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Assessment of the relative power output of the spark-ignition  

engine based on the values of thermodynamic parameters  

of exhaust and the crankshaft rotation speed 

 
During the research of exhaust emission under operating conditions of means of transport the engine's 

parameters are highly useful information. That information is used to define values of the engine load during the 

operation of the means of transport. In most vehicles produced nowadays the information from diagnostic 

systems is used for this purpose. The other hand, emissions testing of harmful compounds from piston engines 

used in small aircrafts is difficult because not all aircraft are equipped in on-board flight data recorders. 

Therefore, in the area of emissions from aircraft piston engines appeared the necessity of creation tool allowing 

evaluation engine load during the measurements under operating conditions. The article includes an algorithm 

for the assessment of the load values of aircraft's spark-ignition engines based on exhaust gas temperature and 

rotation speed of the crankshaft. 
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Ocena względnej mocy użytecznej silnika o zapłonie iskrowym na podstawie wartości 

parametrów termodynamicznych spalin i prędkości obrotowej wału korbowego 
 

Podczas badań emisji związków szkodliwych spalin w warunkach eksploatacji środków transportu przydatne 

są informacje dotyczące parametrów pracy silnika. Informacje te wykorzystywane są do zdefiniowania m.in. 

wartości obciążenia silnika podczas eksploatacji środka transportu. W większości pojazdów produkowanych 

obecnie wykorzystuje się do tych celów informacje z systemów diagnostycznych. Natomiast w badaniach emisji 

związków szkodliwych z silników tłokowych stosowanych w małych samolotach jest to utrudnione, ponieważ 

nie wszystkie samoloty są wyposażone w pokładowe rejestratory parametrów lotu. Dlatego w przeprowadzonych 

badaniach emisji zanieczyszczeń z tłokowych napędów samolotów poszukiwano narzędzia, umożliwiającego 

dokonanie oceny obciążenia silnika podczas prowadzonych pomiarów w warunkach eksploatacji. W artykule 

przedstawiono propozycję algorytmu dotyczącego oceny wartości obciążenia tłokowego silnika lotniczego o 

zapłonie iskrowym na podstawie wartości temperatury spalin i prędkości obrotowej wału korbowego. 

Słowa kluczowe: silnik benzynowy, obciążenie silnika, moc użyteczna, temperatura spalin  

 

1. Wprowadzenie 

Tłokowe silniki lotnicze wykorzystywane jako 

źródło napędu samolotów stanowią część zespołu 

napędowego odpowiedzialną za wytworzenie ener-

gii mechanicznej. Energia wytworzona przez silnik 

jest zamieniana na siłę ciągu generowaną przez 

śmigło. Właściwe zestawienie tych elementów w 

układ napędowy na podstawie charakterystyki 

ogólnej silnika i charakterystyki napędowej śmigła, 

pozwala na uzyskanie napędu samolotu o odpo-

wiedniej charakterystyce eksploatacyjnej.  

Główne parametry opisujące warunki pracy sil-

nika to prędkość obrotowa wału korbowego i jego 

obciążenie, wyrażane albo wartością momentu 

obrotowego, albo średniego ciśnienia użytecznego. 

Wartości te zależą od elementu napędowego, któ-

rym w tym przypadku jest śmigło. Śmigło obraca 

się w ośrodku, którym jest powietrze charakteryzu-

jące się parametrami, takimi jak: ciśnienie, tempe-

ratura, wilgotność – są to wielkości wpływające na 

gęstość powietrza oraz prędkość wiatru. Parametry 

te mają odzwierciedlenie w powstawaniu obciąże-

nia na łopatach śmigła, a tym samym przekładają 

się na wartości obciążenia generowanego przez 

silnik. Obciążenie silnika jest ściśle związane z 

charakterystyką śmigła i warunkami otoczenia, ale 

jego wartość nie jest parametrem istotnym z punktu 

widzenia obsługi samolotu, dlatego parametr ten 

nie jest mierzony podczas eksploatacji. W odnie-

sieniu do grupy samolotów nowej generacji, wypo-

sażonych w śmigła o regulowanym skoku, parametr 

ten jest częściowo wykorzystany do optymalizacji 

parametrów pracy zespołu napędowego. Jednak nie 

dokonuje się pomiaru wartości momentu obrotowe-

go silnika, lecz szacuje się przybliżoną wartość 

mocy silnika w zależności od wartości innych pa-

rametrów. Do oceny chwilowej wartości mocy 

można wykorzystać m.in. prędkość obrotową silni-

ka, zużycie paliwa, zużycie powietrza, nastawę 
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przepustnicy, temperaturę spalin zestawione wza-

jemnie według odpowiedniego algorytmu [1-4].  

Celem przeprowadzonych badań było wyzna-

czenie rozkładu temperatury spalin z silnika o za-

płonie iskrowym w kanale wylotowym tuż przed 

turbiną turbosprężarki w zależności od prędkości 

obrotowej wału korbowego i momentu obrotowego. 

Na podstawie analizy rozkładu temperatury spalin 

względem parametrów eksploatacyjnych opraco-

wano model pozwalający na oszacowanie wartości 

obciążenia silnika uzyskanego podczas eksploata-

cji. 

 

2. Metodyka badań 

2.1. Obiekt badań 

Badania przeprowadzono dla dwóch samolotów 

przeznaczonych do eksploatacji w lotnictwie ogól-

nym. Charakterystykę samolotów przedstawiono w 

tabelach 1 i 2. Źródłem napędu samolotu PZL 104 

Wilga jest silnik AI-14R o konstrukcji gwiazdowej, 

samolotu Cirrus SR22T – silnik Continental IO-

550-N o przeciwsobnym układzie cylindrów. Silni-

ki tych samolotów są chłodzone powietrzem i są o 

zapłonie iskrowym. Silniki wyposażone były w 

zdwojone układy zapłonowe.  
 

Tab. 1. Dane techniczne samolotu PZL-104 Wilga 35 [5, 7] 

 

Długość/rozpiętość/wysokość  8,10/11,12/2,96 m  

Powierzchnia nośna skrzydeł 15,50 m2 

Prędkość maksymalna 194 km/h 

Prędkość manewrowa 157 km/h 

Prędkość minimalna: 60 km/h 

Masa całkowita/masa własna 1230/850 kg 

Silnik: 

AI-14RA,  

gwiazdowy,  

9-cylindrowy 

Moc silnika 
194 kW  

przy 2500 obr/min 

Objętość skokowa silnika: 10,16 dm3 

Śmigło 

W530-D11  

drewniane, 

dwułopatowe, 
o zmiennym skoku 

 

Tab. 2. Dane techniczne samolotu Cirrus SR22T [6] 

 

Długość/rozpiętość/wysokość  11,68/7,92/2,72 m 

Powierzchnia nośna skrzydeł 13,71 m2 

Prędkość maksymalna 339 km/h 

Prędkość manewrowa 300 km/h 

Prędkość minimalna 111 km/h 

Masa całkowita/masa własna 1633/1009 kg 

Silnik 

Continental  

IO-550-N, 

doładowany, 

przeciwsobny, 
6-cylindrowy 

Moc silnika 
233 kW  

przy 2700 obr/min 

Objętość skokowa silnika 9,05 dm3 

Śmigło 

Hartzell  

trójłopatowe  
o zmiennym skoku 

 

2.2. Aparatura badawcza 

Badania parametrów eksploatacyjnych silnika 

AI-14RA podczas eksploatacji samolotu PZL-104 

Wilga przeprowadzono przy zastosowaniu do po-

miaru prędkości obrotowej wału korbowego – 

prądnicy prądu przemiennego, z której sygnał elek-

tryczny przekształcono na sygnał o charakterze 

liniowym i rejestrowano go z wykorzystaniem 

systemu akwizycji danych LogBook 360 (rys. 1). 

Po wycechowaniu układu pomiarowego i wyskalo-

waniu wartości sygnału elektrycznego na wartości 

prędkości obrotowej wału korbowego silnika uzy-

skano przebieg prędkości obrotowej wału jako 

funkcję czasu. Drugim mierzonym parametrem była 

temperatura spalin w układzie wylotowym silnika. 

Podczas eksploatacji samolotu rejestrowano rów-

nież wysokość lotu z wykorzystaniem odbiornika 

GPS (rys. 2).  

 

Rys. 1. System akwizycji danych LogBook 360 wraz 

z modułem wejść analogowych DBK 214 [1] 
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Rys. 2. Odbiornik GPS 18x firmy Garmin 

 

Parametry eksploatacyjne podczas lotu samolo-

tu Cirrus rejestrowano przez pokładowy rejestrator 

lotu. Wymagane do przeprowadzonej analizy dane 

uzyskano z zapisu parametrów wybranego lotu. 

 

3. Wyniki pomiarów i ich analiza 

3.1. Wyniki pomiarów 
 

Zarejestrowane parametry eksploatacyjne pod-

czas lotu samolotu PZL-104 Wilga przedstawiono 

jako funkcję czasu (rys. 3). Na podstawie przebie-

gów wartości wybranych parametrów można ocenić 

zmiany obciążenia silnika podczas lotu, ale nie są 

one wystarczające do uzyskania dokładnego obcią-

żenia silnika. 
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Rys. 3. Wybrane parametry eksploatacyjne silnika jako 

funkcja czasu podczas lotu samolotu PZL-104 Wilga 35 
 

Zmiany poszczególnych parametrów przedsta-

wionych jako funkcja czasu umożliwiają wyodręb-

nienie faz eksploatacyjnych samolotu. W począt-

kowej części zapisu można wyszczególnić chwilę 

uruchomienia silnika, fazę rozgrzewania i kołowa-

nia na pas startowy, a następnie fazę startu. Uru-

chomienie silnika i rozgrzewanie charakteryzują się 

osiągnięciem wartości prędkości obrotowej wału 

korbowego ok. 1250 obr/min i utrzymaniem jej do 

rozpoczęcia startu. Wartości temperatury gazów 

wylotowych z chwilą uruchomienia zwiększają się, 

a w miarę rozgrzewania się silnika – stabilizują się, 

osiągając wartość ok. 600 K. Faza startu charakte-

ryzuje się wzrostem wartości prędkości obrotowej 

wału korbowego do wartości maksymalnej, tj. ok. 

2500 obr/min. Równocześnie zwiększa się tempera-

tura gazów wylotowych, co świadczy o zwiększe-

niu obciążenia silnika. Widoczne jest również (180 

s lotu) zakończenie fazy startu i płynne przejście w 

pierwszą część fazy lotu – wznoszenie. Podczas 

wznoszenia wartość prędkości obrotowej wału 

korbowego wynosi ok. 2300 obr/min, a temperatura 

spalin wzrasta do ok. 950 K i utrzymuje tę wartość 

w dalszej części lotu. Podczas lotu prędkość obro-

towa wału korbowego silnika wynosi ok. 2000 

obr/min. 

W podobny sposób można przedstawić zmiany 

wartości parametrów zarejestrowanych podczas 

lotu samolotu Cirrus SR22T (rys. 4). 
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Rys. 4. Wybrane parametry eksploatacyjne silnika Conti-

nental IO-550-N jako funkcja czasu podczas lotu samolo-

tu Cirrus SR22T 

 

Na podstawie przebiegów wartości wybranych 

parametrów można ocenić zmiany obciążenia silni-

ka podczas lotu, ale nie można otrzymać w sposób 

bezpośredni wartości obciążenia silnika. Zmiany 

poszczególnych parametrów przedstawionych jako 

funkcja czasu pozwalają na wyodrębnienie faz 

eksploatacyjnych samolotu. W początkowej części 

zapisu można wyszczególnić chwilę uruchomienia 

silnika, fazę rozgrzewania i kołowania na pas star-

towy, a następnie fazę startu. Uruchomienie silnika 

i rozgrzewanie charakteryzują się osiągnięciem,  

z chwilą uruchomienia silnika, niestabilnej wartości 

prędkości obrotowej wału korbowego w zakresie 

ok. 1000–1700 obr/min, utrzymującej się do rozpo-

częcia startu. Wartości temperatury gazów wyloto-

wych podczas uruchomienia zwiększają się i w 

miarę rozgrzewania silnika stabilizują się, osiągając 

wartość ok. 800 K. Faza startu cechuje się zwięk-

szeniem wartości prędkości obrotowej wału korbo-

wego do ok. 2500 obr/min. Jest to wartość ustalona 

podczas całego lotu i wynika z zastosowanego 

napędu, którym jest trójłopatowe śmigło o zmien-

nym skoku. Ze zwiększeniem prędkości obrotowej 

wału korbowego silnika zwiększa się temperatura 

gazów wylotowych, co świadczy o zwiększeniu 

obciążenia silnika.  

W eksploatacji samolotu Cirrus SR22T jako 

środka transportu lotniczego, charakterystyczne jest 

to, że nastawy parametrów eksploatacyjnych silnika 

utrzymywane są również podczas wznoszenia, aż 

do osiągnięcia wyznaczonej wysokości lotu. Pod-

czas startu i wznoszenia występuje maksymalne 

obciążenie silnika. Potwierdza to wartość zużycia 

paliwa, która w tym zakresie pracy jest maksymal-
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na. Temperatura gazów wylotowych wynosi ok. 

1000 K. Jest ona mniejsza od wartości maksymal-

nej wynoszącej 1100 K, występującej podczas fazy 

lotu ustalonego, gdy obciążenie silnika wynosi od 

70% do 80% obciążenia maksymalnego. Przyczyną 

takiego stanu jest to, że silnik podczas startu jest 

eksploatowany na mieszance bogatej, dla której 

współczynnik nadmiaru powietrza wynosi 0,8–0,9. 

Spalanie takiej mieszaniny paliwowo-powietrznej 

charakteryzuje się mniejszą wartością temperatury 

procesu, co wiąże się z temperaturą gazów wyloto-

wych. Podczas lotu ustalonego, pomimo mniejsze-

go obciążenia silnika, uzyskuje się większą wartość 

temperatury gazów wylotowych. Jest to spowodo-

wane zmianą współczynnika nadmiaru powietrza λ, 

który wynosi 0,9–1,0. Tym samym proces spalania 

zbliżony jest do procesu spalania mieszaniny ste-

chiometrycznej, charakteryzującego się przebie-

giem wysokotemperaturowym.  

Faza lotu ustalonego trwa do rozpoczęcia pro-

cedury podejścia do lądowania. Rozpoczęcie zniża-

nia lotu samolotu sprzyja zmniejszeniu obciążenia 

silnika. Zmiana skoku śmigła pozwala na zmniej-

szenie wysokości lotu i prędkości samolotu bez 

zmiany wartości prędkości obrotowej wału korbo-

wego, która od chwili startu jest stała i wynosi 2500 

obr/min. Zmniejszenie obciążenia silnika powoduje 

zmniejszenie temperatury gazów wylotowych do 

wartości ok. 900 K. Podczas fazy lądowania 

zmniejsza się prędkość samolotu, wysuwane są 

klapy i następuje sterowanie prędkością obrotową 

silnika w zależności od potrzeb utrzymania parame-

trów lądowania. Po wylądowaniu następuje koło-

wanie i chłodzenie silnika, a następnie jego wyłą-

czenie. Analizując przebieg czasowy przeprowa-

dzonego lotu wraz z kołowaniem po wylądowaniu i 

chłodzeniem silnika, stwierdzono, że czas trwania 

całej operacji lotniczej wynosi ok. 6565 s, z czego 

wyodrębnione fazy: uruchomienie i rozgrzewanie – 

600 s, start do osiągnięcia wysokości 500 m – 150 

s, wznoszenie powyżej wysokości 500 m – 385 s, 

lot ustalony – 4167 s, podejście do lądowania do 

wysokości 740 m – 895 s, lądowanie – 228 s, koło-

wanie i chłodzenie – 140 s.  

 

3.2. Analiza parametrów eksploatacji silnika 
 

Dla zespołów napędowych samolotów wybra-

nych do badań przedstawianych w tej pracy nie był 

możliwy pomiar momentu obrotowego silnika, w 

związku z tym przeprowadzono ocenę względnej 

mocy silnika (wyrażoną w procentach). Wykorzy-

stano do tego wartość temperatury spalin przed 

turbiną dla samolotów nowych, wyposażonych w 

turbosprężarkowe systemy doładowania. Do badań 

prowadzonych z wykorzystaniem samolotu PZL- 

-104 Wilga 35 wykorzystano pomiar temperatury 

spalin w miejscu pomiaru oddalonym od zaworu 

wylotowego o ok. 2 m. Wtedy oszacowano, że 

temperatura gazów wylotowych w miejscu pomiaru 

jest mniejsza o ok. 150 K od temperatury spalin  

w kolektorze wylotowym silnika, co uwzględniono 

w analizie. Wykorzystano także wartości prędkości 

obrotowej wału korbowego oraz wartości współ-

czynnika nadmiaru powietrza zależnego od nastaw 

urządzeń sterujących układem zasilania silnika. 

Wartości te zestawiono, uzyskując równanie (1), 

które umożliwia oszacowanie wartości procentowej 

mocy użytecznej silnika: 
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N
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s
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e 









  (1) 

 

gdzie: 

Ne/Ne max – względna moc użyteczna [%], 

Ts – temperatura spalin [K], 

Ts max – maksymalna temperatura spalin [K], 

λ  – współczynnik nadmiaru powietrza [–],      

      wartości dla faz lotu:  

                     start –  λ = 0,8; lot ustalony – λ = 0,95;      

      pozostałe fazy eksploatacyjne λ ≈ 1, 

n – prędkość obrotowa wału korbowego 

                     [obr/min]. 

 

Wykorzystując zaproponowaną zależność (1) 

oraz przeprowadzone pomiary wartości temperatury 

spalin w warunkach lotu samolotu PZL-104 Wilga 

35, uzyskano wartości względnej mocy silnika (rys. 

5). 
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Rys. 5. Wartości temperatury spalin podczas lotu samolo-

tu PZL-104 Wilga 35 i wyznaczone zgodnie zrównaniem 

wartości względnej mocy użytecznej w przypisanych im 

obszarach eksploatacyjnych 
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Podobnie postąpiono, analizując parametry eks-

ploatacyjne samolotu Cirrus SR22T. Wykorzystu-

jąc zaproponowaną zależność (1) i dostępne warto-

ści temperatury spalin (przed turbiną) zapisane 

przez pokładowy rejestrator parametrów lotu samo-

lotu podczas rzeczywistego lotu samolotu, uzyska-

no wartości względnej mocy silnika (rys. 6). 
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Rys. 6. Wartości temperatury spalin podczas lotu samolo-

tu Cirrus SR22T i wyznaczone zgodnie zrównaniem 

wartości względnej mocy użytecznej w przypisanych im 

 obszarach eksploatacyjnych 

 

Analizując uzyskane wartości względnej mocy 

użytecznej dla zakresów eksploatacyjnych silnika 

AI-14R stanowiącego źródło napędu dla samolotu 

PZL-104 Wilga 35 oraz silnika Continental IO-550-

N – napędu samolotu Cirrus SR22T, można wyod-

rębnić trzy główne zakresy względnej mocy uży-

tecznej. Pierwszy dotyczy punktów eksploatacyj-

nych podczas uruchomienia i rozgrzewania silnika, 

kołowania, lądowania i chłodzenia silnika. Wystę-

pujące wartości względnej mocy użytecznej mają 

charakter zmienny i nie przekraczają 60% mocy 

maksymalnej silnika.  

Drugi wyróżniający się zakres eksploatacyjny 

dotyczy fazy lotu ustalonego i zawiera również 

zniżanie oraz wznoszenie podczas lotu. Wartości 

mocy dla tego zakresu wynoszą od 60% do 80% 

mocy maksymalnej silnika. Trzeci zakres mocy 

użytecznej związany jest ze startem samolotu. War-

tości mocy użytecznej silnika wynoszą od 90% do 

100% wartości maksymalnej mocy silnika. 

 

4. Podsumowanie  

Wykonane podczas eksploatacji samolotów 

pomiary wartości temperatury spalin w układzie 

wylotowym w bliskiej odległości od zaworu wylo-

towego, wartości współczynnika nadmiaru powie-

trza podczas pracy silnika, prędkości obrotowej 

wału korbowego wraz z pomiarami charakteryzują-

cymi wykonywany lot, pozwoliły na przeprowa-

dzenie analizy charakteru tych parametrów eksploa-

tacyjnych. Wykazała ona, że możliwe jest wyzna-

czenie wzajemnych zależności między nimi, które 

opisane zaproponowanym równaniem umożliwią 

wyznaczenie wartości względnej mocy użytecznej 

silnika. Zaproponowane równanie zastosowano do 

wyznaczenia chwilowych wartości względnej mocy 

użytecznej silników badanych podczas lotu samolo-

tów. Uzyskane rozkłady wartości względnej mocy 

użytecznej swym charakterem odzwierciedlają prze-

bieg charakterystyki śmigłowej silnika, co świadczy 

o poprawności przyjętych zależności opisanych 

zaproponowanym równaniem. 

Wyznaczone zakresy eksploatacyjne względnej 

mocy użytecznej tłokowych silników lotniczych 

potwierdzają ustalone procesy eksploatacyjne wyni-

kające z charakterystyki operacji lotniczych i wyod-

rębnionych faz lotu. Na podstawie wyznaczonych 

parametrów eksploatacyjnych z przedstawionych 

przykładowo lotów można podjąć próbę opracowa-

nia uniwersalnego testu emisji związków szkodli-

wych spalin z tłokowych silników lotniczych stoso-

wanych w samolotach lotnictwa ogólnego. 

 

Skróty i oznaczenia 

Ne/Ne max – względna moc użyteczna 

Ts – temperatura spalin 

Ts max – maksymalna temperatura spalin 

λ – współczynnik nadmiaru powietrza 

GPS – ogólnodostępny system pozycjonowania 

satelitarnego/global positioning system 

n – prędkość obrotowa wału korbowego 
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