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Předmluva

Tento dokument (EN 15408:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 343 „Tuhá alternativní
paliva“, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 dát 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 září 2011.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 15408:2006.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN

[a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech
takových

patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

Tento dokument se od CEN/TS 15408:2006 odlišuje pouze edičně.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Úvod

Stanovení celkového obsahu síry, chloru, fluoru a bromu tuhých alternativních paliv (TAP) je nezbytné
z environmentálních a technických důvodů jak ve výrobě, tak ve fázi spalování.

V průběhu spalovacího procesu jsou obvykle převedeny na sírany nebo halogenidy. Tyto reakční



produkty
významně přispívají ke korozi a k emisím škodlivým pro životní prostředí.

Tyto metody spočívají v postupu spalování kyslíkem následovaným zachycováním síry, chloru, fluoru
a bromu v absorbujícím roztoku a následným stanovením různými technikami.

Alternativně, přímé automatické techniky mohou být použity pro stanovení S a Cl. Jiné metody mohou
být také použity, pokud je prokázáno, že dávají stejné výsledky.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje stanovení S, Cl, F a Br v tuhých alternativních palivech různého
původu a složení po spálení v kyslíkové atmosféře. Tato metoda je použitelná pro koncentrace vyšší
než 0,025 g/kg, v závislosti na prvku a na technice stanovení. V případě fluoru je tato metoda
použitelná pro koncentrace vyšší než 0,015 g/kg.

Nerozpustné halogenidy a sírany přítomné v originálním vzorku nebo produkované v průběhu
spalovacího kroku, nejsou touto metodou zcela stanoveny.

Tato evropská norma poskytuje doporučení vztahující se k normalizovaným metodám pro stanovení
halogenidů a síranů v roztocích získaných po spalování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


