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práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného nebo všech takových
patentových práv.
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Oznámení o schválení
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Úvod



Metody průtokové analýzy umožňují automatizaci postupů chemické analýzy kapalných vzorků. Jsou
vhodné zvláště tam, kde je třeba stanovit více složek ve větších řadách vzorků vody s vysokou
četností analýz.

Analýza může být provedena průtokovou injekční analýzou (FIA) nebo kontinuální průtokovou
analýzou (CFA). Obě metody jsou shodné automatickým dávkováním vzorku do průtokového systému,
kde analyty vzorku reagují během svého průtoku analyzátorem s roztoky činidel. Do soustavy lze
včlenit i úpravu vzorku. Reakční produkt se měří v průtokovém detektoru (např. v průtokovém
spektrofotometru).

Viz předmluva, kde je uveden seznam částí této mezinárodní normy.

Doporučuje se prozkoumat, zda a v jaké míře konkrétní problémy nevyžadují určení dalších
okrajových podmínek.

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto část ISO 14403 mají ovládat běžnou laboratorní
praxi. Tato část ISO 14403 si nečiní nárok na uvedení všech bezpečnostních problémů,
pokud existují v souvislosti s jejím používáním. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá
bezpečnostní i  zdravotnická opatření a zajistit  shodu se všemi podmínkami národních
předpisů.

DŮLEŽITÉ Je bezpodmínečně nutné, aby zkoušku popsanou v této části ISO 14403
prováděli příslušně kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14403 určuje metody stanovení kyanidů v různých druzích vod (např. v podzemní, pitné
a povrchové vodě, v průsakových a odpadních vodách) v koncentracích od 2 mg/l do 500 mg/l,
vyjádřeno jako kyanidové ionty v neředěném vzorku. Rozsah použití lze přizpůsobit změnou
pracovních podmínek, např. ředěním původního vzorku nebo použitím průtočné kyvety s odlišnou
optickou délkou.

V této metodě je popsán vhodný rozsah hmotnostních koncentrací od 10 mg/l do 100 mg/l.

Mořská voda může být analyzována po změně citlivosti a přizpůsobení činidel a kalibračních roztoků
salinitě vzorků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


