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nebo všech takových patentových práv.
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Úvod

Doporučuje se, aby tato část ISO 5667 byla používána spolu s ISO 5667-1 a ISO 5667-15. Názvosloví
je v souladu s různými částmi ISO 6107.

Vzorky kalů a obdobných tuhých látek se zpravidla odebírají pro stanovení fyzikálních a chemických
vlastností k určitému účelu. Uváděné způsoby odběru vzorků jsou vhodné pro obecné použití, ale
nevylučují úpravu podle známých faktorů z analytických, popřípadě provozních důvodů. Pracovníci
odebírající vzorky by měli být plně informováni o požadavcích na bezpečnost práce před odběrem
vzorků.

Je třeba zdůraznit, že platné postupy odběru vzorků jsou velmi důležité pro správnost výsledků
následného rozboru. Je důležité, aby si pracovníci pověření odběrem a rozborem vzorku plně
uvědomovali povahu a účel požadované analýzy ještě před zahájením plánovaných prací. Pro zajištění
správnosti a spolehlivosti odběru vzorků je důležitá úzká spolupráce s laboratoří, která bude vzorky
analyzovat. Použití specifických metod konzervace vzorků umožní např. přesné stanovení výsledků.

Tuto část ISO 5667 je možno používat k odběru vzorků pro různé účely, z nichž některé jsou tyto:

získání údajů pro řízení aktivačních čistíren odpadních vod;a.



získání údajů pro řízené zpracování kalu;b.
stanovení koncentrací znečišťujících látek v čistírenských kalech určených k odstraňování skládkováním1);c.
kontrola, zda nejsou překračovány mezní hodnoty určitých látek v případě využití kalů v zemědělství;d.
získání údajů o řízení procesů při úpravě a čištění vod, což zahrnuje:e.

dávkování nebo odstraňování tuhých látek;1.
dávkování nebo odstraňování kapalin;2.

poskytování informací o nakládání s čistírenskými a vodárenskými kaly v souladu s legislativou;f.
usnadnění speciálního ověření funkční způsobilosti nového zařízení a procesů;g.
optimalizace nákladů, např. při dopravě kalů k využití nebo k odstraňování.h.

Nezbytnou podmínkou při navrhování plánovaného odběru vzorků kalu je přihlížet k pracovním cílům
tak, aby získané údaje odpovídaly požadavkům na informace. Kromě toho je třeba zabránit zkreslení
údajů v důsledku nevhodných postupů, mezi které patří např. skladování vzorků za nepřiměřených
teplot nebo odběr z nereprezentativních míst čistírenského zařízení.

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.

1 Předmět normy

V této části ISO 5667 je uveden návod pro odběr vzorků čistírenských a vodárenských kalů i kalů
pocházejících z průmyslových procesů. Návod lze aplikovat na všechny druhy kalů produkovaných
těmito provozy a také na kaly podobných vlastností, jako jsou např. kaly ze septiků. Je zde uveden
i návod k návrhu programu odběru vzorků a způsobů odběru vzorků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


