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Nahrazení předchozích norem
Tento dokument nahrazuje ČSN EN 13971 (65 4844) z listopadu 2011.

Národní předmluva
Změny proti předchozí normě
Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.
Informace o citovaných normativních dokumentech
EN 1482-2 zavedena v ČSN EN 1482-2 (65 4821) Hnojiva a materiály k vápnění půd – Vzorkování
a příprava vzorku – Část 2: Příprava vzorku
EN 12048 zavedena v ČSN EN 12048 (65 4813) Hnojiva a materiály k vápnění půd – Stanovení obsahu
vody – Gravimetrická metoda po sušení při (105 ± 2) °C
EN 12945 zavedena v ČSN EN 12945 (65 4845) Materiály k vápnění půd – Stanovení neutralizační
hodnoty – Titrační metody

EN 12947 zavedena v ČSN EN 12947 (65 4847) Materiály k vápnění půd – Stanovení obsahu hořčíku –
Metoda atomové absorpční spektrometrie)
EN 12948 zavedena v ČSN EN 12948 (65 4840) Materiály k vápnění půd – Stanovení velikostního
rozdělení proséváním za sucha a za mokra
EN 13475 zavedena v ČSN EN 13475 (65 4848) (Materiály k vápnění půd – Stanovení obsahu
vápníku – Oxalátová metoda
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Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
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Předmluva
Tento dokument (EN 13971:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 260 Hnojiva a materiály
k vápnění půd, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 června 2013.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13971:2008.
K předchozímu vydání evropské normy bylo doplněno toto:
a.
b.
c.
d.
e.

do názvu a předmětu normy byly doplněny křemičitanové materiály k vápnění půd;
k citovaným dokumentům byly doplněny normy EN 12947 a EN 13475;
pro křemičitany byla do kapitoly 3 doplněna reakční rovnice;
články 7.1.2 a 7.2.2 byly rozšířeny s ohledem na stanovení křemičitanových materiálů k vápnění půd;
byl přidán článek 8.2 a rovnice (2), (3) a (4) pro vyjádření výsledků u křemičitanových materiálů k vápnění
půd;
f. byl přidán článek 9.2 a tabulka 2 pro údaje o preciznosti pro křemičitanovéé materiály k vápnění půd;
g. byla revidována bibliografie.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Chorvatska, 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, Turecka,
Španělska, Švédska a Švýcarska a Turecka.
1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení rychlosti a efektivnosti neutralizačního
potenciálu materiálů k vápnění půd typu uhličitanu vápenatého, uhličitanu vápenato-hořečnatého
a vápenato-hořečnatých křemičitanových materiálů k vápnění půd potenciometrickou titrací kyselinou
chlorovodíkovou.
Tato metoda je použitelná jen pro materiály k vápnění půd s maximální velikostí částic 6,3 mm.
Typ materiálu k vápnění půd by měl být určen podle EN 14069 a velikost částic by měla být určena
podle EN 12948.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

