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Zákazníci pod tlakem obecných 

-
zníka obecně očekávána automatická 

-
pit součástky co nejlevněji při zachování 
svých stávajících kalkulovaných marží. Tato 
skutečnost se netýká jen oblasti žhavicích 

součástek určených pro opravy automobilů. 
Zde však nastává budoucí problém odpo-

reklamace ze strany zadavatele zakázky.

pro autoservisy nevhodná montáž žhavicích 
svíček. Opakování je matka moudrosti. Proto 
znovu.

Je libo levné špekáčky nebo levné 
žhavicí svíčky?
Takže vzniká zásadní otázka. Chceme prodá-

-

pochopíte smysl tohoto přirovnání.

-

Navenek vypadají bezchybně, cena je vyni-

nede�novatelného, přičemž špekáček se 
Vám scvrkne na polovinu. Chuť je díky koření 

-
-

-

-
tinu Váš žaludek vůbec strávil. Takže příště si 
dáváte velký pozor, jakou kvalitu špekáčků 

Ovšem motor Vašeho automobilu nemusí 

Vám to velmi brzy najevo. To už bude pro Vás 
ale Vaši peněženku příliš pozdě, protože Vaše 
výhodná koupě „prodejcem proklamova-

-
šemu motoru vůbec nemusí líbit. No ale 

se pečou? Zatímco testování potravin je 
otázkou rozboru jednoho dne při slušně vy-
bavené chemické laboratoři, při testování 
automobilových součástek je tento proces 

které dnes již můžeme nazývat laboratořemi, 

branže je jen velmi málo �rem, které si tuto 
špičkovou techniku mohou dovolit, ať již 

materiálech, brzdách, tlumičích, pneumati-

Tyto laboratoře jednotlivých �rem slouží 
-
-
-

žívány nezávislými kontrolními orgány 
-

nových registrací vozidel se vznětovými mo-

-
-

•  -

plynech

•  
se vstřikovacími čerpadly

•  zvýšená spotřeba nafty, snížení výkonu 
motoru

•  zvýšené opotřebení součástí spalovacího 
prostoru

• snížená kvalita olejové náplně motoru

-
-

lému spalování připravené směsi paliva, 
tudíž jejího vznětu. Protože se tento problém 

Malá encyklopedie  

Problémy kvality kolíkových (tyčinkových) žhavících svíček
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-
-

Byla odhalena řada závad, které měly vliv 

•  žhavicí kolík svíčky byl většinou nasazen 
-

bezpečí zkratu
•  žhavící spirála není rovnoměrně rozvrst-

-
noměrné zahřívání kolíku žhavící svíčky

•  žhavicí kolík je tlustý bez nutného pro�-
lování, čímž neumožňuje vlastní tepelnou 
regulaci

•  vnitřní spojení spirály je nalomené, žhavicí 
svíčka je nefunkční

•  -
cuje se životnost svíčky

•  
svíčky nevykazuje spolehlivé propojení, 

•  absence dostatečného množství izolátoru 

Použitý izolační materiál není dostatečně 
odolný požadovaným teplotám.

•  použitá těsnění nejsou teplotně stabilní, 
oleji vzdorná nebo jsou chybně montována

•  -
líku svíčky

• chybně navařený kolík svíčky
•  

odolné proti korozi
•  

následným defektem

Pro názornost uvedeme několik rentgeno-
vých snímků, které odhalily příčiny závad 

Tento snímek znázorňuje přerušení polarity 
-

-
dokonalých kontaktů

Nekvalitní připojení žhavicí spirály včetně 
nekvalitního zajištění polarity svíčky

Snímek kvalitního připojení žhavicí spirály 
včetně zajištění polarity svíčky

-

vyrobené žhavicí svíčky zaznamenaly pro-

-
drželo zátěžovou zkoušku 5.000 cyklů. Ne-
rovnoměrné žhavení způsobilo problémy 

-

-

rozeznat uvedené problémy při výrobě žha-
vicí svíčky. Problém zástavby špatné žhavicí 

To však již bývá většinou pozdě, protože do-

vstřikovačů.

-
cích svíčkávh
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