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Termostaty
fazowe

Konwencjonalna regulacja temperatury:
bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie
Optymalny przebieg procesu spalania w silniku samochodu
osobowego zapewnia temperatura robocza wynosząca ok.
110 °C. Ponieważ jednak silnik potrzebuje pewnej rezerwy
mocy do pracy przy pełnym obciążeniu, konwencjonalne
termostaty zaczynają reagować już od temperatury silnika
na poziomie ok. 90 °C, otwierając obieg płynu chłodzącego.
Ze względów bezpieczeństwa silnik pracuje więc w temperaturze niższej od temperatury idealnej.
Ta sprawdzona od wielu lat technika, dostosowana do danego silnika, do dzisiaj zapewnia niezawodne działanie.
Dla zapewnienia optymalnej reakcji na różne sytuacje
podczas jazdy oraz stany pracy silnika, które występują
podczas codziennej eksploatacji pojazdu, konstrukcja
konwencjonalnych termostatów jest ciągle ulepszana.
Nowe technologie pozwalają dzisiaj na polepszenie wydajności i jakości spalania w silniku, zbliżając je do stanu
optymalnego.
Termostat fazowy:
z pewnością bardziej wydajny
Konieczność bezpiecznego utrzymania temperatury pracy silnika samochodu osobowego na stałym wyższym
poziomie i dzięki temu optymalizacja spalania wraz ze
wszystkimi powiązanymi z nim czynnikami, stała się
przyczyną opracowania nowego rodzaju termostatów:
termostatów fazowych. W ich przypadku konwencjonalna regulacja obiegu czynnika chłodzącego za pomocą
elementu woskowego, stanowiącego materiał rozszerzalny, została uzupełniona o elektrycznie sterowany,
zintegrowany element grzewczy, włączany w razie potrzeby. Dzięki temu termostat może znacznie szybciej
wpływać na temperaturę silnika, aby zapewnić jego
optymalną eksploatację w różnych warunkach obciążenia i pracy.

Ma to kilka pozytywnych skutków:
 optymalne spalanie dzięki wyższej temperaturze ścianek
i elementów cylindra
 niższe zużycie paliwa dzięki wyższej lepkości oleju silnikowego, powodującej zmniejszenie strat tarcia
 zmniejszona emisja substancji szkodliwych dzięki polepszonemu spalaniu
 wyższa moc przy pełnym obciążeniu dzięki zredukowanej temperaturze czynnika chłodzącego
 wyższy komfort dzięki wyższej temperaturze czynnika
chłodzącego, pozwalającej na lepsze nagrzewanie wnętrza pojazdu
Zapisane w układzie sterowania silnika pole charakterystyki
definiuje kiedy i jak następuje dogrzewanie.
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Temperatura czynnika chłodzącego (°C)

charakterystyka pojazdu sportowego
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Typowa charakterystyka pojazdu sportowego. Aby uzyskać optymalną
temperaturę czynnika chłodzącego w danym stanie pracy, układ sterowania silnika posiada różne predeﬁniowane układy parametrów (wartości
zadanych): z obciążenia i prędkości pojazdu wynika idealna temperatura
czynnika chłodzącego.

dwa w jednym: tak działa termostat fazowy
Podczas normalnej pracy termostat fazowy działa jak termostat konwencjonalny – tylko przy wyższej temperaturze
silnika. Czynnik chłodzący przepływa wokół wosku termowydłużalnego elementu roboczego. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się objętość substancji termowydłużalnej, poruszającej tłok, który z kolei zwiększa natężenie
przepływu czynnika chłodzącego. Gdy temperatura spada,
sprężyna cofa tłok z powrotem w kierunku położenia wyjściowego, zmniejszając przez to ilość przepływającego
czynnika chłodzącego lub całkowicie zamykając jego obieg.

konstrukcja termostatu fazowego

Przekrój termostatu fazowego z przyłączami
elektrycznymi i oporowym elementem grzejnym,
zintegrowanym w wosku.

Pod obciążeniem, w termostacie fazowym wykorzystywane jest dodatkowe źródło ciepła: gdy spełnione są warunki
zapisanej charakterystyki, układ sterowania silnika aktywuje oporowy element grzejny, zintegrowany w elemencie
termowydłużalnym. Dodatkowe nagrzewanie powoduje
jeszcze większe rozszerzenie wosku i zwiększenie natężenia przepływu czynnika chłodzącego, co pozwala na szybkie osiągnięcie optymalnego zakresu temperatury silnika.

Wtyk

Oporowy element grzejny
Talerzyk zaworu
Sprężyna dociskowa
Puszka (element roboczy)
Wkładka elastomerowa
Tłoczek roboczy
Prowadnica
(talerzyk zwierający)
Obudowa
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Symulacja i celowa dezinformacja
Aby zapobiec uszkodzeniu przez przegrzanie, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na moc (np. przez mocniejsze
naciśnięcie pedału gazu) system symuluje prewencyjnie
wyższą temperaturę czynnika chłodzącego, chociaż ta
jeszcze wcale nie wzrosła. Ta celowa (błędna) informacja
powoduje wcześniejsze ustawienie się we właściwej pozycji elementu termowydłużalnego i tym samym talerzyka
zaworu termostatu, aby zwiększyć przepływ czynnika
chłodzącego i stworzyć warunki do utrzymania optymalnej
temperatury mimo pełnego obciążenia silnika.
System jest także przygotowany do odwrotnych sytuacji:
jeżeli na przykład podczas zjazdu z góry bez gazu lub po
spadku temperatury otoczenia zaczyna niepożądanie spadać temperatura silnika, termostat fazowy zaczyna regulować, zmniejszając w odpowiednim momencie natężenie
prądu lub całkowicie wyłączając oporowy element grzejny.
Jak rynek wtórny korzysta z termostatów fazowych
Jak klasyczne termostaty, również termostaty fazowe nie
ulegają naturalnemu zużyciu. Są one bezobsługowe i zaprojektowane na cały okres użytkowania silnika. Jednakże
wpływy zewnętrzne, jak na przykład używanie czynnika
chłodzącego o niskiej jakości, mogą spowodować zmęczenie materiału. Także wcześniejsze uszkodzenia na skutek przegrzania lub zanieczyszczenia na skutek prac przy
układzie chłodzenia (np. w celu wymiany pompy płynu
chłodzącego, chłodnicy, węży płynu chłodzącego, pasa
zębatego czy klinowego) powodują ryzyko usterki.

Dlatego przy wymianie uszkodzonych części w układzie
chłodzenia należy zawsze wymieniać termostat. Bowiem
ograniczona sprawność lub awaria mogą pociągnąć za
sobą bardzo poważne skutki – z całkowitym zniszczeniem
silnika włącznie.
Dlaczego MAHLE Aftermarket jest odpowiednim
partnerem w zakresie zarządzania temperaturą
Strategiczna współpraca z grupą Behr pozwala MAHLE
Aftermarket korzystać z wiedzy i doświadczenia firmy Behr
Thermot-tronik w zakresie produktów i ich produkcji. Korzystają z tego również klienci MAHLE Aftermarket: asortyment
produktów MAHLE Original będzie stopniowo rozszerzany
o podzespoły z programu OEM firmy Behr Thermot-tronik.
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