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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań siły tarcia pomiędzy iglicą a korpusem rozpylaczy
silników okrętowych. Były to rozpylacze tłokowych silników spalinowych, zasilanych olejami
napędowymi lub paliwami pozostałościowymi. Do badań wybrano rozpylacze spośród eksploatowanych w naturalnych warunkach, u których stwierdzono unieruchomienie iglicy. Były to niezdatności istotnie zakłócające funkcjonowanie wtryskiwaczy. Stosowano więc bierny eksperyment.
Badania przeprowadzono na dwóch stanowiskach do pomiaru siły tarcia, w zależności od jej
wielkości. Pierwsze z nich wykonane we własnym zakresie do wyznaczania maksymalnej siły
tarcia spoczynkowego z wykorzystaniem obciążania siłami ciężkości. Do badań przebiegu siły
tarcia, w rozpylaczach o większych oporach ruchu, wykorzystano stanowisko do badań wytrzymałości próbek na rozciąganie.
Wybrane iglice rozpylaczy, w których stwierdzono znaczne siły tarcia, poddano badaniom
mikroskopowym w celu określenia przyczyny takiego stanu. Mierzono również luz średnicowy
pomiędzy trącymi parami precyzyjnymi i badano jego wpływ na wartość maksymalnej siły tarcia.
Średni luz średnicowy tworzy z maksymalną siłą tarcia zależność nieliniową.
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Istotnymi przyczynami powstawania znaczących sił tarcia w rozpylaczach było: pozostawienie pasty do docierania na powierzchniach prowadzących korpusy i iglicy, osady ze spalanego
paliwa, zatarcia, obecność zanieczyszczeń pomiędzy trącymi powierzchniami oraz korozja.

1. Wstęp
Jednym z rodzajów uszkodzeń wtryskiwaczy rozpylaczy jest unieruchomienie iglicy w korpusie rozpylacza. Iglica powinna w stanie zdatności pod własnym ciężarem płynnie opadać na gniazdo w korpusie rozpylacza, gdy jest on
pochylony pod kątem 45° [15]. Zawieszanie się iglic występuje najczęściej
w początkowym okresie eksploatacji rozpylaczy, kiedy luzy pomiędzy powierzchniami prowadzącymi korpusu i iglicy są małe. W czasie eksploatacji
niektóre rodzaje zużycia mogą powodować również zmniejszenie tego luzu.
Tego typu uszkodzenie może zaburzyć funkcjonowanie wtryskiwacza lub może
uniemożliwić wypełnianie jego funkcji użytkowych. Postanowiono zatem zbadać, czy jest to częsty przypadek uszkodzenia i jakiego rzędu siły tarcia występują w rzeczywistości eksploatacyjnej. Postanowiono zbadać również, jakie
czynniki wpływają na unieruchomienie iglic w rozpylaczach wtryskiwaczy silników okrętowych.
Przyrost mocy tarcia jest bowiem istotną miarą procesów zużycia zachodzącego w węzłach tribologicznych [2]. Strata mocy powodowana tarciem jest
również czynnikiem determinującym efektywność maszyn.
Po regulacji wtryskiwaczy nowych lub odnowionych, występują inne siły
tarcia w parach precyzyjnych korpus − iglica rozpylacza, niż po pewnym okresie
eksploatacji wskutek mikroodkształceń i zanieczyszczeń. Na pokonanie sił tarcia, podczas wzniosu iglicy, tracona jest cześć siły wywołanej ciśnieniem i dlatego wtrysk paliwa następuje przy zmniejszonej sile napięcia sprężyny. Zwiększenie tej siły powoduje wzrost dawki pompy wtryskowej, a dawki wtryskiwane
przez poszczególne pompy wtryskowe nie są jednakowe. Wpływa to na nierównomierną pracę silnika spalinowego.
2. Czynniki powodujące unieruchomienie iglicy
Otwór prowadzący korpusu rozpylacza odkształca się w czasie jego użytkowania w ten sposób, że dolna jego część w pobliżu komory ciśnieniowej ulega rozszerzeniu, natomiast górna − zwężeniu [1, 5, 8]. Korpus odkształcając się
zaciska iglicę siłą prostopadłą do osi podłużnej iglicy. Wartość tej siły zależy od
wielkości luzu pomiędzy częściami prowadzącymi korpusu i iglicy. Przy mniejszym luzie występuje większa siła zaciskająca.
Aby mógł nastąpić wtrysk paliwa do cylindra, siła spowodowana ciśnieniem hydrodynamicznym musi pokonać jednocześnie działające dwie siły: na-
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pięcia sprężyny i zaciskającą. Jeżeli iglica ulegnie częściowemu zakleszczeniu,
to jej wznios następuje przy wyższym ciśnieniu paliwa i z większą prędkością.
W miarę zmniejszenia ciśnienia paliwa w komorze ciśnieniowej następuje
zmniejszenie siły zaciskającej oraz zmiana kształtu stożka uszczelniającego.
Iglica opuszcza się całkowicie, jeżeli siła zaciskająca jest mniejsza od siły napięcia sprężyny. Opuszczanie to ma charakter uderzeniowy ze względu na szybki spadek ciśnienia.
W przypadku unieruchomienia iglicy rozpylacze tracą szczelność i do cylindra przedostaje się dodatkowa ilość paliwa, którego spalanie następuje bez
dostatecznej ilości tlenu. Wówczas na elementach rozpylacza powstaje nagar.
Zawieszanie iglic może również powstać od obecności niektórych składników
w paliwie (np. siarki), które powodują zwiększone tworzenie się nagaru wewnątrz rozpylacza. Jeżeli iglica ulegnie częściowemu zakleszczeniu, to jej
wznios następuje przy wyższym ciśnieniu paliwa i z większą prędkością.
Zmniejszenie szczelności przylegania stożków uszczelniających iglicy
i korpusu powoduje przedostawanie się gorących gazów z komory spalania do
wewnątrz rozpylacza. W wyniku tego powierzchnie rozpylacza nagrzewają się
i następuje zacieranie się iglicy, będące skutkiem ich odkształceń i występowania osadów. Zatarcie jest to zahamowanie ruchu względnego elementów pary
trącej. Jest to kryterium niezbyt precyzyjne, ponieważ zatrzymanie lub brak
ruchu względnego elementów węzła kinematycznego zależy od tzw. nadmiaru
mocy, którym dysponuje źródło napędu [12]. Zatarcie jest utożsamiane również
z unieruchomieniem węzła na skutek zespawania elementów testowych [16].
Do unieruchomienia iglicy rozpylacza dochodzi wówczas, gdy siła tarcia
pomiędzy częścią prowadzącą korpusu i iglicy rozpylacza jest większa od siły
wywołującej jej przesunięcie Fp (napięcia sprężyny lub hydrodynamicznej ciśnienia paliwa, działającej na powierzchnię iglicy):
T ≥ Fp

(1)

Miarą tarcia jest opór równoważony wypadkową siłą styczną podczas
przemieszczania jednego ciała względem drugiego. Tarcie spoczynkowe występuje podczas przejścia układu ze stanu spoczynku w ruch oraz przy zatrzymaniu
układu w końcowej fazie ruchu.
W skojarzeniu iglica rozpylacza − prowadnica, obciążenie działa wzdłuż
osi iglicy. Naciski boczne mogą wystąpić wskutek błędów wykonawczych
i uszkodzeń eksploatacyjnych. Powierzchnie tarcia smarowane są paliwem na
skutek przecieków. Występuje tu tarcie płynne lub ewentualnie mieszane (przy
dużych naciskach bocznych). Siła tarcia, uzależniona jest od właściwości paliwa, prędkości ślizgania, a przy tarciu mieszanym, nacisków i współczynnika
tarcia [20]:
T = f(P, u, Xch)

(2)
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gdzie:
P − obciążenie,
u − prędkość ślizgania,
Xch − właściwości tribologiczne czynnika.
W ten sposób następuje przejście z tarcia spoczynkowego w ruchowe.
Przejście takie może być utrudnione, gdy elementy trące są szczepione, ciasno
spasowane itp.
Siła tarcia według modelu Amontonsa może być wyrażona zależnością:

Τ = µP
(3)
gdzie:
T − siła tarcia,
P − siła normalna,
µ − współczynnik proporcjonalności nazwany współczynnikiem tarcia.
Z rozważań Eulera przeprowadzonych zgodnie z zasadą zachowania energii
dla ciała na równi pochyłej wynika, że współczynnik tarcia nie równa się tangensowi kąta tarcia i jest zawsze mniejszy dla tarcia ruchowego niż spoczynkowego. Współczynnik można przedstawić wzorem [18]:
µ = tgα −

2s
gt 2 cosα

(4)

gdzie:
s − droga,
t − czas przemieszczania na drodze s,
g − przyspieszenie przy swobodnym spadku,
α − kąt tarcia.
Podczas procesu wtrysku paliwa iglica rozpylacza zajmuje różne pozycje,
w zakresie skoku hi:
0 ≤ hi ≤ himax
(5)
gdzie:
hi − chwilowy skok iglicy rozpylacza,
himax − maksymalny skok iglicy rozpylacza.
Dla zachowania, w pewnym przedziale czasu, statecznych warunków pracy
rozpylacza, w celu uzyskania wymaganego ciśnienie w komorze rozpylacza,
powinien być spełniony warunek:
qr − qn = qp
gdzie:
qr − dawka paliwa przepływającego przez rozpylacz,
qn − objętość paliwa wypływająca przez nieszczelności,
qp − dawka paliwa podawanego przez pompę wtryskową.

(6)
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Powierzchnie części prowadzących, korpusu i iglicy rozpylacza, są poddawane podczas pracy działaniu cyklicznie zmiennych obciążeń kontaktowych
wynikających z dynamicznej pracy wtryskiwacza. Iglica rozpylacza oprócz
wzniosu wykonuje ruchy poprzeczne podczas kolejnych wtrysków. Spowodowane są one nieustalonym przepływem paliwa miedzy iglicą a korpusem rozpylacza, czemu towarzyszy niesymetryczny rozkład ciśnień [21]. Ciśnienie
w szczelinie wywołuje również odkształcenie korpusu.
Współpraca obu elementów zachodzi w obecności przecieków pod wysokim ciśnieniem paliwa, które zawierają zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne [5, 6, 8]. Wśród zanieczyszczeń chemicznych istotne są związki siarki.
Zazwyczaj zawieszanie się iglicy jest efektem niedostatecznej czystości paliwa, a także obecności wody w paliwie [9, 20]. Woda ta powoduje korozję elementów aparatury wtryskowej, szczególnie iglic rozpylaczy, które pracują
w wysokich temperaturach. Na iglicach pojawiają się początkowo brązowe plamy, które następnie ciemnieją, łączą się ze sobą tworząc jednolite czarne pola,
stanowiące przyczynę zawieszania się iglic.
Dyfuzja S i P z dodatków smarnościowych powoduje powstanie na powierzchni metalu ochronnych warstewek siarczków czy fosforanów, które stanowią obok warstwy chemisorbowanej, dodatkowe zabezpieczenie. Tak utworzona warstewka przypowierzchniowa charakteryzuje się dużą zdolnością do
przenoszenia obciążeń w warunkach wysokich temperatur, a przez to zwiększoną odpornością na zacieranie.
N.A. Busze i S.W. Fiedorow stwierdzili, że dyfuzja może przyczynić się do
zmiany warunków inicjacji zacierania przez zwiększenie współczynnika dyfuzji
spowoduje przesunięcie się krytycznej prędkości zacierania w kierunku wyższych wartości [3]. Opisuje to zależność na krytyczną prędkość poślizgu vc:
vc = D f

Chn

τ

(7)

gdzie:
Df − współczynnik dyfuzji w warunkach tarcia,
C − stała,
hn − średnia wysokość mikronierówności powierzchni,
τ − jednostkowa siła tarcia.
Według D. Gonfreya [7] siarczki żelaza, mając prawie pięciokrotnie niższą
wytrzymałość na ścinanie niż stal oraz blisko czterokrotnie niższą twardość,
ułatwiają rozerwanie szczepionych miejsc. Umożliwia to zabezpieczenie przeciwzatarciowe według modelu, w którym płaszczyzna ścinania mikronierówności powierzchni przeniesiona zostaje do cienkiej warstwy FeS, chroniąc w ten
sposób materiał podłoża przed wyrywaniem metalu z głębszych warstw. Analiza laboratoryjna nagaru, osadzającego się na powierzchniach rozpylaczy, wykonana mikroskopem skaningowym i mikroanalizatorem rentgenowskim wykaza-
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ła, że bezpośrednio do materiału rozpylacza przylega warstwa bogata w siarkę,
zaś głównymi jego składnikami jest chrom i żelazo [10].
Do unieruchomienia iglicy rozpylaczy dochodzi więc w wyniku [6, 8, 19]:
– zbyt małego luzu,
– dostania się zanieczyszczeń pomiędzy współpracujące powierzchnie,
– wystąpienia korozji pomiędzy współpracującymi powierzchniami,
– zacierania.
Wartość luzu powinna być tak dobrana, aby zapewniała swobodę ruchu
iglicy i szczelność hydrauliczną rozpylacza. W praktyce luz ten nie zawsze mieści się w polu tolerancji [11]. Podczas pracy silnika w szczelinę, pomiędzy częścią prowadzącą korpusu i iglicy, dostaje się paliwo z zawartymi w nim stałymi
cząsteczkami ścierniwa. Dostając się w szczelinę, cząsteczki ścierniwa tworzą
rysy na gładzi korpusu i iglicy. Ostre krawędzie tych ciągle dostarczanych
i przemieszczających się cząstek w miarę ruchu coraz bardziej się stępiają, tracąc swe własności skrawające, przybywają jednak nowe cząstki wraz z paliwem, co powoduje, że proces się powtarza [9].
Luz pomiędzy korpusem i iglicą rozpylacza zmienia się, to znaczy zwiększa
się lub zmniejsza. Wzrost spowodowany jest zużyciem ubytkowym, natomiast
spadek luzu, wywołany jest osadami oraz korozją. Wartość luzu powinna być
tak dobrana, aby zapewniała swobodę ruchu iglicy, szczelność rozpylacza, zapewniającą ustaloną dawkę na wtrysk paliwa oraz odpowiedni przebieg wtrysku. Zbyt mały luz stwarza niebezpieczeństwo unieruchomienia iglicy, zbyt
duży powoduje utratę szczelności hydraulicznej i zmniejsza dawkę z wynikającymi stąd konsekwencjami.
Zmniejszenie odległości pomiędzy powierzchniami współpracującymi oraz
mikroodkształcenia powodują zmianę średnic, prowadzą do przyspieszonego
zużycia, a w granicznym przypadku do zawieszania się iglic. W miarę wzrostu
ciśnienia paliwa w korpusie rozpylacza zwiększają się naprężenia. Otwór prowadzący korpus rozpylacza odkształca się tak, że dolna jego część w pobliżu
komory ciśnieniowej ulega rozszerzeniu, natomiast górna − zwężeniu [5, 8].
Ze względu na duży wpływ tarcia na pracę maszyn i urządzeń oraz ich niezawodność, prowadzone są badania procesu tarcia w celu określenia ilościowego wpływu czynników, uznanych za istotne, na charakterystyki tarcia. Modelowanie sytuacji tarciowych, skierowane jest na określenie tego rodzaju wpływu,
prowadzone jest również dla zidentyfikowania warunków, w jakich niekorzystny wpływ czynnika może zostać wyeliminowany lub zminimalizowany.
Ze względu na dużą złożoność zjawiska, znaczny udział różnych procesów
fizykochemicznych i reakcji chemicznych towarzyszących tarciu, trudno jest
określić jednolity model odwzorowujący wszystkie możliwe sytuacje, jakie
mogą zaistnieć w strefie tarcia.

Badanie siły tarcia spoczynkowego w rozpylaczach wtryskiwaczy silników okrętowych…

69

3. Obiekty badań
Badaniom poddano rozpylacze okrętowych silników średnioobrotowych typu 6AL20/24 produkowane na licencji firmy Sulzer, eksploatowanych w rzeczywistych warunkach. Wymienione rozpylacze zostały wyłączone z eksploatacji po stwierdzeniu niewłaściwego ich działania lub wymieniono je profilaktycznie w czasie obsług. Z pośród wycofanych z eksploatacji 187 sztuk rozpylaczy, wybrano do badań 55 rozpylaczy wykazujących unieruchomienie iglic, co
stanowiło 29,4% próby, i poddano pomiarom maksymalnej siły dodatkowej
potrzebnej do wyznaczenia siły tarcia spoczynkowego.
Przekrój rozpylacza silnika okrętowego typu AL20/24 z zaznaczonymi,
istotnymi cechami konstrukcyjnymi przedstawiono na rys. 1. Kadłuby rozpylaczy wykonane są ze stali WCLVŻ ulepszanej cieplnie do twardości 37÷42 HRC
oraz azotowane. Iglice wykonane są ze stali szybkotnącej SW7M o twardości
62÷64 HRC, a więc znacznie większej niż korpusu.
Producent przewidział dla nowych rozpylaczy luz pomiędzy częścią prowadzącą iglicy i korpusu 4÷5 µm. W procesie eksploatacji luz ten zmienia się
głównie w wyniku zużycia ściernego, tworzenia się osadów koksowych itd.

Rys. 1. Przekrój rozpylacza silnika okrętowego typu Sulzer AL20/24: dip – średnica części
prowadzącej iglicy, Dk – średnica części korpusu rozpylacza prowadzącej iglicę, dr – średnica
otworka rozpylającego, ds − średnica studzienki, hmax – maksymalny skok iglicy, αk – kąt stożka
gniazda uszczelniającego w korpusie rozpylacza, αi – kąt wierzchołkowy stożka iglicy, αo – kąt
rozmieszczenia otworków rozpylających
Fig. 1. Longitudinal section of injector nozzle of the engine type Sulzer AL20/24: dip – diameter of
part body of needle, Dk – diameter part of body which is piloting of injection needle, dr – spray
hole diameter, ds − diameter of well, hmax – maximum stroke of injector needle, αk – vertex angle
of cone of body seat, αi – vertex angle of cone of injection needle, αo – spray angle
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4. Metody badań
Badania siły tarcia wykonano na dwóch stanowiskach. Na pierwszym z nich
wyznaczono maksymalne siły tarcia o mniejszych zakresach (rys. 2) [4, 11].
Wypłukany w benzynie ekstrakcyjnej rozpylacz 2, wraz ze znajdującą się w nim
iglicą, został zamocowany za pomocą śruby 3 do pryzmy 1, ustawionej pod kątem 45°. Ustawienia pod kątem 45° rozpylacza wymagają warunki odbioru
i weryfikacji podczas naprawy, natomiast w czasie eksploatacji rozpylacze są
w pozycji pionowej [15]. W warunkach weryfikacji części prowadzące korpusów i iglic rozpylaczy, po umyciu w oleju napędowym, poddaje się przedmuchaniu sprężonym powietrzem, czyli praktycznie usunięciu paliwa.
Do czopa iglicy 4 przykręcono uchwyt 5, na którym umieszczono linkę
z pustym naczyniem 9. Rolka prowadząca linkę umocowana była w odpowiedniej odległości, która zapewniała zachowanie kąta nachylenia linki 45°. Do naczynia stopniowo doprowadzano wodę poprzez zawór 7, aż do chwili, kiedy
iglica całkowicie wysunęła się z korpusu rozpylacza i zatrzymała się na ograniczniku 6. Następnie elementy obciążające iglicę ważono na wadze elektronicznej z odczytem cyfrowym 10.

Rys. 2. Schemat stanowiska do pomiaru siły tarcia iglicy w korpusie rozpylacza: 1 − pryzma,
2 − rozpylacz, 3 − śruba mocująca, 4 − iglica, 5 − uchwyt, 6 − ogranicznik, 7 − zawór odcinający
ciecz, 8 − rolka, 9 − naczynie, 10 − waga
Fig. 2. Scheme of stand for measurement of friction force of the injector needle in injector body:
1 − vee block, 2 − injector nozzle, 3 − clamping screw, 4 − injection needle, 5 − grip, 6 − horticulturist, 7 − cut-off valve of liquid, 8 − roller, 9 − vessel, 10 − balance

Prawidłowo funkcjonująca iglica powinna wysunąć się całkowicie z korpusu pod siłą własnego ciężaru Qi, przy nachyleniu wynoszącym 45°. Wówczas
siła tarcia jest mniejsza od składowej siły ciężkości Qo:
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sin α =

Qo
⇒ Qo = Qi sinα
Qi

Qi = mi g
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(8)
(9)
(10)

gdzie:
Qo − składowa osiowa siły ciężkości iglicy,
Qi − siła ciężkości iglicy,
mi − masa iglicy oraz uchwytu 5,
g − przyspieszenie ziemskie.
Aby iglica mogła się swobodnie wysunąć z korpusu rozpylacza, musi być
spełniony warunek:
Tmax ≤ mi g sin45°
(11)
W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony, wówczas wymagane jest
przyłożenie dodatkowej siły ciężkości Qd, aż do spełnienia warunku:
Tmax ≤ mi g sin45° + Qd

(12)

Rys. 3. Widok stanowiska do badań wytrzymałości na rozciąganie, wykorzystanego do pomiaru
siły tarcia w parach korpus − iglica rozpylacza
Fig. 3. View of stand for research of tensile strength witch utilised for measurement of friction
force in couples injector body − injector needle
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Dodatkową siłę ciężkości stanowi ciężar naczynia z wodą oraz linki
z uchwytem:
Qd = md g

(13)

Taką przyjęto metodę oceny stanu współpracy iglicy z korpusem rozpylacza. Natomiast na rysunku 3 przedstawiono widok drugiego stanowiska do badań przebiegu sił tarcia, o większych wartościach, w zależności od drogi. Do
tego celu wykorzystano stanowisko do badań wytrzymałości próbek na rozciąganie typu U1231. Dla zwiększenia pewności mocowania czopa iglicy
w uchwycie stanowiska, dla niektórych rozpylaczy konieczne było wykonanie
obwodowych rowków w czopach iglic. W tej metodzie siła ciężkości iglicy była
pomijalnie mała do wielkości oporów ruchu, dlatego przyjęto pozycję pionową
rozpylaczy.
5. Wyniki badań
Wartości maksymalnych sił tarcia pomiędzy korpusami i iglicami rozpylaczy uzyskanych w czasie badań, przeprowadzonych na stanowisku pokazanym
na rys. 2, zilustrowano na rys. 4. Przebieg zmian siły tarcia w przykładowym
rozpylaczu przedstawiono na rys. 5, a wyniki maksymalnych sił tarcia rozpylaczy, których iglice zostały wyrwane z korpusów na tym stanowisku przedstawiono na rys. 6.
Z rys. 4 i 6 wynika, że niektóre otrzymane wartości maksymalnych sił tarcia
pomiędzy częściami prowadzącymi korpusów i iglic rozpylaczy są znaczące,
zakłócając istotnie funkcjonowanie rozpylaczy. Pokonanie takich wartości sił
tarcia w warunkach eksploatacji byłoby bardzo trudne, przy niekorzystnych
możliwościach przyłożenia siły rozciągającej do iglicy rozpylacza.
Zmiany wartości spoczynkowej siły tarcia spowodowane są śladami po obróbce, rysami obwodowymi i wzdłużnymi, zanieczyszczeniami itp.

Rys. 4. Wartości uporządkowane rosnąco maksymalnych sił tarcia pomiędzy korpusami i iglicami
rozpylaczy uzyskanych w czasie badań na stanowisku hydrodynamicznym
Fig. 4. Ordered realizations of values of maximum friction forces between of the injector needles
and injector bodies gotten during investigations on hydrodynamic stand
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Największą wartość siły tarcia (8437 N) otrzymano przy badaniu rozpylacza, którego powierzchnie prowadzące korpusu i iglicy próbowano docierać
pastą i tak pozostawiono. Pasty wykorzystuje się na etapie wytwarzania oraz
obsługiwania rozpylaczy do docierania. Zdjęcie powierzchni prowadzącej iglicy
tego rozpylacza w polu widzenia mikroskopu, przedstawiono na rys. 7. Jest to
przypadek nieprawidłowy, dlatego nie zamieszczono go na rys. 6, lecz daje on
informacje o wpływie pasty polerskiej używanej na etapie wytwarzania i obsługiwania, a której nie da się idealnie usunąć po docieraniu.

T
[N]

L [MM]

Rys. 5. Przebieg zmian siły tarcia T w zależności od położenia iglicy w korpusie rozpylacza L
Fig. 5. Course of changes of the friction force T depending on site of injector needle in body L

Rys. 6. Wartości maksymalnych sił tarcia rozpylaczy badanych na stanowisku do pomiaru
wytrzymałości na rozciąganie, gdzie w parach trących stwierdzono: 1− zanieczyszczenia stałe
i korozję, 2 − zbyt mały luz promieniowy, 3 − plamę korozyjną, 4 − zbyt ciasne pasowanie
i zatarcie, 5 − ślady zatarcia, 6 − osady koksowe
Fig. 6. The values of maximum friction forces of injector nozzles investigated on stand
for measurement of tensile strength, where in friction pairs have been founded: 1− mechanical
impurities and corrosion, 2 − over-small of radial clearance, 3 − of stop corrosion, 4 − too close fit
and scoring, 5 − seizure-marks, 6 − carbon deposits
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Drugą wartość siły tarcia uzyskano dla rozpylacza pokrytego osadem koksowym (rys. 8). Inne przypadki znaczącej siły tarcia to powierzchnia pokryta
korozją po dotknięciu palcem przez obsługującego (rys. 9) oraz zatarcie
(rys. 10). Zdjęcia przedstawione na rys. 7÷10 wykonano w polu widzenia mikroskopu przy powiększeniu 50× z użyciem aparatu cyfrowego Nikon Coolpix.
Wykonano ocenę stanu powierzchni ślizgowych wszystkich badanych rozpylaczy. Dominującym powodem zwiększonych oporów par tribologicznych
była korozja na powierzchniach prowadzących korpusów i iglic rozpylaczy.

Rys. 7. Zdjęcie mikroskopowe powierzchni
iglicy rozpylacza pokrytej pastą do docierania
Fig. 7. The microscope picture of surface of
injector needle covered of lapping paste

Rys. 8. Fragment powierzchni iglicy
rozpylacza pokrytej osadami koksowymi
w polu widzenia mikroskopu
Fig. 8. Part of surface of injector needle
covered of carbon deposits in visual field
of microscope

Rys. 9. Zdjęcie fragmentu powierzchni iglicy
rozpylacza pokrytej plamami korozyjnymi
Fig. 9. Photograph of part of the surface of
injector needle covered corrosion stains

Rys. 10. Zdjęcie fragmentu iglicy
rozpylacza w polu widzenia mikroskopu
ze śladami zatarcia
Fig. 10. Photograph of part of injector
needle in visual field of microscope with
seizing marks
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Dokonano pomiaru luzu średnicowego, minimalnego, maksymalny i średniego w trzech płaszczyznach części prowadzących korpusów i iglic. Pomiary
wymiarów liniowych do określania luzów średnicowych dokonano z rozdzielczością 0,0002 mm [9]. Sprawdzono, czy występuje związek pomiędzy najmniejszą wartością luzu minimalnego a maksymalną siłą tarcia (rys. 11). Pod
uwagę brano najmniejsze wartości luzu minimalnego, ponieważ to one decydowały o unieruchomieniu iglicy.

Rys. 11. Wpływ średniego luzu średnicowego na wartości maksymalnej siły tarcia pomiędzy
korpusami i iglicami rozpylaczy wtryskiwaczy
Fig. 11. Influence of average diameter clearance on the maxim friction force between bodies and
injector needles of injector nozzles

Punkty na wykresie 11 aproksymowano linią logarytmiczną wraz z równaniem linii interpolacyjnej. Otrzymano więc zależność wyższego rzędu pomiędzy
najmniejszą wartością średniego luzu średnicowego a maksymalną siłą tarcia.
Przepływ paliwa w szczelinie o małym luzie jest silnie dławiony.
6. Podsumowanie
Przedstawione wyniki wskazują, że w eksploatacji wtryskiwaczy silników
okrętowych mogą wystąpić znaczące siły tarcia pomiędzy częściami prowadzącymi korpusów i iglic rozpylaczy, zakłócające istotnie ich funkcjonowanie. Na
zwiększenie siły tarcia wpływają zarówno procesy zużycia, zmieniające wartości współczynnika tarcia oraz luzy pomiędzy parami precyzyjnymi. Wpływają
również błędy obsługiwania, powodujące istotne zmiany luzów średnicowych,
wartości współczynników tarcia czy inicjujące procesy korozyjne.
Należy również uwzględnić trudności określenia rzeczywistego luzu średnicowego, który zmienił się przez obecność ciała obcego pomiędzy trącymi powierzchniami, a który może łatwo odpaść od powierzchni po wyjęciu iglicy
z korpusu rozpylacza. Wystąpić tutaj może pewna niepowtarzalność losowych
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warunków tarcia, jak również wpływ może mieć kątowe ustawienie iglicy
względem korpusu rozpylacza.
W przypadku niektórych rozpylaczy, można mówić o powstaniu połączenia
wtłaczanego, w którym wzajemne unieruchomienie iglicy i korpusu nastąpiło
wskutek tarcia wywołanego przez wcisk. W takich przypadkach połączonym
parom przeciwdziałają siły sprężystości, wywołane ich odkształceniem.
Wydaje się celowe dalsze prowadzenie badań z uwzględnieniem rodzaju
i stanu rzeczywistego środka smarowego pomiędzy parami precyzyjnymi, bez
płukania w benzynie przed pomiarem. Celowym wydaje się również uwzględnienie wpływu temperatury, stosownie do występującej w rzeczywistych warunkach pracy, czyli zastosowanie eksperymentu czynnego.
Praca wpłynęła do Redakcji 26.11.2006 r.
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Researches of static friction force in injector nozzles of marine diesel engines with restrained
injector needles

Summary
In article have been presented the results of researches of friction force between injection
needle and body of marine diesel engines. There were injector nozzles of piston engines, which
were feeding diesel oils or residual fuels. To investigations have been selected with among operated in natural conditions, in which identified of restraint of injector needles. There were disabilities, which importantly disturbed performance. There has been used, so passive experiment.
The investigations have been carried on two stands for measurement of friction forces in dependence on its largeness. First of they have been raised in personal range for maximum friction
force appointment witch utilization of weighting of gravity forces. For investigated of course of
friction forces in injector nozzles about greatest resistances to motion, has been utilisation of stand
for investigations of samples of tensile strength.
The selected of injector needles, in which was found considerable of friction forces, have
been subjected to a microscope examinations for such determination of reason of state. There has
been measurement of diameter clearance between frictional couple precise and researched him
influence on the values of maximum friction force. Average diameter clearance created of unlinear
dependence. There was important causes formation of larges friction forces injector nozzles: leaving of lapping paste on the surfaces leading body and injector needle, carbon composites from
fuel, seizing, presence of impurities between friction surfaces and corrosion.
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