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v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2019.

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

Tento dokument nahrazuje EN ISO 7027:1999.

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 7027-2:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 7027-2:2019 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 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).

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 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 první vydání ISO 7027-2 spolu s ISO 7027-1:2016 zrušuje a nahrazuje ISO 7027:1999, která
byla technicky revidována.

Seznam všech části souboru norem ISO 7027 lze nalézt na webové stránce ISO.

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


Úvod
Zákal ve vodách je způsoben přítomnými nerozpuštěnými a/nebo koloidními látkami a malými
organismy (například bakteriemi, fytoplanktonem a zooplanktonem). Zákal mění světelné podmínky
v povrchových vodách absorpcí a rozptýlením světla a tak ovlivňuje trofický stav těchto vod. Pro
orientační hodnocení světelných podmínek ve vodách nebo průhlednosti vody se mohou používat
semikvantitativní metody (odkaz [2]).

Měření průhlednosti může být ovlivněno přítomností rozpuštěných látek absorbujících světlo (látek
způsobujících barvu) i částic (například sedimentů).

U semikvantitativních metod, jako je stanovení průhlednosti Secchiho deskou, mohou rušivě působit
odlesky světla od vodní hladiny. Tyto rušivé vlivy často závisí na podmínkách osvětlení a na větru.

POZNÁMKA Výsledky terénní studie pro validaci tohoto dokumentu jsou uvedeny v příloze B.



UPOZORNĚNÍ Práce ve vodě nebo v blízkosti vody je ve své podstatě nebezpečná.
Pracovníci používající tento dokument mají ovládat běžnou laboratorní praxi. Není účelem
tohoto dokumentu uvádět všechny bezpečnostní problémy, které souvisí s jeho používáním.
Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření a zajistit
shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

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

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje dále uvedené semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod:

a)   měření průhlednosti zkušební trubicí (použitelné pro průhledné a málo zakalené vody), viz
kapitola 4;

b)   měření průhlednosti horních vrstev vody zkušební deskou (vhodné zejména pro povrchové vody,
koupací vody, odpadní vody a často používané při monitoringu mořských vod), viz 5.1;

c)    měření průhlednosti potápeči v požadované hloubce, viz 5.2.

POZNÁMKA Kvantitativní metody s použitím optických turbidimetrů nebo nefelometrů jsou popsány
v ISO 7027-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


