
 

Konfiguracje Opcji Urządzenia MerPAS 
Powietrze z zewnątrz –biały korpus (ze słoikiem) 

Urządzenie MerPAS, wyposażone w białą barierę dyfuzyjną najlepiej jest 

stosować do  pobierania powietrza z zewnątrz o niskich i średnich stężeniach 

rtęci (0-50ng/m3). Przedziały czasowe, na jakie urządzenie może być wdrożone 

to 1 tydzień – 1 rok. Urządzenie można stosować do pobierania powietrza z 

wyższym stężeniem rtęci (50-1000ng/m3) przez krótszy okres czasu. 

Przykładowe zastosowania: 

• Obszary przemysłowe 

• Powietrze miejskie 

• Mapowanie okolicy 

 

Zanieczyszczone powietrze z zewnątrz – żółty korpus (ze słoikiem) 

Urządzenie MerPAS, wyposażone w żółtą barierę dyfuzyjną najlepiej jest 

stosować do  pobierania powietrza z zewnątrz o wysokich stężeniach rtęci 

(50ng/m3 – 1mg/m3). Czas pobierania próby wynosi zazwyczaj do 7 dni, w 

zależności od oczekiwanego stężenia rtęci oraz obranych celów pomiaru. 

Przykładowe zastosowania: 

• Remediacja terenu 

• Obszary wydobycia złota 

• Mapowanie obszarów pod kątem obecności rtęci 

 

Powietrze wewnątrz pomieszczenia – żółty korpus (bez słoika) 

Przy zastosowaniach wewnątrz pomieszczeń, urządzenie MerPAS należy 

instalować bez słoika  zabezpieczającego (niezależenie od stężenia rtęci w 

powietrzu). Czas pobierania próby należy ustalić na podstawie wyznaczonych 

celów oraz oczekiwanych wartości stężenia Hg. Żółta bariera dyfuzyjna jest 

używana w związku z lepszą wydajnością przy mniejszych prędkościach wiatru. 

Przykładowe zastosowania: 

• Prywatne testy pomieszczeń w domu 

• Inspekcje nieruchomości 

• Gabinety dentystyczne oraz szpitale 

• Szkoły oraz laboratoria naukowe 



 
 

Osobiste narażenie – żółty korpus (montowanie w kieszeni) 

Urządzenie MerPAS można również skonfigurować pod kątem użytku 

osobistego. W tym przypadku żółta bariera dyfuzyjna jest używana bez 

dodatkowej ochrony. Próbnik montowany jest do plastikowej podstawy, a 

następnie do klapy bądź kieszeni koszuli/kurtki – tak, aby znajdował się jak 

najbliżej strefy oddychania pracownika. Typowy czas pobierania próby to 8 

godzin. 

 

Oszacowane przedziały czasowe pobierania próby 

Tabela poniżej przedstawia generalne wytyczne odnośnie konfiguracji urządzenia MerPAS oraz 

rekomendowanych czasów rozlokowania dla różnych typów pobierania próby. Minimalne i 

maksymalne czasy rozlokowania biorą pod uwagę zakres docelowy urządzenia-analizatora. Zakresy 

pobierania próby z białym oraz żółtym korpusem zostały przedstawione poniżej. Należy upewnić się, 

że sugerowane poniżej zakresy są kompatybilne z urządzeniem używanym do analizy. 

Biały korpus wraz ze słoikiem (powietrze zewnętrzne) = 0.135m3/dzień 

Żółty korpus wraz ze słoikiem (powietrze zewnętrzne) = 0.06m3/dzień1 

Żółty korpus bez słoika (powietrze wewnętrzne) = 0.069m3/dzień1 

 

Powietrze zewnętrzne 

Typowe stężenie 

Hg (ng/m3) 

Rekomendowany 

typ próbnika 

Czas rozlokowania (w dniach) 

Minimum Rekomendowane Maksimum 

Pozamiejskie 0.5-2.5 Biały-Słoik 7 30 365 

Miejskie, przemysłowe 2-20 Biały-Słoik 5 14 90 

Zanieczyszczone Hg – 

ogrodzone, oddalone 

 

10-5,000 

 

Żółty-słoik 

 

1 

 

7 

 

30 

Zanieczyszczone Hg – 

nieogrodzone w miejscu 

200-100,000 Żółty-słoik 1 1 7 

Aktywne użycie Hg 

Wydobycie>100metrów 

 

500-1,000,000 

Żółty-słoik 0.25 1 7 

Aktywne użycie Hg 

Wydobycie<10 metrów 

50,000-

10,000,000 

Żółty-słoik 0.1 0.1 1 

                                                           
1Wraz z trwającymi pracami kalibracyjnymi 



 

 

Powietrze wewnątrz 

Typowe 

stężenie Hg 

(ng/m3) 

Rekomendowany 

typ próbnika 

Czas rozlokowania (w godzinach) 

Minimum Rekomendowane Maksimum 

Brak 

zanieczyszczenia 

2-30 Żółty: stały lub 

przymocowywany 

24 168 720 

Niewielkie 

zanieczyszczenie 

30-500 Żółty: stały lub 

przymocowywany 

8 24 168 

Wysokie 

zanieczyszczenie 

500-100,000 Żółty: stały lub 

przymocowywany 

2 8 24 

Czyszczenie 

wycieków 

200-100,000 Żółty: stały lub 

przymocowywany 

2 8 24 

Przemysłowe 

zanieczyszczenie Hg 

500-

1,000,000 

Żółty: stały lub 

przymocowywany 

2 8 24 

 


