
 

 
 

 

        

 

Piotr PIĄTKOWSKI PTNSS–2015–3442 

 

Indirect method of in-cylinder swirl generation 

 
The technical possibilities in-cylinder swirl generation for decrease in exhaust gas emission and fuel con-

sumption which refer to the increase in useable engine parameters were presented in this article. This issue 

concerned to the dynamic and kinematic properties of airflow through the inlet canal. The examples of swirl 

effect which have an impact on engine work parameters and emission level was presented to. There were includ-

ed results of numerical research of airflow swirl in the intake’s canal which allowed to get an answers about the 

issues of flow resistance, average airflow and local velocity, swirl velocity and turbulence kinetic energy. Analy-

sis of the results of model’s and literature’s research enabled to put conclusions about theoretical and practical 

possibilities of implementation a flexible element inside of intake canal. 

Key words: kinematic of airflow, intake manifold, combustion process, gaseous fuel 

 

Pośrednia metoda generowania ruchu wirowego typu swirl w cylindrze silnika 

spalinowego 
 

W artykule przedstawiono wyniki analizy literatury oraz badań własnych dotyczących metod generowania ruchu 

wirowego typu swirl w cylindrze silnika spalinowego. Problem ten przedstawiono poprzez prezentację znanych metod 

generowania ruchu wirowego ładunku typu swirl i jego wpływ na wybrane wskaźniki pracy tłokowych silników 

spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Tematykę tą uzupełniono o wyniki badań własnych 

dotyczących możliwości zastosowania i efektywności wła-snego rozwiązania pozwalającego uzyskać ruch wirowy typu 

swirl. W opracowaniu przedstawiono uzyskane wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w środowisku 

aplikacji ANSYS . Zakres badań numerycz-nych obejmował zastosowanie elementu podatnego w kanale dolotowym 

stanowiącym kierownicę dla napływającego ładunku w przypadku równoległego usytuowania osi kanału dolotowego 

względem cylindra. Następnie na podstawie analizy zmian odkształcenia elementu podatnego oraz zmian prędkości 

przepływu ładunku przez kanał dolotowy, analizowano wpływ tych parametrów na zmianę energii kinetycznej 

turbulencji, rozkład prędkości przepływu w cylindrze oraz prędkość ruchu wirowego typu swirl. Analizę efektywności 

zastosowania wsparto poprzez zastosowanie powierzchniowego współczynnika wypełnienia ładunku w ruchu 

wirowym (Swirl Area). Na podstawie analizy wyników badań numerycznych oraz analizy literatury przedstawiono 

wnioski dotyczące technicznej możliwości implementacji proponowanego rozwiązania do silnika badawczego oraz 

spodziewanych zmian w parametrach pracy silnika. 

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, układ dolotowy, swirl, spalanie 

 

1. Wprowadzenie 

Współczesny rozwój gospodarki związany jest 

przede wszystkim z technikami wymiany danych, 

informacji i towarów. Ważną stroną w tym szeregu 

powiązań jest transport. Pełni on znaczącą funkcję 

ze względu na to, że umożliwia bezpośrednie prze-

mieszczanie towarów i ludzi [13]. Aspekty oddzia-

ływania środowiskowego transportu przyczyniły się 

do postawienia surowych wymagań silnikom spali-

nowym w zakresie emisji i składu spalin. W krajach 

UE wymagania te są ujęte w normach unijnych oraz 

dyrektywach Rady Europy [7,17]. Pojazdy pod 

względem emisji szkodliwych składników spalin 

można podzielić na grupy określone jako [15]: 

 TLEV (ang. Transient Low Emission Vehicles)  

 LEV (ang. Low Emission Vehicles)  

 ULEV (ang. Ultra Low Emission Vehicles 

 SULEV (ang. Super Ultra Low Emission Ve-

hicles)  

 EZEV (ang. Equivalent Zero Emission Vehi-

cles) 

 ZEV (ang. Zero Emission Vehicles) 

W technice silnikowej znajduje zastosowanie 

wiele metod związanych z ograniczeniem emisji 

spalin lub zmniejszeniem ich intensywności oddzia-

ływania na środowisko, przez zmianę poziomu 

emisji poszczególnych składników spalin. Ogólnie 

metody ograniczenia emisji składników szkodli-

wych spalin można podzielić na metody silnikowe  

i metody pozasilnikowe [5]. 

Współcześnie jednymi z najważniejszych celów 

w projektowaniu silników jest zmniejszanie zużycia 

paliwa oraz spełnianie coraz bardziej zaostrzanych 

norm, dotyczących emisji toksycznych składników 

spalin zachowując wysokie wartości parametrów 

użytkowych. „Normalnym” zjawiskiem jest po-

wstawanie nad miastami smogu fotochemicznego, 

będącego efektem reakcji chemicznych pod wpły-

wem promieniowania słonecznego szczególnie  

w obrębie dużych i uprzemysłowionych miast.  

W większości krajów zostały administracyjnie 

ustalone limity najbardziej szkodliwych związków, 

jakie mogą być emitowane przez pojazd do atmos-

fery. Związkami tymi są głównie [7]; 

 węglowodory (THC, w tym NMHC),  
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 tlenki azotu (NOx),  

 tlenek węgla (CO),  

 dwutlenek węgla (CO2), 

 cząstki stałe (PM, PN), 

 związki siarki (S - jej zawartość głównie zwią-

zana jest z zanieczyszczeniem paliwa). 

 

2 Proces tworzenia mieszanki palnej 

Jedną z metod prowadzących do zmniejszenia 

emisji składników szkodliwych spalin oraz zwięk-

szenia efektywności procesu spalania paliwa jest 

zastosowanie odpowiednich technik przygotowania 

mieszanki paliwowo-powietrznej. Odbywa się to 

zarówno od strony przygotowania i przydzielenia 

odpowiedniej porcji paliwa (techniki układów 

wtryskowych), jak i od strony odpowiedniego 

przygotowania powietrza [1,5]. Proces tworzenia 

mieszanki palnej można sklasyfikować jako: 

 jakościowy – gdzie za istotne uważa się uzy-

skanie odpowiedniego składu fazowego mie-

szanki paliwowo-powietrznej oraz uzyskanie 

właściwego wymieszania  

 ilościowy – gdzie zachowując odpowiednie 

proporcje pomiędzy masą powietrza a masą pa-

liwa wytwarzana jest mieszanka paliwowo-

powietrzna w ilości odpowiadającej aktualnym 

warunkom pracy silnika, charakteryzowana 

najczęściej poprzez współczynnik nadmiaru 

powietrza (λ). 

Zarówno metoda jakościowa, jak i metoda ilo-

ściowa, tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej 

wpływa na uzyskiwane wartości sprawności ogól-

nej silnika. Ponadto, proces tworzenia mieszanki 

paliwowo-powietrznej klasyfikuje się jako [1,5]: 

 zewnętrzny – wtedy, gdy mieszanka palna 

tworzona jest poza przestrzenią roboczą silnika 

(w kolektorze dolotowym), ten sposób wytwa-

rzania mieszanki palnej dotyczy klasycznych 

silników o zapłonie iskrowym, 

 wewnętrzny – wtedy, gdy proces mieszania 

paliwa i powietrza zachodzi w przestrzeni ro-

boczej silnika, dotyczy to głównie silników  

o zapłonie samoczynnym oraz silników ZI  

z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 

 kombinowany – wtedy, gdy mieszanka palna 

tworzona jest częściowo w przestrzeni roboczej 

i częściowo w kolektorze dolotowym, dotyczy 

to głównie silników ZS zasilanych jednocze-

śnie paliwem gazowym (metan lub LPG) i ole-

jem napędowym. 

Proces tworzenia mieszanki palnej oraz prze-

bieg procesu spalania istotnie wpływa na efektyw-

ność pracy silników, które klasyfikuje się jako [5]: 

 wskaźniki operacyjne pracy silników,  

 wskaźniki ekologiczne, (np: emisja dwutlenku 

węgla, wielkość emisji toksycznych składni-

ków spalin, zadymienie spalin, emisja hałasu 

oraz drgania i wibracje), 

 wskaźniki porównawcze. 

Nowe możliwości tworzenia mieszaniny palnej 

otwiera ogół zagadnień związanych z oddziaływa-

niem na kinematykę ruchu ładunku cylindra silnika 

oraz w strefie kanału dolotowego. Zmiana kinema-

tyki ruchu ładunku wewnątrz przestrzeni roboczej 

silnika pozwala pozytywnie oddziaływać na zmianę 

wartości parametrów użytkowych pracy silnika, 

uzyskując możliwie niską emisję spalin, a w tym 

niską zawartość składników szkodliwych. 

 

3 Efektywność pracy silników 

Wśród parametrów opisujących chwilowe wa-

runki pracy silnika można znaleźć wielkości opisu-

jące w sposób ilościowy i jakościowy przebieg 

procesu tworzenia ładunku oraz wpływające bezpo-

średnio na skład spalin. Odpowiednia ocena oraz 

dobór wartości tych parametrów pozwala konstruk-

torom osiągać coraz to niższe zużycie paliwa oraz 

zmniejszenie poziomu emisji spalin (rys. 1). Ponad-

to, wciąż zaostrzane normy i limity emisji poszcze-

gólnych gazów spalinowych [4] skłaniają konstruk-

torów silników do poszukiwania nowych możliwo-

ści uzyskania wzrostu efektywności pracy silników, 

co prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa oraz 

emisji spalin. 

 
Rys. 1. Zmiana limitów średniej emisji drogowej 

dwutlenku węgla (CO2) określonej przez UE [6]: 

ACEA – European Automobile Manufacturers’ 

Association, JAMA – Japan Automobile Manufac-

turers Association, KAMA – Korea Automobile 

Manufacturers Association 

 

Kolejną drogę do redukcji emisji szkodliwych 

składników spalin oraz dywersyfikacji źródeł ener-

gii w tłokowych silnikach spalinowych otwiera 

zastosowanie paliw, będących mieszankami paliw 

tradycyjnych z biopaliwami i dodatkami uszlachet-

niającymi, bądź paliw alternatywnych stanowią-

cych główny składnik paliwa [8,12]. Racjonalne 

podejście do systemów spalania w tłokowych silni-

kach spalinowych wpływa bezpośrednio na meto-

dykę określania korelacji pomiędzy przebiegiem 

procesu spalania, a parametrami pracy silnika, 

związanymi z jego cechami konstrukcyjnymi, jak  

i chwilowymi warunkami pracy. To podejście po-

winno być powiązane z procesem kształtowania 

procesu wywiązywania się ciepła przez oddziały-

wanie na kinetykę procesu spalania, przy uwzględ-
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nieniu zużycia paliwa, uzyskiwanych wartości 

parametrów pracy silnika oraz poziomu emisji  

i składu spalin [16]. 

 

3.1 Ruch ładunku wewnątrz przestrzeni 

roboczej 

Ruch ładunku wewnątrz przestrzeni roboczej 

silnika stanowi bardzo ważny czynnik pozwalający 

w sposób bezpośredni oddziaływać na jakość oraz 

rodzaj otrzymywanej mieszaniny paliwowo-

powietrznej. Ruch masy ładunku oraz intensywność 

turbulencji związanej z ruchem ładunku wpływa 

bezpośrednio na przebieg procesu spalania, zarów-

no w przypadku silników o zapłonie samoczynnym, 

jak i w przypadku silników o zapłonie iskrowym. 

W obu przypadkach efektem ruchu ładunku są 

zmiany wartości parametrów pracy silnika, takich 

jak: moc efektywna, czy moment obrotowy, jak i na 

jednostkowe zużycie paliwa oraz poziom emisji  

i zawartość spalin. W odniesieniu do silników  

o zapłonie samoczynnym ruch ładunku wewnątrz 

przestrzeni roboczej wpływa istotnie na poziom 

emisji cząstek stałych, gdzie odpowiedni dobór 

intensywności ruchu (prędkości oraz kierunku) 

ładunku pozwala znacznie zmniejszyć emisję czą-

stek stałych [1,5]. Wraz ze zmniejszaniem objętości 

skokowej silników stosowane są zabiegi mające na 

celu wymuszenie bardziej intensywnego ruchu 

ładunku wewnątrz przestrzeni roboczej podczas 

dolotu oraz w czasie suwu sprężania. Efektami tych 

zabiegów jest (rys. 2): 

 wir beczkowy typu tumble – ruch ładunku  

w płaszczyźnie prostopadłej do ruchu tłoka ge-

nerowany przez interakcję strumienia napływa-

jącego ładunku i denka tłoka, 

 wir beczkowy typu squish – ruch ładunku  

w płaszczyźnie prostopadłej do ruchu tłoka ge-

nerowany w wyniku interakcji spowodowanej 

ruchem tłoka oraz ścianek komory spalania 

(tzw. wyciskanie), 

 wir osiowy typu swirl – ruch ładunku w płasz-

czyźnie równoległej do ruchu tłoka generowa-

ny w wyniku ukształtowania kanału dolotowe-

go, ukształtowanie komory spalania lub po-

przez zastosowanie dodatkowych urządzeń 

umożliwiających modulację przepływu ładun-

ku przez kanały dolotowe silnika. 

Intensywność ruchu wirowego ładunku wyraża 

się wartością współczynnika SR. Zwykle w bada-

niach numerycznych SR wyznacza się na podstawie 

zależności [3]: 

s

swirlSR



 ,   (1) 

Współcześnie także kształt denka tłoka oraz 

geometria komory spalania także pozwala osiągać 

w pewnym stopniu kontrolowany ruch ładunku 

wewnątrz przestrzeni roboczej (np. squish – rys. 

2c). Zawirowanie to związane jest z procesem 

zmniejszania się objętości n przestrzeni roboczej 

silnika w chwili gdy tłok zbliża się do GZP. Wtedy, 

następuje efekt „wyciskania” ładunku od zewnętrz-

nej strony komory spalania do środka komory, co 

wydatnie zwiększa turbulencje w objętości komory 

spalania. 

 

 
Rys. 2. Schemat układu prądów ruchu ładunku [5]: 

a) – typu swirl, b) – typu tumble, c) –zawirowanie 

typu squish oraz swirl 

 

W przypadku, gdy zawirowanie jest generowa-

ne podczas suwu dolotu ładunku, cała wirująca 

masa ładunku pozostaje dłużej stabilna, niż w przy-

padku, gdy ruch wirowy generowany jest przez 

dopływający strumień ładunku wywołujący ruch 

obrotowy. Związane jest to z tym, że usytuowanie 

zaworów dolotowych powoduje powstawanie krętu 

napływającego ładunku do cylindra silnika. Prze-

pływ ładunku podczas procesu napełniania jest 

szczególnie ważny ze względu na to, że podczas 

przepływu ładunku w okolicach zaworów doloto-

wych może wystąpić zakłócenie przepływu spowo-

dowane odbiciem strumienia masy ładunku od 

wewnętrznej powierzchni grzybka zaworu doloto-

wego. Prowadzi to do powstania przepływu zwrot-

nego powodując turbulencje. Turbulencje te mają 

wpływ na zachowanie się ładunku w przestrzeni 

roboczej silnika. 

 

3.2 Wpływ zawirowania na przebieg 

procesu spalania 

Współcześni konstruktorzy silników o zapłonie 

samoczynnym, zasilanych metodą wtrysku bezpo-

średniego spotykają się z bardzo restrykcyjnymi 

wymaganiami zarówno od strony emisji składni-

ków szkodliwych, jak i ze względu na wysoką 

efektywność energetyczną [16]. Jednymi z kluczo-

wych technik pozwalających w pewnym zakresie 

spełnić stawiane wymagania jest stosowanie wyso-

kich ciśnień wtryskiwanego paliwa oraz uzyskiwa-

nie właściwej intensywności zawirowania strumie-

nia masy ładunku względem osi cylindra podczas 

wtrysku paliwa. Zawirowanie to powinno być do-
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stosowane do następujących po sobie faz wtrysków 

paliwa. Charakter przepływu strumienia ładunku 

napływającego do cylindra przez układ dolotowy 

silnika odgrywa istotną rolę w uzyskiwanych war-

tościach parametrów pracy silnika ze względu na: 

 bezpośredni wpływ na efektywność napełnia-

nia cylindra świeżym ładunkiem, 

 oddziaływanie na przebieg procesu spalania, 

 uzyskiwaną wartość i charakterystykę zmian 

wartości parametrów użytkowych silnika ta-

kich jak moc użyteczna, moment obrotowy 

oraz efektywność energetyczną i poziom emisji 

i skład spalin. 

W pracy [2] przedstawiono wyniki badań symu-

lacyjnych z zastosowaniem kodu CFD (Computa-

tional Fluid Dynamics) nazwanego Star-CD. Bada-

nia te miały na celu określenie wpływu kształtu 

kolektora dolotowego na strukturę ruchu ładunku 

wewnątrz przestrzeni roboczej silnika. Analizowa-

no także charakter zjawisk turbulencji generowa-

nych podczas ruchu ładunku oraz zidentyfikowano 

najbardziej korzystny kształt kolektora ze względu 

na przyjęte kryteria dotyczące efektywności pracy 

silnika. Badaniom poddano kanały dolotowe  

o trzech typach kształtów geometrycznych (rys. 3). 

 
Rys. 3 Przykłady siatek komputerowych kanałów 

dolotowych służących do wywołania zawirowania 

typu swirl [2]: a) kanał spiralny, b) kanał helikalny,  

c) kanał helikalno-spiralny, 1÷3 – grzybki zaworów 

dolotowych 

 

Badania wpływu ukształtowania kanału doloto-

wego na przebieg procesu napełniania cylindra 

wykazały że: 

 helikalno-spiralne ukształtowanie kanału dolo-

towego powoduje generację bardziej intensyw-

nego zawirowania niż w przypadku kanału spi-

ralnego (rys. 4), 

 helikalny kształt kanału dolotowego poprawia 

napełnienie cylindra (rys.5), 

 helikalno-spiralne ukształtowanie generuje 

największą wartość współczynnika zawirowa-

nia (SR) w strefie GZP, co sprzyja wzrostowi 

sprawności konwersji energii i obniża toksycz-

ność spalin, 

 istnieje tylko niewielki wpływ kształtu kanału 

dolotowego na generowanie ruchu ładunku 

wewnątrz spodkowej komory spalania umiej-

scowionej w denku tłoka, natomiast kształt ka-

nału dolotowego znacząco wpływa na ruch  

i strukturę ruchu ładunku poza komorą spala-

nia. 

 
Rys. 4 Zależność wartości współczynnika zawiro-

wania SR od kąta obrotu wału korbowego (α) oraz 

rodzaju kształtu kanału dolotowego [2]: A – kanał 

helikalny, B – kanał spiralny, C – kanał helikalno-

spiralny 

 
Rys. 5 Zależność współczynnika napełnienia cylin-

dra od kształtu kanału dolotowego (n = 3000 min
-1

) 

dla kanału [2]: a) helikalnego, b) spiralnego,  

c) helikalno-spiralnego 

 

4. Element podatny w kanale 

W pracy [9] zaproponowano zastosowanie ele-

mentu podatnego wewnątrz kanału dolotowego 

mającego na celu generowanie ruchu wirowego 

ładunku w kanale dolotowym silnika. Szczegółowy 

opis zasady działania oraz zjawisk zachodzących 

wewnątrz kanału wyposażonego w proponowany 

element podatny przedstawiono także w pracach 

[10,11,14]. Praca [9] zawiera wyniki analizy nume-

rycznej układu przepływowego z zaimplementowa-

nym rozwiązaniem elementu podatnego w styczno-

równoległym kanale dolotowym. Schemat układu 

przepływowego z zaznaczonym elementem podat-

nym i analizowanymi przekrojami przepływu czyn-

nika roboczego przedstawiono na rysunku 6.  

 
Rys. 6 Układ płaszczyzn do analizy zmian parame-

trów przepływu: 1 – płaszczyzna równoległa,  

2 – płaszczyzna prostopadła, 3 – ścianka cylindra,  

4 – ścianka kanału, 5 – element podatny kanału 

Do wykonania obliczeń posłużono się środowi-

skiem aplikacji ANSYS. Na podstawie wykona-

nych obliczeń komputerowych parametrów charak-
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teryzujących przepływ powietrza w modelu kanału 

dolotowego uzyskano między innymi obrazy pól  

i rozkłady wartości: 

 prędkości strumienia powietrza,  

 energii kinetycznej turbulencji, 

 prędkości obrotowej ruchu ładunku. 

 

5. Wyniki badań eksperymentalnych 

Istotą proponowanego rozwiązania konstrukcyj-

nego kanału dolotowego z elementem podatnym 

jest generowanie ruchu wirowego przepływającego 

ładunku przez kanał dolotowy. Wynikiem tego jest 

przeniesienie ruchu wirowego ładunku do prze-

strzeni roboczej silnika. Za pomocą sterowania 

odkształceniem elementu podatnego możliwe staje 

się oddziaływanie na strukturę i parametry ruchu 

ładunku wewnątrz przestrzeni roboczej silnika. 

Wymiernym efektem zjawisk zachodzących pod-

czas przepływu ładunku przez kanał dolotowy  

z elementem podatnym jest zmiana wartości para-

metru charakteryzującego w sposób bezpośredni 

ruch wirowy ładunku, określony jako swirl. Para-

metr ten charakteryzuje ruch obrotowy przepływa-

jącego ładunku względem osi cylindra. Zestawienie 

uzyskanych wyników zmian wartości prędkości 

kątowej zawirowania swirl wewnątrz cylindra 

przedstawiono na rysunkach 7÷11.  

 
Rys. 7 Zmiana rozkładu wartości prędkości ruchu 

swirl wewnątrz cylindra dla prędkości przepływu  

w = 12 m/s uzyskanego bez odkształcenia elementu 

podatnego ( = 0 deg) 

 
Rys. 8 Zmiana rozkładu wartości prędkości ruchu 

swirl wewnątrz cylindra dla prędkości przepływu  

w = 12 m/s uzyskanego dla odkształcenia elementu 

podatnego  = 6 deg 

 
Rys. 9 Zmiana rozkładu wartości prędkości ruchu 

swirl wewnątrz cylindra dla prędkości przepływu  

w = 12 m/s uzyskanego dla odkształcenia elementu 

podatnego  = 12 deg 

 

 
Rys. 10 Zmiana rozkładu wartości prędkości ruchu 

swirl wewnątrz cylindra dla prędkości przepływu  

w = 12 m/s uzyskanego dla odkształcenia elementu 

podatnego  = 18 deg 

 

 
Rys. 11 Zmiana rozkładu wartości prędkości ruchu 

swirl wewnątrz cylindra dla prędkości przepływu  

w = 12 m/s uzyskanego dla odkształcenia elementu 

podatnego  = 12 deg 

 

Wyniki badań numerycznych posłużyły do 

określenia, który z rozpatrywanych wariantów 

(styczno-skośny, styczno-równoległy) usytuowania 

kanału dolotowego z elementem podatnym będzie 

najbardziej pożądany pod względem uzyskania 

możliwie dużej wartości współczynnika wypełnie-

nia pola przekroju przepływu ładunku objętego 

ruchem wirowym typu swirl. Na potrzeby niniej-

szego opracowania wprowadzono określenie 
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współczynnika wypełnienia ruchu wirowego (Swirl 

Area - SA ) określonego zależnością  w postaci: 

%100
A

A
SA swirl   (2) 

Do określenia pola powierzchni przekroju prze-

pływu ładunku w ruchu wirowym posłużono się 

kodem numerycznym przetwarzającym obraz będą-

cym narzędziem pakietu Matlab (Image Processing 

Toolbox). 

Na podstawie analizy wyników badań nume-

rycznych uzyskano informacje o zależnościach 

pomiędzy prędkością przepływu czynnika robocze-

go i kątem skręcenia elementu podatnego oraz 

analizowanymi parametrami ruchu ładunku w cy-

lindrze silnika. Wyniki badań przedstawiono na 

rysunkach 12÷14. 

 
Rys. 12 Zależność maksymalnej wartości energii 

kinetycznej turbulencji TKE od kąta odkształcenia 

elementu podatnego  oraz maksymalnej prędkości 

przepływu ładunku wmax 

 

 
Rys. 13 Zależność maksymalnej wartości prędkości 

kątowej ruchu wirowego ( swirl max) od kąta od-

kształcenia elementu podatnego  oraz maksymal-

nej prędkości przepływu ładunku wmax 

 
Rys. 14 Zależność zmian wartości współczynnika 

wypełnienia ruchu wirowego SA od kąta odkształ-

cenia elementu podatnego  oraz średniej począt-

kowej prędkości przepływu ładunku )(w  

 

4. Wnioski 

Na podstawie wyników analizy komputerowej 

procesu napełniania przestrzeni roboczej tłokowego 

silnika spalinowego stwierdzono, że: 

 zastosowanie elementu podatnego w kanale 

wpływa na zmianę parametrów i strukturę ru-

chu ładunku wewnątrz przestrzeni roboczej sil-

nika, 

 równoległe usytuowanie kanału dolotowego 

względem osi cylindra sprzyja procesowi wni-

kania ruchu wirowego ładunku inicjowanego w 

kanale dolotowym do wewnątrz przestrzeni ro-

boczej silnika, 

 dzięki zastosowaniu elementu podatnego  

i generowaniu ruchu wirowego typu swirl po-

przez odkształcenie elementu podatnego uzy-

skuje się wzrost wartości współczynnika wy-

pełnienia ruchu wirowego do 50% w odniesie-

niu do ustawienia bazowego ( 0 deg), 

 kąt odkształcenia elementu podatnego kanału 

dolotowego ( ) oraz uzyskiwana prędkość 

przepływu ładunku są czynnikami kształtują-

cymi uzyskiwaną wartość prędkości kątowej 

ruchu oraz wartość współczynnika wypełnienia 

ruchu wirowego SA , przy czym zależności te 

są do siebie proporcjonalne. 

. 

 

Skróty i oznaczenia 

w prędkość przepływu [m/s], 

ωs prędkość kątowa wału korbowego [s
-1

], 

ωswirl prędkość kątowa wirujacego ładunku [s
-1

], 

θ kąt skręcenia elementu podatnego [deg], 

A pole powierzchni przepływu [mm
2
] 

Aswirl  pole pwierzchni ładunku w ruchu wirowym 

swirl [mm
2
], 

TKE energia kinettyczna turbulencji [m
2
/s

2
] 

SA współczynnik wypełnienia ładunku w ruchu 

wirowym [%],  

SR współczynnik zawirowania ładunku [%], 
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