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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR PSSE-OL-sos t242t 2016

Skierniewice. dnia 14 06 2016r
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Protokól pobrania: 28/HK/16 z dnia 06.06'2016 r.
Data prryjęcia próbek do badań: 06.06.20l6 r.

Stan próbek w chwili prryjęcia: bez uu'ag
Badania wykonano: od 06.06.2016 r. do 10.06.20i6 r.

Q * btdanie akredytowane pr4e1 PCA zawarte w zakresie ukredytacji PCA Nr AB 540
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Nazwa i adres klienta; Powiatorva Stacja San itarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazor.vieckiej
Znak i data pisma/zlecenia: 02.06.201 6r.
Rodzaj próbek: próbka wody
Próbki pobrane/dostarczon€ przez: przedstawicieli PSSE w Rawie Mazowieckiej tenp, transportu T: +'ł'70C
zgodnie z PN ISO 5667-3:2013, PN ISO 5661-5:2003, PN-EN tSO 19458:2007
Miejsce pobrania próbek: Wodociąg PubJiczrry KŁOPOCZYN,
(produc€nt: Urząd Gminy w Sadkolvicach) _' ,ii,, , '

is oróbki
oznakowanie próbki

w terenie
l-okalizacja pLlnktu pobrania próbki Kod próbki

\v Laboratoriunl

28tHW16tI Sieć _ Kłopoczyn 9 505/421

Laboratorium nie odpowiada za pobranie i transport próbek rv przypadku, gdy czynności te dokon)'wane są przęz Zleceniodawcę.

wYNIKl BADAŃ
tsadania fizvko-chemiczne

lp.
Badana
cecha

Jednostka
Norma/ procedura

badawcza
wartośó

normaryl'vna

Kod próbki

w Laboratorium

505/421

Barwa mg/l (Pt) o
PB/L -52 wyd 1 229 02.2AlZ
rozdz I metoda Tektrolbtometnczna 2)

5,7 + 0,6r)

PB/L -52 w]'d l zŻ9 \z'zalŻ
rozdT 2 metoda wiTrrlna

2. Mętność NTU a PN-EN ISO 7027:2003 pkt.6

m etoda nel'elon]etI'-cŻn a
lr) 0,22 + 0,03r1

J.
Odczyn
temperatura
pomiaru w oC

pH o PN-EN ISO i 0523 r2012

metoda potencjometryczna
7,5 + 0,1')
(25,0"C)

4. Smak
(ocena orgaroleptycaal a

P B lL-1'7 wy d.2 z 29.02.2A t2

metoda prostego testu opisorvego
2) 1)

5. Zapach
(oce a olsanolep!-cz a) o

PBIL- l 7 lvyd'2 z Ż9'0Ż'20 12

metoda prostęgo tęstu opisowego
ll

na zrmno:
brak obcych.

specyficznych
zapachów

6.
Przśwodność
ęlektrycŻna wIaściwa

pscn \\

t€mp 250c a
PN-EN 27888:1999

metoda konduktometl]'cŻna
2500 630 + 50 r)

7.
StęŻenie
amonowego jonu nrg/l a PN-C-04576-4:1994

metoda spektrofotomelryczna
0,5 0 0.09 L ,r 0,0l0rr

8. stężenię azotanó\ł, mg/l a PN-82/C-04576-08 w

metoda soektrolbtometn,czna
5 0rl 0,51 + 0,07r)

9.
Stężenie
aZotYnów

mg/l a PN-EN 26777r1999
metoda spek1lofotometrycŻna

0,50r) < 0,020*

10. StęŹenie fluorkóW mg /l o
PN-78/C-045 88.03
rnetoda polencjometrvczna
Ż uż!'ciem e]ektrodv ionoselćktvBnei

1,5 0,21 r 0,0J )

Zał. Nr 'l do Po/L-15 wyd 4 z 06.06.2013
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lt Stężenie
siatczanów

mg /l o PN-79/C-045 66. l0
nretoda speklrofolometryczna

250 5ó,7 ł 8,5l)

12 SteŹenie chlorków mg /l o PN-lSO 9297: 199,1

metoda mialecŻkowa
250 18r2r)

13.
stęŻenie
cyjanków
oeólnYch

pc/1 a PB/1.-5 luryd.l z 29.02.2012
metoda spektrofotometryczna

50

14.
lndeks
nadmanganianowy
lz KMnOaJ

mg/1 Oz o PN-EN ISO 8467:2001
metoda rniareczkowa

5 < 1,0*

15. Stężenie boru mg/l a PB/L-46 \'']d I z l0 12.2010
me!oda spęklrofotomętryczna

1.0 < 0,10*

1ó. StęŹenie giinu pg /l a PN-92/C-04605/02 w

mę!oda spektrofotometr}'czna
200 < 20,0*

1'.7 StęŻen1e manganu !91 o PB/L-04 wyd.l Ż l5'05.2004
metoda F.ĄĄs

50 < 20*

18.
stężęnię Żęlaza
ogólnęgo

ps /l a PB/L-04 rvyd.l z 15.05.2004
metoda FAAS 200 < 50*

19. stężęnię sodu mg /l a PN-lSO 9964-3;1994
metoda FAES 200 < 10,0*

20. stęŹęnie kadmu pgil o PN-EN ISO 15586:200s
metoda ETAAS 5

2l StęŻenie ołowiu [g /l o PN-EN ISO 15586:2005
metoda ETAAS I() < 5,0*

22. Stęzenie chromu pg/l a PN-EN ISO 15586:2005
metoda ETAAS 50 < l0*

23. Steżenie niklu iig /l a PN-EN ISO 1558612005
metoda ETAAS 20 < 4,0*

24. StęŻenie arsenu pg/l o PN-F.N ISO 15586:2005
metoda ETAAS

t0 < 2,00*

25. Stężęnię Sęlenu !g/i a PN-EN Iso l558ó:2005
metoda ETAAS l0 < 2,00*

26. Steżenie mied7i mg/l o PN-lSO 8288:2002 met. A
metoda FAAS 2,0 < 0,200*

21.
Stężenie 1'2
dichloroetanu i.idl a PN-EN ISO 10301:2002

metoda GC-ECf) 3,0 < 1,58*

I trichloroetenu
itetrachloroetenu t!s/L o PN-EN ISO 10301:2002

Z obliczeń l0 < 1,60*

29. Chloroform LLS/1 a PN EN ISO 10301:2002 30 < 3,00*

30 Bromodichlormetan s9l a PN EN ISO 10301 :2002 15 < 3,00*

31 Dibromochloronretan pg/l a PN EN ISO I 0301 :2002 < 3,00x

32. Bromoform pgl o PN EN ISO 10301:2002 < 3,00+

' 
THM-ów poz. 29'32 pe/l a PN EN ISO I0301:2002 100 < 12,0*
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bakte czne

Lp Badana cęcha
] t\orma /procędura

badawcza
Wartość

normatywna

Kod próbki
w Laboratorium

505/421

obecność iliczba
Escherichia coli
_ iIośćj.t'k' w l00 ml wody

a PN-EN ISO 9308-l :2014-12
0 0

2.
obęcnośc iIjcŻba
bakterii grupy coli
- ilośćj't'k' rv 100 ml rvody

a PN-EN ISO 9108-l :2011-12
0

16

(9 do 27) rr

t.
obecność i liczba enterokokórv
( paciorkowców kałowych )
- ilość i't'k' w ]00 ml wodY

o PN-EN ISO 7899-2i2004 0 0

4.
ogólna liczba mikroorganiŻmów
na agarze rv 22oC po 72h
_ ilość i't'k' rv 1ml wody

a PN-EN ISO 6222:2001
bez

nieprarvidłou1,ch
zmian

4

(ldo i I )rr

5.
obecność i liczba Clostridi n1

pe rfringe ns (łqc 2n le z pr:e t rw a[ n iką 1 i)
- ilość.i't'k' w l00 ml wody

o
Zał. nr l0 RoŻporządzenia.
M.Z. z 13.112015 (.Dz.u.
2015 poz. 1989).

0 0
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l)_ w1'nik podano z niepe\Ynością rozszeżoną przy poziomie uf'ności 95% i \Yspólczvnniku roŻszerzenia k=2' niepewność utvzględnia eLap analllyczny l nl€obe.]mUje etapu pobjerania próbek
])- aliceptor'r'alny przeŻ konsumentó.w i bez niepra\Yldłowych zmian
r) _ naleŻy.spełnió warunek:laŻolan}]/50+lazot'Ylry]/3 ś l' gdzje wańości !v nawiasach kvadralow}ch oznaczają stęŻenlę aŻotanów (No' l azotynów (No])w mgl, ponadto ab!' stęzenię azotvnó!v w wodzie \łprowadŻanej do sieci !\odociągowe] lub iDnych urzadień dystrybuqi nie prŻekraczało *'aności o' lo mgl* - granica oznaczalnoścj d1a męlody }v laboratorjunr
w _ nonla *ycofana' pot\łierdŻona w Iaboratorium j ako \ylaściwa do oznacŻania paramętru
a) ' oceny smaku nie dokonujemy w wodzi€ sUrowej oraz w rvorizie nie spełniającej *'ynragan

Badania

wańości normaty\.vne Żawarte są w Rozpofuądzeniu Ministra Zdro\łia z dnia
do spoz; cin prze,, lr.dzr I D,,. I 201 5 poz I a8a 

.y

UWAGI:
1. Wyniki podane w sprawozdanlu odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2' Bez pisemnej Zgody Laboratorium. sprawozdanie nie n]ożę byc pówielane inaczej niŹ w całości.3' Klient ma prawo do reklamacjiw tęfminie 14 dni licząc od daty doręczenia sprawozdania'

l3 ]istopada 20l5 .oku w sprawic jakości wod), przeznaczonej

Zał' Nl 1 do Po/L_15 wyd. 4 z 06.06.2013


