
Magnetycznie wspomagana filtracja oleju silnikowego  
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Politechnika Wrocławska 

Przedstawiono teori� filtracji oraz jej aplikacj� do opisu procesu filtracji oleju smaruj�cego 

silników spalinowych. Stwierdzono, �e skuteczno�� filtracji przez standardowe papierowe prze-

grody filtracyjne jest niska i maleje w trakcie eksploatacji filtra. Efektem tego zjawiska jest fakt, 

i� koncentracja zanieczyszcze� w oleju silnikowym nieustannie ro�nie. Nie odnosi si� to jednak 

do dodatków uszlachetniaj�cych oleju. Koncentracja tych dodatków pozostaje w oleju quasi sta-

ła. Poniewa� cz��� zanieczyszcze� ma wła�ciwo�ci para- lub ferromagnetyczne, to celowe jest 

zastosowanie pola magnetycznego do ich separacji z oleju silnikowego. W pracy pokazano 

przykład z bada� modelowych i eksploatacyjnych separacji para- i ferromagnetycznych zanie-

czyszcze� w filtrze oleju. Istotne jest to, �e separowane s� równie� cz�stki submikronowe, nie-

zatrzymywane praktycznie przez standardowe przegrody filtracyjne. W przeprowadzonych rów-

nocze�nie badaniach nie stwierdzono wpływu pola magnetycznego na filtracj� dodatków uszla-

chetniaj�cych olej silnikowy. Pokazano pozytywny wpływ zastosowania pola magnetycznego 

na zmniejszenie koncentracji zanieczyszcze� w oleju silnikowym.  

Wykaz oznacze�

dx – rozmiar cz�stki,  

dr – parametr charakteryzuj�cy stopie� rozdrobnienia,  

dmf – chwilowy przyrost masy składnika na przegrodzie,  

k – chwilowa koncentracja składnika w płynie dopływaj�cym do przegrody,  

kud = const – koncentracja dodatków w �wie�ym oleju w mg/dm
3
, 

m – masa zanieczyszcze� (metalicznych) znajduj�cych si� w oleju w mg, 

md – masa dodatków znajduj�cych si� w oleju w mg, 

n – wykładnik rozdziału charakteryzuj�cy zakres �rednic, 

� – chwilowa warto�� skuteczno�ci filtracji składnika płynu. 

�d = const – skuteczno�� filtracji dodatków. 

qF – masowe nat��enie zatrzymywania zanieczyszcze� przez filtr w mg/h, 

qo = const – masowe nat��enie osadzania zanieczyszcze� na �ciankach elementów 

silnika w mg/h, 

qs – masowe nat��enie spalania zanieczyszcze� wraz z olejem silnikowym w mg/h, 

qz = const – masowe nat��enie zu�ywania (elementów silnika) w mg/h (nat��enie to 

jest quasi stałe w pewnym okresie pracy silnika, w rzeczywisto�ci masowe nat��enie 
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opisane jest zale�no�ci� qz=a[ln(t+1)]
b
, gdzie a,b współczynniki qFd – masowe nat�-

�enie zatrzymywania dodatków przez filtr w mg/h 

qnd = const – masowe nat��enie neutralizacji dodatków w mg/h, 

qod = const – masowe nat��enie osadzania dodatków na �ciankach układu olejenia  

                     w mg/h, 

qsb = const – masowe nat��enie bezpo�redniego spalania zanieczyszcze� w mg/h, 

qsd – masowe nat��enie spalania dodatków w mg/h, 

Qf – chwilowe nat��enie dopływu płynu do przegrody,  

QF = const – obj�to�ciowe nat��enie dopływu oleju do filtra w dm
3
/h, 

Qs = const – obj�to�ciowe nat��enie spalania oleju w dm
3
/h, 

QS = const – obj�to�ciowe nat��enie spalania oraz wycieków oleju w dm
3
/h, 

Qu = const – obj�to�ciowe nat��enie uzupełniania oleju w dm
3
/h, 

Qud = const – masowe nat��enie uzupełniania dodatków mg/h, 

Vc = const – obj�to�� oleju w układzie olejenia w dm
3
. 

1. Wst�p 

Zanieczyszczenia s� jednym z wi�kszych utrapie� ludzko�ci. W zasadzie nie ma 

miejsca na Ziemi, gdzie by one nie wyst�powały. Zanieczyszczenia wyst�puj� we 

wszystkich składowych �rodowiska, tj. w powietrzu, wodzie i glebie. W przypadku 

transportu szczególnie istotne s� zanieczyszczenia powietrza. Te dziel� si� na gazowe 

i stałe, a te ostatnie na pył zawieszony (z reguły cz�stki o wielko�ciach poni�ej 

10 µm), w tym emitowane do �rodowiska ze spalinami silników pojazdów oraz pył 

opadaj�cy, szczególnie wzbudzany przez ruch pojazdów.  

St��enie pyłu w ró�nych miejscach (i o ró�nych porach roku i dnia) jest ró�ne. 

Koncentracja pyłu w powietrzu zmienia si� w szerokich granicach. W publikacji [1] 

przedstawiono warto�ci st��e� pyłu w ró�nych okoliczno�ciach ruchu pojazdów. 
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Rys. 1. St��enie pyłu w powietrzu w ró�nych okoliczno�ciach ruchu pojazdów [1]. 

Fig. 1. The concentration of dust in the air under different circumstances of vehicle driving [1].  
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Dalej podano tam równie� rozkłady wielko�ci cz�stek zanieczyszcze� powietrza. 

Rozkłady rozmiarów cz�stek oraz ich masy ró�ni� si�. Przykład przedstawia rysu-

nek 2.  
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Rys. 2. Rozkłady g�sto�ci wielko�ci cz�stek [1]. 

Fig. 2. Density distributions of the size of particles [1]. 

Silniki pojazdów zasysaj� zanieczyszczenia wraz z powietrzem (oraz paliwem) 

i jednocze�nie emituj� zanieczyszczenia wraz ze spalinami. Z reguły zanieczyszcze�
emitowanych jest wi�cej, gdy� w spalinach zawarte s� równie� cz�stki wytworzone  

w trakcie procesu spalania paliwa, jak te� pochodz�ce z procesów zu�ycia elementów 

silnika. Sytuacja ta ulega powoli zmianie. W osprz�cie silników znajduj� si� bowiem 

nie tylko reaktory katalityczne, w których cz��� cz�stek jest przekształcana do gazów, 

ale równie� filtry cz�stek stałych. Nie mo�na zatem wykluczy� sytuacji, w której st�-
�enie cz�stek stałych w powietrzu dopływaj�cym do silnika b�dzie wy�sze ni� st��e-

nie cz�stek stałych w spalinach. 

Ze wzgl�du na wpływ zanieczyszcze� na degradacj� silników (i cało�ci �rodków 

transportu) istotny jest nie tyle rozkład masy cz�stek, ale rozkład ich wielko�ci.  

Poniewa� �aden filtr nie działa ze 100% skuteczno�ci� (cz�stki najmniejsze filtro-

wane s� z skuteczno�ci� najni�sz�), to zanieczyszczenia przedostaj� si� do silnika. 

Cz��� z nich uczestniczy w procesie spalania i wydostaje si� z silnika ze spalinami, 

natomiast cz��� przedostaje si� dalej do oleju silnikowego i wraz z nim do w�złów 

tarcia silnika, intensyfikuj�c procesy ich degradacji. Produkty zu�ycia elementów 

silnika przedostaj� si� równie� do oleju silnikowego. Olej silnikowy zawiera zatem

zarówno cz�stki stałe wprowadzone do silnika z zasysanym powietrzem i paliwem, 

cz�stki stałe powstałe w trakcie spalania paliwa, jak te� produkty zu�ycia.  

Zanieczyszczenia oleju silnikowego cyrkuluj� wraz z nim w obiegu smarowania, 

osadzaj� si� na �ciankach silnika lub te� s� spalane i ze spalinami wydalane z silnika.  

Cyrkuluj�ce zanieczyszczenia oleju silnikowego mog� by� z niego usuwane  

w procesie filtracji.  
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W dzisiejszych rozwi�zaniach układu smarowania silników wyst�puj� prawie wy-

ł�cznie filtry z mechaniczn� przegrod� filtracyjn�. Z reguły przegroda wykonana jest 

ze splisowanego papieru. Skuteczno�ci filtracji takiej przegrody jest wysoce niezada-

walaj�ca, zwłaszcza w odniesieniu do cz�stek najmniejszych (które najcz��ciej wyst�-
puj�). Poprawy skuteczno�ci filtracji upatrywa� mo�na b�d� w rozbudowie przegrody 

filtracyjnej, b�d� we wprowadzeniu dodatkowych mechanizmów separacji (b�d� jed-

nego i drugiego).  

Poniewa� zanieczyszczenia s� ferro- lub diamagnetykami (lub aglomeratami jed-

nych i drugich), to do ich separacji z oleju silnikowego celowym wydaje si� wykorzy-

stanie pola magnetycznego. W starszych rozwi�zaniach silników w korku miski ole-

jowej mocowano magnes. Rozwi�zanie to zostało wycofane z u�ytku, gdy� jego sku-

teczno�� wydawała si� problematyczna (pole magnetyczne wytwarzane przez magnes 

nie obejmowało całego strumienia oleju smaruj�cego).  

W niniejszej pracy przedstawiono rozwi�zanie, w którym zanieczyszczenia ferro-

magnetyczne zatrzymywane s� w pełnoprzepływowym filtrze paliwa. Przedstawiono 

podstawy teoretyczne skuteczno�ci filtracji (w oparciu o prac� [3]) oraz wyniki pierw-

szych prac do�wiadczalnych w tym wykonanych w eksploatacji naturalnej.  

2. Absolutna dokładno�� filtracji 
  

Dokładno�� filtracji danej fazy dyspersyjnej jest parametrem tzw. charakterystyki 

rozmiarowej efektywno�ci filtracji. Opisuje ona zale�no�� pomi�dzy rozmiarem cz�-
stek (�rednic�) d cz�stek znajduj�cych si� w filtrowanym płynie a stopniem ich za-

trzymywania przez przegrod�. Na rysunku 3 przedstawiono wyidealizowany schemat 

procesu filtracji.  

V
V

n 1 (d)

N 1

n 2 (d)
N 2

Rys. 3. Schemat procesu filtracji: V– obj�to�� płynu, N1, n1(d) – ilo�� oraz g�sto�� rozkładu 

wielko�ci cz�stek w obj�to�ci V przed przegrod�, N2, n2(d) – ilo�� oraz g�sto�� rozkładu wiel-

ko�ci cz�stek w obj�to�ci V za przegrod�. 
Fig. 3. The diagram of filtration process: V – the volume of fluid, N1, n1(d) – the quantity and 

density distribution of the size of particles in the volume V before the filter medium, N2, n2(d) – 

the quantity and density distribution of the size of particles in the volume V behind the filter 

medium.  



Magnetycznie wspomagana filtracja oleju silnikowego 15

Obj�to�� płynu V przed przegrod� zawiera N1 cz�stek, których wymiary opisane s�
rozkładem statystycznym n1(d). Ta sama obj�to�� płynu po przej�ciu przez przegrod�
filtracyjn� zawiera N2 cz�stek o rozkładzie n2(d). Zakłada si�, �e przegroda filtracyjna 

jest skuteczna, zatem N2<N1. Stosownie do tego definicje w procesie filtracji rozpa-

trywa� mo�na w kategoriach fenomenologicznych, gdzie argumentami s� ilo�ci cz�-
stek lub statystycznymi, gdzie argumentami s� rozkłady statystyczne rozmiarów (lub 

masy) cz�stek.  

Charakterystyk� skuteczno�ci filtracji, w uj�ciu fenomenologicznym, opisuje si�
jako: 
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Jest to, zatem, proporcja ilo�ci cz�stek z okre�lonego przedziału rozmiarów przed 

filtrem do ilo�ci cz�stek z tego samego przedziału ich rozmiarów za filtrem.  
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Rys. 4. Charakterystyka dokładno�ci filtracji: do – granica całkowitej przepuszczalno�ci,  

da – granica absolutnej filtracji, n1(d) i n2(d) – odpowiednio: rozkład rozmiarów cz�stek przed 

oraz za przegrod�. I – zakres całkowitej przepuszczalno�ci, II – zakres cz��ciowej filtracji,  

III- zakres filtracji absolutnej. 

Fig. 4. The characteristics of filtration accuracy: do – the limit of total permeability, da – the 

limit of  absolute permeability, n1(d) and n2(d) – adequately: the quantity and the density distri-

bution of the size of particles before and behind the filter medium. I – the range of total perme-

ability, II – the range of partial filtration, III – the range of absolute filtration. 
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Mo�na przyj�� te� charakterystyk� skuteczno�ci separacji jako: 
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Wówczas charakterystyk� skuteczno�ci filtracji zapisa� mo�na jako:  

)1/(1 SSSF ηβ −=     (2) 

Graficzn� ilustracj� zale�no�ci skuteczno�ci filtracji βSF od stopnia separacji ηSS

przedstawia rysunek 5. 
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Rys. 5. Zale�no�� skuteczno�ci filtracji βSF od stopnia separacji ηSS.  

Fig. 5. The dependence of filtration efficiency βSF on the separation degree ηSS. 

  

Z zale�no�ci mi�dzy skuteczno�ci� separacji a skuteczno�ci� filtracji wynika, �e ta 

ostatnia bardzo silnie ro�nie (asymptotycznie, do 1) je�li skuteczno�� separacji prze-

kracza warto�� 0,95. Np. je�li skuteczno�� separacji wynosi ηSS=0,998, to skuteczno��
filtracji  βSF=500, natomiast je�li skuteczno�� separacji wynosi ηSS=0,999, to skutecz-

no�� filtracji  βSF=1000. W tych warunkach wzrost skuteczno�ci separacji o 0,001 

powoduje dwukrotny wzrost skuteczno�ci filtracji. Innymi słowy, zmiana skuteczno�ci 

separacji o 0,1% powoduje dwukrotny wzrost ilo�ci cz�stek zatrzymywanych przez 

przegrod� filtracyjn�.  
Rozkłady n1(d) i n2 (d) wyznaczaj� jednocze�nie charakterystyk� efektywno�ci fil-

tracji cz�stek jako: 
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Charakterystyk� t�, wraz z rozwa�anymi rozkładami, przedstawiono na rysunku 4. 

Pokazuje ona proces, w którym mo�na wyró�ni� trzy zakresy rozmiarów cz�stek: 

– całkowitej przepuszczalno�ci (I), 

– cz��ciowej przepuszczalno�ci (II),  

– całkowitej nieprzepuszczalno�ci – absolutnej filtracji (III). 
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Najwa�niejszym parametrem charakterystyki rozmiarowej efektywno�ci filtracji 

cz�stek jest absolutna dokładno�� filtrowania da, definiowana jako rozmiar najmniej-

szych cz�stek zatrzymywanych przez przegrod� ze skuteczno�ci� 100%.  

W praktyce, ze zrozumiałych wzgl�dów, nie okre�la si� ci�głych rozkładów wiel-

ko�ci cz�stek. Rozwa�a si� rozkłady dyskretne ni(di), które nast�pnie, w miar� po-

trzeb, aproksymuje si� do ci�głych. Symbol ni oznacza tutaj ilo�� cz�stek odpowiada-

j�c� pewnemu, mo�liwie małemu, przedziałowi „klasie” rozmiarów rozpi�to�ci �d,  

a di oznacza albo �rodek tego przedziału, albo górny jego kres. Zatem absolutn� do-

kładno�� filtracji wyznacza si�, w takim przypadku, z pewnym przybli�eniem, jako 

górny kres najwi�kszego przedziału klasowego wydzielonych z płynów za przegrod�.  
Z formalnego punktu widzenia, w celu uzyskania informacji o reprezentacji cz�-

stek w płynie przed przegrod�, okre�la si� jednocze�nie rozkłady cz�stek wydzielo-

nych z płynu przed oraz za przegroda. Np. wyznaczenie parametru da metalicznych 

zanieczyszcze� oleju silnikowego wymaga okre�lenia rozmiarów cz�stek tych zanie-

czyszcze� po uprzednim ich wydzieleniu z oleju silnikowego przed i odpowiednio za 

przegrod� filtracyjn�.  

3. Skuteczno�� filtracji w uj�ciu dynamicznym 

W badaniach filtracji danego składnika płynu okre�la si� spadek koncentracji (ma-

sy) tego składnika płynu po jednokrotnym (czasami kilkukrotnym) przej�ciu przyj�tej 

obj�to�ci tego płynu, znajduj�cego si� w obiegu zamkni�tym, przez przegrod� filtra-

cyjn�. Pomiar koncentracji pocz�tkowej Ko tego składnika w płynie oraz koncentracji 

ko�cowej Kk pozwala wyznaczy� skuteczno�� filtracji jako:  

o

k

o

ko

K

K

K

KK
−=

−
= 1η           (4) 

Efekt filtracji jest funkcj� czasu:  

)(tηη =            (5) 

Parametr �= �(t) mo�na wyznaczy� w stosunku do dowolnych składników płynu 

w warunkach rzeczywistych w oparciu o nast�puj�ce rozumowanie.  

Skuteczno�� filtracji jest parametrem, który w jednoznaczny sposób wi��e kon-

centracj� składnika w płynie dopływaj�cym do przegrody oraz w płynie po przej�ciu 

przez t� przegrod�. Spadek tej koncentracji za przegrod� powoduje okre�lony przyrost 

masy tego składnika na przegrodzie. W uj�ciu ró�niczkowym, w przedziale czasu dt, 

przyrost ten mo�na zapisa� jako:  

dtKQdm ff η=     (6) 

gdzie: 

dmf  – chwilowy przyrost masy składnika na przegrodzie,  

Qf – chwilowe nat��enie dopływu płynu do przegrody,  

K – chwilowa koncentracja składnika w płynie dopływaj�cym do przegrody,  

� – chwilowa warto�� skuteczno�ci filtracji składnika płynu.  
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Dziel�c równanie (6) przez dt otrzymuje si�: 

ηKQ
dt

dm
f

f
=        (7) 

Mo�na dalej oznaczy�, �e dmf/dt=qf jest chwilowym nat��eniem osiadania skład-

nika płynu na przegrodzie filtracyjnej. Wszystkie zale�no�ci równania (7) s� w ogól-

no�ci zale�ne od czasu. Zatem po elementarnych przekształceniach uzyskuje si�: 

)()(

)(
)(

tKtQ

tq
t

f

f
=η        (8) 

Bior�c powy�sze pod uwag� skuteczno�� filtracji, okre�lonego składnika płynu, 

zdefiniowa� mo�na jako stosunek strumienia masy zatrzymywanego na przegrodzie 

do strumienia masy tego składnika dopływaj�cego w płynie do przegrody.  

Do�wiadczalne wyznaczanie charakterystyki �(t) dla okre�lonego składnika płynu 

(np. oleju silnikowego) ulegaj�cego filtracji sprowadza si� wi�c do:  

1) pomiaru zawarto�ci masy mf na przegrodzie filtracyjnej oraz koncentracji tego 

składnika w płynie dopływaj�cym do przegrody filtracyjnej, w funkcji czasu, 

2) wyznaczenia zale�no�ci modelowych )(ˆ tm f  i )(ˆ tK f  z danych wynikaj�cych 

z pomiarów empirycznych, 

3) wyznaczenia dttmdtq ff /)(ˆ)(ˆ = , 

4) pomiaru Qf np. w ruchu stanowiskowym silnika spalinowego (mo�na wów-

czas przyj�� warto�� Qf = const jako �redni� z cyklu według którego obci��a-

ny jest silnik),  

5) okre�lenia skuteczno�ci filtracji jako: 

)(ˆ)(

)(ˆ
)(ˆ

tKtQ

tq
t

f

f=η         (9) 

Post�puj�c wg proponowanego schematu wyznaczy� mo�na charakterystyki filtra-

cji dowolnych składników płynu filtrowanego, np. metalicznych zanieczyszcze� oleju 

silnikowego. Zmiana koncentracji tych składników �wiadczy o odporno�ci elementów 

silnika na degradacj�, o przydatno�ci oleju smaruj�cego oraz o skuteczno�ci filtracji 

zastosowanych układów filtracyjnych.  

4. Model matematyczny filtracji zanieczyszcze� płynów w silniku spalinowym [3] 

Badania cz�stek metalicznych wydzielonych z przepracowanego oleju silnikowe-

go, po ró�nych okresach jego eksploatacji wykazuj� [3], �e empiryczny rozkład wiel-

ko�ci tych cz�stek mo�na opisa� rozkładem, Rosin-Rammlera-Sperlinga, którego dys-

trybuanta opisana jest zale�no�ci�:  

])(exp[100100 n

r

x
x

d

d
F −−=          (10) 

gdzie: 
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dx – rozmiar cz�stki,  

dr – parametr charakteryzuj�cy stopie� rozdrobnienia,   

n – wykładnik rozdziału charakteryzuj�cy zakres �rednic.  

Weryfikacja tego rozkładu za pomoc� testu Kołmogorowa, przy przyj�tym pozio-

mie istotno�ci λ=0,05, pozwala stwierdzi�, i� nie ma podstaw do odrzucenia tego testu 

jako predykatora opisu wielko�ci cz�stek metalicznych zanieczyszcze� zawartych  

w układzie olejenia silnika spalinowego.  

�rednie warto�ci parametrów rozkładów analizowanych cz�stek wynosz�
dr=1,384, n=0,8.  

Po zrealizowaniu pomiarów cz�stek znajduj�cych si� w oleju silnikowym stwier-

dzono, �e 70÷90% z nich ma rozmiary z przedziału 0÷2 µm. Najwi�ksze cz�stki, któ-

rych ilo�� jest istotna, nie przekraczaj� rozmiarów 18 µm. W oleju znajduj� si� te�
pojedyncze du�e cz�stki o rozmiarach kilkudziesi�ciu mikrometrów, jednak ich ilo��
w porównaniu z ilo�ci� pozostałych cz�stek jest pomijalnie mała.  
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Rys. 6. Dystrybuanta rozkładu Rosin-Rammlera-Sperlinga przy ró�nej warto�ci �redniej  

�rednicy cz�stek dr oraz warto�ci n=0,8.

Fig. 6. The function of Rosin-Rammler-Sperling distribution at the different value  

of the average diameter of particles dr and the value n=0,8. 

Istotnym zagadnieniem w procesie filtracji jest wzajemna relacja pomi�dzy wiel-

ko�ci� cz�stek zanieczyszcze� a wielko�ci� por przegrody filtracyjnej, tzn. odległo�ci�
miedzy s�siednimi włóknami. 

Na rysunku 7 przedstawiono empiryczne rozkłady rozmiarów por oraz włókien 

papieru filtracyjnego stanowi�cego przegrod� filtracyjn� filtra oleju silnikowego. Wi-

da�, �e w miar� wydłu�ania czasu eksploatacji rozmiar por maleje, jednocze�nie, cho�
nieznacznie maleje równie� rozmiar charakteryzuj�cy grubo�� włókien. Pomi�dzy 

włóknami daj� si� zauwa�y� stosunkowo du�e przestrzenie (ich rozmiar przewy�sza 

�rednice włókien). Z bada� wynika, �e rozmiar por zmienia si� w trakcie eksploatacji 

filtra. W rozpatrywanym przypadku ulega on zmniejszeniu, co odwzorowane jest 

przesuwaniem si� maksymalnego udziału wymiaru w kierunku wymiarów mniejszych 
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(rys. 7). Grubo�� włókien na pocz�tku bada� i w ko�cowym ich okresie jest podobna. 

�rednia �rednica włókna jest około trzykrotnie mniejsza jak �redni rozmiar por. Co 

najmniej o rz�d wielko�ci ró�ni� si� rozmiary por i rozmiary cz�stek zanieczyszcze�
oleju silnikowego (rys. 8). Charakterystycznym jest, �e w miar� wzrostu czasu pracy 

�rednia wielko�� zanieczyszcze� metalicznych oleju silnikowego maleje. Wi�ksze 

cz�stki ulegaj� skuteczniejszej filtracji.  

Porównanie wielko�ci zanieczyszcze� metalicznych oleju z rozmiarami por papie-

ru pozwala stwierdzi�, �e mechanizm zatrzymywania tych zanieczyszcze� przez prze-

grod� filtracyjn� nie jest mechanizmem sitowym, w którym du�a cz�stka osiada na 

kilku włóknach, lecz polega na osiadaniu cz�stek na powierzchni włókien w trakcie 

ich kolizji z włóknem. 
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Rys. 7. Empiryczne rozkłady g�sto�ci rozmiarów por oraz włókien papieru filtracyjnego  

po okre�lonych okresach eksploatacji filtra oleju silnikowego [3]. 

Fig. 7. The empirical density distribution of wormholes and filter paper fibers after specified 

operation periods of the engine oil filters [3]. 
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Fig. 8. The empirical density distribution of metallic particles of engine oil impurities after 

selected operation periods of oil [3]. 
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Mechanizm sitowy jest wykluczony ze wzgl�dów geometrycznych. �rednia �red-

nica por (w ko�cowym okresie eksploatacji filtra) wynosi około 60 	m, podczas gdy 

�rednia �rednica zanieczyszczenia w tych samych warunkach osi�ga zaledwie 1 	m. 

Znaleziono, co prawda, du�e cz�stki metaliczne osadzone na kilku włóknach, ale jest 

to przypadek szczególny. 

W trakcie eksploatacji filtra włókna papieru „obrastaj�” zanieczyszczeniami ole-

jowymi. Pomi�dzy „obro�ni�tymi” włóknami pozostaj� jednak wci�� relatywnie bar-

dzo du�e przestrzenie. Stwierdzono [3], �e charakterystyczny nalot na włóknach ma 

charakter organiczny. W podstawowym mechanizmie filtracji powszechnym jest osia-

danie cz�stek w oblepiaj�cej włókna masie organicznej.  

Dokładniejsze obserwacje, wykonane przy du�ym powi�kszeniu pokazały „den-

drytyczn�” struktur� masy zanieczyszcze� zaabsorbowanych na powierzchni włókna. 

S� to z reguły submikroskopowe zanieczyszczenia organiczne, pochodz�ce z proce-

sów utleniania, kondensacji i polimeryzacji w�glowodorów. Struktura tych zanie-

czyszcze� jest zró�nicowana. Analiza mikroskopowa pozwala wyró�ni� co najmniej 

cztery grupy cz�stek organicznych. Pierwsz� grup� cz�stek stanowi� cz�stki kruche  

o przestrzennie rozbudowanej strukturze podobnej do struktury koksu. Do drugiej 

grupy zaliczy� mo�na cz�stki o strukturze pozornie bezpostaciowej. Trzecia grupa to 

cz�stki podobne jak w grupie drugiej, z tym, �e ich stopie� aglomeracji jest zdecydo-

wanie wi�kszy. Czwarta grup� cz�stek stanow� równie� aglomeraty o przypadkowym 

kształcie, ale �rednio czterokrotnie wi�ksze ni� cz�stek z grupy trzeciej.  

Cz�stki organiczne wydaj� si� odgrywa� podstawow� rol� w procesie filtracji za-

nieczyszcze� z oleju silnikowego. Cz�stki organiczne s� bardziej lepkie i najpierw one 

s� adsorbowane na gładkich powierzchniach włókien przegrody. Dopiero w ich masie 

„grz�zn�” twarde cz�stki metaliczne i inne. Trwały kontakt pomi�dzy włóknem  

i cz�stk� du�� (powy�ej 1 	m) zanieczyszcze� mo�e odbywa� si� na skutek inercyj-

nego ruchu tej ostatniej. Natomiast w przypadku cz�stek małych (poni�ej 1 	m), do 

kontaktu z włóknem dochodzi na skutek działania sił dyfuzji czy te� sił elektrosta-

tycznych[3]. Umowna granica podziału w rozró�nianiu sił prowadz�cych do adhezji 

cz�stek zanieczyszcze� na włóknach przegrody nie zale�y jedynie od wielko�ci cz�-
stek, ale równie� od tak wa�nego parametru, jak lokalna pr�dko�� cz�stek zanieczysz-

cze�.  
Opisany mechanizm zatrzymywania zanieczyszcze� na przegrodzie filtracyjnej 

wyst�puje jedynie wówczas, gdy olej smaruj�cy jest uszlachetniony dodatkami zapo-

biegaj�cymi aglomeracji cz�stek zanieczyszcze�. Dodatki te zapobiegaj� powstawaniu 

du�ych aglomeratów przewy�szaj�cych swoimi wymiarami rozmiar por przegrody  

i utrzymuj� zanieczyszczenia w stanie drobnodyspersyjnym. W takich warunkach 

nawet wówczas, gdy zawarto�� zanieczyszcze� w oleju byłaby bardzo du�a nie do-

szłoby do zablokowania przepływu przez przegrod� filtracyjn�, gdy� dro�no�� por 

filtru jest zachowana.  

Obserwowane zjawisko zaw��ania si� por i obrastania włókien zanieczyszczenia-

mi przebiega jedynie do pewnej granicy. W momencie, gdy filtr przestaje absorbowa�
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zanieczyszczenia nast�puje proces ich reemisji do oleju. Zmiany geometryczne włó-

kien zachodz� w przeciwnym kierunku.  

W procesie filtracji uszlachetnionego oleju silnikowego przez papierow� przegro-

d� filtracyjn� nie dochodzi do blokady por tej przegrody, a jedynie do zmian jej struk-

tury geometrycznej.  

4.1. Zało�enia modelu filtracji zanieczyszcze� oleju silnikowego 

Buduj�c model filtracji zanieczyszcze� przyj�to nast�puj�ce zało�enia: 

• masa oleju w układzie olejenia jest stała, a ubytki oleju powstałe wskutek jego 

spalania uzupełniane s� w sposób ci�gły, 

• przyrost masy oleju z tytułu zmiany masy znajduj�cych si� w nim zanieczysz-

cze� jest pomijalnie mały, 

• w dowolnej chwili rozpatrywanego procesu rozkład koncentracji zanieczysz-

cze� jest jednakowy i stały w całej masie oleju, 

• koncentracja zanieczyszcze� w oleju spalanym jest równa koncentracji zanie-

czyszcze� w oleju znajduj�cym si� w układzie olejenia. 

Zało�ono dalej taki sam model matematyczny koncentracji zanieczyszcze� zarów-

no dla zanieczyszcze� metalicznych, jak i niemetalicznych. Przyj�to wysok� skutecz-

no�� filtracji powietrza zasysanego do silnika, co implikuje, �e st��enie zanieczysz-

cze� w oleju pochodz�cych z tego �ródła mo�e by� pomini�te, natomiast istotne jest 

st��enie dodatków metalicznych, które s� produktami zu�ycia. Jednocze�nie mo�na 

przyj��, �e wzrost koncentracji zanieczyszcze� wprowadzanych z powietrzem wpły-

nie na wzrost intensywno�ci zu�ycia, co oznacza wzrost koncentracji zanieczyszcze�
metalicznych. Te same uwagi odnosz� si� do kwestii filtracji zanieczyszcze� wprowa-

dzanych do silnika wraz z paliwem.  

Parametry modelu rozpatrywanego procesu oznaczono w nast�puj�cy sposób: 

Vc = const – obj�to�� oleju w układzie olejenia w dm
3
,  

m – masa zanieczyszcze� (metalicznych) znajduj�cych si� w oleju w mg, 

QF = const – obj�to�ciowe nat��enie dopływu oleju do filtra w dm
3
/h, 

Qs = const – obj�to�ciowe nat��enie spalania oleju w dm
3
/h, 

qz = const – masowe nat��enie zu�ywania (elementów silnika) w mg/h (nat��enie 

to jest quasi stałe w pewnym okresie pracy silnika, w rzeczywisto�ci masowe na-

t��enie opisane jest zale�no�ci� qz=a[ln(t+1)]
b
, gdzie a,b współczynniki [6]),

qF – masowe nat��enie zatrzymywania zanieczyszcze� przez filtr w mg/h, 

qs – masowe nat��enie spalania zanieczyszcze� wraz z olejem silnikowym  

       w mg/h, 

qsb = const – masowe nat��enie bezpo�redniego spalania zanieczyszcze� w mg/h, 

qo = const – masowe nat��enie osadzania zanieczyszcze� na �ciankach elementów 

silnika w mg/h, 

� – skuteczno�� filtracji. 
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Chwilow� koncentracj� k zanieczyszcze� w oleju zdefiniowano jako: 

oV

m
k =             (11) 

Poniewa� w ogólno�ci m=m(t),  to zachodzi k=k(t). 

Celem rozwa�a� jest okre�lenie modelu k(t) w funkcji podanych wy�ej parame-

trów.  
4.2. Budowa modelu matematycznego filtracji 

Buduj�c model rozpatrywano schemat dystrybucji zanieczyszcze� (metalicznych) 

w układzie olejenia silnika (rys. 9).  
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Rys. 9. Schemat dystrybucji zanieczyszcze� (metalicznych produktów zu�ycia �ciernego  

elementów silnika) w układzie smarowania. 

Fig. 9. The scheme the distribution of impurities (metallic products of abrasive wear of engine 

parts) in the lubrication system. 

Schemat powy�szy ilustruje zało�enie, �e elementarn�, zachodz�c� w czasie dt, 

zmian� masy zanieczyszcze� metalicznych w oleju silnikowym mo�na wyrazi� jako 

ró�nic� masy produktów zu�ycia wprowadzonych i odprowadzonych z oleju.  

Elementarn� zmian� masy dodatku w oleju zapisujemy jako: 

dm = qzdt – qFdt – qsdt – qsbdt – qodt   (12) 

Dziel�c obydwie strony równania (12) przez Vodt i uwzgl�dniaj�c, �e: 

dk
dt

V

m
d

o =

)(

            (13) 

otrzymuje si�

)(
1

osbsFz

o

qqqqq
Vdt

dk
−−−−=    (14) 

Przyjmuj�c zało�enie, �e ilo�� spalanych zanieczyszcze� oraz ilo�� zanieczysz-

cze� zatrzymywanych przez filtr jest funkcj� aktualnej koncentracji zanieczyszcze�  
w oleju, parametry qF, qs mo�na wyrazi� jako: 
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qF = QF k �   qs = Qs k     (15) 

Podstawiaj�c powy�sze wyra�enie do równania (13) otrzymuje si�: 

)(
1

osbsFz

o

qqkQkQq
Vdt

dk
−−−−= η         (16) 

Po elementarnych przekształceniach równania (16) i uporz�dkowaniu składników 

równanie to przedstawia si� nast�puj�co: 

o

osbz

o

sF

V

qqq

V

QQ
k

dt

dk −−
=

+
+ )(

η
   (17) 

Otrzymane równanie ró�niczkowe stanowi przypadek liniowego niejednorodnego 

równania ró�niczkowego pierwszego rz�du. Wprowadzaj�c dodatkowe oznaczenia: 

A
V

QQ

o

sF =
+η

  B
V

qqq

o

osbz =
−−

       (18) 

równanie (17) mo�e by� napisane w prostej postaci: 

BAk
dt

dk
=+      (19) 

Równanie (19) jest szczególnym przypadkiem ogólnego równania: 

)()( tBktA
dt

dk
=+     (20) 

celowe jest zatem rozwi�zanie wła�nie tego równania. Uzyska� to mo�na metod�
uzmienniania stałej. Wst�pem jest rozwi�zanie liniowego równania jednorodnego.  

0)( =+ ktA
dt

dk
    (21) 

Po przekształceniu tego równania i jego scałkowaniu otrzymuje si�: 

� +−= CdttAk ln)(ln    (22) 

przekształcaj�c dalej uzyskuje si�: 

�−= dttA
C

k
)(ln     (23) 

ostatecznie uzyskuje si�: 

�−= ])(exp[)( dttACtk    (24) 

Uzmienniaj�c stał� C, przyjmuj�c zatem C=C(t) mo�na napisa�: 

�−= ])(exp[)()( dttAtCtk    (25) 

Ró�niczkuj�c obie strony równania (25) otrzymuje si�: 

� � −−+−= )](][)(exp[)(])(exp[)(' tAdttAtCdttAtC
dt

dk
  (26) 
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Po podstawieniu prawych stron równa� (25) i (26) do (20) uzyskuje si�: 

� � � =−+−−+− )(])(exp[)()](][)(exp[)(])(exp[)(' tBdttAtCtAdttAtCdttAtC

 (27) 

Po redukcji składników:  

)(])(exp[)(' tBdttAtC =−�     (28) 

St�d 

1])(exp[)()( CdtdttAtBtC �� +−=    (29) 

Wstawiaj�c (29) do (25) otrzymuje si� ogóln� posta� rozwi�zania równania (20) 

� � �� −+−= dtdttAtBdttAdttAtCtk ])(exp[)(])(exp[])(exp[)()( 1  (30) 

W przypadku, gdy A=const i B=const powy�sze rozwi�zanie upraszcza si� do po-

staci: 

)exp()exp()exp()( 1 At
A

B
AtAtCtk −+−=   (31) 

czyli  

A

B
AtCtk +−= )exp()( 1     (32) 

Stał� C1 nale�y wyznaczy� z warunków brzegowych. Gdy t=0, to k=k0 jest wi�c: 

A

B
Ck += 10   st�d  

A

B
kC −= 01    (33) 

Wprowadzaj�c powy�sze do równania (31) otrzymuje si� rozwi�zanie równania 

ró�niczkowego (17) 

)]exp(1[)exp()( 0 At
A

B
Atktk −−+−=   (34) 

Uwzgl�dniaj�c podstawienia (18) równanie (34) ma posta�: 

)]exp(1[)exp()(
00

0 t
V

QQ

QQ

qqq
t

V

QQ
ktk SF

SF

osbzSF +
−−

+

−−
+

+
−=

η

η

η
 (35) 

Bior�c pod uwag� parametry konkretnego silnika V0=22dm
3
; QS=0,1dm

3
/h; 

QF=3600dm
3
/h; qz=10,25 mg/h; Sb=0,2 mg/h; q0=0,05 mg/h, które s� danymi  

6-cylindrowego, rz�dowego silnika o zapłonie samoczynnym, o pojemno�ci skokowej 

6,842 dm
3
, maksymalnej mocy 110 kW, maksymalnym momencie obrotowym 

432 Nm, stopniu spr��ania 17, oraz maksymalnej pr�dko�ci obrotowej wału korbowe-

go 2800 obr/min (46,67 s
-1

) mo�na przeprowadzi� dalsze rozwa�ania.  

Z bada� (np. Makały [3] i Niewczasa [4]) wynika, �e koncentracja �elaza (jak 

równie� innych zanieczyszcze� metalicznych) jest quasi liniow� funkcj� czasu pracy 

silnika – vide przykład zilustrowany rysunkiem 10. Informacj� t� wykorzystano pro-

wadz�c symulacj� modelu, któr� prowadzono tak, by przez dobór przebiegu w czasie 

parametru 
, uzyska� odpowied� modelu zbli�on� do przebiegu liniowego.  
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Metod� iteracyjn� w kolejnych przybli�eniach, zmieniaj�c charakterystyk� 
=
(t), 

uzyskano trzy charakterystyczne przebiegi koncentracji zanieczyszcze� metalicznych 

w oleju silnikowym. Z oblicze� wynika, �e pocz�tkowa warto�� skuteczno�ci filtracji 

jest taka sama w przypadku ka�dego z przebiegów i wynosi 
=0,00015 (rys. 11). Jest 

to warto�� bardzo mała, o kilka rz�dów ni�sza od oczekiwanej.  
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Rys. 10. Zmiana koncentracji zanieczyszcze� metalicznych w oleju silnikowym [3]. 

Fig. 10. The change of concentration of metallic impurities in the engine oil [3]. 
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Rys. 11. Modelowe przebiegi skuteczno�ci filtracji w funkcji czasu pracy filtra oleju silniko-

wego [3].  

Fig. 11. The model courses of filtration efficiency as a function of the engine oil filter opera-

tion time [3]. 

Przebieg (1) wg rysunku 11 odpowiada procesowi filtracji, w którym skuteczno��
filtracji w funkcji czasu pracy filtra jest stała �(t)=0,00015. Koncentracja zanieczysz-

cze� metalicznych w oleju silnikowym (rys. 12) d��y asymptotycznie do warto�ci  

62,15)(lim =
+

−−
=

SF

osbz

QQ

qqq
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3
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Przebieg (2) wg rysunku 11 reprezentuje proces filtracji, w którym parametr �(t)

zmienia si� zgodnie z zale�no�ci� �(t)=0,00015e
0,02t

. Koncentracja metalu w oleju 

silnikowym najpierw wzrasta (rys. 12), a nast�pnie asymptotycznie zbli�a si� do zera. 

Wida� te�, �e skuteczno�� filtracji (rys. 11) ro�nie, w tym przypadku, dalece szybciej 

ni� zmniejsza si� w przypadku przebiegu typu (3) wg rysunku 11, w którym skutecz-

no�ci filtracji opisana jest zale�no�ci� �(t)=0,00015e
-0,02t

. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80 100 120

Czas pracy filtra oleju silnika spalinowego t , h

K
o
n

ce
n

tr
a

cj
a

 z
a

n
ie

cz
y

sz
cz

en
 

(m
et

a
li

cz
n

y
ch

) 
k

(t
)

, 
m

g
/d

m
3

(3)  �(t)  = 0,00015e
-0,02t

(1)  �(t)  = 0,00015

(2)  �(t)  = 0,00015e
0,02t

Rys. 12. Model zmian koncentracji zanieczyszcze� w oleju silnikowym k(t) w funkcji czasu 

pracy filtra oleju silnika t i skuteczno�ci filtracji �(t) [3].  

Fig. 12. The model of changes of the concentration of impurities in the engine oil k(t)  

as a function of the operation time of the oil filter t and the filtration efficiency �(t) [3]. 

Przebieg skuteczno�ci filtracji opisany tu jako rodzaj (3) wg rysunku 11 jest bar-

dzo zbli�ony do rzeczywistego – vide koncentracja metalicznych zanieczyszcze� wy-

znaczonych w badaniach, a zilustrowanych tu rysunkiem 10. Z porównania tego wy-

nika, �e koncentracja zanieczyszcze� metalicznych w oleju silnikowym narasta linio-

wo w funkcji czasu pracy silnika, a wyznaczony w badaniach przebieg koncentracji 

�elaza jest prawie to�samy z przebiegiem modelowym.  

Zarówno (1), jak i (2) rodzaju przebiegu koncentracji zanieczyszcze� metalicz-

nych w oleju silnikowym nie obserwuje si� w praktyce. Oznacza to, �e skuteczno��
filtracji w czasie nie mo�e ani rosn��, ani te� pozostawa� stała. Rzeczywista skutecz-

no�� filtracji w miar� upływu czasu maleje i asymptotycznie d��y do zera.  

Malej�ca skuteczno�� filtracji przeczy wła�ciwie ogólnie przyj�tym pogl�dom na 

ten temat. Z reguły przyjmuje si�, bowiem, �e zarówno skuteczno�� filtracji, jak rów-

nie� dokładno�� filtracji ro�nie z czasem pracy przegrody filtracyjnej. Wydaje si�, �e 

skuteczno�� filtracji mylona jest z post�pem osadzania zanieczyszcze� na przegrodzie 

filtracyjnej. Jest bowiem oczywiste, �e przy wielokrotnym przetłaczaniu zabrudzone-

go oleju przez przegrod� filtracyjn�, nawet przy malej�cej skuteczno�ci filtracji, masa 

zanieczyszcze� osadzonych na przegrodzie filtracyjnej nie mo�e by� stała i przynajm-

niej w pewnym okresie pracy filtra powinna rosn��.  
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5. Zało�enia modelu dotycz�cego filtracji dodatków uszlachetniaj�cych  

oleju silnikowego 

Olej silnikowy zwiera szereg dodatków uszlachetniaj�cych, zapewniaj�cych lep-

sze wła�ciwo�ci nie tylko smarne, ale równie� np. zmywaj�ce naloty i nagary z cz��ci 

silnika. Obni�anie si� koncentracji dodatków uszlachetniaj�cych wpływałoby na obni-

�enie jako�ci oleju smaruj�cego, co jest niewskazane. Zatem filtry oleju silnikowego 

powinny usuwa� zanieczyszczenia oleju silnikowego, a jednocze�nie nie eliminowa�  
z oleju dodatków uszlachetniaj�cych.  

Dla wyja�nienia, czy dodatki uszlachetniaj�ce ulegaj� filtracji przeprowadzono 

stosowne badania [3], w których okre�lano koncentracj� w oleju silnikowym niektó-

rych pierwiastków, charakterystycznych dla dodatków uszlachetniaj�cych oleju silni-

kowego. Pierwiastkami tymi s� m.in.: cynk (Zn), wap� (Ca) i bar (Ba).  

Koncentracj� pierwiastków charakterystycznych w oleju silnikowym przedstawia 

rysunek 13. Wida�, �e koncentracja ta jest quasi stała lub te� nieznacznie maleje. 

Trzeba tu przypomnie�, �e badania te prowadzono tak, �e olej silnikowy uzupełniany 

był w sposób ci�gły. Przypadek taki w zasadzie nie wyst�puje w warunkach rzeczywi-

stych. W rzeczywisto�ci mi�dzy kolejnymi wymianami oleju jego obj�to�� w misce 

olejowej maleje od warto�ci maksymalnych do warto�ci minimalnych przewy�szaj�-
cych jednak warto�� minimaln� okre�lon� przez wytwórc� silników. Dotyczy to 

zwłaszcza nowych silników. Po okre�lonym przebiegu pojazdu z reguły wyst�puje 

konieczno�� okresowego uzupełniania oleju silnikowego mi�dzy wymianami oleju lub 

jego wymiany (rys. 14), a wraz z nim wprowadzana jest �wie�a porcja dodatków 

uszlachetniaj�cych. 
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Rys. 13. Koncentracja w oleju silnikowym niektórych pierwiastków wchodz�cych w skład 

dodatków uszlachetniaj�cych oleju w funkcji czasu pracy filtra [3]. 

Fig. 13. The concentration in the engine oil of some elements as ingredients of oil improving 

components as a function of the filter operation time [3]. 
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Rys. 14. Przebiegi samochodów mi�dzy serwisowymi okresami wymiany oleju  

silnikowego [1].  

Fig. 14. The car mileage between the service changes of the engine oil [1]. 

5.1. Analiza procesu dystrybucji dodatków w układzie olejenia 

Rozpatruj�c dystrybucj� dodatków oleju w układzie olejenia silnika mo�na wy-

ró�ni� nast�puj�ce procesy (rys. 15); 

– wprowadzanie zanieczyszcze� z powietrza i paliwa (zanieczyszczenia powie-

trza i paliwa po przej�ciu przez układ filtracji powietrza i paliwa), które 

przedostan� si� do oleju mog� by� traktowane jako jego dodatki, 

– wprowadzanie do oleju produktów zu�ycia elementów silnika, które po przej-

�ciu przez układ filtracji kr��� w układzie olejenia silnika, zatem mog� by�
równie� traktowane jako jego dodatki, 

– spalanie dodatków wraz ze spalanym olejem, 

– filtracj� dodatków, 

– osadzanie dodatków na �ciankach układu olejenia, 

– neutralizacja dodatków uszlachetniaj�cych z racji spełnianych przez nie funk-

cji w oleju. 

Jedynym procesem doprowadzaj�cym �wie�e porcje dodatków do układu olejenia 

jest uzupełnianie oleju, konieczne ze wzgl�du na zjawisko jego spalania w trakcie 

pracy silnika. 
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Rys. 15. Schemat procesu dystrybucji dodatków oleju w układzie olejenia silnika. 

Fig. 15. The scheme of distribution process of oil improving components in the engine 

lubrication system. 

5.2. Zało�enia modelu zmian koncentracji dodatków w oleju silnikowym 

Budow� modelu oparto o przedstawiony na rysunku 15 schemat dystrybucji do-

datków w układzie olejenia. Przyj�to przy tym nast�puj�ce zało�enia: 

• masa oleju w układzie olejenia jest stała, a ubytki oleju powstałe wskutek jego 

spalania uzupełniane s� w sposób ci�gły, 

• zmiana masy oleju wyst�puj�ca z tytułu zmiany masy znajduj�cych si� w nim 

dodatków jest pomijalnie mała, 

• rozkład koncentracji dodatków jest jednakowy w całej masie oleju, 

• koncentracja dodatków w oleju spalanym jest równa koncentracji dodatków  

w oleju znajduj�cym si� w układzie olejenia. 

Parametry modelu rozpatrywanego procesu oznaczono w nast�puj�cy sposób: 

Vc = const – obj�to�� oleju w układzie olejenia w dm
3
,  

md – masa dodatków znajduj�cych si� w oleju w mg, 

kud = const – koncentracja dodatków w �wie�ym oleju w mg/dm
3
, 

QF = const – obj�to�ciowe nat��enie wychwytywania dodatków oleju przez filtr  

                     w dm
3
/h, 

QS = const – obj�to�ciowe nat��enie spalania oraz wycieków oleju w dm
3
/h, 

Qu = const – obj�to�ciowe nat��enie uzupełniania oleju w dm
3
/h, 

Qud = const – masowe nat��enie uzupełniania dodatków mg/h, 

qFd – masowe nat��enie zatrzymywania dodatków przez filtr w mg/h, 

qsd – masowe nat��enie spalania dodatków w mg/h, 

qod = const – masowe nat��enie osadzania dodatków na �ciankach układu olejenia 

                     w mg/h, 

qnd = const – masowe nat��enie neutralizacji dodatków w mg/h, 

� d = const – skuteczno�� filtracji dodatków. 
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Chwilow� koncentracj� kd dodatków w oleju zdefiniowano jako: 

0V

m
k d

d =          (37) 

Poniewa� w ogólno�ci md=md(t), to zachodzi kd=kd(t). 

5.3. Budowa modelu 

Elementarn� zmian� masy dodatku w oleju, w czasie dt, mo�na wyrazi� jako ró�-
nic� masy dodatku wprowadzonego i odprowadzonego z oleju: 

dmd = quddt – qFddt – qsddt – qoddt – qnddt  (38) 

Dziel�c obydwie strony równania (38) przez Vodt i uwzgl�dniaj�c, �e: 

d
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d

dk
dt
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d
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otrzymuje si�
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o

d qqqqq
Vdt

dk
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Uwzgl�dniaj�c, �e ilo�� spalanego dodatku oraz ilo�� dodatku zatrzymywanego 

przez filtr jest funkcj� aktualnej koncentracji dodatku w oleju, parametry qFd, qsd i qnd

mo�na wyrazi� jako: 

qFd = QF kd �d;   qsd = Qs kd;   qud = Qu kod         (41) 

Podstawiaj�c powy�sze wyra�enie do równania (40) otrzymuje si�: 
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−−−−= η   (42) 

Po przekształceniach równania (42) i uporz�dkowaniu składników, równanie to 

przedstawia si� nast�puj�co: 
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Otrzymane równanie ró�niczkowe stanowi przypadek liniowego niejednorodnego 

równania ró�niczkowego pierwszego rz�du. 

W przypadku �d=const rozwi�zanie otrzymanego równania przedstawia si� nast�-
puj�co: 
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Otrzymany model – ze wzgl�du na wyst�puj�cy w tym modelu parametr neutrali-

zacji qnd – odwzorowuje zmian� koncentracji dodatku w oleju silnikowym b�d�cego  

w tzw. stanie aktywnym.  
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Koncentracja dodatku w oleju silnikowym jest funkcj� czasu. Jednak funkcj� cza-

su jest te� szereg innych parametrów wyst�puj�cych we wzorze (44). W praktyce ka�-
dy parametr jest tu zmienn� czasu, Nawet wydawałoby si� taki parametr jak QF jest 

zmienny w czasie, gdy� wydajno�� pompy oleju na skutek jej zu�ycia w trakcie eks-

ploatacji silnika nieustannie maleje. Z drugiej strony ηd= ηd(t), qs=qs(t), qod=qod(t), 

qnd=qnd(t). Koncentracja dodatków w oleju silnikowym w danej chwili jest zatem wy-

padkow� chwilowych warto�ci wymienionych parametrów. Ogólnie rzecz bior�c, 

funkcje opisuj�ce przebiegi czasowe poszczególnych wielko�ci nie musz� by� funk-

cjami monotonicznymi.  

Model (44) mo�e słu�y� do opisu koncentracji dodatków uszlachetniaj�cych  

w oleju silnikowym. Przykład zilustrowano rysunkiem 16. Koncentracj� Ca, jako 

pierwiastka charakterystycznego dla jednego z dodatków uszlachetniaj�cych olej sil-

nikowy, wyznaczono w badaniach realnego silnika. Linia trendu uwidoczniona na 

rysunku 16 jest przebiegiem wyznaczonym z wykorzystaniem modelu (44), w którym 

zało�ono pocz�tkow� koncentracj� wapnia w �wie�ym oleju silnikowym wprowadzo-

nym do silnika na poziomie k0d=1200 mg/dm
3
, sprawno�� filtracji �d(t)=0, masowe 

nat��enie osadzania dodatku na �ciankach q0d=0, obj�to�ciowe nat��enie dopływu 

oleju silnikowego do filtra jako QF=3600 dm
3
/h, obj�to�� oleju silnikowego w misce 

olejowej – stał� V0=22 dm
3
, obj�to�ciowe nat��enie uzupełniania oleju silnikowego 

Qu=0 dm
3
/h oraz obj�to�ciowe nat��enie spalania oleju silnikowego na poziomie 

QS=0,1 do 0,04 dm
3
/h. Dane te s� poniek�d wyidealizowane, gdy� ubytki oleju na 

skutek spalania osi�gn�łyby około 35%, co jest jednak maksymaln� warto�ci� spo-

dziewan� w eksploatacji naturalnej.  
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Rys. 16. Przebieg koncentracji wapnia (Ca) w oleju silnikowym; zmierzony i wyznaczony przy 

wykorzystaniu modelu (44) – jako linii trendu. 

Fig. 16. The course of the calcium concentration in the engine oil: measured and calculated 

with the use of the model (44) as a trend line. 
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Uzyskany wynik jest o tyle zastanawiaj�cy, �e osi�gni�to go przy zerowej sku-

teczno�ci filtracji i jednocze�nie przy zało�eniu o nieosiadaniu dodatków na �ciankach 

elementów silnika. To drugie wydaje si� oczywiste, bior�c pod uwag� zmywaj�ce 

wła�ciwo�ci dodatków uszlachetniaj�cych oleju silnikowego. Zerowa skuteczno��
filtracji mo�e tu oznacza� nie tyle brak zatrzymywania dodatków na przegrodzie fil-

tracyjnej, co ustabilizowanie si� sytuacji, w której masowe nat��enie ubywania dodat-

ków z przeszkody (reemisja) równe jest masowemu nat��eniu zatrzymywania dodat-

ków na przegrodzie filtracyjnej.  

6. Magnetyczna filtracja oleju silnikowego 

W oleju silnikowym zawarte s� zanieczyszczenia para- i ferromagnetyczne. Cz���
zanieczyszcze� jest koagulatem ferro- i diamagnetyków. Zanieczyszczenia te mog�
by� separowane z oleju przy pomocy separatora magnetycznego, którego elementem 

roboczym jest element namagnesowany. Do magnesowania u�yte mog� by� elektro-

magnesy [5] lub magnesy stałe (albo kombinacje obu rodzajów). Magnesami stałymi 

mog� by� w szczególno�ci współczesne magnesy neodymowe. Istotne jest, by separa-

tor magnetyczny: 

– był umieszczony wewn�trz filtra oleju, 

– był umieszczony przed innymi przegrodami filtracyjnymi. 

Celem potwierdzenia mo�liwo�ci separacji ferromagnetycznych zanieczyszcze�
oleju silnikowego przeprowadzono stosowne badania [2]. Przeprowadzono je w dwu 

etapach. W pierwszym etapie, pomi�dzy silnymi magnesami neodymowymi umiesz-

czono prze�roczysty przewód rurowy, ł�cz�cy dwa zbiorniki o pojemno�ci 10 litrów 

ka�dy. W trakcie próby przetoczono przez prze�roczysty przewód 10 litrów przepra-

cowanego oleju silnikowego Castrol GTX 10W40 pochodz�cego z samochodu Re-

nault Laguna z silnikiem o zapłonie samoczynnym o pojemno�ci skokowej 1,9 dm
3

oraz przebiegu samochodu 124 000 km.  

Eksploatacyjny przebieg samochodu z badanym olejem w silniku wyniósł 

10 000 km. 
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Miejsce zamieszczenia 

magnesów 

Zanieczyszczenia

Rys. 17. Zanieczyszczenia metaliczne zatrzymane w prze�roczystym przewodzie rurowym 

umieszczonym pomi�dzy dwoma magnesami neodymowymi, po przetoczeniu przepracowane-

go oleju silnikowego [2]. 

Fig. 17. Metallic impurities stopped inside the transparent pipe located between two neody-

mium magnets after the going on of the engine oil [2]. 

Wida� wyra�nie, �e w obszarze oddziaływania pola magnetycznego (p. rys. 17), 

doszło do zatrzymania zanieczyszcze� na gładkich �ciankach przewodu. Zanieczysz-

cze� tych jest relatywnie du�o. S� one ró�nych wymiarów, od bardzo drobnych i zdy-

spergowanych uwidocznionych na zdj�ciu jako swoiste zaciemnienie w obszarze od-

działywania pola magnetycznego, do du�ych aglomeratów cz�stek. Znamienne jest to, 

�e powstały obraz separacji zanieczyszcze� uzyskano po jednokrotnym przetoczeniu 

oleju przez przewód. �wiadczy on o wysokiej skuteczno�ci filtracji wspomaganej 

magnetycznie. Jednocze�nie wyda� wyra�nie, i� nie mo�na montowa� separatorów 

magnetycznych na przewodach, przez które przepływa medium filtrowane, gdy� osa-

dzanie zanieczyszcze� mogłoby doprowadzi� do ich niedro�no�ci.  

W dalszych badaniach na obudowie filtra oleju silnika samochodu AUDI umiesz-

czono 4 magnesy neodymowe. Celem było namagnesowanie zarówno obudowy filtra, 

jak te� metalowych elementów wkładu filtracyjnego.  

Prób� przeprowadzono stosuj�c olej silnikowy Castrol GTX 15W40 do smarowa-

nia silnika, o zapłonie samoczynnym pojemno�ci 1,9 dm
3
, samochodu Audi B4. Prze-

bieg samochodu do rozpocz�cia próby wynosił 153 000 km. W trakcie próby samo-

chód przebył drog� 10 000 km.  

Wyniki przeprowadzonej próby zilustrowano zdj�ciami umieszczonymi na rysun-

kach 18 i 19.  
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Zanieczyszczenia 

Rys. 18. Zabrudzenia zatrzymane na namagnesowanej obudowie filtra oleju [2]. 

Fig. 18. Impurities stopped on the magnetized oil filter casing [2]. 

Zanieczyszczenia 

Rys. 19. Zabrudzenia zatrzymane na namagnesowanej metalowej cz��ci wkładu filtra oleju. 

Fig. 19. Impurities stopped on the magnetized metallic part of the oil filter [2]. 

Na rysunkach 18 i 19 pokazano, �e w polu magnetycznym – powstałym w wyniku 

zamontowania magnesów – osadziły si� cz�stki zanieczyszcze�. Widoczne s� nie tyl-

ko czyste, pojedyncze cz�stki metalu, ale tak�e skupiska cz�stek powleczonych war-

stw� zanieczyszcze� niemetalicznych. Zatem wprowadzenie separatora magnetyczne-

go powoduje separacj� nie tylko cz�stek metalicznych, ale równie� cz��ci cz�stek 

niemetalicznych.  

Bior�c pod uwag� ogólny model filtracji (35) mo�na przyj�� (zgodnie z wynikami 

eksperymentu), �e separator magnetyczny przyczynia si� do wzrostu nat��enia osa-

dzania si� zanieczyszcze� na �ciankach elementów silnika (w tym przypadku filtra 

oleju). 

Rysunek 20 jest ilustracj� wyników pomiarów koncentracji �elaza (Fe) w oleju 

silnika spalinowego. Na rysunku podano równie� modelowy przebieg koncentracji 

�elaza w oleju silnikowym wyznaczony przy u�yciu modelu (35), w którym przyj�to 

malej�c� w czasie skuteczno�� filtracji η, wzrastaj�c� (nieznacznie) intensywno��
spalania oleju Qs, stałe nat��enie osadzania zanieczyszcze� na �ciankach elementów 

silnika qo, oraz quasi stałe nat��enie doprowadzania zanieczyszcze� na skutek zu�y-

wania si� elementów silnika qz.  
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Rys. 20. Wyniki pomiarów koncentracji zanieczyszcze� oleju silnikowego cz�stkami �elaza [3] 

oraz symulacja koncentracji zanieczyszcze� bez/z separatorem magnetycznym, w funkcji czasu 

pracy filtra. 

Fig. 20. Measurement results of the concentration of iron particles impurities in the engine oil 

(based on [3]) and the simulation of impurities concentration without /with a magnetic separa-

tor, as a function of the filter operating time. 

Na tym samym rysunku podano równie� hipotetyczny przebieg koncentracji za-

nieczyszcze� w oleju silnikowym cz�stek �elaza wówczas, gdy w filtrze oleju zamon-

towany jest separator magnetyczny. Zało�ono przy tym, �e skuteczno�� separacji ma-

gnetycznej osi�ga prawie połow� stałego nat��enia doprowadzania zanieczyszcze� do 

oleju silnikowego. Pozostałe parametry przyj�to tak jak w symulacji koncentracji za-

nieczyszcze� w oleju bez separatora magnetycznego. Z wyników symulacji mo�na 

wnioskowa�, �e koncentracja zanieczyszcze� w oleju silnikowym, równie� wzrastała-

by, ale jednak wolniej jak w przypadku, gdy separator magnetyczny nie jest obecny. 

7. Zako�czenie 

Przedstawiono teori� filtracji oraz jej aplikacj� do filtracji oleju smaruj�cego silni-

ków spalinowych. Stwierdzono, �e mechanizm filtracji nie jest mechanizmem sito-

wym, a skuteczno�� filtracji przez standardowe papierowe przegrody filtracyjne jest 

niska i maleje w trakcie eksploatacji filtra. Efektem tego zjawiska jest fakt, i� koncen-

tracja zanieczyszcze� w oleju silnikowym nieustannie ro�nie. Nie odnosi si� to jednak 

do dodatków uszlachetniaj�cych oleju, których koncentracja w oleju pozostaje quasi 

stała.  

Niedostatek filtracji zanieczyszcze� oleju silnikowego ma ujemne skutki wyra�a-

j�ce si� obni�eniem trwało�ci i niezawodno�ci silników, a poprzez to równie� nieuza-

sadnionym wzrostem emisji toksycznych składników spalin. Podwy�szenie skutecz-
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no�ci filtracji jest nieodzowne. Uzyska� to mo�na poprzez rozbudow� przegród filtra-

cyjnych lub/i wprowadzenie innych mechanizmów filtracji.  

Pokazano, �e jednym z mechanizmów filtracji oleju silnikowego, mo�liwym do 

zastosowania, jest znany (i cz��ciowo wcze�niej ju� stosowany) mechanizm filtracji 

wspomagany magnetycznie. Dotychczas pole magnetyczne do separacji zanieczysz-

cze� oleju silnikowego wykorzystywano w ograniczonym zakresie, zabudowuj�c sto-

sunkowo słabe magnesy stałe w korku spustowym oleju silnikowego z miski olejowej 

silnika. Rozwi�zanie to jest nieodpowiednie. Nieodpowiednie byłoby równie� umiesz-

czanie pola magnetycznego tak, by obj�te były nim przewody transportu oleju silni-

kowego. Celowe jest natomiast zastosowanie pola magnetycznego do intensyfikacji 

separacji zanieczyszcze� oleju silnikowego w filtrze oleju. W pracy pokazano przy-

kład takiego rozwi�zania. Z analiz teoretycznych – z wykorzystaniem przedstawionej 

w niniejszej pracy teorii filtracji – wynika, �e wprowadzenie pola magnetycznego jako 

uzupełniaj�cego do filtracji przez przegrody filtracyjnej mo�e przyczyni� si� do wy-

ra�nego wzrostu skuteczno�ci filtracji i wolniejszego wzrostu koncentracji zanie-

czyszcze� w oleju silnikowym. Z bada� modelowych i eksploatacyjnych separacji 

para- i ferromagnetycznych zanieczyszcze� w filtrze oleju wynika, �e separowane s�
równie� cz�stki submikronowe nie zatrzymywane praktycznie przez standardowe 

przegrody filtracyjne. Stwierdzono, �e w obszarze działania pola magnetycznego za-

trzymywanie s� aglomeraty zanieczyszcze� diamagnetycznych i paramagnetycznych. 

W przeprowadzonych równocze�nie badaniach nie stwierdzono wpływu pola magne-

tycznego na dodatki uszlachetniaj�ce oleju.  

Wydaje si�, �e problematyka wykorzystania pola magnetycznego do separacji za-

nieczyszcze� oleju silnikowego powinna by� przedmiotem dalszych prac badawczych 

i wdro�eniowych, gdy� uzyskane ju� wyniki prezentowanych tu prac s� zach�caj�ce. 
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Magnetically assisted engine oil filtration  

S u m m a r y  

It has been shown a filtration theory and its application to a description of filtration process of lubri-

cating oil in combustion engines. It was found that filtration efficiency across standard paper filter me-

dium is lower and it decreases during the filter operation. The effect of this is a phenomenon that concen-

tration of impurities in engine oil grows continuously. That does not refer to oil improving components. 

The concentration of these components remains quasi constant. Because a part of impurities has some 

para- or ferromagnetic properties it is purposeful to use a magnetic field to their separation from engine 

oil. In the work it has been shown an example of model and operation investigations of separation of 

para- and ferromagnetic particles in the oil filter. It is important that the submicron particles are also 

separated, while they are practically not separated across standard filtration mediums. In the simultaneous 

investigations the influence of magnetic field on the filtration of engine oil improving components was 

not found. It has been shown the positive influence of use a magnetic field to decrease the concentration 

of impurities in engine lubricating oil.  


