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AB 610

LABOMTOR|UM CENTRALNE
BADANIE WODY

oferuje u§ugi z zakresu Nbiennia
pńbek i badania wody pż€znaczorBj
ń s!€.życia, wód powierzńniowyń,
podziemnyń, źr&lanwh i po§ada
akr€dyłację Polskhgo centun
Akredytacji nr AB 610 obejmująą
zakresem pobieranie pńbek wody
przeznaczonej do spożycia, a także
oznacz€nia:

- mętności
- barw
- azotynów
- azotanów
- jonu amonowego
- fuvańoki ogólnej
- zasadowości ogólnej
- wapnia
- magnezu
- chlolków
- plzewodności el. właściwej
- ońolosforanóW
- fosforu ogólnego
- siarczanów
- fluorków
- odczynu
- żelaza ogólnego
- manganu
- chrcmu ogólnega
- cynku
- glinu
- kadmu
- ołowiu

- miedzi
- zawiesiny ogólnej
- utlónialności ż KMno,
- chzTcl
- chloru wolnego
- ogólnej liczby mikroorganizmów

W 22 i 36"c
- grupy coli
- Escherichia coli
- enterokoków kałowch,
- clostlidia red. siarczyny
- clostridium perlringens
- Pseudomonasaeruginosa

ponadto poza zakresem ak€dytacii
wkonujemy

m. in. .oznaczenia

- selenu
-Doru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5
- suńej pozo§abścj
- salnonella sp.
- iinn€

Labontorium zatwieńzor@ przez
Państwowego Panlidtowego l n speldora
sanitamego decyziąz dnia 05.01.2012 r
iest uprawnione do badania wody
paeznaczonej do spżycia

spRAWozDANlE z ełołŃ RU589/2o12

Temat Badanie próbki wody

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

Zlecenie Zarządzenie nr 28 Prezesa Zarządu AQUA S.A.
zdnia29.12.2011 r.

cel badania Określenie przydatności wody do spożycia

obiekt badań woda przeznaczon a do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkit) O3.08.2O12 r, godz. 1230

Data dostarczenia próbki 03.08.2012 r.

Metoda pob]ania próbki PN-lso 5664:2003
PN-EN lso'l9458:2oo7

lnne istotne infomacje na temat próbki:

Brak

lliejsce pobnnia/opis próbkil} Nr próbki
w labo]atoflum

Kęty ul, M. Kolbego 25 - hydrofomia 1417412080312

'W

Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

klienb dane od kliena

Wnki badań dnoszą się Włącznie do badanei pr(ńki. sprawozdanie może
cab&i. r\ażda inna fotma wkorzystania Wnik6^! Wnaga pisemnej zgody
&ntrahego"

bń powielan€ jeqnie w
kiercwnika Laboratńum
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LABORATOR|UM CENTMLNE
BADANlEWODY Sprawozdanie z badań nr RU589/2012

Badania wykonano dn.
WyNlKl ełołŃ FEyKocHEMtczNycH

03.08.2012r.

oznaczen16 Jednostka vWnlk Niepewnośćz ll€toda bad8wcza

Nalw!źsza
dopu9zczalna

warlość
lub zaklęs3

Mętnośó A NTU 0,19 i0,02 P|,i-EN lso 7027:2@3 Ń1.6 1

Barwa mg/L Pt 0 P!,I-EN l so 7 887 :20o2pkt. 4 Akceptowalna

zapach zlslclzl PBruc/41 Wd.1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

Odczyn 7,6 i0,1 PN 9ac4454a01 6,5-9,5

żelazo oqólne A ms/L Fe < 0,020 PB/ucz2 Wd.1 z 1o.11:2004 0,20

Jon amonowy A mq/L NHł* < 0,10 P|Llso 715L1:2002 0,5

Azotany mg/L NOs 3,0 PBĄJcn2 Wd. 1z 10.02.2004 50

Prżewodnośó W 25oc A pS/cm 197,5 Ł4,4 PN-EN 27888:1999 2500

chlor Wolny A mg/L cl, 0,16 t0,02 PBlLJcr2ż Wd. 1 z 10.02.20u 0,3'

Glin mg/L Al. < 0,020 Pwa12 wyd. 1z 10.o2.2oa 0,200

p.c F.l,,l 'lwnl

nlaj :iż

autolyzowal

Badania wykonano w dn.
WYNIK! BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

03.08.201 2 - 06.08.2012 r.

oznaczenle Jedno6tka vlrynlk Niepewnoóćz 3toda badawcza

a|wyższa
dopuszczalna ,

wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtk/100 ml 0 P|,I-EN lso 9u8-1:20u
+Ę1 :2005+Ac:2009 z
wylwqidn pkl. 8.4

0

Escheńchiacoli A jtu100 ml 0 0

Clostridium peńingens A jtld100 ml 0 PuU d37 Wd.2 z. 30. 1 2, 20 1 0 0

Enterokoki kałowe A jtld100 ml 0 P|,LEN lso 7899-2:2004 0

ogólna laczba mikrooĘanizmów A
W 36t2 "c Do 48h

jt|d1 ml 1 ś1 P|LEN lso 6222:2004

Ogólna liczba mikroorganizmówń-źi{zóCńiż|l, A jtu1 ml 0 PN-EN lso 6222:2ou
Bez

niep]awidłowyó
zmian

,,,, 1,9":, 9A l,4f, |.%,,

Pobrana próbka Wody W badanym zakresie spełnia zaróWno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaczonej do spożycia pzez ludzi okreŚlone w Rozpoządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2OO7 r. z póżniĄszymi zmianami (Dz. U, nr 61 z 2OO7 r. poz_ 4'l7;
Dz. U , nr 72 z 2O1O poz. 466) .

3 - Na;wyższa dopuszczalna Wańość lub zakres zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra zdrowia ż dnia 29.03.2007 r, W sprawie wymagań
dotińcych iakŃci wody pzeznaczonej do spózycia pzez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2oo7 r., poz. 417; Dz, u. nr 72 z2o1o poz. 466\

'- pboai,i niópewność rozszeżona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej pżez współczynnik fozszelania k=2, który

dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w plzybliżeniu 95%
4 
- w punkcie czerpalnym u konsumenta, A - oznacza metodę badawczą objętą zakresem akrednaqi AB 61o
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