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Znajomo�� rozkładu temperatury tłoka jako jednego z najwa�niejszych elementów silnika 

spalinowego jest bardzo istotna. Mo�na go uzyska�, mi�dzy innymi, na drodze eksperymentalnej.  

Pole temperatur tłoka, ze wzgl�du na warunki jego pracy jest bardzo zró�nicowane. W warunkach 

ustalonej pracy silnika temperatura maksymalna tłoka si�ga 670K od strony komory spalania  

i spada a� do 390K od strony skrzyni korbowej. Poniewa� pomiar temperatury tłoka jest dokony-

wany w ograniczonej liczbie punktów pomiarowych, w których temperatura nie musi osi�ga�
warto�ci ekstremalnych, otrzymuje si� przybli�ony obraz rozkładu temperatur i jej gradientów. 

Dobór aparatury badawczej, jak równie� sposobu przekazywania sygnału jest niezwykle wa�ny 

do precyzyjnego wykonania pomiarów. W artykule tym przedstawiono rodzaje czujników pomia-

rowych, które stosowane s� w do�wiadczalnym wyznaczaniu temperatury tłoka. Nale�� do nich: 

termopary, termistory, pirometry i inne czujniki pomiarowe. W drugiej cz��ci opisano sposoby 

(mo�liwo�ci) wyprowadzenia sygnału pomiarowego na zewn�trz silnika, z podziałem na mecha-

niczne (ci�głe i stykowe) i telemetryczne. 

1. Wprowadzenie 

Tłok jest jednym z najwa�niejszych elementów silnika spalinowego, a to ze 

wzgl�du na szeroko�� zada�, jakie ma on do spełnienia, szczególnie w silniku 

o zapłonie samoczynnym. Najwa�niejsze z tych zada� wynikaj� z oceny: 

• wpływu na przebieg samozapłonu i spalania, gdy� tłok stanowi doln� po-

wierzchni� komory spalania i temperatura jego denka wpływa na te zjawiska; 

• wpływu zarówno na przebieg samozapłonu, jak i przebieg dalszego wła�ciwe-

go spalania w komorze spalania umieszczonej w denku tłoka, co sprzyja wy-

st�powaniu zawirowania; 

• wpływu na prawidłowe prowadzenie pier�cieni tłokowych, co wymaga odpo-

wiednich, a wi�c nie za wysokich temperatur w rowkach pier�cieniowych tło-

ka. 

Spełnienie tych najwa�niejszych, jak i innych jeszcze dodatkowych zada�, które 

zagwarantowa� musi tłok, wymaga znajomo�ci rozkładu temperatury w całej obj�to�ci 

tłoka. Taki rozkład mo�na uzyska� b�d� na drodze eksperymentalnej, zabudowuj�c  

w tłoku odpowiednie czujniki pomiarowe temperatury i wyprowadzaj�c z nich na 

zewn�trz silnika sygnał pomiarowy, b�d� na drodze teoretycznej, opracowuj�c model 
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fizyczny i matematyczny przepływu ciepła przez tłok. Obie te metody maj� swoje 

zalety i wady. 

I tak: metoda eksperymentalna dla uzyskania rozkładu temperatury w całej obj�to-

�ci tłoka wymaga umieszczenia w tłoku znacznej liczby czujników, co bardzo zakłóci-

łoby rzeczywisty rozkład temperatury, a wi�c mo�na by otrzyma� w miar� dokładny 

pomiar, dalekiego od rzeczywisto�ci, bo zakłóconego du�� ilo�ci� czujników, rozkła-

du temperatury. Ponadto w metodzie tej istniej� znaczne trudno�ci z wyprowadzeniem 

sygnału pomiarowego z poruszaj�cych si� wraz z tłokiem czujników na zewn�trz sil-

nika, szczególnie w małych i szybkoobrotowych silnikach. 

Z kolei drog� modelowania mo�na otrzyma�, dalece szczegółowy, rozkład tempe-

ratury w tłoku, bez gwarancji jednak czy i o ile obliczone warto�ci temperatury odbie-

gaj� od rzeczywistych temperatur. 

Wydaje si�, �e najbardziej racjonaln� metod� wyznaczania pola temperatury  

w tłoku byłaby metoda modelowania, z mo�liwo�ci� weryfikacji eksperymentalnej  

co najmniej, dla jednego punktu. T� metod� przyj�to do dalszych prac prowadzonych 

w Instytucie Pojazdów PŁ – st�d w artykule tym opisano mo�liwe do zastosowania 

czujniki temperatury oraz metody umo�liwiaj�ce wyprowadzenie sygnału z czujników 

na zewn�trz silnika.

2. Czujniki pomiarowe temperatury 

2.1. Wymagania 

Czujniki do pomiaru temperatury tłoka powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

• posiada� minimalne rozmiary, aby nie zakłóca� pola temperatur, 

• da� si� łatwo mocowa�, 
• mie� stosunkowo niewielk� mas�, aby nie powodowa� powstawania du�ych 

sił bezwładno�ci. 

Pole temperatur tłoka ze wzgl�du na warunki jego pracy jest bardzo zró�nicowane. 

W warunkach ustalonej pracy silnika temperatura maksymalna tłoka si�ga 670 K od 

strony komory spalania i spada a� do 390 K od strony skrzyni korbowej. W zwi�zku  

z tym bardzo istotny jest punkt pomiaru temperatury (mocowania czujnika). Poniewa�
pomiar temperatury tłoka jest dokonywany w ograniczonej liczbie punktów pomiaro-

wych, w których temperatura nie musi osi�ga� warto�ci ekstremalnych, otrzymuje si�
przybli�ony obraz rozkładu temperatur i jej gradientów. 

Czujniki pomiaru temperatury tłoka mo�emy podzieli� na cztery grupy: 

1) termopary, 

2) termistory, 

3) pirometry, 

4) inne (próbki topliwe, próbki hartowane, zmiany defektów sieci krystalicznej 

próbki oraz pokrycia termoczułe). 
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2.2. Termopary 

Termopara [5] (termoogniwo, termoelement, ogniwo termoelektryczne) to czujnik 

temperatury wykorzystuj�cy zjawisko Seebecka (rys. 1). Składa si� z dwóch ró�nych 

metali (drucików), spojonych na jednym ko�cu (strona pomiarowa). Pod wpływem 

ró�nicy temperatury, na ko�cach niepoł�czonych (zimnych),  powstaje siła elektromo-

toryczna, zwana w tym przypadku sił� termoelektryczn�, proporcjonalna do ró�nicy 

temperatur pomi�dzy temperatur� spoiny pomiarowej, a temperatur� spoin odniesienia 

(zimnych, wolnych ko�ców). Spoina pomiarowa mo�e znajdowa� si� w obudowie, 

któr� nast�pnie instalujemy w miejscu pomiaru temperatury. Termopary odznaczaj�
si� du�� niezawodno�ci� i dokładno�ci�, co pozwala na ich zastosowanie w ró�nych 

warunkach. 

Rys. 1. Schemat termopary [5]. 

Fig. 1. Termoelement diagram [5]. 

Materiały wykorzystywane do budowy termoelementów powinny w miar� mo�li-
wo�ci, posiada�: 

• wysok� temperatur� topnienia,  

• du�� odporno�� na czynniki zewn�trzne,  

• wysok� temperatur� pracy ci�głej,  

• mały współczynnik cieplny rezystancji,  

• niezmienno�� parametrów w czasie.  

Aby powstaj�ca siła termoelektryczna była jak najwi�ksza materiały stosowane  

do budowy termopar dobiera si� w odpowiednie pary. Wykorzystuje si� zarówno ma-

teriały szlachetne:  

• platyna i platynorod,  

• wolfram i molibden  

jak i nieszlachetne:  

• �elazo i mied�-nikiel,  

• mied� i mied�-nikiel,  

• nikiel i chrom,  

• nikiel i aluminium.  

12,2 mV 

nikiel-chrom 

nikiel-aluminium 

300°C 



G. Mitukiewicz, J. Sygniewicz 334

Nat��enie pr�du I płyn�cego przez termopar� jest okre�lone prawem Ohma: 

zw RR
I

−

=
ε

                                                      (1) 

gdzie: 

�  – siła termoelektryczna termoogniwa, 

Rw  – opór wewn�trzny (styku), 

Rz  – opór zewn�trzny przewodów ł�cz�cych dwa miejsca styków. 

Poniewa� warto�� oporu Rw jest bardzo mała mo�emy j� pomin��, a warto�� opo-

ru zewn�trznego  Rz jest stała, nat��enie pr�du jest w przybli�eniu proporcjonalne do 

siły termoelektrycznej termoogniwa. Warto�� siły termoelektrycznej jest okre�lona 

przez rodzaj stykaj�cych si� metali i temperatury T1 i  T2 miejsc styków i wyra�a si�
wzorem: 

)( 12 TTK −=ε                                                     (2) 

gdzie K jest współczynnikiem proporcjonalno�ci zale�nym od rodzaju metali. 

Ostatecznie otrzymujemy: 

zR
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I
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Zaletami termopar s�:  
• niewielkie rozmiary,  

• niska pojemno�� cieplna,  

• mała bezwładno�� czasowa, 

• szeroki zakres pomiarowy przy do�� dobrej liniowo�ci,  

• prostota i niskie koszty wykonania,  

• du�a niezawodno��. 

2.3. Termistory 

Termistor [5] (rys. 2) to opornik półprzewodnikowy, którego rezystancja (opór) 

zale�y od temperatury. Wykonuje si� go z tlenków: manganu, niklu, kobaltu, miedzi, 

glinu, wanadu i litu. Od rodzaju i proporcji u�ytych tlenków zale�� wła�ciwo�ci termi-

stora. 
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Rys. 2. Przykładowe rozmiary termistorów [5]. 

Fig. 2. Examples of thermistor size [5]. 

Rodzaje termistorów 

• NTC – o ujemnym współczynniku temperaturowym (ang. negative temperatu-

re coefficient) – wzrost temperatury powoduje zmniejszanie si� rezystancji;  

• PTC – o dodatnim współczynniku temperaturowym (ang. positive temperature 

coefficient), tak zwany pozystor – wzrost temperatury powoduje wzrost rezy-

stancji;  

• CTR – o skokowej zmianie rezystancji – wzrost temperatury, powy�ej okre-

�lonej warto�ci, powoduje gwałtowny wzrost rezystancji (bezpieczniki polime-

rowe) 

Podstawowe parametry termistorów to:  

• R – rezystancja nominalna (znormalizowana), podawana jest zazwyczaj  

w temperaturze 25°C jako R25,  

• TWR – Temperaturowy Współczynnik Rezystancji (dla termistorów typu CTR 

podaje si� temperatur� krytyczn�),  
• P – dopuszczalna moc,  

• B – stała materiałowa [wyra�ona zwykle w kK – kiloKelwinach], 

• tolerancja, w zale�no�ci od rodzaju wykonania termistora.  

Dla termistorów (z wyj�tkiem typu CTR) w przypadku niezbyt du�ych ró�nic 

temperatur zale�no�� rezystancji od temperatury mo�na uzna� za liniow� i wyrazi�
wzorem: 

R = R0 * [1 + a * (T − T0)]                                        (4) 

gdzie: 

R  – rezystancja termistora w temperaturze T,  

R0 – rezystancja w temperaturze odniesienia T0,  

a   – główny współczynnik temperaturowy termistora.  
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Dla termistorów PTC współczynnik a jest wi�kszy od zera, a dla NTC mniejszy  

od zera. 

Zmiana temperatury wewn�trznej termistora, a tym samym i jego rezystancji mo�e 

by� powodowana zmian� temperatury otoczenia lub te� zmian� nat��enia pr�du pły-

n�cego przez termistor (wydzielanej mocy elektrycznej). 

Temperatura termistora zale�y od wydzielanej w nim mocy zgodnie z zale�no�ci�: 

T = K * PT + Ta                                                (5)

gdzie:  

T  – temperatura termistora,  

Ta – temperatura otoczenia,  

PT – moc wydzielana w termistorze,  

K – opór cieplny liczony w [K/W].  

Termistory wykorzystywane s� szeroko w elektronice jako: 

• czujniki temperatury (KTY), w układach kompensuj�cych zmiany parametrów 

obwodów przy zmianie temperatury, w układach zapobiegaj�cych nadmier-

nemu wzrostowi pr�du i do pomiarów temperatury,  

• elementy kompensuj�ce zmian� oporno�ci innych elementów elektronicznych, 

np. we wzmacniaczach i generatorach bardzo niskich cz�stotliwo�ci, 

• ograniczniki nat��enia pr�du (bezpieczniki elektroniczne) – termistory typu 

(CTR), np. w układach akumulatorów telefonów, zapobiegaj�c uszkodzeniu 

akumulatorów w wyniku zwarcia lub zbyt szybkiego ładowania, 

• czujniki tlenu. 

Zaletami termistorów s�:  
• niewielkie rozmiary,  

• mo�liwo�� formowania wła�ciwie w dowolny kształt, 

• niska pojemno�� cieplna,  

• mała bezwładno�� czasowa,  

• du�a niezawodno��.

2.4. Pirometry 

Pirometr [6] to przyrz�d pomiarowy do bezdotykowego pomiaru temperatury. Je-

go działanie opiera si� na analizie promieniowania cieplnego emitowanego przez ba-

dane ciała. 

Wszystkie ciała o temperaturze wy�szej od temperatury zera bezwzgl�dnego emi-

tuj� promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce, zwanej promieniowaniem 

ciała doskonale czarnego. 

Według prawa Stefana-Boltzmanna nat��enie promieniowania ciała doskonale 

czarnego wynosi: 



O mo�liwo�ci pomiaru temperatur tłoka 337

4)
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(
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CE cc ⋅=                                                  (6) 

gdzie: cC  – stała promieniowania ciała doskonale czarnego. 

Je�li dwa ciała czarne o ró�nych temperaturach bezwzgl�dnych 1T  i 2T  wymienia-

j� mi�dzy sob� energi� przez promieniowanie, to ilo�� wymienionej energii odniesio-

na do jednostki czasu i powierzchni wyniesie: 
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                                      (7) 

Oznaczaj�c przez 1T  temperatur� ciała, któr� nale�y przez pomiar okre�li�, a przez  

2T  temperatur� absorbera pirometru mo�na powiedzie�, �e 2T  ustali si�, je�li ilo��

energii wymienianej mi�dzy ciałem promieniuj�cym a absorberem-czujnikiem,  

w absorberze zostanie zamieniona na ciepło i odprowadzona do otoczenia w my�l 
zale�no�ci: 

)( 02 TTFaQ ab −⋅⋅=                                             (8) 

gdzie: a – współczynnik wymiany ciepła mi�dzy czujnikiem a otoczeniem;  

abF  – powierzchnia czujnika (absorbera). 

Z porównania wielko�ci wyra�onych przez powy�ej przedstawioneh wzory i po 

wprowadzeniu współczynnika koryguj�cego A otrzyma si� zale�no��

4
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⋅
⋅=                                (9) 

z której wynika, �e dla okre�lonego pirometru optycznego przez wywzorcowanie 

mo�na odpowiednim wielko�ciom 2T  przyporz�dkowa� okre�lone warto�ci 1T . 
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Rozró�nia si� pirometry:  

• całkowitego promieniowania (odbły�nik skupia promieniowanie ciała  

na termoelemencie poł�czonym z przyrz�dem pomiarowym, wyskalowanym 

w stopniach Celsjusza), 

Rys. 3. Schemat pirometru optycznego całkowitego promieniowania: 1 – obiektyw, 2 – przesłona,  

3 – spoina pomiarowa termoelementu, 4 – szkło przydymione, 5 – okular, 6 – przesłona, 7 – obserwator, 

8 – miliwoltomierz [6]. 

Fig. 3. Diagram of the whole emission optical pyrometer: 1 – lens, 2 – diaphragm,  

3 – measurement point, 4 – smog glass, 5 – lens, 6 – diaphragm, 7 – observer,  

8 – milivolt-meter [6]. 

• cz��ciowego promieniowania - pirometr optyczny, rys. 4 (porównanie jasno�ci 

powierzchni ciała z jasno�ci� wzorca - zwykle roz�arzonego włókna �arówki)

stosowane do pomiaru temperatur powy�ej 600°C.  

Rys. 4. Schemat pirometru optycznego cz��ciowego promieniowania: 1 – obiektyw, 2 – przesłona (szkło 

przydymione), 3 – �arz�cy si� drucik, 4 – filtr kolorowy, 5 – okular, 6 – przesłona, 7 – obserwator,  

8 – miernik pr�du, R – opór regulacyjny, E – �ródło pr�du [6]. 

Fig. 4. Diagram of a partial emission optical pyrometer: 1 – lens, 2 – diaphragm (smog glass),  

3 – hot wire, 4 – colour filter, 5 – lens, 6 - diaphragm, 7 – observer,  

8 – amperometer. R – resistance control, E – current source [6]. 
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Do zalet pirometrów nale�y zaliczy�: 
• szeroki zakres pomiarowy 100÷2000ºC, 

• du�a dokładno��,  
• wysoka cz�stotliwo�� próbkowania, 

• mo�liwo�� zastosowania w układach automatycznych. 

Niestety pirometry s� trudne do zastosowania w przypadku wyznaczania tempera-

tury tłoka ze wzgl�du na sposób dokonywania pomiaru, jak i swoje rozmiary.  

2.5. Inne czujniki pomiarowe 

Trzeci� grup� czujników pomiarowych stanowi�: próbki topliwe, próbki hartowa-

ne oraz metoda zmiany defektów sieci krystalicznej próbki i pokrycia termoczułe.  

Próbki topliwe [1] wykonywane s� ze stopów eutektycznych o �ci�le okre�lonej 

temperaturze topnienia w postaci cienko�ciennych kubków aluminiowych, np. o wy-

miarach: �rednica 1,5 mm, długo�� 2,5 mm, wypełnionych stopem. Tak przygotowane 

próbki umieszcza si� w specjalnie przygotowanych otworach w miejscach pomiaro-

wych tłoka i mocuje za pomoc� rozwalcowania kraw�dzi otworu. W celu pokrycia 

całego przewidywanego zakresu pomiarowego oraz dla zwi�kszenia dokładno�ci po-

miaru w ka�dym miejscu pomiarowym umieszcza si� obok siebie, 3÷5 próbek topli-

wych, z przedziałami topnienia stopu pomi�dzy s�siednimi próbkami 4÷11°C. Jako 

warto�� temperatury zmierzonej przyjmuje si� �redni� temperatur� dwóch s�siednich 

próbek szeregu, w których w jednej nast�piło a w drugiej nie wyst�piło topnienie sto-

pu. Dokładno�� pomiarów uzyskiwanych t� metod� osi�ga warto�� rz�du ±10°.  

Próbki hartowane [1] wykonywane s� w postaci wkr�tów (np. M5x5) wykony-

wanych z jednego pr�ta jednorodnego materiału (np. stali narz�dziowej N8) o znanej 

dokładnie krzywej odpuszczania. Mierzona temperatura jest temperatur� odpuszczania 

próbki odczytan� na podstawie pomiarów twardo�ci, po demonta�u silnika. Czas pró-

by na silniku powinien by� zawsze jednakowy i równy czasowi odpuszczania próbki. 

Czas pracy silnika niezb�dny do wytworzenia trwałych i wyra�nych zmian twardo�ci 

próbki jest stosunkowo długi i wynosi około 1 godziny, co nale�y zaliczy� do istot-

nych wad tej metody. Dokładno�� pomiarów uzyskiwanych t� metod� osi�ga warto��
rz�du ±5°. 

Metoda zmian defektów sieci krystalicznej [1] polega na umieszczeniu w miej-

scach pomiaru temperatury niewielkiej ilo�ci (ok. 1 mg) napromieniowanego neutro-

nami proszku polikrystalicznego, np. diamentowego. Pod działaniem strumienia neu-

tronów pojawiaj� si� defekty siatki krystalicznej zale�ne od temperatury. Dokładno��
tej metody nie jest wi�ksza od poprzedniej, lecz do pomiaru stałej sieci krystalicznej 

potrzebna jest wielokrotnie dro�sza aparatura ni� do pomiaru twardo�ci próbki harto-

wanej. 

Metoda pokry� termoczułych [1] polega na zastosowaniu specjalnych farb ter-

moczułych odpornych na działanie olei. Pomimo do�� du�ej dokładno�ci okre�lania 

temperatury zmiany barwy przedziały zmian temperatury poszczególnych warstw s�
stosunkowo du�e, co powoduje do�� mał� dokładno�� pomiarów. Do głównych zalet 
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pomiaru temperatury za pomoc� farb termoczułych nale�y zaliczy� mo�liwo�� uzy-

skiwania izoterm na powierzchni tłoka. Wadami s� tak jak i we wszystkich  poprzed-

nio omówionych metodach: wyznaczanie temperatury maksymalnej wyst�puj�cej 

podczas danego eksperymentu, jednorazowy charakter pomiarów, otrzymywanie wy-

ników dopiero po demonta�u silnika. 

Wszystkie, nale��ce do tej grupy, „czujniki pomiarowe” charakteryzuj� si� prosto-

t� budowy, ale posiadaj� szereg wad, takich jak: 

• otrzymywanie wyników dopiero po demonta�u silnika, 

• jednorazowy charakter pomiarów, 

• du�a pracochłonno��. 

3. Systemy przekazywania sygnału 

3.1. Wymagania 

Przekazywanie sygnału pomiarowego od czujnika zamocowanego w tłoku pracu-

j�cego silnika bezpo�rednio do miernika nie jest rzecz� łatw�. Napotykamy po drodze 

na wiele trudno�ci.  

Systemy przekazywania sygnału mo�na podzieli� na [7]: 

• mechaniczne, 

• telemetryczne. 

Dalej systemy mechaniczne mo�na podzieli� na: 

• ci�głe, 

• stykowe. 

3.2. Mechaniczne systemy ci�głego przekazywania sygnału 

W mechanicznych systemach ci�głego przekazywania sygnału do transmisji wy-

korzystuje si� przewody elastyczne. Trwało�� tego urz�dzenia jest jednak niewielka 

[1]. Podczas pracy silnika przewody przeginaj� si�. Wraz ze wzrostem pr�dko�ci ob-

rotowej silnika ro�nie cz�stotliwo�� przeginania przewodów oraz wzrost sił bezwład-

no�ci, co jest przyczyn� przerywania przewodów ju� po kilku minutach w silnikach 

szybkoobrotowych. Aby zwi�kszy� �ywotno�� przewodów, stosuje si� specjalne me-

chanizmy przegubowe.  

Urz�dzenia z wahaczem (rys. 5) składaj� si� z układu d�wigni (ł�cznika i waha-

cza), który ł�czy korpus silnika z łbem korbowym korbowodu lub ze sworzniem tło-

kowym. Do d�wigni przymocowany jest przewód wyprowadzaj�cy sygnał z czujnika 

poza silnik. 



O mo�liwo�ci pomiaru temperatur tłoka 341

Rys. 5. Przykłady mechanizmów przegubowych do prowadzenia przewodów ł�czeniowych ta�mowych 

od tłoka silnika spalinowego do korpusu [1]: 

a) –  silnik MWM  Typ AKD 312Z max. 2000obr/min, 

b) –  silnik MWM  Typ AKD 312Z max. 6000obr/min, 

c) –  silnik Ford 1,7 l V4 max. 5000 obr/min,  

d) –  stosowane przez Furuham� i Enomoto max. 6000 obr/min. 

Fig. 5. Examples of joint mechanisms leading the wires from piston to the engine body [1]: 

a) – MWM engine Type AKD 312Z max. 2000 rpm/min, 

b) – MWM engine Type AKD 312Z max. 6000 rpm/min, 

c) – Ford 1,7 l V4 engine max. 5000 rpm/min, 

d) – Used by Furuhama i Enomoto max. 6000 rpm/min. 

Dzi�ki zastosowaniu mechanizmów przegubowych udało si� przeprowadzi� po-

miary temperatury tłoka, a� do 6000 obr/min i osi�gn�� �ywotno�� urz�dze� rz�du 

kilku do kilkunastu godzin. 

Przewodow� metod� przekazywania sygnału przy wykorzystaniu mechanizmu 

przegubowego zastosowano w Politechnice Łódzkiej [4]. Po bardzo wielu próbach 

skonstruowano i wykonano urz�dzenie przedstawione na rysunku 6, które zapewniało 
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najwi�ksz� trwało�� przewodów, gdy� były one sztywno mocowane do poszczegól-

nych elementów urz�dzenia, a swobodne tylko na bardzo krótkich odcinkach w okoli-

cach przegubów.  

Rys.6. Urz�dzenie prowadz�ce wi�zk� przewodów 

z przetworników umieszczonych w tłoku  na 

zewn�trz silnika 115C [4]: 

(1 – przetworniki, 2 – płytka, 3 – rurka-wahacz,  

4 – blachy mocuj�ce przegub do korbowodu,  

5 – przegub kulisty, 6 – skrzynka, 7 – wziernik,  

8 – układ ł�czników) [6]. 

Fig. 6. The mechanism which leads the wires  

from piston to the engine body 115C [4]: 

(1 – sensors, 2 – plate, 3 – pipe, 4 – joints,  

5 – spherical joint, 6 – box, 7 – view-finder,  

8 – joints system) 

Rys.7. Sposób przekazywania sygnału z termopar 

opracowany na Politechnice Lubelskiej [2]. 

Fig 7. The way of signal transmission used at the 

Technical University of Lublin [2]. 

W Politechnice Lubelskiej [2] do transmisji sygnału opracowano metod� przewo-

dow� z wykorzystaniem elastycznej ta�my ł�cz�cej (rys. 7). Niestety wytrzymało��
ta�my ogranicza jej stosowanie do pr�dko�ci obrotowej silnika do 1500 obr/min, przy 

której mo�e on pracowa� kilka minut. 
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3.3. Mechaniczne systemy kontaktowego przekazywania sygnału 

Ze wzgl�du na rodzaj zastosowanego urz�dzenia kontaktowego mechaniczne, sty-

kowe metody przekazywania sygnału mo�emy podzieli� na [1]: 

1) styki �lizgowe, 

2) styki zderzakowe, 

3) styki no�owe. 

Aby zapewni� wystarczaj�c� do wykonania pomiarów trwało�� urz�dzenia prze-

kazuj�cego sygnał pomiarowy od termoelementów do przewodów nieruchomych, 

stosuje si� np. styki �lizgowe o kontakcie ci�głym. Schemat tego urz�dzenia przed-

stawiono na rysunku 8. 

Rys. 8.  Zespół �lizgowy o kontakcie ci�głym  [1]: 

1 –cz��� prowadz�ca tłoka, 2 – przewód termoelementu, 3 – wykładzina ze srebra, 4 – tulejka nurni-

ka kontaktowego, 5 – przewód ł�czeniowy, 6 – nurnik kontaktowy, 7 – obejma prowadz�ca,  

8 – płytka kontaktowa. 

Fig 8. Sliding unit with continuous contact [1]: 

1 – the leading piston part, 2 – thermoelements wire, 3 – silver plate, 4 – sleeve of contact element,  

5 – connecting wire, 6 – contact element, 7 – leading sleeve,  

8 – contact plate.  

Od wewn�trznej strony cz��ci prowadz�cej tłoka (1) do piasty sworznia umoco-

wana jest płytka kontaktowa z materiału izolacyjnego z naklejonymi na niej dwoma 

paskami srebra, które słu�� jako styki �lizgowe dla nurników kontaktowych. Podczas 

ruchu tłoka zwi�zana z nim płytka kontaktowa (8) �lizga si� po wierzchołku nurnika 

kontaktowego (6) dociskanego olejem. Tulejki nurników kontaktowych znajduj� si�  
w obejmie zamocowanej nieruchomo w dolnej cz��ci bloku cylindrowego. Je�eli kon-

strukcja silnika na to pozwala, na obwodzie tłoka mo�na umie�ci� kilka zespołów 

kontaktowych. Nurniki kontaktowe dociskane s� do pasków płytki pod wpływem 
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ci�nienia oleju tylko w czasie przeprowadzania pomiarów temperatury, co wydłu�a 

�ywotno�� zespołu �lizgowego.  

Kolejnym rozwi�zaniem urz�dzenia kontaktowego jest styk zderzakowy. Zderza-

kowy zespół kontaktowy [1] ma styki zamocowane nieruchomo wzgl�dem tłoka  

w płaszczy�nie prostopadłej do osi tłoka oraz spr��ynowane zderzaki zamocowane do 

tulei cylindrowej (rys. 9). Układy pomiarowe ze stykami zderzakowymi były stoso-

wane w pocz�tkowych latach pomiarów temperatury tłoków za pomoc� termoelemen-

tów. Do zalet tego układu nale�y zaliczy� mo�liwo�� przenoszenia sygnałów ze sto-

sunkowo du�ej liczby punktów pomiarowych. Aby unikn�� tworzenia si� dodatko-

wych napi�� termoelektrycznych na stykach, kołki kontaktowe wykonane s� z tych 

samych materiałów, co termoelektrody. Na skutek drga� spr��yn dociskowych poja-

wia si� skłonno�� do odskakiwania kołków kontaktowych, co istotnie skraca czas 

styku. Jednak przy niewielkich pr�dko�ciach obrotowych (np. do 1800 obr/min) układ 

zderzakowy mo�e by� efektywnie wykorzystywany.  

Rys. 9. Konstrukcja kontaktowego zespołu zderzakowego [1]: 

1 – tłok, 2 – tuleja cylindrowa, 3 – płytka dociskowa, 4 – styk, 5 – płytka mocuj�ca, 6 – zespół zde-

rzakowy, 7 – pier�cie� mocuj�cy, 8 – płytka tekstolitowa 

Fig. 9. Bumper unit diagram [1]: 

1 – piston, 2 – cylinder sleeve, 3 – briding  plate, 4 – contact, 5 – fixing plate, 6 – bumper unit,  

7 – fixing ring, 8 – textolit plate. 

W układzie wykorzystuj�cym styki no�owe (rys. 10) do tłoka zamocowane s� kli-

nowate elementy z materiałów termoelektrycznych o kształcie przekroju no�a. W mia-

r� zbli�ania si� tłoka do DMP elementy no�owe zagł�biaj� si� w nieruchome zaciski 

umieszczone mi�dzy spr��ynami dociskowymi. Gdy nie ma potrzeby wykonywania 

pomiarów, zaciski spr��ynowe mog� by� w ten sposób przestawiane, �e nie stykaj� si�
z elementami no�owymi. W ten sposób zmniejsza si� zu�ycie zespołu kontaktowego. 
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Rys. 10. Rozwi�zania konstrukcyjne układów stykowych: a)  styk zderzakowy, b)  styk no�owy,  

c) styk �lizgowy zastosowany przez wytwórnie Daimler-Benz [1]. 

Fig. 10. Examples of contact unit constructions: a) bumper joint, b) knife joint, 

c) sliding joint used by Daimler-Benz [1]. 

W przewodowych pomiarach temperatury tłoków za pomoc� termoelementów naj-

lepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu styków �lizgowych. Rozwi�zania kon-

strukcyjne styków �lizgowych stosowanych przez wytwórnie Daimler-Benz podano na 

rysunku 10.c [1].  

U dołu cz��ci prowadz�cej tłoka zamocowany jest, odizolowany od niego, zespół 

�lizgaczy. Rozwi�zanie konstrukcyjne tego zespołu zale�y od wielko�ci i konstrukcji 

tłoka oraz od liczby termoelementów zabudowanych w tłoku. Zespół zbieraj�cy, który 

jest cz��ci� obwodu nieruchomego, zamocowany jest w małych silnikach do bloku 

cylindrowego, a w du�ych silnikach do tulei cylindrowej. Ka�dy element zespołu po-

miarowego składa si� z kołka kontaktowego, zespołu spr��yn oraz urz�dzenia wył�-
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czaj�cego. Kołki kontaktowe wykonane s� z odpowiednich materiałów termoelek-

trycznych. Do dociskania kołka pomiarowego wykorzystuje si� dwie spr��yny: kon-

taktow� i dociskow�. Spr��yna kontaktowa wykonana jest z materiału termoelek-

trycznego i jest przeznaczona do przekazywania sygnału pomiarowego. Jest ona od-

izolowana od spr��yny dociskowej wykonanej ze stali narz�dziowej i przeznaczonej 

do wytwarzania odpowiedniego nacisku na kołek kontaktowy.  

3.4. Telemetryczne systemy przekazywania sygnału 

Wydawałoby si�, �e do przekazywania sygnału z tłoka najlepiej nadaj� si� metody 

telemetryczne [7]. W metodzie telemetrycznej głównym problemem jest dobór odpo-

wiedniej baterii. Najcz��ciej stosowane baterie ogniw rt�ciowych maj� w temperatu-

rze 30°C pojemno�� rz�du 500 mAh. Jednak dla warunków pracy w silniku ta wiel-

ko�� jest znacznie mniejsza i wynosi 250 mAh. Pozwala to na ok. 50 h pracy nadajni-

ka. 

Posiadaj� one nast�puj�ce zalety: 

• łatwy do zrealizowania ci�gły pomiar w wielu punktach pomiarowych, 

• brak przewodów wyprowadzaj�cych sygnał poza silnik, 

• w stosunkowo małym stopniu wpływaj� na przebieg wielko�ci mierzonej, 

• mog� by� zastosowane przy pomiarach ka�dej wielko�ci. 

Niestety metody telemetryczne posiadaj� tak�e wady takie jak: 

• wra�liwo�� obecnie wytwarzanych elementów elektronicznych na wysok�
temperatur�, przyspieszenia i drgania, co jest główn� przeszkod� w stosowaniu 

metod telemetrycznych przy du�ych pr�dko�ciach obrotowych silnika, 

• mała moc nadajnika spowodowana mał� moc� baterii zasilaj�cej (przy ich 

niewielkich rozmiarach), co utrudnia odizolowanie sygnału pomiarowego od 

szumów zewn�trznych, 

• stosunkowo du�e wymiary i masa cz��ci nadawczej utrudniaj� umieszczenie 

nadajnika szczególnie w tłokach o �rednicy do 100 mm. 

Telemetryczne przekazywanie wykorzystywał m.in. Young [3], który prowadził 

swoje badania przy pr�dko�ci obrotowej silnika wynosz�cej 3000obr/min, a taka 

pr�dko�� wywołuje przyspieszenie tłoka rz�du 500 g. W zwi�zku z tym nie mógł  

on umie�ci� baterii w tłoku silnika, poniewa� wtedy baterie b�d�ce pod działaniem tak 

du�ych przyspiesze� miałyby bardzo mał� pojemno��. Nadajnik u Young’a posiadał 

cz�stotliwo�� nadawcz� 86 MHz.  

Do poł�czenia nadajnika umieszczonego na korbowodzie z bateri� znajduj�c� si�
na stopie korbowodu zastosowano kontakt, który ł�czył si� na stałe przy skr�caniu 

stopy korbowodu z korbowodem w czasie monta�u (rys. 11).  
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Rys. 11. Urz�dzenie nadawcze Younga [3]. 

Fig. 11. Young’s radio transmiter [3]. 

4. Podsumowanie 

Pomiar temperatury ruchomych cz��ci silnika, a zwłaszcza tłoka jest bardzo trud-

ny. Zarówno dobór czujników pomiarowych a przede wszystkim sposób przekazywa-

nia sygnału s� niezwykle istotne do precyzyjnego wykonania pomiarów. Nale�y do-

kładnie rozpatrze� stosunek nakładu pracy, któr� nale�ałoby wykona� i ceny aparatury 

do dokładno�ci otrzymywanych wyników. Na podstawie rozwa�a� przedstawionych 

tu opisów układów pomiarowych do dalszych bada� postanowiono wykorzysta� układ 

z mechaniczn� ci�gł� metod� przekazywania sygnału z termopar, który jest mo�liwy 

do realizacji w warunkach laboratoryjnych Instytutu Pojazdów Politechniki Łódzkiej. 
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Possibilities of piston temperature measurements 

S u m m a r y 

Estimation of temperature distribution of piston, one of the most important parts of the internal com-

bustion engine is of fundamental importance. It can be done in an experimental way. Piston temperature

depends on the engine operation conditions and varies significantly. At the stationary conditions, piston 

temperature reaches 670K on the combustion chamber side and drops down to 390K on the inner side of 

piston body. Because the measurement of piston temperature is done in limited measurement points, we 

get only an approximate field of temperature distribution and its gradients. Selection of research equip-

ment and the way of signal transmission are very important to get the right results. The paper describes 

types of measurement sensors, which can be used to determine the piston temperature in an experimental 

way: termoelements, thermistors, pyrometers and others. In the second part, transmission of measurement 

signal outside the engine is shown. There are described mechanical (continuous and periodical) and 

telemetrical methods.  


