
 

AUTOBUSY      63 

Grzegorz BARAŃSKI, Adam MAJCZAK, Mirosław WENDEKER,  
Michał BIAŁY, Andrzej STĘPNIEWSKI 

POMIAR CIŚNIENIA W KOMORZE SPALANIA 
SILNIKA WANKLA PRZETWARZAJĄCEGO 

ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu pomiaru ciśnienia indykowania w komorze spalania 

silnika Wankla, przetwarzającego energię ze źródeł odnawialnych. Obiektem badań był silnik Aixro 
XR50 wyposażony w elektroniczny system wtrysku paliwa gazowego i oleju smarującego do kolektora 
dolotowego oraz elektroniczny układ zapłonowy. Pomiar ciśnienia indykowania dokonano za pomocą 
czujnika piezoelektrycznego zamontowanego w specjalnie przygotowanym kanale świecy zapłonowej. 
Silnik w czasie badań zasilano paliwem wodorowym. 

WSTĘP 
Pod pojęciem indykowania silnika spalinowego rozumie się pomiar przebiegu wartości 

szybkozmiennych ciśnień w przestrzeni roboczej w czasie pracy. Daje to podstawę jakościo-
wą i ilościową do analizy zjawiska wywiązywania się ciepła w cylindrze oraz zjawisk prze-
pływowych zachodzących w silniku. Ze względu na niepowtarzalność procesów roboczych 
zarówno w poszczególnych cyklach pracy jednego cylindra, jak i pomiędzy poszczególnymi 
cylindrami silnika, najłatwiej określać parametry indykowane dla jednostek jednocylindro-
wych. Informacje uzyskane w czasie indykowania dają podstawę diagnozowania i optymali-
zacji procesu spalania, co między innymi pozwala na ograniczanie emisji szkodliwych skład-
ników zawartych w spalinach oraz zmniejszenie zużycia paliwa oryginalnego. 

1. STANOWISKO I OBIEKT BADAŃ 
Obiektem badań był silnik Aixro XR 50 (rys. 1). Jest to czterosuwowa jednostka z poje-

dynczym rotorem, o pojemności 294 cm3. Osiąga ona moc równą 33 kW (dla prędkości obro-
towej 8 750 obr/min), maksymalny moment wytworzony przez silnik 39 Nm (dla prędkości 
obrotowej 7 500 obr/min), dopuszczalną prędkość obrotowa 10 800 obr/min. Silnik fabrycz-
nie wyposażono w gaźnikowy system zasilania oraz magneto-indukcyjny układ zapłonowy, 
z możliwością zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu. Specyfikację techniczną silnika przedsta-
wiono w tabeli 1. 

Silnik Aixro XR50 przystosowano do zasilania paliwem wodorowym pochodzącym z od-
nawialnych źródeł energii.W tym celu opracowano elektroniczny systemu wtrysku gazu do 
kolektora dolotowego. Silnik wyposażony został również w system wtrysku benzyny, układ 
dostarczający olej lubryfikujący (wtrysk oleju do kolektora dolotowego) niezbędny do sma-
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rowania silnika oraz elektroniczny układ zapłonowy. Pracę układów zasilania w paliwo, sma-
rowania oraz układu zapłonowego kontroluje prototypowa jednostka sterująca ECU (ang.: 
Engine Control Unit). Badawczy silnik Aixro XR50 zamontowany na stanowisku hamownia-
nym przedstawiono na rysunku 2. 

Tab. 1. Specyfikacja silnika badawczego Aixro XR50 
Specyfikacja techniczna 

Typ silnika czterosuwowy o pojedynczym rotacyjnym tłoku 
Moc [kW] dla 8750 obr/min 33  
Moment obrotowy [Nm] dla 7500 obr/min 39  
Pojemność [cm3] 294  
Max. prędkość obrotowa [rpm] 11000  
Masa 17 kg 
Układ zapłonowy PVL Fire650 
Układ rozruchu rozrusznik elektryczny 
Układ paliwowy gaźnik pływakowy 
Wymiary montażowe [mm] Ø 32 x 92 
Źródło: www.aixro.de 

 
Rys. 1. Widok silnika Aixro XR50 
Źródło: www.aixro.de 

 
Rys. 2. Silnik badawczy Aixro XR50 na stanowisku hamownianym 
Źródło: Opracowanie własne 
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2. POMIAR CIŚNIENIA INDYKOWANEGO 
Pomiar ciśnienia indykowanego w przestrzeni roboczej badawczego silnika Wankla 

Aixro XR50 dokonano za pomocą czujnika do pomiaru ciśnienia GH14D (rys. 3 i 4). 

  
Rys. 3. Czujnik ciśnienia GH14D 
Źródło: Pressure Sensor for Combustion Analysis 
Data Sheet, AVL ListGmbh 

Rys. 4. Czujnik GH14D wraz z oprawą 
Źródło: Pressure Sensor for Combustion Analysis 
Data Sheet, AVL ListGmbh 

Piezoelektryczny czujnik GH14D pozwala na pomiar ciśnienia w komorze spalania silni-
ków. Konwertuje on zmiany kształtu elementu piezoelektrycznego, w wyniku oddziaływania 
na niego zewnętrznej siły (np. ciśnienie gazów w komorze spalania silnika), na sygnał elek-
tryczny. Dopuszczalne cieśninie pracy sięga 30 MPa. Wysoka rozdzielczość pomiarowa 
umożliwia próbkowanie do 160 000 próbek na sekundę. Podstawowe parametry czujnika 
GH14D przedstawione zostały w tabeli 2. 

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

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

Pomiaru przebiegu wartości ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika Wankla Aixro XR50 
dokonano za pośrednictwem dodatkowego kanału w świecy zapłonowej (rys. 5). W tym celu 
w korpusie świecy wykonano rowek, wzdłuż gwintu montażowego (kanał zewnętrzny) oraz 
otwór umożliwiający wypływ gazów na zewnątrz świecy (kanał wewnętrzny). Kanał we-
wnętrzny tworzy rurka stalowa o średnicy 1 mm, połączona z korpusem świecy oraz adapte-
rem czujnika ciśnienia za pomocą połączenia lutowanego. W adapterze, za pomocą połącze-
nia śrubowego, umieszczono czujnik ciśnienia GH14D. 
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Rys. 5. Schemat podłączenia czujnika ciśnienia GH14D w świecy zapłonowej 
Źródło: Opracowanie własne 

Czujnik ciśnienia GH14D przetwarza zmienne ciśnienie w przestrzeni roboczej silnika na 
sygnał elektryczny, który następnie transformowany jest w torze pomiarowym (rysunek 6). 
Przetwornik ciśnienia współpracuje ze wzmacniaczem ładunku, który konwertuje wytworzo-
ny, przez kryształ piezoelektryczny, ładunek na napięcie elektryczne. Następnie napięcie to 
rejestrowane jest przez kartę pomiarową National Instruments, a jednostka komputerowa w 
oparciu o zainstalowane oprogramowanie LabVIEW dokonuje rejestracji i wizualizacji warto-
ści wyników pomiaru w czasie rzeczywistym. 

 
Rys. 6. Schemat blokowy toru pomiarowego ciśnienia indykowania w silniku Aixro XR50 
Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunku 7 przedstawiono widok okna ekranu oprogramowania LabVIEW z przykła-
dowym przebiegiem odfiltrowanej wartości ciśnienia indykowania w funkcji czasu silnika 
Aixro XR50. Na rysunku 8 zaprezentowano natomiast przebieg wartości ciśnienia indykowa-
nego oraz sygnał GMP rotora silnika badawczego Aixro XR 50 zasilanego wodorem. 

 
Rys. 7. Widok okna ekranu programu LabVIEW z odfiltrowanym przebiegiem ciśnienia indykowania 
Źródło: Opracowanie własne 

Obudowa świecy zapłonowej 

Kanał zewnętrzny 

Kanał wewnętrzny 

Adapter czujnika  
ciśnienia 
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Rys. 8. Przebieg wartości ciśnienia oraz górnego martwego położenia rotora silnika Aixro XR50 
Źródło: Opracowanie własne 

PODSUMOWANIE 
W pracy przedstawiono sposób pomiaru ciśnienia indykowanego w komorze spalania sil-

nika Wankla Aixro XR50 za pomocą czujnika piezoelektrycznego zainstalowanego w adapte-
rze świecy zapłonowej. Silnik badawczy przetwarzał energię zawartą w wodorze na pracę 
użyteczną. Dzięki wizualizacji przebiegu wartości ciśnienia panującego w komorze spalania 
istnieje możliwość łatwego kształtowania procesu wywiązywania się ciepła celem uzyskania 
optymalizacji pracy silnika pod kątem uzyskania niskiego poziomu emisji przy maksymalnej 
mocy. Zastosowane oprogramowanie umożliwia szybkie zbieranie i przetwarzanie danych 
pomiarowych oraz ich obróbkę w dowolny sposób zdefiniowany przez użytkowania. 

PRESSURE MEASUREMENT IN COMBUSTION 
CHAMBER OF WANKEL ENGINE PROCESSING 

RENEWABLE ENERGY 

Abstract 
The aim of article is to present the way of measurement indicated pressure in the combustion 

chamber of the Wankel engine, processing power from renewable sources. Research object was the 
Wankel engine Aixro XR50 equipped with electronic fuel injection system and lubricating oil injection 
system in to the intake manifold and an electronic ignition system. Indicated pressure measurements 
were made using a piezoelectric sensor mounted in a specially prepared spark plug channel. During 
the tests engine was fueled by hydrogen. 
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