
AUTOBUSY196

Wstęp
W dobie znacznego rozwoju motoryzacji indywidual-

nej i wzmożonego ruchu pojazdów na drogach publicz-
nych trwają poszukiwania nad nowymi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi silników spalinowych mającymi na 
celu poprawę ich właściwości eksploatacyjnych. Prace 
te dotyczą m.in. silników o działaniu wg obiegu dwusu-
wowego i czterosuwowego jednocześnie. Do takich sil-
ników należą silnik wg pomysłu inż. P. Mężyka i dr inż. 
A. Ciesiołkiewicza z Politechniki Śląskiej [1] oraz silnik 
prof. B. Sendyki z Politechniki Krakowskiej. Obydwa 
silniki pracują jednocześnie wg dwóch obiegów porów-
nawczych. Silnik opisany w niniejszym komunikacie 

może pracować jak silnik o zapłonie iskrowym lub silnik 
o zapłonie samoczynnym po drobnych zmianach kon-
strukcyjnych, podobnie jak opisywany wcześniej silnik 
konstrukcji J. Szczypińskiego [2].

1. Opis silnika n-okresowego    
Opisywany silnik jest czterosuwowym silnikiem spa-

linowym o tłoku obrotowym, mogącym pracować jako 
silnik o zapłonie iskrowym lub samoczynnym którego 
przekroje są przedstawione na rysunkach 1, 2 i 3. Sil-
nik ten z natury rzeczy jest dobrze wyważony, gdyż 
podstawowe elementy robocze poruszają się ruchem 
obrotowym. 
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Rys. 1. Główny przekrój silnika przez komo-
ry spalania: 1 – wał, 2 – głowica, 3 – ro-
tor, 4 – piasta rotora, 5 – połączenie kulko-
wo wielowypustowe, 6 – łożysko toczne, 
7 – uszczelnienie, 8 – obudowa, 9 – tuleja 
łącząca,10 – wewnętrzna walcowa ścianka 
rotora, 11 – zewnętrzna walcowa ścianka 
rotora, 12 – czołowa (robocza) powierzch-
nia rotora, 13 – czołowa (robocza) po-
wierzchnia głowicy, 14 – komora spalania, 
15 – nad-kierownica, 16 – pod-kierownica, 
17 – gniazdo zaworowe, 18 – kanały ssania 
i wydechu, 19 – miejsce na świecę zapłono-
wą lub wtryskiwacz, 20 – zewnętrzna walco-
wa powierzchnia głowicy, 21 – wewnętrzna 
walcowa powierzchnia głowicy, 22 – rowki 
na  pierścienie uszczelniające i zgarniające, 
23 – pierścienie, 24 – prowadnica (krzywka) 
zewnętrzna, przestrzennie sinusoidalna, 
25 – rolka(łożysko prowadzące), 26 – pro-
wadnica wewnętrzna, przestrzennie si-
nusoidalna, 27 – wylot komory spalania, 
28 – kulka łożyskowa, 29 – bijak, 30 – kanał 
olejowy, 31 – zasobnik na olej
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Jest to silnik spalinowy N – okresowy ( N=1,2,3..) 
o spalaniu wewnętrznym, spalający mieszankę pali-
wowo powietrzną. W silniku tym na jeden obrót roto-
ra  przypada N okresów krzywej opisanej sinusoidą. 
W trakcie cyklu pracy silnika realizowane są suwy ssa-
nia, sprężania , pracy i wydechu. Kąt obrotu wału Ψo, 
podczas którego realizowany jest pełny cykl pracy wy-
znacza się z zależności : 

=  (1)
 

gdzie:
m – ilość okresów, podczas których jest realizowany 
obieg (w silnikach czterosuwowych m = 2),
N – ilość okresów przypadająca na jeden obrót rotora.

Częstotliwość obiegu f czyli ilość obiegów przypada-
jącą na 1 obrót rotora oblicza się z zależności:

 
°  (2)

 

Dla silników czterosuwowych wielkości te wynoszą:
okresowość silnika Ψ f

jednookresowy 720° 0,5
dwuokresowy 360° 1,0
trzyokresowy 240° 1,5
czterookresowy 180° 2,0

Pozostałe szczegóły konstrukcyjne oraz przebieg pra-
cy silnika zostaną omówione w trakcie prezentacji, gdyż 
ze względu na postępowanie patentowe nie wszystkie 
są możliwe do ujawnienia, a jedynie można je zasygna-
lizować. Dotyczy to rozwiązania uszczelnień, kształtów 
komór spalania, napełnienia  silnika i odprowadzenia 
gazów spalinowych, uzyskiwania odpowiednich stopni 
sprężania i średniego ciśnienia efektywnego.  
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N-periodic exhaust engine with the rotary crush

Abstract
The paper presents the construction and functioning of the combustion engine with the rotary crush (rotor).
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