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Sprawozdanie z badań nr: 141/2016
Data sporządzenia
Zleceniodawca:
Cel badania:

sprawozdania:

22.02.2016

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie
ul.Kolejowa 35, 55-081 Mietków
na potrzeby oceny zgodności

z obowiązującymi

przepisami

prawa

Badany obiekt: ścieki
Data/godz.

pobrania próbek:

Data/godz.

dostarczenia

Podstawa:

aneks nr 2/2016 z 11.01.2016 r. do umowy nr 01/2015

Badania wykonano
Załączniki:

próbek: patrz tabela

w dniach:

16 - 22.02.2Q16

1/ Protokół nr 106/2016 z pobierania/przekazania

Próbki pobrał i transportował:

Próbki w chwili dostarczenia

Informacje

patrz tabela

do wyników znajdujących

próbek

pobranie - automatyczna stacja pobierania próbek zgodnie z normą:
PN-ISO 5667-10: 1997 (A); transport - upoważniony pracownik
laboratorium
clo laboratorium ŚPWiK Sp. z 0.0. nie budziły zastrzeżeń

się na sprawozdaniu:

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCI\ Nr 1\11 tl42, A (Iq - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji PCA Nr AI1 842. wykonane merodą
alternatywną
dla metody wskazanej \V przepisie prawa (POŚ. Dz. U. Z 2013 r.. poz. 1232. urt. 12 list. 2). Dowody równovvażnośoi zastosowanej metody dostępne są w Laboratorium.
N - budanic
nicakrcdytowanc,
P - wynik badania poza akredytowanym
zakresem metody, A(I» - badanic akredytowane wvkonanc li podwykonawcy
Laboratorium posiada upowa'ziienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Świdnicy - Decyzja ni: 1621/15
z 21 .12.2015 r. na wykonywanie
badań \V wodzie.
Wyniki badali odnoszą się wylącżnie do badanych próbek. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moce być powielane inaczej jak tylko w całości. Zleceniodawcy przvsluguje prawo do
reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Laboratorium
nie ponosi odpowiedzialności
za pobieranie i warunki transportu
próbki dostarczanej
przez Klienta. Informacje dOlyCZ:1CCsposobu. czasu. opisu miejsc" pobierania. itp. są
informacjami pozyskanymi od Klienta. Podana niepewność wyniku dla takich próbek nie uwzględnia niepewności pobierania.
Niepewności:
* Niepewność metody określono jako niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=Z. nie obejmuje ona pobierania próbek.
* * Niepewność metody określono jako niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. obejmuje ona pobieranie próbek
Dla wyników: O. nw. ponizj «) i powy:zj (» zakresu metody oraz badańjakościowych
niepewności nie podaje się.
W przypadku analiz mikrobiologicznych
niepewność wyniku wyrazona jest jako przedział ufności obliczony na podstawie normy PKN-IS{)rrS
I90:1():20 I I.
Rozdzielnik:

l egz. Klient,

l egz. a/a
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nr: 141/2016

Wyniki
badania
~
Dokumenty
odniesienia

Badana cecha

Wynik

Miejsce pobrania

Dala/godz.

pobrania

Dala/godz.

dostarczenia

Odczyn

Niepewność

**

Wynik

0272

Niepewność

oczyszczalnia ścieków w
Mietkowie- ścieki surowe (komora
mieszania)

15 - 16.02.2016/10.00-8.00

16 - 17.02'.2016/10.00.-8.00
,

17.oi2016ri

1.1 Ó:'

pH

w

temperaturze
PBUCI-I/37/07
wyd.02 z 117.11.20 lina

:!:0,4

7,4
'C

Azot ogólny

7,4

:!:0,4

20,8

20,S

mg/I

95,0

:!:13,3

36,0

:!:5,0

PN-EN 1899-1 :2002 PN-EN
1899-2:2002

mg/I O2

626

:!:106

8,7

:!:1,5

podstawie

metody

HACH

LANGE LCK 13~, 2]8 i 338

13ZT,
A
wyeliminowano proces
nitryfikacji
A

ChZT

PN-ISO JS70S:2005

mg/I O2

1618

:!:421

48,5

A

Chlorki

PN-ISO 9207:1994

mg/I

86,8

:!:7,8

J04

:!:9

A(R)

Fosfor

PBUCI-I/13/116
wyd. 03 z 117.11.21111 na
podstawie merody HACH
8190

mg/I

10,5

:!:1,6

3,3

:!:0,5

A(R)

Siarczany

PBUCH/28/06
wyd.02 z 07.11.21111 na
podstawie metody I-IACII
SOSI
'--

mg/I

145

:!:22

PN-EN 872:21107 + ApI :21107

mg/I

5J20

-

PN-EN 872:2007 + Api :2007

mg/I

>4000

7,0

:!:0,9

PN-EN 27888: IYY9

u S cny

1150

:!:58

ogólny

---Zawiesina
p

A

temp.

elektryczna

25°C

kompensacja

-

-

,

---~

--

ogólna

próbkę sączono przez filtry z
mikrowłókien szklanych, typ
GF/C, śr.471l11l1firmy whaunan
Przewodność

A

r-

:!:12,6

ogólna

próbkę SąC7:01l0 przez filtry z
mikrowłókien szklanych, typ
GF/C, śr.471ll1ll firmy Whauuan
Zawiesina

:!:24

160

-

w
I

1465

:!:73

autornatyczna

Autoryzował:

Zatwierdził:

Kierownik

Specjalista ds. chemi.

k

**

oczyszczalnia ścieków w
Mietkowie- ścieki oczyszczone
(studzienka wylotowa przed
komorą pomiarową ścieków)

PN-EN JSO 10523:21112
pomiar

Kod próbki:

0271

16.02.2016/9.00

A

A

Kod próbki:

Jednostka
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Krzysztof Chajewski

mgr inż. VioLeua UrłowsRn

Koniec sprawozdania

