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                                        Σύστημα θέρμανσης αυτοκινήτου

                                         .Διάγραμμα συστήματος θέρμανσης αυτοκινήτου  

  Πώς λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης σε ένα αυτοκίνητο με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης;
 Το σύστημα θέρμανσης συνδέεται με το σύστημα ψύξης του κινητήρα και 
χρησιμοποιεί θερμότητα από τον κινητήρα για να ζεσταθεί η καμπίνα. Υπάρχει ένας 
εναλλάκτης θερμότητας που ονομάζεταιθερμαντικός πυρήνας ενσωματωμένος στο 
σύστημα HVAC του οχήματος (σύστημα κλιματισμού).Ο πυρήνας του θερμαντήρα 
είναι ένα μικρό «καλοριφέρ» που συνδέεται με το σύστημα ψύξης του κινητήρα.
Το σύστημα ψύξης ενός κινητήρα είναι γεμάτο με υγρό ψυκτικό που κυκλοφορεί 
μεταξύ του κινητήρα και του ψυγείου του κύριου οχήματος.Το τμήμα που ονομάζεται 
αντλία νερού δημιουργεί τη ροή ψυκτικού μέσα στο σύστημα.Η αντλία νερού 
κυκλοφορεί υγρό ψυκτικό μέσα στο σύστημα ψύξης ενός κινητήρα αυτοκινήτου.
Ονομάζεται αντλία νερού γιατί στις πρώτες ημέρες των αυτοκινήτων τα συστήματα 
ψύξης κινητήρα ήταν γεμάτα με νερό.Τα σύγχρονα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ένα 
ειδικό υγρό που ονομάζεται αντιψυκτικό ή ψυκτικό.

Η αντλία νερού είναι ζωτικής σημασίας για τον κινητήρα.
Εάν η αντλία νερού δεν λειτουργεί, ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί.Ένας σύγχρονος 
κινητήρας αυτοκινήτου μπορεί να επιβιώσει από ήπια υπερθέρμανση, αλλά η 

Αντλία σε τομή



σοβαρή υπερθέρμανση μπορεί να την καταστρέψει.

Πότε πρέπει να αντικατασταθεί η αντλία νερού;Η αντλία νερού δεν χρειάζεται να 
αλλάζει σε τακτά διαστήματα χιλιομέτρων.Πρέπει να επιθεωρείται κατά τη διάρκεια 
τακτικών δρομολογίων και να αντικαθίσταται εάν είναι κακό ή δείχνει πρώιμα 
σημάδια αποτυχίας.Σε ορισμένες περιπτώσεις μια αντλία νερού αντικαθίσταται ως 
προφύλαξη.Για παράδειγμα, όταν αλλάζετε τον ιμάντα χρονισμού, ή όταν υπάρχει 
υποψία ότι προκαλεί υπερθέρμανση ή σε αυτοκίνητα που είναι γνωστά για αστοχίες 
της αντλίας νερού.Σε ένα μέσο αυτοκίνητο, η αντλία νερού διαρκεί 100.000-150.000 
μίλια, αν και μπορεί να αποτύχει πρόωρα.Μερικές φορές μπορεί να διαρρεύσει 
ψυκτικό από το στεγανοποιητικό της αντλίας ή τον δακτύλιο orinc.Μια διαρροή 
ψυκτικού από την αντλία εμφανίζεται συνήθως ως ροζ ή πρασινωπό υπόλειμμα, 
ανάλογα με το χρώμα του ψυκτικού.Συχνά, η διαρροή ψυκτικού υγρού εκτοξεύεται 
από έναν ιμάντα κίνησης και μοιάζει με υπόλευκο υπόλειμμα γύρω από τον ιμάντα 
κίνησης και τη γύρω περιοχή.
Θόρυβοι:Σε ορισμένα οχήματα, μια βλάβη  της αντλία νερού μπορεί να προκαλέσει 
θόρυβο.Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας μηχανικός θα πρέπει να διαγνώσει την πηγή 
του θορύβου, προτού καταδικάσει την αντλία νερού.

Ποια είναι τα σημάδια μιας βλάβης αντλίας νερού;

Διαρροές:Ένα από τα πρώτα σημάδια είναι η διαρροή ψυκτικού από την αντλία 
νερού.Η αντλία νερού έχει μια τρύπα (εξαέρωσης) στο κάτω μέρος.δείτε τη 
φωτογραφία.Μια μικρή ποσότητα υπολείμματος ξηρού ψυκτικού γύρω από την οπή 
εξαέρωσης είναι φυσιολογική, αλλά το ψυκτικό που διαρρέει από την οπή εξαέρωσης 
είναι ένα σημάδι ότι η αντλία έχει πρόβλημα.

 Υπερθέρμανση:Ένα άλλο πιθανό σημάδι μιας κακής αντλίας νερού είναι όταν η 
θερμοκρασία του κινητήρα αυξάνεται πάνω από την κανονική.Φυσικά υπάρχουν 
πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί και το 
πρόβλημα πρέπει να διαγνωστεί σωστά . Σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, η πτερωτή 
μέσα στην αντλία νερού είναι κατασκευασμένη από πλαστικό και μπορεί να σπάσει και
να χαλαρώσει στον άξονα.Μια μεταλλική πτερωτή είναι ισχυρότερη, αλλά μπορεί 
επίσης να υποστεί ζημιά από διάβρωση σε υψηλότερα χιλιόμετρα.Σε κάθε περίπτωση, 
εάν η πτερωτή της αντλίας νερού έχει υποστεί ζημιά, η ροή του ψυκτικού θα μειωθεί 
ή θα σταματήσει εντελώς και ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί.Το σύστημα θέρμανσης 
μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί επίσης να σταματήσει να παρέχει θερμότητα, καθώς 
βασίζεται στη ροή ψυκτικού.Οι μηχανικός μπορεί να ελέγξει τη ροή ψυκτικού 
συγκρίνοντας τη θερμοκρασία διαφόρων μερών (εύκαμπτοι σωλήνες) του 
συστήματος ψύξης.



Αντικατάσταση αντλίας νερού με ιμάντα χρονισμού / 

αλυσίδα:

Εάν μια αντλία νερού οδηγείται από τον ιμάντα χρονισμού, αντικαθίσταται συχνά ως 
προφύλαξη κατά την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού. Ο λόγος είναι ότι 
χρειάζεται λίγη επιπλέον εργασία για να αντικαταστήσετε μια αντλία νερού όταν 
αλλάζεται τον ιμάντα χρονισμού επειδή βρίσκεται στην ίδια θέση.

Για τον ίδιο λόγο, εάν μια αντλία νερού οδηγείται από μια αλυσίδα χρονισμού, ένας 
μηχανικός μπορεί να συστήσει την αντικατάστασή της ως προφύλαξη εάν γίνει 
κάποια εργασία με την αλυσίδα χρονισμού .

Αντλία νερού

Ιμάντας χρονισμού



Καθώς ο κινητήρας θερμαίνεται, το ζεστό ψυκτικό αρχίζει να ρέει μέσω του 
εναλλάκτη θερμότητας (πυρήνας θερμαντήρα). Ο κινητήρας φυσητήρα του 
συστήματος HVAC δημιουργεί τη ροή του αέρα.Ο αέρας ρέει μέσω του συμπυκνωτή 
A / C και στη συνέχεια μέσω του πυρήνα του θερμαντήρα.δείτε την εικόνα.Διάφοροι 
αγωγοί και πόρτες μέσα στο σύστημα HVAC διανέμουν τον ζεστό αέρα στους 
αεραγωγούς.Η πόρτα που ελέγχει το μείγμα ζεστού και κρύου αέρα αναφέρεται ως 
πόρτα μείγματος θερμοκρασίας.Οι πόρτες που κατευθύνουν τη ροή του αέρα σε 
διαφορετικούς αεραγωγούς ονομάζονται πόρτες τρόπου λειτουργίας.

Σώμα καλοριφέρ
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Εάν ο αέρας που φυσάει από τους αεραγωγούς δεν είναι αρκετά ζεστός, το πρώτο 
πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι η στάθμη ψυκτικού στο μπουκάλι 
υπερχείλισης.Εάν είναι χαμηλή, το ψυκτικό πρέπει να συμπληρωθεί και το σύστημα 
ψύξης πρέπει να ελεγχθεί για διαρροές.Εάν θέλετε να συμπληρώσετε μόνοι σας το 
ψυκτικό, μην ανοίγετε το καπάκι του συστήματος ψύξης όταν ο κινητήρας είναι 
ζεστός καθώς το ψυκτικό είναι υπό πίεση.
Η πυκνότητα ψυκτικού πρέπει επίσης να μετρηθεί.Εάν η πυκνότητα δεν είναι εντός 
προδιαγραφών ή το ψυκτικό φαίνεται βρώμικο στo δοχείο διαστολής, θα πρέπει να  
ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης, καθώς ο πυρήνας του θερμαντήρα θα μπορούσε 
μερικώς να φράξει.Αυτό το πρόβλημα δεν είναι ασυνήθιστο στα παλαιότερα 
αυτοκίνητα 



 

Η βαλβίδα θερμοστάτη εμποδίζει την κυκλοφορία μέσω του κύριου ψυγείου όταν ο 
κινητήρας είναι κρύος.Ανοίγει όταν ο κινητήρας φτάσει στην καθορισμένη 
θερμοκρασία(900C). Ένας θερμοστάτης που έχει κολλήσει ανοιχτό μπορεί επίσης να 
προκαλέσει πολύ χρόνο θέρμανσης, ωστόσο, στα περισσότερα αυτοκίνητα, η λυχνία 
Check Engine ανάβει εάν ο θερμοστάτης είναι ανοιχτός.Ένα άλλο σύπτωμα ένος 
κολλήμενου ανοιχτού θερμοστάτη είναι όταν η θερμοκρασία του κινητήρα πέφτει 
κάτω από την κανονική όταν οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο. 
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