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WYNIKI BADAŃ 

 Wyniki pomiarów twardości wykazują duża rozbieżność między poszczególnymi próbkami zaworów oraz 
brak między nimi jakiejkolwiek korelacji, np przypadku zaworów z Audi 2.0 TDI możemy zauważyć że zawór 
dolotowy z tej konfiguracji osiągnął najwyższy wynik pomiarowy jednak w przypadku zaworów wylotowych 
osiągnął drugi najgorszy wynik a najlepszy osiągnął zawór pracujący w silniku Renault 1.9 Diesel.  

WPROWADZENIE 

 Zawory dolotowe i wylotowe są bardzo ważnymi elementami silnika. Układ zaworów dolotowych 
umożliwia wpływ do komory czystego powietrza lub mieszanki paliwowo-powietrznej. Zawory 
wydechowe wymuszają wydostanie się spalin z silnika. Dodatkowo jedne i drugie uszczelniają przestrzeń 
roboczą wewnątrz cylindra względem kolektorów.  Materiały z jakich wykonuje się zawory dolotowe 
oraz wylotowe są różne ze względu na warunki pracy, którym są poddawane. Zawory wylotowe pracują 
w znacznie cięższych warunkach niż zawory dolotowe są narażone m.in. na wysoką temperaturę, 
złożoną erozje chemiczną gazów i potencjalnych cząstek stałych. 

CEL BADAŃ 

 Celem niniejszych badań była analiza oraz ocena materiałów przeznaczonych na zawory silnikowe. 
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 Przedmiotem badań realizowanych w pracy było sześć zestawów zaworów silnikowych, w skład każdego 
zestawu wchodziło po jednym zaworze wylotowym oraz jednym dolotowym. Każda para pracowała w silniku o 
innej pojemności skokowej oraz przebyła inny przebieg. Połowa zaworów pracowała w silniku diesla a reszta w 
silniku benzynowym. Metodologia badawcza obejmowała analizę składu chemicznego, pomiary twardości 
wykonane metodą Vickersa przy obciążeniu 19.61N oraz badania mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopu 
świetlnego, przy czym ocenie poddano materiał w stanie nietrawionym, jak i trawionym za pomocą związku 
Mi19Fe. 

a) b) c) 

Zawory silnikowe wykorzystane w badaniach pracujące w następujących konfiguracjach silnikowych : a) Audi 2.0 TDI b) Renault 1.9 TDI 
c) Renault 2.0 Benzyna d) renault 1.9 Diesel e) Opel 1.8 Benzyna f)Volkswagen 1.4 Benzyna 

d) e) f) 

Pierwiastek C% Mn% Si% P% S% Cr% Ni% Mo% V% Cu% Al.% Ti% Nb% Co% W% 

Zawartość 

Procentowa 
 0.498 9.36 0.291 0.0063  0.0023 21.07  3.60  0.188  0.105  0.174  0.0058  0.0234 1.68 0.0873 0.823 

Tabela.2 Skład chemiczny zaworu wylotowego Audi 2.0 TDI 

Pierwiastek C% Mn% Si% P% S% Cr% Ni% Mo% V% Cu.% Al.% Ti% Nb% Co% 

Zawartość 

Procentowa 
 0.471 0.314  3.53  0.0046  0.0078  8.955  0.087  0.0324  0.0180  0.0380  0.0120 0.0261 0.0092 0.0181 

Tabela.3 Skład chemiczny zaworu dolotowego Audi 2.0 TDI 

 Badania składu chemicznego wykazały, że zawory wylotowe zostały wykonane z jednego gatunku stali 
różniąc się tylko minimalnie zawartościami procentowymi pierwiastków. Stal z jakiej wykonano zawory to 21-
4NNbW będącej stalą stopową średniowęglowa żaroodporną. W przypadku zaworów dolotowych zawory 
zostały wykonane z jednego gatunku stali a dokładniej X45CrSi9-3 , będącej stalą stopową średniowęglową 
żaroodporną chromowo-krzemową i podobnie jak w zaworach wylotowych w składzie chemicznym występują 
takie same pierwiastki różniące się minimalnie zawartościami.  

   Zawory Dolotowe  Zawory Wylotowe 

Próbka Średnia Twardość [HV] Średnia Twardość [HV] 

Renault 2.0 Benzyna 353.2 323.3 

Renault 1.9 TDI 381.3 358.5 

Renault 1.9 Diesel 394.0 376.7 

Volkswagen 1.4 Benzyna 378.9 303.4 

Opel 1.8 Benzyna 351.7 343.4 

Audi 2.0 TDI 417.3 321.6 

Tabela.1 Zestawienie uśrednionych wyników pomiarów twardości 

 W Przypadku badan mikroskopowych w stanie nietrawionym w zaworach dolotowych zauważyć można 
wtrącenia tlenkowe w postaci pasm małych globularnych czarnych cząstek oraz większe pojedyncze wtrącenia 
krzemianów będące elipsami o wyróżniającej się wielkości. W przypadku zaworów wylotowych zauważyć 
można zauważyć podobnie pasma wtrąceń tlenkowych oraz jasne o  kanciastych kształtach wtrącenia 
związków chromu. 
 
 Badania w stanie trawionym wykazują dla zaworów dolotowych strukturę sorbitu odpuszczania co 
wskazuje że stal ta przechodziła przez proces odpuszczania wysokiego. W przypadku zaworów wylotowych 
możemy zauważyć strukturę austenitu stopowego z wydzieleniem węglików. 

Wnioski 

 Celem badań była analiza oraz ocena materiałów przeznaczonych na zawory silnikowych, pozwoliły one 
na poniższe wnioski dla zaworów dolotowych oraz wylotowych. 
 W przypadku zaworów dolotowych zostały one wykonane z stali X45CrSi9-3 będącą stalą stopową 
średniowęglową. Zawory te osiągnęły dość zróżnicowane wyniki twardości, osiągając wyższe wartości 
twardości w porównaniu do stali zaworowej w zaworach wylotowych. Badania w stanie nietrawionym 
wykazały obecność tlenków oraz krzemianów, które wpływają negatywnie na twardość oraz wytrzymałość 
zaworów. W stanie trawionym zidentyfikowano sorbit odpuszczania będący efektem odpuszczania wysokiego. 
W przypadku analizy składu chemicznego możemy zauważyć obecność zanieczyszczeń w postaci siarki oraz 
fosforu, które wpływają negatywnie na twardość stali, jednak duża ilość chromu działa neutralizująco na 
zanieczyszczenia. Dodatkowo w stali na zawory dolotowe możemy zauważyć duże ilości krzemu plus obecność 
pierwiastków takich jak tytan czy mangan, które dodatkowo wpływają na twardość oraz rozdrobnienie stali. 
Pozwala to na stwierdzenie że stal, z której wykonano zawory dolotowe doskonale będzie spełniać swoją rolę. 
 Stal, z której wykonano zawory wylotowe to 21-4NNbW będącą stalą stopową średniowęglową. Zawory 
osiągnęły podobnie jak w przypadku zaworów dolotowych dość zróżnicowaną wartość pomiarów twardości i  
wynikają one z obecności struktury austenitu stopowego. Badania w stanie nietrawionym wykazały dużą 
obecność wtrąceń tlenkowych oraz węglików wpływających na twardość zaworów. W przypadku struktury 
trawionej zidentyfikowano obecność struktury węglików w osnowie austenitu stopowego. W przypadku 
składu chemicznego mamy obecność zanieczyszczeń w postaci siarki i fosforu, wpływających negatywnie na 
twardość i wytrzymałośc stali. Jednakowoż obecność dużej ilości chromu oraz manganu redukuje wpływ 
obecności zanieczyszczeń, dodatkowo duża obecność pierwiastków takich jak mangan, nikiel oraz kobalt są 
pierwiastkami silnie austenitotwórczymi co tylko potwierdza obecność struktury austenitu stopowego. 
Dodatkowo mangan, chrom, oraz tytan wpływają na wzrost twardości stali. Podsumowując stal, z której 
wykonano zawory wylotowe będzie spełniać się idealnie swoje zadanie, w trudnych warunkach silnikowych. 

Zdjęcia z badań mikroskopowych a) struktura nie trawiona zaworu dolotowego Renault 2.0 Benzyna w powiększeniu 200-krotnmym b) 
struktura nie trawiona zaworu wylotowego Audi 2.0 TDI w powiększeniu 100-krotnym c) struktura zaworu dolotowego Renault 1.9 
Diesel w 500-krotnym powiększeniu d)  struktura zaworu wylotowego Renault 2.0 benzyna w powiększeniu  100-krotnym. 

a) b) 

c) d) 


