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

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 540:1995), které bylo technicky revidováno.

Úvod

Metoda stanovení teplot tavitelnosti popela z uhlí a koksu popsaná v této mezinárodní normě
poskytuje informace o tavení a chování při tání směsi anorganických složek popela při vysokých
teplotách. Standardní metoda je založena na metodě „Segerova kuželu“, která je dobře známá
v keramickém průmyslu, kde je používána déle než od r. 1900. Podmínky zkoušky, stejně jako
základní studie vlivu chemického složení popela a složení plynu na teploty tání popela (které vedly ke
standardizaci této metody), vznikly na základě pionýrské práce Fieldnera, Halla a Fielda [1].

Popel používaný ke zkoušce v laboratoři je homogenní směs připravená z reprezentativního vzorku
uhlí nebo koksu a zkouška se provádí při řízené rychlosti zahřívání buď v redukční nebo v oxidační
atmosféře. Na rozdíl od toho, dochází komplexem procesů spalování a tavení v provozních
podmínkách ke vzniku heterogenní směsi částic, různorodé směsi plynů a k různým rychlostem
zahřívání (které mohou být několikrát vyšší než ty používané ve standardizované zkoušce).



Během první čtvrtiny dvacátého století byly provedeny základní a terénní studie ke stanovení, zda
zkouška tavitelnosti popela může poskytovat přijatelnou indikaci tendence popela tvořit roztavené
nánosy (označované jako „škváry“) na roštech a jiných typech pecí s palivovým ložem (Nicholls and
Selvig [2]). Následně byla zkouška používána jako obecný indikátor tendence popela k tání při
zahřívání a tendence ke struskování popela ve spalovacích pecích na prachové uhlí.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení charakteristik teplot tání popela uhlí a koksu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


