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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních



orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v
elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část
2.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových
práv.

ISO 17997-1/IDF 29-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské
výrobky, subkomisí SC 5 Mléko a mléčné výrobky a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF) ve
spolupráci s AOAC International. Je publikována společně ISO a IDF a samostatně AOAC International.

Norma ISO 17997/IDF 29 pod obecným názvem Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku sestává
ze samostatných částí:

–      Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda)

–      Část 2: Přímá metoda.
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Úvod

Tato část normy ISO 17997/IDF29 je klasickou referenční metodou pro nepřímé stanovení obsahu
kaseinového dusíku v mléce. Mezilaboratorní porovnání údajů pro tuto metodu nebylo k dispozici,
když byla publikována první edice normy IDF 29:1964.

Novým výzkumem byl dokončen vývoj lepší definice nepřímé referenční metody. Rutinní metoda pro
přímé měření obsahu dusíku kaseinu v mléce je publikována v ISO 17997-2/IDF 29-2. Obě části normy ISO
17997/IDF29 byly mezilaboratorně studovány a odkazy na získané přesné údaje jsou nyní zahrnuty v
každé části normy.
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UPOZORNĚNÍ Práce podle této části normy může zahrnovat použití nebezpečných látek,
pracovních operací a přístrojů. Tato norma neřeší všechny bezpečnostní problémy spojené
s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této normy stanovit vhodné bezpečnostní a
zdravotní opatření a určit aplikovatelnost omezujících předpisů před použitím.

1 Předmět normy



Tato část normy ISO 17997/IDF 29 specifikuje referenční metodu pro nepřímé stanovení obsahu
kaseinového dusíku v kravském mléce.

Metoda může být modifikována pro mléka jiných druhů nebo tekuté mléčné výrobky.

POZNÁMKA Kaseinový dusík se bude snižovat s dobou skladování mléka vlivem rozkladu kaseinu i při 4
°C. Kaseinový dusík tepelně ošetřeného mléka bude zdánlivě vyšší o podíl denaturovaných
syrovátkových bílkovin.

-- Vynechaný text --


