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sPRAWozDANle z ełonŃ NR sB/2o403/o3/2o17
Zleceniodawca

lD:3516

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

Podstawa
Zlecenie z dnia: 2U7-41-20, numer systemowy: 17002461

obszar badań:

obszar regulowany prawnie
dla potrzeb potwierdzenia zgodności
Miejsce poboru

/

etykieta

Woda pitna

WodocĘg publiczny w Kaleniu

045950/03/2017

uzdatnieniu

U

Dane
045950103t2017

Barwa'

brak

pr* p.oi".*i",

20

1

7

-03-09, godz.07: 35

.

Laboratorium

PN-lSO 5667-5:2003, Pl+EN ISO
1o4ąA'rnn'?
19454:2007

/

ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

_

MętnoŚć: brak

1zgodn€

'-nar'onogi"rn;.

Data reiestracii w laboratorium
2017 -03-10, godz.07:

1

0

^\

brak

-

Data rozpoczęcia badań
2017-03-10

Data zakończenia badań

2017-03-16

stan prÓbki w chwili dostarczenia do labÓralor L]m nie bUdzi zestrzeżeń
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Strona nr 2/2

Pszczyna 2017-03-16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR sBt2o4o3lo3t2o17
Oznaczany parametr

pH

Przewodnośćelektryczna
właŚciwa (PEV\ł w temp. 25'c

badawczei

Niepewność

rozszetzona

ti

at I=l!

r0,3

TF

284

r29

TE Ktt

PN-EN ISO 7027:2003 (A)

o,26

r0,08

PS KM

PN-EN ISO 7887:2012 (A)

<5

PS KM

<1

PS KM

<1

PS KM

NTU
mgPVl

Ljczba progowa zapachU (Tot\ł

PN-EN 1622:2006 (A)

Liczba progowa smakLr (TFt{)

PN-EN 1622:2006 (A)

Barwa

045950tD3t2017

PN-EN tSO 1A523 2012 lA)
pS/cm

PN-EN 27888r1999 (A)

N'4ętność

Wyniki badań

ldenMikacja metody

Jednostka

7,4

KM

Amonowy jon (NH.')

mdl
PN EN ISO 1173212007 (A)
PS KM
< 0,05
Liczba bakterii 9r!py coJi
PN-EN ISO 9308 1:2014-12 (A)
PS KM
ItV100ml
0
Liczba Escherich]a Ćoli
itJd100rrll
PN.EN ISO 9308-1r2014-12 (A)
PS KM
0
twolzących
]tK/'lUUml - llczba jednostek
lednostek twoŻ
acvch koionie V
nl
NDs - zgodn]e z Rozporządzeniem Ministra zdrcwia 213.11.2o15 f. w sprawie jakościWody przeznaczonej do s poŻycia pŻez |udzi
(Dz. U z 2015r., poz. 1989)
Parametr powinien być uwzględn]ony przy ocenie agresyłvnych właściwości
korozyjnych wody'
Akceptowa]ny pŻez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian'

DopusŻcŻalne
wańąści(Nos)

wskźników

6,5-9,5t'3
<

2500 5)

7) Ż3

ś0'50

0r)zr
0

Paramek powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości
korozyjnych wody; oznaczana w tempelaturze 25oc
DopUszcza się pojedyncze bakterie Wykrywane sporadycŻnie' nie W koiejnych próbkach' do 5% próbek w ciągu roku

Norma/procedura badawcza
PN-EN 1622r2006

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
Metoda up'oszczona' parzvsta wvbór n|ewymuszonY

objaśnienia:
A - metodyka akredytowana
M]e]sce wykonania badań: TE - teren; Ps ' PsŻczyna
WartościWyników badań popąedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają lzyskanle wyniku poniżej dolnej g.an]cy oznaczalności metody'
Niepewnośćrnetody badań flzyko-chemicznych określono jako niepewnośćrozszerzoną. Współczynnik rozs zelzenia k=2; poziom ufności 95%
Niepewnośćrozszeżoną podano dla analiŻy'
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------ Koniec dokumentu -----Niniejszy dokumeni zostal Wystawony zgodn e Ż ogó nymiWalunka.|

L]słl]g

stanową e ernent ofe.ty dostępne są na stronle

odszkodowań jUrysdykc]i zawańe w oWŚU
lakowe zosta' podane scs PolskaSp zoo ponosiodpow edzlalnośćjedynle pzed Żleceniodawcą n ne]szy dokLrment ne zwa]nla stron z reallzowanla praw
obowlązkóW
Wynika]ących z zawalrych porozunrleń
Wszeke n eautoryzowane zm any n ne]szego dokument!. podrabanie falszowane]ego treśc. formy ]Wyg]ądu
]est nlezgodne ipodlega śclg.n u W sw]ete prawa
Dokumenl może byc wykorzystywany kop owany w ca]ości koplowan e częściowe
]est dopuszcza|ne po uzyskan U p semne] zgody
Wszystkie wyn k badań pomlaróW zestaw one w nlnle]szym dokumenc e odnoszą slę ty ko do badanych prób€k W p2ypadkU. gdy W
dokumenc e Żaznaczono' ze probkl
zostały po brane p rzez przed stawiciela Z ecen iodawcy. s G s Polska s p z o o n ie ponosi od pow edz a noścl za poch odzen e spoioo po
lran la fepleŻentatywnośc próbki

