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AB 343

Z,AKRES AKREDYTACJI NR AB 343 JEST DOST .WSSE.RZESZOW.PL

Laboratorium Higieny Komunalnej

SPRAWOZDAME Z BADNN NR DL.LHK.9O52 .2.T02.2022

() Nazwa i adres klienta: Gminny ZakladUstug Wodnych
37-716 Orly, ul. Wincentgo Witosa 11

() Podstawa wykonania badari: Protok6l pobrania pr6bek wody Nr PSK.9052.8 4.2022 z dnia: 09.05.2022

() 
Prz e dmiot b adania : w oda przeznaczona do spoZycia przez htdzi

parametry chemiczne

(\ Cel badama.' okre5lenie pr4ydatnoSci wody do spozycia przezhtdzi( obszar regulowany prawnie )

() Prdbki pobrane i dostarczone przez: pracownika PPIS w Przemy6lu

() Metoda/ Dokument dotyczqcy pobrania prdDefr: PN-ISO 5667-5:2017-10
instrukcja koniroina IIVPP/SIVUl/0i wyd. Xil z dn. 2021-Ul-20.
Metoda pobrania pr6bek nie jest objgta zakresem akredytacji.

() Data pobrania: 09.05.2022

() Mieisce pobrania prdbek: wodoci4g Niziny
Niziny - Stacja UzdatnianiaWody

Kod pribki : lJK.lN S-13 I 122

Stan prdbekw chwili przyjgcia: przydatne do badania

Data przyjgcia prdbek do laboratorium: 10.05.2022

Badanie rozpoczgto: 10.05 .2022 Badanie zakoriczono : 27 .05 .2022

Data sporzqdzenia sprcrwozdania z badari: 27 .05.2022

(*) Dane dostarczone ptzezklienta

Sprawozdanie z badafi zawiera wyniki objqte zakresem akredytacji Nr AB 343 oraz badania nieakredytowane
spelniajqce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczane literq (N).

l) ltlniki badafi odnoszq sig wylqcznie do otrzymanych prdbelq a nie do obielctu z lct6rego te prdbki byly pobrane.
2) Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moile byt powielane inaczej, jak tylko w caloici.
i) Klient ma prawo do zlo2enia skargi w terminie l4 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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WYNIIKIBADAN

Kod pr6bki: HIVR/S- 1 31 122

Parametr
Kod

parametru
Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka
WartoSd

parametryczl,ta Metoda badawcza

Stgzenie azotyn6w 111b
<0,050

(0,050 t 0,013)
mgll 0,50

PN-EN ISO 10304-l:2009
+AC:2012

Stgzenie azotan6w r l0b 5,0 + 0,6 mgll 50

Stgzenie fluork6w r 33b 0122 + 0102 mgll 1,5

Stgzenie chlork6w t2tb 31+3 mgll 250

Stgzenie siarczan6w 15 lb 20+2 mg/l 2s0

Stgzenie sodu 1 54b 14 t2 mgll 200
PN-EN ISO l49ll:2002

Stgzenie magneztt t4tb 23 t3 mg/l 7-125

UtlenialnoSd z KI\rInO+ 333b
<0,50

(0,50 + 0,09)
mgll Oz 5r0 PN-EN ISO 8467:2001

Sumarycma zawartoSd
wapnia i magnezu
(twardoSd og6lna)

t62b 391 ! 43 mgll CaCOg 60-s00 PN-ISO 6059:1999

" Cyjanki l26a
<5,0

(5,0 + 1,0)
pell 50

Metoda Nanocolor nr l-30
dla Epoll-20 ECO

* Stgzenie rtgci l49a
<0,30

(0,30 t 0,04) tlgll 1,0 PN-EN ISO 12846:2012

Parametr r) Kod
parametru

Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka
WartoSd

parametryczllra Metoda badawcza

Stgzenie boru 114b
<0,10

(c,10'/-a,i;l) mgll l,o

PN-EN ISO 17294-2:2016-l I

Stgzenie chromu l23a
<5,0

(5,0 + 0,6) ttgll 50

Stgzenie niklu l45a
< 1,0

(1,0 ! 0,1)
psll 20

Stgzenie miedzi r43b
<0,10

(0,10 t0,01) mgll 2r0

Stgzenie arsenu l04a
<1,0

(1,0 t 0,l) tlgll l0

Stgzenie selenu I 50a
<1,0

(1 ,0 t 0,2)
pgll t0

Stgzenie kadmu l39a
<0,30

(0,30 ! 0,03)
pgll 5r0

Stgzenie manganu l42a
<5,0

(5,0 t0,6) Itgll s0

Stgzenie olowiu l46a
<1,0

(1,0 t 0,2)
pgll l0

Stgzenie antymonu 1 03a
<1,0

(1 ,0 t 0,2)
psll 5,0

Stgzenie glinu 136a
<10

(t0 t 2)
psll 200

Wartosci parametryczne podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowi a z dnia 7 grudnia2}l7 r. w sprawie jakoSci wody pneznaczonej do spozycia
przezludzi (Dz. U. 22017 r.,po2.2294 ).
') Badania wykonane we wspolpracy z Laboratorium Analiz Instrumentalnych,

znakiem ,,>" stanowi g6m4 granica zakresu pomiarowego.
nniku rozszerzenia le2.

cja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.
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Parametr l) Kod
parametru

Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka
WartoSd

paramefiyczlnra
Metoda badawcza

Stgzenie benzo(a)pirenu 230a
<0,0010

(0,0010 t 0,0003)
pgll 0,010

PN-EN ISO 17993:2005
zv,tYl. Pkt. 8.1-8.3

Stg zen ie benzeno O)fl uorantenu 23la
<0,0010

(0,0010 r 0,0005)
psll

Stgzenie benzeno (k)fluorantenu 233a
<0,0010

(0,0010 t 0,0003) ttgl

Stgzenie benzeno(g,h, i)perylenu 232a
<0,0010

(0,0010 ! 0,0005)
psll

Stgzenie indeno( 1,2,3 -cd)pirenu 280a
<0,0010

(0,0010 t0,0004) Itgll

334a
<0,0040

(0,0040 + 0,0018)
pgL 0,10

Stgzenie metoksuronu 387a
<0,020

(0,020 t 0,004)
pgll

0,10

Pl'{-El'{ ISC 113 59 :2A42

Stgzenie symazyrty 3 18a
<0,020

(0,020 t 0,003)
pgll

Stgzenie chlorotoluronu 695a
<0,020

(0,020 ! 0,004)
pgll

Stgzenie atrazyny 227a
<0,020

(0,020 t 0,004)
pgll

Slgzenig-izoproturonu 28la
<0,020

$0zo t 0,003) 'rLgll

Stgzenie propazyny 732a
<0,020

(0,020 ! 0,003)
pgll

Stgzenie linuronu 3 83a
<0,020

(0,020 t 0,004)
pgll

Stgzenie metolachloru 297a
<0,020

(0,020 t 0,005)
pgll

E pestycyd6w 308a
<0,16

(0,16 + 0,04)
psll 0,50

Stgzenie 1,2-dichloroetanu 207a
<0,30

(0,30 t 0,02)
pgll 3,0

PN-EN ISO 10301:2002
Rozdzial3

Stgzenie trichloroetenu 350a
<1,0

(1,0 t 0,2) ttgll

Stgzenie teffachloroetenu 3l9a
<l,o

(1,0 t 0,2)
pell

E trichloroetenu
i tetrachloroetenu

33 8a
<2,0

(2,0 t 0,2)
pslL 10

Wartosci paramefyozne podano na podstawie Rozpoz4dzenia Minisra Zdrowia z dnia 7 grlr&ia2ol7 r. w sprawie jakofui wody przeznaczonej do spozycia
ptzez htdza ( Dz. U. z 2017 r., Wz. D,94 ).

t) Badaniawykonane we wsp6lpracy z LaboratoriumAnaliz Instumentalnych.
Uzyskany rezultat badania ze znakiem ,J' stanowi granicQ oznaczalnoSci metody, naromiast rezultat ze znakiem ,,1' stanowi g6mA granicQ zak€su pomiarowego.

Podane wutoSci niepewno$ci stanowiq niepewnoSd rozszerzoiqprzy Wziomie ufro3ci 95% i wsp6lczynnihtrozsznvenialH2.
NiepewnoSd wyniku badania nie obejmuje etapu zn i4Sanego z pobieraniem pr6bek
W badaniach firykochemicznyoh niepewnoSd pomiaru nie moze by6 stosowanajako dodalkowa tolerancja w odniesieniu do warto6ci parametycztych.

t WWA > pestycyd6w, I hichloroetenu i tetachloroetenu - wpnacza Laboralorium Higieny Komunalnej; metoda z obliczef

DL. LHK. 905 2 .2.102.2022

roa pr6bki: HK/R/S-l 31122



Kod pr6bki: HK/R/S- I 3lll2

Wynik badania/
rezultat badania

Stgzenie trichlorometanu 0,01 3 t 0,002 0,030

PN-EN ISO 10301:2002
Rozdzial3

Stgzenie bromodichlorometanu 0,0030 t 0,0005 0,015

Stgzenie dibromochlorometanu 1,1 t 0,2

Stgzenie benzenu
PN-ISO 11423-l:2002

atomiastnezurtajt zn ,,nkiem ,7" stanowi g6m4 granica zakesu pomiarowego.
6ci 95% i wsp6lczynnihr rozszerznnialt2.

u nie moze byd stosowanajako dodatkowatolerancjaw odniesieniu do wartosci parametycznych.
E TIIVI - wyzracza Laboratorium Higieny Komunalnej; metoda z oblicze/i

w czasie przebiegu badania nie zaobserwowano Zadnych szczngllny*rzdrzefioraz innych istotrych fakt6w dotyczqcych sposobu postgpowania"

4'-LCtoui,,r^".

Autoryzowal w zakresie badan
Laboratorium Higieny Komunalnej

starszy asystent

Autoryzowd w zalcresie badaf,
Laboratorium Anal iz Instrumentalnych

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Zatwierdzil

irii.j i.*{j 'r,'fi f rr !.tiiii;5l,f,T'i_};1, tIi},.[

CIrzymuj4: Klient - l egz.
Na - I egz.
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