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Tepelná hodnota a značení zapalovacích svíček
Pracovní a tepelné podmínky u různých spalovacích mohou být velmi odlišné. Nepodařilo se
v minulosti vyřešit jednotnou svíčku, která by vyhovovala na všechny motory stejně.a není
proto možné vyrábět a používat jeden typ zapalovací svíčky. V praxi se z hlediska konstrukce
používají odlišné typy svíček a to pro každý motor podle doporučení výrobce. Je tedy nutné
najít nějaký orientační bod, podle kterého by se daly různé typy zapalovacích svíček
srovnávat. Jeden z mála společných činitelů, který se objevuje při provozu každé svíčky, je
její provozní teplota. V podstatě se jedná o dělení zapalovacích svíček podle toho jak se
chovají v závislosti na teplotě motoru, tzv. tepelná hodnota svíčky.
Při provozu se na části svíčky, která se nachází ve spalovacím prostoru, mohou usazovat
nečistoty vniklé hořením paliva (v některých oblastech chodu motoru je hoření ne úplně
dokonalé). Nečistoty se musí odstranit a to samočinně. Dochází k tzv. samočištění a to vlivem
teploty.
Praktickými zkouškami, poznatky při provozu motorových vozidel se zjistilo, že teplota
konce zapalovací svíčky zasahující do prostoru válce nemá klesnout pod 500 oC a naopak
zase nemá přesáhnout hodnotu 800 oC.
Dolní mez teploty tj. 500 oC se nazývá samočisticí teplota svíčky. Při této teplotě shoří ještě
všechny nečistoty, usazeniny.
Horní mez teploty tj. 800 oC je teplota tzv. samozápalu. Při této teplotě může dojít k zapálení
(vznícení) paliva a to od zahřáté špičky svíčky.
Tepelnou hodnotu zapalovací svíčky bychom mohli definovat jako schopnost svíčky snášet
určité tepelné zatížení aniž by došlo k samozápalu a zároveň aby svíčka měla schopnost
samočistění.
Tepelná hodnota se udává porovnávacím číslem. Je to údaj, který určuje dobu v setinách
minuty, za kterou se svíčka ohřeje na teplotu, při které začnou vznikat samozápaly.
Svíčky s vyšší tepelnou hodnotou - studené
Této svíčce trvá delší dobu, než dosáhne samozápalné teploty. Má lepší tepelnou vodivost.
Svíčky s nižší samozápalnou hodnotou - teplé
Má nižší tepelnou vodivost, tím se dosáhne rychlého zahřátí svíčky na samočisticí hodnotu.
Různých tepelných hodnot se dosahuje vhodnou konstrukční úpravou svíčky, kde hlavním
konstrukčním ukazatelem je odvod tepla ze špičky svíčky.
Studená svíčka má přístup tepla omezen a zároveň je zlepšen odvod tepla. Špička izolátoru je
krátká a je zpravidla kryta (včetně elektrod) před okolím, pouzdrem svíčky. Je tedy více
odolná proti samozápalům.
Teplá svíčka má naopak špičku izolátoru včetně elektrod více vystavenu působení tepla.
Špička je delší, více je vysunuta do spalovacího prostoru, více na ni působí teplo. Čím je tedy
teplejší tím méně je odolnější proti samozápalům, ale více odolává tvorbě usazenin.
Tepelná hodnota je porovnávací číslo v praxi.

Obr. Svíčky teplé, studené, uspořádání jiskřiště svíčky s tepelnou hodnotou
a) vyšší, b) nižší
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