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Badania biegłości Rośliny 7
Informujemy Państwa o badaniu biegłości Rośliny 7 w zakresie oznaczania metali w materiale
biologicznym (grzyby suszone) organizowanym przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
w Warszawie we współpracy z Sekcją Laboratoriów Chemicznych Klubu POLLAB oraz
Stowarzyszeniem RefMat.
Przewidywany termin porównań międzylaboratoryjnych czerwiec - wrzesień 2007r. Termin
nadsyłania formularzy zgłoszeniowych - do 15 maja 2007r.
BADANIE BIEGŁOSCI LABORATORIÓW

w dziedzinie oznaczania sladowych zawartosci pierwiastków w grzybach suszonych (pieczarka)
ROSLINY 7

Badanie biegłosci laboratoriów ROSLINY 7 stanowi kontynuacje programu ROSLINY. Jest ono

organizowane przez Instytut Chemii i Techniki Jadrowej, we współpracy z Sekcja Laboratoriów
Chemicznych Klubu POLLAB oraz Stowarzyszeniem RefMat. Projekt ten ma na celu wykazanie
kompetencji laboratoriów w zakresie nieorganicznej analizy sladowej.
Badanie biegłosci polegac bedzie na oznaczaniu zawartosci dowolnie wybranych mikroelementów
sposród As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se i Zn, w wytypowanym materiale biologicznym (grzyby suszone)
metodami stosowanymi rutynowo w laboratorium.
Badanie zorganizowane i przeprowadzone bedzie zgodnie z Przewodnikiem ISO/IEC 43-1: Badanie
biegłosci poprzez porównania miedzylaboratoryjne: Projektowanie i realizacja programów badania
biegłosci (wydanie polskie PKN, Warszawa 2004).
Wszyscy uczestnicy badania biegłosci otrzymaja raport zawierajacy opis przygotowania materiału,
wyniki badania jednorodnosci, wartosci przypisane wraz z ich niepewnosciami, statystyczne
opracowanie uzyskanych wyników. Podana zostanie minimalna masa próbki zapewniajaca
jednorodnosc materiału.
Wartosci przypisane wraz z ich niepewnosciami zostana ustalone na podstawie przeprowadzonego
wczesniej porównania miedzylaboratoryjnego, w którym wezma udział laboratoria odniesienia.
Podstawa oceny osiagniec laboratoriów bedzie porównanie wyników laboratoriów uczestniczacych
w badaniu z wartosciami przypisanymi. W tym celu zastosowane beda: wskaznik z i liczby En.
Organizatorzy gwarantuja uczestnikom anonimowosc i poufnosc wyników.
Uczestnictwo w porównaniach miedzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłosci stanowi wa?ny
element systemu kontroli jakosci pracy laboratorium. Udział w programach daje mo?liwosc
porównania swoich rezultatów z wynikami otrzymanymi przez inne laboratoria oraz udowodnienia
swoich kompetencji, co mo?e byc szczególnie istotne dla laboratoriów akredytowanych oraz
ubiegajacych sie o akredytacje.
Całkowity koszt udziału w porównaniu wynosi 450 PLN + VAT. Przewidywany termin
przeprowadzenia porównania – czerwiec 2007 – wrzesien 2007 r. Ostateczny termin nadsyłania
formularzy zgłoszeniowych: 15 maja 2007 r.
Dodatkowych informacji udziela: Halina Polkowska-Motrenko Instytut Chemii i Techniki Jadrowej Tel.
(22) 504 10 78, fax: (22) 811 15 32 E-mail: hpolkows@ichtj.waw.pl
Formularz zgłoszeniowy dostepny jest na stronach internetowych:
www.ichtj.waw.pl
www.refmat.org.pl
www.pca.gov.pl
www.pollab.pl
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Informacje dnia: Polub swoje ciało, a poczujesz się lepiej Dla chorych na raka trzustki liczy się
każdy postęp w terapii Alergia na białko mleka krowiego to poważna choroba Pomaganie innym
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raka trzustki liczy się każdy postęp w terapii Alergia na białko mleka krowiego to poważna choroba

Pomaganie innym może działać jak prozac Chiny wśród państw o największym spożyciu soli Sztuczne
pompy są już częściej wszczepiane niż serca od dawców Polub swoje ciało, a poczujesz się lepiej Dla
chorych na raka trzustki liczy się każdy postęp w terapii Alergia na białko mleka krowiego to
poważna choroba Pomaganie innym może działać jak prozac Chiny wśród państw o największym
spożyciu soli Sztuczne pompy są już częściej wszczepiane niż serca od dawców

Partnerzy

●
●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 17.07.2019 12:51

