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ZARZADZENIE NR 32
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o tachometrach

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie przepisy metrologiczne o tachometrach, stanowiace zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania,jakim powinny odpowiadac tachometry pod-
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legajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci
dowodów kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.§ 3.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof l\1ordzinsld

Zalacznik do zarzadzenia nr 32
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 19 grudnia 1994 r. (poz. 19)

PRZEPISY METROLOGICZNE O TACHOMETRACH

Postanowienia ogólne

§ 1. Przepisy dotycza tachometrów:

1) odsrodkowych,
2) chronometrycznych,
3) magnetycznych,
4) elektrycznych,
5) stroboskopowych,
6) impulsowych.

§ 2.1. Tachometry sa to przyrzady sluzace do pomiaru predkosci katowej i szczególnego jej
przypadku, tj. predkosci obrotowej.

2. Tachometry odsrodkowe sa to przyrzady, w których predkosc katowa (obrotowa) jest
funkcja momentu obrotowego, pochodzacego od sil odsrodkowych obracajacego sie zespolu
obciazników tachometru, równowazonego przez sprezyne pomiarowa.

3. Tachometry chronometryczne sa to przyrzady, w których obroty walka napedowego tacho-
metru sa zliczane w scisle okreslonym przez jego mechanizm zegarowy czasie.

4. Tachometry magnetyczne sa to przyrzady, w których predkosc katowa (obrotowa) jest funk-
cja momentu obrotowego, pochodzacego od oddzialywania wirujacego pola magnetycznego
magnesu trwalego na pole magnetyczne wytworzone przez prady wirowe, powstale w ru-
chomym elemencie zwiazanym ze wskazówka i równowazonego przez sprezyne pomia-
rowa. .

5. Tachometry elektryczne sa to przyrzady, w których predkosc katowa (obrotowa)jest funkcja
napiecia wytworzonego przez pradnice tachometryczna lub inny przetwornik wspólpra-
cujacy z miernikiem. .

6. Tachometry stroboskopowe sa to przyrzady, w których czestotliwosc impulsów swietlnych
tachometru, jest porównywana z czestotliwoscia odpowiadajaca mierzonej predkosci
katowej (obrotowej) przedmiotu.

7. Tachometry impulsowe sa to przyrzady, w których impulsy elektryczne wytworzone w prze-
tworniku przez obracajace sie cialo sa zliczane w czasie okreslonym przez miernik tacho-
metru.
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Wymagania jakim powinny odpowiadac tachometry

§ 3.1. Tachometr powinien byc wykonany z materialów o odpowiedniej wytrzymalosci gwaran-
tujacej trwalosc eksploatacyjna oraz utrzymanie wlasciwosci metrologicznych w okresie
stosowania.

2. Obudowa tachometru powinna zabezpieczac jego zespoly przed kurzem i wilgocia oraz
zapobiegac uszkodzeniom mechanicznym.

3. Tachometr powinien byc wywzorcowany w legalnych jednostkach predkosci katowej
(radian na sekunde, rad/s) lub predkosci obrotowej (obrót na sekunde, r/s, obr/s lub obrót na
minute, r/min, obr/min).

4. Wskazania predkosci powinny byc latwe do odczytania.

5. Tachometry zaopatrzone w podzialke i wskazówke powinny miec urzadzenie do tlumienia
drgan wskazówki.

§ 4.1. Tachometry moga miec jeden lub kilka zakresów pomiarowych.

2. Tachometry wielozakresowe moga miec na podzielni nie wiecej niz dwie podzialki. Kazda
z tych podzialek moze sluzyc do odczytywania predkosci w jednym lub kilku zakresach po-
miarowych, z których jeden powinien byc dziesietna wielokrotnoscia drugiego.

3. Dlugosc dzialki elementarnej nie powinna przekraczac wartosci 1 mm.

4. Konstrukcja tachometrów powinna zapewnic zachowanie ich wlasciwosci metrologicznych
w zakresie temperatur od -20 oC do +55 oC.

§ 5.1. Tachometry wymienione w § 1 pkt 1-;.-3powinny miec walek napedowy laczony z walkiem,
którego predkosc jest mierzona i moga byc wykonanejako:

1) stacjonarne, trwale polaczone z walkiem, którego predkosc mierza,
2) przenosne,laczonez walkiemtylkow czasiepomiarujegopredkosci. -

2. Przelozenie tachometru, tj. stosunek predkosci mierzonej do predkosci wskazywanej przez
tachometr, powinno sie równac jednosci w tachometrach przenosnych i moze byc rózne
od jednosci w tachometrach stacjonarnych.

3. Tachometry przenosne powinny byc zaopatrzone w komplet koncówek przylaczeniowych
do laczenia walka napedowego tachometru z walkami, których predkosc jest mierzona.
Przeniesienie napedu walka, którego predkosc jest mierzona, na walek tachometru za po-
srednictwem odpowiedniej koncówki, powinno sie odbywac bez poslizgu.

4. Tarcie ruchomych czesci mechanizmu tachometru nie powinno powodowac drgan i skoków
wskazówki przy zmianach predkosci walka napedowego, a ruch wskazówki powinien byc
plynnY w calym zakresie pomiarowym.

Urzadzenia dodatkowe

§ 6.1. Tachometry moga miec nastepujace urzadzenia dodatkowe:

1) mechanizm rejestrujacy predkosc katowa (obrotowa) w funkcji czasu,

2) licznik obrotów wlaczony na stale lub wlaczany i wylaczany recznie albo samoczynnie,

3) urzadzenie sygnalizacyjne, uruchamiane przy osiagnieciu lub przekroczeniu nastawio-
nych granic predkosci,

4) wskazówke ekstremalna,

5) urzadzenie do oswietlania podzielni.

2. Urzadzenia dodatkowe powinny byc tak wykonane, aby nie powodowaly pogorszenia
wlasciwosci metrologicznych tachometrów.
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Klasy dokladnosci

§ 7. Pod wzgledem dokladnosci tachometry dziela sie na nastepujace klasy: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1;
0,2; 0,5; 1; 2; 2,5; 5. Klasy dokladnosci 2,5 nie zaleca sie. Moze ona byc stosowana
wylacznie do tachometrów wymienionychw § 1 pkt 4.

Bledy graniczne6dopuszczalne

§ 8.1. Bledy graniczne dopuszczalne wskazan tachometrów w zaleznosci od klasy dokladnosci
podano w ponizszej tablicy:

2. Histereza pomiarowa nie powinna przekraczac 0,5 bezwzglednej wartosci bledów granicz-
nych dopuszczalnych okreslonych w ust. 1.

Oznaczenia

§ 9.1. Na podzielni tachometru lub na tabliczce znamionowej powinny byc podane nastepujace
oznaczema:

1) nazwa lub znak wytwórcy,
2) numer fabryczny i rok produkcji,
3) oznaczenie jednostki miary:

a) dla predkosci katowej "rad/s",
b) dla predkosci obrotowej "r/s" lub "obr/s" albo tez "r/min" lub "obr/min",

4) klasa dokladnosci,
5) nadany znak zatwierdzenia typu,
6) wartosc przelozenia, jezeli jest rózna od jednosci.

Warunki wlasciwego stosowania tachometrów

§ 10.1. Tachometry stosuje sie do pomiaru predkosci katowej lub predkosci obrotowej w zakresie
temperatur od -20 oCdo +55 oC.

Okresy waznosci dowodów kontroli metrologicznej

§ 11.1. Termin, do którego tachometry zatwierdzonego typu moga byc wprowadzane do obrotu lub
uzytkowania, okreslany jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

2. Okres waznosci dowodu uwierzytelnienia tachometru wynosi 25 miesiecy, liczac od
pierwszego dnia tego miesiaca, w którym uwierzytelnienie zostalo dokonane.

Klasa dokladnosci Bledy graniczne dopuszczalne

(w % górnej granicy zakresu pomiarowego)

0,01 :I: 0,01

0,02 :I: 0,02

0,05 :I:0,05

0,1 :I: O, l

0,2 :I:0,2

0,5 :1:0,5

l :I: 1,0

2 :1:2,0

2,5 :1:2,5

5
:I: 5,0
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ZARZADZENIE NR 33
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU.MlAR

z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania tachometrów

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr. 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie instrukcje sprawdzania tachometrów, stanowiaca zalacznik do niniejszego
zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci tachometrów
z wymaganiami przepisów metrologicznych o tachometrach, wprowadzonych zarzadzeniem
m 32 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Miar i Probier-
nictwa Nr 8, poz. 19), zwanych dalej "przepisami o tachometrach".

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 33
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 19 grudnia 1994 r. (poz. 20)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA TACHOMETRÓW

Postanowienia ogólne

§ 1. Instrukcja okresla metody sprawdzania tachometrów.

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 2.1. Tachometry nalezy sprawdzac na stanowisku pomiarowym, w sklad którego wchodza:

1) zespól napedowy,
2} przyrzad kontrolny do pomiaru predkosci katowej (obrotowej), zwany dalej "tacho-

metrem kontrolnym".

2. Stanowisko pomiarowe wymienione w ust. 1 powinno byc wyposazone w uchwyty do mo-
cowania sprawdzanych tachometrów.
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3. W przypadku sprawdzania tachometrów stroboskopowychmetoda wymieniona w § 6 stano-
wisko pomiarowe powinno sie skladac z czestosciomierza-czasomierza i przetwornika foto-
elektrycznego.

4. Stanowiska pomiarowe do sprawdzania tachometrów powinny miec swiadectwa uwierzy-
telnienia Glównego Urzedu Miar.

5. Zespól napedowy powinien zapewniac bezstopniowa regulacje predkosci katowej (obro-
towej) wyjsciowego walka zespolu napedowego. Walek ten powinien miec koncówki do
mechanicznego laczenia ze sprawdzanymi tachometrami lub do mocowania tarczy modu-
lacyjnej albo stroboskopowej.

6. Przyrzadem kontrolnym do pomiaru predkosci katowej (obrotowej) powinien byc tachometr
o klasie dokladnosci przynajmniej o dwie wyzszej niz klasa dokladnosci sprawdzanych ta-
chometrów. Tachometr kontrolny powinien miec wazny dowód uwierzytelnienia.

7. Zakres regulacji predkosci katowej (obrotowej) stanowiska pomiarowego oraz zakresy po-
miarowe przyrzadu kontrolnego powinny byc takie, aby umozliwic wyznaczenie bledów
wskazan i histerezy pomiarowej w kazdym punkcie podzialki tachometru sprawdzanego.

Przebieg sprawdzania

§ 3. Sprawdzanie tachometrów obejmuje kolejno nastepujace czynnosci:

1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie dokladnosci wskazan,
3) dokumentowanie wyników sprawdzenia.

Ogledziny zewnetrzne

§ 4.1. Ogledziny zewnetrzne maja na celu sprawdzenie, czy tachometr spelnia pod wzgledem
wykonania i oznaczen wymagania przepisów o tachometrach, oraz sprawdzenie jego
dzialania.

2. W toku ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic, czy:

1) . tachometr nie ma sladów zewnetrznych uszkodzen,
2) szklo zabezpieczajace podzielnie ze wskazówka nie jest pekniete i czy nie ma pecherzy

utrudniajacych prawidlowe odczytywanie wskazan,
3) na podzielni lub na tabliczce znamionowej sa nastepujace oznaczenia:

a) nazwa lub znak wytwórcy,
b) numer fabryczny i rok produkcji,
c) jednostka miary,
d) nadany znak zatwierdzenia typu,
e) wartosc przelozenia.

4) koncówki, w które.zaopatrzone sa tachometryprzenosne, nie sa uszkodzone ani zuzyte,
5) ruch wskazówki jest plynny w calym zakresie pomiarowym i czy powraca ona do polo-

zenia poczatkowegó,
6) walek napedowy tachometru obraca sie równomiernie i bez zaciec.

Sprawdzanie dokladnosci wskazan

§ 5.1. Sprawdzenie dokladnosci ma na celu stwierdzenie, czy bledy wskazan i histereza pomia-
rowa tachometru nie przekraczaja wartosci bledów granicznych dopuszczalnych, okreslo-
nych w § 8 przepisów o tachometrach. Sprawdzenie polega na porównaniu wskazan tacho-
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metru sprawdzanego ze wskazaniami tachometru kontrolnego i wyznaczeniu wartosci
bledów wskazan i histerezy pomiarowej.

2. Sprawdzenia podczas uwierzytelnienia dokonuje sie na stanowisku pomiarowym wymienio-
nym w §2 przy zachowaniu nastepujacych warunków odniesienia:

1) temperaturaotoczenia(20:l: 5) oC,
2) wilgotnosc wzgledna powietrza (10 +95) %.

3. Tachometry stacjonarne nalezy mocowac w uchwycie, w polozeniu pracy.

4. Tachometry przenosne nalezy sprawdzac przy poziomym polozeniu podzielni i powinny one
byc polaczone z walkiem zespolu napedowego za posrednictwem odpowiednich koncówek.
Tachometry te moga byc mocowane w uchwycie lub trzymane przez sprawdzajacego.

5. Tachometry stroboskopowe nalezy ustawiac tak, aby lampa stroboskopowa oswietlala tarcze
stroboskopowa umocowana na walku wyjsciowym zespolu napedowego. Walek napedowy
tachometru, tarcze stroboskopowa lub modulacyjna nalezy polaczyc z wyjsciowym walkiem
zespolu napedowego tak, aby przeniesienie ruchu z zespolu napedowego na tachometr lub
tarcze odbywalo sie bez poslizgu.

6. Przy sprawdzaniu ustala sie wskazanie tachometru sprawdzanego odpowiadajace jednej
z wybranych wartosci predkosci, nastepnie odczytuje sie wskazanie tachometru kontrolnego.
Obydwa wskazania odnotowuje sie w zapisce sprawdzania wedlug przykladu podanego
w zalaczniku. Róznica miedzy wskazaniem tachometru sprawdzanego a wskazaniem tacho-
metru kontrolnego jest bledem wskazania tachometru.

7. Jezeli stanowisko pomiarowe wyposazone jest w tachometr kontrolny, którego wartosc
dzialki elementarnej jest wieksza niz wartosc dzialki elementarnej tachometru.sprawdzane-
go, lub tachometr sprawdzany nie wskazuje w sposób ciagly, to najpierw ustala sie wska-
zanie tachometru kontrolnego, a nastepnie odczytuje wartosc wskazana przez tachometr
sprawdzany.

8. Tachometr powinien byc sprawdzony przynajmniej w pieciu równomiernie rozmiesz-
czonych punktach podzialki. Tachometry wielozakresowe nalezy sprawdzac we wszystkich
zakresach pomiarowych, przy czym sprawdzenia kazdego z zakresów oddzielnie wzorco-
wanych nalezy dokonac przynajmniej w pieciu punktach podzialki. Kazdy z pozostalych
zakresów pomiarowych wystarczy sprawdzic w dwóch punktach podzialki w celu okreslenia
przelozenia miedzy zakresami.

9. Sprawdzenie kazdego z wybranych punktów podzialki nalezy dokonac dwukrotnie, uzysku-
jac wybrany punkt w sposób plynny najpierw przy predkosci wzrastajacej, a nastepnie przy
malejacej. Róznica wskazan pomiedzy wartosciami predkosci otrzymanymi raz przy jej
zwiekszaniu i drugi raz przy jej zmniejszaniu jest histereza pomiarowa sprawdzanego tacho-
metru.

10. W przypadku sprawdzania tachometrów impulsowych duzej dokladnosci, np. klasy doklad-
nosci 0,01+0,05, zaleca sie stosowanie ukladu synchronizacji czasu pomiaru, w celu wyeli-
minowania wplywu niestabilnosci predkosci katowej (obrotowej) stanowiska.

Sprawdzanie dokladnosci wskazan tachometrów stroboskopowych
przez pomiar czestotliwosci

§ 6.1. Tachometr stroboskopowy mozna sprawdzac przez pomiar czestotliwosci blysków lampy
stroboskopowej i w tym celu ustawia sie go naprzeciw przetwornika fotoelektrycznego,
w niewielkiej od niego odleglosci. Zmieniajac czestotliwosci wewnetrznego generatora,
ustala sie czestotliwosc blysków lampy stroboskopowej tak aby odpowiadala jednej z wy-
branych wartosci predkosci (wskazanie tachometru sprawdzanego).

2. Predkosc obrotowa poprawna np oblicza sie na podstawie odczytanej z czestosciomie-
rza-czasomierza czestotliwosci f lub okresu T wedlug wzorów:
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np = 60f

60000
np= T

gdzie:

np - predkosc obrotowa poprawna wyrazapa w obrotach na minute (obr/min),
f - czestotliwosc wyrazona w hercach (Hz),
T - okres wyrazony w milisekundach (ms).

Dokumentowanie wyników sprawdzenia

§ 7.1. Wyniki sprawdzenia tachometru powinny byc odnotowane w zapisce sprawdzenia. Przyklad
wypelnionej zapiski sprawdzenia przedstawiono w zalaczniku.

2. Jezeli sprawdzony tachometr odpowiada wymaganiom przepisów o tachometrach, wystawia
sie swiadectwo uwierzytelnienia lub nanosi sie ceche uwierzytelnienia.

3. Wszystkie dostepne z zewnatrz urzadzenia regulacyjne tachometru powinny byc zabezpie-
czone cechami zabezpieczajacymi. Szczególowy sposób zabezpieczenia ustalany jest w de-
cyzji o zatwierdzeniu typu tachometru.



173 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 8/94 poz. 20

ZALACZNIK
do instrukcji sprawdzania tachometrów

..........................................
(pieczatka)

Warszawa, dnia 5stycznia 1994 r.

Nr zgloszenia 45/!Jvf34/94

ZAPISKA SPRAWDZANIA

Tachometr magnetycznystaqjny o symbolu 750/13 produkcji Z9I1P JJ::M'E:l(Jl.-Po.f./II'1(JJI Lócfz

oznaczony numerem fabr. 43441o przelozeniu 1:1, kacie pracy 90° w.zg~dempoziomu i o zakresach
pomiarowych:

O+3OO0obr/min,z dzialka elementarna o wartosci 20obr/min
" " " "................ ......
" " " "................ .
" " " "

"""""""" .

zgloszony przez !FabryRt-Samocfwdów Osobowycli w Warszawie.

Wyniki pomiarów

Klasa dokladnosci tachometru: 1 Sprawdzenia dokonal: X: 'l(Jó[

Predkosc obrotowa poprawna Bladwskazania
Zakres Wskazanie przy predkosci Histereza przy predkosci

pomiarowy tachometru pomIarowa
wzrastajacej malejacej wzrastajacej malejacej

obr/min

200 205 205 O -5 -5

600 604 602 2 -4 -2

1200 1200 1201 1 O -1

1800 1795 1805 10 +5 -5

2400 2395 2395 O +5 +5

0+3000 3000 2998 2990 8 +2 +10
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ZARZADZENIE NR 34
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR-

z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o radarowych przyrzadach
do pomiaru predkosci pojazdów

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr. 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie przepisy metrologiczne o radarowych przyrzadach do pomiaru predkosci
pojazdów, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadac radarowe
przyrzady do pomiaru predkosci pojazdów podlegajace kontroli metrologicznej, warunki
wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci dowodów kontroli metrologicznej.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995 r.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinskz

Zalacznik do zarzadzenia nr 34
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 19 grudnia 1994 r. (poz. 21)

PRZEPISY METROLOGICZNE O RADAROWYCH PRZYRZADACH
DO POMIARU PREDKOSCI POJAZDÓW

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Przepisy dotycza nastepujacych rodzajów radarowych przyrzadów do pomiaru predkosci
pojazdów:
1) emitujacych wiazke fal elektromagnetycznychw kierunku zblizonym do równoleglego

w stosunku do kierunku ruchu pojazdu, którego predkosc jest mierzona,
2) emitujacych wiazke fal elektromagnetycznychw kierunku skosnym do kierunku ruchu

pojazdu, którego predkosc jest mierzona.

2. Radarowe przyrzady do pomiaru predkosci pojazdów, zwane dalej "radarowymi przyrza-
dami" sa to przyrzady dzialajace na zasadzie wykorzystania zjawiska Dopplera.

Wymagania techniczne

§ 2.1. W skladradarowegoprzyrzaduwchodzanastepujacezespoly:
1) zespólantenowyz urzadzeniemcelowniczym,
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2) zespól wskazujacy,

3) zespól zasilaj acy.

2. Radarowy przyrzad powinien byc wykonany z materialów o odpowiedniej trwalosci i wy-
trzymalosci oraz o takich charakterystykach elektrycznych, aby zapewnione byly wla-
sciwosci metrologiczne przyrzadu w okreslonych warunkach uzytkowania.

3. Konstrukcja radarowego przyrzadu powinna zapewniac zachowanie jego wlasciwosci me-
trologicznych:

1) w zakresie temperatury od -20 oC do +60 oC,
2) przy napieciach zasilajacych zmieniajacych sie w granicach od -10 % do +20 %

wartosci napiecia nominalnego,

3) przy wilgotnosci wzglednej powietrza od 10 % do 95 %.

4. Radarowy przyrzad powinien byc wykonany w sposób, zapewniajacy poprawna prace
w przypadku wystepowania zaklócen elektromagnetycznych, elektrostatycznych lub innych
zaklócen które moga wystapic w warunkach pracy. Jako warunki nominalne podczas badan
nalezy przyjac:

1) wyladowania elektrostatyczne (6+8) kV, energia 2 mJ, czestotliwosc 1 Hz, poziom
intensywnosci 3,

2) pole elektromagnetyczne:

a) pasmo czestotliwosci 27 MHz+500 MHz, natezenie pola 10 V/m,

b) pasmo czestotliwosci 500 MHz+lOOO MHz, natezenie pola 3 V/m z modulacja
amplitudy dla czestotliwosci odpowiadajacej czestotliwosci Dopplera dla predkosci
60 km/h,

3) impulsy elektryczne o amplitudzie 1 kV nakladane na napiecie zasilajace przez caly
czas pracy potrzebny do symulacji pieciu pomiarów predkosci.

5. Dla radarowych przyrzadów pracujacych skosnie do kierunku ruchu pojazdu kat pracy
przyrzadu powinien byc zawarty viiprzedziale od 15° do 30°.

6. Radarowy przyrzad powinien byc wyposazony w urzadzenie celownicze umozliwiajace
ustawienie przyrzadu (wiazki fal elektromagnetycznych) pod okreslonym katem do osi jazdy
kontrolowanych pojazdów. Blad ustawienia powinien miescic sie w granicach :f:0,5 % kata
pracy.

7. Konstrukcja i wykonanie radarowego przyrzadu powinny umozliwiac identyfikacje pojazdu,
którego predkosc jest mierzona.

8. Radarowy przyrzad powinien umozliwiac blokowanie nastepnego pomiaru i utrzymywanie
wyniku poprzedniego pomiaru przez okreslony czas oraz miec urzadzenie wskazujace czas
utrzymywania wyniku pomiaru od momentu zmierzenia predkosci pojazdu. Zakres wskazan
czasu powinien byc nie mniejszy niz 10 minut, a wartosc dzialki elementarnej nie wieksza
niz 1 sekunda.

9. Radarowy przyrzad nie powinien wskazywac mierzonych predkosci, gdy napiecie zasilajace
przekroczy wartosci graniczne.

Zakres pomiarowy radarowego przyrzadu powinien wynosic co najmniej od 30 km/h do
150 km/h.

§ 3.

§ 4. Radarowy przyrzad powinien byc wywzorcowany w jednostkach predkosci liniowej, w kilo-
metrach na godzine (km/h) lub w metrach na sekunde (m/s).

Urzadzenie wskazujace radarowego przyrzadu powinno byc analogowe lub cyfrowe.§ 5.

Radarowe przyrzadyanalogowe

§ 6.1. Wartosc dzialki elementarnej podzialki predkosci nie powinna byc wieksza niz 1 km/h,
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§ 7.

2. Dlugosc dzialki elementarnejpodzialki predkosci nie powinna byc mniejsza niz 1,5 mm.

3. Oznaczenia liczbowe podzialki predkosci powinny byc wykonane co najmniej co 10 km/h.

4. Czytelnosc oznaczen liczbowych powinna odpowiadac czytelnosci cyfr o rysunku normal-
nym i wysokosci cyfry wynoszacejco najmniej 5 mm.

5. Urzadzenie wskazujace powinno byc podswietlone tak, aby jego wskazania mozna bylo
latwo odczytac w dzien i w nocy.

6. Konstrukcja urzadzenia wskazujacego predkosc powinna byc taka, aby blad paralaksy nie
przekraczal:!: 0,5 km/h.

Radarowy przyrzad powinien byc wyposazony w uklad kontroli jego pracy. Wskazanie
predkosci podczas kontroli nie powinno sie zawierac w zakresie pomiarowymprzyrzadu.

Konstrukcja radarowego przyrzadu powinna umozliwiac reczne kasowanie wskazan predko-
sci.

§ 8.

Radarowe przyrzady cyfrowe

§ 9.1. Wartosc dzialki elementarnej podzialki predkosci nie powinna byc wieksza niz 1 km/h.

2. Wysokosc cyfr urzadzenia wskazujacego nie powinna byc mniejsza niz 10mm.

3. Nalezy zapewnic mozliwosc sprawdzenia poprawnosci dzialania wszystkich segmentów
kazdej cyfry urzadzenia wskazujacego.

4. Wskazania powinny byc latwo widoczne w dzien i w nocy.

Urzadzenia dodatkowe

§ 10.1. Radarowy przyrzad moze byc wyposazony w nastepuj ace urzadzenia dodatkowe:

1) urzadzenie sygnalizujace przekroczenie przez kontrolowany pojazd predkosci zadanej
przez obslugujacego,

2) rejestrator predkosci pojazdu i innych danych o pojezdzie,

3) urzadzenie wskazujace predkosc,

4) licznik do sumowania kontrolowanych pojazdów,

5) licznik do sumowania pojazdów przekraczajacych predkosc zadana.

2. Zakres regulacji predkosci zadanej w urzadzeniu wymienionym w ust. l pkt 1 powinien wy-
nosic co najmniej:

1) od 1/3 do górnej granicy zakresu pomiarowego - przy regulacji plynnej,

2) od 30km/h do 100km/h co 10km/h-przy regulacji skokowej.

3. Urzadzenia dodatkowe powinny byc wykonane tak, aby bledy wskazan predkosci wyzna-
czone podczas pracy tych urzadzen nie przekraczaly bledów granicznych dopuszczalnych,
okreslonych w § 12.

Oznaczenia

§ 11.1. Na plycie czolowej lub na tabliczce znamionowej, trwale umocowanej do obudowy zespolu
wskaznikowego, powinny byc naniesione w sposób trwaly nastepujace oznaczenia:

l) nazwa lub znak wytwórcy,

2) symbol radarowego przyrzadu,

3) numer fabryczny i rok produkcji,
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4) nadany znak zatwierdzenia typu,

5) wartosc kata ustawienia radarowego przyrzadu w stosunku do osi jazdy pojazdu.

2. Numer fabryczny powinien byc naniesiony w sposób trwaly równiez na pozostalych zespo-
lach radrowego przyrzadu, jezeli wykonane sa one oddzielnie.

Bledy graniczne dopuszczalne

§ 12.1. Przy sprawdzaniu wstepnym radarowego przyrzadu w laboratorium (metoda czestotli-
wosciowej symulacji predkosci) bledy graniczne dopuszczalne wskazan predkosci wynosza
:l: 1% wartosci mierzonej, lecz nie mniej niz :l: 1 km/h.

2. Przy sprawdzaniu ostatecznym radarowego przyrzadu w warunkach uzytkowania bledy
graniczne dopuszczalnewskazan predkosci wynosza :l: 3 % wartosci mierzonej, lecz nie
mniej niz:l: 3 km/h.

Warunki wlasciwego stosowania

§ 13.1. Radarowy przyrzad moze byc stosowany do:

1) kontroli predkosci pojazdów w ruchu drogowym, której nastepstwem moze byc stoso-
wanie sankcji karnych wobec osób fizycznych,

2) statystycznej analizy ruchu drogowego.

2. Do celów okreslonych w ust. l radarowy przyrzad mozna stosowac w zakresie temperatur
od -20°C do +60 oC.

3. Uzytkowanie radarowego przyrzadu do celów wymienionych w ust. 1 pkt 1 wymaga posia-
dania:

l) swiadectwa legalizacji,
2) instrukcji obslugi,
3) swiadectwa kwalifikacji obslugujacego.

4. Radarowe przyrzady powinny byc stosowane zgodnie z instrukcja uzytkowania i obslugi.

5. Instrukcja obslugi radarowego przyrzadu powinna miec poswiadczenie zgodnosci z in-
strukcja obslugi przyrzadu, którego typ zostal zatwierdzony.

Okres waznosci dowodów kontrolimetrologicznej

§ 14.1. Termin, do którego radarowe przyrzady zatwierdzonego typu moga byc wprowadzane do
obrotu lub uzytkowania, okreslany jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

2. Okres waznosci swiadectwa legalizacji radarowego przyrzadu wynosi 13 miesiecy, liczac od
pierwszego dnia tego miesiaca, w którym zostala dokonana legalizacja.

3. Swiadectwo legalizacji traci waznosc wczesniej z chwila uszkodzenia radarowego przyrza-
du, cech zabezpieczajacych lub przekroczenia przez ten przyrzad bledów granicznych do-
puszczalnych.

4. Miejsca nakladania cech zabezpieczajacych okreslane sa w decyzji o zatwierdzeniu typu.

§ 15.

Postanowienia przejsciowe

Radarowe przyrzady bedace w eksploatacji i zalegalizowane przed dniem wejscia w zycie
niniejszych przepisów moga byc nadal legalizowane, jezeli spelniaja wymagania, na jakich
zostaly dopuszczone do stosowania.
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22

ZARZADZENIE NR 35
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
radarowych przyrzadów do pomiaru predkosci pojazdów

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr. 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie instrukcje sprawdzania radarowych przyrzadów do pomiaru predkosci
pojazdów, stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci radarowych
przyrzadów do pomiaru predkosci pojazdów z wymaganiami przepisów metrologicznych
o radarowych przyrzadach do pomiaru predkosci pojazdów, wprowadzonych zarzadzeniem
nr 34 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Miar i Probier-
nictwa Nr 8, poz. 21), zwanych dalej "przepisami o radarowychprzyrzadach".

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem l stycznia 1995r.

Prezes
Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 35
Prezesa Glównego Urzedu Miar

z dnia 19 grudnia 1994 r. (poz. 22)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA RADAROWYCH PRZYRZADÓW DO
POMIARU PREDKOSCI POJAZDÓW

Przedmiot sprawdzania

§ 1. Instrukcja okresla metody sprawdzania radarowych przyrzadów do pomiaru predkosci
pojazdów zwanych dalej "radarowymi przyrzadami".

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomiarowe pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 2.1. Do sprawdzenia wstepnego radarowych przyrzadów sa potrzebne nastepujace przyrzady
pomiarowe kontrolne i urzadzenia pomiarowe pomocnicze:

l) generator przebiegów sinusoidalnych o 'czestotliwosci regulowanej w zakresie co naj-
mniej od 300 Hz do 4000 Hz i amplitudzie napiecia wyjsciowego regulowanej w zakre-
sie co najmniej od l mV do 250 mY; blad nastawienia czestotliwosci nie przekra-
czajacy ::1::0,5%; opornosc wyjsciowa ~100 Q. Do dokladnego pomiaru czestotliwosci
generatora nalezy uzyc dodatkowo czestosciomierza-czasomierza o zakresie pomiaro-
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§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

wym czestotliwosci co najmniej od 300 Hz do 4000 Hz, wartosci dzialki elementarnej
nie wiekszej niz 1 Hz i bledach dopuszczalnych:!:0,1 % mierzonej czestotliwosci,

2) zródlo pradu stalego o napieciu od 10,8 V do 14,4 V w postaci akumulatora samocho-
dowego lub zasilacza stabilizowanego, o dopuszczalnympradzie obciazenia nie mniej-
szym niz 5 A i dopuszczalnychtetnieniach napiecia wyjsciowego0,5 mY.

2. Do sprawdzenia ostatecznego radaro'l\iychprzyrzadów potrzebne sa nastepujace przyrzady
pomiarowe kontrolne i urzadzenia pomiarowe: \

1) uklad do pomiaru czasu, zlozony z przetworników o nazwie "Start" i "Stop" i czesto-
sciomierza-czasomierza o zakresie pomiaru czasu co najmniej od 90 ms do 2 s, war-
tosci dzialki elementarnej nie wiekszej niz 0,1 ms, z bledami dopuszczalnymi:!: 0,1 %
mierzonego czasu. Uklad powinien zapewnic pomiar czasu pokonywania przez poj azd
odleglosci miedzy przetwornikiem "Start", a przetwornikiem "Stop" z bledami dopusz-
czalnymi :!: 0,5% mierzonegoczasulub

2) uklad do pomiaru predkosci liniowej, skladajacy sie z przetworników i miernika
predkosciomierza kontrolnego. Zakres pomiarowy predkosci powinien wynosic co naj-
mniej (10-;.-200)km/h, a wartosc dzialki elementarnejnie wieksza niz 0,1 km/h,

3) przymiar wstegowy metalowy klasy dokladnosci II o dlugosci co najmniej 10 m,
z dzialka elementarna o wartosci 0,001 m lub odcinek drogi o dlugosci 5 m albo 10 m
na stale wymierzonyz bledami dopuszczalnymi:!:0,005 m.

3. Urzadzenia pomiarowe wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 powinny miec swiadectwa uwierzy-
telnienia Glównego Urzedu Miar.

Rodzaje sprawdzania

Sprawdzanie radarowego przyrzadu obejmuje:

1) sprawdzanie wstepne w laboratorium metoda czestotliwosciowejsymulacji predkosci,
2) sprawdzanie w warunkach uzytkowania.

Sprawdzanie wstepne

Sprawdzanie wstepne obejmuje kolejno nastepujace czynnosci:

1) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzanie bloku malej czestotliwosci,

3) dokumentowanie wyników sprawdzania.

ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne maja na celu stwierdzenie, czy radarowy przyrzad:

1) odpowiada postanowieniom §2 ust. 5,7,8 i 9, §6 ust. 1,3 i5, §7, § 8, §9 ust. 1, § 11
przepisów o radarowych przyrzadach,

2) jest kompletny,

3) nie ma zewnetrznych sladów uszkodzen,

4) ma przewody laczace zapewniajace dokladne polaczenia.

Sprawdzanie bloku malej czestotliwosci

Sprawdzanie bloku malej czestotliwosci ma na celu stwierdzenie, czy bledy wskazan pred-
kosci nie przekraczaja wartosci okreslonej w § 12 ust. l przepisów o radarowych przyrza-
dach. Sprawdzenia dokonuje sie Wukladzie przedstawionym na rysunku. .
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Schemat ukladu do sprawdzenia bloku malej czestotliwosci radarowego przyrzadu

R - sprawdzany radarowy przyrzad, Z - zasilacz, G - generator,C-C- czestosciomierz-czasomierz

Radarowe przyrzady analogowe

§ 7.1. Sprawdzania bloku malej czestotliwosci radarowych przyrzadów z analogowym urzadze-
niem wskazujacym nalezy dokonywacw nastepujacy sposób:

1) ustalic wartosci predkosci, przy których bedzie dokonywane sprawdzanie; wartosci te
odnotowac w zapisce sprawdzania,

2) na sprawdzanym radarowym przyrzadzie ustawic ustalona wartosc predkosci przez
zmiane czestotliwosci generatora; wartosc ta jest wskazaniem radarowego przyrzadu,

3) z generatora lub czestosciomierza odczytac wartosc czestotliwosci odpowiadajaca war-
tosci predkosci wskazywanej przez radarowy przyrzad; wartosc czestotliwosci odnoto-
wac w zapisce sprawdzania.

2. Sprawdzania wedlug ust. 1 nalezy dokonac dla co najmniej siedmiu punktów równomiernie
rozlozonych na podzialce predkosci, przy czymjeden z tych punktów powinien odpowiadac
dolnej granicy, a drugi górnej granicy zakresu pomiarowego radarowego przyrzadu. Spraw-
dzenia w kazdym z wybranych punktów podzialki nalezy dokonac dwukrotnie, najpierw
zwiekszajac, a nastepnie zmniejszajac czestotliwosc generatora.

3. Wartosc predkosci poprawnej oblicza sie wedlug wzoru:

f
V =-

p fa
(1)

-wartosc liczbowa predkosci poprawnej wyrazonej w km/h,

-wartosc liczbowa czestotliwosci generatora w Hz,

lo -wartosc liczbowa czestotliwosci odpowiadajaca zmianie wskazania predkosci
o 1 km/h, charakterystycznadla danego typu radarowego przyrzadu.

Wartosc predkosci poprawnej Gako stosunek filo) mozna odczytac bezposrednio w km/h
z czestosciomierza, jezeli jego konstrukcja pozwala dokonywac pomiaru stosunku cze-
stotliwosci i jezeli dysponuje sie dodatkowym generatorem wytwarzajacym sygnal o war-
tosci liczbowej czestotliwoscilo.

4. Blad wskazania predkosci sprawdzanegoradarowego przyrzadu oblicza sie wedlug wzoru:

gdzie:

Vp
f

b=V -v
gdzie: w p

b -wartosc liczbowa bledu wskazan predkosci,

Vw -wartosc liczbowa predkosci wskazanej przez radarowy przyrzad,
V -wartosc liczbowa predkosCi poprawnej.p

(2)

Radarowe przyrzady cyfrowe

§ 8.1. Sprawdzania bloku malej czestotliwosci radarowych przyrzadów z cyfrowym urzadzeniem
wskazujacym nalezy dokonywac w nastepujacy sposób:
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1) ustalic wartosci predkosci, przy których bedzie dokonywane sprawdzenie. Sprawdzenia
nalezy dokonac dla co najmniej siedmiu wskazan równomiernie rozlozonych w zakresie
pomiarowym radarowego przyrzadu. Zaleca sie aby najnizsza wartosc predkosci spraw-
dzania odpowiadala dolnej granicy zakresu pomiarowego powiekszonej o 1 km/h, a naj-
wyzsza wartosc predkosci sprawdzania odpowiadala górnej granicy zakresu pomiaro-
wego przyrzadu pomniejszonej o 1 km/h. Ustalone wartosci predkosci nalezy odnoto-
wac w zapisce sprawdzania,

2) na sprawdzanym radarowym przyrzadzie ustawiac kolejno ustalone wartosci predkosci
od najnizszej do najwyzszej przez powolne zwiekszanie czestotliwosci generatora.
Wartosci te sa wskazaniami radarowego przyrzadu pomiarowego,

3}- z generatora lub czestosciomierza odczytac wartosci czestotliwosci odpowiadajace war-
tosciom predkosci wskazywanych przez radarowy przyrzad. Wartosci czestotliwosci
odnotowac w zapisce sprawdzania w rubryce "wartosc poprawna". Czestotliwosc jest
wlasciwie nastawiona, jezeli podczas jej zwiekszania nastepowal wzrost wskazan
radarowego przyrzadu az do osiagniecia ustalonej wartosci wskazywanej przez radaro-
wy przyrzad. Przy trzykrotnym wskazaniu przez radarowy przyrzad tej samej wartosci
uwaza sie, ze odpowiadajaca temu wskazaniu czestotliwosc jest wartoscia, która nalezy
odnotowac w zapisce sprawdzania. Nie dopuszcza sie obnizania czestotliwosci.
W przypadku chociaz jednego wskazania przez radarowy przyrzad wartosci wyzszej od
ustalonej nalezy czestotliwosc wyraznie obnizyc i nastawianie czestotliwosci odpowia-
dajace ustalonemu wskazaniu radarowego przyrzadu powtórzyc,

4) na sprawdzanym radarowym przyrzadzie ustawiac kolejno ustalone wartosci predkosci
od najwyzszej do najnizszej przez obnizanie czestotliwosci generatora,

5) z generatora lub czestosciomierza odczytac wartosci czestotliwosci odpowiadajace war-
tosciom predkosci wskazywanych przez radarowy przyrzad. Wartosci czestotliwosci
odnotowac w zapisce sprawdzania w rubryce "wartosc poprawna". Czestotliwosc jest
wlasciwie nastawiona, jezeli podczas jej obnizania nastepowalo obnizanie wskazan ra-
darowego przyrzadu az do osiagniecia ustalonej wartosci wskazywanej przez przyrzad.
Przy trzykrotnym wskazaniu przez radarowy przyrzad tej samej wartosci uwaza sie, ze
odpowiadajaca temu wskazaniu czestotliwosc jest wartoscia, która nalezy odnotowac
w zapisce sprawdzania. Nie dopuszcza sie podnoszenia wartosci czestotliwosci.
W przypadku chociazby jednego wskazania radarowego przyrzadu wartosci nizszej od
ustalonej nalezy czestotliwosc wyraznie podniesc i nastawianie czestotliwosci odpowia-
dajacej ustalonemu wskazaniu radarowego przyrzadu powtórzyc.

2. Wartosci predkosci poprawnych nalezy wyliczyc odpowiednio dla wskazan przy podwyz-
szaniu czestotliwosci i przy obnizaniu czestotliwosci, korzystajac ze wzoru (1).

3. Bledy wskazan wylicza sie oddzielnie dla wskazan przy podwyzszaniu czestotliwosci i przy
obnizaniu czestotliwosci, korzystajac ze wzoru (2).

Sprawdzanie ostateczne

§ 9.1.
2.

Sprawdzanie ostateczne powinno byc kazdorazowo poprzedzone sprawdzaniem wstepnym.

Sprawdzanie ostateczne obejmuje kolejno nastepujace czynnosci:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzanie bledów wskazan w warunkach uzytkowania,
3) dokumentowanie wyników sprawdzania ostatecznego oraz zabezpieczanie cechami.

ogledziny zewnetrzne

§ 10. W trakcie dokonywania ogledzin zewnetrznych sprawdza sie, czy:

1) radarowy przyrzad zostal wstepnie sprawdzony,
2) jest kompletny,
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3) napiecie zródla zasilajacego odpowiada wymaganiomokreslonym w §2 ust. 1 pkt 2,
4) w radarowym przyrzadzie emitujacym wiazke fal elektromagnetycznych w kierunku

skosnym do kierunku ruchu pojazdów znajduje sie celownik do ustawiania tego
przyrzadu.

Sprawdzanie bledów wskazan

§ 11.1. Sprawdzanie bledów wskazan ma na celu stwierdzenie, czy bledy, w warunkach uzytko-
wania radarowych przyrzadów mieszcza sie w granicach bledów dopuszczalnych, okre-
slonych w § 12 ust. 2 przepisów o radarowychprzyrzadach.

2. Blad wskazania predkosci przy sprawdzaniu ostatecznym jest róznica miedzy wskazaniem
sprawdzanego radarowego przyrzadu, a predkoscia poprawna:

gdzie:
b -wartosc liczbowa bledu wskazan predkosci,

V< -wartosc liczbowa predkosci wskazanej przez radarowy przyrzad,

Vp - wartosc liczbowa predkosci poprawnej.
3. W razie zastosowania stanowiska wymienionego w §2 ust. 2 pkt l predkosc poprawna

oblicza sie wedlug wzoru:

b = Vs - Vp
(3)

- wartosc liczbowa predkosci poprawnej wyrazonej w km/h,

-wartosc liczbowa czasu pokonywania przez pojazd odleglosci miedzy przetworni-
kami "Start" a "Stop" w milisekundach,

l -wartoscliczbowaodlegloscimiedzyprzetwornikami"Start"a "Stop" lub wiazka-
mi swiatla podczerwonego w metrach.

4. W razie zastosowania do pomiaru stanowiska wymienionego w §2 ust. 2 pkt 2, predkosc
poprawna otrzymuje sie wyrazona w km/h.

5. Szczególowy sposób przygotowania stanowisk do pomiaru i metoda sprawdzania powinny
byc okreslone w instrukcji obslugi stanowiska pomiarowego.

6. Kazdy sprawdzany radarowy przyrzad nalezy sprawdzic przy co najmniej dziesieciu róznych
predkosciach równomiernie rozlozonych w calym zakresie pomiarowym.

gdzie:

Vp
t

l
Vp =[3600 (4)

Dokumentowanie wyników sprawdzania

§ 12.1. Wyniki sprawdzania wstepnego i ostatecznego odnotowuje sie w zapisce sprawdzania.
Przyklady wypelnionych zapisek sprawdzaniaprzedstawiono w zalacznikach nr l i 2.

2. Jezeli sprawdzony radarowy przyrzad spelnia wymagania przepisów o radarowych przyrza-
dach, to:

1) wydaje sie swiadectwo legalizacji,
2) naklada sie cechy zabezpieczajace na:

a) obudowe nadajnika -odbiornika,
b) elementyregulacyjne.
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ZALACZNIK NR 1
do instrukcji sprawdzania radarowych przyrzadów

do pomiaru predkosci pojazdów
........................................

(pieczatka)

Nr. zgloszenia 24/94

ZAPISKA SPRAWDZANIA RADAROWEGO PRZYRZADU

Zglaszajacy Przetf.si~óiorstwo .l/BS 5a:Rfj09{; 02-697 Warszawa, uf. :R...zymowsKjego30

Producent radarowego przyrzadu DES JJ/!l{{jo'l{
Symbol fabryczny ~-2 Nr fabryczny 52/94
Zakres pomiarowy predkosci (21+199)f::!niliWartosc dzialki elementarnej podzialki predkosci 1 f::!nili

Kat ustawienia przyrzadu 00

Wyniki pomiarów laboratoryjnych

Data sprawdzenia: 1994.02.08 Podpis: J. 1(owafskj

W skazania Wartosc poprawna predkosci przy Blad wskazan predkosci przy

zwiekszaniu
.. .

Lp.
radaru zwiekszaniu predkosci zmniejszaniu predkosci zmmeJszamu

predkosci predkosci

km/h Hz km/h Hz km/h km/h km/h

1 21 419 20,95 428 21,40 +0,05 -0,4

2 40 810 40,50 815 40,75 -0,5 -0,75

3 60 1,182 59}10 1,186 590 +0,9 +0}7

4 80 1}614 80}70 l}607 80}35 -0,7 -0}35

5 100 2,013 100}65 2}020 101}00 -O}65 -0}1

6 120 2}418 120}90 2}382 119}10 -0}9 +0}9

7 140 2}808 140,40 2}805 140}25 -0,4 -0}25

8 160 3}207 160}35 3}216 160}80 -0}35 -0}8

9 180 3}603 180}15 3}607 1805 -0,15 -0}35

10 198 3,962 198}10 3}962 198}10 -0}1 -0}1
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ZALACZNIK NR 2
do instrukcjisprawdzania radarowych przyrzadów

do pomiaru predkosci pojazdów
........................................

(pieczatka)

Nr. zgloszenia 24/94

ZAPISKA SPRAWDZANIA RADAROWEGO PRZYRZADU

Zglaszajacy Przetf.5ieóiorstwoDES Jll!l{{j09{;02-697 <Warszawa,uf. !/(z!f11Wws/(fego30
Producent radarowego przyrzadu DES Jl!l((jOiJ{
Symbol fabryczny 1?!J'-2 Nr fabryczny 52/94
Zakres pomiarowy predkosci (21+199)1Qn/1iWartosc dzialki elementarnej podzialki predkosci 11Qn/1i
Kat ustawienia przyrzadu 0°

Wyniki pomiarów w warunkach uzytkowania

Data sprawdzenia: 1994.02.08 Podpis: J.1(fJwat:sKj

W skazania radaru przy
Wartosc poprawna

Blad wskazania
Lp. kacie ustawienia

predkosci
przy kacie ustawienia

Uwagi
przy kacie ustawienia

00 o 00 o 00 o... ... ...

1 26 27}1 -1}1

2 32 30 +1}7
., 44 43}6 +0}4.)

4 58 60}1 -2}1

5 71 70}1 +0}9

6 85 82 -0}2

7 97 98}8 -1}8

8 102 101}3 +0}7

9 118 112 +2}8

10 124 127}1 -3}1
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ZARZADZENIE NR 36
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach obrotów i licznikach suwów

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustaVv)'z dnia 3 kwietnia 1993 r: Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie przepisy metrologiczne o licznikach obrotów i licznikach suwów,
stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadac liczniki obrotów
i liczniki suwów podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania
oraz okresy waznosci dowodów kontroli metrologicznej.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes
GlównegoUrzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 36
Prezesa. Glównego Urzedu Miar
z dnia 19 grudnia1994 r. (poz. 23)

PRZEPISY METROLOGICZNE O LICZNIKACH OBROTÓW
I LICZNIKACH SUWÓW

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Przepisy dotycza:

1) liczników obrotów stosowanych do okreslania liczby pelnych obrotów elementu wiruja-
cego,

2) liczników suwów stosowanych do okreslania liczby suwów elementu wykonujacego
ruch posuwisto-zwrotny lub wychylenia walka napedowego o okreslony kat,

zwanych dalej "licznikami".

2. Ze wzgledu na konstrukcje rozróznia sie liczniki mechaniczne, elektromechaniczne
i elektroniczne.

§ 2.1. Licznik obrotów jest to przyrzad pomiarowy wskazujacy i sumujacy pelne obroty walka
napedowego przy ciaglym jego ruchu obrotowym.

2. Licznik suwów jest to przyrzad pomiarowy wskazujacy i sumujacy wychylenia walka nape-
dowego o okreslony kat lub innego elementu napedowego na okreslonej drodze przy obu-
kierunkowym ruchu jego elementu napedowego.

3. Licznik mechaniczny jest to przyrzad, w którym wartosc wejsciowa jest przetwarzana
w sposób mechaniczny i wskazywana przez urzadzenie wskazujace (liczydlo).
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.Licznik elektromechaniczny jest to przyrzad, w którym wartosc wejsciowa jest przetwarzana
w sposób elektromechaniczny na kolejne wskazania licznika.

5. Licznik elektroniczny jest to przyrzad, w którym wartosc wejsciowa jest przetwarzana
impulsowo i wskazywana przez urzadzenie wskazujace.

6. Maksymalna predkosc zliczania licznika jest to najwieksza liczba zliczanych obrotów lub
suwów w jednostce czasu. "

7. Przelozenie licznika jest to liczba sygnalów wejsciowych (obrotów lub suwów) powodujaca
przyrost wskazan licznika o wartosc dzialki elementarnej.

Wymagania, jakim powinny odpowiadac liczniki

Material, konstrukcja iwykonanie

§ 3.1. Liczniki powinny byc wykonane z materialów zapewniajacychwytrzymalosc i stabilnosc w
okresie jego uzytkowania.

2. Konstrukcja liczników powinna zapewnic zachowanie ich wlasciwosci metrologicznych
w zakresie temperatur od -20 Oc do +55 oC, wilgotnosci wzglednej powietrza od 10 % do
95 % i przy odchyleniach napiecia zasilania w granicach:i: 10 % napiecia znamionowego.

3. Liczniki elektromechaniczne i elektroniczne powinny byc odporne na zaklócenia
elektromagnetyczne, elektrostatyczne mogace wystapic w warunkach pracy. Jako wartosci
nominalne przy badaniach nale~ przyjac:
1) wyladowanie elektrostatyczne (6..;.-8) kV, energi~2 mJ, czestotliwosc 1 Hz,
2) pole elektromagnetyczne: pasmo czestotliwosci (26..;.-1000)MHz, natezenie pola

10 V/m, 1 kHz.

§ 4.

Zespoly licznika

W sklad licznika powinny wchodzic nastepujace zespoly:

1) urzadzenie wskazujace,
2) mechanizm napedowy.

Urzadzenie wskazujace

§ 5.1. W licznikach moga byc stosowane nasteptijace rodzaje urzadzen wskazujacych:

l) mechaniczne (tarczkowe, bebenkowe, wskazówkowe),

2) elektroniczne (LED, LCD itp.).

2. Liczydlo tarczkowe powinno miec tarczki z oznaczonymi na obwodzie cyframi od O do 9.
Osie tarczek powinny byc wzgledem siebie równolegle i polaczone przekladnia
o przelozeniu l: l Omiedzy sasiednimi osiami.

3. Liczydlo bebenkowe powinno miec osadzone na wspólnym walku bebenki z oznaczonymi
na obwodzie cyframi od Odo 9. Bebenki powinny byc polaczone przekladnia o przelozeniu
l: l Omiedzy sasiednimi bebenkami.

4. Liczydlo wskazówkowe powinno miec podzialke i obracajaca sie wskazówke. . .

5. Liczydla laczone, tj. liczydlo tarczkowo-wskazówkowe i bebenkowo-wskazówkowe, powin-
ny miec liczydlo wskazówkowe i polaczone z nim liczydlo tarczkowe lub bebenkowe za po-
moca przekladni o takim przelozeniu, aby jeden pelny obrót wskazówki powodowal przy-
rost wskazania liczydla tarczkowego lub bebenkowego o jedna dzialke elementarna.

6. Liczydlo elektroniczne powinno umozliwiac sprawdzenie-poprawnosci dzialania wszystkich
elementów wskazujacych.

\
\



187 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 8/94 poz. 23

7. Wskazania licznika powinny byc dobrze widoczne w dzien.i w nocy z odleglosci 0,8 m.

8. Wysokosc cyfr liczydel nie powinna byc mniejsza niz 4 mm.

9. Nierównomiernosc wierszy cyfrowychnie powinna przekraczac 0,25 wysokosci cyfry w od-
niesieniu do znamionowego polozenia wiersza.

10. Górna granica zakresu pomiarowego licznika nie powinna byc mniejsza niz 999 obrotów
lub suwów. \

11. Wartosc dzialki elementarnej powinna wynosic l lub 0,1 obrotu (suwu). Jezeli wartosc
dzialki elementarnej wynosi 0,1, to wskazy oznaczajace dziesietne czesci powinny byc
oddzielone od pozostalych wskazów przecinkiem lub oznaczone innym kolorem.

Mechanizm napedowy

§ 6.1. W licznikach obrotów mechanizm napedowy powinien sie skladac z walka napedowego
i przekladni przenoszacej bez poslizgu ruch z walka na liczydlo.

2. Walek napedowy powinien sie obracac w obu kierunkach bez ograniczen.

3. W zaleznosci od kierunku obrotu walka napedowego liczniki obrotów powinny pracowac
w ukladzie:

l) rewersyjnym- wskazanialicznikazwiekszajasie przy obrociewalka w jednym kie-
runku (do przodu) i zmniejszaja sie przy obrocie walka w drugim kierunku (do tylu).

2) zwyklym - wskazania licznika zwiekszaja sie przy obrocie walka w obu kierunkach.

§ 7.1. W licznikach suwów mechanizm napedowy powinien sie skladac z walka napedowego, z ra-
mienia umocowanego na walku, obracajacego sie wraz z nim o okreslony kat w obu kie-
runkach, oraz ze sprzegla przenoszacego ruch z walka-.naliczydlo. Zamiast walka napedo-
wego i ramienia moze byc zastosowany suwak wykonujacy ruch posuwisto-zwrotny i prze-
noszacy za posrednictwem sprzegla ruch na liczydlo albo specjalny przetwornik.

2. Mechanizm napedowy powinien byc tak wykonany, aby licznik:

l) sumowal suwy przy obrocie walka i ramienia lub przy ruchu suwaka (przetwornika)
w jednym kierunku oraz nie zmienial wskazan przy ruchu powrotnym,

2) sumowal suwy przy obrocie w obu kierunkach.

3. Moment napedowy licznika nie powinien przekraczac wartosci 0,02 Nm.

Urzadzenia dodatkowe

§ 8.1. Liczniki moga byc wyposazone w dodatkowe zespoly, takie jak:

l) kasownik wskazan, tj. urzadzenie do nastawiania wskazan na O(zero),
2) programator do nastawiania okreslonej liczby obrotów lub suwów,

3) sprzeglo do wlaczania i wylaczania napedu licznika.

2. Dzialanie urzadzen dodatkowych nie powinno zaklócac prawidlowej pracy licznika.

Obudowa

§ 9.1. Obudowa licznika powinna byc wykonana z metalu lub tworzywllsztucznego.

2. Obudowa licznika powinna skutecznie zabezpieczac jego zespoly przed kurzem i wilgocia
oraz zapobiegac uszkodzeniom mechanicznym. .

3. W jednej obudowie moze byc zamontowanych kilka liczydel napedzanych przez wspólny
walek napedowy.
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Oznaczenia

§ 10.1. Przy urzadzeniu wskazujacym powinno byc umieszczone oznaczenie jednostki obrotów lub
suwów w fonnie "obroty", "suwy".

2. Na tabliczce znamionowej powinny byc nastepujace oznaczenia":

1) nazwa, znak wytwórcy i adres,
2) symbol przyrzadu,

3) numer fabryczny,

4) maksymalna predkosc zliczania,

5) wartosc przelozenia,

6) rok produkcji,

7) wartosc napiecia znamionowego (dla liczników elektromechanicznych i elektronicz-
nych),

8) nadany znak zatwierdzenia typu.

3. Litery i cyfry oznaczen powinny byc wykonane trwale i wyraznie w kolorze czarnym na tle
bialym lub w kolorze bialym na tle czarnym. Wysokosc liter i cyfr nie powinna byc
mniej sza niz 2,5 mm.

Bledy graniczne dopuszczalne

§ 11. Bledy graniczne dopuszczalne liczników obrotów i liczników suwów wynosza:f: 1 dzialke
elementarna.

§ 12.

Warunki wlasciwego stosowania liczników

Liczniki powinny byc stosowane w zakresie temperatur od -20 oC do +55 oC, wilgotnosci
wzglednej powietrza od 10 % do 95 % i przy odchyleniach napiecia zasilania w granicach
:f: 10 % napiecia znamionowego.

§ 13.

§ 14.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej jest decyzja o zatwierdzeniu typu licznika.

Tennin, do którego liczniki zatwierdzonego typu moga byc wprowadzane do obrotu lub
uzytkowania, okreslany jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Redakcja: Biuro Prawne GlównegoUrzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.

Druk, prenumerata i kolportaz: WydawnictwaNormalizacyjne "ALFA" - "WERO" Sp. z 0.0.

00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22

Pojed)'ncze egzemplarze Dziennika Urzedowegomozna nabywac

w Centralnej Ksiegarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 207023

Tloczono z polecenia Prezesa Glównego Urzedu Miar

cena: 2 zl 88 gr (28 800 zl)


