VENTILOVÉ
ROZVODY MOTORU

PRODUKTY
Role ventilových rozvodů motoru
Systém ventilových rozvodů synchronizuje pohyb klikové hřídele a vačkových hřídelí. Ovládá ventily synchronně
s písty a zajišťuje, aby se písty a ventily nesetkaly. V některých případech systém ventilových rozvodů motoru
pohání také vstřikovací a vodní čerpadlo. Systém ventilových rozvodů hraje rozhodující roli pro hladký chod
motoru vozidla. Kvalita komponentů používaných v systému ventilových rozvodů musí být velmi vysoká, aby
nedošlo k vážným poruchám motoru.
Systém ventilových rozvodů je tvořen různými komponenty:
• Napínáky a/nebo napínací kladky
• Rozvodový(é) řemen(y) nebo synchronní řemen(y)
PERFORMANCE

An engine timing system equipped with quality parts is the key to optimal performances and customer satisfaction.

Různé typy napínáků
Napínáky jsou speciálně navrženy tak, aby zajistily spolehlivý provoz systému. Jejich konstrukce zaručuje
nejkompaktnější konfiguraci; servisní životnost těchto komponentů je mimořádně dobrá díky použití speciálně
konstruovaných ložisek a vhodných maziv.
Napínáky jsou určeny k regulaci a udržování napnutí řemenu. Napínáky mohou být mechanické nebo
automatické; viz «Hydraulické napínáky».
Napínací kladka zajišťuje správné nastavení řemenu a zvyšuje úhel opásání řemenu na hnacích řemenicích.

Hydraulické napínáky
Společnost NTN-SNR je lídrem ve vývoji a výrobě hydraulických napínáků pro OEM. Tento typ napínáku lze
použít v systému napínáku řemenu i řetězu. Tento typ napínáku používá systém hydraulického válce složený z
několika dílů, včetně pružiny a kovového krytu. Olej použitý v hydraulických napínácích musí odolávat velkým
změnám teploty.
Výhody hydraulických napínáků:
• Perfektní nastavení napnutí řemenu
• Optimální absorpce změn napnutí
• Odolnost vůči teplotním změnám
• Vysoká servisní životnost
• Snížená hladina hluku
POKYN: Při montáži hydraulického napínáku by měl být pojistný kolík
vyjmut až po dokončení montáže, nikdy dříve. Hydraulické napínáky
nelze nastavit na dílenském stole, napínáky lze nastavit do základní
polohy pouze pomocí lisu ve vertikální poloze, píst musí být pomalu
stlačován po dobu několika minut.
Viz TechInfo na adrese www.ntn-snr.com

Rozvodový řemen
Většina vozidel je v současnosti vybavena ozubeným rozvodovým řemenem. Rozvodový řemen je kritickým
komponentem, který řídí otevírání ventilů vačkovou hřídelí, a zajišťuje tím přesnou synchronizaci ventilového
rozvodu motoru. Porucha řemenu může způsobit, že se písty setkají s ventily, a to způsobí katastrofické
poškození motoru.
Systém s ozubeným rozvodovým řemenem je nejčastěji používaným systémem
u moderních vozidel.
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STRUKTURA ŘEMENU:
Řemen se skládá z několika různých vrstev materiálů:
1. Pryžová směs pro záda řemenu
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2. Kord ze skelného vlákna pro větší odolnost proti protažení
3. Vrstva proti oděru
4. Pryžová směs pro zuby
Používají se vyztužené řemeny nebo řemeny typu HT vyrobené z Teflonu nebo Kevlaru, které
odolávají stále vyššímu namáhání a mají zvýšenou životnost. Výběr řemenů NTN-SNR je určen
technickými řešeními, které vyžadují příslušní OEM. S řemenem musí být pečlivě manipulováno a
nesmí se ohýbat, protože to může způsobit, že se přelámou skelná vlákna uvnitř řemenu.

Vodní čerpadlo – komponent, který nikdy nesmíme přehlížet
Vodní čerpadlo zajišťuje cirkulaci chladicí kapaliny chladicím systémem motoru. Chladicí kapalina protéká
motorem do chladiče, kde je chlazena proudem vzduchu z přední části vozidla. Po ochlazení je kapalina
recirkulována kolem chladicího systému motoru. Termostat v systému chlazení motoru pomáhá udržovat motor
v optimální provozní teplotě. Vodní čerpadlo může být poháněno buď rozvodovým řemenem nebo řemenem
pohonu přídavných agregátů (například u motorů s rozvodovým řetězem) přes řemenici klikové hřídele.
Jde o komponent, který je vystaven opotřebení; porucha vodního čerpadla může způsobit katastrofické
poruchy motoru několika způsoby:
Netěsnost: Přehřátí motoru

Porucha: Přetržený rozvodový řemen (závažné poškození motoru)
Opotřebení: Nadměrné opotřebení řemenu

Společnost NTN-SNR má zkušenosti pro OEM:

V našich závodech se vyrábí každý rok více než 1 milion ložisek vodních čerpadel.
Ložiska vodních čerpadel mají specifickou konstrukci NTN-SNR.
Společnost NTN-SNR je partnerem hlavních výrobců vozidel a vodních čerpadel.

Těleso čerpadla je vyrobeno
z hliníku, litiny nebo
kompozitní slitiny.

Ložisko má v závislosti na
zatížení 2 řady kuliček nebo 1
řadu kuliček + 1 řadu válečků
Je možné použít ozubenou řemenici
nebo hladkou řemenici. Tato řemenice
je v závislosti na aplikaci poháněna
rozvodovým řemenem nebo řemenem
pro pohon pomocných agregátů.

Oběžné kolo je vyrobeno z
kompozitu z oceli a litého kovu.
Chlazení motoru závisí především
na průměru nebo počtu lopatek na
oběžném kole.

Těsnění
Těsnění je nejohroženějším dílem
vodního čerpadla, protože zajišťuje
utěsnění mezi rotující hřídelí a
stojícím tělesem čerpadla, což
způsobuje opotřebení těsnění.

TRH
Řada produktů společnosti NTN-SNR pro motor
Společnost NTN-SNR nabízí svým zákazníkům přibližně 3000 produktů pro motor, což je jeden z
nejkomplexnějších sortimentů na trhu náhradních dílů pro OEM a OEM aftermarket. Skládá se z jednotlivých
jednotek (napínáky, napínací kladky, hydraulika) a sad pokrývajících celou řadu aplikací u vozidel.

Kompletní sortiment náhradních dílů pro všechny produkty
ventilového rozvodu.

Rozvody
Sady pro ventilové
rozvody

Napínáky/napínací
kladky

Sady pro ventilové
rozvody s vodním
čerpadlem

Systémy
pohonu
přídavných
agregátů

Alternátorové
volnoběžky
Řemeny (drážkové/s
lichoběžníkovými zuby)

Ložiska
klimatizace
Napínáky/
napínací kladky

Řemenice
klikové hřídele

#PERFORMANCEINSIDE
Trh systémů ventilových rozvodů motoru je velmi dobře zavedený a konkurenceschopný s 20 miliony kladek,
napínáků řemenů a sad prodávaných každý rok v Evropě.
Řada produktů pro systém ventilového rozvodu od společnosti NTN SNR je zaměřena na výkon a dlouhou
životnost. To se odráží v řadě různých projevů:
• Záruka optimálního výkonu motoru.
• Trvale vysoká kvalita dává produktům delší servisní životnost pro větší spokojenost zákazníků
TRENDY:

• Delší servisní životnost znamená nižší servisní náklady, např.: 1.6 HDI (DV6) 240 000 km nebo 10 let
• Snížení průměrného počtu km/mil za rok: 12 000 km/ 7500 mil
• Mírné zvyšování vozového parku od roku 2008

• Zvýšení počtu v současnosti používaných systémů ventilového rozvodu

Napínáky a napínací kladky (GT-GE)

Jako zavedený výrobce pro OEM, který je obzvláště
znám svými hydraulickými napínáky, využívá společnost
NTN-SNR veškeré své odborné znalosti a kvalitu pro
prvovýbavu v nabídce pro trh náhradních dílů a její
spolehlivé produkty jsou součástí firemní filozofie
#PERFORMANCEINSIDE.
V souladu se specifikacemi výrobců vozidel zahrnují
napínáky a napínací kladky své upevňovací díly (matice a
šrouby), pokud to příslušná aplikace vyžaduje. Napínáky a
napínací kladky jsou opotřebitelné díly, které jsou vystaveny
stále se zvyšujícímu namáhání. Z tohoto důvodu doporučuje
společnost NTN-SNR pravidelnou kontrolu těchto dílů.
Zadřený nebo poškozený napínák nebo napínací kladka
může způsobit předčasné opotřebení nebo přetržení
řemenu, což by mohlo vést k závažnému poškození
motoru.
Napínáky a napínací kladky by měly být vyměňovány
současně s rozvodovým řemenem a výměnu těchto dílů by
měl vždy provádět profesionální mechanik tak, aby výměna
odpovídala doporučením výrobců vozidel.
Sady pro ventilové rozvody (KD)

Sady rozvodového řemene společnosti NTN-SNR
obsahují všechny komponenty potřebné pro správnou
výměnu systému rozvodového řemene: napínáky,
napínací kladky, řemeny a upevňovací díly.
Řada sad rozvodových řemenů společnosti NTN SNR
nyní pokrývá přibližně 98 % všech v současnosti
používaných vozidel.
Proč používat sady rozvodových řemenů?

•Z
 aručují, že pro opravu budou k dispozici všechny díly
potřebné pro opravu a vylučují riziko objednání
nesprávných dílů.
•Z
 aručují úsporu skladovacích prostorů: všechny díly
jsou uloženy v jednom boxu.

•Z
 aručují, že všechny díly pocházejí od stejného
dodavatele a mají stejnou kvalitu.
Sady rozvodového řemene s vodními čerpadly (KDP)

Vzhledem k tomu, že i vodní čerpadla jsou opotřebitelným
dílem, měli by je mechanici vyměňovat jako preventivní
opatření při údržbě systému ventilového rozvodu.
Společnost NTN-SNR nyní nabízí řadu sad rozvodových
řemenů obsahujících vodní čerpadlo.

Sady rozvodových řemenů s vodním čerpadlem (KDP)
pokrývají všechny hlavní aplikace, v nichž je vodní
čerpadlo poháněno systémem ventilového rozvodu
motoru.

KNOW-HOW VÝROBCE
Kvalita NTN-SNR
Společnost NTN-SNR si je mimořádně vědoma požadavků na kvalitu produktů, které nabízí svým zákazníkům.
To se odráží v řadě různých projevů:
• Použití stejně náročných norem pro trh automobilových náhradních dílů, jaké jsou použity v oblasti prvovýbavy
• Dodání všech potřebných komponentů (šrouby, matice, podložky, vzpěry ...) pro opravu systému rozvodů motoru podle pokynů a specifikací výrobce
• Využití odborných znalostí a know-how k provádění odborné analýzy a testování všech svých produktů
• Dodávky pouze produktů z výroby pro prvovýbavu nebo v kvalitě pro prvovýbavu

PROČ ZVOLIT PRODUKTY NTN-SNR?
#PERFORMANCEINSIDE existuje pro naše zákazníky v rámci slibu společnosti:
• Společnost NTN-SNR je dodavatelem OEM všem hlavních evropských a asijských výrobců vozidel. Společnost
NTN vyrábí napínáky pro systémy ventilových rozvodů a důležité díly v Japonsku a Německu. Od roku 2006
vyrábí společnost NTN ročně průměrně 12 milionů napínáků. Společnost NTN je tedy nezpochybnitelným
specialistou na mechanické a hydraulické napínáky.
• Velký sortiment náhradních dílů obsahující produkty pro prvovýbavu nebo produkty v kvalitě prvovýbavy. Řada
nyní pokrývá 98 % všech vozidel na současných silnicích.
• Kompletní sady zahrnují všechny komponenty potřebné pro správnou a spolehlivou opravu.

Nagano Works (Nagano, Japan)

