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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 7027-1:2016) 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 prosince 2016 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 prosince 2016.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 7027:1999.

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

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést 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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 7027-1:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 7027-1:2016 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 Mezinárodní 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).

http://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.

Toto první vydání ISO 7027-1 spolu s ISO 7027-2 zrušuje a nahrazuje ISO 7027:1999, která byla
technicky revidována.

ISO 7027 se společným názvem Kvalita vod – Stanovení zákalu sestává z těchto samostatných částí:

Část 1: Kvantitativní metody

Připravuje se druhá část:

Část 2: Semikvantitativní metody

Úvod

Měření zákalu mohou ovlivnit rozpuštěné látky absorbující světlo (barvotvorné látky). Tyto vlivy je
však možno omezit měřením zákalu při vlnových délkách větších než 800 nm. Jen uhlově černé
a modré zbarvení, které se vyskytuje v některých znečištěných vodách, poněkud ovlivňuje měření
zákalu v této spektrální oblasti. Měření mohou rušit také vzduchové bublinky, ale tento rušivý vliv
lze snížit opatrnou manipulací se vzorky.

Při používání této normy se má zjistit, zda a v jakém rozsahu vyžadují jednotlivé problémy specifikaci
dalších okrajových podmínek.

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 pra-
covníci.

1 Předmět normy

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


Tato část ISO 7027 specifikuje dvě kvantitativní metody pro stanovení zákalu vody optickými
turbidimetry nebo nefelometry:

nefelometrii, měření rozptýleného záření, vhodné pro vody s nízkým zákalem (například pro pitnou vodu);a.

turbidimetrii, měření útlumu zářivého toku, vhodnější pro velmi zakalené vody (například pro odpadní nebob.
znečištěné vody).

Zákal měřený první metodou se vyjadřuje v nefelometrických jednotkách zákalu (nephelometric
turbidity unit, NTU). Výsledky jsou obvykle v rozmezí od < 0,05 NTU do 400 NTU. V závislosti na
konstrukci přístroje lze metodu použít také k měření vod s vyšším zákalem. Jednotky NTU
a formazinová nefelometrická jednotka (formazin nephelometric unit, FNU)NP1) jsou numericky
ekvivalentní.

Zákal měřený druhou metodou se vyjadřuje ve formazinových turbidimetrických jednotkách
(formazin attenua-tion unit, FAU)NP2); výsledky jsou obvykle v rozmezí od 40 FAU do 4 000 FAU.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


