
sPRAWozDANlE z BADAŃ Ru548t2o12

Temat Badanie próbki wody

Klient Miejski Zakład Wodoci€óW i Kanalizacji spólka z o.o.
32-650 Kety ul. M. Kolbe 25a

zleconio Zlecenie z dnia 30.07 .2012 r. zaĘestrowane pod
numerem zRLw l27'l l2o12

cel badania Określenie plzydatności wody do spożycia

obiek badań woda przeznaczo na do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium centralnego AQUA s.A.

Data pobrania próbki') 30,07.2012 r. godz. 925

Data dostarczenia próbki 30,07.2O12r-

Metoda pobrania próbki A PN-lSO 5667-5:2003
PN-EN lSO 19458:2OO7

lnne istotne infonnacje na temat próbki:

Brak

iliejsce pobrania/opis próbkil) Nr próbki
w laboratodum

Bulowice ul. Miejska 63 - Ośrodek Zdrowia 1409012073009

sprawozdanie opracował zatwierdzam

lpBujak
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1 W przyPadku Próbki dosarczonej Przez klienb dane Pochodzą od ktiena

Wniki badań dnoszą sĘ Włwnh do bdanej pńbki. sprawozdanie noże być pońęlane jedyni€ w
Vwdrukowano 2 egz. ńos"i. xrza, inna iomń ÓyŻoaystania wynia wyma§a pisenną zgody khńwni*a tabńwum
.. c€ntralnego'
Klient edz - orvoinal sona1z2
nl ąz.- _ to'p-ia lstnieje ptwdura Eklamacji, termin skłańnia reklamaąi- 7 dni ń odebnnia Wwiku bańń
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ii*iffiTĘl§łi# a§U/Wr
AB 610

LABORATORI UM CENTRALNE
BADAN|E WODY

oferuje u§ugi zzaklesu pobierania
pńbek i bddania woą paeznaczonej
do spożycia, wód pńeżńnbwń,
pdzhmnyń, źńdlanyń i posiacra
a kgdytftję Pd skiąo centu m
Akredytacji nrAB 610 obejnującą
zakesem pobiennie próbek wody
plzeznaczonej do spożycia, a lakże
oznezenie:

- mętności
- barw
- azotynów
- azotanów
- jonu amonowego
- br/ardości ogólnej
- zasadowoścj ogóInej
- wapnia
- magneżu
- chlońów
- prżewodnościel właśclwej
- oltofosforanów
- fostoru qólnego
- siarczanów
- lluolków
- odcrynu
- źelaza ogólnego
- manganu
- chlomu ogólnego
- cynku
- glinu

- miedzi
- zawjesiny ogólnej
- utlenialnoki z KMno!
- chzTc,
- chloru wolnego
- ogólnej liczby mikroorganizmów

w 22 i 36'C
- glupy coli
- Escherichia coli
- enterokoków kałowych,
- clostidia red, siarczyny
- clostidium peiringens
- Pseudomonasaeruginosa

pnddto poza zakr€gm akr€dyteji
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia
- s€lenu
- boru
- befu
. tlenu mzpuszczonego
- BZTr
- sucr}gj pozosta/bści
- salmonella sp.
- iinne

Lńoratorium zatwbldzone przez
Państwowąo Po|^,iatowego lnspektora
sanitanBgo docyzjąz dnh 05-01,2012 r
iest upnwnione do badania wody
pzeznaczonej do wżycia



LABoRAToRlUt CENTMLNE
BADAN|E WODY Sprawozdanie z badań nr RU548I2O12

Badania wykonano dn.

WyNlKl głołŃ FEyKocHEMlczNycH
30.07 .2O12 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Nlepewność' Metoda badawcz.
Najwyższa

dopuszcżalna
wańość

lub zakresl
Mętnośó A NTU 0,40 i0,04 PN-EN lso 7a7:20o3 pkt6 1

Barwa ms/L Pt 5 12 PN-EN l so 7 887 :20o2pkt. 4 Akceptowalna
Zapach zlslclł PgUq41 Wdj z dn. 22.08.2007 Akceptowalny
Odczyn 7,4 t0,1 PN 9ac-0454a01 6,5-9,5
Żelazo ogólne A mg/L Fe 0,159 i{,025 PB/Uł22 wyd.1 z 10.11:2004 0,2o
Jon amonowy A mg/L NHł- < 0,10 PN-lso 715&1:2002 0,5
Azotany A mg/L NOj 3,0 r0,3 PN-g2/du576-08 50
PęewodnośćW25oc A pS/cm 202,4 14,5 PN-EN 27888:1999 2500
Chlor wolny A mg/L cl2 0,14 t0,02 Pauc2s Wd. 1 z 10.02.2004 o,31
Glin mgil Al < 0,020 PWC|12 wyd. 1z 10-02.2@4 0,200

dutoryzował
WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

Badania wykonano wdn. 30 ,07 .2012 - 01 .08.2012 r .

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza
Najwyż§za

dopuśzczalna
wańość

lub zakres3
Bakterie grupy coli A jtv100 ml 0 PN-EN lso 9308-1:20u

+Ap1:2o05+Ac:2009 z
Wączeniem pK. 8.4

0

Escheńchiacoli A jt</100 ml 0 0

clostidium pećńngens A jtU100 ml 0 PgLlcl37 wyd. 2 z 30. 1 2.20 1 0 0

Enterokoki kałowe A jtld100 ml 0 PN-EN lso 7899-2:2M4 0
.aE. pw

|oĘrana Próbka wody w badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pżeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozpoządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2OO7 r. poz. 417; Dz.
U. nr 72 z 20'10 poz. 466).

2 - Podana niepewność rozszeźona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej pżez współczynnik rczszefzenia k=2, który
dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościW plzybliżeniu 95o/o,

3 - Naiwyższa dopuszczalna wańość lub zakres zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.o3_2oo7 r, W sprawie
Wymagań dotyczących jakości Wody przeznacżonej do spożycia pżez ludzi (Dz, U. nr 6,1 z 2oo7 l., poz. 417i Dz. u. nr 72 z2o1o
poz. 466)

4 - W punkcie czeĘalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objętą zakresem akredytacjiAB 610
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