
2-2008 PROBLEMY  EKSPLOATACJI   

 

63 

Joanna KARAŚ, Andrzej URBAŃSKI 
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 

KSZTAŁTOWANIE  WŁAŚCIWO ŚCI  UŻYTKOWYCH 
NOWEJ  GENERACJI   PŁYNÓW  OBRÓBKOWYCH  

WYTWORZONYCH   NA   BAZIE  ESTRÓW  
METYLOWYCH   WY ŻSZYCH  KWASÓW  

TŁUSZCZOWYCH  

Słowa kluczowe 

Ciecze obróbkowe, honowanie, FAME, dodatki depresujące, dodatki smarne, 
właściwości niskotemperaturowe, właściwości smarne. 

Streszczenie 

W pracy oceniono przydatność klasycznych dodatków uszlachetniających 
oraz modyfikacji chemicznej za pomocą siarkowania FAME do kształtowania 
właściwości użytkowych cieczy obróbkowych na bazie produktów roślinnych. 
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków depresujących na właściwości 
niskotemperaturowe estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego, a także zbadano właściwości smarne kompozycji FAME z wy-
branymi dodatkami AW/EP. Porównano właściwości tribologiczne siarkowa-
nych estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego 
z kompozycjami FAME zawierającymi komercyjne dodatki smarne. Uzyskane 
wyniki wskazują, iż siarkowane FAME charakteryzują się lepszymi właściwo-
ściami przeciwzatarciowymi niż kompozycje FAME z dodatkami AW/EP, 
a wprowadzenie klasycznych wiskozatorów umożliwia uzyskanie optymalnych 
właściwości reologicznych w niskich temperaturach. 
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Wprowadzenie 
 

Współczesne rozwiązania techniczne wymagają często stosowania nowo-
czesnych technologii obróbki metali, pozwalających na uzyskanie elementów 
konstrukcyjnych o bardzo gładkich powierzchniach szczególnie otworów wal-
cowych i cylindrów [1, 2]. W takich przypadkach stosuje się technologię hono-
wania, która wymaga stosowania nowoczesnych płynów obróbkowych, charak-
teryzujących się podwyższonymi walorami ekologicznymi. 

Ciecze takie mogą zostać opracowane na bazie estrów metylowych wyż-
szych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, które wykazują bardzo wysoką 
biodegradacją [3]. Niemniej jednak wysokie obciążenie i wymuszenia mecha-
niczne panujące w trakcie honowania powodują, iż czyste FAME nie spełniają 
wymagań reologicznych, a w niektórych przypadkach także smarnych. W związ-
ku z powyższym istnieje konieczność zastosowania odpowiednich dodatków 
uszlachetniających, pozwalających na skorygowanie wymienionych właściwości 
eksploatacyjnych [4, 5]. 

Celem pracy było zbadanie wpływu wytypowanych depresatorów na wła-
ściwości reologiczne estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego, szczególnie w niskich temperaturach oraz wybranych dodatków 
smarnych i procesu siarkowania FAME na właściwości smarne płynu obróbko-
wego. Oceniano właściwości niskotemperaturowe, przeciwzużyciowe i przeciw-
zatarciowe wytworzonych kompozycji smarowych na bazie estru metylowego 
wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. 

 
 

1. Metodyka badań 
 

Obiektem badań były estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego (FAME) [6], stanowiące bazę wytworzonych kompozycji, których 
właściwości użytkowe modyfikowano poprzez wprowadzenie odpowiednio 
dobranych komercyjnych dodatków. Jako dodatki poprawiające właściwości 
reologiczne zastosowano: Visconyl 6015, Jawizol 1015H, Hitec 5714 oraz  
Hitec 5749. Natomiast jako dodatki smarne AW/EP: Acorox 880, Hitec 312 
i Lubrizol 1095 i siarkowane estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych 
oleju rzepakowego. Przygotowano modelowe kompozycje, dwuskładnikowe, 
zawierające dodatki depresujące lub smarne. Do bazy olejowej wprowadzano 
dodatki depresujące w ilości 0,15% i 0,25% m/m w stosunku do masy bazy ole-
jowej. Właściwości smarne FAME modyfikowano stosując 1, 3 i 5%v/v udział 
komercyjnych dodatków AW/EP, a także poprzez chemiczną modyfikację  
struktury FAME w procesie siarkowania. Siarkowanie estru metylowego wyż-
szych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego prowadzono w temperaturze 
125ºC w czasie 6 godzin [7, 8], wprowadzając różne ilości siarki (0,25; 0,50 
i 0,75% m/m). 
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Ocenę właściwości niskotemperaturowych wytworzonych kompozycji 
przeprowadzono na podstawie analizy ich temperatur krzepnięcia, wyznaczo-
nych metodą probówkową. Metoda pomiaru polegała na oziębieniu badanej 
kompozycji, umieszczonej w probówce o określonych wymiarach oraz ocenie 
organoleptycznej momentu utraty płynności przez badany materiał podczas 
przechylenia probówki pod kątem 45º. Temperaturę utraty płynności przyjmo-
wano jako punkt krzepnięcia badanej próbki. 

Właściwości smarne oceniano według PN-76/C-04147 za pomocą aparatu 
czterokulowego. Elementy testowe stanowiły kulki o średnicy 12,7 mm, wyko-
nane ze stali ŁH-15 o klasie dokładności 16 wg PN-83-/M-86452, chropowato-
ści powierzchni Ra = 0,32 µm, twardości 60÷65 HRC. Badania właściwości 
przeciwzużyciowych prowadzono przy stałym obciążeniu 392,4 N, prędkości 
1500 obr./min, w czasie 1 h, w temperaturze otoczenia. Wyznaczono wartość 
obciążenia zespawania oraz zmierzono średnicę skazy na kulkach testowych 
smarowanych wytworzonymi kompozycjami, po badaniach przeprowadzonych 
przy najwyższym obciążeniu nie powodującym zespawania. 

 
 

2. Wyniki badań 
 

Na pierwszym etapie wyznaczono temperaturę krzepnięcia bazy, ester me-
tylowy wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (FAME). Następnie 
do oleju bazowego o znanej temperaturze krzepnięcia dodawano określone ilości 
wytypowanych dodatków wykazujących działanie depresujące. Na podstawie 
uzyskanych wyników sporządzono wykresy zależności temperatury krzepnięcia 
od stężenia depresatora w estrze metylowym wyższych kwasów tłuszczowych 
oleju rzepakowego (tzw. krzywe depresowania), które przedstawiono na rys. 1.  
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Rys. 1. Temperatura krzepnięcia kompozycji estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych 

oleju rzepakowego z udziałem depresatora 
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Analizując zależności temperatury krzepnięcia od stężenia poszczególnych 
modyfikatorów w FAME stwierdzono, że najwyższą zdolność depresowania 
FAME posiada dodatek Hitec 5749. Wprowadzenie 0,25% dodatku powodowało 
znaczny spadek temperatury krzepnięcia estru metylowego wyższych kwasów 
tłuszczowych oleju rzepakowego, z -8 do -30°C. Dobrymi właściwościami ni-
skotemperaturowymi charakteryzowała się także kompozycja zawierająca 0,15% 
Visconylu 6015, dla której temperatura krzepnięcia wynosiła -25°C. Zwiększe-
nie zawartości dodatku ponad tę ilość nie spowodował dalszego obniżania tem-
peratury krzepnięcia estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego. 

Następnie określono wpływ zawartości wytypowanych dodatków smarnych 
na właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe wytworzonych kompo-
zycji. Uzyskane rezultaty badań przedstawiono na rys. 2. 
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Rys. 2.  Właściwości przeciwzużyciowe kompozycji smarowych na podstawie biegów 60-mi-

nutowych pod stałym obciążeniem 392,4 N: a) FAME z dodatkami, b) siarkowany FAME 
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W warunkach smarowania przy stałym obciążeniu węzła tarcia, gdy procesy 
modyfikacji warstwy wierzchniej i jej zużywania znajdują się w równowadze, 
wzrost zawartości dodatku Acorox 880 w kompozycji powoduje poprawę wła-
ściwości przeciwzużyciowych kompozycji (rys. 2a). Podobne skutki powoduje 
zwiększanie zawartości dodatku Lubrizol 1095 (rys. 2a). Stężenie Hitec 312 ma 
wpływ na wartość wskaźnika zużycia (rys. 2a). Zmniejszenie średnicy skazy 
następuje po wprowadzeniu dodatku do estru metylowego wyższych kwasów 
tłuszczowych oleju rzepakowego. Efekty zużycia są niższe, im wyższe są stęże-
nia dodatku Hitec 312. Podobna zależność w odniesieniu do właściwości prze-
ciwzużyciowych występuje w przypadku modyfikacji chemicznej FAME za 
pomocą siarki. Wraz ze wzrostem ilości siarki obserwowano poprawę właściwo-
ści przeciwzużyciowych estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych 
oleju rzepakowego (rys. 2b). 

Wpływ ilości dodatków AW/EP i siarki wprowadzanej podczas modyfikacji 
FAME na ich właściwości przeciwzatarciowe zilustrowano na rys. 3.  
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Rys. 3. Wartość obciążenia zespawania: a) FAME z dodatkami, b) FAME poddane chemicznej 

modyfikacji siarką 
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Z wyników badań przedstawionych na rys. 3 widać znaczący wpływ zasto-
sowanych dodatków oraz chemicznej modyfikacji na zdolność przenoszenia 
wysokich obciążeń przez FAME. Najskuteczniejsze działanie wykazywał doda-
tek HITEC 312 (rys. 3a). Podczas przeprowadzonych badań stwierdzono  
4-krotny wzrost obciążenia zespawania dla węzła tribologicznego smarowanego 
kompozycją FAME+5% HITEC 312. Rezultaty przeprowadzonych badań wska-
zują więc na istotny udział tych dodatków w podwyższaniu właściwości prze-
ciwzatarciowych estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych oleju rze-
pakowego. Przeprowadzone badania tribologiczne siarkowanych estrów po-
twierdziły pozytywne działanie siarki na właściwości przeciwzatarciowe FAME. 
Podczas przeprowadzonych badań stwierdzono większą zdolność przenoszenia 
dużych obciążeń przez siarkowane FAME niż przez kompozycje z udziałem 
komercyjnych dodatków AW/EP. Szczegółowa analiza danych z testów obcią-
żeniowych, przedstawionych na rys. 3b wykazuje, że wzrost zawartości siarki 
sublimowanej w estrze metylowym wyższych kwasów tłuszczowych oleju rze-
pakowego skutkuje wzrostem wartości obciążenia zacierającego. Po przeprowa-
dzonych badaniach stwierdzono zespawanie kulek stalowych smarowanych 
FAME zawierającym 0,75% siarki sublimowanej przy obciążeniu 608 daN. 

Po badaniach przeciwzatarciowych dokonywano oceny wartości średnicy 
skazy na kulkach testowych. W celu porównania zdolności poszczególnych 
kompozycji do ochrony przeciwzużyciowej węzła tarcia w obszarze zacierania 
na rys. 4 przedstawiono zbiorcze zestawienie uśrednionych wartości d. 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że rodzaj i ilość 
zastosowanych dodatków smarnych w zróżnicowany sposób wpływa na zużycie 
w obszarze wysokich obciążeń, czego efektem jest różna wielkość średnicy skazy 
na kulkach testowych. Podczas prowadzonych badań stwierdzono, że przy naj-
wyższym obciążeniu nie powodującym zatarcia średnica skazy na kulkach testo-
wych smarowanych estrem metylowym wyższych kwasów tłuszczowych oleju 
rzepakowego wynosiła 2,56 mm. Dla poszczególnych kompozycji stwierdzono 
wartości d odpowiednio z zakresów: FAME i Acorox 880 – 2,26÷2,6  mm; FAME 
i Hitec 312 – 1,86÷2,3 mm, FAME i Lubrizol 1095 – 2,3÷2,56 mm. Z danych tych 
wynika, że spośród analizowanych kompozycji najwyższą zdolność przeciwdzia-
łania zużyciu w obszarze zacierania wykazywały kompozycje zawierające dodatek 
Hitec 312. Średnice skaz na kulkach testowych były średnio kilkanaście procent 
niższe niż odnotowane dla pozostałych kompozycji (rys. 4a). 

Istotną poprawę właściwości przeciwzużyciowych w obszarze zacierania uzy-
skuje się przez wprowadzenie siarki sublimowanej. Wprowadzone ilości znacznie 
zwiększają odporność na zużycie w warunkach wysokich obciążeń badanej bazy, 
jednak jej efektywność działania w tym kierunku jest różna. Najlepsze efekty prze-
ciwzużyciowe stwierdzono po wprowadzeniu 0,5% siarki do estru metylowego 
wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (rys. 4b). Zwiększenie zawar-
tości siarki do 0,75% lub zmniejszenie do 0,25% powoduje pogorszenie właściwo-
ści przeciwzużyciowych badanych kompozycji w obszarze zacierania.  
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Rys. 4.  Wartość średnicy skazy na kulkach testowych wyznaczona przy najwyższym obciążeniu 

nie powodującym zatarcia smarowanych: a) FAME z dodatkami, b) siarkowanym FAME 
 

Podsumowanie 

Podsumowując prace eksperymentalne można stwierdzić, że najlepsze efek-
ty poprawy właściwości niskotemperaturowych FAME powoduje wprowadzenie 
dodatku Hitec 5749 w ilości 0,25% m/m. Rezultaty badań tribologicznych wy-
kazały, iż wprowadzenie 5% Acorox 880 do estru metylowego wyższych kwa-
sów tłuszczowych oleju rzepakowego powoduje znaczną poprawę właściwości 
przeciwzużyciowych. W wyniku przeprowadzonych badań właściwości prze-
ciwzatarciowych stwierdzono, że największą zdolność przenoszenia wysokich 
obciążeń wykazywał siarkowany FAME, zawierający 0,75% siarki. Kompozycje 
smarowe z dodatkami AW/EP charakteryzowały się mniejszą skutecznością 
ochrony węzła tarcia w warunkach wysokich obciążeń niż siarkowane FAME. 
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Przeprowadzone badania wykazały więc, iż klasyczne dodatki stosowane do 
uszlachetniania olejów mineralnych przydatne są również do korygowania wła-
ściwości użytkowych cieczy obróbkowych na bazie FAME. Ponadto stwier-
dzono możliwość znacznej poprawy parametrów smarnościowych kompozycji 
poprzez chemiczną modyfikację estrów metylowych wyższych kwasów tłusz-
czowych oleju rzepakowego za pomocą siarki sublimowanej. 
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Summary 
 

The possibility of using vegetable-originated cutting fluid chemical modifi-
cation by means of commercial additives or sulfurization processes is evaluated. 
The influence of depressants on the low-temperature characteristics of rapeseed 
oil FAME and the lubricity of FAME containing selected AW/EP additives are 
investigated. The tribological characteristics of sulfurized FAME and FAME 
containing commercial lubricating additives were compared. Obtained results 
have shown that sulfurized FAME has better antiseizure properties than FAME 
containing AW/EP additives. Application of the classic viscosity additives en-
ables optimum rheological properties at low temperatures to be obtained. 



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 2-2008 72 

 


