
Protože z estetických důvodů 
nevyřezávám v čelním skle otvor 
pro chladicí vzduch, používám ak-
tivní chlazení motoru elektrickým 
ventilátorem. Po několika experi-
mentech s malými elektromotory 
opatřenými vrtulí jsem začal pou-
žívat elektrické dmychadlo GWS 
40, které je určeno pro pohon ma-
lých letadel. 

< Parametry 
   dmychadla >

Toto dmychadlo je určeno pro 
napájecí napětí 6–8,4 V (proud 
3,1–4,9 A ). Dmychadlo provozuji 
při napětí 3,6  V, protože i s tímto 

napájecím napětím vyvine dosta-
tečný proud vzduchu pro chlazení 
motoru a má přijatelný proudový 
odběr, který činí 1,3 A. Pro napáje-
ní dmychadla používám tři NiMH 
články velikosti AA s kapacitou 
2 000 mAh. S těmito články bez 
dobíjení odjedu celý závod RC 
Rally Cup Open, tedy sedm jízd po 
šesti minutách. 

< Spouštění >

Dmychadlo není spuštěno tr-
vale, ale je spínáno v závislosti na 
teplotě hlavy motoru. Po neúspěš-
ném hledání možnosti elektronic-
kého spínání či regulace otáček 

ventilátoru jsem se rozhodl pro 
velmi jednoduché řešení v podo-
bě bimetalové pojistky. Jako spí-
nač je použita tepelná pojistka 
vratná spínací, což znamená, že 
při požadované teplotě pojistka 
sepne dmychadlo a při teplotě 
přibližně o 15 °C nižší dmychadlo 
vypne. 

Zkoušením několika teplot-
ních hodnot pojistky jsme s kole-
gy z klubu došli k hodnotě 90 °C 
(pojistka SM4 090, cena přibližně 
120 Kč). Elektrické vývody z po-
jistky jsou dva malé ploché ko-
nektory Fast-on o šířce 2,8 mm 
a tloušťce 0,5 mm. Rozměry těle-
sa pojistky bez vývodů jsou 6,8 x 
x 5,5 x 20,7 mm. Z pojistky je od-
straněna bužírka a kovový plášť 
je pružinou či svorníky upevněn 
k žebrům hlavy válce. Na hlavě 
válce v oblasti žhavicí svíčky tak 
pojistka s dmychadlem udržuje 
teplotu přibližně 105 °C s tole-
rancí přibližně ±15 °C. Teplota se-
pnutí dmychadla je dána tepel-
nou hodnotou pojistky. Rozdíl 
mezi 90 °C (teplota sepnutí po-
jistky) a 120 °C (teplota v oblasti 
svíčky) je dán teplotním spádem 
na žebrech hlavy válce a tepel-
ným přechodovým odporem 
v místě dotyku pojistky a žeber 
hlavy motoru. 

< Umístění pojistky >

Teplota, při které pojistka 
dmychadlo vypne, se dá v urči-
tém rozsahu ovlivnit. Pokud po-
jistku umístíme co nejblíže 
k dmychadlu, bude zapínat a vy-
pínat v krátkém časovém inter-
valu a teplota motoru bude udr-
žována v úzkém tolerančním 
pásmu. Pokud pojistku schová-
me před proudem vzduchu 

z dmychadla za hlavu motoru, 
bude dmychadlo fungovat déle 
s méně častým spínáním, ale vý-
sledkem bude poměrně velký 
rozptyl teploty (odhaduji, že v ta-
kovém případě bude dmychadlo 
vypnuto při přibližně 75 °C na 
hlavě v místě svíčky). Z fotografi e 
je patrné, že používám zlatou 
střední cestu (pojistka sepne při 
120 °C v oblasti svíčky a vypne 
při 90 °C v oblasti svíčky).

Tato pojistka najde i jiné uplat-
nění jako spínač (spínaný proud 
do 4 A). Zajímavou informací je, že 
se pojistky vyrábějí s teplotní hod-
notou 45–145 °C. Díky tomuto re-
gulovanému chlazení motoru 
v RC rally autě musím jen velmi 
zřídka zasahovat do nastavení try-
sek karburátoru. Bez ohledu na 
teplotu okolního vzduchu je udr-
žována konstantní teplota moto-
ru. Co se týká spolehlivosti, toto 
spínání ventilátoru používám již 
čtvrtou sezonu k plné spokoje-
nosti. 
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