Pro praxi

Malá encyklopedie

zapalování a žhavení (38. díl)
Závady na kolíkových žhavicích svíčkách
V předcházejícím dílu seriálu jsme upozornili na problematiku výroby nekvalitních žhavicích
svíček, kdy výrobci nezvládli plně potřebnou technologii výroby nebo kontrolu kvality vstupního
materiálu pro výrobu žhavicích svíček. Tyto skutečnosti tak snižují pracovní životnost žhavicích
svíček, kdy výpadek činnosti svíčky lze těžko předpokládat. Moderní žhavicí svíčky mají minimální
trvanlivost 100 tisíc cyklů, takže u kvalitního zpracování výroby žhavicích svíček se pohybujeme
až kolem 500 tisíc a více cyklů. Dle typu žhavicí svíčky a stavu motoru bychom měli ujet bez
problémů minimálně 90 tisíc kilometrů.
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ohužel, řada servisů i motoristů
si neuvědomuje při koupi žhavicí
svíčky v předchozím dílu popsaná
rizika, tedy je jim jedno, jakou značku
nakoupí, hlavně že cena je ta nejnižší. Tento
trend můžeme pozorovat v poptávkách
na úřední nástěnce (www.uredninastenka.cz)
či na stránkách ministerstva obrany. Pokud
si to sami ověříte, nikoho prakticky nezajímá kvalita, ale podmínkou je především
cena.
Pokud vyloučíme vliv nekvalitního použitého
materiálu při výrobě žhavicích svíček a dále
nedokonalé technologie výroby (viz předchozí 37. díl seriálu), tak logicky musíme
dojít k dalším technickým závadám na motorové jednotce, systému vstřiků paliva a systému žhavení.
Vznětový motor startuje za teplého a suchého počasí i za stavu, kdy jedna ze žhavicích svíček je nefunkční. V tomto případě
start zajišťují zbývající žhavicí svíčky, které
uvedou motor do chodu. Řidič často ani nepostřehne v odhlučněném vozidle, že k takovémuto výpadku došlo. Přestože motor
naskočí, dochází díky nekvalitnímu spalování
směsi ke zvýšeným emisím. Pokud jsou vozidla vybavena filtrem se vstřikem močoviny,
dochází současně k rychlému a intenzivnímu
zanášení filtru. Dalším z příznaků je, že motor
nemá kulatost chodu a při větším zatížení
ztrácí na výkonu.
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Tato závada se však markantně projeví v okamžiku chladného počasí, zejména v mrazu.
Motor má sice tendenci nastartovat, občas
naskočí, avšak opět zhasne. U větších závad
motor vůbec nenastartuje. Nezkušení řidiči
tak stále opakovaně startují do doby, pokud
zcela nevybijí baterie vozidla. V tomto momentu se teprve začínají zajímat o příčiny
vzniklých potíží.
Příčin problematického studeného startu
vznětového motoru je celá řada, ale základem je kontrola stavu žhavicích svíček. Stejně
tak jako u zapalovacích svíček, měli by si řidiči
vést evidenci o výměně žhavicích svíček.
Podívejme se proto blíže na závady žhavicích
svíček, se kterými se můžeme setkat.

Popraskaný žhavicí kolík
s prohlubněmi
Na uvedeném obrázku jsou zřetelné trhliny
a prohlubně na kolíku žhavicí svíčky. Příčin
vzniku tohoto jevu je několik, které však nepřímo souvisí s kvalitou žhavicích svíček.
V tomto případě je nutné prověřit funkčnost
dalších zařízení podporujících činnost svíček.
• Při startu je příliš vysoké napětí, které následně poškozuje svíčku. Je jasné, že vyšší
napětí nezpůsobuje baterie, ale cívka, která
dává do napájecího okruhu vyšší napětí,
nežli je únosné pro provoz svíček. Proto je
nutné proměřit napětí a proudové zatížení
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okruhu. Měníme jak cívku, tak všechny žhavicí svíčky.
• Pokud je napětí a proudové zatížení v pořádku, další častou příčinou bývá výpadek
činnosti spínacího relé. Pokud dojde k zaseknutí (připékání) kontaktu relé, napájí
relé svíčku delší dobu, nežli je pro start
motoru potřebné. V tomto případě díky
dlouhodobému tepelnému přetěžování
žhavicí svíčky dochází k její postupné
destrukci. Závada se neprojeví okamžitě,
ale v závislosti na typu žhavicí svíčky a počtu ujetých kilometrů. V tomto případě
měníme relé a všechny žhavicí svíčky. Po výměně pro jistotu kontrolujeme správnou
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funkčnost spínacího relé a napětí v okruhu.
• Obdobný problém vyvolává i poškození
systému dožhavování. Pokud řídící jednotka
dodává dále elektrickou energii i v době,
kdy motor dosáhl své provozní teploty, opět
dochází k nadměrnému tepelnému zatížení
svíčky, které vede k její destrukci. Příčinou
nemusí být přímo vadná řídící jednotka, ale
závada může být na tepelných čidlech motoru, které udávají nepravdivé informace
o teplotě motoru. Další příčinou může být
i vadná kabeláž. Proto je nutné proměřit
všechny okruhy včetně funkce řídící jednotky. Vadné díly je nutné ihned vyměnit
včetně všech žhavicích svíček.
• Další příčinou může být například i skutečnost, že byla chybně namontována žhavicí
svíčka bez dožhavování.
• Protože se lidé snaží šetřit, mohla být
do okruhu namontována svíčka jiného výrobce, která nemusí plně parametricky splňovat funkce žhavení daného motoru. Tím
může dojít k destrukci i ostatních žhavicích
svíček. Proto se doporučuje v případě závady
vždy měnit celou sadu žhavicích svíček.

Upálený kolík žhavicí svíčky

Uvedený obrázek ukazuje totální destrukci
kolíku žhavicí svíčky. Příčin tohoto jevu je
totální přehřátí žhavicí svíčky, které bývá
nejčastěji způsobeno následujícími závadami
ostatních zařízení:
• Chybně časovaný předvstřik paliva způsobí,
že palivo je vstříknuto přímo na rozžhavený
kolík svíčky. Dochází tak k prohoření paliva

nikoliv v celém spalovacím prostoru pístu,
ale především na kolíku žhavicí svíčky a jeho
okolí. Závada se projevuje postupným zvyšováním emisí, kouřivosti motoru a ztrátám
na výkonu motoru.
• Odkap zbytkového paliva ze vstřikovací
trysky vytváří obdobný problém. Toto zbytkové palivo na kolíku se při dalším vstřiku
prudce vznítí. Tím vzniká nadměrná teplota
na konci kolíku svíčky, která následně vede
k jeho prohoření.
Pokud uvedená závada není ihned řešena,
dojde k závažnému poškození motorové
jednotky. Proto je nutné okamžitě zkontrolovat stav všech vstřikovacích trysek a tlaků
na tryskách. V tomto případě může nastat
situace, kdy filtrace paliva před vstřikem není
dostatečná (zanesení, či poškození filtru paliva) a do okruhu se dostávám pod tlakem
znečištěné palivo s parafíny, které zanáší
trysky. Trysky je proto nutné ihned vyčistit.
Další možností je opotřebování trysek vstřikování. V tomto případě je nutné dát trysky
na kontrolní stolici, kde zjistíme konkrétní
tlaky a průtoky tryskou. V případě, že trysky
neodpovídají výkonem předepsaným tlakům
a rozptylu paliva pro daný motor, je nezbytně
nutné trysky vyměnit.
Pokud byly trysky zanesené, ale jinak jsou
funkční, je třeba se soustředit na podávací
čerpadlo a filtraci paliva. Prvotně je třeba zkontrolovat stav palivového filtru. Pokud palivo
prochází přes filtr tzv. by pasem, dostanou se
do čerpadla nečistoty, které mohou ovlivnit
jeho činnost, tzn. jeho nepřesné dávkování.
V tomto momentu je nutné podrobit zevrubné
kontrole jak stav filtru, tak vedení paliva k palivovému čerpadlu, včetně kontroly tlaků
čerpadla při sání a jeho výtlaku. V každém
případě ihned měním filtr paliva, v případě
zjištění problémů na vstřikovacím čerpadle,
dle jeho technického stavu měníme či opravujeme celé podávací čerpadlo.
Objevení takového závady žhavicí svíčky
může mít za následek například i propálení
dna pístů. Proto je současně doporučována
i tlaková kontrola komprese jednotlivých
válců.
Pokud jsme objevili tuto závadu, tak je jasné,
že i celý motor byl teplotně přetěžován. Proto
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je dobré zjistit i kvalitu motorového oleje
a jeho viskozitu.
Uvedená závada může být i upozorněním
na nutnost budoucí generálky motoru.

Pokud je prováděna průběžná kontrola stavu
žhavicích svíček, můžeme dle uvedeného
obrázku zjistit předzvěst budoucího vznikajícího problému s předvstřiky a opalu svíčky.
Poškozené konce kolíku (boptnající kolík) je
známkou toho, že ostatní součinná zařízení
nejsou v pořádku. Proto je nutné ihned provést preventivní kontrolu celého systému.

Poškození kolíku žhavicí svíčky
po jeho celé délce
Zde se jedná opět o budoucí problém motoru. Většinou se jedná o následující příčiny:
• Rychlý předvstřik paliva, kdy kolík svíčky je
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předžhaven natolik, že dochází k nekontrolovanému vznětu paliva kolem kolíku
• Nekvalitní žhavicí svíčka, která vně odvádí
více tepla v době žhavení s následkem pozdějšího vznětu a detonace paliva
• Nadměrný odvod tepla může souviset
i s nedokonale zašroubovanou svíčkou (nebyla dotažena předepsaným momentem)
Pro odstranění závady je nutné zkontrolovat
stav vstřikovacího čerpadla a celkové časování vstřiků. Současně je třeba měnit celou
sadu žhavicích svíček, které je nutné zašroubovat dle předepsaného utahovacího momentu.

Stržený spojovací šroub
a poškozený šestihran

Tyto závady jsou způsobeny chybnou montáží a manipulaci se žhavicí svíčkou. Pokud
se Vám takto zadaří svíčku destruovat, nedá
se nic dělat.
Svíčka muší být vyměněna.
Při přetažení utahovacího momentu může
dojít i k rozlomení žhavicího kolíku, který
spadne do spalovacího prostoru pístu.
V tomto momentu je nutné vyjmout kolík
a zjistit, zdali ve spalovacím prostoru nezůstaly kovové štěpiny z odlomeného kolíku.
Zjišťujeme nejlépe minikamerou. Pokud nám
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zůstaly zbytky štěpin na pístu, je nutné je
odsát. Pokud se to nepovede, počítejte s nutností demontáže hlavy válce, s výměnou
těsnění hlavy válce a výměnou nových
šroubů.
Uvedené závady na žhavicích svíčkách mohou být i současně předzvěstí přidírání pístních kroužků. Proto při zjištění takovýchto
závad je dobré, aby byly kontrolovány kompresní poměry na jednotlivých válcích
a volný chod jednotlivých pístů. Kompresní
poměry na jednotlivých válcích by měly být
vyrovnané. Přidírání pístních kroužků je většinou způsobeno vysokým tepelným přetížením pístní skupiny v důsledku chybné
funkce žhavicí svíčky.

Pokud zjistíme tuto závadu, je lepší demontovat celý blok motoru, zkontrolovat
stav pístních kroužků, dna pístu a provést
kontrolu stavu vložek, či rovinnost stěn
bloku. Pokud zjistíme uvedené závady, je
lepší provést preventivní výbrus bloku
motoru a vyměnit pístní kroužky. Pokud
bychom měnili pouze sadu žhavicích svíček, bude se situace znovu opakovat, může
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dojít k totálnímu zadření motoru či propálení dna pístů.
Z uvedeného přehledu je zřetelné, co může
představovat nákup nekvalitní žhavicí
svíčky, chybné seřízení časování vstřikování, zanedbání kontroly elektrického systému, či fušerská práce při montáži či demontáži svíček.
Uvedené závady jsou popsány pro klasické
svíčky typu předžhavení, žhavení a dožhavování. Pokud si uvědomíme, že mnohem
závažnější škody mohou vzniknout na motorech s nejmodernějšími žhavicími svíčkami – keramické svíčky, PSG svíčky či GE
(žhavení, předžhavení, dožhavování a mezižhavení) určitě se vyplatí komplexní kontrola těchto systémů.
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