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Předmluva

Tento dokument (EN 15936:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 400 Projektová komise –
Horizontální normy v oblasti kalů, bioodpadu a půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 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 února 2013.

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



patentových práv.

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

CEN připravil tento dokument na základě mandátu Evropské komise (Mandát M/330), který přidělil
vývoj norem pro vzorkování, analytických metod pro stanovení hygienických a biologických
parametrů i organických a anorganických látek, s cílem vypracovat normy, které jsou vhodné pro
kaly, upravený bioodpad a půdy, pokud je to technicky možné (proveditelné).

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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma je použitelná a validovaná pro několik typů matric, které jsou uvedeny v tabulce
1 (viz také příloha A s výsledky validace):

Tabulka 1 – Matrice, pro které je tato evropská norma použitelná a validovaná 

Matrice Materiály použité pro validaci

Kaly Čistírenský kal

Bioodpad Kompost
Čerstvý kompost

Půdy Půda hnojená kalem
Zemědělská půda

Odpad

Filtrační koláč
Popílek
Kal z galvanického pokovování
Vytěžený kal
Kamenná drť (stavební odpad)

UPOZORNĚNÍ Pracovníci používající tuto normu mají ovládat běžnou laboratorní praxi.
Není účelem této normy uvádět všechny bezpečnostní problémy, které souvisí s jejím
používáním. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření
a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

DŮLEŽITÉ Je naprosto nezbytné, aby zkoušky podle této normy prováděli náležitě
kvalifikovaní pracovníci.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje dvě metody stanovení celkového organického uhlíku (TOC) ve vzorcích kalů,
upraveného bioodpadu, půd, odpadů a sedimentů, obsahujících více než 1 g uhlíku na kilogram sušiny
(0,1 %).

Pro kaly, upravený bioodpad a půdy je validovaná pouze metoda A.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


