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W artykule przedstawiono wyniki bada� warunków pracy silnika spalinowego w czasie 

rzeczywistego u�ytkowania w autobusie miejskim. Badania wykonano w czasie eksploatacji 

autobusu na linii komunikacyjnej w Poznaniu. Rejestrowano przebiegi m.in. pr�dko�ci obrotowej 

silnika oraz jego sterowania. Na podstawie wyników pomiarów przeanalizowano statyczne stany 

pracy silnika odpowiadaj�ce stanom dynamicznym w warunkach rzeczywistego u�ytkowania.  

W wyniku analizy statycznych stanów silnika zaproponowano warunki bada� silnika ze wzgl�du 

na emisje zanieczyszcze� i zu�ycie paliwa. 

1. Wprowadzenie 

Stan pracy silnika spalinowego jest okre�lony w warunkach dynamicznych prze-

biegami wielko�ci, charakteryzuj�cych intensywno�� jego działania oraz stan cieplny 

[2, 3]. Do opisu intensywno�ci działania silnika mo�e by� wykorzystana pr�dko�� ob-

rotowa oraz wielko��, charakteryzuj�ca obci��enie, najcz��ciej moment obrotowy lub 

�rednie ci�nienie u�yteczne, rzadziej – w silnikach o zapłonie iskrowym – podci�nie-

nie w układzie dolotowym [2]. 

Stan cieplny silnika jest okre�lony zbiorem temperatur cz��ci silnika oraz jego 

czynników eksploatacyjnych. Jako parametr stanu cieplnego silnika mo�na przyj��

temperatur� cieczy chłodz�cej lub oleju silnikowego [2]. 

W warunkach rzeczywistego u�ytkowania stan silnika jest opisany procesami: 

pr�dko�ci obrotowej – n, momentu obrotowego – Me i wektora stanu cieplnego T, b�-

d�cymi funkcjami czasu – t: 

( )tfn n=      (1) 

( )tfM Mee =      (2) 

( )tTfT =      (3) 
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W warunkach ci�głej pracy silnika spalinowego w autobusach miejskich stan 

cieplny silnika mo�na przyj�� jako ustabilizowany, w zwi�zku z czym dalsze rozwa-

�ania b�d� prowadzone jedynie dla pr�dko�ci obrotowej i momentu obrotowego. 

W celu umo�liwienia zastosowania opracowanych procedur badawczych do silni-

ków o ró�nych parametrach u�ytecznych wprowadza si� poj�cia wzgl�dnych wielko-

�ci: pr�dko�ci obrotowej i momentu obrotowego, odnoszone do wielko�ci na ze-

wn�trznej charakterystyce szybko�ciowej silnika. 

Wzgl�dna pr�dko�� obrotowa jest to [1, 3]: 

bjN
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nn

nn
n

−

−
=      (4) 

gdzie: n – pr�dko�� obrotowa, 

 nbj – minimalna pr�dko�� obrotowa biegu jałowego, 

 nN – znamionowa pr�dko�� obrotowa. 

Wzgl�dny moment obrotowy dla pr�dko�ci obrotowej n wynosi [1, 3]: 

( )
)n(M

nM
M

ez

e
ew =     (5) 

gdzie: Me(n) – moment obrotowy dla pr�dko�ci obrotowej n, 

Mez(n) – moment obrotowy na charakterystyce zewn�trznej dla pr�dko�ci ob-

rotowej n. 

Podobnie jest definiowana wzgl�dna moc u�yteczna dla pr�dko�ci obrotowej n: 

( )
)n(N

nN
N

ez

e
ew =     (6) 

gdzie: Ne(n) – moc u�yteczna dla pr�dko�ci obrotowej n, 

 Nez(n) – moc u�yteczna na charakterystyce zewn�trznej dla pr�dko�ci obroto-

wej n. 

We współrz�dnych wzgl�dnych stan pracy silnika spalinowego jest opisywany do 

procesami: 

( )tfn nww =      (7) 

( )tfM Mewew =      (8) 

Istot� procedur badawczych silników spalinowych jest opracowanie testów, symu-

luj�cych rzeczywiste warunki u�ytkowania lub rzeczywistych wła�ciwo�ci u�ytko-

wych zgodnie z przyj�tymi kryteriami podobie�stwa [2 – 5]. 

Je�li przyj�� zało�enie, �e synteza testu badawczego jest zadaniem apriorycznym 

[2, 3], tzn. jest dokonywana zgodnie z kryterium podobie�stwa warunków u�ytkowa-

nia i bada�, to opracowane testy s� uniwersalne w stosunku do wszystkich silników 

o rozpatrywanym zastosowaniu [2, 3]. 
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Synteza testu dynamicznego polega na budowie funkcji czasu [2, 3]: 

− wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej 

( )tfn nsw =      7) 

− wzgl�dnego momentu obrotowego 

( )tfM Mesew =      (8) 

zgodnie z przyj�tymi kryteriami podobie�stwa stanów pracy i wła�ciwo�ci silnika 

w warunkach bada� i rzeczywistego u�ytkowania. 

Synteza testu statycznego sprowadza si� do wyznaczenia [2 – 5]: 

− współrz�dnych punktów pomiarowych: 

wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej 

[ ]T

wsk2ws1wsws n,,n,n �=n          (9) 

oraz wzgl�dnego momentu obrotowego 

[ ]T

ewsk2ews1ewsews M,,M,M �=M    (10) 

− udziałów (współczynników wagowych) poszczególnych punktów w całym te�cie, 

zgodnie z którymi s� u�redniane wyniki bada� w poszczególnych punktach testu 

[ ]T

k21 u,,u,u �=u       (11) 

gdzie: k – liczba punktów testu. 

Do opracowania procedur badawczych silników autobusów miejskich konieczna 

jest analiza wyników bada� warunków pracy silników rzeczywi�cie u�ytkowanych 

w autobusach na liniach komunikacyjnych. Z do�wiadcze� wiadomo, �e warunki te 

mog� si� znacznie ró�ni� ze wzgl�du na specyfik� u�ytkowania autobusów miejskich 

od warunków silników innych pojazdów samochodowych [6 – 10]. 

2. Analiza warunków pracy silnika spalinowego w autobusie miejskim 

Badania przeprowadzono na autobusie MAN A27 solo w czasie dwóch przejaz-

dów na półkursach linii komunikacyjnej w Poznaniu, reprezentatywnej dla ruchu 

w du�ych miastach europejskich. 

W czasie jazdy rejestrowano z cz�stotliwo�ci� 1 Hz m.in.: 

− pr�dko�� obrotow� silnika, 

− sterowanie silnika, 

− przeło�enia biegów. 

W rozwa�aniach przyj�to zało�enie, �e wzgl�dny moment obrotowy jest propor-

cjonalny do sterowania silnika. Z bada� własnych autora wynika, �e dla silników 

o zapłonie samoczynnym w zastosowaniach do autobusów jest uzasadnione przyj�cie 

takiego zało�enia. 

Na rysunkach 1 – 3 przedstawiono przebiegi wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej, 

wzgl�dnego momentu obrotowego oraz wzgl�dnej mocy u�ytecznej w te�cie 1. 
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Rys. 1. Przebieg wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej w te�cie 1. 

Fig. 1. The relative engine speed in the test No 1.
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Rys. 2. Przebieg wzgl�dnego momentu obrotowego w te�cie 1. 

Fig. 2. The relative engine torqe in the test No 1.



Badania warunków pracy silnika spalinowego w czasie rzeczywistego u�ytkowania…  189

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5000 10000 15000 20000 25000

t [s]

New

Rys. 3. Przebieg wzgl�dnej mocy u�ytecznej w te�cie 1. 

Fig. 3. The relative engine effective power in the test No 1. 

Przebiegom tym odpowiadaj� statyczne stany pracy silnika w te�cie 1 dla nast�-

puj�cych warunków: 

– w całym te�cie, 

– bez uwzgl�dniania faz hamowania silnikiem, 

– bez uwzgl�dniania faz hamowania silnikiem oraz biegu jałowego. 

Statyczne stany pracy silnika we współrz�dnych: wzgl�dna pr�dko�� obrotowa – 

wzgl�dny moment obrotowy oraz wzgl�dna pr�dko�� obrotowa – wzgl�dna moc u�y-

teczna dla wymienionych warunków zostały przedstawione na rysunkach 4 – 9. Na 

wykresach zaznaczono punkty o współrz�dnych warto�ci �rednich: wzgl�dnej pr�dko-

�ci obrotowej, wzgl�dnego momentu obrotowego i wzgl�dnej mocy u�ytecznej. 
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Rys. 4. Zbiór statycznych stanów pracy silnika w te�cie 1 we współrz�dnych wzgl�dna pr�dko��

obrotowa – wzgl�dny moment obrotowy. 

Fig. 4. The set of the engine static work states in the test No 1 in the coordinates: the relative engine  

speed – the relative engine torque. 
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Rys. 5. Zbiór statycznych stanów pracy silnika w te�cie 1 we współrz�dnych wzgl�dna pr�dko��

obrotowa – wzgl�dna moc u�yteczna. 

Fig. 5. The set of the engine static work states in the test No 1 in the coordinates: the relative engine  

speed – the relative engine effective power. 
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Rys. 6. Zbiór statycznych stanów pracy silnika w te�cie 1 bez uwzgl�dniania faz hamowania silnikiem  

we współrz�dnych wzgl�dna pr�dko�� obrotowa – wzgl�dny moment obrotowy. 

Fig. 6. The set of the engine static work states in the test No 1 without the phases of a braking with  

an engine in the coordinates: the relative engine speed – the relative engine torque. 
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Rys. 7. Zbiór statycznych stanów pracy silnika w te�cie 1 bez uwzgl�dniania faz hamowania silnikiem  

we współrz�dnych wzgl�dna pr�dko�� obrotowa – wzgl�dna moc u�yteczna. 

Fig. 7. The set of the engine static work states in the test No 1 without the phases of a braking with  

an engine in the coordinates: the relative engine speed – the relative engine effective power. 
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Rys. 8. Zbiór statycznych stanów pracy silnika w te�cie 1 bez uwzgl�dniania faz hamowania silnikiem 

oraz biegu jałowego we współrz�dnych wzgl�dna pr�dko�� obrotowa – wzgl�dny moment obrotowy. 

Fig. 8. The set of the engine static work states in the test No 1 without the phases of a braking with an 

engine and an idle engine in the coordinates: the relative engine speed – the relative engine torque. 
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Rys. 9. Zbiór statycznych stanów pracy silnika w te�cie 1 bez uwzgl�dniania faz hamowania silnikiem 

oraz biegu jałowego we współrz�dnych wzgl�dna pr�dko�� obrotowa – wzgl�dna moc u�yteczna. 

Fig. 9. The set of the engine static work states in the test No 1 without the phases of a braking with an 

engine and an idle engine in the coordinates: the relative engine speed – the relative engine effective 

power. 
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Na rysunkach 10 – 13 przedstawiono dwuwymiarowe histogramy wzgl�dnej pr�d-

ko�ci obrotowej i wzgl�dnego momentu obrotowego w te�cie 1 dla rozpatrywanych 

warunków. 

Histogramy te ró�ni� si� znacznie – szczególnie du�e znaczenie ma dla tej ró�nicy 

du�y udział czasu pracy silnika na biegu jałowym w czasie u�ytkowania autobusu na 

trasie linii komunikacyjnej. 

Na rysunkach 13 – 22 zestawiono zbiorcze charakterystyki punktowe badanych 

procesów. Na rysunku 13 przedstawiono udziały stanów biegu jałowego – uA, hamo-

wania silnikiem – uB oraz zerowego momentu obrotowego – uC w te�cie 1. Na rysun-

kach 14 – 16 s� przedstawione warto�ci �rednie, na rysunkach 17 – 19 odchylenie 

standardowe, a na rysunkach 20 – 22 współczynnik zmienno�ci wzgl�dnej pr�dko�ci 

obrotowej, wzgl�dnego momentu obrotowego i wzgl�dnej mocy u�ytecznej dla roz-

patrywanych wcze�niej warunków. 

Rys. 10. Dwuwymiarowy histogram wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej i wzgl�dnego momentu obrotowego 

w te�cie 1. 

Fig. 10. The two–dimensional distribution of the relative engine speed and the relative engine torque 

in the test No 1. 
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Rys. 11. Dwuwymiarowy histogram wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej i wzgl�dnego momentu obrotowego 

w te�cie 1 bez uwzgl�dniania faz hamowania silnikiem. 

Fig. 11. The two–dimensional distribution of the relative engine speed and the relative engine torque 

in the test No 1 without the phases of a braking with an engine. 

Rys. 12. Dwuwymiarowy histogram wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej i wzgl�dnego momentu obrotowego 

w te�cie 1 bez uwzgl�dniania faz hamowania silnikiem oraz biegu jałowego. 

Fig. 12. The two–dimensional distribution of the relative engine speed and the relative engine torque 

in the test No 1 without the phases of a braking with an engine and an idle engine. 
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Rys. 13. Udziały stanów biegu jałowego, hamowania silnikiem oraz zerowego momentu obrotowego 

w te�cie 1. 

Fig. 13. The fractions of an idle engine, a braking with an engine and the engine torque equal zero in the 

test No 1. 
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Rys. 14. Warto�� �rednia wzgl�dnej pr�dko�ci 

obrotowej w te�cie 1: całkowitym oraz bez 

uwzgl�dniania hamowania silnikiem i biegu 

jałowego. 

Fig. 14. The average value of the relative engine 

speed in the test No 1: the total test and the test 

without the phases of a braking with an engine and 

an idle engine. 

Rys. 15. Warto�� �rednia wzgl�dnego momentu 

obrotowego w te�cie 1: całkowitym oraz bez 

uwzgl�dniania hamowania silnikiem i biegu 

jałowego. 

Fig. 15. The average value of the relative engine 

torque in the test No 1: the total test and the test 

without the phases of a braking with an engine and 

an idle engine. 
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Rys. 16. Warto�� �rednia wzgl�dnej mocy u�ytecznej w te�cie 1: całkowitym oraz bez uwzgl�dniania 

hamowania silnikiem i biegu jałowego. 

Fig. 14. The average value of the relative engine effective power in the test No 1: the total test and the test 

without the phases of a braking with an engine and an idle engine. 
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Rys. 17. Odchylenie standardowe wzgl�dnej 

pr�dko�ci obrotowej w te�cie 1: całkowitym oraz 

bez uwzgl�dniania hamowania silnikiem i biegu 

jałowego. 

Fig. 17. The standard deviation of the relative 

engine speed in the test No 1: the total test and the 

test without the phases of a braking with an engine 

and an idle engine. 

Rys. 18. Odchylenie standardowe wzgl�dnego 

momentu obrotowego w te�cie 1: całkowitym oraz 

bez uwzgl�dniania hamowania silnikiem i biegu 

jałowego. 

Fig. 18. The standard deviation of the relative 

engine torque in the test No 1: the total test and the 

test without the phases of a braking with an engine 

and an idle engine. 
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Rys. 19. Odchylenie standardowe wzgl�dnej mocy u�ytecznej w te�cie 1: całkowitym oraz bez 

uwzgl�dniania hamowania silnikiem i biegu jałowego. 

Fig. 19. The standard deviation of the relative engine effective power in the test No 1: the total test and 

the test without the phases of a braking with an engine and an idle engine. 
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Rys. 20. Współczynnik zmienno�ci wzgl�dnej 

pr�dko�ci obrotowej w te�cie 1: całkowitym oraz 

bez uwzgl�dniania hamowania silnikiem i biegu 

jałowego. 

Fig. 20. The variation coefficient of the relative 

engine speed in the test No 1: the total test and the 

test without the phases of a braking with an engine 

and an idle engine. 

Rys. 21. Współczynnik zmienno�ci wzgl�dnego 

momentu obrotowego w te�cie 1: całkowitym oraz 

bez uwzgl�dniania hamowania silnikiem i biegu 

jałowego. 

Fig. 21. The variation coefficient of the relative 

engine torque in the test No 1: the total test and the 

test without the phases of a braking with an engine 

and an idle engine. 
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Rys. 22. Współczynnik zmienno�ci wzgl�dnej mocy u�ytecznej w te�cie 1: całkowitym oraz bez 

uwzgl�dniania hamowania silnikiem i biegu jałowego. 

Fig. 22. The variation coefficient of the relative engine effective power in the test No 1: the total test and 

the test without the phases of a braking with an engine and an idle engine. 

Du�e warto�ci współczynnika zmienno�ci badanych procesów potwierdzaj�

znaczny wpływ stanów dynamicznych silnika w eksploatacji w autobusie na trasie  

linii komunikacyjnej na ogólne warunki pracy silnika. 

W wyniku analizy g�sto�ci prawdopodobie�stwa procesów wzgl�dnej pr�dko�ci 

obrotowej i wzgl�dnego momentu obrotowego oraz statycznych stanów pracy silnika 

w te�cie zaproponowano statyczny test badawczy, symuluj�cy stany pracy silnika 

w warunkach dynamicznych testu 1, b�d�cego wynikiem bada� empirycznych w cza-

sie eksploatacji autobusu na linii komunikacyjnej – rysunek 23. Statyczny test badaw-

czy opracowano zgodnie z zasad� podobie�stwa dwuwymiarowej g�sto�ci prawdopo-

dobie�stwa wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej i wzgl�dnego momentu obrotowego w te-

�cie eksploatacyjnym i w badaniach statycznych przy uwzgl�dnieniu udziału biegu 

jałowego w te�cie eksploatacyjnym. 
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Rys. 23. Statyczny test badawczy opracowany zgodnie z zasad� podobie�stwa dwuwymiarowej g�sto�ci 

prawdopodobie�stwa wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej i wzgl�dnego momentu obrotowego w te�cie 1 

i w badaniach statycznych (pola kół proporcjonalne do udziałów statycznych stanów w te�cie). 

Fig. 23. The static reseach test developed on the basis of a similarity of the two–dimensional distribution 

of the relative engine speed and the relative engine torque in the test No 1 and in the static research  

(the circle areas are proportional to the static fractions in the test). 

Opracowany statyczny test badawczy jest zbudowany zgodnie z kryterium podo-

bie�stwa wielko�ci determinuj�cych wła�ciwo�ci silnika w warunkach bada� i warun-

kach rzeczywistego u�ytkowania – jest to synteza testu na zasadzie apriorycznej [2, 3]. 

Wyniki bada� uzyskiwane w testach tworzonych na zasadzie apriorycznej mog� by�

w ogólno�ci niezgodne z wła�ciwo�ciami silników w warunkach rzeczywistego u�yt-

kowania, ale testy te maj� charakter powszechny w stosunku do wszystkich silników 

[2, 3]. 

Podsumowanie 

Wyniki empirycznych bada� warunków pracy silnika spalinowego w autobusie 

w czasie jazdy na linii komunikacyjnej potwierdziły du�� zmienno�� tych warunków, 

charakteryzuj�c� si� m.in. du�ym udziałem czasu pracy silnika na biegu jałowym (po-

nad 40%) oraz znacznym udziałem stanów dynamicznych, czego dowodem s� du�e 

warto�ci współczynnika zmienno�ci procesów: wzgl�dnej pr�dko�ci obrotowej, 

wzgl�dnego momentu obrotowego i wzgl�dnej mocy u�ytecznej. Mimo znacznego 

udziału stanów dynamicznych w warunkach pracy silnika w czasie rzeczywistej eks-

ploatacji celowe jest rozpatrywanie mo�liwo�ci badania silników w warunkach sta-

tycznych, odpowiadaj�cych rzeczywistym warunkom dynamicznym zgodnie z przy-

j�tymi kryteriami podobie�stwa. Celowo�� takich bada� wynika głównie z przesłanek 

praktycznych. Badania w warunkach statycznych s� du�o łatwiejsze do przeprowadze-
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nia ni� w warunkach dynamicznych, przede wszystkim ze wzgl�du na wymagania 

sprz�towe laboratoriów [1, 3 – 5]. Drugi powód, upowa�niaj�cy do rozwijania sta-

tycznych metod bada� silników do autobusów, wynika z wła�ciwo�ci tych silników 

w warunkach statycznych i dynamicznych. Wła�ciwo�ci silników o zapłonie samo-

czynnym o wtrysku bezpo�rednim s� stosunkowo mało wra�liwe na wyst�powanie 

stanów dynamicznych, cho� wpływ tych stanów na emisj� niektórych zanieczyszcze�

jest istotny, spo�ród zjawisk najbardziej dotkliwych dla �rodowiska – szczególnie na 

emisje cz�stek stałych [2, 4, 5]. 

Wyniki planowanych bada� hamownianych silnika w warunkach opracowanego 

testu statycznego oraz w warunkach dynamicznych, odpowiadaj�cych warunkom 

pracy silnika w rzeczywistej eksploatacji, zgodnie z zasad� wiernej symulacji  

w dziedzinie czasu, b�d� stanowiły weryfikacj� zaproponowanej metody badawczej 

silników autobusów komunikacji miejskiej. 
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Research of internal combustion engine conditions in a real operation 
in a city bus 

S u m m a r y 

In the paper are presented research results of engine conditions in a real operation in a city bus. Re-

search were carried out on a city bus operation in Poznan. The processes of the engine speed and the en-

gine torque were recorded. On the research result ground were the static states of the engine analysed. On 

the analysis result ground were worked out the conditions of engine research for the pollution emission 

and the fuel consumption. 


