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Příloha A – Výsledky měření umělé stárnutí 

 
Nepoužitý olej      

        Tlak: 98,7 kPa 

měření č.1        Teplota: 24,0 °C 

        Vlhkost: 34,6 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 272,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 273,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 273,0 °C 

        

        Tlak: 98,7 kPa 

měření č.2        Teplota: 24,0 °C 

        Vlhkost: 34,6 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 271,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 272,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 272,0 °C 

        

        Tlak: 98,7 kPa 

měření č.3        Teplota: 24,0 °C 

        Vlhkost: 34,6 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 269,2 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 270,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 270,0 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 271,7 °C    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

        

        

Vzorek č.1      

        Tlak: 97,5 kPa 

měření č.1        Teplota: 23,8 °C 

        Vlhkost: 26,4 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 262,0 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 263,3 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 263,5 °C 

        

        Tlak: 97,5 kPa 

měření č.2        Teplota: 23,8 °C 

        Vlhkost: 26,4 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 258,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teoloty vzplanutí na 101,3 kPa: 259,4 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 259,5 °C 

        

        Tlak: 97,5 kPa 

měření č.3        Teplota: 23,8 °C 

        Vlhkost: 26,4 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 264,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 265,4 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 265,5 °C 
 
  střední hodnota: 262,8 °C    

 
      



 II 

Vzorek č.2 

        Tlak: 100,2 kPa 

měření č.1        Teplota: 22,9 °C 

        Vlhkost: 28,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 261,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 261,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 261,5 °C 

        

        Tlak: 97,5 kPa 

měření č.2        Teplota: 23,8 °C 

        Vlhkost: 26,4 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 257,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 258,3 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 258,5 °C 

        

        Tlak: 97,5 kPa 

měření č.3        Teplota: 23,8 °C 

        Vlhkost: 26,4 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 259,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 260,3 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 260,5 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 260,2 °C    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

        

        

Vzorek č.3       

        Tlak: 97,5 kPa 

měření č.1        Teplota: 23,8 °C 

        Vlhkost: 26,4 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 259,0 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 260,3 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 260,5 °C 

        

        Tlak: 98,2 kPa 

měření č.2        Teplota: 23,2 °C 

        Vlhkost: 32,8 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 259,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 260,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 260,0 °C 

        

        Tlak: 98,2 kPa 

měření č.3        Teplota: 23,2 °C 

        Vlhkost: 32,8 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 257,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 258,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 258,0 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 259,5 °C    

 

 

 



 III 

 
Vzorek č.4      

        Tlak: 98,2 kPa 

měření č.1        Teplota: 23,2 °C 

        Vlhkost: 32,8 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 257,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 258,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 258,0 °C 

        

        Tlak: 100,2 kPa 

měření č.2        Teplota: 22,9 °C 

        Vlhkost: 28,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 256,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 256,6 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 256,5 °C 

        

        Tlak: 100,2 kPa 

měření č.3        Teplota: 22,9 °C 

        Vlhkost: 28,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 256,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 256,6 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 256,5 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 257,0 °C    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

        

        

Vzorek č.5      

        Tlak: 100,2 kPa 

měření č.1        Teplota: 22,9 °C 

        Vlhkost: 28,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 258,0 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 258,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 258,5 °C 

        

        Tlak: 100,2 kPa 

měření č.2        Teplota: 22,9 °C 

        Vlhkost: 28,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 257,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 257,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 257,5 °C 

        

        Tlak: 100,2 kPa 

měření č.3        Teplota: 22,9 °C 

        Vlhkost: 28,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 255,2 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 255,6 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 255,5 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 257,2 °C    

 



 I 

 

Příloha B – Výsledky měření fritování 
 

Nepoužitý olej       

        Tlak: 98,7 kPa 

měření č.1        Teplota: 24,0 °C 

        Vlhkost: 34,6 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 272,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 273,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 273,0 °C 

        

        Tlak: 98,7 kPa 

měření č.2        Teplota: 24,0 °C 

        Vlhkost: 34,6 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 271,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 272,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 272,0 °C 

        

        Tlak: 98,7 kPa 

měření č.3        Teplota: 24,0 °C 

        Vlhkost: 34,6 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 269,2 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 270,1 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 270,0 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 271,7 °C    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

        

        

Vzorek č.1       

        Tlak: 100,3 kPa 

měření č.1        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 28,0 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 269,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 269,6 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 269,5 °C 

        

        Tlak: 100,3 kPa 

měření č.2        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 28,0 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 269,0 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 269,4 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 269,5 °C 

        

        Tlak: 100,3 kPa 

měření č.3        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 28,0 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 267,4 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 267,9 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 268,0 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 269,0 °C    



 II 

 
Vzorek č.2       

        Tlak: 100,3 kPa 

měření č.1        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 28,0 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 269,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 269,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 269,5 °C 

        

        Tlak: 100,3 kPa 

měření č.2        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 28,0 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 269,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 269,6 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 269,5 °C 

        

        Tlak: 100,3 kPa 

měření č.3        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 28,0 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 269,0 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 269,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 269,5 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 269,5 °C    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

        

        

Vzorek č.3       

        Tlak: 100,0 kPa 

měření č.1        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 33,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 266,0 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 266,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 266,5 °C 

        

        Tlak: 100,0 kPa 

měření č.2        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 33,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 268,0 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 268,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 268,5 °C 

        

        Tlak: 100,0 kPa 

měření č.3        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 33,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 266,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 266,6 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 266,5 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 267,2 °C    

 

 



 III 

 

 
Vzorek č.4       

        Tlak: 100,0 kPa 

měření č.1        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 33,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 267,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 267,6 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 267,5 °C 

        

        Tlak: 100,0 kPa 

měření č.2        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 33,2 % 

 Hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 267,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 267,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 267,5 °C 

        

        Tlak: 100,0 kPa 

měření č.3        Teplota: 21,7 °C 

        Vlhkost: 33,2 % 

 hodnota teploty vzplanutí za atmosférického tlaku: 267,1 °C 

 Zkorigovaná hodnota teploty vzplanutí na 101,3 kPa: 267,5 °C 

 Zkorigovaná a zaokrouhlená hodnota dle normy: 267,5 °C 

  
 
      

  střední hodnota: 267,5 °C    
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Příloha C – Specifikace řepkového oleje APETOL 
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Příloha D – Odborný posudek řepkového oleje APETOL 

 

 


