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Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań doświadczalnych z zakresu mody-
fikowania warunków pracy węzłów tarcia trzema preparatami – dwoma wytwa-
rzającymi na powierzchni elementów warstwę ceramiczną i jednym modyfiku-
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jącym warstwę wierzchnią na drodze reakcji chemicznej. W ramach pracy prze-
prowadzono doświadczalne badania na standardowym aparacie czterokulowym 
próbek smarowanych olejem Castrol Magnatec Diesel 10W-40 bez dodatku 
(jako olej odniesienia) i z wymienionymi dodatkami w ilości 10% lub 0,1%. Do 
oceny skuteczności smarowania przyjęto trzy kryteria (obciążenie graniczne Fg, 
charakterystyka zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F), wskaźnik gra-
nicznego obciążenia zużycia Goz). Wielkości kryterialne zaczerpnięto z normy 
PN-76/C-04147 „Badania własności smarnych olejów i smarów”. Wyniki opra-
cowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Oce-
niając skuteczność działania badanych środków w oleju Castrol Magnatec Die-
sel 10W-40, stwierdzono ich pozytywne działanie, chociaż poprawa określa-
nych wskaźników istotnie zależy od badanych materiałów, a uzyskany efekt nie 
zawsze wart jest poniesionych nakładów. 

WPROWADZENIE  

W maszynach występują węzły ślizgowe, których zadaniem jest umożliwienie 
przemieszczania się elementów względem siebie. Procesy tarcia zachodzące 
w tych węzłach negatywnie wpływają na ich charakterystyki tribologiczne, po-
nieważ tarcie powoduje przyspieszone zużywanie oraz zwiększenie oporów 
ruchu elementów. W celu zapobiegania tym negatywnym skutkom tarcia stosuje 
się odpowiednie środki smarne. Smar zmniejsza opory ruchu przemieszczają-
cych się elementów oraz obniża ich zużycie, a poprzez to istotnie wpływa na 
trwałość maszyny. Środek smarny jest zatem istotnym materiałem konstrukcyj-
nym, którego wybór do węzła ślizgowego musi być poparty odpowiednimi ar-
gumentami wynikającymi z badań doświadczalnych lub wcześniejszych zasto-
sowań praktycznych. Szczególnie istotne jest to w przypadku węzłów pracują-
cych w zakresie tarcia mieszanego. 

Środki smarne (oleje, smary plastyczne) stosowane w motoryzacji również 
mają polepszać właściwości ślizgowe węzła trącego. W ostatnim czasie po-
wszechne stało się polepszanie charakterystyk tribologicznych smarów poprzez 
dodawanie środków obniżających współczynnik tarcia. Dodatek ma wytworzyć 
na współpracujących elementach warstwę ceramiczną odbudowującą warstwę 
wierzchnią. Dodatek może działać także w ten sposób, że wytwarza warstwę 
graniczną odporną na zatarcie. Środki te, poza obniżeniem współczynnika tar-
cia, polepszają również szereg innych parametrow (np. obniżają zużycie paliwa 
i hałas oraz podnoszą moc silnika), a przed zastosowaniem nie wymagają mo-
dyfikacji istniejących układów smarowania.  

Polepszenie charakterystyk tribologicznych materiałów stalowych polega-
jące na nanoszeniu warstw z ceramiki lub tworzyw sztucznych oraz zwiększanie 
skuteczności działania smarów, poprzez dodanie m.in. PTFE, nie jest zagadnie-
niem nowym [L. 1–4]. Mechanizm działania takich środków jest dobrze znany. 
Użytkownik nie polega jednak na zapewnieniach producenta i chce dokładnie 
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znać wpływ dodatku na właściwości tribologiczne węzła i jego oddziaływanie 
z innymi elementami systemu tribologicznego przed zastosowaniem takiego 
środka w pracujących układach. Dlatego niezbędne jest przeprowadzenie badań 
doświadczalnych. Autorzy niniejszej pracy już wcześniej prowadzili takie ba-
dania [L. 5], podobnie jak badacze z innych ośrodków krajowych [L. 6–8]. Pra-
ce te dotyczą jednak zazwyczaj tylko jednego środka i pokazują jego wpływ na 
parametry pracy konkretnego węzła trącego. Prace nie zawierają porównań 
efektywności smarowania jednego węzła przez różne dodatki smarne pracują-
cego w analogicznych warunkach. Aby pokazać różnice pomiędzy kilkoma 
dodatkami, niniejsza praca przedstawia wyniki badań trzech preparatów i ocenę 
ich charakterystyk tribologicznych. Dodatkowo w pracy podjęto się próby ana-
lizy wpływu postaci dostarczanego preparatu na jego charakterystyki tribolo-
giczne. 

MATERIAŁY  I  METODA  PROWADZENIA  BADAŃ 

Do badań użyte były materiały: 
1. Olej Castrol Magnatec Diesel 10W-40 (handlowy). 
2. Olej Castrol Magnatec Diesel 10W-40 z dodatkiem 10% środka działającego 

na zasadzie reakcji chemicznej z powierzchniami współpracujących elemen-
tów dostarczanego w postaci gotowej do zastosowania – preparat nr 1.  

3. Olej Castrol Magnatec Diesel 10W-40 z dodatkiem 10% środka wytwarza-
jącego na powierzchniach elementów węzła warstwę ceramiczną dostar-
czanego w postaci gotowej do zastosowania – preparat nr 2. 

4. Olej Castrol Magnatec Diesel 10W-40 z dodatkiem 0,1% środka wytwarza-
jącego na powierzchniach elementów węzła warstwę ceramiczną dostar-
czanego w postaci koncentratu – preparat nr 3.  

5. Kulki łożyskowe – średnica 12,7 mm, wykonane ze stali łożyskowej ŁH15 
w 16 klasie dokładności i grupie wymiarowej S = 0 μm. Pozostałe cechy 
kulek były zgodne z PN-83/M-86452. 
W pracy nie podano nazw handlowych badanych środków smarnych, lecz 

zostały ponumerowane cyframi 1, 2 i 3 w celu uniknięcia promowania bada-
nych preparatów.  

Kompozycje smarne oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40 z 10% dodatku 
1 oraz z 10% preparatu 2 (określane wagowo) przygotowywano poprzez 
wstrząsanie pojemnika z dodatkiem przez 1 minutę, trzymając butelkę korkiem 
do dołu. Następnie odważoną porcję oleju i dodatku mieszano w ten sam sposób 
przez 3 minuty.  

Preparat numer 3, który dostarczany jest w postaci koncentratu, wymagał 
wydłużonej procedury przygotowania. Wytyczne producenta wymagały pod-
grzania oleju do temperatury roboczej (90°C) i wymieszaniu oleju bazowego 
z 0,1% dodatku (określanego wagowo) w czasie 15 minut. 
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Badania własności smarnych oleju wzorcowego i oleju z dodatkami wyko-
nano na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C- 
-04147. Wyznaczono następujące wskaźniki własności smarnych: obciążenie 
graniczne Fg, charakterystyki zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F) 
oraz wskaźnik granicznego obciążenia zużycia Goz. Zauważyć należy, że eks-
tremalny rodzaj styku występujący w testerze nie odzwierciedla warunków pra-
cy występujących w silniku samochodowym, ale prezentowane badania można 
traktować jako porównawcze [L. 9] (w celu określenia wpływu dodatku na zu-
życie elementów silnika należy przeprowadzić badania na tym obiekcie). 

Testy powtarzano pięciokrotnie dla każdego punktu pomiarowego. Wyniki 
opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. 

Pomiaru zużycia kulek dokonywano w kierunku równoległym i prostopadłym 
do śladu zużycia. Ślady mniejsze niż 1 mm mierzono pod mikroskopem z dokład-
nością do 0,01 mm, a pozostałe za pomocą lupy z dokładnością do 0,1 mm. 

Przeprowadzono również badania mające na celu określenie wpływu czasu 
wytwarzania warstwy ceramicznej na powierzchni kulek na ich zużycie. Anali-
zowano także przebiegi momentu tarcia MT w funkcji czasu oraz stan warstwy 
wierzchniej kulek przed i po testach. Jednak z uwagi na narzucone ograniczenia 
dotyczące objętości artykułu wyniki te nie zostały przedstawione. 

WYNIKI  BADAŃ  I  WNIOSKI 

Zależność zużycia kulek w funkcji obciążenia nadanego d = f(F) dla badanych 
środków smarnych przedstawiono na Rys. 1. Na rysunku tym, wartość obciąże-
nia granicznego Fg ilustruje ostatni punkt linii ciągłej wykresu funkcji, a obcią-
żenie zespawania Fz pokazuje początek wektora rysowanego linią kreskową. 
Ponieważ na wykresie d = f(F) obliczone przedziały ufności nachodziły na sie-
bie, to zależności dla oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40 z dodatkami zosta-
ły przesunięte odpowiednio o 5, 10 i 15 daN w stosunku do wartości punktów 
rzeczywistych. 

Z przebiegu przedstawionych zależności zużycia od obciążenia nadanego 
widać, że wpływ dodatków w oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40 na zuży-
cie jest z reguły korzystny. Jest to dobrze widoczne dla dodatków, których 
wpływ przedstawiają krzywe 1 i 2. Krzywa 3 także pokazuje nieznaczny wpływ 
dodatku na polepszenie charakterystyk tribologicznych oleju bazowego, ale 
uzyskane korzyści nie są już takie oczywiste, gdyż przedziały ufności zależno-
ści oleju bez preparatu i z dodatkiem nr 3 nachodzą na siebie, co nie pozwala 
jednoznacznie stwierdzić, że dodatek obniża zużycie. Co gorsze, przy obciąże-
niu 100 daN widać, że dodatek numer 3 powoduje wzrost średnicy skaz kulek, 
co zaprzecza celowości jego stosowania. Ogólnie cały przebieg krzywej 3 wy-
klucza ponoszenie kosztów związanych z zakupem preparatu, gdyż stopień ob-
niżenia zużycia jest nieadekwatny do nakładów. 
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Rys. 1. Zużycie (średnica śladu zużycia) w funkcji obciążenia 
Fig. 1. Wear (scar diameter) vs. load 

 
Znaczna poprawa charakterystyk oleju bazowego wyraźnie widoczna jest 

przy zastosowaniu preparatów 1 i 2. Korzyści są tu wyraźnie widoczne, chociaż 
dla pierwszego obciążenia nadanego (80 daN) odnotowano takie same (zbliżo-
ne) wartości zużycia. Natomiast przy obciążeniach większych, tj. 100; 126; 160 
i 200 daN stwierdzono średnie zużycie mniejsze odpowiednio o 61,8; 28,8; 21,8 
i 29,3% (dla preparatu 2) i mniejsze o 43,4; 25,1; 19,7 i 19,9% (dla preparatu 1). 

Odnośnie do drugiego kryterium, tj. obciążenia granicznego Fg, to dla oleju 
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 wynosi ono 200 daN, a tylko dla oleju zmo-
dyfikowanego dodatkiem numer 2 jest większe i wynosi 250 daN. Ten 25% 
wzrost świadczy, że dodatek nr 2 sprzyja wytworzeniu się na współpracujących 
powierzchniach warstwy granicznej o większej wytrzymałości, co z punktu 
widzenia skuteczności smarowania jest zjawiskiem pozytywnym. 

Na Rys. 2 przedstawiono w formie słupkowej wartości granicznego obcią-
żenia zużycia Goz obliczane dla oleju handlowego Castrol Magnatec Diesel 
10W-40 oraz oleju z dodatkami. Jak widać, dodanie do badanego oleju anali-
zowanych środków wywołuje wzrost wskaźnika Goz, który wynosi dla środków 
1, 2 i 3 odpowiednio 56,3; 77,0 i 4,3%. 

Podsumowując badania mające na celu ocenę skuteczności działania bada-
nych środków w oleju Castrol Magnatec Diesel 10W-40 według przyjętych 
kryteriów, można stwierdzić, że działanie dodatku jest w zasadzie pozytywne, 
chociaż przeprowadzone badania wskazują, że nie zawsze korzyści warte są 
nakładów. Największe korzyści spowodowało dodanie do oleju bazowego środ-
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ka numer 2, gdyż obniżono średnie zużycie (określanego średnicą skaz kulek) 
o ponad 20%. Większe obciążenie graniczne Fg oraz wzrost wskaźnika granicz-
nego obciążenia zużycia Goz również pozwalają wydać pozytywną opinię doty-
czącą działania tego środka w badanym oleju. Podobne (nieznacznie gorsze) 
charakterystyki uzyskano przy wykorzystaniu preparatu 1. Środek numer 3 nie 
spełnił założeń podawanych przez producenta, a jego zastosowanie w maszynie 
może okazać się dla użytkownika nietrafioną inwestycją, o czym świadczą pre-
zentowane wyniki (należy jednak pamiętać, że mogą one być obarczone błędem 
wynikającym z porównawczego charakteru badań, który nie odzwierciedla ide-
alnie warunków panujących w silniku spalinowym). 
 

 
Rys. 2. Wskaźnik granicznego obciążenia zużycia Goz 
Fig. 2. Limit wear load index Goz  

 
Przeprowadzone badania wskazują, że forma dostarczanego produktu (go-

towy do zastosowania lub koncentrat) istotnie wpływa na otrzymane wyniki 
badań. Koncentrat wymaga spełnienia trudniejszych wymagań i dokładności 
przy przygotowaniu produktu, większego nakładu pracy, a otrzymane charakte-
rystyki tribologiczne są gorsze niż dla preparatu w formie gotowej do zastoso-
wania. Takiej zależności nie ma przy porównywaniu zasady działania badanych 
środków, gdyż preparat wytwarzający warstwę ceramiczną i preparat modyfiku-
jący warstwę wierzchnią poprzez reakcję chemiczną dają podobne wyniki. 
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Summary 

This paper presents the results of the experimental work on the modification 
of the operating conditions of working nodes using three preparations: two 
that create ceramic layers on the surfaces of elements and one modifying 
the surface layer by chemical reaction. Investigations were carried out using 
a standard four-ball extreme pressure tester. Specimens were lubricated 
with Castrol Magnatec Diesel 10W-40 without additives (as basic oil) 
and with Castrol Magnatec Diesel 10W-40 with the addition of preparations 
of 10% or 0.1% by volume. To assess the lubrication efficiency of the tested 
compositions, three criteria were used (limit load Fg, limit wear load index 
Goz, and wear characteristic as the function of load d = f(F)). Comparative 
quantities were taken from the Polish standard PN-76/C-04147 „The tests 
of properties of oils and greases”. The results were statistically handled 
at a confidence level of 95% using Student’s t-test. After assessing the 
working efficiency of tested additives in Castrol Magnatec Diesel 10W-40 oil, 
a favourable reaction was noticed but improvements of determined 
quantities fundamentally depends on test materials. It was found that 
the additives are not always cost effective. 
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