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Předmluva

Text dokumentu 111/299/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62321- 4, který vypracovala technická
komise IEC/TC 111 Environmentální normalizace pro elektrické a elektronické produkty a systémy, byl
předložen k para-
lelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62321- 4:2014.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2014-10-25
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-11-15

EN 62321-4:2014 částečně nahrazuje EN 62321:2009, formuluje revizi struktury normy a zcela
nahrazuje kapitolu 7 a přílohu E.

Další části souboru EN 62321 budou postupně nahrazovat odpovídající kapitoly EN 62321:2009. Avšak
dokud nebudou publikovány všechny části, zůstávají v platnosti ty kapitoly EN 62321:2009, které
ještě nebyly vydány jako samostatné části.

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

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62321-4:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez



jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Rychle narůstající množství používaných elektrotechnických výrobků obrátilo pozornost k jejich
dopadům na životní prostředí. V mnoha zemích se tato pozornost promítla do přijetí předpisů
ovlivňujících odpady a spotřebu látek a energie těmito výrobky.

Používání určitých látek (např. olova (Pb), kadmia (Cd) a polybromovaných difenyletherů (PBDE))
v elektrotech-
nických výrobcích, je důvodem pro znepokojení v platných i připravovaných národních předpisech.

Účelem IEC 62321 je tedy poskytnout zkušební metody, které umožní elektrotechnickému průmyslu
stanovit obsah těchto látek v elektrotechnických výrobcích na společném jednotném základě.



UPOZORNĚNÍ Osoby, které používají tuto mezinárodní normu, by měly být obeznámeny
s běžnou laboratorní praxí. Tato norma se nezabývá všemi problémy, souvisejícími s jejím
bezpečným užitím, pokud existují. Uživatel má odpovědnost za to, aby stanovil vhodné
postupy bezpečné a hygienické praxe a zajistil shodu se všemi podmínkami národních
předpisů.

1 Předmět normy

Tato část normy IEC 62321 popisuje metody zkoušení rtuti v polymerech, kovech a elektronice
pomocí CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS.

Tato mezinárodní norma vymezuje stanovení úrovní rtuti (Hg), obsažené v elektrotechnických
výrobcích. Těmito materiály jsou polymery, kovy a elektronika (např. desky s plošným propojením,
výbojky se studenou katodou, rtuťové přepínače). S bateriemi, které obsahují Hg, by se mělo nakládat
podle [1]. Mezilaboratorní studie vyhodnotila tyto zkušební metody pouze pro plasty, jiné matrice
nebyly zahrnuty.

Tato norma se týká vzorků jako předmětů, které mají být zpracovány a měřeny. Proč nebo jak byl
vzorek získán, definuje osoba, která provádí zkoušky. Další postup k získání reprezentativních vzorků
z hotových elektronických výrobků, které mají být zkoušeny na obsah omezovaných látek, lze najít
v IEC 62321-2. Je třeba říci, že výběr a/nebo vymezení vzorků může ovlivnit interpretaci výsledků
zkoušek.

Tato norma popisuje použití čtyř metod, jmenovitě CV-AAS (atomová absorpční spektrometrie
s generováním studených par), CV-AFS (atomová fluorescenční spektrometrie s generováním
studených par), ICP-OES (optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem) a ICP-MS
(hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem), a rovněž individuální postupy pro
přípravu roztoku vzorku, z nichž mohou specialisté vybrat nejvhodnější analytický postup.

Analýza pomocí CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS umožňuje stanovení cílového prvku, Hg, s vysokou
přesností (s nejistotou na nízké úrovni procenta) a/nebo vysokou citlivostí (až na úrovni mg/kg).
Zkušební metody popsané v této normě vykazují maximální správnost a přesnost pro koncentrace
rtuti v rozmezí od 4 mg/kg do 1 000 mg/kg. Metody nejsou omezeny pro vyšší koncentrace.

Pro přímou analýzu, která využívá tepelného rozkladu – amalgamace se zlatem s navazující CV-AAS
(TD (G)-AAS), může být také použita analýza Hg bez vyluhování vzorku, i když meze detekce jsou
vyšší než u jiných metod, což je způsobeno zmenšeným rozměrem vzorku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


