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Seznam použitých značek a symbolů 

 

F [m
2
] Plocha stěn válce 

L [m] Výška ţebra 

Q [J.s
-1

] Teplo odvedené stěnou válce 

U [m] Obvod ţebra 

S [m
2
] Plocha průřezu ţebra 

S1 [m
2
] Vnitřní plocha příčky 

S2 [m
2
] Plocha ţebra vodivosti hliníku 

θ [K] Teplotní rozdíl 

λ [W.m
-1

.K
-1

] Součinitel tepelné vodivosti hliníku 

l [m] Tloušťka stěny příčky 

n [-] Počet ţeber 

np [-] Počet příček 

Δt [°C] Teplotním rozdílu plynu a chladicí stěny 

α [W.m
-2

.K
-1

] Součiniteli povrchového přestupu tepla 

α1 [W.m
-2

.K
-1

] Součinitel přestupu tepla z vody do hliníku 

α2 [W.m
-2

.K
-1

] Součinitel přestupu tepla z hliníku do vzduchu 

Ø [m] Průměr  
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1. Úvod 

 

Chlazením motoru se odvádí přebytečné teplo ze stěn válců motoru, hlavy a ostatních 

částí motoru do chladicí kapaliny a vzduchu. Tím se sniţuje tepelné namáhání těchto 

součástí na poţadovanou mez. 

 

Chlazení musí zabezpečit takovou teplotu motoru (pístů, válců, bloku motoru), která je 

pro jeho provoz nejvhodnější. Teplota motoru ovlivňuje také ţivotnost motorového oleje. 

U benzinových motorů se chlazením sniţuje sklon k detonačnímu spalování. Při plném 

zatíţení motoru se musí chlazením odvádět asi 20 aţ 30 % tepla, které se uvolňuje při 

spalování. Pro pohon vozidla je nelze vyuţít. 

 

Chlazení nejvíce namáhaných součástí motoru podporuje mazací soustava. Funkcí 

mazací soustavy je vytvořit tenký olejový film na třecích plochách tak, aby se relativní 

pohyb součástí uskutečnil jako kapalinné tření. Zároveň je úkolem mazání odvádět teplo 

pomocí oleje, který tak ochlazuje nejvíce tepelně namáhané součásti jako například píst. 

 

V rámci projektu Formula Student bylo zapotřebí vyřešit chladicí soustavu formule a 

navrhnout jednotlivé prvky soustavy. Stavba monopostu se řídí pravidly Formula SAE, 

které je nutné respektovat. Jejich část, zabývající se danou problematikou, je součástí mé 

bakalářské práce. 
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2. Chladicí systém 

2.1 Pravidla Formule SAE 

 V práci je uveden překlad části pravidel Formula SAE pro rok 2014, které jsou 

omezující při návrhu chladiče motoru formule. 

 

Jestliţe je pilot usazen v normální poloze pro řízení, musí být zajištěna přiměřená 

tepelná izolace, tak aby se nedotýkal ţádného kovu nebo jiného materiálu, který se můţe 

zahřát na povrchovou teplotu nad 60 °C. Izolace můţe být řešena jako externí vzhledem ke 

kokpitu nebo vnitřní u sedadla řidiče nebo firewallu. Návrh musí respektovat všechny tři 

druhy přenosu tepla, a to vedením, konvekcí a radiací mezi zdroji tepla, např. výfukovým 

potrubím nebo chladicí hadicí / trubkou a panelem (např. sedadlem nebo podlahou), 

kterého se řidič můţe dotknout: 

 Izolace vedení:  

- ţádný přímý kontakt mezi zdrojem tepla a panelem, 

- tepelně odolný, nevodivý izolační materiál s minimální tloušťkou 8 mm (0,3 in) 

mezi zdrojem tepla a panelem. 

 Izolace konvekce:  

- minimální vzduchová mezera 25 mm (1 palec) mezi zdrojem tepla a panelem 

 Izolace záření: 

- pevný kovový tepelný štít o minimální tloušťce 0,4 mm (0,015 in), 

- reflexní fólii nebo pásky v kombinaci s prvním bodem a druhou odráţkou (tepelně 

odolný, nevodivý izolační atd.) [14] 

2.2 Konstrukční provedení chladicího systému 

 

V zásadě jsou dva typy konstrukčního provedení chladicích systémů. A to chlazení 

vzduchem nebo kapalinou, kde chlazení vzduchem můţe být náporové nebo nucené. 

 

Náporové chlazení vzduchem (obr. 2.1) je nejjednodušší způsob chlazení. Pouţívá se 

především u motocyklů, kde je nezakrytý motor ochlazován vzduchem, proudícím při jízdě 

motocyklu. Nevýhody tohoto způsobu chlazení jsou především v nerovnoměrném 

ochlazování, závislosti na okolní teplotě a rychlosti pohybu motocyklu. [3] 
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Obr. 2.1 Náporové chlazení vzduchem [3] 

 

Chlazení s nuceným prouděním vzduchu (obr. 2.2) umoţňuje dostatečné chlazení u 

zakrytých motorů. Pouţívá se především u skútrů, menších motocyklů a některých dalších 

vozidel (např. u starších nákladních automobilů). 

 

Pro vytvoření proudu vzduchu se pouţívají axiální (menší, konstrukčně jednodušší) 

nebo radiální (rozměrnější, tišší, výkonnější) ventilátory. 

 

Princip činnosti spočívá v tom, ţe ventilátor nasává vzduch axiálně a vytlačuje jej 

radiálně lopatkovým kolem. Vzduch proudící ze skříně ventilátoru je pomocí kanálů a 

usměrňovacích plechů rovnoměrně přiváděn k jednotlivým válcům. 

 

Ventilátor můţe být poháněn přímo od klikového hřídele, převodem klínovým 

řemenem, ozubeným soukolím nebo hydraulicky. [3] 
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Obr. 2.2 Chlazení s nuceným prouděním vzduchu [3] 

 

Regulace chladicího systému probíhá pomocí škrcení průtoku vzduchu nebo změnou 

otáček ventilátoru. 

 

Výhody vzduchového chlazení [3, 5]: 

- jednodušší, cenově výhodnější konstrukce, 

- niţší hmotnost, 

- menší celkové rozměry, 

- v provozu spolehlivější, především tam, kde se uplatňují 

extrémní povětrnostní vlivy (zima, tropické podnebí), 

- jednodušší instalace, údrţba i obsluha, 

- rychlejší zahřátí motoru na provozní teplotu. 

 

Nevýhody vzduchového chlazení: 

- větší kolísání teploty, 

- vyţaduje větší vůli pístů ve válcích, coţ znamená, ţe je pak 

motor náchylnější ke klepání, 

- větší hlučnost motoru – nemá tlumící kapalinový plášť (toto 

však lze omezit vhodným umístěním motoru a jeho oddělením 

zvukovou izolací), 



12 

 

- nebezpečí deformací a opotřebení nerovnoměrným rozdělením 

teplot hlav a válců. To způsobuje hlučnější chod rozvodů 

(proměnné vůle), 

- obtíţnější regulace vlivem malé tepelné setrvačnosti celého 

motoru. 

 

Kapalinové chlazení (obr. 2.3) 

 

U tohoto druhu chlazení je v bloku válců a hlavně motoru vytvořena soustava kanálů, 

kterými proudí chladicí kapalina (voda, nemrznoucí směs). Z tepelně zatíţených, 

namáhaných míst motoru přejímá teplo, které odvádí do chladiče. Zde je proudícím 

vzduchem převáděno teplo z kapaliny do ovzduší. Ochlazená kapalina se vrací zpět do 

motoru. Celý systém je uzavřený a je na něj napojeno vytápění, případně klimatizační 

zařízení. Samooběţné (termosifonové) chlazení, kdy ohřátá chladicí kapalina s menší 

měrnou hmotností stoupá nahoru a na její místo přichází chladnější kapalina z chladiče, se 

dnes jiţ nepouţívá. 

  

 Nejčastěji pouţívané chlazení motorů je s uzavřeným nuceným oběhem, kde je 

proudící kapalina vháněna do chladících kanálů motoru pomocí čerpadla, poháněného 

např. klínovým řemenem od klikového hřídele motoru. U studeného motoru dopravuje 

čerpadlo chladicí kapalinu do kanálů v bloku motoru a prostorů kolem válců a dále 

průchody v těsnění do hlavy válců. Odtud kapalina proudí přes termostat, který uzavírá 

přívod do chladiče, zpátky na sací stranu čerpadla. Po dosaţení potřebné provozní teploty 

motoru otevře termostat vstup do chladiče a kapalina proudí zpět do čerpadla přes chladič. 

 

 Chlazení s nuceným oběhem je nejúčinnějším druhem chlazení a u současných motorů 

nejpouţívanějším. Je konstrukčně sloţitější proti chlazení vzduchem, má větší počet 

součástí a také větší nároky na údrţbu a opravy. Čerpadlo je umístěné na bloku motoru a 

sací částí spojeno pomocí pryţových hadic se spodní komorou chladiče a vtlačuje ji do 

bloku motoru. Zahřátá kapalina se vrací přes hlavu válců motoru a termostat a do horní 

komory chladiče a při prostupu chladičem se ochlazuje. Termostat reguluje provozní 

teplotu motoru. 
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Obr. 2.3 Systém kapalinového chlazení Motocyklu Suzuki GSX-R 750 W [4] 

 

 Pomocí čerpadla chladicí kapaliny cirkuluje chladicí kapalina v okruhu chlazení. 

Zabraňuje tak vzniku parních pytlů na místech s vysokou teplotou, např. na stěnách válců 

v místě doběhu těsnících krouţků, v hlavě válců v okolí výfukových kanálů, nebo také 

spalovací komůrky u vznětových motorů s nepřímým vstřikem. Průtok musí být řešen tak, 

aby zabezpečoval co nejrovnoměrnější rozloţení teplot v chlazených dílech motoru. 

2.3 Základní sestava kapalinových chladicích systémů 

Čerpadlo (obr. 2.4) 

 

Obvykle se pouţívá rotační odstředivé (radiální) čerpadlo. V tělese čerpadla 

zaplněném chladicí kapalinou se otáčí rotor, oběţné kolo s radiálními lopatkami. 

Lopatkové kolo zachycuje ve své ose kapalinu a tlačí ji podél lopatek k obvodu směrem 

ven. Chladicí kapalina se do čerpadla přivádí od chladiče, nebo přímo z komory 

termostatu. Otáčky oběţného kola čerpadla, které je poháněno motorem, bývají vyšší neţ 

otáčky klikového hřídele. Pouţívá se také přímý pohon čerpadla klikovým hřídelem, nebo 

můţe být čerpadlo hnáno elektromotorem. 
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Obr. 2.4 Čerpadlo chladicí kapaliny (Yamaha FZS 1000) – použito ve studentské 

formuli: 1 – víko čerpadla, 2 – O-kroužek, 3 – kolík, 4 – hřídel čerpadla s lopatkovým 

kolem, 5 – těsnění čerpadla, 6 – těsnící kroužek, 7 – ložisko [5] 

 

 Výhodný je elektronicky řízený a regulovaný pohon čerpadla, závislý na teplotě 

chladicí kapaliny nebo jednodušší pohon přes viskózní popřípadě elektromagnetickou 

spojku. Regulací pohonu čerpadla závislou na provozní teplotě a přizpůsobení výkonu 

okamţitým potřebám, tedy nárokům na chladicí výkon, můţeme dosáhnout sníţení 

spotřeby paliva. 

 

 Tlak na výstupu čerpadla se volí z podmínky překonání všech tlakových ztrát systému 

tak, aby počet cyklů úplného průchodu kapaliny chladicím systémem byl (7 aţ 12) krát za 

minutu. Zároveň tlak na výstupu musí zabezpečovat i dostatečnou kavitační bezpečnost 

v oblasti chlazených stěn válců. Ve vstupním nátrubku čerpadla musí být tlak vyšší o 

(0,02 aţ 0,04) MPa, neţ je tlak vzniku parních bublin v kapalině. Průtočná rychlost 

chladicího media ve vstupním kanálu čerpadla nemá být větší neţ (2,5 aţ 3) m.s
-1

. Za 

těchto podmínek se tlak na výstupu čerpadla pohybuje v rozmezí (0,05 aţ 0,15) MPa. 

 Efektivnost kapalinového chlazení se zvyšuje s růstem rychlosti cirkulace kapaliny 

v chladicím systému motoru, s velikostí maximální teploty chladicí kapaliny a mnoţstvím 

tepla předávaného jednotkou plochy výměníku tepla do okolního prostředí. Při celkovém 
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hodnocení chladicího systému je nutno vzít do úvahy také ztráty výkonu motoru pro pohon 

vodního čerpadla a ventilátoru a parametr hmotnosti a zastavěného objemu. 

 Mnoţství chladicí kapaliny v chladicím okruhu bývá asi čtyř aţ šestinásobek 

zdvihového objemu motoru. Celým chladicím systémem motoru projde chladicí kapalina 

asi desetkrát aţ patnáctkrát za minutu. Podle výkonu motoru je tedy u osobních automobilů 

čerpáno (8000 aţ 32 000) l/h. Tím je dosaţeno, ţe při plynulém odvádění tepla je teplotní 

rozdíl mezi vstupem a výstupem chladicí kapaliny na motoru pouze asi (5 aţ 7) °C. Na 

přijatelně nízkou úroveň se tak omezuje tepelné namáhání součástí motoru. 

 

Termostat (obr. 2.5) 

 

Obr. 2.5 Funkce termostatu [2] 

 

 Za normálních provozních podmínek automobilového motoru udrţuje termostat 

teplotu chladicí kapaliny na výstupu z motoru na teplotě (90 aţ 95) °C. Při vysokých 

zatíţeních zůstává termostat plně otevřen a teplota chladicí kapaliny s nárůstem zatíţení 

vzrůstá. Kritickou je teplota, při níţ v chladicím systému motoru začíná vznikat velké 

mnoţství parních bublin. Při atmosférickém tlaku je to okamţik, kdy na vnější stěně válce, 

v oblasti doběhu prvního krouţku, vzroste teplota na 100 °C. 

 

I při podkritickém stavu teploty chladicí kapaliny se však mohou objevovat páry, které 

narušují cirkulaci chladicí kapaliny. Jejich odstranění je moţné třemi způsoby: 
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 vytvořením volného objemu v horní komoře chladiče, který by měl být (4 aţ 5) % z 

celkového objemu chladicího systému. Pouţívá se u větších vznětových motorů. 

Jeho nevýhodou je narůst výšky chladiče, 

 pouţitím expanzní nádrţky - v současné době nejčastěji pouţívaný způsob. Chladič 

nemá zvětšenou horní komoru. Objem expanzní nádrţky bývá (25 aţ 30) % objemu 

chladicího systému, 

 pouţitím plně uzavřených přetlakových systémů s přetlakem do 0,2 MPa. 

 

Maximální přípustné teploty chladicí kapaliny jsou podle typu chladicího systému, 

provozního stavu a podle výrobce u osobních automobilů asi (100 aţ 120) °C. Maximální 

přípustné tlaky v chladicím systému osobních automobilů jsou asi (0,13 aţ 0,20) MPa. 

Pokud je nutno zapnout topení vozidla, proudí chladicí kapalina do čerpadla chladicí 

kapaliny přes tepelný výměník topení vozidla. Ohřátá chladicí kapalina se můţe také 

pouţít k předehřívání vzduchu v sacím potrubí. 

 

Termostat s jednoduchým ventilem (jednocestný). Vedení malého (zkráceného) 

okruhu je otevřeno trvale, bez ohledu na teplotu. Termostat má menší průtokový průřez, 

takţe škrtícím účinkem proudí většina chladicí kapaliny při přepnutí velkým chladicím 

okruhem. Látka reagující na teplotu (vhodná kapalina, pevná látka nebo výjimečně plyn), 

která svou roztaţností přepíná ventil termostatu, je umístěna v pouzdru (membránovém 

nebo ve tvaru vlnovce). 

 

Termostat s dvojitým ventilem (dvoucestný) je pouţíván nejčastěji. Přepíná průchod 

chladicí kapaliny při rostoucí teplotě z malého chladicího okruhu na velký okruh a přitom 

uzavírá krátké spojovací vedení k čerpadlu.  

 

Termostaty s tepelně roztažnou pevnou látkou. U obvyklé konstrukce termostatu 

otevírá a uzavírá ventily tepelně roztaţný člen, koncipován jako tuhé kovové těleso pevné 

v tlaku, které je naplněno voskovitou, tepelně roztaţnou látkou. Do tepelně roztaţné látky 

zasahuje píst uloţený posuvně v pryţovém pouzdru, kterým je utěsněn proti tělesu 

termostatu. Na něj je upevněn talířek ventilu, který při studeném motoru uzavírá průtok 

k chladiči a také talířek ventilu, který při tomto teplotním stavu uvolňuje zkrácené spojení 

k čerpadlu chladicí kapaliny. Vzrůstem teploty kapaliny asi na 80 °C se roztaví náplň 

z tepelně roztaţné látky v tepelně roztaţném členu, přičemţ podstatně vzrůstá její objem a 

píst je z tělesa vysouván. Pohybem kovového tělesa vůči pístu se otevře ventil ve 
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zkráceném spojení. Při teplotě chladicí kapaliny asi 90 °C je velký okruh úplně otevřen, 

chladič zapojen a malý okruh úplně uzavřen. Jestliţe teplota chladicí kapaliny znovu 

poklesne, tak pruţina začne tlačit kovové těleso zpět proti pístu, ten se do něj zasune a 

uzavře tak ventil pro průtok k chladiči a otevře ventil zkráceného spojení. 

 

U moderních vozidel se pouţívá elektronické řízení teploty chladicí kapaliny. 

Elektronicky řízený regulátor teploty se liší od běţného termostatu s roztaţným prvkem 

zejména v tom, ţe nezahrnuje logický prvek. Vyhříváním parafinového elementu 

v termostatu řízením podle datového pole, které je řízeno řídící jednotkou motoru, takţe se 

nastaví optimální úroveň teploty. 

 

Ventilátor 

 

Pevný pohon ventilátoru – ventilátor je připevněn přírubou na hřídel čerpadla chladicí 

kapaliny. Je trvale poháněn, společně s čerpadlem, obvykle jednoduchým nebo 

vícedráţkovým klínovým řemenem od klikového hřídele. 

 

Variabilní pohon ventilátoru – bere v úvahu, ţe poţadavek na výkon ventilátoru je, 

podle rychlosti jízdy a podle provozního stavu motoru, velmi rozdílný. Aby se uspořila 

energie (u osobního automobilu aţ 3 kW), je u motorů často ventilátor připojovaný 

spojkou nebo ventilátor poháněný s variabilními otáčkami. Dnes jsou běţné ventilátory, 

jejichţ otáčky lze měnit podle teploty motoru. 

 

U osobních automobilů je postačující menší příkon, protoţe poţadavek na chladicí 

výkon motoru při pojezdové rychlosti automobilu (12 aţ 15) km/h je poměrně malý a při 

větších rychlostech stačí zabezpečit potřebný průtok vzduchu dynamický tlak na vstupu 

chladiče. V současné době se pouţívají ventilátory poháněné elektromotorem o výkonu 

(60 aţ 100) W. U výkonnějších motorů se pouţívají soustavy aţ se třemi ventilátory 

poháněnými elektromotorem.  

 

Výhody ventilátorů s proměnným pohonem 

- sníţení spotřeby paliva, 

- zvýšení vyuţitelného výkonu motoru, 

- sníţení hluku ventilátoru, 

- rychlejší dosaţení provozní teploty, 
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- konstantní provozní teplota. 

 

Výhody pohonu elektromotorem 

- chlazení můţe pokračovat i po zastavení motoru, čímţ se zamezuje moţnému 

přehřátí motoru akumulovaným teplem, 

- nezávislá poloha chladiče na motoru. 

 

Elektricky poháněné ventilátory (obr. 2.6) – ventilátor je vybaven samostatným 

elektromotorem resp. u dvou ventilátorů má dva elektromotory. Přívod proudu do 

elektromotoru je zapínán pomocí termospínačů v závislosti na teplotě chladicí kapaliny. 

Otáčky elektromotoru ventilátoru mohou být přitom regulovány stupňovitě nebo plynule. 

 

 

Obr. 2.6 Elektricky poháněné ventilátory [3] 

 

Další moţnost pro regulaci výkonu ventilátoru kapalinového chlazení je mechanicky 

poháněný ventilátor s viskózní spojkou (obr. 2.7). Spojka se v zásadě skládá ze tří částí: 

hnacího primárního kotouče, poháněné sekundární části a regulace. Ta můţe být prováděna 

dvěma metodami: 

- pouze na teplotě závislá samoregulující spojka, která plynule reguluje své otáčky 

pomocí bimetalu, řadícího kolíku a ventilové páky pomocí mnoţství silikonového 
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oleje v pracovním prostoru. Řídící veličinou je teplota vzduchu na výstupu 

z chladiče a tím nepřímo teplota chladicí kapaliny. 

- elektrická spojka je elektronicky řízená a elektromagneticky ovládaná. Místo pouze 

jedné regulované veličiny se k regulaci pouţívá více vstupních veličin. Většinou to 

jsou mezní teplotní hodnoty různých chladicích medií. 

 

 

Obr. 2.7 Mechanicky poháněný ventilátor s viskózní spojkou [3] 

 

V současné době se často pouţívají chladiče s příčným průtokem, kdy chladicí 

kapalina proudí horizontálně z jedné strany na druhou. Je-li vstup i výstup na jedné straně, 

pak je příslušná komora rozdělena na vstupní a výstupní část. V tom případě musí chladicí 

kapalina protéct chladičem dvakrát, čím se zlepšuje účinnost chlazení. 

U klasického chladiče proudí chladicí kapalina shora dolů. Chladič se skládá z horní a 

dolní komory na chladicí kapalinu, mezi kterými je umístěna chladicí vloţka (tepelný 

výměník). Blok chladicí vloţky tvoří 

- trubky chladicí kapaliny, 

- děrované příčky, 

- vlnitá ţebra, 

- boční části. 

 

Horní a dolní komora bývá vyrobena z plastu, který je zesílený skelným vláknem, nebo 

mohou být také z lehkých kovů, slitin mědi a zinku. V chladicí mříţi bloku chladicí vloţky 

je vhodným uspořádáním trubek a ţeber tvořena co největší teplosměnná chladicí plocha 

tak, aby chladicí vzduch odebíral kapalině co největší mnoţství tepla. 

 

U soudobých vozidel je chladící mříţ (blok chladiče) výhradně z hliníkové slitiny. 

V zásadě existují dvě různá provedení (obr. 2.9):  
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- chladič pájený natvrdo, 

- mechanicky sestavený chladič. 

 

Obr. 2.8 Varianty typů chladičů [2] 

 

Pro chlazení výkonných motorů při malém prostoru pro chladič se pouţívají pájené 

vysokovýkonné trubkové chladiče s vlnitými ţebry, přičemţ trubky jsou ploché. Trubkový 

chladič je tvořen soustavou tenkostěnných trubek, které jsou na koncích spájeny do horní a 

dolní vodní komory. Chladicí plocha je zvětšena pomocí vlnitých ţeber, kterými je veden 

vzduch. Chlazená kapalina prochází trubkami z horní do spodní komory. Vzduch, který 

proudí kolem těchto trubek, ji ochlazuje. 

U méně výkonných motorů případně při menších nárocích na kompaktnost se 

přednostně pouţívají mechanicky sestavené (obr. 2.8), (tj. bez pájení) trubkové chladiče 

s příčnými ţebry, které jsou cenově výhodnější. 

 

Nejmodernější současnou konstrukcí chladiče je celohliníkový chladič bez 

okrajových příček (obr. 2.9). U celohliníkového chladiče je jak celý blok chladicí vloţky, 

tak obě komory chladiče z čistého hliníku. Tyto chladiče se po sestavení jednotlivých dílů 

spojí v peci. Nepotřebnosti bočních čel chladicí vloţky je dosaţeno rozšířením konců 

trubek chladiče a jejich tvarováním do obdélníku tak, ţe vznikne uzavřený svazek trubek, 

který je sepnut a uzavřen jednoduchou hliníkovou komorou chladiče. 
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Obr. 2.9Celohliníkový chladič [6] 

 

2.4 Chladicí kapalina a její vedení 

 Chladicí kapalina 

 

 U osobních automobilů a motocyklů se obvykle pouţívá směs destilované vody a 

nemrznoucí kapaliny (obr. 2.10). Je to z důvodu provozu vozidel v různých teplotních 

podmínkách. Nemrznoucí kapalina obsahuje různé inhibitory koroze, stabilizátory, 

disperzanty, zvyšovače pH, protipěnivostní přísady a barviva. [1, 3, 12] 

 

 

Obr. 2.10 Nemrznoucí kapalina Antifreeze [12] 
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Hadice (obr. 2.11) 

 

Hadice chladicí soustavy jsou pryţové s výztuţnou vloţkou tkanou z uhlíkových 

vláken (kevlar). Jsou vesměs tvarově jednoúčelové. Upevnění hadic navlečených na 

nátrubky je řešeno pruţnými sponami z ploché pérové oceli, montovanými speciálními 

kleštěmi. Spony mají značný přítlak a obepínají hadici po celém vnějším průměru. [5] 

 

Obr. 2.11Hadice chladicího systému [7] 

 

  



23 

 

3. Chladicí systém silničních vozidel 

3.1 Chladicí okruh automobilů 

 

Do chladicích okruhů automobilů (obr. 3.1) se zapojuje i vytápění interiéru vozidla 

popřípadě klimatizační jednotka. Přitom prostor, do kterého se celý chladicí systém 

s motorem a rozváděcími prvky musí vejít, není nijak velký. V tomto prostoru se 

akumuluje teplo, které je nutné odvést a chladicí systém musí být o to výkonnější, aby 

odvedl dostatek vytvořeného tepla. Vyuţití jiného chladicího systému neţ kapalinového 

s nuceným oběhem není tedy výhodné.  

 

 

Obr. 3.1 Integrovaný chladicí systém osobního vozidla [2] 

3.2 Chladicí okruh motocyklů 

 

Chladicí systém motocyklů (obr. 3.2) je výrazně jednodušší neţ chladicí systém 

automobilů. Odpadá nám vytápění interiéru, klimatizační jednotka a rozvody s tímto 

spojené. Chladicí systém se stará pouze o motor, tedy chladicí kapalinu, popřípadě olej.  
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Obr. 3.2 Chladicí systém motocyklového motoru s nuceným oběhem chladicí kapaliny 

(BMW K100): 1 – přetlakový ventil, 2 – vyrovnávací nádržka, 3 – chladič s příčným 

průtokem, 4 – termostat, 5 – snímač teploty, 6 – čerpadlo chladicí kapaliny [5] 

 

U některých motocyklů (obr. 3.3) se objevují prvky, které foukají na řidiče teplý 

vzduch. Je to jen velmi vzácná výbava a objevuje se hlavně u cestovních motocyklů a 

skútrů. Tedy u takových motocyklů, které svou stavbou a posezem řidiče umoţňují toto 

konstrukční řešení. 
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Obr. 3.3 Aprilia Sportcity 200 s průduchy pro teplý vzduch [8] 

3.3 Specifika chladicího systému závodních vozidel 

 

Závodní motory jsou většinou chlazeny kapalinou. Pomocí tohoto typu chlazení se dá 

snadněji zvládnout odvádění tepla z tepelně značně namáhaných míst, jako je sedlo 

výfukového ventilu, můstek mezi oběma ventily a okolí zapalovací svíčky. Přesto i u 

kapalinou chlazených pohonných jednotek je třeba zajistit v těchto místech intenzivní 

proudění chladicí kapaliny. Proto zvláštním potrubím, nebo rozvětveným odváděcím 

potrubím od kaţdého výfukového ventilu, zajišťujeme přívod chladicí kapaliny. Jeho 

rozdělení na jednotlivé válce můţeme regulovat i různě velkými otvory v těsnění mezi 

hlavou a válcem. Do bloku válce proudí z chladiče chladná voda, kde se rovnoměrně 

rozděluje na jednotlivé válce a hlavy válců a odvádí se z nejvyššího místa do chladiče. 

 

Výfukový ventil je extrémně namáhaný díl motoru a musí se mu věnovat speciální 

pozornost. Horké plyny okolo něj proudí velkou rychlostí a předávají mu své teplo. 
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Nejvíce se teplo z ventilu odvádí jeho sedlem. Právě tam je dobrý kovový styk, výhodný 

pro přestup tepla a také stopka ventilu odvede část tepla. Pro odvod tepla by se zdálo 

vhodné široké sedlo výfukového ventilu, ale takové sedlo se zanáší karbonem, poté netěsní 

a dochází k podfukování horkých plynů, v důsledku čehoţ se ventil rychle propálí. 

Z tohoto důvodu se sedlo nedělá širší neţ 1,5 mm. Velký měrný tlak v sedle zaručuje dobrý 

kovový styk a navíc má takovéto sedlo samočistící schopnost. 

 

Je také důleţité, aby se výfukové ventily otáčely. Jejich ţivotnost se tím zvýší a 

udrţuje se tím také rovnoměrná teplota po obvodu talíře a to i v případě, ţe se na nějakém 

místě sedla vyskytne netěsnost. Při pouţití velkých průměrů ventilů se talíř teplem lehce 

deformuje a ventil netěsní. Malý ventil má tedy velké výhody. Vedení výfukového ventilu 

musí být ze všech stran dobře chlazené. Chladicí kapalina má obtékat jeho celý obvod. U 

některých závodních motorů je vedeni výfukového ventilu v přímém kontaktu s chladicí 

kapalinou a jeho povrch je ţebrován. Je nutný správný přesah při lisování vedení do hlavy, 

aby byla zaručena těsnost spoje. 

 

Důleţité je dobré chlazeni můstku mezi ventily a to hlavně tehdy jsou-li vedle sebe dva 

výfukové ventily. Celý obvod sedla musí být obtékán kapalinou, i kdyţ to vyţaduje větší 

vzdálenost ventilů. Přehřátý nechlazený můstek se roztahuje dovnitř válce, ventily dosedají 

jen u můstku a na další části obvodu netěsní. Pozná se to podle černého sedla na opačné 

straně, neţ je můstek. Při vysoké teplotě můstku dojde k trvalé deformaci materiálu a při 

chladnutí můstek praskne. Pokud není mezi sousedními kanály dostatek místa pro jádro 

vodního prostoru, kanál se vyvrtá. Chlazení můstku mezi ventily je u malých válců 

jednodušší. Je důleţité dobře odvzdušnit vodní prostor hlavy válce, aby se v něm netvořily 

parní polštáře. Ty způsobují lokální přehřátí a praskání hlavy. Při šikmém uloţení motoru a 

za předpokladu, ţe se chladicí kapalina odvádí z jednoho konce hlavy, se na druhé straně 

hlavy umístí odvzdušňovací trubka, která odvádí bubliny do zásobní nádrţe.  

 

Často se u závodních motorů vyskytuje, ţe je vloţka chladiče níţe neţ nejvyšší bod 

hlavy válce. V takovém případě se musí zásobní nádrţ pro chladicí kapalinu oddělit od 

chladiče a její umístění situovat do nejvyššího místa pod kapotou. Do této nádrţe se také 

zapojují i všechny odvzdušňovací trubky z celého chladicího systému. Hlavně tehdy je-li 

chladič umístěn v nízkém předku vozidla, je oddělení zásobní nádrţe nezbytné. Jiţ u 

starých vozů s motorem vpředu dělalo odvzdušnění velké problémy. Někdy se dalo vyřešit 

protaţením horní komory chladiče značně dozadu, jak to je provedeno u vozu 
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Mercedes-Benz (obr. 3.4). Zde je dobře vidět i jednotlivé vývody chladicí kapaliny z okolí 

výfukových ventilů. 

 

 

Obr. 3.4U závodního motoru Mercedes-Benz se odvádí voda od každého výfukového 

ventilu (W 163) [9] 

 

U vozů s motorem vzadu je vhodné umístění chladičů po boku motoru. Zmenší se 

objem chladicího systému, zjednoduší se potrubí a odpadne vstup vzduchu v přední části 

vozu. To umoţní jeho lepší aerodynamické tvarování. Chladič v zadní části vozu se 

nachází v oblasti vířivého proudění a jen málo zvýší celkový aerodynamický odpor vozu. 

 

U závodních vozů se pouţívá přetlakového chlazení. Pojistný ventil v zásobní nádrţi 

udrţuje v celém systému přetlak, který zvýší bod varu vody značně nad 100 °C. Na 

chladiči dosáhneme většího teplotního spádu a tím pádem můţe být menší. Kaţdý 

krychlový metr vzduchu odvede více tepla, a proto se spotřeba chladicího vzduchu sníţí. 

Kanály pro vzduch mohou být menší a při pouţití ventilátoru se výrazně sníţí jeho příkon.  

 

Ventilátory mají tu charakteristickou vlastnost, ţe mnoţství vzduchu, který jimi 

projde, roste přímo úměrně s otáčkami, tlak vzduchu roste s druhou mocninou otáček a 

příkon ventilátoru s třetí mocninou otáček. U sportovních motorů je tato charakteristika 

ventilátoru důleţitá. Při 8 000 otáčkách za minutu je potřebný příkon ventilátoru 8krát větší 
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neţ při 4 000 min
-1

. Ovšem při dvojnásobných otáčkách motoru není potřeba odvádět 

dvojnásobné mnoţství tepla. Vyplývá to z toho, ţe přestup tepla do stěn válce s plochou F 

je závislý na teplotním rozdílu plynu a chladicí stěny Δt a na součiniteli povrchového 

přestupu tepla αpodle vzorce: 

 

 
         

 

3.1  

Součinitel přestupu tepla a má rozměr W·m
-2

·K
-1

. Nemění-li se teplota plynů při 

hoření ve válci ani plocha válců, nemění se ani mnoţství odvedeného tepla. Protoţe kaţdý 

cyklus trvá při dvojnásobných otáčkách jen polovinu času, teplo odvedené s otáčkami 

klesá chlazením během jednoho cyklu, coţ má za následek zvětšování teploty výfukových 

plynů. Třecí ztráty pístu s otáčkami rostou. To znamená, ţe roste s otáčkami i třecí teplo. 

Podíl tepla vyvozený třením pístů je menší neţ úbytek tepla hořením a odvedené celkové 

teplo proto nevzrůstá přímo úměrně s otáčkami. Při vysokých otáčkách motoru to 

umoţňuje sníţení převodu na ventilátor. Sniţování převodu je obtíţné, ale je moţno pouţít 

prokluzovací spojky, která od určitých otáček prokluzuje a tím sniţuje potřebný příkon pro 

ventilátor. 

 

U závodních motorů bývají vloţky chladičů hluboké. Prouděním vzduchu štěrbinami 

ve vloţce přechází ze stěn trubek teplo do vzduchu a ten se otepluje. Největší je toto 

oteplení při vstupu vzduchu do chladiče. Tehdy je rozdíl teploty vloţky a vzduchu největší 

a směrem k výstupu z chladiče se postupně sniţuje s klesajícím teplotním rozdílem. To 

znamená, ţe pro dosaţení oteplení vzduchu na teplotu chladiče by byla třeba nekonečně 

dlouhá vloţka. Vezmeme-li stav v polovině tloušťky vloţky, zjistíme, ţe oteplení vzduchu 

v první polovině je větší neţ v druhé. Ovšem odpor vzduchu třením ve vloţce bude v obou 

polovinách zhruba stejný. Ekonomicky je tedy výhodnější pouţít vloţku s poloviční 

tloušťkou. Přitom její čelní plocha nemusí být pro stejné odvedené teplo ani 2krát větší. 

Potřebný tlak vzduchu ventilátoru bude menší a jeho mnoţství bude odpovídat zvětšené 

čelní ploše chladicí vloţky. 

Při vyuţití náporového tlaku vzduchu je však třeba myslet na to, ţe odběr náporového 

tlaku vzduchu je spojen se zvýšením aerodynamického odporu vozidla. Tedy také 

spotřebuje část efektivního výkonu motoru. Přestup tepla z pevné stěny do vzduchu úzce 

souvisí s povrchovým třením. Minimálního příkonu pro chlazení by se dosáhlo tehdy, 

kdyby byl pro odvádění tepla vyuţit povrch karosérie. V takovém případě by odpor 
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vyvolaný třením vzduchu o karosérii byl současně vyuţit pro odvádění tepla. To je však 

jen velmi obtíţně realizovatelné. 

 

U závodních motorů se často pouţívá hlubokých vloţek chladiče. Pro proudění 

vzduchu chladičem se pouţívá náporového tlaku vzduchu, který je dostatečně vysoký, a 

hluboká vloţka s velkým oteplením vzduchu sniţuje jeho potřebné mnoţství. Nejčastěji se 

pouţívají vloţky trubkové. Voda prochází plochými trubkami zalisovanými do příčných 

chladicích plechů. Ty jednak vyztuţují plochou trubku proti deformaci vnitřním tlakem a 

také zvětšují chladicí plochu. Ploché trubky mají při stejném průřezu jako kruhové větší 

obvod (chladicí plochu). Kapalina proudí v trubce v tenké vrstvě a snadno předává teplo do 

chladicího povrchu. Vhodným materiálem pro chladiče je měď, mosaz a podobné. Nejen 

pro dobrou tepelnou vodivost, ale i pro snadné spájení chladicích plechů s trubkou. 
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4. Realizovaný chladič  

4.1 Chladicí okruh 

 

Obr. 4.1 Schéma chladicího okruhu 

 

 Dle pravidel Formula SAE musí být pouţita jako chladicí kapalina čistá voda. Jakékoli 

příměsi na bázi glykolu, příměsi pro mazání vodní pumpy nebo jiná aditiva, jsou zakázány. 

Funkce termostatu (obr. 2.5) a čerpadla (obr. 2.4) je popsána v kapitole 2.3. 

4.2 Kontrola chladiče 

 

 Teplo, které je chladič schopen uchladit se skládá ze dvou sloţek. Teplo které je 

odvedeno prostorem mezi ţebry Omţ a ţebry samotnými Qţ. Pro výpočet těchto hodnot 

potřebujeme znát tyto parametry [5, 9, 11]: 

 

Součinitel přestupu tepla z vody do hliníku α1 = 5000 [W.m
-2

.K
-1

] 

Součinitel přestupu tepla z hliníku do vzduchu α2 = 100 [W.m
-2

.K
-1

] 

Obvod trubky (vodní strany) U = 0,05 [m] 

Plocha průřezu ţebra S = 2,5 10
-6

 [m
2
] 

Výška ţebra L = 0,004 [m] 

Součinitel tepelné vodivosti hliníku λ = 202,4 [W.m
-1

.K
-1

] 

Teplotní rozdíl kapaliny a vzduchu θ = 55 [K] 

Tloušťka stěny trubky   = 0,0005 [m] 
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Vnitřní plocha trubky S1 = 15,75 10
-3

 [m
2
] 

Plocha ţebra S2 = 0,123 [m
2
] 

Počet ţeber n = 288 [ks] 

Počet trubek np = 25 [ks] 

 

 

Obr. 4.2 Prostup tepla rovinnou stěnou [13] 

  

 Teplo odvedené mezi ţebry [11]: 

 

    
 

 

     
 

 

    
 

 

     

 

 
4.1  

 Po dosazení: 

    
  

 

               
 

      

           
 

 

         

 

                

 

 Pro výpočet tepla, které je odvedeno jedním ţebrem, je třeba znát početní koeficient m. 

 

   √
    

   
 4.2  
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 Po dosazení: 

  √
        

              
 

        [m
-1

] 

 

Teplo odvedené jedním ţebrem se pak určí ze vztahu: 

  

 
                    

 

4.3  

 Je třeba vědět, ţe výška ţebra L je rovna polovině reálné výšky ţebra z důvodu 

průběhu klesání teploty ţebra s jeho délkou (obr. 4.3).  

 

Obr. 4.3 Detail chladiče 
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 Po dosazení: 

                                            

             

 Teplo odvedené všemi ţebry: 

 

 
          

 

4.4  

 Po dosazení: 

             

              

 

 Teplo odvedené mezi ţebry a jednou příčkou: 

 

 
         

 

4.5  

 Po dosazení: 

              

              

 

 Celkové teplo odvedené všemi příčkami, tedy celým chladičem: 

 

 
        

 

4.6  

 Po dosazení: 

             

                 

 

 Teplo, které jsme schopni odvést chladičem, jenţ máme na nultém prototypu formule 

k dispozici je               . Bohuţel nemáme k dispozici hodnotu tepelného výkonu 

motoru, který je nutno uchladit. Z toho důvodu nemohu ověřit, zda je výkon chladiče 

dostačující. 

 Ve výpočtu jsem zanedbal teplo odvedené krajní polovinou horního a spodního ţebra 

chladiče. Ty nesousedí s trubkou, kterou by procházela ohřátá kapalina. Ţebro se tak 

neohřívá a přenos tepla je minimální (obr. 4.3).  
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Obr. 4.4 Závislost odvedeného tepla na rozdílu teplot povrchu chladiče a proudícího 

vzduchu 

 

 Vzhledem k tomu, ţe pouţitý motor a chladič jsou ze stejného motocyklu, předpokládá 

se, ţe chladič bude schopen odvést dostatek tepla z motoru. Zároveň je třeba zváţit vyšší 

hmotnost monopostu a větší valivé odpory. Formule má na rozdíl od motocyklu 4 kola a 

aerodynamický odpor je vzhledem k motocyklu také větší. Pro další prototypy formule 

bych vzhledem k reţimu motoru, ve kterém bude pracovat, doporučil větší ventilátor. 

V současné době není zcela jasné umístění dalších prvků kolem motoru (včetně 

kapotáţe), které ovlivňují návrh chladiče. Jelikoţ první fázi soutěţe jsou statické zkoušky, 

které se vyznačují stojící nastartovanou formulí po určitou dobu, je nutné zahrnout také 

tuto skutečnost při návrhu chladiče. Z toho důvodu doporučuji provést experiment na 

základě kterého je nutnost vyhodnotit moţné zvětšení ventilátoru chladiče. 

 Experiment by se mohl skládat ze statické zkoušky oteplování motoru v závislosti na 

čase a zatíţení motoru (ventilátor chladiče musí být v provozu). Předpokládaný postup při 

experimentu: 

- při nezatíţeném chodu motoru (na volnoběh) změřit teplotu na vstupu a výstupu 

chladicí kapaliny z chladiče, 

- po časovém limitu (např. 5 min) opakovat měření teploty, 

- měření opakovat aţ do ustálené teploty, 

y = 552,17x 
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- chladicí kapalinu nechat zchladnout na původní teplotu, 

- při zatíţeném motoru opět provést měření v závislosti na čase. 

 

4.3 Návrh uchycení chladiče 

 

Při návrhu upevnění chladiče bylo zapotřebí zohlednit aspekty, jako jsou rozměry, 

hmotnost, profil rámu chladiče a jeho způsob uchycení. Rozměry a tudíţ také hmotnost 

byly voleny co nejmenší. Vzhledem k tomu, ţe celý rám formule je vyroben z trubky o 

průměru 25 mm, bylo ţádoucí, aby drţák chladiče byl z trubky téhoţ průměru. Většina 

materiálu, na výrobu formule, byla brána z firmy Ferona. Proto jsme také chtěli pouţít 

materiál od stejné firmy i na uchycení chladiče. V nabídce je bezešvá trubka Ø 25x2,6. 

Trubka o tloušťce stěny 2,6 mm je pro nás zbytečně velká a těţká. Proto jsme zvolili 

trubku svařovanou Ø 25x1,5 o hmotnosti 0,842kg/m. [10] 

 

 Při volbě uchycení rámu chladiče na rám formule, byly navrhnuty dvě varianty. První 

je pomocí objímky (obr. 4.5) a druhá přivařením na rám formule. Původní myšlenka byla, 

ţe demontovatelnost rámu chladiče by mohla být v budoucnu prospěšná. To jsem ovšem 

zavrhl a zvolil jsem uchycení přivařením, z toho důvodu, ţe objímka by byla zbytečně 

sloţitý způsob a do budoucna by nepřinesla ţádné výrazné výhody.  

 

Obr. 4.5 Objímka pro uchycení držáku chladiče na rám formule 

 

 Pro uchycení chladiče do jeho rámu jsem navrhl 3 varianty, přičemţ bylo důleţité, aby 

bylo dostatečně přístupné víčko chladiče. První varianta je řešena takovým způsobem, kde 

je trubka situována po obvodu chladiče ve stejné rovině (obr. 4.6).  
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Obr. 4.6 První varianta rámu chladiče – 3D model 

 

Pro druhou variantu jsem spodní tyč umístil za chladič a zmenšil tím rozměr rámu 

(obr. 4.7). V poslední variantě jsem chladič umístil za rám (obr. 4.8). Jeho teplosměnná 

plocha se tím nijak nezmenšila a zároveň je chladič zepředu chráněn.  
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Obr. 4.7 Druhá varianta držáku chladiče 

Obr. 4.8 Třetí varianta držáku chladiče 

 



38 

 

5. Závěr 

 Bakalářská práce byla vypsána v souvislosti s projektem Formula Student. V druhé 

kapitole je uvedena část pravidel Formula SAE, která určuje omezující faktory pro návrh a 

umístění chladiče a vedení chladicí kapaliny. Dále je uvedena rešerše o způsobech chlazení 

motoru. Vzhledem k tomu, ţe na formuli je pouţitý kapalinou chlazený motor, jsou zde 

uvedeny komponenty a jejich varianty pro tento typ motoru. V další kapitole jsou uvedeny 

moţnosti řešení chladicího systému u automobilů a motocyklů. Jsou zde také uvedena 

specifika chladicího systému závodních automobilů, protoţe monopost je určen na závodní 

okruhy. 

 

 Bakalářská práce se také zabývá problematikou kontroly chladiče. Jsou zde uvedeny 

vztahy, pouţité pro určení mnoţství odvedeného tepla. Klasický postup návrhu chladiče je, 

ţe se z předchozích zkušeností a získaných konstantních parametrů navrhne chladič 

určitých rozměrů pro určitý typ motoru. Ten se následně testuje a upravuje v laboratořích. 

Hodnoty chladicího výkonu potřebného pro uchlazení motoru nejsou k dispozici. Víme, ţe 

teplo, které je chladič schopen odvést, je               .  

 

Posledním bodem práce je způsob uchycení chladiče a jeho rámu. Jsou zde uvedeny 2 

varianty upevnění na rám formule a 3 způsoby uchycení chladiče na jeho rám samotný. Pro 

výrobu je vybrána varianta číslo 2 (obr. 5.1; obr. 5.2). 

 

Při další práci na této problematice doporučuji provést pevnostní kontrolu svarového 

spoje rámu chladiče s rámem formule a pevnostní kontrolu samotného rámu. Doporučuji 

také provést experiment popsaný v kapitole 4.2. 
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Obr. 5.1 Vyrenderovaný 3D model formule  

 

 

Obr. 5.2 Vyrenderovaný 3D model formule-detail 
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