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Wstęp 

Na tiwałość i niezawodność elementów układów paliwowych silników o 
zapłonie samoczynnym bardzo duży wpływ mają właściwości paliwa. Na właściwo
ści smarne paliwa najbardziej wrażliwe są złożone układy pomp rozdzielaczowych 
smarowanych wyłącznie paliwem, których części pracują przy dużych naciskach 
jednostkowych [BOCHEŃSKI i in. 2000]. Pompy rozdzielaczowe o promieniowym 
ruchu tłoczków stosowane są zarówno w silnikach samochodowych jak i w ciągni
kach rolniczych. 

Z przeglądu literatury wynika, że oleje napędowe wprowadzone w trosce o 
ochronę środowiska naturalnego zawierające bardzo niską zawartość siarki oraz 
bardzo mało policyklicznych węglowodorów aromatycznych charakteryzują się 
niskimi właściwościami smarnościowymi [MAJZNER i in. 1998]. Ekologiczne oleje 
napędowe komponowane są ze składników będących destylatami poddanymi od
siarczaniu oraz składników pochodzących z hydrokrakingu cięższych frakcji ropy 
naftowej. W procesach tych paliwa oprócz siarki pozbawiane są pewnych składni
ków naturalnie występujących w ropie naftowej, które absorbują się na powierz
chniach współpracujących części chroniąc je przed zużyciem. Są to związki zawie
rające tlen, azot, fosfor i inne. Na rolę jaką odgrywają poszczególne składniki w 
zapewnieniu odpowiedniej smarności olejów napędowych nie ma zbieżnych po
glądów. Wynika to z odmiennych się metod badawczych, stosowania różnych 
materiałów na elementy trące oraz stosowania olejów o różnym składzie chemicz
nym. Niektórzy badacze [WEI, SPIKES 1986] uważają, że na właściwości przeciwzu
życiowe największy wpływ ma zawartość związków polarnych w paliwie bez subs
tancji zawierających siarkę i azot. Inni uważają, że najważniejsze w procesie za
bezpieczania powierzchni przed zużyciem są związki wielkocząsteczkowe o dużej 
masie cząsteczkowej, a więc policykliczne węglowodory aromatyczne oraz związki 
siarki, tlenu i fosforu. BIERNAT [1999b] uważa, że niektóre związki siarki charakte
ryzują się dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi, ale zawarta w olejach 
napędowych siarka działa korodująca na materiały konstrukcyjne silników [BIER
NAT 1999a]. KAJDAS [2000] opisuje dobre właściwości przeciwzużyciowe związków 
zawierających azot. 

Ocenę właściwości smarnych paliw przeprowadza się trzema metodami: 
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eksploatacyjną, stanowiskową i laboratoryjną. 
Badania eksploatacyjne prowadzone na rzeczywistych obiektach, jakimi są 

pompy wtryskowe są najbardziej wiarygodne. Próby takie są jednak bardzo drogie 
i długotrwałe, a więc niedogodne w pracach nad komponowaniem paliw z róż
nych składników oraz w pracach eksperymentalnych oceniających wpływ poszcze
gólnych składników na smarność oleju napędowego. Przykładowo można podać 
jak badania eksploatacyjne przeprowadza się w Szwecji. Pompa badana jest na 
trasie o długości 100 OOO km. Dziennie pojazd przejeżdża 1000 km. 

Metody stanowiskowe stosowane są przez firmy produkujące paliwa i doda
tki do paliw oraz prżez wytwórnie aparatury paliwowej. Kryterium oceny testu 
jest wielkość dawki i stopień zużycia elementów pompy. Test na stanowisku skon
struowanym przez firmę Bosch trwa 1000 godz., a test stosowany przez firmę 
Shell Research and Technology Centre w Thorton 290 godz. 

Problemy związane ze zużywaniem się aparatury wtryskowej pracującej na 
paliwie o minimalnej zawartości siarki spowodowały konieczność dysponowania 
metodami laboratoryjnymi pozwalającymi na szybką i porównywalną metodę 
oceny właściwości smarnych paliw. Zaczęto pod tym kątem badać przydatność 
standardowych przyrządów trących do badań olejów smarujących. Badano je pod 
kątem zgodności uzyskiwanych wyników z tymi, które otrzymano podczas stano
wiskowych prób trwałościowych pomp wtryskowych. Podejmowano też szereg 
prób modyfikacji aparatów tarciowych. W Europie i Japonii do oceny smarności 
wytypowano metodę HFRR (CEC F-06-A-96), w Stanach Zjednoczonych prefero
wana jest metoda SLBOCLE [KARDASZ i in. 2000). 

Materiały i metody 

Do badań użyto olejów napędowych oraz paliw z dodatkami. Dobór próbek 
paliw wynikał z problemów pozostających do rozwiązania w eksploatacji. 

Pierwsze badane paliwo to olej napędowy ekologiczny o bardzo niskiej za
wartości siarki - ONM „Standard". Paliwo to zaczęto produkować w PKN ORLEN 
SA. we wrześniu 2000 roku. Produkt ten charakteryzuje się zawartością siarki 
poniżej 50 mg·kg-1 (50 ppm) i zawartością węglowodorów aromatycznych (WWA) 
poniżej 3% m/m. Według producenta produkt ten miał z „nawiązką" spełniać 
najostrzejsze obowiązujące w Europie wymogi, tak pod względem ekologicznym, 
jak i eksploatacyjnym. Próbka paliwa została pobrana ze stacji paliw zajezdni 
autobusów miejskich w Warszawie. W paliwo to zaopatrywali się też inni użytko
wnicy pojazdów z terenu Warszawy sądząc, że w ten sposób zwiększą trwałość 
aparatury paliwowej. Drugim badanym paliwem był olej napędowy Ekodiesel 
Plus SOF. W grudniu 2000 roku wyprodukowano w PKN ORLEN S.A. pierwszą 
partię tego oleju napędowego. Nowy olej zawiera dodatki uszlachetniające: 
zmniejszające zadymienie spalin, poprawiający czystość wtryskiwaczy paliwa, 
smarnościowy, przeciwkorozyjny, poprawiający własności niskotemperaturowe 
oraz biocyd, który zabezpiecza paliwo przed skażeniem mikrobiologicznym. Jego 
właściwości przedstawiono w tabeli l. Do porównania smarności zastosowano olej 
napędowy o dużej zawartości siarki i stosunkowo dużej lepkości oraz olej z 
hydrokrakingu o śladowej zawartości siarki bez żadnych dodatków smarnościo
wych. Następnie sporządzono próbki oleju z hydrokrakingu z dodatkiem prepara-
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tu Lubricity FormulaTM i próbkę oleju z hydrokrakingu z dodatkiem preparatu 
STP, a także próbkę oleju napędowego Ekodiesel Plus SOF z dodatkiem 50% 
benzyny oraz próbki oleju napędowego Ekodiesel Plus SOF z dodatkiem prepara
tu Lubricity FormulaTM, z dodatkiem preparatu STP i z dodatkiem oleju Mixol. 
Oceniono też właściwości smarne oleju opałowego. 

Tabela 1; Table 1 

Właściwości oleju napędowego Plus SOF 
The properties of diesel fuel - Plus SOF 

Właściwości oleju napt;dowego Plus SOF 
Properties of diesel fuel Plus SOF 

Liczba cetanowa; Cetane number 53 
Indeks cetanowy; Cetane index 52,2 
Skład frakcyjny; Fraction composition 
- do 180°C dest.; up to l80°C dist. 37,5% 
- do 350°C dest. up to 350°C dist. 94,5% 
- do 354°C dest.; up to 354°C dist. 97,5% 
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C; Cinematic viscosity at 40°C 2,98 mm2·s-1 

Temperatura zablokowania zimnego filtra; Cold filler blockage temp. - 2a·c 
Temperatura zapłonu; Ignition temperature s1·c 
Pozostałość po koksowaniu 10% pozostałości dest.; Coking residues 0,D3 % (mim) 
10% residues after dist. 
Pozostałość po spopieleniu; lncineration residue 0,00 5% (m/m) 
Zawartość siarki; Sulphur content 0,0028 % (mim) 
Działanie korodujące na płytce miedzianej; Coordinating action on 3 h, 50°C stopień korozji - 1 
copper plate corosion Ievel - 1 
Zawartość wody; Water content 178 mg·kg-1 

Zawartość zanieczyszczeń stałych; Content of stable pollutants nie zawiera; does not contain 
Gęstość w temp. 15°C; Density at 15°C 0,8348 gim! 
Gęstość w temp. 20°c; density at 20°C 0,830 gim! 

Badania wykonano metodą HFRR zalecaną prze ECC (Europejską Komi
sję Koordynacyjną do spraw materiałów eksploatacyjnych) i ISO. Próba przepro
wadzana jest przez 75 minut. Próbką jest stalowa kulka obciążona ciężarkiem o 
masie 200 g. 

Kulka wykonuje ruch posuwisto zwrotny o skoku 1 mm po stalowej tarczy o 
średnicy 10 mm z częstotliwością 50 Hz. Rejestruje się współczynnik tarcia i pro
centowy udział pokrycia powierzchni współpracy filmem smarnym. Temperaturę 
utrzymuje się na poziomie 60°C. Miarą smarności paliwa jest skorygowana śred
nica śladu zatarcia na kulce. 

Wyniki i dyskusja 

Na rysunku 1 przedstawione są wartości skorygowanych średnic śladów za
tarcia na kulce dla poszczególnych próbek paliw. Wartość skorygowanej średnicy 
śladu zatarcia dopuszczalna wg metodyki HFRR wynosi 460 µ,m. Dla paliw han
dlowych przyjmuje się, że wartość ta nie powinna być większa niż 400 µ,m. 
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badane pa liwa; in vestigated fuels 

1 - olej napedowy standard;diesel fuel Standard (15 mg S·kg-1) 

2 - olej napędowy;diesel fuel (300 mg S·kg-1) 

3 - olej z hydrokrakingu; fuel from hydrotreating (300 mg S·kg-1) 

4 - olej z hydrokrakingu z dodatkiem „Lubricity"; fuel from hydrotreating with additive „Lubricity" 
5 - olej z hydrokrakinguz dodatkiem „STP"; fuel from hydrotreating with additive ,,STP" 
6 - olej napędowy Plus SOF; diesel fuel Plus SOF (28 mg S·kg-1) 

7 - olej napędowy Plus z dodatkiem 50% benzyny; diesel fuel Plus SOF with additive 50% of petrol 
8 - olej napędowy Plus SOF z dodatkiem „Lubricity"; diesel fuel Plus SOF with additive „Lubricity" 
9 - olej napędowy Plus SOF z dodatkiem „Mixol"; diesel fuel Plus SOF with additive „Mixol" 
10 - olej opałowy; fuel oil 

Rys. 1. Skorygowane średnice śladów zatarcia na kulce dla poszczególnych próbek 
paliw uzyskane w teście HFRR 

Fig. 1. Diagram of the mean values of wear scar width formed on the bali in the tests 
HFRR for investigated fuels 

Olej napędowy ONM „Standard" o bardzo małej zawartości siarki - 15 
mg·kg-1 przekracza tę wartość. Im niższa zawartość siarki oraz szkodliwych wielo
pierścieniowych węglowodorów aromatycznych tym gorsze właściwości smarne 
paliwa, gdyż w procesie hydrokrakingu wraz z tymi substancjami pozbywamy się 
związków, które tworzą warstewki smarne. Porównawczy olej o dużej zawartości 
siarki, jak wynika z wykresu, charakteryzuje się bardzo dobrą smarnością. Sko
rygowana średnica śladu zatarcia dla tego oleju wynosi 223 µ,m. Natomiast olej z 
hydrokrakingu bez dodatków smarnościowych z niską zawartością siarki ma 
bardzo złe właściwości smarne - średnica skorygowana śladu zatarcia przewyższa 
600 µ,m. Znaczną zmianę smarności zaobserwowano po dodaniu do oleju z 
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hydrokrakingu o małej zawartości siarki dodatków smarnościowych. Średnica 
śladu zatarcia po dodaniu preparatu Lubricity FormulaTM zmniejszyła się z war
tości większej niż 600 µ,m do około 333 µ,m. Jest to dodatek specjalnie zaprojek
towany dla paliw o niskiej smarności oraz dla paliw zimowych. Poprawia on 
bardzo właściwości smarne paliw. Według materiałów fim10wych ma pięciokrot
nie lepsze właściwości niż normalne dodatki. Zalecany jest do stosowania do 
współczesnych paliw o niskiej zawartości siarki. Usuwa osadzane zanieczyszcze
nia, oczyszcza dysze rozpylaczy, zapobiega korozji i zwiększa trwałość aparatury 
paliwowej. Zalecane dawkowanie wynosi 1 : 1000. Po dodaniu do oleju z hydro
krakingu preparatu STP średnica śladu zatarcia zmniejszyła się do 347 µ,m. Olej 
napędowy Plus SOF, który zastąpił w eksploatacji olej napędowy miejski ONM 
,,Standard" został tak skomponowany, że speh1ia wymagania odnośnie smarności. 
Skorygowana średnica śladu zatarcia na kulce dla tego oleju wynosi poniżej 400 
µ,m. Następna próbka to olej napędowy Plus SOF z dodatkiem 50% benzyny (ety
liny 95). Benzynę dawniej użytkownicy dodawali do oleju napędowego, zasko
czeni nagłym mrozem, w celu obniżenia temperatury blokowania filtra. Benzyna 
jako dodatek nie jest wskazana, ponieważ obniża liczbę cetanową paliwa i 
zmniejsza jego lepkość. W literaturze można znaleźć przypuszczenia, że zmniej
szenie lepkości oleju napędowego przez dodanie benzyny może spowodować po
gorszenie właściwości smarujących paliwa. Natomiast różnica smarności oleju 
napędowego rozcietkzonego benzyną w porównaniu z paliwem nierozcieńczonym 
określona metodą HFRR okazała się statystycznie nieistotna. Dodanie do oleju 
napędowego Plus SOF, który zawiera już w pakiecie stosowanym przez producen
ta dodatki smarnościowe, preparatu Lubricity FormulaTM nie zmieniło istotnie 
skorygowanej średnicy śladu zatarcia na kulce (uzyskano wartość 382 µ,m). Wśród 
użytkowników powszechne jest mniemanie, że olej Mixol poprawia właściwości 
smarne oleju napędowego i przedsiębiorstwa często rozliczają ten olej jako skład

nik paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Zawiera on ciężkie frakcje 
węglowodorów i zwiększa zadymienie spalin. Jego dodatek w ilości 1 % do oleju 
napędowego Plus SOF nie zwiększył smarności paliwa. Niską smarnością charak
teryzuje się olej opałowy - średnica śladu zatarcia dla tego paliwa przeznaczo
nego do ogrzewania wynosi około 560 µ,m. 

Wnioski 

l. Właściwości smarne olejów napędowych będących w sprzedaży mogą być 
zróżnicowane . 

2. Oleje napędowe z hydrokrakingu o małej zawartości siarki bez dodatków 
mają bardzo niskie właściwości smarnościowe. 

3. Dodatek smarnościowy wprowadzony w niewielkiej ilości do oleju napędo
wego o niskiej smarności znacznie poprawia jego właściwości smarne. 

4. Olej napędowy miejski ONM „Standard" charakteryzował się niskimi właś
ciwościami smarnymi. 

5. Olej napędowy Ekodiesel Plus SOF charakteryzuje się dobrą smarnością. 

6. Badane dodatki smarnościowe wprowadzone do skomponowanego już 
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przez producenta oleju napędowego, jaki znajduje się w handlu - Plus SOF 
nie spowodowały istotnego wzrostu smarności. 

7. Olej opałowy nie powinien być używany do zasilania aparatury paliwowej. 
Wynika to ze względów formalnych i ochrony środowiska, ale również ze 
względów praktycznych, gdyż posiada niedostateczne właściwości smarne. 
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Streszczenie 

Przeprowadzono badania smarności wybranych olejów napędowych o nis
kiej zawartości siarki oraz paliw z dodatkami. Smarność została określona labora
toryjną metodą HFRR. Badania wykazały, że właściwości smarne olejów napędo
wych będących w sprzedaży mogą być zróżnicowane. Okazało się, że olej napę
dowy miejski o zawartości siarki (15 mg·kg-1) - ONM „Standard" charakteryzuje 
się niskimi właściwościami smarnymi. Bardzo niskie właściwości smarne miał olej 
z hydrokrakingu. Dodatek smarnościowy wprowadzony w niewielkiej ilości do 
tego oleju znacznie poprawiał jego smarność. Olej napędowy Ekodiesel Plus SOF 
(28 mg S·kg-1) charakteryzował się dobrą smarnością. Dodatki smarnościowe 
wprowadzane do tego skomponowanego przez producenta paliwa nie poprawiały 
jego smarności. 



Key words: 

BADANIA SMARNOŚCI PALIW DO SILNIKÓW ... 

INVESTIGATION OF LUBRICITY OF DIESEL FUELS 

Ceza,ry Bocheński, Marek Klimkiewicz 
Department of Management and Engineering, 

Warsaw Agricultural University, Warszawa 

diesel fuels, diesel pumps, lubricity of fuel 

Summary 

561 

Lubricity of selected diesel fuels with little sulphur contents and fuels with 
additives was investigated. lt turned out, that municipal fuel with sulphur content 
of 15 mg·kg-1 M - ONM „Standard" was characterized by a low lubricity. A very 
low lubricity was also found for the oil obtained from hydrotreating. The best 
lubricity bad Ekodiesel Plus 50F with sulphur content of 28 mg·kg-1• The addi
tives introduced to this fuel did not in1prove its lubricity. 
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