
AB 610

LABQMTORIUM CENTRALNE
BADAN|E WODY

oferuje u§ugi z zakresu pobierania
pńbek i badania wody pneznaczonej
do spożycia, Wód pawierzchniowych,
podziemnych, źńdlanych i po§ada
akredytację Polskiego centrum
Akredylacji nr AB 610 obejmującą
zakresem pobieranie pńbek wody
przeznaczonej do spożycia, a takż€
oznaczenid:

- nętności
- barwy
- azotynóW
- azotanów
- jonu amonowego
- twańościogólnei
- zasadowości ogólnej
- wapnia
- magnezu
- chlolków
- pĘewodnosci el. wlaściwej
- ottofosforanów
- fosforu ogólnggo
- siarczanów
- fluorków
- odczynu
- żelaza ogóInego
- manganu
- chromu ogólnego

cynku
glinu
kadmu
ołowiu

miedzi
zawie§ny ogólnej
utlenialnosci ż KMno4
ChzTc,
chlaru Wolnego
ogól nej licz by mi krooĘ an izmów
w 22 i 36"c

- grupy coli
- Escheichia coli
- enterokoków kałowych,
- Clostridia ręd. siarczyny- clostidium peińngens
- Psaudomonas aerugjnosa

ponadto poza zakresem akredylacji
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia
- selenu
- boru
- bafu
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5

, . suchej pozostalości
- salmonella sp.
- i inhe

Labo ratoi um zatw ie rdzone pżez
Państwowego Powiatowego lnspektora
sanitamegp decyzją z dnia 05.01.2012 r
iest uprawnione do badania wody
pżeznaczonei do spożycia
1 

W pnypadku próbki dostarczonej

i,iHłf#*l,J# #Su/Ęry,
spRAWozDANtE z gRoeŃ RLl685l2o12

Temat Badanie próbki wody

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

Zlecenie Zlecenie z dnia 06.09.2012 r. zarejestrowane pod
numerem zRLw l343l2o12

cel badania Określenie przydatności wody do spoźycia

obiekt badań woda przeznaczo n a do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbki') 06.09.2012 r. godz. 925

Data dostarczenia próbki 06.09.2012 r.

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

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Miejsce pobrania/opis próbkil) Nr próbki
w laboratorium

Bulowice ul. Miejska 63 - Ośrodek Zdrowia ,l482712090606

Sprawozdanie opracował zatwierdzam

l9.oQ,2olz
InsPektor mikrobiolog

+Ą
Przez klienta dane pochodzą od klienb

r s.f"r,a

Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

Wyniki badań odnoszą się wylącznie do badanej pńbki, sprawozdanie może być powielane jedynia w
całości. Każda inna forma wykolzystania Wyników Wmaga pisemnej zgody Kierownika LaboratońumCentftlneqo" 
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LABORATOR|UM CENTMLNE
BADANlE WODY Sprawozdanie z badań nr RL/685/20't2

Badania wykonano dn.

WYNlKl BADAŃ FlzYKocHEMlczNYcH
06.09.2012 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność' Metoda badawcza
Najwyższa

dopuszczalna
wańośó

tub zakres3
Mętność A NTU 0,32 i0,04 PN-EN lso 7027:2003 pk1.6 1

Barwa msiL Pt 5 12 PN-EN lso 7 887 :2002plł.4 AkceptowaIna
Zapach zo PB/UC/41 v,lyd.1 z dn. 22.08_2007 Akceptowalny
Odczyn 7,5 i0,1 PN 9ac-O4ua01 6,5_9,5
Żelazo ogólne A mg/L Fe 0,084 l0,0,13 PB/uc22 wyd.1 z 10.11:2004 0,20
Jon amonowy A mg/L NH.* < 0,10 PNJso 7150-1:2002 0,5
Azotany A mg/L No3- < 3,0 PN-8żC-04576.08 50
Przewodność w 25oC A pS/cm 2o1,9 14,4 PN-EN 27888:1999 2500
ChIor wo|ny A mg/L Cl, 0,05 r0,02 PB/UCĘS wyd. 1z 10-02.20u o,34
Glin mg/L Al < 0,020 PB/uc/12 Wd. 1z 10,02.2004 0,2oo

Referent laborant
p_\99. to.L
$o9*c}^<

mgr inz Sylwia Bogucka

;;;;";,;--**-
WYNlKl BADAŃ MlKRoBloloclczNYcH

Badania wykonano w dn. 06.09.2012 - 08.09.2012 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza

NaJwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtk/100 ml 0 PN-EN lso 930&1:20u
+Ap1:2005+AC:20(N z
Wączeniem pl<t. 8.4

0

Es'herichia coli A jtU100 ml 0 0
Clostridium peiringens A jtk/100 ml 0 PB/uc/37 Wyd. 2 z 30- 1 2.201 0 0
Enterokoki kałowe A jtu100 ml 0 PN.EN Iso 7899-2:20u 0

.ąlo.4.;LotL
Inspektor mikrobiolog

,@:ffi,
Pobrana Próbka wody w badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaczonej do spożycia przez ludzi oireślone w Rozporządzeniu
Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z późniĄszymi zmianómi (Dz, U. nr 6.1 z 2oO7 r. poz. 477: Dz.
U. ff 72 z 2010 poz. 466).

2 - Podana niepewnoŚĆ rozszerzona Wynika z niepewności standardowej pomnoźonej przez Wspołczynnik rozszeżenia k=2, któł
dla rozkładU normalnąo zapewnia poziom ufnościW pźybliżeniU 95%,

3 - NajwyŻsza dopuszczalna wańość lub zakres zgodnie z Rozpożądzeniem Ministra zdrowia z dnia 2g,og.2oo7 r, W sprawie
Wymagań dotyczących jakoŚci Wody przeznaczonej do spożycia pżez ludzj (Dz, U. nr 61 z 2oo7 r., poz. 417| Dz. U. W 72 z 2o1o
poz, 466)

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