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Streszczenie 
Miarą oceny efektywności procesów zachodzących w cylindrze tłokowego silnika spalinowego są 

sprawności. Obieg teoretyczny silnika ocenia sprawność teoretyczna. Efektywność obiegów rzeczywi-
stych ocenia sprawność indykowana, mechaniczna i efektywna. Sprawności te najlepiej wyznaczać 
w oparciu o znajomość wskaźników efektywnych silnika i przebieg zmiany ciśnienia czynnika robocze-
go w cylindrze. Wykres indykatorowy jest podstawową i wiarygodną informacją o procesach zacho-
dzących w cylindrze tłokowego silnika spalinowego. Jest on efektem wszystkich procesów składają-
cych się na rzeczywisty cykl pracy silnika i mających wpływ na jego postać. 

W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania sprawności silnika, przy wykorzystaniu do tego 
efektywnych wskaźników pracy badanego silnika pozyskanych na hamowni silnikowej i uśrednionych 
rzeczywistych wykresów indykatorowych. Celem artykułu była ocena sprawności indykowanej, me-
chanicznej i efektywnej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego handlowym olejem napędowym, 
estrami metylowymi kwasów tłuszczowych olei roślinnych i mieszaninami tych paliw. Na podstawie 
przeprowadzonych badań i analizy ich wyników można stwierdzić, że otrzymane wartości sprawności 
silnika nie różnią się znacząco między sobą. Dla wielu punktów pomiarowych otrzymano nieco ko-
rzystniejsze ich wartości przy zasilaniu silnika paliwami alternatywnymi. 

WSTĘP 

Wskaźniki tłokowych silników spalinowych są wielkościami liczbowymi charakteryzują-
cymi ich pracę, służącymi do ich oceny i porównywania. Są wielkościami, które w sposób 
czytelny dostarczają podstawowych informacji na temat własności silnika. Niektóre z nich są 
powszechnie wykorzystywane w przekazie informacji do szerokiego grona użytkowników 
pojazdów samochodowych [5]. Najczęściej stosowanymi spośród nich są: moc, moment obro-
towy i zużycie paliwa. 

Wskaźniki charakteryzują silniki w różnych aspektach, przez co można je zaliczyć do róż-
nych grup. Jedną z możliwych klasyfikacji wskaźników pracy tłokowych silników spalino-
wych jest ich podział na wskaźniki indykowane i efektywne. Takie rozróżnienie wskaźników 
wynika ze sposobu ich wyznaczania. Wskaźniki indykowane wyznaczane są na podstawie 
wykresu indykatorowego, czyli przebiegu zmian ciśnienia w cylindrze silnika wyznaczonego 
w funkcji zmiany objętości cylindra nad tłokiem lub w funkcji kąta obrotu wału korbowego. 
Wskaźniki efektywne pracy silnika to wskaźniki charakteryzujące silnik z uwzględnieniem 
strat mechanicznych. Wskaźniki te mierzone są na wale korbowym silnika, z którego moc 
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przekazywana jest do odbiornika. Do wskaźników tych zaliczamy m.in. moc efektywną, efek-
tywny moment obrotowy, godzinowe zużycie i jednostkowe zużycie paliwa. Wskaźniki efek-
tywne silnika wyznaczane są na hamowni silnikowej, na której za pomocą hamulca obciążany 
jest silnik i wyznaczany jest moment obrotowy przekazywany z wału korbowego silnika na 
sprzęgło. Wyznaczona wartość efektywnego momentu obrotowego, pozwala na obliczenie 
mocy efektywnej silnika. Zużycie paliwa w warunkach hamowni silnikowej wyznaczane jest 
za pomocą dawkomierza paliwa. 

Wskaźniki pracy tłokowych silników spalinowych można podzielić na operacyjne, po-
równawcze i ekologiczne. Dodatkowo wśród wskaźników operacyjnych rozróżnić można 
wskaźniki energetyczne i ekonomiczne. Wskaźniki operacyjne charakteryzują właściwości 
energetyczne i ekonomiczne silników, na które oddziaływać można poprzez sterowanie pro-
cesami zachodzącymi w cylindrze. Wskaźniki energetyczne określają rozdział ciepła dopro-
wadzonego z paliwem do silnika na składowe wynikające z zasady jego pracy. Wskaźniki 
ekonomiczne oceniają efektywność wykorzystania doprowadzanego do cylindra ciepła i po-
zwalają na ekonomiczną ocenę eksploatacji silnika. Wskaźniki ekologiczne charakteryzują 
wpływ eksploatacji silnika na środowisko. Wskaźniki porównawcze to wielkości, które po-
zwalają porównywać silniki. Są one odniesione do określonych parametrów konstrukcyjnych 
silnika, przez co mogą stanowić podstawę do porównania silników należących do tej samej 
klasy. Klasyfikacja wyżej wymienionych wskaźników została przedstawiona na rysunku 1. 
Wskaźniki pracy silnika wymienione w poszczególnych grupach są wzajemnie współzależne 
i wzajemnie się uzupełniają i nie można przypisać ich jednoznacznie tylko do jednej grupy. 
 

 
Rys. 1. Wskaźniki pracy tłokowych silników spalinowych 
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1. SPRAWNOŚĆ SILNIKA 

Do oceny poszczególnych przemian energetycznych zachodzących w tłokowych silnikach 
spalinowych wykorzystywane jest pojęcie sprawności. Cykle teoretyczne silników ocenia się, 
wykorzystując pojęcie sprawności teoretycznej, którą wyrażamy ilorazem pracy cyklu teore-
tycznego Lt i ciepła Q doprowadzonego do cylindra w czasie jednego cyklu pracy: 

Q
Lt

t =η      (1) 

Zgodnie z [2, 3] do oceny rzeczywistych cykli pracy tłokowych silników spalinowych 
wykorzystać można następujące sprawności: indykowaną, efektywną i mechaniczną. Warto-
ści tych sprawności można wyznaczyć na podstawie badań silnika na hamowni silnikowej. 
Zakres badań powinien obejmować pomiary efektywnych wskaźników pracy silnika takich 
jak: efektywny moment obrotowy, moc efektywna i godzinowe zużycie paliwa oraz pomiary 
przebiegów zmiany ciśnienia czynnika roboczego w cylindrze silnika, czyli sporządzenie wy-
kresów indykatorowych badanego silnika. Sprawność indykowana jest to iloraz pracy indy-
kowanej Li wykonanej w czasie jednego cyklu pracy silnika obliczonej na podstawie wykresu 
indykatorowego i ciepła Q doprowadzonego do silnika w czasie tego cyklu pracy: 

Q
Li

i =η      (2) 

Sprawność mechaniczną silnika wyznacza się jako iloraz mocy efektywnej Ne i mocy in-
dykowanej Ni: 

i

e
m N

N=η      (3) 

Sprawność efektywną definiuje iloraz pracy efektywnej Le jednego cyklu pracy silnika 
i energii cieplnej Q zawartej w paliwie doprowadzonym do silnika w czasie trwania tego cy-
klu pracy: 

Q
Le

e =η     (4) 

2. STANOWISKO BADAWCZE 

Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym, w skład którego wchodził badany 
silnik AD3.152 UR, hamulec wodny i szafa kontrolno-pomiarowa, służąca do sterowania sta-
nowiskiem i umożliwiająca odczyt wskaźników pracy silnika i hamulca [1, 4]. Schemat blo-
kowy stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Schemat blokowy stanowiska badawczego 
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Obiektem badań był silnik AD3.152 UR. Jest to rzędowy, trzycylindrowy silnik o zapłonie 
samoczynnym, w którym paliwo bezpośrednio wtryskiwane jest przez czterootworkowy roz-
pylacz do komory spalania usytuowanej w denku tłoka. Badany silnik wyposażony był 
w układ zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową typu DPA. Charakterystyczne dane 
techniczne badanego silnika AD3.152 UR przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne badanego silnika 
Silnik o zapłonie samoczynnym AD3.152 UR 

Układ cylindrów [-] rzędowy 
Liczba cylindrów [-] 3 
Rodzaj wtrysku [-] bezpośredni 
Stopień sprężania [-] 16,5 
Pojemność skokowa silnika [dm3] 2,502 
Maksymalna moc silnika [kW] 34,6 
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej [obr/min] 2250 
Maksymalny moment obrotowy silnika [Nm] 168,7 
Prędkość obrotowa maksymalnego momentu [obr/min] 1350 
Statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku [°OWK] 17 
 

Stanowisko badawcze wyposażone było w system do pomiaru takich wielkości szybko-
zmiennych jak: ciśnienie czynnika roboczego w cylindrze, ciśnienie paliwa w przewodzie 
wtryskowym i wznios iglicy wtryskiwacza [1]. Schemat blokowy tego stanowiska pokazano 
na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Schemat blokowy systemu pomiarowego wielkości szybkozmiennych tłokowego silnika 

spalinowego o zapłonie samoczynnym wykorzystany podczas badań 
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otrzymywane w procesie transestryfikacji triglicerydów oleju rzepakowego metanolem. Pali-
wo to spełnia wymagania normy PN-EN 14214 [6], określającej wymagania dla estrów mety-
lowych kwasów tłuszczowych stosowanych jako biopaliwo lub jako dodatek do olei napędo-
wych. Podstawowe własności fizykochemiczne badanych paliw przedstawiono w tabeli 2. 

Tab. 2. Podstawowe właściwości fizykochemiczne paliw silnikowych wykorzystanych w badaniach 
[8, 9] 

Parametr 
Olej napędowy 

Ekodiesel Ultra D 
Paliwo roślinne  

FAME 
Liczba cetanowa 51,4 51 
Wartość opałowa [MJ/kg] 43,2 36,7 
Gęstość w temperaturze 15°C [g/cm3] 0,8354  0,883 
Lepkość kinematyczna [mm2/s] (~40°C) 2,64 4,47 
Napięcie powierzchniowe [N/m] (20°C) 3,64·10-2 3,58·10-2 

Temperatura zapłonu [°C] 63 pow. 130 
Temperatura mętnienia [°C] -17 -2 
Temperatura zablokowania zimnego filtru [°C] -23 -14 
Przeciętny skład elementarny [%]   

- C 87,2 76,8 
- H 12,7 12,1 
- O 0 11 

Zawartość siarki S [mg/kg] 9 8,1 
Zawartość wody [mg/kg] 43,8 113 
Zawartość zanieczyszczeń stałych [mg/kg] 5 18 
Pozostałość po koksowaniu w 10%-owej pozo-
stałości destylacyjnej [%(m/m)] 

0,01 0,28 

Badania działania korodującego na płytkach 
miedzi [klasa] 

 
1 

 
1 

Oprócz wyżej opisanych dwóch paliw: oleju napędowego Ekodiesel Ultra D i paliwa roślin-
nego FAME, do badań zastosowano również mieszaniny tych paliw o następującym składzie: 
– 10% (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME + 90% 

(V/V) oleju napędowego Ekodiesel Ultra D → oznaczono B10, 
– 20% (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME + 80% 

(V/V) oleju napędowego Ekodiesel Ultra D → oznaczono B20, 
– 30% (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME + 70% 

(V/V) oleju napędowego Ekodiesel Ultra D → oznaczono B30. 

3. METODYKA BADAŃ 

Podczas realizacji badań na hamowni silnikowej badany silnik pracował według ze-
wnętrznej charakterystyki prędkościowej i charakterystyk obciążeniowych przy prędkościach 
obrotowych wału korbowego 1400 i 2000 obr/min oraz zasilany był handlowym olejem napę-
dowym, estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME oraz miesza-
ninami tych paliw o zawartości estrów 10, 20 i 30% (V/V). W każdym punkcie pomiarowym, 
w ustalonych warunkach pracy silnika rejestrowano przebiegi ciśnienia w cylindrze silnika, 
ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wznios iglicy wtryskiwacza dla kolejnych pięć-
dziesięciu cykli jego pracy w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Do obliczeń wartości 
sprawności silnika wykorzystano wykresy indykatorowe, uśrednione z pięćdziesięciu kolej-
nych cykli pracy silnika. Badania hamowniane silnika AD3.152 UR przeprowadzono dla fa-
brycznego ustawienia statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa wynoszącego 17°OWK. 
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4. WYNIKI BADAŃ I OBLICZEŃ 

W czasie badań silnika AD3.152 UR pracującego w różnych warunkach prędkościowo-
obciążeniowych i przy zasilaniu go olejem napędowym, estrami metylowymi oleju rzepako-
wego i mieszaninami tych paliw, dokonywano pomiarów ciśnienia w cylindrze silnika 
w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Uzyskane wyniki można przedstawić również 
w funkcji zmiany objętości cylindra nad tłokiem. Na rysunku 4 pokazano przykładowe prze-
biegi zmiany ciśnienia w cylindrze pc silnika AD3.152 UR pracującego według zewnętrznej 
charakterystyki prędkościowej, przy zasilaniu go olejem napędowym ON i estrami metylo-
wymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME. Pomiarów dokonano dla prędkości 
obrotowych 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 i 2200 obr/min. Na rys. 5 pokazano przykła-
dowe przebiegi zmian ciśnienia w cylindrze pc silnika AD3.152 UR pracującego według cha-
rakterystyki obciążeniowej wykonanej dla prędkości obrotowej wału korbowego 2000 obr/min, 
przy zasilaniu go olejem napędowym ON i estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego FAME. Pomiary wykonano dla obciążeń silnika, wyrażonych jego mocą efek-
tywną wynoszącą: 8, 12, 16, 20, 24 i 28 kW. 
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Rys. 4. Przebiegi zmiany ciśnienia w cylindrze pc silnika AD3.152 UR pracującego według 

zewnętrznej charakterystyki prędkościowej, przy zasilaniu go olejem napędowym ON 
i estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME 

Wyznaczone efektywne i indykowane wskaźniki pracy badanego silnika pozwoliły na ob-
liczenie sprawności: efektywnej, mechanicznej i indykowanej silnika AD3.152 UR przy zasi-
laniu go różnymi paliwami i pracującego w różnych prędkościowo-obciążeniowych warun-
kach pracy. W tabeli 3 przedstawiono sprawności silnika AD3.152 UR obliczone podczas 
jego pracy według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i zasilaniu go olejem napędo-
wym ON, estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME i mieszani-
nami tych paliw B10, B20 i B30. 

W tabelach 4 i 5 przedstawiono wartości sprawności indykowanej, mechanicznej i efek-
tywnej silnika AD3.152 UR obliczonych podczas jego pracy według charakterystyk obciąże-
niowych dla prędkości obrotowych 1400 i 2000 obr/min, przy zasilaniu go olejem napędo-
wym ON, estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME i mieszani-
nami tych paliw B20 i B30. 
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Rys. 5. Przebiegi zmiany ciśnienia w cylindrze pc silnika AD3.152 UR pracującego według 

charakterystyki obciążeniowej dla prędkości obrotowej wału korbowego n = 2000 obr/min, 
przy zasilaniu go olejem napędowym ON i estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego FAME  

Tab. 3. Sprawności silnika AD3.152 UR pracującego według zewnętrznej charakterystyki 
prędkościowej, zasilanego różnymi paliwami: ON, FAME, B10, B20, B30 

Prędkość obrotowa 
[obr/min] 

Sprawność indykowana ηi 
ON B10 B20 B30 FAME 

1000 0,423 0,397 0,414 0,375 0,410 
1200 0,468 0,447 0,450 0,417 0,448 
1400 0,461 0,463 0,453 0,430 0,459 
1600 0,480 0,485 0,469 0,432 0,480 
1800 0,469 0,483 0,474 0,469 0,470 
2000 0,487 0,492 0,466 0,472 0,484 
2200 0,533 0,522 0,564 0,519 0,515 

Prędkość obrotowa 
[obr/min] 

Sprawność mechaniczna ηm 
ON B10 B20 B30 FAME 

1000 0,757 0,800 0,842 0,845 0,840 
1200 0,719 0,776 0,785 0,784 0,779 
1400 0,745 0,767 0,781 0,778 0,767 
1600 0,736 0,739 0,760 0,757 0,748 
1800 0,716 0,726 0,747 0,744 0,733 
2000 0,682 0,712 0,734 0,717 0,710 
2200 0,571 0,585 0,565 0,599 0,615 

Prędkość obrotowa 
[obr/min] 

Sprawność efektywna ηe 
ON B10 B20 B30 FAME 

1000 0,320 0,318 0,349 0,316 0,345 
1200 0,337 0,347 0,353 0,327 0,349 
1400 0,344 0,355 0,354 0,335 0,352 
1600 0,353 0,358 0,357 0,327 0,359 
1800 0,336 0,351 0,354 0,348 0,344 
2000 0,332 0,350 0,342 0,338 0,343 
2200 0,304 0,305 0,319 0,311 0,316 
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Tab. 4. Sprawności silnika AD3.152 UR pracującego według charakterystyki obciążeniowej dla 
prędkości obrotowej wału korbowego silnika 1400 obr/min i zasilaniu go paliwami: ON, 
FAME, B20, B30 

Moc efektywna 
Ne [kW] 

Sprawność indykowana ηi

ON B20 B30 FAME 
4 0,595 0,556 0,503 0,594 
8 0,593 0,560 0,565 0,560 
12 0,524 0,553 0,524 0,520 
16 0,505 0,542 0,520 0,483 
20 0,472 0,491 0,472 0,467 

Moc efektywna 
Ne [kW] 

Sprawność mechaniczna ηm

ON B20 B30 FAME 
4 0,415 0,491 0,486 0,428 
8 0,523 0,613 0,597 0,560 
12 0,660 0,668 0,693 0,676 
16 0,693 0,709 0,712 0,746 
20 0,728 0,747 0,773 0,754 

Moc efektywna 
Ne [kW] 

Sprawność efektywna ηe

ON B20 B30 FAME 
4 0,247 0,273 0,244 0,254 
8 0,310 0,344 0,338 0,314 
12 0,346 0,369 0,363 0,352 
16 0,350 0,384 0,370 0,360 
20 0,344 0,367 0,365 0,352 

Tab. 5. Sprawności silnika AD3.152 UR pracującego według charakterystyki obciążeniowej przy 
prędkości obrotowej wału korbowego silnika 2000 obr/min i zasilaniu go paliwami: ON, 
FAME, B20, B30 

Moc efektywna 
Ne [kW] 

Sprawność indykowana ηi

ON B20 B30 FAME 
8 0,611 0,609 0,610 0,599 
12 0,612 0,599 0,615 0,581 
16 0,618 0,578 0,574 0,571 
20 0,531 0,548 0,589 0,562 
24 0,547 0,526 0,553 0,546 
28 0,487 0,517 0,552 0,517 

Moc efektywna 
Ne [kW] 

Sprawność mechaniczna ηm

ON B20 B30 FAME 
8 0,407 0,427 0,419 0,387 
12 0,489 0,515 0,507 0,497 
16 0,523 0,586 0,589 0,563 
20 0,626 0,639 0,611 0,593 
24 0,620 0,670 0,669 0,638 
28 0,685 0,672 0,666 0,668 

Moc efektywna 
Ne [kW] 

Sprawność efektywna ηe

ON B20 B30 FAME 
8 0,248 0,260 0,256 0,232 
12 0,299 0,308 0,312 0,289 
16 0,324 0,339 0,338 0,321 
20 0,333 0,350 0,360 0,333 
24 0,339 0,353 0,370 0,348 
28 0,334 0,348 0,367 0,346 
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PODSUMOWANIE 

Wartości sprawności indykowanej silnika AD3.152 UR pracującego według zewnętrznej 
charakterystyki prędkościowej były porównywalne przy zasilaniu go estrami i olejem napę-
dowym. Sprawność mechaniczna badanego silnika przy zasilaniu go olejem napędowym była 
niższa niż przy zasilaniu go pozostałymi paliwami. Sprawność efektywna badanego silnika 
przy jego zasilaniu estrami i paliwami B10 i B20 była większa od jej wartości przy zasilaniu 
silnika olejem napędowym.  

Sprawność indykowana silnika AD3.152 UR pracującego według charakterystyk obciąże-
niowych była nieznacznie mniejsza od jej wartości przy zasilaniu silnika estrami oleju rzepa-
kowego, w porównaniu z zasilaniem go olejem napędowym. Obliczone wartości sprawności 
mechanicznej badanego silnika w większości punktów pomiarowych charakterystyk obciąże-
niowych były niższe przy zasilaniu go olejem napędowym. Większe wartości tych sprawności 
otrzymywano dla pozostałych paliw: FAME, B20 i B30. Sprawność efektywna silnika 
AD3.152 UR w większości punktów pomiarowych przyjmowała nieznacznie mniejsze warto-
ści dla oleju napędowego, niż dla pozostałych paliw, którymi zasilano silnik.  

Wyznaczone wartości sprawności indykowanej, mechanicznej i efektywnej badanego sil-
nika, pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i charakterystyk obcią-
żeniowych, nie różnią się znacząco dla badanych paliw. Różnice obliczonych wartości spraw-
ności dla badanych paliw mogą być spowodowane innymi własnościami fizyko-
chemicznymi, skutkującymi różnym przebiegiem wtrysku i przebiegiem procesu spalania. 
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY  
OF COMPRESSION IGNITION  

ENGINE RUNNING ON BIOFUELS 

Abstract 
Engine efficiencies provide means of assessing the effectiveness of the processes proceeding in the 

engine. The theoretical engine cycle evaluates the theoretical efficiency. Indicated, mechanical and 
effective efficiencies assess the effectiveness of real engine cycles. Those efficiencies are best deter-
mined from effective engine indicators and profiles of changes in the working medium pressure in the 
cylinder. Indicator diagram provides most relevant and reliable information on the processes that 
occur in the cylinder of a piston internal combustion engine. Indicator diagram is an outcome of all 
the processes which constitute a real cycle of the engine operation, and which affect its form. 

The paper presents methods of determining the engine efficiency using effective indicators of the 
engine operation measured at the engine test bench and averaged real indicator diagrams. The paper 
aims at assessing indicated, mechanical and effective efficiencies of the compression ignition engine 
fuelled by commercial diesel oil, methyl esters of fatty acids of plant oils and blends of those fuels. On 
the basis of the investigations and the analysis of experimental results, it can be stated that the values 
of engine efficiencies do not show substantial differences for different fuels. For many measurement 
points, slightly more advantageous values were obtained for the engine running on alternative fuels. 
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