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rafinacji, ze skutecznością działania komercyjnego, wielofunkcyjnego 
dodatku uszlachetniającego na bazie ditiofosforanu cynku. Stwierdzono, 
że skuteczność działania zarówno biododatków, jak i  komercyjnego do-
datku uszlachetniającego jest determinowana przez bazę olejową.    

 

WPROWADZENIE 

Jednym z głównych obszarów, priorytetowo traktowanych przez Unię 
Europejską, jest zrównoważone gospodarowanie zasobami surowcowy-
mi. Środki smarowe mogą być uznane za przyjazne środowisku, jeżeli do 
ich komponowania używane są wyłącznie substancje nietoksyczne i ła-
two ulegające biodegradacji. O ekologicznym charakterze środka smaro-
wego w głównej mierze decyduje olej bazowy [L. 1–4]. Często jednak 
jego pożądane cechy są niweczone szkodliwymi modyfikatorami, dlatego 
zastępuje się je nową generacją nietoksycznych i biodegradowalnych 
dodatków uszlachetniających. Kryteriom takim odpowiadają związki, 
zawierające aktywne grupy funkcyjne, m.in. estrową, hydroksylową, kar-
boksylową [L. 5]. Surowcem do wytwarzania tego typu dodatków może 
być zarówno olej rzepakowy, jak też odpady powstające podczas jego 
rafinacji.  

Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych biododatków, otrzy-
manych w wyniku modyfikacji oleju rzepakowego oraz oczyszczania 
odpadów po jego rafinacji, na właściwości fizykochemiczne i użytkowe 
olejów smarowych. Kompleksowa ocena właściwości użytkowych tych 
biododatków w olejach syntetycznych i naturalnych wymagała odniesie-
nia uzyskanych wyników do parametrów użytkowych, charakteryzują-
cych kompozycje na bazie wytypowanych olejów i powszechnie stoso-
wanego, komercyjnego dodatku uszlachetniającego. 

METODYKA  BADAŃ 

Obiektami badań były modelowe kompozycje, składające się z wytypo-
wanych olejów bazowych (naturalny: rafinowany olej rzepakowy, synte-
tyczne: węglowodorowy – PAO4 oraz estrowy – PRIOLUBE 3790), 
w których jako dodatki uszlachetniające zastosowano: produkt modyfika-
cji chemicznej oleju rzepakowego (DE10) i produkt obróbki fizykoche-
micznej szlamów pohydratacyjnych (PL4).  



6-2009 T R I B O L O G I A  113

 Do celów porównawczych wybrano komercyjny produkt o handlo-
wej nazwie Acorox 880 (ACX), zwierający ok. 80% m/m ditiofosforanu 
cynku (ZDDP) w oleju mineralnym. Jest to wielofunkcyjny dodatek, wy-
kazujący działanie przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe, przeciwutle-
niające i przeciwkorozyjne. We wszystkich wytypowanych olejach ba-
zowych stężenie biododatków wynosiło 5% m/m, natomiast  konwencjo-
nalnego dodatku uszlachetniającego – 2% m/m. Z badań własnych i prze-
glądu literatury wynika, że takie stężenia dodatków są optymalne z punk-
tu widzenia właściwości smarnych badanych kompozycji. Optymalizacji 
składu kompozycji smarowych dokonano na podstawie pomiaru granicz-
nego obciążenia zużycia (Goz). 

Dla sporządzonych modelowych kompozycji olejowych zbadano: 
− lepkość kinematyczną w 40 i 100°C zgodnie z PN-EN ISO 3104:2004, 
− wskaźnik lepkości zgodnie z PN-C-04013:1979, 
− liczbę kwasową zgodnie z PN-EN ISO 660:2005, 
− korodujące działanie na miedź zgodnie z PN-EN ISO 2160:2004, 
− odporność na utlenianie za pomocą aparatu PetroOXY, w następują-

cych warunkach: temperatura - 1400C, ciśnienie początkowe – 700 
kPa, czynnik utlenijący – tlen, objętość próbki – 5 cm3. Wielkością 
mierzoną był czas, po którym maksymalne ciśnienie obniżyło się 
o 10%, 

− zawartość siarki za pomocą aparatu SINDIE-7039 z wykorzystaniem 
fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali,  

− właściwości smarne za pomocą zmodyfikowanego aparatu czteroku-
lowego, zapewniającego liniowy wzrost obciążenia w czasie biegu ba-
dawczego, zgodnie z normą PN-76/C-04147 (z modyfikacją przewi-
dzianą w WTWT-94/MPS-025).  

WYNIKI BADAŃ 

Właściwości fizykochemiczne  

Wpływ zastosowanych biododatków i komercyjnego dodatku uszlachet-
niającego na właściwości lepkościowo-temperaturowe olejów bazowych 
przedstawiono na przykładzie wskaźnika lepkości (WL). Jest to empi-
ryczna wartość, obliczona na podstawie lepkości kinematycznej badane-
go oleju wyznaczonej w temp. 40 i 100°C. Wskaźnik lepkości określa 
zależność lepkości w funkcji temperatury. Im wyższa jest jego wielkość, 
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tym mniejszy wpływ temperatury na lepkość oleju, a tym samym –olej 
ma lepsze właściwości.  
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Rys. 1. Wpływ wybranych dodatków na wskaźnik lepkości olejów bazowych 
Fig. 1. Influence of some additives on viscosity index of base oils 

 
Z przedstawionych na Rys. 1 danych wynika, że najwyższymi wskaź-

nikami lepkości charakteryzują się kompozycje smarowe na bazie oleju 
rzepakowego. Te wysokie wskaźniki lepkości są zasługą bazy olejowej, 
ponieważ wprowadzone dodatki w nieznaczny sposób pogarszają wła-
ściwości lepkościowo-temperaturowe kompozycji smarowych (o ok.10% 
w stosunku do oleju rzepakowego). Pomimo tego spadku wartości WL są 
nadal wysokie (> 200), znacznie wyższe niż wskaźniki lepkości kompo-
zycji smarowych na bazie olejów syntetycznych: PAO4 i PRIOLUBE. W 
syntetycznej, węglowodorowej bazie olejowej (PAO4) biododatki spo-
wodowały większy wzrost wartości wskaźnika lepkości niż klasyczny, 
komercyjny dodatek Acorox. Na wyraźną poprawę właściwości lepko-
ściowo-temperaturowych syntetycznego, estrowego oleju bazowego 
PRIOLUBE wpłynął jedynie biododatek PL4, otrzymany w wyniku ob-
róbki fizykochemicznej szlamów pohydratacyjnych. W przypadku pozo-
stałych dodatków (DE10 i ACX) zmiana tego parametru jest niewielka 
(o 6 jednostek w porównaniu z olejem bazowym).  

Podstawową właściwością, jaka jest wymagana od środków smar-
nych i innych cieczy eksploatacyjnych, jest brak skłonności do wywoły-
wania korozji metali oraz ochrona przed korozją. Jednym ze wskaźników 
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odpowiedzialnych za ochronę przeciwkorozyjną jest m.in. liczba kwaso-
wa. Charakteryzuje ona zawartość substancji kwaśnych w olejach sma-
rowych. Z przedstawionych na Rys. 2 danych wynika, że prawie wszyst-
kie zastosowane dodatki (z wyjątkiem Acorox-u w oleju rzepakowym) 
podwyższają liczbę kwasową olejów bazowych.  
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Rys. 2. Liczba kwasowa i właściwości korozyjne kompozycji smarowych na bazie 

naturalnych i syntetycznych olejów smarowych oraz wybranych dodatków 
Fig. 2. Total acid numbers and corrosion properties of natural and synthetic lubricants 

containing some additives 

 
W przypadku biododatków, które w znaczący sposób zmieniają 

wielkości liczby kwasowej kompozycji  smarowej, nie wpływa to na ich 
właściwości ochronne przed korozją. W każdym przypadku, niezależnie 
od rodzaju oleju bazowego, w których zastosowano biododatki, stopień 
korozji wynosi 1a lub 1b, co oznacza, że w warunkach testu produkty te 
nie oddziałują korozyjnie na miedź. Jest to spowodowane tym, że 
w zastosowanych biokomponentach występują słabe, wysokocząstecz-
kowe kwasy tłuszczowe niepowodujące korozji. Natomiast wszystkie 
kompozycje smarowe z klasycznym dodatkiem wielofunkcyjnym Acorox 
(o działaniu, między innymi przeciwkorozyjnym), wykazują skłonności 
do wywoływania korozji testowych płytek miedziowych. Najprawdopo-
dobniej jest to efektem rozkładu termicznego ditiofosforanu cynku (ak-
tywnego składnika Acoroxu), prowadzącym m.in. do powstania siarko-

stopień korozji:   1b   3a     1a    1a             1b    3b   1b     1b             1b    2a     1b    1b 
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wodoru [L. 6], jednego z najbardziej korozyjnych związków siarki. 
Z punktu widzenia przydatności użytkowej kompozycje na bazie wyty-
powanych olejów smarowych oraz biododatków, spełniają funkcje 
ochronne przed korozją w stopniu znacznie wyższym niż kompozycje 
olejowe z komercyjnym dodatkiem Acorox.  

Jedną z istotnych właściwości oleju, pozwalającą ocenić jego zdol-
ność do zachowania chemicznej struktury składników, a tym samym jego 
właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych, jest stabilność ter-
mooksydacyjna. Zmiany struktur związków chemicznych stanowiących 
kompozycję olejową, pod wpływem temperatury, kontaktu z tlenem at-
mosferycznym są główną przyczyną pogorszenia właściwości eksploata-
cyjnych oleju. Przejawia się to między innymi zmianami lepkości, wzro-
stem liczby kwasowej oleju, powodującej korozję, czy też wydzielaniem 
się szlamów i osadów. Na stabilność olejów smarowych ma wpływ nie 
tylko skład chemiczny zastosowanych olejów bazowych, ale także zawar-
tość dodatków uszlachetniających. Z przedstawionych na Rys. 3 danych 
wynika, że biododatki powodują obniżenie odporności na utlenianie 
kompozycji smarowych. Z danych Rys. 3 wynika, że wprowadzenie do 
roślinnej bazy olejowej biododatku DE10 i komercyjnego dodatku uszla-
chetniającego (Acorox) skutkuje skróceniem czasu utleniania, mniejszym 
(ok. 20%) w przypadku wielofunkcyjnego dodatku ACX, większym – 
blisko 50-procentowym, w przypadku DE10. Oba te dodatki w naturalnej 
bazie olejowej przyśpieszają utlenianie. Zupełnie inaczej zachowuje się 
PL4. Wprowadzenie tego dodatku powoduje ponad 2-krotne wydłużenie 
czasu utleniania oleju rzepakowego.  

Zarówno w węglowodorowej, jak i estrowej, syntetycznej bazie ole-
jowej komercyjny dodatek Acorox powoduje znaczne (w przypadku oleju 
PAO4 ponad 11-krotne) wydłużenie czasu utleniania olejów bazowych 
(Rys. 3). Takiego działania nie wykazują biododatki. Wprowadzenie ich 
do syntetycznych olejów bazowych powoduje (blisko 2-krotne w przy-
padku oleju PAO, ponad 3-krotne, w przypadku PRIOLUBE) skrócenie 
czasu utleniania wyjściowych olejów. Może to wynikać z ich budowy 
chemicznej. Oba produkty są wieloskładnikowymi mieszaninami związ-
ków chemicznych, w których udział nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych jest znaczny (w przypadku DE10 – 53%, PL4 – ok. 48% m/m). Tak 
duża ilość reaktywnych wiązań nienasyconych może być przyczyną ni-
skiej stabilności oksydacyjnej modelowych kompozycji smarowych  
z ich udziałem. 
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Rys. 3. Wpływ Acorox-u i biododatków na czasy utleniania olejów bazowych  
Fig. 3. Influence of Acorox and bioadditives on oxidation time of base oils 

 

 
Podsumowując, obecność biododatków w bazach olejowych powo-

duje zmiany ich niektórych właściwości fizykochemicznych. Biododatki 
powodują zwiększenie wskaźnika lepkości poli-α-olefinowego i estro-
wego oleju bazowego, wykazują działanie przeciwkorozyjne, natomiast 
nie poprawiają ich odporności na utlenianie, co jest równoznaczne z uzu-
pełnieniem ich ekologicznymi dodatkami przeciwutleniającymi.  

Właściwości smarne 

Główną rolą substancji smarowej jest rozdzielenie powierzchni pary trą-
cej warstwą tej substancji oraz tworzenie warstw granicznych, zmniejsza-
jących opory tarcia i zużycie tribologiczne. Właściwości smarne kompo-
zycji smarowych, zawierających poszczególne dodatki, oceniono na pod-
stawie analizy wartości granicznego obciążenia zużycia. Wyniki badań 
tribologicznych, uzyskane dla kompozycji na bazie oleju rzepakowego 
oraz syntetycznych: estrowego (PRIOLUBE) i węglowodorowego (PA-
O4) oraz  biododatków i komercyjnego dodatku Acorox (ACX) przed-
stawiono na Rys. 4. 
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Rys. 4.  Wpływ wybranych dodatków na graniczne obciążenie zużycia kompozycji 
smarowych  

Fig. 4.  Influence of some additives on limiting load of wear of lubricants 
 
 

Z danych Rys. 4 wynika, że właściwości smarne, mierzone wartością 
Goz, uległy wyraźnej poprawie jedynie po wprowadzeniu klasycznego 
dodatku Acorox 880 do oleju rzepakowego (Goz = 1155 N/mm2 w po-
równaniu z Goz = 686N/mm2 dla oleju rzepakowego), natomiast biodo-
datki powodują mniejszą, bo nieprzekraczającą 20%, redukcję zużycia 
(wzrost wartości Goz z 686 N/mm2 dla oleju bazowego do 801 i 754,8 
N/mm2 dla kompozycji). 

Wszystkie zbadane kompozycje na bazie syntetycznego oleju węglo-
wodorowego PAO4 charakteryzowały się bardzo dobrymi właściwościa-
mi przeciwzużyciowymi (Rys. 4). Wartości Goz dla najefektywniejszych 
kompozycji (PAO+ACX oraz PAO+PL4) były o 75% wyższe niż dla oleju 
bazowego. Z przedstawionych danych wynika, że w syntetycznym oleju 
węglowodorowym biododatki wykazywały porównywalną efektywność 
przeciwzużyciową  do komercyjnego, klasycznego dodatku Acorox 880.  

Inaczej kształtowały się parametry tribologiczne dla kompozycji na 
bazie oleju  syntetycznego PRIOLUBE. Wprowadzenie do estrowego 
oleju bazowego wymienionych dodatków skutkowało wzrostem wartości 
granicznego obciążenia zużycia, najwyższym, bo ponad 2-krotnym dla 
kompozycji z PL4. Biododatki w PRIOLUBE wykazują większą efek-
tywność przeciwzużyciową niż komercyjny dodatek – Acorox 880 
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(w kompozycji z DE10 Goz =  699 N/mm2, z PL4 Goz = 967N/mm2 w po-
równaniu z Goz =  605 n/mm2 dla kompozycji z Acoroxem). 

Wysoką efektywność przeciwzużyciową, porównywalną, a nawet 
większą niż klasycznego, wielofunkcyjnego dodatku Acorox, uzyskano 
dla dodatków praktycznie niezawierających szkodliwej dla środowiska 
naturalnego siarki – heteroatomu powszechnie występującego w dodat-
kach smarnych i biorącego udział w tworzeniu aktywnych warstw 
ochronnych przeciwdziałających zużywaniu (Tab. 1).  

 
Tabela 1.  Wpływ dodatków na zawartość siarki oraz chropowatość roboczych 

powierzchni tarcia smarowanych z udziałem wytypowanych olejów: ro-
ślinnego i syntetycznych: węglowodorowego i estrowego 

Table 1.  Influence of bioadditives on sulphur content and roughness of rubbing 
surfaces   lubricated  with natural and synthetic base oils 

 

Środek smarowy Zawartość siarki [ppm] Chropowatość Ra [µm] 

ol.rzep. 0,7 0,800 

ol.rzep.+DE10 2,9 0,300 

ol.rzep.+PL4 10,7 0,333 

ol.rzep.+ACX 1990,6 0,333 

PAO4 2,8 0,614 

PAO4+DE10 5,1 0,177 

PAO4+PL4 13,1 0,200 

PAO4+ACX 2143,4 0,230 

PRIOLUBE 0,7 0,900 

PRIOLUBE+DE10 2,1 0,233 

PRIOLUBE+PL4 9,4 0,300 

PRIOLUBE+ACX 2130 0,430 

DE10 – 0,200 

PL4 – 0,300 

 
Z danych tej tabeli wynika, że we wszystkich kompozycjach smaro-

wych z udziałem biododatków występują śladowe ilości siarki, niepo-
równywalnie mniejsze niż zawartość siarki w kompozycjach smarowych 
z komercyjnym dodatkiem Acorox. Oznacza to, że biododatki mogą sku-
tecznie zastąpić klasyczne dodatki smarnościowe, zawierające takie 
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pierwiastki jak siarka czy fosfor. Jednocześnie biododatki w kompozy-
cjach smarowych łagodzą skutki tarcia efektywniej niż badany dodatek 
komercyjny, co przejawia się znacznym wygładzeniem powierzchni.   

PODSUMOWANIE 

Biododatki w wytypowanych bazach olejowych  pełnią głównie funkcje 
modyfikatorów smarnych o działaniu przeciwzużyciowym. W syntetycz-
nych olejach bazowych wykazują porównywalną, a niekiedy wyższą 
efektywność przeciwzużyciową  niż klasyczny dodatek wielofunkcyjny. 
Korzystniej niż dodatek komercyjny oddziałują na powierzchnię tarcia, 
co przejawia się znacznym obniżeniem chropowatości. Taką efektywność 
działania uzyskano dla biododatków niezawierających w swoim składzie 
siarki, która jest aktywnym tribologicznie składnikiem klasycznych do-
datków smarnych. Biododatki poprawiają wybrane właściwości fizyko-
chemiczne olejów smarowych. Skuteczność ich działania zależy od ro-
dzaju bazy olejowej. W syntetycznej bazie olejowej (węglowodorowej 
i estrowej) powodują poprawę właściwości lepkościowo-temperaturo-
wych, co przejawia się wyższymi wartościami wskaźnika lepkości olejów 
bazowych. Pomimo wysokich wartości liczb kwasowych kompozycji 
smarowych, biododatki nie wykazują działania korodującego na miedź. 
Nie poprawiają natomiast stabilności oksydacyjnej syntetycznych olejów 
bazowych, co jest jednoznaczne z tym, że kompozycje z ich udziałem 
wymagają uzupełniania inhibitorami utlenienia. To powoduje, że ko-
nieczne stają się badania oddziaływania biododatków z innymi dodatka-
mi uszlachetniającymi, w tym przeciwutleniającymi.  
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Ryszard MARCZAK 

Summary 

The aim of the study was a comparison of effectiveness of 
bioadditives obtained  from rape-seed oil and post-refining wastes 
with the effectiveness of commercial multifunctional additive (zinc 
dialkyldithiophosphate). It was concluded that the effectiveness of 
both bioadditives and commercial additive is influenced by the base 
oil.   
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