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Wstęp
Współcześnie konsument zyskuje nową podmiotowość i nową siłę rynkową, a zainteresowanie nim oraz jego postępowaniem, zarówno w sferze praktyki gospodarczej, jak
i ujęcia naukowego, stale rośnie. Określenie czynników kształtujących zachowania konsumenta jest zagadnieniem ważnym z punktu widzenia makro- i mikroekonomicznego.
W dzisiejszej konsumpcji akcentuje się aktualne i ważne trendy, które można uogólnić do
pojęć konsumpcji zrównoważonej, optymalnej czy trwałej. Jednocześnie wskazuje się na
potrzebę zwiększania świadomości konsumentów w tym zakresie. Oddziaływanie nowych
uwarunkowań związanych z pojawiającymi się trendami i zmianami w otoczeniu wiąże się
z jednoczesnym tworzeniem zarówno szans, jak i zagrożeń dla funkcjonowania wszystkich
podmiotów rynkowych, w tym podmiotów konsumpcji. Obecne uwarunkowania funkcjonowania konsumentów należy rozumieć jako zespół czynników, procesów, zjawisk,
które determinują zachowania współczesnych konsumentów w sferze rynku i konsumpcji,
uzupełniają szeroką gamę czynników już rozpoznanych i zdefiniowanych. Należy jednak
podkreślić, że te uwarunkowania nie stanowią uniwersalnego zbioru czynników i determinant zachowań identycznych dla wszystkich konsumentów. Stąd szczególnego znaczenia
nabiera rozpoznanie ważności poszczególnych czynników kształtujących decyzje konsumenckie. Bowiem nowa rola konsumenta sprowadza się przede wszystkim do większej niż
dotychczas odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
W procesie podejmowania decyzji o zakupie produktu konsument staje przed wyborem spośród szerokiej gamy produktów różnych kategorii, które mają zaspokoić jego
specyficzną potrzebę. Decydując się na konkretny sposób zaspokojenia tej potrzeby, odrzuca on szereg substytutów na rzecz jednego konkretnego produktu. Ograniczony czas
i możliwości zebrania informacji o każdym produkcie, to jest cechach określających jego
jakość, sprawiają jednak, że konsumenci opierają się na ograniczonej liczbie nośników
obiektywnych i subiektywnych informacji, które można nazwać kryteriami wyboru. Wiedza z zakresu problematyki dotyczącej zachowań nabywców na rynku jest niezwykle ważnym, podstawowym elementem w tworzeniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
Umiejętność przewidywania reakcji konsumentów, identyfikacji czynników kształtujących
procesy podejmowania przez nich decyzji oraz znajomość stopnia wrażliwości konsumentów na instrumenty marketingowego oddziaływania producenta na rynek w dużej mierze
determinują sukces rynkowy.
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W niniejszej monografii rozważono determinanty zachowań konsumentów na rynku jednego z najważniejszych motoryzacyjnych materiałów eksploatacyjnych – olejów
silnikowych. W silnikach spalinowych wiele pracujących elementów jest narażonych na
działanie dużych sił lub porusza się z dużą prędkością, dlatego potrzebują odpowiedniego
smarowania. Olej w silniku spalinowym pełni szereg funkcji, które mają zapewnić właściwą pracę jednostki napędowej. Jakość oleju i jego terminowa wymiana mają wpływ na
trwałość pracujących elementów silnika i jego osprzętu. Podstawowym zadaniem oleju
silnikowego jest zmniejszenie tarcie między pracującymi elementami. Natomiast jego
pozostałymi funkcjami są odprowadzenie ciepła, zmniejszenie zużycia paliwa, redukcja
hałasu pracującego silnika, uszczelnienie komór spalania, chłodzenie pracujących elementów, odprowadzenie zanieczyszczeń, które przechwytuje filtr oleju, wreszcie ochrona
przed korozją.
Ze względu na różnorodność używanych przez producentów silników materiałów
oraz różne sposoby wykonania i montażu poszczególnych części silnika bardzo ważne
jest dobranie właściwego oleju silnikowego. Ważnym aspektem jest też sposób jego pracy
– sposób użytkowania pojazdu i styl jazdy kierowcy, intensywność użytkowania, warunki
atmosferyczne. Parametry te są bardzo istotne i mają duży wpływ na zużywanie się środka
smarowego.
Obserwowane współcześnie dążenie do zwiększenia niezawodności silników samochodowych, a także zmniejszenia zużycia środków smarowych i paliw, ma prowadzić do
obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu. Powoduje ono ciągłe podwyższanie wymagań
w stosunku do parametrów jakościowych wytwarzanych olejów i kolejne modyfikacje klasyfikacji jakościowych. Klienci oczekują w samochodzie nowoczesnego silnika, który byłby
oszczędny i trwały, a jednocześnie zapewniał dobre osiągi przez cały okres eksploatacji,
przy wydłużonych interwałach wymian oleju silnikowego. Oczekiwaniom tym starają się
sprostać producenci samochodów i wytwórcy środków smarowych, traktując olej silnikowy jako istotny element konstrukcyjny silnika, warunkujący jego pracę, jego własności
użytkowe, niezawodność, trwałość oraz wielkość emisji toksycznych składników spalin.
Nowoczesne oleje silnikowe muszą także nieustannie nadążać za zmianami konstrukcyjnymi silników, wprowadzeniem do eksploatacji nowych paliw oraz ciągle zaostrzającymi
się wymaganiami ochrony środowiska.
Wobec powyższego rozważono problem badawczy:
P:

Jakie są kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych?

Ten ogólny problem badawczy zoperacjonalizowano w postaci 6 szczegółowych problemów (pytań) badawczych:
P1:

Jakie są zadania olejów silnikowych, a także zależności pomiędzy rodzajami olejów silnikowych a trwałością
i niezawodnością silnika oraz zużyciem paliwa?

P2:

Jakie są praktyczne oraz rynkowe aspekty stosowania olejów silnikowych w procesie eksploatacji samochodów osobowych?

P3:

Jakie są kryteria wyboru przez konsumentów olejów silnikowych do samochodów osobowych oraz jak ważne
są one dla konsumentów?

Wstęp
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P4:

Jakie formalne charakterystyki konsumentów, pojazdów i sposobu ich użytkowania różnicują wagi kryteriów
wyboru olejów silnikowych?

P5:

Jakie są segmenty rynku, czyli grupy konsumentów jednorodne pod względem lojalności oraz jaka jest
struktura tych segmentów?

P6: Jaki jest wpływ ważności kryteriów wyboru olejów silnikowych na lojalność motywacyjną konsumentów?

W związku z tym za cel niniejszej monografii przyjęto:
Identyfikację kryteriów określających wybór przez konsumentów olejów silnikowych do samochodów
osobowych.

C:

Ten ogólny cel zdekomponowano na następujące 6 celów szczegółowych:
C1:

Identyfikacja i wyjaśnienie zadań olejów silnikowych, a także zależności pomiędzy rodzajami olejów silnikowych a trwałością i niezawodnością silnika oraz zużyciem paliwa.

C2:

Identyfikacja i wyjaśnienie praktycznych oraz rynkowych aspektów stosowania olejów silnikowych w procesie
eksploatacji samochodów osobowych.

C3:

Identyfikacja kryteriów wyboru przez konsumentów olejów silnikowych do samochodów osobowych oraz
ustalenie ich wag.

C4:

Identyfikacja formalnych charakterystyk konsumentów, pojazdów i sposobu ich użytkowania różnicujących
wagi kryteriów wyboru olejów silnikowych.

C5:

Identyfikacja segmentów rynku, to jest rozłącznych grup konsumentów homogenicznych ze względu na
lojalność motywacyjną oraz wykrycie struktury tych segmentów.

C6: Określenie wpływu wag kryteriów wyboru olejów silnikowych na lojalność motywacyjną konsumentów.

Szczegółowy cel C1 realizowano w rozdziale I, cel C2 w rozdziale 2, a cele C3–C6
w rozdziale 4.
W związku z zamierzonym celem ogólnym i celami szczegółowymi w pracy zweryfikowano z wykorzystaniem metod analizy statystycznej następujące hipotezy robocze,
opracowane kolejno dla celów C3–C6:
H1: Kryteria wyboru przez konsumentów olejów silnikowych do samochodów osobowych mają różne wagi.
H2:

Istnieją formalne charakterystyki konsumentów, pojazdów i sposobu ich użytkowania różnicujące wagi kryteriów wyboru olejów silnikowych.

H3:

Na analizowanym rynku konsumenci tworzą segmenty, to jest grupy homogeniczne ze względu na poziom
lojalności motywacyjnej i charakteryzujące się specyficzną strukturą.

H4: Wagi kryteriów wyboru olejów silnikowych wpływają na poziom lojalności motywacyjnej konsumentów.

Treść monografii zawarto w czterech rozdziałach.
W rozdziale 1, poświęconym problematyce smarowania silników, przedstawiono zagadnienia z zakresu smarowania tłokowych silników spalinowych przeznaczonych do
bardzo szerokich zastosowań jako źródła napędu środków transportu. Zaprezentowano
układy i systemy smarowania silników spalinowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań i właściwości olejów silnikowych.
Treść rozdziału 2 obejmuje omówienie specyfiki usług wymiany oleju silnikowego,
realizowanych w ramach obsługi technicznej pojazdów, analizę rynku tych usług, charakterystykę rynku olejów silnikowych oraz ich klasyfikacji lepkościowych i jakościowych.
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W rozdziale 3, mającym charakter metodyczny, scharakteryzowano sposób przeprowadzenia badania, jego harmonogram oraz wykorzystane narzędzia statystyczne. Przedstawiono tu także strukturę próby.
W rozdziale 4 przedstawiono wyniki badania empirycznego, zwierające w szczególności konsumencką ocenę ważności kryteriów wyboru olejów silnikowych, analizę statystyk
opisowych, analizę zróżnicowania tych kryteriów, segmentację rynku przeprowadzoną
z wykorzystaniem analizy skupień oraz modele regresji określające zależność lojalności
motywacyjnej klientów względem wag kryteriów decydujących o wyborze olejów.
Monografię zamyka podsumowanie i wnioski z badań.
Na końcu zamieszczono materiały informacyjne partnera projektu wydania monografii, firmy Valvoline.

1. Problematyka smarowania silników
1.1. Wprowadzenie
W tym rozdziale zostały przedstawione niezbędne materiały do zapoznania wybranych zagadnień z zakresu smarowania tłokowych silników spalinowych przeznaczonych
do bardzo szerokich zastosowań jako źródła napędu środków transportu. Począwszy od
motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, pojazdów
szynowych, maszyn budowlanych, pojazdów specjalnych w służbie cywilnej i wojskowej
i środków transportu morskiego. Mogą być one także stosowane w różnych agregatach
i urządzeniach gospodarstw domowych. Dobrany został niezbędny zakres materiałów
co do rozwiązań konstrukcyjnych układów smarowania olejem tych silników, a także
niezbędne informacje o olejach silnikowych. Zamieszczono również informacje, jak poszczególne własności oleju silnikowego wpływają na wybrane zagadnienia eksploatacji
pojazdu, w tym koszty użytkowania. Analiza tego materiału pozwoli stworzyć podstawy
do wyboru właściwego oleju silnikowego do pojazdu z uwzględnieniem minimalizacji
kosztów eksploatacji.

1.2. Układy smarowania silników

1.2.1. Zadania oleju silnikowego
Olej silnikowy ma szereg bardzo istotnych funkcji do spełnienia. Dotyczy to zarówno
czterosuwowych tłokowych silników spalinowych, jak również silników dwusuwowych.
Te ostatnie z uwagi na ciągłe ograniczanie limitowanych składników spalin do atmosfery
są wycofywane z produkcji, ale znaczna ich ilość znajduje się jeszcze w eksploatacji, głównie w starych motocyklach, w agregatach użytkowanych w gospodarstwie domowym,
w ogrodnictwie i do napędu małych łodzi turystycznych. Do głównych zadań, jakie ma
spełnić olej smarny, należą:
1. Ograniczenie oporów tarcia między współpracującymi elementami silnika zarówno
w ich ruchu obrotowym, jak i posuwisto-zwrotnym (część korbowodu, tłok z pierścieniami uszczelniającymi i zgarniającymi, także sworzeń tłokowy wraz z zabez-

14

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych

pieczeniami, popychacz i prowadnica, zawory z prowadnicami w rozrządzie górnozaworowym). Tworzy on cienką warstwę smarującą rzędu kilku mikronów między
współpracującymi elementami, zapobiegając tarciu suchemu. Tym smarowaniem
objętych jest szereg bardzo ważnych węzłów tarcia, których uszkodzenie może zdecydować o awaryjnym, bardzo poważnym uszkodzeniu silnika. Można do nich zaliczyć
między innymi:
–– łożyska główne i korbowodowe wału korbowego,
–– łożyska wałów rozrządu z prowadnicami, dźwigniami zaworów i popychaczami,
–– tuleje cylindrowe i współpracujący z nimi tłok wraz z pierścieniami zgarniającymi
i uszczelniającymi;
Ograniczenie oporów hydraulicznych w obiegu oleju w silniku poprzez dobór odpowiednich średnic na drodze jego tłoczenia przez pompę olejową, a tym samym
zminimalizowanie strat na pobór mocy na jej napęd od wału korbowego;
Uszczelnienie luzów między współpracującymi elementami w węzłach tarcia;
Zmywania części silnika z osadów, nagarów i produktów ścierania;
Ograniczenia drgań i hałasu silnika;
Odprowadzenia ciepła od nagrzanych części silnika (elementy komory spalania nagrzewają się do ok. 300°C) i temperatury wynikłej z procesów zużywania elementów
silnika w węzłach tarcia (wał korbowy nagrzewa się do temperatury ponad 130°C);
Uszczelnienia części współpracujących w komorze spalania (tłok, pierścienie, tuleja
cylindrowa);
Ochrony smarowanych elementów przed korozją w wyniku działania głównie produktów spalania, ale i zawartych w atmosferze;
Wysoką temperaturę zapłonu. Na olej silnikowy dodatkowo oddziaływają procesy
termiczne (temperatura spalonej mieszanki w komorze spalania 1 500 – 1 800°C),
szybkozmienne obciążenia mechaniczne układu korbowo-tłokowego, zmieniające się
w szerokim zakresie temperatury otoczenia od +50°C do -50°C i chemiczne – jako
procesy powstające ze spalania mieszanki paliwowo-powietrznej z udziałem paliw
ropopochodnych, roślinnych i gazowych (CHG, LPG, EETB i innych). Dla spełnienia tak szerokiego spektrum zadań przy dużej niezawodności i trwałości silnika olej
silnikowy musi charakteryzować się szerokim spektrum właściwości;
Długim okresem zachowania wymaganych własności użytkowych;
Utrzymaniem odpowiednio niskiego współczynnika tarcia płynnego.

1.2.2. Właściwości olejów silnikowych
Do własności olejów silnikowych zalicza się:
–– lepkość,
–– smarność,
–– niską temperaturę krzepnięcia,
–– temperaturę zapłonu,
–– przeciw pienienie się,
–– odporność na utlenianie,
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–– właściwości antykorozyjne,
–– właściwości dyspersyjne,
–– właściwości detergencyjne.

Dalej podano definicje tych właściwości [1].
Lepkość jest miarą wewnętrznego tarcia cieczy powstającego w wyniku oporu, jakie
stawiają znajdujące się nieskończenie blisko siebie warstwy tej cieczy podczas ich wzajemnego przemieszczania. Lepkość olejów silnikowych podawana bywa również w umownych
jednostkach względnych. Lepkość wyrażana w stopniach Englera [°E] jest definiowana
jako stosunek czasu przepływu 200 cm³ badanego oleju (w temperaturze 50 lub 100°C)
przez kalibrowany otwór znormalizowanego lepkościomierza do czasu przepływu przez
niego 200 cm³ wody destylowanej w temperaturze 20°C. W krajach anglosaskich miarą
umowną lepkości względnej jest jedynie czas przepływu oleju przez określone kapilary.
Jest ona wyrażana w sekundach (sekundy Redwood’a lub sekundy Saybolt’a). Lepkość danego oleju silnikowego decyduje o rozruchu silnika szczególnie w niskich temperaturach
otocznia. Ta własność zadecydowała o klasyfikacji olejów silnikowych w Europie i USA
(system SAE). Olej o mniejszej lepkości dociera do wszystkich elementów smarowania,
głównie do tych, które są najdalej położone od pompy olejowej. Powoduje mniejsze opory
tarcia, lepiej odprowadzane ciepło od nagrzanych elementów silnika i skuteczniej zmywa
osady i nagary na powierzchniach części silnika. Ponadto skuteczniej w procesie filtracji
oleju usuwa z niego zanieczyszczenia. Ale ta cecha słabiej wypełnia luzy między gładzią
tulei cylindrowej a tłokiem. Ciśnienie w wyniku spalania mieszanki paliwowo-powietrznej
nad tłokiem łatwiej go przetłacza między cylindrem, tłokiem i pierścieniami tłokowymi
do miski olejowej i łatwiej przedostaje się między pierścieniami a tłokiem do komory
spalania, ulegając odparowaniu w wyniku panującej tam temperatury (powyżej 1 500°C
w zależności od rodzaju silnika i jego stopnia sprężania). Wynika stąd, że kryteria doboru
lepkości oleju silnika są warunkiem jego właściwej pracy w danych środowiskach klimatycznych i dla aktualnego obciążenia silnika (częstość rozruchów, zmienność obciążenia).
Smarność oleju jest właściwością w procesie tworzenia cienkiej, trwałej warstwy przylegającej do powierzchni smarowanych w warunkach tarcia granicznego. Parametrem miary
takiej smarności jest jej trwałość. Grubość tej warstwy szacuje się na około 0,01–0,06 μm.
W praktyce smarność oleju można jedynie określić pośrednio przez pomiar współczynnika
tarcia lub przez określenie zużycia smarowanych powierzchni na specjalnie do tego celu
zbudowanych odpowiednich stanowiskach (aparat czterokulkowy). Smarność oleju można
zwiększać poprzez dodatki siarki, fosforu, chloru. W przypadku silników okrętowych olej
powinien mieć odpowiednio dużą smarność w odniesieniu do silników okrętowych dużych
mocy, w których występuje tarcie mieszane podczas ich rozruchu i zatrzymania przy niskich
prędkościach obrotowych (poniżej 100 obr/min) z maksymalnym momentem obrotowym.
Niska temperatura krzepnięcia – w temperaturze tej olej traci swoją płynność. Powstają
wówczas problemy w procesie tłoczenia oleju w silniku. Mamy do czynienia ze zjawiskiem
niedostatecznego dopływu oleju do węzłów tarcia i wskutek tego nadmierne zużycie niektórych elementów silnika. Na podstawie analizy wyników badań nad rozruchem silnika
prowadzonych w komorze niskich temperatur stwierdzono, że zużycie elementów silnika
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podczas jednego rozruchu w niskiej temperaturze (≈ -15°C) jest równoznaczne jego zużyciu, jakie ma miejsce po przebiegu 1 tys. km.
Temperatura zapłonu jest to taka najniższa temperatura, w której następuje odparowanie lekkich frakcji oleju i rozkład jego cząstek na mniejsze. W wyniku tego procesu powstają laki, koks i nagar, a część oleju ulega spaleniu. Może to powodować unieruchomienie pierścieni tłokowych, ich ewentualne pęknięcia i rysowanie powierzchni wewnętrznej
tulei cylindrowej. Określenie temperatury zapłonu oleju ustala się w specjalnym aparacie.
Jest to najniższa temperatura, w której pary badanego oleju ogrzewanego we wspomnianym aparacie tworzą z powietrzem mieszankę palną po zbliżeniu do płomienia. W pewnym sensie jest ona miarą bezpieczeństwa stosowanego oleju ze względu na możliwość
wybuchu tych par w skrzyni korbowej silnika.
Właściwości przeciw pienieniu oleju silnikowego. Skłonność oleju do pienienia ocenia
się przez pomiar objętości i trwałości piany, która zostaje wytworzona na badanej próbce
oleju w warunkach normatywnych. Podczas eksploatacji silnika olej pieni się w konsekwencji nasycenia go powietrzem oraz gazami spalinowymi dostającymi się do skrzyni
korbowej z komory spalania. Zbyt intensywne pienienie się oleju może powodować niewystarczające jego smarowanie głównych węzłów tarcia w silniku.
Odporność na utlenianie – podczas pracy w silniku olej ulega starzeniu wskutek działania zanieczyszczeń oraz utleniania. Pogarsza to zdecydowanie jego jakość. Tlen zawarty
w powietrzu reaguje z niektórymi składnikami oleju i powoduje powstanie związków
kwasowych, żywic i asfaltenów. Wzrost temperatury oleju powoduje znaczne zwiększenie
szybkości reakcji utleniania oleju. Stąd też w silnikach mocno obciążonych cieplnie konieczne jest między innymi i z tego powodu zastosowanie chłodnic oleju. Dlatego zalecany
czas okresu wymiany oleju co 2 lata, nawet przy bardzo małych przebiegach pojazdu.
Właściwości antykorozyjne – miarą zdolności korozyjnej oleju jest liczba kwasowa,
a antykorozyjnej - rezerwa alkaiczna. Ocenę agresywności korozyjnej oleju bada się przez
pomiar ubytku masy płytki ołowiu lub brązu ołowiowego. W czasie eksploatacji oleju
w silniku po procesie utleniania oleju powstają kwasy organiczne, które powodują korozję
między innymi łożysk ślizgowych głównych i korbowodowych.
Własności dyspersyjne mają zapewnić, aby w oleju silnikowym nie dochodziło do
aglomeracji i koagulacji zanieczyszczeń, a w konsekwencji do tworzenia nagarów i laków
w komorze spalania. Elementy ścierne zużycia i inne, jako produkty starzenia oleju lub
dostające się do niego z powietrzem, powinny pozostawać w oleju w stanie rozproszonym
(zmieszanym).
Własności detergencyjne – miarą tej zdolności oleju jest czystość powierzchni bocznej
tłoków testowanego silnika. Mają one za zadanie dyspergowanie (rozpraszanie) osadów
w oleju i zapobieganie ich odkładaniu się na elementach silnika.
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1.3. Systemy smarowania silników spalinowych

1.3.1. Systemy smarowania dwusuwowych silników o zapłonie iskrowym
W silnikach dwusuwowych o doprowadzeniu ładunku paliwo-powietrze do cylindra
przez skrzynię korbową stosuje się przeważnie smarowanie mieszankowe. Olej konieczny
do smarowania elementów silnika zostaje dodany do paliwa w ilości 2 do 4% objętościowo (1:25 do 1:50). Podczas zasysania mieszanki paliwowej i parowania paliwa zmieszany z nim olej silnikowy umiejscawia się na ściankach skrzyni korbowej, gładzi cylindra
i podporach łożysk. Temperatura w skrzyni korbowej sprzyja właściwemu smarowaniu.
Intensywne odparowanie paliwa we wczesnej fazie uwalnia zwiększoną ilość oleju. W wyniku takiego smarowania nie powstawałby klin olejowy w łożyskach ślizgowych, dlatego
łożyska główne i korbowodowe były łożyskami tocznymi. Taki przekrój silnika TRABANT
600 cm³ pokazano na rysunku 1.1. Znaczna część tak dostosowanego oleju brała udział
w procesie spalania i silnik cechowała duża emisja węglowodorów i znaczne zużycie oleju
silnikowego. Nie mogło to sprostać limitowanej emisji składników spalin według stosowanych norm. Pomimo prostej konstrukcji tych silników zdecydowano o zaniechaniu ich
produkcji do motocykli i małych samochodów osobowych.
Natomiast na rysunku 1.2 pokazano przekrój silnika VESPA z korzystnym dla smarowania ukierunkowaniem napływu mieszanki do skrzyni korbowej. Produkowano je
w zakładach Piaggo w Pontedera we Włoszech.
Na poprawę smarowania mieszankowego w silnikach może mieć wpływ również
konstrukcja poszczególnych części mechanizmu korbowego i sposób rozwiązania układu dolotowego mieszanki. Właściwe ukształtowanie tarcz korbowych i pochylnie króćca
zasysającego umożliwiają niekiedy skierowanie strugi mieszanki na łożysko korbowodu.
Jest ono wówczas właściwie smarowane i dodatkowo chłodzone. Rozwiązanie takie zastosowano w silnikach VESPA 150 i 400 cm³, w których wlot mieszanki do skrzyni korbowej
jest sterowany podciągnięciem powierzchni walcowej tarcz korbowych. Pozwoliło to na
zmniejszenie dodatku oleju do paliwa do 2% (1:50) zamiast 1:25–1:33 [18].
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Rys. 1.1. Przekrój silnika TRABANT 600 cm³
Źródło: [18].
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Rys. 1.2. Przekroje silnika VESPA z poprawą smarowania silnika przez ukierunkowany napływ mieszanki do skrzyni korbowej
Źródło: [18].

1.3.2. Systemy smarowania czterosuwowych silników wcześniejszej
generacji. Smarowanie rozbryzgowe
W małych silnikach spalinowych stosowano smarowanie rozbryzgowe polegające na
tym, że stopy korbowodów były wyposażone w specjalne czerpaki w kształcie łyżki. W czasie pracy silnika zanurzały się one w oleju zalanym do miski olejowej i rozbryzgiwały
go po wewnętrznych ścianach skrzyni korbowej, który następnie spływał do zbiorników
znajdujących się nad łożyskami głównymi. Pod ciężarem własnym olej przepływał przez
te łożyska, a następnie był wyrzucany siłą odśrodkową na pozostałe części silnika. Rozwiązanie to pokazano na rysunku 1.3. Taka konstrukcja była mało skuteczna w przypadku przechyłów pojazdu, kiedy poziom oleju w misce olejowej zmieniał się. Dodatkowo
w miarę zużycia oleju jego poziom się obniżał. Kolejną wadą tej metody smarowania było
to, że olej silnikowy nie był filtrowany.
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1 - pompa zębata, 2 - króciec wylotowy, 3 - zbiorniczek oleju, 4 - czerpak łyżkowy, 5 - filtr siatkowy (smok)

Rys. 1.3. Schemat smarowania rozbryzgowego
Źródło: [19].

1.3.3. Smarowanie obiegowo-ciśnieniowe
W celu przybliżenia budowy głównych węzłów tarcia tłokowego silnika spalinowego
na rysunku 1.4 pokazano elementy układu korbowo tłokowego silnika, a na rysunku 1.5
zespoły układu napędu rozrządu: z wałkiem rozrządu w kadłubie (rys. 1.5c) i na głowicy:
z dźwigienkami zaworów i szklanką popychacza zaworu i rys. 1.5a wraz z jednostronną
dźwignią zaworu rys. 1.5b poz. 5 i rys. 1.5c z dwustronną dźwignią zaworu poz. 7.
Współczesny rozwój konstrukcji silników spalinowych powodował coraz ich większe
objętościowe wskaźniki mocy, a co za tym idzie, były one bardziej obciążone cieplnie
i mechanicznie oraz posiadały znacznie wyższe prędkości obrotowe. Powodowało to większe obciążenie cieplne w układzie korbowo-tłokowym i większe obciążenie mechaniczne
łożysk. Powszechnie stosowano łożyska ślizgowe, do smarowania których doprowadzany
był olej pod ciśnieniem, a istniejące węzły tarcia silnika smarowane były mgłą olejną wytwarzaną przez wirujący wał korbowy i będące w ruchu posuwisto-zwrotnym elementy
układu korbowo-tłokowego.
W silnikach dolnozaworowych układ smarowania zapewniał smarowanie elementów
silnika znajdujących się w kadłubie silnika. Nie było potrzeby doprowadzania oleju smarnego do głowicy.
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1 - główka korbowodu, 2 - tulejka główki, 3 - panewka korbowodu, 4 - pokrywa łba korbowodu, 5 - łeb
korbowodu, 6 - trzon korbowodu, 7 - pierścień zabezpieczający sworzeń tłoka, 8 - sworzeń tłoka, 9 - denko tłoka, 10 - rowki pierścieni tłoka, 11 - pierścień uszczelniający tłoka, 12 - pierścień uszczelniająco-zgarniający tłoka, 13 - pierścień zgarniający tłoka, 14 - płaszcz tłoka, 15 - obsada sworznia, 16 - tarcza
pierścienia uszczelniającego, 17 - pierścień uszczelniający, 18 - rowek na wpust, 19 - sfrezowanie końca
wału korbowego, 20 - czop główny, 21 - otwór kanału olejowego, 22 - czop korbowy, 23 - ramię korby,
24 - przeciwciężar, 25 - zaślepka kanału olejowego, 26 - kanał oleju, 27 - tłok, 28 - korbowód, 29 - kołnierz
wału korbowego, 30 - koło zamachowe, 31 - wieniec zębaty, 32 - podkładka śruby koła zamachowego,
33 - otwór dopływu oleju, 34 - panewka tylnego łożyska, 35 - rowek olejowy, 36 - pierścień łożyska oporowego, 37 - panewka środkowego łożyska, 38 - nadkucie korby, 39 - zaczepy ustalające półpanewek,
40 - panewka przedniego łożyska
Rys. 1.4. Elementy układu korbowo-tłokowego
Źródło: [2].

22

Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych

1 - zawór, 2 - krzywka, 3 - popychacz, 4 - bezpośredni napęd zaworu, 5 - jednostronna dźwignia zaworu,
6 - dźwigniowy napęd zaworu, 7 - dwustronna dźwignia zaworu, 8 - drążek popychacza, 9 - pośredni
napęd zaworu, 10 - grzybek zaworu, 11 - trzonek zaworu, 12 - prowadnica zaworu, 13 - zewnętrzna sprężyna zaworu, 14 - wewnętrzna sprężyna zaworu, 15 - półstożek zamka zaworu, 16 - oś dźwigni zaworów,
17 - wspornik osi dźwigni zaworów, 18 - wkręt regulacyjny (luzu zaworu), 19 - przylgnia uszczelniająca
zaworu

Rys. 1.5. Zespoły układu napędu rozrządu
Źródło: [3].
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a – 1 – filtr siatkowy(smok), 2 – pompa olejowa, 3 – zawory bezpieczeństwa, 4 – filtry, 5 – manometr,
6 – magistrala olejowa, 7 – filtr, 8 – chłodnica oleju, 9 – prętowy wskaźnik poziomu oleju,
b – natrysk tulei olejem z korbowodu

Rys. 1.6. Schemat smarowania obiegowego z mokrą miską olejową
Źródło: [24].

Schemat smarowania obiegowego z mokrą miską olejową wyjaśnia rysunek 1.6.
W przedniej części miski olejowej znajdował się zbiornik oleju. Miska olejowa powinna
posiadać przegrody w części środkowej i tylnej, aby zapobiec rozbryzgiwaniu oleju w czasie jazdy. Obieg oleju wymusza pompa zębata 2. Napędzana jest ona parą kół zębatych od
wału rozrządu. Olej zasysany jest do pompy za pomocą smoka 1 zakończonego filtrem
siatkowym. Zassany przez pompę olej jest tłoczony przewodem do filtra odśrodkowego 4,
skąd po odwirowaniu części zanieczyszczeń dostaje się do kanałów w wale korbowym,
łożysk głównych i korbowodowych, a z ostatniego łożyska płynie pionowo w górę do
kanału po prawej stronie silnika. Z tego kanału dostaje się do łożysk wału rozrządu i filtra
bocznikowego 7, skąd spływa do miski olejowej. Z pierwszego łożyska wału rozrządu olej
płynie kanałem wywierconym w kadłubie 6 i w głowicy do osi dźwigni zaworów. W kanale
kadłuba znajduje się dysza, przez którą pod ciśnieniem wtryskiwany jest olej do smarowania łańcucha i koła rozrządu.
W silnikach spalinowych górnozaworowych należało doprowadzić olej pod ciśnieniem
0,4–0,5 MPa, a także do elementów silnika wymagających smarowania w głowicy. Był on
zwykle doprowadzany kanałami wierconymi w kadłubie i w głowicy, aby zapewnić smarowanie łożysk dźwigni zaworów (rysunek 1.6).
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1.3.4. Smarowanie z suchą miską olejową
System smarowania silnika z suchą miską olejową podobny jest do smarowania obiegowo-ciśnieniowego. Podstawowa różnica polega na tym, że olej silnikowy nie znajduje
się w misce olejowej silnika, a w zbiorniku poza silnikiem. Z tego zbiornika olej spływa do
pompy olejowej, która tłoczy go do węzłów tarcia. Następnie olej ten gromadzi się w dolnej
części miski olejowej, skąd druga pompa oleju przetłacza go do zbiornika. Silnik taki ma
przynajmniej dwie pompy oleju. Najczęściej zbiornik oleju poza silnikiem wyposażony
jest w filtr oleju i chłodnicę.

Rys. 1.7. Schemat układu smarowania z suchą miska olejową silnika Porsche 911
Źródło: [29].

Na rysunku 1.7 pokazano schemat silnika Porsche 911 chłodzonego powietrzem, stosowanego do samochodu sportowego w modelu 911. System smarowania działa następująco: pompa tłocząca 1 zasysa olej ze zbiornika i przez termostat 3 tłoczy go do chłodnicy
oleju 4. Przy spadku temperatury oleju poniżej 80°C termostat kieruje olej do głównego
przewodu olejowego 5. Z tego przewodu olej dostaje się do smarowania łożysk głównych i korbowodowych 6 i wału 7 napędzającego pompę olejową. Smarowane są również
krzywki wałka rozrządu i dźwignie zaworowe. Układ smarowania posiada również zawór
bezpieczeństwa 9 wyregulowany na maksymalne ciśnienie oleju 0,8 MPa. System posiada
również zawór przelewowy 10, który otwiera się przy ciśnieniu oleju równym 0,6 MPa,
a także wskaźnik ciśnienia oleju 11. Olej zbierający się w misce olejowej zasysany jest przez
pompę 12 i przetłaczany przez filtr 13 z zaworem 14 – otwiera się przy ciśnieniu 0,2 MPa.
Na rysunku 1.8 pokazano przykład zastosowania smarowania silnika lotniczego z suchą
miską olejową.
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Rys. 1.8. Schemat układu smarowania silnika lotniczego
Źródło: [29].

Jak wspomniano, schemat takiego systemu smarowania pokazano na rysunku 1.8. Ze
zbiornika 1 olej tłoczy pompa zębata 2 do filtra 4, gdzie zamontowany jest zwór przelewowy 5. Po wyjściu z filtra olej dopływa do wału korbowego od strony śmigła, a następnie
przez wiercenia w wale dopływa do wałków rozrządu 8 i 9 oraz sprężarki powietrza 10.
Ściekający olej magazynowany jest w skrzyni korbowej i w głowicy. Następnie wraz z pianą
olejową doprowadzany jest pompy 11 i dalej do chłodnicy 12 i do zbiornika oleju 1. Koszty
smarowania olejem w takim systemie są droższe niż przy zastosowaniu smarowania obiegowo ciśnieniowego. Odznacza się jednak szeregiem zalet, takich jak:
–– zapewnia on smarowanie silnika pomimo jego znaczących przechyłów,
–– powoduje mniejsze gabaryty silnika,
–– pozwala na ciągłą obserwację poziomu oleju w silniku,
–– uzupełnienia oleju w czasie pracy silnika,
–– zapewnia uzyskanie wymaganej temperatury oleju.
Opisany system smarowania silnika z tzw. suchą miską olejową jest stosowany głównie
w tych silnikach, w stosunku do których istnieją specjalne wymagania, a mianowicie:
–– duże przechyły od położenia poziomego silnika,
–– małe gabaryty silnika.
Taki system smarowania stosowany jest głównie w silnikach czołgów, samochodów
terenowych, małych jednostkach pływających i samochodach sportowych.

26

Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych

1.4. Układ przewietrzania skrzyni korbowej
Przy pracującym silniku, z powodu nieszczelności w układzie tłok–cylinder–pierścienie, pary paliwa i część spalonej mieszanki paliwowo-powietrznej przedostają się do
skrzyni korbowej silnika. Substancje te w kontakcie z gorącym olejem smarnym powodują
szereg niekorzystnych zjawisk, a w konsekwencji mieszanie gazów. Skutkiem tego może
dochodzić do nadciśnienia w skrzyni korbowej silnika, co może powodować wycieki oleju
z silnika przez jego uszczelnienie. Aby uniknąć tego zjawiska stosuje się przewietrzenie
skrzyni korbowej typu zamkniętego. Pokazano to na rysunku 1.9 a i b silnika WAZ 2101.
Do głównych części wchodzących w skład układu przewietrzania skrzyni korbowej należy
zaliczyć wkład filtrujący 1 w obudowie filtra powietrza, przewody wentylacyjne 2 i 8, króciec przewodu doprowadzającego powietrze 3, pokrywa 4, osadnik oleju 5, rurka doprowadzająca olej do skrzyni korbowej 6, tłumik płomieni 9, przewód zbiorczy 10. Przewód
zbiorczy składa się z trzech króćców: króćca odprowadzającego II, ssącego I i odprowadzającego gazy do gaźnika III. W całym zakresie pracy silnika systemem przewietrzania
skrzyni korbowej steruje zawór C współpracujący z przestrzenią gaźnika.
Inny przykład rozwiązania konstrukcyjnego układu przewietrzania skrzyni korbowej
silnika FIAT pokazano na rysunku 1.10. Urządzenie zamontowane jest do kadłuba silnika. Zbudowane jest ono z odpowietrznika 5, którego przewód odprowadza pary 2 filtra
powietrza 1, przewodu odprowadzającego skroplony olej do miski olejowej 8 oraz dodatkowego przewodu łączącego urządzenie odpowietrzające z korektorem ssącym silnika 2.
Po lewej stronie kadłuba znajduje się zbiornik urządzenia odsysającego 7, który połączony
jest przez otwór w ściance kadłuba z komorą popychacza zaworów i ze skrzynią korbową
silnika. Górnym przewodem elastycznym pary są odsysane do filtra powietrza 1 i z powrotem są zasysane przez silnik.
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a)

b)

I – króciec ssący, II – króciec odprowadzający, III – króciec odprowadzający gazy do gaźnika, A – przepustnica mieszanki zamknięta, B – przepustnica mieszanki otwarta, a’ – górna przestrzeń odprowadzania gazów do gaźnika, b’ – dolna przestrzeń odprowadzania gazów do gaźnika, c’ – zawór obrotowy, 1
– wkład filtrujący układu przewietrzania skrzyni korbowej, 2 i 8 – przewód wywiewny, 3 – przewód doprowadzający powietrze, 4 – pokrywa osadnika, 5 – osadnik oleju, 6 – rurka odprowadzająca osadnika,
7 – wkład filtrujący filtru powietrza, 9 – tłumik płomieni, 10 – zbiorczy przewód wywiewny

Rys. 1.9. Układ przewietrzania skrzyni korbowej silnika WAZ-2101 (a i b)
Źródło: [40].
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1 – filtr powietrza, 2 – rurka łącząca zawór z rurą odpowietrzającą, 3 – gaźnik, 4 – zawór odcinający
w rurze ssącej, 5 – rura odpowietrzająca do filtru powietrza, 6 – tłumik płomienia, 7 – odstojnik oleju,
8 – przewód spływu oleju, 9 – przewód spływu oleju w misce olejowej, 10 – miska olejowa

Rys. 1.10. Schemat urządzenia odsysającego
Źródło: [35].

1.5. Wybrane zagadnienia budowy tłokowych silników spalinowych
W tym podrozdziale zostaną omówione niektóre podstawowe zagadnienia z podstawy
budowy tłokowych silników spalinowych na przestrzeni ponad stuletniej historii ich rozwoju. Zaprezentowany materiał ma za zadanie chociaż w niewielkim wymiarze przybliżyć
te konstrukcje w rozwoju silników, które w różny sposób mają powiązanie ze smarowaniem tłokowym silników spalinowych. Ujmując najprościej, chodzi o to, aby kupujący
olej do smarowania silnika mógł przybliżyć sobie, jak wygląda obiekt, którym będzie on
smarowany i jakie ma on do wypełnienia funkcje podczas jego eksploatacji.
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O rozwoju konstrukcji silników spalinowych decydowały następujące wymagania stawiane silnikom spalinowym. Do głównych można zaliczyć:
–– wysoką sprawność (niskie zużycie paliwa),
–– małe gabaryty i niski ciężar,
–– emisję limitowanych składników spalin (tlenki węgla, tlenki azotu, węglowodory,
cząstki stałe),
–– dynamikę środka transportu, w jaki wyposażony jest silnik,
–– duża trwałość i niezawodność,
–– koszty jego zakupu i eksploatacji.
Aby zadośćuczynić tym wymaganiom należało dokonywać optymalizacji procesu
tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku i zapewnić odpowiednie okresy
w procesie jej spalania. Doprowadzone paliwo do komory spalania silnika o wymaganej
liczbie oktanowej (silnik o zapłonie iskrowym (Zl)) lub cetanowej (silnik o zapłonie samoczynnym (ZS)) musi być jak najdokładniej wymieszane z powietrzem. Zjawiska odbywają
się w bardzo krótkim czasie. Warunkiem dobrego przygotowania mieszanki palnej jest
rozdrobnienie cząstek paliwa do jak najmniejszych rozmiarów kropel. Musi mieć miejsce
jak największy kontakt powierzchni cząstek paliwa z tlenem. W procesie spalania w silniku
o ZS można wyróżnić podstawowe cztery fazy:
1. Faza I – okres opóźnienia samozapłonu określany jako czas od chwili otwarcia wtryskiwacza do czasu rozpoczęcia procesu spalania charakteryzującego się punktem końca
procesu sprężania powietrza w cylindrze i jednocześnie początkiem procesu spalania,
2. Faza II – okres spalania przy stałej objętości, któremu odpowiada duży wzrost szybkości
wywiązywania się ciepła,
3. Faza III – okres spalania (druga faza), występuje w okolicy GMP tłoka i charakteryzuje
go wzrost objętości komory spalania i spadek przyrostu ciśnienia,
4. Faza IV – określany jako okres dopalania, przy bardzo małej szybkości wydzielania
ciepła. Może on jeszcze krótko trwać po rozszczelnieniu komory spalania przez zawory
wylotowe.
Istotny udział we właściwym przygotowaniu mieszanki ma układ wtryskowy paliwa,
a także kształt komory spalania, kształt denka tłoka oraz zawory silnika. Ogólnie można stwierdzić, że ze względów konstrukcyjnych nie tylko te elementy kształtują proces
spalania, ale również system sterowania parametrami regulacyjnymi początku zapłonu
czy wtrysku paliwa decydujący o właściwym doborze ilości paliwa i powietrza do obciążenia silnika przy zapewnieniu zgodnych z normą wydzielanych przez silnik limitowanych składników spalin. Dalej zostały zamieszczone tylko niektóre przykłady rozwiązań
konstrukcyjnych silników zarówno starszej generacji, jak i tych produkowanych obecnie.

1.5.1. Silniki samochodów osobowych
Silniki o zapłonie iskrowym starszej generacji były wyposażone w dwa zawory (zawór
ssący i wydechowy) w głowicy, otwierane przy zastosowaniu dźwigienki zaworowej. Wałek
rozrządu w tym silniku znajdował się w kadłubie. Takim przykładem rozwiązania jest sil-
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nik 115 C w latach siedemdziesiątych na licencji FIAT, montowany w samochodach Polski
Fiat 125p. Przekroje tego silnika pokazano na rysunkach 1.11 i 1.12. Przekrój silnika przez
wał rozrządu pokazano na rysunku 1.13. Wał rozrządu napędzany jest dwurzędowym łańcuchem płytkowym przez wał korbowy. Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej
odbywało się za pośrednictwem gaźnika. Podparcie wału rozrządu stanowią trzy łożyska
ślizgowe znajdujące się w przedniej, środkowej i tylnej części kadłuba.

Rys. 1.11. Przekrój podłużny silnika FIAT 115C
Źródło: [35].
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Rys. 1.12. Przekrój poprzeczny silnika FIAT 115C
Źródło: [35].

Rys. 1.13. Przekrój podłużny silnika FIAT 115C przez wał rozrządu
Źródło: [35].

31

32

Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych

1 – wlew oleju, 2 – oś dźwigni zaworów, 3 – kanał ciśnieniowy do osi dźwigni, 4 – kanał ciśnieniowy do
różnych punktów smarowania, 5 – dysza smarowania łańcucha rozrządu, 6 – odśrodkowy filtr oleju,
7 – wał korbowy z kanałem olejowym wewnątrz, 8 – pompa oleju, 9 – przewód ciśnieniowy od pompy do
filtra odśrodkowego, 10 – zawór przelewowy, 11 – filtr pompy oleju, 12 – korek spustowy oleju, 13 – miarka
poziomu oleju, 14 – czujnik lampki wskazującej zbyt niskie ciśnienie oleju, 15 – odpływ oleju z filtra bocznikowego do miski olejowej, 16 – urządzenie odsysające pary do rury ssącej, 17 – bocznikowy filtr oleju

Rys. 1.14. Schemat obiegu oleju w czterosuwowych górnozaworowych silników FIAT 115C o zapłonie
iskrowym z wałkiem rozrządu w kadłubie
Źródło: [35].

Na wale rozrządu znajdują się cztery pary krzywek rozrządu między czapami łożysk.
Krzywki dają stałe wartości czasów otwarcia zaworów ssących i wychodzących dla całego
zakresu obciążeń i prędkości obrotowej silnika. Droga obiegu oleju smarującego silnika
115C pokazana jest na rysunku 1.14 zbiornik oleju znajduje się w przedniej części miski olejowej celem uniknięcia rozbryzgiwania oleju w czasie jazdy samochodem. Miska
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olejowa ma przesłonę z blachy umocowaną poziomo w części środkowej i tylnej. Wlew
oleju znajduje się w głowicy. Obieg oleju wymuszony jest pompą zębatą (8) napędzaną
wspólnie z aparatem zapłonowym. Olej zasysany jest z miski olejowej za pomocą smoka
wyposażonego w filtr siatkowy (11). Zasysany przez pompę olej jest tłoczony przewodem
(9) do filtra odśrodkowego (6) skąd po odwirowaniu części zanieczyszczeń dostaje się
do wału korbowego (7). Wał korbowy (7) posiada kanał, którym dopływa on do jego
łożysk głównych i korbowodowych. Z ostatniego łożyska korbowodowego przepływa pionowym kanałem do góry do biegnącego po prawej stronie silnika kanału olejowego (3).
Stąd dostaje się do łożysk wału rozrządu. Po przefiltrowaniu olej spływa do miski olejowej
przewodem (15). Pierwsze łożysko wału rozrządu ma połączenie kanałem w kadłubie
i w głowicy do osi dźwigienek zaworowych(12). W kadłubie silnika znajduje się kanał,
który posiada dyszę (5) do smarowania łańcucha rozrządu. Przy pompie olejowej znajduje
się zawór regulujący ciśnienie oleju do 0,65 MPa. System smarowania odpowietrzany jest
przez urządzenie (16). Pozycją 1 oznaczono kurek wlewu oleju, a nr (12) kurek spustowy
oleju. Takie rozwiązanie konstrukcyjne silnika 115C nie mogło spełnić wymienionych
wcześniej w tym rozdziale oczekiwań. Jedną z barier było rozwiązanie układu korbowo-tłokowego i głowicy, które nie pozwalało na uzyskanie wysokich mocy litrowych silników
o Zl i o ZS omówionych podstawach konstrukcji silnika 115C moc litrowa wynosiła ~51
kW, a obecnie zarówno w silnikach o 1,5 o Zl i o ZS wynosi ok. 80kW/l. Oprócz wspomnianej zmiany podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych jak w silnikach 115C było
niezbędne zastosowanie systemów doładowania tych silników. Porównując rozwiązania
konstrukcyjne silnika 115C i na przykład rodziny silników nowej generacji typu ECOTEC
2.0 DI, 2.0 TDI i 2.2 TDI o mocy odpowiednio 60, 74 i 88 kW widać wyraźne różnice. Są to
silniki czterosuwowe, z 16 zaworowym układem rozrządu napędzanym wałkiem rozrządu
umieszczonym w głowicy. Każdy cylinder posiada dwukanałowy dolot powietrza, który
pozwala na bardziej skuteczne zawirowanie mieszanki w cylindrze. Przekrój autonomiczny
silnika ECOTEC 2.0 DI pokazano na rysunku 1.15 [36].
Układ konstrukcyjny głowicy z takim systemem zaworów pokazano rys. 1.16. Do napędu zaworów dla każdego cylindra stosowane są tzw. mostki zaworowe. Rozrząd posiada
hydrauliczny system kasowania luzów zaworowych umieszczonych poniżej takiego mostka. W stosunku do napędu zaworów dwoma wałkami uzyskano obniżenie strat tarcia.
Takie rozmieszczenie konstrukcji rozrządu powoduje większą jego sztywność i zmniejsza
bezwładność jego działania jak w przypadku wałka rozrządu mocowanego w kadłubie.
Pozwoliło to na uzyskanie przez te silniki o ZS wysokich prędkości obrotowych rzędu
około n = 4 800 obr/min. Na wyposażeniu samochodów osobowych w Polsce znajdują się
silniki montowane w samochodach osobowych Honda HR-V. Są to silniki o pojemności
1.6 z czterema zaworami na jeden cylinder z wałkiem rozrządu umieszczonym w głowicy.
Jest to silnik o pojemności 1 590 cm³, czterosuwowy, rzędowy o mocy 77 kW i stopniu
sprężania ε = 9,5. Układ paliwowy zasilania silnika jest typu Honda PGM-F1 z elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa. Takie rozwiązanie układu rozrządu pozwoliło na
uzyskanie przez silnik prędkości obrotowej n = 7 tys. obr/min. Przekrój autonomiczny
tego silnika pokazano na rysunku 1.17.
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Rys. 1.15. Ogólny widok silnika ECOTEC 2.0 DI
Źródło: [36].

Rys. 1.16. Układ konstrukcyjny głowicy z czterema zaworami i wałkiem rozrządu w głowicy
Źródło: [36].
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Rys. 1.17. Silnik 1.6 – 16 zaworowy Hondy HR-V
Źródło: [27].

Systemy smarowania tych nowoczesnych obu silników w samych podstawach nieznacznie różnią się od silnika FIAT 115C. Oczywiście zmiana konstrukcji układu zaworowego wymusza inne doprowadzenie oleju do głowicy. Z uwagi na wysokie moce litrowe
tych silników mogą być one wyposażone w chłodnice oleju, a także inny sposób odpowietrzania skrzyni korbowej i ewentualne doprowadzenie oleju do smarowania turbosprężarki
lub turbosprężarek, jeżeli jest w taki system doładowania wyposażony silnik.
W konstrukcji współczesnych silników do napędu samochodów osobowych obserwuje
się tendencje w zakresie minimalizacji gabarytów zewnętrznych silnika. Przykładem takiego rozwiązania jest silnik YYJB Forda, pokazany na rysunku 1.18.
Jest to silnik trzycylindrowy o pojemności jednego litra i mocy do 98 kW. Doładowany jest turbosprężarką o małych gabarytach i bardzo wysokiej maksymalnej prędkości
obrotowej rzędu do 248 tys. obr/min. Kolektor wylotowy tego silnika z uwagi na wysokie
obciążenia cieplne chłodzony jest cieczą. System chłodzenia silnika jest rozdzielony na
chłodzenie kadłuba i niezależnie od niego głowicy. Takie niezależne chłodzenie głowicy
i silnika pozwala na szybsze osiągnięcie wymaganej temperatury przez ciecz chłodzącą
silnika w czasie jego uruchamiania. W konsekwencji uzyskuje się mniejsze zużycie „zim-
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nych” elementów silnika i mniejsze zużycie paliwa szczególnie w czasie rozruchu silnika
przy niskich temperaturach otoczenia. Dwa wałki rozrządu w głowicy napędzają po cztery
zawory na cylinder. Jeden z pasków napędza pompę oleju. Silnik wyposażony jest w system
zasilania paliwem typu GDI z ciśnieniem wtrysku paliwa do cylindrów rzędu 15 MPa [34].

Rys. 1.18. Silnik YYJB Ford
Źródło: [34].

Innym przykładem takiego trendu w konstrukcji obecnie produkowanych silników
jest silnik EA855 EVO Audi, przedstawiony na rysunku 1.19. Jest on pięciocylindrowy ze
zmiennymi fazami rozrządu i z zaworami o zmniejszonym skoku. Pompa paliwa i pompa
oleju napędzane są dwoma niezależnymi łańcuchami rozrządu. Pozwoliło to na ograniczenie gabarytów silnika. Przy tak dużych obciążeniach cieplnych i mechanicznych wał
korbowy silnika ułożyskowany jest na sześciu łożyskach głównych i wyposażony w tłumik
drgań skrętnych. Charakterystyczne jest to, że silnik posiada pompę oleju o regulowanej wydajności. Dla lepszego wypełnienia cylindrów powietrzem silnik jest wyposażony
w chłodnicę o dużej powierzchni odprowadzenia ciepła [34].
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Rys. 1.19. Silnik EA855 EVO Audi
Źródło: [34].

1.5.2. Silniki Wankla z tłokami krążącymi
Silniki te nazywane są jako rotacyjne i powstały dwa rodzaje tych silników o zapłonie
iskrowym z tłokami wirującymi i z tłokami krążącymi. W pierwszym przypadku dwa wirniki zamykające przestrzenie robocze zmienne co do objętości. Silnik z krążącym tłokiem
posiadał tylko jeden wirnik i tworzył przestrzenie robocze zmienne z powierzchniami
wewnętrznymi nieruchomej obudowy. Wirnik ten obracał się wokół osi własnej, a dodatkowo wykonywał ruch wirujący z mimośrodowego osadzenia na wale ułożyskowanym
w obudowie. Wał ten przenosił moment obrotowy na zespół napędowy w samochodzie.
Dla przybliżenia tego innowacyjnego rozwiązania w konstrukcji silników spalinowych na rysunku 1.20 zamieszczono widok prototypowego silnika NSU – Wankel typu
KKM 502. Prototypowy model został zastosowany w próbnej serii samochodu NSU Spider. Do najważniejszych zalet tego silnika zaliczano głównie jego mały ciężar 23 kg i małe
gabaryty, chociaż po zamontowaniu kompletnego osprzętu silnika nie były one tak za-
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chwycające. Opisywany model miał pojemność 500 cm³, moc 54 KM (40 kW) i prędkość
obrotową 6 tys. obr/min. Moc litrowa tego silnika wynosiła 108 KM/l, co wówczas było
bardzo wysokim parametrem. W pierwszych konstrukcjach tych silników z tłokami wirującymi stwierdzono problemy z uszczelnieniem komory spalania i chłodzenia. Prototypy
te charakteryzowała dodatkowo niska ich trwałość. W latach 1967–2015 produkowano
nieliczne serie samochodów osobowych z silnikiem Wankla: Mazda 110S Cosmo, o mocy
110 KM (1967 r.), Mercedes C111 270 KM (1969 r.), Mazda Rotary Pickup 1974–1977,
Mazda RX-7 (1979 r.), Mazda Furái (2009 r.) i Mazda RX-Vision 2015. Również koncern
Mazda wyposażył autobus Mazda Parkway Rotary 26 w silnik Wankla [29]. Dlatego też
dalsze prace rozwijały się nad konstrukcją silników z tłokiem krążącym. Jeżeli chodzi
o smarowanie tego silnika, to obieg oleju w jego konstrukcji pokazano na rysunku 1.21.

Rys. 1.20. Silnik NSU-Wankel typu KKM 502
Źródło: [29].
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1 - zębata pompa oleju, 2 - filtr oleju, 3 - chłodnica oleju, 4 - pompa wody

Rys. 1.21. Obiegi olejenia i chłodzenia silnika NSU-Wankel typu KKM 502
Źródło: [29].

Aktualnie prowadzone są dalsze badania nad możliwościami zastosowania tego typu
silnika w wielkoseryjnej produkcji samochodów osobowych.

1.5.3. Silniki samochodów ciężarowych
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych PZL-Andrychów produkowała silniki do samochodów ciężarowych marki STAR-28 (S530), STAR-200 i 266 (S359), Jelcz: 315, 316,
317 (SW680) i do autobusów: AUTOSAN H9 (SW400, 6C107, 359), SAN H100 (S530,
SW400, 6C107). Produkowano również silniki do ładowarek, koparek mechanicznych
i hydraulicznych, spycharek, zgarniarek, równiarek i wywrotek.
Silniki rodziny SW680 należą do grupy silników czterosuwowych, sześciocylindrowych
z bezpośrednim wtryskiem paliwa i są chłodzone cieczą. Różne odmiany tych silników
różnią się między sobą wielkością mocy znamionowej, prędkością obrotową, osprzętem
i wyposażeniem dodatkowym. Były budowane jako silniki pionowe – niedoładowane
(SW680) i doładowane (SW68T) oraz poziome – niedoładowane (SW680L). Silnik SW680
poziomy pokazano na rysunku 1.22.
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Rys. 1.22. Silnik rodziny SW680 – poziomy
Źródło: [17].

Kadłuby tych silników wykonane są z jednolitego, odpowiednio użebrowanego odlewu żeliwnego. Głowice są dwusegmentowe, odlane z żeliwa. Wały korbowe są odkuwane z tłumikiem drgań skrętnych. Moc znamionowa tego silnika wynosi 147 kW przy
n = 2 200 obr./min. Objętość skokowa silnika jest równa 11,09 dm³.
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a – silnik, 1 – ssak, 2 – główny kanał olejowy, 3 – zawór przelewowy, 4 – filtr oleju, 5 – zawór przelewowy,
6 – kanały olejowe, 7 – zębata pompa olejowa
b – jednosekcyjna pompa olejowa, 1 – wałek napędzany, 2 – wpust, 3 – koło zębate, 4 – uszczelka, 5 – pokrywa pompy, 6 – wałek napędzający, 7 – obudowa pompy
c – tłoczkowy zawór przelewowy, 1 – sprężyna, 2 – tłoczek, 3 – podkładka regulacyjna
d – filtr oleju, 1 – obudowa filtru, 2 – sprężyna, 3 – podkładka, 4 – uszczelka, 5 – wkład filtrujący, 6 – zawór,
7 – sprężyna, 8 – korek, 9 – uszczelka, 10 – nakrętka, 11 i 12 – uszczelki, 13 – kadłub filtru, 14 – uszczelka

Rys. 1.23. Schemat układu olejenia silników SW680
Źródło: [17].
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Układ smarowania silnika pionowego SW680 pokazano na rysunku 1.23. Olej smaruje łożyska główne i korbowodowe wału korbowego, łożyska wału rozrządu i dźwignie
zaworowe. Doprowadzany jest pod ciśnieniem do głównej magistrali olejowej. Gładzie
tulei cylindrowych i elementy układu korbowo-tłokowego smaruje rozbryzgiwany olej.
W silnikach z turbosprężarką olej do sworzni tłokowych doprowadzany jest pod ciśnieniem przez kanały wzdłuż członów korbowodu. W zależności od przeznaczania silnika
stosuje się jedno lub dwusekcyjne pompy olejowe (dla silników napędzających urządzenie
o dużych przechyłach). Silnik ten jest chłodzony cieczą.
Bardziej nowoczesną konstrukcją jest silnik Volvo D9A (rysunek 1.24) o oznaczeniu typów D9A260; 300, 340, 380 o mocach odpowiednio 190, 220, 250, 280 kW. Jest
to silnik sześciocylindrowy o pojemności 9,4 dm3, maksymalnej prędkości obrotowej
n = 2 300 obr/min o wymiarach: długość 1 253 mm, wysokość 1 113 mm, szerokość
745 mm. Jest to nowa konstrukcja z pojedynczą głowicą górną i zasilany jest pompowtryskiwaczami. Stosowany jest w samochodach ciężarowych. Każdy cylinder jest wyposażony
w oddzielne gniazda dolotowe po jednej stronie głowicy i oddzielne wylotowe po drugiej
stronie. Dla usztywnienia dodatkowo kadłub silnika jest wzmocniony ramą usztywniającą. Tuleje cylindrowe są wymienne typu wolnego. Górna część tulei cylindrowej dzięki
zastosowanemu rozwiązaniu uszczelnienia jej części górnej uzyskuje zwiększenie objętości,
w której przemieszcza się płyn chłodzący. Dzięki temu górna część tulei jest chłodzona
skuteczniej. Silnik ma rozrząd górnozaworowy i po cztery zawory na cylinder.

Rys. 1.24. Silnik VOLVO D9A
Źródło: [39].
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Wał korbowy silnika jest kuty matrycowo i podparty na siedmiu łożyskach głównych.
Tłoki wykonane są z aluminium [39].

1 - zawór bezpieczeństwa pompy oleju smarnego, 2 - zawór przelewowy filtra bocznikowego oleju,
3 - zawór przelewowy filtra oleju, 4 - zawór bocznikowy chodnicy oleju typu by-pass, 5 - zawór redukcyjny
ciśnienia oleju, 6 - zawór otwierający chłodzenie tłoków, 7 - zawór sterujący chłodzeniem tłoków, 8 - miska
olejowa, 9 - pompa odprowadzająca olej ze skrzyni korbowej, 10 - pompa odprowadzająca olej z obszaru
głowicy, 11 - zbiornik oleju, 12 - pompa oleju, 13 - filtry pełnego przepływu, 14 - filtr dodatkowy (bierze
udział w przypadku zabrudzenia filtrów pełnego przepływu), 15 - chłodnica oleju, 16 - obudowa zespołu
zaworów, 17 - sprężarka powietrza, 18 - turbosprężarka, 19 - magistrala olejowa, 20 - kanał smarowania
wałka rozrządu oraz dźwigienek zaworowych, 21 - dysza natryskowa oleju chłodzącego tłoki, 22 - zawór
elektromagnetyczny

Rys. 1.25. System smarowania silnika DH12
Źródło: [38].

Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w układzie smarowania silników VOLVO
zostaną podane na przykładzie silnika DH12. Jest to silnik poziomy montowany w autobusach. Posiada 6 cylindrów o całkowitej pojemności 12,1 dm3. Jest on turbodoładowany
z bezpośrednim wtryskiem paliwa przy pomocy pompowtryskiwaczy. Dostępny jest on
w trzech wariantach mocy: 340, 380, 420 KM i odpowiednio: 250, 280 i 310 kW. Na rysunku 1.25 zamieszczono schemat systemu smarowania silnika DH12.
System smarowania tego silnika jest stosunkowo bardziej rozbudowany niż systemy
wcześniej charakteryzowanych silników w tym rozdziale. Wynika to między innymi z tego,
że silnik posiada tłoki znacznej średnicy chłodzone i smarowane olejem w specjalny sposób. Dodatkowo wszystkie ułożyskowania w głowicy silnika smarowane są za pośrednictwem kanału w osi dźwigienek zaworowych. W systemie tym zastosowano aż siedem rodzajów zaworów dla zapewnienia niezawodności działania systemu smarowania. Zawiera
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on wbudowane aż cztery filtry olejowe. Ponadto główną pompę olejową tłoczącą i dwie
pompy odprowadzające olej ze skrzyni korbowej i z głowicy silnika [38].

1.5.4. Silniki spalinowe pojazdów szynowych
Istnieje szereg obszarów geograficznych świata, do których na trasach kolejowych nie
jest doprowadzana energia elektryczna. Dlatego też między innymi zarówno do tych przypadków stosowane są lokomotywy pojazdów szynowych napędzane tłokowymi silnikami
spalinowymi o zapłonie samoczynnym. Są to głównie silniki czterosuwowe.
Silniki produkcji krajowej
W tabeli 1.1 zamieszczono parametry techniczne silników eksploatowanych przez Polskie Koleje Państwowe.
Tab. 1.1. Parametry techniczne silników spalinowych eksploatowanych przez Polskie Koleje
Państwowe
Typ silnika
Zastosowanie w pojazdach serii
Układ i kąt pochylenia cylindrów
Liczba cylindrów
Średnica cylindra [mm]
Skok tłoka [mm]
Moc znamionowa [kW]
Znamionowa prędkość obrotowa
[obr/min]
Prędkość obrotowa biegu jałowego
[obr/min]
Średnie ciśnienie użyteczne [MPa]
Średnia prędkość tłoka [m/s]
Stopień sprężania
Ciśnienie doładowania [MPa]
Objętość skokowa silnika [dm3]
Ciśnienie sprężania [MPa]
Największe ciśnienie spalania
[MPa]
Ciśnienie początku wtrysku [MPa]
Wyprzedzenie wtrysku [o]
Jednostkowe zużycie paliwa
[g/kWh]
Jednostkowe zużycie oleju silnikowego [g/kWh]
Masa suchego silnika [kg]
Jednostkowa masa silnika [kg/kW]

Źródło: [20].

a8C22
a8C22W
SM42, SP4 SM31
V, 50o
V, 50o
8
8
220
220
270
270
588
882

13H12A
SN61
V, 60o

2112SSF
SP45
V, 90o

14D40
ST44
V, 45o

12
135
155
368

12
210
230
1 250

12
230
300
1 470

12LDA28
ST43
dwurzędowy
12
280
360
1544

1 000

1 000

1 800

1 500

750

750

496

496

600

696

400

350

0,88
9
13,5
55
81,6
5,6

1,32
9
12
85
81,6
6,6

1,13
9,3
14
80
26,6
3,2

1,07
11,5
11,3
82
96,6
2,8

0,81
7,5
14,5
100
150,6
4,0

1,04
9
13
65
265,8
3,9

10,0

11,5

11,2

9,4

11,0

8,5

22
26

22
29

20
28

26
32

32
20

25
13,5

224

224

224

223

228

235

4,8

4,8

2,0

2,7

2,7

2,7

6 730
11,4

7 200
8,2

2 220
6,0

8 600
6,9

12 500
8,5

21 000
13,6
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Na rysunku 1.26 pokazano produkowany w Polsce przez zakłady HCP w Poznaniu
przekrój silnika a8C22 w 1967 r. stosowany w lokomotywach manewrowo-liniowych
SM42 i SP42, a na rys. 1.27 obieg oleju w tym silniku.

Rys. 1.26. Silnik widlasty a8C22 polskiej produkcji
Źródło: [15].

Rozwojową odmianą silnika a8C22 jest silnik a8C22W do napędu ciężkich lokomotyw
manewrowych typu 411D. Silnik ma moc znamionową 885 kW przy prędkości obrotowej
1 tys. obr/min. W tabeli 1.2 pokazano parametry i wskaźniki techniczne całego typoszeregu produkowanych silników na bazie typu C22.
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1 - regulator prędkości obrotowej i mocy, 2 - końcówka manometru ciśnienia oleju łożyska głównego,
3 - pompa olejowa wstępnego olejenia, 4 - końcówka termostatu Ramstetter R20, 5 - końcówka termostatu,
6 - końcówka termostatu Ramstetter R20, 7- końcówka termostatu

Rys. 1.27. Obieg oleju silnika a8C22
Źródło: [15].

Tab. 1.2. Parametry i wskaźniki – silniki typoszeregu C22
Typ silnika
Parametry i wskaźniki
Ne

[kW]

n

[obr/min]

cśr

[m/s]

a8C22

a8C22W

620

883

6C22

12C22W

a8C22MS

620

1 325

1 178

9,0

9,0

9,0

1 000
9,0

9,0

Cs

[t]

7,4

7,4

6,3

10,5

7,7

gN

[kg/kW]

12,58

8,36

10,67

7,91

6,55

pe

[MPa]

0,88

1,32

1,17

1,32

1,76

Źródło: [21].
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W 1968 r. zakłady im. H. Cegielskiego rozpoczęły produkcję silników typu 210 na
bazie licencji FIAT. Pierwszą konstrukcją był 12-cylindrowy silnik 212 SFF o mocy
1 250 kW. Należy zauważyć z danych w tabeli 1.2, że były to silniki średnio obrotowo
n = 1 tys. obr/min i maksymalnej mocy Ne = 1 325 kW. W obecnym czasie w produkcji
nowoczesnych silników do pojazdów szynowych można wyróżnić cztery podstawowe
kierunki rozwojowe:
–– zastosowanie doładowania w silnikach o mocy powyżej 200 kW z coraz wyższym
ciśnieniem powietrza doładowującego,
–– rozszerzenie zakresu stosowania silników szybkoobrotowych o prędkościach powyżej
1 500 obr/min,
–– szerokie zastosowanie silników o poziomym układzie cylindrów i mocy z jednego
cylindra powyżej 350 kW.
Z uwagi na ograniczoną objętość monografii zostaną przedstawione tylko niektóre,
wybrane typy producentów silników w Europie. Do znaczących producentów takich silników można zaliczyć: silniki ALCO, silniki Mayback, silniki MTU, silniki SACM, silniki
SEMT PIELSTICK, silniki MGO, silniki PAXMAN, SULZER, General Motors.
Silniki SEMT PIELSTICK
Na rys. 1.28 pokazano przekrój poprzeczny silnika SEMT PIELSTICK PA 6V280
o mocy 350 kW z jednego cylindra. Silniki te mogą być zbudowane jako rzędowe o 6, 8
lub 9 cylindrach o mocy od 2 400–3 600 kW lub jako widlaste V12, 14, 16 lub 18 cylindrowe o mocy 4 800–7 200 kW. Mają zastosowanie w lokomotywach SNCF7 2075 kolei
francuskich U.I.C. i O.R.E. Silniki SEMT PIELSTICK typu PA4-185, PA4-200, PA6-280
stosowane są w lokomotywach: 16 PA4V185 w lokomotywach francuskich S.N.C.F. BB
i CC 70002, 16 PA4-V200, w greckich lokomotywach DL V2180 R.F.A i tajlandzkich AD
2400. Korbowód tego silnika ma wywiercony wzdłuż trzonu otwór dla doprowadzenia
oleju do tłoka i sworznia tłokowego pokazany na rysunku 1.29 i 1.30. Dolna część stopy
korbowodu może być skręcona czterema śrubami 4 lub dwoma. Stopa korbowodu 4 (rysunek 1.29) powinna być sztywna i powinna zapewnić równomierny rozkład naprężeń na
panewce. Na tym rysunku widać również drogę przepływu oleju pod tłok silnika celem
jego chłodzenia. Sposób smarowania wałka rozrządu, laski popychacza zaworu i łożyska
dźwigienki zaworowej widać na rysunkach 1.30 i 1.31.
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Rys. 1.28. Przekrój poprzeczny silnika PA6 V280
Źródło: [9].
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1 - tłok, 2 - kanał olejowy, 3 - kadłub silnika, 4 - stopa korbowodu, 5 - wał korbowy, 6 - łożysko wału
korbowego

Rys. 1.29. Doprowadzenie oleju do smarowania i chłodzenia tłoka
Źródło: [11].
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Rys. 1.30. Smarowanie zespołów rozrządu silnika PA6 V280 kanałami w korbowodzie
Źródło: [11].
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Rys. 1.31. Doprowadzenie oleju do smarowania napędu zaworów i dźwigienek zaworowych
Źródło: [11].

Kolejnym, bardziej poglądowym schematem układu smarowania silnika PA6 280 jest
rysunek 1.32, przedstawiający obieg oleju z układem jego chłodzenia. We wszystkich rozwiązaniach tych silników w skład obiegu oleju wchodzą:
–– pompa olejowa wstępnego smarowania,
–– główna pompa olejowa,
–– filtry oleju główne,
–– filtry odśrodkowe oleju.
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Wymienione zespoły obiegu oleju są połączone ze sobą magistralą przewodów olejowych. W obiegu wstępnego smarowania przed rozruchem silnika olej jest zasysany przez
pompę przewodem z miski olejowej silnika poprzez filtr umieszczony w przewodzie ssącym. Z pompy olej dopływa do wymiennika ciepła olej – woda i do filtrów podłączonych
równolegle do obiegu. Następnie przepływa przez kolektor główny do łożysk głównych
i korbowodowych wału korbowego silnika oraz do sworzni tłokowych [11, 12].

1 - otwór wlewowy wody, 2 - do oczyszczania odśrodkowego, 3 - termostat olejowy, 4 - mechanizm
kontroli ciśnienia oleju, 5 - wypływ z pompy olejowej, 6 - oczyszczanie odśrodkowe oleju przy głównym
filtrze, 7 - pompa olejowa, 8 - filtr oleju, 9 - osłona chłodnicy, 10 - chłodnica oleju, 11 - wylot wody

Rys. 1.32. Układ smarowania silnika SEMT PA6 280
Źródło: [11].
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Silniki SACM
Zakłady koncernu Societe Alsacienne De Contructions Mecaniques w Mulhouse we
Francji produkują również typoszereg silników AGO i MGO z przeznaczeniem do napędu
pojazdów szynowych, ale inne ich typoszeregi znajdują zastosowanie w różnych jednostkach morskich z napędem śrubowym. Są to silniki rzędowe 6-cylindrowe, bądź 8, 12, 16
i 20 cylindrowe. Podtrzymują one zapotrzebowanie pokrycie mocy w zakresie od 500 do
ponad 5 tys. kW. Silniki AGO 240V16 ESHR, AGO 240122 DSHR, AGO 195V12 CSHR
znajdują zastosowanie w lokomotywach francuskich CC X8000 BB 3603. Przekrój silnika
SACM AGO 240 pokazano na rysunku 1.33.

Rys. 1.33. Przekrój poprzeczny silnika AGO 240V16ESHR
Źródło: [5].

Kadłub silnika jest wykonany jako odlew z wysoko gatunkowego żeliwa stopowego co
pokazano na rysunku 1.34. Tuleje cylindrowe są typu mokrego wykonane metodą odlewania odśrodkowego z żeliwa stopowego. Wał korbowy kuty wykonany jest ze stali chromowo molibdenowej na rysunku 1.35. W każdej głowicy znajdują się po dwa zawory. Gniazda
zaworowe wykonano ze specjalnego stopu i są wciskane na zimno w miejsce osadzenia.
Tłoki wykonane ze stopu lekkiego chłodzone są olejem. Olej doprowadzany jest przez
odpowiednie wiercenia w tłoku (rysunek 1.36) wraz z pokazanymi miejscami doprowadzenie oleju w kadłubie do smarowania wybranych węzłów tarcia w kadłubie [5, 6, 13, 25].
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Rys. 1.34. Kadłub silnika z tuleją cylindrową typu mokrego
Źródło: [13].

Rys. 1.35. Kuty wał korbowy z łożyskiem ślizgowym
Źródło: [13].
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1 - sworzeń pływający zespołu łącznika, 2 - otwór dopływu oleju do chłodzenia tłoka od wewnątrz,
3 - zabezpieczenie sworznia pływającego pierścieniem, 4 - część tłoka pokryta warstwą odporną na ścieranie, 5 - tłok ze stopów lekkich, 6 - łatwy dostęp do demontażu korbowodu przez otwory w kadłubie silnika,
7 - zazębienia dla mocowania stopy korbowodu

Rys. 1.36. Tłoki silnika wraz ze schematem zawirowania w komorze spalania w tłoku w wyniku dopływu powietrza i paliwa do cylindra
Źródło: [13].

Silniki MTU
Producentem tych silników jest koncern Motoren – und Turbinen Union Friedrichshafen GmbH w Niemczech. Podstawowe parametry silników podano w tabeli 1.3. Na
rysunku 1.37 przedstawiono konstrukcję silnika MTU 12V 396 TC13. W części przedniej
widoczny jest sposób napędu rozrządu i mocowanie turbosprężarki. Paliwo do cylindrów
doprowadzają pojedyncze pompy wtryskowe napędzane wałkiem rozrządu. Główne zespoły silnika 20 V 956 TB12 HTU widoczne są na rysunku 1.38. Jest to typoszereg silników 12V 956 TB12 o mocy 2 460 kW i prędkości obrotowej n = 1 500 obr/min, 16 V 956
TB12 – 3 280 kW i n = 1 500 obr/min oraz 20 V 956 TB12 – 4 100 kW i n = 1 500 obr/min.
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Tab. 1.3. Podstawowe parametry silników MTU
Typ

12V1163 16V1163 20V1163
TB12

Grupa

TB12

TB12

6V396T
C12

2A

8V396T 12V396T 12V6552T 16V6552T
C12

C12

B11

B11

2A

2A

Liczba cylindrów
Moc [kW]

12
2 460

16
3 280

20
4 100

6
525

8
550

12
830

12
1 350

16
1 800

Prędkość obrotowa [obr/min]

1 200

1 200

1 200

1 800

1 800

1 800

1 500

1 500

Kąt rozwidlenia
cylindrów
S/D mm/mm
Pojemność cylindra Vc [dm3]
Pojemność skokowa Vs [dm3]

139,6

60o

90o

45o

280/320

185/165

230/190

11,63

3,96

6,52

186,1

232,7

Źródło: [28].

Rys. 1.37. Konstrukcja silnika MTU 12V 396 TC13
Źródło: [33].

23,7

31,6

47,5

78,3

104,3
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Rys. 1.38. Główne zespoły silnika MTU 20V 956
Źródło: [27].

1.5.5. Silniki napędu śrubowego
Producenci tradycyjnych silników spalinowych są jednocześnie producentami silników do napędu kutrów rybackich, łodzi, wojskowych jednostek pływających, jednostek
handlowych (drobnicowe, zbiornikowe, do przewozu materiałów sypkich) i pasażerskich.
Od konstrukcji takich silników wymaga się szczególnej odporności na: obciążenie cieplne
i mechaniczne oraz związanych z nimi odkształceń, drgania i hałas, korozję elementów
w wysokiej temperaturze, spalania tanich paliw, prostą obsługę silnika, niską prędkość
obrotową 100–150 obr/min i dużą niezawodność z uwagi na warunki morskie.
Przykładowa grupa silników do napędu śrubowego małych jednostek morskich to
typoszereg 12, 16 i 20 cylindrowych silników widlastych o oznaczeniu przykładowym, na
przykład 16 V 538 TB91. Widok takiego silnika z częściowym przekrojem pokazującym
napęd rozrządu i układ korbowo-tłokowy z napędem zaworów pokazano na rysunku 1.39.
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Rys. 1.39. Widok silnika 16V 538 TB91 do napędu śrubowego
Źródło: [26].

Całkowita pojemność tego silnika wynosi Vs = 64,5 dm3, średnica cylindra ma 185 mm,
a skok tłoka 200 mm. Spień sprężenia ε = 15. Jeżeli chodzi o jednostki napędowe do
statków o nośności od 40–100 tys. TDW, moc silnika powinna się zawierać w granicach
15–25 tys. KM (11 100–18 500 kW) przy szybkości do 20 węzłów.
Silnik SULZER RND.90M pokazano na rysunku 1.40. Skok tłoka tego silnika to
1 550 mm, średnica cylindra 900 mm, n = 122 obr/min, Ne = 12 600 kW przy obciążeniu
ekonomicznym. Tłok silnika i sposób smarowania sworznia tłokowego i chłodzenia tłoka
olejem przedstawiono na rysunku 1.41.
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Rys. 1.40. Silnik okrętowy SULZER RND.90M
Źródło: [31].
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Rys. 1.41. Tłok silnika SULZER RND.90M wraz ze sposobem smarowania sworznia tłokowego i chłodzenia tłoka olejem
Źródło: [31].

Tłok chłodzony wodą sprawdza się przy spalaniu paliw ciężkich (mazut). Uszczelnienie
tłoka i rur chłodzących mogą być obserwowane podczas pracy silnika. Cały system chłodzenia tłoka jest szczelny, tak aby zapobiegać wyciekom do skrzyni korbowej. Kolumny
cylindrów są wytworzone z podwójnych ścian z możliwością dostępu do skrzyni korbowej
z dwóch stron silnika.
Cylinder posiada wymuszony obieg wody chłodzącej, w tym również kanału wydechowego. Wał korbowy mocowany jest w obudowie żeliwnej. Jest to silnik doładowany o stałym ciśnieniu powietrza. Ten dwusuwowy silnik o zapłonie samoczynnym przystosowany
jest do spalania pozostałościowych olejów napędowych. Wał korbowy silnika jest dzielony, stalowy. Smarowany jest olejem pod ciśnieniem 0,15–0,25 MPa. Ten obwód niskiego
ciśnienia oleju służy do smarowania łożysk wału korbowego. Natomiast pod wysokim
ciśnieniem oleju rzędu 1,0–1,6 MPa smarowane są łożyska korbowodowe.
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Rys. 1.42. Silnik SULZER RLB90 z przekrojem w części przedniej
Źródło: [23].

Silnik ten ma moc 10 000 kW, skok tłoka 1 900 mm i średnicę tłoka równą 900 mm.
Dla lepszego uzmysłowienia skali porównawczej gabarytów zaprezentowanych silników,
na rysunku 1.42 zamieszczono wymiary losowo wybranego silnika do napędu śrubowego
statku o podstawowych jego parametrach technicznych. Wymiary gabarytowe silnika to:
długość 12 500 mm, szerokość 4 tys. mm, wysokość 13 165 mm, dla pięciocylindrowego silnika. Prędkość obrotowa tego silnika wynosi 90 obr/min. Można je porównać na
przykład z wymiarami gabarytowymi silnika VOLVO D9A stosowanego w samochodach
ciężarowych.
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Rys. 1.43. Wykaz jednostek pływających wyposażonych w silniki SEMT PIELSTICK
Źródło: [12].

Na rysunku 1.43 pokazano poglądowo wykaz statków o napędzie śrubowym
wyposażonych w silniki SEMT PIELSTICK. Były to silniki typu: PC2-400 o mocy
500–650 kW; n = 500 obr/min S/D = 460/400 mm; PC3-400 o mocy 950 kW,
n = 470 obr/min, S/D = 500/480 mm, PC4-570 o mocy 1 500 kW, n = 400 obr/min,
S/D = 620/570 mm. Zawiera on liczbowe ilości typów statków, w które wyposażono silniki
SEMT PIELSTICK oraz łączną ilość tych silników wyprodukowanych przez koncern.

1.5.6. Procesy docierania silników
W procesie eksploatacji silników wysokie wymagania jakościowe stawiane są olejom
silnikowym, jak również wszystkim powierzchniom współpracującym w silniku. Dotyczy
to głównie tych zespołów silnika, które obciążone są największymi siłami tarcia. Do takich
należy układ korbowo-tłokowy silnika. Największa powierzchnia tarcia występuje w zestawieniu: tłok, pierścienie tłokowe i gładź wewnętrzna tulei cylindrowej. Błędy kształtu
powierzchni wynikające z jej obróbki i montażu, a także wynikające z odkształceń przy
dokręcaniu śrub mocujących elementy silnika, wprowadzają dodatkowe zmiany dla współpracujących węzłów tarcia. Głównym zadaniem docierania jest zapewnienie oczekiwań
w stosunku do zużycia współpracujących części i ograniczenie mocy użytkowej silnika na
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wynikające z tego straty oporów. Pokazane zestawianie to zjawisko na przykładzie tulei
cylindrowej. Niemal każdy z odbiorców tulei cylindrowych stawia różne wymagania dotyczące jej gładzi wewnętrznej. Należą do nich np.:
–– udział nośny profilu,
–– kąt przecinania się rys honowniczych,
–– ostro nacięte rysy honownicze,
–– odpowiednia objętość oleju wypełniającego mikro nierówności powierzchni poniżej
udziału nośnego [41].
Na rysunku 1.44 widać przykładowe, wybrane profilogramy powierzchni honowniczych tulei cylindrowych w sposób tradycyjny i metodą „plateau”.

Rys. 1.44. Profilogramy powierzchni honowanych (a – honowanie tradycyjne, b – honowanie
„plateau”)
Źródło: [41].

Nadmierne zużycie oleju przez silnik można rozpatrywać w zakresie ochrony środowiska, jak i w aspekcie ekonomicznym kosztów eksploatowanego silnika. Nadmierne zużywanie przez silnik oleju powoduje wytwarzanie dodatkowych osadów w komorze spalani,
na przylgniach zaworów wydechowych i ich prowadnic, a także między pierścieniami tłoka
i ich osadzeniem w rowkach. Główne przyczyny nadmiernego zużycia oleju przez silnik to:
–– stosowanie oleju o parametrach niezgodnych z zaleceniami producenta silnika,
–– olej z dodatkiem paliwa,
–– niedrożne kanały odprowadzające olej z głowicy do miski olejowej,
–– nadmierne luzy na dźwigienkach zaworowych,
–– za duża ilość oleju zalanego do silnika,
–– duże luzy zaworowe w prowadnicach zaworów,
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–– nadmierne zużycie gładzi tulei cylindrowej,
–– popękane pierścienie tłokowe,
–– nadmierne luzy na łożyskach układu korbowo-tłokowego,
–– nadmierne luzy wałków rozrządu,
–– niedrożne odpowietrzenie skrzyni korbowej,
–– nieskuteczne uszczelnienie wału korbowego.

Z rysunku 1.45 widać skalę nierówności powierzchni, której chropowatość zawiera się
w przedziale ok. 1–10 μm.

Rys. 1.45. Profil powierzchni wymagany przez firmę RVI
Źródło: [41].

Na rysunku 1.45 pokazano, jakie wymagania w tym zakresie powinien spełnić profil
powierzchni przez zamawiającego tuleje cylindrowe. Docieranie jest zakończone wówczas,
gdy powierzchnie nie wykazują wyraźnej falistości ani ostrych wierzchołków i pozostają
jeszcze liczne rowki. Docieranie prawidłowo wykonane powinno doprowadzić do postaci
falistej ostrych szczytów powierzchni poprzedzielanej głębokimi zagłębieniami pozbawionymi pozostałości ścieranego materiału [41]. Na rysunku 1.45 zamieszczone są również
wymagania firmy RVI nie tylko co do skali nierównomierności obrabianej powierzchni,
ale także odstępy pomiędzy obszarami nierównomierności powierzchni 10–60 μm i długościami tych obszarów 125–600 μm.
Rysunek 1.46 pokazuje stany docierania powierzchni ocenianych jako: dotarcie prawidłowe, nieprawidłowe i doskonałe [4].
We współczesnych konstrukcjach silników spalinowych wysoko obciążonych cieplnie
i mechanicznie powierzchnia robocza tulei cylindrowej pokrywana jest cienką powłoką
niklu o grubości 0,06–0,1 mm w procesie elektrolizy. Taka warstwa poddawana jest hartowaniu. Oprócz niklu stosowany jest chrom, który nanoszony jest również elektrolitycznie
o grubości 0,06–0,08 mm. Wcześniej tuleja poddawana jest radełkowaniu dla wytworzenia
„kieszeni”, w których gromadzi się olej silnikowy. Powierzchnia ta jest również honowana
w trzech zabiegach:
–– honowanie zgrubne osełkami diamentowymi gruboziarnistymi,
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–– honowanie podłoża osełkami ceramicznymi gruboziarnistymi,
–– honowanie osełkami ceramicznymi drobnoziarnistymi zamocowanymi w elastycznej
głowicy honowanej [41].

Rys. 1.46. Stany powierzchni tulei cylindrowej przed i po docieraniu
Źródło: [4].

1.6. Podsumowanie
Materiał zgromadzony w rozdziale pierwszym miał za zadanie realizację czterech podstawowych celów:
1. Wyjaśnić zagadnienia z zakresu podstaw budowy silników spalinowych różnych mocy
i ich gabarytów stosowanych w samochodach przewidzianych do działalności gospodarczej, jak i również na użytek prywatny,
2. Wyjaśnić podstawy procesu tarcia i docierania silników spalinowych w procesie
eksploatacji,
3. Wykazać podstawowe zadania, jakie ma do spełnienia olej silnikowy i podać jego
własności,
4. Wskazać na wybrane aspekty ekonomiczne i zależności pomiędzy rodzajami możliwych do zastosowania olejów silnikowych a trwałością i niezawodnością silnika oraz
zużyciem paliwa.
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W zagadnieniach związanych z budową silników zwrócono głównie uwagę na te
rozwiązania konstrukcyjne w układach silników, które były powiązane z ich smarowaniem olejem. Uwzględniono również wąskie obszary z eksploatacji silników stosowanych
w środkach transportu w różnych warunkach temperaturowych otoczenia.
Przybliżone zostały zagadnienia docierania silników w powiązaniu z wysokimi wymaganiami jakościowymi stawianymi olejom silnikowym. Wskazano te elementy i układy
silników, które są obciążone największymi siłami tarcia i najwyższymi temperaturami.
Omówiono wymagania stawiane producentom odnośnie jednego z istotnych elementów silnika na przykładzie tulei cylindrowych, co dotyczy szczególnie obrabiania ich
powierzchni wewnętrznej tulei. Usystematyzowano wykaz ewentualnych przyczyn nadmiernego zużycia oleju przez silnik w zależności do stanu technicznego jego elementów
i luzów regulacyjnych zespołów powstałych w toku eksploatacji.
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2. Oleje silnikowe w praktyce eksploatacji samochodów
osobowych
2.1. Obsługa techniczna jako element eksploatacji samochodów
osobowych
Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego [42] „eksploatacja” oznacza
(1) wydobywanie bogactw naturalnych albo (2) użytkowanie maszyn i urządzeń, wykorzystywanie kogoś lub czegoś. W myśl drugiej interpretacji eksploatacja jest szeregiem
działań o charakterze techniczno-ekonomicznym, podejmowanych w związku z wyprodukowaniem, sprzedażą i użytkowaniem obiektu lub systemu, kończących się wraz z jego
wycofaniem. Dotyczy najczęściej obiektów oraz systemów technicznych [32]. Obejmuje również wszelkie operacje techniczne, ekonomiczne i organizacyjne, których celem
jest wykorzystywanie różnego rodzaju narzędzi, systemów gospodarczych i organizacji,
pomnażających zasoby dóbr materialnych [11]. Warto dodać, że w językach obcych nie
ma prostego odpowiednika polskiego słowa eksploatacja. Przykładowo używa się pojęć
maintenance (fr. main – ręka; tenance – trzymanie), Instandhaltug (niem. in – w; Stand
– stan; Haltung – trzymanie), odnoszących się do obsługiwania, które jest postrzegane
jako najważniejsze w procesach eksploatowania. W tabeli 2.1 zaprezentowano zestawienie
przykładowych, dostępnych w literaturze, definicji eksploatacji.
Z analizy definicji zawartych w tabeli 2.1 wynika, że eksploatacja dowolnego obiektu
technicznego, w tym samochodu, obejmuje wszelkie działania człowieka związane z tym
obiektem, od momentu jego wytworzenia do chwili likwidacji. Pojazd samochodowy jest
eksploatowany wtedy, kiedy jest użytkowany (przewozi ludzi lub ładunki), kiedy jest obsługiwany (naprawiany, zasilany w płyny i materiały eksploatacyjne, myty), gdy oczekuje
na użytkowanie, a także kiedy podlega kasacji [11]. Proces eksploatacji pojazdów samochodowych istnieje obiektywnie zawsze, nawet wówczas, gdy jedna z jego składowych części jest chwilowo nieaktywna. Procesy i zjawiska prowadzące do ponoszenia określonych
wydatków oraz kosztów eksploatacji istnieją także wówczas, gdy pojazd samochodowy nie
jest wykorzystywany do celowej pracy [13].
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Tab. 2.1. Definicje pojęcia eksploatacji
Źródło

Definicja

Hebda, Mazur, Pelc
(1978)

Proces, który odbywa się od chwili wytworzenia obiektu do chwili jego
likwidacji.

Powierża (1997)

Sekwencja zdarzeń losowych wyrażających stan obiektu i ich zmiany, czyli kontrolowany proces losowy wyczerpywania zasobu użytkowego obiektu.

Michalski, Niziński
(2007)

Ogół wszystkich zdarzeń, zjawisk i procesów zachodzących w danym obiekcie
od chwili zakończenia procesu jego wytwarzania do chwili likwidacji.

Żółtowski (1996)

Zespół celowych działań ludzi z urządzeniami technicznymi oraz wzajemne relacje występujące między nimi od chwili przejęcia urządzenia do wykorzystania
zgodnie z przeznaczeniem, aż do jego utylizacji po likwidacji.

Źródło: opracowanie własne.

Pojazd samochodowy stanowi określoną całość konstrukcyjną, w skład której wchodzi
kilkanaście tysięcy części składowych. Każda z nich spełnia ściśle sprecyzowane zadanie.
Odpowiednie zestawy części tworzą poszczególne człony konstrukcyjne pojazdu (zespoły,
podzespoły, układy, instalacje, osprzęt). Ogólny układ konstrukcyjny i szczegóły budowy
elementów konstrukcyjnych zależą od wielu czynników. Najbardziej istotne spośród nich
są przeznaczenie pojazdu oraz przewidywane warunki jego użytkowania [27]. Podaje się
wymagania eksploatacyjne, którym powinny odpowiadać samochody. W szczególności
należą do nich [31]:
–– łatwość, komfort i bezpieczeństwo prowadzenia, zależne od rozwiązań konstrukcyjnych, sprawności działania mechanizmów oraz ergonomiczności zastosowanych
rozwiązań,
–– łatwość obsługi technicznej, zależna od liczby zespołów wymagających obsługi, łatwości
dostępu do nich oraz łatwości wykonywania czynności obsługowo-naprawczych,
–– wygodny odpoczynek podczas postoju.
Samochód, podobnie jak każde urządzenie techniczne lub maszyna, w toku użytkowania zmienia swój stan techniczny. Jako konstrukcja złożona z wielu wzajemnie ze sobą
powiązanych mechanizmów jest poddawany działaniu wielu czynników zewnętrznych,
ulegając zużyciu lub uszkodzeniu. Wynikiem takiego stanu jest pogorszenie, a niekiedy
utrata narzuconych konstrukcyjnie właściwości techniczno-eksploatacyjnych, utrudniające
lub uniemożliwiające użytkowanie auta [45]. W toku eksploatacji samochodu warunki jego
pracy są charakteryzowane przez wiele czynników, do których w szczególności należą [45]:
–– indywidualne predyspozycje, umiejętności i przygotowanie oraz świadomość techniczna kierującego (sposób użytkowania samochodu),
–– wykształcenie i świadomość techniczna personelu obsługującego oraz wyposażenie
techniczne stacji obsługi pojazdów,
–– warunki ruchu pojazdu (charakter eksploatacji),
–– warunki drogowe,
–– warunki klimatyczne.
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Sprawna eksploatacja urządzeń, w tym samochodów, wymaga od użytkowników stosowania się do pewnych zasad. Brak wiedzy eksploatacyjnej powoduje negatywne skutki
gospodarcze. Aby utrzymywać potencjał eksploatacyjny samochodu przez cały okres jego
życia oraz zapewnić jego bezpieczne i ekonomiczne użytkowanie, konieczne jest obsługiwanie pozaoperacyjne (techniczne, utrzymaniowe), potocznie nazywane utrzymaniem.
Utrzymywanie samochodu w stanie odpowiedniości – albo przynajmniej zdatności – jest
celem obsługiwania operatorskiego (przestrzeganie instrukcji) oraz pozaoperacyjnego
(wykonywanie zalecanych obsług okresowych lub wypadających na podstawie oceny stanu) [32]. Najważniejszym wskaźnikiem eksploatacji jest ekonomiczność. Wynika ona bezpośrednio z jakości eksploatacji, czyli poziomu wykorzystywania potencjału eksploatacyjnego zawartego w eksploatowanym obiekcie, zaprojektowanego przez jego konstruktorów.
Potencjał ten jest wykorzystywany w trakcie użytkowania, gdzie ważne jest obsługiwanie
operatorskie (przestrzeganie instrukcji obsługi itp.). Ważne są tu więc działania organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i społeczne. Mogą one być podejmowane intuicyjnie
– i wtedy zależą od przypadkowej wiedzy eksploatatora – oraz profesjonalnie, zgodnie
z nauką o eksploatacji [32].
Eksploatacja samochodów jest złożonym procesem, w którym odbywa się współdziałanie człowieka z pojazdem. Proces ten wymaga szczególnie dużego stopnia zorganizowania
wszystkich jego części składowych. Tylko taki stopień zorganizowania może pozwolić
na skuteczne i harmonijne eksploatowanie pojazdów. Eksploatacja pojazdów jest zatem
zbiorem celowych działań człowieka, służących zaspokojeniu szeroko pojętych potrzeb
przewozowych. Temu celowi jest więc podporządkowana [13].
Wszelkie pojazdy wymagają fachowej obsługi. Zapewniają ją stacje obsługi i warsztaty
(zakłady naprawcze), w których odpowiednio wyszkolony personel, dysponujący właściwym wyposażeniem technicznym, wykonuje czynności, których wymaga prawidłowa eksploatacja samochodu [31]. Współczesne konstrukcje pojazdów samochodowych uzyskują
przebiegi eksploatacyjne mieszczące się w przedziale 250–500 tys. km, pod warunkiem
stosowania zalecanych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i zgodnych z zaleceniami interwałów między czynnościami obsługi technicznej [18]. Ponad 20 mln aut
osobowych poruszających się po polskich drogach wymaga ogromnego, sprawnie funkcjonującego zaplecza obsługowo-naprawczego. Czynności te realizowane są przez stacje
kontroli pojazdów, autoryzowane stacje obsługi oraz warsztaty niezależne i obejmują obsługę techniczną, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.
W procesie eksploatacji samochód ulega zużyciu fizycznemu, co prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty własności użytkowych. W celu zmniejszenia intensywności
tego procesu, jak również odtworzenia własności użytkowych pojazdu, wykonuje się zbiór
czynności określanych mianem obsług technicznych [43].
Obsługa techniczna jest zespołem czynności, które mają na celu sprawdzenie i regulację współpracujących ze sobą mechanizmów oraz zapewnienie właściwych warunków tej
współpracy. Obejmuje ona wszelkie planowo wykonywane czynności, których celem jest
zapobieganie przedwczesnemu zużywaniu się części pojazdu, utrzymywanie go w gotowości technicznej do eksploatacji oraz zapewnienie estetycznego wyglądu w każdej fazie
cyklu jego użytkowania [30].
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Celem obsługi technicznej jest umożliwienie osiągnięcia najlepszych wyników użytkowania samochodów poprzez uzyskanie [22]:
–– najwyższej gotowości technicznej,
–– najdłuższych przebiegów międzynaprawczych,
–– najniższych kosztów utrzymania pojazdu,
–– najdłuższego opłacalnego okresu użytkowania pojazdu.
Obsługę techniczną pojazdów samochodowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami oraz w terminach przewidzianych przez producenta i podanych w fabrycznej
instrukcji obsługi.
Klasyfikację obsług przedstawiono na rysunku 2.1.

Rys. 2.1. Klasyfikacja obsług pojazdów
Źródło: opracowanie własne na podstawie [30, 31].

Uwzględniając kryterium częstości i czasu wykonywania, wyróżnia się następujące
rodzaje obsług technicznych [30, 31, 45]:
–– codzienną (OC),
–– techniczną (OT), głównie planową (OT1, OT2, … itp.),
–– sezonową (OS).
Obsługa codzienna obejmuje czynności niezbędne do przygotowania pojazdu samochodowego do pracy, jak również kontrolę jego mechanizmów w trakcie eksploatacji.
Polega przede wszystkim na sprawdzeniu funkcjonowania podstawowych układów samochodu, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy [43].
Na obsługę techniczną składają się czynności technologiczne, polegające na wykonywaniu określonych zabiegów obsługowych po ustalonym z góry przebiegu samochodu lub
po określonym czasie jego użytkowania. Ten typ obsługi dzieli się na obsługę przedsprzedażną i planową (nieraz utożsamianą z obsługą okresową, w tym gwarancyjną, coraz częściej oferowaną przez producentów samochodów w darmowych lub atrakcyjnych cenowo
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pakietach). Obsługa przedsprzedażna obejmuje czynności zmierzające do przygotowania
fabrycznie nowego samochodu do wydania klientowi i polega na sprawdzeniu działania poszczególnych układów, poziomów płynów eksploatacyjnych, wartości parametrów,
kompletności wyposażenia, usunięcia zabezpieczeń transportowych itp. Obsługa planowa
powinna być wykonywana w jednostkach wyspecjalizowanych, posiadających odpowiedni
sprzęt i narzędzia oraz zatrudniających wykwalifikowany personel. Momenty czasowe
przeprowadzenia obsług zależą od wielu czynników – głównie od struktury niezawodnościowej obiektu, od relacji kosztów związanych z uszkodzeniami do kosztów obsługiwania
profilaktycznego czy od czasu trwania obsługiwania [16]. Obsługa techniczna planowa to
działania o charakterze profilaktycznym, odtwarzające resurs międzyobsługowy [17]. Należy zaznaczyć, że współcześnie w ogromnej większości przypadków terminy obsługi okresowej oddzielane są zmiennym interwałem czasu i ustalane przez komputer samochodu na
bazie analizy sposobu jego eksploatacji. Wyraźnie widoczna jest tendencja do zwiększania
interwałów (przebiegów) międzyobsługowych poprzez stosowanie części i materiałów eksploatacyjnych o podwyższonej jakości (na przykład oleje long life). Ma to poprawić ekonomiczność i ekologiczność eksploatacji samochodów. Jednocześnie widać wyraźne zmiany
w oczekiwaniach klientów, na które producenci pojazdów muszą reagować. O ile wcześniej
oczekiwano przede wszystkim trwałości i niezawodności pojazdu, dziś zwraca się uwagę
głównie na jego bezpieczeństwo, ekologiczność, komfort jazdy. Tym samym skraca się
całkowity czas eksploatacji pojazdu, od jego wyprodukowania do kasacji, co w oczywisty
sposób rzutuje na sposób planowania czynności obsługowych i naprawczych [31].
Natomiast obsługa sezonowa ma na celu przygotowanie samochodu do pracy w zmienionych warunkach atmosferycznych. Ten typ obsługi w większości przypadków może być
wykonany samodzielnie przez użytkownika pojazdu.
Obsługa pojazdu obejmuje czynności planowo uwzględniane w toku eksploatacji auta
i mające na celu utrzymanie go w należytym stanie technicznym. Spośród omówionych typów
obsług w niniejszej monografii szczególną uwagę poświęcono obsłudze technicznej planowej
(okresowej) w zakresie wymiany jednego z płynów eksploatacyjnych – oleju silnikowego.
Tradycyjnym standardem, jeżeli chodzi o wymianę oleju, były interwały na poziomie
10-15 tys. km. Jednak kilkanaście lat temu na dobre rozpowszechniły się tak zwane wydłużone okresy międzyprzeglądowe, które zwiększyły dystanse pokonywane na jednym oleju
nawet do 30 tys. km dla olejów o przedłużonej żywotności (long life). Część producentów
stosuje przy tym różne procedury mające określić aktualną kondycję środka smarowego,
aby płynnie dostosować terminy wymiany (tak zwane zmienne okresy między wymianami). Obecnie w oprogramowaniu sterowników umieszczonych w samochodach implementuje się algorytmy, które monitorują styl i warunki jazdy (liczbę zimnych rozruchów
silnika, temperaturę oleju w trakcie jazdy, prędkość obrotową i obciążenie silnika). Jeśli
wartości uzyskiwane z odczytów po podstawieniu do algorytmu dadzą zakładany w konkretnej sytuacji wynik, to komputer pokładowy wyświetli komunikat o konieczności wymiany oleju. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości użytkownik nie będzie miał nawet
możliwości samodzielnego sprawdzenia poziomu oleju, gdyż również ta czynność będzie
wykonywana automatycznie przez oprogramowanie i czujniki zainstalowane w pojeździe.
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2.2. Rynek usług obsługi technicznej samochodów osobowych
Pojazdy samochodowe w procesie ich eksploatacji wymagają fachowej obsługi, którą
zapewniają stacje obsługi oraz warsztaty. W języku potocznym, dla określenia organizacji
świadczącej usługi obsługi technicznej i naprawy pojazdów zamiennie, używa się określeń
warsztat, serwis samochodowy czy stacja obsługi. Jednak dla potrzeb pracy naukowej należy
je wyraźnie zdefiniować.
Stacje obsługi to obiekty, których zadaniem jest wykonywanie regulacji, konserwacji,
kosmetyki oraz napraw bieżących z wymianą części i zespołów. Jednostki te charakteryzuje
duży przedział liczby stanowisk oraz szeroki zakres wykonywanych usług. Mogą mieć charakter publiczny i obsługiwać wszystkich zgłaszających się klientów, jak i ograniczony do
serwisowania taboru własnego [45]. Stacje obsługi zapewniają obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną pojazdów samochodowych. Niekiedy jednostki te prowadzą magazyny części
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz punkty sprzedaży części i akcesoriów.
W rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady UE nr 168/2013 [37] wyróżniono
następujące kategorie stacji obsługi:
–– niezależny podmiot,
–– autoryzowana stacja obsługi.
Zgodnie z interpretacją zawartą w przytoczonym dokumencie niezależny podmiot to
jednostka inna niż autoryzowane punkty sprzedaży lub autoryzowane stacje obsługi, które
pośrednio albo bezpośrednio zajmują się świadczeniem usług obsługi i technicznej naprawy
samochodów. W myśl standardu autoryzowana stacja obsługi (ASO) oznacza usługodawcę
funkcjonującego w systemie dystrybucji utworzonym przez dostawcę. Dodatkowo przez
serwis samochodowy (potoczna nazwa ASO) zwykle rozumie się dużą, wielostanowiskową
stację obsługi z rozbudowaną infrastrukturą i wysoko wykwalifikowanym personelem.
Zgodnie z definicją zawartą Słowniku języka polskiego warsztat to pomieszczenie wyposażone w urządzenia i narzędzia do wykonywania określonych prac oraz ogół metod
i środków stosowanych przy ich wykonywaniu [42]. Z jednostką tą najczęściej kojarzy
się niewielka firma, zwykle z jednym stanowiskiem naprawczym, wyposażona w podstawowe narzędzia. Warsztat samochodowy to jednostka, w której wykonywane są prace na
uniwersalnych stanowiskach obsługowo-naprawczych. Inną kategorię stanowią warsztaty
specjalistyczne, gdzie wykonywane są czynności wymagające określonych urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych.
W rozporządzeniu komisji UE nr 461/2010, zwanym potocznie GVO (GruppenFreistellungsVerOrdnung), wyróżniono warsztaty [36]:
–– autoryzowane,
–– niezależne.
Zgodnie z wytycznymi GVO warsztat autoryzowany to jednostka świadcząca usługi
naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych, która działa w systemie dystrybucji utworzonym przez dostawcę. Warsztat niezależny funkcjonuje poza tym systemem.
Rozporządzenie GVO ma na celu wprowadzenie większej konkurencji w sektorze motoryzacyjnym poprzez zapewnienie wielomarkowości w salonach samochodowych, a także
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poprzez umożliwienie stosowania części alternatywnych i korzystania z usług warsztatów
niezależnych w trakcie okresu gwarancji na samochód. Dzięki temu właściciel auta ma
możliwość wykonywania obsług technicznych oraz napraw zarówno w autoryzowanych
stacjach obsługi, jak i warsztatach niezależnych.
Jednak w praktyce, jak i w literaturze fachowej najczęściej występuje słowo warsztat,
a rzeczownik serwis jest używany najczęściej jako synonim warsztatu autoryzowanego,
czyli w praktyce autoryzowanej stacji obsługi (ASO).
Rosnąca liczba poruszających się po drogach samochodów, ich zaawansowanie techniczne, ale także słaby stan techniczny wielu egzemplarzy sprawiają, że wzrasta wolumen
jednostek specjalizujących się w obsłudze technicznej i naprawie pojazdów samochodowych. W Polsce w 2015 r. było zarejestrowanych 27,4 mln pojazdów samochodowych
i ciągników, z czego 20,7 mln samochodów osobowych [9, 35], chociaż według danych
SDCM było ich tylko 16,2 mln [40]. Ten park maszynowy generuje ogromny popyt i wymaga odpowiedniej podaży usług obsługi technicznej oraz napraw.
Wartość polskiego rynku napraw samochodów oraz dystrybucji części stale rośnie.
W 2016 r. przekroczyła ona kwotę 8 mld euro [4, 41]. Przykładowo w Niemczech wartość
tego rynku wynosi 50, we Francji 31, a w Wielkiej Brytanii 27 mld euro. Polski rynek
rozważanych usług jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie, osiągając
w roku 2016 3% wzrostu, a w latach 2014–2016 8%, podczas gdy w Niemczech, Francji
czy Wielkiej Brytanii dynamika ta wynosiła odpowiednio 3%, 1,7% oraz 1,2%. Udział
polskiego rynku napraw i części w całym rynku Unii Europejskiej wynosi 3,2% [41]. Dane
te przedstawiono na rysunku 2.2.

Rys. 2.2. Wielkość [mld euro] i dynamika [%] rynku napraw oraz części do samochodów osobowych
w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło: [41].

Przeciętnie polski kierowca w 2016 r. na techniczne utrzymanie samochodu (części, serwisowanie, naprawy mechaniczne, elektryczne lub powypadkowe) wydał ponad
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2 100 zł [41]. Jest to wzrost względem roku 2015 o 1,5%. Podkreśla się, że w ciągu poprzednich lat koszty utrzymania samochodu, uwzględniając ceny części zamiennych i usług,
szybko rosły, na przykład w latach 2004–2009 aż o 60% [25]. Co więcej, w tej kwocie
zmniejsza się udział samych materiałów – na rzecz kosztów usług. Oznacza to, że proporcjonalnie wzrasta cena samej usługi, podczas gdy jednocześnie maleje udział wartości
części (w analizowanym okresie z 60,5% do 49,1%). Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w coraz bardziej złożonej konstrukcji samochodów (a co za tym idzie – większej ilości
czasu potrzebnego na dokonanie naprawy) oraz umiejętnościach i specjalistycznej wiedzy,
które musi posiadać profesjonalista. Z kolei osoby o wyższych kwalifikacjach muszą być
lepiej opłacane, co powoduje wzrost stawek roboczogodziny, podnoszący z kolei całkowity
koszt usługi [39]. Kolejną przyczyną jest fakt, że warsztaty muszą posiadać i uaktualniać
coraz bardziej zaawansowane, a tym samym droższe, wyposażenie do diagnostyki pojazdów oraz specjalistyczne narzędzia.
W przypadku 83% polskich kierowców wydatki na eksploatację samochodu (pomijając
koszty paliwa) wynoszą do 200 zł miesięcznie. Najczęściej, czyli w 32% przypadków, jest
to 51–100 zł miesięcznie [19]. Rozkład tych wydatków z pokazano na rysunku 2.3.

Rys. 2.3. Rozkład miesięcznych wydatków na eksploatację samochodu ponoszonych przez polskich
kierowców
Źródło: [19].

Ogólną ocenę wielkości wydatków na eksploatację samochodu przez polskich kierowców w podziale ze względu na kategorię wydatków zamieszczono na rysunku 2.4. Oprócz
kosztów paliwa prawie 2/3 kierowców (64%) jako szczególnie znaczące wydatki wskazuje
naprawy, 43% serwis opon, a niemal 40% zakup materiałów eksploatacyjnych. Dla każdej
kategorii oceniano rangę wydatków, a nie ich udział w ogólnej kwocie, dlatego suma frakcji
przekracza 100%.

Rys. 2.4. Najbardziej znaczące kategorie wydatków na eksploatację samochodu ponoszonych przez
polskich kierowców
Źródło: [19].
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W niniejszej monografii rozważano usługi świadczone przez stacje obsługi i warsztaty
samochodowe, w szczególności w zakresie podstawowej, planowej obsługi technicznej,
w tym wymiany oleju silnikowego. W Polsce zarejestrowanych jest około 19 500 warsztatów niezależnych oraz ponad 1 500 autoryzowanych stacji obsługi [40]. Zatem autoryzowane stacje obsługi stanowią tylko nieco ponad 7% wszystkich. Warsztaty najczęściej
specjalizują się w tradycyjnych usługach, do których należą mechanika pojazdowa (77%),
blacharstwo i lakiernictwo (30%), elektryka i elektronika samochodowa (8%), serwis ogumienia, a także konserwacja i kosmetyka samochodowa [48]. Zdecydowana większość
warsztatów niezależnych wykonuje wszystkie rodzaje napraw (ponad 62%), a zakres ich
usług jest stale rozszerzany. Niektóre z nich specjalizują się jednak w wąskiej dziedzinie,
na przykład w elektryce i elektronice, naprawach głównych silników albo wymianie szyb.
W ciągu roku Polacy około 38,5 mln razy odwiedzają warsztaty w celu dokonania
obsługi technicznej lub naprawy samochodu. Ponad 83% tych wizyt, czyli około 32 mln,
dotyczy warsztatów niezależnych. Łącznie korzysta z nich 89,9% kierowców [40]. Biorąc
pod uwagę liczbę wizyt w poszczególnych warsztatach oraz liczbę samych warsztatów, na
jeden warsztat niezależny przypada średnio około 1 600 wizyt w ciągu roku, czyli średnio
około 5 wizyt dziennie. Natomiast jedna ASO obsługuje około 5 600 wizyt rocznie, to jest
średnio prawie 18 dziennie [40].
Przyczyn stwierdzonych dysproporcji jest kilka. Jedną z nich jest ograniczona dostępność usług – poza dużymi miastami zwykle do warsztatów autoryzowanych jest daleko.
Powodów atrakcyjności warsztatów niezależnych trzeba także upatrywać w niskim poziomie zamożności społeczeństwa i chęci obniżania kosztów eksploatacji samochodów. Rynek
niezależny oferuje tańsze części (o około 60%) oraz usługi (nawet o 100%). Wszystko to
prowadzi do sytuacji, w której spośród 10 polskich kierowców tylko 1 korzysta z usług
warsztatu autoryzowanego, pozostawiając w nim jednak rocznie taką kwotę pieniędzy,
jak ponad 4 kierowców korzystających z usług warsztatów niezależnych [39]. Pokazano
to na rysunku 2.5.

Rys. 2.5. Odsetek kierowców korzystających z usług autoryzowanych stacji obsługi i warsztatów
niezależnych
Źródło: [25, 39].

Na rysunku 2.6 pokazano, jak wraz ze wzrostem wieku serwisowanego bądź naprawianego samochodu zmienia się udział w rynku usług ASO i warsztatów niezależnych.
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Rys. 2.6. Udział w rynku autoryzowanych stacji obsługi i warsztatów niezależnych w podziale ze
względu na wiek samochodu
Źródło: [41].

Z analizy rysunku 2.6 wynika, że w pierwszych 4 latach użytkowania nowego samochodu aż 85% kierowców korzysta z usług ASO, a tylko 15% wybiera warsztaty niezależne. Dla
samochodów w wieku 5–8 lat udziały w rynku są prawie równe, z niewielką przewagą ASO
nad warsztatami niezależnymi (odpowiednio 54% i 46%). Natomiast dla samochodów
starszych niż 8 lat już tylko 36% kierowców korzysta z usług stacji autoryzowanych, podczas gdy aż 64% serwisuje i naprawia pojazdy w warsztatach niezależnych. Sytuacja ta jest
szczególnie widoczna w krajach o starym parku maszynowym, do których należy Polska.
Jak wspomniano, warsztaty niezależne skutecznie rywalizują z ofertą serwisów autoryzowanych, szczególnie ceną i dostępnością usług. Tańsze są zarówno usługi, jak i części,
które oferują, łatwiej jest umówić wizytę, a czas trwania naprawy jest krótszy [23]. Duża
liczba warsztatów niezależnych w Polsce sprawia, że dostęp do usług obsługi technicznej
i naprawy samochodów jest bezproblemowy. Liczbę warsztatów niezależnych w kraju pokazano na mapie na rysunku 2.7.
Z analizy rysunku 2.7 wynika, że najwięcej warsztatów działa w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Jedną z przyczyn takiego rozkładu jest fakt, że w województwach mazowieckim i wielkopolskim występuje zdecydowanie największa liczba
pojazdów przypadających na 1 tys. mieszkańców. Na tych obszarach odnotowano także
największą liczbę zarejestrowanych samochodów osobowych. Zaledwie w kilkunastu powiatach działa mniej niż 10 warsztatów niezależnych. Warto przy tym dodać, iż w większości są to najbiedniejsze obszary kraju, gdzie liczba zarejestrowanych samochodów
w stosunku do liczby ludności jest niewielka. Zdecydowana większość powiatów w Polsce
posiada od 20 do 60 zarejestrowanych warsztatów niezależnych [39]. Mówiąc o dysproporcji liczby warsztatów, należy zauważyć, że przeciętnie na 1 województwo przypada ponad
1 150 niezależnych warsztatów i w większości prowadzą one naprawy wszystkich marek
samochodów. Natomiast konsument, który chce skorzystać z usługi warsztatu autoryzowanego, przeciętnie ma w swoim województwie do wyboru tylko 2–3 punkty, w których
może obsługiwać i naprawiać samochód wybranej marki [39].
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Rys. 2.7. Liczba warsztatów niezależnych funkcjonujących w Polsce
Źródło: [39].

W przypadku autoryzowanych stacji obsługi, dedykowanych konkretnej marce, dość
trudno mówić o porównywalności między markami. Jak pisano wcześniej, autoryzowane stacje obsługi są jednostkami usługowymi wyspecjalizowanymi w realizacji procesów
obsługowo-naprawczych jednej, konkretnej marki, zatem nie można rozpatrywać tego
w aspekcie rywalizacji między dystrybutorami. Nasycenie rynku serwisami autoryzowanymi należy zatem rozpatrywać indywidualnie dla każdej z nich. Zależy ono głównie
od popularności danej marki. Przykładowo dla marek popularnych liczba ASO w Polsce
wynosi ponad 200 dla Škody, około 100 dla Volkswagena, ponad 70 dla Fiata i ponad
60 dla Toyoty. Natomiast w przypadku wybranych marek ekskluzywnych jest to ponad
30 ASO marki Mercedes-Benz, 12 – Jaguar, 5 – Porsche, 2 – Ferrari. Na rysunku 2.8
zaprezentowano lokalizacje autoryzowanych stacji obsługi dla czterech przykładowych,
popularnych marek.
Widoczna na rysunku 2.8 sytuacja małego pokrycia kraju siecią autoryzowanych stacji
obsługi jest rezultatem niewielkiego popytu na ich usługi, co, jak wspomniano wcześniej,
wynika głównie z małej zamożności społeczeństwa i powszechnej tendencji do rezygnacji
z usług ASO po upływie okresu gwarancji samochodu.
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Rys. 2.8. Liczba autoryzowanych stacji obsługi wybranych marek samochodów w Polsce
Źródło: [39].

Charakterystycznym, widocznym od kilku lat, zjawiskiem na polskim rynku jest rozwój sieci warsztatów niezależnych. Od 2004 r. liczba warsztatów niezależnych powoli,
lecz systematycznie, spada. Rynek eliminuje bowiem te najsłabsze. Natomiast wyraźnie
rośnie liczba warsztatów zrzeszonych w niezależnych sieciach warsztatowych, osiągając
12% w roku 2004, a w roku 2016 już około 25% rynku [7]. Właściciele warsztatów chętniej
decydują się na przystąpienie do sieci warsztatowej ze względu na korzyści płynące z takiej
współpracy. Najważniejszą z nich jest pomoc w wyposażeniu warsztatu przez organizatora
sieci. Na podobnym poziomie oceniane są dostępność szkoleń oraz korzystniejsze warunki
współpracy z dystrybutorami (w tym niższe ceny części). Ważnymi kryteriami okazują się
również działania marketingowe – pomoc w oznakowaniu warsztatu oraz przeprowadzane
wspólne akcje reklamowe [39]. Do największych sieci warsztatowych w Polsce należą AD
Serwis, Auto Crew, Auto Primo, Bosch Service, Checkstar, Eurowarsztat, Leader Service,
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O.K. Service [24]. Poza sieciami typowo naprawczymi istnieją sieci specjalizowane, na
przykład oponiarskie (Euromaster, Premio) albo zajmujące się wymianą szyb (NordGlass,
Auto Szyby). Ogólnie warsztaty takie są postrzegane jako bardziej godne zaufania i świadczące usługi wyższej jakości niż warsztaty niezależne [2].
Jak widać, rynek usług warsztatowych w Polsce jest silnie rozwinięty. Dodatkowo cechuje go tendencja rosnąca. W 2014 r. co czwarty warsztat zwiększał zatrudnienie, a przeciwne działania podejmował jedynie co dziesiąty. Niemal 44% warsztatów niezależnych
deklarowało także wzrost liczby klientów, podczas gdy spadek obserwowano jedynie
w 14% spośród nich [9]. Natomiast ogólna sytuacja na rynku obsługowo-naprawczym
jest wypadkową 3 czynników: (1) zmian konstrukcyjnych we współczesnych samochodach, w szczególności ich rosnącej złożoności i obecności systemów elektronicznych,
(2) zmian na rynku samochodów – rosnącej liczbie rejestrowanych pojazdów, w ogromnej większości używanych, wieloletnich, o niskiej wartości i będących w słabym stanie
technicznym oraz (3) sytuacji społeczno-gospodarczej, to jest niskim stopniu zamożności
społeczeństwa, przy jednoczesnej, charakterystycznej dla krajów rozwijających się, chęci
posiadania i epatowania wyznacznikami statusu społecznego, do których w szczególności
należą samochody. Wiele aut trafia, zwłaszcza wyższych klas, w końcu do właścicieli, których nie stać na ich regularne serwisowanie [1], co w rezultacie drastycznie pogarsza ich
stan techniczny, prowadząc do pilnej potrzeby przeprowadzenia napraw.

2.3. Proces świadczenia usług obsługi technicznej w zakresie
wymiany oleju silnikowego
W literaturze przedmiotu można wskazać wiele definicji procesu, w zależności od
tego, czego on dotyczy i gdzie jest wykorzystywany. Th. Davenport [5] określa proces
jako ustrukturyzowany i zamierzony ciąg czynności, który został zaprojektowany w celu
osiągnięcia sprecyzowanego wyniku dla konkretnego klienta lub rynku. Z kolei według
I. Durlika [6] proces jest uporządkowanym i połączonym zbiorem działań wytwórczych
lub usługowych, wykonywanych w określonym czasie, w efekcie przynoszącym korzyści
klientowi zewnętrznemu i wewnętrznemu. M. Hammer i J. Champy [10] definiują proces
jako zbiór czynności wymagających wkładu na jego wejściu i dający na wyjściu rezultat
mający pewną wartość dla klienta. Natomiast definicja R. Manganelliego i M. Kleina [20]
mówi, że proces jest ciągiem powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do przekształcenia nakładów w produkt.
W warunkach, gdy jednostki świadczące usługi dysponują podobnej klasy sprzętem
i materiałami, a kwalifikacje pracowników są także wysokie i w znacznym stopniu znormalizowane, źródłem przewagi konkurencyjnej może stać się jakość oferowanych usług
[44]. Na efekt końcowy usługi wpływa również szereg czynności związanych z obsługą
klienta (obsługa klienta jest tą częścią usługi, która jest dla niego widoczna, bezpośrednio
doświadczana i dotyczy interakcji z personelem lub urządzeniami obsługi zautomatyzowanej). Procesowe podejście do świadczenia usług pozwala na sprawniejszą ich realizację,
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a przypisanie konkretnych działań poszczególnym pracownikom przyczynia się do sprawnego monitorowania przebiegu procesu.
Proces świadczenia usług obsługi technicznej w zakresie wymiany oleju silnikowego
jest szeregiem powiązanych i wzajemnie się uzupełniających działań, których celem jest
utrzymanie pojazdu samochodowego w stanie technicznym pozwalającym na jego bezpieczną eksploatację. Proces ten w ujęciu uproszczonym przedstawiono na rysunku 2.9.

Rys. 2.9. Proces świadczenia usług obsługi technicznej w zakresie wymiany oleju silnikowego
Źródło: opracowanie własne.

Widoczny na rysunku 2.9 proces składa się z 5 etapów, wśród których można wyróżnić
czynności związane z obsługą klienta (front office) oraz działania zaplecza technicznego
(back office), obejmujące fizyczną realizację czynności technologicznych rzeczywistej obsługi w zakresie wymiany oleju silnikowego.
Etap pierwszy – umówienie wizyty – rozpoczyna cykl czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu w toku jego eksploatacji. W fazie tej następuje pierwszy kontakt
(osobisty, telefoniczny lub mailowy) klienta z jednostką świadczącą usługi. Efektem tego
etapu jest wyznaczenie terminu wizyty oraz sporządzenie wstępnego zlecenia. Zapisany
w systemie informatycznym planowany zakres działań pozwoli na zarezerwowanie stanowiska pracy, czasu konkretnego pracownika oraz zgromadzenie materiałów niezbędnych
do wykonania zlecenia. Zebranie wspomnianych informacji pozwoli na właściwą realizację
kolejnego etapu procesu.
Przyjęcie klienta to drugi podproces realizowany w ramach działań związanych z obsługą techniczną samochodów osobowych. W etapie tym wyróżnia się następujące czynności:
–– powitanie klienta,
–– zidentyfikowanie pojazdu samochodowego,
–– wystawienie zlecenia wykonania usługi,
–– przekazanie zlecenia do komórki wykonującej,
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–– oględziny auta,
–– przyjęcie pojazdu.

W tej fazie, po wykonaniu działań związanych z formalnym przyjęciem samochodu,
następuje jego przekazanie do jednostki świadczącej czynności obsługowe.
Etap trzeci to wykonanie zlecenia. W tym podprocesie, już bez udziału klienta, na
podstawie zgromadzonych wcześniej informacji następuje realizacja konkretnego zlecenia
– fizyczna realizacja procesów technologicznych wymiany oleju silnikowego. O poziomie
jakości zrealizowanej usługi decydują wiedza i umiejętności personelu, wykorzystywane
narzędzia i urządzenia oraz materiały eksploatacyjne. Efekt końcowy realizowanych w etapie wykonanie zlecenia czynności decyduje nie tylko o stopniu zadowolenia klienta (oraz
później o jego lojalności), ale także o bezpieczeństwie i komforcie użytkowania pojazdu
w trakcie jego dalszej eksploatacji.
Kolejny, czwarty etap procesu świadczenia usług obsługi technicznej samochodów osobowych to wydanie samochodu klientowi. Wśród czynności wykonywanych wymienić można:
–– przekazanie auta klientowi,
–– wydanie faktury,
–– wydanie dokumentów związanych z realizacją zlecenia,
–– wpisanie informacji o zakresie wykonanych czynności do systemu informatycznego.
W tym podprocesie następuje ponowny kontakt z klientem, czyli powrót do jego obsługi.
Ostatni etap, kontakt po naprawie, ma na celu utrzymanie dobrych relacji z klientami
poprzez uzyskanie informacji zwrotnej o poprawności wykonania usługi oraz stopnia zadowolenia klienta. Jednak czynności te realizowane są przede wszystkim przez ASO oraz
większe sieci warsztatów, rzadziej przez jednostki małe oraz niezależne [23].
Widać więc, że w ujęciu procesowym rozważane usługi zawierają wyraźnie rozgraniczone sfery obsługi klienta i fizycznej realizacji procesów technologicznych. Na proces świadczenia usług obsługi technicznej i naprawy samochodów osobowych składa się
szereg czynności o charakterze marketingowym (kontakt z klientem) oraz technicznym
(czynności związane z utrzymaniem pojazdu w należytym stanie technicznym). Poprawne
i kompetentne ich wykonanie wpłynie na poziom jakości, a w rezultacie na satysfakcję
oraz lojalność klienta.

2.4. Rynek olejów smarowych w Polsce
Rynek olejów smarowych w Polsce osiągnął w 2018 r. wielkość 234 624 t, co oznacza
wzrost o 3,33% w stosunku do roku 2017. Wielkość rynku olejów smarowych w latach
2005–2018 przedstawiono na rysunku 2.10.
Z rysunku 2.10 odczytać można, że na przestrzeni analizowanych 13 lat średnia
wielkość rynku wyniosła 224 264 t. Największe wahania roczne wystąpiły w roku 2007
(+9.48%) oraz w 2009 r. (-10,44%). Na rysunku 2.11 zaprezentowano porównanie struktury rynku olejów smarowych w latach 2007 i 2018.
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Rys. 2.10. Całkowity rynek olejów smarowych [t] w Polsce w latach 2005–2018
Źródło: [33].

Rys. 2.11. Struktura polskiego rynku olejów smarowych w latach 2007 i 2018
Źródło: [33].

Analiza danych widocznych na rysunku 2.11 pozwala stwierdzić, że sprzedaż olejów
dla segmentu motoryzacyjnego w 2018 r. wzrosła w porównaniu do roku bazowego 2007.
W 2018 r. oleje dla motoryzacji stanowiły 59% udziału w całkowitej sprzedaży.
W roku 2018 sprzedano w Polsce ponad 108 604 t olejów silnikowych wszystkich
typów. Rok wcześniej było to około 109 057 t, zatem poziom ten praktycznie pozostał
niezmienny. Średnioroczna sprzedaż w analizowanym segmencie z ostatnich 12 lat wyniosła 101 369 t [33].
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Na rysunku 2.12 przedstawiono procentowy udział olejów silnikowych dla motoryzacji
w całkowitym rynku olejów.

Rys. 2.12. Udział olejów silnikowych dla motoryzacji w całkowitym rynku olejów
Źródło: [33].

Z rysunku 2.12 można odczytać, że oleje silnikowe dla motoryzacji stanowią około
46,5% wszystkich sprzedawanych w Polsce olejów smarowych. W ramach segmentu motoryzacyjnego jest to około 80% [15]. Podkreślić warto fakt wzrostu olejów syntetycznych
dla pojazdów osobowych w skali całego rynku z 5,5% w 2007 r. do 18,34 % w 2018 r.
W strukturze sprzedaży olejów silnikowych, w której na przestrzeni ostatnich 12 lat zachodzą zasadnicze zmiany związane z unowocześnianiem floty samochodowej, w dalszym
ciągu rośnie udział olejów syntetycznych i semi-syntetycznych, a zatem olejów o niższych
i średnich lepkościach [33].
Na rysunku 2.13 zaprezentowano zmiany struktury segmentu olejów silnikowych dla
motoryzacji na tle wyników sprzedaży.
Analiza informacji zaprezentowanych na rysunku 2.13 pozwala stwierdzić, że segment
olejów silnikowych dla pojazdów osobowych zanotował w 2018 r. symboliczny spadek
o 0,95%. Należy zwrócić uwagę, że z jednej strony w ostatnich latach obserwowany był
silny wzrost produkcji w branży motoryzacyjnej, zarazem jednak długoterminowo rynki
olejów silnikowych wykazują w Europie organiczną tendencję do kurczenia się w ujęciu
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tonażowym. Wynika to z zastępowania starszej generacji produktów nowymi, które nie
wymagają tak częstej wymiany [33].

Rys. 2.13. Zmiany struktury segmentu olejów silnikowych dla motoryzacji na tle wyników sprzedaży
(lewy wykres [t], prawy wykres [%], ujęcie roczne [t, %])
Źródło: [33].

Na polskim rynku dostępnych jest kilkanaście marek wiodących producentów olejów
smarowych dla motoryzacji. Oferowane produkty różnią się ceną, jakością oraz parametrami technicznymi. Na rysunku 2.14 zamieszczono klasyfikację 20 marek olejów silnikowych
najlepiej ocenionych przez uczestników programu wybór kierowców.
Z rysunku 2.14 odczytać można, że w 2018 r. w rankingu po raz pierwszy pojawiły
się marki Aral, Respol, Mazda oraz Pennasol. Najlepiej oceniono marki: Motul, Valvoline
oraz Liqui Moly, najniżej zaś Pennasol. Ubiegłoroczną pozycję utrzymały produkty Motul,
Valvoline, Mobil oraz Shell. Najwyższy awans (o 6 pozycji) odnotowano dla marki BP zaś
największy spadek (o 5 pozycji) zaobserwować można w przypadku olejów marki Ford.
Według informacji zamieszczonych na portalu webranking.pl [46] w kategorii oleje silnikowe największą popularnością cieszą się produkty firmy Motul (udział 35,1%), Castrol
(24,6%) oraz Elf (19,3%). Pełny ranking producentów olejów smarowych zaprezentowano
na rysunku 2.15.
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Rys. 2.14. Klasyfikacja marek olejów silnikowych najlepiej ocenionych przez uczestników programu
Wybór Kierowców w 2018 r.
Źródło: [49].
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Rys. 2.15. Ranking popularności producentów olejów silnikowych
Źródło: [46].

Dla właściwej eksploatacji każdy pojazd powinien mieć zapewnione płyny eksploatacyjne dostosowane do swoich potrzeb. Dostępny na portalu internetowym Najlepsze Rankingi ranking olejów smarowych wskazuje 5 różnych produktów, które zaspokajają różne
potrzeby użytkowników samochodów. Wśród ocenianych preparatów wymieniono [26]:
–– Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LL 5L,
–– Valvoline Maxlife 10W40 5L,
–– Total Quartz 9000 ENERGY 5W40 5L,
–– Mobil 1 Peak Life 5W50 4L,
–– Motul 6100 SYNERGIE+ PLUS 10W40 5L.
Auto Świat, który jest wyłącznym dostawcą treści motoryzacyjnych dla portalu
Onet.pl, jako oleje smarowe warte uwagi wskazuje [3]:
–– Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 5L,
–– Motul X-clean C3 5W30 5L,
–– Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30 5L,
–– Motul Specific 913D 5W30 5L,
–– Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 C3 5L.
Inna klasyfikacja, zamieszczona na stronie internetowej oleje-silnikowe.com.pl, wskazuje 5 najpopularniejszych olejów [29]:
–– Mobil S2000 10W40,
–– Valvoline Synpower 5W40,
–– Lotos 10W40,
–– Liqui Moly 5W40 4100 Top-Tec,
–– Shell Helix Ultra 5W40,
–– Valvoline Max Life 10W40.
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Ten ranking stworzony został w oparciu o trzy najpopularniejsze typy olejów (mineralne, syntetyczne, półsyntetyczne) z uwzględnieniem poszczególnych klas lepkości.

2.5. Systemy klasyfikacji olejów smarowych
Aby umożliwić porównanie pomiędzy sobą różnych olejów smarowych, zostały opracowane systemy ich klasyfikacji. Wraz z pojawianiem się na rynku nowych rozwiązań
konstrukcyjnych silników oraz nowych technologii ich produkcji systematyki te ulegają
ciągłym modyfikacjom. Wyróżnia się następujące podziały [47]:
–– lepkościowe (SAE),
–– jakościowe (ACEA, API, ILSAC, OEM).
Klasyfikacja SAE (Society of Automotive Engineers – Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji) dzieli oleje na podstawie parametrów użytkowych. Zgodnie z systematyką wyróżnia się 14 klas lepkości [38]:
–– 6 klas zimowych oznaczonych liczbą i literą W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W),
–– 8 klas letnich (8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60).
W tabeli 2.2 zamieszczono czynniki według których ustalane są zimowe i letnie klasy
lepkości.
Tab. 2.2. Czynniki określające klasy lepkości SAE

Czynnik

Klasy zimowe

Klasy letnie

Maksymalna lepkość, jaką olej może osiągnąć
w danej ujemnej temperaturze

Minimalna lepkość w temperaturze 100°C

Graniczna temperatura pompowalności

Minimalna lepkość w temperaturze 150°C
i obciążeniu równym 106 1/s (HTHS)

Minimalna lepkość w temperaturze 100°C

Maksymalna lepkość w temperaturze 100°C

Źródło: opracowanie własne na podstawie [38].

Normy jakościowe dla olejów silnikowych zostały opracowane między innymi przez
ACEA (Association des Constructores Europeens d’Automobiles – Europejskie Zrzeszenie
Producentów Pojazdów Samochodowych). Zgodnie z tą systematyką oleje oznaczone są
dwoma znakami, literą oraz cyfrą. Litera oznacza rodzaj silnika, cyfra konkretną grupę
silników, w której produkt może być stosowany. W tabeli 2.3 zaprezentowano kategorie
według których segregowane są oleje zgodnie z klasyfikacją ACEA.
Na szczególną uwagę zasługują oleje obecne w grupie C, które dedykowane są dla
aut wyposażonych w filtry cząstek stałych. Oleje Low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus,
Sulfur) to produkty, które charakteryzuje niska zawartość popiołu siarczanowego, fosforu
oraz siarki. Oleje te nazywane są niskopopiołowymi (spalają się bez osadu). Zapewniają
większą czystość spalin oraz dłuższą żywotność katalizatorów.
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Tab. 2.3. Podział olejów silnikowych zgodnie z klasyfikacją ACEA
Klasa

Rodzaj silnika

A

Benzynowy

B

Wysokoprężny (pojazd osobowy i lekki dostawczy do 3,5 t)

C

Benzynowy/wysokoprężny z filtrem DPF

E

Wysokoprężny (pojazd ciężarowy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [28].

Zaletą systematyki ACEA są rozbudowane i restryktywne kryteria przydziału olejów do
poszczególnych grup (ściślejsze i dokładniejsze niż w klasyfikacjach API i ILSAC), a wadą
bardzo skomplikowane reguły kompatybilności.
Inna klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych została opracowana przez API (American Petroleum Institute – Amerykański Instytut Nafty). W systematyce tej dokonano
podziału według rodzaju silnika. Oleje dla silników benzynowych oznaczane są literą S,
a produkty dla jednostek wysokoprężnych literą C. Po literze, która wskazuje przynależność do rodzaju danego silnika, umieszczona jest druga, która oznacza normę właściwą
dla tego płynu eksploatacyjnego (im dalsza litera alfabetu, norma oleju jest wyższa, a klasa
lepsza). Na rysunku 2.15 przedstawiono międzynarodowe wymagania dotyczące jakości
oleju opracowane przez API.

Rys. 2.16. Wymagania w zakresie jakości oleju według API
Źródło: [14].

Pomiędzy standardami API istnieje ograniczona kompatybilność. Zastosowanie oleju
o normie niższej niż ta, do jakiej została zaprojektowana jednostka napędowa (np. oleju
SM lub SL) w silniku zaprojektowanym do SN, może prowadzić do jego przedwczesnego
zużycia, a nawet uszkodzenia. Natomiast można stosować olej o normie wyższej do silników zaprojektowanych do najbliższych niższych norm (np. SN w silniku do SM i SL).

2. Oleje silnikowe w praktyce eksploatacji samochodów osobowych

91

W przypadku jednak stosowania np. oleju SN w silniku zaprojektowanym do SA też może
dojść do uszkodzenia silnika – dlatego też nadal produkowane są oleje spełniające starsze
normy do użytku w starszych silnikach.
Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych według ILSAC (International Lubricant
Standardization and Approval Committe – Międzynarodowy Komitet Standardów i Aprobat Środków Smarnych) wywodzi się z systematyki API. Normy dla olejów silnikowych
oznaczane są literami GF oraz cyframi oznaczającymi kolejną normę. Obecnie obowiązuje
standard GF-5. Produkty spełniające tą normę muszą spełniać wymogi zapisu API SN
oraz dodatkowe wymogi GF-5. Kompatybilność pomiędzy standardami ILSAC jest taka
jak pomiędzy normami API [47].
Przy doborze środka smarnego dla danej jednostki napędowej można kierować się
także klasyfikacją jakościową producentów silników Original Equipment Manufacturer –
OEM (dosłowne tłumaczenie: producent oryginalnego wyposażenia). Producenci stworzyli system własnych specyfikacji jakościowych w których określili zastosowanie i warunki
eksploatacji olejów smarowych w produkowanych, maszynach rolniczych czy sprzęcie
budowlanym. Standardy OEM powstają poprzez rozszerzenie wymogów specyfikacji API
i ACEA o dodatkowe testy jakościowe opracowane przez producenta konkretnej marki [8].
Przykładowe oznaczenia olejów do silników pojazdów osobowych i lekkich dostawczych
są, jak następuje [8]:
–– Mercedes-Benz (MB 229.3 – silniki benzynowe BR100, BR200, silniki wysokoprężne
BR600, wymiana między 15–25 tys. km),
–– Volkswagen (VW 504.00 – oleje Low SAPS do silników z nowoczesnymi katalizatorami
trójfazowymi (TWC), wydłużone okresy między wymianami do 30–50 tys. km),
–– Opel (dexos1 – wyparła normę GM-LL-025-A; wydłużone przebiegi silników benzynowych samochodów Opel i Saab, SAE 0/5W-30/40. okresy wymiany co 30 tys. km),
–– BMW (LongLife 01 – silniki benzynowe i wysokoprężne od 2001 r., odpowiednik
ACEA A3/B3 SAE 0/5W-30/40, okresy wymiany do 20 tys. km).
Deklarowane w dokumentacji pojazdów osiągi silnika oraz poziom zużycia paliwa
mogą być uzyskane tylko wtedy, gdy w silniku samochodu jest obecny olej o odpowiedniej
specyfikacji jakościowej wyrażanej odpowiednim numerem aprobaty (zapisanej w instrukcji obsługi pojazdu).
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50. Żółtowski B. (1996), Podstawy diagnostyki maszyn, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.

3. Metodyka badania empirycznego i struktura próby
3.1. Prezentacja metodyki badania
Celem empirycznej części pracy była identyfikacja kryteriów determinujących wybór
przez konsumentów olejów silnikowych do samochodów osobowych. Dla osiągnięcia tego
celu opracowano składającą się z 11 etapów autorską procedurę przygotowania i przeprowadzenia badania empirycznego oraz analizy uzyskanych wyników. Przedstawiono
ją w tabeli 3.1.
Tab. 3.1. Procedura badawcza
L.p.

Zadanie

Metody, techniki, narzędzia

1

Konceptualizacja obszaru badań: identyfikacja problemu badawczego i luki
badawczej, określenie problemów badawczych, celów i hipotez.

Krytyczna analiza literatury, obserwacja rzeczywistości
gospodarczej, opis.

2

Dobór zmiennych i opracowanie narzędzia badawczego.

Krytyczna analiza literatury.

3

Dobór próby.

Wzór na liczebność próby, poziom ufności α = 0,95,
błąd β = 0,05, liczebność n = 384; metoda kuli śnieżnej.

4

Przeprowadzenie badania
empirycznego.

Ankieta tradycyjna (kwestionariusz drukowany).

5

Analiza struktury próby.

Wykresy słupkowe, opis.

6

Pomiar i ocena wag kryteriów wyboru.

Miary tendencji centralnej i dyspersji, wykresy słupkowe, opis.

7

Analiza zróżnicowania wag kryteriów wyboru względem zmiennych
metryczkowych.

Tabele i wykresy przestawne, testowanie hipotez: testy
ANOVA Kruskala-Wallisa i U Manna-Whitney’a,
α = 95%, opis.

8

Pomiar i ocena poziomu lojalności
klientów.

Wskaźnik NPS, miary tendencji centralnej i dyspersji,
wykresy słupkowe, opis.

9

Identyfikacja zależności waga kryteriów-lojalność klientów w postaci
modeli regresji.

Wykresy rozrzutu, regresja liniowa, wieloraka.
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Zadanie

Metody, techniki, narzędzia

10

Drzewa klasyfikacyjne, algorytm C&RT (dla określenia
Segmentacja klientów z wykorzystaniem ważności predyktorów.
Analiza skupień: (1) aglomeracja (algorytm Warda do
analizy skupień.
określenia liczby skupień), (2) metoda k-średnich.

11

Wyciągnięcie wniosków.

Synteza.

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym etapem procedury badania empirycznego był przegląd literatury. Przeprowadzono ją najpierw w zakresie problematyki kryteriów jakościowych wyrobów, pogłębiając analizę w zakresie olejów silnikowych. Dalej zagadnienie kontynuowano w kwestii
relacji ważność kryteriów wyboru–lojalność klientów.
Następnie skonstruowano kwestionariusz ankiety składający się z 3 sekcji, obejmujących łącznie 21 zmiennych. Pierwsza sekcja to pytania metryczkowe charakteryzujące
klienta oraz sposób eksploatacji pojazdu. Zawiera ona 9 pozycji (zmiennych potencjalnie
różnicujących).
W sekcji drugiej zamieszczono ocenę ważności (wag) kryteriów wyboru olejów, dokonaną na skalach siedmiopunktowych. Kryteria te zidentyfikowano na bazie analizy literatury [38, 6, 37, 24, 15, 13, 20, 3, 26, 16, 7, 25, 17, 14, 27, 2, 21, 30, 36]. Na tej podstawie
zidentyfikowano 11 kryteriów. Każde z nich jest reprezentowane przez jedną zmienną.
Wykaz tych zmiennych wraz ze źródłami zamieszczono w tabeli 3.2.
Wreszcie sekcja trzecia obejmuje pomiar lojalności klientów względem marki oleju
silnikowego, mierzonej wskaźnikiem Net Promoter Score (NPS) [28].
Zestawienie wszystkich wykorzystanych w badaniu zmiennych, wraz z użytymi skalami
pomiarowymi, zamieszczono w tabeli 3.3.

Cena
Dostępność
Ekologiczność
Estetyka opakowania
Ochrona silnika przed przegrzaniem
Pojemność opakowania
Rekomendacja producenta pojazdu
Reputacja marki
Wydłużony okres wymiany (ekonomiczność eksploatacji)
Zgodność z normami
Zmniejszenie zużycia paliwa (ekonomiczność eksploatacji)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Źródło: opracowanie własne.

10
11

Zmienna

Lp.

X

Żuchowski 1999

Walczowska 1996

X

X

X

X

X
X

X

X

Nowoczesny Warsztat 2015

X
X

X

X
X
X

[6]

Dobrowolski 2015

[38]

Kindlerski 1988
X

X

Jazdon, Guzek 1994
X

Łunarski 2007
X

X

X
X

Borucki, Urbaniak 1996
X

X

X

Prussak 2006
X

X

X

X

Kolman 1994
X

X

X

X

Garvin 1987
X

Olejnik, Wieczorek 1982
X

X

X

X

Levitt 1969
X

X

X

X

Karpiel, Szkypek 2000
X

X

X

X

Rawdanowicz 1997
X

X

X

Bangs 1999
X

X

X
X

X

X

Mazurek-Łopacińska 2003

[21] [30] [36]

X

X

Skrzypek 2002

Numer opracowania w bibliografii
[37] [24] [15] [13] [20] [3] [26] [16] [7] [25] [17] [14] [27] [2]
Autor(zy) i rok publikacji

X

X

X

X

X

Urbaniak 2004

Tab. 3.2. Postulowane w literaturze jakościowe kryteria wyboru produktów i ich adaptacja do olejów silnikowych

3. Metodyka badania empirycznego i struktura próby

97

98

Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych

Tab. 3.3. Zmienne obserwowalne i skale pomiarowe wykorzystane w badaniu
Rodzaj zmiennej
Zmienne metryczkowe –
charakterystyka
użytkownika

Zmienne metryczkowe –
charakterystyka pojazdu
i sposobu jego eksploatacji

Opis zmiennej

Rodzaj skali pomiarowej

Płeć

M1

Nominalna (dychotomiczna)

Wiek

M2

Porządkowa (przeskalowanie z ilorazowej dyskretnej)

Wykształcenie

M3

Nominalna (o logice porządkowej)

Grupa kierowców

M4

Nominalna

Status w momencie
zakupu

M5

Nominalna (dychotomiczna)

Segment pojazdu

M6

Nominalna

Wiek

M7

Porządkowa (przeskalowanie z ilorazowej dyskretnej)

Średni roczny przebieg

M8

Ilorazowa dyskretna

Miejsce serwisowania
samochodu

M9

Nominalna

Zmienne obserwowalne
stanowiące kryteria wyboru 11 zmiennych
oleju silnikowego
Lojalność klienta

Oznaczenie

Prawdopodobieństwo
polecenia wybieranego
oleju znajomemu

W1…W11
L

Siedmiopunktowe skale ilorazowe
Ilorazowa dyskretna

Źródło: opracowanie własne.

Mierzono lojalność motywacyjną klientów, zgodnie z podejściem współcześnie dominującym [23, 18]. Wypada dodać, że taki sposób pomiaru jest jedną z możliwych propozycji.
W doborze próby badawczej wykorzystano metodę kuli śnieżnej (snowball sampling)
[9]. Polega ona na wyborze i przebadaniu dobranej w sposób quasi-przypadkowy grupy
respondentów, przy czym kolejni uczestnicy badania są wybierani na podstawie informacji
polecających dostarczanych przez początkowych uczestników badania [29]. Metody tej
używa się, kiedy trudno jest zlokalizować uczestników do badania lub środki finansowe
przeznaczone na jego realizację są niewielkie. Jej głównymi zaletami są prostota i niski
koszt realizacji badania, a także to, że badani posiadają cechy istotne z punktu widzenia
celu badania. Natomiast oczywistą wadą tej metody jest fakt, że badacz ma nad nią małą
kontrolę i reprezentatywność próby może być kwestionowana. Możliwość obciążenia próby wynika z tego, że uczestnicy mają tendencję do rekrutowania osób pochodzących z tych
samych środowisk, a w związku z tym osoby biorące udział w badaniu mogą mieć zbliżone
do siebie wartości cech, których rozkład może nie odpowiadać rozkładowi w populacji [1].
Aby zniwelować tę słabość wybranej metody, w badaniu empirycznym starano się dotrzeć
do zróżnicowanych środowisk. Biorąc pod uwagę uzyskane rozkłady zmiennych, prezentowane w kolejnym podpunkcie, można przyjąć, że udało się zrealizować to zamierzenie.
Badaniem objęto 384 użytkowników samochodów osobowych. Liczebność próby wyznaczono ze wzoru dla poziomu ufności α = 0,95 i błędu β = 0,05. Wykorzystano kwestionariusz drukowany. Badanie przeprowadzono w okresie od 1 do 15 września 2019 r.
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Dalej zamieszczono krótką charakterystykę metod statystycznych wykorzystanych do
analizy danych.
W celu weryfikacji normalności rozkładów zmiennych obserwowalnych wykorzystano
nieparametryczny test Kołmogorowa-Smirnowa (K-S). Test ten bazuje na statystyce D
określającej maksymalną różnicę pomiędzy dystrybuantą empiryczną a dystrybuantą hipotetyczną rozkładu.
Z kolei do weryfikacji hipotez statystycznych mówiących o zróżnicowaniu ocen poszczególnych wymiarów jakości między grupami wydzielonymi ze względu na kody
zmiennych metryczkowych wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa [34].
Jest on odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA). Metody ANOVA,
choć dostarcza ona wielu pożytecznych informacji, nie dało się zastosować, ponieważ: (a)
próba jest stosunkowo mała, (b) wszystkie uzyskane rozkłady wartości zmiennych charakteryzują się wyraźną skośnością lewostronną (większość wyników jest powyżej średniej),
a więc odbiegają od rozkładu normalnego i (c) nie występuje równość wariancji między grupami. Zastosowanie testu Kruskala-Wallisa wymaga natomiast, aby: (a) zmienne
były mierzone przynajmniej na skali porządkowej oraz (b) badane grupy były niezależne,
to znaczy obiekt przypisany do jednej grupy nie powinien znajdować się równocześnie
w innej. W przypadku prezentowanego badania te założenia były spełnione. W teście
Kruskala-Wallisa hipoteza zerowa zakłada, że próby pochodzą z populacji o tym samym
rozkładzie, podczas gdy hipoteza alternatywna stanowi, że pochodzą z różnych rozkładów.
Można to zapisać następująco:
H0: rozkład zmiennej jest taki sam dla wszystkich kodów czynnika grupującego, wobec
hipotezy alternatywnej:
H1: rozkłady zmiennej dla przynajmniej dwóch kodów czynnika grupującego różnią się.
Konsekwencją przyjęcia hipotezy H0 jest stwierdzenie, że poziomy badanego czynnika
(grupy) nie mają istotnego wpływu na obserwowane wyniki. Analogicznie następstwem
odrzucenia hipotezy H0 jest stwierdzenie, że poziomy badanego czynnika mają istotny
wpływ na obserwowane wyniki. Mówi się wówczas, że dany czynnik różnicuje wyniki
[31]. Przyjęto poziom istotności α = 0,05. Korzystając z wyników analizy opracowanych
z użyciem oprogramowania statystycznego, interpretowano obserwowany poziomu istotności p. Jego wartość reprezentuje malejący wskaźnik rzetelności uzyskanego wyniku [32].
Wartość ta pozwala ocenić prawdopodobieństwo otrzymania danego (lub jeszcze bardziej
skrajnego) wyniku przy założeniu prawdziwości hipotezy H0. Trzeba zauważyć, że test
Kruskala-Wallisa jest właściwy w przypadku, gdy występują przynajmniej 3 kody zmiennej
grupującej. W przypadku gdy występują tu tylko 2 kody zmiennej grupującej zastosowano
test U Manna-Whitney’a. Tutaj hipoteza zerowa zakłada równość średnich dla obu grup
wobec hipotezy alternatywnej mówiącej, że średnie te różnią się.
Zbadano także korelacje między zmiennymi. Korelacja, czyli współzależność cech,
określa wzajemne powiązania pomiędzy wybranymi zmiennymi. Charakteryzując korelację
dwóch cech podaje dwie wartości: kierunek oraz siłę. Tutaj wykorzystano popularny współczynnik korelacji liniowej r Pearsona. Służy do sprawdzenia, czy dwie zmienne ilościowe
są powiązane ze sobą związkiem liniowym. Podobnie jak inne współczynniki korelacji
również wartość współczynnika r Pearsona przyjmuje wartości z przedziału <-1; 1> [34].
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Następnie opracowano modele regresji liniowej (jednoczynnikowej i wielorakiej) zależności lojalności klientów od wag kryteriów wyboru. Regresja należy do podstawowych,
względnie prostych metod analizy statystycznej, służących do identyfikacji związków między zmiennymi. Choć jest często omawiana łącznie z korelacją, jako dział statystyki zajmujący się badaniem związków i zależności między rozkładami dwu lub więcej badanych
cech [11], to informuje ona nie tylko o sile związku (jak korelacja), ale też jego kierunku
i „kształcie” [34]. Poza tym regresja służy do identyfikowania zależności przyczynowo-skutkowych, podczas gdy korelacja wyłącznie do identyfikowania współzależności zmiennych.
Regresja jest metodą estymowania wartości oczekiwanej zmiennej przy zależnej przy znanych wartościach innej zmiennej (wówczas jest nazywana regresją jednoczynnikową) albo
zmiennych (i wówczas jest nazywana regresją wieloraką, wieloczynnikową lub wielozmiennową). Szukana zmienna jest nazywana zmienną objaśnianą lub zależną. Regresja liniowa
jest tak nazywana, gdyż zakładanym modelem zależności między zmiennymi zależnymi
a niezależnymi jest funkcja liniowa. Wówczas graficzną reprezentacją związku jest linia
prosta. Natomiast w analizie regresji nieliniowej graficzną reprezentacją związku są krzywe
wyższych rzędów [11]. Omawiana analiza ma na celu wyliczenie takich współczynników
regresji (współczynników w modelu liniowym), aby model jak najlepiej przewidywał wartość zmiennej zależnej i aby błąd oszacowania był jak najmniejszy. Tak więc analiza regresji
„dopasowuje’ funkcję liniową do badanych zmiennych tak, aby jak model był jak najlepszy,
czyli obarczony jak najmniejszym błędem losowym. Najpopularniejszą metodą wyznaczania estymatorów modelu regresji jest metoda najmniejszych kwadratów (MNK) [34].
Metodą wykorzystaną do segmentacji klientów była analiza skupień. Metodę tę wprowadził R. Tryon [35], a następnie rozwinął R. Cattell [5]. Jej innymi określeniami są segmentacja lub klastrowanie danych. W ciągu ostatnich lat wykorzystanie metod analizy
skupień radykalnie się zwiększyło [10, 33]. Obejmuje ona kilka różnych algorytmów i metod, służących grupowaniu podobnych obiektów w podobne kategorie [32, 12]. Należy
do grupy metod eksploracyjnych nieukierunkowanych, co oznacza, że wszystkie związki
i prawidłowości są wykrywane na podstawie zmiennych wejściowych. Należy dodać, że
nie jest ona typowym testem statystycznym, a raczej kolekcją różnych algorytmów, które
pozwalają pogrupować obiekty w skupienia na podstawie dobrze określonych reguł podobieństwa. Charakterystyczne jest, że w przeciwieństwie do wielu procedur statystycznych,
metoda analizy skupień jest często używana w eksploracyjnej fazie badań, kiedy to badacz
nie przyjmuje żadnych hipotez a priori. Metoda ta „ze swej natury” ujawnia strukturę
badanego zbioru obiektów.
Metody analizy skupień mogą być wykorzystywane do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów. Zawsze kiedy występuje potrzeba sklasyfikowania dużej ilości zgromadzonej w trakcie badań informacji do rozsądnie zredukowanego zbioru cechują się one
wielką użytecznością. Technicznie popularnymi metodami wykorzystywanymi w analizie
skupień są [32]:
1. Metoda aglomeracji (hierarchiczne drzewo),
2. Metoda grupowania obiektów i cech,
3. Metoda k-średnich,
4. Metoda EM (expectation maximization).
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Można wyróżnić dwa typy algorytmów tworzenia skupień: hierarchiczne i niehierarchiczne. Metody hierarchiczne prowadzą do uzyskania struktury drzewiastej elementów
analizowanego zbioru. Graficznie, w wersji horyzontalnej, jest to tak zwany hierarchiczny
diagram drzewkowy, natomiast w wersji wertykalnej – diagram sopelkowy. Tak więc efekty
przeprowadzonej analizy są prezentowane jako drzewo, które pokazuje kolejne kroki działania algorytmu [22]. W ten sposób można uzyskać ostateczną segmentację, która oznacza
uporządkowaną kombinację dekompozycji zbioru obiektów na segmenty. Wykorzystuje
się tu różne algorytmy. Co ważne, nie wymagają one przyjmowania wcześniejszych założeń
co do liczby uzyskanych skupień – wykres może zostać odcięty na odpowiedniej z punktu
widzenia badacza wysokości, aby uzyskać możliwość sensownej interpretacji wyników.
Najpopularniejszą metodą spośród hierarchicznych jest metoda aglomeracji. Do wad tej
grupy metod należy fakt, że dla dużych zbiorów danych w przypadku algorytmów hierarchicznych wymagana jest znaczna moc obliczeniowa. Z kolei metody niehierarchiczne są
obliczeniowo szybkie, jednak wymagają zadeklarowania z góry zakładanej liczby skupień,
co znacząco wpływa na uzyskaną w wyniku segmentację. Tutaj popularna jest metoda
k-średnich [32, 33]. W opracowaniu wyników badania najpierw do identyfikacji liczby
skupień wykorzystano metodę aglomeracji (algorytm Warda), a następnie do analizy
struktury wykrytych skupień metodę k-średnich.
Dodatkowo jako metodę identyfikacji predyktorów do segmentacji klientów, wykorzystano drzewa klasyfikacyjne. Należą one do grupy wielowymiarowych technik eksploracyjnych (hierarchicznych). Wykorzystuje się je do wyznaczania przynależności przypadków lub
obiektów do klas jakościowej zmiennej zależnej na podstawie pomiarów jednej lub więcej
zmiennych objaśniających (predyktorów). Celem budowy modelu jest uzyskanie podzbiorów maksymalnie jednorodnych z punktu widzenia wartości zmiennej zależnej [19, 8].
Drzewa klasyfikacyjne dają się prosto przedstawiać graficznie, co sprawia, że są łatwiejsze w interpretacji niż wyniki czysto liczbowe [32]. Umożliwiają one zarówno budowę
modeli służących do rozwiązywania problemów regresyjnych (gdzie zmienną zależną jest
cecha ilościową), jak i klasyfikacyjnych (jakościowa zmienna zależna). Obecnie znajdują
coraz większe uznanie wśród badaczy i są jedną z najpopularniejszych metod zgłębiania danych [19, 12]. Jedną z głównych zalet omawianej metody jest łatwość zrozumienia
i interpretacji wyników. Do pozostałych należą prostota algorytmu, szybkość działania,
odporność na nietypowe wartości predyktorów, odporność na nawet dużą liczbę predyktorów niewpływających na badaną zmienną oraz możliwość wychwycenia zależności
nieliniowych i interakcji. Najbardziej popularnym, a jednocześnie najbardziej zaawansowanym, algorytmem drzewkowym jest CART (inaczej C&RT) [12, 19]. Klasyczny algorytm CART został rozpropagowany przez L. Breimana i współautorów [4]. Ten właśnie
algorytm wykorzystano w opracowaniu wyników badania w zakresie doboru predyktorów
do segmentacji konsumentów.
Niniejszy przegląd wyczerpuje zakres zastosowanych metod statystycznych. Natomiast
harmonogram trwających 7 miesięcy badań, podzielony na 4 ogólne etapy, zamieszczono
na wykresie Gantta na rysunku 3.1.
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Rys. 3.1. Harmonogram badań
Źródło: opracowanie własne.

Zebrane dane opracowano statystycznie z wykorzystaniem oprogramowania Excel
2003 firmy Microsoft oraz Statistica 7.8 firmy StatSoft.

3.2. Analiza struktury próby
Strukturę próby – użytkowników samochodów osobowych objętych badaniem, zamieszczono w tabeli 3.4.
Na podstawie analizy tabeli 3.4 stwierdzono, że większość ankietowanych stanowią
mężczyźni (69%) – względem 31% kobiet.
Połowę respondentów stanowią osoby młode, w wieku do 30 lat. Z kolei 1/3 badanych
należy do przedziału osób w średnim wieku (31–50 lat), a 17% ankietowanych to osoby
w wieku powyżej 50 lat.
Tylko 4% respondentów posiada wykształcenie podstawowe. Najwięcej w próbie jest
osób z wykształceniem średnim (64%), a wykształceniem wyższym odznacza się blisko
1/3 ankietowanych osób (32%).
Jeśli chodzi o samoocenę kwalifikującą do jednej z 6 charakterystycznych grup kierowców, wyraźnie najwięcej respondentów ocenia siebie jako „praktycznych” (34%). Następnie
odsetki po 18% stanowią kierowcy „sportowcy” i „oszczędni”. Podobne frakcje charakteryzują grupę „ekologicznych” (13%) i „zapobiegliwych” (12%). Natomiast wyraźnie najmniej
respondentów, bo tylko 5%, kwalifikuje siebie jako kierowców „najlepszych w klasie”.
Spośród badanych kierowców 21% posiada samochód kupiony jako nowy, podczas
gdy 79% kupiony jako używany.
Jeśli chodzi o segmenty rynku aut, największe odsetki (po 24%) respondentów użytkują pojazdy należące do segmentów A i B (auta miejskie i małe) oraz C (kompaktowe).
Łącznie pojazdy należące do tych 3 segmentów użytkuje więc prawie połowa badanych.
Następnie 17% ankietowanych jeździ samochodami należącymi do segmentu E (limuzyny
premium), a tylko nieco mniej, bo 15%, autami segmentu D (klasa średnia). Pojazdy typu
SUV użytkuje 6% badanych, a vany 5%. Ponadto 8% kierowców wskazało, że użytkuje
pojazd typu innego niż wymienione w kafeterii odpowiedzi.
Dalej okazuje się, że bardzo duża frakcja respondentów (41%) użytkuje pojazdy z grupy
najnowszych, to jest nie starsze niż 5 lat. Spośród ankietowanych 28% jeździ samochodami
z przedziału wiekowego 6–10 lat, a 16% 11–15 lat. Najmniejsza frakcja badanych posiada
pojazdy w grupy najstarszych, czyli starsze niż 15 lat.
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Tab. 3.4. Struktura próby
Rodzaj zmiennej

Opis zmiennej
Płeć

Wiek

Zmienne metryczkowe –
charakterystyka
użytkownika 2

Wykształcenie

Grupa kierowców

Status w momencie
zakupu

Segment rynkowy

Zmienne metryczkowe –
charakterystyka pojazdu
i sposobu jego eksploatacji

Źródło: opracowanie własne.

Wiek

Oznaczenie
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Średni roczny
przebieg

M8

Miejsce serwisowania
samochodu

M9

Wartość

Odsetek

Kobieta

31%

Mężczyzna

69%

Do 30 lat

50%

31–50 lat

33%

Powyżej 50 lat

17%

Podstawowe

4%

Średnie

64%

Wyższe

32%

Najlepsi w klasie

5%

Ekologiczni

13%

Sportowcy

18%

Praktyczni

34%

Zapobiegliwi

12%

Oszczędni

18%

Nowy

21%

Używany

79%

A, B

24%

C

24%

D

15%

E

17%

SUV

6%

Van

5%

Inne

8%

Do 5 lat

41%

6–10 lat

28%

11–15 lat

16%

Powyżej 15 lat

15%

Do 15 tys. km

42%

16–30 tys. km

43%

Powyżej 30 tys. km

15%

ASO

24%

Niezależny warsztat

36%

Obie możliwości

40%
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Średni roczny przebieg pokonywany przez kierowców poddanych badaniu zdecydowanie najczęściej mieści się w dwóch pierwszych przedziałach, a więc do 15 tys. km (42%) oraz
16–30 tys. km (43%). Jedynie 15% ankietowanych pokonuje rocznie powyżej 30 tys. km.
Wreszcie w przypadku zmiennej charakteryzującej miejsce serwisowania samochodu
największa frakcja kierowców (40%) przeprowadza czynności serwisowe i naprawcze zarówno w autoryzowanej stacji obsługi (ASO), jak i w niezależnym warsztacie. Wyłącznie
z usług niezależnego warsztatu korzysta 36% badanych, a mniej niż ¼ (24%) wyłącznie
z usług ASO.
W ten sposób przeanalizowano strukturę próby ze względu na wszystkie zmienne
metryczkowe.
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4. Analiza i dyskusja wyników badania empirycznego
4.1. Analiza obecnego stanu zagadnienia w literaturze
Przeprowadzona kwerenda bibliograficzna ujawniła, że tematyka konsumenckiej oceny
ważności cech branych pod uwagę przy wyborze oleju oraz konsumenckich wymagań
wobec tych produktów nie była zbyt często poruszana w piśmiennictwie. Dalej wymieniono, pogrupowane tematycznie, najbardziej pokrewne względem tu prowadzonej, zakresy
analiz oraz ich źródła. Mają one charakter:
–– poradników doboru olejów przygotowanych przez ich producentów [45],
–– poradników praktycznych przygotowanych przez niezależne branżowe portale informacyjne [47, 29, 48, 26],
–– rankingu marek olejów opracowanego na bazie badania konsumenckiego [51],
–– analizy polskiego rynku olejów silnikowych wraz z badaniem istotności poszczególnych
kryteriów branych przez kierowców przy wyborze oleju. (Najważniejszymi pięcioma
kryteriami okazały się kolejno zaufanie do marki, cena, właściwa ochrona silnika, trwałość oraz porady sprzedawców [3]),
–– konsumenckiego ranking olejów [33].
Jeśli chodzi o opracowania stricte naukowe, to w polskim piśmiennictwie znaleziono:
–– opracowania zawierające analizę kierunków rozwoju olejów silnikowych [14, 2],
–– wieloautorskie opracowanie (monografię) na temat zastosowań nowoczesnych środków
smarowych [20].
Natomiast w czasopiśmiennictwie zagranicznym zidentyfikowano pozycje bliskie poruszanej tematyce, w których analizowano:
–– zachowania, postawy i podejmowanie decyzji przez klientów w zakresie wyboru środków smarowych opracowaną na bazie studium przypadku [52],
–– otrzymane w wyniku przeprowadzenia analizy eksploracyjnej czynniki wpływające na
wybór olejów silnikowych przez konsumentów [1],
–– zachowania i zwyczaje konsumentów w zakresie używania paliw i olejów silnikowych [46],
–– pozycjonowanie marki olejów silnikowych [42],
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–– opracowanie strategii pozycjonowania marki oleju silnikowego na podstawie preferencji
i percepcji klientów [49],
–– czynniki istotne dla pozycjonowania marki oleju silnikowego [43],
–– wpływ działań marketingowych na decyzje zakupowe olejów silnikowych [32],
–– rozpoznawalność marki i impulsywne zachowania zakupowe na rynku środków smarowych [31].

W ten sposób wykazano, że podjęte zagadnienie jest obecne w literaturze, co stanowi
o jego randze. Jednak obecność ta ma charakter ograniczony i w dużej mierze fragmentaryczny albo ogólny. Napotkano opracowania zbieżne tematycznie z niniejszym, ale dotyczyły one rynków zagranicznych, głównie wschodzących (Indie, Nigeria, Bangladesz).
Wobec tego temat uznano za wart naukowego opracowania dla rynku polskiego w ujęciu
monograficznym, to znaczy kompleksowym i metodycznym, jak również w miarę możliwości wyczerpującym.
Oczywiście dokonany przegląd nie obejmuje bogatej literatury z tego zakresu z dziedziny nauk technicznych (na przykład analizy wpływu oleju na parametry pracy silnika
czy analizy zmian właściwości fizykochemicznych olejów w trakcie okresu jego eksploatacji) lub chemii (na przykład zagadnienia opracowania składu chemicznego oleju). Zamierzeniem autorów było przygotowanie monografii multidyscyplinarnej, w której część
teoretyczna została opracowana w większości w ramach nauk technicznych, natomiast
empiryczna – nauk społecznych, konkretnie w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu
i jakości. W przeprowadzonym przeglądzie chodziło tylko o uwzględnienie wyłącznie pozycji pokrewnych tematycznie, biorąc pod uwagę wymagania konsumenckie oraz kryteria
wyboru olejów w ocenie klientów. Nie napotkano opracowań, w których weryfikowano by
hipotezy takie jak w niniejszym materiale (poza hipotezą H1 (na przykład [1]), przy czym
tylko w jednym opracowaniu dla rynku polskiego [3]).

4.2. Statystyki opisowe zmiennych obserwowalnych
Najpierw przeprowadzono analizę statystyk opisowych. W tabeli przedstawiono uzyskane z badania empirycznego rozkłady częstości przyjmowania określonych wartości
przez zmienne obserwowalne, określające wagi kryteriów wyboru olejów silnikowych. Dla
lepszego zobrazowania rozkłady te przedstawiono także na histogramach na rysunku 4.1.
Numery histogramów na rysunku odpowiadają numerom zmiennych z drugiej części
kwestionariusza ankiety.
Analiza rozkładów zmiennych – kryteriów wyboru na rysunku 4.1 prowadzi do
wniosku, że były one zbliżone. Są to rozkłady jednomodalne o dość wyraźnej asymetrii
lewostronnej. Testem Kołmogorowa-Smirnowa zweryfikowano normalność rozkładów.
Dla wszystkich przypadków uzyskano wartości p < 0,01. Zatem należy odrzucić hipotezy
zerowe, stanowiące o tym, że rozkłady zmiennych są normalne, na rzecz hipotez alternatywnych, zgodnie z którymi różnią się one od rozkładu normalnego. Z tego powodu
w późniejszej analizie zróżnicowania zamiast testu ANOVA stosowano testy Kruskala-Wallisa i U Manna-Whitney’a.
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Tab. 4.1. Rozkłady zmiennych obserwowalnych – kryteriów wyboru olejów
Wartość

Zmienna
W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

1

5%

3%

5%

15%

2%

3%

2%

5%

3%

2%

5%

2

5%

3%

8%

10%

4%

5%

4%

7%

4%

3%

2%

3

8%

9%

11%

11%

8%

9%

6%

7%

6%

7%

6%

4

22%

21%

22%

14%

13%

18%

18%

15%

16%

13%

14%

5

34%

35%

27%

20%

19%

26%

30%

31%

26%

19%

17%

6

16%

17%

18%

24%

32%

27%

24%

16%

25%

32%

28%

7

10%

12%

9%

6%

24%

13%

16%

19%

20%

24%

29%

Źródło: opracowanie własne.
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

Rys. 4.1. Rozkłady zmiennych obserwowalnych – kryteriów wyboru olejów
Źródło: opracowanie własne.

Następnie w tabeli 4.2 zamieszczono podstawowe statystyki opisowe zmiennych obserwowalnych, mierzących wagi kryteriów wyboru olejów.
Na podstawie analizy tabeli 4.2 oraz rysunku 4.2 stwierdzono, że średnie wartości wag
kryteriów wyboru olejów mieszczą się w przedziale <4,11; 5;35>. Respondenci największą wagę przypisują kryteriom zgodności oleju z normami (zmienna W10, średnia 5,35),
a następnie nieco tylko niższą ochronie silnika przed przegrzaniem (W5, 5,34) oraz możliwości zmniejszenia zużycia paliwa (W11, 5,33). Widać zatem, że najważniejsze kryteria
wyboru oleju mają charakter techniczny, związany z jego specyfikacją fizykochemiczną
oraz wpływem na pracę silnika. Natomiast kryteria czwarte i piąte pod względem ważności
oceniono podobnie i mają one charakter typowo marketingowy. Są to rekomendacja pro-
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ducenta pojazdu (zmienna W9, średnia 5,14) oraz reputacja marki (W7, 5,09). Okazuje się
zatem, że konsumenci przy wyborze oleju silnikowego przede wszystkim biorą pod uwagę
kryteria techniczne związane z eksploatacją pojazdu, a w drugiej kolejności – przekaz
marketingowy, w tym ten nieformalny (reputację marki).
Tab. 4.2. Statystyki opisowe zmiennych obserwowalnych
Numer
kryterium

Kryterium

Miary położenia

Miary zmienności

Średnia

Mediana

Odch. std.

Wsp.
zmienności

1

Cena

4,63

5

1,49

0,32

2

Dostępność

4,82

5

1,40

0,29

3

Ekologiczność

4,48

5

1,57

0,35

4

Estetyka opakowania

4,11

5

1,89

0,46

5

Ochrona silnika przed przegrzaniem

5,34

6

1,47

0,28

6

Pojemność opakowania

4,87

5

1,50

0,31

7

Reputacja marki

5,09

5

1,39

0,27

8

Wydłużony okres między wymianami

4,86

5

1,65

0,34

9

Rekomendacja producenta pojazdu

5,14

5

1,49

0,29

10

Zgodność z normami

5,35

6

1,48

0,28

11

Zmniejszenie zużycia paliwa

5,33

6

1,64

0,31

Źródło: opracowanie własne.

Wykresy wartości statystyk opisowych przedstawiono dodatkowo na rysunkach
4.2–4.5.

Rys. 4.2. Średnie zmiennych obserwowalnych
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4.3. Mediany zmiennych obserwowalnych
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4.4. Odchylenia standardowe zmiennych obserwowalnych
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4.5. Współczynniki zmienności zmiennych obserwowalnych
Źródło: opracowanie własne.
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Natomiast kryteria czwarte i piąte pod względem ważności oceniono podobnie i mają
one charakter typowo marketingowy. Są to rekomendacja producenta pojazdu (zmienna
W9, średnia 5,14) oraz reputacja marki (W7, 5,09). Okazuje się zatem, że konsumenci
przy wyborze oleju silnikowego przede wszystkim biorą pod uwagę kryteria techniczne
związane z eksploatacją pojazdu, a w drugiej kolejności – przekaz marketingowy, w tym
ten nieformalny (reputację marki).
Natomiast trzema kryteriami najmniej ważnymi przy wyborze olejów są estetyka opakowania (zmienna W4, średnia 4,11), ekologiczność (W3, 4,48), a także cena (zmienna
W1 o wartości średniej 4,63). To ostatnie spostrzeżenie wydaje się zaskakujące i bardzo
ciekawe. Widać, że te najniżej ocenione kryteria mają charakter przede wszystkim marketingowy: opakowanie i cena to typowe elementy instrumentarium marketingowego,
natomiast ekologiczność wpisuje się w nurt przekazu promującego ochronę środowiska
w myśl doktryny zrównoważonego rozwoju.
Z analizy tabeli 4.2 i rysunku 4.3 wynika, że wartości mediany, czyli najczęściej zaznaczane odpowiedzi, są bardzo podobne i dla wszystkich kryteriów wynoszą 5, poza
zmiennymi W5, W10 i W11, dla których przyjmują wartość 6.
Na podstawie analizy tej samej tabeli oraz rysunku 4.4 widać, że wartości odchyleń
standardowych wszystkich zmiennych mieszczą się w przedziale <1,39; 1;89>. Należy je
uznać za wysokie, a zatem respondenci nie są zgodni w swych opiniach – uzyskane odpowiedzi nie są homogeniczne. Największe zróżnicowanie przypisanych wag występuje dla
zmiennych określających estetykę opakowania (zmienna W4; wartość odchylenia standardowego 1,89), wydłużony okres między wymianami oleju (W8; 1,65), a także zmniejszenie zużycia paliwa (W11; 1,64). Najbardziej spójne oceny odnotowano w przypadku
kryteriów dotyczących reputacji marki (zmienna W7, wartość odchylenia standardowego
1,39) oraz dostępności oleju (W2, 1,40). Również wartości współczynników zmienności,
stanowiących iloraz odchylenia standardowego i średniej, zamieszczone w tabeli 4.2 i na
rysunku 4.5, są wysokie – mieszczą się w przedziale <0,28; 0,46>.
W ten sposób potwierdzono hipotezę H1 mówiącą o różnicach między wagami przyznanymi przez konsumentów różnym kryteriom wyboru olejów silnikowych.

4.3. Zróżnicowanie wag kryteriów wyboru olejów silnikowych
Kontynuując analizę, zbadano, czy wagi przyznane poszczególnym kryteriom różnią
się ze względu na formalne charakterystyki konsumentów, pojazdów i sposobu ich eksploatacji. Sprawdzono, czy kody, to jest różne wartości zmiennych metryczkowych, w sposób
statystycznie istotny różnicują wagi badanych kryteriów. Jeśli tak jest, daną zmienną nazywa się czynnikiem różnicującym. Oznacza to, że zróżnicowanie zaobserwowane w próbie
można uogólnić na populację generalną. Jak wspomniano w rozdziale 3, poświęconym
prezentacji metodyce badania, do sprawdzenia występowania różnic ważności poszczególnych kryteriów ze względu formalne charakterystyki respondentów, użytkowanych
przez nich samochodów oraz sposobu eksploatacji, wykorzystano test Kruskala-Wallisa,
a w przypadku tylko 2 kodów zmiennej grupującej (tak jak w tym przypadku) – test
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U Manna-Whitney’a. Hipoteza zerowa zakłada równość średnich dla obu grup, podczas
gdy hipoteza alternatywna zakłada, że te średnie różnią się. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 4.3.
Tab. 4.3. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na płeć badanych
Płeć

Oznaczenie
kryterium

Kobieta

Mężczyzna

W1
W2
W3*
W4*
W5*
W6
W7
W8
W9*
W10
W11

4,60
4,69
4,74
4,87
5,07
5,01
5,05
5,04
5,38
5,31
5,49

4,64
4,87
4,36
3,78
5,46
4,81
5,11
4,78
5,03
5,37
5,26

Poziom p

0,920
0,490
0,017
0,000
0,018
0,299
0,917
0,192
0,037
0,825
0,348

* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Analiza tabeli 4.3 prowadzi do wniosku, że zróżnicowanie jest statystycznie istotne dla
4 zmiennych: W3–W5 oraz W9. W przypadku kryteriów ekologiczności (W3), estetyki
opakowania (W4), a także rekomendacji producenta pojazdu (W9) zróżnicowanie ma
ten charakter, że kobiety przypisują im wyższe wagi niż mężczyźni. Natomiast kryterium
ochrony silnika przed przegrzaniem (W5) okazuje się ważniejsze dla mężczyzn.
W tabeli 4.4 zawarto średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wiek
respondentów.
Na podstawie analizy tabeli 4.4 wyprowadzono wniosek, że wiek badanych jest czynnikiem różnicującym dla 7 kryteriów: W1 oraz W4–W9. Zmienne oznaczające cenę (W1)
oraz estetykę opakowania (W4) okazują się zdecydowanie mniej ważne dla konsumentów
w wieku do 30 lat niż dla tych należących do dwóch starszych przedziałów wiekowych.
Z drugiej strony ochrona silnika przed przegrzaniem (W5) ma istotnie większe znaczenie
dla najmłodszych konsumentów. Dla kryteriów oznaczających pojemność opakowania
(W6) oraz reputację marki (W7) widać wyraźnie większe znaczenie w najstarszej grupie wiekowej kierowców (powyżej 50 lat) względem dwóch młodszych grup. Natomiast
w przypadku wydłużonego okresu wymiany oleju (W8), a także rekomendacji producenta
pojazdu (W9), widać zależność, zgodnie z którą waga kryterium wyraźnie zwiększa się
wraz z wiekiem badanych konsumentów.
W tabeli 4.5 zawarto średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wykształcenie
respondentów.
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Tab. 4.4. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wiek badanych
Wiek

Oznaczenie
kryterium

Do 30 lat

31–50 lat

Powyżej 50 lat

W1*
W2
W3
W4*
W5*
W6*
W7*
W8*
W9*
W10
W11

4,40
4,77
4,33
3,87
5,59
4,80
5,04
4,65
4,91
5,31
5,18

4,88
4,90
4,56
4,30
5,09
4,77
5,02
4,93
5,28
5,34
5,52

4,78
4,81
4,73
4,47
5,06
5,28
5,36
5,34
5,53
5,52
5,39

Poziom p

0,007
0,464
0,116
0,022
0,011
0,026
0,037
0,003
0,001
0,194
0,280

* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4.5. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wykształcenie badanych
Oznaczenie
kryterium

W1
W2
W3
W4*
W5
W6
W7
W8*
W9*
W10
W11

Podstawowe

Wykształcenie
Średnie

Wyższe

4,53
4,40
4,13
4,27
5,00
4,93
5,00
4,53
4,80
4,93
5,27

4,56
4,80
4,47
3,95
5,44
4,76
5,02
4,74
5,05
5,35
5,27

4,76
4,90
4,54
4,42
5,19
5,08
5,23
5,13
5,35
5,41
5,44

Poziom p

0,241
0,145
0,564
0,044
0,209
0,069
0,077
0,024
0,042
0,348
0,898

* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Analiza tabeli 4.5 wykazuje, że wykształcenie badanych jest czynnikiem różnicującym wagi
tylko 3 kryteriów: W4 oraz W8 i W9. Estetyka opakowania (W4) ma wyraźnie mniejsze znaczenie dla osób z wykształceniem średnim niż dla dwóch pozostałych grup. Natomiast kryteria
wydłużonego czasu między wymianami (W8), jak również rekomendacji producenta pojazdu
(W9) charakteryzują się tym, że ich waga istotnie zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia ankietowanych osób.
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Kolejnym potencjalnym czynnikiem różnicującym jest samodzielne przyporządkowanie się
respondentów do segmentu kierowców. Grupy kierowców przyjęto na podstawie klasyfikacji
firmy Dębica [7]:
–– najlepsi w swojej klasie. Kierowcy aut klasy średniej i wyższej, jeżdżący pewnie i dynamicznie,
ale bez ambicji jazdy sportowej oraz „wciskania gazu w podłogę”. Są pewni swoich umiejętności, ale i sprzętu, którego jakość daje im komfort i pewność prowadzenia. Lubią nowości
technologiczne i chcą zawsze mieć to co najnowsze i najlepsze. Są przekonani, że warto
zapłacić więcej za najlepszą technologię, jakość, bezpieczeństwo i komfort jazdy,
–– ekologiczni. Kierowcy, którzy są świadomymi konsumentami. Wybierają produkty oraz
usługi troszczące się o środowisko naturalne, zapewniające oszczędność, zmniejszone zużycie
paliwa i emisję CO2. Starają się jeździć spokojnie i uwzględniać zasady, które przyczyniają się
do oszczędności, na przykład eco-drivingu, ale nie kosztem jakości i bezpieczeństwa jazdy,
–– sportowcy. To kierowcy, dla których dla których najważniejsze są osiągi i prędkość ich aut.
Chcą, aby ich samochód miał technologie i części zaczerpnięte z profesjonalnych sportów
motorowych. Chcą korzystać z możliwości, jakie dają im ich pojazdy i być pewni, że nie
zawiodą ich w najtrudniejszych warunkach. Jeżdżą pewnie i dynamicznie, ale wiedzą, gdzie
jest granica bezpieczeństwa i nigdy jej nie przekraczają,
–– praktyczni. Tacy kierowcy użyteczność i praktyczność świadomie stawiają wyżej niż swój
wizerunek i dynamikę jazdy. Używają samochodów głównie w „miejskiej dżungli”, dlatego
wolą małe, zwinne pojazdy, które łatwiej znajdą miejsce do zaparkowania i łatwiej skręcą
w wąską uliczkę czy przecisną się w korku. Samochód traktują jako maszynę do poruszania
się, która ma jak najlepiej „robić swoje” i nie zaprzątać im głowy,
–– zapobiegliwi. Kierowcy odpowiedzialni i zapobiegliwi, którzy chcą mieć pewność optymalnej
jazdy w każdej sytuacji, niezależnie od warunków. Wybierają sprzęt sprawdzony w różnych
warunkach, pewny i solidny,
–– oszczędni. Kierowcy, dla których kluczowy jest stosunek ceny do jakości. Uważają, że przy
odpowiedniej klasie sprawdzonego producenta, podstawowe funkcje podzespołów auta
działają podobnie niezależnie od ceny i nie ma sensu dopłacać do „bajerów”.
Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na tą zmienną zawarto w tabeli 4.6.
Analizując tabelę 4.6, wywnioskowano, że przynależność do grupy kierowców jest czynnikiem różnicującym 4 kryteria: W3, W5 oraz W7 i W8. Ekologiczność (W3) jest wyraźnie
ważniejsza dla kierowców określających się jako ekologiczni (to potwierdza słuszność przyporządkowania) oraz najlepsi w klasie, a zdecydowanie najmniej ważna dla „sportowców”. Z kolei
ochrona silnika przed przegrzaniem (W5) oraz reputacja marki (W7) mają największe znaczenie dla kierowców określających się jako najlepsi w klasie, sportowcy, ale także ekologiczni,
a najmniej ważna dla kierowców, którzy zaliczają się do grup zapobiegliwych i oszczędnych.
Wreszcie kryterium wydłużonego okresu wymiany (W8) ponownie jest najważniejsze dla grup
kierowców najlepszych w klasie i ekologicznych, natomiast najmniej ważne dla praktycznych
i zapobiegliwych, ale też sportowców.
W tabeli 4.7 zawarto średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na status samochodu
w momencie zakupu.
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Analiza tabeli 4.7 pozwala stwierdzić, że status samochodu w momencie zakupu, to jest jego
pochodzenie z rynku pierwotnego bądź wtórnego, jest czynnikiem różnicującym 4 kryteria: W4
oraz W7–W9. Wszystkie te zmienne, to jest estetyka opakowania (W4), reputacja marki (W7),
wydłużony okres wymiany (W8) oraz rekomendacja producenta pojazdu (W9) są wyraźnie
i istotnie ważniejsze dla osób, które kupiły samochód z rynku pierwotnego (nowe), niż dla
kierowców, którzy nabyli auto na rynku wtórnym (używane).
Tab. 4.6. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na przynależność do grupy kierowców
Oznaczenie
kryterium

Grupa kierowców
Najlepsi
w klasie

Ekologiczni

Sportowcy

Praktyczni

Zapobiegliwi

Oszczędni

Poziom
p

W1

4,68

5,00

4,43

4,76

4,57

4,32

0,165

W2
W3*
W4
W5*
W6
W7*
W8*
W9
W10
W11

5,11
4,89
3,95
5,95
5,42
5,63
5,68
5,84
5,05
5,68

5,14
5,14
4,84
5,50
5,06
5,48
5,38
5,10
5,46
5,54

4,72
3,88
4,04
5,72
4,61
5,03
4,64
4,96
5,09
4,83

4,88
4,48
3,88
5,38
4,95
5,06
4,78
5,29
5,57
5,45

4,74
4,19
4,02
4,98
4,89
4,91
4,72
4,96
5,32
5,36

4,54
4,65
4,21
4,86
4,69
4,89
4,72
5,00
5,24
5,32

0,125
0,001
0,054
0,003
0,176
0,048
0,017
0,070
0,229
0,089

* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4.7. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na status samochodu w momencie zakupu
Oznaczenie
kryterium

W1
W2
W3
W4*
W5
W6
W7*
W8*
W9*
W10
W11

* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Status samochodu
Nowy
Używany

4,54
4,78
4,61
4,51
5,04
5,00
5,24
5,23
5,49
5,21
5,32

4,65
4,83
4,44
4,01
5,42
4,84
5,05
4,76
5,04
5,39
5,33

Poziom p

0,987
0,612
0,318
0,015
0,249
0,218
0,022
0,008
0,001
0,806
0,527
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Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na segment rynkowy samochodu zawarto
w tabeli 4.8.
Tab. 4.8. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na segment rynkowy samochodu
Segment rynku

Oznaczenie
kryterium

A, B

C

D

E

SUV

Van

Inne

W1
W2
W3
W4*
W5*
W6
W7*
W8
W9
W10
W11

4,45
4,57
4,61
4,53
4,92
4,90
4,92
5,01
5,22
5,28
5,45

4,78
4,87
4,56
4,04
5,40
4,89
5,15
4,77
5,03
5,35
5,45

4,78
4,95
4,20
3,47
5,75
4,53
5,10
4,75
5,20
5,75
5,02

4,55
5,11
4,69
4,23
5,77
5,14
5,49
4,97
5,26
5,26
5,51

4,71
4,63
4,25
3,88
5,13
5,08
5,33
5,46
5,13
5,46
5,29

4,20
4,55
3,80
3,60
4,90
4,80
4,75
4,10
4,35
4,55
4,60

4,77
4,87
4,50
4,60
5,13
4,70
4,53
4,70
5,37
5,43
5,33

Poziom p

0,704
0,478
0,167
0,026
0,001
0,341
0,014
0,234
0,467
0,191
0,156

* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy tabeli 4.8 wykazano, że segment rynkowy samochodu jest czynnikiem
różnicującym 3 kryteria, mianowicie W4, W5 i W7. Okazuje się, że estetyka opakowania (W4)
jest kryterium szczególnie ważnym dla użytkowników pojazdów segmentów A i B, czyli aut
najmniejszych, a także zakwalifikowanych jako „inne”. Natomiast kryterium to jest mało istotne dla grup kierowców posiadających limuzyny segmentu D oraz vany. Ochrona silnika przed
przegrzaniem jest zmienną, do której szczególną wagę przywiązują użytkownicy samochodów
z wyższych segmentów rynku (D i E), podczas gdy kryterium to jest zdecydowanie mniej ważne
dla kierowców pojazdów z niższych segmentów rynku (A i B), a także vanów. Wreszcie reputacja
marki oleju (W7) jest szczególnie ważna dla posiadaczy aut premium (segment E) oraz SUV-ów,
a istotnie mniej ważna dla użytkowników samochodów należących do segmentów A i B, vanów
oraz pojazdów zaliczonych do kategorii „inne”.
Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wiek samochodu zawarto w tabeli 4.9.
Analiza tabeli 4.9 wykazała, że wiek samochodu jest czynnikiem różnicującym dla 5 zmiennych: W3–W5 oraz W8 i W9. W przypadku ekologiczności oleju (W3) waga przyznana temu
kryterium jest wyraźnie wyższa wśród dwóch grup użytkowników pojazdów najmłodszych (do
5 lat i 6–10 lat) niż wśród dwóch pozostałych grup (11–15 lat i powyżej 15 lat). Analogiczną
zależność zaobserwowano analizując rozkład średnich wag przypisanych estetyce opakowania
(W4), jak również wydłużonemu okresowi między wymianami (W8) i rekomendacji producenta
pojazdu (W9). Natomiast ochrona silnika przed przegrzaniem (W5) okazuje się szczególnie
istotna dla właścicieli aut najstarszych, to jest w wieku powyżej 15 lat, a najmniej istotna dla
kierowców samochodów najnowszych, w wieku do 5 lat.
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Tab. 4.9. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wiek samochodu
Wiek samochodu

Oznaczenie
kryterium

Do 5 lat

6–10 lat

11–15 lat

Powyżej 15 lat

W1
W2
W3*
W4*
W5*
W6
W7
W8*
W9*
W10
W11*

4,70
4,80
4,66
4,63
5,11
5,06
5,12
5,11
5,34
5,31
5,54

4,72
4,94
4,63
4,30
5,41
4,84
5,14
5,04
5,26
5,44
5,47

4,44
4,59
4,08
3,44
5,32
4,71
5,06
4,46
4,71
5,29
4,86

4,45
4,89
4,13
3,05
5,88
4,57
4,93
4,27
4,80
5,38
5,00

Poziom p

0,446
0,498
0,030
0,000
0,003
0,281
0,734
0,014
0,015
0,909
0,037

* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na średni roczny przebieg samochodu zawarto w tabeli 4.10.
Tab. 4.10. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na średni roczny przebieg samochodu
Oznaczenie
kryterium

Do 15 tys. km

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11

4,57
4,76
4,46
4,14
5,32
4,86
5,06
4,83
5,25
5,40
5,38

Średni roczny przebieg
16–30 tys. km
Powyżej 30 tys. km

4,69
4,80
4,52
4,07
5,25
4,84
5,13
4,93
5,02
5,28
5,32

4,57
5,04
4,39
4,18
5,66
5,00
5,04
4,75
5,14
5,41
5,20

Poziom p

0,803
0,638
0,902
0,796
0,164
0,549
0,923
0,820
0,174
0,323
0,184

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy tabeli 4.10 stwierdzono, że średni roczny przebieg samochodu nie
stanowi czynnika różnicującego dla żadnego z analizowanych 11 kryteriów wyboru olejów.
Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na miejsce serwisowania samochodu zawarto
w tabeli 4.11.
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Tab. 4.11. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na miejsce serwisowania samochodu
Miejsce serwisowania samochodu

Oznaczenie
kryterium

ASO

W1
W2
W3
W4*
W5*
W6*
W7*
W8*
W9*
W10
W11*

4,65
4,77
4,62
4,48
5,27
5,20
5,34
5,29
5,65
5,55
5,59

Niezależny
warsztat
4,59

Obie
możliwości
4,64

4,83
4,24
3,31
5,59
4,67
5,10
4,59
4,77
5,24
5,07

4,84
4,61
4,64
5,14
4,86
4,93
4,85
5,16
5,34
5,41

Poziom p

0,796
0,936
0,070
0,000
0,002
0,041
0,007
0,007
0,000
0,113
0,035

* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Z analizy tabeli 4.11 wynika, że miejsce serwisowania samochodu jest czynnikiem różnicującym aż 7 kryteriów wyboru olejów: W4–W9 oraz W11. Estetyce opakowania (W4) najwyższe wagi przypisują osoby serwisujący samochody tylko w ASO albo w ASO i niezależnych
warsztatach, natomiast istotnie niższe kierowcy korzystające z usług niezależnych warsztatów.
Takie samo zróżnicowanie zaobserwowano dla kryterium zmniejszenia przez olej zużycia paliwa
(W11). Zmiennej W5, to jest ochronie silnika przed przegrzaniem, najwyższą wagę przypisują
użytkownicy aut korzystający wyłącznie z usług niezależnych warsztatów, a najniższą korzystający z obydwóch miejsc serwisowania aut. Dla pozostałych kryteriów, a więc pojemności
opakowania oleju (W6), reputacji marki (W7), wydłużonego okresu wymiany (W8) oraz rekomendacji producenta pojazdu (W9) widoczne jest charakterystyczne zróżnicowanie, zgodnie
z którym najwyższą wagę danemu kryterium przyznają konsumenci serwisujący pojazdy wyłącznie w ASO, przeciętną ci korzystający zarówno z usług ASO, jak i niezależnych warsztatów,
a najniższą kierowcy odwiedzający wyłącznie niezależne warsztaty.
Podsumowując wyniki analizy zróżnicowania, w tabeli 4.12 zawarto zestawienie zróżnicowania wag poszczególnych kryteriów przez zmienne metryczkowe.
Z analizy tabeli 4.12 w wierszach wynika, że spośród rozważanych zmiennych metryczkowych 2 zmienne różnicują po 7 kryteriów wyboru olejów. Tymi zmiennymi są wiek ankietowanych (M1) oraz miejsce serwisowania samochodu (M9). Wiek użytkowanego samochodu (M7)
różnicuje 6 kryteriów, a następnie płeć badanych, grupa kierowców oraz pochodzenie samochodu po 4 kryteria. Z drugiej strony średnie roczny przebieg samochodu (M8) nie różnicuje
żadnego z badanych kryteriów.
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Tab. 4.12. Istotne zróżnicowania wag kryteriów wyboru olejów
Ozn.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Czynnik
różnicujący*

Płeć
Wiek
Wykształcenie
Grupa kierowców
Pochodzenie
samochodu
Segment rynkowy
Wiek samochodu
Średni roczny przebieg samochodu
Miejsce serwisowania samochodu
Σ

Kryterium wyboru
W4 W5 W6 W7 W8

W9 W10 W11

Σ

W1

W2

W3

X
-

-

X
X

X
X
X
-

X
X
X

X
-

X
X

X
X
X

X
X
X
-

-

-

4

-

-

-

X

-

-

X

X

X

-

-

4

-

-

X

X
X

X
X

-

X
-

X

X

-

X

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

X

X

X

X

X

X

-

X

7

1

0

3

7

6

2

5

6

6

0

2

38

7
3
4

6

X – jest czynnikiem różnicującym
- – nie jest czynnikiem różnicującym
* istotne na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Natomiast analiza tej tabeli w kolumnach prowadzi do wniosku, że najczęściej różnicowanym kryterium jest estetyka opakowania (W4), dla której zróżnicowane jest istotne w przypadku
aż 7 spośród 9 zmiennych metryczkowych. Kolejno kryteriami często różnicowanymi przez
zmienne metryczkowe są W5 (ochrona silnika przed przegrzaniem), wydłużony okres między
wymianami (W8) i rekomendacja producenta pojazdu (W9). Każde z nich jest różnicowane
przez 6 zmiennych. Z drugiej strony dla kryteriów oznaczających dostępność oleju (W2), a także
zgodność z normami (W10) nie stwierdzono ani jednego statystycznie istotnego zróżnicowania.
Podsumowując, łącznie uzyskano 38 przypadków statystycznie istotnego zróżnicowania wag
kryteriów wyboru olejów przez zmienne metryczkowe na 99 możliwych (9 zmiennych metryczkowych x 11 kryteriów wyboru). Widać zatem, że zróżnicowanie jest możliwe do uogólnienia
na populację dla 38 spośród wszystkich analizowanych par zmienna–kryterium, to jest dla 38%
rozważanych przypadków. W ten sposób wykazano w ogólności prawdziwość hipotezy H2, stanowiącej o istnieniu formalnych charakterystyk próby różnicujących wagi kryteriów wyboru
olejów. Natomiast w szczególności należy stwierdzić, że weryfikacja ma charakter częściowy,
bo nie wszystkie kryteria są różnicowane przez wszystkie zmienne (a nawet niektóre nie są
różnicowane w ogóle).
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4.4. Segmentacja klientów ze względu na lojalność – analiza skupień
Problem lojalności i retencji klientów to w szczególności jedno z najistotniejszych zagadnień dla współczesnego marketingu, a w ogólności także jeden z najważniejszych praktycznych
problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwami [40]. Już w 1996 r. zauważono, że firmy tracą
przeciętnie połowę swoich klientów w ciągu każdych 5 lat [36]. F. Reichheld i P. Schefter [35]
twierdzą, że budowanie lojalności nie jest dziś tylko sposobem zwiększania zysków, ale jest
niezbędne dla przetrwania organizacji. F. Reichheld i T. Teal [36] zgadzają się z tym poglądem,
dodając jeszcze, że lepsza obsługa klienta generuje pozytywny nieformalny przekaz marketingowy (word-of-mouth), co prowadzi do wzrostu intencji powtórnego zakupu, a w rezultacie do
większej zyskowności. Inni autorzy [22] dodają, że wartość tworzona dla klientów oraz doskonała obsługa prowadzą do powstawania wzajemnie korzystnych związków firmy z jej klientami.
Co więcej lojalność klientów identyfikuje się jako kluczową determinantę sukcesu organizacji.
Badacze zauważają, że lojalni klienci istotnie przyczyniają się także do wzrostu udziału przedsiębiorstwa w rynku. A. Małysa-Kaleta [27] twierdzi, że zdobycie lojalności klientów jest jedną
z głównych korzyści strategicznych, które może uzyskać przedsiębiorstwo.
W warunkach silnej konkurencji w wielu branżach współczesne organizacje stają się „poszukiwaczami klientów” [24]. Dlatego lojalność klientów ma szczególną wartość. Badacze identyfikują modele lojalności bazujące na satysfakcji klientów, ich związkach z marką, wizerunkiem
organizacji, czynnikami społecznymi i postawami, oceną jakości [4, 6]. Jednocześnie obserwuje
się rosnącą niewrażliwość, wręcz odporność konsumentów na tradycyjne narzędzia promocji
[23]. Jedną z alternatyw mogącą pomóc w rozwiązaniu tego problemu jest koncepcja marketingu
szeptanego (word-of-mouth marketing – WoMM) [39]. Polega on na wykorzystaniu sieci kontaktów międzyludzkich klientów, ich pozycji społecznej i dostępu do mediów, aby nieformalnymi
kanałami rozpowszechnić wiarygodną informację o produkcie lub marce. Takie działania:
1. Z jednej strony przyciągają nowych klientów, dla których opinie użytkowników, znajomych,
ekspertów są bardziej przekonujące niż tradycyjne instrumenty promocji, np. reklama,
2. Z drugiej strony powoduje, że wyjątkowo zadowoleni klienci, poza tym, że są lojalni, są także
skłonni polecać produkt lub markę kolejnym potencjalnym klientom – swoim znajomym,
przyjaciołom, rodzinie. Jest to zjawisko, kiedy klienci stają się adwokatami, orędownikami,
rzecznikami organizacji, produktu czy marki i z własnej woli zaczynają rozpowszechniać
pozytywne opinie na ich temat.
Wymienione działania marketingowe są szczególnie cenne, bo dla potencjalnych klientów są
altruistyczne, szczere i pozbawione wyrachowania, charakterystycznego dla wielu tradycyjnych
narzędzi promocji. Jest to też kwestia zaufania do źródła i wiarygodności informacji. Obecnie
powszechna jest nieufność wobec mediów [9]. Natomiast największe zaufanie występuje wobec rekomendacji znajomych (90% osób) oraz wobec opinii internautów (70% badanych). Na
drugim końcu skali znajduje się reklama SMS, której ufa tylko 24% respondentów, a reklamie
w Internecie, w zależności od jej rodzaju, 33–41% [30].
Złożona natura lojalności, różnorodność jej przyczyn i wielość sposobów ujmowania rodzą
problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem tego pojęcia, a także z ustaleniem metod jego pomiaru [5]. W potocznym rozumieniu lojalność oznacza przywiązanie, oddanie, zaangażowanie
[25]. W wielu definicjach lojalności szczególnie podkreśla się fakt, że jest to więź i przywiązanie
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klienta do firmy lub osób w niej pracujących czy oferowanych przez nią produktów [44]. Lojalność w najprostszy sposób jest określana jako wierność, rzetelność, prawość.
Formalnie w literaturze przedmiotu przedstawia się dwa podstawowe rozumienia lojalności.
Po pierwsze – lojalność jako zachowanie klienta, to jest behawioralna (behavioral loyalty) i po
drugie – lojalność jako postawa klienta (attitudinal loyalty) [40], nazywana też nieraz lojalnością deklaratywną [16, 17]. Warto odnotować trend, zgodnie z którym lojalność rozpatrywana
tradycyjnie z perspektywy behawioralnej, czyli zachowań klientów, jest jednak we współczesnej
literaturze przedmiotu zastępowana lojalnością rozumianą jako postawa, nastawienie klienta,
z którego wynika jego zachowanie [50, 44]. Lojalność behawioralną definiuje się jako „dokonywanie zakupów u producentów tej samej marki, zakupów w tym samym miejscu sprzedaży
lub od tego samego sprzedawcy” [41]. Główną zaletą tego podejścia jest prostota pomiarów
lojalności, a największym ograniczeniem fakt, że powtarzające się zakupy mogą wynikać z różnych pobudek, nie oznaczających wcale rzeczywistej lojalności (przyzwyczajenie, inercja, brak
znajomości oferty konkurencji).
Później odkryto, że na zachowanie klientów wpływają postawy, czynniki emocjonalne i psychologiczne, normy społeczne oraz wpływ sytuacyjny. Włączono je więc do analizy lojalności
w nurcie podejścia motywacyjnego [8, 10, 21]. Przy takim podejściu istotne jest nie tylko samo
zachowanie klienta, ale również motywacja, z której ono pochodzi. Podejście to zostało wprowadzone, aby odróżnić klientów, którzy są lojalni z powodu przymusu lub braku alternatywy,
od klientów, którzy są rzeczywiście przywiązani do danej marki, przedsiębiorstwa lub jego pracowników. Jednak w niniejszym opracowaniu badano wyłącznie lojalność motywacyjną jako
podejście dominujące [25]. Współcześnie w literaturze najczęściej można więc spotkać pogląd,
że dominujące znaczenie dla wyjaśnienia zachowań klientów mają ich motywacje [28]. Użyteczność tego podejścia wykazano wielokrotnie w badaniach empirycznych, na przykład na rynku
usług turystycznych [38] czy rynku prasowym [13].
Lojalność z perspektywy behawioralnej, czyli zachowań klientów, jest we współczesnej literaturze przedmiotu współcześnie zastępowana lojalnością rozumianą jako postawa, nastawienie
klienta, z którego wynika jego zachowanie [50, 44]. Przy takim podejściu istotne jest nie tylko
samo zachowanie klienta, ale przede wszystkim motywacja, z której ono pochodzi. Podejście to
zostało wprowadzone, aby odróżnić klientów, którzy są lojalni z powodu przymusu lub braku
alternatywy (monopol, kwestie geograficzne), od klientów, którzy są rzeczywiście przywiązani
do danej marki, przedsiębiorstwa lub jego pracowników. Motywacyjna lojalność klientów [25]
jest rozumiana jako efekt [15]:
–– nauczenia się przez konsumenta, iż określona marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby, przynosi mu wyjątkowe i pożądane przez niego korzyści,
–– wytworzenia się więzi emocjonalnej konsumenta z marką w wyniku emocjonalnego oddziaływania marki na konsumenta,
–– tego, iż wizerunek marki, jej osobowość odpowiada osobowości i stylowi życia konsumenta.
Aspekt rozprzestrzeniania opinii i emocjonalnego zaangażowania w relację z marką poruszali w swoich pracach między innymi J. Griffin [11] i K. Dziewanowska [10]. Także implikacje
z innych badań [24, 17] wskazują jasno, że opinie rozprzestrzeniane przez klientów w sieciach
społecznych wpływają na wizerunek organizacji, a w szczególności na jej postrzeganie przez
potencjalnych klientów.
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Wskaźnik marketingowy NPS (Net Promoter Score) został zaproponowany przez F. Reichhelda [34] jako narzędzie badania lojalności motywacyjnej klientów. Opiera się on na założeniu, że
organizacja generuje „dobre” zyski pochodzące od lojalnych klientów oraz „złe” zyski pochodzące od klientów, którzy nie są zwolennikami marki. W długim okresie te drugie przynoszą więcej
szkody niż pożytku, bo pociągają za sobą falę złych opinii na temat przedsiębiorstwa, a w rezultacie utratę obecnych i potencjalnych klientów [19, 23]. Zatem klientów można podzielić na 3
grupy, w zależności od ich skłonności do rekomendacji organizacji innym:
–– destruktorów (detractors),
–– neutralnych (fence sitters),
–– promotorów (promoters).
Przytoczony podział zaprezentowano na rysunku 4.6.

Rys. 4.6. Idea wskaźnika Net Promoter Score
Źródło: opracowanie własne na podstawie [34, 17].

Wskaźnik NPS jest miarą oceny relacji organizacji z klientami orz postaw klientów wobec
organizacji. Jest obliczany na podstawie odpowiedzi klientów na pojedyncze pytanie: „Jak skłonny jesteś polecić (likely to recommend) naszą organizację przyjacielowi lub znajomemu?”. Pomiar
odpowiedzi jest rejestrowany na 11-punktowej skali 0–10, gdzie 0 oznacza „całkowicie nie skłonny” do rekomendacji, a 10 „wyjątkowo skłonny” do rekomendacji. Na podstawie uzyskanych
odpowiedzi klienci są klasyfikowani do jednej z trzech grup: promotorów (odpowiedzi 9–10),
obojętnych (odpowiedzi 7–8) oraz destruktorów (odpowiedzi 0–6). Aby otrzymać wskaźnik
NPS, odsetek destruktorów jest odejmowany od odsetka promotorów (NPS = P – D). Miarę
interpretuje się w jednostkach naturalnych, to jest bez %.
Ogólnie przyjmuje się, że wartość NPS większa od 0 oznacza sytuację pozytywną, natomiast
NPS większe niż +50 oznacza sytuację znakomitą [34]. Według badań przeciętna wartość NPS
dla firm mieści się w przedziale 10–15. Firmy, które osiągają wyższy wynik, powinny zatem
rozwijać się w tempie wyższym niż gospodarka, natomiast 7-punktowy wzrost NPS koreluje
z 1% wzrostem sprzedaży. W przypadku światowej czołówki przedsiębiorstw NPS sięga 50–80.
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Takie wartości osiągają np. marki Harley Davidson (NPS = 81), Amazon (NPS = 73) czy Apple
(NPS = 66) [37].
Do największych zalet wskaźnika NPS zalicza się [15]:
–– szybkość i prostotę realizacji,
–– łatwość w interpretacji wartości wskaźnika,
–– wyznaczanie kierunków zmian, które można łatwo monitorować,
–– możliwość bezpośredniego porównywania z konkurencją.
Natomiast wśród jego głównych wad znajdują się:
–– brak potwierdzenia w innych badaniach, że stosowane pytanie jest najlepszym, jakie można
zadać,
–– porównywanie między różnymi rodzajami działalności nie zawsze jest możliwe,
–– podział skali zaledwie na 3 przedziały może powodować utratę cennych informacji.
Szczegółowo historię wskaźnika NPS omawia w swojej pracy B. Hayes [12], a przykłady jego
zastosowania w pomiarze marketingu podaje R. Kozielski [19].
Na rysunku 4.7 pokazano rozkład odpowiedzi określających lojalność motywacyjną na skali
0–10, a na rysunku 4.8 te same wartości zagregowane w celu interpretacji zgodnie ze wskaźnikiem NPS (wartości 0–6 – destruktorzy, wartości 7–8 – neutralni, wartości 9–10 – promotorzy).

Rys. 4.7. Rozkład odpowiedzi dla wskaźnika Net Promoter Score
Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej analizy rysunków 4.6 i 4.7 wynika, że specyfiką analizowanego rynku jest
to, iż występuje bardzo duża frakcja konsumentów niezdecydowanych, czyli „neutralnych”. Jest
ich aż 42%. Natomiast odsetki destruktorów i promotorów są zbliżone i wynoszą odpowiednio
30% i 20%. Widać tu więc pewną „symetrię” poziomu lojalności względem poziomu neutralnego. Jednocześnie duży odsetek konsumentów neutralnych stwarza bardzo szerokie pole dla
działań marketingowych, które miałyby podnieść poziom lojalności motywacyjnej, przenosząc
konsumentów niezdecydowanych do frakcji promotorów. Średnia wartość wskaźnika lojalności
motywacyjnej L w próbie wynosi 7,22.
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Rys. 4.8. Frakcje konsumentów ze względu poziom lojalności zgodnie ze wskaźnikiem
Net Promoter Score
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4.9. Model koncepcyjny predykcji lojalności klientów
Źródło: opracowanie własne.

Wartość wskaźnika NPS na rynku olejów silnikowych wynosi NPS = P – D = 28% - 30% = -2
(jak wspomniano interpretację wskaźnika podaje się w wartości bezwzględnej, z pominięciem %). Obliczona wartość NPS jest niska i dlatego warto szczegółowo rozważyć strukturę tego
rynku, a także zbadać zależność poziomu lojalności konsumentów od wag kryteriów wyboru
oleju, co uczyniono dalej.
Rozpoznanie profili zachowań konsumentów stanowi podstawę budowy związków z klientami, systemów ich obsługi i kształtowania lojalności. Decyzje klientów stanowią wytyczne do
kształtowania rozwoju organizacji [44]. W związku z tym w kolejnym etapie procedury badawczej przeprowadzono segmentację klientów na bazie analizy skupień.
Najpierw przeprowadzono ranking predyktorów lojalności z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych, aby dać podstawę segmentacji klientów na bazie analizy skupień. Takie podejście
do pomiaru lojalności klientów zaproponował P. Korneta [18]. Ideę modelu koncepcyjnego
pokazano na rysunku 4.9.
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Zatem w celu doboru najlepszych predyktorów segmentacji klientów najpierw przeprowadzono analizę z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych. Pozwoliła ona zorientować się, które
zmienne w najistotniejszy sposób uczestniczą w klasyfikacji konsumentów.
Najpierw na rysunku 4.10 pokazano sekwencję kosztów dla procedury wyboru drzewa
decyzyjnego.

Rys. 4.10. Sekwencja kosztów dla kolejnych drzew klasyfikacyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Ważną zaletą algorytmu jest jednoczesne zestawienie kosztu resubstytucji (zastąpienia), który rośnie wraz z przycinaniem drzewa oraz kosztu sprawdzianu krzyżowego. „Koszt” opisu zbioru przez drzewo definiuje się jako sumę wszystkich błędnych klasyfikacji w sytuacji, gdy klasa
wyprodukowana przez drzewo jest inna od oryginalnej. Autorzy algorytmu CART proponują,
aby jako drzewo właściwej wielkości wybrać to, którego koszty sprawdzianu krzyżowego nie
przekraczają minimalnych kosztów sprawdzianu krzyżowego powiększonych o wartość odchylenia standardowego tych kosztów. Na rysunku 4.10 gwiazdką (*) oznaczono drzewo wybrane
przez algorytm jako „optymalne”. Algorytm wskazał, że jest to drzewo numer 18.
Następnie drzewo klasyfikacyjne dla lojalności motywacyjnej konsumentów przedstawiono
na rysunku 4.11, przy czym wartości wskaźnika lojalności L pogrupowano według klasyfikacji wskaźnika NPS na destruktorów (NPS <=6), neutralnych (6 < NPS <=8) i promotorów
(NPS >= 9). Natomiast ranking ważności predyktorów pokazano na rysunku 4.12.
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Rys. 4.11. Drzewo klasyfikacyjne konsumentów pod względem lojalności
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4.12. Ranking predyktorów lojalności konsumentów uzyskany z wykorzystaniem metody CART
dla drzew klasyfikacyjnych
Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 4.11 widać, że pierwszym kryterium podziału jest kryterium W9 (rekomendacja
producenta pojazdu). Algorytm dzieli próbę na dwa podzbiory (liście): osób, które tej zmiennej przypisały niską wagę (211 przypadków) i tych, które uznały ją za ważną (173 przypadki).
Następnie ten drugi podzbiór jest dzielony ze względu na kryterium W3 (ekologiczność). Tu
następuje dalszy podział na grupę respondentów przypisujących temu kryterium niską wagę
(poniżej 7; 151 przypadków) oraz grupę uznających ten atrybut za ważny (ocena co najmniej 7;
22 przypadki). W rezultacie algorytm wykonał 2 podziały i uzyskano 3 węzły końcowe (liście).
Przeprowadzona analiza rysunku 4.12 pozwala wnioskować, że generalnie zmienne metryczkowe są słabymi predyktorami lojalności, a zmienne określające kryteria wyboru – dobrymi (poza W4). Z analizy rysunku 4.11 wynika, że najważniejszymi predyktorami lojalności są zmienne W9 (rekomendacja producenta pojazdu) oraz W3 (ekologiczność), natomiast
z rysunku 4.12 dodatkowo W1 (cena), W2 (dostępność), a także W7 (reputacja marki),
W8 (wydłużony okres wymiany), W10 (zgodność z normami) oraz W11 (zmniejszenie zużycia paliwa). Zatem stosując metodę CART dla drzew klasyfikacyjnych, uzyskano zestaw 8
zmiennych najlepiej prognozujących lojalność konsumentów (wybrano predyktory o rankingu
powyżej 80). Co interesujące w grupie najlepszych predyktorów znajdują się wyłącznie kryteria
wyboru olejów. Zmienne metryczkowe osiągają znacznie niższe rankingi (najwyższy to niecałe
60, a dla pozostałych w przedziale 20–30). Widać zatem zasadność wykorzystania kryteriów
wyboru jako predyktorów motywacyjnej lojalności konsumentów.
Następnie, w celu zidentyfikowania liczby segmentów, zastosowano analizę skupień w postaci metody aglomeracji. Jej wyniki pokazano na rysunku 4.13, a przyrost długości wiązania
w kolejnych krokach na rysunku 4.14.

Rys. 4.13. Wyniki analizy skupień metodą aglomeracji – diagram sopelkowy
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4.14. Wykres przebiegu aglomeracji – przyrost długości wiązania
Źródło: opracowanie własne.

Analiza rysunków 4.13 i 4.14 skłania do wyboru rozwiązania z 4 skupieniami, które na rysunku 4.13 zaznaczono owalami. Co prawda analiza przyrostu długości wiązania sugeruje raczej
wybór rozwiązania z 3 skupieniami (na co wskazywał też algorytm drzewa klasyfikacyjnego
CART), gdyż występuje tu większy przyrost długości wiązania, a więc większe zróżnicowanie
między skupieniami, ale wówczas skupienia numer 1 i 3 byłyby mało liczne, wobec o wiele liczniejszego skupienia numer 2, co prowadziłoby do mało wyraźnej segmentacji. Zatem ostatecznie przyjęto rozwiązanie 4-skupieniowe, wskazujące na istnienie na rynku olejów silnikowych
4 rozłącznych segmentów konsumentów.
Następnie w celu przyporządkowania konsumentów do danego segmentów, zastosowano
algorytm k-średnich. W rezultacie przeprowadzonej klasyfikacji uzyskano następujące wnioski
dotyczące charakterystyk zidentyfikowanych skupień:
1. Segment 1 – promotorzy racjonalni. Należą tu konsumenci zdecydowanie najbardziej lojalni,
o średniej wartości wskaźnika lojalności motywacyjnej L = 8,91. Wagi wszystkich istotnych
predyktorów są dla nich wyraźnie wyższe niż średnia w próbie i jednocześnie najwyższe ze
wszystkich skupień. Najwyższe wagi osoby z tej grupy przyznają zmiennym W10 (zgodność
z normami) i W11 (zmniejszenie zużycia paliwa), a więc kryteriom o charakterze „technicznym”, racjonalnym. To skupienie grupuje 115, czyli 30% respondentów,
2. Segment 2 – promotorzy emocjonalni. Wartość wskaźnika L jest w tym przypadku również
wysoka i wynosi 8,21. Większość kryteriów wyboru olejów ma dla nich wagę niższą niż
średnia w próbie, szczególnie w przypadku zmiennych W1 (cena), W8 (wydłużony czas
wymiany) oraz W11 (zmniejszenie zużycia paliwa). Natomiast najbardziej znaczącymi w tym
segmencie kryteriami są W7 (reputacja marki), W9 (rekomendacja producenta pojazdu)
oraz W10 (zgodność z normami). Dla kierowców zaliczonych do tego skupienia szczególne
znaczenie mają komunikaty marketingowe, w tym także przekaz emocjonalny. W tym skupieniu znajduje się 58 przypadków, czyli 15%,
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3. Segment 3 – destruktorzy. Grupa o wyraźnie najniższej wartości wskaźnika L = 3,61. Ci
badani wszystkim predyktorom wykorzystanym w modelu przypisują wagi zdecydowanie
poniżej średniej i jednocześnie najniższe ze wszystkich grup. Zdecydowanie największe
znaczenie ma dla nich zmniejszenie zużycia paliwa (W11). Do tego skupienia zaliczono 51
przypadków, a zatem 13% próby,
4. Segment 4 – neutralni, o wartości wskaźnika L = 6,79. Ten segment jest najliczniejszy – sklasyfikowano w nim 160 przypadków (42% badanych), co potwierdza spostrzeżenia odnotowane podczas analizy wskaźnika NPS. Wagi w przypadku wszystkich predyktorów są bardzo
zbliżone do średniej w próbie, przy czym prawie wszystkie kryteria, poza W9 (rekomendacja
przez producenta pojazdu) i W10 (zgodność z normami) mają wagi nieco większe niż średnia. Ci konsumenci ufają zatem komunikatom marketingowym, ale największe znaczenie
przypisują zgodności oleju z normami (W10) oraz zmniejszeniu zużycia paliwa (W11).
W tabeli 4.13 zamieszczono wartości zidentyfikowanych wcześniej, istotnych predyktorów
lojalności oraz wskaźnika L dla poszczególnych skupień.
Tab. 4.13. Średnie wartości istotnych predyktorów lojalności i wskaźnika L dla skupień
Zmienna
W1
W2
W3
W7
W8
W9
W10
W11
L

Skupienie
1

2

3

4

5,63
5,83
5,55
5,94
6,23
6,28
6,45
6,55
8,91

3,71
4,19
2,97
4,79
2,97
4,55
5,09
3,84
8,21

2,98
3,22
2,94
3,47
3,16
3,39
3,29
3,75
3,61

4,76
4,83
4,74
5,10
5,11
5,09
5,31
5,49
6,79

Ogółem

4,63
4,82
4,48
5,09
4,86
5,14
5,35
5,33
7,22

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei szczegółowe dane określające struktury segmentów zamieszczono w tabelach 4.14–
4.22. W szczególności w tabeli 4.14 pokazano strukturę segmentów ze względu na płeć badanych.
Tab. 4.14. Struktura segmentów ze względu na płeć badanych
Segment

Kobieta

Mężczyzna

1

30%
16%
33%
36%
31%

70%
84%
67%
64%
69%

2
3
4
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Z analizy tabeli 4.14 wynika, że w stosunku do próby w skupieniu 2, to jest promotorów
emocjonalnych, jest znacznie więcej mężczyzn (84%), a mniej kobiet (16%), przy odpowiednich
frakcjach płci w próbie wynoszących 69% i 31%. Płynie stąd interesujący wniosek, że mężczyźni
są bardziej emocjonalni względem samochodów i ich eksploatacji niż kobiety.
W tabeli 4.15 pokazano strukturę segmentów ze względu na wiek badanych.
Z analizy tabeli 4.15 można wnioskować, że w skupieniu 1, czyli promotorów racjonalnych,
występuje zdecydowanie większa frakcja osób z najstarszej grupy wiekowej, to jest powyżej 50
lat (25%). Natomiast w segmencie 2, czyli promotorów emocjonalnych, jest wyraźnie więcej niż
przeciętnie osób młodych, w wieku do 30 lat (64%). Z kolei w skupieniu 3, destruktorów, znajduje się największa ze wszystkich skupień frakcja respondentów w średnim wieku (31–50 lat, 41%).
Tab. 4.15. Struktura segmentów ze względu na wiek badanych
Segment

Do 30 lat

31–50 lat

Powyżej
50 lat

1

37%
64%
43%
57%
50%

38%
24%
41%
31%
33%

25%
12%
16%
13%
17%

2
3
4
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4.16. Struktura segmentów ze względu na wykształcenie badanych
Segment

Podstawowe

Średnie

Wyższe

1

3%
5%
6%
4%
4%

58%
67%
67%
66%
64%

39%
28%
27%
31%
32%

2
3
4
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4.17. Struktura segmentów ze względu na przynależność do grupy kierowców
Grupa kierowców

Segment

Najlepsi
w klasie

Ekologiczni

Sportowcy

Praktyczni

Zapobiegliwi

Oszczędni

1

7%
5%
8%
3%
5%

16%
7%
8%
15%
13%

10%
31%
16%
19%
18%

35%
29%
31%
34%
33%

11%
17%
10%
12%
12%

21%
10%
27%
17%
18%

2
3
4
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 4.18. Struktura segmentów ze względu na status samochodu w momencie zakupu
Segment
1
2
3
4
Ogółem

Status samochodu
Nowy

Używany

28%
17%
31%
15%
21%

72%
83%
69%
85%
79%

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4.16 pokazano strukturę segmentów ze względu na wykształcenie badanych.
Na podstawie analizy tabeli 4.16 stwierdzono, że w skupieniu 1, promotorów racjonalnych,
jest wyraźnie więcej niż przeciętnie osób z wykształceniem wyższym (39% względem 32% w próbie). W pozostałych przypadkach frakcje nie odbiegają w sposób istotny od frakcji w próbie.
W tabeli 4.17 pokazano strukturę segmentów ze względu na przynależność badanych do
grupy kierowców.
Analiza tabeli 4.17 prowadzi do wniosku, że w skupieniu 2, promotorów emocjonalnych,
znacznie mniejsza niż w próbie jest frakcja kierowców określających siebie jako „ekologicznych”
(7% względem 13% w próbie), a jednocześnie większa kierowców zaliczających siebie do grupy
„sportowców” (31% względem 18%). Jednocześnie sporo jest tu respondentów zapobiegliwych
(17% względem 12%). Wreszcie w skupieniu 3, destruktorów, znajduje się wyraźnie więcej niż
przeciętnie kierowców oszczędnych (27% względem 17%).
W tabeli 4.18 pokazano strukturę segmentów ze względu na status samochodu w momencie
zakupu, to jest jego pochodzenie z rynku pierwotnego bądź wtórnego.
Na podstawie analizy tabeli 4.18 stwierdzono, że w skupieniu 3, destruktorów, jest zdecydowanie największy odsetek użytkowników samochodów, które kupili jako nowe (31% względem
21% dla całej próby) i analogicznie mniej kierowców, którzy kupili samochód używany (69%).
Przeciwną charakterystykę ma skupienie 4, kierowców neutralnych pod względem lojalności,
gdzie zdecydowanie dominują użytkownicy aut kupionych jako używane – jest ich tu aż 85%
wobec frakcji dla próby wynoszącej 79%.
W tabeli 4.19 pokazano strukturę segmentów ze względu na segment rynkowy samochodu.
Analiza tabeli 4.19 pozwala stwierdzić, że w skupieniu 1 wyraźnie więcej niż w próbie jest
użytkowników samochodów klasy wyższej średniej (E – 21% względem 17% w próbie) oraz
innych (11% wobec 8%). Z kolei w skupieniu 2 wyraźnie dominują użytkownicy limuzyn klasy
średniej (D – 26% oraz E – 22% wobec odpowiednio 15% i 17% dla próby). Segment 3 grupuje
przede wszystkim posiadaczy SUV-ów i vanów, których jest tu wyraźnie więcej niż przeciętnie
(po 10% względem odpowiednio 6% i 4% dla próby). Natomiast w skupieniu 4 dominują kierowcy tańszych pojazdów, głównie z segmentów A i B (28% względem 24% w próbie) oraz C
(aż 33% wobec także 24%).
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Tab. 4.19. Struktura segmentów ze względu na segment rynkowy samochodu
Segment rynkowy

Segment

A, B
24%
14%
24%
28%
24%

1
2
3
4
Ogółem

C
17%
19%
22%
33%
24%

D
16%
26%
8%
14%
15%

E
21%
22%
16%
13%
17%

SUV

Van

Inne

7%
5%
10%
5%
6%

4%
7%
10%
4%
5%

11%
7%
12%
4%
8%

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4.20. Struktura segmentów ze względu na wiek samochodu
Wiek samochodu

Segment

Do 5 lat

6–10 lat

11–15 lat

Powyżej
15 lat

47%
26%
45%
41%
41%

27%
24%
14%
34%
28%

13%
24%
24%
14%
16%

13%
26%
18%
11%
15%

1
2
3
4
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4.21. Struktura segmentów ze względu na średni roczny przebieg samochodu
Średni roczny przebieg

Segment

Do
15 tys. km

16–30
tys. km

Powyżej
30 tys. km

1

50%
52%
41%
33%
42%

35%
29%
43%
55%
43%

16%
19%
16%
12%
15%

2
3
4
Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4.20 pokazano strukturę segmentów ze względu na wiek samochodu.
Analizując tabelę 4.20, osiągnięto wniosek, że w segmencie 1 dominują osoby użytkujące samochody najnowsze, w wieku do 5 lat (47% wobec 41% w próbie). Z kolei w skupieniu 2 znaczny
udział mają kierowcy pojazdów najstarszych, to jest w wieku powyżej 15 lat. Jest ich 26% wobec
15% w próbie. Natomiast wyraźnie mało jest tu użytkowników pojazdów najnowszych, to jest
w wieku do 5 lat (tylko 26% wobec 41% ze wszystkich). W segmencie 3 występuje relatywnie
duża frakcja właścicieli pojazdów w wieku 11–15 lat (24%). Natomiast w grupie 4 występuje
spory odsetek pojazdów w wieku 6–10 lat (34% wobec 28% w próbie).
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W tabeli 4.21 pokazano strukturę segmentów ze względu na średni roczny przebieg
samochodu.
Z analizy tabeli 4.21 wynika, że w skupieniach 1 i 2 wyraźnie dominują kierowcy przejeżdżający rocznie do 15 tys. km. W segmencie pierwszym jest ich 50%, a w drugim 52%.
Segment 3 jest pod względem rozkładu frakcji bardzo zbliżony do całej próby, należą tu więc
osoby najbardziej „typowe” pod względem liczby pokonywanych rocznie kilometrów. Natomiast
w segmencie 4 wyraźnie najwięcej jest respondentów przejeżdżających rocznie 16–30 tys. km
(aż 55% wobec 43% w próbie).
W tabeli 4.22 pokazano strukturę segmentów ze względu na miejsce serwisowania
samochodu.
Tab. 4.22. Struktura segmentów ze względu na miejsce serwisowania samochodu
Segment
1
2
3
4
Ogółem

Miejsce serwisowania samochodu
ASO

Niezależny
warsztat

Obie
możliwości

33%
17%
25%
19%
24%

29%
57%
33%
36%
36%

38%
26%
41%
45%
40%

Źródło: opracowanie własne.

Wreszcie analizując tabelę 4.22, wykazano, że w segmencie 1 zdecydowanie najwyższa ze
wszystkich segmentów jest frakcja kierowców serwisujących samochody wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi (33% względem 24% w próbie). Dla odmiany segment 2 skupia głównie
osoby korzystające z usług niezależnych warsztatów. Ich frakcja wynosi tu aż 57% przy tylko
36% w próbie. Segmenty 3 i 4 są pod względem rozważanych odsetków zbliżone do próby
z tym, że w tym ostatnim wyraźnie dominuje frakcja korzystających zarówno z usług ASO, jak
i niezależnych warsztatów.
Podsumowując analizę segmentów, ze względu na zmienne metryczkowe, stwierdzono, że
mają one następujące charakterystyczne struktury:
1. Segment 1 – promotorzy racjonalni. Należą tu konsumenci przede wszystkim w wieku powyżej 50 lat, z wyższym wykształceniem, stosunkowo często kupujący samochody nowe, klasy
wyższej średniej albo „inne”. Użytkują auta głównie w wieku do 5 lat i przejeżdżają nimi
niewielkie przebiegi, zwykle do 15 tys. km rocznie. Pojazdy serwisują najczęściej w ASO,
2. Segment 2 – promotorzy emocjonalni. Często są to osoby młode, w wieku do 30 lat. Rzadko
określają siebie jako kierowców ekologicznych, a często jako „sportowców”, choć także jako
zapobiegliwych. Najczęściej spośród wszystkich segmentów jeżdżą limuzynami klasy średniej (D). Znaczny udział mają tu kierowcy pojazdów najstarszych, w wieku powyżej 15 lat.
Pokonują nimi niewielkie przebiegi, najczęściej do 15 tys. km rocznie. Korzystając z usług
serwisowych, zdecydowanie najczęściej wybierają niezależne warsztaty,
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3. Segment 3 – destruktorzy. Najwięcej spośród wszystkich segmentów należy tu osób w średnim wieku (31–50 lat). Do tej grupy zalicza się też wyraźnie więcej niż przeciętnie kierowców określających się jako oszczędni. Najczęściej spośród wszystkich segmentów kupują
samochody nowe. Dominują posiadacze SUV-ów i vanów. Odnotowano relatywnie dużą
frakcję właścicieli pojazdów w wieku 11–15 lat. Pod względem rocznych przebiegów i miejsca
serwisowania pojazdu ten segment jest „typowy” – zbliżony do próby,
4. Segment 4 – neutralni. Grupa najbardziej „typowa”. Pod względem struktury płci, wieku,
wykształcenia, samooceny jako kierowcy zbliżona do próby, z tym że występuje nieco więcej
kobiet. Zdecydowanie przeważają użytkownicy aut kupionych jako używane i należących do
tańszych segmentów rynku aut: miejskich (A), małych (B) oraz kompaktowych (C). Spory
odsetek pojazdów w wieku 6–10 lat. Wyraźnie najwięcej jest respondentów przejeżdżających
rocznie 16–30 tys. km. Dominuje frakcja korzystających zarówno z usług serwisowych ASO,
jak i niezależnych warsztatów.
Dodatkowo na rysunku 4.15 pokazano rozrzut poziomu lojalności motywacyjnej konsumentów dla poszczególnych skupień.

Rys. 4.15. Wykres rozrzutu poziomu lojalności motywacyjnej dla skupień
Źródło: opracowanie własne.

Z analizy rysunku 4.15 widać wyraźnie, że skupienia 1 i 2 to przede wszystkim promotorzy,
skupienie 3 – destruktorzy, a 4 – konsumenci neutralni pod względem lojalności.
Wykazano zatem słuszność hipotezy H3 stanowiącej, że konsumenci tworzą grupy o charakterystycznej strukturze, homogeniczne pod względem poziomu lojalności motywacyjnej.
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4.5. Kryteria wyboru olejów silnikowych a lojalność klientów
– modele regresji i korelacja
Założono, że oceniana przez konsumentów ważność poszczególnych kryteriów wyboru olejów wpływa na poziom ich lojalności motywacyjnej, mierzonej wskaźnikiem L w ramach koncepcji wskaźnika NPS. Przyjęto zatem, że różne wagi przypisane kryteriom mogą być przyczynami różnic w poziomie lojalności konsumentów. W celu rozpoznania charakteru rozważanego
związku, to jest jego kierunku i siły, zbudowano funkcję jednoczynnikowej regresji liniowej. Najpierw jednak na wykresie Q-Q (kwantylowym) dla rozkładu normalnego na rysunku 4.16 pokazano wartości obserwowane i teoretyczne poziomów lojalności motywacyjnej konsumentów.

Rys. 4.16. Wykres kwantylowy (Q-Q) poziomu lojalności konsumentów
Źródło: opracowanie własne.

Zakładaną intuicyjnie oraz na podstawie analizy wyników badań dostępnych w literaturze
relację można wyraźnie dostrzec wykres rozrzutu średnich wag kryteriów względem deklarowanej lojalności motywacyjnej konsumentów pokazany na rysunku 4.17.
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Rys. 4.17. Wykres rozrzutu wagi kryteriów–lojalność klientów
Źródło: opracowanie własne.

Analiza rysunku 4.17 pozwala założyć liniowy charakter zależności, jednak niezbyt silnie
zdeterminowanej, o czym świadczy duży rozrzut, na który wskazywały uzyskane już wcześniej
znaczne wartości odchyleń standardowych zmiennych. Wnioskując z rysunku 4.17 o istnieniu
zależności między średnią wagą przyznaną kryteriom wyboru a poziomem lojalności, zbudowano pierwszy, ogólny model regresji – zależności lojalności od wag kryteriów. Wyrażono go
wzorem (1):
(1)
gdzie:
L – ogólny deklarowany poziom lojalności,
W – średnia waga kryteriów wyboru oleju.
Ze wzoru (1) widać, że wzrost średniej wartości wag przyznanej kryteriom wyboru o 1 punkt
powoduje wzrost poziomu lojalności motywacyjnej o 1,11 punktu. Jednak dopasowanie modelu,
mierzone współczynnikiem determinacji liniowej R2 = 0,29 i wartością błędu standardowego
1,78, należy uznać za dość słabe. Wyjaśnia on tylko 29% zmienności lojalności konsumentów.
Pogłębiając analizę, zbudowano model regresji wielorakiej o ogólnej postaci danej wzorem (2):
(2)
gdzie:
L(W) – ogólny deklarowany poziom lojalności,
Wi – średnia waga i-tego kryterium wyboru oleju,
n – liczba kryteriów,
α0 – wyraz wolny.

139

4. Analiza i dyskusja wyników badania empirycznego

Ocenę parametrów modelu podano w tabeli 4.23.
Tab. 4.23. Ocena parametrów modelu regresji wielorakiej – wszystkie zmienne
Ozn.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
α0

Kryterium wyboru
Cena
Dostępność
Ekologiczność
Estetyka opakowania
Ochrona silnika przed przegrzaniem
Pojemność opakowania
Reputacja marki
Wydłużony okres między wymianami
Rekomendacja producenta pojazdu
Zgodność z normami
Zmniejszenie zużycia paliwa
(Przecięcie)

Wsp. regresji

Błąd std.

Wartość p

0,08
0,25*
-0,12
0,20*
0,16*
-0,22*
0,25*
-0,05
0,09
0,43*
0,13
1,06*

0,08
0,09
0,07
0,06
0,07
0,08
0,08
0,07
0,08
0,08
0,07
0,44

0,339
0,007
0,104
0,001
0,028
0,006
0,003
0,469
0,231
0,000
0,059
0,017

* istotny na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Z analizy tabeli 4.23 wywnioskowano, że spośród analizowanych 11 kryteriów wyboru olejów 6 statystycznie istotnie wpływa na motywacyjną lojalność konsumentów są: dostępność
(0,25), estetyka opakowania (0,20), ochrona silnika przed przegrzaniem (0,16), pojemność opakowania (-0,22), reputacja marki (0,25) oraz zgodność z normami (0,43). Ten ostatni parametr
okazał się być w najsilniejszym związku z lojalnością konsumentów. W przypadku 4 parametrów
zależność jest dodatnia, to znaczy wzrost znaczenia kryterium prowadzi do wzrostu poziomu
lojalności, natomiast w przypadku pojemności opakowania zależność jest odwrotna – wzrost
znaczenia tego parametru oznacza spadek poziomu lojalności motywacyjnej. Zatem najsilniej
na lojalność konsumentów wpływa waga (1) zgodności z normami (0,43) oraz (2) i (3) – dostępności i reputacji marki (oba po 0,25).
Obliczony drugi model zapisano wzorem (3):
(3)
gdzie:
L – ogólny deklarowany poziom lojalności,
W1…W11 – wagi kolejnych kryteriów wyboru oleju.
Wartość współczynnika determinacji liniowej dla tego modelu R2 = 0,39 świadczy o przeciętnym dopasowaniu modelu (wyjaśnia on 39% zmienności lojalności konsumentów).
Próbując poprawić dopasowanie modelowanej zależności funkcyjnej, z modelu usunięto
zmienne, które okazały się statystycznie nieistotne. Jak kryterium przyjęto ranking predyktorów
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przedstawiony na wykresie Pareto dla współczynników regresji dla statystyki t pokazanym na
rysunku 4.18.

Rys. 4.18. Ranking predyktorów dla współczynników regresji dla statystyki t
Źródło: opracowanie własne.

Z rysunku 4.18 wynika, że z modelu należy usunąć zmienne W1, W3, W8, W9 oraz W 11,
gdyż dla nich jest p < 0,05, czyli nie są statystycznie istotne na poziomie 0,05. Ocenę parametrów
tak określonego trzeciego modelu zamieszczono w tabeli 4.24.
Tab. 4.24. Ocena parametrów modelu regresji wielorakiej – zmienne statystycznie istotne
Ozn.
W2
W4
W5
W6
W7
W10
α0

Kryterium wyboru
Dostępność
Estetyka opakowania
Ochrona silnika przed przegrzaniem
Pojemność opakowania
Reputacja marki
Zgodność z normami
(Przecięcie)

* istotny na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Wsp. regresji

Błąd std.

Wartość p

0,27*
0,18*
0,16*
-0,17*
0,26*
0,48*
1,27*

0,07
0,05
0,07
0,08
0,08
0,07
0,43

0,004
0,000
0,001
0,024
0,022
0,001
0,000
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Trzeci opracowany model zapisano wzorem (4):
(4)
gdzie:
L(W) – ogólny deklarowany poziom lojalności,
W2, W4, W5-W7, W10 – wagi statystycznie istotnych kryteriów wyboru oleju.
Widać, że w tym wypadku dopasowanie nieznacznie (o 2%) pogorszyło się, gdyż R2 = 0,37,
a zatem model wyjaśnia 37% zmienności analizowanej zmiennej zależnej (lojalności konsumentów). Zatem ponownie dopasowanie wyznaczonego modelu należy uznać za co najwyżej
przeciętne, a jednak lepsze od modelu ogólnego. Ranking trzech najlepszych predyktorów pozostaje taki sam, jak w modelu drugim, opisanym wzorem (4). Tworzą go kryteria W10, W2 i W7.
Analizując wykres kwantylowy na rysunku 4.16 oraz rozrzut na rysunku 4.17, spróbowano
jeszcze przyjąć, że analizowana zależność ma charakter zbliżony do krzywej logarytmu naturalnego (ln). Założono, że model ma postać multiplikatywną, a nie addytywną, to znaczy, że
jest ona dana wzorem (5):
(5)
gdzie:
L(W) – ogólny deklarowany poziom lojalności,
α0 – wyraz wolny,
Wi – średnia waga i-tego kryterium wyboru oleju,
n – liczba kryteriów,
αi – wykładnik i-tego kryterium.
Uzyskane w ten sposób oceny parametrów czwartego modelu zawarto w tabeli 4.25.
Tab. 4.25. Ocena parametrów modelu regresji wielorakiej – model logarytmiczny
Ozn.
W2

Kryterium wyboru

W5

Dostępność
Estetyka opakowania
Ochrona silnika przed przegrzaniem

W6

Pojemność opakowania

W7

Reputacja marki
Zgodność z normami
(Przecięcie)

W4

W10
α0

* istotny na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Wsp. regresji

Błąd std.

Wartość p

0,20*
0,11*
0,12*

0,05
0,03
0,05

0,000
0,000
0,000

-0,13*

0,05

0,000

0,14*
0,40*
0,63*

0,05
0,04
0,87

0,000
0,000
0,000
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Natomiast uzyskany czwarty model, po zlogarytmowaniu równania (6) stronami, zapisano
wzorem (6):
(6)
gdzie:
L(W) – ogólny deklarowany poziom lojalności,
W2, W4, W5–W7, W10 – wagi statystycznie istotnych kryteriów wyboru oleju,
ln – logarytm naturalny.
Teraz widać, że dla modelu o wykorzystującym funkcję logarytmu naturalnego uzyskano
wartość R2 = 0,44, a więc widać, że założenie o logarytmicznym charakterze badanej zależności
było słuszne, bo dopasowanie modelu znacznie się poprawiło i teraz wyjaśnia on 44% zmienności lojalności konsumentów. Przy tym ranking predyktorów pozostaje ten sam co dla dwóch
wcześniejszych modeli (kryterium W10 o wartości współczynnika regresji 0,40; kryterium W2
o wartości 0,20 oraz kryterium W7 o wartości 0,14). Można zatem zakładać, że badana zależność
w przestrzeni wielowymiarowej ma postać bliską wyrażonej krzywą logarytmu naturalnego na
rysunku 4.19.

Rys. 4.19. Wykres funkcji logarytm naturalny
Źródło: opracowanie własne.

Oczywiście taki model, jak każdy zresztą, jest znacznym uproszczeniem badanej rzeczywistości. Ogólnie widać jednak, że warto było rozważyć związek poszczególnych kryteriów
z lojalnością szczegółowo. Użyteczność opracowanego modelu polega na tym, że w przypadku
znajomości wag poszczególnych kryteriów wyboru olejów pozwala on prognozować motywacyjną lojalność konsumentów. Rekomendacją dla sfery zarządzania jest natomiast stwierdzenie, że
chcąc uzyskać wzrost lojalności konsumentów, powinno się prowadzić działania i wykorzystywać
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instrumenty marketingowe przede wszystkim w sferze zgodności oleju z normami (W10), jego
dostępności (W2) oraz reputacji marki (W7). W dalszej kolejności warto także rozważyć działania
marketingowe w zakresie opakowania, w szczególności jego pojemności (W6) oraz estetyki (W4).
Za pomocą czterech zidentyfikowanych modeli zweryfikowano zatem hipotezę H4, w myśl której wagi kryteriów wyboru olejów silnikowych wpływają na lojalność klientów wobec marki oleju.
Weryfikacja ma charakter częściowy, bo nie wszystkie współczynniki regresji są statystycznie istotne.
Dodatkowo przeanalizowano korelacje między wagami poszczególnych kryteriów, a także
między tymi wagami a poziomem lojalności motywacyjnej konsumentów, mierzonym wskaźnikiem L. Zawarto je w tabeli 4.26.
Tab. 4.26. Korelacje między wagami kryteriów wyboru olejów oraz między wagami kryteriów a poziomem lojalności motywacyjnej konsumentów
W2

W3

W3

W1
1,00*
0,66*
0,44*

1,00*
0,46*

1,00*

W4

0,36*

0,31*

0,52*

1,00*

W5

0,31*

0,40*

0,30*

0,10*

1,00*

W6

0,45*

0,43*

0,39*

0,43*

0,39*

1,00*

W7

0,35*

0,45*

0,29*

0,31*

0,33*

0,53*

1,00*

W8

0,41*

0,39*

0,46*

0,41*

0,27*

0,50*

0,54*

1,00*

W9

0,35*
0,32*
0,38*
0,35*

0,28*
0,33*
0,38*
0,41*

0,39*
0,44*
0,40*
0,30*

0,36*
0,24*
0,32*
0,31*

0,28*
0,47*
0,37*
0,37*

0,38*
0,34*
0,50*
0,27*

0,44*
0,40*
0,35*
0,41*

0,48*
0,39*
0,56*
0,33*

W1
W2

W10
W11
L

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

1,00*
0,58*
0,40*
0,40*

1,00*
0,45*
0,51*

1,00*
0,37*

* istotny na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane w tabeli 4.26, osiągnięto wniosek, że wagi wszystkich kryteriów wyboru są
ze sobą skorelowane w sposób statystycznie istotny. Z kolej wskaźnik L także jest skorelowany ze
wszystkimi kryteriami, przy czym najsilniej ze zmiennymi W10 – zgodność z normami (0,51),
W2 – dostępność (0,41) i W7 – reputacja marki (0,41). Te wyniki potwierdzają wcześniejsze
wnioski uzyskane przy budowie modeli z wykorzystaniem analizy regresji wielorakiej.
W ten sposób wyczerpano zakres hipotez postawionych we wstępie i na tym zakończono
analizę wyników badania empirycznego.
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Podsumowanie i wnioski
W procesie podejmowania decyzji o zakupie produktu konsument staje przed wyborem spośród szerokiej gamy produktów różnych kategorii, które mają zaspokoić jego
specyficzną potrzebę. Ograniczony czas i możliwości zebrania informacji o każdym produkcie, to jest cechach określających jego jakość, sprawiają jednak, że konsumenci opierają się na ograniczonej liczbie nośników obiektywnych i subiektywnych informacji, które
można nazwać kryteriami wyboru. Umiejętność przewidywania reakcji konsumentów,
identyfikacji czynników determinujących procesy podejmowania przez nich decyzji oraz
znajomość stopnia wrażliwości konsumentów na instrumenty marketingowego oddziaływania producenta na rynek w dużej mierze determinują sukces rynkowy.
W niniejszej monografii rozważono determinanty zachowań konsumentów na rynku jednego z najważniejszych motoryzacyjnych materiałów eksploatacyjnych – olejów
silnikowych. Nowoczesne oleje silnikowe muszą nieustannie nadążać za zmianami konstrukcyjnymi silników, wprowadzeniem do eksploatacji nowych paliw oraz ciągle zaostrzającymi się wymaganiami ochrony środowiska. Obserwowane dążenie do zwiększenia niezawodności silników samochodowych, a także zmniejszenia zużycia środków smarowych
i paliw ma prowadzić do obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu. Powoduje ono ciągłe
podwyższanie wymagań w stosunku do parametrów jakościowych wytwarzanych olejów
i kolejne modyfikacje klasyfikacji jakościowych.
Monografia ma stanowić przyczynek do naukowej dyskusji nad pomiarem ważności
kryteriów, którymi kierują się konsumenci przy wyborze olejów silnikowych, a dalej nad
związkiem między wagami tych kryteriów a motywacyjną lojalnością klientów. W ten
sposób powiązano dwa pojęcia istotne dla współczesnego marketingu w branży motoryzacyjnej. W szczególności ustalono, że:
1. W zakresie hipotezy 1 – ustalono, że średnie wartości wag kryteriów wyboru olejów
mieszczą się w przedziale <4,11; 5;35>. Respondenci największą wagę przypisują kryteriom zgodności oleju z normami (zmienna W10, średnia 5,35), a następnie nieco tylko
niższą ochronie silnika przed przegrzaniem (W5, 5,34) oraz możliwości zmniejszenia
zużycia paliwa (W11, 5,33). Zatem kryteria wyboru oleju mają przede wszystkim
charakter techniczny związany z jego specyfikacją fizykochemiczną oraz wpływem na
pracę silnika. Natomiast kryteria czwarte i piąte pod względem ważności oceniono
podobnie i mają one z kolei charakter typowo marketingowy. Są to rekomendacja
producenta pojazdu (zmienna W9, średnia 5,14) oraz reputacja marki (W7, 5,09). Zatem konsumenci przy wyborze oleju silnikowego przede wszystkim biorą pod uwagę

148

Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych

kryteria techniczne, związane z jego wpływem na pracę silnika, a w drugiej kolejności
– przekaz marketingowy, w tym ten nieformalny (reputację marki). Trzema kryteriami
najmniej ważnymi przy wyborze olejów są estetyka opakowania (zmienna W4, średnia 4,11), ekologiczność (W3, 4,48), a także cena (zmienna W1 o wartości średniej
4,63). To ostatnie spostrzeżenie wydaje się zaskakujące. Najniżej ocenione kryteria
mają charakter przede wszystkim marketingowy: opakowanie i cena to typowe elementy instrumentarium marketingowego, natomiast ekologiczność wpisuje się w nurt
przekazu promującego ochronę środowiska w myśl doktryny zrównoważonego rozwoju. Wysokie wartości odchyleń standardowych dla wszystkich zmiennych świadczą
o heterogeniczności udzielonych odpowiedzi. Hipotezę zweryfikowano pozytywnie,
2. W zakresie hipotezy 2 – wykazano, że spośród rozważanych zmiennych metryczkowych 2 zmienne różnicują po 7 kryteriów wyboru olejów. Tymi zmiennymi są wiek
ankietowanych (M1) oraz miejsce serwisowania samochodu (M9). Wiek użytkowanego
samochodu (M7) różnicuje 6 kryteriów, a następnie płeć badanych, grupa kierowców
oraz pochodzenie samochodu po 4 kryteria. Z drugiej strony średni roczny przebieg
samochodu (M8) nie różnicuje żadnego z badanych kryteriów. Natomiast najczęściej
różnicowanym kryterium jest estetyka opakowania (W4), dla której zróżnicowane
jest istotne w przypadku aż 7 spośród 9 zmiennych metryczkowych. Kolejno kryteriami często różnicowanymi przez zmienne metryczkowe są W5 (ochrona silnika
przed przegrzaniem), wydłużony okres między wymianami (W8) i rekomendacja
producenta pojazdu (W9). Każde z nich jest różnicowane przez 6 zmiennych. Z drugiej strony dla kryteriów oznaczających dostępność oleju (W2), a także zgodność
z normami (W10) nie stwierdzono ani jednego statystycznie istotnego zróżnicowania.
Łącznie uzyskano 38 przypadków statystycznie istotnego zróżnicowania wag kryteriów
wyboru olejów przez zmienne metryczkowe na 99 możliwych, czyli 38% wszystkich.
Hipotezę zweryfikowano pozytywnie (częściowo, bo nie wszystkie kryteria są różnicowane przez wszystkie zmienne metryczkowe);
3. W zakresie hipotezy 3, stosując drzewa klasyfikacyjne jako narzędzie doboru predyktorów, a następnie analizę skupień, zidentyfikowano 4 skupienia – segmenty rynku, do
których rozłączne grupy konsumentów o następujących charakterystykach:
a) segment 1 – promotorzy racjonalni, o średniej wartości wskaźnika L = 8,91. Wagi
wszystkich istotnych predyktorów są dla nich najwyższe ze wszystkich skupień.
Najwyższe wagi przyznają kryteriom o charakterze „technicznym”, racjonalnym.
Należy tu 115 respondentów,
b) segment 2 – promotorzy emocjonalni. Wartość wskaźnika L jest również wysoka
i wynosi 8,21. Większość kryteriów wyboru olejów ma dla nich wagę niższą niż
średnia w próbie, natomiast najbardziej znaczącymi są komunikaty marketingowe,
w tym także przekaz emocjonalny. W tym skupieniu znajduje się 58 przypadków,
c) segment 3 – destruktorzy. Grupa o skrajnie niskiej wartości wskaźnika L = 3,61.
Predyktorom wykorzystanym w modelu przypisują wagi najniższe ze wszystkich
grup. Do tego skupienia zaliczono 51 przypadków,
d) segment 4 – neutralni, o wartości wskaźnika L = 6,79. Ten segment jest najliczniejszy – sklasyfikowano w nim 160 przypadków. Wagi w przypadku wszystkich
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predyktorów są bardzo zbliżone do średniej w próbie. Ci konsumenci ufają komunikatom marketingowym, ale także kryteriom o charakterze praktycznym.
Prowadząc analizę segmentów ze względu na zmienne metryczkowe, stwierdzono, że
mają one następujące charakterystyczne struktury:
a) segment 1 – promotorzy racjonalni. Należą tu konsumenci przede wszystkim w wieku powyżej 50 lat, z wyższym wykształceniem, stosunkowo często kupujący samochody nowe, klasy wyższej średniej albo „inne”. Użytkują auta głównie w wieku do
5 lat i przejeżdżają nimi niewielkie przebiegi, zwykle do 15 tys. km rocznie. Pojazdy
serwisują najczęściej w ASO,
b) segment 2 – promotorzy emocjonalni. Często są to osoby młode, w wieku do 30 lat.
Rzadko określają siebie jako kierowców ekologicznych, a często jako „sportowców”,
choć także jako zapobiegliwych. Najczęściej spośród wszystkich segmentów jeżdżą
limuzynami klasy średniej (D). Znaczny udział mają tu kierowcy pojazdów najstarszych, w wieku powyżej 15 lat. Pokonują nimi niewielkie przebiegi, najczęściej
do 15 tys. km rocznie. Korzystając z usług serwisowych, zdecydowanie najczęściej
wybierają niezależne warsztaty,
c) segment 3 – destruktorzy. Najwięcej spośród wszystkich segmentów należy tu osób
w średnim wieku (31–50 lat). Do tej grupy zalicza się też wyraźnie więcej niż przeciętnie kierowców określających się jako oszczędni. Najczęściej spośród wszystkich
segmentów kupują samochody nowe. Dominują posiadacze SUV-ów i vanów.
Odnotowano relatywnie dużą frakcję właścicieli pojazdów w wieku 11–15 lat. Pod
względem rocznych przebiegów i miejsca serwisowania pojazdu ten segment jest
„typowy” – zbliżony do próby,
d) segment 4 – neutralni. Grupa najbardziej „typowa”. Pod względem struktury płci,
wieku, wykształcenia, samooceny jako kierowcy zbliżona do próby, z tym, że występuje nieco więcej kobiet. Zdecydowanie przeważają użytkownicy aut kupionych jako używane i należących do tańszych segmentów rynku aut: miejskich (A),
małych (B) oraz kompaktowych (C). Spory odsetek pojazdów w wieku 6–10 lat.
Wyraźnie najwięcej jest respondentów przejeżdżających rocznie 16–30 tys. km.
Dominuje frakcja korzystających zarówno z usług serwisowych ASO, jak i niezależnych warsztatów.
Hipotezę zweryfikowano pozytywnie.
4. W zakresie hipotezy 4, stosując analizę regresji wielorakiej, zbudowano 4 konkurencyjne, liniowe modele zależności lojalności motywacyjnej konsumentów względem
kryteriów wyboru olejów. Spośród analizowanych 11 kryteriów 6 statystycznie istotnie
wpływa na motywacyjną lojalność konsumentów. Są to: dostępność (W2), estetyka
opakowania (W4), ochrona silnika przed przegrzaniem (W5), pojemność opakowania
(W6), reputacja marki (W7) oraz zgodność z normami (W10). Spośród opracowanych
i testowanych modeli najlepszy okazał się model czwarty, to jest ten, w którym do
opisu zależności funkcyjnej wykorzystano logarytm naturalny (ln), uzyskując wartość
współczynnika R2 = 0,44. Zatem ten model wyjaśnia 44% zmienności lojalności konsumentów. Użyteczność opracowanego modelu polega na możliwości prognozowa-
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nia motywacyjnej lojalności konsumentów. Rekomendacją dla sfery zarządzania jest
stwierdzenie, że chcąc uzyskać wzrost lojalności konsumentów, powinno się prowadzić
działania i wykorzystywać instrumenty marketingowe przede wszystkim w sferze
kryteriów pozostających w najsilniejszej zależności z lojalnością konsumentów, to jest
zgodności oleju z normami (W10; w modelu logarytmicznym wartość współczynnika
regresji równa 0,40), jego dostępności (W2; wartość współczynnika regresji równa
0,20) oraz reputacji marki (W7; wartość współczynnika regresji równa 0,14). W dalszej kolejności warto także rozważyć działania marketingowe w zakresie opakowania,
w szczególności jego pojemności (W6) oraz estetyki (W4).
Hipotezę zweryfikowano pozytywnie (można uznać, że częściowo, bo nie wszystkie
współczynniki regresji okazały się statystycznie istotne).
W ten sposób zakończono weryfikację postawionych we wstępie hipotez, a zatem wyczerpano założony zakres analiz.
***
Podjęty temat i uzyskane wyniki wydają się interesujące. Dlatego, zdaniem autorów,
warto rozważyć kontynuację badań w przyszłości. W szczególności warte uwagi wydają
się następujące zagadnienia:
–– analiza wpływu przekazu marketingowego na decyzje konsumentów, przede wszystkim wpływ interakcji i ewentualnej rekomendacji olejów przez sprzedawców podczas
zakupu,
–– rozważenie szerszego zakresu zmiennych metryczkowych charakteryzujących zarówno
konsumentów (na przykład dochód, status ekonomiczny), jak i pojazdy (na przykład
wartość, rodzaj paliwa),
–– zastosowanie innych wielowymiarowych metod statystycznych, na przykład analizy
czynnikowej sieci neuronowych do budowy modeli umożliwiających prognozowanie
postaw i zachowań konsumentów,
–– szersze ujęcie wieloaspektowego pojęcia lojalności klientów poprzez uwzględnienie
różnych typów lojalności, w tym lojalności behawioralnej albo według innej klasyfikacji,
lojalności kognitywnej, afektywnej, konatywnej i aktywnej,
–– analiza lojalności konsumentów wobec różnych marek olejów ze względu na strategie
marketingowe tych marek,
–– identyfikacja wpływu na lojalność konsumentów czynników subiektywnych, nie rozważanych dotychczas w literaturze poświęconej problematyce jakości, jak rekomendacje
znajomych (marketingowy przekaz nieformalny w rozumieniu lojalności motywacyjnej
i jego skuteczność) czy rekomendacje sprzedawców (prezentacja produktu),
–– zbadanie wpływu na lojalność konsumentów czynników innych niż tylko kryteria wyboru olejów, na przykład inercji, kosztów zmiany dostawcy, homogeniczności podaży
usług czy czynników sytuacyjnych na analizowanym rynku.
Te zagadnienia sprawiają, że przedstawiona w niniejszej monografii analiza może
być, zdaniem autorów, traktowana jako interesujący punkt wyjścia i warta jest dalszej
eksploracji.

Spis rysunków
Rys. 1.1. Przekrój silnika TRABANT 600 cm³ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Rys. 1.2. Przekroje silnika VESPA z poprawą smarowania silnika przez
ukierunkowany napływ mieszanki do skrzyni korbowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Rys. 1.3. Schemat smarowania rozbryzgowego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Rys. 1.4. Elementy układu korbowo-tłokowego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Rys. 1.5. Zespoły układu napędu rozrządu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Rys. 1.6. Schemat smarowania obiegowego z mokrą miską olejową.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Rys. 1.7. Schemat układu smarowania z suchą miska olejową silnika Porsche 911.  .  24
Rys. 1.8. Schemat układu smarowania silnika lotniczego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Rys. 1.9. Układ przewietrzania skrzyni korbowej silnika WAZ-2101.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
Rys. 1.10. Schemat urządzenia odsysającego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Rys. 1.11. Przekrój podłużny silnika FIAT 115C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30
Rys. 1.12. Przekrój poprzeczny silnika FIAT 115C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Rys. 1.13. Przekrój podłużny silnika FIAT 115C przez wał rozrządu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Rys. 1.14. Schemat obiegu oleju w czterosuwowych górnozaworowych silników
FIAT 115C o zapłonie iskrowym z wałkiem rozrządu w kadłubie.  .  .  .  .  .  . 32
Rys. 1.15. Ogólny widok silnika ECOTEC 2.0 DI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Rys. 1.16. Układ konstrukcyjny głowicy z czterema zaworami i wałkiem rozrządu
w głowicy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Rys. 1.17. Silnik 1.6 – 16 zaworowy Hondy HR-V .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
Rys. 1.18. Silnik YYJB Ford.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Rys. 1.19. Silnik EA855 EVO Audi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
Rys. 1.20. Silnik NSU-Wankel typu KKM 502.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Rys. 1.21. Obiegi olejenia i chłodzenia silnika NSU-Wankel typu KKM 502.  .  .  .  .  .  39
Rys. 1.22. Silnik rodziny SW680 – poziomy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Rys. 1.23. Schemat układu olejenia silników SW680.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
Rys. 1.24. Silnik VOLVO D9A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Rys. 1.25. System smarowania silnika DH12.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Rys. 1.26. Silnik widlasty a8C22 polskiej produkcji.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Rys. 1.27. Obieg oleju silnika a8C22.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
Rys. 1.28. Przekrój poprzeczny silnika PA6 V280 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

152

Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych

Rys. 1.29. Doprowadzenie oleju do smarowania i chłodzenia tłoka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Rys. 1.30. Smarowanie zespołów rozrządu silnika PA6 V280 kanałami
w korbowodzie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Rys. 1.31. Doprowadzenie oleju do smarowania napędu zaworów i dźwigienek
zaworowych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
Rys. 1.32. Układ smarowania silnika SEMT PA6 280.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Rys. 1.33. Przekrój poprzeczny silnika AGO 240V16ESHR.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
Rys. 1.34. Kadłub silnika z tuleją cylindrową typu mokrego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Rys. 1.35. Kuty wał korbowy z łożyskiem ślizgowym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Rys. 1.36. Tłoki silnika wraz ze schematem zawirowania w komorze spalania
w tłoku w wyniku dopływu powietrza i paliwa do cylindra.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
Rys. 1.37. Konstrukcja silnika MTU 12V 396 TC13.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
Rys. 1.38. Główne zespoły silnika MTU 20V 956 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Rys. 1.39. Widok silnika 16V 538 TB91 do napędu śrubowego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
Rys. 1.40. Silnik okrętowy SULZER RND.90M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
Rys. 1.41. Tłok silnika SULZER RND.90M wraz ze sposobem smarowania sworznia
tłokowego i chłodzenia tłoka olejem.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
Rys. 1.42. Silnik SULZER RLB90 z przekrojem w części przedniej.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61
Rys. 1.43. Wykaz jednostek pływających wyposażonych w silniki
SEMT PIELSTICK.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
Rys. 1.44. Profilogramy powierzchni honowanych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Rys. 1.45. Profil powierzchni wymagany przez firmę RVI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64
Rys. 1.46. Stany powierzchni tulei cylindrowej przed i po docieraniu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
Rys. 2.1. Klasyfikacja obsług pojazdów.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72
Rys. 2.2. Wielkość i dynamika rynku napraw oraz części do samochodów
osobowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
Rys. 2.3. Rozkład miesięcznych wydatków na eksploatację samochodu
ponoszonych przez polskich kierowców.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
Rys. 2.4. Najbardziej znaczące kategorie wydatków na eksploatację samochodu
ponoszonych przez polskich kierowców.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
Rys. 2.5. Odsetek kierowców korzystających z usług autoryzowanych stacji obsługi
i warsztatów niezależnych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77
Rys. 2.6. Udział w rynku autoryzowanych stacji obsługi i warsztatów niezależnych
w podziale ze względu na wiek samochodu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78
Rys. 2.7. Liczba warsztatów niezależnych funkcjonujących w Polsce.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79
Rys. 2.8. Liczba autoryzowanych stacji obsługi wybranych marek samochodów
w Polsce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Rys. 2.9. Proces świadczenia usług obsługi technicznej w zakresie wymiany oleju
silnikowego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
Rys. 2.10. Całkowity rynek olejów smarowych [t] w Polsce w latach 2005–2018.  .  .  .  84
Rys. 2.11. Struktura polskiego rynku olejów smarowych w latach 2007 i 2018.  .  .  .  .  84
Rys. 2.12. Udział olejów silnikowych dla motoryzacji w całkowitym rynku olejów.  .  . 85

Spis rysunków

153

Rys. 2.13. Zmiany struktury segmentu olejów silnikowych dla motoryzacji na tle
wyników sprzedaży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Rys. 2.14. Klasyfikacja marek olejów silnikowych najlepiej ocenionych przez uczestników programu Wybór Kierowców w 2018 r..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87
Rys. 2.15. Ranking popularności producentów olejów silnikowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88
Rys. 2.16. Wymagania w zakresie jakości oleju według API.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
Rys. 3.1. Harmonogram badań.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Rys. 4.1. Rozkłady zmiennych obserwowalnych – kryteriów wyboru olejów .  .  .  .  110
Rys. 4.2. Średnie zmiennych obserwowalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Rys. 4.3. Mediany zmiennych obserwowalnych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
Rys. 4.4. Odchylenia standardowe zmiennych obserwowalnych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Rys. 4.5. Współczynniki zmienności zmiennych obserwowalnych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
Rys. 4.6. Idea wskaźnika Net Promoter Score .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Rys. 4.7. Rozkład odpowiedzi dla wskaźnika Net Promoter Score .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Rys. 4.8. Frakcje konsumentów ze względu poziom lojalności zgodnie ze wskaźnikiem
Net Promoter Score. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Rys. 4.9. Model koncepcyjny predykcji lojalności klientów.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
Rys. 4.10. Sekwencja kosztów dla kolejnych drzew klasyfikacyjnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
Rys. 4.11. Drzewo klasyfikacyjne konsumentów pod względem lojalności.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Rys. 4.12. Ranking predyktorów lojalności konsumentów uzyskany z wykorzystaniem
metody CART dla drzew klasyfikacyjnych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Rys. 4.13. Wyniki analizy skupień metodą aglomeracji – diagram sopelkowy.  .  .  .  .  .  .  . 129
Rys. 4.14. Wykres przebiegu aglomeracji – przyrost długości wiązania.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
Rys. 4.15. Wykres rozrzutu poziomu lojalności motywacyjnej dla skupień .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
Rys. 4.16. Wykres kwantylowy (Q-Q) poziomu lojalności konsumentów.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
Rys. 4.17. Wykres rozrzutu wagi kryteriów–lojalność klientów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
Rys. 4.18. Ranking predyktorów dla współczynników regresji dla statystyki t.  .  .  .  .  .  .  . 140
Rys. 4.19. Wykres funkcji logarytm naturalny.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

Spis tabel
Tab. 1.1. Parametry techniczne silników spalinowych eksploatowanych przez Polskie Koleje Państwowe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
Tab. 1.2. Parametry i wskaźniki – silniki typoszeregu C22.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
Tab. 1.3. Podstawowe parametry silników MTU.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Tab. 2.1. Definicje pojęcia eksploatacji.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70
Tab. 2.2. Czynniki określające klasy lepkości SAE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
Tab. 2.3. Podział olejów silnikowych zgodnie z klasyfikacją ACEA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
Tab. 3.1. Procedura badawcza.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
Tab. 3.2. Postulowane w literaturze jakościowe kryteria wyboru produktów
i ich adaptacja do olejów silnikowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Tab. 3.3. Zmienne obserwowalne i skale pomiarowe wykorzystane w badaniu.  .  .  .  98
Tab. 3.4. Struktura próby.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
Tab. 4.1. Rozkłady zmiennych obserwowalnych – kryteriów wyboru olejów .  .  .  .  109
Tab. 4.2. Statystyki opisowe zmiennych obserwowalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
Tab. 4.3. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na płeć badanych.  .  .  .  .  . 114
Tab. 4.4. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wiek badanych.  .  .  .  .  115
Tab. 4.5. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wykształcenie
badanych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
Tab. 4.6. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na przynależność
do grupy kierowców.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
Tab. 4.7. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na status
samochodu w momencie zakupu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
Tab. 4.8. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na segment rynkowy
samochodu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118
Tab. 4.9. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na wiek samochodu.  .  .  .  119
Tab. 4.10. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na średni roczny przebieg
samochodu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Tab. 4.11. Średnie wagi kryteriów w podziale ze względu na miejsce serwisowania
samochodu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Tab. 4.12. Istotne zróżnicowania wag kryteriów wyboru olejów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121

156

Kryteria wyboru olejów silnikowych do samochodów osobowych

Tab. 4.13. Średnie wartości istotnych predyktorów lojalności i wskaźnika L
dla skupień.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tab. 4.14. Struktura segmentów ze względu na płeć badanych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Tab. 4.15. Struktura segmentów ze względu na wiek badanych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Tab. 4.16. Struktura segmentów ze względu na wykształcenie badanych.  .  .  .  .  .  .  .
Tab. 4.17. Struktura segmentów ze względu na przynależność do grupy
kierowców.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Tab. 4.18. Struktura segmentów ze względu na status samochodu w momencie
zakupu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Tab. 4.19. Struktura segmentów ze względu na segment rynkowy samochodu.  .  .  . 
Tab. 4.20. Struktura segmentów ze względu na wiek samochodu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tab. 4.21. Struktura segmentów ze względu na średni roczny przebieg samochodu.  .
Tab. 4.22. Struktura segmentów ze względu na miejsce serwisowania samochodu .  .
Tab. 4.23. Ocena parametrów modelu regresji wielorakiej – wszystkie zmienne.  .  . 
Tab. 4.24. Ocena parametrów modelu regresji wielorakiej – zmienne statystycznie
istotne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Tab. 4.25. Ocena parametrów modelu regresji wielorakiej – model logarytmiczny.  .
Tab. 4.26. Korelacje między wagami kryteriów wyboru olejów oraz między wagami
kryteriów a poziomem lojalności motywacyjnej konsumentów.  .  .  .  .  .  .

131
131
132
132
132
133
134
134
134
135
139
140
141
143

Streszczenie
Celem monografii była identyfikacja kryteriów określających wybór przez konsumentów olejów silnikowych do samochodów osobowych.
Najpierw przeanalizowano rozwój układów smarowania w silnikach spalinowych oraz
rolę olejów silnikowych i ich wpływ na pracę silnika.
Następnie rozważono problematykę praktycznych aspektów stosowania olejów silnikowych w procesie eksploatacji samochodów, w szczególności poprzez omówienie specyfiki usług wymiany oleju silnikowego w procesie eksploatacji pojazdów, charakterystykę
polskiego rynku olejów silnikowych i ich klasyfikacji lepkościowych oraz jakościowych.
W empirycznej części książki przedstawiono wyniki badania, zwierające konsumencką ocenę ważności kryteriów wyboru olejów silnikowych, analizę zróżnicowania tych
kryteriów, segmentację rynku przeprowadzoną z wykorzystaniem analizy skupień oraz
regresyjny model zależności lojalności motywacyjnej klientów względem wag kryteriów
decydujących o wyborze olejów.
Monografia może stanowić przydatny materiał dla menedżerów i specjalistów do spraw
marketingu w branży motoryzacyjnej, a także studentów kierunków związanych z budową
oraz eksploatacją silników, marketingiem, zarządzaniem jakością.

Abstract
Criteria of Engine Oil Choice for Passenger Cars
The aim of this monograph was to identify the criteria influencing customers’ selection
of engine oil for passenger cars.
Firstly, the development of lubrication systems in combustion engines and the role of
the engine oil were analyzed, as well as their impact on engine maintenance.
Then the practical issues concerning the use of engine oil in the process of passenger
car maintenance were discussed. Especially characteristic of engine oil change services in
the process of car maintenance was talked over, followed by analysis of Polish market of
engine oils and their qualitative classifications.
In the empirical part of the book the results of the research concerning consumers’
assessment of the importance of the criteria of engine oil selection were presented, together
with analysis of differentiation of those criteria, market segmentation performed with the
use of cluster analysis and the regressive model of the dependence of customer attitudinal
loyalty on the importance of oil selection criteria.
The monograph can turn out interesting for managers, marketing specialists in automotive industry, as well as for students of engines construction and maintenance, marketing, quality management.

Załącznik – kwestionariusz ankiety

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Kryteria wyboru OLEJÓW SILNIKOWYCH do samochodów osobowych
Niniejsze badanie ankietowe jest kierowane do osób będących użytkownikami samochodów osobowych. Celem jest zebranie materiału badawczego dotyczącego ważności
kryteriów wyboru olejów silnikowych do tych samochodów.
Kwestionariusz składa się z 21 zagadnień podzielonych na 3 części. Pierwsza część to
metryka, czyli formalna charakterystyka klientów, pojazdów oraz sposobu ich eksploatacji,
obejmująca łącznie 9 zmiennych. Drugą część kwestionariusza (11 kwestii) stanowią zmienne stanowiące kryteria wyboru olejów silnikowych. Ocenia się ich ważność. Natomiast
część trzecia zawiera 1 pytanie pozwalające zmierzyć lojalność motywacyjną klientów wobec marek olejów silnikowych.
Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe. Jej wyniki będą opracowane zbiorczo z zastosowaniem metod statystycznych, a następnie wykorzystane w przygotowywanej
publikacji naukowej. Nie będzie możliwości identyfikacji nazwy warsztatu ani poszczególnych odpowiedzi, udzielonych przez konkretne osoby.
Bardzo prosimy o szczere i rzetelne odpowiedzi. Dziękujemy za poświęcony czas.
dr hab. Małgorzata Lotko
dr hab. Aleksander Lotko
prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
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I. METRYCZKA
Lp.

Charakterystyka klienta

1

Proszę podać płeć:
☐☐ kobieta
☐☐ mężczyzna

2

Proszę podać wiek:
☐☐ do 30 lat
☐☐ 31–50 lat
☐☐ powyżej 50 lat

3

Proszę podać wykształcenie:
☐☐ podstawowe
☐☐ średnie
☐☐ wyższe

4

Proszę zaliczyć siebie do jednej z grup kierowców:
☐☐ Najlepsi w klasie (VIP)
☐☐ Ekologiczni
☐☐ Sportowcy
☐☐ Praktyczni
☐☐ Zapobiegliwi
☐☐ Oszczędni

5

Samochód, który Pan/Pani użytkuje, był kupiony jako:
☐☐ nowy
☐☐ używany

6

Proszę podać segment, do którego należy samochód:
☐☐ A lub B – auta miejskie i małe (np. Skoda Fabia, Toyota Yaris)
☐☐ C – samochody kompaktowe (np. VW Golf, Opel Astra, Renault Megane)
☐☐ D – klasa średnia (np. VW Passat, Ford Mondeo)
☐☐ E – klasa wyższa i luksusowa (np. Audi A6, A8, BMW 5, 7, Mercedes E, S)
☐☐ SUVy lub terenowe (np. Toyota RAV4, Jeep Grand Cheronee)
☐☐ Vany (np. Ford Galaxy, Renault Scenic, Citroen C4)
☐☐ Inne

7

Proszę podać wiek użytkowanego samochodu:
☐☐ do 5 lat
☐☐ 6–10 lat
☐☐ 11–15 lat
☐☐ powyżej 15 lat

8

Proszę podać średni roczny przebieg użytkowanego samochodu:
☐☐ do 15 tys. km
☐☐ 16–30 tys. km
☐☐ powyżej 30 tys. km

9

Samochód, który Pan/Pani użytkuje jest obsługiwany i naprawiany w:
☐☐ autoryzowanej stacji obsługi (ASO)
☐☐ niezależnym warsztacie
☐☐ obydwie możliwości
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II. WAGI KRYTERIÓW WYBORU OLEJU SILNIKOWEGO
Dla każdej cechy proszę zaznaczyć, na ile ważna jest dla Pana/Pani przy wyborze oleju silnikowego
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Waga
Zupełnie nieważna.....................Zdecydowanie ważna
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Cecha decydująca o wyborze
(zmienna)

Lp.

Cena
Dostępność
Ekologiczność
Estetyka opakowania
Ochrona silnika przed przegrzaniem
Pojemność opakowania
Reputacja marki
Wydłużony okres między wymianami
Rekomendacja producenta pojazdu
Zgodność z normami
Zmniejszenie zużycia paliwa

III. LOJALNOŚĆ KLIENTA
Lp.
Wskaźnik lojalności L
1 Jak bardzo prawdopodobne jest, że poleci Pan/Pani swojemu znajomemu olej silnikowy, który Pan/
Pani stosuje w swoim samochodzie?
Proszę ocenić to prawdopodobieństwo na skali 0-10, gdzie 0 - zdecydowanie nie polecę, a 10 - zdecydowanie polecę.
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Materiały informacyjne
partnera – firmy Valvoline

Firma Valvoline została założona 1866 r. w USA przez Johna Ellis’a. Firma powstała po
wygraniu przetargu na opracowanie smaru do gniazd zaworów sterujących w maszynach
parowych, które bardzo często zacierały się smarowane ługami pochodzenia zwierzęcego.
Postęp techniczny i rewolucja przemysłowa, jakie dokonały się w tamtym czasie w Stanach
Zjednoczonych, dała impuls do powstawania nowych technologii. Opatentowany skład
chemiczny smaru do zaworów pochodzący z rafinacji ropy naftowej dał początek nowej
gamy produktów smarowych opartych o bazy olejowe z ropy naftowej i zagęszczacze mineralne i stąd pochodzi marka/nazwa Valvoline (valve – z ang. zawór, line – linia), czyli
linia produktów do zaworów.
Nieprzerwanie od ponad 150 lat firma Valvoline produkuje najwyższej jakości smary,
oleje silnikowe, płyny chłodnicze oraz specjalistyczną chemię warsztatową która szeroko
stosowana jest na całym świecie. Valvoline współpracuje z największymi producentami
pojazdów, w tym pojazdów kolejowych, a także generatorów prądu zasilanych gazem
ziemnym i innymi paliwami oraz maszyn specjalistycznych w przemyśle wydobywczym.
Współpracujemy z jednym z największych producentów silników spalinowych Diesla firmą Cummins, produkując olej Premium Blue, który jako jedyny jest zalecany do tych
silników. Elon Musk, który wystrzelił w kosmos na pokładzie swojej rakiety samochód
elektryczny Tesla Roadster, na jej pokładzie wysłał na Marsa płyn chłodniczy marki ZEREX, którego Valvoline jest producentem. Nasze produkty przewyższają jakościowe wymogi OEM. Valvoline jest producentem olejów serii Maxlife, które zostały opracowane
specjalnie do samochodów osobowych i lekkich dostawczych z dużymi przebiegami. Jako
jedyny olej silnikowy na świecie Maxlife 10W40 uzyskał certyfikat TUV NORD, który potwierdzał nie tylko wysoką jakość, ale przede wszystkim właściwości; zmniejszenie zużycia
oleju, cichy start na zimno, wyższą czystość silnika, zabezpieczenie przed korozją postojową. Valvoline jest także producentem preparatów antykorozyjnych pod marką TECTYL.
Od ponad 80 lat doskonalimy tę technologię, z której korzystają producenci tacy jak KIA,
Hyundai, MAN, VW, PESA oraz przemysł lotniczy. W latach 80. w Polmozbyt można
było dokonać zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdu właśnie produktami Tectyl. Tectyl
może zabezpieczać na czas transportu morskiego lub składowania elementy konstrukcyjne
lub części i podzespoły, narzędzia rolnicze w okresie przestoju zimowego i wiele innych.
Centrala firmy mieści się w Lexington, Kentucky w USA. Valvoline posiada laboratoria
i fabryki na wszystkich kontynentach świata.
W Europie fabryki działają po nazwą Ellis Enterprises i Ellis Enterprises East. Pierwsza
mieści się w Dordrecht w Holandii, druga w Krusevac w Serbii. Z wymienionych powyżej
fabryk zaopatrywana jest w produkty cała Europa, basen Morza Śródziemnego oraz kraje
środkowej Azji i Afryki.
W Polsce Valvoline posiada filię, która zajmuje się marketingiem i sprzedażą produktów pod marką własną na terenie Polski.

