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Nazwa i adres

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WAŁBRZYCHU
ul. Armii Krajowej 35 C
58-302 Wałbrzych

AB 582

Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
C/9/P; C/22;
G/9;
K/3; K/9, K/22;
N/9/P; N/22
P/9

Dziedzina/przedmiot badań:

Badania chemiczne wody, wody do spożycia, powietrza, wyrobów konsumpcyjnych - żywności
Badania dotyczące inżynierii środowiska – oświetlenie, drgania, hałas w środowisku pracy, hałas
w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych
Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych, wody, wody do spożycia, wyrobów
konsumpcyjnych - żywności
Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia, powietrza
Pobieranie próbek powietrza
Wersja strony: A

DYREKTOR

LUCYNA OLBORSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 582 z dnia 07.02.2017 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
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Zakres akredytacji Nr AB 582

Laboratorium Badań i Analiz Chemicznych 58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35C
Budynek w Jedlinie Zdroju ul. Akacjowa 3 58-330 Jedlina Zdrój
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Owoce, przetwory owocowe.
Zawartość metali
PB-LCh/Ż-20
Warzywa, przetwory warzywne.
Zakres:
wersja 03 z dnia 05.09.2011 r.
Grzyby, przetwory grzybowe.
Ołów
(0,04 - 2,50) mg/kg
Mleko, przetwory mleczne. Ziarno
Ołów
(0,04 - 3,40) mg/kg1)
1)
zbóż, przetwory mączno-zbożowe.
dla: Suplementy diety
Ryby, owoce morza i ich przetwory. Kadm (0,004 - 0,375) mg/kg
Mięso, podroby, i przetwory
Kadm (0,004 – 1,200) mg/kg2)
2)
mięsne. Produkty specjalnego
dla: Grzyby, przetwory grzybowe;
przeznaczenia żywieniowego.
Ryby, owoce morza i ich przetwory
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie.
Mięso, podroby, i przetwory mięsne
Suplementy diety. Kawa, herbata,
Drób, podroby i przetwory drobiowe
kakao, herbatki owocowe i ziołowe. Kadm (0,004 - 3,400) mg/kg3)
3)
Drób, podroby i przetwory
dla: Suplementy diety
drobiowe.
Miedź (0,08 - 5,00) mg/kg
Cynk
(0,08 - 7,50) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Zawartość arsenu
PB-LCh/Ż-21
Zakres: (0,01 - 0,31) mg/kg
wersja 03 z dnia 05.09.2011 r.
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem wodorków
(HGAAS)
Owoce, przetwory owocowe.
Zawartość rtęci
PB-LCh/Ż-22
Warzywa, przetwory warzywne.
Zakres: (0,0025 - 0,2000) mg/kg
wersja 03 z dnia 05.09.2011 r.
Mleko, przetwory mleczne. Ziarno
Metodą absorpcyjnej spektrometrii
zbóż, przetwory mączno-zbożowe.
atomowej z generowaniem zimnych
Mięso, podroby, i przetwory
par rtęci (CVAAS)
mięsne. Produkty specjalnego
przeznaczenia żywieniowego.
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie.
Suplementy diety. Kawa, herbata,
kakao, herbatki owocowe i ziołowe.
Drób, podroby i przetwory
drobiowe.
Owoce, przetwory owocowe.
Zawartość rtęci
PB-LCh/Ż-37
Warzywa, przetwory warzywne.
Zakres: (0,0020 - 0,2000) mg/kg
wersja 01 z dnia 29.01.2016 r.
Mleko, przetwory mleczne. Ziarno
Metodą absorpcyjnej spektrometrii
zbóż, przetwory mączno-zbożowe.
atomowej z techniką amalgamacji
Mięso, podroby, produkty mięsne i
surowe wyroby mięsne. Ryby,
owoce morza i ich przetwory.
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie.
Suplementy diety. Kawa, herbata,
kakao, herbatki owocowe i ziołowe.
Drób, podroby, produkty
drobiarskie, surowe wyroby
mięsne drobiowe.
Zioła, przyprawy.
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 582

Przedmiot badań / wyrób
Grzyby, przetwory grzybowe

Ryby, owoce morza i ich przetwory

Owoce, przetwory owocowe.
Warzywa, przetwory warzywne.
Mleko, przetwory mleczne.
Produkty specjalnego
przeznaczenia żywieniowego.
Ryby, owoce morza i ich przetwory
Mięso, podroby, i przetwory
mięsne. Drób, podroby i przetwory
drobiowe
Ziarno zbóż, przetwory mącznozbożowe

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Zawartość rtęci
Zakres: (0,0025 - 5,2000) mg/kg
Metodą absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem zimnych
par rtęci (CVAAS)
Zawartość rtęci
Zakres:(0,0025 - 1,2000) mg/kg
Metodą absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem zimnych
par rtęci (CVAAS)
Zawartość cyny
Zakres: (25,0 - 416) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

Zawartość arsenu nieorganicznego
Zakres: (0,04 - 0,40) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem wodorków
(HGAAS)

Dokumenty odniesienia
PB-LCh/Ż-22
wersja 03 z dnia 05.09.2011 r.

PB-LCh/Ż-22
wersja 03 z dnia 05.09.2011 r.

PB-LCh/Ż-23
wersja 03 z dnia 05.09.2011 r.

PB-LCh/Ż-38 wersja 01 z dnia
09.11.2016r.

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 582

Przedmiot badań / wyrób
Tłuszcze roślinne ciekłe

Oleje i tłuszcze roślinne oraz
zwierzęce

Oleje i tłuszcze roślinne oraz
zwierzęce
Pieczywo

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Zawartość kwasu erukowego
w kwasach tłuszczowych
Zakres: (1 – 7) %
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
(GC – FID)
Liczba nadtlenkowa
Zakres: 0,8 – 20,0 milirównoważnika
aktywnego tlenu/kg
Metoda miareczkowa
Liczba kwasowa
Zakres: (0,080 - 2,00) mg/g KOH
Metoda miareczkowa
Kwasowość
Zakres: (1,0 - 11,0) stopni
Metoda miareczkowa

Dokumenty odniesienia
PB-LCh/Ż-14
wersja 05 z dnia 05.09.2011 r.

PN-EN ISO 3960:2017-03

PN-EN ISO 660:2010 pkt. 9.3

PN-A-74108:1996 pkt. 3.4

Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Woda

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Stężenie metali:
Zakres:
Miedź (0,010-0,250) mg/l
Ołów
(0,005 - 0,050) mg/l
Kadm (0,0005 - 0,0050) mg/l
Nikiel (0,005 - 0,040) mg/l
Chrom (0,005 - 0,050) mg/l
Arsen (0,004 - 0,020) mg/l
Selen (0,004 - 0,020) mg/l
Glin
(0,025 -0,250) mg/l
Mangan (0,020 - 0,200) mg/l
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacją
elektrotermiczną (ETAAS)
Stężenie metali
Zakres:
Cynk
(0,15 - 1,50) mg/l
Miedź (0,25 – 2,5) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie łatwo lotnych
chlorowcowych
pochodnych węglowodorów
Zakres:
Trichlorometan (4,0 – 40) μg/l
Bromodichlorometan (1,9 – 19) μg/l
Dibromochlorometan (2,3 – 23) μg/l
Tribromometan (2,7 – 27) μg/l
Tetrachlorometan (0,42 – 4,2) μg/l
Trichloroeten (1,4 – 14) μg/l
Tetrachloroeten (1,5 – 15) μg/l
1,2-Dichloroetan (2,5 – 25) μg/l
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD)
Suma stężeń THM (trichlorometanu,
bromodichlorometanu,
dibromochlorometanu,
tribromometanu)
(Z obliczeń)
Suma stężeń trichloroetenu
tetrachloroetenu
(z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 15586:2005

PN-ISO 8288:2002
metoda A

PN-EN ISO 10301:2002 rozdział 2

Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Woda

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Stężenie wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
(WWA)
Zakres:
Benzo(a)piren (0,005 – 0,400) μg/l
Benzo(b)fluoranten(0,005–0,400) μg/l
Benzo(k)fluoranten(0,005–0,400) μg/l
Benzo(g,h,i)perylen(0,010–0,400) μg/l
Indeno(1,2,3,c,d)piren(0,010 – 0,400)
μg/l
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
fluorescencyjną (HPLC-FLD)
Suma stężeń WWA
(Benzo(b)fluoranten;
Benzo(k)fluoranten
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3,c,d)piren)
(Z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PB-LCh/W-32
wersja 04 z dnia 10.07.2012 r.

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 582

Laboratorium Mikrobiologiczne 58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35C
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004
Żywność
(Staphylococcus aureus
Mięso, podroby i przetwory
i innych gatunków)
mięsne.
Zakres: od 10 jtk/g
Drób, podroby i produkty
od 1 jtk/ml
drobiarskie, jaja i ich przetwory.
Metoda
płytkowa posiew powierzchniowy
Ryby, owoce morza i ich
Najbardziej prawdopodobna liczba
PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
przetwory.
gronkowców koagulazo-dodatnich
Mleko i przetwory mleczne.
Ziarno zbóż i przetwory zbożowo- Zakres: od 0,3 NPL/g
od 0,03 NPL/ml
mączne.
Metoda NPL
Wyroby cukiernicze i
Obecność gronkowców koagulazociastkarskie.
dodatnich
Warzywa i owoce, przetwory
Metoda probówkowa
warzywne i owocowe oraz
Obecność pałeczek Salmonella spp.
PN-EN ISO 6579-1:2017-04
warzywno-mięsne
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
Żywność mrożona
biochemicznym i serologicznym
Napoje bezalkoholowe
Obecność Listeria monocytogenes
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Tłuszcze roślinne i zwierzęce
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
z wyłączeniem pkt. 9.5.3
Koncentraty spożywcze
biochemicznym
Majonezy i musztardy
Najbardziej prawdopodobna liczba
PN-ISO 7251:2006
Zioła i przyprawy.
przypuszczalnych Escherichia coli
Kawa, herbata, kakao, herbatki
Zakres: od 0,3 NPL/g
owocowe i ziołowe.
Wyroby garmażeryjne i kulinarne. od 0,03 NPL/ml
Metoda NPL
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego.
Obecność Escherichia coli
Suplementy diety.
Metoda probówkowa
Obecność przypuszczalnie
PN-EN ISO 10273:2005+Ap1:2005+
chorobotwórczych Yersinia enterocolitica
+Ap2:2006
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
PN-EN ISO 7932:2005
Zakres: od 10 jtk/g
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
Liczba drożdży i pleśni
PN-ISO 21527-1:2009
Zakres: od 10 jtk/g
PN-ISO 21527-2:2009
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa posiew powierzchniowy
Liczba drobnoustrojów
PN-EN ISO 4833-1:2013
Zakres:
od 10 jtk/g
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa posiew wgłębny
Wersja strony A
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Przedmiot badań / wyrób
Żywność
Mięso, podroby i przetwory
mięsne.
Drób, podroby i produkty
drobiarskie, jaja i ich przetwory.
Ryby, owoce morza i ich
przetwory.
Mleko i przetwory mleczne.
Ziarno zbóż i przetwory zbożowomączne.
Wyroby cukiernicze i
ciastkarskie.
Warzywa i owoce, przetwory
warzywne i owocowe oraz
warzywno-mięsne
Żywność mrożona
Napoje bezalkoholowe
Tłuszcze roślinne i zwierzęce
Koncentraty spożywcze
Majonezy i musztardy
Zioła i przyprawy.
Kawa, herbata, kakao, herbatniki
owocowe i ziołowe.
Wyroby garmażeryjne i kulinarne.
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego.
Suplementy diety.

Zakres akredytacji Nr AB 582

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii
z grupy coli
Zakres: od 0,3 NPL/g
od 0,03 NPL/ml
Metoda NPL
Obecność bakterii z grupy coli
Metoda hodowlana probówkowa
Liczba Listeria monocytogenes
Zakres: od 10 jtk/g
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy
Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich
Escherichia coli
Zakres: od 10 jtk/g
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa, posiew wgłębny
Liczba Enterobacteriaceae
Zakres: od 10 jtk/g
od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa, posiew wgłębny

Dokumenty odniesienia
PN-ISO 4831: 2007

PN-EN ISO 11290-2:2017-07
z wyłączeniem pkt. 9.4.3

PN-ISO16649-2:2004

PN-ISO 21528-2:2017-08

Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Woda

Materiał biologiczny, ludzki – kał,
wymaz z odbytu
Szczepy drobnoustrojów

Zakres akredytacji Nr AB 582

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Obecność i liczba Pseudomonas
aeruginosa
Zakres: od 1 jtk na 100 i 250 ml
Metoda filtracji membranowej
Ogólna liczba mikroorganizmów
Zakres: od 1 jtk/1ml
Metoda płytkowa, posiew wgłębny
Obecność i liczba bakterii grupy coli,
Escherichia coli
Zakres: od 1 jtk na 100 i 250 ml
Metoda filtracji membranowej
Obecność i liczba enterokoków
Zakres: od 1 jtk na 100 i 250 ml
Metoda filtracji membranowej
Obecność i liczba Clostridium perfringens
(łącznie z przetrwalnikami)
Zakres: od 1 jtk/100 ml
Metoda filtracji membranowej
Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich
Zakres: od 1 jtk na 100 i 250 ml
Metoda filtracji membranowej
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii
grupy coli, Escherichia coli
Zakres: od 1 NPL/100 ml
Metoda NPL
(Test Colilert-18/Quanti-Tray)
Obecność i liczba Legionella
Zakres: od 1 jtk na 100 i 1000 ml
Metoda filtracji membranowej
Najbardziej prawdopodobna liczba
Pseudomonas aeruginosa
Zakres: od 1 NPL/100 ml
Metoda NPL (Pseudalert)
Obecność i identyfikacja pałeczek
Salmonella, Shigella
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym.

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 16266:2009
z wyłączeniem pkt. 7 dotyczy
pobierania próbek wody
PN-EN ISO 6222:2004
z wyłączeniem pkt. 6 dotyczy
pobierania próbek wody
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+
A1:2017-04

PN-EN ISO 7899-2:2004
z wyłączeniem pkt. 7 dotyczy
pobierania próbek wody
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1989)
Metodyka PZH ZHK:2007 Badania
w kierunku wykrywania i izolacji
gronkowców koagulazo-dodatnich
z środowiska wodnego
PN-EN ISO 9308-2:2014-06

PN-EN ISO 11731-2:2008

Instrukcja producenta Zestawu
diagnostycznego Pseudalert

PB-LM/L-09
wersja 06 z dnia 17.06.2016 r.
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Zakres akredytacji Nr AB 582

Laboratorium Badań i Analiz Chemicznych 58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35C
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Woda
Stężenie azotynów
PN-EN 26777:1999
Zakres: (0,060 - 0,80) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotanów
PN 82/C-04576.08
Zakres: (0,50 -50) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie żelaza
PN-ISO 6332:2001
Zakres: (0,020 - 0,60) mg/l
PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie manganu
PN-92/C-04590/03
Zakres: (0,030 - 0,60) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Twardość (sumaryczne stężenie
PN-ISO 6059:1999
wapnia i magnezu)
Zakres: (20 - 500) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie chlorków
PN-ISO 9297:1994
Zakres: (5,0 - 300) mg/l
Metoda miareczkowa
pH
PN-EN ISO 10523:2012
Zakres: 2,0 – 10,0
Metoda potencjometryczna
Przewodność elektryczna właściwa
PN-EN 27888:1999
Zakres: (10 - 2500) S/cm
Metoda konduktometryczna
Stężenie jonu amonowego
PN-ISO 7150-1:2002
Zakres: (0,10 -0,80) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Mętność
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Zakres: (0,10 - 40) NTU
Metoda nefelometryczna
Stężenie fluorków
PN-75/C-04588/01
Zakres: (0,20 - 1,6) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Indeks nadmanganianowy
PN-EN ISO 8467:2001
(utlenialność)
Zakres: (0,50 - 10) mg/l
Metoda miareczkowa
Barwa
PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7
Zakres: (5 - 70) mg/l Pt
Metoda wizualna
Stężenie boru
PB-LCh/W-36 wersja 01 z dnia
Zakres: (0,20 – 1,2) mg/l
10.03.2015 r.
Metoda spektrofotometryczna
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 582

Laboratorium Badań i Analiz Chemicznych 58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35C
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Pobieranie próbek powietrza do
PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
Środowisko pracy
oceny narażenia zawodowego na:
- powietrze
- pyły przemysłowe
frakcja wdychalna
frakcja respirabilna
- substancje nieorganiczne
- metale i ich związki, w tym
frakcja wdychalna
frakcja respirabilna
Metoda dozymetrii indywidualnej
Metoda stacjonarna
Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
Stężenie pyłu – frakcja wdychalna
PN-91/Z-04030/05
Zakres: (0,1 - 80) mg/m 3
Metoda filtracyjno – wagowa
Stężenie pyłu – frakcja respirabilna
PN-91/Z-04030/06
Zakres: (0,1 – 29,2) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa
Stężenie tlenku węgla
PB-LCh/P-03
Zakres: (2,3 - 232) mg/m3
wersja 06 z dnia 06.09.2011 r.
Metoda elektrochemiczna
Stężenie dwutlenku siarki
PN-Z-04015.12:1996
Zakres: (0,13 – 8,5) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
Zawartość wolnej krystalicznej
PN-91/Z-04018/04
Środowisko pracy
krzemionki
- pył
Zakres: (0,4 - 100)%
Metoda spektrofotometryczna
Skuteczne ważone częstotliwościowo PN-EN 14253+A1:2011
Środowisko pracy
przyspieszenie drgań.
- drgania mechaniczne o ogólnym
Zakres: (0,03 - 100) m/s2
działaniu na organizm człowieka
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna, wyrażona w
postaci równoważnego energetycznie
dla 8 godzin działania skutecznego,
ważonego częstotliwościowo
przyspieszenia drgań, dominującego
wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem
właściwych współczynników (1.4awx,
1.4awy, awz)
Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej,
wyrażona w postaci skutecznego,
ważonego częstotliwościowo
przyspieszenia drgań, dominującego
wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem
właściwych współczynników
(1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Środowisko pracy
- drgania mechaniczne działające
na organizm człowieka przez
kończyny górne

Środowisko pracy
- hałas

Środowisko pracy
- oświetlenie elektryczne we
wnętrzach
Pomieszczenia w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności
publicznej
- hałas
Pomieszczenia w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności
publicznej

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Skuteczne ważone częstotliwościowo
przyspieszenie drgań.
Zakres: (0,3 -100) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna, wyrażona w
postaci równoważnej energetycznie
dla 8 godzin działania sumy
wektorowej skutecznych, ważonych
częstotliwościowo przyspieszeń
drgań, wyznaczonych dla trzech
składowych kierunkowych
(ahwx, ahwy,ahwz).
Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej,
wyrażona w postaci sumy
wektorowej, skutecznych, ważonych
częstotliwościowo przyspieszeń
drgań, wyznaczonych dla trzech
składowych kierunkowych
(ahwx, ahwy,ahwz)
(z obliczeń)
Równoważny poziom dźwięku A.
Maksymalny poziom dźwięku A.
Zakres: (27 – 136) dB
Szczytowy poziom dźwięku C.
Zakres: (27 – 136) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas
odniesiony do:
- 8 godz. dobowego wymiaru czasu
pracy
- przeciętnego tygodniowego wymiaru
czasu pracy
(z obliczeń)
Natężenie oświetlenia
Zakres: (5 - 5000) lx
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równomierność oświetlenia
(z obliczeń)
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (22 - 100) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Stężenie tlenku węgla
Zakres: (3495 – 232000) µg/m3
Metoda elektrochemiczna

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004+ A1:2015-11

PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem
metody obejmującej strategię 3 –
punkt 11

PB-LCh/P-33
wersja 02 z dnia 17.07.2013r.

PN-87/B-02156

PB-LCh/P-26
wersja 03 z dnia 06.09.2011 r.
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Laboratorium Badań i Analiz Chemicznych 58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35C
Budynek w Jedlinie Zdroju ul. Akacjowa 3 58-330 Jedlina Zdrój
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Stężenie manganu i jego związków
PN-Z-04472:2015-10 + AP1:2015-12
Środowisko pracy
nieorganicznych – w przeliczeniu na
- powietrze
Mn
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
Zakres: (0,005 - 1,04) mg/m 3
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie tlenków żelaza – w
PN-Z-04469:2015-10
przeliczeniu na Fe
- frakcja respirabilna
Zakres: (0,2 - 10,4) mg/m3
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 582
Status zmian: A

Zatwierdzam status zmian
DYREKTOR

HOLOGRAM
HOLOGRAM

LUCYNA OLBORSKA
dnia: 17.07.2018 r.

HOLOGRAM
HOLOGRAM
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