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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 5, 74 - 100 Gryfino

Laboratorium
ul. Łączna l, 74 - 100 Gryfino

PCA
POtSKIB CENTRUM

AKBEUYTACJI

AB 1063

Zleceniodawca

Zakład/ Imię l nazwisko

Adres

Telefon

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW l KANALIZACJI

Ul. Szczecińska 5

74-100 GRYFINO

91 4163051

Próbka pobrana j przeznaczona do badania

Nazwa badanej próbki

Data l godzina pobierania próbki do
badań

Data l godzina przyjęcia próbki do
badania

Miejsce pobierania próbki do badania

Sposób pobierania próbki do badań

Imię i nazwisko próbkoblorcy

Numer protokołu pobierania próbki do
badań

Identyfikacja badanej próbki

Przydatność próbki - do badań
wykonywanych w laboratorium

Data rozpoczęcia badań

Data zakończenia badań

Próbka wody uzdatnianej

Klient wewnętrzny pobrał i dostarczył próbkę wody do badania w laboratorium

10.01.2020 godzina: 10:35

Ujęcie wody Tywa - woda uzdatniana (wps - woda podawana do sieci wodociągowej)

Kranik mikrobiologiczny na stacji uzdatniania wody

Klient wewnętrzny pobrał i dostarczył próbkę wody do badania w laboratorium

Harmonogram badań wewnętrznych z dnia 09.01.2020 na rok 2020 r.

Klient wewnętrzny pobrał i dostarczył próbkę wody do badania w laboratorium

24/20

Nr laboratoryjny
badanej próbki

W/33 ,01/20

Próbka przydatna /-Pfsbka-fltepfzydałna

10.01.2020

10.01.2020

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium nie wolno powielać fragmentów
niniejszego sprawozdania z badań.
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LP

1

2

3

Badane
oznaczenie

Stężenie manganu "z

Stężenie żelaza "z
Stężenie jonu
amonowego Mz

Wynik /
Niepewność'
( uzyskany wynik ±

niepewność pomiaru)

<0,020

0,024 ± 0,002

<0,05

Jednostka
miary

mgfl

mg/1

mg/1

Metoda

PB - 14.00 wydanie 3 z dnia
17.12.2015 r. na podstawie
testu HACH LANGE LCW032
*A
PN-ISO 6332:2001 pkt7.2

_*Ą_

PN-ISO 7150-1:2002 *A

Wymagania/
Specyfikacja

*A

0,050

0,200

0,50

Parametr
zgodny/nlezgodny

***

zgodny

zgodny

zgodny

•Niepewność pomiaru metody - niepewność rozszerzona-aflalłtyezfła-/z uwzględnieniem procesu pobierania próbek (niepotrzebne skreślić) - na
poziomie ufności 95% przy współczynniku rozszerzenia k=2

*A-metoda akredytowana zamieszczona w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium AB 1 063 *N- metoda nieakredytowana

''"- metoda alternatywna, równoważna do metody referencyjnej. Równoważność metod została potwierdzona przez Laboratorium (dowody dostępne
w Laboratorium),
Nw- norma wycofana
Wymagania / Speeyflloeja**-. (Wymaganie- Podstawa oceny zgodności z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U póz, 2294 z dnia 11.12.2017 r)
(Specyfikacja - wewnętrzne wymagania klienta zgodne ze zleceniem ,raz Harmonogramem z badań) np. Pozwolenie Wodno Prawne, Operat Wodno
Prawny).
Parametr Zgodny/ Niezgodny "- Stwierdzenie zgodności zgodnie z pkt =, 2.3.1LAC-G8:03/2009„ Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze
specyfikacją". Stwierdzenie zgodności jest oparte na poziomie ufności 95 % dla niepewności rozszerzonej przy k=2 wraz z etapem pobierania próbek/
bez etapu pobierania próbek

sporządzi): Kierownik Laboratorium

Katarzyna Ulas

inż,

data: 10.01.2020

zatwierdził: Kierownik Laboratorium
Katarzyna Ulas

podpis:

II,inż.

data; 10.01.2020
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