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Sprawozdanie z badań filr: 09/Ls/0239l17
l_ABoRAToRlUM cHEMlczNE w sŁAWKoWlE
tel.i fax {0-32) 719-61-81 AB 914

Zleceniodawca:

Nr umowy/ zamÓwienia:

Placówka Mataszewicre

06/001/17

zakres barlań wedfuo umowvl zamówienia nr: (BrDo1/17 z dnia: 26'01.2017 r

Data przyjęcia probki do badań : 27-01.2017r

Dała wvkonania badań: 27-3'.or.2o17r

lloŚĆ stron: 1 strona: 1

Datasporządzeniasprawozdania: 31.01.2ot7r.

Kod prÓbki w Ls

Numer próbki Zleceniodawcy 002106/001/17

opis plóbki / Sratus próbki Węgie| / Próbka pruydatna do badań
Badanie

akredytoBane I
nieal$edytowane

Omaczenia Norma lub procedura
badawcza Jednoslka miary Wynik

(wańość rYyniku { niepewność pomiaru:'])

STAN ROBOCZY
x Wilgoć całkowita Wi PN€0/G_{}451tpR2.3.1 a/o 15,07 

= 
0.22

x Popioł A' PN€0_q_
0'ł512pkt.+Az1:2002

o/n 5.93 t0,te

Siarka całkowita S', PN€-{l'l584:2fi)t ol 0.28 t0.03

x Węgiel c' PN-G-o4571:l9{ł8 62.58 to.5o

x WańośĆ opatowa oi PN€1/G_04513 kJ/kg 23780 t 160

części lotne V' PN-G-Ot$t6:1998 to

STAN ANALITYCZNY
@
x Popiót Aa PN-pU-{5-

0451 2okt.+Azt :2002 tr 6,65 =0,1s

x Siarka eełko'fita $, PN-Gł4SB4:200t 0,3'l r o.o3

x Węgiel ce PN-G-04571:199E o/o 70,19 :0,50

x ciepło spalania Q""
PN.8l/G.04513

kJrkg 28142 t16o
x Wartość opałou.a oi kJ/kg 26981 t 160

Części lotne va PN€"{M516:1sł8 ą/

STAN sucHY l BEzPoPloŁowY
Gzęści lotne vo'r PN€_0il516:1998 /Ó

UtiYagi: Wyniki badań dotyczą wy{ącznie Mw próby.
!p!li4q!Ęly pobńne i doslarczone pvez ZlccĆnioda$eę.
Bez pisemnei zgody laboratorium sprawoŻdanie z badań nie moze być powielane inaczej jakTylxo wcałośct--
(-) Liczby po 3nakut są niepewnościami lozszerŻonymi WyraŻonymi w jednostkach miary danego oenaczenia bez uwzgĘdnienia etap!
pobierania próbek, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufności około g5 %.Dla wyników poniŻój t<l i povuyzeib) zakresu
metody wyniku niepewnŃci nie podaie się"
('*) znak X oznaezabadanieakredytowąlrg, akredytacja Nr AB g14.
Sporządzil(a):

Agnieszka Pikuła

I

AutoryŹował(a):

Maria SaWczuk
SpraMził{a):

Marta Wartak

4l'260 slawków. ul' Groniec '| 

' telJ|ax (032) 710 76 81' *mal: macek.e€pslcargo-medyka.pl. wńł/'pdrargo_medyka'pl
NlP: 7g5'0o0_73'8o. KFIS: 0o00129926' sąd Rejonowy w Raeszowie' Kapirił 

'arładowy, 
is55o0 pl-l'l

'POLCARG0_MEDYKA" BZEĆ&a{AwsTwo l KONTRoLATOWARÓW W oBRoclE MIĘDZYNAR6D9WYM
sPÓtJG z oGRANlczoNĄ oDPoWlEDzlALNoŚclĄ


