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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/06997/02/2015
Zleceniodawca

ID: 4984

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchów
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2015-01-12 nr 2/2015, numer systemowy: 15001140
Cel badań:

obszar regulowany prawnie

Opis próbek
Nr laboratoryjny
próbki

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcy

Próbka:

042116/02/2015

Wodociąg Publiczny Tuchów - ujęcie powierzchniowe
Ośrodek Zdrowia Siedliska

Woda uzdatniona

Dane związane z pobieraniem próbek
Nr laboratoryjny
próbki

Data pobierania

Próbkobiorca

Metoda pobierania

042116/02/2015

2015-02-16, godz.09:05

Przedstawiciel Laboratorium

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
Barw a: brak

Plan pobierania:

Mętność: brak

Zapach: brak

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium
2015-02-17, godz.07:10

Data rozpoczęcia badań
2015-02-17

Data zakończenia badań
2015-02-20

Uwagi
Stan próbki w chw ili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń

Sporządził:
inż. Joanna Caputa
...........................................................
Specjalista ds. projektów środowiskowych
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pH
Chlor w olny
Przew odność elektryczna
w łaściw a (PEW) w temp. 25°C
Glin (Al)
Mętność

-

Identyfikacja m etody
badaw czej
PN-EN ISO 10523:2012 (A)

mg/l

KJ-I-5.7-27 (A)

mS/cm

Wyniki badań Niepew ność
rozszerzona(U)

Autory zował

Jednostka

Miejsce
wy k. badań

Oznaczany param etr

Dopuszczalne
w artości(NDS)
w skaźników

±0,3

TE

MW

6,5 - 9,5 5) z.3

-

TE

MW

≤ 0,3 2) z.4

MW

≤ 2500 6) z.3
≤ 200

042116/02/2015

8,1
< 0,05

PN-EN 27888:1999 (A)

480

±48

TE

mg/l

PN-EN ISO 17294-2:2006 (A)

33,8

±3,4

PS

MW

NTU

PN-EN ISO 7027:2003 (A)

< 0,10

-

PS

MW

≤ 1 4) z.3

mgPt/l

PN-EN ISO 7887:2012 (A)

MW

≤ 15 4) z.3

<5

-

PS

Liczba progow a zapachu (TON)

-

PN-EN 1622:2006 (A)

<1

-

PS

MW

- 4) z.3

Liczba progow a smaku (TFN)

-

PN-EN 1622:2006 (A)

<1

-

PS

MW

- 4) z.3

MW

≤ 0,7 4.z.2)

Barw a

Suma chloranów i chlorynów

mg/l

PN-EN ISO 10304-4:2002 (A)

0,24

±0,06

PS

Amonow y jon (NH4+)

mg/l

PN-EN ISO 11732:2007 (A)

0,13

±0,03

PS

MW

≤ 0,5

Azotany (NO3-)

mg/l

PN-EN ISO 13395:2001 (A)

8,01

±1,61

PS

MW

≤ 50 2) z.1

Azotyny (NO2-)

mg/l

PN-EN ISO 13395:2001 (A)

< 0,03

-

PS

MW

≤ 0,5 2) z.1

0

-

PS

MW

0 1) z.3

0

-

PS

MW

0

0

-

PS

MW

0

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100ml

Liczba Escherichia coli

jtk/100ml

Liczba enterokoków kałow ych

jtk/100ml

PN-EN ISO
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
PN-EN ISO
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
PN-EN ISO 7899-2:2004 (A)

PS MW
Liczba Clostridium perfringens
jtk/100ml
Dyrektyw a 98/83/WE z dn. 3
0 2) z.3
0
łącznie ze sporami
listopada1998 r. (A)
jtk/100ml - liczba jednostek tw orzących kolonie w 100 ml
U - niepew ność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepew ność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.
Niepew ność rozszerzoną podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedział ufności uzyskanego
w yniku - w g PKN-ISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrow ia z 29.03.2007 r. w spraw ie jakości w ody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)
5) z.3
Parametr pow inien być uw zględniony przy ocenie agresyw nych w łaściw ości korozyjnych w ody.
2) z.4
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli w oda jest dezynfekow ana chlorem lub jego zw iązkami.
4) z.3
Akceptow alny przez konsumentów i bez niepraw idłow ych zmian.
4.z.2)
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli w oda jest dezynfekow ana dw utlenkiem chloru.
2) z.1
Należy spełnić w arunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie w artości w naw iasach kw adratow ych oznaczają stężenie azotanów i
azotynów w mg/l, ponadto stężenie azotynów w w odzie w prow adzanej do sieci w odociągow ej lub innych urządzeń dystrybucji nie
przekraczało w artości 0,10 mg/l
2) z.3
Należy badać w w odzie pochodzącej z ujęć pow ierzchniow ych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
w artości, należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrow ia ludzkiego w ynikającego z obecności innych mikroorganizmów
chorobotw órczych.
1) z.3
Dopuszcza się pojedyncze bakterie w ykryw ane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.
6) z.3
5) Parametr pow inien być uw zględniony przy ocenie agresyw nych w łaściw ości korozyjnych w ody. 7)Oznaczana w temperaturze
25oC

Identyfikacja metody badawczej
KJ-I-5.7-27
PN-EN 1622:2006

Zastosowana procedura badawcza
KJ-I-5.7-27 Procedura badaw cza w ersja 03 z dnia 15.06.2011
Metoda uproszczona, parzysta, w ybór niew ymuszony
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Objaśnienia:
A - metodyka akredytow ana
Miejsce w ykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartości w yników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie w yniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
Autoryzow ał:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierow nik Działu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu -----Niniejszy dokument został wy stawiony zgodnie z Ogólny mi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU stanowią element of erty , dost ępne są na stronie:
http://www.sgs.analizy srodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia doty czące odpowiedzialności,
odszkodowań i jury sdy kcji zawarte w OW ŚU.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawiony m w niniejszy m dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczy niony mi ze Zleceniodawcą i wed ług Jego wskazówek, jeśli
takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedy nie przed Zleceniodawc ą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków
wy nikający ch z zawarty ch porozumień.
Wszelkie nieautory zowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i f ałszowanie jego treści, f ormy i wy glądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może by ć wy korzy sty wany i kopiowany w ca łości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzy skaniu pisemnej zgody .
Wszy stkie wy niki badań i pomiarów zestawione w niniejszy m dokumencie odnoszą się ty lko do badany ch próbek. W przy padku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy , SGS Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, spos ób pobrania i reprezentaty wność próbki.

