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— jõustunud Eesti standardina inglise keeles detsembris 2017;
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Kommunikatsiooniministeerium.
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Standardi mõnedele sätetele on lisatud Eesti olusid arvestavaid märkusi, selgitusi ja täiendusi, mis on
tähistatud Eesti maatähisega EE.
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Date of Availability of the European Standard
EN ISO 4259-1:2017 is 06.12.2017 and the Date of
Availability of the Amendment A1 is 16.10.2019.

See standard on Euroopa standardi EN ISO 4259-1:2017 ja
selle muudatuse A1:2019 eestikeelne konsolideeritud [et]
versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardikeskus
ja sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega.

This standard is the Estonian [et] consolidated version of
the European Standard EN ISO 4259-1:2017 and its
Amendment A1:2019. It was translated by the Estonian
Centre for Standardisation. It has the same status as the
official versions.
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EUROOPA EESSÕNA

Se

Dokumendi (EN ISO 4259-1:2017) on koostanud tehniline komitee ISO/TC 28 „Petroleum and related
products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources“ koostöös tehnilise komiteega CEN/TC 19
„Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin“,
mille sekretariaati haldab NEN.
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Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või
jõustumisteatega hiljemalt 2018. a juuniks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2018. a juuniks.

e
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Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.
See dokument asendab standardit EN ISO 4259:2006.
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CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu,
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

on

SEV

Jõustumisteade

CEN on standardi ISO 4259-1:2017 teksti muutmata kujul üle võtnud standardina EN ISO 4259-1:2017.

!MUUDATUSE A1 EUROOPA EESSÕNA

ip

Dokumendi (EN ISO 4259-1:2017/A1:2019) on koostanud tehniline komitee ISO/TC 28 „Petroleum and
related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources“ koostöös tehnilise komiteega
CEN/TC 19 „Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological
origin“, mille sekretariaati haldab NEN.
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Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või
jõustumisteatega hiljemalt 2020. a aprilliks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2020. a aprilliks.
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Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.
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Jõustumisteade
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CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia,
Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia,
Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.
CEN on standardi ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019 teksti muutmata kujul üle võtnud standardina
EN ISO 4259-1:2017/A1:2019."
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EESSÕNA

Se

ISO (International Organization for Standardization) on ülemaailmne rahvuslike standardimisorganisatsioonide (ISO rahvuslike liikmesorganisatsioonide) föderatsioon. Tavaliselt tegelevad
rahvusvahelise standardi koostamisega ISO tehnilised komiteed. Kõigil rahvuslikel liikmesorganisatsioonidel, kes on mingi tehnilise komitee pädevusse kuuluvast valdkonnast huvitatud, on õigus
selle komitee tegevusest osa võtta. Selles töös osalevad käsikäes ISO-ga ka rahvusvahelised, riiklikud ja
valitsusvälised organisatsioonid. Kõigis elektrotehnika standardimist puudutavates küsimustes teeb ISO
tihedat koostööd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga (IEC).
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Selle dokumendi väljatöötamiseks kasutatud ja edasiseks haldamiseks mõeldud protseduurid on
kirjeldatud ISO/IEC direktiivide 1. osas. Eriti tuleb silmas pidada eri heakskiidukriteeriumeid, mis on eri
liiki ISO dokumentide puhul vajalikud. See dokument on kavandatud ISO/IEC direktiivide 2. osas esitatud
toimetamisreeglite kohaselt (vt www.iso.org/directives).
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Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. ISO ei vastuta
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. Dokumendi väljatöötamise jooksul
väljaselgitatud või selgunud patendiõiguste üksikasjad on esitatud peatükis „Sissejuhatus“ ja/või ISO-le
saadetud patentide deklaratsioonide loetelus (vt www.iso.org/patents).
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SEV

Mis tahes selles dokumendis kasutatud äriline käibenimi on kasutajate abistamise eesmärgil esitatud teave
ja ei kujuta endast toetusavaldust.

Selgitused standardite vabatahtliku kasutuse ja vastavushindamisega seotud ISO eriomaste terminite ja
väljendite kohta ning teave selle kohta, kuidas ISO järgib WTO tehniliste kaubandustõkete lepingus
sätestatud põhimõtteid, on esitatud järgmisel aadressil: www.iso.org/iso/foreword.html.
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Dokumendi on koostanud tehniline komitee ISO/TC 28 „Petroleum and related products, fuels and
lubricants from natural or synthetic sources“.

oo

ISO 4259-1 esimene versioon koos standardiga ISO 4259-2 tühistab ja asendab standardit ISO 4259, mis
on tehniliselt üle vaadatud.
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Kõikide standardisarja ISO 4259 osade loetelu on leitav ISO veebilehelt.
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!MUUDATUSE A1 EESSÕNA

Se

ISO (International Organization for Standardization) on ülemaailmne rahvuslike standardimisorganisatsioonide (ISO rahvuslike liikmesorganisatsioonide) föderatsioon. Tavaliselt tegelevad
rahvusvahelise standardi koostamisega ISO tehnilised komiteed. Kõigil rahvuslikel liikmesorganisatsioonidel, kes on mingi tehnilise komitee pädevusse kuuluvast valdkonnast huvitatud, on õigus
selle komitee tegevusest osa võtta. Selles töös osalevad käsikäes ISO-ga ka rahvusvahelised, riiklikud ja
valitsusvälised organisatsioonid. Kõigis elektrotehnika standardimist puudutavates küsimustes teeb ISO
tihedat koostööd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga (IEC).

ed
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Selle dokumendi väljatöötamiseks kasutatud ja edasiseks haldamiseks mõeldud protseduurid on
kirjeldatud ISO/IEC direktiivide 1. osas. Eriti tuleb silmas pidada eri heakskiidukriteeriumeid, mis on eri
liiki ISO dokumentide puhul vajalikud. See dokument on kavandatud ISO/IEC direktiivide 2. osas esitatud
toimetamisreeglite kohaselt (vt www.iso.org/directives).

e
um

nt

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. ISO ei vastuta
sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. Dokumendi väljatöötamise jooksul
väljaselgitatud või selgunud patendiõiguste üksikasjad on esitatud peatükis „Sissejuhatus“ ja/või ISO-le
saadetud patentide deklaratsioonide loetelus (vt www.iso.org/patents).
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SEV

Mis tahes selles dokumendis kasutatud äriline käibenimi on kasutajate abistamise eesmärgil esitatud teave
ja ei kujuta endast toetusavaldust.

Selgitused standardite vabatahtliku kasutuse ja vastavushindamisega seotud ISO eriomaste terminite ja
väljendite kohta ning teave selle kohta, kuidas ISO järgib WTO tehniliste kaubandustõkete lepingus
sätestatud põhimõtteid, on esitatud järgmisel aadressil: www.iso.org/iso/foreword.html.

ip

Dokumendi on koostanud tehniline komitee ISO/TC 28 „Petroleum and related products, fuels and
lubricants from natural or synthetic sources“.

oo

Standardisarja ISO 4259 kõikide osade loetelu on leitav ISO veebilehelt.
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Igasugune tagasiside või küsimused selle dokumendi kohta tuleks suunata dokumendi kasutaja
rahvuslikule standardimisorganisatsioonile. Täielik loetelu nende organisatsioonide kohta on leitav
veebilehelt www.iso.org/members.html."
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SISSEJUHATUS

Se

Toote omadusi iseloomustavate suuruste kindlaksmääramisel ja nende suuruste toote spetsifikatsioonile
vastavuse kontrollimisel on viidatud katsemeetoditele. Ühe kindla proovi sama omadust iseloomustava
suuruse kaks või enam mõõtmist ühel sobival katsemeetodil või erinevatel sobivatel katsemeetoditel ei
anna tavaliselt täpselt sama tulemust. Seepärast on toote spetsifikatsiooni kindlaksmääramisel vaja seda
asjaolu nõuetekohaselt arvesse võtta, et eeldatava suuruse/mõõtme kooskõlastatud mõõtmisel võetakse
arvesse kahte või enamat teatud katsetingimustel saavutatud tulemust.

ed

ok

Dokumendis viidatakse standardile ISO 35342[1], mis sätestab tõelise väärtuse teistel alustel (vt 3.23).
Dokument viitab ka standardile ISO 5725-2. Viimane on täpsuse hindamiseks vajalik eelkõige tavalisest
erinevates olukordades (vt jaotis 5.3.1).

e
um

Standardi ISO 4259 kaks osa hõlmavad nii hinnatud täpsusandmete kindlaksmääramist kui ka nende
kasutamist. See dokument võtab arvesse nii infot hinnatud täpsuste kindlaksmääramise kohta standardist
ASTM D6300[2] kui ka infot standardist ASTM D3244[3] katsetulemuste kasutamise kohta.

nt

Selles dokumendis ja standardis ISO 4259-2 kasutatud juhuslike suuruste sõnastik on selle standardi
lisas I.
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1

KÄSITLUSALA

Se

Dokument sätestab laboritevahelise võrdluskatse kavandamise metoodika ja täpsushinnangute
arvutamise selles rakendavatele katsemeetoditele. Eelkõige määratletakse asjasse puutuvad terminid
(peatükk 3), võrdluskatse (ILS) meetodile täpsuse kindlaksmääramise toimingute kavandamine (peatükk
4) ja katsetulemuste täpsuse arvutamise alused (peatükid 5 ja 6).

NORMIVIITED

e
um

2

ok

ed

Dokumendis sätestatud toimingud on välja töötatud just naftasaaduste ja sellega seonduvate toodete jaoks,
mida peetakse tavaliselt ühtlasteks e homogeenseteks toodeteks. Siiski võib selles dokumendis sätestatud
meetodeid rakendada ka teist liiki ühtlaste omadustega toodete suhtes. Muudele toodetele, mille omaduste
ühtlus võib olla küsitav, on vajalik enne selle dokumendi kohaldamist hoolikas uurimine.

nt

Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või
osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud
väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike
muudatustega.

TERMINID JA MÄÄRATLUSED

SEV

3

on

ISO 57252. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method
for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud termineid ja määratlusi.

ip

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel
aadressidel:
— ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt https://www.iso.org/obp/;

oo

— IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt http://www.electropedia.org/.

oo

lt l

3.1
dispersioonanalüüs (analysis of variance)
ANOVA
tehnika, mis võimaldab meetodi kogudispersiooni jaotamist üksikuteks koostisosadeks

de
du

3.2
tunnustatud tugiväärtus (referentsväärtus) (accepted reference value)
ARV
võrdluskatsest tuletatud tunnustatud võrdlusmeetodiga ja -katsega
tunnussuuruse (omaduse iseloomuliku suuruse) heakskiidetud väärtus

toote

elv
de
aa

3.3
laboritevaheline dispersioon (between laboratory variance)
kogudispersiooni komponent, mis seostub eri laborite keskmiste erinevusega

kindlaksmääratud

MÄRKUS 1 Kui on võrreldud enam kui ühest laborist saadud tulemusi, siis on tulemuste kogudispersioon tavaliselt
laiem kui sama arvu katseid läbi viinud ühe labori tulemuste dispersioon ja esineb eri laboritest saadud keskmiste
väärtuste mõningane hajumine. See põhjustab laboritevahelise dispersiooni suurenemise, mis on kogudispersiooni
komponent eri laboritest saadud keskmiste erinevuse tõttu.
MÄRKUS 2

8

On olemas ka määratlus katsetajatevahelise dispersiooni kohta.

