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Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.



Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2006               Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             
Ref. č. EN 12873-4: 2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 12873-4: 2006) byl vypracován  technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“,
jejíž sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2006 dát status národní normy a to buď vydáním
identického textu nebo jeho schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2006.

Tento dokument vyplývá z Pracovní dohody CEN připravené Projekčním týmem konference CEN, CWA
Úprava vody membránami.

Účelem této normy je stanovení postupu pro zjištění migrace látek z membránových systémů pro
úpravu vody.

Informativní příloha A uvádí blokové schéma jednotlivých kroků zkušební metody.

Informativní příloha B popisuje zkušební zařízení.

Tato norma je čtvrtou částí řady norem pojednávajících o vlivu migrace z materiálů na vodu určenou k
lidské spotřebě. Tento soubor norem sestává z následujících částí:

Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu;

Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu;

Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty;



Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu implementovat národní normalizační
orgány níže uvedených států: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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Úvod

Pro případ nepříznivých účinků materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou na jakost vody určené
k lidské spotřebě je stanoveno, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající
národní předpisy se ponechávají v platnosti.

1 Předmět normy
Tato evropská norma  popisuje zkušební postup pro laboratorní hodnocení možných škodlivých účinků
systémů membránové úpravy vody, určené pro lidskou spotřebu.

Ve veřejných systémech zásobování vodou prakticky přichází v úvahu použití modulů mikrofiltrace,
ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmózy a elektrodialýzy.

POZNÁMKA Zařízení se mohou podle provedení i provozu výrazně lišit, proto mohou být vhodné nějaké úpravy zkušebních
postupů.

Stanovení účinnosti membránového filtru při odstraňování znečiš»ujících látek z upravované vody
norma neobsahuje.

-- Vynechaný text --


