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Struktura organizacyjna laboratoriów

Stacja dejonizacji wody RIMCO

W obecnej strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Lublinie funkcjonuj¹
cztery oddzielnie zarz¹dzane laboratoria  w Lublinie oraz Delegaturach w Bia³ej Podlaskiej, Che³mie
i Zamociu, ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ podzia³em pracy, nazwami poszczególnych pracowni oraz iloci¹
kadry.

darki Wodnej a tak¿e centralnie przez GIO, g³ównie ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej.

W laboratoriach prowadzone s¹ badania i pomiary dla potrzeb:
 klienta wewnêtrznego
 inspekcji,
 monitoringu,
 nadzwyczajnych zagro¿eñ rodowiska,
 klientów zewnêtrznych.
Ka¿de z czterech laboratoriów wykonuje pe³ny
zakres badañ wynikaj¹cy z charakteru zagro¿eñ i
potrzeb wystêpuj¹cych na przypisanej im czêci
obszaru województwa lubelskiego. Zakres prowadzonych badañ i pomiarów obejmuje badanie zanieczyszczeñ w:
 powietrzu (imisji i emisji),
 wodzie i ciekach,
 glebie,
 odpadach
oraz pomiary ha³asu.
Ponadto Laboratorium WIO w Lublinie od szeregu lat w ramach prac w³asnych konsekwentnie
rozszerza zakres oznaczeñ chromatograficznych
i metali wykorzystanych w dzia³alnoci inspekcyjnej,
monitoringowej oraz w realizacji zleceñ.

Stan wyposa¿enia pomiarowego
i badawczego
Poszczególne laboratoria ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
stanem wyposa¿enia pomiarowego i badawczego
oraz warunkami lokalowymi. Zakupy sprzêtu bêd¹cego w posiadaniu laboratoriów dokonywane by³y
indywidualnie ze rodków w³asnych oraz z Wojewódzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospo3. DZIA£ALNOÆ LABORATORYJNA

Fot. Stanis³aw Godyñski

Laboratoria WIO Lublin wyposa¿one s¹ w nowoczesny sprzêt pomiarowo-badawczy, obs³ugiwany zgodnie z jego przeznaczeniem i nadzorowany
wg polskich przepisów metrologicznych (tj. legalizowany/uwierzytelniany, sprawdzany/wzorcowany).
Wyposa¿enie laboratoriów stanowi¹ m.in.
mobilne laboratorium ochrony powietrza,
mobilne laboratorium pomiarów emisji,
stacja pomiarów zanieczyszczeñ powietrza metod¹ optyczn¹ firmy OPSIS,
 chromatografy gazowe i cieczowe,
 spektrofotometry,
 spektrometr XRF,
 elektroforeza kapilarna,
 wagi analityczne, konduktometry, pH-metry, tlenomierze i inne.
Wyposa¿enie to wymaga do pracy wzorców,
materia³ów referencyjnych i pomocniczych.




Zakres prowadzonych badañ
Zakres badañ wykonywanych przez Laboratoria
WIO w Lublinie obejmuje:
 kilkadziesi¹t wskaników z zakresu analizy wagowej, potencjometrycznej, kolorymetrycznej,
miareczkowej, biologicznej i bakteriologicznej,
 badania metali przy wykorzystaniu spektrofotometrii p³omieniowej i bezp³omieniowej,
 badania sk³adu substancji przy wykorzystaniu
fluorescencji rentgenowskiej,
 badania ³atwolotnych zwi¹zków organicznych w
powietrzu i wodzie przy wykorzystaniu dynamicznej ekstrakcji, termicznej desorpcji i analizy
chromatograficznej,
 badania chlorowcopochodnych w ró¿nych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
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badania wielopiercieniowych wêglowodorów
aromatycznych w ró¿nych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
pomiary emisji i imisji zanieczyszczeñ py³owych,
gazowych, w tym równie¿ rozpuszczalników
i odorów,
pomiary ci¹g³e imisji zanieczyszczeñ gazowych
przy wykorzystaniu systemu OPSIS,
monitorowanie stê¿eñ metali w pyle przy wykorzystaniu belgijskiej stacji do pobierania próbek,
pomiary emisji i imisji przy wykorzystaniu mobilnych systemów pomiarowych.






Lp.

Nazwa
laboratorium

Numer i data certyfikatu akredytacji

1. Lublin

L 118/1/97 z dnia 15 wrzenia 1997 r.

2. Che³m

L 228/1/98 z dnia 14 grudnia 1998 r.

3. Bia³a Podlaska L 214/1/98 z dnia 12 listopada 1998 r.
4. Zamoæ

L 219/1/98 z dnia 26 padziernika 1998 r.

szone jest w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

G³ówne kierunki dzia³ania

Akredytacja laboratoriów

Laboratoria WIO Lublin na najbli¿sze lata przewiduj¹ rozszerzyæ zakres oferowanych us³ug poprzez:
1) zastosowanie chromatografii jonowej w badaniach siedmiu anionów w próbkach wody i cieków (aktualnie przygotowywana jest do wdro¿enia metodyka badañ mocnych kwasów w
próbkach powietrza i gazów odlotowych),
2) doskonalenie chromatografii gazowej,
3) dostosowanie zakresu badañ do wymagañ stosowanych w krajach UE poprzez:
 realizacjê badañ monitoringowych zmierzaj¹cych do oznaczenia 25 substancji opisuj¹cych stopieñ zanieczyszczenia powietrza,
 realizacjê badañ zanieczyszczeñ emitowanych z procesów technologicznych,
 wdra¿anie badañ substancji kancerogennych w odpadach, py³ach emitowanych do
powietrza,
4) badania ladowych iloci metali ciê¿kich w próbkach rodowiskowych, p³odach rolnych i ¿ywnoci.

W wyniku rozpoczêtych przez GIO w 1990 r.
dzia³añ odnonie podniesienia poziomu wykonywanych badañ i analiz, a tym samym zwiêkszenia wiarygodnoci badañ prowadzonych przez WIO, poszczególne laboratoria podjê³y opracowywanie i
wdra¿anie systemów jakoci. Ka¿de z laboratoriów
samo decydowa³o, na podstawie posiadanego dowiadczenia, o zakresie badañ i iloci metod zg³oszonych do akredytacji. Efektem koñcowym by³o
uzyskanie certyfikatu akredytacji w Polskim Centrum Badañ i Certyfikacji. Aktualny stan akredytacji
przedstawiony jest w tabeli 1.
Zakresy akredytacji poszczególnych Laboratoriów WIO w Lublinie zawarte s¹ w za³¹cznikach do
certyfikatów akredytacji. Laboratoria planuj¹ rozszerzenie zakresów akredytacji w zale¿noci od mo¿liwoci technicznych i personalnych poszczególnych
jednostek oraz finansów WIO w Lublinie.
Personel Laboratorium uczestniczy w pracach
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Laboratorium WIO w Lublinie od wrzenia 1994 roku zrze-

Tabela 2. Iloæ oznaczeñ wykonanych przez Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska
w Lublinie w 1999 r.
Dziedziny badañ / iloæ oznaczeñ
Wyszczególnienie

Wody
Wody cieki Powietrze Powietrze Ha³as Odpady Gleba Roliny P³ody ¯ywnoæ
pod- powierzimisja
emisja
osady
rolne
ziemne chniowe

W ramach kontroli

416

771

9795

3976

736

533

10

725

57

-

-

W ramach monitoringu

3740

46 168

-

67 094

-

780

-

1294

-

-

-

-

86

45

-

-

-

1

16

-

-

-

1189

157

1847

140

864

69

31

8

4

4

-

Wynikaj¹ce
z nadzwyczajnych zagro¿eñ
W ramach prac zleconych
W ramach prac w³asnych

1580

11 881

4 559

2770

226

-

6447

327

26

-

3680

OGÓ£EM

6 925

59 063

16 246

73980

1826

1382

6489

2370

87

4

3680
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