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Nr laboratoryjny

cel badań:

045962t05120',t7 Wodociąg pu bliczny w Studziankach Woda pitna
Siec wodociaoowa Siudzianki 2

Nr laboratoryjny Data pobierania PróbkobiorGa Metoda pobierania

o4s9621O512017 2017 -05-12, godz.08:30 PŹedstawiciel LaboratoriUm PN-lSO 5667 5:2003. PNIEN ISO

Dane

194582007

Ocena organ Wykonana podczas pobierania próbki

Batua brak Mętnośc: brak zapach. bńk

Plan pobierania: rzgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium Data rozDoczecia badań Data zakończenia badań

2017 -O5-12, godz. 17.50 2017-05-12 201'7-45-25
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Oznaczany palametr tJednostka
ldentyfikacja metody

badawczej

Wyniki badań i

< 0,05

Dopuszczalne
wańości (NDs)

wskźników

Chlor wolny

ołoł (Pb)

Sod (Na)

Arsen (As)

Se en (Se)

Antymon (Sb)

ChLorkl (Cr)

mdl KJ-t-s 1 ,27 \A)

PN-EN ISO 17294-2r201 6-11

(A),(E)

PN EN rSO 17294-2 2016-11
(A),(E)

pg/l

<03r) }24

Ś 10

ś5

< 2O5, L'

< 1,0

< 1,0

< 2,0

< 1,0

ś50

7,90 10,79

Ś 200

lrg/l

pg/l

JgA

PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1
Ś 10

< 10

ś5

Ś 25o 5' '3

mdL PN-EN rSO 10304- r 2009 (A)

PN EN ISO'17294-2:2016-1 1

ms/l PN-EN ISO r0304-l 2009 (A)

PS MW < 25A 5) L3

ś15
<11)13

+28

17,4 13,5

r0.04o,17F uorkl(F )

65-9,55)'r
TE MW <25A0.) 7) '3ps/cm PN-EN 27888 1999 (A)

PN-EN lsO 1 7294-2:2016-11

PN-EN ISO 17294-2:2016 11 < 0,30
(A),(E)

PN-EN ISO 1 7294-2r2016-11

< o,o50 D5 |v]W Ś 1PN-EN 1483 2007 (A)

lrg/l :PN EN ISO 17294-2:2016-11

PN-EN rSO 17294-2 2016-11

PN-EN ISO'17294 2:2016-11

PN EN rSO 17294-2 20',l6-11 .PS

PN EN ISO 17294-212016-11

PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 137s arczany (sol'Ż)

iN,4ętnośc PN-EN rSO 7027 2003 (A) < 0,10

PN-EN LSO 7887 2012 (A) <5Barwa

L]czba progowa zapachu (Tol\ł

Liczba progowa smaku (TFt'ł

PN-EN 1622:2006 (A)

PN-EN 1622:2006 (A)

1 ,30Utlen alnośc z KMno! (lndeks

nad rną]gglglo:yl -'
PN-EN ISO 8467r200'l (A)mg/

B.omiany ps/l PN-EN rSO 15061 2003 (A) < 5,0 <103)Z'Ż

Amonowy ion (NH4') PN-EN SO 1r732 2007 (A) 0,06 10,02 ś 0,50
mgr'

Azotany (N03 )
<450 <50?lŻ,

mdl PN EN rSO r3395 2001 (A)

ńqI PN EN rSO 13395 2001 (A)
_.::-
<003 <o50ł.,

AŻotyny (No, )

PN_EN lso 14Ąa3-2 2a12 (A) ś50
Cyjanki pg/l

Benzo(a)piren

surna w elop erścien owych
WęgloWodoróW aromatycznych

KJ-L-s 4-97 (A) < 0,006 ś00T0p9l
< 0,10 3r"

!q/l KJ-r-s 4-97 !) (A) <o024
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Ch orek winylu

1,2 D chloroetan

S!ma trichloroetenLr i

tetrachloroetenu

rJednostka

pg/

lgl

Itldl rn

, Wyniki badań

Oznaczany palametr
I

I

l
l

ldentyfikacja metody
badawczej

PN-EN 14207:2005 (A)

PN'EN ISO 15680r2008 (A)

PN-EN rSO '15680 2008 (A)

PN-EN ISO 15680:2008 (A)

PN-EN ISO 15680:2008 (A)

PN-EN tSO 1568012008 o (A)

PN-EN rSO 6468 2002 (A)

PN-EN ISO 6468:2002 1"') (A)

PN-EN rSO 6222 2004 (A)

Dopuszczalne
wańcścilNDs)

wskźników

p9/l

pg/l

ps/l

ps/l

psl

pg/l

pg/l

lrg/

ps/l

lig/l

$91

l1g/l

pg/l

ps/l

ug/

rrg/l

< 0,060
< 0,50

< 0,075 ś o,10l) "
<010r)Z'?

ś 1,0

śo50])4r z'Ż

<1OO3r'e)12

Ś 0'10 6r"

< 010 ą .,

ś 0,10 6) "

<o106)Ż'

ś00306].'

Ś 0,10 b).,

< 0'10 6) z'

< 0,90
< 2,OO

< 0,20

< 16suma trihalometanów (THM)

4 4 -DDD (Pestycyd) PN-EN ISO 6468r2002 (A) < 0,020

4 4 -DDE (Pestycyd) . PN-EN tSO 6468 2002 (A) < 0,020

4,4 -DDT (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020

PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020

garnma-HCH (Lindan) (Pestycyd) PN-EN rSO 6468 2002 (A)

delta-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 (A)

:1!!""1!-!"v9
Dieldryna (Pestycyd)

PN-EN ISO 6468:2002 (A)

PN-EN ISO 6468:2002 (A)

Endryna (Pestycyd) PN-EN tSO 6468 2002 (A)

Aldehyd endryny (Pestycyd) PN-EN ISO 6468r2002 (A)

Heptach or (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 (A)

Endosu fan beta (ll) (Pestycyd)

Heksachlorobenzen (PestycYd)

pg/L

pg/l

pg/l

pg/l

}1g/l

pg/l

PN EN rSO 6468 2002 (A)

< 0,020
Endosulfan alfa (l) (Pestycyd)

PN-EN ISO 6468:2002 (A)

Siarczan endosu fan u (Pestycyd) PN EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020

Metoksychlor (Pestycyd) PN-EN rSO 6468 2002 (A) < 0,020

PN-EN ISO 6468 2002 (A) < 0,020

< 0,020
< 0,020
< 0,020
< 0,020
< 0,020
< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020
<040

Ś 0 030 6r"

<0106)z,

ś o.10 6]"

<0106)/'

Ś0]0'j\.,
.0,50 6 - "

Pentach orobenzen (Pestycyd)

surna pestycydóW

Llczba mikroorganizmów \,! 22!2'C
pa 72h

1126 PS MW hez
n epraWidłowych

zmian

Ps MW ś 0,10 6).'lls/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020
Ps MW ś 0.10 6r.'

PS MW ś010ł.'

1rg/l PN EN ISO 6468:2002 (A) <O,O2O : - Ps MW to,fot.,

Epoł.yo nuptu"r' ol.u (Pestycyd) pa PN EN lso 6468:2002 (A) < o,o2o _ Ps MW ś 0'030 6]"

PS MW <o1n5z2

Ps MW Ś0106lr,

Liczba enterokokóW kałowych Jtle l00r PN EN ISO tA99'2 ?044 (A\

L czba bakterii gruPy col jtldl00mL PN EN ISO 9308-1 2A14 12(A) o lrŻ]

I czba Escher chia co 00'nl P\ EN ISO 0308- ?A a '2 (A)

jtk/loo.nl liczba jednostek hłorzących kolonie w 100 ml

NDs - zgodnie z Rozporządzen em I\lin stra zdlawia z 1311 2015 r w sprawie ]akośc Wody przeznaczonej do spozyĆia prŻez udzi

(Dz U z 2015r., poz. 1989)
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Lab.'rłt.r;Lim Ś.odowjskowe
En;:,r,lilgł1' 5ę3;'h 6 5.1.tv

43-201 P:2i..,:ra, ul. C tcszv\s?-; S2a(.,' 3l .l4sŹsoo; fax| 32 iĄ72o12



Strona nr 4/5

sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/45134/05/2017

Pszczyna 2017 -05-25

W pL]nkcie czerpalnym u konsumenta' ]eżeli woda ]est dezynfekowana chlorem ]ub jego zwrązkarnl; DopLJszczaine stęzenle Wolnego

chloru W Żb ornikLl magazynUjącym Wodę w środkach transpońU ądowego' powietrznego ub wodnego Wynosi 0,3-0.5 mg/]

Wańóć dopuszczalna, ]eŹeli nie powod!]e zrriany barwy wody spowodowanej agresy/Vnośc ą korozyjną Wody d]a r!r rniedzianych

Akceptowajny przez konsumentóW i bez n]eprawidłowych zmian

Nie mus byc oznaczany ]eśli badanejest owo' lndeks nadmanganianovvy- L']tlenian e pow nno byc przeprowadzane w ciągL] 10 min.

w temperaturze 1oo stopni celsjusza w środowisku kwaśnyrr z wykorzystaniem nadmanganlanu'

Parametr powin en być uwzględniony przy ocenie agresylvnych WłaŚciwośc korozyjnych Wody

W miarę mozliwości bez ujerrrnego Wpł}'wu na dezynfekcję powinno dązyc sę do osiągnięc a ntrszej wańości

Należy spełnić Warunek: lazotany]/5o+lazotyny]/3=<1,gdzie wańości w nawiasach kwadratowych oznacza]ą: stężen e aŻotanów

(No.) iazotynów (Nor)w mg/l stęzenie azotynów w Wodz e uzdatnionej Wprowadzone] do s eciwodociągowej lub innych urŻądzeń

dystrybucji nie moŹe pŻ ekraczac wartośc] 0' 10 m9]'
Wańość oznacza sumę stężeń Wyszczegó nionych związkóW:

ndeno(1,2,3-cd)piren.

benzeno(b)f !oranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(ghl)pery en

WańoŚć odnosi się do stęŹenia pozostałości monomen] w wodzie ob czonego zgodn e ze specyfikac]am raaksymalnego lwalniania z

odpowiedn ego polimerL] wkontakciezwodą oznaczaĆ w Wodzie przesyłanej nstalacjamiz polichlorkLl Winylu

W m arę mozliwośc bez u]emnego wpływu na dezynfekcję powin no dązyć się do osiągn ęcia nższej Wartości suma TH M - Wańość

oznacza sumę stężeń ŻWiązkóW] trichlorornetan, bromodich oron]etan dibromochlorometan, tribromornetan'

Termin "pestycydy" obelmuje organ czne: lnsektycydy, herbicydy, fung cydy, nernatocydy, akarycydy. algicydy rodentycydy

slimicydy a także produkty pochodne (m in' regulatory Wzrostu) oraz ch pochodne metabolity' a talee produkty ich rozkładu i reakcji

oznaczać jedynie te pestycydy' których występowania w Wodz e moŻna oczek wać. Wańóc stosu]e sĘ do kazdego

poszczególnego pestycydu' W przypadku a]dryny, dieldryny. heptachlor! iepoksydu heptachloru NDs Wynosi0'030 pg/]'

Term in "pestycydy obejrnuje organiczne: insektycydy herbicydy' fungicydy nematocydy, akarycydy, a gicydy rodentycydy

sli..icydy' atakże plodukty pochodne (m'in regulatory wzrostu) orazich pochodne metaboLty atakże produkty ch rozkładu reakcji.

oznaczac jedynie te pestycydy. których występowania w wodzie rńożna oczekiwać' Wań6ć stosuje sę do każdego

poszczególnego pestycyd! W przypadku aldryny, dieldryny heptach oru iepoksydu heptachloru NDs Wynosi0,030 pg/l. sUma

pestycydóW oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykMych i oznacŻonych ilościowo W rarnach monitoringu

Wańość odnos się do stężenia pozostałości monorneru w Wodzie' obIiczonego zgodnie ze specyfikacjami maksyrnalnego Uwaln]ania z

odpow edniego po imeru w kontakcLe Ż Wodą

Parar]aetr powin en być uwzględniony przy ocenie agresylvnych właściwośc korozyjnych Wodyi oznaczana w temperaturze 25'c

DopusŻcza się pojedyncze bakter e Wykrywane sporadyczn]e' nie w kolejnych prÓbkach, do 5% próbek w ciąg! rokL]

No.ma/procedura badawcza

KJ-r-s 4 97

KJ-t 5 4-97 1"r

KJ-t 5.4,94

Procedura Badawcza

Procedura Badawcza Wels)a o7 z di a 28 04 2015 (Suma wie opierśc eniowych węglowodoróW

aromatycznych (VWVA) ]ako surna stężeń związków: benzo(b)fluoranten' benzo(k)fluoranten'

ProcedLrra Badawcza wersja 05 z dnia 28 04 2015

suma trlhalometanów (THNil) ]ako s!rna stęŹeń związkóW: trichLorometan. bromodichlorometan,

07 z dn a28.44 2415

PN-EN ISO 15680:2008 o

PMEN ISO 6468:2002 1")

l-]!F!l9?3 2099-- 
-- 

_ 
!9!s_!g'o:a91ojj:ParĘ!1 j-y-Ę1-rcjaT!:a91y

K}l-5.7-27 Procedura Badawcza wers a 05 z dn a 01 04 20]6

objaśnienia:

A - metodyka akredytowana E-BadaniaWykonaneWrarnach'ListybadańprowadzonychWramachzakresUelastycznego'
Miejsce Wykonan a badań] TE teren Ps Pszczyna
Wańośc Wyników badań poprzedzone znak em rnnielszości (<) oznacza]ą uzyskan e Wyn]kU ponŻej dolnej granrcy oznaczalnośc metody

Niepewność rnetody badań fizyko'chemicznych określono jako n epeWność rozszerzoną' WspÓłczynnik rczsze(zen1a k=2: paŻon ufności 95%

Niepewność rozszerzoną podano d a analizy W przypadkU ana z m krobio ogicznych parazytolog cznych podano przedz ał Llfności Uzyskanego

wyn ku - wg PKN-ISO/IS 19036 201 1

Autoryzował:
MW mgr lMagdalena Wielgos K erownik Działu Ana iz Nieorganicznych

dibromochlorrnetan tribromometan

suma pestycydóW jako suma stężeń związkÓW 4'4' DDD; 4.4' DDD; 4'4 -DDT, a faHcH, beta-HCH'

gamma-HcH. delta-HcH, pentachlorobenŻen' heksachlorobenzen aldryna' dieldryna' endryna, a dehyd

endryny, izodryna' heptachlor' epoksyd heptachloru. endosu]fan l endosulfan ll' siarcŻan endosUfanu,

-_ '- rn9!9!ry9!lq
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--- Koniec dokumentu ---
N n e]szy dokument został \Ąrystawony zgodnie z ogólnym WarUnkam s|a'lowlą e e-e_I oten oosep1e są 'a s!oriel]sług

odszkodowań l]urysdykc]i zawarte w oWŚU
U sługę zrea izowano W czas e l Żakresie przedstawionym W n n e]szym dok! menc e zgod n e z uslalen a ml poczynionym Że Zlecen odawcą l Według Jeg o ws kazóWek jeś

tako;e zosta]y podane scsPoskasp zoo ponos od powiedzialn ośc ]edyn e pżed Z eceniodawcą' niniejszy dokl]ment nle zwa n a stron Ż rea izowana praw obowązkóW
,łyn ka]ących z zawańych porozunr eń
Wszekie nleauloryzowane Żm any n n ejszego dokLrment! podrab an e ifałszowan e lego treści folmy lWyg]ądu ]est nieŻgodne podlega ścigan U w świete prawa

Dokumeni moŻe bvć wykorzysvwany koplowany w całości kop owan e częśclowe ]est dopuszcza ne po uzyskanl! pisemne] zgody

WszystkeWrynrk badań pomiaróW zestawone w n neiszym dok!mence odnoszą sętylko do badanych próbek W p.zypadku gdyW dokumencie zaznaczono' ze próbkl

zostaly pobrane przez przedstawcea Z eceniodawcy SGS Polska sp zoo n e ponos odpowiedzialnośc]Ża pochodzene sposób pobrana lreprezentatylvnośÓ próbki


