
 

Wybieranie Typu Ślepej Próby MerPAS 
Istotną kwestią związaną z pobieraniem próbek za pomocą urządzenia MerPAS jest ocena ilości rtęci związanej z 

normalną obsługą próbnika MerPAS. Niskie, stabilne i spójne próby ślepe potwierdzają, że każda próbka MerPAS 

(po instalacji urządzenia) pobiera tylko rtęć w postaci gazowej i nie zostaje zanieczyszczona z zewnątrz. Poniższy 

przewodnik zawiera objaśnienia różnych typów ślepych prób oraz informuje co pomagają określić. Rodzaj 

pobranej próby ślepej ostatecznie zależy od tego, jaki typ wkładu Hg ma zostać oceniony.  

 
Ślepa próba towarzysząca pobieranej i analizowanej próbie: Większość użytkowników ma zamiar 

ocenić potencjalne zanieczyszczenie wywołane przez regularne używanie próbki. Obejmuje to 

wszystkie działania związane z wykorzystywaniem próbnika MerPAS – w tym instalacja oraz proces 

pobierania próby, jak również czynności związane z wysyłką oraz analizami laboratoryjnymi. Pole 

ślepej próby powinno być wystawione na wszystkie czynności związane z pobieraniem próbek tak 

długo, jak słoik urządzenia MerPAS pozostanie otwarty do pobierania próbek. Proces ten obejmuje 

usunięcie ślepej próby z zapinanej torebki w miejscu docelowej instalacji, instalowanie próbnika 

na uchwycie i przymocowanie pokrywy (ekranowej) próbkowania. Należy jak najszybciej 

przymocować pokrywę (ekranową) próbkowania urządzenia MerPAS, a następnie 

natychmiastowo ponownie przymocować stałą pokrywę. Próbnik należy umieścić z powrotem w 

zapinanej torbie i przechowywać w niej do momentu zebrania rozłożonych wcześniej próbek, a 

następnie dołączyć do pobranych próbek podczas wysyłki do laboratorium w celu analizy. Takie 

działanie zapewnia najlepszą końcową ocenę zanieczyszczenia wynikającą z obsługi i analizy 

próbek. 

 

Ślepa próba towarzysząca próbie transportowanej: Ta ślepa próba towarzyszy próbkom podczas 

wysyłki, ale nie jest używana w terenie. Ten typ próby ocenia narażenie podczas transportu, 

przechowywania i obsługi w laboratorium. Jest on pomocny dla klientów, korzystających z 

zakontraktowanego laboratorium do analizy w przypadku obaw o to, że próbka może zostać 

zanieczyszczona podczas transportu. Na przykład: wysyłka z odległych miejsc może wymagać, aby 

próbki znajdowały się w zanieczyszczonym magazynie przez dłuższy czas. Normalna ślepa próba 

(towarzysząca pobieranej i analizowanej próbie) również wychwyciłaby takie zanieczyszczenie 

rtęcią, jednak nie byłoby pewne, czy zmierzone w polu ślepej próby stężenie Hg wynikało z 

obchodzenia się z próbką czy z wysyłki. 

 

Ślepa próba mająca na celu ocenę czystości materiału sorbentu: Ten typ próby jest używany 

do testowania jakości materiału sorbentu w urządzeniu MerPAS. Jest on używany do 

ustalenia poziomu otaczającego stężenia Hg oryginalnego sorbentu MerPAS i jakiegokolwiek 

wpływu obsługi laboratoryjnej. Ten rodzaj próby nie jest narażony na działanie warunków 

terenowych ani wysyłkę. Weryfikuje on czy materiał sorbentu - sam w sobie – nie przyczynia 

się w znaczny sposób do zmiany stężenia Hg w próbce.Ten typ próby jest szczególnie 

pomocny w przypadku, gdy próbniki MerPAS są przechowywane w nieczystych środowiskach 

lub przez długi czas. 

 


