
Program badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne – czerwiec 2007 r. 
 

Organizator 
programu  

Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 
Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie 
- Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg 
tel: (15) 823-44-38; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl 

Koordynator 
programu 

inŜ. Dariusz Fugiel 

Charakter i cel 
programu badania 
biegłości 

1. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach 
powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom 
ciśnienia akustycznego – hałasu ustalonego o typowym widmie 
szerokopasmowym. 

2. Sprawdzenie biegłości laboratorium. 

Uczestnictwo 
Wszystkie zainteresowane laboratoria wykonujące pomiary hałasu w 
środowisku pracy, w tym laboratoria Higieny Pracy PIS.  

Rodzaj 
wybranego 
obiektu i rodzaj 
badań 

RównowaŜny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A i 
szczytowy poziom dźwięku C na stanowiskach pracy naraŜonych na hałas 
pochodzący od stabilnych źródeł dźwięku. Na kaŜdym stanowisku naleŜy 
wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności. 

Sposób 
przygotowania 
i sprawdzenia 
obiektu badań 

Przygotowano 2 stanowiska z obecną na nich imitacją pracownika 
naraŜonego na hałas: 

a) w pomieszczeniu technicznym z kilkoma źródłami dźwięku – w 
miejscu ekspozycji w polu akustycznym rozproszonym 

b) w pomieszczeniu ze źródłem punktowym - w miejscu ekspozycji w 
polu akustycznym. 

Stabilność kaŜdego ze źródeł hałasu sprawdzono rejestrując w ciągu 10 
godzin w sposób ciągły poziom emitowanego przez nie dźwięku, uzyskując 
odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniŜej 0,07 dB. 

Informacje 
przekazywane 
uczestnikom  

Zawiadomienie i program badań (na etapie powiadamiania), wymagania 
dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji). Raport z badań 
biegłości zostanie wysłany uczestnikowi i PCA w terminie do 3 miesięcy.  

Data rozpoczęcia 
i zakończenia 
programu badań. 

Pomiary zostaną przeprowadzone w dn. 27 i 28-06-2007 r w siedzibie 
WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań 
zostanie wysłany do dnia 10-10-2007 r. 

Metoda badań PN-94/N-01307; PN-ISO 9612:2004 

Opis stosowanych 
metod 
statystycznych 

Do identyfikacji wartości odstających i wątpliwych: test Cochrana (dot. 
zmienności wewnątrzlaboratoryjnej) oraz test Grubbsa (dot. zmienności 
miedzylaboratoryjnej) i in. Do oceny wyników stabilności: odchylenie 
standardowe. Z wyników pomiarów uzyskanych przez poszczególne 
laboratoria obliczona zostanie wartość średnia (przypisana), wartości 
odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego i 
odtwarzalności oraz wartość parametru Z. Dla laboratoriów szacujących 
niepewność dodatkowo zostanie wyznaczona wartość parametru En 

(wyłącznie dla wyników pomiarów poziomu równowaŜnego) Wartość 
przypisana wyznaczona zostanie z wszystkich nie odrzuconych wyników 
pomiarów oraz tych, które uzyskano przez uczestników uznanych za 
laboratoria odniesienia. Dla kaŜdego z uczestników wyznaczone zostaną 
indywidualne (niejawne) wskaźniki osiągnięć. 

Podstawy metod 
stosowanych do 
oceny. 

Zgodnie z Załącznikiem A do Przewodnika ISO/IEC 43:1997. „Badanie 
biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników 
Z i En osiągniętych w pojedynczych pomiarach przy pojedynczych obiektach 
badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane 
wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).   

 


