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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

'ł•enłnt:

()biekt badań:

q anłornłdowy Zakład Komunalny w Niegosławicach,

67-312 Niegosławice 55,

Stara Jabłona, •cic. studnia nr I anali/ăi wod odawane• do sieci,

woda odawana do sieci

I)ata obierania róbek:

Data 'Cia ud)bek do badań:

Stan róbki:

Numer s rawo'/(lania:

Data w dania z badań:

Wskaźniki

pl l,
(stężenie jonów wodoru)

Barwa,

S M •tn04ć,

*S Przewodnoć,ć el.wł. w 25'(',

s l.„iczba rogowa achu.

s Liczba rogowa smaku,

Ogólna liczba drobnoustrojów

w 22 o c. Metoda płytkowa (posiew

n*
Liczba bakterii z grupy coli.

Metoda filtracji membranowej

Liczba Escherichia coli

Metoda filtracji membranowej

Liczba enterokoków kałowych

1 4.04.202()

bez. /iłstrzeżeń

058/2020-7

20.02.2020

Nr rotokolu obierania:

I)ata nłkończcnia badań:

Ilość stron s rawozdania:

Kole n numer stron
Ilość czników:

Jednostki

mg /l Pt

1.S/cm

jtk/l ml

jtk/l ml

jtk/l()() ml

jtk/100 ml

Metody badawcze

PN EN ISO 10523:2012

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D

PN-IŁN ISO 7027-i :2016-09

PN-EN 27888: 1999

d, Il z dnia 05.01.2015

PB -1 1 wyd. Il z dnia 05.01.2015

PN-EN ISO 6222:2004

Załącznik nr I

PN-EN ISO 9308-1:2014-

:2017-04

Zale cznik nr I

PN-EN ISO 9308-1:2014-

12+Al :2017-04

/.ałî cznik nr I

PN-EN ISO 7899-2:2004

Zalqcznik nr I

292/2020

20.02.2020

Próbka

nr 687/2020
7,8

(temperatura pomiaru

16,1 oc

5

414

o

0

0

Metoda filtracji membranowej

Próbk wod obrano ,odnic z. PN-ISO 5667-5:2017-10 , PN F.N-ISO 19458:2007

Próbkę' pobrał l,ukas: Sosnowski pracownik Laboratorium Lkosystemy J'/ • Zielona Góra.
tl.iczba progowa zapachu - zapac/ł akceptołvalny dla laboratoryjnego zespołu oceniajqcego,

Pomiaru przewodności elektrycznej właściwej dokonano z użyciem konduktometru posiadajqcego kompensację wpływu temperatury.

Znak „ ” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości. która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej

badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarłe w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254 ” wydanym prze:

Polskie Centrum Akredytacji
S -badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi prze: PP/S Zielona Góra (decyzja nr : dnia 23. ()5.2()19).

a badanie akredytowane u podwykonawcy , nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi

decyzji nr NS//lKiŚ/ 4560/7.113 wydanej prze: PPIS Katowice obowiq:ujqce do dnia 26,06.2020).

Osoba autoryzująca sprawozdanie : badań
Zastępca Kierownika Laboratorium

mgr inż. lika S:efner

Fonice sprawozdaniu

Wyniki badań odnos:q się' wylqc:nie do badanych obiektów.

Be: pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — R sprawozdanie nie może być powielane inac:ej dak tylko w całości


