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Malá encyklopedie chlazení (20. díl)

chladicí kapaliny.

Přirozená fyzikální cirkulace vody při 
-

sice zvýšilo celkovou efektivnost chlazení 
motoru včetně nových typů konstrukce 
vodních chladičů, ale toto řešení bylo stále 

-
pu výkonu motoru). Dalším negativem 

opotřebení jednotlivých částí motoru 

Proto bylo nutné významně zrychlit cirkulaci 

dostala další součástka – vodní pumpa.

kapaliny) nebylo možné předřadit vodní 
-

stupu chladiče vody, tedy schlazené kapaliny, 
která je vodní pumpou znovu vtlačována pod 
podstatně vyšší rychlostí (při sníženém tlaku) 

Konstrukci vodní pumpy znázorňuje násle-
dující obrázek. Pumpa se skládá ze skříně, 

-

oběžné kolo osazeno lopatkami, proto tyto 

pumpy nazýváme také jako lopatkové. Jedná 
-

pravní technice.

-

Vodní pumpa je poháněna spřaženou řeme-
-

nátor.
Toto technické řešení je mnohem výhodnější. 

výpadku dobíjení, které je okamžitě signali-

Všechny typy vodních pump jsou vybaveny 
-

-
-

kanálem odtéká chladicí kapalina, je nutné 
okamžitě zajistit opravu vodní pumpy. Tyto 
opravy jsou včelku jednoduché, protože se 

-
žiska byly dobře mazány. Pokud si vzpome-

nutná pravidelná kontrola množství vazelíny.
 

vyráběny prakticky jako bezúdržbové.  

Vodní pumpa a termostat
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-

některé typy kapalin byly natolik agresivní, 
-

šovaly korozi hliníkových slitin, či dokonce 

-
-

však vyvolalo další technické problémy. 
Tím byly zhoršené studené starty motoru.

Prvotní systémy chlazení motoru byly kon-
struovány jako jednookruhové, to zna-

motoru, tím rychleji čerpala pumpa vodu 

Studený motor se tak velmi pomalu zahří-

Technickým řešením byla další regulace 

Vznikl tak další okruh chlazení. Proto sou-
časný typ chlazení nazýváme jako dvouo-
kruhové. První menší okruh zajišťuje cir-

teplotu.

chladič. Schéma celkového chlazení jsme 

Abychom mohli regulovat průtok kapaliny 
-

tému vložit ventil, který by podle teplot-
ních podmínek otevíral, či uzavíral spojení 
těchto okruhů. Vznikl tak termostat, jako 
další nezbytná součástka dvouokruhového 
chlazení.

Termostat slouží regulaci teploty motoru, kde 
udržuje kapalinu

 °C. 
Tepelný režim je tak řízen automaticky, protože 

systému
-

-
-

žeber motoru.)

Nejpoužívanější jsou parafínové termostaty. Zvy-

otevírá plochý ventil. Při poklesu teploty chladicí 

-

Podle otevírací teploty jsou nejčasněji používáné 

68–73 °C
75–80 °C
85–90 °C
Zdvih ventilu termostatu je asi 13 ± 0,5 mm 
podle průřezu ventilu.

Příští díl seriálu budeme věnovat dalším 
komponentům dvouokruhového chlazení.

Technická literatura: Knihovna IHR  

1. pojistná matice
2. kryt
3. ventil
4. seřizovací trh
5. dutina vyplněná parafínem

6. plášť termostatu
7. tlačná pružina
8. pryžové pouzdro
9. unašeč ventilu


