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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají 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.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýzy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11722:1999), které bylo technicky
revidováno.

Úvod

Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor se vyžaduje pro opravy výsledků určitých
analytických stanovení, např. stanovení prchavé hořlaviny a vodíku, na vliv vody při těchto
stanoveních a pro umožnění přepočtů všech stanovení na bezvodý stav.



Jelikož černá uhlí jsou hydroskopická, jejich obsah vody se mění se změnou vlhkosti atmosféry a proto
se má voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor stanovit vždy při navažování podílů vzorků pro
ostatní analytická stanovení. Pokud se zkušební podíly pro několik analytických stanovení navažují ve
stejnou dobu, postačuje pro opravy těchto analýz jedno souběžné stanovení obsahu vody.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu vody v analytickém vzorku černých uhlí
pro obecný rozbor sušením v atmosféře dusíku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


