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1. Korbowód i jego 
zastosowanie 

Korbowody to jedne z najbardziej 
obciążonych elementów silnika spa-
linowego, odgrywających bardzo 
ważną rolę w procesie właściwej 
eksploatacji. Zadaniem korbowodów 
jest przenoszenie obciążeń działają-
cych na denko tłoka w postaci silnie 
rozprężonego gazu powstałego ze 
spalenia mieszanki paliwowo-po-
wietrznej. Korbowody muszą prze-
nosić tak powstałe obciążenia na wał 
korbowy zamieniając ruch posuwisto 
zwrotny tłoka na ruch obrotowy wału 
korbowego.

Elementy te najczęściej posiada-
ją przekrój dwuteowy o ustawieniu 
poprzecznym bądź wzdłużnym, jed-
nak występują również inne kształty 
przekroju trzonu, i jest to uzależnione 
od budowy danego silnika i wielkości 
obciążeń jakie są przenoszone przez 
korbowód. Dla silników wysokopręż-
nych siły te są znacznie większe 
natomiast momenty bezwładności 
podczas suwów pracy są mniejsze 
z uwagi na niższe prędkości obro-
towe uzyskiwane przez jednostki 
napędowe. Dla silników benzyno-
wych z kolei momenty bezwładności 
są większe poprzez wyższe obroty, 
a siły przenoszone są kilkakrotnie 
mniejsze z uwagi na znacznie niż-
sze stopnie kompresji i niższe ciśnie-
nia sprężania. Dlatego też budowa 
korbowodu, a właściwie trzonu ma 
ogromne znaczenie dla poprawnej 
i bezawaryjnej pracy [1]. 
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2. Obliczenia konstrukcyjne 
korbowodów

Korbowód ze względu na jego bu-
dowę oblicza się:

  trzon na: ściskanie, zginanie 
i wyboczenie,

  łeb korbowodu na rozerwanie 
i odkształcenie,

  stopę korbowodu na zginanie.
Obliczanie trzonu na ściskanie: na-

prężenia ściskające w trzonie korbo-
wodu są wywołane przede wszystkim 
siłą gazową i osiągają swoją najwięk-
szą wartość dla najmniejszego prze-
kroju trzonu i maksymalnego ciśnie-
nia spalania.

Przyjmuje się dopuszczalne naprę-
żenia ściskające w granicach dla stali 
węglowej od 100 do 120 MPa, dla stali 
stopowych od 150 do 200 MPa. Trzon 
korbowodu obciążony siłą gazową 
może zostać odkształcony (wyboczo-
ny) w dwóch kierunkach: w płaszczyź-
nie ruchu korbowodu, a więc w płasz-
czyźnie prostopadłej do osi wału 
korbowego, oraz w płaszczyźnie prze-
chodzącej przez oś wału korbowego.

Obliczenie trzonu na wyboczenie: 
ze względu na stosunkowo niewielkie 

Rys. 2. Wyboczenie korbowodu w cen-
tralnej części trzonu [1]

Rys. 1. Uszkodzenie korbowodu w po-
staci zgięcia [1]

Rys. 3. Wyboczenie korbowodu w gór-
nej części trzonu, przy główce [1]

smukłości obecnie projektowanych 
i produkowanych korbowodów ob-
liczenie na wyboczenie traktuje się 
jedynie jako obliczenia sprawdzające. 

Obliczenie trzonu na zginanie: 
masa trzonu korbowodu wywołuje 
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siły odśrodkowe, powodujące zgi-
nanie korbowodu w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi wału korbowe-
go. Naprężenia zginające osiągają 
wartość maksymalną, wówczas, gdy 
oś korbowodu jest styczna do okrę-
gu zataczanego przez środek czopa 
korbowego.

Obliczanie łba korbowodu: łeb kor-
bowodu jest obciążony naprężeniami 
wywołanymi przez siłę bezwładności 
części wykonujących ruch posuwisto-
-zwrotny. Siła ta pochodzi od następu-
jących mas: masa tłoka wraz z pierście-
niami mtł, masa sworznia tłokowego 
msw, masa tulejki brązowej mtul, oraz 
połowy masy łba korbowodu młk.

Ponadto oblicza się naprężenia na 
zewnętrznej i wewnętrznej powierzch-
ni łba korbowodu wywołane wciska-
niem tulei i sworznia tłokowego oraz 
sprawdza się sztywność łba.

Obliczenia stopy korbowodu: ob-
liczenia te można przeprowadzić 
znając rozkład nacisków czopa kor-
bowego na panewkę. Przy małych 
luzach w łożysku korbowodu można 
z pewnym przybliżeniem przyjąć, że 
naciski rozłożą się na pokrywie rów-
nomiernie i wówczas wystąpią na-
prężenia zginające. Dopuszczalne 
naprężenia zginające wynoszą 100 ÷ 
180 MPa, przy czym wartości mniej-
sze dotyczą stali węglowych, a więk-
sze stali stopowych. Często oblicza 
się jeszcze inne przekroje stopy i po-
krywy stopy korbowodu jeżeli zacho-
dzi obawa powstawania w nich więk-
szych naprężeń zginających.

Uszkodzenia korbowodów nastę-
pują zazwyczaj w sytuacji, gdy silnik 
zaczyna przekraczać dopuszczalne 
zakresy obrotów użytecznych lub 

przyczyną awarii jest zmęczenie ma-
teriału, z którego został wykonany 
korbowód. 

W przypadku przekraczania do-
puszczalnych zakresów pracy silni-
ka siły gazowe jak również momenty 
bezwładnościowe są tak duże, że 
mogą powodować wyboczenia bądź 
zginanie trzonu korbowodu w kierun-
ku prostopadłym bądź równoległym 
do osi obrotu wału korbowego (rys. 1). 

Częstą przyczyną uszkodzenia 
korbowodów w silnikach spalinowych 
doładowanych jest awaria układu do-
ładowania. W takim przypadku może 
wystąpić sytuacja kiedy wartość ci-
śnienia doładowania przekracza do-
puszczalne normy i powstałe w ten 
sposób siły gazowe doprowadzają do 
wyboczenia korbowodu (rys. 2, 3) [2]. 

3. Analiza statyczna 
w systemie ANSYS Workbench

Dla potrzeb analizy numerycznej 
przyjęto, iż w silniku stopień spręża-
nia wynosi 10:1, ciśnienie w górnym 
cylindrze w martwym punkcie tłoka 
(GMP) wynosi około 1MPa podczas 
pracy na „sucho”. Do analizy nu-
merycznej została przyjęta wartość 
ośmiokrotnego zwiększenia ciśnie-
nia spalania. Tak więc ciśnienie, jakie 
panuje w komorze spalania w GMP 
podczas suwu pracy będzie wynosiło 
około 8 MPa. 

Badaniom został poddany kor-
bowód o przekroju poprzecznym 
typu H. Wyniki przedstawione zo-
stały w postaci map naprężeń za-
stępczych, wektora przemieszczeń 
wypadkowych, współczynnika bez-
pieczeństwa oraz trwałości trzonu 
korbowodu.

 
Rys. 5. Mapa wektora przemieszczeń wypadkowych w kor-
bowodzie o przekroju H [1]

 
Rys. 4. Mapa naprężeń zastępczych w korbowodzie o prze-
kroju H [1]

Największy stan naprężeń znajduje 
się w miejscu łączenia trzonu z głów-
ką (rys. 4).

Największy wartość przemiesz-
czeń wypadkowych jest w główce 
korbowodu (rys. 5).

Największy współczynnik bezpie-
czeństwa znajduje się w stropie oraz 
główce korbowodu (rys. 6).

Program ANSYS Workbench po-
zwala również na wykonanie analizy 
obejmującej ilość cykli pracy dla wy-
branej analizy zmęczeniowej (rys. 7).

Przy analizowaniu otrzymanych 
wyników symulacji komputerowej na-
leży zwrócić uwagę na wartość ob-
liczonych naprężeń maksymalnych 
jakie zostały wywołane w trzonie 
korbowodu pod wpływem zadanych 
obciążeń. 

W przypadku przekroju H napręże-
nia zastępcze maksymalnie wyniosły 
191,7 MPa. Bardzo duże napręże-
nia występują w trzonie przy główce, 
środkowej i dolnej części trzonu oraz 
miejscu połączenia ze stopą. Mapa 
naprężeń jednoznacznie przedsta-
wia trzon jako najbardziej obciążony 
i wymagający dosyć dużego zapasu 
bezpieczeństwa element składowy 
całego korbowodu.

Przeprowadzona analiza prze-
mieszczeń dla badanego korbowodu 
pozwala stwierdzić, iż mieszczą się 
w zakresie około 0,5 mm, co stanowi 
około 0,3% długości czynnej korbo-
wodu. Nie są to duże wartości biorąc 
pod uwagę fakt, iż zadane obciążenia 
zostały przyjęte dla maksymalnych 
parametrów pracy silnika ze sporym 
naddatkiem. Współczynnik bezpie-
czeństwa wyliczony dla kształtu H 
wynosi w przybliżeniu 3,6 [1]. 
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Rys. 6. Współczynnik bezpieczeństwa dla korbowodu o prze-
kroju H [1]

 
Rys. 7. Minimalna liczba cykli pracy dla analizy zmęczenio-
wej korbowodu o przekroju H [1]
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Podsumowanie
Analizy wykonane w programie 

ANSYS Workbench, wykorzystując 
metodę elementów skończonych, 
umożliwiają przedstawienie wyni-
ków w postaci map przemieszczeń 
i naprężeń dla badanych elementów. 
Przyspieszają proces projektowania 
i optymalizacji.

Współczynnik bezpieczeństwa wy-
noszący 3,6 świadczy o możliwości 
zwiększenia obciążeń o 360%. Dla 
przekroju H liczba cykli bezawaryjnej 
pracy wynosi ponad 2 mld. Przelicza-
jąc liczbę cykli na przejechane kilome-
try wynika iż, na tego typu korbowo-
dzie można by przejechać ze średnią 
prędkością około 90 km/h ponad 
2 mln 200 tys. km, co jest zadowalają-

cym wynikiem dla aspektu niezawod-
ności silnika. 

Stosowany w budowie silników 
kształt korbowodu I nie jest konstruk-
cją odpowiednią. Z pewnością przy-
czyną takiego stanu rzeczy jest fakt 
przemawiający za tańszym wytwa-
rzaniem podzespołów silnikowych. 
Przekrój I jest bardzo łatwy do wyko-
nania, nie potrzeba zbyt wiele czasu 
i kosztów produkcji, a proces techno-
logiczny jest znacznie prostszy w po-
równaniu do technologii. 

Wykonanie trzonu korbowodu o tym 
przekroju i odpowiednio mniejszym 
polu przekroju, tak aby konstrukcja 
była w stanie wytrzymać określoną 
ilość cykli pracy daje możliwość uzy-
skania silnika o lepszych osiągach 

(moc i moment obrotowy). Powodu-
jąc tym samym wzrost jego sprawno-
ści przy jednoczesnym zmniejszeniu 
masy układu korbowego wirującego 
i obniżając siły bezwładności. Wno-
sząc możliwość pracy silnika przy 
wyższych obrotach nominalnych [1].
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