Laboratorium wspiera
rozwój krajowego przemysłu
zgodnie z kompetencjami
poszczególnych pracowni.
Zapewnia transfer wiedzy
metrologicznej do przedsiębiorców, udziela konsultacji
oraz prowadzi doradztwo
techniczne i specjalistyczne
szkolenia metrologiczne.
Działa zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC
17025:2017 i PN-EN
ISO/IEC 17034:2016 oraz
polityką jakości GUM.
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Zadania
Utrzymywanie i doskonalenie państwowego wzorca jednostki
miary pH i państwowego wzorca jednostki miary przewodności
elektrycznej właściwej elektrolitów oraz zapewnienie
ich powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział
w porównaniach międzynarodowych.
Przekazywanie jednostki miary pH, przewodności elektrycznej
właściwej elektro, ilości substancji oraz wartości stężenia
masowego odniesionego do jednostki miary masy z zachowaniem spójności pomiarowej.
Wzorcowanie przyrządów do pomiarów pH i przewodności
elektrycznej właściwej elektrolitów.
Wytwarzanie certyﬁkowanych materiałów odniesienia –
wzorców pH, konduktometrycznych, ilości substancji (substancje
chemiczne o wysokiej czystości) oraz stężenia masowego
do ASA. Laboratorium posiada licencję Międzynarodowego
Banku Danych o Materiałach Odniesienia COMAR umożliwiającą umieszczanie w Banku informacji o krajowych materiałach
odniesienia.
Współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.

Zadania
Utrzymywanie i doskonalenie państwowych wzorców: jednostki
miary gęstości, jednostki miary współczynnika załamania światła,
jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji
oraz wzorca odniesienia jednostki lepkości kinematycznej
oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami innych państw
poprzez udział w porównaniach międzynarodowych.
Przekazywanie jednostki miary gęstości, lepkości, napięcia
powierzchniowego, współczynnika załamania światła i kąta
skręcenia płaszczyzny polaryzacji z zachowaniem spójności
pomiarowej.
Wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów do pomiaru gęstości,
lepkości, napięcia powierzchniowego, refrakcji i polarymetrii.
Wytwarzanie certyﬁkowanych materiałów odniesienia
– wzorców gęstości (densymetrycznych), lepkości (wiskozymetrycznych)i napięcia powierzchniowego (tensometrycznych),
refraktometrycznych i polarymetrycznych.
Współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.
Prowadzenie krajowych porównań międzylaboratoryjnych
w roli laboratorium odniesienia.

Certyﬁkowane materiały odniesienia - ciekłe
wzorce gęstości (w ampułkach zawierających
10 cm3 cieczy)

Laboratorium wspiera
rozwój krajowego przemysłu
zgodnie z kompetencjami
poszczególnych pracowni.
Zapewnia transfer wiedzy
metrologicznej do przedsiębiorców, udziela konsultacji
oraz prowadzi doradztwo
techniczne i specjalistyczne
szkolenia metrologiczne.
Działa zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC
17025:2017 i PN-EN
ISO/IEC 17034:2016 oraz
polityką jakości GUM.

Samodzielne
Laboratorium
Chemii

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
chemistry@gum.gov.pl
tel. 22 581 92 01

Pracownia
Wzorców
Fizykochemicznych

