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Wpływ tolerancji wykonania elementów grupy tłokowej 
silnika spalinowego na natężenie przedmuchów spalin
Grzegorz Koszałka

Wykorzystując matematyczny model uszczelnienia pierścieniowego, przeanalizowano wpływ tolerancji wykonania tłoka, pierście-
ni tłokowych i cylindra na natężenie przedmuchów spalin w nowoczesnym silniku o zapłonie samoczynnym stosowanym do napędu 
samochodów osobowych. Wyniki symulacji wykazały, że wahania przedmuchów związane z tolerancjami mogą sięgać 40% wartości 
średniej, co jest wartością większą od wartości rzeczywistej obserwowanej w przypadku analizowanego silnika. Obserwowane podczas 
prób kontrolnych, wykonywanych na silnikach opuszczających linię technologiczną, duże wahania natężenia przedmuchów mogą więc 
być związane z niepowtarzalnością produkcji elementów układu TPC.
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Wstęp
Wyniki pomiarów natężeniu przedmu-
chów spalin wykonywanych na nowo 
wyprodukowanych silnikach wskazują 
na istnienie znacznych różnice pomiędzy 
egzemplarzami tego samego typu silni-
ka. Na rys. 1 przedstawiono histogram 
wyników pomiarów natężenia przedmu-
chów spalin wykonanych na 90 silnikach 
podczas pomiaru mocy maksymalnej 
w trakcie tzw. gorącej próby, wykony-
wanej na losowo wybranych silnikach 
opuszczających linię montażową. Normy 
zakładowe dla tego silnika podawały, że 
natężenie przedmuchów spalin nie po-
winno przekraczać wartości 50 dm3/min. 
Oznacza to, że 2% badanych silników 
nie mieściło się w przyjętym zakresie. 
Prowadzone przez producenta pomiary 
wykazały, że elementy grupy tłokowej 
wykonane były zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Nie wykryto również niepra-
widłowości montażu silnika.

W pracy podjęto próbę wyjaśnienia 
powyższego zjawiska. Wykorzystując 
matematyczny model uszczelnienia pier-
ścieniowego, przeanalizowano wpływ 
tolerancji wykonania poszczególnych 
elementów grupy tłokowej na natężenie 
przedmuchów spalin.

1. Obiekt i metoda badań
1.1. Obiekt badań
Obiektem badań był czterocylindrowy, 
turbodoładowany silnik o zapłonie sa-
moczynnym z systemem wtryskowym 
typu Common Rail stosowany w samo-
chodach osobowych. Silnik posiadał że-
liwny blok oraz typowy aluminiowy tłok 
z trzema pierścieniami żeliwnymi: pro-
stokątny pierwszy pierścień uszczelnia-
jący z baryłkową powierzchnią czołową, 

stożkowy drugi pierścień uszczelniający 
i dwuwargowym pierścieniem zgarniają-
cy ze sprężyną spiralną.

1.2. Metoda badań
Do oceny wpływu tolerancji wykonania 
elementów grupy tłokowej wykorzysta-
no matematyczny model uszczelnienia 
pierścieniowego. W modelu tym uszczel-
nienie pierścieniowe potraktowano jako 
uszczelnienie labiryntowe, składające się 
z szeregu stopni połączonych szczelinami 
dławiącymi. Stopnie labiryntu utworzone 
są przez przestrzenie między- i zapierście-
niowe, natomiast szczeliny dławiące utwo-
rzone są przez luzy w zamkach pierścieni 
tłokowych oraz szczeliny pomiędzy bocz-
nymi powierzchniami pierścieni i rowków 
pierścieniowych (rys.  2). Przy wyznacza-
niu chwilowych wartości objętości stopni 
i przekrojów szczelin uwzględnia się od-

Rys. 1. Rozkład natężenia przedmuchów spalin dla badanej próby silników

Rys. 2. Schemat uszczelnienia pierścienio-
wego silnika i odpowiadający mu labiryn-
towy model przepływu gazu
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kształcenia cieplne elementów oraz poło-
żenia pierścieni w rowkach, które w mo-
delu wyznaczane są z bilansu działających 
na nie sił. Szczegółowy opis modelu, wraz 
z charakterystyką danych wejściowych 
niezbędnych do wykonania obliczeń, za-
prezentowano w pracach [1, 2].

Badania symulacyjne wykonano dla 
danych wejściowych odpowiadających 
pracy silnika z pełnym obciążeniem 
przy znamionowej prędkości obrotowej. 
W czasie badań wariantowano wymia-
ry elementów decydujących o polach 
przekrojów zamków pierścieniowych 
w zakresie wynikającym z tolerancji ich 
wykonania. W prezentowanych wynikach 
uwzględniono wymiary, które bezpo-

średnio wpływały na przekroje szczelin 
w zamkach pierścieniowych, tj. średnica 
cylindra, średnice tłoka w sąsiedztwie 
rowków pierścieniowych oraz luzy 
w zam-kach. Wpływ tolerancji innych 
wymiarów, m.in. decydujących o luzach 
osiowych pierścieni w rowkach i obję-
tościach przestrzeni międzypierścienio-
wych, na natężenie przedmuchów był 
znacznie mniejszy w przypadku badane-
go silnika.

2. Wyniki badań
Wyniki symulacji wykazały, że największy 
wpływ na natężenie przedmuchów spalin 
ma tolerancja wykonania luzu w zamku 
pierwszego pierścienia uszczelniającego. 

Zmiana tego luzu w granicach tolerancji 
(przy niezmiennych wszystkich pozosta-
łych analizowanych wymiarach) powo-
duje niemal 25% zmiany natężenia prze-
dmuchów, w stosunku do natężenia przy 
luzie ze środka pola tolerancji. Wpływ to-
lerancji wykonania drugiego pierścienia 
uszczelniającego jest znacznie mniejszy 
– zmiany natężenia przedmuchów spa-
lin o ok 1%. Wpływ tolerancji wykonania 
pierścienia zgarniającego można uznać 
za pomijalny (rys. 3b).

Zmiana średnicy cylindra w grani-
cach tolerancji, przy średnich wymia-
rach pierścieni i tłoka, powoduje wzrost/
spadek przedmuchów o niecałe 10%. 
Równoczesne zwiększenie/zmniejszenie 

Rys. 3. Wpływ tolerancji wykonania cylindra, pierścieni i tłoka w granicach tolerancji (a) oraz poszczególnych pierścieni na natężenie 
przedmuchów spalin (b)
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Rys. 4. Wpływ wymiarów cylindra, pierścieni i tłoka w granicach tolerancji na natężenie przedmuchów spalin
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wszystkich średnic tłoka decydujących 
o przekroju zamków wszystkich trzech 
pierścieni powoduje niemal 5% zmiany 
natężenia przedmuchów (rys. 3a). 

Równoczesny wpływ wymiarów 
wszystkich elementów tworzących 
uszczelnienie pierścieniowe (wybrane 
kombinacje) przedstawiono na rys.  4. 
Przy kombinacji wymiarów najmniej ko-
rzystnej w granicach tolerancji, natężenie 
przedmuchów spalin wzrosło o niemal 
40%, natomiast przy najbardziej korzyst-
nej – zmniejszyło się o ponad 35%, w sto-
sunku do wartości wyjściowej uzyskanej 
dla wymiarów ze środków pól tolerancji.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania symulacyj-
ne wykazały, że zmiany wymiarów 
elementów tworzących uszczelnienie 

pierścieniowe w granicach tolerancji 
wykonania mogą powodować wahania 
natężenia przedmuchów spalin sięgają-
ce 40% wartości występującej przy wy-
miarach ze środków pól tolerancji. Przy 
czym największy wpływ z wszystkich 
analizowanych wymiarów ma tolerancja 
luzu w zamku pierwszego pierścienia 
uszczelniającego. Pomiary prowadzone 
na nowo wyprodukowanych silnikach 
wskazują, że wartości natężenia prze-
dmuchów wahają się wokół wartości 
średniej do 30%. Oznacza to, że obser-
wowane w zakładzie produkcyjnym wa-
hania natężenia przedmuchów mogą 
być spowodowane odchyłkami wymia-
rów elementów układu TPC w granicach 
tolerancji. 

Przeprowadzone analizy wykazały 
również, że przyjęte przez producenta 

analizowanego silników wartości do-
puszczalne mogą być przekroczone, 
nawet jeśli silnik wykonany jest z ele-
mentów spełniających określone przez 
producenta wymagania dotyczące wy-
miarów. A więc przyjęte wartości do-
puszczalne są zbyt rygorystyczne.
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The infl uence of tolerances of piston group elements on blow-by in combustion engine

Paper discussed the infl uence of production tolerances of the piston, piston rings and cylinder on the on the blow-by rate in a modern car 
diesel engine. The study were carried using a mathematical model of a ring pack. The results showed that the blow-by variations related to the 
said tolerances may reach 40% of the average value, which is a greater value than the actual variations observed in the case of the analysed 
engine. Signifi cant blow-by variations observed in newly manufactured engines might thus be related to the non-reproducibility of produc-
tion of the piston assembly elements.

Keywords: piston packing, mathematical model, reproducibility of production, production quality.


