
Notatka ze spotkania w ramach dialogu technicznego 
dotyczącego zakupu komparatora masy 

Miejsce spotkania: Obwodowy Urząd Miar w Siedlcach 
Data spotkania: 6 kwietnia 2017 r. 
Godzina rozpoczęcia spotkania: 12:00 
Godzina zakończenia spotkania: 15:00 

Uczestnicy spotkania: 
1) Javier Levitt - Head SPG Metrology 
2) Mark Kliebenschaedel - Head Comparator Services 
3) Grzegorz Siara Przedstawiciel Handlowy MT 
4) Tomasz Mlonek Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Siedlcach 
5) Wojciech Wiśniewski Kierownik Laboratorium L7 
6) Wiktor Ślusarski L71 
7) Piotr Strzałka L 71 
8) Jarosław Taras L 71 
9) Robert Ziółkowski L71 
1 O) 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. Głównie ze względu na nadzór nad budynkiem w Warszawie przez 
konserwatora zabytków oraz zakłócenia. Pan Siara z MT zadał pytanie o kierunek, w jakim 
zmierza wybór komparatora. Jak stwierdził jest wiele możliwości. MT chciałoby dostosować 
ofertę do wymagań GUM. Pan Wiśniewski ogłosił, że byłyby to trzy etapy: 
Etap pierwszy budowa komparatora (siedem miejsc po przecinku). Bez próżni, ale z 
obniżonym ciśnieniem (10-2 milibara). 
Etap drugi - realizacja wysokiej próżni (10-6 milibara). 
Etap trzeci - operowanie w atmosferze gazu obojętnego. 
Pan Levitt zapytał jakie byłoby główne zastosowanie komparatora. Czy chodzi o 
przekazywanie jednostki do laboratoriów lokalnych, czy badania naukowe, czy też 

wzorcowanie? Określenie zastosowania jest ważne dla zaproponowania właściwej oferty. 
Pan Wiśniewski potwierdził, że główne zadanie to przekazywanie jednostki. Konieczne jest 
zwiększenie jakości po stronie GUM. Możliwe są w przyszłości zastosowania naukowe. 
Wzorcowanie byłoby jedynie dla metrologii wojskowej. 
Kolejne pytanie Pan Levitta - kompensowanie w momencie porównania wzorca 
państwowego z wzorcami pierwszego rzędu (ze stali nierdzewnej) wynikające z różnicy 
gęstości materiałów. Według Pana Wiśniewskiego problem wydaje się załatwiony poprzez 
obniżenie ciśnienia, ale niekoniecznie osiągnięcie próżni. 
Przedstawiciel MT Pan Siara zaproponował możliwość zapoznania się z ważeniem w próżni 
jeszcze przed realizacją zamówienia publicznego. Na przykład w Czechach. MT oferuje 
wyjazd nie do swojej siedziby, ale do instytucji bliźniaczej do GUM (National Institute of 
Metrology). 
Pan Levitt - kolejne pytanie. Przechowywanie, transport i przekazywanie wzorca w 
atmosferze gazu neutralnego. Kiedy miałoby to być zrealizowane? Pan Wiśniewski wyjaśnił, 

że poszczególne etapy byłyby realizowane rok po roku, począwszy od roku 2017. 



Pan Wiśniewski wyjaśnił, że obecnie wzorce narodowe są wszystkie przechowywane w 
powietrzu, a nie w atmosferze gazu neutralnego. Jednak w przyszłości to może być zmienione 
w ramach uzgodnień w BIPM. 
Pan Siara zapytał o charakter przetargu. Czy przetarg obejmowałby również kolejne etapy? 
Pan Wiśniewski odpowiedział, że GUM chciałby, aby przetarg wychodził poza pierwszy etap. 
Do końca nie jesteśmy jednak pewni, bo nie tylko od nas to zależy. 
Pan Siara zachęca do budowy docelowego komparatora próżniowego. MT ma 28 realizacji na 
świecie. MT ma też aparaty podstawowe. 
Pan Levitt stwierdził, że komparatora M-One jest modułowy. Najważniejsza jest faza 
pierwsza. Bo ona musi być możliwa do rozbudowy. Pan Levitt wskazał na trzy elementy 
składające się na kompletny komparator. Pierwsza część to moduł komparatora z komorą 
próżniową. Druga część to pompy (próżniowe lub obniżające ciśnienie). Trzecia to moduł 
załadunkowy w próżni i moduł do przechowywania. Część NMI wybrało możliwość instalacji 
w pierwszej fazie tylko podstawowej części komparatora. 
Ważne jest określenie docelowego modelu bo np. tylko wyposażenie urządzenia w pierwszym 
etapie w szczególny sposób uszczelnienia umożliwi rozbudowę w przyszłości. 
Na pytanie R.Ziółkowskiego, czy teoretycznie po realizacji pierwszego etapu z MT było 
teoretycznie możliwe rozwijanie urządzenia z innym producentem. Nie wydaje się to 
możliwe, nikt tego nie próbował, nie ma gwarancji, że to się może powieść. Kompletne 
urządzenie gwarantuje właściwą pracę, co jest poparte nie tylko doświadczeniami MT, ale 
również wielu jego partnerów. 28 zrealizowanych systemów. One są podobne, ale jednak się 
różnią w zależności od wymagań poszczególnych jednostek. 
Jakie są nasze preferencje dotyczące materiałów, które będą miały kontakt z artefaktem w 
trakcie przenoszenia i materiał na którym artefakt będzie przechowywany. Pan Wiśniewski 
wyjaśnił, że to musi być ten sam materiał, z którego wykonano nośnię komparatora. 
Pan Levitt wspomniał o projekcie EURAMEtu dotyczący materiałów (teflon, peek), które 
mają kontakt z artefaktem. Pan Levitt zachęcał do zapoznania się z wynikami. 
Zadał pytanie o pracę z kulami krzemowymi. Punkty podparcia wzorca powinny być jak 
najmniejsze dla zminimalizowania niepewności pomiaru. W komparatorze są to trzy szpilki. 
Chodzi też o eliminację możliwości uszkodzenia wzorca. 
Pan Levitt - pytanie, wkład do dyskusji. Monitorowanie procesu w urządzeniu. Według MT 
to ważne dla GUM. Jak ważny jest dostęp, kontrola wewnątrz zamkniętego przedziału 
komparatora? Np. dostęp do czujników temperatury wewnątrz przedziału? Np. może być 
zrealizowane automatyczne otwieranie przedziału. Ułatwia to kontrolę czujników ciśnienia, 
zawartości gazów itp. , 
Pan Levitt - jak ma wyglądać praca z komparatorem. Czy ma być bardziej albo mniej 
zautomatyzowana? W środku przedziału jest automatyczny sześciopozycyjny podajnik. 
Kontrola jest dokonywana przez program komputerowy. Poza włożeniem wzorców cała 
reszta jest zautomatyzowana. 
Wnętrze przedziału jest zawsze takie samo. Automatyzacja nie polega tylko na obrocie 
wzorców, ale także na pozycjonowaniu wzorców. 
Kierownik Wiśniewski poprosił, aby MT przedstawił propozycję wartości szacunkowej w 
ciągu 14 dni od dzisiejszego spotkania. 
Pan Levitt chciałby wcześniejszego maksymalnego sprecyzowania wymagań GUM w celu 
przedstawienia wstępnej oferty. 
MT - Czy zakładamy relokację? Generalnie tak. 

Po obejrzeniu piwnicy i garażu: 
- piwnica jest zbyt niska i zbyt blisko ulicy, 
- garaż 



MT - Czy mierzono wartości temperaturę, wilgotność, c1Smema, mne wielkości w 
przeszłości? Czy jest możliwe uzyskanie tych wielkości z przeszłości? 
Pan Naczelnik Mlonek - przed pomiarami wzorców dużych mas dokonywano pomiarów 
temperatury, wilgotności, ciśnienia, ale nie były to pomiary automatyczne. 
Pan Kliebenschaedel stwierdził, że w garażu wszystko jest otwarte. Nie ma pewności, czy 
warunki są stabilne. Czy nie ma zakłóceń? 
Zdaniem MT warunki na Elektoralnej byłyby lepsze. Jak się wydaje pomieszczenie na 
Elektoralnej nie wymagałoby większych adaptacji. Tam MT uzyskał pozytywne wyniki 
pomiarów przy pomocy mikrowagi. 
Pan Levitt - czy są możliwe pomiary przy użyciu mikrowagi? 
Pan Siara ma wątpliwości, czy ulica nie będzie wpływała? Trzeba to wykluczyć. 
W Warszawie zakłócenia wyciszają się w pewnych godzinach (nocnych). 
W garażu są skrzynki elektryczne, zbiornik ciśnieniowy. 
Żeby złożyć ofertę MT musi mieć wyniki badań za pomocą mikrowagi w garażu w Siedlcach. 
Pan Levitt - krytyczny jest czynnik czasu. Biorąc pod uwagę czas przetargu. Tylko cztery 
miesiące na adaptację pomieszczenia, produkcję i instalację komparatora. 
Pan Wiśniewski prosił o jednoznaczną odpowiedź czy jest możliwa realizacja fazy pierwszej 
w tym roku? 
Pan Levitt stwierdził, że najpierw trzeba dokonać pomiarów. Potem trzeba zasięgnąć opinii 
geologa i inżyniera budowlanego. Pokazał dokument zawierający wymagania dla 
komparatora stwierdzając, że to jest ideał, do którego trzeba dążyć. 
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