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prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję PETROL-GAZ 
 

 
Temat badania biegłości 

/ porównań 

międzylaboratoryjnych 
(niepotrzebne skreślić) 

Badania biegłości LPG pobierania próbek LPG z cysterny 

samochodowej wg PN-EN ISO 4257:2004 oraz z odmierzacza wg 

ZN/MG/CN-18:2007, jak również wszystkich parametrów wg normy 

PN-EN 589+A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-

96008:1998 

 

Badania prowadzone będą z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 

17043:2011 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące 

badania biegłości" oraz Procedury KPLB Nr 1 Klubu Polskich 

Laboratoriów Badawczych POLLAB pt. „Badania biegłości / 

Porównania międzylaboratoryjne”. 

Cel programu      Zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań. 

Pierwszy raz przeprowadzone zostaną badania z pobierania LPG wg 

ZN/MG/CN-18:2007. 

 

Liczba uczestników Około 15 uczestników badań biegłości pobierania próbek LPG z 

cysterny samochodowej wg PN-EN ISO 4257:2004, 

Około 9 uczestników badań biegłości pobierania próbek LPG z 

odmierzacza wg ZN/MG/CN-18:2007, 

Około 9  uczestników badań biegłości badania wszystkich 

parametrów wg normy PN-EN 589 + A1:2012 oraz wybranych 

parametrów normy PN-C-96008:1998. 

Liczba obiektów badań 

(liczba próbek) i ich opis   

Próbka LPG pobrana przez uczestników badań z cysterny 

samochodowej oraz odmierzacza w ich własne próbniki. 

Próbka zostaje u koordynatora do określenia wpływu pobierania 

próbek – liczba próbek zależy od ilości uczestników. 

W przypadku badania wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589 

+ A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998 

laboratoria biorące udział otrzymają butle 11 kilogramowe z próbką 

LPG do badań biegłości Po zakończeniu badań uczestnicy, zwrotnie 

prześlą wyniki do koordynatora. 

 

Liczba badanych cech 

i ich wykaz,  dokument 

odniesienia 

Do określenia wpływu pobierania dla wszystkich próbek wykonane 

będzie przez PIMOT Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw 

oznaczenie składu węglowodorowego wg PN-ISO 7941:1993/ 

Ap1:2002  i siarki całkowitej wg ASTM D 6667-14.  

Po zakończeniu badań uczestnicy, zwrotnie prześlą wyniki do 

koordynatora wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589+ 

A1:2012 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:1998, 

gdzie zostanie przeprowadzona ocena wykonania badania (obliczenie 

parametru z-score). 

INFORMACJA 

O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH  

MIĘDZYLABORATORYJNYCH  
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Identyfikacja dziedziny 

badań oraz badanych 

obiektów  
(zgodnie z DAB-07/DAP-04) 

Symbol Dziedzina badań Obiekt / grupa obiektów 
   C/10 
   N/10 

   P/10 

Badania chemiczne. 
Badania właściwości 

fizycznych. 

Pobieranie próbek. 

Paliwa gazowe 

 

Data rozpoczęcia badań     17.06.2015 r. Planowana data zakończenia 30.10.2015 r. 

 

 
Koordynator mgr inż. Paweł Bukrejewski tel. (22) 7777 261,  

mgr inż. Marta Skolniak tel. (22) 7777 248. 
 (imię, nazwisko, dane kontaktowe) 

nie wymaga podpisu 

Weryfikator  mgr Urszula Górska tel. (82) 566 19 63 
 (imię, nazwisko, dane kontaktowe)   

nie wymaga podpisu               

Przewodniczący Sekcji Ewa Rostek                                                             30.04.2015 r. 
 (imię, nazwisko, data)       

nie wymaga podpisu              

    
Akceptacja  Krystyna Krzyśko                                                       12.05.2015 r. 
Prezes Zarządu Klubu 

POLLAB 

(imię, nazwisko, data) 

nie wymaga podpisu 

 
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu 

POLLAB www.pollab.pl. 

 

http://www.pollab.pl/

