
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2018/C 7/03)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre 
Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 125 sa vysvetlivka k podpoložkám „2710 19 11 až 2710 19 29 Stredné oleje“ nahrádza týmto znením:

„2710 19 11
až
2710 19 29

Stredné oleje

Pozri doplnkovú poznámku 2 c) k tejto kapitole.

Kerozín sa používa na široké spektrum účelov, napríklad ako palivo do leteckých motorov alebo na 
vykurovanie.

Kerozín je stredný olej s destilačným rozsahom podľa metódy EN ISO 3405 (rovnocennej 
s metódou ASTM D 86) približne od 130 °C do 320 °C.

Obrázky pripojené k tejto vysvetlivke iba orientačne znázorňujú chromatogramy jednej kategórie 
výrobkov, ktoré možno zatriediť do každej z troch príslušných podpoložiek.“

Na strane 125 sa vysvetlivka k podpoložke „2710 19 21 Palivo pre tryskové motory“ nahrádza týmto znením:

„2710 19 21 Palivo pre tryskové motory

Do tejto podpoložky patrí kerozínové palivo pre tryskové motory. Toto palivo pre tryskové motory 
spĺňa podmienky uvedené v doplnkovej poznámke 2 c) k tejto kapitole.

Plynovochromatografický profil kerozínového paliva pre tryskové motory, napríklad najbežnejšie 
používaného paliva pre tryskové motory A-1, je typickým profilom oleja získaného procesom desti
lácie ropy a aj inými petrochemickými procesmi. Dĺžka alkánového reťazca sa pohybuje medzi 10 
a 18 atómami uhlíka. Obsah aromatických uhľovodíkov môže byť až 25 % objemu. Bod vzplanutia 
má zvyčajne pri teplote vyššej ako 38 °C podľa metódy ISO 13736. Teplota tuhnutia obvykle nie je 
vyššia ako –40 °C.

Palivo pre tryskové motory môže obsahovať tieto prísady: antioxidanty, inhibítory korózie, inhi
bítory zamŕzania, indikačné farbivá.

PLYNOVOCHROMATOGRAFICKÝ PROFIL PALIVA PRE TRYSKOVÉ MOTORY A-1 (KEROZÍN) 
SimDis ASTM D 2887 extended (rovnocenná s metódou ISO 3924)

(1) Nariadenie  Rady  (EHS)  č.  2658/87  z  23.  júla  1987  o  colnej  a  štatistickej  nomenklatúre  a  o  Spoločnom  colnom  sadzobníku 
(Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1.
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“

Na strane 127 sa vysvetlivka k podpoložke „2710 19 25 Ostatné“ nahrádza týmto znením:

„2710 19 25 Ostatné

Do tejto podpoložky patrí kerozín iný ako palivo pre tryskové motory. Kerozín tejto podpoložky 
spĺňa podmienky uvedené v doplnkovej poznámke 2 c) k tejto kapitole.

Plynovochromatografický profil „ostatných“ druhov kerozínu je typický pre olej získaný destiláciou 
ropy.

Do tejto podpoložky ďalej patria:

— oleje na svietenie s nízkym obsahom aromatických uhľovodíkov a olefínu, aby sa zabránilo 
vytváraniu sadzí pri spaľovaní;

— oleje s úzkym rozmedzím destilácie, s plynovochromatografickým profilom, ktorý tvorí iba 
zlomok plynovochromatografického obrazu uvedeného ďalej.

V niektorých prípadoch sú prítomné chemické indikačné látky (značkovače).

Z tejto podpoložky sú vylúčené zmesi kerozínu s ostatnými minerálnymi olejmi alebo organickými 
rozpúšťadlami.

PLYNOVOCHROMATOGRAFICKÝ PROFIL KEROZÍNU INÉHO AKO PALIVA PRE TRYSKOVÉ 
MOTORY SimDis ASTM D 2887 extended (rovnocenná s metódou ISO 3924)

“
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Na strane 129 sa vysvetlivka k podpoložke „2710 19 29 Ostatné“ nahrádza týmto znením:

„2710 19 29 Ostatné

Do tejto podpoložky patria stredné oleje iné ako kerozín podpoložiek 2710 19 21 a 2710 19 25. 
Oleje tejto podpoložky spĺňajú podmienky uvedené v doplnkovej poznámke 2 c) k tejto kapitole.

Výrobky tejto podpoložky sa obvykle získavajú jedným alebo viacerými chemicko-fyzikálnymi 
procesmi, ktoré môžu výrazne zmeniť chemické zloženie týchto výrobkov, aby sa stali vhodnými na 
konkrétne použitie v priemysle. V určitých prípadoch možno úpravu molekulárneho zloženia 
týchto výrobkov zistiť pomocou metód GC alebo SimDis, kým pri iných druhoch výrobkov sú 
potrebné presnejšie stanovenia (napr. plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou – 
metóda GC-MS).

Príkladom profilu SimDis týchto olejov je n-parafín tak, ako sa uvádza ďalej.

PLYNOVOCHROMATOGRAFICKÝ PROFIL N-PARAFÍNU SimDis ASTM D 2887 extended 
(rovnocenná s metódou ISO 3924)

Ďalším príkladom výrobkov tejto podpoložky sú výrobky získané viacfázovým procesom, ktorý 
zahŕňa:

— extrakciu lineárnych parafínov,
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— hydrogenáciu rezídua zbaveného parafínov,

— frakčnou destiláciou hydrogenovaného rezídua zbaveného parafínov vo výrobkoch s nižším 
počtom atómov uhlíka v molekulách frakcie.

Tieto výrobky pozostávajú z nasýtených uhľovodíkov, najmä rozvetvených a cyklických, s obsahom 
aromatických uhľovodíkov oveľa nižším ako 1 %. Príklad profilu SimDis pre tento typ výrobkov je 
uvedený ďalej:

ASTM D 2887 extended (rovnocenná s metódou ISO 3924)

Teplota varu (°C)

Retenčný čas (min)

SIMDIS ASTM D 2887 extended, korelácia s metódou ASTM D 86

Predestilované 
množstvo Bod varu Predestilované 

množstvo Bod varu Predestilované 
množstvo Bod varu Predestilované 

množstvo Bod varu

Obj. % °C Obj. % °C Obj. % °C Obj. % °C

Začiatok 
destilácie

234,2 30,0 241,1 70,0 246,5 Koniec 
destilácie

255,9

5,0 240,0 40,0 242,2 80,0 247,0   
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SIMDIS ASTM D 2887 extended, korelácia s metódou ASTM D 86

Predestilované 
množstvo Bod varu Predestilované 

množstvo Bod varu Predestilované 
množstvo Bod varu Predestilované 

množstvo Bod varu

Obj. % °C Obj. % °C Obj. % °C Obj. % °C

10,0 240,9 50,0 243,4 90,0 250,8   

20,0 241,0 60,0 243,8 95,0 254,5   

Výsledkom použitia metódy GC-MS môže byť profil podobný profilu uvedenému ďalej ako príklad:

os x: čas (min.)

os y: relatívna abundancia

Celkový iónový chromatogram (TIC) pri metóde GC-MS

Tento profil bol získaný pri týchto skúšobných podmienkach:

Stĺpec Zebron ZB5-MS (alebo podobné)

Dĺžka stĺpca 30 m

Vnútorný priemer 0,25 mm

Hrúbka filmu 0,25 μm

Hmotnostný rozsah 35 – 600

Zdroj iónov 250 °C

Počiatočný čas 3 min.

Pomer rozdelenia 1:60

Teplota vstrekovača 250 °C

Vstrekový objem 1 μL

Prenosové vedenie 275 °C
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Stĺpec Zebron ZB5-MS (alebo podobné)

Teplotný program:  

Počiatočná teplota 40 °C

Počiatočný čas 3 min.

Sklon 1 2,5 °C/min. do 270 °C

Konečný čas 10 min.

Tento profil vykazuje takúto distribúciu:

POČET ATÓMOV UHLÍKA V MOLEKULÁCH FRAKCIE

 C10 C11 C12 C13 C14 SPOLU

n-parafíny 0,1 0,6 4,8 1 0 6,5

Monometylparafíny 0 1,5 14,2 15,7 1,8 33,2

Iné izoparafíny 0 0,9 10,6 20,1 0,6 32,2

Cykloparafíny 0 1,2 6,1 16,3 0,3 24,0

Dekalín 0,2 2 1,4 0,6 0 4,2

SPOLU 0,3 6,2 37,1 53,7 2,7 100“
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