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Co je Thermomanagement?
Thermo-management zaji‰Èuje
optimální teplotu motoru ve
v‰ech provozních stavech a ﬁídí
také vytápûní a chlazení interiéru. Moderní systém thermomanagementu se tedy skládá z
komponentÛ pro chlazení
motoru a klimatizaãního zaﬁízení. Komponenty tûchto obou
skupin, které se navzájem ovlivÀují, tvoﬁí ãasto jeden celek. V
této pﬁíruãce popisujeme
moderní chladicí systémy a
jejich technické pozadí. V této
souvislosti se zab˘váme také
funkcí, pﬁíãinami závad, charakteristikou a moÏnostem diagnostiky.
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Vylouãení záruky
Informace uvádûné v tomto dokumentu byly nashromáÏdûny vydavatelem od v˘robcÛ a importérÛ automobilÛ . Pﬁi
sbírání tûchto informaci byla vûnována velká pozornost tomu, aby byla zaruãena správnost údajÛ. Vydavatel v‰ak
za pﬁípadné omyly a jejich následky nepﬁebírá záruku. To platí pro pouÏívání dat a informací, které se prokáÏou jako
nesprávné nebo budou nesprávnû prezentovány nebo pro chyby, které vznikly nedopatﬁením pﬁi sbûru dat. Dále,
v souladu s pﬁedem uveden˘mi skuteãnostmi, vydavatel nepﬁebírá záruku za jakékoliv ztráty t˘kající se ziskÛ, povûsti firem nebo dal‰ích ztrát, vãetnû ztrát ekonomick˘ch.
Vydavatel nepﬁebírá záruku za ‰kody nebo provozní závady, které vzniknou na základû nedodrÏení podkladÛ pro
‰kolení a bezpeãnostních pokynÛ. Obrázky uvedené v této pﬁíruãce pocházejí pﬁeváÏnû od firmy Behr Hella Service.

3

1. Moderní chladicí systémy
1.1

4

Integrovan˘ systém osobní vozidla

Ve‰keré teplo, generované motorem a jeho závisl˘mi systémy, musí b˘t
odvedeno. Provozní teplota motoru musí zÛstat v úzkém toleranãním
pásmu proto, aby bylo moÏné ﬁídit jak teplotu motoru, tak i teplotu interiéru. Zv˘‰ená provozní teplota mÛÏe negativnû ovlivnit hodnoty v˘fukov˘ch plynÛ. To mÛÏe vést k nesprávnému ﬁízení motoru. Kromû toho,
musí chladicí systém u verzí motorÛ, jako je pﬁímé vstﬁikování u dieselov˘ch a benzínov˘ch motorÛ, které generují malé mnoÏstí tepla, interiér
vozidla v zimním období vyhﬁívat a v létû chladit. V‰echny tyto faktory se
musí pﬁi návrhu systému thermo-managementu zohlednit. K tomu se
dále pﬁidávají poÏadavky na vy‰‰í v˘konnost a lep‰í úãinnost pﬁi mal˘ch
rozmûrech.

1.2

Integrovan˘ systém nákladní a uÏitková
vozidla

Typick˘ pﬁíklad moderního systému thermo-managementu u nákladních
a uÏitkov˘ch vozidlel. V této pﬁíruãce pﬁedstavíme obû oblasti vozidel osobní a nákladní.
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1. Moderní chladicí systémy
1.3

Struktura moderního
chladicího modulu

Typick˘ pﬁíklad moderního chladicího modulu. Tento modul tvoﬁí chladiã
pro chladicí kapalinu, chladiã motorového oleje, kondenzátor, chladiã
pﬁevodového oleje, chladiã posilovaãe ﬁízení a ventilátor kondenzátoru.

Chladiã motorového
oleje

Rám s elektrick˘m
ventilátorem

Víko nosného rámu

Chladiã posilovaãe ﬁízení
Modul kondenzátoru
Nosn˘ rám
Celohliníkov˘ chladiã chladicí kapaliny
Chladiã pﬁevodového oleje
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Sací pﬁíruba pro ventilátor motoru

2. Chlazení - pohled do minulosti

2.1

Chlazení motoru
pomocí vody

Teploty vznikající spalováním paliva (aÏ 2000°C) jsou pro motor ‰kodlivé.
Z tohoto dÛvodu se motor chladí na provozní teplotu. První zpÛsob chlazení pomocí vody bylo termosifonové chlazení. Ohﬁátá, lehãí voda stoupá
pﬁes sbûrnou trubku do horní ãásti chladiãe. Zde je ochlazována
proudûním vzduchu, kter˘ proniká bûhem jízdy pﬁes v˘mûník. Poté klesá
dolÛ a opût se vrací do motoru. Pokud je motor v provozu, voda obíhá
cirkulaãním okruhem. Toto chlazení bylo podporováno vzduchem, av‰ak
nebyla moÏná Ïádná regulace. Pozdûji byla cirkulace vody urychlena
vodním ãerpadlem.
Nedostatky
■ dlouhá zahﬁívací doba
■ nízká teplota motoru bûhem chladného období
V dal‰í v˘vojové fázi motorÛ pﬁichází regulátor chladicí vody - termostat.
Cirkulace vody pﬁes chladiã je regulována v závislosti na její teplotû. V
roce 1922 byl termostat popsán následovnû: " Úãel tohoto zaﬁízení je
rychlé ohﬁátí motoru a zabránûní jeho ochlazení".
Hovoﬁíme o chladicím systému ﬁízeném termostatem, kter˘ charakterizují
následující funkce:
■ krátká zahﬁívací doba
■ udrÏení konstantní provozní teploty motoru

Chladiã
Kolem r. 1910 s
vodním ãerpadlem
Sbûrná trubka
Od r. 1922

Motor

Vodní ãerpadlo
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2. Chlazení - pohled do minulosti
2.2

Souãasn˘ stav

Termostat pﬁedstavoval rozhodující vylep‰ení a umoÏnil zkrácení cirkulaãního okruhu chladicí vody. Dokud není dosaÏena provozní teplota motoru,
necirkuluje voda pﬁes chladiã, ale obíhá zkrácen˘m okruhem zpût do
motoru. Tento princip zÛstal u v‰ech systémÛ zachován dodnes.
Vliv teploty motoru na v˘kon a na spotﬁebu paliva je znázornûn na vedlej‰ím grafu.
Správná teplota motoru není v‰ak dnes dÛleÏitá pouze ve vztahu k v˘konu
a ke spotﬁebû paliva, ale také z hlediska nízk˘ch emisí.
Pro chlazení motorÛ se vyuÏívá skuteãnost, Ïe voda vystavená tlaku
nezaãíná vﬁít pﬁi teplotû 100°C, ale aÏ pﬁi hodnotû 115°C aÏ 130°C.
Chladicí okruh je pod tlakem v rozsahu od 1,0 aÏ 1,5 bar. Hovoﬁíme o
uzavﬁeném chladicím systému. Systém má vyrovnávací nádrÏku, která je
zaplnûna pouze do poloviny. Jako chladicí médium není pouze voda, ale
voda s pﬁímûsí chladiva. Hovoﬁíme o chladicí kapalinû, která je mrazuvzdorná, má zv˘‰en˘ bod varu a chrání ãásti motoru z lehk˘ch kovÛ
proti korozi.

Pe = v˘kon
be = spotﬁeba paliva
T = teplota motoru
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3. Chladicí systémy
3.1

Chladicí systém motoru

Víme, Ïe do‰lo k v˘raznému zaplnûní motorového prostoru a tím vlastnû
k jeho zmen‰ení. Takto vzniká enormní mnoÏství tepla, které musí b˘t
odvedeno. Chlazení motorového prostoru klade vysoké poÏadavky na
chladicí systém. Tímto zpÛsobem nastal v souãasnosti v oblasti chladicích systému velk˘ pokrok.
PoÏadavky na chladicí systém jsou:
■ Krátká zahﬁívací fáze
■ Rychlé zahﬁívání interiéru
■ Nízká spotﬁeba paliva
■ Del‰í Ïivotnost komponentÛ
Základ v‰ech chladicích systémÛ motorÛ tvoﬁí tyto komponenty:
■ Chladiã chladicí kapaliny
■ Termostat
■ âerpadlo chladicí kapaliny (mechanické nebo elektrické)
■ Expanzní nádrÏka ( vyrovnávací nádobka)
■ Potrubní vedení
■ Ventilátor motoru (pohánûn˘ klínov˘m ﬁemenem nebo Visco®)
■ Teplotní snímaã ( pro ﬁízení motoru / indikaci)

1. Chladiã chladicí kapaliny
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2. Vodní ãerpadlo
3. Ventilátor chladiãe

6

4. Termostat
5. Tepeln˘ v˘mûník

4

5

6. Ventil v˘mûníku (opãnû)
7. Motor
8. Proud vzduchu

2

7
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3.2

Chladiã chladicí kapaliny

Od roku 1905 zaãíná chlazení motorÛ. Tehdej‰í spalovací teplota se
pohybovala v rozsahu 600-800°C. Ocelové chladiãe se pouÏívaly od
poãátku století aÏ do roku ca 1938, poté pﬁi‰ly chladiãe z barevn˘ch
kovÛ (mûd´/mosaz). Nev˘hoda: velká hmotnost a omezené zásoby tûchto kovÛ a s tím spojená vysoká cena materiálu.
PoÏadavky na chladiã:
■ Velká hustota v˘konu
■ Dostateãná pevnost
■ Trvalá odolnost vÛãi korozi
■ Nízké v˘robní náklady
■ V˘roba ‰etrná k Ïivotnímu prostﬁedí
9

3. Chladicí systémy
Provedení
■ Vodní nádrÏka (komora) vyrobená z materiálu GFK = sklolaminát
■ Stoupající mûrou z hliníku
Úkol
■ Chlazení chladicí kapaliny v cirkulaãním okruhu
V˘hody
■ Pﬁesné rozmûry usnadÀují instalaci
■ Optimální úãinnost
■ MoÏnost pﬁizpÛsobení podle poÏadavkÛ zákazníka (OEM)

3.2.1

Typické konstrukãní
uspoﬁádání

U chladiãe pro chladicí kapalinu mÛÏe chladiã oleje tvoﬁit samostatnou
souãást. Sestavením jednotliv˘ch dílu vznikne chladiã pro chladicí kapalinu ve své formû.
Chlazení probíhá pomocí chladicích Ïeber. Vzduch proudící kolem tûchto Ïeber odnímá teplo z chladicí kapaliny. Chladicí kapalina protéká odshora smûrem dolÛ, coÏ naz˘váme spádov˘ prÛtok nebo jako pﬁíãn˘ prÛtok ( zprava doleva nebo obrácenû). Pro obû varianty je pro dosaÏení
úãinného chlazení nutná dostateãná doba a dostateãn˘ profil.

1. Vodní nádrÏka ( komora)
2. Chladiã oleje
3. Tûsnûní
4. Chladicí Ïebra
5. Boãnice
6. Dno
7. Trubka chladiãe

3.2.2
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Konstrukãní typy

Existují dva konstrukãní typy: letovan˘ a mechanicky sestaven˘. Oba dva
typy se pouÏívají pro spádov˘ prÛtok. První chladiãe byly tvoﬁeny mosaznou vodní komorou, pozdûji tato komora byla tvoﬁena nádrÏkou z umûlé
hmoty. Chladiãe s pﬁíãn˘m prÛtokem jsou o 40% men‰í neÏ chladiãe se
spádov˘m prÛtokem a pouÏívají se v dne‰ním osobních vozech, kde je
zapotﬁebí ploch˘ tvar chladiãe. Vodní nádrÏka (komora) je pﬁipevnûna a
utûsnûna pomocí vlnité dráÏkované obruby (lemu), která byla vyvinuta
firmou Behr. Jin˘ zpÛsob uchycení je pomocí patkové obruby. Spádové
chladiãe se pouÏívají ve vût‰ích osobních vozech (terénní automobily)
nebo v uÏitkov˘ch vozidlech.

Letovan˘

3.2.3

Celohliníkové chladiãe

Mechanicky sestaven˘

Jak je zde patrné, u celohliníkového chladiãe je v˘raznû sníÏena hloubka Ïebrování. Tento typ konstrukce pomáhá sníÏit celkovou hloubku
modulu chladiãe. Napﬁ. celohliníkov˘ chladiã vozu Audi A8 je o 11%
lehãí a má o 20 mm men‰í montáÏní hloubku.
Charakteristické vlastnosti tohoto konstrukãního typu jsou následující:
■ Odpadá vnûj‰í dno
■ Hloubka Ïebrování je zároveÀ hloubka chladiãe
■ SníÏená hmotnost o 5 - 10%
■ Vût‰í provozní stabilita
■ Trhací tlak 5 bar
■ Jako celek je recyklovateln˘
■ SníÏené nebezpeãí po‰kození bûhem pﬁepravy (ochranné nátrubky)
■ Mohou se pouÏít rÛzné druhy trubek
■ Oválná trubka (znamená vût‰í plochu pro chlazení)
■ Mechanické zpracování ploché trubky ( vût‰í plocha a je zapotﬁebí
pouze jedna ﬁada)
■ Plochá trubka letovaná bez tavicí pﬁísady ( lep‰í chlazení, lamely tûsní
na 100%)
■ PouÏívá se speciální hliníková slitina ( Ïebrování)
■ Teplota 600-650°C, poté zchlazení na cca 130°C (pnutí se vyrovnává)
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3. Chladicí systémy
Toto porovnání znázorÀuje rozdíl mezi chladiãem s GRP- dnem a celohliníkov˘m chladiãem. Zﬁetelnû je zde patrné, Ïe je v˘raznû sníÏena celková hloubka, coÏ umoÏÀuje úsporu místa pﬁi zabudování do moderního
chladicího.
Hloubka Ïebrování
Celková hloubka

3.3

40mm
63,4mm

Hloubka Ïebrování

40mm

Celková hloubka

40mm

Expanzní nádrÏka

■ Tlak systému 1,7 bar
■ Trhací tlak 10 bar
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Pro vylouãení místního pﬁehﬁátí komponentÛ nesmí chladicí kapalina
obsahovat bubliny.
Chladicí médium vstupuje do nádrÏky velkou rychlostí a malou rychlostí
nádrÏku opou‰tí, coÏ je dáno rÛzn˘mi prÛmûry otvorÛ hrdel.

Pro porovnání, uÏitková vozidla mají expanzní nádrÏky se 3 komorami
pro velk˘ objem vody, napﬁ. pro 8 litrÛ chladicí kapaliny.
Expanzní nádrÏka slouÏí pro zadrÏení expandované chladicí kapaliny
z cirkulaãního okruhu. Tlak je odlehãen pomocí ventilu a tím se tlak systému udrÏuje na pﬁedepsané hodnotû.

3.3.1

Funkce

Vy‰‰í teplota chladicí kapaliny vede k nárÛstu tlaku v systému, protoÏe
chladicí kapalina se rozpíná. Chladicí kapalina je v nádrÏce stlaãována.
Tlak v nádrÏce stoupá. Pﬁetlakov˘ ventil na uzávûru nádrÏky se otevﬁe a
nechá vzduch uniknout.

JestliÏe je teplota chladicí kapaliny normální, vzniká v chladicím systému
podtlak. Chladicí kapalina je z nádrÏky odsávána. Tím v nádrÏce rovnûÏ
vzniká podtlak. Následnû se otevﬁe podtlakov˘ vyrovnávací ventil na
uzávûru nádrÏky a vpustí do nádrÏky vzduch. Vzduch proudí do nádrÏky tak dlouho, dokud se tlak nevyrovná.

3.4

Termostat

Voskové tûleso

Termostaty regulují teplotu chladicí kapaliny a tím také teplotu motoru.
Mechanické termostaty se bûhem let pﬁíli‰ nezmûnily a stále se je‰tû
instalují. Funkci vykonává expandující voskové tûleso, které otevírá ventil a vrací chladicí kapalinu pro ochlazení zpût do chladiãe. Termostat se
otevírá pﬁi urãité teplotû, která je pro cel˘ systém nastavena a nemÛÏe se
zmûnit. Elektronicky ﬁízené termostaty jsou ovládány ﬁídicí jednotkou a
otevírají se podle provozních podmínek motoru. Elektronicky ﬁízené regulátory teploty pﬁispívají ke zlep‰ení mechanické úãinnosti motoru a tím ke
sníÏení spotﬁeby paliva a ‰kodliv˘ch emisí.
V˘hody:
■ SníÏení spotﬁeby paliva o cca 4%
■ SníÏení ‰kodliv˘ch emisí
■ Zv˘‰ení komfortu ( pomocí zlep‰eného topení)
■ Del‰í Ïivotnost motoru
■ Zachování podmínek proudûní a termodynamick˘ch podmínek
■ Regulace teploty podle poÏadavku
■ Nejvy‰‰í rychlost zmûny teploty
■ Nepatrn˘ nárÛst konstrukãního objemu (< 3%)

Elektronicky ﬁízené prvky
13

3. Chladicí systémy
3.4.1

Funkce

Pﬁi zahﬁátí na více neÏ 80°C se vosková náplÀ roztaví. Zvût‰ením objemu
vosku se posune kovové pouzdro na pracovním pístu. Termostat otevﬁe
cirkulaãní okruh chladiva a souãasnû uzavﬁe obtokov˘ okruh.
Pﬁi poklesu teploty pod 80°C vosková náplÀ ztuhne. Vratná pruÏina zatlaãí kovové pouzdro zpût do v˘chozí polohy. Termostat uzavﬁe pﬁívod do
chladiãe. Chladicí kapalina proudí obtokem pﬁímo do motoru.

Uzavﬁen

Otevﬁen

Chladiã

Motor

Motor

Motor

3.5
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Vodní ãerpadla

Vodní ãerpadla pﬁepravují chladicí kapalinu cirkulaãním okruhem a vytváﬁejí tlak. Vodní ãerpadla jsou rovnûÏ ovlivnûna technick˘m v˘vojem,
av‰ak mnoho osobních a uÏitkov˘ch vozidel stále je‰tû pouÏívá vodní
ãerpadla pohánûná ﬁemenem. Dal‰í generací by ale jiÏ mûla b˘t elektronicky ﬁízená vodní ãerpadla. V tomto pﬁípadû je vodní ãerpadlo jiÏ ovládáno podle poÏadavku, podobnû jako kompresor v obûhu chladiva.
Takto se dosáhne optimální provozní teplota.

3.6

V˘mûník tepla
(Radiátor topení)

V˘mûník tepla nebo také radiátor topení dodává teplo, které je pomocí
ventilátoru pﬁedáváno do interiéru vozidla. JestliÏe je ve vozidle nainstalována klimatizace, coÏ je dnes nejãastûj‰í pﬁípad, produkuje ovládání
klimatizace smûs teplého a studeného vzduchu.
Zde se setkávají 3 faktory, teplo, chlad a pﬁíslu‰né ovládání = klimatizace
interiéru vozidla.
Charakteristika:
■ Plnû recyklovateln˘
■ Zaji‰tûní poÏadované teploty interiéru
■ Letovan˘ radiátor v celohliníkovém provedení
■ V interiéru zabírá pouze mal˘ prostor
■ Velk˘ tepeln˘ v˘kon
■ Uzavírací konce jsou letované ne svorkované
■ Zabudován do pﬁihrádky pro topení
■ Konstrukãní provedení - mechanická sestava
■ Systém s Ïebrovan˘mi trubkami
■ S turbulentní vloÏkou pro zlep‰ení pﬁedávání tepla
■ Lamelová pole v Ïebrování zvy‰ují úãinnost
■ Nejnovûj‰í v˘vojové stadium: celohliníková konstrukce,
jako v pﬁípadû chladiãe
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4. Ventilátor motoru
Ventilátor motoru slouÏí k transportu okolního vzduchu pﬁes chladiã k
motoru. Je pohánûn klínov˘m ﬁemenem nebo v pﬁípadû elektrick˘ch ventilátorÛ elektromotorem, kter˘ je ovládán ﬁídicí jednotkou.
Visco-ventilátor se pouÏívá pﬁeváÏnû v oblasti uÏitkov˘ch vozidel, ale je
rovnûÏ vyuÏíván u osobních vozidel.
Ventilátor motoru zaruãuje proudûní dostateãného mnoÏství vzduchu do
chladiãe pro ochlazování chladicí kapaliny. V pﬁípadû ventilátoru pohánûného ﬁemenem záleÏí mnoÏství vzduchu na otáãkách motoru. Od ventilátoru kondenzátoru se lí‰í tím, Ïe je trvale pohánûn.
Visco-ventilátor je ﬁízen v závislosti na provozní teplotû.

4.1

Visco-ventilátor

Visco® je produkt firmy Behr a je to produkt s registrovan˘m názvem.
Funkce:
Bod sepnutí je pﬁi pﬁibl. 80°C. Naplnûn silikonov˘m olejem jako pohonn˘m ãinidlem (30 aÏ 50 ml), spínán pomocí bimetalu a ovládán pﬁítlaãn˘m kolíkem.
Historie:
Tradiãní, neregulovan˘ (trvale pohánûn˘) poÏaduje mnoho energie, je
hluãn˘ a má souãasnû velkou spotﬁebu. Naproti tomu mají elektrické
ventilátory (v osobních vozech) men‰í spotﬁebu a nízkou hluãnost.
V˘vojové cíle byly nízká spotﬁeba a nízká hladina hluku, napﬁ. sníÏení
hluãnosti pomocí plá‰tû ventilátoru.

Visco-ventilátor

Dal‰ím v˘vojem k elektronické Visco-spojce vznikly:
■ Plynulá regulace
■ Regulace pomocí snímaãÛ
■ Regulátor pro zpracování dat, napﬁ. chladiva, oleje, plnicího vzduchu,
otáãek motoru, retardéru, klimatizace
V˘sledkem bylo chlazení podle poÏadavku, zlep‰ení úrovnû teploty chladicí kapaliny, nízk˘ hluk a men‰í spotﬁeba paliva.
Ventilátory, které se dﬁíve pouÏívaly v osobních vozech byly dvojdílné.
Visco-spojka a kolo ventilátory byly se‰roubované dohromady. Dnes jsou
svinuty a nelze je tedy opravit. Elektronické Visco-spojky jsou nyní instalovány pouze do vozu Range Rover.
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Hnací sílu motoru pﬁená‰í primární kotouã a pﬁírubová hﬁídel. Na ní je
ventilátor pevnû napojen. Cirkulující silikonov˘ olej pomáhá pﬁená‰et
hnací sílu tûchto dvou sloÏek. Vahadlo (kyvná páãka) ventilu ﬁídí obûh
oleje mezi zásobním prostorem a pracovní komorou.
PrÛtok silikonového oleje ze zásobního prostoru do pracovní komory a
zpût probíhá mezi dvûma otvory, otvorem pro zpûtn˘ tok a otvorem pro
pﬁívodní, napájecí tok v primárním kotouãi.
Vahadlo ventilu ovládá ﬁídicí jednotka motoru vysíláním impulzÛ do magnetické sestavy.
Snímaã otáãek, pracující na principu Hallova jevu, zji‰Èuje aktuální otáãky ventilátoru a informuje ﬁídicí jednotku.
Regulátor vysílá cyklicky ﬁídicí proud do magnetické sestavy, která ovládá vahadlo ventilu, které zase reguluje prÛtok a mnoÏství oleje. âím více
silikonového oleje je v pracovní komoﬁe, tím vût‰í jsou otáãky ventilátoru. JestliÏe je pracovní komora prázdná, bûÏí ventilátor naprázdno. Skluz
pohonu je pﬁibliÏnû 5%.

Konektor
Otvor pro vratn˘ tok
Cirkulaãní
okruh oleje
Snímaã otáãek
Primární kotouã

Vahadlo
ventilátoru
Magnetické
loÏisko

Kotevní deska

Magnetick˘ tok

Zásobní
prostor
pro silikon
Pouzdro

Elektromagnet

Elektronicky ﬁízená Visco®-spojka
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5. Dal‰í chladicí systémy
Dal‰í konstrukãní typy jsou urãeny dal‰ími potﬁebami a poÏadovan˘m
chladicím v˘konem. Nejnovûj‰í a nejvíce preferované uspoﬁádání je
vrstvená desková konstrukce, která umoÏÀuje pﬁesnû pﬁizpÛsobit prostor
pro instalaci a chladicí v˘kon dan˘m poÏadavkÛm.

5.1

Chlazení oleje - motor a
pﬁevodovka

Chlazení a rychl˘ ohﬁev oleje motoru a pﬁevodovky ( napﬁ. u automatické
pﬁevodovky) je zaruãeno pomocí chladiãe (motoru nebo pﬁevodovky)
nainstalovaného ve vodní nádrÏce ( komoﬁe). Konstrukãní typy jsou :
trubkov˘ nebo vrstven˘, deskov˘.
V˘hody:
■ Chlazení teplotnû znaãnû zatíÏen˘ch olejÛ
■ Del‰í intervaly pro v˘mûnu, del‰í Ïivotnost motoru
■ Men‰í nároky na prostor a na hmotnost díky celohliníkovému provedení
■ Kompaktní uspoﬁádání díky v˘konn˘m deskám s velkou chladicí plochou

5.2

Chlazení posilovaãe
ﬁízení

Olej v posilovaãi ﬁízení musí b˘t rovnûÏ chlazen, protoÏe v opaãném pﬁípadû by byla negativnû ovlivnûna úãinnost posilovaãe a ﬁízení by ‰lo
ovládat bud´pﬁíli‰ tûÏce nebo zase pﬁíli‰ lehce.
Charakteristika:
■ Celohliníkové s rychlospojkami
■ Tlak vût‰í neÏ 8 bar s teplotou vstupního oleje od -40°C aÏ 16%°C.
■ Zku‰ební tlak = 20 bar a trhací tlak 50 bar

5.3
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Chlazení paliva

Chlazení paliva nalézá uplatnûní pﬁeváÏnû u dieselov˘ch motorÛ. Zde se
palivo chladí z toho dÛvodu, aby se sníÏila vstupní teplota u trysky ãerpadla nebo u systému se spoleãn˘m tlakov˘m potrubím (common rail).
Jinak by vlivem vysokého tlaku do‰lo k nadmûrnému zv˘‰ení teploty paliva. Pﬁíli‰ vysoká teplota paliva negativnû ovlivÀuje v˘kon motoru kvÛli
pﬁedãasnému zapálení ve spalovacím prostoru.

5.4

Chlazení plnicího vzduchu

Trendy ke zvy‰ování v˘konu motoru a zmen‰ování jeho rozmûrÛ vedou
v oblasti osobních vozidel ke zvy‰ování podílu pﬁeplÀovan˘ch motorÛ
(motory s turbokompresorem). PﬁeplÀování se v souãasnosti provádí v
zásadû pomocí chlazeného plnicího vzduchu. DosaÏením vût‰í hustoty
plnicího vzduchu stoupá v˘kon a úãinnost motoru. Av‰ak zvy‰uje se
nejen podíl pﬁeplÀovan˘ch motorÛ, ale zvy‰ují se také - vzhledem ke
stále vût‰ím nárokÛm na sniÏování spotﬁeby paliva a sniÏování emisí poÏadavky na chladicí v˘kon pro chlazení plnicího vzduchu. Tyto poÏadavky mohou b˘t pro chlazení plnicího vzduchu splnûny pouÏitím chladiva namísto vzduchu. Vzhledem k finanãní nároãnosti takového systému, byla tato technologie pouÏívána dosud pouze v nejvy‰‰ím cenovém
segmentu osobních vozÛ. Nov˘ v˘voj umoÏnil také regulaci teploty plnicího vzduchu, coÏ znamená , Ïe kromû sníÏení NOx-emisí mohou b˘t
redukovány tako HC-emise a tím se zv˘‰ila úãinnost finální úpravy v˘fukov˘ch plynÛ. Vedle zv˘‰ení chladicího v˘konu pﬁichází dal‰í poÏadavek na chlazení plnicího vzduchu: temperování- teplotní regulace pracovního vzduchu motoru pomocí regulace teploty plnicího vzduchu. Toto
temperování se stává nezbytné vzhledem ke stále se zvy‰ujícím nárokÛm na finální úpravu v˘fukov˘ch plynÛ, pﬁi které hraje plnicí vzduch
dÛleÏitou úlohu. Z tohoto dÛvodu nachází chlazení plnicího vzduchu
pomocí chladiva rozhodující v˘hodu dokonce i v pﬁípadû uÏitkov˘ch
vozidel.
Druhy:
Chlazení pomocí vzduchu a pomocí chladiva. Pﬁímé a nepﬁímé chlazení.
Úkol:
Zv˘‰ení v˘konu motoru pomocí pﬁeplÀování (více spalovacího vzduchu,
vût‰í podíl kyslíku)
V˘hody:
■ Zv˘‰ení dynamického chladicího v˘konu
■ Zlep‰ení úãinnosti motoru díky vût‰í hustotû plnicího vzduchu
■ SníÏení spalovací teploty a tím zlep‰ení hodnot emisí
■ Ménû oxidÛ dusíku
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5. Dal‰í chladicí systémy
5.4.1

Podklady

Turbocharging - PﬁeplÀování s vyuÏitím energie v˘fukov˘ch plynÛ
V˘kon spalovacího motoru závisí na mnoÏství spáleného paliva. 1 kg
paliva potﬁebuje pro úplné spálení u záÏehového motoru 14,7 kg vzduchu. To je tzv. stochiometrick˘ pomûr. Úãinn˘ zpÛsob pro zv˘‰ení v˘konu
je pﬁeplÀování spalovacích motorÛ s vyuÏitím energie v˘fukov˘ch plynÛ.

Abgasturboaufladung
V˘kon spalovacích motorÛ závisí
na mnoÏství spáleného paliva

1 kg paliva potﬁebuje 14,7 kg vzduchu
pro úplné spálení u záÏehového motoru
Dieselov˘ motor > 14,7 kg vzduchu pro 1 kg paliva

Úãinn˘ zpÛsob zvy‰ování v˘konu je
pﬁeplÀování spalovacích motorÛ
Motor s pﬁeplÀováním ⇔ motor s turbokompresorem

5.4.2
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PoÏadavky

Zv˘‰ení chladicího v˘konu
U osobních vozidel naráÏí poÏadavek vy‰‰ího v˘konu chlazení na narÛstající omezení montáÏního místa v motorovém prostoru. V souãasnosti
je‰tû pﬁevaÏují kompaktní chladiãe plnicího vzduchu. Jako ﬁe‰ení tohoto problému malé montáÏní hloubky se nabízí zvût‰ení kompaktního
chladiãe a jeho pﬁemûna na ploch˘ chladiã, kter˘ by se montoval pﬁed
chladiã pro chladicí kapalinu, jak je standardem v pﬁípadû tûÏk˘ch uÏitkov˘ch vozidel. Toto konstrukãní ﬁe‰ení se vyuÏívá stále více. Av‰ak toto
není u mnoha vozidel moÏné, protoÏe potﬁebn˘ montáÏní prostor je jiÏ
obsazen nebo na základû jin˘ch poÏadavkÛ - jako je napﬁ. ochrana
chodcÛ- není k dispozici. Tento rozpor mezi montáÏním prostorem a
poÏadavkem na zv˘‰ení v˘konu mÛÏe b˘t vyﬁe‰en pomocí dvou nov˘ch
systémÛ :systémem pro pﬁedchlazení plnicího vzduchu a systémem pro
nepﬁímé chlazení plnicího vzduchu.

Zv˘‰ení v˘konu

Malá tendence ke klepání
(benzínové motory)

Nízká teplota souãástí

SníÏeni spotﬁeby paliva

Zákonné poÏadavky

SníÏené NOx -emise
SníÏené emise ãástic

5.4.3

Pﬁímé chlazení
plnicího vzduchu

Pﬁíklad vedení plnicího
vzduchu pro kompaktní
chlazení plnicího
vzduchu/vzduchové
chlazení

Nasazením nového pﬁedchladiãe, kter˘ je napájen z okruhu chladicí
kapaliny motoru, se pﬁesune ãást odpadního tepla plnicího vzduchu z
chladiãe plnicího vzduchu do chladiãe pro chladicí kapalinu. Tímto zpÛsobem se dodateãné odpadní teplo z plnicího vzduchu, které vzniká
následkem zv˘‰ení v˘konu, odvede pomocí pﬁedchladiãe a koncept blokového typu chladiãe vzduchu zÛstává zachován. Pﬁedchladiã plnicího
vzduchu, v tomto pﬁípadû kompaktní chladiã, je umístûn mezi turbokompresorem a chladiãem plnicího vzduchu/ vzduchov˘m chladiãem.
Pomocí pﬁedchlazení plnicího vzduchu mÛÏe b˘t v˘kon stávajícího konceptu v˘raznû zv˘‰en.

Chlazení plnicího
vzduchu/chladicí
kapaliny jako jedna
souãást se sbûraãem
vzduchu

Pﬁíklad vedení plnicího
vzduchu pro kompaktní
chlazení plnicího vzduchu/
chladicí kapaliny

Potﬁebn˘ prostor pro instalaci kompaktních chladiãÛ plnicího vzduchu pomocí chladicí kapaliny je pﬁibliÏnû
40 - 60% z objemu chladiãÛ plnicího vzduchu pomocí vzduchového chlazení.
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5. Dal‰í chladicí systémy
5.4.4

Nepﬁímé chlazení
plnicího vzduchu

Druhou moÏností, jak vyﬁe‰it rozpor mezi montáÏním prostorem a poÏadavkÛm na zvy‰ování v˘konu, je nasazení nepﬁímého chlazení plnicího vzduchu. U osobních vozidel je chladicí systém vytváﬁen zpravidla kompletním
cirkulaãním okruhem s nezávisl˘m obûhem chladicí kapaliny. Do tohoto
okruhu je zaãlenûn nízkoteplotní chladiã chladící kapaliny a kompaktní
chladiã plnicího vzduchu pomocí chladicí kapaliny. Odpadní teplo z plnicího vzduchu je nejdﬁíve pﬁená‰eno na chladicí kapalinu a poté je pomocí
nízkoteplotního chladiãe odvádûno do okolního vzduchu. Tento chladiã je
umístûn v pﬁední ãásti vozidla, kde je umístûn chladiã plnicího vzduchu
/vzduchov˘ chladiã, v pﬁípadû bûÏného chlazení plnicího vzduchu.
ProtoÏe nízkoteplotní chladiã vyÏaduje mnohem ménû místa neÏ srovnateln˘ chladiã typu plnicí vzduch/ vzduch, je prostor v pﬁední ãásti voln˘. Navíc
odpadají objemná vedení plnicího vzduchu z pﬁední ãásti vozidla k motoru.
Celkovû se tedy ve‰kerá instalace v pﬁední ãásti vozidla zjednodu‰ila a tím
se zlep‰ilo proudûní chladicího vzduchu v motorovém prostoru.

Plnicí
vzduch
Chladiã plnicího
vzduchu s chladivem

Ze srovnání ( pﬁímého) pﬁedchlazení plnicího vzduchu s nepﬁím˘m chlazením plnicího vzduchu vypl˘vají tyto pozitivní úãinky:
■ V˘raznû sníÏen˘ pokles tlaku plnicího vzduchu
■ Zlep‰ená dynamika motoru díky malému objemu plnicího vzduchu
■ Zv˘‰en˘ dynamick˘ v˘kon chlazení
■ Zlep‰ená úãinnost motoru pomocí zv˘‰ené hustoty plnicího vzduchu

Elektrické ãerpadlo

Hlavní okruh chladicí kapaliny

Turbokompresor
Elektrické ãerpadlo chladicí kapaliny

Hlavní chladiã pro chladicí kapalinu
Hlavní okruh chladicí kapaliny
Nízkoteplotní chladiã s chladivem

5.4.5
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Temperování pracovního
vzduchu motoru

Po studeném startu a také pﬁi nízk˘ch venkovních teplotách bûhem jízdy
je úãelné, odstavit chlazení plnicího vzduchu. Motor a katalyzátor tak
mohou rychleji dosáhnout provozní teplotu, ãímÏ se sníÏí emise vznikající pﬁi " studeném startu" a to pﬁeváÏnû uhlovodíky (HC).
U chladiãe typu plnicí vzduch/vzduch je toto moÏné pouze s velk˘mi
náklady na zﬁízení obtokového vedení (bypassu) na stranû plnicího vzduchu. Naproti tomu u nepﬁímého chlazení plnicího vzduchu se mÛÏe jednoduchou regulací prÛtoku chladicí kapaliny chlazení plnicího vzduchu
nejen odstavit, ale také je moÏné regulovat jeho teplotu. Napojením okruhu chladicí kapaliny pro chlazení plnicího vzduchu do okruhu pro chlazení motoru a inteligentní regulací prÛchodnosti chladicí kapaliny se
mÛÏe chlazení plnicího vzduchu roz‰íﬁit na teplotní regulaci - temperování plnicího vzduchu. Chladiãem plnicího vzduchu mÛÏe protékat bud´
horká chladicí kapalina motorového okruhu nebo studená chladicí kapalina nízkoteplotního chladiãe. Regulace teploty plnicího vzduchu je dÛle-

Ïitá pro finální úpravu v˘fukov˘ch plynÛ filtrem ãástic a katalyzátorem.
Obû tyto sloÏky vyÏadují pro optimální provoz urãitou teplotu spalin.
U katalyzátorÛ je tato minimální teplota shodná s teplotou pﬁi spu‰tûní,
pro filtr ãástic je shodná s regeneraãní teplotou, která je nezbytná pro
spálení usazen˘ch v˘fukov˘ch sazí. V reÏimu ãásteãného zatíÏení
(mûstsk˘ provoz, zastavování a rozjezdy) není vÏdy moÏné dosáhnout
tyto teploty spalin. Také v tûchto pﬁípadech mohou b˘t odstavením chlazení nebo dokonce ohﬁátím plnicího vzduchu sníÏeny emise, protoÏe
pokaÏdé dojde ke zv˘‰ení teploty spalin. Obû varianty lze jednodu‰e
realizovat pomocí nepﬁímého chlazení plnicího vzduchu.

Chladiã pro chladicí
kapalinu/v˘fukov˘
plyn s obtokem
(bypassem)

Termostat

Chladiã plnicího
vzduchu s
chladivem

Termostat

Elektrické vodní ãerpadlo

V˘fukov˘ plyn
Nízkoteplotní okruh

Hlavní okruh chladicí kapaliny
Elektrické
ãerpadlo
chladicí kapaliny
Termostat

5.4.6

Moderní uspoﬁádání pro
nároãné poÏadavky

Hlavní chladiã pro
chladicí kapalinu
Nízkoteplotní chladiã s chladivem

Porovnání v˘konÛ nov˘ch konceptÛ
Zv˘‰ení v˘konu, které pﬁiná‰ejí nové koncepty, t.j. pﬁedchlazení plnícího
vzduchu a nepﬁímé pﬁedchlazení plnicího vzduchu, je viditelné ve srovnání nyní pﬁevaÏujících kompaktních chladiãÛ plnicího vzduchu s v˘konnûj‰ími plo‰n˘mi chladiãi plnicího vzduchu. Chlazení plnicího vzduchu
se v˘raznû zlep‰ilo, pﬁi nepﬁímém chlazení plnicího vzduchu byl navíc
v˘raznû sníÏen pokles tlaku.
Chladiã plnicího vzduchu pro vût‰í poÏadavky na stabilitu
NarÛstající poÏadavky na chladiãe plnicího vzduchu ohlednû teploty a tlakÛ
vyvolávají poÏadavky na novou konstrukci a nové materiály pro tûleso chladiãe a vzduchovou komoru. V souãasné dobû u osobních vozÛ dosahuje
teplota plnicího vzduchu aÏ 150°C pﬁi tlaku 2,2 bar. V budoucnosti vzroste
tato teplota aÏ na 200°C a tlak na 3 bar. Pro vyhovûní tûmto poÏadavkÛm se
vyrábûjí vzduchové komory z teplotnû odolného plastu nebo se chladiãe
plnicího vzduchu, vãetnû vzduchov˘ch komor, vyrábûjí kompletnû z hliníku.
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5. Dal‰í chladicí systémy
U uÏitkov˘ch a nákladní vozÛ se oãekávají je‰tû vût‰í zátûÏe. Ve srovnání s dne‰ními hodnotami 200°C a 3 bar lze oãekávat, v dÛsledku niÏ‰ích
limitních hodnot EURO 5, Ïe tyto hodnoty budou aÏ 260°C a 4 bar.
Zmûnami v konstrukci chladiãÛ plnicího vzduchu se úroveÀ pnutí, která
se nastavila na základû tlakového zatíÏení, natolik sníÏí, Ïe bude moÏné
snadno zvládnout nejvût‰í zátûÏe. Dal‰í potenciál pro zv˘‰ení stability
nabízí chladiã plnicího vzduchu s chladivem díky svému kompaktnímu
provedení.

Nátrubky pro chladivo
Chladivo

UpevÀovací deska

Plnicí
vzduch

Pouzdro
Desky

Îebrování

Deskové provedení

5.5

Euro 5 a jeho v˘znam

Zabudování v litém nebo plastovém pouzdru

Pro vozy s dieselov˘m motorem znamená Euro 5, oproti standardu Euro
4, poÏadavek na dal‰í v˘razné sníÏení emisí: o 40% u uhlovodíkÛ ( HC)
a oxidÛ dusíku (NOx), u pevn˘ch ãástic o 90%. Pro tyto úãely bude temperování ( teplotní regulace) sacího vzduchu motoru stále dÛleÏitûj‰í.
Systém teplotní regulace, thermo-management ATM, vyvinut˘ firmou
Behr sniÏuje emise na pÛvodní hodnotu, podporuje finální úpravu v˘fukov˘ch plynÛ a usnadÀuje regeneraci filtrÛ ãástic. Kromû toho, na základû synergického úãinku mezi jednotliv˘mi subsystémy ATM, je poÏadováno ménû instalovaného chladicího v˘konu neÏ u dne‰ních systémÛ a
tím se ‰etﬁí palivo a montáÏní prostor.
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5.5.1

Funkãní princip thermomanagementu sacího
vzduchu (ATM)

Systém thermo-managementu sacího vzduchu ATM tvoﬁí tﬁi subsystémy:
nepﬁímé chlazení plnicího vzduchu, zpûtné vedení zchlazen˘ch v˘fukov˘ch plynÛ a chlazení motoru. Tyto subsystémy jsou vzájemnû tak propojené a regulované, Ïe se sací vzduch mÛÏe zchlazovat nebo zahﬁívat
a teplota motoru se mÛÏe zvy‰ovat nebo sniÏovat. SniÏování teploty probíhá pomocí chlazení plnicího vzduchu a v˘fukov˘ch plynÛ tak, Ïe do
plnicího vzduchu je dodáváno tolik spalin, kolik zatíÏení motoru dovolí a
podle toho byla redukována koncentrace kyslíku ve válcích. Pro zv˘‰ení
spalovací teploty se odstaví chlazení plnicího vzduchu a v˘fukov˘ch
plynÛ, dodateãnû se mÛÏe plnicí vzduch ohﬁívat.

5.5.2

SníÏení emisí

NOx: jelikoÏ tvorba emisí NOx je exponenciálnû závislá na spalovací
teplotû, dochází dÛsledkem sníÏení teploty k v˘raznému sníÏení emisí
NOx:o 10% pﬁi sníÏení teploty pﬁibliÏnû o 10°C ; spotﬁeba paliva pﬁitom
klesne o 0,5 aÏ 1%.
HC a CO: Pﬁi studeném stratu je teplota vût‰inou je‰tû nízká, spalování
je nedokonalé,tudíÏ tvorba HC a CO je znaãná. Dochází k tvorbû emisí,
protoÏe oxidaãní katalyzátor v této fázi je‰tû nedosáhl své provozní teploty. V urãit˘ch situacích (mûstsk˘ provoz, zastavování a rozjezdy) mÛÏe
spalovací teplota a teplota katalyzátoru tak poklesnout, Ïe se zaãnou vytváﬁet emise HC a CO. V obou pﬁípadech rychlé zv˘‰ení spalovací teploty a tím i teploty v˘fukov˘ch plynÛ pomocí systému ATM sníÏí tvorbu HC
a CO emisí a podporuje pﬁemûnu v katalyzátoru. Zv˘‰ení teploty následuje po pﬁeru‰ení chlazení v˘fukov˘ch plynÛ. Pro tento úãel je chladiã
v˘fukov˘ch plynÛ vybaven integrovan˘m obtokem (bypassem) a zapínací klapkou. Mûﬁením na rolovacím zku‰ebním zaﬁízení bylo u dieselového motoru 1,9 zji‰tûno 30procentní sníÏení HC a CO emisí.

5.5.3

Regenerace filtru ãástic

JestliÏe je filtr ãástic naplnûn, musí b˘t usazené saze spáleny. Také z
tohoto dÛvodu zvy‰uje systém thermo-managementu ATM teplotu spalin,
která ãasto leÏí pod úrovní 550°C, coÏ je zápalná hotnota tûchto sazí.
Zapálení sazí mÛÏe b˘t ale také iniciováno sníÏením jejich zápalné hodnoty, napﬁ. pomocí pﬁímûsí jako CER. Kombinace tûchto dvou zpÛsobÛ.,
zv˘‰ení teploty v˘fukov˘ch plynÛ a sníÏení zápalné teploty spalin, má
tyto v˘hody: mnoÏství pﬁímûsí mÛÏe b˘t redukováno, smû‰ovací systém
mÛÏe b˘t zjednodu‰en. JestliÏe je zvy‰ování teploty pomocí systému
ATM spojeno s dodateãn˘m vstﬁikováním, pak vût‰inou systém pro regeneraci filtru není nutn˘.

5.5.4

Úspora energie

V chladiãi plnicího vzduchu a v˘fukov˘ch plynÛ vzniká podle zatíÏení
motoru rÛzné mnoÏství tepla. Pﬁi ãásteãném zatíÏení, pﬁi kterém mÛÏe
zpûtné proudûní v˘fukov˘ch plynÛ tvoﬁit aÏ 50 procent, je poÏadováno
více chladiva pro chladiã v˘fukov˘ch plynÛ neÏ pro chladiã plnicího
vzduchu. V nûkter˘ch bodech ãásteãného zatíÏení, napﬁ. pﬁi 50 km/h na
rovném úseku, se mÛÏe chlazení plnicího vzduchu úplnû vypustit, ve‰kerá kapacita chlazení se mÛÏe dát k dispozici pro chlazení v˘fukov˘ch
plynÛ. Naproti tomu pﬁi plném zatíÏení se musí pouÏít prakticky celá chladicí kapacita pro chlazení plnicího vzduchu. Toto rozdûlování chladicí
kapacity podle poÏadavkÛ mÛÏe v˘raznû pﬁispût ke sníÏení instalovaného chladicího v˘konu a poÏadovaného prostoru, napﬁ. v pﬁípadû ãelní
plochy chladiãe aÏ o 10%.
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5. Dal‰í chladicí systémy
5.5.5

Funkãní princip thermomanagementu sacího
vzduchu (ATM)

Nepﬁímé chlazení plnicího vzduchu
Vlivem chlazení plnicího vzduchu se zvy‰uje hustota vzduchu ve válci a
sniÏuje spalovací teplota. V pﬁípadû systému ATM se plnicí vzduch
neochlazuje jako obvykle vzduchem, ale pomocí chladicí kapaliny, smûsí
vody a glykolu, tak jak se pouÏívá pro chlazení motoru. Zbytkové teplo z
plnicího vzduchu je nejprve pﬁená‰eno chladivem do nízkoteplotního
chladiãe a poté je odvedeno do okolního vzduchu.
V˘hody nepﬁímého chlazení plnicího vzduchu:
■ Vût‰í chladicí v˘kon ve srovnání s bûÏn˘m chlazením typu plnicí
vzduch/vzduch
■ Vût‰í intenzita plnûní válcÛ v dÛsledku men‰í tlakové ztráty
■ Krat‰í reakãní doba chlazení plnicího vzduchu vzhledem k umístûní
poblíÏ motoru

Zpûtné vedení zchlazen˘ch
v˘fukov˘ch plynÛ

ZpÛsobuje sníÏení koncentrace kyslíku ve válci a tím pokles teploty a
rychlosti spalování. Thermo-management sacího vzduchu( ATM) je
vhodn˘ jak pro vysokotlaké, tak i pro nízkotlaké zpûtné vedení v˘fukov˘ch spalin. V pﬁípadû vysokotlakého vedení je v˘fukov˘ plyn odebírán
pﬁed torbodmychadlem, v chladiãi pro v˘fukové plyny se zchladí a pak
se smû‰uje s plnicím vzduchem. JestliÏe má b˘t teplota sacího vzduchu
pouÏita pro zlep‰ení finální úpravy v˘fukov˘ch plynÛ, pak se chladiã
v˘fukov˘ch plynÛ pﬁemostí pomocí bypassu.
Nízkotlaké zpûtné vedení je dal‰í voliteln˘ doplnûk (opce) pro budoucnost. V tomto pﬁípadû se ale v˘fukov˘ plyn odebírá nikoliv pﬁed, jako u
vysokotlakého vedení, ale aÏ po turbodmychadle v˘fukov˘ch plynÛ a
také po filtru ãástic. Poté je zchlazován a smû‰ován s plnicím vzduchem
pﬁed turbokompresorem.

Zahﬁívání plnicího vzduchu

Systém ATM má ãtyﬁi zpÛsoby pro zvy‰ování teploty sacího vzduchu :
odstavením chlazení plnicího vzduchu nebo chlazení v˘fukov˘ch plynÛ,
kombinací obou pﬁedcházejících zpÛsobÛ nebo dodateãnû pomocí
zahﬁívání plnicího vzduchu. Pro ohﬁívání se provede odboãka z hlavního
okruhu chladicího obûhu motoru k chladiãi plnicího vzduchu. Bûhem
testu na zku‰ebním stanovi‰ti s dieselov˘m agregátem objemu 2 l se
stﬁedním efektivním tlakem 2 bar byly mûﬁeny hodnoty v˘fukov˘ch plynÛ
po turbodmychadle pﬁi rÛzn˘ch variacích teploty vstupního vzduchu, tak
jak bylo popsáno. Pﬁeru‰ení chlazení plnicího vzduchu mûlo za v˘sledek
nejniÏ‰í zv˘‰ení teploty spalin: asi 6°C. KdyÏ byl plnicí vzduch zahﬁán
chladicí kapalinou o teplotû asi 85°C ( teplota termostatu), teplota v˘fukov˘ch plynÛ se zv˘‰ila asi o 16°C. Maximální potenciál ohﬁátí je pﬁibliÏnû 20°C. Nejvût‰í nárÛst, cca 57°C se projevil po odstavení chladiãe
v˘fukov˘ch plynÛ (vypínateln˘ chladiã). JestliÏe se toto kombinuje s
ohﬁevem plnicího vzduchu, pak se mÛÏe teplota v˘fukov˘ch plynÛ zv˘‰it o více neÏ 70°C. Pﬁi efektivním stﬁedním tlaku o hodnotû 4 bar je moÏné
zv˘‰ení dokonce o 110°C.
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6. PTC-pﬁídavná topení
Vzhledem k vysokému stupni úãinnosti moderních motorÛ s pﬁím˘m vstﬁikováním, vznûtov˘ch i záÏehov˘ch, nestaãí teplo z motoru pﬁi mûstském
provozu a pﬁi provozu s ãast˘mi rozjezdy bûhem chladného období ani
pro rychl˘ ohﬁev interiéru ani pro dosaÏení komfortní teploty. Také bezpeãnost jízdy je negativnû ovlivnûna, protoÏe mÛÏe dojít k zamlÏování
oken. Pro odstranûní tohoto teplotního deficitu vyvinula firma Behr tﬁi
druhy pﬁídavn˘ch topn˘ch ohﬁívaãÛ: elektrické PTC-pﬁídavné topení,
tepelná ãerpadla na bázi CO2 pro spontánní ohﬁev pﬁívodního vzduchu
a tepelné v˘mûníky v˘fukov˘ch plynÛ pro rychl˘ ohﬁev chladiva.
Ohﬁevem chladiva se zvy‰uje v˘konnost a pohotovost konvenãního topení a dodateãnû se tím také zkracuje startovací fáze studeného motoru.
Funkce tepelného ãerpadla je na bázi nového klimatizaãního zaﬁízení
CO2. Zmínûné pﬁídavné topné ohﬁívaãe splÀují bez problémÛ EU-specifikaci EC 78317 a US -specifikaci FMSS 103 pro rozmrazování ãelních
skel automobilÛ s motory s pﬁím˘m vstﬁikováním.
PTC-prvky patﬁí k nelineárním keramick˘m termistorÛm. Oznaãení PTC je
zkratka pro "Positive Temperature Coeficient" (kladn˘ teplotní koeficient),
tzn. elektrick˘ odpor se zvy‰uje s teplotou prvku. Av‰ak tato definice není
zcela pﬁesná, neboÈ odpor se na poãátku s rostoucí teplotou sniÏuje. V
této oblasti má kﬁivka odporu zápornou charakteristiku. Teprve po dosaÏení minimálního odporu se záporná charkteristika zmûní na kladnou , t.j.
odpor se nejprve pﬁi stoupající teplotû pomalu sniÏuje a od hodnoty pﬁibliÏnû 80°C se zaãne rychle zvût‰ovat tak dlouho, dokud PTC-prvek
nepojímá Ïádn˘ zbytkov˘ proud. V tomto bodû je povrchová teplota
PTC-tûlíska asi 150°C, pokud pﬁes PTC-ohﬁívaã neproudí Ïádn˘ vzduch.
Teplota kovového rámu je asi 110°C.

6.1

Struktura a funkce

PTC-pﬁídavná topení se skládají z nûkolika topn˘ch prvkÛ, upevÀovacího rámu, izolaãního rámu a relé nebo v˘konové elektroniky. Topné prvky
jsou sloÏeny z PTC-keramick˘ch tûles, kontaktních desek, pﬁipojovacích
svorek a hliníkového vlnitého Ïebrování. Vlnité Ïebrování zvût‰uje povrch
kontaktních desek pro pﬁedávání teploty. Pro zvût‰ení úãinku pﬁedávání
tepla do vzduchu je vlnité Ïebrování opatﬁeno dráÏkami, lamelami.
Zlep‰en˘m pﬁevodem tepla se mÛÏe omezit proudové pﬁetíÏení pﬁi zapnutí u tûch stupÀÛ, kde Ïebrování nemá dráÏky. To má tu v˘hodou, Ïe
jednotlivé stupnû PTC-pﬁídavného topení se mohou zapínat ãastûji.
Pﬁídavné topení se proto mÛÏe provozovat na celkovû vy‰‰í v˘kon.
V˘robní know-how pro tyto lamely pochází z v˘roby chladiãÛ. Pﬁídavné
topení je umístûno v klimatizaãním zaﬁízení v pﬁívodu vzduchu pﬁímo za
v˘mûníkem tepla pro v˘mûnu chladivo-vzduch. Tím se na minimum omezil poÏadavek na prostor. Pﬁi nízké venkovní teplotû a studeném motoru
proudí kolem ohﬁívaãe nejprve studen˘ nebo lehce ohﬁát˘ vzduch z
tepelného v˘mûníku. Hodnoty teploty a odporu tepelného tûlesa jsou
nízké, topn˘ v˘kon je naproti tomu velk˘. Poté co se spustí konvenãní
topení, hodnota teploty a odporu vzroste a úmûrnû se sníÏí v˘kon topení. Povrchová teplota PTC-pﬁídavného topení bude pﬁi teplotû proudícího
vzduchu 25°C dosaÏena pﬁi objemovém mnoÏství 480 kg vzduchu za
hodinu. Pﬁi této teplotû je teplota topného systému 50°C.
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6

PTC-Zuheizer

6.2

V˘kon a rychlá
reakce

Jmenovit˘ odpor PTC-topného tûlesa je moÏné zvolit rÛznû, úmûrnû podle
toho se zmûní proudová spotﬁeba a v˘kon. Nízk˘ odpor umoÏÀuje v provozu velk˘ topn˘ v˘kon. V˘kony PTC-ohﬁívaãÛ se pohybují mezi 1 a 2 kW.
V˘kon 2 kW je v síti s napûtím 12V v˘konov˘ limit (150 A pﬁi 13 V). V pﬁípadû palubní sítû s napûtím 42V jsou moÏné vût‰í v˘kony. Díky malé hmotnost a vzhledem k tomu, Ïe elektricky vyrobené teplo je pﬁedáváno pﬁímo
do vzduchu, zaãne PTC-topení prakticky ihned reagovat. Tato velká spontánnost (akãní schopnost) je charakteristická vlastnost PTC-ohﬁívaãÛ.
Následkem dodateãného zatíÏení generátoru dosáhne také motor dﬁíve
provozní teplotu a tím také konvenãní topení zaãne dﬁíve vytápût.
Tento pﬁídavn˘ topn˘ v˘kon dosahuje asi dvou tﬁetin v˘konu PTC-pﬁídavného topení. Prakticky se tento topn˘ v˘kon mÛÏe pﬁipoãítat k v˘konu PTCpﬁídavného topení.
V˘kon PTC-pﬁídavného topení modelu 220 CDI z nové E tﬁídy je 1,6 kW.
PTC-ohﬁívaã je pﬁímo za konvenãním v˘mûníkem v modulu topení/klimatizace.
Zku‰ební pﬁíklad:
Vozidlo bylo bûhem noci ochlazeno tak, Ïe teplota oleje na spodním víku
motoru byla -20°C. Poté bylo v aerodynamickém tunelu provozováno na
3. rychlostní stupeÀ pﬁi rychlosti 32 km/h, coÏ velmi realisticky pﬁedstavuje prÛmûrnou rychlost v mûstském provozu. Po 20 minutách dosáhla
teplota v kabinû s PTC-pﬁídavn˘m topením hodnotu 18°C, bez pﬁídavného topení pouze 10°C. "Komfortní teplota" o hodnotû 24°C byla s PTCpﬁídavn˘m topením dosaÏena po 30 minutách, bez pﬁídavného topení po
více neÏ 50 minutách.

1. V˘parník
2. V˘mûník tepla
3. PTC-pﬁídavné topení

6.3
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Provozní bezpeãnost

Charakteristika kﬁivky odporu PTC-prvku vyluãuje, aby se PTC-ohﬁívaã
pﬁehﬁál. Teplota povrchu kovového rámu je vÏdy niÏ‰í neÏ 110°C. Kromû
to se v˘kon PTC-ohﬁívaãe pﬁi vy‰‰í v˘stupní teplotû teplotního v˘mûníku
sniÏuje. V˘konová elektronika umoÏÀuje nûkolikastupÀovou nebo plynulou regulaci PTC-topení, takÏe topn˘ v˘kon se mÛÏe nastavit podle potﬁeby nebo pﬁizpÛsobit elektrickému v˘konu, kter˘ je k dispozici.

6.4

Ovládání

Ovládání PTC-ohﬁívaãÛ se provádí buì externû pomocí relé nebo pomocí integrované regulace s v˘konovou elektronikou. Pﬁi ovládání pomocí
relé urãuje v˘robce vozidla, které stupnû budou pﬁipojeny. V pﬁípadû, Ïe
je regulace integrovaná v pomocném ohﬁívaãi se rozli‰uje mezi minimální a maximální funkãností. Pﬁi minimální funkãnosti se topné stupnû zapínají individuálnû. V˘konová elektronika chrání ohﬁívaã pﬁed pﬁepûtím,
zkratem nebo pﬁepólováním. Pﬁi tomto zpÛsobu ovládání není moÏná
diagnostika. Pﬁi stupÀové regulaci je k dispozici aÏ osm regulaãních stupÀÛ. U PTC-pﬁídavného topení ve voze tﬁídy E je k dispozici sedm stupÀÛ. Ovládání se provádí nezávisle na stavu a reÏimu proudu a na
potﬁebû pﬁídavného topení, t.j. poÏadovaném teplotním komfortu. U
regulace s maximální funkãností se ovládání v˘konové elektroniky provádí plynule, pomocí sbûrnice ve vozidle, sbûrnice je typu LIN nebo
CAN. To umoÏÀuje optimální vyuÏití proudu z palubní sítû pro napájení
pomocného topení.

6.5

Nov˘ v˘voj

Od roku 2004 je k dispozici nová generace pﬁídavn˘ch PTC-ohﬁívaãÛ,
která se od tûch pÛvodních li‰í pﬁedev‰ím men‰í hmotností, men‰í tlakovou ztrátou (‰etﬁí v˘kon ventilátoru) a sníÏen˘mi v˘robními náklady.
Charakteristika:
■ Elektrické pﬁídavné topení ; v˘kon 1 kW - 2 kW
■ Zdroj tepla: PTC- keramická tûlesa, max. teplota na povrchu keramiky
150°C, v pﬁípadû, Ïe kolem neproudí vzduch
■ V˘born˘ pﬁenos tepla pomocí technologie Ïebrování pﬁi malé tlakové
ztrátû v pﬁívodním vzduchu
■ StupÀovitá nebo plynulá regulace pomocí relé nebo v˘konové elektroniky
■ Rychlá reakce a velká úãinnost
■ Konstrukce stavebnicového systému umoÏÀuje optimální pﬁizpÛsobení k
danému prostoru vozidla
■ Absolutnû provoznû bezpeãné, nehrozí Ïádné nebezpeãí pro okolní
souãásti vzhledem k teplotnímu omezení ( PTC -charakteristika)
■ Na základû nízké tlakové ztráty je poÏadováno pouze nepatrné zv˘‰ení
v˘konu ventilátoru
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7. Diagnostika, údrÏba a opravy
7.1

Chladivo, protimrazová a
antikorozní ochrana

RÛzná chladiva

Chladivo je v˘raz pro chladicí kapalinu, která se nachází v chladicím
systému. Chladivo chrání pﬁed mrazem, korozí, pﬁehﬁátím a provádí
mazání. Jeho úkolem je odnímat teplo a odevzdávat jej do chladiãe.
Chladivo je smûs vody a nemrznoucí sloÏky (glykolu/etanolu), do které
jsou dále pﬁidávány rÛzné pﬁímûsi (hoﬁká ãinidla,silikáty, antioxidanty,
inhibitory pûnûní) a tato smûs je obarvována. Hoﬁká ãinidla zamezují
tomu, aby chladivo nebylo nedopatﬁením zamûnûno s nápojem. Silikáty
vytváﬁejí ochrannou vrstvu na kovovém povrchu a eliminují m.j. vápenité
usazeniny (vodní kámen). Antioxidaãní pﬁísady zabraÀují korozi komponentÛ systému. Inhibitory pûnûní potlaãují pûnûní chladiva. Glykol promazává komponenty, udrÏuje hadice a tûsnûní v pruÏném a poddajném
stavu a zvy‰uje bod varu chladiva.
Smû‰ovací pomûr vody a nemrznoucí smûsi by mûl b˘t v rozmezí 60:40
aÏ 50:50. To zpravidla odpovídá protimrazové ochranû od -25°C do 40°C. Minimální smû‰ovací pomûr by mûl b˘t 70:30 a maximální 40:60.
Dal‰í zv˘‰ení podílu nemrznoucí smûsi ( napﬁ. 30:70) by nepﬁineslo dal‰í
sníÏení bodu mrazu. Naopak, nenaﬁedûn˘ nemrznoucí prostﬁedek zamrzá jiÏ pﬁi -13°C a pﬁi teplotách nad 0°C nedochází k ﬁádnému chlazení
motoru. Motor by se mohl pﬁehﬁívat. ProtoÏe bod varu glykolu je vysok˘,
lze správn˘m smû‰ovacím pomûrem zv˘‰it bod varu chladicí smûsi aÏ
na 135°C. Z tohoto dÛvodu je i v zemích s tepl˘m podnebím dÛleÏitá
dostateãná protimrazová ochrana. VÏdy je nutné se ﬁídit podle pokynÛ
v˘robce. Typické sloÏení by tedy mûlo b˘t 40/60% nebo 50/50% s pouÏitím vody v kvalitû pitné vody.
Chladivo a jeho pﬁímûsi podléhají také urãitému opotﬁebení. tzn. ãást pﬁímûsí bude v prÛbûhu nûkolika let opotﬁebována. Napﬁ. pﬁímûsi pro antikorozní ochranu jsou opotﬁebovány, jestliÏe dojde k hnûdému zabarvení
chladiva. Z tohoto dÛvodu pﬁedepisují nûkteﬁí v˘robci interval pro v˘mûnu chladiva ( napﬁ. Opel Sintra: kaÏd˘ch 5 let). Av‰ak chladicí systémy
nov˘ch vozidel jsou stále ãastûji naplÀovány chladivem s dlouhou Ïivotností, tzv. long life coolant (napﬁ. VW G12 PLus). Za normálních okolností (jestliÏe nenastane Ïádné zneãi‰tûní) není v˘mûna chladiva nezbytná
(VW) nebo aÏ po 15 letech pﬁíp. po 250.000 km (nové modely znaãky
Mercedes). Chladivo by se mûlo vymûnit zpravidla v pﬁípadû zneãi‰tûní
( koroze, olej) a u vozÛ, které nebyly naplnûny chladivem s dlouhou
dobou Ïivotnosti (typu long life). Je nutné dodrÏovat pokyny v˘robce
t˘kající se specifikace, intervalu v˘mûny, smû‰ovacího pomûru a ﬁedûní
nemrznoucího prostﬁedku. Chladicí prostﬁedek se nesmí dostat do podzemní vody ani vypustit do odluãovaãe oleje. Chladivo se musí odevzdat do svozu nebezpeãného odpadu a odbornû zlikvidovat.

7.2
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ÚdrÏba chladiãe

Chladiãe nevyÏadují Ïádnou údrÏbu protoÏe vnitﬁní i vnûj‰í ochrana je jiÏ
provedena pﬁi v˘robû (Behr speciálnû). âi‰tûní pomocí tryskového parního ãistiãe ( od vnitﬁku smûrem ven) je moÏné mal˘m tlakem. K ãi‰tûní
se mÛÏe také pouÏít redukovan˘ tlakov˘ vzduch.

7.3

Proplachování chladicího
systému

Pﬁi zneãi‰tûní musí b˘t chladicí kapalina vypu‰tûna a chladicí systém se
musí propláchnout.
Zneãi‰tûní mÛÏe b˘t zpÛsobeno:
■ Olejem (vadné tûsnûní hlavy válcÛ)
■ Korozí (vnitﬁní koroze motoru)
■ Hliníkem (vnitﬁní koroze chladiãe)
■ Cizími látkami (pﬁísady/tûsnicí prostﬁedek)
■ Cizími ãásticemi (vadné vodní ãerpadlo)
Podle stupnû zneãi‰tûní je tﬁeba chladicí systém vyãistit horkou vodou
nebo speciální kapalinou pro proplachování systému. Existují rÛzné
postupy pro proplachování, podle v˘robce vozidla a také podle pﬁíznakÛ zneãi‰tûní. Audi specifikuje speciální proplachovací kapalinu, jestliÏe
chladivo má rezavû hnûdé zabarvení a tepeln˘ v˘kon je nedostateãn˘
(napﬁ. Audi A6). Pﬁed nûkolikanásobn˘m proplachovacím procesem se
musí vymontovat termostat a musí se zmûﬁit topn˘ v˘kon pﬁed a po proplachování. Opel upozorÀuje, napﬁ. u modelÛ Corsa B, Vectra B a
Omega B do modelové ﬁady r. 1997, na to, Ïe zacpan˘ chladiã mÛÏe b˘t
pﬁíãinou vysoké teploty motoru. V tomto pﬁípadû by se mûl systém propláchnout horkou vodou (> 50°C) a kromû toho by se mûly vymûnit
v‰echny díly, které pﬁicházejí do styku s chladivem (v˘mûník tepla, hlava
válcÛ atd). StupeÀ zneãi‰tûní a pokyny v˘robce vozidla tedy urãují
postup a proplachovací médium. KaÏdopádnû je tﬁeba vzít na vûdomí tu
skuteãnost, Ïe vzhledem ke konstrukãnímu provedení moderních chladicích systémÛ ( napﬁ. ploché potrubí) jiÏ nelze v‰echny komponenty proplachovat a ty je tedy nutné vymûnit.
To platí zejména pro následující ãásti:
■ Termostat
■ Chladiã
■ Elektrické ventily
■ Uzavírací víko
■ V˘mûník tepla
JestliÏe není v expanzní nádrÏce kvÛli zneãi‰tûní (koroze,olej) viditelná
hladina, musí se tato nádrÏka rovnûÏ vymûnit. Termostat a uzavírací víko
by se mûly zpravidla také vymûnit. Pﬁi pouÏití speciálních proplachovacích
prostﬁedkÛ je tﬁeba dbát na to, aby tyto prostﬁedky nepo‰kodily Ïádné tûsnicí materiály a aby se nedostaly do podzemní vody event. do olejového
odluãovaãe. Proplachovací prostﬁedky se musí zachytit spoleãnû s chladivem a samostatnû zlikvidovat. Po proplachování se systém musí naplnit
chladivem podle údajÛ v˘robce (specifikace, smû‰ovací pomûr), odvzdu‰nit a dále je tﬁeba pﬁezkou‰et funkci a tûsnost.

7.4

Odvzdu‰nûní systému
pﬁi naplÀování

Zavzdu‰nûní chladicích systémÛ vozidel je ‰iroce roz‰íﬁen˘ problém.
Vzduchové bubliny jsou zpÛsobené polohou chladiãe pﬁípadnû polohou
expanzní nádrÏky, která je na úrovni motoru nebo dokonce pod touto úrovní. Z tohoto dÛvodu mÛÏe úplné odvzdu‰nûní systému po opravû nebo po
v˘mûnû chladiva pﬁedstavovat váÏn˘ problém.

7. Diagnostika, údrÏba a opravy
Vzduch zÛstavající v chladicím systému v˘raznû sniÏuje cirkulaci chladiva
a mÛÏe vést k pﬁehﬁívání motoru a tím i k závaÏnému po‰kození. Pomoc v
tomto pﬁípadû poskytne produkt Airlift-System od Behr Hella Service (produkt s obj. ã.:8PE 351 225-201).
Tento systém se mÛÏe pouÏít pro:
■ Odstranûní vzduchov˘ch bublin
■ Vyhledání netûsností
■ Rychlé opûtné naplnûní chladicího systému
Airlift se pomocí adaptéru napojí na chladiã nebo na expanzní nádrÏku.
Poté se napojí hadice s tlakov˘m vzduchem, kterou obvykle pouÏíváte pro
provoz pneumatického náﬁadí. Pﬁes speciální ventil se nyní chladicí
systém odsaje a vyrobí se velk˘ podtlak. Dále se pﬁipojí sací hadice a pﬁes
ãistou nádobu na chladivo (konev, kbelík) se systém naplní smûsí vody a
nemrznoucí kapaliny. Pomocí manometru, kter˘ na systému Airlift mûﬁí
podtlak, se mÛÏe souãasnû ovûﬁit tûsnost celého systému.

7.5
7.5.1

Typické závady
Chladiã

Usazeniny zpÛsobené motorov˘m olejem, kter˘
uniká pﬁes vadné tûsnûní hlavy válcÛ a proniká
aÏ do chladicího okruhu.

Obrázky ukazují typické závady, které jsou zpÛsobeny rÛzn˘mi pﬁíãinami.

Vápenné usazeniny zpÛsobené pouÏitím ãisté
vody (bez chladicího prostﬁedku)

Pﬁísady zpÛsobují reakce s materiálem a
chladivem

V‰echny závady zpÛsobují sníÏení v˘konu chladiãe. Opravy u moderních
chladiãÛ nejsou obvyklé, protoÏe svaﬁování hliníku je zde obtíÏné a u
mal˘ch kanálkÛ by svaﬁování mohlo zpÛsobit ucpání. Tûsnící prostﬁedky se
nesmûjí pouÏívat, protoÏe by také zpÛsobily ucpání a tím sníÏení v˘konu.

7.5.2
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V˘mûníky tepla
(Radiátory topení)

Usazeniny a pouÏívání tûsnicích prostﬁedkÛ by mohly, stejnû jako je tomu
v pﬁípadû chladiãÛ, vést k ucpání. Lze je ãásteãnû odstranit propláchnutím
pomocí ãisticích prostﬁedkÛ. Pﬁi tom je tﬁeba dodrÏovat pokyny v˘robcÛ.

7.6

Kontrola a diagnostika
chladicího systému

V pﬁípadû závad chladicího systému, jako je napﬁ. nedostateãn˘ v˘kon
topení, motor nedosahuje provozní teplotu nebo se pﬁehﬁívá, je moÏné
zjistit pﬁíãinu závady jednoduch˘mi prostﬁedky. Nejdﬁíve je tﬁeba zkontrolovat, zda je v chladicím systému dostateãné mnoÏství chladiva a jestli je zaji‰tûna dostateãná protimrznoucí ochrana (antifreeze),dále je tﬁeba
zjistit pﬁípadn˘ v˘skyt neãistot a únikÛ. Také je tﬁeba zkontrolovat správné
napnutí klínového ﬁemene,event. dráÏkovaného klínového ﬁemene.
Vyhledávání závad dále pokraãuje podle pﬁíznakÛ, pozorováním komponentÛ a kontrolou teploty následovnû:

7.6.1

Motor se pﬁehﬁívá

■ Je zobrazovaná teplota skuteãná? ( pﬁíp. zkontrolujte teplotní ãidlo pro
chladicí vodu a ukazovací pﬁístroj)
■ Jsou v‰echny souãásti, v˘mûník tepla a pﬁedﬁazené komponenty
(kondenzátor), dostateãnû ãisté tak, aby zajistily neomezen˘ prÛchod
vzduchu? ( v pﬁípadû potﬁeby vyãistit)
■ Je funkãní ventilátor chladiãe, pﬁíp. pomocn˘ ventilátor ?
(zkontrolujte zapínaci bod, pojistku, ﬁídicí jednotku ventilátoru,
zkontrolujte pﬁíp. mechanické po‰kození)
■ Otevírá se termostat? (zmûﬁte teplotu pﬁed a po termostatu, pﬁíp.
termostat vymontujte a zkontrolujte funkci pomocí vody)
■ Není chladiã ucpan˘? ( zkontrolujte teplotu na vstupu a v˘stupu
chladiãe, zkontrolujte prÛtoãné mnoÏství )
■ Je funkãní vodní ãerpadlo? ( zkontrolujte, zda ãerpadlo není na hﬁídeli
volné)
■ Je funkãní pﬁetlakov˘/podtlakov˘ ventil na víku chladiãe evnt. na
expanzní nádrÏce? ( pﬁíp. pouÏijte zku‰ební pumpu, zkontrolujte, zda
tûsnûní na uzávûru není po‰kozené nebo zda nechybí)

7.6.2

Motor nelze zahﬁát

7.6.3

Topení není dostateãnû
zahﬁáté

■ Je zobrazovaná teplota skuteãná? ( pﬁíp. zkontrolujte teplotní ãidlo pro
chladicí vodu a ukazovací pﬁístroj)
■ Není termostat trvale otevﬁen? (zmûﬁte teplotu pﬁed a po termostatu,
pﬁíp. termostat vymontujte a zkontrolujte funkci pomocí vody)
■ Není ventilátor pﬁíp. pomocn˘ ventilátor trvale spu‰tûn˘?
( zkontrolujte zapínaci bod, termospínaã, ﬁídicí jednotku)

■ Dosahuje motor provozní teplotu pﬁíp. je chladicí voda teplá? (nejprve
zkontrolujte kroky podle odstavce " Motor nelze zahﬁát")
■ Otevírá se ventil topení? (zkontrolujte elektrické ovládání pﬁíp. vedení
bovdenu a ventil)
■ Není v˘mûník tepla ( radiátor topení) ucpan˘? (zkontrolujte teplotu na
vstupu a na v˘stupu, zkontrolujte prÛtoãné mnoÏství)
■ Je funkãní ovládání mísící klapky ? (zkontrolujte polohy a zaráÏky mísící
klapky, funkci pro ãerstv˘ vzduch/vnitﬁní cirkulaci, v˘stupní trysky pro
vyfukování vzduchu)
■ Je funkãní ventilátor interiéru? (zvuky, stupnû ventilátoru)
■ Není zneãi‰tûn vnitﬁní filtr nebo nesníÏila se jeho prÛchodnost?
(zkontrolujte vnitﬁní filtr, zkontrolujte vzduchové kanály pﬁíp. jejich tûsnost)
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8. Elektronicky ﬁízené chlazení
8.1

Teplotní úroveÀ
chladicí kapaliny

(Pﬁíklad, motor VW 1,6 APF)

V˘kon motoru závisí na správném chlazení. U chlazení regulovaného termostatem se teplota chladicí kapaliny pohybuje pﬁi ãásteãném zatíÏení v
rozsahu od 95°C aÏ do 110°C a pﬁi plném zatíÏení od 85°C do 95°C.
Vy‰‰í teploty pﬁi ãásteãném zatíÏení mají za následek pﬁíznivûj‰í úroveÀ
v˘konu, coÏ se pﬁíznivû projeví na spotﬁebû paliva a na emisích ve v˘fukov˘ch plynech. Vlivem niÏ‰ích teplot pﬁi plném zatíÏení se zvy‰uje
v˘kon. Nasávan˘ vzduch se ménû ohﬁívá, coÏ vede ke zv˘‰ení v˘konu.

Teplotní úroveÀ chladicí kapaliny
v závislosti na zatíÏení motoru
Oblast plného zatíÏení 85°C - 95°C
ZatíÏení

Oblast ãásteãného zatíÏení 95°C - 110°C

Otáãky motoru

8.2

Elektronicky ﬁízen˘
chladicí systém - pﬁehled
KühlmittelVerteilergehäuse

Vorlauf
Rücklauf
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Elektronisch gesteuertes Thermostat

Cílem v˘voje elektronicky ovládaného chlazení byla moÏnost regulace
provozní teploty motoru na poÏadovanou hodnotu podle zatíÏení.
Optimální provozní teplota se nastavuje pomocí elektricky vyhﬁívaného
termostatu a pomocí stupÀÛ ventilátoru chladiãe na základû charakteristiky, která je uloÏena v ﬁídicí jednotce motoru. Chlazení mÛÏe b˘t tedy
pﬁizpÛsobeno celkovému v˘konu a zatíÏení motoru.
V˘hody pﬁizpÛsobení teploty vody okamÏitému provoznímu stavu motoru
jsou:
■ SníÏení spotﬁeby paliva pﬁi ãásteãném zatíÏení
■ SníÏení CO a HC emisí
Zmûny ve srovnání s tradiãním chladicím okruhem:
■ Integrace do chladicího okruhu pﬁi minimálních konstrukãních zmûnách
■ Blok rozdûlovaãe chladiva a termostat jsou jedna konstrukãní jednotka
■ Odpadá regulátor chladiva ( termostat) na bloku motoru
■ ¤ídicí jednotka motoru obsahuje navíc charakteristiku pro elektronicky
ﬁízen˘ chladicí systém

8.3

Rozdûlovaã chladicí
kapaliny

Snímaã teploty
chladiva

Horní úroveÀ s pﬁívodem
chladiva od motoru

Pﬁívod do
chladiãe
Horní úroveÀ
K v˘mûníku tepla
Spodní úroveÀ

Zpûtn˘ tok
od chladiãe

Kanál od horní ke
Ke chladiãi
oleje pﬁevodovky spodní úrovni

Pﬁípojka topného termostatu
Regulaãní
jednotka
chladiva

Regulaãní
jednotka
chladiva

Zpûtn˘ tok
chladiãe oleje

Od v˘mûníku tepla

Blok rozdûlovaãe chladicí kapaliny je umístûn pﬁímo na hlavû válcÛ,
namísto tradiãních pﬁípojn˘ch hrdel. Tento rozdûlovaã je rozdûlen do
dvou úrovní. Z horní úrovnû jsou napájeny jednotlivé komponenty chladivem. V˘jimku tvoﬁí pﬁívod do pumpy pro chladivo.
Ve spodní úrovni bloku rozdûlovaãe je pﬁipojen zpûtn˘ tok chladicí kapaliny
od jednotliv˘ch komponentÛ. Vertikální kanál spojuje obû tyto úrovnû. Tento
kanál uzavírá/otevírá termostat sv˘m mal˘m ventilov˘m talíﬁem. Blok rozdûlovaãe je prakticky rozdûlovací stanice chladicí kapaliny pro mal˘ a
velk˘ cirkulaãní okruh.
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8. Elektronicky ﬁízené chlazení
8.4

(Pﬁíklad, motor VW 1,6 APF)

Regulaãní jednotka
chladicí kapaliny
Prvek s expanzním hmotou

Ventilov˘ talíﬁ k uzavírání
velkého cirkulaãního okruhu

Ventilov˘ talíﬁ k uzavírání
malého cirkulaãního okruhu

Tlaãná
pruÏina

Tlaãn˘ zdvihací
kolík
Pﬁípojka regulaãní
jednotky

Topn˘
odpor

Expanzní
hmota

Funkãní komponenty:
■ Termostat s expanzní hmotou (s voskov˘m tûlesem)
■ Odporové topení s voskov˘m tûlesem
■ Tlaãná pruÏina pro mechanické uzavﬁení chladicího kanálu, 1 mal˘ a
1 velk˘ ventilov˘ talíﬁ
Funkce:
Termostat s expanzní hmotou v bloku rozdûlovaãe chladiva je neustále
obklopen chladicí kapalinou. Tûleso s voskem reguluje bez vytápûní jako
dosud, ale je dimenzováno na jinou teplotu. Pomocí teploty chladiva se
vosk zaãne roztékat a rozpínat. Toto rozpínání zpÛsobí posunutí zvedacího tlaãného kolíku. To se dûje v normálním stavu (bezproudov˘, neaktivní stav) úmûrnû podle nového teplotního profilu chladiva 110°C na
v˘stupu z motoru. Ve voskovém tûlese je zabudován topn˘ odpor.
JestliÏe tento odpor bude napájen, dodateãnû ohﬁeje voskové tûleso a
zdvih, tedy nastavení, nyní bude probíhat nejen v závislosti na teplotû
chladicí kapaliny, ale také podle charakteristiky, která je uloÏena v ﬁídicí
jednotce.
8.5
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Mal˘ a velk˘ okruh
cirkulace chladicí kapaliny

Stejnû jako u pﬁede‰l˘ch okruhÛ i v tomto pﬁípadû jsou dva cirkulaãní
okruhy. Mal˘, zkrácen˘ okruh slouÏí pro studen˘ start a ãásteãné zatíÏení a pro rychlé zahﬁátí motoru. Chlazení ﬁízené podle charakteristiky v
tomto momentû je‰tû nepÛsobí. Termostat v tûlese rozdûlovaãe zablokoval zpûtn˘ tok od chladiãe a uvolnil krat‰í trasu k ãerpadlu chladicí
kapaliny. Chladiã do tohoto okruhu není zaãlenûn.

Velk˘, prodlouÏen˘ cirkulaãní okruh chladiva se otevírá buì pomocí termostatu v regulátoru chladiva po dosaÏení teploty cca 110°C nebo podle
zatíÏení pomocí charakteristiky. Chladiã je nyní do obûhového okruhu
zaãlenûn. Pro podporu chlazení pomocí vzduchu bûhem jízdy nebo pﬁi
stání se podle potﬁeby spou‰tí také elektrick˘ ventilátor.

8.6

Elektrické ﬁízení: Pﬁehled

¤ídící jednotka motoru byla roz‰íﬁena o tyto pﬁípojky pro snímaãe a
akãní ãleny elektronicky regulovaného chladicího systému:
■ Napájení termostatu (v˘stup)
■ Teplota vratného vedení chladiãe (vstup)
■ Ovládání ventilátoru chladiãe ( 2 x vstup)
■ Potenciometr na regulaci topení ( vstup)
Pro v‰echny dal‰í poÏadované informace byly pouÏity snímaãe pro
ﬁízení motoru.
Termostat pro
elektronickou
regulaci chlazení
motoru

Otáãky motoru

Mûﬁiã prÛtoku
vzduchu a teploty
sacího vzduchu

ECU

Teplota chladiva
(na v˘stupu
motoru)

Teplota chladiva
( na v˘stupu z
chladiãe)

Potenciometr pro
navolení teploty

Pﬁepínaã pro volbu
polohy teplotní
klapky

¤ídicí jednotka pro
ventilátory chladiva

CAN

Ventilátor chladiva 2
Diagnostika

Ventilátor chladiva 1
Signál rychlosti ( ABS)

Uzavírací ventil
chladiva
(dvoucestn˘)

Vyhodnocovací v˘poãty podle teplotní charakteristiky probíhají kaÏdou
sekundu. Systém provádí regulaci na základû funkãních v˘poãtÛ:
■ Aktivace topn˘ch odporÛ v termostatu pro ﬁízení teploty chladiva na
základû charakteristiky pro otevﬁení velkého cirkulaãního okruhu
(regulace teploty chladiva)
■ Ovládání ventilátoru chladiãe pro podporu rychlého poklesu teploty
chladiva
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8.7

Regulace teploty chladicí
kapaliny pﬁi poÏadavku na
vytápûní

Potenciometr

(Pﬁíklad, motor VW 1,6 APF)

Teplota chladicí kapaliny se mÛÏe mûnit vlivem zpÛsobu jízdy a stﬁídáním ãásteãného a plného zatíÏení v rozmezí od 110°C po 85°C. Teplotní
rozdíl 25°C by se pﬁi zapnutém topení v interiéru nepﬁíjemnû projevil.
¤idiã by musel neustále mûnit nastavení teploty. Pomocí potenciometru
rozpozná elektronika poÏadavek ﬁidiãe na teplotu a úmûrnû k tomu reguluje teplotu chladiva, napﬁ. poloha ovládacího potenciometru 70% =
95°C chladicí kapaliny.
Mikrospínaã na otoãném pﬁepínaãi
pro volbu teploty se rozepne, jakmile je opu‰tûna poloha " Topení
vypnuto". Tím je ovládán pneumatick˘ dvoucestn˘ ventil, kter˘
znovu otevﬁe uzavírací ventil chladiva pro v˘mûník tepla.

Mikrospínaã

âásteãné zatíÏení

âásteãné zatíÏení
Úplné zatíÏení

Charakteristika
poÏadovan˘ch
hodnot

Ovládání termostatu pro elektronickou regulaci chladicí kapaliny (mal˘
nebo velk˘ okruh) probíhá na základû uloÏen˘ch charakteristik. Zde jsou
uloÏeny pﬁíslu‰né Ïádané hodnoty. Rozhodující vliv zde má zatíÏení
motoru. Teplota chladiva bude nastavena podle zatíÏení (proudûní vzduchu) a podle otáãek motoru.

PoÏadovaná teplota °C

8.8

Proudûní vzduchu kg/h
90°C

Otáãky motoru
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PoÏadovaná teplota °C

V druhém souboru charakteristik jsou uloÏeny Ïádané hodnoty teplot v
závislosti na rychlosti a proudûní vstupního vzduchu. Z tûchto hodnot se
odvíjí nastavená hodnota teploty chladiva. Ze srovnání obou souborÛ
charakteristik 1 a 2 je vybrána niÏ‰í hodnota a podle této hodnoty se provede nastavení termostatu. Termostat je aktivní teprve tehdy, jestliÏe
bude pﬁekroãena limitní hodnota a teplota chladiva bude leÏet tûsnû pod
nastavenou Ïádanou hodnotou.

85°C

Rychlost km/h

Nasávan˘ vzduch °C

8.9

Snímaã teploty chladiva

Teplotní snímaãe fungují jako NTC-snímaãe. Îádané teploty chladicí
kapaliny jsou uloÏeny v ﬁídicí jednotce motoru jako soubory charakteristik. Skuteãné hodnoty teploty chladiva jsou snímány pomocí teplotních
snímaãÛ na dvou rÛzn˘ch místech a jsou vysílány do ﬁídicí jednotky jako
napûÈové signály.
Skuteãná hodnota chladiva 1 - pﬁímo na v˘stupu chladiva na motoru v
rozdûlovaãi chladiva
Skuteãná hodnota chladiva 2 - na chladiãi pﬁed v˘stupem chladiva z
chladiãe

Snímaã teploty chladiva na v˘stupu motoru

PouÏití signálu: Porovnáním uloÏen˘ch charakteristik Ïádan˘ch a skuteãn˘ch hodnot 1 se vypoãítá stﬁída (pomûr impulzÛ pro zapnutí/ vypnutí) pro aktivaci topn˘ch odporÛ v termostatu. Porovnání mezi skuteãn˘mi
hodnotami 1 a 2 slouÏí jako podklad pro ovládání elektrického ventilátoru chladiãe.
Náhradní funkce: Pﬁi v˘padku snímaãe (v˘stup motoru) teploty chladiva
bude regulace teploty probíhat dále s náhradní hodnotou 95°C a pro
ventilátor bude trvale aktivní stupeÀ 1.
Pﬁi v˘padku snímaãe (v˘stup z chladiãe) zÛstává regulace aktivní a pro
ventilátor bude trvale aktivní stupeÀ 1.
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8.10

Elektronicky ﬁízen˘
termostat

(Pﬁíklad, motor VW 1,6 APF)

Ve voskovém tûlese termostatu s expanzní hmotou je zabudován topn˘
odpor. Ten dodateãnû zahﬁívá vosk, kter˘ se rozpíná a tím zpÛsobuje
zdvih "X" tlaãného kolíku podle charakteristiky. Pomocí tohoto zdvihu "
X" se provádí mechanické nastavení termostatu. Topn˘ odpor je ovládán
z ﬁidící jednotky motoru podle pﬁíslu‰né charakteristiky pomocí PWM-signálu ( pulse width modulation = modulace ‰íﬁkou impulzÛ) . V˘sledn˘
ohﬁev závisí na ‰íﬁce impulzÛ a na dobû.
Pravidlo:
■ PWM low (bez napûtí) = vysoká teplota chladiva
■ PWM high (pod napûtím) = nízká teplota chladiva
Bez pomocného napûtí:

Voskové tûleso

■ Regulace probíhá pouze s expanzním prvkem

Tlaãn˘
zdvihací kolík

■ Pro ventilátor je trvale aktivní stupeÀ 1
Topn˘
odpor

Topení termostatu neslouÏí k ohﬁevu chladiva, jeho úãelem je aktivovat
termostat pro otevﬁení velkého okruhu chladiva.
Pﬁi bûhu naprázdno nebo pﬁi spou‰tûní motoru není napûtí aktivní.

8.11

Závûreãné shrnutí

Moderní chladicí systémy pro‰ly velk˘m technick˘m pokrokem - jako
v‰echny dal‰í systémy, které se dnes v automobilu nacházejí. Pro porozumûní souãasn˘m moderním systémÛm thermo-managementu a pro
schopnost provádût diagnostiku tûchto systému jiÏ základní znalosti
nestaãí. K tomu je zapotﬁebí kompetence, technické podklady a schopnost logického pﬁem˘‰lení.
Chlazení motorÛ bylo v minulosti, dnes máme thermo-management.
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9. Technické informace
9.1

Expanzní nádrÏka
V‰eobecnû
Konstrukce/ Popis funkce

Expanzní nádrÏka v chladicím systému je obvykle vyrobena z umûlé hmoty
a slouÏí k zachycení expandovaného chladiva. Zpravidla je umístûna na
takovém místû, které pﬁedstavuje nejvy‰‰í bod v celém chladicím systému.
Je vyrobena z prÛhledného materiálu a opatﬁena znaãkami s oznaãením
"MIN" a "MAX" pro snadnou kontrolu hladiny chladiva. Kromû toho, mÛÏe
b˘t do nádrÏky nainstalován snímaã hladiny. Vyrovnávání tlaku chladicího
systému se provádí pomocí ventilu na uzávûru.
Zv˘‰ení teploty chladicí kapaliny vede k nárÛstu tlaku v chladicím systému, protoÏe chladivo se rozpíná. Tím se také zv˘‰í tlak v expanzní nádrÏce, otevﬁe se pﬁetlakov˘ ventil na uzavíracím víku a z nádrÏky unikne
vzduch.

JestliÏe je teplota chladicí kapaliny normální, vzniká v chladicím systému
podtlak. Chladicí kapalina je z nádrÏky odsávána. Tím v nádrÏce rovnûÏ
vzniká podtlak. Následnû se otevﬁe podtlakov˘ vyrovnávací ventil na
uzávûru nádrÏky a vpustí do nádrÏky vzduch. Vzduch proudí do nádrÏky tak dlouho, dokud se tlak nevyrovná.
Projevy pﬁi závadû

Pﬁi závadû na expanzní nádrÏce nebo vadném uzávûru se mohou projevit následující pﬁíznaky:
■ Ztráta chladiva (únik) v rÛzn˘ch souãástech systému nebo v nádrÏce
samotné
■ Zv˘‰ená teplota chladiva a/nebo motoru
■ Expanzní nádrÏka nebo jiná souãást systému je prasklá/roztrÏená
Pﬁíãinou závady mÛÏe b˘t:
■ Pﬁetlak v chladicím systému zapﬁíãinûn˘ vadn˘m ventilem na uzávûru
■ Únava materiálu

Vyhledávání závad

Kroky pﬁi vyhledávání závady:
■ Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
■ Zkontrolujte zabarvení/ zneãi‰tûní chladicí kapaliny( olej, tûsnicí
prostﬁedky, usazeniny,)
■ Proveìte kontrolu termostatu, v˘mûníku tepla, hadicového vedení,
hadicov˘ch koncovek vhledem k moÏn˘m únikÛm a provûﬁte funkce
tûchto komponentÛ
■ Pﬁípadnû proveìte tlakovou zkou‰ku systému
■ Pﬁesvûdãte se, Ïe v chladicím systému nejsou Ïádné vzduchové
bubliny, event. systém odvzdu‰nûte podle pokynÛ v˘robce
JestliÏe jsou v‰echny zmínûné kroky provedeny a závada pﬁesto trvá,
mûlo by b˘t vymûnûno víko uzávûru expanzní nádrÏky. Vyzkou‰ení ventilu na uzávûru je velice obtíÏnû proveditelné.
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9.2

Chladiã chladicí
kapaliny

Konstrukce/ Funkce

NejdÛleÏitûj‰í komponent chladicího modulu je chladiã chladicí kapaliny. Skládá se z bloku chladiãe a vodní nádoby (komory) se v‰emi nezbytn˘mi pﬁípojkami a upevÀovacími prvky. Samotn˘ blok chladiãe je sloÏen z trubkového/Ïebrového systému, dna a boãnic.

1. Vodní nádrÏka
(komora)
2. Chladiã oleje
3. Tûsnûní
4. Chladicí Ïebra
5. Boãnice
6. Dno
7. Trubka chladiãe

Projevy pﬁi závadû

Kalkablagerungen

Vyhledávání závad

Ablagerungen durch Ölaustritt
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Chladiãe chladicí kapaliny se umisÈují do pﬁední ãásti vozidla, kde jsou
vystaveny náporu vzduchu. Existují rÛzné druhy podle konstrukãního
uspoﬁádání. Jejich úlohou je odvádût teplo vzniklé spalováním paliva v
motoru a absorbované chladivem. Na chladiãi nebo v nûm mohou b˘t
dal‰í chladiãe, napﬁ. pro chlazení automatické pﬁevodovky.

U konvenãních chladiãÛ je vlastní komora vyrobena ze sklolaminátem
zesíleného polyamidu, kter˘ je pﬁed nasazením na trubkové dno opatﬁen
tûsnûním. Souãasn˘m trendem jsou celohliníkové chladiãe, které mají
niÏ‰í hmotnost a men‰í montáÏní hloubku. Navíc jsou 100% recyklovatelné.
Chlazení chladicí kapaliny probíhá pomocí chladicích Ïeber. Vzduch
proudící kolem tûchto Ïeber odnímá teplo z chladicí kapaliny. Z hlediska
konstrukce se chladiãe rozdûlují na chladiãe se spádov˘m prÛtokem a
chladiãe s pﬁíãn˘m prÛtokem. V pﬁípadû chladiãÛ se spádov˘m prÛtokem protéká chladicí kapalina odshora smûrem dolÛ. U chladiãÛ s pﬁíãn˘m prÛtokem vstupuje chladivo na jedné stranû do chladiãe a na stranû druhé ho opou‰tí. JestliÏe vstupní a v˘stupní trubky u pﬁíãného chladiãe jsou na jedné stranû, je vodní komora rozdûlena. V tomto pﬁípadû
chladivo proudí pﬁes chladiã opaãn˘mi smûry v horní a dolní ãásti.
Chladiãe s pﬁíãn˘m prÛtokem jsou konstrukãnû niÏ‰í a pouÏívají se pﬁeváÏnû u osobních vozidel.

Pﬁi závadû na chladiãi se mohou projevit následující pﬁíznaky:
■ Nedostateãn˘ chladicí v˘kon
■ Zv˘‰ená teplota motoru
■ Trvale spu‰tûn˘ ventilátor
■ Nedostateãn˘ v˘kon klimatizace
Pﬁíãinou závady mÛÏe b˘t:
■ Ztráta chladiva zpÛsobená po‰kozením chladiãe (úder od kamene,
nehoda)
■ Ztráta chladiva zpÛsobená korozí nebo netûsn˘mi pﬁípojkami
■ ·patná v˘mûna tepla zpÛsobené vnûj‰ím nebo vnitﬁním zneãi‰tûním
(‰pína, hmyz, usazeniny)
■ Zneãi‰tûná nebo stará chladicí kapalina
Kroky pﬁi vyhledávání závady:
■ Zkontrolujte vnûj‰í zneãi‰tûní chladiãe, pﬁíp. oãistûte pomocí redukovaného tlakového vzduchu nebo proudem vody. Pﬁi tom se nepﬁibliÏujte pﬁíli‰ k lamelám chladiãe
■ Zkontrolujte pﬁípadná vnûj‰í po‰kození a netûsnosti ( hadicové spojky,
lemování, lamely, plastové pouzdro)
■ Zkontrolujte zabarvení/neãistoty chladiva (napﬁ. olej,kvÛli vadnému
tûsnûní hlavy válcÛ) a zkontrolujte obsah mrazuvzdorn˘ch pﬁísad
■ Zkontrolujte prÛtok chladiva (ucpávky cizími látkami, tûsnicím
prostﬁedkem, usazeniny)
■ Zkontrolujte pﬁítok a odtok chladiva pomocí infraãerveného teplomûru
(napﬁ. Behr Hella Service, produkt. ã. 8PE 351 228-031)

9.3

Mezichladiã plnicího vzduchu
V‰eobecnû

Konstrukce/ Funkce

Zv˘‰ení v˘konu v celém rozsahu otáãek motoru, niÏ‰í spotﬁeba paliva,
zlep‰ená úãinnost motoru, sníÏení emisních hodnot, men‰í tepelné zatíÏení motoru - pro chlazení spalovacího vzduchu pﬁeplÀovan˘ch motorÛ pomocí mezichladiãe je mnoho dÛvodÛ. V zásadû jsou dvû varianty
chlazení. Pﬁímé chlazení plnicího vzduchu, kde mezichladiã je umístûn v
pﬁední ãásti vozidla a je ochlazován náporem vzduchu pﬁi jízdû a nepﬁímé chlazení plnicího vzduchu, pﬁi kterém pﬁes chladiã protéká chladivo
a odebírá teplo.

Z hlediska konstrukãního uspoﬁádání odpovídá mezichladiã plnicího
vzduchu chladiãi pro chladicí kapalinu. V pﬁípadû mezichladiãe plnicího
vzduchu není zchlazované médium chladivo, ale stlaãen˘ hork˘ vzduch
(aÏ 150°C) pﬁicházející z turbodmychadla. V podstatû tento plnicí
vzduch mÛÏe b˘t zchlazen okolním vzduchem nebo chladivem motoru.
Plnicí vzduch vstupuje do mezichladiãe a pﬁi pﬁímém chlazení je zchlazen náporem vzduchu. Takto ochlazen vstupuje do sacího traktu motoru.
Pﬁi nepﬁímém chlazení mÛÏe b˘t mezichladiã nainstalován na jakémkoliv
místû, av‰ak i zde jsou v˘hodou malé montáÏní rozmûry. Pﬁi nepﬁímém
chlazení tak mÛÏe mezichladiã plnicího vzduchu spoleãnû se sacím traktem tvoﬁit jednu spoleãnou jednotku. Av‰ak bez dal‰ího pﬁídavného okruhu chladiva mÛÏe b˘t teplota plnicího vzduchu sníÏena jen pﬁibliÏnû na
hodnotu teploty chladiva.

Pﬁímé chlazení plnicího vzduchu

Pomocí samostatného mezichladiãe, nezávislého na okruhu chladiva
motoru, lze zvût‰ením hustoty vzduchu dále zv˘‰it úãinnost motoru. Do
tohoto okruhu je zabudován nízkoteplotní chladiã chladicí kapaliny a
mezichladiã plnicího vzduchu s chladicí kapalinou. Zbytkové odpadní
teplo z plnicího vzduchu se nejprve pﬁenese na chladivo a pak se v nízkoteplotním chladiãi odvede do okolního vzduchu. Nízkoteplotní chladiã
je umístûn v pﬁední ãásti vozidla. ProtoÏe tento nízkoteplotní chladiã vyÏaduje ménû místa neÏ tradiãní vzduchové mezichladiãe, je prostor v
pﬁední ãásti voln˘. Kromû toho odpadá dlouhé vedení plnicího vzduchu.

Nepﬁímé chlazení plnicího vzduchu/Rozdûlovací sací potrubí s
integrovan˘m mezichladiãem

Pﬁímé chlazení plnicího vzduchu

âerpadlo chladiva pro motor

âerpadlo chladiva pro
mezichladiã

Chladiã motoru

Chladivo

Nízkoteplotní chladiã chladicí
kapaliny
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Projevy pﬁi závadû

Pﬁi závadû na mezichladiãi plnicího vzduchu se mohou projivit tyto pﬁíznaky:
■ Nedostateãn˘ v˘kon motoru
■ Ztráta chladiva (v pﬁípadû mezichladiãe s chladivem)
■ Zv˘‰ené emise ‰kodliv˘ch látek
■ Zv˘‰ená spotﬁeba paliva
Pﬁíãinou závady mÛÏe b˘t:
■ Po‰kozené nebo zablokované hadicové spojky
■ Ztráta chladiva nebo pﬁisávání vzduchu zpÛsobené netûsnostmi
■ Vnûj‰í po‰kození (úder od kamene, nehoda)
■ SníÏená prÛchodnost vzduchu (neãistoty)
■ Nedostateãná v˘mûna tepla zpÛsobená zneãi‰tûním (kotoze, tûsnicí
prostﬁedek, vápenné usazeniny)
■ V˘padek ãerpadla chladiva (u nízkoteplotního chladiãe)

Vyhledávání závad

Kroky pﬁi vyhledávání závady:
■ Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
■ Zkontrolujte zabarvení/ zneãi‰tûní chladicí kapaliny a obsah
nemrznoucí smûsi
■ Zkontrolujte, zda není pﬁípadné vnûj‰í po‰kození a zneãi‰tûní
■ Zkontrolujte komponenty systému a spojovací prvky (hadicové spojky)
vzhledem k pﬁípadnému úniku
■ Zkontrolujte ãerpadlo chladiva
■ Zkontrolujte ventilátory a pomocné ventilátory
■ Zkontrolujte prÛtokové mnoÏství (ucpávky zpÛsobené cizími látkami,
koroze)

9.4

Chlazení tepelnû velmi zatíÏen˘ch olejÛ (motor, pﬁevodovka, posilovaã
ﬁízení) pomocí chladiãÛ oleje nebo zaji‰tûní jejich témûﬁ stálé teploty pﬁiná‰í velké v˘hody. Interval v˘mûny se prodluÏuje a stoupá Ïivotnost rÛzn˘ch komponentÛ. V závislosti na poÏadavcích jsou chladiãe oleje
umístûny v/na chladiãi motoru nebo také pﬁímo na bloku motoru. V zásadû se rozdûlují na vzduchem chlazené a chladivem chlazené.

Chladiãe oleje
V‰eobecnû

Konstrukce/ Funkce

RÛzné chladiãe oleje

Vrstven˘ kotouãov˘ chladiã oleje
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U velmi zatíÏen˘ch pohonn˘ch agregátÛ dnes jiÏ nepostaãuje tradiãní
chlazení. Napﬁ. chlazení motoru je velmi nerovnomûrné, protoÏe závisí
na vnûj‰í teplotû a na zpÛsobu jízdy. Vzduchem chlazené olejové chladiãe umístûné v pﬁední ãásti vozidla pﬁispívají k dostateãnému ochlazení oleje. Olejové chladiãe pro chlazení kapalinou jsou napojeny do chladicího okruhu motoru a poskytují optimální regulaci teploty. V tomto pﬁípadû protéká chladiãem chladicí kapalina. U teplého motoru odnímá
chladivo teplotu z oleje a ochlazuje jej. U studeného motoru se chladivo
ohﬁívá rychleji neÏ olej a tím pﬁedá teplo do oleje. Tím olej dosáhne dﬁíve
provozní teplotu. Rychlé dosaÏení provozní teploty a stálá provozní teplota je obzvlá‰tû dÛleÏitá pro automatické pﬁevodovky a posilovaãe ﬁízení.
V opaãném pﬁípadû zde hrozí nebezpeãí, Ïe napﬁ. ﬁízení by ‰lo ovládat
pﬁíli‰ ztuha nebo naopak pﬁíli‰ lehce. Trubkové chladiãe dnes jiÏ byly
nahrazeny celohliníkov˘mi vrstven˘mi kotouãov˘mi chladiãi. Ty poskytují vût‰í chladicí plochu pﬁi mal˘ch montáÏních rozmûrech a mohou se
umístit na rÛzn˘ch místech v motorovém prostoru.

Projevy pﬁi závadû

Pﬁi poru‰e chladiãe oleje se mohou projevit tyto pﬁíznaky:
■ Nedostateãn˘ chladicí v˘kon
■ Ztráta oleje
■ Zv˘‰ená teplota oleje
■ Zneãi‰tûné chladivo
Pﬁíãinou závady mÛÏe b˘t:
■ Nedostateãná v˘mûna tepla zpÛsobená vnûj‰ím nebo vnitﬁním
zneãi‰tûním (hmyz, neãistoty, olejov˘ kal, koroze)
■ Ztráta oleje následkem po‰kození (nehoda)
■ Pronikání oleje do chladicího systému (vnitﬁní netûsnosti)
■ Ztráta oleje zpÛsobená netûsn˘m pﬁipojením

Vyhledávání závad

Kroky pﬁi vyhledávání závady:
■ Zkontrolujte hladinu chladiva a oleje
■ Zkontrolujte pﬁípadné vnûj‰í zneãi‰tûní, po‰kození (vlasové trhliny)
■ Zkontrolujte zabarvení/ zneãi‰tûní chladicí kapaliny a obsah
nemrznoucí smûsi
■ Zkontrolujte, zda nedochází k únikÛm (na spojkách)
■ Zkontrolujte prÛtokové mnoÏství (ucpávky zpÛsobené cizími látkami,
koroze, olejové kaly)

9.5

Vzhledem k vysokému stupni úãinnosti moderních motorÛ s pﬁím˘m vstﬁikováním, nestaãí jiÏ teplo z motoru bûhem chladného období pro rychl˘ ohﬁev interiéru. PTC-pﬁídavná topení ( obr. 1) která jsou umístûna pﬁed
v˘mûníkem tepla umoÏÀují rychlé zahﬁátí interiéru. Skládají se z nûkolika
teplotnû nezávisl˘ch, elektricky regulovan˘ch odporÛ. Energie z palubní
sítû je bez zpoÏdûní odebírána a pﬁímo jako teplo pﬁedávána pﬁes ventilátor do interiéru vozidla.

PTC-pﬁídavná topení
V‰eobecnû

Obr. 1

Konstrukce/ Funkce

B

A

Obr. 2

PTC-prvky patﬁí k nelineárním keramick˘m termistorÛm. Oznaãení PTC je
zkratka pro "Positive Temperature Coeficient" (kladn˘ teplotní koeficient),
tzn. elektrick˘ odpor se zvy‰uje s teplotou prvku. Av‰ak tato definice není
zcela pﬁesná, neboÈ odpor se na poãátku sniÏuje s rostoucí teplotou. V
této oblasti má kﬁivka odporu zápornou charakteristiku. Teprve po dosaÏení minimálního odporu se záporná chrakteristika zmûní na kladnou, t.j.
odpor se nejprve pﬁi stoupající teplotû pomalu sniÏuje a od hodnoty pﬁibliÏnû 80°C se zaãne rychle zvût‰ovat tak dlouho, dokud PTC-prvek
nepojímá Ïádn˘ zbytkov˘ proud. V tomto bodû je povrchová teplota
PTC-tûlíska asi 150°C, pokud pﬁes PTC-ohﬁívaã neproudí Ïádn˘ vzduch.
Teplota kovového rámu je asi 110°C.
PTC-pﬁídavná topení se skládají z nûkolika topn˘ch prvkÛ (obr. 1, pol. A),
upevÀovacího rámu, izolaãního rámu a relé nebo modulu v˘konové
elektroniky (obr. 2 pol B).
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Topné prvky jsou sloÏeny z PTC-keramick˘ch tûles, kontaktních desek,
pﬁipojovacích svorek a hliníkového vlnitého Ïebrování. Vlnité Ïebrování
zvût‰uje povrch kontaktních desek pro pﬁedávání teploty. Pro zvût‰ení
úãinku pﬁedávání tepla do vzduchu je vlnité Ïebrování opatﬁeno dráÏkami, lamelami. Zlep‰en˘m pﬁevodem tepla se mÛÏe omezit proudové
pﬁetíÏení pﬁi zapnutí u tûch stupÀÛ, kde Ïebrování nemá dráÏky. To má
tu v˘hodou, Ïe jednotlivé stupnû PTC-pﬁídavného topení se mohou zapínat ãastûji. Ohﬁívaã se proto mÛÏe provozovat na celkovû vy‰‰í v˘kon.
V˘robní know-how pro tyto lamely pochází z v˘roby chladiãÛ.

1

2

3

1 = PTC-pﬁídavné topení
2 = V˘mûník tepla
3 = V˘parník

Pﬁídavné topení je umístûno v jednotce klimatizace/topení v pﬁívodu
vzduchu pﬁímo za v˘mûníkem tepla pro v˘mûnu chladivo-vzduch. Tím se
na minimum omezil poÏadavek na prostor. Pﬁi nízké venkovní teplotû a
studeném motoru proudí kolem ohﬁívaãe nejprve studen˘ nebo lehce
ohﬁát˘ vzduch z v˘mûníku tepla. Hodnoty teploty a odporu tepelného
tûlesa jsou nízké, topn˘ v˘kon je naproti tomu velk˘. Poté co se spustí
konvenãní topení, hodnota teploty a odporu vzroste a úmûrnû se sníÏí
v˘kon topení. Povrchová teplota PTC-ohﬁívaãe bude pﬁi teplotû proudícího vzduchu 25°C dosaÏena pﬁi objemovém mnoÏství 480 kg vzduchu za
hodinu. Pﬁi této teplotû je teplota topného systému 50°C.

Jmenovit˘ odpor PTC-topného tûlesa je moÏné zvolit rÛznû, úmûrnû
podle toho se zmûní proudová spotﬁeba a v˘kon. Mal˘ odpor umoÏÀuje
v provozu velk˘ topn˘ v˘kon. V˘kony PTC-ohﬁívaãÛ se pohybují mezi 1 a
2 kW. V˘kon 2 kW je v síti s napûtím 12V v˘konov˘ limit (150 A pﬁi 13 V).
V pﬁípadû palubní sítû s napûtím 42V jsou moÏné vût‰í v˘kony. Díky malé
hmotnost a vzhledem k tomu, Ïe elektricky vyrobené teplo je pﬁedáváno
pﬁímo do vzduchu, zaãne PTC-topení prakticky ihned reagovat. Tato
velká spontánnost (akãní schopnost) je charakteristická vlastnost PTCohﬁívaãÛ. Následkem dodateãného zatíÏení generátoru dosáhne také
motor dﬁíve provozní teplotu a tím také konvenãní topení zaãne dﬁíve
vytápût.
Tento pﬁídavn˘ topn˘ v˘kon dosahuje asi dvou tﬁetin v˘konu PTC-ohﬁívaãe. Prakticky se tento topn˘ v˘kon mÛÏe pﬁipoãítat k v˘konu PTC-pﬁídavného topení.
Charakteristika kﬁivky odporu PTC-prvku vyluãuje, aby se PTC-ohﬁívaã
pﬁehﬁál. Teplota povrchu kovového rámu je vÏdy niÏ‰í neÏ 110°C. Kromû
to se v˘kon PTC-ohﬁívaãe pﬁi vy‰‰í v˘stupní teplotû teplotního v˘mûníku
sniÏuje. V˘konová elektronika umoÏÀuje nûkolikastupÀovou nebo plynulou regulaci PTC-topení, takÏe topn˘ v˘kon se mÛÏe nastavit podle potﬁeby nebo pﬁizpÛsobit elektrickému v˘konu, kter˘ je k dispozici.
Ovládání PTC- pﬁídavn˘ch ohﬁívaãÛ se provádí buì externû pomocí relé
nebo pomocí integrované regulace s v˘konovou elektronikou. Pﬁi ovládání pomocí relé urãuje v˘robce vozidla, které stupnû budou pﬁipojeny.
V pﬁípadû, Ïe je regulace integrovaná v pﬁídavném topení, se rozli‰uje
mezi minimální a maximální funkãností. Pﬁi minimální funkãnosti se topné
stupnû zapínají individuálnû.
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V˘konová elektronika chrání ohﬁívaã pﬁed pﬁepûtím, zkratem nebo pﬁepólováním. Pﬁi tomto zpÛsobu ovládání není moÏná diagnostika. Pﬁi stupÀové regulaci je k dispozici aÏ osm regulaãních stupÀÛ. Ovládání se
provádí nezávisle na stavu a reÏimu proudu a na potﬁebû pﬁídavného
topení, t.j. poÏadovaném teplotním komfortu. U regulace s maximální
funkãností se ovládání v˘konové elektroniky provádí plynule, pomocí
sbûrnice ve vozidle. Sbûrnice je typu LIN nebo CAN. To umoÏÀuje optimální vyuÏití energie z palubní sítû pro napájení pomocného topení.
Kromû ochrany proti pﬁepûtí, zkratu a pﬁepólování obsahuje modul v˘konové elektroniky s vy‰‰í funkãností nadproudovou ochranu pro kaÏd˘
stupeÀ, ochranu proti pﬁehﬁátí desky plo‰n˘ch spojÛ a kontrolu napûtí.
Regulace s vy‰‰í funkãností má svojí diagnostiku.

Projevy pﬁi závadû

Pﬁi poru‰e PTC-pomocného ohﬁívaãe se mohou projevit tyto pﬁíznaky:
■ SníÏen˘ v˘kon topení pﬁi studeném motoru
■ V pamûti poruch je uloÏen chybov˘ kód
Pﬁíãinou závady mÛÏe b˘t:
■ Vadné elektrické ovládání nebo elektrické pﬁipojení PTC-ohﬁívaãe
■ PTC-ohﬁívaã je defektní (v˘konová elektronika, odpory)

Vyhledávání závad

Kroky pﬁi vyhledávání závady:
■ Zkontrolujte pojistku
■ Pﬁeãtûte kód poruchy v pamûti
■ Pﬁeãtûte bloky mûﬁen˘ch hodnot
■ Zkontrolujte elektrické ovládání (relé)
■ Zkontrolujte elektrické pﬁipojení
Pomocí funkce tzv."load-managementu" ( funkce pro ﬁízení palubní el.
sítû) reguluje u mnoha vozidel ﬁídicí jednotka palubní sítû PTC-pﬁídavné
topení a pﬁi pﬁetíÏení je odpojuje od sítû. Stav této funkce "load-managementu" je moÏné vyvolat pﬁes bloky mûﬁen˘ch hodnot. Pﬁi poru‰e
topení tak lze pﬁeãíst chybov˘ kód a blok hodnot a urãit, zda k odpojení
nedo‰lo vlivem pﬁetíÏení. Pﬁíãinou pﬁetíÏení mÛÏe b˘t vadn˘ pomocn˘
ohﬁívaã.

9.6

Visco®-spojka
V‰eobecnû

Konstrukce/ Funkce

Visco-spojka je souãást Visco-ventilátoru. Jejím úkolem je, v závislosti na
teplotû, pﬁená‰et hnací moment mezi pohonem a obûÏn˘m kolem ventilátoru a ovlivÀovat otáãky tohoto kola. Ke spojce je pﬁipevnûn plastov˘
ventilátor, kter˘ vytváﬁí poÏadované proudûní vzduchu. Visco-ventilátory
se pouÏívají pﬁeváÏnû u osobních vozÛ s velk˘m objemem a podélnû
uloÏen˘m motorem a u nákladních automobilÛ.
Visco-spojky jsou vût‰inou pohánûny pﬁes hﬁídel pﬁímo od motoru (
obr.1). V pﬁípadû, Ïe není poÏadováno chlazení, Visco-spojka se odpojí
a bûÏí v nízk˘ch otáãkách. Pﬁi stoupajícím poÏadavku teãe silikonov˘ olej
ze zásobního prostoru do pracovního prostoru. Zde je pomocí kapaliny
hnací moment pﬁená‰en do ventilátoru, jehoÏ otáãky se plynule nastaví
podle provozních podmínek.
47

9. Technické informace
Zapínací bod je pﬁibliÏnû 80°C. U konvenãních Visco-spojek proudí
vzduch vytváﬁen˘ ventilátorem pﬁes bimetal (obr. 2), kter˘ teplotní deformací pﬁes kolík a páãku ventilu ovládá otevírání a zavírání ventilu. V
závislosti na poloze ventilu a tím tedy na mnoÏství oleje v pracovním prostoru se nastavují pﬁená‰ené kroutící momenty a otáãky ventilátoru.
MonoÏství oleje je asi 30 - 50 ml (u osobního vozu). I pﬁi zcela naplnûném pracovním prostoru je rozdíl mezi pracovními otáãkami a otáãkami
ventilátoru (skluz). Teplo vznikající pﬁi tomto procesu se odvádí pﬁes
Ïebrování do okolního vzduchu.
U elektricky ovládané Visco-spojky se regulace provádí pﬁímo pomocí
snímaãÛ. Regulátor zpracovává hodnoty a vysílá pulzní ﬁídicí proud do
integrovaného elektromagnetu. Definovanû ovládané magnetické pole
reguluje pomocí kotvy ventil pro ﬁízení vnitﬁního toku oleje. Tento regulaãní okruh uzavírá pﬁídavn˘ snímaã otáãek ventilátoru.

Obr. 1

Obr. 2

Projevy pﬁi závadû
Elektronicky ovládaná
Visco®-spojka:
Elektrické
pﬁipojení

Otvor zpûtného vedení

Snímaã
otáãek

Primární
kotouã

Páãka ventilu
Magnetické
loÏisko

Deska kotvy
Zásobní prostor
pro silikon
Pouzdro
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Pﬁíãinou závady mÛÏe b˘t:
■ Nedostateãn˘ kroutící moment zpÛsoben˘ únikem oleje
■ Ztráta oleje zpÛsobená nûtûsností
■ Zneãi‰tûní chladicí plochy pﬁíp. bimetalu
■ Vnitﬁní po‰kození (napﬁ. regulaãního ventilu)
■ Po‰kození loÏiska
■ Po‰kození kola ventilátoru
■ Trval˘ pﬁenos kroutícího momentu zpÛsoben˘ vadnou spojkou

Elektromagnet

Vyhledávání závad

Obr. 3

Pﬁi poru‰e Visco-spojky se mohou projevit tyto pﬁíznaky:
■ Zv˘‰ená teplota motoru pﬁíp. chladiva
■ Znaãn˘ hluk
■ ObûÏné kolo ventilátoru bûÏí na plné otáãky za v‰ech provozních
podmínek

Kroky pﬁi vyhledávání závady:
■ Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a obsah nemrznoucí smûsi
■ Prohlédnûte Visco-ventilátor a zjistûte pﬁípadnû zneãi‰tûní a po‰kození
■ Zkontrolujte loÏisko, pﬁípadné zvuky
■ Provûﬁte, zde neuniká olej
■ Visco-spojku vyzkou‰ejte ruãnû, otoãením pﬁi vypnutém motoru.
U studeného motoru by se mûlo kolo ventilátoru nechat lehce otáãet,
u teplého motoru jde otáãení ztuha
■ Je-li to moÏné, vyzkou‰ejte skluz spojky porovnáním otáãek mezi
ventilátorem a pohonem. Pﬁi plném momentu smí b˘t rozdíl u pﬁímo
pohánûn˘ch ventilátorÛ max 5%. K tomu je vhodn˘ optick˘ otáãkomûr
s reflexními pásky ( obr.3).
■ Zkontrolujte elektrické pﬁipojení ( elektronicky ovládaná Visco-spojky)
■ Zkontrolujte záslepky a pﬁepáÏky pro vedení vzduchu
■ Pﬁesvûdãte se, Ïe ventilátor má voln˘ prÛchod vzduchu

9.7

Visco®-ventilátory
V‰eobecnû

Pro odvádûní tepla u motorÛ pro uÏitková vozidla a u siln˘ch motorÛ pro
osobní vozy je tﬁeba nejenom v˘konn˘ chladiã, ale také ventilátor s pohonem, kter˘ obzvlá‰t úãinnû poskytne chladicí vzduch. Visco-ventilátory
( obr.1) se skládají z kola ventilátoru a Visco-spojky. PouÏívají se u podélnû uloÏen˘ch motorÛ. Jsou nainstalovány pﬁed chladiãem (ve smûru
jízdy) a jsou pohánûny klínov˘m ﬁemenem nebo pﬁímo od motoru.

Obr. 1

Projevy pﬁi závadû

ObûÏné kolo ventilátoru (obr.23) je obvykle vyrobeno z umûlé hmoty a
na‰roubováno na Visco-spojku. Poãet a poloha lopatek se li‰í podle typu
konstrukce. Pouzdro Visco-spojky je hliníkové a je opatﬁeno mnoÏstvím
chladicích Ïeber ( obr.3). Ovládání Visco-spojky se mÛÏe provádût ãistû
na základû teplotní závislosti pomocí bimetalu. Regulaãní veliãinou je pﬁi
tom okolní teplota chladiãe. Dal‰í variantu pﬁedstavuje elektricky ovládaná Visco-spojka. Ta je elektronicky ﬁízená a elektromagneticky ovládaná. V tomto pﬁípadû se jako vstupní veliãiny pro regulaci pouÏívají rÛzné
snímaãe. Dal‰í informace jsou uvedeny v technické informaci pro Viscospojky.

Obr. 2

Pﬁi poru‰e Visco-ventilátoru se mohou projevit tyto pﬁíznaky:
■ Zv˘‰ená teplota motoru pﬁíp. chladiva
■ Znaãn˘ hluk
Pﬁíãinou závady mÛÏe b˘t:
■ Po‰kozené obûÏné kolo
■ Ztráta oleje/ nûtûsnosti
■ Zneãi‰tûní chladicí plochy pﬁíp. bimetalu
■ Po‰kození loÏiska

Obr. 3

Vyhledávání závad

Kroky pﬁi vyhledávání závady:
■ Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
■ Prohlédnûte Visco-ventilátor a zjistûte pﬁípadnû zneãi‰tûní a po‰kození
■ Zkontrolujte loÏisko, pﬁípadné zvuky
■ Provûﬁte, zde neuniká olej
■ Zkontrolujte upevnûní obûÏného kola a Visco-spojky
■ Zkontrolujte záslepky a pﬁepáÏky pro vedení vzduchu
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9.8

V˘mûník tepla
V‰eobecnû

V˘mûník tepla je zabudován ve pﬁední ãásti vozidla v pﬁihrádce pro
topení. Pﬁes v˘mûník tepla protéká chladivo. Pﬁes v˘mûník se vede
vzduch do interiéru vozidla a tím se zahﬁívá.

Obr. 1

Konstrukce/ Funkce

V˘mûník tepla je, stejnû jako tûleso chladiãe, mechanicky sestaven ze
systému trubek a Ïebrování. Také zde se trend ubírá smûrem k celohliníkové konstrukci. V˘mûníkem tepla protéká chladicí kapalina. PrÛtok je
vût‰inou regulován mechanicky nebo elektricky ﬁízen˘m ventilem.
Interiér je ohﬁíván pomocí Ïebrování ( sítû) v˘mûníku. Proudûní vzduchu,
které je vytváﬁeno vnitﬁním ventilátoren nebo náporem vzduchu pﬁi jízdû,
se vede pﬁes v˘mûník. Tím se tento vzduch zahﬁívá a je dále pﬁivádûn do
interiéru vozidla.

Projevy pﬁi závadû

Pﬁi poru‰e v˘mûníku tepla se mohou projevit tyto pﬁíznaky:
■ Nedostateãn˘ topn˘ v˘kon
■ Ztráta chladiva
■ Zápach ( nasládl˘)
■ ZamlÏování oken
■ Nedostateãn˘ prÛchod vzduchu

Obr. 2

Vyhledávání závad
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Pﬁíãinou závady mÛÏe b˘t:
■ Nedostateãná v˘mûna tepla zpÛsobená vnûj‰ím nebo vnitﬁním
zneãi‰tûním (koroze, usazeniny chladiva, neãistoty)
■ Ztráta chladiva zpÛsobená korozí
■ Ztráta chladiva zpÛsobená netûsn˘mi pﬁípojkami
■ Zneãistûn˘ vnitﬁní filtr
■ Zneãistûn˘/ zanesen˘ ventilaãní systém (listí)
■ Vadné ovládání klapky

Kroky pﬁi vyhledávání závady:
■ Zjistûte pﬁíãinu tvorby zápachu a zamlÏování oken
■ Zkontrolujte vnitﬁní filtr
■ Zkontrolujte v˘mûník s ohledem na netûsnosti (hadicové spojky,
lemování, Ïebrování)
■ Zkontrolujte zabarvení/ neãistoty chladiva
■ Zkontrolujte prÛtok chladiva (ucpávky zpÛsobené cizími látkami,
usazeniny, koroze)
■ Zmûﬁte vstupní a v˘stupní teplotu chladiva
■ Pﬁesvûdãte se, Ïe ventilaãní systém není zablokován cizími látkami
■ Zkontrolujte ovládání klapky (vnitﬁní cirkulace/ ãerstv˘ vzduch)
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