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Wstęp 

Introduction 

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego  

funkcjonuje pod różnymi nazwami od 1992 roku. 

Do głównych zadań Laboratorium należy: 

1) oznaczanie właściwości fizykochemicznych gleb, 

składu chemicznego wody oraz materiału roślinnego  

i zwierzęcego, 

2) monitorowanie stanu odżywienia drzewostanów, 

właściwości gleb leśnych, obiegu pierwiastków  

wnoszonych do ekosystemu leśnego z zanieczysz-

czeniami atmosfery, 

3) ocena przydatności nawozów i środków poprawiają-

cych właściwości gleb do stosowania w lasach  

oraz do rekultywacji gleb zdegradowanych. 

Wyposażenie 

Equipment 

Laboratorium mieści się w zmodernizowanych  

pomieszczeniach i stale inwestuje w nowoczesną  

aparaturę pomiarową renomowanych firm światowych.  

Laboratorium wdrożyło również system informatyczny 

klasy LIMS przeznaczony do zarządzania danymi  

i wspomagania realizacji procesów. 

Zapewnienie jakości wyników badań 

Quality assurance 

Laboratorium dba o zapewnienie jakości wyników  

badań przez stosowanie certyfikowanych materiałów 

odniesienia, ocenę i monitorowanie uzyskanych  

wyników za pomocą technik statystycznych, a także 

udział w porównaniach międzylaboratoryjnych  

w Europie. 

Zakres akredytacji 

Accreditation 

Od 2006 r. Laboratorium posiada certyfikat 

akredytacji AB 740 Polskiego Centrum  

Akredytacji i funkcjonuje w ramach systemu 

zarządzania, zgodnego z wymaganiami  

normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005 „Ogólne 

wymagania dotyczące kompetencji  

laboratoriów badawczych i wzorcujących".  

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Forest Research Institute 

Przedmiot 

badań 
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

pH  (2,0 – 9,0) PN-EN ISO 10523:2012 Woda   

Przewodność elektryczna właściwa 

Zakres: (10,0 – 1413) µS/cm 

PN-EN 27888:1999 

Stężenie anionów 

Cl‾ , NO3‾      (0,10 – 100) mg/l 
SO4

2
‾     (0,20 – 200) mg/l 

PO4³‾     (0,20 – 100) mg/l 

PN-EN ISO 10304-1:2009 

Stężenie kationu amonowego 

NH4
+
       (0,04 – 100) mg/l 

PN-EN ISO 14911:2002 

Stężenie pierwiastków 

Ca (0,10 – 100) mg/l 

Mg (0,005 – 20) mg/l 

Na (0,10 – 50) mg/l 

K (0,40 – 50) mg/l 

Fe (0,003 – 4) mg/l 

Al (0,018 – 5) mg/l 

Mn  (0,001 – 5) mg/l 

Zn (0,005 – 2) mg/l 

Cu (0,009 – 1) mg/l 

Cd (0,0005 – 0,5) mg/l 

Pb    (0,010 – 0,5) mg/l 

PN-EN ISO 11885:2009 

Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego 
(RWO)  (1,00 – 500) mg/l 

PN-EN 1484:1999 

Stężenie azotu związanego (TNb) 

(1,00 – 500) mg/l 

PN-EN 12260:2004 

Gleba  pH w KCI, w H2O,w CaCl2  (2,0 – 9,0) PN-ISO 10390:1997 

Zawartość azotu ogólnego  (0,1 – 50,0) g/kg PN-ISO 13878:2002 

Zawartość węgla ogólnego  (0,1 – 600) g/kg PN-ISO 10694:2002 

Skład granulometryczny (0,01 – 100) % PN-ISO 11277:2005  

Materiał  

roślinny  

Zawartość azotu ogólnego i węgla ogólnego 

N   (4,0 – 50,0) g/kg 

C   (100 – 600) g/kg 

PB-04 
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Zawartość pierwiastków 

Ca        (0,5 – 40) g/kg 

Mg        (0,1 – 10) g/kg 

K          (0,5 – 25) g/kg 

P          (0,2 – 10) g/kg 

S          (0,2 – 10) g/kg 

Na        (8 – 10000) mg/kg 

Mn       (0,1 – 10000) mg/kg 

Cu        (0,6 – 1000) mg/kg 

Zn        (4,0 – 1000) mg/kg 

Cd        (0,1 – 100) mg/kg 

Pb         (1 – 500) mg/kg 

PB-07 
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Podsumowanie 

Summary 

Laboratorium w ciągu ostatnich pięciu lat przyjęło do 

analizy około 4400 próbek roślinnych, 13000 próbek 

wody oraz 5600 próbek gleby. W tym czasie wykonano 

ponad 80 tysięcy oznaczeń pierwiastków w  próbkach 

roślinnych, 200 tysięcy badań fizyko-chemicznych  

w próbkach wód i 60 tysięcy w próbkach gleb. 

Rycina 1. Spektrometry emisyjne ICP-OES, 

chromatograf cieczowy oraz analizator prze-

pływowy (CFA) 

Figure 1. Optical emission spectrometers, liquid 

chromatography system and flow analysis sys-

tem (CFA) 

Rycina 2. Porównania międzylaboratoryjne oraz karty kon-

trolne Shewharta  

Figure 2. Interlaboratory comparison tests and Shewhart control 

charts 


