
AB 610

UBOARTORlUM CENTRALNE
BADANIE WODY

oferuje u§ugiz zakresu pobiercnia
pńbek i badania wody przeznaczonej
do spoźycia, wód powierzńniowch,
podziemnych, źńdlanych i posiada
akredytację Polskiego centrun
Akredytacji nr AB 61 0 obejmującą
zakresem pobieranie próbek wody
pĘeznaczonej do spożycia, a także
oznaczenia:

- mętnoścj
- barw
- azotynów, azDtanów

lonu amonawego
twardości ogólnej
zasadowości ogólnej
Wapnia
magnezu
chlorkóW
p Eewod no ści e l. właściwe]
adofosforanów
fosforu ogólnega
siarczanów
fluorków
odczynu
żelaza ogólnęgo
manganu
chromu ogóInego
cynku
glinu
kadmu
ołowiu

miedzi
żawiesiny ogólnel
utlenialnościz KMna4
chZTc,
chloru wolnego
ogó lnej l iczby m i kroorg an izmóW
w 22 i 36,C
grupy coli
Escheichia coli

- enterokoków kałowch,
- Clostridia red. siarczyny
- Clostridium peińngens
- Pseudomonasaerugjnosa

ponadto poza zakresem akredytacji
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia

- se/enu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BzT5
- suchej pozostałości
- salmonella sp.

La bo ntori u m zatwie ńzone pżez
Państwowego Powiatowego Inspektora
sanitarneqo decńąz dnia 05.01.2011 r
iest uprawnione do badania wody
pżeznaczonej do spożycia

fi;H#Ętg,"J"* aSU/W,
sPRAWozDANlE Z BADAN RLl90712011

Temat Badanie próbki wody

Klient
Miejski Zakład Wodocią9ów i Kanalizacji
spółka z o.o.
32-650 KętV ul. M. Kolbe 25a

Zlecenie Zlecenie z dnia 22.11 .2011 r. zarejestrowane pod
numerem RU419|2O11

cel badania określenie przydatności wody do spożycia

obiekt badań woda przeznaczo n a do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkil) 22,11,2011 r. godz. 09a5

Data dostarczenia próbki 22j1.2011 l.

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

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Miejsce pobranialopis próbki1) Nr próbki
w laboratorium

Bulowice ul. Miejska 63 - Ośrodek Zdrowia 1624711112204

Sprawozdanie opracował

lDBujak

zatwierdzam

Lt. Ą1. 1cĄ
l(ltnOWilll( LAlORAT()RlUltl ctlltRA[IEG0*AtJ§'s.A.

irz. LXIJ Uatto"z

'w
Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

próbki dostarczonej przez klienb dane od klienta

Wniki badań odnoszą się v,yłącznie do badanej yóbki- sprawozdanie może być powielane jedynie w

całości- Każda inna iorma Wkorzystania wyników Wmaga pisemnej zgody Kierownika Laboratoium
Centnlnego" stronalz2
lłnieje procedura rektamacji, termin składania reklamacji- 7 dniod odebrania wyniku badań
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LABORATORlUM CENTRALNE
BADAN|E WODY

Badania Wykonano dn.

vVYNlKl BADAŃ FtzYKocHEMlczNYcH
22.11.2011 f. -25.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań nr RL/907/2011

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnośću Metoda badawcza

Najwyższa
doPuszczalna

wańośó
lub zakres3

Mętność A NTU 0,24 i0,03 PN-EN lso 7u7:2003 pkt.6 1

Barwa mq/L Pt 5 +2 PN-EN lso 7887:2002pkt,4 Akceptowalna

zapach z0 PB/UC/41 v{yd.1 z dn, 22.08-2007 Akceptowalny

Odczyn 7,6 i0,1 PN 90/c-04540/01 6,5-9,5

zelazo ogólne A mg/L Fe 0,123 r0,020 PB/Ucr22 Wd.1 z 10.11:2004 0,20

Mangan mq/L Mn < 0,0l0 PN-EN /so 11885:2009 0,050

Jon amonowy A mg/L NHi < 0,10 PN-lso 7150-1:2002 0,5

Azotany mg/L NOs. 3,3 i0,3 PN-8ZC-04 57 6.08 50

Przewodnośó W 25oc A pS/cm 243,6 !5,4 PN-EN 27888:1999 2500

Chlor Wolny A mg/L cl, < 0,05 PB/UC/25 Wd. 1z 10.02.2004 o,34

Glin mg/L Al < 0,020 PN-EN lso 11885:2009 0,200

auloryzował

Badania wykonano w dn.

WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

22.1 1.2o1 1 - 24.1 1.2o1 1 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnośćz Metoda badawcza

Najvyyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtk/100 ml 0 PN-EN lso 9308-1:2004
+Ap1:2005+Ac:2009 z
Włączeniem pkL 8.4

0

Escherichia Coli A jtk/100 ml 0 0

Clostridium pelfringens A .itk/,l00 ml 0 PB/UC/37 Wd.2 z 30.06.2011 0

Enterokoki kałowe A jtu100 ml 0 PN-EN lso 7899-2:2004 ll

zOu

Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zaróWno wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia pzez ludzi określone W Rozporz ądzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r, z póżniĄszymi zmianami (Dz. U, nr 6'| z 2007 r. poz. 417; Dz.
U. ff 72z2010 poz.466).

2 _ Podana niepewność rozszeżona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej pEez Wspołczynnik lozszeżenia k=2, który
dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościW przybliźeniu 95%.

3 _ Najwyższa dopuszczalna Wańość lub zakres zgodnie z Rozpożądzeniem Ministra zdrowia z dnia 29.03.2007 r, W sprawie
Wymagań dotyczących jakości Wody pzeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2oo7 l., poz- 417, Dz. U- nr 72 z 2o1o
poz,466)

4 - W punkcie czerpalnym u konsUmenta
A - oznacza metodę badawczą objętą zakresem akredytacjiAB 610
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