
AB 610

LABO RATO Rl U M CE NTRALNE
BADANlE WODY

oteruje udugi z zakresu pobbrania
pńbek i bddania wody pąeznaczonej
do spożycia, Wód powiezchniowwh,
podziemnyń, źr&lldnyń i posiada
a k redytację Polski e go Ce ntru m
Akredytacji nr AB 610 obejmuiącą
zakresem pobieranie pńbek wody
przeznaczonaj do spożycia, a także
oznaczania:

- mętności.
- bawy
- azotynów
- azotanów
- jonu anonowego
- twardości ogólnej
- zasadowości ogólnej
- wapnia
- magnezu
- chlorków
- przewodnościel. ńaściwej
- olżofostoĘnów
- fńforu ogólnego
- siarczanów
- fluorków
- odczynu
- żelaza ogólnego
- manganu
- ńromu ogólnego

cynku
glinu
kddmu
ołowiu
niklu
miedzi
zawie§ny ogólnej
utlenidlności z KMno4
chzTc,
ńloru wolnego
ogól n ej liczby m i kroorga niżmóW
w 22 i 36"c

- grupy coli
- Escherichia coli
- ent€rokokówkałowych,
- clostridia rad. siarczyny
- clostridium peiingans
- Pseudomonas aeruginosa

ponadto poza zakesem akredytacji
Wykonujemy

m. in. .oznaczenid

selenu
boru
baru
tlenu rozpuszczonego
BzTs
suchej pozostalo§i
salmonelta sp.
i inne

La boratoi u m zatwie ńzone przez
Pa ń stwowego Powi atowego lnspektora
sanitamego decyzją z dnia 05.01.2012 r
iast uprawnione do badania Wody
prz€znaczonej do spożycia

;=i,rupłłkry# "aSU/W,
sPRAWozDANlE Z BADAN RL/686/20{2

Temat Badanie próbki wody

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

Zlecenie Zlecenie z dnia 06,09.2012 r. zarejeshowane pod
numerem ZRLW 134312012

cel badania Określenie przydatności wody do spożycia

obiekt badań woda pzeznaczona do Spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S,A,

Data pobrania próbkil) 06.09,2012 r. godz. 1005

Data dostarczenia próbki 06.09.2012 r.

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

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Miejsce pobrania/opis próbki1} Nr próbki
w laboratorium

Bielany ul. Łęcka 10 - Ośrodek Zdrowia 1482812090605

spraWozdanie opracował

r. s.|,v"t"

zafulieldzam

|o. Ą,"lol2
lnspek!or mikrobioIog

,rr"*ł&

'w
Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. _ oryginał
RL egz. - kopja

klienb dane od klienb

Wyniki badań odno§zą sĘ Włącznie do badanej próbki, sprawozdanie może
calości. Każda inna forma Wkożystania wyników Wymaga pisemnej zgody
centralnego"

być powielane jedynie w
kercwnika Laboralońuh

lstnieje wcedura reklamacji, temin składania reklamacji - 7 dni od odebrania wyniku badań
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LABORATORlUM CENTRALNE
BADANlE WODY Sprawozdanie z badań nr RL/686/2012

Badania wykonano dn.

WYNlKl BADAŃ FlzYKocHEMlczNYcH
06.09.2012 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność' Metoda badawcza

NaJwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętność A NTU 0,40 t0,05 PN-EN lso 7u7:2003 pkt.6 1

BarWa mqil Pt 5 PN-EN lso 7887:2002pkt.4 Akceptowalna
zapach zo Pguc/41 Wd.1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny
Odczyn 6,7 i0,1 PN 9ac-0454a01 6,5-9,5
Żelazo ogólne A mg/L Fe 0,082 r0,013 PB/Uc2? wyd.1 z 10.11:2004 0,20
Jon amonowy A mgil NHl- < 0,10 PNJso 7150-1:2002 0,5
Azotany A mg/L Noi 12,4 t1,1 PN-8zc-u576.08 50
Przewodnośó w 25oC A lS/cm 315,4 PN-EN 2788a:1999 2500
Chlor wolny A mg/L cl2 < 0,05 PB/Uź/25 wyd. 1z 10.02.2004 o,34
Glin A mg/L Al < 0,020 PB/Ua12 Wd. 1 z 10.02.2004 0,200

Referenl laborant
\o,8,'i-o|Ł

autoryzował
WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

Badania wykonano wdn. 06.09.2012 - 08.09.2012 r.

c},.Ł

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza

NalWyźsza
dopuszczalna

Wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtk/'l00 ml 0 PN-EN lso 9308-1:2004
+Ap1:2005+Ac:2(n9 z
Wączaniem pkt. 8.4

0

Escherichia coli A jtk/100 ml 0 0
Clostridium peiringens A jtU100 ml 0 PuL]cR7 Wd. 2 z 30.12.201 0 U

Enterokoki kałowe A jtu100 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 pzez ludzi określone w Rozpoządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z póżnielszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2OO7 r. p,oz.47l;Dz.
U. nr72z2010 poz.466).

2 - Podana niepewnoŚÓ rozszerzona Wynika z niepewności standardowej pomnoźonej pżez Współczynnik rczszerzenia k=2, który
dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościW plzybliżeniu 95%.

3 - Najwyższa dopuszczalna Wańośó lub zakres zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra zdrowia z dnia 2g.og.2oo7 r W sprawie
Wymagań dotyczących jakości Wody pzeznaczonej do spożycia pżez ludzi (Dz. U. nr 6'l z 2oo7 r., poz. 417; Dz. U. nr 72 z 2o1o
poz. 466)

4 -W punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objętązakresem akredytacjiAB 61o
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