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V roce 2005 tehdejší šéf značky Volkswagen 
Wolfgang Bernhard rozhodl o vývoji vznětových 
motorů pro severoamerický trh. Tímto úkolem 
pověřil Rudolfa Krebse. Výsledkem bylo poznání, 
že splnit americké emisní standardy týkající se NOx 
může jen Selektivní katalytická redukce s roztokem 
močoviny AdBlue, znamenající zvýšení ceny o 300 
eur.

V lednu 2007 Bernhard opustil Volkswagen. Po 
příchodu Martina Winterkorna do vedení VW byl 
Krebs uvolněn pro jiné úkoly a vedením vývoje 
motorů byli pověřeni Ulrich Hackenberg a Wolfgang 
Hatz. Už v roce 2007 společnost Bosch upozornila 
Volkswagen, že jí dodaný software je určen jen k 
vývojovým účelům a nesmí být použit u sériových 
vozů.

Od srpna 2008 (tzn. od modelového roku 2009) 
Volkswagen v USA zahájil novou strategii spojenou 
s reklamní kampaní Clean Diesel  s „čistými“ 
turbodiesely jako alternativou k mnohem dražšímu 
hybridnímu pohonu. Nová Jetta 2009 s motorem 
2,0 TDI EA189 bez SCR slibovala snížení spotřeby 
o 30 % proti předchozí generaci, v dálničním cyklu 
byla dokonce lepší než hybridní Toyota Prius. Šlo o 
první osobní vůz se vznětovým motorem schválený 

k provozu ve všech 50 státech Unie. Laboratorně 
změřené emise umožňovaly kupujícím získat 
daňovou úlevu 1300 USD určenou pro nízkoemisní 
vozidla. Jetta 2009 za to získala titul Zelené auto 
roku.

Volkswagen v USA rozšířil použití motoru 2,0 TDI 
EA189 i na Beetle, Passat a Golf. Stejný motor od 
modelového roku 2010 dostalo i Audi A3, které 
rovněž získalo titul Zelené auto roku.

Roku 2011 se Volkswagen odmítl připojit k 
automobilkám, které oponovaly rozhodnutí 
presidenta Obamy omezit průměrnou spotřebu 
všech prodávaných vozidel do roku 2025 na 4,3 
l/100 km, protože věřil tomu, že tento požadavek se 
svými vznětovými motory dokáže splnit.

V roce 2011 Hatz odešel do čela vývoje motorů 
Porsche. V témže roce skupina techniků Volkswagenu 
upozornila vedení společnosti, že používané metody 
ovlivňování měření emisí jsou ilegální. 

V roce 2012 Volkswagen v USA představil druhou 
generaci svých vznětových motorů, všechny 
vybavené SCR. Šéf vývoje Hackenberg se v roce 
2013 vrátil k Audi. 

Dieselgate do detailu: co bylo na počátku
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V roce 2013 výzkumníci z Mezinárodního výboru 
pro čistou dopravu ICCT podrobili testům 32 vozidel 
plnících standard Euro 6 resp. americký ekvivalent 
EPA Tier 2 Bin 5. Jednalo se o první systematickou 
analýzu emisí v reálném provozu pomocí velmi 
přesných měřicích metod. Výsledky byly zveřejněny 
v říjnu 2014. 
Vyplývá z nich, že 
testovaná vozidla 
s e d m i n á s o b n ě 
překračují limity 
NOx stanovené 
Euro 6 - v provozu 
vykazují v průměru 
560 mg/km namísto 
povolených 80 
mg/km. Některá z 
vozidel vybavená 
systémem SCR 
ale vykazovala 
hodnoty nižší, 
než požaduje 
norma, takže po 
technické stránce 
jsou tyto standardy 
splnitelné. Zpráva 
n e s p e c i f i k u j e 
v ý s l e d k y 
j e d n o t l i v ý c h 
modelů ani značek.

ICCT se spojil s universitou West Virginia, aby v 
reálném provozu prověřila dodržování přísnější 
americké normy. Výsledek byl šokující - Volkswagen 
Jetta (nejprodávanější model značky v USA) 
překračoval limit 15x až 35x a Volkswagen Passat 
5x až 20x, jen BMW X5 limit splnilo. Výzkumníci 
informovali Agenturu pro ochranu ovzduší EPA a 
Kalifornskou radu pro ochranu ovzduší CARB. Ty 
zahájily vlastní šetření a vyzvaly Volkswagen aby 
podal vysvětlení.

V prosinci 2014 Volkswagen nabídl, že u 482 000 
vozidel v USA přestaví software. EPA a CARB svolily 
se svolávací akcí. Pro modelový rok 2015 Volkswagen 
uvedl v USA 3. generaci vznětových motorů a motor 
EA189 byl nahrazen motorem EA288.

V květnu 2015 CARB začala prověřovat účinnost 
svolávací akce. Zjistilo se, že došlo ke zlepšení, 
ovšem nikoliv dostatečnému, takže vozidla i nadále 
neplnila emisní standard NOx. V červenci CARB 
seznámil s výsledky svých měření EPA a Volkswagen. 
Volkswagen pod hrozbou zákazu prodeje vozidel 

s turbodiesely 
přiznal, že v 
letech 2009 až 
2015 používal 
nastavení motorů 
umožňující, aby 
byly emisní limity 
plněny pouze při 
měřicím cyklu 
a poté 3. září 
oznámil EPA a 
CARB, že v jeho 
vozech je software 
u m o ž ň u j í c í 
ovlivnit výsledky 
měření emisí. 

EPA 18. září vydala 
oficiální zprávu, 
že Volkswagen 
používá ve vozech 
p o h á n ě n ý c h 
turbodiese lem 
2,0 TDI software 
u m o ž ň u j í c í 

detekovat měření emisí a při tom změnit parametry 
motoru tak, aby byly splněny emisní limity. V 
normálním provozu se toto omezení vypnulo. 
EPA přiznala, že se jí nepodařilo zjistit, jak systém 
funguje, pouze to, že takovéto zařízení je ve vozech 
nainstalováno.

Volkswagen přiznal, že turbodieselů vybavených 
software umožňujícím manipulaci s výsledky měření 
emisí bylo dodáno okolo 11 milionů, a to nejen v 
USA, ale i v jiných částech světa, především v Evropě 
ve vozech značek Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. 

Dieselgate do detailu: Laboratoř a realita

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


- Podíl vozů poháněných vznětovými motory 
(turbodiesely) v USA se v kategorii lehkých vozidel 
včetně Light trucks, tedy pick-upů, SUV a MPV, 
pohybuje okolo 4 %. Přitom 70 % z tohoto počtu 
je od Volkswagenu. Turbodiesely v USA představují 
okolo 20 % prodeje Volkswagenu.

- Důvodem pro použití odlišné provozní charakteristiky 
motoru EA189 v běžném provozu, tzn. „vypnutí“ režimu 
používaného při laboratorním testu, bylo dosažení 
lepších dynamických vlastností. Od modelového roku 
2012, tedy od zavedení SCR, se přidala potřeba snížit 
spotřebu kapaliny AdBlue, aby tyto vozy nemusely 
do servisu po 5000 mílích (8000 km), ale až po ujetí 
10 000 mil (16 000 km), tedy ve stejném intervalu, 
jaký je v USA běžný pro výměnu oleje.

- Standard EPA Tier 2 Bin 5 a kalifornský CARB LEV-
II povolují pro motor 2,0 TDI emise NOx 43 mg/
km. Evropský standard Euro 6, platný pro nově 
homologovaná osobní auta od 1. září 2014 a pro 
všechna v rámci EU nově prodávaná auta od 1. září 
2015, stanoví pro vznětové motory maximální emise 
NOx 80 mg/km (pro zážehové 60 mg/km), Euro 5 
požadoval od září 2009 180 mg/km, Euro 4 od ledna 
2005 250 mg/km a Euro 3 500 mg /km. Předchozí 
emisní normy neměly pro NOx omezení. 

- Škoda Auto ukončila výrobu vozů s motory Euro 5 
pro evropské trhy v květnu 2015, tedy tři měsíce před 
zákazem jejich prodeje v EU.

- Využití ilegálního software, které bylo instalováno u 
vozů značek Volkswagen, Audi, Škoda a Seat, je pro 
manipulaci měření emisí podle evropských standardů 
možné, ale zatím nebylo prokázáno. 

- Německé ministerstvo dopravy i eurokomisařka pro 
vnitřní trh, průmysl a podnikání  Elzbieta Bieńkowska 
uvádějí, že nemají žádné důkazy o tom, že by nějaké 
jiné automobilky než Volkswagen manipulovaly 
zkoušky emisí.

- Snahu EU změnit nevyhovující měřicí cyklus NEDC a 
nahradit jej měřením bližším reálnému provozu WLTC 
od roku 2011 blokuje Německo. Původně schválený 
rok změny 2015 byl posunut na rok 2017, poté na 
rok 2021 a i o tomto termínu Spolkové ministerstvo 
dopravy v září tvrdilo, že je nereálný.

- Při kontrole emisí u STK se emise NOx neměří.

Dieselgate do detailu: důležitá fakta
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Nová zimní pneumatika Goodyear UltraGrip Performance 
Goodyear představuje nové, vysoce výkonné zimní pneumatiky UltraGrip Performance. 
Nabízejí vynikající přilnavost a ovladatelnost, které umožňují jízdu v nejrůznějších zimních 
povětrnostních podmínkách - na sněhu, v rozbředlém sněhu i na ledu. Nová pneumatika 
disponuje optimalizovaným uspořádáním příčných drážek se systémem tvarových 
zámků, což vedlo k dosažení vynikajícího záběru a skvělé ovladatelnosti za všech zimních 
podmínek. Hydrodynamické drážky zvyšují odolnost proti aquaplaningu a stabilitu 
na mokrých nebo rozbředlým sněhem 
pokrytých silnicích. Čtvercová styčná 
plocha s  rovnoměrnějším rozložením tlaku 
zlepšuje výkonnost na suchých i mokrých 
silnicích. Ve srovnání s konkurenčními 
výrobky nabízejí nové pneumatiky o 3 % 
kratší brzdnou dráhu na sněhu.   
více na www.autoweek.cz

Škoda Fabia Combi ScoutLine
S variantou Fabia Combi ScoutLine Škoda 
počátkem roku 2016 dále rozšíří nabídku 
outdoorových verzí. Škoda Fabia Combi 
ScoutLine dostane plastové nástavce 
předních a zadních nárazníků. Prahy a 
podběhy jsou rovněž chráněny plastovými 
kryty lakovanými černým strukturním lakem. 
Nové prvky jsou lakované matně černou a 
reflexní stříbrnou barvou. Robustnější vzhled 
doplňují mlhové světlomety a střešní nosič. 

Kola z lehkých slitin jsou 16“ nebo 17“. Zákazníci si budou moci vybrat ze tří zážehových 
motorů (55 kW, 66 kW a 81 kW) a tří vznětových (55 kW, 66 kW a 77 kW).
více na www.autoweek.cz

PŘEKLADY
z angličtiny a do angličtiny
Zaměřením na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.

rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství 
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

http://www.autoweek.cz
http://www.autoweek.cz


Registrace nových vozidel
Registrace nových osobních automobilů za první tři čtvrtletí vzrostly oproti loňsku o 
20,88 %, konkrétně z 141 470 na 171 010 vozů, tj. o 29 540 vozů. Zářijový růst o 14,5 % ale 
byl podstatně nižší než v předchozích měsících. Pokud bychom odečetli krátkodobé 
registrace (např. vozidla vyvezená do šesti měsíců), tak by nárůst činil 20,3 %. Podíl 
firemních vozidel tvořil 74,5 % a privátních 25,5 %. Soukromníci si tedy pořídili 43 607 
aut, zatímco vloni to při podílu 27,8 % bylo 39 329 vozů, tzn. meziroční nárůst je 10,9 %. 
Ovšem v roce 2011 si soukromníci za devět měsíců nechali zaregistrovat 50 560 vozů! 
Tento poměr ale ovlivňují vozy kupované soukromníky na operativní leasing, které se 
registrují jako firemní. Růst prodeje firemních automobilů podporuje růst HDP, který 
je do značné míry umožněn dočerpáváním zdrojů z eurofondů, což mnoha firmám 
umožňuje víc investovat.
Registrace dovážených ojetých osobních automobilů letos vzrostly o 23,8 %, přičemž 
podíl vozidel starších 10 let činí již 47,5 % a bylo dovezeno 12 910 vozů starších 15 let! 
Celkem bylo za 9 měsíců dovezeno 112 606 ojetých vozů (v roce 2014 to bylo za stejné 
období jen 90 956 vozidel. 
více na www.autoweek.cz

Co si o vlastnictví osobních aut 
myslí studenti v ČR? 
Společnost Pricewaterhouse 
Coopers Česká republika usku-
tečnila průzkum mezi studenty 
převážně ekonomických vyso-
kých škol. 
Z průzkumu vyplývá, že jen dvě 
třetiny z vysokoškoláků si chtějí do 
dvou let koupit nové auto. 
Desetina si ho chce dlouhodobě 
pronajmout či sdílet v rámci 
komunity a také takřka desetina 
očekává, že dostane auto od 
svého zaměstnavatele.
Překvapující je,  že 15 %  z čes-
kých studentů nemá zájem auto 
vlastnit, ale chtějí si jej v případě 
potřeby půjčovat. To je pozoruhodný údaj, protože autopůjčovny u nás nejsou na 
takový růst zájmu připraveny a v nabídce půjčoven není dostatečný počet automobilů.
více na www.autoweek.cz
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Land Rover vyvíjí „průhledný“ přívěs
Land Rover vyvíjí koncept systému 
„průhledného“ přívěsu Transparent 
Trailer, který odstraní mrtvé úhly, které 
vznikají při jeho tažení. Tento průhled 
řidiči umožňuje jasně vidět vozidla 
přijíždějící zezadu a pomáhá mu 
s výhledem při manévrování. Obrazy z  
kamer na zádi auta a karavanu nebo 
přívěsu jsou spojeny a vytvářejí dojem, 
že přívěs za vozem je průhledný. 
Systém Cargo Sense zase umožňuje sledování nákladu uvnitř vozu. Dokáže na 
přístrojovou desku vyslat řidiči upozornění, že je s nákladem něco v nepořádku ještě 
dříve, než se situace vyostří. Záběr z kamery umístěné v přívěsu je možné vidět i na 
dálku prostřednictvím chytrého telefonu.
více na www.autoweek.cz

Suzuki rozšiřuje nabídku modelu 
Vitara
Nabídku SUV Suzuki Vitara 
na českém trhu rozšiřují dvě 
technické novinky. Verze Vitara 
S se zcela novým přeplňovaným 
motorem s přímým vstřikováním 
benzinu a variabilním časováním 
sacích ventilů BoosterJet 1,4 l 
nabízí nejvyšší výkon 103 kW a 
točivý moment 220 N.m. Vitara 
S s pohonem předních kol má v 
kombinovaném cyklu spotřebu 
5,2 l/100 km, verze s pohonem 
všech kol AllGrip spotřebuje 5,4 

l/100 km. Cena nové Vitary 1,4 S 2WD začíná na 489 900 Kč, verze 4WD na 537 900 Kč.
Nová šestirychlostní dvouspojková převodovka vlastní konstrukce s označením TCSS je 
určena výhradně pro variantu Vitary poháněnou vznětovým motorem 1,6 DDiS/88 kW, 
a to jak s pohonem předních kol, tak i ve verzi 4x4 AllGrip. 
více na www.autoweek.cz

Další témata 41. týdne na www.autoweek.cz:
Nanogenerátor v pneumatikách bude dobíjet elektromobily
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Porsche Praha-Prosek dodá vozy Policii ČR
Porsche Praha-Prosek zvítězila ve výběrovém řízení Policie ČR na dodání 
užitkových vozů v rámci projektu Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení 
mimořádných událostí, který spolufinancuje Evropská unie. Celková dodávka 
automobilů ve speciální úpravě pro účely Policie ČR činí 125 vozů Volkswagen 
T5 a 50 vozů Volkswagen Amarok. 
Projekt Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí 
zahrnuje pořízení speciální techniky a vybavení, které bude používáno na celém 
území České republiky v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných 
událostí včetně technologických a přírodních katastrof, zejména povodní.
více na www.autoweek.cz
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AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat 
z www.autoweek.cz.
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Autoservis číslo 09/2015

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket. Hlavním 
tématem je obchodování s ojetými auty v 
ČR. 

Z obsahu čísla:
Auta ohrožovaná hackery
Dacia Sandero - za volantem, kalkulace 
nákladů a motor 0,9 TCe
Průzkum Arvalu o firemních autoparcích

Předplatné nebo objednávky jednotlivých 
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725 
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně 
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Nissan Leaf - bestseller pod napětím 
Automobil jako řidič 3. - umělá inteligence na čtyřech kolech
Active City Brake ve vozech Peugeot
Nemrznoucí chladicí kapaliny
Motorsport: WEC 6 hodin Fuji

http://www.oldtimermagazin.cz


Nissan Leaf není elektromobil, u něhož byl nahra-
zen spalovací motor elektromotorem. Konstruktéři 
zužitkovali odlišné prostorové požadavky pohonné 
jednotky a tomu uzpůsobili celkový koncept. Proto 
poskytuje dostatek místa pro pohodlné cestování a 
zavazadlový prostor o objemu 370 l. 

Elektromotor má velmi příjemnou charakteristiku s 
velkým točivým momentem 254 N.m od nulových 
otáček až do 3008/min. Energie v lithio-ionových 
akumulátorech o kapacitě 24 kWh za optimálních 
podmínek teoreticky postačuje na ujetí 199 km. 

S Leafem se jezdí velmi příjemně rychlostí do 80 km/h. 
Nad tuto hranici nebo při stoupání ukazatel spotřeby 
elektrické energie ukazuje dramatický růst a vaší jedi-
nou starostí je, zda dojedete do cíle. Naopak při jízdě z 
kopce rekuperace dojezd prodlouží. Pokud jezdíte po 
známé trase, můžete si užívat přednosti elektrického 
pohonu. Jakmile se vydáte do neznámého terénu, je 
při delší cestě hlavní starostí hlídání stavu akumuláto-
ru a případná objížďka cestu změní v drama. Pomocí 
rekuperace a tzv. plachtění, tedy setrvačné jízdy bez 
pohonu, ale lze ujet i dlouhé vzdálenosti a dá pře-
konat hranice 200 km. 

Na kvalitní silnici je Leaf velmi pohodlný. Jenže 
nežijeme v Kalifornii a na nerovnosti českých silnic 
reaguje dost tvrdými a hlučnými nárazy. Vynikající 
aerodynamika eliminuje aerodynamický hluk, ale v 
horkých dnech vyžaduje intenzivnější větrání, pokud 
nechcete plýtvat energií na pohon klimatizace.

Cena Nissanu Leaf je 715 300 Kč, což za tento prak-
tický, dobře vybavený hatchback s velmi nízkými 
provozními náklady není špatná cena. Na vůz se 
poskytuje standardní tříletá záruka (resp. na 100 000 
km), na elektroinstalaci a kapacitu akumulátorů je 
záruka 5 let. 

Nissan Leaf - bestseller pod napětím

více na
www.autoweek.cz
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Automobil jako řidič 3. - umělá inteligence na čtyřech kolech

Bosch na německé dálnici A81 a na americké I280 
demonstruje, co je technicky realizovatelné již dnes. 
Inženýři na veřejných komunikacích jezdí v režimu 
zcela automatizované jízdy od začátku roku 2013. 
Začínali se zkušebními vozidly na bázi BMW řady 
3 Touring, od poloviny roku 2015 také s vozy Tesla 
Model S. Během testovacích jízd na veřejných komu-
nikacích už bylo ujeto přes 10 000 km.

Vozidla se pohybují v silničním provozu samočinně 
- zrychlují, brzdí, předjíždějí… O tom, kdy zapnou 
ukazatele směru a přejedou do vedlejšího jízdního 
pruhu, rozhodují zcela sama v závislosti na dopravní 
situaci. Základem pro rozhodování je přesný obraz 
okolí vozidla, vytvářený z dat senzorů. S veškerými in-
formacemi řídicí jednotka vypočítává chování ostat-
ních účastníků silničního provozu a na jejich základě 
se rozhoduje o strategii jízdy zcela automatizovaně 
řízeného vozidla. 

Zkušební vozidla musela být přestavěna, aby byla 
schopna převzít řízení. Bosch investoval 1400 pracov-

ních hodin do výbavy vozidel Tesla, do nichž bylo nově 
položeno 1300 metrů kabelů a nově namontováno 50 
nových komponent. To má své opodstatnění, protože 
zcela automatizovaně řízená vozidla musejí bezpečně 
fungovat za všech okolností, i při poruše nějaké kom-
ponenty.

Zkušební vozidla Tesla jsou například vybavena jak 
elektromechanickým posilovačem brzdové soustavy 
iBooster, tak ESP. Oba systémy Bosch dokážou vozid-
lo zpomalovat nezávisle na sobě, aniž by řidič mu-
sel zasahovat. Také zásobování elektrickou energií a 
řídicí jednotky jsou zdvojené. 

Funkce zcela automatizovaného řízení změní ovládání 
vozidla a vyžádá si přechod na moderní koncepty 
komunikace mezi řidičem a vozidlem. Řidič musí mít 
možnost intuitivního vnímání a ovládání celého sys-
tému. Bosch již nabízí atraktivní řešení i v této oblasti. 
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Active City Brake ve vozech Peugeot

Systém Active City Brake byl ve vozech Peugeot poprvé 
uveden v rámci modernizace modelu 208 v červnu 2015. 
Krátce poté jím byl vybaven také model Peugeot 108 a 
od listopadu 2015 jím bude disponovat i modelová řada 
Peugeot Partner.

Active City Brake, tj. systém automatického nouzového 
brzdění v městském provozu v případě rizika srážky, 
umožňuje v podmínkách městského provozu s vozidly 
pohybujícími se rychlostí do 30 km/hod v těsné blízkosti 
za sebou předejít nehodě nebo snížit její závažnost 
v případě, že řidič nezasáhne.

Laserový snímač malého dosahu (Lidar) je zabudovaný 
na čelním skle a dokáže detekovat překážky, jako je 
např. auto jedoucí ve stejném směru nebo stojící vozidla. 
Systém dokáže automaticky spustit brzdění na plný výkon 
aby zabránil kolizi nebo případně omezil její důsledky 
snížením rychlosti. V některých případech může Active 

City Brake vůz i automaticky zastavit a předejít tak kolizi.

Aktuální ceny příplatkového doplňku Active City Brake k 
30. 9. 2015:

Peugeot 108: Active City Brake + AFIL (systém pro 
signalizaci neúmyslného opuštění jízdního pruhu) pro 
verze Allure a Allure TOP! 13 500 Kč vč. DPH.

Peugeot 208: Active City Brake + Pack Viditelnost + 
akustické čelní sklo: pro verzi Active 11 900 Kč, pro verze 
Allure a GTi  6500 Kč vč. DPH.

Peugeot Partner Tepee: Active City Brake + Pack 
Viditelnost pro verzi Active 15 000 Kč, pro verzi Allure 
8000 Kč vč. DPH.

Peugeot Partner (Furgon): Active City Brake + Pack 
Viditelnost pro verzi Active L1 a L2 15 400 Kč (bez DPH).
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Jako nejčastější příčina problémů s motorem se kromě 
potíží s palivem uvádí selhání jeho chlazení. Přesto se 
nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů vozidel 
prodávají tak nějak samy. Jejich současný vývoj nám 
připravil několik záludností a bude proto dobré, něco 
si o nich povědět. 

Chladicí kapaliny pro osobní auta se prodávají 
nejčastěji jako nemrznoucí koncentrát a před použitím 
do systému je nutné je naředit vodou. Voda přináší 
k nemrznoucí vlastnosti koncentrátu (glykolu) několik 
výhod, jako je snížení viskozity, zvýšení teplené 
kapacity, ale paradoxně i snížení bodu tuhnutí k nižším 
záporným teplotám, neboť až s určitým obsahem 
vody (okolo 40-50 %) dosahuje koncentrát chladicí 
kapaliny maximální nezámrzné teploty pod -40 °C. 
Nejčastěji používaná koncentrace chladicí kapaliny je 
s bodem tuhnutí mezi -20 °C až -35 °C, což je 30-50 
% glykolu v kapalině. 

Kapalina může unikat ze systému odpařováním 
směsi nebo netěsnostmi do okolí příp. do olejové 
náplně. V druhém případě nám mizí logicky směs 

v koncentraci, v jaké je naředěna. V prvním případě 
oproti názorům laické veřejnosti se neodpařuje glykol, 
ale zejména voda. Proto je v případě poklesu hladiny 
nutné nejprve překontrolovat bod tuhnutí obsažené 
směsi a teprve pak se rozhodnout, zda dolévat vodu, 
naředěnou směs nebo ve výjimečných případech 
koncentrát. 

V případě chladicích kapalin lze použít k ředění 
každou kvalitní vodu. Většina chladicích kapalin má 
z ekonomických důvodů základní nemrznoucí složku 
na bázi ethan-1,2-diolu. Vzájemnou kompatibilitu 
nemrznoucích kapalin při jejich smíšení ovlivní 
inhibitory koroze. Aby to zákazníci i prodejci chladicích 
kapalin měli zjednodušené, předepisují normy 
automobilek pro chladicí kapaliny různé zbarvení pro 
určité typy inhibičních systémů. Bohužel ne všechny 
produkty jsou označeny správně, a tak nezbývá, než 
číst text etikety podrobně. Není vhodné používání 
moderních chladicích kapalin do starších vozů. 

Z aktuality SISA, autor Ing. Jan Skolil

Nemrznoucí chladicí kapaliny
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Už v kvalifikaci bylo jasné, že pokračuje nadvláda 
Porsche započatá triumfem v Le Mans. Závod se 
startoval v hustém dešti za Safety Carem. Zprvu sice 
vedlo trio Lieb/Jani/Dumas, ale nakonec bylo jasné, 
že u Porsche dávají přednost vítězům kvalifikace 
a závodu na Nürburgringu. Trio Webber/Hartley/
Bernard totiž má větší šanci získat jezdecký titul a 
vítězstvím se také ujalo v šampionátu jezdců vedení.
Porsche ziskem prvních dvou míst ve Fuji předstihlo 
v hodnocení konstruktérů Audi. Audi se na mokru 

vozům Porsche vyrovnalo, nicméně s osychající 
vozovkou oba vozy ztrácely s vedoucím tandemem 
kontakt. Také u Audi o pořadí v cíli rozhodla strategie, 
protože Fässler, Treluyer a Lotterer stále mají šanci na 
titul.
Toyotě ani déšť nepomohl eliminovat výkonnostní 
ztrátu.
1. Webber/Hartley/Bernhard Porsche 919 Hybrid 216 
kol LMP1 
2. Dumas/Jani/Lieb Porsche 919 Hybrid 216 kol LMP1 
3. Fässler/Lotterer/Treluyer Audi Sport Joest R18 
e-tron 215 kol LMP1 
4. Jarvis/Duval/di Grassi Audi Sport Joest R18 e-tron 
214 kol LMP1 
5. Davidson/Buemi/Nakajima Toyota Gazoo TS040 
Hybrid 214 kol LMP1 
6. Wurz/Sarrazin/Conway Toyota Gazoo TS040 Hybrid 
203 kol LMP1 
7. Prost/Heidfeld/Beche Rebellion R-One AER 203 kol 
LMP1 
8. Käffer/Trummer ByKolles CLM P1/01 AER 199 kol 
LMP1 
9. Rusinov/Bird/Canal G-Drive Ligier Nissan 198 kol 
LMP2 
10. Panciatici/Chatin/Cappillaire Signatech Alpine 
Nissan 198 kol LMP2 
Stav FIA WEC po 6 z 8 závodů:
Porsche 264, Audi 211, Toyota 119

WEC: 6 hodin Fuji 
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