
W 
rzeczywistości wiele certyfi-
kowanych wzorców kalibra-
cyjnych połysku jest mierzo-
nych przy pomocy urządzeń 

posiadających własne wzorce kalibracyjne 
o określonej dokładności. Można by przyjąć, że 
skoro wzorce uznawane za wzorce pierwotne 
(NIST, BAM) charakteryzują się dokładnością 
na poziomie ok. ±1,0 GU przy 100 GU, to 
zgodnie z zasadami metrologii dokładność 
przyrządu sprawdzającego powinna być o rząd 
wielkości lepsza niż dokładność przyrządu 
sprawdzanego. Można by również przyjąć, 
że dokładność urządzeń wywodzących swoją 
spójność od wzorców uważanych za pierwot-
ne powinna być na poziomie ±10 GU przy 100 
GU. Nawet jeśli założyć znacznie większą do-
kładność „ścieżki” certyfikacji poszczególnych 
wzorców pośrednich, to i tak wydaje się, że 
dokładność urządzeń końcowych nie będzie 

Dążenie do spójności
Czy połyskomierze zapewniają dokładne wyniki? Część II

W pierwszej części artykułu opisaliśmy sytuację, jaka obecnie występuje na rynku 
przyrządów do pomiaru połysku. Ponieważ nie istnieje uniwersalny, powszechnie 
obowiązujący wszystkich wzorzec połysku, producenci wyprowadzają proces kalibracyjny 
swoich urządzeń z różnych wzorców, co finalnie może skutkować odmiennymi wskazaniami 
nawet takich samych przyrządów jednego producenta.

większa niż kilka jednostek GU. Proces taki 
przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Proces spójności pomiarowej wzorców połysku. 

Metody pomiaru  
i ich ograniczenia

W związku z powyższym wydaje się, że 
aby jednoznacznie rozwiązać problem dokład-
ności w procesie pomiaru połysku, należałoby 
przyjąć jeden wspólnie obowiązujący wzorzec 

połysku (np. oparty na kwarcu) i zdefiniowany 
więcej niż dwoma parametrami.

Ponadto należałoby dla przyrządów przy-
jąć normatywne wartości powtarzalności 
i odtwarzalności zapewniające uzyskiwanie 
akceptowalnych różnic w wynikach pomiarów 
dokonanych na tej samej próbce przy użyciu 
różnych urządzeń. Najprawdopodobniej zo-
stanie to zdefiniowane w nowej wersji normy 
ISO 2813, a dyskutowane propozycje dotyczą 
następujących poziomów:

Kąt 
pomiaru

Powtarzalność 
(r)

Odtwarzalność 
(R)

20° 3 GU 4 GU

60° 2 GU 3 GU

85° 1 GU 2 GU

Przedstawione aspekty wyraźnie pokazu-
ją, że w obecnej sytuacji mogą występować 
znaczne trudności w spójnym pomiarze po-
łysku wykonywanym różnymi przyrządami. 
Często dochodzi bowiem do sytuacji, w któ-
rych zleceniodawca i wykonawca uzyskują 
inną wartość połysku danej próbki i spierają 
się o to, czy jest ona zgodna z pierwotnymi 
ustaleniami. Istota problemu zawiera się 
natomiast w tym, że mając tę samą próbkę 
mierzą ją innymi przyrządami i uzyskują 
odmienne wyniki. Uniknięcie takich sytuacji 
byłoby możliwe jedynie wówczas, gdyby 
wartość połysku była mierzona w powiąza-
niu z konkretnym urządzeniem lub wzorcem 
kalibracyjnym. W związku z tym najlepszym 
rozwiązaniem wydaje się być dokonywanie 
pomiaru połysku tym samym urządzeniem 
przez odbiorcę i wykonawcę produktów lub Określanie połysku połyskomierzem dwukątowym.
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posługiwanie się tym samym wzorcem przy 
kalibracji posiadanych przyrządów. Ponieważ 
jednak takie wymagania mogą być trudne 
do zrealizowania, a często nawet niemożliwe, 
wydaje się, że wspólne określenie przez wy-
konawcę i odbiorcę wartości oczekiwanych 
(np. 80 GU połyskomierzem odbiorcy = 85 GU 
połyskomierzem wykonawcy) pozwoliłoby na 
wyeliminowanie niejasności. Trudne do zinter-
pretowania wyniki pojawiają się w sytuacjach, 
w których podczas pomiaru jednej powłoki, 
przyrządy odbiorcy i wykonawcy wskazują 
odmienne dane przy zachowaniu powta-
rzalności i odtwarzalności przewidzianej dla 
każdego z tych urządzeń. Podejście oferuje 
każdej ze stron uzasadnione przekonanie, 
że uzyskana wartość połysku jest zgodna 
z zawartymi ustaleniami. Co więcej, zalecane 
jest stosowanie połyskomierzy, w których 
można indywidualnie ustawiać wartości 
kalibracyjne. W takim przypadku dowolna 
próbka może być wzorcem kalibracyjnym 
dla kilku urządzeń i ich pomiary powinny być 
całkowicie spójne, uzależnione jedynie od 
powtarzalności i odtwarzalności urządzenia.

Z przytoczonych powyżej argumentów 
wynika, że pomiar połysku nie jest prostym 
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zadaniem, a jeszcze więcej trudności sprawia 
prawidłowa interpretacja wyników. Świa-
domość ograniczeń urządzeń, sposobu ich 
kalibracji oraz zależności fizycznych występu-
jących w procesie pomiarowym pozwoliłaby 
użytkownikom zarówno udoskonalić procesy 
kontroli tego parametru, jak i uniknąć proble-

matycznych i czasochłonnych sporów doty-
czących interpretacji uzyskanych wyników.   

Źródło: Materiały własne oraz artykuł „The 
apotheosis of Gloss” autorstwa Nico Frankhuizen.

ANTICORR

Oprogramowanie Ideal Finish Analysis do analizy 
danych z połyskomierzy firmy TQC.
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