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Do nového redak!ního roku vstupujeme 
s"!lánkem na#eho spolupracovníka Jana 
$nebergera. Pojednává o problematice, 
se kterou se asi setkáváte !ím dál !ast%ji, 
a"sice o"inteligentním dobíjení a jeho vlivu 
na &ivotnost akumulátoru a alternátoru.

Se systémem start/stop se dnes setkáme v!ka"dém nov#j$ím 
vozidle. Byl vyvinut, aby sni"oval spot%ebu v!m#%icím cyklu 
NEDC neboli!New European Driving Cycle, ozna&ujícím jízdní 
cyklus pro m#%ení spot%eby a emisí v laborato%i. Tuto metodiku 
v!roce 2018 nahradila WLTP neboli!Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure, skládající se z!WLTC (World 
Harmonized Light Duty Vehicle Test Cycle)!a!RDE (Real Driving 
Emissions),!tedy v druhém p%ípad# z jízd v reálném provozu.

V'robci tehdy zaregistrovali podstatn' rozdíl mezi skute&-
nou spot%ebou paliva a emisemi v!porovnání s!údaji, které 
chrlily laborato%e, a ve%ejnost doufala, "e reáln#j$í m#%ení 
povede automobilky k v#t$ímu rozumu. Ale p%esto od sys- !
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tému start/stop upu$t#no nebylo. (astá aktivace startéru je 
tak jednou z!p%í&in, pro& moderní auta ni&í baterie a mnoh-
dy i alternátory. Ale hlavní p%í&inou je nedostate&né dobíjení 
baterií kv)li systému inteligentního dobíjení. 

Deaktivace start/stop 
Smyslem inteligentního dobíjení je, aby alternátor odebíral 
minimální v'kon motoru. Tedy aby akumulátor nedobíjel 
p%i ustálené jízd# &i akceleraci a pot%ebnou energii doplnil a" 
p%i deceleraci. Samotn' start/stop m)"ete deaktivovat tla&ít-
kem na palubní desce, s!dobíjením je ale v#t$í starost. 

Spodní hranice dobíjení není pevná, závisí na nastavení 
v!%ídicí jednotce. Nap%íklad na na$í $kolní Scale 1,5 tsi jsme 
pomocí diagnostiky SVAG (SuperVAG) se studenty m#%ili na-
stavení spodní hranice, na kterou v'robce nechává spadnout 
nap#tí. Nam#%ili jsme 10,6 V (obr. "). Jde tedy o hluboké 
vybití, které by b#"n' olov#n' akumulátor nevydr"el. U n#j 
ji" p%i nap#tí pod 12,5 V!dochází k!sulfataci desek a jejich 
kroucení. 
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jak je patrné z!p"ipojen#ch fotografií (obr. ! a "), diodové 
v$nce alternátor% voz% i presti&ních zna'ek – zde alternátor 
z Hondy CRV 2.2 i-DTEC – b#vají zcela zni'ené, diody vlivem 
vysok#ch proud% doslova utavené. 

„Zni'ení diodov#ch v$nc% není nic neobvyklého,“ dodá-
vá zku(en# mechanik Michal Folk, jinak m%j b#val# &ák 
a!kamarád. Práv$ on mi zni'ené díly po oprav$ alternátoru 
hondy ukazuje. Vedle stojící Jeep Grand Cherokee 3.0 CRDi 
má stejnou závadu. Hondu Michal p"edal zp$t mechani-
kovi, kter# si opravu objednal s!tím, &e nov# akumulátor 
zakoupí jeho servis. Jen&e po t#dnu se s!nepojízdnou hondou 
vybavenou nov#m, ale vybit#m akumulátorem vrátil zp$t. 
Michal op$t demontoval alternátor a nechal jej zkontrolovat 
na zku(ební stolici. V$d$l, &e po v#m$n$ baterie je nutné ji 
nakódovat pomocí diagnostiky, aby se nastavil nov# nabíjecí 
re&im. Tedy to, co známe nap"íklad z!koncernov#ch model% 
aut – kdy v!gateway, kanál 19, zvolíte „adaptaci baterie“ a!na-
stavíte pot"ebná data. 

Tentokrát nám ani skv#l$  
Bosch ESI[tronic] nepomohl
Ale v!multizna'kové diagnostice Delphi Michal marn$ 
hledal, jak adaptovat. Ostatn$ pozd$ji nám ani skv$l# Bosch 
ESI[tronic] nenabídl mo&nost pot"ebné adaptace baterie 
u!Hondy CRV (obr. %). „Volal jsem i do servisu Honda, jejich 
technik "íkal, &e se u tohoto modelu nic neadaptuje,“ dále 
sd$loval Michal. 

Inteligentní systém se sna&í p"i deceleraci auta jeho baterii 
rychle dobít a dobíjecí nap$tí není obvykl#ch 14,5 V, které 
známe z!d"ív$j(ích model%, n#br& a& 16 V. Akumulátor je tak 
op$t pod extrémní zát$&í, jeho m"í&ky se mohou lámat a je 
nutné pou&ívat AGM nebo EFB baterie. Ty jsou na systém 
inteligentního dobíjení koncipovány, ov(em jen do ur'ité 
míry. Pokud necháte t"eba i po del(í, ale dravé jízd$ s!mini-
mem decelarací akumulátor vybit# na spodní mez, sulfatce 
desek jej m%&e zni'it.

Alternátory v potí&ích
Podobn$ dopadají dne(ní v#konné alternátory po snaze 
inteligentního systému akumulátor rychle dobít. Ostatn$, 

% V ESI[tronic] jsme adap-
taci nabíjení nenalezli.

' Hella Gutmann radí, jak 
s adaptací baterie Hondy 
CRV.

! + "  Zni!en" diodov" v#nec a upále-
né diody v$alternátoru z Hondy CRV 2.2 
i-DTEC jako následek enormní zát#%e p&i 
krátkodobém intenzivním dobíjení.

( Na na'í 'kolní Scale 1,5 tsi jsme 
pomocí diagnostiky SVAG (Super-
VAG) se studenty nam#&ili 10,6$V 
jako spodní hranici, na kterou v"-
robce nechává spadnout nap#tí.
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Pokra!ování p"í#t$

SVAG je pro koncernové vozy v!born!
Bylo pak zajímavé se podívat se studenty pomocí SVAG na 
hodnotu nap!tí na tlumen"ch sv!tlech na#í #kolní Scaly 
1,5$tsi, která je p%ednastavena v"robcem. Pomocí této v"bor-
né koncernové diagnostiky SVAG lze hodnoty zm!nit v$gate-
way 19, co& se alespo' pro zv"#ení spodní úrovn! nabíjecího 
nap!tí z prahové hodnoty 10,6 V jist! vyplatí. Zárove' tím 
deaktivujete start/stop, a to elegantn!ji ne& prost"m odpo-
jením proudového sníma(e na akumulátoru, kdy se zárove' 
vygeneruje chyba v$pam!ti závad (obr. " a #).

Záv$r
Co dodat na záv!r? Snad to, &e dnes si vysta(íme s$jednou 
dv!ma diagnostikami. Od roku 2023, kdy kon(í tzv. multi-
licen(ní v"jimka, nás zachrání jen p%ístup p%es rozhraní 
Pass Thru. Ale nebylo by dobré se vracet k$tomu, co minulo, 
a$&ijme s$vd!(ností za ka&d" nov" den. )

V!ci se z%ejm! ned!jí náhodn!, proto&e den p%edtím jsem byl 
u diagnostika Michala Kluga, co& je rovn!& m*j b"val" &ák, 
spl'ující kritérium slavného filozofa Platona, &e &ák má b"t 
chyt%ej#í svého u(itele. Zrovna %e#il podobn" p%ípad s$Hon-
dou CR 1.6, kde jist" servis m!nil alternátor i baterii. Maji-
telka vozu za pár dní po oprav! zaparkovala p%ed obchodem 
a pak u& nenastartovala. Tak k$Michalovi hondu p%itáhli. 
+e#ení mu poskytla a& diagnostika Hella Gutmann. Adap-
tace se provádí mechanicky a bez ní se v*z neobejde. Cel", 
jednoduch" postup je na obr. %. 

Halogenová sv$tla pot&ebují nap$tí
Ale zp!t k$Hond! CRV 2.2. P%ed adaptací alternátor nedobíjel, 
hodnota nap!tí 10,7 V$p%i zát!&i 13 A je dostate(n! v"mluvná 
(obr. '). Po adaptaci alternátor p%i$deceleraci nabíjel, p%i ak-
celeraci si udr&oval spodní hranici nap!tí na 12,1 V,$a to i p%i 
vysoké proudové zát!&i od spot%ebi(* v(etn! klimatizace. V"-
jimkou bylo spu#t!ní tlumen"ch (i dálkov"ch halogenov"ch 
sv!tel, na které management nabíjení okam&it! reagoval 
zv"#ením nap!tí na 14,1 V, p%esto&e proudová zát!& od sv!tel 
byla ni&#í ne& p%i p%edchozím chodu ostatních spot%ebi(*. 

Vzpomn!l jsem si ale na dávn" rozhovor s$profesorkou oboru 
optiky na ,VUT Praha -árkou N!mcovou, kdy jsme s$ní a$je-
jím man&elem Richardem, rovn!& profesorem na pr*myslo-
vé #kole v$Praze, rozebírali vliv nap!tí na svítivost a &ivotnost 
halogenov"ch &árovek. Hovoru tehdy asistoval Angli(an 
Simon, odborník na francouzská vína. Na takové hezké dny 
a$rozhovory (lov!k nezapomene…

Tak jsem -árce na ,VUT Praha zavolal a ona mi poslala graf 
a tabulku, které jsou p%ekvapující. P%i odchylkách od napá-
jecího nap!tí se u halogenov"ch &árovek m!ní sv!teln" tok, 
m!rn" v"kon, teplota chromati(nosti i doba jejich &ivotnos-
ti. Z$tabulky je patrné, &e sv!teln" tok . souvisí s$napájecím 
nap!tím U se t%etí mocninou, a tedy p%i nízkém nap!tí alter-
nátoru by sv!tla moc nesvítila. Tak&e d*vod, pro( si Honda 
nastavila p%i svícení nap!tí z$alternátoru na 14,1 V,$byl ob-
jasn!n. Naopak je to s$&ivotností – ta souvisí s$neuv!%itelnou 
(trnáctou mocninou nap!tí U. Proto nap%.$pokles napájecího 
nap!tí o pouh"ch 5 % p%inese prodlou&ení &ivotnosti na dvoj-
násobek (obr. (). 

' P!ed adaptací alternátor nedobíjel.

( Tabulka závislosti 
parametr" #árovek 
na napájecím nap$tí.

" + # Odpojením prou-
dového sníma%e na aku-
mulátoru se ulo#í záznam 
do pam$ti závad.




