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Sprawozdanie z badań Nr: 09lLs/0240l17
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AB 914

Zleceniodawca:

Nr umówyl zamówienia:

Placówka Małaszewicee

05/001117

Zakres badań wedłuo umowv/ zamówienia nr: o6mo1/1? z dnia: 26.0t2017 r

Dala przyjęcia próbki do badąń : 27.0l.20l7r

Data wvkonania badań; 27-31.b1.2017r

llość stron: ] Strona: 1

Datasoorzadzeniasorawozdania: 31-01-2O17r-

Kod próbki w LS

Numer pńbki Zleceniodawcy 003f06/001/17

opls próbki/ status prÓbki oraech/ Próbka przydatna do badań
Badanie

akredytowane /
nieakradytowane

r")

Oaecrnie Norma lub procedura
badawcza Jednostka miary Wynik

(Wartość wyniku ł niepewnośr pomiaru('t1

$TAN ROBOCZY

x Wilgoć całkowita wi PN-80/G-0/rSr 1 pkt-2-3-l o/o 14,72 łB.22

x Popiól A' PN-80-Cr
0'1512ph.+Azt:2002

o/to 5,57 * 0,19

x Siarka eałkowita si PN-G-04584:2fi)1 o/o 0,45 r 0.o3

Węgiel ct PN-G-0,[571 :1998 a/o

tłvartość opałowa €t'i pN€'/G-o4513 kJ/kg 24105 t160
Części lotne \r PN'G{ł3516:1$8 olo

STAN ANALITYCZNY
x Wilgoć higroskopijna Wn PN{0/G{'ł511pkt' Ól 5,41 r0,2

x Popiot A" PN{O-G-
O4.512okt-+Az1:2O02 /a 6,'18 *o,1e

x Siarka cakowita S', PN-GłI584:2001 % 0,50 = 
o,o3

Węgiel PN-G{t[571:1998 9Jó

x Ciepło spa|ania o"*
PN-81/G-O4513

kJ/kg 28185 ; r0o

x Wartość opałowa Giu kJ/kg 27010 t160
Części lotne v" PN€{4516;1sł8 oy'o

sTAN sucHY l BĘzPoPloŁoWY
częŚci lotne Voql PN-G44516:1998 Tp

lrwagi: Wyniki badań dolyczą wytącznie wĄv próby-
ftr5bhi zostal},_pobrane i dostłrrzone prr.e'z. 7,lcccniotlarvcę'
Bez pisemnej zgody laboratolium sprawozdanie z badań Rie moŻe byĆ powieiane inaczej iat< tytxo w całoil-
(*) Liczby po znakuJ są niępew-nościami rozszerzonymi Wyrazonymi W iednoslkach miary danego oznacŻenia bez uwzględnienia elapu
pobierania próbek, oHiczonymi d|a k=2, co odpowiada poziomowi utności okob 95 7".Dia wynńow poniŻej {<) i powyeóii>) zakresu
melody wyniku niepewności nie podaje się.
(") znak x oznacza badanie akredytowane, akr€d},tacia Nr AB 914.
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