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INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY ZIMNEJ PRZEZ KLIENTA DO BADAŃ 

FIZYKOCHEMICZNYCH 

1. Pojemnik na badane próbki 

a) Próbki można pobrać do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych bądź butelek plastikowych 

po wodzie niegazowanej  o pojemności 1,5 litra, uprzednio przepłukanych. Próbki pobrane do innych 

naczyń nie zostaną przyjęte do analizy. 

b) Próbki należy pobierać w dniu planowanego dostarczenia do laboratorium.  

2. Zalecane punkty poboru próbek 

a) Do pobierania próbki wody wybieramy punkt probierczy na instalacji wody zimnej.  

3. Przygotowanie punktu pobierania 

a) Jeżeli pobieramy wodę z kranu, należy go odpowiednio przygotować poprzez zdjęcie z kranu 

wszelkich urządzeń (wkładki przeciwopryskowe, perlatory, filtry, rurki przedłużające). Ewentualne 

osady oczyścić szczoteczką.  

b) Otworzyć zawór i odpuszczać wodę aż do osiągnięcia stałej temperatury, w celu usunięcia wody 

stagnującej w instalacji. W przypadku pobrania wody z nowej lub nieużywanej długi czas instalacji 

wodnej, pobranie powinno nastąpić po ówczesnym płukaniem. 

4. Pobieranie próbek 

a) Pojemnik do próbki z wodą napełniamy, do momentu przelania się niewielkiej objętości wody przez 

krawędź pojemnika.  

b) Wodę należy pobierać ostrożnie by nie zabrudzić korka i szyjki pojemnika. 

c) Pojemnik należy opisać (data, godzina poboru). 

d) Próbki po pobraniu powinny być niezwłocznie schłodzone.  

5. Transport próbek do laboratorium  

a) Do momentu dostarczenia próbki, powinna być ona przechowywana w lodówce. 

b) Próbka podczas transportu powinna znajdować się w torbie termicznej z wkładem lodowym. 

c) Maksymalny czas przechowywania próbek wraz z transportem to 24h. 

6. Przekazywanie próbek do badań 

a) Próbki wody przyjmowane są w godzinach 8:00-16:00. 

b) Punkt przyjęcia próbek: Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico 

ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec 

7. Informacja o wynikach badań 

a) Informacje o wynikach badań można uzyskać po ustalonym w trakcie zlecenia czasie.  

Opracowano 30.04.2019 roku na podstawie wymagań Laboratorium IAF oraz procedury badawczej. Niniejsza instrukcja 
została zatwierdzona przez Dyrektora Placówki 

 

Oświadczenie: 

1.W przypadku, gdy zleceniodawca dostarcza próbkę do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za 
pobranie, transport, metodę pobrania 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 
wody na życzenie Klienta udostępniana jest w Laboratorium 
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