SIMPLES E FACIL DE ENTENDER ESSE PROCESSO DE ARREFECIMENTO

Acompanhe neste tópico as dicas de manutenção e revisão do sistema de
arrefecimento.

Manter o motor na temperatura ideal de funcionamento é tarefa que, se não
cumprida rigorosamente, pode trazer sérios prejuízos para o motorista, ainda mais
de veículos comerciais, que usam o veículo como instrumento de trabalho. Por isso
é mais do que essencial realizar as manutenções preventivas no sistema de
arrefecimento do motor, responsável por esse trabalho.

Além de dissipar o calor, o sistema mantido em ordem auxilia na redução de
consumo de combustível e das emissões de fumaça preta, pois devido ao
gerenciamento eletrônico do motor, as mudanças de temperatura acabam
alterando a quantidade de combustível injetado e do momento de injeção. A própria
queima do combustível e o atrito das peças internas geram calor, mais um motivo
para que a temperatura seja ideal.
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Os componentes que fazem parte do sistema são: radiador, ventilador, bomba
centrifuga válvula termostática, defletor de ar, mangueiras, sensores, líquido de
arrefecimento e reservatórios. Em caminhões, é utilizado ainda uma embreagem
viscosa entre a hélice e a bomba que diminui a velocidade da hélice com
temperaturas menores. A tampa do radiador também é importante para o sistema,
pois possui válvulas para controle da pressão e depressão do sistema.

O funcionamento do sistema depende de uma bomba centrífuga, que provoca a
circulação do líquido de arrefecimento pelo conjunto. Antes de atingir a
temperatura normal de funcionamento, a válvula termostática impede a passagem
do líquido para o radiador. Á medida em que a temperatura vai se elevando, a
válvula se abre e permitindo a passagem do líquido. Quando a temperatura chega
ao valor ideal, entre 72 / 83 °C a válvula é aberta totalmente.
Esse líquido quente do bloco do motor vai sendo empurrado para o radiador que
tem a função de concentrar e refrigerar o mesmo. Levando em conta que o liquido
quente vai saindo do bloco para o radiador, automaticamente o liquido que este
armazenado no radiador esta frio, e acaba concentrando no bloco do motor. Esse
processo é sucessivamente o tempo todo a partir do funcionamento do motor.
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A pressão o volume do sistema aumenta sempre que a temperatura do líquido é
elevada. Essa pressão é controlada pela válvula da tampa do reservatório de
expansão. Enquanto o controle da temperatura é realizado por meio da válvula
termostática, que monitora ainda o fluxo de líquido para o radiador. Feito esse
processo corretamente, entra em funcionamento a embreagem viscosa. A sucção
de ar da hélice faz com que, esse ar da temperatura ambiente provocada pelo
aquecimento do liquido do sistema de arrefecimento, faz com que o bí-metal
centralizado na embreagem viscosa venha fazer abertura da válvula da viscosa
entrando assim em funcionamento elevando o rpm da viscosa/hélice a rpm do
motor.
Resfriado líquido do radiador, a válvula da viscosa se fecha deixando livre a hélice
até o próximo ciclo de transferência do líquido. Vale lembrar que cada veículo tem
uma válvula termostática de temperatura diferente. A embreagem viscosa para
cada modelo é feita conforme demanda o fabricante.

Manutenção
O primeiro e mais importante passo da manutenção do sistema de arrefecimento é
manter o líquido devidamente aditivado e no nível adequado, para evitar
principalmente a corrosão das peças internas.

O recomendado é que o sistema seja verificado de acordo com as instruções do
fabricante do veículo. Vale lembrar que os veículos comerciais trabalham com
prazos de manutenção distintos de acordo com as aplicações. É essencial que a
proporção de aditivo na água que circula seja correta também seguindo a
aplicação.
O líquido é importante, mas outros componentes devem ser verificados. Inspecione
se não há ressecamento e deformações nas mangueiras, em seguida, faça o teste
do sistema de arrefecimento com a bomba manual para saber a pressão de
trabalho e identificar possíveis vazamentos.
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Não esquecer conferir as condições da tampa reservatório do sistema de
arrefecimento. Instale a tampa no analisador com o adaptador, mergulhe o
conjunto num recipiente com água. Acione a bomba manual com movimentos
lentos e verifique a pressão indicada no manômetro, veja se a tampa perdeu a
carga das molas. Cheque também os valores de referência da abertura da válvula
de sobre pressão, que variam de acordo com o modelo.

Para substituir o líquido de arrefecimento
Em primeiro lugar, o técnico deve escoar o sistema, sem esquecer que a
temperatura do líquido deve ser obrigatoriamente de 50º C.
1) Remova a tampa do bocal de abastecimento, no reservatório de compensação
ou radiador.
2) Em seguida, solte a braçadeira e remova a mangueira da parte inferior do
radiador.
3) Agora, abra o bujão de escoamento no bloco do motor e o bujão do radiador
para coletar o líquido.
4) Na hora de eliminar o líquido de arrefecimento, não esquecer fazer o descarte
correto para não prejudicar o meio ambiente.

Para abastecer o sistema
5) Reinstale novamente o bujão no bloco do motor e o bujão no radiador.
6) Agora, recoloque a mangueira do radiador.
7) Prepare o líquido de arrefecimento em um recipiente à parte. A mistura deve ser
homogênea. Faça o controle da concentração da mistura com um densímetro.
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8) Reabasteça o sistema até a referência de nível máximo do reservatório de
compensação.
9) Para finalizar, encaixe a tampa do bocal de abastecimento no radiador. Cuidado
para utilizar a aplicação adequada para determinado veículo.

Muito cuidado
O líquido de arrefecimento do motor funciona em alta temperatura e pressão,
portanto, cuidado ao abrir a tampa. Se precisar remover a tampa quando a
temperatura estiver acima de 90 °C utilize um pano para cobrir e girar até o 1º
estágio. Somente depois de deixar escapar o vapor, o técnico pode retirar a tampa
por completo. Não esquecer usar luvas e óculos de proteção.

Atenciosamente;
Heliel A. Lima
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