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Zbigniew ŁOSIEWICZ, Andrzej BANASZEK 

WĘZŁY FUNKCJONALNE OKRĘTOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO  

WOLNOOBROTOWEGO WODZIKOWEGO JAKO ŹRÓDŁA DRGAŃ 

 

W artykule omówione zostały założenia wstępne identyfikacji źródeł drgań w węzłach funkcjonalnych silnika wolnoobro-

towego wodzikowego. 

 

WSTĘP 

Na statkach handlowych takich jak masowce, kontenerowce, 
zbiornikowce często o relatywnie dużej ładowności i relatywnie 
dużym zanurzeniu (duże średnice śrub okrętowych) i wysokich 
siłowniach, a równocześnie pokonujących duże odległości przy 
relatywnie dużych szybkościach stosuje się silniki spalinowe tłoko-
we wolnoobrotowe, dwusuwowe, wodzikowe. Charakteryzują się 
one małym jednostkowym zużyciem paliwa co wiąże się z dużą 
sprawnością ok. 45%. Silniki te najczęściej napędzają śrubę okrę-
tową bezpośrednio (rys. 1) i obroty silnika są zgodne z obrotami 
śruby. Silniki te mogą być nawrotne (śruby o skoku stałym) lub 
nienawrotne (śruby o skoku nastawnym).  

 

 
Rys. 1. Bezpośrednie połączenie silnika dwusuwowego wolnoobro-
towego ze śrubą o dużej średnicy [1] 

1. PRZYKŁADOWE WĘZŁY FUNKCJONALNE 
OKRĘTOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO 
WOLNOOBROTOWEGO WODZIKOWEGO  

Okrętowy silnik spalinowy tłokowy wolnoobrotowy wodzikowy 
należy do maszyn, w których ruch posuwisto-zwrotny tłoka zamie-
niany jest poprzez mechanizm korbowo-tłokowy na ruch obrotowy 
wału korbowego. Zmiana zwrotu wektora ruchu tłoka dokonująca się 
w górnym (GMP) i dolnym (DMP) martwym punkcie położenia tłoka 
związana jest że zmianą układu sił i zmianą obciążeń w węzłach 
funkcjonalnych silnika. Główną siłą działającą na tłok jest siła gazów 
spalinowych działająca na denko tłoka w komorze spalania. 

 

 
Rys. 2. Rysunek poglądowy pokazujący układ korbowo-tłokowy w 
strukturze konstrukcyjnej silnika dwusuwowego wolnoobrotowego 
wodzikowego [2] 

 
Układ korbowo-tłokowy takiego silnika składa się z następują-

cych elementów: 
– tłoka z pierścieniami, 
– tulei cylindrowej, 
– tłoczyska, 
– dławicy trzonu tłoka, 
– łożyska wodzikowego, 
– łożyska korbowego, - łożysko główne, 
– kadłuba silnika 

Powyższe elementy są że sobą połączone i tworzą węzły funk-
cjonalne o ściśle określonych funkcjach. 

2. WĘZŁY FUNKCJONALNE OKRĘTOWEGO SILNIKA 
SPALINOWEGO WOLNOOBROTOWEGO 
WODZIKOWEGO JAKO ŹRÓDŁA DRGAŃ 

Do podstawowych węzłów funkcjonalnych należą węzły trybo-
logiczne, do których zalicza się łożyska przenoszące obciążenia z 
tłoka na strukturę konstrukcyjna silnika. Są to: 
– łożysko wodzikowe, 
– łożyska korbowe, 
–  łożysko główne 

2.1. Łożysko wodzikowe  

Łożysko wodzikowe jest odpowiedzialne za prawidłową pracę 
tłoka. Łożysko wodzikowe składa się z łyżwy wodzika i prowadnicy, 
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łożyska głowy korbowodu w tym górnej panwi, sworznia, dolnej 
panwi, głowy korbowodu, stopy trzonu tłoka. 

Na rys.3. przedstawiono łyżwę łożyska wodzikowego. 

 
Rys. 3. Łyżwy łożyska wodzikowego [3] 
 

Łyżwa łożyska wodzikowego porusza się po prowadnicy i prze-
nosi obciążenia boczne wywołane ruchem korbowodu. Źródłem 
drgań są luzy między łyżwą i prowadnicą oraz naprężenia spowo-
dowane oddziaływaniem głowy korbowodu o zmiennej w czasie 
wartości..  

 
Na rys.4. przedstawiono łożysko wodzikowe, z zaznaczonym 

czopem łożyska głowy korbowodu.  
 

 
Rys. 4. Łożysko wodzikowe odpowiedzialne za prawidłową pracę 
tłoka: a - widok całego łożyska, b - łożysko głowy korbowodu: 1 - 
trzon tłoka, 2 - górna panew, 3 - sworzeń, 4 - dolna panew, 5 - 
korbowód [4] 

 
Czop łączy głowę korbowodu z tłoczyskiem i węzeł ten przeno-

si obciążenie z tłoka na układ korbowy. Źródłem drgań są luzy 
między czopem i półpanwiami głowy korbowodu oraz naprężenia 
spowodowane oddziaływaniem trzonu tłoka, łyżwy i głowy korbowo-
du o zmiennej w czasie wartości. 

2.2. Łożysko korbowe 

Łożysko wodzikowe poprzez głowę korbowodu oddziałuje na 
korbowód. Na rys. 5 a przedstawiono łożysko wodzikowe wraz z 
głową korbowodu. Na rys.5 b przedstawiono korbowód. 

 

 
Rys. 5. Łożysko krzyżulcowe: a - całe łożysko, b - korbowód z 
zaznaczoną dolną panwią łba korbowodu [4] 

 
Korbowód poprzez połączenie głowy korbowodu z łożyskiem 

wodzikowym przenosi obciążenie na wał korbowy poprzez stopę 
korbowodu na czop wału korbowego. Źródłem drgań są luzy między 
czopem wału korbowego i półpanwiami stopy korbowodu oraz 
naprężenia spowodowane oddziaływaniem korbowodu na wał kor-
bowy o zmiennej w czasie wartości. 

2.3. Łożysko główne 

Na rys. 6. Przedstawiono łożysko główne, tzw. ramowe wału 
korbowego. Łączy one wał korbowy z ramą silnika. 

 

 
Rys. 6. Łożysko główne wału korbowego: 1 - rama silnika, 2 - śruba 
mocująca 3 - górna pokrywa łożyska,4 - górna panew, 5 - czop wału 
korbowego, 6 - dolna część obudowy łożyska, 7 - dolna panew 
łożyska [3] 

 
Poprzez połączenie czopu wału korbowego poprzez półpanwie 

łożyska ramowego z ramą przenoszone są obciążenia z wału kor-
bowego na ramę silnika i fundament. Źródłem drgań są luzy między 
czopem wału korbowego i półpanwiami łożyska głównego oraz 
naprężenia spowodowane oddziaływaniem korbowodu na ramę o 
zmiennej w czasie wartości. 

Na rys. 7. Przedstawiono wał korbowy z zaznaczonym czopem 
łożyska głównego. 
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Rys. 7. Wał korbowy; zaznaczony czop łożyska głównego [5] 

PODSUMOWANIE 

Przekazywanie naprężeń o różnych kierunkach i zmiennych w 
czasie wartościach powoduje powstawanie drgań o różnych para-
metrach. Największą siłą generującą cały łańcuch drgań jest siła 
gazowa wywołana cyklicznym spalaniem mieszanki paliwowo- 
powietrznej w komorze spalania. Spalanie to nie jest powtarzalne, 
ponieważ zależy od obciążenia silnika ze strony wału napędowego 
ze śrubą. Zmiana tego obciążenia zależy głównie od warunków 
żeglugi, w tym stanu morza, prądów morskich, siły wiatru. Dlatego 
też badania drgań wykonywane na stanowiskach prób lub podczas 
prób na uwięzi często różnią się od widma drgań podczas żeglugi 
morskiej. 
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Functional hubs marine two stroke diesel engine  
as a source of vibration 
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cation of sources of vibration in the functional hubs of ma-

rine two stroke diesel engine 
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