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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 technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní 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.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. 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 11423-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 147 Jakost vod, subkomisí
SC 2 Fyzikální, chemické a biochemické metody.

ISO 11423 se skládá z těchto částí s obecným názvem Jakost vod – Stanovení benzenu a některých
jeho derivátů:

– Část 1: Metoda head space a plynové chromatografie

– Část 2: Metoda extrakce a  plynové chromatografie

Přílohy A, B, C a D této části ISO 11423 jsou pouze informativní.

Úvod

Tato část ISO 11423 popisuje head-space metodu úpravy vzorků pro stanovení benzenu a některých
jeho derivátů ve vodě plynovou chromatografií.

Postup extrakce následovaný plynovou chromatografií viz ISO 11423-2.

Vhodnost některé z těchto metod v daném případě závisí například na typu analyzovaného vzorku
a na přístrojích, dostupných analytikovi. Použitá metoda je potom popsána v protokolu o zkoušce.



1 Předmět normy

Popsaná metoda je použitelná pro stanovení benzenu, methylbenzenu (toluenu), dimethylbenzenů
(xylenů) a ethylbenzenu (dále zkratka BTX) v homogenních vzorcích vody a odpadní vody
v koncentracích nad 2 mg/l. Ve vzorcích, které jsou organicky znečištěny, může být mez
stanovitelnosti vyšší, v závislosti na matrici vzorku. Vysoké koncentrace mohou být stanoveny po
zředění vzorku.

Touto metodou je možné stanovit několik dalších derivátů a nepolárních látek s podobnými fyzikálními
vlastnostmi. Použitelnost této metody pro jednotlivý vzorek vody má být ověřena.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


