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ZMIANY LEPKOŚCI OLEJÓW SMAROWYCH ZACHODZĄCE  

W PROCESIE UŻYTKOWANIA SILNIKÓW CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 

 

W procesie eksploatacji jednostek napędowych ciągników rolniczych dochodzi do zmian jakościowych olejów silnikowych, 

których intensywność stanowi wypadkową m.in. warunków użytkowania, stanu technicznego silnika oraz kultury jego obsługi-

wania i użytkowania Wykonane badania olejów smarowych silników ciągników rolniczych John Deere wskazują na złożony 

mechanizm ich zmian lepkościowych. Statystycznie częściej (71% przypadków) stwierdzano przyrost lepkości olejów  podlega-

jących wymianie w terminach przewidzianych harmonogramem czynności obsługowych (maksymalnie o ponad 45% w stosun-

ku do oleju świeżego). Natomiast w przypadku sześciu próbek olejów podlegających wymianie wykazano mniejsze ich lepkości 

w stosunku do oleju świeżego (maksymalnie o 25,1%).  

 

WSTĘP 

Ewolucja rozwiązań konstrukcyjnych jednostek napędowych, 
jak również wzrastające wymagania użytkowników, w szczególności 
co do trwałości i niezawodności silników, stanowią o potrzebie 
ciągłego udoskonalania parametrów użytkowych olejów smarowych. 
Współczesne oleje silnikowe traktowane są jako integralne ich 
elementy konstrukcyjne, o istotnym znaczeniu dla oceny jakości 
uzyskanych rozwiązań inżynierskich, zwłaszcza kiedy ocenia się 
przystosowanie obiektów technicznych do wzrastających standar-
dów ekologicznych ich użytkowania. Zagadnienie to przedstawia się 
wyjątkowo interesująco w odniesieniu do jednostek napędowych 
maszyn rolniczych, które, jak się wydaje, muszą sprostać sprzecz-
nym wymaganiom. W przypadku tych obiektów  technicznych, w 
opozycji do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowi-
sko przyrodnicze stoi wzrost zapotrzebowania na moc silników 
(m.in. efekt wzrostu plonowania roślin, zastosowania agregatów 
wielozadaniowych i wielooperacyjnych, czy też zmian w technologii 
upraw). Wymienione uwarunkowania stanowią determinanty podej-
mowanych badań nad alternatywnymi paliwami napędowymi silni-
ków Diesla. Prowadzone w tym zakresie doświadczenia ekspery-
mentalne, częstokroć nie dają jednak podstaw do jednoznacznej, 
pozytywnej oceny ich stosowania. Przykładowo, w badaniach [1, 2, 
3, 4] potwierdzano zasadność stosowania komponentów napędo-
wych w postaci mieszanin olejów roślinnych różnego pochodzenia z 
olejem napędowym, kiedy główne kryterium oceny odnosiło się do 
ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania silników wysoko-
prężnych na środowisko przyrodnicze. Z drugiej strony wykazywano 
niekorzystne właściwości biopaliw, kiedy ocenie podlegał ich wpływ 
na trwałość elementów silnika [5, 6] oraz zmiany jakościowe oleju 
smarowego [7, 8].    

W procesie eksploatacji oleje silnikowe podlegają zmianom fi-
zykochemicznym m.in. pod wpływem oddziaływań temperaturo-
wych, wysokich ciśnień oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w 
efekcie czego dochodzi do pogorszenia ich jakości. W silniku spali-
nowym może ponadto występować ubytek oleju spowodowany jego 
spalaniem, unoszeniem ze spalinami oraz wydmuchiwaniem przez 
nieszczelności skrzyni korbowej. Skutkuje to potrzebą okresowej 
wymiany oleju, jak również uzasadnia dążenie do monitorowania 
zmian parametrów użytkowych olejów, w kierunku wsparcia procesu 

decyzyjnego, co do terminu realizacji procesu obsługi technicznej. 
Poszukuje się prostych rozwiązań i zarazem możliwych do wyko-
rzystania w układach diagnostycznych maszyn np. poprzez użycie 
mikroczujników akustycznych [9], czy też zastosowanie metod 
spektroskopii dielektrycznej [10, 11].  

W praktyce eksploatacyjnej wciąż jednak brakuje metod dia-
gnostyki zmian jakościowych olejów, na podstawie których użyt-
kownik mógłby obiektywnie rozstrzygnąć o dalszej przydatności 
oleju lub potrzebie jego wymiany. W takiej sytuacji o terminie wy-
miany, najczęściej rozstrzygają zalecenia producentów. Zalecenia 
te mogą jednak nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom uwarun-
kowanym przebiegiem procesu eksploatacji oraz trudnymi do prze-
widzenia zmianami stanu technicznego silników. Prawdopodobnie 
już w niedalekiej przyszłości poruszana problematyka będzie zyski-
wać na znaczeniu, wobec zakładanego, powszechnego zastosowa-
nia nowych materiałów eksploatacyjnych, jak biopaliwa i biooleje.  

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań olejów silniko-
wych, które podlegały wymianie w terminach przewidzianych har-
monogramem czynności obsługowych. Za parametr oceny olejów 
przyjęto ich lepkość, na podstawie pomiaru której zmierzano do 
częściowej weryfikacji zasadności przeprowadzonej obsługi tech-
nicznej. Autorzy mają świadomość tego, że przyjęty parametr oceny 
nie dostarcza pełnych informacji na temat zaistniałych w procesie 
eksploatacji zmian jakościowych olejów, a tym samym nie rozstrzy-
ga jednoznacznie o ich przydatności użytkowej. Fakt wpływu lepko-
ści oleju na trwałość, niezawodność oraz ekonomikę pracy silników 
spalinowych, stanowił jednak wystarczającą motywację do integral-
nego rozpatrywania lepkości olejów, jako istotnego determinantu 
prawidłowego przebiegu eksploatacji ciągników rolniczych. 

1. MATERIAŁY I METODY BADAŃ  

Materiał badawczy stanowiły próbki oleju silnikowego JD Plus 
50 (klasa lepkości SAE 15W-40) pozyskane w trakcie technicznej 
obsługi wymiany oleju smarowego silników ciągników rolniczych 
John Deere różnych klas mocy. Do badań kwalifikowano oleje, które 
podlegały wymianie w terminach zalecanych przez producenta, tj. 
po około 250 mth pracy. W tabeli 1 dokonano zestawienia wybra-
nych właściwości fizykochemicznych oleju JD Plus 50, zgodnie z 
kartą charakterystyki tego produktu. 
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Tab. 1.  Wybrane właściwości fizykochemiczne oleju JD Plus 50 

Gęstość  w 
15 0C 

Tempera-
tura 

płynięcia 

Tempera-
tura 

zapłonu 

Lepkość 
kinematyczna 

w 40°C 

Lepkość 
kinematyczna 

w 100°C 

887 kg ∙ m-3 ok. -330C 2100C 106 mm2 ∙ s-1 14,5 mm2 ∙ s-1 

 
Do pomiaru lepkości wykorzystano wiskozymetr rotacyjnego 

Brookfield DV-II+Pro, wspierany oprogramowaniem komputerowym 
Rheocalc32. Stabilizację temperatury badanych olejów uzyskiwano 
przy użyciu ultratermostatu PolyScience z przystawką do pomiaru 
próbek o małej objętości (przystawka zgodna z normą DIN 53019). 
Widok ogólny stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Stanowisko pomiaru lepkości dynamicznej: 1 – lepkościo-
mierz Brookfield DV-II+Pro, 2 – adapter do pomiaru próbek o małej 
objętości, 3 - ultratermostat PolyScience 
 

Pomiary wykonywano w następujących temperaturach: 0, 20, 
40, 60 80 i 100 0C, dokonując trzech powtórzeń biegu badawczego 
dla każdego z olejów. Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia 
średnich lepkości dynamicznych oraz charakterystyk zmian lepkości 
w funkcji temperatury oleju. W celu określenia zmian jakościowych 
olejów podlegających wymianie, dokonano ich analizy porównaw-
czej z olejem świeżym. Za parametr oceny porównawczej przyjęto 
lepkość dynamiczną oraz kinematyczną, którą wyznaczano na 
podstawie stosunku lepkości dynamicznej do gęstości danego oleju, 
wyznaczonych dla temperatury odniesienia wynoszącej 400C. Gę-
stość olejów oznaczano metodą piknometryczną. 

2. WYNIKI BADAŃ 

Na wynik pomiaru lepkości danej substancji może wpływać 
szereg zmiennych charakteryzujących warunki ich wykonywania, jak 
na przykład w przypadku przyjętej metody pomiarowej zastosowane 
prędkości obrotowe i rozmiar wrzeciona pomiarowego, które decy-
dują o wielkości odkształcenia odpowiednio wykalibrowanej spręży-
ny, zastosowanej w układzie pomiarowym. W takim układzie pomia-
rowym wartość lepkości dynamicznej oraz błąd wskazania lepko-
ściomierza związane są miarą odkształcenia sprężyny. Przy mak-
symalnym ugięciu sprężyny błąd wskazania aparatu wynosi ±2% 
skali pomiarowej, natomiast przy mniejszej deformacji sprężyny 
wynik pomiaru może być obciążony większym błędem. W bada-
niach własnych, przez odpowiedni dobór wrzeciona i nastawę jego 
prędkości kątowej, dążono do minimalizacji błędu pomiarowego. 
Kierując się wymienionymi przesłankami ustalano wartości lepkości 
dynamicznej wszystkich badanych olejów, w tym również oleju 
świeżego. Odniesienie wyników pomiarów lepkości dynamicznej, 
uzyskanych dla temperatury porównawczej t=400C, do gęstości 
olejów w tej temperaturze umożliwiło wyznaczenie ich lepkości 
kinematycznej. Uzyskane wyniki zawarto w tabeli 2.    

W tabeli 2 zawarto również informacje dotyczące pochodzenia 
próbek do badań, ze wskazaniem na oznaczenie modelu ciągnika, 

mocy silnika oraz całkowitego jego przebiegu do chwili wymiany 
oleju. Zamieszczone w tabeli względne zmiany lepkości dynamicz-
nej i kinematycznej olejów przepracowanych wyznaczono w stosun-
ku do lepkości oleju świeżego. Zgodnie z przyjętą metodyką prac 
pomiarowych ustalono, że lepkość kinematyczna oleju świeżego 
wynosi 104,5mm2/s, co nieznacznie odbiega od wartości zadekla-
rowanej w karcie charakterystyki tego oleju (tab. 1). Wyniki pomia-
rów wskazują na złożony mechanizm zmian lepkości, jakie zacho-
dziły w trakcie użytkowania olejów. Stwierdzono zarówno przyrost 
(15 przypadków), jak również spadek (6 przypadków) wartości tego 
parametru, co może świadczyć o wstępowaniu istotnych różnic w 
warunkach eksploatacji jednostek napędowych (m.in. wypadkowa 
stanu technicznego silników, ilości stosowanych dolewek, kultury 
użytkowania), z których pozyskiwano próbki oleju smarowego do 
badań.            

Za celowe uznano odniesienie przyjętego lepkościowego kryte-
rium oceny zasadności wykonanej wymiany oleju do wyników badań 
literaturowych. Za wartości graniczne weryfikujące przydatność 
oleju do dalszej eksploatacji uznaje się [12] zmianę jego lepkości 
dynamicznej w stosunku do lepkości oleju świeżego o 40% i 20%, 
odpowiednio dla obniżenia i zwiększenia się wartości tego parame-
tru. Według innych zaleceń [13] za dopuszczalne uznaje się 
względne zmiany lepkości dynamicznej w zakresie ±25%. Zgodnie 
z przedstawionymi wytycznymi za uzasadnioną należy uznać wy-
mianę olejów smarowych, które w tabeli 2 oznaczono liczbami 
porządkowymi 2, 17, 20 i 21. Warto zaznaczyć, że w przypadku 14 
próbek oleju (67% ogółu próbek) stwierdzono zmiany lepkości 
dynamicznej η ≤ 15,3 mPa∙s, a więc znacznie poniżej wartości 
granicznych, stanowiących o potrzebie wymiany oleju. Naturalnie, o 
czym pisano już wcześniej, lepkość oleju jest jednym z szeregu 
parametrów oceny przydatności użytkowej olejów silnikowych, nie 
mniej jednak szczególnie istotnym dla zapewnienia prawidłowej 
współpracy węzłów ślizgowych smarowanych na sposób hydrody-
namiczny. W przypadku większości olejów wykazano przyrost ich 
lepkości, co zgodnie z teorią smarowania hydrodynamicznego 
sprzyja powstawaniu klina smarowego i tworzeniu bardziej stabilne-
go filmu olejowego rozdzielającego współpracujące elementy wę-
złów ślizgowych. Ponieważ lepkość stanowi miarę tarcia wewnętrz-
nego w cieczy, negatywnym następstwem jej przyrostu są większe 
opory ruchu w filmie olejowym. W konsekwencji może to prowadzić 
do pogorszenie ekonomiki pracy silnika, związanego z tym więk-
szego zużycia paliwa napędowego oraz wzrostu emisji spalin. Uza-
sadnia to potrzebę monitorowania zmian lepkości oleju smarowego, 
jako jednego ze wskaźników jakościowych decydujących o dalszej 
przydatności użytkowej oleju silnikowego. Wykonane badania lep-
kości dynamicznej, w metodycznie przyjętym zakresie temperatur 
0÷1000C, wskazują na możliwą do wykonania w tym zakresie dia-
gnostykę.  

Na rys. 2 przedstawiono charakterystyki η = f(t) olejów przepra-
cowanych skrajnie różniących się lepkością dynamiczną (olej 2 – 
największa lepkość, olej 20 – najniższa lepkość) oraz oleju świeże-
go. W przedstawionych wykresach zwraca uwagę fakt proporcjonal-
ności różnic w lepkości porównywanych olejów, w całym zakresie 
temperatur ich pomiaru. Ponieważ lepkość badanych olejów zmie-
nia się zgodnie z wykładniczym modelem matematycznym, zasto-
sowanie równania algebraicznego opisującego tę zmienność, stwa-
rza możliwość prognozowania wartości lepkości dynamicznej dla 
dowolnej temperatury. W takim przypadku uzasadnione wydaje się 
przyjecie granicznej wartości lepkości dynamicznej dla temperatury 
1500C, przyjętej w klasyfikacji SAE J300 jako parametr określający 
właściwości wysokotemperaturowe olejów smarowych. Pomiar 
lepkości w dowolnej temperaturze, w przypadku znajomości modelu 
matematycznego jej zmian, stwarzałby możliwość odniesienia wyni-
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ków pomiaru do wyżej zdefiniowanego kryterium oceny przydatno-
ści użytkowej oleju silnikowego.          

 
Tab. 2. Lepkości oleju smarowego silników ciągników John Deere – 

wartości wyznaczone dla temperaturze porównawczej t=400C 

Lp. 
Model 

ciągnika 

Moc 
silni-
ka 

[KW] 

Całko-
wity 
czas 
pracy 
[mth] 

Lepkość dynamiczna 
Lepkość kinema-

tyczna 

η 
[mPa∙s] 

Względ-
na 

zmiana 
[%] 

ν 
[mm2∙s-1] 

Względ
na 

zmiana 
[%] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

5080 

3050 

3050 

3050 

6400  

6430 

6430 

6150 

4650 

4650 

4650 

4650 

8200 

8200 

8200 

8200 

8400  

8400 

8400 

8420 

8420 

59 

68 

68 

68 

74 

96 

96 

110 

134 

134 

134 

134 

155 

155 

155 

155 

191 

191 

191 

198 

198 

2 750 

7 700 

10 750 

11 550 

7 500 

4 150 

3 750 

1 750 

8 500 

7 800 

11 250 

10 500 

6 750 

8 250 

8 100 

10 400 

7 500 

8 500 

9 150 

7 050 

6 200 

100,4 

131,6 

95,8 

82,4 

81,9 

96,9 

115,5 

80,2 

80,7 

108,6 

88,7 

96,8 

102,5 

92,5 

106,3 

95,8 

115,9 

107,4 

104,2 

67,7 

110,1 

+ 11,1 

+ 45,6 

+   6,0 

-   8,8 

-   8,4 

+  7,2 

+ 10,5 

- 11,3 

- 10,7 

+ 20,2 

-   1,9 

+   7,1 

+ 13,5 

+   2,3 

+ 17,6 

+   6,0 

+ 28,2 

+ 18,8 

+ 15,3 

-  25,1 

+ 21,8 

115,3 

148,6 

111,0 

94,8 

95,2 

109,6 

114,8 

91,3 

92,4 

124,4 

101,9 

110,8 

118,1 

105,6 

122,9 

110,1 

132,4 

123,2 

120,0 

78,6 

124,9 

+ 10,3 

+ 42,2 

+   6,2 

-   9,3 

-   8,9 

+ 4,8 

+  9,9 

- 12,6 

- 11,6 

+ 19,0 

-   2,5 

+   6,0 

+ 12,9 

+   1,1 

+ 17,6 

+   5,4 

+ 26,7 

+ 17,9 

+ 14,8 

- 24,8 

+ 19,5 

* znaki „+” i „–” oznaczają odpowiednio przyrost lub spadek lepkości w stosunku do 
lepkości oleju świeżego.  

 

  
Rys. 2. Porównanie wybranych charakterystyk lepkościowych (oleje 
przepracowane oznaczono zgodnie z liczbą porządkową przyjętą w 
tab. 2)   

PODSUMOWANIE 

Lepkość oleju smarowego jest jednym z parametrów oceny 
przydatności eksploatacyjnej olejów silnikowych, szczególnie istot-
nym dla prawidłowej współpracy elementów węzłów ślizgowych 
oraz ekonomikę pracy silnika. Z analizy porównawczej rezultatów 
badań olejów przepracowanych i oleju świeżego wynikają następu-
jące spostrzeżenia:  
– w procesie eksploatacji silników rolniczych zachodzą trudne do 

przewidzenia zmiany lepkości oleju smarowego, czego konse-
kwencją były wykazywane przyrosty, jak również spadki lepko-
ści, niewykazujące bezpośredniej współzależności z mocą silni-
ka, czy też jego przebiegiem,  

– według przyjętego lepkościowego kryterium oceny zmian jako-
ściowych, większość olejów przepracowanych (76%) w chwili 
wymiany spełniało wymagania dalszej przydatności użytkowej 
(przyrost lepkości dynamicznej ≤ 20% oraz jej spadek ≤ 25%), 
a jedynie w jednym przypadku stwierdzono bardzo wyraźną 
zmianę lepkości, która mogła istotnie wpływać na pogorszenie 
ekonomiki pracy silnika (ponad 45% przyrostu lepkości dyna-
micznej),   

– zalecenia producentów co do terminu wymiany środków sma-
rowych niekoniecznie odpowiadają potrzebom eksploatacyjnym 
uwarunkowanym rzeczywistym stanem jakościowym oleju silni-
kowego. Uzasadnia to poszukiwanie metod wspierających pro-
ces decyzyjny użytkowników ciągników rolniczych, za czym 
przemawiają również względy ekonomiczne i ekologiczne - dą-
żenie do optymalizacji terminu wymiany oleju sprzyja ograni-
czeniu kosztów ponoszonych na nieuzasadnione i zbyt częste 
wymiany oraz zmniejszeniu ilości przepracowanych płynów 
eksploatacyjnych, które muszą podlegać recyklingowi bądź uty-
lizacji.    
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Changes of the viscosity of lubricanting oils appearing  
in the process of using farm tractors engines 

Qualitative changes of engine oils take place in the oper-

ation process of driving units of farm tractors. Their intensity 

is the resultant, among others, of operating conditions, tech-

nical condition of the engine and the culture of using and 

servicing. Performed tests of lubricating oils used in farm 

tractors engines of the John Deere type pointed at the com-

plex mechanism of changes in their viscosity. Statistically 

more often (71% of all cases) an increase in viscosities was 

stated for oils  replaced within the time limits specified in 

schedule of service activities (maximally over 45% in relation 

to fresh oil). However in the case of six samples of oils sub-

jected to replacement their viscosity  was smaller in compari-

son with  fresh oil (maximally by the 25.1%). 

 
Autorzy: 
dr inż. Tomasz Stawicki  
dr inż. Paweł Sędłak  
dr hab. inż. Andrzej Grieger 
Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

 


