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Tarnowskie WodocĘgi Sp. z o.o.
ul. Narutowicza37

Zlecenie z dnia: 2018-07-12, numer systemowy: 18016424

obszar regulowany prawnie

dla potzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

Próbka 1 7BO-W1 8 (cyrkulacja pływacki)

2018-07-11
probka jednorazowa

20 1 8-07 -1 3, godz. 1 0:42 2018-07-13 2018-07-17

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń
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zleceniodawca lD:22OO

podstawa realizacii

obszar badań:
Gel badań:

B próbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru l etykieta

zlacaniar{awcw
Próbka:

12409310712018 woda basenowa

Nr laboratoryiny
próbki

Dane zwhzane z oobieraniem oróbek _ oodane otzezzleceniodawce:
Data pobierania próbkobiorca Metoda pobierania

124093l07l2018 pzedstawiciel zlecen iodawcv brak informacji

plan pobierania:

Data reiestraciiw laboratorium ! Data rozpoczęcia badań i oata zakończenia badań
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NDS - zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach (Dz. U,2O15r., poz.2016) - woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

7) z.2 Suma THM - wańość oznacża sumę stężeń związkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

bjaśnienia:

-A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badań: PS - Pszczyna
Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody,
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność rozszezoną. Współczynnik rozszezenia k=2; poziom ufności g5%.

Niepewność rozszerzoną podano dla analizy.
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz Organicznych
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----- Koniec dokumentu --___

Niniejszy dokument został Wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (oWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie:

odszkodowań i jurysdykcji zawańe w OWŚU
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie pżedstawionym W niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i Według Jego WskazóWek, jeśli
takowe zostały podane. sGs Po|ska sp, z o.o. ponosl odpowiedzialność jedynie przed zleceniodawą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW
lvynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i Wyglądu jest niezgodne l podlega ściganiu W śWietle prawa,
Dokument może być Wykorzystywany i kopiowany W całości, kopiowanie częściowe Jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez pęedstawicieIa Zleceniodawcy, SGS Polska sp, z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Oznaczany parametr Jednostka lden§ffikacja metody
badawczej

Wyniki badań
Niepewność
rozszerzona
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Dopuszczalne
wańości 1Hos;

wskźników

Trichlorometan (Chloroform) mdl 0,012 t0,004 Ps BS ś 0,03

Bromodichlorometan ps/l < 4.0 PS BS

Tribromometan (Bromoform) pg/l < 4,0 PS Bs
Dibromoch lorometa n pgll < 4.0 Ps Bs
Suma trihalometanów (THM) mc/l < o 016 Ps Bs ś 0,1 ,) .z

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN lso 10301 :2002 (*Ń) Suma trihalometanów (THM) jako suma sĘżeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan,
rlihr^mnnhlnmAi2n frihrnmnmetrn


