
Notatka ze spotkania w ramach dialogu technicznego 
dotyczącego zakupu komparatora masy 

Miejsce spotkania: Obwodowy Urząd Miar w Siedlcach 
Data spotkania: 1 O kwietnia 2017 r. 
Godzina rozpoczęcia spotkania: 11 :OO 
Godzina zakończenia spotkania: 13:30 

Uczestnicy spotkania: 
1) Witold Lewandowski Prezes firma RADW AG 
2) Michał Solecki RADW AG 
3) Krzysztof Górecki RADWAG 
4) Ireneusz Łącki RADW AG 
5) Anna Kulesza-Mincer Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie 
6) Tomasz Mlonek Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Siedlcach 
7) Jarosław Wójcik Naczelnik Wydziału Nadzoru OUM Warszawa 
8) Wojciech Wiśniewski Kierownik Samodzielnego Laboratorium Masy L7 
9) Wiktor Ślusarski Pracownia Wag i Wzorców Masy L71 
1 O) Piotr Strzałka L 71 
1 l)Jarosław Taras L71 
12) Robert Ziółkowski L71 
13) Michał Nawotka Pracownia Analizatorów Wydechu L 75 

Tematyka i przebieg spotkania, ustalenia: 

Pan Kierownik Wiśniewski wyjaśnił, że planowana lokalizacja komparatora to Obwodowy 
Urząd Miar w Siedlcach. Zaproponował wizję lokalną potencjalnego miejsca posadowienia 
komparatora. Wybór Siedlec wynika ze względu na nadzór nad budynkiem w Warszawie 
przez konserwatora zabytków oraz zakłócenia (drgania, pola elektromagnetyczne). 
Pan Wiśniewski ogłosił, że byłyby trzy etapy: 
Etap pierwszy budowa komparatora (siedem miejsc po przecinku). Bez głębokiej próżni, ale z 
obniżonym ciśnieniem (10-2 Pa). 
Etap drugi w roku 2018 - realizacja wysokiej próżni (1 o-6 milibara). 
Etap trzeci w roku 2019 - operowanie w atmosferze gazu obojętnego. 
RADW AG pyta czy rozbudowa będzie obejmowała budowę rękawa do podawania wzorca. 
Kierownik Wiśniewski stwierdził, że docelowo tak. RAD WAG planuje wpięcie w przyszłości 
śluzy do podawania wzorców. 
RADWAG deklaruje, że niskie ciśnienie 0,01 Pa jest możliwe do końca bieżącego roku. 
Nawet być może uda się osiągnąć 0,0001 Pa. 
Pan Lewandowski oznajmił, że RADWAG będzie współpracował z AP Vacum, bo sam 
RADW AG nie ma doświadczeń z próżnią. Ta firma daje certyfikat na utrzymanie próżni 
(projektowanie, wykonanie, spawanie wewnętrzne). Pełna dokumentacja komory próżniowej 
przystosowanej do pracy z komparatorem została opracowana przez RADW AG. 
Wykonawstwo komory wraz z certyfikatem szczelności RADW AG zleci ww. firmie. 
RADWAG pracuje obecnie nad powtarzalnością komparatora z siódmym miejscem po 
przecinku. Według Pana Lewandowskiego konieczna będzie zmiana niektórych elementów 
i materiałów ze względu na pracę w próżni. Konieczna jest wyższa gładkość, brak 
nieprzelotowych otworów. Przygotowanie próżni może trwać ok. tygodnia. Trzeba unikać 
wodoru i pary wodnej. Dlatego wstępne wypełnienie komory odbywa się przy pomocy azotu. 
Chropowatość jest niekorzystna bo "akumuluje" gaz. 



Kierownik Wiśniewski zwrócił uwagę, że GUM chciałby obrotowy stół sześciopozycyjny 
przystosowany do ważenia trzech rodzajów wzorców: kuli krzemowej o średnicy 94 mm, 
wzorców walcowych stalowych i wzorców platynowo-irydowych. Komora pomiarowa 
powinna być na tyle duża, aby było możliwe ustawienie stosu zestawu wzorców masy do 
dysseminacji jednostki masy. 
RADW AG stwierdza, że to jest możliwe. Będzie szalka wisząca. 
Dyskutowano o możliwości podnoszenia osłony komory próżniowej. RADWAG planuje 
wprowadzenie małej suwnicy. 
Kierownik Wiśniewski sugerował suwnicę bramową, usuwalną ze stanowiska pomiarowego. 
Chodzi o to, że suwnica będzie wykonana ze stali konstrukcyjnej, a to może mieć wpływ na 
jakość pomiarów. 
Pan Lewandowski zwrócił uwagę na rodzaj klimatyzacji laminarnej kanałowej z dyfuzorami 
na suficie +/- 0,1 stopnia Celsjusza w ciągu 12 godzin. 
Jako alternatywę dla ww. klimatyzacji Kierownik Wiśniewski zasugerował realizację "klatki 
w klatce" i klimatyzowanie zewnętrznego pomieszczenia. 
RADW AG zwraca uwagę, że silniki, elektronika komparatora i pompa próżniowa będą 
emitować ciepło. Sama pompa ma 30 tys. do 90 tys. obrotów na minutę. 
W czasie pomiaru pompa będzie wyłączona. Próżnia będzie dynamiczna, ale nie gorsza niż 
10-2 Pa. Należy wykluczyć podmuchy powietrza. 
Według Pana Lewandowskiego klimatyzacja laminarna jest lepsza od nadmuchowej. 
Nadmuch powoduje niekorzystny ruch powietrza i większe gradienty zmian temperatury. 

Po wizji lokalnej: 
Posadowienie komparatora w piwnicy w ObUM w Siedlcach. Adaptacja wymaga dłuższego 
czasu. Byłoby to bardzo trudne w tym roku. Potrzebna byłaby opinia budowlano
konstrukcyjna odnośnie do możliwości zagłębienia się poniżej istniejących fundamentów. 

Posadowienie komparatora w pracowni dużych wzorców masy w ObUM w Siedlcach. 
Wszystko zależy od zakresu prac. Korzystne byłoby wykonanie piwnicy ze schodami. 
Podraża to całość projektu. Wydłuża w czasie. Głębokość piwnicy ze stropem to 2,6 - 2,8 m. 
Nie znamy głębokości stóp fundamentowych. Zapewne trzeba by było zejść głębiej od 
istniejącego fundamentu. Generuje to kolejny problem techniczny. 
Potrzebne byłyby badania geologiczne i badanie poziomu wód gruntowych. 

W związku z okresem niezbędnym na adaptacje ww. lokalizacji stwierdzono, że najszybszym 
rozwiązaniem byłoby tymczasowe posadowienie komparatora w piwnicy na ul. Elektoralnej 
(Pracownia Wag i Wzorców Masy) do momentu przygotowania dedykowanego 
pomieszczenia. W następnej kolejności przeniesienie komparatora do docelowej lokalizacji. 

Pan Lewandowski zasugerował dokonanie wstępnych badań poprzez postawienie 
komparatora kilogramowego (1 mikrogram) w Pracowni na ul. Elektoralnej. Ostateczna 
decyzja dotycząca miejsca byłaby podjęta po uzyskaniu wyników ww. badań po upływie 
około dwóch tygodni. 
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