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1. CEL INSTRUKCJI 

Celem instrukcji jest ustalenie trybu postępowania w zakresie poboru próbek ście-

ków u odbiorcy usługi, mającego na celu oznaczenie stężenia zanieczyszczeniami 

w strumieniu płynących ścieków (wód powierzchniowych). 

 

2. ZAKRES I PRZEDMIOT STOSOWANIA 

Niniejsza instrukcja jest stosowana do poboru próbek ścieków ze studzienek kana-

lizacyjnych, kanałów technologicznych i stacji zlewnej oczyszczalni ścieków, wód 

powierzchniowych płynących. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

3.1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem niniejszej instrukcji odpowiada Kie-

rownik Laboratorium. 

3.2. Za przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania przy stosowaniu niniejszej in-

strukcji odpowiada Kierownik ds. Jakości. 

3.3. Za stosowanie instrukcji i prawidłowy pobór prób odpowiadają wyznaczeni 

pracownicy Oczyszczalni Ścieków, Działu Gospodarki Ściekami Przemysłowymi 

oraz pracownicy Laboratorium. 

3.4. Za dostarczanie do Laboratorium godzinowych przepływów ścieków odpowia-

da Mistrz Oczyszczalni. 

3.5. Za prawidłowe przygotowanie i oznakowanie naczyń używanych do poboru 

odpowiadają pracownicy Laboratorium. 

 

4. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

4.1. Naczynia do poboru prób pobrać z Laboratorium. 

4.2. Poboru dokonać w wyznaczonym punkcie poboru w obecności osoby odpo-

wiedzialnej za gospodarkę ściekową w badanym obiekcie. 

4.2.1. Przy poborze ścieków ze studzienki usytuowanej na ulicy należy miejsce 

poboru zabezpieczyć znakami drogowymi i pracować w kamizelkach od-

blaskowych. 

4.3. Za pomocą naczynia probierczego pobrać próbki o ustalonej objętości i prze-

lać do oznakowanych pojemników 
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4.3.1. Przy poborze ze studzienek kanalizacyjnych i wód powierzchniowych 

płynących pobrać 3 próby w odstępach półgodzinnych i wykonać każdora-

zowo pomiar pH i temperatury i odnotować w protokole poboru. 

4.3.2. Przy poborze ścieków dowożonych do stacji zlewnej oczyszczalni ście-

ków, próbkę pobraną pobierakiem automatycznym stacji zlewnej nie-

zwłocznie dostarczyć do Laboratorium wraz z protokołem poboru. 

4.3.3. Przy poborze próby średniodobowej za pomocą pobieraka automatycz-

nego próby przetransportować do Laboratorium i wykonać próbę zlewną 

obliczając objętość próbki godzinowej według następującego wzoru: 

V = Qh • V1 / 1000 

gdzie: 

V – objętość próbki jednorazowej wyliczona proporcjonalnie do przepły-

wu 

Qh – godzinowy przepływ ścieków w m3 w momencie poboru próbki jed-

norazowej 

V1 – zakładana objętość próbki jednorazowej przy przepływie 1000 m3/h 

4.4. Spisać protokół poboru. 

4.5. Pobrane próbki ścieków umieścić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 

(w okresie letnim schładzanych) i przed upływem 2 godzin od poboru dostar-

czyć z protokołami poboru do Laboratorium. 

4.6. Zapisy 

Zapisy dotyczące niniejszej instrukcji są przechowywane i archiwizowane zgodnie 

z procedurą PO-10.00 Nadzór zad zapisami. 

 

5. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Niniejsza instrukcja opracowana została w oparciu o wymagania opisane w nor-

mie PN-ISO 5667-10 Wytyczne pobierania próbek ścieków. 

Instrukcja powiązana jest z procedurą PO-03.00 Realizacja badań. 

 

6.  ZAŁĄCZNIKI 

Nie dotyczy 
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7. INFORMACJE DODATKOWE 

 

7.1 Terminologia 

7.1.1 próbka jednorazowa – próbka wyrywkowa, pobrana z masy wody   

w sposób nieciągły, losowo w odniesieniu do czasu 

7.1.2 próbka złożona – dwie lub więcej próbek zmieszanych w odpowiednich, 

znanych proporcjach. Proporcja mieszania oparta jest na pomiarach 

czasu i przepływu 

7.1.3 punkt pobierania – dokładnie określone położenie w obrębie miejsca 

pobierania, z którego pobiera się próbki 

 

7.2 Zmiany i poprawki 

Zmiany i poprawki dokonywane w dokumentach SZ zapisuje się w Karcie zmian  

i poprawek (PO-09.00/2). 


