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Ważnym aspektem, jaki należy wziąć 
pod uwagę podczas utrzymywania iden-
tyfi kowalnego systemu (nadzoru nad 
urządzeniami pomiarowymi) jest określe-
nie, jak często należy wzorcować sprzęt 
kalibracyjny. Międzynarodowe normy (ta-
kie jak ISO 9000, ISO10012, ISO17025, CFR 
sporządzony przez FDA, GMP, itp.) wyma-
gają zastosowania udokumentowanego 
programu kalibracyjnego. Oznacza to, że 
sprzęt pomiarowy powinien być podda-
wany wzorcowaniu w sposób identyfi ko-
walny w odpowiednich odstępach czasu 
oraz, że podstawa odstępów czasowych 
pomiędzy wzorcowaniami powinna być 
poddana ocenie i udokumentowana. 

Odnosząc się do zasad jednego z czoło-
wych producentów kalibratorów – fi rmy Be-
amex, zalecana jest rekalibracja z zachowa-
niem jednorocznego okresu wzorcowania. 
Wynika to z faktu, iż niepewność większo-
ści kalibratorów Beamex została określona 
na 1 rok. Jest to okres zalecany, który może 
ulec zmianie w zależności od wystąpienia 
kolejnych czynników, które zawsze należy 
brać pod uwagę przed ustaleniem okresu 
wzorcowania kalibratora. Warto zaznaczyć, 
iż wskazówki dotyczące kalibratorów mogą 
mieć zastosowanie także do innych urzą-
dzeń pomiarowych (o większej dokładności) 
oraz urządzeń procesowych.

Podczas ustalania odpowiedniego 
okresu wzorcowania dla jakiegokolwiek 
urządzenia pomiarowego (w tym także 
kalibratorów) należy zatem wziąć pod 
uwagę kilka podstawowych kryteriów. 

Potrzeba określenia niepewności
Jedną z pierwszych spraw, jakie nale-

ży poddać ocenie, jest potrzeba określenia 
niepewności pomiaru dla konkretnego urzą-

dzenia klienta. Właściwie już wstępny wy-
bór przyrządu pomiarowego i sam jego za-
kup powinny być poprzedzone taką oceną.

Potrzeba określenia niepewności jest 
jedną z najważniejszych rzeczy, jakie na-
leży rozważyć podczas ustalania okresu 
między wzorcowaniami.

Historia stabilności
Po określeniu niepewności aparatu-

ry pomiarowej i jej zakupie, zalecane jest 
monitorowanie historii stabilności sprzętu 
pomiarowego, która jest ważnym kryte-
rium, gdy rozważamy dokonanie jakichkol-
wiek zmian okresu kalibracji. Porównanie 
historii stabilności aparatury pomiarowej 
z ustalonymi limitami i potrzebą określe-
nia niepewności, to optymalny sposób do 
ustalenia prawidłowego okresu wzorcowa-
nia. Oczywiście, bardzo pomocne w prze-
prowadzaniu tego typu analiz jest opro-
gramowanie zarządzające kalibracją wraz 
z opcją analizy wyników. Historia stabilno-
ści porównywana z wymogami dotyczący-
mi niepewności to p odstawowy wyznacz-
nik optymalnego okresu wzorcowania.

Koszt ponownego wzorcowania 
a następstwa przekroczenia 
dopuszczalnych odchyłek 
pomiarowych

Znalezienie „złotego środka” pomię-
dzy kosztami ponownego wzorcowania 
i konsekwencjami przekroczenia dopusz-

czalnych odchyłek pomiarowych ma istot-
ne znaczenie. W przypadkach krytycznych, 
koszt przekroczenia dopuszczalnych od-
chyłek pomiarowych może być niezmiernie 
wysoki (np. w przemyśle farmaceutycznym 
czy lotniczym), dlatego też bezpieczniejsze 
jest częstsze wzorcowanie sprzętu. Jednak-
że, w niektórych sytuacjach, gdy następ-
stwa przekroczenia dopuszczalnych odchy-
łów pomiarowych nie są aż tak poważne, 
wzorcowanie można przeprowadzać rza-
dziej. Należy zatem rozważyć następstwa 
przekroczenia dopuszczalnych odchyłów 
pomiarowych. Działania korekcyjne w ta-

kim wypadku powinny zostać „wbudowa-
ne” w procedurę operacyjną.

Należy przy tym pamiętać, iż wszystko 
zależy od specyfi cznych warunków każdego 
procesu. Niektóre pomiary przeprowadzane 
w zakładzie produkcyjnym mają zwykle 
większy niż inne wpływ na jakość produktu. 
Z tego też względu, niektóre pomiary mają 
większe znaczenie niż inne, zachodzi więc 
potrzeba częstszego wzorcowania. 

Wstępny okres wzorcowania 
Wstępny okres wzorcowania należy 

określić nawet wtedy, gdy dokonuje się 
zakupu sprzętu kalibracyjnego, z którym 
użytkownik nie jest zaznajomiony. W tym 
wypadku najlepiej jest przestrzegać za-
leceń producenta. W przypadku bardziej 
istotnych zastosowań, już od samego po-
czątku zalecane jest stosowanie krótsze-
go okresu wzorcowania.

  Czas jest pojęciem względnym
 Jak często wzorcować kalibratory?
Pytanie o częstotliwość wzorcowania kalibratorów jest jednym z tych zagadnień, 
które stale nurtują wiele osób związanych z pomiarami przemysłowymi. Czy nara-
żając się na znaczne koszty - stosować krótsze okresy między wzorcowaniami, czy 
jednak zdecydować się na sporadyczne rekalibrowanie? Jak się okazuje – najważ-
niejsze jest znalezienie „złotego środka”.
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 Inne czynniki
Istnieją również inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę 

przy ustalaniu okresu wzorcowania. Są to między innymi: obcią-
żenie sprzętu; warunki, w jakich będzie on używany; ilość czyn-
ności transportowych oraz fakt, czy na urządzeniu widoczne są 
ślady uszkodzenia..

W niektórych przypadkach, stosowanie porównania wskazań 
z innym przyrządem nawet o podobnej dokładności pozwala do-
strzec potrzebę wzorcowania. W przypadku istotnych zastosowań, 
takie porównanie można przeprowadzać przed każdym pomiarem.

Rola człowieka
Ocena wpływu po-

szczególnych czynników 
na dokładność stosowanej 
aparatury zależna jest oczy-
wiście o wiedzy i kompe-
tencji osób tym się zajmu-
jących. Ważnym jest zatem 
fakt aby tylko odpowiednio 
doświadczony i posiadają-
cy odpowiednie kwalifi ka-
cje metrologiczne personel 
mógł wprowadzać zmiany 
w okresie wzorcowania 
sprzętu kalibracyjnego.

Podsumowując
Na zadane w tytule tegoż artykułu pytanie, trudno udzielić jed-

noznacznej odpowiedzi. Długość okresu między kolejnymi wzor-
cowaniami kalibratorów (ale także i innych urządzeń pomiaro-
wych) jest zależna od wielu czynników, które zaś determinowane 
są przez specyfi czne warunki każdego procesu. Choć nie sposób 
udzielić jednej odpowiedzi, można a nawet trzeba rozważać kilka 
podstawowych czynników, które mają wpływ początkowo na za-
kup, a następnie na użytkowanie kalibratorów. Główne zagadnie-
nia, jakie należy uwzględnić przy ustalaniu okresu kalibracji dla 
sprzętu pomiarowego to co najmniej: potrzeba określenia niepew-
ności pomiarów; historia stabilności sprzętu pomiarowego; zalece-
nia producenta; ryzyko i konsekwencje związane z przekroczeniem 
dopuszczalnych odchyłów pomiarowych; istotność pomiarów

Przeprowadzając szczegółową analizę własnej sytuacji w opar-
ciu o tych kilku podstawowych czynników, możemy zapewnić so-
bie prawidłowe funkcjonowanie kalibratora. Da nam to pewność 
precyzji i wiarygodności prowadzonych pomiarów, a co za tym 
idzie – bezpieczeństwo realizacji procesów technologicznych.
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