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Analiza przyczyn awarii silników 
spalinowych w czasie krótkotrwałej 
eksploatacji

W artykule przedstawiono analizę głównych przyczyn powstawania awarii silników trakcyjnych i sta-
cjonarnych, po przeprowadzeniu w nich napraw głównych na przykładzie obiektów rzeczywistych, któ-
re po przeprowadzeniu napraw głównych uległy uszkodzeniu. W artykule przedstawiono metodykę 
ustalania przyczyn awarii silników spalinowych na przykładzie silnika stacjonarnego Deutz.
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Wstęp
W artykule przedstawiono analizę głównych 

przyczyn powstawania awarii silników trakcyj-
nych i stacjonarnych, stosowanych w maszynach 
i urządzeniach roboczych, po przeprowadzeniu 
w nich napraw głównych zespołów, oraz meto-
dykę ustalania przyczyn awarii silników spalino-
wych. Opisano przyczyny i skutki niewłaściwie, 
nietechnologicznie wykonanych napraw oraz nie-
prawidłowego użytkowania silników po wykonaniu 
naprawy. Ponadto przedstawiono szczegółowo 
analizę przyczyn awarii silnika stacjonarnego pra-
cującego specyfi cznych warunkach. Metody usta-
lania przyczyn awarii silników można podzielić na 
bezprzyrządowe (eksperckie) oraz metody wyko-
rzystujące uniwersalne i specjalistyczne przyrzą-
dy diagnostyczne. Metody eksperckie polegają na 
wykorzystaniu doświadczenia zawodowego czło-
wieka- eksperta do stwierdzenia nieprawidłowości 
w pracy lub przyczyn niemożności uruchomienia 
silnika. Ekspert bez pomiarów diagnostycznych 
wykorzystując jedynie własne zmysły dokonuje 
oceny stanu technicznego lub zakresu uszkodzeń 
silnika oględziny. Ocena ekspercka jest często tyl-
ko początkiem dalszych badań diagnostycznych.

1. Metody diagnozowania tłokowych 
silników spalinowych

Do oceny stanu technicznego rozpatrywane-
go obiektu technicznego służą metody badań 
diagnostycznych. Metody te można zdefi niować 
następująco: 
 – diagnostyka funkcjonalna, obejmująca metody 
analizy procesów roboczych i energetycznych 
silnika oraz parametrów termodynamicznych, 
zawierające sygnały związane z działaniem sil-
nika oraz ich miary (ciśnienie sprężania powie-

trza, maksymalne ciśnienie spalania, prędkość 
i moment obrotowy wału korbowego, moc efek-
tywna, jednostkowe zużycie paliwa); 

 – diagnostyka wibroakustyczna, pozwalająca  na 
analizę procesów towarzyszących procesowi 
roboczemu, obejmująca między innymi analizę 
przebiegu sygnału drganiowego i akustycznego 
oraz ich miar w funkcji czasu  i częstotliwości; 

 – diagnostyka zużyciowa, obejmująca metody 
analizy procesów towarzyszących procesowi 
roboczemu, polega na analizie produktów zuży-
cia (intensywność, wielkość, kształt i kolor) i wy-
dzielania (temperatura elementów silnika, skład 
spalin – stężenie i zawartość cząstek stałych 
– poziom koncentracji) oraz na bezpośrednim 
pomiarze geometrii i położenia.
W przypadku awarii silnika, gdy nie jest możliwe 

jego uruchomienie, podstawowymi metodami dia-
gnozowania są szczegółowe oględziny i badania 
uszkodzonych podzespołów oraz układów mają-
cych wpływ na działanie uszkodzonych elementów.

2. Diagnozowanie awaryjnie 
uszkodzonego silnika spalinowego

Diagnozowanie i demontaż uszkodzonego silni-
ka powinny być poprzedzone rozmową z użytkow-
nikiem w celu identyfi kacji warunków pracy silnika 
bezpośrednio przed awarią. Wskazane jest też 
szczegółowe ustalenie zakresu i metody przepro-
wadzenia wcześniejszej naprawy lub obsługi. Za-
nim zostanie przeprowadzony demontaż należy 
przeprowadzić szczegółowe oględziny całego sil-
nika celem ustalenia kompletności i poprawności 
montażu po wcześniejszej naprawie. Generalnie 
proces demontażu silnika powinien być prowa-
dzony zgodnie z właściwą dla niego technologią. 
Podczas demontażu należy ustalić zależności 
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w łańcuchu połączeń kinematycznych elementów, 
poprawność ich montażu, warunki współpracy i 
działania. Nie wykonanie tych czynności często 
skutkuje brakiem możliwości ustalenia przyczyn 
awarii, gdyż po demontażu i rozłączeniu więzów 
kinematycznych pomiędzy elementami, zostaje 
utracona możliwość ustalenia ich rzeczywistego 
położenia i warunków współpracy. W konkretnych 
przypadkach kolejność demontażu elementów 
musi być ustalana indywidualnie w zależności od 
rodzaju uszkodzeń i powinna być poprzedzana 
weryfi kacją wcześniej zdemontowanych części. 
Przykładowa kolejność czynności przed i w trakcie 
demontażu silnika została przedstawiona poniżej:
 – sprawdzenie stanu i poziomu oleju silnikowego.
 – sprawdzenie stanu i gęstość płynu chłodzącego.
 – sprawdzenie parametrów regulacyjnych (jeżeli 
jest możliwe, lub wymaga tego zakres uszko-
dzeń – układy: rozrządu, zapłonowy, wtryskowy, 
sterowania pracą silnika, OBD,...). 

 – obserwacje i sprawdzenie momentów dokręce-
nia połączeń gwintowych.

 – obserwacja elementów ulegających uszkodze-
niu podczas demontażu (uszczelki, o-ringi itp.).

 – obserwacja elementów uszkodzonych i określe-
nie czy nie występują przełomy, ubytki, pęknię-
cia, ślady zużycia lub inne efekty awarii.
W wyniku powyższych czynności powinno być 

możliwym ustalenie przyczyn zaistnienia awarii 
i udzielenie odpowiedzi na podstawowe zagadnie-
nia tj.:
 – określenie uszkodzenia pierwotnego,
 – ustalenie zakresu powstałych uszkodzeń 
wtórnych,

 – sprawdzenie czy wszystkie stwierdzone uszko-
dzenia dają się wytłumaczyć przyjętym przebie-
giem awarii, 

 – czy użytkownik miał możliwość uniknięcia awarii 
lub ograniczenia jej skutków,

 – czy wykonujący naprawę dokonał prawidłowej 
weryfi kacji części,

 – czy naprawa została wykonana zgodnie z prze-
widywana technologią.
W przypadku braku logicznego wytłumacze-

nia niektórych uszkodzeń koniecznym może 
być przeprowadzenie analizy możliwości innego 
przebiegu awarii i przeprowadzenia dodatkowych 
badań elementów uszkodzonych lub elementów 
układów mających wpływ na ich pracę .Przykłady 
awarii wynikających z nieprawidłowo wykonywa-
nych napraw przedstawiono na rysunkach 1-9.

3. Przykład analizy uszkodzeń w celu 
ustalenia przyczyn awarii silnika

Przykładowy tok postępowania podczas ustala-
nia przyczyn i mechanizmu powstania uszkodzeń 
awaryjnych silnika przedstawiono poniżej na przy-
kładzie silnika spalinowego Deutz BF6M1015. 

Rys. 2. Naprawa elementów silnika metodami nie-
zgodnymi z technologią napraw oraz z wykorzysta-
niem “materiałów zastępczych”

 

 
 

Rys. 3. Uszkodzenia elementów silnika spalinowego 
4C90 produkcji WSW Andoria w wyniku nieprawidło-
wej regeneracji głowicy cylindrowej (zbyt duża głębo-
kość frezowania)

 

Rys. 1. Uszkodzenia elementów układu rozrządu 
silnika spalinowego Renault w wyniku zastosowania 
zamiennika pompy cieczy chłodzącej
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Rys. 4. Uszkodzenie elementów silnika Alfa 2,0 w wy-
niku uszkodzenia elementów ustalających “blokad” 
wałków rozrządu i wynikającego z tego nieprawidło-
wego ustawienia rozrządu

 

Rys. 5. Uszkodzenia elementów silnika spalinowego 
GUASCOR w wyniku zastosowania, niezgodnie z tech-
nologią napraw, używanych śrub korbowodowych

 

Rys. 8. Uszkodzenia elementów 
silnika spalinowego Volvo w wyni-
ku nie wymienienia śrub korbowo-
dowych (zalecanego przez tech-
nologię napraw silnika) 

Rys. 6. Uszkodzenia elementów silnika spalinowego 
Volvo w wyniku nie wymienienia śrub korbowodowych 
(zalecanego przez technologię napraw silnika)

 

Rys. 7. Uszkodzenia dźwigienek zaworowych silnika 
Hyunday H200 w wyniku urwania śruby ustalającej rol-
ki prowadzącej paska rozrządu
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Zgodnie z dostarczoną dokumentacją i informa-
cjami uzyskanymi od zleceniodawcy części za-
mienne do naprawy silnika dostarczane były przez 
zakład naprawiający oraz właściciela silnika. Po 
przeprowadzeniu naprawy silnika został on za-
montowany w urządzeniu i uruchomiony. Po trzech 
godzinach pracy na biegu jałowym i próbie obcią-
żenia doszło do awaryjnego zatrzymania silnika. 

3.1. Opis uszkodzeń silnika Deutz
Silnik dostarczony został do badań w stanie 

całkowicie rozmontowanym. Podczas oględzin 
podzespołów silnika stwierdzono poniżej opisane 
uszkodzenia, powstałe podczas jego awarii. 

Uszkodzenia w układzie korbowo- tłokowym:
 – wał korbowy silnika z widocznymi śladami dzia-
łania wysokiej temperatury na czopach głów-
nych i korbowodowych, widoczne ślady zacie-
rania i miejscowego naniesienia warstwy stopu 
łożyskowego z panewek na czopach głównych, 
na czopach korbowodowych pierwszego i piąte-
go cylindra widoczne ślady zatarcia i naniesio-
nej warstwy stopu łożyskowego, czop korbowo-
dowy szóstego cylindra bez widocznych śladów 
zacierania,

 – panewki główne silnika ze śladami uszkodzeń 
w postaci zdarcia warstwy stopu łożyskowego, 
na wszystkich panewkach brak warstwy ślizgo-
wej cynowej, warstwa stopu łożyskowego mo-
siężnego popękana i odwarstwiona od podłoża 
taśmy stalowej,

 – gniazdo panewki głównej na czwartej podporze 
wału w bloku silnika ze śladami obracania się 
panewki,

 – na jednej z panewek widoczne ślady obracania 
się w gnieździe i wgniecenia zamków,

 – dolne półpanewki ze śladami działania wysokiej 
temperatury, rozwalcowania (rozkucia) taśmy 
stalowej oraz całkowitego lub częściowego od-
warstwienia materiału stopu łożyskowego, 

 – stopy korbowodów z widocznymi śladami dzia-
łania wysokiej temperatury

 – panewki korbowodowe ze śladami działania wy-
sokiej temperatury oraz zdarcia lub odwarstwie-
nia materiału stopu łożyskowego,
Jednocześnie nie stwierdzono występowania 

śladów nieprawidłowej współpracy w złożeniach 
tłok-pierścienie tłokowe-tuleja cylindrowa silnika.

Uszkodzenia w układzie rozrządu:
 – widoczne ślady zarysowania na powierzchniach 
ślizgowych łożysk wałka rozrządu.
Uszkodzenia w układzie smarowania silnika:

 – w misce olejowej, pompie oleju, chłodnicy ole-
ju oraz magistrali i kanałach olejowych widocz-
ne duże ilości odłamków i wiórów ze stopu 
łożyskowego,

 – powierzchnia gniazda zaworu przelewowego 
pompy olejowej z widocznymi śladami zaryso-
wania, wytarcia,
Nie stwierdzono jednak zużycia i uszkodzenia 

zaworu regulacyjnego ciśnienia oleju.

3.2. Pomiary i badania
3.2.1. Sprawdzenie pompy i głównego zaworu 

przelewowego
Przeprowadzono badania poprawności dzia-

łania pompy oleju i ciśnienia otwarcia zaworu 
przelewowego. Do badań wykorzystano olej syn-
tetyczny silnikowy 5W40 Castrol Magnatec. Ci-

Rys. 9. Uszkodzenia elementów silnika spalinowego Deutz BF6M1015 po krótkotrwałej eksploatacji po napra-
wie głównej układu korbowo-tłokowego
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przyczyną braku oleju smarującego dopływające-
go do łożysk wału korbowego.

3.2.3. Czopy korbowodowe i ich łożyska 
ślizgowe

Z uwagi na owalizację otworu we wszystkich 
korbowodach nie udało się ustalić wartości luzu 
łożyskach ślizgowych czopów korbowodowych 
wału korbowego. Jednak charakter uszkodzeń 
(a zwłaszcza istnienie fragmentów nienaruszonej 
warstwy stopu łożyskowego na jednej panewce) 
wskazuje jednak, że jej uszkodzenie nastąpiło na 
skutek zaniku smarowania w tym łożysku.

3.2.4. Czopy główne i ich łożyska ślizgowe
Pomiary mikrometryczne średnic czopów głów-

nych walu korbowego przeprowadzono z wyko-
rzystaniem mikrometru o zakresie pomiarowym 
100÷125 mm, o dokładności odczytu 0,01 mm. 
Pomiary przeprowadzono w dwóch płaszczy-
znach i czterech kierunkach: nachylonych do sie-
bie pod kątem 45°. Wyniki pomiarów zestawiono 
w tabeli 1.

Wyniki pomiarów wskazują, ze czopy główne 
wału korbowego posiadają wymiar bardzo zbliżo-
ny do nominalnego (103 mm). Pomiary otworów 
pod panewki czopów głównych przeprowadzo-
no z wykorzystaniem dwupunktowej średniców-

śnienie w trakcie próby wynosiło około 9 barów i 
było utrzymywane na tym poziomie przez zawór 
przelewowy.
3.2.2. Regulowany zawór przelewowy i czujnik 

ciśnienia oleju
Na zaworze regulacyjnym ciśnienia oleju nie 

stwierdzono widocznych śladów zużycia. Ze 
względu na rozmontowanie układu i rozkręcenie 
układu regulacyjnego ciśnienia oleju nie możli-
wym było sprawdzenie ciśnienia otwarcia zaworu. 
Podczas badań stwierdzono, że czujnik ciśnienia 
oleju był sprawny.

Pomiary mikrometryczne łożysk ślizgowych wałka 
rozrządu i wału korbowego.

W badanym silniku łożyska te nie uległy awa-
ryjnym uszkodzeniom, ale maja widoczne zary-
sowania powierzchni czopów i panewek powstałe 
na skutek przedostania się do oleju smarującego 
produktów zużycia łożysk wału korbowego. Łoży-
ska te pośredniczą w transporcie oleju do łożysk 
wału korbowego (olej dostarczany jest poprzez 
wyżłobienie w czopach łożyskujących wałka roz-
rządu i otwory w panewkach). Zawyżona wartość 
luzu na łożyskach walka rozrządu może zatem 
ograniczać ilość oleju dostarczanego do łożysk 
wału korbowego. Wyznaczona na podstawie po-
miarów średnia wartość luzu w tych łożyskach 
wynosiła ok. 0,04÷0,05 mm i nie może być ona 

Rys. 10. Uszkodzone czopy korbowodowe

 
 

  

 

 

Rys. 11. Panewki główne wału korbowego powierzch-
nia wewnętrzna (kolejność ułożenia panewek na zdję-
ciu nie musi odpowiadać kolejności zamontowania w 
silniku)

   

Rys. 12. Panewki korbowodowe
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silnika stwierdzono występowanie szczeliny mię-
dzy panewkowej ok. 1 mm (rys. 13).

3.3. Ustalenie przyczyny awarii
1. Przyczyną awarii badanego silnika było niedo-

stateczne smarowanie łożysk głównych i korbo-
wodowych wału korbowego.

2. Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 
zwłaszcza czopów głównych oraz ich pane-
wek, wskazują, że niedostateczne smarowanie 
łożysk wału korbowego spowodowane zostało 
zmniejszeniem (spadkiem) ciśnienia oleju w ło-
żyskach głównych wału korbowego.

3. Zakres i stopień uszkodzeń łożysk głównych 
pozwala z dużym prawdopodobieństwem wnio-
skować, że zmniejszenie ciśnienia oleju w łoży-
skach głównych wału korbowego spowodowa-
ne zostało nieprawidłowym doborem panewek 
głównych w obudowie łożysk głównych.

4. Charakter i zakres uszkodzeń elementów silni-
ka pozwala na wnioskowanie, że w czasie na-
prawy silnika zabudowano panewki, które nie 
zapewniały właściwej więzi kinematycznej par 
ciernych czopów i panewek głównych wału kor-
bowego – widoczne na rysunku 14 (szczelina 
pomiędzy półpanewkami) co skutkowało wy-
pływem oleju smarującego z łożysk i spadkiem 
ciśnienia, a w konsekwencji doprowadziło do 
zniszczenia łożysk wału korbowego i zatarcia 
silnika.

5. Krótki i mało intensywny przebieg silnika po na-
prawie oraz brak uszkodzeń innych zespołów i 
elementów silnika nie wykazuje wpływu sposo-
bu użytkowania na jego awarię.

Podsumowanie
Podstawowe przyczyny awarii silników po na-

prawach głównych można podzielić na dwie grupy 
awarie wynikające z nieprawidłowo przeprowa-
dzonej naprawy lub nieprawidłowej eksploatacji.

Awarie wynikające z nieprawidłowości podczas 
naprawy silnika:
 – nie stosowanie się do reżimów technologii na-
prawy silnika,

 – niewłaściwa diagnostyka silnika przed naprawą 
i po naprawie, 

ki mikrometrycznej marki Bowers, o dokładności 
odczytu 0,001 mm. Pomiary przeprowadzono w 
czterech kierunkach. Wyniki pomiarów zestawio-
no w tabeli 2.

Tab. 1. Wyniki pomiarów średnic czopów głównych 
wału korbowego w [mm]

Nr czopa 1 2 3 4
A-A 102,98 103,01 102,93 102,95
B-B 102,97 102,92 103,02 102,95
C-C 102,95 102,92 102,95 102,95
D-D 102,96 102,95 102,98 102,96

Tab. 2. Średnice otworów pod panewki czopów 
głównych wału korbowego w [mm]

Nr czopa 1 2 3 4
A-A 108,569 -- 108,617 --
B-B 108,526 -- 108,474 --
C-C 108,397 -- 108,523 --
D-D 108,532 -- 108,351 --

Wyniki pomiarów wskazują, że otwory po pa-
newki czopów głównych zostały powiększone. 
Producent silnika podaje wymiar nominalny śred-
nicy otworów równy 022,0

000,0108+   mm. Przewiduje 
też możliwość naprawy poprzez roztoczenie do 
średnicy równy 022,0

000,05,108 +   mm. Wyniki pomiarów 
wskazują, że otwory pod łożyska czopów głów-
nych wału korbowego były poddawane odróbce 
(roztoczone na większą średnice).

Przeprowadzono też pomiary uszkodzonych 
panewek czopów głównych. Wyniki pomiarów 
wskazują, że ich pierwotna grubość mogła wyno-
sić ok. 2,4÷2,5 mm, z uwagi na zakres i charakter 
uszkodzeń nie można jednoznacznie tej grubości 
ustalić na obecnym etapie badań.

Zmierzono długość zewnętrznej powierzchni 
„nierozklepanej” pary panewek stwierdzając, że 
wynosi ona 165,1 mm dla każdej z nich. Zatem ich 
obwód wynosił 330,2 mm. Obwód ten odpowiadał 
średnicy zewnętrznej panewki około 105,11 mm. 
Po zamontowaniu wymienionej panewki w bloku 

Rys. 13. Widok szczeliny wystę-
pującej pomiędzy gniazdem a 
panewką główną oraz pomiędzy 
półpanewkami głównymi przy pra-
widłowo skręconej stopie łożyska 
głównego I-szej podpory wału
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 – brak kontroli na stanem i poziomem płynów 
eksploatacyjnych,

 – nieprzestrzeganie terminów i przebiegów do 
okresowych przeglądów silnika (diagnostyka, 
pomiary, regulacje, wymiana materiałów i pły-
nów eksploatacyjnych),

 – brak reakcji lub niewłaściwe reakcja na pojawia-
jące się symptomy nietypowej pracy silnika, nie-
prawidłowości pracy i objawy uszkodzeń silnika.
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 – niewłaściwa interpretacja wyników badań 
diagnostycznych, 

 – nieprawidłowy demontaż i montaż silnika,
 – nieprawidłowa weryfi kacja części silnika po 
demontażu,

 – nie stosowanie odpowiednich, specjalistycz-
nych narzędzi, oprzyrządowania i systemów 
kodowania programowania podzespołów i ele-
mentów układów silnika,

 – stosowanie niezgodnych z zaleceniami technik i 
momentów dokręcania śrub, 

 – zastosowanie niewłaściwych części 
zamiennych, 

 – zastosowanie części zamiennych niskiej jakości,
 – zastosowanie niewłaściwych materiałów 
uszczelniających i eksploatacyjnych.
Awarie wynikające z nieprawidłowości eksplo-

atacji silnika po wykonaniu naprawy:
 – niestosowanie się do zaleceń dotyczących spo-
sobu eksploatacji i docierania silnika bezpo-
średnio po naprawie,

 – nieumiejętna technika jazdy (silniki trakcyjne),
 – stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie-
prawidłowych, o niewłaściwej jakości i 

 – w niewłaściwych ilościach,

Analysis of causes of the failure of internal-combustion engines during 
short period of the use after main repairs

Article present analysis of main reason failure of traction and stationary engine, after major repair in 
real operation. In the article a methodology of establishing causes of the failure of internal-combustion 
engines on the example of the stationary Deutz engine was described.
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