
W forwarderach i  harwesterach 
stosuje się nowoczesne czterosu-

wowe silniki wysokoprężne o zapłonie 
samoczynnym (diesle), które gwaran-
tują niską emisję spalin i duży komfort 
obsługi. W  maszynach leśnych wyko-
rzystuje się najczęściej silniki czterocy-
lindrowe, a w największych – sześcio-
cylindrowe – w układzie rzędowym lub 
układzie widlastym. Silniki chłodzone 
są cieczą (najczęściej) lub powietrzem 
(rzadziej). Ich moc jest dostosowana 
do wielkości forwardera lub harwestera 
i jest bardzo zróżnicowana.

Do prawidłowej pracy silnika potrzeb-
ne są podzespoły, które umożliwiają do-
starczenie powietrza do wnętrza jed-
nostki, otwieranie i zamykanie zaworów, 
wtrysk paliwa do cylindra, odprowadza-
nie nadmiaru ciepła, smarowanie ele-
mentów itp. Głównymi podzespołami 
silnika są:
• kadłub silnika wraz z cylindrami
• układ korbowo–tłokowy wraz z kołem 

zamachowym
• głowica (głowice) cylindrów silnika
• układ rozrządu z zaworami
• układ dolotowy wraz z oczyszczaniem 

powietrza
• układ zasilania – paliwowy
• system turbodoładowania
• układ smarowania silnika
• układ chłodzenia
• oprzyrządzenie elektryczne

Układ korbowo-tłokowy
Kadłub stanowi główny korpus silnika, 
który jest zamknięty z jednej strony gło-
wicą (od góry), a z drugiej – misą olejo-
wą (od dołu). Wewnątrz tego korpusu 
pracuje układ korbowo-tłokowy silnika. 

Kadłub silnika wysokoprężnego wyko-
nany jest jako odlew, najczęściej z żeli-
wa lub ze stopów aluminium. W budo-
wie kadłuba można wyróżnić blok cylin-
drowy oraz skrzynię korbową. W blok 
cylindrowy wmontowane są tuleje cy-
lindrowe, które w zależności od kon-
strukcji silnika, mogą być mokre (mają 
bezpośredni kontakt z cieczą chłodzą-
cą) lub suche (wprasowane w kadłub 
i niemające bezpośredniego kontaktu 
z cieczą chłodzącą). W przypadku silni-
ków chłodzonych powietrzem – znacz-
nie rzadziej wykorzystywanych w ma-
szynach leśnych – na tulejach cylindro-
wych znajduje się ożebrowanie służące 
do odprowadzania nadmiaru ciepła. 
Wewnątrz cylindrów poruszają się tło-
ki wraz z zamontowanymi na nich pier-
ścieniami tłokowymi, które uszczelniają 
je w cylindrze. Tłoki wykonane są ze sto-
pów aluminium lub z żeliwa. Na bocznej 

powierzchni tłoka znajdują się zwykle  
3–4 rowki na pierścienie. Ostatni dol-
ny pierścień jest pierścieniem zgarniają-
cym, który ściąga z gładzi cylindra nad-
miar oleju silnikowego.

Tłoki połączone są z wałem korbowym 
poprzez korbowód. Korbowody wykona-
ne są z materiału o dużej odporności na 
rozciąganie i ściskanie. Śruby mocujące 
dwie części dzielonego korbowodu wy-
konane są ze specjalnej wysokogatunko-
wej stali o podwyższonej wytrzymałości.

Na końcach wału korbowego przy-
kręcone jest z  jednej strony koło za-
machowe, a z drugiej koło przekładni 
napędzających inne podzespoły silni-
ka. Zadaniem koła zamachowego jest 
zmniejszenie nierównomierności obro-
tów wału korbowego spowodowanych 
działaniem zmiennych sił. Skrzynia kor-
bowa od spodu zamknięta jest misą 
olejową.

Maszynowe vademecum (8)

W kolejnym odcinku poradnika – podstawowe informacje o silnikach wysokoprężnych stosowanych 
forwarderach i harwesterach – zasada działania i główne podzespoły, które każdy operator powi-
nien znać

Elementy silnika wysokoprężnego

wtryskiwacz zawory cylinder

głowica

koło zamachowe

wał korbowy

korbowód
misa olejowa

tłok

kadłub
(blok cylindrow
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Głowica zamykająca cylindry silnika 
od góry wykonana jest ze stopów alumi- 
nium lub żeliwa. Ma ona kanały wylo-
towe (wydechowe) i dolotowe (ssące), 
które zamykane i otwierane są zawora-
mi. W głowicy zamocowany jest także 
wtryskiwacz paliwa.

Układ rozrządu
Zadaniem układu rozrządu jest otwie-
ranie i  zamykanie zaworów doloto-
wych (ssących) i wylotowych (wydecho-
wych), które sterują dolotem i wylotem 
gazów z cylindrów silnika. Nowoczesne 
czterosuwowe silniki wysokoprężne 
mają górnozaworowy układ rozrządu 
z  wałkiem (wałkami) w  głowicy lub, 
obecnie już rzadziej, w kadłubie silni-
ka. Liczba zaworów przypadających na 
jeden cylinder zależy od konstrukcji sil-
nika – najczęściej jest ich od 2 do 15. 
Przy nieparzystej liczbie więcej jest za-
worów wylotowych: np. przy trzech za-
worach na cylinder jeden jest dolotowy 
a dwa – wylotowe. Zawory muszą się 
otwierać i  zamykać w  powtarzalnym 
trybie, odpowiednio do pozycji tło-
ka w cylindrze. Sterowanie zaworami 
odbywa się mechanicznie przez układ 
rozrządu, przekładni i dźwigni.

Wałek rozrządu napędzany jest od 
wału korbowego silnika poprzez prze-
kładnię o przełożeniu 2:1, tj. na dwa 
obroty wału korbowego przypada je-
den obrót wałka rozrządu. Stosuje się 
tu przekładnie zębate, łańcuchowe lub 
– w silnikach mniejszych mocy – z pa-
skiem zębatym. Na wałku rozrządu 
znajdują się krzywki, które powodują 
popychanie i otwieranie się zaworów. 
Krzywki naciskają na trzonki zawo-
rów bezpośrednio poprzez popychacze 
znajdujące się nad zaworami (wałki 
w głowicy) lub poprzez dźwignie i po-
pychacze łączone z  trzonkiem (laską 
popychacza). Ponieważ zawory i  in-
ne elementy układu rozrządu podczas 
pracy silnika nagrzewają się i wydłu-
żają, dla zapewnienia dokładnego za-
mknięcia zaworów w układzie pomię-
dzy krzywką wałka a trzonkiem zaworu 
stosuje się niewielką przerwę nazywa-
ną luzem zaworowym. Luz ten w mia-
rę zużywania się elementów układu 

rozrządu musi być korygowany. Służą 
do tego: śruba regulacyjna na dźwigni, 
płytki regulacyjne na popychaczu nad 
zaworem lub hydrauliczne regulatory 
umieszczone w popychaczu lub dźwi-
gni. W  nowoczesnych silnikach po-
wszechnie stosuje się hydrauliczne re-
gulatory, które automatycznie korygu-
ją luz, jednak oprócz nich w układzie 
mogą też znajdować się płytki lub śru-
by regulacyjne.

Układ dolotowy 
Zadaniem układu dolotowego jest do-
starczenie powietrza do cylindra silni-
ka. Musi być ono pozbawione zanie-
czyszczeń mechanicznych. Wszelkie 
nieczystości w postaci pyłku czy drobin 
piasku mogą spowodować zarysowania 
na współpracujących, dopasowanych 
do siebie elementach, utratę szczelno-
ści lub też zniszczenie silnika wskutek 
zatarcia. Z tego powodu najważniejsze 
w układzie dolotowym są jego szczel-
ność oraz elementy filtrujące – filtry 
powietrza.

Dziś do oczyszczania powietrza 
w forwarderach i harwesterach stosu-
ję się głównie kombinowane filtry su-
che. Powietrze przechodzi najpierw 
przez cyklon, którym jest specjalnie 
ukształtowana obudowa, a następnie 
przez suchy wkład filtrujący – papiero-
wy – niekiedy uzupełniony prefiltrem 
włóknikowym. Cyklon powoduje zawi-
rowanie strumienia wlatującego powie-
trza i wstępne oczyszczenie z większych 
zanieczyszczeń (drobiny piasku, igliwie, 
itp.). Prefiltry włóknikowe zakładane są 
na walcowate papierowe wkłady filtru-
jące wydłużają okresy pomiędzy ich wy-
mianą. Filtry powietrza należy czyścić  
zgodnie z instrukcją obsługi, a ich wkła-
dy odpowiednio wymieniać. 

W  niektórych rozwiązaniach kon-
strukcyjnych można spotkać filtry mo-
kre, w których powietrze nawilżane jest 
olejem, co pozwala na odfiltrowanie za-
nieczyszczeń na wkładach siatkowych. 
W tych filtrach musi być kontrolowany 
stan oleju wymienianego zgodnie z in-
strukcją obsługi. Siatkowy wkład filtru-
jący, tak jak cała obudowa filtra, powi-
nien być okresowo czyszczony i myty.

Układ rozrządu: 
a) z wałkiem w kadłubie; 
b) z jednym wałkiem w głowicy

1 – zawór

2 – prowadnica zaworu

3 – sprężyna

4 – dźwignia

5 – śruba regulacyjna

6 – przegub śruby regulacyjnej

7 – trzonek popychacza

8 – prowadnica popychacza

9 – popychacz

10 – wałek rozrządu z krzywką

11 – przekładnia napędzająca  
wałek rozrządu

12 – popychacz na zaworze

13 – płytka regulacyjna

14 – pasek zębaty (lub łańcuch)  
przekładni napędzającej rozrząd
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Układ paliwowy 
Zadaniem układu paliwowego jest do-
starczenie paliwa do wnętrza cylindra 
poprzez wtryskiwacz tuż przed rozpo-
częciem suwu pracy. W układzie tym 
powietrze jest tłoczone przez pompę 
paliwową do filtrów, gdzie jest bardzo 
dokładnie oczyszczane. Nowoczesne 
układy filtracji paliwa są najczęściej wie-
lostopniowe i  zatrzymują zanieczysz-
czenia większe od 1 µm. Z filtrów pali-
wo wędruje do pompy wtryskowej, skąd 
pod wysokim ciśnieniem tłoczone jest 
do wtryskiwaczy, które rozpylają je we-
wnątrz cylindra. Pompa wtryskowa – na-
pędzana podobnie jak wałek rozrządu, 
od wału korbowego – umożliwia cyklicz-
ne dostarczanie paliwa do wtryskiwaczy 
w odpowiednich momentach. Ciśnienie 
tłoczenia przez pompę wtryskową i roz-
pylania paliwa w  cylindrze wynosi  
14–20 MPa. W najnowszych systemach 

Schemat układu paliwowego silnika wysokoprężnego z pompą wtryskową

Układ paliwowy w systemie Common Rail

wtryskowych typu Common Rail kla-
syczną pompę wtryskową zastąpiła 
pompa wysokociśnieniowa tłocząca pa-
liwo do wspólnej listwy połączonej ze 
wszystkimi wtryskiwaczami. O momen-
cie wtrysku decyduje sygnał elektryczny 
pochodzącego z elektronicznego układu 
sterującego. W systemach tych stosowa-
ne są wtryskiwacze z elektromagnesami 
– elektrowtryskiwacze.

W  układach paliwowych, zarów-
no z klasyczną pompą wtryskową, jak 
i z systemami typu Common Rail, bar-
dzo ważna jest szczelność. W przypadku 
jej utraty, system nie może prawidłowo 
działać. Nieszczelności przyczyniają się 
do zapowietrzenia się przewodów i ele-
mentów układu paliwowego. Często po 
zlikwidowaniu nieszczelności niezbędne 
jest ręczne odpowietrzanie układu pali-
wowego – należy to robić zgodnie z pro-
cedurą opisaną w instrukcji obsługi. 

Układ wydechowy
Układ wydechowy (wylotowy) ma za za-
danie odprowadzić spaliny z silnika na 
zewnątrz. Musi on także wytłumić ha-
łas, jaki powodują gazy spalinowe, które 
wydostają się z cylindrów z bardzo du-
żą prędkością. Z tego względu bardzo 
istotnym elementem układu wydecho-
wego jest tłumik spalin, który jest naj-
bardziej widoczną częścią tego układu. 
W nowoczesnych silnikach wysokopręż-
nych układy wydechowe są już wyposa-
żone, podobnie jak silniki benzynowe, 
w katalizatory. W przypadku maszyn 
leśnych bardzo ważne jest, aby z ukła-
du wydechowego nie wydostały się żad-
ne iskry – rozżarzone cząsteczki stałe, 
które mogą spowodować pożar w  le-
sie. W tym celu w układzie wydecho-
wym montuje się specjalne elementy 
– iskrochrony.

System turbodoładowania 
W nowoczesnych silnikach dla zwiększe-
nia ich mocy stosuje się wstępne spręża-
nie powietrza dostarczanego do cylin-
dra. Służą do tego sprężarki promie-
niowe napędzane turbinką wprawianą 
w ruch przez wylatujące z silnika spaliny. 
Na wspólnym wirniku znajduję się z jed-
nej strony łopatkowa turbinka napędo-
wa połączona z kolektorem wylotowym, 
a z drugiej strony – łopatki tłoczące po-
wietrze z filtra powietrza do kolektora  
dolotowego. Wirniki w  turbosprężar-
ce osiągają obroty rzędu kilkudziesięciu  
tysięcy na minutę. Silniki wyposażone 
w takie rozwiązania przed wyłączeniem 
po pracy na wysokich obrotach powinny  
pracować przez chwilę na biegu jało-
wym dla wytracenia obrotów wirni-
ka turbosprężarki, co zapobiegnie jego 
długotrwałemu obracaniu się bez sma-
rowania. W silnikach o dużych mocach 
turbosprężarki powodują wzrost tem-
peratury powietrza i  jego rozrzedze-
nie w układzie dolotowym, co ujemnie  
wpływa na moc silnika. W związku z tym 
bardzo często stosuję się w chłodnice 
powietrza doładowanego. Silniki wy-
posażone w turbosprężarkę nazywane 
są silnikami turbo, a układy chłodzenia 
powietrza doładowanego określane są 
mianem intercooler.
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smarowania dostarcza w  miejsca tar-
cia specjalistyczny olej silnikowy, któ-
ry znajduje się w misie olejowej (umiej-
scowionej pod silnikiem – pod skrzy-
nią korbową). Z misy olej jest zasysany 
przez pompę olejową i rozprowadzany 
po systemie kanałów do poszczególnych 
punktów smarowania silnika. Ponieważ 

awaria układu smarowania może bar-
dzo szybko doprowadzić do całkowitego 
zniszczenia silnika, jego sprawność po-
winna być stale kontrolowana. W pra-
widłowo działającym układzie olej znaj-
dujący się w  kanałach ma ciśnienie  
0,1–0,4 MPa. Przed nadmiernym ciśnie-
niem w układzie chroni zawór reduk-

Podstawowy układ smarowania silnika wysokoprężnego

1 – misa olejowa

2 – smok z filtrem siatkowym

3 – pompa olejowa

4 – zawór redukcyjny

5 – filtr oleju

6 – kanał w wale korbowym, doprowadzający olej do panewek korbowodowych

7 – kanał doprowadzający olej do panewek wału korbowego

8 – główny kanał olejowy

9 – kanał doprowadzający olej do popychaczy

10 – kanał w dźwigni zaworowej

11 – kanał doprowadzający olej do panewek wałka rozrządu

12 – czujnik ciśnienia oleju

13 – wskaźnik ciśnienia oleju na panelu w kabinie operatora
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7
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Układ smarowania 
Konwencjonalne silniki spalinowe, 
w  tym wysokoprężne stosowane są 
w  forwarderach i harwesterach, mają 
wiele elementów poruszających się, któ-
re wymagają smarowania. Smarowanie 
powoduje znaczne zmniejszenie tarcia 
i schłodzenie elementów silnika. Układ 



cyjny. Spadek ciśnienia oleju poniżej 
wartości minimalnej jest sygnalizowa-
ny czerwoną lampką na tablicy wskaź-
ników i dodatkowo może być sygnali-
zowany dźwiękiem. W przypadku zapa-
lenia się lampki kontrolnej oleju należy 
bezwzględnie natychmiast wyłączyć sil-
nik i zdiagnozować przyczynę lub we-
zwać serwis. 

Olej krążąc po silniku myje go, zbiera-
jąc z jego elementów zanieczyszczenia. 
Zachodzi więc konieczność oczyszcza-
nia oleju za pomocą filtrów. W nowo-
czesnych silnikach stosuję się najczęściej 
nierozbieralne filtry, które są wymien-
ne przy zmianie oleju. Oprócz głów-
nych filtrów w smoku ssącym znajduje 
się filtr wstępny, chroniący pompę ole-
jową przed większymi zanieczyszczenia-
mi. Wykonany jest on z kilkuwarstwo-
wej siatki metalowej. Dodatkowo w kor-
ku spustowym oleju z misy znajduje się 
magnes, którego zadaniem jest wyłapy-
wanie i zatrzymywanie drobnych cząste-
czek stalowych. Jedną z najważniejszych 
codziennych czynności obsługowych jest 
sprawdzanie poziomu oleju za pomocą 
wskaźnika bagnetowego (prętowego) 
znajdującego się na silniku. Wskaźnik 
ten jest zawsze w miejscu dostępnym 
po otwarciu pokrywy komory silnikowej 
i wyróżniony kolorem jaskrawym – naj-
częściej żółtym lub czerwonym.

Układ chłodzenia
Układ chłodzenia powietrzem składa się 
z wentylatora, który tłoczy powietrze ka-
nałami powietrznymi na elementy silni-
ka – przede wszystkim na cylindry i gło-
wice z ożebrowaniem. W niektórych sys-
temach może znajdować się dodatkowo 
przesłona sprzężona z termostatem, re-
gulująca przepływ powietrza w zależno-
ści od temperatury przy wylocie.

Znacznie częściej w maszynach leś- 
nych wykorzystywane jest chłodzenie 
cieczą. W układzie tym pompa wodna 
wymusza przepływ cieczy przez kadłub 
i  głowicę silnika do termostatu, któ-
ry kieruje ją do chłodnicy. Na począt-
ku pracy, gdy silnik nie osiągnął jesz-
cze temperatury roboczej, termostat jest 
jednak zamknięty i  wstrzymuje prze-
pływ cieczy do chłodnicy, kierując ją 

z powrotem do pompy i na kadłub. To 
rozwiązanie pozwala na znacznie szyb-
sze nagrzanie się silnika i większą sta-
bilność jego temperatury. Termostat 
otwiera się, gdy ciecz w układzie osiąga  
80–90 °C. Temperatura cieczy chłodzą-
cej jest pokazywana na tablicy wskaźni-
ków, a przekroczenie jej dopuszczalnej 
wartości (110–115 °C) może być dodat-
kowo sygnalizowane czerwoną kontrol-
ką lub sygnalizatorem dźwiękowym.

Jako czynnik chłodzący wykorzysty-
wane są ciecze niezamarzające, a latem 
– woda. Stosowanie wody powoduje jed-
nak powstanie kamienia kotłowego we-
wnątrz kanałów układu, a jej zamarznie-
cie może spowodować popękanie kadłu-
ba silnika, chłodnicy i innych sztywnych 
podzespołów, w których są kanały cieczy 
chłodzącej. Ponadto w nowoczesnych 
silnikach temperatura cieczy podczas 
normalnej pracy silnika często waha się 
w granicach 95–110 °C i stosowanie wo-
dy może powodować nadmierne ciś- 
nienie wewnątrz układu lub jej wzmożo-
ne odparowywanie. Specjalistyczne pły-
ny chłodzące mają temperaturę wrze-
nia powyżej 130 °C oraz właściwości 
antykorozyjne.

Jedną z  obowiązkowych czynności 
operatora jest kontrolowanie poziomu 
cieczy chłodzącej w układzie (zbiorniku 
wyrównawczym lub chłodnicy). W przy-
padku wzrostu temperatury cieczy po-
nad dopuszczalny zakres należy wyłą-
czyć silnik i zdiagnozować przyczynę lub 
wezwać serwis. Jedną z przyczyn może 

być uszkodzenie (zerwanie) paska napę-
dzającego pompę wody.

Oprzyrządowanie  
elektryczne silnika
Nowoczesne silniki praktycznie nie mo-
gą poprawnie funkcjonować bez osprzę-
tu elektrycznego. Także w silnikach wy-
sokoprężnych, które mogłyby działać 
bez elementów elektrycznych (tak jak 
to było w starszych konstrukcjach), wy-
mogi ochrony środowiska spowodowały, 
że do kontroli pracy wprowadzono mo-
duły elektroniczne sterujące wtryskiem 
paliwa. Moduły te, będące rodzajem 
komputera, zbierają informację z róż-
nych czujników rozmieszczonych w sil-
niku i całym pojeździe, analizując ich 
odczyty i na tej podstawie sterują wytry-
skiem paliwa: momentem jego rozpo-
częcia, wielkością dawki, ewentualnym 
podziałem wytrysku na etapy. Ponadto 
w skład oprzyrządowania elektryczne-
go silnika wchodzą czujniki w poszcze-
gólnych układach silnika (temperatury 
cieczy chłodzącej, ciśnienia i poziomu 
oleju, ciśnienia w układzie dolotowym, 
sondy w układzie wydechowym, czujniki 
spalania detonacyjnego itp.), wentylator 
chłodnicy, świece żarowe itp. Osprzęt 
elektryczny silnika jest integralną częś- 
cią instalacji elektrycznej maszyny. C

Przygotowano na podstawie 
materiałów szkoleniowych 

Ośrodka Szkolenia Operatorów 
Maszyn Leśnych w Gidlach 
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