
Nestaříme ty změny ani zapisouflt,
natoždle nich uyuíiet auta!
Falrta pro naše ělánky sbíráme různě. ltlěkterá setkání jsou oficiální, ta zajímavěiŠÍ uŠak tainá,
llledáuno jsme uyslechli působivé pouídání uývoiáře koncernu UW o tom, iak Evropská unie
zatěžuje sehvaIouání automobilů stáIe dalšími povinnostmi.
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ještě nebylo. Celá léta platilo, že emi- provozu * takzvaným RDE. Mění se
se se měří na válcích v iéta neměnném takzvaný Conformity Factor (CF), kte-

cyklu a jsou stanoveny limity škodlivin r,ý říká, o kolik smí být emise změřené

v gramech na kilometr, které auto musí na silnici vyšší než na váicích.

dodržet. Každý další stupeň tyto limity V tabulce, kterou jsme s nejmenova-

snižoval. ným vývojářem sestavili, dobře vidíte.
že auta homologovaná dle Euro 6AG.

§§g§nl* EircÉĚy, mxce§rm *§mr*gtĚ BG, CG a DG (obecně Euro 6 d-Temp)

Nyní je situace mnohem kompliko- smějí v RDE vypustit 2,1násobek oxi-

vanější. Samotné limity, tedy že třeba dů dusíku (edy diesely 168 mg,&ml.

diesel smí ve zkušebním cyklu vypustit zatímco auta s dalšími emisními stupni

nanejvýš 80mg oxidů dusíku na kilo- (nové vozy od ledna 2020) jen i.,{3ná-

metí, jsou stejné už od roku 2014. sobek - tedy 1 l4,4 mg/km. Ještě před

Každé současné auto už projde dvo- měsícem se mluvilo o l,5násobku.
jím měřením emisí: jedním na válcích A stlačte ted emisejiž vyvinutých aut.

ffiěř, ě §x*y* xrymé *m

..Že se původní jedno Euro 6 d-Terr,p

a Euro 6 d rozdělily na čtyři. respektire

Lii podstupné (AJ. AM. APr. zr lo m--
žou dodatečná nařízení, která mu:ín:
k homologacím přidávat. Ted napíkl.;
pro stupně od DG výše zpřísnili E\.{P

- měření odparnosti uhlovodíkú. .\ lelr-
kož do toho vstupují i interiérové plasn.

tmely a lepidla, musí se takto nově zkou-

šet i diesely. Přitom nafta se neodpařuje

a auta, v nichž by páchly plasty a roz-

pouštědla, by odmítli samotní zákazníci,
takže je dnes už nedělá nikdo. Aie úřed-

níkům EU to nevysvětlíme. Homologa-
ce stojí více a trvají déle, při omezené

kapacitě zkušeben musíme osekávat

]:],-:._ ir.,ťelů," rozhorlil se náš vývo-
-- -, :, :.,:]e pozadí práce svého oddě-

_.:, .i. ._:l ně studuje ty stohy papíru.

r]:,: :'- ::__.dí a u nichž nikdo neřeší.

]-: :, . __:nrtelné aobsahují nějaké

>:j. __ i ::_.: zí\ěIem aúkoly pro vý-
, ',, ,.: ] :_ . :.ice to tak musí převést

: i -- .:.:: tabulek s časovýrru

]i:j] : .- 1. 1ečflě vyleze hotové

c___ --...,:- ) _l.a.ť sedopoŠtyaror-
n!,! -: :, --. . '. l.e1 nový předr:r,

oN: ,_, :.:,. i -:-., "

Páěř, nebo svit kontrgBkou
]\{ožni...: .: -_. tum.:.

už od Euro 5 :_-, : - :,::í ,r;.-
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Benzin - 6x1011/km

Diesel - 6x1011/km
Benzin - 60 mg/km

Diesel - B0 mg/km

Benzin 126 mg/km

Diesel 168 mg/km
Benzin - 6x1 011/km

Diesel - 6x1011/km
Benzin - 60 mg/km

Diesel - B0 mg/km

Benzin 85,8 mg/km
Diesel ll4,4 mg/km

Benzin - 6x1 0rl/km

Diesel - 6x1011/km
Benzin - 60 mg/km

Diesel - 80 mg/km
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