
Notatka ze spotkania w ramach dialogu technicznego 
dotyczącego zakupu komparatora masy 

Miejsce spotkania: Obwodowy Urząd Miar w Siedlcach 
Data spotkania: 12 kwietnia 2017 r. 
Godzina rozpoczęcia spotkania: 10:30 
Godzina zakończenia spotkania: :14:00 

Uczestnicy spotkania: 
1) Mario Schreiber firma SARTORIUS 
2) Anna Patelska SARTORIUS 
3) Tomasz Mlonek Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Siedlcach 
4) Wojciech Wiśniewski Kierownik Samodzielnego Laboratorium Masy L7 
5) Wiktor Ślusarski Pracownia Wag i Wzorców Masy L71 
6) Piotr Strzałka 171 
7) Jarosław Taras 171 
8) Robert Ziółkowski 171 
9) Michał Nawotka Pracownia Analizatorów Wydechu 175 

Tematyka i przebieg spotkania, ustalenia: 

Pan Kierownik Wiśniewski wyjaśnił, że planowana jest realizacja komparatora 
O, 1 mikrograma w pierwszym etapie z obniżonym ciśnieniem do 10-2 Pa. W pierwszym etapie 
GUM nie oczekuje głębokiej próżni. 
Przedstawiciel firmy SARTORIUS zapytał, czy chodzi o zmniejszenie liczby pomp z 3 do 2. 
Wyjaśniono, że będą trzy etapy. 
Etap pierwszy budowa komparatora (wskazanie z rozdzielczością O, 1 mikrogram). Bez 
głębokiej próżni, ale z obniżonym ciśnieniem (10-2 Pa). 
Etap drugi w roku 2018 - realizacja wysokiej próżni (10-6 milibara). 
Etap trzeci w roku 2019- operowanie w atmosferze gazu obojętnego i z systemem 
załadunkowym. 

W pierwszym etapie z obniżonym ciśnieniem chodzi o to, aby różnica wyporu wzorców 
irydowo-platynowego, stalowego i krzemowego była zaniedbywalna. 
Pytanie SARTORIUS - czy chodzi o wzorzec stalowy tylko 1 kg. Odpowiedź GUM chodzi o 
przekazywanie jednostki. 
Informacja GUM: kula krzemowa ma ok. 100 mm średnicy, wzorce stalowe o kształcie walca 
ok. 50 mm i wzorce walcowe platynowa-irydowe ok. 39 mm średnicy. 
Przedstawiciel SARTORIUS zapytał o pomiar parametrów odniesienia w trakcie ważenia. 
Odpowiedź GUM: Potrzebujemy ciśnienie, temperaturę, wilgotność, ew. zawartość 

dwutlenku węgla. 
Kierownik Wiśniewski stwierdził, że laboratorium chciałoby na początku uzyskać wersję 
podstawową komparatora z możliwością późniejszego rozwoju. 
Pierwszy etap powinien być zrealizowany do grudnia tego roku. 
Pytanie GUM: Czy SARTORIUS zdąży z realizacją pierwszego etapu w tym roku? 
SARTORIUS sprawdzi, czy jest możliwe wykonanie komparatora i jego dostarczenie do 
grudnia bieżącego roku. Pan Schreiber stwierdził, że do osiągnięcia obniżonego ciśnienia 
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wystarczy pompa wstępna o podwyższonej wydajności. Pompa turbomolekularna nie jest 
wymagana w pierwszym etapie. 
Wg firmy SARTORIUS zazwyczaj dostawa całego komparatora wymaga 12 miesięcy. 

Przedstawiciel SARTORIUSA poprosił o przedstawienie miejsca. Stwierdził, że bardzo 
ważna jest stabilizacja klimatyzacji i miejsce bez wibracji. 

Po obejrzeniu miejsc potencjalnego posadowienia komparatora: 

Odnośnie pracowni wzorców masy w piwnicy w budynku głównym w Siedlcach: · 
Przedstawiciele SARTORIUS zwrócili uwagę na wąskie schody oraz małą szerokość 
pomieszczenia. Powodowałoby to kłopoty transportowe. Nieznany jest rodzaj i posadowienie 
fundamentu budynku. Można się spodziewać ewentualnych kłopotów z wykonaniem 
postumentu pod komparator. Zwrócono również uwagę na brak wyjścia ewakuacyjnego. 

Odnośnie pracowni dużych wzorców masy: 
Według przedstawicieli SARTORIUS konieczna byłaby gruntowna adaptacja pomieszczenia. 
Chodzi o zasłonięcie okien, docieplenie budynku, a także budowa specjalnego pomieszczenia 
wewnętrznego w istniejącej kubaturze. Nowe pomieszczenie powinno być zbudowane na 
poziomie obecnej podłogi. Ze względu na potrzebę otwierania komory próżniowej potrzebny 
byłby zabudowany w środku żuraw wykonany z aluminium, a orientacyjna wysokość 
pomieszczenia powinna mieć przynajmniej 3 metry. Postument, na którym byłby 
posadowiony komparator powinien mieć wymiary 1 m x 2 m. Postument byłby wpuszczony 
głęboko w grunt i oddzielał komparator od fundamentu budynku. 

Odnośnie posadowienia komparatora w laboratorium masy na ul. Elektoralnej w Warszawie 
przedstawiciele SARTORIUS zajęli stanowisko negatywne ze względu na liczne zakłócenia. 
Jeśli jest większa rozdzielczość, wewnętrzne elementy są bardziej podatne na zakłócenia. 
Może być uzyskana większa rozdzielczość, ale związana z większą niestabilnością 
(zmiennością). 

Pytanie SARTORIUS jakie będą wymagania do odbioru urządzenia. 
Kierownik Wiśniewski poinformował, że będzie to: 
- obciążenie maksymalne >= 1 kg, 
- d=0,1 mikrograma, 
- stół wagowy (postument) spełniający wymagania producenta, 
- co najmniej sześciopozycyjny stół obrotowy z możliwością wzorcowania wzorców 
walcowych platynowo-irydowych, stalowych i kul krzemowych, 
- gabaryty komory pomiarowej komparatora umożliwiające pomiary zestawu wzorców o 
sumarycznej masie całkowitej równej 1 kg (tzw. dysseminacja), 
- możliwość wzorcowania czujników dla monitorowania warunków środowiskowych w 
laboratoriach GUM, 
- reset użytkownika umożliwiający powrót do ustawień fabrycznych w razie wystąpienia 
zakłócenia, 

- adiustacja zewnętrzna przez użytkownika, 
- oprogramowanie sterujące umożliwiające zapisanie nastaw, 
- oprogramowanie musi zapewniać akwizycję danych pomiarowych i określanie poprawki na 
wypór powietrza przy pomiarach w powietrzu, 
- okres gwarancji. 
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Pani Patelska z firmy SARTORJUS stwierdziła, że po zapoznaniu się z ww. warunkami 
SARTORJUS gotów jest rozważyć posadowienie komparatora również na ul. Elektoralnej w 
Warszawie. Przedstawiciele SARTORIUS dokonają wizji laboratorium na ul. Elektoralnej. 

Pod is : 
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