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SGS Polska Sp. z o.o.
La boratorium środowiskowe
43-200 Pszczyma
ul. Cieszyiska 52A
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Pszczyna 2018-07-18

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

12409410712018 Probka 1781-W l18 (cyrkulacja rekreacyjny)

124094107l2018 201B-07-11
próbka jednorazowa

201 8-07 -1 3, godz. 1 0,.42 2018-07-13 2018-07-17

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastżeżeń
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zleceniodawca lD:22Oa

podstawa realizacii

obszar badań:
Gel badań:

opas Dróbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta

zleceniodawcv
Próbka:

woda basenowa

Nr laboratoryjny
próbki

Dane zwiazane z pobieraniem Dróbek - oodane ołzezzlec.eniodawce:
Data pobierania próbkobiorca Metoda pobierania

pzedstawiciel zlecen iodawcv brak informacji

Plan pobierania:

Pąta reiestraciiw laboratorium l Oata rozpoczęcia badań i oata zakończenia badań
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Oznaczany parametr Jednostka lden§ffikacja metody
badawczei

Wyniki badań
Niepewność
rozszerzona
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Dopuszczalne
wańości 1ruos1

wskaźników12409410712018

Trichlorometan (Chloroform) md| 
1

PN-EN SO 1030,1 :2002 (A) 0,020 t0,007 Ps Bs ś 0,03

Bromod ich lorometa n pg/l PN-EN SO 10301:2002 (A) < 4,0 Ps Bs
Tribromometan (Bromoform) pg/l PN-EN SO 10301:2002 (A) < 4,0 Ps Bs
Dibromoch lo rometa n p9/l PN-EN SO 10301:2002 (A) < 4,0 PS BS

Suma trihalometanów (THM) mdl PN_EN so 10301:2002 EŃ) (A) 0,020 r0,007 Ps BS ś Q,l l) z,z

NDS - zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadac woda na
pływalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) -woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

7\ z.2 Suma THM - wańość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

\bjaśnienia:

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

Niepewność lozszeżoną podano dla analizy,
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz Organicznych
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$.l"ź,16 \Ąarsr.lw:. ,Il, .jal.r iazimieaa S

. §ia,J§6n005608
L 3i^i,:: i:i:,..n srodowi§kowe

€,z1.], J* .l :;j, :iii: :;;j;y,,"
lcl, 3ź.149.e 5D0; fax: 32 i47zg72

----- 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, ]eśli
takowe zostały podane, SGS Polska Sp. z o,o. ponosi odpowiedzialność jedynie pżed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realiuowania praw i obowiązków
Wynikających z zawallych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i Wyglądu jest niezgodne i 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 przedstawiciela Zleceniodawcy, sGs Polska Sp, z o,o, nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN lSO 10301:2002 EM) Suma trihalometanów (THM) jako suma stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan,
rlihrnmnnhlormełan trihrnmnmctan


