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Strona główna › Porównania międzylaboratoryjne

SEWACON 2020
SEWACON 2020 – Badania biegłosci poprzez porównania międzylaboratoryjne z zakresu
badań chemicznych i fizycznych ścieków
OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2020 r.:
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pH,
Chlorki,
siarczany,
zawiesina ogólna,
ChZT-Cr;
BZT5;
Azot ogólny;
N-amonowy;
N- azotynowy;
N-azotanowy;
fosfor ogólny
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detergenty anionowe SPCA – NOWOŚĆ 2019
detergenty niejonowe SPCN – NOWOŚĆ 2019
żelazo – NOWOŚĆ 2020

HARMONOGRAM PROGRAMU w 2020 r.
I runda programu:
Data rozpoczęcia badań: 5 marca
Nadsyłanie zgłoszeń: do 24 lutego
II runda programu:
Data rozpoczęcia badań: 17 września
Nadsyłanie zgłoszeń: do 7 września
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/29384.html
Informacje dnia: Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej zachorować na serce Wykazano
związek COVID-19 ze zmianami w oczach Jedna na pięć osób ma mutację, która pomaga przetrwać
zimno Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie krwi Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem 23
lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej
zachorować na serce Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w oczach Jedna na pięć osób ma
mutację, która pomaga przetrwać zimno Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie krwi Nuda
przewlekła wiąże się z ryzykiem 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Picie, palenie i
narkotyki, czyli jak wcześniej zachorować na serce Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w
oczach Jedna na pięć osób ma mutację, która pomaga przetrwać zimno Kobiety mają niższe
prawidłowe ciśnienie krwi Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem 23 lutego – Ogólnopolski Dzień
Walki z Depresją
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