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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu biododatków, otrzyma-
nych z odpadów porafinacyjnych oleju rzepakowego, na właściwości 
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przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe środków smarowych, skompo-
nowanych na bazie estrowego oleju syntetycznego (Priolube). Właściwo-
ści smarne zostały ocenione na podstawie obciążenia zacierającego Pt. 
oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Stwierdzono, że najlepszymi 
właściwościami smarnymi charakteryzowały się kompozycje zawierające 
dodatek otrzymany ze szlamów pohydratacyjnych, najgorszymi – kompo-
zycje zawierające dodatek otrzymany z technicznych kwasów porafina-
cyjnych.  

WPROWADZENIE 

Wzrost gospodarczy na świecie wiąże się z rosnącą ilością odpadów, 
konsekwencją czego są straty materiałowe i energetyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i niekorzystny wpływ na zdrowie i jakość życia społe-
czeństwa. To powoduje, że istotną jest kwestia zmniejszenia ilości  
i toksyczności wytwarzanych odpadów, wyraźnie podkreślona i trakto-
wana priorytetowo zarówno w ustawodawstwie polskim, Unii Europej-
skiej i na świecie [L. 1, 2]. 

Rosnące w świecie wymagania techniczne i ekologiczne w odniesie-
niu do środków smarowych powodują poszukiwania nowych rozwiązań 
materiałowych. Jedną z możliwości jest zastąpienie konwencjonalnych 
dodatków smarnych dodatkami nowoczesnymi, nietoksycznymi, charak-
teryzującymi się brakiem lub znikomą szkodliwością dla środowiska na-
turalnego. Źródłem tego typu dodatków mogą być odpady powstające 
podczas rafinacji olejów naturalnych [L. 3]. Występujące w surowych 
olejach roślinnych substancje uboczne, usuwane podczas rafinacji, zawie-
rają m.in. wolne kwasy tłuszczowe, fosfolipidy, jedno- i dwuglicerydy, 
prowitaminy, alkohole, woski, tokoferole i sterole. Z literatury wiadomo, 
że pożądanymi składnikami substancji smarowej w warunkach tarcia gra-
nicznego są: kwasy i alkohole tłuszczowe, estry, a więc związki występują-
ce w odpadach porafinacyjnych olejów roślinnych. Wyizolowanie tych 
substancji z odpadów stwarza możliwość zastąpienia nimi klasycznych 
dodatków uszlachetniających w ekologicznych środkach smarowych, 
w szczególności opartych na biodegradowalnych bazach olejowych [L. 4]. 

Celem pracy było zbadanie wpływu biododatków otrzymanych 
w wyniku obróbki odpadów pochodzących z rafinacji oleju roślinnego na 
właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe środków smarowych 
skomponowanych na bazie syntetycznego oleju estrowego (Priolube). 
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METODYKA  BADAŃ  I  OBIEKTY  BADAŃ 

Obiektami badań były kompozycje smarowe na bazie syntetycznego oleju 
estrowego (Priolube), w których jako dodatki zastosowano produkty 
otrzymane w wyniku oczyszczania odpadów po rafinacji oleju rzepako-
wego. Zbadano przydatność trzech rodzajów odpadów porafinacyjnych 
oleju rzepakowego (szlamów pohydratacyjnych, technicznych kwasów 
tłuszczowych oraz tłuszczu kanałowego) do otrzymywania ekologicznych 
dodatków uszlachetniających [L. 5]. 

Ze szlamów pohydratacyjnych (uboczny produkt hydratacji oleju su-
rowego), w wyniku ekstrakcji mieszaniną benzyny ekstrakcyjnej i aceto-
nu, po oddestylowaniu rozpuszczalników, otrzymano produkt oznaczony 
jako PL [L. 5, 6]. 

Z technicznych kwasów porafinacyjnych (produkt kwaśnej hydrolizy 
sopstoków) w wyniku ich fizyczno-chemicznego oczyszczania otrzymano 
produkt oznaczony jako KK. 

Kolejny produkt, oznaczony jako TK, otrzymano z tłuszczu kanało-
wego (odpady mechaniczne i biologiczne kumulujące się w ściekach za-
kładów przemysłu tłuszczowego) w wyniku mieszania z wodą amonia-
kalną i napowietrzania (15 dm3/godz.) [L. 5, 6].  

Z produktów uzyskanych z odpadów porafinacyjnych oleju rzepako-
wego sporządzono kompozycje smarowe na bazie estrowego oleju synte-
tycznego. Wykonano dwuskładnikowe kompozycje smarowe, które za-
wierały 0,5, 2, 5% otrzymanych dodatków w syntetycznym oleju estro-
wym (Priolube) [L. 6]. 

W Tabeli 1 przedstawiono charakterystykę omawianych odpadów 
i ich obróbkę fizykochemiczną. 

Właściwości tribologiczne oceniono na podstawie obciążenia zacie-
rającego Pt, stosowanego jako miara nośności filmu smarowego oraz gra-
nicznego obciążenia zużycia Goz jako miary właściwości smarnych 
w warunkach tarcia granicznego. Ocena właściwości smarnych została 
przeprowadzona za pomocą aparatu czterokulowego T-02 [L. 5, 6]. Ele-
mentami testowymi były kulki ze stali łożyskowej ŁH 15 o średnicy 
ok. 12,7 mm, chropowatości powierzchni Ra = 0,32 µm i twardości 60– 
–65 HRC [L. 7, 8]. 

Zużycie kulki (średnicę śladu) mierzono za pomocą mikroskopu. 
Wielkość zużycia mierzono równolegle i prostopadle do śladów tarcia. 
Za średnicę śladu przyjmowano średnią arytmetyczną wyników z trzech 
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kulek z każdego biegu. Pomiarów średnicy śladów dokonywano za po-
mocą mikroskopu optycznego Nikon MM-40 (prod. japońskiej). Obrazy 
zarejestrowane podczas pomiaru średnicy śladu zużycia posłużyły do 
oceny mikrostruktury powierzchni tarcia. Wskaźnik Pt wyznaczono we-
dług normy PN-76/C-04147. Wynikiem oznaczenia była średnia arytme-
tyczna rezultatów co najmniej trzech oznaczeń, nieróżniących się więcej 
niż o 10% [L. 9, 10]. 

 
 
Tabela 1.  Charakterystyka odpadów i ich obróbki fizykochemicznej 
Table 1.  Description of the wastes and their physic-chemical processing 
 

Rodzaj  
i charakterystyka odpadu 

Sposób obróbki 
fizykochemicznej 

Symbol 

szlamy pohydratacyjne 
zawierające ok. 12% oleju, 33% 

fosfolipidów, 55% wody 

ekstrakcja mieszaniną benzyna 
ekstrakcyjna-aceton  

(+1% wody) 
PL 

techniczne kwasy porafinacyjne, 
składające się z mydeł 

(9.2÷13.3%), oleju wyjściowego 
(17.1÷36.4%), wody (43÷72%), 

barwników 

odwirowanie i sączenie pod 
obniżonym ciśnieniem 

KK 

tłuszcz kanałowy – ze ścieków 
Zakładów Tłuszczowych, charak-

teryzujący się ciemną barwą, 
wysoką liczbą kwasową (39,4), 
wysoką liczbą jodową (LJ 129) 

oraz dużą zawartością zanieczysz-
czeń stałych (ok. 40%, m.in. kata-

lizatory, ziemia bieląca). 

oddziaływanie amoniaku  
i powietrza w temp. pokojowej 

TK 

 

WYNIKI  BADAŃ  I  ICH  ANALIZA 

Badanie właściwości przeciwzużyciowych 

Właściwości przeciwzużyciowe otrzymanych kompozycji smarowych 
zawierających odpowiednie dodatki zostały ocenione na podstawie war-
tości granicznego obciążenia zużycia. Na Rys. 1 przedstawiono zależno-
ści granicznego obciążenia zużycia od stężenia dodatku otrzymanego ze 
szlamów pohydratacyjnych (PL) w estrowym oleju Priolube. 
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Rys. 1. Zależność Goz (graniczne obciążenie zużycia) kompozycji smarowej na bazie 

estrowego oleju Priolube od stężenia dodatku otrzymanego ze szlamów po-
hydratacyjnych (PL) 

Fig. 1.  Dependence of limiting load of wear (Goz) of lubricants on base of ester oil 
Priolube of after-hydration slim (PL) 

 
Jak wynika z przedstawionych danych, wprowadzenie do oleju es-

trowego 0,5% dodatku PL nie wpływa na właściwości przeciwzużyciowe 
oleju bazowego. Dopiero wprowadzanie większych ilości dodatku powo-
duje redukcję zużycia, tym większą, im większa jest jego zawartość 
w kompozycji smarowej. 

W przypadku dodatku otrzymanego z technicznych kwasów tłusz-
czowych wprowadzenie go do bazy olejowej powoduje poprawę właści-
wości smarnych modelowej kompozycji (Rys. 2).  
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Rys. 2. Zależność Goz  (graniczne obciążenie zużycia) kompozycji smarowej na 

bazie estrowego oleju Priolube od zawartości dodatku otrzymanego z kwa-
sów porafinacyjnych (KK) 

Fig. 2.  Dependence of limiting load of wear (Goz) of lubricants on base of ester oil 
Priolube of after-refining acids (KK) 
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Z danych przedstawionych na Rys. 2 wynika, że 0,5 i 2% zawartość 
KK w oleju Priolube powoduje ok. 20% redukcję zużycia (z 422 N/mm2 
dla oleju Priolube do 513,6 N/mm2 dla kompozycji smarowej). Dalsze 
zwiększenie zawartości produktu DE2 nie zmienia wielkości Goz kompo-
zycji olejowej.  

Podobnie zachowuje się dodatek (TK) otrzymany z tłuszczu kanało-
wego (Rys. 3).  

 
 

 

42
2

49
7,

7

49
7,

7

48
2,

5

0

100

200

300

400

500

G
o

z [
N

/m
m2 ]

P-lube P -lube+0,5%TK P-lube+2%TK Plube+5%TK

 
 

Rys. 3. Zależność Goz (graniczne obciążenie zużycia) kompozycji smarowej na ba-
zie estrowego oleju Priolube od zawartości dodatku otrzymanego z tłusz-
czu kanałowego (TK) 

Fig. 3.  Dependence of limiting load of wear (Goz) of lubricants on base of ester oil 
Priolube of canal fats (TK) 

 
 
Analogicznie jak w przypadku KK, 0,5% i 2% stężenie TK w kom-

pozycji powoduje blisko 20% wzrost wartości granicznego obciążenia 
zużycia. Dalsze zwiększenie stężenia TK w kompozycji smarowej powo-
duje nieznaczny spadek wartości Goz. 

Zbadano także mikrostrukturę roboczych powierzchni tarcia za po-
mocą mikroskopii optycznej. Uzyskane obrazy powierzchni kulek sma-
rowanych podczas tarcia olejem bazowym Priolube oraz jego dwuskład-
nikowymi kompozycjami z dodatkiem PL oraz KK przedstawiono na 
Rys. 4.  
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 a)                 b)                    c) 
 

         
 

Rys. 4.  Obrazy powierzchni kulek smarowanych podczas testów: a) olejem Prio-
lube, b) Priolube+PL, c) Priolube+KK  

Fig. 4.  Images of balls surface lubricated during friction tests with: a) Priolube oil, 
b) Priolube+PL, c) Priolube+KK 

 
Z obrazów na Rys. 4 wynika, że w przedstawionych przypadkach 

dominuje zużycie ścierne, w którym ubytek materiału związany jest z ry-
sowaniem i bruzdowaniem. W przypadku kulki smarowanej olejem Prio-
lube widoczne miejscowe uszkodzenia powierzchni może świadczyć tak-
że o tym, że mamy do czynienia ze zużyciem adhezyjnym. Zastosowanie 
dodatków uszlachetniających do oleju Priolube skutkuje wyeliminowa-
niem szczepień adhezyjnych oraz zmniejszeniem zużycia – ślady na kul-
kach smarownych kompozycjami olejowymi są znacznie mniejsze. 

Podsumowując, najbardziej efektywnym dodatkiem przeciwzuży-
ciowym okazał się produkt PL (otrzymany ze szlamów pohydratacyj-
nych). Wprowadzenie tego produktu do syntetycznego oleju estrowego 
spowodowało wyraźny wzrost wartości Goz, przy czym maksymalną re-
dukcję zużycia (ponad 80-procentową) otrzymano dla kompozycji Prio-
lube + 5% PL. 

Badanie właściwości przeciwzatarciowych 

Właściwości przeciwzatarciowe kompozycji smarnych oceniano na pod-
stawie wartości obciążenia zacierającego – Pt. Badanie przeprowadzono 
za pomocą aparatu czterokulowego w warunkach liniowego przyrostu 
obciążenia węzła tarcia. Wyniki badań właściwości przeciwzatarciowych 
kompozycji smarowych na bazie syntetycznego oleju Priolube oraz pro-
duktów otrzymanych z surowców porafinacyjnych przedstawiono na 
Rys. 5–7. 

Stwierdzono, że produkt PL powoduje wzrost wartości Pt oleju ba-
zowego o ok. 20% przy 0,5 i 2% zawartości oraz o ok. 40% przy 5% za-
wartości tego produktu w kompozycji olejowej (Rys. 5). 
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Rys. 5.  Zależność Pt (obciążenie zacierające) kompozycji smarowej na bazie es-

trowego oleju Priolube od zawartości dodatku otrzymanego ze szlamów 
pohydratacyjnych (PL) 

Fig. 5.  Dependence of scuffing load (Pt) of lubricants on base of ester oil Priolube of 
after- hydration slim (PL) 

 
Wartość Pt dla kompozycji olejowej zawierającej 0,5% produktu 

otrzymanego z technicznych kwasów tłuszczowych (KK) jest nieznacznie 
większa (o ok. 10%) od wartości Pt oleju bazowego (Rys. 6).  
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Rys. 6. Zależność Pt  (obciążenie zacierające) kompozycji smarowej na bazie estro-

wego oleju Priolube od zawartości dodatku otrzymanego z kwasów porafi-
nacyjnych (KK) 

Fig. 6. Dependence of scuffing load (Pt) of lubricants on base of ester oil Priolube of 
after-refining acids (KK) 

 
Dalsze zwiększanie zawartości KK powoduje spadek wartości Pt, 

największy, bo ok. 20% zaobserwowano dla kompozycji zawierającej 5% 
dodatku. 
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W przypadku produktu otrzymanego z tłuszczu kanałowego (TK) 
stwierdzono, że zwiększa on nośność filmu smarowego, co przejawia się 
wzrostem wartości Pt w odniesieniu do nieuszlachetnionej bazy olejowej 
(Rys. 7).  
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Rys. 7.  Zależność Pt (obciążenie zacierające) kompozycji smarowej na bazie es-
trowego oleju Priolube od zawartości dodatku otrzymanego z tłuszczu ka-
nałowego (TK) 

Fig. 7.  Dependence of scuffing load (Pt) of lubricants on base of ester oil Priolube of 
canal fats (TK) 

 
Z danych Rys. 7 wynika, że dla tego dodatku TK występuje optimum 

stężeniowe (2%). Zmiana stężenia ponad lub poniżej tej wartości powo-
duje spadek wartości obciążenia zacierającego kompozycji smarowej.  

Podsumowując, najlepszymi właściwościami przeciwzatarciowymi 
opisywanymi parametrem Pt charakteryzowały się produkty PL i TK. 
Przy określonym stężeniu zwiększają one w znaczny sposób wartość ob-
ciążenia zacierającego (wzrost wartości tego parametru w przedziale 30– 
–50% w stosunku do wartości otrzymanej dla oleju bazowego). 

WNIOSKI 

Podczas rafinacji olejów roślinnych powstają odpady, których skład che-
miczny umożliwia wykorzystanie ich do otrzymywania dodatków uszla-
chetniających do olejów smarowych. Dlatego też otrzymane z odpadów 
porafinacyjnych produkty zastosowano w charakterze aktywnych tribolo-
gicznie dodatków w estrowym oleju bazowym. Stwierdzono, że substan-
cje te w estrowym oleju syntetycznym Priolube wykazują efektywność 
smarną. Najlepszymi właściwościami, spośród zbadanych produktów, 
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otrzymanych z odpadów po rafinacji oleju rzepakowego, charakteryzowa-
ła się pochodna szlamów pohydratacyjnych (PL). W określonym stężeniu 
(5%) wykazuje ona działanie przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe.  
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Stanisław  PYTKO 

Summary 

In the article the influence of bioadditives received from waste mate-
riales of rape oil refining antiwear and extreme pressure properties 
of lubricants based on synthetic oil (Priolube) is presented. The 
properties have been evaluated on base of scuffing load (Pt) and lim-
iting load of wear (Goz). it has been concluded that lubricants con-
taining additive received from after-hydration slim have the best 
tribological properties and the ounces containing additives received 
from after-refining acids have the worst properties. 




