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Tomasz GOŁĘBIOWSKI 

METODY OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

SMARÓW PLASTYCZNYCH W NISKICH TEMPERATURACH 

 

W artykule omówione zostały testy służące do oceny właściwości niskotemperaturowych smarów plastycznych oraz wady  

 i zalety tych testów. Przedstawiono wyniki badań właściwości niskotemperaturowych smarów plastycznych o różnym składzie 

surowcowym oraz przedstawiono korelację pomiędzy wybranymi metodami badań. Dokonano omówienia otrzymanych wyni-

ków badań. 

 

WSTĘP 

Wstępne badania smarów plastycznych spełniają dwa podsta-
wowe zadania: 
1. stwierdzenie tożsamości różnych partii smaru i ich zgodności  

z wymaganiami technicznymi, 
2. oznaczenie ich właściwości eksploatacyjnych. 

Przeważnie badania smarów obejmują ocenę właściwości fi-
zycznych. Jednak w szeregu przypadków dla oceny właściwości 
smarów należy sięgnąć do metod chemicznych. Chemiczna analiza 
smarów jest potrzebna do kontroli procesów produkcji smarów lub w 
przypadku, gdy użytkownik wymaga przeprowadzenia analiz gwa-
rantujących precyzyjne oznaczenie składu smaru.   

Ocenę właściwości fizycznych smaru plastycznego można po-
dzielić na trzy grupy: 
1. ocenę właściwości reologicznych, 
2. ocenę stabilności, 
3. ocenę ochrony przed korozją. 

Przez właściwości reologiczne rozumie się związek pomię-
dzy naprężeniem i deformacją, a także ich zmianami w czasie. Za 
wskaźnik właściwości reologicznych można przyjąć: lepkość dyna-
miczną (strukturalną), naprężenie ścinające, spływalność z po-
wierzchni pionowych, moment oporowy smarowanego łożyska, 
temperaturę kroplenia, penetrację. 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych realizując poszczególne 
projekty badawcze z zakresu doboru smarów plastycznych do 
skojarzeń trących występujących w technice lotniczej, lądowej  
i morskiej miał możliwość przeanalizowania bardzo dużej ilości 
smarów, które są eksploatowane w szerokim zakresie temperatury.  

Mając na uwadze fakt bardzo wysokich kosztów zakupu apara-
tury badawczej do oceny właściwości reologicznych smarów pla-
stycznych, a szczególnie właściwości niskotemperaturowych, po-
stanowiono zbadać możliwość zamiennego zastosowania poszcze-
gólnych aparatów badawczych do oceny właściwości niskotempera-
turowych smarów plastycznych pracujących w różnych skojarze-
niach trących poprzez znalezienie korelacji pomiędzy wynikami 
badań, które zostały uzyskane na poszczególnych aparatach ba-
dawczych. 

1. METODY BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI NISKOTEMPERA-
TUROWYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH  

1.1. Opis metod badań właściwości niskotemperaturowych 
smarów plastycznych 

Istotnym parametrem w procesach eksploatacji smarów pla-
stycznych, szczególnie lotniczych, jest lepkość dynamiczna, zwa-
na również lepkością strukturalną, efektywną lub pozorną. Wartość 
jej zależy od siły wiązań pozostających w spoczynku cząstek za-
gęszczacza i maleje ze wzrostem wartości gradientu prędkości 
ścinania. Zależy także od rodzaju oleju bazowego, zagęszczacza 
jak i niektórych dodatków uszlachetniających. Aktualny stan wiedzy 
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że lepkość dynamiczna 
smaru plastycznego systematycznie maleje podczas procesów 
ścinania w skojarzeniu trącym, a czas bezruchu powoduje jej wzrost 
do wartości zbliżonej do początkowej. Przy dużej wartości gradientu 
prędkości ścinania lepkość smaru jest zbliżona do lepkości oleju 
bazowego [1, 11].  

Pomiar lepkości strukturalnej smarów plastycznych jest wyko-
nywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie  
PN-C-04146 [2]. Pomiaru dokonuje się lepkościomierzem, w którym 
badany smar jest przetłaczany pod ciśnieniem przez kapilarę  
o określonej średnicy, przy zmiennym gradiencie odkształcania. 
Zależność zmiany ciśnienia, w komorze ze smarem, od czasu jest 
rejestrowana i na podstawie wykresu oraz danych, charakteryzują-
cych sprężynę wytwarzającą ciśnienie, jest ustalane naprężenie 
ścinające oraz gradient prędkości ścinania. Na podstawie tych 
wartości sporządza się wykres, z którego wyznacza się lepkość 
strukturalną dla dowolnego gradientu w paskalosekundach. Dla 
smarów samochodowych oznaczenie prowadzi się w temperaturze 
od -20 oC do -35 oC, dla smarów lotniczych w temperaturze od  
-54 oC do -74 oC, przy gradiencie prędkości ścinania 10, 100 lub 
1000 [1/sek]. W Polsce znormalizowana metoda metoda oznacza-
nia lepkości strukturalnej [2] przewiduje stosowanie aparatu AKW-2 
(Rys. 1). W Rosji oznaczanie to jest wykonywane za pomocą analo-
gicznego aparatu AKW-4 [3]. 
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Rys. 1. Schemat lepkościomierza AKW-2 do pomiaru lepkości 
strukturalnej smarów plastycznych (1 - łaźnia termostatyczna,  
2 – kapilara, 3 – komora z badanym smarem, 4 – tłok, 5 – sprężyna 
o znanej charakterystyce, 6 – rejestrator) 

 
Metoda ta w niewielkim stopniu odwzorowuje rzeczywiste wa-

runki pracy smaru, gdyż wartość ciśnienia maleje w trakcie trwania 
testu. Odwzorowuje ona zachowanie się smarów plastycznych  
jedynie w układach centralnego smarowania. Charakteryzuje się 
również dużą uciążliwością przy wykonywaniu badania oraz niską 
precyzją.  

Nowocześniejszą metodą badania lepkości dynamicznej sma-
rów plastycznych w niskiej temperaturze (obecnie stosowaną  
w Polsce)  jest metoda opisana w normie ASTM D 1092 [4, 10]. 
Idea badania lepkości dynamicznej jest podobna jak w przypadku 
metody badawczej opisanej w normie PN-C-04146, a zaletą tej 
metody badania jest to, że wartość ciśnienia jest stała w trakcie 
trwania testu. Ciśnienie w układzie testowym jest przy użyciu układu 
pneumatycznego (Rys. 2) lub przy użyciu układu hydraulicznego 
(Rys. 3). Metoda ta stosowana jest od wielu lat i została opracowa-
na do przewidywania ciśnienia wymaganego do przemieszczenia 
smaru w układach dystrybucyjnych. 

 

 
Rys. 2. Widok stanowiska do oznaczania lepkości strukturalnej  
wg ASTM D 1092 [4] z wykorzystaniem układu pneumatycznego 

Rys. 3.  Widok stanowiska do oznaczania lepkości strukturalnej wg 
ASTM D 1092 [4] z wykorzystaniem układu hydraulicznego (ITWL) 

 
Wadą tej metody jest dosyć niska precyzja oraz duża uciążli-

wość przy wykonywaniu badania. Ponadto, metoda ta nie dostarcza 
środków do zobrazowania „aktualnych właściwości niskotemperatu-
rowych smarów” w układach ruchowych, takich jak łożyska.  
W konsekwencji, przydatność tej metody do określania właściwości 
niskotemperaturowych jest mała [5]. Dlatego też opracowano nowe 
metody badania właściwości niskotemperaturowych smarów pla-
stycznych, które są obecnie stosowane, takie jak pomiar momentu 
siły, który potrzebny jest do pokonania oporu jakie stawia łożysko 
smarowane badanym smarem  przy jego uruchomieniu lub w trakcie 
jego pracy [6, 7]. Badania wykazały, że jest to metoda bardziej 
reprezentatywna w przypadku oceny właściwości niskotemperatu-
rowych smaru niż jakakolwiek inna metoda reologiczna [12, 13]. 

Pomiar momentu siły, który według norm na metody badań 
zwany jest momentem oporowym lub momentem rozruchowym lub 
momentem pracy smarowanego łożyska jest dokonywany zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w normie ASTM D 1478 [6] oraz normie 
ASTM D 4693 [7].  

Widok stanowiska badawczego do oceny momentu oporowego 
łożyska kulkowego wg normy ASTM D 1478 [6] przedstawiono na 
Rysunku 4 i 5. 
 

 

Rys. 4. Schemat zespołu testowego stanowiska do badania  
momentu oporowego wg ASTM D 1748 
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Rys. 5. Widok zespołu testowego stanowiska do badania  
momentu oporowego wg ASTM D 1748 (ITWL) 

 
Widok stanowiska badawczego do oceny momentu oporowego 

(momentu rozruchowego i momentu pracy) łożyska stożkowego wg 
normy ASTM D 4693 [7] przedstawiono na Rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Widok zespołu testowego stanowiska do badania momentu 
rozruchowego i momentu pracy ASTM D 4693 (ITWL) 

1.2. Warunki badania i podawanie wyników 

Test wg normy ASTM 1478 [6] 

W teście wg normy ASTM D 1478 mierzymy moment oporowy 
łożyska kulkowego smarowanego smarem testowym (moment 
pracy) w danej temperaturze badania. Najczęściej badania prowa-
dzone są w temperaturze -54 oC dla smarów lotniczych oraz  
w temperaturze od -54 oC do -20 oC dla smarów stosowanych  
w technice lądowej. Wyniki badania podawane są w [Nm]. 

Test wg normy ASTM D 4693 [7] 

W teście wg normy ASTM D 4693 mierzymy moment rozru-
chowy (Mr) oraz moment pracy (Mp) łożyska stożkowego smarowa-
nego smarem testowym po 60 [min] od uruchomienia testu  
w danej temperaturze badania. Najczęściej badania prowadzone są 
w temperaturze od -54 oC do -20 oC dla smarów stosowanych  
w technice lądowej. Test ten jest wykorzystywany do oceny właści-
wości niskotemperaturowych smarów lotniczych. Wyniki badania 
podawane są w [Nm]. 

Test wg normy ASTM D 1092 [4] 

W teście wg normy ASTM D 1092 mierzymy lepkość dyna-
miczną smaru testowego w danej temperaturze badania. Najczę-
ściej badania prowadzone są w temperaturze -54 oC dla smarów 
lotniczych oraz w temperaturze od -54 oC do -20 oC dla smarów 
stosowanych w technice lądowej przy gradiencie prędkości ścinania  

25 [s-1]. Wyniki badania podawane są paskalosekundach [Pas] lub 
puazach [P]. 

2. ZAKRES BADAŃ I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK  
DO BADAŃ  

2.1. Wprowadzenie  

Do badań wytypowano trzy aparaty testowe służące do oceny 
właściwości niskotemperaturowych smarów plastycznych: 
1. Aparat do oceny lepkości dynamicznej wg normy ASTM D 1092. 
2. Aparat do oceny właściwości niskotemperaturowych smarów 

plastycznych służących do smarowania łożysk kulkowych wg 
normy ASTM D 1478. 

3. Aparat do oceny właściwości niskotemperaturowych smarów 
plastycznych służących do smarowania łożysk stożkowych wg 
normy ASTM D 4693. 
Badania prowadzone były w temperaturze -54 oC oraz w tem-

peraturze -35 oC. 
Próbki smarów komponowane były zgodnie z technologią opi-

saną w Sprawozdaniu ITWL Nr 13/55/09 z realizacji projektu ba-
dawczego zamawianego nr PW-004/ITE/08/2005 pt. „Środki sma-
rowe o podwyższonych walorach ekologicznych przeznaczone do 
stosowania w przemyśle spożywczym, rolnictwie i leśnictwie – 
opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych nietoksycznych 
wysokojakościowych: cieczy chłodząco-smarujących, oleju do pił 
łańcuchowych, oleju formierskiego i smaru plastycznego” [8]. 

Poniżej przedstawiono surowce wykorzystywane do produkcji 
smarów testowych oraz sposób kodowania otrzymanych próbek 
smarów. 

2.2. Oleje bazowe  

Dla skomponowania smarów testowych stosowano poniższe 
oleje bazowe. Właściwości olejów bazowych opisano w [8, zał.  
1-12]: 
– Olej bazowy 1114 - olej rafinacji selektywnej pochodzący z ropy 

zachodniosyberyjskiej. 
– Olej bazowy H-22 - otrzymany metodą hydrorafinacji destylatu 

ropy wenezuelskiej (tj. typowej ropy naftenowej). 
– Olej bazowy HC-4 - otrzymany metodą hydrokrakowania z ropy 

zachodniosyberyjskiej, produkt importowany ze Słowacji. 
– Olej bazowy Ergoplast SDO, produkcji Erg Boryszew. 
– Techniczny adypinian di-2-etyloheksylu, produkcji Erg Bory-

szew. 
– Estry syntetyczne z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego: 

– Bursztynian dioktylowy. 
– Maleinian dioktylowy. 

– Estry syntetyczne z firmy Hatco Corporation: 
– HXL-1694 (azelainian dioktylu). 
– HXL-3146 ( ester poliolowy odporny na hydrolizę). 

2.3. Zagęszczacze  

Dla skomponowania smarów testowych stosowano poniższe 
zagęszczacze. Właściwości zagęszczaczy opisano w [8, s. 22-26]. 
– 12-hydroksystearynian wapnia lub litu - produkt zmydlania 

technicznego kwasu 12-hydroksystearynowego, 
– mieszanina soli litowych kwasu 12-hydroksystearynowego  

i azelainowego, 
– naturalne kwasy naftenowe rafinowane. 

2.4. Sposób kodowania otrzymanych smarów testowych 

Każda próbka oznaczona została kodem, składającym się z li-
tery i dwóch lub trzech cyfr.  

Pierwsza część kodu (duża litera) oznacza ciecz bazową: 
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 A - Ergoplast SDO. 

 B - Olej bazowy 1114. 

 C - Olej bazowy H22. 

 D - Olej bazowy HC-4. 

 E - Ester izooktylowy kwasu bursztynowego. 

 F - Ester izooktylowy kwasu malonowego. 

 G - Hatco HXL-1694. 

 H - Ester izooktylowy kwasu adypinowego. 

  I – Hatco HXl-3146. 
Druga część kodu (cyfra) oznacza typ technologii: 

 1 - Smar litowy, 

 2 - Smar wapniowy, 

 3 - Smar kompleksowy litowy. 
Trzecia część kodu (cyfra) wskazuje na kolejny numer próbki. 
Przykładowo, kod D3.2 oznacza drugą próbkę smaru komplek-

sowego litowego na bazie oleju bazowego HC-4. 

2.5. Właściwości otrzymanych próbek smarów testowych 

Właściwości otrzymanych próbek smarów testowych według 
technologii opisanej w [8, s. 36-38] przedstawiono w Tab. 1. Dla 
pozostałych kompozycji smarów testowych nie udało się zgęścić 
próbek według przyjętej technologii.  
 

Tab. 1. Właściwości otrzymanych próbek testowych smarów  

Oznaczenie 
próbki 

Początkowa penetracja w 
temperaturze 25 oC w skali  
(1/2), [1/10 mm] 

Zawartość zagęszczacza w próbce 
testowej w % [m/m] 

A1 130 10 

A2.5 94 12,3 

B1 149 10 

B2.3 108 13,4 

B3.2 130 13,3 

C1.2 116 7,2 

C2.2 114 14,2 

C3.3 115 11,1 

D1.2 125 13,5 

D2 120 12,3 

E2.3 96 13,1 

F1.2 164 17,4 

F2.3 110 25,8 

G1.1 121 9,0 

G2.2 110 14,6 

H2 111 12,9 

I1 113 9,0 

I2 114 12,5 

I3 115 14,3 

 
Otrzymane próbki smarów zostały poddane testom właściwości 

niskotemperaturowych w ustalonych warunkach badania. 

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ  

3.1. Badania momentu oporowego wg ASTM D 1478 [6] 

Aparatura i wykonanie badań 

Aparatura, przygotowanie aparatu, wykonanie badania oraz 
precyzja metody zgodne z wymaganiami normy ASTM D 1478. 

Warunki badania 

Temperatura badania poszczególnych próbek smarów testo-
wych wynosiła -54 oC oraz -35 oC. Pozostałe warunki badania były 
zgodne z wymaganiami normy ASTM D 1478. 

Wyniki badań 

Wyniki badania momentu oporowego po czasie 1 [min] od uru-
chomienia testu, uzyskane dla próbek smarów testowych w tempe-
raturze -54 oC oraz -35 oC przedstawiono na Rys. 7. 

 
Rys. 7. Wyniki badania momentu oporowego próbek smarów testo-
wych w temperaturze -54 oC i -35 oC  wg ASTM D 1478 

3.2. Badania momentu pracy wg ASTM D 4693 [7] 

Aparatura i wykonanie badań 

Aparatura, przygotowanie aparatu, wykonanie badania oraz 
precyzja metody zgodne z wymaganiami normy ASTM D 4693. 

Warunki badania 

Temperatura badania poszczególnych próbek smarów testo-
wych wynosiła -54 oC oraz -35 oC. Pozostałe warunki badania były 
zgodne z wymaganiami normy ASTM D 4693. 

Wyniki badań 

Dla próbek smarów testowych wykonanych na bazie olejów 
pochodzenia naftowego nie można było wykonać badania w tempe-
raturze -54 oC (próbka B1, B2.3, B3.2, C1.2, C2.2, C3.3) ze względu 
na zbyt wysoką wartość momentu rozruchowego co skutkowało 
wyłączeniem aparatu. 

Wyniki badania niskotemperaturowego momentu pracy po cza-
sie 60 [min] od uruchomienia testu uzyskane dla próbek smarów 
testowych w temperaturze -54 oC oraz -35 oC przedstawiono na 
Rys. 8. 

 

 
Rys. 8. Wyniki badania momentu pracy próbek smarów testowych 
w temperaturze -54 oC -35 oC wg ASTM D 4693 

3.3. Badania lepkości dynamicznej wg ASTM D 1092 [4] 

Aparatura i wykonanie badań 

Aparatura, przygotowanie aparatu, wykonanie badania oraz 
precyzja metody zgodne z wymaganiami normy ASTM D 1092. 

Warunki badania 

Temperatura badania poszczególnych próbek smarów testo-
wych wynosiła -54 oC oraz -35 oC. Prędkość ścinania wynosi  
25 [s-1]. Pozostałe warunki badania były zgodne z wymaganiami 
normy ASTM D 1092. 
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Wyniki badań 

Wyniki badania lepkości dynamicznej przy prędkości ścinania 
25 [s-1] dla próbek smarów testowych w temperaturze -54 oC oraz  
-35 oC przedstawiono na Rys. 9. 

 

 
Rys. 9. Wyniki badania lepkości dynamicznej próbek smarów te-
stowych w temperaturze -54 oC -35 oC wg ASTM D 1092 

3.4. Korelacja pomiędzy wynikami badań lepkości dynamicz-
nej i momentu niskotemperaturowego 

Korelacja pomiędzy wynikami badań lepkości dynamicznej  
a wynikami badań momentu niskotemperaturowego  
wg ASTM D 4693 

Na podstawie uzyskanych wyników badań, zarówno w tempe-
raturze -54 oC jak i -35 oC, nie udało się znaleźć korelacji dla wyni-
ków badania lepkości dynamicznej przy prędkości ścinania 25 [s-1] 
wg normy ASTM D 1092 [4] a wynikami badania momentu pracy wg 
normy ASTM D 4693 [7]. 

Korelacja pomiędzy wynikami badań lepkości dynamicznej  
a wynikami badań momentu pracy wg ASTM D 1478 

Na podstawie uzyskanych wyników badań, zarówno w tempe-
raturze -54 oC jak i -35 oC, znaleziono korelację dla wyników bada-
nia lepkości dynamicznej przy prędkości ścinania 25 [s-1] wg normy 
ASTM D 1092 [4] a wynikami badania momentu pracy wg normy 
ASTM D 1478 [6]. 

Wyniki badań przedstawiono w odpowiednio na Rys. 10  
oraz Rys. 11.  

 

 
Rys. 10. Wykres zależności lepkości dynamicznej  ASTM D 1092  
a momentem oporowym wg ASTM D 1478 w temperaturze -54 oC 

 
Rys. 11. Wykres zależności lepkości dynamicznej ASTM D 1092  
a momentem oporowym wg ASTM D 1478 w temperaturze -35 oC 

 
Dla obydwu temperatur badania tj. -54 oC oraz -35 oC, ustalono 

równanie korelacji (1) dla wyników badania lepkości dynamicznej 
przy prędkości ścinania 25 [s-1] wg normy ASTM D 1092 [4] a wyni-
kami badania momentu oporowego wg normy ASTM D 1478 [6] dla 
próbek smarów testowych 
 

4833,13566,2  xy  

x – lepkość dynamiczna przy prędkości ścinania 25 s-1 w [Pas] 
y – moment oporowy wg normy ASTM D 1478 w [daNm] 

Błąd standardowy = 0,373 
Współczynnik korelacji r = 0,96 

(1) 

 
Wyniki badań pod względem statystycznym opracowano przy 

zastosowaniu programu „Statistica 10 – Statystyczna obróbka da-
nych”, Dell [9]. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, 
że: 
1. Znaleziono korelację w temperaturze badania -54 oC między 

momentem oporowym wg normy ASTM D 1478 i lepkością dy-
namiczną wg normy ASTM D 1092 w zakresie od 10 [Pas] do 
400 [Pas] przy prędkości ścinania 25 [s-1]. Opracowano równa-
nie korelacji, które ma współczynnik korelacji (r) wynoszący 
0,96. 

2. Znaleziono korelację w temperaturze badania -35 oC między 
momentem oporowym wg normy ASTM D 1478 i lepkością dy-
namiczną wg normy ASTM D 1092 w zakresie od 10 [Pas] do 
200 [Pas] przy prędkości ścinania 25 [s-1]. Opracowano równa-
nie korelacji, które ma współczynnik korelacji (r) wynoszący 
0,96. 

3. Dane uzyskane w temperaturze – 54 oC i temperaturze -35 oC 
nie mogą być wzajemnie ekstrapolowane jedne do drugich. Dla-
tego testy momentów pracy muszą być wykonywane w danej 
temperaturze badania. 
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Methods of estimation of the property  
of functional greases in low temperatures 

In the article tests being used for a property of low tem-

perature plastic greases and an advantages and disad-

vantages of these tests were discussed. Findings of the prop-

erty of low-temperature plastic greases were presented about 

the all sorts raw material line-up and correlation between 

chosen testing methods was described. They effected discuss-

ing received findings. 
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