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Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega I I jaanuarist 1993.a. m.l2-k n6ustub valitsus
Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Fdderatsiooni Valitsuse vahelise standardiseerimis-,

sertifitseerimis- ja metroloogiaalase koostoolepinguga ja volitab Standardiameti
peadirektorit Arno Univeri Vabariigi Valitsuse nimel tilalnimetatud lepingule alla
kirjutama. Lepingu allakirjutamine toimub peale Rosstandardi esimehele samasuguste

volituste andmist Venemaa valitsuse poolt,

KATSELABORITE JA SERTIFITSEERIMISORGANITE
PRESENTATSIOON

Standardiamet korraldas l5.veebruaril k.a. Standardiameti poolt tunnustatud

sertifitseerimisorganite ja katselaborite esitlemise. Uritusel osalesid peale Standar-

diameti RAS Metrosert ja RAS Taril Standardiseerimis- ja Metroloogiakeskus

t60tajate ministeeriumide, ametite ja inspektsioonide vastutavad todtajad, sealhulgas

Majandusministeeriumi asekantsler hr. Tohver ja Vtilisministeeriumi viilismajan-
duspoliitika osakonna juhataja hr. Kolbre.
Esitlemisest vdtsid osa ka EVS-i juurde moodustatud akrediteerimis-ja

sertifitseerimisn6ukogu liikm ed.

Avas6navdtuga esines Standardiameti metroloogia- ia akrediteerimisosakonna
juhataja hr.Krutob. Oma s6nav6tus peatus hr.Krutob akrediteerimis-ja

. sertifitseerimistegevusega seotud probleemidel.

Sellealase tod lorrastamiseks ja suunamiseks ning rahvusvahelise kaubanduse

soodustamiseks ja tarbijakaitse t6hustamiseks andis Vabariigi Valitsus viilja mtiiiruse

"Katsetus- ja kalibreerimislaborite ning kontroll- ja sertifitseerimisorganisatsioonides

usaldatavuse kinnitamise kohta. "

Nimetatud mfliiruse alusel teostab Eesti Standardiamet katsetus- ja kalibreerimis-

laborite ning sertifitseerimisorganisatsioonide hindamist ja hindamistulemuste alusel

nende tunnustamist v6i akrediteerimist Euroopa standardite seeria EN 45000

kohaselt.
Laborite ja sertifitseerimisorganite tunnustamine on 0leminekuvormiks nende

akrediteerimisele, mille kiiigus ei n6uta k6ikide kvaliteedististeeme puudutavate

EN 45001 punltide tiiielikku jiirgimist.

Kiiesolevaks momendiks on Eesti Standardiameti poolt viilja antud tunnustamist

t6endav dokument kuuele katselaborile. Nagu miirkis hr.Krutob, tuleb laboritel jatkata

tttod kvaliteedikiisiraamatuga ja alustada kvaliteedististeemide viiljatodtamist et

ltihematel aastatel taotleda labori akrediteerimist, mis eeldab edaspidise

rahvusvahelise tunnustuse v6imalikkust'
Seejtirel andis hr. Univer kAtte tunnistused RAS Metrosert tegvdirektorile hr.Vaherile

toiduainete sertifitseerimise alat ja RAS Tartu Standardiseerimis- ia
mefioloogiakeskus tegevdirektorile hr. Kolgile puidutoodete alal. S6navdttudes

tutvustasid hr.Vaher ja hr.Kolk oma tegevust ja edaspidiseid plaane sertifitseerimise

alal.
Kalselaborite poolt esines s6nav6tuga OU ARETO toidulabori juhataja pr.Kosina.
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Hr.Tohver toonitas oma s6nav6tus katsetus- ja sertifitseerimistegevuse tiihtsust
toodete konkurentsivdime tdsffiisel ja sisefiru kaisel.
Selle tegevuse m6ju vdliskaubandusele iseloomustas oma esinemises hr.Kolbre.
S6nav6tjad lisasid ag4 et sellealane t66 on alles algstaadiumis ja rahvusvahelise
tasandi saavutamiseks on vaja veel palju teha.
Tuleb loot4 et tiritus tiiitis oma iilesande ja aitab kaasa katse- ja sertifitseerimisalase
t6o edasiarendamisele.

Are Kunst
Standardiameti peaspetsialist

TI]}INUSTATITD SERTIFITSEERINdISORGANID EESTIS SEISUGA
I5.VEEBRUAR 1994

Reg.nr. Organi nimetus Aadress Kontaktisik Tel. Tunnustusala

01. RAS Metrosert EE0003 Raivo Riistop 49 00 0l Toiduained
Tallinn Aru l0

02. RAS Tartu SMK 8E2400 Hannes Veski 71968......Puidutooted
Tartu ooUitu ton

TUNNUSTATUD KATSELABORID EESTIS SEISUGA I5.VEEBRUAR 1994

vt.tabel tiitellehe p66rdel

u6drnvlHENDrrn rtitistril\rNrrusnD EESTTS
(ajavahemikus 01. I l. 1993-01.01. 1994)

M66tevahendi ttitip Valmistaja Importija/miiuja
123

ELEKTRONKAALUD

l. raudteekaalud TRAPPER OY PryOTEX AB OY PIVOTEX AB Klitirme-
(kaalumisela nii staatilises kui(Soome) saarentie 38, PL 8

ka dtturaamilises reziimis) 02161ESPOO Soome

2. autokaalud SCALEX -rr- -'r-

3. kauplusekaalud DIGI DS-650 TERAOKA SEIKO Co AS KI}LMARtr<E
(Jaapan) Niine 4-6 EE0004 TALLINN i 'ir

4. -',- DIGI SM-25 -"- -r'-



).

6.

s4l20M, s6/20M, S I 0/20M,
st6l32D (G 2,5 4 6 t0)
Gl0, Gl6, G25

15. seeria E-T(RX..K)

16. seeria E-TX

17. seeria M-TX
I8. WS.XKA
lg. wP-x, wP-T, WP-)KA

20. WS (Cosmos WS, SVMV-I)

GAASIARVESTID

f-ma MAGNOL AS Gs-Projekt Liivalaia 12

(Prantsusmaa) EE000l TALLINN
f-ma Rombach GmbHJ. K. Paj arinen&Co Veneen-

8. kompaktarvesti RV 731

10. Supercal 430, 433, 436 SONTEX S.A. AS ANTAL Sakala l2-3
(komplektis mehaanil. veearvest.)(Sveits) EEOOO1 TALLINN

I l. Supercal 430, 433, 436 -"- ja AS MARKEL Liivalaia I l-10
(komplektis el-magn. kuluandur Krohne Messtechn. EE000l TALLINN

9. SVME 93, SVM 820(RV820) -"-

ALTOFLUX)
12. Sonogyr WSD...

13. seeriaMTW...

14. seeriaM-T(RX...K)

(Saksamaa)

-il-

SOOruSARVESTID

AB S\/I\4
(Rootsi)

GWF AG
(Sveits)
Hydrometer GmbH
(Saksamaa)

ll

tl

tl

il

H.Meinecke AG
(Saksamaa)

tekijiintie 6 00210 I{ELSINKI
(Soome)

-||_

OU EKTACO
Akadeemia tee2lE
EEOO26 TALLINN
AS HANSAB.T
Laulupeo 24F,F,0001
TALLINN

AS HANSAB-T Laulupeo 24
EEOOOI TALLINN

AS ANTAL Sakala l2-3
EEOOOI TALLINN.
AS HANSAB-T Laulupeo24
EEOOO1 TALLINN,
AS CASSIARoopa 18

EEOO3I TALLINN
AS ANTAL Sakala l2-3
EEOOOI TALLINN
AS CASSIA Roopa 18

EEOO3I TALLINN
-r-

ja
AS ANTAL Sakala l2-3
EEOOOI TALLINN
AS HANSAB-T Laulupeo24
EEOOOI TALLINN

GmbH (Saksamaa)

Landis&Gyr
(Saksamaa)

KUUMAVEEARVESTID JA -KULUM66TUNTN

ll
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21. WS-QN...PE 130 Spanner-PolluxGmbH AS MERX Roosikrantsi 6
(Saksamaa) EE000l TALLINN

22. kulum66tur-kuumeveearvesti KrohneMesstech- ASMARKEL
ALTOFLIIX IFM 4080K ja nik GmbH Liivalaia 11-10
IFM 4080F (Saksamaa) EE0001 TALLINN

KULMAVEEARVESTID

23. SPX M-TQffU) Spanner-Pollux GmbH ME Tallinna VK Adala l0
(Saksamaa) E80006 TALLINN 

r

24. CB-15 T5istopoli Kellatehas AS ELLIPS LTD Fontanka

"VOSTOK" kaldapealne 40
(Venemaa) 191126 St.Peterburg VENE-

MAA
25. seeria M-NR Hydrometer GmbH AS CASSIA Roopa 18

(Saksamaa) EE003l TALLINN

ELEKTRIARVESTID

26.3-f. arvestid MIRA T31... ISKRA sreVCl AS SLO ES Tatari 23/25
(Sloveenia) EE0001 TALLINN

27.3-f arvestid GH 46 tf aZ37 Ganz Meter Factory ONNINEN Oy Sadama t l
(Ungari) EE000l TALLINN

MUUD

28. f-ma AEG el-arvestite tariifiltilituskellad VSD... AS SLO ES Tatari 23/25
ja VSE... EE0001 TALLINN

29. f-ma Theben el-arvestite tariifiliilituskellad -''-
SULEIKA SUL 188 hw

30. f-maThebenel-arvestitetariifili,ilituskellad ASTALGER-ELEKTRO-
TERMINA TR 610, 6ll, 612, 653 ja TEHNIKA Lakr 16

MEMPHIS MEM I98 h, 199 h EEOOO6 TALLINN
31. f-ma Legrand el-arvestite tariifiltilituskellad AS KLINLMANN EESTI

MICROREX QW,D2I,D22 Lal<r24-105 EE0006
TALLINN

32. f-ma GP-A.SSLIN el-anestite tariifihilituskellad AS CUKULUS Mammaste
V 86/1 digi F,F;2600 P6lva maakond

33. f-ma Endress&Hauser temperatuuriandurite Ptl00 ELVI-Aqua Kreutzwaldi I
seeria (s.h. mudelid toiduainetetdostusele ja soojus- F;82400 TARTU
arvestitele valitud andurite paarid)
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STAIIDARDITE Mtit'GILEPINGUTEST

Nagu juba varem teatatud, on EVS-il s6lmitud mitmeid lepinguid standardite
m0tigils.

Koostd6leping DIN-iga, mille raames on sdlmitud leping Beuth Verlag GmbH ja
EVS vahel, mis annab 6iguse DlN-standardite mtitigiks; DlN-standardite eesti keelde
t6lkimiseks ja nende Olevdtmiseks EVS standarditeks.

Soome Standardiliidu SFS ja EVS vahel on sOlmitud 1993.a. novembris SFS
publikatsioonide mtiiigileping, mille jiirgi EVS on Eestis k6igi SFS publikatsioonide
mriiija.

Sdlmitud on leping BSI-iga Briti standardite tilev6tmiseks, mida pikendati kuni
0l 0l 95. Kiiesolev leping lubab kuni nimetatud ajani tasuta t6lkida ja v6tta
kasutusele EVS standarditena Briti standardeid. Mririgileping on kiiesoleval ajal
s6lmimisel.
Peale nende maade standardite mririgilepingute on EVS-il 6igus mriiia rahvusvahelisi
ISO standardeid. IEC standardite mririgi ja nende tilev6tmise tingimuste kohta on
esitatud j iirelepiirimine IEC-le.
K6iki de standardite mtirigihinnad avaldatakse j iirgmises EVS Teataj as.

EESTI V6MN OSA ISO TEHNILISTE KOIUITEEDE T6OST

EVS on registreeritud jiirgmiste ISO Tehniliste Komiteede vaatlejaliikmeks

ISOIIEC JTC I Infotehnoloogia
EVS-i esindab Informaatikafond

ISO/TC 3 Istud ja tolerantsid
EVS-i esindab Masinaehitajate Liidu poolt hr.Miirtson

ISO/TC 23 Traktorid, p6llu- ja metsatOomasinad

EVS -i es indab P6 I lumaj andrrsmasinate Tootj ate Li it
ISOITC 47 Keemia

EVS-i esindab Keemiatd6stuse Liit

Taotlused on esitatud veel kahe tehnilise komitee t66st osavdtuks, need on

ISOiTC 6l Plastikud
ISOITC 176 Kvaliteedi juhtimineja tagamine

Vaatlejaliikme staatus annab 6iguse osaleda komitee istungitel ja saada komitee

t6omaterjale.
ISO Tehniliste komiteede nimekiri on avaldatud EVS Teataja lisanumbris ISO

EXTRA.
Tehniliste komiteede toost osavOtust huvitatud organisatsioonidel pOorduda vastava

taotlusega EVS-i poole.

\



STANDARDISEERIN/ilSEST TAANIS

Standardiseerimise alguseks loetakse Taanis l992.aastar, mil Taani Keemiatoostuse,
Tsiviilehituse, Elektrotehnika ja Masinaehituse Inseneride llhing alustasid
standardiseerimist mida tollal nimetati tegevusjuhendiga seotud tooks. Esimeseks
to0tulemuseks oli 1893.a. protokoll, mis kinnitas Taanis kasutatavad rauamargid.
1908.aastal, kals adstat peale IEC moodustamis! moodustati ka Taani Elekfiotehnika
Komitee. 1926.a. loodi Taani Standardiseerimise Komitee. Alustati tagasihoidlikulg
sekretariaat asus Kopenhaagenis ja kogu personal koosnes tihest orulir. tooajaga
insenerist ja masinakirjutajast. Sekretariaat laienes tasapisi ja 2l.aastapiievaks oli
personal juba 14- liikmeline. lg6l.akolis niii.id juba Taani Standardiassotsiatsiooniks
nimetatud organisatsioon Hellerupi. Personal oli selleks ajaks kasvanud 34-ni.
Tegews edenes algul aeglaselt ja erilisi hrlemusi polnud mtirgata. Sedamooda aga,
kuidas kasvas arusaamine standardiseerimise tiihtsuses! hakkasid ilmnema ka
t66tulemused. ..

Niiteks Taani standard DS 53 kehtib aastast 1967 kuni siiani. See standard tiipsustab
6llepudelite m66dud' ja on rahvusvaheliselt tunnustatud. Nirnetatud standard
v6imaldab igal pool kasutada tihesugust avajat.
1985.a. oli personal juba 60Jiikmeline.
Uhisturg ja selle areng t6id kaasa standardimistegevuse plahvatusliku kasvu
Euroopas. 1986.a. kiiivitas Taani Standardiassotsiatsioon DS ka sertifitseerimise.
l99l.a. kolis DS dma pragusesse asukohta Baunegirdsvej 73.
DANSK STANDARD (Taani Standardiassotsiatsioon) loodi 0l 0l 92 kui tihendus
Taani Standardiassotsiatsioonist Taani Elektrotehnika Komiteest ja Tegevusjuhendite
Komiteest.
STAATUS JA EESMARGID
Taani Standardiassotsiatsioon (Danish Standards Association) DS on s6ltumatr,
mitteriiklik organisatsioon. DS on Tdostusministeeriumi poolt kinnitatud
tehnoloogilise teenistuse institutsioon ja on ametlikult tunnustatud Taani keskne
standardimisorganisatsioon.
Taani Standardiassotsiatsiooni eesmtirgiLs on edendada standardimist ja
sertifitseerimist.
1992/1993 aastavahetuseks oli DS-l 130 tdotajat. Aastakiiive 1992.a. oli 95 miljonit
DKK.
DS on teenindav institutsioon, kes muuhulgas abistab Taani ettev6tteid selliste
tildstandardite rakendamisel, mis aitavad kaasa kaubanduslike t6kete k6rvaldamisele
nii Uhisturus kui ka kogu maailmas.
DS juhib standardimistegevust Taanis ja loob kontakte huvitatud poolte jalvli
Euroopa standardiorganisatsioonide vahel.
DS on akrediteeritud Taani Akrediteerimisskeemi DANAK ja Hollandi RVC (Road
voor de Certificatie) kohaselt sertifitseerimaks ettevdtete kvaliteedi tagamise
s0steeme vastavuses DS/ISO 9000 seeriaga. Teiseks tegevuseks on toodete ja
personali sertifitseerimine.
DS on ISO, IEC, CEN, CENELEC ja INSTA liige. DS vastutab Taani, Euroopa ja
rahvusvaheliste standardite ametliku mtiiigi eest Taanis.
DS on Taani GATT Infopunkt. vastavalt GATT lepingule ning on vastutav EU
infoprotseduuri eest standardite osas, mis vastavad EU Direktiivi 83/189 n6uetele.

/



ORGANISATSIOON
DS tegevusp6ld laieneb kiiresti. DS teenuste tiihtsust on t6stnud Euroopa Uhisturu
tekkimine. Seoses teadlikkuse kasvuga on tunduvalt t6usnud vajadus energia,

keskkonnakaitse ja ohutuse standardite jarele.

Tiina osalevad rohkem kui 3000 spetsialisti nii t0ostuse, kaubanduse kui
vdimuorganite esindajad 500 standardiseerimiskomitees Taanis. Komiteed esindavad

ka Taani huve keskse Taani Standardiassotsiatsiooni kaudu.
Peamist vastutust kannab DS l0-liikmeline Tiiitevkomitee. Tiiitevkomiteesse
kuuluvad Taanitdostuse, kaubanduse, v6imuorganite jt.organisatsiobnide esindajad.

DS-il on kaks tegevusliini:
standardimine j a sertifi tseerimine.
Standardimisega tegeleb 6 tehnilist osakonda:

l. Ehitus. Energia
2. Elekter
3. Infostisteemid
4. Tervishoid, keskkond
5. Logistika
6. Masinaehitus. Tookeskkond
Tarb ij ahuvidega seotud standardimisktisimustega tegeleb tarb ij akom itee.

Sertifitseerimine jaguneb stisteemi sertifitseerimiseks vastavalt ISO 9000 sarjale ja
toodete ning personali sertifitseerimiseks.

FINANTSEERIMINE
DS standardimistegevust finantseeritakse Taani Kaubanduse ja Toostuse

Arendusagentuuri ja standardimisest huvitatud organisatsioonide toetuste kaudu,

stan dard ite j a kas iraam atute mtitigituludest.
DS standardikomiteede ja t66gruppide liikmed peavad rahaliselt toetama DS-i
osalemaks standardimistegevuses. Need toetused katavad osa juhtimiskuludest. Lisaks
sellele tasuvad liikmed ise oma reisikulud ja kulutavad tOogruppide liikmetena oma

t66aega.
DS kiiive on viimasel ajal k6vasti kasvanud. Kui 1982.a. oli kaive 22 miljonit DKK,
siis 1992.a. oli see juba 95 miljonit DKK.
Tiihtsaks sissetulekuallikaks on tulud standardite mriiigist. Tulu standardite mtitigist ja
sertifitseerimisest on samal ajavahemikul kasvanud 7 miljonist DKK-st 1982.a. 38

miljoni DKK-ni 1992.a.

Sertifitseerimistulud arvatakse liihiaastatel j6udsalt kasvavat. Sertifitseerimisosakond
tootab tiiielikult turumajanduse tingimustes konkureerides avalikult teiste

sertifi ts eerim i sorganitega.

STANDARDISEERIMISEST SAKSAMAAL

Saksa rahvusliku standardimissi.isteemi ja DIN Saksa Standardiinstituudi loomise
tingis esimene maailmas6da. Seni eksisteeris palju omavahel konkureerivate
ettev6tete ja regionaalseid standardististeeme. Esimese maailmas6j a tagajdrjel t6usis

vajadus relvade jiirele, mis oli l9l6.a. Relvade ja Laskemoona Valitsuse ja
Kuningliku Todstusburoo (Fabo) tekkimise pdhjuseks. Fabo l6i sidemed Saksa

Inseneride Liiduga VDI standardiseerimisega seotud ktisimuste lahendamiseks.



a.

Sellesse protsessi ltilitus ka Saksa Masinaehitusettev6tete Assotsiatsioon VDMA.
Nahti ette standardite viilj atootamine j iirgmistes valdkondades :

Uldised m66tude tabelid
konstruktsiooniel em endi d

t6oriistad
materjalide tabelid

19 17 .a. asutati Saksa Masinaehituse Standardite Komitee.
l9l9.a. Saksa Toostuse Standardite Komitee NADI. 1919.a. organiseeriti Standardite
kontrolli komitee.
Miirtsis l9l9 hakati standardite tiihistuses kasutama "DI Norir" asemel "DfN".
1926.a. Komitee nimetus muudeti Saksa Standardikomiteeks DNA.
1951:aastast esindas standardiseerimise alal kogu Saksamaad ISO liikmeks saanud

DNA.
1954.a. loodi SDV Ministrite N6ukogu juures Standardiamet /Amt flir
Standardizierung AfSi. SDV standardid nimetati TGL - Technische Normen,
Gtitevorschriften und Lieferbedingungen Selleks ajaks eksisteerivatest DIN
standarditest l5-20o/o kinnitati kui TGL ja need tunnistati kohustuslikeks.
1972.a. andis AfS avalduse ISO-sse astumiseks. Avaldus rahuldati I jaanuaril 1988,

mil SDV sai ISO liikmeks, 1972.a moodustati ASMW "Amt ftir Standardisierung,
Messwesen und Warenprtifung".
1975.a nimetati DNA iimber Saksa Standardiinstituudiks (DlN-Deutsches Institut ftir
Normung).
Alates l.augustist T990.a. vastutab kogu Saksamaa standardiseerimise eest DIN. Sel

ajal kehtis 33000 TGL, mida siiilitatakse DIN-is. Osa neist on kehtivuse kaotahud, osa

neist on olnud aluseks uutele DIN standarditele v6i alles ootavad liibivaatamist. DIN
ei ole ASMW 6igusjiirglane, seetdttu ei vastuta ta TGL standardite eest.

Kiiesoleval ajal on DIN-is 800 t66tajat. Neist 200 t66tab palgaliste kaastdOtajatena
standardikomiteedes.

DIN STANDARDID oTCUSSUSTEEMIS
DIN standardid ei ole digusnormid. Oigusnormide viiljaandmine ei kuulu DIN-i
kompetentsi.
Vastavalt Saksa konstitutsioonile on seadusandlik v6im parlamendil v6i Oigusaktide
kohaselt Foderaalvalitsusel, Foderaalministril vdi Maavalitsustel.
DIN standardid on soovitused, mis luuakse asjasthuvitatud ringkondade spetsialistide
iihistod tulemusena k6ikide htvanguks.
Standardid on k6ikidele vabaks kasutamiseks. Seega ei ole neil kiisufunktsiooni, nagu
on Oigusaktidel.
DIN standardid ei ole 6igusnormid ei oma vormilt, loomisprintsiibilt ega ka
kasutuseesmtirgi poolest.
Erinevalt ettevdttestandarditest ei ole DIN standardid koostatud mingit kindlat
ettev6tet silmas pidades, vaid nad on ette ntihtud tildiseks kasutamiseks.
DIN standardeid kasutatakse erinevates ettevdtetes, seet6ttu kuuluvad nad

tOostusharudevaheliste tehniliste standardite hulka.
DIN standardeid kasutatakse digusloomes, 6igusnormide kasutamisel p6hiliselt
kohtuotsuste tegemisel ja eelk6ige lepingute s6lmimisel trinu oma tildkasutatavusele
ja seet6ttu, et nad on koostatud spetsialistide poolt korrastatud metoodika alusel.

O



Oigusnormide kehtestamisel on DIN standardid uhendavaks ltiliks 6iguse ja tehnika
vahel.
Lepingute s6lmimisel kasutatakse DIN standardeid tehniliste garantiide miiiiramisel.
Yaatamata sellele, et DIN standarditel ei ole otsest diguslikku staatust, on nad sellise
kasutamise t6ttu mitmektilgse digusliku tiihendusega. On mitmesuguseid meetodeid,
mil viisil tehnilised standardid on seotud digusega. Nendest kolm olulisemat on:

- p6hiklausel (selgitav m[rkus)
- viitemeetod
- inkorporatsioon

PlHIKLAUSEL seadustes miiiirab, millisele teaduse ja tehnika tasemele peavad

vastama tunnustatud tehnikanormid ja iildkasutatavad arhitektuurireeglid. Selle
meetodi eelis on v6imalus p6hiklausli dilnaamiliseks kohandamiseks vastavalt
tehnika tasemele.
Tihedam side standardite ja 6igusnormide vahel on nn. VIITEMEETODI puhul.
Kasutatakse tiiisviidet ja numbriviidet. Tiiisviite puhul viidatakse 6igusnormis ka
standardi viiljaandmise kuuptievale. Numbriviite puhul - standardi numbrile.
Viitemeetoditest eelistatakse tiiisviidet, kuna numbriviidet loetakse 6igusnormide
puhul liiga ebamiiiiraseks. Peale selle tiihendaks numbriviite kasutamise korral
standardi muutmine ka Oigusnormi muutmist, mis aga teatavasti on seadusandlike
organite prerogatiiv.
INKORPORATSIOON on standardi teksti kas s6na-sdnalt v6i valikuliselt Oigusnormi

teksti sissetoomine v6i selle avaldamine 6igusnormi lisana.

DIN FOND RAAMATUKOGUS

Noudlus Saksa standardite jiirgi on olnud juba pikemat aega suur. Seetdttu on eriti
hinnatav Saksa abi meie riigile terve kehtiva Saksa standardite fondi niiol. .

Uus fond sisaldab 32 837 dokumenti.
Neist DIN 20153

DIN ISO I32O
DIN EN 3148
DIN IEC 2179
DIN ETS I85
DIN VDE 1535

3945 DIN ja372 DIN EN inglise keeles.

Eriti roSmustav on DIN EN ja DIN IEC standardite suur hulk. Need tiiiendavad

olulisel miiiiral ltinka rahvusvaheliste standardite kiittesaadavaks tegemisel meie

vabariigis.
Veebruari alguses tulnud saadetis sisaldas endas 1994. aastal ilmunud uued

dokumendid vastavalt "DlN-Mitteilungen" nr.l 1994. See vtiljaanne toob uute

dokumentide loetelude kdrval 6ra ka andmed muudatustest ja asendustest.

Seega on k6esoleva seisuga garanteeritud ka dokumentide pidev ttiiendamine ja
korrigeerimine.
Seoses DIN fondi saabumisega on timber korraldatud ka raamatukogu to6.

Ratsionaalsema paigutuse eesmiirgil tegime rea iimberkorraldusi ja suurendasime

lugejatele ettenahtud kohtade arvu. See oli Oigustatud, sest ktilastajate arv

raamatukogus kasvas. Kuna rahvusvahelisija viilismaa standardeid kaasa ei laenutata,
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tingib see suurema vajaduse dokumentidega kohapeal tutvuda. Dokumentidest on
v6imalik tellida ka koopia. Koopiate hinnad on vastawses Saksa standardite
hinnagruppidega, mis on tira toodud nii dokumentides kui ka loeteludes.
Tuletame meie lugejatele veelkord meelde, et raamatukogu on Teie kiisutuses igal
todpiieval 8.30 - 16.00 ja teatmen6uetele vastame telefonil 49 35 32. Telefoni teel on
Teil vdimalik kontrollida dokumendi olemasolu, kehtivus! hinda jne.

Juta Laasma
Raamatukogu juhataja

VEEBRUARIS SAADUD ISO STANDARDII)

ISO 3272-2:1994 Microfilming of technical drawings and other drawing office
documents--Part 2: Quality criteria and control of 35 mm silver
gelatin microfilms

ISO 3272-4:1994 Microfilming of technical drawings and other drawing office
documents--Part 4: Microfilming of drawings of special and
exceptional elongated sizes

ISO 3471:1994 Earth-moving machinery--Roll-over protective structures--
Laboratory tests and performance requirements

ISO 4698:1994 Iron ore pellets--Determination of relative free-swelling index
ISO 5366- 1.1994 Tracheostomy tubes--Part l: Connectors for tubes for adults

ISO 5366-3:1994 Tracheostomy tubes--Part l: Paediatric tracheostomy tubes

ISO 5961:1994 Water quality-Determination of cadmium by atomic absorption
spectrometry

ISO 6326-4.1994 Natural gas--Determination of sulfur compounds--Part 4: Gas

chromatographic method using a flame photometric detector for
the determination of hydrogen sulfide, carbonyl sulfide and

sulfur-containing odorants
ISO647l:1994 Rubber, vulcanisedDetermination of crystallisation effects

under compression
ISO 6474',1994 Implants for surgery--Ceramic materials based on high purity

alumina
ISO796l:1994 Aerospace--Bolts--Testmethods
ISO/IEC 7816-3 I Amd | :1994
ISO 8082:1994 Self-propelled machinery for forestry--Roll-over protective

strucfu res--L aboratory tests and p erform an ce requ i rem ents

ISO 8145:L994 Thermal insulation--Mineral wool board for overd'eck

i nsulation of roofs-- Specifi cation

ISO 8756:1993 Air quality--Handling of temperature, pressure and humidity
data

l0
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ISoe020:ree4 
i"*fi.ff"oi:L#oJTlff-tff#::Tffi."t,$ff;
titrimetric rnethod

ISO 9122-61994 Texisity testing of fire effluents-Part 6: Guidance for
regulators and specifiers on the assesssment of toxic hazards in
fires in buildings and transport

ISO 914l-2:1994 Road vehicles--Diagnostic systems--Part 2: CARB
requirements for interchange of digital information

ISO 9367-2:1994 Lashing and securing arrangements on road vehicles for sea

transportation on Ro/Ro ships--General requirements--Part 2:

Serni-trailers
ISO 9848:Corl:19 Technical corrigendum I
ISO 9939:1994 Aerospace--Pressure re-oiling connection (new type)
ISO 10198:1994 Micrographics-Rotary camera for 16 mm microfilm--

Mechanical and optical characteristics
ISO 10332:1994 Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel

tubes for pressure purposes--Ultrasonic testing for the
verification of hydraulic leak-tightness

ISO 10360-2:1994 Co-ordinate metrology--Pan 2: Performance assessment of co-

ordinate measuring machines

ISO 10362-2:1994 Cigarettes--Determination of water in smoke condensates--Part
2:Karl Fischer method

ISO 10550:1994 Micrographics--Planetary camera systems--Test target for
checking performance

ISO 10697-2:1994 Steel--Determination of calcium content by flame atomic
absorption spectrometry--Part 2: Determination of total calcium
content

ISO 10753:1994 Coal preparation plant-Assessment of the liability to
breakdown in water of materials associated with coal seams

ISO 10836:1994 lron ores--Method of sampling and sample preparation for
physical testing

ISO I 1134 1994 Sterilization of health care products--Requirements for
validation and routine control--Industrial moist heat

sterilization
ISO I 1135 1994 Medical devices--Validation and routine control of ethylene

oxide sterilization
ISO 12306:1994 Plain bearings--Measurement of wall thickness of thin-walled

half-bearings and thin-walled bushes

ISO 12308:1994 Plain bearings-Quality assurance--Sample types-Definitions,
applications and testing

ISO STANDARD 3166 MAADE KOODII)

On ilmunud ISO standard 3166:1993, milles on iira toodud maade ametlikud
nimetused ning nende koodid - kahe ja kolmettihelised ning numberkoodid. Standard

on ingliss ja prantsuse keeles. Esmakordselt on selles standardis sees ka Eesti.

Tuletame meelde, et Eestile on omistatud koodid EST, EE ja 233. ISO 3166 juures on

11



(.

moodustatud infoteenistus (Maintenance Agency), kes annab viilja infobtillett[ni
standardi tiiienduste ja muudatuste kohta. Ka EVS saab ntirid operatiivselt katte need

muudatused.

EFA CEN UUS [,OGO
f--l-'

-

E Euroopa Stnndardikomitee CEN on v6tnud kasutusele uue logo.
-- Logo p6hi on sinine.

Juulis oli kehtivaid CEN-i standardimisalaseid dokumente 1059. Neist Euroopa

standardeid 941, harmoniseeritud dokumente 8, eelstandardeid 100 ja l0 CEN

aruannet.

IS O TEHNILISTE KOIVIITEEDE KO OSOLEKUTE KALENDER

Standardiametis on vOimalik tutvuda ISO tehniliste komiteede ja ala-komiteede

koosolekute kalenderplaaniga 2000. aastani.

ISO POOLT ON VALJA ANTUD

RAHVUSVAHELINE METROLOOGIASoNASTIK POHI.JA
UT-nrBnvTrNoLo OGIA O S AS
JU}IEND IT,I66TVNSTE MAARAMATUSE VALJENDAMISEKS
Sdnastik on valminud koostods jlrgmiste organisatsioonidega: BIPM, IEC, IFCC,

IUPAC, IUPAP, OIML.
Nii nagu s6nastiku esimeseski viiljaandes on asetatud r6hk rnetroloogiaalastele p6hi'
ja iildmtitiratlustele ning tildkokkuleppeliste terminite kehtestamisele koos

mliiiratlustega.'
Juhend haarab laia m66tmiste spektri s.h.

- kvaliteedi kontrolli ja juhtimise tagamiseks tootmises
- fundamentaal- ja inseneriteadustes nii fundamentaal- kui rakendusuurimustes

- rahvusvaheliste kui ka rahvuslike fiitisikaliste suuruste etalonide etalonainete

viilj atodtam i ses, kasutamises j a v6rdlem ises

Kes on huvitatud s6nastiku ja juhendi ostmisest, palume esitada tellimuskiri
Standardiametile.
Hinnad Sveitsi frankides on CI{F 57.- ja CW 77.- Hinna kroonides saame anda

peale arve esitamist ISO poolt, kusjuures kehtib tavaline hinnaalandus.

VEEBRUARIS SAADUD KATALOOGII)

DIN Katalog filr technische Regeln 1993

DIN Katalog fiir technische Regeln g.Frgiinzung Stand T.lanuar 1994

Band I Deutsche Normen und technische Regeln
Band 2 Internationale Normen und ausleindische Normen

T2
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STAITDARDITE PROJEKTIDEST

Stmdqdiarnetis on tdds alljrirgnevad Eesti standqdite proj ehid:

"Standardite Olesehitus, s6nastus, vormistamine ja sisu" projekf,i teine redaktsioon.

Uksuste tiihistamine elekfiotehnikas
IEC 750 alusel hr.Prand 6128 59

Elektrotehnika tingmiirgid. Elektrijuhid ja Ohendusseadised
reC 617-3 alusel hr. Aedna 612347

Elektrotehnika tingmtirgid. Passiivsed elemendid
reC 6n4 alusel hr.Pihelgas 6128 59

Elektrijoonised. Siserihenduse skeemide j a tabelite koostamine
IEC 113-6 alusel hr.Pihelgas

Elektrotehnika tingmlirgid. Elektrienergia tootrrine ja muundamine
EC 617-6 alusel hr.Pihelgas o

Elektrijoonised. Viilisiihenduste skeemide j a tabelite koostamine
IEC 113-5 alusel hr.Prand 6128 59

Elektrotehnika tingmiirgid. UAisea elementaarmtirgid, tiipsustavad miirgid ja muud
rildkasutatavad miirgid
tEC 617-2 alusel hr. Prand 6128 59

Asjastlruvitatutel on vdimalus Standardiametis tutvuda illahoodud standardite
projektidega jh avaldada arvamusi nende kohta. Samuti on rira toodud koostajate
kontakttelefonid

MUUGILE ON SAABT]NUI)
JARGMISED EESTI STAIIDARDID

EV ST 626-93 Kalatoodete markeerimine HY

EVS636:1993 P6letatudp6levkiviportlandtsemendi,portland-
pdlevkivitsemendijasegutsemenditoofrniseks 18.-

EVS 637-l:1993 Tsemendi teimimeetodid. Tugevuse miiiiramine 28.-

EYS 642:1993 Vtirske ja jahutatud kala. Tehnilised tingimused 28.-

EVS 643:1993 Kalakonservid ja presenrid. Terminid ja miiiiratlused 21.-
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Standsrdite hinnad mtiriratalcse vastavalt hinnagruppifule olenevalt standardi
leheh)lgede cmntst. Mililgihind sisqldab lm kdibemaksu.

On ilmunud trukist ka Eesti standardid

EV ST 613-93 Liiklusmiirgid ja nende kasutamine Hind92.-

EV ST 614-92 Teemiiryised ja nende kasutamine Hind 30.-

Neid standardeid levitab EVS-iga sdlmitud lepingu alusel Eesti Maanteeameti
Tehnokeskus. Ristiku pdik 8 tel.49 95 0l
S amuti saab nime tatud standnrde i d osta maakondadp te e devali tsuste st.

JAANUARIS ON STANDARDIAMETI POOLT REGISTRISSE KANTUD

EE 01116704TT 24-93 Tarvitamisvalmis tapeediliim 0l 0l 94

EE 01098194 TT l-93 Gaasikulu korektor 0l 02 94

EE 13012565 TS 30-93 Universaalne Sampoon :Kannikese" 24 12 93

EE 13012565 TS 3l-93 Vanniveevahustaja "Kristel" 24 12 93

EE 13012565 TS 35-93 Vedelad Sarnpoonid 24 12 93

EE 18003312TT 4-93 Jogurt 0l 0l 94

muud.l

EVS 644:1993

EVS 645:1993

EVS 648:1993

EE 180033t2TT s-e3
muud.l

EE 18003312TT 6-93
muud.l

EE 35002142 ST l:94

Kirjutuspab er. Formaadid

Kirj arimbrikud j a kirj ataskud

Veisertimpade klassifi katsioon

18.-

2t.-

24.-

0l 01 94

0l 0l 94

l0 0l 94

15 0l 94-
0l 0l 99

Piirnu hapupiim

Juuretispiim mtisliga

Valge emailviirv "Elmar".
Tehnilised n6uded. Katsetamine

Koerte toidulisandEV l0 TT.l-79-93

t4



TT 38.309-03-23-92

Veoautode ktitusepaagid

Sarnpoon "Ndgese"

Sampoon "Salvei"

0l 0l 94-
01 0t 99

19 06 92

0t 12 92

otse vastavasse

Teavet saab l{a

EV 200 TT 16943-t

TT 38.309-03-27-92
"<.J

NB! Ettevdtete norntdokumentide murelsemiseks pddr&tdn
eltev6ltesse.

Ettevdtet saab identifilseerida dohtmendi trihistuse icirgt.
standardiosakonnast.

*"*,",",.*ffil rorr, fl#"*'
srlondordiosokon d 49 20 21

49 35 4l
MelroloogioF ok-
rediteedmbe oook. 49 88 90

Tehniline osokond 49 n 20

Roomotukogu 493532

l5


