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Assessment of technical condition of marine auxiliary diesel      

engine on the basis of electrical measurements of synchronous 

generator 
 

In the paper assumptions of a method of assessment of marine auxiliary diesel engine  technical condition 

based on measurements of certain electrical parameters of the generator have been described. Programme of 

research on both model and real generating set is presented. Mathematical model of gas-dynamic processes 

proceeding in the marine diesel engine developed on the basis of the physical model described in authors’ 

earlier publications is presented. In addition, some results of preliminary tests conducted on real objects are 

shown. 
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Ocena stanu technicznego silnika tłokowego okrętowego zespołu prądotwórczego na 

podstawie pomiarów energetycznych prądnicy synchronicznej 
 

W artykule opisano założenia opracowywanej metodyoceny stanu technicznego okrętowego silnika 

pomocniczego na podstawie pomiarów pomiarów parametrów elektrycznych prądnicy. Przedstawiono program 

prowadzenia badań zarówno modelowych jak i na obiekcie rzeczywistym. Opisano opracowywany model 

matematyczny procesów gazodynamicznych zachodzących w silniku opracywanego na podstawie modelu 

fizycznego przedstawionego we wcześniejszych publikacjach [3]. Dodatkowo zaprezentowano przykładowe 

wyniki uzyskane w rezultacie przeprowadzonych badań wstępnych na obiekcie rzeczywistym. 

Słowa kluczowe: diagnostyka, okrętowe tłokowe silniki spalinowe, modelowanie, model fizyczny, model 

matematyczny   
 

1. Wstęp 
Zdecydowana większość stosowanych w Mary-

narce Wojennej, okrętowych silników spalinowych 

o zapłonie samoczynnym, stanowiących napęd 

elektrowni okrętowych nie jest wyposażona  
w zawory indykatorowe. Utrudnia to zastosowanie, 
w stosunku do nich, strategii eksploatacji według 

stanu technicznego. W większości przypadków 

silniki te eksploatowane są według strategii tzw. 

„resursu godzinowego”. Zakłada ona konieczność 

okresowego wyłączania silników z eksploatacji  
i przeprowadzenia czynności obsługowych, często 

polegających na „profilaktycznych” wymianach 

podzespołów, niekiedy zdatnych do dalszej eksplo-
atacji. Takie podejście zapewnia, przynajmniej  
w teorii, pewność, że eksploatowany silnik nie 

przejdzie do stanu niezdatności w okresach między 

obsługowych. Jednak fakt wymiany zdatnych pod-
zespołów oraz okresowego wyłączenia silnika  
z eksploatacji podnosi koszty użytkowania jednost-
ki pływającej. Ze względów ekonomicznych zde-
cydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest 
eksploatacja według strategii stanu technicznego. 

Niestety, niska podatność diagnostyczna silników, 
utrudnia jej zastosowanie. W związku z tym  
w Instytucie Budowy i Eksploatacji Okrętów Aka-
demii Marynarki Wojennej podejmowane są prace, 

mające na ceku rozwiązanie tego problemu. Poszu-
kiwane są metody pozyskiwania informacji diagno-
stycznych o stanie technicznym poszczególnych 

elementów funkcjonalnych silnika na podstawie 

innych, poza pomiarami ciśnień wewnątrzcylin-
drowych, parametrów energetycznych silnika.  

Proponowaną, aktualnie opracowywaną metodą 

oceny stanu technicznego silników tłokowych 

współpracujących z prądnicą synchroniczną jest 

wnioskowanie o stanie technicznym silnika  
na podstawie pomiarów napięć międzyfazowych  
na biegunach prądnicy synchronicznej oraz ich 

analiza w dziedzinie czasu [2, 3, 4, 5]. 
 
2. Założenia metody 

Podstawą do opracowania metody oceny stanu 

technicznego silnika tłokowego napędzającego 

prądnicę synchroniczną jest założenie, że chwilowe 

fluktuacje prędkości obrotowej wału korbowego 

silnika powodują fluktuację prędkości kątowej 

wirnika prądnicy, a w konsekwencji deformację 

przebiegu czasowego napięcia międzyfazowego  
na jej biegunach. Istnieje zatem bezpośrednia rela-
cja pomiędzy fluktuacjami prędkości kątowej silni-
ka tłokowego a kształtem przebiegu napięcia mię-

dzyfazowego.  
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Fluktuacje chwilowej prędkości kątowej są  
w głównej mierze wynikiem cyklicznego charakte-
ru pracy silnika tłokowego napędzającego prądnicę. 

W związku z tym, chwilowa zmiana prędkości 

kątowej jest wynikiem działania sił: gazowych, 

tarcia oraz bezwładności. Dominującymi siłami 

okresowo zmiennymi są siły gazowe, powodujące 

chwilowe przyspieszenia kątowe. Zmiana wartości 

ciśnień wewnątrz cylindrów powoduje więc naj-
większe zmiany chwilowych wartości prędkości 

kątowych wału korbowego silnika a zarazem wirni-
ka prądnicy. W przypadku sprawnego silnika, war-
tości przyspieszeń wynikających z sił gazowych we 
wszystkich cylindrach mogą zmieniać się w nie-
wielkim zakresie. Natomiast znaczące rozbieżności 

pomiędzy przyspieszeniami kątowymi pochodzą-

cymi od sił gazowych w poszczególnych cylindrach 
mogą świadczyć o stanie niezdatności którejś  
z sekcji cylindrowych.  

Dysponując sygnałem referencyjnym możliwe 

jest tzw. uśrednienie synchroniczne [7,9] napięcia 

międzyfazowego, jako funkcji czasu, co przedsta-
wiono na rysunku 1. 

 

 
 

 
 
Rys. 1. Fragment przebiegu napięcia między fazami 

L1 i L2 jako funkcji kąta obrotu wału korbowego 

dla obciążenia odpowiadającego mocy 20 kW:  
a) nałożenie przebiegów wykorzystywane do 

uśredniania synchronicznego, b) przebieg po uśred-
nianiu synchronicznym [6, 7, 10] 

 
Proces uśredniania synchronicznego pozwala na 

wyznaczenie uśrednionego przebiegu wielkości 

fizycznej jako funkcji czasu bądź kąta obrotu wału 

korbowego. Obejmuje on wielkości fizyczne zmie-
niające się okresowo co cykl roboczy silnika i pole-
ga na wyznaczeniu średniego przebiegu z pomia-
rów rejestrowanych w trakcie kilkunastu bądź kil-
kudziesięciu cykli roboczych silnika. Sygnałem 

referencyjnym może być informacja z czujnika 

zamontowanego na wale korbowym silnika bądź 

sygnał drganiowy mierzony na głowicy (w osi 
wtryskiwacza), co pokazano na rysunku 2. Zasto-
sowanie sygnału drganiowego oraz znajomość 

kolejności zapłonów w poszczególnych cylindrach 

silnika pozwala na jednoznaczną ich identyfikację, 

co pokazano na rysunku 3.  
 

 
Rys. 2. Sygnał drganiowy mierzony na głowicy 

cylindra nr 1 silnika 6SW400 
 

 
Rys. 3. Uśredniony przebieg napięcia międzyfazo-
wego jako funkcji kąta obrotu wału korbowego z 

oznaczonymi cyklami pracy poszczególnych cylin-
drów [3]  

 
 
3. Plan badań 

 
Obiektem badań jest okrętowy silnik tłokowy 

napędzający prądnicę synchroniczną. Badania pro-
wadzone są dwutorowo tzn. opracowany został 

model fizyczny [3], w oparciu o który opracowano 
model matematyczny procesów zachodzących  
w zespole silnik spalinowy - prądnica synchronicz-
na. Na tej podstawie powstaje narzędzie w postaci 

programu komputerowego pozwalającego na roz-
wiązywanie równań modelu matematycznego. 
Równolegle z badaniami modelowymi prowadzone 

są badania na obiekcie rzeczywistym czyli na silni-
kieu wraz z prądnicą. Mają one charakter ekspery-
mentu czynnego, gdzie wprowadzane są znane  
i rozpoznawalne uszkodzenia oraz planowane jest 
prowadzenie eksperymentu biernego na populacji 
zespołów prądotwórczych eksploatowanych  
na okrętach Marynarki Wojennej. Wyniki pomia-
rów, uzyskiwane podczas badań na obiektach rze-
czywistych, pozwalają na weryfikację i doprecyzo-
wanie modelu fizycznego i matematycznego  
(a zarazem i programu komputerowego). Wyniki 
badań na obiektach rzeczywistych oraz badań mo-
delowych gromadzone są w bazie danych typu 
„uszkodzenie-symptom”. Na podstawie opracowa-
nej bazy danych w przyszłości możliwa będzie 

jednoznaczna diagnoza na podstawie pomiarów 

wytypowanych parametrów energetycznych, co 
przedstawiono na rysunku 4.  

Na obecnym etapie pracy, przeprowadzono se-
rię pomiarów na zespołach silnik tłokowy – prądni-
ca synchroniczna, będących na wyposażeniu Labo-
ratorium Eksploatacji Elektrycznych Urządzeń 

[V] 

a) 

[V] 

b) 

Kąt obrotu wału korbowego [0] 

Kąt obrotu wału korbowego [0] 
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Okrętowych w Akademii Marynarki Wojennej. 
Zespół silnik tłokowy – prądnica synchroniczna 

przedstawiono schematycznie na rysunku 5 [2, 4]. 
Badania wstępne obejmowały eksperyment czynny 

polegający na pomiarach napięć międzyfazowych 

prądnicy przy silniku sprawnym dla kilku wytypo-
wanych obciążeń odbiorami rezystancyjnymi oraz, 
gdy silnik był uszkodzony (wyłączano z pracy 

jeden lub dwa cylindry poprzez odcięcie dopływu 

paliwa) dla tych samych wartości obciążeń. Wyniki 

przeprowadzonych badań pozwalają wnioskować, 

że jest mierzalna zależność pomiędzy stanem tech-
nicznym silnika a przebiegami napięć międzyfazo-
wych prądnicy jako funkcji czasu.  

 

Zespół silnik-

prądnica

Model fizyczny

Model 

matematyczny

Modyfikacja stanu 

technicznego

Badania 

eksperymentalne 

na obiekcie 

rzeczywistym

Program 

komputerowy

Badania 

modelowe

Analiza 

porównawcza 

w dziedzinie 

czasu i 

częstotliwości

Ocena 

adekwatności 

moodelu

Baza danych

Identyfikacja 

stanu 

technicznego

Diagnoza

 

Rys. 4. Algorytm realizacji badań [1, 3] 
 

 
 

Rys. 5. Zespół silnik tłokowy – prądnica synchro-
niczna z zaznaczonymi miejscami pomiaru przy-

spieszeń drgań [5] 
 

 
Poza pomiarami napięć międzyfazowych, mie-

rzono przyspieszenia drgań wytypowanych elemen-
tów struktury konstrukcyjnej zespołu (rysunek 5). 

Pomiar przyspieszeń wykonywany w osi wtryski-
wacza (zsynchronizowany z pomiarem napięć mię-

dzyfazowych) pozwolił na zastosowanie uśrednia-
nia synchronicznego. Mierzono również drgania  
w dwóch punktach na obudowie sprzęgła łączącego 

silnik z prądnicą w płaszczyznach wzajemnie pro-
stopadłych oraz na obudowie prądnicy.  

Na rysunku 6 przedstawiono przebiegi napięć 

międzyfazowych jako funkcji kąta obrotu wału 

korbowego dla różnych obciążeń silnika prądnicą. 

Natomiast na rysunku 7 przedstawiono przebieg 
napięcia międzyfazowego jako funkcji kąta obrotu 

wału korbowego dla silnika obciążonego prądnicą 

przy poborze 20 kW odniesiony do przebiegu 
wzorcowego. 

 

 

 
 

Rys. 6. Przebieg napięcia międzyfazowego jako 

funkcji kąta obrotu wału korbowego a) pełen prze-
bieg, b) fragment przebiegu, 1 – bieg luzem, 2 – 

obciążenie 12 kW, 3 –obciążenie 20 kW [5] 
 

 
 

Rys. 7. Przebieg napięcia międzyfazowego jako 

funkcji kąta obrotu wału korbowego dla silnika z 

wyłączonym z pracy cylindrem nr 2 z naniesionym 

przebiegiem wzorcowym (funkcja sinus i częstotli-
wość 50 Hz) [2, 4] 

 
4. Model matematyczny procesów     

wewnątrz cylindrowych 
 

Na obecnym etapie opracowano model matema-
tyczny procesów zachodzących w cylindrach silni-
ka czterosuwowego o zapłonie samoczynnym.  
W wyniku rozwiązania równań modelu uzyskiwane 
są wyniki, które można przedstawić jako przebieg 
zmian parametrów czynnika termodynamicznego 

wewnątrz cylindrów silnika. Istotnym parametrem 
jest przebieg ciśnienia jako funkcji kąta obrotu 

wału korbowego. Stanowi on punkt wyjścia  
do obliczenia sił gazowych oraz sił bezwładności  
w układzie tłokowo-korbowym.  

a) 

1 2 3 
a) 

[V
] 

Nr próbki 

172



 
 
 

 
       

 

Opracowywanie modelu matematycznego roz-
poczęto od modelowania parametrów ruchu tłoka  
w cylindrze silnika. Zrealizowano to na podstawie 
zależności: przemieszczenie tłoka (1), prędkość 

tłoka (2), oraz jego przyspieszenia (3). 
 

𝑥𝑐𝑦𝑙 = r ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑦𝑙 +
r

2 ∙ l
𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑐𝑦𝑙) (1) 

𝑤𝑐𝑦𝑙 =
d𝑥

d𝑡
= 𝑟 ∙ 𝜔 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑦𝑙 +

r

2 ∙ l
∙ sin 2 ∙ 𝛼𝑐𝑦𝑙) (2) 

𝑎𝑐𝑦𝑙 =
d𝑤

d𝑡
= r ∙ 𝜔2 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑦𝑙 +

r

l
∙ cos 2 ∙ 𝛼𝑐𝑦𝑙) (3) 

 
Na podstawie obliczonej drogi tłoka obliczono 

zmianę pojemności cylindra jako funkcji kąta obro-
tu wału korbowego (4), co przedstawiono na rysun-
ku 8. 
 

 
 

Rys. 8. Przebieg zmiany wartości pojemności cy-
lindra jako funkcji kąta obrotu wału korbowego 

 
Na obecnym etapie obliczono temperaturę i ci-

śnienie czynnika wewnątrz cylindra (nie uwzględ-
niając zmian masy czynnika w czasie cyklu pracy, 
tzn. nie uwzględniono dopływu powietrza do cylin-
drów, wypływu z nich spalin oraz wtrysku paliwa). 

Aby obliczyć, w pierwszej iteracji, masę czynnika 

wewnątrz cylindra przyjęto maksymalną objętość 

cylindra oraz gęstość powietrza przy ciśnieniu at-
mosferycznym (w przypadku silnika doładowanego 

przy ciśnieniu doładowania). Masa czynnika została 

obliczona z zależności: 
 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑐𝑦𝑙 (4) 
 

gdzie pojemność cylindra opisuje zależność: 
 

𝑉𝑐𝑦𝑙 = (
𝜋 ∙ 𝐷2

4
) ∙ (𝑥𝑐𝑦𝑙 + 𝑥𝑘𝑠) (5) 

     
Ciśnienie i temperatura czynnika obliczono na 
podstawie równań: 
 

𝑝𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝑉𝑐𝑦𝑙 = 𝑚𝑐𝑦𝑙 ∙ Rcyl ∙ 𝑇𝑐𝑦𝑙 (6) 
 

oraz: 
 

𝑇𝑐𝑦𝑙
𝑇𝑐𝑦𝑙−1

= (
𝑝𝑐𝑦𝑙
𝑝𝑐𝑦𝑙−1

)

𝑐𝑦𝑙−1−1

𝑐𝑦𝑙−1

 (7) 

 
gdzie wykładnik adiabaty obliczono z zależności: 
 
𝑐𝑦𝑙 =

1

0,7267+ 6,1 ∙ 105 ∙ (𝑇𝑐𝑦𝑙−1 − 327) − 2 ∙ 10−8 ∙ (𝑇𝑐𝑦𝑙−1 − 327)
2

− 0,6 ∙ 𝜏𝑝𝑎𝑙 
(8) 

oraz indywidualną stałą gazową z równania:  
 

𝑅𝑐𝑦𝑙 = 287 + 18,8 ∙
1

 ∙ 𝐿0
 (9) 

 
W równaniu 9, teoretyczne zapotrzebowanie opisu-
je zależność: 
 

𝐿0 = 11,84 ∙ 𝑐 + 34,214 ∙ ℎ (10) 
 
Przebieg zmian ciśnienia wewnątrz cylin-

dra jako funkcję kąta obrotu wału korbowego (bez 

uwzględniania zmiany masy czynnika w cylindrze) 

przedstawiono na rysunku 9 
 

 
 

Rys. 9. Przebieg zmiany wartości ciśnienia we-
wnątrz cylindra jako funkcji kąta obrotu wału kor-

bowego 
 

W dalszej kolejności zamodelowano przepływ 

czynnika przez zawory dolotowe oraz wylotowe. 
Pole przekroju zaworów obliczono na podstawie 

zależności (oznaczenia przyjęto zgodnie z rysun-
kiem 10). 

 
𝑆𝑧𝑎𝑤 = 𝜋 ∙ (𝑑 +

𝑑

2
∙ 𝑠𝑖𝑛2 ∙ 𝛾) ∙ ℎ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 (11) 

 

A

B

D

h

d

d

g d

 
Rys. 10. Schemat zaworu stosowany do obliczeń 

czynnego pola przekroju przepływu czynnika [10] 
 

Założono, że zmiana wzniosu zaworu opisana 

jest za pomocą funkcji kwadratowej, dla której 

znane są trzy charakterystyczne punkty, tzn. znany 
jest kąt otwarcia i zamknięcia zaworu oraz kąt jego 

maksymalnego wzniosu, a dla każdego z tych punk-
tów znana jest wysokość wzniosu.  

Znając zmianę pola przekroju zaworu jako 

funkcji kąta obrotu wału korbowego określono 

strumień masy czynnika przepływającego przez 

zawór: 
 

�̇� = 𝑤 ∙ 𝑆𝑧𝑎𝑤 ∙ 𝜌 ∙ 𝜇 (12) 

V
[d

cm
3 ] 

Kąt obrotu wału korbowego [0] 

p 
[M

Pa
] 

Kąt obrotu wału korbowego [0] 
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gdzie gęstość czynnika opisana jest zależnością: 

𝜌 =
𝑝

𝑅∙𝑇
  

Prędkość przepływu czynnika przez zawór 

obliczono na podstawie równania de Saint-Venanta: 
 

𝑤 = √
2 ∙ 𝜅1
𝜅1 − 1

∙ 𝑅1 ∙ 𝑇1 ∙ [1 − (
𝑝2
𝑝1
)

𝜅1−1
𝜅1

] (13) 

 
W sytuacji napływu powietrza do cylindra, parame-
try z indeksem 1 dotyczą powietrza napływającego, 

natomiast indeks 2 odnosi się do parametrów we-
wnątrz cylindra. Dla wypływu spalin przez zawory 

wylotowe indeks 1 oznacza parametry wewnątrz 

cylindra, natomiast indeks 2 dotyczy czynnika  
w kanale wylotowym. 

Na podstawie równania 12 można obliczyć 

przyrosty masy czynnika w cylindrze silnika: 
 dla dolotu do cylindra z zależności: 

∆𝑚𝑑𝑜𝑙 = �̇�𝑑𝑜𝑙 ∙ 𝑡 (14) 
 

 dla wylotu: 

∆𝑚𝑤𝑦𝑙 = �̇�𝑤𝑦𝑙 ∙ 𝑡 (15) 
 

Przebieg zmian masy czynnika w cylindrze silnika 
jako funkcji kąta obrotowego przedstawiono na  
rysunku 11. 
 

 
 
 

Rys. 11. Przebieg zmian masy czynnika w cylin-
drze silnika jako funkcji kąta obrotu wału korbo-

wego 
 

Następnie w modelu uwzględniono dopływ ma-
sy czynnika w postaci paliwa wtryskiwanego  
do cylindra. Poza masą, wraz z paliwem dostarcza-
ny jest strumień ciepła, wynikający ze spalania 

paliwa.  Masę paliwa wtryskiwanego do cylindra  
w czasie trwania cyklu roboczego obliczono na 
podstawie zależności:  

 
𝑚𝑝𝑎𝑙 =

𝑚

𝑙𝑟
 (16) 

 
 

gdzie: 
m – masa powietrza w cylindrze (obliczona  
w pierwszej iteracji), 
𝐿𝑟 = 𝜆 ∙ 𝐿0 – rzeczywista masa powietrza wykorzy-
stywana do spalenia 1 kg paliwa. 

 
Znając kąt otwarcia wtryskiwacza, ciśnienie 

wtrysku oraz masę wtryskiwanego paliwa można 

obliczyć czas trwania wtrysku. W tym celu trzeba 

znać zależność opisującą prędkość wypływu paliwa 

z wtryskiwacza oraz czynne pole przekroju otwor-
ków wtryskiwacza. Prędkość wypływu paliwa 

można określić na podstawie równanie Bernoullie-
go.  

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że pręd-
kość ta jest wielokrotnie większa niż prędkość 

dźwięku w paliwie, w związku z czym, zasadnym 
było przyjęcie tej wartości jako prędkości wypływu 

paliwa. Przyrost masy wynikający z wtrysku paliwa 

do cylindra silnika obliczono z zależności: 
 

∆𝑚𝑝𝑎𝑙 = �̇�𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑡 (17) 
 

gdzie �̇�𝑝𝑎𝑙 = 𝑤𝑐𝑦𝑙𝑘𝑟 ∙ 𝑆𝑤𝑡𝑟 ∙ 𝜌𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝜇. 
 
Ciepło doprowadzone do czynnika w wyniku spa-
lania paliwa określono z równania: 

 
𝑄𝑤𝑡𝑟 = 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙ (𝑊𝑝𝑎𝑙 + 𝑐𝑝𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑇𝑝𝑎𝑙) + 𝑚𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝑐𝑝𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝑇𝑐𝑦𝑙 (18) 

 
gdzie wartość opałowa paliwa jest obliczana z za-
leżności [8]: 

 
𝑊𝑑𝑜𝑙 = 340 ∙ 𝑐 + 1017 ∙ ℎ + 63 ∙ 𝑛 + 191 ∙ 𝑠 − 106 − 25 ∙ 𝑤 (19) 

 
gdzie c, h, n, s – stanowią udziały masowe po-
szczególnych pierwiastków wchodzących  
w skład paliwa, natomiast w określa zawartość 

wilgoci w paliwie. 
Jednocześnie należy uwzględnić ilość ciepła 

doprowadzaną do paliwa. Wartość ta jest opisana 

zależnością: 
 

𝑄𝑝𝑎𝑟 = 𝑄𝑤 +𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙ [𝐿 + 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑐𝑦𝑙 − 𝑇𝑝𝑎𝑙)] (20) 
 

Temperatura czynnika termodynamicznego w cy-

lindrze opisana jest zależnością: 

 
𝑇𝑐𝑦𝑙 =

𝑄𝑤𝑡𝑟 −𝑄𝑝𝑎𝑟

𝑚𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝑐𝑝
 (21) 

 
gdzie ciepło właściwe czynnika opisuje równanie: 

𝑐𝑝 =
𝜅𝑐𝑦𝑙

𝜅𝑐𝑦𝑙−1
∙ 𝑅𝑐𝑦𝑙 

 
Natomiast ciśnienie wewnątrz cylindra jest oblicza-
ne z równania Clapeyrona: 

 
𝑝𝑐𝑦𝑙 =

𝑚𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝑅𝑐𝑦𝑙 ∙ 𝑇𝑐𝑦𝑙
𝑉𝑐𝑦𝑙

 (22) 
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Przebieg zmian ciśnienia wewnątrz cylindra jako 

funkcję kąta obrotu wału korbowego pokazano na 

rysunku 12. 

 
 

Rys. 12. Przebieg ciśnienia wewnątrz cylindra jako 

funkcję kąta obrotu wału korbowego 
 

5. Podsumowanie 

 
Analiza przedstawionych w artykule przebie-

gów mierzonych wielkości fizycznych jako funkcji 

kąta obrotu wału korbowego silnika pozwala  
na wnioskowanie diagnostyczne o stanie technicz-
nym komory spalania, aparatury paliwowej oraz  
o jakości przebiegu procesu spalania paliwa  
w cylindrze silnika. Pod względem bezinwazyjno-
ści prowadzenia pomiarów, zdecydowanie najko-
rzystniejsze jest pozyskiwania informacji diagno-
stycznej na podstawie pomiarów napięć międzyfa-
zowych prądnicy. Synchronizacja prowadzonych 
pomiarów z cyklem roboczym silnika powinna 
pozwolić na jednoznaczną identyfikację uszkodzo-
nej sekcji cylindrowej.  

Dalsze badania powinny pozwolić na uzyskanie 

bazy danych z charakterystykami pozwalającymi na 

jednoznaczną identyfikację rodzaju uszkodzenia.  
 

 

Skróty i oznaczenia 

 

a – przyspieszenie liniowe 
c – udział masowy węgla 
cp – ciepło właściwe 
d – średnica zaworu 
h – udział masowy wodoru/wznios zaworu 
l – długość korbowodu 
L – ciepło parowania paliwa 
L0 – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza 
Lr – rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza 
m – masa 
�̇� – strumień masy 
n – udział masowy azotu 
p – ciśnienie 
Q – ciepło 
r – promień wykorbienia wał korbowego 
R – indywidualna stała gazowa 
s – udział masowy siarki 
S – pole przekroju 
t – krok czasowy 
T – temperatura 
w – prędkość liniowa 
x – droga 

W – wartość opałowa 
V – objętość/pojemność 
α – kąt obrotu wału korbowego 
κ – wykładnik adiabaty 
λ – współczynnik nadmiaru powietrza 
 – współczynnik wypływu/napływu 
ρ – gęstość 
τ – ilość paliwa doprowadzonego do cylin-

dra na jednostkę powietrza 
 – prędkość kątowa 

 
 
Zastosowane indeksy 

cyl – dotyczy cylindra 
dol – dotyczy dolotu 
pal – dotyczy paliwa 
wtr – dotyczy wtrysku 
wyl – dotyczy wylotu 
w – dotyczy ciepła spożytkowanego na 

ogrzanie paliwa 
zaw – dotyczy zaworów 
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