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obszar badań:
Cel badań:

obszar regulowany prawnie

dla potrzeb potwierdzenia zgodnŃJ
opis próbek

Nr laboratoryjny
oróbki

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv

Próbka:

045954t05t20'17 WodocĘg publiczny W Kłopoczynie Woda pitna

Siec owa )oczvn 9

Dane zwiazane z pobieraniem próbek
Nr laboratoryjny Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

045958/05/2017 20 17 -05-12, godz. 07:30 Przedstawiciel Laboratorium PN-lSO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458 2007 (A

Zapach:

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

BaMa brak

Plan pobierania: zgodnle z harmonogramem

2017-05-252017 -05-12, godz.17 :50 2017-O5-12

stan prÓbki w chwili dostarczenia do laborator um nie budzi zastlŻeżeń
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SPRAWOZDANIE Z

Pszczyna 2017 -05-25

BADAŃ N R sB l 451 32l 05l2o17

oznaczany pa€metr Jednostka
ldentyfikacja metody

badawcŻej

Wyniki badań
Niepewność
loŻsŻelzona

Dopuszczalne
wańości(NDs)

wskźników045958/05/2017

Chlor wolny r.r9l KJ-t-s .1 ,27 (A) < 0,05 TE <03'?) 3)'Ż4

pH PN,EN rSO 10523 2012 (A) 7,5 10,3 TE 6,5 - 9,5 5) '3

PrzewodnoŚc elektryczna
w temp 25'C

pS/cm PN-EN 27888 1999 (A) 456 !:46 TE N,{W Ś 2500 n,ł.3
Właściwa {PEW

Chrom (Cr) usł PN EN ISO 17294 2:2016-11 < 4,0 <50

ołów (Pb) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A) (E)

< 1,0 Ś 10

Kadm (Cd) lrg/l PN-EN ISO 1 7294-2r201 6-'11

(A),(E)

< 0,30 PS ś5

MiedŻ (cu) rndl PN-EN ISO 17294-2r2016-11
(A),(E)

o,o12 r0,002 PS <20stz2

Rtęć (Hg) tLall PN-EN 1483 2007 (A) < 0,050 PS Ś1

sód (Na) mdl PN_EN łso 17294-2:2016 11

(A) (E)
7,41 r0,75 PS Ś 200

G n (ALuminlum) pg/L PN-EN rSO 17294-2 2016-11
(A),(E)

< 10,0 PS < 2AA

Mangan (Mn) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016 11

(A),(E)
13,7 11 ,4 PS Ś50

ze aza (Fe) lig/l PN-EN ISO 17294-2:2016'11
(A) (E)

< 60,0 PS Ś 200

Niklel(Ni) pgl PN-EN ISO 17294-2:201 6-11

(A),(E)

< 5,0 PS <20

Arsen (As) lrs/l PN EN tSO 17294 2 2016-11
(A),(E)

<10 PS ś 10

Selen (Se) p9/l PN'EN ISO 1 7294-2:2016-11
(A) (E)

< 2,O PS < 10

Antymon (Sb) rLgl PN-EN ISO 17294-2:201 6-1 1

(A),(E)

< 1,0 PS ś5

Bor (B) nT dl PN EN tSO 17294 2 2016-11 < 0,050
(A),(E)

PS MW <10

S arczany (Sol ) rn9 PN EN ISO 10304 1:2009 (A) 48,8 19,8 Ś 250 5) '3

Chlorki (Cr) mql PN-EN ISO'10304-1 :2009 (A) 16,5 13,3 PS MW < 250 r'3

Fluorki (F ) mgl PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 0,21 r0,05 PS MW ś 1'5

llętnośĆ NTU PN-EN tSO 7027 2003 (A) < 0,10 PS l\,,lw < 14)Ż3

BarWa

Liczba progowa zapachu (TON)

L'czba proqowa smaku (TFNł

PN-EN ISO 7887:2012 (A)

PN-EN 1622 2006 (A)

<53)9]Ż3

PN-EN 1622:2006 (A) <1

Ut enjalność z Kl\,4ną (]ndeks mS/l

mgr'

Ig/lBroroiany

Amonowy lon (NH r') mdl

PN-EN ISO 846712001 (A)

PN-EN ISO 15061:2003 (A)

PN-EN rSO 11132 20A7 \A)

PN EN tSO 13395 2001 (A)

< 5,0 < 103)22

ś050

1,68

< 0,05
<450

r0,26

Azotany (NO. )

mdl PN EN tSO 13395 2001 (A)

< 50 ':\ 22

< 0,50 'Ż) "Azotyny (NO, )
< 0,03

pg/ PN-EN ISO 14403-2:2012 (A) < 15 ś50Cyjankl

Benzo(a)piren pg/l KJ-r s 4,97 (A) ś 0.010< 0,006

suma WieLop erścieniowych
Węg owodorów aromatycznych

KJ,t 5 4-97 (') (A) <0]0s)Ż,
lLs/l <0024

SGS F,:i:lla Sp. z o. o.
01-248 Warśr.lw:' Ul' JairJ Kazińierla 3
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tcl' 32 .ł4s2500: fax| 32,k72072
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Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawcŻej

Wyniki badań
Niepewność
rozszeIŻona

6 Dopuszczalne
wańości(NDs)

wskaźników045958/05/2017

Akryloamid pg/ . KJ-r-s 4-94 (A) < 0,075 < 0,10 r).,

Epichlorohydryna pg/l PN-EN 14207:2005 (A) < 0,060 MW < 0,10').,
BenŻen pg/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,50 t\,tw < 1,0

Chlorek wrnylu pg/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) <o20 PS ś050])1r"
1,2-D chloroetan pg/l PN-EN ISO 15680r2008 (A) < 0,90 PS <30

Suma trrchloroetenu pg/l

tetrachloroetenu
PN-EN tSO 15680 2008 (A) < 2,00 < 10

Suma trihalornetanow (THM) p9/l PN-EN rSO 15680 2008 o (A) < 16 PS <1003) 9)Ż'

4,4' DDD (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468 2002 (A) < 0,020 PS < 010 b)u 
'Ż

4,4' DDE (Pestycyd) !g/l PN-EN rSO 6468 2002 (A) < 0,020 PS < 010 b)2'Ż

4,4 -DDT (Pestycyd) pg/l PN EN tSO 6468 2002 (A) < 0,020 PS < 0 t0 6)z'

alfa-HCH (Pestycyd) sgl PN-EN ISO 6468r2002 (A) < 0,020 PS <0 r0 6,.,

beta HCH (Pestycyd) pg/ PN-EN rSO 6468 2002 (A) < 0,020 PS <0106)z'

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) p9/l PN-EN tSO 6468 2002 (A) < 0,020 PS < 0,10 br"

delta-HCH (Pestycyd) pgll PN-EN tSO 6468 2002 (A) <0020 PS < 0,10 br .,

Aldryna (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468r2002 (A) < 0,020 PS ś 0 030 ą,,
Dieldryna (Pestycyd) 'lgll . PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS ś00306).,
Endryna (Pestycyd) yg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS < 0.10 6) "
Aldehyd endryny (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS <0106)"
lzodryna (Pestycyd) Fg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 <0106)z'

Heptachlor (Pestycyd) pgll PN EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 Ś 0'030 6).'

Epoksydheptachloru(Pestycyd) pgl PN EN tSO 6468 2002 (A) < 0,020 ś 0,030 ']) 
.,

Endosulfan alfa (l) (Pestycyd) pg/ PN-EN tSO 6468 2002 (A) <0020 [,1W < 0,10 6).,

Endos!lfan beta (ll) (Pestycyd) ps/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS ś 0'10 6r .,
S arczan endosulfanu (Pestycyd) pg/l PN EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 ś 0'10 6).'

Metoksychlor (Pestycyd) !g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS < 010 ą.,
Pentachlorobenzen (Pestycyd) !1g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS <0106r.,

Heksach orobenzen (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 PS <0106).'

suma pestycydóW yg/l PN-EN tSO 6468:2002 ('r (A) < 0,40 PS <0.50ónŻ:]

Liczba rrikroorganizmów w 22x2"C jt|/1rnl PN,EN rSO 6222 2004 (A) 10 6-17 PS hez
po 72 niepraw dłowych

zmiatl

0rrz3

Liczba enterokokóW kałowych

Liczba bakteril grupy col

L czba Escherichia coli

jtld100ml PN-EN rso 7899 2 2004 (A)

jtu100ml PN EN ISO 9308 1 2414 12 (A)

jtvl00'rl P\'EN rSO9308 24 4 2 (A)

]tld]00mi - l]czba ]ednostek tworzących ko on e w 100 ml

N DS _ zgod nie z Rozporządzen em Min stra zdraw a z 13 '11 '2015 r W sprawre jakoŚci wody pŻezn aczonel do sp azycia pŻez |dz
(Dz. U z 2015r., poz. 1989)
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W punkcie czerpa nym u konsumenta. jeże Woda jest dezynfekowana ch orem lub jego związkamii Dopuszcza ne stężen e wolnego

ch|oru w zbiorn kU ańagazynującym Wodę W środkach transpońu Ędowego powjetrznego lUb wodnego Wynosi 0,3-0'5 mg/

Wa.tość dopuszcza na' jeze ] nje powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresylvnością korozyjną wody dla rur m edzianych'

Akceptowalny pŻez konsurrrentóW ] bez n eprawidłowych zmian'
Nie musi być oznaczany, ]esli badane jest owo lndeks nadrnanganianowy- utlenianie powinno być przeprowadŻane W ciągu 10 rn n

W lemperatuaze 100 stopni ce|sjusza W środowisku kwaśnym z lrrykorzystaniem nadmangan]anu.
Parametr powinIen być uwzględniony przy ocenie agresylvnych właściwoścj korozyjnych wody

W n'riarę moz] wości bez !]emnego wpływ! na dezynfekcję powinno dązyć się do osiągnĘcia nŹszej Wańośc]

NaLezy spełnić Warunek: Iazotany]/50+lazotyny]/3=<1 ,gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów
(Nor) i aŻotynóW (No,) W mg/l stęzenie azotynów W Wodz e lzdatnionej Wprowadzonej do siecl Wodociągowej lub innych L]rządzeń

dystrybL]cj] nie rnoże przekraczać wańoścl 0' 10 mgl'
WańóĆ oznacza sumę stężeń Wyszczególnionych związków: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(ghi)perylen'

ndeno(1 ,2,3-cd)piren
Wańość odnosi sę do stęzenia pozostałości rnonomeTu w Wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfkacjarni maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru W kontakcie z Wodą; oznaczać W Wodzle pŻesyłanej insta acjam z polich orku Winy !
W miarę rnożliwości bez ujemnego wpłyłVu na dezynfekc]ę powinno dązyć się do osiągnĘcia nusze] Wańości suma THM wańość
oznacza s!r.ę stężeń związkóW trjchlorometan brofi]odich orornetan' dibromoch orometan tribromometan'

Termin "pestycydy" obeimuje organlczne: insektycydy herb cydy, fung cydy, nernatocydy, akarycydy, algicydy, rodeniycydy.

slimicydy a także produkty pochodne (m'in' regu atory wzrostu) oraz ich pochodne rnetabolity a takźe produkty ich roŻkładu i reakcji.

oznaczać jedynie te pestycydy, których występowan a w wodzie można ocŻekiwać' Wańóć stosuje slę do każdego
posŻczególnego pestycydu W przypadku aldryny dieldryny heptachloru iepoksydU heptach oru NDs wynosi0 030 pg/l

Termin pestycydy ' obetmule organ czne: insektycydy herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,

slimicydy' a talae prodUkty pochodne (m'in. regu atory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity' a takŹe produkty ch rozkładu i reakcji

oznaczać jedynie te pestycydy' których występowania w wodzie można oczekiwaÓ Wańość stosuje sę do każdego
poszczegó nego pestycydU W przypadku aLdryny die dryny' heptachloru i epoksydu heptachLorU NDs wynos]0 030 !g/l' Suma
pestycydóW oznacza surnę poszczególnych pestycydóW Wykrytych i oznaczonych ilościowo w lamach rnonitoringu'

Wartóć odnosi sĘ do stęŹenia pozostałośc rronomeru W Wodz e' obljczonego zgodn e ze specyfikacjami maksyańalnego uwaln ania z
odpowiedniego polimeru W kontakcie z Wodą

Paramek pow nien być lwzględn ony przy ocenie agresylvnych Właśc]Wości korozyjnych wody' oznaczana w temperaturze 25oc

Dopuszcza s]ę pojedyncze bakter e Vvykrylvane sporadyczn e, nie w kolejnych próbkach' do 5% prÓbek w ciągU rokU

Norma/proceduaa badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-t,s 4 97 Procedura Badawcza wetqa 07 2dria28.04.2015

K-Lt-5.4-97 1") Proced ura Badawcza wed)a 0/ z d|ia 28.04 201 5 (suma wlelop erśc eniowych węglowodorów
aromatycznych (\ĄWA) jako suma stężeń związkóW: benzo(b)fluoranten' benzo(k)fluoranten

benzo(ahi)pe.ylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

Kll 5 4-94 Procedura Badawcza wersia 05 z dnia 28.04.2015

PNEN tSO 15680 2008 (') sUma trihalometanów (THM) jako sUma stęzeń zW ązków] tr chlorometan, bromod]chiorometan,

dibromochlorrretan, tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002 ('') sUma pestycydóW jako suma stężeń związkóW] 4'4 -DDD; 4'4 -DDD' 4,4 -DDT, a faHcH, beta-HcH'
garnma HCH deta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna. dieldryna, endryna, aldehyd

endryny izodryna heptach or, epoksyd heptachloru endosulfan I endosulfan ll siarczan endosulfanu,

PN-EN 1622:2006 l\,4etoda uproszczona, parzysta,

KJ-I-S 7 -27 Procedura Badawcza wersla 05 z dnia 01 04 2016

objaśnienia:

A - metodyka akredytowana E_Badania Wykonanew ramach,,Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego'
Mieisce wykonania badań TE - teren, Ps Pszczyna
WańościwynikóW badań poprŻedzone znakiem mn ejszości(<) oznaczają uzyskanie Wyniku ponżej dolne] 9ranicy oznacza ności metody

N epewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako n epewność rozszerzoną WspÓłczynnik rozszerzenia k=2 poŻ om ufnośc 95%.

Niepewność rozszerzoną podano dla analizy W przypadku ana1iz m krobio ogicznych i parazytologicznych podano przedz ał ufnoścr uzyskanego
wyniku - wg PKNISO/TS T 9036:201 1

Autoryzował:
lVlW - mgr Magdalena W elgos - Kierown k Dz ałL] Analiz Nieorganicznych

SGS F,:i;l-:a Sp. z o. o,
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--- Koniec dokumentu ------
N n e]szy dokurnent Żosta] Wystaw ony zgodn e z ogólnymi Warunkam ŚWiadczenla LJsług (oWsU slanowlą e]emenl ofer1y dosĘpne są na stlonie

odszkodowań jurysdykcj zawańe W oWŚU
Uslr.]gę zrealizowano W czasie zakrese przedstaw onym w niniejsŻym dokumencie zgodnie z Usta/eniam poczyn]onym ze Zeceniodawcą WedłLJg Jego WskazóWek' ]eśLi
takowe zostały podan e scs Polska s p z o o ponosi od powiedz a ność ]edyn le pEed Zlecen iodawcą; n iI1 iejszy dok u ment n e .^/a n la stlon z rea lizowan a praw i obowiązków
wYn ka]ących z zawartych porozum eń'
WsŻelk e n eautoryzowane zmiany n n e]szego dokLrment!' podrab an]e fałszowan ejego treśc' formy iWyglądu jest nezgodne ipodlega ścigan U w śwetle prawa
Dokument moze byc wYkolzystyĄ^.any l kop owany w całośc kopiowan]e częŚc owe ]est dopusŻcŻalne po uzyskaniu pisemnejzgody
Wszystk e Wyn k badań pomarów zestawione W nlnlejsŻym dokumencie odnoszą się tyko do badanych próbek W przypadk! gdy W dokumence zaznaczono, że plóbki
zostały pobrane przez plzedstawc e a Zleceniodawcy sGs Polska Sp z o o' nle ponoslodpowiedzialnościza pochodzenie sposób pobranla r reprezentawność próbki


