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Laboratorium posiada afcredytacj? na pobieranie probek wody i sciekow oraz na badanie:
temperatury wody/^ciek6w, st^^enia ^elaza ogolnego, st^i^enia azotynow, st?zenia azotanow, st?2enia jonu
amonowego, m^tno^ci, barwy, st^^enia manganu, sumarycznego st^zenia wapnia i magnezu, st?2enia
woinego chloru, st?zenie chloru ogolnego, chloru zwi^zanego, indeksu nadmanganianowego, potencjaiu
redox, p H , st?:ienia chlorkow, przewodnosci elektrycznej wlasciwej, st^zenia siarczan6w(VI), zawiesiny,
BZT5, ChZT, st^zenia azotu Kjeldahla, st?2enia azotu amonowego, st^zenia azotu azotanowego, st^zenia
azotu azotynowego, st?lenia azotu ogolnego, st?zenia ortofosforandw, st?2enia fosforu og61nego, substancji
ekstrahuj^cych si? eterem naftowym, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli, ogobej
liczby mikroorganizmow w temp. 36°C, ogolnej liczby mikroorganizmow w temp. 22X1^ liczby aiterokokow
kalowych, liczby Pseudomonas aeruginosa, liczby bakterii Legionella sp.

Tamowskie Gory, 2018-03-02

RAPORT Z BADAN NR 240/2018
Zleceniodawca:

Gmina Krupski Mtyn
42-693 Krupski Mtyn
ul. Krasickiego 9

Zlecenie numer:

67/2018
woda przGznaczona do spozycia przez ludzi
kontrola jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Badany obiekt:
Cel badania:
Numer probki:

344/5/2018

Stacja Uzdatniania Wody PotQpa, ul. Sportowa 1 - woda
podawana do sieci (kran do poboru wody)
Numer protokotu przyj^cia/pobierania prdbki:
138/2018
Data/godzina pobierania prdbki:
2018-02-26/09:50
Data/godzina dostarczenia prdbki:
2018-02-26/11:45
Stan prdbki:
prawldtowy
Metoda pobierania prdbki:
PN-ISO 5667-5:2003,PN-EN ISO 19458:2007
PrdbkQ pobral:
pracownik laboratorium (Alina Sage)
Prdbke dostarczyt:
pracownik laboratorium (Alina Sage)
Badania wykonano w dniach:
2018-02-26-2018-03-01
Ocena zgodno^ci:
Przeprowadzone badania laboratoryjne analizowanej probki wody nr 344/5/2018
nie wvkazalv przekroczeri najwyzszych dopuszczalnych wartosci oznaczonych
parametrow mikrobiologicznycli, fizyko-chemicznych i sensorycznych okreslonych w
zat. nr lA, 2A i 3B do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
2294).
Miejsce pobierania probki:

K

02 -03- 2018
Rozdzielnik: oryginal: zleceniodawca
kopia:—a/a

E K ^ ^*

is K

iziaUi Laboratonum

Zatwierdzil

Wyniki badaii dotycz^ tylko badanych probek. Raport z badaii moze bye powielony jedynie w calosci. Klientowi przystuguje prawo dozenia skargi w ci^gu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badan.
Obowigzuje od 01.01.2013 r.
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Raport z badan nr: 240/2018, numer probki: 344/5/2018
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Lp.

Nazwa oznaczenia
Temperatura wody/pobranej probki
wody

1

A

X

2

A

X

Barwa

3

A

X

Przewodnosc elektryczna wlasciwa
(25°C) t e m p.21°C

4

A

X

p H , temp. 20°C

Jednostka

Wynik*

"C

13.0±0.7

mg/1

<5

15

| i S/cm

341±10

2500

7.7i0.1

6.5-9.5

5

NA

Oznaczanie zapachu

TON

6

NA

Oznaczanie smaku

TFN

7

A

X

M^tnosc

NTU

8

A

X

St^zenie zelaza ogolnego

9

A

X

St?zenie woinego chloru

PN-77/C-04584

1
(akceptowahiy)
1
(akceptowalny)

mg/1

Metoda badania

Wymagania**

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda EHApl:20I5-06
PN-EN 27888:1999
PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN 1622:2003
PN-EN 1622:2003
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

0.40±0.11

1

60±12

200

PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06

<0.10

0.3

Metoda HACK nr 8021 wydanie 1 z 04/2014

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Jednostka

Wynik*

Wymagania**

1

A

X

Liczba bakterii grupy coli

jtk/100 ml

nie wykryto

0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

2

A

X

Liczba bakterii Escherichia coli

jtk/100 m l

nie wykryto

0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

1[0;4]

bez
nieprawidlowych
zmian

Lp.

3

Nazwa oznaczenia

A

Ogolna liczba mikroorganizmow w
temp. 22 ± 2°C (68 ± 4h)

X

jfk/1 m l

Metoda badania

PN-EN ISO 6222:2004

*- Niepewnosc rozszerzona pomiaru przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%. Dla badan raikrobiologicznych podano przedziai niepewnosci pomiaru przy wspotczynniku rozszerzema k=2 i
poziomie ufnosci 95% wg PKN-ISO/TS 19036:201 i . Dla probek nie pobranych przez Laboratorium niepewnosc wyniku badan nie uwzgl?dnia pobierania.
* ' - NDS - najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2294)
nb - nie badano; A - metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacjl A B 1231; N A - metoda nieakredytowana;
X-DecyzjaPanstwowego Inspektora Sauitamego w Bytomiu nr NS-BW/4567-2-2-12-697/17 z dnia 15.05.2017

Opracowal:

Osoba autoryzuj^ea:
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KONIEC

Wyniki badaii dotyczq tylko badanych probek. Raport z badaii moze bye powielony jedynie w calosci. Klientowi przysluguje prawo zlozenia skargi w ciqgu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badaii.
Obowi^uje od 01.01.2013 r.

