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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-08-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-
CENELEC 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 CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 10370:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 28 Ropné výrobky
a maziva ve spolupráci s 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 května 2015 udělit 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 května 2015.

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 ISO 10370:1995.

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.

Oznámení o schválení

Text ISO 10370:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 10370:2014 bez jakýchkoliv modifikací.
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UPOZORNĚNÍ  –  Použití  této  mezinárodní  normy  může  být  spojeno  s  používáním
nebezpečných materiálů, pracovních postupů, zařízení a situací. Tato mezinárodní norma
adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je
odpovědností  uživatele této normy,  aby před jejím použitím provedl  vhodná opatření
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovil omezení plynoucí z přísluš-
ných předpisů.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení množství karbonizačního zbytku v rozmezí od
0,10 % (m/m) do 30,0 % (m/m) zbylého po odpaření a tepelném rozkladu ropných výrobků za
určených podmínek.

POZNÁMKA 1 Hodnota karbonizačního zbytku slouží jako přiblížení náchylnosti ropných výrobků
k tvorbě karbonových úsad za podobných podmínek degradace a může být užitečná k posouzení
relativní náchylnosti k tvorbě karbonu u výrobků stejné třídy. V tomto případě musí být interpretovány
výsledky obezřetně.

Pro výrobky, které poskytují zbytek vyšší než 0,10 % (m/m), jsou výsledky zkoušky rovnocenné
výsledkům získaným zkouškou stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku (viz ISO 6615[1])
v rozmezí od 0,10 % (m/m) do 25,0 % (m/m) (podrobnosti viz příloha A).

Tuto mezinárodní normu lze také použít pro ropné výrobky, které obsahují převážně předestilovaný
materiál, a které mohou poskytovat karbonizační zbytek menší než 0,10 % (m/m). U takových
materiálů je před analýzou připraven 10% (V/V) destilační zbytek postupem popsaným v 7.3.1 a 7.3.2.

Obě popelotvorné složky, které jsou definovány v ISO 6245[2], a netěkavé přísady přítomné ve vzorku
zvyšují hodnotu karbonizačního zbytku a jsou zahrnuty do celkové hodnoty uváděné v protokolu.



POZNÁMKA 2 Přítomnost organických nitrátů obsažených v určitých destilovaných palivech způsobuje
abnormálně vysoké hodnoty karbonizačního zbytku. Přítomnost alkylnitrátů v palivu se může zjistit
podle ISO 13759[3].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


