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POBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH
ŚCIEKI:
1. Próbka ścieku dostarczana przez Klienta powinna być pobrana w pojemniki z tworzywa sztucznego
(np. PE, PP, PTFE) o pojemności około 3-5 litrów napełnione „pod korek”.
2. Jeżeli zlecenie obejmuje podstawowe badanie próbki ścieków, tj. odczyn pH, ChZTCr, BZT5, azot
ogólny, fosfor ogólny, zawiesina ogólna -ilość próbki do badań- co najmniej 3 litry.
3. W przypadku zlecenia badania metali ciężkich należy dodatkowo pobrać próbkę ścieku
o objętości ok. 2 litrów.
4. W przypadku zlecenia badania tłuszczów należy dodatkowo pobrać do pojemnika szklanego
o pojemności 2-3 litry, próbkę ścieku o objętości ok. 2/3 objętości pojemnika.
5. Próbkę ścieku należy dostarczyć jak najszybciej w dniu pobrania do Laboratorium.
6. W przypadku oznaczenia BZT5 wymagane jest dodatkowe oznaczenie ChZT5, w celu ustalenia
stopnia zanieczyszczenia badanych ścieków.
7. W przypadku zlecenia badania azotu ogólnego Laboratorium wykonuje badania: NKjeldahla, azot
azotanowy, azot azotynowy. Są one składnikami azotu ogólnego.
8. Podstawowe badanie próbki ścieków trwa około tygodnia, (jeżeli zlecenie uwzględnia dodatkowo
badanie metali, termin realizacji wydłuża się do około 3 tygodni).
9. Termin dostarczenia próbki i zakres wykonywanych analiz należy wcześniej uzgodnić telefonicznie
z Kierownikiem Laboratorium.
OSAD ŚCIEKOWY:
1. Próbka osadu ściekowego dostarczana przez Klienta powinna być pobrana w pojemnik o pojemności
około 1 kg.
2. Osobno pobieramy próbkę (1 kg) na analizy fizykochemiczne i (1 kg) na analizy parazytologiczne.
3. Próbkę osadu ściekowego należy dostarczyć jak najszybciej w dniu pobrania do Laboratorium.
4. Badanie próbki osadu ściekowego trwa około 4 tygodni.
5. Termin dostarczenia próbki i zakres wykonywanych analiz należy wcześniej uzgodnić telefonicznie
z Kierownikiem Laboratorium.
Oświadczenie:
1. W przypadku, gdy zleceniodawca dostarcza próbkę do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie,
transport, metodę pobierania i czystości pojemników. Odpowiednia adnotacja znajduje się na sprawozdaniu z badań oraz
na Zleceniu.
2. W przypadku, gdy próbkę pobiera Klient, wyniki badań mogą nie być użyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze
regulowanym prawnie.
3. Metodyka pobierania próbek na życzenie Klienta udostępniana jest w Laboratorium.

