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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15935:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 444 Environmentální
charakterizace pevných matric, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2022 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 února 2022.

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

Tento dokument nahrazuje EN 15935:2012 a EN 15169:2007.

Byly provedeny tyto technické úpravy:

–    byly spojeny dvě existující normy;

–    v předmětu normy je uvedeno více druhů vzorků;

–    jsou specifikována kritéria pro dobu žíhání.

Tento dokument specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním (LOI) sedimentů, kalů, upraveného
bioodpadu, půd a odpadů při 550 °C a kombinuje metody, které byly dříve popsány v EN 15935:2012
a EN 15169.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách
CEN.

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, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



Úvod
Metoda popsaná v tomto dokumentu byla vyvinuta z EN 15169 (odvozené z EN 12879), kterou
vypracovala CEN/TC 292 Charakterizace odpadů, a z EN 15935:2012, kterou vypracovala
CEN/TC 400 Horizontální normy v oblasti kalů, bioodpadu a půd.

Tento dokument specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním (LOI) sedimentů, kalů, upraveného
bioodpadu, půd a odpadů při 550 °C a kombinuje metody, které byly dříve popsány v EN 15935:2012
a EN 15169. Mohou se používat jak vysušené, tak nevysušené vzorky, které jsou před stanovením
upraveny. Stanovení je ukončeno po předem stanovené době nebo po dosažení konstantní hmotnosti.

Tento dokument je použitelný a validovaný pro několik typů matric, které jsou uvedeny v tabulce 1 (viz
také příloha A s výsledky validace).

Tabulka 1 – Matrice, pro které je tento dokument použitelný a validovaný

Matrice Materiály použité pro validaci
Kaly Čistírenský kal
Bioodpad Kompost

Čerstvý kompost
Půdy Půda hnojená kalem

Zemědělská půda
Odpady Kontaminovaná půda

Vytěžený kal (sediment)
Kal po niklování



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním (LOI) sušiny při 550 °C. Sušina se
stanoví podle EN 15934.

Tato metoda se používá ke stanovení ztráty žíháním sedimentů, kalů, upraveného bioodpadu, půd
a odpadů.

POZNÁMKA Ztráta žíháním se často používá pro odhad obsahu organických látek ve vzorku. Za
podmínek stanovení se anorganické látky nebo produkty jejich rozkladu (např. H2O, CO2, SO2, O2)
uvolňují nebo jsou absorbovány a některé anorganické látky těkají.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


