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S t r e s z c z e n i e  

Wobec zmieniających się warunków eksploatacji i wyraźnej tendencji do zwiększenia udziału czasu 
pracy silnika na biegu jałowym i przy bardzo małych obciążeniach coraz większą uwagę przywiązuje się 
do redukcji strat tarcia. W przypadku małych obciążeń silnika, a szczególnie biegu jałowego, zmniejsze-
nie strat tarcia jest skutecznym sposobem zmniejszenia zużycia paliwa. W artykule dokonano analizy 
wpływu rosnącej w fazie nagrzewania temperatury silnika na straty tarcia i zużycie paliwa silnika pracu-
jącego na biegu jałowym. Nagrzewanie nieobciążonego silnika jest procesem długotrwałym, można za-
uważyć, że wyraźnie zwiększone tuż po rozruchu zużycie paliwa szybko maleje wraz z nagrzewaniem się 
silnika. W przypadku jednego z badanych silników o zapłonie samoczynnym zużycie paliwa stabilizuje 
się po ok. 10 min od chwili rozruchu, kiedy to temperatura cieczy chłodzącej silnik osiąga wartość równą 
ok. 50°C, dalszy wzrost temperatury powoduje zwiększenie zużycia paliwa. Prezentowane w artykule 
badania, przeprowadzone na stanowisku modelowym oraz kilku silnikach samochodowych, pozwoliły na 
określenie natury zjawisk warunkujących charakterystyki biegu jałowego. 
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A b s t r a c t  

By reason of engine operation condition changes and distinct tendency of increasing idle running time 
and at low loads, reducing friction forces has become significant matter. In the event of low loads and es-
pecially idle engine running reduction of friction forces is effective way to reduce fuel consumption. In 
the paper influence of increasing coolant and oil temperatures on the friction loses and fuel consumption 
of idle running engine was analyzed. Heating not loaded engine is a long lasting process and it can be no-
ticed that increased fuel consumption immediately after cold engine starts rapidly to decrease with in-
crease of the engine temperature. In case of one investigated CI engine fuel consumption stabilize after 
about 10 minutes after start up when the coolant temperature reaches 50°C. Further temperature increase 
causes fuel consumption growth. Presented examinations carried out on test bed and few car engines 
allowed to determine phenomena that basically are connected with idle run characteristic. 
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1. Wstęp, geneza problemu i sposób jego rozwiązania 
 
Sprawność mechaniczna silnika zdefiniowana jest jako stosunek średniego ciśnienia 

użytecznego do średniego ciśnienia indykowanego, a na jej wartość wpływają przede 
wszystkim straty tarcia w mechanizmach silnika. Sprawność mechaniczna w warunkach 
pełnego obciążenia silnika przekracza zazwyczaj 90%, tym samym można stwierdzić, że 
straty mechaniczne nie są główną przyczyną ograniczenia sprawności ogólnej silnika. 
Wszelkie zabiegi prowadzące do poprawy sprawności mechanicznej silnika nie przekładają 
się zatem na istotne ograniczenie zużycia paliwa silnika pracującego z dużym obciążeniem. 
Jednak w przypadku małych obciążeń silnika, a szczególnie biegu jałowego, zmniejszenie 
strat tarcia jest skutecznym sposobem zmniejszenia zużycia paliwa [1, 2]. Wobec zmie-
niających się warunków eksploatacji i wyraźnej tendencji do zwiększenia udziału czasu 
pracy silnika na biegu jałowym i przy bardzo małych obciążeniach coraz większą uwagę 
przywiązuje się do redukcji strat tarcia. Szeroko rozpowszechnioną metodą jest tutaj ob-
serwowane obecnie stosowanie olejów silnikowych o coraz mniejszej lepkości. 

Kolejne zagadnienie, związane również ze sprawnością mechaniczną silnika we współ-
czesnych warunkach eksploatacji to wpływ temperatury oleju na straty tarcia. Stosowanie 
oleju o zmniejszonej lepkości niewątpliwie zmniejsza straty tarcia w niskich temperaturach, 
w czasie rozruchu silnika i w fazie jego nagrzewania. Zmniejszanie lepkości oleju, jak 
każdy inny zabieg techniczny, ma swoje ograniczenia. Autorzy niniejszego artykułu prze-
analizowali wpływ lepkości oleju, zmieniającej się wraz z jego temperaturą, na straty tarcia 
silnika. Prowadząc analizę, poszukiwano w szczególności odpowiedzi na pytanie o naturę 
ograniczeń uniemożliwiających zmniejszanie lepkości oleju poniżej określonej wartości 
granicznej. 

 
 

2. Warunki prowadzenia badań 
 
Wyznaczenie strat tarcia silnika spalinowego jest zadaniem trudnym i jakkolwiek ist-

nieje wiele metod badawczych, to żadna z nich nie jest jednak doskonała [3]. W artykule 
przedstawiono wyniki kilku eksperymentów przeprowadzonych w celu zbadania sprawno-
ści mechanicznej silnika. Kolejne badania wykonano na trzech różnych silnikach. Sposób 
prowadzenia tych badań przedstawiono poniżej. 
1. Badania zużycia paliwa, przeprowadzone dla silnika Volkswagen SDI: 

a) charakterystyka silnika: 
− zapłon samoczynny, 
− rzędowy, czterocylindrowy, 
− wolnossący, 
− o pojemności skokowej ok. 2 dm3, 
− układ zasilania z pompowtryskiwaczami, 
− olej smarujący klasy lepkościowej 5W/40, 

b) budowa hamowni: 
− hamulec elektrowirowy Zöllner, typ B 350 AE,  
− miernica zużycia paliwa wagowa, typu Automex,  
− pomiar temperatury cieczy chłodzącej za pomocą oryginalnego, zamontowa-

nego w silniku czujnika temperatury, 
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− odczyt temperatury i pozostałych parametrów pracy silnika za pomocą urzą-
dzenia diagnostycznego VAS 5052, 

c) warunki prowadzenia badania: 
− rozruch zimnego silnika i praca na biegu jałowym, 
− rozpoczęcie pomiarów zużycia paliwa natychmiast po rozruchu silnika i odczyt 

średniej wartości co 20 s, 
− w układzie chłodzenia silnika znajdował się standardowy termostat. 

 
2. Badania momentu napędu zewnętrznego przeprowadzone na silniku typu Volkswagen TDI: 

a) charakterystyka silnika: 
− o zapłonie samoczynnym, 
− rzędowy, pięciocylindrowy, 
− doładowany turbosprężarką, 
− o pojemności skokowej równej 2,5 dm3, 
− układ zasilania z pompowtryskiwaczami, 
− olej smarujący klasy lepkościowej 5W/40, 

b) budowa hamowni: 
− hamulec prądnicowy Celma, z falownikiem typu pDRIVE LX plus, 
− pomiar temperatury cieczy chłodzącej i oleju za pomocą termorezystorów Pt 100, 
− układ regulacji temperatury cieczy chłodzącej z możliwością wyboru wartości 

temperatury zadanej, 
− pomiar momentu obrotowego za pomocą siłomierza tensometrycznego Hottinger, 
− urządzenie rejestrujące Hottinger, typ Spider 8, 

c) warunki prowadzenia badania: 
− praca silnika w warunkach napędu zewnętrznego, 
− stała prędkość obrotowa, równa ok. 1000 obr./min, 
− temperatura cieczy chłodzącej silnik zmieniana skokowo od 25°C do 100°C, 
− rejestrowane wartości wzmocnienia mostka tensometrycznego siłomierza oraz 

– dla porównania – wartości prądu silnika elektrycznego. 
 

3. Badania strat tarcia w mechanizmie tłokowo-korbowym silnika typu FIAT 170A.046 
a) charakterystyka silnika: 

− zapłon iskrowy, 
− rzędowy, dwucylindrowy, 
− wolnossący, 
− pojemność skokowa ok. 0,7 dm3, 
− przystosowany do pomiarów strat tarcia w mechanizmie tłokowo-cylindro-

wym, napędzany z zewnątrz, 
− olej smarujący klasy lepkościowej 5W/40, 

b) budowa hamowni: 
− silnik elektryczny napędu zewnętrznego Bessel, z falownikiem, 
− pomiar temperatury cieczy chłodzącej i oleju za pomocą termorezystorów Pt 100, 
− układ regulacji temperatury oleju z możliwością wyboru wartości temperatury 

zadanej, 
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− pomiar momentu obrotowego za pomocą umieszczonego na wale momen-
tomierza tensometrycznego Hottinger, typ T5, 

− urządzenie rejestrujące Hottinger, typ Spider 8, 
c) warunki prowadzenia badania: 

− praca silnika w warunkach napędu zewnętrznego, unieruchomiono lub napę-
dzano niezależnie wszystkie mechanizmy pomocnicze, 

− prędkość obrotowa zmieniana skokowo w zakresie od 500 obr./min do 3000 
obr./min, 

− temperatura cieczy chłodzącej silnik zmieniana skokowo od 50°C do 90°C, 
− rejestrowany moment obrotowy przenoszony przez wał napędzający silnik spa-

linowy, prędkość obrotowa oraz temperatura cieczy i oleju. 
 
 

3. Wyniki badań 
 
Na rysunku 1 przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z opisem za-

wartym w punkcie 1 rozdz. 2. Wynikiem tych badań jest wykres zmian zużycia paliwa 
w fazie nagrzewania silnika VW SDI pracującego na biegu jałowym. Przedstawione w tym 
punkcie badania zrealizowano na silniku pracującym w warunkach możliwie zbliżonych do 
rzeczywiście występujących w pojeździe i pozwalają na ocenę wpływu fazy nagrzewania 
silnika na zużycie paliwa. Badania takie nie umożliwiają jednak określenia przyczyn 
zwiększonego zużycia paliwa i dlatego przeprowadzono kolejne eksperymenty opisane 
w punktach 2 i 3. 

Na rysunku 2 przedstawiono wyniki badań opisanych w punkcie 2 rozdz. 2. Badania 
pozwoliły na wykreślenie zależności momentu napędu zewnętrznego w funkcji zmian tem-
peratury cieczy chłodzącej silnik. Utworzony wykres umożliwia określenie wpływu tempe-
ratury na straty tarcia silnika pracującego w warunkach napędu zewnętrznego, przy czym 
źródłem mierzonych strat są wszystkie mechanizmy silnika. Należy podkreślić, że moment 
napędu zewnętrznego równoważy moment strat tarcia oraz moment związany z procesem 
wymiany ładunku w cylindrze. 

W celu poznania wpływu temperatury silnika na straty tarcia w głównych węzłach tar-
cia silnika, związanych z mechanizmem tłokowo-korbowym, przeprowadzono dodatkowe 
badania opisane w punkcie 3 rozdz. 2. Uzyskano wykres zmian rejestrowanego momentu 
napędu zewnętrznego w funkcji prędkości obrotowej wału korbowego silnika dla trzech 
kolejnych serii pomiarów realizowanych dla różnych temperatur oleju. Badania zrealizo-
wano na stanowisku symulacyjnym, gdzie napęd z zewnętrznego silnika elektrycznego 
przekazywany jest na wał korbowy silnika przez momentomierz tensometryczny. Mechani-
zmy pomocnicze silnika, takie jak pompa cieczy chłodzącej i oleju napędzane są niezależ-
nie i ich praca nie wpływa na wartość rejestrowanego momentu obrotowego. Wał rozrządu 
w czasie badań nie jest napędzany, a zawory dolotowe i wylotowe pozostają zamknięte. 
W cylindrze silnika zachodzi zatem naprzemienne sprężanie i rozprężanie powietrza, bez 
wymiany ładunku [4]. 
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Rys. 1. Zmiany zużycia paliwa w fazie nagrzewania silnika VW SDI pracującego na biegu jałowym 

Fig. 1. Changes of fuel consumption during heating phase for idle running VW SDI engine  
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Rys. 2. Zależność momentu napędu zewnętrznego w funkcji temperatury silnika VW TDI  

Fig. 2. Outer driving torque dependence on VW TDI engine temperature  
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Rys. 3. Zależność strat tarcia w mechanizmie tłokowo-korbowym od prędkości obrotowej dla różnych 
temperatur oleju  

Fig. 3. Piston-crank mechanism friction loses dependence on crankshaft rotational speed for different 
oil temperatures 

 
 

4. Podsumowanie i wnioski 
 
Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących spostrzeżeń 

i wniosków: 
1. Nagrzewanie nowoczesnego silnika o zapłonie samoczynnym jest procesem długotrwa-

łym. Z wykresu prezentowanego na rys. 1 wynika, że stabilną temperaturę cieczy chło-
dzącej uzyskano dopiero po ok. 35 min pracy silnika, przy czym silnik pracował na 
biegu jałowym, a temperatura otoczenia była równa 22°C. Powolne nagrzewanie silnika 
wynika w tym przypadku z jego wysokiej sprawności. W czasie czterdziestodwuminu-
towej pracy silnik zużył zaledwie 0,260 dm3 paliwa. W celu przyspieszenia nagrzewa-
nia silnika konieczne jest zastosowanie urządzeń dodatkowych, których działanie 
w miarę możliwości nie wpływa na zwiększenie zużycia paliwa, np. urządzeń wykorzy-
stujących energię spalin [5]. 

2. Jakkolwiek nagrzewanie nieobciążonego silnika jest procesem długotrwałym, można 
zauważyć, że wyraźnie zwiększone tuż po rozruchu silnika zużycie paliwa szybko ma-
leje. Zużycie paliwa stabilizuje się po ok. 10 min, kiedy to temperatura cieczy chłodzą-
cej silnik przekracza 50°C. Dalszy wzrost temperatury nie powoduje istotnych zmian 
zużycia paliwa. Celowe jest zatem szczególnie intensywne podgrzewanie silnika bezpo-
średnio po uruchomieniu. W tym kontekście ważne wydaje się zastosowanie zasobni-
ków ciepła w układzie chłodzenia silnika, które po rozruchu silnika oddawałyby ciepło 
zgromadzone w poprzednim cyklu jezdnym. 
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3. Straty tarcia mają tym istotniejszy wpływ na całkowitą sprawność silnika i – co za tym 
idzie – zużycie paliwa i emisję, im mniejsze jest obciążenie silnika. Współczesne 
warunki ruchu sprawiają, że silniki samochodów osobowych stosunkowo często pracują 
w warunkach małego obciążenia i biegu jałowego [6].  

4. Zmieniające się warunki eksploatacji samochodów osobowych sprawiają również, że 
udział fazy nagrzewania w całkowitym czasie pracy silników jest coraz większy. Olej 
o niskiej temperaturze sprawia, że zwiększają się istotnie opory ruchu silnika i zmniej-
sza się tym samym jego sprawność. Wyjątkiem jest praca silnika przy bardzo małych 
prędkościach obrotowych, kiedy to zmniejszenie lepkości oleju wywołane znacznym 
wzrostem jego temperatury nie sprzyja ograniczaniu strat tarcia. 

5. Negatywny wpływ wysokiej temperatury oleju na straty tarcia w warunkach bardzo 
małej prędkości obrotowej, zaobserwowany w odniesieniu do samego tylko mechani-
zmu tłokowo-korbowego, potwierdza się również w badaniach kompletnego silnika 
z mechanizmami pomocniczymi. W pierwszym przypadku badaniom poddano mecha-
nizm silnika starszej konstrukcji, o zapłonie iskrowym; w drugim przypadku mowa jest 
o silniku nowoczesnym, o zapłonie samoczynnym.  
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