I Data

· Nr wydania: U

~~.

~

T

wydania: l3. 11.20 15
..

ł

.<;tmll"

17

.

)

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
w Świdnicy Sp, z 0.0.
ul. Wrocławska

!

i Kanalizacji

10, 58-100 Świdnica

Fi06iP/l :)

rpi:~~:~
!

i

Po:t.~KU: C(NHIUM
AKREOYTACJI

Laboratorium
Zawiszew 5 58-100 Świdnica
tel, (074)851-89-58 fax (074)853-32-49
};;:.ww.spwik.eorn.p[; e-mail: vorlowska@sJ)wik.com.pJ
\\\\ql1l l
'

<::"\::::::::./''''

$.~/.:.;.

Laboratorium

badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
porozumień EA MLA i JLAC MRA - Nr akredytacji
AR 842

sygnatariusza

i~
~/~

...
«

·'~.Ir;;:::::\,~"
I(,,-,jllh'

Sprawozdanie z badań nr: 70112016
Data sporządzenia

sprawozdania:

22.06.2016

\..J

Zleceniodawca:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie
ul.Kolejowa 35, 55-08! Mietków

Cel badania: na potrzeby oceny zgodności z obowiązującymi

przepisami prawa

Badany obiekt: ścieki
Data/godz. pobrania prób ek: patrz tabela
Data/godz. dostarczenia
Podstawa:

próbek: patrz tabela

aneks nr 2/2016 z 11.01.201.6 r. do umowy nr 01/2015

Badania wykonano w dniach:
Załączniki:

1/ Protokół nr 475/2016 z pobierania/przekazania

Próbki pobrałi transportował:

Próbki w chwili dostarczenia

\..J

14 - 20.06.2016
próbek

pobranie - automatyczna stacja pobierania próbek zgodnie z normą:
PN-ISO 5667-10: 1997 (A); transport - upoważniony pracownik
laboratorium
do laboratorium

ŚPWiK Sp. z

0.0.

nie budziły zastrzeżeń

luformucje do wyników znajdujących się na sprawozdantu:
A - badanie akredytowane
zamieszczone
w Zakresie Akredytacji PC,\, Nr AB 8-'12. Ą (R) - budanie. akredytowane
zamieszczone
W Zakresie Akredymcji 'PCA 1\r AS S<I'2, wykonane metodą
altematyv .."t1i1. dln merody \••..
SKflZOlll(ti w przepisie prawa (PDS, Dz. TJ. z ~Ol j r., p<IZ. 'I.2J2, «u. 12 usr. 2). Dowody równoważności
I:.1tStiH()WATh.;i ovetody dostępne są w' Laboratorium.
N - badanic
uicakredytowanc, p. wynik, badania poza akredytowanym zakresem metody. A(P)· badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy
Laboratorium posiada upowaznienle PUil!It\YO\""l~gO Pcwiatowegó Inspektom Sankarnego w Świdnicy- Decyzja nr 1621!l5 z I. 12.2015 r. llIl wykonyv ..unie badań w wodzie
ż

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych probek. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak rylko w calości. Zleceniodawcy
przysługuje pmw:.l do
reklamacji w terminie 1,1 dni ad daty otrzymania sprawozdania z badań
Laboratorium
nie. IWM~i odpov ..-iedzialności lA pobieranie i warunki transportu próbki dosrnrczancj
przez Klienta. Informacje dotvczące sposobu, C:1.aS\:.opisu Tl'.iejs~ pobierania, irp s:!.
infonnecjanti pozyskanym! od Klienta. l'cdaoa niepewność wyniku dla takich probek nic uwzględnia niepewności pobierania.
Niepewności:
.~ Niepewność merody okteslono jako niepewność rozszerzoną
przy poziomie ufności 95%! wspclczynniku rOZS71:CL.cnia k=c. ole obejmlljl.' ona pobierania próbek,
Niepewność metody określcno jako nicpewność rozszerzoną przy poziomie ufności 9)% i współczynniku ruzszcrzcnia k'''2. (!bl.~mul.;:ona pobieranie probek
Dlil wyników. O, nw, po:,ih~j (,~) i p...'1wy:i,ej t> zakresu nietedy "nu: badań jakościowych oie.p ••",vności nie podaje się.
W przypadku analiz mikrobiologicznych niepewność wyniku wyrazonajest jako przedział ufności obliczony III't podstawie normy PKN·JSorfS I(X}36'1{)jL
'$

,.

Rezdziełnik:

1 ~gz Klient,

I egz. a/a

Nr wydania: 13

Data wydania: 13.11.2015

F/06/P/l~

Strona: 2. z 2

Sprawozdanie

z badali nr: 701!20J 6

Wyniki badania
Badana

Dokumenty

cecha

Jednostka

1

odniesienia

K_o_d..;:.p_r_ób_l_d_:
_1_3_53
__
Wynik

oczyszczalnia
Miejsce pobrania

Mietkowie-

pobrania

Data/godz.

dostarczenia

ścieków w

Odczyn

13 - 14.06.2016/10.00
14.06.2016/1

1354

**

Nicpewność

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

14 - 15.06.2016110.00

- 8.00

15,06.20161l2.00

pH

A

PN-EN ISO 10523:20l2

7,2

pomiar w temperaturze

A

- 8.00

1.50

Kod próbki:
Wynik

ścieki surowe (komora
mieszania)

Data/godz.

-+1 __

**

Niepewność

'C

-

PBLlCH!37/07
1,1,')'(1.02 z 07."1 1,20! 1 na

lAzot ogólny

podstawie

l----!

metody

I LANGE LeK 138;

13ZT5
wyeliminowano

proces

mg/I

BACH

72,8

m ~,,8

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

A

± 0,4

20.7

PN-EN

± 10,2

---mg/l O2

980

,l; 167

2748

± 714

nitryfikacji

mg!l02

PN-ISO 15705:2005

PN-ISO 9297: 1994

":1

(o,

PBJ.JCHIJ 3/06

IO",ó1"y

wyd os , "' U .>OH na
podstawie metodv HACH
8190 .

l--

PBLiCH!28/06

I

A([{) S iarCZW1Y

wyd.02 z 07.11.,20 11 na
podstawie

metody

BACH

I

mgli

i

I

55,7

±5,0

7,70

± 1,16

i
mg/l

I

I
mg/l

104

mg/l

1248

fJS cm-l

975

± 16

8051
Zawiesina

ogólna

A

I próbkę.sączono

A

Przewodność
Itemp. 25"('

I PN-EN

przez filtry z
mikrowłókien szklanych, typ
1--_-t0·/C. ir.47111111firmy \\~wlman

kompensacja

elektryczna

872:2007 + Apl:2007

w
PN-EN 27888:.1999

599

± 30

Zatwierdził:

<:>
K~e~'bVVł1Ui{

lAwdto---

ds. chemii
{

~ {~ltfvCe.
]Le"l.
v:"" Teuerle
_
{,l

±49

automatyczna

Autoryzował:

o p t:cja Iista
-

± 162

4-""~

mgr inż: Violetta Orłowsha
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Koniec sprawozdania

