Malá encyklopedie

zapalování a žhavení (31. díl)
Podmínky žhavení – pokračování

se jedná, Ano, je to firma BERU.
1912
-

-

během válečného konfliktu otevřela se nová

tato skutečnost změnila zaměření výroby

velmi dobrými partnery začaly se projevovat
-

-

technických oborech oba dosáhli velkých
obchodních úspěchů.
1920

sériová

umístěnou elektrodou pro vozy Mercedesským výrobcům motorů.
1929 Byla vyvinuta první žhavicí svíčka pro
technologii studeného startu

52

IBS motorpress 6/2014

1931 byl předveden vynález první dvoupólové drátové žhavicí svíčky (předchůdkyně
kolíkových/tyčinkových žhavicích svíček)
1932 Světový patent první čtyřelektrodové
palování
1952
noplášťové žhavicí svíčky, která nahrazuje
starší typ svíčky se spirálovou elektrodou
1969–72
výroby dvouplášťové žhavicí svíčky (systém
GV)
1994–95
výroby svíček typu GN (předžhavení, žhavení,
dožhavování)
1997
generace univerzálních zapalovacích svíček
řady ULTRA X
2000 Patentování TSS (Tyre System Sensor)
- elektronická kontrola tlaku pneumatik
2001 Patentování ISS - Instant Start System
vování)
2004 Představení nového typu žhavící svíčky
budoucnosti se schopností snímání údajů
GSS
tentování tohoto typu
2004 Zavedení zapalovacích svíček ULTRA
X Platinum
2007 Otevření sériových dodávek inteligent-

Titan

-

2010 spuštěna výroba keramických žhavicích
torů
2012
spluštěna plně automatická linka pro výrobu
žhavicích svíček se snímačem tlaku
2013
bylo prodáno více jak 3 miliony svíček se snížhavení při dodržení nejpřísnějších emisních
limitů pro vznětové motory.

techniky.
kových žhavicích svíček. První typy žhavicích
svíček byly vybaveny jednou silnou žhavicí
spirálou. Tyto svíčky byly mezinárodní terminologií uznány pod označením GV – Glühen,

Jmenované svíčky se začaly montovat počát-

2008 Žhavicí svíčky BERU se snímačem tlaku
výrobců vznětových motorů
2009 Zavedení zapalovacích svíček ULTRA
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servisů pro vozy Avia, protože právě tato

omezena. Zejména studené zimní starty motorů představovaly velké ekologické zatížení

bou vypouštěl fialové čmoudíky včetně sazí. (PS

-

svíčka byla dodávána jako originál pro stavbu

Počátkem 80-desátých let se začíná formovat
nová nejen evropská emisní legislativa –
která stanovila postupně výrobcům motorů

nákladních automobilů. Díky exportu vozů
pamětníky zkratka PZO znamená podnik
zahraničního obchodu) se tento typ svíčky
kratická republika), MLR (Maďarská lidově
demokratická republika), NDR (Německá
demokratická republika), SSSR (Svaz sovětských socialistických republik), BLR (Bulharská

dopravní techniky, které jsou uplatněny vůči

-

při technických kontrolách zkontrolovat

Typ svíček GV je charakterizován masivní konmotorů dovolovala krátkou masivní konmasivní matice tělesa svíčky pro její montáž,

Tento typ žhavicí svíčky je nadále vyráběn
-

-

vyšším výkonem.
vlastně jednalo???
a)
tových motorů se dostaly kontrolní pří-

vznětových motorů
b) dalším trendem byla snaha snižovat měrkon motoru (kroutící moment)
c) při snížení měrné spotřeby paliva zvýšit
výkon motoru
d)
vlastní spotřeby vozidla
e) snížit celkový aerodynamický odpor karotřeby pohonných hmot vozidla
f)
jednotlivých komponentů motoru

čitým omezením. Pokud však budou nadále
funkční vznětové motory těchto typů, lze

tory vybavené žhavením GV stále ještě nadále
trpěly typickými bolestmi vznětových motorů
předchozích generací. Pokud byl motor pod-

dou. Žádný princ, žádné zázraky, nýbrž kon-

Samozřejmě, těch bodů, tedy technických
více jak 45, nicméně ne všechny vedly
sledné emisní kontrole (lidově řečeno – kontrola čmoudíků).
Zásadním technickým problémem bylo odstra-
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Pro vývojové techniky tak byl položen zásadní úkol: jak zajistit chybějící tepelnou
energii při teplotních ztrátách podchlazeného vznětového motoru?
Ovšem těch problémů byla ještě celá řada.
Jako například zvýšení výkonu nové žhavicí
svíčky při podmínce zmenšení jejích rozměrů,
či prodloužení životnosti nového typu svíčky,
energie pro okruh žhavicích svíček, akceptování moderních trendů stavby odlehčených
vznětových motorů nebo minimální úspora

motoru další cílenou dodávkou tepelné enerdožhavováním. Tímto složitým procesem musely
pelného momentu tak, aby vznikla budoucí
Další díl seriálu budeme věnovat konstrukci
konstrukci.
Foto: technická knihovna IHR Autodíly, BERU,
Technické materiály Příručka pro řidiče
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