
Do podstawowych problemów środowiska na obszarach poprzemys³owych nale¿y brak rozpoznania rodzajów substancji stanowi¹cych 

zanieczyszczenie gleb. Racjonalne podejście do charakterystyki obiektów, na których mog¹ byæ przekroczone standardy jakości gleby, 

powinno opieraæ siê na wstêpnym screeningu szerokiego spektrum pierwiastków i substancji, który umo¿liwia ustalenie czynników ryzyka. 

Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, Nr 165, poz. 1359). Wdro¿ony 

mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla środowiska. Wyniki testu s¹ podstaw¹ dla planowania badañ szczegó³owych, ograniczonych wy³¹cznie do 

substancji wykrytych dziêki zastosowaniu testu, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów badañ i zwiêksza ich wiarygodnośæ. 

Wszystkie analizy ujête w zakresie STANDARDTRACE wykonywane s¹ metodami akredytowanymi na zgodnośæ z norm¹ PN-EN ISO/IEC 

17025:2005 (AB 1232, aktualny zakres akredytacji dostêpny na stronie www.pca.gov.pl), a prowadzenie badañ w jednym laboratorium 

zapewnia kompleksowy charakter us³ugi, krótki czas jej realizacji oraz atrakcyjn¹ cenê.

METALE

W Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o.  w procesie przygotowania próbek gleb do oznaczania metali wykorzystuje siê mineralizator

mikrofalowy - nowoczesne urz¹dzenie pozwalaj¹ce na niezwykle efektywn¹ mineralizacjê w krótkim czasie. Szczelny system mineralizacji, z u¿yciem

podkreślenie zas³uguje równie¿ fakt wykorzystania ultra czystych odczynników.

Analiza metali prowadzona jest na analizatorze ICP-OES. Wykorzystanie tego typu urz¹dzenia zapewnia niskie granice oznaczalności przy 

zachowaniu krótkiego czasu analizy. W po³¹czeniu z krótkim czasem mineralizacji, daje to potencja³ do zrealizowania najtrudniejszego

projektu analitycznego. Dla zapewnienia jakości wyników, analizator kalibrowany jest przy u¿yciu najwy¿szej jakości wzorców. Do analiz do³¹czane 

ETAPY BADAN
Standardtrace 

Analiza szerokiego spektrum 
parametrów- mała liczba próbek

Analiza konkretnych parametrów
- duża liczba próbek

Wyznaczanie zasięgu zanieczyszczeń. 
Analiza ryzyka i opracowanie 

kierunku rekultywacji

   TANDARDTRACE 
ZESTAW ANALITYCZNY DO SZYBKIEJ WSTĘPNEJ 
IDENTYFIKACJI ZANIECZYSZCZEŃ GLEB

24 51.9961

S
SZCZEGÓŁOWY

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne gleb w szerokim zakresie, zgodnym z Rozporz¹dzeniem Ministra
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 LISTA OZNACZANYCH PARAMETRÓW

Metale 1,4-Dichlorobenzen

nezneborolhcirT-5,3,1)sA( nesrA

nezneborolhcirT-4,2,1)aB( raB
nezneborolhcirT-3,2,1)nS( anyC

nezneborolhcarteT-4,3,2,1)oC( tlaboK
nezneborolhcarteT-5,4,2,1+5,3,2,1)oM( nedbiloM

nezneborolhcatneP)rC( morhC

nezneborolhcaskeH)nZ( knyC

Kadm (Cd) Chlorofenole
loneforolhC-2)uC( źdeiM

loneforolhC-3)iN( leikiN

loneforolhC-4)bP( wó³O

loneforolhciD-3,2)gH( æêtR

Cyjanki 2,4+2,5-Dichlorofenol

loneforolhciD-6,2enaz¹iwz iknajyC

loneforolhciD-4,3enlow iknajyC

Zanieczyszczenia wêglowodorowe 3,5-Dichlorofenol

Olej mineralny (wêglowodory C12-C35) 2,3,4-Trichlorofenol

Benzyna suma (wêglowodory C6-C12) 2,3,5-Trichlorofenol

loneforolhcirT-6,3,2nezneB

loneforolhcirT-5,4,2neuloT

loneforolhcirT-6,4,2neznebolytE

loneforolhcirT-5,4,3nelysK

loneforolhcarteT-5,4,3,2nerytS

Suma wêglowodorów aromatycznych (BTEX) 2,3,4,6-Tetrachlorofenol

loneforolhcarteT-6,5,3,2nelatfaN

loneforolhcatnePnertnaneF

nelatfanorolhC-2necartnA

Fluoranten PCBs  (Polichlorowane bifenyle)

Chryzen PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, 
PCB 138, PCB 153, PCB 180

Benzo(a)antracen Pestycydy chloroorganiczne
)-'p,p ;-'p,o( TDDnerip)a(ozneB

DDE (o,p'-; p,p'-)

)-'p,p ;-'p,o( DDDnelyrep)ihg(ozneB
Suma wielopierścieniowych wêglowodorów 
aromatycznych (WWA) Aldryna

Wêglowodory alifatyczne chlorowane Dieldryna

anyrdnEulyniw kerolhC

HCH-aflanatemorolhciD

HCH-atebnatemorolhcirT

)nadniL( HCH-ammagnatemorolhcarteT

1,2-Dichloroetan Ftalany
 ulytemid nalatFnateorolhcirT-1,1,1

 ulyteid nalatFnateorolhcirT-2,1,1

ulytubid nalatFnateorolhcarteT-2,1,1,1
  ulytub ulyzneb nalatFnateorolhcarteT-2,2,1,1

Chlorobenzeny Ftalan bis(2-etyloheksylu)  
 ulytkoid nalatFnezneborolhC

1,2-Dichlorobenzen

1,3-Dichlorobenzen

CYJANKI

Laboratorium wykorzystuje do oznaczania 

cyjanków w próbkach gleb analizator 

pracuj¹cy w systemie ci¹g³ej analizy 

przep³ywowej (CFA). Podstawowym 

etapem analizy jest ekstrakcja

w środowisku alkalicznym w obecności 

rozpuszczalnika organicznego. Nastêpnie 

ekstrakt analizowany jest na aparacie 

wyposa¿onym w automatyczny system 

destylacji pod obni¿onym ciśnieniem. 

Takie rozwi¹zanie znacz¹co skraca czas 

potrzebny na wykonanie analizy. Interwa³ 

kolejnych próbek wynosi 4 minuty, wliczaj¹c 

w to czas potrzebny na destylacjê. 

Urz¹dzenie pracuje jako system zamkniêty, 

bez dostêpu świat³a, co zapewnia 

najwy¿sz¹ poprawnośæ analizy przy 

zachowaniu przepustowości nieosi¹galnej 

dla klasycznej metody oznaczania 

cyjanków. 

ZWIĄZKI ORGANICZNE
Laboratorium Środowiskowe SGS Polska

świadczy kompleksowe us³ugi 

w zakresie oznaczania zwi¹zków organicznych 

w próbkach gleb. Oprócz podstawowych 

zanieczyszczeñ wêglowodorowych, tj. 

olej mineralny, BTEX, suma benzyn 

(C6-C12) i WWA, analizowane s¹ równie¿ 

parametry dodatkowe, jak chlorofenole, 

chlorobenzeny, wêglowodory alifatyczne 

chlorowane, PCBs oraz pestycydy 

chloroorganiczne. Do oznaczania zwi¹zków 

organicznych w próbkach gleb laboratorium 

wykorzystuje nowoczesne techniki, 

zarówno w procesie przygotowania próbek 

do analizy (ekstraktory ultradźwiêkowe, 

system ASE, automatyczne stacje do 

zagêszczania/odparowania próbek), jak 

równie¿ odpowiednie techniki pomiarowe 

(chromatografy gazowe z detekcj¹ MS, 

ECD i FID). Stosowane metody pozwalaj¹ 

na skrócenie czasu procesu ekstrakcji oraz 

uzyskanie niskich granic oznaczalności.

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Cieszyñska 52 A, 43-200 Pszczyna
+48 32 449 2500, +48 32 447 2072

ATUTY
• nowoczesny sprzêt laboratoryjny 

• automatyzacja procesów analitycznych - 

obni¿enie kosztów analiz

• wiarygodne, sprawdzone metody 

analityczne oparte na aktualnych 

normach krajowych i miêdzynarodowych, 

jak równie¿ na w³asnych procedurach 

badawczych

• sta³y personel laboratorium 

obejmuj¹cy analityków z wieloletnim 

doświadczeniem 

• wewnêtrzna kontrola jakości, udzia³ 

w miêdzynarodowych programach badañ 

bieg³ości, szeroka gama stosowanych 

• mo¿liwośæ wykonania pobierania 

próbek metod¹ akredytowan¹ przez 

uprawnionego specjalistê

• dostawa pojemników oraz instrukcji, 

umo¿liwiaj¹cych prawid³owe pobieranie 

próbek przez Zleceniodawcê i wysy³kê 

materia³u do laboratorium
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Branża Ochrony Środowiska


