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Předmluva

Tento dokument (EN 15705:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 260 „Hnojiva a materiály
k vápnění půd“, jejíž sekretariát řídí DIN.

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

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 15705:2009.

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 byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.

K předchozímu vydání evropské normy bylo doplněno následující:

úvod;a.
informace týkající se přípravy standardů MDM a DMTM.b.

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

Hnojiva obsahující kondenzáty močoviny a specifických aldehydů (kondenzát s krotonaldehydem
nazývaný krotonylidendimočovina nebo KDM, kondenzát s isobutyraldehydem nazývaný
isobutylidendimočovina nebo IBDM, kondenzát s formaldehydem nazývaný močovinoformaldehyd
nebo methylenmočovina nebo MM) jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2003/2003 [1] jako dusíkatá
hnojiva. Metody popsané v této evropské normě umožňují kvantitativní stanovení těchto kondenzátů
a stanovení rozpustnosti oligomerů MM v souladu s nařízením.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení isobutylidendimočoviny (IBDM),
krotonylidendimočoviny (KDM) (metoda A) a oligomerů methylenmočoviny (MM) (metoda B)
v hnojivech s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).

Metoda je použitelná pro všechna hnojiva, která neobsahují rušivé organické sloučeniny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


