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ABSTRACT
Reliable sampling of bulk milk is important for raw milk quality control and for support of quality and
safety of milk foodstuff chain. Important public order is fulfilled by raw milk quality control. Paper was
focused on evaluation of method for control of automatic milk sampling. Four milk sampling equipment were
controlled repeatedly. In total, it was reached 100 % of agreement at comparison of conclusion statements of
verified method regarding four tested automatic sampling equipment (3 convenient, 1 unsatisfactory). The
results of reproducibility of representativity (xD) of milk sampling and reproducibility of representativity
variability (sD) were 0.807 and 0.093 %, which is possible to consider as low values and therefore
acceptable. The performed method tests and results of their evaluation led to conclusion that method
„Automatic equipment objectivity test for milk sampling on road tank trucks” is acceptable to routine use in
practice as standard operation manual.
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ABSTRAKT
VČrohodné vzorkování bazénového mléka je dĤležité pro kontrolu kvality syrového mléka
a podporu bezpeþnosti a kvality mléþného potravinového ĜetČzce. Kontrolou kvality syrového
mléka je plnČna dĤležitá spoleþenská zakázka. Cílem bylo posoudit metodiku kontroly
automatického vzorkování mléka. OpakovanČ byly kontrolovány þtyĜi vzorkovací zaĜízení.
CelkovČ, pĜi porovnání závČreþných výrokĤ verifikované metody s ohledem na 4 testovaná
automatická vzorkovací zaĜízení (3 vyhovující, 1 nevyhovující), bylo dosaženo 100 % shody
závČru. Výsledky reprodukovatelnosti reprezentativnosti (xD) odbČru vzorku mléka
a reprodukovatelnosti variability reprezentativnosti (sD) byly 0,807 a 0,093 %, což lze považovat
za hodnoty nízké a proto pĜijatelné. Provedené zkoušky metody a výsledky jejich vyhodnocení
vedly k závČru, že metoda „Zkouška objektivity automatických zaĜízení pro odbČr vzorkĤ mléka
na silniþních cisternách” je zpĤsobilá k rutinnímu použití v praxi jako standardní operaþní postup.
Klíþová slova:
bazénové mléko, automatické vzorkování, vČrohodnost výsledku, opakovatelnost, vliv chyby
z pĜenosu
ÚVOD
Spolehlivý odbČr bazénových vzorkĤ syrového kravského mléka je dĤležitým pĜedpokladem
úþinné kontroly kvality mléka (Hanuš et al., 2007) a také kontroly bezpeþnosti a kvality mléþného
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potravinového ĜetČzce. VyšetĜování a hodnocení kvality syrového mléka pomáhá plnit dĤležitou
spoleþenskou zakázku (Baumgartner, 2000).
IDF (International Dairy Federation – Mezinárodní mlékaĜská federace) respektuje jak ruþní
tak automatický odbČr bazénových vzorkĤ syrového mléka pĜi pĜejímce (dodavatel-odbČratel) pro
urþení kvality dodávky. PĜitom kvalifikovaný oficiální manuální odbČr je chápán jako referenþní
ve vztahu k odbČru automatickému nebo poloautomatickému (strojovému). NČkteré zemČ
konzervativnČ používají v rámci tradic témČĜ výhradnČ ruþní odbČr, napĜ. Holandsko. Jiné zemČ
pĜešly témČĜ výhradnČ na odbČry automatické. PĜíkladem mĤže být Bavorsko, Sasko, Braniborsko
nebo Slovensko. Foltys (2001) podrobnČ popsal vývoj systému kontroly kvality automatických
vzorkovacích zaĜízení ve slovenském mlékaĜství. Mnohé zemČ oba zpĤsoby kombinují. V pĜípadČ
aplikace automatického odbČru je nezbytné, aby v zemi existoval kontrolní systém pod hlaviþkou
nČjaké nezávislé autority, který zabezpeþuje pravidelnou kontrolu kvality práce (odbČru) tČchto
vzorkovacích zaĜízení a to nejen z hlediska základní metrologie (tedy mČĜení þerpaných objemĤ),
ale také z hlediska rizika výskytu chyby z pĜenosu („carry over”, ovlivnČní skladby a vlastností
následného vzorku odbČrem vzorku pĜedchozího) a pĜedevším reprezentativnosti odbČru (tedy
rizikem nebo mírou výskytu rozdílĤ (chyb = neshod) mezi odbČrem vzorkĤ mléka ruþním
(manuálním = referenþním) a strojovým (automatickým nebo poloautomatickým).
Jak je zĜejmé, neuspokojuje pouze kontrola objemových parametrĤ. V zemích používajících
strojní odbČr jsou kontrolní systémy (metody) vypracovány a rovnČž legislativnČ zastĜešeny, napĜ.
NČmecko, Rakousko nebo Slovensko. Systém v Bavorsku uvedl podrobnČ Heimler (2001), vþetnČ
limitních požadavkĤ na kontrolu kvality automatického vzorkování. Bavorské postupy se staly
základem jak pro postupy realizované v ostatních nČmeckých zemích, Rakousku nebo na
Slovensku, tak pro pĜípravu podkladĤ v ýeské republice. OdbČrová zaĜízení na svozných
mlékárenských vozech ve jmenovaných zemích povinnČ podléhají uvedené provČrce kvality
vzorkování v pĤlroþních až roþních intervalech. V ýR podobný systém doposud absentoval
(Hanuš et al. 2001). MaximálnČ byla sledována akreditovanými metrologickými institucemi
správnost objemových mČĜení. V ýR se k potĜebČ Ĝešit uvedený problém zmínil rovnČž Kopunecz
(2001), pĜedevším s ohledem návaznosti na technické a technologické požadavky centrálních
laboratoĜí v souvislosti se zavádČním zmínČné automatizované vzorkovací þinnosti. V evropských
podmínkách organizace AFEMA (Arbeitsgruppe zur Förderung von Eutergesundheit und
Milchhygiene in Alpenländern, e. V.; pracuje v oblasti podpory kvality mléka a zdraví mléþné
žlázy dojnic) zpracovala metodologii korektního odbČru vzorkĤ syrového mléka a požadavky na
nČj (Baumgartner, 2000).
CÍL PRÁCE
Cílem práce bylo ovČĜení zpĤsobilosti, tzn. verifikace metody (standardního operaþního
postupu) zkoušení automatického odbČru bazénových vzorkĤ syrového kravského mléka pro
podporu objektivity kontroly kvality mléka a kvality a bezpeþnosti mléþného potravinového
ĜetČzce.
MATERIÁL A METODY
V provedení modelových kontrol vČrohodnosti automatického odbČru bazénových vzorkĤ
syrového kravského mléka byl použit metodický postup „Zkouška objektivity automatických
zaĜízení pro odbČr vzorkĤ mléka na silniþních cisternách (podle DIN 11868-1:1999-11)”. Tímto
postupem, který je standardním operaþním postupem pro ýeskomoravskou spoleþnost chovatelĤ
Praha byla popsaným zpĤsobem provedena opakovaná kontrola þtyĜ automatických odbČrových
zaĜízení na rampČ mlékárny. Aby výsledky hodnocení nabyly charakter reprodukovatelnosti
s ohledem na verifikovanou metodu, namísto zde ménČ významné opakovatelnosti, byly stĜídány
þtyĜi osoby (Grappin, 1987) provádČjící test pĜi manuálním odbČru a automatickém odbČru vzorku
bazénového mléka.

Výzkum v chovu skotu / Cattle Research – 2/2010

35

PĤvodní vČdecká sdČlení / Original scientific papers

Získané základní výsledky metody ve vztahu k automatickým odbČrovým zaĜízením byly
vyhodnoceny s ohledem na variabilitu reprodukovatelnosti a opakovatelnosti a další parametry
tak, aby bylo ovČĜeno, že uvedená metoda je objektivní a je pĜipravena k rutinnímu nasazení
v mlékaĜské praxi, aby byly zabezpeþeny uvedené cíle. V modelu hodnocení byly zohlednČny
pĜístupy z více teoretických prací, Eckschlager (1961), Eckschlager et al. (1980), Meloun
a Militký (1992, 1994), Hanuš et al. (1998) a Feinberg a Laurentie (2006). Porovnání odchylek
opakování na hladinČ pravdČpodobnosti 95 % lze odvodit jako 1,64 násobek hodnoty (Grappin,
1987) zjištČných relevantních smČrodatných odchylek (sD) pĜiþtený k prĤmČru. Výpoþet má pak
v souladu s Gaussovým modelem jednostranný interval spolehlivosti.
Zkouška objektivity automatických zaĜízení pro odbČr vzorkĤ mléka na silniþních
cisternách (podle DIN 11868-1:1999-11)
1

Úvod
ěádný odbČr vzorkĤ mléka je jednou z podmínek objektivního zajištČní systému hodnocení
jakosti mléka. Tento pro pracovníky LRM Brno závazný standardní operaþní postup stanovuje
podmínky a pravidla dle nichž pracovníci provádČjí zkoušky vzorkovacích zaĜízení umístČných na
silniþních cisternách. Pro zaĜízení, která splní podmínky tohoto standardního operaþního postupu
(SOP), bude vystaveno osvČdþení.
DĤsledné dodržování tohoto standardního operaþního postupu si klade za cíl pĜispČt ke
zvyšování kvality þinností, které pĜedcházejí hodnocení jakosti mléka v laboratoĜi.
Tento SOP platí pro zkoušky zaĜízení, stanovuje požadavky a technické podmínky zkoušení
objektivity odbČru vzorkĤ mléka zaĜízeními, která jsou instalována na silniþních cisternách.
2

Definice
Vzorkovací zaĜízení: automatické zaĜízení instalované na silniþní cisternČ schopné po
nastavení pĜíslušných parametrĤ odebrat jeden nebo více vzorkĤ mléka.
PrĤmČrnost vzorku: dosažení shody mezi podílem tuku ve vzorku vyjádĜeným
v procentech nebo g/100g a podílem tuku v celém vzorkovaném objemu mléka.
Chyba z pĜenosu: ovČĜení míry ovlivnČní složení následujícího vzorku odebraného
vzorkovacím zaĜízením vzorkem pĜedchozím.
PĜímý odbČr vzorku: odbČr vzorku odkapem po celou dobu þerpání mléka pĜímo do
vzorkovnice.
NepĜímý odbČr vzorku: prĤbČžné plnČní zásobní nádoby vzorkovacího zaĜízení po dobu
þerpání mléka a následné naplnČní požadovaného poþtu vzorkovnic obsahem zásobní
nádoby.
Referenþní hodnota tuþnosti mléka: množství tuku zjištČné v ruþnČ odebraných vzorcích
mléka podle þlánku 4.1.3.

3

Základní požadavky a pomĤcky

3.1 Technické požadavky na vzorkovací zaĜízení
Vzorkovací zaĜízení musí zabezpeþit odbČr jednoho nebo více vzorkĤ mléka o objemu 30 až
45 ml pĜi zachování zásad prĤmČrnosti a pomČrnosti vzorku.
Konstrukce a materiály použité na vzorkovacím zaĜízení a vzorkovnicích pro odbČr vzorkĤ
musí splĖovat požadavky hygienických pĜedpisĤ. Vzorkovací zaĜízení spoleþnČ se sací hadicí
musí být pĜipojitelné na þistící a sanitaþní okruh cisterny.
Sací hadice, sací nástavec a vzorkovací zaĜízení tvoĜí systém, který je jako celek pĜedmČtem
ovČĜování. Spojení jednotlivých þástí musí být dostateþnČ tČsné, aby nebyl do systému pĜisáván
vzduch þi aby ze spojĤ neodkapávalo mléko. StandardnČ se používá sací hadice o délce do 10 m.
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Typ používané hadice, její skuteþná délka a prĤmČr se musí vyznaþit ve zkušebním protokolu a na
ovČĜovací známce. Používání jiných délek a typĤ sacích hadic musí být odzkoušeno zvlášĢ.
Vzorkovací zaĜízení s pĜíslušným poþtem vzorkovnic musí být umístČno v ochranné skĜíni,
která je schopna zamezit zneþištČní systému stĜíkající vodou a prachem a pĜi nízkých teplotách též
zamrznutí. Chlazení a temperování vnitĜního prostoru ochranné skĜínČ urþeného pro uložení
naplnČných vzorkovnic musí zajistit udržování teploty v rozmezí od 4 °C do 10 °C. O dodržení
uvedeného teplotního režimu v prĤbČhu vzorkování musí být vedeny prĤkazné a trvalé záznamy.
3.2 PomĤcky pro pĜípravu a odbČr vzorkĤ
Stanovené objemy mléka se pĜipraví do vhodných nádob, které je možné zakrýt. Pro ruþní
odbČr vzorkĤ je potĜeba: nabČraþka, smČsná nádoba, odmČrný válec, pipeta, zaĜízení pro odbČr
vzorkĤ ze dna nádrží. Vzorky se odebírají do þistých, suchých vzorkovnic a pĜeváží k analýzám
do laboratoĜe v chladicím boxu.
4

Zkoušky

4.1 Zkouška prĤmČrnosti (reprezentativnosti) vzorku
4.1.1
Požadované výsledky zkoušky
PrĤmČrný rozdíl xD mezi vzorky odebranými vzorkovacím zaĜízením a ruþnČ odebranými
vzorky nesmí být vČtší než ± 0,05 % (g/100g) tuku. SmČrodatná odchylka rozdílĤ sD mezi vzorky
odebranými vzorkovacím zaĜízením a ruþnČ odebranými vzorky nesmí být vČtší než 0,08 %
(g/100g) tuku. Jednotlivý rozdíl d mezi vzorkem odebraným vzorkovacím zaĜízením a ruþnČ
odebraným vzorkem nesmí být vČtší než ± 0,15 % (g/100g) tuku pĜi množství mléka do 100 l
a ± 0,10 % (g/100g) tuku pĜi množství mléka nad 100 l.
4.1.2
Rozsah zkoušky prĤmČrnosti
Rozsah zkoušky se volí variabilnČ tak, aby pokud možno zohledĖoval obvyklá množství,
která jsou zkoušeným vzorkovacím zaĜízením pĜejímány. Vzorky se odebírají nejménČ ve tĜech
množstevních objemech. V každém ze zvolených objemĤ se provádí nejménČ 2 zkoušky
prĤmČrnosti.
4.1.3
Postup zkoušení
Pro každý množstevní objem se pĜipraví nejménČ 2 nádoby s plnotuþným mlékem. Množství
tuku v plnotuþném mléce musí být v rozsahu 3,50 až 5,00 % (g/100g). Z každé nádoby se
odebírají 3 vzorky ruþnČ. Rozdíl mezi jednotlivými ruþnČ odebranými vzorky nesmí být vČtší než
0,10 % (g/100g) tuku. Aritmetický prĤmČr množství tuku takto odebraných vzorkĤ je referenþní
hodnotou pro tuþnost zjištČnou ze vzorku odebraného vzorkovacím zaĜízením.
Zkoušku lze zahájit až v dobČ, kdy mléko pĜipravené v nádobách ke zkoušce vykazuje
vyvstávání smetany. Tomu odpovídá ponechání pĜipravených nádrží ke vzorkování v klidu bez
míchání po dobu nejménČ 2,5 hodiny. Pro ovČĜení vyvstání tuku se z každé nádrže odebere jeden
vzorek ze dna speciálním zaĜízením. V prĤbČhu zkoušení musí být teplota syrového mléka
v rozmezí 4 až 10°C.
První v poĜadí se odebírá vzorek syrového mléka (pĜedvzorek) z množství cca 40 l syrového
mléka, kterým se zkoušené vzorkovací zaĜízení propláchne. NáslednČ se postupnČ provádí
vzorkování všech nádrží se syrovým mlékem. PĜitom se sací nástavec ponoĜí do mléka bez
míchacích pohybĤ až témČĜ ke dnu nádrže a nasaje se pĜibližnČ polovina objemu mléka v nádrži.
Po té se zaþne nasávané mléko míchat sacím nástavcem krouživými pohyby jedním i druhým
smČrem až do úplného vysátí mléka z nádrže. Sací hadice musí být pĜi tom, pokud je to možné, ve
vodorovné poloze a zcela rozvinuta. Nanejvýš jednou je povoleno vyzvednutí sací koncovky
koncem vzhĤru a utČsnČní sacího otvoru pro dokonalejší vysátí zbytkĤ mléka z hadice. ěádné
nastavení zkoušeného vzorkovacího zaĜízení zajišĢuje Ĝidiþ cisterny (obsluha vzorkovacího
zaĜízení). Nasávání mléka z pĜipravených nádrží provádí oprávnČný pracovník.
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Pro zkoušku prĤmČrnosti se odebírají vzorky mléka nejménČ z následujících objemĤ syrového
plnotuþného mléka: 2 × 250 l, 2 × 160 l, 2 × 80 l. Z každé nádrže se tak odebere vždy po jednom
vzorku o objemu 30 až 45 ml.
Laboratorní zkoušky ĜádnČ odebraných a oznaþených vzorkĤ mléka se provádí v akreditované
laboratoĜi. Stanovení množství tuku ze vzorkĤ odebraných vzorkovacím zaĜízením se provádí ve
stejném þase a na stejném pĜístroji nebo stejnou metodou jako zkoušky vzorkĤ mléka odebraných
ruþnČ.
4.1.4
Vyhodnocení výsledkĤ
Na základČ výsledkĤ rozdílĤ množství tuku mezi vzorky odebranými vzorkovacím zaĜízením
a ruþnČ odebranými vzorky se vypoþítá prĤmČrný rozdíl (chyba vzorkovacího zaĜízení) xD

xD =

¦( f

a

− fh )

n

a smČrodatná odchylka sD
2

sD =
kde

n ¦ d 2 − (¦ d )
n(n − 1)

fa = množství tuku odebrané vzorkovacím zaĜízením
fh = množství tuku odebrané ruþnČ
n = poþet vzorkĤ odebraných vzorkovacím zaĜízením
d = fa − fh

4.2 Zkouška chyby z pĜenosu
4.2.1
Požadované výsledky zkoušky
PĜi tĜikrát bezprostĜednČ po sobČ následujících odbČrech vzorkĤ stĜídavČ syrového
plnotuþného mléka a odtuþnČného mléka vzorkovacím zaĜízením nesmí prĤmČrné množství tuku
ve vzorku odtuþnČného mléka pĜekroþit hodnotu standardního vzorku mléka pĜipraveného podle
následujícího odstavce. Jeden ze tĜí výsledkĤ tuku ve vzorku odtuþnČného mléka mĤže pĜekroþit
množství tuku standardního vzorku o 0,10 % (g/100g).
Standardní vzorek pro zkoušku chyby z pĜenosu se pĜipraví z 97 dílĤ odtuþnČného mléka
a 3 dílĤ syrového plnotuþného mléka pĜipraveného ke zkoušce. Laboratorní zkoušky ĜádnČ
odebraných a oznaþených vzorkĤ mléka se provádí v akreditované laboratoĜi. Stanovení množství
tuku takto pĜipraveného vzorku se provádí ve stejném þase a na stejném pĜístroji nebo stejnou
metodou jako zkoušky ostatních vzorkĤ pro stanovení chyby z pĜenosu.
4.2.2
Postup zkoušení
Zkouška bezprostĜednČ navazuje na pĜezkoušení prĤmČrnosti podle bodu 4.1. Mezi tČmito
zkouškami nesmí být provedeny na zkoušeném zaĜízení žádné zmČny ani pĜestavení jednotlivých
þástí zaĜízení.
Zkouška chyby z pĜenosu se provádí stĜídavČ vzorkováním mléka plnotuþného a odstĜedČného
z nádob pĜipravených k tomuto úþelu. Množství tuku v plnotuþném mléce musí být v rozsahu
3,50 až 5,00 (g/100g). Množství tuku v odtuþnČném mléce musí být nejvýše 0,1 (g/100g).
Pracovník stĜídavČ odebírá vzorek z nádrže s plnotuþným mlékem zpravidla o objemu 80 l
a z nádrže s odtuþnČným mlékem o objemu pĜibližnČ 40 l a to tak, že tento postup se opakuje
tĜikrát. Ke zkoušce se tedy použijí 3 osmdesátilitrové nádrže s plnotuþným mlékem
a 3 þtyĜicetilitrové nádrže s odtuþnČným mlékem.
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Laboratorní zkoušky ĜádnČ odebraných a oznaþených vzorkĤ mléka se provádí v akreditované
laboratoĜi. Stanovení množství tuku ze vzorkĤ odebraných vzorkovacím zaĜízením se provádí ve
stejném þase a na stejném pĜístroji nebo stejnou metodou jako zkoušky vzorkĤ mléka odebraných
ruþnČ.
4.2.3
Vyhodnocení výsledkĤ zkoušky
Výsledky standardního vzorku se porovnají se tĜemi výsledky vzorkĤ odebraných zkoušeným
zaĜízením z odtuþnČného mléka. Výsledek zkoušky je vyhovující pokud alespoĖ dva vzorky
odebrané zkoušeným zaĜízením z odtuþnČného mléka vykazují nižší nebo shodnou tuþnost jako
standardní vzorek. Je pĜípustné, aby jeden z takto odebraných vzorkĤ z odtuþnČného mléka
pĜekroþil množstvím tuku ve standardním vzorku, nejvýše však o 0,10 g/100g.
5

Frekvence zkoušení vzorkovacích zaĜízení
Zkoušení základních požadavkĤ podle bodu 4 se provádí pravidelnČ dvakrát roþnČ a vždy po
zásahu do systému.
6

UvádČní vzorkovacích zaĜízení do provozu
Každé vzorkovací zaĜízení pro odbČr vzorkĤ urþených k obchodní pĜejímce kvality syrového
mléka musí být pĜed uvedením do provozu pĜezkoušeno a ovČĜeno zda splĖuje požadavky této
metodiky.
7

Záznamy o zkoušení
O výsledku zkoušení podle této metodiky se poĜídí Protokol o zkoušce vzorkovacího zaĜízení.
PĜi splnČní požadavkĤ uvedených v této pĜedpisu vystaví zkoušející (laboratoĜ, která provedla
zkoušky) pro pĜíslušné vzorkovací zaĜízení osvČdþení a ovČĜovací známku.
8

Srovnávací zkoušky
V rámci verifikace (ovČĜení správnosti) používané metody provede každý povČĜený pracovník
laboratoĜe samostatnČ zkoušku na jednom vybraném vzorkovacím zaĜízení. Vyhodnocení této
srovnávací zkoušky provedené podle bodĤ 4.1 a 4.2 musí být shodné u všech povČĜených
pracovníkĤ.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Hodnoty metodických a analytických chyb mají zpravidla normální frekvenþní distribuce,
proto je model Gaussovy kĜivky zpravidla použitelný pro jejich výpoþty a hodnocení
v konvenþních intervalech spolehlivosti 95 %. Je zĜejmé, že ve všech mČĜeních a výpoþtech
variability výsledkĤ metody kontroly automatických odbČrových zaĜízení je implicitnČ zahrnuta
variabilita opakovatelnosti použitého analytického zaĜízení pro mČĜení tuku v mléce. PĜíklady
dosažených výsledkĤ (nevyhovČl a vyhovČl) a jejich rutinní vyhodnocení jsou obsaženy v Tab. 1
a 2, v protokolech o zkoušce.
PrĤmČrná hodnota odchylky reprodukovatelnosti v reprezentativnosti odbČru (xD; Tab. 3)
a její variabilita þinily 0,029 ± 0,034 %, relativnČ (vzhledem k prĤmČrnému obsahu tuku
3,635 ± 0,224 %) to bylo 0,798 ± 0,935 %, tedy hodnoty v celém oboru normality (95 % intervalu
spolehlivosti, model Gaussovy kĜivky: 0,798 + 1,64 × 0,935 = 2,33 %) zĜetelnČ pod 5 %
chybovosti, což by modelovČ mohl být teoretický standard s ohledem na analytické zvyklosti.
Tato hodnota je zjevnČ nízká, tedy pĜijatelná. Reprezentativnost (xD) vypoþtená jako její
reprodukovatelnost (Hanuš et al., 1998) z opakování testu pro jednotlivá zaĜízení byla 0,0293 %,
relativnČ 0,807 %, hodnota je relativnČ nízká.
PrĤmČrná hodnota variability reprodukovatelnosti v reprezentativnosti odbČru (sD; Tab. 3)
a její variabilita þinily 0,0033 ± 0,0040 %, relativnČ to bylo 0,091 ± 0,110 %, tedy hodnoty
v celém oboru normality (95 % intervalu spolehlivosti, model Gaussovy kĜivky: 0,091 + 1,64 ×
0,110 = 0,271 %) hluboce pod 5 % variability chybovosti, což by modelovČ mohl být teoretický
standard. Tato hodnota je také zjevnČ nízká, tedy pĜijatelná. Variabilita reprezentativnosti (sD)
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vypoþtená jako její reprodukovatelnost (Grappin, 1987; Hanuš et al., 1998) z opakování testu pro
jednotlivá zaĜízení byla 0,00337 %, relativnČ 0,093 %, hodnota je rovnČž relativnČ velmi nízká.
Také výpoþet 0,798 + 1,64 × 0,091 = 0,947 % je v porovnání na 5 % nízký.
Shoda s ohledem na trend vztahu (+/−) prĤmČrného rozdílu mezi manuálním a automatickým
vzorkováním v testu reprezentativnosti byla u þtyĜ testovaných zaĜízení 100 % (Tab. 3).
S ohledem na pĜenosovou chybu, kdy u zaĜízení minimálnČ dva vzorky odstĜedČného mléka ze tĜí
musí mít nižší tuþnost než standardní vzorek, pro opakování þtyĜ testovaných zaĜízení bylo
dosaženo shody výroku u 11ti z 12ti pĜípadĤ, tj. 91,7 %. CelkovČ, pĜi porovnání závČreþných
výrokĤ verifikované metody s ohledem na 4 testovaná automatická vzorkovací zaĜízení
(3 vyhovující, 1 nevyhovující), bylo dosaženo 100 % shody závČru (Tab. 3).
ZÁVċR
Výsledky reprodukovatelnosti reprezentativnosti (xD) odbČru vzorku
mléka
a reprodukovatelnosti variability reprezentativnosti (sD) byly 0,807 a 0,093 %, což lze považovat
za hodnoty nízké a proto pĜijatelné. PĜi porovnání závČreþných výrokĤ metody vzhledem
k 4 testovaným automatickým vzorkovacím zaĜízením bylo dosaženo 100 % shody závČru.
Provedené zkoušky metody a výsledky jejich vyhodnocení vedly k závČru, že metoda „Zkouška
objektivity automatických zaĜízení pro odbČr vzorkĤ mléka na silniþních cisternách” je spolehlivá
a je proto zpĤsobilá k rutinnímu použití v praxi jako standardní operaþní postup.
Metodický pĜíspČvek byl podporován prostĜedky projektĤ MŠMT INGO LA 09030 a MSM
2678846201 a aktivitami Národní referenþní laboratoĜe pro syrové mléko Rapotín (NRL-SM).
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Tab. 1

PĜíklad protokolu zkoušky automatického vzorkovacího zaĜízení, které
nevyhovČlo podle podmínek metody
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Tab. 2
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PĜíklad protokolu zkoušky automatického vzorkovacího zaĜízení, které
vyhovČlo podle podmínek metody
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Tab. 3
Sumární hlavní výsledky opakovaného zkoušení þtyĜ automatických
vzorkovacích zaĜízení pro odbČr bazénového mléka podle metody kontroly
objektivity vzorkování
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x = aritmetický prĤmČr; sd = smČrodatná odchylka; OZ = odbČrové zaĜízení; MA = manuální odbČr; AUT = automatický
odbČr, nasávání; REL = relativnČ; REP = opakovatelnost; VY = vyhovČl; NE = nevyhovČl
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