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Parametr Rodzaj pojemnika Sposób napełniania pojemnika 

Odczyn pH 
 

Butelka plastikowa lub 
szklana 

Podczas napełniania butelki przy 
pobieraniu próbki, uniknąć wymiany 
gazowej, napełnić butelkę całkowicie 

i zamknąć ją korkiem tak aby 
pozbawić się pęcherzyków 

powietrza. 

CHZT 
Butelka plastikowa lub 

szklana 
pobieranie zgodnie normą 

PN-EN ISO 5667-3 

Chlorki 
Butelka plastikowa lub 

szklana 

pobieranie zgodnie normą 
PN-EN ISO 5667-1, PN-EN ISO 5667-2 

PN-EN ISO 5667-3 

Tlen rozpuszczony 
Butelka plastikowa lub 

szklana wykonana z ciemnego 
szkła 

przepłukać ściekami, pobrać do 
pełna bez pęcherzyków powietrza 

Substancje ekstrahujące się 
eterem naftowym 

Butelka szklana przemyta 
eterem naftowym 

nie płukać ściekami, pobrać tak aby 
pojemnik był niedopełniony 

Przewodność elektryczna 
właściwa 

Butelka plastikowa lub 
szklana za wyjątkiem szkła 

sodowego 
pobrać do pełna, szczelnie zamknąć 

Zasadowość 

Butelka plastikowa lub 
szklana ze szkła boro 

krzemowego 
 

pobrać do pełna, szczelnie zamknąć 
nie pozostawiając wewnątrz 

powietrza 

Azot amonowy,  Azot 
azotanowy, azot azotynowy 

Butelka plastikowa lub 
szklana 

przepłukać ściekami, pobrać do 
pełna bez pęcherzyków powietrza 

Azot Kjeldahla 

Butelka plastikowa lub 
szklana ze szkła boro 

krzemowego 
 
 
 

przepłukać ściekami, pobrać do 
pełna bez pęcherzyków powietrza 
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Parametr Rodzaj pojemnika Sposób napełniania pojemnika 

Zawiesina ogólna 
Butelka plastikowa najlepiej 

przezroczysta lub szklana 
przepłukać ściekami , pobrać tak by 

pojemnik był niedopełniony 

Azot ogólny 
Butelka plastikowa oraz 

szklana 
przepłukać ściekami, pobrać do 

pełna bez pęcherzyków powietrza 

Fosfor ogólny, Ortofosforany, 
Butelka plastikowa PE, PCV 

oraz szklana 
przepłukać ściekami, pobrać do 

pełna 

Siarczany 
Butelka plastikowa oraz 

szklana 
przepłukać ściekami, pobrać do 

pełna bez pęcherzyków powietrza 

BZT5 
Butelka plastikowa lub 

szklana 
przepłukać ściekami, pobrać do 

pełna bez pęcherzyków powietrza 

Lotne kwasy tłuszczowe Butelka szklana 
przepłukać ściekami, pobrać do 

pełna 

Potas Butelka plastikowa 
przepłukać ściekami, pobrać do 

pełna 

Detergenty Butelka szklana 
przepłukać ściekami, pobrać do 

pełna 


