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WPŁYW 
ODDZIAŁYWANIA HYDRODYNAMICZNEGO 

NA MECHANIZM ODDZIELANIA 
PIERŚCIENIA OD TULEI CYLINDROWEJ 

Streszczenie 
W artykule omówiono mechanizm oddzielania pierścienia od gładzi tulei cylindrowej pod wpły-

wem oddziaływania hydrodynamicznego oleju smarującego.  

Słowa kluczowe: olej smarujący, silnik spalinowy, tłok, pierścienie, cylinder. 

WSTĘP 

Układ tłok-pierścienie-cylinder (TPC) musi zapewnić suwliwe uszczelnienie przestrzeni ro-
boczej. Pomiędzy przemieszczającym się tłokiem z pierścieniami, a tuleją cylindrową powstaje 
warstwa klina smarnego pochodząca od smarowania hydrodynamicznego lub elastohydrody-
namicznego, w technice nazywana warstwą „filmu olejowego”. Powoduje to wzajemne oddzie-
lenie elementów pary trącej. Grubość warstwy filmu olejowego jest zmienna w wyniku zmien-
nej prędkości tłoka, zmiennemu rozkładowi temperatury tulei cylindrowej i tłoka z pierścienia-
mi. Utrudnione jest powstawanie klina smarnego we zwrotnych położeniach tłoka: górnym 
martwym punkcie (GMP), często określanym zwrotem zewnętrznym (ZZ) lub zwrotem głowi-
cowym (ZG) oraz dolnym martwym punkcie (DMP), określanym zwrotem wewnętrznym (ZW) 
lub zwrotem korbowym (ZK), ze względu na chwilowe zatrzymanie ruchu tłoka i zmianę zwro-
tu. Powstawanie „dobrego” filmu olejowego utrudnione jest poprzez panującą wysoką tempera-
turę na gładzi cylindra i na powierzchni tłoka oraz pierścieni (powstającej w wyniku zachodzą-
cych procesów spalania). Na proces powstawania owej warstwy oleju wpływ mają także wza-
jemne ruchy tłoka i pierścieni oraz kąty pochylenia pierścieni wynikające z odkształceń ciepl-
nych i mechanicznych. Ruchy pierścieni tłokowych (przemieszczenia w osi cylindra, ruchy 
promieniowe i obrót w rowku pierścieniowym oraz pochylenia pierścienia względem gładzi 
cylindra) powstają między innymi w wyniku ruchów tłoka, natomiast ruchy tłoka są następ-
stwem niezbędnych luzów w układzie TPC. Według M. Smoczyńskiego i J. Sygniewicza kąty 
pochylenia pierścienia uszczelniającego, wynikające z odkształceń cieplnych tulei cylindrowej 
wynoszą maksymalnie 0,09º i są znacznie większe w stosunku do kątów pochylenia wynikają-
cych z odkształceń mechanicznych tulei cylindrowej (maksymalnie 0,013º) [8]. Natomiast kąty 
pochylenia powierzchni ślizgowej pierścienia względem osi tłoka wynikające z odkształceń 
cieplnych pierścienia tłokowego zawierają się w granicach od 0,01º do 0,04º [9]. 
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Maksymalny stopień uszczelnienia systemu tłok-pierścienie-tuleja cylindrowa następuje 
 w momencie docisku pierścienia całą powierzchnią do gładzi cylindra oraz dolnej po-
wierzchni rowka tłokowego [1]. Docisk do gładzi cylindra następuje w wyniku sprężystości 
własnej pierścienia, natomiast do dolnej powierzchni rowka tłokowego poprzez ciśnienie ga-
zów powstające podczas spalania. Ciśnienie to nie ma stałej wartości wzdłuż przekroju pier-
ścienia tłokowego oraz nie jest stałe w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Ciśnienie gazów 
nad i pod pierścieniem wpływa na ciśnienie w filmie olejowym. Ponieważ współpraca pier-
ścieni z tłokiem i gładzią cylindra zmienia się w wyniku zmiennego docisku, stąd stopień 
uszczelnienia układu TPC jest zmienny (analizując w funkcji kąta obrotu wału korbowego 
silnika). Szczelność układu TPC zmienia się w wyniku zużycia jego elementów, temperatury, 
rodzaju, stopnia zużycia oleju smarującego i wielu innych.  

1. WSPÓŁPRACA PIERŚCIENIA Z TULEJĄ CYLINDROWĄ 

Powstawanie ciśnienia w filmie olejowym powoduje rozdzielenie współpracującej po-
wierzchni pierścienia z gładzią cylindra i warunkuje jego nośność. Według literatury [10] 
nośność filmu olejowego uzależniona jest w suwie sprężania, pracy i wylotu od ciśnienia ga-
zów działających na wewnętrzną powierzchnię pierścienia. Analizując ruchy pierścienia 
i jego przyleganie do górnej lub dolnej powierzchni rowka pierścieniowego, należy uwzględ-
nić ciśnienia nad i pod pierścieniem. W suwie napełniania i częściowo sprężania, gdy ciśnie-
nia gazów działające na wewnętrzną powierzchnię pierścienia są stosunkowo niewielkie 
(średnie ciśnienie w filmie olejowym można przyjąć za stałe) na nośność filmu olejowego 
największy wpływ ma sprężystość własna pierścienia. Według literatury [5, 11] w strefie sty-
ku elementów TPC występuje tarcie hydrodynamiczne, elastohydrodynamiczne, mieszane 
i graniczne. Na rys. 1 przedstawiono krzywą Stribecka, gdzie wyróżniono cztery strefy tarcia. 

 
Rys. 1. Przebieg krzywej Stribecka przedstawiający procesy współpracy elementów TPC [11] 
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Przedstawiona na rys. 1 względna grubość filmu olejowego λ to iloraz efektywnej grubo-
ści filmu olejowego do chropowatości powierzchni (wyrażonej przez średnią wysokość nie-
równości Ra). 

W przebiegu krzywej Stribecka wyróżnić można cztery obszary smarowania. Dla układu 
TPC podczas prawidłowej współpracy zachodzą trzy obszary smarowania. Nie zachodzi tar-
cie graniczne, gdzie podstawową rolę odgrywają międzyfazowe zjawiska fizyko-chemiczne 
na styku powierzchni tłoka, pierścieni i tulei cylindrowej, na których zaabsorbowane są war-
stwy graniczne oleju. W tym przypadku lepkość dynamiczna oleju smarującego jest mniej 
istotna, natomiast dużego znaczenia nabiera adhezja oleju smarującego do powierzchni ele-
mentów grupy TPC. Podczas nieprawidłowej współpracy, przy nadmiernym obciążeniu lub 
nieprawidłowym smarowaniu, także w początkowej fazie rozruchu może dochodzić do tarcia 
granicznego. Przy współpracy elementów TPC sporadycznie dochodzi także do tarcia mie-
szanego, które polega na kontakcie nierówności powierzchni, a mechanizm smarowania i no-
śność filmu olejowego jest wynikiem oddziaływań elastohydrodynamicznych, hydrodyna-
micznych i granicznych. Także w tarciu mieszanym istotną rolę odgrywają zjawiska między-
fazowe w warstwie wierzchniej współpracujących powierzchni. W obszarze smarowania ela-
stohydrodynamicznego powierzchnie współpracujących elementów są oddzielone, niemniej 
film olejowy jest cieńszy, nośność ograniczona, a na proces smarowania ma wpływ zmiana 
lepkości dynamicznej oleju oraz odkształcenia sprężyste warstwy wierzchniej pierścienia 
i tulei. Podczas współpracy elementów, kiedy powierzchnie są całkowicie od siebie rozdzie-
lone warstwą oleju smarującego, a jego ciśnienie pochodzi od oddziaływania hydrodyna-
micznego, obszar smarowania nazywa się hydrodynamiczny.  

2. MECHANIZM ODDZIELANIA PIERŚCIENIA  
OD GŁADZI CYLINDROWEJ 

Podczas pracy silnika spalinowego na pierścień tłokowy działają siły, które wymuszają 
przyjęcie przez niego określonego położenia. Najważniejsze z nich, konieczne do opisu śred-
niego ciśnienia w filmie olejowym i wyznaczenia naprężeń stycznych na granicy kontaktu 
gładź cylindrowa – film olejowy przedstawiono na rys. 2. 

Na denko tłoka i górną powierzchnię pierwszego pierścienia uszczelniającego działa ci-
śnienie gazów pa, dla kolejnego pierścienia ciśnienie panujące w przestrzeni międzypierście-
niowej. Na pierwszy pierścień od dołu działa ciśnienie międzypierścieniowe pb, które zmniej-
sza nacisk pierścienia na dolną powierzchnię rowka pierścieniowego. Analizując przebieg 
ciśnienia w przestrzeni roboczej, ciśnienie gazów w suwie sprężania, pracy i wydechu powo-
duje dociskanie pierścienia do dolnej powierzchni rowka. Jednocześnie ciśnienie gazów (pa) 
działające na wewnętrzną powierzchnię pierścienia powoduje jego dociskanie do gładzi cy-
lindra. W suwie napełniania panuje podciśnienie i ciśnienie gazów nie dociska pierścienia do 
dolnej powierzchni rowka tłokowego. Wtedy ciśnienie z przestrzeni międzypierścieniowej 
(pb) powoduje dociskanie pierścienia do gładzi cylindra. Natomiast od strony gładzi cylin-
drowej działające ciśnienie gazów (pa) na powierzchnię ślizgową pierścienia powoduje odry-
wanie pierścienia od tulei cylindrowej. Jeżeli powierzchni ślizgowa pierścienia pokryta jest 
warstwą oleju smarującego wtedy powstawanie siły odrywającej jest utrudnione. Ciśnienie 
gazów nie oddziałuje na powierzchnię ślizgową pierścienia, poprzez utrudniony dostęp war-
stwy oleju. 
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Rys. 2. Schemat sił działających na pierścień tłokowy: pa, pb – ciśnienie czynnika roboczego 

odpowiednio nad i pod pierścieniem; pf – ciśnienie w filmie olejowym; fb – siła bezwładności 
pierścienia; ff – siła wywołana działaniem ciśnienia w filmie olejowym o składowych  
fx, fz; fo – siła zawierająca wpływ wszystkich pozostałych sił wpływających na ruch 
pierścienia w kierunku gładzi cylindrowej; tr – siła tarcia pierścienia o powierzchnię rowka 
w tłoku; τto,x – naprężenia styczne na granicy kontaktu powierzchni cylindra z filmem 
olejowym; τpo,x – naprężenia styczne na granicy kontaktu powierzchni ślizgowej pierścienia 
z filmem olejowym [7] 

Na ciśnienie panujące w filmie olejowym pf wpływ ma ciśnienie wywołane efektem klina 
smarnego, ciśnienie wyciskania oraz ciśnienia zewnętrzne. Powstająca siła nośna w filmie 
olejowym zależna jest od tych ciśnień. Stąd konieczne jest wyznaczenie średniego ciśnienia ps 
w filmie olejowym [3, 4, 5, 6]: 

( ) dxxp
b
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p

fb

0f
s =       (1) 

gdzie: 
bf – część powierzchni pierścienia pokryta filmem olejowym. 

Iloczyn wartości ciśnienia ps i długości pokrycia powierzchni pierścienia olejem bf jest 
równy wartości siły fz odrywającej pierścień od gładzi cylindrowej (rys. 2). Ze względu na to, 
że kąty pochylenia powierzchni ślizgowej pierścienia są niewielkie, można z pewnym przy-
bliżeniem przyjąć, że fz ≈ ff [7]. Natomiast iloczyn siły sprężystości pierścienia i jego całko-
witej wysokości powoduje dociskanie go do cylindra. Poruszający się pierścień po tulei cy-
lindrowej powoduje przemieszczanie się oleju smarującego. To wpływa na zmianę wartości 
ciśnienia w oleju oraz zmiany naprężenia stycznego. Wzór (1) dotyczy warunków ustalonych 
pracy silnika, kiedy tworzenie się filmu olejowego jest niezmienne w czasie. W wyniku 
zmiennych warunków ruchu pierścienia może powstawać dodatkowe ciśnienie w filmie ole-
jowym spowodowane zbliżaniem się pierścienia do gładzi cylindrowej i wyciskaniem oleju 
tzw. „efekt wyciskania”.  

3. WPŁYW FILMU OLEJOWEGO NA ZJAWISKO PRZEDMUCHÓW 

Przy założeniu, że szczelina smarna całkowicie wypełniona jest olejem, minimalna gru-
bość filmu olejowego zależy w głównej mierze od wartości panującego w niej ciśnienia hy-
drodynamicznego i jest równa najmniejszej odległości pomiędzy powierzchniami ogranicza-
jącymi. W przypadku, gdy pierścień wykonuje ruch względem tulei cylindrowej, najważniej-
szym warunkiem niezbędnym do powstania ciśnienia hydrodynamicznego jest prędkość prze-
suwu tłoka, a w rezultacie pierścienia umieszczonego na tłoku. 
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Gdy suma sił działających na pierścień w osi pierścienia zmienia swój zwrot (GMP, 
DMP), wtedy pierścień może odrywać się od dolnej powierzchni rowka tłokowego. Następuje 
wzmożone zjawisko przedmuchów gazów do skrzyni korbowej. Generalnie uszczelnienie jest 
najlepsze, kiedy pierścień opiera się na dolnej lub górnej krawędzi rowka. Bardzo duże zna-
czenie na zjawisko strat ładunku ma tworzenie się filmu olejowego. Szczególnie jest to ważne 
w fazie rozruchu silnika, gdy w pierwszym etapie rozruchu nie występuje warstwa filmu ole-
jowego. Trudne warunki do powstawania filmu olejowego występują dla prędkości rozruchu 
silnika spalinowego, po długotrwałej przerwie w eksploatacji. Zauważono, że w pierwszej 
fazie rozruchu, gdy silnik SB-3.01 nie pracował przez okres sześciu tygodni (dla oleju smaru-
jącego Lotos Diesel 15W/40) wartość natężenia przedmuchów jest kilkakrotnie wyższa od 
wartości średniej, wyznaczonej po kilkukrotnej, wstępnej próbie rozruchu. W początkowym 
etapie przez okres trzech, czterech sekund pierścień współpracuje z gładzią cylindrową bez 
jakiejkolwiek warstwy oleju. Zaobserwować można dużo wyższą wartość przedmuchiwanych 
spalin do skrzyni korbowej. Wstępny rozruch powoduje dopływ oleju do układu TPC i po-
wstawanie doszczelniającej warstwy oleju. Zaobserwowane zjawisko przedstawiono na rys. 3. 

 
Rys. 3. Wartość natężenia przedmuchów dla prędkości rozruchu silnika SB-3.01 

PODSUMOWANIE 

W pierwszej fazie rozruchu tłokowego silnika spalinowego, po długotrwałej przerwie 
w pracy, może dochodzić do tzw. suchego startu, gdzie powierzchnia ślizgowa pierścienia 
współpracuje z gładzią cylindrową bez warstwy filmu olejowego. Jest to zjawisko bardzo 
niekorzystne ze względu na proces zużycia zarówno pierścienia, jak i tulei cylindrowej, 
a także ze względu na zjawisko przedmuchów gazów (zwiększona wartość przedmuchów –
 rys. 3). Podczas eksploatacji silnika w zakresie prędkości obrotowej wału korbowego prze-
widzianej przez producenta pomiędzy pierścieniem, a gładzią cylindra występuje warstwa 
oleju smarującego. To ona oddziela współpracujące powierzchnie ograniczając zużycie pary 
trącej. Oddzielenie pierścienia od tulei następuje w wyniku oddziaływania hydrodynamiczne-
go, elastohydrodynamicznego, mieszanego lub granicznego. Różne procesy smarowania mo-
gą zachodzić w wyniku zmiany warunków obciążenia pierścienia, w zależności od różnych 
położeń pierścienia (GMP, DMP), nadmiernych obciążeń termicznych i mechanicznych, 
zmian właściwości oleju smarującego i innych. 

Według literatury [2] rozkład ciśnienia hydrodynamicznego w filmie olejowym, które 
rozdziela powierzchnię ślizgową pierścienia i gładź cylindrową nie jest stałe. Co więcej, wy-
stępują szczeliny na powierzchni filmu olejowego, w których tylko częściowo znajduje się 
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olej, natomiast znajdują się pęcherze par oleju. Ciśnienie zmniejsza się do ciśnienia nasycenia 
par oleju w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego. W rezultacie może wystąpić 
zużycie kawitacyjne współpracujących powierzchni. Stąd konieczne jest prowadzenie dal-
szych badań dotyczących zjawisk występujących w grupie TPC, szczególnie w nieustalonych 
stanach pracy silnika. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Abramek K. F., Studium wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych tłoko-
wego silnika spalinowego na stratę ładunku. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2010. 

2. Dawson D., Piston assemblies. Background and lubrication analysis in engine tribology. 
Elsevier, Amsterdam 1993.  

3. Iskra A., Rozkład filmu olejowego na gładzi tulei cylindrowej silnika spalinowego. Wy-
dawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy nr 181, Poznań 1987. 

4. Iskra A., Studium konstrukcji i funkcjonalności pierścieni w grupie tłokowo-cylindrowej. 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1996. 

5. Kaźmierczak A., Tarcie i zużycie zespołu tłok-pierścienie-cylinder. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 

6. Serdecki W., Badania współpracy elementów układu tłokowo-cylindrowego silnika spali-
nowego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2002. 

7. Serdecki W., Wpływ pierścieni uszczelniających na kształtowanie filmu olejowego na gła-
dzi cylindrowej silnika spalinowego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Badania 
Podstawowe, Rozprawy nr 235, Poznań 1990. 

8. Smoczyński M., Sygniewicz J., Analiza wpływu obciążeń mechanicznych na kątowe poło-
żenie pierścienia tłokowego względem tulei cylindrowej. Konstrukcja, Badania, Eksplo-
atacja, Technologia Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Polska Akade-
mia Nauk w Krakowie, INTERKONMOT ’98, Kraków 1998. 

9. Smoczyński M., Sygniewicz J., Analiza wpływu odkształceń cieplnych na kątowe położe-
nie pierścienia tłokowego względem tulei cylindrowej. Internal Combusion Engine Journal 
of Kones, vol. 6, No. 3-4, Warszawa-Kraków 1999. 

10. Sygniewicz J., Modelowanie współpracy tłoka z pierścieniami tłokowymi i tuleją cylin-
drową. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Zeszyty Naukowe nr 615, Łódź 1991. 

11. Taylor C. M., Automotive engine tribology-design considerations for efficiency and dura-
bility. Wear, vol. 221, Issue 1, 1998. 

HYDRODYNAMIC MECHANISM SEPARATING 
THE RING FROM THE CYLINDER 

Abstract 
The article discusses the mechanism of ring separation from the cylinder liner under influence 

of hydrodynamic lubricating oil. 
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