13

24,30

15

15,999

14

14,00

126,904

9

MO N I
T O R
I N G
MIERZALNY

ORYGINALNY

20

47,867

NOWOCZESNY

15

TECHNICZNY

15,999

INNOWACYJNY

ORYGINALNY

9

126,904

INNOWACYJNY

85,467

18

RZETELNY

14

14,00

NOWOCZESNY

7

GWARANTOWANY

JAKOŚĆ POWIETRZA
ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWEJ

69,723

ODORY

IMISJA

MODELOWANIE

Zapachy niepożądane dla człowieka,

W badaniach imisji, obok

Zastosowanie modelowania dyspersji

najczęściej określane jako

standardowych metodyk

zanieczyszczeń jest bardzo użyteczne

nieprzyjemne. Mogą to być także

pomiarowych, wykorzystujemy:

w badaniach nad jakością powietrza.

zapachy przyjemne, lecz obce
w danym środowisku. Ponad 70%

W przeciwieństwie do danych
Dyfuzyjny system poboru próbek

empirycznych uzyskane wyniki odnosi

skarg wpływających do organów

Radiello®, który oparty jest na

się do warunków meteorologicznych,

kontrolnych jest spowodowana

technologii pasywnego pobierania

które są reprezentatywne dla danego

uciążliwością zapachową.

powietrza

obszaru. Dzięki temu możliwe jest

Technikę Canister, która oparta jest

ilościowe określenie wpływu danej

na technologii aktywnego

instalacji na jakość powietrza.

pobierania powietrza

Modelowanie umożliwia również

ź

ź

SGS POLSKA OFERUJE KOMPLEKSOWE
USŁUGI W ZAKRESIE BADANIA
UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA,
KTÓRE OBEJMUJĄ:

określenie wpływu planowanych

RADIELLO - ZAKRES ANALIZ

inwestycji na jakość powietrza.

Amoniak, siarkowodór, BTEX,

Ładunki emisji odorantów

ź

Inwentaryzację źródeł emisji

aldehydy, HCl, NO2, SO2, kwas

z poszczególnych źródeł szacowane są

ź

Pobieranie próbek do badań

ﬂuorowodorwy, ozon, związki

wówczas na podstawie literaturowych

ź

Badania olfaktometryczne

fenolowe.

wskaźników emisyjnych lub pomiarów

ź

Określenie stężenia odorowego

ź

Modelowanie dyspersji - mapy

CANISTER - ZAKRES ANALIZ

odorowe

Ponad 150 różnych związków

Opracowanie opinii dotyczącej

organicznych w tym LZO i związki

uciążliwości odorowej

siarki takie jak: merkaptan metylu

Badania skuteczności bioﬁltrów

merkaptan etylu, siarczek dimetylu,

ź

ź

przeprowadzonych na analogicznych
instalacjach.

dwusiarczek węgla, merkaptan nPobory próbek oraz analizy

propylu, tiofen, siarczek dietylu,

wykonywane są zgodnie z normami

merkaptan n-butylu, siarczek diallilu,

PN-EN ISO 13725:2005 oraz VDI 3882.

2-metylo tiofen, 3-metylo tiofen,

Uzupełnieniem badań odorów są

siarczek di-n-butylu, merkaptan

Nasze wieloletnie doświadczenie

izopropylowy, disiarczek dimetylu.

w tym zakresie, profesjonalne

analizy emisji i imisji do powietrza.

i rzetelne podejście do problemów

Dzięki analizom jakościowym

MIKROBIOLOGIA

związanych z jakością powietrza,

otrzymujemy pełną informację

W ramach badań jakości powietrza

jak również własne laboratoria

o jakości powietrza na terenie danej

SGS Polska oferuje także badania

badawcze, stawiają nas jako

instalacji.

mikroorganizmów w powietrzu.

godnego i zaufanego partnera.

Analiza obejmuje zarówno jakościowe

EMISJA

jak i ilościowe oznaczenie

Pomiary emisji przeprowadzamy na

drobnoustrojów. Pobór próbek odbywa

emitorach wyposażonych w króćce

się z wykorzystaniem nowoczesnych

pomiarowe w zakresie: H2S, NH3,

próbników MAS 100NT i jest objęty

merkaptany, LZO i innych.

akredytacją zgodnie z normą
PN-EN 13098:2007. Oznaczanie
drobnoustrojów również wykonywane
jest metodykami akredytowanymi

SKONTAKTUJ SIĘ NAMI JUŻ DZIŚ
SGS POLSKA Sp. z o.o.
Environment, Health and Safety
ul. Cieszyńska 52A
43-200 Pszczyna
t: 32 449 25 00
e: pl.envi@sgs.com

© SGS Management SA - 2014 - Wszystkie prawa zastrzeżone - SGS jest zarejestrowanym znakiem towarowym ﬁrmy SGS Management SA.

WWW.SGS.PL

