
 

AUTOBUSY      51 

Andrzej AMBROZIK, Janusz JAKÓBIEC, Grzegorz WYSOPAL 

PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN 
OLEJÓW SILNIKOWYCH 

Streszczenie 
W artykule zamieszczono informacje dotyczące kierunku rozwoju olejów smarowych silników sa-

mochodowych w aspekcie postępu rozwoju motoryzacji i zastosowania w niej nowych paliw alterna-
tywnych. Istotną rolę w tym rozwoju odgrywają przepisy normatywne dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

WSTĘP 
Ciągłe dążenie do zwiększania niezawodności silników samochodowych, zmniejszenia 

zużycia środków smarowych i paliw, a więc obniżenia kosztów eksploatacji i emisji spalin, 
powoduje ciągłe podwyższenie wymagań w stosunku do parametrów jakościowych wytwa-
rzanych olejów smarowych.  

Obecne tendencje dotyczące konstruowania jednostek napędowych o mniejszych rozmia-
rach powodują, że współczesne silniki narażone są na coraz większe obciążenia cieplne i me-
chaniczne. Ich prawidłowe użytkowanie w znacznej mierze zależy od zastosowania nowocze-
snych olejów smarowych. Dlatego też olejom silnikowym stawia się coraz bardziej wygóro-
wane wymagania [1]. 

Podstawowym celem stosowania olejów smarowych jest zapewnienie odpowiedniego 
smarowania, czyli rozdzielenie współpracujących części, odprowadzenie ciepła z silnika 
i ochrona przed korozją. Poza tym olej smarowy powinien zmywać powstające w silniku za-
nieczyszczenia, utrzymywać je w postaci zawiesiny i zapobiegać tworzeniu się różnego ro-
dzaju osadów jak również ograniczać emisje szkodliwych składników z silnika. 

1. PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN JAKOŚCI 
OLEJÓW SMAROWYCH 
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne silników samochodowych stawiają coraz wyższe 

wymagania w odniesieniu do paliw i olejów smarowych. Silniki te wymagają indywidualnego 
dobrania i stosowania oleju smarowego o odpowiedniej jakości, uwzględniając jego klasę 
lepkościową, duże obciążenia cieplne silnika, konieczność recyrkulacji spalin i efektywnego 
smarowania podstawowych węzłów silnika w każdych warunkach jego pracy [2]. 

Olej smarowy w coraz większym stopniu wpływa na osiągi silnika, własności użytkowe, 
niezawodność, trwałość i wielkość emisji toksycznych składników spalin. Jego skład staje się 
coraz bardziej skomplikowany, a zatem wymaga wnikliwych badań laboratoryjnych, testów 
silnikowych oraz badań eksploatacyjnych z uwzględnieniem rodzaju paliwa stosowanego do 
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zasilania silnika. Na skutek podwyższonej temperatury pracy nowoczesnych wysilonych sil-
ników, zwiększonych mocy jednostkowych i stosowanych nowych materiałów konstrukcyj-
nych oleje silnikowe narażone są na przyspieszoną degradację, powodowaną utratą wymaga-
nych właściwości użytkowych. Istotną rolę w sprzyjaniu zachodzenia tego procesu odgrywają 
warunki eksploatacji silnika, krótkie odcinki jazdy samochodem w korkach ulicznych, częste 
uruchamianie silnika w niskich temperaturach, wydłużona praca silnika na biegu „luzem” itp. 
Dlatego też nowoczesne oleje silnikowe w nieustanny sposób muszą nadążać za zmianami 
konstrukcyjnymi silników oraz ciągle zaostrzającymi się wymaganiami ochrony środowiska. 
Olej silnikowy powinien charakteryzować się coraz to większą ilością właściwości, często ze 
sobą sprzecznych, spośród których najistotniejsze to [2]: 
– zachować wymaganą lepkość w coraz większym zakresie temperatur wynikających z coraz 

bardziej wysilonych warunków pracy współczesnych silników; 
– zapewnić jak najmniejszą wartość współczynnika tarcia w celu zwiększenia trwałości sil-

ników oraz poprawy ich sprawności mechanicznej; 
– posiadać wysoką temperaturą zapłonu; 
– utrzymywać niską temperaturę krzepnięcia; 
– sprzyjać energooszczędnym właściwościom silnika; 
– gwarantować dobrą mieszalność z dodatkami uszlachetniającymi; 
– ograniczyć do minimum zawartość popiołów siarczanowych, siarki i fosforu; 
– nie oddziaływać destrukcyjnie na materiały metalowe i tworzywa, z których wykonywane 

są elementy konstrukcyjne silników; 
– zapewniać kompatybilność ze stosowanym paliwem silnikowym (nie dopuszczać do po-

wstawania niekorzystnych interakcji pomiędzy składnikami oleju smarującego i paliwa). 

2. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PROCES DEGRADACJI OLEJÓW 
SILNIKOWYCH 
Skład oleju silnikowego, tj. jego baza i pakiet dodatków uszlachetniających współdecydu-

ją o intensywności procesów degradacji [3]. Bazy olejowe o mniejszej naturalnej odporności 
na utlenianie podlegają szybszej degradacji. Do czynników sprzyjających przyspieszonej, 
wielokierunkowej degradacji olejów silnikowych należą: 
– nowoczesne, skomplikowane konstrukcje silników; 
– zaawansowane systemy oczyszczania spalin; 
– nowe materiały konstrukcyjne; 
– zwiększające się obciążenia termiczne i mechaniczne elementów silników; 
– wprowadzenie nowych paliw, w tym biopaliw; 
– skomplikowane układy smarowania; 
– zmiany w technologii wytwarzania olejów; 
– wydłużenie przebiegów pomiędzy wymianami olejów. 

Stopniowa degradacja oleju silnikowego wiąże się ze zmianą jego właściwości fizyko-
chemicznych, co z kolei rzutuje na wzrost zanieczyszczeń niektórych elementów silnika jego 
produktami oraz obecnością pierwiastków metali pochodzących z silnika. 

Wieloletnie badania i obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że określone parametry pra-
cy silnika, jego stan techniczny, jakość oleju smarującego oraz zachodzący proces jego de-
gradacji oraz rodzaj zasilającego paliwa to podstawowe czynniki kształtujące poziom emisji 
cząstek stałych [3]. 

Każdy silnik jest nieustannie zanieczyszczany produktami spalania paliwa, a wytworzone 
osady i szlamy stanowią źródło wewnętrznych oporów tarcia, które silnik musi pokonać, tra-
cąc na to część mocy efektywnej. Czysty silnik to efektywniejsze wykorzystanie energii za-
wartej w paliwie oraz niższa emisja toksycznych składników spalin. Dzięki zastosowaniu 
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nowoczesnych pakietów dodatków uszlachetniających, w tym detergentów i dyspergatorów 
silniki pracują efektywniej i emitują niższy poziom hałasu. 

Wysoka jakość oleju smarowego stosowanego w silniku o zapłonie samoczynnym musi 
zdyspergować (rozproszyć) ponad 3 kg sadzy dla 35 dm3 oleju silnikowego, nie powodując 
takich negatywnych zjawisk jak zmiany lepkości, w tym obniżenia efektywności chłodzenia 
co może powodować wzrost gradientu temperatur silnika. 

Wprowadzenie do zasilania tego typu silników biopaliwa, charakteryzującego się szere-
giem niekorzystnych właściwości, spośród których część związana jest z większym niż 
w przypadku olejów napędowych (zawierających 7%(V/V) FAME) rozcieńczeniem oleju sil-
nikowego i koniecznością jego częstszych wymian [4]. Nadmierne rozcieńczenie oleju silni-
kowego prowadzi do wielu poważnych problemów, w tym do stopniowego ograniczenia wła-
ściwości użytkowo-eksploatacyjnych oleju, poprzedzającego jego przyspieszoną degradację 
na skutek utleniania i polaryzacji nienasyconych składników zawartego w nim paliwa [5]. 

3. OLEJ SILNIKOWY JAKO ŹRÓDŁO EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH 
Zaostrzenie przepisów dotyczących redukcji emisji związków szkodliwych spalin silni-

kowych, emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa oraz oleju smarującego są najważniej-
szymi czynnikami kształtującymi rozwój konstrukcji pojazdów samochodowych. Wprowa-
dzenie norm Euro 5 i Euro 6 oraz powszechny nacisk w Unii Europejskiej na redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, głównie CO2 – co jest jednoznaczne z obniżaniem zużycia paliwa – 
kieruje prace badawczo-rozwojowe na rozwój niskoemisyjnych silników spalinowych, wdra-
żanie paliw alternatywnych oraz ekologicznych olejów silnikowych. 

Ograniczenie emisji cząstek stałych (PM) z silników o zapłonie samoczynnym powstają-
cych z udziałem oleju smarującego staje się najpoważniejszym zadaniem dla producentów 
silników spalinowych oraz wytwórców środków smarowych. Prowadzone prace badawcze 
zmierzają w kierunku oceny mechanizmów powstawania emisji cząstek stałych, jak również 
ich ograniczania [6]. 

Restrykcyjność kolejnych norm Euro pokazuje jak dużym wyzwaniom musi sprostać 
przemysł motoryzacyjny. Norma Euro V i Euro VI to nie koniec walki o czyste środowisko. 
Producenci olejów silnikowych pracują obecnie nad spełnieniem najnowszych standardów 
ekologicznych określonych w normie Euro VI, która ma obowiązywać od roku 2014.  

W tabelach 1-2 zamieszczono dopuszczalne wartości emisji spalin w kolejno wprowa-
dzonych normach emisji Euro dla pojazdów wyposażonych w silniki o ZI i ZS. 
Tab. 1. Normy emisji spalin dla pojazdów osobowych z silnikiem benzynowym [g/km] 

Norma Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V 
Rok wprowadzenia 1992 1996 2000 2005 2009 
CO 2,72 2,2 2,3 1 1 
HC - - 0,2 0,1 0,1 
NO - - 0,15 0,08 0,08 
Cząstki stałe - - - - 0,005 

Tab. 2. Normy emisji spalin dla pojazdów osobowych z silnikiem Diesla [g/km] 
Norma Euro I Euro II (IDI) Euro II (DI) Euro III Euro IV Euro V 

Rok wprowadzenia 1992 1996 1996 2000 2005 2009 
CO 2,72 1 1 0,64 0,5 0,5 
HC - - - - - - 
NO - - - 0,5 0,25 0,18 
Cząstki stałe 0,14 0,08 0,1 0,05 0,025 0,005 

Chcąc spełnić najnowsze wymagania dotyczące ochrony środowiska samochody osobowe 
z silnikiem o zapłonie samoczynnym wyposażane są w filtry cząstek stałych PDF. Coraz bar-
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dziej wysilone silniki samochodowe oraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji sub-
stancji szkodliwych zwiększają wymagania dla olejów silnikowych. 

Dla producenta olejów silnikowych Mobil 1 wprowadzenie norm Euro V, a w konse-
kwencji zmian w konstrukcji silników oznacza konieczność opracowania formulacji olejów 
niskopopiołowych o niewielkim tworzeniu się popiołu siarczanowego (SA), fosforu (P) i siar-
ki (S). Nowoczesne oleje niskopopiołowe zapewniają pełną kompatybilność z filtrami cząstek 
stałych PDF (Diesel Particulate Filter) w silnikach o zapłonie samoczynnym oraz katalizato-
rami silników benzynowych (CAT). Zmniejszenie ilości cząstek stałych powstałych z oleju 
w silniku jest bardzo korzystne dla układu wydechowego i pracy silnika.  

Według [7], [8] współczesne silniki o ZS emitują ok. 25-30 razy więcej PM i ok. 3 razy 
więcej tlenków azotu w porównaniu z silnikami o zapłonie iskrowym (ZI). Ograniczenie emi-
sji PM z silników o zapłonie samoczynnym jest jednym z najpoważniejszych, a zarazem naj-
trudniejszym problemem, jaki musi zostać rozwiązany dla spełnienia przyszłych coraz bar-
dziej zaostrzanych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i zdrowia czło-
wieka. Intensywne prace badawcze zmierzają do poznania mechanizmów powstawania czą-
stek stałych, jak również ich ograniczania. 

Badania prowadzone przez [9] dowodzą, że wielkość zużycia oleju smarującego silnik 
o zapłonie samoczynnym (ZS) istotnie oddziałuje na emisję PM. Im większe jego zużycie tym 
większa emisja cząstek stałych. Procentowy udział różnych składników tworzących cząstki 
stałe (PM) przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Procentowy udział różnych składników tworzących emisję cząstek stałych PM 

Według [10] istotne znaczenie dla procesu tworzenia, składu i wielkości emisji cząstek 
stałych (PM) ma jakość oleju smarowego, a przede wszystkim właściwości fizyczne i che-
miczne bazy olejowej oraz w mniejszym stopniu pakiet dodatków uszlachetniających ten pro-
dukt. Kolejną cechą fizyczną oleju silnikowego oddziaływującą na wielkość emisji cząstek 
stałych (PM) to lepkość [11]. W miarę zmniejszania lepkości kinematycznej oleju silnikowe-
go wzrasta emisja PM, ze względu na przedostawanie się większej ilości oleju do komory 
spalania, co jest skutkiem występowania dwóch zjawisk.  

Pierwsze z nich polega na tym, że przy spadku lepkości tworzy się coraz grubsza warstwa 
przyścienna oleju na ściankach cylindra. Drugie zjawisko związane jest z tym, że przy 
zmniejszaniu lepkości oleju większa jego ilość przedostaje się nad górny pierścień uszczelnia-
jący tłoka [12].  

Istotną rolę w kształtowaniu ilości emitowanych cząstek stałych (PM) i ich składu stano-
wią warunki pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Na rys. 2-3 [13] przedstawiono uśred-
niony skład PM w dużych turbodoładowanych silnikach o pojemności 12 litrów i z bezpo-
średnim wtryskiem, stosowanych do napędu autobusów oraz dużych samochodów ciężaro-
wych w różnych obciążeniowo-prędkościowych warunkach pracy. 
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Rys. 2. Skład emisji cząstek stałych dla parametrów pracy silnika o ZS (n = 1000 obr/min, wielkość 

obciążenia 80%) 
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Rys. 3. Skład emisji cząstek stałych dla parametrów pracy silnika o ZS (n = 1800 obr/min, wielkość 

obciążenia 15%) 

Przy małym obciążeniu silnika o ZS olej silnikowy, który nie uległ całkowitemu spaleniu 
ma duży udział procentowy w części rozpuszczalnej SOF, której emisja w tych warunkach 
pracy jest najwyższa. Wiąże się to z temperaturą w komorze spalania silnika i krótkim czasem 
utleniania ładunku, co sprzyja niecałkowitemu i niezupełnemu spalaniu przedostającego się 
tam oleju. W miarę wzrostu obciążenia silnika, a co za tym idzie zwiększenie temperatury 
w komorze spalania, utlenianie oleju przebiega w sposób nieco pełniejszy. Dlatego też w wa-
runkach dużych obciążeń największy udział w PM ma część nierozpuszczalna ISOF [13]. 

PODSUMOWANIE 
Postęp w dziedzinie technologii produkcji olejów silnikowych, jaki nastąpił w ostatnim 

dziesięcioleciu, w dużej mierze związany jest z działaniami mającymi na celu zmniejszenie 
uciążliwości dla środowiska oraz zwiększenie czasookresu wymiany oleju. 

Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego przy współudziale oleju 
silnikowego wymusza wprowadzenia nowych technologii „low SAPS”, dla której pakiety do-
datków uszlachetniających musiały ulec zmianie. Przy zachowaniu dotychczasowych parame-
trów eksploatacyjnych musiały zostać wyeliminowane dodatki będące źródłem siarki (S), fosfo-
ru (P) i tzw. popiołu siarczanowego (SA). 

Należy podkreślić, że firma Shell jest jedną z niewielu przodujących technologicznie firm, 
której udało się pokonać wszystkie trudności i opracować pakiety dodatków uszlachetniających 
do produkcji najnowocześniejszych technologicznie olejów silnikowych „low SAPS” 
z uwzględnieniem nowych paliw, w tym biopaliw. Produkty te nie powodują blokady filtrów 
PDF w silnikach o zapłonie samoczynnym oraz nie zatruwają trójdrożnego katalizatora stoso-
wanego w silnikach benzynowych. 
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BASIC TENDENCIES 
IN MOTOR LUBRICANTS CHANGES 

Abstract  
Information related to the tendencies of the IC motor oils development in the aspect of the motori-

zation progress and the usage of the new alternative fuels has been presented in the paper. The essen-
tial role in this development play standards related with the natural environment protection. 
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