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Wstęp
Tłokowy silnik spalinowy wykorzystuje ciśnienie 

produktów spalania wytworzonych z paliwa. Spalanie 
odbywa się w cylindrze(ach), gdzie powstaje wysoka 
temperatura, a także jako efekt uboczny pojawiają się 
produkty spalania w postaci gazów (spalin). Konse-
kwencją przemiany dokonującej się w cylindrach silnika 
spalinowego, jest bardzo szybki wzrost ciśnienia pro-
duktów przemiany spalania, wcześniej sprężonych w cy-
lindrach, po czym następuje przesunięcie tłoka, a napór 
charakteryzujący się wysokim ciśnieniem przemieszcza 
tłok, który połączony jest z korbowodem wprowadzają-
cym w ruch obrotowy wał napędowy silnika [5].

1. Budowa oraz funkcje podstawowych 
elementów układu tłokowo-korbowego

Tłok (rys.1) obciążony jest siłami bezwładności pod-
czas wykonywania ruchu posuwisto-zwrotnego we-
wnątrz cylindra. Styka się on z produktami spalania 
o wysokiej temperaturze, także powierzchnią denka 
i w okolicach części leżącej nad pierścieniami tłokowy-
mi [2].

Tłok jest w stanie spełnić jeszcze inne funkcje np. 
wymianę gazów spalinowych w silnikach dwusuwo-
wych wyposażonych w rozrząd tłokowy, bądź tłokowo 
– zaworowy. Konieczność korzystania z tych funkcji jest 
uwarunkowana rodzajem silnika, a także sposobem 
realizacji obiegu roboczego. W silnikach wysokopręż-
nych wyposażonych we wtrysk bezpośredni najczęściej 
w denku tłoka jest odpowiednio zaprojektowana i wyko-
nana komora spalania. Dzięki istnieniu tej przestrzeni 
może odbywać się wyzwalanie większej ilości ciepła. 
Tłok przejmuje całe obciążenie czynnika roboczego, siły 
powstające podczas spalania, w czasie tego obciążenia 
powstającą siłę przenosi na sworzeń. 

Na tłok działają zmienne obciążenia cieplne oraz me-
chaniczne i zawierają się one w dość szerokim prze-
dziale. Wynika z tego jednoznacznie, że tłok jest jednym 
z najbardziej obciążonych elementów silnika spalinowe-
go, zarówno cieplnie jak i mechanicznie i ma decydu-
jący wpływ na trwałość i osiągi silnika. Z tego względu 
wszystkie opracowania konstrukcyjne, w tym dobór ma-
teriałów, są istotne w pracy silnika spalinowego [2].

Tłok składa się z następujących części konstrukcyj-
nych (rys. 2) [1]:
 – denko,
 – część uszczelniająca,
 – część wodząca,
 – sworzeń,
 – pierścienie sprężynujące,
 – pierścienie uszczelniające,
 – pierścień zbierający.
Denko jest górną częścią tłoka, stanowi w przybli-

żeniu 10% jego długości. Część ta jest wystawiona na 
silne działanie gazów o wysokiej temperaturze. Istnieją 
trzy odmiany denek [1]:
 – płaskie,
 – wklęsłe,
 – wypukłe.
Część uszczelniająca zawiera rowki przeznaczone na 

pierścienie tłokowe. Rowki górne przygotowane są na 
pierścienie tłokowe. Rowki górne przygotowane są na 
pierścienie uszczelniające, natomiast rowki dolne prze-
inaczone są na pierścienie zbierające, rolą pierścieni 
dolnych, w których dodatkowo znajdują się otwory, jest 
zbieranie i umożliwienie ujścia oleju do miski olejowej [1]. 

Płaszcz tłoka ma za zadanie prowadzenie go wzdłuż 
ścianek cylindrów. W tej części ścianki są znacznie węż-
sze niż w części uszczelniającej. W przypadku tłoków 
o większych rozmiarach, we wnętrzu części wodzącej 
wytłoczone mogą być rowki przeznaczone na pierście-
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nie zbierające. W czasie pracy we wnętrzu silnika panuje 
wysoka temperatura, co powoduje rozszerzanie cieplne 
tłoka. Z tego wynika konieczność konstruowania średnic 
tłoka odpowiednio spasowanych ze średnicą cylindra. 
Istniejący luz nie może być za duży, mogłoby to powodo-
wać uderzanie tłoka o ścianki cylindra a w konsekwen-
cji prowadzić do jego uszkodzenia. Luz nie może być 
zbyt mały, ponieważ może to zwiększać opór i w kon-
sekwencji prowadzić do zatarcia silnika. W konstrukcji 
tłoka denko powinno mieć największy luz, ponieważ ta 
część ulega największemu nagrzaniu. Najczęściej sto-
sowanym materiałem stosowanym w konstrukcji tłoków 
jest żeliwo stopowe, bądź stopy lekkie [1]. 

Pierścienie wykonuje się z materiałów sprężystych, 
są one przecinane po czym umieszczane w odpowied-
nich rowkach. Ich główną zaletą jest elastyczność przez 
co idealnie przylegają stanowiąc bardzo dobre uszczel-
nienie, nie dopuszczają do przedostania się do skrzyni 
korbowej mieszanki paliwowej i gazów spalinowych [1].

W przypadku pierścieni zbierających chodzi o ochro-
nę komory spalania aby nie dostało się do niej zbyt 
wiele oleju(pełni rolę uszczelki). Przez odpowiednio 
zaprojektowane otworki zebrany olej uchodzi do miski 
olejowej [1]. 

Pierścienie mogą być przecinane na dwa sposoby [1]:
 – pod kątem prostym,
 – pod kątem 45°.

Są umieszczane w taki sposób, aby przecięcia nie 
były nad sobą a końce nie stykały się. Aby połączyć tłok 
wraz z korbowodem wykorzystuje się sworzeń. Umiesz-
cza się go wewnątrz tłoka. Sworzeń przyjmuje postać 
krótkiego walca, pustego w środku ze względów ekono-
micznych i wagowych. Nie powinien wystawać z tłoka, 
dlatego musi być od niego krótszy. Sworzeń najczęściej 
są wykonywane ze stali stopowych i węglowych [1]. 
Współdziałanie korbowodu ze sworzniem może prze-
biegać w różnoraki sposób [1]:
 – „pływający” sworzeń, czyli sworzeń wówczas obraca 

się jednocześnie w otworze tłoka oraz łbie korbowodu,
 – sworzeń jest nieruchomy w otworze tłoka, porusza się 

w łbie korbowodu,
 – sworzeń jest nieruchomy względem korbowodu, a po-

rusza się w otworze tłoka.
Korbowód (rys. 3) w silnikach pojazdów samocho-

dowych zmiana ruchu posuwiście – zwrotnego na ruch 
obrotowy jest możliwa dzięki zastosowaniu korbowo-
dów [3]. Jest to niezmiernie ważna część każdego silni-
ka i ma do spełnienia trzy podstawowe zadania [3]:
 – pełni funkcję łączącą wał korbowy z tłokiem,

Rys. 1. Model części konstrukcyjnych tłoka wykonany 
w programie Solid Works 

Rys. 2. Model części konstrukcyjnych tłoka wykonany 
w programie Solid Works: 1) pierścienie uszczelniające, 
2) pierścień zabierający, 3) denko, 4) część uszczel-
niająca, 5) część wodząca, 6) sworzeń, 7) pierścienie 
sprężynujące 

Rys. 3. Model części konstrukcyjnych korbowodu wyko-
nany w programie Solid Works

Rys. 4. Model korbowodu wykonany w programie Solid 
Works: 1 - główka, 2 - trzon, 3 - stopka
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 – powoduje zmianę ruchu posuwistego tłoka, w ruch 
obrotowy wałka korbowego,

 – transportuje na wał korbowy siły, które powstają po 
zapłonie mieszanki we wnętrzu komory spalania, co 
powoduje powstanie momentu obrotowego na wale 
korbowym.
Korbowody (rys. 4) muszą spełniać wysokie wyma-

gania konstrukcyjne, powinny wykazywać dużą wytrzy-
małość mechaniczną, ale również charakteryzować się 
niewielką wagą [3]. 

Ponieważ ich rolą jest na przykład [3]:
 – przenoszenie znacznych sił wzdłużnych, które po-

wstają podczas zapłonu we wnętrzu komory spalania 
tuż nad tłokiem,

 – przenoszenie sił przyspieszania oraz opóźniania, któ-
re powstają poprzez prędkości przesuwania się tłoka,

 – przenoszenie sił gnących powstających w ruchu 
wahadłowym.
Korbowody składają się z trzech części (rys. 4) [3]:

 – główki korbowodu, która znajduje się na górnym 
jego końcu. W główce znajduje się tuleja korbowodu, 
w skład której wchodzi sworzeń tłoka, którego za-
daniem jest połączenie korbowodu z tłokiem (rys.5). 
Przy takim typie połączenia mówi się o „płynięciu” 
sworznia w główce korbowodu, bądź w piaście tło-
ka, albo w obydwu jednocześnie. Istnieją przypadki, 
że brak jest tulei, przez co sworzeń jest umieszcza-
ny w główce w sposób mechaniczny, stosując ścisk, 
bądź termicznie poprzez nagrzanie główki albo schło-
dzenie sworznia. Jest wówczas możliwość swobod-
nego umocowania sworznia w piaście tłokowej.

 – trzon, spełnia funkcję łącznika główki i stopki korbo-
wodu. Jest wykonywany najczęściej jako odlew albo 
skuwka, w celu nadania możliwie dużej odporności 
zapobiegającej złamaniu trzonu.

 – stopka, jest dolną częścią korbowodu. Jest zamoco-
wana do wału korbowego w wykorbieniu wału.
W przypadku samochodów wyczynowych są stoso-

wane korbowody tytanowe, ze względu na lekkość tego 
materiału oraz większą wytrzymałość, co umożliwia 
spełnianie wysokich wymagań wytrzymałościowych. 
Obecnie pracuje się nad korbowodami z włókien wę-
glowych pokrytych płaszczem wykonanym z tworzyw 
sztucznych [3]. 

Zalety stosowania tytanu są oczywiste [3]:
 – duża wytrzymałość,
 – mała masa,
 – cicha praca,
 – brak zużycia.
Wadą jest jak na razie zbyt wysoka cena, aby mogły 

trafi ć do masowej produkcji [3].
Wał korbowy (rys. 6) powinien charakteryzować się 

dużą wytrzymałością, jak również sztywnością, ponie-
waż jest najbardziej obciążoną częścią w całym ukła-
dzie tłokowo – korbowym. W jego skład wchodzą takie 
elementy jak wykorbienia, ich liczebność ściśle zależy 
od liczby i metody łączenia cylindrów [4]. 

W skład wykorbień wchodzą następujące części 
(rys. 7) [4]:
 – czopy główne,
 – czopy korbowe (obejmujące stopę korbowodu, a tak-
że dwoje ramion, które łączą główne czopy z czopami 
korbowymi.
Natomiast każde wykorbienie jest osadzone w głów-

nych łożyskach. W przypadku silników widlastych kon-
strukcyjnie cylindrów jest dwa razy więcej niż wy-
korbień. Aby odciążyć nieco łożyska podczas pracy 
układu tłokowo – korbowego, wykorbienia zaopatruje 
się w przeciwciężary, które mają za zadanie równowa-
żenie powstałych w czasie obrotu wałka korbowego 
sił odśrodkowych. Po jednej stronie wału korbowego 
umieszczone jest koło zębate, spełniające rolę napędu 
rozruchu, po przeciwnej stronie wał posiada kołnierz 
z osadzonym na nim kołem zamachowym. Natomiast 

Rys. 5. Model korbowodu połączonego za pomocą 
sworznia z tłokiem wykonany w programie Solid Works

Rys. 7. Model wału korbowego wykonany w programie 
Solid Works: 1 - czopy główne, 2 - ramiona, 3 - czopy 
korbowe, 4 - przeciwciężary

Rys. 6. Model wału korbowego wykonany w programie 
Solid Works
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z jednej ze stron koła zamachowego obok dłuższych 
wałów umieszczony jest tłumik drgań skrętnych. Tłumik 
ten spełnia rolę kompensacji sił skrętnych powstają-
cych w czasie gdy wał się obraca. Siły skrętne mogłyby 
w dłuższym okresie czasu doprowadzić do pęknięcia 
wału. Aby czopy wałów mogły spełniać rolę kanałów 
umożliwiających swobodne przepływanie oleju smarne-
go są w niektórych przypadkach drążone oraz zaślepio-
ne. Wał korbowy jest ułożyskowany, a wykorzystuje się 
do tego łożyska główne (najczęściej ślizgowe) [4].

Są one umieszczane w trzech miejscach [4]:
 – w ścianie tylnej skrzyni korbowej,
 – w ścianie przedniej skrzyni korbowej,
 – w przegrodach.
Łożyska te składają się [4]:

 – z górnej połowy (część ta wytoczona w ściankach 
oraz przegrodach skrzynki korbowej),

 – z dolnej części (część ta jest przykręcona do skrzyni 
korbowej).
Najczęściej są spotykane wały korbowe skonstruowa-

ne ze stali węglowej, bądź stopowej, najczęściej w for-
mie odkuwki, po czym poddawane są obróbce cieplnej 
oraz mechanicznej [4].

2. Złożenie układu tłokowo – korbowego 
zamodelowane w programie Solid Works

Po przedstawieniu podstawowych funkcji poszcze-
gólnych elementów układu tłokowo-korbowego w silni-
kach spalinowych oraz z zamodelowaniem wszystkich 
części, kolejnym etapem było wykonanie złożenia ukła-
du (rys. 8) w programie Solid Works.

Podsumowanie
W artykule zostały przedstawione podstawowe funk-

cje oraz budowa układu tłokowo – korbowego. Na pod-
stawie analizy literatury, a także w oparciu o schematy 
oraz rysunki wykonawcze dostępne w literaturze, zamo-
delowano w programie Solid Works przestrzenne mo-
dele układu tłokowo – korbowego. Przy użyciu jednego 
z systemów komputerowych który wspomaga projekto-
wanie, zostały wykonane modele poszczególnych ele-
mentów takich jak na tłok, korbowód, sworzeń, wał kor-

bowy, a następnie wykonano złożenie tych elementów. 
Kolejnym etapem będzie wykonanie komputerowych sy-
mulacji CAE.  Zadaniem artykułu nie było jedynie przypo-
mnienie określonych informacji na temat jednego z bez 
wątpienia najważniejszych układów silnika spalinowe-
go, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na olbrzy-
mią rolę jaką pełnią w dzisiejszym świecie inżynierskim 
komputerowe systemy wspomagające projektowanie. 
Każdy inżynier posługujący się podstawową wiedzą 
o konstrukcji maszyn, znajomości rysunku techniczne-
go oraz podstawowych praw rządzących mechaniką 
ma możliwość w zaciszu swojego domu, przy pomocy 
komputera zamodelować dowolny układ mechaniczny, 
a nawet dość skomplikowane konstrukcyjnie urządze-
nie. A dzięki zastosowaniu tzw. Systemów CAE, czyli 
komputerowych systemów wspomagających obliczenia 
inżynierskie, może swoje modele sprawdzić pod kątem 
wytrzymałościowym. Za pomocą systemów CAM wspo-
magających wytwarzanie jest w stanie w wirtualnym 
środowisku wybrać narzędzia, zadać optymalne para-
metry obróbkowe i wygenerować kod CNC, który będzie 
kompatybilny z określonym urządzeniem obróbkowym 
a więc opracować część procesu technologicznego. 

Podsumowując w dzisiejszej dobie rysunki technicz-
ne, modele przestrzenne, złożenia, podstawowe obli-
czenia wytrzymałościowe, generowanie kodów CNC dla 
poszczególnych części wraz z weryfi kacją uzyskania 
wymaganej chropowatości i braku kolizyjności, każdy 
inżynier jest w stanie wszystko to wykonać przy wyko-
rzystaniu komputera, odpowiednich systemów oraz wła-
snej wiedzy i umiejętności. Zaoszczędza to w ogromnej 
mierze czas i pieniądze oraz zapewnia ogromną prze-
wagę w fazie prób weryfi kacyjnych już w fazie wdraża-
nia koncepcji projektu w świecie rzeczywistym, czyli na 
etapie wdrażania do produkcji. Dzięki umiejętności po-
sługiwania się systemami CAD/CAM możliwe jest opra-
cowywanie własnych projektów pojazdów personalnych 
dostosowanych do potrzeb danego użytkownika. Coraz 
więcej inżynierów pasjonatów może opracowywać wła-
sne projekty. Natomiast profesjonalne zespoły konstruk-
torów i technologów wyposażone w odpowiednie opro-
gramowanie CAD/CAM/CAE mogą opracowywać coraz 
bardziej zaawansowane projekty i podnosić poziom 
techniczny opracowywanych przez siebie projektów. 
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The spatial model of piston – connecting rod made in using computer 
support system design CAD

Abstract
System of Piston - Connecting rod is one of the most important elements of any combustion engine in cars. The 

article presents a functional model together with a general description of the construction of its individual elements. 
For a better illustration of the piston - connecting rod  were made using three-dimensional models of integrated 
computer systems supporting the design. These systems are in today time a very important means for the modern 
engineer and are increasingly being used in today’s industry.
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