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Zleceniodawca

lD: 3516

Gmina Sadkowice
Sadkowice 1294

Zlecenie z dnia. 2017 -01-20, n umer systemowy: 17042461
obszar regulowany prawnie
dla potrŻeb potwierdzenia zgodności z Wymaganiami
Miejsce poboru

/

Próbka:

etykieta

Woda pitna

Wodocąg publiczny

045952t04t2017

SieĆ

W Skarbkowe]
owa Skarbkowa I

tem

Dane
Nr laboratoryjny

Data pobieranla

Próbkobiorca

Metoda pobierania

045952t08t20'.l7

201 7-08-08, godz.07:55

Przedstawiciel Laboratoriu m

PN ISO 5667-512003. PN-EN ISO
19458.2007

próbki

Ocena organoleptyczna wykonana
Barwa

Zapach: b.ak

brak

Plan pobierania: lzgodnie z harmonogramem
Data
w laboratorium
201 7-08-09, godz.07:
stan próbkiW

0

chw

1

0

Data zakończenia badań
2017,08-11

badań
2017-08-09

dostarczenia do laborator]um nie budzi zastŻeżeń
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oŻnaczany parametr

Jednostka

pH

ps/cm

PrzeWodność eleklryczna

mgPVl

Barwa
Llczba progowa zapachu (TO19
L cŻba progowa

s..aku (TFl9

PN-EN ISO 10523:2012 (A)

7,5

rO

PN-EN 27888:1999 (A)

464

t:47

<

<5

PN-EN r 622 2006 (A)

<1

PN-EN

<1

r

622 2006 (A)

]tlł100ml

<

rE KM

3

TE KM
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

0,10

PN-EN rSO 7887.2012 (A)

iSO 15923 1:2013 (A)

mdl
Liczba bakterii grupy coll

badawcŻej

PN-EN ISO 7027:2003 (A)

NTU

N'4ętność

"!! Eę
' 9
s;

ldentyfikacja metody

0,05

PN EN lso 9308-1]2014-12 (A)

KtVl

Dopuszczalne

wańości,*.",

wskźników
6,5 - 9,5 5),3
< 25OO 5) 7).3
< 1ar

';

KM
KM
KIV]

KM

Ś 0,50

KM

KM
00ml PN-EN ISO 9308-112014-12
Liczba Escherichia coli
_
jtU100ml ijcŻba iednostek h^r'orzących kolonie W 100 l.nl
NDs _ zgodn e z Rozporządzeniem l\,4in stra zdrowia z 13 11 2015 r. w sprawie jakościwody przeznacŻonej do spozycia pŻ ez ludzi
(Dz. U z 2015r poz. 1989)
korozyjnych Wody
Parametr powin en być uwzględn ony przy ocen e agresyvvnych właściwości
Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian'
korozy]nych Wody] oznaczana w ten]peraturze 25'c
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresylvnych właściwości
próbkach. do 5% próbek w ciągu rokU
pojedyncze
W
kolejnych
Wykrywane
sporadyczn
e'
nie
bakterre
Dopuszcza się

Oata, wersja i/lub informacje dodatkowe

Norma,/procedura badawcza
oN-FN '622

2006

Melooa Jp'osŻcŻona' pa'zysta' wybÓr

_iewymLszonv

----

-

ob'iaśnienia:
A - rnetodyka akredytowana
Mie]sce wykonania badań: TE teren Ps - Pszczyna
Wańości wyników badań poprzedzone Żnak em mn e]szoŚci (<) oznaczają uzyskanie wynikU pon]Źej do]nej granicy oznaczaInośc metody.
Niepewnośćmetody badań f]zyko cherń cŻnych określono jako niepewnośćlozszerzoną Wspó1czynn]k rozszerzenra k=2. poziorr ufnośc 95%
Niepewność rozszerzoną podano d a analizy
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