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EKSPLOATACJA SAMOCHODU W WARUNKACH ZIMOWYCH 

 

Liczba samochodów w polskich rodzinach z roku na rok zwiększa się. Pośród użytkowników pojazdów znajduje się grupa, 

która nie posiada wystarczającej wiedzy dotyczącej właściwej eksploatacji samochodu, szczególnie w warunkach zimowych. 

Właśnie do tej grupy skierowany jest niniejszy artykuł. Scharakteryzowano w nim w sposób skrótowy informacje dotyczące 

płynów eksploatacyjnych, zużycia paliwa w okresie zimowym, użytkowania pojazdów wyposażonych w instalację gazową, 

ogumienia pojazdów. Podano również praktyczne porady dotyczące eksploatacji samochodu w okresie zimowym. 

 

WSTĘP 

W późnym okresie jesiennym, gdy występują mgły, deszcze, 
silne wiatry, gwałtowne zmiany temperatury i wczesne zapadanie 
zmroku jazda samochodem staje się w znacznym stopniu utrudnio-
na. W tym właśnie czasie nadchodzi pora, by odpowiednio przygo-
tować pojazd samochodowy do eksploatacji w ciężkich warunkach 
zimowych. Należy wówczas przeprowadzić szereg zabiegów, bez 
których komfortowa, niezawodna a przede wszystkim bezpieczna 
jazda samochodem w zimie nie byłaby możliwa. Użytkownicy po-
jazdów często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo odpowiednie 
przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego warunkuje zachowa-
nia bezpieczeństwo na drodze. Problem tyczy się zwłaszcza mło-
dych, niedoświadczonych kierowców.  

Nie należy zapominać, że na bezpieczeństwo na drodze wpływ 
ma zarówno człowiek, pojazd, jak i infrastruktura. Dlatego też na 
całym świecie prowadzone są liczne badania związane m. in. ze 
zwiększeniem niezawodności poszczególnych elementów, jak 
również całych układów [9-21]. 

1. PŁYNY EKSPLOATACYJNE 

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowej eksploatacji pojazdów 
samochodowych w zimie ma jakość stosowanych w tym czasie 
płynów eksploatacyjnych takich jak: paliwa, oleje przekładniowe i 
silnikowe, płyny hamulcowe, płyny do układów chłodzenia oraz 
płyny do spryskiwaczy. 

1.1. Olej silnikowy 

Olej silnikowy spełnia w silniku bardzo ważne funkcje. Pierwszą 
z nich jest smarowanie wszystkich elementów wewnątrz silnika. 
Obmywa wszystkie ruchome części silnika zmniejszając tarcie, 
jednocześnie chroniąc przed nadmiernym zużyciem silnika.  

Drugą podstawową funkcją oleju jest odprowadzanie ciepła ze 
wszystkich współpracujących ze sobą elementów silnika, które 
podczas pracy ulegają nagrzewaniu wskutek tarcia.  

Aby silnik samochodowy nie stwarzał problemów z uruchamia-
niem w zimie, należy określić jakie parametry cechują eksploatowa-
ny w nim olej. Większość występujących na rynku środków smar-
nych zalicza się do olejów wielosezonowych. Żeby jednak mogły 
trafić one na rynek sprzedaży muszą spełniać parametry wyznaczo-
ne przez SAE (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samo-
chodowych). Odpowiednio dobrany olej silnikowy ułatwia rozruch 
silnika oraz zmniejsza zużycie paliwa. Użycie niewłaściwego oleju w 
okresie zimowym może spowodować nieprawidłowe smarowanie 

silnika w najtrudniejszym jego okresie, podczas rozruchu zimnego 
silnika. Wtedy właśnie elementy silnika ulegają największemu zuży-
ciu – jeden rozruch silnika w niskich temperaturach powoduje zuży-
cie silnika odpowiadające przejechaniu 220-450 kilometrów. 

Przydatność oleju silnikowego do stosowania go w danych 
temperaturach jest określona w klasyfikacjach lepkościowych SAE J 
300, co zamieszczono w Tabeli 1.  

 
Tab. 1. Temperatury pracy oleju w wybranych klasach  

lepkościowych SAE J300 
Oznaczenie Temperatura pracy [oC] 

0W od -35 do -5 

5W30 od -30 do +20 

5W40 od -30 do +35 

5W50 od -30 do +50 

10W30 od -25 do +20 

10W40 od -25 do +35 

15W40 od -20 do +35 

20W20 od -15 do +10 

20W30 od -15 do +20 

20W40 od -15 do +35 

20W50 od -15 do +50 

 
Dla olejów letnich i zimowych SAE opracowało kilkanaście klas 

lepkościowych. Klasy te oznaczone są jako dwie liczby przedzielone 
literą ‘’W’’, np. 5W30. Pierwsza liczba informuje użytkownika o 
właściwościach zimowych oleju. Im niższa jest pierwsza liczba, tym 
w niższych temperaturach można stosować dany olej. W niskich 
temperaturach zachowa płynność i będzie odporniejszy na krzep-
nięcie. Druga liczba natomiast określa maksymalną temperaturę w 
jakiej olej zachowa swoje właściwości. Uzyskanie olejów bardzo 
dobrze pracujących w niskich temperaturach wymaga zastosowania 
syntetycznych baz olejowych, oleje na bazach mineralnych po 
części nie spełniają technologicznych wymagań stawianych przez 
współczesnych producentów samochodów. 

Każdy olej silnikowy cechuje również oznaczenie zwane klasą 
jakościową. Jest ono przejrzyście opisane przez amerykańskie 
normy API. Jakość oleju w tej klasyfikacji opisują dwie litery. Pierw-
szą z nich w przypadku silników benzynowych jest litera ‘’S’’, kolej-
ną litera od A do L. Im wyższa litera alfabetu tym lepszy jakościowo 
olej. W przypadku silników z zapłonem samoczynnym oznaczenie to 
składa się z litery ‘’C’’ jako pierwszej oraz litery od A do F. Podobnie 
jak przy oleju do silnika benzynowego, im wyższa litera alfabetu, 
tym lepszy jakościowo olej).  

Współcześnie wytwarzane oleje silnikowe są uniwersalne i na-
dają się zarówno do silników z zapłonem iskrowym jak i samoczyn-
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nym. Wówczas na ich etykiecie będą widnieć symbole klas jako-
ściowych dotyczące obu rodzajów silników. 

1.2. Olej przekładniowy 

Olej przekładniowy to środek smarny stosowany wewnątrz me-
chanizmów zębatych takich jak: skrzynie biegów, mechanizmy 
różnicowe, mosty napędowe. Podobnie jak olej silnikowy jest to 
mieszanina bazy, mineralnej lub syntetycznej, oraz dodatków uszla-
chetniających. Dodatki te pozwalają na zachowanie lepkości oleju 
pomimo wzrostu temperatury, poprawiają smarność, zapobiegają 
procesowi starzenia oleju, a także zapewniają ochronę przed koro-
zją. Olej ten wpływa na poprawną pracę przekładni zębatych smaru-
jąc, chłodząc, utrzymując w czystości.  

O jakości oraz zastosowaniu oleju przekładniowego tak, jak w 
przypadku olejów silnikowych, decyduje klasa jakościowa i lepko-
ściowa. Przydatność oleju przekładniowego do stosowania w okre-
ślonych temperaturach określona jest w klasyfikacji lepkościowej 
SAE J 306, z tą różnicą, że dla olejów przekładniowych najniższą 
klasą lepkościową jest 70W. Klasa jakościowa jest zawarta w klasy-
fikacjach API. Oznaczenia we wspomnianej klasyfikacji składają się 
z liter GL oraz liczb od 1 do 5. Za oznaczenie oleju GL–5 w klasyfi-
kacji API przyjęto olej zawierający wszystkie możliwe dodatki uszla-
chetniające. We współczesnych pojazdach mają zastosowanie oleje 
będące tylko w klasach jakościowych: GL–5 oraz GL-4. Olej prze-
kładniowy jest całorocznym środkiem smarującym, w tym przypadku 
nie występuje podział na letnie i zimowe. 

1.3. Płyn chłodniczy 

Jeszcze przed okresem, gdy temperatura powietrza zbliży się 
do 0oC należy odpowiednio przygotować układ chłodzenia (w przy-
padku pojazdów chłodzonych cieczą), by zabezpieczyć go przed 
zamarzaniem. Zalecenie to ma szczególne znaczenie dla kierow-
ców, u których panuje przekonanie, że woda, która dawniej używa-
na była w okresie letnim jako chłodziwo dla silnika, może być zastą-
piona przez płyn chłodniczy dopiero wtedy, gdy temperatura zacznie 
spadać poniżej 0oC. Takie postępowanie może doprowadzić do 
uszkodzenia chłodnicy, pompy wody, płaszcza wodnego w kadłubie 
silnika lub przewodów chłodniczych. Największe zagrożenie wystę-
puje w temperaturze zmiany stanu fizycznego wody w lód. Podczas 
krzepnięcia zamarzająca woda zwiększa swoją objętość o około 
9%. Stosując chłodziwo o odpowiedniej dla danego klimatu tempe-
raturze krzepnięcia można zabezpieczyć się przed zamarznięciem 
wody w układzie chłodzenia i powstałymi wskutek tego uszkodze-
niami. Większość obecnie wytwarzanych płynów chłodniczych jest 
mieszaniną glikolu etylenowego oraz wody destylowanej. Ważną 
własnością płynu chłodniczego jest temperatura krzepnięcia, która 
silnie zależy od proporcji z jaką została sporządzona mieszanina.  

Zaopatrując się w płyn chłodniczy należy upewnić się czy jest 
to gotowy produkt którym można bezpośrednio napełnić układ, czy 
też koncentrat, który należy przed użyciem wymieszać z wodą 
destylowaną. Podczas gdy olej większość użytkowników pojazdów 
zmienia raczej regularnie, tak o wymianie płynu w układzie chłodze-
nia, zwłaszcza w starszych samochodach niewiele osób pamięta. 
Obsługa układu chłodzenia często sprowadza się jedynie do spraw-
dzenia poziomu płynu oraz temperatury krzepnięcia. Jeżeli tempera-
tura ta jest wystarczająco niska, a poziom płynu chłodniczego mie-
ści się we wskazanej przez producenta skali to sprawdzenie uważa 
się za zakończone, zapominając o tym, że płyn chłodniczy ma 
jeszcze inne ważne funkcje. Zawiera on również substancje prze-
ciwdziałające pienieniu się chłodziwa i antykorozyjne, które utrzy-
mują układ chłodzenia w należytym stanie. Trwałość tych substancji 
wraz z upływem czasu znacznie się zmniejsza i przestają one speł-
niać swoje zadanie. Czas lub przebieg po jakim zaleca się wymianę 

płynu chłodniczego określa producent i jest on także zależny od 
płynu jaki został zastosowany (tabela 2).  

 
Tab. 2. Częstotliwość wymiany płynu chłodniczego 
Producent Częstotliwość wymiany 

Ford 5 lat lub 100 000 km 

Honda 10 lat lub 120 000 km 

Opel 5 lat lub 100 000 km 

Peugeot 5 lat lub 120 000 km 

Seat 5 lat bez limitu km 

Skoda 5 lat bez limitu km 

 
Lekceważąc zalecenia producenta można narazić się na koszty 

związane z uszkodzeniami, które powstają wskutek korozji układu. 
Do takich uszkodzeń możemy zaliczyć: uszkodzenia pompy wodnej, 
uszkodzenia uszczelki głowicy silnika, uszkodzenia chłodnicy.  

Istotną zaletą płynów chłodniczych jest fakt, że nawet w przy-
padku silnych mrozów, gdy dojdzie do przechłodzenia chłodziwa 
poniżej temperatury krzepnięcia, nie zamarzają w sposób, który 
utworzyłby zwartą bryłę lodu. Płyny te krzepną przybierając postać 
plastycznej masy, która nie ma własności „rozsadzania” układu. 

1.4. Płyn hamulcowy 

Podstawowym warunkiem poprawnego działania hydrauliczne-
go układu hamulcowego jest wystarczająca ilość płynu hamulcowe-
go odpowiedniej jakości. Płyn hamulcowy ma ogromne znaczenie 
dla bezpieczeństwa jazdy, gdyż to właśnie on przenosi siłę z pedału 
hamulca na elementy wykonawcze układu znajdujące się przy 
kołach (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, bębny, szczęki ha-
mulcowe).  

Ze względu na stale podnoszone moce silników stosowanych 
w obecnie produkowanych pojazdach, rosną także wymagania co 
do układów hamulcowych. Zasada działania hamulców nie zmieniła 
się od wielu lat. W dalszym ciągu za zatrzymywanie pojazdu odpo-
wiedzialna jest siła tarcia pomiędzy klockiem hamulcowym i tarczą. 
W porównaniu ze starszymi modelami samochodów, te obecnie 
wytwarzane wyposażone są w odpowiednio większe tarcze, czy też 
wielotłoczkowe zaciski hamulcowe.  

Podstawową własnością cechującą płyn hamulcowy jest tem-
peratura wrzenia. Płyny stosowane we współczesnych pojazdach 
wyposażonych w hydrauliczny układ hamulcowy mają temperaturę 
wrzenia na poziomie około 230 oC. Płyn hamulcowy jest niezwykle 
higroskopijną substancją, wchłania wodę przez wszystkie możliwe 
mikroszczeliny układu hamulcowego (uszczelki tłoczków, cylinder-
ków, uszczelnienie zbiorniczka wyrównawczego). Należy dodać, że 
obecność 1% wody w stosunku do ilości płynu hamulcowego obniża 
temperaturę jego wrzenia o 15%. Zdolność pochłaniania przez płyn 
wody jest jednocześnie jego wadą i zaletą. Gdyby nie była to tak 
higroskopijna substancja, nawet najmniejsza ilość wody jaka znala-
złaby się w układzie hamulcowym powodowałaby powstawanie tak 
zwanych korków parowych już w temperaturze 100oC. Gdyby płyn 
hamulcowy nie wchłaniał wody dochodziłoby do przyspieszonej 
korozji metalowych elementów układu, a co za tym idzie, żywotność 
działania tego układu byłaby znacznie skrócona. Wadą pochłaniania 
wody przez płyn jest z kolei nieuchronne obniżanie temperatury 
wrzenia płynu w miarę upływu czasu. Tempo obniżania się tempera-
tury wrzenia do granicy użyteczności – 3,7% zawartości wody w 
płynie, jest różne i zależy głównie od warunków klimatycznych w 
jakich samochód jest użytkowany (wilgotność powietrza), a także od 
samej budowy układu hamulcowego.  

Wprawdzie płyn hamulcowy nie ma bezpośredniego kontaktu z 
gorącymi elementami układu (tarcze, bębny, klocki, szczęki), lecz 
znajdując się w bliskiej odległości od nich nagrzewa się. W tabeli 3 
przedstawiono na przykładzie kilku samochodów, jak nagrzanie 
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płynu hamulcowego i układu wpływa na długość drogi hamowania 
pojazdu. Gdy nagrzanie płynu będzie na tyle silne, że spowoduje 
przekroczenie temperatury jego wrzenia, część płynu znajdująca się 
najbliżej rozgrzanych elementów zachowa się podobnie jak woda – 
zmieni swój stan skupienia z ciekłego w gazowy. Jest to bardzo 
niepożądane zjawisko, gdyż w tym momencie w układzie zaczynają 
się tworzyć korki parowe. Para w odróżnieniu od cieczy jest ściśli-
wa. Skutkiem tego jest niewystarczające dociśnięcie szczęk lub 
klocków podczas hamowania, a jedynie zmniejszenie korka paro-
wego który powstał w przewodach. Zjawisko to pojawia się podczas 
dłuższego hamowania zupełnie niespodziewanie i może mieć fatal-
ne skutki. Z tego powodu większość producentów samochodów 
zaleca wymianę płynu średnio raz na dwa lata. Przy wymianie płynu 
hamulcowego szczególną uwagę należy zwrócić na to, by nowy 
płyn spełniał tą samą normę temperaturową co poprzednio zasto-
sowany. Normy te przedstawia tabela 4. 

 
Tab. 3. Wpływ temperatury płynu na drogę hamowania 

Samochód Długość drogi hamowania [m] Wydłużenie 
drogi hamowa-

nia [m] 
hamulce zimne hamulce gorące 

Skoda Superb 36,2 37,3 1,1 

Mercedes E220 37 37,8 0,8 

Peugeot 607 38,7 40,2 1,5 

Audi A6 38,9 39,3 0,4 

Lancia Thesis 39,2 40 0,8 

Alfa Romeo 166 42,1 43,2 1,1 

Źródło: http://www.motofakty.pl/artykul/najlepsze_w_hamowaniu.html 

 
Tab. 4. Temperatura wrzenia płynów hamulcowych 

Norma 
Temperatura wrzenia 
płynu czystego [oC] 

Temperatura wrzenia 
płynu zawodnionego 

[oC]* 

   

DOT3 205 140    
DOT4 230 155    
DOT5 260 180    

*Za zawodniony uznaje się płyn o zawartości wody powyżej 3,7% 
Źródło: http://www.hamulce.net/plyny.htm 

1.5. Płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów 

Czysta woda często nie wystarcza do skutecznego oczyszcze-
nia szyb z substancji, na których działanie jest narażona podczas 
eksploatacji, szczególnie w okresie zimowym. Wówczas pomocny 
staje się zimowy płyn do spryskiwaczy. Najczęściej jest to miesza-
nina metanolu, etanolu i wody destylowanej. Najważniejszą cechą 
zimowego płynu do spryskiwaczy jest temperatura zamarzania. W 
zależności od proporcji składników w mieszaninie, płyny te krzepną 
w temperaturach od -16 do -25oC.  

Dobór odpowiedniego płynu zależy w dużej mierze od zasob-
ności portfela kierowcy, gdyż płyny renomowanych firm i lepsze 
jakościowo są kilkakrotnie droższe od najtańszych. Płyn do spryski-
waczy podobnie jak w przypadku płynu chłodzącego występuje jako 
mieszanina gotowa do użycia, a także jako koncentrat, który należy 
rozcieńczyć z wodą. Zaletą koncentratu jest możliwość dobrania 
temperatury krzepnięcia mieszaniny według własnych potrzeb, 
ponieważ sam koncentrat ma temperaturę zamarzania na poziomie 
-80 oC. Proporcje w jakich należy przyrządzić gotową mieszaninę są 
podane przez producenta płynu. 

1.6. Benzyna 

Benzyna jest jednym z najbardziej popularnych paliw stosowa-
nych we współczesnych silnikach spalinowych. Wchodząc w reakcję 
z tlenem pochodzącym z atmosfery mieszanka paliwowo-
powietrzna ulega spalaniu dostarczając silnikowi energię. Ze wzglę-
du na wysokie prędkości obrotowe silnika, mieszanka paliwowo-
powietrzna spalana jest w jego cylindrach w bardzo krótkim cyklu. 

Istotne dla prawidłowej pracy silnika jest to, by proces spalania 
przebiegał możliwie najszybciej i równomiernie w całej objętości 
cylindra.  

Bardzo duży wpływ na przebieg procesu spalania ma skład 
chemiczny benzyny. Z chemicznego punktu widzenia benzyna jest 
mieszaniną węglowodorów o końcowej temperaturze wrzenia mię-
dzy 200 a 215°C, pochodząca z procesu destylacji pierwotnej ropy 
naftowej. Tworzy się ją poprzez komponowanie odpowiednich 
składników, dodatków i uszlachetniaczy. Gatunkowo dobrą benzynę 
cechuje kilka parametrów. Pierwszym z nich jest skład frakcyjny. 
Wskaźnik ten służący do oceny własności eksploatacyjnych benzy-
ny. Temperatura początku destylacji oraz ilość procentowa odparo-
wanego destylatu w temperaturze 70°C charakteryzuje własności 
rozruchowe benzyny. Własności te są lepsze, gdy zawartość lekkich 
frakcji jest większa. Liczba procentowa odparowanego destylatu w 
temperaturze 100°C pozwala na ocenę szybkości odparowania 
paliwa, które wpływa na regularność pracy silnika. Liczba procento-
wa odparowanego destylatu w temperaturze 180°C oraz temperatu-
ra końcowa destylacji określają zawartość ciężkich frakcji, które 
negatywnie wpływają na pracę silnika. Wraz ze wzrostem zawarto-
ści ciężkich frakcji w paliwie, występuje wzrost zużycia paliwa i 
elementów silnika.  

Kolejnym istotnym parametrem określającym jakość paliwa jest 
liczba oktanowa. Jest to wskaźnik, który charakteryzuje zdolność 
benzyny do bezstukowego spalania. Spalanie stukowe to zjawisko 
polegające na gwałtownym wzroście szybkości spalania mieszanki 
paliwowo-powietrznej w cylindrze. Objawia się występowaniem 
charakterystycznych stuków wydobywających się z silnika. Do 
spalania stukowego dochodzi, gdy liczba oktanowa zastosowanego 
paliwa jest niższa niż przewidziana do danego typu silnika. Taka 
sytuacja może doprowadzić do poważnych uszkodzeń w silniku. 
Oznaczenie liczby oktanowej polega na przypisaniu odporności na 
spalanie stukowe badanego paliwa  

Kolejną wielkością, która pozwala na odróżnienie gatunków pa-
liwa jest gęstość. Jest to masa jednostki objętości wyrażona najczę-
ściej w kilogramach na metr sześcienny. Gęstość benzyny wpływa 
na proces dawkowania mieszanki. Masa paliwa przepływającego w 
danej jednostce czasu jest wprost proporcjonalna do jego gęstości. 
Stosowanie benzyny o większej gęstości powoduje wzrost zużycia 
paliwa.  

Następnym parametrem świadczącym o jakości paliwa jest 
okres indukcyjny. Parametr ten określa trwałość paliwa oraz odpor-
ność na magazynowanie. Na podstawie okresu indukcyjnego okre-
śla się także podatność benzyny na utlenianie. Im dłuższy okres 
indukcyjny, tym dłużej można przechowywać paliwo bez obaw o 
wytrącenie się w nim osadów.  

Ostatnim ważnym parametrem jest prężność par. Jest to ci-
śnienie, przy jakim występuje równowaga pomiędzy skraplaniem i 
parowaniem paliwa. Prężność par jest drugim po składzie frakcyj-
nym parametrem oceny szybkości parowania benzyny. Biorąc pod 
uwagę łatwość rozruchu silnika, należałoby zasilać go paliwem o 
dużej szybkości parowania. Jednak stosowanie benzyn o bardzo 
dużej lotności ułatwia tworzenie się korków parowych. Skutkiem 
tego byłoby dostarczanie do silnika mieszanki składającej się z 
benzyny w postaci cieczy i pary z niewielką ilością powietrza. Przy 
bardzo dużej szybkości parowania, wagowa ilość dostarczanego 
paliwa ulegałaby zmniejszeniu, co zaburza proces spalania. Skut-
kiem końcowym byłby nieodpowiedni skład mieszanki prowadzący 
do nierównej pracy silnika lub jego zatrzymania. W celu pogodzenia 
obydwu sprzeczności dobiera się odpowiednio skład frakcyjny w taki 
sposób, by prężność par stosowanych w okresie letnim wahała się 
między 45 a 70 kPa. Benzyny stosowane w miesiącach zimowych 
cechuje prężność par na poziomie 60 – 90 kPa. 
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1.7. Olej napędowy 

Olej napędowy to paliwo stosowane w wysokoprężnych silni-
kach z zapłonem samoczynnym. Jest to mieszanina węglowodorów 
parafinowych, naftenowych i aromatycznych, powstała w procesie 
destylacji ropy naftowej. Temperatura wrzenia oleju napędowego 
jest znacznie wyższa niż benzyny i wynosi od 200 – 350°C.  

O ile benzyna w okresie zimowym nie nastręcza problemu 
użytkownikowi samochodu, tak olej napędowy może sprawić sporo 
trudności. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo wysokiej 
temperatury krzepnięcia – na poziomie od -15 do -20°C. Poniżej 
tych temperatur należy liczyć się z wydzielaniem kryształów parafiny 
z paliwa. Kryształy te tworzą siatkę przestrzenną, która skutecznie 
hamuje przepływ płynnych jeszcze węglowodorów. Z tego powodu 
do oleju napędowego stosuje się różnego rodzaju dodatki obniżają-
ce temperaturę krzepnięcia, dodatki antypienne czy detergenty 
oczyszczające układ paliwowy.  

Jakość oleju napędowego, podobnie jak w przypadku benzyny, 
można określić na podstawie kilku parametrów. Pierwszym jest 
skład frakcyjny określający zdolność rozruchową paliwa, regular-
ność przebiegu spalania oraz skłonność do osadzania nagaru po-
wstałego w wyniku niecałkowitego spalania na poszczególnych 
elementach silnika. Olej napędowy zawierający ciężkie końcowe 
frakcje nie jest spalany całkowicie, co sprzyja tworzeniu się osadów 
na końcówkach wtryskiwaczy.  

Kolejnym parametrem jest liczba cetanowa. Określa ona zdol-
ność oleju napędowego do samozapłonu. Liczba cetanowa decydu-
je o łatwości uruchomienia zimnego silnika oraz o emisji spalin. 
Wraz ze wzrostem liczby cetanowej oleju napędowego polepsza się 
zdolność paliwa do samozapłonu, a proces spalania jest sprawny i 
regularny.  

Następnym istotnym parametrem świadczącym o gatunku oleju 
napędowego jest gęstość. Ma ona wpływ na prawidłowość rozpyle-
nia mieszanki paliwowo-powietrznej, co ma swoje odbicie w prze-
biegu procesu spalania. Na rozpylenie mieszanki i odpowiednią 
jakość procesu spalania decydujący wpływ ma również lepkość 
oleju napędowego. Mała lepkość paliwa powoduje, że podczas 
rozpylania powstają zbyt małe krople, które bardzo szybko wytraca-
ją prędkość. Rozpylane wówczas paliwo wypełnia tylko część komo-
ry spalania, która jest najbliżej wtryskiwacza. Występuje tam lokalny 
nadmiar paliwa, który powoduje niecałkowite spalanie. Niska lep-
kość może być także groźna dla elementów układu zasilania pali-
wem, takich jak pompy wtryskowe, wtryskiwacze czy pompowtry-
skiwacze. Są to elementy, których środkiem smarnym jest olej 
napędowy, a wskutek zbyt małej jego lepkości smarowanie jest 
niewystarczające. Doprowadza to do szybszego zużycia i generuje 
dodatkowe koszty. Duża lepkość paliwa powoduje powstawanie 
kropli o zbyt dużych rozmiarach, w konsekwencji czego spalanie nie 
jest całkowite. Wyższa lepkość oleju napędowego powoduje rów-
nież utrudniony przepływ paliwa przez filtry, przewody paliwowe i 
cały układ zasilania w paliwo, czego skutkiem jest obniżenie mocy 
silnika.  

Bardzo istotnym parametrem decydującym o możliwości uru-
chomienia pojazdu w zimowych warunkach jest temperatura zablo-
kowania zimnego filtra. Informuje ona o minimalnej temperaturze, w 
której olej napędowy będzie mógł zostać przepompowany przez filtr 
paliwa. Parafina krystalizująca się w układzie paliwowym zatrzymy-
wana jest przez filtr paliwa powodując jego zablokowanie i brak 
możliwości dalszego przepływu oleju, skutkiem czego występuje 
brak możliwości rozruchu silnika w niskiej temperaturze. 

2. ZUŻYCIE PALIWA W OKRESIE ZIMOWYM 

W niskich temperaturach i warunkach zimowych, kiedy wszyst-
kie podzespoły pojazdu pracują z większymi oporami, pod zwięk-
szonym obciążeniem, silnik wykazuje powiększone zapotrzebowa-
nie na paliwo. Główną przyczyną podwyższonego zużycia paliwa są 
często występujące ujemne temperatury, opady deszczu ze śnie-
giem, czy śniegu, które powodują zmianę stanu nawierzchni zwięk-
szając opory ruchu pojazdu. Podczas temperatur osiągających 
wartości kilkunastu stopni poniżej zera jednostka napędowa samo-
chodu potrzebuje znacznie więcej czasu, by osiągnąć właściwą 
temperaturę pracy. W niskiej temperaturze także olej silnikowy, olej 
w skrzyni biegów lub też zastosowane w układzie napędowym 
smary gęstnieją, stawiając dużo większy opór, co skutkuje zwięk-
szonym zużyciem ilości paliwa.  

Nawet, gdy silnik osiągnie roboczą temperaturę pracy, zostaje 
on chłodzony pędem powietrza podczas jazdy. Wzrost prędkości z 
jaką porusza się pojazd przy znacznie obniżonej temperaturze 
zewnętrznej, powoduje ogromne straty ciepła nie tylko w chłodnicy 
samochodu, lecz także w całej komorze silnika. Należy mieć na 
uwadze fakt, że zwiększając prędkość trzykrotnie, zwiększa się o 
tyle samo współczynnik wymiany ciepła w chłodnicy. W takiej sytua-
cji może się zdarzyć, że termostat odpowiednio sterując drogą 
przepływu czynnika chłodzącego pomiędzy obiegami, małym i 
dużym, pozwala utrzymać właściwą temperaturę samej tylko jed-
nostki napędowej. Dawniej zapobiegano wychłodzeniu komory 
silnika poprzez stosowanie osłon umieszczanych przed chłodnicą. 
Ich zadaniem było odizolowanie chłodnicy i czynnika chłodzącego 
od mroźnego strumienia powietrza. We współczesnych samocho-
dach nie stosuje się takich osłon.  

Niska temperatura jest przyczyną wydłużonego czasu nagrze-
wania jednostki napędowej do temperatury pracy, a dopiero po jej 
uzyskaniu silnik pracuje z odpowiednią dla siebie charakterystyką. 
W okresie zimowym proces nagrzewania jest kilkakrotnie dłuższy 
niż latem i wymaga dostarczenia dużo większej ilości energii. Ener-
gia ta dostarczana jest poprzez podniesienie prędkości obrotowej i 
wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej. W starszych pojaz-
dach o włączeniu i wyłączeniu urządzenia rozruchowego potocznie 
nazywanego ssaniem decydował użytkownik samochodu. We 
współczesnych samochodach tę rolę pełni sterownik silnika.  

Kolejną przyczyną zwiększonego zużycia paliwa w niskich 
temperaturach jest utrzymywanie przez jednostkę sterującą pracą 
silnika podwyższonej prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym.  

Spore znaczenie dla zapotrzebowania ma także rodzaj i stan 
nawierzchni po jakiej porusza się pojazd. Zimą jezdnię najczęściej 
przykrywa śnieg i lód, co powoduje znaczne zwiększenie oporów 
toczenia, a więc by pojazd poruszał się z tą samą prędkością po-
trzeba dostarczyć dużo większej ilości energii, która jest zawarta w 
paliwie. Aby pokonać większe opory toczenia, często niezbędna jest 
jazda na stosunkowo niskich biegach z dużymi prędkościami obro-
towymi silnika.  

Spore znaczenie dla zużycia paliwa ma także sama technika 
jazdy kierowcy i stan techniczny samochodu. Stała jazda z bagażni-
kiem dachowym, ze zbyt małym ciśnieniem w ogumieniu lub też 
samochodem pokrytym grubą warstwom zamarzniętego śniegu 
powoduje dodatkowe zbędne obciążenie, co ma znaczący wpływ na 
zwiększenie zapotrzebowania na paliwo.  

Podczas użytkowania samochodu w okresie zimowym wystę-
puje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną 
do zasilania świateł, ogrzewanych szyb, podgrzewanych siedzeń 
lub innych odbiorników prądu. Energia elektryczna w samochodzie 
również pochodzi ze spalanego paliwa.  
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Na rysunku 1 przedstawiono zależność zużycia paliwa od tem-
peratury zewnętrznej, zmierzoną na trasie Katowice – Siemianowice 
Śląskie, w trakcie jazdy samochodu Toyota Rav4 2.0 16V. 

 

 
Rys. 1. Zależność zużycia paliwa i temperatury zewnętrznej 

3. UŻYTKOWANIE SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W 
INSTALACJĘ GAZOWĄ W OKRESIE ZIMOWYM 

Pojazdy wyposażone w instalację zasilania gazem należy rów-
nież odpowiednio przygotować do eksploatacji w warunkach zimo-
wych. Skroplone paliwo gazowe, bardziej znane pod nazwą LPG 
albo autogaz, stosowane jest alternatywnie jako paliwo do samo-
chodów już od lat dwudziestych, ubiegłego wieku. W tym okresie 
zaczęto z niego korzystać w Stanach Zjednoczonych. Większą 
popularnością LPG zaczął zyskiwać dopiero w latach sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku.  

Popularyzacji alternatywnych systemów napędu sprzyjają kon-
cerny motoryzacyjne, wprowadzając do swojej oferty sprzedaży 
pojazdy, które opuszczając fabrykę są już przystosowane do takie-
go napędu.  

Podstawowym warunkiem, aby samochód wyposażony w insta-
lację LPG podczas eksploatacji w zimowych warunkach nie przy-
sparzał problemów jest stosowanie odpowiedniej jakości paliwa. W 
warunkach panujących zimą w Polsce, mieszanina propanu i butanu 
powinna zawierać jak najwięcej propanu. Propan jest jednak znacz-
nie droższy od butanu, w związku z czym cena gazu sprzedawane-
go na stacjach w okresie zimowym będzie odpowiednio wyższa niż 
w lecie.  

Stosowanie odpowiedniej jakości gazu jest również o tyle istot-
ne, gdyż z powodu kiepskiej jakości gazu, który w lecie nie utrudnia 
zbytnio eksploatacji, mogą wytrącać się osady węglowe. Podczas 
stosowania paliwa dobrej jakości można ograniczyć wytrącanie 
osadów do minimum.  

Przed zimą zaleca się również przepłukanie zbiornika na gaz i 
wymianę filtra gazu. 

W okresie zimowym często zaleca się, aby nie jeździć wyłącz-
nie z włączoną instalacją gazową, lecz np. raz w tygodniu użytko-
wać samochód w taki sposób, by silnik pracował zasilany benzyną. 
Takie zalecenie dotyczy przede wszystkim prostych systemów 
zasilania gazem, niewyposażonych w automatykę. W zautomatyzo-
wanych systemach silnik jest uruchamiany przy zasilaniu benzyną i 
przechodzi na zasilanie gazem dopiero po przekroczeniu określo-
nych z góry parametrów (temperatura cieczy chłodzącej).  

W pojeździe wyposażonym w instalację zasilania gazem nie 
należy doprowadzać do całkowitego opróżnienia zbiornika benzyny. 
Może się okazać, że ciągła jazda ze zbyt niską ilością benzyny 
spowoduje awarię pompy paliwowej. Wówczas w nowoczesnych 
instalacjach stosowanych w samochodach z wtryskowym układem 
zasilania nie ma możliwości uruchomienia samochodu.  

W nowoczesnych pojazdach z systemem wtrysku gazu, pro-
blemy związane z uruchamianiem zimnego silnika, a także silnika w 
niskich temperaturach są całkowicie rozwiązane. Wyposażane są 
standardowo w czujniki temperatury, a zmiana na zasilanie gazem 
jest automatyczna i następuje tylko wtedy, gdy silnik osiągnie od-
powiednią temperaturę pracy.  

4. OPONY ZIMOWE 

W czasie poruszania się w utrudnionych warunkach zimowych 
istotną rolę odgrywa dobór odpowiedniego ogumienia. Opony zi-
mowe swoją przewagę nad oponami letnimi wykazują natychmiast, 
gdy tylko nastąpi spadek temperatury zewnętrznej poniżej ok. 7°C. 
Wówczas mieszanka gumy z jakiej zbudowana jest opona letnia 
twardnieje, tracąc swoje właściwości. Poruszanie się na oponach 
letnich w warunkach zimowych nie pozwala na zachowanie kontroli 
nad pojazdem, a droga hamowania może wzrastać nawet dwukrot-
nie w porównaniu z oponą zimową. Ogumienie zalecane do stoso-
wania zimą różni się od opon letnich kilkoma cechami.  

Zasadniczą cechą opon zimowych jest odmienna budowa 
bieżnika. Charakteryzuje się ona blokową budową z szerokimi 
prześwitami pomiędzy blokami. Szeroki prześwit pomiędzy blokami 
w znacznym stopniu przyczynia się do lepszego odprowadzania 
wody, śniegu czy błota pośniegowego.  

Kolejna cecha odróżniająca opony zimowe od letnich to pokry-
cie bloków wąskimi nacięciami, zwanymi lamelkami. Ilość lamelek w 
oponie zależy od producenta ogumienia, lecz zwyczajowo waha się 
w granicach 1700-2000 lamelek w jednej oponie. Taka konstrukcja 
opony pozwala na znaczne zwiększenie przyczepności opony do 
nawierzchni. Podczas jazdy w utrudnionych warunkach zimowych 
lamelki opony wrzynają się w śnieg zapewniając poprawne prowa-
dzenie pojazdu. Budowę blokową opony zimowej wraz z uwidocz-
nionymi lamelkami przedstawiono na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Zimowa opona 
Źródło: Kormoran 

 
Kolejna cechą jest głębokość bieżnika. Ogumienie przezna-

czone do jazdy w zimie cechuje się znacznie głębszą rzeźbą bieżni-
ka, co zapewnia lepsze odprowadzanie wody oraz błota pośniego-
wego. Warto zaznaczyć, że głębokość bieżnika która w przypadku 
opony letniej pozwala na jej dalsze użytkowanie, w przypadku opo-
ny zimowej może dyskwalifikować ją do dalszego użytku. Tak więc 
bieżnik zużytej opony zimowej będzie wyższy niż bieżnik zużytej 
opony letniej. Minimalna głębokość bieżnika jest określona ustawo-
wo, jednak dla własnego bezpieczeństwa warto zaopatrzyć się w 
nowe opony zanim głębokość bieżnika osiągnie minimalną wartość.  

Ostatnią, bardzo istotną cechą określającą przeznaczenie opo-
ny do stosowania w warunkach zimowych jest skład mieszanki 
gumowej. W przypadku ogumienia zimowego, skład mieszanki z 
jakiej wykonana jest opona, dobrany jest w taki sposób, aby zacho-
wywał swoją elastyczność w warunkach kiedy temperatura ze-
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wnętrzna spada poniżej 7°C. W celu nadania mieszance właściwo-
ści oczekiwanych dla ogumienia zimowego, podwyższa się zawar-
tość krzemionki w mieszaninie gumy. Odpowiedni skład mieszanki 
zapobiega twardnieniu ogumienia i dzięki temu pozwala na dopa-
sowanie się opony do nawierzchni nawet podczas znacznego obni-
żenia temperatury. 

Konstrukcja i skład mieszanki opony zimowej pozwalają nie tyl-
ko na znaczne skrócenie drogi hamowania pojazdu. Stosowanie 
ogumienia zimowego zapewnia także lepsze własności trakcyjne 
pojazdu w trudnych warunkach, pozwala na stabilne prowadzenie 
pojazdu podczas jazdy na łuku drogi. W porównaniu z oponą letnią, 
podczas jazdy na śniegu, opona zimowa potrafi przenosić kilkukrot-
nie większy moment napędowy, co przykładowo pozwala na sku-
teczne pokonywanie ośnieżonych wzniesień.  

5. PRAKTYCZNE PORADY DOTYCZĄCE  
EKSPLOATACJI SAMOCHODU  
W OKRESIE ZIMOWYM 

5.1. Konserwacja zamków i uszczelek drzwiowych 

W okresie zimowym podstawowym warunkiem do bezproble-
mowego otwarcia samochodu są prawidłowo funkcjonujące zamki 
drzwiowe. Dlatego w celu zachowania zamków w należytym stanie, 
zwłaszcza gdy pojazd nie jest garażowany, trzeba je odpowiednio 
zakonserwować. Przymarzanie zamków występuje bardzo często, 
gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 0°C. Wówczas śladowe 
ilości wody, które przedostały się do wkładki zamka uniemożliwiają 
jego poprawne działanie. Krótki okres czasu poświęcony konserwa-
cji zamka pozwoli na uniknięcie problemów związanych z otwarciem 
samochodu w niskiej temperaturze. Należy pamiętać także, że 
jednorazowa konserwacja zamka bardzo często nie zapobiega 
przymarzaniu go przez cały okres zimowy. Czynność należy więc 
wykonywać kilka razy w sezonie w zależności od warunków ze-
wnętrznych.  

Na rynku istnieje duża liczba preparatów odpowiednich do kon-
serwacji zamków. Większość z dostępnych środków zawiera spe-
cjalny smar o niskiej temperaturze krzepnięcia.  

Podczas wykonywania czynności konserwacji zamka należy 
pamiętać, że w skład zamka samochodowego wchodzi nie tylko 
sama wkładka, ale także mechanizm wewnętrzny znajdujący się w 
drzwiach. Zarówno mechanizm wewnętrzny i wkładka, która ma 
bezpośredni kontakt z kluczykiem do samochodu, a także ze szko-
dliwymi czynnikami atmosferycznymi wymagają smarowania.  

Szczególną uwagę należy poświęcić odpowiedniemu zakon-
serwowaniu wkładki, gdyż jest ona bardziej podatna na przymarza-
nie. Podatność wkładki zamka na przymarzanie jest uzależniona od 
stopnia jej zużycia. Do wkładki wyeksploatowanej woda ma znacz-
nie większy dostęp niż do nowej, szczelnej wkładki.  

Konserwując zamek samochodu, który jest intensywnie eks-
ploatowany lub jego wiek wskazuje na to, że zamek mógł zostać 
zużyty, uszkodzony lub zabrudzony należy najpierw ocenić stan 
zamka. Wówczas może okazać się, że zamek trzeba w pierwszej 
kolejności wyczyścić lub naprawić, a dopiero później zakonserwo-
wać.  

Wykonując zabieg konserwacji zamków należy pamiętać o na-
smarowaniu wszystkich zamków w pojeździe (drzwi, pokrywy ba-
gażnika, wlewu paliwa). 

Przed sezonem zimowym warto również zaopatrzyć się w od-
mrażacz do zamków. Produkty oferowane na rynku są względnie 
skuteczne, pomagają w otwarciu samochodu w awaryjnych sytua-
cjach. Należy jednak pamiętać, by odmrażacz przechowywać w 
miejscu, które pozwoli na szybki dostęp do niego. Wówczas użyt-

kownik uniknie sytuacji, która często ma miejsce, że odmrażacz jest 
pozostawiony w zamkniętym samochodzie.  

Kolejna czynność, która pozwoli na uniknięcie problemów 
związanych z otwarciem drzwi jest odpowiednia konserwacja gu-
mowych uszczelek drzwiowych. Do przymarzania uszczelek do 
nadwozia pojazdu dochodzi wówczas, gdy zgromadzone krople 
wody znajdujące się na uszczelce zamarzają, spajając uszczelkę z 
nadwoziem. Podobnie jak w przypadku konserwacji zamków, czyn-
ność smarowania uszczelek wykonuje się od kilku do kilkunastu 
razy w sezonie zimowym w zależności od warunków pogodowych. 
Zaleca się także przesmarowanie uszczelek po każdorazowym 
myciu samochodu.  

Wybór produktów przeznaczonych do pielęgnacji uszczelek 
jest spory. Znaczna część z nich składem jest oparta na bazie 
silikonu, który dobrze chroni uszczelki przed wilgocią i zapobiega 
przymarzaniu do nadwozia. Należy pamiętać by zakonserwować 
uszczelki wszystkich drzwi, a także pokrywy bagażnika. 

5.2. Uruchamianie zimnego silnika 

Po otwarciu pojazdu, kolejnym problemem powstrzymującym 
użytkownika przed rozpoczęciem jazdy jest niemożność uruchomie-
nia silnika samochodu. Sytuacja ta związana jest z wieloma czynni-
kami. Niska temperatura zewnętrzna oraz trudne warunki atmosfe-
ryczne skutecznie utrudniają uruchomienie silnika, oraz osiągnięcie 
właściwej dla niego temperatury pracy.  

Podstawowym elementem odpowiedzialnym za prawidłowy 
rozruch silnika jest bez wątpienia sprawny i w pełni naładowany 
akumulator. Pozwoli on na przekazanie do rozrusznika odpowiednio 
dużego prądu rozruchu. Akumulator, który w sezonie letnim pozwa-
lał na bezproblemowe uruchomienie silnika może w okresie zimo-
wym podczas dużego spadku temperatury rozładować się, unie-
możliwiając uruchomienie pojazdu. Niesprawny akumulator nawet 
po ponownym naładowaniu może po kolejnym dłuższym postoju 
przysporzyć wielu problemów związanych z uruchomieniem zimne-
go silnika. Jeżeli więc akumulator w pojeździe wykazuje objawy 
zużycia, należy go przed znacznymi spadkami temperatur wymienić 
na nowy, zachowując odpowiednią pojemność elektryczną i odpo-
wiedni prąd rozruchowy akumulatora. Warto również zwrócić uwa-
gę, po której stronie akumulatora znajduje się biegun dodatni, a po 
której biegun ujemny. Wiele pojazdów posiada także specjalnie 
dostosowane do akumulatora miejsce, w którym ma się on znajdo-
wać. Zaopatrując się w nowy akumulator warto więc zwrócić uwagę, 
czy nowa bateria wymiarami będzie odpowiadać miejscu jej zamo-
cowania. Przy doborze akumulatora nie należy kierować się tylko 
ceną. Często zdarza się, że akumulatory z najniższego przedziału 
cen już po stosunkowo krótkim okresie czasu, w porównaniu do 
droższych i lepszych jakościowo akumulatorów, przestają popraw-
nie funkcjonować.  

Podstawową zasadą przy uruchamianiu zimnego silnika jest 
zachowanie umiaru w utrzymywaniu rozrusznika w stanie włączo-
nym. Gdy silnik pojazdu po chwilowej próbie uruchomienia nie 
pracuje, należy przerwać próbę i za kilka chwil ponowić ją. Jeżeli po 
kilkukrotnych próbach silnik pojazdu w dalszym ciągu nie daje się 
uruchomić, należy szukać przyczyny w układzie zapłonowym lub 
paliwowym. Wówczas należy sprawdzić, czy elementy i przewody 
elektryczne znajdujące się w przedziale silnikowym nie uległy zawil-
goceniu. W przypadku wykrycia zawilgocenia należy wyłączyć 
zapłon, a następnie usunąć wilgoć z przewodów elektrycznych oraz 
nanieść na nie preparat wypierający wodę. Taką samą operację 
należy wykonać na wszystkich złączach elektrycznych układu za-
płonowego oraz układu zasilania paliwem. Należy również spraw-
dzić złącza cewki zapłonowej, rozdzielacza zapłonu i przewodów 
wysokiego napięcia. 
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W okresie zimowym przed uruchomieniem silnika wskazane 
jest w celu zmniejszenia wszystkich możliwych oporów wykonanie 
następujących czynności: wyłączenie wszystkich odbiorników prą-
du; umieszczenie dźwigni zmiany biegów w położeni neutralnym; 
wciśnięcie pedału sprzęgła (w przypadku manualnej skrzyni bie-
gów); uruchomienie silnika. 

Przed rozpoczęciem jazdy należy również pozwolić, by silnik 
przez okres kilku minut pracował na biegu jałowym. W czasie na-
grzewania silnika nie należy doprowadzać do pracy jednostki napę-
dowej w wysokich prędkościach obrotowych, ani pod dużym obcią-
żeniem. Ma to bardzo negatywny wpływ na trwałość silnika.  

W starszych samochodach urządzeniem służącym do urucha-
miania zimnego silnika było urządzenie rozruchowe potocznie zwa-
ne ssaniem. Urządzenie to zmieniało skład mieszanki paliwowo-
powietrznej ułatwiając rozruch silnika. Po rozgrzaniu jednostki na-
pędowej kierujący wyłączał urządzenie rozruchowe, mogąc rozpo-
czynać jazdę. We współczesnych samochodach urządzenie rozru-
chowe wraz z gaźnikiem zostało zastąpione przez skomplikowany 
system wtryskowy. O ilości dostarczanego do zimnego silnika pali-
wa, a także o składzie mieszanki paliwowo-powietrznej decyduje 
jednostka sterująca silnikiem.  

Osiągnięcie przez silnik odpowiedniej temperatury powoduje, 
że olej, który w niskiej temperaturze wykazuje tendencje do gęst-
nienia, nagrzeje się zmieniając swoją postać w płynniejszą. Rzadki 
olej pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu smarowania, 
co w konsekwencji przedłuża żywotność jednostki napędowej.  

Uruchamiając silnik w temperaturze sięgającej znacznie poni-
żej 0°C warto pamiętać, że silnik przy jednym cyklu rozruchu ulega 
zużyciu równemu przejechaniu od 300 do 450 kilometrów w nor-
malnych warunkach temperaturowych.  

Czas nagrzewania silnika do temperatury około 90°C w zależ-
ności od temperatury zewnętrznej pokazano na rysunku 3. Do 
badań wykorzystano pojazd BMW 750iL. Czas nagrzewania mie-
rzono od momentu uruchomienia silnika do chwili osiągnięcia mak-
symalnej dopuszczalnej temperatury silnika, utrzymywanej podczas 
normalnego użytkowania pojazdu. 

 

 
Rys. 3. Długość procesu nagrzewania silnika w zależności od tem-
peratury zewnętrznej 

5.3. Pielęgnacja nadwozia pojazdu w okresie zimowym 

Przed sezonem zimowym warto zadbać nie tylko o stan tech-
niczny pojazdu, ale także o jego nadwozie i powłokę lakierniczą. 
Podczas znacznych spadków temperatur i obfitych opadów śniegu 
drogi posypywane są solą, piaskiem lub żwirem w celu zapewnienia 
lepszej przyczepności koła pojazdu do nawierzchni. Zastosowanie 
wymienionych środków wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo 
jazdy, ale niekorzystnie oddziałuje na powłokę lakierniczą i karose-
rię pojazdu. Sól sprzyja pojawianiu się korozji, a grube ziarna piasku 

lub żwiru powodują powstawanie odprysków lakieru. Warto więc 
podczas sprzyjającej aury poddać samochód gruntownemu myciu, 
aby wyeliminować zalegającą sól, brud i osady negatywnie oddzia-
ływujące na karoserię.  

Podstawowym wyznacznikiem informującym użytkownika o 
tym, że mycie samochodu będzie miało sens, jest dodatnia tempe-
ratura. Bardzo częste są przypadki kiedy umyty samochód podczas 
spadku temperatury poniżej 0ºC staje się trudnym lub w skrajnym 
przypadku niemożliwym do otwarcia. Zalane wodą mechanizmy 
zamków lub wilgotne uszczelki mogą stać się skuteczną barierą 
uniemożliwiającą otwarcie pojazdu. Dlatego niezwykle ważne jest 
by po umyciu pojazdu, poddać go dokładnemu procesowi suszenia. 

Przygotowując nadwozie pojazdu do sezonu zimowego należy 
również dokładnie skontrolować stan powłoki lakierniczej, ewentual-
nych w niej ubytków. Odpowiednio wczesne usunięcie korozji po-
zwoli na zaoszczędzenie sporych wydatków związanych z przywró-
ceniem należytego wyglądu pojazdu po okresie zimowym. Znaczna 
część użytkowników pojazdów jest przekonana, że przygotowanie 
karoserii do sezonu zimowego kończy się na dokładnym myciu. 
Takie przekonanie jest błędne i może doprowadzić do powstania 
kosztownych szkód po zakończeniu zimy. Ważne jest, aby w okre-
sie jesiennym dokonać dokładnego przeglądu powłoki lakierniczej, 
zabezpieczyć wszelkie uszkodzenia w niej powstałe, a następnie 
starannie zakonserwować podwozie i nadwozie pojazdu. Sporą 
część uszkodzeń użytkownik jest w stanie usunąć we własnym 
zakresie nie narażając się na koszty związane z wizytą w zakładzie 
lakierniczym. Ceny preparatów i produktów przeznaczonych do 
konserwacji pojazdu nie są wygórowane, a porównując ich ceny z 
warsztatowymi cenami usunięcia skutków, jakie mogą powstać w 
przypadku braku konserwacji nadwozia wypadają bardzo korzyst-
nie. Środki te są dostępne na rynku w sporej ilości, więc każdy 
użytkownik ma możliwość dopasowania preparatu do zasobności 
portfela.  

Kontrola stanu powłoki lakierniczej pozwala użytkownikowi na 
dłuższe zachowanie pojazdu w należytym stanie. W przypadku 
drobnych uszkodzeń warto spróbować usunąć je samemu. Jednak 
w przypadku, gdy powłoka ma poważne oznaki korozji lub głębokie 
rysy, samochód należy oddać pod opiekę specjalistycznego warsz-
tatu lakierniczego. 

PODSUMOWANIE 

Skutki zmiany warunków atmosferycznych bardzo często zau-
ważalne są na drodze już chwilę po ich wystąpieniu. Sezon zimowy 
występuje każdego roku i wiadomym jest, że należy odpowiednio 
wcześniej, nie czekając na ostatni moment, przygotować się do 
niego.  

Wiele pojazdów (zwłaszcza nowszych) poruszających się po 
polskich drogach jest wyposażona w elektroniczne systemy popra-
wiające bezpieczeństwo jazdy. Z drugiej strony bardzo często moż-
na zaobserwować, że kierowcy poruszający się pojazdami wyposa-
żonymi w najnowocześniejsze systemy kontroli trakcji, nie zwracają 
uwagi na zmienne, zimowe warunki atmosferyczne. Złudna pew-
ność siebie i przekonanie, że system elektroniczny jest w stanie 
zapewnić bezpieczeństwo a każdej sytuacji jest częstą przyczyną 
zaistnienia wypadków drogowych.  

Kolejna grupa użytkowników zagrażająca bezpieczeństwu ru-
chu to kierowcy, którzy nie poświęcają zbyt wiele uwagi na odpo-
wiednie przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego. Najczęściej 
są to kierowcy starszych pojazdów. Często zdarza się, że użytkow-
nicy takich pojazdów nie zaopatrują się nawet w zimowe ogumienie, 
bez którego poruszanie się po zaśnieżonych i oblodzonych drogach 
jest niebezpieczne i uciążliwe dla innych uczestników ruchu drogo-
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wego. Zdarza się, że wartość takiego pojazdu jest niższa niż war-
tość kompletu opon zimowych wysokiej klasy. 

Nabywając zarówno nowy jak i używany pojazd warto zwrócić 
uwagę na jego wyposażenie w dziedzinie bezpieczeństwa.  

Niezależnie od posiadanego pojazdu, podczas poruszania się 
po śliskich, zaśnieżonych drogach warto dobrać odpowiednią tech-
nikę jazdy. Jest to podstawowy warunek zapewnienia bezpieczeń-
stwa jazdy. Należy pamiętać o unikaniu gwałtownych przyspieszeń i 
hamowań. Wszelkie ruchy kierownicą należy wykonywać delikatnie. 
Płynność jazdy w warunkach zimowych jest podstawą zapewnienia 
bezpieczeństwa.  

Przygotowując się do kolejnego sezonu zimowego warto za-
dbać nie tylko o odpowiedni stan techniczny pojazdu i jego przygo-
towanie. Niezależnie od rodzaju, wieku, klasy i przeznaczenia po-
jazdu najważniejszym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie 
jazdy jest człowiek. To właśnie przez ludzkie niedopatrzenia, pew-
ność siebie i nieodpowiedzialność na drogach rocznie ginie ponad 5 
tysięcy ludzi, a ponad 60 tysięcy zostaje rannych. Warto przypo-
mnieć sobie te liczby wsiadając w zimowy poranek do samochodu. 
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Operation of the car in winter conditions 

The number of cars in Polish families is growing year by 

year. Among the vehicle users there is a group that does not 

have sufficient knowledge about the proper operation of the 

vehicle, especially under the conditions of the weather. This 

article is addressed to this group. It is characterized by brief 

information on operating fluids, fuel consumption in winter, 

use of vehicles equipped with gas system, tires of vehicles. 

They are also given practical advice on operating a car in 

winter. 
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