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DODATEK ZWI�KSZAJ�CY LICZB� OKTANOW� PALIWA 
NITRO KLEEN 

 
 
- Czteroetylek ołowiu w benzynie ołowiowej smaruje gniazda zaworów. 
- Starsze samochody nap�dzane benzyn� ołowiow� wymagaj� wy�szej zawarto�ci ołowiu. 
- Je�li w benzynie nie ma ołowiu lub jest go za mało, nast�puje wgł�bianie zaworów. Wgł�bianie 
zaworów to �cieranie gniazda zaworu przez zawór.  
benzyna zawiera ołów, podczas procesu spalania benzyna ołowiowa zostawia na zaworach silnika i w 
komorach spalania jasnobr�zowy osad zwi�zków tlenku ołowiu. Ta warstwa tlenku działa jak poduszka 
łagodz�ca impet zaworów uderzaj�cych o swoje gniazda, co nast�puje kilka tysi�cy razy na minut�. 
 
Kiedy zawarto�� ołowiu jest mała, gniazda zaworów zostaj� “wyrobione” przez zawory. 
 
Wgł�bianie zaworów prowadzi do uszkodzenia silnika, gdy� je�li gniazda zaworów si� wyrabiaj�, 
zmniejsza si� szczelno�� styku mi�dzy zaworem a gniazdem, co powoduje spadek stopnia spr��ania, 
mocy i wydajno�ci. Zawory wzdłu� kraw�dzi spal� si� jak frytki z powodu wysokiej temperatury procesu 
spalania. 
 
-Konieczna jest naprawa silnika. 
- Rachunki za napraw� wahaj� si� od kilkuset do kilku tysi�cy dolarów. 
- Rafinerie przygotowuj� si� do zaprzestania produkcji benzyny ołowiowej do roku 1992. S� plany 
przestawienia rafinerii na produkcj� wył�cznie benzyny bezołowiowej w momencie ogłoszenia przez rz�d 
całkowitego zakazu dodawania ołowiu do benzyny. 
- To sprawi, �e około trzy miliony silników samochodowych w Kanadzie zostanie pozbawionych 
jakiejkolwiek ochrony przed wgł�bianiem zaworów. Dotyczy to równie� około miliona innych silników, 
na przykład na łodziach, w maszynach rolniczych i sprz�cie stacjonarnym. 
- W niezbyt odległej przyszło�ci trudno b�dzie znale�� benzyn� ołowiow�. Konsumenci b�d� 
potrzebowa� dodatków ochraniaj�cych ich silniki przed wgł�bianiem zaworów. 
- Dodatek zwi�kszaj�cy liczb� oktanow� paliwa eliminuje wgł�bianie zaworów dzi�ki specjalnemu 
dodatkowi, który okazał si� skuteczny, je�li stosuje si� go w zalecanych ilo�ciach. 
- W silnikach dwusuwowych, na przykład na łodziach, w motocyklach, pojazdach �nie�nych itd., dodatek 
zwi�kszaj�cy liczb� oktanow� paliwa równie� zwi�ksza liczb� oktanow�, zapewniaj�c lepsze działanie i 
zmniejszaj�c stuki w silniku. 
- Zaleca si� stosowanie dodatku w ilo�ci 350 ml na 60 litrów (13 galonów) benzyny niskoołowiowej. 
 
Temat: Dodatek zwi�kszaj�cy liczb� oktanow� paliwa 
 
Dodatek ołowiowy o chemicznej nazwie czteroetylek ołowiu jest dodawany do benzyny w celu 
zwi�kszenia liczby oktanowej. Liczba oktanowa jest miar� odporno�ci paliwa na detonacje, czy te� 
spalanie stukowe, które mo�e spowodowa� powa�ne uszkodzenie tłoków, korbowodów i głowic 
cylindrów. Normalna benzyna ma liczb� oktanow� 87, a benzyna super - 91. Benzyna o wy�szej liczbie 
oktanowych jest stosowana w przypadku trudnych warunków pracy silnika, du�ych pr�dko�ci i 
wysokiego stopniu spr��ania. 
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WGŁ�BIANIE ZAWORÓW 
 
Kiedy� benzyn� ołowiow� stosowano praktycznie we wszystkich pojazdach, w wi�kszo�ci silników 
zawory wydechowe i gniazda zaworów (cz��� głowicy cylindra, o któr� uderza zawór zamykaj�c go) 
były robione ze stosunkowo mi�kkiego metalu. Mimo mi�kko�ci, cz��ci te dobrze funkcjonowały dzi�ki 
smaruj�cym wła�ciwo�ciom ołowiu. Przy spalaniu paliwo ołowiowe zostawia na zaworach silnika i a 
komorze spalania jasnobr�zowy osad zwi�zków tlenku ołowiu. Ta warstwa ołowiu działa jak poduszka 
łagodz�ca impet zaworów uderzaj�cych o swoje gniazda, co w pracuj�cym silniku nast�puje kilka tysi�cy 
razy na minut�. Osady ołowiu smaruj� te� trzony zaworu poruszaj�ce si� w prowadnicach zaworu, 
zmniejszaj�c ich zu�ywanie si�. Je�li silnik przeznaczony do paliwa ołowiowego jest nap�dzany paliwem 
bezołowiowym (o tej samej liczbie oktanowej), nie wytwarza si� osad ołowiu zapewniaj�cy smarowanie i 
ochron�, przez co szybko mo�e nast�pi� uszkodzenie. Pocz�tkowo zwi�zki ołowiu dodawano do benzyny 
nie w celu zwi�kszenia trwało�ci zaworów, ale by zapewni� odpowiedni� liczb� oktanow�. 
 
Z powodu zanieczyszczenia �rodowiska i problemów zdrowotnych wynikaj�cych ze stosowania 
zwi�zków ołowiu, został on zast�piony innymi rodzajami dodatków, MMT (methylcyclopentadienyl 
manganese tricarbony) lub MTBE (methyl tertiary butyl ether), zapewniaj�cymi wymagan� liczb� 
oktanow� benzyn. Producenci samochodów przestawili si� na trwalsze i dro�sze zawory, które mog� 
znie�� mechaniczne uderzenia w gniazda bez ochronnego działania ołowiu. 
 
CO ZE STARSZYMI SILNIKAMI NAP�DZANYMI BENZYN� OŁOWIOW�? 
 
Wyniki testów laboratoryjnych jasno wykazały, �e przy stosowaniu w cz��ci tych silników benzyny 
bezołowiowej wgł�bianie zaworów stanowi powa�ny problem. 
 
Z pomoc� przychodzi dodatek zwi�kszaj�cy liczb� oktanow� paliwa Kleen-flo, numer katalogowy 697. 
oparty na sodzie dodatek osadza si� na przylgniach zaworów i smaruje je w analogiczny sposób, jak 
ołów. Zapobiega to wgł�bianiu zaworów i w ten sposób zapewnia pełne spr��anie. Tym sposobem nie 
jest potrzebne paliwo o wy�szej liczbie oktanowej. 
 
Nr katalogowy 697 395 ml 
 


