Projekt palubný teplomer oleja motora,
tlakomer oleja motora a voltmeter.
Popis
Voltmeter sa pripája na palubnú sieť (12V rozvod, ukostrený mínus pól) vozidla.
Teplomer oleja motora pozostáva zo snímača teploty oleja a samotného zobrazovača (popis bude
samostatne). Snímač teploty oleja je na namontovaný priamo v olejovej vani motora. V mojom prípade
som ho umiestnil namiesto výpustnej skrutky oleja. Výpustná skrutka je M12x1,25, takže nechal som
si vyrobiť medzikus pre snímač teploty oleja. V najbližšom čase ho premiestnim na bočnú stranu
olejovej vane so zachovaním pôvodnej výpustnej skrutky oleja a to hlavne z priestorových dôvodov.
To bude znamenať vymontovať celú oceľovú vaňu oleja, vytvoriť otvor pre snímač teploty oleja
s následným zavarením matice pre daný snímač a jej opätovné namontovanie. V mojom prípade je to
M10x1. Snímač teploty oleja je VDO 150°C typ 323-801-009-003D, http://www.vdoinstruments.com/sensors/temperature-sensors-switch/temperature-sender-300-deg-f-150-deg-c-m10x1-801-93.html

Snímač teploty

Tlakomer oleja motora pozostáva zo snímača tlaku oleja (baroskop) a samotného zobrazovača
(popis bude samostatne).

Baroskop

Snímač tlaku oleja je na namontovaný priamo v bloku motora a to v mieste pôvodného (závit 1/8-28
BSP) snímača tlaku oleja - kontrolka tlaku oleja. Aby bola zachovaná pôvodná funkcia kontrolky tlaku
oleja, musel som si nechať vyrobiť medzikus (existujú aj hotové od renomovaných výrobcov avšak
žiaden z nich mi pre môj typ motora 1KD-FTV 3.0 D-4D 120/122/127/140kW nepasoval), ktorý sa
namontuje do bloku motora a na druhej strane je možné namontovať baroskop a pôvodný snímač
tlaku oleja - kontrolka tlaku oleja.

Medzikus pred montážou do bloku motora

Samotný medzikus a pôvodný snímač tlaku oleja do medzikusu doťahujeme momentom 15Nm a na
závity je dobré použiť lepidlo THREE BOND 1344 alebo LOCTITE 242 apod. V prípade, že sa použije
baroskop s vývodom (WK) pre kontrolku tlaku oleja, nie je potrebný medzikus a ani pôvodný snímač
tlaku oleja – kontrolka tlaku oleja. V tomto prípade treba nájsť len baroskop, ktorý ma závit 1/8-28
BSP. Baroskop som použil od VDO typ 360-081-029-012K http://www.vdoinstruments.com/sensors/pressure-sensors-switches/pressure-sender-150-psi-1-8-27npt-29-12.html
s pracovným rozsahom merania tlaku 0-10bar, závit 1/8-27 NPTF, doťahujeme max. 18Nm.

Medzikus namontovaný do bloku motora aj s príslušenstvom

Zobrazenie údajov
Originálne budíky VDO som vôbec nemal v pláne použiť a to z určitých dôvodov: veľké rozmery, slabá
grafika a zobrazujú iba jediný údaj pre ktorý sú určené.
V tomto prípade som použil OLED modul pre ktorý som si vytvoril vlastný softvér, ktorý mi dáva
možnosti krajšieho a účelnejšieho zobrazenia nameraných údajov.
Pre voltmeter: základné analógové meranie napätia palubnej siete v rozsahu 8V až 16V s možnosťou
grafického zobrazenia priebehu v čase.
Pre teplomer oleja motora: základné analógové meranie teploty oleja motora v rozsahu 50°C až
150°C (180°C) s možnosťou grafického zobrazenia priebehu v čase.
Pre tlakomer oleja motora: základné analógové meranie tlaku oleja motora v rozsahu 0 až 10bar
s možnosťou zmenu meranej veličiny (bar, PSI, kg/cm2, kPa) a samozrejme grafického zobrazenia
priebehu v čase.
Na zobrazenie nameraných údajov som použil 3ks display uOLED-128-G2 s podpornou doskou
vstupov a príslušným vlastným softvérom.

Ukážky obrazoviek OLED zobrazovačov pre teploty oleja, tlak oleja a voltmetra.

