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Tento dokument (EN 14918:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 335 „Tuhá biopaliva“, jejíž
sekretariát je zajišťován SIS.

Této normě je nutno nejpozději do června 2010 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 června 2010.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu jsou předmětem patentových práv. CEN
[a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých
takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 14918:2005.

VÝSTRAHA – Přísné dodržování všech ustanovení, předepsaných v této normě, by mělo
zamezit vzniku trhlin v tlakové nádobě nebo jejímu roztržení, za předpokladu, že bude
správně sestavena, konstruována a bude ve vyhovujícím mechanickém stavu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých biopaliv při konstantním
objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetru s tlakovou nádobou, kalibrovanou spálením
certifikované kyseliny benzoové.

Výsledek získaný touto metodou je spalné teplo analytického vzorku při konstantním objemu
s celkovou vodou ze zplodin hoření v kapalném stavu. V praxi se biopalivo spaluje za konstantního
(atmosférického) tlaku a voda buď nekondenzuje (ale odchází jako pára ve spalinách) nebo
kondenzuje. Za obou těchto podmínek je účinným teplem výhřevnost paliva při konstantním tlaku. Lze
také používat výhřevnost při konstantním objemu, vzorce pro výpočet obou hodnot jsou uvedeny.

Obecné zásady a postupy pro kalibraci a testování biopaliva jsou uvedeny v hlavním textu, zatím co
ty, které se vztahují na použití specifického typu kalorimetrického přístroje, jsou popsány v přílohách
A až C. Příloha D obsahuje seznam a návody na provádění kalibrace a zkoušek s palivem při použití
specifických typů kalorimetrů. Příloha E udává příklady pro ilustraci některých výpočtů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


