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Nazwa i adres

„ENVI-CHEM” BADANIA CHEMICZNE I ŚRODOWISKOWE Sp. z o.o.
ul. Dolna 5
82-300 Elbląg
AB xxx

AB 975
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
C/9/P

Dziedzina/przedmiot badań:

Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza

C/9

Badania chemiczne gazów odlotowych, pyłów

G/9

Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas w środowisku pracy i w środowisku ogólnym, drgania,
gazy odlotowe

N/9/P

Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza,

N/9

Badania właściwości fizycznych gazów odlotowych, wody, ścieków

P/9

Pobieranie próbek wody, ścieków, gazów odlotowych
Wersja strony: A

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARIA SZAFRAN
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 975 z dnia 14.09.2016 r.
Cykl akredytacji od 27.11.2016 r. do 26.11.2020 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Wydanie nr 14, 13 grudnia 2018 r.
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Zakres akredytacji Nr AB 975

„ENVI-CHEM” Badania Chemiczne i Środowiskowe Sp. z o.o.
ul. Dolna 5, 82-300 Elbląg
Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- powietrze

Rodzaj działalności/
badane cechy/metoda
Pobieranie próbek do oceny
narażenia zawodowego na:
- pyły przemysłowe:
frakcja wdychalna
frakcja respirabilna
- metale i ich związki, w tym
frakcja wdychalna
frakcja respirabilna
- związków organicznych, w tym
frakcja wdychalna
- związków nieorganicznych, w tym
frakcja torakalna
Metoda dozymetrii indywidualnej
Metoda stacjonarna
Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
Stężenie pyłu - frakcja wdychalna
Zakres: (0,5 - 42) mg/m 3
Metoda wagowa
Stężenie pyłu - frakcja respirabilna
Zakres: (0,3 - 22) mg/m 3
Metoda wagowa
Stężenie tlenku żelaza w przeliczeniu
na Fe:
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
Zakres: (0,08 - 17) mg/m3
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie manganu i jego związków
nieorg. w przeliczeniu na Mn:
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
Zakres: (0,005 - 0,5) mg/m3
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie miedzi i jej związków nieorg.
w przeliczeniu na Cu:
- frakcja wdychalna
Zakres: (0,007 - 0,95) mg/m3,
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie/zawartość związków chromu
(VI) w przeliczeniu na Cr (VI)
- frakcja wdychalna
Zakres: (0,0003 - 0,28) mg/m3
(0,0002 - 0,2) mg w próbce
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacją w piecu
grafitowym (GFAAS)

Dokumenty odniesienia
PN-Z-04008-7/2002
PN-Z-04008-7/2002+Az1:2004
PN-EN 689:2002

PN-91/Z-04030/05

PN-91/Z-04030/06

PN-Z-04469:2015-10

PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015-12

PN-Z-04106-3:2002

PB-04 wydanie 1 z dnia 23.04.2019 r.

Wersja strony: B
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Zakres akredytacji Nr AB 975

Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- pyły

Środowisko pracy
- hałas

Środowisko ogólne
- hałas pochodzący od instalacji,
urządzeń i zakładów
przemysłowych

Środowisko pracy
− drgania mechaniczne o ogólnym
działaniu na organizm człowieka

Rodzaj działalności/
Dokumenty odniesienia
badane cechy/metoda
Zawartość krystalicznej krzemionki w Podstawy i Metody Oceny Środowiska
pyle (kwarc, krystobalit)
Pracy 2012, nr 4 (74), CIOP
Zakres: (0,5 - 100) %
Metoda spektrofotometryczna w pod- PB-02 wydanie 2 z dnia 21.07.2017 r.
czerwieni (FTIR), technika oznaczeń w
pastylkach po mineralizacji
Stężenie frakcji respirabilnej
krystalicznej krzemionki w powietrzu
(kwarc, krystobalit)
Zakres: (0,01 - 3) mg/m 3
Metoda spektrofotometryczna w
podczerwieni, technika oznaczeń w
pastylkach po mineralizacji.
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Szczytowy poziom dźwięku C
Zakres: (35 - 136) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
- 8 godzinnego dobowego wymiaru
czasu pracy
(z obliczeń)
Równoważny poziom dźwięku A
Zakres: (35 - 136) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla
czasu odniesienia T wyrażony
wskaźnikami LAeqD i LAeqN
(z obliczeń)
Skuteczne ważone częstotliwościowo
przyspieszenie drgań
Zakres: (0,04 - 120) m/s2
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)

PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011
z wyłączeniem metody obejmującej
strategię 2 - punkt 10 oraz strategię 3 –
punkt 11

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r.
(Dz. U. 2014, poz. 1542)
z wyłączeniem: pkt. E, podpunkt I.1; F

PN-EN 14253+A1:2011

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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Zakres akredytacji Nr AB 975

Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
− drgania mechaniczne działające
na organizm człowieka przez
kończyny górne

Środowisko pracy
- próbki pyłu pobranego na filtry

Woda, ścieki

Rodzaj działalności/
badane cechy/metoda
Skuteczne ważone częstotliwościowo
przyspieszenie drgań
Zakres: (0,2 - 3000) 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)
Zawartość krystalicznej krzemionki
(kwarc, krystobalit)
Zakres: (0,01 - 2,25) mg w próbce
Metoda spektrofotometryczna w
podczerwieni, technika oznaczeń w
pastylkach po mineralizacji
Pobieranie próbek do badań
chemicznych i właściwości fizycznych
Temperatura
Zakres: (1 - 50) o C
Metoda pomiarowa bezpośrednia

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

Podstawy i Metody Oceny Środowiska
Pracy 2012, nr 4 (74), CIOP
PB-02 wydanie 2 z dnia 21.07.2017 r.

PN-ISO 5667-10:1997
z wyłączeniem pkt 5.3.2
PN – 77/C – 04584

Wersja strony: A
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Rodzaj działalności/
Dokumenty odniesienia
badane cechy/metoda
Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru
regulowanego
Gazy odlotowe
Strumień objętości gazu dla ciśnień
PN-Z-04030-7:1994
dynamicznych >10 Pa
Metoda spiętrzenia
Pobieranie próbek pyłu do oznaczania
stężenia pyłu
Stężenie pyłu
Zakres: (0,001 - 100) g/m3
Metoda grawimetryczna
Emisja pyłu
(z obliczeń)
Stężenie tlenku węgla, dwutlenku
PN-ISO 10396:2001
siarki, dwutlenku węgla, tlenków azotu,
tlenu
Zakres:
- CO
(3 - 446) mg/m3
- SO2
(5 - 738) mg/m3
- CO2
(0,1 - 16) %
Metoda NDIR
- NOx
(2 - 618) mg/m 3
Przedmiot badań/wyrób

Metoda chemiluminescencyjna
- O2
(0,1 - 21)%
Metoda paramagnetyczna
Emisja CO, SO2, CO2, NOX
(NO i NOx w przeliczeniu na NO2)
(z obliczeń)
Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz specyfikacji technicznej
PKN-CEN/TS 15675.

Przedmiot badań/wyrób
Gazy odlotowe

Rodzaj działalności/
badane cechy/metoda
Pobieranie próbek do oznaczania
stężenia metali w pyle (bez frakcji
gazowej) : As, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V
Emisja metali : As, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V
(z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PN-EN 14385:2005

Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 975
Numer strony

Aktualna wersja strony

Zastępuje wersję strony

Data zmiany

2/6

B

A

04.06.2019 r.

Zatwierdzam status zmian

HOLOGRAM
HOLOGRAM

KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARIA SZAFRAN
dnia: 04.06.2019 r.
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