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PcA Zakres akredytacji Nr AB 954

Laboratori um Badań Środowiskowych
ul. Brodnicka 2a,81-052 Gdvnia

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności
/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia

Srodowisko pracy
- Powietrze

Pobieranie próbek do oceny narażenia
zawodowego na:
- pyły przemysłowe

- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna

- substancje organiczne, w tym
- frakcja wdychalna

- Substancje nieorganiczne, W tym
- frakcja respirabilna

- metale i ich związki, w tym
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna

- azbest
- włókna respirabilne

- sźuczne włókna mineralne, z
wyjątkiem ogniotrwalych włókien
ceramicznych

- włókna respirabilne
Metoda dozymetrii indywidualnej -

Metoda stacionarna

P N-Z-04 008-7 :2002+ Aa1 :2oo 4

wskaznik narazenia
(z obliczeń)
Stęzenie pyłowych czynników
szkodliwych dla zdrowia - frakcja
wdychalna
Zakres: (0,15- 17) mg/m3
Metoda fi ltracvino-waoowa

PN-91 /Z-04030105

Stęzenie pyłowych czynników
szkodliwych dla zdrowia - frakcja
respirabilna
Zakres,. (0,10 - 14) mg/m3
Metoda fi ltracvinewaqowa

PN-9,1/Z-04030106

srodowisko Pracy
- powietrze

Stęzenie tlenku azotu i ditlenku azotu
Zakres:
tlenek azotu (0,70 - 14,0) mg/m3
ditlenek azotu (0,2O - 3,0) mg/m3
Metoda spektrofotom etryczna

PN-Z-04009-11 :2008

Stęzenie tlenku wę9la
Zakres: (4,6 - 117) mg/m3
Metoda elektrochemiczna

LBS/PB-5
edycja 4 z dnia 05.05.2016 r.
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Przedm iot badali/wyrób Rodzaj działalności/
badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia

Srodowisko'pracy
- powietrze
- próbki powietrza pobrane na
rurki z sorbentem

Stęzenie/ zawańość benzenu
Zakres: (0,2 - 3,2) mglm3

(4,0 - 88) mg w próbce
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
(GGFlD)

PN-Z-04016-10:2005

Stęzen ie/ zawańość substancj i

organicznych
Zakres:
aceton (60 - 3600) mg/m3

(100 - 9500) mg w próbce
octan etylu (73 - 2936) mg/m3

(200 - 9550) mg w próbce
etylobenzen (20 - 800) mg/m"

(100 - 11000) mg w próbce
ksylen - mieszanina izomerówi 1,2-: 1,3-:
1,4- (5 - 400) mg/m3

(100 - 4000) mg w próbce
styren (5 - 200) mg/m3

(100 - 3000) mg w próbce
toluen (10 - 400) mg/m3

(100 - 5328) mg w próbce
Metoda chrom atografii gazowej
z detekcją płomieniowojonizacyj ną
LGGFlD)

LBS/PB-30
edycja 6 z dnia 12,04.2019 r.

Srodowisko pracy
- hałas

Równoważny poziom dzwięku A
Maksymalny poziom dzwięku A
Szczytowy poziom dzwięku C
Zakres: (25- 136) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia

PN-N-01307:1994
PN-EN lSO 96'l2:2011
z wyłączeniem metody obejmującej
Strategię 2 - p. 10 i Strategię 3 - p.
11

Poziom ekspozycji na hałas
odniesiony do:
- B godzinnego dobowego wymiaru

czasu pracy
- przeciętnego tygodniowego wymiaru

czasu pracy
(z obliczeń)
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Zakres akredvtacii Nr AB 954

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności ,
/badane cechv/metoda Dokumenty odniesienia

Srodowisko pracy
- drgania mechaniczne
działające na organizm człowieka
przezkończyny górne

S kuteczne ważone częstotl iwościowo
przyspieszenie drgań
Zakres: (0,3 - 50) m/s2
Metoda Domiarowa bezpośrednia

PN-EN lSO 5349-1:2004
PN-EN lSO 5349-2:2004
PN-EN lSO 5349-2;2004l A1.201 *1 1

Ekspozycja dzi enna, wyrażona
w postaci równowaznej energetycznie
dla 8-godzin działania sumy wektorowej
skutecznych,
skorygowanych częstotliwości owo
przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla
trzech składowych ki erunkowych
(anwx, anwy, źlnwz)

Ekspozycja tnłająca 30 minut
i krócej, v,tyrażona w postaci sumy
wektorowej skutecznych, wazonych
częstotliwościowo przyspieszeń drgań,
Wznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych
(8nwx, anwy, €ltwz)
(z obliczeń)

Srodowisko pracy
- drgania mechaniczne
o ogólnym działaniu na organizm
człowieka

Skuteczne ważon e częstotl iwościowo
przyspieszenie drgań
Zakres: (0,03 - 35) mis'
Metoda Domiarowa bezpośrednia

PN-EN 14253+A1:2011

Ekspozycja dzienna, wy rażona
W postaci rÓWnowaznąo energetycznie
dla 8-godzin działania skutecznego,
skorygowanąo
częstotliwościowo plzyspieszenia
drgań, dominującego wśród
przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla
trzech składowych kierun kowych
z uwzględnieniem właściwych
współczynników (1 .4a**, 1.4a*r, a*.)
Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej,
vvyrazona w postaci skutecznego,
wazonego częstotl iwościowo
przyspieszenia drgań, dominującego
wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla tzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem
właściwych współczyn n i ków
(1.4awx, 1 .4a*r, a*.)
(z obliczeń)
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PcA Zakres akredytacji Nr AB 9il

Wykaz zmaan
Zakresu Akredytacji Nr AB 954

Status zmian: wersja pierwotna - A

/-"___**f
HoLoGRAM

HoLoG8AM
HoLoGuM

zatwierdzam status zmian
p.o. KIEROWN|KA

DzlAŁU AKREDYTACJl
BADAŃ EMlsJl W ŚRoDoWlsKU

MARC!N BEKAS
dnia: 13.12.2021 r.
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