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Tento dokument (EN 14212) vypracovala technická komise CEN/TC 264 Kvalita ovzduší, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této normě je nutno nejpozději do února 2013 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 února 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli patentového práva
nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14212:2005.

V této evropské normě jsou v příloze I podrobně uvedeny významné technické změny provedené proti
předchozí normě EN 14212:2005.

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,
Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení oxidu siřičitého ve
venkovním ovzduší na principu měření ultrafialové fluorescence. Tato norma popisuje charakteristiky
a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného chemiluminiscenčního
analyzátoru za použití schvalovacích zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného
analyzátoru pro použití na určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadovaných cílů
kvality určených v příloze I směrnice 2008/50/ES [1] a požadavků na odběr vzorků, kalibraci
a prokazování kvality.

Tuto metodu je možné použít ke stanovení oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší až do 1 000 mg/m3.
Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů.

POZNÁMKA 1 V závislosti na koncentraci analytů ve venkovním ovzduší lze použít i jiné rozsahy.
POZNÁMKA 2 Použije-li se tato norma pro jiné účely, než je stanoveno ve směrnici 2008/50/ES, nemusí
platit požadavky na koncentrační rozmezí a nejistotu výsledků měření.

Tuto metodu je možné použít ke stanovení hmotnostních koncentrací oxidu siřičitého ve venkovním
ovzduší oblastí klasifikovaných jako venkovské, pozaďové v rámci městských aglomerací a oblastí
s dopravní zátěží a oblastí ovlivněných průmyslovými zdroji.

Výsledky se vyjadřují v mg/m3 (při 20 °C a 101,3 kPa).

POZNÁMKA 3 1 000 mg/m3 SO2 odpovídá 376 nmol/mol SO2.

Tato norma obsahuje informace určené pro různé skupiny uživatelů.

Kapitoly 5 až 7 a přílohy C a D obsahují obecné informace o principech měření oxidu siřičitého
ultrafialovým fluorescenčním analyzátorem a o vzorkovacím zařízení.



Kapitola 8 a příloha E jsou zvlášť určeny zkušebnám a laboratořím provádějícím typové schvalovací
zkoušky analyzátorů oxidu siřičitého. Tyto části obsahují informace o:

podmínkách typových schvalovacích zkoušek, jejich postupech a příslušných požadavcích;●

požadovaných charakteristikách analyzátoru;●

vyhodnocení výsledků typových schvalovacích zkoušek;●

určení nejistoty výsledků měření analyzátoru oxidu siřičitého na základě výsledků typových schvalovacích●

zkoušek.

Kapitoly 9 až 11 a přílohy F a G jsou určeny pro monitorovací sítě provádějící praktická měření oxidu
siřičitého ve venkovním ovzduší. Tyto části obsahují informace o:

počáteční instalaci analyzátoru v monitorovací síti a přejímacích zkouškách;●

následných postupech prokazování a řízení kvality;●

výpočtech a uvádění výsledků měření;●

určení nejistoty výsledků měření v reálných podmínkách monitoringu.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


