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Лекція 4 

Тема: Ваговимірювальне устаткування 

 Навчальна мета: розкрити питання класифікації, індексації, повірки та правил екс-

плуатації ваговимірювального устаткування. 
 Виховна мета: виховувати у студентів інтерес до обраної професії, стимулювати 

розвиток тих якостей, які дадуть можливість реалізувати себе в галузі готельно-

ресторанної справи. 

 Розвивальна мета: розвивати інтерес до вивчення ресторанної справи; спонукати 

до пізнавальної, творчої діяльності. 

            Методична мета: показати методику проведення  лекції з застосуванням 

міждисциплінарних зв’язків та візуаль ного супроводу. 

   
План 

1.Значення засобів вимірювальної техніки для закладів ресторанного господарства. 

2.Відповідальність працівників за стан і правила використання засобів 

вимірювальної техніки. 

3. Види ваговимірювального устаткування. 

4. Класифікація та індексація ваг торговельних. Вимоги до них. 

5. Вимоги до ваг: метрологічні, торговельно-експлуатаційні, санітарно-гігієнічні. 

            6. Різновиди гир та вимоги до них. 

 

Технічні засоби навчання: 

- мультимедійний проектор. 

- персональний комп’ютер. 

Наочність: 

- тематична презентація в Power Point; 

- опорний конспект лекцій. 
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Актуальність теми. Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних 

галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і 

соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною 

передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави є 

оснащення галузі сучасним устаткуванням.. 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що сучасний розвиток 

ресторанної справи  базується на побудові такої системи обслуговування, яка необхідна 

для надання якісних послуг своїм клієнтам - послуг харчування та  організації 

обслуговування. 

Тому важливо знати загальні відомості про класифікацію, індексацію, повірку та 

правила експлуатації ваговимірювального устаткування. 



. 

 1.Значення засобів вимірювальної техніки для закладів 

ресторанного господарства. 

 
          На усьому  шляху проходження  товарного потоку  від підприємства до споживача  

безперервно відбувається  якісний і кількісний облік товарно-матеріальних цінностей.  

Кількісні вимірювання проводяться в процесі приймання і відвантаження, підготовки до 

продажу на оптових і роздрібних підприємствах. 

          Більшість продовольчих товарів і деякі непродовольчі товари зважують. Об'єм  рідких 

товарів відміряють з допомогою мірних кухлів і мензурок, довжину деяких непродовольчих 

товарів - дерев'яними або металевими метрами. Вимірювальне обладнання широко 

застосовують також у технологічних лініях при дозуванні і фасуванні товарів. 

           Прискорення науково-технічного прогресу передбачає підвищення продуктивності праці 

працівників сфери торгівлі і ресторанного господарства, застосування вимірювальних  

пристроїв більш сучасних конструкцій. 

        Від правильного добору і експлуатації вимірювального обладнання залежить точність 

вимірюваній, достовірність інформації про наявності товарів, правильність обліку. 

 

2.Відповідальність працівників за стан і правила використання 

засобів вимірювальної техніки. 

 
Відповідальність за справний стан і правильне використання ваговимірювального 

обладнання несе керівник підприємства разом з тими, хто працює на вагах.  

Усі вимірювальні прилади повинні бути закріплені за певним працівником, який знає 

правила роботи з ними та строки передачі на державну повірку і клеймування. Серед 

працівників торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства призначають 

відповідальну особу для контролю за станом засобів вимірювання і дотримання правил їх 

використання.  

За обрахування, обмірювання, обважування та користування неперевіреними  

вимірювальними приладами винуватців  притягують до суворої відповідальності, до карної 

включно.  

У випадку виявлення несправностей у ваговимірювальному обладнанні особи, за якими 

вони закріплені, повинні негайно повідомити про це відповідального працівника або директора. 

Користуватися цими засобами до усунення несправностей забороняється.  

 

3. Види ваговимірювального устаткування. 
У торгівлі та підприємствах ресторанного господарства використовуються різноманітні 

види ваг. 

I. Ваги настільні циферблатні - застосовуються як при безпосередньому продажу 

товарів покупцям, так і в підсобних приміщеннях і на складах - при прийманні і відпуску 

товарів дрібними партіями і при їх фасуванні. 

Ваги ВНЦ випускають: двоплощадкові - ВН-2Ц13; ВН-Ц13; 

                                         одноплощадкові - ВН-3Ц13; ВЦ2-10; 

                                         удосконалені - ВН-10Ц13М; ВН-Ц13У. 

Принцип дії таких ваг заснований на взаємному врівноваженні мас вантажного і 

гирьового важелів з візуальним відліком результатів зважування на шкалі покажчика. 



II. Ваги настільні електронні набувають поширення в торгівлі і ресторанному бізнесі. 

Вони забезпечують, одночасно зі зважуванням, автоматичний підрахунок вартості товару 

відповідно до установленої ціни за 1 кг. На цифровому табло ваг висвічуються ціна, маса і 

вартість товару, що зважується. Використовують їх , як у торгових залах магазинів, так і при 

попередньому фасуванні продуктів у фасувальних відділеннях магазинів самообслуговування, а 

також у цехах і на складах, де проводиться дрібне фасування товарів. Зараз  використовують 

електронні ваги багатьох марок: SM-300P, SM-300В, ВР-4149, 

II.1.Ваги електронні торгові типу LP . Ваги типу LP - торгові ваги, вироблені 

корейською фірмою САS. Рішенням Науково-технічної комісії з метрології Держстандарту 

України (протокол № 3 від 24 червня 1998 р.) ваги внесені до Держреєстру України. Ваги цього 

типу поєднують у собі декілька функцій: 

- безпосередньо ваги, 

- принтер з термодруком. 

Наявність інтерфейсу, програмування ваг безпосередньо з комп'ютера дають можливість 

створювати локальну торгову мережу. 

Сфери застосування:  

- підприємства торгівлі та громадського харчування 

- харчова промисловість. 

Інформація на  етикетці вільно компонується користувачем та вміщує: 

- назву товару; 

- масу, ціну, вартість; 

- дату та час упакування чи продажу, термін зберігання; 

- штрих код, що містить: № відділу, груповий код, код виду товару, масу товару, який 

зважують або його вартість; 

- рекламну інформацію. 

II.2.Ваги електронні торгові типу АТ.   Ваги типу АТЛАС розроблені та виготовляються 

компанією "АТЛАС" (Україна, м. Київ).Рішенням науково-технічної комісії з метрології 

Держстандарту України (протокол № 6 від 16 грудня 1998 р) ваги типу АТ занесені в 

Держреєстр України. Вдале поєднання якості з максимальною простотою в управлінні 

забезпечують високий рівень функціональних та технічних характеристик. 

           Сфери застосування: 

- підприємства торгівлі та громадського харчування; 

         - виробничі підприємства. 

        II.3. Ваги електронні фірми "ТВЕС" (Россия) : моделі -   ВР-4149-01 (акумуляторні), ВР-

4149-10/11 (краплина). 

II.4. Ваги електронні фірми "МЕРА" м. Москва, (Росія):  моделі - ВНУ-2/15-1Т, ВНУ-

2/15-1, ВУ-3/30. 

II.5. Ваги електронні фірми "Масса-К" м,Санкт-Петербург (Росія): моделі - ВП-15Т.2,  

ВП-15Ф.2, ВЭ-15ТЕ; ВА-15Т.2 - працюють в торговельних приміщеннях і в умовах  торгівлі на 

вулиці. 

III. Ваги пересувні використовуються на підприємствах торгівлі для зважування значних 

мас вантажів при їх прийманні і відпусканні. 

Ваги виготовляють чотирьох типів:  

- шкально-гирьові (в торгівлі широкого    застосування  не знайшли);                                                                                                                          

шкальні; 

                                                              циферблатні (з візуальним відліком, з                    



                                                              документальною реєстрацією); 

                                                              дискретно-цифрові (з документальною   

                                                              реєстрацією). 

III.1. Ваги пересувні електронні :  

- серії "Лахта" - призначені для зважування вантажів на торгових складах, на виробництві; 

- серії "Фермер" - для зважування вантажів на піддонах, видовжених вантажів, великих 

тварин; 

- серії "АХIS"; "Масса-К", "Петровес"; "Мера" - для зважування вантажів від 150 кг до 10т. 

IY. Ваги стаціонарні платформові - призначаються для зважування вантажів великої 

маси. Монтуються в ямі або котловані врівень з підлогою. Розрізняють стаціонарні ваги 

товарні, автомобільні, вагонні. 

IY.1.Товарні стаціонарні ваги (ВС-2Ш13; ВС-2Ц-13) монтуються на спеціальному 

фундаменті. 

IY.2.Ваги автомобільні стаціонарні. Застосовуються переважно на складах оптових баз 

для зважування вантажів разом із транспортом. 

IY.3.Ваги автомобільні стаціонарні електронні -  "ЕрМак ВА" (границя зважування від 20 

до 100 т, кіькість платформ - від 1 до 3 - 4, зважування в статикі і в рухомому стані). 

IY.4.Ваги автомобільні пересувні застосовують в заготівельних пунктах і на складах 

оптових баз. Їх установлюють на грунт і відкидають з платформи спеціальні трапи  (пандусы) 

для проїзду автомобілів. 

Y. Ваги вагонні  застосовують для зважування вантажів у вагонах на станціях залізниць і 

на великих оптових підприємствах. Вагонні ваги бувають циферблатні; шкальні; дискретно-

цифрові. Основний тип ваг має найбільшу границю зважування 150 т. 

YI. Ваги електронні лабораторні типу МW виготовлені корейською   фірмою САS. 

Рішенням науково-технічної комісії з метрології Держстандарту України (протокол № 3 від 24 

червня 1998 р.) ваги внесені в Держреєстр України. Відмінна особливість ваг цього типу є 

висока точність разом із стабільністю та надійністю показів. 

Ваги мають такі основні функції: 

- визначення ваги; вибір одиниць ваги; 

- підрахунок числа однакових деталей при зважуванні партії деталей за їх вагою; 

- відображення результату зважування в відсотках до норми; 

- автоматичне встановлення нуля та регулювання діапазону обнуління; 

- компенсація ваги тари у діапазоні зважування; 

- зв'язок із зовнішнім пристроєм через інтерфейс обміну даними; 

- автоматичне відключення живлення. 

Сфери застосування: - лабораторії, ломбарди, ювелірні магазини, технологічні процеси 

пакування. 

 

 

4. Класифікація та індексація ваг торговельних. Вимоги до них. 

 
Застосування у закладах ресторанного господарства різних механізмів і машин 

повинно не тільки полегшити ведення різних операцій торгово-технологічного процесу, 

але й покращити та прискорити обслуговування клієнтів, сприяти скороченню трудових і 

матеріальних витрат у торгівлі, підвищити продуктивність праці робітників закладів 

ресторанного господарства. 



Через заклади ресторанного господарства проходять великі товарні маси, що 

враховуються не тільки в грошовому вираженні, але її у натуральних показниках - дозах, 

штуках, грамах. 

Процес вимірювання маси товарів є дуже трудомістким і нараховує безліч операцій, 

що здійснюються щодня. Наприклад, у закладах ресторанного господарства операції з 

підготовки та продажу страв передбачають зважування. 

Зважування - необхідна операція при підготовці м'ясних страв, страв з тіста та 

більшості інших. Все це вимагає оснащення закладів ресторанного господарства рішим 

вимірювальним устаткуванням, як новим, так і застарілим (близько 70%). 

Зважування товарів здійснюється у підсобних приміщеннях, доготівельних, де товар 

готують, дозують, фасують. Після цього його піддають тепловій обробці, смажать, 

варять. 

Ваги - це прилад, призначений для вимірювання маси товарів. У закладах ресторанного 

господарства використовуються переважно підйомні ваги. Останнім часом поширення 

набувають ваговимірювальні прилади, у яких поряд з підйомними пристроями застосову-

ються електромеханічні. 

В основу конструкції підйомних ваговимірювальних приладів покладені закони механіки, 

що ґрунтуються на фізичних властивостях різних видів важеля - твердого стрижня, що має 

точку опори. Найпростіші терези - це рівноплечовий важіль-коромисло і підвішеними до 

нього шальками для товару і гир. Вимірюють масу шляхом порівняння маси товару з масою, 

прийнятою за одиницю Процес зважування завершується у той момент, коли терези 

урівноважуються, тобто маса товару й маса гир мають однакові числові значення. 

Сучасні ваги, які використовуються у закладах ресторанного господарства, мають більш 

складну конструкцію. Найпростіше коромисло закладене системою важелів, а для зручності 

зважуваний застосовуються різні за конструкцією вантажоприймальні, вказівні й інші пристрої. 

Маса товару, поміщеного на вантажоприймальний пристрій, через підйомну систему 

передає зусилля на вказівні (відлікові) пристрої, за якими і визначаються показання 

зважування. 

Крім підйомних у сучасних вагах використовують також важільно-тензометричні й 

електронно-тензометричні пристрої, що мають систему датчиків, на які передається зусилля 

ваги вантажу, що зважується, і яке реєструється потім електричним методом У сучасних 

електронних вагах використовуються електросиловий перетворювач і віброчастотний 

датчик. 

Класифікуються ваговимірювальні прилади за різними ознаками. 

 Найбільш поширеною є класифікація за місцем експлуатації. Так, окремі групи вагів 

поділяють на 

-  настільні 

- , пересувні,  

- стаціонарні.  

До настільних вагів належать ваги настільні гирьові і циферблаті, лоткові, оптичні, 

електронні. Усі ці ваги призначені для зважуваний невеликих вантажів масою у межах, як 

правило, від 2 до 20 кг, том) найбільш широко використовуються у роздрібній торгівлі при 

відпусканні товарів покупцю. 

До пересувних вагів належать платформні ваги, призначені для зважування великих мас 

вантажів. Ці ваги встановлюють на підлогу і в місцях  прийому товарів. Стаціонарні ваги за 

призначенням аналогічні  патформним пересувним вагам, з тією лише різницею, що їх 

встановлюють у спеціальному, зробленому для них заглибленні, або ні фундаменті. Пересувні 

й стаціонарні (врізні) ваги зазвичай називають товарними.  

Залежно від вказівного пристрою ваги поділяють на: 

- гирні,  



- шкальні, 

- шкально-гирні,  

- циферблатно-гирні,  

- циферблатні,  

- оптичні й  

- цифрові електронні. 

На гирних вагах при досягненні рівноваги підраховують значення мір маси - гир, що 

врівноважують масу зваженого товару.  

На шкально-гирних вагах відлік    ведеться за значеннями гир, встанов-лених на  

гиреутримувачі,   і   шкалі   коромисла  ваг,   по  якій  для  досягнення рівноваги переміщають 

незнімну пересувну гирю.  

На циферблатно-гирних вагах масу товару визначають при зважуванні в межах шкали 

циферблата. Для зважування товару, маса якого більша за максимальне нймення шкали 

циферблата, на гирну площадку встановлюють гирі. Масу  при  цьому  визначають  шляхом  

додавання  показань  шкали циферблата і значень встановлених гир.  

На циферблатних вагах масу  товару визначають за секторною або круго-вою шкалою. 

На оптичних   маса товару, що зважується, фіксується на екрані, що світиться, де за  допомогою 

оптичних пристосувань проектується шкала зі значенням маси і вартість товару. На електронних 

вагах масу і вартість зваженого і товару показує цифрове світлове табло. 

За видом відліку і способом зняття показань зважування розрізняють ваги з візуальним 

відліком, коли показання зчитуються з циферблата, екрана, табло чи підраховується значення 

мір маси - гир, і ваги з документальною реєстрацією показань зважування, коли значення  

маси, а на деяких вагах і вартості товару, друкується на чеках і стрічках. Показання можна 

зняти на місці, якщо працівник знаходиться поруч з вагами, і дистанційно, якщо він  знахоить-

ся на відстані. 

Для позначення різних вагів прийнята умовна буквено-цифрова індексація, що характе-

ризує основні технічні й експлуатаційні дані тих  чи інших: 

• видів вантажоприймального пристрою:   Р - важільно-механічних,  Т - електронно-

тензометричних;      П - пружинних; 

• способів установки на місці експлуатації: С - стаціонарних, Н - настільних,   П – пере-

сувних; 

• найбільших меж зважування: до 500 кг - у кілограмах, понад 1000 кг - у тоннах; 

• типів вказівного (відлікового) пристрою: Г - гирних коромислових,  Ш - шкальних 

коромислових, Ц - циферблатних; 

• видів відліку і способів зняття показань зважування: 1 - візуального,  2 - документальної 

реєстрації, 3 - місцевого, 4 - дистанційного; 

• сфер переважного застосування: А - автомобільних вагін, В - вагонних вагів. 

Наприклад, індекс РН-10Ц13 позначає, що це важільно-механічні (Р) настільні (Н) ваги з 

найбільшою межею зважування 10 кг (10), циферблатні (Ц) з візуальним відліком (1) і місцевим 

способом зняття показань зважування (3);  

РП-500М13 - підйомно-пересувні ваги з найбільшим навантаженням 500 кг, гирні, вид 

відліку - візуальний, спосіб зняття показань - місцевий; 

 РП-500Ц24 - підйомно-пересувні ваги з межею зважування 500 кг, циферблатні, вид 

відліку - документальна реєстрація, спосіб зняття показань - дистанційний;  

РС-2Ш13 - підйомно-стаціонарні ваги з межею зважування 2 т, шкальні, вид відліку - 

візуальний, спосіб зняття показань - місцевий;  

РС-10Ц13А - підйомно-стаціонарні ваги з межею зважування Ют, циферблатні, вид відліку - 

візуальний, зняття показань - місцеве, автомобільне;  



РС-150Ц24В - підйомно-стаціонарні ваги з межею зважування 150 і, циферблатні, вид 

відліку - документальна реєстрація, спосіб знятті показань - дистанційний, вагонні. 

Деякі ваги мають дещо іншу систему індексації. Так,  

ВНО-20 означає: ваги настільні звичайні з межею зважування 20 кг;  

ВНЗ-5 -ваги настільні закриті з межею зважування 5 кг;  

ВЦЛ-10 - ваги циферблатні лоткові з найбільшою межею зважування 10 кг;     ВО-ЗК -ваги 

оптичні з найбільшою межею зважування 3 кг. 

 

5. Вимоги до ваг: метрологічні, торговельно-експлуатаційні, 

санітарно-гігієнічні. 
      Необхідно зазначити, що ці вимоги встановлені стандартами на ваги, і їх слід 

неухильно дотримуватись. 

     Метрологічні вимоги, що пред’являються до ваг, такі: їхня стійкість, чутливість, 

незмінність показань зважування, точність зважування. 

        Стійкість ваг – властивість ваг, виведених із стану рівноваги, мимоволі, без 

застосування зовнішніх сил, повертатись після декількох коливань у первісне положення. 

Стійкість повинна бути в межах, визначених допустимою погрішністю для цього типу ваг. 

Якщо ненавантажені ваги після виведення їх із стану рівноваги не повертаються в 

попереднє положення, вони мають прийти у рівновагу або перейти цей стан у 

протилежний бік під час додавання вантажу (допуску), маса якого дорівнює допустимій 

погрішності для цих ваг. Такі вимоги пред’являються до ваг, що їх випускають із 

виробництва. Допустимі погрішності ваг, що вийшли з ремонту і перебували в 

експлуатації, встановлюються стандартами на методи перевірки ваг. 

      Точність зважування. Із фізичної точки зору точність зважування – це властивість ваг 

давати показання вимірювання маси з відхиленням від дійсних значень у межах 

допустимих норм погрішності. Із метрологічних позицій точністю називають величину, 

зворотну модулю відносної погрішності. Точність зважування механічних ваг значною 

мірою залежить від точно витриманого співвідношення плечей важелів. 

      Ваги з рівноплечовими важелями повинні мати абсолютно однакові за довжиною 

плечі, а у вагах, де використано нерівноплечові важелі, співвідношення плечей має бути 

точно витримано, тобто одне плече повинне бути більше за інше в 10, 100 разів. Навіть 

незначна невідповідність плечей може призвести до відчутної помилки в точності 

показань зважування.  

     Фактично всі механічні ваги, що їх використовують у торгівлі і закладах ресторанного 

господарства, через свої конструктивні особливості, окрім інших погрішностей, не 

можуть мати абсолютно точного співвідношення плечей. У зв’язку з цим у державних 

стандартах на різні ваги встановлені норми погрішності на точність зважування. 

     Наприклад, похибка випущених із виробництва ваг – настільних гирьових і 

циферблатних – за найбільшої допустимої межі зважування 2, 3, 6, 10 і 20 кг дорівнює 

0,05%. Якщо під час перевірки ваги дають показання, що виходять за межі допустимих 

норм погрішності, ваги слід передати в ремонт. 

      Чутливість ваг – їхня здатність реагувати на різницю маси вантажів, що знаходяться 

на вантажоприймальних шальках ваг. Чутливість ваг повинна бути такою, щоб зміна маси 

вантажу, що дорівнює допустимій погрішності, спричинювала певне значуще відхилення 

покажчиків рівноваги від положення рівноваги. Це відхилення для гирьових ваг, шкально-

гирьових і шкальних повинне бути не менше ніж 5 мм. Для циферблатних ваг стрілка має 

зміщуватись не менше ніж на половину найменшої поділки циферблата. Електронні ваги 

вважають такими, що витримали випробування, якщо під час додавання вантажу 

(допуску) показники ваг змінюються не менше ніж на одну дискретну поділку. 

       Більш чутливі ваги (якщо вони задовольняють і інші вимоги) мають найбільші 

переваги для використання. 



       Постійність показань зважування. Ваги повинні надавати однакові показання під 

час багаторазового зважування одного і того самого виду вантажу. Постійність 

здебільшого визначається точністю виготовлення і ретельністю складання ваг, а також 

силою тертя, що виникає між призмами і подушками під час роботи механічних ваг. 

      Стандарти встановлюють допустимі значення варіацій показань (різниця між 

результатами повторних зважувань одного і того самого вантажу) навантажених ваг. 

Наприклад, для настільних гирьових ваг вантажопідйомністю 10 кг ці значення 

становлять від 2,5 до 5 г залежно від інтервалу зважування. Визначення непостійності 

показань електронних ненавантажених ваг проводять тричі, встановлюючи на платформу 

ваг гирі сумарною масою, рівною максимальній межі зважування, і знімаючи звіти після 

зняття всіх гир. Ваги вважають такими, що витримали випробування, якщо на індикаторі 

"маса" висвічуються показання в межах допустимої погрішності. 

 

        Торговельно-експлуатаційні вимоги, що пред’являються до ваг 

       

      Максимальна швидкість зважування. Виконання цієї вимоги забезпечується 

встановленням у механічних вагах обмежувачів коливань, які зменшують кут нахилу 

коромисла і сприяють швидшому загасанню його коливань. У циферблатних та вагах 

інших типів встановлюють рідинні гасителі коливань – демпфери. Найбільшу швидкість 

зважування мають електронні ваги. У разі комплектування таких ваг чекодрукувальними 

пристроями одночасно із завершенням зважування друкується чек із зазначенням маси, 

ціни за 1 кг і вартості зважуваного товару. 

      Наочність показань зважування. Ваги повинні бути забезпечені такими вказівними 

(відліковими) пристроями, які дають змогу спостерігати за показаннями зважування і 

контролювати точність. Задля цього у гирьових і шкальних вагах покажчики рівноваги 

(стрілки) забарвлюють в інший колір, відмінний від інших деталей. У циферблатних вагах 

стрілки і циферблат фарбують у контрастні тони. Найбільшу наочність показань дають 

електронні ваги, оснащені цифровими індексами результату зважування. 

Відповідність вагового приладу характеру зважуваного товару. Ваги за своєю 

конструкцією повинні бути максимально зручними для зважування тих чи інших 

вантажів. Форми і розміри товарних платформ або чашок мають відповідати розмірам і 

видам зважуваних вантажів (сипкі, штучні, рідкі). 

 

    Залежно від маси вантажів передбачене або напільне, або настільне встановлення ваг. 

Міцність ваг. Від якості матеріалу, з якого виготовлено ваги, залежить термін їх 

служби. Повний технічний ресурс ваг, важелів становить 15 років, електронних – 6 років. 

Стандарт встановлює межу ймовірності безвідмовної роботи ваг і загальну їх 

надійність; визначено також матеріали, з яких виготовляють деталі ваг; їхні якісні 

показники, вимоги до обробки і якості деталей. 

 

Санітарно-гігієнічні вимоги, що пред’являються до ваг 

Нейтральність матеріалу, з якого виготовляють ваги. 

     Деталі ваг, що контактують із харчовими продуктами, повинні бути з нержавіючої 

сталі, харчового алюмінію, пластмасових матеріалів, нейтральних до продовольчих 

товарів. Поверхні металевих деталей, що не мають контакту з харчовими продуктами, 

можуть бути покриті фарбами, також нейтральними до зважуваних товарів. 

Зручність догляду за вагами. Конструктивно ваги повинні бути зручними для проведення 

санітарної обробки – миття і чищення. Сучасні ваги оснащують кожухом, який захищає 

від пилу, вологи і комах. Відкриті деталі мають бути добре відшліфовані, пофарбовані             

 

 

6. Різновиди гир та вимоги до них. 



 
Гирі - це міри маси, які застосовуються для зважування вантажів на вагах.  

Залежно від призначення їх поділяють на гирі: 

-  загального призначення,  

- зразкові і  

- спеціального призначення (рейтерні гирі, вбудовані в ваги і ті, що застосовуються в 

технологічних вагах і дозаторах). 

Гирі загального призначення - застосовують для вимірювання маси вантажів на вагах. 

Виготовляють такі гирі шести класів точності. Відрізняються вони ступенем точності й 

призначенням.  

Гирі 1-го класу застосовують для мікрохімічних аналізів та інших зважувань високої 

точності; 

2-го класу - для хімічних аналізів і інших зважувань високої точності; 

3-го класу - для технічних аналізів підвищеної точності і зважувань дорогоцінних металів; 

4-го класу - для технічних аналізів і зважування медикаментів; 

5-го і 6-го класів - для зважувань в торгівлі, сільському господарстві тощо. 

Виготовляють  гирі 5-го і 6-го класів з чавуну або сталі масою 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 

500, г і 1, 2, 5, 10 кг. Гирі масою до 2 кг мають форму циліндра з головкою, а масою в 5 і 10 кг - 

циліндра з дужкою. Всередині гир роблять підгоночну порожнину.  

Після перевірки гирі в неї вставляють пробку з м'якого металу і ставлять клеймо 

державної перевірки, а також позначення маси (ваги). Сталеві гирі покривають нікелем, а 

чавунні - лаком, сумішшю графіту з мінеральним маслом, або воронять. 

Гирі випускають комплектами для певних типів ваг, але можуть продаватися й окремо. 

 

Для ваг ВН-Ц1013 набір гир : масою 2 кг - дві гирі; 

                                                               1 кг - одна гиря; 

                                                               5 кг - одна гиря. 

 

Для зважування на товарних шкально-гирьових вагах виготовляють з чавуну умовні гирі. 

На поверхні вказується умовна маса в кілограмах і відношення номінальної маси до умовної в 

цифровому вираженні (1:100). Вони мають форму плоского циліндра з радіальним вирізом для 

укладання на гиретримач. 

Зразкові гирі застосовують для перевірки гир і ваг на точність. Відрізняються вони вищою 

точністю. Виготовляють зразкові гирі п’яти розрядів: Iа, I, II, III, IY. 

В процесі зважування слід користуватися лише такими гирями загального призначення, 

що входять до комплекту даних ваг. Якщо гирі забруднені жиром, фарбою, їх слід промивати 

теплою водою з милом і просушувати. Для запобігання іржі їх періодично треба змащувати 

машинним маслом або машинним маслом з графітом і протирати насухо. 

 

 

 


