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Corrigendum

ČSN ISO 5667-18 Jakost vod – Odběr vzorků – Část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod
na znečištěných místech z dubna 2002 se opravuje takto:
Názvosloví uvedené v normě neodpovídá současnému názvosloví používanému v České republice pro oblast hydrogeologie (viz ČSN 73 6532 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie).
Termín 2.14 má být pakr.
Termín 2.16 má být efektivní (drenážní) pórovitost.
Místo termínů odběrový bod a geologická (zvodněná) formace mají být v textu normy termíny odběrová
úroveň a geologická (zvodněná) tělesa.
Článek 4.3.3.4 se mění takto:
4.3.3.4

Plynová membránová čerpadla

Plynové membránové čerpadlo se skládá z komory pro vzorek opatřené u základny (přítok) zpětným ventilem,
dalším zpětným ventilem u výtoku a s plynem ovládanou membránou uvnitř. Čerpadlo se spustí do požadované
hloubky a membrána se postupně stlačuje a rozpíná stlačeným plynem. Stlačování a rozpínání membrány
postupně plní vzorkovač a posunuje vzorek k povrchu země výtlačnou hadicí. Cyklus pokračuje, dokud se
nezíská dostatečný objem (nebo průtok) vzorku. Čerpadla jsou dostupná v různých velikostech a lze je použít
ke vzorkování piezometrů s průměry minimálně 25 mm.
Poslední věta článku 4.3.3.8 se mění takto:
Tato čerpadla vyžadují v mnoha případech naplnění vodou před zahájením čerpání a mohou čerpat vodu pouze
z hloubky maximálně 8 m pod úrovní čerpadla.
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