
 

 
 

 

        

 

Mateusz SZCZECIŃSKI PTNSS–2015–3404 
Paweł MAZURO 

Wojciech SKROBEK 

 

Scavenging process CFD computations in a two stroke 

opposed-piston engine 
 

Two stroke opposed piston engines increasingly attract an interest among the research centers around the 

world. This engine architecture has a long story and renaissance of its interest is associated with a wide gamut 

of benefits they offer. The uniflow cylinder scavenging is definitely one of them. This paper presents a modeling 

process of the in-cylinder gas exchange as a part of the research engine timing system design. In addition, it 

highlights dependencies between the timing system design parameters and the scavenging quality factors. Final-

ly, the article demonstrates numerical simulation results and takes into consideration main challenges in the 

piston ported timing system designing. 
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Obliczenia numeryczne wymiany ładunku w silniku dwusuwowym z przeciwbieżnym 

układem tłoków 
 

Dwusuwowe silniki tłokowe z przeciwbieżnym układem tłoków coraz częściej budzą zainteresowanie ośrod-

ków badawczych na całym świecie. Konstrukcje te mają długą historię, a renesans zainteresowania związany 

jest z szeroką gamą zalet, które oferują. Jedną z nich jest wzdłużny system płukania cylindra. W artykule przed-

stawiono proces modelowania wymiany ładunku jako część projektu układu rozrządu badawczego  silnika z 

przeciwbieżnym układem tłoków. Omówiono parametry, których zmiana pozwala kontrolować zastosowane 

kryteria jakości płukania. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych oraz podkreślono główne wyzwania 

czekające na konstruktorów projektujących układ rozrządu w podobnej konstrukcji. 

Słowa kluczowe: wymiana ładunku w cylindrze, silnik z przeciwbieżnym układem tłoków 

 

1. Wstęp 

Silniki z przeciwbieżnym układem tłoków 

(opposed-piston - OP) cieszyły się w przeszłości 

szerokim zainteresowaniem zarówno w zastosowa-

niach naziemnych, morskich, jak i lotniczych. Po 

raz pierwszy konstrukcję tę wyprodukowano w 

latach 90-tych XIX wieku. Na szczególną uwagę 

zasługuje Junkers Jumo, silnik lotniczy wyprodu-

kowany w trakcie II wojny światowej, charaktery-

zujący się zarówno wysoką sprawnością, jak i dużą 

objętościową koncentracją mocy [1]. Architektura 

silników OP pozwala na uzyskanie bardzo korzyst-

nej kombinacji obu tych ujemnie skorelowanych 

parametrów. Ponadto niższy koszt produkcji w 

porównaniu z konwencjonalnymi silnikami cztero-

suwowymi czyni je obiektem zainteresowań wielu 

ośrodków badawczych na całym świecie. Nacisk 

ich prac skupia się na próbie wyeliminowania wad, 

które przyczyniły się do zaprzestania ich masowej 

produkcji. Należy do nich przede wszystkim nad-

mierna emisja substancji szkodliwych, jak również 

zwiększone zużycie oleju. 

Obecna próba przezwyciężenia wspomnianych 

niedogodności związana jest zarówno z rozwojem 

nauki, technologii i inżynierii, jak również z do-

strzeżeniem możliwości jakościowego skoku w 

rozwoju silników tłokowych. Podwyższona spraw-

ność cieplna silników OP, w porównaniu z kon-

wencjonalnymi rozwiązaniami silnikowymi, wyni-

ka głównie z braku głowicy, co skutkuje zmniej-

szoną ilością ciepła odprowadzaną do cieczy chło-

dzącej. Dodatkowy korzystny wpływ na omawianą 

sprawność ma również wysoki stosunek objętości 

komory spalania do jej powierzchni. Za sprawą 

specyficznego przeciwbieżnego układu tłoków w 

omawianej konstrukcji nie ma zaworów, wałka 

rozrządu oraz innego oprzyrządowania związanego 

z wymianą ładunku w cylindrze. Rezultatem tego 

jest mniejsza ilość części, a finalnie mniejszy koszt 

produkcji w porównaniu z klasyczną konstrukcją. 

Co więcej, wykorzystując dwusuwowy cykl pracy, 

silniki OP charakteryzują się wysoką koncentracją 

mocy wyjściowej [2]. 

Układ OP, którego działanie opiera się na prze-

ciwbieżnym ruchu tłoka wylotowego i dolotowego, 

umożliwia zastosowanie systemu wzdłużnego płu-

kania cylindra, który stanowi o wysokiej wydajno-

ści tego procesu w omawianej konstrukcji silniko-

wej. Płukanie wzdłużne niweluje dotychczasowe 

problemy napełniana silników dwusuwowych i 

czyni wydajność wymiany ładunku zbliżoną do 

silników czterosuwowych. 
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2. Wyzwania związane z wymianą 

ładunku w silnikach dwusuwowych 

Wymiana ładunku to etap, w którym produkty 

spalania znajdujące się w cylindrze są zastępowane 

świeżą mieszanką. Proces ten zaczyna się w mo-

mencie otwarcia cylindrowych okien wylotowych 

(w przypadku rozważanego tłokowego układu roz-

rządu) i trwa, aż do momentu zamknięcia wszyst-

kich okien cylindrowych. Można podzielić go na 

dwie części: etap wyłącznego otwarcia cylindro-

wych okien wylotowych (wypływ spalin) oraz etap 

przepłukania cylindra. 

Dotychczas przebadano wiele metod płukania w 

silnikach dwusuwowych. Zgodnie z [3] najwydaj-

niejszą z nich jest wzdłużny system wymiany ła-

dunku schematycznie przedstawiony na rys.1. 

 

Rysunek ten obrazuje uproszczony model cylin-

dra wraz z oznaczeniem wzdłużnego kierunku 

przepływu w trakcie procesu wymiany ładunku. 

Świeża mieszanka przepłukuje cylinder od cylin-

drowych okien dolotowych do wylotowych, za-

pewniając przy tym minimalne zmieszanie powie-

trza i spalin spośród wszystkich systemów płukania 

w silnikach dwusuwowych.  

Typowe etapy cyklu silnika dwusuwowego 

schematycznie przedstawiono na rys.2. Płukanie w 

takiej konstrukcji trwa średnio 120° obrotu wału 

korbowego. Z jakością tego procesu ściśle powią-

zana jest moc jednostkowa i poziom emisji sub-

stancji szkodliwych. Wpływa on również bezpo-

średnio na proces spalania, gdyż odpowiedzialny 

jest za wprowadzenie do cylindra odpowiedniej 

turbulizacji przepływu [4]. Dla teoretycznego silni-

ka idealna wymiana ładunku zachodziłaby wtedy, 

gdyby masa dostarczonej świeżej mieszanki do 

cylindra była równa masie świeżego ładunku za-

mkniętego w cylindrze po domknięciu okien cylin-

drowych. W takiej sytuacji w cylindrze nie pozo-

stawałyby spaliny, a świeży ładunek nie byłby 

tracony do układu wylotowego. Niestety nawet w 

układzie płukania wzdłużnego mieszanie świeżego 

ładunku z gazami wylotowymi jest nieuniknione. 

Tworząca się strefa mieszania na pograniczu spalin 

i ładunku dolotowego powoduje, że niemożliwe jest 

dobranie takiego momentu domknięcia okien wylo-

towych, aby całkowicie pozbyć się produktów 

spalania i nie stracić świeżej mieszanki do wyde-

chu. Szczególnie istotne jest to dla silników z gaź-

nikowym układem zasilania, gdzie skutkuje to 

bezpośrednio wzrostem jednostkowego zużycia 

paliwa. Ponadto w przypadku silników turbodoła-

dowanych obniżana jest w ten sposób entalpia ga-

zów wylotowych oraz tracona jest praca włożona 

na sprężanie świeżego powietrza. 

Osiągnięcie efektywnej wymiany ładunku jest 

procesem złożonym, zależnym od doboru geometrii 

cylindra, geometrii układu dolotowego i wylotowe-

go. Co więcej, system rozrządu sterowany tłokiem 

jest zoptymalizowany dla jednej, konkretnej pręd-

kości obrotowej i jednych, konkretnych warunków 

termodynamicznych doładowania silnika. Wraz ze 

zmianą tych parametrów należy spodziewać się 

innej wydajności płukania. Poprawne zaprojekto-

wanie tego układu jest zatem dużym wyzwaniem. 

Należy przede wszystkim określić zbiór zmiennych 

decyzyjnych, których dobór wpływa bezpośrednio 

na proces wymiany ładunku. Proces ten z kolei 

powinien być weryfikowany w sposób nie tylko 

ilościowy, ale także jakościowy. Rezultatem tego 

może być zdefiniowanie zależności między para-

metrami decyzyjnymi, a wskaźnikami jakości płu-

kania, które mogą być pomocne w finalnym projek-

cie układu rozrządu silnika dwusuwowego. 

 

3. Weryfikacja procesu płukania  
 

Istnieje wiele parametrów definiujących wydaj-

ność procesu płukania w silnikach dwusuwowych. 

Istotą ich zastosowania jest ilościowy pomiar masy 

świeżego ładunku faktycznie zamkniętego w cylin-

drze tuż po domknięciu wszystkich okien rozrządu. 

W gestii zainteresowania leży również ilość powie-

trza dostająca się do wydechu podczas przepłuka-

nia. W trakcie modelowania wymiany ładunku 

omawianego silnika OP wykorzystano dwa wskaź-

niki rekomendowane przez SAE International [4], 

które w pełni określają wspomniane wielkości: 

 

Rys. 2. Typowe etapy cyklu silnika dwusuwowego 

Rys. 1. Schemat wzdłużnego płukania cylindra 
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- sprawność przepłukania (scavenging efficiency): 

 

𝜂𝑠𝑐 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 ś𝑤𝑖𝑒ż𝑒𝑔𝑜 ł𝑎𝑑𝑢𝑛𝑘𝑢 𝑧𝑎𝑚𝑘𝑛𝑖ę𝑡𝑎 𝑤 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑧𝑒

𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑎𝑛𝑘𝑖 𝑧𝑎𝑚𝑘𝑛𝑖ę𝑡𝑎 𝑤 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑧𝑒
 

 

- współczynnik wykorzystania czynnika przepłuku-

jącego (trapping efficiency): 

 

𝜂𝑡𝑟 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 ś𝑤𝑖𝑒ż𝑒𝑔𝑜 ł𝑎𝑑𝑢𝑛𝑘𝑢 𝑧𝑎𝑚𝑘𝑛𝑖ę𝑡𝑎 𝑤 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑧𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑎 ś𝑤𝑖𝑒ż𝑒𝑔𝑜 ł𝑎𝑑𝑢𝑛𝑘𝑢 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟𝑐𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎
 

 

 

Proces maksymalizacji wyżej wymienionych 

parametrów można realizować poprzez dobór geo-

metrii cylindra, układu dolotowego oraz wylotowe-

go. Największy wpływ ma dobór odpowiednich 

czasów otwarcia i zamknięcia okien systemu roz-

rządu, czyli ingerencja w geometrię cylindra. Na 

rys.3. przedstawiono parametry geometryczne, 

których kontrola ma kluczowy wpływ na jakość 

wymiany ładunku: 

Na rys. 3. zaznaczono zarówno dla strony dolo-

towej, jak i wylotowej dwie wielkości: wysokość 

okien i odsunięcie krawędzi okien od Dolnego 

Martwego Położenia (DMP) tłoka.  

Ponadto istotny wpływ na efektywność przepłu-

kania mają dwa parametry: przesunięcie fazowe 

tłoków i skręcenie dolotowych okien cylindrowych. 

Pierwszy z nich określa, ile stopni obrotu kąta wału 

tłok wylotowy wyprzedza w fazie tłok dolotowy. 

Pozwala to kontrolować wyprzedzenie otwarcia 

wylotu, czyli czas wyłącznego wydmuchu spalin. 

Skręcenie okien dolotowych odpowiedzialne jest 

natomiast za wprowadzenie do cylindra odpowied-

niego zawirowania. Przygotowuje to mieszankę do 

efektywniejszego procesu spalania, jednakże jedno-

cześnie przyczynia się do rozszerzenia strefy mie-

szania powietrza i spalin, co niekorzystnie oddzia-

łuje na sprawność przepłukania. 

Wpływ zmiany wszystkich wymienionych 

wcześniej parametrów (z wyjątkiem skręcenia ka-

nałów dolotowych) na zdefiniowane wskaźniki 

jakości przepłukania może być oszacowany po-

przez kontrolę czasoprzekrojów. Przykładowy 

wykres czasoprzekrojów dla dwusuwowego silnika 

OP przedstawiono na rys.4. 

  

Kolorem czerwonym oznaczono na nim czaso-

przekrój wylotowy, kolorem niebieskim dolotowy. 

Pozostałe oznaczenia wskazują na: 

 

A – otwarcie okien wylotowych, 

B – otwarcie okien dolotowych, 

C – zamknięcie okien wylotowych, 

D – zamknięcie okien dolotowych. 

 

Płaski odcinek czasoprzekrojów w okolicach 

maksymalnych wartości wynika z wprowadzenia 

przesunięcia krawędzi okien cylindrowych od DMP 

tłoków (rys.3). Im to przesunięcie jest większe, tym 

stała wartość czasoprzekroju jest dłuższa. Wraz ze 

wzrostem okresu pomiędzy otwarciem okien wylo-

towych, a otwarciem okien dolotowych (AB) wzra-

sta czas wyłącznego odprowadzenia spalin z cylin-

dra, co bezpośrednio ogranicza ich cofanie się do 

układu dolotowego w momencie otwarcia okien 

dolotowych. Czas pomiędzy otwarciem okien dolo-

towych, a zamknięciem wylotowych (BC) to czas 

kluczowego przepłukania cylindra. Krótszy czas 

pomiędzy zamknięciem okien wylotowych, a za-

mknięciem okien dolotowych (CD) minimalizuje 

cofanie się mieszanki z cylindra do układu doloto-

wego. 

W osiągnieciu optymalnego przepłukania po-

mocne jest określenie wpływu wprowadzonych 

parametrów geometrycznych rozrządu na zachowa-

nie się czasoprzekrojów. Na rys.5. pokazano zmia-

nę czasoprzekroju wylotowego w zależności od 

zwiększania wysokości okien wylotowych. Wyraź-

nie widoczne jest na nim powiększenie pola prze-

Rys. 3. Parametry geometryczne cylindra mające wpływ na 

efektywność wymiany ładunku 

Rys. 4. Przykładowy wykres czasoprzekrojów dla dwusuwowego 

silnika z przeciwbieżnym układem tłoków 

Rys. 5. Zmiana czasoprzekroju wylotowego w zależności od 

zwiększania wysokości cylindrowych okien wylotowych 
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kroju w czasie, jak również wcześniejszy czas 

otwarcia oraz późniejszy zamknięcia. Analogiczny 

wpływ na czasoprzekroje dolotowe obserwowany 

jest przy wydłużaniu okien dolotowych. Interakcja 

czasoprzekrojów i przesunięcia pomiędzy krawę-

dzią okien cylindrowych a DMP tłoka jest nieco 

inna. Zwiększanie tej wielkości powoduje wzrost 

okresu przepłukania bez zmiany maksymalnej war-

tości czasoprzekroju. Obrazuje to rys. 6. Jest to 

alternatywa poprawy wskaźników jakości płukania 

bez ingerencji w długość, a jednocześnie wytrzy-

małość, okien cylindrowych. 

Wartościowym parametrem regulacji systemu 

rozrządu jest również kąt przesunięcia fazowego 

pomiędzy tłokiem wylotowym, a dolotowym. Po-

zwala on na sterowanie czasem przepłukania cylin-

dra oraz zwłoką otwarcia okien dolotowych, co 

przedstawiono na rys. 7.: 

 

Regulacja działania układu rozrządu w silnikach 

tłokowych jest procesem skomplikowanym, ze 

względu na wysoką czułość wskaźników jakości 

płukania na zmiany wszystkich parametrów wej-

ściowych, które przedstawiono powyżej.  

 

4. Proces modelowania 

 

4.1 Geometria 

 

Istnieje wiele parametrów definiujących wy-

dajność płukania cylindra silnika tłokowego. W 

celu efektywnej analizy wymiany ładunku w pro-

jektowanym silniku wykorzystano komercyjny 

program obliczeniowej mechaniki płynów (Compu-

tational Fluid Dynamics – CFD) – ANSYS FLU-

ENT. Cały proces modelowania wsparto samo-

dzielnie przygotowanym oprogramowaniem uła-

twiającym iteracyjny proces regulacji rozrządu w 

badanym silniku. 

Projektowany silnik z przeciwbieżnym ukła-

dem tłoków jest jednostką dwucylindrową. Jego 

podstawową specyfikację zawarto w tab.1.  

 
Tabela 1. Podstawowa specyfikacja projektowanego silnika z 

przeciwbieżnym układem tłoków. 

Parametr Wartość 
Objętość skokowa 1000 cc 

Skok 132.6 mm 

Średnica cylindra 50 mm 

Stopień sprężania 15 

 

Do symulacji wymiany ładunku wykorzystano 

uproszczony model geometryczny jednego cylindra 

wraz z częścią układu dolotowego i wydechowego. 

Geometrię tę przedstawiono na rys. 8: 

Poszczególne numery kreują drogę świeżego 

ładunku podczas napełniania cylindra i odpowied-

nio oznaczają: 

1 – przelotnia dolotowa wraz z otworami do-

prowadzającymi ładunek do cylindra, 

2 – dolotowe okna cylindrowe, 

3 – wylotowe okna cylindrowe, 

4 – przelotnia układu wylotowego wraz z czę-

ścią rury układu wydechowego. 

 

4.2 Przebieg obliczeń numerycznych 

 

Odpowiednia dekompozycja brył analizowane-

go modelu pozwoliła na wygenerowanie wysokiej 

klasy siatki obliczeniowej, w której ponad 99% 

objętości skończonych stanowiły elementy typu 

hexa. Na pozostały niecały 1% składały się elemen-

ty typu wedge. Ogółem dla wszystkich analizowa-

nych przypadków w GMP liczba objętości skoń-

czonych wyniosła około 300 000. Dla DMP liczba 

ta była odpowiednio większa, ponieważ objętość 

cylindra uległa zwiększeniu. 

Obliczenia numeryczne przeprowadzono z 

użyciem modelu turbulencji k-ε Realizable. Zasto-

sowano model Species Transport w celu oznaczenia 

Rys. 6. Zmiana czasoprzekroju wylotowego w zależności od 
zwiększania odległości cylindrowych okien wylotowych od DMP 

tłoka 

Rys. 7. Zmiana czasoprzekrojów w zależności od zwiększania 

przesunięcia fazowego tłoków 

Rys. 8. Model geometryczny wykorzystany do analizy numerycz-
nej wymiany ładunku 
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i monitorowania cząstek świeżego ładunku i spalin. 

Wykorzystano dyskretyzację przestrzenną drugiego 

rzędu dla równania pędu i energii. W celu przyśpie-

szenia obliczeń zaaplikowano schemat dyskretyza-

cji czasowej Non-Iterative Time Advancement. W 

trakcie symulacji wymiany ładunku zastosowano 

zmienny krok czasowy. Dla okresu otwarcia kana-

łów dolotowych i wylotowych w cylindrze wyniósł 

on 0.1º OWK, natomiast poza tym okresem (sprę-

żanie i rozprężanie) zwiększono go pięciokrotnie do 

0.5º OWK. Obliczenia były przeprowadzane dla 

prędkości obrotowej silnika n = 1500 obr/min. 

Ruch tłoków wprowadzono za pomocą specjalnie 

przygotowanej funkcji użytkownika UDF (User 

Define Functions). Cała symulacja obejmowała 

dwa cykle pracy silnika, po to aby zniwelować 

wpływ warunków początkowych na przebieg symu-

lacji. 

Proces obliczeniowy bazował na dostarczaniu 

świeżego powietrza przez otwory przelotni doloto-

wej z ciśnieniem i temperaturą doładowania pdoł=3 

bar, Tdoł= 190°C, które to kolejno zasilało cylinder 

i ulegało sprężaniu. Cele pracy umożliwiły zamode-

lowanie procesu spalania w sposób przybliżony w 

zerowymiarowym programie Cantera. Środowisko 

to pozwoliło na przygotowanie specjalnego skryptu 

do obliczeń termodynamicznych. Danymi wejścio-

wymi do niego były: skład paliwa, ciśnienie i tem-

peratura doładowania, stopień sprężania oraz ma-

sowy udział spalin w objętości cylindra po wypłu-

kaniu. Pozwoliły one na określenie składu spalin, 

ciśnienia i temperatury adiabatycznej po spaleniu 

oraz stosunku masowego powietrza do paliwa mie-

szanki, jaką należy wprowadzić do cylindra, aby 

spalić ją stechiometrycznie i uzyskać żądany przy-

rost ciśnienia. Otrzymane parametry stanu mie-

szanki po spaleniu (tj. wartości ciśnienia i tempera-

tury) oraz skład spalin nadpisano w domenie obli-

czeniowej cylindra w momencie dotarcia tłoków do 

GMP. 

Ocena przebiegu symulacji, na którą składało 

się m.in. wyznaczenie wskaźników jakości płukania 

zdefiniowanych w rozdziale trzecim wymagała 

utworzenia monitorów kontrolujących wydatek 

oraz udział masowy powietrza i spalin na po-

wierzchniach okien cylindrowych. Dodatkowo 

monitorowano przebieg temperatur i ciśnień w 

cylindrze.  

 

4.3 Wyniki obliczeń 

 

Jednym z celów procesu regulacji rozrządu ba-

danego dwusuwowego silnika OP było określenie 

czułości zmiany zamiennych geometrycznych tj. 

wysokości okien cylindrowych i przesunięcia fa-

zowego tłoków na otrzymane w rezultacie wskaź-

niki jakości wymiany ładunku (zdefiniowane w 

rozdziale 3). Na przestrzeni kilkudziesięciu symu-

lacji zebrano informacje, do jakich wartości gra-

nicznych należy ograniczyć przedziały zmienności 

parametrów regulacji, aby wartości kontrolujące 

przebieg płukania przybierały pożądane wartości. 

Za cel przyjęto uzyskanie sprawności przepłukania 

ηsc > 80 % oraz współczynnika wykorzystania 

czynnika przepłukującego ηtr > 95 %. Wpływ 

zmiany wysokości okien dolotowych, wylotowych 

oraz przesunięcia fazowego tłoków w wybranym 

przedziale zmienności wymienionych parametrów 

przedstawiono odpowiednio na rys. 9, rys.10 i 

rys.11. 

 

 

 

Zależności przedstawione powyżej pozwalały 

na zweryfikowanie przeprowadzonych symulacji w 

sposób czysto ilościowy. Analiza płukania warun-

kowała jednak konieczność skupienia uwagi także 

na procesie mieszania ładunku w cylindrze. 

Rys. 11. Wpływ zmiany przesunięcia fazowego tłoków na wskaź-

niki jakości płukania 

Rys. 9. Wpływ zmiany wysokości okien dolotowych na wskaźniki 
jakości płukania 

Rys. 10. Wpływ zmiany wysokości okien wylotowych na wskaźni-
ki jakości płukania 
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Rys.12. Kontury udziału masowego spalin dla kąta skręcenia 

okien dolotowych 16° 

Zmienna decyzyjna, która miała największy wpływ 

na mieszanie świeżego powietrza i spalin to kąt 

skręcenia okien dolotowych. Jego głównym zada-

niem jest nadanie świeżej mieszance prędkości 

wirowej o osi wiru równoległej do osi cylindra. 

Zbyt duża wartość tej prędkości wpływa nieko-

rzystnie na kształt „czoła” mieszania świeżego 

ładunku ze spalinami. Można to łatwo zaobserwo-

wać na konturach udziału masowego spalin w cy-

lindrze. Na przykładzie zmiany kąta skręcenia 

okien 16° i 20º mieszanie powietrza ze spalinami 

przedstawiono odpowiednio na rys.12 i 13.  

 

 

Z przedstawionych udziałów masowych spalin 

wynika, że zwiększanie kąta skręcenia kanałów 

dolotowych wpływa na coraz silniejsze generowa-

nie powierzchni mieszania w kształcie stożka. Czo-

ło przestaje być płaskie, powodując istotny spadek 

sprawności płukania. Mniejszy kąt skręcenia kana-

łów zapobiega rdzeniowaniu przepływu w trakcie 

wymiany ładunku, jednakże jego wartość ograni-

czona jest również z dołu. Powodem tego jest fakt, 

że dzięki zawirowaniu intensyfikowany jest proces 

mieszania przygotowujący mieszankę do spalenia. 

Na rys.14 i 15 przedstawiono linie prądu w mo-

mencie zamknięcia okien wylotowych odpowiednio 

dla kąta pochylenia 16° i 12°. Można zaobserwo-

wać, że dla kąta skręcenia okien równego 12° 

przeważającą rolę zaczyna odgrywać prędkość 

osiowa w porównaniu z prędkością obwodową.  

 

  Finalnie, w celu wykluczenia znaczącego 

rdzeniowania przepływu w trakcie płukania oraz 

zapewnienia dostatecznego mieszania ładunku w 

cylindrze przyjęto kąt skręcenia okien równy 16°. 

Pozwoliło to na uzyskanie w GMP zawirowania 

przekraczającego 10 m/s (rys. 16). Ponadto uzyska-

no sprawność przepłukania ηsc ≈ 84 % oraz współ-

czynnik wykorzystania czynnika przepłukującego 

ηtr ≈ 97 %. Otrzymane wartości są porównywalne z 

wartościami uzyskiwanymi podczas płukania w 

silnikach czterosuwowych [5].  

Rys. 13. Kontury udziału masowego spalin dla kąta skręcenia 

okien dolotowych 20° 

Rys. 14. Linie prądu w cylindrze dla kąta skręcenia 16° 

Rys. 16. Linie prądu w cylindrze dla kąta skręcenia 16° w 

GMP 

Rys. 15. Linie prądu w cylindrze dla kąta skręcenia 12° 
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5. Podsumowanie i wnioski 
 

Komercyjny kod CFD wspomagany oprogra-

mowaniem usprawniającym proces symulacji po-

zwoliły na przeprowadzenie szerokiej gamy analiz 

wymiany ładunku we wstępnym procesie projekto-

wania badawczego, dwusuwowego silnika z prze-

ciwbieżnym układem tłoków. W artykule przedsta-

wiono część przeprowadzonych prac, które miały 

na celu zobrazowanie podejścia do modelowania 

procesu płukania w silniku OP. Główne wnioski z 

przeprowadzonych symulacji są następujące: 

1. Modelownie procesu wymiany ładunku 

jest na ogół procesem złożonym i czasochłonnym, 

wymagającym znalezienia optimum przyjętych 

parametrów regulacji, których zmiana wpływa 

korzystnie na jeden wskaźnik płukania, pogarszając 

jednocześnie drugi. 

2. Zdefiniowanie wskaźników jakości wy-

miany ładunku określających udział świeżego ła-

dunku pozostającego w cylindrze oraz wydostają-

cego się do układu wydechowego jest niezbędne do 

analizy płukania w dwusuwowych silnikach z prze-

ciwbieżnym układem tłoków. 

3. Analiza wpływu zmiany czasoprzekrojów 

na wskaźniki jakości płukania jest kluczowa w celu 

przystąpienia do efektywnej regulacji rozrządu w 

silnikach OP. 

4. Wyzwania modelowania i regulacji wy-

miany ładunku obejmują takie zjawiska jak cofanie 

się spalin do układu dolotowego podczas odsłonię-

cia okien dolotowych, rdzeniowanie przepływu 

podczas przepłukania cylindra oraz nadmierne 

straty świeżego ładunku podczas płukania. 
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

OP Opposed Piston / przeciwbieżny układ tło-

ków                                                            

CFD  Computational Fluid Dynamics / oblicze-

niowa mechanika płynów 
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