WYTYCZNE POBIERANIA PRÓBEK WODY

Możliwość przyjęcia zlecenia wykonania badań należy uzgodnić z laboratorium przed pobraniem próbki
1. Sposób postępowania podczas pobierania próbki wody do badań fizycznych i chemicznych z
kranów czerpalnych lub zaworów na przewodach wodociągowych








Próbki pobierać do czystych pojemników ze szkła lub tworzywa sztucznego. Dopuszcza się
pobieranie próbek do butelek po wodzie mineralnej. Nie myć pojemników detergentem.
Przeważnie wystarczy pobrać 1,5 litra próbki. (W przypadku zlecania większej ilości parametrów
objętość próbki należy uzgodnić z laboratorium)
Próbki wody pobierać bezpośrednio z kranów czerpalnych/zaworów, po uprzednim spuszczeniu
wody. Przed rozpoczęciem spuszczania wody i pobierania próbki zdjąć z kurka wszelkie urządzenia
(np. filtr, rurka przedłużająca) oraz usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na
wynik badania. Na ogół wystarcza spuszczanie przez ok. 3-5 min. (w przypadku pobierania próbek z
odgałęzień sieci czas spuszczania należy wydłużyć).
Po spuszczeniu odpowiedniej objętości wody, nie zakręcając kranu czerpalnego/zaworu, przystąpić
do pobierania próbki
Pojemniki przepłukać co najmniej dwukrotnie pobieraną wodą, a następnie napełnić całkowicie (do
przelania)
Po napełnieniu zamknąć pojemnik w taki sposób, aby nad próbką nie powstały pęcherzyki
powietrza.

2. Sposób postępowania z próbką po pobraniu




Pobraną próbkę należy możliwie najszybciej dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania próbki
Próbki zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub rozlaniem i ograniczyć ich ekspozycję na światło.
Butelki z próbkami przechowywać i transportować w warunkach zabezpieczających przez wzrostem
temperatury próbki

3. Informacje dodatkowe





Przekazując próbkę do badania w Laboratorium należy podać dokładne miejsce, datę, godzinę
pobrania oraz rodzaj wody.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki pobranej przez
Klienta.
Sposób pobierania próbki wody do badań z punktów innych niż podane w wytycznych, należy
konsultować z laboratorium.
Próbki wody przyjmowane są w ZWiK Sp. z o.o., w Dziale Ochrony Środowiska- Laboratorium w
Pabianicach, ul.15 P.P.”Wilków” 12 wraz z pisemnym zleceniem (druk do wypełnienia w
laboratorium lub pobrania ze strony internetowej ZWiK Sp. z o.o. w Pabianicach) w godzinach od
7:00 do 09:00, od poniedziałku do piątku Przyjęcie próbki poza wyznaczonymi godzinami należy
uzgodnić z laboratorium.

Kontakt:
Dział Ochrony Środowiska - Laboratorium
95-200 Pabianice, ul. 15P.P.”Wilków’ 12
Tel. 42 227-46-04 w godzinach 7:00 - 15:00 (pn-pt)

