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Od autora

Szanowni Czytelnicy,

najpierw przeprosiny. Zapowiadałem wcześniej, że w tym wydaniu 
„Dodatku technicznego” i w trzech kolejnych, tematem będą ukła-
dy zasilania silników ZS, typu Common Rail. Pracochłonność przy-
gotowań tych materiałów oraz trudność w pozyskaniu ciekawych 
materiałów (ale się udało!) spowodowała, że pierwszy z  „Dodatków 
technicznych”, o tej tematyce, ukaże się dopiero w czerwcu.
Powróćmy do tego wydania. Układ chłodzenia silnika, to kolejna 
„mechaniczna” ostoja, która w niektórych silnikach samochodo-
wych, została poddana kontroli sterownika. To kolejny etap na 
drodze wyszukiwania i wykorzystywania kolejnych rezerw przez 
konstruktorów, które umożliwią dalsze obniżenie zużycia pali-
wa i emisji substancji szkodliwych do otoczenia. Ponieważ każde 
następne normy emisji substancji szkodliwych będą jeszcze bar-
dziej restrykcyjne, więc bardziej skomplikowana będzie budowa 
poszczególnych układów, a co gorsza, powstaną nowe zależności 
między nimi.
Zanim jednak zanurzycie się Państwo w treści rozdziału 5, o nowym 
typie termostatu, który w pewnym zakresie jest kontrolowany przez 
sterownik, zapraszam do lektury poprzedzających go rozdziałów. 
Prezentują one podstawy wiedzy z zakresu termostatycznej techni-
ki regulacyjnej. Szczególnej uwadze polecam rozdział 3, w którym 
opisana jest teoria układu regulacji i jej praktyczne zastosowanie, 
na przykładzie układu chłodzenia.
Dlaczego to ważne? W samochodzie jest wiele różnych układów 
regulacyjnych, np.: prędkości obrotowej biegu jałowego, kąta wy-
przedzenia zapłonu (z wykorzystaniem sygnału czujnika spalania 
stukowego), składu mieszanki zasilającej silnik ZI (z wykorzysta-
niem sygnału czujnika zawartości tlenu spalinach), ilości recyrku-
lowanych spalin w silniku ZS (również z wykorzystaniem sygnału 
czujnika zawartości tlenu spalinach) tempomat czy ABS. Kierowca, 
to też regulator - w świetle teorii regulacji. Warto wiedzieć, czym 
układ regulacji różni się od układu sterowania. Wówczas obser-
wując wartości określonego parametru, odczytywane testerem 
diagnostycznym ze sterownika, zorientujemy się, czy jakiś układ 
regulacji pracuje prawidłowo czy nie.
Ponadto znajomość zasady pracy układu regulacji pozwoli przewi-
dzieć, jak będzie się on zachowywał, gdy proces regulacji będzie 
dotyczył uszkodzonego układu. Wówczas, jeśli sterownik nie wie 
o uszkodzeniu, układ regulacji dąży „za wszelką cenę” do uzyska-
nia postawionego przed nim zadania, np. osiągnięcia określonej 
wartości jakiegoś parametru. Może to skutkować nieoczekiwanym 
zachowaniem się urządzenia.

Stefan Myszkowski
stefan.myszkowski@skk.auto.pl

Zdjęcie na okładce - Robert Bosch sp. o.o.

1. Prawidłowa 
temperatura pracy 
silnika i zakres jej 
wartości
 Jest to temperatura, która powinna zapewnić silnikowi:

•	 niskie zużycia paliwa;

•	 niską emisję szkodliwych składników spalin;

•	 spokojną pracę;

•	 możliwie długą żywotność.
Jeśli temperatura silnika jest niższa od prawidłowej, tyl-
ko część dostarczonego paliwa odparowuje i jest spala-
na. Niespalone paliwo trafia do układu wylotowego. Tylko  
w początkowej fazie nagrzewania silnika ma to korzystne 
działanie, bo konwerter katalityczny szybciej nagrzewa się. 
Po osiągnięciu, prawidłowej temperatury pracy, paliwo od-
parowuje prawie całkowicie. Możliwie mała jest wówczas 
ilość paliwa, która w pobliżu ścianek cylindra przechodzi  
z pary w ciecz. To paliwo jest częściowo tracone, bowiem nie 
całe wraca do komory spalania wraz z częścią spalin. Niskie 
zużycie paliwa jest jednym z warunków niskiej emisji szko-
dliwych składników spalin, ale nie jedynym.
Stabilna temperatura pracy silnika, pozwala utrzymać stabil-
ny stan cieplny, czyli zagwarantować wszystkim częściom  
i układom silnika prawidłową dla nich temperaturę pracy. Je-
śli przykładowo silnik ZI osiągnie za wysoką temperaturę, to 
paliwo w listwie paliwowej może zacząć wrzeć. Pojawić się 
mogą kłopoty z uruchomieniem nagrzanego silnika, obniżą 
się osiągi silnika, może nierówno pracować.
Z biegiem lat zmienia się wartość prawidłowej temperatury 
pracy silnika. Gdy układy chłodzenia były napełniane wodą, 
za prawidłową temperaturę pracy uważano 80 do 90OC, 
mimo, że temperatura wrzenia wody to 100OC. Obecnie  
w układach chłodzenia są stosowane płyny chłodzące, zwa-
ne niskokrzepnącymi, o temperaturze wrzenia ok. 120OC. 
Umożliwiło to wzrost prawidłowej temperatury pracy silni-
ka, do wartości z zakresu od 90 do 100OC.
Rzeczywista temperatura wrzenia płynu w układzie chło-
dzenia silnika jest jednak wyższa niż podana, ponieważ płyn  
w układzie chłodzenia:

•	 ma ciśnienie wyższe od atmosferycznego;

•	 jest w ruchu, co utrudnia zapoczątkowanie wrzenia.
Ponadto objętość i ciśnienie płynu chłodzącego tłoczone-
go przez pompę jest zależne od prędkości obrotowej silni-
ka, ze względu na bezpośredni napęd pompy przez silnik. 
Z podanych powodów, inżynierowie firmy Behr uważają, 
że przyjmowana obecnie temperatura pracy silnika jest za 
niska. Według nich, konstruktorzy silników wykorzystywali 
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dotychczas większe rezerwy dla poprawy wskaźników pracy 
silników. Więcej uwagi poświęcali układowi smarowania sil-
nika. Kanały chłodzące w silniku są prowadzone często tam, 
gdzie zostało miejsce. Układy chłodzenia są projektowane 
w oparciu o wzory doświadczalne, niezmienne od wielu lat.
Dziś możliwości dalszego obniżania zużycia paliwa są mniej-
sze, dlatego konstruktorzy np. BMW i VW, zwiększyli tempe-
raturę silnika pracującego w warunkach małych i średnich 
obciążeń do 140OC. Przy współczesnych materiałach i ole-
jach silnikowych nie jest ona niebezpieczna dla silnika. Na-
tomiast, gdy silnik pracuje w warunkach dużych obciążeń, 
temperatura jest obniżana. Taką regulację temperatury sil-
nika umożliwiają termostaty najnowszej generacji, których 
otwarcie, w warunkach określonych w programie sterowni-
ka, może być przez niego wymuszone. Są one przedstawio-
ne w rozdziale 5.
W artykułach, literaturze i mowie potocznej jest używane 
określenie „prawidłowa” lub „robocza” temperatura pracy 
silnika. To określenie sugeruje, że jest to jedna określona 
wartość temperatury. Jednak niezależnie od typu termosta-
tu, zastosowanego w układzie chłodzenia silnika, termostat 
nie jest w stanie utrzymywać jednej, tzw. prawidłowej lub 
roboczej wartości temperatury pracy silnika - może ją tylko 
utrzymywać w zakresie możliwej tolerancji. Prawidłowo po-
winniśmy więc mówić o zakresie temperatur regulowanych 
przez termostat, który dla określonych warunków pracy sil-
nika jest przyjęty za prawidłowy.

2. Sposoby chło-
dzenia silników

2.1.	Chłodzenie	silnika		
olejem	silnikowym
Źródłem ciepła jest nie tylko proces spalania, ale też tarcie 
współpracujących elementów. Tarcie redukuje olej sma-
rujący, który też odprowadza ciepło. Są miejsca w silniku,  
z których to głównie olej smarujący odprowadza ciepło - np. 
z denka tłoka (szczególnie w silnikach doładowanych), pro-
wadnic zaworów wylotowych i miejsc współpracy krzywek 
ze szklankami popychaczy. Płyn układu chłodzenia odpro-
wadza z tych miejsc, „okrężną” drogą, tylko niewiele ciepła.
Nadmierny wzrost temperatury współpracujących ele-
mentów zmniejsza lepkość oleju smarującego, co może 
doprowadzić do styku współpracujących elementów, a 
więc zwiększenia: współczynnika tarcia, zużycia współpra-
cujących elementów i dalszego wzrostu ich temperatury.  
Są silniki motocyklowe chłodzone głównie olejem smaru-

jącym silnik. Inżynierowie firmy Castrol twierdzą, że jest to 
rozwiązanie docelowe w silnikach.
Dla szybszego nagrzewania silnika, zmniejsza są objętości 
oleju smarującego i płynu chłodzącego. Aby po nagrza-
niu silnika utrzymać prawidłowy zakres temperatury oleju 
smarującego, w układzie smarowania silnika jest stosowana 
chłodnica oleju i termostat (rys.1). Może to być chłodnica 
chłodzona powietrzem, lub płynem chłodzącym. Chłodni-
ca typu olej-płyn chłodzący, w okresie nagrzewania silnika, 
umożliwia nagrzewanie płynu chłodzącego przez nagrze-
wający się szybciej olej silnikowy. Po nagrzaniu silnika, płyn 
chłodzący chłodzi gorętszy olej silnikowy.
Chłodnice oleju są też z konieczności stosowane w bardziej 
wysilonych silnikach oraz czasami w układach przeniesienia 
napędu. Trzeba bowiem pamiętać, że korzystanie z wyższej 
mocy silnika powoduje większe jej ilościowe straty, zarów-
no w silniku jak i w układzie przeniesienia napędu, co ozna-
cza, że w tym samym przedziale czasu trzeba odprowadzać 
większe ilości ciepła.

2.2.	Chłodzenie	silnika	cieczą
Silniki samochodowe są aktualnie prawie wyłącznie chło-
dzone płynem chłodzącym. Chłodzenie powietrzem tych 
silników to rzadki wyjątek. Typowy układ chłodzenia jest po-
kazany na rys.2. Wyróżniamy w nim:

•	 obieg „krótki”, w którym odpływający z głowicy silnika 
nagrzany płyn chłodzący płynie ponownie do płaszcza 
chłodzącego;

•	 obieg „długi”, w którym odpływający z głowicy silnika 
nagrzany płyn chłodzący przepływa do płaszcza chłodzą-
cego przez chłodnicę, aby oddać część ciepła powietrzu 
omywającemu chłodnice.

O objętości płynu chłodzącego, który przepływa przez każdy 
z obiegów, decyduje termostat. Jeśli temperatura silnika jest 
niższa od dolnej temperatury prawidłowego zakresu tem-
peratur, cała objętość płynu chłodzącego płynie w obiegu 
„krótkim” (ustawienie termostatu (2), na rys.2).

Rys.1 W układach smarowania silnika, w których konieczne jest silniejsze chłodzenie 
oleju silnikowego, jest stosowana chłodnica oleju. (Źródło: Castrol)
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Rys.2 Typowy układ chłodzenia silnika płynem i jego 
elementy: 1 - zbiornik wyrównawczy płynu chło-
dzącego; 2 - termostat, w ustawieniu dla „zimnego” 
silnika, w którym nagrzany płyn chłodzący dopły-
wający króćcem (a) przepływa do króćca (b) i jest 
przetłaczany przez pompę bezpośrednio do płaszcza 
chłodzącego silnika, natomiast króciec dopływu 
płynu chłodzącego do chłodnicy (c) jest zamknięty; 
3 - termostat, w ustawieniu dla silnika nagrzanego 
do maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy 
silnika, w którym cała objętość nagrzanego płynu 
chłodzącego, dopływającego króćcem (a), płynie 
króćcem (c) do chłodnicy, natomiast zamknięty 
jest króciec (b), bezpośredniego dopływu płynu 
chłodzącego do płaszcza chłodzącego silnika; 4 - 
wskaźnik temperatury silnika; 5 - czujnik wskaźnika 
temperatury silnika i włącznik termiczny silnika 
wentylatora; 6 - nagrzewnica; 7 - pompa płynu 
chłodzącego; 8 - chłodnica; 9 - powietrze odbie-
rające ciepło od płynu chłodzącego w chłodnicy;  
10 - silnik elektryczny wentylatora chłodnicy. 
(Źródło: Behr Thermot-tronik)

Jeśli silnik osiąga lub przekracza górną temperaturę prawi-
dłowego zakresu temperatur, cała objętość płynu chłodzą-
cego płynie w obiegu „długim” (ustawienie termostatu 3, na 
rys.2). Jeśli temperatura silnika mieści się w prawidłowym 
zakresie temperatur pracy silnika, termostat przyjmuje poło-
żenia pośrednie - część objętości płynu chłodzącego płynie 
obiegiem „krótkim” a część „długim”.

2.3.	Temperatura	części	silnika		
a	temperatura	płynu	chłodzącego
Celem układu chłodzenia silnika jest utrzymanie prawidło-
wego zakresu temperatur jego części, bezpiecznego dla 
nich, dla oleju silnikowego i umożliwiającego prawidłowy 
przebieg procesów w silniku. Trudno jednak mierzyć tempe-
raturę poszczególnych części silnika. Czy jest więc możliwa 
pośrednia regulacja ich temperatury, przez regulację tempe-
ratury płynu chłodzącego?
Pomiary wykazały, że przy stałym obciążeniu silnika, czyli 
stałej wartości ciśnienia pe, temperatura ścianki cylindra Tsc, 
zależy liniowo od temperatury płynu chłodzącego Tpc (rys.3). 
Zmiana temperatury płynu chłodzącego określony silnik, 
powoduje zmianę temperatury ścianki cylindra Tsc, w tym 
samym stosunku.
Pomiary wykazały również, że przy stałej temperaturze pły-
nu chłodzącego, temperatura ścianki cylindra Tsc jest liniowo 
zależna od obciążenia silnika, czyli od ciśnienia efektywnego 
pe (rys.4). Zmiana obciążenia określonego silnika powoduje 
zmianę temperatury ścianki cylindra Tsc, w tym samym sto-
sunku. Wiemy więc, że zmiana obciążenia silnika zmienia 
temperaturę ścianki cylindra Tsc, również jeśli temperatura 
płynu chłodzącego pozostaje stała. Zmiana temperatury 
ścianki cylindra jest jednak przewidywalna i założona przez 
konstruktora silnika.

Nie jest więc konieczny bezpośredni pomiar temperatury 
poszczególnych części silnika, ponieważ możliwa jest regu-
lacja temperatury części silnika przez regulację temperatury 
płynu w układzie chłodzenia.

Rys.3 Wykres temperatury ścianki cylindra Tsc, w zależności od temperatury płynu 
chłodzącego Tpc, dla dwóch obciążeń silnika, określanych wartością ciśnienia efektyw-
nego pe: A - praca silnika nieobciążonego (obciążenie silnika tylko oporami własnymi);  
B - pe = 700kPa. Wzrost obciążenie silnika zwiększa ciśnienie efektywne pe. (Źródło: 
Behr Thermot-tronik)

Rys.4 Wykres temperatury ścianki cylindra Tsc, w zależności od obciążenia silnika, okre-
ślanego wartością ciśnienia efektywnego pe, dla dwóch temperatur płynu chłodzącego 
silnik: C - 80OC; D - 130OC. (Źródło: Behr Thermot-tronik)
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3. Regulacja 
temperatury 
płynu chłodzące-
go silnik

3.1.	Teoria	układu	regulacji
Układ regulacji temperatury płynu chłodzącego silnik, to 
typowy układ regulacji. W samochodzie jest wiele innych 
układów regulacji np. prędkości obrotowej biegu jałowego, 
składu mieszanki zasilającej silnik. Kierowca, choć może nie 
ma tej świadomości, jest też elementem układu regulacji... 
prędkości samochodu. Poznajmy podstawy teorii układu 
regulacji.
Regulacja to proces (rys.5), którego celem jest uzyskanie 
wartości wielkości regulowanej (X), jak najmniej różniącej 
się od wartości zadanej wielkości regulowanej (W). Zadanie 
to wykonuje element układu nazywany regulatorem, który 
przez zmianę wartości wielkości nastawczej (Y) może zmie-
nić wartość wielkości regulowanej (X), w sposób przewidzia-
ny przez konstruktora.
Ponieważ nigdy nie można być całkowicie pewnym, jaką 
wartość osiągnie wielkość regulowana (X) po zmianie war-
tości wielkości nastawczej (Y), dlatego regulator mierzy stale 
wartość wielkości regulowanej (X). Powracająca do regula-
tora informacja o wartości wielkości regulowanej (X), jest 
nazywana „sprzężeniem zwrotnym”.

Zmierzoną wartość wielkości regulowanej (X) regulator po-
równuje z wartością zadaną wielkości regulowanej (W) i ob-
licza tzw. uchyb regulacji (E), czyli różnicę pomiędzy warto-
ścią wielkości regulowanej (X) a wartością zadaną wielkości 
regulowanej (W):

E = X - W

Wartość uchybu (E), dodatnia lub ujemna, jest informacją dla 
regulatora, o jaką wartość zmniejszyć lub zwiększyć wartość 
wielkości nastawczej, aby wartość uchybu (E) była możliwie 
jak najbliższa zeru, czyli aby został osiągnięty cel pracy ukła-
du regulacji.
Część układu regulacji pomiędzy punktem, w którym regu-
lator zmienia wartość wielkości nastawczej (Y), a punktem, 
w którym regulator mierzy wartość wielkości regulowanej 
(X), jest nazywana „ścieżką regulacji”.
Układowi regulacji w pracy przeszkadzają tzw. zakłócenia 
(Z). Są nimi wszystkie wielkości, o których występowaniu 
wiemy lub nie, a które mogą zmieniać wartość wielkości 
regulowanej (X). Regulator nie wie czy i które z zakłóceń  
w danym momencie występują oraz jak silny jest ich wpływ 
na wartość wielkości regulowanej (X). Na podstawie pomia-
ru, wie tylko o zmianie wartości wielkości regulowanej (X). 
Jeśli jest potrzeba, regulator może zmieniać wartość wiel-
kości nastawczej (Y), aby wartość uchybu (E) była możliwie 
bliska zeru.
Wartości wielkości zakłócających (Z), których wpływ na war-
tość wielkości regulowanej (X) znamy, nie są przeważnie 
mierzone, bo spowodowałoby to komplikację układu regu-
lacji, często bez istotnego zwiększenia „odporności” na wy-
stępowanie zakłóceń. Układy regulacji są tak projektowane, 
aby nieunikniony wpływ zakłóceń (Z) na wartość wielkości 
regulowanej (X), był możliwie szybko korygowany.

3.2.	 Praca	układu	regulacji	temperatury	
płynu	chłodzącego	silnik
Prześledźmy na rys.6 jak układ ten pracuje. Płyn chłodzący, 
przepływający przez silnik chłodzi go, a więc rośnie jego 
temperatura. Z głowicy silnika wypływa strumień płynu 
chłodzącego o natężeniu Q, a następnie rozdziela się na dwa 
strumienie:

•	 strumień płynący do termostatu, o natężeniu Q1(X), 
którego temperatura jest wielkością regulowaną (X);

•	 strumień płynący do nagrzewnicy, o natężeniu Q2.

Strumień o natężeniu Q1(X) wpływa do obudowy termostatu 
- regulatora w układzie regulacji temperatury płynu chłodzą-
cego. Jest to przeważnie element całkowicie mechaniczny. 
Nie ma czujnika pomiarowego, układu obliczającego uchyb 
regulacji i nie ma możliwości ustawienia prawidłowej - zada-
nej wartości regulowanej temperatury. Termostat realizuje 
funkcję regulatora, przez współpracę tzw. elementu rozsze-
rzalnego i jednego lub więcej elementów sprężystych.

Rys.5 Elementy składowe układu regulacji i jego charakterystyczne wielkości: X - wiel-
kość regulowana; W - wartość zadana wielkości regulowanej; Y - wielkość nastawcza; 
Z - wielkości zakłócające. Omówienie układu w tekście artykułu.

Trzeba jednak pamiętać, że wzrost temperatury płynu chło-
dzącego, jest poprzedzony wzrostem temperatury części 
silnika. Jeśli temperatura płynu chłodzącego osiągnie mak-
symalną dopuszczalną wartość, to znaczy, że części silnika 
już wcześniej osiągnęły dopuszczalną temperaturę pracy,  
a może nawet ją przekroczyły.
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Rys.6 Schemat układu regulacji temperatury płynu chłodzącego silnik. Wielkości na ry-
sunku: Q - natężenie wypływu nagrzanego przez silnik strumienia płynu chłodzącego; 
Q1(X) - natężenie przepływu nagrzanego przez silnik płynu chłodzącego przez obudowę 
termostatu (X - wielkość regulowana); Q2 - natężenie przepływu nagrzanego przez 
silnik płynu chłodzącego przez nagrzewnicę; Q1C - natężenie przepływu nagrzanego 
przez silnik płynu chłodzącego przez chłodnicę; Q1K - natężenie przepływu nagrzanego 
przez silnik płynu chłodzącego przez obieg krótki, z pominięciem chłodnicy; h(Y) - wy-
sunięcie trzpienia termostatu (Y - wielkość nastawcza), od wartości którego zależne są 
wielkości otwarcia zaworów termostatu, a więc natężenia przepływu Q1C i Q1K; Z1 - wiel-
kości zakłócające, zmieniające ilość ciepła odprowadzane przez chłodnicę; Z2 - wielkość 
zakłócająca, czyli ilość ciepła odprowadzana z układu chłodzenia przez nagrzewnicę; Z3 - 
wielkości zakłócające, zmieniające ilość ciepła nagrzewającego płyn chłodzący. (Źródło: 
Behr Thermot-tronik)

Wielkością nastawczą (Y) termostatu jest wartość wysunięcia 
h(Y) trzpienia termostatu. Dobór charakterystyk elementu 
rozszerzalnego i elementów sprężystych termostatu umoż-
liwia uzyskanie pożądanej charakterystyki termostatu, czyli 
zależności wartości wysunięcia h(Y) trzpienia termostatu, 
od temperatury płynu chłodzącego. Termostat o charaktery-
styce dobranej do określonego silnika, umożliwia uzyskanie 
i utrzymanie przez sprawny układ chłodzenia temperatury 
płynu chłodzącego silnika w prawidłowym, pożądanym 
zakresie wartości. Trochę inaczej są zbudowane termostaty  
z regulacją programową. W niektórych warunkach pracy 
silnika ich charakterystyka jest zmieniana przez ingerencję 
sterownika silnika - patrz rozdział 5.
Integralną częścią termostatu są dwa zawory, połączone  
z trzpieniem termostatu. Decydują one o natężeniach prze-
pływu strumieni płynu chłodzącego:

•	 przez chłodnicę - strumień o natężeniu Q1C;

•	 przez obieg krótki, z pominięciem chłodnicy - strumień o 
natężeniu Q1K.

Strumień płynu chłodzącego przepływający przez chłodni-
cę jest schładzany, natomiast strumień płynący obiegiem 
krótkim, nie jest chłodzony (oczywiście trochę ciepła odda 
do powietrza odtaczającego przewody, ale pomińmy ten 
fakt). Oba strumienie spotykają się w komorze mieszania,  
a następstwem tego, jest ich wymieszanie i uśrednienie 
temperatury. Z komory mieszania płyn chłodzący przepływa 
do silnika, gdzie ponownie rośnie jego temperatura. Część 
strumienia płynu wypływającego z silnika, o natężeniu Q1(X), 

jest kierowana do obudowy termostatu. Płyn chłodzący  
w tym strumieniu, powinien mieć temperaturę możliwie bli-
ską wartości prawidłowej.
Jeśli temperatura płynu chłodzącego jest za wysoka, to 
termostat zwiększa natężenie Q1C strumienia płynu chło-
dzącego płynącego przez chłodnicę, aby po zmieszaniu ze 
strumieniem o natężeniu Q1K, który płynie obiegiem krótkim,  
a następnie po przepłynięciu przez silnik, temperatura pły-
nu chłodzącego była niższa. W skrajnym przypadku, gdy 
temperatura płynu chłodzącego przekracza maksymalną 
dopuszczalną wartość, cały strumień płynu chłodzącego 
przepływa przez chłodnicę (Q1(X) = Q1C).
Jeśli natomiast temperatura płynu chłodzącego jest za niska, 
to termostat zwiększa natężenie Q1K strumienia płynu chło-
dzącego płynącego obiegiem krótkim, aby po zmieszaniu ze 
strumieniem o natężeniu Q1C, który przepływa przez chłod-
nicę a następnie po przepłynięciu przez silnik, temperatura 
płynu chłodzącego była wyższa. W skrajnym przypadku, gdy 
temperatura płynu chłodzącego jest niższa od dolnej grani-
cy prawidłowego zakresu temperatur, cały strumień płynu 
chłodzącego płynie obiegiem krótkim (Q1(X) = Q1K).
Uważny czytelnik zauważył zapewne, że do komory miesza-
nia dopływa też strumień płynu chłodzącego o natężeniu 
Q2, który przepływa przez nagrzewnicę powietrza kabiny 
pasażerskiej (nagrzewnica pracuje tak samo jak chłodnica). 
Natężenie przepływu płynu chłodzącego przez nagrzewni-
cę, reguluje kierowca zaworem nagrzewnicy. Tak właściwie 
to układ ogrzewania kabiny pasażerskiej też jest układem 
regulacji. Regulatorem jest kierowca, który dla uzyskania 
wartości temperatury w kabinie, odczuwanej dla niego jako 
przyjemna, zmienia ustawienia zaworu nagrzewnicy.
Termostat nie ma wpływu na natężenie Q2 strumienia pły-
nu chłodzącego przepływającego przez nagrzewnicę. Nie 
ma również bezpośredniego wpływu na temperaturę pły-
nu chłodzącego wypływającego z nagrzewnicy do komory 
mieszania. Zależy ona od temperatury płynu chłodzącego 
wypływającego z silnika i wielkości otwarcia zaworu na-
grzewnicy. W skrajnych przypadkach, zawór nagrzewnicy 
może być:

•	 całkowicie otwarty, wówczas przez nagrzewnicę płynie 
strumień płynu chłodzącego o największym natężeniu, 
przy określonej prędkości obrotowej silnika;

•	 całkowicie zamknięty, wówczas do komory mieszania 
nie dopływa strumień płynu chłodzącego przepływający 
przez nagrzewnicę.

Przeważnie występują ustawienia pośrednie, czyli częściowe 
otwarcia zaworu nagrzewnicy.
Jeśli wskutek przepływu przez nagrzewnicę strumienia pły-
nu chłodzącego (o natężeniu Q2), zmieni się temperatura 
strumienia płynu chłodzącego przepływającego przez obu-
dowę termostatu (o natężeniu Q1(X)), to dla utrzymania pra-
widłowej wartości tej temperatury, termostat zmieni natę-
żenie strumieni płynu chłodzącego przepływających przez 
chłodnicę i przez obieg krótki.
Dla termostatu przyczyna zmiany temperatury płynu chło-
dzącego jest obojętna - czy jest nią przepływ płynu chło-
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dzącego przez nagrzewnicę czy inne nieznane dla niego 
przyczyny. Termostat zawsze będzie starał się, aby tempe-
ratura płynu chłodzącego osiągnęła wartość jak najbliższą 
wartości prawidłowej. Z powyższego powodu, pracę układu 
ogrzewania kabiny zaliczamy do zakłóceń układu regulacji 
temperatury pracy silnika. Są one oznaczone na rys.6 sym-
bolami Z1, Z2 i Z3. 

3.3.	Zakłócenia	w	układzie	regulacji	
temperatury	płynu	chłodzącego
Wpływ zakłóceń na pracę układu regulacji temperatury pły-
nu chłodzącego przejawia się tym, że po nagrzaniu i osią-
gnięciu przez płyn chłodzący prawidłowej temperatury pra-
cy, ulega ona zmianom - to normalne zachowanie układów 
regulacji. Wynika ono z tego, że na temperaturę płynu chło-
dzącego wpływa również wiele czynników zakłócających.
Czynnikami zakłócającymi, o których wiemy, są:

•	 zmniejszenie objętości płynu chłodzącego w układzie 
chłodzenia np. w skutek jego ubytku;

•	 zmiana obciążenia silnika;

•	 zmiana temperatury zewnętrznej;

•	 włączenie lub wyłączenie ogrzewania wnętrza pojazdu;

•	 włączenie lub wyłączenie klimatyzacji;

4. Termostat 
układu chłodze-
nia silnika

4.1.	Miejsce	montażu	termostatu		
w	układzie	chłodzenia
Termostat zmienia ustawienie zaworów regulacyjnych, jeśli 
temperatura płynu chłodzącego opływającego termostat 
zmienia się w zakresie temperatur przez niego regulowa-
nych. Ta zmiana następuje, gdy np. kończy się nagrzewanie 
silnika i osiąga on prawidłowy zakres temperatur pracy lub 
wystąpi zakłócenie w pracy układu regulacji temperatury 
płynu chłodzącego.
Zmianie ustawienia zaworów regulacyjnych towarzyszą wa-
hania temperatury płynu chłodzącego w układzie chłodze-
nia. To, czy te wahania są większe lub mniejsze, czy trwają 
krócej lub dłużej, czy mogą być silnika niebezpieczne czy 
nie, zależy również od miejsca montażu termostatu w ukła-
dzie chłodzenia. Dotychczas pisałem, że termostat jest mon-
towany na „wyjściu” z silnika, ale może być również monto-
wany na „wejściu” do silnika. Każde z obu miejsc montażu, 
ma swoje zalety i wady - poznajmy je.

4.2.	Termostat	zamontowany		
na	„wyjściu”	z	silnika
Termostat, przez który płynie wypływający z silnika strumień 
płynu chłodzącego, o temperaturze Tpcw (rys.7), ma za zada-
nie utrzymanie tej temperatury w prawidłowym zakresie. 
Pożądana wartość temperatury Tpcw, jest uzyskiwana w ten 
sposób, że zawory regulacyjne termostatu dzielą strumień 
płynu przepływającego przez termostat (2) na dwa strumie-
nie:

Rys.7 Układ chłodzenia, z termostatem zamontowanym na „wyjściu” z silnika (a).  
Elementy na rysunku: 1 - silnik; 2 - termostat; 3 - komora mieszania; 4 - chłodnica. Tem-
peratury płynu chłodzącego: Tpcw - nagrzanego, wypływającego z płaszcza chłodzącego 
silnika; Tpcd - schłodzonego, dopływającego do płaszcza chłodzącego silnika. Ustawienia 
zaworów regulacyjnych termostatu, kierujących strumień płynu chłodzącego: b - tylko 
przez obieg „krótki”; c - tylko przez obieg „długi”. Opis układu w tekście artykułu.

Termostat nie wie czy i które z zakłóceń w danym momencie 
występują oraz jak silny jest ich wpływ na temperaturę pły-
nu chłodzącego. Może tylko „stwierdzić”, że nastąpiła zmiana 
temperatury płynu chłodzącego i działać w celu powrotu do 
pożądanej wartości temperatury.
Zadaniem konstruktorów jest tak skonstruować układ regu-
lacji temperatury płynu chłodzącego, aby nawet przy nie-
korzystnym, ale możliwym działaniu kilku zakłóceń, zmiany 
temperatury płynu chłodzącego mieściły się w zakresie do-
puszczalnej tolerancji, nie powodując zagrożenia dla silnika 
- patrz rys.8 i 10.
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•	 płynący przez obieg „krótki”;

•	 płynący przez obieg „długi”.
Temperatura płynu chłodzącego płynącego obiegiem 
„długim” obniża się po przepłynięciu przez chłodnicę (4),  
a temperatura Tpcw płynu chłodzącego płynącego obiegiem 
„krótkim” nie zmienia się (występujący niewielki spadek tem-

peratury można pominąć). Strumienie wypływające z obu 
obiegów mieszają się z komorze mieszania (3), w następ-
stwie czego ustala się wartość temperatury Tpcd płynu chło-
dzącego dopływającego do silnika. Jej wartość zależy od 
temperatur i natężeń strumieni płynu chłodzącego wypły-
wających z obu obiegów układu chłodzenia. Płyn chłodzący 
o temperaturze Tpcd, wpływa do płaszcza chłodzącego silnik, 
w którym ogrzewa się do temperatury Tpcw.
Zaletą montażu termostatu na „wyjściu” z silnika jest lepsza 
kontrola temperatury części silnika i szybsza reakcja na zmia-
ny temperatury płynu chłodzącego wypływającego z silnika. 
Niestety, aby po każdej zmianie ustawienia zaworów regu-
lacyjnych termostatu, mógł on sprawdzić o ile zmieniła się 
temperatura Tpcw płynu chłodzącego wypływającego z sil-
nika, płyn chłodzący musi przepłynąć ponownie przez cały 
układ chłodzenia. Powoduje to wahania temperatur płynu 
chłodzącego:

•	 po zakończeniu nagrzewania się silnika, przed ich ustale-
niem (wahania temperatur WT1 na rys.8);

•	 po zmianie temperatury Tpcw płynu chłodzącego, spowo-
dowanej działaniem zakłóceń (wahania temperatur WT2 
na rys.8).

Przykładowo, zakłóceniem dla układu chłodzenia silnika - Z3 
na rys.8, jest wzrost obciążenia silnika. Powoduje on chwilo-
wy wzrost temperatury Tpcw płynu chłodzącego wypływają-
cego z silnika. Zanim, w wyniku działania układu regulacji, 
temperatura ta ustali się na wartości przyjętej za prawidło-
wą, wartości temperatur płynu chodzącego: Tpcw - wypływa-
jącego z silnika i Tpcd - dopływającego do silnika okresowo 
wahają się (WT2 na rys.8).

Rys.8 Wykresy temperatur płynu chłodzącego w układzie chłodzenia, z termostatem 
zamontowanym na „wyjściu” z silnika: Tpcw - temperatura płynu chłodzącego, wypływa-
jącego z płaszcza chłodzącego silnika; Tpcd - temperatura płynu chłodzącego, dopływa-
jącego do płaszcza chłodzącego silnika; Tz - temperatura zewnętrzna. W końcowej fazie 
nagrzewania silnika i wskutek wzrostu temperatury Tpcw, spowodowanego wzrostem 
obciążenia silnika (zakłócenie Z3) występują wahania temperatur płynu chłodzącego, 
oznaczone odpowiednio symbolami: WT1 i WT2. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

Rys.10 Wykresy temperatur płynu chłodzącego w układzie chłodzenia, z termostatem 
zamontowanym na „wejściu” do silnika: Tpcw - temperatura płynu chłodzącego, wypływa-
jącego z płaszcza chłodzącego silnika; Tpcd - temperatura płynu chłodzącego, dopływa-
jącego do płaszcza chłodzącego silnika; Tz - temperatura zewnętrzna. Wskutek wzrostu 
temperatury Tpcd, spowodowanego zmniejszeniem ilości ciepła odbieranego przez 
chłodnicę (zakłócenie Z1) występują wahania temperatur płynu chłodzącego, oznaczone 
symbolem WT3. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

Rys.9 Układ chłodzenia, z termostatem zamontowanym na „wejściu” do silnika (a). Ele-
menty na rysunku: 1 - silnik; 2 - termostat; 3 - trójnik; 4 - chłodnica. Temperatury płynu 
chłodzącego: Tpcw - nagrzanego, wypływającego z płaszcza chłodzącego silnika; Tpcd 
- schłodzonego, dopływającego do płaszcza chłodzącego silnika. Ustawienia zaworów 
regulacyjnych termostatu, kierujących strumień płynu chłodzącego: b - tylko przez 
obieg „krótki”; c - tylko przez obieg „długi”. Opis układu w tekście artykułu. (Źródło: Behr 
Thermot-tronik)
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Termostat, regulujący temperaturę Tpcw płynu chłodzącego 
wypływającego z silnika, nie ma więc kontroli nad tempe-
raturą Tpcd płynu chłodzącego dopływającego do silnika. 
Przy wahaniach temperatury towarzyszących pracy układu 
regulacji, szczególnie przy niskiej temperaturze zewnętrznej 
Tz (na rys.8 wynosi ona ok. -20OC), gdy chłodnica silniej schła-
dza płyn chłodzący, może się zdarzyć, że do silnika wpłynie 
strumień płynu chłodzącego o za niskiej temperaturze, co 
w skrajnym przypadku może spowodować pęknięcie bloku 

silnika.

4.3.	Termostat	zamontowany		
na	„wejściu”	do	silnika

Termostat, opływany strumieniem płynu chłodzącego do-
pływającego do silnika, o temperaturze Tpcd (rys.9), ma za za-
danie utrzymanie tej temperatury w prawidłowym zakresie. 
Pożądana wartość temperatury Tpcd, jest uzyskiwana w ten 
sposób, że strumień płynu wypływający z silnika, o tempe-
raturze Tpcw, rozdziela się w trójniku (3) na dwa strumienie: 
płynący przez obieg „krótki” i płynący przez obieg „długi”.  
W trójniku (3) nie ma żadnego zaworu, ale jest tu wykorzy-
stana cecha strumienia płynu, polegającą na tym, że stru-
mień o większym natężeniu popłynie przez obwód o mniej-
szym oporze przepływu. Opór przepływu w obiegu „krótkim”  
i „długim” jest ustalany przez zawory regulacyjne termosta-
tu (2). Strumień płynu wypływający z obiegu „krótkiego”,  
o temperaturze Tpcw (pomijamy niewielki spadek tempera-
tury), i strumień płynu wypływający z obiegu „długiego”, o 
niżej temperaturze, schłodzony w chłodnicy (4), mieszają się 
w komorze termostatu, tworząc strumień płynu chłodzące-
go dopływającego do silnika, o temperaturze Tpcd. Wartość 
tej temperatury zależy od temperatur i natężeń strumieni 
płynu chłodzącego wypływających z obu obiegów układu 
chłodzenia, a od niej zależy ustawienie zaworów regulacyj-
nych termostatu. Po przepłynięciu przez płaszcz chłodzący 
silnika, temperatura płynu chłodzącego rośnie od tempera-
tury Tpcd do Tpcw.
Zaletą montażu termostatu na „wejściu” do silnika jest:

•	 praktycznie brak wahań temperatur płynu chłodzącego 
po zakończeniu nagrzewania się silnika;

•	 niewielkie wahania temperatur płynu chłodzącego, po 
zmianie temperatury Tpcd, spowodowane działaniem 
zakłóceń.

Wynika to z tego, że termostat jest opływany strumieniem 
płynu chłodzącego, którego temperatura Tpcd zmienia się  
z niewielką zwłoką, mierzoną od momentu zmiany usta-
wienia zaworów regulacyjnych termostatu do momentu, 
w którym termostat może „stwierdzić” o ile stopni zmieniła 
się wartość regulowanej temperatury. Zwłoka ta jest krótsza 
w układach chłodzenia z termostatem zamontowanym na 
„wejściu” do silnika, od zwłoki w układach z termostatem za-
montowanym na „wyjściu” z silnika.
Przykładowo, zakłóceniem dla układu chłodzenia silnika  

- Z1 na rys.10, jest zmniejszenie ilości ciepła odbierane-
go przez chłodnicę. W konsekwencji następuje chwilowy 
wzrost temperatury Tpcd płynu chłodzącego dopływające-
go do silnika. Zanim, w wyniku działania układu regulacji, 
temperatura ta ustali się na wartości przyjętej za prawidło-
wą, wartości temperatur płynu chodzącego: Tpcw - wypły-
wającego z silnika i Tpcd - dopływającego do silnika okreso-
wo wahają się (WT3, na rys.10), ale mniejszym zakresie, niż  
w przypadku montażu termostatu na „wyjściu” z silnika (pro-
szę porównać z wykresem na rys.8).
Ponadto, zaletą montażu termostatu na „wejściu” do silnika, 
jest kontrola temperatury Tpcd płynu chłodzącego dopływa-
jącego do bloku silnika, co pozwala uniknąć wpłynięcia pły-
nu chłodzącego o za niskiej temperaturze, niebezpiecznej 
dla silnika. Wadą montażu termostatu na „wejściu” do silnika 
jest jednak gorsza kontrola temperatury płynu chłodzącego 
wypływającego z silnika, a więc kontrola temperatury części 
silnika.

Rys.11 Przekrój elementu rozszerzalnego z wkładką z elastomeru: 1 - trzpień roboczy;  
2 - wkładka z elastomeru; 3 - materiał rozszerzalny; 4 - obudowa. Oznaczenia na ry-
sunku: h - wysunięcie trzpienia roboczego; Fs1 i Fs2 - siły powrotne sprężyny, przy po-
łożeniu początkowym lub wysuniętym trzpienia roboczego; pp - ciśnienie roztopionej, 
płynnej parafiny. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

Rys.12 Przekrój elementu rozszerzalnego z membraną: 1 - trzpień roboczy; 3 - materiał 
rozszerzalny; 4 - obudowa; 5 - przełożenie hydrauliczne; 6 - membrana. Oznaczenia na 
rysunku: h - wysunięcie trzpienia roboczego; Fs1 i Fs2 - siły powrotne sprężyny, przy po-
łożeniu początkowym lub wysuniętym trzpienia roboczego pp - ciśnienie roztopionej, 
płynnej parafiny. (Źródło: Behr Thermot-tronik)
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Rys.13 Dwa typy charakterystyk elementów rozszerzalnych: a - stromo nachylona, 
łamana; b - liniowa. Charakterystyka obrazuje zależność pomiędzy skokiem trzpienia 
roboczego a temperaturą elementu rozszerzalnego. Oznaczenia na wykresie: Tpo - tem-
peratura początku otwarcia; ZRT - zakres regulacji temperatury; Tmax -  maksymalna 
temperatura pracy; hr - skok trzpienia roboczego w zakresie regulacji, tzw. regulacyjny; 
hd - dodatkowy skok trzpienia roboczego;  hmax - maksymalny skok trzpienia roboczego; 
H - histereza charakterystyki. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

4.4.	Budowa	elementu	rozszerzalnego	
termostatu
Element rozszerzalny jest podstawową częścią termostatu. 
Są dwa typy:

•	 element rozszerzalny z wkładką z elastomeru - rys.11;

•	 element rozszerzalny z membraną - rys.12.
Metalowa obudowa (4) elementu rozszerzalnego jest wypeł-
niona parafiną (3). Dla zwiększenia przewodnictwa cieplne-
go, do parafiny jest dodany metalowy proszek. Parafina jest 
ogrzewana energią cieplną pobieraną od medium (ciecz lub 
gaz) otaczającego element rozszerzalny. Gdy zostanie osią-
gnięta temperatura topnienia parafiny, zaczyna się zmiana 
jej stanu skupienia, ze stałego w ciekły. Wzrasta również ob-
jętość parafiny (3), co zwiększa ciśnienie parafiny pp, dlatego 
obudowa (4) musi być ona odpowiednio wytrzymała. Gdy 
siła pochodząca od ciśnienia parafiny pp będzie większa od 
siły powrotnej sprężyny Fs1, trzpień (1) zaczyna się wysuwać. 
W elemencie rozszerzalnym z wkładką z elastomeru (2) 
(rys.11), parafina naciska na trzpień roboczy za jej pośred-
nictwem.

W elemencie rozszerzalnym z membraną (rys.12) ciśnienie 
parafiny pp działa na membranę (6). Jej ruch jest przenoszo-
ny na trzpień roboczy (1) pośrednictwem tzw. przełożenia 
hydraulicznego (5). Wykorzystana jest tu zasada, zgodnie  
z którą objętość substancji wypełniającej przestrzeń (5) (pro-
ducent nie podaje jej rodzaju), przetłoczonej w następstwie 
ruchu membrany (6), jest równa objętości substancji, która 
dopływa pod trzpień roboczy (1) i wymusza jego ruch. Jeśli 
powierzchnia przekroju trzpienia roboczego (1) jest mniej-
sza niż powierzchnia czynna membrany (6), to skok trzpienia 
roboczego będzie większy niż skok membrany.
Wzrost temperatury parafiny, ponad temperaturę topnie-
nia, powoduje dalszy wzrost objętości i ciśnienia parafiny 
pp, co powoduje większe wysunięcie h trzpienia roboczego 
(1). Dla uzyskania pożądanej charakterystyki elementu roz-
szerzalnego, czyli pożądanej wartości wysunięcia h trzpie-
nia roboczego (1) przy określonej temperaturze elementu 
rozszerzalnego, wraz ze wzrostem wartości wysunięcia 
trzpienia roboczego (1) elementu rozszerzalnego rośnie siła 
sprężyny powrotnej, np. od wartości Fs1 do Fs2 (rys.11 i 12), 
aby zrównoważyć siłę pochodzącą od ciśnienia parafiny pp, 
rosnącego ze wzrostem temperatury.
Gdy temperatura płynnej parafiny zmniejsza się, jej objętość 
i ciśnienie maleją. Trzpień roboczy powraca w kierunku po-
zycji początkowej pod wpływem siły sprężyny zewnętrznej.
Skład parafiny jest tak dobierany, aby:

•	 topiła się w określonej temperaturze;

•	 w stanie ciekłym, wzrost jej temperatury o każdy stopień 
Celsjusza (lub Kelwina - to są takie same wzrosty), po-
wodował wzrost objętości w stopniu wymaganym dla 
uzyskania pożądanej charakterystyki.

Element rozszerzalny jest bezobsługowy. Zasada jego dzia-
łania nie zmieniła się od lat pięćdziesiątych. Elementy roz-
szerzalne o nią oparte, są wykorzystywane w najbardziej 

wymagających zastosowaniach. Obecnie do ich budowy  
w mniejszym stopniu używa się mosiądzu, a więcej alumi-
nium i tworzyw sztucznych. Elementy rozszerzalne są pro-
dukowane w różnych wykonaniach o różnych charaktery-
stykach. O jakości elementu rozszerzalnego świadczą:

•	 precyzja ruchu trzpienia roboczego;

•	 powtarzalność charakterystyki;

•	 niezawodność.

4.5.	Charakterystyki	elementów	
rozszerzalnych
Są dwie podstawowe charakterystyki:

•	 charakterystyka stromo-nachylona, łamana (rys.13a);

•	 charakterystyka liniowa (rys.13b).
Charakterystyka elementu rozszerzalnego jest dobierana dla 
określonego zastosowania. Każda z nich cechuje się wielko-
ściami wyróżnionymi na rys.13, a opisanymi poniżej.
Temperatura	 początku	 otwarcia	 (Tpo). Jest to tempe-
ratura, przy której trzpień roboczy wysuwa się z położenia 
początkowego o 0,1 mm. Tę wielkość wysunięcia przyjmuje 
się umownie za początek otwarcia np. zaworu termostatu, 
który otwiera przepływ płynu chłodzącego przez chłodnicę.



11Dodatek techniczny 

Termostatyczna technika regulacyjna

Zakres	regulacji	temperatury	(ZRT). Jest to zakres tem-
peratury, w którym dany element rozszerzalny prowadzi 
regulację temperatury - dla tego zakresu temperatury jest 
skonstruowany. Zakres ten zaczyna się temperaturą począt-
ku otwarcia (Tpo) a kończy temperaturą:

•	 dla charakterystyki stromo-nachylonej, łamanej - odpo-
wiadającej punktowi, w którym zmienia się kąt nachyle-
nia linii charakterystyki;

•	 dla liniowej - odpowiadającej punktowi, w którym jest 
osiągana założona wartość skoku regulacyjnego (hr).

Zakres regulacji temperatury wynosi przeciętnie od 12 do 
15OC.
Maksymalna	 temperatura	 pracy	 (Tmax). Jest to maksy-
malna temperatura, w której dany element rozszerzalny 
może pracować. Jej wartość zależy od zakresu temperatur 
pracy, dla którego dany element rozszerzalny został zapro-
jektowany.
Skok	 trzpienia	 roboczego	 w	 zakresie	 regulacji,	 tzw.		
regulacyjny	 (hr). Jest to skok trzpienia roboczego odpo-
wiadający zakresowi regulacji temperatury (ZRT). Jego war-
tość wynosi od 3 do 15 mm.
Dodatkowy	skok	trzpienia	roboczego	(hd). Jest to róż-
nica pomiędzy wysunięciem trzpienia roboczego przy mak-
symalnej temperaturze pracy a wysunięciem przy górnej 
temperaturze zakresu regulacji. Dodatkowy skok trzpienia 
roboczego pozwala uzyskać np. zwiększenie otwarcia zawo-
ru, dla zmniejszenia niebezpieczeństwa przegrzania silnika, 
po przekroczeniu górnej granicy dopuszczalnego zakresu 
regulacji temperatury.
Maksymalny	 skok	 trzpienia	 roboczego	 (hmax). Jest to 
suma skoku trzpienia roboczego w zakresie regulacji (hr)  
i dodatkowego skoku trzpienia roboczego (hd). Jego war-
tość wynosi od 7 do 25 mm.
Histereza	charakterystyki	 (H). Jeśli charakterystyka ele-
mentu rozszerzalnego jest wyznaczana przy wzroście tem-
peratury a następnie powtórnie przy obniżaniu tempera-
tury, to przy wzroście temperatury, te same wartości skoku 
trzpienia roboczego elementu rozszerzalnego występują 
przy wyższych wartościach temperatury niż przy obniżaniu 
temperatury. Tę różnicę temperatur, dla każdej wartości sko-
ku trzpienia elementu rozszerzalnego, nazywamy histerezą. 
Jej przyczyną są siły tarcia, występujące pomiędzy ruchomy-

mi częściami elementu rozszerzalnego.

4.6.	„Standardowy”	termostat	płynu	
chłodzącego	silnik
Określenie „standardowy” odnosi się do licznej grupy termo-
statów płynu chłodzącego, które są głównym termostatem, 
odpowiedzialnym w układzie chłodzenia silnika za regulację 
temperatury płynu chłodzącego, o całkowicie mechanicznej 
konstrukcji (bez elementów zasilanych elektrycznie).
Konstrukcję typowego termostatu płynu chłodzącego, za-
montowanego na „wyjściu” z silnika, pokazuje rys.14 (inne 

Rys.14 Typowe wykorzystanie elementu rozszerzalnego czyli, termostat płynu chłodzą-
cego układu chłodzenia silnika. Rysunek prezentuje przekrój termostatu zamontowa-
nego na „wyjściu” z silnika. Lewa część rysunku pokazuje termostat, który kieruje płyn 
chłodzący z głowicy silnika do dolnej części bloku silnika, z pominięciem chłodnicy 
(obieg „krótki”). Prawa część rysunku pokazuje termostat, który kieruje płyn chłodzący  
z głowicy silnika do chłodnicy (obieg „długi”). Elementy składowe termostatu: 1  
- trzpień roboczy; 2 - stelaż; 3 - talerzyk zaworu obiegu „długiego”; 4 - prowadnica 
elementu rozszerzalnego; 5 - element rozszerzalny; 6 - talerzyk zaworu obiegu „krót-
kiego”; 7 - sprężyna powrotna trzpienia roboczego; 8 - sprężyna dodatkowa elementu 
rozszerzalnego. Oznaczenia: a - dopływ płynu chłodzącego z głowicy silnika; b - wypływ 
płynu do chłodnicy; c - wypływ płynu do dolnej części bloku silnika; hr - skok regulacyjny 
trzpienia elementu rozszerzalnego. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

możliwe miejsce montażu, jest przedstawione w podroz-
dziale 4.3.). Podstawową częścią termostatu (rys.14) jest 
element rozszerzalny (5), omywany płynem chłodzącym 
wypływającym z głowicy silnika. Trzpień roboczy elementu 
rozszerzalnego (1) jest zamocowany do stelaża, natomiast 
jego obudowa może przesuwać się w prowadnicy (4). Do 
obudowy elementu rozszerzalnego są zamocowane tale-
rzyki zaworów, które regulują przepływ płynu chłodzącego:

•	 z głowicy silnika do dolnej części bloku silnika - zawór 
obiegu „krótkiego”(6);

•	 z głowicy silnika do chłodnicy - zawór obiegu „długiego” (3).
Po przekroczeniu przez płyn chłodzący temperatury, w któ-
rej trzpień roboczy (1) zaczyna się wysuwać z obudowy:

•	 zawór obiegu „długiego” zaczyna się otwierać, co umożli-
wia płynowi chłodzącemu przepływ przez chłodnicę;

•	 zawór obiegu „krótkiego” zaczyna się zamykać, a więc 
mniej płynu chłodzącego powraca do dolnej części 
bloku silnika, z ominięciem chłodnicy;

•	 wysuwający się trzpień roboczy wymusza ściskanie 
sprężyny (7).

Osiągnięcie przez płyn chłodzący górnej granicy regulowa-
nego zakresu temperatur powoduje, że płytki obu zawo-
rów przesuwają się o wartość skoku regulacyjnego hr. Jeśli 
temperatura płynu chłodzącego przekroczy górną granicę 
regulowanego zakresu temperatur, to zawór obiegu „dłu-
giego” zwiększa jeszcze swoje otwarcie, maksymalnie o war-
tość skoku dodatkowego hd (wielkość nie jest zaznaczona 
na rys.14), co tylko zmniejsza opór przepływu płynu chło-
dzącego do chłodnicy. Zawór obiegu „krótkiego” pozostaje 
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Rys.15 Zmiana wartości jednostkowego zużycia paliwa be [g/kWh], w zależności od 
temperatury płynu chłodzącego silnik Tpc, przy różnych wartościach obciążenia silnika. 
Jednostkowe zużycie paliwa be [g/kWh] to ilość gramów paliwa zużyta przez silnik pra-
cujący z mocą 1-go kilowata [kW] przez jedną godzinę [h]. Na tym wykresie obciążenie 
określamy podając wartość ciśnienia efektywnego pe [kPa], czyli ciśnienia gazów spa-
linowych, które podczas suwu rozprężania naciskają na tłok, dzięki czemu silnik wyko-
nuje pracę użyteczną, czyli całkowitą pracę silnika, pomniejszoną o pracę konieczną do 
pokonywania oporów ruchu. Wzrost obciążenia silnika zwiększa ciśnienie efektywne pe. 
(Źródło: Behr Thermot-tronik)

zamknięty. W tym zakresie skoku trzpienia roboczego ele-
mentu rozszerzalnego, ściskane są obie sprężyny (7) i (8).
Jeśli temperatura elementu rozszerzalnego obniża się od 
wartości wyższej niż górna temperatura regulowanego za-
kresu temperatur, to pod wpływem sił obu sprężyn (7 i 8) 
tłok roboczy wsuwa się do obudowy elementu rozszerzal-
nego. Jeśli natomiast temperatura elementu rozszerzalnego 
obniża się od wartości leżącej w zakresie temperatur regu-
lowanych przez termostat, to tłok roboczy wsuwa się do 
obudowy elementu rozszerzalnego, ale tylko pod wpływem 
działania siły sprężyny (7).

Ciekawym jest moment pracy termostatu, w którym zawór 
obiegu „długiego” (3) jest zamknięty, a zawór obiegu „krót-
kiego” (6) całkowicie otwarty, natomiast temperatura płynu 
chłodzącego omywającego element rozszerzalny rośnie,  
a następnie przekracza temperaturę początku otwarcia za-
woru obiegu „długiego”. Jeśli zawór obiegu „długiego” jest 
zamknięty, to temperatura elementu rozszerzalnego jest 
wypadkową dwóch procesów:

•	 procesu ogrzewania przez płyn chłodzący o temperatu-
rze wyższej od temperatury otoczenia, wypływający  
z głowicy silnika i płynący do dolnej części bloku silnika;

•	 procesu chłodzenia przez płyn chłodzący, o temperatu-
rze zbliżonej do temperatury otoczenia, który wypełnia 
przewód łączący obudowę termostatu z górnym zbiorni-
kiem chłodnicy i chłodnicę.

Wypadkowa temperatura elementu rozszerzalnego zależy 
więc od stosunku pola powierzchni elementu rozszerzal-
nego, za pośrednictwem której jest on ogrzewany, do pola 
powierzchni elementu rozszerzalnego, za pośrednictwem 
której jest on chłodzony. Im temperatura otoczenia jest niż-
sza, tym wyższa jest temperatura płynu chłodzącego wypły-
wającego z głowicy silnika, przy której nastąpi otwarcie za-
woru obiegu „długiego”. Jest to zjawisko korzystne, bowiem 
łagodzi spadek i następujące po nim chwilowe wahania 
temperatury płynu chłodzącego w układzie chłodzenia, wy-
stępujące po otwarciu zaworu „długiego” obiegu, a spowo-
dowane wpłynięciem do układu chłodzenia objętości pły-
nu chłodzącego, o temperaturze zbliżonej do temperatury 
otoczenia, która wypełniała chłodnicę i część połączonych  
z nią przewodów. Rzeczywiste temperatury otwarcia zawo-
ru obiegu „długiego” termostatu, przy różnych temperatu-
rach otoczenia, można w pewnym zakresie zmieniać, przez 
dobór proporcji powierzchni ogrzewanej do chłodzonej 
elementu rozszerzalnego, przy zamkniętym zaworze obiegu 
„długiego”.
Charakterystyka elementu rozszerzalnego, wyznaczana na 
stanowisku badawczym, różni się od charakterystyki termo-
statu zamontowanego w obudowie, pracującego w rzeczy-
wistym układzie, np. chłodzenia silnika.

5. Termostat  
z regulacją  
programową
W niektórych konstrukcjach silników, sterownik silnika kon-
troluje również układ chłodzenia silnika. Dotychczas układ 
ten był pozbawiony sterowania elektronicznego - był „me-
chaniczny”. Umożliwia to nowa generacja termostatów.  
W opisach technicznych samochodów i schematach elek-
trycznych, można spotkać ich następujące nazwy:

•	 w j. niemieckim - der Kennfeldthermostat lub der Kenn-
feldgesteuerte Thermostat;

•	 w j. angielskim - MAP-controlled thermostat.
Proponuję (to moja propozycja), aby w języku polskim nazy-
wać ten typ termostatu „termostat z regulacją programową”.
Możemy spotkać go między innymi po maską następują-
cych modeli samochodów:

•	 BMW 535i oraz 540i, z silnikami V8;

•	 BMW 750i, z silnikiem V12;

•	 BMW 630i Coupe, z silnikiem rzędowym,  
sześciocylindrowym;

•	 Mercedes SLK, z silnikiem V6;

•	 Audi/Seat/Skoda/VW z niekórymi wersjami silników  
z bezpośrednim wtryskiem benzyny;

•	 Opel Astra, Signum, Vectra i Zafira, z silnikiem 1,8 Ecotec 
(103 kW/140KM).

Lista tych samochodów jest zapewne dłuższa i będzie się 
powiększać. Jest lub będzie wykorzystywany w układach 
chłodzenia silników ciężarówek.
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5.1.	Wzrost	temperatury	pracy	silnika
Osoby dłużej zajmujące się samochodami pamiętają czasy, 
gdy za prawidłową temperaturę silnika uznawana była tem-
peratura o kilka stopni wyższa od 80OC. Zastąpienie wody 
płynem chłodzącym oraz wzrost ciśnienia w układzie chło-
dzenia silnika umożliwiły podwyższenie prawidłowej tem-
peratury pracy silnika do zakresu od 90 do 100OC. Podyk-
towane to było dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa 
przez silnik.
Badania wykazały, że między temperaturą pracy silnika, ob-
ciążeniem (określonym np. wartością ciśnienia efektywnego 
pe), a wartością jednostkowego zużycia paliwa, są zależności 
zilustrowane wykresami na rys.15. Przy każdym obciążeniu 
silnika wzrost temperatury płynu chłodzącego powoduje 
obniżenie jednostkowego zużycia paliwa. Największy spa-
dek zużycia paliwa występuje przy małych i średnich obcią-
żeniach silnika, co obrazują linie wykresu dla ciśnień efek-
tywnych pe = 100 kPa i pe = 290 kPa, w porównaniu z linią 
wykresu dla ciśnienia pe = 590 kPa.
Wzrost temperatury silnika pracującego w zakresie małych  
i średnich obciążeń, o każde 10OC, powoduje obniżenie 
zużycie paliwa o 1%. Teoretycznie możliwe było by zwięk-
szenie temperatury pracy silnika od 90OC do 140OC, co po-
zwoliłoby obniżyć zużycia paliwa o 5%. W praktyce tempe-
ratura płynu chłodzącego o wartości 140OC nie jest jednak 
możliwa, ponieważ wytrzymałość niektórych części silni-
ka mogłaby się zmniejszyć, a nie jest możliwe selektywne 
chłodzenie wybranych części silnika. Pamiętać też należy,  
że wzrost temperatury silnika powoduje  zwiększenie tem-
peratury zasysanego powietrza, co zmniejsza masę powie-
trza zassanego do komór spalania, a więc obniża moc i mo-
ment obrotowy silnika.
Jest to istotne, gdy kierowca wymaga od silnika pracy przy 
maksymalnym obciążeniu, a więc przy maksymalnych 
wartościach momentu obrotowego i mocy, dla aktualnej 
wartości prędkości obrotowej silnika. Wartości te wynikają 
z charakterystyki zewnętrznej silnika. Ponadto wzrost tem-
peratury powietrza zassanego do komór spalania powodu-
je wzrost skłonności do spalania stukowego, co wymusza 
zmniejszenie wartości kąta wyprzedzenia zapłonu, przez 
układ regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, zapobiegający 
spalaniu stukowemu (w obecnych konstrukcjach silników 
ten układ jest standardowy). Niestety następstwem zmniej-
szenia kąta wyprzedzenia zapłonu jest wzrost zużycia paliwa 
i zmniejszenie wartości momentu obrotowego i mocy.

5.2.	Uzależnienie	temperatury	pracy	
silnika	od	jego	obciążenia
Dla obniżenia zużycia paliwa przez silnik pracujący w zakre-
sie małych i średnich obciążeń, możliwe i bezpieczne jest 
podwyższenie temperatury płynu chłodzącego do wartości 
110OC. Jest to wartość o 15 do 20OC wyższa od temperatury 
przyjętej dotychczas dla silnika za prawidłową, a wynoszącą 
od 90 do 95OC.

Aby jednak silnik pracujący przy dużym lub maksymalnym 
obciążeniu pracował bez niebezpieczeństwa uszkodzenia 
silnika lub elementów jego układów np. konwertera katali-
tycznego, a jeśli będzie potrzeba mógł osiągać maksymalne 
wartości momentu obrotowego i mocy dla aktualnej warto-
ści prędkości obrotowej silnika, temperatura płynu chłodzą-
cego jest obniżana o 5 do 10OC poniżej temperatury pracy 
przyjętej dotychczas dla silnika za prawidłową, a wynoszącą 
od 90 do 95OC. Warunkiem koniecznym, aby temperatura 
płynu chłodzącego uległa obniżeniu, jest dysponowanie 
przez układ chłodzenia możliwością odprowadzenia dodat-
kowych ilości ciepła.
Uzyskiwanie wartości temperatur płynu chłodzącego silnik, 
zależnych od obciążenia silnika, jest możliwe przez zastoso-
wanie termostatu z regulacją programową.

Rys.16 Przekrój termostatu z regulacją programową: 1 - obudowa termostatu; 2 - złącze 
elektryczne grzałki; 3 - grzałka elementu rozszerzalnego; 4 - zawór obiegu „długiego”;  
5 - sprężyna zaworu obiegu „długiego”; 6 - zawór obiegu „krótkiego”; 7 - sprężyna 
zaworu obiegu „krótkiego”; 8 - trzpień roboczy; 9 - wkładka z elastomeru elementu 
rozszerzalnego; 10 - element rozszerzalny. Zaznaczone dwa różne kierunki przepływu 
płynu chłodzącego „Do lub z chłodnicy” oraz „Do lub z obiegu „krótkiego”” wynikają  
z możliwości zamontowania termostatu w strumieniu płynu chłodzącego wypływają-
cego z silnika (na „wyjściu” z silnika) lub w strumieniu płynu wpływającego do silnika 
(na „wejściu” do silnika). Ustawienie A zaworów nr 4 i 7 termostatu, występuje przy 
temperaturze silnika poniżej 80°C. Ustawienie B zaworów nr 4 i 7 termostatu występuje 
po przekroczeniu maksymalnej temperatury roboczej silnika lub gdy sterownik włączy 
grzałkę termostatu. (Źródło: Behr Thermot-tronik)
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Rys.17 Dwa różne termostaty z regulacją programową, dla silników V8 firmy BMW: 
a) starsze wykonanie; b) nowsze wykonanie, o lepiej zoptymalizowanym przepływie 
płynu chłodzącego. Nr 1 oznacza złącze elektryczne grzałki termostatu.

5.3.	Budowa	termostatu	z	regulacją	
programową
Przedstawia ją rys.16. Termostat z regulacją programową 
powstał na bazie „typowego” termostatu z elementem roz-
szerzalnym. W odróżnieniu od niego, w elemencie rozsze-
rzalnym (10) jest zamontowana grzałka (3), zasilana prądem 
za pośrednictwem załącza elektrycznego (2), z instalacji 
elektrycznej samochodu. Element rozszerzalny termosta-
tu z regulacją programową jest montowany nieruchomo  
(w „tradycyjnych” termostatach może być ruchomy), co po-
woduje, ze płyn chłodzący ściślej opływa element rozszerzal-
ny, a więc większa jest dokładność pracy termostatu. Ponad-
to mniejsze jest niebezpieczeństwo pęknięcia przewodów 
elektrycznych łączących grzałkę (3) i złącze elektryczne (2).
W termostacie z regulacją programową ruchomy jest 
trzpień roboczy (8) elementu rozszerzalnego (10). Wymusza 
on otwieranie zaworu obiegu „długiego” (4) (w tym obwo-
dzie zamontowana jest chłodnica) oraz zamykanie zaworu 
obiegu „krótkiego” (7). Zamykanie zaworu obiegu „długiego” 
(4) i otwieranie zaworu obiegu „krótkiego” (7) jest wymu-
szane przez rozprężanie się sprężyn (5) i (7), które zostały 
uprzednio ściśnięte przy wysuwaniu się trzpienia roboczego 
(8) z elementu rozszerzalnego (10). Aby zmniejszyć prze-
cieki płynu chłodzącego przy zamkniętym zaworze obiegu 
„długiego” (niepożądany przepływ przez chłodnicę), talerzyk 
zaworu ma uszczelnienie elastomerowe, co skraca fazę na-
grzewania silnika.
Podczas nagrzewania silnika, nim temperatura silnika osią-
gnie wartość 80OC, zawór obiegu „długiego” (4) jest zamknię-
ty a zawór obiegu „krótkiego” (7) jest maksymalnie otwarty 
- to ustawienie jest oznaczone na rys.16 jako „Ustawienie A”. 
Jeśli temperatura silnika przekroczy wartość 80OC i pracuje 
on w warunkach małych lub średnich obciążeń, to termo-
stat z regulacją programową zachowuje się podobnie jak 
„typowy” termostat, tzn. zmieniając ustawienie zaworów 
obiegu „krótkiego” i „długiego” stara się utrzymać wymaganą 
wartość temperatury płynu chłodzącego, z tą różnicą, że ta 
temperatura ma wartość ok. 110OC, a nie od 90 do 95OC, jak 
w „typowym” termostacie.
Jeśli sterownik silnika stwierdzi, że silnik pracuje w zakresie 
dużego lub maksymalnego obciążenia, to z powodów po-

danych wcześniej, obniża temperaturę płynu chłodzącego 
silnik do wartości pożądanej dla danego obciążenia silnika, 
prędkości samochodu lub temperatury powietrza wpływa-
jącego do cylindrów silnika. Pożądana wartość temperatury 
płynu chłodzącego silnik jest odczytywana z charakterystyk, 
znajdujących się w pamięci sterownika.
Aby obniżyć temperaturę płynu chłodzącego silnik do war-
tości wymaganej, sterownik zasila grzałkę termostatu (3) 
prądem. Powoduje to dodatkowe ogrzanie elementu roz-
szerzalnego, co zwiększa wysunięcie trzpienia roboczego 
(8). Następuje zwiększenia otwarcia zaworu obiegu „długie-
go” i zmniejszenie otwarcia lub zamknięcie zaworu obiegu 
„krótkiego”, dzięki czemu większy strumień płynu chłodzą-
cego płynie obiegiem „długim”, przez chłodnicę, a przepływ 
płynu chłodzącego przez obieg „krótki” jest zmniejszony 
lub zamknięty - to ustawienie jest oznaczone na rys.16 jako 
„Ustawienie B”. Jednocześnie dla szybkiego schłodzenia 
płynu chłodzącego silnik, następuję włączenie wentylatora 
chłodnicy. Wartość prądu przepływającego przez grzałkę (3), 
oraz moc, z którą pracuję wentylator chłodnicy, są określane 
przez sterownik, zależnie od wymaganej wartości tempera-
tury płynu chłodzącego silnik.
Jeśli sterownik stwierdzi, że silnik ponownie pracuje przy 
małym lub średnim obciążeniu, to wyłącza zasilanie prądem 
grzałki (3) termostatu. Wówczas wskutek działania sprężyn 
(5) i (7) trzpień roboczy (8) wsuwa się do elementu rozsze-
rzalnego, co powoduje zmniejszenie otwarcia zaworu obie-
gu „długiego” i zwiększenie otwarcia zaworu obiegu „krótkie-
go”, w następstwie czego temperatura płynu chłodzącego 
ponownie osiąga wartość 110OC.
Aby w silnikach z termostatem o regulacji programowej, 
możliwe było w czasie kilku sekund, przy wykorzystaniu 
wentylatora chłodnicy, obniżenie temperatury płynu chło-
dzącego silnik, jego objętość w układzie chłodzenia jest 
mniejsza niż w układach z „typowym” termostatem, dla 
zmniejszenia bezwładności cieplnej silnika.
Rysunki 17 i 18 prezentują przykładowe konstrukcje termo-
statów z regulacją programową.

5.4.	 Korzyści	z	zastosowania	termostatu	
z	regulacją	programową
Przeciętnie 90% przebiegu samochodu odbywa się w zakre-
sie małych i średnich obciążeń, dlatego wzrost temperatury 
płynu chłodzącego do 110OC w tych warunkach pracy silni-
ka powoduje obniżenie zużycia paliwa, teoretycznie o 2%, 
tylko w następstwie wzrostu temperatury. Testy praktyczne 
wykazały, że zmniejszenie zużycia paliwa jest większe, co 
jest spowodowane np. szybszym nagrzewaniem się silnika,  
w wyniku mniejszej bezwładności cieplnej układu chłodze-
nia. Przykładowo na rys.19 są przedstawiane zmiany zużycia 
paliwa i emisji szkodliwych składników spalin w samocho-
dzie badanym według amerykańskiego testu homologacyj-
nego FTP-75. 
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Rys.18 Zespół termostatu z regulacją programową dla silnika FSI samochodu Volks-
wagen Lupo, przedstawiony w widokach z dwóch różnych stron (a i b). Elementy na 
rysunku: 1 - termostat z regulacją programową; 2 - złącze elektryczne grzałki termo-
statu; 3 - podwójny czujnik temperatury płynu chłodzącego, z których jeden informuje o 
jej wartości sterownik silnika a drugi przesyła tę informację do wskaźnika temperatury 
płynu chłodzącego zamontowanego w zestawie wskaźników.

Rys.19 Wzrost temperatury silnika pracującego w zakresie obciążeń częściowych, do 
110°C, w następstwie zastosowania termostatu z regulacją programową, spowodował 
w samochodzie badanym według amerykańskiego testu homologacyjnego FTP-75 
przedstawione na wykresie zmiany zużycia paliwa i emisji szkodliwych składników 
spalin. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

Zmniejszeniu uległy: o 4% zużycie paliwa, o 5% emisja tlenku 
węgla (CO) i o 15% emisja węglowodorów (HC), natomiast  
o 10% wzrosła emisja tlenków azotu (NOX).
Korzystając z okazji przypomnę, że informując o zmianach 
zużycia paliwa i emisji szkodliwych składników spalin, należy 
również informować, w jakich warunkach ruchu samochodu 
i w jaki sposób wartości te zostały zmierzone. W przywoła-
nym przykładzie, pomiar został przeprowadzony w teście 
FTP-75, którego przebieg jest ściśle zdefiniowany i powta-
rzalny z założoną tolerancją.

5.5.	Termostat	z	regulacją	programo-
wą	a	wymagana	temperatura	płynu	
chłodzącego	silnik
Termostat z regulacją programową umożliwia stosowanie 
tzw. wieloparametrowej regulacji temperatury płynu chło-
dzącego silnik. Przy tym sposobie regulacji wymagana war-
tość temperatury płynu chłodzącego silnik, jest zależna od:

•	 zmiany stopnia napełnienia powietrzem komór spalania 
silnika, wskutek zmiany temperatury powietrza dolo-
towego (wzrost temperatury powietrza dolotowego 
zmniejsza masę powietrza wypełniającego komory 
spalania silnika, co powoduje zmniejszenie jego osiągów 
i zwiększenie emisji tlenków azotu);

•	 stopnia obciążenia silnika;

•	 prędkości ruchu samochodu.
Rysunek 20 przedstawia przykładowy wykres wymaganych 
temperatur płynu chłodzącego silnik, w zależności od stop-
nia obciążenia silnika i prędkości ruchu samochodu. Można 
z niego odczytać, że w zakresie małych i średnich obciążeń, 
do ok. 5,5 ms/obr (czas otwarcia wtryskiwacza w przelicze-
niu na 1 obrót wału korbowego), oraz prędkości do ok. 130 
km/h, silnik może bezpiecznie pracować przy temperaturze 
płynu chłodzącego trochę wyższej niż 100OC. Im większe 
jest obciążenie silnika lub prędkość jazdy samochodu, to dla 
zapewnienia silnikowi oczekiwanych osiągów, temperatura 
płynu chłodzącego silnik jest niższa.
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Rys.20 Wykres wymaganej temperatury płynu chłodzącego silnik „usportowionej” limu-
zyny wyższej klasy, w zależności od prędkości ruchu samochodu oraz obciążenia silnika. 
Jako miarę obciążenia silnika przyjęto czas wtrysku benzyny w przeliczeniu na 1 obrót 
wału korbowego. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

Rys.21 Schemat logiczny części programu sterownika silnika, odpowiedzialnej  
za regulację temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika, posiadającego termostat  
z regulacją programową. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

5.6.	Regulacja	temperatury	płynu		
chłodzącego	silnik,	termostatem		
z	regulacją	programową
Warunki pracy silnika posiadającego termostat z regulacją 
programową, są podzielone na dwa zakresy:

•	 warunki pracy, w których na pracę termostatu z regulacją 
programową nie wpływa sterownik silnika, a więc pracuje 
on tak samo jak zwykły, całkowicie mechaniczny termo-
stat, a wartość regulowanej tylko przez niego temperatu-
ry płynu chłodzącego silnik wynosi ok. 110OC;

•	 warunki pracy, w których sterownik silnika włącza zasila-
nie grzałki termostatu, celem wymuszenia zwiększenia 
natężenia strumienia płynu chłodzącego płynącego 
przez chłodnicę, oraz włącza dodatkowo wentylator 
chłodnicy, celem obniżenia temperatury płynu chłodzą-
cego silnik do niższej wymaganej wartości, zapisanej  
w pamięci sterownika, np. w postaci charakterystyki 
takiej jak na rys.20.

Schemat logiczny programu sterownika silnika, który wy-
musza obniżenie temperatury płynu chłodzącego i reguluje 
wartość niższej temperatury, przedstawia schemat na rys.21. 
Sterownik decyduje o obniżeniu temperatury płynu chłodzą-
cego silnik na podstawie trzech wielkości (patrz schemat):

•	 temperatury powietrza dolotowego;

•	 obciążenia silnika;

•	 prędkości ruchu samochodu.
To, dla jakich wartości tych wielkości wymagane jest obni-
żenie temperatury płynu chłodzącego silnik, jest określone  
z wykorzystaniem jednej z dwóch metod:

•	 wartościami progowymi tych wielkości;

•	 charakterystykami, które określają wymaganą wartość 
temperatury płynu chłodzącego silnik, w zależności od 
wartości każdej z tych wielkości.

Wartości progowe temperatury powietrza dolotowego, stop-
nia obciążenia silnika i prędkości samochodu, są wartościami, 
z którymi program sterownika porównuje aktualną wartość 
danej wielkości i rozstrzyga, czy aktualna wartość każdej  
z tych wielkości jest podstawą do utrzymywania wyższej lub 
obniżenia i utrzymania niższej temperatury płynu chłodzą-
cego silnik. Ten sposób decydowania o temperaturze pracy 
silnika określa dwie wymagane wartości temperatur płynu 
chłodzącego silnik: wyższą (ok. 110OC) i niższą (ok. 80OC).
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Rys.22 Zmiany temperatur płynu w układzie chłodzenia silnika z termostatem z regu-
lacją programową, przy zmianie obciążenia silnika z zakresu małych i średnich obciążeń 
(M/Ś Obc.) do zakresu dużych obciążeń (D Obc.) i ponownie przy powrocie do zakresu 
małych i średnich obciążeń silnika (M/Ś Obc.). Na obniżenie temperatury od 110°C do 
80°C, układ chłodzenia potrzebuje ok. 4s (czas Tot), przy chwilowym wykorzystaniu 
pełnej mocy wentylatora chłodnicy. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

Jeśli sterownik do określania wymaganej wartości tempe-
ratury płynu chłodzącego wykorzystuje charakterystyki, 
to każdorazowo dla aktualnych wartości temperatury po-
wietrza dolotowego, stopnia obciążenia silnika i prędko-
ści samochodu jest określana wartość temperatury płynu 
chłodzącego silnik, z zakresu od 80 do 110OC. Zależnie od 
wartości tej temperatury, sterownik ingeruje lub nie w pra-
cę termostatu. Ingeruje, jeśli mechanizm termostatu bez 
pomocy sterownika, nie jest w stanie utrzymać wymaganej 
temperatury płynu chłodzącego silnik.
Aby lepiej uchwycić różnicę pomiędzy oboma sposobami 
określania wymaganej wartości temperatury płynu chło-
dzącego silnik i wynikającymi z tego różnicami w sposobie 
pracy układu regulacji tej temperatury, proszę zapoznać się 
z poniższymi przykładami.
Przykład	1. Jeśli zależność wymaganej wartości tempera-
tury płynu chłodzącego silnik od prędkości jazdy samocho-
du określa wartość progowa 130 km/h, to:

•	 gdy prędkość samochodu jest niższa niż 130 km/h, 
temperatura płynu chłodzącego silnik jest regulowana 
samodzielnie przez termostat, bez udziału sterownika 
silnika, i wynosi ok. 110OC;

•	 gdy prędkość samochodu przekracza 130 km/h, ste-
rownik silnika wymusza obniżenie temperatury płynu 
chłodzącego do wartości 80OC.

Przykład	2. Jeśli zależność wymaganej wartości tempera-
tury płynu chłodzącego silnik, od prędkości jazdy samocho-
du, określa charakterystyka, to w przykładzie analogicznym 
do powyższego:

•	 gdy prędkość samochodu jest niższa niż 130 km/h, tem-
peratura płynu chłodzącego silnik jest regulowana przez 
termostat bez udziału sterownika i wynosi ok. 110OC;

•	 gdy prędkość samochodu przekroczy 130 km/h, sterow-
nik wymusza obniżenie temperatury płynu chłodzącego, 
do wartości z zakresu od 80 do 110OC, przy czym im 
wyższa jest prędkość samochodu, tym wymagana tem-
peratura płynu chłodzącego silnik jest niższa.

Proszę przeanalizować te zmiany na podobnym wykresie, 
z rys.20. Podobnym, bo maksymalna temperatura płynu 
chłodzącego silnik wynosi na nim nie 110OC, ale kilka stopni 
mniej.
Aby sterownik zadecydował o obniżeniu temperatury płynu 
chłodzącego silnik, muszą zostać spełnione jednocześnie 
dwa warunki (na schemacie logicznym na rys.21, jest użyte 
słowo „I”):
1. aktualna temperatura płynu chłodzącego silnik musi być 
wyższa od 80OC;
2. musi być spełniony jeden lub więcej warunków, które 
decydują o konieczności obniżenia temperatury płynu chło-
dzącego silnik (na schemacie logicznym na rys.21, jest użyte 
słowo „LUB”).
Pierwszy z warunków wynika z konieczności zabezpieczenia 
się przed spadkiem temperatury płynu chłodzącego poniżej 
80OC, co spowodowałoby wzrost emisji szkodliwych składni-
ków spalin oraz zużycia paliwa.
Jeśli zostaną spełnione oba warunki umożliwiające obniże-
nie temperatury płynu chłodzącego silnik następuje:

•	 włączenie grzałki termostatu z regulacją programową, 
dla zwiększenia otwarcia zaworu regulującego wielkość 
strumienia płynu chłodzącego przepływającego przez 
chłodnicę;

•	 włączenie wentylatora chłodnicy do pracy z pełną mocą, 
bezpośrednio po włączeniu, aby jak najwięcej ciepła 
odprowadzić z chłodnicy, a następnie regulowanie mocy 
wentylatora, stosownie do aktualnej wartości temperatu-
ry płynu chłodzącego silnik.

Na rys.22 przedstawiony jest przebieg zmian temperatury 
płynu chłodzącego silnik, wymuszony zmianami jego ob-
ciążenia. Obniżenie temperatury płynu chłodzącego silnik 
następuje po ok. 4 sekundach od podjęcia przez sterow-
nik decyzji o nim (czas Tot na rys.22), co pozwala uzyskać  

Rys.23 Schemat układu regulacji temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika, 
z termostatem z regulacją programową, który pracuje według schematu logicznego 
przedstawionego na rys.21. Elementy schematu: A - informacja o wymaganej wartości 
temperatury płynu chłodzącego silnik, w zależności od temperatury powietrza dolo-
towego; B - informacja o wymaganej wartości temperatury płynu chłodzącego silnik, 
w zależności od obciążenia silnika; C - informacja o wymaganej wartości temperatury 
płynu chłodzącego silnik, w zależności od prędkości pojazdu; D - informacja o aktualnej 
wartości temperatury płynu chłodzącego silnik; E - układ logiczny (procesor); F - układ 
sterujący wentylatorem chłodnicy, który określa wymaganą chwilową moc pracującego 
wentylatora chłodnicy. (Źródło: Behr Thermot-tronik)
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Rys.24 Układ chłodzenia silnika 1,4 FSI samochodu VW Lupo, z termostatem z regulacją programową. Elementy na rysunku: 1 - chłodnica; 2 - czujnik temperatury płynu chłodzącego 
wypływającego z chłodnicy; 3 - termostat z regulacją programową; 4 - chłodnica oleju silnikowego; 5 - blok silnika; 6 - pompa płynu chłodzącego; 7 - czujnik temperatury płynu 
chłodzącego wypływającego z bloku silnika; 8 - rozdzielacz płynu chłodzącego; 9 - zbiornik wyrównawczy; 10 - układ dolotowy silnika; 11 - przewód podciśnieniowy; 12 - zawór 
podciśnienia, sterujący otwarciem/zamknięciem zaworu nr 15; 13 - zespół przepustnicy; 14 - regulator ustawienia klapy nawiewu powietrza ciepłego i zimnego do kabiny; 15 
- zawór odcinający, sterujący dopływem płynu chłodzącego do nagrzewnicy ogrzewania kabiny; 16 - nagrzewnica ogrzewania kabiny. Oznaczenia króćców rozdzielacza płynu chło-
dzącego: A - króciec wypływu płynu chłodzącego do pompy; B - króciec wpływu płynu chłodzącego z bloku silnika; C - króciec wpływu płynu chłodzącego z chłodnicy, regulowany 
termostatem z regulacją programową; D - króciec wypływu płynu chłodzącego do chłodnicy. (Rysunek na podstawie materiałów firmy Volkswagen.)

Rys.25 Schemat układu połączeń elektrycznych termostatu z regulacją programową. 
Oznaczenia na schemacie: F1, F2 i F3 - bezpieczniki, K2 - przekaźnik zasilający sterownik 
i elementy z nim współpracujące; R2 - grzałka termostatu z regulacją programową; 
X1 - sterownik silnika; 15 - zasilanie (+) włączane po przekręceniu włącznika stacyjki  
w pozycję „włączona”; 30 - stałe zasilanie (+), bezpośrednio z akumulatora samochodu; 
31 - masa (-).

oczekiwaną przez kierowcę wartość momentu obrotowego 
silnika. Przypomnę, że to kierowca jest głównym „regulato-
rem” osiągów samochodu, który wydaje polecenia silnikowi 
przez naciśnięcie pedału gazu, obserwując jednocześnie re-
akcje samochodu.

Jeśli warunki pracy silnika zmienią się, np. tak jak na rys.22, 
a silnik przechodzi z pracy w zakresie dużych obciążeń do 
pracy w zakresie małych lub średnich obciążeń, to sterownik 
wyłącza zasilanie grzałki termostatu i wentylatora chłodnicy, 
co po kilku sekundach powoduje wzrost temperatury silnika 
do wartości maksymalnej, regulowanej tylko przez termo-
stat, bez udziału sterownika.
Przedstawiony na rys.21 logiczny schemat sterowania, jest 
realizowany przez układ przedstawiony schematycznie na 
rys.23.

5.7.	Układ	chłodzenia	silnika	z	termo-
statem	z	regulacją	programową
Przedstawia go rys.24. Jego elementy są wyszczególnione 
w podpisie rysunku. Gdy silnik nagrzewa się, ustawienie 
termostatu (3, rys.24) umożliwia pracę układu chłodzenia  
w obiegu „krótkim”. Cały płyn chłodzący, wypływający króć-
cem (B) z bloku silnika (5), wpływa do rozdzielacza płynu 
chłodzącego (8), a następnie powraca króćcem (A), przez 
pompę płynu chłodzącego (6) do płaszcza chłodzącego sil-
nik. Płyn chłodzący nie może płynąć przez chłodnicę, ponie-
waż króciec (C) doprowadzający płyn chłodzący z chłodnicy, 
jest zamknięty przez zawór obiegu „długiego” termostatu.
Gdy temperatura płynu chłodzącego jest bliska maksymal-
nie dopuszczalnej, ustawienie termostatu (3, rys.24) umożli-
wia przepływ całości płynu chłodzącego przez obieg „długi”. 
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Rys.26 Elektryczna pompa płynu chłodzącego, wykorzystywana w silnikach firmy BMW. 
(Źródło: BMW AG)

Rys.27 W rzędowym, sześciocylindrowym silniku samochodu BMW 630i, z systemem 
zmian faz rozrządu zaworów dolotowych i wydechowych, o nazwie Doppel-Vanos, mo-
dyfikacje obniżyły sumaryczne zużycie paliwa o 12%. Również optymalizacja „gospo-
darki” energią cieplną, przyczyniła się do tego. Ta ilustracja to przypomnienie może nie 
zawsze pamiętanej zasady, że każda energia zużywana w samochodzie: mechaniczna 
do napędu lub pokonywania oporów tarcia, elektryczna czy niezbędna do tłoczenia 
czynnika w przewodach instalacji, powstaje w mało ekonomicznym procesie spalania 
paliwa w silniku. (Źródło: BMW AG)

Wówczas zawór obiegu „krótkiego” termostatu zamyka dro-
gę przepływu płynu chłodzącego pomiędzy króćcami (B)  
i (A) - rys.24 tego nie pokazuje. Cały płyn chłodzący, wypły-
wający króćcem (B) z bloku silnika (5), wpływa do rozdzie-
lacza płynu chłodzącego (8), a następnie przez króciec (D) 
płynie do chłodnicy (1), z której powraca ochłodzony, przez 
króciec (C) i całkowicie otwarty zawór obiegu „długiego” ter-
mostatu. Jeśli wymagana jest pośrednia temperatura płynu 
chłodzącego, jego część płynie obiegiem „krótkim” a część 
obiegiem „długim”.
Sterownik silnika otrzymuje informację o temperaturze pły-
nu chłodzącego wypływającego z bloku silnika od czujnika 
temperatury (7). Na jej podstawie sterownik określa wartość 
prądu zasilającego grzałkę termostatu. Czujnik temperatury 
(2) informuje sterownik o temperaturze płynu chłodzące-
go wypływającego z chłodnicy. Na podstawie porównania 
temperatur mierzonych czujnikami temperatury (7) i (2), 
sterownik określa moc, z którą pracuje zespół wentylatorów 
chłodnicy.
Fragment układu elektrycznego silnika, z układem chłodze-
nia przedstawionym na rys.24, prezentuje rys.25. Elementem 
obwodu elektrycznego jest grzałka termostatu z regulacją 
programową, oznaczona na schemacie symbolem R2. Zasi-
lanie (+) jest doprowadzone z przewodu nr 30, za pośrednic-
twem przekaźnika K2 (doprowadza on również zasilanie do 
sterownika) i bezpiecznika F1. O włączeniu przepływu prą-
du przez grzałkę termostatu z regulacją programową, przez 
połączenie z masą (-), decyduje program sterownika silnika 
X1, zgodnie z schematem logicznym przedstawionym na 
rys.21. Grzałka jest zasilana napięciem w sposób impulso-
wy. Długość trwania impulsu napięcia zasilającego grzałkę, 
charakteryzuje współczynnik wypełnienia impulsu. Wartość 
współczynnika wypełnienia impulsu jest tak regulowana, 
aby utrzymać temperaturę płynu chłodzącego silnik, moż-
liwie zbliżoną do wartości wymaganej, zapisanej dla danych 
warunków pracy w pamięci sterownika, w postaci charakte-
rystyki (patrz wykres na rys.20).
Jeśli grzałka ma pracować z mniejszą mocą, ponieważ war-
tość regulowanej temperatury jest wyższa, napięcie jest włą-
czane na krótsze odcinki czasu (współczynnika wypełnienia 
impulsu ma mniejszą wartość). Jeśli grzałka ma pracować  
z większą mocą, ponieważ wartość regulowanej temperatu-
ry jest niższa, napięcie jest włączane na dłuższe odcinki czasu 
(współczynnika wypełnienia impulsu ma większą wartość).

5.8.	Korzyści	z	zastosowania		
termostatu	z	regulacją	programową
Zmniejszenie	mocy	napędowej	wentylatora	chłodnicy	
i	 pompy	płynu	 chłodzącego. Wyższa temperatura płynu 
chłodzącego, w układzie chłodzenia z termostatem z regula-
cją programową powoduje, że więcej energii może być wy-
promieniowana z chłodnicy, elementów układu chłodzenia 
oraz bezpośrednio z bloku silnika, wskutek większej różnicy 
temperatur pomiędzy tymi elementami a otaczającym po-
wietrzem. Można więc obniżyć moc wentylatora chłodnicy.
Kolejne korzyści wynikają z zastosowania elektrycznej pompy 
płynu chłodzącego (rys.26). W porównaniu do powszechnie 
wykorzystywanych pomp napędzanych od wału korbowego 
silnika, umożliwia ona uniezależnienie wydajności pompy,  
a więc i prędkości przepływu płynu w układzie chłodzenia sil-
nika od prędkości obrotowej silnika. Możliwe jest też wyłącze-
nie pompy płynu chłodzącego w okresie nagrzewania silnika, 
co przyspiesza jego nagrzewanie.
Dla określonej temperatury płynu chłodzącego, można tak 
dobrać moc wentylatora i elektrycznej pompy płynu chłodzą-
cego, aby suma mocy koniecznej do napędu silnika pompy 
płynu chłodzącego i silnika wentylatora chłodnicy, była najniż-
sza. Zwiększenie temperatury płynu chłodzącego do 100OC, 
a więc o ok. 10OC, przy jednoczesnym obniżeniu mocy silni-
ków elektrycznych wentylatora i pompy płynu chłodzącego, 
umożliwia obniżenie zużycia paliwa do ok. 3%. Ta możliwość 
jest już wykorzystywana przez producentów samochodów  
i podawana w informacjach technicznych (rys.27).
Wzrost	mocy	grzewczej	nagrzewnicy	kabiny	pasażer-
skiej. Wzrost temperatury płynu w układzie chłodzenia, 
umożliwił odprowadzenie większych ilości ciepła z nagrzew-
nicy do powietrza wpływającego do kabiny, a więc mocy 
układu ogrzewania. Umożliwiło to zmniejszenie wymiarów 
i masy nagrzewnicy oraz wymiarów zespołu doprowadzają-
cego powietrze do kabiny pasażerskiej.
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Rys.28 Wykresy przedstawiają moc hamowania retardera ciężarówki z silnikiem,  
w których zastosowano: a) mechaniczny termostat i sterowane sprężyną bimeta-
liczną sprzęgło lepkościowe wentylatora chłodnicy (sprzęgło typy Visco); b) termostat 
z regulacją programową i sterowane elektrycznie sprzęgło lepkościowe wentylatora 
chłodnicy (sprzęgło typy E-Visco). Termostat z regulacją programową umożliwia zwięk-
szenie mocy hamowania retardera, a tym samym również zwiększenie ilości energii 
kinetycznej poruszającej się ciężarówki, zamienianej przez retarder na energię cieplną 
odprowadzaną przez układ chłodzenia. Miarą tej energii jest pole powierzchni pod wy-
kresem. (Źródło: Behr Thermot-tronik)

Kod usterki Opis usterki

P0597
Obwód sterowania grzałką termostatu  

- nieprawidłowe działanie / otwarty

P0598
Obwód sterowania grzałką termostatu  

- wartość sygnału poniżej prawidłowego zakresu  
lub zwarcie do „masy”

P0599
Obwód sterowania grzałką termostatu - wartość 

sygnału powyżej prawidłowego zakresu lub zwarcie 
do przewodu zasilającego „plus”

Kody usterek systemu diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD 
informujące o uszkodzeniach termostatu z regulacją programową

Wzrost	mocy	retardera	w	samochodach	ciężarowych. 
Retarder to urządzenie stosowane w samochodach ciężaro-
wych. Jego zadaniem jest zamiana energii kinetycznej ha-
mującego pojazdu, na energię cieplną, odprowadzaną przez 
układ chłodzenia. Retarder zmniejsza obciążenie cieplne 
układu hamulcowego, dla uniknięcia jego przegrzania. Jest 
montowany pomiędzy oś napędzaną a skrzynię biegów, lub 
pomiędzy skrzynię biegów a silnik.
Są dwa typy retarderów: hydrodynamiczny i elektrodyna-
miczny. W retarderze hydrodynamicznym, zintegrowanym 
ze skrzynią biegów, energia kinetyczna ruchu pojazdu jest 
zamieniana najpierw na energię kinetyczną cieczy, która 
następnie jest zamieniana na energię cieplną. W retarderze 
elektrodynamicznym obracający się wirnik jest hamowany 
polem magnetycznym, czemu towarzyszy wzrost tempera-
tury retardera.
Skuteczność hamowania retarderem zależy od mocy hamo-
wania, z którą może on pracować. Jest ona ograniczona war-
tością temperatury, bezpieczną dla retardera. Moc hamowa-
nia retardera limituje więc ilość energii cieplnej, którą układ 
chłodzenia może odprowadzić w jednostce czasu.
Na rys.28a jest przedstawiony wykres zmian mocy hamowa-
nia retardera, podczas hamowania ciężarówki wyposażonej 
w typowy mechaniczny termostat oraz sprzęgło typu Visco, 
za pośrednictwem którego silnik napędza wentylator chłod-
nicy. Po pierwszym okresie hamowania, z mocą maksymal-

ną, następuje chwilowe zmniejszenie mocy hamowania.  
Po chwili, moc hamowania może być zwiększona, ale do 
wartości mniejszej od początkowej.
Wyposażenie układu chłodzenia silnika w termostat z regu-
lacją programową oraz sprzęgło wentylatora chłodnicy typu 
E-Visco, umożliwia dłuższą pracę retardera z maksymalną 
mocą hamowania (rys.28b). Jest to spowodowane tym, że 
połączony ze sterownikiem termostat z regulacją programo-
wą, może w krótkim czasie wymusić pracę układu chłodze-
nia z pełną mocą.
Poszerzenie	 zakresu	diagnostyki	prowadzonej	przez	
system	 diagnostyki	 pokładowej	 samochodu. Całko-
wicie mechaniczny (typowy) termostat jest trudny do zdia-
gnozowania dla sterownika. Nie ma on bowiem połączenia 
elektrycznego z termostatem, a więc nie może bezpośred-
nio na niego wpływać oraz kontrolować jego sprawność 
(pośrednio może).
Grzałka termostatu z regulacją programową, sterowana 
przez sterownik, umożliwia sterownikowi wpływanie na 
wielkość otwarcia zaworów termostatu przez element roz-
szerzalny. Umożliwia również jego diagnostykę. Kody uste-
rek, którymi system diagnostyki pokładowej standardu OB-
DII/EOBD informuje o uszkodzeniach termostatu z regulacją 
programową, są ujęte w tabeli 1.
Uszkodzenie obwodu grzałki elektrycznej termostatu, nie 
niesie za sobą niebezpieczeństwa dla silnika. Jeśli grzałka 
nie działa, gdy sterownik tego żąda, to termostat całkowicie 
mechanicznie utrzymuje temperaturę płynu chłodzącego o 
wartości ok. 110OC.
Przez ok. 90% czasu eksploatacji samochodu, silnik pracuje 
w zakresie małych i średnich obciążeń. Jeśli więc w silniku 
jest zamontowany termostat z regulacją programową, to 
temperatura płynu chłodzącego w tych stanach obciążeń 
wynosi 110OC. Jeśli w stanach dużych obciążeń, wskutek 
uszkodzenia obwodu grzałki, temperatura płynu chłodzą-
cego nie może zostać obniżona, to oprócz obniżenia mo-
mentu obrotowego i mocy silnika, innych negatywnych 
konsekwencji nie ma. Części silnika i jego układów, są pro-
jektowane do pracy w wyższych temperaturach niż 110OC. 
Jeśli więc mają one wymaganą jakość, żadne uszkodzenia 
nie powinny powstać.


