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Pszczyna 2013-02-06

Strona nr 1/2

SPRAWoZDANIE z BADAŃ NR sB/o2588lo2l2013
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Zakład Wodociągow i Kanalizacji w Wiązownie

-ł:9 -6*

ul. Boryszewska 2

05-462 Wiązowna

Podstawa realizacii
Zlecenie z dnia: 201 3-01

-1

8, numer systemowy:

1

3001498

opis próbek
Numer

Miejsce poboru

laboratoryjny
próbki

/

etykieta

Rodzaj próbki

zleceniodawcy

oczyszczalnia ŚciekÓw Enrcw ul. Wiązowska 2A
pomiarowa
- wylot z oczyszczalni - prÓb]€ JĘqnląqgloryg
Komora

022776t01t2013

Ściek oczyszczony

Dane związane z pobieraniem próbek
Numer
laboratoryjny

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

nrńhki

Metoda pobierania

Próbkobiorca

pobierania próbki

pobierania próbki

-o','zedstawicielLaboratorium|er.r-lso5667-10:1997(A)
I

Dafa raiaęfranii nróhak w lahoraforirrm
2013-01-30
P"atą

Jozjg_c-zęcia

b.

ec

eli

_..-.

201 3-01-30

Data zakończenia badań

ffi

2013-02-04
Temperatura w komorze osadu 8,3 sl

c

Autoryzował:
mgr inż. Anna Plukier - Specjalista
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Strona nr 2/2

Pszczyna 2013-02-06

sPRAWozDANlE z aRoaŃ NR sB/o2588lo2l2o13
Wyniki badań

Lokalizacja punktu poboru
Numer laboratorvinv próbki
Oznaczany parametr

Jednostka

Niepewność
rozszerzona*

wylot z oczyszczalnipróbka Średnia dobowa

Komora pomiarowa

-

022776t07t2013

xl,84

Zawiesina ogolna

mdl

chzrc,

mdl

89

118

BZrs

mgl

6,3

11,3

9,20

Wańoścl wyników badtr, popŻedzone znakiem mniejszości (<) oznacząąuzyskanie wyniku ponżej Dolnej Granicy oznaczalności metody.
Wańości Wyników badań popuedzon€ znakiem wĘkszości (>) oznaczah uzyskanie wyniku powy'żej Gómej Granicy oznaczalności metody'
' Niepewnośc metody określono jako niepewnośćrozszeu oną. WsŃłczynnik rozszeŻeniak=2', poziom ufnŃci 95%. Niepewnośćrozszeuoną podano dla analizy'

Oznaczany parametr

Jednostka

Opis metody badawczej

ldenĘfi kacja metody badawczej

Zawiesina ogÓlna

mdl

PI{EN 872:2007 + Ap1:2007

1

A

Metoda grawimetryczna (wagowa)

C\ZTC,

mdl

PIUISO 15705:2005

I

A

Metoda spektrofotometryczna

BZTs

mdl

PN EN 1899-1:2002

A

Metoda elektrochemiczna

A - metodyki

akredytowane

--..- Koniec sprawozdania ---NA - metodyki nieakredytowane

sGs Eko-Projekt sp' z o'o' Wszystkie zlecenia realizuj€ zgodnie z oWŚU dostępnymi na stronie W'ekoprojekt'com'pl
-Pszczyna; 2-Pla',3- Działdowo;4-Leżajsk; P-badaniawykonaneprzezpodwykonawcę
Miejscewykonaniaanaliz:0-teren'1
. Rapor1 z badań może być wykorystany i kopiowany w calości'Kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium'
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