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Předmluva
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organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 23161:2011 technickou komisí CEN/TC 308
Charakterizace kalů, jejíž sekretariát zajišťuje ANFOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu anebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do února 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného nebo všech takových
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země:
Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text ISO 23161:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 23161:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Je bezpodmínečně nutné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě kvalifikovaní pracovníci.

Je třeba věnovat pozornost tomu, zda a v jaké míře budou jednotlivé problémy vyžadovat specifikaci
dodatečných okrajových podmínek.

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto normu mají ovládat běžnou laboratorní praxi. Tato
norma neuvádí  všechny bezpečnostní  problémy,  které se mohou vyskytnout při  jejím
používání.  Je  odpovědností  uživatele  stanovit  náležitá  bezpečnostní  i  zdravotnická
opatření  a  zajistit  shodu  se  všemi  podmínkami  národních  předpisů.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu identifikace a stanovení organocíničitých sloučenin (OTCs)
uvedených v tabulce 1 v půdách plynovou chromatografií. Metodu je možné použít také pro vzorky
sedimentů, kalů a odpadů (materiálů podobných půdě). Pracovní rozsah závisí na použité detekční
technice a na množství vzorku, který se bere k analýze. Mez stanovitelnosti pro jednotlivé sloučeniny
je asi 10 mg/kg.

Tabulka 0A1 – Organocíničité sloučeniny, které mohou být stanoveny podle této normy 

RnSn(4 -  n)+ R n Název Akronym
Organocíničité kationtya

BuSn3+ Butyl 1 Monobutylcín, kationt MBT
Bu2Sn2+ Butyl 2 Dibutylcín, kationt DBT
Bu3Sn+ Butyl 3 Tributylcín, kationt TBT
OcSn3+ Oktyl 1 Monooktylcín, kationt MOT
Oc2Sn2+ Oktyl 2 Dioktylcín, kationt DOT
Ph3Sn+ Fenyl 3 Trifenylcín, kationt TPhT
Cy3Sn+ Cyklohexyl 3 Tricyklohexylcín, kationt TCyT
Peralkylovaný organocín
Bu4Sn Butyl 4 Tetrabutylcín TTBT
a Organocíničité sloučeniny se stanoví po derivatizaci.



POZNÁMKA Pokud se tato metoda používá ke stanovení jiných organocíničitých sloučenin než těch,
které jsou uvedené v předmětu normy, ověřuje se vhodnost příslušnými validačními experimenty
v laboratoři, například pro sloučeniny methylcínu. Viz tabulku 2. Kationty methylcínu neunikají
z vodných roztoků při odpařování rozpouštědel, ale sloučeniny peralkylovaného methylcínu jsou
těkavé a dochází k jejich ztrátám (viz C.3). Proto jsou stanovena další bezpečnostní opatření.

Tabulka 0A2 – Sloučeniny methylcínu

RnSn(4 - n)+ R n Název Akronym
MeSn3+ Methyl 1 Monomethylcín, kationt MMT
Me2Sn2+ Methyl 2 Dimethylcín, kationt DMT
Me3Sn+ Methyl 3 Trimethylcín, kationt TMT

Organocíničité kationty mohou být podle této normy stanoveny pouze po derivatizaci. Aniontové části
vázané na organocíničité kationty jsou značně závislé na chemickém prostředí a touto metodou se
nestanoví. Peralkylované organocíničité sloučeniny se chovají zcela jinak než jejich výchozí látky.
Tetraalkylované organocíničité sloučeniny, které již jsou peralkylované, například tetrabutylcín, je
možno stanovit přímo, bez derivatizace.

Vlastnosti pevných látek analyzovaných podle této normy, například zrnitost, obsah vody a obsah
organických látek kolísají v širokých mezích. Předběžná úprava vzorků je navržena s ohledem na
vlastnosti organocíničitých sloučenin a na analyzovanou matrici.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


