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Abstract
One of the main interests of constructors is an approach to the optimal load exchange process and consequently
obtaining the maximal cylinder filling. Aiming at the cylinder’s filling improvement caused rapid development of
supercharging in all its transforms, more perfect and sophisticated. One of such approach is a dynamic supercharging
commonly used in engines with fuel injection. In order to improve working parameters operating in precisely
predetermined rotational speed the dynamic supercharger can be applied as a union with a turbo supercharger or as
an independent system This objective is relatively easy to achieve for a single cylinder engine, however for a multi
cylinder engines it appears to be more complicated. It has been determined that dynamical supercharging as opposed
to turbo supercharging is proved economically and efficient engine response improvement procedure. The objective of
presented paper is creating as well as calculating a stepless supercharging system of the resonance compression
combustion engine used as a drive for motor cars
Proposed system consists in the connection of the existing solution of the continuous change of the geometry
system through the change of the length only resonance lines with the change of the volume of the resonance reservoir
Keywords: transport, combustion engines, intake throttle, filling up

BEZSPRĉĩARKOWE DOàADOWANIE BEZSTOPNIOWE SILNIKA
SPALINOWEGO O ZAPàONIE SAMOCZYNNYM
Streszczenie
Jednym z najwaĪniejszych zagadnieĔ konstrukcyjnych silników spalinowych jest zapewnienie optymalnego
napeánienia cylindra silnika spalinowego. Poprawa napeánienia cylindra jest najczĊĞciej realizowana
z wykorzystaniem róĪnych systemów doáadowania, a najczĊĞciej w tym celu stosuje siĊ turbodoáadowanie w wszystkich
jego odmianach. Jedną z odmian systemu doáadowania jest doáadowanie dynamiczne lub rezonansowe. W niniejszej
pracy zaproponowano nowatorski projekt ukáadu dolotowego, którego zadaniem jest poprawa napeánienia silnika
w szerokim zakresie prĊdkoĞci obrotowej. System ten jest relatywnie prosty w przypadku silnika jednocylindrowego,
jednakĪe w silniku wielocylindrowym jest bardziej skomplikowany. Doáadowanie dynamiczne w wersji ograniczonej
do okreĞlonego zakresu prĊdkoĞci obrotowej silnika jest obecnie szeroko stosowane w poáączeniu
z turbodoáadowaniem. W pracy tej przedstawiono obliczenia bezstopniowego ukáadu doáadowania dynamicznego
silnika o zapáonie samoczynnym przeznaczonego do samochodu osobowego.
Zaproponowany ukáad polega na poáączeniu istniejącego rozwiązania páynnej zmiany geometrii ukáadu poprzez
zmianĊ dáugoĞci tylko przewodów rezonansowych ze zmianą objĊtoĞci zbiornika rezonansowego
Sáowa kluczowe: ·transport, silnik spalinowy, doáadowanie, napeánienie cylindra

1. Wprowadzenie
DąĪenie do poprawy napeánienia silnika spalinowego spowodowaáo szybki rozwój doáadowania
w jego róĪnych odmianach. Opatentowane w latach trzydziestych XX wieku przez pracowników
Politechniki Lwowskiej WiciĔskiego i Bujaka pod nazwą metody Wi-Bu doáadowanie dynamiczne,
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miaáo poprawiü napeánienie przede wszystkim silników o zapáonie samoczynnym [7]. Doáadowanie
dynamiczne moĪna stosowaü w poáączeniu z turbodoáadowaniem lub do poprawy parametrów
roboczych przy ĞciĞle okreĞlonej prĊdkoĞci obrotowej silnika [7, 8]. Zadanie to jest wzglĊdnie
proste do zrealizowania dla silnika jednocylindrowego, natomiast dla silników wielocylindrowych
jest skomplikowane. Bezsprzecznie stwierdzono, Īe doáadowanie dynamiczne jest ekonomicznie
uzasadnionym i skutecznym sposobem poprawy elastycznoĞci silników, a co z tym siĊ wiąĪe
ekonomicznoĞci pracy [6]. W związku z tym celem prezentowanej pracy jest zaprojektowanie
i wstĊpne obliczenia bezstopniowego ukáadu doáadowania rezonansowego silnika spalinowego
o zapáonie samoczynnym, stosowanego do napĊdu samochodów osobowych.
2. Doáadowanie bezsprĊĪarkowe
Doáadowanie bezsprĊĪarkowe lub dynamiczne to takie wykorzystanie drgaĔ sáupa gazu
w ukáadzie dolotowym silnika, które prowadzi do zwiĊkszenia gĊstoĞci ĞwieĪego áadunku
doprowadzonego do cylindra. Pewne moĪliwoĞci ksztaátowania procesów wymiany áadunku w
cylindrze, a szczególnie jego napeánienia, leĪą we wáaĞciwym wykorzystaniu zjawisk
dynamicznych zachodzących w przewodach dolotowych i wylotowych [6]. Praktyczna realizacja
takiego postulatu sprowadza siĊ do wáaĞciwego uksztaátowania oraz doboru parametrów
geometrycznych ukáadu dolotowego i faz rozrządu zapewniających maksymalne zwiĊkszenie
ciĞnienia áadunku w cylindrze w chwili zamkniĊcia zaworu dolotowego. Doáadowanie dynamiczne
moĪe byü przeprowadzone za pomocą tzw. doáadowania pojedynczym przewodem dolotowym,
lub doáadowania rezonansowego. Doáadowanie pojedynczym przewodem dolotowym polega na
wykorzystaniu zjawisk dynamicznych w przewodach dolotowych oddzielnych dla kaĪdego
cylindra silnika. Metoda ta jest czĊsto wykorzystywana w silnikach wyczynowych, w silnikach
uĪytkowych przewody te poáączone są zazwyczaj zbiornikiem wyrównawczym, który jednak, ze
wzglĊdu na duĪą objĊtoĞü, nie ma istotnego wpáywu na przebieg drgaĔ w ukáadzie przewód
dolotowy – cylinder. Uzyskanie duĪej amplitudy pulsacji ciĞnienia wymaga stosowania
przewodów dolotowych o duĪej wartoĞci ilorazu l/A (l-dáugoĞü, A-przekrój) co stwarza trudnoĞci
w umieszczeniu ich w komorze silnika.
Doáadowanie rezonansowe uzyskuje siĊ dziĊki zastosowaniu ukáadu rezonansowego záoĪonego
z pojedynczego przewodu o dáugoĞci l i zbiornika o objĊtoĞci VR tworzących tzw. rezonator
Helmholtza. Przewody dolotowe áączące zbiornik VR z poszczególnymi cylindrami są na tyle
krótkie (maáe wartoĞci l/A), Īe nie zakáócają w istotny sposób przebiegu drgaĔ czynnika.
Praktycznie przyjmuje siĊ, Īe zmiany ciĞnienia przed zaworem dolotowym odpowiadają zmianom
ciĞnienia w zbiorniku VR (Rys. 1)

Rys. 1. Schemat systemu doáadowania rezonansowego
[3]
Fig. 1. Scheme of system of resonance charging [3]

Rys. 2. Charakterystyka zewnĊtrzna silnika 1,3 jtd
multijet [5]
Fig. 2. External character of engine 1.3 jtd multijet [5]
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Istotnym ograniczeniem zastosowaĔ tego systemu doáadowania jest koniecznoĞü zapewnienia
w przybliĪeniu staáej prĊdkoĞci przepáywu czynnika przez przewód rezonansowy Lr. W kaĪdej
chwili cyklu pracy silnika powinien byü otwarty tylko jeden zawór dolotowy. Zmusza to do
stosowania fazy dolotu w przybliĪeniu równej odstĊpowi miĊdzy kolejnymi zapáonami.
ZastrzeĪenie to jest moĪliwe do speánienia w silniku czterosuwowym wówczas, gdy do jednego
zbiornika rezonansowego przyáączone są jednoczeĞnie trzy cylindry. W praktyce dopuszcza siĊ
stosowanie takiego ukáadu dla cylindrów czterech, lecz skutecznoĞü doáadowania rezonansowego
maleje. Ogólnie w doáadowaniu rezonansowym wystąpi duĪy wzrost wspóáczynnika napeánienia
jedynie w pobliĪu „prĊdkoĞci rezonansowej”.
Oba systemy doáadowania dynamicznego mogą byü z powodzeniem stosowane w poáączeniu
z doáadowaniem sprĊĪarkowym, które powoduje zwiĊkszenie Ğredniego ciĞnienia panującego
w zbiorniku wyrównawczym. Ze wzglĊdu na mniejszą pracĊ wymiany áadunku bardziej przydatny
jest system rezonansowy. MoĪliwe jest takĪe kojarzenie doáadowania rezonansowego
z doáadowaniem pojedynczym przewodem dolotowym w záoĪonych ukáadach dolotowych, czĊsto
o zmiennej geometrii (dáugoĞü i pole powierzchni przekroju kanaáów dolotowych zmienne
w czasie pracy silnika).
3. Projekt systemu doáadowania silnika ZS 1,3 jtd multijet
3.1. Parametry konstrukcyjne silnika 1,3 multijet
Przedmiotem opracowania jest projekt ukáadu bezstopniowego doáadowania rezonansowego do
silnika 1,3 jtd multijet firm GM i FIAT [1]. Przy czym nie wykonano zmian w obrĊbie ukáadu
rozrządu, ksztaátu kanaáów ssących w gáowicy cylindrów i innych parametrów, a w tym ukáadu
korbowo-táokowego wspomnianego silnika. Przeprowadzone obliczenia oparto o dane fabryczne
silnika dostĊpnie w instrukcji serwisowej [5]. Na Rys. 2 zamieszczono wykres charakterystyki
zewnĊtrznej momentu obrotowego i mocy silnika.
3.2. Obliczenia ukáadu rezonansowego
Doáadowanie dynamiczne silnika spalinowego moĪna uzyskaü w dwojaki sposób poprzez
dobranie parametrów geometrycznych przewodu dolotowego do przyjĊtych faz rozrządu lub faz
rozrządu do okreĞlonej geometrii przewodu dolotowego (zmiany faz są moĪliwe w niewielkim
zakresie). W praktyce wystĊpuje zwykle koniecznoĞü dokonywania jednoczesnych zmian
geometrii ukáadu dolotowego i faz rozrządu, lecz jak wspomniano wczeĞniej, tu zostanie
przedstawione zagadnienie dobrania wielkoĞci geometrycznych ukáadu dolotowego przy nie
zmienionych fazach rozrządu.
Rzeczywiste kąty dolotu (peánego otwarcia zaworu dolotowego) mieszczą siĊ pomiĊdzy 110°
a 150° OWK [2]. Na ich wartoĞü ma wpáyw miĊdzy innymi zarys krzywki (prĊdkoĞü otwierania
i zamykania zaworu), prĊdkoĞü chwilowa táoka w ruchu posuwistym jak i organizacja caáego procesu
wymiany áadunku. Dla omawianego silnika z uwagi na zastosowanie turbodoáadowania i doĞü
wczesnego zamkniĊcia zaworu dolotowego do dalszych obliczeĔ przyjĊto wartoĞü Įd = 120° OWK.
Dla tak przyjĊtego parametru, czas rzeczywistego impulsu podciĞnienia td w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci
obrotowej wyraĪa siĊ wzorem (1):
td

D d 60
360 n

120  60
360 n

20
n

.

(1)

We wzorze (1) wielkoĞü td jest w rzeczywistoĞci okresem drgaĔ czynnika wymuszającego – Td.
CzĊstotliwoĞü drgaĔ jest odwrotnie proporcjonalna do prĊdkoĞci obrotowej waáu korbowego
silnika. CzĊstotliwoĞü drgaĔ wymuszających w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci obrotowej wyraĪa siĊ
wzorem (2):
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Projektowany ukáad dolotowy skáada siĊ ze zbiornika rezonansowego poáączonego z kanaáem
dolotowym w gáowicy przewodami rezonansowymi. Dla takiego ukáadu, zachodzi zaleĪnoĞü (2):
Al
V

kl  tg kl

,

(3)

gdzie:
A - pole powierzchni przewodu rezonansowego, m2,
l - dáugoĞü przewodu rezonansowego, m,
V - objĊtoĞü zbiornika rezonansowego, m,
k - liczba falowa.
Przyjmując oznaczenie (4):
M

kl

2S

O

l,

(4)

gdzie Ȝ - dáugoĞü fali stojącej ukáadu rezonansowego, m.
Podstawiając (4) do (3) oraz zauwaĪywszy [6, 7], Īe dla maáych kątów ĳ wraĪenie ĳtgĳ moĪna
przybliĪyü zaleĪnoĞcią ĳ2, otrzymuje siĊ wzory na dáugoĞü fali oraz czĊstotliwoĞü drgaĔ wáasnych
ukáadu rezonansowego w zaleĪnoĞci od wymiarów geometrycznych (5), (6):
O

2S

Vl
A

f

a
2S

A
Vl

,

(5)

,

(6)

gdzie a - prĊdkoĞü dĨwiĊku w powietrzu (prĊdkoĞü przemieszczania siĊ fali akustycznej), m/s.
Przyrównując wyraĪenia (2) oraz (6) otrzymuje siĊ zaleĪnoĞü opisującą warunek wystĊpowania
rezonansu w tak zaproponowanym ukáadzie (7):
a
2S

A
Vl

n
20

lub

A
Vl

2

§S n · .
¨
¸
© 10a ¹

(7)

Analiza równaĔ (7) pozwala zauwaĪyü, Īe dla pewnej staáej wartoĞci prĊdkoĞci obrotowej n ,
iloraz A/Vl jest równy wartoĞci staáej. Zakáadając, Īe pole przekroju kanaáu A jest staáe, dla
zachowania warunku rezonansu przy danej prĊdkoĞci obrotowej, wartoĞü iloczynu Vl musi byü
zachowana. JednoczeĞnie zmiana któregoĞ z tych parametrów pociąga za sobą zmianĊ prĊdkoĞci
obrotowej przy której wystąpi rezonans. Zmiana ta moĪe dotyczyü tylko objĊtoĞci komory
rezonansowej, lub dáugoĞci kanaáów dolotowych. MoĪe równieĪ dotyczyü zmian obu tych
parametrów jednoczeĞnie. Dla wystąpienia rezonansu przy maáych prĊdkoĞciach obrotowych,
objĊtoĞü V i dáugoĞü l powinna ulec zwiĊkszeniu, zaĞ przy duĪych prĊdkoĞciach – wartoĞci te
relatywnie powinny maleü. W oparciu o wyĪej wymienione zaáoĪenia zaproponowano ukáad
realizujący páynną zmianĊ zarówno dáugoĞci przewodu dolotowego jak i objĊtoĞci komory
rezonansowej.
3.3. Opis koncepcji ukáadu bezstopniowego doáadowania bezsprĊĪarkowego
Schemat ideowy rozwiązania umoĪliwiającego jednoczesną zmianĊ objĊtoĞci i dáugoĞci ukáadu
rezonansowego przedstawiono na Rys. 3. W skáad ukáadu wchodzi nieruchomy element
w ksztaácie walca z króücem umoĪliwiającym zamocowanie do gáowicy cylindrów, oraz ruchomy
bĊben umieszczony centrycznie wewnątrz walca mający moĪliwoĞü obrotu w osi walca. W obrĊbie
bĊbna znajdują siĊ dwie przesáony. Pierwsza przesáona jest staáa i związana z walcem
zewnĊtrznym, zaĞ druga ruchoma; związana z ruchomym bĊbnem. W poáoĪeniu, jak na Rys. 3,
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ukáad ma najmniejszą dáugoĞü przewodu rezonansowego – praktycznie jest to dáugoĞü króüca, oraz
najmniejszą objĊtoĞü rezonansową. ObjĊtoĞü tą stanowi przestrzeĔ ograniczoną dwiema
przesáonami staáą i ruchomą oraz páaszczyzną bĊdącą ¼ pobocznicy walca eliptycznego.
Wzajemne przemieszczenie kątowe walca oraz bĊbna powoduje wydáuĪanie siĊ przewodu
rezonansowego oraz wzrost objĊtoĞci komory wewnĊtrznej.

Rys. 3. Ukáad dolotowy o zmiennej geometrii w pozycji wyjĞciowej i obrotu wzglĊdnego o okoáo 2250
Fig. 3. Intake system with changing of geometry in the first position and of relative rotation about 2250

Na Rys. 3 przedstawiono równieĪ ukáad w pozycji prawie maksymalnej wielkoĞci objĊtoĞci
zbiornika i dáugoĞci kanaáów dolotowych. Schematycznie zaznaczono wielkoĞü kąta, o jaki
nastĊpuje zwiĊkszenie dáugoĞci kanaáu dolotowego, pole zakreskowane to przyrost powierzchni,
która w Ğcisáym związku z dáugoĞcią walca stanowi o przyroĞcie objĊtoĞci rezonansowej.
W przedstawionym rozwiązaniu bĊbna nie moĪna dalej obróciü ze wzglĊdu na kolizjĊ przesáon
ruchomej i staáej, dlatego za punkt skrajny moĪna przyjąü kąt obrotu 225°. Rys. 3 przedstawia
przekrój ukáadu w osi przewodu dolotowego. OczywiĞcie ukáad ten posiada jeszcze trzeci wymiar
stanowiący o dáugoĞci, a co za tym idzie objĊtoĞci zbiornika. Dopáyw powietrza równieĪ moĪliwy
jest tylko od strony czoáowej zbiornika.
3.4. Dobór podstawowych wymiarów ukáadu
W warunkach rzeczywistych ukáad taki projektowany jest z uwzglĊdnieniem warunków
zabudowy w konkretnym pojeĨdzie. Praca niniejsza ma na celu przedstawienie koncepcji oraz
moĪliwoĞci jej zastosowania w okreĞlonej jednostce napĊdowej w oderwaniu od konkretnego
miejsca zabudowy. W związku z powyĪszym przy doborze parametrów geometrycznych nie bĊdą
brane pod uwagĊ inne ograniczenia jak tylko te, które warunkują uzyskanie efektu doáadowania
rezonansowego. Na podstawie równaĔ (7) moĪna stwierdziü, Īe wystarczającym jest
przeanalizowanie warunku rezonansu w oparciu o iloczyn Vl, z uwagi na fakt, Īe wartoĞü parametru
A dla opisywanego przypadku jest staáa i w oparciu o dane producenta [5] równa: A = 0,001413 m2.
Ze wzglĊdu na prĊdkoĞü obrotową silnika równanie (7) moĪna zapisaü w postaci (8):
Vl

A
§ S n ·
¨
¸
© 10  a ¹

2

.

(8)

gdzie a - prĊdkoĞü dĨwiĊku w powietrzu = 393,7 m/s.
Zakres dopuszczalnych prĊdkoĞci obrotowych dla silnika 1,3 multijet jest równy:
1000-5000 1/min. Doáadowanie powinno wystąpiü w zakresie prĊdkoĞci obrotowych uĪytecznych.
MoĪna wiĊc przyjąü warunki skrajne dla doáadowania w zakresie 1500-4500 1/min. Dla takich
wartoĞci powinien byü dobrany ukáad rezonansowy. W związku z tym dla 1500 1/min wyraĪenie
(8) przyjmuje wartoĞü (9):
Vl1500

A
§ S n ·
¨
¸
© 10  a ¹

0,001413
§ 3,14 1500 ·
¨¨
¸¸
© 10 373,9 ¹
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Dla 4500 1/min wyraĪenie (8) przyjmuje wartoĞü (10):
Vl 4500

0,001413

A
§ S n ·
¨
¸
© 10  a ¹

2

§ 3,14  4500 ·
¸¸
¨¨
© 10  373,9 ¹

0,0000989392 m 4 .

2

(10)

Dalsze rozwaĪania wymagają przyjĊcia wymiarów poprzecznych ukáadu. Dobrano wymiary
przedstawione na Rys. 4.

Rys. 4. Podstawowe wymiary ukáadu rezonansowego
Fig. 4. Basic dimensions of resonance configuration

Dla tak przyjĊtych wymiarów, okreĞlono dáugoĞü walca komory rezonansowej opierając siĊ na
wyraĪeniu (11):
p  d l .

Vlk

(11)

gdzie:
p - pole powierzchni ¼ elipsy opartej na osiach r1 i r2 ( r1 = 0,05 m, r2 = 0,08 m), m2,
d - dáugoĞü walca komory rezonansowej, m,
l - dáugoĞü kanaáu rezonansowego, m.
Dla poáoĪenia jak na Rys. 41 wartoĞü iloczynu Vlk musi speániaü warunek brzegowy dla 4500
1/min (12):
Vlk d Vl4500 .
(12)
Stąd dáugoĞü walca komory rezonansowej jest równa (13):
dd

Vl 4500
0,0000989392
d
d 0,31509299 .
S  0,05  0,08
p l
 0,1
4

(13)

Do dalszych rozwaĪaĔ przyjĊto d = 0,32 m. Dla tak dobranych wielkoĞci geometrycznych
ukáadu dolotowego naleĪy sprawdziü warunek brzegowy Vl dla 1500 obr/min. Wykonano to
w oparciu o wyprowadzone równanie uzaleĪniające wielkoĞci Vl od kąta obrotu bĊbna wzglĊdem
nieruchomego walca (14):
Vl D

V0 

S  r12  d  D
360

l0 

2S  r3  D
360

,

(14)

gdzie:
V0 - objĊtoĞü początkowa komory rezonansowej, m3,
l0 - dáugoĞü początkowa przewodu rezonansowego, m,
r1 - promieĔ bĊbna ruchomego, m,
r3 - promieĔ Ğrodka przekroju poprzecznego przewodu rezonansowego, m,
d - dáugoĞü komory rezonansowej, m.
Dla przyjĊtych wymiarów (Rys. 4) objĊtoĞü początkowa komory rezonansowej jest równa (15):
V0

V0

S  r1  r2
4

d ,

(15)
3

0,0010048m .
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WartoĞci pozostaáych wymiarów są nastĊpujące: l0 = 0,1m, r1 = 0,05m, r2 = 0,08m,
r3 = 0,065m, d = 0,3m. Po wyznaczeniu tych wielkoĞci obliczono wartoĞü parametru Vl w funkcji
obrotu ruchomego bĊbna wzglĊdem walca, co przedstawia Tab. 1.
Tab.1. WartoĞci parametru Vl w funkcji kąta obrotu bĊbna wzglĊdem walca
kąt Į[0]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

parametr Vl [m4]
0,000098939
0,000117802
0,000138222
0,000160199
0,000183734
0,000208826
0,000235475
0,000263682
0,000293445
0,000324766
0,000357644
0,00039208
0,000428072
0,000465622
0,000504729
0,000545393
0,000587615
0,000631394
0,00067673
0,000723623
0,000772074
0,000822081
0,000873646
0,000926769
0,000981448
0,001037685

Dla warunku brzegowego przy 1500 1/min parametr Vl przyjmowaü powinien wartoĞü:
0,000890453m4. Przy zaáoĪonych wielkoĞciach geometrycznych wartoĞü ta osiągana jest przy
kącie obrotu bĊbna nieco powyĪej 2200, co wydaje siĊ moĪliwym do realizacji w tak
zaproponowanym ukáadzie. JednoczeĞnie przy obrotach 4500 1/min zaleĪnoĞü jest speániona;
Vl = 0,0000989392m4. Mając tabelaryczne dane funkcji Vl(Į) moĪna przedstawiü jej przebieg na
wykresie na Rys. 5.
0,0012
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parametr Vl [m3]
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Rys. 5. Przebieg wartoĞci wyraĪenia Vl w funkcji kąta obrotu bĊbna
Fig. 5. The graph of value expressions Vl in function of angle of turn drum
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Funkcja przedstawiona na Rys. 5 nie jest liniowa, zatem zaleĪnoĞü obrotu bĊbna od prĊdkoĞci
obrotowej waáu korbowego równieĪ nie jest linią prostą. Przy ewentualnej próbie realnego
zastosowania tego rozwiązania istnieje koniecznoĞü wyprowadzenia szczegóáowej zaleĪnoĞci kąta
wychylenia bĊbna od prĊdkoĞci silnika. Opierając siĊ na zaleĪnoĞciach: (7) oraz (15), moĪna
zapisaü (16):
n

10

S

A
2
§
2S  r3  D ·
S  r1  d  D ·§
¨V0 
¸¨ l0 
¸
¨
¸©
360
360 ¹
©
¹

.

(16)

Rozwiązując równanie (24) wzglĊdem n (prĊdkoĞü obrotowa) moĪna otrzymaü wyĪej
wspomnianą zaleĪnoĞü kąta wychylenia bĊbna od prĊdkoĞci obrotowej silnika. Na tej podstawie
jest moĪliwy do sporządzenia algorytm sterowania ukáadem dolotowym o zmiennej geometrii.
4. Wnioski
-

-

-

-

We wspóáczesnych jednostkach napĊdowych stosowanie ukáadów dolotowych z wykorzystaniem
zjawisk bezwáadnoĞciowych czy rezonansowych staáo siĊ reguáą. Argumentem
przemawiającym za stosowaniem tych metod zwiĊkszania napeánienia cylindra są przede
wszystkim: maáy stopieĔ skomplikowania konstrukcji, moĪliwoĞü wprowadzenia ukáadu do
dowolnej jednostki napĊdowej, a rozwój technologii przetwarzania tworzyw sztucznych
umoĪliwiá niemalĪe dowolne ksztaátowanie elementów, a w tym podzespoáów ukáadów
dolotowych silników spalinowych.
W pracy zostaá zaproponowany ukáad bĊdący rozwiniĊciem powszechnie stosowanych
koncepcji, a ideą jego byáo poáączenie istniejącego rozwiązania páynnej zmiany geometrii
ukáadu poprzez zmianĊ dáugoĞci tylko przewodów rezonansowych z pomysáem autorów
o jednoczesnej zmianie objĊtoĞci zbiornika rezonansowego.
W gáównej mierze niewątpliwą zaletą takiego ukáadu jest moĪliwoĞü bezstopniowego
dopasowania ukáadu do aktualnej prĊdkoĞci obrotowej silnika. Poprawa jego stopnia
napeánienia moĪe zatem wystąpiü w caáym moĪliwym zakresie prĊdkoĞci obrotowych.
StopieĔ poprawy napeánienia a co za tym idzie zwiĊkszenia momentu obrotowego i mocy nie
jest niestety w prosty sposób áatwy do okreĞlenia. Tak jak precyzyjne zestrojenie ukáadu
rezonansowego jest moĪliwe tylko podczas badaĔ hamownianych, tak i ocena stopnia poprawy
jego parametrów roboczych wymaga tego rodzaju prób. Dla konstrukcji istniejących moĪna
zaáoĪyü, Īe przy poprawnym dobraniu parametrów ukáadu moĪemy spodziewaü siĊ przyrostu
momentu obrotowego i mocy na poziomie 10%.
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