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Předmluva

Tento dokument (EN 16424:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 292 Charakterizace odpadů,
jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 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 dubna 2015.

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



Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) je rychlá a spolehlivá metoda pro stanovení celkového
obsahu určitých prvků v různých matricích. Kvantitativní analýza s použitím XRF je popsána v EN
15309 [2]. Pro screening se často používají přenosné přístroje, zejména když se zkoumá pouze
nepřítomnost nebo přítomnost prvků nebo jsou požadovány kvalitativní výsledky s indikací
koncentrační úrovně. Tato norma se používá pro ověření na místě na skládkách (viz CEN/TR 16130
[4]) a je názorným příkladem použití EN 16123 [3].

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít 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, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma popisuje terénní přenosné rentgenové fluorescenční (XRF) přístroje (ruční přístroje
nebo přenosné stolní přístroje) a specifikuje screeningovou metodu pro stanovení elementárního
složení odpadů pro ověření na místě. Přenosné XRF spektrometry se používají pro rychlou
a předběžnou (orientační) analýzu pastovitých nebo pevných materiálů. Nepřítomnost nebo
přítomnost určitých prvků je udána kvalitativně s indikací koncentrační úrovně.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


