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INSTRUKCJE POBIERANIA PRÓBEK 
 

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY DO SPOŻYCIA 
 

1. Uwagi ogólne: 
 
Próbki do badań należy pobierać zgodnie z aktualnym wydaniem zał. nr 10 do PO-02 (do wglądu w 
Laboratorium). Instrukcja stanowi streszczenie powyższego załącznika.  
Próbki do badań mogą być pobierane przez pracowników Laboratorium lub klientów. Laboratorium ponosi 
odpowiedzialność za pobranie i transport próbek w przypadku pobierania próbek przez pracowników 
Laboratorium, w innym przypadku odpowiada Klient. 
Próbki należy dostarczyć do Laboratorium po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Laboratorium. 
  
2.  Pobieranie próbek wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi: 

  2.1  Próbki wody do badań fizyko-chemicznych:  
 próbki pobierane są do butelek szklanych i plastikowych w ilości zależnej od ilości i rodzaju wykonywanych 

badań, średnio wystarcza objętość 1 litra próbki, 

 woda powinna powoli wpływać do naczynia na próbkę i przelewać się, zaleca się całkowite napełnienie 
butelki i zamknięcie w taki sposób, aby na powierzchni wody nie pozostały pęcherzyki powietrza, 

 próbki przeznaczone do oznaczania tlenu należy pobierać za pomocą węża nałożonego na kurek, 
sięgającego dna naczynia na próbkę, woda powinna powoli wpływać przez wąż do naczynia, 

 przed przystąpieniem do pobierania wody zdejmuje się z kurka wszelkie urządzenia, należy zeskrobać 
wszelkie zanieczyszczenia (kamień, muł, smary lub inne materiały pochodzące z zewnątrz), następnie 
całkowicie otwierając i zamykając zawór, wielokrotnie płukać, aż do usunięcia z jego powierzchni 
zanieczyszczeń, 

 kurek lub zawór otwiera się i spuszcza wodę przez około 2-3 minuty do osiągnięcia stałej temperatury 
(czasami przed pobraniem próbki  może być konieczne spuszczanie wody swobodnym strumieniem nawet 
przez 30 minut, na przykład w przypadku pobierania próbek z odgałęzień sieci, w których może gromadzić 
się osad),  

 wodę pobiera się tak, aby zminimalizować natlenianie wody (wylot naczynia zbliża się do kurka, woda 
powinna wypływać strumieniem laminarnym), sprawdza się czy w naczyniu nie pozostały pęcherzyki 
powietrza i natychmiast zamyka się naczynie, 

 bezpośrednio po pobraniu oznakować butelkę. 

      2.2. Próbki wody do badań mikrobiologicznych:  
 próbki pobierane są do sterylnych butelek o poj. 0,25 l, 

 przed przystąpieniem do pobierania wody zdjąć z kurka wszelkie urządzenia, należy zeskrobać wszelkie 
zanieczyszczenia (kamień, muł, smary lub inne materiały pochodzące z zewnątrz), następnie całkowicie 
otwierając i zamykając zawór, wielokrotnie płukać, aż do usunięcia z jego powierzchni zanieczyszczeń 

 metalowy kurek lub zawór sterylizuje się płomieniem, a kurek z tworzywa sztucznego roztworem etanolu, 

 kurek lub zawór otwiera się do połowy przepływu i spuszcza wodę przez około 2-3 minuty do osiągnięcia 
stałej temperatury (czasami przed pobraniem próbki  może być konieczne spuszczanie wody swobodnym 
strumieniem nawet przez 30 minut, na przykład w przypadku pobierania próbek z odgałęzień sieci, w 
których może gromadzić się osad),  

 bezpośrednio przed pobraniem próbki należy odwinąć papier z butelki i rozwinąć sznurek owinięty na korku, 

  wyjąć korek ze sterylnej butelki ujmując go przez papierowy kapturek i trzymać dolną częścią do dołu, 
chroniąc go przed zanieczyszczeniem, 

 pobiera się próbkę wody, która swobodnie wypływa z kurka wprost do butelki, napełnia się butelkę do 
przewężenia (ok. ¾ objętości) i natychmiast zamyka korkiem, 

 bezpośrednio po pobraniu oznakować butelkę. 
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3. Postępowanie z próbkami w czasie pobierania i transportu: 

 próbki do badań należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki, możliwie jak najszybciej, 

 transportowanie próbek powinno odbywać się w warunkach chłodniczych, temp. w urządzeniu do 
chłodzenia powinna wynosić 5±3ºC,   

 próbki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, rozlaniem i zanieczyszczeniem zarówno podczas pobierania 
jak i transportu. 

4. Wraz z próbką do laboratorium należy dostarczyć zlecenie (zamówienie) na wykonanie badań i wypełnić   
protokół pobierania.  

                     
 

 
INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK ŚCIEKÓW  

 
1. Uwagi ogólne: 
 
Próbki do badań należy pobierać zgodnie z aktualnym wydaniem zał. nr 6 do PO-02 (do wglądu w 
Laboratorium). Instrukcja stanowi streszczenie powyższych załączników.  
Próbki do badań mogą być pobierane przez pracowników Laboratorium lub klientów. Laboratorium ponosi 
odpowiedzialność za pobranie i transport próbek w przypadku pobierania próbek przez pracowników 
Laboratorium, w innym przypadku odpowiada Klient. 
Próbki należy dostarczyć do Laboratorium po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Laboratorium. 
 
2.  Pobieranie próbek ścieków: 
 próbki ścieków do analiz pobierać ręcznie przy użyciu czystego sprzętu np. wiadra, czerpaka lub 
automatycznie przy użyciu pobieraków automatycznych. Stosując do pobierania próbek pobieraki automatyczne 
należy postępować w sposób opisany w instrukcji obsługi urządzenia, przy czym pobierak powinien posiadać 
funkcję chłodzenia dla zakresu temperatury 3±2ºC. Urządzenie należy sprawdzić  przed pobieraniem (objętość i 
przepływ), 

 zaleca się przed przystąpieniem do pobierania próbek oczyszczenie ścian wybranych miejsc pobierania 
próbek z osadów i obrostów, a punkt pobierania próbek był umieszczony na odpływie ścieków na jednej trzeciej 
głębokości poniżej ich powierzchni, 

 należy wybierać miejsca o burzliwym przepływie, zapewniającym dobre ich wymieszanie, 

 zachować szczególną ostrożność przy pobieraniu próbek na oczyszczalniach ścieków, z kanałów i obiektów 
zamkniętych ze względu na występujące zagrożenia np. gazy toksyczne, mikroorganizmy, niebezpieczeństwo 
uduszenia z powodu braku tlenu, utonięcie, nie wchodzić do pomieszczeń niewentylowanych, stosować 
właściwy sprzęt zabezpieczający, odzież ochroną, higienę osobistą itp., 

 przy pobieraniu próbek z kanałów i studzienek położonych na ulicach uważać na zagrożenie jakie stanowi 
ruch uliczny i używać np. odpowiednich znaków ostrzegawczych, 

 próbki pobierać do czystych butelek szklanych lub z polietylenu w ilości zależnej od ilości i rodzaju 
wykonywanych badań. Pojemność butelek zależy od ilości i rodzaju wykonywanych badań, zazwyczaj wystarcza 
około 3 litrów ścieków, przy czym przy oznaczaniu BZT5 i tłuszczy stosuje się naczynia szklane z ciemnego 
szkła,  

 butelki przed napełnieniem należy przepłukać próbką, wyjątek stanowi butelka przeznaczona do oznaczania 
tłuszczy, którą napełnia się do ¾  objętości, 

 wlać ścieki do butelki do pełna, zamknąć butelkę czystym korkiem, tak aby nie pozostały nad próbką 
pęcherzyki powietrza, 

 dostarczone do laboratorium próbki muszą być właściwie oznakowane, 

 rodzaj próbki określa zleceniodawca w zależności od potrzeb i tak wyróżniamy próbki: 

-jednorazowe/chwilowe/ - cała objętość jest pobrana w tym samym czasie, 

-złożone – składające się z wielu próbek pobranych w określony sposób: a) proporcjonalnie do czasu, b) 
proporcjonalnie do przepływu. 
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3. Postępowanie z próbkami w czasie pobierania i transportu: 

 próbki do badań należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki, możliwie jak najszybciej, 

 transportowanie próbek powinno odbywać się w warunkach chłodniczych, temp. w urządzeniu do 
chłodzenia powinna wynosić 5±3ºC,   

 próbki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, rozlaniem i zanieczyszczeniem zarówno podczas pobierania 
jak i transportu. 

4. Wraz z próbką do laboratorium należy dostarczyć zlecenie (zamówienie) na wykonanie badań i wypełnić   
protokół pobierania.  

                      
INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK OSADÓW  

 
1. Uwagi ogólne: 
 
Próbki do badań należy pobierać zgodnie z aktualnym wydaniem zał. nr 7 do PO-02 (do wglądu w 
Laboratorium). Instrukcja stanowi streszczenie powyższych załączników.  
Próbki do badań mogą być pobierane przez pracowników Laboratorium lub klientów. Laboratorium ponosi 
odpowiedzialność za pobranie i transport próbek w przypadku pobierania próbek przez pracowników 
Laboratorium, w innym przypadku odpowiada Klient. 
Próbki należy dostarczyć do Laboratorium po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Laboratorium. 
 
2.  Pobieranie próbek osadów: 

 
 naczynia do pobierania próbek ustala i przygotowuje laboratorium. Należy stosować naczynia ze szkła lub 
tworzyw sztucznych – wolnych od substancji toksycznych oraz stosować środki zapobiegające powstawaniu i 
narastaniu ciśnienia gazów np. regularne otwieranie pojemników w celu wyrównania ciśnienia, natomiast próbki 
podatne na fermentację, a więc osady pochodzenia biologicznego nie należy przechowywać  w naczyniach 
szklanych ponieważ istnieje niebezpieczeństwo eksplozji, 

 pobierania  próbek dokonuje się ręcznie, przy pomocy pobieraka ręcznego, specjalnych łopatek, lub z 
króćca rewizyjnego bezpośrednio  do naczynia. Ilość pobranej próbki określa laboratorium. Pojemnik na próbkę 
napełniać zgodnie z zaleceniami laboratorium, przeważnie maksymalnie, a następnie zamykać w taki sposób, 
aby nad próbką nie pozostał pęcherzyk powietrza, 

 dostarczone do laboratorium próbki muszą być właściwie oznakowane, 

 lokalizacja pobierania określona jest przez zleceniodawcę w taki sposób, aby próbka była reprezentatywna, 
a pobór jej pozwalał na zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Postępowanie z próbkami w czasie pobierania i transportu: 

 próbki do badań należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki, możliwie jak najszybciej, 

 transportowanie próbek powinno odbywać się w warunkach chłodniczych, temp. w urządzeniu do 
chłodzenia powinna wynosić 5±3ºC,   

 próbki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, rozlaniem i zanieczyszczeniem zarówno podczas pobierania 
jak i transportu. 

4. Wraz z próbką do laboratorium należy dostarczyć zlecenie (zamówienie) na wykonanie badań i wypełnić   
protokół pobierania.  
 


