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BADANIA ODPADÓW,
BIOMASY
I STABILIZATU
KONKURENCYJNY

W zwi¹zku ze zmieniaj¹c¹ siê
sytuacj¹ prawn¹ oraz planowanymi
zmianami w gospodarowaniu
odpadami, zmianie ulegaj¹ równie¿
procedury, zasady i zakresy
wykonywania analiz laboratoryjnych
odpadów i produktów pochodnych.
Wychodz¹c naprzeciw tym
zmianom oraz potrzebom Klientów,
opracowaliśmy kompleksowe
zestawy analityczne, dostosowane
do aktualnych potrzeb i wymagañ.

WYKONUJEMY BADANIA M.IN.
W ZAKRESIE:
AT4 – aktywnośæ oddychania
- parametr określaj¹cy

LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE SGS
Dysponujemy sieci¹ niezale¿nych

ATUTY
• Nowoczesny sprzêt laboratoryjny

laboratoriów badawczych,

• Automatyzacja procesów
analitycznych - obni¿enie kosztów
analiz

akredytacji na zgodnośæ z norm¹
ISO 17025: 2005, które oferuj¹

• Wiarygodne, sprawdzone

najwiêkszy w Polsce zakres analiz
laboratoryjnych (AB 1232, aktualny

metody analityczne, oparte na

zakres akredytacji dostêpny na

i miêdzynarodowych, jak równie¿

– wartośæ określaj¹ca ca³kowit¹

www.pca.gov.pl). Akredytacja
laboratorium jest potwierdzeniem

na w³asnych procedurach

wartośæ wêgla w badanej próbce

posiadania wysokich kompetencji

Strata pra¿enia – wielkośæ

analitycznych zgodnie

opisuj¹ca procentow¹ zawartośæ

obejmuj¹cy analityków

z obowi¹zuj¹cymi procedurami oraz

materii organicznej w próbce.

z wieloletnim doświadczeniem

najwy¿szego standardu obs³ugi

Analiz niezbêdnych w celu

Klientów. Potencja³ analityczny

wykorzystania odpadów jako paliwo

przez sta³¹ wewnêtrzn¹ kontrolê

i zasoby kadrowe laboratorium daj¹

alternatywne:

jakości, udzia³ w miêdzy-

mo¿liwośæ zaspokojenia wszelkich

• Ciep³o spalania

narodowych programach badañ

potrzeb badañ środowiskowych

• Wartośæ opa³owa

bieg³ości,

w pe³nym zakresie, z zachowaniem

• Zawartośæ wody

jednolitych standardów i wysokiej

• Zawartośæ popio³u

wiarygodności badañ. Na

• Zawartośæ siarki, chloru, wêgla,

wykonane przez uprawnionego

wyposa¿eniu laboratorium

specjalistê

zapotrzebowanie tlenu przez próbkê
w okresie 4 dni.
OWO – ogólny wêgiel organiczny

wodoru

znajduje siê aparatura pomiarowa

aktualnych normach krajowych

badawczych
• Sta³y personel laboratorium,

•

materia³ów odniesienia
• Akredytowane pobory prób

• Dostawa pojemników oraz

Testów zgodności odpadów

dedykowana indywidualnie do

– pakiet analiz (m.in. metale,

instrukcji, umo¿liwiaj¹cych

poszczególnych dziedzin, nie-

jony) określaj¹cy mo¿liwośæ

prawid³owe pobieranie próbek

dostêpna w innych placówkach

zdeponowania odpadów na

przez Zleceniodawcê i wysy³kê

us³ugowych i badawczych w Polsce.

materia³u do laboratorium.

sk³adowisku.

POBIERANIE PRÓBEK
Świadczymy pobór reprezentatywnych dla danej partii materia³u
próbek metodami akredytowanymi

SGS Polska Sp. z o.o.
Branża Ochrony Środowiska
ul. Cieszyñska 52 A
43-200 Pszczyna
+48 32 449 2500
+48 32 447 2072

pl.envi@sgs.com
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK SGS MOŻE CI
POMÓC, ODWIEDŹ WWW.SGS.PL

Posiadamy unikatowy, autorski
system planowania poboru po³¹czony
z systemem laboratoryjnym LIMS,
dziêki któremu mo¿emy szybko
zaplanowaæ i przeprowadziæ pobór
w dowolnym miejscu na terenie kraju.
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