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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 116:2015) 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 února 2016 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 února 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 EN 116:1997.

Významné technické změny oproti předchozí verzi EN 116:

v detailech je popsána automatická metoda vedle původní manuální metody;

změnily se rozsah a přesnost stanovení, založené na evropských kruhových testech, které zahrnují
současná dostupná paliva pro použití ve vznětových motorech. Byly také ověřeny methylestery mastných
kyselin (FAME)NP1) a její směsi s motorovou naftou.

Alternativní technika s použitím lineární chladicí lázně byla vyvinuta jako v EN 16329 [1].

Kruhové testy prováděné pro tuto revizi ukázaly rozdílné hodnoty preciznosti oproti předchozímu
vydání. Studie pokrývá současnou situaci na trhu paliv a zahrnuje také nefosilní složky nebo
biopaliva.

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 pro stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) motorové nafty
a topných olejů pro vytápění domácností (viz 3.1) s použitím automatického zkušebního zařízení.
Manuální zkušební zařízení je možné použít, ale pro rozhodčí účely je povoleno pouze automatické
zkušební zařízení.

Tato evropská norma se vztahuje na methylestery mastných kyselin (FAME) a na destilátová paliva
včetně parafinických paliv pro vznětové motory, která obsahují FAME, aditiva ke zlepšení tekutosti



nebo jiná aditiva pro použití ve vznětových motorech a zařízeních pro vytápění domácností.

Výsledky získané metodou popsanou v této evropské normě jsou vhodné pro odhad nejnižší teploty,
při které bude palivo bez problémů čerpatelné palivovým systémem.

POZNÁMKA V případě motorových naft jsou výsledky obvykle blízké teplotě selhání v provozních
podmínkách s výjimkou případu, když je součástí palivového systému např. palivový filtr, který je
umístěný tak, že je vystaven přímým povětrnostním vlivům, nebo jestliže teplota filtrovatelnosti je
více než 12 °C pod bodem zákalu paliva. Palivové systémy v domácnostech jsou obvykle méně
náročné a často jsou provozovány uspokojivě při teplotách o něco nižších, než jsou výsledky teplot
dosažené zkouškami.

Rozdíly ve výsledcích získaných ze vzorku v dodaném stavu a po zahřívání na 45 °C po dobu 30 min
před filtrací mohou být použity k řešení stížností na neuspokojivé chování za podmínek nízkých
teplot.

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.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


