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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.

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

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy



vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

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.

Mezinárodní normu ISO 5071-1 vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC
5 Metody analýz.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 5071-1:197), které bylo technicky
revidováno.

ISO 5071 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Hnědá uhlí a lignity – Stanovení
prchavé hořlaviny v analytickém vzorku:

Část 1: Metoda dvou pícek

Úvod

Prchavá hořlavina se stanoví jako úbytek hmotnosti, opravený na obsah vody, při zahřívání
analytického vzorku hnědého uhlí nebo lignitu bez přístupu vzduchu za specifických podmínek.
Zkouška je empirická a k dosahování reprodukovatelných výsledků je podstatné pečlivě dodržovat
rychlost zahřívání, konečnou teplotu a celkovou dobu vlastního stanoveníNP1). Vzhledem k vlastnostem
hnědých uhlí a lignitů je počáteční zahřívání vzorku při 400 °C nezbytné ke snížení možnosti úniku
vzorku ze zkušebního kelímku.

Popeloviny vázané ve vzorku mohou za podmínek zkoušky také ztrácet hmotnost a velikost úbytku
závisí na vlastnostech a množství přítomných minerálů.

1 Předmět normy

Tato část ISO 5071 specifikuje metodu stanovení prchavé hořlaviny hnědých uhlí a lignitů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


