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Eksperymentalne badania sprawności 
mechanicznej silników spalinowych
Jan Wrona, Rafał Wrona

W dotychczasowych badaniach autorzy niniejszej publikacji zajmowali się teoretyczną analiza strat mechanicznych silników spa-
linowych. Opracowany model matematyczny strat mechanicznych został poddany badaniom stanowiskowym dla różnych silników 
spalinowych. Wykorzystano stosowane w praktyce różne metody badawcze umożliwiające ocenę strat wewnętrznych silnika spalino-
wego. Wykonano pomiary niektórych składników strat mechanicznych na wybranych stanowiskach oraz określono sumaryczne straty 
mechaniczne silników zabudowanych na stanowisku hamowani silnikowej. Wyniki badań zilustrowano grafi cznie.
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WSTĘP
W dotychczasowych badaniach nad poprawą ekonomicznych 
wskaźników silników spalinowych autorzy niniejszej publi-
kacji zajmowali się między innymi teoretyczną analizą strat 
mechanicznych tłokowych silników spalinowych [5]. Podczas 
realizacji kolejnych etapów zadań badawczych opracowano 
teoretyczny model analityczny bilansujący straty mechanicz-
ne silników spalinowych, który uwzględnia wpływ czynników 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na poziom strat mecha-
nicznych jako jednego z głównych parametrów wpływających 
na energochłonność silnika spalinowego. W aktualnym opraco-
waniu poddano ocenie straty mechaniczne tłokowych silników 
spalinowych określone na podstawie badań doświadczalnych. 
Pomiarów dokonano zarówno na silniku pracującym pod ob-
ciążeniem, na biegu luzem oraz podczas jego odłączenia od 
układu napędowego na stanowisku silnikowym, a także dla sil-
nika z wyłączonym zapłonem. Wykorzystano różne metody ba-
dawcze bezpośrednie i pośrednie w celu oceny sumarycznych 
bądź cząstkowych oporów mechanicznych badanych silników. 
Autorom opracowania dostępne były także stanowiska badaw-
cze, które pozwalały ocenić wybiórczo straty związane z napę-
dem osprzętu silnikowego.

1. Zastosowane metody badawcze
Sprawność mechaniczna może być wyrażona jako [1, 2, 3]:
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Jak powszechnie wiadomo najbardziej dokładną metodą 
jest ocena strat mechanicznych na pracującym silniku spali-
nowym, obciążonym hamulcem zabudowanym na stanowisku 
badawczym, odpowiednio uzbrojonym w aparaturę do pomia-
ru mocy i zużycia paliwa przez silnik wyposażony w kompletny 
osprzęt, oraz aparaturę do pomiaru jego stanu termicznego 
i aparaturę do indykowania. Metoda ta nazywana jest metodą 
indykowania [1,3] Badania takie przeprowadzono dla określo-
nego obciążenia silnika w funkcji prędkości obrotowej wału 
korbowego. W literaturze technicznej publikuje się zazwyczaj 
wykres ilustrujący zależność sprawności mechanicznej silnika 

od prędkości obrotowej wału korbowego silnika dla charakte-
rystyki zewnętrznej silnika [1] (pełne otwarcie przepustnicy dla 
silnika o zapłonie iskrowym). Aparatura do pomiaru ciśnienia 
w komorze spalania pozwala ocenić średnie ciśnienie indy-
kowania jako pi. Zdjęta z hamulca badawczego moc pozwala 
na określenie średniego ciśnienia efektywnego pe , i mocy Ne . 
Zgodnie z zależnością, że:
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otrzymano dla poszczególnych prędkości „n” wału korbowe-
go zależność ηm = f(n) dla określonego obciążenia silnika.

Drugą praktykowaną metodą pozwalającą ocenić sprawność 
mechaniczną pracującego i obciążonego silnika jest metoda 
wyłączania cylindrów [1]. Metoda ta bazuje na założeniu, że 
wyłączenie jednego z cylindrów silnika i utrzymania niezmien-
nej prędkości obrotowej wału korbowego silnika, moc oporów 
mechanicznych nie ulega zamianie. Natomiast spadek mocy 
efektywnej silnika równy jest mocy indykowanej wyłączone-
go cylindra. Metoda powyższa wykorzystywana jest aktualnie 
podczas diagnozowania silnika przy użyciu urządzeń np. typu 
MOT 250 produkcji Bosch i wykorzystuje ona następujące 
zależności:

1e1i NNN −−=  (3)
 

Dla danych: N i1 moc indykowana pierwszego cylindra, Ne 
moc efektywna silnika zdjęta dla włączonych wszystkich cylin-
drów, N -1 moc efektywna silnika bez włączonego pierwszego 
cylindra.

Wyłączenie jednego cylindra powoduje zmniejszenie pręd-
kości obrotowej wału korbowego silnika, którą zwiększa się 
poprzez zmniejszenie obciążenia silnika hamulcem. Zgodnie 
z powyższym dla czterocylindrowego silnika łączna moc indy-
kowana podczas wyłączania poszczególnych cylindrów wynie-
sie Ni :

Ni = ( Ne – N-1) + (Ne –N-2) + ( Ne – N-3) + (Ne- N-4) (4)
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zatem:

Ni  = 4Ne  – ( N-1 + N-2+ N-3 + N-4) (5)

oraz że:

Nm = N1 – Ne (6)
 

gdzie: 
Nm – moc strat mechanicznych,
Ne – moc efektywna dla pracujących wszystkich cylindrów. 

Wykreślną interpretację powyższych pomiarów ilustruje rys. 2.
Wymienione wyżej metody określania strat mechanicznych 

wykonywane są na silniku zabudowanym na stanowisku ha-
mownianym lub do celów diagnostycznych dla silnika zabudo-
wanego pojeździe z kompletnym osprzętem. 

W praktyce stosowane są metody pośrednie, pozwalające 
na ocenę oporów wewnętrznych silnika spalinowego. Jedna 
z nich jest metoda obcego napędu, która polega na pomiarze 
oporów mechanicznych silnika na biegu luzem. Najczęściej 
ustala się określony stan cieplny silnika zabudowanego na sta-
nowisku badawczym i mierzy się moment oporów wału kor-
bowego w funkcji prędkości obrotowej wału korbowego. Jest 
to metoda, która nie uwzględnia strat przepływu czynnika ro-
boczego i związanych z tym oporów. Jednakże metoda ta jest 
stosowana podczas badań stanowiskowych między innymi dla 
różnych warunków stanu cieplnego silnika [4]. Przykład zdjętej 
charakterystyki oporów silnika 115c, 076 ilustruje rys. 3. 

Jeszcze inna metoda oceny oporów wewnętrznych silnika 
jest metoda samo obciążania i samo napędzania silnika. Jest to 
również metoda pośrednia stosowana także do diagnozowania 
stanu technicznego silnika. Pomiary w/w metodą nie wymaga-
ją zabudowy silnika na stanowisku hamownianym. 
Podstawy teoretyczne analizowanej metody bazują na wyko-
rzystaniu podstawowych równań dynamiki ruchu wału korbo-
wego silnika jak niżej:

dt
dIIM ω=ε=  (7) 

gdzie:
M – moment obrotowy,
I – masowy moment bezwładności,
ε - przyspieszenie kątowe,
ω - prędkość kątowa wału korbowego silnika.
Odnosząc równanie (7) do silnika spalinowego należy analizo-
wać w/w równanie dla warunków rozpędzania i wybiegu od-
dzielnie, więc otrzymamy odpowiednio:

dt
dIIMM r

zrzbe
ω=ε==  (8) 

gdzie:
Iz - masowy moment bezwładności mas ruchomych zreduko-
wany do osi wału korbowego,
εr – przyspieszenie kątowe rozpędzania,
ωr – prędkość kątowa rozpędzania.
Analogicznie dla wybiegu silnika otrzymamy:

dt
dIIM w

zwzop
ω=ε= (9) 

gdzie: 
εw – opóźnienie kątowe,
ωw – chwilowa prędkość kątowa wybiegu.
Należy zauważyć, że Iz jest stałe dla danego typu silnika zatem 
Mo jest równe w przybliżeniu εr , oraz że Mop = εw . 
Powyższa analiza teoretyczna została wykorzystana podczas 
badań silnika metodą przyspieszeń kątowych wału korbowe-
go. Metoda ta polega na pomiarze zmieniającej się prędkości 
kątowej wału korbowego silnika w pewnym przedziale czasu. 
W wyniku pomiaru otrzymujemy funkcję ω = f(t) prędkości 

 

Rys. 1. Sprawność mechaniczna silnika 1CA90 w funkcji prędko-
ści obrotowej wału korbowego (obciążenie silnika 100%), okre-
ślona metodą indykowania

 

Rys. 2. Sprawność mechaniczna silnika ZI określona metodą wy-
łączania cylindrów

 

Rys. 3. Opory mechaniczne silnika Polonez kpl z wytryskiem pali-
wa, określona metodą obcego napędu
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kątowej wału korbowego. Aby otrzymać funkcję ε = f(t) do-
konujemy różniczkowania funkcji ω = f(t) względem czasu t. 
W przeprowadzonych badaniach różniczkowanie odbywało 
się za pomocą układu elektronicznego, a wynik zapisywany był 
z wykorzystaniem rejestratora XY, jak na rys. 4.
Badaniom poddano jednocylindrowy silnik S-320 ER, pojem-
ności 1,81 dm3 i mocy 13,2 kW przy prędkości 1500 obr/min. 
W celu poszerzenia zakresu badań i oceny wyników zmienio-
no stopień sprężania silnika względem produkcji fabrycznej, 
a wyniki ilustruje rys. 5.

Wykorzystując zarejestrowane wyniki pomiarów określo-
no zależność sprawności mechanicznej silnika od rozwijanej 
prędkości obrotowej, jak na wykresie 6.

Podsumowanie
Przedstawione wyżej wyniki badań nie wyczerpują wszyst-
kich możliwych badań eksperymentalnych pomiaru sprawno-
ści mechanicznej i oporów wewnętrznych silnika na przykład 
brak jest pomiaru oporów wewnętrznych metodą poboru 
prądu rozruchu. Niemniej przytoczone wyżej metody ba-
dawcze są najczęściej stosowane w praktyce badań użytecz-
nych oraz dydaktycznych. Jest powszechnie uznawalne, że 
pomiary na pracującym silniku mają największą dokładność 
i są najbardziej wiarygodne. Jest jednakże prawdą, że każda 
z wymienionych wyżej metod badawczych posiada wady i za-
lety, a uzyskane wyniki badań posiadają one określone błędy 
pomiarowe. Dlatego autorzy publikacji noszą się z zamiarem 
dokonania badań jednego egzemplarza silnika różnymi me-
todami, co pozwoliłoby na wskazanie najbardziej reprezenta-
tywnej metody badawczej.
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Experimental tests for the analysis of the mechanical effi  ciency of combustion engines

In their current research the authors of this study focused on a theoretical analysis of mechanical losses in internal combustion engines. 
The developed mathematical model of mechanical losses was used in bench testing of various types of combustion engines. Numerous 
practical testing methods enabling the evaluation of internal losses in combustion engines were applied. Measurements of certain com-
ponents of mechanical losses were carried out on selected stands and total mechanical losses of engines mounted on an engine test bench 
were determined. The test results have been illustrated graphically.

Keywords: mechanical losses, experimental testets, combustion engine.
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Rys. 4. Schemat blokowy urządzenia pomiarowego wraz 
z rejestratorem

Rys. 5. Przebieg przyspieszeń kątowych wału korbowego sil-
nika S-320ER: 1 – przebieg standardowy, 2 – silnik odprężony, 
1’, 2’ – opóźnienie wybiegu

 

Rys. 6. Sprawność mechaniczna silnika S-320ER otrzymana me-
todą samoobciążania


