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Zbigniew CHMIELEWSKI 

STANY NIEZAWODNOŚCIOWE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych silników o zapłonie samoczynnym. W badaniach zwrócono 

uwagę na zagadnienie zmiany stanu niezawodnościowego obiektu technicznego – pojazdu w aspekcie osiągnięcia wartości 

dopuszczalnej parametru stanu, w zakresie zadymienia spalin i zużycia układu tłok-pierścienie tłokowe-cylinder. 

 

WSTĘP 

W procesie eksploatacji części maszyn ulegają trwałym, nie-
odwracalnym zmianom prowadzącym do utraty własności począt-
kowych. Zmiany te, do których zalicza się procesy zużyciowe, pro-
wadzą do powstawania uszkodzeń, mimo że obiekt był prawidłowo 
skonstruowany, wytworzony i eksploatowany. 

Z chwilą wyprodukowania elementu można z dużym prawdo-
podobieństwem przyjąć, że wartości wszystkich cech opisujących 
element mieszczą się w dopuszczalnych dla nich granicach (ele-
ment jest w stanie zdatności). Na skutek oddziaływania otoczenia 
(czynniki zewnętrzne) oraz realizacji przez obiekt przewidzianych 
zadań (czynniki robocze) początkowe wartości cech elementu ule-
gają zmianie. 

Jeżeli wartość jakiejkolwiek z cech opisujących element prze-
kroczy dopuszczalny dla niej przedział wartości, element uznaje się 
za uszkodzony (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Interpretacja graficzna uszkodzenia [5]  
 

Poprzez uszkodzenie (PN-80/N-04000) należy rozumieć zda-
rzenie losowe polegające na przejściu obiektu ze stanu zdatności 
do stanu niezdatności. 

Spośród wielu możliwych stanów, w jakich może znaleźć się 
obiekt, wyróżnia się w szczególności dwa, tj. stan zdatności i stan 
niezdatności. Pierwszy oznacza taki stan, w którym obiekt mimo 
pewnych zmian swych cech zachowuje zdatność do realizacji nało-
żonych funkcji zgodnie z przeznaczeniem. Drugi zaś oznacza stan, 
w którym obiekt zdolność tę utracił, bądź jej nie osiągnął. Zachowa-
nie przez obiekt stanu zdatności oznacza zachowanie przez cały 

zbiór cech {Cj} wartości z przedziału utożsamionego z tym stanem 
(rys. 1): 

 (1) 

Natomiast obiekt traci zdatność wtedy, kiedy jakakolwiek cecha 
przybiera wartość spoza tego przedziału, 

 (2) 

gdzie:  – oznaczają dolne i górne wartości i-tego obiek-

tu dla j-tej cechy. 
Ze względów czysto praktycznych, w przypadku cech mierzal-

nych, przyjmuje się przedziały dopuszczalnych wartości tych cech. 
Przedziały te są wyznaczone przez dolną i górną wartość tego 
przedziału, przyjętą za dopuszczalną dla danej cechy (stany gra-
niczne) [5]. 

1. WYBÓR OCENIANYCH PARAMETRÓW STANU 
OBIEKTU 

Obserwowany podczas eksploatacji proces destrukcji elemen-
tów pojazdu skutkuje pogorszeniem jego parametrów trakcyjnych. 
Przejawia się to obniżeniem prędkości maksymalnej, zdolności 
przyspieszania czy zdolności pokonywania wzniesień. Ten ostatni 
parametr jest szczególnie istotny w przypadku samochodów cięża-
rowych, gdyż warunkuje możliwość realizacji zadań przewozowych. 
W procesie eksploatacji, procesy zużyciowe, zachodzące szczegól-
nie w tarciowych węzłach kinematycznych, powodują stopniowe 
pogorszenie zdolności pokonywania wzniesień przez pojazd. Zwią-
zane jest to przede wszystkim z procesem zużywania układu tłok-
pierścienie tłokowe-cylinder (TPC) silnika pojazdu. Zużycie układu 
TPC utożsamiane jest przede wszystkim ze wzrostem wewnętrznej 
średnicy tulei cylindrowej. Zużycie tego układu decyduje o osiągnię-
ciu przez silnik stanu granicznego (SG), powodując jednocześnie 
przejście obiektu ze stanu zdatności do stanu niezdatności eksploa-
tacyjnej. Wybór stopnia zużycia (luzu) układu TPC, jako parametru 
stanu odzwierciedlającego stan niezawodnościowy pojazdu, jest 
zatem właściwy. 

Wybrany powyżej parametr stanu, i możliwa do jego określenia 
wartość graniczna (wartość dopuszczalna luzu w skojarzeniu TPC), 
związana jest przede wszystkim z zapewnieniem poprawnej pracy 
skojarzenia i zachowania parametrów trakcyjnych pojazdu. Stanowi 
zatem z kryterium techniczne w ocenie stanu granicznego obiektu. 

Jednak w procesie eksploatacji pojazdu ocena stanu technicz-
nego skojarzenia TPC nie jest praktykowana. Ocena dokonywana 
jest pośrednio na podstawie obserwowanych parametrów trakcyj-
nych pojazdu. W praktyce eksploatacyjnej osiągnięcie stanu gra-
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nicznego (SG) przez pojazd, ze względu na przekroczenie wartości 
dopuszczalnej luzu w skojarzeniu TPC jest rzadko obserwowane. 

Ocena stanu technicznego pojazdu dokonywana jest okresowo 
i obligatoryjnie na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2012 
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych 
pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych bada-
niach [7]. Ocena stanu technicznego silnika o zapłonie samoczyn-
nym (ZS) odbywa się pośrednio poprzez pomiar zadymienia spalin. 
Uzyskanie wyniku pomiaru poniżej dopuszczalnej wartości mierzo-
nego parametru pozwala, po spełnieniu innych warunków, na do-
puszczenie pojazdu do ruchu. Konieczność kontroli zadymienia 
spalin w procesie eksploatacji silnika ZS wynika stąd, że zachodzą-
ce w silniku procesy zużywania, w tym proces zużywania tulei cylin-
drowych, powodują wzrost zadymienia spalin. Dzieje się to również 
w przypadku zapewnienia należytej obsługi aparatury wtryskowej 
silnika. Zaniedbania w tym zakresie powodują intensyfikację zady-
mienia spalin w eksploatacji. Przekroczenie dopuszczalnej wartości 
zadymienia spalin silnika ZS, stwierdzone podczas okresowego 
badania technicznego, powinno skutkować wycofaniem pojazdu z 
eksploatacji. 

Istnieją przesłanki by przypuszczać, że w przypadku silnika 
o ZS, który według kryterium technicznego dopuszczalnego zużycia 
tulei cylindrowych, nie osiągnął jeszcze stanu granicznego kwalifiku-
jącego do wycofania z eksploatacji, zmierzona wartość zadymienia 
spalin przekracza wartość dopuszczalną [1]. 

Do oceny stanów niezawodnościowych silnika o ZS w eksploa-
tacji wybrano następujące parametry stanu: 
1) wielkość luzu (zużycie) w skojarzeniu TPC, 
2) zadymienie spalin oznaczone zgodnie z warunkami określo-

nymi w rozporządzeniu [7] w sprawie okresowych badań tech-
nicznych pojazdów. 

2. BADANIA EKSPLOATACYJNE 

2.1. Metodyka i obiekt i badań 

W przypadku silników samochodów ciężarowych o dużej trwa-
łości, a więc i długim okresie eksploatacji do oceny zmian wybrane-
go parametru można skorzystać z co najmniej dwóch metod. Naj-
częściej zmiany takie ocenia się, opierając się na badaniach grupy 
samochodów z danym typem silnika, zawierającej egzemplarze o 
możliwie dużym zróżnicowaniu przebiegów. Wyniki pomiarów anali-
zuje się w funkcji przebiegu samochodów (rzadziej okresu eksploat-
acji). Metoda ta pozwala w krótkim okresie czasu ocenić wpływ 
długości okresu eksploatacji samochodu na obserwowany parametr. 
Wadą tej metody jest to, że o zmianach danego parametru wraz z 
przebiegiem należy wnioskować na podstawie wyników badań 
różnych egzemplarzy silników. Jest to szczególnie niedogodne w 
przypadku parametrów, które charakteryzują się dużym rozrzutem w 
zależności od egzemplarza silnika i silnie zależą od jakości obsług 
oraz warunków eksploatacji, a takim parametrem jest zadymienie 
spalin. 

Inną metodą jest śledzenie zmian obserwowanego parametru 
w funkcji przebiegu dla danego egzemplarza silnika. Wadą tej me-
tody jest długi okres badań, równy długości okresu eksploatacji 
samochodu do momentu uzyskania żądanego przebiegu. Zaletą 
jest możliwość zapewnienia obsługi technicznej na wysokim pozio-
mie oraz rejestracja parametrów eksploatacyjnych pojazdu, takich 
jak: prędkość, obciążenie, ilość i temperatura rozruchów. Tym sa-
mym można zapewnić optymalne, pod względem technicznym, 
warunki eksploatacji pojazdu. Zaprezentowana poniżej analiza 
zmian zadymienia spalin oraz zużycia układu TPC w eksploatacji 

przeprowadzona została na podstawie wyników badań uzyskanych 
tą metodą. 

Poddano badaniom pięć silników 359M, zamontowanych 
w samochodach Star 1142, eksploatowanych pod nadzorem 
w powtarzalnych warunkach. Silnik 359M jest sześciocylindrowym, 
wolnossącym silnikiem o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa i osiągach: moc znamionowa 110 [kW] przy 2800 
[obr./min], maksymalny moment obrotowy 440 [Nm] w zakresie 
1800-2100 [obr./min]. Oprócz zadymienia spalin i zużycia tulei 
cylindrowych silników obserwowano również inne parametry dia-
gnostyczne, takie jak ciśnienie sprężania, czy natężenie przedmu-
chów spalin do skrzyni korbowej. 

Pomiary wykonywane były okresowo. Do osiągnięcia przez 
samochód przebiegu 100 [tys. km] pomiary zadymienia spalin wy-
konywano co ok. 15 [tys. km]. Po przekroczeniu 100 [tys. km] po-
miary wykonywano co ok. 50 [tys. km]. Pomiar zużycia tulei cylin-
drowych wykonywano okresowo co ok. 50 [tys. km]. 

Częstość przeprowadzanych badań związana była z ich połą-
czeniem z okresowymi przeglądami technicznymi silników. Pozwoli-
ło to ograniczyć ilość czynności obsługowych oraz zminimalizować 
zakłócenia w eksploatacji samochodu. Aby zmniejszyć błąd niepo-
wtarzalności, pomiary wykonywane były przez te same osoby, z 
wykorzystaniem tych samych przyrządów i w tym samym miejscu. 

Zadymienie spalin mierzono absorpcyjnym dymomierzem Har-
tridge MK3. Pomiary wykonywano metodą swobodnych przyspie-
szeń silnika, od prędkości biegu jałowego do maksymalnej prędko-
ści obrotowej zgodnie z wymaganiami [6]. Przed pomiarami spraw-
dzane były wtryskiwacze i kąt wyprzedzenia wtrysku (w razie po-
trzeby wymieniano końcówki wtryskiwaczy i regulowano kąt wy-
przedzenia wtrysku) oraz, co 50 [tys. km], sprawdzano na stole 
probierczym i ewentualnie regulowano pompę wtryskową 
i przestawiacz wtrysku. 

Obowiązującym w Polsce przepisem limitującym zadymienie 
spalin jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie zakresu 
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz 
wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach [7]. Zgodnie 
z tym rozporządzeniem zadymienie pojazdu z silnikiem o zapłonie 
samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika 
w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej 
prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłania-
nia światła, nie może przekraczać dla silników wolnossących 2,5 m-1 

(w przybliżeniu odpowiada 67 [HSU] – Hartridge Smoke Unit). 
Zużycie tulei cylindrowej wyznaczono, mierząc zmianę wymiaru 

tulei prostopadle do powierzchni tarcia. Pomiary wykonano zgodnie 
z zaleceniami Normy Branżowej. Podczas badań nie dokonywano 
demontażu układu tłokowo – korbowego silnika. Pomiary przepro-
wadzono w czterech płaszczyznach na głębokościach: 20, 35, 50, 
95 [mm] (mierząc od płaszczyzny podgłowicowej) oraz w dwóch 
kierunkach: równoległym (A–A) do osi wału korbowego 
i prostopadłym (B–B) do osi wału korbowego. Najistotniejsze są 
wyniki pomiarów odzwierciedlające zużycie tulei cylindrowych na 
głębokości 20 [mm] (odpowiada ona środkowi górnego pierścienia 
uszczelniającego przy położeniu tłoka w GMP), ponieważ z reguły 
występują tu maksymalne zużycia, które decydują o żywotności 
cylindra. Mierząc zużycie w dwóch kierunkach zmniejszono błąd, 
wynikający z ewentualnych deformacji cieplnych cylindra. 

Do pomiarów zastosowano średnicówkę mikrometryczną pro-
dukcji Zakładów Carl Zeiss Jena o działce elementarnej 0,002 [mm]. 
Taka dokładność przyrządu pomiarowego jest w zupełności wystar-
czająca wobec dużych, obserwowanych bezwzględnych wartości 
zużycia. 
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3. WYNIKI BADAŃ 

3.1. Zadymienie spalin 

Uzyskane wyniki wykazały, że istnieją znaczne różnice 
w zadymieniu spalin pomiędzy poszczególnymi samochodami oraz, 
że dla danego samochodu zadymienie nie zawsze zmienia się 
monotonicznie wraz z jego przebiegiem. Celem ustalenia trendu 
zmian zadymienia salin, do opracowania zarejestrowanych wyników 
pomiarów zadymienia zastosowano metody statystyczne. 

Wyniki pomiarów zadymienia przedstawiono w funkcji przebie-
gu samochodu, dla przebiegu powyżej 25 [tys. km] (pierwsze 25 
[tys. km] pominięto, jako okres docierania silnika) i wyznaczono 
odpowiednie proste regresji. Następnie wyznaczono przedziały 

ufności dla prostych regresji na poziomie istotności  = 0,05. Obli-
czono współczynniki korelacji liniowej r pomiędzy wynikami pomia-
rów zadymienia i przebiegiem samochodu. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wielkości zadymienia 
spalin w eksploatacji, dla badanych silników 359, wyznaczono 
krzywą regresji. Przebieg zmian zadymienia spalin w funkcji prze-
biegu pojazdu, dla pomiaru przeprowadzonego metodą swobod-
nych przyspieszeń, jest zależnością liniową. Obliczona wartość 
współczynnika korelacji liniowej r jest większa od 0,5. Wyznaczoną 
linię regresji przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Zadymienie spalin mierzone metodą swobodnych przyspie-
szeń silnika w funkcji przebiegu (naniesiono linię regresji prostoli-
niowej i obszar ufności dla prostej regresji na poziomie istotności 
α = 0,05 oraz Ddop – wartość dopuszczalna zadymienia wg [6]) 

 
Analizując przebiegi prostych odzwierciedlających średnią war-

tość zadymienia spalin w funkcji przebiegu pojazdu oraz wyznacza-
jącą dopuszczalną wartość zadymienia spalin określoną 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie zakresu i sposobu 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów do-
kumentów stosowanych przy tych badaniach [7] (rysunek 2) można 
stwierdzić, że obserwowany parametr stanu, tj. zadymienie spalin 
dla silnika 359, osiąga wartość dopuszczalną przy przebiegu pojaz-
du około 275 000 [km]. 

3.2. Zużycie tulei cylindrowych 

Zużycie tulei cylindrowych określono z zastosowaniem zależ-
ności (3), przy czym nie ograniczono się jedynie do tzw. progu 

ogniowego (głębokość 20 [mm]), lecz uwzględniono również wyni-

ki pomiarów na głębokościach 35, 50 i 95 [mm]. Uzyskano w ten 
sposób pełny obraz zużycia tulei (w zakresie dostępnym bez de-
montażu układu korbowego. 

nomdtdtz  )()(  (3) 

W efekcie przeprowadzonych badań uzyskano 720 danych, 
które przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Wyniki pomiarów zużycia tulei cylindrowych 

 
Podobnie jak w przypadku pomiarów zadymienia spalin, doko-

nano analizy statystycznej zarejestrowanych wartości zużycia tulei 
cylindrowych. Przy opracowaniu wyników badań zużycia uwzględ-
niono zjawiska fizyczne zachodzące w trakcie zużywania tulei cylin-
drowych (występujący okres docierania oraz czas ustabilizowanego 
zużywania, charakteryzujący się mniejszą intensywnością zużywa-
nia). Jako model procesu zużywania tulei cylindrowych w czasie 
przyjęto regresję segmentową, dla której wartość współczynnika 
korelacji krzywoliniowej wynosi R = 0,847. Przebieg zużycia tulei 
cylindrowych w funkcji przebiegu pojazdu przedstawiono na rysunku 
4. 

 

 
Rys. 4. Przebieg zużycia tulei cylindrowych w funkcji przebiegu 

 
Przyjmując, na podstawie pracy [4] dopuszczalną wartość ob-

serwowanego parametru stanu, tj. zużycia tulei cylindrowej silnika 
359, na poziomie 126 [µm] można stwierdzić, że przekroczenie 
wartości dopuszczalnej nastąpi przy przebiegu około 620 000 [km]. 

3.3. Stany niezawodnościowe silnika o ZS w eksploatacji 

Na podstawie przeprowadzonych w eksploatacji pomiarów war-
tości wybranych parametrów stanu, uwzględniając ich wartości 

Tab. 1. Stany niezawodnościowe silnika 359 dla wyodrębnionych przedziałów eksploatacji  

Parametr stanu 
Wartość graniczna 
parametru stanu 

Resurs silnika [tys. km] 

0 do 275 275 do 620 Ponad 620 

Zadymienie spalin 67 [HSU] zdatny niezdatny niezdatny 

Zużycie tulei cylindrowej 126 [µm] zdatny zdatny niezdatny 

Stan niezawodnościowy silnika - zdatny niezdatny niezdatny 
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dopuszczalne, określono stany niezawodnościowe silnika 359 dla 
kolejnych etapów jego użytkowania. Rozpatrywane przedziały cza-
sowe wyodrębniono na podstawie obserwowanych lub prognozo-
wanych chwil osiągnięcia wartości dopuszczalnej przez badany 
parametr stanu obiektu. Wyniki oceny zestawiono w tabeli 1. 

Uwzględniając wartości graniczne analizowanych parametrów 
stanu silnika 359 wyodrębniono stany zdatności i niezdatności 
w procesie eksploatacji pojazdu. Ze względu na zmierzoną wartość 
zadymienia spalin silnik, jako obiekt techniczny, znajduje się 
w stanie niezdatności już po przebiegu około 275 [tys. km]. Ze 
względu na poprawną pracę silnika, jako systemu tribologicznego, 
utrzymuje się on w stanie zdatności do przebiegu około 620 
[tys. km]. W praktyce, dopiero osiągnięcie stanu niezdatności silnika 
ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości zużycia tulei 
cylindrowych, skutkuje wycofaniem obiektu z eksploatacji. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania wskazują, że trwałość współcze-
snych silników spalinowych jest stosunkowo wysoka. Ocena para-
metru stanu, w postaci zużycia tulei cylindrowych, wykazuje stan 
zdatności badanego silnika o ZS do przebiegu ponad 600 [tys. km]. 
Przy tym przebiegu obserwowany parametr przekracza wartość 
dopuszczalną, co skutkuje wycofaniem obiektu z eksploatacji lub 
podjęciem działań, przywracających początkowe wartości parame-
tru (naprawa główna). 

Jednak parametrem limitującym zdatność silnika jest zadymie-
nie spalin. Już przy przebiegu około 300 [tys. km] przekroczona 
zostaje wartość dopuszczalna parametru, co skutkuje przejściem 
obiektu w stan niezdatności. Po tym przebiegu pojazd powinien 
zostać wycofany z eksploatacji, gdyż nie spełnia kryterium norm 
prawnych w zakresie emisji substancji szkodliwych. 

Mimo zastosowania dodatkowych układów oczyszczania spa-
lin, jak np. filtry DPF czy układy SCR w silnikach o zapłonie samo-
czynnym, problem nadmiernej emisji substancji toksycznych przez 
silniki ZS w eksploatacji nie został do końca rozwiązany. 

Potwierdzeniem tego spostrzeżenia jest realizowana przez 
koncern Volkswagen akcja naprawcza silników o ZS, stosowanych 
w pojazdach tego koncernu oraz sugestie, aby nowe normy, 
w zakresie emisji substancji szkodliwych przez silniki spalinowe, 

obejmowały badania pojazdu w cyklu zbliżonym do rzeczywistych 
warunków eksploatacji. 
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Reliability states of diesel engine 

The article presents the results of field tests of diesel en-

gines. The study reflects the issue of changes in the reliability 

state of a technical object - the vehicle in terms of limit value 

achieving for status parameter in the range of smoke opacity 

and wear of piston ring-cylinder assembly. 
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