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Urządzenie dawkujące paliwo dla dwusuwowych
silników spalinowych

i

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie dawkujące pa¬
liwo dla dwusuwowych silników spalinowych, w którym
powietrze przypływające do paliwa dozuje się przed do¬
prowadzeniem paliwa do cylindra silnika i podaje podzie¬
lone na dwie dawki, dawkę powietrza przepłukującego 5
i dawkę powietrza zawierającą dozowane paliwo, stano¬
wiącą bogatą mieszankę paliwową, przy czym rozpoczęcie
wprowadzania dawki powietrza przepłukującego nastę¬
puje przed wprowadzeniem mieszanki paliwowej.

W silnikach dwusuwowych istnieje więcej trudności ze 10
spalaniem jak w innych silnikach, zwłaszcza w przypadku
w którym spaliny mają mieć małą zawartość trucizn.
Zawartość CO w spalinach bezpośrednio po spalaniu, we
współczesnych silnikach, musi wynosić co najmniej 4%,
o ile mają nie ulec uszkodzeniu na skutek przegrzania. Na 15
skutek dopalania udział trucizn można zmniejszyć do
0,1%. Dopalanie może mieć miejsce jednak tylko wtedy,
gdy w przewodzie wylotowym panujedostateczniewysoka
temperatura, to znaczy gdy silnik jest rozgrzany.

Ponieważ w silniku dwusuwowym suwy rozprężania 20
następują bardzo często po sobie, szczególna trudność
polega na odpowiednio krótkotrwałym przygotowaniu
mieszanki palnej. Pod przygotowaniem rozumie się dobre
wymieszanie paliwa z powietrzem, oraz korzystne wpro¬
wadzenie strumienia mieszanki palnej do cylindra, na 25
skutek czego spalone gazy zostają korzystnie całkowicie
wyparte z cylindra a możliwie bogata mieszanka zostaje
doprowadzona w pobliże świecy zapłonowej, ponadto na¬
stępuje oddzielenie spalin od bogatej mieszanki za pomocą
strumienia świeżego powietrza przepłukującego. 30

Celem wynalazku jest spełnienie tych sprzecznych wy¬
magań za pomocą urządzenia dawkującego paliwo.

Cel ten osiągnięto przez opracowanie konstrukcji urzą¬
dzenia dawkującego, w której ściany cylindra mają otwory
wlotowe i wylotowe sterowane tłokiem przy czym otwory
wlotowe dla powietrza przepłukującego umieszczone są
nad otworami wlotowymi dla mieszanki paliwowej
w związku z czym tłokw czasie suwu rozprężania najpierw
otwiera otwory wlotowe dla powietrza przepłukującego,
a następnie otwory wlotowe dla mieszanki paliwowej.

Według korzystnego wariantu realizacji wynalazku po¬
czątek wprowadzania powietrza przepłukującego wyprze¬
dza w czasie początek wprowadzania strumienia mieszan¬
ki palnej. Na skutek tego uzyskuje się rodzaj uwarstwienia
- znany środek techniczny korzystnie oddziaływujący na
bilans cieplny silników spalinowych.

Według innego korzystnego wariantu realizacji wyna¬
lazku mieszankę palną przed wprowadzeniem do cylindra
podgrzewa się, zwłaszcza zapomocągorącychspalin, które
omywają przewód wlotowy mieszanki palnej. Jest to moż¬
liwe i daje dobre efekty zwłaszcza w przypadku stosunko¬
wo małego natężenia przepływu mieszanki palnej. Ponadto
osiąga się dzięki temu małe straty napełniania utrzymujące
się w małych granicach, na skutek podgrzewania tylko
części strumienia powietrza.

Według wynalazku paliwo wtryskuje się do odpowied¬
niego strumienia powietrza w komorze mieszalnikowej
w sposób przerywany lub ciągły, zwłaszcza w kierunku
przeciwnym do kierunku przepływu powietrza. Z tej poje¬
dynczej komory mieszalnikowej można zasilać również
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większą liczbę cylindrów, dzięki czemu korzystnie można
stosować tylko jedną dyszę wtryskową i/lub tylko jedno
urządzenie grzewcze.

Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony na przykła¬
dzie wykonania na rysunku na którym fig. 1 przedstawia
urządzenie dawkujące paliwo dla silnika spalinowego tło¬
kowego dwusuwowego, w przekroju, fig. 2-urzędzenie we¬
dług fig. 1 w przekroju podłużnym, fig. 3 -dwucylindrowy
silnik dwusuwowy, w którym każdy cylinder ma oddzielną
komorę mieszalnikową, w przekroju, fig. 4 -silnik według
fig. 3 w przekroju podłużnym przez przewód otwarty, a
fig. 5 - silnik według fig. 3 w przekroju poprzecznym.

W urządzeniu według fig. 1 do cylindrów 1 silnika 2
doprowadza się powietrze ze skrzyni korbowej 3 po wstęp¬
nym sprężeniu go w niej. Powietrze w 2/3 przepływa po¬
przez przewody 4 bezpośrednio do cylindrów 1, a w 1/3
poprzez przewody 5 oraz komorę mieszalnikową 6, w któ¬
rej miesza się powietrze z paliwem za pomocą dyszywtry¬
skowej 7. Odprowadzenie splonych gazów następuje przez
przewód wylotowy 8, który ma przewód obejściowy 9, za
pomocą którego gorące spaliny doprowadza się do komory
grzewczej 10 znajdującej się dookoła komory mieszalniko-
wej 6. Przepływ gorących spalin przez komoręgrzewczą 10

. następuje na skutek różnicy ciśnień w urządzeniu wyde¬
chowym wywołanej za pomocą dławika 11 w tłumiku
wydechu 12. Skrzynia korbowa 3 jest połączona zatmosfe¬
rą za pomocą przewodussącego 13 i filtra 14. Wprzewodzie
ssącym 13 jest umieszczony organ pomiarowy 15 pneuma¬
tycznego regulatora silnika spalinowego a za nim przepus-
tnica 16 uruchamiana dowolnie, przy czym organ pomiaro¬
wy 15 ma postać przysłony i steruje dozownikiem pali¬
wa 17.

Pomiędzy przewodem ssącym 13 a skrzynią korbową 3,
która jest podzielona na dwie szczelne komory za pomocą
ścianki działowej 18, znajdują się zawory 19.

Ponieważ na skutek alternatywnego zasysania obu ko¬
mór skrzyń korbowych w przewodzie ssącym powstają
przepływy zwrotne, ten odcinek rury ssącej ma stosunko¬
wo dużą objętość.

Szczeliny przewodów 4 komory mieszalnikowej 6 i prze¬
wodu wylotowego 8 w cylindrze 1 są sterowane za pomocą
tłoków 20, które w czasie suwu rozprężania najpierw
otwierają przewody 4 i przewód wylotowy 8 a następnie
w dalszym ruchu w stronę zwrotu wewnętrznego łączą
komorę mieszalnikową 6 z cylindrem 1. Na skutek tego
większy strumień powietrza doprowadzony przez przewo¬
dy 4 służy za strumień przepłukujący i wypiera spalone
gazy do przewodu wylotowego 8 dzięki odpowiednio ko¬
rzystnemu ukierunkowaniu strumienia powietrza.
W chwili, gdy tłok 20 otworzy komorę mieszalnikową 6,
bogata mieszanka wpływa do cylindra 1 wprowadzana doń
w strumieniu zwrotnym lub w strumieniu poprzecznym
względem strumienia powietrza przepłukującego. Bogatą
mieszankę kieruje się w stronę świec zapłonowych aby
uzyskać żądany korzystny zapłon.

W tym celu, aby niedopuścić do przenoszenia ciągłych
zmian ciśnienia zachodzących w skrzyni korbowej 3 na
komorę mieszalnikową 6, pomiędzy przewodami 5 a komo¬
rą mieszalnikową 6 jest umieszczony zawór dławiący 21
jako zawór napełniający. W każdym razie, na skutek po¬
działu strumienia powietrza w zasadzie powinien mieć
miejsce następujący przebieg: w czasie suwu rozprężania
tłok otwiera przewód wylotowy oraz przewody przepłuku¬
jące.

Wnikające powietrze przepłukujące wypiera spalone

4

gazy do przewodu wylotowego, a po otwarciu przewodów
wlotowych mieszanki natężenie strumienia przepłukują¬
cego wzrasta. Dokąd tłok nie minie wewnętrznego położe¬
nia zwrotnego i nie zamknie ponownie przewodów, spaliny

5 są wypierane z cylindra a bogatamieszanka przedostaje się
w okolice świecy zapłonowej, która zapala na krótkoprzed
zakończeniem suwu sprężania. Strzałki przedstawione na
fig. rysunku wskazują teoretyczny kierunek strumienia
gazów.

10 Na fig. 3 i 4 jest przedstawiony dwucylindrowy silnik
dwusuwowy, w którym w przeciwieństwie do pierwszego
wariantu realizacji wynalazku każdy cylinder 22 ma włas¬
ną komorę mieszalnikową 23.

Komora mieszalnikową jest ukształtowana w postaci
15 przewodu otwartego 25 sięgającego do skrzyni korbowej

24. Poprzez przewód otwarty 25 jestzasysane powietrze do
mieszanki palnej i do tego przewodu otwartego 25 wtry¬
skuje się paliwo za pomocą dyszy 26 w kierunku przeciw¬
nym do kierunku przepływu powietrza.

20 Dookoła przewodu otwartego 25 w przewężonym jego
miejscu o kształcie zwężki Venturiego znajduje siękomora
grzewcza 27, przez którą przepływają, jak opisano, gorące
spaliny. Miejsce 28 komory mieszalnikowej otwarte od
strony cylindra 22 sterowane za pomocą tłoka określa

25 swoją szerokością skok tłoka potrzebny do otwarcia lub
zamknięcia szczeliny wlotowej mieszanki palnej, który
z reguły jest mniejszy niż skok tłoka potrzebny do otwarcia
lub zamknięcia szczelinywlotowej powietrzaprzepłukują¬
cego oraz przewodu wylotowego, w każdym razie szczeliny

30 są usytuowane tak, aby miało miejsce czasowe opóźnienie
strumienia mieszanki palnej w stosunku do strumienia
powietrza przepłukującego. Przewód otwarty 25 komory
mieszalnikowej sięga do skrzyni korbowej 24 i ma długość,
na skutek której powstaje w nim układ przepływowy

35 właściwy dla przewodu wibracyjnego.
Korzystnie przewód otwarty 25 komory mieszalnikowej,

rozpoczyna się na pomyślnej przedłużonej pobocznicy
króćca przyłączeniowego 29, w tym celu aby powietrze
przepływające w przeciwnym kierunku porywało paliwo

40 kondensujące w komorze mieszalnikowej w czasie, gdy
silnik jest zimny oraz osadzające się nadwyżki paliwa.

W silniku przedstawionym na fig. 5 w przekrojupoprze¬
cznym przewód przelotowy 30 do powietrza przepłukują¬
cego jest dławiony dolną krawędzią sterującą 31 tłoka 32

45 tak długo, dokąd przewódwlotowy 33 mieszanki palnej nie
zostanie otwarty przez tłok 32. Na skutek dławienia prze¬
wodu przelotowego 30 mieszanka palna z przewodu 33,
który również jestpołączony ze skrzynią korbową 34, może
w większych ilościach wpływać do cylindra 35. Podobne

50 udoskonalenia mogą być wprowadzonena skutek zastoso¬
wania znanych suwaków sterujących, na przykład na wy¬
locie i/ lub do przepływającego powietrza i/lub przepływa¬
jącej bogatej mieszanki palnej i/lubnawlocie, którestano¬
wią dodatkowy stopień swobody w wyborze czasów roz-

w rządu.

Zastrzeżenia patentowe

60 l. Urządzenie dawkujące paliwo dla dwusuwowych silni¬
ków spalinowych, w którym powietrze przypływające do
paliwa dozuje się przed doprowadzeniem paliwa do cylin¬
dra silnika i podaje podzielone na dwie dawki, dawkę
powietrza przepłukującego i dawkępowietrza zawierającą

65 dozowane paliwo, stanowiącą bogatą mieszankę paliwo-
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wą, przy czym rozpoczęcie wprowadzania dawki powie¬
trza przepłukującego następuje przed mieszanką paliwo¬
wą, znamienne tym, że ściany (1) cylindra mają otwory
wlotowe i wylotowe (4, 6, 8) sterowane tłokiem (20) przy
czym otwory wlotowe (4) dla powietrza przepłukującego
umieszczone są nad otworami wlotowymi komory zmie¬
szania (6) dla mieszanki paliwowej w związku z czym tłok
(20) w czasie suwu rozprężania najpierw otwiera otwory
wlotowe (4) dla powietrza przepłukującego, a następnie
otwory wlotowe (6) dla mieszanki paliwowej.

2. Urządzenie dawkujące paliwo według zastrz. 1, zna¬
mienne tym, że odwrócona od komory spalania krawędź
czołowa (31) tłoka (32)steruje ujściem przewodu powietrza
przepłukującego (30) do skrzyni korbowej (34) silnika
i w dolnym położeniu zwrotnym tłoka (32) co najmniej
częściowo je zamyka, przy czym krawędź czołowa tłoka
(32) zwrócona ku komorze spalania, całkowicie otwiera
przewód (33) dla mieszanki paliwowej.

10

15

3. Urządzenie dawkujące paliwo według zastrz. 2, zna¬
mienne tym, że przewód mieszanki paliwowej (33, 25, 6)
przed wejściem do cylindra otoczony jest przestrzenią
ogrzewającą (10, 27), która dla nagrzewania mieszanki
paliwowej połączona jest z przewodem gazów wydecho¬
wych (8, 9).

• 4. Urządzenie dawkujące paliwo według zastrz. 1 albo
3, znamienne tym, że pod prąd otworów wlotowych (4)
umieszcona jest komora zmieszania (6, 23, 25) z dyszą
wtryskową do paliwa (7,26) do przerywanego lub ciągłego
wtryskiwania, zwłaszcza przeciw kierunkowi strumienia
powietrza.

5. Urządzenie dawkujące paliwo według zastrz. 4, zna¬
mienne tym, że jako komora zmieszania (25) o zasadzie
przeciwprądu, służy rura sięgająca do skrzyni korbowej.

6. Urządzenie dawkujące paliwo według zastrz. 4, zna¬
mienne tym, że komora zmieszania (6) oddzielona jest od
skrzyni korbowej (3) za pomocą zaworu wlotowego (21).

8 ,11 f12
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Fig. 3

Fig. A
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