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ENVIRON 2019
ENVIRON jest cyklicznym programem badań biegłości organizowanym przez Przedsiębiorstwo
Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz próbek
wody, ścieków, gleby, odpadów oraz osadów ściekowych.
Harmonogram 2019
Opis programu
(nazwa,
Symbol rundy
Obiekt badań
dziedzina,
metoda badań)

1.1/ENV/19

Badania wody
do spożycia

Woda do
spożycia

Wyznaczane wielkości

Termin
nadsyłania
zgłoszeń

pH, PEW, mętność, chlorki,
siarczany, fluorki, azotany,
azotyny, jon amonowy,
utlenialność, wapń, magnez,
twardość ogólna, żelazo ogólne,
mangan, glin, barwa

04-02-2019 r.

2.1/ENV/19

pH, PEW, zawiesiny ogólne,
chlorki, siarczany, fosforany,
Badania wody
Woda
ChZT-Cr, BZT5, azot azotynowy,
powierzchniowej powierzchniowa
azot azotanowy, azot amonowy,
azot ogólny, azot Kjeldahla, OWO

3.1/ENV/19

Badania wody
Woda
powierzchniowej powierzchniowa

4.1/ENV/19

Badania gleby

5.1/ENV/19

Badania osadu
ściekowego

18-03-2019 r.

Kadm, kobalt, miedź, chrom,
nikiel, cynk, ołów, arsen, fosfor
ogólny, żelazo ogólne, mangan

18-03-2019 r.

Kadm, ołów, miedź, cynk, chrom
ogólny, nikiel, kobalt, rtęć,
molibden, arsen, bar, cyna, sucha
masa, pH

13-05-2019 r.

pH, sucha masa, azot ogólny, azot
Osad ściekowy amonowy, fosfor ogólny, wapń,
magnez, cynk

09-08-2019 r.

07-10-2019 r.

07-10-2019 r.

Gleby

6.1/ENV/19

Badania ścieków

Ścieki

pH, BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny
ogólne, azot ogólny, azot
amonowy, azot azotanowy, azot
azotynowy, azot Kjeldahla, fosfor
ogólny, chlorki, siarczany

7.1/ENV/18

Badania ścieków

Ścieki

Kadm, kobalt, miedź, chrom,
nikiel, cynk, ołów, arsen, żelazo
ogólne

W załączniku: Harmonogram 2019
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