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Czyszczenie układu 
smarowania silnika

pach głównych do czopów i łożysk korbo-
wodowych. Wydobywający się z nich olej 
rozbryzgiwany jest po wnętrzu komory 
korbowej, tworząc mgłę olejową, smaru-
jącą gładzie cylindrów, tłoki z pierścienia-
mi i sworznie tłokowe. 

Funkcje oleju silnikowego
Zasadniczym zadaniem oleju w trakcie 
pracy samochodowego silnika spalino-
wego jest ogranicza tarcia oraz intensyw-
ności zużywania się współpracujących 
wzajemnie powierzchni elementów. Po-
zostałe funkcje oleju w silniku to:
	usuwanie ze współpracujących po-

wierzchni drobnych opiłków metali 
i cząstek stałych produktów procesów 
spalania (nagaru);

	zabezpieczenie metalowych elemen-
tów silnika przed czynnikami korozyj-
nymi (aktywnymi składnikami spalin 
i pary wodnej);

	odprowadzanie nadmiaru ciepła z sil-
nika do atmosfery;

	uszczelnienie współpracujących ele-
mentów (tłok – pierścień – gładź cylin-
dra oraz trzon zaworu – prowadnica).

W celu spełnienia powyższych funkcji 
olej musi posiadać następujące właści-
wości fizyko-chemiczne:
	zdolność wytwarzania powłoki smar-

nej;
	odporność na utlenianie się;
	odpowiednią lepkość;
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	trwałość właściwości w szerokim za-
kresie temperatur roboczych.

W trakcie eksploatacji pojazdu zjawi-
skiem normalnym jest zmiana właści-
wości oleju silnikowego, spowodowana 
jego starzeniem. Szybkość tego procesu 
uzależniona jest od stopnia utleniania 
składników oleju oraz intensywności za-
nieczyszczeń oleju (opiłków metali, pły-
nu chłodzącego). Ilość zanieczyszczeń 
w oleju zależna jest przede wszystkim od 
warunków eksploatacji i stanu technicz-
nego silnika. 

Okresowa wymiana oleju
W związku ze stopniową utratą przez olej 
podstawowych własności producenci po-
jazdów zalecają jego okresową wymianę. 
Najbardziej niebezpieczne dla systemu 
smarowania jest jednak to, że z powodu 
zbyt długich okresów między kolejnymi 
wymianami oleju zakłócona zostaje funk-
cja usuwania zanieczyszczeń (opiłków Fo
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W silnikach samochodowych wykorzystywane jest zwykle 
tarcie płynne, przy którym współpracujące części rozdziela 
zawsze warstwa oleju wprowadzana tam dzięki odpowied-
niej konstrukcji układu smarowania

Newralgicznymi miejscami, wymaga-
jącymi wyjątkowo skutecznego i inten-
sywnego smarowania, są w silniku po-
wierzchnie styku:
	tłoków i pierścieni tłokowych z cylin-

drem;
	czopów wału korbowego i wałka roz-

rządu z panewkami;
	korbowodów ze sworzniami tłokowy-

mi;
	elementów układu rozrządu (popy-

chaczy, prowadnic, krzywek wałka 
rozrządu, trzonów zaworów).

Smarowanie ciśnieniowe
Warunkiem skutecznego smarowania 
współpracujących powierzchni jest za-
pewnienie tzw. klina smarnego, który po-
wstaje na skutek wzrostu ciśnienia oleju, 
wynikającego z wzajemnego mecha-
nicznego nacisku obu współpracujących 
elementów. Klin zwiększa się w miarę 
wzrostu wzajemnej prędkości obrotowej 
współpracujących powierzchni – aż do 
ich całkowitego rozdzielenia. 

W silnikach samochodowych smaro-
wanie realizowane jest głównie metodą 
ciśnieniową, choć częściowo występuje 
również smarowanie rozbryzgowe, po-
legające na rozpylaniu oleju przez wiru-
jące elementy silnika dla wytworzenia 
tzw. mgły olejowej, wnikającej pomiędzy 
współpracujące powierzchnie. W silni-
kach dwusuwowych stosowane jest sma-
rowanie roztworowe za pomocą oleju 
rozpuszczanego w paliwie. 

System smarowania ciśnieniowego 
wykorzystuje miskę olejową jako zbior-
nik oleju, a jednocześnie jego chłodnicę. 
Odpowiednie ciśnienie oleju w układzie 
smarowania wytwarza pompa napędza-
na od wałka rozrządu. Pompa tłoczy olej, 
pobierając go z miski olejowej poprze filtr 
wstępny i filtr dokładnego oczyszczania 
do głównego kanału olejowego. Dalej 
z wykorzystaniem kanałów bocznych olej 
podawany jest do łożysk głównych wału 
korbowego, a dalej przez otwory w czo-
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Możesz wygrać jedną z trzech nagród – 4 litry oleju syntetycznego ECO FLOW 0W40 
ufundowanych przez firmę Wolf Oil Corporation,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2 i 3 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 4. Nie znasz niektórych od-
powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Champion dla profesjonalistów”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej 
i wyślij go na adres redakcji do 30 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 
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metalu, nagaru). Skutkiem tego jest pro-
ces tworzenia się szlamu i laku pokrywa-
jącego nieruchome i ruchome powierzch-
nie elementów silnika. Dopóki olej jest 
świeży i aktywny, produkty spalania są 
skutecznie rozpuszczane w jego objęto-
ści. Jeśli jednak jest zbyt długo eksplo-
atowany, jego zanieczyszczenie nadmier-
nie rośnie, a w związku z tym i filtry tracą 

zdolność zatrzymywania cząstek stałych. 
Każda taka cząstka staje się ogniskiem, 
wokół którego zbierają się laki. 

Zachodzący w ten sposób proces jest 
bardzo niebezpieczny dla silnika, ponie-
waż tworzące się grube warstwy zanie-
czyszczeń ograniczają przepływ oleju 
pod ciśnieniem w kanałach olejowych. 
Zbierające się warstwy laku na denkach 

bagnet kontrolny

Schemat ciśnieniowego ukłau smarowania 
silnika

filtr zgrubny       miska olejowa   filtr pełnoprzepływowy
pompa

zawór
nadmiarowy

magistrala
olejowa
z czujnikiem
ciśnienia

łożyska wału
rozrządu

kanał smarujący 
sworzeń tłokowy

dźwignie zaworowe

natryskowe
smarowanie
cylindra

łożyska główne 
i korbowodowe

Agregat Launch 
do płukania  
układów olejo-
wych w silnikach

1. Urządzenie Launch
2. Silnik
3. Miska olejowa
4. Gniazdo filtra
5. Przewód wylotowy oleju
6. Przewód powrotny oleju
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4 litry syntetycznego oleju
silnikowego ECO FLOW 0W40

36 | WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW | URZĄDZENIA

Fo
t.

 L
au

n
c

h

poprzez otwór kontrolny poziomu napeł-
nienia. Niestety, również i wysysarka nie 
jest w stanie w sposób skuteczny usunąć 
zanieczyszczeń oleju nagromadzonych 
w układzie smarowania (kanałach olejo-
wych i na dnie miski olejowej). 

W zależności od konstrukcji silnika 
pozostaje w nim po opróżnieniu tymi 
metodami około 0,4 do 0,7 litra zużyte-
go oleju nasyconego zanieczyszczeniami. 
Sytuacja tego typu bardzo niekorzystnie 
wpływa na dalszą eksploatację silnika, 
pomimo napełnienia układu świeżym 
olejem, ponieważ zanieczyszczenia mie-
szają się z nowym olejem, powodując 
jego szybsze i nadmierne zużycie. 

Urządzenia specjalne 
Jedynym sposobem na skuteczne roz-
wiązanie tego typu problemów jest zasto-
sowanie przy okresowej wymianie oleju 
urządzenia do płukania silnika. Dzięki 
użyciu systemu pneumatycznego oraz 
odpowiedniego detergentu, urządzenie 
tego typu może rozpuścić i wyczyścić 
zanieczyszczenia w układzie smarowa-
nia, bez konieczności demontażu silnika, 
zapewniając tym samym odpowiednio 
wysoką jakość nowego oleju oraz zwięk-
szenie wydajności pracy silnika. 

Czyszczenie układu smarowania sil-
nika przy użyciu specjalnego urządze-

nia realizowane jest poprze podłączenie 
odpowiednich złącz do gniazd filtra ole-
ju i korka spustowego miski oleju. Czas 
trwania procesu czyszczenia nie przekra-
cza 15 minut. Przyrząd taki skutecznie 
usuwa wszelkie zanieczyszczenia o wiel-
kości powyżej 15 µm. Czynnikiem czysz-
czącym jest tu specjalny detergent, który 
skutecznie usuwa zanieczyszczenia i nie 
uszkadza łożysk ani uszczelek. Urządze-
nie to jest bardzo skuteczne w działaniu, 
bowiem przy usuwaniu opiłków metali 
z układu smarowania przy zwykłej wy-
mianie (spuszczeniu starego i zalaniu 
nowym) skuteczność wynosi zaledwie 
75%, natomiast przy użyciu tego urzą-
dzenia skuteczność usuwania zanie-
czyszczeń wzrasta aż do 99%.            n

tłoków znacznie zmniejszają proces ich 
chłodzenia. Osadzające się w ten sposób 
warstwy zanieczyszczeń w szybkim tem-
pie wpływają na newralgiczne miejsca 
silnika, doprowadzając je nieuchronnie 
do zniszczenia. Dlatego też okresowa ob-
sługa serwisowa układu smarowania jest 
tak istotna dla prawidłowego i bezawaryj-
nego działania silnika. 

W zależności od producenta pojazdu 
oraz rodzaju oleju zakłada się wymianę 
oleju po przebiegu od 10 do nawet 30 
i więcej tysięcy kilometrów. 

Procedury serwisowej wymiany 
Stosowane tradycyjne wymiany oleju 
polegają na jego grawitacyjnym spusz-
czeniu przez korek spustowy w misce 
olejowej. Są one coraz rzadziej stosowa-
ne, zwłaszcza w renomowanych warsz-
tatach samochodowych, gdyż ten sposób 
usuwania oleju nie usuwa wszystkich 
zanieczyszczeń z układu smarowania, 
a zwłaszcza tych, które osadzają się na 
dnie miski olejowej. Są one zarazem naj-
większym zagrożeniem dla silnika.

Innym sposobem wymiany oleju w sil-
niku jest zastosowanie wysysarki, usuwa-
jącej olej przy podciśnieniu rzędu 0,05 
do 0,2 MPa. Przy tej metodzie, dzięki 
wykorzystaniu sprężonego powietrza 
olej jest zasysany z układu smarowania 
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Urządzenie do czyszczenia i płuka-
nia układu smarowania
1. panel sterujący, 2. szuflada, 3. przewód wylotowy oleju, 
4. przewód powrotny oleju, 5. wlot powietrza, 6. filtr


