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Streszczenie  

Przedstawione rezultaty badań są częścią programu badawczego, w którym 
dokonano optymalizacji składu kompozycji oleju napędowego z dodatkami 

                                                 
*  Politechnika Radomska, Katedra Chemii, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom, tel./fax. 

(048)361-75-89, rektorb@pr.radom.pl 
**   Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, tel. 

(022)510-02-00, instytut@ipieo.pl 



 T R I B O L O G I A                               4-2009 190 

estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – Fatty Acid Methyl 
Esters) otrzymanych z olejów roślinnych, które znalazłyby zastosowanie 
jako ekologiczne paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (diesla). 
Jako potencjalne dodatki modyfikujące właściwości smarne oleju napędo-
wego zaproponowano roztwory mieszanin FAME. Dla wytypowanych 
kompozycji biopaliw wykonano badania tribologiczne, z wykorzystaniem 
aparatu realizującego ruch posuwisto-zwrotny kulki po płaszczyźnie z wy-
soką częstotliwością (HFRR – High Frequency Reciprocating Ring – Ball-
on-Flat). Badania prowadzone były dla: skojarzenia materiałowego stal– 
–stal i styku skoncentrowanego. Właściwości tribologiczne określono 
przez: opory ruchu, zużycie i stopień pokrycia filmem smarnym. Celem 
przeprowadzonych badań było podjęcie próby otrzymania korelacji między 
mierzonymi wielkościami charakteryzującymi tarcie a udziałem procento-
wym biododatków w oleju napędowym. Wykazano, że już przy 10% udziale 
dodatku mieszaniny FAME z oleju rzepakowego z FAME z oleju słoneczni-
kowego w stosunku 1:1 w oleju napędowym, współczynnik tarcia maleje 
o ok. 30%, a zużycie zmniejsza się prawie dwukrotnie względem oleju napę-
dowego, co może być wynikiem wzrostu trwałości filmu smarnego. 

WPROWADZENIE 

Oleje napędowe (ON) stanowią podstawowy nośnik energii stosowany do 
napędu silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Najważniejszymi 
cechami oleju napędowego są: pompowalność, filtrowalność, niska koro-
zyjność, stabilność chemiczna i zdolność do samozapłonu, charakteryzo-
wana przez liczbę cetanową. Na jakość paliw wpływa znacząco ich po-
ziom smarności. Składnikami oleju napędowego zwiększającymi smar-
ność są cięższe węglowodory i związki siarki. Dodatki te mogą nieko-
rzystnie wpływać na materiały konstrukcyjne układów paliwowych i ole-
jowych. Stwierdzono szkodliwy wpływ siarki na stabilność termiczną 
i termooksydacyjną oraz skłonność do wywoływania korozji metali. Po-
nadto produkty spalania paliw, bogate w tlenki SO2 i SO3 zanieczyszcza-
ją środowisko naturalne (kwaśne deszcze). Z kolei redukcja zawartości 
siarki w produktach naftowych, do poziomu poniżej 50 mg/kg, spowo-
dowana wymogami ekologicznymi, doprowadziła do obniżenia właści-
wości smarnych olejów napędowych [L. 1–4]. 

Konsekwencją opisanych zmian stała się konieczność wprowadzenia 
do konwencjonalnych paliw nowych, nietoksycznych, ekologicznie bez-
piecznych dodatków smarnościowych. Podane kryteria spełniają dodatki 
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oparte na surowcach ze źródeł odnawialnych, a w szczególności estry me-
tylowe kwasów tłuszczowych otrzymywane z olejów roślinnych. Na rynku 
europejskim i światowym estry metylowe występują jako dodatki do oleju 
napędowego lub w postaci czystej jako tzw. biodiesel (100% estrów mety-
lowych). Biodiesel ma wiele zalet w zestawieniu z konwencjonalnym ole-
jem napędowym. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: biodegra-
dowalność, brak obecności szkodliwych pierwiastków i związków aroma-
tycznych [L. 1–5]. Wyższa liczba cetanowa biodiesela poprawia osiągi 
silnika, natomiast dzięki wyższej temperaturze zapłonu zapewnione jest 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas magazynowania [L. 4–11]. 

 Liczne dane literaturowe dotyczące wykorzystania estrów metylo-
wych jako biokomponentów budzą wciąż wątpliwości i zastrzeżenia, 
głównie wśród producentów samochodów oraz użytkowników. Pomimo 
prowadzonych prac z tego zakresu istnieje potrzeba dalszych systema-
tycznych badań potwierdzających możliwość stosowania tego rodzaju 
paliw alternatywnych. Podjęta problematyka ma charakter aplikacyjny 
i dotyczy optymalizacji składu kompozycji biopaliw ze względu na wła-
ściwości tribologiczne [L. 6, 7]. 

MATERIAŁ  I  METODY 

Estry metylowe kwasów tłuszczowych otrzymano metodą transestryfika-
cji olejów: rzepakowego, sojowego, słonecznikowego, rycynowego, lnia-
nego w obecności katalizatora alkalicznego w firmie „TECHNO-ORG” 
Wrocław. Podstawowe właściwości i skład produktu podany został przez 
tę firmę [L. 12]. Przedmiotem badań był olej napędowy (przejściowy bez 
dodatków, produkcji PKN Orlen) oraz roztwory:  
•  10 i 30% wag. FAME z oleju rzepakowego w oleju napędowym, 
•  10 i 30% wag. mieszanin FAME z oleju rzepakowego i jednego 

z czterech FAME otrzymanych z oleju: sojowego, słonecznikowego, ry-
cynowego i lnianego, w stosunku wagowym 1:1 w oleju napędowym. 

•  „czystych” mieszanin FAME otrzymanych z oleju rzepakowego i jed-
nego z czterech FAME otrzymanych z oleju: sojowego, słoneczniko-
wego, rycynowego i lnianego, w stosunku wagowym 1:1. 
Dla porównania uzyskanych rezultatów do badań wykorzystano rów-

nież „czyste” estry metylowe z oleju rzepakowego, zgodnie z metodyką 
przedstawioną w literaturze [L. 1] . 

Badania prowadzono w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 
w Warszawie, z użyciem testera tribologicznego, realizującego ruch po-
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suwisto-zwrotny (HFRR) zgodnie z PN-EN ISO 1256-1. Metoda HFRR 
pozwala, przy małej objętości badanego paliwa, na obserwację procesu 
powstawania filmu smarnego w obszarze smarowania granicznego oraz 
umożliwia ocenę zużycia adhezyjnego i frettingowego, również w wa-
runkach małej prędkości poślizgu. W warunkach małych wartości pręd-
kości ogranicza się wpływ ciepła generowanego podczas tarcia oraz 
wpływ lepkości na warunki pomiaru [L. 1] .  

Badania prowadzono w następujących warunkach: częstotliwość 
drgań 50 Hz, obciążenie 2 N, długość skoku 1 mm, temperatura paliwa 
60°C, czas testu 75 min. 

Współczynnik tarcia µ pomiędzy próbkami wyznaczono, korzystając 
ze wzoru: 

P

F=µ , 
 

gdzie F – jest siłą tarcia, a P obciążeniem wyrażonym w N. 
 

Średnicę skazy WS 1,4 wyznaczono na podstawie pomiaru średnicy 
śladu zużycia powstałego na kulce testowej. Następnie wielkość tę sko-
rygowano do normalnego ciśnienia pary wodnej równego 1,4 kPa   
[L. 1–5, 7].  

Miarą stopnia pokrycia trących powierzchni filmem smarnym jest re-
zystancja kontaktu elementów par ciernych. Tworzeniu filmu smarnego 
oddzielającego elementy trące odpowiadają duże wartości rezystancji, 
a dla bezpośredniego kontaktu metalicznego rezystancja jest równa zeru. 
W czasie trwania testu liczba przerwań filmu smarnego jest rejestrowana 
elektronicznie i wyrażana procentowo [L. 1] . 

WŁA ŚCIWO ŚCI  TRIBOLOGICZNE 

Dokonano oceny właściwości tribologicznych kompozycji oleju napędo-
wego z udziałem mieszaniny estrów metylowych kwasów tłuszczowych. 
Za najważniejsze uważano uzyskanie na drodze eksperymentalnej korela-
cji między mierzonymi wielkościami charakteryzującymi tarcie a udzia-
łem mieszanin estrów otrzymywanych z dwóch różnych olejów roślin-
nych, a także stężeniem tej mieszaniny w oleju napędowym. 

Do tego celu wykorzystano tester tribologiczny, w którym realizowa-
ny jest ruch posuwisto-zwrotny kulki po płaszczyźnie z wysoką często-
tliwością (HFRR – High Frequency Reciprocating Ring – Ball-on-Flat). 
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Badania prowadzone były dla skojarzenia materiałowego stal–stal i styku 
skoncentrowanego. Właściwości tribologiczne określono przez: opory 
ruchu, zużycie, którego miarą jest współczynnik tarcia i średnica skazy 
kulki WS1,4 oraz przez stopień pokrycia powierzchni trących filmem 
smarnym. Rezultaty badań przedstawiono na Rysunkach 1–3.  

 
 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0 10 30 100

Stężenie [% wag.]

W
sp

ól
cz

yn
ni

k 
ta

rc
ia

Olej napędowy
FAME z oleju rzepakowego
FAME z oleju rzepakowego/sojowego (1:1) w oleju napędowym
FAME z oleju rzepakowego/słonecznikowego (1:1) w oleju napędowym
FAME z oleju rzepakowego/rycynowego (1:1) w oleju napędowym
FAME z oleju rzepakowego/lnianego (1:1) w oleju napędowym

 
Rys. 1.  Zależność współczynnika tarcia od stężenia i rodzaju mieszaniny dwóch 

estrów metylowych w stosunku 1:1 w oleju napędowym  
Fig. 1.  Dependence of friction coefficient on concentration and kind of mixtures of 

fatty acid methyl esters in fuel oil, weight ratio: 1:1  
 

Wykazano, że mieszaniny powodują obniżenie współczynnika tarcia 
(µ) o ok. 30% względem oleju napędowego. Współczynnik tarcia nie 
zależy praktycznie od stężenia i dla mieszanin utrzymuje się na poziomie 
wartości ok. 0,14.  

Zależność stopnia pokrycia powierzchni trących filmem smarnym od 
rodzaju i stężenia mieszanin estrów metylowych kwasów tłuszczowych 
przedstawiono na Rysunku 2. 

Zmniejszenie oporów ruchu dobrze koresponduje z wynikami pomia-
ru stężenia filmu olejowego. Dla oleju napędowego jego wartość wynosi 
86%. Dla paliw zawierających biododatki zaobserwowano wzrost stopnia 
pokrycia filmem smarnym, nawet do 98%. Wyniki te świadczą o zdolno-
ści tworzenia się trwałych warstw granicznych na powierzchniach trą-
cych. Zależność skorygowanej średnicy śladu zużycia (WS1,4) od stęże-
nia i rodzaju mieszaniny przedstawiono na Rysunku 3. 
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Rys. 2.  Zależność stopnia pokrycia powierzchni trących filmem smarnym od stę-
żenia i rodzaju mieszaniny dwóch estrów metylowych w stosunku 1:1 
w oleju napędowym  

Fig. 2.  Dependence of lubricant film concentration on concentration and kind of mix-
tures of fatty acid methyl esters in fuel oil, weight ratio: 1:1  
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Rys. 3.  Zależność skorygowanej średnicy śladu zużycia (WS 1,4) od stężenia i rodza-

ju mieszaniny dwóch estrów metylowych w stosunku 1:1 w oleju napędowym  
Fig. 3.  Dependence of corrected wear scar diameter (WS 1.4) on concentration and 

kind of mixtures of fatty acid methyl esters in fuel oil, weight ratio: 1:1  
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Stwierdzono znaczący wpływ dodatku mieszanin na efektywne 
zmniejszenie średnicy skazy. Dla mieszanin „czystych” estrów metylo-
wych, jak i ich roztworów obserwuje się spadek wartości o ok. 30% 
względem oleju napędowego. Zaobserwowano, że większy wpływ na 
zmniejszenie zużycia ma rodzaj mieszaniny niż jej stężenie w ON. Naj-
niższe wartości średnicy śladu zużycia (WS1,4) mieszczące się w prze-
dziale od 191 do 207 µm, uzyskano dla mieszanin dwóch FAME z oleju 
rzepakowego i słonecznikowego w oleju napędowym.  

PODSUMOWANIE  

Celem prowadzonych badań było wskazanie, że mieszaniny estrów mety-
lowych kwasów tłuszczowych jako dodatki do oleju napędowego ko-
rzystnie modyfikują jego właściwości smarne. Jako miarę smarności 
przyjęto zmiany oporów ruchu i zużycie zmierzone przy stałym obciąże-
niu 2 N. Stwierdzono obniżenie wartości współczynnika tarcia i średnicy 
skazy (WS1,4) o ok. 30% względem bazy (ON). Należy nadmienić, że 
dla oleju napędowego, jak i jego roztworów skorygowana średnica skazy 
jest zdecydowanie mniejsza niż określają to wymogi Światowej Karty 
Paliw (WS1,4 = 400 µm). Okazuje się, że bardziej znaczący wpływ na 
zużycie ma skład zastosowanej mieszaniny niż jej stężenie w oleju napę-
dowym. Wśród wytypowanych kompozycji biopaliw najkorzystniejsze 
rezultaty uzyskano dla mieszaniny FAME z oleju rzepakowego i słonecz-
nikowego w stosunku 1:1 w oleju napędowym. Stwierdzono, że procen-
towy udział filmu smarnego w pokryciu powierzchni, w warunkach tarcia 
jest wyższy dla kompozycji zawierających biododatki niż dla oleju napę-
dowego i kształtuje się w zakresie 87–98%.  

Na podstawie uzyskanych wyników można twierdzić, że dla obciąże-
nia 2 N zastosowanie mieszanin estrów jest równie skuteczne jak „czys-
tych” estrów. Potwierdzeniem tej tezy są rezultaty badań tribologicznych 
prowadzonych wg omawianej metodyki dla roztworów „czystych” estrów 
metylowych [L. 1] . Ma to znaczenie praktyczne, ponieważ testy HFRR są 
jednym z ważniejszych normatywnych testów określających właściwości 
smarne paliw.  

 
Praca jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – Pro-

jekt Badawczy nr 3T08A 071 28. 
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Summary 

The results presented are a part of the research program aimed at 
the optimisation of diesel fuel containing fatty acid methyl esters 
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(FAME) derived from vegetable oils. The esters could be applied as 
an ecological fuel for diesel engines. FAME solutions were proposed 
as additives modifying the lubricity of diesel fuel. For the bio-diesels 
selected, tribological tests using high frequency reciprocating ring 
ball-on-flat apparatus were performed. The tests were carried out 
for steel-steel and concentrated contact. The tribological properties 
are described as motion resistance and the level of coverage by the 
lubricating film. The purpose of the research was to determine the 
correlation between the friction characteristics measured and the 
content of bio-additives in diesel fuel. It was proved that, at 10% 
content of the mixtures, the friction coefficient was reduced by 20% 
and wear was reduced 2-fold, as compared to diesel oil. This can be a 
result of an increase of the durability of the lubricating film. 
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