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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15238 (83 6634) z května 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15238:2006 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 15238 z května 2007 převzala EN 15238:2006 schválením k přímému používání jako
ČSN, tato norma ji přejímá překladem.
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zhutnělého vzorku

EN 45501 zavedena v ČSN EN 45501 (17 7010) Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností
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Do normy byly ke kapitolám 2 a 11 doplněny informativní národní poznámky.

V článku 9.1 je uvedena národní poznámka, která upozorňuje na zapracování opravy EN
15238:2006/AC:2009-04.
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Předmluva

Tento dokument (EN 15238:2006) vypracovala technická komise CEN/TC 223 Pomocné půdní látky
a substráty, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2007 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 2007.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, 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.

Úvod

Při obchodování s pomocnými půdními látkami a substráty se obvykle vychází z jejich objemu, protože
hmotnost výrobku může být značně ovlivněna vlhkostí. Pro zákazníky i prodejce je důležité, aby znali
objem výrobku, který je prodáván. Vedle toho je pro pěstování rostlin skutečně důležitý objem
výrobku, a nikoli jeho hmotnost. Objem se vypočítá ze známé hmotnosti a objemové hmotnosti
výrobku; objemová hmotnost se stanoví zvážením známého referenčního objemu výrobku. Protože
některé pomocné půdní látky a substráty jsou stlačitelné, je důležité, aby byl tento aspekt brán
v úvahu u metody stanovení objemové hmotnosti. Toto zkoušení má provádět náležitě kvalifikovaný
pracovník.

U materiálů, s kterými se obchoduje podle hmotnosti, se v tomto dokumentu berou v úvahu vlivy,
které může mít vlhkost na deklarované množství. Proto je při takových obchodech hmotnost uváděna
společně s vlhkostí, aby bylo možné vypočítat obsah sušiny.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení množství pomocných půdních látek a substrátů volně
ložených
a balených. Tato norma se nepoužívá pro materiály k vápnění půd. Je to referenční metoda, která je
navržena s vhodnou úrovní preciznosti, aby mohla být používána pro validaci deklarace množství.

Tento dokument se používá pro materiál v pevné formě, který překračuje omezení velikosti částic
uvedené v EN 12580 [1] a jehož deklarovaná nominální velikost částic je větší než 60 mm, ale
nepoužívá se pro materiál ve formě bloků s pevnými rozměry. Tato metoda se používá pro výrobky,
u kterých méně než 10 % (hmotnostní zlomek) materiálu zůstane na prosévačce s velikostí ok
100 mm.

POZNÁMKA 1 Požadavky této normy se mohou lišit od požadavků národních předpisů pro deklaraci
množství příslušného výrobku.

POZNÁMKA 2 Pokud neexistuje legislativní požadavek na používání této metody, například pro
kontrolu množství baleného výrobku, potom je dovoleno používat jakékoli jiné metody, pokud je
možné prokázat, že jsou porovnatelné s touto normalizo-
vanou metodou a poskytují stejné množství se stejnou precizností.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


