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Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o.

Ø Do sierpnia 2019r OŚRODEK BADAŃ i KONTROLI ŚRODOWISKA Sp. z o.o.
Ø Obecnie EUROFINS OBIKŚ POLSKA Sp. z o.o.
Ø Akredytacja PCA od roku 1998 – AB 213
Ø Akredytowane w zakresie pobierania próbek środowiskowych (m.in. woda/ ścieki/ odpady/

osady/ gleba)
Ø Akredytowane w zakresie wykonywania pomiarów i badań ponad 300 parametrów
Ø Akredytowane w zakresie elastycznym (m.in. Odpady)
Ø W ramach grupy Eurofins wykonuje m.in. badania obecności azbestu, badania określone

w Dyrektywie wodnej (mikrocystyna, bisfenol-B, kwasy halogenooctowe, PFAS,
mikroplastik)

Ø Organizator Badań Biegłości SILESIALAB – w trakcie oczekiwania na CERTYFIKAT
AKREDYTACJI PCA - PN-EN ISO/IEC 17043
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PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

7.7. Potwierdzanie ważności wyników
[…] monitorowanie (ważności wyników) powinno być planowane i poddawane 
przeglądom, i powinno obejmować, jeśli to właściwe, co najmniej:
[…]

q Korzystanie z alternatywnego wyposażenia, które zostało poddane wzorcowaniu 
w celu zapewnienia spójności pomiarowej wyników;

q Powtarzanie badań lub wzorcowań z wykorzystaniem tych samych lub innych 
metod;

q Korelację wyników dotyczących różnych właściwości obiektu;
q Przegląd uzyskanych wyników
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Korelacja wyników dotyczących różnych właściwości 
obiektu

Przegląd uzyskanych wyników
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Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Przewodność elektrolityczna właściwa                   chlorki/ siarczany/ azotany/ twardość wody

Przewodność elektryczna właściwa                        substancje rozpuszczone ogólne

Barwa                           mangan/ żelazo

Mętność                      żelazo/ mangan/ twardość

Utlenialność (indeks nadmanganianowy)                         stężenie azotanów

Mangan                     barwa/ mętność/ smak/ zapach
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Woda podziemna

Przewodność elektrolityczna właściwa                   substancje rozpuszczone ogólne

Substancje rozpuszczone ogólne                        Cl, SO4, HCO3, Ca, Mg, Na, K

Żelazo                      mangan*

Barwa                      żelazo/ mangan

Aniony                   kationy
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Ścieki

ChZT-Cr                     BZT-5 

BZT-5                      OWO                                                                  BZT-5                   Azot ogólny

CHZT-Cr                       Utlenialność (KMnO4)                                BZT-5                  Fosfor ogólny

Azot ogólny                      temperatura

Zawiesiny ogólne                      fosfor ogólny

Azot amonowy                   azot azotanowy/ azot azotynowy

Fosfor ogólny                  fosfor fosforanowy/ fosforany
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Gleba/ odpady

LOI                     TOC

LOI                   ciepło spalania

Parametry oznaczane w próbce bezpośredniej                     parametry oznaczane w wyciągu 
wodnym 

TDS                   Chlorki/ siarczany/ DOC
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Korzystanie z alternatywnego wyposażenia, które zostało 
poddane wzorcowaniu w celu zapewnienia spójności 

pomiarowej wyników;
Powtarzanie badań lub wzorcowań z wykorzystaniem tych 

samych lub innych metod;
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Najczęściej wykorzystywane zamiennie metody

Analizy miareczkowe                analizy spektrofotometryczne   

Analizy spektrofotometryczne                  analizy z grupy AAS/ ICP-OES

Analiza AAS                         analiza ICP-OES/ ICP-MS

Analiza GC                           analiza  HPLC

Analiza GC (FID/ ECD)                 analiza GC/ LC-MS
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Zawartość substancji organicznej w glebie

Metoda Tiurina (miareczkowa)                   metoda prażenia 

Katarzyna ŁĄDKIEWICZ, Małgorzata 
WSZĘDYRÓWNY-NAST, Krystyna JAŚKIEWICZ
Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki, Instytut
Techniki Budowlanej Building Structures and Geotechnics 
Department, Building Research Institute
Porównanie różnych metod oznaczania zawartości 
substancji organicznej 
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Stężenie talu w wodzie
Metoda ICP-MS                  ICP-OES
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Zawartość molibdenu w glebie
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Metale ciężkie w próbce gleby

ICP-OES                       UV-VIS
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Żelazo w próbce wody
AAS                   UV-VIS

Determination of iron in natural and mineral waters by 
flameatomic absorption spectrometrySTASYS
TAUTKUS*, LAURA STEPONENIENE and ROLANDAS 
KAZLAUSKAS
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DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ


