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AP 138 
 

 

Nazwa i adres 
 
 

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 
LABORATORIUM METROLOGII 

ul. Willowa 2 
43-309 Bielsko-Biała 

Kategoria laboratorium 

działające w stałej 
siedzibie (S) oraz 
poza nią (P) 

Dziedziny akredytacji*) 

Wielkości geometryczne (6.01, 6.02, 6.03 6.04) 

Wydawanie świadectw pomiaru 

Wielkości geometryczne (6.01, 6.02, 6.04) 
 

Wersja strony: A 
*) Numeracja dziedzin i poddziedzin zgodna z klasyfikacją podaną w załączniku do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie 

internetowej www.pca.gov.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYREKTOR 
 
 
 

LUCYNA OLBORSKA 
 

 
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 138 z dnia 23.12.2014 r.  

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl 
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Nazwa wielkości fizycznej 

i rodzaj obiektu wzorcowania 
Zakres 

pomiarowy  
Niepewność pomiaru 

CMC 
Kat. 
lab. Identyfikacja metody 

6. Wielkości geometryczne 
6.01 długość 
  długościomierze poziome 

Abbego,  (0 ÷ 100) mm (0,192 + 2,82·L)0,5 m S, P PW-08 

  długościomierze pionowe 
 Abbego (0 ÷ 100) mm (0,192 + 2,82·L)0,5 m S, P PW-08 

  wysokościomierze cyfrowe o 
rozdzielczości do 0,0001 mm (0 ÷ 1000) mm (2 + 3·L) m S, P PW-08 

  mikroskopy pomiarowe 
uniwersalne, mikroskopy 
pomiarowe warsztatowe 

(0 ÷ 400) mm (1 + 8·L) m S, P PW-09  

  projektory pomiarowe (0 ÷ 400) mm (1 + 8·L) m P PW-09  
  sprawdziany tłoczkowe 

 pierścienie wzorcowe 
 przestrzenne obiekty 

wzorcowe 

(0 ÷ 300) mm (0,8 + 0,3·L) m S, P PW-11 

6.02 kąt 
  mikroskopy pomiarowe 

uniwersalne, mikroskopy 
pomiarowe warsztatowe 

(0 ÷ 360) º 2,1’ S, P PW-09 

  projektory pomiarowe (0 ÷ 360) º 
  przestrzenne obiekty 

wzorcowe - wymiary kątowe (0 ÷ 360) º 5’ S, P PW-11 

6.03 geometria powierzchni 
  płyty pomiarowe (100x100) mm ÷ 

(650x650) mm 2,2 m S PW-12 przy użyciu maszyny 
współrzędnościowej 

  (250x250) mm ÷ 
(2000x2500) mm 4 m S, P PW-12 przy użyciu 

interferometru/poziomnicy 
6.04 pomiary współrzędnościowe 
 Długość 

 współrzędnościowe maszyny 
pomiarowe z głowicą 
pomiarową stykową 

(0 ÷ 1530) mm (0,05 + 1,4·L) m 
P PW-03 (1530 ÷ 2700) mm (0,10 + 1,4·L) m 

(2700 ÷ 3500) mm (0,5 + 1,4·L) m 
 współrzędnościowe ramiona 

pomiarowe z głowicą 
pomiarową stykową 

(0 ÷ 3800) mm (0,4 + 1,3·L) m S, P PW-04 

  głowice pomiarowe stykowe 30 mm 0,1 m S, P PW-05 
  przestrzenne obiekty 

wzorcowe (przedmioty 
wzorcowe i sprawdziany) 

(0 ÷ 750) mm (1 + 5·L) m S 
PW-06  (0 ÷ 1800) mm (9 + 22·L) m S, P 

 współrzędnościowe maszyny 
pomiarowe z głowicą 
pomiarową optyczną 

(0 ÷ 900) mm (0,36 + 0,3·L) m P PW-07  

 współrzędnościowe systemy 
pomiarowe (skanery optyczne 
współrzędnościowe maszyny 
pomiarowe, ramiona 
pomiarowe) wyposażone w 
głowice optyczne mierzące 
odległość 

(0 ÷ 1000) mm (2 + L) m S, P PW-10 

Wersja strony: A 

Niepewność pomiaru CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 
ok. 95 %. Wartość CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej. 

L - jest wartością liczbową mierzonej długości wyrażoną w metrach. 

Laboratorium może wydawać świadectwa pomiaru dla pomiarów przeprowadzonych przy użyciu 
współrzędnościowej maszyny pomiarowej, ramienia pomiarowego, długościomierza pomiarowego, 
mikroskopu pomiarowego. 
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Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AP 138 

 
 
 
  
Status zmian: wersja pierwotna – A 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam status zmian 
 

DYREKTOR 
 
 
 

LUCYNA OLBORSKA 
dnia: 06.11.2017 r. 
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