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WSTÊP
W eksploatacyjnym procesie zu¿ycia elementów silnika spalinowego mo¿emy wyró¿niæ dwa procesy sk³adowe  zu¿ycie ruchowe wynikaj¹ce z ci¹g³ej pracy silnika,
oraz zu¿ycie rozruchowe wystêpuj¹ce w trakcie rozruchu silnika [3, 5]. Modelowy
przebieg zu¿ycia przedstawiono na rysunku 1.
Na przebieg zu¿ycia podczas eksploatacji ma wp³yw bardzo wiele czynników.
Nale¿¹ do nich czynniki okrelaj¹ce warunki prowadzenia eksploatacji pojazdu (zu¿ycie dwóch takich samych pojazdów eksploatowanych w ró¿nych warunkach jest inne
nie tylko, co do wartoci, ale równie¿, co do charakterystyki przebiegu) [4,6]. Wa¿ne
jest, wiêc okrelenie temperatur pracy silników, liczby rozruchów, temperatur rozruchów, prêdkoci obrotowych wa³u korbowego, po³o¿enia organu steruj¹cego oraz
parametrów rozruchu. Na podstawie tych danych i wyników pomiarów zu¿ycia przeprowadza siê analizê obci¹¿eñ eksploatacyjnych silnika w pojedzie. Okrelenie zu¿y-
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Rys. 1. Modelowy przebieg zu¿ycia eksploatacyjnego w czasie [5]
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cia pozwala na wyznaczenie intensywnoæ eksploatacyjnego zu¿ywania elementów
silnika [1]. Na tej podstawie mo¿na dokonaæ predykcji zu¿ycia w czasie oraz chwili
osi¹gniêcia przez obiekt granicznej wartoci zu¿ycia. Ograniczeniem tego rodzaju predykcji jest mo¿liwoæ jej zastosowania tylko do danego modelu silnika eksploatowanego w podobnych warunkach.

OBIEKT BADAÑ
Obiektami badañ eksploatacyjnych zu¿ycia by³y silniki 4CT90 montowane w samochodach dostawczych Lublin. S¹ to turbodo³adowane silniki o zap³onie samoczynnym, ch³odzone ciecz¹, z porednim wtryskiem paliwa do komory wirowej umieszczonej w g³owicy.
Silnik 4CT90 posiada 4 cylindry w uk³adzie rzêdowym, pionowym. Pojemnoæ
skokowa badanego silnika wynosi 2417 cm3, a stopieñ sprê¿ania równy jest 20,6.
Silnik posiada obiegowy uk³ad smarowania cinieniowo-rozbryzgowy, w którym olej
podawany jest pod cinieniem 0,1÷0,5 MPa. Silnik wyposa¿ony jest w rzêdow¹ pompê wtryskow¹ z wielozakresowym odrodkowym regulatorem obrotów oraz automatycznym przestawiaczem k¹ta wtrysku. Silnik jest ch³odzony p³ynem w uk³adzie o
przymusowym obiegu, wymuszanym pomp¹ wirnikow¹. Znamionowa moc badanego silnika wynosi 66 kW przy znamionowej prêdkoci obrotowej równej 4100 obr/
min. Maksymalny moment obrotowy wystêpuje przy 2500 obr/min i wynosi 195 Nm.
Minimalne jednostkowe zu¿ycie paliwa wynosi 295 g/kWh

Rys. 2. Widok samochodów LUBLIN III wyposa¿onego w silnik 4CT90

METODYKA BADAÑ
Badania identyfikacyjne

Badane pojazdy wykorzystywane by³y przez Zak³ad Transportu Samochodowego
Poczty Polskiej i wykonywa³y przejazdy na siedmiu sta³ych trasach w powiecie lubelskim.
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redni dzienny przebieg pojazdów wynosi³ 240 km a roczny oko³o 55000 km.
W samochodach montowano specjalnie zbudowane urz¹dzenie rejestruj¹ce, w sk³ad,
którego wchodzi³y: modu³ centralny rejestratora oraz czujniki temperatury cieczy ch³odz¹cej i oleju, czujnik przemieszczeñ liniowych, czujnik cinienia oleju smaruj¹cego
oraz czujniki liczby obrotów wa³u korbowego silnika i wa³u napêdowego pojazdu.
Mierzone parametry by³y zapisywane w pamiêci urz¹dzenia. Na podstawie dowiadczeñ zdobytych we wczeniejszych badaniach eksploatacyjnych mierzono i rejestrowano nastêpuj¹ce parametry: czas w³¹czenia zasilania w uk³adzie elektrycznym pojazdu,
liczbê obrotów wa³u korbowego silnika, liczbê obrotów wa³u napêdowego pojazdu,
cinienie oleju smaruj¹cego, temperaturê oleju smaruj¹cego, temperaturê p³ynu ch³odz¹cego, po³o¿enia listwy zêbatej pompy wtryskowej.
Uwzglêdniaj¹c zarejestrowane podczas badañ eksploatacyjnych po³o¿enie listwy
zêbatej opracowano tzw. gêstoci czasowe pracy silnika. Na rysunku 3 przedstawiono wykres gêstoci czasowej pracy silników w ca³ym okresie badañ.

Rys. 3. Warunki pracy badanych silników 4CT90 w trakcie eksploatacji

Na wykresie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najczêciej wystêpuj¹c¹ prêdkoci¹ obrotow¹
wa³u korbowego silnika jest prêdkoæ odpowiadaj¹ca maksymalnemu momentowi
obrotowemu silnika (19502250 obr/min). Pomimo, ¿e pojazdy eksploatowano na
trasach pozamiejskich (90% przejazdów), to udzia³ pracy silnika na biegu ja³owym
(oko³o 800 obr/min) stanowi ponad 21%.
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W trakcie badañ eksploatacyjnych rejestrowano tak¿e chwile rozruchów silnika i
parametry okrelaj¹ce stan silnika w trakcie rozruchu. Na rysunku 4 przedstawiono
wykres gêstoci rozk³adu drogi przejechanej po uruchomieniu silnika 4CT90 dla badanych samochodów LUBLIN.
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Rys. 4. Gêstoæ rozk³adu drogi przejechanej przez samochód po uruchomieniu
silnika 4CT90

Na wykresie (rys. 4) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e redni przebieg miêdzy kolejnymi rozruchami wynosi³ 6,2 km.
W trakcie badañ mierzono równie¿ temperatury p³ynu ch³odz¹cego i oleju smaruj¹cego silnik w chwili rozruchu i w trakcie pracy silnika. Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono gêstoæ rozk³adu temperatur p³ynu ch³odz¹cego i oleju smaruj¹cego silnik
w chwili rozruchu silnika.
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Rys. 5. Gêstoæ rozk³adu temperatur oleju w chwili rozruchu silnika 4CT90
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Rys. 6. Gêstoc rozk³adu temperatur p³ynu ch³odz¹cego w chwili rozruchu silnika 4CT90

Analizuj¹c wykresy z rysunków 5 i 6 nale¿y stwierdziæ, ¿e 66% realizacji rozruchów silnika odbywa siê przy temperaturze oleju 7090°C oraz przy temperaturze
p³ynu ch³odz¹cego 7688°C.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e rozruch badanych silników odbywa siê
rednio, co 6,2 kilometrów przebiegu. redni czas nieprzerwanej pracy silnika nie
przekracza 8,5 min. Wystêpuj¹ krótkie postoje pojazdu z wy³¹czonym silnikiem.
redni czas postoju wynosi 10,8 minut. Pomimo ma³ych wartoci czasu nieprzerwanej pracy i porównywalnych przerw w funkcjonowaniu silnika, obserwuje siê
znaczy udzia³ rozruchów o temperaturach powy¿ej 70°C. Przyczyn¹ tego faktu jest
du¿a bezw³adnoæ cieplna silnika umo¿liwiaj¹ca utrzymanie mu stabilnej temperatury w sytuacji, gdy przerwy w pracy silnika nie s¹ zbyt d³ugie (st¹d 66% realizacji
rozruchu silnika odbywa siê przy temperaturze oleju 7090°C i temperaturze p³ynu
ch³odz¹cego 7088°C).
Badania eksploatacyjne zu¿ycia

Badania eksploatacyjnego zu¿ycia zespo³u TPC silnika ograniczono do oceny
stanu zu¿ycia tulei cylindrowych.
Pomiary prowadzono zgodnie z norm¹ BN-79/1374-04. Pomiar rednicy wewnêtrznej cylindra przeprowadzano w czterech kierunkach  równoleg³ym (1-5) do osi wa³u
korbowego, prostopad³ym (3-7) oraz pod k¹tem 45° do osi wa³u korbowego (2-6, 4-8).
Ponadto na ka¿dym czterech kierunków dokonano pomiaru w omiu p³aszczyznach,
zwanych równie¿ poziomami (I÷VIII). Licznoæ pomiarów wp³ywa na zmniejszenie
wartoci b³êdu oraz pozwala na okrelenie profilu zu¿ycia g³adzi cylindrowych. Sposób dokonywania pomiarów przedstawia rys. 7.
Do pomiaru rednic cylindrów silnika 4CT90 po d³ugotrwa³ej eksploatacji samochodu Lublin zastosowano elektroniczn¹ rednicówkê mikrometryczn¹ typu CBGD030
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Rys. 7. Po³o¿enie punktów pomiarowych na powierzchni cylindra silnika (od górnej krawêdzi cylindra): poziom I  18 mm, II  26 mm, III  34 mm, IV 44 mm, V  54 mm, VI 64
mm, VII  74 mm, VIII  82 mm

o zakresie pomiarowym 50÷150 mm. Posiada ona elektroniczny wywietlacz umo¿liwiaj¹cy bezporedni odczyt odchy³ki pomiarowej. Dok³adnoæ pomiaru wymiaru liniowego t¹ rednicówk¹ wynosi 1 mm. Jednak ca³kowity b³¹d wyznaczenia zu¿ycia
jest wiêkszy i wynika z uwzglêdnienia b³êdów obydwu pomiarów, a tak¿e ze zmiennoci warunków prowadzenia pomiarów (g³ównie temperatury). W celu uzyskania du¿ej
dok³adnoci ustawienia koñcówek pomiarowych rednicówki w obydwu pomiarach,
zastosowano odpowiedni szablon. Wykonane w nim otwory odpowiadaj¹ kolejnym
p³aszczyznom pomiarowym (rys. 8).
Zu¿ycie obliczono jako ró¿nicê pomiêdzy zmierzonym wymiarem wewnêtrznej
rednicy tulei, a jej wymiarem nominalnym na na podstawie wzoru:

GL

G [S  G [ 

(1.1)

Rys. 8. rednicówka elektroniczna wraz z szablonem u¿ytym do pomiarów rednic cylindra
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gdzie: di  wartoæ i-tego pomiaru zu¿ycia tulei cylindrowej (przyrost wewnêtrznej
rednicy) [mm]
i = 1,2,3 .... n  n oznacza numer pomiaru w wybranym punkcie powierzchni
g³adzi cylindra
dx0  wartoæ wymiaru nominalnego wewnêtrznej rednicy tulei 90,052 na
poziomie pomiarowym x = I,II,...,VII [mm],
dxp  wartoæ wymiaru rednicy wewnêtrznej tulei na poziomie x po okrelonym przebiegu eksploatacyjnym samochodu [mm].
Wartoæ redni¹ zu¿ycia obliczono ze wzoru:
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(1.2)

Odchylenie standardowe przyrostu wewnêtrznej rednicy tulei obliczono ze wzoru:
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B³¹d standardowy obliczono ze wzoru:
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Medianê zu¿ycia tulei cylindrowych obliczono ze wzoru:
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Wspó³czynnik zmiennoci obliczono ze wzoru:
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WYNIKI BADAÑ
Oceny zu¿ycia dokonano dla piêciu silników 4CT90 po d³ugotrwa³ej eksploatacji
w pojazdach. Silniki badano przy przebiegach eksploatacyjnych wynosz¹cych odpowiednio: 215852, 311578 oraz 362520 km- dla pierwszego silnika, 247123 km  dla
drugiego silnika, 367523 km dla trzeciego silnika, 179593 km  dla czwartego silnika
oraz 312620 km dla silnika pi¹tego.
W tabeli 1 przedstawiono parametry statystycznego rozk³adu zu¿ycia eksploatacyjnego, dla wszystkich tulei badanych silników, obliczone wed³ug wzorów (1.1)  (1.6).
W tabeli 2 przedstawiono redni¹ intensywnoæ zu¿ywania tulei cylindrowych badanych silników 4CT90 przeliczon¹ na przebieg pojazdu 10000 km. Na rysunku 9 przed-
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Tabela 1. Parametry statystycznego rozk³adu zu¿ycia eksploatacyjnego tulei cylindrowych
silnika 4CT90
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Tabela 2. rednia intensywnoæ zu¿ywania tulei cylindrowych silnika 4CT90 na 10000 km
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Rys. 9. Histogram rozk³adu wartoci zu¿ycia tulei cylindrowych po d³ugotrwa³ej eksploatacji
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stawiono histogram rozk³adu redniego zu¿ycia tulei cylindrowych badanych silników
po d³ugotrwa³ej eksploatacji.
Na rysunku 10 przestawiono profil redniego zu¿ycia tulei cylindrowej wybranego
silnika po przebiegu eksploatacyjnym rzêdu 400000 km. Na wykresie 11 przedstawiono przebieg zu¿ycia tulei cylindrowych badanych silników w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pojazdu.
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Rys. 10. rednie zu¿ycie czterech tulei cylindrowych dla piêciu badanych silników na
poszczególnych wysokociach pomiarowych i kierunkach po d³ugiej eksploatacji
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Rys. 11. Przebieg zu¿ycia tulei cylindrowych badanych silników w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pojazdu.
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WNIOSKI
1. Niewielka intensywnoæ zu¿ywania cylindrów wiadczy o poprawnej konstrukcji zespo³u TPC, prawid³owo dobranych materia³ach, a tak¿e w³aciwie opracowanej
i przeprowadzonej technologii wykonania silnika 4CT90. Ma³e wartoci zu¿ycia g³adzi
cylindrowych wskazuj¹ równie¿ na prawid³ow¹ eksploatacjê badanego silnika.
2. Najwiêksza wartoæ redniego zu¿ycia g³adzi cylindrowych wystêpuje na progu
ogniowym (poziom I). Wraz ze zwiêkszaniem wysokoci pomiarowej, maleje rednia intensywnoæ procesu zu¿ywania g³adzi cylindra, co wi¹¿e siê g³ównie ze zmniejszaniem temperatury wspó³pracy pary tribologicznej.
3. Najwiêksze rednie wartoci zu¿ycia wystêpuj¹ na kierunku pomiarowym
3-7 (prostopad³ym do osi wa³u korbowego), co spowodowane jest wzajemnym
oddzia³ywaniem si³y normalnej oraz temperatury cianki cylindra. Natomiast kierunek 1-5, równoleg³y do osi wa³u korbowego, wykazuje najmniejsze wartoci redniego zu¿ycia. W wyniku takiego zu¿ywania g³adzi cylindrowej nastêpuje owalizacja tulei cylindrowych.
4. rednia wartoæ intensywnoci zu¿ycia tulei cylindrowej dla badanych silników
wynosi³a 1.96 mm/10000 km.
5. Maksymalne wartoci zu¿ycia tulei cylindrowej zaobserwowano w silniku 3.
6. Maksymaln¹ intensywnoæ zu¿ycia tulei cylindrowej odnotowano dla silnika 2.
7. Zu¿ycie zmierzone podczas badañ eksploatacyjnych silników mo¿na aproksymowaæ rozk³adem normalnym.
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Streszczenie
Zu¿ycie tulei cylindrowej stanowi g³ówny parametr decyduj¹cy o stanie technicznym silnika i mo¿liwoci jego dalszej eksploatacji w pojedzie. Wa¿nym zagadnieniem jest interpretacja wyników pomiarów uzupe³niona o analizê warunków pracy silnika. Uzyskane na tej drodze
wyniki pozwalaj¹ na odwzorowanie eksploatacji silnika w warunkach badañ laboratoryjnych i
modelowych oraz s¹ pomocne przy projektowaniu nowych konstrukcji silników [2, 3]. Poznawcze aspekty badañ eksploatacyjnych uzasadniaj¹ ich prowadzenie pomimo wielkiej czasoch³onnoci i kosztownoci tych badañ.
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia zwi¹zane ze zu¿yciem tulei cylindrowej
silnika spalinowego z zap³onem samoczynnym w trakcie jego eksploatacji w pojedzie. Przedstawiono wyniki d³ugotrwa³ych eksploatacyjnych badañ zu¿ycia tulei cylindrowej pojazdów
u¿ytkowanych w przedsiêbiorstwie transportowym.

ANALYSIS OF CYLINDER LINER WEAR OF INTERNAL COMBUSTION
DIESEL ENGINE DURING LONG-LASTING OPERATION
Summary
The cylinder liner is a representative component of the engine construction and its wear
can be an indicator of boundary technical conditions of the engine and of necessity of withdrawal from operation. Some long-lasting investigations have been carried out to determine this
wear of engines mounted in vehicle during supervised maintenance [2, 3]. Operational research can be carried out: in normal conditions of operation, in conventional conditions of operation, in conditions reconstructing normal operation conditions.
This article introduced the chosen problems of cylinder bore wear obtained during long
operating researches, and results of investigations of cylinder bore wear.
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