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Termostaty:
LeGeNDA

i PrAwDA
wYMiANA TerMoSTATÓw PŁYNU cHŁoDZĄceGo NALeŻY Do rUTYNowYcH ZADAŃ w wArSZTAcie.
MiMo TeGo wiĄŻe SiĘ Z NiĄ PewNe wYZwANie. DLATeGo DZiSiAJ Dwie wAŻNe wSKAZÓwKi: NiGDY
Nie UŻYwAĆ śroDKÓw USZcZeLNiAJĄcYcH i ZAwSZe USUwAĆ cAŁe PowieTrZe.
Termostat płynu chłodzącego spełnia cały szereg ważnych zadań w pojeździe.
W razie jego awarii konieczna jest więc jak najszybsza wymiana. Jednakże
liczne warsztaty używają past uszczelniających podczas montażu, osiągając
przy tym efekt dokładnie odwrotny do zamierzonego: nieszczelności, awarie
i inne uszkodzenia.
DLAcZeGo Nie NALeŻY SToSowAĆ PASTY USZcZeLNiAJĄceJ
Do TerMoSTATÓw?
Ponieważ często występuje niezgodność materiałów. Uszczelki termostatów wykonane są z materiałów o złożonym składzie. Często zawierają one
substancje, które nie są odporne na olej. Natomiast pasty uszczelniające
najczęściej zawierają oleje mineralne lub syntetyczne. Gdy zetkną się one
z uszczelką termostatu, następuje jej spęczenie, co prowadzi do jej zniszczenia i utraty szczelności.
wtedy nic już nagle nie pasuje. Wymiary rowka na uszczelkę w termostacie
i wymiary samej uszczelki są dokładnie dopasowane do siebie. Naniesienie
dodatkowej pasty powoduje wzrost objętości, którą należy zmieścić, a tym
samym uniemożliwia ona całkowite uszczelnienie.
Ponieważ cząsteczki pasty mogą zatkać obieg chłodziwa. Często nakładane jest tak dużo pasty uszczelniającej, że jej część dostaje się do obiegu
chłodziwa. Z katastrofalnymi skutkami: cząsteczki pasty mogą pęcznieć i uniemożliwić przepływ płynu chłodzącego. A ponadto mogą osiąść w termostacie
i zablokować go, przez co nie będzie się prawidłowo otwierał lub zamykał,
powodując przegrzanie systemu! Uwaga: ze względu na przedstawione zagrożenia, MAHLE Aftermarket zabrania używania past uszczelniających i nie
uznaje reklamacji, spowodowanych ich użyciem.

Ten termostat nie zamykałsię, ponieważ użyto pasty uszczelniającej osadzającej się w korpusie.

A JeŻeLi Po wYMiANie TerMoSTATU wYSTĄPiĄ ProBLeMY
Z TeMPerATUrĄ?
wtedy należy najpierw usunąć powietrze. Problem z temperaturą bezpośrednio po wymianie jest z reguły oznaką występowania powietrza w obiegu
chłodziwa. Przed próbą wymiany zamontowanego dopiero co termostatu
należy więc kilkakrotnie starannie odpowietrzyć obieg chłodziwa.
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