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Wstęp

Na wstępie  uwaga:  jeżeli  nie  lubisz czytać na ekranie  monitora,  to  po prostu wydrukuj  ten 
materiał i zapoznaj się z nim w warunkach dla Ciebie najbardziej komfortowych.
Poradnik porusza tematykę zużycia silnika i  ew. remontu silnika. W poradniku w sposób prosty i 
zrozumiały,  staramy  się  przedstawić  najważniejsze  aspekty  związane  z  zużyciem  silnika,  dla 
użytkownika pojazdu, a więc: 

• Przyczyny, które najprawdopodobniej spowodowały, że silnik może wymagać remontu.
• Różne sposoby diagnozy pozwalające potwierdzić lub wykluczyć konieczność remontu.
• Na czym polega remont silnika.
• Ile kosztuje i jakie są alternatywne rozwiązania. 
• Jak w przyszłości uniknąć remontu (profilaktyka). 

1.  PRZYCZYNY ZUŻYCIA SILNIKA

Nadmierne  zużycie  silnika  bardzo  często  jest  spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem 
pojazdu,  co  przyczynia  się  do  chwilowego  zaniku  smarowania  (okresowej  przerwy  w  dopływie 
oleju). Chwilowy zanik smarowania może wystąpić przy nadmiernym obciążaniu nierozgrzanego 
silnika,  zbyt  dużym obciążeniu  silnika  na niskich  obrotach,  osiąganiem wysokich-granicznych 
prędkości obrotowych silnika (wzrost temperatury rozrzedza olej), tzw. „rwaną” - niepłynną jazdą, 
zużyciem pompy oleju czy przytkaniem kanałów olejowych.  
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Na  zużycie  silnika  decydujący  wpływ  mają  także  nieterminowe  wymiany  typowych  materiałów 
eksploatacyjnych, czyli: oleju, filtra oleju czy filtra powietrza.

Olej silnikowy, po przejechaniu 10-25 tysięcy kilometrów (w zależności od typu i rodzaju) traci 
swoje  właściwości  smarne,  przez  co  zwiększa  się  tarcie  oraz  podnosi  temperatura  pracy 
podzespołów, a zatem następuje ich szybsze zużywanie.
Ważne jest regularne sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. Jego niedobór lub nieterminowa 
wymiana mają bezpośredni wpływ na zużycie silnika naszego pojazdu. Przy jeżdżeniu „na sucho” 
zwiększa się tarcie i  zmniejsza możliwość odprowadzenia ciepła z węzłów tarcia co prowadzi  do 
lawinowego zużycia wszystkich elementów trących w jednostce napędowej.

Preparat  Ceramizer  ®   tworzy  warstwę ceramiczno-metalową,  która  zabezpiecza  mechanizmy 
przed zużyciem. Preparat ten chroni silnik, gdy olej nie „daje rady”:  przy chwilowym niedoborze 
oleju (np. podczas rozruch zimnego silnika – tzw. „suche starty”) czy przy utrzymywaniu wysokich-
granicznych prędkości obrotowych silnika (gdy olej pod wpływem temperatury rozrzedza się i traci 
swoje właściwości smarne).

Zdj. 1. Kontrolowanie poziomu oleju oraz jego regularna wymiana są jednymi z najważniejszych 
zasad należytej żywotności mechanizmu.

Mało kto wie, że nadmiar oleju może również być szkodliwy - powoduje zwiększenie ciśnienia w 
układzie smarowania, przez co narażamy się na zagrożenia związane z możliwością wycieków np. z 
uszczelki miski olejowej czy uszczelniaczy wału korbowego. 

Należy  pamiętać  o  regularnym  monitorowaniu  i  w  razie  potrzeby  uzupełnianiu  substancji 
chłodzącej. Każdą  ewentualną  nieszczelność  lub  niesprawność  w  układzie  chłodzenia  trzeba 
naprawić. 

Niedobór  płynu  chłodniczego lub  niesprawność  układu  (np.  zawieszający  się  termostat  czy 
niedziałający  wentylator  chłodnicy –  nierzadka  przypadłość  po  zimie)  może  skutkować 
przegrzaniem silnika i w konsekwencji doprowadzić do poważnych awarii oraz związanych z tym 
wysokich kosztów napraw. W najlepszym przypadku skutkiem przegrzania może być  uszkodzenie 
uszczelki  pod  głowicą.  Gorzej,  gdy  w  wyniku  przegrzania  doszło  do  zapieczenia  lub  pęknięcia 
pierścieni tłokowych, pęknięcia lub zwichrowania głowicy czy tzw. puchnięcia od temperatury tłoków 
i zatarcia silnika. 
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Zdj. 2. Przegrzanie silnika może spowodować tzw. puchnięcie tłoków i w konsekwencji zatarcie 
silnika.

Zapieczenie  pierścieni  w  rowkach  tłoków  powoduje  utratę  ich  sprężystości,  a  w  konsekwencji 
utrudniony rozruch silnika oraz nadmierny pobór oleju. Gdy podczas pomiaru ciśnienia sprężania, 
tylko jeden cylinder ma zaniżony wynik pomiaru, może to świadczyć właśnie o zapieczonych (lub 
pękniętych) pierścieniach tłokowych na tym cylindrze.

Zdj. 3. Pęknięty pierścień tłokowy – częsty skutek przegrzania silnika.

Zastosowanie  preparatu  Ceramizer  ®   zmniejsza  współczynnik  tarcia,  co  obniża  ryzyko 
przegrzania silnika i w konsekwencji uszkodzenia czy zatarcia silnika (np. w przypadku awarii 
układu chłodzenia lub olejenia) i umożliwia chwilową pracę silnika w takich warunkach.

Na zużycie silnika wpływ ma także stan techniczny układu zapłonowego (m. in. aparatu zapłonowego, 
świec, kabli wysokiego napięcia). 

Słaby stan techniczny tych  elementów może  nie  tylko  pogarszać  osiągi  pojazdu czy wpływać  na 
zwiększone zużycie paliwa, ale także doprowadzić do przedwczesnego wypalania gniazd zaworów, 
lub nawet destrukcyjnego dla silnika spalania stukowego. 
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To  samo  dotyczy  układu  zasilania  paliwem,  czyli  pomp  wtryskowych  czy  też  wtryskiwaczy. 
Szczególnie w silnikach wysokoprężnych, brak precyzji lub usterka któregokolwiek z tych elementów 
będzie miała nie tylko wpływ na jakość codziennej eksploatacji (pogorszenie osiągów, problemy z 
rozruchem),  ale  także  może  doprowadzić  do  awarii  innych  układów,  a  w  konsekwencji  do 
konieczności nie tylko wymiany konkretnej części, lecz remontu całej jednostki napędowej.

Uwaga: w przypadku pokonywania krótkich odcinków, należy szczególnie pilnować regularnej 
wymiany oleju.

Eksploatowanie pojazdu, głównie na krótkich dystansach sprzyja korozji panewek i innych elementów 
wewnątrz  silnika.  Jednostka  napędowa  nie  wytwarza  wystarczającej  ilości  ciepła  do  usunięcia 
skroplonej pary wodnej, co wywołuje korozję wewnątrz silnika. Zanieczyszczenia wodne gromadzą 
się w oleju tworząc kwasy i osady, które powodują korozję m in. panewek, a w konsekwencji szybsze 
zużycie elementów silnika. Jedną z unikalnych cech Ceramizera® jest jego higroskopijność (zdolność 
pochłaniania pary wodnej) –preparat ten zapobiega korozji wewnątrz silnika.

Eksploatowanie  pojazdu  na  krótkich  odcinkach  może  powodować  nieodparowanie  benzyny. 
Nierozgrzany silnik podaje większą ilość paliwa, paliwo zmywa olej i spływa do miski. Właściwości 
smarne  takiego  oleju  (a  właściwie  mieszaniny  oleju  z  paliwem)  ulegają  pogorszeniu,  co  w 
konsekwencji   może  powodować  szybsze  zużycie  silnika.W tym przypadku  wytworzona  warstwa 
ceramiczno-metalowa skutecznie zabezpiecza silnik i zapobiega jego dalszemu zużyciu.

2.  DIAGNOZA

2.1  Oględziny silnika

Jazda samochodem sprawia przyjemność kierowcom pod warunkiem, że pojazd jest sprawny. 
Najważniejsza jest prawidłowa diagnoza. Niejednokrotnie, objawy będące co najwyżej niegroźnymi 
usterkami wykryte zbyt późno lub zlekceważone, mogą być przyczyną poważnej awarii i doprowadzić 
do unieruchomienia pojazdu. 

Im  więcej  z  poniższych  objawów  występuje  w  przypadku  twojego  auta,  tym  większe 
prawdopodobieństwo konieczności wykonania remontu silnika:

• Nadmierne branie oleju.
• Głośna i nierównomierna praca jednostki napędowej.
• Utrudniony rozruch silnika.
• Dymienie z rury wydechowej na niebiesko (szczególnie tuż po rozruchu silnika).
• Zwiększone zużycie paliwa. 
• Wydobywanie się spalin z otworu wlewu oleju podczas pracy silnika.
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Zdj. 4. Charakterystyczny niebieskawy dym z układu wydechowego najczęściej świadczy o spalaniu 
oleju silnikowego.

2.2  Badanie techniczne

Niewielki koszt badania w stosunku do wartości samochodu pozwoli na obiektywną ocenę pod okiem 
fachowca. 

 
Jednym  z  podstawowych  badań  silnika  jest  sprawdzenie  ciśnienia  sprężania za  pomocą 
manometru wkręconego w otwór świecy zapłonowej badanego cylindra. Dzięki temu określimy stan 
tłoków,  pierścieni  oraz  zaworów dolotowych  i  wylotowych,  co ma  bezpośredni  wpływ na ogólną 
szczelność komory spalania. Różnica w ciśnienia sprężania pomiędzy cylindrami na ogół nie powinna 
być większa niż 0,2 MPa. Więcej o pomiarze ciśnienia sprężania i tzw. próbie olejowej, która pozwala 
zweryfikować stan pary tarcia: pierścień tłokowy – tłok – cylinder, można dowiedzieć się na stronie 
internetowej: www.ceramizer.pl/content/view/37/74/ .

Zdj. 5. Pomiar ciśnienia sprężania pozwala ocenić stan pary tarcia: pierścień tłokowy – tłok – 
cylinder, który najczęściej wpływa na tzw. branie oleju.
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W kilkuletnim aucie można spodziewać się niższych niż nominalnie ciśnień sprężania w cylindrach. 
Jest to spowodowane zużyciem pierścieni tłokowych oraz gładzi cylindrów w silniku.
Ceramizer® w większości  przypadków podnosi  i  wyrównuje  ciśnienie  sprężania  do wartości 
nominalnych, tym samym regeneruje te podzespoły silnika. Warto zdiagnozować silnik i wykonać 
pomiary ciśnienia sprężania przed i po zastosowaniu Ceramizerów® aby przekonać się o skuteczności 
tej metody regeneracji.

Zdj. 6. Przykład ciśnień sprężania przed i po zastosowaniu Ceramizerów®.

Aby  oszacować  stan  zużycia  panewek  głównych  i  panewek  korbowodowych  wykonuje  się 
pomiar  ciśnienia oleju. Przy założeniu,  że  pompa oleju jest  sprawna,  im gorszy stan techniczny 
łożysk, tym większy jest luz między panewkami i czopami, a co za tym idzie zmniejszone ciśnienie 
oleju. Najczęściej w książkach obsługi i  naprawy ciśnienie jest  podawane przy biegu jałowym lub 
przy konkretnych obrotach np. 3000 obr/min. Aby dokonać pomiaru ciśnienia oleju należy najczęściej 
wymontować czujnik ciśnienia oleju w silniku i za pomocą miernika umieszczonego w jego miejscu, 
sprawdzić ciśnienie oleju. 

2.3  Objawy dźwiękowe 

Wszelkiego rodzaju niepokojące stuki, „buczenia” i „zgrzyty”, szczególnie podczas rozruchu auta, nie 
powinny ujść naszej uwadze. 

Należy  pamiętać  jednak,  że  diagnoza  objawów dźwiękowych  powinna  być  tylko  pomocnym 
badaniem, ponieważ obarczona jest dużą dozą błędu i wymaga znacznego doświadczenia. 

„Dzwonienie” oraz metaliczne dźwięki  z dolnej  części  kadłuba silnika (okolica wału korbowego), 
zwiększające  swoją  intensywność  podczas  dodawania  gazu,  mogą  być  spowodowane  zużyciem 
panewek  korbowodowych  lub  panek  wału  korbowego  (tzw.  panewek  głównych).  W  skrajnym 
wypadku  zużycie  tych  elementów  może  doprowadzić  do nagłego  zatrzymania  pracy  silnika  i 
zablokowania tłoków w cylindrach. 
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Zdj. 7. Ponadgraniczne zużycie panewek korbowodowych może wpływać na charakterystyczne dźwięki  
z dolnej części silnika.

Jeśli  po  „uruchomieniu  silnika”  z  górnej  części  jednostki  napędowej  wydostaje  się  dźwięk 
przypominający  stukot  lub  klekotanie  i  nie  ustępuje  po  podniesieniu  się  temperatury  płynu 
chłodzącego, a poziom oleju silnikowego jest w normie, przypuszczalnie możemy mieć do czynienia z 
tzw. „stukiem zaworów”. Objaw taki pojawia się, gdy występują nadmierne luzy związane z pracą 
układu  rozrządu.  W  starszych  konstrukcjach  najprostszym  sposobem  na  usunięcie  problemu  jest 
regulacja  tzw.  „luzów zaworów”,  czyli  ustawienie  za  pomocą  szczelinomierza  przerwy pomiędzy 
naciskanym końcem trzonka zaworu, a mechanizmem powodującym jego otwieranie. 

W  przypadku  prawidłowego  ustawienia,  po  rozgrzaniu  silnika  do  normalnej  temperatury  pracy 
przerwa ta zanika prawie całkowicie,  ponieważ następuje  rozszerzenie  pod wpływem temperatury 
materiału - co powoduje cichszą pracę silnika. 

Zdj. 8. Regulacja luzów zaworowych jest jedną z pierwszych czynności, które należy zrobić przy  
diagnozie hałasującego silnika.

Nowsze silniki  posiadają  układ niewymagający regulacji,  gdyż  luzy są  kasowane samoczynnie  za 
pomocą  hydraulicznych  popychaczy  zaworów.  Teoretycznie  jest  to  rozwiązanie  długowieczne, 
trwalsze od mechanicznej regulacji zaworów. Praktycznie bywa z tym różnie, ponieważ hydrauliczne 
popychacze są równocześnie wrażliwe na niesprawność układu smarowania (zanieczyszczony - zużyty 
olej silnikowy i filtr oleju).
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O uszkodzeniu hydraulicznych popychaczy zaworów może świadczyć hałas dochodzący z okolic 
pokrywy zaworów (górnej części silnika). Jest to wyraźne i metaliczne stukanie, charakterystyczne 
dla  zbyt  dużych  luzów  zaworowych.  W  pierwszej  fazie  uszkodzenia,  hydrauliczne  popychacze 
hałasują tylko krótko po uruchomieniu silnika. Później (w dalszej fazie uszkodzenia), słychać je cały 
czas. 

Silniki posiadające hydrauliczne popychacze wymagają częstszej wymiany oleju, gdyż na skutek 
zanieczyszczenia oleju, maleńkie otwory hydraulicznych popychaczy zapychają się i zawory pracują 
bez niezbędnego luzu. Jako że zawór w tym przypadku nigdy się kompletnie nie zamyka,  oprócz 
niepokojących hałasów może to spowodować wypalanie grzybków i gniazd zaworów. 

Zdj. 9. Hydrauliczne popychacze zaworów – ich niesprawność może powodować charakterystyczne 
stukanie - zwłaszcza tuż po uruchomieniu silnika.

Co  więcej,  jeśli  zawór  nie  opiera  się  o  gniazdo  zaworowe  (hydrauliczny  popychacz  nie  działa 
prawidłowo - nie ma luzu zaworowego), siła z jaką ciśnienie działa na zawór przenoszona jest przezeń 
na krzywki wałka rozrządu. Siła ta jest na tyle duża, że powoduje zrywanie filmu olejowego pomiędzy 
dźwigienką (lub popychaczem) a krzywką. W efekcie elementy te zaczynają współpracować ze sobą 
"na sucho", co prowadzi do gwałtownego wzrostu ich temperatury i szybkiego wytarcia obu części.

Zdj 10. Niesprawność hydraulicznych popychaczy zaworów może skutkować zużyciem krzywek 
wałków rozrządu.
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Ceramizer® w początkowej fazie uszkodzenia hydraulicznych popychaczy przeczyszcza kanaliki 
popychaczy, tym samym przywraca ich sprawność i niweluje lub zmniejsza hałas popychaczy 
zaworowych.

3.  REMONT SILNIKA – MECHANIK CZY SAMEMU?

Kiedy już wykluczymy wszelkie drobne usterki,  a  nad naszym ukochanym samochodem zawiśnie 
wyrok „Remont”, nie popadajmy w panikę. Istotne jest chłodne i rzeczowe podejście do tematu, dzięki 
czemu oszczędzimy sobie wiele nerwów oraz niepotrzebnych wydatków. 

Po pierwsze czeka nas  podjęcie  decyzji:  wykonać  remont  samemu  czy zlecić  to  profesjonalnemu 
warsztatowi? 

3.1  Wykonanie remontu we własnym zakresie

Jeśli  zdecydujemy  się  na  remont  samemu,  trzeba  wiedzieć,  że  naprawa  silnika  jest  pracą 
wymagającą dużej dokładności, wiedzy i dysponowania znaczną ilością wolnego czasu. Do tego 
konieczne  jest  zaplecze  narzędziowe:  podstawowy  zestaw  narzędzi  plus  kilka  niezbędnych 
specjalistycznych  narzędzi jak  choćby  klucz  dynamometryczny  niezbędny  do  dokręcania  śrub 
właściwym momentem (siłą) czy przyrząd do zakładania pierścieni tłokowych. 

Istotne jest  również miejsce gdzie będziemy wykonywali  nasz remont (najlepiej garaż z kanałem). 
Minęły już czasy, kiedy to remont silnika najpopularniejszego polskiego samochodu, czyli Fiata 126p 
wykonywało się przed blokiem za pomocą kluczy 10, 13 i 17 oraz młotka, śrubokrętu i kombinerek. 
Dzisiejsze samochody mają o wiele bardziej skomplikowaną budowę, a także precyzyjne ustawienia 
podzespołów oraz niejednokrotnie utrudniony dostęp do poszczególnych elementów, stąd konieczność 
zastosowania  specjalistycznych  narzędzi  i  przyrządów.  Niezbędna  będzie  także  książka  obsługi  i 
naprawy do danego modelu pojazdu.

Zdj. 11. Remont silnika we własnym zakresie wymaga zaplecza narzędziowego. Na zdjęciu przyrząd 
do zaciskania pierścieni tłokowych przed włożeniem tłoka do cylindra.
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Sprawdźmy, jaki rodzaj kluczy jest w głównej mierze stosowany w montażu naszego auta. Zdarza się, 
że z pozoru prosta czynność np. odkręcenia alternatora czy pompy oleju, utknie w martwym punkcie z 
powodu  braku odpowiedniego torksa,  klucza  gwiazdkowego,  trójkątnego lub  rombu.  Powinniśmy 
posiadać w swoim zestawie wszelkiego rodzaju przedłużki do kluczy nasadowych oraz „grzechotki”, 
co z całą pewnością ułatwi dostęp do trudnych miejsc.

Przy remoncie należy liczyć się z tym, iż samochód będzie unieruchomiony przez co najmniej 1-2 
tygodnie. Wiąże się to z pracą przy silniku (rozbiórka, wymiana, montaż), zamówieniem części jak i 
czynnościami,  które  należy  zlecić  w  specjalistycznych  warsztatach.  Musimy  pamiętać,  iż  pewne 
czynności  regeneracyjne  będziemy  musieli  zlecić  (jak  np.  „zabielenie  głowicy”  czy  regenerację 
pompy wtryskowej).

3.2  Wykonanie remontu w warsztacie

Jeśli  po  przeanalizowaniu  naszych  umiejętności  technicznych,  możliwości  warsztatowych  oraz 
zasobności  portfela  stwierdzimy,  że  jednak  zlecimy  nasz  remont  fachowcom,  będziemy  musieli 
wykonać  wstępny  rekonesans.  Mechanik  mechanikowi  nie  równy  –  ta  zasada  sprawdza  się  w 
przypadku  wielu  zawodów.  Dlatego  warto  zaczerpnąć  opinii  wśród  znajomych  czy na  zaufanych 
forach internetowych,  co do jakości usług świadczonych przez dany zakład mechaniki pojazdowej. 
Wiadomym jest, iż w pierwszym odruchu sugerujemy się ceną. Ten błąd może nas kosztować wiele 
nerwów oraz dodatkowych wydatków związanych z naprawą w innym warsztacie tego, co zepsuł 
poprzedni.

Wybierzmy mechanika, który ma ugruntowaną opinię w środowisku i posiada na miejscu niezbędny 
sprzęt potrzebny do wykonania kompleksowej usługi. Jest to o tyle istotne, iż jeśli nasz fachowiec 
będzie  sam korzystał  z  usług  podwykonawców,  koszt  całego  przedsięwzięcia  może  być  o  wiele 
wyższy. Jednocześnie sprawdźmy, czy nasz specjalista honoruje rękojmie na wykonaną usługę, dzięki 
czemu w przypadku spostrzeżenia  wad ukrytych  lub pojawienia  się  usterek po przeprowadzonym 
remoncie, będziemy mogli żądać dodatkowej regulacji czy naprawy gwarancyjnej. Przysługujące nam 
przywileje określone w prawach konsumenta, dają nam taką możliwość, lecz nic nam po tym, jeśli z 
zepsutym samochodem będziemy musieli liczyć na pozytywny finał sprawy w sądzie. 

Najkorzystniej byłoby podpisać umowę z zakładem naprawczym na wykonanie usługi z określeniem 
zarówno  ceny  (uwzględniającej  wstępny  kosztorys  zakupu  potrzebnych  części)  oraz  konkretnego 
terminu zakończenia naprawy. Nie możemy pozostawić zakupu części i podzespołów przypadkowi. 
Wielu  fachowców,  w  związku  z  dużą  ilością  zakupów,  posiada  spore  rabaty  w  hurtowniach 
motoryzacyjnych.  Pozwoli  to  na  obniżenie  kosztów.  Jednak  warto  zorientować  się  samemu  w 
aktualnych cenach potrzebnych części  zamiennych,  by móc świadomie kontrolować wydatki  i  nie 
zostać oszukanym na nadmiernie wygórowanej marży.

Starajmy  się  także  mieć  stały  kontakt  z  mechanikiem (np.  telefoniczny)  na  każdym  etapie  prac. 
Dobrze jeżeli nasz fachowiec konsultuje z nami konieczność większych zakupów.
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4.  REMONT SILNIKA – NA CZYM POLEGA?

Naprawa główna  (remont  silnika)  polega  na  przywróceniu  zgodnie  z  danymi  naprawczymi, 
właściwego stanu technicznego jego części. Rozległość remontu zależy od wyniku diagnozy silnika. 
Choć  można  dokonać  wstępnej  diagnozy  silnika  pracującego  w  pojeździe,  pełna  diagnoza  jest 
możliwa jedynie po jego demontażu. Szczegółowy opis remontu danego silnika znajduje się w książce 
obsługi  i  naprawy  danego  pojazdu.  Tym  niemniej  poniżej  w  skrótowy  sposób  nakreślono 
najważniejsze zagadnienia.

W  przypadku,  gdy  wymiar  cylindrów  mieści  się  w  dopuszczalnych  granicach,  najczęściej 
wykonuje się wymianę pierścieni tłokowych oraz honowanie cylindrów. Nieszczelność pierścieni 
tłokowych powoduje spadek kompresji, a co za tym idzie, utratę mocy i sprawności silnika, lub wzrost 
zużycia  oleju,  który nie  jest  dokładnie  zgarniany ze  ścianek  cylindra  i  częściowo ulega spaleniu. 
Pierścienie tłokowe mogą ulec zużyciu, pęknięciu lub zapiec się w rowkach tłokowych.

Zdj. 12. Najczęściej branie oleju jest spowodowane przez niesprawność pierścieni tłokowych.

W  przypadku,  gdy  wymiary  cylindrów  przekraczają  dopuszczalne  granice  podane  w  danych 
technicznych  obsługi  i  naprawy  pojazdu  (najczęściej  jest  to  nadmierne  zużycie  -  owalizacja  lub 
stożkowość cylindra) wykonuje się również ich przetaczanie oraz stosuje nadwymiarowe tłoki.

Zdj. 13. W przypadku znacznego zużycia cylindrów, należy je przetoczyć i wymienić tłoki na 
nadwymiarowe. Czasem zamiast przetaczania cylindrów stosuje się nowe tuleje cylindryczne.
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Panewki główne, panewki korbowodowe i łożyska wałka rozrządu wymienia się na nowe, gdy ich 
powierzchnie wykazują oznaki zużycia.  W razie konieczności szlifuje się czopy wału korbowego na 
wymiar naprawczy. 

Zdj. 14. Zużyte panewki główne (wału korbowego).

Wyjmując tłoki z korbowodami warto sprawdzić luz między tłokiem a korbowodami obracając tłok i 
korbowód w przeciwnych kierunkach. Jakikolwiek zauważalny luz wskazuje na nadmierne zużycie 
tego połączenia i konieczność skorygowania otworów korbowodu i tłoka oraz zastosowania nowych 
sworzni tłoków (elementów łączących tłok z korbowodem). 

Mając rozłożoną jednostkę napędową, warto również zwrócić uwagę na stan krzywek wałka rozrządu 
oraz przylgni gniazd i prowadnic zaworowych, oraz ocenić szczelność kadłuba silnika. 

Podczas  remontu  silnika  wymienia  się  „przy  okazji”  wiele  innych  elementów  takich  jak 
uszczelniacze  zaworowe,  paski  klinowe,  pompę  cieczy  chłodzącej,  pasek  rozrządu,  świece,  olej, 
uszczelki,  uszczelniacze  wałka  rozrządu,  uszczelniacze  wału  korbowego  itp. Standardowo  przy 
rozebraniu silnika wykonuje się (najlepiej w wyspecjalizowanym w takich czynnościach warsztacie) 
tzw.  „zabielenie  głowicy”.  Czynność  ta  polega  na  uzyskaniu,  za  pomocą  obróbki  mechanicznej 
(planującą głowicą frezerską), idealnie płaskiej powierzchni styku głowicy z blokiem silnika.

Zdj. 15. Brązowe elementy gumowe na zdjęciu to tzw. uszczelniacze zaworowe. Zużycie uszczelniaczy  
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5.  KOSZTY REMONTU SILNIKA

Przeanalizujmy  teraz  koszty  oraz  opłacalność  powyższego  przedsięwzięcia.  Logicznym  będzie 
założenie,  że  tym bardziej  rośnie sens naprawy naszego silnika im auto jest  nowsze i  więcej 
warte. Dla przykładu, jeśli zdecydujemy się na naprawę silnika w dwudziestoletnim Oplu Astrze, z 
przebiegiem 350 tys. km, z całą pewnością koszty regeneracji silnika wyniosą równowartość całego 
pojazdu, jeśli nawet nie przekroczą tej kwoty. 

Na ostateczną cenę wykonania remontu składać się będą następujące czynniki: 
- miejsce wykonania naprawy;
- zakup części i materiałów eksploatacyjnych;
- typ, model i wiek pojazdu;
- rozległość naprawy, w tym ilość regenerowanych elementów osprzętu.

Najwyższe koszty uzyskamy naprawiając nasz pojazd w autoryzowanym serwisie danej marki. 
Związane  jest  to  oczywiście  z  kosztem  tzw.  roboczogodziny,  której  wartość  jest  bardzo  często 
ustawiona na dość wysokim poziomie. 

Kwestie  związane  z  zakupem  części  są  istotnym  czynnikiem  wpływającym  na  ogólny  koszt 
remontu. Ze  względu  na  ogólny  wysoki  koszt  naprawy  silnika,  zaleca  się  jednak  montować 
oryginalne części zamienne, które są niestety najdroższe. Pozorne oszczędności wynikające z zakupu 
części niewiadomego pochodzenia i jakości mogą spowodować znaczne straty po awarii dopiero co 
remontowanego  silnika.  Tym  niemniej  warto  spytać  zaufanego  mechanika  specjalizującego się  w 
danej  marce  pojazdu  lub  poszukać  na  fachowych  forach  internetowych,  jakie  zamienniki  można 
stosować. 

Zdj 16. Lista części, które trzeba kupić przy okazji remontu silnika może być długa, na zdjęciu komplet  
uszczelek, tłoki, pierścienie tłokowe, sworznie, panewki.
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Rozległość  remontowanych  przez  nas  elementów  będzie  jednym  z  kluczowych  czynników 
sumujących ogólny koszt remontu silnika.
Jeśli dla przykładu naprawa jednostki wysokoprężnej ograniczy się do wymiany paska rozrządu, świec 
żarowych i regeneracji pompowtryskiwaczy, powinniśmy zmieścić się w miarę rozsądnych kwotach. 
Lecz w przypadku wykrycia usterki np.: w pompie wtryskowej systemu Common Raily i dodatkowo 
konieczności  wymiany/przetoczenia  cylindrów,  zastosowania  nowych  tłoków  oraz  pierścieni 
tłokowych, koszt naszej naprawy może zwiększyć się nawet kilkukrotnie. 

Zdj. 17. Oszacowanie kosztu remontu jest bardzo trudne, zależy od wielu czynników między innymi od 
rozległości elementów, które wymagają wymiany/naprawy.

Jaki jest więc koszt remontu ?
Na takie pytanie  należy z pewnością odpowiedzieć: „to zależy”.  Zależy od konkretnego modelu 
pojazdu, silnika, użytych części, jakości usług warsztatu naprawczego, zaawansowania remontu. 
Jednak  dla  zobrazowania  kosztu,  podamy  go  w  sposób  bardzo  orientacyjny na  przykładzie 
popularnego silnika wolnossącego o pojemności 1.6 litra. 

1. Tzw. mały remont, w przypadku, gdy wymagane jest wykonanie jedynie wymiany pierścieni 
tłokowych,  uszczelek,  uszczelniaczy  zaworowych,  oleju,  filtrów,  świec  zapłonowych, 
rozrządu oraz „zabielenie głowicy” - do 2 000 zł.

2. Tzw.  remont  kapitalny,  gdy  wymagany  jest  dodatkowo  szlif  cylindrów,  szlif  wału 
korbowego, kupno i wymiana panewek, kupno i wymiana tłoków, pasków klinowych, pompy 
wody, koszt może osiągnąć kwotę nawet 5 000 zł.

Orientacyjny koszt został opracowany przy założeniu remontu w warsztacie o poprawnej jakości usług 
oraz przy użyciu oryginalnych  części.  Koszt remontu rośnie znacząco w przypadku większych 
pojemności (większej ilości cylindrów), oraz w przypadku silników turbodoładowanych. Powyższe 
koszty  mogą  być  oczywiście  zredukowane  w  przypadku,  gdy  większość  czynności  naprawczych 
wykonamy sami lub wykona je po znajomości zaprzyjaźniony mechanik.
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6.  JAKIE SĄ ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA? 

6.1  Wymiana silnika na inny - używany

Alternatywą może być wymiana silnika na inny – używany. Plusem tego rozwiązania jest najczęściej 
mniejszy koszt w porównaniu do remontu, minusem brak gwarancji, że silnik nie okaże się być w 
podobnym  stanie  jak  nasza  jednostka  napędowa,  który  wymaga  remontu.  Warto  podkreślić  że 
nierzadko używane silniki stoją kilka/kilkanaście miesięcy bez uruchamiania, co powoduje stopniową 
korozję ich wewnętrznych mechanizmów.

Zdj. 18. Kupno używanego silnika to najczęściej loteria, często okazuje się że silnik jest w podobnym 
stanie jak nasza dotychczasowa jednostka napędowa.

W przypadku wymiany jednostki napędowej dodać należy również koszt wymiany (przełożenia) 
silnika, jak również innych czynności, które należy wykonać przy zmianie silnika na inny używany, 
czyli: wymiany rozrządu, oleju, płynu chłodniczego. 

6.2  Zastosowanie regenerującego preparatu do oleju - Ceramizer®

W  przypadku  umiarkowanego  zużycia  silnika,  warto  zastosować  preparat  – 
Ceramizer®. 

Preparat  ten pozwala odbudować między innymi zużyte  pierścienie  tłokowe i  gładzie  tłokowe 
(które najczęściej są przyczyną tzw. brania oleju i charakterystycznego dymienia z rury wydechowej). 

Proces ten nie dzieje się od razu, wraz z upływem kilometrów (ponad 1500 km) cząsteczki preparatu 
łączą  się  z  cząsteczkami  metalu  (pływającymi  w  oleju)  i  pod  wpływem  wysokiej  temperatury 
występującej w miejscach tarcia odbudowują i wyrównują zużyte powierzchnie silnika do wartości 
bliskich nominalnym. 
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Zdj. 19. Ceramizer® – pomaga w przypadku zużycia silnika (np. zużycia pierścieni tłokowych-gładzi  
cylindrów), i zabezpiecza przed zużyciem.

Wytworzona warstwa ceramiczno-metalowa zabezpiecza silnik przed dalszym zużyciem: jest twarda, 
trwała, posiada niski współczynnik tarcia, znakomicie odprowadza ciepło i jest odporna na wysokie 
temperatury/obciążania mechaniczne.

Zdj. 20. Warstwa ceramiczna po dodaniu preparatu Ceramizer® nie tworzy się od raz,.
 należy pokonać co najmniej 1500 km po dodaniu preparatu.

Trzeba jednak podkreślić, że Ceramizer® nie pomoże, gdy przyczyną jest awaria mechanizmu (np. 
pęknięty pierścień tłokowy) lub gdy silnik jest nadmiernie zużyty. W tym przypadku nieodzowny jest 
demontaż  i  remont  mechanizmu.  Ponieważ preparat  ten działa  tylko  w miejscach tarcia  metalu  o 
metal, nie pomoże także w przypadku zużycia uszczelniaczy zaworowych (tu występuje tarcie metal-
guma).

Koszt  preparatu w porównaniu do remontu silnika jest  na tyle mały (kilkadziesiąt 
razy   mniejszy), że warto zastosować  Ceramizer®, na pewno nie zaszkodzi a może 
pomóc – potwierdzają to liczne opinie użytkowników (ponad 130 stron – kliknij).
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7.  NA PRZYSZŁOŚĆ – PROFILAKTYKA – 10 ZASAD

Podsumowując, pamiętajmy: remont silnika jest kosztowny i warto w przyszłości go uniknąć, stosując 
się do 10 prostych zasad:

1. Wymieniaj  olej  silnikowy  i  filtr  oleju  najlepiej  co  10  tys.  km  (lub  co  tyle,  ile  zaleca 
producent).

2. Wymieniaj  na  bieżąco  części  eksploatacyjne  (stosuj  oryginalne  części  lub  polecane 
zamienniki): filtra paliwa, filt powietrza, świece zapłonowe, świece żarowe itp.

3. Kontroluj poziom płynów eksploatacyjnych, szczególnie oleju i płynu chłodniczego.
4. Nie obciążaj niedogrzanego silnika.
5. Gdy  zachodzi  potrzeba  przyśpieszenia,  nie  obciążaj  silnika  na  zbyt  niskich  obrotach 

(szczególnie w przypadku silników benzynowych). Lepiej zredukuj bieg i wyprzedź.
6. Unikaj tzw. „rwanej” jazdy.
7. Staraj się nie utrzymywać silnika na bardzo wysokich obrotach.
8. Nie obciążaj „wkręcaj” silnika na tzw. luzie.
9. W przypadku silników z turbodoładowaniem,  odczekaj około minutę na wolnych obrotach 

zanim wyłączysz mocno nagrzany silnik (np. po dłuższej lub dynamicznej jeździe). 
10. Stosuj  preparat,  który  profilaktycznie  zabezpieczy  mechanizmy  twojego  silnika  w 

skrajnych  warunkach  (np.  bardzo  wysoka  temperatura  czy  częste  uruchamianie 
zimnego  silnika).  Dowiedz  się  więcej  o  preparatach  Ceramizer® ->  wejdź  na 
www.ceramizer.pl . 

www.Motohobby.net                                            str. 18

http://www.Motohobby.net/
http://www.ceramizer.pl/
http://www.ceramizer.pl/

	SPIS TREŚCI
	Wstęp
	1.  PRZYCZYNY ZUŻYCIA SILNIKA
	2.  DIAGNOZA
	2.1  Oględziny silnika
	2.2  Badanie techniczne
	2.3  Objawy dźwiękowe 
	3.  REMONT SILNIKA – MECHANIK CZY SAMEMU?
	3.1  Wykonanie remontu we własnym zakresie
	3.2  Wykonanie remontu w warsztacie
	4.  REMONT SILNIKA – NA CZYM POLEGA?
	5.  KOSZTY REMONTU SILNIKA
	6.  JAKIE SĄ ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA? 
	6.1  Wymiana silnika na inny - używany
	6.2  Zastosowanie regenerującego preparatu do oleju - Ceramizer®
	7.  NA PRZYSZŁOŚĆ – PROFILAKTYKA – 10 ZASAD

