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Przedmowa krajowa
Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn i zatwierdzona przez
Prezesa PKN dnia 22 kwietnia 2009 r.
Stanowi wprowadzenie poprawki EN ISO 463:2006/AC:2009 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.
W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki
Stronica 5, Rozdział 2
Zastąpić „ISO 14978:–” przez „ISO 14978:2006”.
Zastąpić powołanie “Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)” następującym:
“ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)”.
Zastąpić powołanie “International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM)” następującym:
“ISO/IEC Guide 99, International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated
terms (VIM)”.
Stronica 11, Podrozdział 5.1
Zastąpić trzeci akapit następującym:
„Producent powinien przedstawić informacje o MPE i MPL dla charakterystyk metrologicznych czujnika tarczowego, podanych w Tablicy 3. W celu weryfikacji po sprzedaży klienci mogą zdefiniować własne wartości MPE
i MPL, stosownie do potrzeb swojej firmy. Jeśli producent nie ustalił inaczej, odpowiedź statyczna czujnika
tarczowego powinna odpowiadać podanym wartościom histerezy i powtarzalności błędu wskazania MPE/MPL
w dowolnym miejscu zakresu pomiarowego i przy dowolnej orientacji czujnika tarczowego (patrz Tablica 3).”
Stronica 12, Podrozdział 5.3
Zastąpić drugi akapit następującym:
„Charakterystyki nacisku pomiarowego oparte są na specyfikacji dwustronnej podanej w ISO 14978:2006,
7.5.5.”
Stronica 15, Załącznik C
W ostatnim wierszu czwartego akapitu oraz w drugim i trzecim wierszu siódmego akapitu zastąpić „ISO 14978:–„
przez „ISO 14978:2006”.
W ostatnim wierszu siódmego akapitu zastąpić „7.2.2” przez „7.2.3”.

