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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.
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 zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
ISO 3087 vypracovala technická komise ISO/TC 102 Železné rudy a přímá redukce železa, subkomise
SC 1 Vzorkování.
Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 3087:1998), které bylo technicky zrevidováno.
Úvod
V současné době se v mezinárodním měřítku obchoduje se značnými tonážemi železné rudy a malé
chyby v měření obsahu vlhkosti [hmotnostní zlomek (%)] dodávky mají významný vliv na komerční
transakce. Správné stanovení obsahu vlhkosti dodávky je proto důležitou záležitostí jak pro

kupujícího, tak i pro prodávajícího.
Tato mezinárodní norma není určena pro stanovení obsahu hygroskopické vlhkosti zkušebního vzorku
pro chemický rozbor. Pokud se vyžaduje stanovení obsahu hygroskopické vlhkosti, doporučuje se
odkaz na ISO 2596:2006, Železné rudy – Stanovení hygroskopické vlhkosti v analytických vzorcích –
Gravimetrická metoda, metoda podle Karl Fischera a metody ztráty hmotnosti.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu vlhkosti v dodávce železné rudy. Tato
metoda je použitelná na všechny železné rudy, ať už jsou přírodní nebo upravené.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

