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Tematyka publikacji dotyczy zagadnień i badań związanych ze 
zjawiskiem strat ładunku w postaci przedmuchów gazów do skrzyni 
korbowej przez układ tłok – pierścienie – cylinder (TPC) silników 
spalinowych. Analizowany problem dotyczy oceny możliwości ruchów i 
przemieszczeń pierścieni uszczelniających, co w największym stopniu 
wpływa na wartość natężenia przedmuchów. W wyniku 
przeprowadzonych badań silników zauważono, że zjawisko 
przedmuchów zależy od wielu parametrów konstrukcyjnych, jak i 
eksploatacyjnych tłokowego silnika spaliowego. Przeprowadzony 
zakres badań potwierdził wpływ tych parametrów na ruchy pierścieni i 
na zjawisko przedmuchów. 
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Wstęp  
Rozwój konstrukcji współczesnych tłokowych silników 
spalinowych podyktowany jest podnoszeniem wymagań 
dotyczących zmiejszenia emisji spalin w gazach wylotowych 
(normy EURO) oraz zwiększenia ich trwałości i niezawodności. 
Doskonalenie ich budowy oraz zwiększanie mocy poprzez 
podwyższanie prędkości obrotowej wału korbowego silnika, a 
także poprzez wzrost średniego ciśnienia użytecznego niesie za 
sobą zwiększenie wymagań odnośnie układu tłok-pierścienie-
cylinder (TPC). Suwliwe pasowanie układu TPC musi zapewnić 
odpowiednią szczelność przy wzroście ciśnień w przestrzeni 
roboczej dla współczesnych konstrukcji silników przez 
praktycznie cały okres eksploatacji. Mimo ciężkich warunków 
pracy tego uszczelniania oraz mimo powstających zużyć na 
powierzchni gładzi cylindrowej, tłoka i pierścieni układ TPC musi 
zapewnić wymaganą szczelność w całym okresie eksploatacji. 
Oczywiście należy pamiętać, że na natężenie przedmuchów 
wpływ mają czynniki konstrukcyjne np. [1]: 
- liczba cylindrów, 
- średnica cylindra, 
- stopień sprężania, 
- kształt powierzchni roboczej tłoka, 
- skok tłoka, 
- odległość pierścieni od denka,  
- luz pierścienia w rowku,  
- luz części prowadzącej, 
- pierścienie tłokowe (liczba, rozmieszczenie, naciski), 

- kształt zamka pierścienia, 
- rodzaj zapłonu (samoczynny, iskrowy), 
- taktowość cyklu (czterosuwowy, dwusuwowy). 
Czynniki technologiczne np.: 
- dokładność kształtu i powierzchni elementów TPC, 
- odchylenia od kształtu walcowego, 
- cechy warstwy wierzchniej. 
Czynniki eksploatacyjne np.: 
- obciążenie silnika, 
- prędkość obrotowa wału korbowego (prędkość tłoka), 
- temperatura elementów TPC, 
- zużycie w układzie TPC,  
- rodzaj i jakość oleju smarującego, 
- uszkodzenia silnika (np. podkładki podgłowicowej). 
Na zjawisko przedmuchów gazów może mieć wpływ także 
sposób docierania silnika. Zauważono, że początkowy okres 
przebiegu zużycia elementów układu TPC, właśnie w okresie 
docierania silnika ma duże znaczenie dla zjawiska 
przedmuchów gazów nawet w późniejszym okresie eksploatacji. 
Ponieważ układ TPC to suwliwe pasowanie, stąd w wyniku 
pracy silnika następuje wzajemne przemieszczanie się jego 
elementów. Tłok w wyniku działania zmiennych sił oraz ze 
względu na występujący luz części prowadzącej tłoka może 
przyjmować położenia skośne względem osi cylindra i może 
przylegać jedynie jedną stroną swojej powierzchni. Także ruchy 
i przemiszczenia pierścieni tłokowych wpływa na ograniczenie 
funkcji uszczelniających złożenia TPC. Często w technice 
warsztatowej wykorzystuje się korelację pomiędzy zużyciem w 
grupie TPC, a wartością natężenia przedmuchów gazów do 
skrzyni korbowej w celu oceny stanu technicznego silnika, a w 
szczególności szczelności jego przestrzeni roboczej [5, 4]. Na 
stan techniczny silnika mogą wpływać zużycia występujące 
także w innych układach trybologicznych np. zużycie wału 
korbowego, panewek czy wtryskiwaczy [9, 10]. 
 

1. Analiza problemu badawczego 
Konstrukcja grupy TPC w znacznej mierze zależy nie tylko od 
możliwości uzyskania odpowiedniej szczelności, ale przede 
wszystkim od obciążeń cieplnych i możliwości wymiany ciepła 
od tłoka poprzez pierścienie do tulei cylindrowej. W niektórych 
rozwiązaniach tłok od wewnętrznej strony omywany jest olejem 
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smarującym w celu zmniejszenia maksymalnej temperatury. 
Generalnie zmniejszenie liczby pierścieni uszczelniających 
znajdujących się na tłoku powoduje zwiększenie sprawności 
mechanicznej silnika poprzez zmniejszenie sił tarcia. Niemniej 
wpływa to na zmniejszenie szczelności przestrzeni roboczej 
(zwiększenie natężenia przedmuchów gazów do skrzyni 
korbowej). Ważnym aspektem jest także zapewnienie 
właściwych warunków smarowania pomiędzy tłokiem a tuleją 
cylindrową oraz pomiędzy pierścieniami i cylindrem. 
Współczesne syntetyczne oleje smarujące odpowiedzialne są 
za prawidłowy rozkład ciśnienia w filmie olejowym oraz 
minimalną jego grubość zapewniającą hydrodynamiczne 
smarowanie na całej drodze tłoka. W trudnych warunkach pracy 
(duże obciążenia, temperatury) występują sytuacje, gdzie 
prędkość względna współpracujących ementów (tłoka i 
pierścieni względem powierzchni tulei cylindrowej) jest zbyt 
mała, aby mogło wystąpić tarcie płynne. Szczególnie w GMP 
(górnym martywm punkcie, ZG – zwrot głowicowy, zewnętrzny). 
Następuje wówczas przerwanie filmu olejowego i dochodzi do 
bezpośredniego kontaktu trących powierzchni. Kontaktowi 
takiemu towarzyszy mechaniczne odrywanie cząsteczek 
materiału (adhezja I i II rodzaju). Zjawisko takie może zachodzić 
nie tylko w przypadku tarcia suchego, ale również poprzez zbyt 
cienką warstwę oleju smarującego. Stykające się ze sobą 
powierzchnie tarcia pod wpływem obciążenia ulegają 
plastycznemu odkształceniu i w wyniku adhezji powstają 
wówczas mostki szczepień. Wzajemne przemieszczanie 
zgrzanych punktowo powierzchni powoduje wyrywanie 
cząsteczek metalu z głębi warstwy wierzchniej metalu o 
mniejszej wytrzymałości i przenoszenie ich na powierzchnię 
współpracującą. Zaistniałą sytuację przedstawiono na rys.1. 
 

 
Rys. 1.  Widok zużycia adhezyjnego na powierzchni tłoka 

Ubytki materiału we współpracujących częściach układu 
TPC powodują powstawanie coraz to większych wzajemnych 
luzów. Dla silników o dużych przebiegach eksploatacyjnych 
(dużych zużyciach w grupie TPC) wartość natężenia 
przedmuchów spalin do skrzyni korbowej ulega znacznemu 
zwiększeniu. Sprzyja temu zwiększona przestrzeń, przez którą 
mogą wydostawać się przedmuchiwane gazy. Zwiększone luzy 
w rowkach pierścieniowych powodują większą swobodę ruchów 
pierścieni tłokowych względem tłoka i tulei cylindrowej. 
Pierścienie wykonują przemieszczenia zarówno w kierunku 
promieniowym, jak i poosiowym. W pewnych warunkach 
powodują powstawanie drgań i występowanie tzw. zjawiska 
trzepotania pierścieni. Natępuje wtedy silna utrata szczelności. 
Pierścienie, których położenie nie jest ustalane względem tłoka 
wykonują także obrót względem tłoka i tulei cylindrowej w rowku 
pierścieniowym. W wyniku obciążeń mechanicznych i 
termicznych pierścień ulega odkształceniom, które powodują 
zmianę ułożenia pierścienia względem gładzi tulei cylindrowej. 
Wszystkie wzajemne ruchy elementów układu TPC wpływają na 
wzrost natężenia przedmuchów gazów. 

W ocenie szczelności przestrzeni nadtłokowej bardzo duże 
znaczenie ma uwzględnienie kątowych przemieszczeń tłoka i 
pierścieni tłokowych. Na rys. 2 przedstawiono kątowe 
pochylenia powierzchni pierścieni wywołane poprzecznymi 
przemieszczeniami tłoka. 

 

Rys. 2. Kąty pochylenia powierzchni pierścieni 
uszczelniających wywołane poprzecznymi przemieszczeniami 
tłoka [5] 

Wielkość osiąganego kąta pochylenia tłoka wynika z jego luzu w 
tulei cylindrowej oraz długości części prowadzącej. 
Kąt pochylenia powierzchni ślizgowej pierścienia zależy przede 
wszystkim od kinematyki sprzęgu korbowego, położenia tłoka 
względem tulei cylindrowej, położenia pierścienia względem 
tłoka, a także od odkształceń mechanicznych i cieplnych 
pierścienia. Według literatury [8], kąty pochylenia pierścienia 
uszczelniającego, wynikające z odkształceń cieplnych tulei 
cylindrowej, wynosiły maksymalnie 0,09º i były znacznie 
większe w stosunku do kątów pochylenia, wynikających z 
odkształceń mechanicznych tulei cylindrowej (maksymalnie 
0,013º). Natomiast kąty pochylenia powierzchni ślizgowej 
pierścienia względem osi tłoka, wynikające z odkształceń 
cieplnych pierścienia tłokowego, zawierały się w granicach od 
0,01º do 0,04º. Stąd wywnioskować można, że kąty pochylenia 
pierścienia wywołane odkształceniami cieplnymi tulei 
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cylindrowej są większe od kątów pochyleń, wynikających z 
odkształceń cieplnych pierścienia tłokowego. Należy także 
pamiętać, że wzajemne położenie elementów tłoka z 
pierścieniami może mieć charakter losowy. 
Na rys. 3 przedstawiono wpływ położenia i ruchów tłoka na 
zmianę przekroju zamka pierścienia, przez którą przedostają się 
przedmuchiwane gazy do skrzyni korbowej silnika. Zauważono, 
że w chwili ułożenia tłoka, gdy jedną stroną dotyka do gładzi 
cylindra, a zamek pierścienia uszczelniającego znajduje się w 
miejscu przylegania tłoka, wtedy nie występuje przedmuch 
gazów przez zamek pierścienia (rys. 3a). Natomiast, gdy 
pierścień przesunięty jest o kąt 180° od miejsca przylegania 
tłoka do gładzi cylindra, wtedy występują maksymalne 
przedmuchy przez przekrój szczeliny zamka pierścienia (A), co 
przedstawiono na rys. 3b. 
 

 
Rys. 3. Wpływ wzajemnego położenia tłoka i pierścienia w 

kierunku promieniowym na zmianę szczeliny zamka: 
a) zamek pierścienia znajduje się w miejscu przylegania tłoka 
do gładzi cylindra; b) zamek pierścienia przesunięty o kąt 180° 
od miejsca przylegania tłoka do gładzi cylindra 
A – przekrój szczeliny zamka 
 

Przedmuchiwany gaz może przepływać przez zamek 
pierścienia oraz pomiędzy pierścieniem a rowkiem 
pierścieniowym w momencie, gdy pierścień nie styka się z półką 
oraz pomiędzy pierścieniem a gładzią cylindrową. W 
rzeczywistych warunkach pracy przedmuchy mogą występować 
także przez nieszczelności pomiędzy pierścieniem a gładzią 
cylindrową na skutek jej nadmiernej owalizacji lub w czasie 
utrudnionego smarowania (zerwania filmu olejowego). Strata 
ładunku pomiędzy pierścieniem a gładzią cylindrową może 
występować w rzeczywistych warunkach w momencie 
chwilowego oderwania pierścienia od cylindra, co wynika z 
niedostatecznej sprężystości własnej pierścienia lub w czasie 
zmiany poprzecznego położenia tłoka w cylindrze, a także z 
promieniowych drgań pierścienia. 

Na rys. 4 przedstawiono zmianę szczeliny (Ap) występującej 
pomiędzy pierścieniem, a półkami pierścieniowymi tłoka w 
wyniku poosowych ruchów pierścienia przez którą może 
przedostawać się część przedmuchiwanych gazów do skrzyni 
korbowej. Wartość powierzchni szczeliny (Ap) (przedstawionej 
na rys. 4) pomiędzy pierścieniem a rowkiem pierścieniowym 
może wynosić od 0 do maksymalnie 1/2π·lp(D1-2Sp), przy 
oznaczeniach: D1 – średnica cylindra po określonym okresie 
eksploatacji, Sp – szerokość pierścienia (w kierunku 
promieniowym), lp – wartość luzu pierścienia w rowku 
pierścieniowym. Jeżeli pierścień uszczelniający dotyka górnej 
lub dolnej powierzchni rowka pierścieniowego, wtedy wartość 

szczeliny (Ap) wynosi 0 i przedmuch przez tę szczelinę nie 
występuje. Niemniej przedmuchy mogą występować przez 
nieszczelność występującą przez zamek pierścieniowy oraz 
pomiędzy powierzchnią gładzi cylindrowej a pierścieniem 
uszczelniającym. 

 
Rys. 4. Zmiana szczeliny pomiędzy pierścieniem a półkami 

rowków pierścieniowych tłoka w wyniku poosiowych 
przemieszczeń pierścienia: 
Ap – powierzchnia szczeliny, 
D1 – średnica cylindra, 
Sp – szerokość pierścienia (w kierunku promieniowym), 
lp – wartość luzu pierścienia w rowku pierścieniowym. 
 

2. Wyniki badań przedmuchów gazów 
Analizując wyniki badań przedmuchów dla niektórych 
konstrukcji silników (np. silnik SW-680, 359) w pewnym zakresie 
prędkości obrotowej może wystąpić nawet kilkukrotnie 
zwiększona wartość przedmuchiwanych gazów. Sytuację taką 
przedstawiono na rys. 5. 
 

 
Rys. 5. Charakterystyka przedmuchów w zależności od 

prędkości obrotowej silnika SW–680 [1] 
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Właśnie dla silnika SW-680 z zakresie prędkości obrotowej wału 
korbowego około 1400 do 1800 obr/min wysępuje dwukrotnie 
zwiększona wartość przedmuchów porównując do wartości dla 
prędkości obrotowej wału n=800 obr/min. Dzieje się tak ze 
względu na ruchy pierścieni właśnie w tym zakresie prędkości 
obrotowej wału korbowego. Natomiast dla silnika 359 występują 
dwa zakresy zwiększonych strat ładunku. W zakresie prędkości 
obrotowej wału od 1350 do 1650 obr/min oraz w zakresie od 
2000 do 2250 obr/min. Jak zauważono w długim okresie 
eksploatacji wartość luzu zamka pierścieniowego powiększa się 
i ma to zasadniczy wpływ na wartość przedmuchów gazów [3]. 
 

 

Rys. 6. Charakterystyka przedmuchów w zależności od 
prędkości obrotowej silnika 359 [1] 

Podsumowanie 

 Przedstawione wyniki badań przedmuchów świadczą 
o złożonym wpływie przemieszczeń zarówno tłoka, jak 
i pierścieni na zjawisko strat ładunku. 

 Ogólnie ruchy pierścieni należy rozpatrywać w dwóch 
kierunkach: przemieszczenia w kierunku 
promieniowym oraz w kierunku osi cylindra. 

 Ruchy promieniowe pierścienia wywołane są zmianą 
kształtu cylindra, po którym porusza się pierścień, 
zmianą grubości filmu olejowego oraz zmienną siłą 
docisku w wyniku przedmuchów i zmian ciśnienia w 
przestrzeni roboczej cylindra. 

 Ruchy pierścini należy rozpatrywać oddzielnie dla 
każdego cyklu roboczego silnika ze względu na 
niepowtarzalność wyników pomiarów.  

 W celu oceny ruchów pierścienia w kierunku osiowym 
należy zbadać przebieg zmian przebiegu ciśnienia w 
przestrzeni roboczej (dla konkretnego silnika), a dzięki 
temu określić zmiany siły docisku pierścienia do dolnej 
krawędzi rowka 

 

 Należy określić zmiany w grubości filmu olejowego, 
zmiany prędkości i przyspieszeń tłoka, a dzięki temu 
wyznaczyć siły bezwładności pierścienia. Właśnie 
wyznaczenie wypadkowej siły zmiennej w czasie, 
działającej na pierścień może doprowadzić do 
przedstawienia równania matematycznego 
opisującego przemieszczenia pierścienia w kierunku 
osi cylindra. 
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Analysis of the movement of the sealing rings in terms  
of preserving the tightness of the piston - ring - cylinder 

assembly  
 

The subject of the publication concerns issues and research related to 
the phenomenon of cargo losses in the form of gusts of crankcase 
gases through the piston-ring-cylinder (PRC) of internal combustion 
engines. The analyzed problem concerns the evaluation of the 
movement and displacement of the sealing rings, which has the 
greatest effect on the purge rate. As a result of engine tests, it has 
been observed that the blow-by phenomenon is influenced by many 
constructional and operational parameters of the piston-type 
combustion engine. The scope of the study confirmed the influence of 
these parameters on the ring motions and on the blow-by 
phenomenon. 

 
Key words: piston, rings, blow-by, combustion engine. 

 


