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Abstract: The theme of the publication are issues lubricity of aviation fuels 

containing bio-components. The publication will present the current directions of 

research on the introduction of bio-components for the aviation fuel. Will be 

analyzed differences between the chemical structure of mineral JET A fuel and JET 

A  containing various bio-components. These differences will be referenced to the 

mechanism of the lubricating film produced by jet fuel. Will be analyzed tests 

currently used for determination of fuels lubricity - HFRR (diesel) and SL BOCLE 

(Jet fuel). Publication will present the main assumptions of the model describing 

the process of boundary and mixed lubrication, which was used by authors to 

develop an algorithm to develop a new test for bio-JET fuels lubricity 

determination. 
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Streszczenie: Tematem publikacji są zagadnienia smarności paliw lotniczych 

zawierających biokomponenty. W publikacji przedstawione zostaną aktualne 

kierunki badań nad wprowadzaniem biokomponentów do paliw lotniczych typu 

JET A. Zanalizowane zostaną różnice między strukturą chemiczną paliwa JET A 

mineralnego i zawierającego różne biokomponenty. Różnice te odniesione zostaną 

do mechanizmu tworzenia warstwy smarującej wytwarzanej przez paliwo lotnicze. 

Zanalizowane zostaną aktualnie stosowane testy smarności paliw, a więc HFRR 

(olej napędowy) i SL BOCLE (paliwo JET). Przedstawione zostaną główne 

założenia modelu opisującego proces smarowania w warunkach tarcia 

granicznego i mieszanego, który został wykorzystywany przez autorów publikacji 

do opracowania algorytmu opracowania nowego testu.  
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1. Wstęp  

Jednym z ważnych problemów eksploatacyjnych jest smarność paliw lotniczych.  

Właściwości przeciwzużyciowe paliwa do silników turbinowych są testowane na 

aparacie BOCLE (Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator) zgodnie z normą ASTM 

D 5001. Średnica skazy zużycia kulki dociskanej do pierścienia jest kryterium 

smarności paliw. Test przeprowadzony na aparacie BOCLE polega na wybraniu 

najmniejszego obciążenia, w którym w miejsce styku kulki i pierścienia, 

współczynnik tarcia jest równy lub wyższy niż 0.175. Metoda ta jest dedykowana 

paliwom mineralnym typu JET.  

Budowa aparatu BOCLE umożliwia modyfikacje tego testu. Zmodyfikowany test 

SLBOCLE (Seizure Load Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator) jest stosowany do 

badania smarności paliw, w tym olejów napędowych. 

Doświadczenia w stosowaniu testów BOCLE i SL BOCLE  odnoszą się do paliw 

w pełni mineralnych, dla których paliwa spełniające wartości kryterialne wykazują 

wymaganą skuteczność w smarowaniu elementów zasilania silników, w tym 

turbinowych silników lotniczych. Aktualne wymagania, w tym dyrektywy 

2009/30/WE, aby paliwa silnikowe, także do turbinowych silników lotniczych 

zawierały biokomponenty powodują, że dotychczasowe laboratoryjne metody 

badań powinny zostać zweryfikowane. Odnosi się to również do testów 

smarnościowych. 

2. Przegląd biokomponentów możliwych do wprowadzenia do paliw 

lotniczych 

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2009/28/WE i 2009/30/WE biokomponentami są 

produkty wytworzone z biomasy, stosowane w paliwach płynnych. Właściwości 

biokomponentów muszą być zbliżone do właściwości paliw mineralnych, do 

których są one dodawane. Stąd do benzyn, w tym lotniczych może być dodawany 

bioetanol i ETBE, do olejów napędowych i paliw do turbinowych silników 

lotniczych FAME i biowęglowodory. Z punktu widzenia potrzeb lotnictwa 

szczególne znaczenie mają FAME i biowęglowodory. Właściwości FAME, 

aczkolwiek zbliżone do właściwości paliwa typu JET wykazują większą gęstość, 

higroskopijność oraz gorsze własności niskotemperaturowe, w tym znacznie 

wyższą niż dla paliwa mineralnego lepkość w niskich temperaturach.[1 Cechy te 

znacznie utrudniają stosowanie FAME jako bikomponent paliw lotniczych lub 

biopaliwo do turbinowych silników lotniczych. Znacznie bardziej przydatne do 

stosowania jako bikomponenty paliw lotniczych są biowęglowodory. Ten rodzaj 

biokomponentów może być otrzymywany różnymi technologiami. Technologie te 

pozostają na poziomie doświadczalnym, część z nich realizowana jest już  

w przemysłowej skali pilotażowej. Do najbardziej zaawansowanych należą 

technologie [1]: 

 HVO (Hydrotreated Vegetable Ols) 

 BtL (Biomass to Liquid) 
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Spośród wymienionych jedynie technologia HVO realizowana jest w skali 

przemysłowej.  

Technologia HVO 

Technologia ta stała się konkurencyjną wobec produkcji FAME [2,3]. Podstawową 

zaletą technologii HVO jest produkt, będący węglowodorową frakcją oleju 

napędowego. Właściwości fizykochemiczne i użytkowe tego produktu są zbliżone 

do mineralnego oleju napędowego.  

Surowcem mogą być różnego rodzaju oleje roślinne, przy czym ze względów 

ekonomicznych f-ma Neste Oil preferuje olej palmowy. Poniżej 

scharakteryzowano proces technologiczny:  

 katalityczny, wodorowy, temperatura 350-450 C, ciśnienie 30-150 atm 

 Produkt: ciekłe węglowodory parafinowe 

Przykłady instalacji przemysłowych - procesy realizowane dla czystych surowców 

tłuszczowych : 

 Parvoo w Finlandii (Neste Oil) Nex BTL1, 170 tyś t/r, rozruch 2007 r. 

 Nex BTL2, 170 tys. t/r, rozruch 2009 r. 

 w budowie Singapur 800 tys. t/r rozruch 2010r; Rotterdam 800 tys. t/r rozruch 

2011.  

 Francja (Total) 

 Austria (Neste) 

W 2007 roku UOP i Eni wybudowały instalację pilotową HVO. 

Technologia B-t-L 

Technologie BtL [4,5] wytwarzania syntetycznego biopaliwa drugiej generacji 

pozwalają na stosowanie prawie wszystkich surowców roślinnych. Technologie te 

oparte są zgazowaniu biomasy. Jako surowiec stosowane mogą być: drewno oraz 

rośliny energetyczne, jak również odpady organiczne. 

Pierwsza wytwórnia Carbo-V-Technologie o mocy produkcyjnej15 tys.t./rok paliw 

silnikowych wybudowała niemiecka firma Choren Industries we Freibergu. 

Rozwój technologii BtL napotyka na trudności techniczne. Wynikają one z faktu, 

że ostatnie ogniwo łańcucha technologicznego – synteza biowęglowodorów 

metodą Fischer-Tropscha, nie pozwala na obecnym etapie otrzymywać  

w pełni powtarzalnych produktów.   

3. Metody oceny własności smarnościowych paliw lotniczych 

Metoda BOCLE i SL BOCLE 

Smarność jest własnością substancji smarującej, która charakteryzuje jej 

zachowanie w warunkach tarcia granicznego, Własność tę, określa zdolność do 

wytworzenia w wyniku adsorpcji (chemisorpcji) na ciałach stałych (podłożu), 

trwałej warstwy granicznej. Zdolność ta jest różna w stosunku do różnych 

rodzajów ciał stałych, z którymi kontaktuje się substancja smarująca. Trwałość 
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warstwy granicznej można określać pośrednio na podstawie oceny zjawisk zużycia 

ocenianych przy pomocy np. wielkości śladu zużycia, masy lub oceny 

współczynnika tarcia lub innych kryteriów ocenowych. 

Smarność nie jest jedynie własnością substancji smarującej lecz także układu ciecz 

smarująca-podłoże na którym się sorbuje. Twierdzi się, ze smarność jest związana 

z różnymi własnościami, takimi jak napięcie powierzchniowe, ciepło zwilżania, 

itp. W odniesieniu do paliw stwierdza się związek smarności paliwa z jego 

lepkością. Jednakże ze względu na związek lepkości ze składem węglowodorowym 

a tym samym związkiem ze skłonnością do adsorpcji sprowadza się to do problemu 

wytrzymałości warstwy granicznej. 

Czynnikiem o powszechnym uznanym wpływie na smarność paliw jest zawartość 

siarki. Jej działanie daje się również wytłumaczyć silnymi zdolnościami do 

adsorpcji na powierzchniach metalowych polarnych związków siarki.  

Poszukiwanie korelacji między właściwościami tribologicznymi a lepkością jest 

próbą znalezienia cechy lub jednej z cech, która jest odpowiedzialna za trwałość 

i/lub wytrzymałość warstwy granicznej. Skład paliw nie gwarantuje wytworzenia 

wytrzymałej warstwy granicznej. Nie zmieniają tego faktu celowo wprowadzane 

dodatki, zawierające związki powierzchniowo czynne. Konsekwencją małej 

nośności zaadsorbowanych warstw granicznych tworzonych przez paliwa jest 

częste ich przerywanie i bezpośredni kontakt powierzchni współpracujących 

elementów. pojawia się zjawisko sczepiania, a w ślad za tym zwiększone zużycie  

i w konsekwencji zwiększenie rzeczywistej powierzchni styku, zjawiskom tym 

towarzyszy wzrost temperatury. 

Każdy z wymienionych czynników może spowodować zmianę kierunku dalszego 

przebiegu procesu. Zużycie powoduje zwiększenie rzeczywistej powierzchni styku, 

a więc odsłonięcie nowej powierzchni, bardzo aktywnej i chętnej do 

zaadsorbowania aktywnych składników paliwa. Dodatkowym skutkiem jest wzrost 

temperatury trących powierzchni skojarzenia. 

Proces adsorpcji ma charakter dynamiczny. W każdych warunkach ustala się 

równowaga pomiędzy adsorpcją i desorpcją. Równowaga ta decyduje o grubości 

powstałej warstwy granicznej. Ogólnie stwierdza się, że wzrost temperatury  

z jednej strony powoduje zwiększenie liczby cząsteczek ulegających desorpcji  

a z drugiej zaś sprzyja przejściu w obszar chemisorpcji. Jednocześnie wzrost 

temperatury powoduje destrukcję cząsteczek paliwa i uwalnianie cząsteczek tlenu. 

Skutkiem tego jest utlenianie nie tylko świeżej powierzchni metalu ale i aktywnych 

chemicznie cząstek paliwa. utlenianie metalu powoduje zwiększenie zużycia, 

natomiast utlenianie paliwa powoduje zwiększenie stężenia składników 

aktywnych, łatwo ulęgających adsorpcji. 

Kierunki działania poszczególnych czynników są sobie przeciwstawne. w miarę 

wydłużania się czasu współpracy elementów ustala się równowaga, właściwa dla 

danych warunków, która skutkuje zużyciem powierzchni trących, 

charakterystycznym dla tych warunków. 
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Każda taka równowaga, z uwagi na charakter pracy pomp paliwowych, łatwo może 

być zakłócona. Przyczyną może być no. zmiana prędkości obrotowej silnika lub 

chwilowe zwiększenie oporów posuwisto-zwrotnego ruchu nurnika pompy, np. na 

skutek zanieczyszczenia paliwa cząsteczkami stałymi. W rezultacie, mogą ulec 

zwiększeniu naciski jednostkowe i proces "dopasowywania" się par trących 

następuje od nowa. 

Jak więc widać, na właściwości tribologiczne paliw ma wpływ wiele czynników, 

a szczególnie te, które są związane lub mają wpływ na tworzenie maksymalnie 

wytrzymałych warstw granicznych. 

Według dostępnych informacji, w odniesieniu do paliw do turbinowych silników 

lotniczych jedyną znormalizowaną metodą oceny właściwości tribologicznych 

paliw - smarności jest znormalizowana metoda ASTM na aparacie BOCLE. Prace 

badawcze w tym zakresie realizowane były pod nadzorem Koordynacyjnego 

Komitetu Badawczego ASTM. 

Aparat ten został skonstruowany w celu umożliwienia badań paliwa do TSL. 

Skojarzenie trące stanowi kulka i cylinder pracujący w zamkniętych 

kontrolowanych warunkach. 

 

 

Rys. 1  Aparat BOCLE 

Zasada metody polega na pomiarze średnicy śladu zużycia znormalizowanej kulki 

o średnicy 12,7 mm, która jest dociskana do obracającego się pierścienia 

zanurzonego w badanym paliwie. Nie obracająca się kulka jest umocowana  

w zamontowanym poziomo uchwycie i kontaktuje się z osiowo zamontowanym 

pierścieniem. Badane paliwo jest umieszczone w zbiorniku, w którym powietrze 
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atmosferyczne jest utrzymywane z 10 % wilgotnością względną. Testowy pierścień 

obraca się z określoną prędkością, będąc częściowo zanurzony w paliwie 

znajdującym się w zbiorniku. Utrzymuje to pierścień w stanie wilgotnym i stale 

transportuje badaną ciecz na powierzchnię współpracy kula-pierścień.  

 

 

Rys. 2  Blok pomiarowo-sterujący aparatu BOCLE 

Tabela 1  Warunki badań na aparacie BOCLE 

Objętość płynu: 501,0  ml 

Temperatura płynu: 251 
o
C 

Wilgotność względna gazu w temp. 251 
o
C: 100,2 % 

Obciążenie: 1000 g (obciążnik 500 g) 

Prędkość obrotowa cylindra: 2401 obr/min 

Czas trwania testu: 300,1 min. 
 

W metodzie tej dużą rolę przywiązuje się do przygotowania wszystkich elementów 

jakikolwiek kontakt z badanym paliwem. Procedura opisana w normie przewiduje 

bardzo dokładne ich mycie w mieszaninie izooktanu i alkoholu izopropylowego, w 

płuczce ultradźwiękowej. Przygotowane do pracy elementy przetrzymywane sa w 

kontrolowanej atmosferze. 

W celu wyeliminowania możliwości zastosowania elementów testowych złej 

jakości, wszystkie one podlegają sprawdzeniu nie tylko pod katem wżerów 

korozyjnych występujących na powierzchni ale również pod katem wad, które nie 
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sa widoczne nieuzbrojonym okiem ale które mogą wpłynąć na dokładność 

pomiarów.  

Stosowane metody badawcze: 

ASTM D 5001 Standard Test Method for Measurment of Lubricity of Aviation 

Turbine Fuels by the Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator (BOCLE). 

Dla porównania poniżej przedstawiono metodę HFRR stosowaną do oceny 

własności smarnościowych olejów napędowych. Test HFRR został 

znormalizowany – PN-EN ISO 12 156. W teście tym górna kulka dociskana jest 

stałym obciążeniem do dolnej płytki i przesuwa się po niej  ruchem  posuwisto 

zwrotnym. Węzeł tarcia zanurzony jest w badanym paliwie. Kryterium oceny jest 

średnica śladu zużycia na górnej kulce. Podczas testu rejestrowane są w sposób 

ciągły: współczynnik tarcia, grubość filmu i temperatura w objętości próbki paliwa. 

Warunki prowadzenia testu są następujące:  

 Czas trwania testu – 75 min. 

 Częstotliwość drgań górnej kulki – 50 Hz 

 Długość drogi ślizgania kulki po dolnej płytce – 1 000 m 

 Temperatura wyjściowa próbki paliwa – 60 
0
C 

 Obciążenie – 200 g. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono węzeł tarcia aparatu HFRR oraz schemat 

jego budowy. 

 

 
 

Rys 3. Węzeł tarcia aparatu HFRR 
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Rys.4. Schemat aparatu HFRR 
 

Poniżej przedstawiono przykładowy zapis parametrów procesu tribologicznego  

w trakcie testu na aparacie HFRR.  
 

•• B5 PRZYGOTOWANE ZE B5 PRZYGOTOWANE ZE ŚŚWIEWIEŻŻEGO FAMEEGO FAME

B 5

Wear – 189 m

Friction coefficient

stable

 
Rys. 5. Zapis parametrów procesu tribologicznego podczas badania w teście na aparacie 

HFRR oleju napędowego zawierającego 5 % m/m FAME i dodatki smarnościowe 
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4. Wpływ obecności biokomponentów w paliwach lotniczych na 

modelowanie zjawisk tribologicznych  

Skład chemiczny paliwa - paliwa bazowego i wprowadzanych do paliwa 

dodatków, ma decydujący wpływ na jego smarność. Dobra smarność olejów 

napędowych uległa drastycznemu pogorszeniu gdy w procesach  wodorowych 

usunięto znaczące ilości organicznych związków siarki. Zaistniała wówczas 

konieczność wprowadzania dodatków smarnościowych do paliw i badania 

smarności zarówno olejów napędowych, jak i paliw do turbinowych silników 

lotniczych. 

Dodatkami smarnościowymi do paliw są najczęściej polarne związki organiczne 

typu estrów i innych pochodnych kwasów organicznych. Dodatki te wprowadzane 

są do paliw (olej napędowy, paliwo typu JET) w ilościach kilkuset ppm (mg/kg). 

Efektywność ich działania zależna jest od struktury chemicznej dodatku, stężenia 

w uszlachetnionym paliwie oraz od struktury chemicznej uszlachetnianego paliwa. 

Poniżej przedstawiono wpływ struktury chemicznej paliwa bazowego na 

efektywność dodatku smarnościowego [6]. Porównano czysty węglowodór  

n-heksadekan i paliwo bazowe oleju napędowego zawierające 76 ppm S. 

Dodatkiem smarnościowym był kwas laurynowy. Na rys. 6. przedstawiono wyniki 

testów na aparacie HFRR. 

 

Influence of hydrocarbon base on tribological wear vs. concentration
(Diesel and Gasoline Performance Additives, 2001, SAE SP-1628, s. 17-37)

n-Hexadecane

Diesel fuel base S76

(S content = 76 ppm

Lauric acid (C12) in:

HFR2 Apparatus

  
Rys. 6. Wpływ struktury chemicznej paliwa bazowego na efektywność  

działania dodatku smarnościowego [6] 

 



Problems of lubricity of aviation fuels containing biokomponents 

Problemy smarności paliw lotniczych zawierających biokomponenty  

 

 
154 

Jak to przedstawiono na powyższym wykresie efektywność działania dodatku 

smarnościowego silnie zależy od struktury chemicznej paliwa bazowego, przy 

czym poziom smarności paliwa bazowego nie ma wpływu na smarność tego paliwa 

z dodatkiem smarnościowym. Dlatego też opracowując skład komponentowy 

paliwa mineralnego należy weryfikować efektywność działania dodatku 

smarnościowego w teście HFRR., trudno jest bowiem przewidywać skuteczność 

jego działania na podstawie doświadczeń z paliwami o innym składzie 

komponentowym.   

Rozwój biopaliw, w tym stosunkowo powszechne dodawanie do oleju napędowego 

5 %m/m FAME (paliwa B5), spowodował istotną zmianę struktury chemicznej 

paliw – głównie olejów napędowych. Zasady komponowania paliw B5 zakładają, 

że do mineralnego oleju napędowego dodawany jest pakiet dodatków 

uszlachetniających, w tym dodatek smarnościowy, a następnie FAME. 

Wprowadzenie 5 %m/m  FAME do oleju napędowego powoduje poprawę 

smarności, określaną w teście na aparacie HFRR, przy czym wniosek ten oparty 

jest na ocenie jedynego, znormalizowanego kryterium, tj. średnicy śladu zużycia.     

Biokomponentem, który już obecnie traktowany jest jako bardziej niż FAME 

perspektywiczny w odniesieniu do olejów napędowych, a zwłaszcza paliw do 

turbinowych silników lotniczych jest mieszanina biowęglowodorów.  

Biokomponent ten może być otrzymywany przy wykorzystaniu technologii HVO 

(przekształcanie tłuszczów w n-parafinowe węglowodory), zgazowanie biomasy 

stałej do gazu sysntezowego i dalsza synteza biowęglowodorów metodą Fischera- 

Tropscha oraz piroliz abiomasy stałej do biooleju, zgazowanie do gazu 

systezowego biooleju i dalsza synteza biowęglowodorów metodą Fischera-

Tropscha. Wielkość cząsteczek tak zsyntezowanych biowęglowodorów jest 

podobna do węglowodorów pochodzenia mineralnego w olejach napędowych  

i paliwach typu JET. Struktura chemiczna biowęglowodorów otrzymywanych  

w tych procesach jest jednak odmienna od struktury węglowodorów mineralnych. 

W strukturze biowęglowodorów dominują n-parafiny.  

Odmienność struktury chemicznej biowęglowodórów i węglowodorów 

pochodzenia mineralnego powoduje, że efektywność działania dodatków 

smarnościowych, a w konsekwencji smarność paliwa zawierającego 

biowęglowodory może być trudna do przewidzenia.  

Kolejnym, bardzo istotnym problemem jest możliwość przewidywania 

skuteczności smarowania układów zasilania silników wysokoprężnych oraz 

turbinowych silników lotniczych na podstawie testów smarnościowych (HFRR, 

BOCLE, SL BOCLE), dla których kryteria oceny zostały  zweryfikowane  

w odniesieniu do paliw mineralnych. Dotychczas brak jest doświadczeń 

potwierdzających, że kryteria przyjęte dla paliw mineralnych są odpowiednio 

wiarygodne dla paliw zawierających biowęglowodory.  

Wiadomo, że nawet dla paliw mineralnych brak jest korelacji między wynikami 

testów HFRR i SLBOCLE. 
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Rys. 7. Zależność między wynikami testów na aparatach HFRR i SLBOCLE  

dla paliw mineralnych.[6] 
 

Tym bardziej nie jest znana relacja wyników w/w testów do skuteczności 

smarowania elementów układów zasilania silników tłokowych i turbinowych. 

Przyczyną takiego stanu jest fakt, iż w testach laboratoryjnych modelowane 

powinny być procesy tribologiczne zachodzące w układach rzeczywistych. 

Występowanie innych procesów w testach laboratoryjnych, niż w układach 

rzeczywistych, lub różne ilościowe realcje między procesami prostymi, 

składającymi się na złożony proces smarowania są przyczyną braku korelacji 

między wynikami różnych testów tribologicznych, jak również, co jest szczególnie 

ważne, między wynikami testów laboratoryjnych i trwałością i niezawodnością 

układów rzeczywistych. Na poniższym schemacie przedstawiono graficznie tę 

ideę: w dwóch różnych testach tribologicznych zachodzą te same procesy A i B, 

lecz w każdym z testów udział procesów A i B jest różny. W każdym z testów 

obserwowany jest więc inny proces złożony, co w konsekwencji prowadzi do 

braku korelacji między wynikami obu testów.  
 

 
Rys. 8 Graficzne przedstawienie koncepcji wyjaśnienia braku korelacji 

 między wynikami różnych testów tribologicznych 
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Identyfikacja procesów w układach tribologicznych, w tym określenie udziału 

procesów podstawowych w procesie złożonym jest obecnie bardzo trudna,  

a w większości przypadków niemożliwa. Możliwość taką daje opublikowany we 

wcześniejszych publikacjach [7,8,9] model matematyczny.  

5. Model matematyczny procesów smarowania 

Współautor niniejszego referatu opracował model matematyczny,  

a następnie fizyczny procesów tribochemicznych zachodzących w smarowanych 

węzłach tarcia. Model matematyczny zakłada, że:  

– Każdy stan układu tribologicznego opisany jest minimum dwoma funkcjami 

f(y) i (y).  

– Każda z funkcji może być zależna od jednego parametru determinujacego stan 

układu tribologicznego y. 

Jeśli zmianie ulega jeden z elementów układu i obserwowany jest jego wpływ na 

wartość parametru stanu to relację między funkcjami przybiorą postać:  

[f(b) –  f(a)] / [(b) - (a) ] = f’(c) / ’(c)                       (1) 

Wynika to z teorematu Cauchy`ego, przy czym wielkości a, b i c są wartościami 

zmiennej y. 

f’( c ) = 1 f’ ( b )                                                (2) 

’ ( c ) = 2 f’ ( b )                                                (3) 

 [f (b ) – f ( a )] / [ - (a )] = (1 / 2) [ f’ ( b ) / ’ (b ) ]            (4) 

i = {[f ( b ) – f ( a )] /  [  ( b ) -  (a ) ]} / [f’ ( b ) / ’ ( b ) ]            (5) 

Przyjęto, że a = const. dla wszystkich zmiennych elementów układu,i jest 

współczynnikiem  łączącym obie funkcje  i określa wpływ właściwości zmiennego 

elementu układu na relację obu funkcji.    

Można przyjąć, że  (y) = u  [zmiana energii wewnętrznej układu],  

f(y) = L [praca wykonana na układzie] 

 

  =
         

           
 

      

     
                                    (6)         

 
Założono, że jeśli ten sam element uczestniczy w procesach zachodzących  

w różnych układach, a mechanizmy procesów z udziałem tego elementu  

w tych układach są podobne to relacje między funkcjami f(y) i (y) dla tych 

procesów są takie same. W konsekwencji danemu elementowi przypisana może 

być jedna wartość współczynnika i .  Wartość ta  jest cechą charakterystyczną 

elementu układu dla określonego procesu i nie zależy od tego, w jakim układzie ten 

proces zachodzi. 

Jeśli więc  i może być traktowany jako miara zdolności elementu układu do 

wpływania na wartość parametru y (skutek procesu)  to dla różnych elementów 

uzyskana zostanie liniowa zależność L(b) od i . 
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i  = C L(b) – C L(a)                                            (7) 
gdzie: 

 

  
 

           
 
      

      
                                             (8) 

 
Badania tribologiczne przeprowadzone na maszynach tarciowych: aparacie 

czterokulowym i maszynie FZG przy użyciu szerokiej gamy olejów smarowych  

o zróżnicowanej lepkości i budowie chemicznej oraz stężeniu dodatków 

smarnościowych (dodatki typu siarka – fosfor i wysokosiarkowe) pozwoliły na 

doświadczalne zweryfikowanie powyższego modelu [7]. Wprowadzając uzyskane 

doświadczalnie wyniki badań tarciowych do powyższego modelu matematycznego 

uzyskano niżej wymienione empiryczne zależności: 

a) test na aparacie czterokulowym; wynik testu (y): obciążenie zatarcia Pt; warunki 

prowadzenia testu: vs – prędkość poślizgu: 0,18 m/s, vp – szybkość 

jednostajnego wzrostu obciążenia: 45 N/s,  uzyskana empirycznie zależność: 

AW = ( 0,000086 40 – 0,01 ) 0,5  Pt
2 
vs vp

-1
 + 0,2 – 0,00073 40 

gdzie:  

40 - lepkość kinematyczna oleju w temp. 40 
o
C 

  - współczynnik tarcia 

b) test na aparacie czterokulowym; wynik testu (y): obciążenie zespawania Pz; 

warunki prowadzenia testu: prędkość obrotowa górnej kulki - 1470 +/- 30 rpm; 

obciążenie zwiększane stopniowo zgodnie z PN-76/C-04147, czas trwania testu 

na każdym stopniu obciążenia 10 s, uzyskana empirycznie zależność: 

EP = 0,48 – 0,00013 Pz 

c) test na maszynie FZG; wynik testu (y): stopień obciążenia, przy którym 

następuje zatarcie modelowej przekładni FZG; test prowadzony jest przy dwóch 

prędkościach poślizgu: 8,3 m/s dla olejów hydraulicznych i 16,6 m/s dla olejów 

przekładniowych. Uzyskane empirycznie zależności: 

 

dla prędkości 16,6 m/s 

FZG = - 0,01 FZG + 0,23 

dla prędkości 8,3 m/s: 

FZG = - 0,025 FZG + 0,44 

 

Z powyższych danych empirycznych wprowadzonych do modelu wynika, że dla 

określonych parametrów procesu i podobnych pod względem budowy chemicznej 

dodatków energia aktywacji reakcji chemicznych z udziałem tych dodatków jest 

stała.  Wniosek ten sugeruje, że skoro wielkość strumienia energii wprowadzanej 

do układu na sposób mechaniczny ma wpływ na szybkość reakcji dodatku, a nie 
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C     Krzywa harmoniczna 

ma wpływu na energię aktywacji, to powierzchnia ciała stałego i jej stan (różny 

pod różnymi obciążeniami) nie ma wpływu na wartość energii aktywacji.   

Gdy mechanizmy procesów, w których uczestniczą różne elementy są podobne, dla 

wszystkich elementów otrzymana powinna być ta sama wartość C. Ponieważ dla 

różnych elementów uzyskiwane są różne wartości b, a jednocześnie C jest funkcją 

b – krytycznej wartości parametru y, stała wartość C dla różnych b uzyskana może 

być tylko wówczas, gdy: 

C = [A exp.(-my)] sin(ny + o) 

 

 

Rys. 9  Zależność funkcji C od wartości zmiennego parametru b procesu 

tribologicznego [9] 

 
Funkcja ekspotencjalna występuje przy opisie szybkości reakcji chemicznych – 

równanie Arrheniusa. 

Funkcja trygonometryczna występuje tylko przy opisie kierunkowej emisji energii.  

Wnioski: 

– Dla danego mechanizmu procesu istnieją dozwolone wartości parametru y, 

przy których może wystąpić stan krytyczny procesu: y = b. 

– C opisane jest funkcją ekspotencjalną i trygonometryczną. 

– Wpływ elementu układu na przebieg procesu zależy od szybkości 

zachodzących z jego udziałem reakcji chemicznych i od kąta w zakresie 

którego następuje emisja energii o wartości odpowiadającej energii aktywacji 

                   b 

Dozwolone dla danego  

mechanizmu wartości b 

      -dla jednego mechanizmu 

      -dla innego mechanizmu 

 

C = const. dla 

danego 

mechanizmu 
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reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu i z udziałem smarowanych 

powierzchni. 

– W procesach tribologicznych o ich mechanizmach decyduje kierunkowa 

emisja energii przez ciało stałe. 
 

Powyższy model odniesiono do procesów tribologicznych, przyjmując, że 

elementem zmiennym układów tribologicznych jest ciecz (np. olej smarowy) 

kontaktująca się z ciałem stałym w warunkach dynamicznych wymuszonych 

dostarczaną spoza układu energią (obciążenie P, ruch elementów układu, ciepło 

dostarczane do układu). Model odniesiono do stanów krytycznych procesu, tj do 

stanów, w których następuje zmiana mechanizmu procesu. 

Na podstawie analizy powyższego modelu matematycznego zaproponowano 

następujący model fizyczny procesów zachodzących w układzie tribologicznym: 
 Energia na sposób mechaniczny wprowadzana jest strumieniem  

e = Pv do układu tribologicznego 

 Część tej energii kumulowana jest w elementach współpracujących układu 

tribologicznego (ciało stałe) 

 Skumulowana energia przez tzw. centra aktywne na powierzchni elementów 

układu tribologicznego emitowana jest w postaci niskoenergetycznych 

elektronów i/lub fotonów. 

 Emisja ta ma cechy anizotropowe i w sferze kąta g strumień energii osiąga 

wartość odpowiednią do energii aktywacji reakcji chemicznych 

odpowiedzialnych z budowę warstwy ochronnej z udziałem składników 

środka smarującego (paliwa). 

6. Możliwości prognozowania skuteczności smarowania układów 

zasilania turbinowych silników lotniczych w oparciu o testy 

laboratoryjne 

Poniżej przedstawiono przykłady wskazujące na ograniczoną wiarygodność 

wnioskowania o skuteczności smarowania rzeczywistych urządzeń (pomp 

paliwowych) na podstawie dotychczas stosowanych dla paliw mineralnych 

kryteriów, w przypadku, gdy paliwo zawiera biokomponent. 

Znormalizowanym kryterium oceny smarności paliwa jest wielkość zużycia kulki 

aparatu HFRR, podawana w m. Wyposażenie aparatu umożliwia ciągły pomiar 

grubości filmu smarnego (krzywe zielone ), współczynnika tarcia (krzywa 

niebieska) i temperatury paliwa (krzywa czerwona). Na poniższych diagramach 

przedstawiono wyniki testu dla mineralnego oleju napędowego bazowego (bez 

dodatków smarnościowych), oleju napędowego zawierającego dodatek 

smarnościowy,  biopaliwa B100, oleju napędowego, który spowodował zatarcie 

pompy paliwowej. 
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Rys.10  Wyniki testu na aparacie HFRR dla bazowego oleju napędowego;  

normatywny wynik testu – zużycie 593 µm [6] 

.  
 

Rys. 11 Wyniki testu na aparacie HFRR dla oleju napędowego zawierającego 

 dodatek smarnościowy; normatywny wynik testu – zużycie 246 µm [6] 

FAME FAME 
FAME FAME 

(B100)(B100)

Wear -

165m

 
Rys. 12  Wyniki testu na aparacie HFRR dla FAME (biopaliwo B100); 

normatywny wynik testu – zużycie 165 µm.[6] 
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Rys. 13  Wyniki testu na aparacie HFRR dla oleju napędowego, który spowodował 

 zatarcie pompy paliwowej; normatywny wynik testu – zużycie 357 µm [6] 

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej diagramów, wielkość zużycia nie może 

być jedynym kryterium oceny smarności paliw. Olej napędowy, który spowodował 

zatarcie pompy paliwowej wykazał akceptowalne zgodnie z wymaganiami normy 

PN EN 590 zużycie. Z diagramu na rys. 10 wynika, że grubość filmu w trakcie 

testu jest niewielka i niestabilna w czasie testu. Podobnie współczynnik tarcia jest 

niestabilny. 

Wnioskowanie o smarności paliwa odniesione do warunków rzeczywistych 

(pompa paliwowa) na podstawie wielkości zużycia kulki aparatu HFRR obarczone 

jest dużym ryzykiem. Brak korelacji między wielkością zużycia a grubością filmu  

i wartością współczynnika tarcia  dodatkowo zwiększają to ryzyko. 

7. Algorytm opracowania zmodyfikowanej procedury oceny smarności 

paliw do turbinowych silników lotniczych zawierających 

biokomponenty 

Wobec powyższych wniosków zespół ITWL uznał za potrzebne opracowanie 

nowej metodyki laboratoryjnego prognozowania smarności paliw. W opracowaniu 

nowej procedury określania własności smarnych zawierających biokomponenty 

paliw do turbinowych silników lotniczych oparto się na wyżej opisanym modelu 

matematycznym opisującym procesy tribologiczne. Opracowany, przedstawiony na 

rys. 14 algorytm oparto na następujących założeniach: 

 W testach laboratoryjnych badana będzie seria skomponowanych paliw typu 

JET, o różnej zawartości biokomponentów, głównie biowęglowodorowych 

 Odniesieniem dla testów laboratoryjnych: BOCLE i HFRR będą wyniki badań 

na stanowisku wyposażonym w pompę paliwową: opracowane zostaną 
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kryteria oceny trwałości i niezawodności pompy (ypompa) smarowanej 

poszczególnymi paliwami z badanej serii. 

 Przeprowadzona zostanie analiza korelacyjna wyników testów na stanowisku 

wyposażonym w pompę paliwową z wynikami testów na aparatach BOCLE  

i HFRR oraz wyników testów na  aparatach BOCLE i HFRR; w przypadku 

zadawalającej korelacji dalsze badania nie będą prowadzone. Dotychczasowe 

doświadczenia wskazują jednak, że nie zostanie osiągnięty zadawalający 

stopień korelacji. W takim przypadku algorytm zakłada przystąpienie do 

dalszych badań, niżej przedstawionych. 

 W oparciu o wyniki testów BOCLE (yBOCLE) i HFRR (yHFRR) wyznaczone 

zostaną dla każdego paliwa z badanej serii wartości współczynników BOCLE  

i HFRR na podstawie liniowych zależności:  BOCLE = f(yBOCLE)  

i HFRR = f(yHFRR) 

 W końcowym etapie poszukiwane będą wartości parametru a, dla którego dla 

wszystkich paliw z badanej serii uzyskana będzie ścisła korelacja (zależność 

liniowa) między s i  (ypompa), gszie s = aBOCLE + (1 – a)HFRR 

 

 

Rys. 14 Algorytm laboratoryjnego prognozowania smarności paliw 

Opracowanie procedury  
i obliczanie 

współczynników BOCLE  
i HFRR dla serii paliw 

 

Opracowanie procedury badania  
i badanie serii paliw o różnej 
zawartości biokomponentów 

Wyniki 
badań 

Badanie serii paliw 
o różnej zawartości 
biokomponentów 

na stanowisku 
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Badanie serii paliw 
o różnej zawartości 
biokomponentów 

na stanowisku 
HFRR 

Analiza korelacyjna 
uzyskanych wyników 

badań: 
 1 i 2, 1 i 3 oraz 2 i 3 
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modyfikacji procedury 
określania smarności 
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8. Podsumowanie, wnioski 

W rezultacie przeprowadzonych w ITWL badań wstępnych sformułowano 

algorytm opracowywania modyfikacji procedury określania efektywności 

smarowania pomp układów zasilania turbinowych silników lotniczych. 

Modyfikacja ta może okazać się niezbędną, gdy przedmiotem badań będą 

paliwa zawierające biokomponenty, głównie biowęglowodory. 

Przyjęto, że zmodyfikowana procedura oparta będzie o standardowe testy 

smarnościowe BOCLE (dla paliw lotniczych) i  uzupełniająco HFRR 

(dedykowany olejom napędowym). Znany brak korelacji między wynikami 

testów BOCLE i HFRR wynika z różnych procesów tribologicznych, jakie 

są modelowane w każdym z tych testów. Spodziewane zaburzenie korelacji 

między wynikami testów na stanowisku wyposażonym w pompę paliwową  

i testów na aparacie BOCLE w przypadku, gdy badane paliwa zawierać 

będą biokomponenty wynika z  różnicy między procesami występującymi  

w rzeczywistej pompie paliwowej, a procesami w teście na aparacie 

BOCLE.  

Zastosowanie przedstawionego wyżej modelu matematycznego pozwoli na 

symulowanie testów, w których modelowany jest proces będący 

połączeniem dwóch procesów: występującego w teście BOCLE i w teście 

HFRR. Symulacja pozwoli dobrać tak udziały tych procesów (parametr a), 

aby odzwierciedlały proces smarowania rzeczywistej pompy paliwowej.  

9. Literatura 

[1] Hannu Aatola, Martti Larmi, Teemu Sarjovaara (Helsinki University of 

Technology), Seppo Mikkonen (Neste Oil), “Hydrotreated Vegetable Oil 

(HVO) as a Renewable Diesel Fuel:Trade-off between NOx, Particulate 

Emission, and Fuel Consumption of a Heavy Duty Engine”, SAE Technical 

Paper, 2008-01-2500, Published 06 Oktober 2008. 

[2] K. Shaine Tyson, “Biodiesel Handling and Use Guidelines” A National 

Laboratory of the U.S. Depertament of Energy, The National Renewable 

Energy Laboratory, Published September 2001. 

[3] Gerhard Knothe, “Biodiesel and renewable diesel: A comparison”, Progress in 

Energy and Combustion Science 36 (2010) 364–373, Published online 24 

December 2009. 

[4] Bjørn Donnis , Rasmus Gottschalck Egeberg , Peder Blom , Kim Grøn 

Knudsen, “Hydroprocessing of Bio-Oils and Oxygenates to Hydrocarbons. 

Understanding the Reaction Routes”, Springer Science + Business Media, 

LLC 2009, Top Catal (2009) 52:229–240, Published online: 21 January 2009. 



Problems of lubricity of aviation fuels containing biokomponents 

Problemy smarności paliw lotniczych zawierających biokomponenty  

 

 
164 

[5] Thomas G. Kreutz, Eric D. Larson, Guangjian Liu, Robert H. Williams: 

Fischer-Tropsch Fuels from Coal and Biomass; 25th Annual International 

Pittsburgh Coal Conference Pittsburgh, Pennsylvania, USA  7 October 2008 

[6] A. Kulczycki, C. Kajdas, M. Rogulska – Development of Alternative Fuels in 

Poland; 6th International Colloquium Fuels , TAE Ostfildern, Germany 2007 

[7] A. Kulczycki -  Wear, 103 (1985), 67. 

[8] C.K. Kajdas, A. Kulczycki -  A new idea of the influence of solid materials on 

kinetics of chemical reactionsMaterials Science – Poland, 26 (2008), 787. 

[9] C. K. Kajdas, A. Kulczycki, K.J. Kurzydłowski, G.J. Molina – Activation 

Energy (Ea)  of Tribochemical and Heterogeneous Catalytic Reactions; 

Materials Science – Poland, Vol. 28, No. 2, page 523-533; 2010  

[10] R.C. Dante, C.K. Kajdas, A. Kulczycki - Theoretical advances in the kinetics 

of tribochemical reactions Reaction, Kinetics Mechanisms and Catalysis, v.99, 

No 1(2010), pp. 37 - 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr hab. Andrzej Kulczycki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 

 w latach 1975-1982 pracownik badawczo – techniczny WAT. Od 1982 

do 1992 pracownik Instytutu Technologii Nafty, od 1992 do 2009 

pracownik Centralnego Laboratorium Naftowego, następnie Instytutu 

Paliw i Energii Odnawialnej. W latach 1992 – 2008 dyrektor Instytutu. 

Aktualnie profesor ITWL . Doktor habilitowany nauk technicznych. 

Specjalista w zakresie paliw i płynów eksploatacyjnych, szczególnie 

paliw lotniczych i biopaliw. 

 
Dr inż. Jarosław Sarnecki, absolwent Wojskowej Akademii 

Technicznej, od 1999 r. pracownik Instytutu Technicznego Wojsk 

Lotniczych (zakładów badawczych: Diagnostyki Techniki Lotniczej, 

Silników Lotniczych), aktualnie kierownik Zakładu Materiałów 

Pędnych i Smarów. W 2006 r uzyskał stopień naukowy doktora nauk 

technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w zakresie: 

diagnostyka maszyn. Specjalista w zakresie paliw i cieczy roboczych. 


