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ANALIZA PROCESU WYDZIELANIA CIEPŁA W CYLINDRZE
SILNIKA SPALINOWEGO
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń chwilowych i skumulowanych
wartości ciepła wydzielanego wewnątrz komory spalania. Obliczenia przeprowadzono
w oparciu o przebiegi ciśnienia zmierzone w cylindrze szybkoobrotowego silnika o zapłonie
samoczynnym. Dokonano analizy metod gładzenia krzywych ciśnienia. Wybrano metodę
średniej centralnej, ponieważ zapewnia ona najmniejszy błąd oraz najlepiej odzwierciedla
rzeczywisty przebieg ciśnienia. Wskazano na możliwości oceny procesu spalania z punktu
widzenia stosowania jedno i wieloczęściowej dawki paliwa.
Słowa kluczowe: silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym, wywiązywanie się ciepła

ANALYSIS OF THE HEAT EMISSION PROCESS IN THE
COMBUSTION ENGINE CYLINDER
Summary: The article presents the results of instantaneous and cumulative heat values
generated inside the combustion chamber. Calculations were carried out based on pressure
courses measured in the cylinder of a high-speed diesel engine. The methods of smoothing
pressure curves were analyzed. The central mean method was chosen because it provides the
smallest error and best reflects the actual pressure course. The possibilities of assessing the
combustion process from the point of view of using a single and multi-part fuel dose were
pointed out.
Keywords: Diesel engine, heat evolution

1. Wstęp
Obecnie silniki spalinowe do napędu samochodów osobowych konstruuje się w taki
sposób, aby przede wszystkim spełniały aktualne normy czystości spalin. Dąży się
przy tym do uzyskania możliwie dużej sprawności i niezawodności. Aby zmniejszyć
ilość substancji szkodliwych emitowanych przez pojazd, wprowadza się różne
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rozwiązania, w tym między innymi układy hybrydowe, które są połączeniem silnika
spalinowego z maszyną elektryczną. Taki układ umożliwia zmniejszenie emisji spalin
oraz zużycie paliwa o kilka procent. Do napędu pojazdu można również użyć
wyłącznie silników elektrycznych czerpiących energię z akumulatorów. Nie jest to
rozwiązanie jest w pełni ekologiczne, ponieważ podczas produkcji akumulatorów
emitowana jest pewna ilość CO2 i innych szkodliwych substancji. Ponadto, aby
wytworzyć energię elektryczną potrzebną do napędzania pojazdu elektrycznego, w
większości przypadków również niezbędne jest wyemitowanie pewnej ilości takich
substancji. Kolejnym problemem związanym z samochodami elektrycznymi jest
utrata pojemności zespołu akumulatorów wraz z upływem czasu, przez to wymagana
jest wymiana akumulatora, co znów podnosi poziom całkowitej emisji CO2 przez
pojazd elektryczny. Innym rozwiązanie jest zastosowanie wodoru jako paliwa, jednak
obecnie koszty eksploatacji są wysokie, a ponadto brakuje sieci stacji które
umożliwiają tankowanie wodoru. Ten ostatni powód jest obecnie najważniejszym
przez który samochody z napędem wodorowym nie cieszą się dużym
zainteresowaniem. Pewnym rozwiązaniem są też paliwa alternatywne np. paliwa
gazowe. Z badań wynika że przy prawidłowo przeprowadzonym procesie spalania z
wykorzystaniem paliw gazowych można obniżyć zanieczyszczenie spalin silnika
spalinowego nawet o kilkadziesiąt procent [6]. Z powyższych rozważań wynika, że
silniki spalinowe w okresie najbliższych dziesięcioleci będą prawdopodobnie
napędzały przewarzającą część samochodów osobowych poruszających się na
drogach. Z tego powodu nadal warto zajmować się udoskonalaniem procesu spalania
w silnikach spalinowych do czego potrzebne są rozległe badania [3, 7]. Aby wyzwolić
energię zawartą w paliwie niezbędny jest możliwie jak najlepiej kontrolowany proces
jego spalania. Aby proces spalania mógł sprawnie przebiegać w cylindrze silnika
spalinowego potrzebne są skomplikowane przemiany termodynamiczne oraz
fizykochemiczne [2]. Od przebiegu tych przemian zależy efektywność procesu
spalania, a więc sprawność silnika oraz skład spalin, który w połączeniu z układami
oczyszczania spalin w ogromnym stopniu wpływa na całkowitą zawartość substancji
toksycznych w spalinach. Przebieg proces spalania rzutuje także na powstające w
silniku obciążenia cieplne oraz mechaniczne, które w znaczącym stopniu wpływają
na jego długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Kształtowanie przemian
zachodzących w cylindrze silnika spalinowego jest możliwe poprzez dokładne
sterowanie procesem spalania, jak np. zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku/zapłonu,
współczynnika nadmiaru powietrza, objętość oraz ukształtowania komory spalania,
czy kanałów dolotowych, jakości rozpylenia paliwa (średnia wielkość kropel paliwa)
czy wartości ciśnienia wtrysku paliwa (w silnikach o zapłonie samoczynnym) [4, 7].
Niektóre z tych parametrów muszą być już uwzględnione podczas konstruowania
silnika, natomiast inne mogą, a nawet muszą być udoskonalane już w trakcie
programowania mapy silnika. Aby szczegółowo czerpać informacje o przebiegu
zjawisk zachodzących wewnątrz cylindrów silnika oraz udoskonalać przebieg
procesu spalania potrzebne są rozległe badania.
Jednym z takich badań jest pomiar szybkozmiennych ciśnień panujących wewnątrz
cylindra silnika spalinowego. Pomiar szybkozmiennych ciśnień określa się mianem
indykowania silnika, na podstawie takich pomiarów opracowuje się wykresy
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indykatorowe silnika, które służą do określania wielu istotnych parametrów pracy
silnika oraz umożliwiają ocenę powtarzalności cyklów pracy silnika [5].

2. Cel pracy
Celem pracy był analizy ciepła chwilowego oraz zsumowanego wydzielonego
w cylindrze tłokowego silnika spalinowego. Aby wykonać takie analizy, należało
w pierwszej kolejności zmierzyć przebieg szybkozmiennych ciśnień wewnątrz
komory spalania, dla kilku ustalonych stanów obciążenia, przy różnych prędkościach
obrotowych. Następnie należało obliczyć przebiegi szybkości wydzielania ciepła oraz
przebieg ciepła zsumowanego dla wszystkich zbadanych prędkości oraz stanów
obciążenia. Pomiary przeprowadzono dla silnika o zapłonie samoczynnym
z wtryskiem bezpośrednim, z podziałem dawki na dwie części. Podział zdecydowanie
zmienia charakter przebiegów ciśnienia i wywiązywania ciepła oraz ich wartości,
w porównaniu z silnikiem, w którym cała dawka jest wtryskiwana jedynie w jednej
części.
W pracy zawarto również analizę metod gładzenia i przybliżania przebiegów
ciśnienia celem wykorzystania ich do obliczeń ciepeł. Aproksymacja lub gładzenie
przebiegów ciśnień jest niezbędne do uzyskania chwilowych przebiegów szybkości
wydzielanego ciepła bez zbędnych zakłóceń. Zakłócenia te w postaci nadmiernie
pofalowanych lub postrzępionych przebiegów, utrudniają w bardzo dużym stopniu
odczytanie rzeczywistych przebiegów chwilowej szybkości wydzielonego ciepła.

3. Ciepło w procesie spalania
Ciepło jest nieodzownym skutkiem procesu spalania. Wraz ze wzrostem obciążenia
silnika coraz więcej ciepła zostaje wywiązane podczas procesu spalania. Ilość
wydzielonego ciepła na zewnątrz cylindra bezpośrednio zależy od sprawnego
przeprowadzenia procesu spalania. Najszybsze wywiązywanie ciepła występuje
w II fazie procesu spalania, w okresie spalania kinetycznego. Wtedy też temperatura
gwałtownie się zwiększa. Zwykle ok 80% całej ilości ciepła wywiązywana jest
w II i III fazie procesu spalania (kolejno: spalanie kinetyczne, spalanie dyfuzyjne) co
stanowi zaledwie ok. 40° obrotu wału korbowego. W IV etapie procesu spalania
(dopalanie) wywiązywana jest pozostała ilość tj. ok. 20 % ciepła. Prędkość
wywiązywania ciepła jest już niewielka i niemal ustalona, a temperatura wewnątrz
cylindra zmniejsza się [1].
Na podstawie badań schematów szybkości wtrysku i uwalniania ciepła, można
stwierdzić, że [1]:
• całkowity czas spalania jest znacznie dłuższy niż okres wtrysku,
• bezwzględna szybkość spalania zwiększa się proporcjonalnie do
zwiększania prędkości obrotowej silnika, zatem rozpatrując proces spalania
na podstawie kąta obrotu wału korbowego, przedział spalania pozostaje
zasadniczo stały,
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•

szybkość spalania zależy od okresu opóźnienia zapłonu. Im dłuższy okres
opóźnienia zapłonu tym większa będzie szczytowa wartość szybkości
spalania.
Część ciepła wywiązywanego w procesie spalania jest odbierana przez ścianki
cylindra oraz głowicę, skąd musi być odprowadzana kanałami chłodzącymi po to, aby
elementy te nie uległy przegrzaniu. Kolejna część, wraz ze spalinami trafia do
kolektora wydechowego i układu wylotowego. Inna część ciepła generowanego w
silniku jest związana ze stratami mechanicznymi – z ciepłem odprowadzanym z
łożysk, par tarcia oraz elementów ruchomych sinika.

4. Obiekty badań
Obiektem przeprowadzonych badań był silnik o zapłonie samoczynnym
wyprodukowany przez firmę Isuzu. Szczegółowe dane techniczne zestawione zostały
w tabeli 1.
Tabela 1. Dane techniczne badanego silnika
oznaczenie silnika
pojemność skokowa
moc silnika
moment obrotowy
liczba cylindrów
układ cylindrów
liczba zaworów
stopień sprężania
średnica cylindra × skok tłoka
rodzaj wtrysku
doładowanie

ISUZU 1.7 DTI (Y17DT)
1686 cm³
55 kW
165 Nm
4
rzędowy
16
18,4 : 1
79 × 86 mm
bezpośredni, pompa wtryskowa
tłokorozdzielaczowa
turbosprężarka

Charakterystyczne dla układu wtryskowego badanego silnika jest to, że w pewnym
zakresie pracy silnika paliwo wtryskiwane podczas jednego cyklu pracy jest dzielone
na dwie części. Silnik ten jest niewielką jednostką wyposażoną w turbodoładowanie,
często stosowaną do napędu samochodu osobowych.

5. Stanowisko badawcze
Badania przeprowadzono na hamowni silnikowej Katedry Silników Spalinowych
i
Pojazdów
Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w
Bielsku-Białej.
Wykorzystywana podczas pomiarów część hamowni składa się z dwóch
pomieszczeń: w jednym znajduje się silnik wraz z osprzętem ( rys. 1), a drugie jest
odizolowanym pokojem pomiarowym.
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Rysunek 1. Silnik ISUZU 1.7 DTI na stanowisku badawczym
Silnik wyposażony został w aparaturę pomiarową rejestrującą różne parametry pracy
silnika. Z punktu widzenia prowadzonych badań najważniejszy był układ do pomiaru
i rejestracji wysokiego ciśnienia w cylindrze silnika. Przebiegi ciśnienia zapisywano
w funkcji kąta obrotu wału korbowego, który był rejestrowany dzięki zastosowaniu
urządzenia fotoelektrycznego. Jego podstawą jest tarcza połączona z wałem
korbowym, wykonana z lekkiego materiału, posiadająca 720 nacięć, dzięki czemu
wartości rejestrowane są co 0,5 ° obrotu wału korbowego. Wykorzystano czujnik
ciśnienia AVL GU 12 S, który został zainstalowany wraz z adapterem w miejscu
świecy żarowej.

6. Wyniki badań i obliczeń
Pomiary ciśnienia wykonane zostały dla rożnych wartości prędkości obrotowej oraz
dla rożnych wartości momentu obrotowego generowanego przez badany silnik.
Ustalona wartość prędkości obrotowej oraz obciążenie stanowi jeden punkt pracy na
charakterystyce uniwersalnej badanego silnika. Na potrzeby badań przeprowadzono
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pomiary dla 66 punków pracy silnika. Uzyskane wartości ciśnienia w danych
punktach pracy to wartości uśrednione z pięćdziesięciu pomiarów. Pomiary ciśnienia
przeprowadzono dla pełnego cyklu pracy silnika, który stanowią w przypadku silnika
czterosuwowego, dwa pełne obroty walu korbowego, a wiec 720 ˚OWK. Ponieważ
pomiary dokonywano co 0,5˚OWK, dla każdego punktu pracy otrzymano
1440 wartości ciśnienia. Ponieważ analiza wydzielanego ciepła została ograniczona
do suwu sprężania oraz rozprężania, wykorzystany został zakres od
-180 do 180 ˚OWK.
W oparciu o zmierzone przebiegi ciśnienia obliczano chwilowe wartości ciepła qi
wydzielanego wewnątrz komory spalania:
=

−

+

−

(1)

gdzie:
- wykładnik adiabaty,
Vi- aktualna objętość gazu w komorze spalania w danym położeniu kątowym
wału korbowego,
pi- ciśnienie indykowane wewnątrz cylindra,
p(i+n) - wartość ciśnienia w kroku kolejnym,
p(i-n) -wartość ciśnienia w poprzednim kroku,
V(i+n) - objętość w kroku kolejnym,
V(i-n) - objętość w poprzednim kroku.
Przebieg tej wielkości, odniesiony do °OWK, oznaczony jako NHRR (ang. Net Heat
Release Rate – przebieg wydzielonego ciepła netto) służy do obliczenia
skumulowanego przebiegu wydzielonego ciepła CHRR (ang. Cumulative Heat
Release Rate).
Ciepło CHRR stanowi sumę wszystkich wartości ciepeł NHRR. Celem obliczenia
w arkuszu kalkulacyjnym przebiegu wydzielania ciepła CHRR należy zastosować
poniższy wzór:
=

+

(2)

gdzie:
Qi – wartość zsumowanego ciepła (CHRR) w aktualnym kroku,
Q(i-1) – wartość zsumowanego ciepła (CHRR) w kroku poprzednim,
qi – wartość chwilowego ciepła (NHRR) w kroku aktualnym.
Przebiegu oraz wartości ciepeł NHRR oraz CHRR w różnych ustalonych punktach
pracy badanego silnika były przedmiotami szczegółowej analizy.
Zmierzony przebieg ciśnienia w cylindrze cechuję się niejednokrotnie bardzo
gwałtownymi zmianami ciśnienia, załamaniami krzywych, lub nierównomiernością
zmian ciśnienia. Taki charakter przebiegów ciśnienia spowodowany może być
gwałtownością zjawisk zachodzących wewnątrz cylindra, bezwładnością czujników
ciśnienia, niedokładnością aparatury pomiarowej lub nawet samym faktem obecności
obcego elementu wewnątrz komory spalania, jakim jest końcówka czujnika ciśnienia
wkręconego w głowicę badanego silnika. Celem uzyskania prawidłowego przebiegu
krzywych chwilowego ciepła wydzielonego w cylindrze (NHRR), przeprowadzono
analizę metod gładzenia przebiegu ciśnienia w cylindrze, z wykorzystaniem różnego
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rodzaju funkcji matematycznych. W celu wyboru najlepszej z metod, dokonano
porównania metod gładzenia przebiegów ciśnienia. Porównanie metod gładzenia
przeprowadzono dla jednakowych parametrów pracy silnika, w szerokim zakresie
obciążeń i całym zakresie badanych prędkości obrotowych silnika. Analizowano
następujące metody: aproksymacja wielomianem w programach Microsoft Excel
i Matlab, aproksymacja z podziałem na przedziały, filtrowanie z wykorzystaniem
procedur chyby1 i butter w programie Matlab, wykorzystanie procedur loess i rloess
w programie Matlab oraz aproksymacja z wykorzystaniem centralnej średniej.
Do dalszej analizy wybrano gładzenie przebiegów ciśnienia metodą średniej
centralnej, ponieważ zapewnia ona najmniejszy błąd oraz najlepiej odzwierciedla
rzeczywisty przebieg ciśnienia. Metodę zaimplementowano bezpośrednio w arkuszu
kalkulacyjnym Microsoft Excel (6.3), co ułatwiło oraz usprawniło wykorzystywanie
wygładzonych przebiegów ciśnienia w obrębie arkusza kalkulacyjnego.
Wykorzystano następującą zależność:
= −21 ∙
+ 14 ∙
+ 39 ∙
+ 54 ∙
+ 39 ∙
+ 14 ∙
+ −21 ∙
+ 54 ∙

+ 59 ∙
/231

+
(3)

gdzie:
Cg – wartość ciśnienia wygładzona za pomocą funkcji średniej centralnej
w aktualnym kroku,
Ci – wartość ciśnienia zmierzonego w aktualnym kroku,
Ci… - wartość ciśnienia zmierzonego w krokach poprzednich,
Ci+… - wartość ciśnienia zmierzonego w krokach następnych.
Jak można zauważyć we wzorze (3) funkcja średniej centralnej bazuje na czterech
krokach w przód oraz czterech wstecz i przypisuje wartości z odpowiednimi wagami.
Największy wpływ na wynik ma aktualny krok, kroki wcześniejsze oraz późniejsze
również mają wpływ na wynik, lecz jest on nieco mniejszy. Wartości z kroków
czterech wstecz oraz czterech na przód wpływają na wynik w sposób odwrotny.
Dzięki prostocie posługiwania się tą metodą oraz wygodzie jej zastosowania
w obrębie arkusza programu Excel utworzono za jej pomocą wygładzone przebiegi
ciśnienia, następnie obliczono za pomocą równań (1) oraz (2) chwilowy przebieg
wydzielonego ciepła wewnątrz cylindra NHRR oraz zsumowany przebieg
wydzielonego ciepła CHRR.
W celu obliczenia ciepła dla całego cyklu pracy silnika przebiegi ciśnienia
wygładzono w zakresie od -360 do 360 °OWK. Wykresy wygenerowano jednak
w zakresie -30 do 90 °OWK, aby pokazać jedynie właściwy cykl spalania, a więc suw
rozprężania oraz poprzedzającą go końcową fazę suwu sprężania. Na rys. 2
przedstawiono przebiegi obliczanych wielkości, wyznaczone w oparciu o krzywą
ciśnienia aproksymowaną z wykorzystaniem centralnej średniej.
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Rysunek 2. Przebiegi: ciśnienia zmierzonego w cylindrze, ciśnienia
aproksymowanego, względnego błędu aproksymacji, szybkości wydzielania ciepła
(NHRR) oraz ciepła wydzielonego (CHRR) dla 2502obr/min i 158 Nm
Obliczone przebiegi chwilowe i sumaryczne wartości ciepła wydzielanego wewnątrz
komory spalania zostały zestawione na wykresach dla każdej z badanych prędkości
obrotowych silnika. Widoczne na nich krzywe przedstawiają zmiany tych wielkości
dla każdego stanu obciążenia silnika.
Na rys. 3 i 4 przedstawiono chwilowe wartości ciepła wydzielonego w komorze
spalania, obliczone dla prędkości obrotowych 1000 i 3000 obr/min. Dla prędkości
obrotowej 1000 obr/min, dla wszystkich obciążeń z wyjątkiem obciążenia 50 Nm
występują dwa ekstrema. Pierwsze w okolicy 3-5°OWK, a drugie w okolicy
8-12 °OWK. Jest to efekt podziału dawki paliwa na dwie porcje. Dla obciążenia
50 Nm widoczny jest znacznie późniejszy punkt początku zapłonu. Zarazem wartość
chwilowego wydzielonego ciepła jest największa (około 54 J/°OWK) a wartości
najszybciej narastają. Na rys. 6.3 można zauważyć, że wygładzanie krzywej ciśnienia
za pomocą funkcji średniej centralnej jest niewystarczające do uzyskania gładkich
przebiegów ciepła NHRR. Można też zauważyć, że szczytowe wartości ciepła NHRR
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występują przy ok 10-15 °OWK oraz że największa wartość ciepła tj. ok 48 J/°OWK
występuje dla największego obciążenia dla danej prędkością, jakim było 153 Nm.

Rysunek 3. Wykres ciepeł NNHR dla prędkości obrotowej 1000 obr/min

Rysunek 4. Wykres ciepeł NNHR dla prędkości obrotowej 3000 obr/min
Z kolei na rys. 5 i 6 przedstawiono sumaryczne wartości ciepła wydzielonego
w komorze spalania, obliczone dla prędkości obrotowych 1000 i 3000 obr/min. Dla
prędkości 1000 obr/min największa wartość ciepła CHRR tj. ok. 1500J jest osiągana
przy ok 120 °OWK. Występuje dla największego obciążenia 94 Nm.
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Od ok. 130 do ok. -160 °OWK następuje nagłe zmniejszenie wartości ciepła
zsumowanego CHRR, prawdopodobnie spowodowane otwarciem zaworów
wylotowych. Im większe obciążenie tym bardziej gwałtowne zmniejszenie wartości,
występujące przy wcześniejszym położeniu kątowym wału korbowego.

Rysunek 5. Wykres ciepeł CHRR dla prędkości obrotowej 1000 obr/min

Rysunek 6. Wykres ciepeł CHRR dla prędkości obrotowej 3000 obr/min
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Z rysunku rys. 6 można zauważyć, że przebieg ciepeł CHRR ma dokładnie taki sam
charakter jak w przypadku prędkości obrotowej 1000 obr/min. Największa wartość
ciepła CHRR tj. ok 2700 J jest osiągana przy ok 120 °OWK dla największego
obciążenia 153 Nm.

7. Uwagi końcowe i wnioski
Zmierzony przebieg ciśnienia w cylindrze cechuje się niejednokrotnie bardzo
gwałtownymi zmianami ciśnienia, załamaniami krzywych lub nierównomiernością
zmian ciśnienia. Taki charakter przebiegów ciśnienia spowodowany może być
gwałtownością zjawisk zachodzących wewnątrz cylindra. Gładzenie przebiegów
ciśnień jest niezbędne do uzyskania rzeczywistych przebiegów chwilowych szybkości
wydzielanego ciepła NHRR. Zakłócenia, w postaci gwałtownych zmian wartości, w
dużym stopniu utrudniają odczytanie rzeczywistych przebiegów chwilowej szybkości
wydzielonego ciepła NHRR.
Do analizy wybrano gładzenie przebiegów ciśnienia metodą różnic centralnych,
ponieważ zapewnia ona najmniejszy błąd (rzędu 0,5-0,8%) oraz najlepiej
odzwierciedla rzeczywisty przebieg ciśnienia. Wadą tej metody jest natomiast
niewystarczające gładzenie przebiegów ciśnienia dla większych prędkości
obrotowych silnika, czego efektem są pofalowane przebiegi ciepła.
W toku badań nie udało się znaleźć wystarczająco dobrej metody gładzenia
przebiegów ciśnienia, dla prędkości silnika większych niż 2950 obr/min. Badane
metody, oprócz metody aproksymacji wielomianem wyższego rzędu, nie zapewniały
wystarczająco dobrego gładzenia, co skutkowało istotnymi, lokalnymi zmianami
wartości szybkości wydzielanego ciepła NHRR. Metoda aproksymacji wielomianem
wyższego rzędu, w przypadku gładzenia przebiegu od -180 do 180 °OWK była dobrą
metodą gładzącą, lecz nie odzwierciedlała przebiegów ciśnienia w wystarczająco
dokładny sposób. Wynikiem był bardzo gładki przebieg szybkości wydzielanego
ciepła NHRR, lecz był on obarczony zbyt dużym błędem.
Podział dawki na dwie części niewątpliwie ma wpływ na maksymalną wartość
szybkości wydzielanego ciepła NHRR. Ma także wpływ na charakter przebiegu tego
ciepła tj. gdy dawka zostaje podzielona na części, przebieg szybkości wydzielania
ciepła NHRR ma zdecydowanie łagodniejszy charakter, nie występują tak gwałtowne
zmiany jak przy pojedynczej porcji paliwa. Przy podziale dawki na części szybkość
rozprzestrzeniania się ogniska samozapłonów wewnątrz komory spalania ma
zdecydowanie łagodniejszy charakter.
Zarówno zwiększanie prędkości obrotowej silnika, jak i zwiększanie obciążenia
wpływają na przesuwanie ekstremów przebiegów ciepła NHRR w kierunku coraz
późniejszego położenia wału korbowego.
Największe zmiany wartości kąta, przy którym występują maksymalne wartości
ciepła zsumowanego występują dla najmniejszego obciążenia tj.1 Nm i wynoszą od
63 °OWK do 195 °OWK, a więc obejmują aż 132 °OWK. Podobny, lecz nieco
mniejszy zakresem zmienności występuje dla obciążenia 10 Nm. Pozostałe stany
obciążenia cechują się zdecydowanie mniejszym zakresem zmienności.
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Najmniejszy zakres zmienności kąta występowania ekstremum przebiegu CHRR
odnotowano dla największego obciążenia, tj. 150 Nm. Wynosi od 116 do 129 °OWK,
a więc jedynie 7 °OWK. Jest to jednak spowodowane tym, że taki moment obrotowy,
badany silnik jest w stanie generować jedynie w zakresie od 2000 obr/min
do 3500 obr/min. Najmniejszy zakresem zmienności dla wszystkich prędkości
obrotowych ma miejsce dla obciążenia 70 Nm. Tu kąt występowania maksymalnej
wartości ciepła zsumowanego zmienia się od 109 do 119,5 °OWK a więc zakres
zmienności wynosi 10,5 °OWK.
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