
Świece żarowe – zmiany konstrukcyjne 

 
Silnik diesla (wysokoprężny) jest 

maszyną cieplną w której wykorzystywane 

jest zjawisko samozapłonu wtryskiwanego 

paliwa. Dla oleju napędowego temperatura 

samozapłonu wynosi ok. 270ºC. Aby uzy-

skać taką temperaturę i zainicjować zapłon 

paliwa powietrze w cylindrze musi zostać 

sprężone do odpowiedniego ciśnienia. Wy-

korzystuje się tu zjawisko wzrostu tempera-

tury gazu podczas jego sprężania. W prak-

tyce w silnikach wysokoprężnych osiąga 

się ciśnienia sprężania na poziomie 30÷50 

barów. W starszych rozwiązaniach w silni-

kach samochodów osobowych oraz lekkich  

dostawczych, wtrysk paliwa następował do 

komory wstępnej lub wirowej. W nowocze-

snych konstrukcjach nie stosuje się już tego rozwiązania, paliwo 

jest wtryskiwane bezpośrednio do cylindra.  

Komora spalania o odpowiednim 

kształcie umieszczona jest  w den-

ku tłoka. Wtrysk bezpośredni sto-

sowany był od dawna w silnikach 

pojazdów użytkowych ze względu 

na osiąganą wyższą sprawność. 

„Twarda” głośna praca silników z 

wtryskiem bezpośrednim była 

przeszkodą w upowszechnieniu tej 

konstrukcji w samochodach oso-

bowych. Wraz z rozwojem układów wtryskowych i wprowadzenia elektronicznego „modelowania” 

dawki paliwa istniejące do tej pory ograniczenia przestały istnieć.  

 

W silnikach z komorą 

wstępną lub wirową aby 

zapewnić rozruch w ni-

skich temperaturach nie-

zbędne było stosowanie 

świec żarowych. Wbrew 

pozorom element grzejny 

nie służył do bezpośred-

niego zapłonu wtryskiwa-

nego paliwa. 



Zadaniem świec żarowych było podgrzanie do odpowiedniej temperatury powietrza wtłaczanego do 

komory wstępnej lub wirowej. W przypadku niewłaściwego działania rozpylacza, gdy paliwo trafia 

bezpośrednio na element grzejny i spala się na nim dochodzi do uszkodzenia świecy żarowej. 

Konstrukcje z pośrednim wtryskiem paliwa cechował niekorzystny stosunek powierzchni do 

objętości, czego skutkiem było obniżanie temperatury sprężonego powietrza w wyniku kontaktu z 

chłodniejszymi ściankami komory (wstępnej lub wirowej). 

  

W silnikach z wtryskiem bezpośrednim zja-

wisko to występuje w znacznie mniejszym stopniu. 

Dlatego istnieją konstrukcje, w których nie ma 

świec żarowych. W większych silnikach w celu za-

pewnienia pewnego rozruchu w niskich temperatu-

rach stosowane są elektryczne kołnierze grzewcze 

umieszczone w układzie dolotowym lub świece 

płomieniowe. W obu przypadkach powietrze jest 

podgrzewane przed zassaniem do cylindrów. 

 

 

 

Wewnątrz świecy płomieniowej znajduje się element 

grzejny o budowie analogicznej do świecy żarowej. Za-

daniem tego elementu jest podgrzanie i odparowanie pa-

liwa dostarczanego do świecy oraz zapłon oparów. Po-

wietrze zasysane do cylindrów jest ogrzewane ciepłem 

wytwarzanym przez paliwo spalane w świecy płomie-

niowej. W tym przypadku udział ciepła pochodzącego 

od elementu grzejnego ma niewielki wpływ na wzrost 

temperatury powietrza zasysanego do cylindrów.  
 

 

Poprzez układ sterujący do zacisku 1 dopływa prąd powodując rozgrzanie elementu 9. Poprzez kró-

ciec 4, oraz dalej elementy układu paliwowego 5, 6, dozowane jest paliwo. W styczności z elemen-

tami 7 i 8 ulega ono podgrzaniu i odparowaniu. Zapłon par paliwa następuje dzięki wysokiej tempe-

raturze panującej na powierzchni elementu grzewczego 9. Przepływające powietrze dostarcza nie-

zbędny tlen do podtrzymywania procesu spalania paliwa oraz odbiera wytwarzane ciepło, dzięki 

czemu wzrasta jego temperatura. 

 

W układach podgrzewania powietrza poprzez spalanie paliwa niekiedy stosowane są też świece ża-

rowe z odsłoniętymi spiralami (rozwiązanie występujące w starszych konstrukcjach) wykonanymi z 

odpowiedniego stopu o właściwościach rezystancyjnych. W celu zapewnienia wymaganej trwałości 



oraz odporności na czynniki jakie działają podczas pracy spirale wykonywane są z grubego drutu. 

Jeden z końców spirali zawsze połączony jest z izolowanym przyłączem elektrycznym, zaś drugi al-

bo z metalowym korpusem albo z innym izolowanym złączem. Przy zasilaniu jednoprzewodowym 

drugi biegun źródła prądu połączony jest z metalowym korpusem urzą-

dzenia a dalej z korpusem świecy żarowej. W układach w pełni izolowa-

nych drut grzejny zasilany jest przez dwa niezależne przyłącza.  

Konstrukcja z drutem grzewczym całkowicie izolowanym od ze-

wnętrznego korpusu wykorzystywana była w starych tzw. „pętelkowych” 

świecach żarowych.  

 

 

Na rysunku numerem 1 oznaczono drut grzejny połączony jednym końcem z wewnętrznym 

korpusem 2 odizolowanym od zewnętrznego płaszcza 3 ale połączonym elektrycznie z przyłączem 6. 

Drugi koniec drutu grzejnego połączony jest z elektrodą centralną i gwintowanym przyłączem 5. 

Elementy 5 i 6 są odseparowane izolatorem 4. Całość odizolowana jest od zewnętrznego płaszcza 

posiadającego gwint umożliwiający zamontowanie świecy w głowicy silnika. Świece żarowe tego 

typu były połączone szeregowo. Typowe parametry dla takich 

świec to napięcie pracy wynoszące 0,9V i prąd rzędu 40÷60A. 

Świece łączone były specjalnie wyprofilowanymi drutami 

oporowymi o rezystancji zależnej od ilości świec jaka była 

zamontowana w silniku, tak aby przy zasilaniu z akumulatora 

12 V na każdej świecy napięcie było na poziomie 0,9 V. We-

wnątrz pojazdu znajdowała się dodatkowa specjalna świeca o 

takich samych parametrach elektrycznych jak świece grzew-

cze w silniku i pełniła rolę kontrolki informującej kierowcę o 

stanie rozgrzania świec żarowych i możliwości rozruchu silni-

ka. Kontrolka połączona była szeregowo z pozostałymi świe-

cami żarowymi. Zaletą takiego rozwiązania była wzrokowa 

ocena rzeczywistego stanu rozgrzania świec żarowych. Większość to jednak wady. Przykładowo 

przepalenie się którejkolwiek ze świec lub uszkodzenie drutu oporowego (np. pęknięcie od drgań) 

łączącego świece uniemożliwiało rozruch silnika w niższych temperaturach. Ze względu na dużą 

ilość połączeń wzrastało zagrożenie pogorszenia przewodności (wzrost rezystancji na połączeniach 

lub poluzowanie połączeń) i spadek skuteczności działania układu wspomagania rozruchu. 

 

 Nowszym rozwiązaniem są świece żarowe, w których spirala grzejna jest osłonięta i nie styka 

się z powietrzem. Ciepło przekazywane jest do otoczenia przez zewnętrzny element wykonany w po-

staci zamkniętej na końcu rurki. Konstrukcja ta umożliwia podniesienie temperatury pracy świecy 

żarowej oraz zwiększenie powierzchni oddawania ciepła. Zmniejszono jednocześnie prąd płynący 

przez spiralę grzewczą. Świece te najczęściej wykonywane są jako jednobiegunowe czyli mamy jed-

no izolowane od masy przyłącze elektryczne połączone ze spiralą zaś drugi koniec spirali jest połą-

czony z rurką grzewczą i korpusem świecy. Rzadko zdarzają się świece ze spiralą izolowaną od ma-

sy. Świece o elemencie grzewczym wykonanym w postaci rurki nazywane są potocznie „palcowy-

mi”, „sztabkowymi” lub „prętowymi”. Z reguły napięcie pracy zbliżone jest do napięcia panującego 

w instalacji pojazdu (zwykle napięcie zasilania wynosi 12 V lub 24 V) ale spotyka się także świece o 



niższym napięciu znamionowym, np. 5 V lub 6 V. W starszych konstrukcjach świec stosowane były 

pojedyncze spirale grzejne. Rozwiązanie to zostało wyparte przez nowszą konstrukcję z dwoma spi-

ralami. Jedna z nich to spirala grzejna zaś druga połączona z nią szeregowo spirala regulacyjna na-

zywana też kompensacyjną. Spirala regulacyjna wykonana jest z innego stopu niż grzejna i wraz ze 

wzrostem temperatury silniej wzrasta jej rezystancja. Zapobiega to nadmiernemu wzrostowi tempe-

ratury spirali grzejnej i jej uszkodzeniu poprzez ograniczenie prądu płynącego przez obie spirale. 

Dzięki temu zabezpieczeniu możliwe stało się skrócenie czasu rozgrzewania świecy poprzez zwięk-

szeniu prądu w pierwszej fazie grzania. Zabezpieczenie to umożliwiło także podniesienie temperatu-

ry pracy. Typowe prądy świec żarowych mieszczą się w przedziale 8÷20 A (zależnie od typu i wy-

konania świecy). Poniżej pokazano ogólną budowę współczesnej świecy żarowej. 

 

 

 

Najczęściej  spotykane świece ża-

rowe mają jeden koniec spirali po-

łączony z izolowanym przyłączem 

wykonanym w formie śruby M4 

lub M5 albo bolca na wtyk o śred-

nicy 4 mm bądź 5 mm. Drugi ko-

niec połączony jest z rurką grzew-

czą i metalowym korpusem. Na 

zdjęciu pokazano kilka jedno-

biegunowych świec żarowych 

różniących się wymiarami oraz 

wyprowadzeniem umożliwiają-

cym podłączenie zasilania. 

 

 

Świece żarowe muszą spełniać wymogi określone przez producenta pojazdu. Dotyczy to za-

równo parametrów elektrycznych jak też warunków zabudowy i pracy. Dlatego różnią się one kon-

strukcją, parametrami i wymiarami. Pod względem kryterium faz grzania możemy wyróżnić dwie 

grupy. Świece żarowe przeznaczone wyłącznie do grzania dwufazowego czyli przed rozruchem (ang. 

pre-heating) realizujących funkcję grzania wstępnego oraz w trakcie rozruchu gdy pracuje rozrusznik 

(ang. start-heating). Po uruchomieniu silnika zostaje odcięty dopływ prądu i grzanie świec żarowych 

ustaje. Do tej grupy należą np. świece BERU o indeksach GV XXX. Zgodnie z danymi producenta 

napięcie pracy tych świec to 11,5 V i dlatego nie mogą one być zasilane po uruchomieniu silnika gdy 

zaczyna pracować alternator i wzrasta napięcie w instalacji elektrycznej pojazdu. Świece te muszą 

współpracować z odpowiednim sterownikiem tak, aby w momencie uruchomienia silnika nastąpiło 

odcięcie dopływu prądu do świec. Przed wymianą uszkodzonych świec żarowych (zwłaszcza gdy 

uszkodzona jest więcej niż jedna świeca) warto sprawdzić jakie świece powinny być zastosowane 

uwzględniając ich parametry techniczne, jakie świece były zamontowane oraz sprawdzić działanie 



sterownika świec żarowych. Pomoże nam to ustrzec się ewentualnych dodatkowych kosztów zwią-

zanych z ponowną wymianą świec żarowych. 

Do drugiej grupy zaliczamy świece żarowe przeznaczone do grzania wstępnego (ang. pre-heating), 

grzania podczas rozruchu silnika (ang. start-heating) oraz dodatkowego grzania przez określony czas 

podczas pracy silnika po jego uruchomieniu (ang. post-heating). Świecami grzania 3-fazowego są np. 

świece żarowe firmy BERU o indeksach GN XXX. Według danych producenta świece tego typu 

mogą pracować przy napięciu zasilania rzędu 13,5 V. Do wykorzystania możliwości technicznych 

świec żarowych pracujących w fazie dogrzewania niezbędna jest współpraca z odpowiednim sterow-

nikiem. W starszych konstrukcjach czas dogrzewania zwykle wynosił ok. 3 minuty. W nowszych 

rozwiązaniach z reguły stosuje się sterowanie termiczne gdzie grzanie świec kończy się gdy silnik 

(temperatura mierzona w układzie chłodniczym) osiągnie odpowiednią temperaturę.  

Poniżej przedstawiamy przykładowe sterowniki świec żarowych firmy BERU wraz z informacjami o 

napięciu pracy oraz czasie grzania wstępnego i dogrzewania w przypadku, gdy jest realizowana 

funkcja grzania 3-fazowego. 

 

Wprowadzenie do sprzedaży świec żarowych przystosowanych do grzania 3-fazowego znajdujących 

zastosowanie (zgodnie z katalogiem producenta)  w pojazdach które fabrycznie wyposażone były w 

świece i sterowniki do grzania dwufazowego wymusiło przy okazji wymiany świec konieczność 

sprawdzania układu grzania jaki znajduje się w samochodzie. Zamontowanie świec do grzania 3-

fazowego i zastąpienie dotychczasowego dwufazowego sterownika przez odpowiedni sterownik z 

funkcją dogrzewania uniemożliwia stosowanie wcześniej używanych świec, jakie zalecał producent 

pojazdu. W takim przypadku do dalszej eksploatacji wyłącznie dopuszczalne jest stosowanie odpo-

wiednich świec przystosowanych do grzania podczas pracy silnika. Zamiast świecy GV można za-

stosować świecę GN ale nie można postąpić odwrotnie! 

 Poniżej przedstawiono kilka przykładów świec żarowych różniących się między innymi na-

pięciem pracy, gabarytami, czasem nagrzewania oraz wykonaniem. Na podstawie wyglądu nie mo-

żemy określić parametrów technicznych świec, musimy korzystać z danych producenta. 



 

 

 



W katalogu producenta poza informacjami dotyczącymi przyporządkowania danego produktu do 

konkretnego samochodu możemy również znaleźć wiele ciekawych i istotnych informacji (w tym 

technicznych). Przykładowo pokazujemy fragment tabeli z katalogu świec żarowych firmy BERU 

zawierającej niektóre dane techniczne. 

 

W celach poglądowych przedstawiamy momenty sił ja-

kich należy używać podczas montażu świec żarowych. 

Przykładowo podajemy informacje udostępniane w ka-

talogach przez NGK i DENSO. Jak widać wartości te 

zależą od rozmiaru gwintu. Dane tego typu są też do-

starczane z produktem, np. firma BERU umieszcza te 

informacje na opakowaniach.  

 



Postęp technologiczny oraz zastosowanie nowych materiałów umożliwiły zwiększenie wy-

dajności świec żarowych oraz skrócenie czasu rozgrzewania. Osiągnięto to przez zwiększenie prze-

wodności cieplnej elementów grzejnych świec, obniżenie napięcia roboczego spiral grzejnych przy 

jednoczesnym zabezpieczeniu ich przed przepaleniem oraz podniesieniu temperatury pracy. Zaczęto 

również wykorzystywać materiały ceramiczne.  

Stosowane są różne rozwiązania z ma-

teriałem ceramicznym. W pierwszym, 

elementem rozgrzewanym przez prze-

pływający prąd jest metalowa spirala a 

osłona, czyli element przekazujący 

ciepło do otoczenia wykonany jest z 

materiału ceramicznego. Do tej grupy 

należą świece żarowe typu SRC (ang. 

Self Regulating Ceramic) posiadające 

dwie metalowe spirale, jedną grzew-

czą a drugą kompensacyjną ogranicza-

jącą nadmierny wzrost temperatury 

poprzez ograniczenie prądu. Takie 

świece rozgrzewają się do temperatury 

powyżej 1100ºC w ciągu ok. 3 sekund a następnie dzięki działaniu spirali kompensacyjnej następuje 

spadek temperatury poniżej 1000ºC i stabilizacja na stałym poziomie. Odpowiednikiem takich świec 

ale z metalową osłoną zamiast ceramicznej są świece żarowe typu SRM (ang. Self Regulating Me-

tal). Świece tego typu w czasie ok. 4 sekund rozgrzewają się do temperatury 900ºC. W drugim roz-

wiązaniu element grzejny oraz osłona przekazująca ciepło do otoczenia wykonane są z materiału ce-

ramicznego. Do tej grupy należą świece żarowe typu HTC (ang. High Temperature Ceramic) oraz 

NHTC (New High Temperature Ceramic). Świece żarowe NHTC w niespełna 2 sekundy osiągają 

temperaturę 1000ºC i mogą pracować przez dłuższy czas (nawet powyżej 10 minut) w temperaturze 

1350ºC. 

W starszych rozwiązaniach przykładowo standardowe świece żarowe firmy NGK osiągały 

temperaturę pracy wynoszącą 800ºC w czasie 20÷25 sekund. Była to konstrukcja z jedną spiralą cha-

rakteryzującą się stałą rezystancją. Świece tego typu wymagały sterowników regulujących natężenie 

prądu w zależności od temperatury silnika. W świecach określanych jako szybkiego rozruchu czas 

niezbędny do osiągnięcia temperatury 800ºC skrócono do ok. 13÷17 sekund. Były to świece również 

tylko z jedną spiralą, ale o zmiennej rezystancji zależnej od temperatury. Dzięki mniejszej rezystan-

cji zimnego drutu płynął prąd o większym natężeniu powodując szybsze rozgrzewanie spirali. Wraz 

ze wzrostem temperatury wzrastała rezystancja i następowało automatyczne zmniejszenie natężenia 

prądu dzięki czemu stabilizowała się temperatura świecy żarowej. Kolejnym krokiem firmy NGK 



było wprowadzenie systemu szybkiego grzania QGS (ang. Quick Glow System) gdzie temperatura 

900ºC była osiągana w czasie ok. 6÷10 sekund. W układach tych występują świece żarowe z jedną 

spiralą przystosowaną do pracy przy bardzo dużych prądach wymagające specjalnych sterowników 

regulujących natężenie prądu albo świece z dwoma spiralami. W drugim przypadku sterownik regu-

luje tylko czas grzania. Temperatura spirali grzejnej jest regulowana przez drugą spiralę, której rezy-

stancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury ograniczając prąd płynący przez spiralę grzejną.  

Pozostałe rozwiązania firmy NGK takie jak SRC, SRM, HTC, NHTC zostały opisane wcześniej. 

 

 Podobne rozwiązania techniczne w zakresie świec żarowych stosuje firma BOSCH. Podsta-

wowym produktem tej firmy są świece żarowe Duraterm charakteryzujące się krótkim czasem roz-

grzewania oraz odpornością na zbyt wysokie napięcie zasilania lub nadmiernie długi czas grzania. 

Zabezpieczenie świecy uzyskano przez zastosowanie spirali regulacyjnej ze specjalnego stopu kobal-

tu i żelaza mającego korzystniejszą charakterystykę rezystancji w funkcji temperatury niż w przy-

padku typowo stosowanego niklu. Dzięki temu przy wzroście temperatury szybciej wzrasta rezystan-

cja ograniczając prąd płynący przez spiralę grzejną. Istotnym elementem decydującym o trwałości 

świec jest także technologia łączenia spiral i połączenie z prętem grzewczym.  

 

Zgodnie z danymi producenta świece żarowe Duraterm podczas rozgrzewania osiągają temperaturę 

850ºC w ok. 4 sekundy. 

Kolejnym produktem firmy BOSCH są świece żarowe Duraterm Chromium. Dzięki zmienionej 

konstrukcji spirali regulacyjnej określanej przez producenta jako bimetalicznej skrócono czas roz-

grzewania świec. Zastosowanie stopu niklowo-chromowego na osłonę spirali zwiększyło trwałość 

świecy zapewniając dłuższy czas eksploatacji (według materiałów BOSCH o 100%) przy większej 

odporności na korozję. 

W grupie najbardziej wydajnych i zaawansowanych świec żarowych znajdują się świece Du-

ra Speed. Cechą charakterystyczną jest zastosowanie metalowego płaszcza wykonanego w techno-

logii Flexible Design zapewniającego większą elastyczność oraz ceramiczny element grzewczy za-

pewniający krótki czas rozgrzewania, dużą wydajność, wysoką temperaturę pracy oraz trwałość.  



 

Świece żarowe tego typu osiągają temperaturę 

1000ºC w czasie ok. 2 sekund i mogą praco-

wać w fazie dogrzewania w temperaturze rzę-

du 1300ºC. Tak krótki czas rozgrzewania 

osiągnięto między innymi poprzez zastosowa-

nie elementu grzewczego przeznaczonego do 

zasilania napięciem 7 V, które jest znacznie 

niższe od napięcia panującego w 12 woltowej 

instalacji pojazdu. Tego typu „wymuszenie” 

stosowane jest w fazie rozgrzewania świec ża-

rowych. Drugim czynnikiem zmniejszającym 

czas nagrzewania jest duża przewodność 

cieplna ceramicznego elementu grzewczego. 

 

 

Na wykresie widać, że świece 

Dura Speed rozgrzewają się 

najszybciej i i osiągają najwyż-

szą temperaturę pracy, co przy 

dobrej przewodności cieplnej 

zapewnia najlepszą wydajność 

i skuteczność.  

 

Świece Duraterm osiągają 

temperaturę niezbędną do roz-

ruchu w ok. 4 sekundy, zaś 

maksymalną temperaturę wy-

noszącą 1100ºC w czasie ok. 

10 sekund. Następnie zostaje 

ograniczony przepływ prądu i 

temperatura stabilizuje się na 

poziomie ok. 1000ºC.  

 

 

Ze względu na różne wykonania i parametry świec żarowych różnych typów i różnych pro-

ducentów w silniku powinny być zamontowane wyłącznie takie same świece i zgodne z zaleceniami 

producenta pojazdu. Odstępstwa od tej zasady mogą doprowadzić do uszkodzenia sterownika, 

uszkodzenia samych świec, być przyczyną nieprawidłowej pracy silnika oraz nadmiernej emisji 

szkodliwych substancji lub powodować powstanie i zapisanie błędów w pamięci sterownika silnika.  

 

W nowoczesnych silnikach świece żarowe nie służą 

jedynie do rozruchu na zimno. Praca świec w fazie 

dogrzewania zapewnia stabilniejszą pracę silnika, 

zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz 

cichszą pracę silnika podczas rozgrzewania. Przy 

dłuższym hamowaniu silnikiem następuje wychła-

dzanie ścianek komór spalania spowodowane od-

cięciem wtrysku paliwa i brakiem zapłonów. Dzięki 

pracy świec żarowych efekt ten jest niwelowany 

umożliwiając prawidłowy przebieg procesu spalania 

po przywróceniu wtrysku paliwa i wzroście obcią-

żenia. 



Nowoczesne świece żarowe wykorzystywane są też przez konstruktorów silników w celu 

zmniejszenia emisji tlenków azotu. Na powstawanie tlenków azotu oznaczanych ogólnie NOx (są to 

głównie dwutlenek azotu NO2, tlenek azotu NO i podtlenek azotu N2O) wpływ mają ciśnienie i 

szczytowa temperatura (powyżej 1800ºC) jakie panują w komorze spalania podczas pracy silnika. 

Modyfikując te parametry można wpływać na zmniejszenie emisji gazów bez stosowania dodatko-

wych układów wykorzystujących przemianę che-

miczną (np. katalityczna redukcja tlenków azotu do 

postaci czystego azotu). Można to osiągnąć przez 

zmniejszenie ciśnienia szczytowego obniżając stopień 

sprężania. Ze względu na sposób działania silnika 

wysokoprężnego niezbędne jest osiągnięcie odpo-

wiedniej temperatury powietrza w cylindrach w celu 

umożliwienia zapłonu wtryskiwanego paliwa. Obni-

żeniu stopnia sprężania i ciśnienia towarzyszy spadek 

temperatury sprężanego powietrza. Ten spadek tem-

peratury kompensuje się poprzez użycie wysokowy-

dajnych świec żarowych pracujących jeszcze przez 

dłuższy czas po uruchomieniu silnika (do czasu osią-

gnięcia odpowiedniej temperatury). 

 

W celu monitorowania i wpływania na proces spalania niezbędne jest pozyskiwanie informa-

cji z wnętrza silnika. Jednym z parametrów jest ciśnienie w cylindrach. Wykorzystywane są do tego 

różne czujniki oraz metody pomiaru, pośredniego oraz bezpośredniego. Ze względu na coraz mniej-

szą ilość miejsca „do wykorzystania” w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych z bezpośrednim 

wtryskiem (często 4 lub 5 zaworów na 1 cylinder, wtryskiwacz, świeca żarowa, kanały dolotowe i 

wydechowe oraz kanały układu chłodzenia) problemem staje się zainstalowanie dodatkowego ele-

mentu w głowicy. Rozwiązaniem stało się zintegrowanie czujnika ciśnienia ze świecą żarową. Przy-

kładem mogą być produkty firmy OPTRAND, Siemens VDO oraz BERU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma OPTRAND w swoich rozwiązaniach wykorzystuje niezależne miniaturowe czujniki ciśnienia 

przeznaczone do montażu w „dowolnym” miejscu. Przykładem jest umieszczenie czujnika o średni-

cy 1,5 mm w korpusie świecy żarowej. Wykorzystywane są czujniki pracujące w zakresie ciśnień do 

200 barów i maksymalnej temperaturze 200÷300ºC (temperatura obudowy czujnika). W celu umoż-



liwienia pomiaru ciśnienia wzdłuż obudowy świecy drążony jest otwór. Koniec otworu znajduje się 

na stożkowej powierzchni uszczelnienia świecy żarowej w głowicy. 

 

Zupełnie inne rozwiązanie sto-

suje firma Siemens VDO. Czujnik ci-

śnienia jest zintegrowany ze świecą 

żarową tworząc jeden element. Świece 

żarowe typu GPPS (ang. Glow Plug 

Pressure Sensor) stosowane w silni-

kach z wtryskiem bezpośrednim po-

siadają ceramiczny element grzejny. 

Pomiar ciśnienia odbywa się za po-

średnictwem elementu grzejnego 

świecy. Konstrukcja czujnika pozwala 

na przeprowadzenie kalibracji. Zakres 

pomiarowy czujnika to 0÷200 barów, 

temperatura pracy czujnika jest w 

przedziale -40÷150ºC. Dokładność 

pomiaru jest na poziomie 3,5%.  

 

 

 

Drugą grupę stanowią świe-

ce typu GPCS (ang. Glow Plug 

Combustion Sensor) które nie do-

konują bezpośredniego pomiaru ci-

śnienia w cylindrach. Mierzą one 

odkształcenia głowicy, jakie po-

wstają pod wpływem ciśnień panu-

jących w cylindrach. Dokładność 

bez kalibracji jest w granicach 

4,5%. Zakres temperatury pracy 

wynosi od -40ºC do 150ºC. Czujniki 

przystosowane są do pomiaru ci-

śnień w przedziale 0÷200 barów.  

 

 

Poniżej przedstawiono przykładowe wartości ciśnienia zmierzonego przy użyciu czujnika świecy ża-

rowej GPCS w silniku podczas pracy bez obciążenia przy prędkości obrotowej 790 obr./min. oraz 

przy prędkości obrotowej 4000 obr./min. z obciążeniem 80 Nm. 

 

Jak wspomniano czujniki ciśnienia mają różne konstrukcje. Podamy przykład czujnika 

umieszczonego w świecy żarowej, w którym elementem reagującym na ciśnienie jest specjalna 



membrana. Ruch membrany jest odtwarzany przez zmiany sygnału emitowanego przez diodę LED 

pracującej w zakresie podczerwieni (długość fali 850 nm) i odbitego od membrany. Sygnał poprzez 

światłowód trafia do fotodiody gdzie podlega przetworzeniu przez specjalny układ elektroniczny. 

Układ elektroniczny zasilany jest napięciem 5V lub 3,3V. W gnieździe znajdują się niskoprądowe 

złącza zasilania układu elektronicznego oraz złącze sygnału i wysokoprądowe złącze zasilania ele-

mentu grzejnego. 

 

 

Świeca żarowa z czujni-

kiem ciśnienia może być 

zarówno z ceramicznym 

elementem grzejnym jak 

też ze spiralą z drutu i me-

talową osłoną. Poza ele-

mentami grzewczymi po-

zostałe zasadnicze ele-

menty świecy z czujni-

kiem pozostają takie sa-

me. Zależnie od specyfi-

kacji i zapotrzebowania 

mogą one posiadać różne 

gniazda umożliwiające 

podłączenie zasilania 

grzałki i układu elektro-

nicznego oraz przewodu 

sygnałowego. 



 Firma BERU w swoich świecach żarowych PSG (ang. Pressure Sensor Glow Plug) do po-

miaru ciśnienia stosuje czujnik piezorezystancyjny. Wykorzystywane jest tutaj zjawisko zmian rezy-

stancji półprzewodnika pod wpływem nacisku. W tych świecach element grzejny może w niewiel-

kim zakresie przemieszczać się osiowo. Siła przemieszczająca ten element pochodzi od ciśnienia pa-

nującego w cylindrze. Pręt grzewczy jest uszczelniony w korpusie za pomocą sprężystego elementu 

umożliwiającego ruch a jednocześnie separującego od gazów spalinowych wnętrze świecy i układ 

elektroniczny znajdujący się w górnej części obudowy. Ilustracje przedstawiają schematycznie zasa-

dę działania świecy żarowej z czujnikiem w przypadku wzrostu i spadku ciśnienia w cylindrze. 

 

W wyniku ciśnienia panującego w cylindrze na powierzchnię pręta grzewczego świecy żarowej dzia-

łają siły, których wypadkowa F1 powoduje jego przemieszczenie wzdłuż osi korpusu. Pod wpływem 

nacisku trzpienia na piezorezystancyjny element zmienia się jego oporność. Zmiana ta jest przetwa-

rzana przez elektroniczny układ pomiarowy wytwarzający odpowiedni sygnał wyjściowy przekazy-

wany do sterownika silnika. 



Gdy ciśnienie w cylindrze spada to na powierzchnię pręta grzewczego świecy żarowej zaczynają od-

działywać mniejsze siły. Ich wypadkowa działająca wzdłuż osi świecy też się zmniejszy. Siła pocho-

dząca od elementu sprężystego wewnątrz świecy jest większa. Pod wpływem działania siły F2 ele-

ment grzewczy przemieści się w stronę komory spalania (cofnie się). Zmniejszenie nacisku na ele-

ment piezorezystancyjny spowoduje zmianę oporności elektrycznej w kierunku przeciwnym do sytu-

acji podczas wzrostu ciśnienia. Sygnał odzwierciedlający ciśnienie wewnątrz cylindra zostanie prze-

kazany do sterownika silnika po uformowaniu przez elektroniczny układ czujnika. 

 



Kolejny rysunek przedstawia współpracę głównych elementów układu pomiaru ciśnienia w 

cylindrach oraz grzania świec żarowych. Świeca żarowa PSG połączona jest ze sterownikiem silnika 

ECU (ang. Engine Control Unit) oraz sterownikiem świec żarowych ISS (ang. Instant Start System). 

Układ elektroniczny czujnika zasilany jest bezpośrednio z ECU napięciem 5V lub 3,3V. Do ECU 

przekazywany jest sygnał z czujnika ciśnienia świecy PSG. W przypadku gdy zachodzi potrzeba 

uruchomienia świec żarowych (zależy to od temperatury oraz aktualnych warunków pracy silnika) 

ECU wysyła sygnał do ISS a ten włącza do pracy element grzejny. Na rysunku numerem 1 oznaczo-

no ECU, numerem 2 oznaczono ISS, zaś numerem 3 oznaczono świecę żarową PSG. 

 

Układ ISS umożliwia indy-

widualne sterowanie każdą 

świecą żarową poprzez nie-

zależny dobór czasu grzania 

oraz regulację napięcia za-

silania. W ISS drugiej gene-

racji zastosowano dodat-

kowo kołnierz grzewczy w 

celu podniesienia skutecz-

ności podgrzewania powie-

trza. Stosowane są tu wy-

łącznie wydajne świece ża-

rowe o zredukowanym do 

minimum czasie rozgrzewa-

nia mogące osiągać tempe-

raturę 1100ºC w czasie 2 

sekund.  

 

 

Wszystkie te zabiegi (łącznie z obniżeniem stopnia sprężania oraz ciśnienia doładowania) służą 

zmniejszeniu emisji tlenów azotu NOx do atmosfery. Skrócenie czasu rozgrzewania świec żarowych 

oraz skuteczniejsze podgrzanie powietrza przy zimnym silniku zaowocowało także zwiększeniem 

komfortu kierowcy poprzez zdecydowane skrócenie czasu uruchamiania silnika wysokoprężnego po-



równywalnego obecnie z silnikiem o zapłonie iskrowym. Skrócono także czas osiągania przez silnik 

normalnej temperatury pracy. Obecnie nawet zimny silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem 

pracuje stabilnie i cicho. 

 

Świece żarowe PSG 001 są stosowane w samochodach OPEL Insignia 2.0 CDTI z silnikami o ko-

dach A20 DTC, A20 DTH, A20 DTJ, A20 DTR (we wszystkich cylindrach są świece z czujnikami 

ciśnienia). Moment siły dokręcania tych świec wynosi 11 Nm. 

 

Świece żarowe PSG 003 są stosowane w samochodach OPEL Meriva B i Astra J z silnikami o ko-

dach A 13 DTC (LDV) i A 13 DTE (LFS). Moment siły dokręcania tych świec wynosi 11 Nm. 

W tych silnikach montowane są 2 świece żarowe PSG 003 oraz 2 świece żarowe GE 112. Poniżej 

przedstawiamy notę informacyjną BERU dotyczącą świec żarowych PSG 003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z zawartą tam informacją do montażu i 

demontażu świec PSG producent przewiduje spe-

cjalny klucz (nasadka) o numerze 0 890 000 006. 

Jest to odpowiednio głęboka nasadka 6-kątna z za-

okrąglonymi wierzchołkami o rozmiarze 12 mm z 

4-kątnym otworem ¼” i kulką przytrzymującą 

świece żarowe. W zestawie znajdują się osłonki 

zabezpieczające złącze elektryczne podczas de-

montażu i montażu świec PSG. Narzędzie może 

również być używane do zwykłych świec żaro-

wych z 6-kątem o rozmiarze 12 mm.  

 

 

W samochodach marki Audi i Volkswagen stosowane są świece żarowe PSG 002 zgodnie z 

danymi zamieszczonymi w nocie informacyjnej firmy BERU. W silnikach 4-ro cylindrowych wystę-

pują cztery świece żarowe PSG, natomiast w silnikach 6-cio cylindrowych montowane są dwie 

świece żarowe PSG 002 (na drugim i piątym cylindrze) oraz cztery świece żarowe GE 115 (na po-

zostałych cylindrach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W celu zabezpieczenia świec żarowych przed ko-

rozją oraz ułatwienia demontażu zalecane jest 

używanie specjalnych smarów odpornych na wy-

soką temperaturę. Przykładowym produktem jest 

smar GKF 01 firmy BERU o numerze 

0 890 300 034. Smarem należy pokryć gwint 

świecy żarowej oraz część korpusu aż do po-

wierzchni stożkowej będącej miejscem uszczel-

nienia w głowicy. Sposób użycia przedstawiony 

jest na opakowaniu w postaci graficznej. 

 

 

 

 

Podczas montażu świec żarowych bezwzględ-

nie należy używać klucza dynamometrycznego 

przestrzegając wartości momentów siły poda-

wanych przez producenta. Użycie zbyt małego 

momentu siły może być przyczyną braku 

uszczelnienia świecy na powierzchni stożkowej 

i przedostawania się gazów spalinowych oraz 

tworzenia nagaru na korpusie świecy, co unie-

możliwi późniejszy demontaż. Z kolei użycie 

zbyt dużej siły podczas dokręcania świecy ża-

rowej może spowodować jej deformację lub 

uszkodzenie. 

 

 

Na zapieczenie podczas eksploatacji najbardziej narażo-

ne są świece żarowe w silnikach o bezpośrednim wtry-

sku paliwa, szczególnie z długim korpusem i wysoko 

umieszczonym gwincie. Występują trzy strefy gdzie może 

gromadzić się nagar uniemożliwiający wykręcenie świecy ża-

rowej. Pierwsza strefa to fragment pręta grzewczego znajdują-

cy się w cienkim otworze głowicy, który z powodu zbyt ni-

skiej temperatury nie ulega samoczynnemu oczyszczaniu pod-

czas pracy (oznaczony numerem 1). Druga strefa to odcinek 

korpusu świecy od powierzchni stożkowej do początku gwin-

tu (oznaczony numerem 2). Trzecia strefa do gwint znajdujący 

się na korpusie świecy żarowej (oznaczony numerem 3). Za-

blokowanie w strefie 2 lub 3 skutkuje ukręceniem korpusu 

świecy żarowej. Skutkiem zablokowania w strefie 1 jest pozostanie pręta grzewczego w głowicy sil-

nika. W każdym przypadku rodzi to problemy dla mechanika i użytkownika pojazdu. 



Na rynku znajdują się różne narzędzia umożliwiające usu-

nięcie pozostałości urwanych podczas demontażu świec ża-

rowych bez konieczności zdejmowania głowicy. Umożli-

wiają one również oczyszczenie otworów i gniazd świec 

żarowych przed montażem nowych elementów.  

 

Przykładem mogą być zestawy 0XWA002, 

0XWA004, 0XWA006.  

 

Przy próbie wykręcenia z głowicy zapieczonej świecy żarowej najczęściej pęknięcie korpusu wystę-

puje przy sześciokącie pod klucz i zostaje oderwana elektroda centralna. Pozostała część korpusu 

wraz z prętem grzewczym zostaje w głowicy skąd muszą być usunięte za pomocą specjalnych narzę-

dzi. Po wykonaniu tych czynności należy przywrócić otwór do pierwotnego stanu fabrycznego i za-

montować nową świecę żarową. 


