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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se
zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část
2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových
práv.

ISO 19579 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomise SC 5, Metody
analýzy.
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Úvod

Síra je v uhlí obsažena obvykle ve třech formách: anorganické sulfidy jako pyrit (FeS2), anorganické
sírany tvořící součást popelovin a organická síra v uhlíkaté hmotě.

Tato mezinárodní norma popisuje vysokoteplotní spalovací metodu s infračervenou absorpcí, která je
používána pro stanovení veškeré síry v uhlí.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje alternativní metodu stanovení obsahu veškeré síry v černém uhlí,
hnědém uhlí a lignitu vysokoteplotní spalovací metodou s infračervenou (IČ) absorpcí, s použitím
komerčně dostupných přístrojů.

Tato metoda je použitelná pro vzorky uhlí s obsahem popela nižším než 40 %.

-- Vynechaný text --


