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Corrigendum 

ČSN 65 6691 Ropné výrobky – Topné oleje na bázi odpadních olejů – Technické požadavky a metody 
zkoušení z července 2014 se opravuje takto: 

Kapitola 3 se nahrazuje takto: 

3.1 
topný olej na bázi odpadních olejů  
olej vyrobený přepracováním odpadních olejů určený pro výrobu tepla 

3.2 
přepracování upotřebených olejů pro energetické účely   
technologie zaměřená zejména na odstranění vody a mechanických nečistot za zvýšené teploty, úpravu viskozitních 
a nízkoteplotních vlastností sbíraných odpadních olejů  

POZNÁMKA 1 k heslu Součástí přepracování je výběr vhodných typů odpadních olejů tak, aby byly splněny všechny poža-
dované kvalitativní ukazatele včetně ukazatelů stanovených vyhláškou Ministerstva životního prostředí v aktuálním znění pro 
paliva pro energetické účely. 

Článek 4.4 se nahrazuje tímto textem: 

4.4 Topné oleje podle této normy se vyrábí přepracováním vhodných typů odpadních průmyslových a automobilových 
olejů. Takto vyrobené topné oleje nesmí obsahovat více než 5 mg/kg (podle ČSN EN 12766-1 a ČSN EN 12766-2) 
celkově polychlorovaných aromatických uhlovodíků nebo jejich derivátů, zejména PCB, PCP, PCT, a při jejich 
spalování nesmí vznikat jiné nebo větší emise než při spalování topných olejů podle ČSN 65 7991. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
 
 
ČSN 65 6691 OPRAVA 1 
 
 Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2017, 2 strany 
501854 Cenová skupina 998 

+!5J6BD5-abifed! 


