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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 12010:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 147 Kvalita vod ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 230 Rozbor vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2019 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 12010:2014.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 12010:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 12010:2019 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 147 Kvalita vod, subkomise SC 2 Fyzikální,
chemické a biochemické metody.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 12010:2012), které bylo technicky
revidováno. Dále jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi tímto vydáním a ISO 12010:2012:

–    hodnoty m/z (podíly hmotnosti a náboje) pro kvantifikaci a identifikaci;

–    kalibrační směsi;

–    postup čištění gelovou chromatografií;

–    omezení rušivých vlivů.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
https://www.iso.org/members.html


Úvod
Uživatel si má uvědomit, že konkrétní problémy mohou vyžadovat určení dalších okrajových
podmínek.

Tento dokument dosahuje synergických účinků při praktické laboratorní práci. Dále uvedené body
částečně umožňují kombinovat analýzu vody a sedimentu:

1)  stejná kombinace hmotností jako pro analýzu sedimentů (viz ISO 18635[2]);

2)  stejné kalibrační směsi jako pro analýzu sedimentů (viz ISO 18635);

3)  stejné čištění gelovou permeační chromatografií (GPC) jako pro analýzu sedimentů (viz ISO
18635).



UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tento dokument mají ovládat běžnou laboratorní
praxi. Tento
dokument neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při jeho
používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření.

DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle tohoto dokumentu prováděli náležitě
kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje metodu pro kvantitativní stanovení sumy polychlorovaných n-alkanů
s krátkým řetězcem, označovaných také jako chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP),
s délkou uhlíkového řetězce v rozsahu n-C10 až n-C13 včetně, ve směsích s hmotnostním zlomkem
chloru („obsahem“) mezi 50 % a 67 %, které zahrnují asi 6 000 z přibližně 8 000 kongenerů.

Tato metoda je použitelná pro stanovení sumy SCCP v nefiltrované povrchové vodě, podzemní vodě,
pitné vodě a odpadní vodě s použitím plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie
s elektronovým záchytem po negativní chemické ionizaci (GC-ECNI-MS).

V závislosti na používaném přístroji GC-ECNI-MS je koncentrační rozsah této metody od 0,1 mg/l
nebo méně až do 10 mg/l. V závislosti na matrici odpadní vody se odhaduje, že nejnižší detekovatelná
koncentrace je > 0,1 mg/. Údaje z mezilaboratorní zkoušky pro tuto metodu jsou uvedeny v příloze I.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

*)    V současné době se norma reviduje (ISO/NP 8466-1).


