
AB 610

fi;H#łtrie# # UM:
spRAWozDANlE aBADłŃ wL/61 7naw

Temat Badanie próbki wody

Klient Kentpol - Zywiecki Kryształ Sp . z o.o.
32-650 Kęty ul. Fabryczna 8

Zlecenie Zlecenie z dnia 17.01.2014 r. zareiestrowane pod
numerem ZRLWO34AaM

Gel badania Sprawdzenie pzydatności wody do spozycia

obiekt badań Woda przeznaczona do spożycia (woda z ujęcia
podziemnego)

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkil) 17 .06.2014 r. godz. 725

Data dostarczenia próbki 17 .06.2014 r. godz. 915

Metoda pobrania próbki A PN-ISO 5667-5:2003
PN-EN ISO 19458:2007

Inne istotne informacie na temat próbki:

Stan probki w chwili pzyjęcia prawidłowy
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LABO RATORI U M CENTRALNE
BADANIE WODY

Oferuje usługi z zakresu pobierania
próbek i badania wody pzeznaczonej
do spożycia, wód powierzchniowych,
podziemnych, źródlanych i posiada
akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 610 obejmującą
zakresem pobieranie probek wady
przeznaczonej do spożycia, a także
oznaczenia:

- mętnoścl
- barwy
- azotynaw
- azotanow
- janu arnonawego
- twardości ogałnej
- zasadowosci ogalnej
- wapnia
- magnezu
- chlarkow
- przewadności el. własciwej
- ortafosforanów
_ fosfo ru ogalnęgo
- siarczanow
- fluorkow
- odczynu
- zelaza ogalnego
- manganu
- chromu agalnega
- cynku
- glinu
- kadmu
- ołowiu
- niklu
- miedzi
- boru
- baru
- zawiesiny agolne1
^ utlenialnasci z KMnOą
- CłlZTc,
- BZT5
- chloru wolnega
- ogolnej liczby mikroarganizrnow

w 22 i 36'C
- grupy co{i
- Escherichia coli
- enterakakaw kaławych,
- C/ostridia red. siarczyny
- C/ostridium perfringen
- Pseudomanas aeruginosa
- Sa/monella sp.

ponadto poza zakresem ahredytacji
wykonujemy

m. in. ,aznaczenia

- selenu
- tlenu rozpuszczonego
- Sucflej pozosfałości
- i inne

Laboratorium zatwierdzone pżez
Pań stwowego Powi atowego l n spektora
Sanitarnego decyzją z dnia 12.a8.2013 r
1esf uprawnione da badania wody
przeznaczonej do spożycia

Sprawozdan ie opracował

M. Bujak
?
l-

' W poypadku próbki dostarczonej przez klienta dane pochodzą od klienta

Wydtukowan o 2 egz.

Klient - oryginał
ala - kopia

Wyniki badań odnoszą się
całości. każda inna forma
Centralnego"

lstnieje proudura rcklamacji, temin sl<ładania rcklamacji- 7 dni od odebrania wyniku badań

wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie może być powielane jedynie w
wykorzystania wyników wymaga pisemnej zgody Kerownika Laboratorium
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LABORATORIUM CENTRALN E
BADANIE WODY Sprawozdanie z badań nr WL/61 7t2014

Badania wykonano dn.*

WYNlKl BADAŃ FlzYKocHEMlczNYcH
17.06.2014 r. - 27.06. 2014 r.

:l'Slpą6eefi,ib Jle,dlń.óstka llUynik Niepewnośćz Metoda bad awcza
Najrrvyź za,

dopuszcza,lna
wartość

_lub,zakres3Mętnośc A NTU 0,95 t0,1 1 PN-EN lSO 7027:2003 pkt.6 1,0Banrua A mg/L Pt 5 ł2 PN-EN lSO 7887:2Q12 pkt.7

PN-EN r*rr.T
Akceptowalna

Akceptowalny
Zapach
Liczba progowa zapachu P ToN
Smak :.

Liczba progowa smaku P TFN PN-EN 1622:20O6 Akceptowalny
pH H 6,6

w temp.24,2"C t0,2 PN-EN lSO fi523:2012 6,5-9,5
Żelazo ogolne Ą mg/L 0,155 t0,025 PN_73 c-04586/03 0,200Mangan A mg/L q 0n010 PN-EN lSO 1 1885:2009 0,050
Jon amonowy A mg/L NHo* < 0,10 PN-ISO 7150-1:2002 0,50Azotany A mg/L 15,6 ł1 ,4 PN-82/c_04576.08 50Azotyny A mg/L q 0,002 PN-EN 26777:1999

PN-EN 27888:1999

0,50

2500

Przewodnoś_ć_9lektryczna 
owłaściwa w 25-C pS/cm 361,3 t8,3

Glin A mg/L ę 0,020 PN-EN lSO 11885:2009 0,200
Chlor wolny A mg/L a,14 t0,02 PB|UC|2S uryd. 1 z 10.02.2004 0,34

* - dotyczy badań prowadzonych w Laboratorium Centralnym AQUA S.A.
P - oznacza badanie wykonane pzez podwykonawĘ - La-boratorium osirŚ sp. z o.o. i objęte jego zakresem akredytacji (AB 213)

Autoryzował:

Kierownik Laboratorium, mgr inż. Marcin Bujak ąę
l

WyNlKl ełonŃ MlKRoBloLoGlczNycH
Badania wykonano w dn. 17.06,2014 r, - 20.06,2014 r.

J.6d.h.6śtke ffifiifi Metoda badawcza
'

dopuszczalna
wańość

lub zakress
Bakterie grupy coli A jtkl100 mI 0

PN-EN lSO 9308-1 :2004
+ Ap1:2005 + AC:2009

0
Escńe richia coli A jtkl100 ml 0 0
Enterokoki kałowe A jtkl100 ml 0 PN-EN lSO 7899-2:2004 0
OgóIna liczba mikroorganizmów
wtemp. (22*2)oC, po iog*4) h A jtkl1 ml 2 [1 ;9] PN-EN ISO 6222:2004

Bez
nieprawidłowych

zmianOgólna liczba mikroorganizmów
w temp. (36t2)"C, po (+łł+'1 n A jtkl1 ml 0 PN-EN lSO 6222:2004

Autoryzował.

lnspektor mikrobiolog, dr Tom asz szprycha B "e*,i -,'1 ,.i- ł,;3 
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LABORATORIUM CENTRALN E
BADANIE WODY Sprawozdanie z badań nr WL/617I2a1H

Pobrana Próbka *9d,y w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do
sPoŻycia pżez ludzi określone w Rozpoządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2Ó marca zo6l r.
zPÓŹniejszymizmianami (Dz. U. nr61 z2O07 r,poz.417 Dz.l.),nr72z2O'lO poz.466).
Z uwag! na punkt pobrania próbki w ocenie zgodności wyników badań z określonymi wymaganiami
pominięto parametr chlor wolny.

2 - Podana niePewnoŚÓ rozszeżona wynika z niepełrrności standardowej pom_nożonej pzez współczynnik rozszezenia k=2, którydla rozkładu normalnego zapełvnia poziom ufności w pzybliżeniu gsyo. podaila niepewnośe dh badań prowadzonycń
w Laboratorium Centralnym AQUA S.A. uvrzględnia etap pobrania próbki

3 - NajwYŻsza dopuszczalna wańość lub zakres zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie
Wyma.g_9l dotyczących jakości wody pzeznaczonej do spożycia pzez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2oo7 r., poz. 417: Dz, U. nr 72 z 2o1opoz.466) 

:,

4 - w punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objętązakresem akredytacji AB 6,10.

KoNlEc SPRAWoZDAN|A
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