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IDENTYFIKACJA SPALANIA STUKOWEGO 
W SILNIKU WANKLA 

ZASILANYM PALIWEM WODOROWYM 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono metody wykrywania spalania stukowego w silniku o rotacyjnym ruchu 

tłoka. Badania przeprowadzono na silniku Wankla Aixro XR 50, który wyposażono w elektroniczny 
system wtrysku wodoru, benzyny i oleju smarującego. W oparciu o przebieg wartości ciśnienia w prze-
strzeni roboczej oraz przebieg drań korpusu silnika identyfikowano występowanie niekorzystnego 
zjawiska, jakim jest spalanie stukowe.  

WSTĘP 

Spalanie stukowe jest niekorzystnym zjawiskiem, które może towarzyszyć procesowi spa-
lania w komorze roboczej silnika. Równoczesne uwalnianie energii w wielu miejscach prze-
strzeni roboczej generuje lokalny wzrost ciśnienia oraz falę rezonansową objawiającą się 
w postaci efektu dźwiękowego. Zjawisko to prowadzi do nadmiernego obciążenia cieplnego 
i mechanicznego elementów silnika. Ponadto obserwuje się wzrost emisji toksycznych skład-
ników zwartych w gazach spalinowych.  

Paliwem stosowanym do zasilania silników spalinowych, znacząco ograniczającym emisję 
związków toksycznych zawartych w gazach spalinowych, jest wodór. Jednak zasilanie silnika 
tym paliwem niesie ze sobą szereg problemów. Przede wszystkim należy tutaj wymienić spa-
dek mocy jednostki napędowej wynikający z małego stopienia napełnienia cylindrów. Zwięk-
szanie udziału wodoru w mieszaninie paliwowo-powietrznej skutkuje wzrostem skłonności 
do występowania spalania stukowego. 

1. SILNIK AIXRO XR 50 

Obiektem badań był silnik Wankla Aixro XR 50 (rys. 1). Jest to wolnossący, czterosuwo-
wy silnik o zapłonie iskrowym produkowany przez firmę Aixro Gmbh. Producent wyposaża 
go w system zasilania gaźnikowego oraz magnetoindukcyjny układ zapłonowy o stałym kącie 
wyprzedzenia zapłonu. Parametry silnika zostały przedstawione w tabeli 1. 

Silnik w czasie badań zasilano paliwem wodorowym. W tym celu wyposażono go w sys-
tem wtrysku zarówno oryginalnego paliwa, jakim jest benzyna, oraz system wtrysku wodoru. 
Obydwa źródła energii dostarczano do przewodu dolotowego. Ponadto silnik doposażono 
w układ dozujący olej smarujący oraz elektroniczny układ zapłonowy. Stanowisko badawcze 
umożliwia kalibrację oraz regulację układów zasilania w paliwo, układu smarowania oraz 
układu zapłonowego. [4] 
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Rys. 1. Stanowisko badawcze silnika Aixro XR 50 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 1. Parametry techniczne silnika Aixro XR 50 [5] 
Moc [kW] przy 8750 obr/min 33 
Moment [Nm] przy 7500 obr/min 39 
Ciężar [kg] 17 
Pojemność skokowa [cm3] 294 
Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min] 10400 
Układ zapłonowy magnetoindukcyjny 
Sprzęgło 2-dyskowe, suche 
Przeniesienie napędu łańcuch typ 428 
Rozrusznik 12 V / 0,4 kW 

2. IDENTYFIKACJA PROCESU SPALANIA STUKOWEGO 

2.1. Pomiar ciśnienia indykowanego 
Silnik Aixro XR 50 wyposażono w układ do pomiaru ciśnienia indykowanego w prze-

strzeni roboczej. W tym celu w świecy zapłonowej wykonano kanał na końcu którego zainsta-
lowano czujnik ciśnienia GH14D (rys. 2). 

Czujnik GH14D to piezoelektryczny przetwornik umożliwiający pomiar ciśnienia w prze-
strzeni roboczej silnika. Przekształca on dylatację kształtu elementu piezoelektrycznego 
(w wyniku odziaływania ciśnienia gazów w komorze spalania) na sygnał elektryczny propor-
cjonalny do wartości mierzonego ciśnienia. Czujnik umożliwia pracę z częstotliwością prób-
kowania 160 kHz. Parametry czujnika GH14D przedstawia tabela 2 [1]. 
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Rys. 2. Czujnik do pomiaru ciśnienia GH14D 
Źródło: Pressure Sensor for Combustion Analysis Data Sheet, AVL ListGmbh. 

Tab. 2. Parametry czujnika piezoelektrycznego GH 14D 
Parametr Wartość 

Zakres pomiarowy [bar] 0 ÷ 250 
Dopuszczalne obciążenie [bar] 300 
Trwałość [cykli] ≥ 108 
Czułość [pC/bar] 19 
Liniowość [%] ≥ ± 0,3 
Częstotliwość pracy [kHz] 160 
Czułość przyspieszenia [bar/g] osiowo ≤ 0,0005 
Wytrzymałość na przeciążenie [G] ≥ 2000 
Rezystancja izolacji [Ω] przy 20°C ≥ 1013 
Pojemność [pF] 7,5 
Zakres temperatur pracy [oC] 400 
Uchyb zmiany obciążenia [mbar/ms] 1,5 
Masa [g] 2,2 
Źródło: Pressure Sensor for Combustion Analysis Data Sheet, AVL ListGmbh. 

Przetwornik ciśnienia podłączony jest do toru pomiarowego na końcu, którego znajduje 
się system do akwizycji danych. W oparciu o oprogramowanie LabVIEW dokonywana jest 
rejestracja i wizualizacja wartości wyników w czasie rzeczywistym. Na rysunku 3 przedsta-
wiono widok okna programu z przykładowym przebiegiem odfiltrowanej wartości ciśnienia 
indykowanego w funkcji czasu silnika Aixro XR 50. 

 
Rys. 3. Okno programu LabVIEW z przebiegiem wartości ciśnienia indykowanego silnika 

Aixro XR 50 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów ciśnienia w komorze spalania 
podczas zasilania silnika wodorem. W tym przypadku dowodem na występowanie spalania 
stukowego są generowane fale ciśnienia. 

 
 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0.055
Czas [s]

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6

C
iś
ni
en
ie
[M
Pa

]

 
Rys. 4. Przebieg wartości ciśnienia indykowanego silnika Aixro XR50 w funkcji czasu 
Źródło: Opracowanie własne. 

2.2. Pomiar drgań mechanicznych 
Silnik badawczy wyposażono w układ do pomiaru drgań mechanicznych. W tym celu na 

silniku zamontowano trzy czujniki PCB 621B40 (rys. 5) dla trzech osi drgań tj. „x” – osi rów-
noległej do osi świecy zapłonowej, „z” – osi równoległej do osi wału korbowego,  
„y” – osi prostopadłej do osi „x” i „z”. Czujnik ten jest piezoelektrycznym przetwornikiem 
połączonym z układem kondycjonowania EC Electronics PA300. Parametry czujnika PCB 
621B40 zestawiono w tabeli 3. 
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y

Rys. 5. Rozmieszczenie czujników drgań mechanicznych na silniku badawczym 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunkach 6-8 przedstawiono analizę wyników badań drgań pochodzących z poszcze-
gólnych czujników (X, Y, Z). Wartości drgań zostały przedstawione przy użyciu wartości 
średniokwadratowej RMS. Na rysunkach zestawiono wartości RMS dla ww. warunków pracy 
silnika. Wartości od 1 do 4 oznaczają następujące warunki badań: 
1. Silnik zasilany benzyną, prędkość obrotowa biegu jałowego (2200 obr/min), 
2. Silnik zasilany benzyną, 4000 obr/min, moment 12 Nm, 
3. Silnik zasilany benzyną, 4000 obr/min, moment 12 Nm,  
4. Silnik zasilany wodorem, 4000 obr/min, moment 8 Nm.  
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Tab. 3. Parametry czujnika drgań PCB 621B40 z układem kondycjonowania EC Electronics PA300 
Rodzaj czujnika czujnik piezokwarcowy 
Zakres pomiarowy ± 500g (± 4900 m/s2), częstotliwość: 1,6 Hz ÷ 30 kHz 
Zakres pracy temperatura pracy: 0 ÷ +50°C 
Dokładność ± 5% wartości mierzonej 
Liniowość ± 1% zakresu pomiarowego 
Czas reakcji 5 ns 
Czas nagrzewania 3 s 
Zasilanie wzmacniacza 12 V, max 400 mA 
Wyjście napięciowe: 0,2 do 4,9 V liniowe (zależne od wartości ciśnienia) 
Charakterystyka czułość czujnika: 5,5 mV/g (0,561 mV/m/s2) 
Źródło: www.pcb.com 
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Rys. 6. RMS z czujnika w osi x dla poszczególnych warunków pracy silnika Wankla zasilanego 

benzyną oraz wodorem 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 7. RMS z czujnika w osi y dla poszczególnych warunków pracy silnika Wankla zasilanego 

benzyną oraz wodorem 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 8. RMS z czujnika w osi z dla poszczególnych warunków pracy silnika Wankla zasilanego 

benzyną oraz wodorem 
Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie analizy wyników badań wykazano, że podczas zasilania wodorem silnika 
Wankla występuje spalanie stukowe. Wartość skuteczna drgań zwiększyła się około trzykrot-
nie. Eskalacja spalania stukowego wywołała spadek momentu obrotowego z 12 Nm do 8 Nm. 
Potwierdza to założenie autorów, że wykrywanie tego negatywnego zjawiska podczas pracy 
silnika Wankla może zostać przeprowadzone na podstawie pomiarów drgań. 

PODSUMOWANIE  

Procesowi spalania może towarzyszyć niekorzystne zjawisko spalania stukowego. Nie-
kontrolowany zapłon oraz samozapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej generuje lokalny 
wzrost ciśnienia oraz powstanie równie niebezpiecznej fali rezonansowej. Prowadzić może to, 
do cieplnego i mechanicznego obciążenia elementów silnika, a także do nadmiernego wzrostu 
emisji toksycznych składników zawartych w gazach wylotowych. Dlatego też poszukuje się 
metod rozszerzających granicę palności paliwa w danym silniku. Identyfikację procesu spala-
nia stukowego przeprowadzić można metodą pomiaru ciśnienia indykowanego oraz pomiaru 
drgań mechanicznych. W metodzie pomiaru ciśnienia indykowanego wymagane jest wykona-
nie dodatkowego adaptera, za pomocą którego podłącza się czujnik. Z kolei czujniki do po-
miaru drgań osadza się bezpośrednio na bloku jednostki napędowej. Przyrost ciśnienia powy-
żej 0,7 MPa / ºOWK, oraz wzrost amplitudy drgań świadczy o inicjacji procesu „stuku”. Zja-
wisko to można ograniczać m.in. poprzez zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu, zmianę stopnia 
sprężania czy wprowadzanie dodatkowego medium obniżającego temperaturę ładunku. 
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IDENTIFICATION OF KNOCK COMBUSTION 
IN THE WANKEL ENGINE FUELED FROM  

HYDROGEN 

Abstract 
The paper describes the methods to detect a knocking in rotary engine. The study was conducted 

on the engine, the Wankel Aixro XR 50, which is equipped with an electronic injection system, 
hydrogen, gasoline and lubricating oil. Based on the course of the indicated pressure in the working 
space and the course of the vibration motor housing bastard identified the presence of a dangerous 
phenomenon which is the knock. 
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