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Malá encyklopedie chlazení 18. díl

režimech. Čerstvý vzduch tak byl základním chladícím médiem motoru.

chladící médium byla zařazena kapalina, která musela být následně opět chlazena vzduchem. 

 

Myšlenka využití vody jako chladí-
cího média je prakticky stará jako 

-

zážehových motorů to však bylo určité no-
vum. Nespornou výhodou byla skutečnost, 

bloku motoru), kterou odvádí mimo teplotní 
zdroj (blok motoru). Proto první pokusy kon-

opatřily propojenými kanály, kterými by 
protékala voda. Ta současně odváděla pře-
bytečné teplo (později byly tyto kanály pro-

exponovanou část motoru.

-
tok vody blokem motoru, který by snižoval 
průběžně celkovou teplotu motoru. Je třeba 

-
toval dnes známý chladič vody. Celé chlazení 

odtokovým ventilem. Tento systém již vy-

efektu, kde chladicí kapalina obíhá systémem 

-
hřáté kapaliny.

Zahřátá až přehřátá kapalina (pára) byla vy-
-

tečná pára unikala přes ventil. Toto byl prak-

chlazení zážehového motoru, kde bylo nutné 
během cesty kontrolovat stav chladící vody 

-
 

Tento systém využívající pohybu rozdílných 
hustot kapaliny je nazýván jako termosyfo-

označován jako samooběžné chlazení. (Stu-
-

zatímco teplá voda se drží při povrchu)

-
 

Počátky vývoje vodou chlazených zážehových a vznětových motorů
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-

blok motoru. Tento systém byl používán 
-

automobilu ztrátové chlazení motoru již tech-
nicky ani konstrukčně nevyhovovalo.

Základním požadavkem bylo co nejrychlejší 
ochlazení teplé vody, která byla vytlačována 

objemu chladící vody. Technickým řešením 
podporuujícím zrychlení zchlazení vody byly 
systémy plochých trubkových šnekovnic. Ty 

trubek. (Měď má vlastnost rychlého přejímání 

právě tyto účely). Tak vznikly první výměníky 
tepla, předchůdci dnešních trubkových vod-
ních chladičů. Šnekovnice byly umístěny před 
motor, kde byly při pojezdu vozidla ofukovány 
okolním vzduchem. Čím delší byly měděné 
trubky včetně velikosti jejich povrchu, tím 

 

Bylo zjištěno, že
•  snížením teploty motorů se prodlužuje  

spolehlivost
•  snížením teploty motorů vytváří motorový 

olej souvislou vrstvu mazacího olejového 

-
jatelnou hranici
•  -

hlučnosti motoru

To však byl úplný začátek vývoje vodního 
chlazení. Aby samooběžné chlazení mohlo 
vůbec fungovat, bylo nutné jednak celý okruh 

-
vým ventilem, který by umožňoval při přehřátí 

systému chlazení. Kromě toho byla později 

Přestože samooběžné chlazení nemělo tak 
vysokou účinnost, přesto byla jeho konstrukce 

konstrukci chladícího systému motorů. 
-

motorů, které nejsou tak namáhány.

chlazení motoru, malé pojezdové rychlosti 

spolehlivě motor uchladit. Bylo proto nutné 
-
-

měníku. Tento problém byl řešen včleněním 

vzduch přes výměník nebo nasával čerstvý 
vzduch.

Níže uvedený obrázek znázorňuje klasickou 
stavbu samooběžného  

chlazení.

  2.  
  3. Chladič vody
  4. Výpustný kohout

-
diče vody. Obrázek současně znázorňuje 

-

bloku. Rychlost otáček větráku je úměrná otáč-
kám motoru. Čím vyšší jsou otáčky motoru, tím 
větší je proudění vzduchu přes chladič vody.
Tento typ chlazení byl vhodný pro první nízko-
obrátkové automobilové motory, kterému 
zhruba odpovídala teplotní cirkulace chlazené 

Nepomohl ani zvětšený chladič vody.
Proto kromě konstrukce chladiče čekalo kon-

-
dícím systému.

chlazení bylo funkční pouze pro zážehové mo-

naftou.

Příští díl seriálu budeme věnovat dalšímu
 

chladičů, která významně ovlivňovala výkon 
budoucích typů chlazení motorů.
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Wikipedie


