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Hard coal and coke – Mechanical sampling –
Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing

Houille et coke – Échantillonnage mécanique –
Partie 7: Méthodes pour la détermination de la fidélité de l,échantillonnage, de la préparation de
l,échantillon et de l,essai

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 13909-7:2016. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard ímplements the English version of the International Standard ISO 13909-7:2016. It
has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 13909-7 (44 1314) z ledna 2007.

Anotace obsahu

V této části ISO 13909 jsou sestaveny rovnice propojující proměnné, které přispívají k celkové
preciznosti vzorkování. Jsou uvedeny metody pro odhad celkové preciznosti a pro odvození hodnot
rozptylu primárního dílčího vzorku, které lze použít k úpravě schématu vzorkování pro změnu
preciznosti. Rovněž jsou popsány metody pro ověření rozptylu při úpravě vzorků a zkoušení.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidovaná.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 13909-1 zavedena v ČSN ISO 13909-1 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 1:
Obecný úvod



ISO 13909-2 zavedena v ČSN ISO 13909-2 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 2:
Uhlí – Vzorkování z proudu

ISO 13909-3 zavedena v ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 3:
Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků

ISO 13909-4 zavedena v ČSN ISO 13909-4 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 4:
Uhlí – Úprava vzorků

ISO 13909-5 zavedena v ČSN ISO 13909-5 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 5:
Koks – Vzorkování z proudu

ISO 13909-6 zavedena v ČSN ISO 13909-6 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 6:
Koks – Úprava vzorků

ISO 13909-8 zavedena v ČSN ISO 13909-8 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 8:
Metody zkoušení systematické chyby

Souvisící ČSN

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé
stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování,
zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny
a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 2: Aplikovaná statistika

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kříž

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


