
sPRAWozDANtE z BADAŃ Ru6oo/2o12

Temat Badanie próbki wody

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

Zlecenie Zlecenie z dnia ,l0.08.2012 r. zarejestrowane pod
numerem zRlwl295l2012

cel badania Określenie przydatności wody do spożycia

obiek badań woda przeznaczona do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbki1) 10.08.2012 r. godz. 9a5

Data dostarczenia próbki 10.o8.2o12 r.

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

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

iliejsce pobrania/opis próbkil) Nr próbki
w laboratorium

Bielany ul, Łęc*a 'l0 - Ośrodek Zdrowia 1432312081009

sprawozdanie opracował

{, Bujak

P,

1 w Przypadku Pńbki dosbrczonej Plzez klienb dane pochodą od ktienb

_ Wnki badań odnoszą się Włącznie do badanej pńbki. sprdwozdanie noże być powblarc jedynie w
Wydrukowano 2 egz. cało§i. Każda inna folma Wolzyslania Wników Wmaga pisemnej zgody Kjercwnika Labontuium

centralnego"
Klient eoz. - orvoinał Strona 1 z 2
RL ąz.- _ koiń lstn:leje procedua retłlanacji, temin składania rcklanacji - 7 dni od odebrania wyńku badań

zK|-ro3 Edycja 1/19,03.2012

ffi,iąłpłif'$ffi: #SU/Wr
AB 610

LA BO RATO R l U M CENT RALN E
BADAN|E WODY

oteruje u§wiz zakresu pobiennia
próbek i baclania wocly Weznaczonej
do spożycia, wód Nwbrzchniowń,
@dziennyń, źrulanyń i N§ada
akrcdytację Polskiąo cźntrum
Akredyt&ji nr AB 610 obejmującą
zake§m pabieranie pńbek Wody
przeznaczonej do spoźycia, a także
oznaczeńd:

- mętności
- bawy
- azotynów
- ażotanów
- jonu amonowego
- f,uardości ogólnei
- zasadowości ogólneJ
- ,yapnrc
- magnezu
- chlarkóv,
- prze\rodnaśa e] łłaścLye)
- oftofasforanó|l,
- fosforu oqolnega
- siarczanół,
- fluońów
- odczynu
- zelaza ogólnego
- manganu
- chromu ogólnego
- cynku
- glinu
- kadmu

- miedzi
- zawiesiny agólnej
- utlenjalnaściz KMna.

- chtori wotnego
- ogólnej liczby mikrooĘanizmów

W 22 i 36"c
- grupy coli
- Escherichia coli
- enterokokóW kałowch,
- clostidia red. siarczyny
- clostridium perfingens
- Pseudomonasaeruginosa

ponadto poza zaklesem akredytacji
Wkonujeny

m. in. ,oznaczenia

- s6/enu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5
- suclBj Nzostałobi- sahnonella sp.
- iinne

Labqatońum zdlwie.dzone pIzez
Pństwowego Po|,yiatowego l nspekton
sanitamego decyzją z dnia 05.01.2012 r
iest uprawnione do badania wdy
uzeznaczo n€j do swżyci a

zatwierdzam

Po- KlERowl\ltKA
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LABORATORlUM CENTRALNE
BADAN|E WODY Sprawozdanie z badań nr RU600/2012

Badania wykonano dn,

WYNIKI BADAŃ FtzYKocHEMlczNYcH
10.08.2012 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnośćz Metoda badawcza

Najwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętność A NTU 0,29 i0,03 PN-EN lso 7027:2003 pkt.6 1

Barwa mq/L Pt 5 !2 PN-EN l so 7 887 : 2002pk1. 4 Akceptowalna
Zapach z0 Pwc/41 Wd.1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny
Odczyn 6,8 r0,1 PN 90/c-0454a01 6,5_9,5

Żelazo ogólne A mg/L Fe 0,08{ i0,013 PB/uc/2z Wd.1 z 10.11:2004 0,20

Jon amonowy A mg/L NH1' < 0,{0 PN-lso 7150-1:2002 0,5

Azotany mq/L NOa' 12,9 1,1,1 PN-8ac-04576-08 50
PźewodnośóW25oc A pS/cm 328,o ż7,2 PN-EN 27888:1999 2500
Chlor wolny A mg/L C12 < 0,05 PBĄJo/25 wyd. 1z 10.02.2004 0,3"
Glin mg/L Al < 0,020 PBAJC/12 Wd. 1z 10.02.2004 0,200

autoryzował

V\IYNlKl BADAŃ MlKRoBloloclczNYcH
Badania wykonano w dn. 10.08.2012 - 12.08.2012 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnośćz Metoda badawcza

Najwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtU100 ml 0 PN-EN lso 9308-1 :2004
+Ap1:2005+Ac:2009 z
Wączenien pk1. 8.4

0

Escheńchia coli A jtu100 ml 0 0

clostńdium perfńngens A jtu100 ml 0 PB/UC/37 wyd. 2 z 30. 1 2.20 1 0 0

Enterokoki kałowe A jtu100 ml 0 PN-EN lso 7899-2:2004 0

- ł.o|L

Pobrana próbka wody W badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaczonej do spożycia przez ludzi okreś|one w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniĄszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz.417i Dz.
U. nr 72z2010 poz.466).

2 - Podana niepewność lozszeżona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez Współczynnik rozszeęenia k=2, który
dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności W pzybliźeniu 95%-

3 - Najwyższa dopuszczalna wańość lub zakres zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29,03.2007 r. W sprawie
Wymagań dotyczących jakości Wody pęeznaczonej do spożycia wzez ludzi (Dz, U. nr 6,1 z 2007 r., poz. 417; Dz. u. nr 72 z 2010
poz. 466)

4 - W punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objętą zakresem ak€dytacjiAB 610
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