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ODPADY
kompleksowe usługi Laboratorium Inżynierii Środowiska„Energopomiar”Sp. z o.o.

„Energopomiar” Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi począwszy od pobierania próbek, poprzez
badania właściwości, aż po wydanie opinii dotyczącej wpływu odpadów na środowisko
i możliwości dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania, dotyczące:

) odpadów komunalnych,

) odpadów paleniskowych,

) odpadów z oczyszczania spalin,

) innych.

POBIERANIE PRÓBEK

ANALIZAMORFOLOGICZNA STRUMIENIA ODPADÓW

ANALIZA SITOWA

GĘSTOŚĆ NASYPOWA

ANALIZY ODPADÓWPOD KĄTEMOCENYMOŻLIWOŚCI
DALSZEGO ICH ZAGOSPODAROWANIA

wbudownictwie, drogownictwie, górnictwie, rolnictwie, sektorze
komunalnym

> skład chemiczny w zakresie składników podstawowych
> zawartość pierwiastków śladowych (metale ciężkie)
> promieniotwórczość naturalna
> zawartość węglowodorów aromatycznych
> testy wymywalności
> wydanie opinii odnośnie dalszego zagospodarowania

zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEMMINISTRA GOSPODARKI

z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

TESTY ZGODNOŚCI ODPADÓW



PALIWA Z ODPADÓW
kompleksowe usługi Laboratorium Inżynierii Środowiska„Energopomiar”Sp. z o.o.

Poniższa oferta badań skierowana jest do:
) producentów paliw alternatywnych,

) podmiotów wykorzystujących paliwa alternatywne w procesie spalania,

) właścicieli instalacji termicznego przekształcania odpadów.

zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEMMINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej

z termicznego przekształcania odpadów

POBIERANIE I BADANIA PRÓBEK Z PROCESU
TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW

POBIERANIE I BADANIA ODPADÓWDO PRODUKCJI
PALIW ALTERNATYWNYCH
BADANIA JAKOŚCI PALIWA

> wilgotność
> wartość kaloryczna
> zawartość popiołu
> zawartość chloru
> zawartość siarki
> zawartość frakcji biodegradowalnej
> temperatura mięknienia popiołu
> granulacja
> zawartość pierwiastków śladowych i metali ciężkich
> skład chemiczny



Energopomiar to pierwsza w Polsce firma
pomiarowo-badawcza świadcząca usługi
w zakresie energetyki i ochrony
środowiska – jej początki sięgają 1950
roku. Obecnie wykonuje usługi
pomiarowe, badawcze oraz doradcze dla
energetyki zawodowej i przemysłowej,
ciepłownictwa, sektora komunalnego
i przemysłu.

„Energopomiar” Sp. z o.o. posiada akredytację PCA nr AB 550 dla Laboratorium Inżynierii Środowiska
zgodną z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 m.in. w zakresie:

> pobierania próbek odpadów,
> badań paliw wytworzonych z odpadów,
> badań ubocznych produktów spalania, odpadów paleniskowych, odpadów komunalnych

i innych odpadów różnego pochodzenia,
> badań gleb i gruntów.

Szczegółowy zakres akredytacji dostępny na stronie www.pca.gov.pl

ONAS

AKREDYTACJA PCA

) Wieloletnie doświadczenie i bogate referencje.

) Wykwalifikowana kadra inżynierska i specjaliści
wielu dziedzin.

) Nowoczesna aparatura pomiarowo-badawcza.

) Akredytacja i uprawnienia gwarantujące najwyższą
jakość usług.

) Profesjonalna i czytelna prezentacja wyników badań
w raportach.

) Opinie i ekspertyzy dotyczące wykonanych badań.

CO NASWYRÓŻNIA:

LABORATORIUM INŻYNIERII ŚRODOWISKAWYKONUJE AKREDYTOWANE
POBIERANIE PRÓBEK, ANALIZY I BADANIA ODPADÓWORAZ PALIW Z ODPADÓW
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Centralne Laboratorium
tel. 32 237 64 70
laboratorium@energopomiar.com.pl

Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego
tel. 32 237 65 00, zo@energopomiar.com.pl

„Energopomiar” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice

www.energopomiar.com.pl


