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Předmluva

Tento dokument (EN 14938-2:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 133 „Měď a slitiny
mědi“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 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 ledna 2011.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování
některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 14938-2:2006.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila CEN/TC 133/WG 10
„Metody chemických rozborů“ revizí následující technické specifikace:

CEN/TS 14938-2:2006 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu bismutu – Část 2: Metoda plamenové
atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Ve srovnání s prvním vydáním CEN/TS 14938-2:2006 byly provedeny následující významné technické
změny:



revize z technické specifikace na evropskou normu;●

v článku 7.4.1.1 byl doplněn text;●

kapitola 9 Preciznost byla zcela přepracována.●

Toto je jedna ze dvou částí normy pro stanovení obsahu bismutu v mědi a slitinách mědi. Další část je:

EN 14938-1 Měď a slitiny mědi – Stanovení obsahu bismutu – Část 1: Spektrofotometrická metoda

Část 1 bude předmětem další práce.

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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro
stanovení obsahu bismutu v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odlitých
výrobků.

Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají hmotnostní podíl bismutu mezi 0,01 % a 0,25 %.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


