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Denko tłoka pozwala spojrzeć głębiej

Różne oznaczenia na denku tłoka Mahle i co one 
oznaczają
Jeżeli spojrzymy dokładniej na tłok MAHLE, od razu rzucą się 
nam w oczy oznaczenia na jego denku. Obok średnicy tłoka oraz 
luzu montażowego w mm, na denku znajdziemy także dodatko
we informacje na temat kierunku montażu tłoka. Oznaczenia 
kierunku montażu tłoka są nanoszone na tłok zgodnie z zalece
niami naszych klientów z wyposażenia seryjnego, czyli produ
centów silników.
Duża liczba klientów seryjnych -  oznacza także wiele różnorod
nych rozwiązań w oznaczaniu tłoków. Natomiast niektórym 
użytkownikom na rynku części zamiennych, oznaczenia na den
ku tłoka mogą przypominać egipskie hieroglify...

Dlaczego należy przestrzegać kierunku montażu 
tłoków?
Tłoki z asymetrycznym kształtem denka lub tłoki, w których wystę
pują różne kształty kieszeni zaworowych w denku, mogą być za
montowane w silniku tylko w jednym, ściśle określonym kierunku. 
Tłoki, których komora spalania nie znajduje się centralnie w den
ku tłoka, również muszą być montowane w określonym kierunku. 
Ponadto występują także tłoki, które wyglądają na całkowicie 
symetryczne i posiadają płaskie, równe denko. Także w takich tło
kach może być zalecony, ściśle określony kierunek ich zabudowy 
wsilniku. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest tak zwana „niewspó- 
łosiowość". Oznacza to, że sworzeń tłokowy nie znajduje się do
kładnie w środku tłoka, lecz jest lekko przesunięty. Gołym okiem 
nie zawsze możemy to zauważyć, ponieważ niewspółosiowość, 
zależnie od konstrukcji, wynosi mniej niż jeden milimetr.

Dlaczego piasta sworznia w wielu tłokach jest 
nie współosiowa?
W wyniku ruchu obrotowego wału korbowego ustawienie 
korbowodu w wielu jego pozycjach jest ukośne. Poprzez to 
tłok podczas ruchu do góry jest dociskany do ścianki cylindra. 
W górnym martwym położeniu tłoka w cylindrze, korbowód 
jest ustawiony dokładnie pionowo, po czym zaczyna ustawiać 
się ukośnie, ale już w innym kierunku. A więc także tłok 
zmienia swoją stronę przylegania w cylindrze.
Aby tłok możliwie bezgłośnie 
i miękko przeszedł na przeciwległą 
stronę, piasta sworznia tłokowego 
jest przesunięta lekko w bok.
W wyniku przesunięcia bocznego 
sworznia, osiągamy to, że tłok 
podczas zmiany strony swego 
przylegania do ścianki cylindra, 
przechyla się na swej osi sworz
nia. Przechył tłoka na jego osi 
sworznia powoduje z kolei, że 
tłok od razu nie styka się na całej 
swej długości ze ścianką cylindra, 
lecz dotyka do niej, najpierw tylko 
dolną częścią płaszcza, a następ
nie ślizgając się łagodnie opada

Kolo zamachowe (strona sprzęgła) „ V " Strona rozrządu (przeciwległa  
oznacza w  języku francuskim „ volant" do strony sprzęgła)
= czyli koło zamachowe

Strona powietrza odlotowego wniektó- Strona rozrządu (przeciwległa  
rych silnikach chłodzonych powietrzem do strony sprzęgła)

na ściankę cylindra. Redukuje to nie tylko poziom hałasu silnika 
podczas jego pracy, lecz także obciążenia mechaniczne części sil
nikowych są w ten sposób znacznie redukowane.
Z reguły piasta sworznia jest niewspółosiowa od bardziej obciążo
nej strony tłoka. Ale nie ma reguły bez wyjątku: występują także 
tłoki, które są niewspółosiowe w dokładnie odwrotnym kierunku 
od strony mniej obciążonej -  jednak efekt pozostaje ten sam.

Nowe opakowania MAHLE
W najbliższym czasie nastąpi zmiana opakowań produktów grupy 
Mahle. Począwszy od jesieni 2005 produkty MAHLE będą wysyła
ne już w nowych opakowaniach. Opakowania w starej szacie gra
ficznej będą używane do czasu wyczerpania ich zapasu, Klientów 
prosimy zatem o wyrozumiałość, jeżeli w okresie przejściowym, 
otrzymają produkty zarówno w starej, jak i nowej szacie graficz
nej. Na zdjęciu poniżej przedstawiamy nowe opakowania.
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