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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A

Podstawa
-01-20,
.
17002461
z
2017
numer
systemowy
Zlecenie
dnia.
obszar reg ulowany prawnie
dla potrzeb potwierdzenia zgodności Z Wymaganiami
cel badań:
Nr laboratoryjny

WodocĘg publiczny

045953/08/2017

W

[Jiecie oo uzdatn

ien iu

Dane

tem

Próbkobiorca

Nr laboratoryjny

2017-08-08, godz.a7.4A

045953/08/2017

]

Przedstawiciel Labolatorium

Metoda pobierania

PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
194582007 (A

wykonana podczas pobierania próbki

Ocena
Balwa'brak

Woda pitna

skarbkowej

Zapach h.ak

Męlność:brak

zgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium
2017-08-09, godz.07:10
s,"n paoł *

"_'ru'l'

SGS

U1.24E

*o.

N:Ł

irt.

Ja;r

Kaz,n)jerra 3

Lab.r.i.rii.m'860005608
Srodcwiskowe
E'|1_:|..:rrL łt, He:l:h & s;frtV

43-20! F,.:: ....a, ui. Cr,-szv.si.a-S2a
t.l' 3Ź "l,{sŹ500; tal' 32 iĄ720,-2

Data zakończenia badań

2017-08-09

r* ool.-oo'tor .r'' _'. o-ł- ,asl'rzeze"

F.;t:1.:a Sp. z o. o.

Wnrsz.a-,

badań

Data

2417-08-11

Uwagi

--

Sporządzł:

mgr Anna okręta

\ ,ll"Li[r'u-l
Specjalista ds pro]ektóW środoWiSkowych

W

oryg nał potw erdzony własnoręcznym podpLsem

ll

r,

rri

.'

nr iili j I r

I

lr l,\

Pszczyna 2017-08-14
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SBIT 4'1140812017
Oznaczany

paramek

..

ldenMikacia metody

Jednostke

badawcze.l

-

pH

PrzewodnoŚć e ektryczna
Właściwa(PEW) W temp

prS/cm

Jvyniki

badań _..

45953/08/2017

PN-EN tSO 10523 2012 (A)

7,6

10,3

PN-EN 27888 1999 (A)

3BB

r39

25"c
PN-EN tSO 7027 2003 (A)

Mętność

<

0,'10

PN-EN ISO 7887:2012 (A)

<5

L czba progowa zapachu (TON)

PN EN 1622 2006 (A)

<1

L czba progowa

PN EN 1622 2006 (A)

<1

.

smak! (TFN)
mdl

Liczba bakterii qrupy co

rso r 5923-1

00rn
itlł]00rn]
.rk

i

Liczba Escherichia coll

.-,^.t E

:]:r:j:::
rozszerŻona

10,09

o,44

20 r3 (A)

HT 6i
'9Bł

TE KM
TE KM
PS
PS
PS
PS
PS

oopuszczalne
wartościNDs
wskażników

KM
KIU

KM
KI\,'I

KN,I

PN-EN lso 9308'1:2014 12 (A)

25'c

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

1622:2006

Metoda uproszczona' parzysta' Wvbór n ewymuszonv

-

objaśnienia:

A

0,50

_

Norma/procedura badawcza
PN_EN

<

PN-FN ISO9J08-1 201a 12(A\

llczba iednostek h'orzących kolonie w 100 ml
N Ds - zgod n e z Rozporządzeniem N/] injstra Zd row]a z 1 3' 11 .201 5 r W sprawie ]akości wody przeznaczonej do spozycia przez ludŻi
(Dz U 22015r poz. 1989)
korozyjnych Wody
Parametr powin]en być Uwzględn ony przy ocen e agresyłVnych właściwości
Akceptowa ny przez konsumentÓW i bez niepraw dłowych zrn an'
korozyjnych Wody] oznaczana w ten]peraturze
Parametr powin en być uwzględnlony przy ocenie agresylvnych właściwości
Dopuszcza się pojedyncze bakterie Wykrywane sporadycznie' nle w ko einych próbkach do 5% próbek w ciągL] rokU

jtk/100ml

65-95'.r

<2500' łzr

metodykaakredytowana

TE ' teren, PS - Pszczyna
Wańościwyn]kóW badań popŻedzone znakier. mniejszośc] (<) oznaczają uzyskanje wyniku ponizej dolne] granicy oznaczalności rr]etody'
Niepewność rnetody badań fizyko-chemicznych okreś ono jako niepewnośćrozszeżoną' Współczynnik rozszerŻenia k=2 poziom Ufności95%.
NiepewnośĆrozszeŻoną podano dla anaizy
l\,4ie]sce Wykonania badań]

Autoryzował:
K[,4 -

mgr ]nz' Marcin Kuś- K]erown k operacyjny Laboratorium
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