
AB 610

LA BO RATO R l U M C E NT RA LN E
BADAN|E WODY

oferuja udugiz zakresu pobierdnid
pńbek i baddnia wody pżeznaczuBj
ń spożŃa, wu purielzdlniowch,
pdzbmnyń, źrulanyń i po§ada
akreuację Polskiego centum
Akredytaci nr AB 610 ob€jmująą
zak€sem pobieranie pńbek wody
przeznaczonej do spożycia, a talęe
omaczenia:

- mętności
- baMy
- azotynÓW
- azotanóW
- jonu amonowego
- twadościogólnej
- zasadowości ogólnej
- wapnia
- magnezu
- chlorków
- prze\rodnóŚcl el właŚcnye]
- aftofosfaranó|,
- fasforu ogólnego
- siarczanó\f
- fluońów
- odczynu
- żelaza ogólnego
- manganu
- chromu ogóInego

cynku
glinu
kadńu

miedżj
zawiesiny ogólnel
utlenialności z KMno!
ChzTc,
chloru wolnego
ogól nej l i cżby m i kroorg a n izmów
w 22 i 36.C

- glupy coli
- Escherichia coli
- enterokokóW kałowch,
- Clostidia red. siarczyny
- clostidium peiringens
- Pseudomonasaeruginosa

ponadb poza zakreęm akredytacii
Wonujeny

m. in. .oznaczenia
. sełgrru. boru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5
- suchąj pozostdobi
- sdlmonella sp,
- iinne

Laboatodum zatwieńzone pżez
Państwowego Po\Ąliatowago lnspeldo,a
sanitamqo deqzją z dnia o5.o1 .2012 r
iest uprawnione do badania wdy
gzeznaczonej do sĄżwia

spRAwozDANlE z ełołŃ RU55o/2o12

Temat Badanie próbki wody

Klient Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
32-650 Kety ul, M. Kolbe 25a

Zlecenie Zlecenie z dnia 3o.o7.2012 r. zarejestrowane pod
numerem zRLw l27 1 l2o'l2

cel badania Określenie przydatności wody do spożycia

obiekt badań woda przeznaczon a do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratońum Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkil) 30.07,2012 r. godz. 1010

Data do§tarczenia próbki 30.07,2O12 r,

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

lnne i§totne informacje na temat próbki:

Brak

llieisce pobrania/opis próbkil) Nr p]óbka
w laboratorium

Łęki ul. Akacjowa 28 - Szkoła Podstawowa 1409212073007

Sprawozdanie opracowal

lvDBujak

).

htłierdam

Po. KlERoWNlKA
LABoRATORlUl\4 cENTRALNEG0ó2 _4-śL, "€,Łmor inż\.Ałźrcin Buiak- \l--,?-

l--

1 
W przypadku próbki doshrczonq przez ktienb dane pochodą od ktlenb

Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. _ oryginał
RL egz. - kopia

Wniki badań odnoszą §ę Włącznie do badangj pńbki. spmwozdanie może
calo&i, Każda inna foma wyl<orzystania Wników Wmqa pisemnej zgody
centralnego"

być powielarE jedynie w
kerownika Laboratńum
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LABORATOR|UM CENTRALNE
BADANIEWODY Sprawozdanie z badań nr RL/550/2012

Badania Wykonano dn.

WyNlKl ełołŃ FzyKocHEMIczNycH
3o.o7.2012 r.

oznaczenle Jedno6tka Wynik Niepewnośóz ii€toda badawcza

Naiwyź.sza
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętnośó A NTU 0,40 r{,05 P|LEN lso 7027:2003 Ńt6 1

Barura mq/L Pt 5 t5 PN-EN l so 7 887 : 2002pkt. 4 Akceptowalna

zapacn zo Pafuc/41 wyd.1 z dn, 22.08.2007 Akceptowelny

Odczvn 6,7 r0,1 PN 9ac44aa01 6,5_9,5

Żelazo ogólne A mq/L Fe 0,097 r0,016 Pa/uc22 W.1 z 10.11:20a 0,20

Jon amonowy A mg/L NH4- < 0,10 PN-lso 715G1:2002 0,5

Azotany A mg/L NOi l3,6 11,2 PN-wGu576.08 50

PźewodnośćW25oc A pS/cm 355,4 17,8 P|,|-EN 27888:1999 2500

chlor Wolny A mg/L cl2 0,10 t0,02 P LJc/25 wyd. 1z10.02,20a o,34

Glin mg/L Al < 0,020 PaĄJd12 Wd. 1z 10.02.2004 0,200

Kl., ,r,l ,l _

autoryzował

Badania Wykonano w dn.

WYNlKl BADAŃ MlKRoBIoLoGlczNYcH

30,07 .2012 - 01.08.2012l.

oznaczenie Jednostka Wynlk Niepewnośćz Metoda badawcza

ilaJwyższe
dopuszczalna

wartość
lub zakres3

BaKeńe grupy coli A jtU100 ml 0 PN-EN lso 9308-1:20u
+Ap1:2005+Ac:2009 z
Wkczenien pk, 8.4

0

Escheichia coli A jtU100 ml 0 0

clostidium peińngens A jtu100 ml 0 PwaB7 wyd. 2 z 30. 1 2.201 0 0

Enterokoki kałowe A jtld100 ml 0 Pł,I-EN lso 7899-2:20u 0

lQ

Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zaróWno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pżeznaczonej do spoźycia pzez ludzi określone W Rozpoządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2OO7 r. z póżniejszymi zmianami (Dz, U. nr 61 z 2007 r. poz.417; Dz.
U. nr72z2010 poz.466).

2 - Podana niep€Wność roższeżona Wynika z niepewności standardowBj pomnożonej pżez wgpólczynnik rozszez€nia k=2, który

dla rozkładu normalnego zap€t^,nia poziom ufnościw plzybliżeniu 95%.
3 - Najwyższa dopuszczalna WańŃć lub zakres zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29.03.2007 r, W sprawie

wymigań dotyczącyń jakości wody pżeznaczonej do spożycia pżez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007 l., poz. 417i Dz. U. ff 72 z 2O1O
poz, 466)

4 - W punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza mgtodę badawczą objęą zakresem akredytacji AB 610
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