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A belső égésűmotorok fejlesztéseegyüttjár az alkatrészek kenéstechnikai
követelményeinekemelkedésével.
A kenőanyaggyártók ezértújabb ésújabb
termékekkeljelennek meg a piacon. Az elmúlt néhányévbena motoro|ajok minősítésirendszerei is változtak. A felhasználók újabbjelölésekkel tatálkoznak a
motorolajdobozokon. Az üzemeltető szemszögéből rövid áttekintést kívánunk
adni a motoro|ajokkal kapcsolatos alapvető ismeretekről.
A motorolajnaka kenésirendszersegítségével
a következő fontosabbfeladatokatkell ellátnia:
_ mérsékeljea súrlódási veszteségeket,
hogy a motor mechanikai hatásfoka a
legnagyobblegyen,
- védjea motorta kopásokkal szemben,
-járuljon hozzáa dugattyú
éskörnyékénekhűtéséhez,
ill. a súrlódásihelyeken
keletkező bő egy részét
vezesseel,

- távolítsonel vagy közömbösítsen minden káros szennyező anyagota kenési
helyeken,
_ megfelelő tömítéstbiztosítson,elsősorban a dugattyúgyűríi
zőnában.
A feladatokteljesítéséhez
a négyütemű motorok kenőolajainakkülönböző,
gyakranegymássalellentétes
tulajdonsá.
gokkalkellrendelkezniük:megfelelővisz-
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]) ASTM D 2602 szerint Co|d Cranking Simu|atorra|
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3)az SAE J-300 B függe|ékeszerint mérve.
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kozitás, jó kenőképesség,
súrlódás-és
kopáscsökkentés,jó tisztítóhatás,korrózió gát|ás,lassúöregedés,tűrőképesség
mechanikai igénybevétellelszemben,
összeférhetőség a tömítőanyagokkal,
habzásgátlóhatás (gyors levegőeltávozás) stb.
A motorolajatalapolajból éskülönféle adalékokbólkeverik ki. Az alapolaj
alkotja a motorolaj döntő, túlnyomóhányadát.Akőolaj eredetűalapolajathagyományos módon, az arÍaalkalmas kőolaj
viíkuumdeszti1lációs
párlatainakszelekgiós feldolgozásával(oldószeresfinomítás,
parafinmentesítés
ésutófinomítás)nyerik. A kereskedelmiforgalombankapható
szintetikusvagy részszintetikus
motorolajok túlnyomó részbenpoli-alfa-olefin
éslvagy észterolajtípusúvegyületek.
A motorolajok adalékaihatás szempontjábóla következők: reológiai (folyás)
tulajdonságotmódosító,oxidációgátló,
detergens-diszpefgens
(tisztító)hatástnövelő, korróziógátló,kenésitulajdonságokat javító éskopásgátló hatástnövelő,
habzásgátlóstb.A megfelelő adalékkomponensekminőségésmennyiségszerinti
összeválogatásaminden esetbennagy
szakértelmetéshosszadalmasfejlesztőmunkátigényel.
A készmotorolajhozutólagosanadalékokatnem célszerűkevemi, mert ez
ronthada a gyán összehangolt adalékok
hatását.Az utólagosadalékolásmegváltoztathatjaa motorolajtöbb tulajdonságát,ésrendszerintlerakódásokatokozhat,
amelyekidővel meggyorsíthatják
az a|katrészekkopását.
A követelményekmérhetőparaméterekkel való definiálásamódot nyújta mo.
torolajok osztá|yozására.A motorolajok
osztályozásakétszempontalapjánindult
meg ésterjedtel:
- a folyási (reológiai)tulajdonságokat
írják elő ésdefiniálják egyrepontosabban

az űn. viszkozitás szerinti osztáIyozá- 2. táb|ázat AP| motoro|aj.osztályozási rendszere - ,,S'' je|ű o|ajok, a négyütemű
otto-motorok kenőanyagai
sokkal,
- a kopás-, a lerakódás-, akorrőztógát|ó
Benzinüzemú
motorolajAIkaImazási terület
stb. hatásokbonyolultösszefüggéseikategóriák
nek kifejezésére
szolgál az ún.teljesít2004. nov.30-án fogadtáke|' A |eghatékonyabban
ada|éko|t'
ményszintszerinti osztá|yozás.
SM

oxidációs stabilitású,
ü|edékmentességge|,
kivá|ó kopásgát|ású,
a|acsonyhőmérsék|etenjó

is te|jesÍtményű,
magas é|ettartamú
Az Amerikai Autómémökök EgyesükenőoIaj.
lete,az SAE (Societyof Automative En2001-ben|épett
é|etbe,
szigorított
követeIményrendszert
kie|égÍtő
gineers)1926-bandolgoztaki először a moSL
te|jesítményszint-kategória.
2004
e|őtt
gyártott
benzinmotorokhoz,
torolajokviszkozitási csoportja\t.Az e|őmindenamerikaiotto-motoros
iárműbenalka|mazható.
írásokattöbbször felülvizsgálták, átdolSJ
A 2001 előtt gyártottmotorokhozeqységesenhaszná|ható.
gozták,ajelenlegérvényben
levő e\őírást
Hatá|yonkíVÜ|.
1996 előtt gyártottmotorokhoz.Minden korábbi
az 7. táb|ázattarta|mazza.
SH
e|őíráseseténa|kaImazható.
Ha a motorolajegyetlenviszkozitási
SG
Hatá|yonkívü|.1993 e|óttgyártottmotorokhoz.
osztályelőírásaitteljesíti,pl. SAE 20 W
SF
Hatá|yonkívÜ|.19B8 e|őttoyártottmotorokhoz.
vagy SAE 40je1űsor értékét,
akkoregySE
Hatá|yonkívü|.1979 e|őttgyártottmotorokhoz.1990-iq a|ka|maáák.
fokozatú(monogradevagy singlegrade)
SD
Hatá|yon
kívÜ|.1971 e|őttqyártottmotoÍokhoz,1979-iq a|ka|mazták.
motorolajról beszélünk'Ha a motorolaj
sc
Hatá|yon
kÍvü|.1967 e|őttgyártottmotorokhoz,1970-ig a|ka|mazták.
kétsor értékeit
teljesíti,pl. alacsonyhőS
B
Hatá|yon
kÍvÜ|.
1963 e|őttgyártottmotorokhoz,1964-iq a|ka|maáák.
(hidegen)mértértéke
mérsékleten
a 10W
SA
Hatá|yon
kívÜ|.
1930 után gyártottmotorokhoz,.l964-ig a|ka|mazták.
sorértékét,
magas hőmérsékleten
(mele.
gen)mértértéke
a 40 jelű sor értékét,
akkor többfokozatú(multigrade) az o|aj,és
jelölése sAE 10 w-40.
3. táb|ázat AP| motoro|aj.osztá|yozási rendszere - ,,C'' je|ű o|ajok, a díze|motorok
Az SAE 40 '.. SAE 50jelzésíí
egyfo- kenőanyagai
Díze|üzemű
kÖzatú(monograde)olajok szűk hőmérmotorolaiAIkaImazási terü|et
séklethatárok
között alkalmazhatók,ami
kateqóriák
Európábangyakorlatilagaztjelenti,hogy
2006-ban speciÍiká|t
kategória.AIka|mazhatóa nagy ÍorduIatszámú,
pl. télensAE 40 ésnyáronSAE 50 visznagy rerhe|ésű,
négyüteműdízeImotorokhoz,
ame|yeknekaz új,2oo7_
kozitásúolajatkell használni.A többfokoes amerikaikipuÍogógáz-emisszióshatárértékeket
kelIkielégíteniük.
zatú (multigrade)SAE 10W-40 vagy
A cJ-4 olaj összetéte|éné|
fogva haszná|hatóa magas' 500 ppm
cJ-4
SAE 15w-50jelzésűolajokalkalmazha(0'05tömeg oÁ)és az alacsony 15 ppm kéntarta|mú
hajtóanyaghozis.
tósági hőmérséklet-intervalluma
kiszéleAIkaImazásaa részecskeszűrők'i||etvea kata|izátoroké|ettartamát
sedik, nem kell évszakonként
megnöveli. Az AP| CJ-4 o|ajokhelyettesíthetik
olajat cseaz AP| C|-4+Cl-4
PLUS' c|-4' cH-4' cG-4 és CF-4 kategóriábatartozó motoro|ajokat.
réIni.Az utóbbi időben az SAE 5w-40,
sőt az SAE 0w-30 viszkozitási osztály
2002_ben bevezetett kategória, a CH-4 további szigorÍtott
jelzésűolajok is forgalombanvannak,de
motorfékpadi
vizsgá|atok,i||etvea kipuÍogógáz-visszavezetés
(EGR),
az újemissziós e|őírásokköveteIményeinek
ezeknemaz alkalmazhatóságihőmérsékkie|égÍtése
Ie||emzik.
cl-4
A|ka|mazhatóaz újamerikainégyÜtemű
díze|motorokhoz,
Va|amint
lethatárkiszélesítése
miattkerültekkifejazokhoz a motorokhoz,me|yekhezcD, cE, cF-4, cG-4 és CH-4
lesztésreésalkalmazásra,hanema hajtóo|ajatírnakelő. NéhányC|-4 termékminőségea C|-4 PLUS
anyag-felhasználásmérséklése
céljából.
hajtóanyag-takarékos
szintű e|őírástis kielégíti.
Ezekkel az ún.energiatakarékos
(energy
1998-tó|nagyon magas követe|ményszintű
kategóriaa |egtöbb
conserving)motorolajokkala ,,hidegoljeIenIegiamerikainégyütemű..nehézdíze|''
cH-4
motortípushoz.
Kiemelt
dali'' kisebb viszkozitás miatt hajtóanyakopásvédeIemés koromdiszpergá|óképességje||emzi.
got takaríthat
meg az územe|tető
elsősor1995-ben bevezetettkorszerűkategóriaaz összes korábbigyártású
ban őszi' téliidőszakban.
cG-4
négyüteműdízeImotortípushoz.
A teljesítményszint
szerinti osztályocF-4
1990-tő|a korábbi CE kategóriátfe|vá|tónaovobbte|iesítménvszint'
zások fékpadimotorvizsgálatimódszere1994-tő|szigorúkövete|ményűkétüteműdíze|motorhoz.
CD-|| igényű
ken alapulnak'amelyeketegyébvizsgá|acF-2
motorokhoz
is aIkaImazható.
tok is kiegészítenek.
A leggyakrabban
.|
994-ben vezettékbe, kis kéntarta|mú
gázo|ajeseténalka|mazható,
vizsgált paraméterek
közé tartoznaka koCF
közvetIen
befecskendezésűszívó- ésfe|tö|töttmotorokhoz.
pásértékek,
a motottisztaság,a detergensCE
Hatá|yonkívÜ|.1985-ben vezettékbe a CC és CD o|aiokhe|vett.
diszpergenstulajdonság,
hidegindítókéc
D
i
l
Hatá|yonkÍvÜ|.
1985-ben Vezettékbe kétüteműdíze|motorhoz.
pességstb.A motorolajokteljesítményHatá|yonkívÜl.1955-ben vezettékbe négyÜtemű
szívó- és közepes
szintszerintio sztá|yozásáratöbb rendszer
CD
te|jesítményszintű
turbófe|tö|töttmotorhoz.
alakult ki, de nemzetközileg legelterjedcc
Hatá|yonkívÜ|,nem a|ka|mas1990 után gyártottdíze|motorokhoz.
tebb az API (American Petroleum InstiCB
Hatá|yonkívü|.1961-ig a|ka|mazták.
tute),az Amerikai PetroleumIntézetoszCA
Hatá|yonkívül'1959-ig a|ka|mazták.
tályba sorolása.Az API motorolajteljesít-
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je|ö|ésének
í. ábra Az ACEA teljesítményszint
vá|tozásai

rendszere- A/B: benzin-ésdíze|üzemű
ményszintrendszerbenmegkülönbözte- 4. táb|ázat ACEA motoro|aj-osztályozási
(transzporter)motoÍokhoz(2oo4'okt'
i||etvekis áruszá||ító
tünk
és,,C''osztályokat.Az,,S'' osz- szemé|ygépjármű-,
''S''
25-tő|)
tálybatartoznaka benzinüzeműotto-moACEA
torokkenőolaja\ (2' táb|ázat).A ,,C'' oszkategória
AIkaImazási terü|et
tályba tartoznaka dízelmotorokkenőolaie|ö|ése
(3.táb|ázat).
Amerikában
a nyomóolaiai
A|ta|ánosotto- és dízeImotor-kategória.
A|kaImazhatóa
jozású kétüteműdízelmotorokelterjedt
motorgyártóká|taIe|őírtheIyekhez.Haszná|hatóaIacsony
alkalmazásamiatt eze|<hez
alkalmazható
A1/B1{4
Viszkozitástigény|őhe|yekhez,aho| magas hőmérsék|et
és magas
motorolajokatis készítenek.
nyírásigradiens|épÍe|.Normá|csereinterva||um
Az API telésterhe|ésme||etti
üzemeItetéshez.
jesítményszintek
jelölésébena II vagy a
Az
előbbi kategóriánálszigorúbbköVeteIményt
2 számok a kétütemre, míga 4 szám a
kie|égítő,
stabiI
Viszkozitásúkategória.Nagy te|jesítményű
otto- és
négyütemreutal. Az API mindkétosztáA3/B3{4
dízeImotorokhoz,
hosszúcsereinterva||umma|
a|ka|mazhatóa
|y ábanaz utőbbi évekbenújteljesítménymotorgyártóke|őírásainakmeqfeIe|ően.
szintekjelentek meg (2' és3, tábIázat).
StabiIviszkozitású
kenőo|aj.
A|kalmazható
nagyte|jesítményű
A korszerű motorolajok mind a két
otto-motorokhoz
ésközvetlenbefecskendezésíÍ
nagy
A3/84-04
osztálykövetelményeinekis elegettehette|jesítményű
dízeImotorokhoz,
aho|a motorgyártók
83-ná|
nek,ekkormindkétAPI osztáIyjelétmegmagasabbkövete|ményt
támasztanak.
adják a motorolajra,pl. API SUCF-4 azt
Stabil viszkozitásúo|aj.Haszná|hatónagy teljesÍtményű
jelenti,hogy a motorolajelegettesza benotto- ésdízelmotorokhoz,
kiterjesztetthosszúcsereinterva||ummaI
A5/B5{4
a motorgyártóke|őírásainakmegÍeIe|ően.
zinüzeműSL előírásmelletta CF-4 dízelAIka|mazhatóaIacsony
viszkozitástigény|őheIyekhez,aho| magas hőmérsék|et
és magas
izemíi e|őírásoknakis, tehát benzin- és
nyírásigradienslépÍe|.
dízelmotorokh
oz egyarántalkalmazható
a megadottteljesítményszintek
mellett.
Az API motorolajteljesítményszinr kocsitervezők Bizottsága áItal készített Európai GépkocsigyártókEgyesülete új
rendszermellett Európában előtérbeke- besorolás'A CCMC utódszervezete,
az európai motorolaj-besorolásirendszert
rült a CCMC (Comitédes Constructeurs 199l-benalakultACEA (Associationof fejlesztettki,amelyet|996.január|-jétő|
du MarchéCommun)'a Közös Piaci Gép- EuropeanAutomotive Manufactures),az léptetettérvénybe.
Az ACEA besorolási

rendszerjelentős
fejlesztésen
mentkeresz- 5. táb|ázat AGEA motoro|aj-osztá|yozásirendszere C: Katalizátorra| összeÍérhető
tül, amely 2004 végéna jelölési rendszer motoro|ai benzin- és díze|üzeműszemé|ygépjármű-,i||etvekis áruszá||ító
(2004. okt. 25.töl)
v á|tozásátis magaután vonta.A korábbi motorokhoz
ACEA
benzintizeműszeméIygépjármíímotorokkategória
AlkaImazási terü|et
hoz ésa dízelüzemííszeméIygépjárműés
ie|ölése
transzportermotorokhoz
alkalmazottkatestabiI ViszkozitásúkataIizátorra|
osszeféÍhető
o|aj.A|kaImazható
góriák 2004.10.25-énösszevonásrakerüla motorgyártóká|taIe|őírthe|yekhez.Haszná|hatóaIacsony
tek.A motorolajokACEA szerintivizsgászu|fáthamu-.foszÍor-kéntartaIma
me||ettaz e|Várásoknak
c1"n
megÍele|őa|acsonyviszkozitástigény|őheIyekhez,aho| magas
latabővijlt ésennekalapjánajelölésük is
hőmérsék|et
és magas nyírásigradiens |épfe|.Haszná|atáva|
(l. ábra).
növekszik a DPF ésTWC é|ettartama,
a karbantartás,va|aminta
jelenleg
A
érvényes
kategóriák szehatóanyagfeIhaszná|ásgazdaságossága.
méIygépjármíiéstranszporter-benzinés
StabiIviszkozitásúkataIizátorral
összeférhetőoIaj.Haszná|hatóa
dízelmotorokra
összevontan:Al/B l.04,
motorgyártóke|őkásainakmegfeIe|őenaIacsonyViszkozitástigény|ő
A3 lB3-04. A3E4-04. A5/B5-04.Eredetic2-oo
he|yekhez,aho|magas hőmérsék|et
és magas nyírásigradiens
leg az A betűa benzinüzemíí'míga B betű
lépÍe|.Haszná|atáva|növekszik a DPF ésTWC é|ettartama,
a
karbantartás,vaIaminta hatóanyag-ÍeIhaszná|ás
gazdaságossága.
a dízelmotorokravonatkozott.A 04-es
jelölésaztjelenti,hogy 2004-benspecifiStabiIviszkozitásúkata|izátorral
összeférhetőoIaj'Haszná|hatóa
motorgyártóke|őírásainakmegfeIe|őenDPF ésTWC rendeIkező
kálták a vonatkozó teljesítményszintet.
c3 ^.
nagy te|jesítményű
otto- és dízeImotorokhoz.
AIkaImazásamelIett
A részecskeszűrőéskatalizátorösszemérsék|ődnek
a kopások, és a DPF ésTWC működési időtartama
férhetőséget
személygépkocsi-olajoknál
növekszik.
CI, C2, C3 besorolássaljelölik.
DPF: DizeI ParticuIateFilter(díze|-részecskeszűrő)
A nehézüzemű
(trak- TWC: Three way cata|yst(hármashatásúkata|izátor)
haszongépjrármű
tor) dízelmotorokkenőolaj-jelöléseés
specifikációjais megváltozott:.
E2, E4, 6' táb|ázat ACEA motoro|aj-osztá|yozásiÍendszere E: Motoro|aj díze|üzemrj
haszongépjármű-motorokhoz(2004, okt. 25-től)
E6,87-re.
ACEA
A jelenlegi kategóriákata 4-6, táb|ákategória
zatismefteti.Részletesebb
adatoka www.
A|ka|mazási terü|et
ie|ö|ése
acea.beintemethelyenérhetőel.
E2_r,
A|ta|ánosanaIka|mazhatószíVó- ésturbófeItö|tősközepes terhelésű
Meg kell említeni,hogy a nagy nem5 kiadás
haszongépjármű
dízeImotorokhoz
normá|csereinterva||um
meIlett.
zetköú szewezetekmellettnéhánymotorStabiIviszkozitású,magas kenőképességű,
kiemeIkedő
gy ártó v á|Ialatsaját motorolaj-minősítő
dugattyútisaaságot
ésaIacsonykopást biáosító o|aj.
eljárástdolgozottki számáÍafontosolajA|kalmazhatóEuro |-tő| Euro |V emissziós osztá|yúDPF nélkÜ|i
E4 ^^
paraméterre,
díze|motorokhoz
ésalkalmazzais ezeketteremelt cserecik|usidőve|.
Ha a motorhoztartozik
3 kiadás
EGR vagy SCR Nox berendezés,akkor csak a motorgyártó
j avasoltmotorolajkiválasztásámékeihez
hozzáiáru|ásáva|aIkaImazható.
hoz, pl.Európábana Mercedes Benz, a
Stabil viszkozitásÚ,magas kenőképességű,
kiemeIkedő
VW, a Volvo, a M.A'N. stb;Amerikában
dugattyútisztaságot
és a|acsonykopást biztosítóo|aj.AIka|mazható
a GM, a Ford, a.Mack stb.
Euro |-tő| Euro |V emissziós osztá|yúturbófe|tö|tősdíze|motorokhoz
A kétütemű.otto-motorok
az e|térő
megeme|tcserecik|usidőve|.
Haszná|hatóEGR vagy SCR Nox és
konstrukció és üzemelésimód mellett
E6 ""
DPF berendezésse|
e||átott,
(max.50 ppm)
a|acsonykéntarta|mú
gázo|a1ja|
Üzeme|őnagy terhe|ésűmotorokhoza motorgyártó
kenéstehnikai
szempontbólis lényegesen
e|őírásaszerint.
különböznek a négyüteműmotoroktóI'
StabiIviszkozitású,magas kenőképességű,
mégkiemelkedőbb
A leglényegesebb
különbség,hogy a kedugattyútisztaságot
és aIacsonykopást biztosítóo|aj.AIka|mazható
nőanyagrendszerint
a hajtóanyaggal
együtt
Euro |-től Euro |V emissziós osztá|vúturbófe|tö|tősmotorokhoz
jut be a motorbaésott a kenésihelyekre,
E7 -oq
megeme|tcserecik|usidőve].
A|kaImasDPF né|kü|i,
EGR vagy
de mindenf,éleképpen
Ín. veszteségkenés
SCR Nox berendezésse|eIlátottnehézÜzeműdízeImotorokhoz
a
motorqvártóelőírásaszerint.
(az olaj egyszerkenjenésutá.naégjenel)
DPF: Dize|Particu|ateFi|ter(dízelrészecskeszűrő),
valósul meg.Akenőolajjal szembenikövetelményekis mások, ezéÍtaz adaléko- EGR: ExhaustGas Recircu|ation(kipuÍogógázvisszavezetés),
SCR Nox : Se|ectiveCatalyticReductionNox (sze|ektivkata|ikusNox csökkentő)
lása is más a kétütemíí
motorolajnak'ezek
nem alkalmazhatóknégyüteműotto mopásvédelmet biztosít, de lefelé semmi_ [2] www.api.org
torokhoz.
[3] www.acea.be
Az územe|tetőa motorgyártó előírása- képp.
[4] www.mol.hu
inak figyelembevételével
választhat a
Dr. Varga Vilmos
motorolajtermékekből'
csak a megfelelő
SZIE Gépészmérnöki
Kar, Gödöllő
viszkozitási besorolásraésaz eIőirtteljesítményszintekre
kell odafigyelni.A mo- Irodalomjegyzék
Szer7ő elérhetősége:
torgyártóáltal megadottteljesítménykate-[1]Dr. Vas Attila szerk.:Belső égésű
mo- Dr. VargaVlmos
góriáktól felfeléáltalában el lehet térni, torok szerkezeteésműködése.Budapest, 2100 Gödöuő, Palotakert 4, sz.
ami esetlegjobb motortisztaságot
(Tel:28-430-824Mobil: 30-265-3329)
ésko- SzaktudásKiadőHáz2005.

