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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 významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 147 Kvalita vod, subkomise SC 2 Fyzikální,
chemické a bio-chemické metody.

Úvod

Těkavé organické látky (VOC) se často vyskytují při výrobě barev, lepidel, ropných výrobků, léčiv
a chladiv. Některé VOC se používají jako přísady do benzínu, rozpouštědla, hydraulické kapaliny
a jako činidla při chemickém čištěníNP1). Tato skupina látek patří mezi antropogenní chemické látky.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/foreword.htm


Kontaminace vodních zdrojů těkavými organickými látkami je významná z hlediska lidského zdraví,
protože mnoho VOC je toxických a jsou to známé nebo předpokládané lidské karcinogeny.

Pro stanovení VOC je k dispozici několik publikovaných postupů (viz odkazy
[4],[5],[6],[7],[9],[12],[13] a [14]).

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto normu mají ovládat běžnou laboratorní praxi.
Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou vyskytnout při jejím
používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření
a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě
kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení těkavých organických látek (viz tabulka 1). Zahrnuje
například stanovení halogenovaných uhlovodíků, trihalogenmethanů, složek benzínu (například
BTEX, MTBE a ETBE), naftalenu,
2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolanu a silně páchnoucích látek, jako jsou geosmin a 2-methylisoborneol,
v pitné, podzemní a povrchové vodě a ve vyčištěné odpadní vodě metodou mikroextrakce headspace
tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
Mez stanovitelnosti závisí na matrici, na specifické látce, která má být analyzována, a na citlivosti
hmotnostního spektrometru. Pro většinu látek, pro které se tato norma používá, je to nejméně
0,01 mg/l. V mezilaboratorní zkoušce byly získány validační údaje pro koncentrační rozsah 0,02 mg/l
až 2,6 mg/l. Doplňující validační údaje odvozené při zpracování normy ukazují, že pro jednotlivé látky
je tato metoda použitelná v koncentračním rozsahu od 0,01 mg/l do 100 mg/l. Všechna stanovení se
provádějí s malým množstvím vzorku (např. s objemy vzorku 10 ml).

Tato metoda může být používána pro další látky, které nejsou explicitně uvedeny v této normě, nebo
pro jiné typy vod. Pro tyto případy je však nutné metodu validovat.

Tabulka 1 – Těkavé organické látky stanovitelné touto metodouNP2)

Název Chemický
vzorec Číslo CAS d

Molární
hmotnost
g/mol

Hustota
kg/l

terc-amyl methyl ether (TAME) C6H14O 994–05–8 102,17 0,76
benzen C6H6 71–43–2 78,12 0,88
brombenzen C6H5Br 108–86–1 157,01 1,50
bromchlormethan CH2BrCl 74–97–5 129,38 1,99
bromdichlormethan CHBrCl2 75–27–4 163,83 1,98
n-butylbenzen C10H14 104–51–8 134,22 0,86
sec-butylbenzen C10H14 135–98–8 134,22 0,86
terc-butylbenzen C10H14 98–06–6 134,22 0,87
chlorbenzen C6H5Cl 108–90–7 112,56 1,11
2-chlortoluen C7H7Cl 95–49–8 126,59 1,08
4-chlortoluen C7H7Cl 106–43–4 126,59 1,07
dibromchlormethan CHBr2Cl 124–48–1 208,34 2,45
1,2-dibrom-3-chlorpropan
(DBCP) C3H5Br2Cl 96–12–8 236,33 2,03

1,2-dibromethan C2H4Br2 106–93–4 187,86 2,18
dibrommethan CH2Br2 74–95–3 173,83 2,48
1,2-dichlorbenzen C6H4Cl2 95–50–1 147,00 1,30



1,3-dichlorbenzen C6H4Cl2 541–73–1 147,00 1,29
1,4-dichlorbenzen C6H4Cl2 106–46–7 147,00 1,25
1,1-dichlorethan C2H4Cl2 75–34–3 98,96 1,20
1,2-dichlorethan C2H4Cl2 107–06–2 98,96 1,25
1,1-dichlorethen C2H2Cl2 75–35–4 96,95 1,21
cis-1,2-dichlorethen C2H2Cl2 156–59–2 96,94 1,28
a Signály látek na chromatogramech se mohou překrývat, protože látky mohou eluovat společně.
b Hustota kapalin při bodu varu (–13,4 °C).
c Validační údaje a další informace jsou uvedeny v tabulkách F.1 a F.2.
d CAS: Služba Chemických Abstrakt.
Tabulka 1 (dokončení)

Název Chemický
vzorec Číslo CAS d

Molární
hmotnost
g/mol

Hustota
kg/l

trans-1,2-dichlorethen C2H2Cl2 156–60–5 96,94 1,26
dichlormethan CH2Cl2 75–09–2 84,93 1,33
1,2-dichlorpropan C3H6Cl2 78–87–5 112,99 1,16
1,3-dichlorpropan C3H6Cl2 142–28–9 112,99 1,19
2,2-dichlorpropanc C3H6Cl2 594–20–7 112,99 1,08
1,1-dichlorpropen C3H4Cl2 563–58–6 110,97 1,19
cis -1,3-dichlorpropenc C3H4Cl2 10061–01–5 110,97 1,23
trans-1,3-dichlorpropenc C3H4Cl2 10061–02–6 110,97 1,21
ethylbenzen C8H10 100–41–4 106,17 0,86
ethyl terc-butyl ether (ETBE) C6H14O 637–92–3 102,17 0,73
2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolan C6H12O2 4359–46–0 116,16 0,90
2-ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan C8H16O2 768–58–1 144,21 0,88
geosmin C12H22O 16423–19–1 182,30 0,99
hexachlorbutadien C4Cl6 87–68–3 260,76 1,67
isopropylbenzen (kumen) C9H12 98–82–8 120,19 0,86
4-isopropyltoluen (p-cymen) C10H14 99–87–6 134,21 0,86
2-methylisoborneol C11H20O 2371–42–8 168,28 0,97
methyl terc-butyl ether (MTBE) C5H12O 1634–04–4 88,15 0,74
naftalen C10H8 91–20–3 128,17 1,14
n-propylbenzen C9H12 103–65–1 120,19 0,86
styren C8H8 100–42–5 104,15 0,91
1,1,1,2-tetrachlorethan C2H2Cl4 630–20–6 167,85 1,55
1,1,2,2-tetrachlorethan C2H2Cl4 79–34–5 167,85 1,59
tetrachlorethen C2Cl4 127–18–4 165,83 1,62
tetrachlormethan CCl4 56–23–5 153,82 1,59
toluen C7H8 108–88–3 92,14 0,87
tribrommethan (bromoform) CHBr3 75–25–2 252,75 2,89
1,2,3-trichlorbenzen C6H3Cl3 87–61–6 181,45 1,68
1,2,4-trichlorbenzen C6H3Cl3 120–82–1 181,45 1,45
1,3,5-trichlorbenzen C6H3Cl3 108–70–3 181,45 1,87
1,1,1-trichlorethan C2H3Cl3 71–55–6 133,40 1,34
1,1,2-trichlorethan C2H3Cl3 79–00–5 133,40 1,44
trichlorethen C2HCl3 79–01–6 131,39 1,46
trichlormethan (chloroform) CHCl3 67–66–3 119,38 1,47
1,2,3-trichlorpropan C3H5Cl3 96–18–4 147,43 1,38
1,2,4-trimethylbenzen
(pseudokumen) C9H12 95–63–6 120,19 0,88
1,3,5-trimethylbenzen
(mesitylen) C9H12 108–67–8 120,19 0,86



vinylchlorid C2H3Cl 75–01–4 62,5 1,88b

m-xylena C8H10 108–38–3 106,17 0,86
o-xylen C8H10 95–47–6 106,17 0,88
p-xylena C8H10 106–42–3 106,17 0,86
a Signály látek na chromatogramech se mohou překrývat, protože látky mohou eluovat společně.
b Hustota kapaliny při bodu varu (-13,4 °C).
c Validační údaje a další informace jsou uvedeny v tabulkách F.1 a F.2.
d CAS: Služba Chemických Abstrakt.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


