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Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego
Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych
Tematy ogólne

Słowo wstępne

MAHLE jest ważnym partnerem konstrukcyjnym i producentem elemen-

Słowo wstępne

1 Słowo wstępne

silników i pojazdów na całym świecie wyroby o najwyższej jakości. Tak
samo wysokie wymagania jakościowe dotyczą części zamiennych dla
Aftermarket.
Wielokrotne kontrole w trakcie i po wykonaniu, gwarantują wysoki
poziom jakości wyrobów MAHLE. Jeżeli w praktycznej pracy doszłoby
raz do awarii, to przyczyna najczęściej ma motoryczne podłoże jak
np. złe ustawienie zapłonu, przygotowanie mieszanki albo w sterowaniu
silnikiem. Także błędy obsługi lub podczas montażu albo niewłaściwe

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

dowego. Inżynierowie z MAHLE opracowują wspólnie z producentami

Tematy ogólne

tów silnikowych i systemów jak również filtrów dla przemysłu samocho-

przyczyny i podaje propozycje uniknięcia w przyszłości takich szkód.
Przez to ma być ułatwione szukanie przyczyn występowania uszkodzeń.
Wskazówki te maja przyczynić się do długiego i niezawodnego funkcjonowania naszych wyrobów i tym samym do wydłużenia okresu przydatności silnika.
Poza tym, nasi eksperci są też konfrontowani z kompleksowym przebiegiem występowania szkód, których objaśnianie jednak przekraczałoby ramy niniejszej broszury. W razie niewyjaśnionych przypadków
awarii naszych wyrobów jesteśmy gotowi u nas w zakładach je zbadać
i opracować dla was ekspertyzę przyczyn. W takim przypadku skon-
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Zawory

Tuleje cylindrowe

takujcie sie prosze ze swoimi sprzedawcami, którzy sa najblizej Was.

Osadzenie
sworznia tłokowego

W tej broszurze zestawiono typowe zdjęcia wad i szkód. Pokazuje ona ich

Pierścienie tłokowe

przyczyn awarii.

Płaszcz tłoka

materiały smarujące i paliwo zaliczają się do najczęściej występujących

Słowo wstępne

2 Tematy ogólne
2.1 Zużywanie się na skutek zanieczyszczenia
WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Zużycie w silniku na skutek zabrudzeń rozpoznaje się najczęściej poprzez zwiększone zużycie oleju. Przy tym badania pokazują na dostarczonych częściach zróżnicowany obraz uszkodzeń:


Płaszcz tłoka wykazuje matowy, szeroki ślad przylegania po stronie ciśnieniowej i przeciw - ciśnieniowej (Rys. 1).



Kształt obrobiony na płaszczu tłoka (Rys. 2) i na bieżni partnerskiej
(ścianka cylindra albo tulei cylindrowej) jest zniesiony (Rys. 3).



Płaszcz tłoka, pierścienie tłokowe, ścianka cylindra albo tuleja cylindrowa, wykazują wąskie rysy w kierunku biegu.



Pierścienie tłokowe i powierzchnie boczne rowków wykazują zużycie

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

na powierzchniach nośnych (Rys. 4).


Na pierścieniach tłokowych istnieje duży luz stykowy. Krawędzie pier-

Rys. 1
Zużycie na tłoku przez zabrudzenia –
Silne rysy w kierunku wzdłużnym

ścieni są ostre jak nóż.


Progi bieżne pierścienia zgarniającego olej są starte (Rys. 5).



Sworzeń tłoka ma rysy o kształcie falistym w kierunku wzdłużnym (Rys. 6).



Także inne podzespoły, np. na trzonku zaworu, można znaleźć zużycie
na skutek zabrudzeń (Rys. 7).

PRZYCZYNY
Obraz uszkodzeń spowodowanych zużyciem na skutek zabrudzeń może,
w zależności od ilości uszkodzonych cylindrów i od stanu zużycia pierścieni tłokowych, wskazywać na większą ilość zróżnicowanych przyczyn:
Jeżeli tylko jeden cylinder jest uszkodzony ...
... a 1 pierścień tłokowy jest znacznie mocniej zużyty niż 3., wtedy

Tuleje cylindrowe

zabrudzenia przedostały się przez system zasysania jednego cylindra, a
więc z góry, do komory spalania. Będzie to spowodowane albo przez
jakąś nieszczelność albo przez nagromadzone zanieczyszczenia, które
nie zostały usunięte podczas montażu.

Rys. 2
Częściowo zniesiony obrobiony kształt na płaszczu tłoka

Kiedy uszkodzonych jest więcej cylindrów lub wszystkie ...
... a 1 pierścień tłokowy jest bardziej zużyty niż 3., wtedy zabrudzenia zostały wprowadzone poprzez wspólny system zasysania wszystkich

Zawory

cylindrów do komór spalania. Spowodowane to może być albo przez nieszczelności oraz/albo przez już nie istniejący filtr powietrza.
... a 3 pierścień znacznie bardziej jest zużyty niż 1., wtedy można

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

wyjść z założenia, że jest zabrudzony olej silnikowy. Olej został zanieczyszczony przez nie wyczyszczoną skrzynię korbowodową oraz/albo
przez zabrudzony separator mgły olejowej.

ZAPOBIEGANIE


System zasysania sprawdzić na szczelność.



Filtr powietrza należy sprawdzić i ewentualnie wymienić.



Przed montażem należy usunąć zanieczyszczenia ze skrzyni korbowodowej jak i z kanałów ssących.



W trakcie montażu należy przestrzegać zasad czystości.
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Rys. 3
Zużyta tuleja cylindrowa

Rys. 6
Zużyty sworzeń tłoka

Rys. 7
Mocno zużyty trzonek zaworu

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Rys. 5
Wysoki stopień zużycia pierścienia zgarniającego olej
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Rys. 4
Zużycie osiowe pierścieni tłokowych

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Słowo wstępne

Słowo wstępne

2.2 Zalanie paliwem

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



Ślad dolegania jest szeroki, świecący i ma głębokie rysy na całym płaszczu tłoka. (Rys. 1).



Na pierścieniach tłokowych znajdują się rysy, ewentualnie też na powierzchni pierścieni są przypalone miejsca (Rys. 2).



Honowanie w tulei cylindrowej albo na bieżni ślizgowej cylindra jest
mocno zużyte (Rys. 3).



Na sworzniu tłoka widać silne ślady zużycia. W otworze piasty rozpoznać można wżery korozyjne (Rys. 4a+ b).

PRZYCZYNY
stycznie ogranicza jego zdolności nośne i w ten sposób podnosi zużywanie się części silnika. Takie uszkodzenia mogą mieć następujące
przyczyny:


Złe ustawienie urządzenia wtryskowego.



Wzbogacanie przy zimnym starcie jest zbyt tłuste.



Źle pracuje dysza wtryskowa, na przykład na skutek zapchania filtra
paliwa.



Na skutek zbyt małej szczeliny tłok uderza w głowicę cylindra i przez to
powoduje niekontrolowany wtrysk dysz. Zbyt niskie jest ciśnienie sprę-

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Zbyt wysoki udział paliwa w oleju rozcieńcza film olejowy, co z kolei dra-

żania. Może to mieć następujące przyczyny:
– Jeden z zaworów jest nieszczelny.
– Uszczelka głowicy cylindra jest nieszczelna.
– Czasy sterowania nie są właściwie ustawione.
– Zbyt duży wymiar szczeliny.

Tuleje cylindrowe

– Jeden lub więcej pierścieni tłokowych jest uszkodzonych.
– W systemie zapłonowym wystąpił błąd, np. uszkodzona świeca zapłonowa.

ZAPOBIEGANIE


Urządzenie wtryskowe musi zostać prawidłowo ustawione (wzbogacaNależy sprawdzić dysze wtryskowe.

Zawory



Wymiary zabudowy muszą być dotrzymane.



Należy przestrzegać czasokresów wymiany filtr paliwa i w przypadkach

Łożyska ślizgowe

nie przy zimnym starcie itp.)




ekstremalnych należy ten czas odpowiednio skrócić.

Podsumowanie

Filtry

Sprawdzić świece zapłonowe i ewentualnie wymienić.

Rys. 1
Szeroki ślad dolegania
i rysy spowodowane
rozcieńczeniem przez paliwo
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Słowo wstępne
Tematy ogólne
Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych
Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Rys. 2
Rysy i przypalone miejsca na pierścieniach tłoka

Tuleje cylindrowe

Rys. 3
Rysy i zatarcia na bieżni ślizgowej cylindra

Rys.4b
W powiększeniu jeszcze bardziej widoczne wżery
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Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 4a
Wżery korozyjne w otworze piasty spowodowane
rozcieńczonym olejem silnikowym

Słowo wstępne

2.3 Uderzenie cieczy

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Uderzenie cieczy wywołuje ekstremalne siły. Siły te mają oddziaływanie
na większą ilość podzespołów:


Tłok jest pęknięty albo zdeformowany (Rys. 1).



Korbowód jest wygięty i zerwany (Rys. 2).



Próg pierścienia tłokowego w danym tłoku wykazuje siłowe zerwanie
(Rys. 3).



Sworzeń tłokowy jest pęknięty.

PRZYCZYNY
przedostały się do komory spalania. Ponieważ ani woda ani paliwo nie
dają się sprężać, powstaje w wyniku uderzenia cieczy nagłe obciążenie
tłoka, sworznia tłoka, korbowodu, głowicy tłoka, skrzyni korbowodowej,
ułożyskowania i wału korbowego. Zbyt dużo cieczy może przedostać się
do komory spalania z następujących powodów:


Poprzez system zasysania przedostała się woda do komory spalania
(przykładowo podczas przejazdu przez wodę).



Na skutek uszkodzonych uszczelek do komory spalania przedostała
się woda.



Przez uszkodzoną dyszę wtryskową przedostało się zbyt dużo paliwa
do komory spalania.

ZAPOBIEGANIE


Podczas remontu silnika należy stosować uszczelki w bardzo dobrym
stanie. Uszkodzone uszczelki muszą być wymienione.



Dysze wtryskowe musza zostać sprawdzone i w razie wątpliwości
wymienione na nowe.

Rys. 1
Tłok pojazdu użytkowego zniszczony przez
uderzenie cieczy

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Przyczynę tych szkód można odnieść do cieczy, wody albo paliwa, które

10 | © MAHLE

Rys. 3a
Zdjęcie przełomu ststycznego

Filtry

Rys. 3b
Wykruszenie półek pierścieni tłokowych
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Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Rys. 2
Wygięty i zerwany przez uderzenie cieczy
korbowód

Tematy ogólne

Słowo wstępne

Słowo wstępne

2.4 Podwyższone zużycie oleju

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Allgemeine
Tematy
Themenogólne

Zużywanie pewnej ilości oleju jest rzeczą normalną. Waha się ono w zależności od typu silnika i jego obciążenia. Jeżeli podane przez producenta
zużycie oleju jest przekraczane, wtedy mówi się o podwyższonym zużyciu oleju – w przeciwieństwie do strat oleju, które są spowodowane przykładowo przez wycieki lub tym podobne.

PRZYCZYNY


niej łożyska, olej przedostaje się poprzez układ ssący do komory spalania.

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka



Tuleje cylindrowe

Przez nieszczelności w turbosprężarce, na przykład przez zatarte w

Zapchana jest albo niedrożna przez nagar instalacja odprowadzająca
olej z turbosprężarki. Poprzez wzrastające z tego powodu ciśnienie
w układzie oleju, przedostaje się wypchnięty olej z turbosprężarki do
układu ssącego i do układu wydechowego.



Wraz z paliwem olej przedostał się do komory spalania – przykładowo
przez zapchaną pompę wtryskową, która jest najczęściej jest smarowana przez układ olejowy silnika.



Przez nieszczelny system ssący przedostały się cząsteczki zanieczyszczeń do komory spalania i powodują tam podwyższone zużywanie się (patrz też rozdział 2.1 „Zużywanie się na skutek zabrudzeń
silnika“, strona 6).



Przez złe wystawanie tłoka może dochodzić do jego uderzania w głowicę cylindrową. Powstające przy tym wibracje oddziałują na dyszę
wtryskową. Możliwe skutki: dysza nie zamyka się całkowicie, przez
co przedostaje się do komory spalania zbyt dużo paliwa i dochodzi do
zalania paliwem (patrz także rozdział „2.2 przelanie paliwa“, strona 8).



Olej jest przepracowany – przykładowo przez nieregularne przeglądy.
Prowadzi to do obniżenia nośności i tym samym do wyższego zużywania się.



Przeciąganie okresów wymiany oleju prowadzi do zapychania się
oraz/albo do rozerwania papieru filtra, przez co w układzie obiegu
oleju znajdzie się nie filtrowany olej silnikowy.



Wygięte albo przekręcone korbowody powodują nie prostolinijny suw
tłoka, przez co komora spalania nie jest dalej dostatecznie uszczel-

Zawory

niana (patrz także rozdział „4.4 Niesymetryczny ślad przylegania na
płaszczu tłoka”, strona 30). W najgorszym przypadku może dochodzić
do działania pompującego tłoka. Olej jest wtedy aktywnie dostarczany

Łożyska ślizgowe

do komory spalania.


Gdy są pęknięte pierścienie, zablokowane albo źle zamontowane, dochodzi do niedostatecznego uszczelnienia komory spalania do skrzyni
korbowej. Przez te nieszczelności może przedostawać się olej do
komory spalania.



Śruby głowicy cylindra są źle dokręcone. Prze to może dojść do wypaczeń i tym samym do nieszczelności w układzie obiegu oleju,



Z powodu zużytych tłoków, pierścieni tłokowych i bieżni ślizgowych

Filtry

cylindra podwyższa się ilość gazów przedmuchu. Prowadzi to do nadciśnienia w skrzyni korbowodowej. W przypadku zbyt wysokiego ciśnienia, mgła olejowa może być przepychana poprzez odpowietrzenie

Podsumowanie

skrzyni korbowej do komór spalania.

12 | © MAHLE

Rys. 1
Silnik natychmiast zatrzymać,
kiedy pojawi się to światełko!

Przez zbyt wysoki poziom oleju wał korbowy zanurza się w oleju silni-

Słowo wstępne



wartościowy może się tworzyć piana olejowa. Mgła olejowa albo piana
przechodzi potem wraz z gazami przedmuchu przez odpowietrzanie
silnika do układu zasysania i w ten sposób do komór spalania.
W przypadku zakłóceń w procesie spalania może dojść do zalania
paliwem. Przez rozcieńczenie oleju paliwem następuje wzmożone
zużywanie się tłoka, pierścieni tłokowych i bieżni cylindra (patrz także
rozdział „2.2 Przelanie paliwa“, strona 8).
Oleje o niskiej wartości wykazują często niska nośność i mogą być
przyczyną zwiększonego zużywania się.

uszczelnić komorę spalania od skrzyni korbowej. Przez to może mgła
olejowa przedostawać się do komory spalania. W przypadku ekstremalnych wypaczeń, może nawet dochodzić do pompowania tłoka
silnika, to znaczy, olej jest pompowany wprost do komory spalania.


Wadliwa obróbka cylindra z źle honowana gładzią bieżni uniemożliwia
prawidłowe pobranie oleju. Przez to następuje zwiększone zużywanie się stykających się partnerów jakimi są tłok, pierścienie tłokowe i
powierzchnia cylindra i tym samym do niedostatecznego uszczelnienia skrzyni korbowej. Gdy listwy honujące są zapchane albo zużyte
osadzony w bieżni cylindra grafit zostaje rozsmarowany. Powstaje tak
zwany płaszcz blaszany. Prze to zostaje ograniczona zdolność do
przyjmowania oleju, co przede wszystkim przy zimnym starcie powoduje większe zużywanie się.
Przy sprężarkach dla hamulców powietrznych, nieszczelna płytka zaworowa może powodować kondensowanie się wody w cylindrze. Ta
skondensowana woda rozcieńcza olej smarujący, co skutkuje zwiększonym zużywaniem się tłoka, pierścieni tłokowych i bieżni gładzi cylindra. Olej przedostaje się również do sprężarki i powoduje uszkodzenia
w kolejnych podzespołach (patrz także rozdział „10.4 wysyp granulatu

Łożyska ślizgowe

Zawory

we wkładach suszenia powietrza“, strona 66).

Filtry



Osadzenie
sworznia tłokowego

dokręconych śrub, pierścienie tłokowe nie są w stanie dostatecznie

Płaszcz tłoka

Przy wypaczenia cylindra, przykładowo na skutek starych albo źle

Pierścienie tłokowe



Tuleje cylindrowe



Rys. 2
Dymiacy wydech
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Podsumowanie



Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Dodatkowo w przypadku gdy olej jest już przepracowany albo mniej

Tematy ogólne

kowym w misie olejowej, co prowadzi do powstania mgły olejowej.

Słowo wstępne
Tematy ogólne
Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych
Płaszcz tłoka
Osadzenie
sworznia tłokowego
Pierścienie tłokowe

3 Denko tłoka i zespół pierścieni tłokowych
3.1 Przepalone denko tłoka w silnikach benzynowych i Diesla
WIDOCZNE OBJAWY


W denku tłoka jest wypalony otwór (Rys. 1).



Powierzchnia otaczająca otwór jest obłożona przypalonym materiałem
z tłoka.



Próg ogniowy jest stopiony (Rys. 2).



Denko tłoka jest stopione a zespół pierścieni częściowo przepalony
(Rys. 3).

PRZYCZYNY
Przyczyną tych uszkodzeń jest miejscowe przegrzanie. Tu istnieją różnice
między silnikiem benzynowym a silnikiem Diesla.
Silnik benzynowy:


Świeca zapłonowa wykazuje zbyt niską wartość cieplną.



Nastąpił zapłon żarzeniowy, który pochodził od przegrzanej świecy
zapłonowej (patrz także rozdział „3.2 Wytopienia na denku tłoka i na
progu ogniowym w silniku benzynowym“, strona 16).

Silnik Diesla:
Główka tłoka jest przegrzana, jednak mulda spalania nie jest uszkodzona.
Widać wyraźnie obraz strumienia na denku tłoka. Zbyt wysoki poziom
temperatury główki tłoka może mieć następujące przyczyny:


Dysza chłodzenia olejem jest wygięta, zerwana albo nie została zamontowana (wada montażowa).



Termin wymiany oleju został przekroczony. W tym przypadku istnieje
szczególnie dla biopaliw jak rzepak i soja zagrożenie polimeryzacji oleju
silnikowego, co może powodować zapychanie się dysz chłodzenia



Ciała obce jak resztki uszczelek między innymi utrudniają cyrkulację
w układzie olejowym.

Rys. 1
Otwór w denku tłoka, spowodowany przez
zastosowanie świec zapłonowych ze złą
wartością cieplną

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

olejem.
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Słowo wstępne



Można stosować tylko paliwo o wyznaczonej liczbie oktanowej.



Układ wtryskowy, gaźnik i zapłon muszą być właściwie ustawione.



Można stosować tylko świece zgodne z informacją podaną przez
producenta.
System zasysania należy sprawdzić na szczelność.

Silniki Diesla:
Ilość wtryskiwana i moment muszą być ustawione według instrukcji
producenta.


Dysze wtryskowe należy sprawdzić pod względem szczelności, ciśnienia wtrysku i obrazu strumienia.



Przy montażu dysz oleju chłodzącego należy uważać na ich prawidłowe ustawienie.



Kiedy silnik pracuje na biopaliwie należy drastycznie skrócić czasokresy
wymiany oleju.



Kanały olejowe w bloku silnikowym, wale korbowym i głowicy cylindrowej należy starannie czyścić.
Zawór regulacji ciśnienia należy sprawdzić na prawidłowość działania.

Rys. 3
Przepalony tłok Diesel
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Podsumowanie

Rys. 2
Stopiony próg ogniowy w tłoku benzynowym

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe



Płaszcz tłoka



Osadzenie
sworznia tłokowego



Tematy ogólne

Silnik benzynowy:

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

ZAPOBIEGANIE

Słowo wstępne

3.2 Wytopienia na denku tłoka i na progu ogniowym w silniku benzynowych

WIDOCZNE OBJAWY

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Tu opisany obraz uszkodzeń obejmuje więcej stadiów, od nadtopienia aż
do dziury w denku tłoka:


Powierzchnia jest chropowata a na krawędzi denka tłoka znajdują się
lekkie ślady erozji (Rys. 1).




Próg pierścieni tłokowych jest złamany (Rys. 2a+b).
Na główce tłoka można zobaczyć nadtopienia (Rys. 3) – aż do kompletnego stopienia denka tłoka i w tym także pęknięcie progu pierścienia tłokowego (Rys. 4).



Tłok ma otwór w denku lub w obszarze główki.

PRZYCZYNY
Takie uszkodzenia można odnieść do usterek w procesie spalania. Może
tego być wiele przyczyn:


Spalanie odbywa się przy ubogiej mieszance paliwowo - powietrznej,
czego powody mogą być następujące:
– Zasysane jest obce powietrze.
– Problem jest w zarządzaniu pracą silnika, np. co do ilości dostarczanego paliwa.
– Wadliwa jest nastawa w gaźniku.
– Uszkodzony jest czujnik (miernik ilości powietrza, sonda Lambda,
przetwornik OT (górne położenie zwrotne itd.).



Zastosowano niewłaściwe paliwo (zbyt nisko - oktanowe, olej napędowy zamiast benzyny).



Świeca zapłonowa ma zbyt niską wartość cieplną.



Źle ustawiony jest czas zapłonu.



Ciśnienie ładowania jest zbyt wysokie (na przykład przez tuning silnika).



Pojedyncze elementy albo cały silnik są przegrzane.
Wywołują to na przykład:
– Zbyt mały luz zaworów i wynikające z tego nadmierne nagrzanie
talerzyka zaworu.
– Zbyt wysoka temperatura zasysanego powietrza.
– Zakłócenia w układzie chłodziwa jak brak wody, luźny pasek lub

Zawory

uszkodzony termostat.

Łożyska ślizgowe

ZAPOBIEGANIE


Można tankować wyłącznie paliwo o przypisanej liczbie oktanowej.



Układ wtryskowy, gaźnik i zapłon musza być dokładnie ustawione.



Można stosować tylko świece podane w instrukcji producenta.



System zasysania należy sprawdzić na szczelność.



Po poprawkach na głowicy cylindrowej należy założyć grubszą uszczelkę
a przy nadwyżce wymiarowej tłoka należy uważać na najmniejszą wysokość sprężania.

Podsumowanie

Filtry



Przy załadowanym silniku należy uważać na właściwe ciśnienie doładowania.
Rys. 1
Ślady erozji na tłoku benzynowy
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Słowo wstępne
Tematy ogólne
Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Rys. 2a
Złamane progi pierścieni tłokowych

Tuleje cylindrowe

Rys. 2b
Powtórne zdjęcie wyłamanych progów pierścieni tłokowych

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 3
Mocne ślady erozji i stopienia
na główce tłoka
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Podsumowanie

Filtry

Rys. 4
Wytopiona strefa pierścieni
w tłoku benzynowym

Słowo wstępne

3.3 Wytopienia na denku tłoka i na progu ogniowym na tłoku Diesel

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Tu opisany obraz uszkodzeń obejmuje więcej stadiów, od lekkich uszkodzeń na tłoku aż do uszkodzenia całego silnika.


Główka tłoka wykazuje ślady erozji.



Na główce tłoka widoczne są wytopienia (Rys. 1) – aż do całkowitego
stopienia denka tłoka (Rys. 2).



W ekstremalnych przypadkach ma tłok zatarcia na całej długości i na
całym obwodzie.



Tłok ma dziurę w denku lub w obszarze główki.

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

PRZYCZYNY
Uszkodzenie to wskazuje na termiczne przeciążenie tłoka. Pod uwagę
bierze się dwie przyczyny, które różnią się też pod względem obrazu
uszkodzeń:
Zakłócenia w procesie spalania:
Usterkę tę można zdiagnozować w silniku na podstawie następujących
cech:


Brzeg komory spalania jest starty.



Dysze wtryskowe mają zły obraz strumienia.



Ciśnienie wtryskiwania i dostarczane ilości przez dysze wtryskowe są
źle ustawione.



Próg ogniowy wykazuje w kierunku sworznia tłoka zatarcia.

Usterka w procesie spalania może mieć więcej przyczyn:


W przestrzeni spalania znajduje się zbyt tłusta mieszanka paliwa

Tuleje cylindrowe

z powietrzem. Mogą być tego powodem następujące przyczyny:
– Utrudniony jest dopływ powietrza, np. zapchany jest filtr powietrza.
– Źle ustawiona jest ilość dopływającego paliwa.
– Moment wtrysku paliwa jest źle ustawiony.
– Blokuje się iglica dyszy albo ciężko chodzi.
– Zapchany jest układ wydechowy.


Dochodzi do opóźnienia zapłonu albo braku iskry, co może mieć na-

Zawory

stępujące przyczyny:
– Wlano niewłaściwe paliwo o zbyt niskiej liczbie cetanowej albo też do
Diesla wlano benzyny.
– Wymiar szczeliny jest zbyt duży, przez to sprężanie jest zbyt małe.
– Uszkodzone jest wstępne grzanie powietrza (przede wszystkim przy
zbyt niskich temperaturach zewnętrznych).

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

– Zawory są nieszczelne, przez co dochodzi do strat kompresji
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Rys. 1
Wytopienia na progu ogniowym tłoka Diesel

Słowo wstępne

Przegrzanie główki tłoka:
Komora spalania nie jest uszkodzona.



Widać dobry obraz strumienia na denku tłoka.

Zbyt wysoki stopień temperatury może mieć następujące przyczyny:
Dysza chłodząca jest wykrzywiona, zerwana albo nie została zamontowana (błąd montażowy).
Przekroczono okresy wymiany oleju. W takim przypadku istnieje przede
wszystkim przy biopaliwie z rzepaku i soji zagrożenie polimeryzacji oleju
silnikowego, co może prowadzić do zapchania się dysz chłodzenia olejem.
Ciała obce jak resztki uszczelek itp. Utrudniają niezbędną cyrkulację

Płaszcz tłoka

w układzie obiegu oleju.

ZAPOBIEGANIE


Ilość wtryskana i moment wtrysku muszą być nastawione według
wskazówek producenta.



Dysze wtryskowe należy sprawdzić pod względem szczelności, ciśnienia wtrysku i obrazu strumienia.



Przy montowaniu dysz oleju chłodzącego należy uważać na ich właściwe ustawienie.



Kanały olejowe w bloku silnikowym, wale korbowym i w głowicy cylindra mają być starannie wyczyszczone.



Zawór regulacji ciśnienia musi być sprawdzony na prawidłowe funkcjonowanie.
W przypadku pracy silnika na biopaliwie należy drastycznie skrócić

Zawory

Tuleje cylindrowe

okresy wymiany oleju.

Łożyska ślizgowe

Rys. 2
Stopiona korona tłoka w tłoku Diesel

Filtry



Osadzenie
sworznia tłokowego



Pierścienie tłokowe
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Podsumowanie



Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych



Tematy ogólne

Można to rozpoznać po następujących szczegółach:

Słowo wstępne

3.4 Wyłamane progi pierścieni tłokowych

WIDOCZNE OBJAWY

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



Przy złamanych progach pierścieni tłokowych należy rozróżnić dwa
przebiegi takiego złamania: od góry w dół (Rys. 1a + b) albo od dołu
w górę (Rys. 2– 3).



Na denku tłoka, na progu ogniowym i na powierzchniach bocznych nut
można rozpoznać ślady erozji.

PRZYCZYNY
Przyczyną tych obrazów uszkodzeń są przeciążenia mechaniczne, które
z kolei mogły zostać spowodowane zakłóceniami w procesie spalania,
błędem montażowym albo uderzeniem cieczy.
1. Usterki w procesie spalania:
Po uruchomieniu zapłonu iskrownikiem dochodzi w innych miejscach w
komorze spalania do samozapłonu, przez co prędkość spalania wzrasta
o 10-ciokrotna wartość. Prowadzi to po pierwsze do stromego wzrostu
ciśnienia aż do 300 bar na stopień kąta obrotu korby (normalna wartość
3 – 5 bar na stopień kąta korby) i do wibracji podobnych do ultradźwięków
i do przegrzania na skutek nieregularnego przebiegu spalania. Skutkiem
są pęknięcia albo złamania progów pierścieni tłokowych i płaszcza tłoka,
z przebiegiem pęknięcia od góry w dół. Takie usterki w procesie spalania
oznacza się jako „spalanie detonacyjne“.
Przyczynami detonacyjnego spalania mogą między innymi być:
Silnik benzynowy:


Punkt czasu zapłonu nie jest odpowiedni (wczesny zapłon).



Zbyt chuda mieszanka paliwa i powietrza.



Zastosowano paliwo o niskiej liczbie oktanowej.



Zasysane powietrze jest zbyt gorące.



Stopień sprężania jest zbyt wysoki.

Rys. 1a
Wyłamane progi pierścieni tłokowych przez zakłócenia w
procesie spalania

Silnik Diesla:
Zbyt duże opóźnienie zapłonu przy detonacyjnym spalaniu. W silniku
Diesla prowadzi do niekontrolowanego spalania przy wysokich skokach

Łożyska ślizgowe

Zawory

ciśnienia i do mechanicznego przeciążenia progów pierścieni tłoka.
Przyczynami tego mogą być:


Zbyt niskie ciśnienie sprężania.



Ciśnienie wtrysku jest zbyt niskie.



Pomoc w zapłonie np. spray startowy został źle zastosowany.



Dysze wtryskowe są nieszczelne.



Wtryskiwana jest zbyt duża dawka paliwa.

2. Błąd montażowy:


Kiedy pierścienie tłokowe zostają zamontowane bez taśmy mocującej,
to często znajdują się one niedokładnie w nucie. Przy jednoczesnym
pukaniu tłoka to pierścienie stoją częściowo ponad i blokują po stronie

Filtry

czołowej otworu. W ten sposób następuje typowe pęknięcie progów
pierścieni tłokowych od dołu do góry.

Podsumowanie



Przy silnikach dwutaktowych przeciwnie, pęknięcie przebiega od góry
w dół, ponieważ tłok wsuwany jest do cylindra od dołu.
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Rys. 1b
Powtórne zdjęcie przebiegu pęknięcia od góry w dół

Słowo wstępne

3. Uderzenie cieczy:

sprężać, to wraz z udarem cieczy powstają skokowe naprężenia w tłoku,
sworzniu tłoka, korbowodzie, w głowicy cylindra, skrzyni korbowej, łożyskach i wale korbowym (patrz też rozdział „2.3 Uderzenie cieczy“, strona 10).
Zbyt dużo cieczy może się przedostać do komory spalania:


Przez system zasysania przedostała się woda do komory spalania
(na przykład podczas przejazdu przez wodę).



Z uwagi na uszkodzone uszczelnienia, ciecz chłodząca przedostała się
do komory spalania.



Przez uszkodzoną dyszę wtryskową przedostało się zbyt dużo paliwa

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

przedostały się do komory spalania. Ponieważ woda ani paliwo nie dają się

Tematy ogólne

Przyczyna tego uszkodzenia odnosi się do cieczy, wody albo paliwa, które



System wtryskowy, gaźnik i zapłon muszą być dokładnie ustawione.



Można używać tylko świec zapłonowych zgodnych z informacją od producenta.



System zasysania należy sprawdzić pod względem jego szczelności.



Po poprawkach na głowicy cylindrowej należy założyć grubszą
uszczelkę, a przy nadwyżce wymiarowej tłoka należy uważać na najmniejszą wysokość sprężania.



Przy załadowanym silniku należy uważać na prawidłowe ciśnienie załadowania.



Przy remoncie silnika należy zwracać uwagę na nienaganny stan
uszczelnień a istotne uszczelki musza zostać wymienione.
Należy sprawdzić dysze wtryskowe i w razie potrzeby wymienić je.

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe



Osadzenie
sworznia tłokowego

Można używać tylko paliwa o podanej liczbie oktanowej.

Pierścienie tłokowe

ZAPOBIEGANIE


Płaszcz tłoka

do komory spalania.

Filtry

Rys. 3
Bład montazowy z odciskiempierścienia tłokowego

© MAHLE | 21

Podsumowanie

Rys. 2
Złamane progi pierścieni tłokowych przez wadliwy montaż

Słowo wstępne

3.5 Uderzenia zaworów o denko tłoka i uderzenia tłoka o głowicę cylindra

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



Na denku tłoka widoczne są uderzenia zaworów albo ślady dotyku spowodowane kolizjami z głowicą cylindrową (Rys. 1– 2).



Tłok jest zerwany w poprzek otworu piasty (Rys. 3) w związku z ekstremalnymi uderzeniami na denko tłoka.

PRZYCZYNY
Opisany wcześniej obraz uszkodzeń odnosi się do uszkodzeń związanych z kolizją tłoka. Możliwymi partnerami w kolizji są:
Jeden lub więcej zaworów:


Przez nadmierne obroty sprężyny zaworów nie są w stanie w porę zawory zawrócić i tłok koliduje z zaworami.



Przez błędne ustawienie po montażu albo przez nieprawidłowo działający napinacz łańcucha, np. zwolniony krążek napinający, przestawiły
się czasy sterowania.



Jeden z zaworów jest zerwany.



Przez wybite łożysko korbowodu albo poluzowane śruby korbowodu,
luz w łożysku stał się zbyt duży.



Po szlifowaniu głowicy cylindra nie poprawiono tylnego położenia zaworów.

Głowica cylindrowa:
Przyczynami kolizji mogą być:


Przez wybite łożysko korbowodu albo przez poluzowane śruby korbowodu luz w łożysku stał się zbyt duży.



Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Przyczynami kolizji mogą być:

W silniku Diesla: na skutek zbyt dużej wysokości kompresji tłoka albo
zbyt cienkiej uszczelce głowicy cylindrowej po jej szlifowaniu, wymiar
szczeliny jest zbyt mały (patrz także rozdział „3.3 Wytopienia na denku
tłoka i na progu ogniowym w silnikach Diesla”, strona 18, oraz specyficzne dla silnika informacje na temat wymiaru szczelin w katalogu on –
line).

Ciała obce:


Podczas montażu przedostały się do komory spalania małe elementy
np. śrubki lub nakrętki.



Uwarunkowane zużyciem oleju (patrz także rozdział „2.4 Podwyższone
zużycie oleju“, strona 12) i ekstremalnie krótkie trasy jazdy. W komorze
spalania powstaje nagar, który zmniejsza szczelinę.

Przy wszystkich tego rodzaju kolizjach, tłok może zostać tak dalece
uszkodzony, że pęknie w poprzek otworu piasty sworznia tłokowego

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Przyczynami tego mogą być:
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Słowo wstępne

ZAPOBIEGANIE
wione.
W trakcie montażu należy sprawdzić wymiar szczeliny we wszystkich
cylindrach.
Przy twardych odgłosach pracy należy silnik wyłączyć, żeby uniknąć

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

skutków złej pracy, i odszukać przyczynę.

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Rys. 1
Denko tłoka z śladem uderzeń zaworu

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 2
Tłok uderzający w głowicę cylindrową

Rys. 3
Tłok pęknięty w poprzek na wysokości
osi sworznia tłoka

Filtry



Płaszcz tłoka



Tematy ogólne

Podczas montowania, czasy sterowania musza być dokładnie usta-
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Podsumowanie



Słowo wstępne
Tematy ogólne
Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

3.6 Rysy na denku tłoka

WIDOCZNE OBJAWY


Na denku tłoka są rysy (Rys. 1).



Tłok pękł na kierunku sworznia tłoka (Rys. 2).



Na krawędzi muldy są rysy (Rys. 3a + b).

PRZYCZYNY
Tak ukształtowane rysy wskazują na mechaniczne albo termiczne przeciążenie tłoka.
Przeciążenia mechaniczne:
Mechaniczne przeciążenie tłoka często jest spowodowane tuningiem.

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka



Nadmierny wzrost mocy (tuning), silnika prowadzi do przeciążenia tłoka
przede wszystkim na kierunku sworznia tłoka. Skutkiem jest zarysowanie w otworze piasty albo pęknięcie łupliwe wzdłuż tłoka na kierunku
sworznia tłoka.



Waga sworznia tłoka jest zredukowana, przez co dochodzi do odkształcenia owalu sworznia tłokowego i na skutek tego do „rozsadzenia“ tłoka na kierunku sworznia tłoka.



Poprzez zredukowanie wagi tłoka, nie mogą już zostać przejęte występujące tam siły, co powoduje powstanie rys w materiale.

Przeciążenia termiczne:
Z braku działania systemu wtryskowego, wzrostu mocy (Tuning) albo
środka wspomagającego start w silnikach Diesla, w komorze spalania
znajduje się zbyt duża ilość paliwa, co z kolei prowadzi do bardzo zmiennych obciążeń termicznych tłoka. Powoduje to powstawanie rys w materiale na skutek naprężeń.

ZAPOBIEGANIE


Wzrost mocy i niezbędne w takim przypadku modyfikacje w mechanizmie napędowym może wykonać tylko producent silników albo doświadczony specjalista od tuningu.
Pompa wtryskowa musi być ustawiona według zaleceń producenta.

Łożyska ślizgowe

Zawory



Podsumowanie

Filtry

Rys. 1
Rysy na krawędzi muldy
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Rys. 3a
Rysy na krawędzi muldy
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Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Rys. 2
Pęknięty tłok aż do otworu piasty

Rys. 3b
Powtórne zdjęcie

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Słowo wstępne

Słowo wstępne

4 Płaszcz tłoka
4.1 Zatarcia tłoka po stronie ciśnienia i przeciw-ciśnienia (tylko obszar płaszcza tłoka)
WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



Na płaszczu tłoka widać ślady zatarcia wraz z rysami zarówno po stronie ciśnienia, jak i przeciw – ciśnienia (Rys. 1).



Miejsca zatarcia są równoległe i świecące, jak wypolerowane (Rys. 2).



Zatarcia skoncentrowane są w obszarze płaszcza tłoka.



Pierścienie tłokowe i obszar pierścieni tłokowych, są w dobrym stanie.

PRZYCZYNY
Przyczyną takich uszkodzeń jest miejscowe przegrzanie. Ponieważ
korona tłoka i denko tłoka nie są uszkodzone, należy wykluczyć w tym
przypadku usterki w procesie spalania. Pozostają jeszcze dwie możliwe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

przyczyny:
Zatarcia na skutek zbyt małego luzu (przegrzanie):
Silnik został przegrzany, bo:


Zbyt niski stan wody chłodzącej.



Niedostateczna cyrkulacja czynnika chłodzącego, na przykład przez
uszkodzona pompę wodną, luźny albo zerwany pasek klinowy,
uszkodzony termostat, uszkodzenia w sprzęgle albo uszkodzony
wentylator.



Niewłaściwe odpowietrzanie silnika.

Ponieważ aluminium tłoka rozszerza się termicznie dwa razy więcej jak
żeliwo cylindra, to w przypadku zbyt wysokiego obciążenia termicznego
(silnik zimny a tłok gorący) może dojść do zacierania się tłoka.
Zatarcia przez zbyt mała szczelinę (błąd obróbki):

Tuleje cylindrowe

Otwór cylindra nie jest wykonany na właściwy wymiar (średnica tłoka plus
luz montażowy).

ZAPOBIEGANIE


Dokładny wymiar cylindra musi być bezwzględnie dotrzymany, można
to stwierdzić za pomocą podanych na tłoku wartości (średnica tłoka
plus luz montażowy).

Zawory



Należy sprawdzić stan czynnika chłodzącego, w szczegółach to:
– Stan czynnika chłodzącego.
– Pompa wodna (pasek klinowy)
– Wentylator



System chłodzenia musi zostać odpowietrzony. Odnosi się to również
do systemu grzania.

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

– Termostat

Rys. 1
Zatarcia na płaszczu tłoka związane ze zbyt małą szczeliną
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Rys. 2
Częściowo wybłyszczone zatarcia

Słowo wstępne

4.2 Jednostronne zatarcie na płaszczu tłoka

Zatarcie tłoka znajduje się tylko po stronie ciśnieniowej płaszcza tłoka
(Rys. 1).



Pierścienie tłoka są częściowo nadpalone (Rys. 2).



Po stronie przeciw - ciśnienia można zobaczyć dobry obraz styku.

PRZYCZYNY
Ponieważ strona ciśnieniowa tłoka jest podczas taktu roboczego znacznie bardziej obciążona niż strona przeciw - ciśnienia, obserwuje się
niedostateczne smarowanie wpierw po stronie ciśnieniowej. Mogą tego

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych



Tematy ogólne

WIDOCZNE OBJAWY

tego może być zbyt niski poziom oleju, zbyt długo rozgrzewany silnik
albo zapchany otwór olejowy w korbowodzie oraz/albo dyszy oleju
chłodzącego.


Olej zostaje rozcieńczony paliwem albo kondensatem wody (patrz także
rozdział „2.2 Przelanie paliwa“, strona 8). Przez to mocno zostaje zredukowany film olejowy.



Zastosowano olej np. o zbyt niskiej nośności, który nie jest dostosowany do takiego obciążenia silnika.



Cylinder żebrowy w przypadku silnika chłodzonego powietrzem jest
miejscowo przegrzany na skutek np. wyłamania żeber odprowadzających ciepło albo ich nadmiernego zabrudzenia.

Osadzenie
sworznia tłokowego

Na ściance cylindra nastąpiło niedostateczne smarowanie, przyczyną

Pierścienie tłokowe



Płaszcz tłoka

być następujące przyczyny:



Należy zapewnić prawidłowe zasilanie w olej – a otwory olejowe w
korbowodzie należy sprawdzić na ich drożność.



Należy stosować tylko zatwierdzone przez producenta oleje.



Silnik należy zaraz po jego zmontowaniu załączyć do pracy z średnimi
obrotami i z średnią mocą.



Tuleje cylindrowe

ZAPOBIEGANIE

Wymagana jest koniecznie regularna kontrola stanu oleju; ewentualnie
należy uzupełnić olej.



Ciśnienie oleju musi być kontrolowane. Zbyt niskie ciśnienie oleju może
być spowodowane zatartą pompą olejową, zbrudzonym filtrem, uszkodzonym zaworem nadciśnieniowym w pompie olejowej albo też zbyt-

Zawory

Rys. 1
Jednostronne zatarcie na płaszczu tłoka po stronie
ciśnieniowejt

Łożyska ślizgowe

nio rozcieńczonym olejem.
Należy sprawdzić układ chłodzenia.

Rys. 2
Pierścienie tłoka z nadpalonymi miejscami

© MAHLE | 27

Podsumowanie

Filtry



Słowo wstępne

4.3 Zatarcia tłoka w kierunku po przekątnej obok otworu piasty

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



Ślady zatarcia są widoczne tylko w kierunku po przekątnej, obok otworu
piasty sworznia tłokowego (Rys. 1).



Płaszcz tłoka w kierunku ciśnienia i przeciw- ciśnienia jest najczęściej
bez otarć (Rys. 2).



Pomiędzy otarciami znajdują się mocno wypolerowane powierzchnie.



Korbowód można z trudnością odchylać w osi sworznia tłoka.



W otworze piasty znajdują się ślady zatarcia (Rys. 3).

PRZYCZYNY
Uszkodzenie powstaje, kiedy zdolność nośna filmu olejowego między tło-

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

kiem a bieżnią gładzi w obszarze oka sworznia tłoka jest niedostateczna.
Najczęstszą tego przyczyną jest zbytnie nagrzanie się tłoka w okolicy oka
sworznia tłoka, przez co olejowy film smarujący jest wyciskany. Zbytnie
nagrzanie tłoka podczas pracy może mieć następujące przyczyny:


Mocowanie korbowodu jest wadliwie zamontowane, np. kiedy tłok
i korbowód zostały poruszone zaraz po skurczeniu. Przez wyrównanie
temperatury sworzeń może być jeszcze gorący, odpowiednio się rozszerzyć i zatrzeć się w otworze piasty.



Naprężenia w cylindrze mocno ograniczają luz pracy. Ponieważ oko
sworznia tłoka jest najbardziej sztywne, tłok może tylko w niewielkim
stopniu się tu naddać.



Kiedy sworzeń tłoka przed zmontowaniem silnika nie został dostatecznie naoliwiony, to podczas uruchamiania remontowanego silnika może
dojść do niedostatecznego smarowania między sworzniem a tłokiem.
Skutkiem tego jest zatarcie w otworze sworznia tłoka, co prowadzi do

Tuleje cylindrowe

wzrostu temperatury w obszarze otworu piasty.


Faza rozgrzewania przy zbyt niskich obrotach była zbyt długa.

ZAPOBIEGANIE


Bezpośrednio przed zmontowaniem silnika muszą być korbowód.
Sworzeń tłoka i oko sworznia tłoka dostatecznie naoliwione i sprawdzone na swobodę ruchu.
Olej należy pod ciśnieniem wpompować do zmontowanego silnika,
żeby upewnić się, że przez filtr olejowy i wszystkie otwory olejowe jest
zasilanie olejem.



Po zmontowaniu natychmiast należy silnik włączyć do pracy przy średnich obrotach i przy średnim obciążeniu.
Rys. 1
Ślady zatarcia w kierunku po przekątnej obok otworu
piasty

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory
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Filtry

Rys. 3
Otwór piasty ze śladami zatarcia

Podsumowanie

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Rys. 2
Boczne zatarcia tłoka obok otworu piasty

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Słowo wstępne

Słowo wstępne
Tematy ogólne
Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

4.4 Niesymetryczny ślad przylegania na płaszczu tłoka

WIDOCZNE OBJAWY


Płaszcz tłoka wykazuje niesymetryczny ślad przylegania (Rys. 1).



Próg ogniowy jest po jednej stronie tłoka jasno wypolerowany a po
przeciwnej stronie zaczerniony nagarem (Rys. 2).

PRZYCZYNY
Poprzez geometryczne odchylenia w prowadzeniu tłoka dochodzi do jego
ukośnego ruchu w cylindrze. W ten sposób tłok przylega z jednej strony
do cylindra, kiedy zaś z drugiej strony pozostaje duża szczelina, przez
która przedostają się gorące spaliny (Blow-by-Gase) i spalają film olejowy.
Pracujące również ukośnie pierścienie tłokowe wibrują i powodują ruchy

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

pompowania, co prowadzi do wzrostu zużycia oleju (patrz także rozdział
„2.4 Wzrost zużycia oleju“, strona 12). Ukośna praca może mieć następujące przyczyny:


Otwory w małych i w dużych gniazdach korbowodu nie są równoległe.
Korbowód posiada niewłaściwą geometrię,
– jest wygięty albo wykręcony
– osie otworów korbowodu nie są równoległe.



Oś łożyska głównego wykazuje ukośne ułożyskowanie, co może np.
wskazywać na wybicie panewek.



Śruby głowicy cylindrowej są źle dokręcone (zła kolejność albo zły moment dociągania). Uwaga: chłodzone powietrzem cylindry żebrowane
są na to szczególnie wrażliwe.



Na osadzeniu cylindra, są zabrudzenia, przez co jest on krzywo osadzony w bloku, powoduje to ukosowanie tłoka w cylindrze.

ZAPOBIEGANIE


Osadzenie łożyska głównego, wał korbowy i korbowód muszą być
obrabiane i montowane w jednej płaszczyźnie (koncentrycznie).



Należy zwracać uwagę na to, że korbowód będzie pod kątem.



Śruby głowicy cylindrowej należy dokręcać według wskazówek producenta.



W trakcie montowania silnika, należy przestrzegać jak najwyższej czys-

Łożyska ślizgowe

Zawory

tości, np. należy starannie usuwać resztki uszczelnień.

Podsumowanie

Filtry

Rys. 2
Próg ogniowy z nieregularnym
nagarem
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Rys. 1
Niesymetryczny ślad przylegania na płaszczu
tłoka

Słowo wstępne

4.5 Zatarcia tłoka tylko w dolnym obszarze płaszcza tłoka

PRZYCZYNY
Ślady te spowodowane są przez miejscowo ograniczony brak luzu między tłokiem a otworem cylindra, co może być spowodowane następującymi przyczynami:
Kiedy miejsce w nucie uszczelniającej nie jest wystarczające, wtedy tuleja
cylindrowa zostaje zwężona. Może to być spowodowane przez:


zastosowanie niewłaściwej (za grubej) uszczelki,



zastosowanie dodatkowych środków uszczelniających,



zsuniętą uszczelkę,



nie usunięto resztek starego uszczelnienia.

W przypadku błędnego oraz/albo nierównomiernego momentu dokręcenia śrub głowicy cylindrowej – szczególny przy cylindrach żebrowych –
istnieje ryzyko przeciągnięcia cylindra.
Źle ustawiona maszyna honownicza, np. przy zbyt małym wybiegu listew
honowniczych może doprowadzić do tego, że średnica otworu na końcu
cylindra będzie za mała.

ZAPOBIEGANIE


Śruby głowicy cylindrowej muszą być dokręcone według instrukcji dociągania.



Żeby wykluczyć brak luzu lub przeciągnięcia cylindra, należy wpierw
zamontować mokre tuleje cylindrowe bez uszczelek. W ten sposób

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

(Rys. 2).

Płaszcz tłoka

W otworze cylindra można rozpoznać błyszczący, brzeg po obwodzie.

Osadzenie
sworznia tłokowego

(Rys. 1).


Pierścienie tłokowe

W dolnym obszarze płaszcza tłoka widać oddzielne ostre zatarcie

Tuleje cylindrowe



Tematy ogólne

WIDOCZNE OBJAWY

można w miarę wcześnie rozpoznać braki luzu. Dopiero potem montować tuleje cylindrowe już z uszczelkami.
honowaniu otwory cylindra muszą być sprawdzane w wielu płaszczyznach i w różnym położeniu.

Zawory

Honownica musi być dokładnie ustawiona. W trakcie honowania i po

Łożyska ślizgowe

Rys. 1
Zatarcia na dole płaszcza tłoka spowodowane
ściśnięciem tulei cylindrowej
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Podsumowanie

Filtry

Rys. 2
Świecąca się linia na obwodzie otworu cylindra

Słowo wstępne

4.6 Wysokie zużycie na płaszczu tłoka z chropowatą, matową powierzchnią

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



zużycie oleju“, strona 12).


Płaszcz tłoka
Osadzenie
sworznia tłokowego

Silnik ma niską moc i źle zachowuje się przy starcie, przede wszystkim
przy niskich temperaturach zewnętrznych.



Obydwie strony płaszcza tłoka mają matowe, szerokie ślady przylegania (Rys. 1).



Kształt obróbki jest częściowo zniesiony.



Na płaszczu tłoka znajdują się pojedyncze wąskie rysy.



Pierścienie tłokowe mają duży luz stykowy i są zużyte po promieniu.



Na pierścieniu zgarniającym olej jest mocne zużycie progów bieżnych
lub są one wręcz zniesione.



Pierścienie tłokowe

Silnik wykazuje wysokie zużycie oleju (patrz rozdział „2.4 Podwyższone

Powierzchnie boczne rowków wykazują zużycie osiowe.

PRZYCZYNY
Taki obraz uszkodzeń powstaje przez zużycie na skutek zabrudzeń. Przy
tym można rozróżnić parę przypadków – w zależności od ilości tak uszkodzonych cylindrów i od stanu zużycia pierścieni tłokowych:
Kiedy uszkodzony jest tylko jeden cylinder ...
... i kiedy 1 pierścień tłokowy znacznie mocniej jest zużyty niż 3.,
wtedy zabrudzenia przedostały się przez system zasysania danego cylindra, a więc od góry przedostały się do komory spalania. Będzie to spowodowane albo przez nieszczelność albo przez osadzony brud, który nie
został usunięty przed montażem.
Kiedy uszkodzeniu uległa większa ilość cylindrów albo wszystkie

Tuleje cylindrowe

... i 1 pierścień tłokowy jest znacznie bardziej zużyty niż 3., wtedy
zabrudzenia przedostały się przez wspólny system zasysania wszystkich
cylindrów do komory spalania. Należy to odnieść albo do nieszczelności
oraz/albo zniszczonego lub brakującego wentylatora.
... i 3 pierścień tłokowy jest znacznie bardziej zużyty niż 1., wtedy
można podejrzewać zabrudzenia w oleju silnikowym. Olej został zabrudzony albo przez nie wyczyszczenie skrzyni korbowej oraz/albo przez

ZAPOBIEGANIE


Należy sprawdzić szczelność systemu zasysania.



Należy sprawdzić wentylator i ewentualnie wymienić go.



Przed montażem należy usunąć zabrudzenia ze skrzyni korbowej jak
i z rur zasysających.



Podczas montażu należy zachować jak najdalej idąca czystość.

Rys. 1
Zużycie płaszcza tłoka przez
zabrudzenia

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

zabrudzony separator mgły olejowej.
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Ślad przylegania jest szeroki i świecący (Rys. 1).



Przez całą długość płaszcza tłoka i po całym obwodzie tłoka są głębokie
rysy w kierunku wzdłużnym.
Pierścienie tłokowe mają rysy i częściowo nawet plamy przypalenia (Rys. 2).

PRZYCZYNY
Zbyt wysoki udział paliwa w oleju rozcieńcza film olejowy, co z kolei bardzo drastycznie ogranicza jego zdolności nośne i podnosi zużycie części
silnika. Takie uszkodzenia mogą mieć następujące przyczyny:

Wzbogacanie mieszanki do zimnego rozruchu jest zbyt duże.



Dysze wtryskowe źle pracują, przykładowo z powodu zapchanego
filtra paliwa.



Z powodu zbyt małego wymiaru szczeliny tłok uderza w głowicę cylindra i powoduje przez to niekontrolowane wtryskiwanie dysz.



Ciśnienie sprężania jest zbyt niskie, co może powodować utrudnienia
w zapłonie. Mogą tego być następujące przyczyny:
– Jeden z zaworów jest nieszczelny.
– Nieszczelna jest uszczelka pod głowicą.
– Czasy sterowania nie są właściwie ustawione.
– Zbyt duży jest wymiar szczeliny.
– Uszkodzony jest jeden lub więcej pierścieni.
– W systemie zapłonowym wystąpił błąd, np. uszkodzona jest świeca
zapłonowa.
– Silnik jest zatarty.

ZAPOBIEGANIE


Aparat zapłonowy musi być właściwie ustawiony (wzbogacanie mieszanki itp.).



Należy sprawdzić dysze wtryskowe.



Musza być dotrzymane wymiary do zabudowy.



Należy przestrzegać terminów wymiany filtrów paliwa i w ekstremalnych

Osadzenie
sworznia tłokowego



Płaszcz tłoka

System wtryskowy jest źle ustawiony.

Pierścienie tłokowe



Tuleje cylindrowe



Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

WIDOCZNE OBJAWY

Tematy ogólne

Słowo wstępne

4.7 Jednostronne miejsca zatarcia na płaszczu tłoka

Świece zapłonowe należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić.

Łożyska ślizgowe



Zawory

warunkach odpowiednio je skracać.

Filtry

Rys. 2
Rysy i miejsca przypalenia na pierścieniach tłoka

© MAHLE | 33

Podsumowanie

Rys. 1
Szeroki gładki ślad
przylegania i rysy

Słowo wstępne

5 Osadzenie sworznia tłokowego
5.1 Zatarcia sworznia w tłoku
WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Na tłoku są zatarcia w otworze sworznia, przede wszystkim w jego górnym obszarze (Rys. 1).

PRZYCZYNY


rozdział „4.3 Zatarcia sworznia w kierunku poprzecznym obok otworu
piasty“, strona 28).


Płaszcz tłoka
Osadzenie
sworznia tłokowego
Pierścienie tłokowe

Zdolność nośna filmu olejowego została mocno obniżona z powodu
rozcieńczenia przez paliwo (patrz także rozdział „2.2 Przelanie paliwa“,
strona 8).



Tulejka korbowodu nie została obrobiona na właściwy wymiar, i średnica
jej jest zbyt mała. Przez to sworzeń tłoka może się już tylko dowolnie
poruszać w tłoku.



Przez błędnie założone łożyska ślizgowe (łożysko główne/łożysko korbowodu/tulejka korbowodu) zasilanie w olej jest utrudnione (patrz także
rozdział „9.8 Zatarcia na łożyskach ślizgowych“, strona 59).



Zastosowano olej o niższej jakości, które nie spełnia podanym wymaganiom.



Przez siły, ciepło i tarcie, które powstają przy zatarciu tłoka, film olejowy
został w otworze sworznia zniszczony.

Ten obraz usterek został wstępnie opisany w rozdziale 4.3 uszkodzeń „Zatarcia tłoka w kierunku poprzecznym obok otworu sworznia“, strona 28.

ZAPOBIEGANIE


Podczas montażu należy zwracać uwagę na dostateczny luz między
sworzniem tłokowym, a tulejką korbowodu.



Sworzeń tłoka przed montażem silnika należy dobrze naoliwić.



Kierunek montażu ułożyskowania ślizgowego (otwory olejowe, rowki
olejowe) musi być zachowany.



Należy stosować tylko olej dopuszczony przez producenta.

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Sworzeń tłoka przed montażem nie był dobrze naoliwiony (patrz także

Rys. 1
Zatarcia w otworze piasty

34 | © MAHLE



Powierzchnia jest wybłyszczona i gładko wyszorowana (Rys. 1b).



Ewentualnie są też uszkodzone pierścienie tłoka..

PRZYCZYNY
Ten obraz uszkodzeń został spowodowany przez luźne części w tłoku
w obszarze otworu sworznia, np. przez ciała obce albo przez wypadnięcie
zabezpieczeń sworznia spowodowane albo błędem montażowym albo
przez wysokie obroty.
Nadmierne obroty:
Przy zbyt wysokich obrotach silnika mogą poprzez wibracje wypaść
obydwa pierścienie zabezpieczające sworzeń tłokowy.
Błąd montażowy:


Jeden z pierścieni zabezpieczających został odwrotnie założony.



Jeden z pierścieni zabezpieczających nie jest w rowku albo jest złamany.



Zastosowano stare używane już pierścienie zabezpieczające.



Przy montażu sworznia tłoka nastąpiło złamanie w obszarze rowka zabezpieczenia.



Korbowód jest krzywy (patrz także rozdział „4.4 Niesymetryczny ślad
przylegania na płaszczu tłoka“, strona 30).

Słowo wstępne
Tematy ogólne

Uszkodzenie to sięga wysoko aż w okolice partii pierścieni.

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tłok jest zwęglony w obszarze wokół oczu sworznia tłoka (Rys. 1a).



Płaszcz tłoka



Osadzenie
sworznia tłokowego

WIDOCZNE OBJAWY

Pierścienie tłokowe

5.2 Zwęglona ścianka tłoka w obszarze osadzenia sworznia tłokowego



Podczas montażu pierścieni zabezpieczających należy zwracać uwagę,
żeby styk pierścieni zabezpieczających znajdował się na godzinie „6“

Rys. 1a
Zwęglenie ścianki tłoka spowodowane przez luźne
zabezpieczenie sworznia tłoka albo przez ciało obce
w sworzniu tłoka

albo na „12“.


Zasadniczo należy stosować nowe, nie zdeformowane pierścienie zabezpieczające.



Tuleje cylindrowe

ZAPOBIEGANIE

Sworzeń tłoka nie może być montowany na siłę, np. uderzeniami
młotka.
Przed zamontowaniem korbowodu należy sprawdzić otwory na ich
Zawory



Rys. 1b
Powtórne zdjęcie zatartej powierzchni osadzenia sworznia tłokowego w tłoku
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Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

równoległość.

Słowo wstępne

6 Pierścienie tłokowe
6.1 Pierścienie tłokowe z śladami przypaleń i otarciami na płaszczu tłoka
WIDOCZNE OBJAWY
Na całym obwodzie pierścieni tłokowych znajdują się rysy otarcia i
miejscowe przypalenia (Rys. 1).


Na płaszczu tłoka widać zatarcia.



W otworze cylindra znajdują się wzdłużne rysy (Rys. 2).

PRZYCZYNY
Przypalone pierścienie tłokowe są obrazem uszkodzeń, który najczęściej
występuje w połączeniu z dalszymi uszkodzeniami tłoka albo cylindra.
Przyczyną przypalenia pierścieni jest niedostateczne smarowanie wywołane przez następującą rzeczywistość:


W trakcie rozruchu silnik został mocno obciążony. Ponieważ w tej fazie
pierścienie tłokowe nie uzyskały jeszcze pełnej skuteczności uszczelniającej, mogą gorące gazy spalinowe przejść obok tłoka (Blow-by)
i spalić film olejowy. Kolejnym skutkiem obok zatarcia pierścieni tłokowych może być także zatarcie tłoka.



Honowanie było wadliwe, przez to zbyt mało oleju silnikowego przylgnęło do ścianek cylindra.



Film olejowy został rozcieńczony przelanym paliwem (patrz także rozdział „2.2 Przelanie paliwa“, strona 8).



Pierścienie tłokowe wykazują zużycie, które można odnieść do skrzywionego ich biegu (patrz rozdział „4.4 Niesymetryczny ślad przylegania
na płaszczu tłoka“, strona 30).



Tłok jest przegrzany przez zakłócenia w procesie spalania, a olej silnikowy został zwęglony w nutach pierścieni. Dlatego ruchliwość pierścieni
została ograniczona.

ZAPOBIEGANIE
W fazie rozruchu (rozgrzewania) silnika należy unikać wysokich obciążeń
przy niskich obrotach.

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



Rys. 1
Pierścienie tłokowe z rysami i miejscami przypaleń
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Rys. 2
Otwór cylindra z rysami wzdłużnymi

Słowo wstępne

6.2 Złamanie pierścienia tłokowego

WIDOCZNE OBJAWY

pierścieni tłokowych w denko tłoka (Rys. 3).


Rys. 1
Mocno zużyty rowek pierścienia tłoka

Pierścień tłokowy z uszkodzonego rowka jest złamany. (Rys. 4a+b).

PRZYCZYNY
Uszkodzenie powstało przez pęknięcie jednego z pierścieni tłoka lub przez
drgania pierścienia tłokowego. Możliwymi tego przyczynami mogą być:
Błąd montażowy:
Pierścień tłokowy nie został w trakcie montażu dokładnie wciśnięty
do rowka pierścienia tłokowego i został złamany przy wkładaniu tłoka
do cylindra.
Spalanie detonacyjne:
Z powodu skoków ciśnienia przy spalaniu detonacyjnym doszło do pęknięcia pierścienia tłoka (Rys. 4a+ b).

Rys. 2
Strefa pierścieni z jasną powierzchnią

Luz wysokości pierścienia tłokowego:


Rowki pierścieni tłokowych są zużyte.



Pierścień tłokowy jest zużyty.



Przez przeciążenie termiczne silnika zmniejsza się wytrzymałość materiałowa, i rowki są wybite.

ZAPOBIEGANIE


Podczas montażu należy stosować taśmę mocowania pierścieni.



Przed montażem należy sprawdzić nuty pierścieni tłokowych na ich
zużycie. W przypadku zbyt dużego zużycia nut pierścieni tłokowych
należy zamontować nowy tłok.

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

W dalszym przebiegu uszkodzenia widoczne są uderzenia odłamków

Płaszcz tłoka

Powierzchnie wyrobienia są jasne i gładkie (Rys. 2).



Osadzenie
sworznia tłokowego



Pierścienie tłokowe

(Rys. 1).

Tematy ogólne

Półki pierścieni tłokowych oraz/albo próg ogniowy są uszkodzone

Tuleje cylindrowe



Zawory

Rys. 3
Uszkodzenia denka tłoka przez pojedyncze
odłamki wkładki tłokowej

Rys. 4b
Powtórne zdjęcie pękniętego pierścienia
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Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Rys. 4a
Pęknięcie pierścienia tłokowego
spowodowany zakłóceniem spalania

Słowo wstępne

6.3 Silne zużycie się rowków pierścieni tłoka i pierścieni

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



Pierścienie tłokowe wykazują silne zużycie po promieniu (Rys. 1). Przez
to może wzrosnąć luz stykowy do paru milimetrów.



Na pierścieniach tłokowych i powierzchniach bocznych nut daje się
zauważyć silne zużycie po osi (Rys. 2).



Silnik ma wyższe zużycie oleju (patrz rozdział „2.4 Podwyższone zużycie oleju“, strona 12) wraz ze spadkiem mocy.

PRZYCZYNY
Ten obraz uszkodzeń powstaje przez zużycie przez zanieczyszczenia.
Przy tym można rozróżnić większą ilość przypadków – w zależności od

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

ilości uszkodzonych cylindrów i od stanu zużycia pierścieni tłokowych:
Kiedy uszkodzony jest tylko jeden cylinder ...
... i kiedy 1 pierścień tłokowy jest bardziej zużyty od 3., wtedy zabrudzenia przedostały się przez system zasysania danego cylindra, a więc
od góry do komory spalania. Będzie to spowodowane albo przez nieszczelność albo przez złogi zabrudzeń, które nie zostały przed montażem
usunięte.
Kiedy uszkodzonych jest więcej cylindrów albo wszystkie ...
... a 1 pierścień jest znacznie bardziej uszkodzony niż 3., wtedy zabrudzenia przedostały się przez wspólny system zasysania wszystkich
cylindrów do komór spalania. Można to odnieść albo do nieszczelności
oraz/albo do uszkodzonego albo nieistniejącego już wentylatora.
... a gdy 3 pierścień tłokowy jest bardziej zużyty niż 1., wtedy można
podejrzewać zabrudzony olej silnikowy. Olej jest zabrudzony albo przez

Tuleje cylindrowe

nie wyczyszczoną skrzynię korbowodową oraz/albo zabrudzony separator mgły olejowej.

ZAPOBIEGANIE


System zasysania należy sprawdzić na ewentualne nieszczelności.



Należy sprawdzić wentylator i ewentualnie wymienić.



Przed montażem należy starannie wyczyścić skrzynię korbową jak



W trakcie montażu należy przestrzegać czystości.
Rys. 1
Pierścień tłokowy z ekstremalnym zużyciem
po promieniu

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

i przewody zasysania.

Rys. 2
Rysy i przypalone miejsca na pierścieniach tłokowych
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Pierścienie tłokowe wykazują wysokie zużycie po promieniu (Rys. 1).



Powierzchnie bieżne pierścieni tłokowych są częściowo nadpalone
(Rys. 2).



Zużycie osiowe pierścieni tłokowych jest niewielkie.



Zużycie osiowe powierzchni bocznych nut jest także niewielkie.



Bieżne pierścienia zgarniającego olej są ewentualnie zniszczone.



Na płaszczu tłoka znajdują się mocne rysy, możliwe, że w kombinacji ze
śladami tarcia albo zatarcia.

PRZYCZYNY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

WIDOCZNE OBJAWY

Tematy ogólne

Słowo wstępne

6.4 Silne, promieniowe zużycie pierścieni tłokowych

części silnika.:


System wtryskowy jest źle ustawiony.



Wzbogacanie mieszanki podczas zimnego rozruchu jest zbyt duże.



Źle pracują dysze wtryskowe, na przykład z powodu zapchanego filtra
paliwa.



Z powodu zbyt małego wymiaru szczeliny uderza tłok o głowicę cylindrową i powoduje przez to niekontrolowane wtryskiwanie dysz.
Ciśnienie sprężania jest zbyt niskie co prowadzić może do przerw

Pierścienie tłokowe



Osadzenie
sworznia tłokowego

stycznie ogranicza jego zdolności nośne i w ten sposób podnosi zużycie

Płaszcz tłoka

Zbyt wysoki udział paliwa w oleju rozcieńcza film olejowy, co z kolei dra-

w zapłonie. Może to mieć następujące przyczyny:
– Jeden z zaworów jest nieszczelny.
– Uszczelka pod głowicą jest nieszczelna.
– Czasy sterowania są niewłaściwie ustawione.
– Zbyt duży wymiar szczeliny.
– W systemie zapłonowym jest błąd, np. uszkodzona świeca.

ZAPOBIEGANIE


System wtryskowy musi być dokładnie ustawiony (wzbogacanie zim-

Tuleje cylindrowe

– Uszkodzony jest jeden lub więcej pierścieni tłokowych.

Należy sprawdzić dysze wtryskowe.



Należy dotrzymać wymiarów zabudowy.



Okresy wymiany filtrów paliwa muszą być dotrzymane a w przypadkach ekstremalnych odpowiednio skrócone.
Sprawdzić świece zapłonowe i ewentualnie wymienić.

Łożyska ślizgowe



Rys. 2
Wysokie zużycie osiowe szczególnie na 1 pierścieniu
tłokowym
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Podsumowanie

Filtry

Rys. 1
Wysokie zużycie po promieniu przy relatywnie niskim
zużyciu osiowym



Zawory

nego startu itp.).

Słowo wstępne

7 Tuleje cylindrowe
7.1 Wżery na części wodnej tulei cylindrowej (kawitacja)
WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

W mokrych tulejach cylindrowych znajdują się na zewnątrz w obszarze
płaszcza wodnego zagłębienia albo dziury (kawitacja, Rys.1a + b);
Najczęściej są one jednak widoczne od strony ciśnieniowej oraz /albo
przeciw - ciśnieniowej w obszarze górnego lub dolnego martwego
punktu tłoka.

PRZYCZYNY
Uszkodzenie kawitacji powstaje w wyniku wibracji tulei cylindrowej. Wibracje to mogą powstać przez zmianę powierzchni przylegania tłoka w
górnym i w dolnym martwym punkcie na ściance cylindra i przenosić

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

się na otaczający płaszcz wodny. Przy odbiciu od ścianki cylindra, w
trakcie wibracji na krótko powstaje próżnia, co prowadzi do tworzenia
się pęcherzyków pary, w wodzie. Przy zetknięciu się pęcherzyków ze
ścianką tulei następuje implozja pęcherzyków, a napierająca na tuleję
cylindrową woda powoduje erozję metalu. Kawitacja jest wspomagana
przez następujące punkty:


W wodzie chłodzącej brak jest dostatecznej ilości środka przeciw
zamarzaniu, który redukuje tworzenie się pęcherzyków.



System chłodzenia, np. pokrywa chłodnicy, jest nieszczelny. Przez to
niema możliwości odtworzenia ciśnienia w systemie chłodzenia, co
sprzyja powstawaniu pęcherzyków.



Tuleja cylindrowa w skrzyni korbowej ma zbyt duży luz. Przez to wibracje, które są spowodowane przez zmianę powierzchni przylegania
tłoka, nie są już dostatecznie przechwytywane.



Zastosowano niewłaściwy środek chłodzący (jak zawierającą kwasy

Tuleje cylindrowe

wodę itp.).


Silnik posiada zbyt niski poziom temperatury. Przez to jest zbyt niski
poziom ciśnienia wody chłodzącej, co sprzyja tworzeniu się pęcherzyków. Także tłok nie dochodzi do swojej temperatury pracy, ma zbyt
duży luz i zbyt twardo przebiegającą zmianę powierzchni przylegania.
Zbyt niski poziom temperatury może wynikać z następujących przyczyn:
– Termostat albo wyłącznik termiczny jest uszkodzony.

Łożyska ślizgowe

Zawory

– Napęd wentylatora jest uszkodzony, to znaczy na przykład, że jego
wirnik jest napędzany z przerwami.

ZAPOBIEGANIE


System chłodzenia (pokrywa chłodnicy, węże, opaski) należy bezwzględnie sprawdzać na szczelność.



Należy w dostatecznym stopniu dodawać środka przeciw zamarzaniu
i antykorozyjnego.



Należy sprawdzić działanie systemu chłodzenia (termostat, wentylator,

Podsumowanie

Filtry

wyłącznik termiczny).
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Filtry

Łożyska ślizgowe

Rys. 1b
Ostre krawędzie wżerów kawitacyjnych
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Rys. 1a
Tuleja cylindrowa z uszkodzeniami
kawitacyjnymi
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Pierścienie tłokowe
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Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Słowo wstępne

Słowo wstępne
Tematy ogólne
Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych
Płaszcz tłoka
Osadzenie
sworznia tłokowego
Pierścienie tłokowe

7.2 Zerwanie kołnierza tulei cylindrowej

WIDOCZNE OBJAWY


Tuleja cylindrowa jest zerwana poniżej kołnierza (Rys. 1).



Kąt przebiegu pęknięcia wynosi ok. 30 stopni (Rys. 2).



Można rozpoznać zgrubną strukturę pęknięcia.

PRZYCZYNY
Wywołującym tego rodzaju zerwanie jest moment zginający na podparciu
kołnierza. Moment zginający może mieć następujące przyczyny:
Między tuleją cylindrową a podparciem kołnierza znajdują się ciała obce
(np. brud, resztki uszczelki, wióry itp.).

Brak fazowania na podparciu kołnierza.

Gniazdo kołnierza zostało wykonane ze skosem.

Zastosowana uszczelka głowicy cylindra jest za duża.

Gniazdo progu ogniowego w głowicy cylindrowej nie zostało oczyszczone

Tuleje cylindrowe

albo nie zostało poprawione.

Przez zbyt duże obciążenie węzła kołnierza tulei, następuje jego oberwanie.



Należy uważać na czystą obróbkę podparcia kołnierza w bloku silnikowym.



Osadzenie tulei cylindrowej musi być sprawdzane w odniesieniu do
wypoziomowania i prostopadłości.



Po obróbce kołnierza należy wykonać faskę.



Należy stosować uszczelki pod głowicę cylindrową tylko przewidziane
dla tego silnika.

Podsumowanie
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ZAPOBIEGANIE
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sworznia tłokowego

Rys. 1
Ułamany kołnierz tulei cylindrowej

Rys. 2
Pęknięcie o zgrubnej strukturze i kącie
przebiegu ok. 30 stopni

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Słowo wstępne
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7.3 Wzdłużne pęknięcia w tulejach cylindrowych

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Tuleja cylindrowa ma pęknięcie wzdłużne (Rys. 1).

PRZYCZYNY
Pęknięcie wzdłużne wychodzące z górnego albo dolnego końca
tulei cylindrowej:
Tuleja cylindrowa ma uszkodzenie powstałe w wyniku złego jej transportowania albo przemieszczania, które mogło powstać w wyniku silnego
uderzenia osiowego np. w wyniku upadku na posadzkę betonową. Powstałe w wyniku upadku naprężenia w materiale tulei mogą doprowadzić

Pęknięcie w obszarze ruchu tłoka:
Przez uderzenie wodą (patrz także rozdział „2.3 Uderzenie cieczy“, strona
10) powstają bardzo duże siły w komorze spalania. Ponieważ woda nie
może ulec sprężeniu, powstające przy tym siły muszą zostać zaabsorbowane przez sąsiednie części, między innymi przez tuleję cylindrową. Przez
to zgodnie z regułami może pęknąć tuleja cylindrowa.

ZAPOBIEGANIE


Tuleje cylindrowe muszą być prawidłowo i ostrożnie transportowane.



Przed zabudową tulei cylindrowej należy dokonać badania ultradzwiękami. Dodatkowo jeszcze należy wzrokowo sprawdzić tuleję.
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Łożyska ślizgowe
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Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

do wyżej opisanego obrazu uszkodzenia.

Rys. 1
Część kołnierzowa tulei cylindrowej z pęknięciem
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8 Zawory
8.1 Wytarcia na trzonku zaworu
WIDOCZNE OBJAWY

PRZYCZYNY
Tu zasadniczo można rozróżnić dwie przyczyny:
Odchylenia w geometrii:


Prowadnik zaworu i przylgnia zaworu nie są równoległe. Przyczyną tego
może być albo wadliwa obróbka albo zabrudzenia w prowadniku zaworu oraz/albo na przylgni zaworu.



Zawór jest krzywy albo wygięty, co może być spowodowane przy-

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Trzonek zaworu ma ślady zatarcia albo tarcia (Rys. 1a+ b).

Średnica wewnętrzna prowadnika zaworu jest zbyt duża albo zbyt
mała, co powoduje zbyt duży albo zbyt mały luz między zaworem
a prowadnikiem zaworu.



Zastosowano stare albo zużyte zamki sprężyny zaworowej.

Nadmierne obroty:


Nadmierne obroty mogą doprowadzić do zawalenia się systemu trybologicznego. Film olejowy smarujący między prowadnikiem zaworu
a zaworem już przy nadmiernych obrotach nie działa, dochodzi wtedy
do kontaktu metalicznego między zaworem a prowadnikiem zaworu.



Rys. 1a
Zawór, który ma zatarcia w prowadniku

Na skutek nadmiernych obrotów powstają uderzenia zaworu (patrz
wyżej „odchylenia geometrii“).

ZAPOBIEGANIE


Ustawienie między prowadnikiem zaworu, a jego przylgnią musi być
równoległe.



Przy poprawkach na już używanych zaworach należy uważać na do-

Osadzenie
sworznia tłokowego

wienia do prowadnika zaworu.


Pierścienie tłokowe

Luźny pierścień gniazda zaworu prowadzi do nierównoległego usta-

Tuleje cylindrowe

wygięcie może prowadzić do odchyleń w kołowości zaworu.


Płaszcz tłoka

kładowo przez uderzenie zaworu. Już nawet mało rozpoznawalne

kładną prostoliniowość trzonka zaworu.


Pierścienie gniazda zaworu mogą być montowane tylko według infor-



Zasadniczo należy stosować tylko nowe zamki sprężyny zaworowej.
Najczęściej stare zamki sprężyny zaworowej są nierównomiernie zu-

Zawory

macji od producenta.

Prowadniki zaworów muszą być zawsze poddawane obróbce zgodnie
z informacjami producenta na wymagany wymiar.



Po wystąpieniu nadmiernych obrotów proponuje się, sprawdzić cały

Rys. 1b
Na powtórnym zdjęciu widać wyraźnie złogi i zatarcia
na trzonku zaworu
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żyte, i w ten sposób zawory nie mogą się swobodnie obracać.
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8.2 Deformacje trzonku zaworu

WIDOCZNE OBJAWY


Trzonek zaworu wykazuje niewielkie skrzywienie (Rys. 1).



Talerzyk zaworu jest złamany (Rys. 2 – 3).

PRZYCZYNY
Zdeformowanie trzonka zaworu należy odnieść do mechanicznego przeciążenia. Mogły tego być następujące przyczyny:


Przez niewłaściwe ustawienie zaworu może dochodzić jego uderzania
w denko tłoka.



Z powodu nadmiernych obrotów silnika, sprężyny nie są już w stanie tak



Czasy sterowania są źle ustawione, to znaczy, nie zwrócono uwagi na
znaczniki, przez co mechanizm zaworów i ruchy tłoka nie są już właściwie zsynchronizowane, co może doprowadzić do uderzeń zaworów.



Pasek zębaty albo łańcuszek przeskoczyły z uwagi na uszkodzenie
napinacza.



Zerwał się pasek zębaty albo łańcuszek.



Wycofanie się zaworu jest zbyt małe.
Rys. 1
Skrzywiony trzonek zaworu

ZAPOBIEGANIE


Luz zaworu musi być dokładnie ustawiony.



Należy unikać nadmiernych obrotów silnika.



Czasy sterowania muszą być dokładnie ustawione.



Przy wymianie paska zębatego albo wymianie łańcuszka należy także
wymienić napinacz.



Po obróbce głowicy cylindra należy sprawdzić pozycję powrotną
zaworów.

Rys. 2
Załamany talerzyk zaworu
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Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

szybko zawór wycofać i dochodzi do kolizji z tłokiem.

Rys. 3
Pęknięcie na skutek drgań z powierzchnią złamania
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8.3 Złamanie w rowku zaworu

WIDOCZNE OBJAWY
Zawór jest złamany w rowku albo zerwany (Rys. 1– 2). Podkładki gniazda

PRZYCZYNY
Przyczyną takiego obrazu uszkodzeń może być tylko przeciążenie mechaniczne. Mogą być tego dwie przyczyny:
Zgrubna struktura pęknięcia – błąd montażowy:


Rys. 1
Mocno zdeformowany zawór

Dochodzi do przełomu statycznego, który charakteryzuje się zgrubną
strukturą pęknięcia. Wskazuje to na błąd montażowy i występuje zaraz

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

zaworu są zdeformowane (Rys. 3).

wyginający może doprowadzić do pęknięcia albo do zerwania zaworu
(Rys. 4 – 5).
Drobna struktura pęknięcia – błąd geometryczny:


Dochodzi do pęknięcia zmęczeniowego, które charakteryzuje się
drobną struktura. Przyczyną pęknięcia zmęczeniowego jest błąd w geo-

Rys. 2
Złamana w rowku stopa zaworu
(przełom statyczny/naprężenie zginające)

metrii w systemie rozrządu zaworów. Jeżeli np. talerzyk zaworu nie siedzi już, prostopadle do trzonka zaworu z powodu lekkiego nałożenia
się zaworu na tłok, do po nałożeniu zaworu na gniazdo następuje lekkie skrzywienie na przejściu z talerzyka zaworu do trzonka zaworu. Przy
dłuższej pracy może dojść do zmęczenia materiału i na skutek tego do
zerwania zaworu.


Ukośne dźwigienki zaworowe albo użycie używanych podkładek pod

Osadzenie
sworznia tłokowego

nie duży moment zginający na talerzyku sprężyny zaworu. Ten moment

Pierścienie tłokowe

żona, to ściśnięciu utworzy się z jednej strony blok. Przy tym powsta-

Płaszcz tłoka

po uruchomieniu silnika. Jeżeli sprężyna zaworu zostanie krzywo zało-

Może to przy dłuższej pracy doprowadzić do zerwania zaworu.
Rys. 3
Zdeformowanie podkładek pod gniazda zaworowe na
progach ciągowych

ZAPOBIEGANIE


Sprężyna zaworu musi mieć właściwe osadzenie podczas zabudowy.



System rozrządu zaworu należy sprawdzić.



Zasadniczo należy stosować nowe podkładki pod gniazda zaworowe.

Tuleje cylindrowe

gniazda mogą także powodować lekki moment skrzywienia zaworu.

nie mają swobody w obracaniu się a na trzonek zaworu działają na-

Rys. 4
Jednostronnie nachodząca na blok, ukośnie
założona sprężyna

Rys. 5
Ślady na głowicy cylindrowej, spowodowane
przez ukośnie nałożoną sprężynę
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prężenia zginające.
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Najczęściej stare podkładki są nierównomiernie zużyte, tak że zawory
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8.4 Pęknięcia w obszarze talerzyka zaworu

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Zawór złamał się w obszarze talerzyka zaworu oraz/albo wykrzywił się
(Rys. 1).

PRZYCZYNY
Ten obraz uszkodzeń spowodowany jest przez przeciążenie mechaniczne. Przy tym można rozróżnić dwa różne rodzaje przeciążenia:
Zgrubna struktura pęknięcia – przełom statyczny:


Powstaje ono przez krótkie, szybkie i bardzo wysokie szczytowe siły
jak uderzenia zaworu o tłok (patrz także rozdział „3.5 Uderzenia zaworu
to powodowane przez źle ustawione czasy sterowania, zbyt późne
wycofywanie się zaworu albo pracę silnika ze zbyt wysokimi obrotami.

Drobna struktura pęknięcia – pęknięcie zmęczeniowe:


Przez lekką deformację zaworu w obszarze przejścia od talerzyka zaworu do trzonka zaworu, zawór wygina się przy każdym ruchu zamykania. Prowadzi to do zmęczenia materiału i tym samym do zerwania
talerzyka zaworu.

ZAPOBIEGANIE


Czasy sterujące musza być dokładnie ustawione podczas montażu.



Przy naprawie głowicy cylindrowej należy dokładnie sprawdzić pozycje
wycofania zaworów.



Należy unikać zbyt wysokich obrotów podczas pracy.



W przypadku ponownego stosowania zaworów, należy je bezwzględnie sprawdzić na dotrzymanie wymiarów.



Przylgnię zaworu należy starannie obrobić, żeby prowadnik zaworu
i przylgnia były równoległe.
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Pierścienie tłokowe
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na denko tłoka i uderzenia tłoka na głowicę cylindra“, strona 22). Jest

Rys. 1
Zawór zerwany w obszarze talerzyka
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8.5 Zużycie przylgni zaworu

WIDOCZNE OBJAWY
Powierzchnia uszczelniająca na zaworze jest mocno zużyta. (Rys. 1– 3).



Podkładki pod gniazdo są mocno zdeformowane.

PRZYCZYNY
Na skutek zbytniego obciążenia elementu przylgnia jest mocno zużyta.
Obciążenie to może być uzależniona od:


Prowadnik zaworu i jego przylgnia mają odchylenia w geometrii, to znaczy, nie są równoległe.



Pojawia się zbyt wysoka temperatura, np. przez:

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne



– złe ustawienie mieszanki,

– tuning.


Przylgnia zaworu jest narażona na zbyt wysokie mechaniczne obciążenia jak np. wzmocnione sprężyny zaworu albo zbyt ostre wałki rozrządu.



Przez przezbrojenie silnika na pracę z gazem i przez brak wtedy chłodzenia spowodowane wyparowanie albo brak działania smarowania ze
strony paliwa zawory mocniej się nagrzewają i są narażone na wyższe
obciążenia.

ZAPOBIEGANIE


Prowadnik zaworu i przylgnia zaworu muszą być równoległe.



Luz zaworowy należy ustawić zgodnie z zaleceniami.



Należy zastosować tylko podane przez producenta części (sprężyny,
wałki rozrządu itp.).



Zawory i podkładki pod zawory musza być dostosowane do pracy na

Zawory

paliwo gazowe.

Pierścienie tłokowe

– spalanie detonacyjne albo

Tuleje cylindrowe

– zbyt mały luz zaworów,

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

– zakłócenia w procesie spalania,

Rys. 2
Widok szczegółowy powierzchni uszczelnienia

Rys. 3
Silnie zużyta powierzchnia uszczelniania (utward)
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8.6 Deformacje talerzyka zaworu

WIDOCZNE OBJAWY

PRZYCZYNY
Talerzyk zaworu został zdeformowany albo przez przeciążenie termiczne
albo mechaniczne. Mogą być tego następujące przyczyny:
Przeciążenie termiczne:


Luz zaworowy jest zbyt mały.



Nastąpiły usterki w procesie spalania.



Wykonano modyfikacje przez tuning.

Przeciążenia mechaniczne:
Między zaworem a gniazdem zawiesiło się ciało obce.

ZAPOBIEGANIE


Luz zaworowy mus być dokładnie ustawiony.



Przy montażu silnika należy usunąć z komory spalania albo z systemu
zasilania ewentualnie pozostające tam ciała obce.

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Talerzyk zaworu jest zdeformowany albo złamany (Rys. 1– 3).

Rys. 2
Dla porównania: talerzyk bez deformacji

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 1
Zdeformowany talerzyk zaworu (kształt tulipana)
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Rys. 3
Liniowe w kształcie ślady
stykowe na zdeformowanym
talerzyku zaworu
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8.7 Przepalony talerzyk zaworu

WIDOCZNE OBJAWY

Ten obraz uszkodzeń należy odnieść do przeciążenia termicznego zaworu, które może mieć następujące przyczyny:
Nieszczelny zawór:
Przez źle wykonaną obróbkę poprawiającą przylgnię zaworu, przy źle
ustawionym luzie zaworowym, przy małej rysie na talerzyku zaworu albo
z powodu innej wady w geometrii, zawór już nie będzie prawidłowo

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

PRZYCZYNY

Tematy ogólne

Na talerzyku zaworu stopiony jest kawałek w formie klina (Rys. 1).

lindrowej, zawór nie może już oddać ciepła, powstanie zator cieplny, który
przy dłuższej pracy prowadzi do stopienia się talerzyka zaworu.
Ograniczone obracanie się zaworu:
Zawory 3-rowkowe są skazane na obracanie się. Jeżeli podczas montażu zastosujemy stare zamki sprężyny zaworowej, istnieje zagrożenie, że
zawory nie będą się mogły Dalej obracać. Przez to może powstać zator
cieplny, który przy dłuższej pracy prowadzić może do przepalenia zaworu.

ZAPOBIEGANIE
Po poprawiającej obróbce przylgni zaworu należy zwrócić uwagę, żeby
prowadnik zaworu i przylgnia były do siebie pod kątem prostym.


Zasadniczo należy zastosować nowe zamki sprężyny zaworowej. Najczęściej są stare zamki nierównomiernie zużyte, tak że zawory nie mogą
się już obracać.
Zasadniczo prowadnik zaworu musi być dotarty na wymagany wymiar.

Rys. 1
Zawór przepalony
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styku miedzy talerzykiem zaworu a podkładką pod zawór w głowicy cy-

Pierścienie tłokowe

będzie utrudniać obracanie się zaworu. Przez zbyt krótkie albo z braku

Płaszcz tłoka

uszczelniał. Także brak luzu między prowadnikiem zaworu a trzonkiem
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9 Łożyska ślizgowe
9.1 Rysy i ciała obce na powierzchni gładzi łożysk ślizgowych
WIDOCZNE OBJAWY
W materiale łożysk ślizgowych znajdują się wprasowane ciała obce
(Rys. 1).

PRZYCZYNY
Przyczyną tego obrazu uszkodzeń są zanieczyszczenia znajdujące się w
oleju silnikowym. Mogły one przedostać się do obiegu oleju w następujący sposób:


Podczas prac przy pojeździe do silnika dostały się ciała obce.



Poprzez system zasysania albo odpowietrzanie skrzyni korbowej przedostały się ciała obce.



Inne elementy silnika wytworzyły materiał ścierany albo wióry.



Pojazd był źle konserwowany i zastosowano filtry oraz/albo olej o niskiej jakości albo też przekroczono okresy konserwacji i przeglądów.

ZAPOBIEGANIE


Podczas napraw albo podczas składania silnika należy bezwzględnie
zwracać uwagę na czystość.



Należy stosować filtry o odpowiedniej jakości.



Separator mgły olejowej musi zostać wyczyszczony oraz/albo wymieniony.



Przeglądy i konserwacja pojazdu musi się odbywać w określonych terminach według wskazówek producenta.

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Na powierzchni gładzi łożysk ślizgowych są widoczne rysy obwodowe.

Podsumowanie

Filtry

Rys. 1
Mocne rysy po obwodzie
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WIDOCZNE OBJAWY

Tak samo mogą być obecne odciski na zewnętrznej stronie łożyska ślizgowego (Rys. 2).

PRZYCZYNY


Pomiędzy łożyskiem ślizgowym i osadzeniem łożyska ślizgowego mogą
się znajdować ciała obce albo brud.



Wadliwa jest obróbka albo otwory olejowe na wale korbowym mają źle
stępione krawędzie.

ZAPOBIEGANIE


Podczas montażu łożysk ślizgowych należy przestrzegać bezwzględnej
czystości. Łożyska ślizgowe przed montażem należy przetrzeć szmatą
ze skóry.



Po szlifowaniu czopów wału korbowego należy zawsze starannie stę-

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

pić krawędzie otworów olejowych.

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych



Płaszcz tłoka

zużycia (Rys. 1).

Tematy ogólne

Na powierzchni gładzi łożyska ślizgowego znajdują się miejscowe ślady

Osadzenie
sworznia tłokowego



Słowo wstępne

9.2 Miejscowe ślady zużycia na powierzchni gładzi łożysk ślizgowych

Rys. 2
Odcisk ciała obcego po zewnętrznej stronie łożyska ślizgowego
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Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 1
Ślady zatarcia na środku łożyska ślizgowego

Słowo wstępne

9.3 Zużycie powierzchni wewnętrznych łożysk ślizgowych

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

W obszarze zamka łożyska ślizgowego znajdują się silne ślady zużycia
(Rys. 1a+ b).
PRZYCZYNY
Za to istniejące zużycie odpowiedzialne są następujące błędy montażowe:


zdarzyć, kiedy przy dokręceniu zastosowano narzędzie o zbyt dużych
otworach. Ewentualnie zastosowano nie takie szpilki do pasowania
tulejki, dokręcono śruby łożyska z niewłaściwym momentem albo też
śruby zostały przekręcone.

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka



Pokrywa łożyska ślizgowego został zamieniona albo odwrócona, ewentualnie nie zwrócono uwagi na dopasowanie pokrywy do cylindra.



Przy pracach poprawkowych na pokrywach łożyska ślizgowego wykonano zbyt małej średnicy otwory.



Został zamontowany używany korbowód z owalnym otworem, bez
wykonania niezbędnej poprawki na dużym otworze korbowodu.

ZAPOBIEGANIE


Śruby można dokręcać tylko odpowiednim narzędziem.



Momenty dokręcenia śrub łożyska musza być zachowane.



Należy przestrzegać dopasowania pokrywy łożyska do cylindra.



Oś łożyska ślizgowego musi zostać sprawdzona i ewentualnie poprawiona.

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Pokrywa łożyska ślizgowego jest przestawiona (Rys. 2). Może to się np.

Łożyska ślizgowe

Rys. 1a
Zużycie na powierzchni ślizgowej w pobliżu fugi rozdzielającej
łożysko ślizgowego

Podsumowanie

Filtry

Rys. 1b
Powtórne zdjęcie

Rys. 2
Przestawiona pokrywa łożyska ślizgowego
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Słowo wstępne

9.4 Wybłyszczenia, zarysowania albo korozja na zewnętrznych
powierzchniach łożysk ślizgowych
WIDOCZNE OBJAWY
miejsca oraz/albo ślady pracy po obwodzie oraz/albo wżery korozyjne
(Rys. 1).

PRZYCZYNY


W szczelinie rozdzielającej mocowania łożyska ślizgowego znajduje się
brud, przez co panewki łożyska mają zbyt duży luz.



Śruby pokrywy łożyska nie są dostatecznie dokręcone.

Tematy ogólne

Po stronie zewnętrznej łożyska ślizgowego znajdują się polerowane

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych



Przy montażu łożysk ślizgowych należy przestrzegać czystości.
Łożyska ślizgowe i fuga przerwy mocowania łożyska ślizgowego musza
być przed montażem wyczyszczone szmatą ze skóry.



Śruby pokrywy łożyska muszą zostać sprawdzone zgodnie ze wskazówkami producenta a w razie potrzeby wymienione.



Śruby pokrywy łożyska musza zostać dokręcone z podanym przez pro-

Rys. 1
Wypolerowane miejsca po stronie zewnętrznej łożysk ślizgowych
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Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

ducenta informacjami (moment dokręcenia, kat dokręcania).

Osadzenie
sworznia tłokowego



Płaszcz tłoka

ZAPOBIEGANIE

Słowo wstępne

9.5 Zużycie lub uszkodzenie zewnętrznych powierzchni łożyska ślizgowego

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Krawędzie zewnętrzne łożysk ślizgowych są mocno zużyte (Rys. 1– 2).
PRZYCZYNY
Ten obraz szkód jest spowodowany błędem w obróbce wału korbowego.
Czopy korbowe na wale korbowym mają zbyt duży promień w narożnikach. Na tym promieniu zużywają się zewnętrzne krawędzie panewek.

ZAPOBIEGANIE


centa wymiar.


Przy montowaniu należy zwrócić uwagę na dopasowanie osadzenia
czopów.

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Czopy łożyskowe muszą zostać poprawione na podany przez produ-

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 1
Zużyte zewnętrzne krawędzie panewek

Podsumowanie

Filtry

Rys. 2
Zbyt duży promień
na czopach łożyska
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Słowo wstępne

9.6 Wysokie zużycie łożysk głównych

WIDOCZNE OBJAWY

Przyczyną tego obrazu szkód jest błąd geometrii, który pochodzi albo od
ułożyskowanej osi głównej albo od wygiętego wału korbowego. Przez te
odchylenia w geometrii dochodzi do wprowadzenia naprężeń do łożysk
ślizgowych, które nie są do tego przystosowane. Wynikiem tego jest nadmierne zużycie na wszystkich panewkach łożyska głównego. Odchylenia
w geometrii mogą mieć następujące przyczyny:

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

PRZYCZYNY

Tematy ogólne

Łożyska główne wykazują znaczące ślady zużycia się (Rys. 1).

chłodzącej, może dochodzić do trwałych skrzywień w skrzyni korbowej i przez to do wykrzywień w przedsionku łożysk głównych. Patrz
także rozdział „4.1 Zatarcia tłoka po stronie ciśnienia i przeciwciśnienia
(tylko obszar płaszcza tłoka)“, strona 26).


Skrzywienia mogą także powstać na skutek zastosowania złego momentu dokręcania śrub łożyska.

Wygięty wał korbowy:


Wał korbowy został przed zamontowaniem źle ustawiony.



Wystąpiło mechaniczne przeciążenie, jak np. wcześniejsze zatarcie się
tłoka.



Potrzebny dla wału korbowego moment obrotowy był zbyt duży.

Osadzenie
sworznia tłokowego

Poprzez zbyt wysoki poziom temperatury w silniku, np. zbyt mało wody

Pierścienie tłokowe



Płaszcz tłoka

Błędy geometryczne w przedsionku łożyska głównego:



Należy uważać na dostateczne chłodzenie silnika (woda chłodząca,
olej, dysze chłodzenia olejem, termostat, wentylator).



Wszystkie śruby mają być dokręcone zgodnie ze wskazówkami producenta.



Wał korbowy musi być przed zabudowaniem dokładnie ustawiony albo

Tuleje cylindrowe

ZAPOBIEGANIE

Rys. 1
Nierównomierne zużycie na łożyskach ślizgowych
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Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

wymieniony.

Słowo wstępne

9.7 Nierównomierny ślad przylegania w łożyskach ślizgowych

WIDOCZNE OBJAWY
ślady przylegania – albo tylko na brzegu albo tylko na środku panewki
(Rys. 1 – 2).

PRZYCZYNY
Ten obraz uszkodzeń powstaje przy odchylenia geometryczne korbowodu
oraz/albo czopu korby. Przez takie odchylenia naciski na powierzchnię
albo środka łożyska ślizgowego albo na krawędziach zewnętrznych, co
prowadzi do nierównomiernego śladu przylegania na panewkach. Mogą
być tego następujące przyczyny:


Przez uderzenie cieczy został wygięty korbowód (Rys. 3; patrz także
rozdział 2.3 „Uderzenie cieczy“, strona 10).



Korbowód przed zabudową nie został poddany korekcie geometrii.



Czopy łożysk ślizgowych nie zostały poddane prawidłowej obróbce dopasowującej, to znaczy powierzchnia jest albo baryłkowa, stożkowa
albo wklęsła (Rys. 4).

ZAPOBIEGANIE


Korbowody musza być przed zamontowaniem sprawdzane zawsze na
odchylenie kątowe i ewentualnie na ponowne ustawienie kąta.



Czopy łożysk ślizgowych mają być cylindrycznie szlifowanie.

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Na jednym lub na wielu łożyskach ślizgowych widać nierównomierne

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 1
Nierównomierne zużycie na panewkach łożyska,
Warstwa ślizgowa częściowo zniesiona

Rys. 2
Nieregularne zużycie na panewkach łożyska

stożkowy

wklęsły

Podsumowanie

Filtry

baryłkowy

Rys. 3
Odchylenia kształtu na
czopach łożyska
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Rys. 4
Deformacje czopów wału korbowego

Słowo wstępne

9.8 Zatarcia na łożyskach ślizgowych

WIDOCZNE OBJAWY

Pierwsze oznaki to bardzo błyszczące miejsca na łożysku ślizgowym
(Rys. 1).



Przy zatrzymanej pracy i przy ubogim smarowaniu łożyska ślizgowe stają
się niebieskawe i zaczerniają się (Rys. 2).



W przypadkach ekstremalnych dochodzi do stopienia warstwy ślizgowej
(Rys. 3) jak również do zespawania się łożyska ślizgowego z czopem
łożyskowym.

Rys. 1
Błyszczące miejsca na powierzchniach ślizgowych panewek

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych



Tematy ogólne

Przy tym pokryciu łożysk ślizgowych można rozróżnić różne stopnie:

tylko jedno łożysko zostało uszkodzone czy też wszystkie.
Uszkodzone łożysko ślizgowe:
Jedna połowa łożyska posiada otwory olejowe, druga nie. Kiedy obydwie panewki zostaną odwrotnie zamontowane wtedy otwór olejowy
(Rys. 4) mocowania łożyska ślizgowego będzie zamknięty, i nie będzie
olej mógł przedostawać się do łożyska ślizgowego.


Zapchane otwory olejowe doprowadzają do braku smarowania. Szczególnie w przypadku stosowania paliwa biologicznego istnieje zagrożenie powstania galarety z oleju i tym samym do zapchania się otworów

Rys. 2
Mocno zużyte i zdeformowane łożysko ślizgowe

olejowych.
Uszkodzone są wszystkie łożyska ślizgowe:


Kiedy zatarte są wszystkie łożyska ślizgowe, musiały wystąpić generalne braki oleju (patrz także rozdział „2.4 Podwyższone zużycie oleju“,
strona 12). Przy tym istnieje więcej możliwości np.:
– uszkodzona albo nieszczelna pompa olejowa albo uszkodzony zawór
regulacji ciśnienia,
– wyciek w systemie instalacji olejowej,

Tuleje cylindrowe



Osadzenie
sworznia tłokowego

tecznego smarowania. W tym obrazie uszkodzeń należy odróżnić, czy

Pierścienie tłokowe

Tu opisane uszkodzenia łożysk ślizgowych można odnieść do niedosta-

Płaszcz tłoka

PRZYCZYNY

– zbyt niski poziom oleju albo
– pojazd stoi w zbyt stromo nachylony.
Zawory

Rys. 3
Zespawane z wałem korbowym łożyska ślizgowe

ZAPOBIEGANIE
Łożyska ślizgowe muszą być zamontowane odpowiednio z zaleceniami. Przy tym należy zwracać uwagę na równoległość otworów olejowych łożyska ślizgowego i otworów olejowych silnika.


Filtr olejowy musi być regularnie zmieniany zgodnie z zaleceniami producenta – szczególnie przy stosowaniu biopaliw okresy wymiany filtra
muszą być skrócone.



Łożyska ślizgowe



Poziom oleju należy kontrolować i ewentualnie uzupełnić.
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Podsumowanie

Filtry

Rys. 4
Odwrotnie zamontowane łożysko ślizgowe po stronie
zewnętrznej: odciśnięte otwory zasilania olejem

Słowo wstępne

9.9 Wyłamania materiału w łożyskach ślizgowych

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Na powierzchni gładzi łożyska ślizgowego widoczne są równoległe wyłamania materiału (Rys. 1a+ b).

PRZYCZYNY
Wyłamania taki powstają na skutek zmęczenia materiału łożysk ślizgowych, co może być uwarunkowane przez:


Nieregularne obciążenie: przez uderzenie cieczy korbowód został wygięty (patrz także rozdział „2.3 Uderzenie cieczy“, strona 10).



Korbowód przed zamontowaniem nie był sprawdzony na prawidłowość




Łożyska ślizgowe zostały nadmiernie obciążone przez tuning albo przez
zmniejszenie zdolności nośnej oleju silnikowego. Zmniejszona zdolność
oleju silnikowego może wynikać z niedostatecznej jakości zastosowanego oleju albo w oleju znajdują się substancje obce jak paliwo albo
płyn chłodzący (patrz rozdział „4.2 Jednostronne zatarcia na płaszczu
tłoka“, strona 27).

ZAPOBIEGANIE


Należy stosować tylko zatwierdzone przez producenta oleje o odpowiedniej jakości.



Korbowody należy przed montażem zawsze sprawdzić na ich prawidłowy kąt i w razie potrzeby dostosować kąt.



Czopy łożysk ślizgowych musza być szlifowane cylindrycznie.

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Czopy łożyska ślizgowego nie zostały prawidłowo poprawione, to znaczy, że powierzchnia jest albo baryłkowa, stożkowa albo wklęsła.

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

ustawienia kąta.

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 1a
Wyłamania materiału wywołane mechanicznym
obciążeniem albo niską zdolnością nośną oleju

Rys. 1b
Ponowne zdjęcie uszkodzonej powierzchni gładzi
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Słowo wstępne

9.10 Porowata gładź w łożyskach ślizgowych

WIDOCZNE OBJAWY
Warstwa gładzi łożyska ślizgowego ma ciemne zabarwienie i widać

Mogą one powstawać na skutek następujących okoliczności:


Od pewnego stężenia reagują składniki chemiczne w oleju silnikowym,
np. siarka z paliwie niskiej jakości działa agresywnie.



Olej silnikowy jest zabrudzony przez jazdę na paliwie gazowym.



Terminy wymiany oleju zostały znacznie przekroczone.



W oleju silnikowym znajdują się resztki środka chłodzącego.

ZAPOBIEGANIE


Wymiana oleju musi być wykonywana zgodnie ze wskazówkami producenta.



System chłodzenia należy regularnie sprawdzać na ewentualne nie-

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

szczelności albo na utratę wody.

Płaszcz tłoka

Opisane tu uszkodzenia można wyjaśnić wytrawieniem chemicznym.

Osadzenie
sworznia tłokowego

PRZYCZYNY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

miejsca porowate (Rys. 1– 2).

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 1a
Przez agresywne substancje chemiczne w oleju
wytrawiona bieżnia łożyska

Rys. 1b
Na kolejnym zdjęciu lepiej widoczne uszkodzenia
materiału
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Podsumowanie

Filtry

Rys. 2
Uszkodzona tulejka korbowodowa

Słowo wstępne

10 Filtry
10.1 Nieszczelności w filtrach
WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Nagle wystąpiła utrata cieczy albo zmniejszyła się moc pojazdu. Poza
pospolitymi nieszczelnościami na złączach mogą wystąpić następujące
nieszczelności:


Przykręcany filtr paliwa (KC): na obudowie filtra znajduje się wzdłużna
rysa albo rysa poprzeczna na pokrywie.



Filtr paliwa na instalacji paliwowej (KL): albo zardzewiała obudowa filtra
albo równolegle wystąpiła korozja na złączu instalacji przez wąż paliwowy, przez co woda przedostaje się między wąż, a króćce.



Wkręcany filtr oleju (OC):
– Obudowa filtra ma rysy (Rys. 1), jest wydęta (Rys. 2) oraz/albo wy-

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

pchnięta została uszczelka (Rys. 3) oraz/albo jest naderwana.
– Występuje korozja (Rys. 4).

PRZYCZYNY
Wkręcany filtr paliwa (KC):
Przyczyną tego zarysowania na promieniu przełomu jest dynamiczne
przeciążenie (Rys. 1), gdy np. gdy wkręcany filtr paliwa został źle zamontowany i tym samym nie wytrzymuje naprężeń dynamicznych.

Rys. 1
Rysa na obudowie filtra powstała w wyniku przeciążenia
zmiennego nacisku

Jeżeli filtr jest na złączu nieszczelny, przyczyną mogą być następujące
błędy montażowe:


Filtr został ukośnie wkręcony (Rys. 5).



Uszczelka źle założona.



Założono ponownie zużytą uszczelkę.



Moment z jakim dokręcono filtra był niewłaściwy.

Filtr instalacji paliwa (KL):


Przy obudowach aluminiowych może dojść w razie usunięcia albo
uszkodzenia folii ochronnej na filtrze do korozji stykowej między aluminium a opaska podtrzymującą filtr (Rys. 6), przez co filtr staje się nieszczelny.



Korozja albo przecieki na połączeniu instalacji mogą powstać przez następujący błędy w montażu:

Rys. 2
Porównanie: wydęty filtr (lewy) i nowy filtr (po prawej)

Zawory

– Uszczelka jest porowata, nie została wymieniona albo zsunęła się
podczas montażu.
– Węże nie zostały prawidłowo nasunięte na króćce.

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

– Opaski na wężach nie zostały dostatecznie mocno zaciągnięte.

Rys. 3
Uszkodzona podczas montażu uszczelka
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Słowo wstępne

Filtr olejowy wkręcany (OC):

– Uszkodzony jest zawór ograniczający ciśnienie w pompie olejowej.
– Zastosowano filtr olejowy, który nie jest dopuszczony dla tego typu silnika (błąd stosowania).


Filtr nie został dobrze dokręcony.



Nieszczelności w filtrach olejowych mogą powstawać przy następujących błędach w montażu::
– Filtr został wkręcony ukośnie.
– Uszczelka jest źle osadzona.
– Przy wkręcaniu filtra zastosowano niewłaściwy moment.
– Przekroczono termin koniecznej wymiany.
– Filtr zamiast ręką wkręcono kluczem do odkręcania. W ten sposób
uszkodzono ochronę antykorozyjną.

ZAPOBIEGANIE


Należy bezwzględnie przestrzegać okresów wymiany.



Można stosować filtry tylko przewidziane dla tego typu pojazdów.



Do dokręcenia filtra nie należy stosować kluczy.



Zasadniczo należy zastosować nowe uszczelki (uszczelki O-owe, podkładki Al.-Cu).



W przypadku uzasadnionych podejrzeń należy wymienić zawór ograniczający ciśnienie pompy olejowej.
Należy przestrzegać wskazówek montażowych.

Tuleje cylindrowe



Płaszcz tłoka

Korozja na wkręcanych filtrach olejowych może być skutkiem:

Osadzenie
sworznia tłokowego



Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

uszczelka mogą być przyczyną:

Tematy ogólne

Rysa albo rozdęcie w obudowie filtra albo wypchnięta lub naderwana

Pierścienie tłokowe



Rys. 5
Uszkodzone zwoje gwintu na skutek skośnego
wkręcania filtra

Rys. 6
Korozja na skutek uszkodzonej izolacji
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Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 4
Uszkodzona warstwa – skutek: korozja

Słowo wstępne

10.2 Zmniejszona moc silnika spowodowana filtrem

WIDOCZNE OBJAWY

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Pomimo normalnej pracy silnika można stwierdzić znaczącą utratę mocy.

PRZYCZYNY
Utrata mocy przez silnik może mieć wiele przyczyn. W obszarze filtracji
można ograniczyć obszar poszukiwania przyczyny do dwóch znaczących
punktów:


Zasilanie paliwem jest ograniczone przez:
– zastosowanie niewłaściwego filtra.
– dochodzi obce powietrze.
– zabrudzony/zapchany filtr paliwa (Rys. 1– 2).



Zbyt mały dopływ powietrza spowodowany przez:
– zabrudzony filtr powietrza (Rys. 3a+ b) albo.
– uszkodzony albo zapchany przepływomierz. Uszkodzenie może być
albo mechaniczne albo z powodu uszkodzonego filtra powietrza.

ZAPOBIEGANIE


Należy stosować zawsze filtry dopuszczone przez producenta.



Należy bezwzględnie przestrzegać okresów wymiany filtra.



Przy wymianie filtra paliwa należy ewentualnie także odpowietrzyć
system.



Instalacje paliwa należy sprawdzić pod katem jej szczelności.



Filtry powietrza musza być wymieniane zgodnie ze wskazówkami producenta.



Przy wymianie filtra powietrza należy powierzchnie uszczelniające skrupulatnie oczyścić.



Rys. 2
Zapchany papier filtra

Sprawdzać działanie przepływomierza.

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

– nieszczelna instalacja powrotu paliwa albo.

Łożyska ślizgowe

Rys. 3a
Bardzo zabrudzony filtr powietrza, konieczna niezbędnie
konieczna

Podsumowanie

Filtry

Rys. 1
Zapchany papier filtra: skutek:
niedrożny wkład filtrujący

Rys. 3b
Powtórne zdjęcie
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Słowo wstępne

10.3 Problemy z montażem filtrów

WIDOCZNE OBJAWY



Filtry wkręcane zostały ukośnie wkręcone na gwint, co może spowodować uszkodzenie gwintu na filtrze jak i na króćcach.



Przy filtrach na instalacji paliwowej nie przesmarowano uszczelek.



Filtry Spin-On nie dają się odkręcić przy demontażu, ponieważ filtr został zbyt mocno dokręcony albo był zbyt długo użytkowany.



Gwint do przykręcenia w pojeździe jest uszkodzony albo zbyt krótki.
W wielu pojazdach króciec z gwintem do nakręcania zabezpieczony

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

PRZYCZYNY

Tematy ogólne

Filtra nie można za- i zdemontować.



Pierścień uszczelniający filtra nakręcanego musi być przed dokręceniem naoliwiony.



Przed montażem należy sprawdzić, czy króciec do wkręcania ma właściwą długość i czy nakrętka kontrująca jest mocno osadzona.



Filtry wkręcane musza być dokręcane tylko ręką i nigdy nie należy stosować narzędzi.



Filtr Spin-On musi być przed nakręceniem prawidłowo nasadzony.



Do demontażu można stosować tylko odpowiednie narzędzia do odkręcania albo taśmę mocującą. Odpowiednie narzędzia patrz: katalog
filtrów.



Pierścienie uszczelniające przy filtrach układu paliwowego należy przed

Osadzenie
sworznia tłokowego

ZAPOBIEGANIE

Pierścienie tłokowe

ująca, wtedy zmienia się długość wkręcania filtra (Rys. 1– 2).

Płaszcz tłoka

jest nakrętką kontrującą. Kiedy poluzuje się nieuważnie nakrętka kontr-

Rys. 2
Zbyt krótka końcówka gwintu przez odkręconą nakrętkę kontrującą
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Podsumowanie

Rys. 1
Prawidłowe położenie gwintu

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

zamontowaniem nasmarować.

Słowo wstępne

10.4 Wysyp granulatu przy wkładach suszenia powietrza

WIDOCZNE OBJAWY

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Przy odkręcaniu wkładów osuszacza powietrza częściowo luźny i zaoliwiony granulat przedostał się w obszar zakrętki i do instalacji sprężonego
powietrza (Rys. 1 – 3). Częściowo nie było granulatu w osuszaczu
powietrza.

PRZYCZYNY
Granulat w osuszaczu powietrza rozsypał się i przeniknął do systemu
sprężonego powietrza. Takie rozsypanie się granulatu mogą spowodować następujące przyczyny:


Przekroczony termin wymiany.



Regeneracja granulatu została uniemożliwiona np. przez jazdę na krótkich trasach.



Regulator ciśnienia dla regeneracji granulatu był błędnie ustawiony.



Granulat uległ zaoliwieniu przez uszkodzony albo zapchany kompresor
powietrza.



Duże straty w systemie hamowania i w zawieszeniu pneumatycznym
uniemożliwiają kompresorowi uzyskanie zadanego ciśnienia. Przez to
niemożliwe jest przełączenie do fazy regeneracji.

ZAPOBIEGANIE


Należy bezwzględnie dotrzymać czasokresów wymiany.



Należy unikać jazdy na bardzo krótkich trasach z wyłączaniem silnika.



Należy sprawdzić system hamulców i zawieszenia na szczelność.



Osuszacz powietrza wymaga regularnie fazy regenerowania się. W tym
nienia.

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

celu należy dokładnie ustawić punkty przełączania na regulatorze ciś-

Rys. 1
Wysyp granulatu we wkładzie osuszacza powietrza
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Rys. 2
Zgrupiony granulat

Rys. 3
Granulat, woda i olej we wkładzie osuszacza
powietrza

Słowo wstępne

10.5 Rozłożony filtr

WIDOCZNE OBJAWY

Ten obraz szkód może mieć różne przyczyny. Do skruszenia i rozłożenia
się papieru filtracyjnego w filtrach do cieczy mogą przyczynić się następujące czynniki:


Od określonego stężenia składniki chemiczne oleju silnikowego np.
siarka z paliw gorszej jakości, działają agresywnie.



Zbyt wysoka temperatura, np. przy wyścigach, tuningu albo w razie

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

PRZYCZYNY

Tematy ogólne

Papier filtra cieczy jest skruszony i rozłożony (Rys. 1).

Przekroczone w znacznym stopniu czasokresy wymiany.

ZAPOBIEGANIE


Terminy wymiany filtrów i oleju silnikowego muszą być bezwzględnie
dotrzymane. W przypadku korzystania z biopaliwa albo oleju roślinnego,
gazu albo paliwa zasiarczonego należy okresy wymiany oleju znacznie
skrócić.



Działanie termostatu, pompy wodnej i chłodnicy należy regularnie

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

sprawdzać.

Osadzenie
sworznia tłokowego



Płaszcz tłoka

uszkodzenia systemu chłodzenia.
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Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Rys. 1
Rozłożony papier filtrujący
wkładu filtra olejowego

Słowo wstępne

11 Podsumowanie

Biodiesel

Biodiesel nie jest otrzymywany jak konwen-

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

cjonalne paliwo Diesel – z ropy, ale z olejów
roślinnych albo z tłuszczów zwierzęcych.
Biopaliwa

Paliwo uzyskiwane z biomasy.

Blow-by-Gas

Gazy spalinowe przedostające się obok
tłoka do skrzyni korbowej.

Ciśnienie ładowania

Ciśnienie po sprężarce (turbosprężarka /
kompresor). Wraz ze wzrostem ciśnieniem
ładowania wzrasta doprowadzana do silnika

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

ilość powietrza i tym samym przy stałej mieszance paliwa i powietrza wzrasta moment
obrotowy albo moc silnika.
Czasy sterowania

Synchronizacja między mechanizmem zaworowym i ustawieniem wału korbowego.

Dmuchometr

Sensor w ssaniu powietrza do mierzenia
zasysanego powietrza, niezbędne do nastawienia optymalnej mieszanki paliwo – powietrze.

Dysza chłodząca

Wygięta rurka, która przez celowy natrysk
do wnętrza tłoka olejem silnikowym z układu
olejowego zapewnia, żeby dopuszczalny
poziom temperatury był utrzymany. W tło-

Tuleje cylindrowe

kach z kanałem chłodzącym olej silnikowy
jest wtryskiwany do pierścieniowego kanału,
co przyczynia się do lepszego chłodzenia
tłoka.
Erozja

Uszkodzenia powierzchni elementów przez
ciecze albo gorące gazy.

Zawory

Faza regeneracji

Faza, w której granulat w osuszaczu powietrza jest pozbawiany wilgoci, kiedy suche
powietrze ze zbiornika sprężonego powiet-

Łożyska ślizgowe

rza jest wdmuchiwane do osuszacza z drugiej strony. Faza suszenia jest uruchamiana
przez zawory regulacyjne.
Filtr Spin-On

Filtr wkręcany.

Granulat

Małe higroskopijne kuleczki w osuszaczu
powietrza, które pochłaniają wilgoć z po-

Podsumowanie

Filtry

wietrza.
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Obróbka tulei skrawaniem przez naprze-

Słowo wstępne

Honowanie

szlif krzyżowy poprawia właściwości trybologiczne powierzchni cylindrowej.
Ilość dostarczanego

Ilość wtryskiwanego paliwa w silnikach

paliwa

Diesla.

Instrukcja dociągania

Dla śrub sprężynujących producenci silników podają, w jakiej kolejności, z jakim
momentem obrotowym i pod jakim kątem

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

dzia szlifującego. Powstały w ten sposób

Tematy ogólne

mienne ruchy posuwisto – obrotowe narzę-

cane dodatkowo do odpowiedniego momentu obrotowego.
Klin

Klin, potrzebny do unieruchomienia zaworów.

Kompresor sprężonego

Kompresor napędzany silnikiem, który wy-

powietrza

twarza sprężone powietrze dla pneumatycznego systemu hamowania w pojazdach
użytkowych.

Korbowód

Korbowód, którym sworzeń w małym otworze korbowodu jest zablokowany. Przez to

Osadzenie
sworznia tłokowego

Kąt, z jakim śruby sprężynujące są dokrę-

Pierścienie tłokowe

Kąt obrotu

Płaszcz tłoka

kręcenia muszą być śruby dokręcane.

jące, żeby unieruchomić sworzeń w tłoku.
Liczba cetanowa

Wskaźnik dla zapłonności paliwa Diesel.
Zapłonność zwiększa się wraz z liczbą
cetanową.

Liczba oktanowa

Tuleje cylindrowe

nie są potrzebne pierścienie zabezpiecza-

Wskaźnik odporności detonacyjnej (obniże-

niejsze paliwo na detonacje benzyny.
Narzędzie szlifujące (listwy szlifujące), skrawające podczas honowania.
Szczelina między końcami pierścienia tłokowego w stanie zabudowanym.
Luz zabudowy

Wymiarowa różnica pomiędzy największym
wymiarem tłoka i średnicą cylindra przy
20 °C. Przy tym nie uwzględnia się warstwy
grafitu pokrywającego tłok.
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Filtry

Luz stykowy

Podsumowanie

Listwy honownicze

Łożyska ślizgowe

czym wyższa liczba oktanowa tym odpor-

Zawory

nie samozapłonu) benzyny. Tu obowiązuje –

Słowo wstępne

Martwy punkt

Pozycja tłoka w cylindrze: najwyższa pozy-

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

cja = górny martwy punkt, pozycja najniższa
= dolny martwy punkt.
Nadmierne obroty

Obroty powyżej dopuszczalnego zakresu.
Do nadmiernych obrotów może dojść np.
przy wrzuceniu niższego biegu po puszczeniu sprzęgła.

Narzędzia do odkręcania

Narzędzie do odkręcania filtra wkręcanego

filtra

albo pokrywy filtra olejowego. Oznaczenie w
MAHLE: OCS. Narzędzie to służy wyłącznie

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

do odkręcania a nie do dokręcania filtra
(Grozi uszkodzeniem warstwy izolacyjnej).
Paliwo zasiarczone

Paliwo Diesel, w którym znajduje się więcej
niż 0,5 % siarki. Przy spalaniu siarki powstają agresywne związki, które gromadzą
się w oleju silnikowym i powodują uszkodzenia elementów. Dlatego należy skrócić
okresy wymiany oleju.

Pęknięcie zmęczeniowe

Pęknięcie elementu, spowodowane zmiennym oddziaływaniem obciążenia.

Pierścień

Pierścień mocujący sworzeń tłokowy w pia-

zabezpieczający

ście tłoka

Początek zasilania

Początek wtrysku paliwa przy określonym

paliwem

kącie korby przed górnym martwym punktem tłoka w silnikach Diesla.

Polimeryzacja

Siatka łańcucha molekuł które pozwalają na
gwałtowne zagęszczanie się oleju silnikowego.

Łożyska ślizgowe

Zawory

Powietrze obce

Powietrze przedostające się do systemu
przez nieszczelność.

Pozycja zaworu po

Odstęp między pozioma płaszczyzną gło-

wycofaniu

wicy cylindrowej a zaworami.

Praca z gazem

Silnik spalinowy, które jako paliwa w przewadze stosuje gaz.

Profil obróbki

Dokładnie zdefiniowany profil toczenia dla
płaszcza tłoka w celu optymalizacji stosunku

Filtry

trybologicznego.
Przełom statyczny

Pęknięcie podzespołu, które wystąpiło na

Podsumowanie

skutek jednego bardzo silnego przeciążenia.
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Ilość powietrza (jednostka pomiarowa lit-

Słowo wstępne

Przepływ powietrza

Sensor do określania pozycji tłoka w silniku.
Dane z sensora potrzebne są w sterowaniu
silnikiem.
Pozycja wału korbowego, w której następuje
zapłon przez świecę mieszanki paliwowo powietrznej w silniku benzynowym

zowania i regulacji składu spalin.
Środek przeciw

Dodatek do środka chłodzącego. Zmienia

zamarzaniu

on fizyczne właściwości wody. Zapobiega
się w ten sposób zamarzaniu wody a także
podnosi punkt wrzenia. Dodatkowo służy do
smarowania łożysk i pompy wodnej jak i jako
środek antykorozyjny dla silnika.

Strona ciśnieniowa

Strona tłoka bardziej obciążona w trakcie
taktu roboczego.

Strona przeciw-

Strona tłoka, która w czasie taktu pracy jest

ciśnieniowa

mniej obciążona.

System trybologiczny

Zależności tarcia i smarowania w silniku.

Termostat

Zawór regulacyjny w układzie środka chłodzącego. W fazie rozgrzewania czynnik
chłodzący krąży tylko w silniku. Gdy silnik
jest nagrzany, cały czynnik chłodzący kiero-

Płaszcz tłoka

Sensor w układzie wydechowym do anali-

Osadzenie
sworznia tłokowego

Sonda lambda

Pierścienie tłokowe

Punkt zapłonu

Tuleje cylindrowe

Przetwornik-OT

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

(filtr albo instalację).

Tematy ogólne

rów/godz., przepływająca przez medium

wany jest przez chłodnicę.

nika.
Wartość cieplna

Współczynnik dla świec zapłonowych.

Wentylator

Śmigło, które dmucha świeżym powietrzem
na chłodnicę. Wentylator jest napędzany
mechanicznie przez silnik poprzez sprzęgło
albo też oddzielnym silnikiem elektrycznym.
Zgniecenie materiału, powstałe przy honowaniu na skutek zamulonych albo zapchanych listew honowniczych, które prowadzi
do zwiększenia zużycia oleju.
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Wybłyszczenia

Łożyska ślizgowe

Zawory

Działania zmierzające do wzrostu mocy sil-

Podsumowanie

Tuning

Słowo wstępne

Wymiar szczeliny

Wymiar miedzy denkiem tłoka (tłok w gór-

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

nym martwym punkcie) a głowica cylindrową.
Wystawanie lub

Podaje pozycję tłoka do powierzchni

odsunięcie się tłoka

uszczelniającej blok silnika w górnym martwym punkcie. Jeżeli tłok wystaje ponad powierzchnię uszczelnienia tłoka, mówi się o
wystawaniu. Kiedy jest poniżej powierzchni
uszczelnienia bloku, mówi się o odsunięciu.

Wzbogacanie mieszanki

Wzbogacanie mieszanki paliwa i powietrza

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

paliwem. Zimne silniki potrzebują do rozruch
wzbogaconej mieszanki paliwowo- powietrznej.
Wżer korozyjny

Cząsteczki wytrącone z materiału tłoka,
które w innym miejscu znowu są do tłoka
doczepiane.

Zagęszczenie

Zagęszczenie łańcucha molekuł, które po-

(olej silnikowy)

woduje gwałtowny wzrost zagęszczenia
oleju. Może to się zdarzać gdy silnik Diesla
pracuje na oleju roślinnym, gdy nie przestrzegamy terminów wymiany oleju.

Zatarcie

Uszkodzenie, które powstaje, kiedy dwa
ruchome detale z metalu zbyt długo trą się
docisku.

Zatarcie tłoka

Uszkodzenie, które powstaje, kiedy tłok i cylinder trą się o siebie bez smarowania albo
przy dużym docisku.

Zawór ograniczający

Zawór, który chroni przed gwałtownym

ciśnienie (pompa olejowa)

wzrostem ciśnienia albo generalnym nadciś-

Zawory

Tuleje cylindrowe

o siebie bez smarowania lub zbyt dużym

nieniem w układzie olejowym, kiedy olej z
pompy olejowej jest bezpośrednio pompo-

Zdolność nośna

Stabilizacja filmu olejowego.

Zmęczenie materiału

Uszkodzenie materiału przez długo utrzymujące się przeciążenia mechaniczne.

Zmiana tłoka

Wymiana tłoka w górnym i w dolnym mart-

w urządzeniu

wym punkcie ze strony ciśnieniowej na
przeciw ciśnieniową i ze strony przeciw

Podsumowanie

Filtry

Łożyska ślizgowe

wany do misy olejowej.

ciśnieniowej na ciśnieniową.
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Filtry

Łożyska ślizgowe

Zawory

Tuleje cylindrowe

Pierścienie tłokowe

Osadzenie
sworznia tłokowego

Płaszcz tłoka

Denko tłoka i zespół
pierścieni tłokowych

Tematy ogólne

Słowo wstępne
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