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BADANIE WPŁYWU PRZEBIEGU POJAZDÓW  

NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI OLEJÓW SILNIKOWYCH 

 

W pracy przedstawiono analizę zmian właściwości olejów silnikowych podczas eksploatacji, w szczególności zmian ich 

parametrów lepkościowych. Badania polegały na określeniu lepkości próbek oleju Castrol Edge 5W30, pobranych z silników 

samochodów osobowych o różnych przebiegach. Wszystkie próbki pochodziły z turbodoładowanych silników o zapłonie iskro-

wym i samoczynnym, serwisowanych w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów. 

 

WSTĘP 

Nowe konstrukcje silników spalinowych wymagają stosowania 
olejów silnikowych, które poradzą sobie z bardziej wymagającymi 
warunkami, przede wszystkim z większymi obciążeniami i wyższymi 
temperaturami. Strategia tzw, downsizingu wymusza między innymi 
wzrost ciśnienia doładowania oraz zaawansowaną kontrolę procesu 
spalania i oczyszczania spalin. To z kolei powoduje, że osprzęt 
silników osiąga absurdy skomplikowania i jest poddany skrajnie 
wysokim obciążeniom. Wszystko to odbija się na niezawodności i 
trwałości [2,3}. Stwarza  to trudniejsze warunki dla olejów silniko-
wych. Wymagania ostatnich lat doprowadziły do szerszego zasto-
sowania nowoczesnych baz olejowych oraz specjalnie zaprojekto-
wanych pakietów dodatków. Użycie baz olejowych o wyższym 
wskaźniku lepkości umożliwia obniżenie zawartości związków wi-
skozująco-depresujących. Unika się dzięki temu powstawania za-
nieczyszczeń oraz zmian lepkości w wyniku ścinania dodatków 
lepkościowych przy wysokich obciążeniach. Dobór odpornych na 
ścinanie związków wiskozująco-depresujących i dodatków smarno-
ściowych, kompatybilnych z systemami obróbki spalin i jed-
nocześnie spełniających swoje funkcje w warunkach wysokiego 
ciśnienia oraz wysokiej temperatury to najważniejsze zmiany w 
nowo produkowanych olejach silnikowych [1,6]. 

Dodatkowo - przekładnie mechanicznie łącznie odpowiadają za 
ok. 7% całkowitego zużycia paliwa. W łożyskach tocznych dla ogra-
niczenia w nich strat energii stosowane są nowe rodzaje uszczel-
nień oraz specjalne plastyczne smary. Osiągane oszczędności 
wynoszą od 30 do 50% oporów ruchu. W przypadku mechanizmów, 
które współpracując stykają się bez łożysk tocznych, rozwiązaniem 
jest stosowanie olejów przekładniowych lub silnikowych o odpo-
wiednio mniejszej lepkości. Także w skrzyniach biegów stosuje się 
rzadsze oleje syntetyczne, a do wykonania powierzchni ciernych 
synchronizatorów stosuje się coraz częściej włókna węglowe za-
miast molibdenu oraz stopy metali lekkich, które z jednej strony 
redukują masę mechanizmu, lecz z drugiej - są bardziej podatne na 
przenoszenie drgań. 

1. ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI OLEJÓW W TRAKCIE  
EKSPLOATACJI 

Nieustanny proces starzenia eksploatowanego oleju powodo-
wany jest oddziaływaniem tlenu zawartego w powietrzu, który sto-

sunkowo łatwo reaguje z węglowodorami. W wyniku ich utleniania 
powstają związki o strukturze alkoholi, aldehydów i kwasów orga-
nicznych, ulegające wtórnym reakcjom kondensacji produkty ży-
wiczne w postaci trudnych do usunięcia laków, osadzających się na 
wewnętrznych powierzchniach silnika. Towarzyszy temu równocze-
sne odrywanie atomów wodoru z węglowodorowych łańcuchów, co 
powoduje powstawanie w nich wiązań podwójnych, będących przy-
czyną równolegle zachodzących procesów polimeryzacji. Po bardzo 
długich przebiegach olej zamienia się w gęstą, czarną smołę, nie-
zdolną do smarowania czegokolwiek, a w skrajnych przypadkach - 
nawet w ciało stałe. Proces utleniania przyspiesza wysoka tempera-
tura, gdyż powoduje ona termiczny rozkład węglowodorów oleju 
bazowego, modyfikatorów lepkości i niektórych dodatków uszla-
chetniających [4,5]. Schemat pogarszania się jakości oleju silniko-
wego w czasie eksploatacji przedstawiono na rys. 1, natomiast na 
rys. 2 przedstawiono schematycznie zmiany właściwości oleju w 
tym okresie. 

Warunki pracy oleju silnikowego określają jego zużycie ilościo-
we i jakościowe (zwłaszcza temperatura pracy wpływa na intensyw-
ność przemian fizykochemicznych, np. utlenianie.). Jakość, skład i 
właściwości fizykochemiczne oleju silnikowego są ważnymi czynni-
kami eksploatacyjnymi silnika, które w dużym stopniu mogą wpły-
wać na skład i poziom emisji toksycznych składników formowanych 
w procesie roboczym silnika. Oddziaływanie oleju na wspomniane 
wskaźniki jest zjawiskiem złożonym i nie do końca poznanym.  

Wpływ oleju silnikowego na emisję toksycznych składników 
spalin zachodzi również na drodze oddziaływania na sprawność 
katalitycznych układów oczyszczania spalin. Parametry olejów 
silnikowych podczas eksploatacji silnika nie są jednolite i zmieniają 
się w zależności od warunków pracy, ilości pokonanych kilometrów, 
czasu eksploatacji, stanu technicznego silnika i elementów z nim 
współpracujących. Wszelkie zmiany właściwości olejów smarnych 
wykraczające poza przyjęte dla nich przedziały graniczne dolne i 
górne niosą negatywne skutki w postaci możliwości wystąpienia 
uszkodzeń oraz zwiększenia emisji toksycznych składników spalin. 
Na rys. 3 przedstawiono niektóre elementy wpływu oleju na emisję 
toksycznych składników spalin. 
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Rys. 1. Schemat pogarszania się jakości oleju silnikowego w czasie 
eksploatacji 

 
Lepkość oleju silnikowego, która podlega złożonym wpływom 

eksploatacyjnym, w trakcie eksploatacji zmienia się - może wzrastać 
lub zmniejszać się. 
 

 
Rys. 2. Zmiany właściwości oleju w czasie eksploatacji 

 

 
Rys.3. Mechanizm wpływu oleju silnikowego na emisję toksycznych 
składników spalin 

2. UWAGI O  WYMIANIE OLEJU  

Wymiana oleju w silnikach eksploatowanych w intensywnym 
ruchu miejskim, w warunkach terenowych lub na długich i szybkich 
trasach autostradowych, powinna odbywać się znacznie częściej niż 
wskazują „przeciętne” albo „wydłużone” normy. Rozsądnym rozwią-
zaniem tego problemu są wprowadzone przez wielu producentów 
komputerowe systemy oceny przydatności oleju do dalszego użyt-
kowania. 

Skutki niewłaściwej trwałości oleju lub wadliwie ustalonych cykli 
jego wymiany widoczne stają się podczas naprawy silnika. Na 
podstawie oględzin wymontowanych tłoków, można ustalić łatwość 
tworzenia się i rodzaj osadzonych na nich zanieczyszczeń. Dlatego 
niezwykle ważna jest regularna wymiana zużytego oleju silnikowego 

na świeży, czyszczący cały układ smarowania w pierwszym okresie, 
a następnie zabezpieczający na dalszy okres eksploatacji. 

Obecnie użytkownicy samochodów mają do szeroki wybór ole-
jów silnikowych, produkowanych w wielu krajach na świecie. Doko-
nując zakupu danego oleju, powinno się kierować wytycznymi pro-
ducentów samochodów, którzy zalecają stosowanie oleju o określo-
nej lepkości. Drugim czynnikiem mającym wpływ na zakup określo-
nego oleju powinna być jego klasyfikacja jakościowa, np. wg API 
(American Petroleum Institute). Klasyfikacja ta określa zarówno 
jakość oleju, jak i jego parametry mające wpływ na sprawność 
mechaniczną silnika. Kolejnym ważnym czynnikiem przy wyborze 
oleju do silnika jest z reguły jego cena, przy czym należy pamiętać, 
że najtańsze oleje mineralne będą miały znacznie gorsze parametry 
od zaawansowanych olejów syntetycznych, ulepszonych wieloma 
dodatkami. Takie oleje stosowane są z reguły w mocno wysilonych 
silnikach aut luksusowych lub sportowych. Oprócz dobrych właści-
wości smarnych, oleje te posiadają także niską lepkość kinematycz-
ną w niskich temperaturach. Dzięki temu zmniejszają moc tarcia 
między współpracującymi elementami i dalej, redukują  także spala-
nie i zwiększają sprawność mechaniczną silnika. Jest to szczególnie 
pożądane w przypadku nowych samochodów, które muszą spełniać 
restrykcyjne normy EURO 6, które mocno ograniczają emisję 
związków szkodliwych i toksycznych, zawartych w spalinach. Co 
więcej, dzięki niższym stratom mechanicznym samochód uzyskuje 
także lepsze osiągi, co z reguły jest istotne dla potencjalnego na-
bywcy. 

Częstotliwość wymiany oleju jest przede wszystkim uzależnio-
na od zaleceń producenta danego oleju (tab.1). W zależności od 
konstrukcji silnika, jego parametrów pracy i przeznaczenia dopaso-
wuje się oleje o odpowiedniej lepkości i różnych właściwościach. 

Tab.1.Okres wymiany oleju w zależności od producenta 

Pro-
du-
cent 

Typ oleju Nazwa oleju 
Okres 

wymiany 
[km] 

Ca-
strol 

Syntetyczny Edge 5W30 30 000 

Motul Syntetyczny 8100 X-clean 30 000 

Mobil 
1 

Syntetyczny Fuel Economy 0W30 16 000 

Elf Syntetyczny Evolution Full- Tech MSX 5W30 15 000 

Motul Półsyntetyczny 6100 Synergie+ 10W40 15 000 

Orlen Półsyntetyczny Platinum MaxExpert 10W40 10 000 

Motul Mineralny 4000 15W40 10 000 

Orlen Mineralny Platinum Classic 15W40 15 000 

 
Co więcej, nowoczesne samochody wyposażone są w kompu-

tery pokładowe ze  specjalnym programem, który prowadzi statysty-
ki z eksploatacji silnika. Zliczane są nie tylko przejechane kilometry, 
ale także ilość rozruchów, średnie prędkości, czasy przejazdów itp. 
Dzięki temu program szacuje, po jakim czasie olej w silniku powi-
nien zostać wymieniony. W skrajnych przypadkach komunikat wy-
miany oleju może się zapalić nawet po przejechaniu 7 tys. km. Z 
drugiej jednak strony, okres wymiany oleju szacowany przez pro-
gram jest wyliczany na podstawie pewnych algorytmów, które nie 
zawsze odzwierciedlają rzeczywiste warunki pracy silnika. Dlatego 
należy mieć na uwadze fakt, że samochody eksploatowane głównie 
w warunkach miejskich, narażone na częste rozruchy i jazdę na tzw. 
”zimnym” silniku, powinny być serwisowane znacznie częściej niż 
samochody użytkowane w jeździe autostradowej. Oczywistym jest, 
że zwiększy to koszty utrzymania samochodu, z drugiej jednak 
strony zapewni lepszą trwałość silnika. Mając na uwadze cenę 
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zakupu nowego lub używanego silnika, częstsze wymiany oleju 
stanowią stosunkowo niewielki koszt. Należy jednak pamiętać, aby 
wymiany oleju nie występowały częściej niż co około 10 tys. km ze 
względu na ochronę środowiska. Każdy przepracowany olej należy 
poddać oczyszczeniu i wykorzystać do ponownej eksploatacji, 
jednak proces oczyszczania wiąże się z nakładami energii.  

Celem pracy jest określenie zmiany lepkości olejów silnikowych 
w zależności od przebiegu samochodu osobowego. Do badań 
wykorzystano oleje typu LongLife, z okresem wymiany co 30 tys. 
km. Ten rodzaj oleju został wybrany ze względu na jego powszech-
ne zastosowanie w nowoczesnych silnikach spalinowych; oleje 
syntetyczne są coraz częściej wykorzystywane ze względu na swoją 
jakość i pozytywny wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa. Porusza-
ne w pracy zagadnienia dotyczą przede wszystkim zmienności 
lepkości w zależności od różnych czynników. Ponadto, dosyć sze-
roko zostały przedstawione rodzaje, właściwości i dodatki olejów 
silnikowych w celu zbadania ich zależności z lepkością oleju. Dzięki 
temu uzyskane wyniki mogą być rozpatrywane w szerokim aspek-
cie. 

Na podstawie przeprowadzanych badań został określony w 
przybliżonym stopniu optymalny przebieg dla olejów LongLife, 
stosowanych w silnikach ZS i ZI. Przebieg ten ma charakter orienta-
cyjny, ponieważ próbki olejów pochodzą z silników samochodów 
jednej marki, serwisowanych w autoryzowanych serwisach obsłu-
gowych, chociaż użytkowanych przez różnych kierowców. Ponieważ 
styl jazdy oraz główne warunki użytkowania samochodu (ruch miej-
ski, pozamiejski, mieszany) mają też wpływ na zużycie i parametry 
oleju, niemożliwym jest określenie dokładnego przebiegu, przy 
którym powinna wystąpić wymiana oleju. 

3. METODYKA BADAWCZA 

 W przeprowadzonych badaniach mierzono lepkość kine-
matyczną oleju silnikowego, wykorzystując do tego celu z lepko-
ściomierz Pinkiewicza (rys.4).  
 

 

Rys. 4. Lepkościomierz Pinkiewicza na stanowisku pomiarowym: 1- 
statyw, 2- łaźnia, 3- termometr, 4-lepkościomierz  

 

Pobierane próbki olejów dobierano, kierując się zbliżonymi 
przebiegami, z silników ZI oraz ZS. Oleje pochodzące z silników 
benzynowych rozpatrywano osobno. Poza tym badaniu został pod-
dany także nowy olej w celu porównania jego parametrów z danymi 
producenta. W przypadku, w którym pobierano próbkę oleju z silnika 
o mniejszym przebiegu serwisowym niż 30 tys. km, odbywało się to 
tylko po zapaleniu kontrolki wymiany oleju. Nowoczesne samochody 
wyposażone są w komputer pokładowy ze specjalnym oprogramo-
waniem, które prowadzi statystyki z jazdy samochodu. Zapisywane 
są informacje odnośnie ilości uruchomień oraz czasu i prędkości 
przejazdu. Na tej podstawie komputer szacuje, po jakim przebiegu 
należy wymienić olej. W sytuacji, w której samochód użytkowany 
jest przede wszystkim w ruchu miejskim, gdzie występuje duża ilość 
zatrzymań, a średnia prędkość nie przekracza 50 km/h, kontrolka 
wymiany oleju może się zapalić nawet po 7 tys. km. Próbki olejów 
zostały pobrane po przebiegach zestawionych w tabeli 6.2.  
Tab.6.2 Przebiegi, po których pobierane były próbki olejów silniko-

wych  

Typ silnika Przebieg [km] 

ZS 10000 11200 15435 15800 21246 23150 23689 26108 29063 30000 

ZI 9800 11526 14000 14800 18200 19020 24533 25353 28900 29339 

 
Każda próbka została zbadana pod względem lepkości kine-

matycznej w temperaturze 19°C i 45°C. Następnie, korzystając z 
programu bazującego na interpolacji wg metody ASTM D341, wy-
znaczono lepkość próbek w temperaturze 100°C. 

4. WYNIKI ORAZ ANALIZA BADAŃ 

Wyniki badań wraz z wartościami obliczonymi przy przedsta-
wiono na wykresach rys. 5 i 6. Dla dokładniejszej analizy zmiany 
lepkości dla poszczególnych próbek wyniki badań, wraz z warto-
ściami obliczonymi, zostały przedstawione w postaci wykresów na 
rys. 5 i 6, przedstawiających lepkość kinematyczną w funkcji tempe-
ratury. 
 

 

Rys. 5. Zmiana lepkości próbek oleju pobranych z silników ZS w 
zależności od temperatury  
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Rys. 6. Zmiana lepkości próbek oleju pobranych z silników ZI w 
zależności od temperatury  

 
Analizując powyższe wyniki zauważa się, że ponad dwukrotny 

wzrost temperatury z 19°C do 45°C powoduje spadek lepkości o 
kilkadziesiąt procent zarówno w silnikach ZS, jak i w ZI. W odnie-
sieniu do wartości maksymalnych i minimalnych, w silnikach ZS są 
to odpowiednio 119,01 cSt dla przebiegu 15800 km (19°C) i 18,94 
cSt dla 23689 km (100°C), a w ZI 171,49 cSt dla 18200 km (19°C) i 
18,30cSt dla 11526 km (100°C). Zatem dla wartości maksymalnej 
różnica między ZS a ZI wynosi aż 70%, a dla wartości minimalnej - 
niespełna 4%. Przypuszczalnie próbka o lepkości 171,49 cSt po-
chodziła z zanieczyszczonego oleju, ponieważ pozostałe wartości 
lepkości w ZI są znacznie mniejsze.   

Przyglądając się  wykresowi dla silników ZS (rys.5) widoczne 
jest, że krzywe dla poszczególnych próbek mają bardzo podobny 
kształt, zatem ich procentowe zmiany lepkości są podobne. Lepkość 
nowego oleju zmienia się od około 120 cSt do niespełna 40 cSt. 
Próbka o przebiegu 10000 km posiada niemal identyczny przebieg. 
Natomiast próbką, której przebieg najbardziej odbiega od krzywej 
nowego oleju, jest ta o przebiegu 23689 km. Poza tym inne próbki, 
których lepkość w temperaturze 100°C spada poniżej 31 cST, to 
próbki o przebiegach kolejno: 29036 km, 30000 km, 23150 km, 
21246 km, 15800 km i 23689 km. Wśród próbek o przebiegu prze-
kraczającym 20000 km tylko jedna (26108 km) zachowuje lepkość 
w 100°C na poziomie 40 cSt. Co więcej, także próbka o przebiegu 
15800 km ma niewielką lepkość. Może to wskazywać na koniecz-
ność wymiany oleju nie później niż po przebiegu 15000km. Z drugiej 
jednak strony, lepkość nowego oleju w 100°C została wyznaczona 
poprzez interpolację, a nie przez badania. Stąd zapewne wynika 
różnica - wg producenta lepkość oleju w 100°C to około 13 cSt. 
Jednakże, zakładając, że istnieje pewien stały błąd interpolacji, to 
można prowadzić porównania dla wszystkich lepkości uzyskanych 
tą metodą. Warto także zauważyć, że żadna z próbek nie cechowa-
ła się podwyższoną lepkością w temperaturze 19°C. Świadczy to o 
niewielkiej ilości zanieczyszczeń mogących wpływać na wzrost 
lepkości oleju silnikowego. 

W odniesieniu do silników ZI, pobrane z nich próbki mają po-
dobne charakterystyki do tych pobranych z silników ZS (rys. 6). Na 
wykresie tym można zauważyć, że najbardziej zbliżony przebieg 
krzywej i wartości w stosunku do nowego oleju ma próbka o prze-
biegu 9800 km. Jedynie dwie próbki cechują się wyższymi lepko-
ściami niż nowy olej - są to próbki o przebiegach 18200 km i 29339 
km. O ile zwiększenie lepkości w próbce o przebiegu niespełna 
30000 km jest wytłumaczalne dużą ilością zanieczyszczeń, o tyle 
dla próbki o przebiegu 18200 km należy szukać usprawiedliwienia w 
trudnych warunkach pracy silnika. Najprawdopodobniej samochód, 

z którego pochodziła próbka, był użytkowany głównie w warunkach 
typowo miejskich.  

Warto jeszcze wspomnieć, że krzywa próbki o przebiegu 28900 
km ma bardzo stromy charakter, co jest niekorzystne ze względu na 
duże i dosyć gwałtowne zmiany temperatury w funkcji lepkości. 
Ponadto, najniższą lepkością w 100°C cechuje się olej o przebiegu 
19020 km, który nie jest olejem o największym przebiegu. Jest 
możliwe, że olej ten został rozcieńczony benzyną, która przedostała 
się do układu smarowania. Można tak sądzić, ponieważ lepkość 
benzyny wynosi zaledwie 1 cSt, więc nawet niewielka jej ilość może 
mieć duży wpływ na obniżenie lepkości oleju. Skutkuje to utrudnio-
nym wytworzeniem filmu olejowego, a w konsekwencji nawet zatar-
ciem silnika. 

Dla przedstawienia, jak wiele zanieczyszczeń przedostaje się 
pomimo stosowania nowoczesnych filtrów do oleju silnikowego, 
wykonano zdjęcie (rys.7) zestawiające (w kolejności od lewej) olej z 
silnika ZI o przebiegu 29339 km, oleju świeżego i oleju z silnika ZS 
o przebiegu 29063 km. Widać wyraźnie, jak bardzo zmienił się nie 
tylko kolor oleju, ale także jak dużo jest w nim osadu. Na ciemne, 
niemal czarne zabarwienie oleju mają wpływ przede wszystkim 
cząstki stałe, złożone przede wszystkim z węgla. Jest to problem 
dotyczący także współczesnych silników ZI, ze względu na stoso-
wanie wtrysku bezpośredniego.  

 

 
Rys. 7. Zlewki zawierające (od lewej) olej z silnika ZI (29339 km), 
świeży olej oraz olej z silnika ZS (29063 km 

PODSUMOWANIE 

Lepkość oleju jest jedną z jego najważniejszych właściwości, 
decydującą o grubości filmu olejowego. Z kolei duża lepkość utrud-
nia rozruch samochodu w niskich temperaturach i zwiększa opory 
ruchu silnika, powodując tym samym większe zużycie paliwa. Co 
więcej, utrudnia to także spełnienie aktualnie obowiązujących, 
restrykcyjnych norm emisji spalin. Dlatego producenci silników 
spalinowych starają się je zaprojektować w taki sposób, aby były 
przystosowane do olejów o stosunkowo niewielkiej lepkości. Z 
drugiej jednak strony, takie oleje mają na tyle niską lepkość w wy-
sokich temperaturach, że w sportowych, luźno pasowanych silni-
kach mogą przedostawać się do cylindra i ulegać spaleniu. W takim 
przypadku producent przewiduje normy zużycia oleju sięgające 
1l/1000 km, niemniej spalanie oleju ma bardzo szkodliwy wpływ na 
środowisko.  

Porównując wyniki badań dla ZI i ZS, zauważa się, że o ile w 
przypadku silników ZS można ustalić orientacyjny przebieg, przy 
którym należy wymienić olej, o tyle dla silników ZI jest to praktycznie 
niemożliwe. Dla silników ZS najbardziej zbliżona krzywa do świeże-
go oleju to ta odpowiadająca próbce o przebiegu 10000 km. W 
przypadku próbek pochodzących z silników ZI, najbardziej zbliżoną, 
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choć niepokrywającą się krzywą ma próbka o przebiegu 9800 km. 
Jednakże, lepkość tej próbki w 100°C jest aż o 7 cSt mniejsza, 
dlatego trudno tu mówić o podobnych wartościach. Może to świad-
czyć o tym, jak istotny jest styl jazdy kierowcy i obszar użytkowania 
samochodu z turbodoładowanym silnikiem benzynowym na jakość 
oleju. Prawdopodobnie jedną z przyczyn szybkiego starzenia się 
oleju są wysokie temperatury, jakie panują w silniku. Są one znacz-
nie wyższe, niż dla doładowanych silników ZS, ponieważ silniki ZI 
osiągają znacznie wyższe prędkości obrotowe. W związku z tym 
także turbosprężarki w silnikach ZI mają większą prędkość obroto-
wą niż w ZS.  

Należy przypuszczać, że w przypadku przeprowadzenia do-
kładnych badań, do których byłyby wykorzystywane określone 
pojazdy, poruszające się po ściśle określonych trasach i kierowane 
przez te same osoby z zachowaniem stałego stylu jazdy, byłoby 
możliwe ustalenie konkretnego przebiegu, przy którym należy wy-
mienić olej. Na pewno przebieg ten byłby uzależniony przede 
wszystkim od rejonu, w jakim porusza się samochód. Można ocze-
kiwać, że dla pojazdów użytkowanych w warunkach miejskich prze-
bieg ten byłby kilka tysięcy kilometrów mniejszy niż dla pojazdów 
użytkowanych w warunkach pozamiejskich.  

Warto także wspomnieć o niedoskonałości oprogramowania 
komputerów pokładowych, które określa czas wymiany oleju. Część 
przebadanych olejów miała wystarczająco dobre parametry do 
dalszego użytkowania, a z kolei kilka próbek miało już zbyt odmien-
ne wartości lepkości na pewien okres czasu przed wymianą. Wynika 
to z faktu, że w oprogramowaniu stosowane są określonego rodzaju 
algorytmy, które nie analizują wszystkich zmiennych, mających 
wpływ na jakość oleju silnikowego. Dlatego też użytkownik samo-
chodu powinien nie tylko stosować się do zaleceń producenta, ale 
także powinien rozważyć wcześniejszą wymianę oleju silnikowego, 
jeżeli użytkuje samochód w miejskich warunkach.  
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Impact study course of vehicles  
to change engine oil properties 

The paper presents an analysis of changes in the proper-

ties of engine oils during operation, in particular changes in 

their viscosity parameters. The study consisted of determin-

ing the viscosity of the oil sample Castrol Edge 5W30, taken 

from car engines of different milage. All samples came from 

the turbocharged engine with spark ignition and compres-

sion-ignition, serviced at authorized garages. 

 
Autorzy: 
prof. dr hab. Inż. Marek Idzior – Politechnika Poznańska, Instytut 
Silników Spalinowych i Transportu 
mgr inż. Kamila Wichtowska – – Politechnika Poznańska, Instytut 
Silników Spalinowych i Transportu 

 


