
Nevypaøený
kyselý kondenzát

Prolis k vyvedení kondenzátu
ven z výfukového systému 3 mm odvodòovací otvor výfuku

kterým kondenzát mùže uniknout

ODVODÒOVACÍ OTVOR VÝFUKU

Životnost výfukového systému mùže být výraznì snížena 

vlivem pùsobení koroze. To mùže mít za následek vysokou

míru výmìn výfukù a nespokojené zákazníky. Z tohoto dùvo-

du spoleènost BOSAL zamìøila své úsilí na nalezení optimál-

ního zpùsobu odstranìní výskytu vnìjší i vnitøní koroze.

Nejznámìjší pøípad vnìjší koroze vzniká v zimním období,

kdy je povrch silnic upravován solí. Sùl potom pùsobí jak

na trubku výfuku, tak na stìny tìla výfuku. Neustálé

opakování tohoto jevu má za následek korozi.

Spoleènost BOSAL vyøešila tento problém použitím

aluminizované oceli, vysoce resistentní vùèi korozi, pøi

výrobì výfukových systémù. Díky tomu jsou produkty

odolné pøi používání i na silnì solených silnicích.

Dalším významným škodlivým faktorem je vnitøní koroze. Pøi

nastartování vychladlého motoru dojde k zahøátí chladného

tlumièe a uvnitø výfuku vznikne pøibližnì 0,5 l kondenzátu.

V závislosti na její dobì se vìtšina kondenzátu bìhem jízdy

vypaøí, nikoliv však kompletnì. Zbylý kondenzát má velmi

nízkou hodnotu pH, což je známkou vysokého obsahu

kyseliny. Tato kyselina postupnì zpùsobuje korozi výfuku

z vnitøní strany a zkracuje tak jeho životnost.

Vnitøní koroze rovnìž snižuje výkon motoru vozidla. Opti-

mální je takový stav, kdy plyny procházejí výfukem hladce

a nepøerušovanì. V okamžiku, kdy vnitøek výfuku zaène

rezivìt, prùchod plynù zaène být pøerušovaný a násled-

kem toho dojde ke snížení výkonu motoru zpùsobeného

zvýšeným zpìtným tlakem.

S cílem odstranit tyto negativní efekty zaèala spoleènost

BOSAL aplikovat do všech zadních tlumièù odvodòovací

otvory. Tento 3 mm otvor ve spodní èásti konce tlumièe

umožòuje únik kondenzátu z výfuku a zabraòuje tak šíøení

koroze.

Je nezbytné upozornit, že s ohledem na vlastnosti odvodòo-

vacího otvoru mùže dojít k vytékání plynu. Tento únik plynu,

který není v rozporu s pøedpisy EU, je minimální a v žádném

pøípadì neovlivní výkon automobilu nebo úroveò hluku.

Spoleènost BOSAL používá pøi výrobì vždy materiály

nejvyšší kvality. Nyní jsme zdokonalili design našeho pro-

duktu tak, aby materiál, z nìhož je vyroben, mìl co nejdelší

životnost. Kombinací materiálu nejvyšší kvality a nového

odvodòovacího otvoru bude dosaženo prodloužení život-

nosti výfukù BOSAL a díky jejich aplikaci dosáhnete ještì

vyšší spokojenosti svých zákazníkù.
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