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Malá encyklopedie  
chlazení (22. díl)

Problém podchlazení, respektive 
přehřátí motoru neodstranil ani 
systém dvouokruhového chlazení. 

-
ních režimů motoru včetně zařazení 
systiče motoru pro studený start motoru, 

režimech, tedy při výkonovém zatížení 
motoru, byl nevyrovnaný.

Nevyvážené chlazení motoru tak ovlivňo-
valo zvýšenou spotřebu paliva, nadměrné 

-

měly přímou souvislost se zážehem či vzně-
tem připravené směsi paliva.

-
-
-

látoru. Existovalo několik technických 

nejpřijatelnější.

•  pohon ventilátoru samostatným 
elektromotorem

•  pohon ventilátoru hydraulikou 

Pohon ventilátoru se samostatným elek-
tromotorem se jevil jako nejlevnější vari-
antou daného řešení. Je třeba se však pře-

minulého století, kdy končí trend motorů 
-

dicí soustavy. Končí tak životnost koncepcí 
vodou chlazených motorů Simca 1000, 
Renault Dauphine, R 8 či Škoda 1000 MB. 
Tato koncepce chlazení končí současně 

větrné náporové části vozidla.

Přestavba karosérie včetně umístění mo-

velké �nanční investice. Přesto závěrem 
šedesátých, počátkem sedmedesátých let 
přecházejí postupně všechny automobilky 

napříč. Výsledkem je řada Fiatů 124, 128, 

Základem konstrukce nového typu vod-
ního chlazení bylo zavedení 1 až 2 teplot-

-
ždá teplota vykazovala určitý elektrický 
odpor, který omezoval průtok proudu. 

-
dávku proudu pro další agregát.
Tímto agregátem byl elektromotor venti-

-
-
-

pohonu přes řemenici), umožnila zrychlení 

Ventilátory, vrtule
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 °C (dle typu 

okruhu, tedy odtok teplé chladicí kapaliny 

ruční sytič (později automatický sytič), 

ohřev motoru.

-

-

nezaznamenávají výrazné proudové vý-

-

okruhu, respektive překročení daných 
mezních hodnot, začínají čidla plnit svoji 
funkci.

Pokud byl automobil vybaven ručním sy-
-

vozu. (většinou to bylo rozpoznatelné 
-

kem). Automatické sytiče pak reagovaly 
-

-
-

sání vzduchu, respektive omezení přede-
-

žehových motorů docházelo nejen 

karburátorem vozidla.

jezdí více jak 50% vozidel vybavených stan-
dardním sáním, tedy klasickou karburací. 

-
mět jednotlivým funkčním principům. 
Pohon vrtule ventilátoru elektromotorem 
byl velkým pokrokem. Výkon ventilace je 
možné zvýšit otáčkami elektromotoru (při 
stálém pohonu to byly pouze stejné otáčky 

-
jména při vysokých okolních teplotách 

Výkon ventilátoru lze předem přesně pro-

listů vrtule. Vzniká tak technicky celá řada 
-

voé vybavení chladiče vody.
Dvouventilátorové chladiče používají vět-
šinou menší průměr vrtule, což konstruk-
térům karosérie dává větší variabilitu při 

vstupů pro chladiče.

lehčeného hliníku. Obě řešení však měla 
své nevýhody. Nevyvážené hmoty vrtulí 

-
žiska. Současně byly zejména při vyšších 

obrátkách hlučné (pískavý zvuk). Tyto 
nedostatky byly postupně odstraněny 

-
-

vyváženost hmoty vrtule ventilátoru 

-
-

-
tor chlazení stále funguje. Zatímco by 

ventilátor většinou uchladí celý motorový 

-

ventilátory miniaturizovány, přesto dodá-
vají několikanásobně vyšší výkon, nežli 

systému chlazení nákladních automobilů, 

Závěrem uvádím několik snímků technic-
kých provedení současných ventilátorů 
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