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Předmluva

Tento dokument (EN 16179:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 400 Projektová komise –
Horizontální normy v oblasti kalů, bioodpadu a půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do února 2013.

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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

CEN připravil tento dokument na základě mandátu Evropské komise (Mandát M/330), který přidělil
vývoj norem pro vzorkování, analytických metod pro stanovení hygienických a biologických
parametrů i organických a anorganických látek, s cílem vypracovat normy, které jsou vhodné pro
kaly, upravený bioodpad a půdy, pokud je to technicky možné (proveditelné).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska,



Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument byl zpracován na základě existujících mezinárodních norem pro úpravu půd se
specifikovanými frakcemi částic.

Historicky to byl případ analýzy organických látek po úpravě např. podle ISO 14507. Normy popisující
úpravu pro stanovení chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů, např. ISO 11464, dříve dělily
vzorky na frakce < 2 mm a > 2 mm, a pro zkoušení byla brána frakce < 2 mm. Koncentrace uváděné
pro organické látky potom mohly být vztahovány k jiné části vzorku než údaje pro fyzikálně-chemické
ukazatele. Tato norma vychází z předpokladu, že pro všechny analyzované ukazatele je použita stejná
část původního vzorku. Pro průzkum životního prostředí se předpokládá, že je obvykle zkoumán celý
vzorek a musí být upraven. Za specifických podmínek smí být odstraněny pouze cizorodé materiály
(a obvykle to potom musí být uvedeno v protokolu).

V závislosti na legislativě nebo dalších požadavcích smí být analyzovány pouze specifické frakce
vzorku (např. frakce < 2 mm). V takovém případě se vzorek před úpravou proseje a laboratoř musí
uvést, že byla analyzována pouze frakce < 2 mm.

Postupy úpravy popsané v této evropské normě nejsou použitelné, pokud ovlivňují výsledky
prováděných stanovení. Například vlastnosti analyzovaných ukazatelů se mohou značně lišit
v závislosti na druhu chemických látek:

mohou zahrnovat látky od netěkavých po velmi těkavé (od nízkého tlaku par po vysoký tlak par);●

mohou být labilní nebo reaktivní při teplotě okolí nebo při zvýšených teplotách;●

mohou být biologicky rozložitelné (biodegradabilní) nebo rozložitelné UV zářením;●

mohou mít značně rozdílnou rozpustnost ve vodě.●

Některé vlastnosti chemických forem mohou vyžadovat rozdílné analytické postupy.

Vzhledem k těmto rozdílům není možné specifikovat jeden obecný postup, vhodný pro všechny
materiály a cíle zkoumání. Cílem postupu úpravy je připravit zkušební vzorek (analytický vzorek),
v němž je obsah látky nebo charakteristiky stejný jako v původním materiálu za předpokladu, že
použitý postup úpravy významně nezmění charakteristiku nebo chemické vlastnosti látky, která má
být analyzována, nebo charakteristiku. Mělo by se poznamenat, že každý typ úpravy bude ovlivňovat
několik vlastností materiálu.

Pro odběr i úpravu vzorků je důležitá zrnitost, forma a stupeň chemické heterogenity vzorku vzhledem
k minimální požadované hmotnosti vzorku. Obecně lze uvést, že čím menší je velikost částic a forma,
a čím menší je chemická heterogenita původního vzorku, tím menší hmotnost vzorku je požadována
pro spolehlivou zkoušku, nebo – na druhé straně – čím větší je velikost částic nebo rozsah zrnitosti
a forem, a čím větší může být chemická heterogenita, tím větší musí být hmotnost (pod)vzorku pro
spolehlivou zkoušku. Tímto tématem se zabývají kapitoly 5 a 8.3.

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto 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 zdravotní 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 potřebnou úpravu kalů, upraveného bioodpadu a půd (včetně materiálů
podobných půdě), ve kterých jsou analyzovány organické a anorganické chemické ukazatele
a fyzikálně-chemické ukazatele.

Cílem úpravy vzorků je připravit (malý) zkušební vzorek, který je reprezentativní pro původní vzorek.

Tato evropská norma popisuje úpravu, která by mohla být provedena v terénu, pokud je to nutné (viz
kapitola 8) a úpravu vzorku za laboratorních podmínek (kapitola 10).

Pro stanovení anorganických chemických ukazatelů a fyzikálně-chemických ukazatelů tato norma
popisuje postupy (viz 10.2) přípravy:

zkušebních vzorků pro zkoušení za terénních podmínek;●

zkušebních vzorků pro zkoušení po sušení, mělnění/drceníNP1), mletí, prosévání apod.;●

zkušebních vzorků tekutého kalu.●

Pro stanovení organických ukazatelů jsou specifikovány tři metody úpravy:

metoda úpravy pro stanovení těkavých organických látek (viz 10.3.2);●

metoda úpravy, pokud mají být stanoveny středně těkavé až netěkavé organické látky a výsledek následné●

analýzy musí být přesný a reprodukovatelný (viz 10.3.3);
metoda úpravy, pokud mají být stanoveny středně těkavé až netěkavé organické látky a postup extrakce●

předepisuje vlhký terénní vzorek nebo pokud jsou požadovány pouze orientační výsledky (viz 10.3.4).

Výběr metody závisí především na těkavosti analytu. Závisí také na zrnitosti materiálu (viz kapitola
5 a 8.3), na heterogenitě vzorku a na následné analytické metodě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


