3.3. Párhuzamos kötésű izzítógyertyás előmelegítés II.
(Harmadik rész)
Az előző részben bemutatott Bosch rendszertől kismértékben eltér az alábbiakban ismertetésre kerülő
Toyota párhuzamos izzítógyertyás levegő (elő)melegítő. A rendszer különlegessége, hogy egy sorbakötött
előtét-izzítógyertyát tartalmaz, amely üzemelése közben a szívócsövön átáramló levegőt melegíti. (Emiatt
e szerkezeti elemet gyakran előmelegítő előtétgyertyának is nevezik.)
1. Toyota „Új szuper-izzítógyertyás rendszer” felépítése

Forrás: Toyota

1. ábra

Preheating timer – (elő)izzítás-idő
zítő (izzítás ECU)
Glow indicator light – előizzításjelző lámpa
Starter switch – gyújtáskapcsoló
Glow plug relay – izzítógyertya relé
Glow plugs – izzítógyertyák
Glow plugh II. – előtét izzítógyertya
Thermistor – hőmérséklet érzékelő
Gauge fuse – műszer biztosíték

Az izzítórendszer elektronikus irányítóegysége – a „Preheating timer” – érzékeli a bemeneti
információkat, és ettől függően vezérli az alábbi beavatkozókat:
- 1 sz. izzítórelé (Glow plug No. 1),
- 2. sz. izzítórelé (Glow plug No. 2),
- előízzításjelző (glow indicator light, izzítógyertya jelzőfény).
A rendszer bemeneti információi:
- a gyújtáskapcsoló, (Három állása van: „OFF”; „ON” - a gyújtást ráadtuk; „START” - indítunk)
- az izzítógyertyák feszültsége – UGP-E
- a motorhőmérséklet jel – THW
- a generátor töltés – CHG (Ennek potenciáljából az elektronika a motor beindulását ítélheti meg.)
2. A rendszer működése
A gyújtáskapcsoló „ON” állásba kerülését az izzítás-időzítő az „IG” pont potenciáljának emelkedéséből
ismeri fel. Ekkor az elektronikus egység az „IND” csatlakozást végfokán keresztül testeli és a „Relay
No1” és „Relay No2” pontokat végfokain keresztül a „+ táphoz” kapcsolja. Az izzításjelző lámpa világít
és a No1 relén keresztül az izzítógyertyákon áram folyik Az előizzítási időszakasz („T1”) megkezdődik.
Ennek időtartamát a 4. ábra tanúsága szerint a pillanatnyi motorhőmérséklet határozza meg. A „T1” idő
leteltével (5. ábra) az előizzításjelző lámpát az időzítő kikapcsolja, és a készenléti szakasz következik.
Ekkor a gépkocsivezető már indítózhat, hiszen az előmelegítő az izzítógyertyákkal a biztos induláshoz
szükséges hőmennyiséget már bevitte. Ha a sofőr mégsem indít a készenléti szakaszban, a
gyertyafeszültségtől függő időt követően (a 2. ábrán lásd a „T3” időt) az izzításvezérlő a túlhevülés
elkerülése céljából a „Relay No1”-et elengedi. Ekkor már csak a „Relay No2” van bekapcsolva, amely a
soros kötésű előtét izzítógyertya (glow plug II.) áramkörbe kerülését eredményezi. Ez számottevően
csökkenti az izzítógyertyák áramfelvételét (melegedését), másrészt fűtőhatásával a szívócsőben
elhelyezkedve, melegíti a levegőt maga körül.
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2. ábra

Forrás: Toyota

3. ábra

Forrás: Toyota

4. ábra

Forrás: Toyota

Ha a „T2” jelű – a 3. ábra tanúsága szerint, motorhőmérséklettől függő idejű – időszakasz letelte ellenére
sem indítózunk, az izzítás-időzítő a „Relay No2”-t is kikapcsolja, megszakítja a készenléti állapotot.
Ha a gépkocsi vezetője a készenléti szakaszban, vagy azt követően indítózni kezd – tehát a
gyújtáskapcsolót a „START” helyzetbe fordítva az STA pont potenciálját megemeli – az elektronikus
izzítás-időzítő az indító-izzító időszakaszt kezdi meg. Ez alatt mindkét relét ismét zárja, s ezzel a fedélzeti
feszültség csökkenése ellenére, intenzíven izzít. (A zárt 2. sz. relé az előtét izzítógyertyát ismét áthidalja.)

Forrás: Toyota

5. ábra

Ha az indítózást követően a motor beindult – tehát a gyújtáskapcsoló ismét „ON” állásba került és a
generátor szabályzója a CHG pont potenciálját megemeli – az utóizzítási időszakasz kezdődik meg.
Ennek célja természetesen ez esetben is, a károsanyag emisszió csökkentése. Az utánizzítási idő (T2)
nagyságát a 3. ábra tanúsága szerint, a THW jel alapján, a motor hűtőközegének hőmérséklete határozza
meg. A nem lineáris NTK ellenállás (termisztor) a hengerfejben helyezkedik el, és egy (az izzításidőzítőbe beépített) hőmérséklet-független ellenállással alkot, motorhőmérséklettől függő feszültségosztót.
Az 5. ábrán, nyomon követhetjük, hogy az utóizzítási szakaszban – amelynek ideje 20ºC-alatt 120
szekundum – ismét csak a 2. sz. relé van bekapcsolva. Ez érthető, hiszen az izzítógyertyákat védeni kell a
túlmelegedéstől, amelyet a megnövekedett fedélzeti feszültség és a járó motor okozta gyertya-körüli
hőmérsékletnövekedés, idézhetne elő. Több szempontból előnyös persze az is, hogy az előtét
izzítógyertya melegíti a beszívott levegőt.
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A témakör negyedik „cikke” két hét múlva jelenik meg!
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