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ZARZADZENIE NR l
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 3 styczni~ 1994 r.

w sprawie okreslenia przyrzadów pomiarowych podlegajacych legalizacji, warunków i trybu

zglaszania tych przyrzadó') do legalizacji oraz okreslenia wzorów cech legalizacyjnych

,o>.

"
Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 3 oraz art. '17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o
miarach (Dz.U. Nr 55, poz. 248) zarzadza sie, co nastepuje:

1'-",

Legalizacji podlegaja przyrzady pomiarowe wymienione w wYkazie stanowiacym zalac
nr l do zarzadzenia, w przypadku gdy sa stosowane: .

§ 1.
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l) W obrocie publicznym do wyznaczania ilosci
uzyskania prawidlowej podstawy do rozliczen,

2) przy produkcji i badaniu srodków leczniczych,

3) przy czynnosciach urzedowych.

albo jakosci rzeczy lub uslug, w celu

§ 2. Przez uzyte w zarzadzeniu okreslenia:
,

1) urzad miar - rozumie sie Glówny Urzad Miar, okregowy albo obwodowy urzad miar,

2) legalizacja pierwotna - rozumie sie legalizacje przyrzadu pomiarowego, który nie byl
jeszcze legalizowany,

3) legalizacja ponowna - rozumie sie kazda legalizacje przyrzadu pomiarowego, która
nastepuje po legalizacji pierwotnej,

4) legalizacja wstepna - rozumie sie legalizacje przyrzadu pomiarowego dokonana przed
zainstalowaniem lub ustawieniem przyrzadu w miejscu jego uzytkowania,

5) legalizacja ostateczna, - rozumie :>lelegalizacje przyrzadu pomiarowego dokonana w
miejscu i warunkach jego uzytkowania,

6) okres waznosci dowodu legalizacji - rozumie sie okres, w którym przyrzad pomiarowy
podlegajacy legalizacji moze byc stosowany lub przechowywany zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach metrologicznych dotyczacych poszczególnych rodzajów
przyrzadów pomiarowych.

.1:,~
:'i :J. Warunkiem zgloszenia przyrzadów pomiarowych do legalizacji pierwotnej jest uprzednie

zatwierdzenie ich typu.

§ 4.1. Przyrzady pomiarowe powinny byc zglaszane do legalizacji przed wprowadzeniem ich do
obrotu lub uzytkowania przez:

l) wytwórce, sprzedawce lub importera, w przypadku przyrzadów pomiarowych nowo
wyprodukowanych,

2) uzytkownika, w przypadku
ponownej,

3) wykonawce naprawy przyrzadu pomiarowego.

przyrzadów pomiarowych zglaszanych do legalizacji

2. Jezeli legalizacja pierwotna dokonywana jest w miejscu uzytkowania, to zglaszajacym moze
byc kazdy z wymienionych w ust. 1.

3. Jezeli przyrzady pomiarowe, o których mowa w § l, sa tylko nielicznymi egzemplarzami
wymienionego w zalaczniku nr l rodzaju przyrzadów, to obowiazek zgloszenia ich do
legalizacji pierwotnej ciazy takze na uzytkowniku.

§ 5. Przyrzady pomiarowe, których legalizacja ostateczna poprzedzona jest legalizacja wstepna
powinny byc zglaszane do:

l) legalizacji wstepnej przed wprowadzeniem ich do obrotu,

2) legalizacji ostatecznej przed wprowadzeniem ich do uzytkowania.

'~6. l. Legalizacji dokonuja organy administracji miar przy pomocy podleglych im urzedów na
wniosek zglaszajacego, o którym mowa w § 4.

Legalizacja dokonywana jest w siedzibie urzedu miar lub w innym miejscu uzgodnionym ze
'I?;laszajacymprzyrzad pomiarowy.
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3. W przypadku zglaszania do legalizacji znaczacej liczby przyrzadów pomiarowych przez
wytwórce, importera, uzytkownika lub wykonawce naprawy tych przyrzadów, legalizacja
moze byc dokonywana w punkcie legalizacyjnym utworzonym, w porozumieniu z
dyrektorem okregowego urzedu miar, na terenie zglaszajacego.

4. W razie dokonywania legalizacji poza siedziba urzedu miar zglaszajacy przyrzad pomiarowy
do legalizacji powinien zapewnic niezbedne pomieszczenie, urzadzenia techniczne i pomoc
przy jej dokonywaniu.

§ 7. Przyrzady pomiarowe wyprodukowane w kraju i przeznaczone na eksport zwalnia sie z
obowiazku zglaszania do legalizacji pierwotnej.

§ 8.1. Przyrzady pomiarowe podlegajace legalizacji powinny byc zglaszane do legalizacji ponownej:

l) nie pózniej niz w ostatnim miesiacu waznosci dowodu legalizacji, jezeli okres waznosci
jest wyrazony w miesiacach,

2) nie pózniej niz w ostatnim roku waznosci dowodu legalizacji, jezeli okres waznosci
wyrazony jest w latach,

3) po naprawie.

2. Jezeli okres waznosci dowodu legalizacji wyrazony jest:

l) w miesiacach, to liczy sie go od pierwszego dnia tego miesiaca, w którym legalizacja
zostala dokonana,

2) w latach, to liczy sie go od pierwszego stycznia tego roku, w którym legalizacja zostala
dokonana.

§ 9. Przyrzady pomiarowe zgloszone do legalizacji powinny byc odebrane w terminie
wyznaczonym przez urzad miar.

§10.1. Dowodami legalizacji sa cechy legalizacyjne umieszczone na przyrzadach pomiarowych albo
swiadectwa legalizacji.

2. Wzory cech legalizacyjnych okresla zalacznik nr 2 do zarzadzenia.

3. Swiadectwo legalizacji powinno zawierac co najmniej:

l) tytul dokumentu,

2) nazwe, adres, pieczec organu administracji miar, który dokonal legalizacji,

3) date wydania swiadectwa legalizacji,

4) dane identyfikujace zglaszajacego,

5) dane identyfikujace przedmiot legalizacji (np. nazwa, typ, numer fabryczny, rok
produkcji, wytwórca, charakterystyka przyrzadu pomiarowego),

6) stwierdzenie zgodnosci wlasciwosci przyrzadu pomiarowego z wymaganiami wlasciwych
przedmiotowo przepisów metrologicznych,

7) okres waznosci swiadectwa legalizacji,

8) podpis osoby upowaznionej do wydania swiadectwa,

9) okreslenie liczby stron swiadectwa.

§ 11. Urzad miar moze odmówic przystapienia do legalizacji, jezeli:

l) zgloszony przyrzad pomiarowy nie spelnia wymagan przepisów § 3,

.'
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2) zgloszony przyrzad pomiarowy nie wchodzi w zakres wlasciwosci rzeczowej danego
urzedu miar,

3) przyrzad pomiarowy jest uszkodzony, niekompletny lub nieodpowiednio przygotowany,

4) w razie legalizacji poza siedziba urzedu miar, zglaszajacy nie spelnil wymagan, o których
mowa w § 6 ustA.

§ 12. Postepowanie wobec przyrzadów pomiarowych zgloszonych do legalizacji przed dniem
wejscia w zycie niniejszego zarzadzenia i nie zakonczone do tego dnia, moze toczyc sie
wedlug przepisów dotychczasowych.

§ 13. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzi/lSki

Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 1
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 3 stycznia 1994 r. (poz.l)

WYKAZ PRZYRZADÓW POMIAROWYCH PODLEGAJACYCH LEGALIZACJI

/', -
)1

Lp. Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych

l 2

r Przyrzady do pomiaru dlugosci i kata

1. Przymiary wstegowe
2. Przymiary blawatne
3. Srednicomierze do drewna

4. Przyrzady do pomiaru wysokosci napelnienia zbiorników
5. Sita do klasyfikacji jeczmienia browarnego
6. Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór
7. Przyrzady do pomiaru dlugosci drutu, kabli, tkanin, materialów tasmowych,

papierowych i innych
8. Przyrzady stosowane w geodezji do pomiaru dlugosci i kata
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('.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych

2

Przyrzady do pomiaru cisnienia, objetosci i przeplywu plynów

Cisnieniomierze

Manometryobciaznikowo-tlokowe - c,::v,

Kolby:
a) metaloweII rzedu
b) bez zaworu

-metalowe
- szklane

-szklane z jedna kreska

Pojemniki:
a) dokladniejsze
b) zwyczajne jednomiarowe

Pipety:
a) do butyrometrycznego badania mleka pelnego lub smietany
b) do bakteriologicznego badania mleka
c) laboratoryjne jednomiarowe i wielomiarowe

Biurety zwykle

Mikrobiurety wedlug Banga

Tluszczomierze (butyrometry)

Menzury wirówkowe do oznaczania zanieczyszczen w ropie i przetworach
naftowych

Cylindry pomiarowe wzorcowane na wlew

Plywakowe mierniki objetosci mleka

Mierniki zuzycia paliw cieklych:
a) metalowe
b) szklane

-

Beczki stosowane jako naczynia pomiarowe:
a) drewniane
b) metalowe

Zbiorniki pomiarowe

Samochodowe cysterny pomiarowe

Licmiki do gazu (gazomierze)

Rotametry - ',-- ,~:>' '.) -; ,y P, '(.

Licmiki do wody '(wodomierze)

Licmiki do cieczy innych niz woda

Instalacje pomiarowe do cieczy innych niz woda

Stanowiska kontrolne do gazu

Stanowiska kontrolne do wody

Stanowiska kontrolne do cieczy innych niz woda

Lp.

-
l-

"

-
9.

10.

11.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych

l 2

---- Przyrzady do pomiaru temperatury

Termoelementy kontrolne typu S, R i B

Czujniki termometrów oporowych kontrolne

Termometry szklane cieczowe kontrolne ~
~ Przyrzady do pomiaru masy

Odwazniki duzej dokladnosci (klasa dokladnosci 1,2 i 3)

Odwazniki handlowe doklad.i1i~jsze(klasa dokladnosci 4)

Odwazniki handlowe zwyczajne (klasa dokladnosci 5)

Wagi nieautomatyczne klasy l:
a) analityczne
b) torsyjne
c) hydrostatyczne do wyznaczania gestosci cieczy

Wagi nieautomatyczne klasy 2, 3 i 4

Wagi do wyznaczania zawartosci wody w produktach mleczarskich

Wagi do wyznaczania zawartosci skrobi w ziemniakach

Wagi do wyznaczania zanieczyszczen w okopowiznach

Wagi automatyczne:
a) odwazajace
b) przenosnikowe
c) kontrolne (sortujace)
d) porcjujace (w tym dozowniki objetosciowe)

Wagi wagonowe do wazenia w ruchu wagonów spietych

Wagi samochodowe do wyznaczania obciazenia osi (kola) pojazdu

Podzielnie wag przesuwnikowych

Gestosciomierze zbozowe

Przyrzady do pomiaru parametrów ruchu
~~

Radarowe przyrzady do pomiaru predkosci pojazdów

Predkosciomierze do kontroli predkosci w ruchu drogowym

Taksometry

~- Przyrzady do pomiaru wielkosci elektrycznych

Liczniki energii elektrycznej

Przekladniki do wspólpracy z licznikami
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Lp.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62,

63.

64.

65,

66,

-~-- li

67.

~ ('"

68.

69.

70.

--

71.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych

l 2

- t IPrzyrzady do pomiaru wielkosci chemicznych i fIzykochemicznych

Alkoholomierze

Densymetry do olejów mineralnych ~-~: - ~;-t i.c'.:

Wiskozymetry kapilarne:-
a) Ubbelohdego
b) Pinkiewicza
c) Vogel-Ossaga
d) typu U-rurka z odwrotnym przeplywem

Wiskozymetry Hoppiera

Wilgotnosciomierze elektryczne do zbóz, nasion oleistych i drewna

Refraktometry - -~-,.. -" ,

Wzorce gestosci (densymetryczne)

Wzorce napiecia powierzchniowego (tensjometrycz!l~t

Wzorce lepkosci (wiskozymetryczne )

Wzorce pH

Wzorce przewodnosci elektrycznej wlasciwej elektrolitów (konduktometryczne)

Wzorce wspólczynnika zalamania swiatla (refraktometryczne)

Wzorce kata skrecenia plaszczyzny polaryzacji (polarymetryczne)

Wzorce spektrofotometryczne w zakresie promieniowania W-VIS-IR:
a) absorbancji i transmitancji
b) dlugosci fal i liczb falowych

,
, -"

- ",. C", --'
}

-
~,' 'J,"/'. "',' ,:. ~

.-..

Przyrzady do pomiaru czasu

Sekundomierze (stopery):
a) mechaniczne
b) elektroniczne

- Przyrzady do pomiaru promieniowania optycznego

Luksomierze

Mierniki luminancji

Spektrokolorymetry chemiczne

-
Przyrzady do pomiaru wielkosci akustycznych i drgan mechanicznych

Mierniki poziomu dzwieku klasy dokladnosci Oi l

'.,j
"

-. O_,

-
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Zalacznik nr 2 do zarzadzenia nr 1
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 3 stycznia 1994 r. (poz. 1)

WZORY CECH LEGALIZACYJNYCH

Wzór cechy legalizacyjnej stosowanej przez Glówny Urzad Miar, zwanej dalej "cecha
legalizacyjna Glównego Urzedu Miar".

Ceche legalizacyjna Glównego Urzedu Miar stanowia:

l) stylizowana tarcza z naniesionymi w srodku literami "RP",

2) dwie szescioramienne gwiazdki umieszczone po obu stronach tarczy.

Rysunek l przedstawia wizerunek cechy legalizacyjnej Glównego Urzedu Miar.

Wzór cechy legalizacyjnej stosowanej przez okregowe urzedy miar, zwanej dalej "cecha
legalizacyjna okregowego urzedu miar".

Ceche legalizacyjna okregowego urzedu miar stanowia:

l) stylizowana tarcza z naniesionymi w srodku literami "RP",

2) szescioramienna gwiazdka umieszczona po prawej stronie tarczy i cyfTa oznaczajaca
numer okregowego urzedu miar po lewej stronie tarczy. CyfTajest przyporzadkowana
zarzadzeniem Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie
tworzenia okregowych i obwodowych urzedów miar, a takze okreslenia ich obszaru
dzialania i siedzib.

Rysunek 2 przedstawia przyklad wizerunku cechy legalizacyjnej okregowego urzedu miar.

§ 3. Wzór cechy legalizacyjnej stosowanej przez obwodowe urzedy miar, zwanej dalej "cecha
legalizacyjna obwodowego urzedu miar".

Ceche legalizacyjna obwodowego urzedu miar stanowia:

l) stylizowana tarcza z naniesionymi w srodku literami "RP",

2) cyfTaumieszczona po lewej stronie tarczy oznaczajaca numer okregowego urzedu miar i
cyfTa po prawej stronie tarczy oznaczajaca numer obwodowego urzedu miar. CyfTy sa
przyporzadkowane zarzadzeniem, o którym mowa w § 2 pkt 2 niniejszego zalacznika.

Rysunek 3 przedstawia przyklad wizerunku cechy legalizacyjnej obwodowego urzedu miar.

Lp. Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych

l 2
,

72. Audiometry - :1>:: !/.'.'G'i2.J . - wicc;c;;.j;!:;=.,!' ',C_L,::,':.! ,,'-
" A

o' :.: C'

73. Przyrzady do pomiaru drgan oddzialujacych na organizm czlowieka (wibrometry)
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§ 4. Wzór cechy legalizacyjnej stosowanej przez urzedy miar zawierajacej oznaczenie roku, w
którym dokonano legalizacji, zwanej dalej" cecha legalizacyjna roczna".

Ceche legalizacyjna roczna stanowi stylizowana ramka z umieszczonymi w niej symetrycznie
dwiema ostatnimi cyftami danego roku. RYS1IDek4 przedstawia wizerunek cechy
legalizacyjnej rocznej stosowanej w 1994 r. jako przyklad cechy legalizacyjnej rocznej.

§ 5. Do uni.ewazl1ianiacech legalizacyjnych nalozonych na przyrzady pomiarowe stosowany jest
mak zwany dalej "kasownikiem". Kasownik stanowia dwie przecinajace sie pod
katem 600 kreski. RYS1IDek5 przedstawia wizerunek kasownika.

o o 3 1:)

Rys. l. Wizerunek cechy legalizacyjnej
Glównego Urzedu Miar

Rys.2. Przyklad wizerunku cechy
legalizacyjnej okregowego urzedu miar

3 2

Rys.3. Przyklad wizerunku cechy
legalizacyjnej obwodowego urzedu miar

RysA. Wizerunek cechy legalizacyjnej
rocmej stosowanej w 1994 r.

x
Rys.5. Wizerunek kasownika
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2

ZARZADZENIE NR 2
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 3 stycznia 1994r.

w sprawie okreslenia warunków i trybu zglaszania przyrzadów pomiarowych do
uwierzytelnienia oraz okreslenia wzorów cech uwierzytelnienia

Na podstawie art. l? ust l i art. l l ust3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U.Nr
55, poz. 248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ l. l. Obowiazkowemu uwierzytelnieniu podlegaja przyrzady pomiarowe okreslone przez Prezesa
Glównego. Urzedu Miar w odrebnym zarzadzeniu, majace znaczenie dla bezpieczenstwa
zycia, ochrony zdrowia i ochrony ~r0::!owiska.

2. Przyrzady pomiarowe, o których mowa w ust l, wytworzone w kraju i przeznaczone do
wywozu za granice nie podlegaja obowiazkowi uwierzytelnienia. Moga one byc zgloszone do
uwierzytelnienia przez eksportera.

3. Waronkiem zgloszenia przyrzadów pomiarowych do obowiazkowego uwierzytelnienia jest
uprzednie zatwierdzenie ich typu.

§ 2.1. Przyrzady pomiarowe podlegajace obowiazkowi uwierzytelnienia przed wprowadzeniem
ich do obrotu lub uzytkowania powinny byc zgloszone do uwierzytelnienia przez
wytwórce, importera, sprzedawce, uzytkownika albo wykonawce naprawy.

2. Bezposrednio przed uplywem okresów waznosci dowodów uwierzytelnienia przyrzady
pomiarowe powinny byc zgloszone do ponownego uwierzytelnienia.

3. Przyrzady pomiarowe podlegaja obowiazkowi ponownego uwierzytelnienia po kazdorazowej
naprawie, przed oddaniem ich do uzytkowania. Obowiazek uzyskania uwierzytelnienia ciazy
na wykonawcy naprawy.

§
.... .J. Uwierzytelnien dokonuja, na wniosek zglaszajacego, o którym mowa w §2 ust. l, organy

administracji miar przy pomocy podleglych im urzedów miar albo laboratoria pomiarowe
akredytowane.

§ 4.1. Uwierzytelnienie dokonywane jest w siedzibie urzedu miar, laboratorium pomiarowego
akredytowanego albo w innym miejscu uzgodnionym ze zglaszajacym przyrzad pomiarowy.

2. W przypadku zgloszenia do obowiazkowego uwierzytelnienia znaczacej liczby przyrzadów
pomiarowych przez wytwórce, importera, uzytkownika lub wykonawce naprawy tych
przyrzadów, uwierzytelnienie moze byc dokonywane w punkcie legalizacyjnym utworzonym,
w porozumieniu z dyrektorem okregowego urzedu miar, na terenie zglaszajacego.

3. W razie dokonywania uwierzytelnienia poza siedziba urzedu miar albo laboratorium
pomiarowego akredytowanego zglaszajacy powinien zapewnic niezbedne pomieszczenie,
urzadzenia techniczne i pomoc przy wykonywaniu uwierzytelnienia.
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4. Przyrzady pomiarowe zgloszone do uwierzytelnienia powinny byc odebrane w terminie
wyznaczonym przez wykonujacego uwierzytelnienie.

§ 5.1. Dowodem uwierzytelnienia przyrzadu pomiarowego jest swiadectwo
uwierzytelnienia.

albo cecha

2. Swiadectwo uwierzytelnienia powinno zawierac co najmniej:

l) tytul dokumentu,

2) nazwe, adres, pieczec organu administracji miar albo laboratorium ponnarowego
akredytowanego, które dokonalo uwierzytelnienia,

3) date wydania swiadectwa,

4) dane identyfikujace zglaszajacego,

5) dane identyfikujace przyrzad (np. nazwa, typ, numer fabryczny, rok produkcji,
wytwórca),

6) ,~~r.ui1ripg]~Raró'~1i stwierdzenie zgodnosci z odpowiednimi przepisami,
zaleceniami miedzynarodowymi lub innymi wlasciwymi dokumentami,

7) okres waznosci swiadectwa uwierzytelnienia,

8) podpis osoby upowaznionej do wydania swiadectwa,

9) okreslenie liczby stron swiadectwa.

normann,

3. Cechy uwierzytelnienia powinny okreslac:

l) urzad miar lub laboratorium pomiarowe akredytowane, które dokonaly
uwierzytelnienia,

2) rok, w którym uwierzytelnienie zostalo dokonane.

4. Wzory cech uwierzytelnienia okresla zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 6. Urzad miar lub laboratorium pomiarowe akredytowane moze odmówic przyjecia przyrzadu
do uwierzytelnienia, jezeli:

l) zgloszony przyrzad jest uszkodzony, niekompletny lub nieodpowiednio przygotowany,

2) w razie uwierzytelniania poza siedziba urzedu miar albo laboratorium pomiarowego
akredytowanego, zglaszajacy nie spelnil wymagan, o których mowa w §4 ust.3.

§ 7. Do oplat za czynnosci zwiazane z uwierzytelnianiem przyrzadów pomiarowych przez
laboratoria pomiarowe akredytowane nie ma zastosowania zarzadzenie Prezesa Glównego
Urzedu Miar w sprawie oplat za czynnosci organów administracji miar...

§ 8. Do okreslania trybu i warunków zglaszania przyrzadów pomiarowych do dobrowolnego
uwierzytelnienia, na wniosek zainteresowanych, stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszego
zarzadzenia.

..

§ 9. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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Zalacznik do zarzadzenia nr 2
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 3 stycznia 1994 r. (poz. 2)

WZORY CECH UWIERZYTELNIENIA

Wzór cechy uwierzyteJnienia stosowanej przez Glówny Urzad Miar, zwanej dalej "cecha
uwierzyteJnienia Glównego Urzedu Miar".
Ceche uwierzyteJnienia Glównego Urzedu Miar stanowi stylizowana litera "U" z pozioma
kreska i naniesionymi w srodku:

l) duzymi literami "RP", umieszczonymi nad kreska,

2) dwiema szescioramiennymi gwiazdkami, umieszczonymi pod kreska.

Rysunek l przedstawia wizerunek cechy uwierzyteJnienia Glównego Urzedu Miar.

§ 2. Wzór cechy uwierzyteJnienia stosowanej przez okregowe urzedy miar, zwanej dalej "cecha
uwierzyteJnienia okregowego urzedu miar;'.
Ceche uwierzytelnienia okregowego urzedu miar stanowi stylizowana litera "U" z pozioma
kreska i naniesionymi w srodku:

l) duzymi literami "RP", umieszczonymi nad kreska,

2) szescioramienna gwiazdka umieszczona pod kreska z prawej strony oraz cyfra, która
oznacza numer okregowego urzedu miar, umieszczona pod kreska z lewej strony. Cyfra
jest przyporzadkowana zarzadzeniem Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 3 stycznia
1994 r. w sprawie tworzenia okregowych i obwodowych urzedów miar, a takze okreslenia
ich obszaru dzialania i siedzib.

Rysunek 2 przedstawia przyklad wizerunku cechy uwierzyteJnienia okregowego urzedu miar.

§ 3. Wzór cechy uwierzytelnienia stosowanej przez obwodowe urzedy miar, zwanej dalej "cecha
uwierzyteJnienia obwodowego urzedu miar".
Ceche uwierzytelnienia obwodowego urzedu miar stanowi stylizowana litera "U" z pozioma
kreska i naniesionymi w srodku:

l) duzymi literami "RP", umieszczonymi nad kreska,

2) cyfra, która oznacza numer okregowego urzedu miar, umieszczona pod kreska z lewej
strony oraz cyfra, która oznacza numer obwodowego urzedu miar, umieszczona pod
kreska z prawej strony. Cyfry sa przyporzadkowane zarzadzeniem, o którym mowa w
§ 2 pkt 2 niniejszego zalacznika.

Rysunek 3 przedstawia przyklad wizerunku cechy uwierzytelnienia obwodowego urzedu
war.

§ 4. Wzór cechy uwierzytelnienia stosowanej przez laboratoria pomiarowe akredytowane, zwanej
dalej "cecha uwierzytelnienia laboratorium pomiarowego akredytowanego".
Ceche uwierzyteJnienia -laboratorium pomiarowego akredytowanego stanowi stylizowana
litera "U" z pozioma kreska i naniesionymi w srodku:

l) duzymi literami "RP", umieszczonymi nad kreska,

2) duza litera "A" umieszczona pod kreska z lewej strony oraz liczba, która oznacza numer
laboratorium pomiarowego akredytowanego nadany przez Prezesa Glównego Urzedu
Miar w decyzji o akredytacji, umieszczona pod kreska z prawej strony.
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Rysunek 4 przedstawia przyklad wizerunku cechy uwierzytelnienia laboratorium
pomiarowego akredytowanego.

§ 5. Wzór cechy uwierzytelnienia stosowanej przez urzedy miar i laboratoria pomiarowe
akredytowane okreslajacej rok, w którym dokonano uwierzytelnienia, zwanej dalej "cecha
uwierzytelnienia roczna".
Ceche uwierzytelnienia roczna stanowi ramka z umieszczonymi w niej symetrycznie dwiema
ostatnimi cyframi danego roku. Rysunek 5 przedstawia wizerunek cechy uwierzytelnienia
rocznej stosowanej w 1994 r. jako przyklad cechy uwierzytelnienia rocznej.

§ 6. Do uniewaznienia cech uwierzytelnienia nalozonych na przyrzady pomiarowe stosowany jest
znak zwany dalej "kasownikiem". Kasownik stanowia dwie kreski przecinajace sie pod katem
60°. Rysunek 6 przedstawia wizerunek kasownika.

l
l

T~T
.

.i '\'"'7tj
RP

3 o

Rys. l. Wizerunek
cechy uwierzytelnienia
Glównego Urzedu Miar.

Rys.2. Przyklad wizerunku
cechy uwierzytelnienia
okregowego urzedu miar.

RP RP

3 2 A.3

Rys.3. Przyklad wizerunku
cechy uwierzytelnienia
obwodowego urzedu miar.

RysA. Przyklad wizerunku
cechy uwierzytelnienia
laboratorium pomiarowego
akredytowanego.

l
] EJ x

Rys.5. Wizerunek
cechy uwierzytelnienia rocznej
stosowanej w 1994 r.

Rys.6. Wizerunek kasownika
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3

ZARZADZENIE NR 3
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 3 stycznia 1994 r.

w sprawie okreslenia przyrzadów pomiarowych podlegajacych zatwierdzeniu typu oraz
warunków i trybu zglaszania tych przyrzadów do zatwierdzenia typu

Na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. l ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U.
Nr 55, poz.248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ ]. l. Zatwierdzeniu typu podlegaja przyrzady !Jomiarowe produkowane w kraju lub sprowadzane z
zagranicy wymienione w zalaczniku do zarzadzenia.

2. Przez typ przyrzadu pomiarowego rozumie sie ostateczna realizacje - w wykonaniu
okreslonego wytwórcy -przyrzadu pomiarowego, którego wszystkie elementy majace wplyw
na wlasciwosci metrologiczne zostaly okreslone w dokumentacji.

3. Zatwierdzenie typu przyrzadu pomiarowego jest decyzja Prezesa Glównego Urzedu Miar,
dopuszczajaca do legalizacji albo obowiazkowego uwierzytelnienia lub uzytkowania w kraju
przyrzadów pomiarowych danego typu.

4. Dla przyrzadów pomiarowych o nietypowej konstrukcji, wytwarzanych jednostkowo lub
importowanych jednostkowo zatwierdzenie typu moze byc dokonane w trybie
uproszczonym.

5. Zatwierdzenie typu przyrzadów pomiarowych stosowanych w ochronie zdrowia nie zwalnia
z obowiazku uzyskania zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej na wprowadzenie
tych przyrzadów do stosowania.

§ 2. ]. Postepowanie w sprawie zatwierdzenia typu przyrzadu pomiarowego produkcji krajowej
wszczyna sie na wniosek wytwórcy.

2. Wytwórca ubiegajacy sie o zatwierdzenie typu przyrzadu pomiarowego powinien zlozyc w
Glównym Urzedzie Miar zwanym dalej "Urzedem" wniosek zawierajacy pelna nazwe i adres
wytwórcy oraz nazwe i cechy znamionowe przyrzadu pomiarowego.

3. Do wniosku o zatwierdzenie typu przyrzadu pomiarowego nalezy dolaczyc nastepujaca
dokumentacje:

l) opis przyrzadu pomiarowego, dokumentacje techniczna zawierajaca: okreslenie
przeznaczenia i zakresu stosowania, zasady dzialania, charakterystyke techniczna i
metrologiczna przyrzadu pomiarowego i jego wazniejszych elementów, miejsce
umieszczenia znaku typu, cech zabezpieczajacych i cech kontroli metrologicznej,
fotografie lub rysunki zestawieniowe calosci i podzespolów oraz niektóre istotne rysunki
wykonawcze,
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2) protokól z wynikami badan przyrzadu pomiarowego wykonanych we wlasnym zakresie
przez wytwórce lub na jego zlecenie w innych jednostkach badawczych,

3) instrukcje uzytkowania i obslugi przyrzadu pomiarowego wraz z objasniajacymi
rysunkami, schematami lub fotografiami -w przypadku bardziej zlozonych przyrzadów
pomiarowych,

4) instrukcje konserwacji, przechowywania i opakowallia przyrzadu pomiarowego,

5) dodatkowe dane i informacje na zadanie Urzedu, jak np. opinie Ministerstwa Zdrowia i
Opieki Spolecznej w przypadku przyrzadów pomiarowych stosowanych w ochronie
zdrowia.

§ 3. l. Oprócz dokumentacji okreslonej w § 2 ust. 3 wytwórca ubiegajacy sie o zatwierdzenie typu
przyrzadu pomiarowego obowiazany jest dostarczyc, po uzgodnieniu z Urzedem niezbedna
do wykonania badan liczbe egzemplarzy tego przyrzadu lub niektórych jego elementów.
Dostarczone egzemplarze powinny byc wykonane wedlug procesu technologicznego
ustalonego dla produkcji seryjnej przyrzadu pomiarowego.

2. Przyrzady pomiarowe dostarczone do zatwierdzenia typu powinny byc opakowane w sposób
okreslony w dokumentacji, o ile nie zostalo inaczej uzgodnione z Urzedem.

3. Wytwórca jest zobowiazany dostarczyc wyposazenie dodatkowe, jezeli jest ono niezbedne do
wykonania badan przyrzadu pomiarowego.

§ 4.1. W uzasadnionych przypadkach wytwórca ubiegajacy sie o zatwierdzenie typu przyrzadu
pomiarowego moze byc zwolniony przez Urzad od obowiazku dostarczenia niektórych
dokumentów wymienionych w § 2 ust. 3.

2. Przy zglaszaniu przyrzadów pomiarowych do zatwierdzenia typu w trybie uproszczonym
ubiegajacy sie moze byc zwolniony przez Urzad czesciowo lub calkowicie ze spelnienia
wymagan okreslonych w § 2 ust. 3 i § 3.

§ 5. l. Postepowanie w sprawie zatwierdzenia typu przyrzadu pomiarowego produkcji zagranicznej
moze odbywac sie na wniosek wytwórcy zagranicznego, jego przedstawiciela lub importera
przyrzadów pomiarowych.

2. Przy postepowaniu, o którym mowa w ust. 1, obowiazuja wymagania § 2 ust. 2 i 3 oraz §§3
i 4. Instrukcje uzytkowania i obslugi oraz wskazane fragmenty dokumentacji powinny byc
dostarczone w jezyku polskim.

#

3. Wnioskodawca przed sprowadzeniem do kraju przyrzadów pomiarowych, które podlegaja
obowiazkowi zatwierdzenia typu, powinien powiadomic o tym Urzad w celu ustalenia
mozliwosci i warunków uzyskania zatwierdzenia typu.

4. W przypadku przedstawienia przez okreslonego w ust. l wnioskodawce odpowiednich
dokumentów stwierdzajacych uzyskanie zatWierdzenia typu przyrzadu pomiarowego w
zagranicznej instytucji metrologicznej, Urzad moze zrezygnowac czesciowo lub calkowicie
ze spelnienia wymagan wymienionych w § 3.
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§ 6.

"'Ii'
,r l!

' . i'- \

Wszelkie materialy dostarczone przez wnioskodawce wymienione w §§ 2 i 3 nie moga byc
udostepnione osobom trzecim tJezjego zgody.

§ 7. Decyzje o zatwierdzeniu typu przyrzadów pomiarowych i zezwolenia na sprowadzanie z
zagranicy przyrzadów pomiarowych wydane przed wejsciem w zycie zarzadzenia zachowuja
moc.

§ 8. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 3
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 3 stycznia 1994 r. (poz. 3)

WYKAZ PRZYRZADÓW POMIAROWYCH PODLEGAJACYCH
ZATWIERDZENIU TYPU

Lp.

l
Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych

2

- l; Przyrzady do pomiaru,iIlugosci i kata "7" .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przymiary wstegowe i

Przymiary blawatne ~
Srednicomierze do drewna!

Przyrzady do pomiaru wysokosci napelnienia zbiorników L

Sita do klasyfikacji jeczmienia browarnego !-

Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór -
Przyrzady do pomiaru dlugoscidrutu, kabli,tkanin,materialówtasmowych,
papierowych i innych '-
Pipety do badania opadu krwi - 'vl

Przyrzady stosowane w geodezji do pomiaru dlugosci i kata '- \ lL i

Grubosciomierze ultradzwiekowe ._, "-A./

Koncowe i kreskowe wzorce dlugosci -'

Powierzchniowe i kreskowe wzorce kata -
Wzorce geometrii powierzchni -
Przyrzady suwmiarkowe ~

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Lp.
l

15.

16.

17.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych
2

Przyrzady mikrometryczne

Przyrzady czujnikowe

Przyrzady uniwersalne i specjalistyczne do pomiaru dlugosci:
a) mikroskgpy pomiarowe
b) dlugosciomierze i maszyny wspólrzednosciowe
c) komparatory
d) interferometry do pomiaru przesuniec

Przyrzady uniwersalne i specjalistyczne do pomiaru kata:
a) autokolimatory
b) goniometry
c) glowice i stoly podzialowe
d) katomierze
e) egzaminatory i poziomnice

Przyrzady do pomiaru geometrii powierzchni:
a) mikroskopy
b) mikrointerferometry
c) profilografy i profilometry
d) komparatory
e) przyrzady do pomiaru plaskosci i prostoliniowosci
f) przyrzady do pomiaru okraglosci

18.

19.

- "
Przyrzady do pomiaru.:~isnienia, objetosci i przeplywu plynów)-,'

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Cisnieniomierze LL-

28.

Manometry obciaznikowo-tlokowe ~

Manometry do pomiaru cisnienia w oponach pojazdów --
, j

Manometry do pomiaru cisnienia tetniczego krwi -- li\.,
Barometry i wysokosciomierze - (k

Przetworniki cIsnienia i róznicy cisnien -
Kolby: L

a) metalowe II rzedu
b) bez zaworu

-metalowe
- szklane

- szklane z jedna kreska

Pojemniki
a) dokladniejsze
b) zwyczajne jednomiarowe ~-

Pipety:
a) do butyrometrycznego badania mleka pelnego lub smietany
b) do bakteriologicznego badania mleka
c) laboratoryjne jednomiarowe i wielomiarowe

Biurety zwykle - I lt

i'l-l

'l

'--

-tL
27. '.

-

29.

,-

/'
-- ~
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Lp.
1

30.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych
2

Mikrobiurety wedlug Banga L \ LL

Tluszczomierze (butyrometry) L

Menzury wirówkowe do omaczania zanieczyszczen w ropie i przetworach
naftowych L

Cylindry pomiarowe wzorcowane na wlew L I Ll
Plywakowe mierniki objetosci mleka L
Miernikizuzyciapaliwcieklych: L-

a) metalowe ~

b) szklane-

Beczki stosowane jako naczynia pomiarowe:
a) drewniane
b) metalowe

Zbiornikipomiarowe L--

Samochodowe cysterny pomiarowe

Licmiki do gazu (gazomierze) L! LL
Rotametry L ;

Licmiki do wody (wodomierze) L , L.L

Licmiki do cieczy innych niz woda L., Ll

Licmiki do cieczy w przewodach otwartych -
Instalacje pomiarowe do cieczy innych niz woda -_vG

Przelicmiki licmików do gazu lub do cieczy innych niz woda --
Stanowiska kontrolne do gazu L
Zwezki pomiarowe -
Urzadzenia wskazujace przeplywomierzy zwezkowych -
Stanowiska kontrolne do wody L
Stanowiska kontrolne do cieczy innych niz woda L
Urzadzenia wtórne liczydel licmików do wody i cieczy innych niz woda -
Od zniki.. I

ga ~-. \ vl

31.

32.

33.

34.

35.

36.

~

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

,.'1 .-~L I Przyrzady do pomiaru~emperatury i innych wielkosci cieplnych')

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Termoelementy kontrolne typu S, R i B

Czujniki termometrów oporowych kontrolne

Termometry szklane cieczowe kontrolne

Termometry szklane lekarskie

Termonietry elektroniczne lekarskie

Termometry szklane uzytkowe meteorologiczne

Termometry kwarcowe

Cieplomierze do wody
- ~

L l l-L

- I 0\..

'.- ) V"

-, Ll

- LC

I li.
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Wzorce masy I, n, In i IV rzedu - , II

Odwazniki duzej dokladnosci (klasa dokladnosci l, 2 i 3)

Odwazniki handlowe dokladniejsze (klasa dokladnosci 4)

Odwazniki handlowe zwyczajne (klasa dokladnosci 5)

Wagi nieautomatyczne klasy l:
a) legalizacyjne _o-

b) analityczne '-, ~l
c) torsyjne - " \1
d) hydrostatyczne do wyznaczmrli. ge~osci cieczy -

Wagi nieautomatyczne klasy 2, 3 i 4 .,~) \A"
Wagi do wyznaczania zawartosci wody w produktach mleczarskich

Wagi do wyznaczania zawartosci skrobi w ziemniakach --"

Wagi do wyznaczania zanieczyszczen w okopowiznach -
Wagi automatyczne:

a) odwazajace - i
b) przenosnikowe '~

c) kontrolne (sortujace) '-

d) porcjujace(w tym dozownikiobjetosciowe) L.) LL
75. Wagi wagonowe do wazenia w ruchu wagonów spietych ',-

76. Wagi samochodowe do wyznaczania obciazenia osi (kola) pojazdu ~-

77. Wagi przy aparatach do kondycjonowania przedzy -
78. Wagi kwadrantowe -
79. . Podzielnie wag przesuwnikowych L
80. Przetworniki pomiarowe do wag elektronicznych -"

81. Mierniki wag elektronicznych --
82. I Gestosciomierze zbozowe

,,( ,

~/!<f

'"

.
"",-
',' j""'J -'

Lp.

l

61.

62.

63.

64.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych
2

Cieplomierze do pary wodnej

Przeliczniki wskazujace do cieplomierzy do wody

Pary czujników temperatury do cieplomierzy do wody

Przetworniki przeplywu do cieplomierzy do wody

-' Przyrzady do pomiaru masy"

"

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

-- -:-1}Przyrzady do pomiaru sily i wytrzymalosci materialów

83.

84.

85.

86.

87.

Wzorce sily (obciazniki)

Wzorcowe stanowiska do sprawdzania silomierzy
Silomierze kontrolne

Silomierze uzytkowe kl~sy dokladnosci l i dokladniejsze

Przetworniki sily klasy dokladnosci 0,5 i dokladniejsze

-

,J

I I
- I "~'\.
-

,-

, ,; vv

-, Ll

- I L(
-- lL) ,"

--- '
I Ll.

-
,
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Lp.

l

88.

89.

90.

91.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych
2

Maszyny wytrzymalosciowe do prób statycznych --:-1 l.l

Mloty wahadlowe (do prób udarnosci) ~

Wzorce twardosci - l U,-
\

92.

93.

94.

Twardosciomierze:

a) BrinelIa - L"L

b) Rockwella ,_: l,k

) V
.

k '1
C lC ersa .- !~-

Mikrotwardosciomierze

Wglebniki diamentowe do twardosciomierzy -) U'--

Przyrzady do badania tlocznosci blach metoda Erichsena

---

,,' ~ d Przyrzady do pomiaru parametrów ruchu

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

UO.

Ul.

112.

U3.

114.

115.

116.

117.

"

Raduowe przyrzady do pomiaru predkosci pojazdów -
Predkosciomierze do kontroli predkosci w ruchu drogowym -
Taksometry L..

Tachografy samochodowe -) GL
Tachometry z wylaczeniem tachometrów samochodowych ,~

Liczniki obrotów i suwów -
Drogomierze (liczniki dlugosci drogi z kolami pomiarowymi) '"'-

Predkosciomierze i drogomierze pojazdów samochodowych ,-

Drogomierze rolkowe stacyjne - I ~

! i
; v,"--

Przyrzady do pomiaru wielkosci elektrycznych i magnetycznych

Oporniki wzorcowe stale i regulowane

Oporowe dzielniki napiecia

Mostki do pomiaru opornosci

Wzorcowe zródla napiecia

Kompensatory i komparatory napiecia, pradu i mocy

Przetworniki termoelektryczne napiecia, pradu i mocy malej i wielkiej
czestotliwosci

Kalibratory napiecia, pradu, mocy i oporu

Mierniki napiecia, pradu, mocy, oporu i przesuniecia fazowego

Mierniki uniwersalne i multimetry

Przekladniki pradowe i napieciowe klasy dokladnosci 0,5 i dokladniejsze

Mostki do pomiaru bledów przekladników

Obciazenia przekladników (skrzynki obciazen)

Liczniki energii elektrycznej --

Przekladnikido wspólpracyz licznikami L-
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Lp.
l

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych
2

Stanowiska do kontroli licZlrikówenergii elektrycznej

Uklady sumujace energie elektryczna
Mostki RLC

Cewki i kondensatory wzorcowe stale i regulowane

Mierniki dobroci

Generatory, wobulatory i syntezery oraz odbiorniki pomiarowe wielkiej
czestotliwosci

Analizatory widma -~

Generatory, mierniki i kalibratory szumu

Mierniki i analizatory modulacji

Mierniki znieksztalcen

Wzorce, inierniki i analizatory impedancji

Elementy bierne torów mikrofalowych

Mierniki tlumienia oraz stale i regulowane wzorce tlumienia

Mierniki parametrów torów przesylowych w telekomunikacji oraz telewizji
kablowej -

Wzorce i mierniki wspólczynnika przenikalnosci elektrycznej i magnetycznej
oraz stratnosci

Mierniki natezenia pola elektrycznego i magnetycznego

Mierniki gestosci strumienia mocy mikrofalowej

-
-

)

- L~IPrzyrzady do pomiaru wielkosci chemicznych i fIzykochemicznych
i

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

Alkoholomierze L
I

Densymetrydo olejówmineralnych-

Areometry - !

Wiskozym~try kapilarne- :'~!

Wiskozymetry rotacyjne ~

Wiskozymetry Hoppiera -
Wagiwiskozymetryczne -

I

Wilgotnosciomierze elektryczne do cial stalych '-
Elektronicznemiernikiwilgotnosciwzglednejpowietrza(oporowei
pojemnosciowe) .

Psychrometry aspiracyjne ~

Symulatory pH --
Pehametry ~

Konduktometry -
Refraktometry L
Polarymetry -

.-

-

i I'--l

.,,~

~ .

, .
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166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

~"

Lp.
1

150.

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych
2

Analizatory spalin samochodowych w zakresie pomiarów zawartosci tlenku
wegla --
Wzorce gestosci (densymetryczne )

Wzorce napiecia powierzchniowego (tensjometryczne) L
Wzorce lepkosci (wiskozymetryczne )

Wzorce pH \..-- \

Wzorce przewodnosci elektrycznej wlasciwej elektrolitów L....
(konduktometryczne)

Wzorce wspólczynnika zalamania swiatla (refraktometryczne) -,
Wzorce kata skrecenia plaszczyzny polaryzacji (polarymetryczne ) I

Wzorce spektrofotometryczne w zakresie promieniowania UV-VIS-IR:
a) absorbancji i transmitancJl .

b) dlugosci fal i liczb falowych

Wzorce temperatury charakterystycznej w analizie termicznej (DTA i DSC) -
Wzorce zawartosci skladników w roztworach wodnych

Wzorce analityczne pestycydów i ich roztworów

Wzorce analityczne do chromatografii

15l.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

Przyrzady do pomiaru czasu i czestotliwosci

Parkometry

Zegary stosowane do oznaczania lub wyznaczania czasu waznosci biletów
komunikacyjnych ---
Sekundomierze (stopery) stosowane przy czynnosciach urzedowych lub
majace znaczenie dla bezpieczenstwa zycia:

a) mechaniczne L.
b) elektryczne ~~

c) elektroniczne

Przyrzady do pomiaru promieniowania optycznego

Radiometry promieniowania optycznego

Radiometry mocy i energii promieniowania laserowego

Mierniki promieniowania nadfioletowego

Mierniki promieniowania podczerwonego

Mierniki wielkosci skutecznych promieniowania optycznego

Kolorymetry trójchromatyczne ~-

Mierniki róznicy barw

Mierniki temperatury barwowej i temperatury barwowej najblizszej

Fotometry do zastosowan specjalnych

159.

160.

161.

162.

r--
-
163.

164.

165.
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Lp.
l

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

( .1;; /i, I

Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych

2

Mierniki wspólczynnika odbicia lub wspólczynnika luminancji
(reflektometry )

Mierniki wspólczynnika przepuszczania lub gestosci optycznej
wspólczynnika przepuszczania

Densytometry optyczne

Polyskomierze

Monochromatory

Spektrofotometry - "'-

Spektroradiometry

Spektrokolorymetry (do pomiaru barwy)

Mierniki dlugosci fali promieniowania optycznego

Mierniki oslabienia mocy optycznej (w swiatlowodzie)

Lasery diodowe i diody elektroluminescencyjne stosowane jako zródla
odniesienia w technikach swiatlowodowych

Luksomierze- ; 1

Mierniki luminancji '-
Spektrokolorymetry chemiczne

Wzorce swiatlosci kierunk.owej -
Wzorce strumienia swietlnego

Wzorce temperatury barwowej

Wzorce luminancji swietlnej

Wzorce wzglednego rozkladu widmowego mocy promieniowania -

Wzorce rozkladu widmowego natezenia napromienienia- '-'.

Wzorce wspólczynnika przepuszczania (widmowego lub calkowitego)
i gestosci optycznej wspólczynnika przepuszczania (widmowego lub
calkowitego)

Wzorce wspólczynnika odbicia (widmowego lub calkowitego) ~ ,'-\.

i wspólczynnika luminancji (widmowego lub calkowitego)

Wzorce barwy '.<-

Wzorce czulosci widmowej -

-- r -Sil Przyrzady do pomiaru promieniowania jonizujacego

199. Dawkomierze terapeutyczne promieniowania X i gamma - .

200. Dawkomierze ochrony radiologicznej promieniowania X i gamma

201. Lawy pomiarowe ze zródlem promieniowania gamma .--

J.

--
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Lp.

l
., Wyszczególnienie przyrzadów pomiarowych

2

~
! .:, I Przyrzady do pomiaru wielkosci akustycznych i drgan mechanicznych

,
." y- '

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

21l.

212.

213.

214.

215.

216.

Wzorcowe zródla cisnienia akustycznego:
a)p~onfony -
b) kalibratory akustyczne

Przyrzady do sprawdzania sluchawek audiometrycznych powietrznych:
a) sztuczne ucho
b) sprzegacz akustyczny

Przyrzady do sprawdzania sluchawek audiometrycznych kostnych (sztuczne
mastoidy) .,' . .

Mikrofonypomiarowe \.~.

Sluchawki audiometryczne:
a) powietrzne
b) kostne

Mierniki poziomu ~eku
Audiometry r

Dozymetry halasu

Filtry pasmowe oktawowe i tercjowe

Przedwzmacniacze mikrofonowe

Wzorcowe zródla przyspieszenia, predkosci lub przemieszczenia
w mechanicznym ruchu drgajacym (kalibratory)

Przetworniki drgan piezoelektryczne

Przetworniki drgan elektrodynamiczne o masie do 300 g

Przyrzady do pomiaru drgan mechanicznych oddzialujacych na organizm
czlowieka (wibrometry) '~. /'J

Przyrzady do pomiaru drgan maszyn i diagnostyki drgan wspólpracujace
z przetwornikami drgan piezoelektrycznymi lub elektrodynamicznymi
o masie do 300 g -' ~

-- "

.

,,,'"
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