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Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13368-2:2007. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13368-2:2007. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13368-2 (65 4851) z října 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13368-2:2007 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 13368-2 z října 2007 převzala EN 13368-2:2007 schválením k přímému používání
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.
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jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
Předmluva

Tento dokument (EN 13368-2:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 260 „Hnojiva
a materiály k vápnění půd“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2007 dát 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 října 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 13368-2:2001.

EN 13368:2001 se skládala ze dvou částí:

Hnojiva – Stanovení chelatačních činidel v hnojivech iontovou chromatografií – Část 1: EDTA, HEDTA a DTPA●

Hnojiva – Stanovení chelatačních činidel v hnojivech iontovou chromatografií – Část 2: EDDHA, EDDHMA●

Z technických důvodů byla druhá část názvu tohoto dokumentu upravena (slovo „iontovou“ bylo
vymazáno). Následně by tedy měl být název části 1 EN 13368 revidován stejným způsobem. Je
dohodnuto, že by se mělo vyhnout náhradě části 1 novou edicí pouze z důvodů harmonizace názvu.
Proto je navrženo harmonizovat název v rámci příští revize.

Podle revidovaného názvu části 2 by měl být název EN 13368-1 revidován následovně:

Hnojiva – Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech – Část 1: Stanovení EDTA, HEDTA●

a DTPA

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí
povinny zveřejnit tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko,
Švédsko a Švýcarsko.
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1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu chromatografického stanovení stanovení železa chelatovaného
každým individuálním orto(hydroxy)-orto(hydroxy) izomerem chelatačního činidla o,o-EDDHA a o,o-
EDDHMA v hnojivech obsahujících jednu nebo obě tyto látky. Tato metoda umožňuje identifikaci
a stanovení celkové koncentrace vodorozpustného železa chelatovaného těmito chelatačními činidly.
Nestanovuje volné formy chelatačních činidel.

POZNÁMKA 1 Látky EDDHA (ethylendiamin-di-(hydroxyfenyl)octová kyselina) a EDDHMA
(ethylendiamin-di-(hydroxy-p-methylfenyl)octová kyselina) existují v několika různých izomerových
formách. Jsou známy poziční izomery pro hydroxylové či methylové skupiny (v pozicích orto, meta
a para), stejně jako stereo izomery (mezo a dl racemické formy). Jak mezo tak dl racemické formy
orto,orto-EDDHA a orto,orto-EDDHMA jsou pozičními izomery hydroxylových skupin povolené
nařízením (ES) č. 2003/2003. Vzhledem k tomu, že para, meta a orto poziční izomery methylové
skupiny EDDHMA vykazují dosti podobnou stabilitu, mohou být spojeny: ve zde popsané metodě jsou
tak para, meta a orto poziční izomery methylové skupiny o,o-EDDHMA posuzovány společně.
POZNÁMKA 2 V současnosti existují analyticky čisté standardy pouze pro orto,orto-EDDHA a orto,orto-
EDDHMA. Všechny ostatní látky byly jako standard nedostupné, vliv jejich případné přítomnosti ve
vzorcích (s ohledem na citlivost a selektivitu této metody) nebyl studován.
POZNÁMKA 3 Mezo a dl racemické formy o,o-EDDHA a o,o-EDDHMA mohou být touto metodou
stanoveny odděleně.

Tento postup se týká hnojiv ES pokrytých nařízením (ES) č. 2003/2003 [5]. Je použitelný pro
hmotnostní zlomek kovu chelatovaný z alespoň 0,625 %.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


