
   eksploatacja i testy  
 

142     AUTOBUSY   8/2016 

Symulacja zmian temperatury cieczy 
w chłodnicy samochodowej 

 
 
Wiesław Szada-Borzyszkowski, Monika Szada-Borzyszkowska 
 
Słowa kluczowe: symulacja, chłodnica samochodowa, temperatura cieczy chłodzącej 
 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono analityczny i komputerowy model wymiany 
ciepła w chłodnicy samochodowej stanowiącej krzyżowo-prądowy 
lamelowy wymiennik ciepła. Zaprezentowano wyniki zmian temperatury 
cieczy chłodzącej w zależności od masowego natężenia przepływu 
cieczy oraz powietrza podczas procesu chłodzenia. 

 
Wstęp 

Chłodnice stanowią wymienniki ciepła, których powierzchnia 
wymiany ciepła może być wykonana z rur ożebrowanych 
poprzecznie lub wzdłużnie jak również jako wymienniki 
lamelowe [2]. Zbliżoną konstrukcje mają tez wymienniki ciepła 
stosowane w układach klimatyzacji. Czynnikami roboczymi są 
zazwyczaj: ciecz chłodząca od strony wewnętrznej rur oraz 
powietrze od strony ożebrowanej [3].  

Strumień ciepła przekazywany od czynnika gorącego do 
zimnego przy zadanych temperaturach wlotowych czynników 
można zmieniać między innymi  poprzez  zmianę  strumieni  
masy  czynników.  Po  uwzględnieniu,  że  wewnątrz  rur 
wymiennika  płynie  woda  a  poprzecznie  do  osi  rur  
powietrze,  większy  wpływ  na temperaturę  wody  na  wylocie  
z  wymiennika  i  tym  samym  strumień  przekazywanego 
ciepła,  ma  zmiana  strumienia  masy  przepływającego  
powietrza  realizowana  poprzez zmianę  prędkości  obrotowej  
wentylatora. 

Chłodnice wykorzystywane są w układach chłodzenia 
silników samochodowych, których głównym zadaniem jest 
chłodzenie silnika. Trzeba też pamiętać o tym, że silnik nie 
powinien być zbyt zimny. Zatem prawdziwą rolą układu 
chłodzenia jest utrzymywanie optymalnej temperatury silnika. 
Zimny silnik nie pracuje w pełni sprawnie, co można 
zaobserwować zimą, zwłaszcza w przypadku silników 
z zapłonem samoczynnym. Właściwa temperatura ma istotny 
wpływ na stan mieszanki paliwowo-powietrznej i jej spalanie. 
Niska temperatura pracy zakłóca proces spalania i powoduje 
wyższą emisję węglowodorów i tlenków węgla. 

Optymalna temperatura dla cieczy chłodzącej to 85-90 
stopni Celsjusza, mierzona na jej wylocie z silnika. Teoretycznie 
najlepsze dla silnika byłoby utrzymywanie temperatury na 
poziomie 1000C, ale to powodowałoby problemy z konstrukcją 
układu chłodzenia (musiałby właściwie znosić wysokie ciśnienie 
pary wodnej) i jego użytkowaniem (trzeba by często uzupełniać 
płyn chłodzący).  

Ostatnią rolą układu chłodzenia, która nie ma nic wspólnego 
z pracą silnika, jest ogrzewanie kabiny pasażerskiej.   
Nagrzewnica jest elementem układu chłodzenia, a to z niej 
bierze się ciepło, które wentylator dostarcza do wnętrza 
pojazdu.  

Chłodzenie cieczą określane jest jako chłodzenie pośrednie, 
ponieważ ciecz jest pośrednikiem między silnikiem oddającym 
ciepło do cieczy a powietrzem, którego rolą jest jej chłodzenie.  
Chłodzenie bezpośrednie to chłodzenie powietrzem, praktycznie 
niestosowane już w silnikach samochodowych i coraz rzadziej 
spotykane w motocyklach.  

Typowy układ chłodzenia najczęściej stosowany we 
współczesnych samochodach zaprezentowano na rys. 1. 

 
Rys. 1. Budowa i działanie układu chłodzenia silnika [7] 
 
Chłodnica jest więc integralnym elementem, niezbędnym 

w procesie pracy silnika samochodowego. W literaturze nie ma 
wystarczających danych i badań dotyczących takich 
wymienników. A to właśnie od nich zależy właściwa praca 
silnika. 

 
1. Obiekt i metodyka badań 

W artykule zaprezentowano analityczny i komputerowy 
model wymiany ciepła w chłodnicy samochodowej stanowiącej 
krzyżowo-prądowy lamelowy wymiennik ciepła, w którym  woda 
przepływa  wewnątrz  rur,  a  powietrze  prostopadle  do  osi  
rur. Do opisu rozkładu temperatury cieczy wewnątrz rur oraz 
temperatury powietrza wykorzystano prawa Fouriera i Newtona, 
które były bazą do budowy modelu komputerowego. 
Rozpatrzony został stan ustalony.  

Zadaniem symulacji było odpowiednie dobranie parametrów 
chłodzenia: masowe natężenia przepływy cieczy i powietrza, 
w celu wyznaczenia rozkładu temperatury cieczy na wyjściu 
oraz w dowolnym punkcie wymiennika w kierunku osiowej 
x chłodnicy. Ciecz schłodzona (glikol etylowy) wykorzystywana 
jest następnie do chłodzenia samochodowego silnika 
spalinowego. Ogrzewane powietrze wykorzystywane może być 
do ogrzewania wnętrza pojazdu. Schemat krzyżowo-prądowego 
wymiennika ciepła wykorzystanego do badań zaprezentowany 
został na rys. 2. 
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Rys. 2. Schemat wymiennika ciepła wraz z kierunkami 

przepływu cieczy i powietrza 
 
W procesie symulacji wykorzystano następujące zmienne 

wejściowe: temperatura wlotowa oraz natężenie przepływu 
powietrza oraz temperatura początkowa i masowe natężenie 
przepływu cieczy. Znana jest również konstrukcja chłodnicy 
(zastosowane materiały oraz konstrukcja chłodnicy). 

 
2. Matematyczny i komputerowy model chłodnicy 

Modelowanie matematyczne i komputerowe zjawisk 
zachodzących podczas wymiany ciepła w krzyżowo-prądowym 
wymienniku ciepła wymaga pewnych uproszczeń. 
Najważniejsze z nich to: 
• parametry powietrza na wlocie w każdym punkcie są 

jednakowe, 
• parametry cieczy na wlocie nie zależą od kierunku ‘z’, 
• temperatura lamel chłodnicy w kierunku y i z jest w każdym 

punkcie jednakowa, 
• znane są wymiary geometryczne oraz własności 

termofizyczne czynników i materiału, z którego wykonany 
jest wymiennik, 

• znane są współczynniki wnikania ciepła od strony powietrza 
i cieczy, 

• przekrój rur jest kołowy, 
• temperatura końcowa płynu i powietrza są funkcją 

współrzędnej osiowej ‘x’ 
 
Równania opisujące wymianę ciepła w jednorzędowym 

krzyżowo-prądowym wymienniku ciepła przedstawiają się 
następująco [1, 5, 6]: 

- płyn chłodzący         
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, gdzie we wzorach 1 i 2 przyjęto następujące oznaczenia: 
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- współczynnik przenikania ciepła odniesiony do pola 
powierzchni wymiany ciepła A. 
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Oznaczenie wielkości wejściowych oraz wielkości 
wyjściowych w modelu matematycznym i komputerowym 
zaprezentowano w tabeli 1.  

Tabela. 1. Wielkości wejściowe oraz wyjściowe w modelu 
matematycznym oraz komputerowym 
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( ) = ∗( ) ∗ ( ) Nc, Np Nc, Np --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła 
odniesiony do pola powierzchni 

wymiany ciepła 
k k ∗  --- 

Powierzchnia wymiany ciepła A A  9,93 
Masowe natężenie przepływu 
powietrza 

 mp  1,67 

Masowe natężenie przepływu 
cieczy 

 mc  0,86 

Ciepło właściwe (przy stałym 
ciśnieniu) powietrza 

 Cpp ∗  1004 

Ciepło właściwe (przy stałym 
ciśnieniu) cieczy 

 Cpc ∗  4202 

Temperatura cieczy na długości 
wymiennika 

( ) tc(x) ℃ 95 

Temperatura powietrza na 
długości wymiennika 

( ) tp(x) ℃ 20 

Współczynnik wnikania ciepła od 
strony płynu 

 Alfa-c ∗  3967 

Grubość ścianki rury  Sigma  0,0004 
Współczynnik przewodności 
materiału ścianki (Aluminium) 

 Lambda ∗  206 

Zredukowany współczynnik 
wnikania ciepła odniesiony do 
zewnętrznej powierzchni rur 

 Alfa-zr ∗  1248 

Konieczność wielokrotnego rozwiązywania modelu 
matematycznego przyczyniła się do tego, że modelowanie 
komputerowe zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu 
programu Matlab/Simulink [4]. Graficzna postać zapisu modelu 
komputerowego w Simulink’u zaprezentowana została na rys. 3. 
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Rys. 3. Graficzna postać modelu matematycznego stworzonego 
w SIMULINK’u 
 

Na podstawie tak stworzonego modelu komputerowego 
możliwa była bieżąca zmiana parametrów oraz obserwacja 
wyników symulacji. 

3. Wyniki i analiza 
Pierwszym etapem badań symulacyjnych była weryfikacja 

modelu komputerowego. W tym celu przeprowadzono 
symulację wymiany ciepła w chłodnicy dla znanych wartości 
oczekiwanych. Jeśli za temperaturę początkową cieczy 
chłodzącej przyjmiemy temperaturę równą temperaturze 
powietrza to nie nastąpi proces chłodzenia. Jeśli za temperaturę 
początkową cieczy chłodzącej przyjmiemy temperaturę niższą 
od temperatury powietrza, to nastąpi wzrost temperatury cieczy 
na wyjściu a chłodnicy. Jeśli temperatura cieczy będzie wyższa 
od temperatury powietrza, to nastąpi spadek jej temperatury na 
wyjściu. Na rys. 4 przedstawiono wyniki takiej weryfikacji dla 
wybranych temperatur cieczy i powietrza. 

 

 
Rys. 4. Zmiana temperatury cieczy chłodzącej na długości 
chłodnicy w kierunku współrzędnej osiowej x 
 
W kolejnym etapie badań symulacyjnych zmieniano natężenie 
przepływu cieczy chłodzącej przy stałym natężeniu przepływu 
powietrza 1,67kg/s. Wyniki takiej analizy dla trzech wybranych 
wartości natężenia przepływu cieczy (0,43kg/s; 0,86kg/s; 
1,29kg/s) zaprezentowane zostały na rys. 5. 

 
Rys. 5. Wyniki zmiany temperatury cieczy na długości chłodnicy 
w kierunku współrzędnej osiowej x dla zmiennego masowego 
natężenia przepływu cieczy 
 

Wzrost natężenie przepływu cieczy, przy niezmiennym 
strumieniu przepływającego powietrza, wpływa niekorzystnie na 
temperaturę końcową cieczy (następuje jej wzrost). Natężenie 
przepływu cieczy w samochodach ustalane jest za pomocą 
specjalnych urządzeń mechanicznych-najczęściej pompy. 
Temperatura cieczy chłodzącej silnik ustalana jest za pomocą 
prędkości obrotowej wentylatora, poprzez zmianę strumienia 
przepływającego powietrza. Wyniki analizy zmian temperatury 
cieczy chłodzącej dla trzech wybranych wartości natężenia 
przepływu powietrza (0,0,67kg/s; 1,67kg/s; 2,67kg/s), dla stałej 
wartości natężenie przepływu cieczy 0,86kg/s, zaprezentowano 
na rys. 6.  

 

 
Rys. 6. Wyniki zmiany temperatury cieczy na długości chłodnicy 
w kierunku współrzędnej osiowej x dla zmiennego masowego 
natężenia przepływu powietrza 

 
Zwiększenie strumienia chłodzącego powietrza powoduje 
obniżenie końcowej temperatury cieczy chłodzącej, zapewniając 
jednocześnie odpowiednie chłodzenie przy zwiększaniu 
obciążenia silnika.  

Odpowiednie dobranie parametrów, wpływających na 
końcową temperaturę cieczy chłodzącej, zapewnia poprawną 
pracę silnika samochodowego. Jest to szczególnie ważne 
podczas pracy silnika w zmieniających się warunkach 
atmosferycznych. 
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Podsumowanie 
Przeprowadzona symulacja oraz jej analiza pokazała jak 

wygląda charakterystyka temperatury cieczy chłodzącej silnik 
samochodowy w zależności od zmiennych wpływających na 
jego funkcjonowanie. Właściwa temperatura cieczy chłodzącej 
silnik samochodowy jest niezbędna do jego prawidłowego 
funkcjonowania, szczególnie w ekstremalnych warunkach. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wysunąć 
następujące wnioski uogólnione: 
• wzrost natężenie przepływu cieczy przepływającej przez 

chłodnicę powoduje niekorzystny wzrost temperatury 
końcowej, niezbędnej do prawidłowego schłodzenia silnika, 

• najefektywniejsze rezultaty chłodzenia cieczy uzyskuje się 
podczas zmiany (wzrostu) natężenie przepływu powietrza, 

• dla uzyskania poprawy procesu chłodzenia cieczy 
w chłodnicy, można zastosować inne rozwiązanie 
konstrukcyjne chłodnicy, poprzez zmianę pola powierzchni 
wymiany ciepła. Jest to jednak ograniczone wymiarami 
przestrzeni, którą zajmuje chłodnica w układzie chłodzenia 
silnika samochodowego. 
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Simulation of the temperature fluid changes  
in the cooler car 

The article provides an analysis and computer model of heat exchange 
in the cooler car representing a cross-current lamella heat exchanger. 
The results of temperature changes of the cooling liquid depending on 
the mass flow rate of the liquid and air during the cooling process. 
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