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LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
Zakres działania: 
• badania w zakresie akredytacji nr AB 493:

 » pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy,
 » pomiary poziomu hałasu od instalacji lub urządzeń z wyznaczaniem map aku-

stycznych,
 » pomiary drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i miejscowym,
 » pomiary oświetlenia elektrycznego;
 » pomiary zapylenia (frakcja wdychalna i respirabilna, wolna krzemionka),

• badania poza zakresem akredytacji:
 » pomiary poziomu hałasu infradźwiękowego, ultradźwiękowego,
 » wyznaczanie poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń,
 » organizowanie badań międzylaboratoryjnych w zakresie: drgania ogólne i miejscowe, hałas na stanowiskach pra-

cy, oświetlenie elektryczne.
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