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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15940:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 19 Plynná a kapalná
paliva, maziva a příbuzné výrobky ropného, syntetického a biologického původu, jejíž sekretariát
zajišťuje NEN.



Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo jeho schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou
s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

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 CEN/TS 15940:2012.

Další významné technické změny mezi tímto dokumentem a CEN/TS 15940:2012 jsou následující:

byly zahrnuty limity pro destilaci při 250 °C a 350 °C, které jsou v souladu s EN 590 a se společným celníma.
sazebníkem EU pro motorovou naftu;

norma EN ISO 3924, také známá jako simulovaná destilace, byla zahrnuta do tabulky 1 jako další metodikab.
pro stanovení destilační charakteristiky;

EN 16906 (tato EN odpovídá DIN 51773 Zkoušení kapalných paliv – Stanovení kvality zapalování (cetanovéhoc.
čísla) motorové nafty s motorem BASF) byla zkoumána a povolena jako dodatečná metodika pro stanovení
cetanového čísla;

pro posouzení souladu s normou EN 590 a vhodnosti výrobku, který prokázal funkčnost v naftovýchd.
motorech, byly zavedeny meze viskozity pro arktické klima a množství předestilované při teplotě 180 °C, viz
tabulka 3;

vlastnosti závislé na klimatických podmínkách z EN 590 byly zavedeny do 5.7 s cílem prezentovat všechnye.
relevantní požadavky v rámci stejné specifikace paliva, to vyžadovalo odkaz na některé z dalších zkušebních
metod uvedených v kapitole 2;

bylo zavedeno další ujasnění požadavků na oxidační stabilitu, v důsledku nedávných změn v EN 15751;f.

byly vyloučeny zvláštní postupy odběru vzorků pro čistá parafinická paliva, neboť se vztahují na motorovég.
nafty obecně;

byla zdůrazněna návaznost na EN 590, ve které jsou normativní reference stanoveny bez vztahu k určitémuh.
datu zveřejnění;

byla zavedena příloha s precizností pro zkušební metody, které se liší od běžné motorové naftyi.
v následujícím mezilaboratorním porovnání CEN/TC 19 [1];

byla zavedena příloha zahrnující zkušební postup pro stanovení obsahu aromatických látek, ten byl vyvinutj.
jako součást druhé mezilaboratorní studie financované Evropskou komisí na třech různých HPLC technikách;

byla zavedena příloha o hustotě – teplotní korekce byly vyvinuty jako součást výzkumu CEN/TC 19 vedenék.
panem H. Th. Feuerhelmem z DIN-FAM.

V tomto dokumentu jsou uvedeny všechny příslušné charakteristiky, požadavky a zkušební metody.
Tyto specifikace jsou relevantní pro jízdní vlastnosti vozidel a jsou běžně známé pro prevenci
poškození vozidel a jejich pohonných jednotek. Požadavky tohoto dokumentu závislé na klimatických
podmínkách se mohou lišit v závislosti na národních přílohách EN 590 a EN 14214, ale měly by být
ve specifických národních přílohách označeny.



Bylo provedeno několik posouzení zkušebních metod pro parafinické motorové nafty a jejich výsledky
[1] vedly k závěrům o použitelnosti každé ze zkušebních metod, jak je požadováno v článku 5. Závěr
těchto hodnocení, částečně financovaných Evropskou komisí, vedl k možnosti aktualizace původní
technické specifikace do evropské normy. I když je to jeho hlavní využití, produkt již není dále
omezen pro využití ve vozovém parku, ale rozsah definuje nutnost konzultovat použití výrobku
s výrobcem vozidla. Neexistují žádné legislativní potřeby EU, které omezují produkt pro vozidla ve
vozovém parku. Takové omezení nejsou rozhodující pro specifikaci, ale pro trh. Z tohoto důvodu a s
ohledem na určené potřeby kontroly použití výrobku s výrobcem vozidla, byly odstraněny veškerá
omezení vůči vozovému parku z textu CEN/TS.

Tento dokument je založen na současných znalostech v době vydání, bude vyžadovat revizi, pokud
bude revidována specifikace buď pro motorové nafty EN 590 nebo FAME nebo EN 14214, CEN/TC
19 nebo na základě další zkušenosti s využitím parafinické motorové nafty podle tohoto dokumentu.
Další podklady lze najít v CEN/TR 16389 [2].

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

Cílem tohoto dokumentu je definovat jakostní specifikaci pro dieselové palivo na bázi syntetického
plynu nebo hydrogenovaných bio-olejů nebo bio-tuků. Jeho hlavní použití je jako motorová nafta
v určených naftových vozových parcích a motorech. Parafinická motorová nafta nesplňuje současnou
specifikaci motorové nafty EN 590. Hlavní rozdíly mezi parafinickou motorovou naftou
a automobilovou motorovou naftou jsou v oblastech hustoty, síry, aromátů a cetanového čísla. Její
hustota může být mimo obvyklou specifikaci motorové nafty a popsané palivo třídy A má vyšší
cetanové číslo. Parafinická motorová nafta není schválená pro všechna vozidla, je nutné se před
použitím poradit s výrobcem vozidla.

Parafinická motorová nafta je vysoce kvalitní, čisté spalovací palivo prakticky bez síry
a aromatických látek. Parafinická motorová nafta může být použita ve vznětových motorech (viz
POZNÁMKA 1 pod kapitolou 1 a poslední odstavec kapitoly 4) také ke snížení regulovaných emisí.
S cílem získat co nejvyšší možné snížení emisí může být nutná specifická kalibrace. Parafinická
motorová nafta může také významně přispět ke splnění cíle zvýšení neropného obsahu a/nebo
obsahu obnovitelných zdrojů v pohonných hmotách.

Některé výrobní procesy vyrábějící palivo obsahující cykloparafiny, jakož i n-parafiny a isoparafiny,
vykazují odlišné cetanové číslo v porovnání s jinými parafinickými motorovými naftami. Z tohoto
důvodu byly v tomto dokumentu definovány dvě třídy, jedna třída ukazuje zlepšenou kvalitu
zapalování ve srovnání s běžnou motorovou naftou.

Tento dokument zahrnuje mísené parafinické motorové nafty s bionaftou (FAME). Na základě
směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie (RED, 2009/28/ES [3]) a také nejnovějšího vývoje
týkajícího se běžné evropské specifikace motorové nafty je zde naléhavý požadavek, aby bylo možné
různé směsi FAME a parafinických paliv klasifikovat jako pocházející z obnovitelných zdrojů.

Stejně jako u CEN/TS 15940, tento dokument umožňuje pro parafinické motorové nafty jinou
specifikaci než bývalá CWA 15940 tak, aby „odrážela“ současnou specifikaci jakosti motorové nafty
podle EN 590. To znamená, že umožňuje vytvořit směsnou variantu parafinické motorové nafty



s FAME stejným způsobem jako podle specifikace kvality motorových naft podle CEN, která
umožňuje rafinériím mísit motorovou naftu až do 7 % (V/V) objemu FAME.

Parafinické motorové nafty mohou být také použity jako mísící složka automobilových motorových
naft, ale tato otázka není v rozsahu tohoto dokumentu.

Dokument bude použitelný na dobrovolném základě pro schválení pro motor, pro přijetí paliva
a povolení pro čerpací stanice, podporující jak místní předpisy, tak mezinárodní obchod.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje technické požadavky a metody zkoušení prodávaných a dodávaných
parafinických motorových naft získaných syntézou nebo hydrogenací s obsahem FAME do 7 % (V/V).
Používají se jako motorové palivo pro vozidla se vznětovými motory a vozidla upravená pro použití
parafinické motorové nafty.

Jsou definované dvě třídy parafinické motorové nafty: s vysokým cetanovým číslem a normálním
cetanovým číslem.

Parafinické motorové nafty pocházejí ze syntetických nebo hydrogenačních procesů.

POZNÁMKA 1 Pro obecné záruky vznětových motorů by automobilový průmysl mohl vyžadovat
schvalovací proces s parafinickou motorovou naftou, který je u některých stávajících motorů třeba
provést (viz také úvod k tomuto dokumentu). Před použitím musí být použití konzultováno
s výrobcem vozidla.

POZNÁMKA 2 Pro účely této evropské normy termíny „% (m/m)“ a „% (V/V)“ vyjadřují hmotnostní
zlomek, respektive objemový zlomek.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


