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Předmluva

Tento dokument (EN 12948:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 260 „Hnojiva a materiály
k vápnění půd“, jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2011 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 května 2011.

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

Tento dokument nahrazuje EN 12948:2002.

Následující bylo přidáno k předchozímu vydání této evropské normy:

a) metoda vzorkování není součástí normy. Byl přidán informativní odkaz na EN 1482-1;

b) normativní odkaz na EN 1482-2, týkající se přípravy vzorku;



c) vyjasnění metody rozrušení shluků v metodě B;

d) byla revidována bibliografie.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Suché prosévání práškového materiálu obsahujícího jednotlivé částice může být provedeno poměrně
snadno. Tato metoda je jednoduchá, rychlá a levná a umožňuje stanovení velikosti částic
vodorozpustných materiálů. Proto by mělo být suché prosévání vždy použito jako první. Avšak otvory
síta mohou být ucpány částicemi vzorku, což je jev známý jako zaslepování. Zaslepování je způsobeno
převážně spékáním a vznikem elektrostatického náboje, zejména u sít s malými otvory. Suché
prosévání velmi vlhkého materiálu může také vést k zaslepování. S těmito obtížemi se nesetkáváme
u metody mokrého prosévání, která je použitelná pro jakékoli materiály jako práškové (suché nebo
vlhké), pastovité, nebo granulované produkty, vyjma těch, které obsahují vodorozpustné složky.

Za účelem dosažení porovnatelnosti výsledků jsou všechny hmotnosti zrnitostních frakcí vyjádřeny
v sušině.

Přístup k metodám a principům prosévání se odkazuje na existující doporučení a evropská nařízení
([1] a [2]).

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje dvě metody pro stanovení distribuce zrnitosti částic materiálů
k vápnění půd.

Metoda suchého prosévání (metoda A) je použitelná pro všechny materiály k vápnění půd vyjma
mokrých a pastovitých výrobků.

Metoda A není použitelná, pakliže se po předsušení vyskytne zaslepování, spékání, tvorba
elektrostatického náboje nebo shlukování.

Metoda mokrého prosévání (metoda B) je použitelná pro výrobky, které jsou po předsušení náchylné
k zaslepování, spékání, tvorbě elektrostatického náboje nebo shlukování.

Metoda B může být použita pro stanovení prvotní distribuce zrnitosti částic granulovaných výrobků.

Metoda B není použitelná pro pálené vápno a materiály k vápnění půd obsahující vodorozpustné
složky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


