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Předmluva

Tento dokument (EN 16300:2012) 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 března 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 března 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.

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

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC19/JWG 1. Tento dokument je
samostatná evropská zkušební metoda založená na ustanoveních uvedených v příloze B normy EN
14214:2008 [2]. Některé trhy potřebují úplnou zkušební metodu pro kontrolu FAME v souladu s EN
14214.

Metoda není určena jako náhrada normy EN 14111 [1] (viz také Předmět normy).

Metoda je založena na výsledcích stanovení jednotlivých složek FAME podle normy EN 14103. Na
základě normy EN 14103 mohou být stanoveny estery až do C24 výpočtem. Korelace metod je ve



shodě s opa-
kovatelností stávající zkušební metody.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje postup výpočtu jodového čísla („CIV“ (calculated iodine value) –
jodové číslo výpočtem) methylesterů mastných kyselin (FAME) používaných jako motorové palivo
nebo jako topné palivo pro vznětové motory podle specifikace v EN 14214 [2] nebo jako příměs do
motorových paliv pro vznětové motory podle specifikace EN 590 [3].

Tento postup byl původně popsán v Příloze B normy EN 14214:2008 [2]. Postup výpočtu je nyní
specifikován pro methylestery C14 až C24. Postup výpočtu využívá jako datový vstup výsledky ze
stanovení plynové chromatografie (GC) podle normy EN 14103 jednotlivých methylesterů mastných
kyselin a je založen na doporučeních AOCS Cd 1c – 85 pro stanovení jodového čísla jedlého oleje ze
složení jeho mastných kyselin. Je důležité si uvědomit, že pro stanovení jednotlivých složek FAME se
používá poslední verze normy EN 14103.

POZNÁMKA 1 Zkušenosti z této oblasti a z několika kampaní hodnocení preciznosti v Německu a jinde
ukazují, že výsledky stanovení jodového čísla výpočtem uvedeným zde jsou velmi blízko výsledkům
získaným titrací s Wijsovým činidlem podle normy EN 14111. Zjištěné malé rozdíly byly vždy menší
než reprodukovatelnosti zveřejněné v aktuálním znění normy EN 14111.

Pouze pro informativní účely, ale ne pro případy sporu může být také použita norma EN 14331 [5]
k oddělení obsahu (složek) FAME z nafty, která obsahuje FAME (jako B5, B7, B30 atd.), a použít obsah
jednotlivých složek FAME jako datový vstup pro výpočet uvedený v této evropské normě.

V zásadě je možno analyzovat také další mastné kyseliny. Nicméně, nebyla ověřena ani úzká spojitost
s titrační metodou EN 14111, ani nejsou k dispozici žádné přesné informace pro takovéto rozšíření
rozsahu použití metody.

POZNÁMKA 2 Pro účely této evropské normy se termín „% (m/m)“ používá pro vyjádření hmotnostního
zlomku, m, materiálu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


