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TECHNIEK
Technisch bijpraten door Innovam

Visco-ventilator anticipeert op motortemperatuur

Intelligent koelen
De koelventilator met vis-

cokoppeling is bij trucks al

aardig ingeburgerd. Nieuw

is de toepassing van slim-

me elektronica, voor een

nóg constantere motor-

temperatuur.

De visco-ventilator is een temperatuurafhanke-
lijke, traploze ventilatorkoppeling die reageert
op de luchttemperatuur achter de radiateur. 
De visco-ventilator heeft een ventilatorzijde en
een aandrijfzijde. Ze zijn door een ‘vloeistofkop-
peling’ met elkaar verbonden. De koppeling
bestaat uit een voorraadkamer en een werkka-
mer. In de werkkamer bevindt zich een schijf
die door de motor wordt aangedreven. De voor-
raadkamer en de werkkamer zijn door een tus-
senplaat van elkaar gescheiden. Een veerbelaste
klep opent, als gevolg van het verbuigen van het
bimetaal, een boring in deze tussenplaat zodat
siliconenvloeistof vanuit de voorraadkamer in

de werkkamer kan stromen. Daar brengt de
vloeistof in nauwe spleten het toerental van de
door de motor aangedreven schijf over op het
koppelingshuis en dus op de ventilator. Van de
buitenste diameter van het koppelingshuis
wordt de siliconenvloeistof door een olieschra-
per weer naar de voorraadkamer teruggepompt.
Bij een bimetaalregeling neemt het ventilator-
toerental, en dus de mate van koeling, pas toe
als de temperatuur van de lucht achter de radia-
teur voldoende is gestegen. Het ventilatortoeren-
tal zal dus relatief laat toenemen.

Elektronica vervangt bimetaal
Bij de laatste generatie visco-ventilatoren is de
bimetaalregeling vervangen door een elektroni-
sche regeling. Het hydrodynamische proces
binnen de elektronisch geregelde ventilatorkop-
peling is identiek. Er is wel verschil in de bedie-
ning van de veerbelaste klep, daarvoor wordt
een elektromagneet toegepast. De elektromag-
neet is gelagerd op de aangedreven as en draait
dus niet mee. Binnenin het ventilatorhuis rea-
geert een ankerplaat op het magnetisch veld en
houdt zo de veerbelaste klep gesloten.

Constante motortemperatuur
De elektromagneet wordt aangestuurd met een
24 volt signaal vanuit een rekenapparaat. Let

wel, bij een lage temperatuur of als er minder
gekoeld hoeft te worden, is de elektromagneet
wél bekrachtigd. Als het rekenapparaat heeft
bepaald dat er meer gekoeld moet worden,
wordt de elektromagneet uitgeschakeld zodat
de klep geopend wordt door de veer. Bij het weg-
vallen van de spanning gaat de ventilator dus
maximaal koelen. 
De koelventilator wordt ook ingeschakeld op
het moment dat er een vloeistofgekoelde retar-
der wordt gebruikt. De mate van koeling loopt
nu voor op de temperatuurstijging. 
Door toepassing van de elektronica is het moge-
lijk geworden om vooruit te kijken en directer
te regelen. Hierdoor treden er minder schom-
melingen op in de motortemperatuur, ontstaat
een lager brandstofverbruik en vermindert de
geluidsproductie. ●
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Links de situatie bij uit-
geschakelde ventilator:
de elektromagneet is
bekrachtigd, het anker
aangetrokken, de vul-
boring gesloten (niet
ingetekend) en de uit-
stroomboring geopend.
Rechts een onbe-
krachtigde magneet,
het anker wordt gelost,
de vulboring geopend
en de uitstroomboring
gesloten.
Tekening: Behr
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Werkplaats-
diagnose
De werking van de elektromagneet is een-
voudig ‘statisch’ te controleren. Sluit de
elektromagneet aan op een spanning van
24 volt. Let daarbij wel op de polariteit,
de elektronica bevat namelijk een diode.
Bij in- en uitschakelen van de spanning
moet het bewegen van de ankerplaat
hoorbaar zijn.
Een dynamische controle gaat als volgt:
schakel de spanning uit en breng het
motortoerental op 2500 t/min. Na twee
minuten moet het maximum ventilator-
toerental van circa 2250 t/min bereikt zijn.
De ventilator is nu ingeschakeld.
Schakel vervolgens de spanning van 24
volt in. Binnen één minuut moet een ven-
tilatortoerental van 500 à 100 t/min
bereikt zijn. De ventilator is nu uitgescha-
keld.
Dit is een algemene richtlijn. Maak altijd
gebruik van de werkplaatsdocumentatie
voor een correcte diagnose. ●
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