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WYCZYNOWE OLEJE SILNIKOWE

Nowoczesne oleje, trudny wybór

ŚLISKI TEMAT
Przy doborze oleju do silnika
samochodu rajdowego lub
wyścigowego wszystko
wydaje się proste. Na
etykietach olejów określone
są parametry, wystarczy
więc dobrać produkt zgodnie
z zaleceniami producenta.
Niestety, bardzo często
nasza wiedza właśnie na
tym się kończy, tymczasem
sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.

Lepkość, czyli bodaj najważniejszy
z parametrów definiujących właściwości
oleju, określają liczby, które znajdziemy na
opakowaniu, ale co tak naprawdę mówią
nam oznaczenia 5W40 czy 10W60? Już
wyjaśniamy. W skrócie – pierwsza wartość
określa lepkość oleju w niskiej temperaturze (im niższa, tym łatwiejszy jest rozruch),
natomiast liczba po literze „W” określa lepkość oleju w wysokiej temperaturze. Im
wyższa – tym mocniejszy film olejowy.
Maksymalna wartość określona przez
normę SAE to 60. To podstawy podane na
butelce, ale co z resztą?

Pochodzenie ma znaczenie
Przede wszystkim lepkość nie mówi
nam nic o tym, jaki olej bazowy został
użyty do produkcji środka, który wlewamy
do silnika. Oczywiste niegdyś różnice dziś

Tak wygląda nowoczesne laboratorium Millers Oils
w brytyjskim hrabstwie West Yorkshire.

się zacierają. Obecnie technologia jest na
tyle rozwinięta, że można wyprodukować zarówno mineralny olej o lepkości
5W40 czy 5W30, jak i w pełni syntetyczne
15W40 czy 15W60. Popularne twierdzenie, że 15W40 to olej mineralny, 10W40 –
półsyntetyk, a 5W40 – syntetyk jest już od
kilku lat nieaktualne. Do produkcji olejów
silnikowych używa się różnych komponentów bazowych podzielonych na kilka grup.
I tak grupy I i II oznaczają oleje mineralne,
III – mineralne, poddane tzw. hydrocrackingowi, często określane jako „syntetyczne”
lub „wykonane w technologii syntetycznej”, ewentualnie HC Syntetyczne. Kolejne
grupy, począwszy od IV, to polialfaolefiny
(PAO) oraz V i VI – estry syntetyczne. Środki
wykonane na bazie trzech ostatnich grup
są tymi, które najlepiej sprawdzają się
w motorsporcie ze względu na najwyższe
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parametry w każdych warunkach. Niestety,
za te najwyższe parametry trzeba także
więcej zapłacić. Pod tym względem oleje
silnikowe są podobne do samochodów.
Można kupić Forda Fiestę z silnikiem 1,3 lub
Fiestę WRC. Oba samochody to Fiesty, ale są
między nimi istotne różnice. Podobnie jest
z olejami – możemy kupić olej mineralny
5W40, ale także olej 5W40 na bazie PAO,
estrów, a nawet z technologią Nanodrive.
Oba mają tę samą lepkość, ale różnica między nimi jest co najmniej taka, jak pomiędzy wymienionymi Fiestami.

Smarowanie przez przyciąganie
Dodatkowo oleje mają różne oznaczenia i normy (ACEA i API). Co może być zadziwiające – oleje wyczynowe nie spełniają
najnowszych spośród tych regulacji (ACEA
C1 – C4), co wcale nie oznacza, że produkty

Tutaj testowane są formulacje olejów – od tych przeznaczonych do zwykłych
miejskich samochodów po te najbardziej wytrzymałe, od których zależy niezawodność rajdowych i wyścigowych silników.

WYCZYNOWE OLEJE SILNIKOWE
wyczynowe gorzej smarują. Jest dokładnie odwrotnie, ponieważ (w uproszczeniu) nowoczesne wymogi opracowane są
z myślą o ekologii. W związku z tym w formulacjach dzisiejszych olejów do seryjnych silników dodatki typu ZDDP (chronią silnik przed zużyciem przylegając do
powierzchni stopu metali jak magnes)
zastąpiono innymi, które mają lepszy wpływ
na czystość spalin i wydłużają żywotność
katalizatorów. Niestety efektem ubocznym
tych zmian jest gorsza ochrona podzespołów, takich jak wałki rozrządu czy panewki.
Profesjonalne oleje wyczynowe Millers Oils
z serii Motorsport mają zwiększony poziom
ZDDP, dlatego nie poleca się ich stosowania
w nowoczesnych silnikach samochodów
osobowych z filtrami DPF czy katalizatorami
trójdrożnymi. Te środki smarne sprawdzają
się znakomicie w silnikach, do ochrony których je stworzono – w motorach rajdowych
i wyścigowych wyposażonych w katalizatory całostalowe. Dlatego najbardziej renomowani producenci wyraźnie rozróżniają
przeznaczenie swoich produktów. W Millers
Oils oleje przeznaczone do samochodów
osobowych to seria Premium, a oleje wyczynowe to seria Motorsport. Jest także seria
Classic przeznaczona do pojazdów zabytkowych, także tych wyczynowych. Co ciekawe,
dodatek ZDDP (w bardzo skoncentrowanej
postaci) oferowany jest jako środek smarny
do składania silników i wstępnego smarowania ich części. Millers Oils Assembly Lube, bo
o nim mowa, dzięki przyleganiu do metali
nie spływa do miski olejowej.

Rodzaj zastosowanego oleju zależy ściśle od dyscypliny motorsportu, w której
rywalizuje dany zespół. Do kwalifikacji czy
wyścigów górskich poleca się oleje o obniżonej lepkości – na przykład CFS 0W20
NT lub 0W30 NT, które zapewniają maksymalną moc. Z kolei w wyścigach długodystansowych stosuje się warianty 10W60 lub
15W60. W trakcie wyścigu czy rajdu lepkość
oleju (ta po „W”) spada, w związku z czym
trzeba rozpocząć wyścig z dużym jej zapasem, aby silnik się nie zatarł. Po 24-godzinnym maratonie olej 15W60 może mieć
rzeczywistą lepkość na poziomie 15W30.
Ciekawostką są oleje, którymi zalewa się
jednostki napędzające bolidy F1 – te silniki są ciasno pasowane i przystosowane
do cienkiego filmu olejowego, więc nawet
podczas wyścigów smarują je oleje typu
0W10. Tu niska lepkość zapewnia maksymalną moc.

Zależności lepkości
Wiele zespołów rajdowych i wyścigowych używa w silnikach olejów o lepkości
15W50, 15W60, a nawet 20W60 niezależnie od warunków i rodzaju silnika. Jest to
efekt panującej opinii, że im wyższa lepkość, tym lepsza ochrona silnika. Zapomina
się jednak przy tym o wielu parametrach,
takich jak: współczynnik tarcia, dyscyplina
sportu, pompowalność oleju czy wreszcie
dokładność spasowania silnika. Nie każdy
zdaje sobie sprawę z tego, że straty mocy
silnika wynikające z tarcia wewnętrznego
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to 15 do 20 proc. Można przyjąć,
że im wyższa lepkość oleju, tym
wyższe tarcie, tak więc stosowanie oleju 20W60 w seryjnym silniku 1,6 N-grupowego auta nie
daje nam nic poza tym, że tracimy cenne konie mechaniczne.
Dla przykładu – w Fordzie Fieście
S2000 Martina Prokopa używano
oleju Millers Oils CFS 5W40 (silnik
wolnossący). Nie było potrzeby
wlewania oleju o wyższej lepkości, gdyż dzięki niskiemu tarciu
temperatura oleju nie zbliżała
się nawet do granicy grożącej
zerwaniem filmu olejowego – i to
nawet w rajdach rozgrywanych
w bardzo wysokich temperatuOlej, który trafia do silnika wolnossącego (tu w Fiescie S2000), powinien mieć nieco inne
rach (na przykład w Meksyku).
właściwości niż ten, który będzie smarował doładowany motor w samochodzie WRC.
Z kolei w Fieście WRC czeskiego
kierowcy stosowany jest już olej
o nieco wyższej lepkości – CFS 10W50 NT teamowi na osiąganie dużych korzyści każdy kolejny KM w wyczynowym motorze
z nowej serii Nanodrive. Millers Oils jest aerodynamicznych poprzez zastosowanie jest coraz droższy.
partnerem technicznym zespołu Prokopa w swych bolidach zauważalnie mniejszych
– dzięki tej współpracy po każdej wymia- chłodnic oleju. Nanotechnologia sprawdza Olej ważniejszy niż KERS
nie oleju (przeprowadzanej po każdym dniu się szczególnie w mocno wysilonych jedOczywiście, sceptycy zauważą, że okrerajdu) próbki oleju są oznaczane i przesy- nostkach. Przykładowo – silnik samochodu ślenie „nanotechnologia” jest obecnie
łane do laboratorium Millers Oils, gdzie R2 przetestowano na hamowni silnikowej nadużywane i można je zobaczyć nawet
poddaje się je badaniom określającym m.in. (daje ona mniejsze ryzyko błędu pomia- na najtańszych płynach do spryskiwaczy
ilość paliwa, jaka dostała się do oleju, to, jak rowego niż hamownia podwoziowa). Na w dyskontach. Wypada jednak wspomnieć,
zmieniła się jego lepkość, oraz jak zmienił oleju Millers Oils CFS 10W60 silnik osiągnął że w 2009 r. na World Motorsport Symsię jego skład (po zawartości metali w oleju moc maksymalną 188,5 KM, natomiast na posium w Oxfordzie oleje przekładniowe
można ocenić, który element motoru szyb- oleju CFS 10W60 NT – 191,4 KM, co dało Millers Oils CRX NT (pierwsze produkty
ciej się zużywa). Takie usługi oferowane 1,5-procentowy przyrost mocy. Należy w gamie wykorzystujące nanocząstki)
są także polskim zespołom używającym pamiętać, że ten wzrost odnotowano dostały nagrodę za najbardziej innowacyjny
produktów Millers Oils, a dział techniczny w silniku maksymalnie zmodyfikowanym produkt w branży sportów motorowych.
pomaga ponadto w doborze odpowied- przy wyczerpanych możliwościach jego Jury uznało, że są one bardziej innowacyjne
nich produktów.
rozwoju. Z seryjnego silnika bardzo łatwo niż na przykład system KERS stosowany
jest wydobyć dodatkowe 3 KM, natomiast w bolidach Formuły 1.

Dopasowanie pod zastosowanie

W mocno wysilonych jednostkach,
takich jak w samochodach R2, odpowiedni dobór oleju pozwala zyskać
nawet kilka KM mocy.
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REKLAMA

WYCZYNOWE
ŚRODKI
SMARNE

OLEJE SILNIKOWE, PRZEKŁADNIOWE,
DODATKI DO PALIW ORAZ SMARY
PRZEZNACZONE DO PROFESJONALNYCH
ZASTOSOWAŃ W MOTORSPORCIE.
Odwiedź naszą stronę internetową, lub zadzwoń,
aby dowiedzieć się więcej o naszych rewolucyjnych
produktach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie nanotechnologii – Nanodrive.
Millers Oils driving technology.

Nanocząstki, maksymalny efekt
Prawdziwym przełomem jest seria produktów Nanodrive firmy Millers Oils. Dzięki
zastosowaniu nanotechnologii w olejach
silnikowych udało się w znaczny sposób
ograniczyć tarcie w silniku. Jakie to daje
korzyści? Jak już wspomnieliśmy, niższe
tarcie to wyższa moc, ale również niższa
temperatura oleju oraz dłuższa żywotność
podzespołów. Obecnie konstruktorzy silników wyczynowych uwzględniają przy
ich konstruowaniu możliwości olejów serii
Nanodrive. Dzięki temu, że temperatura
oleju jest niższa, projektowane są silniki,
które mają niższą masę, gdyż muszą odprowadzać mniej ciepła. Od tego sezonu Millers Oils współpracuje z amerykańskim
zespołem Bryan Herta Autosport – zwycięzcami wyścigu Indianapolis 500. Przejście na oleje Nanodrive pozwoliło temu
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