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Předmluva

Tento dokument (EN 16167:2012) 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 anorganic-
kých 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

Polychlorované bifenyly (PCB) byly často používány jako aditiva v průmyslových aplikacích tam, kde
byla požadována chemická stabilita. Na druhé straně tato stabilita způsobuje environmentální
problémy, pokud PCB nakonec proniknou do životního prostředí. Protože některé z těchto látek jsou
vysoce toxické, jejich přítomnost v životním prostředí (vzduch, voda, půda, sedimenty a odpady) je
pravidelně monitorována a kontrolována. V současnosti se stanovení PCB ve zmíněných matricích ve
většině běžných laboratoří provádí měřením obsahu jednotlivých PCB metodou plynové
chromatografie ve spojení s hmotnostně-spektrometrickým detektorem (GC-MS) nebo s detektorem
elektronového záchytu (GC-ECD), které následuje po odběru vzorků, jejich úpravě, extrakci a čištění.

Tento dokument byl vyvinut v evropském projektu 'HORIZONTAL'. Je výsledkem studie „3-12 PCB“
a jeho cílem je zhodnotit poslední vývoj v hodnocení PCB v kalech, půdách, upraveném bioodpadu
a podobných matricích. Tato norma bere v úvahu různé matrice a možné interferující látky
a nepopisuje pouze jediný možný způsob práce. Je možné si vybrat několik postupů, zejména pokud
jde o čištění. Je možná detekce s použitím MS nebo ECD. Jsou popsány dva různé postupy extrakce
a 11 postupů čištění. Aby bylo možné provádět vnitřní kontrolu vybraného způsobu extrakce a čištění,
popisuje norma použití vnitřního a nástřikového standardu. Metoda je pokud možno ve shodě
s metodou popsanou pro PAH (viz CEN/TS 16181). Byla zkoušena její robustnost.

Tato norma je použitelná a validovaná pro několik typů matric, které jsou uvedeny v tabulce 1 (viz
také přílohu A
s výsledky validace):



Tabulka 1 – Matrice, pro které je tato evropská norma použitelná a validovaná 

Matrice Materiály použité pro validaci
Kaly Čistírenský kal
Bioodpad Kompost

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 metodu kvantitativního stanovení sedmi vybraných polychlorovaných bifenylů
(PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 a PCB180) v kalech, upraveném bioodpadu
a půdách s použitím GC-MS a GC-ECD (viz tabulka 2).

Tabulka 2 – Sledované analyty

Sledovaný analyt CAS-RNa

PCB28 2,4,4'-trichlorbifenyl 7012-37-5
PCB52 2,2',5,5'-tetrachlorbifenyl 35693-99-3
PCB101 2,2',4,5,5'-pentachlorbifenyl 37680-37-2
PCB118 2,3',4,4',5-pentachlorbifenyl 31508-00-6
PCB138 2,2',3,4,4',5'-hexachlorbifenyl 35056-28-2
PCB153 2,2',4,4',5,5'-hexachlorbifenyl 35065-27-1
PCB180 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorbifenyl 35065-29-3

a Chemical Abstracts Service Registry Number (Registrační číslo služby Chemických Abstrakt)

Mez detekce závisí na jednotlivých analytech, na použitém vybavení, na kvalitě chemikálií použitých
při extrakci vzorku a na čištění extraktu.

Za podmínek uvedených v této normě je možné dosáhnout meze stanovitelnosti 1 mg/kg (v sušině).

Kaly a upravený bioodpad se mohou lišit jak svými vlastnostmi, tak očekávanými úrovněmi
kontaminace PCB a přítomností interferujících látek. Vzhledem k těmto rozdílům není možné popsat
jeden obecný postup. Tato norma obsahuje rozhodovací tabulky uvádějící vlastnosti vzorku a způsob
extrakce a čištění, který může být použit.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


