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PROGRAM PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH 

w zakresie badań odporności wybarwień na działanie wody oraz potu 

 

Organizator Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB 

ul. Kłobucka 23A/104; 02-699 Warszawa 

Sekcja Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego 

Koordynator Instytut Techniki Górniczej 

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska 

ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice  

tel. 032 237 46 09, fax. 032 231 08 43 e-mail: bbartoszek@komag.eu 

mgr inż. Bibianna Bartoszek 

Cel porównań 

międzylaboratoryjnych 

Potwierdzenie kompetencji personelu laboratoriów uczestniczących 

w wykonaniu badań odporności wybarwień na działanie wody oraz potu 

wraz z oceną zmiany barwy oraz zabrudzenia bieli. 

Spełnienie wymagań dokumentu DA-05 Polskiego Centrum Akredytacji 

Uczestnicy porównań 

międzylaboratoryjnych 

Akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria badawcze, 

wykonujące badania odporności wybarwień na działanie wody oraz potu 

Obiekt badań Dwie barwne tkaniny wytypowane oraz zakodowane przez koordynatora, 

pozwalające na ocenę zmiany barwy oraz zabrudzenia bieli tkaniny 

towarzyszącej, w badaniach odporności wybarwień. Próbki badane będą 

w trybie gwiazdy 

Zakres oraz metody 

badań 

PN-EN ISO 105-E01:2010 (PN-EN ISO 105-E01:1999) 

PN-EN ISO 105-E04:2011 

wraz z oceną zmiany barwy i zabrudzenia bieli 

Wyposażenie 

pomiarowe i badawcze 

Badania należy przeprowadzić z wykorzystaniem WPiB  będącego 

w posiadaniu danego laboratorium, spełniającego wymagania normy                 

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pkt. 5.5 oraz posiadającego dokumentowany 

status sprawdzania lub/i wzorcowania. 

Informacje 

przekazywane 

uczestnikom porównań 

1. Etap zgłaszania porównań międzylaboratoryjnych: zawiadomienie 

o porównaniach, przedstawienie programu porównań 

międzylaboratoryjnych, 

2. Etap realizacji porównań międzylaboratoryjnych: przekazanie wraz 

z próbkami szczegółowych wytycznych, instrukcji badań oraz 

formularzy (wzór raportu z porównań), 

3. Etap opracowania wyników: przekazanie sprawozdania z porównań 

międzylaboratoryjnych 

Termin przesłania 

próbek do uczestników 

do 10.11.2011r. 

Forma oraz termin 

przedstawienia wyników 

do koordynatora badań 

Wyniki badań przekazane zostaną koordynatorowi do 9.12.2011 r. 

w postaci raportów z porównań, opracowanych przez koordynatora 

i przesłanych do uczestników porównań 

Końcowa forma 

przedstawienia wyników 

Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych w formie zgodnej 

z wymaganiami Procedury KPLB nr -1 wyd. 4 z dnia 19.06.2009 

Termin przesłania 

sprawozdania 

końcowego do 

uczestników porównań 

do 10.01.2012 r. 

Poufność Uzyskane wyniki badań nie będą publikowane, a wszelkie informacje 

uzyskane w ramach niniejszego programu są informacjami poufnymi i 

mogą być udostepniane jedynie osobom lub jednostkom upoważnionym. 

 


