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Strona główna › Porównania międzylaboratoryjne

QUALICON 2020
QUALICON 2020 - Badania biegłości poprzez międzylaboratoryjne porównania z zakresu
fizyczno-chemicznych analiz wody
OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2020 r.
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barwa,
mętność,
odczyn pH,
przewodność elektryczna właściwa,
twardość ogólna,
wapń,
mangan,
żelazo rozpuszczone lub ogólne,
chlorki,
jon amonowy,
azotany,
azotyny,
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dodatkowo nowość: glin i siarczany,
indeks nadmanganianowy,
magnez

I RUNDA PROGRAMU w 2020 r.
Data rozpoczęcia badań: 20 lutego
Nadsyłanie zgłoszeń: do 10 lutego
II RUNDA PROGRAMU w 2020 r.
Data rozpoczęcia badań: 7 maja
Nadsyłanie zgłoszeń: do 27 kwietnia
III RUNDA PROGRAMU w 2020 r.
Data rozpoczęcia badań: 10 września
Nadsyłanie zgłoszeń: do 31 sierpnia
IV RUNDA PROGRAMU w 2020 r.
Data rozpoczęcia badań: 26 listopada
Nadsyłanie zgłoszeń: do 16 listopada
Dodatkowych informacji udziela
Koordynator merytoryczny programu : Elżbieta Kiejno , 58 305 54 30, 691 114 312, e-mail:
ela.k@gfw.pl
Z- ca koordynatora: Magdalena Westreska-Kłos , tel. 58 305 54 30, 605 157 187, e-mail:
magda.w@gfw.pl
http://laboratoria.net/porownania-miedzylaboratoryjne/29383.html
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prowadzą skomplikowane życie społeczne Ile mają bezobjawowi koronawirusów? Sławne polskie
wynalazki? Maseczki ochronne na twarz – fakty, które trzeba znać Sztuczna Inteligencja - lepsze
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wynalazki? Maseczki ochronne na twarz – fakty, które trzeba znać Sztuczna Inteligencja - lepsze
życie czy kontrola ludzi?
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