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Malá encyklopedie chlazení (21. díl)

Dnešní motorista si již asi těžko 
dovede představit automobil, 

chladící kapaliny, množství chladící ka-
paliny, stavu brzdové kapaliny, stavu 
ostřikovačů, teplotě oleje, stavu osvětlení 

dalších kontrolních údajů, které mapují 

jízdě vozidla.

jenom zdát. Nicméně, ono je ani nenapadlo 

-
-

vojových plenkách. Přestože již byly empi-
ricky známy souvislosti mezi teplotou 

kapaliny, vývoj těchto snímačů, později 

problémem zůstávalo zpětné přenesení 
-
-

lubní desce řidiče. Kromě toho nová zařízení 
-

-

prostoru.

-
diče. Tuto levnou koncepci využívala na-

automobilů. Tato zástavba byla využívána 
-
-

Tepelná stupnice byla označena jak 
-

-

Řidič však musel mít jestřábí oči, aby 
-
-

 m, což činila kapota motoru 

snahu výrobců poskytnout řidičům infor-

-

ukazatelem teploty chladící kapaliny. Para-

2. světové války Rusové zabavili celou vý-

následně základem ruské výroby vozů  

Další komponenty systému chlazení
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značkou Moskvič. (Moskvič či Volha byly do-

moci, tedy jako základní vozový park.)

-
kruhovém systému chlazení se stala zásad-

-
vém systému vodního chlazení byl sice 
velkým přínosem pro rozvoj chlazení záže-

základny termostatu způsobovaly také časté 
výpadky termostatu. Zde hrozilo závažné 
nebezpečí destrukce celého chladicího sys-
tému, kdy při výpadku termostatu docházelo 

roztržení vyrovnávací nádržky chladící kapa-
liny či vlastnímu roztržení chladiče.

-

straně hermeticky uzavřít celý chladicí okruh, 

chlazení při zvýšeném přetlaku přehřáté 

účely stačilo docela jednoduché technické 

Výše uvedený obrázek představuje řez uza-
víracím hrdlem vodního chladiče.

  1) dotyková těsnění
  2) podtlakový ventil
  3) přetlakový ventil

Uzávěr chladiče byl konstruován jako bajo-

-
-

vřel celý systém chlazení.

Podtlakový ventil vyrovnával nízké teploty 
chladící kapaliny zejména při studeném 
startu. Vytvářel tak protitlak vůči studené 
chladící kapalině. Naopak přetlakový ventil 

-
-

vypustil přebytečnou páru mimo okruh 
chlazení.

-
-

dící kapalinou. Samozřejmě vývoj techniky 
značně pokročil, takže řada výrobců upou-

-
vání chladicí směsi je regulován přes vyrov-

jsou současně senzoricky kontrolované co 

technickému řešení, které efektivně zabra-
ňovalo roztržení bloku motoru při zamrznutí 
chladící směsi. Zatímco pryžová rourová 

-
nosti lépe snášely zamrznutí chladicí kapa-

protitlaku zamrzající kapaliny. Myšlenka 
podtlakového ventilu vedla konstruktéry 

přesné otvory, které následně zazátkovali. 

spočítány tak, aby při zvýšeném vnitřním 
-
-

rozmrazit, vyklepaly se porušené zátky, které 

-
ťuje nežli litinový blok. Proto byla tak plně 

-
ných klimatických podmínkách.

byla celá řada. Některé návrhy zůstávají 
-
-

nologického nasazení použít.

-
tor ať již zážehový, či vznětový se chová 
obdobně jako lidské tělo. Ihned vysvětlím 

tyto prášky, další jiné, přestože ví, co již máte 

začnete požívat dle předpisu, udělá se Vám 
-

-
šimi motory. Motory bych přirovnal jako 
spojené nádoby, odpovídající lidskému 
organismu. Někde uberete, jinde musíte 
přidat.

Takže pokud budeme plnit EURO VI, bu-

-

-

rozsahu, aby nezpůsoboval zvýšení oxidů 
-

šování teploty.

Nicméně, další díl seriálu bych věnoval  
 

viskospojky.

materiály knihovna IHR Autodíly,  
podklady Wahler, Příručka pro řidiče 
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