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INSTRUKCJA  POBIERANIA PRÓBEK ŚCIEKÓW                                                         
DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH                                                                                                   

(na podstawie normy PN-ISO 5667-10:2021-11) 
 

I.        Uwagi ogólne  
    

1. Próbki pobierane do analiz powinny być reprezentatywne;  
2. Naczynia i urządzenia do pobierania próbek dobiera się zgodnie z celem i 

miejscem pobierania ścieków. 
3. Próbki do badań pobierane są zgodnie z metodami badawczym i normami 

wymienionymi w aktualnym załączniku nr 1 do procedury PO-12 ”Pobieranie 
próbek, postępowanie z obiektami do badań”; 

4. Próbki do badań pobierane mogą być przez pracowników Laboratorium lub 
klientów. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za pobranie i transport  próbek w 
przypadku pobierania próbek przez laboranta, w innym przypadku odpowiada 
Klient; 

5. Klient dostarcza próbki wraz ze zleceniem, po uprzednim uzgodnieniu                  
z Kierownikiem Laboratorium. Sposób pobrania próbek powinien być 
skonsultowany  z Laboratorium;  

6. Klient ma możliwość wypożyczenia z Laboratorium termotorby oraz butelek do 
pobierania próbek. 

 

II. Rodzaje próbek ścieków 
  

1. Próbka jednorazowa – Próbka jednorazowa - cała objętość próbki pobierana jest 
w tym samym czasie i/lub miejscu (próbka pobrana ze ścieków losowo). Próbkę 
jednorazową zwykle pobiera się ręcznie, ale może zostać pobrana za pomocą 
sprzętu do automatycznego pobierania próbek. 

2. Próbka złożona – dwie lub więcej próbek lub podpróbek, zmieszanych w 
odpowiedni sposób, w znanych proporcjach (w sposób nieciągły lub ciągły), w 
której można uzyskać średnią wartość pożądanej cechy. Liczba próbek lub 
podpróbek jest zwykle oparta na pomiarach czasu i przepływu na określonym 
terenie lub głębokości. 
 Próbkę złożoną można wykonać na różne sposoby:  
-  pobieranie próbek o stałej objętości w zmiennym czasie (C.V.V.T), 
- pobieranie proporcjonalnie do przepływu oparte na zbieraniu równych objętości 
próbek z częstotliwością proporcjonalną do przepływu - pobieranie próbek o 
zmiennej objętości w stałym czasie (C.T.V.V), 
- pobieranie próbek proporcjonalnie do przepływu oparte na zbieraniu próbek w 
stałych odstępach czasu o objętościach proporcjonalnych do przepływu, 
- pobieranie próbek objętościowych o stałej objętości w czasie (C.T.C.V) – 
zbieranie próbek o stałych objętościach, w stałych odstępach czasu. 
 Próbki złożone proporcjonalne do przepływu można pobrać na dwa sposoby: 
C.V.V.T( stała objętość próbki w zmieniających się odstępach czasu, 
proporcjonalnie do przepływu ścieków) i C.T.V.V( zmienia się objętość każdej 
pojedynczej próbki proporcjonalnie do przepływu, przy zachowaniu stałego 
odstępu czasu między próbkami).  
Te metody wymagają podłączenia autosamplera do przepływomierza. 
Kiedy autosamplera nie można podłączyć do przepływomierza 
(niekompatybilność sprzętu, duża odległość między urządzeniami) można 
przeprowadzić pobieranie próbek złożonych w czasie. Tutaj należy dysponować 
wielobutelkowym automatycznym próbkopobierakiem. Do utworzenia próbki 
złożonej konieczne jest uzyskanie informacji na temat przepływu i przygotowanie 
próbki złożonej w odniesieniu do przepływu zgodnie ze wzorem:  



Zał.  nr 4 wyd. VII z dn. 26.05.2022 do PO-12 PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Strona /stron: 2/3 
 

 
 
gdzie:  
vn - objętość próbki (ml) pobrana do butelki n  
V final - całkowita objętość (ml) laboratoryjnych butelek 
M3 total – całkowita objętość przepływających ścieków (m3 )  
M3

n – objętość przepływających ścieków podczas pobierania próbki do butelki n 
(m3)  
 
Dopuszcza się także pobranie tzw. kwalifikowanej próbki jednorazowej. Jest to 
próbka złożona z co najmniej pięciu próbek jednorazowych, pobranych i 
zmieszanych w ciągu maksymalnie dwóch godzin w odstępach nie krótszych niż 
2 minuty.  

 
III.        Pobieranie próbek ścieków 
 

1. Ze względu na sposób pobierania próbek rozróżnia się próbki pobierane 
manualnie (ręcznie) oraz próbki pobierane automatycznie.  

2. Do pobierania próbek ścieków używa się specjalnego czerpaka (naczynie 
zamocowane na drążku teleskopowym) - pobieranie pośrednie lub pobiera wprost 
do butelek (jeżeli warunki umożliwiają taki sposób pobierania) - pobieranie 
bezpośrednie. 

3. Należy pamiętać, aby wyposażenie do pobierania ścieków było wykonane z 
obojętnego materiału, niewpływającego na analizy, które zostaną później 
wykonywane w pobranych próbkach ścieków. Sprzęt do pobierania należy 
odpowiednio przepłukać przed pobraniem próbek. Można go umyć wodą pitną lub 
dejonizowaną, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia. Nie należy płukać 
urządzeń do pobierania ściekami. 

4. Próbki jednorazowe pobiera się do butelek o pojemności 2 l (lub mniejszej w 
zależności od zlecanych oznaczeń w danej próbce) o szerokich szyjkach.  

5. W przypadku próbek pobieranych automatycznie, używa się automatycznej stacji 
do pobierania próbek tzw. autosamlerów. Rozróżnia się dwa rodzaje stacji: 
przenośne i stacjonarne. Autosampler powinien mieć zamkniętą komorę do 
napełniania i przechowywania pobieranych próbek w ciemności oraz system 
umożliwiający przechowywanie próbek w prawidłowej temperaturze. 
Automatyczne urządzenie do pobierania ścieków może być zaopatrzone w 
pojedynczy pojemnik - butlę zbiorczą do utworzenia pojedynczej średniej próbki w 
danym okresie lub w wiele pojemników do utworzenia jednej lub kilku próbek w 
danym okresie. 

6. Zaleca się przed przystąpieniem do pobierania próbek oczyszczenie ścian 
wybranych miejsc pobierania próbek z osadów ściekowych. Punkt pobierania 
próbek powinien być  umieszczony na odpływie ścieków na jednej trzeciej 
głębokości poniżej ich powierzchni; 

7. Próbki pobiera się w miejscu najsilniejszego prądu (zapewnienie dobrego 
mieszania, jednorodność próbki) z dala od krawędzi i innych przeszkód. 

8. 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; 

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



Zał.  nr 4 wyd. VII z dn. 26.05.2022 do PO-12 PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Strona /stron: 3/3 
 

10. Próbki pobierać do czystych butelek szklanych lub z polietylenu w ilości zależnej 
od ilości i rodzaju wykonywanych badań. Zazwyczaj do analizy na zawartość 
substancji biogennych, wskaźników biochemicznych i zawiesin wystarcza około      
6 litrów  ścieków  oczyszczonych i  około 2 litrów ścieków nieoczyszczonych; przy 

           czym przy oznaczaniu np. ropopochodnych, tłuszczów stosować należy stosować    
           wyłącznie naczynia szklane; 

11. Przy pobieraniu próbek do oznaczenia zawiesin należy pobrać w sumie nie mniej 
niż 2 litry ścieków oczyszczonych i 0,5 litra nieoczyszczonych do butelek               
z przezroczystego materiału, unikając  przy tym  całkowitego napełniania; 

12. Napełnione butelki szczelnie zamknąć, zabezpieczyć przed wpływem światła        
i ogrzaniem; 

13. W celu zminimalizowania możliwości zmian w próbkach zaleca się  przekazać  
ścieki do Laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie od chwili pobrania; jeśli 
to niemożliwe przechowywać próbki w niskich temperaturach poniżej 50C;  

14. W razie potrzeby transportu na dłuższe odległości, jeśli dotyczy, próbki przewozić  
np. w termotorbie obłożonej wymrożonymi  wkładami chłodzącymi; 

15. W niektórych przypadkach może być wymagane utrwalenie próbki odpowiednim 
kwasem, szczególnie jeśli czas  jaki upłynie od chwili pobrania  próbki do jej 
analizy jest długi (szczegółowe wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO 5667-3); 

16. Dostarczone do Laboratorium próbki muszą być właściwie oznakowane.  


