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W ramach laboratorium realizowane są prace monitoringu środowiska w obszarze objętym akredytacją Polskiego Centrum
Akredytacji (numer certyfikatu: AB 877). Certyfikat potwierdza działanie laboratorium w zgodności z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz spełnia wymagania dokumentu PKN-CN/TS 15675: 2009.
Laboratorium EkoNorm zrzeszone jest w Polskim Stowarzyszeniu Laboratoriów Emisyjnych (www.psle.pl).

Pracownia Ochrony Powietrza
wykonuje akredytowane pomiary:

Pracownia Analiz Instrumentalnych
wykonuje akredytowane:

pomiary stężeń i emisji substancji wprowadzanych
do powietrza:
- gazowych produktów spalania (paliw, biogazów, biomasy,
gazów poprocesowych),
- substancji organicznych,
- substancji nieorganicznych,
- sumy lotnych związków organicznych LZO (TVOC),
- pyłu ogółem,
- pyłu PM 2,5 i PM 10 – metoda impakcyjna,
- gazów składowiskowych,
- metali i ich związków,
- niekontrolowanej i rozproszonej emisji z instalacji
przemysłowych i technologicznych (LZO),
- imisji w powietrzu atmosferycznym.

analizy składu frakcyjnego pyłu metodą dyfrakcji laserowej
w zakresie od 0,2 do 2000 µm w tym frakcji PM10/5/2,5,

skuteczności pracy instalacji ochrony powietrza
- odpylanie, odsiarczanie, odazotowanie,
- redukcja, dopalanie, adsorpcja, absorpcja związków
organicznych i nieorganicznych.
parametrów gazów sprężonych (sprężone powietrze)
ogólnego stosowania zgodnie z PN ISO 8573-2:2000:
- zawartość oleju,
- ilość cząstek,
- punkt rosy.
Laboratorium wykonuje również badania nie objęte
zakresem akredytacji AB 877, ale w zakresie posiadanej
wiedzy i kompetencji technicznych naszych pracowników.
Laboratorium wykonuje pomiary wykorzystywane
do optymalizacji procesów technologicznych oraz
do doboru instalacji ochrony powietrza.

Pracownia Akustyki
wykonuje akredytowane pomiary:
pomiary poziomu dźwięku w środowisku pochodzącego
od źródeł przemysłowych i komunikacyjnych,
wyznaczenie emisji hałasu metodą obliczeniową
(w programie SoundPlan) wraz z zaawansowanymi
analizami,
pomiary mocy akustycznych maszyn i urządzeń,
pomiary hałasu w budynkach,
wyznaczanie skuteczności ekranów akustycznych,
koncepcje ograniczenia emisji hałasu.

badania w zakresie oznaczania substancji organicznych
i nieorganicznych zawartych:
- w gazach odlotowych,
- na stanowiskach pracy,
- w powietrzu atmosferycznym (imisja).
Związki organiczne są analizowane metodą chromatografii
gazowej GC-FID, natomiast związki nieorganiczne oznaczane
są metodą spektrofotometryczną i potencjometryczną.

Pracownia Badań Terenowych
prowadzi działania z zakresu:
pobieranie do badań próbek ścieków, wód podziemnych,
wód powierzchniowych oraz wód opadowych i roztopowych,
pobieranie do badań próbek gleb,
podstawowe analizy „in situ”.

Wykrywanie Nieszczelności
na instalacjach przemysłowych
i technologicznych
wykorzystanie kamery IR EyeCGas (świadectwo zgodności
ATEX Ex II 3G Ex nL IIC T6 spełnia wymagania LDAR),
- optyczna wizualizacja wycieku gazów zawierających
substancje organiczne,
- kontrola szczelności przesyłu i magazynowania,
- inspekcja z bezpiecznej odległości bez konieczności
fizycznego dotarcia do miejsc trudno lub niedostępnych
oraz rozległych i niebezpiecznych,
- posiadamy akredytację PCA na wyznaczanie
niekontrolowanej i rozproszonej emisji wg PN-EN 15446.
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