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Oznámení o schválení
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jakýchkoliv modifikací.
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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 Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

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.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Pro vysvětlení nezávazného charakteru norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se
vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se
technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 28 Ropné výrobky a příbuzné výrobky, paliva
a maziva z přírodních nebo syntetických zdrojů.

Toto první vydání ISO 4259-2 společně s ISO 4259-1 zrušuje a nahrazuje ISO 4259, která byla technicky
revidována. Tento dokument obsahuje kapitoly 7 až 10 z ISO 4259 a připojené přílohy H a I. Zbývající
kapitoly a přílohy A až G z ISO 4259:2006 se nahrazují ISO 4259-1.

Seznam všech částí souboru ISO 4259 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Úvod
Pro účely stanovení specifikací výrobků a pro kontrolu souladu výrobků s těmito specifikacemi se
standardní zkušební metody obvykle vztahují na specifické vlastnosti komerčních ropných a příbuzných
výrobků. Dvě nebo více měření stejné vlastnosti určitého vzorku specifickou zkušební metodou nebo
různými zkušebními metodami, které mají měřit stejnou vlastnost, obvykle neposkytují přesně stejný
výsledek. Proto je nutné při stanovování specifikací výrobku tuto skutečnost náležitě zohlednit
a posoudit, zda jsou rozdíly mezi výsledky zkoušek v rámci statistického očekávání, a učinit rozhodnutí
o splnění specifikací na základě omezených výsledků zkoušek. Použitím statisticky založených
odhadů preciznosti pro zkušební metodu lze dosáhnout:

–   objektivního měření spolehlivosti limitů specifikací,

–   rozhodnutí o shodě se specifikacemi a 

–   stupně očekávané shody mezi dvěma nebo více výsledky získanými za určitých okolností.

Tento dokument popisuje použití preciznosti zkušební metody odvozené podle normy ISO 4259-1. Je
určen jako doprovodný dokument k normě ISO 4259-1. Dokument poskytuje další normativní
a informativní diskuze o tom, jak tuto preciznost použít k posouzení stavu „statistické kontroly“
a schopnosti určité laboratoře dosáhnout preciznosti při provádění zkušební metody. Rovněž je
uveden obecný přístup ke shodě mezi dvěma různými zkušebními metodami, které mají měřit stejné
vlastnosti.

Dvě části ISO 4259 zahrnují jak určení preciznosti odhadů, tak i použití preciznosti dat. Snaží se
sladit s normou ASTM D6300 [1] ohledně stanovení odhadů preciznosti a s normou ASTM D3244 [2]
pro použití zkušebních dat.

Glosář proměnných použitých v tomto dokumentu a ISO 4259-1 je uveden v ISO 4259-1:2017, příloze
I.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje metodiku pro použití odhadů preciznosti zkušební metody odvozené
z ISO 4259-1. Definuje zejména postupy pro stanovení limitů specifikací vlastností založených na
preciznosti zkušební metody, kde je vlastnost určena pomocí specifické zkušební metody, a při
určování stavu shody se specifikací v případě, že mezi dodavatelem a odběratelem existují konfliktní
výsledky. Další aplikace této zkušební metody preciznosti jsou stručně popsány v zásadě bez
souvisejících postupů.

Postupy v tomto dokumentu byly navrženy speciálně pro ropné a příbuzné výrobky, které jsou běžně
homogenní. Postupy popsané v tomto dokumentu však mohou být použity i pro jiné typy homogenních
výrobků. Je třeba pečlivé zvážení před použitím tohoto dokumentu na výrobky, u nichž může být
předpoklad homogenity zpochybněn.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


