Pro praxi

Malá encyklopedie

zapalování a žhavení (6. díl)
V nových typech spalovacích motorů se rozšířilo používání přímých vstřiků paliva, které vyžaduje
přesný čas zápalu směsi. Tyto motory jsou často i vybaveny turbodmychadlem. Uvedená technická
řešení přispívají tak ke snížení měrné spotřeby paliva a emisního zatížení, avšak na druhé straně
pracují s podstatně vyššími tlaky a teplotami ve spalovacím prostoru válců v porovnání s klasickými
atmosférickými motory. Uvedené podmínky pro spalování směsi tak kladou zvýšené nároky
technickou kvalitu zapalovacích svíček. Kromě toho je cílem výrobců motorů prodlužovat délku
servisních intervalů pro výměnu svíček, která se již dnes běžně pohybuje od 60 do 100.000 km.

P

okud bychom chtěli zabudovat do
těchto motorů klasické zapalovací
svíčky s elektrodami ze standardně
používaných materiálů, došlo by vlivem
vyšších teplot a tlaků k rychlému opalu
elektrod (úbytku materiálu na elektrodách).
V tomto momentu ztrácí zapalovací svíčka
svoji schopnost a přesnost časovaného zá-
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palu, stejně tak i kvalitu koncentrovaného
elektrického výboje pro vlastní zápal připravené směsi.
Z tohoto důvodu byly testovány nové kovové materiály pro pokovení zapalovacích
elektrod, které by zvýšily odolnost a účinnost zapalovací svíčky v daných podmínkách. Jedním z těchto materiálů je právě

platina, která má nejen dobré vodivé vlastnosti, ale především odolává náročným
fyzikálním podmínkám při jejich používání.
Protože platina je velmi drahým kovem, bylo
pak nutné nejprve i vyvinout nové technologické postupy platinového pokovování,
které by garantovaly nanesení souvislé
vrstvy platiny na tělesa elektrod.
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V prvé fázi byly do motorů montovány jednoelektrodové platinové zapalovací svíčky.
Velmi brzy se však rozšířilo i dvou a tříelektrodové provedení, které nahradilo původní
klasické svíčky.
Povlak platiny chrání povrch proti opalu,
takže z hlediska konstrukčního mohly být
i boční elektrody mnohem štíhlejší oproti
klasickým svíčkám, což mělo pozitivní vliv
na zlepšení proudění směsi před zápalem,
stejně tak i na kvalitnější odvod spalin.
Dalším vývojovým stupněm bylo nasazení
patentovaných čtyřelektrodových svíček
BERU Ultra X Platin. Výhoda těchto svíček
spočívala především:
Těleso středové elektrody je vyrobeno ze
zvláštní slitiny tradičních materiálů s celoplošným pokovením platinou. Boční elektrody jsou podstatně štíhlejší. Tradiční materiál měď, ocel a nikl v kombinaci s platinou
je dobře elektricky vodivý a současně má
schopnost rychlého předávání tepla. Masivní platinování konce elektrod zvyšuje
vlastní životnost svíčky a garantuje dokonalý přeskok jiskry při zachování samočistící
funkce svíčky zejména za studeného
startu
Vnitřní izolátor svíčky je vyroben ze speciální patentově chráněné keramické hmoty
se zcela ojedinělým tvarováním v oblasti
jiskřiště svíčky. Nejmodernější výrobní technologie umožnila spojit izolátor se středovou elektrodou prakticky v kompaktní celek,
čímž bylo dosaženo okamžité a absolutní
výměny tepla (odvodu tepla či akumulace
tepla) mezi středovou elektrodou a izolátorem. Zvětšená hmota izolátoru pak působí
jako akumulátor tepla, přičemž dochází
k praktickému smazání rozlišovacího pojmu
„studená a teplá svíčka“. Speciálně tvarově
ukončený izolátor v oblasti jiskřiště dokáže
během cca 2 vteřin akumulovat teplotu
kolem 400 °C, což je teplota nutná pro tzv.
volné spalování a dosažení aktivní samočistící funkce svíčky. Zejména při studeném
startu motoru při užití bezolovnatých benzinů dochází při nízkých teplotách spalování
paliva k nežádoucí chemické reakci (oxidaci
paliva a hlinky), které se usazují v jiskřišti
svíčky a vytvářejí mezník při přeskoku jiskry

(zanášejí jiskřiště usazeninou, která brání
přímému přeskoku jiskry, která si hledá vedlejší cesty a zpomaluje vlastní proces zapálení směsi paliva).
Svíčka je vybavena 4 vnějšími elektrodami
ve tvaru X. Tyto elektrody mají upravené
nátokové hrany a jsou podstatně masivnější,
nežli u jiných výrobců. Přestože jiskřiště
zasahuje hluboko do spalovacího prostoru
válce, nátoky hran nebrání volnému proudění směsi paliva či výfukovým plynům.
(Toto je velká výhoda např. proti tříelektrodovým svíčkám, kde bylo nutné upravit
spalovací prostor. Proto tento typ svíčky
Ultra X P může nahradit jakoukoliv tříelektrodovou svíčku). Elektrody pak dále zaručují, že svíčka bude plnit funkci i v mezních
situacích, kdy např. vlivem špatně připravené či nekvalitní směsi benzinu dosáhne
teplota v oblasti jiskřiště cca 1000°C i více.
Toto je teplota, která způsobuje ve většině
případů tzv. odplavení kovu na elektrodách
svíčky a její zničení.
Svíčka má podstatně masivnější část v oblasti patky. Toto technické řešení umožňuje
rychlejší výměnu tepla mezi svíčkou a hlavou motoru. Působí jako termoregulátor
pro přívod a odvod tepla.
Nová hmota a tvar vnějšího izolátoru
svíčky pak působí jako rychlý výměník tepla
nad hlavou motoru
Technická konstrukce svíčky zajišťuje, že
svíčka se chová jako odrušená. Není proto
třeba kromě funkce teplé a studené svíčky
rozlišovat svíčku odrušenou a neodrušenou.
Díky technickému řešení a nejmodernější
technologii výroby ve světě dokáže pouze
několik typů svíčky BERU ULTRA X P nahradit až 80% všech různých typů svíček na
trhu.

Funkce svíčky BERU Ultra X
a BERU Ultra X Platinum
Při studeném startu dojde do 2 sekund
k ohřevu jiskřiště svíčky do volné spalovací
teploty cca 400 °C, která nejen podporuje
samočisticí funkci svíčky a její životnost, ale
má přímý vliv a rychlé ohřátí motoru do
provozní teploty. Tím je docíleno dřívější

vyřazení funkce sytiče (snižuje spotřebu
paliva a současně snižuje množství uhlovodíků ve výfukových plynech, čímž podporuje ekologickou čistotu provozu motoru
a méně zatěžuje katalyzátor).
Přeskok jiskry je jištěn třemi způsoby:
a) vzdušná jiskra
b) odražená jiskra (klouzavá)
c) přímá jiskra
Protože máme 4 elektrody, získáváme tak
jistotu šestinásobného přeskoku jiskry a dokonalého zapálení směsi. Je třeba však mít
na paměti, že pouze první jiskra zapálí směs.
Eventuální ostatní odražené jiskry jsou tzv.
studené jiskry. Díky výše uvedeným technickým řešením máme jistotu, že dojde
k zapálení směsi v okamžiku horní úvratě,
tzn. motor má svůj výkon, pružnost a kultivovaný chod.
Výměnný interval se řídí u tohoto typu
svíčky dle doporučení výrobce motorů, tj.
od 30. 000 km do 100. 000 km.
Svíčky BERU Ultra X Platinum lze aplikovat
na základě katalogu a doporučených hodnot výrobce motorů.
I přes vyšší pořizovací cenu platinových
svíček v porovnání s běžnými druhy se tyto
náklady velmi rychle vracejí v podobě snížené spotřeby paliva, snížených emisních
hodnot, ale především z pohledu řidiče ve
zvýšeném výkonu motoru, při snížené spotřebě paliva včetně významného prodloužení výměnných lhůt pro vlastní zapalovací
svíčky.
Pro koncové uživatele a autoservisy se tak
otevřela další možnost použití vysoce kvalitních svíček v platinovém provedení s velmi
dlouhými lhůtami pro servisní výměnu svíček, které můžeme použít u řady běžně dnes
provozovaných vozidel.
V další části seriálu se zmíníme o absolutní
světové patentované novince BERU Doppel
Platin, která je již od konce roku 2010 sériově
osazená při běžné montáži nejmodernějších
motorů.
Podklady IHR Autodíly Ing. Karel Horejš
Obrázky – vlastnictví IHR Autodíly
a BERU BorgWarner
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