
AB 610

LA BOA RTO Rl U M CE NT RALN E
BADANlE WODY

oferuje usługi z zakresu pobierania
próbek i badania wody przeznaczonej
do spożycia, wód powierzchniowych,
podziemnych, źńdlanyń i po§ada
ak redytację Polskiego ce ntrum
Akredytacji nr AB 61 0 obejmująą
zakrcsem pobieranie próbek wody
przeznaczonej do spożycia, a także
oznaczenia:

- mętności
- bar y
- azotynów
- azotanów
- jonu amonowego
- twardości ogólnej
- żasadowośc! ogólnej, wapnia
- magnezu
- chlorków
- prżewodności el. Właściwej
- oltafosforanów
- fosforu ogólnego
- siarczanów

- odczynu
- żelaza ogólnego
- manganu
- chromu ogólnego

cynku
glinu
kadmu

miedzi
żawjesiny ogólnej
utlenialnoścjz KMno4
chzTcr
chloru wolnego
ogóI nej l iczby mikroa rg a nizmów
w 22 i 36"C
grupy coli
Eschenchia coIi

- enterokoków kałowch,
- clostridia red. siarczyny
- clostridium peiringens
, Pseudomonasaeruginośa

ponadto poza zakresem akredytacji
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia

- selenu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczonegp
- BzT5
- suchej pozostałości
- salmonella sp.
- i inne

Labontori u m zatwieńzone przez
Państwowego Powiatowego Inspektora
sanitanego decyzjąz dnia 05.01.2011 r
iest uprawnione do badania wody
pneznaczonej do spożycia

Wydrukowano 2 egz,

K|ient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

LABORATOR|UM CENTRALNE
BADAN|E WODY
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W pnypadku próbki dostarczonej przez Rlienh dane pochodą od klienta

sPRAWozDANlE z BADAN RL/909/2011

Miejsce pobrania/opis próbki1) Nr próbki
w laboratorium

Łęki ul. Akacjowa 28 - Szkoła Podstawowa 1624911112202

sprawozdanie opracował

Wniki badań odnoszą się Włącmie do badanej pńbki. sprawozdanie może być powielane jedynie w
całości. Każda inna forma wykorzystania wyników Wmaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
centrclnego" Stronal z2
lstnieje procedura reklamacji, termin składania ręklamacji - 7 dniod odebnnia wyniku badań

zKJ-5.10-01 EdycjaOZ04.01.2010r.

Temat Badanie próbki wody

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

Zlecenie Zlecenie z dnia 22.11.2011 r. zarejestrowane pod
numerem RU419l2011

Gel badania Określenie przydatności wody do spoźycia

obiekt badań woda pżeznaczona do Spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkil) 22,11,2011 r. godz. 1O15

Data dostarczenia próbki 22j1.2O11 r.

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

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak



LABORATOR|UM CENTMLNE
BADANlE WODY Sprawozdanie z badań nr RU909/2011

Badania wykonano dn.

WYNlKl BADAŃ FlzYKocHEMlczNYcH
22.11.2011 r. -25.11.2011 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza

Najwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętnośó A NTU 0,25 i0,03 PN-EN lso 7027:2003 pkt.6 1

Barwa mg/L Pt 0 PN-EN l so 7 887 : 2002pkt. 4 Akceptowalna

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

Odczyn 7,3 i0,1 PN 90/c-04540/01 6,5_9,5

Że|azo ogólne A mq/L Fe 0,036 i0,006 PB/UC/22 wyd.1 z 10.11:2004 0,20

Mangan mg/L Mn 0,010 t0,001 PN-Efu /so 11885:2009 0,050

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

Azotany mg/L No3- 8,9 t0,8 PN-82/c-04576.08 50

PźewodnośóW25oc A uS/cm 320,9 Ł7,1 PN-EN 27888:1999 2500

Chlor wolny A mg/L cl, < 0,05 PaUCns wyd. 1z 10.02.2004 0,3'
Glin mg/L Al < 0,020 PN-EN lso 11885:2009 0,200

autolyzował

Badania wykonano w dn.

WYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

22.1 1.2O1 1 - 24.1 1.201 1 f.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność' Metoda badawcza

Najwyższa
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtk/100 m| 0 PN-EN lso 9308-1:2004
+Ap1:2005+Ac:2009 z
Włączeni€m pkt, 8.4

0

Escherichia coli A jtk/100 ml 0

clostridium peiringens A jtu100 ml 0 PB/UQ/37 Wd.2 z 3a.06.2011 0

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

J6_.u. LOh

lo

Pobrana próbka wody w badanym zakresie spełnia zarówno wymagania fizykochemiczne .|ak
i mikrobiologiczne Stawiane wodzie pżeznaczonej do Spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu
Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2oo7 r. z póżniĄszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417; Dz.
U. nr72z201O poz.466).

2 - Podana niepewność lozszeżona Wynika z niepewności standardowej pomnożonej pżez Wspołczynnik rozszeęenia k=2, któł
dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościw plzybliżeniu 95%,

3 - Najwyższa dopuszczJlna Wańośó lub zakres zgodnie z Rozpolządzeniem Ministra zdrowia z dnia 29-o3-2oo7 r. W sprawie
wymigań dotyczących jakości wody pżeznaczoną do spożycia pżez |udzi (Dz. U. nr 61 z 2007 l.,poz.417;Dz-U-nr72z2O1O
poz,466)

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