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Jacek FILIPOWICZ 

CZAS I METODY ROZGRZEWANIA SILNIKA 
SPALINOWEGO W ASPEKCIE ZU�YCIA  

JEGO ELEMENTÓW  

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru czasu rozgrzewania silnika spalinowego w warunkach 

zimowych przy ró�nych parametrach pracy oraz ich krótk� analiz�. Autor rozwa�a  aspekty 
eksploatacyjne rozgrzewania silnika i wpływu tego zjawiska na fizyk� działania elementów i 
podzespołów  w pocz�tkowej fazie jego pracy.  

WST�P 
W eksploatacji pojazdów samochodowych nap�dzanych silnikami spalinowymi głównym 

problemem u�ytkowników jest ograniczenie  zu�ycia paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz 
zwi�kszenie niezawodno�ci eksploatacyjnej, czyli parametrów maj�cych bezpo�redni wpływ  
na koszty eksploatacji. Rozwój ochrony �rodowiska i wzrost wymogów ekologicznych oprócz 
wymienionych czynników, ograniczył parametry eksploatacji  maj�ce bezpo�redni lub 
po�redni wpływ na �rodowisko naturalne. Ograniczanie wpływu pojazdów na otoczenie nie 
zawsze idzie w parze z wymogami i warunkami jakie powinny towarzyszy� prawidłowemu 
u�ytkowaniu pojazdu z punktu widzenia jego poprawnej pracy i niezawodno�ci. W artykule 
przedstawiono  analiz� problemu czasu rozgrzewania silnika spalinowego w aspekcie wpływu 
tego procesu na elementy silnika, które s� szczególnie nara�one na zu�ycie, przy 
jednoczesnym zwróceniu uwagi na problem ochrony �rodowiska. Przedstawione  zostały  
wyniki przeprowadzonych bada� czasu rozgrzewania silnika, przy ró�nych parametrach 
pracy, w naturalnych zimowych warunkach eksploatacji . 

Dane obsługowe  wielu firm samochodowych, jak równie� publikacje motoryzacyjne 
zalecaj� brak wymogu rozgrzewania zimnego silnika na postoju lub wr�cz wymagaj� ruszania 
w kilka sekund po uruchomieniu pojazdu. Uzasadnieniem takich rygorów post�powania  jest 
szybsze osi�gniecie przez elementy silnika pracuj�cego pod obci��eniem wymaganej 
temperatury pracy oraz mniejsze zu�ycie paliwa. Twierdzenie jest oczywi�cie słuszne z 
punktu widzenia teorii eksploatacji ale czy sprawdzone przy ró�nych parametrach pracy 
silnika ? 

 Powodów  takich zalece�, acz cokolwiek słusznych, nale�y doszukiwa� si� głównie w 
działaniach ochrony �rodowiska. Silnik pojazdu szybciej rozgrzany krócej emituje szkodliwe 
substancje spalania, ruszenie od razu nie kondensuje spalin w jednym miejscu oraz nie ma 
bezproduktywnego zu�ycia paliwa podczas rozgrzewania na postoju.  
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Zalecenia tego typu nie zwracaj� jednak uwagi u�ytkowników na problem zu�ycia 
elementów silnika, jak równie� na sam aspekt pracy silnika, które nie s� bez znaczenia  
podczas procesu  eksploatacji pojazdu. Czy s� to zalecenia maj�ce na celu wył�cznie ochron�
�rodowiska czy te� inny ukryty cel - dowodów nie ma. 

1. STRATY CIEPLNE SILNIKA SPALINOWEGO  
Według ró�nych �ródeł do 40 % ciepła dostarczonego do silnika zamieniane jest na 

efektywn� prac� mechaniczn� a co za tym idzie na moc efektywn�. Pozostałe ciepło 
wytworzone przez silnik, w zale�no�ci od chwilowej i rzeczywistej sprawno�ci jest tracone.  
     Bilans cieplny  rozkładu ciepła mo�na przedstawi� za pomoc� równa�[1]: 

Qd  = Qe + Qch + Qw +  Qns + Qot

gdzie:     Qd - całkowita ilo�� ciepła doprowadzona do silnika (100%),  
Qe - ilo�� ciepła zamieniona na prac� u�yteczn�, tzw. ciepło u�yteczne (ok. 30%),  
Qch - ilo�� ciepła odprowadzana do czynnika chłodz�cego, tzw. strata chłodzenia 
         (ok. 30%),  
Qw - ilo�� ciepła odprowadzana ze spalinami, tzw. strata wylotowa (ok. 15 %),  
Qns - ilo�� ciepła tracona na skutek niezupełnego i niecałkowitego spalania, tzw.   
        strata spalania,  
Qot - ilo�� ciepła oddana do otoczenia bez po�rednictwa czynnika chłodz�cego,  
        tzw. strata do otoczenia (Qns + Qot ok. 25%). 

Parametry strat w bilansie cieplnym mo�na wyznaczy� za pomoc� poni�szych zale�no�ci. 
• Ciepło dostarczone do silnika tracone w efekcie chłodzenia. 
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gdzie:  Gch - masowe nat��enie przepływuczynnika chłodzacego w [kg/s], 
  c - ciepło wła�ciwe czynnika chłodzacego w [kJ/kgK],    
Tchd  - �rednia temperatura czynnika chłodzacego na dolocie w [K], 

 Tchw -  �rednia temperatura czynnika chłodzacego na wylocie w [K], 
  

• Strata wylotowa – ciepło tracone  z gazami spalinowymi. 
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gdzie: Msp - masa spalin powstała ze spalenia 1 kg paliwa w [kg/kg], 
  Ge - sekundowe zu�ycie paliwa w [kg/s], 
  Csp - �rednie molowe ciepło wła�ciwe spalin w zakresie T0 do Tw [kJ/kgK], 
  Tw – �rednia temperatura spalin uchodz�cych z silnika w [K], 
  T0 – temperatura otoczenia w [K]. 

• Strata ciepła na skutek niepełnego spalania i starat do otoczenia. 
Straty spalania to ciepło tracone na skutek niezupełnego spalania paliwa, natomiast straty 

do otoczenia stanowi� tzw. reszt� bilansu. Składniki Qns i Qot cz�sto wyznaczane s� ł�cznie  
po obliczeniu pozostałych składników. 
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Z analizy składników bilansu cieplnego wynika, i� cz��� ciepła doprowadzanego do 
silnika nie wpływa na podnoszenie temperatury silnika i jest wydalana do otoczenia. Trudna 
do okre�lenia jest  ilo�� ciepła tracona na skutek niezupełnego i niecałkowitego spalania oraz 
strat do otoczenia, które obejmuje nieuchwytne ciepło wypromieniowane lub oddane na 
zewn�trz, bez udziału płynów chłodz�cych (olej, płyn chłodniczy) na skutek  przewodzenia 
elementów silnika i wydzielaj�ce si� podczas tarcia w mechanizmach silnika.  

2. POMIARY CZASU ROZGRZEWANIA SILNIKA 
Pomiary czasu rozgrzewania silnika wykonywane były w warunkach zimowych w 

temperaturze otoczenia od minus 100C. Do pomiarów posłu�ył samochód osobowy z 
silnikiem benzynowym o pojemno�ci 1500 cm3. Pomiar wykonywany był przy pomocy 
elektronicznego miernika temperatury z czujnikiem zamontowany w małym obiegu cieczy 
chłodzacej silnika. Odczytu temperatury i czasu dokonywano we wn�trzu pojazdu. Podczas 
pomiarów nie u�ywano nawiewu ciepłego powietrza do wn�trza pojazdu aby nie dochodziło 
do dodatkowego schładzania płynu chłodniczego. Dodatkowo wykonywany był pomiar 
temperatury we wn�trzu komory silnikowej w przestrzeniach oddalonych o około 10 cm od 
nagrzewaj�cych si� elementów silnika. 

Plan pmiarów obejmował czas rozgrzewania silnika w seriach rano i wieczorem przy 
całkowitym schłodzeniu silnika do temperatury otoczenia równej –10 0C. Ka�dy z pomiarów 
powtarzany był trzykrotnie. 

Serie obejmowały nastepuj�ce warunki czasu rozgrzewania: 
– bieg jałowy – obroty w zakresie 850 – 1000 obr/min,
– bieg jałowy – stałe obroty, 2000 obr/min, 
– bieg jałowy – stałe obroty, 3000 obr/min 
– jazda miejska z normalnym obci��eniem i �redni� predko�ci� ok.40 km/h. 

  

Rys. 1. Wyniki pomiarów  czasu rozgrzewania  benzynowego silnika spalinowego

	ródło: pomiary własne 

Jak wida� z wyników pomiarów (rys 1) najdłu�szy czas rozgrzewania silnika zachodzi na 
biegu jałowym silnika przy wolnych obrotach z najni�szego zakresu. Dalsze pomiary 
pokazały ciekawe zale�no�ci wskazuj�ce, i� rozgrzewanie silnika na biegu jałowym ale z 
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podwy�szonymi obrotami do 2000 obr/min, niemal�e zrównowa�yło czas rozgrzewania z 
pomiarem prowadzonym przy je�dzie miejskiej. Natomiast czas wzrostu temperatury silnika  
przy obrotach 3000 obr/min jest znacznie krótszy od pozostałych pomiarów. 

Równocze�nie z pomiarami czasu rozgrzewania silnika notowana była temperatura 
otoczenia silnika w komorze silnikowej przy temperaturze zewn�trznej –10 0C. Wyniki 
pomiarów, wykonywanych wg. wcze�niejszych zało�e�, wskazuj�, �e od pocz�tkowej 
temperatury wynosz�cej -10 0C do temperatury pracy silnika równej 94 0C zanotowano 
podczas pomiarów na postoju w przestrzeni silnikowej, temperatur� maksymaln� wynosz�c�
ok. 20 0C. W czasie jazdy ci�gły pomiar w/w temperatury wykazał tylko nieznaczny  jej 
wzrost w zakresie od –5 do 0 0C.  

Skrajne pomiary: 
– najdłu�szy czas rozgrzewania silnika – bieg jałowy z obrotami ok. 900 obr/min. 
– najkrótszy  czas rozgrzewania silnika – bieg jałowy z obrotami 3000 obr/min. 

Przedstawione wyniki pokazuj�, i� krótszy czas rozgrzewania silnika niekoniecznie musi 
odbywa� si� podczas jazdy z obci��eniem. Pomiary wykazały, �e podniesienie obrotów 
silnika do 2000 obr/min na biegu jałowym niemal zrównuje czas rozgrzewania z czasem 
podczas jazdy w warunkach miejskich. Istotnym elementem w problemie rozgrzewania 
silnika  jawi si� równie� schładzanie silnika i oleju, podczas ruchu pojazdu, opływaj�cym 
powietrzem i usuwanie z przestrzeni silnikowej poduszki powietrznej wytwarzanej przez  
rozgrzewajace si� elementy silnika. Ró�nica w temperaturze przestrzeni silnikowej podczas 
jazdy i postoju si�ga, wg przeprowadzonych pomiarów, 250C  przy temperaturze  otoczenia 
 –100C. 

Wyniki eksperymentu dowodz� �e warto�� strat ciepła zale�y od warunków 
eksploatacyjnych, konstrukcji silnika i pojazdu oraz �e straty chłodzenia malej� ze wzrostem 
pr�dko�ci obrotowej silnika, wskutek skrócenia czasu zetkni�cia gor�cych gazów ze 
�ciankami cylindra i elementami silnika. 

Wniosek wynikaj�cy z bilansu energetycznego, ł�czony ze wzrostem pr�dko�ci obrotowej 
silnika oznacza, �e cz��� paliwa  zu�ywanego na zwi�kszone obroty  podnosi bezpowrotnie: 
– straty wylotu nie podnosz�c w ten sposób temperatury silnika, 
– straty niecałkowitego spalania (tym wi�ksze im bardziej nie dogrzany silnik), 
– straty do otoczenia bez po�rednictwa czynnika chłodz�cego. 

Opó�nienie dogrzewania silnika pochodzi równie� od czynników chłodz�cych elementy 
silnika takich jak: płyn chłodniczy, olej silnikowy oraz chłodzenie opływaj�cym zimnym 
powietrzem.  

Nale�y zwróci� uwag�, �e wpływ tych czynników na wzrost temperatury silnika znacznie 
ro�nie podczas ruchu pojazdu, co zaprezentowały przeprowadzone pomiary 

3. PRACA SILNIKA NA BIEGU JAŁOWYM  I  Z OBCI��ENIEM 
Z praktyki eksploatacyjnej rozgrzewania silnika spalinowego w warunkach niskich 

temperatur wynika szybsze osi�ganie przez silnik temperatury pracy podczas ruchu z 
obci��eniem. Nasuwa si� pytanie: dlaczego tak si� dzieje i czy ten proces szybszego 
dogrzewania nie poci�ga za sob� ujemnych skutków dla elementów  silnika. 

Nale�y stwierdzi�, �e w bardzo zimnym silniku podczas pocz�tkowej pracy wyst�puj�
znaczne wewn�trzne opory ruchu oraz zapotrzebowanie na zwi�kszon� dawk� paliwa w 
czasie, dodatkowo zwi�kszone oporami ruchu pojazdu. spowodowanymi zimnymi w�złami 
tarcia, niedostateczn� ilo�ci�  oleju o niewła�ciwej temperaturze w pocz�tkowej fazie pracy 
silnika, spowodowanego czasem pełnego doj�cia oleju silnikowego do najdalej poło�onych 
elementów w układzie smarowania. 

Podczas rozruchu i pocz�tkowej pracy zimnego silnika w�zły tarcia pozbawione s�: 
– wymaganej ilo�ci oleju, 
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– oleju pod wła�ciwym ci�nieniem, 
– oleju o odpowiedniej temperaturze. 

Nauka o procesach tarcia wyra�nie stanowi, �e elementy maszyn nara�one s� na 
szczególne zu�ycie przy: 
– niedostatecznym smarowaniu lub jego braku, 
– niewła�ciwej temperaturze pracy, 
– nierównomiernej pracy, 
– przeci��eniach, 
– obci��eniach dynamicznych, 
– drganiach i rezonansie. 

 Szczególnie nara�one na prac� w wy�ej wymienionych warunkach s� elementy silnika 
pracuj�ce tarciowo w ruchu wiruj�cym i posuwisto zwrotnym takie jak: 
– ło�yska �lizgowe układu  korbowego, 
– elementy układu tłokowego, 
– elementy układu rozrz�du (ło�yska wałka, popychacze, krzywki, zawory), 
– elementy turbospr��arki. 

Wymienione w�zły tarcia silnika pracuj� z pomoc� smarowania ci�nieniowego i 
natryskowego. Elementy ło�ysk �lizgowych przechodz� kilka etapów smarowania zanim 
osi�gn� minimalny nominalny współczynnik tarcia �lizgowego. 

Zmiany momentu tarcia w zale�no�ci od pr�dko�ci obrotowej podstawowych elementów 
silnika w uj�ciu procetowym prezentuje rys. 2. 

Rys. 2. Straty tarcia w elementach silnika

	ródło: opracowanie własne na podst. [2] 

Obci��enie w�złów tarcia podczas pracy zimnego silnika bez obci��enia zewn�trznego (na 
postoju)  wynika wył�cznie z przyczyn konstrukcyjnych podzespołu i zwi�kszonego tarcia 
(przyczyny wymieniono powy�ej) a� do momentu wyst�pienia tarcia płynnego we wszystkich 
tych miejscach, czyli do momentu osi�gni�cia przez olej odpowiedniej temperatury i 
ci�nienia. Zu�ycia jakie wyst�puj� w tym momencie w w�złach tarcia, wynikaj� wył�cznie z 
obci��e� wewn�trznych silnika i s� najmniejsze z mo�liwych, lecz wydłu�a si� niestety czas 
ich trwania ze wzgl�du na zwi�kszony czas dogrzewania. 
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POSUMOWANIE 
Z analizy czasu rozgrzewania zimnego silnika wynika, �e proces ten zachodzi najdłu�ej na 

biegu jałowym i najni�szych obrotach silnika. Podniesienie obrotów sinika  bez obci��ania 
skutkuje znacznym skróceniem czasu, nawet do 1/3 przy 3000 obr/min. Wyniki potwierdzaj�
tez� o szybszym nagrzewaniu silnika podczas jazdy z obci��eniem ale czas ten nie jest 
krótszy ni� rozgrzewanie przy ok. 2000 obr/min bez obci��enia. 

Problemu rozgrzewania zimnego silnika w warunkach niskich temperatur nasuwa szereg 
pyta�. Za wprawianiem pojazdu w ruch zaraz po uruchomieniu  przemawia szereg aspektów, 
głównie ochrony �rodowiska do których zaliczy� mo�na: 
– szybsze rozgrzanie silnika, a co za tym idzie krótsza emisja toksycznych spalin 
– brak bezproduktywnego zu�ycia paliwa, 
– nie kondensowanie spalin w miejscu postoju. 

Jednak z punktu widzenia eksploatacji  pojawienie si� dodatkowych obci��e� silnika 
podczas jazdy pochodz�cych od oporów zimnego układu przeniesienia nap�du oraz oporów 
od ruchu, przyspiesza dogrzewanie silnika ale jednocze�nie skutkuje wzrostem tarcia w 
układzie korbowo-tłokowym oraz opó�nieniem przechodzenia ło�ysk �lizgowych z tarcia 
suchego i granicznego w płynne. Pojawienie si� wstrz�sów i drga� od ruchu pojazdu 
wywołuje obci��enia dynamiczne w �le smarowanych w�złach tarcia, wywołuj�ce wytr�canie 
ło�ysk �lizgowych z pracy osiowej i powoduj�ce ich dodatkowe zu�ycia a dynamiczne 
zmiany obci��enia spowodowane ruchem pojazdu wywołuj� zmienne siły obci��aj�ce układ 
tłokowo – korbowy. 	le smarowane, zimne ło�yska i elementy turbospr��arki nagrzewaj� si�
nierównomiernie powoduj�c wzrost tarcia, natomiast  wzrost dawki spalanego paliwa 
powoduje wi�ksze ci�nienia spr��ania zwi�kszaj�c tym samym opory ruchu zaworów i tarcie 
w elementach rozrz�du,  

Dodatkowo ruch pojazdu w warunkach zimowych schładza olej w nieosłoni�tej misce 
olejowej oraz usuwa z przestrzeni silnikowej poduszk� ogrzewanego powietrza wydłu�aj�c 
tym samym podnoszenie jego temperatury. 

Wyniki pomiarów �wiadcz� jednocze�nie, �e to nie obcia�enie pochodz�ce od ruchu 
pojazdu  wpływa głównie na skrócenie czasu osi�gania przez silnik optymalnej temperatury 
pracy. Stanowi o tym  dawka paliwa w czasie podawana silnikowi – decyduj�ca  o obrotach  
silnika - zamieniana zgodnie z bilansem na okre�lone straty cieplne. Jazda z obci��eniem 
oczywi�cie generuje zwiekszone ciepło w w�złach tarcia, szczególnie wa�ne dla podnoszenia 
temperatury oleju w obiegu, lecz ciepło to mo�e by� pozyskiwane zbyt du�ym kosztem 
eksploatacyjnym. 
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TIME AND METHODS ENGINE WARM -UP 
VIEW OF CONSUMPTION THE ELEMENTS 

Abstract 
This paper presents the results of measuring the internal combustion engine warm-up time in 

winter conditions at different operating parameters and their short anliz�. By considering aspects of 
operating the engine warm and the impact of this phenomenon on the physics of the key components 
and sub-assemblies in the early stages of his work.Paper discussed the impact of alcohol on the 
psychophysical properties of human and its metabolism. Particular attention was paid to the influence 
of alcohol on driving ability. Authors proposed action to be taken to reduce 
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