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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16734+A1 (65 6519) z června 2019.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16734:2016+A1:2018 do soustavy
norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16734+A1 z června 2019 převzala EN 16734:2016+A1:2018
schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá
překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2018. Změny či doplněné a upravené články
jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený
nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16734:2016+A1:2018) 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 května 2019 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 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2018-08-07.

Tento dokument nahrazuje EN 16734:2016.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu [1] uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu. Byl vyvinut ve spolupráci se zástupci těchto institucí.

Tento dokument popisuje novou evropskou normu pro motorovou naftu obsahující do 10,0 % (V/V)
methylesterů mastných kyselin. Toto palivo není vhodné pro všechna vozidla, takže spotřebitelé
a poskytovatelé by před jeho použitím měli konzultovat použití paliva s výrobcem vozidel nebo se
informovat v manuálu.

Byly zahrnuty požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES [2] včetně změn
2003/17/ES [3], 2009/30/ES [4], 2011/63/EU [5] a 2014/77/EU [6]. Norma obsahuje údaje o všech
odkazech na normativní metody zkoušení, aby byly dodrženy požadavky Evropské komise a s tím
spojené ujištění CEN/TC 19, že v aktualizovaných verzích bude vždy uvedena stejná nebo lepší
přesnost a stejná nebo lepší preciznost (viz [4]).

!Označování tohoto výrobku na čerpacích stanicích je ve shodě s požadavky směrnice pro kvalitu
paliv [2] a směrnice pro infrastrukturu alternativních paliv [15]."

Příloha A je normativní a obsahuje údaje o preciznosti generované pro metody zkoušení, které jsou
výsledkem mezilaboratorního zkoušení prováděného pracovními skupinami CEN/TC 19. Mnohé
z těchto metod zkoušení obsažené v této normě byly podrobeny mezilaboratornímu zkoušení ke
stanovení použitelnosti této metody a její preciznosti ve vztahu ke směsím motorové nafty, které
obsahují 10 % (V/V) a více methylesterů mastných kyselin (FAME) z různých zdrojů.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje technické požadavky a metody zkoušení prodávaných a dodávaných
motorových naft B10, tj. pro motorové nafty obsahující do 10,0 % (V/V) methylesterů mastných kyselin
(FAMENP1)). Je použitelná pro paliva pro motorová vozidla se vznětovými motory kompatibilními
s motorovou naftou B10.

POZNÁMKA 1 Tento produkt je povolen v Evropě [4], ale vnitrostátní právní předpisy mohou
stanovit další podmínky či pravidla týkající se nebo dokonce zakazující uvádění na trh nebo
distribuce produktu.

POZNÁMKA 2 V této evropské normě platí odchylky typu A (viz příloha B).

POZNÁMKA 3 Pro účely této evropské normy termíny „% (m/m)“ a „% (V/V)“ vyjadřují hmotnostní
zlomek, respektive objemový zlomek.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1*)      ČSN EN ISO 4259:2007, která přejímala EN ISO 4259:2006, byla zrušena z důvodu
nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

2*)      ČSN EN ISO 4264:2008, která přejímala EN ISO 4264:2007, byla zrušena z důvodu
nahrazení evrospké normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

3*)      ČSN EN ISO 5165:1999, která přejímala EN ISO 5165:1998, byla zrušena z důvodu
nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Z anglického fatty acid methyl esters.


