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                                                                                     Abstract 
 
The new concept of combustion engine is based on the combination of two engines. It makes use of both 
two- and four-stroke engine. The two-stroke combustion engine is characterised by a simple construction and 
system of air load change as well as bigger index of power output. Unfortunately, its filling ratio is worse than in 
four-stroke engine. The ecological index of two-stroke engine is also unfavourable. The system of valves of the four-
stroke engine is its disadvantage. The cylinders of both modules of double pistons engine have been joined along 
one axis with common cylinder head - in the form of the ring. The pistons are moved with different speed and with 
appropriate stage displacement. There are two crankshafts, which are connected with special transmission in shown 
solution. The four-stroke crankshaft is rotated with twice a speed of two-stroke crankshaft. The engine is named 
double pistons because of its construction - double pistons and crankshafts.  

The double pistons combustion engine’s work is based on the co-operation of both modules. The air load 
change takes place in two-stroke engine. The piston of four-stroke engine is exchange aiding system which improves 
air load change. It works as a system of valves. The cylinder is filled with air or with air-fuel mixture. Filling proces 
takes place at overpressure by the slide inlet system. The exhaust gases are removed as in the classical two-stroke 
engine (by exhaust’s windows in cylinder). The fuel is supplied into the cylinder by fuel injection system. The 
ignition is realised by two spark plugs. The effective power output of the double pistons engine is transfered by two 
crankshafts. The characteristic feature of this engine is an opportunity of continuous change of cubic capacity and 
compression rate during engine work by changing the piston’s location. The mathematical models (mechanical and 
termodynamical) were meant for double pistons engines which make ableenable to draw up new theoretical 
thermodynamic cycle for internal combustion double pistons engine. 

 
1.  Wprowadzenie 
 

Silnikiem dwutłokowym nazywa się silnik spalinowy, w którym pary cylindrów mają 
wspólną komorę spalania i w każdym cylindrze poruszają się przeciwbieżnie dwa tłoki. Istnieje 
wiele rodzajów silników dwutłokowych, a ich podział konstrukcyjny przedstawiono na rys.1. Na 
rysunku tym pokazano również wybrane, najbardziej charakterystyczne, schematy silników 
dwutłokowych: dwusuwowy silnik o rzędowym ustawieniu cylindrów i jednym wale korbowym 
oraz dwusuwowy silnik o wspólnym cylindrze i dwóch wałach korbowych. 

Konstrukcje takie były popularne na początku ubiegłego stulecia. Konstruowano je jako 
silniki pracujące w cyklu dwusuwowym, w zamiarze pozbycia się wad klasycznego silnika 
dwusuwowego. Dzięki zastosowaniu dwóch tłoków możliwa stała się korzystniejsza wymiana 
ładunku. Jeden z tłoków odpowiedzialny jest za sterowanie dopływem świeżej mieszanki 
(odsłanianie i przysłanianie okna dolotowego), zaś drugi za sterowanie procesem usuwania 
spalin z cylindra (otwieranie okna wylotowego). Poprzez odpowiednią konstrukcję układu 
korbowego można osiągnąć tzw. asymetrię wymiany ładunku, co w klasycznym, jednotłokowym 
silniku dwusuwowym jest niemożliwe. 
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Cechą charakterystyczną silników o dwóch przeciwbieżnych tłokach jest układ pary 
przeciwsobnie poruszających się tłoków pracujących w jednej, wspólnej dla nich, tulei 
cylindrowej. Dzięki takiej konstrukcji możliwe stało się zastosowanie bardzo efektywnego 
przepłukania wzdłużnego w silnikach dwusuwowych [3]. W silnikach tych każdy z tłoków pełni 
inną - równie odpowiedzialną - rolę, tzn. steruje przysłanianiem jednego z okien: przelotowego 
lub wylotowego. Silniki tego rodzaju były opracowywane nie tylko jako dwusuwowe, ale 
również jako czterosuwowe [4], [5]. 
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a) podział silników dwutłokowych 
b) wybrane schematy silników  
    dwutłokowych 

 
Rys. 1. Rodzaje silników dwutłokowych 
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2.  Konstrukcja silnika dwutłokowego 
 

W opracowanym [2] silniku (rys.2) w jednej osi poruszają się współliniowo dwa tłoki: tłok 
główny pracuje w cyklu dwusuwowym, natomiast drugi tłok (wspomagający, dodatkowy) 
pracuje w cyklu czterosuwowym. Obydwa tłoki poprzez osobne korbowody połączone są z 
oddzielnymi wałami korbowymi. Synchronizacja obrotów wałów i położeń tłoków dokonywana 
jest przez przekładnię mechaniczną (łańcuchową, zębatą) łączącą te wały. Wał części 
czterosuwowej obraca się dwukrotnie szybciej niż wał części dwusuwowej. Istotnymi cechami 
silnika jest: 

• przesunięcie fazowe tłoków względem siebie oraz możliwość regulacji tego przesunięcia 
podczas pracy silnika poprzez zmianę biegunowego położenia wałów korbowych, 

• zróżnicowanie skoków tłoków – skok tłoka części czterosuwowej powinien być nie 
większy niż 0,5...0,6 skoku tłoka części dwusuwowej. 

Cylindry obydwu modułów silnika (dwusuw, czterosuw) połączone zostały ze sobą na styk 
wspólną uszczelką. Przestrzeń roboczą cylindra wyznaczają denka obydwu tłoków i wewnętrzne 
powierzchnie cylindrów. Efektywną objętość skokową cylindra określa różnica maksymalnej i 
minimalnej objętości przestrzeni roboczej, z tym, że ze względu na możliwość dokonywania 
podczas pracy silnika zmian położenia tłoków względem siebie, występuje sposobność ciągłej 
zmiany – w pewnych granicach – objętości skokowej i stosunku kompresji silnika. 

Maksymalna pojemność skokowa cylindra wyznaczona jest przez sumę objętości 
wynikających ze skoków tłoków i grubości uszczelki, ale stan taki w opisywanym silniku nigdy 
nie występuje. Przemiany obiegu termodynamicznego realizowane są w zakresie efektywnej 
objętości skokowej i dlatego ta objętość brana jest pod uwagę przy analizowaniu pracy silnika.  

Dwutłokowy silnik pracuje zasadniczo według cyklu silnika dwusuwowego. Procesy 
napełniania świeżym ładunkiem i wylotu spalin odbywają się podobnie jak w silniku 
dwusuwowym. Proces wylotu spalin odbywa się identycznie – usunięcie spalin z przestrzeni 
roboczej następuje przez okna (szczeliny) wylotowe. Różnica w stosunku do klasycznego silnika 
dwusuwowego polega na skróceniu wysokości tych okien i umieszczeniu ich na większej części 
obwodu cylindra części dwusuwowej (ponad połowa obwodu). Natomiast napełnienie 
przestrzeni roboczej cylindra świeżym czynnikiem (powietrzem) odbywa się przy nadciśnieniu 
(doładowanie). Sterowanie dolotem odbywa się za pomocą rotacyjnego zaworu obrotowego 
(może być zastosowany inny rodzaj zaworu – tarczowy, suwakowy).  Część czterosuwowa jest 
układem wspomagającym tę wymianę – w pewnym sensie tłok ten przejął rolę bezzaworowego 
samoczynnego układu wymiany czynnika. 

Zasilanie paliwowe oparte jest na układzie bezpośredniego wtrysku paliwa, a elektroniczny 
zapłon realizowany jest przez układ z dwiema świecami zapłonowymi z wykorzystaniem 
czujnika położenia wału korbowego. Powstałe w wyniku spalania gazy równocześnie 
oddziaływają na denka obydwu tłoków. Moc na zewnątrz przenoszona jest przez dwa wały 
korbowe. 

  
 

3.  Zasada pracy silnika dwutłokowego  
 

Zasada pracy nowego silnika, pomimo wielu podobieństw, w istotny sposób różni się od 
działania klasycznego silnika dwusuwowego. Jak wiadomo, w silniku dwusuwowym podczas 
rozprężania gazów w pewnym momencie następuje otwarcie okna wylotowego, a nieco później 
otwiera się okno dolotowe świeżego ładunku. Otwarcia tych okien, niezbędne do funkcjonowania 
silnika dwusuwowego, przy ekspansji czynnika powodują nagły spadek ciśnienia prowadzący do 
powstania pętli na krzywej ciśnienia.  Dlatego w rzeczywistym  silniku dwusuwowym  występuje 
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ograniczone wykorzystanie krzywej rozprężania (ekspansji) czynnika, co w konsekwencji 
powoduje spadek mocy silnika. Teoretycznie silnik dwusuwowy w stosunku do silnika 
czterosuwowego mógłby uzyskać dwukrotnie większą moc z jednostki objętości skokowej, 
jednak w praktyce można mówić o wzroście mocy rzędu 60…80%. 

W nowym silniku dwutłokowym proces wymiany ładunku odbywa się tylko na krzywej 
kompresji czynnika i jest to istotna zmiana w działaniu tego silnika w stosunku do klasycznego 
silnika dwusuwowego. Proces wylotu spalin odbywa się przy zmniejszaniu objętości przestrzeni 
roboczej cylindra w przedziale od objętości maksymalnej Vmax do objętości pośredniej Vp przy 
wspomagającym działaniu tłoka części czterosuwowej. Przed osiągnięciem Vp następuje 
otwarcie rotacyjnego zaworu dolotowego i do przestrzeni roboczej, z nadciśnieniem, napływa 
świeże powietrze (mieszanka), które powoduje przepłukanie cylindra. Proces ten jest 
zdecydowanie korzystniejszy niż w silniku dwusuwowym i w istotny sposób polepsza wskaźniki 
ekologiczne nowego silnika. Właściwe napełnienie odbywa się przy stałej objętości Vp już po 
zamknięciu okna wylotowego.  

Pod koniec procesu doprowadzania powietrza i na początku sprężania, bezpośrednio do 
cylindra następuje wtrysk paliwa. Zapłon mieszanki paliwowo – powietrznej odbywa się przed 
Vmin i spalanie posiada charakter mieszany, tzn. część paliwa wypala się izochorycznie (przy 
stałej objętości), a druga faza spalania odbywa się izobarycznie (przy stałym ciśnieniu), a więc 
przebieg doprowadzenia ciepła jest korzystniejszy niż w klasycznym silniku z zapłonem 
iskrowym i ma to wpływ na podwyższenie sprawności silnika, zwłaszcza w zakresie obciążeń 
częściowych.  

Przedstawiony charakter spalania wynika z dwóch podstawowych przesłanek: 
• szybka zmiana objętości przestrzeni roboczej w zakresie Vmin, a więc podczas 

doprowadzenia ciepła, 
• bezpośredni wtrysk paliwa do cylindra. 

Po spaleniu paliwa następuje rozprężanie gazów spalinowych w pełnym zakresie objętości 
skokowej cylindra od Vmin do Vmax, a więc cała praca procesu rozprężania gazów jest 
wykorzystywana bez przerwań, wynikających z otwarcia okna wylotowego, co zasadniczo różni 
nowy silnik od klasycznego silnika dwusuwowego. 

Poszczególne fazy pracy silnika i przebieg zmian objętości przestrzeni roboczej cylindra w 
funkcji kąta obrotu wału korbowego części dwusuwowej przedstawiono na rys.3. 
Charakterystycznymi wskaźnikami silnika są: 

• niski stopień kompresji podczas sprężania (w średnim zakresie stopni kompresji silników 
z zapłonem iskrowym), 

• wysoki stopień ekspansji podczas rozprężania (podobny do silników z zapłonem 
samoczynnym). 

Na tej podstawie można stwierdzić, że proponowane rozwiązanie jest silnikiem dwusuwowym       
o przedłużonej ekspansji i zmiennym stopniu kompresji podczas sprężania. 
 
 

4.  Podsumowanie 
 

Zaproponowany nowy dwutłokowy silnik spalinowy charakteryzuje się następującymi 
cechami: 

• wykorzystuje się współdziałanie dwóch tłoków przemieszczających się współliniowo, 
• możliwość zwiększenia mocy i prędkości obrotowej silnika (przewiduje się, że prędkość 

obrotowa wału korbowego części dwusuwowej może osiągnąć wartość rzędu 6-7 tys. 
obr/min.), 

• zmniejszenie zużycia paliwa – prognoza, 
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• polepszenie wymiany ładunku i procesu spalania na skutek różnicy prędkości tłoków i 
dynamicznego oddziaływania tłoka czterosuwu, 

• wyeliminowanie typowego układu rozrządu opartego o zestaw zaworów grzybkowych ze 
sprężynami, 

• perspektywa spalania różnych paliw (np. oleje roślinne) 
• możliwość ograniczenia emisji substancji toksycznych, 
• sposobność zmiany stopnia kompresji podczas pracy stosownie do chwilowego 

obciążenia silnika. 

Nowy silnik pracuje według zmodyfikowanej zasady działania silnika dwusuwowego.           
W silniku tym udało się praktycznie wyeliminować, zawsze zachodzące w klasycznych 
dwusuwach, zjawisko nagłego spadku ciśnienia w cylindrze na skutek wczesnego odsłonięcia 
przez tłok okna wylotowego, co powoduje dużą stratę energii nie rozprężonych dostatecznie 
spalin. W nowym silniku następuje efektywne wykorzystanie politropy rozprężenia czynnika 
pomiędzy dwoma tłokami – w momencie odsłonięcia przez tłok okna wylotowego nadciśnienie 
spalin jest już niewielkie. Jednocześnie moment wymiany ładunku opóźniony jest znacznie w 
stosunku do klasycznego silnika dwusuwowego (wczesne odsłonięcie okna wylotowego ma 
związek z efektywnością procesu wymiany ładunku) i zachodzi w całości na krzywej kompresji 
przy niewielkim nadciśnieniu ładowanego czynnika. Nadciśnienie to wywołane przez np. 
sprężarkę (dmuchawę), ma pozytywny wpływ na doskonałość procesu przepłukania cylindra. 
Można powiedzieć, że proces wymiany ładunku jest „ukryty” i nie powoduje ograniczenia mocy 
silnika. 

W proponowanym silniku występuje korzystny przebieg zmian objętości przestrzeni 
roboczej cylindra. Pozwala to na osiągnięcie takich warunków spalania, które umożliwiają pracę 
silnika z niskim stopniem kompresji podczas sprężania czynnika w cylindrze, przy jednocześnie 
dużym stopniu ekspansji. Właściwość ta umożliwia wykorzystanie paliw o małej liczbie 
oktanowej, a płynna zmiana przestawienia biegunowego wałów korbowych może prowadzić do 
regulowania (automatycznego wyboru) stopnia kompresji, właściwego dla obciążeń częściowych 
silnika i lepszych paliw. 

W celu dalszej poprawy parametrów pracy i wskaźników ekologicznych, w przyszłości 
zakładane jest zastosowanie zaawansowanego zintegrowanego układu wtryskowo-zapłonowego 
z elektronicznym sterowaniem. 

Spostrzeżenia dotyczące nowego silnika są optymistyczne, ale należy pamiętać, że opierają 
się na obliczeniach teoretycznych. Nie uwzględniają np. strat mechanicznych, jakie pojawią się 
w elementach tego silnika. Wprowadzenie dodatkowego układu korbowego spowoduje ponadto 
wzrost masy (pomimo nawet ograniczenia do minimum układu rozrządu) i wymiarów jednostki 
napędowej. Nie udało się też wyeliminować całkowicie układu rozrządu, zastąpił go zawór 
obrotowy o zdecydowanie mniejszych oporach ruchu. Zapotrzebowanie na świeży ładunek o 
zwiększonym ciśnieniu wymusza zastosowanie sprężarki – dmuchawy ładującej, która 
napędzana od wału korbowego również pobierać będzie pewną część mocy produkowanej przez 
silnik. Zastosowanie turbosprężarki nie jest tu możliwe, gdyż nie zapewnia ona stałego 
nadciśnienia, w dodatku wzrastającego liniowo wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wału 
korbowego. 

Jednakże dzięki swoim cechom silnik M4+2 może być zdolny do uzyskania wyższych 
wskaźników sprawności oraz wyższych mocy niż klasyczne silniki dwusuwowe. W porównaniu 
do silników czterosuwowych, w których na jeden cykl pracy przypadają dwa obroty wału 
korbowego, przyrost mocy jest ponad dwukrotnie większy dla tej samej pojemności skokowej 
silnika. Szczegółowa weryfikacja wskaźników pracy nowego silnika może być dokonana 
dopiero po przeprowadzeniu badań na obecnie wykonywanym modelu funkcjonalnym (prototyp 
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badawczy silnika). Wykonanie prototypu finansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Natomiast pierwszy model, wykonany w 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach we współpracy z firmą Diesel Service, potwierdził słuszność 
idei silnika i umożliwił opracowanie udoskonalonej wersji silnika dwutłokowego. 

Z powyższą konstrukcją wiąże się nadzieje na zbudowanie nowoczesnego silnika o wysokich 
osiągach i niskim zużyciu paliwa. Osiągnięcie zadowalającego kompromisu w tej kwestii wydaje 
się być bliższe realizacji dzięki właśnie tej konstrukcji. Mimo, że wszelkie dotychczasowe próby 
rozpowszechnienia silników dwutłokowych nie zakończyły się pełnym wykorzystaniem ich 
zalet, to proponowany silnik M4+2 może stanowić pewien krok w rozwoju tłokowych silników 
spalinowych.  
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DOUBLE PISTONS INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
 
Abstract. The new concept of combustion engine is based on the combination of two engines. It makes use of both 
two- and four-stroke engine. The two-stroke combustion engine is characterised by a simple construction and 
system of air load change as well as bigger index of power output. Unfortunately, its filling ratio is worse than in 
four-stroke engine. The ecological index of two-stroke engine is also unfavourable. The system of valves of the four-
stroke engine is its disadvantage. The cylinders of both modules of double pistons engine have been joined along 
one axis with common cylinder head - in the form of the ring. The pistons are moved with different speed and with 
appropriate stage displacement. There are two crankshafts, which are connected with special transmission in shown 
solution. The four-stroke crankshaft is rotated with twice a speed of two-stroke crankshaft. The engine is named 
double pistons because of its construction - double pistons and crankshafts.  

The double pistons combustion engine’s work is based on the co-operation of both modules. The air load 
change takes place in two-stroke engine. The piston of four-stroke engine is exchange aiding system which improves 
air load change. It works as a system of valves. The cylinder is filled with air or with air-fuel mixture. Filling proces 
takes place at overpressure by the slide inlet system. The exhaust gases are removed as in the classical two-stroke 
engine (by exhaust’s windows in cylinder). The fuel is supplied into the cylinder by fuel injection system. The 
ignition is realised by two spark plugs. The effective power output of the double pistons engine is transfered by two 
crankshafts. The characteristic feature of this engine is an opportunity of continuous change of cubic capacity and 
compression rate during engine work by changing the piston’s location. The mathematical models (mechanical and 
termodynamical) were meant for double pistons engines which make ableenable to draw up new theoretical 
thermodynamic cycle for internal combustion double pistons engine. 

 
 

DWUTŁOKOWY  SILNIK  SPALINOWY 
 

Streszczenie 
Pomysł i idea pracy nowego silnika polega na skojarzeniu w jedną całość silników: dwu- i czterosuwowego i 
wykorzystaniu ich indywidualnych zalet [1],[2]. Klasyczny silnik dwusuwowy charakteryzuje się prostą konstrukcją, 
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łatwym systemem wymiany ładunku i większym wskaźnikiem mocy z jednostki objętości, posiada jednak gorszy – w 
stosunku do silnika czterosuwowego – stopień wymiany czynnika pomiędzy kolejnymi cyklami pracy, niekorzystnie 
wpływający na wskaźniki ekologiczne; natomiast minusem silnika czterosuwowego jest rozbudowany system 
zaworów i fakt, że na jeden cykl pracy przypadają dwa obroty wału korbowego, co w istotny sposób zmniejsza 
wskaźnik mocy całkowitej i jednostkowej. Jednakże silnik czterosuwowy posiada dość istotne zalety: korzystniejsze 
napełnienie przestrzeni roboczej i mniejszą szkodliwość gazów wylotowych. Zasada pracy nowego silnika oparta 
jest na współdziałaniu dwóch tłoków poruszających się przeciwbieżnie wzdłuż jednej osi i pracujących w trybach: 
dwu- i czterosuwowym, przypadających na jeden cykl pracy. Stąd nowy silnik nosi nazwę: dwutłokowy dwu-
czterosuwowy silnik spalinowy M4+2. 
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