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Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High
performance liquid
chromatography method with refractive index detection

Produits pétroliers - Détermination des familles d’hydrocarbures dans les distillats moyens - Méthode
par
chromatographie liquide à haute performance avec détection par réfractométrie différentielle

Mineralölerzeugnisse - Bestimmung von aromatischen Kohlenwasserstoffgruppen in Mitteldestillaten -
HPCL - Verfahren
mit Brechungsindex-Detektor

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12916:2000. Evropská norma EN 12916:2000 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12916:2000. The European Standard
EN 12916:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12916 (65 6115) z prosince 2000.
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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12916:2000 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 12916 z prosince 2000 převzala EN 12916:2000 schválením k přímému používání
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Dochází také ke změně v překladu názvu normy.

Citované normy

EN ISO 3170:2004 zavedena v ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků
(idt ISO 3170:2004)

EN ISO 3171:1999 zavedena v ČSN EN ISO 3171 (65 6006) Kapalné ropné výrobky - Automatický
odběr vzorků z potrubí (idt ISO 3171:1988)

ISO 1042:1998 zavedena v ČSN ISO 1042 (70 4105) Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou
(idt ISO 1042:1999)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné
zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé
míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní
metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní
metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití
hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 66563992



Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová
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Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních
destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
s refraktometrickou detekcí
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle
distillates - High performance liquid chromatography method with refractive
index detection
 
Produits pétroliers - Détermination des
familles
d’hydrocarbures dans les distillats moyens -
Méthode par chromatographie liquide à haute
performance avec détection par
réfractométrie
différentielle

Mineralölerzeugnisse - Bestimmung
von aromatischen Kohlenwasserstoffgruppen
in Mitteldestillaten - HPCL - Verfahren
mit Brechungsindex-Detektor

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-03-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 



CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2000 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  
Ref. č. EN 12916:2000 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 19 „Ropné výrobky, maziva a
příbuzné výrobky“, jejíž sekretariát zajiš»uje NNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2000 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 října 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

V této normě je příloha A informativní.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metodu stanovení obsahu monoaromatických, diaromatických a
tri+aromatických uhlovodíků v motorových naftách a ropných destilátech s bodem varu v rozmezí od
150 °C do 400 °C. Celkový obsah aromatických sloučenin se vypočítá ze součtu odpovídajících
jednotlivých skupin uhlovodíků.

Sloučeniny obsahující síru, dusík a kyslík mohou rušit toto stanovení; monoalkeny neruší, ale
konjugované dialkeny a polyalkeny, jsou-li přítomny, mohou rušit.

POZNÁMKA 1 Pro účely této mezinárodní normy termín „% (m/m)“ vyjadřuje hmotnostní zlomek.

POZNÁMKA 2 Shodnost metody byla stanovena pro motorové nafty a jejich směsné složky obsahující
4 % (m/m) až 40 % (m/m) monoaromatických uhlovodíků, 0 % (m/m) až 20 % (m/m) diaromatických
uhlovodíků, 0 % (m/m) až 6 % (m/m) tri+aromatických uhlovodíků, 0 % (m/m) až 26 % (m/m)
polycyklických aromatických uhlovodíků a 4 % (m/m) až 65 % (m/m) celkového obsahu aromatických
uhlovodíků.



POZNÁMKA 3 Tato norma podle úmluvy definuje skupiny aromatických uhlovodíků z určené kolony
kapalinového chromatografu na základě jejich elučních charakteristik vztahujících se k modelovým
aromatickým sloučeninám. Kvantifikace je vnější kalibrací za použití jednoduché aromatické sloučeniny,
která může nebo nemusí být charakteristická pro aromáty každé skupiny aromatických uhlovodíků ve
vzorku. Alternativní techniky a metody mohou klasifikovat a kvantifikovat jednotlivé skupiny
aromatických uhlovodíků odlišně.

POZNÁMKA 4 Methylestery mastných kyselin (FAME) *), jsou-li přítomny, ruší stanovení
tri+aromatických uhlovodíků. Je-li tato metoda používána pro motorovou naftu obsahující FAME,
množství tri+aromátů bude větší, než je odhad.

VÝSTRAHA Používání této normy může zahrnovat nebezpečné materiály, činnosti a zařízení. Účelem
této mezinárodní normy není věnovat se všem bezpečnostním problémům spojeným s jejím
používáním. Je odpovědností uživatele této mezinárodní normy zavést před jejím použitím příslušné
bezpečnostní a zdravotnické postupy a určit vhodnost omezení předpisy.

-- Vynechaný text --


