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Předmluva

Text ISO 11348-1:2007 byl připraven technickou komisí ISO/TC 147 „Jakost vod“ Mezinárodní



organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11348-1:2008 technickou komisí CEN/TC
230 „Rozbor vod“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát 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 května 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato
patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11348-1:1998.

ISO 11348-1 připravila technická komise ISO TC 147, Jakost vod, subkomise SC 5, Biologické metody.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 11348-1:1998), které bylo technicky revidováno.

ISO 11348 sestává z následujících částí se souhrnným názvem Jakost vod – Stanovení inhibičního
účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích):

Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi●

Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi●

Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi.●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 11348-1:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 11348-1:2008 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Stanovení specifikované v ISO 11348 lze provádět s použitím čerstvě připravených bakterií
i lyofilizovaných nebo sušených bakterií.

Normalizované zkoušky provedené DIN Normenausschuss Wasserwesen a ISO/TC 147/SC 5/WG
1 ukázaly, že v určitých případech mohou tyto rozdílné metody poskytovat rozdílné výsledky, zvláště
obsahují-li vzorky vod těžké kovy.

Odlišná citlivost je způsobena rozdíly ve složení médií, používaných k přípravě lyofilizovaných nebo
sušených bakterií. Tato ochranná média ovlivňují biologickou dostupnost toxických látek a/nebo emisi
světla luminiscenčních bakterií. Proto je při interpretaci výsledků nutno brát zřetel na původ bakterií
a způsob přípravy médií. To může být někdy obtížné, protože lyofilizované a sušené bakterie mohou
být získány od různých dodavatelů. To může znamenat, že podrobné složení médií není známo,
a proto nemůže být uživatelem zjištěno.

Proto je dodatečně ke stanovení toxicity se sušenými bakteriemi (ISO 11348-2) a s lyofilizovanými
bakteriemi (ISO 11348-3) v této části ISO 11348 popsán také postup s čerstvě připravenými
bakteriemi, jehož provedení může uživatel podrobně kontrolovat.



Laboratoře odpovědné za výsledky mají možnost výběru nejvhodnější metody, založeného na
odborném posouzení a znalosti zkoušeného vzorku.

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto část ISO 11348 by měli ovládat běžnou
laboratorní praxi. Tato norma neuvádí všechny bezpečnostní problémy, které se mohou
vyskytnout při jejím používání. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní
i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je zcela nezbytné, aby zkoušky prováděné podle této části ISO 11348 vykonávali
náležitě školení pracovníci.

1 Předmět normy

ISO 11348 popisuje tři metody stanovení inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio
fischeri (NRRL B-11177). Tato část ISO 11348 určuje metodu používající čerstvě připravené bakterie.

Tato metoda je použitelná pro:

odpadní vody;●

vodné výluhy a průsakové vody;●

sladké vody (povrchové a podzemní vody);●

slané a brakické vody;●

eluáty sedimentů (ze sladkých, brakických a slaných vod);●

pórovou vodu;●

jednotlivé látky, zředěné ve vodě.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


