
 



 



 



 



 



 



 



Zasada budowy silnika 
Schemat konwencjonalnego, tłokowego silnika spalinowego przedstawia rys. 1. W cylindrze 1 silnika 

jest umieszczony tłok 2, który może przesuwać się wzdłuż osi cylindra. Tłok jest połączony z wałem 

korbowym za pomocą korbowodu 4, powiązanego przegubowo zarówno z tłokiem, jak i z wałem 

korbowym. Wymienione elementy tworzą mechanizm tłokowo-korbowy, który zamienia postępowo-

zwrotny ruch tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. 

Skrajne położenia tłoka przyjęto nazywać górnym i dolnym martwym położeniem (GMP i DMP) przy 

czym GMP odpowiada położeniu najbardziej odległemu od wału korbowego. 

 

 
Rys. 1. Schemat tłokowego silnika spalinowego 

1 - cylinder, 2 -tłok, 3 - wał korbowy, 4 - korbowód, 5 - głowica, 

6, 7 - przewody dolotowy i wylotowy, 8, 9 - zawory dolotowy i wylotowy. 

 

Suwem tłoka nazywa się przesunięcie tłoka od GMP do DMP lub odwrotnie. Długość suwu jest 

skokiem tłoka (S). Cylinder jest przykryty głowicą 5. Przestrzeń, która powstaje między tłokiem 

znajdującym się w GMP a głowicą, nazywa się komorą spalania. 

Do głowicy są doprowadzone dwa przewody - dolotowy (ssący) 6 i wylotowy (wydechowy) 7 - 

zamykane odpowiednio zaworami dolotowym 8 i wylotowym 9. Zgodnie z nazwami służą one do 

napełniania (dolot) cylindra świeżą mieszanką oraz do usuwania z niego spalin (wylot). Ruchem 

zaworów steruje mechanizm rozrządu. 

 

Zasadniczy podział silników spalinowych 
Jednym z zasadniczych kryteriów klasyfikacji silników spalinowych jest sposób zapłonu mieszanki. Na 

podstawie tego kryterium silniki spalinowe można podzielić na silniki o zapłonie iskrowym oraz silniki 

o zapłonie samoczynnym. 

W silniku o zapłonie iskrowym - ZI cylinder jest napełniany mieszanką, która sprężona wstępnie przez 

tłok, jest zapalana iskrą elektryczną, wzbudzaną między elektrodami umieszczonej w komorze spalania 

świecy zapłonowej. 

W silniku o zapłonie samoczynnym - ZS cylinder jest napełniany czystym powietrzem. Powietrze to 

zostaje wstępnie sprężone przez tłok, lecz znacznie silniej niż w silniku o zapłonie iskrowym. Do 

zawartego w komorze spalania silnie rozgrzanego (w wyniku sprężania) powietrza zostaje wtryśnięte 

paliwo. Pod wpływem wysokiej temperatury paliwo ulega samozapaleniu. 

Innym, istotnym kryterium podziału silników spalinowych jest liczba wykonywanych przez tłok 

suwów w pojedynczym cyklu pracy. Stosując takie kryterium podziału, silniki spalinowe dzielimy na 

czterosuwowe i dwusuwowe. W silniku czterosuwowym cykl pracy (obejmujący napełnienie cylindra 

mieszanką, wstępne jej sprężenie, spalenie oraz usunięcie spalin z cylindra) zamyka się w czterech 



suwach tłoka, czyli wymaga czterokrotnego przebycia przez tłok drogi między GMP i DMP. W silniku 

dwusuwowym cykl pracy zamyka się w zaledwie dwóch suwach tłoka. 

 

Silniki czterosuwowe o zapłonie iskrowym (samoczynnym ZS) 
Działanie czterosuwowego silnika o zapłonie iskrowym (samoczynnym ZS) przedstawia rys. 2. 

Cyklowi pracy takiego silnika odpowiadają cztery suwy tłoka: 

 
Rys. 2. Zasada działania silnika czterosuwowego o zapłonie iskrowym(samoczynnym- w miejscu 

świecy zapłonowej znajduje się wtryskiwacz): 

a) napełnianie cylindra mieszanką (dolot), b) sprężanie, c) praca, d) wylot. 

 

– Suw dolotu (rys. 2a). Podczas suwu dolotu tłok przesuwa się od GMP do DMP, przy czym zawór 

dolotowy jest otwarty. Sunący ku DMP tłok zasysa przez ten zawór mieszankę (powietrze ZS), 

uprzednio przygotowaną w układzie zasilania. W czasie tego suwu zawór wylotowy pozostaje 

zamknięty, 

– Suw sprężania (rys. 2b). Po minięciu DMP tłok rozpoczyna ruch ku GMP, przy czym zawór 

dolotowy zostaje zamknięty. Pozostaje także zamknięty zawór wylotowy. Sunący ku GMP tłok spręża 

wypełniającą cylinder mieszankę (powietrze ZS), która w GMP tłoka zajmuje już tylko objętość 

komory spalania. (w silniku o zapłonie samoczynnym sprężanie jest o wiele silniejsze) 

– Suw pracy (rys. 2c). W chwili gdy tłok znajduje się w pobliżu GMP, przeskok iskry elektrycznej 

między elektrodami świecy zapłonowej powoduje zapłon sprężonej mieszanki (ZS - następuje wtrysk 

paliwa do komory spalania. W panującej tam wysokiej temperaturze wtryśnięte do sprężonego 

powietrza paliwo odparowuje i zapala się). Mieszanka spala się gwałtownie. Wywiązywana w procesie 

spalania znaczna ilość ciepła powoduje wzrost temperatury gazów spalinowych, a tym samym szybki, 

kilkakrotny wzrost ciśnienia nad tłokiem. Dążące do rozprężenia się gazy spalinowe cisną na tłok, 

przesuwając go ku DMP. W ten sposób rozprężające się spaliny wykonują pracę. W czasie suwu pracy 

obydwa zawory pozostają zamknięte, natomiast objętość nad tłokiem zwiększa się, a więc maleje 

zarówno ciśnienie gazów w cylindrze, jak i ich temperatura. 

– Suw wylotu (rys. 2d). Po wykonaniu suwu pracy tłok rozpoczyna ponownie suw ku GMP. Otwarty w 

tym czasie zawór wylotowy umożliwia wypchnięcie spalin z cylindra. Proces usuwania spalin trwa aż 

do chwili zamknięcia zaworu wylotowego. Z chwilą osiągnięcia przez tłok GMP, zamknięcia zaworu 

wylotowego i otwarcia zaworu dolotowego rozpoczyna się następny cykl pracy silnika. 

 

 

 

 



Silniki dwusuwowe 
W silniku dwusuwowym napełnienie cylindra mieszanką, jej sprężenie, spalenie i usunięcie 

spalin z cylindra odbywa się w czasie dwóch suwów tłoka. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zmian 

objętości zarówno w przestrzeni nad tłokiem, jak i pod tłokiem. Toteż w silniku dwusuwowym 

przestrzeń pod tłokiem (komora korbowa) musi być zamknięta i szczelna. Specjalnym kanałem jest ona 

połączona jedynie z przestrzenią nad tłokiem. Zasadę działania silnika dwusuwowego przedstawia rys. 

3. 

 
Rys. 3. Zasada działania silnika dwusuwowego: 

a) suwy dolotu i sprężania, b) suwy pracy i wylotu. 1 – okno dolotowe, 2 - komora korbowa, 

3 - okno kanału przelotowego, 4 - okno wylotowe. 

 

Podczas suwu sprężania na skutek ruchu tłoka w komorze korbowej 2 wytwarza się podciśnienie. 

Zbliżający się do GMP tłok swoją dolną krawędzią odsłania okno dolotowe 1 (rys. 3a). Przez to okno 

do komory korbowej zostaje zassana porcja przygotowanej w gaźniku mieszanki paliwa z powietrzem. 

Suw sprężania jest więc połączony z suwem dolotu. 

Po zapłonie mieszanki w komorze spalania tłok sunie ku DMP, zasłaniając okno dolotowe. Mieszanka 

znajdująca się w zamkniętej komorze korbowej jest przez tłok sprężana. Pod koniec tego suwu górna 

krawędź tłoka odsłania okno wylotowe 4 i spaliny uchodzą z cylindra (rys. 3b). Niewiele później górna 

krawędź wciąż sunącego ku DMP tłoka odsłania okno 3 kanału przelotowego łączącego komorę 

korbową z cylindrem i wstępnie sprężona pod tłokiem mieszanka przepływa do cylindra, wypychając z 

niego resztę spalin Proces usuwania resztek spalin nazwano przepłukiwaniem cylindra. Podczas suwu 

tłoka ku DMP zostały wykonane dwie czynności praca i wylot spalin. 

Zaletą silników dwusuwowych jest ich nieskomplikowana konstrukcja (brak zaworowego mechanizmu 

rozrządu). Wadami są: większe zużycie paliwa, bardziej toksyczne spaliny ze względu na konieczność 

dodawania oleju do paliwa (w celu smarowania mechanizmów) oraz nierównomierna praca bez 

obciążenia. Toteż silniki dwusuwowe są stosowane przeważnie w małych motocyklach i 

motorowerach, w których niewielka cena jest czynnikiem zasadniczym. Silniki dwusuwowe wciąż 

jeszcze są używane do napędu nielicznych typów samochodów osobowych, lecz ze względu na 

wymienione wady w przyszłości z pewnością utracą to zastosowanie. 

W niektórych silnikach dwusuwowych wlotem mieszanki do komory korbowej steruje nie tłok, lecz 

zawór obrotowy odsłaniający i zasłaniający okno dolotowe. Takie rozwiązanie, choć czyni konstrukcję 

silnika bardziej złożoną, uniezależnia sterowanie napływem mieszanki do komory korbowej od ruchu 

tłoka. Dzięki temu możliwe staje się niesymetryczne względem zwrotnych położeń tłoka otwieranie i 

zamykanie kanału dolotowego. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


