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AB 691

Rodaj próbki:
Nwa i adres klienta:
Rodzaj uządzenia wodnego:
Adres uządzenia wodnego:

SPRAWOZDANIE NR 083B/s.440.2020
Z BADAŃ PROBKI WODY BASENOWEJ

woda z basenu Ępielowego krytego
Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 3l, Lębork
Pł}rvalnia ,,RAFA"
84-300 LęborĘ ul. O|impijczyków 31
nie *yników w obsarze regulowanym pmwnie
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lr pomiu chloru. potencjalu redox wykonany na baseniellsnvierdzono zgodnoŚc wYników badania z wymaganiami w oparciu o zasadę plostej akceptacji- wyniki badań rłlaz z niepewnością nie przekraczają góme; granicy
tolerancji fNDS) - ryzyko błędnej akceptacji do 2,5oó

ryzyko błędnego odracenia do 2.5./o
ai stwierdzono zgodnoŚĆ wyniku badania z wymaganiami w opaciu o zasadę plostej akceptacji - wynik badania leży w pobliżu gómej grmicy tolerancji Q.{DS) - ryzykoblędnej akceptacji do 50%
*dla metod mikrobiologicznych :przedział uftrości: wg PN-lSO 721 8:2008/A|; ]0l3_10 niepewność rozszerzona(k=2,p:95%)łdla mctod firyko- chemicznych: niepewność rozszerzona obliczona dla pozio:nu ufności i=95% (współczynnik rozszerzenii k:2), dotyczy etapu analitycznegojtk: jedno§tka tworząca kolonie
**NDS : najwyższe dopuszczalne stężenie wgRozporządzenia Minisha Zdro*,ia z dn,9 listopada 20l5 (Dz,U. 2015.2016)
***Podana wartoŚĆ stmowi rÓźnicę Pomiędzy wańością tego parametru w wodzi rv niecce basenowej, a jego zawańością w wodzie doprowadzanej do pływalni
ł+ł+ zawańość płametru u lvodzie
***** Legionella: [MatrixA; Procedura7lGwC)] A-metodyakredytowane,Baclaniaomaczone,,ak€dytowaneprzezPCA"wtymraporcie sązamieszczonewzakesie
akedyłacji PCA m AB 691,
N - metody nieakredytowane
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Autoryzujący wyniki badań mikrobiologiczne: m$ inż. Hanna KIukowska lIł l a
Autoryzujący wyniki badań: 5-1 l: mgr iM. Beata Koss ,. , rl { \
Autoryzującywynikibadań:l2-13:mgrZannaFilipiak'_, .. J'

l) legz -zleceniodawca
2)PPls 1 ęgz.

Cel badania: zlecenie _ przedstawienie wyników w obsarze regulowanym pmwnie
Zlecenie nr: OLB.90.440-2.021.2020
Protokół pobrania r: l4&GL20
Próbka pobrana puez: próbkobiorcę z PSSE Lębork
Próbka pobrana zgodnie z instrukcją IR_HK_12_01 Edycja 7:2018 (N)
Datapoboru: ż0ż0-07-01
Data dostarczenia do laboratorium: 2020-07 -0l
Stan próbki: dobry
Badania rozploczęto w dniu pobrania próbki, zakończono dnia: 2020_07-11

Nr próbki/ Miejsce poboru:
083B/s niecka basenowa duża
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Lp Nwa oznaczenia Metoda oznaczenia Jednoslka
pomim Wynik Niepewnośc* NDs** stwierdzenie zgodności

Parametry mikrobiologiczne

l )golna liczba mikoor_eanizmów
0 J8 h u iemń a]6=2]'a P\ E\ _Iso_ ó222:2004 jtk/l ml l [0-4] l00 zgodny 1)

E<h<i;::e;c,l PN_EN ISo 9j08_1 ]201 4-12l A1,2oI7 -
0,ł

jtk/l00 n] 0 0 zgodly 2J

Pndomrc aerugii..* PN_E\ Iso
162ó6:2009

jtvl00 rnl 0 0 zgodny 2)

4 łgionelIa sp \ PN-EN ISo
i l 73 1_2:20 l 7-08/Ap l ]20l9_12""'

jtlo/ 100 m] nie \ł},kr_vto 0 zgodny 2]

Parametry flryczne
5 4ętnośc PN-ENISo 7027-1:20l6 \TLl <0,10 0,5 zgodny 2)

6 );:l: , :H P\ E-v lso_ l0523 :0l:
temp.

7,I f0,1 6,5-7.6 zgodny 2)

ż7,90C

1 'ol-śjaj atia\ \
z l:la:]]GOó_05

temp.
6l1 +3l

6,5 śpHś7,3 | min 750
niezgodny.3)

28,10C 7,3 śpHś7,6 l min 770

parametrł, chemiczne
8 \zcl4\ PN-82/c_04576,08 mg/dmr <0,10"-' 20"'

9 .:,erla]los PN EN Iso 8467:2001 mg/dmr 1ó5--'- +0,33

l0 ihlor *oln1,(Ci;) l PB-52_09 Edycja 3

z dnia 2016-1,2-19
m9dmj 0,53 r0, l0 0,3-0,6 zgodny r)

ll )hlor *iąany]] PB-52-09 Edycja 3
z dnia 2016-12-19 mg/dmj 0,12 r0,03 0,3 zgodny 2)

|2 )hlorofom PN-EN Iso l030l:2002 mg,/dm] 0,0042 +0,00 i0 0,03 zgodny 2)

13 ]THM PN-EN Iso 10301:2002 mg'dm] 0,0042śETHM<0,0l02 0,1 zgodny 2)

2 Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu ( próbek )
3 Klient ma prawo do skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprarlozdania
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