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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15471:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 19 Plynná a kapalná
paliva, maziva a příbuzné výrobky ropného, syntetického a biologického původu, jejíž sekretariát
zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15471:2007.

Změny tohoto druhého vydání proti předchozímu vydání jsou tyto:

a)   pro ujasnění byly provedeny četné změny technické i redakční povahy

b)   vysvětlení, že se nedoporučuje použití vysoušecího prostředku v exsikátoru

c)   byl vylepšen popis použitého zařízení

d)   byla doplněna poznámka k filtru (6.3)

e)   odkazy na ASTM D381 byly nahrazeny odkazy na EN ISO 6246

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje metodu na stanovení rozpuštěných zbytkových látek ve
zkapalněných ropných plynech (LPG), které zůstávají ve zbytku po odpaření při 105 °C, s použitím
odpařovacího zařízení s tryskou popsané v EN ISO 6246.

Rozsah měření je od 20 mg/kg do 100 mg/kg. Vyšší koncentrace je možné stanovit přizpůsobením
velikosti vzorku.

Preciznost údajů metody je stanovena od 20 mg/kg do 100 mg/kg pro velikost vzorku od 100 g do 50
g.

POZNÁMKA Alternativní norma ČSN EN 15470 [1] specifikuje metodu plynové chromatografie.

UPOZORNĚNÍ – Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných
materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny
bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy, aby
před jejím použitím provedl vhodná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
a stanovil omezení plynoucí z příslušných předpisů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


