
Malá encyklopedie  
zapalování a žhavení (32. díl)

Příčin vzniku tohoto nepříznivého 
jevu bylo hned několik. Při pomalé 

výkon chladicí soustavy motorů natolik 

avšak pohotovostní teplota pro vznět pa-

dostačující pro vznět palivové směsi, avšak 

zvýšené dávky paliva.

-
sáhl provozní teploty (spínací relé žhavicí 
svíčky typu GV – Glühkerze Vorglühen – žha-
vicí svíčka předžhavení bylo odpojeno). 

kritické situaci?

-

paliva (vliv těchto fyzikálních zákonů se ná-

obvyklé činnosti systému chlazení motoru 

motoru (písty, válce, pístní kroužky motoru). 
-

případě vznětového motoru, vytváří nutnou 
potřebu dodatečného přívodu tepla pro 
zajištění kvalitního vznětu paliva.

motoru jeho okamžitý výkon, protože chyběla 
okamžitá tepelná energie, která by zajistila 

-
vení nebylo možné zajistit rychlejší akceleraci. 

-

jevem byla proto výrazná časová prodleva 

provozní teplotu. Kromě toho produkoval 

výfukových plynů. Toto byla hlavní nevýhoda 
pro vznětové motory prvních generací. 

limitů emisních norem.

Výše citované problémy tak vedli výrobce 

tedy zajistit stabilnější pružnost výkonu vzně-
tového motoru při kolísání rozdílných vněj-

-

typu žhavení vznětového motoru, který by 
splňoval dané požadavky.
 

-
vislý, proto nebudu zelený jako Bosch, černý 

jako Denso, či modro-oranžový jako Beru, 

-
nákladů (což je již při existenci EURO I-IV zcela 
běžná záležitost). Tento nový typ žhavicí 

Zcela nový typ žhavicí svíčky musel tak za-
jišťovat spolehlivé předžhavení při startu 

motoru při poklesu provozní teploty motoru.

-
toru, nebo úpravou elektrického, dnes již 
elektronického systému žhavení.
Prvotní systémy spolupracovaly se spínacím 

elektrické impulzy ze snímacích čidel. Různé 
typy motorů měly zabudována různá teplotní 
čidla, která vysílala signály pro spínací relé. 
Tato teplotní čidla mohla být umístěna 

období měl každý výrobce vznětových mo-

této krizové teploty, který byl sledován růz-
nými druhy teplotních čidel. Nicméně cel-
kový výsledek byl vždy stejný, tedy obdržení 
elektrického signálu pro relé, které následně 

Žhavicí svíčky GN – žhavení a dožhavování



-
počítače, které dnes již složitě vyhodnocují 

-

Toto byla velmi geniální myšlenka, která vy-
cházela, laicky řečeno, ze závislostí teplot 
různých kapalin (voda, chladicí kapalina, olej), 

nelogické, proč Vám předkládám retrodějiny 

Zmíněné poznatky vedly prakticky před více 
nového oboru – 

senzoriky, tedy oblasti elektricky sníma-

nutně potřebujeme pro řízení nejen funkcí 
 

Díky těmto poznatkům můžeme dnes spo-
lehlivě snímat otáčky motoru, opotřebování 
brzdových systémům, kvality olejových ná-

palubním systémům vozidla získávat další 
-

dožhahování. Zatímco základní žhavicí kolí-
ková svíčka měla jednu monolitickou žhavicí 
spirálu, bylo nutné, aby nový typ žhavicí 

-
třebu dožhavení motoru. Uvedené poža-

-
dení konstrukce žhavicí svíčky oproti 
doposud užívaným kolíkovým žhavicím 

-
vení.

neobvyklá konstrukce vnitřní žhavicí spirály. 
Základní část spirály byla zachována jako 
masivní, která slouží především pro oblast 
žhavení (regulační spirála). Nová tenčí spirála 

oproti základní spirále, včetně koncového 
odporu. Umožňuje tak podstatně rychlý do-

Aby byl koncový kolík svíčky schopen předat 
velmi rychlé teplo pro potřeby rychlého 
dožhavení motoru, musel být zásadně tech-

-
nologie výroby nového typu žhavicí svíčky.

 

Výše uvedený obrázek představuje několik 
typů žhavicích svíček GN.

-
dání spirál. Spirála je vyráběna ze 2 kusů, tedy 

svíček. Aby svíčka vydržela náročnou tepelnou 
-

přesné tváření jednotlivých součástek svíčky, 

kontrolní stolice.

druhé zajišťuje rychlou tepelnou výměnu. Dů-

-

-

konečnému opalu. Závadám žhavicích svíček 
budeme věnovat samostatný článek.

válce. Proto jsou tyto svíčky velmi robustní 

Výše uvedené konstrukční řešení bylo velkým 
přínosem pro snížení emisních zplodin, snížení 

motoru. Stabilní teplotní zátěž bez velkých 
-

notlivé motorové díly již nemusely být kon-
strukčně předimenzovány. Tak postupně do-

-

motorem bylo již možné kontrolovaně ovliv-
ňovat proces vznětu paliva. Docházelo tak 

-

spotřeba klesala.

Dalším důležitým přínosem kontroly prohoření 
-

bodmychadlo, které následně zvyšovalo výkon 
motoru.

-
vil mnohem rychleji. Zatímco svíčky GV dosa-

byl další významný argument pro rychlejší 
rozšíření vznětových motorů.

Příští článek budeme věnovat žhavicím svíč-
kám typu GE.

podklady knihovna IHR Autodíly, Beru 


