WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

INSTRUKCJA
„Zasady pobierania i transportu próbek wody ciepłej”
Próbki należy pobierać do odpowiednio wysterylizowanych naczyń o pojemności 1000 ml,
ze szklanym korkiem szlifowanym lub gwintowaną nakrętką.
Uwaga: naczynie zawiera środek utrwalający – nie należy go usuwać
W celu pobrania próbki wody należy:
 sprawdzić, czy kurek jest czysty i w dobrym stanie technicznym – w przeciwnym
wypadku kurek należy umyć
 z kurków należy przed pobraniem próbki zdjąć wszelkie urządzenia
( uszczelki, sitka itp.)
 wysterylizować wylot kurka np. płomieniem lub przez zanurzenie kurka na 2-3min w
zlewce z 70% etanolem
 otworzyć kurek na największy przepływ na ok. 10s po czym zredukować przepływ do
połowy. Spuszczać wodę do osiągnięcia stałej temperatury 3-5min. Podany czas
spuszczania wody zastoinowej dotyczy przypadków urządzeń wodnych na bieżąco
eksploatowanych. W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji lub nowych/
remontowanych urządzeń czas ten należy odpowiednio wydłużyć tak, by odcinek,
który chcemy skontrolować został dokładnie przepłukany.
 zmierzyć i zapisać temperaturę wypływającej wody przed pobraniem próbki
 umieścić otwartą butelkę pod kranem bez jego zamykania i powtórnego otwierania i
napełnić ją zostawiając trochę wolnej przestrzeni, co pozwoli na wymieszanie próbki
przed jej analizowaniem.
UWAGA: Podczas w/w operacji nie dotykać palcami wylotu naczynia oraz
wewnętrznej części korka
 butelkę zamknąć niezwłocznie po pobraniu próbki
 zapisać datę, godzinę , miejsce i punkt pobrania próbki
Transportowanie próbek do laboratorium.
Pobrane próbki wody powinny być transportowane w temperaturze otoczenia, zabezpieczone
przed dostępem światła.
Próbki wody należy dostarczyć do laboratorium nie później, niż po sześciu godzinach od
momentu pobrania.
UWAGI:
1. próbki wody do badań przyjmowane są w poniedziałki i wtorki
w godzinach 800 - 1300
2. w przypadku realizowania badań na podstawie zlecenia należy dokonać płatności
gotówką w kasie WSSE w chwili dostarczenia próbek.
3. w razie wątpliwości prosimy o kontakt z laboratorium:
tel.(0-42) 253 63 70
tel. (0-42) 253 63 71
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