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SAMPLING 2018
SAMPLING to innowacyjny program badań biegłości obejmujący pobieranie próbek wód, ścieków,
gleb, odpadów, osadów ściekowych, kruszyw oraz badanie właściwości fizycznych i chemicznych
biogazu.

Harmonogram 2018
Symbol rundy

Obiekt badań

Wyznaczane wielkości

Termin nadsyłania
zgłoszeń

1/SMP/18

Woda do spożycia

Pobieranie próbek wody

02-02-2018 r.

2/SMP/18

Rzeki

3/SMP/18

Ścieki

Pobieranie próbek ściekówÂÂ
temperatura, pH, przewodność elektryczna właściwa pomiary wykonane w terenie.

13-03-2018 r.

4/SMP/18

Gleby

Pobieranie próbek gleby z terenów miejskich oraz
przemysłowych

31-03-2018 r.

Pobieranie próbek z rzek i strumieni

13-03-2018 r.

Pobieranie próbek wody podziemnej

5/SMP/18

Woda podziemna

6/SMP/18

Osad ściekowy

7/SMP/18

Woda basenowa

8/SMP/18

Biogaz

Badanie prędkości przepływu gazów, stężenie i emisja
dwutlenku węgla, stężenie i emisja metanu, stężenie tlenu

20-08-2018 r.

9/SMP/18

Odpady

Pobieranie próbek odpadów

24-08-2018 r.

10/SMP/18

Kruszywo

Pobieranie próbek kruszywa

05-09-2018 r.

Pobieranie próbek osadu ściekowego
Pobieranie próbek i analiza próbek wody
pH, potencjał redoks, chlor wolny i związany –
pomiary wykonane w terenie

31-03-2018 r.
15-06-2018 r.

15-06-2018 r.
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