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Uvedené konstrukční změny měly 
-

zení. Menší hmotu motoru lze rychle-

Odlehčené materiály pro výrobu chladičů 
(plastové vodní skříně, plastové vzduchové 

především měly význam pro zrychlení tepel-
ných výměn chlazených médií.

-

elektrovybavení, je současný systém chlazení 
-

čil teplotní stabilitu motoru, napomáhal 
snížení měrné spotřeby paliva, snížení emisí 

-

a) Pneumaticky ovládané ventily
b) Elektricky ovládané ventily

Pneumaticky ovládané ventily

pod tlakem. Pro lepší vysvětlení funkce uvádím 
níže řez pneumaticky ovládaným ventilem.

typ zpětného ventilu, který byl současně 
prvním vývojovým typem ventilu pro 
zpětné spalování zplodin.

-
tilu, která způsobí dle velikosti podtlaku 

působí přímo proti tlaku zpětného pera. 
Pokud podtlak poklesne, zpětné pero za-

odolávat vysokým tlakům, protitlakům 

slitin hliníku.
-

způsobují svojí rozpínavostí protitlak, který 

Řízení celého systému přepouštění výfu-
kových plynů však není tak jednoduché, 

Malá encyklopedie chlazení (25. díl)

významnému odlehčení. Konečně zavedení turba či biturba (přeplňování motorů) vedlo 

AGR ventily druhá část

Zpětné pero

Membrána

Hřídel ventilu

Těsnění hřídele ventilu

Kluzné ložisko hřídele ventilu

Skříň ventilu

Talíř ventilu

Sedlo ventilu
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-
rátorem motoru, současné požadavky 

-
-

zena elektronicky řízená pumpa dávkující 

Následující obrázek znázorňuje přípravné 

Celé řízení pneumatického ventilu spočívá 

-
kou řídící jednotkou. Uvedená data jsou 

-
kého měniče, který je tlakově přímo spojen 

-
nimální časovou prodlevu pro otevírání 

systém přenosu dat je rychlost úctyhodná. 

výsledného efektu, je nutné, abychom 

-

obrázky konstrukce pneumaticky ovláda-
ného ventilu.
Tyto pneumaticky regulované ventily jsou 

-
kového hřídele, odkud jsou data transfor-

-

výkon skutečně pulzuje dle otáček motoru. 

množství spalin pro recyklaci, které je tedy 

Tato skutečnost je však velmi důležitá pro 
kvalitativní nastavení bohatosti/chudosti 

Popsat zjednodušeně tento systém je prak-
-

matu řada učebnic, týkajících se přípravy 
-

fukových plynů včetně funkcí katalyzátorů 
-

ných analytice problémů spalování motorů. 
Proto snad jen jedno hrubé nastínění da-
ného problému.
Udržování stabilní teploty prohoření pali-
vové směsi nám umožňuje určitou kontrolu 
nad množstvím produkovaných emisních 

-
bujeme dodat motoru bohatší palivovou 

prohoření paliva. Prohoření však není do-

-
malizovat přísun adekvátního množství 

-
-

malizovat množství výfukových zplodin 
pro udržení optimální teploty prohoření 

Snad ještě jeden příměr. Pokud bychom 
chtěli jako řidiči přes pedál plynu udržet 

spotřebu pohonných hmot, tak se nám to 

zařadíme elektronický tempomat, bude 

-
třebu paliva.
Přestože pneumatické AGR ventily jsou 
velkým přínosem stabilizaci emisních zplo-

-
malejší nežli elektricky řízené AGR ventily, 

našeho seriálu.
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