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Water quality – Determination of sulfates – Method by continuous flow analysis (CFA)

Qualité de l,eau – Dosage des sulfates – Méthode par analyse en flux continu (CFA)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 22743:2006 včetně opravy ISO
22743:2006/Cor.1:2007-08. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 22743:2006 including its
corrigendum
ISO 22743:2006/Cor.1:2007-08. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and
Testing. It has the same status as the official version.
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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.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného nebo všech takových
patentových práv.

Mezinárodní normu ISO 22743 připravila technická komise ISO/TC 147 Jakost vod, subkomise SC
2 Fyzikální, chemické a biochemické metody.

Úvod

Metody průtokové analýzy automatizují chemické postupy na mokré cestě a jsou zvláště vhodné ke
stanovení většího počtu analytů ve vodě ve velkých řadách vzorků s vysokou četností analýz.

Analýza může být provedena průtokovou injekční analýzou (FIA) [1], [2] nebo kontinuální průtokovou
analýzou (CFA) [3]. Pro obě metody je charakteristické automatické dávkování vzorku do rozvodného
systému (manifoldu), ve kterém během průchodu systémem analyty ve vzorku reagují s roztoky
činidel. Do systému může být včleněna úprava vzorku. Reakční produkt se měří průtokovým
detektorem (např. fotometrem s průtokovou kyvetou). Detektor produkuje signál, z něhož je
vypočtena koncentrace sledovaného ukazatele.

Je nutné přezkoumat, zda a do jaké míry budou konkrétní problémy vyžadovat specifikaci dalších
okrajových podmínek.



V této mezinárodní normě je popsána pouze metoda CFA.

UPOZORNĚNÍ  Pracovníci  používající  tuto  mezinárodní  normu  mají  ovládat  běžnou
laboratorní praxi. Není účelem této normy uvádět všechny bezpečnostní problémy, které
souvisí  s  jejím  používáním.  Je  odpovědností  uživatele  stanovit  náležitá  bezpečnostní
i zdravotnická opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě
kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu kontinuální průtokové analýzy (CFA) pro stanovení síranů v různých
typech vod (jako je podzemní voda, pitná voda a odpadní voda).

Metoda se používá pro vzorky s hmotnostní koncentrací síranů ( ) od 30 mg/l do 300 mg/l. Jsou
použitelné jiné koncentrační rozsahy, pokud pokrývají přesně jeden řád koncentračních jednotek
(např. 100 mg/l až 1 000 mg/l).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


