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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 20884:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 28 Ropné výrobky
a příbuzné
výrobky, paliva a maziva z přírodních nebo syntetických zdrojů ve spolupráci s technickou komisí
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 dubna 2020 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 dubna 2020.

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 nahrazuje EN ISO 20884:2011.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdruže-
ním volného obchodu.

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

Oznámení o schválení

Text ISO 20884:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 20884:2019 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů
a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 28 Ropné výrobky a příbuzné výrobky, paliva
a maziva z přírodních nebo syntetických zdrojů.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 20884:2011), které bylo technicky
revidováno. Hlavní změny v porovnání s předcházejícím vydáním jsou následující:

–    rozšíření předmětu normy o hydrogenované rostlinné oleje (HVO)NP1) a syntetická paliva
„zkapalněné uhlovodíky ze zemního plynu“ (GTL)NP2);

–    vložení konkrétních kroků postupu pro přístroje používající monochromatickou excitaci.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html


UPOZORNĚNÍ – Použití tohoto dokumentu může být spojeno s používáním nebezpečných
materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tento dokument adresně neupozorňuje na
všechny bezpečnostní problémy spojené s jeho použitím. Je odpovědností uživatelů tohoto
dokumentu, aby před jeho použitím provedli vhodná opatření z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví pracovníků a splnili další vhodné požadavky za tímto účelem.

1 Předmět normy
Tento dokument popisuje zkušební metodu vlnově-disperzní rentgenové fluorescence (WDXRF)NP3)
pro stanovení obsahu síry od 5 mg/kg do 500 mg/kg v kapalných homogenních motorových palivech
s maximálním obsahem kyslíku 3,7 % (m/m). Tento rozsah výrobků zahrnuje:

–    motorové nafty obsahující do 30 % (V/V) methylesterů mastných kyselin (FAME)NP4),

–    automobilové benziny obsahující do 10 % (V/V) ethanolu,

–    syntetická paliva jako například hydrogenované rostlinné oleje (HVO) a zkapalněné uhlovodíky ze
zemního plynu (GTL) s obsahem síry v rozmezí od 5 mg/kg do 45 mg/kg.

Výrobky s vyšším obsahem kyslíku vykazují významné vlivy matrice, např. čisté FAME používané
jako bionafta. Přesto však mohou být čisté FAME analyzovány, pokud se postupuje podle
odpovídajících postupů (viz 5.3 a 8.1).

Další produkty mohou být analyzovány touto zkušební metodou, ačkoli preciznost pro produkty jiné,
než uvedené, nebyla stanovena.

POZNÁMKA 1 Obsahy síry vyšší než 500 mg/kg lze stanovit po naředění vzorku. Avšak pro tyto
naředěné vzorky nebyla stanovena preciznost.

POZNÁMKA 2 Pro účely tohoto dokumentu vyjadřují „% (m/m)“ a „% (V/V)“ hmotnostní zlomek
w a objemový zlomek j
materiálu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Z angl. „hydrotreated vegetable oil“.

NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Z angl. „gas to liquid“.

NP3)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Z angl. „wavelength-dispersive X-ray fluorescence“.

NP4)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Z angl. „fatty acid methyl esters“ (methylestery mastných
kyselin).


