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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy



vyžaduje souhlas
alespoň 75 % hlasujících členů.

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

ISO 18283 vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 4 Vzorkování.

Toto první vydání ISO 18283 zrušuje a nahrazuje ISO 1988:1975 a ISO 2309:1980 a je jejich
technickou revizí.

Úvod

Preferovanou metodou vzorkování paliv je mechanické vzorkování z proudu, avšak často nejsou
mechanická zařízení k dispozici. Navíc může být mechanické vzorkování pro tříděná uhlí a koks
problematické z důvodu jejich degradace (rozměru) vzorkovacím systémem.

Základní požadavky vzorkování jsou, aby všechny částice v celku paliva byly přístupné vzorkovacímu
zařízení a aby každá jednotlivá částice měla stejnou pravděpodobnost výběru a zahrnutí do vzorku.

Při ručním vzorkování jsou často podmínky daleko od tohoto ideálu. Metody popsané v této
mezinárodní normě jsou určeny k získání dosažitelného, co nejvíce reprezentativního vzorku. Manuální
vzorkování by mělo být použito pouze v případech, kdy není možné použít mechanické vzorkování.

Účelem odběru a úpravy vzorku paliva je zajistit zkušební vzorek, který poskytne výsledky stanovení
reprezentativní pro vzorkovaný celek.

První stadium vzorkování, označované jako primární odběr, je odběr odpovídajícího počtu částí paliva,
označovaných jako primární dílčí vzorky, z míst rozdělených v celém objemu celku. Primární dílčí
vzorky jsou poté spojovány do hrubého vzorku, buď tak, jak byly odebrány, nebo po vydělení za
účelem snížení hmotnosti vzorku na zvládnutelnou velikost. Z tohoto vzorku jsou připravovány
požadované počty a typy zkušebních vzorků řadou postupů, společně označovaných jako úprava
vzorku.

Při koncipování postupu odběru vzorků je také zásadní zabránit strannosti (systematické chybě) při
odběru dílčích vzorků. Strannost může vzniknout z následujících důvodů:

nesprávným umístěním/načasováním dílčího vzorku,a.
nesprávným vymezením a vyjmutím dílčího vzorku,b.
ztrátou integrity dílčího vzorku po vyjmutí.c.

Metody měření strannosti jsou popsány v této mezinárodní normě.

UPOZORNĚNÍ – Použití této mezinárodní normy může být spojeno s používáním
nebezpečných materiálů, pracovních postupů, zařízení a situací. Tato mezinárodní 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.

1 Předmět normy



ISO 18283 definuje základní pojmy používané při ručním vzorkování uhlí a koksu a popisuje obecné
principy vzorkování. Specifikuje postupy a požadavky pro sestavení schématu ručního vzorkování,
metody ručního vzorkování, vzorkovací zařízení, manipulaci a skladování vzorků, úpravu vzorků
a zprávu o vzorkování.

Tato mezinárodní norma platí pro ruční odběr vzorků z paliv v pohybu (z proudu). Pokyny pro ruční
odběr vzorků paliv ve stacionárních situacích jsou uvedeny v Příloze B, ale tato metoda odběru vzorků
neposkytuje reprezentativní zkušební vzorky a ve zprávě o vzorkování to musí být uvedeno.

ISO 18283 nezahrnuje vzorkování hnědého uhlí a lignitu, které je popsáno v ISO 5069-1 a ISO 5069-2,
ani vzorkování z uhelných slojí, pro které jsou pokyny uvedeny v ISO 14180. Mechanické vzorkování
uhlí a koksu je popsáno v ISO 13909 (soubor).NP1)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


