
sPRAWozDANlE z BADAŃ RL/888/2011

Temat Badanie próbki wody

Klient AQUA s.A
43-300 Bielsko_Biała ul. 1 Mąa 23

Zlecenie Zażądzenie nr 25 Prezesa Zarządu AQUA S.A.
z dnie 20 j22o1o r.

cel badania Określenie przydatności wody do spożycia

obiekt badań woda pzeznaczona do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkil) 10,11.2011 r. godz. 0735

Data dostarczenia próbki 10.11.2O11 r.

Metoda pobrania próbki A PN-lSO 5667-5:2003,
PN-EN lso 1g458:2oo7

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Miejsce pobrania/opis próbkil) Nr próbki
w laboratorium

Kęty ul. M. Kolbe 25a - hydrofornia 160101,1111o14

sprawozdanie opracował

9,','"*

1 
W pnypadku próbRi dostarczonej plzez klienb dane pochodzą od ktienta

ć*,-il6łłr§"6 aSU/b?
AB 6,10

LAB OARTOR| U M CE NTRALN E
BADAN|E WODY

oleruje u§ugi z zakresu pobierania
pńbek i badania wody łzeznaczonej
do spożycia, Wód powielzchniowych,
podziemnyń, źńdlanych i po§ada
akredytąę Polskiego centrum
Akredytacji nr AB 61 0 obejmującą
zakresem pobieranie pńbek wody
przeżnaczonej do spożycia, a taęe
oznaczenia:

- mętnoścj
- barwy
- azotynów
- azotanóW
- jonu amonowego
- tuvardości ogólnej
- zasadowości ogólnej
- wapnia
- magnezu
- chlorków
- prżewodności el. właściwej
- ortofosforanów
- fosfolu ogólnego
- siarczenów
- fluólków
- odczynu
- źelaza ogóInego
- manganu
- chromu ogólnego
- cynku
- glinu
- kadmu
- ołowiu

- miedzi
- zawiesiny ogólnej
- utlenialnościz KMnoa
- ChzTc,
- chloru wolnego
- ogóInej liczby mikroorganizmów

w 22 i 36'C
- grupy coli
- Escheńchia co]i
- enterokoków kałowch,
- clostidia red. siarczyny
- clostidium peiingens
- Pseudomonasaeruginosa

ponadto poza zakrcsem akrcdylaąi
vrykonujemy

m. in. .oznaczenia

- selenu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BZTs
- suchej pozostarości
- salmonella sp.
- iinnę

Laboratońum zaLwieńzone plzez
Państwowego Powiatowego lnspektora
sanitamego decyzją z dnia 05.01 .201 1 r.

iest uprawnione do badania wody
pżez n aczonej do społcia

zatwierdzam
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Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

Wniki badań odnoszą się Wącznie do badanej próbki. sprawozdanie może być powielane jedynie w
całości. Każda inna forma wykoaystania wyników Wmaga pisemnej zgody Kierownika Laboratońum
Centralnego" stronal z2
lstnieje procedula rcklamacji, termin składania reklamacji- 7 dni od odebrania wyniku badań

zKJ-5.10-01 Edycia02/04.01-2010r.



LABORATORlUM CENTRALNE
BADAN|E WODY Sprawozdanie z badań nr RL/888/2011

Badania wykonano dn.

WYNlKl BADAŃ FlzYKocHEMlczNYcH
10.11.2011 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza

Naiwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętność A NTU 0,21 Ł0,02 PN-EN lso 7m7:2003 pkt.6 1

Barwa mq/L Pt 0 P N-EN I so 7 887 :2002pkt. 4 Akceptowalna

zapach z2slcl2l PB/uc/41 Wdj z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

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

że|azoogólne A mg/L Fe < 0,020 PB/UC22 Wd.1 z 10.11:2004 0,20

Jon amonowy A mg/L NHł' < 0,{0 PNJso 7150-1:2002 0,5

Azotany mg/L No3 3,4 P Uc/02 Wd. 1 z 10.02.2004 50

Przewodnośó W 25oc A pS/cm 248,9 r5,5 PN-EN 27888:1999 2500

chlor Wolny A mg/L c12 0,35 i0,02 PB/uc/2s Wd. 01 z 10.02.2004 0,3"

Glin A mg/L Al < 0,020 PB/Uch2 wd. 01 z 10.02,2004 0,200

autoryzował

WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH
Badania wykonano w dn. 10.11.2O11 - 13.11.2011 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza

Naiwyższa
dopuszczalna

wańość _
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtk/,l00 ml 0 PN-EN Iso 9308-1:2004
+Ap1:2005+Ac:2a09 z
wyłączekiem pkl. 8.4

0

Escherichia coli A jtu100 ml 0 0

clostridium peffringens A jtu100 ml 0 PB/UC/37 Wd.2 z.30,12.201 0 0

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

ogólna liczba mikroorganizmóW A
W 36*2 oc po 48h

jtu1 ml 0 PN-EN lso 6222:2004

ogólna liczba mikroorganizmóW
ń"żźńóCiżiż|.n - - A jtu1 ml 5 ł1 PN-EN lso 6222:2004

Bez
nieprawidłowych

żmian

!2, l l _ 
,}ol, ,D rl !

autoryzował

Pobrana próbka Wody W badanym zakresie spełnia zarówno Wymagania fizykochemiczne jak

i mikrobiologiczne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia pzez ludzi określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2oo7 r. z póżniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2oo7 l, poz, 417,
Dz. U. nr 72 z 2010 poz. 466). Z uwagi na punkt pobrania próbki w ocenie zgodności WynikóW badania z
określonymi Wymaganiami pominięto parametr chlor wolny.

3 - Najwyźsza dopuszczalna wańość lub zakres zgodnie z Rozpożądzeniem Ministrazdrcwia z dnia 29.03.2007 r. W sprawie vvymagań

doticzących jakości Wody pżeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz, U, nr 61 z 2007 r., poz. 417| Dz. U- 
^l72 

z2010 poz- 466)

'_ podana niepewnośc lozszeżona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszeżenia k=2, który

dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności W plzybliżeniu 95%
a 
- W punkc|e czerpalnym u konsumenta, A - oznacza metodę badawczą obiętą zakresem akredytacji AB 61 0
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