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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15621:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 327 Krmiva – Metody
odběru vzorků a analýzy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 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 2018.

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 15621:2012.

UPOZORNĚNÍ – Metoda popsaná v této normě zahrnuje použití chemikálií, které představují
zdravotní riziko. Metoda neřeší veškeré související bezpečnostní problémy. Je odpovědností uživatele
této normy, aby před jejím použitím zavedl vhodná bezpečnostní a zdravotní opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví personálu a zajistil plnění regulačních a zákonných požadavků.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení prvků vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku,
draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu v krmivech pomocí atomové emisní
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Metoda byla plně statisticky zkoušena a vyhodnocena pro prvky vápník, sodík, fosfor, hořčík, draslík,
síru, železo, zinek, měď, mangan a kobalt pomocí následujících 11 vzorků krmiv: 2 kompletní krmiva
(krmivo pro prasata, krmivo pro ovce), 3 doplňková krmiva (3 minerální krmiva), 1 minerální premix,
3 krmné suroviny (MgO, fosfát, CaCO3) a 2 doplňkové látky (CuSO4, bentonit).

Pro prvky s hodnotou HORRAT vyšší než 2 (např. draslík a síru, viz příloha A) je tato metoda spíše
použitelná jako screeningová a ne pro účely potvrzující.

Ostatní prvky jako molybden, olovo, kadmium, arsen nebyly úplně statisticky zkoušeny
a vyhodnoceny pomocí 11 vzorků krmiv, protože tyto prvky se ve většině vzorků nevyskytovaly
v koncentracích vyšších než mez stanovitelnosti. Z toho důvodu je nezbytná samostatná laboratorní
validace pro použití této víceprvkové metody pro tyto prvky.

Pro stanovení extrahovatelného olova v minerálních látkách a krmivech obsahujících fylosilikáty
(např. kaolinický jíl) by se měl použít rozklad mokrou cestou pomocí kyseliny dusičné.

Mez stanovitelnosti metody pro každý prvek je závislá na matrici vzorku, stejně jako na přístroji.
Metoda není použitelná pro stanovení nízkých koncentrací prvků. Zpravidla se dosahuje meze
stanovitelnosti 1 mg/kg.

POZNÁMKA 1 Tato metoda může být také použita pro stanovení minerálů v produktech s vysokým
minerálním obsahem (> 5 %). Pro tento účel musí být přesnost metody zkontrolována individuálně.
Další analytické techniky, více specifické pro matrici, jsou také použitelné.

POZNÁMKA 2 Výsledky podle této evropské normy EN 15621 mohou být vyšší než podle EN 15510,
protože EN 15621 používá režim tlakového rozkladu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


