
AB 610

LABORATOR|UM CENTMLNE
BADANIE WODY

oferuje usługiz zakresu pobierania
pńbek i badania wody plzeznaczonej
do gpożycia, wód powielzchniowch,
podziemnych, źńdlanyń i posiada
a kre d ytack P ol sk i eg o c e n tru m
Akr€dytacji nr AB 610 obejnująą
zakresem pobieranie próbek wody
przeznaczonej do spożycja, a także
oznaczenia:

- mętności
, balw

azotynów
- azotanóW
- ionu amonowega
- twańościogólnej
- zasadowości ogólnej
- wapnia
- magnezu
- chlorków
- pżewodności el. Właściwej

ońofosforanów
- fosfaru agóInego
- siarczanów
- fluorkóW
- oclczynu
- zelaza ogólnega
- manganu
- chromu agólnego

cynku
glinu
kadmu

miedzi
zawiesiny ogólnej
utlenialności2 KMno1
ChzTc,
chloru wolnego
ogóln ej l i czb y m i k roo rga n i z móW
W 22 i 36,C

- glupy coli
- Escherichia cali

enterckoków kałowych ,

- Clostridia rcd. siarczyny
- Clostlidium perlringens
- Pseudomonas aeruginosa

ponadto poza zakresem akredytacji
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia

- se/enu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5
- suchej pozostalości
- salmonella sp.
- iinr'F-

Laboratori um zatwieńzone plzez
P a ń stw owego P ow i atow e go l n spe kto ra
sanitamega decrzjąz dnia 05.01.2012 r
iest uprawnbne do badania wody
plzezn aczo nej do sp ożyci a

ffiffiłł,,;fi§,"J"* #SU/bry'
spRAWozDANlE z ełołŃ RLlo45t2o12

Temat Badanie próbki wody

Klient Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji społka z o.o.
32-650 Kęty ul. M. Kolbe 25a

Zlecenie Zlecenie z dnia 27 .O1 ,2012 r. zarejestrowane pod
numerem RUO26|2O12

cel badania Określenie pzydatności wody do spożycia

obiek badań woda przeznaczona do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbki1) 27.0'l,2012 r, godz. 0920

Data dostarczenia próbki 27 .01.2012l.

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

lnne istotne infomacje na temat próbki:

Brak

Miejsce pobrania/opis próbkir) Nr próbki
w labolatoraum

Bulowice ul, Miejska 63 - Ośrodek Zdrowia 1050012012606

sprawozdanie opracował

yujak
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1W plóbki dostarczonej

Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

klienb dane od klienh

Wnik badań odnoszą się wącznie do badanej pńbki. sprawozdanie możę być powielane jedynig w

Ónsri. xrza, inna iońa ńyiotzystania wyników Wmaga pisennej zgody Kercwnika Laboratońum

centralnego" Stronal z2
l§nieje prccedura reklamacji, termin składania reklamacji- 7 dni od odeblania Wniku badań

zKJ-5.10-01 Edyąa 02/u.01 .2010 r.



LABORATORIUM CENTRALNE
BADANlE WODY Sprawozdanie z badań nr RLI045I2O12

Badania wykonano dn.

WYNIK! BADAN FlzYKocHEMlczNYcH
27 .Q1.2012 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza

Najwyż§za
dopuszczalna

wańośó
lub zakres3

Mętnośó A NTU o,27 r0,03 PN-EN lso 7027:2003 pkt.6 1

Barwa A mq/L Pt 5 ż2 P N-E N I so 7 887 :2002pkt. 4 Akceptowalna

zapach zlslclł PB/uc/41 Wd-l z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

Odczyn 7,6 t0,1 PN 90/c-O4u0/01 6,5-9,5

Żelazo ogólne A mg/L Fe 0,148 ro,024 PB/uc22 Wd-1 z 10.11:2004 0,20

Jon amonowy A mg/L NHł- < 0,10 P|Llso 7150-1:2002 0,5

Azotany A mg/L Noi 4,9 r0,4 PN-8?JC-04576.08 50

Przewodność w 25oC A pS/cm 249,9 t5,5 PN-EN 27888:1999 2500

Chlor wolny A mg/L c12 0,09 r0,02 PB/Uj25 Wd. 1z 10.02.2004 0,3"

Glin mg/L Al. < 0,020 PB/Llc/lz Wd. 1z 10.02.2004 0,200

autoryzował

Badania Wykonano w dn.

WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

27.o'1.2012 - 29.01.2o'l2 r.

oznaczenie Jednostka Wynik NiepewnŃć2 Metoda badawcza

NajWyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A itld,l00 ml 0 PN-EN Iso 9308-1:2004
+Ap1:2005+Ac:2009 z
wyĘczeniem pkt. 8.4

0

Escheichia coli A jtk/100 ml 0 0

Clostridium perfringens A jtld,l00 ml 0 PB/uc/37 Wd.2 z 30.12.2010 0

Enterokoki kałowe A itU100 ml 0 PN-EN lso 7899-2:2004 0

Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zaróWno Wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane Wodzie pżeznaczonej do spożycia przez ludzi okreŚlone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 l. z późniąszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 20Q7 r. poz. 417; Dz.

U . nr 72 z 2010 poz, 466).

2 - Podana niepewność lozszelzona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej pżez Wspołczynnik rozszerzenia k=2, który

dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościW przybliżeniu 95%.

3 - Najwyższa dopuszcza-lna Wańość lub zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03,2007 r, W sprawie
wyinigań aotyczących jakościwody przeznaczonej do spożycia pżez ludzi (Dz, tJ, nr61 z 2007 l.,poz.417:Dz U nl72z2O1O
poz. 466)

4 - W punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza meiodę badawczą objętą zak€sem akredytacji AB 610
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