Pro praxi

Malá encyklopedie chlazení (23. díl)
Viskospojky
Montáž elektricky poháněných ventilátorů chladičů vody přinesla velký pokrok v oblasti chlazení
malých zážehových a vznětových motorů. Došlo k podstatně přesnějšímu časování chlazení vodního
chladiče u motorů s nižším obsahem válců, a to jak u zážehových, tak i vznětových motorů. U obou
typů motorů se významně zlepšila kulatost chodu motoru v jednotlivých jízdních režimech, projevilo
se další snížení emisních zplodin, stejně tak i klesla měrná spotřeba paliva včetně snížení opotřebování
jednotlivých částí motoru. Takto vybavené motory byly schopné (za použití i dalších technologických
řešení v oblasti zážehu, vznětu paliva a dalších opatření) splňovat normy EURO 3 a EURO 4.

Z

atímco u malých zážehových motorů
byly normy EHK splněny relativně lehce,
problém emisí zůstával u vznětových
motorů, kde bylo nutné následně řešit uvedené emise systémem dožhavování a později
i mezižhavením (viz malá enckyklopedie zapalování a žhavení).
Objemově velkým vznětovým motorům však
nepomůže při vznětu paliva žhavicí svíčka,
nýbrž propracovaný systém přípravy vznětu
paliva, ale i chlazení motoru a jeho dalších
komponentů. Z počátku se jednalo především o nákladní automobily, autobusy, speciální komunální techniku, stavební stroje
a zemědělskou techniku. Zde musíme pro
kvalitní vznět a kvalitní prohoření paliva zařadit do systému další teplotní zdroje jako
například předehřívání nasávaného vzduchu,
předehřívání paliva, předehřívání olejové
lázně, předehřívání chladiče vody, regulaci
teploty chladiče vzduchu apod. Poznatky
z tohoto vývoje byly následně přeneseny
zpět i na malé vznětové motory.
Nové normy EURO 5 a EURO 6 však kladou
další zvýšené požadavky na měrnou spotřebu paliva a výši emisí plynných, ale i pevných částic. Pro malé i velké vznětové motory
to znamenalo mnohem citlivější přístup při
rozlišení tepelných hodnot motoru při jeho
rozdílných jízdních režimech. Uvedené legislativní kroky vedly výrobce motorů k novým pohledům na jízdní režim vznětového
motoru s cílem maximálního využití jeho
výkonové flexibility při zachování stabilního
teplotního režimu motoru.
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Z tohoto pohledu vznikl požadavek
na přesné dávkování množství chladícího
vzduchu pro vznětové motory. Na rozdíl
od předchozích již mnou popsaných systémů chlazení, vznikla tak nová potřeba
mnohem citlivějšího dávkování rychlosti
a množství přivádění čerstvého vzduchu
do celého systému.
Na tomto místě je třeba připomenout, že se
již nejedná jen o regulaci vodního chlazení
motoru, ale i o chlazení dalších agregátů
proudícím vzduchem, jako jsou například
chladiče oleje, vzduchové mezichladiče, brzdové retardéry, klimatizační kondenzátory,
ochlazování EGR ventilů a tepelných clon,
vnější ochlazování turbodmychadel apod.
Z hlediska konstrukce moderních motorů si
můžeme představit jednotlivé části motoru
jako nezávislé celky. Každý z těchto celků
však dosahuje svého maximálního výkonu
za optimální teploty. Technickým úkolem
vývoje bylo proto skloubení všech požadavků z jednotlivých částí motoru, aby si tyto
zachovaly optimální teplotu pro maximální
výkon, přičemž podporovaly maximální výkon motorové jednotky jako celku při plnění
limitů norem.
Zjednodušeně řečeno musíme do motoru
a jeho chlazení přivést takové množství
čerstvého vzduchu v každém provozním
režimu motoru, abychom uspokojili všechny
jeho komponenty pro udržení jejich optimálního výkonu. Systém snímačů teploty
vody a oleje, resp. nasávaného vzduchu
vykazoval určité časové zpoždění při sepnutí
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a vypnutí elektrického ventilátoru. Tím docházelo v určitém jízdním režimu opět k přechlazení či nedochlazení celkového systému
motoru. Proto bylo nutné rozšířit množství
teplotních čidel v motorovém prostoru
a současně zdokonalit celkovou cirkulaci
proudícího vzduchu kolem jednotlivých
částí motoru.
Pro normálního motoristu se jedná možná
o zcela nepostřehnutelné momenty v konstrukcích přední masky automobilu, avšak
důmyslný systém předního, spodního, bočního a horního ofukování motoru čerstvým
vzduchem včetně plastových krytů a krytů
tepelného odstínění vytváří kolem zážehových i vznětových motorů stále proudící vír
čerstvého vzduchu pro chlazení, čímž dochází současně ke snížení požadavků na výkon vlastní chladící soustavy.
Zásadní změnou však bylo zavedení viskospojek pro motory s vyšším objemem
a dále viskotronic-spojek pro motory s menším objemem.

– malé viskospojky viscotronic pro menší
motory
– viskospojky pro nákladní automobily, autobusy, speciální a zemědělskou techniku
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Zásadním technickým rozdílem mezi viskospojkou a elektrickým ventilátorem je skutečnost,
že viskospojkový ventilátor umí rozlišovat dávkování vzduchu na základě povelů z jednotlivých čidel za součinnosti hydrauliky, která spíná
a vypíná činnost ventilátoru dle instrukcí řídící
jednotky. Je nutné předem připomenout,
že viskoventilátorové jednotky pracují na bázi
hydraulické olejové spojky, která uvádí celý
systém spojení obou kotoučů do pohybu.
Níže uveden obrázek konstrukce viskospojky,
která dokáže reagovat na požadavky průtoku
čerstvého vzduchu pro chlazení motorů.

Základem systému viskospojky jsou proti
sobě dva nezávisle rotující kotouče. Primární
kotouč je trvale poháněn náhonem motoru
(Primärischeibe-Kupplung).
Sekundární kotouč je přímo spojen s vrtulí
ventilátoru, který se za normálních okolností
volně otáčí pohybem proudění náporového
vzduchu.
Z hlediska praktického to znamená, že pokud
motor má nižší provozní teplotu nebo blíží se
k provozní teplotě, není nutné spouštět ventilátor pokud, některé z čidel nepožaduje zvýšení
množství průchodu vzduchu. Pokud k tomu
dojde, viskospojka spojí hydraulicky oba kotouče. Vrtule ventilátoru je poháněna v požadovaných obrátkách daných pro okamžitou a aktuální potřebu snížení teploty v jednotlivých
částech motoru.
Činnost viskoventilátoru můžeme zjednodušeně popsat následujícím způsobem:
• řídící jednotka motoru vyšle signál do řídící
jednotky viskoventiáloru, tedy povel o překročení hraniční teploty
• řídící jednotka viskoventilátoru vydá okamžitý povel k otevření hydraulického ventilu, který provede spojení obou kotoučů
a uvede do pohybu vrtuli ventilátoru a to
v požadovaných otáčkách v závislosti
na tlaku hydrauliky
• pokud došlo k požadovanému ochlazení
systému chlazení, obdrží jednotka vis-

kospojky opětovný signál k ukončení chlazení, čímž dojde k uzavření ventilu hydrauliky oleje a dojde k odpojení obou kotoučů.
Vrtule chladícího systému se volně otáčí
náporem vzduchu vozidla při jízdě.
Tento moment je velmi důležitý pro cirkulaci
chladícího vzduchu v oblasti motoru, protože
náporovou chladící cirkulací vzduchu zapojujeme pouze v případě překročení mezních
hodnot pro chod motoru a optimálního spalování palivové směsi. Teoreticky to ostatní
za nás vykoná náporové chlazeni. Vedle toho
nám i slouží rozdílná konstrukce velikosti
ventilátoru s počtem lopatek a sklonem těchto
lopatek pro účinnou a rychlou ventilaci čerstvého vzduchu (viz obrázky níže)

Je však nutné si uvědomit i rozdíly mezi umístěním motorové jednotky vpředu vozidla
(přední náporové chlazení), či motorové jednotky v zádi vozidla, jak je například využíváno
u autobusů. Přední náporové chlazení je mnohem účinnější a nevyžaduje zvýšené dodatečné náklady na chlazení motoru a dalších
součástí motorového vybavení.
– řez systémem dvoulamelové viskospojky chlazení

Pokud se vrátíme cca 40 let zpět, tak musíme
konstatovat, že naši„páni konstruktéři“ (proto
klobouk dolů na jejich počest), věděli, proč
umístit chladič vzduchu do náporové oblasti
bez tehdy neplatných emisních limitů, kdy
byly motory LIAZ umístěny ležatě v autobusech typu ŠM a ŠL s předním náporovým
chladičem. Přesto dokázali spolehlivě uchladit
motory LIAZ bez vzniku velkých čmoudíků,
na rozdíl od motorů Raba – Ikarus, či Roman.
Ostatně i následující generace alutobusů Karosa C 73X s umístěním motoru v zadní části
vozidla byla schopná zajistit bezproblémový
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provoz autobusů v podmínkách městského
provozu, stejně tak i dálkových spojů.

– klasická konstrukce viskospojky pro nákladní automobily a autobusy bez vrtule
Dnes se opět vrací světoví výrobci autobusů k technologii předních náporových
vodních chladičů, respektive chladičů klimatizace a řeší občas závažné problémy
přehřívání motorů v zadní části vozidla při
nedostatečné cirkulaci vzduchu i za použití
nejmodernější technologie viskopojek
ventilátorů.
Snad co říci závěrem? Normy EHK jsou závazné pro všechny členy EU, zatímco určité
fyzikální zákony je těžké obejít. Díky zavedení viskospojek se sice dále podařilo zlepšit činnost vznětových a zážehových motorů, nicméně již dnes je zcela jasné všem
konstruktérům motorů, že je bezpodmínečně nutné se zaměřit na další vývoj s cílem zvýšení účinnosti spalovacích motorů,
pokud chtějí v budoucnu uspět proti elektromobilům a vozidlům s hybridním pohonem.
V další části seriálu přistoupíme ještě k dalším složitějším systémům chlazení a úpravy
optimálního spalování motorů jako jsou
např. EGR ventily, elektricky řízené termostaty a klapky.
Zpracoval: Ing. Karel Horejš
Technické podklady: knihovna IHR
Autodíly, s. r. o.
Příručka pro řidiče automobilů 4. vydání
Obrázky: Beru/BorgWarner, IHR Autodíly
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Malá encyklopedie

zapalování a žhavení (34. díl)
Nejmodernější typy žhavicích svíček – první část
Předchozí části seriálu jsme se věnovali vcelku nelehkému vývoji žhavicích svíček pro vznětové
motory a regulaci žhavení. Říká se, že čas plyne jako voda. V tomto směru je toto přísloví zcela
na místě, protože po více jak po 85 letech od vzniku žhavicí svíčky můžeme konstatovat, že si ani
neuvědomujeme skutečnost, jakého ohromného technického pokroku jsme dosáhli v oblasti
vznětových motorů, které nám dnes zajišťují každodenní mobilitu. Je to pro nás určitý denní
kolorit našeho života. Sedneme si do auta, otočíme klíčkem startéru a jedeme. V tomto momentu
vnímáme pouze vlastní realitu života a vlastní problémy, které nás ten den čekají.

T

ato skutečnost je cílem výrobců
motorů a automobilů, kteří však
dlouhou dobu předem musí
intenzivně pracovat na vývoji systému
žhavení nových generací. V tomto směru se
nejedná pouze o nové předpisy norem EURO
5 a 6, respektive o vznik budoucích emisních
norem a snížení měrné spotřeby paliva. Je
třeba si především uvědomit, že těžařům
nafty a výrobcům motorů postupně
do budoucna narůstá těžká konkurence
elektromobilů, motorů na stlačený plyn či
hybridních automobilů. Takže nehovořme
předem o ekologickém smýšlení výrobců
motorů a automobilek, nýbrž „nazvěme
budoucí problém jednodušeji realitou, tedy
jako o budoucím konkurenčním boji, který
vyvolává následné investice do nových
technologií“.
Ačkoliv jsem otevřeně popsal dnešní realitu
vývoje, vrátím se k tomuto tématu později
v dalších článcích.
PSG je zkratka pro Pressure Sensor Glow
Plug, v českém překladu žhavicí svíčka s tlakovým snímačem. K čemu to je vlastně potřebné a zde se vrátím ke slovům Jana Wericha
„lidé si vymýšlí česnek bez zápachu a zápach
bez česneku“. V tomto směru to byl velmi
trefný postřeh pana Wericha, který takto reagoval na různé nesmysly vynálezců, jejichž
vynálezy byly pro běžný život zcela k ničemu.
V tomto okamžiku byste mohli reagovat stejně
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jako pan Werich, ale technická funkčnost nového typu žhavicí svíčky je pravým opakem.
Česnek bez zápachu je právě ta pravá linie
myšlenky pana Wericha, kdy potřebujeme
dokonale spálit a maximálně využít plnou
energii paliva pro výkon motoru dle nových
EURO norem tak dokonale, že snížíme únik
aromatických látek z výfuku stejně tak i pevných částic!
Na první pohled se to zdá jako čistá utopie,
ale vracím se opět zpět k tzv. kontrolovanému
zážehu a vznětu paliva (v našem případě
vznětu paliva). Kvalitní a vzdělaný motorář
i bez diagnostiky zná základní pravidla vznětu
a prohoření paliva a je si plně vědom řady
technických souvislostí, které kvalitní prohoření ovlivňují. Je proto schopen na základě
svých praktických znalostí s následným využitím diagnostiky seřídit systém žhavení tak,
aby vyhovoval daným normám. Na tomto
místě se budu zabývat malými vznětovými
motory, které mají řadu společných prvků se
vznětem velkých vznětových motorů.
Nově připravované emisní normy v EU, ale
i v USA budou mnohem přísnější. Prahové
hodnoty pro emise Nox a prachové částice
budou až o 90 % nižší, nežli jsou dnes nastavené emisní normy. Pokud bychom měli použít konvenční způsob žhavení (předžhavení,
žhavení, dožhavování a mezižhavení), nebude
tento systém plně vyhovovat budoucím emisním normám. Proto bylo nutné vyvinout do-
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posud nejmodernější systém žhavicích svíček
budoucnosti (o vývoji tohoto systému jsem
se již zmínil cca před 5 roky na stránkách Autoservisu). Systém PSG má diametrálně odlišný technický přístup k řízení a kontrole
prohoření paliva v porovnání s klasickým
žhavením nebo doposud nejrozšířenějším
systémem ISS (Instant Start System).
Z technického hlediska se jedná o speciální
žhavicí svíčku, kde v tělese žhavicí svíčky je
zabudován piezorezistivní snímač tlaku.
V tomto směru je konstrukce kvalitní žhavicí
svíčky zcela nezbytná, zejména s ohledem
na tlaky na žhavicí svíčku a hlavu válce, vibrace,
vysoké teplotní rozdíly nebo kvalitní konstrukci
žhavicí svíčky. Na rozdíl od klasické konstrukce
není kolík žhavicí (žhavicí tyčinka) svíčky pevně
nalisován do patice žhavicí svíčky. Systém využívá znalostí ze systému ISS, kde je kolík žhavicí svíčky dlouhý a přesně vycentrovaný, přičemž největší teplotní zatížení zůstává na konci
kolíku (tyčinky), Takto konstruovaný kolík žhavicí svíčky umožňuje významné snížení teploty
v patici žhavicí svíčky, tedy vytváří prostor pro
umístění senzoru.

Obrázek celkové konstrukce PSG žhavicí
svíčky
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Kolík žhavicí svíčky je připevněn na membránu senzoru jako pohyblivá část, která je
schopná přenášet tlakové výkyvy při procesu
spalování na tuto membránu. Toto technické
řešení nám umožňuje kontrolovat jednotlivé
tlaky při procesu prohoření paliva jednotlivě
po válcích. Údaje jsou následně odesílány
do řídící jednotky pro další zpracování.

Jak systém funguje?
Jednotlivé tlaky ze spalovacího prostoru v procesu prohoření paliva jsou přenášeny prostřednictvím piezoodporového záznamního
zařízení v zadní části žhavicí svíčky. Za membránou jsou umístěny tenzometry, které průběžně vyhodnocují tlaky a teploty v oblasti
spalovacího prostoru, které jsou přenášeny
na membrány. Tím získáme přesný obraz o tlacích během spalování paliva v jednotlivých
fázích spalování.
Uvedená data jsou přenášena do řídící jednotky, která vyhodnotí průběh prohoření paliva
včetně tlaků, teploty válce a připraví v následném kroku další optimální vstřik paliva.
Systém řízeného vznětu paliva tak disponuje
řadou výhod.
1) Tlaky ve válci lze rozlišit až do hodnoty 200
Bar s přesnostní -/+ 2% včetně rozlišení až
700 vznětových cyklů
2) Na základě získaných dat dokáže elektronická řídící jednotka kontinuálně upravovat
vstřikování paliva, upravovat plnící tlak
a současně usměrňovat recirkulaci výfukových plynů
3) Řídící jednotka je schopna optimalizovat
vznět a prohoření paliva pro jednotlivé válce
4) Řídící jednotka v součinnosti žhavicí svíčky
PSG je schopna udržovat motor v jednotlivých fázích zatížení, kde sledujeme maximální výkon motoru při minimálním emisním zatížení
5) Optimalizace tlaků ve válcích současně
snižuje vnější hlučnost při vznětu a prohoření paliva
6) Variabilita informací ze svíčky PSG zaručuje
neměnnou stabilitu procesu spalování paliva
7) Různorodost tlaku vstřiku paliva dle aktuálního pracovního režimu motoru prodlužuje významně i životnost vstřikovacích
trysek

8) Optimalizace vstřiku a tlaků zlepšuje studený start motorů a kulatost chodu motorů
za studena
9) Kontrolou vznětu paliva se současně optimalizuje i točivý moment motorů
10) Systém PSG současně kompenzuje rozdíly
cetanového čísla paliva mezi evropskou
legislativou a legislativou USA
11) Systém odstraňuje instalaci čidel Nox
a zjednodušuje funkci vah vzduchu pro
optimalizaci chodu motoru
12) Systém snižuje náročnost na čištění výfukových plynů včetně celkového zatížení
jejich filtrace

zachyceno termokamerou – levá část prohoření paliva pomocí PSG, pravá část obrázku
– prohoření paliva ISS systémem

levá část obrázku představuje tenzometr
(ASIC), vpravo ohebné spojení desky plošných
spojů s membránou žhavicí svíčky
Piezoodporový snímač tlaku
Systémem pro
žavicí svíčky ISS
o průměru 5 mm
Membrána s MSG

Sestava
konstrukce
membránového
snímače tlaku

Žhavicí
tyčinka Těsnění

Cesta nového typu žhavicí svíčky z výroby až
ke spotřebiteli nebyla vůbec jednoduchá.
Přestože svíčka BERU PSG získala řadu ocenění
na mezinárodním fóru, musela projít řadou
provozních zkoušek u různých výrobců motorů. Níže uvádím několik ocenění tohoto typu
žhavicí svíčky.

Již v roce 2005 obdržela svíčka BERU PSG
na výstavě Equip Auto přestižní cenu Gold
Trophy v kategorii inženýrských a pokrokových technologií
V následném roce 2006 získala tato svíčka
BERU na prestižním světovém veletrhu Automechanika Frankfurt mimořádné ocenění
za mimořádnou inovaci v oblasti autosoučástek. Tím to ovšem nekončí.
V roce 2008 získala firma BERU tuto významnou cenu za přínos ke zlepšení životního
prostředí.
Rok 2008 pro BERU a start výroby doslova žeň,
protože byla této svíčce udělena další významná cena Lillehammer Award 2008 za výzkum vývoj součástek, které trvale budou
udržovat přijatelné životní prostředí.
V tomto ročníku získala svíčka BERU 2. místo
při hodnocení snižování okolní ekologické
zátěže
Konečně v roce 2009 byla svíčka nominována
do soutěže Automotive News Pace Award,
kterou pořádají přední světoví výrobci automobilů a součástkové základny.
Toto byl definitivní start nejmodernější technologie do sériové výroby. Ale o tom až v dalším dílu našeho seriálu.

Tlak vzniklý
při prohoření paliva

Konstrukce PSG svíčky

Zpracoval: Ing. Karel Horejš
Detail tlakové membrány s tenzometrem

www.autoservismagazin.cz
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