
 

MerPAS 
System Monitorowania Stężenia Rtęci w powietrzu 

 

OPIS 

MerPAS (System pobierania próby rtęci z powietrza) jest 
przełomem w dziedzinie taniego monitorowania stężenia rtęci w 
powietrzu. MerPas jest znacznie bardziej czuły, precyzyjny i 
dokładny w porównaniu z jakimkolwiek innym pasywnym 
próbnikiem pobierania rtęci z powietrza. Jakość MerPAS została 
wielokrotnie udokumentowana przez naukowców z University of 
Toronto #, którzy zaprojektowali, opracowali i przetestowali 
technologię pobierania próbek i metodę analizy zebranych danych. 
MerPAS jest uzupełnieniem elektronicznego ciągłego 
monitorowania rtęci - poprzez rozszerzenie zasięgu 
przestrzennego - za rozsądną cenę. Urządzenie MerPAS działa przy 
użyciu opartych na węglu przewodników wychwytujących 
umieszczonych w tulei dyfuzyjnej. Próbnik jest zintegrowany ze 
skrzynią w celu łatwego rozmieszczenia, odbioru i wysyłki 
urządzenia.                      Zainstalowany próbnik MerPAS 

 

WYBRANE ZASTOSOWANIA 

• Odległe lokalizacje (bez zasilania) 
• Sieci miejskie 
• Identyfikowanie i mapowanie  

punktów zapalnych 

• Ekspozycja wydobycia złota w rzemiośle  

• Monitorowanie narażenia społeczności 

• Badania rekultywacji miejsc 
• Oczyszczanie i monitorowanie 

wycieków w pomieszczeniach 

• Monitorowanie ekspozycji na rtęć w  
przemyśle, szkołach, miejscach pracy i 
domach 

• Szacowanie emisji ze źródeł terenowych      Próbniki MerPAS wdrożone do 1-tygodniowej 
       ekspozycji w miejscu remediacji w celu 
       scharakteryzowania śladu zanieczyszczenia Hg. 

 



 

Cechy 

• Urządzenie nie wymaga zasilania ani dodatkowej infrastruktury 

• Urządzenie nie wymaga technicznych zdolności do instalacji oraz utrzymania 

• Wiele możliwości montażu 

• Niskokosztowe, długoterminowe pobierania próbek 

• Wyjątkowo szeroki zakres aplikacji (0.5ng/m3 do 1mg/m3) 

• Szeroki zakres okresów ekspozycji: od jednej godziny do jednego roku czasu 

• Urządzenie odporne na wpływ wiatru i zróżnicowanej temperatury 

• Zastosowanie dobrze znanej i opatentowanej promieniowej bariery dyfuzyjnej 

• System dokładnie przetestowany i scharakteryzowany pod kątem wydajności 

 

Analiza 

Tekran jest w stanie zaoferować zarówno próbnik jak i analizę wyników jako kompletny pakiet. Sorbent 

na bazie węgla MerPAS ma dobrze zdefiniowaną wielkość cząstek, co sprawia, że dobrze nadaje się do 

bezpośredniej analizy termicznej przy użyciu metody EPA 7473. Alternatywnie węgiel można 

analizować za pomocą tradycyjnych mokrych technik chemicznych, takich jak metoda EPA 1631. W 

przypadku potrzeby dodatkowej analizy działania i usług, prosimy o kontakt z producentem.  

 

Przykładowa Instalacja  

Zestaw próbek MerPAS zawiera próbkę 

materiałów i słoik szczelnie zamknięty 

plastikową pokrywką.  Druga osłonięta 

pokrywa jest dołączona do użytku podczas 

instalacji urządzenia. Każdy słoik z próbką jest 

oznaczony naklejką odporną na warunki 

atmosferyczne, służącą do rejestrowania 

informacji o miejscu i pobraniu próbek, a 

także w kod kreskowy do niezawodnego 

identyfikowania próbek. Przykładowy zestaw 

zawiera dodatkowe elementy potrzebne do 

obsługi, montażu i wysyłki zwrotnej. 

Zdecydowanie zaleca się zamontowanie 

MerPAS na wspornikach wielokrotnego 

użytku pokazanych na zdjęciu powyżej (str.1).                     Wzór naklejki. 

 

 


