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1. Wprowadzenie.  

 

Przedmiotem instrukcji jest pobranie próbek pierwotnych miału węglowego, przygotowanie próbek 

ogólnych miału węglowego i wysłanie próbki ogólnej do laboratorium akredytowanego. Instrukcja została 

opracowana na potrzeby Miejskiej  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chodzieży. Przedsiębiorstwo spala 

miał węglowy niewzbogacony. Instrukcja opracowana jest na podstawie polskiej normy PN-90/G-04502. 

 

2. Słownik stosowanych pojęć:  

 

1) próbka pierwotna węgla – próbka w postaci porcji węgla pobranej w dniu dostawy z jednego miejsca 

(rozładowanego samochodu (ów) dostawczego) lub (np. z jednego dołka (ów) o głębokości 0,4m),  

2) próbka ogólna – próbka węgla uzyskana przez połączenie wszystkich próbek pierwotnych pobranych  

z danej partii (miesięczna dostawa) opału,  

3) partia dostawy miału węgla kamiennego – cała ilość miału węgla kamiennego o zadeklarowanej 

jakości (np. tego samego typu, klasy, gatunku i sortymentu) przedstawiona jednorazowo do badań  

(miesięczna dostawa)  

4) łopatka – narzędzie do ręcznego próbobrania miału węglowego umożliwiająca jednorazowe pobranie 

próbki pierwotnej o masie 1,2 kg,  

5) laboratorium akredytowane – podmiot gospodarczy, niezależny, wspólnie uzgodniony, wykonujący 

akredytowane badania w zakresie oznaczeń parametrów jakościowych miału węgla 

 

3.  Określenie liczby i sposobu pobrania próbek pierwotnych, do analizy partii dostawy  

     miału węgla kamiennego. 

 

- Liczba próbek pierwotnych miału węglowego przy dostawach partii samochodami samowyładowczymi. 

Z każdego rozładowanego samochodu pobiera się 2 próbki pierwotne za pomocą łopatki. Pobieranie 

próbek pierwotnych odbywa się niezwłocznie po wyładowaniu samochodu na placu nawęglania. Jeżeli z 

przyczyn organizacyjnych nie jest to możliwe, wówczas próbki pierwotne należy pobrać rano 

następnego dnia roboczego przed hałdowaniem. Wszystkie pobrane w danym dniu próbki pierwotne, 

umieszcza się we wspólnym szczelnie zamkniętym worku foliowym, aż do momentu rozładowania 

ostatniego samochodu w danym dniu. Pobrane próbki pierwotne miesza się i umieszcza w bezpiecznym 

worku foliowym tworząc jedną próbkę pierwotną z danego dnia opisując wg wzoru (załącznik nr 1).  

- Liczba pobranych próbek pierwotnych miału węglowego przy dostawach kolejowych.  

Z powodu braku możliwości pobrania próbek pierwotnych podczas rozładunku wagonów, próbki 

pierwotne należy pobrać po rozładunku ze zwału(ów). Punkty pobierania próbek powinny być 

rozmieszczone równomiernie na powierzchni oraz w poszczególnych warstwach węgla. Odległość 

między dołkami nie powinna przekraczać 5 m. Próbki pierwotne pobieramy z użyciem łopatki. Punkty 

pobrania należy rozmieszczać na kształt szachownicy, na liniach prostych, zarówno na górnej 

powierzchni pryzmy jak i na jej skarpach. Na skarpie jedna linia dołków powinna przebiegać w pobliżu 

podstawy a druga w połowie wysokości pryzmy.  

 Dla partii dostawy węgla o masie M ≤ 500 Mg, liczba próbek pierwotnych (n) powinna wynieść 

nie mniej niż 16.  

 Dla partii dostawy węgla o masie 500 Mg < M ≤ 1000 Mg, liczba próbek pierwotnych (N) 

powinna wynieść nie mniej niż 32.  

 

4. Przygotowanie próbki ogólnej węgla do analizy fizyko-chemicznej.  

 



Po zakończeniu dostaw,  pracownik MEC Sp. z o.o. przy ewentualnej obecności przedstawiciela 

dostawcy, przygotowuje ze wszystkich pobranych próbek pierwotnych z danej partii próbkę ogólną. 

Jeżeli masa próbki ogólnej przekracza 60 kg próbkę tę można pomniejszyć. Pomniejszanie próbki 

ogólnej dokonuje ręcznie pracownik MEC Sp. z o.o., poprzez dokładne wymieszanie wszystkich próbek 

pierwotnych, usypanie z nich stożka i jego rozpłaszczenie. Rozpłaszczony stożek dzieli na cztery równe 

części (kwartuje), dwie przeciwległe ćwiartki możliwie dokładnie odrzuca, dwie pozostałe ponownie 

miesza ze sobą, aż do otrzymania wymaganej najmniejszej masy węgla próbki ogólnej. Pracownik  

MEC Sp. z o.o. próbkę ogólną dzieli metodą kwartowania na cztery równe części. Każda część 

traktowana jest, jak oddzielna próbka ogólna, której masa dla Miału II powinna wynosić minimum 15 kg. 

Każda próbka ogólna pakowana jest osobno do bezpiecznego worka foliowego. Na zewnątrz 

opakowania umieszcza się zabezpieczoną przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi kartkę z 

numerem próbki. Każda próbka ogólna ma swoje przeznaczenie:  

 pierwsza pozostaje do ewentualnego przebadania w laboratorium zakładowym odbiorcy,  

  druga zostaje przekazana przedstawicielowi dostawcy analizowanej partii miału węgla 

kamiennego, 

 trzecia po zaplombowaniu i opisaniu zostaje wysłana do akredytowanego laboratorium 

wskazanego przez odbiorcę,  

 czwarta po zaplombowaniu i opisaniu (nazwa dostawcy, data wykonania próbki ogólnej, waga 

partii dostawy) pozostaje w magazynku kierownika kotłowni odbiorcy jako próba rozjemcza.  

                Z czynności sporządzenia próbki ogólnej sporządza się protokół (załącznik nr 2). 

5.  Obowiązki osób związanych z pobieraniem próbek pierwotnych, przygotowaniem próbki 

ogólnej do wysłania do akredytowanego laboratorium.  

 

 Za pobranie próbek pierwotnych i sporządzenie próbki ogólnej odpowiedzialne są minimum 2 

osoby z powołanej zarządzeniem MEC Sp. z o.o. komisji do pobierania próbek pierwotnych 

miału węglowego. 

  Pobierający próbki pierwotne każdorazowo przekazują do magazynku kierownika kotłowni 

opisany, wg załącznika nr 1, worek foliowy z miałem węgla kamiennego. 

  Pracownik MEC Sp. z o.o.  na podstawie, ilości dostaw, ustala ilość niezbędnych do pobrania 

próbek pierwotnych.  

  Pracownik MEC Sp. z o.o. odpowiada za powiadomienie dostawcy o zakończeniu partii i 

terminie sporządzenia próbki ogólnej.  

  Pracownik MEC Sp. z o.o.  po sporządzeniu próbki ogólnej z dostarczonej partii węgla, 

sporządza protokół ( załącznik nr 2), wraz z raportem wagowym z danej dostawy. 

  Pracownik MEC Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za zabezpieczenie próbki ogólnej zgodnie z 

niniejszą instrukcją i niezwłoczne wysłanie jej do akredytowanego laboratorium.  

  Magazynier każdorazowo, po dostarczonej partii węgla, przekazuje pracownikowi MEC Sp. z 

o.o.  raport z ważenia.  

  Pracownik MEC Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za bezpieczne przechowanie i zlikwidowanie 

próbek rozjemczych. Z likwidacji próbek rozjemczych sporządza protokół ( załącznik nr 3). 

 

6. Postanowienia końcowe.  

 

Wszystkie próbki rozjemcze przechowuje się przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia umowy z 

Dostawcą. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schemat czynności w procesie pobrania i przygotowania próbek węgla  

do badania w laboratorium akredytowanym 
 

 
 

PARTIA DOSTAWY MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO 
 

 

 

 

 

 

1. Pobranie serii próbek pierwotnych (N)  
2. Zsypanie próbek pierwotnych z jednego dnia dostawy do wspólnego 

bezpiecznego worka foliowego (jedna próbka pierwotna) 
3. Oznaczenie próbki pierwotnej data pobrania i nr worka 

 

 

 
 

Sporządzenie próbki ogólnej 
 

 

 

 

Czynności: 
- mieszanie, 
- pomniejszanie, 
- dzielenie, 
- pakowanie, 
- przekazanie, 
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