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UBOMTOR|UM CENTFńLNE
BADANIE WODY

oferuie uśtĘi z zakresu pbierania
pńbek i badania wody pżeznaczqbj
ń spoźwia, wód powieżńniowch,
podziemnych, źńdlanyń i po§da
akradytŃię Pdskiąo centrum
Ak!"dytacji nr AB 610 ob€jmujĘą
zakreaem pobieranie pńbek wody
pżeznaczonej do spożycia, a talźe
oznaczenia:

- mętności
- barwy
- azotynów
- azotanów
- jonu amonowego
- twadościogólnej
- zasadowości ogólnej
- wapnja
- magnezu
- chlońów
- prżewodnościel właśclwej
- oltofosforanów
- fosforu oqólnego
- siarczanów
- fluońów
- odczynu
- źelaza ogólnego
- manganu
- chromu ogólnego
- cyllku
- glinu
- kadmu

- niedzi
- zawiesiny ogólnej
- utlenialnościz KMno.
- ChzTc,
- chloru wolnęgo
- ogólnej liczby mikrooąaniżmów

w 22 i 36'C
- grupy coli
- Escheńchia coli
- enterokokóW kałowych,
- Clostidia red. siarczyny
- clostridium peirinqens
- Pseudomonasaeruginosa

Wadto !p.za zal/f€§m akre|rytąi
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia

- elenu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczon€go
- BzT5
- suchej Nzo$tało§i- sahll€.nela sp.
- iinne

Labontui u m zatwie ńzo ne Nzez
Pństwowego Powiatowego lnsFhtora
sanitameg{) &cyzją 2 dnia 05,01,2012 r

spRAwozDANlE z ełonŃ Ru599/20l2

Temat Badanie próbki wody

Klient Miejski zakład Wodociąów i Kanalizacji spółka z o.o.
32-650 Kety ul. M. Kolbe 25a

zlecenie Zlecenie z dnia 10.08.2012 r. zarejestrowane pod
numerem ZRLW 129512012

cel badania Określenie przydatności wody do spożrycia

obiek badań woda przeznaczona do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbki1) 10.08.2012 r. godz. 910

Data dostarczenia próbki 10.08.2012r.

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

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Mieisce pobrania/opis próbkil) Nr p]óbki
w laboiatorium

Bulowice ul. Miejska 63 - Ośrodek Zdrowia 1433212081000

ie9t wrawnbna do badania wody
pżeznaczonej do spożwia

'w
Wydrukoweno 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

kllenb dane od kllena

Wnki badań odno§zą s,'ę wyłącznie do badanei pńbki, spra|łozdanie moża
cdości. Każda innd foma Wyl<olzystania wwków wynąa pi§nnej zgody
cgntnlnego"

być powhlarc jdynie w
kierownika Labofawium
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Sprawozdanie z badań nr RU599/2012

Badania Wykonano dn.

wyNlKl ełolŃ FEyKocHEMlczNycH
10.o8.2012l.

oznaczenie Jednogtka Wynik Niepewnośćz Metoda badawcua

Najwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętność A NTU 0,24 i0,03 P|LEN lso 7027:2003 Ńt.6 1

Barwa mg/L Pt 5 12 PN-EN lso 7887:20upk.4 Akceptowalna

zepach zo PuLJq4l Wdj z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

Odczyn 7,4 r0,1 PN 9ac0454a01 6,5_9,5

Żelazo ogólne A mq/L Fe 0,159 i0,025 Puucn2 Wd.l z 10.11:20u 0,20

Jon amonowy A mg/L NHł- < 0,{0 PN-lso 715&1:2002 0,5

Azotany A mg/L Noi < 3,0 PN-82/G04576.08 50

Przewodność W 25oc A pS/cm 182,3 14,0 PN-EN 27888:1999 2500

chlor Wolny A mg/L c12 < 0,05 Pwa25 Wd. 1z 10.02.2004 0,3o

Glin mg/L Al < 0,020 PB/Llq12 W. 1z 10.o2.20u 0,200

|1 L, hir,

Badania wykonano w dn.

WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

1 o.08.2o1 2 - 12.o8.2Q 12 r.

,. i|l,,Ęa,,,,,n
autoryzował

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnośóz etoda badawcza

Naiwy&a
dopuszcz8lna

wartość
lub zakless

Bakterie grupy coli A ,itu100 ml 0 PN-EN lso 9308-1 :20u
+Ap1:2005+Ac:2009 z
wwenism pR. 8-4

0

Escheichia coli A jtU100 ml 0 0

clostńdium peńńngens A jtld100 ml 0 PB/Uq37 wyd. 2 z 30. 1 2.201 0 0

Enterokoki kałowe A jtldl00 ml 0 PN-EN lso 7899-2:2004 0

n u9-*;,łP,lŁ,

Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaeonel do spożycia pzez ludzi określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia zdnia 29 marę 2007 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr61 z 2007 f. poz.417; Dz.
U. ff72z2010 poz.466).

2 - Podana niepewność rozszeżona Wynika z niepewności standardow€j pomnożonej przez Współczynnik rozszerzenia k=2, który
dla rozkladu normalnąo zapewnia poziom ufnŃci W pzybliżeniU 95%,

3 - Najwyźsza dopuszczalna Wańość lub zakres zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29.o3-2oo7 r. W 8prawie
Wymagań dotyczących jakości wody pżezna@onej do spożycia plzez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007 r,, poz. 417i Dz. u. nr 72 z 2010
poz. 466)

4 - w punkcie czerpalnym U konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objęązakrsem akredytacji AB 610
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