Pro praxi

Malá encyklopedie

zapalování a žhavení 28. díl
Podmínky žhavení
Zařazením drátové žhavicí svíčky při studeném startu vznětového motoru byly sice částečně
problémů, které bylo nutné předem řešit pro budoucí běžné použití vznětových motorů

V

velký výkonnostní potenciál vznětových motorů, ale zásadním technickým problémem však stále zůstával systém
dodatečného přivedení tepla pro vznět motečného tepla chlazením motoru. Podíl výroby

byly tehdy jasné argumenty jako relativně
levná
nebo
možnost výroby syntetického benzinu
Stavba chladičů vody pro zážehové motory

Zleva drátová žhavicí svíčka pro předehřívání
jen zapouzdřené žhavicí svíčky se systémem
vznik tlaku pro vznět paliva naftového mojednotlivých typů žhavicích svíček objasníme
dodatečného zdroje tepla, přetrvávaly protor byl buď přechlazen nebo byl přehřátý).
Zrychlení dalšího vývoje žhavení nastalo až
-

První typy žhavicích svíček vycházely
především:
•
byly obtočena kolem středové elektrody
•

klasických zážehových motorů byl již nedostatečný. Základním úkolem bylo přivedení dodazabraňoval zamrznutí chladičů, zatímco vývoj
-

rázku)

připraveného paliva či nasávaného předehřátého vzduchu před jeho kompresí. Níže uvedený

ního technického pohledu sice nebyly
optimální, nicméně umožnily prudký vývoj
další 70-letý vývoj žhavicích svíček, používedení pro různé účely použití). Samotné
žhavicí svíčky poté prošly, jako každá sounopólových svíček se žhavenou spirálou
přes dvoupólové se žhavenou smyčkou

století.

kroužků neměl celkově zásadní problém pro
kolíkovým (zapouzdřeným), které mají jak
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žhavenou spirálu, stejně tak vlastní regulaci

přehřáté). Protože vlastní teplota motoru má

Abychom však nepředbíhali dějinný vývoj,
vzrůst či pokles teploty motoru. Ta spolupracovala se spínačemžhavení. Spínač žhavení
V

dle výrobce byla optimální pro samovolný
proces vznětu paliva. Při dosažení této teploty
spínacího relé
-

Další změny se tak přímo týkaly vlastního
zapojení elektrické instalace rozvodu žha-

poklesu teploty motoru snímač teploty motoru (žhavení) bez zásahu řidiče sepnul znovu
relé žhavení, které obnovilo proces žhavení.

V.

málním proudovým zatížením kolem 40 A.
Svíčky se žhavenou spirálou měly napětí
mezi 0,9 – 1,2
A.
sobně vyššími hodnotami včetně odporů.)
Konstrukční zapojení žhavicích svíček

Jestliže budeme posuzovat dobu žhavení,
pak starší systémy vyžadovaly pro celou
dobu sepnutí spínače řidičem nebo klíč-

žhavicí svíčky pod napětím. Záleželo tak

2. baterie
3. spínač startu
4. kontrolka žhavení
sepnutí
spínače žhavení. Sepnutí spínače prováděl
řidič stlačením tlačítkového spínače nebo
relé spolu
kontrolovaly nezbytnou dobu žhavení. Sepnutí spínače žhavení
tak mohlo trvat podle hodnoty okolní teploty

Při studeném motoru byl spínač trvale seprán velký proud pro nažhavení žhavicích

startování motoru.
lého žhavení byl přerušen. Proces klasického žhavení však nezávisel pouze jen
součástkách žhavicího systému. Tento
systém se skládá z:
• žhavicích svíček
• baterie
• výkonového relé
• snímače teploty

Pro názornost níže uvádíme obrázek se základním schématem sériového zapojení
žhavicích svíček.

signalizovala zhasnutím dosažení požadované
toru. Při spouštění motoru bylo žhavení nadále

celeraci.

Kromě toho
klasická drátová svíčka nebyla schopna dostatečně odolávat změnám rozdílů teplot

Výše popsaný systém nazýváme základním
systémem žhavení vznětového motoru.
základem budoucího vývoje procesu vznětu
získávaly vznětové motory postupně větší

Při teplém motoru zajišťoval již teplotní snímač
vypnutí obvodu přívodu proudu pro žhavicí
relé. Start motoru se tak podstatně zrychlil.
Systém klasického žhavení však postupem
doby neodpovídal požadavkům emisních
šímu vývoji žhavicích systémů, které popíšeme

-

Další část seriálu budeme věnovat dalšímu
vývoji žhavicích systémů.
Literatura: technická knihovna IHR Autodíly
technické podklady BERU

Jak jsem se již zmínil, vznětové motory trpěly
značnými teplotními výkyvy (podchlazené či
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