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Tomasz KOSZTYŁA 

NAGRZEWANIE SILNIKA Z AKTYWNYM UKŁADEM CHŁODZENIA 

 

W artykule autor omówił budowę i działanie aktywnego układu chłodzenia, ze sterowaną pompą cieczy chłodzącej. Przed-

stawiono wyniki badań doświadczalnych czasu rozgrzewania silnika spalinowego ZI do temperatury roboczej, w zależności od 

pracy pompy cieczy chłodzącej.  Celem tych badan było ukazanie celowości sterowania wydajnością pompy cieczy układu chło-

dzenia, która skutkuje skróceniem czasu rozgrzewania silnika. Przedstawiono metodykę badań oraz przeprowadzono analizę 

otrzymanych wyników w aspekcie skutków zmian parametrów termodynamicznych silnika. 

 

WSTĘP 

Silniki spalinowe są obecnie powszechnym źródłem napędu dla 
pojazdów samochodowych. Postęp techniczny przekłada się na roz-
wój ich konstrukcji, w celu zwiększenia ekonomiczności i efektywno-
ści pracy a także zmniejszenia emisji składników toksycznych. Pro-
blemem, z jakim muszą się zmierzyć konstruktorzy nowoczesnych 
silników spalinowych stosowanych w pojazdach, jest dynamika wa-
runków ich pracy. Powoduje to dodatkowe trudności oraz obostrzenia 
w stosunku do założeń konstrukcyjnych. 

Jednym z znaczących problemów, wynikającym z warunków 
pracy silników, jest uruchamianie i praca silnika w temperaturach jego 
głównych elementów niższych, niż te wynikające z założeń konstruk-
cyjnych [1],[3]. W praktyce, jako reprezentatywne, przyjęło się poda-
wanie temperatur cieczy chłodzącej w głowicy oraz temperatury oleju 
smarującego w misie olejowe. Eksploatowanie silnika spalinowego w 
temperaturach ww. czynników niższych niż zakres dopuszczalnych 
temperatur roboczych, powoduje zwiększenie zużycia paliwa oraz 
emisji substancji szkodliwych [1],[2]. W czasie rozruchu wartość tem-
peratur ma ponadto wpływ na straty energii potrzebnej do pokonania 
oporów ruchu silnika a także na czas rozruchu. Stąd też dążenia kon-
struktorów do opracowania silników, które osiągały by zakładane 
temperatury robocze możliwie szybko [3]. Szybkie rozgrzewanie sil-
nika jest ważne ze względu na cztery aspekty: 
a) doprowadzenie temperatury oleju smarującego do optymalnej, 

zapewniającej minimalne straty tarcia, 
b) wyeliminowanie lub zmniejszenie wzbogacania mieszanki w 

okresie rozgrzewania, 
c) nagrzanie reaktora katalitycznego do temperatury pracy, w celu 

zmniejszenia emisji składników toksycznych, 
d) skrócenie fazy rozgrzewania ma również znaczenie dla komfortu 

pasażerów[4], zastosowanie aktywnego układu chłodzenia po-
zwala wyraźnie skrócić czas nagrzewania przestrzeni pasażer-
skiej. 
 
Jedną z metod mającą na celu przyspieszenie nagrzewania sil-

nika jest stosowanie układów chłodzenia cieczą z wymuszonym obie-
giem za pomocą sterowanej pompy. Pozwala to kontrolować wiel-
kość przepływu cieczy w układzie roboczej, i dostosować ją w zależ-
ności od obciążenia silnika, jego prędkości obrotowej a także tempe-
ratur otoczenia, cieczy chłodzącej czy oleju smarującego. Dodatkowo 
pompa taka może pracować niezależnie od silnika spalinowego: jej 
włączenie i wyłączenie może następować z założonym opóźnieniem, 
pozwalającym m.in. obniżyć temperaturę rozgrzanego silnika tuż po 
jego unieruchomieniu. 

 
Rys. 1. Badany silnik spalinowy 

1. OBIEKT BADAŃ  I STANOWISKO POMIAROWE  

1.1. Silnik spalinowy ZI ze sterowaną pompą cieczy chłodzą-
cej 

Obiektem stanowiskowych badań był silnik czterocylindrowy o 
zapłonie iskrowym, produkcji Renault typ F3P678. W celu umożliwie-
nia przeprowadzenia założonych pomiarów, jego układ chłodzenia 
uległ licznym modyfikacjom. W etapie przewidywanych zmian zakres 
prac obejmował: 
– zaprojektowanie obiegu cieczy chłodzącej z wykorzystaniem 

elektrycznej pompy cieczy, przy zachowaniu zbliżonej do fa-
brycznej pojemności układu chłodzenia (5,5l) 
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–  opracowanie systemu sterowania elementami układu chłodzenia 
(elektryczna pompa cieczy i zawór obwodu podgrzewania kolek-
tora) 

– wykonanie niezbędnych umiejscowień dla czujników tempera-
tury. 
Usunięto fabryczną, mechanicznie napędzaną z wału korbo-

wego poprzez przekładnie pasową, pompę łopatkową. Otwór monta-
żowy w bloku silnika zaślepiono. W obiegu cieczy chłodzącej zasto-
sowano natomiast pompę z napędem elektrycznym firmy Bosch. 
Usunięto obwód nagrzewnicy wnętrza pojazdu a pozostałe otwory w 
układzie chłodzenia zaślepiono. W celu pomiaru temperatur zamon-
towano czujniki PT 100 w głowicy silnika w pobliżu zamontowania 
termostatu oraz w kanale kolektora dolotowego. Dodatkowo zainsta-
lowano zawór w obwodzie podgrzewania kolektora dolotowego, w 
celu zapobiegania krążenia grawitacyjnego cieczy chłodzącej w tzw. 
„mały obiegu”. Zawór ten jest sterowany elektrycznie i zostaje otwarty 
w chwili włączenia elektrycznej pompy wody.  

1.2. Metodyka  badań 

W celu przeprowadzenia badań temperatur silnika spalinowego 
w fazie jego rozgrzewania w pierwszej kolejności dokonano analizy 
obecnego stanu wiedzy, odnośnie warunków poprawnych pomiarów 
parametrów termodynamicznych silnika spalinowego i ich zależności 
od czynników konstrukcyjnych układu chłodzenia. Dodatkowo pod-
dano analizie budowę i działanie nowoczesnych układów chłodzenia. 
Pozwoliło to odpowiednio dostosować obieg cieczy chłodzącej w ba-
danym silniku silniku do wymagań przeprowadzonych pomiarów.  

Do odczytu temperatury cieczy chłodzącej w głowicy oraz po-
wietrza w kolektorze dolotowym wykorzystano czujniki rezystancyjne 
PT100, natomiast do pomiaru temperatury spalin termopary typu TP-
204K-1b-25-1,5-KMP10xl-SPEC.Dodatkowo odczytywano tempera-
turę gazów spalinowych w kolektorze wydechowym przed katalizato-
rem. Przekroczenie tej temperatury o wartość większą niż 25*C od 
temperatury otoczenia uznano za moment uruchomienia silnika, od 

którego rozpoczynał się zapis przebiegu badanych temperatur. Wa-
runkami pracy silnika był zimny rozruch (temperatura cieczy chłodzą-
cej równa temperaturze otoczenia) i praca przy stałej prędkości ob-
rotowej (1400 obr./min), bez dodatkowego obciążenia. Odczyt warto-
ści i zapis danych na dysku komputera PC wykonano dzięki kartom 
pomiarowym NI 9211 i NI 9217, komputerze czasu rzeczywistego 
cRIO firmy National Instrument oraz oprogramowaniu LabVIEW. 
Częstotliwość pomiaru i zapisu temperatur wynosiła 10Hz. 

Pomiary przeprowadzono do otwarcia termostatu obiegu chłod-
nicy badanego silnika spalinowego, który następował po osiągnięciu 
przez ciecz chłodzącą temperatury 89*C. Wyniki badań przedsta-
wiono w formie wykresów wartości bezwzględnych temperatur w 
funkcji czasu. Oba pomiary przeprowadzono dla takiej samej tempe-
ratury otoczenia, wynoszącej 16*C.  

2. WYNIKI BADAŃ 

2.1. Rozgrzewanie silnika z wyłączoną pompą  cieczy chło-
dzącej 

W pierwszym etapie badań, przeprowadzono pomiar tempera-
tury cieczy chłodzącej w głowicy oraz powietrza w kolektorze doloto-
wym w czasie rozgrzewania silnika spalinowego przy wyłączonej 
pompie cieczy chłodzącej. Skutkiem braku pracy pompy jest prak-
tycznie brak możliwości przepływu cieczy chłodzącej z głowicy silnika 
w fazie nagrzewania silnika. Po osiągnięciu przez czynnik chłodzący 
temperatury otwarcia termostatu, ma on możliwość krążyć grawita-
cyjnie w „dużym obiegu” płynu.  

Dodatkowy zawór „małego obiegu” cieczy pozostawał podczas 
pomiarów zamknięty, przez co ograniczono dopływ ciepłego czyn-
nika chłodzącego do kolektora dolotowego. W efekcie zmniejszyła się 
znacząco ilość ciepła oddawanego z układu chłodzenia do kolektora 

 
Rys. 2. Przebieg temperatur cieczy chodzącej w głowicy oraz powietrza w kolektorze dolotowym w czasie nagrzewania silnika z wyłączoną 
pompą cieczy chłodzącej 
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dolotowego. Ponadto usunięcie z obiegu chłodzenia nagrzewnicy po-
zwoliło zminimalizować samoczynny obieg czynnika chłodzącego, 
wywołany różnicą temperatur w różnych punktach układu chłodzenia.  

Można zauważyć na wykresach przedstawiających przebiegi 
temperatur, że ilość odbieranego ciepła przez parującą w kolektorze 
dolotowym benzynę powoduje wyraźne obniżenie temperatury czyn-
nika roboczego, nawet poniżej wartości temperatury otoczenia, w po-
czątkowej fazie rozgrzewania silnika (dla przedziału czasu od 0,5 do 
2 min od uruchomienia silnika). Dalszy wzrost temperatury w kolek-
torze dolotowym jest spowodowany jego podgrzewaniem poprzez 
przekazywanie ciepła od głowicy silnika.  

2.2. Rozgrzewanie silnika z włączoną pompą  
cieczy chłodzącej 

W drugim etapie badań, powtórzono pomiary temperatury cieczy 
chłodzącej w głowicy oraz czynnika roboczego  w kolektorze doloto-
wym podczas rozgrzewania silnika spalinowego. W tym przypadku 
przed uruchomieniem silnika, załączono elektryczną pompę cieczy 
chłodzącej. Czynnik chłodzący dzięki otwartemu zaworowi w obwo-
dzie podgrzewania kolektora oraz działającej pompie krążył w 
obiegu: blok silnika- głowica- kolektor dolotowy- pompa elektryczna- 
blok silnika. Powodowało to podgrzewanie czynnika roboczego w ko-
lektorze dolotowym ciepłem czynnika chłodzącego, a także cieczy 
chłodzącej w całej objętości „małego obiegu”. Skutkiem tego jest zde-
cydowanie dłuższy czas rozgrzewania silnika, przy jednoczesnym 
zwiększeniu temperatury mieszanki palnej w kolektorze dolotowym, 
mierzonej w chwili otwarcia termostatu cieczy chłodzącej. Analogicz-
nie jak podczas pomiarów z wyłączoną pompą cieczy, jako moment 
rozruchu przyjęto osiągnięcie przez gazy w kolektorze spalinowym 

temperatury większej o 25*C względem otoczenia; natomiast bada-
nia przerwano po osiągnięciu przez ciecz chłodząca w głowicy tem-
peratury otwarcia termostatu. 

Podobnie jak dla pomiarów z wyłączoną pompą cieczy chłodzą-
cej, występuje w początkowej fazie po uruchomieniu silnika spadek 
temperatury w kolektorze dolotowym poniżej temperatury otoczenia; 
nie jest on jednak tak znaczny jak w przypadku badań z wyłączoną 
pompa. Również czas tego spadku temperatury jest znacznie mniej-
szy (trwa on mniej niż 1 [min] pracy silnika). 

PODSUMOWANIE 

Badania wykazały zgodny z przewidywaniami opartymi na ana-
lizach konstrukcji układów chłodzenia znaczącą różnicę w czasie na-
grzewania silnika, w zależności od przepływu cieczy chłodzącej. Wy-
raźnie efekty uruchomienia pompy płynu są widoczne po pewnym 
czasie od startu zimnego silnika. Wynikające z ruchu cieczy chłodzą-
cej rozprowadzenie ciepła z głowicy do przewodów układu chłodze-
nia, podgrzewanie kolektora dolotowego czy też w końcu  samego 
płynu krążącego w „małym obiegu” skutkuje znacznym (o 4,7min) wy-
dłużeniem czasu osiągania przez czynnik chłodzący normalnej tem-
peratury roboczej.  

Biorąc pod uwagę tak znaczą różnicę w czasie osiągania przez 
silnik temperatury roboczej, celowe staje się projektowanie układów 
chłodzenia wyposażonych w aktywne, sterowane pompy cieczy chło-
dzącej. Niewątpliwie kolejnym argumentem przemawiającym za ich 
stosowaniem jest możliwość uniezależnienia natężenia przepływu 
czynnika roboczego od prędkości obrotowej silnika, co ma wpływ na 
energooszczędność (zakres małych obciążeń i bieg jałowy silnika) a 
także unikanie jego przegrzania (unieruchomienie rozgrzanego sil-
nika).  

 
Rys. 3. Przebieg temperatur cieczy chodzącej w głowicy oraz powietrza w kolektorze dolotowym w czasie nagrzewania silnika z włączoną 
pompą cieczy chłodzącej 
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Należy przy tym podkreślić, że obecnie produkowane silniki są 
w zdecydowanej większości wyposażone w systemy wtryskowe wie-
lopunktowe (pośrednie i bezpośrednie), które nie wymagają podgrze-
wania kolektora dolotowego, co dodatkowo skłania do wyłączania 
pomp cieczy chłodzącej w warunkach zimnego rozruchu oraz fazie 
nagrzewania silnika.  

Dodatkowo, sterowana pompa cieczy chłodzącej może w połą-
czeniu z aktywnym termostatem lub zaworem pełnić funkcję regula-
tora temperatury silnika spalinowego: podczas pracy z małym obcią-
żeniem możliwe byłoby jej zwiększenie w celu zapewnienia maksy-
malnej sprawności silnika; natomiast przy dużych obciążeniach lub 
prędkościach obrotowych następowało by jej zmniejszenie, w celu 
zminimalizowania ryzyka spalania stukowego i rozwinięcia przez sil-
nik maksymalnej mocy. 

Podsumowaniem przeprowadzonych pomiarów jest załączona 
ponżej tabela, w której przedstawiono wartości skrajne temperatur 
cieczy chłodzącej oraz czynnika roboczego w układzie dolotowym, w 
obu badanych warunkach. 

 

Pompa 
cieczy 

Czas do osią-
gnięcia otwar-
cia termostatu 

Temperatura czynnika robo-
czego w kolektorze doloto-
wym w chwili otwarcia termo-
statu 

Min temperatura 
w kolektorze do-
lotowym 

wyłą-
czona 

7,5 min  41*C 9*C 

włączona 12,2 min  49*C 11*C 

różnice 4,7min 8*C 2*C 

 

Rys. 5 Zastosowana w badanym silniku elektryczna pompa cieczy 
chłodzącej 

 
Rys. 4. Przebieg temperatur cieczy chodzącej w głowicy dla układu chłodzenia z załączoną i wyłączoną pompą cieczy 
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Rys. 6. Zaślepka bloku silnika w miejscy wymontowanej mechanicz-
nej pompy płynu 
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Warm-up engine with active cooling system  

In this article the author discusses the construction and 

operation of an active cooling system, with controlled coolant 

pump. The results of studies of experimental warm-up time of 

the internal combustion engine and from the working temper-

ature, depending on the pump coolant. The aim of this study 

was to demonstrate the desirability of capacity control pump 

liquid cooling system, which results in shorter warm-up time 

of the engine. The methodology of the research and the analy-

sis of the results obtained in terms of the effects of changes in 

the operating parameters of the engine.  
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