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technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5667-17:2008. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5667-17 (75 7051) z dubna 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání ČSN ISO 566717:2002, které bylo technicky
revidováno a upraveno.

Hlavní změny proti původní normě jsou:

Byla změněna struktura normy.1.
Do normy byly doplněny:2.

a) program a plán odběru vzorků;

b) sedimentační metody vzorkování nerozpuštěných látek;

c) manipulace s odebranými vzorky;

d) prokazování kvality vzorků;



e) příloha B s popisem vzorkovacích zařízení.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této 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.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavní úlohou technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových
práv.



Mezinárodní norma ISO 5667-17 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 147 Jakost vod, subkomisí
SC 6 Odběr vzorků (všeobecné metody).

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 5667-17:2000), které bylo technicky
revidováno.

ISO 5667 se souhrnným názvem Jakost vod – Odběr vzorků sestává z níže uvedených částí:

Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků●

Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi●

Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží●

Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí●

Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků●

Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách●

Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek●

Část 9: Pokyny pro odběr vzorků mořské vody●

Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod●

Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod●

Část 12: Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů●

Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod●

Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi●

Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu●

Část 16: Pokyny pro biologické zkoušení vzorků●

Část 17: Pokyny pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku●

Část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod na znečištěných místech●

Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech●

Část 20: Návod pro použití údajů o odběru vzorků pro rozhodování – Shoda s limity a systémy klasifikace●

Následující části se připravují:

Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody distribuované v cisternách nebo jiným způsobem než rozvodným●

potrubím
Část 22: Návod pro návrh instalace míst odběru vzorků podzemní vody●

Část 23: Stanovení významných znečišťujících látek povrchových vod pasivním odběrem vzorků●

Úvod

Tato část ISO 5667 odráží důležitou roli nerozpuštěných látek v tekoucí vodě, zvláště pak složky
bahna s jílem (< 63 mm) a přidruženým uhlíkem jako transportním médiem živin (zejména fosforu),
stopových kovů a určitých druhů organických sloučenin (viz A.1).

Přestože jsou nerozpuštěné látky analyzovány již po řadu let, nejsou pro účely jakosti vody (tj.
fyzikální, chemická, biologická a/nebo toxikologická charakterizace) normalizovány metody pro odběr
vzorků nerozpuštěných látek v terénu. I když existují standardní metody pro analýzu sedimentů (viz
ISO 5667-1 [1], ISO 5667-4 [2] a ISO 5667-6 [3]), často tyto metody nejsou vhodné pro chemickou
analýzu nerozpuštěných látek ve vodě, protože dochází ke kontaminaci ze samotného vzorkovače
nebo je množství odebraného vzorku pro správnou chemickou analýzu malé. Nepřímé metody
hodnocení chemického příspěvku tuhého podílu (např. diferenční metodou, viz A.3) dávají chybné
výsledky (viz A.2) vzhledem k problémům způsobeným během filtrace a manipulací s výsledky analýz
ke stanovení koncentrací chemických analytů v nerozpuštěných látkách (viz A.2 a A.3). Vzhledem
k tomu, že normy pro odběr vzorků nerozpuštěných látek za účelem analýzy jakosti vody chybí,
a vzhledem k nepravděpodobnosti dosažení úplné normalizace z důvodu odlišné povahy cílů
programů zaměřených na jakost vody i pro nedostatek normalizovaných přístrojů, uvádí tato část ISO
5667 návod pro různé vzorkovací postupy, jejich systematické chyby a alternativy. Tato část ISO 5667
neumožňuje použít protokoly o odběru vzorků, které se používají pro běžné vzorkování vody. Terénní



a laboratorní filtrační postupy, které se obvykle používají ke stanovení hmotnosti nerozpuštěných
látek, rovněž nelze použít. Cílem všech odkazů na tyto metody je ukázat jejich závažná omezení pro
účely hodnocení kvality nerozpuštěných látek.

Cíle programu jakosti vody určují požadovanou velikost vzorku, a tím i typ použitého přístroje. Obecně
však pro analýzu fyzikálních, chemických, biologických a toxikologických vlastností může být potřeba
nashromáždit vzorky o hmotnostech od gramů po stovky gramů, podle druhu prováděné analýzy.
Příklady cílů programu, které vyžadují nashromáždit značné množství nerozpuštěných látek, jsou:

monitoring prostředí *) za účelem posouzení, kontroly nebo řízení kvality vody;●

monitoring výpustí odpadních vod za účelem řízení nebo kontroly, zejména chemických a toxikologických●

vlastností;
výzkum jakosti vody zahrnující fyzikálně chemické procesy, které ovlivňují transport, stav a účinky●

nerozpuštěných látek a na nich vázaných živin, a chemické složení znečišťujících látek;
získávání nerozpuštěných látek k fyzikální analýze, zahrnující stanovení velikosti částic, obsahu organických●

látek včetně organického uhlíku, geochemii nerozpuštěných látek, chemických vlastností anorganických
a orga-
nických nerozpuštěných látek a toxicity nerozpuštěných látek;
shromažďování vzorků nerozpuštěných látek za účelem dlouhodobého skladování [35].●

1 Předmět normy

Tato část ISO 5667 je určena k odběru vzorků nerozpuštěných látek pro účely monitoringu
a vyhodnocování jakosti sladkých vod, zvláště pak tekoucích sladkovodních systémů, jako jsou řeky
a potoky. Určité prvky z této části ISO 5667 lze aplikovat na sladkovodní jezera a vodní nádrže
(včetně přehradních), avšak programy na odběr terénních vzorků se mohou lišit a není nutné se zde
o nich zmiňovat.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


