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Tabela 6.1. Metody instrumentalne oraz metodyki referencyjne pomiarów zawartości substancji 
powodujących ryzyko w glebie i ziemi 

Substancja Metoda instrumentalna Metodyka referencyjna 

Minerały krzemianowe 

Azbest 

Optyczna mikroskopia polaryzacyjna 
(PLM) wraz z mikroskopią fazowo-

kontrastową (PCM) 

Procedura badawcza na podstawie wskazanej 
w kolumnie 2 metody instrumentalnej 

Transmisyjna mikroskopia elektronowa 
(TEM)  

Procedura badawcza na podstawie wskazanej 
w kolumnie 2 metody instrumentalnej 

Skaningowa mikroskopia elektronowa 
(SEM) 

Procedura badawcza na podstawie wskazanej 
w kolumnie 2 metody instrumentalnej 

Metale 

Glin 

Tal 

Żelazo 

Mangan 

Srebro 

Antymon 

Atomowa spektrometria emisyjna 
z plazmą wzbudzoną indukcyjnie  

(ICP-OES) 

Procedura badawcza na podstawie PN ISO 
11466 „Jakość gleby Ekstrakcja pierwiastków 

śladowych rozpuszczalnych w wodzie 
królewskiej” oraz na podstawie PN-EN ISO 

11885 „Jakość wody – Oznaczanie wybranych 
pierwiastków metodą optycznej spektrometrii 
emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie 

(ICP-OES)" 

Spektrometria mas z jonizacją w plazmie 
indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) 

Procedura badawcza na podstawie PN ISO 
11466 „Jakość gleby – Ekstrakcja pierwiastków 

śladowych 
rozpuszczalnych w wodzie królewskiej” oraz na 

podstawie wskazanej obok w kolumnie 2 
metody instrumentalnej. 

Atomowa spektrometria absorpcyjna 
z generacją wodorków (HG-AAS) albo 
atomowa spektrometria absorpcyjna 

z atomizacją bezpłomieniową (ET-AAS) 
albo atomowa spektrometria absorpcyjna 

z atomizacją płomieniową (F-AAS) 

Procedura badawcza na podstawie PN ISO 
11466 „Jakość gleby – Ekstrakcja pierwiastków 

śladowych rozpuszczalnych w wodzie 
królewskiej” oraz na podstawie PN ISO 20280 

„Jakość gleby – Oznaczanie zawartości arsenu, 
antymonu oraz selenu metodą atomowej 
spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją 
elektrotermiczną lub z generowaniem 

wodorków, w ekstraktach uzyskanych z gleby 
z zastosowaniem wody królewskiej” 

Aniony 

Fluorki 

Metoda chromatografii jonowej (IC) z 
detekcją konduktometryczną 

Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 
10304-1:2009 Jakość wody -- Oznaczanie 

rozpuszczonych jonów fluorkowych, 
chlorkowych, azotynowych, ortofosforanowych, 
bromkowych, azotanowych i siarczanowych za 

pomocą chromatografii jonowej 

Metoda potencjometryczna z użyciem 
elektrody jonoselektywnej (ISE) 

Procedura badawcza na podstawie ISO 10359-
1 Jakość wody - Oznaczanie fluoru - Część 1: 

Metoda elektrochemicznej sondy do wody pitnej 
i lekko zanieczyszczonej 

Metoda spektrofotometryczna (UV-VIS) 
Procedura badawcza na podstawie wskazanej 

w kolumnie 2 metody instrumentalnej 

Amonowe i nitrowe pochodne benzenu i toluenu 

Anilina 

Chromatografii gazowa 
Sprzężona ze spektrometrią mas 

(GC-MS) 

Procedura badawcza na podstawie wskazanej 
w kolumnie 2 metody instrumentalnej 

Wysokosprawna chromatografia 
cieczowa (HPLC) z detektorem absorpcji 

światła widzialnego (UV) lub z 
detektorem fluoroscencyjnym (FL) 

Wysokosprawna chromatografia 
cieczowa z detekcją tandemową 

spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) 

Toluidyna 

Chromatografii gazowa sprzężona ze 
spektrometrią mas (GC-MS) 

Procedura badawcza na podstawie wskazanej 
w kolumnie 2 metody instrumentalnej 

Wysokosprawna chromatografia 
cieczowa (HPLC) z detekcją 
matrycą diodową (DAD) lub 

fluoroscencyjną (FL)  
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Substancja Metoda instrumentalna Metodyka referencyjna 

Nitrobenzen 

1,2-Dinitrobenzen 

1,3-Dinitrobenzen 

1,4-Dinitrobenzen 

1,3,5-trinitrobenzen 

2-Nitrotoluen 

3-Nitrotoluen 

4-Nitrotoluen 

2,4-Dinitrotoluen 

2,6-Dinitrotoluen 

2,4,6-Trinitrotoluen 

4-amino-2,6-dinitrotoluen* 

2-amino-4,6-dinitrotoluen* 

Chromatografii gazowa 
Sprzężona ze spektrometrią mas 

(GC-MS) 

Procedura badawcza na podstawie wskazanej 
w kolumnie 2 metody instrumentalnej 

Wysokosprawna chromatografia 
cieczowa (HPLC) z detektorem absorpcji 

światła widzialnego (UV) lub z 
detektorem fluoroscencyjnym (FL) 

Procedura badawcza na podstawie wskazanej 
w kolumnie 2 metody instrumentalnej 

PFAS 

Perfluorooktanosulfonian (PFOS) 
Chromatografia cieczowa z tandemową 

spektrometrią mas (LC/MS/MS) 
Procedura badawcza na podstawie EPA 

Method 537.1 oraz EPA Method 8327 

Kwas perfluorooktanowy (PFOA) 
Chromatografia cieczowa z tandemową 
spektrometrią mas (LC/MS/MS) 

Procedura badawcza na podstawie EPA 
Method 537.1 oraz EPA Method 8327 

* - nie przewidziane do rozszerzenia listy załącznika OZPZ 


