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e1  Czyszczenie układów olejowych

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce kolejny numer specjalny poświęcony różnym aspek-
tom gospodarki smarowniczej w zakładzie przemysłowym. Niestety, jest to 
nadal niedoceniany i traktowany po macoszemu element programu konserwacji. 
W wielu fabrykach czynności mające zapewnić optymalne warunki smarowania 
maszyn i urządzeń wciąż nie znajdują się na liście priorytetów, problemem jest 
również stosowanie tanich środków smarnych o wątpliwej jakości. Konsekwen-
cje takiej praktyki są zaś bardzo kosztowne.

Na czym więc polega doskonale zorganizowana i zarządzana gospodarka sma-
rownicza? Jakimi właściwościami wyróżniają się smary wysokiej jakości? Czym 
się cechują nowoczesne urządzenia i narzędzia smarownicze i jak je dobrze 
wykorzystywać? Na te m.in. pytania odpowiadamy w artykułach zebranych 
w tej publikacji. Znajdą tu Państwo również porady dotyczące doboru smarów 
i olejów biodegradowalnych do konkretnej aplikacji, a także smarowania urzą-
dzeń pneumatycznych mgłą olejową.

Zapraszam do lektury.

Agnieszka Korzeniewska, redaktor naczelna
agnieszka.korzeniewska@utrzymanieruchu.pl
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U miejętne prowadzenie gospo-
darki smarowej – wykorzystują-
cej zdobycze nowoczesnej tech-

niki smarowniczej i diagnostyki oraz spo-
soby zarządzania – pozwala w znaczący 
sposób zredukować koszty związane 
z eksploatacją maszyn i urządzeń, zapo-
biegając przedwczesnemu zużyciu części 
roboczych. Gospodarka smarownicza jest 
istotnym elementem utrzymania ruchu, 

mimo to wiele osób sprowadza ją jedy-
nie do optymalizacji kosztów zakupu oleju 
i smarów. A to stanowczo za mało. Nie 
można pomijać innych ważnych aspektów 
mających wpływ na osiąganie jak najlep-
szych efektów w obszarze smarowania.

Problemy nie biorą się znikąd

Doskonale zorganizowana i zarządzana 
gospodarka smarownicza to ideał, do któ-
rego powinny dążyć wszystkie przed-
siębiorstwa. Jeśli chodzi o firmy działa-

jące w Polsce, to – owszem – są takie, 
gdzie gospodarka smarownicza prowa-
dzona jest bez zastrzeżeń, jednak z prak-
tyki wynika, że wiele zakładów przemy-
słowych wciąż boryka się z problemami, 
których źródłem są m.in.: umniejszanie 
jej roli w przedsiębiorstwie, przeprowa-
dzanie czynności związanych ze smaro-
waniem przez niewykwalifikowany perso-
nel, nieracjonalnie zaplanowane działania 
smarownicze, nieodpowiednio dobrane 
środki smarne lub ich niska jakość, brak 
nadzoru nad czystością olejów i układów 
olejowych, błędne określenie wymagań 
urządzeń w kwestii smarowania, a także 
używanie zbyt wielu środków smarnych. 
Innymi przyczynami problemów mogą 
być: nieprowadzenie zapisów z wykona-
nych czynności, brak aktualizacji do bie-
żących potrzeb programu smarowniczego 
oraz lekceważenie uwag personelu o sta-
nie systemów smarowniczych urządzeń. 
Nierzadko źródłem kłopotów jest także 
pominięcie kwestii związanej z wyznacze-
niem konkretnych osób odpowiedzialnych 
za smarowanie maszyn i urządzeń wyko-
rzystywanych w zakładzie. Takie podej-
ście nie wróży niczego dobrego – rozpro-
szona odpowiedzialność za prowadzenie 
czynności smarowniczych parku maszy-
nowego powoduje, że zazwyczaj są one 
zaniedbywane. Niezbyt dobrą praktyką 
jest też przekazanie odpowiedzialności za 
smarowanie poszczególnym użytkowni-
kom urządzeń, którzy najczęściej traktują 
tę czynność jako pomocniczą. Brak perso-
nelu wyspecjalizowanego w smarowaniu 
przynosi właścicielom firm więcej szkód 
niż pożytku. Zakłady, w których gospo-
darka smarownicza jest rozproszona i bra-
kuje standaryzacji podejścia w tym obsza-
rze, najczęściej muszą się borykać z pono-
szeniem dodatkowych kosztów. 

Brak świadomości i wiedzy 
oznacza kłopoty

Większość osób zdaje sobie sprawę 
z tego, że smarowanie urządzeń jest 
ważne i konieczne, jednak teoria czę-
sto mija się z praktyką. Temat ten jest 
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Gospodarka smarownicza 
– dobre praktyki
Wdrożenie odpowiednich praktyk w zakresie gospodarki 
smarowniczej niesie ze sobą wiele korzyści, wśród których na 
szczególną uwagę zasługują wzrost niezawodności i dyspozycyjności 
parku maszynowego oraz zminimalizowanie nieplanowanych 
przestojów, co z kolei pozwala obniżyć koszty utrzymania ruchu 
i poprawić wyniki finansowe całego przedsiębiorstwa.

Agata Abramczyk
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w wielu przypadkach traktowany po 
macoszemu, a środki przeznaczone na 
gospodarkę smarowniczą są mocno ogra-
niczane. W pogoni za oszczędnościami 
kupuje się tanie środki smarne wątpliwej 
jakości, rzadko przeprowadza się czyn-
ności smarownicze, remonty i moderni-
zację układów olejowych oraz diagno-
stykę oleju. Oszczędza się też na szkole-
niach personelu. To poważny błąd, gdyż 
inwestowanie w wiedzę o wdrażaniu wła-
ściwych rozwiązań smarowniczych to tak 
naprawdę inwestowanie w rozwój firmy. 
Osoby odpowiedzialne w zakładzie za 
gospodarkę smarowniczą muszą dyspo-
nować wiedzą na temat środków smar-
nych na każdym etapie ich użytkowania 
– począwszy od transportu, magazynowa-
nia, dystrybucji, napełniania i uzupełnia-
nia, pielęgnacji i monitoringu eksploata-
cji, a skończywszy na zagospodarowaniu 
środków już zużytych. Udział w profesjo-
nalnych szkoleniach to ważny krok w zdo-
byciu tej wiedzy. Warto o tym pamiętać. 

Niezbędne czynności

Gospodarka smarownicza to termin 
określający różnego rodzaju działania – 
zarówno te stricte techniczne, jak i orga-
nizacyjne – zmierzające do zapewnienia 
jak najlepszych warunków smarowania 
maszyn i urządzeń w celu zagwarantowa-
nia ich wysokiej niezawodności. 

Trudno mówić o prowadzeniu opty-
malnej gospodarki smarowniczej, gdy 
pomijane są kwestie związane np. z pie-
lęgnacją i monitorowaniem olejów w eks-
ploatacji czy diagnozowaniem stanu tech-
nicznego maszyn i urządzeń w oparciu 
o wyniki badań olejów i zarządzanie tymi 
wynikami.

Gospodarka smarownicza to poję-
cie bardzo pojemne, na które składają się 
takie czynności, jak: zarządzanie gospo-
darką smarowniczą całego parku maszy-
nowego zakładu; przygotowywanie i aktu-
alizowanie instrukcji eksploatacji doty-
czącej smarowania maszyn i urządzeń; 
czyszczenie i płukanie układów olejowych 
i systemów smarowania maszyn i urzą-
dzeń; definiowanie, planowanie oraz reali-
zacja działań zaradczych i naprawczych; 
gospodarka olejami przepracowanymi 
i innymi odpadami związanymi ze sma-
rowaniem; szkolenie pracowników zaj-
mujących się eksploatacją i utrzymaniem 
ruchu maszyn i urządzeń. 

Powodzenie w zarządzaniu gospodarką 
smarowniczą zależy również od wymiany 
i uzupełniania olejów i smarów oraz ich 
doboru. Jeśli chodzi o dobór środków 
smarnych, osoby odpowiedzialne za pro-
wadzenie nadzoru nad gospodarką sma-
rowniczą powinny wykazywać się znajo-
mością tychże środków i ich dostępności 
na rynku. Istotną kwestią jest też umie-
jętny dobór zamienników materiałów eks-
ploatacyjnych, gdyż często w taki sposób 
można wprowadzić oszczędności w gospo-
darce smarowniczej. 

Ważną rolę pełni także prawidłowe 
magazynowanie i transportowanie olejów, 
które upraszcza prace związane ze sma-
rowaniem, a także czyni je bezpieczniej-
szymi oraz ułatwia utrzymanie czystości.

Na uwagę zasługuje fakt, że bar-
dzo wiele z wymienionych działań nie 
wymaga nakładów inwestycyjnych bądź 
wymagania te są niewielkie. Mając to na 
względzie, tym bardziej warto poświęcić 
więcej uwagi gospodarce smarowniczej 
jako elementowi pozwalającemu na obni-
żenie kosztów utrzymania ruchu w zakła-
dzie.

Planuj z głową

Chcąc usprawnić i uporządkować gospo-
darkę smarowniczą zakładu, powinno 
się ją wcześniej zaplanować i przygoto-
wać. Każdy zakład ma inne wymagania, 
w związku z czym rozwiązania w obszarze 
smarowania powinno się dobierać, biorąc 
pod uwagę organizację przedsiębiorstwa 
oraz jego potrzeby. Nie zawsze dobrym 
posunięciem są kosztowne modernizacje 
i inwestycje w zakresie urządzeń pomia-
rowo-badawczych, systemów do filtra-
cji olejów, magazynów środków smar-
nych, instalacji do przesyłu olejów. W nie-
których przypadkach nie są też konieczne 
inwestycje w bardzo drogie, zintegro-
wane systemy do zarządzania przedsię-
biorstwami. Chcąc optymalnie zarządzać 
gospodarką smarowniczą, a jednocześnie 
nie narażać się na zbędne wydatki, pra-
cownicy zakładu muszą dysponować wie-
dzą fachową. Dotyczy to zwłaszcza mene-
dżerów, specjalistów smarowania i remon-
tów maszyn i urządzeń, a także personelu 
utrzymania ruchu i remontowego. 

Punktem wyjścia do wdrożenia kom-
pleksowego programu smarowniczego 
powinien być audyt smarowniczy przepro-
wadzony przez specjalistów mających sze-

roką wiedzę w dziedzinie inżynierii sma-
rowania i diagnostyki oraz duże doświad-
czenie w zakresie eksploatacji maszyn 
i urządzeń. Dzięki audytowi określają-
cemu stan obecny możliwe będzie zapla-
nowanie kolejnych działań i określenie ich 
kierunku. 

Planując działania na rzecz optymaliza-
cji gospodarki smarowniczej w zakładzie, 
należy wziąć pod uwagę wdrożenie odpo-
wiedniego oprogramowania do zarządza-
nia gospodarką olejowo-smarowniczą oraz 
przeprowadzenie niezbędnych moderni-
zacji i remontów maszyn, które wynikają 
z audytu. Ważną kwestią jest też unifiko-
wanie środków smarnych (i innych mate-
riałów eksploatacyjnych) i ograniczenie 
się do jednego lub najwyżej 2–3 produ-
centów. Wybór wiarygodnego dostawcy 
olejów i smarów, zintegrowanie wszyst-
kich metod diagnostycznych (np. z moni-
toringiem drgań, termowizją) oraz wpro-
wadzenie obsługi proaktywnej to bar-
dzo ważne elementy wsparcia w zakresie 
wdrożenia optymalnej gospodarki sma-
rowniczej. 

Analizuj i wyciągaj wnioski

Dobrą praktyką w zakresie gospodarki 
smarowniczej jest niewątpliwie wspo-
mniana już analiza olejów i smarów 
w trakcie ich eksploatacji. To bardzo 
istotna czynność, pozwalająca na okre-
ślenie w świadomy sposób czasu jego 
wymiany. Ważne jest, aby decyzje doty-
czące czynności smarowniczych nie były 
podejmowane jedynie w oparciu o harmo-
nogram wymian olejów, ale o rzeczywiste 
fakty eksploatacyjne (stan olejów i smaro-
wanych komponentów). 

Zaawansowane analizy umożliwiają 
wprowadzanie korekty lub działań ser-
wisowych, których celem jest poprawa 
w olejach określonych parametrów, np. 
technologicznych czy procesowych. Dzięki 
prowadzeniu analiz można zapewnić cią-
głość pracy maszyn, podejmując zawczasu 
odpowiednie działania. Dzięki prowadze-
niu systematycznego monitoringu oleju 
pod kątem obecności rodzaju zanieczysz-
czeń i cząstek zużyciowych oraz dynamiki 
zmian określonych parametrów fizykoche-
micznych, można uzyskać wiele cennych 
informacji o stanie technicznym danego 
urządzenia, które są niezwykle pomocne 
przy podejmowaniu trafnych decyzji eks-
ploatacyjnych i remontowych. 
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Postaw na jakość

Istotną kwestią mającą wpływ na znaczne 
obniżenie kosztów utrzymania ruchu 
w zakładzie jest świadomy wybór właści-
wego środka smarnego. Większość przed-
siębiorstw zdaje sobie sprawę, że wła-
ściwa konserwacja sprzętu ma istotne 
znaczenie dla jego wydajności, jednak 
wpływ oleju na kondycję maszyny jest 
często niedoceniany. Z badania przepro-
wadzonego na zlecenie Shell Lubricants 
wynika, że 61% przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych nie spodziewa się, iż środki 
smarne wyższej jakości mogą ograniczyć 
nieplanowane przestoje. Jednak bada-
nia przeprowadzone przez producen-
tów sprzętu hydraulicznego i organiza-
cje branżowe udowadniają, że od 50 do 
70% awarii sprzętu jest związanych z nie-
właściwym stanem oleju hydraulicznego. 
Zdaniem Cezarego Wyszeckiego, eks-
perta technicznego w firmie Shell Polska, 
wysokiej jakości środek smarny skutecz-
nie chroni maszyny przed powstawaniem 
osadów, korozją oraz zużyciem. Nowocze-
sne formulacje olejów i smarów pozwa-
lają znacząco wydłużyć okres eksploatacji 
sprzętu, zmniejszyć ryzyko awarii i zwięk-
szyć dyspozycyjność maszyn. W ten spo-
sób można znacznie obniżyć koszty zwią-
zane z zakupem i wymianą części zamien-
nych oraz zapewnić utrzymanie ciągłości 
produkcji.

Warto wziąć to pod uwagę, tym bar-
dziej że koszty środków smarnych stano-
wią 12% całkowitych kosztów utrzy-
mania przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Najważniejszym kryterium wyboru nie 
powinna więc być wyłącznie cena, lecz 
przede wszystkim jakość produktu. Jak 
pokazują doświadczenia ekspertów działu 
olejowego Shell, dzięki odpowiednim pro-
duktom smarnym oraz efektywnej gospo-
darce smarowniczej można osiągnąć 
oszczędności nie tylko równe łącznym 
wydatkom na oleje i smary, ale sięgające 
nawet 30% budżetu przeznaczonego na 
utrzymanie ruchu. 

Łatwiej dzięki systemom

Prawidłowy proces zarządzania smarowa-
niem powinien być wsparty odpowied-
nimi narzędziami. Dążąc do optymaliza-
cji czynności smarowniczych prowadzo-
nych w zakładzie, warto wziąć pod uwagę 
zastosowanie systemów centralnego sma-

rowania oraz systemów komputerowych 
przeznaczonych do zarządzania gospo-
darką smarowniczą, które ułatwiają pro-
wadzenie wykazu urządzeń do smaro-
wania, częstotliwości wymian środków 
eksploatacyjnych, a także prowadzenie 
ewidencji magazynowej oraz generowanie 
wykresów zużycia materiałów na poszcze-
gólne zespoły maszyn i urządzeń. 

Jeśli chodzi o układy centralnego sma-
rowania, to – jak wyjaśnia Paweł Herzyk, 
zastępca kierownika działu ds. smarowa-
nia w firmie Hennlich, umożliwiają one 
pełną kontrolę nad całościowym proce-
sem smarowania maszyny oraz zapew-
niają optymalne warunki pracy wszyst-
kich węzłów tarcia. Co ważne, odpo-
wiednie układy stosuje się zarówno do 
smarowania pojedynczych punktów, jak 
i całych maszyn oraz linii produkcyjnych. 

Warto pamiętać o tym, że system 
dozowania smarów zawsze powinien być 
dobierany indywidualnie, z uwzględnie-
niem takich czynników, jak: rodzaj i liczba 
węzłów tarcia, temperatura otoczenia, 
rodzaj środka smarnego, częstotliwość 
smarowania oraz warunki pracy. Ważne 
jest, aby urządzenie umożliwiało czę-
ste podawanie smaru w małych, dokład-
nie odmierzonych dawkach. Drugim waż-
nym kryterium jest zasilanie. Do wyboru 
są systemy zasilane pneumatycznie, elek-
trycznie, mechanicznie oraz systemy gra-
witacyjne. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na okres amortyzacji układu smarowa-
nia. Koszt instalacji systemu centralnego 
smarowania zwraca się zwykle od mie-
siąca do maksymalnie roku, a inwestycja 
ta przynosi takie korzyści, jak wydłuże-
nie czasu pracy smarowanych podzespo-
łów, rzadsze awarie i przestoje, mniejsze 
koszty obsługi maszyn, zoptymalizowanie 
ilości środków smarnych. 

Jak podkreśla Paweł Herzyk, zastoso-
wanie automatycznych systemów dozo-
wania smaru pozwala zredukować czas 
potrzebny do obsługi punktów smarnych 
oraz ograniczyć wpływ czynnika ludz-
kiego i koszty robocizny. Jeżeli punkty 
smarne są niedostępne podczas pracy 
maszyny, to dzięki instalacji systemów 
automatycznych można w bardzo prosty 
sposób zminimalizować koszty przestojów 
– planowych i nieplanowych. Należy jed-
nak mieć świadomość, że systemy central-
nego smarowania nie są opłacalne w każ-
dym przypadku. Przy pojedynczych punk-
tach, o niewielkim zapotrzebowaniu na 

środek smarny, warto zastosować autono-
miczne dozowniki punktowe elektryczne, 
gazowe lub sprężynowe.

Pomoc z zewnątrz

Efektywne zarządzanie gospodarką sma-
rowniczą nie jest prostym zadaniem, dla-
tego wiele przedsiębiorstw, by sprostać 
wymaganiom smarowniczym maszyn 
i urządzeń, decyduje się na powierzenie 
tego obszaru firmie zewnętrznej, mającej 
wykwalifikowany personel oraz doświad-
czenie. Takie podejście jest z reguły argu-
mentowane względami ekonomicznymi, 
gdy nabycie sprzętu diagnostycznego jest 
zbyt drogie.

Decydując się na takie rozwiąza-
nie, warto zwrócić uwagę na to, czy 
zewnętrzny wykonawca dba o czystość 
środków smarnych oraz dysponuje specja-
listycznym sprzętem oraz własnym maga-
zynem, zapewniającym szybki dostęp do 
elementów i części zamiennych. Zdaniem 
eksperta z firmy Hennlich, aby powie-
rzenie gospodarki smarowniczej firmie 
zewnętrznej przyniosło oczekiwane rezul-
taty, należy wprowadzić harmonogram 
smarowania oraz ustalić zakres wyko-
nywanych prac, tak aby pracownicy UR 
mogli zająć się innymi czynnościami. 

Outsourcing gospodarki olejowej może 
mieć różny zakres, w zależności od wiel-
kości i charakteru pracy danego przed-
siębiorstwa. Przede wszystkim powie-
rzenie gospodarki olejowo-smarowniczej 
zewnętrznemu dostawcy musi obniżać 
całkowite koszty funkcjonowania zakładu. 
Aby korzystanie z usług firm zewnętrz-
nych miało uzasadnienie ekonomiczne, 
należy najpierw przeanalizować wszyst-
kie koszty, które ponosi firma, takie jak: 
awarie spowodowane nieprawidłowym 
smarowaniem (przestoje, części zamienne 
itp.), koszt pracownika utrzymania ruchu 
oraz czas poświęcony na czynności sma-
rownicze. Jeśli w wyniku analizy okaże 
się, że koszty te byłyby niższe w przy-
padku realizacji czynności smarowniczych 
przez firmę zewnętrzną, warto zastanowić 
się nad tym rozwiązaniem. 

Agata AbramczykAgata Abramczyk jest dziennikarką, 
publicystką, autorką tekstów, pasjo-
natką nowoczesnych technologii, od wielu 
lat związaną z branżą dziennikarską 
i wydawniczą.
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FIRMA PREZENTUJE

Wyd u enie czasu eksploatacji 
olejów hydraulicznych
Analiza zmian w a ciwo ci fizykochemicznych oleju oraz dbanie o czysto  uk adu hydraulicznego 
pozwala znacznie wyd u y  czas pracy oleju hydraulicznego. Analizy olejowe daj  rzeczywisty obraz stanu 
oleju, jak równie  mog  da  sygna  o tym, e w uk adzie dzieje si  co  niedobrego, np. wyst puje zu ycie 
pompy hydraulicznej. Z kolei analiza wyników bada  pozwala na wprowadzenie dzia a  zaradczych. 

F irma Boccard dla swoich klientów pro-
wadzi pe ny monitoring olejów, w tym 
olejów hydraulicznych. Próbki olejów s  

pobierane wed ug ustalonego przez Boccard 
harmonogramu oraz badane w specjalistycz-
nym laboratorium badawczym. W ci gu kilku 
dni od wys ania próbki klient otrzymuje spra-
wozdanie z bada  wraz z zaleceniami co do 
dzia a  zaradczych, je eli stan oleju lub uk a-
du tego wymaga. 

Badanych jest wiele parametrów. Podsta-
wowymi parametrami s  wygl d i kolor ole-
ju. Zmiana koloru oleju w porównaniu do 
warto ci pocz tkowych wiadczy o degrada-
cji oleju w czasie. Olej przepracowany mo e 
by  ca kiem ciemny. Taki olej nale y dofiltro-
wa  lub wymieni  w zale no ci od pozosta-
ych wyników. Lepko  oleju to kolejny pod-

stawowy parametr, który zmienia si  w cza-
sie. W przypadku olejów niezawieraj cych 
wiskozatorów typu HM lepko  b dzie rosn  
w czasie w wyniku degradacji oleju. W przy-
padku niektórych olejów typu HV mo emy 
obserwowa  spadek lepko ci z powodu ci-
nania dodatków polimerowych. Liczba kwa-
sowa – olej wie y b dzie mia  pewn  kwa-
sowo , która b dzie wzrasta  w czasie na 
skutek utleniania oleju i powstawania kwa-
nych zwi zków rozk adu. Zawarto  wody 

– olej zawieraj cy wod  mo e mie  wygl d 
od opalizuj cego do m tnego, w zale no ci 
od zawarto ci wody. Przyjmuje si , e zawar-
to  wody >0,05% (500 ppm) jest ju  szko-
dliwa dla uk adu. Bardzo wa ne jest badanie 
pierwiastków pochodz cych ze zu ycia oraz 
zanieczyszcze . Zwykle badane s  a  22 pier-
wiastki, co pozwala na w a ciw  interpreta-
cj  wyników. Jednym z nich jest elazo (Fe) 
– najpopularniejszy materia  konstrukcyjny, 
wi c prawie zawsze pojawia si  w analizach 
olejów. Mo e pochodzi  z pompy, silnika, 
obudowy, z cylindrów, z si owników, zawo-
rów, t oków, opatek itp. elazo pojawia si  
równie  w wynikach bada , je li w uk adzie 
dosz o do korozji. Mied  (Cu) – powszechnie 

stosowany sk adnik stopowy. Mo e pocho-
dzi  ze zu ycia p yt bocznych pompy opatko-
wej, cylindrów hydraulicznych, t oków. Cyna 
(Sn) – podobnie jak mied  sk adnik stopowy, 
mo e pochodzi  ze zu ycia panewek, tulei 
o yskowych. Krzem (Si) pochodz cy z zanie-

czyszcze  zewn trznych takich jak py , kurz. 
Krzem wchodzi równie  w sk ad dodatków 
antypiennych, jak równie  niektórych uszczel-
nie . Sód (Na), Potas (K), Bor (B) – sk adni-
ki p ynu ch odz cego, który mo e si  przedo-
stawa  do oleju hydraulicznego. Cynk (Zn), 
Fosfor (P), Magnez (Mg) to z kolei sk adni-
ki dodatków do olejów hydraulicznych. Kolej-
ny wa ny badany parametr to klasa czysto-
ci oleju. Dzi ki niemu wiemy, czy do ole-

ju dosta y si  jakie  zanieczyszczenia mog ce 
uszkodzi  uk ad hydrauliczny, mo emy zale-
ci  filtracj  oleju, sprawdzenie sprawno-
ci uk adu filtracyjnego lub wykona  wymia-

n  filtrów. 

Zmiana najwa niejszych parametrów przed-
stawiona jest w sprawozdaniu z bada  w czy-
telnej formie graficznej. Dodatkowo wyko-
nywane przez Boccard okresowe czyszcze-
nie zbiornika oleju pozwala na ponowne 
zalanie oleju oraz jego dalsz  eksploatacj . 
W wyniku prowadzonych przez Boccard dzia-
a  w niektórych przypadkach mo na nawet 

kilkakrotnie wyd u y  czas pomi dzy wymia-
nami olejów. Firma Boccard ma bardzo du e 
do wiadczenie w badaniu olejów oraz w a-
ciwej interpretacji wyników bada . wiad-

czy kompleksowe us ugi Total Fluid Manage-
ment w ramach programu BocLube, tj. pe -
nego zarz dzania gospodark  smarownicz  
w zak adach przemys owych.
Zapraszamy do wspó pracy!
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O becnie kompresory nowego typu 
są smarowane produktami synte-
tycznymi zawierającymi diestry, 

poliglikole, polialfaolefiny (PAO), estry 
poliolu oraz frakcje silikonowe. Mogą 
one pracować w szerokim zakresie tem-
peratur i cechują się wysoką temperaturą 
zapłonu. Ważne jest jednak to, by olej był 
dobrze dobrany w zależności od zastoso-
wania oraz kompatybilny z ruchomymi 
częściami i uszczelnieniami kompresora.

Smarowanie umożliwia ruch 
podzespołom kompresora

W przypadku elementów wirujących kom-
presora i jego łożysk olej działa jako śro-
dek smarny, uszczelniacz oraz chłodziwo. 

Śrubowe rotacyjne sprężarki powietrza 
wykorzystują stałą objętość powietrza, 
w której po sprężeniu wzrasta tempera-
tura i ciśnienie. Wzrost temperatury oraz 
działanie sprężonego gazu stawiają olejom 
wysokie wymagania. 

Można wyróżnić cztery elementy cha-
rakteryzujące oleje wysokiej jakości i zna-
cząco wpływające na wydajność i dłu-
gotrwałą bezawaryjną pracę sprężarek, 
a mianowicie: 

→  stabilność procesu utleniania – smary są 
tak komponowane, by ich zastosowanie 
zwiększało okres żywotności kompresora 
i utrzymywało optymalne warunki pracy. 
Oleje wysokiej jakości przeznaczone do 
sprężarek śrubowych powinny zachować 
swe właściwości i pracować od 8 tys. do 
16 tys. godzin w warunkach normalnych;

→  ochrona przed zużyciem – olej wyso-
kiej jakości zapewni ochronę komponen-
tów kompresora, w szczególności wirnika 
i łożysk;

→  ochrona przed korozją – dobry jakościowo 
olej zapewni komponentom sprężarki 
i układowi smarowania ochronę przed 
korozją;

→  radzenie sobie z obecnością powietrza 
i wody – sposób, w jaki olej funkcjonuje 
w smarowanym układzie, również przy 
obecności wody i powietrza, wpływa na 
trwałość kompresora.

Oleje a stan komponentów 
kompresora

Olej wysokiej jakości pokrywa uszczelnie-
nia i zapewnia płynny ruch elementów, 

David Gonzalez 

Wydajność sprężarek, 
czyli prawdziwa cena olejów niskiej jakości
Funkcjonowanie maszyn przemysłowych takich jak kompresory zależy w głównej mierze od 
niezawodności ich ruchomych elementów. Z tego powodu najważniejszym czynnikiem w uzyskaniu 
wysoce niezawodnego i trwałego kompresora jest właściwe smarowanie.

Smary i Oleje  2017/2018

↘  Fot. 1. Stosowanie wysokiej jakości olejów 
do smarowania komponentów sprężarek jest 
bardzo ważne, jednak często lekceważone 
przy planowaniu działań smarowniczych.

Żródło: Ingersoll Rand
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↙  Fot. 2. Użycie olejów 
gorszej jakości może 
prowadzić do awarii 
kompresora i zatrzy-
mania produkcji, 
przy czym obie te 
sytuacje mogą być 
bardziej kosztowne 
niż oszczędności 
wynikające z zakupu 
tańszego oleju.

Żródło: Ingersoll Rand

jednocześnie przeciwdziała tworzeniu 
się warstw osadów, wydłużając trwałość 
i zwiększając niezawodność sprężarki. 
Dzięki wysokiej wartości współczynnika 
przewodzenia ciepła możliwa jest lep-
sza absorpcja ciepła generowanego przez 
kompresor i łożyska. Taki olej obniża tem-
peraturę pracy kompresora i zwiększa 
jego wydajność, nawet wtedy, gdy tempe-
ratura robocza jest wysoka.

W przypadku sprężarek śrubowych 
olej wtryskiwany jest do komory sprę-
żania w celu smarowania współpracują-
cych ze sobą wirników i ich łożysk. Rów-
nocześnie odbiera on znaczną ilość ciepła 
wytworzonego przy sprężaniu powietrza 
i uszczelnia przestrzeń między elementami 
wirującymi i obudową.

Większość sprężarek śrubowych 
z wtryskiem oleju wykorzystuje nadci-
śnienie w misce olejowej lub separato-
rze oleju, powstałe po sprężeniu czyn-
nika w celu wymuszenia obiegu oleju 
w chłodnicy i filtrze, a następnie ponow-
nie wtryskuje olej do komory sprężania. 

Inny rodzaj konstrukcji układu smarowa-
nia wykorzystuje pompę oleju. Łożyska 
na końcach elementów obrotowych prze-
noszą obciążenia osiowe oraz poprzeczne 
(promieniowe). Łożyska te są bezpośred-
nio smarowane tym samym olejem, jaki 
jest wtryskiwany do komory sprężania.

Podobną konfigurację można spo-
tkać w przypadku wbudowanego zaworu 
zwrotnego do kontroli objętości. Bardzo 
ważne jest, aby olej wymieniany był regu-
larnie – zagwarantuje to, że podzespoły 
kompresora, takie jak współpracujące ze 
sobą elementy, uszczelki i łożyska, będą 
należycie chronione przed ciepłem, tar-
ciem i korozją.

Właściwy proces

Olej wtryskiwany jest do komory spręża-
nia i mieszany z zaciąganym powietrzem, 
pochłaniając ciepło powstałe w trakcie 
pracy kompresora. Temperatura wtrysku 
i powietrza sprężonego są kontrolowane, 
aby uniknąć gromadzenia się wilgoci. By 
uniknąć powstawania wilgoci mieszają-
cej się z olejem, temperatura sprężonego 

powietrza musi przekraczać temperaturę 
punktu rosy. W przypadku szerokiego za-
kresu temperatur otoczenia termostatycz-
ny zawór upustowy pozwala olejowi na 
przejście przez chłodnicę lub jej ominięcie 
w celu utrzymania żądanej temperatury.

Właściwa temperatura i lepkość oleju 
są niezbędne do optymalnego smarowa-
nia, uszczelnienia i uniknięcia zjawiska 
kondensacji w misce olejowej. Oprócz 
chłodzenia oleju chłodzone jest również 
sprężone powietrze, a także usuwana jest 
z niego wilgoć. W większości aplikacji 
smarowanych olejem możliwe jest odzy-
skiwanie ciepła wytworzonego podczas 
sprężania, np. na potrzeby ogrzewania.

Odpowiednie rutynowe czynności 
w programie utrzymania ruchu powinny 
zapewniać niezawodną pracę sprężarki 
i maksymalną efektywność działania 
oleju. Jedną z nich jest regularne pobie-
ranie próbek oleju. Bardzo istotna jest 
regularna analiza oleju pod kątem obec-
ności cząstek metalu, zawartości zanie-
czyszczeń, poziomu kwasowości i obecno-
ści wody. Jeśli wykryte zostaną podwyż-
szone ilości wymienionych czynników, 
należy podjąć odpowiednie środki. Inne 
planowane działania polegają na pomia-
rze spadku ciśnienia w filtrze oleju i jego 
wymianie, gdy zajdzie taka potrzeba, 
sprawdzaniu połączeń węży w poszuki-
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waniu wycieków i wymianie oleju, zanim 
straci on swoje właściwości.

Przy wymianie środka smarnego ważne 
jest, aby nie mieszać ze sobą olejów róż-
nych typów oraz używać oleju, który ma 
takie same właściwości jak obecnie znaj-
dujący się w maszynie. Analiza stanu 
oleju to ważna część obsługi proaktyw-
nej. Pomoże ona zwiększyć niezawodność 
kompresora dzięki wykryciu problemów, 
zanim doprowadzą one do awarii.

Taniej nie znaczy lepiej

Olej wysokiej jakości powinien zapew-
niać odpowiednie warunki pracy przez 
8 tys. godzin lub dwa lata, w zależności 
od środowiska pracy oraz tego, jak często 
kompresor jest używany i serwisowany. 
Zakup gorszego oleju może wydawać się 
korzystny finansowo, jednak po dłuższym 
czasie okaże się on bardziej kosztowny, 
ponieważ takie środki smarne potrzebują 
aż ośmiokrotnie częstszej wymiany niż 
oleje wysokiej jakości.

Należy mieć świadomość, że tanie 
oleje są często gorszej jakości. Ich zasto-
sowanie może zmniejszać trwałość pod-
zespołów, podwyższać temperaturę pracy 
oraz ograniczać efektywność, co może 
znacząco skrócić okres żywotności kom-
presora. 

Znane są przypadki, gdy klient wybrał 
tańszy olej, by zaoszczędzić, a w efekcie 
poniósł większe koszty. Oleje niskiej jako-
ści utworzyły osady na komponentach 
kompresora, chłodnicach i filtrach oleju, 
co doprowadziło do awarii i wymagało 
wymiany obrotowych elementów modułu 
sprężającego. Klient zaoszczędził kilka-
set dolarów na oleju każdego miesiąca, 
lecz zapłacił 25 tys. dolarów za wymianę 
wadliwego komponentu. 

Tanie środki smarne z czasem więc 
kosztują znacznie więcej. Tymczasem 
zastosowanie olejów wysokiej jakości 
pozwala zaoszczędzić dzięki rzadszym 
wymianom, mniejszym wydatkom na 
czynności serwisowe i niższym rachun-
kom za energię.

Trzy rodzaje środków smarnych

Jakość oleju jest kluczowym parametrem 
z punktu widzenia żywotności kompre-
sora. Dobry jakościowo olej sprawi, że 
wirnik sprężarki będzie pracował z nomi-
nalnymi osiągami w pełnym zakresie tem-

peratur pracy, korzystnie wpływając na 
trwałość jednostki. 

Podczas wyboru oleju odpowiedniego 
do danej aplikacji należy uwzględnić takie 
czynniki, jak właściwości oleju, ochrona 
przed korozją i zalecana częstotliwość 
wymiany.

Poniżej przedstawiono trzy grupy jako-
ściowe olejów, które mogą być wyko-
rzystane w celu wydłużenia żywotno-
ści układu smarowania i samego modułu 
sprężającego.

Olej standardowy 

Typowy olej syntetyczny o standardo-
wej jakości cechuje się trwałością równą 
2 lata lub 8 tys. godzin. Wymaga o 50% 
rzadszej wymiany niż oleje mineralne 
i oleje na bazie PAO. Dzięki wysokiemu 
współczynnikowi przewodzenia ciepła 
zapewnia lepszą pracę kompresora i wła-
ściwe temperatury robocze.

Olej o podwyższonej trwałości

Takie oleje zachowują swoje właściwości 
przez 16 tys. godzin pracy lub 3 lata. Są 
opracowane na potrzeby wymagających, 
wieloczynnościowych operacji. Taki olej 
wymaga rzadszych wymian, co pozwala 
ograniczyć wydatki związane z koniecz-
nością jego wymiany i utylizacji. Oleje 
o podwyższonej trwałości zapobiegają 
tworzeniu się osadów na częściach sma-
rowanych. Osady takie powodują przed-
wczesne zużycie i wymagają dodatkowych 
czynności serwisowych.

Kolejną zaletą jest lepsza zdolność do 
odprowadzania ciepła. Kompresor jest 
chroniony i pracuje bardziej wydajnie, 

nawet przy wysokich temperaturach oto-
czenia. Oleje te są też bardzo wydajne, 
mają dodatki przeciwkorozyjne i przeciw-
utleniające. Oleje o podwyższonej trwa-
łości cechują się punktem zapłonu o war-
tości 262°C i temperaturą krzepnięcia 
równą 30°C.

Oleje przeznaczone do maszyn mających 

kontakt z żywnością

Obawy i wymagania dotyczące kwestii 
bezpieczeństwa żywności jeszcze nigdy 
nie były tak wysokie, a regulacje przemy-
słowe tak surowe. Branża przetwórstwa 
żywności i przemysł farmaceutyczny uży-
wają różnego rodzaju olejów w klasach od 
H1 do H3, w zależności od rodzaju kon-
taktu środka smarnego z produktem. 

Oleje przeznaczone do tych zastosowań
mogą pracować we wszystkich aplikacjach
sprężarek śrubowych, do których zale-
cany jest olej z certyfikatem USDA/NSF. 

Oleje dla branży spożywczej osiągają 
trwałość 6 tys. godzin pracy, w zależności 
od zastosowania i warunków pracy. Zapo-
biegają pienieniu, powstawaniu osadu 
i neutralizują kwasy powodujące korozję. 
Olej przeznaczony dla branży spożywczej 
powinien się cechować punktem zapłonu 
o wartości przynajmniej 262°C i tempera-
turą krzepnięcia równą 30°C. 

Podsumowanie

Użycie oleju o gorszych parametrach 
stwarza ryzyko uszkodzenia sprężarki 
i zatrzymania produkcji. Szkody spowodo-
wane tymi zdarzeniami znacznie przekro-
czą potencjalne oszczędności wynikające 
z zastosowania tańszego oleju. Najlepszą 
inwestycją w wydajną i długotrwałą beza-
waryjną pracę sprężarek jest zastosowanie 
olejów wyższej jakości.

David Gonzalez David Gonzalez jest zatrudniony na stano-
wisku Channel Program Managera 
w firmie Ingersoll Rand.
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Online

Więcej informacji na temat olejów 
do smarowania sprężarek znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej w zakładce „Serwis, smarowanie 
i obsługa produkcji”:
www.utrzymanieruchu.pl

Zastosowanie olejów 
wysokiej jakości pozwala 
zaoszczędzić dzięki rzad-
szym wymianom – 
tanie oleje potrzebują 
aż ośmiokrotnie częst-
szej wymiany – mniej-
szym wydatkom na czyn-
ności serwisowe i niższym 
rachunkom za energię.

http://www.utrzymanieruchu.pl
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FIRMA PREZENTUJE

W ielu przedsi biorców prowadz -
cych od lat dzia alno , nieko-
niecznie na nowoczesnych maszy-

nach, jest przyzwyczajonych do stosowa-
nia rodków smarowych jednego producenta 
w tej samej klasie jako ciowej. Ze wzgl du na 
stabilno  prowadzenia procesu jest to dzia-
anie jak najbardziej wyt umaczalne, jednak 

czy zadaniem przedsi biorcy nie jest d enie 
do ci g ej poprawy wydajno ci i doskonalenia 
procesów produkcyjnych? Obecnie produko-
wane oleje smarowe s  wyposa one w du o 
bardziej zaawansowane pakiety dodatków, 
spe niaj ce restrykcyjne wymagania OEMs. 
Producenci zapewniaj  d u sze okresy pra-
cy pomi dzy wymianami, w przypadku prze-
mys owych olejów przek adniowych czas pra-
cy oleju nowej generacji wyd u y  si  nawet 
czterokrotnie. Wp ywaj  na to g ównie wyso-
kie jako ciowo bazy syntetyczne, które pomi-
mo wy szych kosztów zakupu szybko amor-
tyzuj  wydatek dzi ki zapewnieniu wy szej 
jako ci oraz wyd u eniu czasu eksploatacji. 
Zysk mo na równie  upatrywa  w zadeklaro-
wanej przez dostawc  mo liwo ci oszcz d-
no ci energii, czyli zjawisku Energy Efficiency 
dla olejów hydraulicznych, turbinowych oraz 
przemys owych przek adniowych.

Który olej wybra , by by  
nowoczesnym i oszcz dnym?
Wybieraj c olej hydrauliczny, nale y kierowa  
si  warunkami panuj cymi w uk adzie oraz 
zaleceniami producenta. Aprobata jest tutaj 
wietnym wyznacznikiem, gwarantuje nam 

poziom jako ciowy przewy szaj cy normy ISO 
i DIN, a jednocze nie zapewnia gwarancj  dla 
aparatury. Nie nale y oczywi cie przesadza , 
wystarczy wybiera  produkt w odpowied-
niej klasie lepko ci i jako ci wymaganej przez 
dokumentacj  sprz tu, je li ma to by  olej 
HLP, to pozosta my przy klasie L-HM/HLP.

Przy podwy szonym ci nieniu i temperaturze
w uk adzie mo na wybra  olej bardziej wy-
trzyma y z pó ki premium, Hydrol Extra L-HV, 
który mo e zapewni  d u szy czas eksploata-
cji przy zachowaniu wietnych parametrów. 
Jeszcze wy ej w hierarchii znajduj  si  ener-
gooszcz dne oleje hydrauliczne typu Hydrol 
Power L-HV, które poza wyd u onym czasem
eksploatacji gwarantuj  redukcj  zu ycia 
energii. Sytuacja wygl da podobnie w przy-
padku olejów przek adniowych przemys o-
wych, jednak tutaj post p pozwala nawet na 
czterokrotne wyd u enie czasu eksploatacji 
w stosunku do produktu mineralnego, je e-
li zastosujemy olej syntetyczny. Pomimo pod-
wy szonych kosztów pocz tkowych amor-
tyzacja nast puje relatywnie szybko, a zyski 
zauwa alne s  na wielu p aszczyznach dzia al-
no ci przedsi biorstwa. 

Monitoring i piel gnacja rodków 
w eksploatacji
Dzia ania gwarantuj ce bezpieczny zysk 
musz  równie  by  odpowiednio zabezpie-
czone. Podstawowym dzia aniem serwiso-
wym maj cym wp yw na niezawodn  i bez-
awaryjn  prac  urz dzenia jest prowadze-
nie monitoringu stanu zastosowanego w jego 
uk adzie rodka smarowego. Sukcesywnie 
prowadzone analizy oleju pozwalaj  na oce-
n  jego stanu pod k tem stopnia degradacji, 
zmian w asno ci u ytkowych oraz obecno-
ci zanieczyszcze  pochodz cych z procesów 

zu yciowych oraz z otoczenia pracy maszyny. 
Analizy olejowe dostarczaj  równie  informa-
cji o stanie maszyny.

Kolejnym istotnym sposobem przyczyniaj -
cym si  do prawid owej eksploatacji maszy-
ny jest odpowiednie przygotowanie uk adu 
smarowania maszyny do zalania (szczegól-
nie istotna w eksploatacji cieczy technolo-
gicznych, np. emulsji wodnych stosowanych 
w procesach obróbki i szlifowania metali) 
oraz pó niejsza piel gnacja rodka smarowe-
go w trakcie jego u ytkowania. 

Po czenie systematycznej obserwacji tren-
dów i dynamiki zmian parametrów fizyko-
chemicznych oleju wraz z jego okresow  pie-
l gnacj  pozwala na wykrycie, we wcze-
snym etapie, mog cych powsta  awarii oraz 
na maksymalne wyd u enie czasu mi dzy 
wymianami oleju. Okresowa piel gnacja ole-
ju jest realizowana przez zastosowanie filtra-
cji bocznikowej w uk adzie olejowym urz -
dzenia, przy u yciu wysoko wydajnych agre-
gatów filtruj cych. Celem filtracji oleju jest 
usuni cie z olejów przemys owych zanie-
czyszcze  mechanicznych oraz uzyskanie 
wymaganej klasy czysto ci.

Outsourcing gospodarki 
smarowniczej
Jednym z najskuteczniejszych rodków wp y-
waj cych na redukcj  kosztów utrzymania 
ruchu w zak adach produkcyjnych jest powie-
rzenie gospodarki smarowniczej specjali-
stycznym serwisom olejowym. Rozwi zanie 
takie niesie ze sob  wiele korzy ci, do któ-
rych mo na zaliczy  zapobieganie nieprze-
widzianym awariom maszyn, zapewnienie 
wi kszej niezawodno ci urz dze  technicz-
nych, co bezpo rednio prowadzi do przeciw-
dzia ania nieplanowanym przestojom tech-
nicznym. Dodatkowym atutem przemawiaj -
cym za powierzeniem opieki nad gospodark  
smarownicz  wyspecjalizowanemu serwisowi 
jest zoptymalizowanie stosowanych rodków 
smarowych, cznie z mo liwo ci  zlecenia 
odpowiedzialno ci za magazynowanie i logi-
styk  zu ywanych produktów smarowych.

Jacek Bialik kierownik Serwisu Olejowego
Marek Fajferek specjalista ds. bada  i rozwoju

 Nowoczesne rodki smarowe 
– pozornie du e koszty, realne benefity

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31-323 Kraków

Orlen 03 art spons press.indd   4 2017-09-25   18:07:01
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Ś rodki smarne muszą spełnić trzy 
podstawowe warunki, by mogły 
zostać uznane za biodegradowalne: 

→  wykazywać minimalny stopień chemicz-
nego rozkładu na proste, naturalne pro-
dukty (dwutlenek węgla, woda i biomasa) 
pod wpływem tlenu i mikroustrojów 
w przyrodzie, 

→  nie mogą być toksyczne dla organizmów 
żywych,

→  muszą charakteryzować się niską bioaku-
mulacją, czyli wzrostem ich koncentracji 
w organizmach żywych powyżej zdolności 
do ich metabolizowania. 

Zastosowanie

Tego typu oleje i smary powinny być sto-
sowane w maszynach i urządzeniach użyt-

12  

kowanych na obszarach chronionych 
(m.in. na obszarach Natura 2000, w par-
kach narodowych i krajobrazowych, rezer-
watach przyrody, lasach, na zaporach 
wodnych, w zakładach uzdatniania wody 
i oczyszczalniach ścieków, w pobliżu rzek 
i zbiorników wodnych). Produkty te mogą 
być z powodzeniem użytkowane w kolej-
nictwie, górnictwie, leśnictwie, rolnictwie, 
żegludze oraz na wszelkiego rodzaju budo-
wach. Powinny więc być stosowane we 
wszystkich pojazdach i maszynach pra-
cujących w miejscach, w których ich nie-
zamierzone uwolnienie może zanieczyścić 
środowisko naturalne. Odpowiednie bazy 
naturalne lub syntetyczne oraz przyjazne 
środowisku dodatki powinny we właści-
wych warunkach dość szybko się zdegra-
dować i pozostawić po sobie związki che-
miczne obojętne dla przyrody. 

Warto mieć świadomość, że nawet naj-
wyższa biodegradowalność tych środków 
nie oznacza, że można je wylać gdziekol-
wiek. Ich zbiórka, transport i utylizacja 
podlegają takim samym wymogom, jakie 
obowiązują w przypadku olejów niebiode-
gradowalnych (np. olejów mineralnych).

Jak wybierać?

Zadaniem smarów i olejów przyjaznych 
środowisku jest – podobnie jak tych kon-
wencjonalnych – redukowanie tarcia, 
odprowadzanie ciepła, ochrona przed 
korozją i przedwczesnym zużyciem ele-
mentów, zapewnienie właściwego dzia-
łania w wysokich i niskich temperatu-
rach. Produkty te muszą być wytrzymałe 
na obciążenia mechaniczne i termiczne, 
mieć odpowiednią lepkość oraz własno-
ści smarne. 

Niewłaściwy dobór oleju biodegra-
dowalnego może mieć poważne konse-
kwencje, m.in. nadmierne zużycie części 
maszyny, zbyt szybkie utlenienie smaru 
w łożysku, jego wysychanie w wyższych 
temperaturach. Jak więc dokonać wyboru 
odpowiedniego środka dostosowanego do 

Anna Strożek 

Smary i oleje biodegradowalne
Obecnie, kiedy ochrona środowiska zyskuje na znaczeniu, liczy 
się praktycznie w każdej branży i jest regulowana prawnie, 
dodatkowej wartości nabierają smary i oleje biodegradowalne. 
Ich zastosowanie pozwala uniknąć zanieczyszczeń gleby i wód 
gruntowych w przypadku przedostania się takiego oleju lub smaru 
do środowiska. 

Smary i Oleje  2017/2018
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konkretnej aplikacji, obciążeń i warun-
ków pracy? 

– Jeżeli z przyczyn ekologicznych 
i prawnych należy użyć oleju czy smaru 
biodegradowalnego, to zasady jego tech-
nicznego doboru do konkretnej maszyny 
czy pojazdu są takie same, jak w wypadku 
klasycznych środków smarnych – tłuma-
czy Krzysztof Niedźwiedź, dyrektor ds. 
technicznych w firmie Venturo. – Muszą 
one spełniać te same normy techniczne 
narzucane przez aplikację. 

Przy wyborze należy wziąć pod uwagę 
miejsce aplikacji, zakres temperatur 
pracy, z jakimi materiałami olej lub smar 
będzie miał kontakt oraz w jakich warun-
kach będzie pracował (czy będzie miał 
kontakt z czynnikami zewnętrznymi – 
wodą, pyłami). Na przykład dla łożysk 
mocniej obciążonych należy zastosować 
smar z dodatkami EP i AW, a w przy-
padku obecności wody i zanieczyszczeń – 
smar o podwyższonej ochronie przeciw-
korozyjnej. Istotna jest również lepkość 
oleju bazowego, która zmienia się wraz 
z temperaturą. Smary oparte na olejach 
o niskiej lepkości sprawdzają się w apli-
kacjach, gdzie mamy do czynienia z szyb-
kimi obrotami, niewielkim obciążeniem 
i stosunkowo niską temperaturą. Z kolei 
te z wysoką lepkością są lepsze przy nie-
wielkich obrotach, wysokich obciążeniach 
i wysokiej temperaturze. 

Jak zapewnia Aleksander Zawisz 
z firmy Aldamar, warto brać pod uwagę 
to, że oleje konwencjonalne mają jedną, 
lepszą lub gorszą, bazę petrochemiczną 
(szkodliwą dla środowiska), zaś oleje bio-
degradowalne – aż cztery, w tym jedną 
w dwóch odmianach. Są to: 

→ HEPG – poliglikole, 
→  HEPR – polialfaolefiny (PAO) i inne pro-

dukty węglowodorowe, 
→  HETG – trójglicerydy, najczęściej pocho-

dzenia roślinnego – rzepakowe, palmowe, 
sojowe, 

→  HEES – estry syntetyczne (nienasycone 
i nasycone). 

Najbardziej uniwersalna i najdroższa jest 
baza HEES, stosowana niemal do wszyst-
kich ruchomych części maszyn i urządzeń,
w tym silników spalinowych. Pozostałe ba-
zy ze względu na swoje właściwości mają
ograniczone zastosowanie, np. HETG naj-
częściej wykorzystywana jest jako olej do 
pił łańcuchowych, a HEPG do produkcji 
olejów niepalnych i przekładniowych.

Władze ustawodawcze państw i wspól-
not, w tym UE i Polski, uznają problem 
zanieczyszczenia środowiska za bar-
dzo ważny, wprowadzając coraz bardziej 
rygorystyczne regulacje prawne, również 
w zakresie środków smarnych. Nieko-
niecznie jednak przekłada się to na wybór 
produktów „bio” w polskich firmach. 
O ile firmowi specjaliści od ochrony śro-
dowiska nie mają zastrzeżeń co do stoso-
wania środków biodegradowalnych, o tyle 
służby utrzymania ruchu mają sporo wąt-
pliwości, dużo więcej niż przy wyborze 
środków konwencjonalnych. Często nie 
wiedzą na przykład, które oleje wybrać, 
czy reagują one z uszczelnieniami, czy 
można je mieszać, jak często je wymie-
niać, co z ich filtrowalnością. Decyzja nie-
raz podejmowana jest po uwzględnieniu 
kosztów poszczególnych produktów, przy 
czym przegrywają tu droższe środki bio-
degradowalne, które są produkowane 
na bazie droższych surowców, a do tego 
wymagają kosztownych badań ich biode-
gradowalności, będących dowodem ich 
niższej szkodliwości środowiskowej np. 
dla instytucji organizujących przetargi na 
wykonanie robót w terenach wrażliwych 
ekologicznie.

Jak zapewnia Tomasz Janowicz, dyrek-
tor zarządzający Prolube, warto wybierać 

środki „bio”, gdyż mają one wiele zalet 
w porównaniu z konwencjonalnymi ole-
jami i smarami. – Oleje biodegradowalne 
mają wyższe właściwości smarne od pro-
duktów na bazie ropy naftowej. Wyż-
sza smarowność oznacza, że maszyny są 
w stanie działać na większych obrotach, 
redukując przy tym wysokie temperatury 
robocze i zużycie. Zwiększa to wydajność 
i redukuje koszty konserwacji. Dodatkowo 
środki oparte na bazie roślinnej naturalnie 
przylegają do metali, mają wyższy punkt 
zapłonu i spalania i są utworzone z więk-
szych kropli, co zmniejsza ryzyko wystą-
pienia mgły i zapłonu – mówi ekspert.

Środki „bio” do różnych celów

Do większości zastosowań można już 
dobrać biodegradowalne środki smarne 
o zadowalającej jakości technicznej. Na 
rynku są dostępne przede wszystkim naj-
powszechniejsze w tym segmencie oleje 
hydrauliczne (praktycznie w całym zakre-
sie klas lepkości i jakości), opracowane na 
bazie estrów lub olejów roślinnych. Pro-
dukty te ma w swojej ofercie m.in. firma 
Orlen Oil (Hydrol Bio Hetg EL 46 oraz 
Hydrol Bio Hees EL 46, oba mają cer-
tyfikaty ekologiczne: Polski Znak Ekolo-
giczny „Eko-Znak” oraz Ecolabel). Sztan-
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Elżbieta Migdał i Maria Szurlej, specjalistki w dziale Badań i Rozwoju w firmie Orlen Oil

Wpływ smarów na środowisko naturalne

Ważną cechą określającą wpływ środków 
smarowych na środowisko naturalne jest 
bez wątpienia biodegradowalność. Należy 
jednak wspomnieć także takie właściwości, 
jak: odnawialność, toksyczność, bioakumu-
lacja. Są one ważne, jeśli weźmiemy pod 
uwagę ilość środków smarowych, które 
przedostają się do środowiska w wyniku 
wycieków, awarii, rozlania, a nawet niele-

galnej utylizacji. Takie sytuacje powodują szkody zarówno w ekosystemach wodnych, 
jak i lądowych. Eksperci szacują, że do środowiska może trafiać nawet od 70% do 80% 
cieczy hydraulicznych. Dlatego dzięki stosowaniu środków smarowych przyjaznych śro-
dowisku (o wysokim poziomie biodegradowalności i odnawialności, niskiej toksyczno-
ści), można ograniczyć szkody w środowisku naturalnym. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że sam parametr biodegradowalności nie gwarantuje 
tego, że środek smarowy można w pełni uznać za przyjazny środowisku. Taką gwaran-
cję dają użytkownikowi produkty z odpowiednimi certyfikatami, np. Ecolabel.
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darowym produktem w portfolio firmy 
Panolin, której dystrybutorem w Polsce 
jest Aldamar, jest olej hydrauliczny Pano-
lin HLP Synth, produkowany w lepko-
ści (według ISO) od 15 do 100, dopusz-
czony do stosowania przez większość 
światowych producentów maszyn i pod-
zespołów, z certyfikatami ekologicznymi. 
W ofercie firmy Petro-Canada, dystrybu-
owanej w Polsce przez Ondo, znajdują 
się oleje Environ MV, których podstawą 
są najwyższej czystości (99,9%) oleje 
bazowe z opatentowanego procesu oczysz-
czania HT. Z kolei Venturo oferuje olej 
Hydromax HT Eco w różnych klasach lep-
kości i Ultrapress Bio 46. Firma Eko-Oil 
oferuje m.in. oleje Shell Naturelle HF-E 
46, Cogelsa Ultrapress Bio 46, Gulf Har-
mony Bio-Synth 46 oraz Statoil Hydra-
way Bio SE 46. Z kolei PHU Exoil poleca 
serię bezcynkowych, syntetycznych (estro-
wych) olejów biodegradowalnych Hydr, 
a Verkol – serię Biovesta do układów 
hydraulicznych narażonych na działanie 
niskich temperatur. 

Oleje przekładniowe to środki do sto-
sowania w przekładniach przemysłowych, 
a także w przekładniach pojazdów mecha-
nicznych pracujących w trudnych warun-
kach eksploatacyjnych. Biodegradowalne 
oleje tego typu oferują m.in. Nr Oil (Tri-
bol BioTop), Oil-Trans (Total Carter Bio), 
Panolin (Panolin EP Gear Synth w lepko-
ściach od 68 do 460, z odmianami do 
szczególnych zastosowań, np. przekładni 

kolejowych Voith i Biofluid SBH – Sen-
nebogen), Profit (Neptune Gear EP), Ven-
turo (Gear Bio o bardzo wysokiej lepko-
ści, zawierający dodatki EP i AW), Verkol 
(Biocompound).

W maszynach rolniczych i budowla-
nych sprawdzają się uniwersalne oleje 
typu UTTO (hydrauliczno-przekła-
dniowe), które są oferowane np. przez 
LubOil (Fuchs Planto Hytrac Plus UTTO), 
Panolin (Biofluid ZFH do przekładni ZF), 
Venturo (Ecomax UTO 80W).

Kolejną kategorią są oleje antyadhe-
zyjne, służące do powlekania form w pro-
dukcji prefabrykatów betonowych, prze-
znaczone do smarowania i konserwa-
cji szalunków wszelkiego typu, stalowych 
i drewnianych. Można je znaleźć w ofer-
cie choćby EkoMax (Ekobet), Modex-Oil, 
dystrybuującego produkty firmy VECO 
(VECOForm Eko 20), Orlen Oil (Kon-
kreton V Bio), Venturo (Formmax Eco, 
Destac Bio).

Kolejnym rodzajem biodegradowal-
nych środków smarnych są oleje silni-
kowe do małych silników dwu- i czterosu-
wowych. Jak mówi Krzysztof Niedźwiedź 
z firmy Venturo, z powodów technicznych 
brak jest olejów do większych silników 
(trwają nad nimi prace, ale zdania spe-
cjalistów o jakości tych olejów są podzie-
lone). Oleje te mają w swojej ofercie np. 
Panolin (Ecomot i Biomot) i Venturo.

Oleje transformatorowe (elektroizo-
lacyjne) mają za zadanie odprowadza-

nie ciepła z transformatora i zapewnienie 
dobrej izolacji elektrycznej. Są stosowane 
w układach izolacyjnych transformato-
rów, łączników elektrycznych, konden-
satorów, kabli. Biodegradowalne oleje 
są produkowane na bazie estrów. Środki 
smarne tego typu proponują firmy: Eko-
Oil (Shell Naturelle Transformer Oil S4 I), 
Oil-Trans (Total Isovoltine Bio), Panolin 
(Trafosynth 2), Venturo (Transmax Eco).

Oleje do łańcuchów i prowadnic pił 
łańcuchowych, sprawdzające się w leśnic-
twie i ogrodnictwie, oferują Orlen Oil 
(Pilarol Eko), Organika (Organika Bio-
pilex 68), Panolin (Chainlube), Venturo 
(Eco Chainsaw Oil). Oleje do łańcuchów 
i przewodów dla przemysłu, motoryzacji 
i domu oraz dla przemysłu spożywczego 
zapewnia Prolube (ProLube Bioolej i NSF 
H1 Bioolej), zaś smary biodegradowalne 
(tu gama zagęszczaczy i baz oraz dodat-
ków jest wyraźnie ograniczona w sto-
sunku do smarów klasycznych) można 
znaleźć w ofercie firm Kramp (Smar stały 
Bio), Lubrina (Lubinar Bio 4620), Matrix 
(Grease Bio), Orlen Oil (Smarol Uniwer-
salny Eko, Unitex), Panolin (Biogrease), 
Prolube (EPM Biowielofunkcyjny smar 
litowy EP, WLP Biosmar biały litowy EP, 
EPX Bio Premium smar czerwony EP, EPA 
Bio Premium smar morski EP, NSF H1 
Biosmary do przemysłu spożywczego), 
Venturo (Gelsa Bio, Golden Rail, Grease 
Bio, Calcograf Bio Fluid), Verkol (Biover-
kol, Bio-Cables, Bio-Rail).

Czy podejście „bio” wygra?

Biodegradowalne środki smarne mają 
coraz lepszą jakość, rosnące wymagania 
rynku wymuszają zaś na producentach 
stałe wprowadzanie ich nowych rodza-
jów niemal do każdego zastosowania. Nie-
stety, nadal często przegrywają ze szko-
dliwymi dla środowiska produktami. 
Zniechęcającymi czynnikami są ich wyż-
sza cena i mimo wszystko wciąż mniejszy 
wybór. Pozostaje mieć nadzieję, że wraz 
ze wzrostem świadomości konsumentów 
i producentów, również te bariery zostaną 
przełamane. 

Anna StrożekAnna Strożek – dziennikarka i redaktorka  – dziennikarka i redaktorka 
od wielu lat współpracująca z prasą bran-od wielu lat współpracująca z prasą bran-
żową. Interesuje się nowymi technologiami żową. Interesuje się nowymi technologiami 
i praktyczną realizacją koncepcji Przemy-i praktyczną realizacją koncepcji Przemy-
słu 4.0.słu 4.0.
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Aleksander Zawisz, członek zarządu firmy Aldamar

Świadomość rośnie, ale cena odstrasza

Od kilku lat można zaobserwować rosnącą świadomość ekolo-
giczną wśród Polaków i polskich przedsiębiorców. Są oni skłonni 
wybierać rozwiązania proekologiczne pod jednym warunkiem – 
nie mogą być droższe od dotychczasowych technologii. Jednak 
aby osiągnąć oczekiwane przez użytkowników parametry eksplo-
atacyjne i jednocześnie spełnić wymogi środowiskowe, konieczne 
staje się zastosowanie wyszukanych (droższych) olejów bazowych 
i dodatków. Najbardziej zaawansowane produkty są za to zdecydo-
wanie trwalsze od zwykłych olejów, dzięki czemu umożliwiają wie-

lokrotne wydłużenie okresów między ich wymianą, a tym samym osiąganie wymier-
nych oszczędności. Kluczowym problemem jest zatem odróżnienie ceny od kosztu, 
a w Polsce, niestety, w przeciwieństwie do krajów wysoko rozwiniętych, wciąż wiodące 
jest kryterium najniższej ceny.
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W oska firma Bellini udowadnia, e 
ekologia, wysoka jako  i efek-
tywno  mog  doskonale wspó -

gra  w obróbce metali. Dzi ki ci g ej inwe-
stycji w badania i innowacje, wspó pracy 
z wieloma uniwersytetami oraz jednostka-
mi badawczymi, Bellini stworzy  lini  produk-
tów, które cz  wszystkie wy ej wymienione 
cechy ch odziw. Ich sukces to wynik ci g ego 
rozwoju firmy w „zielonym” kierunku.

Nadchodzi zielone
Linia Harolbio to ciecze ch odz co-smaruj ce
stworzone z surowców pochodz cych ze ró-
de  odnawialnych i biodegradowalnych. Za-
stosowanie estrów pochodzenia naturalnego,
genetycznie i chemicznie zmodyfikowanych, 
pozwala na rezygnacj  z tradycyjnych olejów. 
Linia ta charakteryzuje si  wi ksz  odporno-
ci  na utlenianie w porównaniu z tradycyjny-

mi olejami mineralnymi; lepszymi w a ciwo-
ciami smarnymi, ze wspó czynnikiem tarcia 

ni szym o 30% bez dodatków EP; biodegrado-
walno ci  powy ej 90%; wysok  temperatur
zap onu; ca kowitym brakiem toksyczno ci.
Ch odziwa z tej linii nie maj  rakotwórczych 
WWA i nie pozostawiaj  pow ok lub osadów. 
Taki wynik zosta  uzyskany dzi ki wyj tkowo 
stabilnej bazie, która nie ulega polimeryzacji 

typowej dla produktów ro linnych, zarówno
w trudnych warunkach pracy, takich jak wy-
soka temperatura, ci nienie czy reakcje che-
miczne. Harolbio to szacunek dla rodowiska, 
pracownika i gwarancja najwy szej jako ci.

Wydajno  z ka d  kropl
Zwolenników zielonej innowacji jest coraz wi -
cej. We wspó pracy z Didimo Zanetti (tabela 
poni ej), jednym z najwa niejszych w oskich 
producentów kó  z batych, uda o si  prze-
prowadzi  seri  testów, które pozwoli y na 
rzeteln  ocen  ilo ciow  kosztów i korzy ci. 

Leghe Leggere Lavorate (LLL), b d cy pro-
ducentem mechaniki high-tech w sekto-
rze biomedycznym, równie  przekona  si  
o zaletach naturalnego oleju. Olej na bazie 
estrów ro linnych sprawdzi  si  doskonale 
w pomieszczeniu produkcyjnym typu clean 
room klasy ISO 5. Przeprowadzone testy nie 
tylko wykaza y zdecydowan  popraw  bez-
piecze stwa i higieny pracy, ale tak e pozwo-
li y na zmniejszenie zu ycia narz dzi o 40% 
oraz oleju o 4%. Dyrektor zarz du David Paz-
zamiglio podsumowuje: – Je eli we miesz 
pod uwag  to, e tym wynikom towarzyszy 
równie  wzrost jako ci obróbki powierzchni 
oraz wzrost ogólnej wydajno ci obrabiarek, 
to wtedy zrozumiesz, dlaczego dla nas Harol-
bio to znakomity wybór.

Ekologiczna rewolucja 
w ch odziwach
Z ka dej strony nap ywaj  zmiany zalece  dotycz cych zdrowia 
pracownika, ochrony rodowiska, a tak e bezpiecze stwa produkcji. 
Unia Europejska rygorystycznie ogranicza substancje, które mog  by  
wykorzystywane w produkcji, oraz zwi ksza wiadomo  ewentual-
nych zagro e . Producenci ch odziw coraz cz ciej wykluczaj  u ycie 
szkodliwych substancji. Pytanie, które si  pojawia  mo emy 
zrobi  co  wi cej w tym zakresie? Okazuje si , e tak.

Agnieszka Gruca

Podsumowanie danych produkcyjnych w Didimo Zanetti

Olej
Czas
cyklu 

maszyny 
(min)

Zmiana
czasu cyklu 

maszyny 
(%)

Liczba 
szlifowanych 
elementów

Zmiana 
elementów 
szlifowania

(%)

Wszystkie 
ko a

z bate

Zmiana
wszystkich 

kó  z batych
(%)

Przestój
na 

ostrzenie/szt 
(sec)

Mineralny 9,79 – 173 – 6330 – 31
Ro linny alternatywny 9,38 4,11 164 4,93 5984 5,48 33
HAROLBIO 9,16 6,39 222 28,79 7913 25 24

41-400 Mys owice
Pl. Mieroszewskich 2
tel./fax: 00 48 32 223 00 25
e-mail: biuro@ct-technik.com.pl
www.ct-technik.com.pl

Wy czny dystrybutor na Polsk :
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Laboratoryjny test porównawczy zu ycia komponentów

PANOLIN HLP SYNTH 32 otrzymuje 
certyfikat RDE 90235
PANOLIN HLP SYNTH 32 jest pierwszym i jak do tej pory jedynym 
olejem przyjaznym dla rodowiska, który znalaz  si  na li cie 
referencyjnej Bosch Rexroth RDE 90245.

– Po raz kolejny udowodnili my, e nasze bio-
degradowalne oleje, jak np. PANOLIN HLP 
SYNTH 32, s  w stanie sprosta  najwy szym 
wymaganiom stawianym rodkom smar-
nym przez przemys  – mówi Patrick Laemmle, 
wspó w a ciciel PANOLIN International. Uzy-
skane wyniki testów przeprowadzonych przez 
firm  Bosch Rexroth s  rewelacyjne; z du ym 
zapasem spe nili my rygorystyczne wymaga-
nia nowej normy RDE 90235.

– PANOLIN HLP SYNTH jest pierwszym olejem 
biodegradowalnym, który pomy lnie prze-
brn  przez now  procedur  testow  (sta-
nowi c  kombinacj  normy ISO 15380 oraz 
testów RFT-APU-CL) – wyja nia Laemmle. 
HLP SYNTH 32 udowadnia tym samym swo-
j  jako ciow  supremacj  w ród biodegra-
dowalnych olejów hydraulicznych. 20 lat 
temu PANOLIN HLP SYNTH zosta  pierwszym 

olejem na rynku, który otrzyma  niemiec-
ki certyfikat rodowiskowy Blue Angel. Od 
tamtego czasu zosta  pomy lnie przetesto-
wany i aprobowany przez najwi kszych wia-
towych producentów maszyn i urz dze  
hydraulicznych. Umieszczenie oleju HLP 
SYNTH na nowej li cie referencyjnej Bosch 
Rexroth oznacza, e szczyci si  on pozytyw-
nym zaliczeniem kolejnego, obecnie najbar-
dziej rygorystycznego testu OEM dla cieczy 
hydraulicznych. W ostatnich latach mo na 
zaobserwowa  rosn ce wymagania stawia-
ne olejom hydraulicznym. Wzrost mocy jed-
nostkowej urz dze  – wynik coraz wy szych 
ci nie  roboczych, pr dko ci obrotowych, 
wy szej temperatury i tempa cyrkulacji ole-
ju – zaowocowa  daleko id cymi zmiana-
mi w projektowaniu nowoczesnych uk adów 
hydraulicznych, w których niezwykle istot-
nym komponentem staje si  ciecz robocza. 

W szczególno ci od jej parametrów bowiem 
zale y, czy poszczególne elementy b d  w a-
ciwie smarowane i czy nie nast pi ich przed-

wczesne zu ycie.

Za dynamicznym rozwojem nowoczesnych 
systemów hydraulicznych nie do ko ca nad -
aj  metody testowania stosowanych w nich 

olejów. O ile w latach siedemdziesi tych 
przeci tna moc (wydajno ) pompy hydrau-
licznej wynosi a 4–5 KW na ka dy kilogram 
jej masy, to obecnie warto  ta uleg a nie-
mal podwojeniu i kszta tuje si  na poziomie 
8 KW/kg. Taki wzrost wydajno ci, b d cy nie 
lada wyzwaniem równie  dla producentów 
olejów hydraulicznych, wymusza tworzenie 
nowych metod weryfikacji ich parametrów.

Jak w rzeczywisto ci – nowa 
procedura testowa
– Dotychczasowe, powszechnie stosowa-
ne normy – DIN 51524 cz.3 dla olejów mine-
ralnych oraz ISO 15380 dla olejów biodegra-
dowalnych – oczywi cie okre laj  procedury 
testowe, przez które z wynikiem pozytyw-
nym musi przebrn  badana ciecz hydraulicz-
na. S k w tym, e wymagane tymi normami 

Nowa cz

T oczek

Stopka t oczka Stopka t oczka Stopka t oczka

T oczek T oczek

PANOLIN HLP SYNTH 32 – wynik pozytywny Przyk ady dla olejów, które nie zaliczy y testu

Aldamar 05 art spons press.indd   2 2017-09-25   12:41:37

16  



parametry s  – delikatnie rzecz ujmuj c – nie-
zbyt wy rubowane i nijak si  maj  do rze-
czywistych potrzeb najnowszych, wysoko 
wydajnych uk adów hydraulicznych, w któ-
rych mniejsza ilo  oleju jest poddawana wy -
szym ci nieniom i szybszej cyrkulacji – wyja-
nia Laemmle. – Dopiero w praktyce okazuje 

si , e niejeden spe niaj cy wymienione nor-
my olej zupe nie nie radzi sobie w nowocze-
snym systemie, a jego eksploatacja prowadzi 
do nieuchronnej, przedwczesnej awarii. 

Z tego te  powodu firma Bosch Rexroth, 
wiatowy potentat w hydraulice si o-

wej, wdro y a w ostatnich latach procedu-
ry „obiektywnej ewaluacji”, maj ce na celu 
odwzorowa  w przeprowadzanych testach, 
w mo liwie najwi kszym stopniu, rzeczywiste 
warunki pracy urz dzenia.

Pod wysokim ci nieniem
Oleje hydrauliczne, które z powodzeniem 
zaliczaj  now  procedur  testow , zosta-
j  umieszczane na nowej li cie referencyjnej 

Bosch Rexroth. Przeprowadzane testy badaj  
parametry oleju i jego wp yw na prac  pomp 
i silników hydraulicznych w warunkach zbli-
onych do rzeczywistych. W praktyce oznacza 

to ponad 1000-godzinny cykl testowy, prowa-
dzony pod ró nymi obci eniami, ze szczegól-
nym uwzgl dnieniem pracy w wysokiej tem-
peraturze, gdzie rozrzedzony olej poddawany 
jest ci nieniom rz du 500 barów (w dotych-
czas przeprowadzanych testach ci nienia nie 
przekracza y 350 barów). Uzupe nieniem 
procedury s  testy kompatybilno ci oleju 
z uszczelnieniami. Uzyskane wyniki pozwalaj  
zweryfikowa  nie tylko zgodno  parametrów 
oleju z deklaracjami producenta, lecz przede 
wszystkim oceni  jego w a ciwo ci w d u -
szym okresie czasu i wp yw na niezawodn  
prac  uk adu hydraulicznego.

– Uzyskane przez olej PANOLIN HLP SYNTH 
wyniki dowodz , e w dalszym ci gu wyzna-
cza on jako ciowe standardy w ród biode-
gradowalnych olejów hydraulicznych. Zapew-
nia swoim u ytkownikom komfort psychiczny 
wynikaj cy z wysokiej niezawodno ci sprz tu 

i niskich d ugookresowych kosztów jego eks-
ploatacji – dodaje Laemmle.

O firmie PANOLIN
Grupa PANOLIN powsta a w wyniku prze-
kszta cenia za o onej w 1949 roku firmy 
PANOLIN AG. Jest szwajcarsk , niezale n  fir-
m  rodzinn  z siedzib  i zak adem produkcyj-
nych w Madetswil niedaleko Zurychu. Bada-
nia i rozwój, produkcja oraz sprzeda  rod-
ków smarnych s  certyfikowane zgodnie 
z wytycznymi norm ISO 9001 oraz 14001, 
a tak e standardów ABS (American Bureau of 
Shipping). Innowacyjno , elastyczno , wie-
dza techniczna oraz cis a wspó praca z klien-
tami czyni  Grup  PANOLIN wiarygodnym 
i solidnym partnerem w dziedzinie rodków 
smarnych.

Tarcza powrotna

Cylinder

T oczek (silnik hydrauliczny) T oczek (silnik hydrauliczny) T oczek (silnik hydrauliczny)

Cylinder Cylinder

Tarcza powrotna Tarcza powrotna

Aleksander Zawisz
panolin@panolin.pl
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W ielokrotnie w ró nych procesach 
produkcyjnych u ywamy rodków 
smarnych. Lista zada  wobec 

zastosowanego rodka jest d uga. Wobec 
du ych wymaga  nale a oby zapyta , czy 
dostatecznie dobrze dbamy o spe niaj cy tak 
wiele funkcji olej? Czy dodatkowa inwesty-
cja w system oczyszczania przyniesie korzy ci 
i jak je zmierzy ?

Po pierwsze mo na skonfrontowa
koszt zakupu nowego rodka 
smarnego
Najcz ciej przy wymianie oleju skupiamy si  
na cenie nowego rodka smarnego, rzadziej 
zwracamy uwag , i  nale y zala  go za pomo-
c  agregatu filtracyjnego. W przypadkach 
awaryjnych – woda w oleju, opi ki metalo-
we – sama wymiana nie przynosi satysfakcjo-
nuj cego efektu. Zabrudzony olej w uk adzie 
doprowadza do ponownego zanieczyszczenia 
oleju wie ego, mieszaj c si  z nim. W skraj-
nych wypadkach nale a oby olej wymie-
ni  a  pi ciokrotnie. Niesie to za sob  du e 
koszty ekonomiczne i ekologiczne. Zamiast 
tego wystarczy zamówi  us ug  filtracji ole-
ju z p ukaniem uk adu. Cz sto przy badaniu 
oleju, g ównym czynnikiem dyskwalifikuj -
cym go do dalszej pracy, jest jego zabrudze-
nie. Zabieg polegaj cy na dok adnej filtracji 
pozwala rozwi za  ten problem.

Po drugie mo na spróbowa  
wyliczy  oszcz dno ci 
na podzespo ach uk adu
Praca zanieczyszczonego oleju doprowadza 
do zu ycia, wytarcia, zablokowania kompo-
nentów uk adu, których konsekwencj  jest 
awaria. Koszty zwi zane z wymian  zu y-
tych pomp, zaworów, si owników znacznie 
przewy szaj  koszt zwi zany z filtracj  ole-
ju. Ponadto wyst pienie awarii jednego pod-
zespo u mo e poci gn  za sob  uszkodze-
nie kolejnych. Po takim zdarzeniu filtracja 
oleju jest jak najbardziej wskazana w celu 
zatrzymania procesu powstawania dalszych 
uszkodze .

Po trzecie mo na wyliczy  
koszty przestoju
Gdy ju  nast pi awaria, powstaje kolej-
ny k opot – czas potrzebny na jej usuni -
cie i powrót urz dzenia do pracy. Dla niektó-
rych przedsi biorstw wy czenie urz dze-
nia z ruchu nie stanowi du ego problemu, 
gdy  posiadaj  urz dzenie zapasowe (wyma-
ga to oczywi cie dodatkowych nak adów 
inwestycyjnych na zakup i konserwacj ). Jed-
nak w sytuacji, gdy jest to sprz t kluczo-
wy i nie posiada zamiennika, rozpoczyna si  
walka z czasem. Takie zdarzenia najbardziej 
przekonuj  do inwestycji w czysty olej, gdzie 

godzina przestoju równa jest lub przewy sza 
wszystkie wydatki.

Jak  inwestycj  zaplanowa  
i jaki bud et przeznaczy ?
System powinien spe nia  wymogi technicz-
ne oraz by  ekonomicznie uzasadniony. W a-
ciwy dobór sprz tu z punktu widzenia za o-
onego efektu i nak adu wydatków na sprz t 

jest niezwykle istotny. W przypadku u ywania 
bardziej z o onych systemów, niezwykle wa -
ny jest równie  dobór optymalnych parame-
trów pracy. 

W niektórych przypadkach zamiast zakupu 
sprz tu bardziej op aca si  zlecenie serwi-
su. Zw aszcza, gdy us uga jest skomplikowa-
na i wymaga wiedzy, do wiadczenia, a tak e 
du ej ilo ci sprz tu.

Monitoring – czyli wyprzedzanie 
awarii
Sta y monitoring czysto ci oleju pozwala pod-
j  odpowiednie kroki w celu unikni cia awa-
rii oraz wszelkich kosztów z ni  zwi zanych. 
Monitoring mo e obejmowa  zarówno pe -
ne badania laboratoryjne, jak równie  pomia-
ry laserowymi licznikami cz stek. Wymier-
ne korzy ci monitoringu s  oczywiste i nie 
wymagaj  wyja nie . Pojawienie si  w ole-
ju pierwiastków metali pozwala okre li  ele-
menty uk adu ulegaj ce zu yciu. Zapobiega-
nie awarii jest zdecydowanie ta sze ni  jej 
usuwanie.

Wszelkiej informacji na temat wprowadzania 
oszcz dno ci z zakresu gospodarki olejowej 
udzieli Pa stwu firma Ad Moto Rafa  Zawisz.

Filtracja oleju ród em oszcz dno ci 
na naprawach i w procesach 
produkcyjnych

ad moto Rafa  Zawisz 
– Profesjonalny Serwis Olejowy
Al. Ro dzie skiego 188 b
40-203 Katowice
tel.: 32 785 66 04
fax: 32 49 444 19
biuro@filtracjaoleju.pl
www.filtracjaoleju.pl
www.oczyszczanieoleju.pl
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Nowoczesne 
urządzenia 
smarownicze
Celem ich zastosowania jest zapewnienie odpowiedniej ilości 
i częstotliwości dozowania środka smarnego. Jak dobrze wykorzystać 
dostępne na rynku systemy, urządzenia i narzędzia smarownicze?

Bohdan Szafrański N owoczesna produkcja to auto-
matyzacja i ograniczanie czyn-
ności obsługowych wykonywa-

nych przez pracowników. Dotyczy to rów-
nież obsługi punktów smarowniczych. Do 
smarowania wykorzystuje się współcze-
śnie automatyczne układy smarowania, 
systemy centralnego smarowania oraz róż-
nego rodzaju narzędzia i akcesoria służące 
do smarowania ręcznego. 

Większość specjalistów uważa, że sma-
rownice automatyczne są podstawą, jeśli 
chce się zapewnić odpowiednie warunki 
pracy łożysk i innych smarowanych ele-
mentów. Do dyspozycji są różnego typu 
smarownice: gazowe, chemiczne lub 
z napędem elektrycznym. Zaletą pierw-
szych dwóch typów są niskie koszty, 
wadą zaś to, że są jednorazowe. Nato-
miast smarownice z napędem elektrycz-
nym (bateryjnym) są wielorazowego 
użytku. Nie wchodząc w szczegóły kon-
strukcyjne poszczególnych modeli, można 
przyjąć, że wszystkie spełniają swoje 
zadanie. Jednak wydaje się, że bardziej 
opłacalne może być zastosowanie nawet 
małego systemu centralnego smarowania. 
W branży wymienia się takie zalety tego 
rozwiązania, jak lepsza precyzja dozo-
wania środka smarnego oraz możliwość 
monitorowania i kontroli procesu. System 
taki zapewnia również, że nie zostanie 
przeoczone jakieś miejsce smarowania. 

Warto przypomnieć, że automatyczne 
systemy smarowania to: pompy, zbior-
niki, zawory, rury, systemy dozowania, 
złącza i sterowniki. Jakość tych wszyst-
kich elementów jest równie ważna.

Rynek systemów smarowania

Jak podaje firma SKF, globalny rynek 
smarowania, obejmujący automatyczne 
układy smarowania, ich projektowa-
nie i instalację, smarownice oraz narzę-
dzia ręczne, osiągnął w 2016 r. poziom 
ok. 30 mld koron szwedzkich (3,8 mld 
dolarów). Zauważono, że automatyczne 
lub scentralizowane systemy smarowania 
zapewniają precyzyjne dozowanie środ-
ków smarnych np. do łożysk. Docenia się 
ich rolę przy poprawie wydajności, nie-
zawodności i efektywności energetycz-
nej. Zapewniają też zgodność z obowiązu-
jącymi obecnie normami ochrony środo-
wiska i utrzymania pojazdów oraz maszyn 
przemysłowych. Odnotowano również, 
że coraz większy udział wartościowy 
w rynku mają usługi projektowe i insta-
lacyjne. 

Obserwowany trend rynkowy to prze-
chodzenie od rozwiązań ręcznych do auto-
matycznych i scentralizowanych syste-

↙  Urządzenie umożliwiające jednoczesne sma-
rowanie i monitorowanie ilości smaru przy 
użyciu ultradźwięków.
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mów smarowania. Firma SKF szacuje, że 
obecnie tylko 20% punktów smarowa-
nia jest obsługiwanych przez smarowanie 
automatyczne. Duże przemysłowe urzą-
dzenia przetwórcze (produkcja cementu, 
górnictwo, przemysł stalowy i papierni-
czy) odpowiadają za prawie 50% świato-
wego popytu. 

Rynek europejski stanowi ok. 35% 
rynku światowego. Ameryka Północna 
Środkowa i Południowa to łącznie ok. 
35%, a Azja i reszta świata – 30%. 

W badaniu firmy analitycznej Trans-
parency Market Research (TMR) „Lubri-
cation Systems Market – Global Indu-
stry Analysis, Size, Share, Growth Trends 
and Forecast 20142022”, opublikowa-
nym na początku 2016 r., przewiduje się, 
że przeciętny roczny wzrost rynku syste-
mów, urządzeń i wyposażenia do smaro-
wania w latach 20142022 będzie na 
poziomie 2,14%, głównie dzięki zapotrze-
bowaniu z górnictwa i sektora przetwór-
stwa surowców mineralnych. Analitycy 
TMR oceniają, że w 2022 r. rynek osią-
gnie łączną wartość 5,3 mld dolarów. 

Wśród głównych graczy na tym rynku 
wymienia się takie firmy, jak: SKF (Szwe-
cja), BEKA (Niemcy), Groeneveld Group 
(Holandia), LUBE (Japonia), Bijur Deli-
mon (USA), Graco (USA), Weidong 
Woodoo (Chiny) i Samoa Group (Hiszpa-
nia).

Przykłady z oferty rynkowej

Nowe ręczne smarownice akumulato-
rowe Lincoln SKF z zasilaniem akumu-
latorowym Li-Ion zostały wyposażone 
w najnowsze baterie o napięciu 12, 18 
i 20 VDC. Dostarczają smary pod ciśnie-
niem do 689,5 bara w obu trybach pracy 
(przy wysokiej i niskiej wydajności). Naj-
nowsze smarownice ręczne z akumula-
torowym Li-Ion zostały wyposażone we 
wbudowany licznik smaru, który pozwala 
unikać zarówno nadmiernego, jak i nie-
wystarczającego smarowania. Nowa kon-
strukcja redukuje czas ładowania bate-
rii oraz maksymalizuje dawkę smaru na 
jedno ładowanie. Na wyświetlaczu przy-
rządu wyświetlane są: stopień naładowa-
nia akumulatora, dozowana ilość smaru, 
obroty pompy lub silnika oraz informacje 
o ewentualnie zablokowanych punktach 
smarowania. Diodowa lampka wbudo-
wana w urządzenie oświetla obszar pracy 
i ułatwia lokalizowanie smarowniczek 
w słabo oświetlonym otoczeniu. Solidna 
obudowa smarownicy z trójpunktowym 
podparciem utrzymuje urządzenie równo 
i stabilnie, co ułatwia użytkowanie. Urzą-
dzenie jest bardzo poręczne, co umożli-
wia łatwy dostęp do punktów smarowych 
w wąskich przestrzeniach. 

Inną nowością wśród urządzeń sma-
rowniczych produkcji Lincoln SKF są sys-
temy smarowania lin na suwnicach, żura-
wiach, dźwigach, windach itp., które 
istotnie wydłużają ich żywotność. Sys-
temy te przeznaczone są do lin o mak-
symalnej średnicy 52 mm (2 cale). Pod-
stawową korzyścią ich zastosowania 
jest redukcja kosztów obsługi w postaci 
zmniejszenia czasu potrzebnego na czyn-
ności smarownicze do 90% w stosunku 
do manualnego smarowania oraz zmniej-
szenia zużycia ilości środka smarnego. 
System zabezpiecza liny przed koro-
zją, uszkodzeniem oraz zwiększa bezpie-
czeństwo operatora, gdy liny znajdują się 
w ciągłym ruchu. 

Spośród nowych produktów warto też 
wymienić pompę MINI-MAX firmy I.L.C., 
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↗  Ręczna smarownica akumulatorowa, zasilana 
bateriami litowo-jonowymi

Paweł Herzyk, zastępca kierownika działu ds. smarowania w firmie Hennlich 

Ważne rozmieszczenie punktów smarnych

Układ centralnego smarowania dobiera się w pierwszej kolejno-
ści pod względem rozmieszczenia punktów smarnych. Gdy punkty 
te znajdują się blisko siebie, stosuje się układy progresywne, gdy są 
oddalone, stosuje się układy jedno- i dwuliniowe. Jeżeli w układach 
nie znamy odpowiedniej dawki smaru lub smarowanie jest niere-
gularne, stosuje się układy jedno- i dwuliniowe. Jeżeli dawki smaru 
mają być stałe, regularnie stosuje się układy progresywne. 

Należy zwrócić uwagę, aby układ centralnego smarowania miał 
wbudowany system kontroli pracy układu. Układy progresywne 

dają możliwość pełnej kontroli poprawności działania. Gdy istnieje potrzeba smarowa-
nia pojedynczych punktów oddalonych od siebie, wtedy stosuje się smarownice punk-
towe. 

Tradycyjne manualne czynności smarownicze zajmują bardzo dużo czasu i wyma-
gają nakładu pracy, co też kosztuje. Ręczne smarowanie jest podatne na błędy, takie 
jak zbyt duże lub zbyt małe dawki smaru, przeoczenie punktów smarnych, zbyt dłu-
gie odstępy czasu, co powoduje uszkodzenie uszczelnień, wzrost temperatury pracy 
łożysk i w konsekwencji ich uszkodzenie. Optymalne jest dostarczanie do łożysk małych 
dawek w krótkich odstępach czasu, dzięki czemu nie dochodzi do wzrostu ciśnienia 
w tych komponentach oraz zanieczyszczenia smaru. 

Właściwie realizowany system smarowania przynosi korzyści w postaci bezawaryj-
nej pracy maszyn, a co najważniejsze – ciągłości procesów produkcyjnych i bezpieczeń-
stwa ludzi.
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oferowaną przez firmę Gacol, z możli-
wością uruchomienia 10 sekcji tłoczą-
cych. Dwie z nich mogą zasilać rozdzie-
lacze progresywne, pozostałe sekcje tło-
czące zasilają bezpośrednio węzły tarcia. 
W opcji wyposażenia z płytą dociskową 
może ona pracować w dowolnej pozycji, 
również do góry dnem. Opcjonalna jest 
sygnalizacja braku środka smarnego oraz 

sterownik z regulowanym czasem przerwy 
lub pracy, a także drugie złącze do zdal-
nego sterowania lub kontroli zewnętrz-
nej. Wybrane dane techniczne pompy to: 
zbiornik o pojemności 1 dm3, ciśnienie 
maksymalne 200 barów i temperatura 
pracy od 10 do +60°C oraz klasa bez-
pieczeństwa IP 69. 

Firma Gacol oferuje także nowe pompy 
typu TWIN-PUMP firmy Groeneveld. 
Wydajniejsza z nich dostępna jest w wer-
sji ze zbiornikiem o pojemności 30 dm3 
lub 100 dm3, która buduje ciśnienie mak-
symalnie do 400 barów przy wydajności 
400 cm3/min bądź 200 cm3/min dla uru-
chomionego wyjścia, przy progresywnych 
systemach smarowania. Zależnie od trasy 
prowadzenia przewodów, pompa może 
dostarczać środek smarny na odległość 
do 120 metrów. Pompy mogą być wypo-
sażone w zawór bezpieczeństwa (nad-
miarowy), filtr środka smarnego, zawór 
zwrotny, zawór przełączający, manometr, 
podstawę stalową. Mają budowę modu-
łową i mogą pracować w temperaturze od 
25 do +80°C.

Choć specjaliści są przekonani, że 
obecnie więcej oferują użytkownikom sys-
temy scentralizowanego smarowania i są 

bardziej ekonomiczne przy dłuższym użyt-
kowaniu, to nadal smarownice ręczne, 
a także automatyczne stale się rozwi-
jają. Firma SKF ma w swojej ofercie np. 
automatyczne smarownice gazowe SYS-
TEM 24. Dostarczane są już gotowe do 
użycia, wypełnione szeroką gamą smarów 
SKF. Do ich uruchomienia nie potrzeba 
narzędzi, a ustawienie czasu umożli-
wia łatwe i dokładne dopasowanie prze-
pływu smarowania. Dawkę środka smar-
nego można ustawić na okres od 1 do 
12 miesięcy oraz gdy jest taka potrzeba, 
przestawić lub wyłączyć. Spełniają one 
wymagania bezpieczeństwa ATEX dopusz-
czenia do strefy 0. Przezroczysty pojem-
nik umożliwia wizualną kontrolę szybko-
ści dozowania, a kompaktowe wymiary 
– instalację w miejscach o ograniczonej 
wolnej przestrzeni. Natomiast oprogra-
mowanie SKF DialSet pomaga obliczyć 
prawidłową szybkość dystrybucji środka 
smarnego. 

Podczas smarowania liczy się dokład-
ność dozowania i unikanie przesmarowa-
nia, które może być równie niebezpieczne, 
jak niedostateczna ilość środka smarnego. 
Odpowiedzią na te wyzwania jest np. ofe-
rowany przez firmę UE Systems Ultra-
probe® 201 Grease Caddy. To łatwy do 
zamontowania na większości urządzeń 
do smarowania lub noszony w kaburze 
na pasku detektor ultradźwięków. Wraz 
ze zmniejszeniem ilości środka smarnego 

Magdalena Jastrzębska, koordynator biura handlowego w firmie Gacol

Warto poznać różnice między systemami

Z pewnością warto poświęcić czas na poznanie różnic pomiędzy 
systemami centralnego smarowania. W przeważającej liczbie są to 
systemy progresywne, jednoliniowe i rezystancyjne. Zadaniem każ-
dego z nich jest dostarczenie środka smarnego do węzłów tarcia, 
lecz każdy jest inaczej zbudowany, inna jest zasada jego działania, 
ciśnienie pracy itp. Dlatego kluczowe w doborze elementów jest 
ustalenie, z jakim systemem mamy do czynienia. Jeśli nie czujemy 
się na siłach, aby stwierdzić to we własnym zakresie, warto zasię-
gnąć porady fachowców. 

Należy pamiętać, że w pompach progresywnych wyróżnia się dwa rodzaje elemen-
tów tłoczących (które są odpowiedzialne za budowanie ciśnienia środka smarnego): ze 
sprężyną oraz bez sprężyny, te drugie są trudniejsze w montażu, wymagają włożenia 
końca tłoczka (grzybka) na bieżnię mimośrodową. Jest jednak sposób na wykonanie tej 
czynności bez rozbierania pompy.
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↖  Pompa smarownicza stosowana jako źródło 
ciśnienia w progresywnych układach central-
nego smarowania

↙  Jednopunktowe 
smarownice auto-
matyczne z napę-
dem gazowym



22  

poziom tarcia rośnie, co generuje ultra-
dźwięki. Ponieważ rozchodzą się one 
w sposób kierunkowy, łatwo zlokalizo-
wać ich źródło. Ultraprobe® 201 Grease 
Caddy przekształca ultradźwięki wysokich 
częstotliwości w słyszalne dla człowieka. 
Pomaga to rozpoznać, że w łożysku bra-
kuje smaru, a także moment w trakcie 
smarowania, kiedy element ten jest już 
prawidłowo nasmarowany i należy zakoń-
czyć dalsze tłoczenie środka smarnego.

Na kłopoty – outsourcing

Oczywiście wybór odpowiedniego środka 
smarnego i sposobu smarowania jest bar-
dzo ważny. Jednak nawet podobne pro-
dukty lub partie środka smarnego mogą 
się różnić właściwościami. Ma to również 
wpływ na ustawienie parametrów pracy 
urządzeń i systemów smarowania. Dla-
tego ważna jest wiedza i doświadczenie 
pracowników odpowiedzialnych za gospo-
darkę smarowniczą w zakładzie. 

Jednym ze sposobów na zapewnienie 
poprawności użycia urządzeń i całego pro-
cesu smarowania może być outsourcing. 
Na rynku funkcjonują podmioty, na przy-
kład firma Boccard, oferujące komplek-
sową obsługę: od logistyki dostaw środ-
ków smarnych, przez ich odpowiedni 
dobór i optymalizację ich ilości w róż-
nych zastosowaniach, aż do gospodarki 
odpadami związanymi ze smarowaniem. 
W ramach usług wykonywane są również 
audyty smarownicze, diagnostyka i moni-
toring olejów oraz fachowe wsparcie. 

Jak mówi Michał Skrobecki, kierow-
nik Wsparcia Technicznego BocLube w fir-
mie Boccard Polska, punkty smarowa-
nia łożysk w maszynach i urządzeniach 
mogą występować w trudno dostęp-

nych miejscach. Z tego powodu wyma-
gane jest okresowe dosmarowywanie, 
co może być kłopotliwe. Często w tym 
celu trzeba maszynę wyłączyć, a nawet 
wymontować podzespół. Kolejną sprawą 
jest bezpieczeństwo pracownika wykonu-
jącego okresowe prace smarownicze. Bli-
skość ruchomych części maszyn, prze-
bywanie w miejscach, w których wystę-
puje wysoka temperatura, zapylenie lub 
istnieje ryzyko porażenia prądem, co 
naraża pracownika na niebezpieczeństwo. 
W takich przypadkach specjaliści z Boc-
card wykonują dla klienta wyprowadzenie 
punktów smarnych w bezpieczne miejsca. 
To pozwala na dosmarowanie przy jak 
najmniejszej ingerencji w pracę maszyny. 
Często w takich przypadkach Boccard 
wykonuje prace związane z zamontowa-
niem automatycznych smarownic. Dzięki 
temu klient otrzymuje szczelne połącze-
nie bez dostępu pyłu i wilgoci z otoczenia 
oraz ma możliwość aplikacji nawet bardzo 
małych, dokładnych dawek smaru – uzu-
pełnia Michał Skrobecki.

Podsumowanie

Patrząc szerzej na zagadnienia związane 
ze smarowaniem, trzeba zwrócić uwagę 
na wpływ środków smarnych na zdro-
wie pracowników. W raporcie „Glo-
bal Automatic Lubrication System Mar-
ket 20162020”, opracowanym przez 
firmę Technavio, stwierdzono, że rynek 
systemów automatycznego smarowania 
będzie rósł średnio co roku w okresie pro-
gnozy powyżej 3%, a jednym z czynników 
tego wzrostu jest dążenie do ogranicza-
nia bezpośredniego kontaktu pracowni-
ków ze środkami smarnymi. Międzynaro-
dowa Agencja Badań nad Rakiem uznała 

często używane substancje smarne pro-
dukowane na bazie olejów mineral-
nych za niebezpieczne ze względu na 
ryzyko ich działania rakotwórczego. Dłu-
gotrwała i częsta ekspozycja na środki 
smarne może się wiązać z wystąpieniem 
np. raka skóry i pęcherza moczowego. 
Dlatego też w zakładach przemysłowych 
wzrastają obawy dotyczące bezpieczeń-
stwa i dobrego samopoczucia pracowni-
ków wykonujących tego rodzaju prace. 
Ponadto są też inne niebezpieczeństwa, na 
jakie może być narażony personel podczas 
stosowania środków smarujących, takie 
jak: rozlanie, wyciek i ryzyko palności. 
Stosowanie zautomatyzowanych syste-
mów smarowania w zastosowaniach prze-
mysłowych nie tylko eliminuje zagrożenia 
dla zdrowia, ale również zapewnia czy-
ste i bezpieczne środowisko pracy. Dla-
tego, jak sądzą analitycy Technavio, zapo-
trzebowanie na takie systemy wśród użyt-
kowników z przemysłu znacznie wzrośnie 
w ciągu najbliższych kilku lat.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej.
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Wybór najwłaściwszego systemu 
centralnego smarowania zależy 
w najogólniejszym stopniu od 
danego zastosowania, a w szczegól-
ności od skali parametrów, takich jak 
warunki pracy (zmienność tempera-
tury czy lepkości), wymogów co do 
ilości środków smarnych, kryteriów 
stawianych przez instalację, geo-
metrii systemu (rozmiar, odległości 
i symetria) oraz monitoringu. Więcej 
na ten temat przeczytają Państwo 
w artykule „Systemy centralnego 
smarowania”, dostępnym na naszej 
stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl

↙  System smarowania
lin na suwnicach, 
żurawiach, dźwi-
gach, windach itp.
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FIRMA PREZENTUJE

M imo dynamicznego rozwoju tech-
nologii smarowniczych i coraz lep-
szych rodków smarnych awarie 

w z ów smarowania urz dze  technologicz-
nych s  wci  ród em powa nych kosztów 
w postaci remontu samego w z a, jak rów-
nie  potencjalnych kosztów przestoju urz -
dzenia. Dlatego te  racjonalna gospodar-
ka smarownicza spe nia niezwykle wa n  
rol  w procesie utrzymania ruchu. Proces 
smarowania mo e by  realizowany w troja-
ki sposób:

• smarowanie tradycyjne (przez zamontowane 
w urz dzeniu smarowniczki)

• zastosowanie smarownic automatycznych
• smarowanie z zastosowaniem centralnych 

uk adów smarowania

W pierwszym przypadku proces smarowa-
nia mo e by  realizowany, je eli punkty smar-
ne s  atwo dost pne oraz nie wymagaj  ci -
g ego dostarczania rodka smarnego. Proces 
przesmarowania mo e te  wymaga  wy -
czenia maszyny, co zazwyczaj jest zwi zane 
z pewnymi kosztami. Tradycyjne smarowanie 
wymaga ci le przestrzeganego planu smaro-
wania poszczególnych w z ów, co jest cz sto 
zaniedbywane w wielu zak adach produkcyj-
nych, a realizacja zgodna z planem trudna do 
skontrolowania. Do smarowania stosuje si  
najcz ciej smarownice mechaniczne r cz-
ne lub no ne, r czne smarownice akumula-
torowe, jak równie  mobilne zestawy z pom-
p  pneumatyczn  montowan  bezpo rednio 
na beczce. 

Smarownice automatyczne znajduj  zasto-
sowanie przede wszystkim w pojedynczych 
punktach niewymagaj cych du ej ilo ci sma-
ru, zlokalizowanych w miejscach trudno 
dost pnych lub niebezpiecznych (na wysoko-
ci, w atmosferze Ex). Smarownice wyposa o-

ne w autonomiczny nap d mog  by  monto-
wane w miejscach, gdzie nie ma dost pu do 
ród a zasilania. Mog  by  stosowane w stre-

fie wybuchowej, w kopalniach metanowych 
(certyfikat MSHA), jak równie  w warunkach 
du ego zawilgocenia, a nawet pod wod . 

Centralne uk ady smarowania z kolei stosu-
je si  tam, gdzie wyst puje wiele punktów 
smarnych, niejednokrotnie trudno dost p-
nych, wymagaj cych sta ego dostarczania 
rodka smarnego. Jest kilka rodzajów cen-

tralnych uk adów smarowania. Do najcz -
ciej wyst puj cych zalicza si  uk ady pro-

gresywne, które stosuje si  tam, gdzie jest 
znaczna liczba punktów smarnych na niewiel-
kim obszarze, np. na prasach, m otach ku ni-
czych czy maszynach budowlanych lub górni-
czych. Z kolei uk ady jednoliniowe wyst pu-
j  najcz ciej w urz dzeniach wymagaj cych 
niskoci nieniowego smarowania olejem lub 
smarem pó p ynnym (niewielkie maszyny 
w przemy le spo ywczym, centra obróbcze, 
mniejsze prasy). Rzadziej wyst puj ce uk a-
dy dwuliniowe stosuje si  tam, gdzie s  dale-
kie odleg o ci (np. hutnicze ci gi technolo-
giczne, maszyny papiernicze, adowarko-zwa-
owarki). Mo na równie  spotka  agregaty 

kroplowe i natryskowe (smarowanie a cu-
chów oraz otwartych przek adni). Klasyfikacj  
zamykaj  uk ady olejowe obiegowe, stosowa-
ne do smarowania i ch odzenia o ysk w prze-
my le cementowym (smarowanie podpór 
m yna), papierniczym oraz metalowym (du e 
prasy, walcarki). 

Niew tpliw  zalet  zastosowania smarownic 
automatycznych oraz systemów centralnego 
smarowania jest ci g o  zasilania punktów 
smarnych w smar/olej, kontrola ilo ci sma-
ru/oleju dostarczanego do punktu smarne-
go oraz eliminacja wyst puj cego w r cznym 
smarowaniu czynnika w postaci b du cz o-
wieka odpowiedzialnego za obs ug . Nale-
y doda  równie  korzy ci wynikaj ce z utrzy-

mania maszyn w nale ytej czysto ci oraz brak 
konieczno ci przerwania pracy ci gu techno-
logicznego i znaczne oszcz dno ci powodo-
wane optymalnym zu yciem rodków smar-
nych, znacznie mniejszym ni  przy smarowa-
niu tradycyjnym.

Tomasz Gibaszewski
DEFORIN Systemy Smarowania Maszyn

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 18A 
tel./fax 32 241 16 23, tel. 605 88 04 22 
www.deforin.pl

Technika smarownicza 
w praktyce
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O lej – poj cie fizykochemiczne okre-
laj ce wszystkie substancje ciek e 

hydrofobowe o podwy szonej lepko-
ci, które ze wzgl du na swoje pochodzenie 

oraz w asno ci maj  zastosowanie w ró nych 
dziedzinach naszego ycia – od przemys u far-
maceutycznego i spo ywczego przez motory-
zacj  a  do przemys u maszynowego i ener-
getyki. My zajmiemy si  przemys em maszy-
nowym, energetyk  i motoryzacj .

Powiedzenie „Kto smaruje, ten jedzie…” 
oprócz parafrazy dewizy yciowej przedsta-
wia bardzo tward  i podstawow  prawd  
z dziedziny mechaniki. Zmniejszenie oporów 
tarcia jest w ka dym urz dzeniu mechanicz-
nym podstawowym problemem, który decy-
duje o jako ci i czasie pracy ka dego urz -
dzenia. Czynnikiem, który zasadniczo o tym 
decyduje, s  rodki smarne, w tym g ównie 
oleje, które oprócz zmniejszania oporów tar-
cia odprowadzaj  równie  ciep o powstaj ce 
podczas pracy uk adów mechanicznych.

Aby osi gn  optymalne warunki pracy dane-
go urz dzenia mechanicznego, stosujemy 
oleje o okre lonej lepko ci, z odpowiedni-
mi dodatkami (tajniki ka dego producen-
ta), o odpowiedniej klasie czysto ci i para-
metrach fizykochemicznych (liczba kwaso-
wa, temperatura zap onu, odporno  na 

utlenianie). Czynnikiem, który bardzo nega-
tywnie wp ywa na te parametry, jest WODA. 
Ka de zawodnienie powoduje pogorszenie
w asno ci smarnych, elektroizolacyjnych 
i antykorozyjnych w uk adzie.

Pogorszenie w asno ci smarnych polega na 
tworzeniu emulsji, która przy smarowaniu 
powoduje przerwanie filmu olejowego i przy 
wi kszej zawarto ci wody w emulsji zwi k-
sza tarcie, prowadz c do tzw. zatarcia uk a-
du – uszkodzenie mechaniczne uniemo li-
wiaj ce dalsz  prac  (cz ste w urz dzeniach 
mechanicznych).

Woda w uk adach elektroizolacyjnych 
– transformatorach – ze wzgl du na sw  
polarn  budow  cz steczki tworzy w ole-
ju „ cie ki przebicia”, co powoduje obni e-
nie napi cia przebicia olejów elektroizolacyj-
nych, a przy d u szych okresach zawodnienia 
nast puje rozk ad (degradacja) izolacji sta ej 
– tym samym pogorszenie parametrów elek-
troizolacyjnych ca ego transformatora. Wtór-
nie powstaj  gazy (wy adowania niezupe ne), 
a  w ko cowej fazie mo e doj  do przebicia, 
czyli wy adowania ukowego i wy czenia.

Korozja w uk adzie smarnym mo e mie  przy-
czyn  w zbieraj cej si  wodzie na dnie uk a-
du, gdzie ma kontakt z obudow  najcz ciej 
elazn  lub eliwn , albo w górnych cz ciach 

obudów uk adu w postaci kropelek wody 
odparowanej z oleju. Obecno  cz steczek 

rdzy powsta ej w kontakcie z wod  w oleju 
– pomimo stosowania filtrów zabezpieczaj -
cych – zmniejsza ywotno  uk adu.

W uk adach hydraulicznych woda w ole-
ju hydraulicznym jest poddawana okreso-
wo du ym ci nieniom i w czasie rozpr ania 
gwa townie zwi ksza swoj  obj to , co przy 
kontakcie z uszczelnieniami – g ównie gumo-
wymi – powoduje mikrop kni cia na ich 
powierzchni, które z biegiem czasu powi k-
szaj  si , wywo uj c „pocenie si ”, a nast p-
nie wycieki i p kanie uszczelnie  i w y ole-
jowych. Równie  korozja w si ownikach mo e 
przy du ych ci nieniach powodowa  lady na 
cz ci metalowej.

W wi kszo ci przypadków w a ciciele urz -
dze  w trosce o ich stan, widz c wod  
w uk adzie, staraj  si  j  wyeliminowa  
z uk adu na ró ne sposoby, np. poprzez:

• wymian  oleju,
• odwodnienie oleju,
• oczyszczenie ca ego uk adu w czasie jego 

pracy.

Korzy ci z odwodnienia to:
• wyd u enie okresu eksploatacji,
• rzadsze naprawy – ta sza eksploatacja,
• rzadsze dolewki oleju zwi zane z wyciekami,
• brak zimowych utrudnie  przy uruchomie-

niu i eksploatacji, zwi zanych z pogorszonym 
smarowaniem i zamarzaniem przewodów 
smarowniczych i hydraulicznych.

Olej – woda itd…
Andrzej Wiater

FIRMA PREZENTUJE
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C zynniki środowiskowe, takie jak 
wysoka temperatura i podwyż-
szona wilgotność, w połącze-

niu z czynnikami operacyjnymi, takimi 
jak rozruch i tarcie, skracają trwałość 
i żywotność większości urządzeń pneuma-
tycznych. Mgła olejowa doprowadzana do 
sprężonego powietrza zmniejsza wpływ 
tych czynników i wydłuża okres trwałości 
urządzeń pneumatycznych.

Jak działają smarownice 
typu mgłowego

Smarownice typu mgłowego w systemie 
pneumatycznym podają w sposób auto-
matyczny odpowiednią ilość oleju do 
strugi powietrza. Zasadą ich działania jest 
zjawisko zachodzące w zwężce, w której 
maleje ciśnienie czynnika i olej zasysany 
jest do regulowanej dyszy. Regulowanie 
dyszy i obserwacja wydatku oleju pozwa-
lają operatorowi na ustawienie odpowied-
niej ilości rozprowadzanego oleju.

Instrukcje serwisowe narzędzi pneu-
matycznych często zawierają informacje 
na temat ilości oleju, jaka jest wymagana 
do optymalnej pracy urządzenia. Smarow-
nice powinny być dostosowane tak, by 
podawać określoną ilość oleju, odpowied-
nią dla danych warunków pracy. Następ-
nie należy sprawdzić, czy ilość ta jest wła-
ściwa, gdy sprzęt już pracuje.

Mgła olejowa prosto do narzędzia

Najbardziej rozpowszechnionym typem 
smarownicy jest smarownica mgłowa. 

Charles Werdehoff

Smarowanie mgłą olejową 
w urządzeniach pneumatycznych
Trwałość narzędzi pneumatycznych, siłowników, zaworów, silników 
i innego sprzętu napędzanego sprężonym powietrzem może zostać 
wydłużona dzięki smarowaniu mgłą olejową.

↗  Rys. 1. Standardowa smarownica mgłowa 
podaje krople oleju o wielkości 2 mikrome-
trów lub większe bezpośrednio do strumienia 
powietrza. Najlepiej jest ulokować smarow-
nice blisko smarowanego narzędzia. 
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Standardowe smarow-
nice mgłowe nie są 
dostosowane do pracy 
w warunkach, w których 
przewody instalacji sprę-
żonego powietrza usta-
wione są pionowo, roz-
chodzą się na więcej prze-
wodów lub gwałtownie 
zmieniają kierunek.
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Urządzenia te podają 100% kropli oleju 
znajdujących się w gardzieli smarownicy 
bezpośrednio do strumienia powietrza. 
Krople oleju znajdujące się w strumieniu 
są zwykle wielkości 2 mikrometrów lub 
większe. Z powodu działania siły grawi-
tacji krople oleju unoszą się w strumie-
niu zaledwie przez 45 metrów i zwykle 
nie mogą być transportowane w kierunku 
pionowym lub poddawane częstym zmia-
nom kierunku, wymuszonym np. przez 

skomplikowany kształt przewodu. Z tych 
powodów smarownica mgłowa powinna 
być umieszczona blisko smarowanego 
urządzenia, a przewód łączący powinien 
mieć jak najprostszy kształt. Smarownice 
te w bardzo wydajny sposób dostarczają 
środek smarny bezpośrednio do cylindra, 
zaworu lub narzędzia.

Nie zawsze jest możliwe zapewnienie 
optymalnych warunków pracy smarownic 
mgłowych. Jeśli warunki będą nieodpo-
wiednie, olej zamiast podróżować wraz ze 
strumieniem powietrza, będzie osiadał na 
ściankach przewodu. W rezultacie nastąpi 
zmniejszenie wydatku przepływu i albo 
niedostateczne, albo zbyt duże smarowa-
nie narzędzia.

Standardowe smarownice mgłowe nie 
są dostosowane do pracy w warunkach, 
w których przewody instalacji sprężonego 
powietrza ustawione są pionowo, rozcho-
dzą się na więcej przewodów lub gwał-
townie zmieniają kierunek. Takie sytuacje 
sprawiają bowiem, że olej nie dociera do 
urządzenia. W takich warunkach lepsza 
okaże się smarownica mikromgłowa.

Smarownica mikromgłowa

W przypadku tego urządzenia olej rozpy-
lany jest w postaci kropel mniejszych od 
2 mikrometrów. W tych smarownicach 
tylko około 10% oleju znajdującego się 
w gardzieli smarownicy zostaje przetrans-
portowane wraz ze strumieniem powie-
trza, podczas gdy reszta oleju wraca do 
zbiornika. Ponieważ cząstki oleju są nie-
wielkie, mogą być transportowane na 
dalekie dystanse w kierunku piono-
wym i poziomym oraz przez rozdzielacze. 
Ponieważ jedynie 10% oleju jest dostar-
czane do urządzenia, takie smarownice 
są odpowiednie w przypadku urządzeń 
wymagających precyzyjnego dozowania 
niewielkich ilości środka smarnego.

Smarownica – regulator – filtr

Smarownica niemal zawsze współpracuje 
z filtrem i regulatorem. Mogą to być nie-
zależne urządzenia lub występować w jed-
nej obudowie ze smarownicą. Powietrze 
opuszczające kompresor zawiera wodę 
i zanieczyszczenia, które mogą skrócić 
trwałość smarowanych urządzeń. Nawet 
smarowane mechanizmy mogą ulec awa-
rii, gdy zanieczyszczone powietrze spowo-
duje degradację oleju i jego wypłukanie. 

Obecność zanieczyszczonego powietrza 
w smarownicy może spowodować mniej-
szą ilość mgły olejowej w układzie.

Filtrowanie sprawia, że do smarow-
nicy oraz zasilanych urządzeń trafia czy-
ste i suche powietrze. Regulacja wydatku 
powietrza w celu spełnienia wymagań 
opisanych w instrukcji sprzętu zapewnia 
optymalne zachowanie sprzętu. Smarowa-
nie olejem w postaci aerozolu to kolejna 
składowa, tuż po filtracji i regulacji.

Podsumowanie

Urządzenia pneumatyczne wykonujące 
takie zadania, jak pchanie, przyciąganie, 
podnoszenie, pozycjonowanie i przeno-
szenie, pracują dłużej i lepiej, gdy są zasi-
lane wolnym od zanieczyszczeń i wilgoci 
oraz odpowiednio regulowanym i smaro-
wanym sprężonym powietrzem. Zastoso-
wanie smarowania mgłą olejową może się 
przyczynić do wydłużenia okresów żywot-
ności tych urządzeń. 

Charles Werdehoff Charles Werdehoff jest menedżerem ds. 
inżynierii precyzyjnej i marketingu pro-
duktu w firmie IMI Norgen.
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↗  Rys. 2. Smarownica mikromgłowa wytwa-
rza krople oleju mniejsze od 2 mikrometrów. 
Krople te mogą być przenoszone pionowo na 
długie dystanse lub przez przewody o skom-
plikowanym kształcie i mogą być używane do 
smarowania wielu narzędzi.

Online

Smarowanie mgłą olejową jest wyko-
rzystywane w zastosowaniach cha-
rakteryzujących się wysokimi pręd-
kościami i pracą ciągłą. Więcej na ten 
temat przeczytają Państwo w arty-
kule „Stosowanie środków smarnych 
– podstawowe zasady”, dostępnym 
na naszej stronie internetowej:
www.utrzymanieruchu.pl
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Urządzenia pneuma-
tyczne pracują dłużej 
i lepiej, gdy są zasilane 
wolnym od zanieczysz-
czeń i wilgoci oraz odpo-
wiednio regulowanym 
i smarowanym sprężo-
nym powietrzem.

http://www.utrzymanieruchu.pl


W praktyce przemysłowej wyko-
rzystuje się kilka metod czysz-
czenia.

Czyszczenie chemiczne i płukanie

Czyszczenie chemiczne rurociągów olejo-
wych pozwala na usuwanie z wewnętrz-
nych powierzchni instalacji zanieczysz-
czeń w postaci produktów starzenia oleju, 
zgorzelin hutniczych, produktów korozji 
atmosferycznej oraz luźnych osadów. Jed-
nocześnie zapewnia ono zabezpieczenie 
powierzchni przed korozją wtórną.

Do czyszczenia chemicznego wykorzy-
stywane są pompy obiegowe, zbiorniki 
i filtry (β3  200) oraz instalacje pomocni-
cze. Jeżeli rurociąg bazuje na fragmentach 
instalacji wykonanych ze stali nierdzewnej 
lub węglowej, to dodatkowo przeprowa-
dzane są czynności związane z odtłuszcza-
niem, trawieniem i pasywacją. 

Przed rozpoczęciem prac zazwyczaj 
przyjmuje się zakładane kryterium czy-
stości powierzchni wewnętrznych rurocią-
gów. Na przykład firma Ecol, wykonując 
czyszczenie chemiczne, bierze pod uwagę 
klasy czystości BE lub Sa 3 według normy 
DIN 556928 cz. 4 (brak zanieczyszczeń 
możliwych do odspojenia, możliwe prze-
barwienia od procesu pasywacji).

Do płukania po czyszczeniu chemicz-
nym bardzo często wykorzystuje się olej 
płuczny, który ma niską lepkość – nie-
przekraczającą VG 32 cSt. Ważne jest, 
aby olej cechował się parametrami kom-
patybilnymi ze środkiem smarnym używa-

nym docelowo. Trzeba pamiętać o zacho-
waniu warunków przepływu turbulent-
nego. Można je utrzymać przy prędkości 
oleju w instalacji mieszczącej się pomiędzy
4 a 6 m/s. W praktyce płukanie można 
uznać za zakończone wraz z uzyskaniem 
klasy czystości według NAS 1638:4-5 
dla układów hydrauliki siłowej (co odpo-
wiada 13/1014/11 według normy 
PN-ISO 4406) oraz 56 dla układów 
smarowania olejowego (co odpowiada 
14/1115/12 według normy PN-ISO 
4406). Po zakończeniu płukania układ 
należy opróżnić z oleju płucznego i napeł-
nić instalację olejem eksploatacyjnym.

Czyszczenie hydrodynamiczne

Czyszczenie hydrodynamiczne w porów-
naniu z czyszczeniem chemicznym ma 
kilka zalet. Wśród nich należy wymie-
nić: brak substancji chemicznych i utrzy-
manie ochrony powierzchni wewnętrz-
nych rurociągu w efekcie zachowania 
naturalnych warstw ochronnych tlen-
ków, a także brak konieczności demonto-
wania poszczególnych elementów układu 
olejowego. Ponadto eliminowany jest olej 
płuczny, nie ma potrzeby używania obejść 
stalowych, a samo płukanie trwa krócej 
w porównaniu z innymi metodami.

Jak zatem przebiega płukanie hydrody-
namiczne? W pierwszej kolejności wyko-
nuje się czyszczenie pod ciśnieniem nie-
przekraczającym 1500 barów. Najczęściej 
do czyszczenia używa się wysokociśnie-
niowego natrysku wodnego lancami ela-
stycznymi, dzięki czemu dochodzi do 
odspojenia miękkich osadów, takich jak 
produkty starzenia oleju, szlamy, żywice, 

asfalty itp. Ważne jest także usuwanie 
osadów twardych w postaci szlaki spa-
walniczej i korozji. Kolejny etap czyszcze-
nia obejmuje suszenie przy użyciu sprę-
żonego i filtrowanego powietrza z dużym 
przepływem. Następnie przeprowadza 
się zabezpieczenie antykorozyjne ukła-
dów i ochronę przed zanieczyszczeniem 
wszystkich otworów i króćców. 

Kolejny etap prac to płukanie instala-
cji za pomocą oleju z dużym natężeniem 
przepływu przy użyciu węży obejścio-
wych, rozdzielaczy przepływu oraz agre-
gatów pompująco-filtracyjnych. To wła-
śnie w taki sposób układ olejowy przy-
gotowuje się do płukania przy użyciu 
docelowego oleju eksploatacyjnego. 

Podczas płukania zmienia się tempe-
ratury oleju i wymusza się zaburzanie 
przepływu poprzez różne sekwencje płu-
kanego układu. Należy zwrócić uwagę, 
aby przy płukaniu prędkość przepływu 
przez poszczególne fragmenty instalacji 
wynosiła przynajmniej 3 m/s, zapewnia-
jąc przepływ turbulentny. Przyjmuje się, 
że klasa czystości oleju, uwzględniając 
wszystkie punkty układu zgodnie z normą 
PN-ISO 4406, powinna wynosić przy-
najmniej 15/12. Na filtrach kontrolnych 
umieszczonych w odpowiednio dobranych 
miejscach nie powinny znajdować się 
jakiekolwiek cząstki stałe. 

Przed uruchomieniem urządzenia prze-
prowadza się dodatkowe filtrowanie bocz-
nikowe oleju. Jego zadaniem jest usunię-
cie ewentualnych zanieczyszczeń pomon-
tażowych, które mogły przedostać się do 
układu. Bocznikowe dofiltrowanie jest 
z reguły dokonywane podczas rozruchu 
instalacji.

Czyszczenie układów olejowych 
Prawidłowo wykonane czyszczenie powinno usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które występują 
na powierzchniach układu. Dotyczy to kurzu, produktów starzenia – żywic i asfaltów, a także innych 
osadów obejmujących korozję, szlakę spawalniczą oraz elementy zużycia, łącznie z zanieczyszczeniami 
gromadzącymi się w miejscach instalacji, przez które nie przepływa środek smarny.

Damian Żabicki

e-wydanie

  e1



Zanieczyszczenia olejów

W przypadku silników spalinowych 
w oleju mogą się znajdować ciała stałe – 
sadza, koks oraz popiół. Ich obecność jest 
efektem niecałkowitego spalania paliwa, 
spalania oleju w częściach silnika o wyso-
kiej temperaturze czy też koksowania. 
Zanieczyszczenia tego typu bardzo czę-
sto przedostają się do układu smarnego 
w efekcie niedokładnego wypłukania 
nowych urządzeń wymagających smaro-
wania, niewystarczającego uszczelnienia 
łożysk czy niedostatecznego filtrowa-
nia powietrza, które jest przeznaczone 
do wentylacji skrzyni korbowej. Zda-
rza się również obecność zanieczyszcze-
nia w postaci paliwa, co zazwyczaj jest 
efektem niewłaściwego spalania. Jeżeli 
wymiary zanieczyszczeń stałych prze-
kraczają grubość warstewki oleju, która 
powstaje podczas smarowania, następuje 
zwiększenie tarcia pomiędzy współpra-
cującymi częściami. Oprócz tego trzeba 
się liczyć z porysowaniami i, rzecz jasna, 
z przedwczesnym zużyciem.

Zanieczyszczenie produktami utle-
niania oraz niezupełnego spalania paliw 
powoduje zmianę własności fizykoche-
micznych oleju. Produkty utleniania 
powstające w efekcie starzenia oleju są 
przyczyną wzrostu jego lepkości. Oprócz 
tego problemem jest wystąpienie właści-
wości korozyjnych, powstawanie szlamu 
oraz ogólnych zanieczyszczeń części sma-
rowanych. 

Na ograniczenie poziomu zanieczysz-
czeń zdecydowanie wpływa prawidłowo 
przeprowadzony odbiór zużytego oleju 
oraz dystrybucja nowego środka smar-
nego. W pierwszej kolejności niezbędne 
jest więc odebranie zużytego oleju. Do 
tego celu używa się zlewarek, wysysarek, 
a także wanien zlewowych i pomp zuży-

tego oleju. Najprostsze zlewarki pozwalają 
na odprowadzanie zużytego oleju bezpo-
średnio do beczki za pomocą misy zlewo-
wej. Bardziej zaawansowane modele zle-
warek mają własne zbiorniki.

W maszynach o utrudnionym dostę-
pie sprawdzają się wysysarki do oleju. 
Niektóre modele mają zasilanie pneuma-
tyczne, a dzięki zestawom kołowym są 
mobilne. Są również dostępne wysysarki 
z zestawami sond, a zbiorniki mogą być 
opróżniane pneumatycznie. Interesujące 
rozwiązanie stanowią także wysysarki ze 
zbiornikami kontrolnymi.

W celu szybkiego, a zarazem bezpiecz-
nego odpompowania oleju z urządzenia
odprowadzającego warto zastosować pom-
py zużytego oleju. Dobierając urządzenie, 
należy zwrócić uwagę na takie parametry, 
jak ciśnienie zasilania i podawanego oleju 
oraz maksymalna wydajność.

Zestawy do dystrybucji oleju wystę-
pują w kilku wersjach, a poszczególne 
modele różnią się między sobą pojemno-
ścią beczki lub pojemnika. Urządzenia 
tego typu są dostępne jako stacjonarne 
lub mobilne. Podstawowym elementem 
zestawów do dystrybucji oleju jest pompa 
o odpowiednim przełożeniu. Przydatnym 
rozwiązaniem jest pistolet z przepływo-
mierzem elektronicznym. W dostępnych 
na rynku zestawach do dystrybucji oleju 
można zmieniać konfigurację – wąż o róż-
nej długości, inna konstrukcja pistoletu, 
pompa o innym przełożeniu.

Oczyszczanie i filtrowanie oleju

Wraz z usługą czyszczenia układu olejo-
wego bywa także oferowane oczyszcza-
nie lub filtrowanie oleju. O wybraniu kon-
kretnej metody decyduje przede wszyst-
kim rodzaj usuwanych zanieczyszczeń.

Jedną z metod jest oczyszczanie elek-
trostatyczne, pozwalające usunąć zanie-
czyszczenia bez względu na ich rodzaj 
i wielkość. Ważna jest przy tym możli-
wość przechwytywania najmniejszych czą-
stek, zanieczyszczeń miękkich, a także 
produktów starzenia oleju oraz wody. 
Przy oczyszczaniu elektrostatycznym olej 
przepuszcza się przez komory, na któ-
rych obecne jest wysokie napięcie. Wyko-
rzystywane jest przy tym działanie prawa 
Coulomba. Zanieczyszczenia osadzają się 
w specjalnym kolektorze.

Do usuwania cząstek o wielkości po-
wyżej 5 μm stosuje się technologię jonizo-

wania. Trzeba mieć przy tym na uwadze, 
że metoda ta nie zapewni usunięcia wody 
oraz produktów starzenia oleju. Przy joni-
zowaniu cząstek dochodzi do nabijania 
zanieczyszczeń do dwóch osobnych komór 
przy użyciu ładunków „+” i „”. Następ-
nie cząstki przepływają do trzeciej, wspól-
nej komory, gdzie dochodzi do ich połą-
czenia i powstania większych cząstek. Te 
z kolei usuwa się mechanicznie.

Inną metodą jest filtracja magne-
tyczna. Dzięki niej można skutecznie usu-
nąć zanieczyszczenia metalowe, w tech-
nologii tej wykorzystuje się bowiem dzia-
łanie silnych magnesów odciągających 
z oleju cząstki zanieczyszczeń.

Z kolei filtracja wirówkowa pozwala 
usunąć z olejów mniejsze lub lżejsze 
cząstki stałe oraz produkty starzenia 
oleju. Należy jednak podkreślić, że masa 
usuwanych zanieczyszczeń powinna być 
przynajmniej 4 razy większa od ciężaru 
właściwego oczyszczanego oleju. Filtracja 
wirówkowa wykorzystuje działanie siły 
odśrodkowej.

Warto wspomnieć także o filtracji 
mechanicznej, która jest wykorzystywana 
przy usuwaniu cząstek stałych o wielko-
ści mieszczącej się pomiędzy 5 a 10 μm. 
Jednak filtry mechaniczne nie są w stanie 
usunąć produktów starzenia oleju i wody. 
Na skuteczność tego rodzaju filtracji 
w dużej mierze wpływa poziom przepusz-
czalności materiału filtracyjnego. Jeżeli do 
jej przeprowadzenia użyte zostaną filtry 
o porowatości mniejszej niż 5 μm, trzeba 
liczyć się z wyładowaniami elektrostatycz-
nymi, a w konsekwencji przyspieszonym 
procesem degradacji.

Damian ŻabickiDamian Żabicki jest dziennikarzem, 
redaktorem, autorem zajmującym się 
tematyką techniczną i przemysłową, 
a także specjalistą public relations firm 
z branży technicznej.
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Online

Czyszczenie układów olejowych jest 
jedną z usług oferowanych w ramach 
outsourcingu gospodarki smarowni-
czej. Więcej na ten temat przeczytają 
Państwo w artykule „Gospodarka 
smarownicza – zalety outsourcingu”, 
dostępnym na naszej stronie interne-
towej: www.utrzymanieruchu.pl

Jeżeli wymiary zanieczysz-
czeń stałych przekraczają 
grubość warstewki oleju, 
która powstaje podczas 
smarowania, następuje 
zwiększenie tarcia pomię-
dzy współpracującymi 
częściami.

http://www.utrzymanieruchu.pl


Tytuł Fabryka Roku ma na celu:

  Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom  

doskonałości operacyjnej

  Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego

  Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie

www.fabrykaroku.pl

Konkurs organizowany przez czasopisma:

http://www.fabrykaroku.pl
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