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I.2.2 Instrukcja pobierania próbek fizyko-chemia

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacii w Elblągu .
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4

Instrukcja okreś|a tryb postępowania podczas pobierania i transportu próbek Wody do
ana|iz fizycznych i chemicznych z ZaWoróW i kurków zainsta|owanych na przewodzie
Wodociągowym. Instrukcja obowiązuje osoby pobierajqce próbki Wody do badań
wykonywanych w Laboratorium Badania Wody EPWiK.

1. Pobieranie oróbek
Uwaoa: Jeze|i pobierane sq próbki do badań mikrobio|ogicznych ifizykochemicznych, to
w pierwszej ko|ejności na|ezy pobrać próbkę do badań fizykochemicznych.

. Próbki wody na|ezy pobierać do pojemników z tworzyw sztucznych, przygotowanych
w |aboratorium. W przypadku próbkobiorców indywidua|nych dopuszcza się pobieranie
próbek do własnych pojemników z tworzywa sztucznego (pojemności min. ok. 1|)
z zastrzeŻeniem, ze nie wo|no uzywać bute|ek po wodach i napojach smakowych.
- próbkę wody w obiekcie na|ezy pobrać z najczęściej uzywanego kranu,
- nie pobierać próbki z zaworów z nieszcze|nym zamknięciem, jeś|i to moz|iwe, unikać
pobierania próbek z kranów z mieszaczami.

. Przed przystąpieniem do pobierania na|ezy zdjąc z kurka wsze|kie urzqdzenia,
np. przeciw rozbryzgow e.

. Wy|ot kurka Iub zaworu obmyć wodq wodociągową'
e otworzyć kurek Iub zawór i spuszczać wodę swobodnym strumieniem ok' 2-3 min. Iub

dłuzej, do osiqgnięcia stałej temp. i całkowitej wymiany wody W instaIacji (za
wyjątkiem sytuacji, gdY ce|em badania jest zbadanie wpływu materiałów
konstrukcyjnych na jakość wody, wówczas próbki na|ezy pobrać bezpośrednio po
otwarciu kurka, bez wcześniejszego przepłukiwania insta|acji).

. Naczynie napełnić całkowicie, bez pęcherzyka powietrza - woda powinna powo|i
wpływać do naczynia i prze|ewać się, aby pozwo|ić na dwukrotne przepłukanie badaną
próbką (za wyjqtkiem próbek ze środkiem utrwa|ajqcym - nie wo|no dopuścić do
prze|a nia, pozostawić pustą przestrzeń).

o Całkowicie napełnione naczynie szcze|nie zamknąć oraz sprawdzić, czy nie pozostały
w nim pęcherzyki powietrza.

. Próbkę na|ezy trwa|e oznakować tak, aby w |aboratorium nie było trudności z jej
identyfikacją'

2. Posteoowanie z oróbkami w czasie transportu
o Próbki na|ezy dostarczyć do |aboratorium natychmiast po pobraniu, nie dłuzej niz 7 h

od momentu pobrania.
. Przechowywać i transportować W ciemności, W warunkach chłodniczych

(np. w termotorbie z wkładami chłodzącymi), W temperaturze nizszej, niz temperatura
pobrania. Zalecana temp. 5t3oC.

. Próbki na|ezy zabezpieczyć przed uszkodzeniem |ub rozlaniem, unikać wstrzqsania
i ekspozycji na działanie światła.

o Unikać zanieczyszczenia zewnętrznych ścian naczyń z próbkami, szczegó|nie szyjek
i korków, zarówno podczas pobierania, jak i transportu.

lnstrukcję opracowano na podstawie:
PN- ISo 5667-5 Jakość wody. Pobieranie próbek. Wytyczne dot. pobierania próbek wody do picia
ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej,
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