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STANY NIEZAWODNOŚCIOWE OLEJU SILNIKOWEGO W EKSPLOATACJI 

 
W artykule przedstawiono zagadnienie oceny stanu granicznego oleju silnikowego w eksploatacji. Dokonano analizy stanu 

granicznego obiektu technicznego przyjmując, że olej silnikowy stanowi element systemu tribologicznego. Wyznaczono gra-
niczne parametry stanu oleju i porównano je z wartościami charakteryzującymi stan w eksploatacji. Na tej podstawie określo-
no stan niezawodnościowy oleju w chwili jego wymiany w silniku. 

 

WSTĘP 

W procesie eksploatacji części maszyn ulegają trwałym, nie-
odwracalnym zmianom prowadzącym do utraty własności począt-
kowych. Zmiany te, do których zalicza się procesy zużyciowe, pro-
wadzą do powstawania uszkodzeń, mimo że obiekt był prawidłowo 
skonstruowany, wytworzony i eksploatowany. 

Z chwilą wyprodukowania elementu można z dużym prawdo-
podobieństwem przyjąć, że wartości wszystkich cech opisujących 
element mieszczą się w dopuszczalnych dla nich granicach (ele-
ment jest w stanie zdatności). Na skutek oddziaływania otoczenia 
(czynniki zewnętrzne) oraz realizacji przez obiekt przewidzianych 
zadań (czynniki robocze) początkowe wartości cech elementu ule-
gają zmianie. 

Jeżeli wartość jakiejkolwiek z cech opisujących element prze-
kroczy dopuszczalny dla niej przedział wartości, element uznaje się 
za uszkodzony (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Interpretacja graficzna uszkodzenia [7] 
 

Poprzez uszkodzenie (PN-80/N-04000) należy rozumieć zda-
rzenie losowe polegające na przejściu obiektu ze stanu zdatności 
do stanu niezdatności. 

Spośród wielu możliwych stanów, w jakich może znaleźć się 
obiekt, wyróżnia się w szczególności dwa, tj. stan zdatności i stan 
niezdatności. Pierwszy oznacza taki stan, w którym obiekt mimo 
pewnych zmian swych cech zachowuje zdatność do realizacji nało-
żonych funkcji zgodnie z przeznaczeniem. Drugi zaś oznacza stan, 
w którym obiekt zdolność tę utracił, bądź jej nie osiągnął. Zachowa-
nie przez obiekt stanu zdatności oznacza zachowanie przez cały 

zbiór cech {Cj} wartości z przedziału utożsamionego z tym stanem 
(rys. 1): 

 (1) 

Natomiast obiekt traci zdatność wtedy, kiedy jakakolwiek cecha 
przybiera wartość spoza tego przedziału, 

 (2) 

gdzie:  – oznaczają dolne i górne wartości i-tego obiektu 
dla j-tej cechy. 

Ze względów czysto praktycznych, w przypadku cech mierzal-
nych, przyjmuje się przedziały dopuszczalnych wartości tych cech. 
Przedziały te są wyznaczone przez dolną i górną wartość tego 
przedziału, przyjętą za dopuszczalną dla danej cechy (stany gra-
niczne) [5]. 

1. ZMIANY STANU OLEJU SILNIKOWEGO  
W EKSPLOATACJI 

1.1. Ocena jakości olejów smarowych  

Właściwy dobór oleju powinien zabezpieczać odpowiednią nie-
zawodność i ekonomiczność pracy urządzenia, natomiast technicz-
nie uzasadniony czas pracy oleju w urządzeniu powinien zapewniać 
maksymalne wykorzystanie potencjału jakościowego oleju, dzięki 
czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe środki smarowe 
i obciążenie środowiska przepracowanymi produktami olejowymi. 
Ocena jakości olejów smarowych wiąże się z umiejętnością okre-
ślania poziomu spełniania przez olej jego podstawowych funkcji 
w urządzeniu. Istotna jest również możliwość przewidywania zmian 
jakości oleju w eksploatacji w zależności od początkowej jakości 
oleju i działającego nań widma wymuszeń. Do tego niezbędna jest 
znajomość kinetyki starzenia olejów smarowych i wartości parame-
trów stanu granicznego przy pracy w urządzeniu. 

Spotykane w literaturze i praktyce [1, 5, 6, 9] próby określania 
stanu granicznego, głównie dla olejów silnikowych, sprowadzają się 
do ustalenia dopuszczalnych zmian: 
a) wybranej własności fizykochemicznej oleju, 
b) wybranego parametru dotyczącego silnika, 
c) parametru uznanego za reprezentatywny dla procesu starze-

nia, 
d) zespołu parametrów dotyczących cech jakościowych oleju, 
e) stężenia dodatków uszlachetniających, 
f) wartości parametru syntetycznego (kompleksowego), 
g) podobieństwa stanów oleju. 

Praktyczne wykorzystanie wyników prac z tego zakresu świad-
czy, że problem jest otwarty [6]. Powszechne zastosowanie mają 



I Eksploatacja i testy  

 

   

762 AUTOBUSY 12/2017 
 

tylko nieliczne z indywidualnych (lepkość, liczba kwasowa, tempera-
tura zapłonu, pozostałość po koksowaniu, refrakcja, przewodność 
cieplna) czy zespołowych (zawartość zanieczyszczeń, zawartość 
wody, korozyjność, zawartość paliwa, smarność, skłonność do 
pienienia) wskaźników oceny stanu oleju. 

1.2. Stan graniczny oleju silnikowego 

W przypadku olejów smarowych istnieją trzy zasadnicze moż-
liwości wyboru wartości granicznych. Ocenę stanu granicznego 
można przeprowadzić na podstawie: 
a) wytycznych normatywnych dotyczących różnych rodzajów, 

grup klasyfikacyjnych olejów, 
b) wartości dopuszczalnych zmian niektórych parametrów oleju 

wynikających z obliczeń węzłów tarciowych z uwzględnieniem 
różnych teorii smarowania, 

c) analizy kinetyki zmian własności. 
Wytyczne normatywne mają charakter ogólny odnoszą się do 

grup, klas olejów stosowanych do smarowania silników (przede 
wszystkim wysokoprężnych). Nie uwzględniają one specyfiki kon-
strukcji obiektów, w których olej ma być użytkowany. Z drugiej 
strony wiadomo, jak zróżnicowanymi konstrukcjami, pod względem 
wysilenia, sposobów smarowania itp., mogą być silniki zaliczane np. 
do jednej rodziny silników wysokoprężnych. Stąd tego rodzaju 
wytyczne należy traktować jako orientacyjne. Natomiast, jeśli jest to 
tylko możliwe, należy próbować wartości graniczne indywidualizo-
wać w zależności od specyfiki urządzenia, w którym olej jest użyt-
kowany. Takie możliwości stwarzają różne metody obliczeniowe 
oparte na teoriach smarowania. Metody te jednak pozwalają takie 
obliczenia prowadzić tylko dla wybranych, konkretnych węzłów 
tarcia i dotyczą w zasadzie tylko jednej cechy oleju, a mianowicie 
lepkości. Najbardziej wiarygodne wartości stanów granicznych 
można uzyskać na podstawie analizy kinetyki zmian własności. 
Analizowane tendencje są efektem wpływu zarówno samego sys-
temu tribologicznego na olej, jak i odzwierciedlają wpływ warunków 
eksploatacyjnych. Obecnie metoda ta jest coraz szerzej stosowana. 

Z punktu widzenia wypełniania podstawowych funkcji, tj. zapo-
biegania tarciu suchemu na rzecz tarcia płynnego, podstawowe 
znaczenie ma lepkość. Jest to cecha najważniejsza z punktu widze-
nia poprawności działania systemu tribologicznego. Charaktery-
styczne dla zmiany tej cechy jest to, że może ona w trakcie eksploa-
tacji oleju zarówno poprawiać się jak i pogarszać. Na ogół problem 
ten nie występuje przy analizowaniu innych własności, z uwagi na 
jednoznaczne tendencje zmian – wzrostu lub spadku. W przypadku 
ustalenia stanów granicznych ta cecha jest specyficzna. Należy przy 
rozpatrywaniu jej zmian dyskutować stany graniczne, zarówno 
w odniesieniu do zjawiska obniżania się lepkości, jak i jej wzrostu. 

Dysponując obrazem kinetyki zmian własności oleju (w formie 
graficznej bądź analitycznej) można dokonać oszacowania czasu 
osiągnięcia stanu granicznego przez olej, w odniesieniu do obser-
wowanej własności, narzucając dopuszczalne (graniczne) wartości 
zmian tego wskaźnika. Wartości graniczne dla danego wskaźnika 
mogą wynikać z danych normatywnych bądź też mogą być wyni-
kiem własnych badań lub obserwacji [3, 12]. W przypadku gdy 
mamy do czynienia z tendencją wzrostową danej własności osią-
gnięcie stanu granicznego będzie się wiązać z przekroczeniem 
przez nią górnej wartości granicznej (krzywa 1 na rys.2). W przy-
padku tendencji spadkowej wartości obserwowanego wskaźnika 
stan graniczny warunkowany będzie przekroczeniem dolnej warto-
ści granicznej obserwowanego wskaźnika stanu oleju silnikowego 
(krzywa 2 na rys.2). 

Do oceny stanów niezawodnościowych oleju silnikowego 
w eksploatacji, na podstawie przeprowadzonej analizy, wybrano 
lepkość kinematyczną. Wartość tego wskaźnika decyduje o wypeł-

nianiu przez olej silnikowy jego podstawowej funkcji tj. smarowania 
węzłów kinematycznych w szczególności zaś układu tłok - pierście-
nie cylindrowe – tuleja cylindrowa (TPC). Stan techniczny tego 
układu decyduje o stanie granicznym całego silnika. 

 

 
Rys. 2. Stan graniczny oleju silnikowego 

2. BADANIA EKSPLOATACYJNE  
OLEJU SILNIKOWEGO 

2.1. Obiekt badań 

Badania eksploatacyjnych zmian własności oleju silnikowego 
przeprowadzono na silnikach 359 zamontowanych w samochodach 
STAR 1142. Badania nadzorowane realizowano dla 5 – ciu silników, 
użytkowanych w powtarzalnych warunkach drogowych. W ramach 
prowadzonych badań obserwowano proces zużywania tulei cylin-
drowych, poprzez prowadzony okresowo mikrometraż, jak również 
pośrednio, poprzez pomiar ciśnienia sprężania, pomiar przedmu-
chów spalin do skrzyni korbowej silnika. Dodatkowo rejestrowany 
był poziom zadymienia spalin. 

Przedmiotem badań był mineralny olej silnikowy produkowany 
przez Podkarpackie Zakłady Rafineryjne w Jaśle. Olej ten należy do 
klasy lepkościowej SAE 15W/40 i klasy jakościowej CE/SF. Przez 
cały okres badań stosowano olej pochodzący z jednej partii produk-
cyjnej. Analizę chemiczną oleju świeżego, jak i w chwili wymiany, 
przeprowadzono w laboratorium analiz chemicznych produktów 
naftowych. Oznaczone właściwości oleju świeżego przedstawiono 
w tabeli 1. 

Zakładano wymianę oleju co ok. 12 000 [km] zgodnie z zalece-
niami producenta. Rzeczywiste przebiegi między wymianami wyno-
siły 10 000÷16 500 [km]. Dokonywano ich w czasie wykonywanych 
przeglądów technicznych. Wymiana obejmowała również stosowa-
ne w układzie filtry olejowe typu 25002/150. W czasie wymiany 
pobierano próbkę oleju przepracowanego (około 1 [dm3]) celem 
dokonania jej analizy fizykochemicznej. Dodatkowo dla oleju prze-
pracowanego oznaczano zawartość pierwiastków pochodzących 
z elementów konstrukcyjnych silnika (żelazo – Fe, miedź – Cu, ołów 
– Pb). Analiza przeprowadzana była w Centralnym Laboratorium 
Naftowym w Warszawie. Pozwoliło to zachować powtarzalność 
stosowanych metod pomiarowych, a tym samym zwiększyć wiary-
godność uzyskanych wyników badań. W sumie badaniom poddano 
28 próbek oleju silnikowego. W ocenie stanu niezawodnościowego 
oleju w eksploatacji uwzględniono lepkość kinematyczną w 1000C. 
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Tab. 1. Właściwości fizykochemiczne oleju silnikowego [8] 
Badany parametr Jm Wartość parametru 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 99,52 
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 14,21 
Liczba zasadowa mg KOH/g 10,84 
Pozostałość po koksowaniu wg Conradsona % 1,38 
Popiół siarczanowy % 1,10 
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym 0C 190 
Zawartość pierwiastków poch. z dod. uszla-
chetniających: 

- - 

1. wapń – Ca % 0,33 
2. cynk – Zn % 0,13 
3. fosfor – P % 0,12 

2.2. Wartości graniczne parametru stanu 

Przeprowadzona analiza literaturowa wskazuje na duże roz-
bieżności w zakresie ustalania granicznych wartości wskaźników 
stanu oleju silnikowego. Dla potrzeb bieżącej oceny stanu nieza-
wodnościowego oleju, uwzględniono wartości graniczne dla bada-
nego oleju, określone w klasyfikacji lepkościowej olejów silnikowych 
SAE (Society Automotive Engineers) w zakresie lepkości kinema-
tycznej w 1000C. Dla oleju klasy lepkościowej 15W40 wynoszą one 
odpowiednio: 
– minimalna wartość lepkości kinematycznej w 1000C – 

5,6 [mm2/s] (dolna wartość graniczna parametru), 
– maksymalna wartość lepkości kinematycznej w 1000C – 

16,3 [mm2/s] (górna wartość graniczna parametru). 
Jeżeli zmierzona wartość lepkości kinematycznej w 1000C oleju 

w chwili jego wymiany wykracza poza określony wyżej zakres ozna-
cza to, że znajduje się on w stanie niezdatności eksploatacyjnej. 
W przeciwnym wypadku olej znajduje się w stanie zdatności eks-
ploatacyjnej. 

3. WYNIKI BADAŃ 

Przeprowadzone badania eksploatacyjne obejmowały pomiar 
lepkości kinematycznej oleju silnikowego w temperaturze 1000C. 
Próbki oleju, pobrane w czasie okresowej wymiany oleju w silniku, 
pochodziły z samochodów o stanie licznika od 14 000 do 110 000 
[km]. W sumie do analizy pozyskano 28 próbek (tabela 2). Dla 
każdej z próbek określono wartość lepkości kinematycznej w 1000C. 
Wyliczoną wartość średnią analizowanego parametru zawiera tabe-
la 2. 

Należy zaznaczyć, że w żadnym z badanych przypadków zmie-
rzona wartość lepkości kinematycznej oleju silnikowego w tempera-
turze 1000C nie była mniejsza lub większa odpowiednio od dolnej 
i górnej wartości granicznej. 

Przedstawione wartości średnie lepkości kinematycznej oleju 
silnikowego w temperaturze 1000C wskazują na jednoznaczny 
kierunek zmian lepkości w eksploatacji (wartość średnia dla wszyst-
kich badanych pojazdów). Lepkość oleju w chwili wymiany jest 
mniejsza niż oleju świeżego (por. tabela 1), co wskazuje na domi-
nację procesów rozcieńczania oleju w eksploatacji. W żadnym 
przypadku olej silnikowy w chwili wymiany, ze względu na przyjęte 
kryterium, tj. lepkość kinematyczną w temperaturze 1000C, nie 
przekroczył stanu granicznego. Znajdował się zatem w stanie zdat-
ności eksploatacyjnej. Ze względu na podstawowe zadanie w silni-
ku, czyli smarowanie węzłów tarcia, wypełniał swoją funkcję. 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania eksploatacyjne oleju silnikowego, ja-
ko środka smarowego i elementu konstrukcyjnego układu tribolo-
gicznego wskazują, że pod względem niezawodnościowym wypeł-
nia on swoją funkcję. Badany parametr stanu, lepkość kinematycz-
na w 1000C, w chwili wymiany oleju w silniku znajduje się w obsza-
rze zdatności eksploatacyjnej. Oznacza to, że zdatny element kon-
strukcji zostaje wymieniony na nowy. Skutkuje to niewykorzysta-
niem pełnego potencjału technicznego wymienianego elementu, 
a tym samym podwyższa koszty eksploatacji pojazdu. Wpływa to 
również niekorzystnie na środowisko naturalne, obciążając je ko-
niecznością utylizacji wyrobu zdatnego. Wnioski te słuszne są dla 
badanego parametru stanu. Jednoznaczna ocena wymaga prze-
prowadzenia dodatkowych badań obejmujących inne ważne wskaź-
niki oceny stanu oleju silnikowego, z uwzględnieniem innych funkcji, 
jakie pełni w silniku. Istotnym jest też przeprowadzenie eksploata-
cyjnych badań niezawodności oleju silnikowego w wydłużonym 
cyklu planowej wymiany. Resurs na poziomie 30 000 [km] coraz 
częściej zalecany jest przez producentów samochodów. Słuszność 
tezy, że w warunkach typowej eksploatacji olej dalej wypełnia swoje 
funkcje w silniku można zweryfikować tylko w toku dalszych badań. 
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Tab. 2. Stany niezawodnościowe oleju silnikowego w eksploatacji według kryterium lepkości kinematycznej w 1000C  
Silnik 

(obiekt badawczy) 
Wartość graniczna parametru stanu 

Ilość pomiarów 
Wartość średnia parametru stanu dla oleju w 

chwili wymiany [mm2/s] 
Stan niezawodnościowy ze względu 

na przyjęty parametr min [mm2/s] max [mm2/s] 
1 

5,6 16,3 

4 11,42 zdatny 
2 7 11,59 zdatny 
3 7 11,50 zdatny 
4 6 11,41 zdatny 
5 4 11,28 zdatny 
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12. Wachal A.: Starzenie i racjonalne czasy pracy olejów sma-
rowych. Konf. NOT, Warszawa 1983. 

Reliability of engine oil in operation 

In this article, the problem of the border state of the en-
gine oil during operation has been presented. An analysis of 
the condition of the technical object was made assuming that 
the engine oil is part of the tribological system. Limit values 

were determined and compared with the values characteriz-
ing the condition of the oil in operation. On this basis, the 
reliability of the oil was determined at the point of time when 
the oil in the engine is being changed. 
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