Pro praxi

Malá encyklopedie

zapalování a žhavení (30. díl)
Podmínky žhavení – třetí část – kolíkové žhavicí svíčky
První vznětové motory s drátovou žhavicí svíčkou byly sice velkým technickým skokem
v konstrukci vznětových motorů, avšak svým výkonem a komfortem nemohly zatím konkurovat
zážehovým motorům. Proto se další vývoj zaměřil především na zlepšení a zrychlení podmínek
vznětu paliva.

D

rátová žhavicí svíčka plnila
funkci předžhavení a žhavení.
(předžhavení před vlastním startem motoru a žhavení po dosažení tzv. provozní teploty motoru) Systém teplotní
regulace byl velmi jednoduchý. Motor
nebylo možné nastartovat, pokud nedošlo
k plnému nažhavení svíčky. Pokud motor
dosáhl požadované teploty, teplotní čidlo
předalo signál na spínací relé, které vypnulo vlastní žhavení. Vznět paliva pak následoval díky teplotní setrvačnosti motoru.
Co se však stalo, když došlo k podchlazení
motoru a potřeby prudké akcelerace?
Motor akceleračně reagoval s dlouhou prodlevou po přidání plynu, kromě toho došlo
ke zvýšené kouřivosti a vzniku sazí. V této
fázi trpěly motory zvýšenou vibrací a zvýšeným hlukem. Proto konstruktéři kromě
požadavku na zkrácení doby předžhavení
museli řešit i tyto problémy s kulatostí
chodu motoru, souvisejících s tepelnou
nevyvážeností při procesu vznětu paliva.

Kromě toho bylo zapotřebí, aby nový typ
svíčky disponoval větší hmotou v oblasti
vznětového prostoru tak, aby při výplachu
plynů nedocházelo ke zvýšenému ochlazení
svíčky. (drátová svíčka velmi rychle odvedla
své teplo při výfuku, což byla i jedna z příčin,
proč se tyto svíčky rychle přepalovaly) Proto
bylo nutné dostatečně ochránit drátovou
spirálu proti opalu. Řešením bylo umístění
spirály do uzavřené trubice zasahující
do vznětového prostoru. Protože trubice
vypadala jako kolík, hovoříme o těchto
žhavicích svíčkách jako o kolíkových.
Přestože následující obrázek znázorňuje
konstrukční řez kolíkovou žhavicí svíčkou
pro systém ISS (Instant Start Systém s regulací předžhavení, žhavení, dožhavování
a mezižhavení – k výkladu se vrátíme později) lze na tomto obrázku prezentovat
klasickou kolíkovou svíčku.

Konstrukční práce se soustředily do několika
oblastí.
• konstrukce nového typu více odolnější
žhavicí svíčky
• hledání nových materiálů vhodných pro
výrobu žhavicí svíčky
• znovuobnovení žhavení podchlazeného
motoru
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Masivní kolík, stejně tak i zvětšené tělo
svíčky v porovnání s původní drátovou
(vpravo) zadržují část tepelné energie při
výfuku ve prospěch předehřátí vstřiknuté
studené směsi paliva. Žhavicí svíčce se tak
významně prodloužila její životnost a současně se zkrátila i doba žhavení. Na níže
uvedeném obrázku představujeme několik z klasických kolíkových svíček sytému
předžhavení, žhavení a dožhavování.
Foto: viz následující strana

Právě zkrácení doby žhavení hraje významnou roli při dožhavování. I když žhavicí
svíčka nežhaví, ponechává si tepelnou
setrvačnost v kolíku a těle svíčky. Svíčka je
tak stále předehřátá, a proto při potřebě
dožhavení nabíhá podstatně rychleji
do fáze žhavení.

Cílem byl tedy vývoj nové žhavicí svíčky,
která bude mít rozšířenou funkci, tedy
předžhavení, žhavení a dožhavování.
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Z obrázku je zřetelné, že masivní kolík
(hnědý) chrání uvnitř žhavicí spirálu. Zpočátku byl kolíky vyráběny ražbou z tažné
oceli (v současné době nejmodernější
svíčky mají kolík z vysoce legovaných ocelí,
které lépe odolávají zvýšeným teplotám
a tlakům). Spirála je vyrobena ze speciálních slitin oceli, zajištˇujících maximální
odpor. Spirála je v kolíku uložena do křemičito-zirkonového prášku, který je pod
tlakem napěchován spolu se spirálou
do kolíku. Tato konstrukce a technologický
postup jsou velmi důležité jednak pro životnost vlastní žhavicí spirály, stejně tak
i pro rychlé předávání tepla ze spirály
na plášť kolíku.
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z chladiče, teplota olejové lázně či teplota
na bloku motoru. Tyto hodnoty měly zásadní
význam zejména u starších typů motorů s trvalým pohonem ventilátoru, který motor v určitém jízdním režimu přechlazoval (zavedením
viskoventilátorů se situace v chlazení výrazně
zlepšila). Údaje o teplotách se přenášely z teplotních čidel jednotlivých částí motoru do jednoduché řídící jednotky s několika relé.

Konstrukčně tak byla kolíková svíčka dořešena
na přelomu 40.–50. tých let a vedla vcelku
k rychlému rozvoji výroby vznětových motorů.
Tento typ konstrukce svíčky se doposud používá, i když v průběhu doby došlo k záměnám
trvanlivějších materiálů, stejně tak i ke změnám technologie výroby.

Termočidla reagují na určitou teplotu vysláním elektrického signálu. Každá teplota
má různou intenzitu signálu, která následně uvede do provozu spínací relé

dožhavování nejen zrychlil, ale i zpřesnil. Palubní minipočítač shromažďoval v pravidelných intervalech jednotlivá data z čidel, která
porovnával s tepelnými hodnotami nastavení
motoru. Vzhledem k tomu, že již bylo vyrobeno celkově vysoké množství vznětových
motorů pro starší typy žhavicích svíček vznikla
i otázka náhrady původních svíček za modernější, tedy se systémem předžhavení, žhavení
a dožhavování. Vznikaly tak sady dožhavování
pro jednotlivé typy automobilů.
Na obrázku uvádíme montážní sadu pro přestavbu na dožhavování.
Tím bylo možné i u starších typů aut zlepšit

Vraťme se však k vlastnímu procesu žhavení.
Kolíková svíčka zkrátila dobu předžhavení pod
hranici cca 30 vteřin, což již byla pro řidiče
přijatelnější doba čekání na start motoru. Vyšší
výkon žhavení zkracoval pak i dobu ohřevu
motoru do provozní teploty. Toto se projevilo
i ve snížení emisních zplodin, především sazí,
a dále ve snížené spotřebě paliva.
Zavedení fáze dožhavování však bylo určitým
technickým oříškem. Z hlediska provozu motoru bylo třeba získat i další informace o teplotách chladící kapaliny, motorového bloku
a oleje. (později přibyly i další informace o výfukových plynech, teplotě nasávaného vzduchu či teplotě paliva).
Bylo nutné vyhodnotit a koordinovat získané
údaje z několika míst tak, aby došlo k vlastnímu dožhavování. Dříve než nastoupily v 90.tých letech řídící jednotky, řada údajů vycházela z empirických znalostí konstrukce motoru.
Každý typ motoru vyžadoval speciální nastavení pro vlastní dožhavování.
Pro vznětové motory zde byla kritická pomalá
jízda městem, kdy došlo k přechlazení motoru.
Proto byly sledovány různé hodnoty jako
např. teplota chladící kapaliny při výstupu z motoru, teplota chladící kapaliny při výstupu

dožhavování. Myšlenka byla sice jednoduchá, o to obtížnější byla její realizaci. Zpočátku byly veškeré testy realizovány na silnicích. S příchodem klimatických komor
bylo možné již simulovat jednotlivé podmínky jízdy, což zkrátilo čas a snížilo náklady. Pomocí matematických metod byly
vypočteny střední kritické teploty, které
představovaly okamžitou nutnost spuštění
dožhavování.
S příchodem minipočítačů se celý proces
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emisní hodnoty, snížit spotřebu paliva a zvýšit jízdní komfort.
V příštím dílu budeme pokračovat dalším
vývojem žhavicí techniky.
Zpracoval: Ing. Karel Horejš
Technické podklady: knihovna
IHR Autodíly, BERU/BorgWarner
Příručka pro řidiče a opraváře
automobilů 2. a 3. díl
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