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prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję PETROL-GAZ 
(wpisać właściwą) 

 

 
Temat badania biegłości 

/ porównań 

międzylaboratoryjnych 
(niepotrzebne skreślić) 

Koncentrat i płyn niskokrzepnący płynu do układów chłodzenia 

silników spalinowych 

Cel programu      Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych badań oraz 

wykazanie biegłości i potwierdzenie kompetencji technicznych uczestników 

 

Liczba uczestników 5 - wstępnie oszacowana ilość uczestników 

Po przesłaniu programu z badań biegłości do potencjalnych uczestników zostanie 

ustalona ostateczna liczba uczestników. 

Liczba obiektów badań 

(liczba próbek) i ich opis   

1 próbka koncentratu i 1 próbka płynu niskokrzepnacego do układów chłodzenia 

silników spalinowych o stężeniu eksploatacyjnym 

Liczba badanych cech 

i ich wykaz,  dokument 

odniesienia 

14 parametrów, szczegóły w Programie badań biegłości 

Wybór oznaczanych n/w parametrów pozostawia się uczestnikom biorącym udział 

w programie.  

Barwa, Wygląd wg PN-C-40007:2000,  

Gęstość w temperaturze 20 C wg PN-C-04504:1992,  

Stabilność w czasie przechowywania wg PN-C-40008-13:2000 

Pozostałość po spopieleniu wg PN-C-40008-02:1992 

Temperatura wrzenia wg PN-C-40008-03:1992, 

pH wg PN-C-40008-04:1992 

Rezerwa alkaliczna wg PN-C-40008-05:1993, 

Skłonność do pienienia wg PN-C-40008-06:1993, 

Badanie właściwości korozyjnych w naczyniu szklanym wg PN-C-40008-07:1993, 

Korozja odlewniczych stopów aluminiowych w warunkach przenikania ciepła wg 

PN-C-40008-08:1993, 

Badanie właściwości korozyjnych na stanowisku badawczym symulującym pracę 

układu chłodzenia wg PN-C-40008-09:1993,  

Temperatura krystalizacji wg PN-C-40008-10:1993, 

Zawartość wody w koncentracie wg PN-C-40008-11:1994, 

Mieszalność z wodą twardą wg PN-C-40008-12:2000. 

Identyfikacja dziedziny 

badań oraz badanych 

obiektów  
(zgodnie z DAB-07/DAP-04) 

Symbol Dziedzina badań Obiekt / grupa obiektów 
N/10 Badania właściwości 

chemicznych 

Paliwa i materiały smarne 

 

Data rozpoczęcia badań     30.06.2016 Planowana data zakończenia 31-12-2016 

 
Koordynator Ewa Rostek, Instytut Transportu Samochodowego, 03-301 Warszawa, 

ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438 53 25, ewa.rostek@its.waw.pl 

 (imię, nazwisko, dane kontaktowe) 
nie wymaga podpisu 

 

Weryfikator  Elżbieta Dul, Boryszew SA, Oddział BORYSZEW ERG  w 

Sochaczewie 

ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew, tel. (46) 863 02 01 wew. 327 

edul@boryszewerg.com.pl 

 (imię, nazwisko, dane kontaktowe)   

INFORMACJA 

O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH  

MIĘDZYLABORATORYJNYCH (niepotrzebne skreślić) 

NR 19/2016 
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nie wymaga podpisu 

 

Przewodniczący Sekcji Ewa Rostek, 16.05.2016 r.  

 (imię, nazwisko, data)       

nie wymaga podpisu              

    
Akceptacja  Andrzej Brzyski, 24.05.2016 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/

