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ZANIECZYSZCZENIA OLEJU SMARUJ�CEO 
ORAZ ICH WP�YW NA TRWA�O�� 

SILNIKA SPALINOWEGO 

Streszczenie 
Czynnik smaruj�cy jest jednym z zasadniczych elementów uk�adu smarowania silnika, który decy-

duje o uzyskiwanych parametrach roboczych i czasokresie u�ytkowania silnika spalinowego. Cieplnie 
i mechanicznie obci��ony silnik spalinowy wymaga skutecznego smarowania w�z�ów ciernych i sku-
tecznej filtracji oraz samoregeneracji oleju smaruj�cego. Liczne i ró�ne zanieczyszczenia czynnika 
smaruj�cego mog� powodowa� przyspieszone zu�ycie silnika i skrócenie jego przebiegu eksploatacyj-
nego. W publikacji przedstawiono analiz� wp�ywu zanieczyszcze� oleju smaruj�cego na trwa�o�� pod-
stawowych elementów silnika spalinowego takich jak: rozrz�d, mechanizm korbowo-t�okowy i komora 
spalania. W artykule podniesiono tak�e problem oddzia�ywania niektórych czynników eksploatacyj-
nych na proces starzenia si� oleju smaruj�cego we wspó�czesnym silniku spalinowym.  

WST�P 
Niezale�nie od rodzaju silnika spalinowego jego poprawne funkcjonowanie zale�y od 

uk�adu smarowania, którego dzia�anie powinno zapewni� prawid�ow� prac� silnika w ka�-
dych warunkach obci��enia, stanu cieplnego i warunków otoczenia. Jednym z podstawowych 
zada� uk�adu smarowania jest doprowadzenie oleju do wszystkich par ciernych silnika, pod 
odpowiednim ci�nieniem zapewniaj�cym prawid�ow� wspó�prac� obci��onych dynamicznie 
i cieplnie cz��ci ruchomych. Wa�n� rol� w procesie eksploatacji silnika odgrywa czynnik 
smaruj�cy. Praktyka i wyniki licznych bada� wskazuj�, �e ka�dy olej smaruj�cy w procesie 
u�ytkowania silnika ulega starzeniu, a tak�e zanieczyszczeniu substancjami pochodz�cymi 
z otoczenia silnika oraz produktami zu�ywania si� wspó�pracuj�cych ze sob� cz��ci silnika. 
Nadto olej smaruj�cy w procesie u�ytkowania silnika ulega utlenianiu oraz rozcie�czeniu 
paliwem zasilaj�cym silnik. Okre�lone wy�ej warunki pracy czynnika smaruj�cego, funkcje 
i zadania uk�adu smarowania maj� istotny wp�yw na przebieg i trwa�o�� silnika. Szczególnie 
istotna dla zak�adanego przebiegu silnika jest skuteczno�� samooczyszczania si� oleju smaru-
j�cego, wspomagana systemem filtracyjnym zainstalowanym w uk�adzie smarowania. 
Z punktu widzenia konstrukcji silnika oraz ze wzgl�du na stopie� obci��enia jego elementów 
najwi�kszy wp�yw na zanieczyszczenia oleju smaruj�cego ma mechanizm korbowo-t�okowy 
i system przewietrzania skrzyni korbowej. Z wielu do�wiadcze� rzeczoznawców samocho-
dowych wynika, �e spadek ci�nienia oleju lub brak dop�ywu czynnika smaruj�cego do w�-
z�ów ciernych mechanizmu t�okowo-korbowego skutkuje najcz��ciej trwa�ym uszkodzeniem 
silnika spalinowego. Negatywne skutki dla silnika i przyspieszone zu�ycie jego elementów 
ciernych wywo�ane jest zazwyczaj pogorszeniem w�asno�ci olejów smaruj�cych i nadmier-
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nym zwi�kszeniem zanieczyszcze� w oleju oraz w elementach ci�nieniowych uk�adu smaro-
wania silnika spalinowego. 

1. RODZAJE ZANIECZYSZCZE� OLEJU SMARUJ�CEGO 

 
Rys. 1. Rodzaje zanieczyszcze	 oleju smaruj
cego 

Utlenianie oleju nast�puje pod wp�ywem równoczesnego dzia�ania tlenu zawartego 
w powietrzu atmosferycznym oraz temperatury wy�szej od temperatury otoczenia. W wyniku 
utleniania oleju tworz� si� nadtlenki tj. nietrwa�e zwi�zki organiczne, które ulegaj� dalszemu 
rozk�adowi na nowe zwi�zki jak: �ywice, asfalteny, karbeny, karboidy, sadz� i kwasy orga-
niczne. Proces utleniania rozpoczyna si� od 60-70oC, za� dalszy wzrost temperatury oleju 
o ka�de 10oC wywo�uje podwojenie szybko�ci reakcji chemicznych pomi�dzy tlenem a ole-
jem, przy czym reakcje te zachodz� najszybciej w temperaturze powy�ej 150oC. Przekrocze-
nie temperatury 300oC powoduje rozk�ad termiczny oleju po��czony z jego koksowaniem 
i spalaniem. W tym miejscu nale�y zauwa�y�, �e wspó�czesne silniki spalinowe s� obci��one 
cieplnie i mechanicznie, których elementy jak dolne powierzchnie cylindrów maj� temperatu-
r� od 150 do 540oC, a trzonki zaworów i panewki korbowe od 100 do 210oC. Przebieg utle-
niania oleju nie zale�y wy��cznie od jego temperatury ale tak�e od sk�adu chemicznego oleju 
oraz od czasu i powierzchni stykania si� z powietrzem. Istotny wp�yw na szybko�� reakcji 
utleniania si� oleju ma ci�nienie i katalityczne oddzia�ywanie metali jak mied	, o�ów, �elazo 
i magnez. Oboj�tne reaguj� natomiast aluminium i cyna. Rozpuszczalne produkty utleniania 
termicznego rozk�adu i spalania kr��� wraz z olejem w uk�adzie smarowania silnika. Nato-
miast nierozpuszczalne tworz� osady unoszone przez olej lub osadzaj�ce si� trwale na ró�-
nych elementach silnika. Wymienione wy�ej osady typu nagar i laki mog� by� tak�e wyni-
kiem niezupe�nego spalania. Zgromadzony na powierzchni t�oków i zaworów oraz na we-
wn�trznych powierzchniach komór spalania nagar mo�e negatywnie wp�ywa� na prac� i pa-
rametry robocze silnika. Tworzeniu si� nagaru sprzyjaj� tak�e spaliny kierowane poprzez 
zawór EGR. Warstwy nagaru osadzone w komorze spalania silnika zmniejszaj� jej obj�to��, 
co ma wp�yw na stopie� spr��ania silnika i zmniejszenie mo�liwo�ci jego ch�odzenia. Roz�a-
rzone cz�stki nagaru mog� powodowa� niekontrolowany zap�on, a to pogarsza przebieg pro-
cesu roboczego i ma wp�yw na parametry robocze silnika. Nagromadzony na powierzchni 
wewn�trznej komory spalania nagar mo�e utrudnia� ch�odzenie silnika. Szczególnie nieko-
rzystne jest nagromadzenie nagaru na grzybkach zaworów, co skutkuje ich deformacj�, wypa-
laniem i rozszczelnieniem komory spalania. Inny rodzaj substancji w�glowych, które osadzaj� 
si� na cz��ci pier�cieniowej t�oków i na korbowodach s� „laki”, które tworz� trwa�� i trudno 
usuwaln� b�on�. 



AUTOBUSY 3 

 
Rys. 2. Laki nagromadzone na powierzchniach elementów silnika 

Nagromadzone na powierzchniach elementów t�okowo-korbowych laki pogarszaj� wa-
runki pracy silnika, g�ównie w�z�a t�ok-tuleja-pier�cienie, utrudniaj�c odprowadzenie ciep�a, 
przegrzewanie si� elementów oraz zapiekanie pier�cieni w rowkach pier�cieniowych, co mo�e 
prowadzi� do zacierania si� t�oków. Niektóre osady i produkty utleniania wytr�cone z oleju 
silnikowego osadzaj� si� w kana�ach olejowych, utrudniaj� przep�yw oleju i odprowadzenie 
ciep�a od nagrzanych elementów silnika razem z czynnikiem smaruj�cym. Szkodliwe dla sto-
pów �o�yskowych jest dzia�anie kwasów organicznych, które wymywaj� ze stopu �o�yskowe-
go o�ów i os�abiaj� struktur� panewek �o�yskowych. W zaistnia�ej sytuacji stop �o�yskowy 
jest podatny na wykruszenie i niszczenie. Na rys. 3 zilustrowano korozyjne uszkodzenia pa-
newek jako skutek obecno�ci kwasów organicznych w oleju smaruj�cym. 

 
Rys. 3. Korozyjne uszkodzenie panewek z br
zu o�owiowego pod wp�ywem kwasów organicz-

nych zawartych w paliwie 

Oprócz wymienionych wy�ej zanieczyszcze� oleju smaruj�cego do miski olejowej mo�e 
przedostawa� si� paliwo, które rozrzedza czynnik smaruj�cy i pogarsza warunki smarowania 
par ciernych silnika. Nadto do leju mog� przedostawa� si� inne nieorganiczne zanieczyszcze-
nia wraz z dostarczanym do silnika powietrzem jak py� unoszony z powietrzem, cz�stki meta-
li i fragmenty korozji wytr�canych ze wspó�pracuj�cych par kinematycznych. W dostarcza-
nym do silnika powietrzu istniej� tlenki i w�glany oraz krzem, aluminium, �elazo, wap� 
i magnez. Tlenki krzemu stanowi� od 50 do 90% ca�kowitych zanieczyszcze� w powietrzu. 
Z tego powodu zanieczyszczenia nieorganiczne dzia�aj�c szkodliwie przyspieszaj� zu�ycie 
par ciernych. Znane s� przyk�ady zu�ycia przedwczesnego silników zabudowanych w ci��a-
rowych samochodach samowy�adowczych pracuj�cych przy wywozie piachu, których prze-
biegi eksploatacyjne wynosi�y maksymalnie do ok. 30-40 tys. km z uwagi na przedwczesne 
zu�ycie w�z�a t�okowego. Kolejny sk�adnik eksploatacyjnych wtr�ce� do olejów smaruj�cych 
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jest woda, która w po��czeniu z olejem tworzy tzw. szlam. Nagromadzenie si� na elementach 
silnika szlamu ilustruje rys. 4. 

 
Rys. 4. Szlam spotykany w olejach silnikowych 

Zanieczyszczenia i procesy chemiczne zachodz�ce w oleju powoduj� starzenie si� oleju, 
które objawia si� zmian� jego w�asno�ci w tym lepko�ci oraz zmian� barwy i zapachu (rozpo-
znaje si� zapach spalin w zu�ytym oleju smaruj�cym). 

Czynniki wp�ywaj�ce na intensywno�� gromadzenia si� zanieczyszcze� w oleju to przede 
wszystkim: 
– rodzaj i jako�� paliwa, 
– rodzaj silnika i jego konstrukcja, 
– stan techniczny silnika, 
– warunki pracy i eksploatacji silnika, 
– jako�� oleju smaruj�cego. 

Istniej� tak�e i inne przyczyny zwi�kszania ilo�ci zanieczyszcze� uk�adu smarowania sil-
nika wywo�ane problemami technicznymi smarowania przy ko�cu okresu trwa�o�ci oleju sil-
nikowego. Tworz�ce si� wówczas osady zag�szczaj� olej i tworz� ciemny szlam. 
cianki cy-
lindra ulegaj� tak�e „glazurowaniu” w czasie krótkich przejazdów, kiedy olej nie osi�gnie 
swojej normalnej temperatury roboczej, wówczas nie wszystkie dodatki mog� pe�ni� swoj� 
rol� ochronn�. Zdarza si� to cz�sto w nowych silnikach oraz przy niskich obci��eniach silni-
ka. Kilka dodatków w oleju silnikowym uaktywnia si�, kiedy osi�gni�ta jest w�a�ciwa tempe-
ratura jego pracy , przy której dodatki reaguj� chemicznie z olejem silnikowym. Przedmuchy 
gazów do skrzyni korbowej tak�e maj� wp�yw na osady gromadzone na �ciankach cylindra. 
Razem z przedmuchami gazów do skrzyni korbowej do oleju dostaj� si� tlenki azotu (NOx), 
które powoduj� utlenianie si� oleju smaruj�cego tworz�c szlam. Osady te nie uszczelniaj� 
komory spalania poniewa� pier�cienie t�okowe nie przylegaj� do powierzchni cylindra i czy-
ni� zwi�kszony przedmuch gazów do skrzyni korbowej. Opary oleju mog� tak�e by� prze-
mieszczone w suwie ssania nad t�ok pomi�dzy �ciank� cylindra i t�okiem, czyni�c zwi�kszone 
zu�ycie oleju. W silnikach do�adowanych oraz posiadaj�cych recyrkulacj� spalin osad mo�e 
powodowa� zawieszanie si� zaworów ze wzgl�du na opary oleju wracaj�ce w suwie nape�-
niania cylindrów. Silnik samochodu eksploatowany ma�o intensywnie i o ma�ym przebiegu 
wymaga corocznej wymiany oleju z uwagi na czas eksploatacji pojazdu a nie ze wzgl�du na 
przejechane kilometry. Samochody ma�o u�ywane i na krótkich dystansach powoduj�, �e 
podczas krótkiej pracy silnika (z nie ustabilizowan� temperatur�) du�a ilo�� cz�stek paliwa 
i pary wodnej trafia do oleju w sytuacji niskiej jego temperatury. To za� czyni, �e paliwo 
i para wodna nie ulega kondensacji i nie odparowuj� pozostaj�c w oleju. Gdyby natomiast 
silnik by� silnie obci��ony i na du�ych przebiegach wówczas gor�cy olej silnikowy spowodu-
je, �e cz�stki paliwa i woda wyparowa�yby i zosta�yby usuni�te przez system wentylacji 
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skrzyni korbowej do uk�adu dolotowego. W obrocie materia�ów eksploatacyjnych istniej� 
propozycje stosowania uszlachetniaczy olejowych (Forte Oil Treatment) lub �rodków oczysz-
czaj�cych (Forte Motor Flush). Brak jest jednak wiarygodnych wyników bada� wynikaj�cych 
ze stosowania tych preparatów co sk�ania do wywa�onych decyzji w kwestii ich stosowania 
do konkretnych silników spalinowych. Zg�aszane s� do rzeczoznawców samochodowych 
liczne przypadki, �e zakupiony na gie�dzie samochód po niewielkim przebiegu i wymianie 
oleju nagle nadmiernie zwi�kszy� ilo�ciowe zu�ywanie oleju smaruj�cego. Zjawisko to mo�e 
by� wywo�ane wcze�niejszym stosowaniem uszlachetniaczy olejowych w celu tzw. doszczel-
nienia elementów ciernych silnika. Z uwagi jednak na liczne dodatki znajduj�ce si� w produ-
kowanych wspó�cze�nie olejach silnikowych wskazane jest utrzymanie procedury zalecanej 
przez producenta silnika odno�nie mo�liwo�ci stosowania i zamiany czynnika smaruj�cego. 
W tym miejscu nale�y doda�, �e czynnik smaruj�cy zosta� dobrany z uwagi na cechy kon-
strukcyjne silnika, jego w�a�ciwo�ci eksploatacyjne oraz uwzgl�dniaj�ce system filtracji oleju 
i budow� ca�ego uk�adu smaruj�cego. Podsumowuj�c zatem ca�o�� podj�tych zagadnie� eks-
ploatacyjnych, mo�na sformu�owa� nast�puj�cy wniosek ogólny, �e realizacja za�o�onego 
przebiegu mi�dzynaprawczego silnika zale�y silnie od sposobu u�ytkowania silnika, popraw-
no�ci obs�ugi, oraz od degradacji eksploatacyjnej czynnika smaruj�cego i od zawartych w nim 
zanieczyszcze�. 
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CONTAMINATION OF OIL 
AND ITS INFLUENCE ON THE DURABILITY 

OF IC ENGINE 

Abstract 
Lubricating medium is one of the essential elements of the engine lubrication system, which de-

termines the obtained performance and the general working time limit of an internal combustion en-
gine. Dynamically, thermally and mechanically loaded internal combustion engine requires efficient 
lubrication of friction knots as well as effective filtration and self regeneration of lubricating oil. Nu-
merous and various kinds of lubricating oil inclusions can accelerate engine wear and reduce its as-
sumed mileage. The paper presents the analysis of lubricating oil contamination on the durability of 
the basic components of the internal combustion engine such as the timing, crank-piston assembly, 
combustion chamber. The paper also raised the problem of the impact of some operational factors on 
the process of wear of the lubricating oil in the modern combustion engine. 
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