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S t r e s z c z e n i e  

Przebieg momentu obrotowego przekazywanego z silnika spalinowego do odbiornika mocy jest 
efektem działania różnego rodzaju sił, w tym przede wszystkim sił gazowych, tarcia i bez-
władności. Analiza przebiegu poszczególnych sił wykazuje jednak, że wartość siły gazowej dzia-
łającej podczas pracy silnika jest znacznie większa od pozostałych, co w efekcie utrudnia pomiar  
i analizę pozostałych sił. Problem ten można ograniczyć, prowadząc badania przebiegu siły tarcia  
w sytuacji, gdy siła gazowa nie występuje. 
W artykule przedstawiono analizę wzajemnych relacji, jakie zachodzą w układzie korbowo-
tłokowym pomiędzy siłą tarcia i siłą bezwładności (oraz odpowiadającymi im momentami 
oporowymi) podczas badania silnika małej mocy metodą obcego napędu. W artykule 
przedstawiono również wyniki badań, związanych z wyznaczaniem związku łączącego lepkość 
dynamiczną oleju z temperaturą dla grupy olejów rodziny Elf. 
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, mechanizm korbowy, tarcie, lepkość 

A b s t r a c t  

The course of torque transmitted from engine to power receiver results from various types of 
forces, including first of all the gas, friction and inertia forces. However, the analysis of individual 
force course shows that the gas force is far higher than the others, which makes the measurement 
and analysis of those forces difficult. This problem could be reduced when the friction force 
investigation is being carried out at the gas force absence. 
Following study presents the analysis of mutual relations between friction and inertia forces (and 
relative torques) in cranktrain when low power engine is motored. The paper presents also the 
relation between oil dynamic viscosity and temperature analyzed for the Elf lubricating oils. 
Keywords: combustion engine, cranktrain, friction, lubrication 
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1. Wstęp 

Opory ruchu towarzyszące pracy silnika spalinowego w zasadniczy sposób pogarszają 
jego techniczne i ekonomiczne wskaźniki. W celu obniżenia tych oporów konieczne jest 
wskazanie miejsc i przyczyn ich powstawania, a następnie podjęcie działań prowadzących 
do ich minimalizacji, zarówno poprzez zmiany w konstrukcji silnika, jak i przez dobór 
optymalnych warunków jego pracy. 

Moment obrotowy wytwarzany przez silnik spalinowy jest efektem działania sił towa-
rzyszących jego pracy. Siłę P (równą wektorowej sumie siły gazowej i innych sił dzia-
łających w tym układzie – rys. 1), sprowadzoną do czopa korbowego, można rozłożyć na 
dwie składowe, przy czym tylko składowa T (siła styczna) działająca prostopadle do ramie-
nia korby wywołuje moment obrotowy o wartości .oM T r= ⋅  Zmiany wartości siły sty-
cznej przebiegają zgodnie ze wzorem (oznaczenia jak na rys. 1) 

 sin( )
cos

T P ϕ+ γ
=

γ
 (1) 

W przypadku silnika wielocylindrowego na moment obrotowy przekazywany przez 
silnik do odbiornika mocy składają się momenty wynikające z pracy wszystkich jego cylin-
drów (np. jak to pokazano dla silnika trzycylindrowego na rys. 2b)). 

W bilansie momentów działających w silniku spalinowym konieczne jest uwzględnienie 
momentu oporowego, generowanego przez jego poszczególne układy funkcjonalne. Jed-
nym z ważniejszych składników momentu oporowego jest moment tarcia Mt, będący wy-
nikiem działania sił tarcia towarzyszących pracy silnika, w tym przemieszczaniu się tłoka  
i zestawu osadzonych na nim pierścieni względem gładzi cylindra, a także sił tarcia zwią-
zanych z ruchem czopa względem panwi w łożyskach głównych i korbowych. 

 

 
 

Poza momentem tarcia na moment oporowy składają się jeszcze inne momenty, w tym 
moment związany ze sprężaniem oraz z wymianą ładunku w cylindrze (Ms), a także 
moment będący efektem pracy urządzeń pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania silnika, a wchodzących w skład m.in. układów paliwowego, smarowania  
i chłodzenia (Mup). Bardzo istotny wpływ na opory ruchu silnika ma również moment 
bezwładności Mb towarzyszący zmianom prędkości obrotowej silnika. 

Biorąc to pod uwagę, można zapisać, że sumaryczny moment oporowy Mop jest równy 
 op t up s bM M M M M= + + +  (2) 
 

 
 
Rys. 1. Siły działające w mechanizmie korbowym silnika 
Fig. 1. Forces in engine crank mechanism 
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Rys. 2. Przykładowe przebiegi momentu obrotowego w silniku 4-suwowym jednocylindrowym (a)  

i trzycylindrowym (b); Ms – moment średni [1] 
Fig. 2. Exemplary torque courses of one-cylinder (a) and three-cylinder (b) 4-stroke engines;  

Ms – mean torque [1] 
 

Powiązania występujące pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w poszczególnych ukła-
dach silnika i przebiegiem wytwarzanego momentu obrotowego (oporowego) mogą być 
wykorzystane do diagnozowania silnika. Przykładowo, wzrost wartości momentu oporo-
wego (w części związanej z siłami tarcia) świadczy najczęściej o pogorszeniu się wa-
runków współpracy elementów wchodzących w skład par kinematycznych, co może być 
spowodowane zużyciem ich powierzchni współpracy lub niedostatkiem oleju smarowego. 
Należy pamiętać, że na wartość tego momentu w dużym stopniu oddziaływują warunki,  
w jakich przebiega praca silnika, w tym temperatura oleju smarowego, bezpośrednio wpły-
wająca na jego lepkość. Przykładowy przebieg zmian składowych momentu oporowego 
(ich średnich wartości) generowanych podczas rozruchu silnika w zależności od lepkości 
oleju smarowego pokazano na rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Wpływ lepkości oleju smarowego na składowe momenty oporowe i ich 

względne  udziały w oporze całkowitym silnika dla prędkości obrotowej 
wału korbowego n = 120 obr./min [2] 

Fig. 3. The effect of lubricating oil viscosity on component frictional torques and their 
contribution to the total engine frictional torque for n = 120 rpm [2] 

a) b) 

M  

η [cP] 
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Jednak nie wartość średnia, ale przede wszystkim chwilowe zmiany momentu oporo-
wego mają największą wartość diagnostyczną, pozwalają bowiem uchwycić zjawiska za-
chodzące w poszczególnych fazach cyklu pracy silnika. Należy jednak pamiętać, że pomiar 
chwilowej wartości momentu na stanowisku badawczym jest znacznie trudniejszy od po-
miaru wartości średniej, bowiem wymaga specyficznych metod pomiarowych oraz zastoso-
wania specjalistycznej aparatury pomiarowej [3]. 

Prezentowane dalej rozważania będą się odnosić do układu tłokowo-cylindrowego 
silnika. Analiza sił działających w tym układzie wykazuje, że ich wartości różnią się znacz-
nie między sobą (na rys. 4 pokazano przykładowe przebiegi sił jednostkowych, tzn.  
sił odnoszonych do powierzchni tłoka). W przypadku prędkości obrotowej równej  
1000 obr./min wartości sił bezwładności i tarcia są bardzo małe w porównaniu z siłą ga-
zową (nie przekraczają 5% jej maksymalnej wartości), co powoduje, że zmiany siły tarcia  
i bezwładności tylko w niewielkim stopniu mają wpływ na przebieg siły sumarycznej (i su-
marycznego momentu oporowego – rys. 5). Oznacza to, że tylko eliminacja siły gazowej 
pozwoliłaby na skuteczną ocenę przebiegu pozostałych sił (w tym tarcia) i w efekcie na 
możliwość prowadzania skutecznej diagnostyki węzła tłokowo-cylindrowego. 

 

 
 
 

 
 

 
Rys. 4. Przebieg jednostkowej siły bezwładności 

(1), tarcia (2), gazowej (3) i sumarycznej 
(4) w funkcji kąta obrotu wału korbo-
wego, dla prędkości obrotowej wału kor-
bowego równej 1000 obr./min [6] 

Fig. 4. Courses of specific inertia (1), friction (2) 
gas (3) and total (4) force vs. crank angle 
for rotational speed of n = 120 rpm [6] 

 
 
Rys. 5. Przebiegi momentu oporowego w funk- 

cji kąta obrotu wału korbowego dla 
dwóch wybranych prędkości kątowych; 
1 – 500 obr./min, 2 – 1000 obr./min [6] 

Fig. 5. Courses of resistance torque vs. crank ang-
le for two selected velocities of 1 – 
500 rpm , 2 – 1000 rpm [6] 
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Eliminacja siły gazowej oznacza konieczność prowadzenia badań na niepracującym 
silniku, co ma miejsce w sytuacji, gdy jest on napędzany przez urządzenie zewnętrzne i nie 
generuje momentu obrotowego (metoda obcego napędu). Chociaż wyniki pomiarów wyko-
nanych tą metodą uważa się za mało dokładne (m.in. ze względu na odmienność warunków 
panujących w układach silnika podczas jego samodzielnej pracy oraz przy jego zew-
nętrznym napędzaniu), to jednak pozwalają one oszacować wpływ różnego rodzaju wiel-
kości na opory ruchu występujące w mechanizmach silnika. 

Przygotowanie silnika do badań metodą obcego napędu polega na wyłączeniu układu 
zasilania paliwem, co powoduje, że nie występuje proces spalania i ciśnienie w komorze 
spalania może osiągać jedynie wartości odpowiadające ciśnieniu sprężania. Prowadzi się 
również pomiary oporów ruchu silnika niekompletnego, np. silnika ze zdemontowaną gło-
wicą (wówczas w momencie sumarycznym brak momentu wywołanego sprężaniem ła-
dunku w cylindrze). W takiej sytuacji ocena wpływu wybranych parametrów na wielkość  
i przebieg oporów ruchu silnika napędzanego będzie mniej złożona. 

W dalszej części tego opracowania zostanie przedstawiona próba oceny wpływu pręd-
kości kątowej wału korbowego silnika napędzanego (ze zdjętą głowicą) oraz temperatury 
oleju smarowego na przebieg momentu oporowego wywołanego pracą układu tłokowo- 
-cylindrowego. 

2. Wyznaczanie lepkości oleju smarowego 

Ocena udziału momentu oporowego wywołanego siłami tarcia wymaga znajomości 
warunków pracy elementów układu tłokowo-cylindrowego oraz właściwości oleju sma-
rowego. Współczesne oleje cylindrowe powinny zapewniać poprawne smarowanie w sze-
rokim zakresie zmian temperatury – począwszy od najczęściej bardzo niskiej panującej 
podczas rozruchu silnika (szczególnie w warunkach zimowych) aż do wysokiej, która 
panuje w czasie normalnej pracy silnika. Zapewnić to mogą oleje o małej zależności lep-
kości od temperatury (cecha ta bardzo ułatwia prawidłowe zaprojektowania elementów 
węzłów kinematycznych silnika). W przypadku, gdy występuje silna współzależność lep-
kości oleju od temperatury, może się okazać, że chociaż w niższej temperaturze współpraca 
elementów węzła przebiega w warunkach tarcia płynnego, to w wyższej, w wyniku spadku 
nośności filmu olejowego, pojawi się tarcie mieszane. 

W planowanych badaniach szczególnie istotna jest znajomość charakterystyki lepkoś-
ciowo-temperaturowej oleju, jednak producenci oleju najczęściej takiej charakterystyki nie 
udostępniają. Ponieważ w wykorzystywanych dalej modelach symulacyjnych pracy układu 
tłokowo-cylindrowego znajomość tej charakterystyki jest niezbędna, postanowiono prze-
prowadzić jej wyznaczenie. 

Najczęściej wykorzystywanym związkiem łączącym lepkość dynamiczną oleju z tem-
peraturą jest wzór opracowany przez Vogela o postaci 

 exp ba
t c

⎛ ⎞η = ⋅ ⎜ ⎟+⎝ ⎠
 (3) 

w którym: 
η        – lepkość dynamiczna oleju [mPa⋅s], 
t          – temperatura [°C], 
a, b, c – współczynniki wyznaczane doświadczalnie dla danego oleju. 
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Stosowanie wzoru (3) wymaga znajomości współczynników a, b i c, których wartości 
są charakterystyczne dla każdego gatunku oleju. Jednak producenci olejów smarowych 
również nie udostępniają wartości tych współczynników, ograniczając się jedynie do poda-
nia lepkości oleju dla wybranych wartości temperatury. Przykładowo, dla olejów firmy Elf 
wytwórca podaje wartości lepkości kinematycznej oleju w temperaturze 40°C i 100°C oraz 
wartość lepkości dynamicznej w temperaturze ujemnej (zależnej od rodzaju oleju). Analiza 
wzoru (3) wykazuje, że do wyznaczenia wartości współczynników niezbędne jest rozwią-
zanie układu trzech równań. Po wykonaniu odpowiednich przeliczeń (wykorzystując in-
formacje zawarte w tab. 1) wyznaczono współczynniki a, b i c, a ich wartości zestawiono  
w tab. 2. 

Graficznym obrazem uzyskanych związków są krzywe przedstawione na rys. 6a), (po-
kazano także fragment tych krzywych obejmujących zakres temperatury wykorzystywanej 
w dalszych obliczeniach (0–40°C)). 

T a b e l a  1    
Wybrane wielkości fizykochemiczne olejów Elf (typowe wartości) [7] 

Lepkość kinematyczna 
w 40°C  w 100°C  

Lepkość 
dynamiczna 

Wskaźnik  
lepkości 

 
Rodzaj oleju 

[mm2/s] [mm2/s] [mPa.s] – 
SAE   5W40 – syntetyczny 85 14,0 3100  (w –30°C) 170 
SAE 10W40 – semisyntetyczny 95 14,3 3100  (w –20°C) 154 
SAE 15W40 – mineralny 105 14,5 3200  (w –15°C) 142 
 

T a b e l a  2 
Wartości współczynników a, b i c 

Rodzaj oleju a b c 
SAE   5W/40 – syntetyczny 9,31E-06 2153 200,7 

SAE 10W/40 – semisyntetyczny 1,54E-05 1733 161,9 

SAE 15W/40 – mineralny 1,01E-05 1796 156,7 

 
a) 

 

b) 

 
Rys. 6. Przebiegi zmian lepkości dynamicznej oleju η w zależności od zmian temperatury t dla grupy 

badanych olejów Elf, w zakresie: –20–100°C (a) oraz 0–40°C (b) 
Fig. 6. Lubricating oil dynamic viscosity η vs. temperature t for a group of Elf oils within the range:  

–20–100°C (a) and 0–40°C (b) 

t [°C] t [°C] 
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Obserwując ich przebiegi w podanym zakresie zmian temperatury, można zauważyć, że 
w grupie analizowanych olejów olej syntetyczny SAE 5W40 charakteryzuje się naj-
mniejszą lepkością oraz najbardziej płaskim przebiegiem. 

3. Przebiegi momentów oporowych w silniku napędzanym 

Zmienność jednostkowej siły bezwładności pb działającej w układzie korbowo-tłoko-
wym silnika spalinowego w trakcie cyklu pracy silnika może być wyznaczona ze wzoru 

 ( )2
24 cos cos 2b

pm r
p

d
⋅

= ⋅ω ϕ+ λ ⋅ ϕ
π⋅

 (4) 

gdzie: 
ω   – prędkość kątowa wału korbowego, 
mp – masa elementów wykonujących ruch posuwisto-zwrotny, 
r    – promień korby, 
ϕ   – kąt obrotu wału korbowego, 
d    – średnica cylindra. 

Opis zmienności siły tarcia generowanej w tym układzie (podczas współpracy pierś-
cieni i tłoka z gładzią cylindra) jest bardziej złożony. W przypadku pierścienia tłokowego, 
przy ograniczeniu rozważań tylko do efektu klina smarnego (jednego z efektów wynika-
jących z hydrodynamicznej teorii smarowania), związek pomiędzy minimalną grubością hm 
filmu olejowego a prędkością kątową wału korbowego ω, wysokością osiową pierścienia 
objętą filmem olejowym bf, współczynnikiem ukształtowania powierzchni pierścienia  
Wu oraz lepkością oleju η ma postać 

 (sin 0,5 sin 2 )f
m u

s

b r
h W

p
η⋅ ⋅ ⋅ω

= ⋅ ϕ+ ⋅λ ⋅ ϕ  (5) 

gdzie z nieopisanych wcześniej wielkości ps wyraża nacisk pierścienia na gładź cylindra. 
W trakcie współpracy pierścienia z gładzią cylindra grubość hm filmu olejowego ulega 

ustawicznym zmianom. Jeżeli wartość tej grubości spadnie poniżej sumy wysokości mikro-
nierówności usytuowanych na powierzchniach współpracujących elementów, będzie do-
chodziło do zrywania ciągłości filmu olejowego ze wszystkimi towarzyszącymi temu zja-
wisku konsekwencjami, w tym ze wzrostem zużycia współpracujących powierzchni oraz 
wzrostem oporów tarcia. 

Uwzględniając w obliczeniach tylko efekt klina olejowego, jednostkową siłę tarcia pt 
towarzyszącą przemieszczaniu się pierścienia względem gładzi cylindra można wyznaczyć 
z przybliżonego wzoru 

 (sin 0,5 sin 2 ) u
t f s

u

T
p b p r

d W
= η⋅ ⋅ ⋅ ⋅ω⋅ ϕ+ ⋅λ ⋅ ϕ

⋅
 (6) 

Sumaryczna siła tarcia towarzysząca przemieszczaniu się tłoka będzie równa sumie sił 
tarcia towarzyszących pracy jej elementów składowych. 

Z przytoczonych wzorów wynika, że siła bezwładności jest proporcjonalna do kwadratu 
prędkości kątowej wału korbowego (4), natomiast sił tarcia – do pierwiastka kwadratowego 
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z tej prędkości (6). Należy jednak pamiętać, że ze względu na wprowadzone uproszczenia 
(np. uwzględnienie w podanych wzorach jedynie efektu klina smarnego) oraz ze względu 
na zmienność w trakcie pracy silnika lepkości oleju smarowego, siły docisku pierścienia do 
gładzi oraz wysokości pokrycia pierścienia filmem olejowym związki te mają jedynie 
charakter przybliżony. 

Aby potwierdzić wzajemne relacje zachodzące pomiędzy siłami bezwładności i siłami 
tarcia (oraz odpowiadającymi im momentami oporowymi) działającymi w mechanizmie 
tłokowo-cylindrowym silnika spalinowego, wykonano obliczenia symulacyjne z zastoso-
waniem matematycznego modelu układu tłokowo-cylindrowego silnika spalinowego. Opis 
budowy modeli obliczeniowych parametrów filmu olejowego oraz innych wielkości zwią-
zanych ze współpracą par kinematycznych silnika można znaleźć we wcześniejszych 
publikacjach autora (np. [4]). Jako dane wejściowe do modelu wykorzystano wielkości 
odpowiadające silnikowi 170A.000 samochodu Cinquecento w wersji ED. Ważniejsze wy-
korzystywane w obliczeniach dane techniczne tego silnika zestawiono w tab. 3. Przyjęto 
także, że do smarowania gładzi cylindra będzie użyty olej Elf klasy SAE 5W40. Dla tego 
oleju wyznaczono (wg (3) i danych z tab. 2) lepkość oleju w temperaturach symulowanej 
pracy stanowiska, tj. dla 0°C, 20°C i 40°C (otrzymano lepkości, odpowiednio: 0,433 Pa · s, 
0,163 Pa · s i 0,0715 Pa · s). 

 
T a b e l a  3 

Podstawowe dane techniczne silnika 170A.000  
Parametr Cinquecento ED 700 

Pojemność skokowa silnika [cm3] 704 
Średnica cylindra [mm] 80 
Skok tłoka [mm] 70 
Stopień sprężania 9 
Liczba cylindrów 2 (układ rzędowy) 

 
Na rysunku 7 pokazano przykładowe przebiegi minimalnej grubości filmu olejowego 

pod pierścieniem uszczelniającym wyznaczone dla silnika napędzanego (ze zdjętą gło-
wicą), wyznaczone dla wybranych prędkości kątowych wału i stałej lepkości oleju (a) oraz 
wybranych lepkości oleju i stałej prędkości kątowej wału korbowego. Analiza przebiegów 
wskazuje, że wzajemne proporcje pomiędzy przebiegami są zgodne ze wzorem (5), tzn. 
grubość filmu wzrasta proporcjonalnie do pierwiastka prędkości kątowej wału oraz lep-
kości oleju. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że tak „gładkie” przebiegi otrzymuje 
się tylko podczas symulacji pracy pojedynczego pierścienia, przy założeniu dostatecznie 
grubej warstwy oleju na gładzi cylindra. W rzeczywistych warunkach pracy silnika, gdy  
o ilości oleju na gładzi decyduje praca tłoka i całego zestawu pierścieni, ilość oleju jest 
najczęściej dużo mniejsza, co powoduje, że przebiegi grubości są znacznie bardziej zło-
żone, a w obszarach punktów zwrotnych dochodzi do przerywania ciągłości filmu olejowe-
go. W prezentowanych dalej obliczeniach symulacyjnych zjawiska te będą już uwzględ-
niane. 

Pokazane na rysunku 8 przebiegi sił jednostkowych bezwładności i tarcia wyznaczono 
dla wybranych prędkości wału korbowego silnika napędzanego, smarowanego olejem o sta-
łej lepkości (odpowiadającej temperaturze 20°C). W obliczeniach sił bezwładności uwzglę-
dniono masy elementów układu tłokowo-cylindrowego wykonujących ruch posuwisto- 
-zwrotny (tłoka, zestawu pierścieni, sworznia oraz korbowodu), a także opory tarcia, jakie 
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towarzyszą przemieszczaniu się tłoka i pierścieni względem gładzi cylindra. Jak należało 
się spodziewać, wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wału korbowego opory ruchu 
wzrastają, przy czym wzrost sił tarcia jest wolniejszy od wzrostu sił bezwładności (co jest 
zgodne z podanymi wcześniej zależnościami). 

 
a) b) 

 

Rys. 7. Przykładowe przebiegi minimalnej grubości filmu olejowego pod pierścieniem 
uszczelniającym wyznaczone dla silnika napędzanego, dla wybranych pręd-
kości kątowych ω:  1 – 20 rad/s, 2 – 50 rad/s, 3 – 100 rad/s i dla stałej lepkości 
oleju η = 0,163 Pa·s (a) i dla wybranych lepkości oleju η: 1 – 0,0715 Pa.s,  
2 – 0,163 Pa.s, 3 – 0,433 Pa.s i stałej prędkości kątowej wału ω = 100 rad/s (b) 

Fig. 7. Exemplary courses of minimum oil film under a compression ring of a motored 
engine determined for selected rotational speeds ω: 1 – 20 rad/s, 2 – 50rad/s,  
3 – 100 rad/s and constant oil viscosity η = 0,163 Pa⋅s (a) and for selected oil 
viscosities  η:  1 – 0,0715 Pa.s,  2  –  0,163  Pa.s,  3  –  0,433  Pa.s  and  constant 

rotational speed ω = 100 rad/s (b) 
 
 

a) b) 

 

Rys. 8. Przebieg jednostkowej siły bezwładności (a) oraz jednostkowej siły tarcia tarcia (b) 
dla   wybranych   wartości   prędkości   kątowej  wału  korbowego  ω:  1 – 20 rad/s, 

2 – 50 rad/s, 3 – 100 rad/s; olej – SAE 5W40, t = 20°C 
Fig. 8. Courses of specific inertia force (a) and specific friction force (b) for selected 

crankshaft  speed;  ω:  1  –  20  rad/s,   2  –  50  rad/s,   3  –  100  rad/s;  oil  – 
SAE 5W/40, t = 20°C 

hm 
hm 

pb pt 
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Zmianom sił w mechanizmie tłokowo-cylindrowym odpowiadają zmiany w przebiegu 
momentu oporowego. Przykładowe przebiegi momentu oporowego wyznaczone dla wy-
branych prędkości kątowych wału (w stałej temperaturze pomiaru) oraz przebiegi wyzna-
czone dla wybranych wartości temperatury badań (przy stałej prędkości kątowej wału) 
pokazano na rys. 9. Wynika z nich, że tylko na krótkich odcinkach drogi tłoka i tylko dla 
największych z uwzględnianych w obliczeniach wartości prędkości kątowej siły bezwład-
ności są na tyle duże, że przewyższają siły tarcia, co powoduje, że sumaryczny moment 
oporowy ma ujemną wartość. 

 
 a) 

 

b) 

 
Rys. 9. Przebiegi momentu oporowego w funkcji kąta obrotu wału korbowego dla wybranych 

prędkości kątowych wału korbowego: 1 – 20 rad/s, 2 – 50rad/s, 3 – 100 rad/s; dla 
oleju  klasy  SAE 5W40,  t = 20°C  (a)   oraz   dla  wybranych  wartości  temperatury: 

1 – 0°C , 2 – 20°C, 3 – 40°C; ω = 50 rad/s (b) 
Fig. 9. Course of resistance torque vs. crank angle for selected rotational speeds): 

1 – 20 rad/s,   2 – 50rad/s,   3 – 100 rad/s ,   t = 20°C (a)  and  for  selected 
temperatures: 1 – 0°C , 2 – 20°C, 3 – 40°C; ω = 50 rad/s (b) 

 
Jak już wcześniej wspomniano, wartość składowej momentu oporowego wywołanej 

siłami tarcia zależy od jakości współpracy poszczególnych elementów układu korbowo- 
-tłokowego, a jej zmiany mogą być wykorzystane jako sygnał diagnostyczny. Jednak  
w sygnale momentu oporowego występuje również składowa wywołana działaniem sił bez-
władności. Im mniejsza jest wartość tej składowej, tym precyzyjniej może być analizowany 
przebieg momentu wywołany siłami tarcia i tym trafniejsze mogą być wnioski dotyczące 
stanu silnika. Dlatego bardzo istotne dla prowadzonych badań jest określenie wzajemnych 
proporcji pomiędzy składowymi momentu oporowego. Wprowadzono współczynnik KM 
wyrażany jako stosunek średniej wartości momentu bezwładności do średniej wartości 
momentu oporowego wywołanego siłami tarcia. Im mniejsza jest wartość tego współ-
czynnika, tym większy jest udział składowej wywołanej siłami tarcia i tym korzystniejsze 
będą warunki do oceny przebiegu sił tarcia. 

Jak należało się spodziewać, udział składowej momentu oporowego wywołanej dzia-
łaniem sił bezwładności maleje wraz ze spadkiem prędkości kątowej wału. Należy jednak 
pamiętać, że wraz ze zmniejszaniem tej prędkości pogarszają się warunki współpracy tłoka 
i pierścieni z gładzią cylindra (dochodzi do zrywania ciągłości filmu olejowego i do wzro-
stu długości drogi pokonywanej przez tłok w warunkach tarcia mieszanego). Analiza tego 
problemu będzie tematem osobnego opracowania. 
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a) b) 

 
c)  

 
Rys. 10. Zestawienie średnich wartości mo-

mentów oporowych wywołanych 
działaniem sił bezwładności Mb,s i sił 
tarcia Mt,s dla wybranych prędkości 
kątowych wału korbowego ω i tem-
peratury pomiaru: a) 0°C, b) 20°C,  
c) 40°C 

Fig. 10. Aggregation of torque mean values 
caused by inertia Mb,s and friction 
Mt,s forces for selected angular 
speeds ω and temperature: a) 0oC,  
b) 20oC, c) 40oC 

4. Podsumowanie i wnioski 

Przedstawione wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych dla jednego cylin-
dra silnika napędzanego pozwalają sformułować wiele wniosków, z których ważniejsze 
przedstawiono poniżej. 
1. Wraz ze wzrostem prędkości kątowej wału korbowego silnika napędzanego wzrastają 

siły bezwładności (wraz z kwadratem wzrostu prędkości) oraz siły tarcia (w przybli-
żeniu z pierwiastkiem prędkości kątowej). 

2. Siły gazowe związane z procesami zachodzącymi w cylindrze silnika (sprężania i spa-
lania) są znacznie większe od pozostałych sił działających w układzie tłokowo-cylin-
drowym i zakłócają precyzyjny pomiar sił i momentów tarcia. 

3. Demontaż głowicy silnika napędzanego powoduje, że (w efekcie braku siły gazowej) 
istnieje możliwość oceny (pomiaru) przebiegu siły tarcia. 

4. Zmniejszenie wartości prędkości kątowej wału korbowego powoduje zmniejszenie 
udziału momentu oporowego wywołanego siłami bezwładności w całkowitym momen-
cie oporowym. 

ω [rad/s] ω [rad/s] 

ω [rad/s] 

Mop MopKM KM 

KM Mop 



 150

5. Obniżanie temperatury pomiaru (równoznaczne ze zwiększeniem lepkości oleju smaro-
wego) powoduje wzrost oporów ruchu i wzrost udziału momentu oporowego wy-
wołanego tymi siłami w całkowitym momencie oporowym. 
Nadmierne obniżanie prędkości obrotowej wału korbowego silnika napędzanego po-

woduje zmianę warunków współpracy elementów współpracujących. W efekcie może do-
chodzić np. do zrywania ciągłości filmu olejowego i pracy układu w warunkach tarcia 
mieszanego. Konieczne jest więc uzupełnienie przeprowadzonych badań o ustalenie wa-
runków pomiaru, dla których zachowana zostanie ciągłość filmu olejowego na maksy-
malnie długiej drodze tłoka. 
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