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W artykule przedstawiono niektóre techniczne aspekty pracy 
rzeczoznawcy samochodowego związane z identyfikacją uszkodzeń 
silników samochodowych. W skład artykułu wchodzą zdjęcia, które 
ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie. 
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Wstęp 
Proces zużywania poszczególnych zespołów pojazdów [2,6,7] 
jest procesem występującym obiektywnie i nie można go 
uniknąć, jedynie można go spowolnić bądź przyśpieszyć. 

Zużywaniem nazywamy proces stopniowego niszczenia 
części pod wpływem czynników fizykochemicznych działających 
przez cały okres użytkowania części. 

Zużywanie zespołów, części pojazdów mechanicznych 
występuje w procesie normalnej eksploatacji [4] i jest zjawiskiem 
nieuniknionym. Występuje ono w czasie transportu, 
magazynowania [12] i użytkowania pojazdów mechanicznych. 
Zużywanie eksploatacyjne narasta stopniowo z intensywnością 
zależną od rodzaju zużycia, czynników powodujących zużycie 
oraz rodzaju i natężenia wymuszeń. 

Wielkość zużycia części zależna jest od czasu eksploatacji 
lub przebiegu pojazdów. Intensywność zużywania w 
poszczególnych okresach eksploatacji nie jest jednakowa. 
Ilustrację przebiegu zużycia części, wraz z interpretacją 
graficzną przedstawiono na rys. 1 [1]. 

Uszkodzenie podzespołów, części samochodów różni się od 
zużycia tym, że w przypadku uszkodzenia część całkowicie traci 
przydatność do dalszej eksploatacji. Uszkodzenie następuje 
nagle, najczęściej w wyniku oddziaływań na nią czynników 
mechanicznych. 

Uogólniając uszkodzenie jest jednym z istotnych zdarzeń 
technicznych występujących w procesie eksploatacji, 
determinującym jego niezawodność i efektywność 
wykorzystania, cykli obsług technicznych i napraw, a także 
zakres weryfikacji i diagnostyki technicznej [11]. 

Uszkodzenie samochodu/maszyny można zdefiniować jako 
zdarzenie techniczne polegające na przejściu (zespołu, 
podzespołu, części) ze stanu zdatności do stanu niezdatności. 

Przez stan zdatności rozumie się taki stan samochodu, 
maszyny, w którym spełnia on wyznaczone przeznaczenie i 
zachowuje parametry techniczne określone w dokumentacji 
technicznej (eksploatacyjnej). 

Natomiast przez stan niezdatności rozumie się stan 
samochodu, maszyny, w którym nie spełnia on nawet jednego z 
wymagań, określonych w dokumentacji techniczno-
eksploatacyjnej np. nie zachowania warunków technicznych 
zilustrowanych na rys. 2 [1]. 
 

 
Rys. 1. Zależność zużycia współpracujących części  
od przebiegu samochodu 

 
Rys. 2 Tarcie płynne: a) schemat, b) schemat położenia wałka 
w łożysku (wykres ciśnień smaru w klinie smarowym) 

Uszkodzenia w czasie eksploatacji samochodów/maszyn 
mogą zachodzić [3,4,6,7]:  
 wskutek powolnych, nieodwracalnych procesów 

starzeniowych i zużyciowych, zachodzących w 
samochodzie/maszynie,  

 w wyniku pojawienia się procesów odwracalnych o różnej 
intensywności przebiegu, wywołanych np. przez czasowe 
przekroczenia dopuszczalnych wartości jednego lub więcej 
czynników wymuszających,  

 w sposób nieregularny, objawiający się nieciągłym 
przejściem jednego lub więcej parametrów poza granice 
przyjęte za dopuszczalne dla danego samochodu/maszyny. 
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Najczęstszymi przyczynami powstawania uszkodzeń w 
samochodach/maszynach są poniższe:  
 konstrukcyjne – uszkodzenia powstałe wskutek błędów 

projektowania i konstruowania obiektu, najczęściej przy nie 
uwzględnieniu obciążeń ekstremalnych, tzn. wartości, które 
w istotny sposób przekraczają obciążenia nominalne 
prowadząc wprost do uszkodzeń,  

 produkcyjne (technologiczne) – uszkodzenia powstałe 
wskutek błędów i niedokładności procesów 
technologicznych (brak tolerancji wymiarów, gładkości 
powierzchni, obróbki termicznej, itp.) lub wad materiałów 
elementów,  

 eksploatacyjne – uszkodzenia powstałe w wyniku nie 
przestrzegania obowiązujących zasad eksploatacji lub na 
skutek oddziaływań czynników zewnętrznych nie 
przewidzianych dla warunków eksploatacji 
samochodu/maszyny, co prowadzi do przedwczesnego 
zużycia i osiągnięcia stanu granicznego;  

 starzeniowe – zawsze towarzyszące eksploatacji 
samochodów/maszyn i będące rezultatem nieodwracalnych 
zmian, prowadzących do pogorszenia wytrzymałości i 
zdolności współdziałania poszczególnych zespołów, 
układów części,  

 zmęczeniowe, zdarzenia powstające wskutek określonego 
procesu powstawania uszkodzeń, polegającego na 
stopniowej utracie własności fizycznych zespołów, części 
samochodu/maszyny spowodowanych przez oddziaływania 
cykliczne związane z eksploatacją samochodu/maszyny 
(np. obciążenie), 

 starzeniowe, zdarzenia powstające wskutek określonego 
procesu powstawania uszkodzeń, polegającego na 
stopniowej utracie własności fizycznych zespołu, części 
samochodu/maszyny wskutek oddziaływania czynników 
zewnętrznych otoczenia maszyny oraz zmian zachodzących 
w materiale jej elementu, 

 zużyciowe cierne, zdarzenia powstające wskutek 
oddziaływania określonego procesu powstawania 
uszkodzeń, któremu towarzyszy stopniowa zmiana 
własności warstwy w zespołach, częściach 
samochodu/maszyny ze względu na siły tarcia. 
Stan techniczny samochodu/maszyny określony jest jako 

zbiór wartości parametrów stanu w chwili badania 
samochodu/maszyny, przy czym formułuje się dla nich pewne 
warunki (parametry stanu powinny być niezależne i zupełne).  

Stan samochodu, maszyny może być określany 
bezpośrednio na podstawie badań ich zespołów, części i/lub 
badań śladów współpracy tych elementów.  

Wymaga to jednak demontażu samochodu/maszyny oraz 
przygotowanie zespołów, części do badań, co często powoduje 
zmianę warunków ich współdziałania.  

Inny wariant bezpośredniej oceny stanu technicznego 
samochodu, maszyny polega na wykorzystaniu arbitralnych 
opinii np. rzeczoznawców samochodowych [9], co wiąże się z 
pewnymi trudnościami jednoznaczności w sposobach 
wyznaczania tych opinii 

Każde urządzenie techniczne posiada określoną trwałość i 
zdolność do wykonywania powierzonego mu zadania, w tym 
również silnik spalinowy stanowiący główny zespół 
samochodu/maszyny. Elementy silnika podczas pracy ulegają 
destrukcyjnemu oddziaływaniu otoczenia, na które składają się:  
 proces roboczy, 
 środowisko, 
 oddziaływanie elementów współpracujących.  

W artykule przedstawiono problematykę powstawania i 
prezentację wybranych przykładów zużycia awaryjnego 
trakcyjnych silników o zapłonie samoczynnym i benzynowym.  

Z przełomem zmęczeniowym mamy do czynienia wtedy, 
gdy wartość naprężeń w elemencie jest niższa od jego 

wytrzymałości, lecz działają one w sposób zmienny w czasie, co 
w niektórych sytuacjach może doprowadzić do zainicjowania 
pęknięcia, które rozwijając się prowadzi do obniżenia 
wytrzymałości, a w konsekwencji do uszkodzenia. 

W Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki 
Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie-Oddział w 
Koszalinie, Politechnice Koszalińskiej-Wydział Mechaniczny 
oraz Uniwerytecie Szczecińskim prowadzone są analizy 
literatury, badania naukowe i eksperymentalne, których wyniki 
zamieszczono w pracach publikowanych na Słupskim Forum 
Motoryzacji [13-34]. 

 

1. Oceny techniczne określające zużycie, uszkodzenia 
i wady utajone w silnikach spalinowych 
Ocenę techniczną [5,9,10] poszczególnych części silnika 
rozpoczyna się od oględzin zewnętrznych w celu stwierdzenia, 
czy dana część nie ma wyraźnych uszkodzeń np. pęknięcia, 
wykruszenia materiału, skrzywienia, śladów termicznych, 
oddziaływania korozji [8].  

Po stwierdzeniu tego typu uszkodzeń trzeba podjąć decyzję, 
czy uszkodzenia kwalifikują części do złomowania, czy można 
je usunąć przez naprawę. W tym drugim przypadku, podobnie 
jak w przypadku, gdy oględziny zewnętrzne nie wykazały 
żadnych uszkodzeń, część podlega dalszemu sprawdzeniu z 
użyciem urządzeń pomiarowych. 

 

2. Podstawowy zakres oceny stanu technicznego 
silnika 
Ocena stanu technicznego silnika polega na porównaniu jego 
aktualnego stanu z warunkami technicznymi zawartymi w 
dokumentacji technicznej. W warunkach tych są podane są 
m.in.: wymiary, dopuszczalne luzy, które należy sprawdzić, 
potrzebne do tego przyrządy pomiarowe i sprawdziany oraz 
wskazówki dotyczące dalszego postępowania, zależnie od 
stwierdzonego stopnia zużycia (uszkodzenia) [2,9,10].  

Weryfikację kadłuba rozpoczynają oględziny zewnętrzne. W 
ten sposób można wykryć jedynie uszkodzenia o charakterze 
awaryjnym, np. wyraźne pęknięcia lub wyłamanie ścianki. 
Niewidoczne pęknięcia można wykryć na podstawie prób 
szczelności. W tym celu uszczelnia się przestrzeń wodną i 
doprowadza do niej przez jedyny pozostawiony otwór wodę pod 
ciśnieniem 0,3÷0,4 MPa na stanowisku wyposażonym w 
przystosowane do naprawianych silników systemy 
uszczelniające. 

Następnie sprawdza się zużycie oraz ewentualne 
odkształcenia powierzchni roboczych kadłuba. W pierwszej 
kolejności określa się stopień zużycia gładzi cylindrowych. Służą 
do tego celu średnicówki z czujnikami zegarowymi.  

Średnicówkę nastawia się na wymiar nominalny i za 
pomocą czujnika mierzy się odchyłki średnicy cylindra. Średnice 
cylindra sprawdza się co najmniej na trzech wysokościach – w 
dwóch prostopadłych kierunkach na każdym poziomie. 
Szczególna uwagę zwraca się na średnice cylindra na 
wysokości odpowiadającej położeń pierwszego (od strony 
denka tłoka) pierścienia uszczelniającego, gdy tłok znajduje się 
w GMP. Na tym poziomie zużycie jest największe i ma 
decydujący wpływ na ocenę stanu silnika. Odkształcenie 
płaszczyzny pod głowicowej kadłuba sprawdza się przykładając 
do niej płytę lub szeroki liniał traserski. 

Badania weryfikacyjne głowicy mają analogiczny przebieg 
jak przy badaniach kadłuba silnika. 

Tłoki i pierścienie tłokowe podczas napraw głównych 
wymienia się na nowe i dlatego nie podlegają one weryfikacji. W 
wyjątkowych przypadkach gdy brak jest części zamiennych, 
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można tłok skierować do naprawy. W normalnych warunkach 
naprawy tłoków są nieopłacalne. 

Weryfikacja wału korbowego, oprócz gładzi zewnętrznych, 
obejmuje sprawdzenie prostoliniowości oraz wymiarów czopów 
głównych i korbowych. Ewentualne niewidoczne gołym okiem 
pęknięcia o charakterze zmęczeniowym wykrywa się za pomocą 
defektoskopu. Najczęściej rzeczoznawcy powierzchnie wału 
weryfikują uzywając szkła powiększającego z odpowiednio 
silnym oświetleniem. 

Prostolinijność sprawdza się umieszczając wał w pryzmach 
na stanowisku z dostawionymi czujnikami zegarowymi. Średnicę 
czopów głównych i korbowych mierzy się mikrometrem. 
Średnice mierzy się co najmniej czterokrotnie, w dwóch 
prostopadłych do siebie płaszczyznach, w celu określenia 
maksymalnego zużycia czopa, jego stożkowości oraz 
owalności. 

Weryfikacja wałka rozrządu obejmuje sprawdzenie jego 
prostoliniowości, oraz sprawdzenie bicia czopów i części 
cylindrycznej krzywek.  

Najczęściej bicie sprawdza się za pomocą czujników 
zegarowych przystosowanych do wałka umieszczonego w 
pryzmach ustawionych na płaskiej płycie. Ponadto sprawdza się 
zużycie powierzchni krzywek oraz mierzy się mikrometrem 
średnice czopów wałka. 
 
3. Analizy uszkodzeń silników – wybrane aspekty 
W przypadku sporządzania oceny/opinii technicznej [5,9,10] 
wynikającej ze zużycia samochodu/ zespołu/ podzespołu, a 
zwłaszcza po jego awarii istotne jest, aby rzeczoznawca 
(najlepiej ze zleceniodawcą, lub jego przedstawicielem) był 
obecny podczas procesu demontażu uszkodzonego zespołu, 
podzespołu lub pojazdu i potrafił bardzo uważnie obserwować i 
analizować taki proces, ponieważ po jego zakończeniu stan 
pierwotny nie będzie możliwy do odtworzenia. 

W związku z tym, zanim przystąpi się do demontażu 
podzespołu/zespołu/pojazdu należy zastanowić się jaki jest 
faktyczny zakres uszkodzeń, oraz jakie mogą być 
prawdopodobne przyczyny awarii tzn. wskazane jest 
każdorazowo opracowanie tzw. wstępnego modelu myślowego 
do oceny/opinii przez rzeczoznawcę. 

Jest to bardzo trudne zadanie i wymaga od rzeczoznawcy 
znacznego doświadczenia zawodowego w celu sformułowania 
obiektywnej i jasnej konkluzji końcowej zapisanej w opinii 
technicznej. 

Z praktyki rzeczoznawczej wynika, że najczęstszymi 
przyczynami awarii w/w elementów są błędy popełnione 
podczas ich naprawy lub błędy eksploatacyjne. Dlatego należy 
uważnie wysłuchać przebiegu powstania awarii podawanego 
przez użytkownika (warsztat/serwis), a w szczególności 
informacji o dokonywanych naprawach i przeglądach 
technicznych, oraz zweryfikować dokumentację eksploatacyjną 
posiadaną przez zleceniodawcę. 

Doświadczenie wskazuje, że okoliczności powstania awarii/ 
uszkodzeń podawane przez uczestników są mało wiarygodne. 
Odnosi się to w szczególności do podawanego odstępu czasu 
lub przebiegu pomiędzy objawami o nieprawidłowym działaniu 
zespołu/podzespołu lub pojazdu a chwili powstania awaryjnego 
uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację. Podobne 
trudności w identyfikacji przyczyn awarii występują po naprawie 
w warsztacie/serwisie lub niekiedy po naprawie przez samego 
użytkownika. 

W przypadku stwierdzenia, że awaria została spowodowana 

wadą materiałową lub technologiczną nie należy starać się 
określić, na czym polegała ta wada, ponieważ w warunkach 
działania rzeczoznawcy takie 100% stwierdzenie jest mało kiedy 
możliwe, a zawsze wiązałoby się z koniecznością dokonania 
kosztownych specjalistycznych badań laboratoryjnych, lub 
skomplikowanych pomiarów. Takie badania mogą być podjęte 
jedynie w sytuacji, gdy zleceniodawca ich zażąda i gotów jest 
pokryć ich koszty ponosząc ryzyko, iż ich wyniki mogą nie dać 
jednoznacznej odpowiedzi. 

W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady 
uszkodzeń silników spalinowych o zapłonie samoczynnym i 
gaźnikowym. 
 

 
Rys. 3. Przytarcie zaworu w prowadnicy głowicy 
 

 
Rys. 4. Uszkodzenia denka tłoka 
 

Przykład przytarcia zaworu w prowadnicy głowicy silnika 
wysokoprężnego typu S-359 przedstawiono na rys. 3 [1]. 
Powyższa niesprawność spowodowała dalszą awarię poprzez 
uderzenia przycierającego się zaworu w tłok i na wskutek 
uderzeń jego deformację rys. 4 [1]. 
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Rys. 5. Pęknięty pasek rozrządu 
 

 
Rys .6. Pęknięty blok silnika 
 

W badanym silniku wysokoprężnym typu 4 CTi90, po 
demontażu pokrywy zaworów stwierdzono uszkodzenie w 
postaci popękanych dźwigienek zaworowych – rys. 5 [1]. Po 
demontażu chłodnicy i obudowy układu rozrządu stwierdzono, 
że powyższą awarię spowodowało pęknięcie paska zębatego 
rozrządu silnika. 

Po zweryfikowaniu faktycznego przebiegu pojazdu, oraz po 
porównaniu danych z zaleceniami producenta w zakresie jego 
wymiany stwierdzono fakt braku wymiany paska i przekroczenie 
przez pojazd określonego przez producenta przebiegu w 
kilometrach.  

Nadal spotyka się niejako klasyczne uszkodzenie bloku 
silnika w postaci jego nieregularnego popękania, przykład tak 
uszkodzonego bloku silnika typu S-312 przestawiono na rys. 6 
[1]. Po demontażu osprzętu i dokładnych oględzinach 
stwierdzono zbyt rozległe uszkodzenie bloku kwalifikujące go 
jednoznacznie do ze złomowania.  

Analiza i pomiary gęstościomierzem płynu chłodzącego 
wskazały na znaczne rozcieńczenie go wodą, co spowodowało 
jego zamarznięcie w układzie chłodzenia i rozsadzenie bloku od 
wewnątrz. 

Następny przykład dotyczy silnika wysokoprężnego typu 4 
CTi90 autorzy przedstawili typową i stosunkowo często 
spotykaną niesprawność w eksploatacji pojazdów tj. 
uszkodzenie, lub zużycie uszczelki podgłowicowej.  

Na rys. 7 [1] poniżej głowicy silnika na stole montażowym 
widać uszczelkę podgłowicową, która uległa uszkodzeniu i 
straciła możliwość uszczelnienia jednego z cylindrów i dalszym 
następstwem było przedostawanie się płynu chłodzącego do 
układu olejenia.  

 

 
Rys. 7. Wypalona uszczelka podgłowicowa 
 

 
Rys. 8. Zniszczone półpanewki korbowodowe 
 

Z kolei na rys. 8 [1] zilustrowano przykład tzw. zatarcia 
półpanewek (a w zasadzie całkowitego zniszczenia kompozycji 
półpanewek korbowodowych) silnika typu S-359. Po 
szczegółowej weryfikacji m.in. i oleju silnikowego okazało się, że 
przyczyną było przytykanie się magistrali olejowej wywołane 
znacznym przekroczeniem okresu wymiany oleju tj. nie 
wykonania pełnego zakresu obsługi okresowej typu OO-2. 

Badany wał silnika typu 5D20B-300 z transportera 
gąsienicowego pokazano na rys. 9 [1]. Po zdemontowaniu 
jednej z głowic stwierdzono uszkodzenie w postaci głębokiego i 
nieregularnego zatarcia czopa korbowego jednego z cylindrów, 
Badany struktura czopa posiadała również ślady oddziaływania 
termicznego, w postaci zgrzania i wyrwania cząstek połączeń 
pary kinematycznej czop – półpanewki - rys. 10 [1]. 

Przykład, wybrany z własnej praktyki rzeczoznawczej a 
pokazany na rys. 11-12 został opisany następująca konkluzją w 
opinii – Przyczyna awarii i zniszczenia silnika typu S-322 
wywołana została urwaniem się korbowodu i mogła nastąpić w 
wyniku niezabezpieczenia nakrętek łba korbowodu, lub 
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niewłaściwej reakcji użytkownika po wystąpieniu (najczęściej 
dobrze słyszalnych) w początkowej fazie awarii tzw. stuków, 
pukania.  

 

 
Rys. 9. Zniszczony czop wału korbowego 
 

 
Rys. 10. Widok czopa 
 

Na rys. 11 [1] pokazano przełom zmęczeniowy śruby 
korbowodu której pęknięcie, oraz brak reakcji przez użytkownika 
spowodował, (na zasadzie ciągu następujących po sobie 
zdarzeń), poprzez uderzenia poluzowanej stopy korbowodu 
uszkodzenie mechaniczno-ścierne grubościennych półpanewek, 
zatarcie i zniekształcenie profilu czopa wału i wybicie bloku 
silnika - rys. 12 [1]  

Innym spotykanym rodzajem uszkodzeń wałów korbowych 
są pęknięcia wraz z urwaniem czopów. Na rys. 13 [1] widać 
wyraźne pęknięcie zmęczeniowe śrub mocujących jedną z 
przeciwwag wału, której pęknięcie i odłączenie w czasie pracy 
silnika, spowodowało pęknięcie i obustronne wyrwanie czopa 
korbowodowego wału – rys. 14 [1] i całkowite jego zniszczenie, 
oraz naruszenie tulei cylindrowych w bloku. 

 

 
Rys. 11. Urwane śruby korbowodowe 
 

 
Rys. 12. Uszkodzony blok silnika i wał korbowy 
 

 
Rys. 13. Widok uszkodzeń śrub przeciwwagi 
 

Całkowite zniszczenie silnika nastąpiło w wyniku 
niewłaściwej reakcji użytkownika, który kontynuował jazdę 
praktycznie do zatrzymania pojazdu. 
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Rys. 14. Widok przełomu wału korbowego 
 
3.1 Uszkodzenia w silniku gaźnikowym 
W badanym silniku gaźnikowym typu Ził 130, po demontażu 
głowic stwierdzono uszkodzenie w postaci popękanej 
obwodowo w części górnej tulei cylindrowej – rys. 15 [1], 
natomiast w jej części dolnej pęknięcia promieniowe. Powyższa 
awaria spowodowała uszkodzenie bloku pod tuleją – rys. 16 [1] i 
przedostanie się cieczy chłodzącej do układu smarowania, 
uszkodzenie tłoka i pierścieni. 
 

 
Rys. 15. Pęknięcie tulei cylindrowej zakleszczenie tłoka 
 

 
Rys. 16. Uszkodzenie bloku pod tuleją 

 

Podsumowanie 
Problematyka przedstawiona w artykule stanowi studium kilku 
przypadków uszkodzeń silników spalinowych – wybranych z 
praktyki zawodowej jednego z autorów.  

Przeprowadzone badania i oględziny uszkodzonych silników 
o zapłonie samoczynnym i gaźnikowym niekiedy (mimo 
znacznego doświadczenia zawodowego rzeczoznawcy 
samochodowego) niekiedy  nie  pozwalają na jednoznaczne 
określenie przyczyn ich awarii, lub zniszczenia. Najczęściej z 
przeprowadzonych analiz  wynika, że powstałe uszkodzenia i 
przełomy badanych wałów korbowych posiadają charakter 
zmęczeniowy. Bardziej precyzyjne wnioskowanie w kwestii 
przyczyn uszkodzenia wałów korbowych wymaga 
wcześniejszego przeprowadzenia badań mikroskopowych. 

Uszkodzenie wału może być  stosunkowo często  wynikiem 
niewłaściwej eksploatacji lub wcześniejszego uszkodzenia innej 
części. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 
zmęczeniowego pękania elementy projektuje się tak, aby 
uniknąć karbów geometrycznych i strukturalnych w 
niebezpiecznych strefach, a także poddaje się dodatkowym 
operacjom, np. szlifowanie, kulowanie, dogniatanie, hartowanie 
powierzchniowe czy specjalna obróbka chemiczna. 

Awarii silnika najczęściej nie można oceniać technicznie w 
sposób indywidualny, często ma ona związek z innym 
wcześniejszym uszkodzeniem np.  w układzie korbowo-
tłokowym,  po uderzeniu tłoków o grzybki zaworów,  po urwaniu 
paska napędu rozrządu, czy nie zachowaniu  warunków tarcia 
płynnego. 

Jakość wytwarzanych części silnikowych można polepszyć 
stosując nowoczesne metody obróbki takie jak nagniatanie 
ślizgowe [34-37], wytłaczanie [38-40], walcowanie gwintów [41-
56], nagniatanie umacniające [88-93], świadome kształtowanie 
warstwy wierzchniej [97-112], kulowanie [113-115] oraz 
nowoczesne metody modelowania procesów obróbki [57-87, 94-
96].  
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Damage to car engines – chosen aspects of identification  
 

The following article presents chosen technical aspects of a motor 
vehicle surveyor regarding the identification of car engine damage. The 
article encompasses figures which graphically illustrate the presented 
issue. 
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