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BRAK ZDDP – przyspieszone zużywanie się wałków rozrządu.
Informacja skierowana do �rm przygotowujących silniki wyczynowe  
oraz silniki pojazdów zabytkowych.
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Zmiany w formulacjach dodatków chroniących przed zużyciem 
(anti-wear) w nowoczesnych olejach silnikowych mogą mieć 
poważne skutki w silnikach o starszej konstrukcji.
Szybsze zużywanie się wałków rozrządu / krzywek to jedna z 
pierwszych oznak dalszych problemów.

Coraz więcej profesjonalnych warsztatów budujących silniki 
wyczynowe zauważa szybsze zużywanie się wałków rozrządu oraz 
krzywek, czasami nawet już podczas procesu docierania nowego 
silnika, lub po dość krótkim okresie od ostatniej odbudowy silnika.

Przyczyny takich problemów mogą być dwie: zbyt niska twardość 
stali użytej do wykonania części, lub jakość oleju silnikowego.

Jednak sytuacja nie jest tak prosta. Niniejsza informacja pomoże 
wytłumaczyć zmiany, jakie dokonują się w obecnych formulacjach 
olejów, i jaki one mają wpływ na nieco starszej konstrukcji silniki.

Jeszcze do niedawna, głównym składnikiem chroniącym silnik przed 
zużyciem (anit-wear) w większości formulacji olejów silnikowych był 
dodatek bazujący na cynku i fosforze, znany jako ZDDP 
(Zincdialkyldithiophosphate).

I to właśnie fosfor obecny w ZDDP jest dodatkiem, który obecnie 
sprawia kłopoty – a konkretnie popiół w nim zawarty, który nie 
współpracuje dobrze z  nowoczesnymi układami oczyszczającymi 
spaliny (katalizatory).

Jako, że producenci samochodów oczekują od olejów silnikowych 
coraz dłuższych interwałów (oraz niższych lepkości, jak 0w30, 5w30), 
oraz niższej emisji spalin,  należało zastąpić cynk / fosfor innym, 
nowym zestawem dodatków.

Wielu producentów, m.in. Ford, BMW, VW, Mercedes  obniżyło 
zawartość ZDDP w olejach OE spełniających wymagania w/w marek.

Nowe dodatki chroniące przed zużyciem (anti – wear) mają zupełnie 
inną charakterystykę niż ZDDP i dlatego wymagają stosowania 
innych sposobów utwardzania powierzchni metali na częściach 
silnika (w tym właśnie wałkach rozrządu, krzywkach, itd.).

Takie nowe oleje nie są problemem dla silników nowoczesnych 
samochodów osobowych, ale jest bardzo prawdopodobne, że 
spowodują wiele problemów w silnikach wyczynowych, oraz 
silnikach samochodów klasycznych, youngtimerach, itd. - wszędzie 
tam, gdzie na etapie projektowania silnika nie przewidziano 
utwardzenia stali w sposób pozwalający na kompatybilność z 
nowymi dodatkami.

Wszystkie oleje Millers Oils serii 
Motorsport i Classic w dalszym ciągu 
zawierają optymalny  poziom 
dodatków ZDDP w celu zapewnienia 
maksymalnej ochrony podzespołów 
silników, bez kompromisu w kierunku 
ekologii.

Oleje serii Premium są opracowane w celu spełnienia i 
przewyższenia wymagań OE.


