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WSTĘPNE WYNIKI INDYKOWANIA SILNIKA  

O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W WARUNKACH TRAKCYJNYCH 

 

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki indykowania silnika trakcyjnego pojazdu samochodowego w rzeczywistych 

warunkach eksploatacji. Przedstawiono system pomiarowy, metodykę badań i wybrane wyniki obliczeń parametrów procesu 

spalania dla silnika o zapłonie samoczynnym. 

 

WSTĘP 

Rozważania dotyczące specyfiki pracy silnika spalinowego w 
warunkach dynamicznych prowadzi się od początku ubiegłego 
wieku [5]. Czyni się to z uwagi na oczywiste fakty, które wskazują, 
że praca silnika spalinowego pojazdu trakcyjnego przebiega głównie 
w warunkach dynamicznych [6, 11]. Mimo to nie opracowano do-
tychczas spójnej i jednoznacznej metodyki badań silnika spalinowe-
go w warunkach dynamicznych – nie powstały uregulowania norma-
tywne dotyczące tego typu badań. W ostatnim okresie wzrasta 
wprawdzie zainteresowanie zagadnieniami pracy silnika w warun-
kach dynamicznych ale jednak głównie z uwagi na uregulowania 
prawne dotyczące poziomu emisji składników toksycznych spalin, 
które to uregulowania wymuszają kontrolę emisji w warunkach 
dynamicznych. Z uwagi na powyższe, w dostępnej literaturze moż-
na znaleźć opracowania z zakresu badań emisji składników tok-
sycznych spalin w warunkach dynamicznych [1, 2] oraz opracowa-
nia z zakresu modelowania pracy silnika w tychże warunkach [3, 4]. 
Nieliczne są jednak prace, w których wyjaśniano by eksperymental-
nie specyfikę pracy silnika spalinowego w warunkach dynamicznych 
oraz przyczyny obserwowanych różnic w przebiegu procesów robo-
czych w stosunku do porównywalnych warunków statycznych. W 
prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań silnika z 
zasobnikowym układem wtrysku. Silnik zabudowany w pojeździe 
poddano indykowaniu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. 
Wytypowano takie warunki ruchu pojazdu aby w konsekwencji 
wywoływały statyczne i dynamiczne warunki pracy silnika. 

Celem pracy nie jest wzajemne odniesienie ilościowe uzyski-
wanych parametrów procesu spalania w warunkach statycznej i 
dynamicznej pracy silnika ale pokazanie tendencji zmian w przebie-
gu parametrów procesu spalania dla różnych warunków pracy 
silnika wynikających z różnych wariantów ruchu pojazdu. Jak 
wspomniano wybrano charakterystyczne warianty ruchu pojazdu, 
które warunkują pracę silnika w warunkach statycznych i dynamicz-
nych. 

1. INDYKOWANIE SILNIKA O ZS W WARUNKACH 
TRAKCYJNYCH  

1.1. Stanowisko badawcze, obiekt badań  

Badania zrealizowano w Laboratorium Katedry Pojazdów Sa-
mochodowych Politechniki Lubelskiej.  Obiektem badań był pojazd 
marki Fiat Qubo z silnikiem o zapłonie samoczynnym spełniającym 
normy spalin określone normą Euro 5, pięciostopniową skrzynią 

biegów. Dane techniczne silnika samochodu badawczego pokazano 
w tabeli nr 1. 

 

 
Rys. 1. Stanowisko badawcze: 1. Samochód badawczy Fiat Qubo  
z silnikiem 1.3 Multijet 2. Komputer z zainstalowanym oprogramo-
waniem AVL 3. System do indykowania silnika AVL Indimicro 602  
4. Hamownia podwoziowa DF4FS-HLS  5. Oprogramowanie AVL 
IndiCom V2.7 

 
Tab. 1. Dane techniczne silnika 1.3 Multijet pojazdu 

 badawczego Fiat Qubo 
Liczba cylindrów 4 

Średnica cylindra (mm) 69.6 

Skok tłoka (mm) 82 

Pojemność całkowita (cm3) 1248 

Moc maksymalna (kW CEE) 55 

Moc maksymalna (KM CEE) 75 

Funkcjonowanie przy mocy maksymalnej (obr./1 min) 4000 

Moment maksymalny (Nm CEE) 190 

Moment maksymalny (kgm CEE) 19.4 

Prędkość obrotowa przy momencie maksymalnym (obr./1 min) 1500 

Obroty na biegu jałowym (obr/1’) 850 ± 20 

Stopień sprężania 16.8 : 1 

 
W badaniach  wykorzystano  system do indykowania silnika 

firmy  AVL - Indi Micro 602 z  wbudowanym  wzmacniaczem  sygna-
łu,  współpracującym  z  czterema  analogowymi  kanałami wejścio-
wymi oraz dwoma wejściami cyfrowymi. Sygnały rejestrowane przez 
system AVL Indimicro to: 
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– przebieg ciśnienia wewnątrz cylindra -  rejestrowano za pomocą 
czujnika  piezoelektrycznego  AVL  GH13P zamontowanego w 
gnieździe świecy żarowej pierwszego cylindra; 

– sygnał położenia wału korbowego silnika, 
– parametry wtrysku analizowano na podstawie analogowego 

sygnału sterowania wtryskiwaczem piezoelektrycznym po prze-
tworzeniu  na sygnał cyfrowy.  
Na rysunku 2 pokazano stanowisko badawcze wykorzystywane 

podczas badań. 

1.2. Metodyka badań  

Zrealizowano 31 różnych przypadków pracy sinika w warun-
kach dynamicznych i statycznych: 
Przypadek 1 - rozpędzanie na biegu pierwszym 
Przypadek 2 - rozpędzanie na biegu drugim 
Przypadek 3 - rozpędzanie na biegu trzecim 
Przypadek 4 - rozpędzanie na biegu czwartym 
Przypadek 5 - rozpędzanie na biegu drugim od 2000 obr/min do 
odcięcia wtrysku 
Przypadek 6 - rozpędzanie na biegu trzecim od 2000 obr/min do 
odcięcia zapłonu 
Przypadek 7 - rozpędzanie na biegu czwartym od 2000 obr/min do 
odcięcia wtrysku 
Przypadek 8 - jazda na biegu czwartym z prędkością obrotową 
silnika 2000 obr/min 
Przypadek 9 - jazda na biegu czwartym z prędkością obrotową 
silnika 2500 obr/min 
Przypadek 10 - jazda na biegu czwartym z prędkością obrotową 
silnika 3000 obr/min 
Przypadek 11 - jazda na biegu czwartym z prędkością obrotową 
silnika 3500 obr/min 
Przypadek 12 - jazda na biegu czwartym z prędkością obrotową 
silnika 4000 obr/min 
Przypadek 13 - jazda na biegu czwartym z prędkością obrotową 
silnika 4500 obr/min 
Przypadek 14 - bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 800 
obr/min 
Przypadek 15 - bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 1000 
obr/min 
Przypadek 16 - bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 1500 
obr/min 
Przypadek 17 - bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 2000 
obr/min 
Przypadek 18 - bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 2500 
obr/min 
Przypadek 19 - bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 3000 
obr/min 
Przypadek 20 - bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 4000 
obr/min 
Przypadek 21- bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 4500 
obr/min 
Przypadek 22 - bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 5000 
obr/min 
Przypadek 23 - jazda ze stałą prędkością na autostradzie 
Przypadek 24 - jazda miejska 
Przypadek 25 - mało intensywne rozpędzanie samochodu w mie-
ście 
Przypadek 26 - rozpędzanie pod górę 
Przypadek 27 - rozpędzanie z góry 
Przypadek 28 - bieg jałowy, silnik „zimny” 
Przypadek 29 - bieg jałowy przy ok 3500 obr/min, silnik „zimny” 
Przypadek 30 - rozpędzanie na biegu jałowym, silnik „zimny” 

Przypadek 31 - rozpędzanie i wybieg na biegu jałowym, silnik „zim-
ny” 
Dla każdego z przypadków zrealizowano pięć powtórzeń pomiaru. 

2. WYNIKI BADAŃ  

Na rysunkach od 2 do 7 zaprezentowano główne wyniki prze-
prowadzonych badań. Zestaw parametrów mierzonych, które omó-
wiono w punkcie 1.2 pracy posłużył do obliczenia przebiegu wywią-
zywania ciepła, ilości wywiązanego ciepła, średniego ciśnienia 
indykowanego oraz wartości średniej, minimalnej i maksymalnej 
średniego ciśnienia indykowanego, prędkości obrotowej silnika, 
maksymalnego ciśnienia spalania i maksymalnej prędkości narasta-
nia ciśnienia. Przypadki pracy silnika dobrano tak aby dotyczyły 
statycznych warunków pracy silnika (Przypadek 20 i 23) i dyna-
micznych warunków pracy (Przypadek 1, Przypadek 25, Przypadek 
3 i Przypadek 24). Zaobserwowano znaczące różnice w wartościach 
i przebiegu obserwowanych parametrów procesu spalania. Warunki 
dynamicznej i statycznej pracy silnika różniły się przede wszystkim 
wartościami maksymalnej prędkości narastania ciśnienia spalania. 
Parametr ten był znacznie większy w warunkach dynamicznych. 
Świadczy to o większych obciążeniach mechanicznych węzłów 
konstrukcyjnych silnika spalinowego w warunkach dynamicznych w 
stosunku do statycznych warunków pracy. Inne z obserwowanych 
parametrów pracy silnika zależały w głównej mierze od przebiegu 
sterowania prędkością obrotową i od obciążenia zewnętrznego. 

 

 
Rys. 2. Przypadek 1- rozpędzanie na biegu pierwszym, przebieg: 
wywiązywania ciepła (Q1), ilość wywiązanego ciepła (I1) dla 50 
cyklu pracy silnika oraz średniego ciśnienia indykowanego (IMEP1) i 
prędkości obrotowej (SPEED) dla cykli badanych oraz wartości 
średnie, minimalne i maksymalne średniego ciśnienia indykowane-
go, prędkości obrotowej silnika, maksymalnego ciśnienia spalania 
(PMAX1) i maksymalnej prędkości narastania (RMAX1). 

 

 
Rys. 3. Przypadek 25 – mało intensywne rozpędzanie samochodu 
w mieście, przebieg: wywiązywania ciepła (Q1), ilość wywiązanego 
ciepła (I1) dla 50 cyklu pracy silnika oraz średniego ciśnienia indy-
kowanego (IMEP1) i prędkości obrotowej (SPEED) dla cykli bada-
nych oraz wartości średnie, minimalne i maksymalne średniego 
ciśnienia indykowanego, prędkości obrotowej silnika, maksymalne-
go ciśnienia spalania (PMAX1) i maksymalnej prędkości narastania 
(RMAX1). 
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Rys. 4. Przypadek 23 - jazda ze stałą prędkością na autostradzie, 
przebieg: wywiązywania ciepła (Q1), ilość wywiązanego ciepła (I1) 
dla 50 cyklu pracy silnika oraz średniego ciśnienia indykowanego 
(IMEP1) i prędkości obrotowej (SPEED) dla cykli badanych oraz 
wartości średnie, minimalne i maksymalne średniego ciśnienia 
indykowanego, prędkości obrotowej silnika, maksymalnego ciśnie-
nia spalania (PMAX1) i maksymalnej prędkości narastania 
(RMAX1). 
 

 
Rys. 5. Przypadek 20- bieg jałowy silnika przy prędkości obrotowej 
4000 obr/min, przebieg: wywiązywania ciepła (Q1), ilość wywiąza-
nego ciepła (I1) dla 50 cyklu pracy silnika oraz średniego ciśnienia 
indykowanego (IMEP1) i prędkości obrotowej (SPEED) dla cykli 
badanych oraz wartości średnie, minimalne i maksymalne średniego 
ciśnienia indykowanego, prędkości obrotowej silnika, maksymalne-
go ciśnienia spalania (PMAX1) i maksymalnej prędkości narastania 
(RMAX1). 
 

 
Rys. 6. Przypadek 3- rozpędzanie na biegu trzecim, przebieg: 
wywiązywania ciepła (Q1), ilość wywiązanego ciepła (I1) dla 50 
cyklu pracy silnika oraz średniego ciśnienia indykowanego (IMEP1) i 
prędkości obrotowej (SPEED) dla cykli badanych oraz wartości 
średnie, minimalne i maksymalne średniego ciśnienia indykowane-
go, prędkości obrotowej silnika, maksymalnego ciśnienia spalania 
(PMAX1) i maksymalnej prędkości narastania (RMAX1). 
 

 
Rys. 7. Przypadek 24- jazda miejska, przebieg: wywiązywania 
ciepła (Q1), ilość wywiązanego ciepła (I1) dla 50 cyklu pracy silnika 
oraz średniego ciśnienia indykowanego (IMEP1) i prędkości obro-
towej (SPEED) dla cykli badanych oraz wartości średnie, minimalne 
i maksymalne średniego ciśnienia indykowanego, prędkości obro-
towej silnika, maksymalnego ciśnienia spalania (PMAX1) i maksy-
malnej prędkości narastania (RMAX1). 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowano stanowisko badawcze umożliwia indykowanie 
silnika o zapłonie samoczynnym zabudowanego w pojeździe samo-
chodowym. Uzyskano ciekawe wyniki badań i obliczeń dla warun-
ków rzeczywistej eksploatacji pojazdu. Potwierdzono opisywane w 
literaturze różnice w przebiegu procesu spalania dla stycznych i 
dynamicznych warunków pracy silnika. Należy podkreślić, że pre-
zentowana metodyka badań może stać się niezwykle istotna dla 
obserwacji i ewentualnej poprawy przebiegu procesu spalania w 
rzeczywistych warunkach eksploatacji silnika trakcyjnego pojazdu 
samochodowego. Testy homologacyjne pojazdów mają być bowiem 
prowadzone  w warunkach rzeczywistych. 
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