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Streszczenie 

Problem smarności benzyn związany jest ze wzrostem popularności silni-
ków z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz zmniejszeniem zawartości siarki 
w tego rodzaju paliwach. Nowoczesne benzyny charakteryzują się niską smar-
nością, która może być zwiększona poprzez zastosowanie odpowiednich dodat-
ków. W pracy tej zbadano wpływ dodatków otrzymanych w wyniku syntez po-
chodnej bezwodnika kwasu bursztynowego i wybranych diamin na smarność 
benzyny handlowej Eurosuper 95, mierzoną za pomocą zmodyfikowanego teste-
ra tribologicznego o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości 
(HFRR). Po wprowadzeniu wybranych produktów reakcji do benzyny Eurosu-
per 95 w stężeniu 50 ppm zaobserwowano znaczną poprawę smarności, wyraża-
jącą się w zmniejszeniu średnicy śladu zużycia z 782 µm dla paliwa bazowego 
do wartości poniżej 450 µm, czemu towarzyszyło zmniejszenie współczynnika 
tarcia z µ = 0,503 do µ = 0,33–0,34.  

Wprowadzenie 

Wciąż zmieniające się normy i przepisy zmuszają producentów paliw do 
zmian w składzie chemicznym produktu, który ma trafić na rynek. Zmiany te 
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polegają głównie na zwiększeniu stopnia rafinacji przy jednoczesnym zachowa-
niu właściwości użytkowych paliwa.  

Zainteresowanie smarnością benzyny wynika z rozwoju konstrukcji silni-
ków, a w szczególności układów bezpośredniego wtrysku paliwa. Pompy w u-
kładzie bezpośredniego wtrysku benzyny, pracujące pod większym ciśnieniem 
są bardziej narażone na awarie [1]. Innym elementem układu narażonym na 
awarie są wtryskiwacze. Niedostateczne smarowanie elementów wtryskiwacza 
może prowadzić do zużycia ściernego końcówki iglicy, a to z kolei powoduje 
niewłaściwe rozpylenie paliwa [2].  

Zainteresowanie systemami bezpośredniego wtrysku benzyny wynika z fak-
tu mniejszego zużycia paliwa w tego rodzaju silnikach, a co za tym idzie 
zmniejszeniem emisji spalin do atmosfery. Pomimo większego skomplikowania 
tego systemu w odróżnieniu do systemu pośredniego wtrysku do kanału doloto-
wego, dalszy rozwój konstrukcji pozwoli na jeszcze większą redukcję spalania, 
a także polepszenie innych parametrów silnika [3].  

W dziedzinie paliw do silników z zapłonem iskrowym, ze względu na efek-
tywność działania katalizatorów i redukcję emisji toksycznych substancji po-
wstałych ze spalania benzyny, wprowadzono ograniczenia zawartości związków 
siarki oraz węglowodorów nienasyconych. Zmniejszenie ilości polarnych skład-
ników, będące skutkiem znacznego wzrostu rafinacji benzyny i wiążące się z o-
graniczeniem zawartości heteroorganicznych związków zawierających atomy 
siarki i azotu, a także związków aromatycznych oraz zmniejszenie temperatury 
końca destylacji, przyczyniło się do zmniejszenia smarności benzyny [4]. Naj-
skuteczniejszym sposobem na polepszenie właściwości smarnych benzyny jest 
wprowadzenie niewielkiej ilości dodatków smarnościowych, które opracowano 
pierwotnie dla olejów napędowych [6, 7]. W chwili obecnej w oficjalnych ofer-
tach firm produkujących substancje uszlachetniające do paliw nie występują 
produkty przedstawiane jako typowe dodatki przeciwzużyciowe przeznaczone 
specjalnie dla benzyn. 

Celem niniejszej pracy jest synteza dodatków na bazie pochodnej bezwod-
nika kwasu bursztynowego i wybranych diamin oraz zbadanie wpływu otrzyma-
nych dodatków na właściwości smarnościowe benzyn za pomocą zmodyfikowa-
nego testera o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR). 

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

1. Synteza dodatków 

Przeprowadzone zostały syntezy dodatków na bazie alkenylowej pochodnej 
bezwodnika kwasu bursztynowego oraz wybranych diamin. Tabela 1 przedsta-
wia zestawienie reagentów wraz ze stosunkiem stechiometrycznym, w jakim 
zostały one użyte do syntez. Reakcje pochodnej bezwodnika kwasu bursztyno-
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wego z poszczególnymi aminami prowadzono w kolbie okrągłodennej zaopa-
trzonej w mieszadło oraz chłodnicę zwrotną. Do kolby wprowadzano kolejno: 
około 5 g odpowiedniej aminy, bezwodnik kwasu dodecylobursztynowego 
w odpowiednim stosunku molowym, przedstawionym w tabeli 1 oraz toluen 
jako rozpuszczalnik w ilości około 100 ml. Zawartość kolby utrzymywano  
w temperaturze wrzenia toluenu (około 110oC) przez dwie godziny. Po zakoń-
czeniu reakcji, wykonywano widma w podczerwieni (IR) dla próbki mieszaniny 
poreakcyjnej w celu stwierdzenia, czy składniki wyjściowe uległy przereagowa-
niu przez porównanie intensywności pasm absorpcji charakterystycznych dla 
substratów reakcji oraz intensywności tych pasm w widmie otrzymanym dla 
mieszaniny poreakcyjnej. Dla alkenylowej pochodnej bezwodnika kwasu bursz-
tynowego najbardziej charakterystycznymi pasmami absorpcji był sygnał po-
chodzący od drgań rozciągających wiązania podwójnego węgiel–tlen w grupie 
karbonylowej, położony w zakresie liczb falowych 1790–1800 cm-1 oraz pasmo 
charakterystyczne dla drgań rozciągających wiązań C-O-C, występujące przy 
ok. 910 cm-1. Z kolei dla amin obserwowano zmiany w intensywności pasma 
pochodzącego od drgań rozciągających wiązań N-H w grupie aminowej (-NH2), 
położonego w zakresie od 3450 do 3200 cm-1. W przypadku wszystkich syntez, 
w widmach otrzymanych dla mieszaniny poreakcyjnej obserwowano całkowity 
zanik pasm charakterystycznych dla bezwodnika kwasu bursztynowego oraz 
znaczne zmniejszenie intensywności absorpcji pasm pochodzących od grupy  
 

 

Tabela 1. Zestawienie reagentów oraz ich stosunek stechiometryczny w przeprowadzonych 
syntezach 

 

Substrat 1 Substrat 2 
Stosunek 
molowy 

Nazwa 
dodatku 

2-Metylo-1,5-pentanodiamina 

1 : 1 Dodatek 1 

2,2'-(etylodioksy)bis-(etyloamina) 

1 : 1 Dodatek 2  

4,9-Dioksa-1,12-dodekanodiamina 

1 : 1 Dodatek 3  

4,9-Dioksa-1,12-dodekanodiamina 

1 : 2 Dodatek 4  

 
 
 

Bezwodnik kwasu 
dodecylo-bursztynowego 

4,7,10-Trioksa-1,3-tridekanodiamina 

1 : 1 Dodatek 5  
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aminowej. W miejsce pasma pochodzącego od grupy karbonylowej w bezwod-
niku (1800–1790 cm-1) pojawiało się pasmo charakterystyczne dla grupy karbo-
nylowej w amidach lub imidach (1700–1670 cm-1). Należy również zauważyć, 
że w widmach IR mieszanin poreakcyjnych nie obserwowano silnego pasma 
pochodzącego od drgań grupy karboksylowej, położonego w zakresie 3600– 
–2500 cm-1, co świadczyć może o niewielkiej ilości tych grup funkcyjnych  
w produkcie reakcji. Oprócz analizy w postaci widm IR nie badano składu mie-
szanin reakcyjnych.  

Jako dodatki do benzyny bazowej wykorzystane zostały otrzymane w wy-
niku syntez mieszaniny poreakcyjne w postaci przedmieszki w toluenie. Roz-
twory dodatku w benzynie o danym stężeniu procentowym przygotowywano na 
podstawie obliczenia stężenia produktów reakcji w przedmieszce w toluenie, 
gdzie przyjmowano jako masę dodatku całkowitą masę wprowadzonych substra-
tów, zakładając ich całkowite przereagowanie, zaś masa użytego w mieszaninie 
toluenu była znana. Użycie dodatku w przedmieszce w toluenie znacznie uła-
twia wprowadzenie dodatku do paliwa, w którym rozpuszczalność dodatku jest 
niska. Podobnie rzecz się dzieje podczas komponowania benzyn w rafinerii – 
pakiety dodatków do benzyn wprowadzane są do paliwa w postaci przedmieszki 
w reformacie. Z mieszanin reakcyjnych nie wydzielano poszczególnych produk-
tów reakcji ze względu na przewidywaną złożoność mieszanin oraz trudności 
w rozdziale substancji o podobnej charakterystyce fizycznej i chemicznej. Po-
nadto w wielu patentach dotyczących dodatków do benzyn, np. [8–11], autorzy 
tych opracowań jako dodatki do paliw opisują mieszaniny produktów reakcji 
substancji wyjściowych. 

2.  Badanie smarności benzyn na zmodyfikowanym testerze tribologicznym 
o ruchu posuwisto-zwrotnym (HFRR) 

Do oceny smarności benzyny Eurosuper 95, a także stopnia skuteczności 
dodatków otrzymanych w wyniku syntez, na jej poprawę użyty został zmodyfi-
kowany aparat HFRR, przystosowany do prowadzenia testów tribologicznych 
z użyciem produktu naftowego o wysokiej lotności, jakim jest benzyna. Zastoso-
wanie większego pojemnika na próbkę, dwuczęściowej pokrywy, oraz obniżenie 
temperatury pomiaru, pozwoliły na ograniczenie stopnia odparowania benzyny. 

Przed wykonaniem badania, elementy układu pomiarowego (kulkę i dysk 
testowy, uchwyt górny, pojemnik na próbkę oraz śruby mocujące dysk i kulkę) 
poddawano myciu w łaźni ultradźwiękowej. Mycie elementów było dwuetapo-
we, każdy z etapów trwał 15 minut, najpierw z zastosowaniem n-heptanu,  
a następnie acetonu. W chwili rozpoczęcia i zakończenia testu tribologicznego 
dokonywano pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w komorze testowej 
aparatu. Pomiaru zużycia dokonywano za pomocą mikroskopu metalograficzne-
go. Dla każdej próbki benzyny wykonano po trzy testy tribologiczne, wynikiem 
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końcowym dla każdej próbki jest średnia arytmetyczna z wyników przeprowa-
dzonych testów. Warunki prowadzenia testów tribologicznych przedstawione są 
w tabeli 2. 

Ocena smarności paliwa opiera się na pomiarze średnicy skazy zużycia 
powstałej na powierzchni kulki. Jako że wielkość skazy zużycia zależy również 
od względnej wilgotności i temperatury otoczenia, czynniki te bierze się pod 
uwagę przy przeliczeniu zmierzonej średnicy skazy zużycia na średnicę skory-
gowaną WS 1,4, według procedury podanej w normie PN-EN ISO 12156-
1:2001. WS 1,4 jest standardową miarą wyrażającą smarność paliwa. 

 
Tabela 2. Warunki badania smarności benzyny w aparacie HFRR 
 

Parametr Jednostka Wartość 
Objętość próbki ml 6±1 
Częstotliwość Hz 50±1 

Obciążenie g 200±1 
Czas testu min 75±0,1 

Temperatura badania oC 25 
Skok mm 1±0,02 

Wilgotność względna powietrza % 35–70 (w temp. 20oC) 
Materiał kulki – Stal, AISI 52100, 800 VPN 
Materiał dysku – Stal, AISI 52100, 800 VPN 

 3. Obiekty badań 

Jako benzynę bazową wykorzystano standardową handlową benzynę typu 
Eurosuper 95. W benzynie tej rozpuszczono Dodatki 1–5, otrzymane na drodze 
syntez substancji przedstawionych w tabeli 1. Przygotowano roztwory dodatków 
o stężeniu 50 ppm oraz 100 ppm w przeliczeniu na ilość produktu reakcji użyte-
go w przedmieszce w toluenie. Tabela 3 przedstawia podstawowe własności 
fizykochemiczne tego paliwa oraz wyniki testu HFRR przeprowadzonego dla 
benzyny Eurosuper 95. Badana benzyna zawierała etanol w ilości 4,6% (V/V) 
oraz eter etylowo-tert-butylowy w ilości 0,3% (V/V). 

 
Tabela 3. Charakterystyka benzyny Eurosuper 95 poddanej testowi tribologicznemu (HFRR) 
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Benzyna Eurosuper 95 charakteryzuje się niską smarnością, świadczy  
o tym wysoka wartość skorygowanej średnicy śladu zużycia (WS1,4 = 782±4).  
Znacznemu zużyciu towarzyszy wysoki współczynnik tarcia (wartość średnia 
µ = 0,503) oraz niska wartość filmu smarowego F = 11%. 

4.  Badanie wpływu otrzymanych dodatków na smarność benzyny  
Eurosuper 95 

Otrzymane pochodne diamin i bezwodnika kwasu bursztynowego (Dodatki 
1–5) wykorzystano jako dodatki do benzyny Eurosuper 95. Zbadano smarność 
roztworów tych dodatków w tej benzynie w stężeniach 50 i 100 ppm (mg/kg). 
Wyniki testów tribologicznych dla benzyny Eurosuper 95 oraz benzyny z dodat-
kami przedstawione są w tabeli 4. Rysunek 1 przedstawia wpływ badanych do-
datków w stężeniu 50 i 100 ppm na skorygowaną średnicę śladu zużycia. Wśród 
zbadanych dodatków do benzyn, trzy z nich (dodatek 2, 3 i 5) wykazały korzyst-
ny wpływ na właściwości tribologiczne paliwa już w stężeniu 50 ppm. Dodatek 
5 spowodował redukcję średnicy śladu zużycia do 562 µm z 782 µm zarejestro-
wanej dla bazowej benzyny. Skorygowana średnica śladu zużycia dla benzyny z 
50 ppm dodatku 2 wyniosła 586 µm, a dla dodatku 3, 606 µm. Dodatek 1 i doda-
tek 4 zastosowane w stężeniu 50 ppm nie spowodowały redukcji zużycia tribo-
logicznego. 

 
Tabela 4. Wyniki testów tribologicznych przeprowadzonych dla benzyny Eurosuper 95 oraz 

roztworów dodatków w tym paliwie 
 

WS1,4 [µm] Wsp. tarcia F [%] 
Badana 
próbka 

Stężenie 
dodatku Wartość 

średnia 
Odch. 

standard. 
Wartość 
średnia 

Odch. 
standard. 

Wartość 
średnia 

Odch. 
standard. 

Benzyna ES 
95 

0 782 4 0,509 0,033 11 3 

50 812 6 0,480 0,000 12 2 ES 95 + 
dodatek 1 

100 569 20 0,397 0,005 42 9 

50 586 40 0,401 0,011 15 1 ES 95 + 
dodatek 2 

100 432 25 0,340 0,018 51 15 

50 606 41 0,385 0,016 23 5 ES 95 + 
dodatek 3 

100 498 8 0,350 0,013 33 1 

50 796 14 0,514 0,011 12 4 ES 95 + 
dodatek 4 

100 588 1 0,381 0,004 47 18 

50 562 21 0,412 0,018 18 6 ES 95 + 
dodatek 5 

100 421 9 0,333 0,013 45 15 
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Rys. 1. Wpływ dodatków na smarność benzyny wyrażoną jako skorygowana średnica śladu 

zużycia kulki (WS 1,4) w teście na aparacie HFRR 

 
Lepsze wyniki zaobserwowano dla wszystkich dodatków w stężeniu 

100 ppm. W stężeniu tym dodatki 2 i 5 spowodowały redukcję średnicy śladu 
zużycia tribologicznego odpowiednio do 432 i 421 µm. Także dodatki 1 i 4, 
które w niższym stężeniu nie wpływały korzystnie na smarność benzyny, w stę-
żeniu 100 ppm obniżyły średnicę śladu zużycia odpowiednio do 569 i 588 µm. 
Redukcji zużycia tribologicznego towarzyszył znaczny spadek średniego współ-
czynnika tarcia rejestrowanego w czasie testu oraz wzrost grubości filmu sma-
rowego. Średni współczynnik tarcia dla benzyny bez dodatku wynosił 0,509, 
podczas gdy dodatek 5 w stężeniu 100 ppm powodował jego redukcję do warto-
ści 0,333 a dodatek 2 do 0,340. Najwyższe wartości grubości filmu smarowego 
zarejestrowano dla dodatków 2, 4 i 5 w stężeniu 100 ppm (odpowiednio 51,47 
i 45%), co wskazuje na znaczną zdolność badanych substancji do tworzenia 
warstwy granicznej w styku tarciowym. Benzyna Eurosuper 95 tworzy warstwę 
graniczną o znacznie mniejszej spójności (F = 11%).  

Spośród dwóch dodatków, które otrzymano z wykorzystaniem tej samej 
aminy (4,9-dioksa-1,12-dodekanodiamina), zastosowanej w stosunku molowym 
1:1 i 1:2 w odniesieniu do bezwodnika kwasu bursztynowego (odpowiednio 
dodatki 3 i 4), lepsze właściwości przeciwzużyciowe wykazał dodatek 3. Efekt 
ten może być związany z nieprzereagowaniem części grup karboksylowych po-
wstałych w wyniku otwarcia pierścieniowego układu bezwodnika w trakcie jego 
reakcji z aminą, zastosowaną w przypadku dodatku 3 w niższym stosunku mo-
lowym. Obecność większej liczby wolnych grup karboksylowych w dodatku 
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prowadzić może do zwiększenia jego skuteczności jako substancji o działaniu 
przeciwzużyciowym. 

Wnioski 

Celem pracy było otrzymanie produktów reakcji wybranych diamin oraz 
alkenylowej pochodnej bezwodnika kwasu bursztynowego, jak również przeba-
danie wpływu uzyskanych w ten sposób substancji na smarność typowej benzy-
ny silnikowej Eurosuper 95 (ES 95) za pomocą zmodyfikowanego testera tribo-
logicznego o ruchu posuwisto-zwrotnym wysokiej częstotliwości (HFRR). 

Badana benzyna ES 95 charakteryzowała się niską smarnością, skorygowa-
na średnica śladu zużycia w teście na aparacie HFRR wyniosła 782±4 µm, przy 
wysokim średnim współczynniku tarcia (µ = 0,509), co związane jest przede 
wszystkim ze znacznie obniżoną zawartością siarki w paliwie, wynoszącą wg 
danych producenta mniej niż 10 ppm.  

Spośród produktów syntez dodatki otrzymane w wyniku reakcji pochodnej 
bezwodnika kwasu bursztynowego i 2,2'-(etylodioksy)bis-(etyloaminy), 4,9- 
-dioksa-1,12-dodekanodiaminy i 4,7,10-trioksa-1,3-tridekanodiaminy, zastoso-
wane w stężeniu 100 ppm spowodowały znaczną redukcję średnicy śladu zuży-
cia, do odpowiednio 432, 498 i 421 µm, przyczyniając się jednocześnie do obni-
żenia współczynnika tarcia i zwiększenia grubości filmu smarowego. Należy 
zauważyć, że dodatki 3 i 5 pozwoliły na redukcję wielkości zużycia tribologicz-
nego do poziomu akceptowalnego dla olejów napędowych (maksymalna średni-
ca śladu zużycia WS 1,4 = 460 µm, wg PN-EN 590:2009). Należy przy tym 
podkreślić, że elementy aparatury wtryskowej w układzie zasilania silnika  
z bezpośrednim wtryskiem benzyny generują mniejsze ciśnienie paliwa niż ele-
menty aparatury wtryskowej w układzie zasilania silnika wysokoprężnego,  
a więc pracują w mniej wymagających warunkach. Przykładowo w układach 
zasilania typu CGI i HPI ciśnienie benzyny wynosi 20 MPa [12, 13], podczas 
gdy w najnowocześniejszych układach zasilania silnika wysokoprężnego ciśnie-
nie oleju napędowego osiąga wartość ponad 200 MPa. Można zatem przyjąć 
bezpieczne założenie, że benzyna spełniająca normy smarności określone dla 
oleju napędowego będzie również odpowiednio smarowała elementy aparatury 
wtryskowej w silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny.  

 Wyniki otrzymane w tej pracy pozwalają stwierdzić, że produkty reakcji 
bezwodnika kwasu bursztynowego oraz amin, zawierające głównie amidy i/lub 
imidy są substancjami mogącymi skutecznie poprawiać smarność niskosiarko-
wych benzyn silnikowych. 
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Products of reactions of selected diamines and alkenyl derivative  
of succinic acid anhydride as lubricity additives for low-sulphur gasolines 
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Summary 

The problem of gasoline lubricity is related to the rise in popularity of 
gasoline direct injection engines and the decrease of sulphur content in these 
fuels. Modern gasoline types have low lubricity that can be improved by the use 
of adequate additives. In this work, the influence of additives obtained during 
syntheses of alkenyl derivative of succinic acid anhydride and selected diamines 
on Eurosuper 95 gasoline lubricity was studied. A modified, high-frequency 
reciprocating rig apparatus was used for tribological tests. Introduction of 
selected synthesis products into Eurosuper 95 gasoline in 50 ppm concentration 
resulted in significant lubricity improvement, expressed by the reduction of 
wear scar diameter from 782 µm for base fuel to the values below 450 µm and 
reduction of friction coefficient from µ = 0.503 to µ = 0.33–0.34. 




