BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIUM BADANIA ŚRODOWISKA PRACY
PSSE W KROTOSZYNIE:

AKREDYTOWANE
Hałas w środowisku pracy

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

Oświetlenie elektryczne we wnętrzach

PB-09 wyd. 1 z 05.02.2010r.
PN-83/E-04040.03 (1)

Pobieranie próbek
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna

PN-Z-04008-7:2002 + Az1: 2004

Stężenie pyłu – frakcja wdychalna

PN-91/Z-04030.05

(1)

Stężenie pyłu – frakcja respirabilna

PN-91/Z-04030.06

(1)

Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki

PN-91/Z-04018/04

(1)

Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe

PN-Z-04469:2015-10

Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu
na Mn

PN-Z-04472:2015-10

Stężenie niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu –
w przeliczeniu na Ni

PN-Z-04124-5:2006

Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Cu PN-Z-04106-3:2002
z wyłączeniem pkt. 9.1

Stężenie oleju mineralnego

PN-Z-04108-6:2006:Az1:2009

Stężenie lotnych związków organicznych

PB-06

wyd. 5 z 10.03.2016r.

PB-07

wyd. 2 z 17.02.2010r.

(patrz załącznik „Wykaz lotnych związków organicznych”)

Badanie nosicielstwa pałeczek Salmonella/ Shigella u osób zdrowych

Współpracujemy z innymi laboratoriami w kraju, dla których jesteśmy podwykonawcami i którzy
z kolei wykonują oznaczenia substancji, których my nie mamy w zakresie akredytacji

NIEAKREDYTOWANE
Stężenie amoniaku

PN-71/Z-04041

(1)

Stężenie wodorotlenku sodu

PN-84/Z-04005.02

(1)

Stężenie wodorotlenku sodu

PN-88/Z-04005/06

Stężenie baru i jego związków

PN-82/Z-04024.02

(1)

Stężenie chromu sześciowartościowego

PN-87/Z-04126/03

(1)

Stężenie chromu i jego związków

PN-79/Z-04126.01

(2)

Stężenie cynku i tlenku cynkowego

PN-87/Z-04100/03

(1)

Stężenie chlorku amonu

PN-Z-04265:2000

Pomiary stężenia tlenku węgla, ozonu, siarkowodoru, tlenku azotu,
ditlenku węgla, chloru

Wytyczne i zalecenia CIOP PIB:2004

Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnątrz

PN-EN 12464-2:2008 (2)

Pomiar mikroklimatu zimnego

PB-10

wyd. 1 z 20.07.2010r.

Pomiar mikroklimatu gorącego

PB-11

wyd. 1 z 20.07.2010r.

Pomiar mikroklimatu umiarkowanego

PB-12

wyd. 1 z 20.07.2010r.

Badanie testów mikrobiologicznej kontroli procesu sterylizacji

PB-08

wyd. 1 z 08.10.2009r.

(1)
(2)

– norma wycofana przez PKN bez zastąpienia
– norma wycofana

