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ICS 75.080; 75.100

Ropné výrobky a upotřebené oleje – Stanovení PCB
a příbuzných sloučenin –
Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu
polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných
benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC)
použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
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idt EN 12766-3:2004/AC:2007-02
Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 12766-3:2005 je českou verzí opravy EN 12766-3:2004/AC:2007-02. Překlad byl zajištěn
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 12766-3:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 12766-3:2004/AC:2007-02.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 12766-3 (65 6205) Ropné výrobky a upotřebené oleje – Stanovení PCB a příbuzných sloučenin –
Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD) z října 2005
se opravuje takto:
V článku 11.2 se mění první věta takto:
„Podle svého relativního zastoupení (viz tabulku 3) se musí identifikovat a vybrat tři označené píky každé komerční
směsi (5.3.7, 5.3.8 a 5.3.9).“
V článku 12 se mění první odstavec takto:
„Stejný objem připraveného zkoušeného vzorku (viz kapitolu 7), jako byl použit pro kalibraci (viz kapitolu 11), se
nastříkne do plynového chromatografu. Chromatogram se zaznamená za stejných provozních podmínek (viz
kapitolu 9) plynového chromatografu jaké byly použity při kalibračním postupu.“
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U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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