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Předmluva

Tento dokument (EN 16576:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 19 Plynná a kapalná paliva,
maziva a příbuzné ropné výrobky, 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 odpovídá požadavkům novely směrnice o kvalitě paliv (FQD, [1]).

Podobná technika je popsaná v EN 16136 [2] pro bezolovnaté benziny.

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.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu založenou na optické emisní spektrometrii s indukčně
vázaným plazmatem (ICP OES) pro stanovení obsahu manganu a obsahu železa v koncentracích od



0,5 mg/l do 7,0 mg/l v motorové naftě, která obsahuje do 10 % (V/V) methylesteru mastných kyselin
(FAME).

UPOZORNĚNÍ – Použití této evropské normy může být spojeno s používáním nebezpečných
materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato evropská norma adresně neupozorňuje na
všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Je odpovědností uživatele této
evropské normy, aby před jejím
použitím provedl vhodná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovil
omezení plynoucí z příslušných předpisů.

POZNÁMKA 1 Obsah manganu a železa vyšší než 7 mg/l je možno měřit po předchozím naředění
vzorku vhodným rozpouštědlem. Pro tento postup však není stanovena preciznost.

POZNÁMKA 2 Pro účely této evropské normy termín „% (V/V)“ vyjadřuje objemový zlomek látky, (?).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


