
AUTOBUSY48

Wstęp
W pracy przeprowadzono analizę kinematyczną 

modelu układu korbowo-tłokowego dwusuwowego 
silnika spalinowego. Do opracowania konstrukcji 
posłużono się metodyką projektowania z wykorzy-
staniem technik komputerowych CAD/CAE [1, 2]. 
Podstawowymi elementami realizowanej metody 
są: opracowanie schematu kinematycznego ukła-
du mechanicznego; wstępna analiza kinematycz-
na; parametryczne modelowanie części i złożenia; 
analiza kolizji w ruchu; analiza wielkości kinema-
tycznych i dynamicznych modelu dla cyklu jego 
pracy; analiza wytrzymałościowa metodą elemen-
tów skończonych MES; analiza technologiczności 
konstrukcji; wizualizacja projektu – opracowanie 
dokumentacji technicznej 2D, fotorealistyczna pre-
zentacja i animacja pracy układu mechanicznego.

Do modelowania wirtualnego silnika spalinowego 
wykorzystano program CAD-SolidWorks, a później-
sze jego analizy kinematyczne przeprowadzono 
z użyciem modułu Motion SolidWorks [3].

1. Model układu korbowo-tłokowego
Istotnym punktem prezentowanej pracy było 

opracowanie modelu bryłowego części i złożenia 
dwusuwowego silnika spalinowego wraz z układem 
korbowo-tłokowym. Z uwagi na złożoność modelu 
bryłowego, w celu zwiększenia efektywności analiz 
numerycznych, opracowano jego model szkieleto-
wy układu korbowo-tłokowego. Opracowanie tego 

modelu dało możliwość przeprowadzenia analiz 
kinematycznych pozwalających na określenie wza-
jemnej współpracy elementów układu. 

1.1. Model bryłowy
Pierwszym etapem prezentowanej pracy było 

zamodelowanie konstrukcji bryłowej silnika spali-
nowego o mocy N = 18,3 kW przenoszącego mo-
ment obrotowy Mo = 29 Nm o prędkości obrotowej 
n = 2000÷6000 obr/min i pojemności skokowej 
Vss =0,83 dm3. Jest to model silnika jednotłokowego 
o pracy dwusuwowej. Silnik taki można zastosować 
w motocyklu sportowym ze względu na dużą moc, 
co przypisuje się dwusuwowej pracy. Przyjęto, że 
korbowód oraz wał korbowy będą wykonane z naj-
częściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych 
jakim jest stal węglowa o zawartości 0,35-0,45% C. 
Śruby korbowodowe są ze stali stopowej chromo-
wo-niklowej Cr-Ni. Tłok wykonano ze stopu alumi-
nium, natomiast sworzeń ze stali St 45, a korpus 
silnika ze stopu aluminium. 

Modelowanie konstrukcji przeprowadzono w pro-
gramie SolidWorks. Jest to program z dziedziny 
komputerowego wspomagania projektowania CAD, 
przeznaczony do modelowania elementów i zespo-
łów mechanicznych. Oprócz wielu zalet projekto-
wych program ten wyposażony jest w różnego ro-
dzaju funkcje wspomagające wizualizację modelu. 
Przykłady fotorealistycznych widoków wału korbo-
wego i złożenia silnika pokazano na rys. 1.
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Rys. 1.  Fotorealistyczny widok: a) wału korbowego, b) złożenia silnika
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1.2. Model symulacyjny
Do przeprowadzenia badań symulacyjnych opra-

cowano model szkieletowy układu korbowo-tłoko-
wego (rys. 2), wykorzystując jego model bryłowy 
pokazany na rys. 1b.

Aby przeprowadzić badania symulacyjne ruchu 
przyjęto absolutny układ współrzędnych OXYZ 
związany z nieruchomym korpusem silnika spalino-
wego. Początek układu współrzędnych O znajduje 
się w punkcie przecięcia osi wału korbowego z osią 
tłoka. Oś Z pokrywa się z osią wału korbowego, na-
tomiast oś Y jest zgodna z osią tłoka (cylindra). 

W modelu szkieletowym funkcję wału korbowe-
go pełni ramię rw = s/2 (s – skok tłoka). Jednocze-
śnie długość ramienia rw jest odległością pomiędzy 
osią czopa wału korbowego a osią wału korbowe-
go. Z kolei korbowód stanowi ramię lk (odległość 
między osiami otworów w korbowodzie). Każdemu 
elementowi układu przypisano masę umieszczoną 
w ich środkach ciężkości W (wału korbowego), K 
(korbowodu) i T (tłoka).

Z modelu bryłowego części, w programie Solid-
Works, odczytano współrzędne środków ciężkości 
masy w ich lokalnych układach współrzędnych, które 
wynoszą: W (xw=1,45  mm, yw=1,54  mm, zw=94,14 mm); 
K (xk=79 mm, yk = zk = 0); T (xt = zt = 0, yt = 51,23 mm).

Parametry układu korbowo-tłokowego, przed-
stawione na rys. 2, zapisano jako modelowania. 
Ze względu na przestrzenne usytuowanie elemen-
tów konstrukcyjnych modelu silnika, wykorzystano 
geometrię odniesienia w postaci płaszczyzn i osi 
określających położenie istniejących parametrów 
szkicu, takich jak oś obrotu ramienia rw, wspólna oś 
obrotu ogniw rw i lk (punkt R).

W kolejnym etapie modelowania wykorzystano 
środowisko zespołu Assembly, wchodzące w skład 
oprogramowania SolidWorks, które umożliwia skła-
danie oddzielnych modeli krawędziowych układu 
korbowo-tłokowego silnika spalinowego. Bazując 
na modelu osi tłoka zdefi niowano relacje wystę-
pujące pomiędzy pozostałymi elementami układu 

tworząc jego przestrzenny model krawędziowy. Do 
jednoznacznego określenia łączonych elementów 
wykorzystano wiązanie współliniowości współpra-
cujących osi obrotowych oraz wiązanie połączenia 
końców krawędzi.

Wymuszenie względnego ruchu wału korbowego 
(ramię rw), w celu wykonania symulacji ruchu, uzyska-
no przez zastosowanie obrotu czynnego ramienia rw. 
Wał wykonuje ruch obrotowy ze stałą prędkością ką-
tową ωw=2πn deg/s, gdzie n obr/min jest prędkością 
obrotową silnika. Analizę numeryczną względnego 
położenia przestrzennego układu korbowo-tłokowe-
go przeprowadzono dla punktów W, R, K i T. 

2. Analiza położenia
Zastosowanie programu SolidWorks Motion [3], 

pozwoliło na znalezienie położenia charaktery-
stycznych punktów członów układu korbowo-tłoko-
wego. Położeń tych punktów poszukuje się na ich 
trajektoriach wynikających z więzów narzuconych 
przez poszczególne człony i pary kinematyczne.

Na rys. 3 przedstawiono model szkieletowy ukła-
du korbowo-tłokowego z trajektoriami τw, τR, τK i τt 
zakreślonymi przez punkty W, R, K oraz T. 

Trajektorie τw i τR punktów W i R są okręgami, 
trajektoria τk punktu K jest złożoną krzywą zamknię-
tą, natomiast trajektoria τt punktu T jest odcinkiem 
o długości s. Zmiany wartości współrzędnych punk-
tów charakterystycznych w funkcji czasu t, podczas 
jednego cyklu ruchu w globalnym układzie współ-
rzędnych układu korbowo-tłokowego, pokazano na 
rys. 3a, 3b. 

3. Analiza prędkości i przyśpieszenia
Znając wielkości opisujące konfi gurację układu 

kinematycznego układu korbowo-tłokowego, mo-
żemy przystąpić do opisu ruchu w zakresie pręd-
kości i przyspieszeń, które defi niujemy jako kolej-
ne pochodne przemieszczenia względem czasu. 
Przemieszczeniu liniowemu wybranego punktu 
układu korbowo-tłokowego Δsw(t), Δsr(t), Δst(t) 
i Δst(t) punktów W, R, K i T odpowiadają prędkości 
i przyspieszenia liniowe. Prędkości (νw, νr, νk, νt,) 
i przyspieszenia (aw, ar, ak, at,) punktów W, R, K 
i T należących do układu korbowo-tłokowego moż-
na obliczyć różniczkując numerycznie odpowiednio 
przemieszczenie liniowe sw, sr, sk, st i prędkości li-
niowe νw, νr, νk, νt:
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a przemieszczeniu kątowemu Θr(t) wału korbo-
wego, Θrk(t) korbowodu względem osi czopa osio-

Rys. 2. Model szkieletowy układu korbowo-tłokowego 
silnika
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wego wału korbowego, Θkt(t) korbowodu względem 
osi tłoka odpowiadają prędkości (ωr, ωrk, ωkt) i przy-
spieszenia (εr, εrk, εkt) kątowe:
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Na podstawie zależności (1), (2) i (3) można 
stwierdzić, że dla znanej konfi guracji układu, opisa-
ne jawnymi zależnościami zmienne w czasie prze-
mieszczenia liniowe i kątowe, umożliwiają oblicze-
nie ich pierwszych i drugich pochodnych względem 
czasu, dając kolejno wartości określające prędkość 
i przyśpieszenie. Znalezienie takich jawnych funkcji 
jest możliwe, ale na ogół kłopotliwe. Jednak jawne 
zależności nie są niezbędne do wyznaczenia pręd-
kości i przyśpieszenia.

Są różne metody wyznaczania parametrów ru-
chu, wiele z nich wynika wprost z metod opisu kon-
fi guracji. Do wyznaczania prędkości i przyspieszeń 
wykorzystuje się więc współrzędne wektorowe, 
liczby zespolone, współrzędne absolutne i inne. 
W prezentowanej pracy parametry te wyznaczono 

na podstawie obliczeń numerycznych w programie 
SolidWorks Motion. 

Analizę prędkości liniowej układu korbowo-tłoko-
wego przeprowadzono przy stałej prędkości obroto-
wej wału korbowego, obracającego się z prędkością 
obrotową ωw = ωr = 100π s-1. Na rys. 4 pokazano 
zmianę prędkości liniowych wybranych punków 
układu korbowo-tłokowego. Wypadkowa prędkość 
liniowa vk środka ciężkości korbowodu K zawiera 
się w szerokim przedziale vk = 9,71÷17,28 m/s, na-
tomiast wypadkowa prędkości νt środka ciężkości 
tłoka T wynosi  vt = -18,57÷18,61 m/s).

Analizę przyspieszenia liniowego wybranych punk-
tów układu korbowo-tłokowego przeprowadzono przy 
takich samych parametrach jak przy symulacji pręd-
kości liniowych. Na rys. 5a pokazano zmianę przy-
spieszenia środka ciężkości korbowodu, a na rys. 5b 
środka ciężkości tłoka. Wypadkowe przyspieszenia 
ak i at zawierają się w szerokim przedziale (dla punktu 
K przyspieszenie ak = 2990,7÷6362,5 m/s, natomiast 
dla punktu T przyśpieszenie wynosi at = -7560,4 
÷ 3821,4 m/s).

Na rys. 6 przedstawiono kształtowanie się zmian 
prędkości i przyśpieszenia kątowego pomiędzy wy-
branymi elementami układu korbowo-tłokowego. 
Prędkość kątowa ωw oraz przyśpieszenie kątowe 
εw określa ruch obrotowy wału korbowego. Z ko-
lei prędkość kątowa ωwk oraz przyśpieszenie ką-
towe εwk defi niuje względny ruch obrotowy ramion 
wału korbowego rw i ogniwa lw względem punktu R. 
W punkcie tym, w złożeniu modelu symulacyjnego, 

Rys. 3. Położenie wybranych punktów charakterystycznych układu korbowo-tłokowego, a) trajektoria punk-
tów W, R, K i T, b) środka ciężkości korbowodu K, c) środka ciężkości tłoka T.
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a)          b) 

  

Rys. 5. Przyspieszenie liniowe punktów charakterystycznych układu korbowo-tłokowego, dla: a) punkt R, 
b) punkt K, c) punkt T

a)             b) 

Rys. 6. Prędkości i przyśpieszenia kątowe ruchomych elementów układu korbowo-tłokowego, gdzie: 
a) prędkości kątowe, b) przyśpieszenia kątowe

a)      b) 

 

Rys. 4. Prędkość liniowa dla: a) środka ciężkości korbowodu K, b) środka ciężkości tłoka T



AUTOBUSY52 AUTOBUSY 52

Motion simulation system crank-piston

Abstract
The article presents use of the capabilities of modern symulation system CAD/CAE for modeling and 

kinematic analysis of the crank-piston two-stroke internal combustion engine. The developed simulation 
model allows to perform numerical analysis. The results of these analyzes are shown in the graphs.

Key words: CAD/CAE, simulation, motion, crank piston mechanism, engine.

Autor:
dr inż. Zbigniew Budniak – Politechnika Koszalińska

wprowadzono wiązanie współliniowości osi czopa 
wału korbowego i osi otworu stopki korbowodu. Na-
tomiast prędkość ωkt oraz przyśpieszenie εkt kątowe 
określa względny ruch obrotowy ramienia korbowo-
du lw względem osi tłoka. 

Podsumowanie
W artykule przedstawiono model symulacyjny 

do przeprowadzenia analiz kinematycznych prze-
strzennego układu korbowo-tłokowego. Do badań 
wykorzystano możliwości współczesnych syste-
mów CAD/CAE, pozwalających na: przeprowadze-
nie badań kolizji w ruchu, określenie względnego 
położenia punktów charakterystycznych układu. 
System ten urzeczywistnia ideę modelowania wir-
tualnego układów fi zycznych i zmniejsza liczbę pro-
totypów do powstania nowej konstrukcji.

Przedstawione w opracowaniu wyniki badań sy-
mulacyjnych zawierają ilustrację tylko wybranych 
czynników wpływających na pracę układu korbo-
wo-tłokowego dwusuwowego silnika spalinowego. 

Dysponowanie opisem położenia układu kinema-
tycznego w postaci wyników badań numerycznych 
jest korzystne. Jest to przede wszystkim punkt 

wyjścia do kolejnych analiz konstrukcyjnych, mon-
tażowych i technologicznych w tym również analiz 
dynamicznych. 

Wyniki badań numerycznych umożliwiają wielo-
krotną analizę układu korbowo-tłokowego dla róż-
nych wariantów rozwiązań konstrukcyjnych.

W przyszłości planuje się wykorzystać w prak-
tyce projektowania i wykonania, przedstawione 
w artykule wyniki analiz do optymalizacji konstrukcji 
układów korbowo-tłokowych.
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