
AB 6,10

LABO RAT O R l U M C E N TRA LN E
BADAN|E WODY

oferuje uśugiz zakresu pobierania
pńbek i bddnia wody plzeznaczonej
do spożycia, wód povrierzń niowych,
podzi€nnyń, źlódlanyń i po§ada
a kred yta cję Po l ski ąo ce n t ru m
Akedytńi nr AB 610 obejmującą
zakresem pobieranie pńbek wody
łzeznaczonej do spożycia, a talde
oznaczenia:

- mętności
- baNvy
- azotynów
- azotanów

jonu amonowego
twardości ogóInej
zasadowości ogólnej
wapnia
magnezu
chlolków
prżewod ności e L wła śĘiwej
oltofosforanów
fosforu ogólnego
siarczanów
fluorków
odczynu
żelaza ogóInego
manganu
chronu ogólnego
cynku
glinu
kadmu
ołowiu

miedzi
zawiesiny ogólnej
utlenialnościz KMnoa
ChzTc,
chloru wolnego
ogól n ej l iczb y m i kroopa n iżmów
w 22 i 36'C

- grupy coli
- Escheńchia coli
- enterokoków kałowych,
- Clostidia red. siarczyny
- clostridium peiringens
- Pseudomonasaeruginosa

ponadto poza zakrcęm akredytacji
Wkonujemy

m, in. ,oznacz€nia

- selenu
- boru
- bdru
- tbnu rczpuszczoneqo
- BZTs
- sucń9j pożoś€Jośo
- salnoneła sp.
- iinne

Laboratori u m zatwi erdzorts p rzez
P ańs.lll,lowego Pońato,łąp I n spekora
sanitamego decyzjąz dnia 05.01.2012 r
iest upnwnione do badania wdy
Weznaczonej do s@żwia

LABORATOR|UM CENTRALNE
BADAN|EWODY

ul. Wodociwowa 8, 43-356 Kobiernice
tel. 33/813 85 30 , fax. 3u 812 40 15 aSu/bry

zatwierdzam

Po. KlERoWNlKA
LABOHATORlU]\4 CENTRALNEGo

/c. <.)ś. 2-, l €--
mgr inż. MgEin Bujak(d/,

spRAwozDANlE z głołŃ Ru588/2012

Mieisce pobrania/opis próbki1 Nr próbki
w laboaatorium

Kęty ul. M. Kolbego 25 - hydrofomia ,l3623120706,14

sprawozdan ie opracował

lP_eu.;ax

{ł

Temat Badanie próbki wody

Klient AoUA s.A
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23

Zlecenie Zarządzenie nr 28 Prezesa Zaządu AQUA S.A.
zdnia29.12.201'l r.

cel badania Określenie pzydatności wody do spożycia

obiek badań woda pżeznaeona do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data poblania próbkil) 06.07.2012 r. godz. 0725

Data dostarczenia plóbki 06.07.2012 r.

iletoda pobrania próbki PNłSO 5664:2003
PN-EN lso 19458:2007

lnne istotne infomacje na temat próbki:

Brak

1W

Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginal
RL egz. - kopia

klienb dans od klienh

Wniki badań odnoszą §ię włęznie do badanei pńbki. sprawozddnie może być pońalane jedWie w

caogi. xazaa inna lońa Wkorzystanh Wników Wmaga pi§mnej zgody Kiercwnika Laboratńum
centralnegp' Stronalz2
lłnieje prccedura raktamaą, t€rmin skadania Eklanąi - 7 dni od odebnnia Wniku badań

zKJ-5-03 Eclwja 1/19.03.2012 r..



LABORATOR|UM CENTMLNE
BADAN|EWODY Sprawozdanie z badań nr RU588/20{2

Badania wykonano dn.
vllYNlKl BADAŃ FtzYKocHEMlczNYcH

06.07.2012r.

oznaczenie Jedno6tka Wynik Niepewnoóćz lletoda badawcza

Nalwyższa
dopuszczalna

wartoóć
lub zakrcs3

Mętność A NTU 0,12 r{,02 P|,i-EN lso 7027:2003 pkt.6 1

Barwa mg/L Pt 0 Pł,I-EN l so 7 887 :20o2pn. 4 Akceptowalna

zapach z,lsIcl2l PuUc/41 Wd.1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

Odczyn 7,3 i0,1 PN 9ac-u54u01 6,5-9,5

Żelazo ogólne A ms/L Fe < 0,020 PBlUcr22 Wd.1 z 1o.11:20u o,2o

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

Azotany mg/L NOs 3,7 PB/uc/o2 Wd. 1z 10.02.2004 50

Pzewodnośćw25oC A pS/cm 173,9 t3,8 PN-EN 27888:1999 2500

Chlor wolny A mg/L c12 0,20 i0,02 PB^JQł21 Wd. 1z 10.02.20a o,34

Glin mg/L Al. < 0,020 PB/Ua12 Wd. 1z 10.02.20u 0,200

: r|,,i], l,i|]l |.] ll

autolYował

Badania wykonano w dn.
WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

06.07.2012 - 09 .O7 .2012 r.

oznaczenie JednGtka tlt ynik Niepewnośćz eloda badawcza

NaJwyż§za
dopuszczalna

wa]toćć
lub zakrcs3

BaKeńe grupy coli A itu100 ml 0 PI,I-EN lso 930&1 :20u
+Ap1 :2005+Ac:2@9 z
Włwzeniem pl<t. 8.4

0

Escheichia coli A jtU100 ml 0 0

clostridium perfńngens A jtld100 ml 0 PB/Uu37 Wd.2 z.30. 1 2.2o1 0 0

Enterokoki kałowe A jtk/l00 ml 0 PN-EN lso 7899-2:200/' 0

Ogólna liczba mjkroorganizmów A
W 36ź oc po 48h

jtldl ml 0 P|ł-EN lso 6222:2004

ogólna liczba mikroo€anizmóW A
w 22r2oc po 72h

jtU1 ml 0 PI,LEN lso 6222:20u
Bez

nieprawidłowych
zmian

.K .:,H.i|k,q

pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne jak

i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaczonej do spożycia przezludzi okreŚlone w_ Rozporządzeniu
Ministra Zdiowia z dnia 29 marca 2OO7 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2OO7 r. poz_ 4'l7,
Dz. U . ff 72 z 2010 poz. 466) .

3 - Nalwyźsza dopuszczalna wańośó lub zakrcs zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29.03.2007 r. W sprawie Wymagań

dotyczących jakości Wody przeznaczonej do spózycia pzez iudzi aDz. U. nr 61 z2oo7 l., poz, 417; Dz. v. nr 72 z2010 poz, 4@)

':-ii,o"il "ióńrność 
ńzszezona wyńiła z niópewnosci standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszeźenia k=2, kióry

dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościw pźybliżeniU 95%
4_wpunkcieczerpalnymukonsumenla, A _oznacza metodę badawczą objętą zakresem akredytacjiAB 610
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