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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 15510:2017) 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 15550:2007.

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 kadmia a olova v krmivech po tlakovém
rozkladu atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou píckou (GF-AAS).

Metoda byla úspěšně zkoušena v rozsahu 0,015 mg/kg až 5,65 mg/kg pro Cd a 0,18 mg/kg až 40,3
mg/kg pro olovo v 11 krmivech: 2 kompletní krmiva (krmivo pro prasata, krmivo pro ovce),
2 doplňková krmiva (2 minerální krmiva), 1 minerální premix, 4 krmné suroviny (MgO, 2 fosfáty,
CaCO3) a 2 doplňkové látky (CuSO4, bentonit).

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 závisí na matrici vzorku, právě tak jako na přístroji. Pro
kadmium by mělo být dosaženo meze stanovitelnosti 0,05 mg/kg, zatímco pro olovo by mělo být
dosaženo meze stanovitelnosti 0,5 mg/kg.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


