شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد
فراخوان برگزاري آزمون مهارت )(PT

شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد برنامههای آزمون مهارت زير را در بهمن سال جاری برگزار مينمايد:

WAT-MC-0010
WAT-NT0006
WAT-CL-0006

WAT-CH-0016

کلر باقيمانده در آب

مواد مغذي در

کلسيم ،منيزم ،سديم،
پتاسيم ،سختي کل
نمونه:2
pH
نمونه :3
هدايت الکتريکي ،کل
مواد جامد محلول

آب

پارامترهاي

نمونه :1

ميکروبيولوژي در آب

پارامترهاي فيزیکوشيميایی در آب

نام برنامه

زیرزمينی

کد برنامه

پارامترها

نمونه :1
مجموع کلي فرمها ،کلي
مدفوعي،
فرمهای
اشرشيا کلي
نمونه :2
باکتریهای هتروتروف
کلرايد ،نيتريت ،فلورايد،
نيترات،
ارتوفسفات،
سولفات

کلر باقيمانده

گستره احتمالی
Sample 1
)- Calcium (30-150 mg/L
)- Magnesium (10-50 mg/L
)- Sodium (10-250 mg/L
)- Potassium (5-40 mg/L
)- TH (250-700 mg/L
Sample 2:
)- pH (5-10 units

روش
آزمون

يک بطری 500
ميلي ليتری
تمامي
روشها

Sample 3:
)- Conductivity (1413 µs/cm
)- TDS (400-1500 mg/L
Sample 1
- Total Coliforms, Fecal Coliforms,
E.coli: 20-200 CFU CFU/100mL or
20-200 MPN/100mL
Sample 2
- Heterotrophic
Bacteria:
5-500
CFU/ML
)- Chloride (0.4-500 mg/L
)- Nitrite as N (0.4-500 mg/L
)- Fluoride (0.4-500 mg/L
)- Orthophosphate as P (0.4-500 mg/L
)- Nitrate as N (0.4-500 mg/L
)- Sulfate (0.4-500 mg/L

)- Free residual chlorine (0.5- 3 mg/L
)- Total residual chlorine (0.5- 3 mg/L

مشخصات نمونه

يک بطری 100
ميلي ليتری
يک بطری 500
ميلي ليتری

تمامي
روشها

يک ويال ليوفيليزه

يک ويال ليوفيليزه

تمامي
روشها

يک ويال  20ميليليتری
قابل رقيقسازی تا  1ليتر

تمامي
روشها

يک ويال  2ميليليتری
قابل رقيقسازی تا  2ليتر

 نمونههای مربوط به برنامه  WAT-CH-0016توسط پيمانکار فرعي اين شرکت تهيه ميشوند.
 نمونههای مربوط به ساير برنامههای فوق ،توسط توليدکنندگان معتبر مواد مرجع تهيه ميشوند.
 فعاليتهای واگذارشده به پيمانکار فرعي شامل "تهيه نمونهها و انجام آزمونهای مربوط به يکنواختي و پايداری نمونهها" ميباشد.
 نتايج عملکرد آزمايشگاه شرکتهای آب و فاضالب که تحت نظارت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ميباشند ،پس از تهيه گزارش نهايي
برای اين سازمان ارسال ميگردد.
مهلت ثبتنام /01 :دی1396 /
ارسال نمونهها :نيمه دوم بهمن 1396
ارسال گزارش نهايي :پايان فروردين 1397
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