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ING. PETR CHYTKA, CSC COBY
UZNÁVANÝ ODBORNÍK V OBORU
TRIBOTECHNIKY JE ASI NEJVĚTŠÍM
PROPAGÁTOREM KAPKOVÉ ZKOUŠKY
V ČESKÉ REPUBLICE. SVÝCH ZNALOSTÍ
A KNOW-HOW ZASTUPOVANÉ ZNAČKY PAK
VYUŽÍVÁ I JAKO ŘEDITEL FIRMY SUNOCO-TRANSA, S.R.O, KDYŽ
DOKÁŽE ZÁKAZNÍKŮM PŘESNĚ URČIT VÝMĚNNÝ INTERVAL OLEJE.

Ing. Petr Chytka, CSc ukazuje typické
obrazce kapkové zkoušky

Může se dnes olej jedné značky
diametrálně a principiálně lišit
od jiné?
Pokud oba plní stejné specifikace,
tak by tam velké rozdíly být neměly.
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Nicméně na evropském
trhu je nedostatek
základových olejů třídy
3, potřebných pro výrobu
motorových olejů vyšších
výkonnostních tříd,
motoristickou veřejností
označovaných jako oleje
syntetické. Mnozí výrobci
proto dotahují na hranici
možností oleje třídy 1
vzniklé selektivní rafinací rozpouštědly. Sunoco má výhodu ve vlastních
rafinérských kapacitách, které
získalo po sloučení se společností
Petronas. Všechny naše olej jsou

proto vyrobeny z vlastních základových olejů produkovaných v Malajsii,
a to z přesně takových, jaké jsou
po danou viskozitní specifikaci či
výkonnostní třídu oleje potřeba.
Má se tak zákazník rozhodovat
pouze podle plnění požadovaných specifikací a ceny? V čem
pak spočívá význam značky?
Pokud víme, že hlavní tíha
vývoje olejů leží na bedrech
výrobců aditivů, kteří jsou dnes už
jen tři, pak by značka oleje žádný
význam mít neměla. Nicméně ne
vše je v praxi tak jednoznačné, jak

se může teoreticky zdát. Hlavním
problémem je, že po aprobaci oleje
před jeho uvedením na trh už nikdo
nekontroluje, zda ony specifikace
a normy plní i nadále. Výrobce tak
může začít používat méně aditivů či
nevhodný, ale levnější a dostupný
základový olej. Zákazník to nepozná
okamžitě, podezření pojme kdyžtak
po čase, pokud má s motorem
problémy. Značky, které svoji pověst
a jméno nákladně budují desítky let,
si nic takového nedovolí. Proto by
v konečném rozhodování zákazníka
měl být prostor i pro emoční vztah
– tedy důvěru k té či které olejářské

značce. Nevěřil bych výrobcům
garážových kapalin a už vůbec ne
„kamarádům“, co vám v pet-flašce
donesou olej, prý stáčený syntetický
castrol.

a funguje jen u zážehových motorů.
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Sportovní sací filtr v naší prašné zemi nevěstí
pro životnost motoru nic dobrého

Barva opotřebeného oleje z benzínového motoru
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