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AB 610

UBORATOR|UM CENTRALNE
BADAN|E WODY

oferuje usłwi z zakresu pobierania
pńbek i badania wody plzeznaczonej
do spoźycia, wód powieżchniowych,
podziemnych, źródlanych i po§ada
akredytaąę Pol skiego centru m
Akredytacji nr AB 610 obejmującą
zakresem pobieranle pńbek wódy
przeznacżonej da spożycia, a także
oznaczenia:

mętnoscl
, baruy
- azotynów

azotanów
- jonu amonowego

twardości ogólne]
- zasadowośal ogólnel
- Wapnia
- magnezu

chIorków
- pŻewodności el. właśclwej
- ońofosforanów
- fosfolu ogólnega
- siarczanów

fluarkóW
- odczynu
- żelaza ogólnego

manganu
- chromu ogólnego
- cynku
- glinu
, kadmu

- mie.lz]
, zawesiny ogólne|
- utlenalnoścjz KMnoo

ChZTc,
- chloru wolnego

, ogólnejlicżbymikroorganizmów
w 22 i 36'C
grupy coli

- Escherjchja coli
- enterokoków kałowch.
- Clostlidia red. siarczyny
- Clostlidium peffringens
- pseudomonas aeruEnosa

ponadto poza zakresem akredytńi
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia

- selenu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5
- suńej pozostałośEi
- salmonella sp.
- iinne

Laboratoi u m zatwieńzone przez
Państwowego Powi atowego l n spektora
sanitamego decńą z dnia 05.01.2012 r
iest uprawnione do badania wody
przez naczonej do spożyci a

sPRAWozDANlE z BADAN Ru155l2o12

Temat Badanie próbki wody

Klient Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
32-650 Kęty ul. M. Kolbe 25a

Zlecenie Zlecenie z dnia 30.03.20,|2 r. zarejestrowane pod
numerem ZRLW lo8al2l12

cel badania Określenie przydatności wody do spożycia

obiekt badań woda przeznaczon a do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A,

Data pobrania próbki1) 30,03.2012 r. godz. 09a0

Data dostarczenia próbki 30-03.2012l,

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

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Miejsce pobrania/opis próbki'} Nr próbki
w laboratorium

Bielany ul. Łęcka '10 - Ośrodek Zdrowia 1,1756,12033001

sprawozdan ie opracował

!i

zatwierdzam

l,i, ,, ,; , r !'i ,. l}\, r.]iK()§Ćl- u'ł,' ., ,,,
.,,,.,,,u,.' r!.Ś r,, o r

.frBujak

1 
W plzypadku

Wydrukowano 2 egz.

Klient egz, - oryginał
RL egz. - kopia

klienta dane od klienb

Wniki badań odnoszą się Wącznie do badanej pńbki. sprawozdanie może
całośĘi r\ażda inna forma wykorzystania wyników ulymaga pisemnej zgpdy
centnlneqo"

być powielane jedynie w
kierownika Laboratorium

Istnieje procedun rektamacji, termin składania reklamacji - 7 dni od odebrania wyniku badań
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LABORATOR|UM CENTRALNE
BADAN|E WODY Sprawozdanie z badań nr RLl155l2O12

Badania Wykonano dn.

WyNlKl eeonŃ FzyKocHEMtczNycH
30.03.20,12 r.

oznaczenie Jedno8tka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza

Nalwyż§za
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętnośó A NTU o,24 r0,03 PN-EN lso 7027:2003 pkt.6 1

Barwa mg/L ft 5 12 PN-EN l so 7 887 : 2002pkt. 4 Akceptowalna

zapach zo PuUcł41 Wd.1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

Odczyn 6,9 i0,1 PN 9ac-uua01 6,5-9,5

Żelazo ogólne A mo/L Fe 0,054 t0,009 Pa/Ud22 Wdj z 10.11:2004 o,2o

Jon amonowy A mg/L NH4t < 0,10 PN-lsó71 -1:2002 0,5

Azotany mg/L Noi ,l0,7 ż0,9 PN-82/c-u576.08 50

Pzewodnośćw25oC A pS/cm 262,9 i5,8 PN-EN 27888:1999 2500

Chlor wolny A mg/L c12 0,13 r0,02 P LlQ25 Wd. 1z10.02.2004 o,3n

Glin mg/L Al < 0,020 PB/Ua12 Wd. 1z 10.02.2004 0,200

l\SI],|,i( l()R L.\lJ( )l{,\N i( z- c\l .<z.!Ł

,'ę
1ll,:t, l ]:. TldlL 1,1 lJltld/'

dutoryzował

Badania wykonano w dn.

vllYNlKI BADAŃ MlKRoBtoLoGlczNYcH

30.03.20,12 - 01 .o4.20'l2r.

oznaczenie J€dnGtka Wynik Niepewnośćz Metoda badawcza

Najwyż$§
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtk/100 ml 0 PN-EN lso 9308-1:2ou
+Ap1:2005+Ac:2009 z
Włączeniem ph,t. 8.4

0

Escherichia coli A jtld100 ml 0 0

clostńdium peiringens A jtld100 ml 0 PB/ucn7 Wd. 2 z 30. 1 2.201 0 0

'- terokoki kałowe A itld100 ml 0 PN-EN lso 7899-2:2004 0

@2- ol^. "29lLlil]l:l]Iłi \i \1lli!t()Bl()! (Xj

Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozpoządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniĄszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417: W.
U, nr72z 2010 poz.466).

2 - Podana niepewność rozszeżona Wynika z niepewności standardowej pomnoźonej przez Współczynnik rozszeżenia k=2, który
dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościW plzybliżeniu 95%.

3 - Najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres zgodnie z Rozpożądzeniem Ministra zdrowia z dnia 29.03.2007 r, W sprawie
wyńigań dotyczących jakości Wody pżeznaczonej do spoźycia pżez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2og7 l., poz. 417; Dz, U. ff 72 z2o1o
poz. 466)

4 - W punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objętązakresem akredybqiAB 610
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