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Termostaty fazowe:
REGULATORY TEMPERATURY,
KTÓRE MOGĄ PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ

Silniki spalinowe wymagają możliwie stałego poziomu temperatury we wszystkich warunkach pracy. Jest ona regulowana przez płyn chłodzący – za pośrednictwem termostatu. Konwencjonalne
termostaty pracują na zasadzie reakcji na zmieniające się warunki. Nowoczesne elektroniczne
termostaty fazowe idą natomiast o krok dalej i pracują w przewidujący sposób. Odpowiednie impulsy otrzymują od sterownika.

Przy zimnym silniku płyn chłodzący krąży tylko
w małym obiegu.

Temperatura silnika rośnie, rdzeń woskowy
nagrzewa i topi się: tłoczysko jest wypychane
z obudowy, przez co płyn chłodzący przepływa także przez duży obieg.

Silnik w temperaturze roboczej i pod dużym
obciążeniem: grzałka jest zasilana i cały
strumień płynu chłodzącego przepływa przez
duży obieg.
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SZTUCZKA Z CIŚNIENIEM
W termostacie znajduje się element termowydłużalny, składający
się ze stabilnej obudowy głęboko tłoczonej, o grubych ściankach
i wypełnionej specjalnym woskiem oraz z tulejki gumowej z tłoczyskiem. Na obudowie znajduje się element prowadzący. Jest
on zamknięty zawinięciem – wystaje tylko tłoczysko.

Jednakże silnik wymaga pewnego zapasu wydajności chłodzenia, aby móc pracować bez zakłóceń nawet przy pełnym obciążeniu – na przykład podczas jazdy pod górę. Dlatego konwencjonalne termostaty otwierają obieg płynu chłodzącego już od
ok. 90 °C. Dlatego silnik nigdy nie osiąga całkowicie idealnych
warunków pracy.

Wokół elementu termowydłużalnego przepływa płyn chłodzący.
W zimnym stanie wosk jest w stanie stałym, natomiast po osiągnięciu temperatury, określonej dla danego zastosowania,
zaczyna on się topić i zwiększa swoją objętość. Wraz ze wzrostem temperatury powstaje w ten sposób ciśnienie do 300 bar,
powodujące wysuwanie tłoczyska z obudowy. Porusza to talerzyk zaworu w termostacie, naprężając równocześnie sprężynę,
która wraz ze stygnięciem wosku wciska tłoczysko z powrotem
do obudowy. Te zmiany pomiędzy stanem stałym i ciekłym lub
„zamkniętym” i „otwartym” oznaczają wahania temperatury
w zakresie ok. 12 °C.

KONWENCJONALNY TERMOSTAT ZWALCZA WZROST
TEMPERATURY
Gdy nastąpił wzrost temperatury, po upływie określonego czasu
reakcji termostat zaczyna przeciwdziałać, a silnik potrzebuje
dodatkowego czasu do osiągnięcia wymaganej temperatury.
Czyli konwencjonalne termostaty pracują dopiero na żądanie.

KONWENCJONALNY TERMOSTAT:
HANDICAP W PROCESIE SPALANIA
W silniku samochodu osobowego idealna temperatura robocza
wynosi około 110 °C. Wtedy przy zredukowanej lepkości olej
silnikowy ma idealne właściwości przepływu, a dzięki zmniejszeniu strat tarcia napęd pracuje wydajniej i emisja substancji
szkodliwych znajduje się w optymalnym zakresie.

Wykres (rys. 1) pokazuje typowy cykl: termostat utrzymuje temperaturę silnika na poziomie 90 °C. Podczas następnej jazdy pod
górę wzrasta temperatura silnika, co powoduje otwarcie termostatu i przepływ płynu chłodzącego przez chłodnicę w pojeździe,
aż temperatura spadnie ponownie do poziomu 90 °C. Wzrost
temperatury – na początku jazdy pod górę i w czasie reakcji
termostatu – mieści się w bezpiecznym przedziale, to znaczy
poniżej 110 °C.
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TERMOSTAT FAZOWY: NIE REAGUJE, LECZ DZIAŁA –
REGULUJĄC IDEALNY POZIOM TEMPERATURY
W termostacie fazowym zintegrowany jest dodatkowy elektryczny opornik grzewczy. Grzałka znajduje się w wosku elementu termowydłużalnego i jest w razie potrzeby zasilana przez
sterownik silnika. Wosk ma z kolei wyższą temperaturę topnienia
niż w przypadku konwencjonalnego termostatu. Aby układ chłodzenia mógł regulować idealną temperaturę roboczą silnika na
poziomie 110 °C – z pozytywnym oddziaływaniem na zużycie
paliwa.
Jednakże praca w pobliżu limitu temperatury 110 °C wymaga
zaawansowanego systemu ochronnego, gdyż wyższa temperatura – na przykład podczas jazdy pod górę – może niechybnie
doprowadzić do zniszczenia silnika. Przed tym chroni elektronika: za pośrednictwem licznych czujników sterownik otrzymuje
informacje o aktualnym stanie obciążenia i pracy. Gdy wystąpi
zmiana, na przykład po zmianie biegu na niższy i naciśnięciu
pedału gazu do oporu sterownik wykrywa przyszły wzrost temperatury i zasila grzałkę w termostacie fazowym, co powoduje
silniejsze nagrzanie wosku. Cały proces przebiega tak szybko,
że silnik nie nagrzewa się nawet o jeden stopień – przeciwnie,
termostat fazowy otrzymuje polecenie obniżenia temperatury
płynu chłodzącego do takiego poziomu, aby silnik miał temperaturę 90 °C (rys. 2).
BEZPIECZEŃSTWO W PIERWSZYM RZĘDZIE
Sterownik jest tak zaprogramowany, aby zachować wystarczająco duży odstęp od maksymalnie dopuszczalnej temperatury
silnika. Przez wysokość napięcia można w szerokim zakresie
ustawiać moc grzewczą i tym samym temperaturę płynu chłodzącego (w zdefiniowanym polu charakterystyki, patrz przykładowa ilustracja) – i to jeszcze przed wzrostem temperatury przed
podjazdem pod górę. A ponieważ na najbardziej stromym stoku
dostępny jest słabszy pęd powietrza do chłodzenia, mająca
temperaturę 90 °C jednostka napędowa ma wystarczający
zapas do 110 °C.
Gdy obciążenie silnika zaczyna spadać, termostat fazowy działa
przewidująco z mniejszym zasilaniem grzałki lub całkowitym
wyłączeniem jej zasilania. Taka kombinacja klasycznej regulacji
obiegu płynu chłodzącego ze sterowaniem za pośrednictwem
grzałki ponownie podwyższa temperaturę silnika do idealnego
poziomu 110 °C. W ten sposób silnik może pracować szybciej
w optymalnym zakresie, co ma pozytywny wpływ na zużycie
paliwa oraz emisję zanieczyszczeń (rys. 3).
DYSKRETNI POMOCNICY
Skomplikowane współdziałanie poszczególnych elementów
w obiegu płynu chłodzącego jest niezauważalne dla kierowcy
– powodowałoby to tylko jego irytację. Nawet jeżeli zestaw przyrządów obejmuje wskaźnik temperatury, jest on wtedy sterowany w taki sposób, aby nie zmieniał wskazania podczas procesów regulacji elektrycznej. Tylko w przypadku błędów pojawia
się odpowiednie ostrzeżenie.
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Rys. 1
Konwencjonalny termostat pracuje
z wartością graniczną 90 °C, która
jest krótkotrwale przekraczana aż do
wyregulowania przez termostat.
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Rys. 2
Tuż obok limitu: pod obciążeniem
termostat fazowy utrzymuje temperaturę w przedziale od 110 °C do 90 °C.
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Rys. 3
Zakres regulacji termostatu fazowego.
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Termostat fazowy pracuje
dyskretnie – kierowca celowo nie
jest informowany o wahaniach
temperatury.

KILKA WSKAZÓWEK NA TEMAT NAPRAW OBIEGU PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Co prawda termostaty, łączniki termiczne i czujniki temperatury są dopasowane do żywotności silnika i nie wymagają konserwacji. Jednakże konieczność wymiany pojawia
się w razie wypadku albo wpływów zewnętrznych. Przy obowiązkowym sprawdzaniu należy zwrócić uwagę na następujące elementy i procesy:
 Czy chłodnica lub pompa płynu chłodzącego wykazują usterki?
 Czy wąż płynu chłodzącego jest uszkodzony (np. przegryziony przez kuny)?
 Czy pas klinowy jest zerwany?
	
Czy układ chłodzenia był wcześniej otwierany, na przykład w celu wymiany pasa zębatego lub pompy wodnej? Wtedy bezwzględnie konieczne jest staranne odpowietrzenie (czas pracy ok. 30–60 minut), gdyż w przeciwnym razie już po kilku kilometrach może wystąpić kosztowna usterka!
	
Czy na skutek poprzednich prac przy silniku widoczne są uszkodzenia ze względu na przeciążenie termiczne lub zanieczyszczenia? Również te stanowią dodatkowe
ryzyko usterki dla termostatu – i są często przyczyną ponownego przegrzania lub nawet całkowitej awarii systemu!
Dlatego przy wszystkich pracach przy obiegu płynu chłodzącego bezwzględnie zalecana jest nie tylko wymiana wadliwej części, lecz także wymiana całego płynu chłodzącego oraz wszystkich termostatów, łączników termicznych i czujników. Jest to nie tylko bardziej opłacalne niż ponowna naprawa, lecz także chroni przed reklamacjami
i zwiększa zadowolenie klientów!
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