Instrukcja ogólna
dotycz ca pobierania próbek cieków i osadów ciekowych
zgodna z PN-EN 25667-2, PN-EN ISO 5667-3,PN-5667-13 i PN-5667-10
Miejsce pobierania próbek okre la zleceniodawca w taki sposób, aby było reprezentatywne i
zgodne z okre lonym celem.
Rodzaj zastosowanych pojemników do pobierania, przechowywania ,transportowania i ilo
próbki do bada - ka dorazowo okre la Laboratorium.
Próbki nale y dostarcza
Laboratorium.

do Laboratorium po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem

Pobieranie próbek cieków:
1. Próbki jednorazowe cieków
pobiera czerpakiem lub wiaderkiem, próbki
redniodobowe – automatycznym urz dzeniem do pobierania próbek.
2.

Do pobierania próbek cieków nale y zastosowa czyste pojemniki szklane lub z
tworzywa sztucznego, wypłukane bie c wod w celu usuni cia pozostało ci
detergentów.

3. Przed pobraniem próbki do bada , pojemniki nale y opłuka
4.

ciekami.

Pojemniki całkowicie napełni ciekami i zamkn w taki sposób, aby nad próbk nie
pozostał p cherzyk powietrza, lub w inny sposób okre lony przez Laboratorium.

5. Bezpo rednio po pobraniu próbki od naczynia nale y doł czy
opisuj c rodzaj próbki, miejsce, dat i godz. pobrania.
6.

trwał

etykiet

Próbki cieków nale y niezwłoczne dostarczy do laboratorium. Je li jest to mo liwe
schłodzi do temp. 0oC-4oC i przechowywa w ciemnym miejscu. Próbki dostarczy
do Laboratorium do godz. 1200 lub wcze niej, termin i czas dostarczenia uzgodni
telefonicznie z Kierownikiem Laboratorium.

Pobieranie próbek osadów:
1. Próbki osadów nale y pobiera do pojemnika z tworzywa sztucznego lub szczelnego
worka polietylenowego zapobiegaj cych wyciekom lub przenikaniu cieczy do
pojemnika, jak i stratom wody przez parowanie.
2. Obj to
pobieranych próbek osadów
Laboratorium.

ciekowych

uzgadnia

z Kierownikiem

3. Próbk nale y oznakowa etykiet z informacj : rodzaj próbki, miejsce pobrania, data i
godzina pobrania.
4. Próbki osadów ciekowych nale y niezwłoczne dostarczy do laboratorium. Je li jest to
mo liwe schłodzi do temp. 0oC-4oC i przechowywa w ciemnym miejscu. Próbki
dostarczy do Laboratorium godz. 1200 lub wcze niej, termin i czas dostarczenia
uzgodni telefonicznie z Kierownikiem Laboratorium.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Laboratorium telefonicznie lub w
bezpo rednim kontakcie.

