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Badanie ścieków gospodarczych i miejskich

Pobieronie, przygotowywanie, przechowywonie i przesyłanie
próbek osod6w ściekowych w słonie płynnym
do analizy fizycznej i chemicznej

WODA
l POWIETRZE

-

Wytyczne ogólne

Grupa k atalogowa

1, WSTEP
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ogólne \vytyczne pobierania, przygotowywania, przechowywania i przesyłania próbek osadów
ścieko
wych, znajdujących się w stanie płynnym (ciekłym)
do analizy fizycznej i chemicznej.

_1,2, zakres stosowania normJ• Ogólne _ wytyczne
zawarte w niniejszej normie dotyczą osadów ście
kowych świeź.Y.ch i prze!el'lllentowanyoh znajduj ąoyoh
sio w stanie oiekł7m.

1.3. SoosobY oobiorania próbek, Rozróżnia
się
sposoby pobierania· próbek osadów~e
kowych:
a) .czerpanie osadu płynącego grawitacyjnie,
b) upuszczanie osadu tłoczonego rurociągami,
c) czerpanie osadu z otwartych komór feraentacyjnych.

a) w przypadku pobierania wg 1 • .3a) lub b) lączna próbka osadu otrzymana
przez zmieszanie
jednorazowych próbek o jednakowej objęto ści, pobieranych • jednym miejscu w równych
odstępach
czasu i • ciągu określonego cykln
odprowadzania
osadu z urządzenia,
b) w przypadku pobierania wg 1. 3c) - łączna IK'Óbka osadu otrzylll8.na przez zmieszanie jednorazowych
próbek o jednakowej objętości, pobieranych w tym
samym czasie z różnych
głębokości
określonego
miejsca w komorze fermentacyjnej.

nasttpUjące

1.4,

Określenia,

1.4.1. Osądy ściekowe - osady w stanie ciek11m
otrzymywane w osadnikach w wyniku
oczyszczania
ścieków przez sedymentacj t zawiesin oraz
osady z
komór fermentacyj~ch wydzi~lonych bądź też zespolo~ch z osadnikami.
1,4.2, taborąto%1~DI

próbką

osadu - próbka os adu przeznaczona do natychmiastowej analizy lub
przechowywana zgodnie z postanowieniami rozdz. },
tj. w sposób zapewniający utrzymanie jej rep~en
tatywności,

próbki
zacho~e
i własności próbki osadu ze . skladea i własnościami partii osadu, z ~
rej ta próbka została pobrana. Zgodność tę osiąga
się przez w~aściwe ustalenie aiejsca i sposoba ·pobierania próbek oraz sposobu przygotowania próbki
la~oratoryjnej, a takte przez właściwe
pobieranie, przechowywanie i transportowanie próbek osadut
1.4.3,

Reprezentątywność

całkowitej zgodności składu

1.4;.4. Jednorazowa próbka osadu - . próbka osadu pobrana doraźnie w dowolnya czasie i miejscu.

1 .4. 5, Srednia jednorazo!!, próbka osadq, Zależ
nie od spoeobu pobierania
średnią
jednorazow'
pr6bkt osadu staDowi&
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2, FOBIERANIE PROBEK

2.1. Osólne w;yt:yczae
2,1,1, Oaob:y

i przyp;otowujace próbna koniec~ść zachowania
dużej
ostro~ności przy pobieraniu próbek oraz z powodu
~oksyczności zanieczyszczeń i
utleniających sit
gazów, próbki osadów powinny pobierać i przygotowywać osoby o odpowiednich kwalifikac jach
lub
po odpowiednia przeszkoleniu.

~

Ze

pobięrąjące

względu

2 .1 . 2 . Miejsce pobierania pr6bęk . Zal eżnie
od
sposobu odprowadzania osadów z url&ądzeń próbki naleźy pobierać :

a ) w przypadku odprowad~ania osadu grawitacyjnie - ze studzienki, w której następuje swobodny
wplyw osadu, ze s tudni lub z koaory czarpalnej
przed pompami,
b) w przypadku bezpośredniego wypompowywania osadów z urządzenia - z zaworu przeznaczonego
do
pobierania próbek, na przewodzie tłocznym,
c } w przypadku otwartych koa6r fermentacyj~ch
bezpośrednio z komor,y,
2.1. 3. Zasada

pob ięrania próbęk

a) ' W przypa.dlm pobierania próbek wg 1, .3a)
lub
b) w ciągu calego okresu odpx:owadzania osada z
danego urządzenia ~obiera się w ustalo~ miejscu szereg próbek jednorazowych o jednakowej obję
tości, z których nast~nie przez wymieszanie pn'Jgotowuje się średnią próbkę jednorazową;
jeżeli
okres odprowadzania osa~ nie przekracza 1 godz,
pobiera si ę 3 próbki j ednorazowe• na początku, w
oltrea
polowie .i przy AOńcu tego okresu. Jaźeli
próbodprowadzania osadu jest dlutszy ni:ż 1 h,
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tak, ab;y odsttp
dwóch kolejn;ych próbek
w prz;ybliżeni\1 w;ynosil. 1h h.
b) W prz;ypadku pobie:tania próbek wg 1.3c), w wybranym miejscu komory (w którym nie ma "kotucha")
czerpie si~ z · różnych głębokości w tym samym czasie szereg jednorazowych próbek osadu,
jednakowych co do objętości, z których nastwnie przez
wymieszanie przygotowuje się średnią próbkę jedjednora~owe należ;y pobierać

cłasu

pomit(lz, pobraDiem

.2. 3. lłlcie pąopń i sprzetu do P9b1mP1n i
przechO!J!!nio prób!k.Naczynia 1 sprztt,
~e
~one w 2. 2, nale!;y przed pobieranie• próbek w;rl1f3Ć roztworea Jądla lab sody albo inzl;7lU środ.ltaai
piorącymi i popłakać ki lkakrotni• ~stą wodą,!ak
samo nale!;y VfTIIIYĆ korki at;ywane do ~l:ania tych
naczyń .

2.4. Śposoby pobierania 1 przygoto'Y!'n'a
bek

Pti-

norazową.

pobra4. w wybranym miejscu z głębokości około 30 cm
poniżej powierzcb.Di osadu, llie wlic za j ąc w t o cieczy nadosadowej. Następnie próbki należy pobierać w tym samym miejscu komory na różnych
głębo
kościach w .odstępach 50 + 70 cm. Ostatnią próbk~
jednorazową należy pobrać z głębokości około ?1J cm
nad dnem komory. Częstotliwość przygotowywania probek średnich jednorazowych 1 liczbę mi~j sc pobie- '
ran1a w basenie w każdym przypadku należ;y dostosować do warw:llt6w eksploatacyjllj'ch danego obiektu.
Pierwszą jednorazową próbkę

osadu nale!y

Wie1kość próbęk. Objętość

pobranej jednorazowej próbki osadu powinna wynosić od 1 1h do
2d~.Obj ętość
przygotowywanej średniej próbki
jednorazowej wyniknie z liczb;y wchodz ących. w jej
skład próbek jednorazowych o jednakowej obj ętoś
ci. Objętość próbki laboratoryjnej , jeżeli normy
szczegółowe dotyczące badań śc ieków nie określają
tego i na c z ej , powinna wynosić 2 -:- 3 d.Ił.
?.1.4.

2.2. NaCZYnia i sprzęt
a) Butelki szklane lub
3

gąsiory

o

poj emno ści 2 -~

a":, z dobrze dopasowanym korkiem szkl.axl;ym

gu.mow;ym.

lub

l

b) Gąsiory szklane o pojemi.LOści .5 ~ 10 dtri z dobrze dopasowanym korkiem gumowym lub zw;yklym.
c) Naczynie pomiarowe o poj emności 1 ~3 •
d) Czerpak o pojemności od 1 V2 do 2 dm3 z tworzy• antykorozyjnego osadzony na drążku.
e) Wiadro z tworzywa antykorozyjnego.
f) Czerpak z zamknięciem, o pojemności do 2ci.tr: z
two~ antykor ozyjnego osadzony na drążku
(rySWlełt)

Lt'n ka

Drążek

z podzialkq
Zero skaLi

2, 4 ,1, Fobieranie i przygoto!J!!nł e próbęk osadą ze stądzienek . ze s tudni Jb1orcsych lub komór _
ozerpalglob. pomp
?.4 .1.1, Pobie!!n1 e próbki
jednorazowej, Ze
studzienki należy pobierać za pomocą czerpaka(2. 2d)
jednorazowe próbki osad.l1 w o dst~ach cza{IU ustalonych w 2.1.3 1 zbierać je w butelkach (2.2a), W
miart możności próbki nalet;y czerpać wprost
zs
strumienia dopl;ywającego osada.
2,4,1·, 2, Pr<r:p;otow:uranie średniej próbki :1 edW celu prz;ygotowania śr~ej
próbki
jednorazo-aej nal et;y z każdej próbki jednorazowej
(2,4.1. 1 ), po uprzednim dokladDym wymieszanitt odmierzyć naczyniem pom1arow.ym(2,o2c ) 1 ~ osaelit 1
przelać do gąsiora (2.2b),
norazowę:1.

?.411 . 3. Przygotow;ywanie próbki lD,bora,tor;r:1p._ęi4
osadu przygotowuje si~ przez
dokładne wymieszanie średniej próbki jednorazowej
(? .4.1. 2) i naatępnie odlanie z niej2-i-.3 dml osadu do butelki (2. 2&.). Je:teli tak przygotowana..
próbka nie b~dzie użyta naty<:: iast do analtzy, to
zasad podanych w
należ;y z nią postępować wg
rozdz. 3,
lAboratoryjną próbk~

2.4.2, Pobieranie i

du z przewodu

przygot~nie

próbek osa-

tłocznego

2.4. 2.1. Fobieranie próbki jednorazowe;!., Po urucbomien.u pomp;y (lub i nnego urz,dz~nia słutące
go do tłoczenia osadu) należy otworeyć zawór prze..
zna c zo~y do pobierania próbek oeadu 1 spuścić
do
wiadra (2.2e) 3 ~ 5 amosadu i odrzucić ją, Nastę~nie ponownie spuścić do wiadra 1 ~ do 2 dm~
osadu i ..przelać do b11tel.ki (2. 2a) o Dalsze pról:id. jednorazowe pobierać w ten sam sposób w odstQPach
czasu ustaloQYch wg 2.1.~ .
Każdorazowo pr zed pobraniem takiej próbki
jednorazowej nalety spuścić do wiadr& 1 odrzucić taką ilość osadu, jaka odpowiada "zartwejn
cz ęści
przewodów· ~rzezua czo~ch do pobierania próbek,
2. 4.2.2. Przygotowywanie
norazowej -wg 2.4.1 . 2.

średniej

próbki

jed-

2,4,2.3. Przygotowąnie próbki 1abopat oryjnej wg 2.4.1.}.
2.4.3, Pobjąrąnie 1 przygotowywanie próbek
du z otwartych komór fermentacyjBl9h

osą

2.4.3.1. Fobiepanie próbki Jednorązowej. W wybranym miejscu otwartej komory naloty pobierać za
pomocą czerpaka. (2.2f) j ednorazowe p1.•6bk1 osadu z
glębokości . okrealonych wg 2.1. 3b) 1 zbierać ję w
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bilt elkach (2. 2&). Czerpak z naloto!Ul poltr,rwkę za-

nurza si~ bar4zo wolno na zamierzo~
gl9bokość,
orientujflC sit wg podziałki opisanej na dręt]G, po
ceya otw1.era sit go poc1~~S&jf&C linkt prz;yaoco'W&D4
do pokr7wt1, Balety przy tya bardzo przestrzegać,
aby przes zb;yt energiczne zanurzam e czerpaka 1
poruszaDie nim. Die spowodować pionowego prseaieszania warstw osad11. Najpierw naleey pobrać próbkt z najmniejszej gl~bokości, n4StQpn1e kolejno z
coraz wifkszych.
2.4,5.2. Pr!ygot9!1Die pr6bld. średnieil j!dnom'OWI~ -wg 2.4.1.2.
2.4.3.3. Pr!Ygotowzwanie próbki 1ab9ratorxjneilwg 2.4.1,}.

3, fflgoml.t.!IB. ZlW(OW.A!IE I P:RZl!iSYŁAl!D LA.BQBAtOigJNICll PROBEK

9S.ADO!

ŚCIEKOWYCH

3.1. Prłecho'!YWIJlie próbek, Iaborator,yjną próbkt osadu nalety poddać analiaie aotliwie natych-

aiaeł

po jej przygotowaniU. Jeteli konieczne jest
odsttpstwo od tej zasaey,
pr6bltt oaad11 D&leQ'
przechowywać w temperaturze okolo 4°C w warllDkach
llniemotliwiaj"cych dosttp do niej promieni
sloneclll;1ch 1 powietrza atmosferycznego. Czaa prsechowywaDia próbek w tych warunkach nie
powinien
przekracuć 24 godz.
3.2. ZDakowanie próbek. Prł;rgotowa.D8 laboratoryjne próbki osadu naleły omakować podajflC
miej sce, datę 1 czas pobrania 1
przygotowywania
pr6bel!: oraz nazwisko osob;y przygotoWilj ęcej prół*i.
3. 3. Prłepłanie própek. Próbki oNcba odpowiedm o oznakowane wg }, 2 Wllieszcza Sit W akrz:nce lllb
kos111 przekładając katd4 blltelkt oddzielnie ·~
drze~ lub sian811, ab;y zapobiec stbtczenillw drodze, ogrAniu lub sau.rsnitciu, Zallknitcia biltel ek powiDQ;r b,Jć zabezpieczone w sposób w.ykluosajęcy aoiliwość przypadkowego otworzenia sit.
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grupę katalogową.

