
Opis: Na powierzchni sto¿ka izolatora wystêpuje jasnobr¹zowy lub 
szary nalot. Elektroda boczna i œrodkowa nie wykazuje nadmiernego 
zu¿ycia. Na korpusie brak jest oznak przegrzania. Silnik pracuje bez 
zarzutu. Sk³ad mieszanki paliwowo-powietrznej, ustawienie zap³onu i 
poziom oleju w³aœciwe.
Wygl¹d œwiecy prawid³owo dobranej po osi¹gniêciu zalecanego przez 
producenta przebiegu.

Uwaga: W przypadku d³u¿szej pracy silnika na biegu ja³owym, ka¿da œwieca zap³onowa pokrywa siê czarnym nalotem co mo¿e 
prowadziæ do b³êdnej ich oceny. Czarny nalot powstaje równie¿ w przypadku eksploatacji w zimnym silniku i/lub przy jeŸdzie na krótkich 
odcinkach. Dla wiarygodnej oceny stanu œwiecy, przed jej wymontowaniem pojazd powinien przejechaæ kilkadziesi¹t kilometrów w 
warunkach drogowych. 
Iskra Zak³ady Precyzyjne nie bierze odpowiedzialnoœci za b³êdn¹ interpretacjê powy¿szych informacji. 

Œwieca dobrana prawid³owo

Opis: Sto¿ek izolatora jest bia³y bez ¿adnych 
nalotów. Elektrody oraz korpus wyraŸnie s¹ 
przegrzane i posiadaj¹ granatowy odcieñ 
powsta³y na skutek wysokich temperatur. 
Przyczyna: Œwieca za gor¹ca powoduje          
w silniku samozap³ony prowadz¹ce do jego 
przegrzania. Konsekwencj¹ pracy œwiecy         
w samozap³onie mo¿e byæ wypalenie elektrod    

i uszkodzenie silnika.

Zalecenie: wymieniæ œwiece na „zimniejsz¹”, np. z FE65PRS na FE85PRS.

Œwieca “za gor¹ca”
- przegrzana

Opis: Wystêpuje zanieczyszczenie izolatora 
grubym, suchym, wêglowym osadem                
o ciemnym zabarwieniu. Podobnie wygl¹daj¹ 
elektrody i korpus. 
Przyczyna: Silnik wyposa¿ony w œwiece “za 
zimne” stopniowo traci moc, pojawiaj¹ siê 
oznaki utrudnionego rozruchu. 
Stan silnika dobry.

Zalecenie: wymieniæ œwiece na „cieplejsze”, np. z FE65PRS na FE55PRS.

Œwieca “za zimna”
- okopcona

Opis: Sto¿ek izolatora, elektrody oraz korpus 
œwiecy pokryte s¹ czarnym osadem. 
Zanieczyszczenie sto¿ka izolatora powoduje 
przerwy w zap³onie i problemy z uruchamianiem 
silnika.  
Przyczyna: niew³aœciwy sk³ad mieszanki 
paliwowo-powietrznej, mieszanka zbyt bogata, 
fi ltr powietrza silnie zanieczyszczony, 

uszkodzona sonda lambda, zak³ócenia w sterowaniu sk³adem mieszanki.    

Zalecenie: wyremontowaæ silnik, ustawiæ prawid³owo sk³ad mieszanki, 
wymieniæ uszkodzon¹ sondê lambda na now¹.

Œwieca okopcona
– obni¿ony stan techniczny
   silnika

Opis: Sto¿ek izolatora, elektrody oraz korpus 
œwiecy pokryte s¹ czarnym, œwiec¹cym osadem 
wêglowo-olejowym. Zanieczyszczenie sto¿ka 
izolatora powoduje zjawisko bocznikowania       
i zanik iskry.
Przyczyna: Mo¿liwy z³y stan silnika, zbyt du¿o 
oleju w cylindrze. Poziom oleju zbyt wysoki, 
silnie zu¿yte pierœcienie t³okowe, cylinder           

i prowadnice zaworów. W silniku dwusuwowym za du¿o oleju    w mieszance.        

Zalecenie: przeprowadziæ kontrole stanu technicznego silnika (sprawdziæ 
ciœnienie sprê¿ania w cylindrach) oraz prawid³owoœæ doboru œwiecy.

Œwieca zaolejona

Opis: Sto¿ek izolatora oraz elektrody pokryte 
grub¹ warstw¹ popio³u powsta³ego ze 
sk³adników paliwa i oleju silnikowego. Sytuacja 
taka mo¿e doprowadziæ do samozap³onu, utraty 
mocy i uszkodzenia silnika.
Przyczyna: Powsta³y popió³ pochodzi ze 
sk³adników oleju silnikowego.

Zalecenie: wyremontowaæ silnik do w³aœciwego stanu technicznego, wymieniæ 
œwiece na nowe oraz zastosowaæ inny olej silnikowy.

Œwieca zapopielona

Opis:  Stopienie elektrod œwiecy jest  
spowodowane samozap³onem lub spalaniem 
stukowym.
Przyczyna: niew³aœciwa liczba oktanowa paliwa 
lub z³a regulacja zap³onu silnika, uszkodzone 
zawory, wadliwy rozdzielacz zap³onu.

Zalecenie: skontrolowaæ jakoœæ paliwa, wyregulowaæ zap³on silnika, zmieniæ 
œwiece na „zimniejsze”,  np. z FE65PRS na FE85PRS.

Stopienie elektrod

Opis: Œwieca z uszkodzonym (pêkniêtym, 
urwanym) sto¿kiem izolatora.
Przyczyna: Pêkniêcie ceramiki spowodowane 
jest uszkodzeniem mechanicznym (monta¿, 
transport, uderzenie lub nacisk na elektrodê 
œrodkow¹ podczas nieostro¿nej regulacji 
szczeliny miêdzyelektrodowej).  

Zalecenie: wymieniæ œwiece na nowe.

Uszkodzenie mechaniczne

Na karbkach izolatorów œwiec, w miejscu kontaktu  
z os³onkami elastycznymi przewodów wysokiego 
napiêcia powstaje œcie¿ka przewodz¹ca. 
Najczêœciej jest ona nastêpstwem nadmiernego 
zu¿ycia os³onki (fajki) lub jej zbyt luŸnego 
zamocowania na œwiecy. Œcie¿ka przewodz¹ca 
powoduje powstanie up³ywnoœci, skutkuj¹cych  
wypadaniem zap³onów i w nastêpstwie utrat¹ 

mocy, szczególnie widoczn¹ przy przyœpieszaniu. Po wymianie œwiecy na now¹ 
przez pewien okres czasu, do powstania nowej œcie¿ki, silnik pracuje poprawnie.

Zalecenie: wymieniæ przewody wysokiego napiêcia na nowe, oczyœciæ izolator 
œwiecy.

Œcie¿ka przewodz¹ca 
na izolatorze œwiecy
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