
SPRAWoZDANIE z BADAŃ Ru549t2o12

Temat Badanie próbki wody

K!lent Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spólka z o.o.
32-650 Kety ul. M. Kolbe 25a

Zlecenie Zlecenie z dnia 30.07.2012 r, zaĘestrowane pod
numerem zRLw l27 1 l20'l 2

cel badania Określenie pżydatności wody do spożycia

obiekt badań woda przeznaczon a do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S,A.

Data pobrania próbki1) 30.07.2012 r. godz. 9a0

Data dostarczenia próbki 30.07.20'12 r.

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

lnne istotne infonnacje na temat próbki:

Brak

tle|sce pobraniaropis próbkl} Nr próbk!
w laboratorium

Bielany ul. Łęcka - ośrodek Zdrowia 14091 112073008

sp€Wozdanie opracował

1,it9ujak

K

zatwierdzam

P.o. K|ERoWNlKA _
LABoRATORlUM cENTRALNtuU

02_ ó<Ś, ź:-ć,lŁ
mgr inżgągĘt Bujek.)E

pżezn a czonej do spożycia
1,-,' w prżWadku pńbki dostarczonej Przez klienb dane Pochodą od klienb

Wniki badań odnoszą się Wtącznie do baddnej pńbki. spra,łozdanb moźe być pońelane jedwie ,ł
WydrukOwanO 2 ąz. cŹrgi. Każda inna ńńa ilyioęystanh wnia;" vymąja p§mlej zgody xiełównixa Labontorium

centnlrcga"
Klient eoz. - orvoinał strona 1 z 2
RL egz.- _ ko'p-h l§nieb pr@edura reklanacji, temin skladdnid rckldmacji- 7 dni od debrania Wniku badań

zKJ-u3 Edycła 1/19.03,2012

AB 610

lABoMToRlUM qENTRALNE
BADAN|E WODY

oferuh u§ugi z zakresu pobierania
pńbek i bdanh wdy plzeznaczonęj
do §pożycia, wód powierzdlniowyń,
@zbmnyń, ł&lanyń i @siada
ak"dyt&ję Polskjaga centrum
Akrddyt*ji nr AB 610 Ńejnującą
zal<lesam pobiercnie pńbek wody
przeznaczonej do spożycia, a także
oznaczenia:

- mętności
- barwy
- azotynóW
- azotanów
- jonu amonowego
- twardości ogólnej
- zasadowości ogólnej

- magnezu
- chlońów
- prżewodnościel właściwej
- oltofosforanó\,r
- fo§oru ogólnego
- siarczanów
- fluońów
- odczynu
- żelaza ogólnego
- manganu
- chromu ogóInego
- cynku
- glinu
- kadmu

- rniedzi
- zawiesiny ogólnej
- uuenialnościz KMno1
- chzTc,
- ńloru wolnego
- ogólnej liczby mikroorganizmów

w 22 i 36"C
- grupy coli
- Escherichia coli
- enterckoków kałowch,
- Clostridia red. siarczyny
- Clostlidium peńingens
- Pseudomonasaeruginosa

porradto Fzd zakre§m akĘdytĄi
Wonujemy

m. ln. .ożnaczenia
. seleńu
. boru
- baru
- tbnu fuzpuszczonego. BzT5
- sucigj pozo§la,bści
- salmonella sp.
- i inri6

Laboratoium zalwieńzone Hzez
Państrfowego Powialovrqo l nspekton
sanitamągo &cyzjąz dnia 05.01.2012 r
ie§ uprawnione ń badania wdy



Badania wykonano dn.

LABORATORIUM CENTRALNE
BADANIE WODY Sprawozdanie z badań nr RLl549l2012

WYNlKl BADAŃ FEYKocHEMlczNYcH
30.07.2012 r.

oznaczenie Jednoslka Wynlk Niepewnoóć' iletoda badawcza

Najwyższa
dopu§zczalna

wa]tość
lub zakres3

Mętnośó A NTU 0,27 ż0,04 PN-EN lso 7u7:20o3 pl<t.6 1

Barwa mq/L Pt 0 PN-EN l so 7 887 :20o2pl<t. 4 Akceptowalna
zapach z0 PB/UCJ41 W.1 z dn, 22.08.2007 AkceptowaIny

Odczyn 6,8 r0,1 PN 9ac-u540n1 6,5-9,5

Żelazo ogólne A mg/L Fe 0,054 r0,009 Paua22 Wd.l z 1o.11:20u o,2o

Jon amonowy A mq/L NHł* < 0,10 PNJso 715G1:2002 0,5

Ażotany A ms/L NOs 10,9 i1,0 PN-82/c44576.08 50

Przewodność W 25oc A ptS/cm 307,9 i6,8 PN-EN 27888:1999 2500
chlor Wolny A mg/L Clz < 0,05 PB/Ucr2, Wd. 1z 10.02.20u o,34

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

óL

autoryzował

Badania wykonano w dn.

WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH
30 .o7 ,2012 - 01 .o8 .2012 r .

oznaczenle Jednostka Wynlk Niepewność2 iletoda badawcza

Naiw!ższa
dopuszczalna

wartoóć
lub zakrcs3

Bakteńe grupy coli A jtt/100 ml 0 PN-EN lso 9308-1 :20u
+Ap1:20o5+Ac:2009 z
Wąąeniam pR. 8.4

0

Escheńchia coli A jtU100 ml 0 0

clostńdium peńńngens A jtld100 ml 0 PB/UQB7 wyd. 2 z 30. 1 2.201 0 0

Enterokoki kałowe A jtU100 ml 0 PN-EN lso 7899-2:20a' 0

02. oA .2-oL2-

autwzował

Pobrana próbka wody W badanym zakresie spełnia zarówno Wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaczonĄ do spożycia pzez ludzi określone w Rozpoządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz, 417; Dz.
U. nr 72 z2O1O poz, 466).

2 - Podana niepewnośó rozszeżona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej pźez Współczynnik rozszeżenia k=2, który
dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościw plzybliżeniu 95%.

3 - Najv/yższa dopuszczalna WańŃć lub zakres zgodnie z Rozpoźądzeniem Minislra zdrowia z dnia 29.03,2007 r. W sprawie
wymagań dotyczących jakościWody pźeznaczonej do spożycia pżez ludzi (Dz. U, nr 61 z 2007 l.,poz.417,,Dz.v.t72z2o1o
poz, 466)

4 -w punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badaw€zą obiętą zakresem akredytacji AB 610
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KoNlEc sPMWozDANlA

zKJ-603


