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EN ISO 12966-3:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 12966-3:2009) vypracovala technická komise ISO/TC 34 Potravinářské
výrobky ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 307 Olejnatá semena, rostlinné a živočišné tuky
a oleje a jejich vedlejší produkty – Metody odběru vzorků a analýzy, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 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 června 2010.

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

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

Oznámení o schválení

Text ISO 12966-3:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 12966-3:2009 bez jakýchkoliv změn.
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1 Předmět normy

Tato část ISO 12966 specifikuje metodu rychlé transesterifikace tuků a olejů pomocí bazické katalýzy
s použitím hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH), pro přípravu methylesterů mastných kyselin. Tato
metoda je použitelná výhradně pro přípravu methylesterů tuků a olejů pomocí plynové
chromatografie s kapalnou stacionární fází (GLC). Je použitelná pro všechny tuky a oleje, včetně
mléčného tuku a směsí obsahujících mléčný tuk. Izomerace
nenasycených mastných kyselin se vyskytuje pouze v malém rozsahu a izomerované mastné kyseliny
jsou přítomny pouze při mezi stanovitelnosti. Tato metoda se nedoporučuje pro konjugovanou
kyselinu linolovou (CLA), protože je izomerovaná. Protože se CLA nedá přesně analyzovat, není tato
metoda použitelná pro stanovení úplného složení mastných kyselin vzorků mléčného tuku.

Pouze asi 70 % až 80 % volných mastných kyselin je esterifikováno. V případě konjugovaných
cyklopropyl a cyklopropenyl mastných kyselin se mohou vyskytnout vedlejší reakce, které však
neinterferují se stanovením mastných kyselin.

POZNÁMKA Tato část ISO 12966 je založena na německé standardní metodě C-VI 11e (98) (viz odkaz
[8]).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


