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SPRAWOZDANTE NR F.54.1082.2017
Z BADA( PR6BEK WODY
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Strona 1 z

ZO77 -11-27
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Gmina Zb6jna, 18-416 Zb6jna, ul. tomiyriska 64

ldentYfikator p16bki nadany pner ktienta
(od prdbki nadany pr.€z labor.torium
Xodraj iadres uztdzenia lub i.6dla wody
Miejsce i punkt pobrania

ffi.il.b,..

1

2

7672lFlM

t673lFlM

wodociqg ZMjna
SUw Zbgjna (woda podawana na siea)
2017.11.22 godz. 9:00
bez

2017.11.22 sodz.9:10

zastrzeiei, temperatura wewnatrz termotorhv

woda przeznaczona do spoiycia,
pr6bka dostarczona w naczyni"ci
przy8otowanych przez OL PSSE w tomiy

Opis pr6bki

2077

studnia Nr 2 (woda surowa)

iednorazowa

Oata igodzina pobr.nia prdbki
Strn pr6bki

it

f0-1.e,

1O:OS

Rodrat p16bki

Data wykonania bada

,

1/'r/1

zt-EcENrE/ZAM6WtENtE NR: RpW/8493/2017

Nurner protokolu pobrania probki: brak danych
P16bli pobravdostarcry': przedstawiciel khenta*
Plan pobierania priibek: brak danych
Procedura pobie.ania p16bek: pN-tSO 5G67-5:2003{)
Data itodrina pr.yjecia p.6bek: 2017.11.22 godzina

1

A qoa

woda z ujecia podziemnego,
p16bka dosta.czona w naczyniach
p.zygotowanych przez OL PSSE w Lomiy

.tl.22

Niniejsze sprawozdanie zawiera wvniki badai (lub pomiarow) akredytowanych
oraz badai (lub pomiar6w) nieakredytowanych. wynikj spoza
zakresu akredytacji zostaly oznaczone symbolem ,,N,,.
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Parametr

Kod prdbki

t672lFlM

1,

3

1

7673lFlM

5

PN,EN tSO 7887:2012 metoda D

m8,/l

R

10

i 3rr

20

PN-EN ISO 7027.1:201G09

2

Metnoia

3

Steienie jon6w wodoru lpH)

4

Prrewodnoic w 25.C

PN-tN 27888:1999

Smakrl

PN-72lC-045s7 p. 4.s.1.1.r

Zapachr)

PN-72/C-0/.557I

wytQeeniem p.5.4.

NTU

PN-EN ISO r0S23:2012

pH

z

6

I""""..-Tllm^::ri--.,17

Procedura badawc2:

7

6,s

PN-C-04S7G4:1994

7,5 r 0,1r+
w temp. 25,0'C

- 9,s

2500

us/cm

3.5.1.1.)

poniiej 0,10

1

486

r 52+.

0,58

r 5.*

!

0,07.+

7,6 t O,1'r
w temp. 25,0'C

(19,7)n 485

! 51'r

(19,6)r)

z0
N

20
m&i I NH..

0,50

0,32

r 0,03+.

z0
0,32

10,03..

Autoryzowal:
funkcja, imie i nauf,risto, podpir

t,
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t3 tinopada 2015 .. w spraw. jako3ci wody palrn.czonej
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emwidl'owy<h

normaln'go tapewnia
1.

zhi.n,
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do

spoiFia pner tudri (Dl'

U. r 2015 r. por. 1989),

oic dotyczy daneto o.nacrenia.

id€nMko
wa'to
praMopodobi

szcueSdly tych etapdwle
liczba ,a symbolem liest to

,_
g.
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do trompe

t.boratorium,
itaiqca z niepemoici st.ndardowe, u.pom.oionei pn!2$p6rcrynnik
rozsz.nenia r=2, tr6ry dra ro*radu
sx Pod.na wartoJa ni€pewnorcinie u*trednia erapu pobierania pr6b€k
ootvc:vt ladnei partii-wyrobu/iub(ancji/materiatu, r kt6rych pr6bka
ron.td pobrana.
bya powielane inac2.i nii tytto w catolci.
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