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Przez ostatnich 15 lat na naszym 
rynku przemysłowym zaszły 
ogromne zmiany, które były efek-

tem rosnących wymagań dla maszyn, kon-
kurencji oraz pogoni za wynikiem finanso-
wym. Coraz szersze zastosowanie nowych 
technologii jeszcze bardziej przyspieszyło 
te zmiany. Jak jednak zauważył rząd nie-
miecki już w 2011 r., przygotowanie się 
do zastosowania nowych technologii może 
być szansą, a nie zagrożeniem.

Obecne zmiany, nazywane czwartą 
rewolucją przemysłową, mają ogromne 
znaczenie dla całego świata przemysło-
wego. Co jednak znaczą one dla firm 
polskich, jakie stwarzają szanse, a jakie 
zagrożenia?

Czwarta rewolucja globalnie 
i lokalnie
Obecnie każde przedsiębiorstwo funkcjo-
nujące na rynku musi zapewniać zwrot 

z inwestycji. Światowy przemysł dąży 
przede wszystkim do maksymalizacji 
wydajności, aby zwiększać zyski. Jest to 
jedyny sposób na to, by w dobie globa-
lizacji i cyfryzacji wyprzedzić konkuren-
cję. Podejmowane są następujące działa-
nia: wzrost wydajności produkcji, pełne 
wykorzystanie potencjału wytwórczego, 
indywidualizacja produktów według 
potrzeb klienta oraz dostosowanie się 
produkcji do dynamiki rynku. 

Na rynku polskim również zauwa-
żamy te procesy, jednak nasza rewolu-
cja przemysłowa ma swoją lokalną spe-
cyfikę. Dzieje się tak, ponieważ oprócz 
wszystkich globalnych zmian nasza 
gospodarka musiała przejść transfor-
mację ustrojową i działać w nowej rze-
czywistości, wiele zakładów musiało 
zmienić reżimy pracy z ruchu cią-
głego i produkcji długich serii na szyb-
kie zmiany detali i krótkie serie produk-
cyjne. Doszły do tego nowe wymaga-
nia dla SUR i nowoczesne zarządzanie. 
W ostatnich latach mamy też do czy-
nienia z gruntowną wymianą pokole-
niową, z brakami kadrowymi włącznie, 
czego efektem jest outsourcing usług, 
często nonsensowny. Sytuacja wymaga 
uporządkowania, a przede wszystkim 
odpowiedniego podejścia do utrzyma-
nia ruchu. 

Przyczyny awarii maszyn
Co jest istotą utrzymania ruchu? Otóż 
UR musi zapewnić ciągłość procesu. Aby 
ten cel osiągnąć, musi zagwarantować 
niezawodność maszyn w łańcuchu pro-
dukcyjnym. Aby zaś tę niezawodność 
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Jak przygotować  
 gospodarkę smarowniczą  
do wprowadzenia w erę Przemysłu 4.0
Wiele osób z branży przemysłowej oraz odpowiedzialnych za 
utrzymanie ruchu rozważa wdrożenie inteligentnych technologii 
obsługi maszyn z myślą o zwiększeniu niezawodności parku 
maszynowego. Jak jednak przygotować gospodarkę smarowniczą 
w zakładzie do wprowadzenia tych nowoczesnych rozwiązań?
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Światowy przemysł dąży do maksymali-
zacji wydajności, aby zwiększać zyski.  
To jedyny sposób, by w dobie globalizacji 
wyprzedzić konkurencję.
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utrzymać, należy ograniczyć przyczyny 
awarii. 

Według badań Ernesta Rabinowicza 
z Massachusetts Institute of Technology

(MIT) za skrócenie żywotności 
maszyny odpowiada w 70% degrada-
cja powierzchni roboczych, z czego 50% 
to zużycie mechaniczne, a 20% – koro-
zyjne. Pierwotną przyczyną degrada-
cji powierzchni jest obecność zanie-
czyszczeń, dlatego szczególną uwagę 
należy zwrócić na czystość środka smar-
nego. Wystarczy przeanalizować wykres 
wpływu zanieczyszczenia oleju (według 
normy ISO 4406) na niezawodność róż-
nych urządzeń (rys. 1).

Metody zapewnienia ciągłości 
procesu
Wśród dostępnych koncepcji utrzyma-
nia ruchu, gwarantujących ciągłość pro-
cesu, znajdują się strategie: reaktywna, 
zapobiegawcza i predykcyjna (tabela 
1). Mają one swoje zalety i możliwości 
zastosowania w określonych sytuacjach. 

Z tabeli 1 wynika, że najbardziej zbli-
żone do koncepcji Przemysłu 4.0 jest 
podejście predykcyjne, oparte na nie-
inwazyjnych metodach oceny stanu 
maszyny. Odpowiednie opomiarowanie 
i określenie na podstawie odczytu wiel-
kości charakterystycznych aktualnego 
zużycia wprost przekłada się na wczesne 
wykrywanie symptomów awarii. 

Wielu specjalistów bezgranicznie 
zawierza swoje maszyny nowym tech-
nologiom, jednak czy zawsze uzyskują 
oczekiwane efekty? Czy opomiarowanie 
maszyny jest faktycznie jedyną metodą 
zapobiegania awariom i zwiększania nie-
zawodności?

Spójrzmy na wykres krzywej P-F (rys. 
2), na którym przedstawiono sposoby 
kontroli podzespołu w odniesieniu do 
postępu awarii maszyny.

Widać na niej, że odczyty z czujników 
pokazują i śledzą postęp awarii maszyny. 

Nie zapobiega to jednak przyczynom źró-
dłowym. Awaria w pewnym momencie 
się zaczyna, natomiast zespół UR jest 
w stanie jedynie zaobserwować, w któ-
rym miejscu znajduje się na drodze do 
całkowitego zniszczenia maszyny. 

Podstawą zapewnienia niezawodności 
i maksymalnego wykorzystania poten-
cjału produkcyjnego przedsiębiorstwa 
jest podejście proaktywne, w myśl któ-
rego należy usunąć przyczyny źródłowe 
uszkodzenia podzespołów. Jednym z naj-
ważniejszych aspektów w tej analizie 
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↘ Rys. 1. Wpływ zanie-
czyszczenia oleju na 
niezawodność urzą-
dzeń (według normy 
ISO 4406).
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jest uświadomienie sobie, jak ważne jest 
tutaj odpowiednie zarządzanie gospo-
darką smarowniczą. Odpowiednie podej-
ście do pielęgnacji właśnie środka smar-
nego jest bardzo ważne w usuwaniu 
przyczyny awarii.

Konserwacja proaktywna  
– analiza środków smarnych
Nowoczesne podejście do procesu sma-
rowania wymaga całościowego programu 
zawierającego: dobór właściwego środka 
smarnego, optymalizację częstotliwo-
ści smarowania, właściwe przechowywa-
nie, dozowanie, kontrolę zanieczyszczeń, 
monitorowanie jakości i edukację.

Mając świadomość, jak destrukcyjny 
wpływ na kondycję maszyny ma zanie-
czyszczenie, należy dokładnie zabezpie-
czyć środek smarny i w odpowiedni spo-
sób analizować jego czystość. Mówimy 
bowiem o zanieczyszczeniu pierwotnym, 
które jest przyczyną degradacji oleju, 
a w wyniku tego utraty jego przydatno-
ści i generowania cząstek zużyciowych.

Kondycja środka smarnego może 
dać miarodajną odpowiedź na pytanie 
o stan maszyny. Traktuje o tym stosun-
kowo nowa norma ISO 18436, doty-

cząca monitoringu stanu i diagnostyki 
maszyn, mówiąca o kluczowej czynno-
ści w programach konserwacji proaktyw-
nej (tabela 2) dla większości branż, czyli 
zastosowaniu nieinwazyjnych metod 
analizy środków smarnych w celu moni-
torowania stanu maszyny i odpowied-
niego diagnozowania usterek. Z zało-
żenia inne nieinwazyjne technologie, 
w tym termografia, analiza drgań, emisja 
akustyczna i analiza prądu silników elek-

trycznych, są stosowane jako narzędzia 
uzupełniające. 

Aby możliwości strategii opartej na 
badaniu kondycji środka smarnego były 
w pełni wykorzystane, należy wprowa-
dzić zasady precyzyjnego smarowania. 
Tylko zmiana dotychczasowych złych 
nawyków na najlepsze praktyki opraco-
wane przez specjalistów z całego świata 
zapewni sukces i pomoże wcielić w życie 
podejście proaktywne.
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↙ Rys. 2. Krzywa P-F.
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Gospodarka smarownicza  
– najlepsze praktyki
Macierz tworzenia wartości w gospo-
darce smarowniczej wskazuje kierunek, 
w jakim należy podążać (rys. 3).

Jak wynika z macierzy, tworzenie 
wartości w gospodarce smarowniczej 
należy rozpocząć od stworzenia odpo-
wiedniego systemu, opartego na założe-
niach zebranych przez ekspertów i naj-
lepszych praktykach. System powinien 
być w założeniu uniwersalny, zapew-
niający specyficzny kodeks postępowa-
nia, co pozwoli uniezależnić się od cią-
gle zmieniających się wymagań dotyczą-
cych maszyn, wyszkolenia załogi, zmian 
na rynku pracy i rotacji firm outsourcin-
gowych. Dzięki takiemu systemowi sma-
rowanie będzie wpływało na wzrost nie-
zawodności maszyn, spadek ilości awa-
rii, brak przestojów oraz w konsekwencji 
zwiększenie produktywności i rentow-
ności.

System ten powinien się opierać na 
zbiorze zasad definiujących nowocze-
sne podejście do gospodarki smarowni-
czej. Wymaga ono mianowicie stworze-
nia wspomnianego wcześniej całościo-
wego programu zawierającego: dobór 
właściwego środka smarnego, optyma-
lizację częstotliwości smarowania, wła-
ściwe przechowywanie, dozowanie, 
kontrolę zanieczyszczeń oraz monito-
rowanie jakości. Jasne, łatwe do opano-

wania zasady uodpornią dział utrzyma-
nia ruchu na rotację personelu, a także 
dadzą jasne kryteria przy wyborze firmy 
outsourcingowej. 

Ponadto niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu edukacji, czyli 
podnoszenie kwalifikacji załogi, aby 
zapewnić mistrzostwo i w pełni wyko-
rzystać wszystkie dostępne środki moni-
torowania i obsługi maszyn. 

Kontrola zanieczyszczeń
Opierając się na badaniach oraz 
doświadczeniu, należy stwierdzić, że naj-
skuteczniejszym i stosunkowo najprost-
szym sposobem uzyskania wzrostu war-
tości naszej gospodarki smarowniczej 
jest przeciwdziałanie przyczynom źró-
dłowym, a więc zapobieganie zanieczysz-
czeniom na każdym etapie smarowa-
nia. Sprowadza się to do zabezpieczenia 
smaru/oleju przed zanieczyszczeniami 
na każdym etapie obsługi.

Istnieje wiele metod, dzięki którym 
można minimalizować ryzyko wnika-
nia zanieczyszczeń, w tym: filtrowanie 
nowego oleju przeznaczonego do napeł-
niania układów i wykorzystywanego do 
dolewek, stosowanie zbiorników z wyso-
kiej jakości filtrami oddechowymi, wła-
ściwe przechowywanie oleju, stosowanie 
nieinwazyjnych metod inspekcji, moder-
nizację uszczelnień i wiele innych.
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W większości przypadków zanie-
czyszczenia przedostają się podczas uzu-
pełniania układu nowym olejem oraz 
w czasie oddychania układów zanie-
czyszczonym powietrzem, które wnika 
do zbiorników. Na szczęście oba te źró-
dła można łatwo wyeliminować, sto-
sując dobre praktyki, m.in. filtrowa-
nie nowego oleju i dodawanie go przez 
szybkozłącza, pozwalające na zachowa-
nie czystości, stosowanie wysokiej jako-
ści filtrów oddechowych z funkcją sepa-
racji wilgoci lub innych technik, które 
minimalizują ilość cząstek stałych i wil-
goci, wnikających do systemu w wyniku 
wymiany powietrza.

Większość zbiorników, układów ole-
jowych oddycha wskutek rozszerzalności 
cieplnej czynnika lub zmiany poziomu 
oleju. Wymiana standardowych odpo-
wietrzników na wysokowydajne filtry 
oddechowe z funkcją separacji wilgoci 
może zapobiec znacznemu zanieczyszcze-
niu cząstkami stałymi nawet o 99,5% 
i zminimalizować ilość wilgoci.

Drugim podstawowym rodzajem kon-
troli zanieczyszczenia jest usunięcie 
go z układu. Tu również istnieje wiele 
metod usuwania większości powszechnie 
występujących zanieczyszczeń w olejach 
smarowych. Najbardziej powszechna jest 
filtracja mechaniczna i wirowanie, stoso-
wane w większości układów hydraulicz-
nych i cyrkulacyjnych. Do usuwania czą-
stek miękkich stosuje się filtrację elek-
trostatyczną oraz głęboką filtrację opartą 
na wkładach filtracyjnych z nawiniętą 
celulozą. Do usuwania wody wykorzy-
stuje się filtry polimerowe oraz dehydra-
tory próżniowe, które skutecznie usu-
wają także wodę związaną. 

Podczas wdrażania programu kon-
troli zanieczyszczeń konieczne jest często 
zwiększenie wydajności filtra lub doda-
nie dodatkowych funkcji filtracji, takich 
jak filtracja w trybie offline lub „filtracja 
bocznikowa”.

Oczywiście nie wszystkie systemy, 
zwłaszcza fabrycznie zaprojektowane, 
gwarantują skuteczną filtrację w całym 
okresie eksploatacyjnym. W przypadku 
filtracji okresowej lub doraźnej, „na 
żądanie”, często najlepszym rozwiąza-
niem jest filtr przenośny. Takie jednostki 
sprawdzają się w eliminowaniu zanie-
czyszczeń w urządzeniach narażonych ze 
względu na specyfikę produkcji na dzia-
łanie znacznego zanieczyszczenia lub 
w urządzeniach wymagających okreso-
wej filtracji.

↘ Rys. 3. Macierz  
tworzenia wartości 
w gospodarce  
smarowniczej.
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Dobry program kontroli zanieczysz-
czeń powinien być zdolny do usuwania 
także innych zanieczyszczeń, nie tylko 
cząstek stałych. Wilgoć i miękkie zanie-
czyszczenia równie często są przyczyną 
degradacji oleju. Filtracja powinna eli-
minować szlam pokostów, kwaśne 
cząstki i inne produkty starzenia oleju, 
aby wtórnie nie pogłębiać jego degra-
dacji.

Przed wyborem systemu do usu-
wania zanieczyszczeń warto skonsul-
tować się z ekspertem w zakresie kon-
troli zanieczyszczeń, ponieważ każda 
metoda ma różne poziomy skuteczno-
ści, w zależności od sytuacji i zastoso-
wania.

Gdy już wiadomo, jakie metody 
zastosować, aby nie dopuszczać do 
zanieczyszczenia pierwotnego oraz jak 
skutecznie usuwać je z układów, należy 

zadbać o skuteczne przechowywanie 
i transport środka smarnego do urzą-
dzeń.

Wielu dostawców nie posiada spe-
cjalnych procedur dotyczących zapew-
nienia odpowiedniej klasy czystości 
przy dostawie. Dlatego czystość więk-
szości nowych środków smarnych jest 
nieodpowiednia dla wielu zastoso-
wań. Zdarza się, że normy mogą być 
przekroczone od 8 do 32 razy. Zatem 
konieczne jest, aby nowy olej został 
właściwie oczyszczony przed jego 
zastosowaniem. Nowa beczka zawie-
rająca świeży olej często ma klasę 
czystości według normy ISO 4406 
ok. 19/16/13 lub wyższą. Ozna-
cza to, że każdy centymetr sześcienny 
oleju w beczce zawiera między 2500 
a 5000 cząstek o średnicy co najmniej 
4 mikronów, co odpowiada około 
miliardowi cząstek zanieczyszczenia.

Magazyn smarno-olejowy powinien 
być odpowiednio przygotowany, aby 
skutecznie chronić olej. Wymagane jest 
m.in.:

 → zapewnienie stałej temperatury przecho-
wywania środków smarnych,

 → zapewnienie możliwości filtracji 
i poboru próbek świeżego oleju,

 → zabezpieczenie zbiorników (beczek) 
przed wnikaniem cząstek stałych i wil-
goci w czasie napełniania, wydawania 
oleju oraz transportu do maszyn,

 → zastosowanie przyłączy (szybkozłączy) 
do hermetycznego połączenia węży,

 → zabezpieczenie odpowietrzeń filtrami 
oddechowymi z separacją wilgoci,

 →  stosowanie specjalnych pojemników do 
przechowywania i transportu oleju, 

 →  jasna kodyfikacja: kolorem, kształtem 
i symbolem (bez oznakowania konkret-
nej marki tylko rodzajem) danego typu 
środka smarnego. W przypadku ole-
jów smarowych w celu uniknięcia zanie-
czyszczenia krzyżowego można wykorzy-
stać rozmiary przyłączy. 

Pierwszym krokiem poprawy czy-
stości oleju jest filtrowanie do akcepto-
walnego poziomu. Należy ustalić cele 
dla wszystkich nowych środków smar-
nych w oparciu o charakter smarowa-
nia i typ oleju, zastosowanie i krytycz-
ność maszyny. Zalecane klasy czysto-
ści dla typowych cieczy przedstawiono 
w tabeli 3.

Kontrola zanieczyszczeń wymaga 
również, aby zadania smarowa-
nia, takie jak kontrola poziomu lub 

System zarządzania 
gospodarką smarowniczą 
według najlepszych 
praktyk obejmuje:

→  zoptymalizowane wyposażenie 
w oleje smarowe,

→  zorganizowane i ergonomiczne 
przechowywanie, obsługę i dozo-
wanie środka smarnego,

→  oznakowanie olejów i smarów 
według kodów zamiast nazw wła-
snych (producenta itp.),

→  optymalizację sprzętu do konser-
wacji,

→  przemyślany i czysty magazyn sma-
rów i olejów,

→  kontrolę wycieków i rozlewów ole-
jowych,

→   zasadę Poka Yoke (stworze-
nie warunków, w których błąd 
nie może się zdarzyć albo będzie 
natychmiast widoczny),

→  wystandaryzowaną strategię 
ochrony przed zanieczyszczeniami,

→   opracowanie standardów inspekcji 
i konserwacji prewencyjnej,

→   tworzenie i popularyzację wskaźni-
ków gospodarki smarno-olejowej,

→  wzorce odniesienia zapewniające 
zgodność z najlepszymi prakty-
kami.

wymiany oleju, mogły być przeprowa-
dzane bez narażania oleju na wpływ śro-
dowiska zewnętrznego. Aby to osiągnąć, 
wszystkie urządzenia, zbiorniki i beczki, 
które są napełniane lub filtrowane wóz-
kami filtrującymi, powinny być wypo-
sażone w szybkozłącza na adapterach 
napełniania, aby zapobiec zanieczyszcze-
niu i zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wycieków.

Ogólne wytyczne do zapobiega-
nia przedostawaniu się zanieczyszczeń 
do układu smarnego maszyn w trakcie 
transportu środka smarnego są następu-
jące:

 → wyposażenie maszyn w szybkozłącza do 
uzupełniania oleju – przy okazji uzbra-
jania maszyny należy przewidzieć moż-
liwość podłączenia filtracji bocznikowej 
za pomocą filtrów przenośnych, a także 
ciągłej filtracji „offline” oraz możliwość 
poboru próbek, najlepiej za pomocą zawo-
rów próbkujących;

 → wyposażenie odpowietrzeń w skuteczne 
filtry oddechowe z separacją wilgoci. 

Tak przygotowany magazyn oraz 
maszyny zapewnią optymalną ochronę 
oleju i pewność, że dostarczany środek 
smarny rzeczywiście zwiększa niezawod-
ność. 

Smary i Oleje 2021
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Analiza olejowa
Kolejnym kluczowym elementem sys-
temu jest analiza olejowa. Aby była 
skuteczna, należy mieć świadomość 
dokonywania pomiarów odpowiednich 
parametrów. Jeśli wiadomo, że głów-
nymi przyczynami zużycia maszyn są 
zanieczyszczenia stałe, wilgoć oraz 
użycie niewłaściwego środka smarują-
cego, analiza będzie właściwym narzę-
dziem. 

Aby zbudować skuteczny pro-
gram analizy oleju, należy wprowadzić 
dobre praktyki pobierania próbek, 
dobrą interpretację danych i dobre 
zarządzanie danymi, a także zespół UR 
powinien mieć chęć do podejmowa-
nia działań. Aby wykorzystać wyniki, 
należy ustanowić odpowiednie cele 
lub warunki brzegowe oraz odnieść ich 
wartość do wzorcowej. Ponadto waż-
nym elementem jest przechowywa-

nie danych. Zaleca się, aby dane doty-
czące analizy oleju i ich interpretacja 
były zintegrowane z innymi narzę-
dziami oceny stanu, takimi jak analiza 
drgań, termografia i inspekcje wizu-
alne. 

Aby wyniki były powtarzalne 
i pozwalały śledzić trend, ważną rolę 
odgrywa technika i sposób pobierania 
próbek. Materiał do badań powinien 
pochodzić z tej samej lokalizacji, reali-
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zowany za pomocą tej samej ścieżki 
i za każdym razem spójnej procedury. 
Aby dane faktycznie reprezentowały 
stan maszyny, próbki oleju należy 
pobrać z właściwej lokalizacji dla 
danego typu maszyny, a integralność 
tej próbki musi być chroniona przed 
środowiskiem zewnętrznym. Miej-
sce poboru próbek powinno dostar-
czać informacji o oleju, który faktycz-
nie smaruje odpowiednie elementy 
maszyny. Na przykład w przekładni 
olej zgromadzony w karterze i pobie-
rany z zaworu spustowego nie jest 
wiarygodną próbką dla oleju pomiędzy 
elementami współpracującymi.

Edukacja i określenie poziomu 
kwalifikacji
Elementem wymaganym do pełnej sku-
teczności stworzonego systemu jest 
wyszkolenie ludzi. Niezbędne są: edu-
kacja oraz określenie poziomu kwalifi-
kacji i kompetencji zespołu, najlepiej 
pod patronatem niezależnych organiza-
cji lub stowarzyszeń. W tabeli 4 przed-

stawiono przykładowe kryteria szko-
lenia zespołu według stowarzyszenia 
International Council of Machinery 
Lubrication (ICML). Każdy, kto zajmuje 
się konserwacją, projektowaniem lub 
obsługą urządzeń wymagających sma-
rowania, musi posiadać podstawowy 
stopień wiedzy w tym zakresie.

W tabeli 5 przedstawiono podsta-
wowe certyfikaty wydawane przez 
ICML i stanowiska w dziale UR, na 
których należy legitymować się okre-
ślonym poziomem kompetencji.

Podsumowanie
Stosowanie najlepszych praktyk jest 
uniwersalnym sposobem na zarządza-
nie gospodarką smarowniczą. Dzięki 
nim świadomie można korzystać 
z obecnie dostępnych metod i techno-
logii opomiarowania oraz monitoringu 
parametrów maszyn. 

Odpowiednie przygotowanie pro-
cesu smarowania maszyn pozwala na 
obranie właściwego kierunku w pro-
cesie interpretacji danych, a dzięki 

temu wydłużenie okresu między obsłu-
gami. Gdy mamy pewność, że śro-
dek smarny jest optymalnie chroniony 
przed zanieczyszczeniem pierwotnym, 
analizy mogą się skupić na rzeczywi-
stym stanie maszyny i faktycznie nie-
inwazyjnie śledzić i przewidywać jej 
zużycie jako proces zachodzący bez 
wpływu zewnętrznego. 

Wprowadzenie w zakładzie założeń 
koncepcji Przemysłu 4.0 jest w takim 
momencie naturalną konsekwencją 
działań. Dobre przygotowanie załogi 
do zmian pozwala na szybką adaptację 
do nowych warunków i jest gwarancją 
niezawodności. 

 
Marcin Pałka jest inżynierem  
mechanikiem. Zajmuje stanowisko 
dyrektora w Dziale Techniki Smarno-
-Olejowej firmy RATO – Industrial 
Solutions oraz jest liderem zespołu 
Rato Service Team – jednostki powoła-
nej w 2017 r. do prowadzenia szkoleń 
z zakresu najlepszych praktyk w gospo-
darce smarowniczej.

Chcesz oszczędzać energię w swojej fabryce  
lub w magazynie?

Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz na stronie:

www.inteligentnybudynek.eu
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Zrozumienie procesu 
smarowania z perspektywy łożysk
Wiele czynników może wpłynąć na to, w jaki sposób prawidłowe 
użycie środków smarnych może zmniejszyć tarcie w łożyskach.

P rawidłowe smarowanie jest tym 
czynnikiem, który ma najwięk-
szy wpływ na żywotność łożysk. 

W przemyśle powszechnie uważa się, że 
ca najmniej 80% awarii łożysk ma zwią-
zek z ich smarowaniem i zanieczyszcze-
niami. Środki smarne minimalizują zuży-
cie, zapobiegają korozji i zmniejszają 
wydzielanie się ciepła. Środki te zawierają 
kilka składników, mogą być one mine-
ralne lub syntetyczne.

Smary stałe są używane w większości 
aplikacji łożysk tocznych. Smar jest połą-
czeniem zagęszczacza i oleju bazowego. 
Olej ten może być mineralny lub synte-
tyczny, Po nałożeniu smar przylega do 
wewnętrznych elementów łożyska, uwal-
niając lub wydzielając olej na poruszające 
się elementy. W aplikacjach smarów sta-
łych olej nadal realizuje kluczową funk-
cję smarowania. Zagęszczacz jest tylko 
medium utrzymującym olej. 

W łożyskach smarowanych sma-
rem stałym olej wydziela się z zagęsz-
czacza na poruszające się elementy. Pod-
czas pracy łożyska właściwości oleju stop-
niowo pogarszają się i powoduje to, że 
smar w końcu musi być wymieniony. 
Okres wykorzystywania smaru nazywa się 
trwałością eksploatacyjną smaru (GSL, 
grease service life). Na trwałość tę ma 
wpływ wiele czynników, takich jak pręd-
kość obrotowa, temperatura pracy, obcią-
żenie i warunki środowiskowe pracy łoży-
ska. Okresy czasu pomiędzy wymianami 
smaru powinny być dostatecznie krótkie 
tak, aby nowy smar został zaaplikowany 
na łożysko przed upływem czasu GSL. 
Jeśli te przedziały czasowe są zbyt długie, 

to warstwa smaru na łożysku stanie się 
zbyt cienka albo ulegnie przerwaniu, co 
spowoduje szybkie zużycie lub uszkodze-
nie łożyska.

Gdy łożysko zostanie ponownie 
nasmarowane, to nowy smar spowoduje 
początkowo wzrost temperatury, ponie-
waż smar ten zwiększa nieco siły oporu 
dla łożyska. Jest to przejściowe i zwy-
kle temperatura łożyska powraca do nor-
malnego poziomu. Przy niskich i średnich 
prędkościach obrotowych łożyska mogą 
być w 100% napełnione smarem, co jest 
dodatkowym środkiem zapobiegającym 
wnikaniu zanieczyszczeń. Jednak w apli-
kacjach, w których łożyska przenoszą 
wysokie prędkości obrotowe, opór i tar-
cie spowodowane zbyt dużą ilością smaru 
mogą spowodować nagły wzrost tempera-
tury i w konsekwencji uszkodzenie łoży-
ska. Ilość smaru dodanego za każdym 
razem podczas konserwacji powinna być 
określana na podstawie pożądanej funk-
cji smaru.

Składy chemiczne smarów są opra-
cowywane dla szerokiej gamy ich zasto-
sowań. Podczas produkcji miesza się 
różne typy zagęszczaczy, olejów i dodat-
ków, w wyniku czego powstaje smar speł-
niający pożądane kryteria funkcjonowa-
nia. Nie wszystkie smary mogą być mie-
szane ze sobą. Jeśli dwa niekompatybilne 
smary zostaną ze sobą wymieszane, to ich 
zagęszczacze mogą wejść ze sobą w reak-
cję chemiczną, w wyniku której powsta-
nie ciastowaty związek stały, nie posiada-
jący żadnych właściwości smarnych. Jeśli 
wymagana jest wymiana smaru, to stary, 
oryginalny smar może wymagać całkowi-

Keith Barthley
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Enkodery i silniki skokowe

Gdy liczy się precyzja
Enkodery są jednymi z najczęściej stosowanych elementów pomiarowych w automatyce.  
Zamieniają one ruch obrotowy na sygnały, które umożliwiają określenie dokładnego położenia  
kątowego, liczby obrotów czy prędkości obrotowej.
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tego usunięcia z łożyska przed zaapliko-
waniem nowego. Producenci łożysk i sma-
rów mogą udzielać pomocy w określeniu, 
czy dane dwa smary są bezpieczne w ich 
połączeniu ze sobą.

Problem  lepkości.
Lepkość jest najważniejszym parametrem 
oleju smarnego. Lepkość to gęstość oleju 
albo jego odporność na przepływ i ścina-
nie. Lepkość oleju wyznacza jego struk-
tura molekularna. Oleje o większej lep-
kości posiadają większe cząsteczki. Oleje 
mineralne są produktami destylacji ropy 
naftowej i zawierają naturalne cząsteczki, 
różniące się wielkością i strukturą. Prze-
ciętna wielkość tych cząsteczek określa 
lepkość oleju. Ponieważ oleje mineralne 
ulegają starzeniu, to zmienia się wiel-
kość i kształt ich cząsteczek, co powoduje 
zmniejszanie się lepkości w okresie eks-
ploatacji oleju. W przypadku olejów syn-
tetycznych cząsteczki są tworzone sztucz-
nie, proces produkcyjny powoduje, że są 
one bardzo trwałe pod względem wielko-

rozprowadzony wystarczająco po obciążo-
nej strefie łożyska. Dobór właściwej lep-
kości dla niskich lub wysokich temperatur 
oraz dużych prędkości obrotowych wału 
jest koniecznością. Producenci łożysk 
i olejów mogą dobrać lepkość oleju dla 
konkretnej aplikacji.

Zrozumienie tarcia.
Głównym celem smarowania w łożyskach 
jest oddzielenie od siebie powierzchni 
metalowych, wspieranie obciążeń i eli-
minowanie lub minimalizowanie zuży-
cia. Poprzez utworzenie warstwy pomię-
dzy elementami tocznymi a bieżniami olej 
w rzeczywistości może rozdzielić poru-
szające się podzespoły, w pełni przeno-
sząc obciążenia łożysk i zapobiegając ich 
zużyciu. Poza lepkością kluczową rolę, 
pod względem smarowania i zapobie-
gania zużyciu, odgrywa także obróbka 
powierzchniowa wewnętrznych elemen-
tów łożysk.

Oglądając pod mikroskopem bar-
dzo gładkie powierzchnie bieżni łożysk, 

ści i kształtu.  Oleje syntetyczne oferują 
lepsze właściwości smarne i mogą zno-
sić o wiele wyższe temperatury robocze. 
Inne parametry tych olejów to ich odpor-
ność na utlenianie oraz stabilność ter-
miczna, co powoduje dłuższy czas eks-
ploatacji. Oleje o niższej lepkości są rzad-
kie i łatwiej przepływają przez łożyska 
oraz pompy, niż oleje gęstsze. Podczas 
gdy oleje ciężkie są używane do smarowa-
nia maszyn przenoszących duże obciąże-
nia, to stawiają ponadto dodatkowy opór 
w maszynach wirujących.

Dobór oleju o właściwej lepkości dla 
danej aplikacji jest bardzo ważny. Gru-
bość filmu olejowego w rzeczywistej tem-
peraturze pracy musi być wystarcza-
jąca, aby oddzielać od siebie metalowe 
powierzchnie i realizować przenoszenie 
obciążeń. Ponieważ lepkość oleju rośnie 
wraz z temperaturą, to początkowa gru-
bość filmu musi być większa przy rozru-
chu maszyny, aby uwzględnić ten spadek 
grubości po wzroście temperatury. Przy 
większych prędkościach obrotowych gęsty 
olej zwiększy opory ruchu i może nie być 
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Typowe przyczyny uszkodzenia łożysk w procen-
tach występowania. Źródło: ABB

↙  Typowe przyczyny uszkodzenia 
łożysk w procentach występowania.
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można zobaczyć nierówności, określane 
mianem chropowatości powierzchni. 
W idealnym przypadku film olejowy 
rozdziela poruszające się elementy 
i zapobiega stykaniu się ze sobą tych 
powierzchni. W rzeczywistości występują 
zmieniające się stopnie separacji, w zależ-
ności od typu łożyska, lepkości oleju, 
obciążeń i prędkości obrotowych. Na ich 
podstawie wyróżnia się: tarcie graniczne, 
tarcie mieszane i tarcie płynne.

Podczas smarowania granicznego lub 
gdy ilość smaru jest niewystarczająca, 
warstwa smaru nie jest w stanie rozdzielić 
powierzchni metalowych i następuje ich 
stykanie się ze sobą. Obciążenia zostają 
przenoszone raczej za pomocą chropo-
watości powierzchni, a nie filmu olejo-
wego. Tarcie osiąga najwyższy poziom, 
w wyniku czego następuje wydzielanie 
się ciepła, szybsze zużycie i uszkodzenie 
łożyska. Niektóre konstrukcje specjalne, 
takie jak łożyska poprzeczne, są zaprojek-
towane tak, aby pracowały przy smaro-
waniu granicznym. Ponieważ czop wału 
obraca się w stosunku do bardziej mięk-
kiego materiału, to nierówne fragmenty 
powierzchni tego drugiego odrywają 
się i reagują z gorącym olejem, tworząc 
ochronny film, który przejmuje obciąże-
nia i znacznie zmniejsza zużycie. Ten typ 
łożysk posiada ograniczone zastosowania 
pod względem obciążeń i prędkości obro-
towych. W przypadku łożysk tocznych 
smarowania granicznego należy unikać.

Przy tarciu płynnym dwie powierzch-
nie metalowe są odseparowane od sie-
bie całkowicie. Grubość filmu olejowego 
jest wystarczająca do zapobiegania styka-
niu się tych powierzchni ze sobą i w pełni 
przejmuje obciążenia. Przy smarowaniu 
hydrodynamicznym obracające się ele-
menty wciskają olej do obszaru pomiędzy 
elementami tocznymi a bieżniami łożyska, 
co powoduje utrzymywanie odpowiedniej 
grubości filmu olejowego. Łożyska wyko-
rzystujące ten typ smarowania podlegają 
procesom zużycia tylko przy uruchamia-
niu i zatrzymywaniu maszyny.

Przy smarowaniu mieszanym dwie 
powierzchnie metalowe są oddzielane 
od siebie za pomocą odpowiedniej war-
stwy płynnego środka smarnego, jednak 
występuje wtedy niewielki styk pomię-

dzy chropowatościami tych powierzchni. 
Przy smarowaniu elastohydrodynamicz-
nym obracające się elementy wpychają 
olej w obszar styku pomiędzy elemen-
tami tocznymi a bieżnią łożyska. Ten 
obszar styku pomiędzy elementami tocz-
nymi a bieżnią jest zwykle bardzo mały 
z powodu różnych geometrii tych dwóch 
elementów. Ponieważ olej jest przeciskany 
przez ten obszar, to ciśnienia osiągają eks-
tremalne wartości, powodując zwiększe-
nie lepkości oleju. Siły wywierane w tym 
obszarze powodują, że elementy toczne 
i bieżnia deformują się elastycznie i two-
rzą obszar liniowy lub równoległy, przez 
który przepływa olej, powodując rozdzie-
lenie powierzchni metalowych oraz prze-
noszenie obciążeń łożyska.

Prawidłowo nasmarowane łożyska 
toczne pracują przy smarowaniu elasto-
hydrodynamicznym, jednak z powodu 
wysokich obciążeń występuje w nich 
także mieszane tarcie graniczne, co ozna-
cza, że istnieje niewielki styk chropo-
watości powierzchni. W miarę upływu 
czasu powoduje to powstawanie odpry-
sków metalu i w końcu uszkodzenie łoży-
ska. Ten typ uszkodzenia określa trwa-
łość nominalną łożyska L10. Ze względu 
na występowanie wielu zmiennych, stwo-
rzenie i utrzymanie warunków smarowa-
nia hydrodynamicznego w łożyskach tocz-
nych może być trudnym zadaniem.

Olej a zanieczyszczenia.
Wilgoć i zanieczyszczenia cząstkami sta-
łymi to główne powody zużywania się 
oleju i uszkodzeń łożysk. Gdy cząstki 
stałe mieszają się z olejem, to zostają 
wciągane do strefy obciążenia łoży-
ska. Wysokie ciśnienia i obciążenia kie-
rują cząstki zanieczyszczeń na bieżnie, 
co powoduje zużycie wykruszające (pit-
ting) i w końcu powstawanie odprysków. 
Wilgoć absorbowana przez olej powoduje 
zmniejszanie się lepkości oleju i w konse-
kwencji pogarszanie się jego zdolności do 
separacji powierzchni trących oraz sma-
rowania.

Łożyska pracujące w środowiskach 
narażonych na znaczne zanieczyszczenia 
lub wilgoć mogą wymagać częstej konser-
wacji, polegającej na usunięciu starego 

smaru i nałożeniu nowego, aby utrzy-
mać odpowiednią jakość filmu olejowego. 
Można także zastosować środki zabezpie-
czające uszczelki łożysk przed narażeniem 
na zanieczyszczenia i wodę. Każdy typ 
smarowniczki powinien być oczyszczony 
przed podłączeniem pistoletu do smaro-
wania. Jeśli na smarowniczce znajduje 
się brud lub piasek i nie zostanie on usu-
nięty, to może dostać się do łożyska wraz 
z nowym smarem.

Gdy sprzęt zostaje wyłączony 
z ruchu na dłuższy okres, to jego łoży-
ska pozostają nieruchome. Powierzch-
nie wewnętrzne tych łożysk są zwykle 
pokryte cienką warstwą środka smar-
nego, który może wyparowywać w miarę 
upływu czasu, realizując jednak mini-
malne zabezpieczenie przed korozją. Jeśli 
jednak ten środek smarny zawiera wilgoć, 
to łożyska mogą ulec korozji, a konkretnie 
obszary styku pomiędzy elementami tocz-
nymi a bieżniami.

Za każdym razem, gdy sprzęt jest 
wyłączany na dłuższy czas, należy napeł-
nić jego łożyska w 100% nowym sma-
rem. Zapewnia to powstanie warstwy czy-
stego oleju o pełnej grubości, która zabez-
piecza przed korozją. Zaleca się także 
okresowe obracanie podzespołów na łoży-
skach, aby ponownie rozprowadzić na 
nich olej.

Wyznaczenie harmonogramu smaro-
wania łożysk zależy od wielu czynników, 
zaś każda aplikacja posiada swój własny 
zestaw wymagań. Zrozumienie, że sma-
rowanie jest używane do płukania lub 
czyszczenia lożesk, zapobiegania korozji 
oraz być może zapobiegania nadmiernemu 
wydzielaniu się ciepła, jest kluczowe dla 
opracowania właściwej procedury sma-
rowania. Producenci łożysk i środków 
smarnych mogą pomóc swoim klientom 
w realizacji tych zaleceń. 

Keith Bartley jest głównym inżynierem 
specjalistą od łożysk marki Dodge oraz 
podzespołów przenoszenia mocy w firmie 
ABB. Posiada on ponad 25 lat doświadcze-
nia w przemyśle. Rozpoczął  pracę w ABB 
w 2015 r. .
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Trendy na rynku 
biodegradowalnych środków 
smarowych

Wzrost liczby ludności, industrializacja i postęp 
technologiczny otaczającego nas świata przy-
czynił się do większego zużycia energii, ale 
także do zanieczyszczenia środowiska. W ciągu 
ostatniego stulecia rozwój przemysłu i pro-
ces pozyskiwania energii był uzależniony głów-
nie od paliw kopalnych (tj. ropa naftowa czy 
węgiel kamienny), co spowodowało szybsze 
wyczerpywanie się ich rezerw oraz wzrost kosz-
tów ich wydobycia ze względu na coraz trud-
niej dostępne źródła. Wzrost zapotrzebowa-
nia na środki smarowe spowodowany jest stale 
rosnącą industrializacją na świecie, a także cią-
głym rozwojem krajów afrykańskich, Bliskiego 
Wschodu, Ameryki acińskiej czy Chin. Jeszcze 
na przełomie XX i XXI wieku trendy w rozwoju 
środków smarowych ukierunkowane były na 
poprawę wydajności olejów. Obecnie obszar 
olejów smarowych rozwija się w stronę produk-
tów specjalistycznych z uwzględnieniem kon-
kretnej klasy lepkości. Równolegle zwiększano 
udział w zakresie poszukiwania  alternatywnych 
źródeł energii oraz produktów chemicznych. 
Ropa naftowa stała się tym samym cennym źró-
dłem wielu półproduktów. Obecnie jako alter-
natywne, odnawialne źródła energii wykorzy-
stywane są także woda, wiatr, słońce czy bio-
masa. Spośród nich źródłem energii, które 
może zastąpić w przemyśle ropę naftow, może 
być jedynie biomasa.

Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań nie 
ominęło również branży olejowej. Popularne 
w tym segmencie stały się bio-środki sma-
rowe, które dzięki swoim naturalnym cechom 
mają zastosowanie we „wrażliwych” ekolo-
gicznie miejscach. Ich stale rosnące zastoso-
wanie zależne jest m.in. od inwestycji w bada-
nia i rozwój tej grupy produktów, aktualizacji 

W połączeniu z dodatkami uszlachetniającymi 
bio-środki stanowią dobrą alternatywę dla kon-
wencjonalnych produktów.

W swoich działaniach produkcyjnych ORLEN 
OIL stawia na innowacyjność i technologicz-
nie zaawansowane produkty, odpowiada-
jąc na wyzwania dzisiejszej cywilizacji. Kierując 
się ideą zrównoważonego rozwoju, nasi eks-
perci we współpracy z prestiżowymi ośrodkami 
naukowo-badawczymi stale opracowują pro-
dukty, które są przyjazne naturze, a ich stoso-
wanie minimalizuje szkodliwy wpływ na środo-
wisko naturalne. 
Ta inwestycja w prace nad nowoczesnymi tech-
nologiami zaowocowała powstaniem nowych 
biodegradowalnych olejów hydraulicznych 
HYDROL BIO HEES EL 46 oraz HYDROL BIO 

HETG EL 46, oleju do pilarek (PILAROL EKO), 
oleju antyadhezyjnego (KONKRETON V-BIO) czy 
smaru (SMAROL UNIWERSALNY EKO).

Produkcja tego typu środków smarowych to 
wyraz naszej troski o zasoby naturalne, ale 
i dbałość o najwyższe standardy jakościowe. 
Firma ORLEN OIL była pierwszym polskim pro-
ducentem środków smarowych, który uzy-
skał licencję  EEL dla tej grupy produktów, co 
potwierdza ich najwyższą jakość w segmencie 
produktów ekologicznych. Znak EEL jest dowo-
dem autentycznego zaangażowania na rzecz 
ochrony środowiska.

przepisów środowiskowych oraz wdrażaniu bar-
dziej restrykcyjnych wymagań, tam gdzie ryzyko 
niekontrolowanych wycieków jest duże. Do jed-
nych z takich regulacji należy między innymi 
VGP (Vessel General Permit) – praktyczny prze-
wodnik dla operatorów statków pływających 
po wodach USA określający także wymaga-
nia Agencji Ochrony rodowiska dla środków 
smarowych. Zastosowanie mogłyby tutaj zna-
leźć produkty z certyfikatem ekologicznym, 
takim jak na przykład: EU Ecolabel, Nordic Swan 
Ecolabel, Blue Ecolabel. Ma to służyć zmniej-
szeniu negatywnego wpływu na otaczające nas 
środowisko w przypadku niekontrolowanej uty-
lizacji lub wycieku.

Bio-środki smarowe pozyskiwane są w opar-
ciu o oleje naturalne (roślinne bądź zwie-

rzęce) lub syntetyczne. Oleje naturalne wyka-
zują niższą stabilność w wysokich temperatu-
rach w stosunku do olejów syntetycznych. Mają 
natomiast świetne właściwości smarujące. 
Z kolei produkty syntetyczne charakteryzują się 
wysokim wskaźnikiem lepkości i temperaturą 
zapłonu. Skomponowanie zatem finalnego pro-
duktu wymaga często także uzupełnienia bazy 
olejowej odpowiednimi  dodatkami uszlachet-
niającymi, takimi jak modyfikatory lepkości, 
depresatory, inhibitory korozji. Zaletą takiego 
produktu jest niska toksyczność, biodegrado-
walność, ale także bardzo dobre właściwo-
ści smarujące i wysoka temperatura zapłonu. 
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Trendy na rynku 
biodegradowalnych środków 
smarowych
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S marowanie zaworów, siłowników 
i silników pneumatycznych stwa-
rza pewne wyzwanie, ponieważ 

urządzenia te składają się z elementów 
wykonanych z różnych materiałów. Sys-
tem trybologiczny jest bardzo złożony, co 
utrudnia dobranie właściwego specjali-
stycznego środka smarnego dla napędów 
i systemów sterowania.

Personel fabryk musi posiadać odpo-
wiednią znajomość kluczowych czynni-
ków trybologicznych, aby mógł dobrać 
prawidłowy środek do wykonania smaro-
wania wstępnego przed uruchomieniem 
urządzenia. Muszą być przeanalizowane 
komponenty urządzeń, które poruszają 
się względem siebie, takie jak tłoczy-
ska, ściany siłowników, suwaki zaworów 
oraz elementy uszczelniające, aby zapew-

Helmut Seubert 

Uzyskanie lepszego 
zrozumienia procesów smarowania
Należy zrozumieć wzajemne oddziaływanie metali i środków smarnych

←  Złożone podzespoły pneumatyczne, takie 
jak siłowniki, silniki lub zawory, mogą 
zawierać całą gamę różnych materiałów, co 
może spowodować narzucenie wysokich 
wymagań wobec środków smarnych. 

nić maksymalny czas eksploatacji i prawi-
dłowe funkcjonowanie sprzętu.

Środki smarne zastosowane do zmniej-
szenia tarcia i zużycia współpracują-
cych komponentów muszą ponadto być 
dobrane między innymi do takich para-
metrów, jak: temperatura otoczenia, 
prędkość poślizgowa i siły prostopadłe do 
powierzchni styku.

Zmienne parametry  
w warunkach operacyjnych.
Wartości ciśnień, temperatur, prędkości 
poślizgowych i częstotliwości pracy tło-
ków mogą zmieniać się radykalnie w róż-
nych warunkach pracy sprzętu. Inżynie-
rowie projektanci i specjaliści od trybolo-
gii muszą rozumieć, jakie współczynniki 
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wpływają na siły tarcia, działające na 
wały czy tłoczyska w miejscu ich prze-
chodzenia przez ściany obudów urządzeń 
mechanicznych.

Na poziomie mikroskopijnym z sys-
temem trybologicznym, który obejmuje 
różne szczeliny, przestrzenie i punkty tar-
cia, związane są takie czynniki, jak:
 → Siły międzycząsteczkowe.
 → Przenikalność i przewodzenie ciepła.
 → Tarcie i zużycie.
 → Korozja chemiczna i elektrochemiczna.

Na poziomie mechanicznym analiza 
trybologiczna musi objąć: 
 → Materiały cylindrów i tłoczysk.
 → Różne materiały uszczelek i geometrie 
krawędzi uszczelek.
 → Ciśnienie na powierzchni styku i mikro-
geometrię powierzchni.
 → Działające ciśnienia.
 → Pozycję montażu i sytuację.

Na komponenty urządzeń oraz punkty 
tarcia mają także wpływ warunki otocze-
nia, takie jak niskie i/lub wysokie tempe-
ratury, agresywne media w postaci cieczy 
lub gazów albo zanieczyszczenia ścierne 
takie jak piasek.

Wpływ tych złożonych czynników jest 
najlepiej przeanalizowany, gdy inżynie-
rowie projektanci i trybolodzy współpra-
cują ze sobą we wczesnym etapie opra-
cowania urządzenia mechanicznego, aby 
zidentyfikować korzyści płynące z prawi-
dłowego doboru środków smarnych.

Mniejsze nieszczelności  
w podzespołach  
pneumatycznych obniżają  
zużycie energii.
W podzespołach pneumatycznych zapo-
bieganie nieszczelnościom jest kluczem 
do zapewnienia prawidłowego działania 
tych urządzeń. Gdy jakiś komponent pra-
cuje, to pewne nieszczelności mogą pozo-
stać niezauważone, takie jak wycieka-
jąca z pompy woda, która odparowuje 
na miejscu. Istnieją jednak poważniejsze 
nieszczelności, które muszą być usunięte 
znacznym nakładem czasu i kosztów.

Na przykład koszt generowania sprę-
żonego powietrza jest wysoki, a zatem 

usuwanie nieszczelności w terenie czy na 
obiektach jest ekstremalnie kosztowne.

Praktyczna reguła mówi, że koszt 
ten wynosi 5 centów za każdy metr sze-
ścienny generowanego sprężonego powie-
trza. Można przyjąć, że zwiększanie 
ciśnienia w instalacji pneumatycznej o 
każde dodatkowe 14,5 psi (1 bar) zwięk-
sza koszty zużytej energii o około 10%. 
Oznacza to, że koszty mogą wzrastać 
szybko, szczególnie wtedy, gdy nieszczel-
ności pozostają niewykryte w liniach 
łączących, zaworach zwrotnych, zawo-
rach sterujących, rurach z szybkozłącz-
kami, kompresorach czy urządzeniach 
końcowych, takich jak np. narzędzia 
pneumatyczne.

Patrząc na koszty widać, że znacze-
nie ma nie tyle koszt samego sprężo-
nego powietrza, co ilość energii potrzeb-
nej do utrzymania wymaganego ciśnienia 
powietrza w punkcie podłączenia urzą-
dzenia z napędem pneumatycznym. Prze-
ciętnie około 33% sprężonego powietrza 
jest generowane tylko po to, aby uciekało 
z instalacji przez wielką ilość małych nie-
szczelności, które razem tworzą wielką 
dziurę.

Oczy ekspertów mogą wychwycić 
możliwe oszczędności
Aby zapobiec nieszczelnościom wynika-
jących z kruszących się uszczelek, zasad-
niczą sprawą jest prawidłowe dobranie 
środka smarnego do materiału uszczelek.

Różne operacje realizowane przez 
urządzenia mechaniczne stwarzają różne 
wymagania dotyczące kombinacji uszcze-
lek i środków smarnych. Dziś operatorzy 
systemów pneumatycznych mogą czerpać 
korzyści z lepszych napędów, zaworów 
i uszczelek pneumatycznych. W wyniku 
tego prawidłowo dobrany środek smarny 
może pomóc w obniżeniu kosztów ener-
gii zużytej przez maszyny i jednoczesnym 
przedłużeniu czasu ich eksploatacji.

Niedawno dwóch producentów z 
branży hydrologii i środków smarnych 
współpracowało ze sobą, wykorzystu-
jąc mechaniczno-dynamiczne stanowiska 
badawcze, które bardzo przypominały 

realia rzeczywistej pracy komponentów. 
Poprzez połączenie swojej wiedzy facho-
wej obie firmy znalazły okazję do wpro-
wadzenia ulepszeń swoich wyrobów.

Zidentyfikowanie mających znacze-
nie czynników trybologicznych i ope-
racyjnych, często wymaga współpracy 
pomiędzy ekspertami od środków smar-
nych, operacji realizowanych w fabryce 
oraz producentami sprzętu oryginal-
nego (OEM).  Może ona przynieść firmie 
znaczne korzyści wobec konkurencji. 

Helmut Seubert jest kierownikiem działu 
inżynierii aplikacji w firmie Klüber Lubri-
cation München SE & Co. KG.

W liczbach

Wyznaczanie strat ciśnienia w insta-
lacjach sprężonego powietrza.
Proste obliczenia pozwalają na 
wyznaczanie oczekiwanych strat 
ciśnienia w instalacjach sprężonego 
powietrza oraz określanie możliwości 
dokonywania ulepszeń tych instalacji.

Praktyczny przykład:
Firma średniej wielkości posiada sta-
cję kompresorów o mocy 100 kW. 
Wszystkie jej kompresory pracują 
ogółem przez 6000 godzin w roku.
Przy cenie energii elektrycznej około 
0,082 USD za kWh roczne koszty 
zużytej przez kompresory ener-
gii wyniosą około 48700 USD. Jeśli 
można będzie zapobiec typowym 
przypadkom nieszczelności w instala-
cji pneumatycznej, to zakład będzie 
potrzebował o 30% mniej sprężo-
nego powietrza, oszczędzając rocznie 
około 15000 USD na kosztach ener-
gii elektrycznej zużywanej przez kom-
presory.
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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 osa-
dów. Jednocześnie zapewnia ono zabez-
pieczenie powierzchni przed korozją 
wtórną.

Do czyszczenia chemicznego wykorzy-
stywane są pompy obiegowe, zbiorniki 
i filtry (β3 ≥ 200) oraz instalacje pomoc-
nicze. Jeżeli rurociąg bazuje na fragmen-
tach instalacji wykonanych ze stali nie-
rdzewnej lub węglowej, to dodatkowo 
przeprowadzane są czynności związane 
z odtłuszczaniem, trawieniem i pasywa-
cją.

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 

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 płuczny, który ma niską lepkość – nie-
przekraczającą VG 32 cSt. Ważne jest, 
aby olej cechował się parametrami kom-
patybilnymi ze środkiem smarnym uży-
wanym docelowo. Trzeba pamiętać 
o zachowaniu warunków przepływu tur-
bulentnego. Można je utrzymać przy 
prędkości oleju w instalacji mieszczącej 
się pomiędzy 4 a 6 m/s. W praktyce płu-
kanie można uznać za zakończone wraz 
z uzyskaniem klasy czystości według 
NAS 1638:4-5 dla układów hydrau-
liki siłowej (co odpowiada 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 płuka-
nia układ należy opróżnić z oleju płucz-
nego i napełnić instalację olejem eksplo-
atacyjnym.

Czyszczenie hydrodynamiczne
Czyszczenie hydrodynamiczne w porów-
naniu z czyszczeniem chemicznym ma 
kilka zalet. Wśród nich należy wymienić: 
brak substancji chemicznych i utrzymanie 
ochrony powierzchni wewnętrznych ruro-
ciągu w efekcie zachowania naturalnych 
warstw ochronnych tlenków, a także brak 
konieczności demontowania poszcze-
gólnych elementów układu olejowego. 
Ponadto eliminowany jest olej płuczny, 
nie ma potrzeby używania obejść sta-
lowych, a samo płukanie trwa krócej 
w porównaniu z innymi metodami.

Jak zatem przebiega płukanie hydro-
dynamiczne? W pierwszej kolejności 
wykonuje się czyszczenie pod ciśnieniem 
nieprzekraczającym 1500 barów. Najczę-

ściej do czyszczenia używa się wysokoci-
śnieniowego natrysku wodnego lancami 
elastycznymi, 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 instala-
cji wynosiła przynajmniej 3 m/s, zapew-
niając przepływ turbulentny. Przyjmuje 
się, że klasa czystości oleju, uwzględ-
niając wszystkie punkty układu zgodnie 
z normą PN-ISO 4406, powinna wyno-
sić przynajmniej 15/12. Na filtrach kon-
trolnych umieszczonych w odpowiednio 
dobranych miejscach nie powinny znajdo-
wać się jakiekolwiek cząstki stałe.

Przed uruchomieniem urządzenia 
przeprowadza się dodatkowe filtrowa-
nie bocznikowe oleju. Jego zadaniem jest 
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usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń 
pomontażowych, które mogły przedostać 
się do układu. Bocznikowe dofiltrowanie 
jest z reguły dokonywane podczas rozru-
chu instalacji.

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 pozwa-
lają na odprowadzanie zużytego oleju 
bezpośrednio do beczki za pomocą misy 
zlewowej. Bardziej zaawansowane modele 
zlewarek mają własne zbiorniki.

W maszynach o utrudnionym dostę-
pie sprawdzają się wysysarki do oleju. 

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

osobnych komór przy użyciu ładunków 
„+” i „–”. Następnie cząstki przepły-
wają do trzeciej, wspólnej komory, gdzie 
dochodzi do ich połączenia 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 fil-
try o porowatości mniejszej niż 5 μm, 
trzeba liczyć się z wyładowaniami elek-
trostatycznymi, a w konsekwencji przy-
spieszonym procesem degradacji.

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

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 urządze-
nia odprowadzającego warto zastosować 
pompy zużytego oleju. Dobierając urzą-
dzenie, należy zwrócić uwagę na takie 
parametry, jak ciśnienie zasilania i poda-
wanego oleju oraz maksymalna wydaj-
ność.

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 oczyszczanie 
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 
cząstek, 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 
powyżej 5 μm stosuje się technologię 
jonizowania. Trzeba mieć przy tym na 
uwadze, że metoda ta nie zapewni usu-
nięcia wody oraz produktów starzenia 
oleju. Przy jonizowaniu cząstek docho-
dzi do nabijania zanieczyszczeń do dwóch 
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1. WSTĘP
Systematyczne zmiany otoczenia przedsię-
biorstwa powodują, że organizacje muszą 
przystosowywać się szybko do nowych 
warunków funkcjonowania. Już od lat 
70. otoczenie to stawało się bardzo dyna-
miczne i złożone. W latach 90. zmiany 
te stały się burzliwe i radykalne. Głów-
nym powodem jest postępująca globaliza-
cja, rosnąca konkurencja, postęp techno-
logiczny czy zniesienie barier w między-
narodowej wymianie handlowej. Nie bez 
znaczenia są też zwiększające się wyma-
gania odnośnie bezpieczeństwa pracy, 
ochrony środowiska i redukcji śladu 
węglowego. To zmusza kadrę zarządzającą 
do ciągłego poszukiwania sposobów na 
ograniczanie kosztów operacyjnych i kosz-
tów funkcjonowania oraz coraz częściej 
działania proekologiczne. 

Przy zbliżonych cenach i jakości pro-
duktów potrzebnych do funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa kluczowym staje się 
pytanie, gdzie szczególnie w zakładzie 
przemysłowym szukać luk i oszczędności? 
Jednym z takich miejsc jest dział utrzyma-
nia ruchu, a zwłaszcza gospodarka sma-
rownicza, która nieodpowiednio zarzą-
dzana może przyczynić się do strat rzędu 
kilkudziesięciu procent w całym budże-
cie remontowym. Według badań Exxon 
Mobil, mimo że zakup olejów smarowych 
stanowi jedynie 0,5% kosztów UR, efekty 
złej gospodarki smarowniczej mogą na 
późniejszych etapach wynieść nawet 30% 
całkowitych rocznych kosztów utrzymania 
zakładu. (1)

Niewątpliwie znajomość najlepszych 
praktyk w tej dziedzinie poparta wiedzą 

i doświadczeniami zebranymi przez nieza-
leżne organizacje pozwoli na poczynienie 
postępu w zakresie oszczędności w tym 
obszarze. 

W poprzednim moim artykule pt.: 
„Zrozumieć awarie wynikające z pro-
cesu smarowniczego”, publikowanym na 
łamach niniejszego czasopisma omówi-
łem w zarysie główne przyczyny awa-
rii maszyn i jak odpowiednie zarządzanie 
procesami smarowniczymi może im zapo-
biegać. 

W niniejszym opracowaniu pozwolę 
sobie zebrać i usystematyzować działania 
„krok po kroku”, aby gospodarka sma-
rownicza przynosiła korzyści dla przed-
siębiorstwa i zwiększała niezawodność 
maszyn. W rozważaniach opierać się będę 
na kluczowym zadaniu działu utrzymania 
ruchu, którym jest zapewnienie nieprze-
rwanej pracy maszyn i urządzeń i zacho-
wanie ciągłości procesów. Ciągłość pro-
cesów osiągana jest przez niezawodność 
i dlatego właśnie o nią będziemy zabie-
gać. Niezawodność bowiem zależy od 
wielu czynników, a większość z nich jeste-
śmy w stanie kontrolować. Dlatego też 
przed przystąpieniem do transforma-
cji smarowniczej należy uświadomić, jak 
duży wpływ ma ona na bezproblemową 
pracę każdej maszyny w zakładzie.

Przede wszystkim smarowanie jest 
procesem, który wykonywany w spo-
sób prawidłowy będzie przyczyniał się do 
wzrostu niezawodności. Podczas prowa-
dzonych przez naszą grupę Rato Service 
Team warsztatów wprowadzamy poję-
cie smarowania precyzyjnego. Dużo osób  
traktuje i porównuje dobre smarowa-

Przewodnik  
  po najlepszych praktykach  
w gospodarce smarowniczej cz. 1. 

Wstęp, przygotowanie, zasady ogólne

18 Smary i Oleje 2021

Smary i Oleje 2021



nie do użycia środka smarowego o lep-
szych parametrach lub wysokiej cenie. 
Jest to duże nieporozumienie i nie chodzi 
tu o to, że nie ma różnic pomiędzy sma-
rami czy olejami, ale w prostym znaczeniu 
stosowanie tego typu środka nie zapew-
nia nam pełnego sukcesu, a jest jedynie 
częścią precyzyjnego smarowania. Podob-
nie błędną jest opinia, że lepsze smaro-
wanie to nadmierne smarowanie lub sma-
rowanie częstsze. Czym zatem jest dobre 
smarowanie? Otóż jest to podejście holi-
styczne do zagadnienia, obejmujące:
 → Dobór właściwego środka smarnego – 
poczynając od jego specyfikacji w odnie-
sieniu do warunków pracy maszyny.
 → Odpowiednia edukacja – wiedza, kiedy 
podawać środek smarny, w jaki sposób, 
w jakiej ilości, jak badać olej i smar, aby 
mieć pewność, czy jest w dobrej kondy-
cji lub czy wymaga wymiany. Metody i 
reprezentatywne miejsca pobierania pró-
bek do badań i sposoby ich analizy.
 → Kontrola zanieczyszczeń – podjęcie czyn-
ności zmierzających do ograniczenia 
wpływu środowiska zewnętrznego na 
stan środka smarnego podczas wymiany 
w maszynie. 
 → Odpowiednie przechowywanie środka 
smarnego – odpowiednie wyposaże-

nie magazynka olejowego w sprzęt i pro-
cedury – aby zapewnić maksymalną 
ochronę właściwości chemicznych  
i fizycznych środka smarnego.
 → Optymalizacja konserwacji zapobiegaw-
czej (PM optimization) – dobranie odpo-
wiednich osób do obsługi – aby wszelkie 
czynności i sposób ich wykonywania był 
zgodny z profesjonalnym zarządzaniem 
gospodarką smarowniczą. 

Takie podejście ma jeszcze jedną dużą 
zaletę w postaci oszczędności wysiłku, 
ponieważ czynności  smarownicze wyko-
nywane prawidłowo i w sposób przemy-
ślany według procedur są o wiele łatwiej-
sze i prostsze od powszechnie stosowanej 
praktyki. Chociaż wiele firm chce mieć 
doskonały program smarowania, często 
z różnych powodów nie osiągają celu. Jed-
nym z największych czynników sukcesu 
lub jego braku jest posiadanie odpowied-
nich ludzi kierujących programami nieza-
wodności w organizacjach. Dobre i prawi-
dłowe zrozumienie, czym jest zarządzanie 
gospodarką smarowniczą, jest tutaj czyn-
nikiem decydującym. 

Na rysunku 1 przedstawiono Pira-
midę projektu zarządzania precyzyjną 
gospodarką smarowniczą. Największym 
wyzwaniem stojącym przed menedże-

rami w danej organizacji jest zmiana kul-
tury organizacyjnej i wybranie odpo-
wiednich liderów do właściwego, spraw-
nego jej wprowadzenia. Te osoby muszą 
nauczyć załogę poruszać się w odpowied-
nim kierunku. Zweryfikować, jakie przed-
sięwzięcia są już przeprowadzone i do 
jakich celów musimy dążyć. Należy kon-
kretną grupę osób przeszkolić. Podczas 
szkoleń można zweryfikować, kto spo-
śród uczestników jest aktywny, docie-
kliwy, kreatywny. Będą to potencjal-
nie osoby posiadające potrzebne cechy 
gotowe do przeprowadzania zmian. Sys-
tem certyfikacji pozwoli nam na znalezie-
nie odpowiednich osób (zespołu) nadają-
cych się do przeprowadzenia procesu i eli-
minację osób nie nadających się w tym 
momencie do nowych zadań. Ta grupa 
będzie budowała infrastrukturę gospo-
darki smarowniczej, poczynając od pra-
widłowego przechowywania i dystrybu-
cji środków smarowych w zakładzie. To 
najbardziej wrażliwe miejsce, wpływa-
jące na kondycję olejów i smarów. Podej-
mowane działania na tym polu pocią-
gają za sobą inne modyfikacje, szczególnie 
maszyn i urządzeń, aby przygotować je 
do precyzyjnej wymiany i uniknąć wtór-
nego zanieczyszczenia. Na przykład mon-

↑ Rys. 1. Piramida projektu precyzyjnego smarowania (2)
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taż zaworów do pobierania próbek, czy 
też specjalne szybkozłącza uniemożliwia-
jące wtórne czy krzyżowe zanieczyszcze-
nie. Trzeba też zwrócić uwagę na to, jak 
i czym będziemy transportować środki 
smarne. Konieczne będzie zaopatrzenie 
się w specjalne pojemniki transportowe 
i przenośne zestawy filtracyjne, zapewnia-
jące odpowiedni poziom czystości i zabez-
pieczony przed wnikaniem wilgoci.

Wszystko to są bardzo drobne uspraw-
nienia, ale istotne jest, że wynikiem będzie 
jasne i przemyślane działanie zapewnia-
jące w konsekwencji podczas każdej czyn-
ności wzrost niezawodności maszyny. Tak 
zbudowane podstawy wymuszają opty-
malizację procesów gospodarki sma-
rowniczej. Weryfikację i selekcję środ-
ków smarnych w odniesieniu do wymagań 
eksploatacyjnych maszyn usprawnie-
nie prewencyjnej strategii konserwacji. 
W końcu dochodzimy do narzędzi, dzięki 
którym będziemy zarządzać naszą gospo-
darką smarowniczą. Z pomocą przychodzi 
nam technologia w postaci analizy olejo-
wej w czasie rzeczywistym, weryfikowana 
tylko w niepokojących zmianach stanu 
przez profesjonalne laboratorium. Ist-
nieje wiele technik, które mogą zweryfiko-
wać, że stworzony przez nas system działa 
i dzięki niemu osiągamy założone cele.

Podsumowując, każdy zrównoważony 
program modernizacji gospodarki sma-
rowniczej musi  posiadać solidne pod-
stawy w postaci odpowiedniej kultury 
organizacyjnej z dobrze przygotowaną 
kadrą.

Proces przemiany organizacyjnej został 
przedstawiony na rysunku 2, gdzie zobra-
zowano etapy i trudności w kształtowaniu 
się nowej rzeczywistości.

Na początku drogi problem nie jest 
przez organizację do końca zrozumiany. 
Występuje istotny brak wiedzy, jak go roz-
wiązać i co potrzeba zrobić, żeby go roz-
wiązać. Zdarza się, że wielu podważa 
sens danego zagadnienia. Na tym etapie, 
nazwanym nieświadomą niekompeten-
cją, załoga często jest niezmotywowana, 
działa według złych zasad i nie wykonuje 
swojej pracy właściwie. 

Aby to zmienić, należy przejść wspo-
mniany proces szkolenia i weryfikacji, 
który pokaże problemy w innym świe-
tle i obecny stan zaawansowania w odnie-
sieniu do wzorca. Nabywamy wiedzę, co 
jest wykonywane źle, jak działa środek 
smarny w praktyce, jak go używać, aby 
zachować jego właściwości. Gdzie zasto-
sować smar, a w jakiej aplikacji olej itd. 
Dzięki temu w naturalny sposób ziden-
tyfikujemy błędy. Znajdujemy się w fazie 

świadomej niekompetencji. Przejście do 
tej fazy nie jest najtrudniejszym krokiem 
w przemianie organizacyjnej. To właśnie 
od liderów wykreowanych w tym procesie 
zależy teraz przejście do fazy nazywanej 
świadomą kompetencją. To proces naj-
trudniejszy, wymagający spójnego planu 
działania i celu. 

Jedynie konsekwencja, determina-
cja wsparta odpowiednią organizacją 
projektu pozwoli na przełamanie barier 
i naukę nowych dobrych nawyków. 
W trakcie realizacji nowych zadań krok 
po kroku zbliżamy się do fazy nieświado-
mej kompetencji, w której załoga działa 
już według nowych zasad, instynktownie 
obserwując jednocześnie, że wysiłek wło-
żony w wykonywanie zadań w nowej rze-
czywistości jest dużo mniejszy, a praca 
łatwiejsza.

Aby osiągnąć ten stan, przede wszyst-
kim należy podczas opracowywania pro-
jektu pomyśleć o docelowym systemie 
organizacji gospodarki smarowniczej. 
Tylko dobry system z dobrym zespołem 
pozwala na osiągnięcie sukcesu (rys. 3) 

Poniżej przedstawiono Kluczowe Czyn-
niki Sukcesu (KCS) dobrego systemu sma-
rowniczego (3),(4):

1. ZORGANIZUJ

↙ Rys. 2. Proces uczenia się organizacji 
i pracowników (1).
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SUKCES
 •  Wymaga ciągłego 

nadzoru i wsparcia

PORAŻKA
 •  Niezmotywowani  

pracownicy bez szczegó-
łowych wytycznych

PORAŻKA
 •  Sfrustrowani  

pracownicy często szukają 
nowych wyzwań

MISTRZOSTWO
 •  Dzięki odpowiednim 

narzędziom i systemom

↑ Rys. 3. Macierz tworzenia wartości w gospodarce smarowniczej.
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 → Dystrybucję środków smarnych według 
zasady FIFO;
 → Ergonomicznie zaplanowane przechowy-
wanie smarów i olejów dla sprawnego 
dozowania i dystrybucji;
 → Usunięcie osprzętu, który umożliwia złą 
praktykę, np. lejki wielorazowego użytku, 
otwarte zbiorniki do napełniania, pompy 
ręczne (zwłaszcza bez systemów filtrują-
cych), bagnety i nieodpowiednie odpo-
wietrzniki fabryczne.

2. UPORZĄDKUJ
 → Oznakowanie środka smarnego według 
określonego kodu bez nazwy własnej pro-
ducenta;
 → Pełna kontrola odnośnie identyfika-
cji smarowania w krytycznych punktach 
kontrolnych;
 → Optymalizacja osprzętu pod kątem łatwo-
ści przechowywania bez ryzyka zanie-
czyszczenia z zewnątrz, np. prasa do tło-
czenia, która wymaga okresowych uzu-
pełnień oleju i / lub wymiany, może być 
wyposażona w szybkozłącza w miej-
scach napełniania i spustu, dzięki czemu 
możemy skutecznie dodawać i / lub filtro-
wać olej, nie otwierając systemu.

3. ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ
 → Należy zadbać o obszar, który jest 
zarówno przykładem, jak i dumą z pro-
gramu. W przypadku gospodarki smarow-
niczej może to być jednoznaczna i oczywi-
sta wizualizacja profesjonalizmu zespołu, 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
organizacji;
 → Przestronne i przejrzyste zagospodaro-
wanie magazynu olejowego umożliwia-

jące łatwe wykrywanie przecieków i nie-
szczelności.

4. STANDARYZACJA
 → Zastosowanie wzorca działań, procedur  
i reakcji w danej sytuacji, który pozwoli 
na osiągnięcie spójności w działaniu  
i pomoże uniknąć błędów, określić przy-
czyny awarii, rejestrować i wykorzystywać 
naszą wiedzę oraz podejmować przyszłe 
decyzje za pomocą rzetelnych informa-
cji. Należy pamiętać, aby podać swo-
jemu zespołowi szczegółowe informacje 
na temat typowych zadań, takich jak czę-
stotliwość przy ponownym smarowaniu, 
dozowaniu oleju, pobieraniu próbek itp. 
 → Rozwiązania uniemożliwiające popełnie-
nie błędów (POKA YOKE) to po prostu 
metoda lub mechanizm, który albo zapo-
biega, poprawia lub szybko zwraca uwagę 
na ludzkie błędy. W rzeczywistości tłuma-
czenie brzmi „unikaj błędów”.

 → Procedury kontrolowania zanieczyszczenia. 
 → Ustalenie standardu rutynowych kontroli 
i zasad prowadzenia zapisów w dzienniku 
rutynowych kontroli konserwacji prewen-
cyjnej.

5. SYSTEMATYKA
 → Stworzenie wskaźników dobrej gospo-
darki smarowniczej oraz zapoznanie z 
nimi załogi. Wskaźniki pozwalają nam 
łatwo rozpoznać osiągnięcia i dostrzec 
luki wymagające poprawy.
 → Aktualizowanie na bieżąco wzorca w celu 
zapewnienia zgodności z celami dobrej 
gospodarki smarowniczej.

Znajomość Kluczowych czynników 
sukcesu daje nam podstawę do przed-
stawienia wizji naszego programu od 

samego początku. A musimy pamiętać, że 
nie wszyscy w firmie chcą tego samego. 
Menedżerowie i kierownicy oczekują 
bonusów, awansu i uznania kierownic-
twa wyższego szczebla. Pracownicy szere-
gowi natomiast liczą na łatwiejszą pracę, 
uznanie w grupie oraz akceptację kierow-
nictwa. 

W artykule pt. „Jak przygotować 
gospodarkę smarowniczą do wprowadze-
nia w erę Przemysłu 4.0” wskazałem naj-
ważniejsze kryteria szkolenia zespołu 
według niezależnej organizacji ICML 
(International Council of Machinery Lubri-
cation). Warto zapoznać się też z proce-
sem certyfikacji tego stowarzyszenia oraz 
zakresem materiału potrzebnego do pozy-
tywnego zdania egzaminu. Osoby legity-
mujące się certyfikatem ICML posiadają 
świadectwo uznawane na całym świecie 
według międzynarodowych standardów 
oraz dysponują określonym poziomem 
kompetencji. 

Peter Drucker, ekspert w dziedzinie 
zarządzania, powiedział kiedyś: „Jeśli 
nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz 
tym zarządzać”. Idąc w ślad za tym 
stwierdzeniem, na zakończenie niniej-
szego opracowania jeszcze jeden ważny 
fragment dobrego programu smarowni-
czego, potrzebny do odpowiedniego kie-
rowania ludźmi i stymulowania procesu 
modernizacji smarowniczej w zakładzie. 
Tym elementem jest  stworzenie Kluczo-
wych Wskaźników Efektywności Precy-
zyjnego Smarowania.  Popularne w wielu 
organizacjach i przedsiębiorstwach tzw. 
KPI (z ang. Key Performance Indicator) są 
obecne w wielu dziedzinach działalności 
różnych organizacji. Jednak bardzo nie-
wiele działów utrzymania ruchu czy dzia-
łów serwisu smarowniczego używa KPI do 
określania efektywności smarowania. 

Program precyzyjnego smarowania 
potrzebuje wskaźników do tego:

 → aby w łatwy sposób uzyskiwać informa-
cję zwrotną o podejmowanych działa-
niach,
 → aby skupić zespół na istocie programu 
smarowania,
 → aby angażować do pracy właściwe osoby
 → aby zachować obiektywność w decyzjach 
i wnioskach.

W ogólnie przyjętym schemacie postę-
powania, przy wyznaczaniu KPI należy 
kierować się głównymi celami danego 
programu. Wskaźniki pomogą nam moni-
torować realizację tych celów na różnych 

← Rys. 4. Przykładowe 
wskaźniki smarowania 
na podstawie analizy 
olejowej i konserwacji 
prewencyjnej.
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jego poziomach i etapach przez różnych 
pracowników. 

Dla gospodarki smarowniczej punk-
tem wyjścia jest analiza olejowa. Jest to 
doskonały sposób oceny efektywności sto-
sowanych technik smarowniczych. Czyli 
jak omawiałem to na początku, istotą pre-
cyzyjnego smarowania jest sprawdzenie 
czy dobrałem odpowiedni środek smarny 
i czy jego właściwości fizykochemiczne są 
zachowane przez brak zanieczyszczeń sta-
łych i wody. Właśnie analiza olejowa daje 
nam odpowiedzi na te zagadnienia. Jeśli 
dobrze dobraliśmy nasz środek smarny 
i odpowiednio kontrolujemy stan środka 
smarnego, analiza olejowa pomoże nam 
podjąć odpowiednie działania.

Spójrzmy na przykład z rys. 5, gdzie 
zastosowano wskaźnik zużycia oleju 
w kolejnych latach dla różnych wydziałów 
w papierni. 

Kontrola jakości oleju oraz kon-
trola zanieczyszczeń, a także odpowied-
nia interpretacja danych daje możliwość 
zmniejszenia ilości wymienianego oleju 

bez pogorszenia pracy maszyn. Olej czy-
sty, pozbawiony zanieczyszczeń stałych, 
wolny od wilgoci, mający dobre właściwo-
ści fizykochemiczne nie powoduje wzro-
stu degradacji powierzchni współpracu-
jących i chroni maszynę. Jest to swoiste 
zarządzanie stanem kondycji oleju w celu 
wydłużenia jego żywotności. 

Zachęcam zatem do wykorzystywa-
nia wskaźników do oceny efektów zmian 
a podstawą ich opracowania dla gospo-
darki smarno-olejowej jest m.in. zgodność 
z harmonogramem konserwacji prewen-
cyjnej, kondycja środka smarnego (poziom 
jego degradacji) oraz poziomy zanieczysz-
czenia oleju. 

Podsumowując, nasze rozważa-
nia zwiększenie niezawodności maszyn 
poprzez modernizację gospodarki sma-
rowniczej należy przeprowadzać w spo-
sób zrównoważony, zaczynając przede 
wszystkim od stworzenia niezawodnego 
systemu. Aby podołać temu zadaniu, 
należy zainwestować w szkolenie załogi, 
następnie należy wybrać zespół wykonaw-

↑ Rys. 5. Wskaźniki zużycia oleju w zakładzie przemysłu papierniczego.

Eksloatacja olejowych środków smarnych 
(ilość zużyta w odniesieniu do całkowitej pojemności zbiorników - mis olejowych)
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czy składający się z osób, które przede 
wszystkim mają chęć do zmian i wierzą, 
że przyniesie to korzyść. Rozumieją dla-
czego i mają pomysł, jak przeprowadzić 
zmiany. Odpowiednich ludzi do zespołu 
wybieramy podczas szkoleń podstawo-
wych i certyfikujących. Grupa liderów 
opracowuje konsekwentny plan. Wyko-
nanie zadań i postęp prac weryfikowany 
jest za pomocą specjalnie opracowanych 
wskaźników.

Kolejnym elementem systemu jest 
wyposażenie w odpowiednio dobrany 
sprzęt spełniający wymagania stawiane 
przez wzorcową gospodarkę smarno-ole-
jową. W następnej części pokażemy kryte-
ria, według których należy dobrać odpo-
wiednie narzędzia, jakie muszą posia-
dać cechy, aby efektywnie wpływały na 
powiększanie niezawodności maszyn.
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Dr Robert M. Gresham, Stowarzyszenie 
Inżynierów Specjalistów od Tribologii  
i Smarowania (Society for Tribology and 
Lubrication Engineers, STLE)

U trzymanie Ruchu 4.0 (Mainte-
nance 4.0) to nowe popularne 
określenie, oznaczające zwięk-

szony poziom monitoringu stanu technicz-
nego, konserwacji i zarządzania zasobami 
w przemyśle. W Utrzymaniu Ruchu 4.0 
nacisk kładziony jest na zarządzanie ryzy-
kiem. Niektóre z cech zarządzania ryzy-
kiem w utrzymaniu ruchu obejmują wyż-
szy poziom konserwacji opartej na stanie 
technicznym urządzeń, wykorzystują-
cej czujniki zainstalowane na kluczowym 
sprzęcie oraz analizę wielkiej ilości różno-
rodnych i zmiennych w czasie danych – 
analitykę Big Data, która bardziej precyzyj-
nie określa stan techniczny sprzętu i jego 
tendencje do zmian.

Oczywiście wyznaczanie poziomu 
ryzyka dla całościowego funkcjonowania 
każdego sprzętu w zakładzie w przypadku 

Wykorzystanie analityki  
Big Data  
w zarządzaniu  
smarowaniem

Utrzymanie ruchu w przemyśle doskonale pasuje do świata Przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT).
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jego awarii – oraz skutków ekonomicz-
nych – zostaje przeniesione na o wiele 
wyższy poziom. Sprawą kluczową jest, 
aby podjąć proaktywne działania w celu 
wyeliminowania tego ryzyka dla sprzętu 
lub systemu posiadającego najwięk-
szy wpływ na funkcjonowanie zakładu. 
Może to przyjąć formę wyznaczania sta-
tystycznego – jeśli np. łożyska jednej 
firmy mają większą trwałość w danej 
aplikacji, to stosuje się te trwalsze łoży-
ska, niezależnie od ich kosztów. W ana-
lizie oleju, wykonywanej najczęściej przy 
wykorzystaniu czujników, monitoru-
jemy nie po prostu stan samego oleju, ale 
raczej kluczowe systemy dodatków do 
tego oleju i gdy zaczynają one się rozkła-
dać, to jest to sygnalizowane. W ten spo-
sób można wymienić olej zanim maszyna 
zacznie pracować na już zużytym oleju.

Gdy myślimy o nadzwyczaj dużej 
inwestycji kapitałowej oraz równie nad-
zwyczaj wysokich kosztach napraw 
w dużych farmach wiatrowych, to podej-
ście z wykorzystaniem technologii Utrzy-
mania Ruchu 4.0 wydaje się jedyną 

logiczną metodą zarządzania zasobami 
na tych farmach. Interesujące jest to, że 
gdy myślimy o wyprodukowaniu czegoś 
za pomocą skomplikowanych robotów, 
to działy produkcji i utrzymania ruchu 
w fabryce zaczynają łączyć się w jeden 
dział.

Operator w takiej fabryce nie wyko-
nuje już prac produkcyjnych lub mon-
tażowych, zamiast niego wykonuje to 
robot. Natomiast operator programuje 
robota tak, aby wykonywał wymagane 
prace, a następnie monitoruje go, wyko-
rzystując zainstalowane na nim czujniki 
oraz analitykę Big Data, aby zobaczyć, 
czy robot wykonuje swoje zadanie. Jed-
nocześnie operator przeprowadza prace 
konserwacyjne robota.

Gdy przeanalizujemy ryzyka i koszty 
związane z działaniem elektrowni nukle-
arnej, to program Utrzymania Ruchu 4.0  
także wygląda całkiem dobrze. Na Kon-
ferencji OilDoc w Bawarii (Niemcy) czło-
nek Stowarzyszenia STLE Steffen Bots, 
wiceprzewodniczący należącego do STLE 
Komitetu Certyfikacyjnego OMA (nada-
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jącego specjalistom certyfikaty OMA – 
Oil Monitoring Analyst – Analityk Moni-
toringu Oleju) oraz członek Rady Certy-
fikacyjnej STLE powiedział: „Określenia 
‘Przemysł 4.0’ lub ‘Przemysłowy Inter-
net’ powinny wskazywać punkt star-
towy czwartej rewolucji przemysłowej, 
nadchodzącej po epoce nowoczesnego 
przemysłu, produkcji masowej i rewo-
lucji cyfrowej. Jest to synonim produk-
cji zautomatyzowanej, w której wszyst-
kie informacje dotyczące procesu pro-
dukcji lub stanu technicznego i działania 
sprzętu produkcyjnego są monitorowane 
w sposób ciągły. Kluczowym aspektem 
tej idei jest praca sieciowa maszyn, czuj-
ników i ludzi w celu komunikowania na 
temat Internetu Rzeczy (IoT).”

Steffen Bots zilustrował te koncep-
cje na przykładzie ich wpływu na spo-
łeczność analityków oleju za pomocą 
technologii Analizy Oleju 4.0 (Oil Ana-
lysis 4.0). Widzi on, że klienci chcą, 
aby więcej danych było do nich prze-
syłane droga elektroniczną. W tym 
celu konieczne jest, aby znacznie więk-
sza ilość testów, wyników oraz inter-

pretacji była monitorowana wewnętrz-
nie za pomocą czujników, programowa-
nia, przechowywania w pamięci oraz 
związanych z tym usług informatycz-
nych. Pozwoli to na wysyłanie danych 
i w ostateczności zachowanie zgodno-
ści z obliczeniami oraz przesyłem danych 
Big Data. Analiza oleju jako dyscyplina 
utrzymania ruchu niezwykle pasuje do 
tego modelu dla analityki Big Data dla 
Przemysłu 4.0.

Jednym z wyzwań Big Data jest 
to, że typowe relacyjne bazy danych 
nie są zgodne z zadaniem dużą ilością 
danych oraz wymaganiami statystycz-
nymi. Wymagane są nowe metody prze-
chowywania, przetwarzania i analizo-
wania danych, jednak nie ma jeszcze 
żadnych standardów dla takiego opraco-
wania. Tak samo nie ma żadnych modeli 
bezpiecznego dostępu do danych, inter-
pretacji danych bez ludzkiej interwencji 
w celu dodania wiedzy, techniki i kon-
tekstu aplikacji. Lub, jak określa to Stef-
fen Bots, „kogoś siedzącego w kokpicie”.

Każda część przemysłu produkcyj-
nego ma problemy – zarówno swoje wła-

sne – jak i wspólne, związane z wyko-
rzystaniem i wdrożeniem analityki Big 
Data. Faktycznie słyszymy o podobnych 
niepokojach poza przemysłem produk-
cyjnym – z koncepcją zautomatyzowa-
nych samochodów i ciężarówek.

Jednak jest to natura całej transfor-
macji nauki i technologii. Istnieje bar-
dzo mało sytuacji, gdy ktoś krzyknie 
„Eureka!”. Zamiast tego jest dużo cięż-
kiej pracy, przypominającej kopanie 
rowów w błocie: dwa kroki w przód, 
jeden do tyłu. Tak właśnie jest realizo-
wany postęp. I tak właśnie rozwija się 
nauka.

Bob Gresham jest dyrektorem ds. rozwoju 
personalnego w Stowarzyszeniu STLE. 
Kontakt z nim jest możliwy pod adre-
sem e-mail: rgresham@stle.org. Niniejszy 
artykuł po raz pierwszy został opubliko-
wany w TLT, magazynie Stowarzyszenia 
STLE, będącym partnerem CFE Media 
ds. treści.
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w zakresie sprawnego funkcjonowania 

przedsiębiorstw przemysłowych.

Portal     Dodatki tematyczne     Newslettery     Reklama

E-wydanie     Konferencje     Szkolenia                       

Temat numeru

Czujniki vs. ręczne 
przyrządy pomiarowe
Kiedy stosować bezprzewodowe systemy 
monitorowania stanu, a kiedy polegać 
na tradycyjnej konserwacji 
zapobiegawczej?
na tradycyjnej konserwacji 
zzaappoobbiieeggawczej?

Raport
Przemysł 4.0 w Polsce

�  Słowo klucz: optymalizacja 
– które procesy warto optymalizować?

�  Zdalne zarządzanie systemami 
monitorowania i sterowania
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Prawidłowo dobrane ciecze hydrauliczne | Sprzęgła i hamulce przemysłowe – oferta, trendy, nowości
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Temat numeru

Armatura przemysłowa
Na nowoczesną armaturę przemysłową składa się wiele  
różnorodnych komponentów wspartych przez systemy automatyki. 
Jest to wyzwanie dla działów utrzymania ruchu. 
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n  Wykorzystanie analityki Big Data  
w zarządzaniu smarowaniem

n  Trendy w konserwacji silników  
elektrycznych

n  Logistyka podczas pandemii:  
wywiad z CH Robinson

n  EAM i bezpieczeństwo:  
5 strategii na rzecz sukcesu
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P odczas analizy oleju zbierane są 
duże ilości danych, jednak nie 
wszystkie z nich są zawsze wyko-

rzystywane. Laboratoria wykonujące ana-
lizy olejów stosują analizę elementarną, 
analizę cząstek zanieczyszczeń oraz wiele 
innych testów chemicznych dla fabryk. 
Celem tych analiz i testów jest kontrolo-
wanie tego, co dzieje się z wykorzysty-
wanymi przez te fabryki przemysłowymi 
środkami smarnymi oraz płynami do 
obróbki metalu.

 „Oczywistym powodem wykonywania 
w naszej firmie Seminole Electric analiz 
używanego oleju jest monitorowanie jako-
ści tego środka smarnego oraz stanu tech-
nicznego naszego sprzętu”, mówi Brian 
Thorp, specjalista od konserwacji progno-
zowanej (PdM Tech III), certyfikowany 
specjalista ds. smarowania CLS (Certi-
fied Lubrication Specialist) i posiadacz cer-

tyfikatu MLA III (analityk III poziomu 
maszynowych środków smarnych, Level 
III Machine Lubricant Analyst), pracow-
nik firmy Seminole Electric Cooperative 
Inc. z siedzibą w Palatka, (Floryda, USA).

Program konserwacji prognozowanej 
(PdM) firmy Seminole Electric jest realizo-
wany już od prawie 20 lat. Program ten 
wykorzystuje wiele technologii, także gdy 
coś zostanie zidentyfikowane (np. zbliża-
jąca się awaria), to może zostać potwier-
dzone za pomocą innej technologii. „Tak 
jak w przypadku każdej firmy, czasami 
sprzęt jest naprawiany, innym razem jest 
monitorowany aż do chwili, gdy może być 
naprawiony lub tuż przed jego awarią, 
a część sprzętu jest eksploatowana dopóki 
nie ulegnie awarii”, mówi Brian Thorp.

Wykorzystując dane z raportów analiz 
olejów, można przewidzieć awarie i zapo-
biec im, zanim rzeczywiście się wydarzą. 

Jeanna Van Rensselar

Wykorzystywanie w przemyśle 
 wszystkich danych  
pochodzących z analiz olejów

←  Rys. 1.  Raport z analizy próbki standardową 
metodą testową ASTM D4898-16: Analiza 
grawimetryczna zawartości nierozpuszczal-
nych zanieczyszczeń płynów hydraulicznych.  
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Wiele czynników może spowodować, że użytkownicy końcowi w zakładach przemysłowych nie 
otrzymają więcej danych z raportów z analiz olejów.

Analiza próbki standardową metodą testową ASTM D4898-16

Źr
ód

ło
: E

ng
in

ee
re

d 
Lu

br
ic

an
ts

 C
o.

/S
TL

E



nieplanowanych przestojów oraz zminima-
lizować koszty utrzymania ruchu”.

 „Już na wczesnym etapie można pod-
jąć mniejsze działania korygujące. Klienci 
regularnie i z odpowiednią częstotliwością 
realizują pobieranie próbek oraz monito-
ring stanu technicznego i w ten sposób uni-
kają nadmiernego zużycia środków smar-
nych oraz uzyskują sprawdzoną niezawod-

ność realizowanych w swoich zakładach 
operacji. Nie muszą wymieniać dobrych 
jeszcze płynów smarujących w swoich sys-
temach”, dodaje David Godwin

 „Podczas gdy wielu ludzi uważa, że 
nie należy łączyć dostawców środków 
smarnych i usług testów laboratoryjnych, 
to ja przekonałem się, że może istnieć 
dobra synergia, gdy opracowuje się środki 

Pięć minut na analizę oleju

Faktem jest, że większość kierowników nadzoru parku maszynowego, a nawet 
mistrzów programów analizy olejów, nie może poświęcić całego dnia w pracy na stu-
diowanie raportów z analiz olejów. Podczas gdy przeznaczenie 10 minut na każdy 
raport może wydawać się warte zachodu dla laboratorium wykonującego analizy ole-
jów, to dla kierownika nadzoru parku maszynowego może to oznaczać pominięcie lun-
chu. Poniżej podano konkretne wskazówki na temat tego, co można zrobić w czasie od 
1 do 5 minut:

1. Zweryfikować typ maszyny i oleju.
2. Sprawdzić lepkość oleju.
3.  Porównać zużycie elementów maszyny w celach referencyjnych / dla określenia 

trendu.
4.  Sprawdzić dane dotyczące zanieczyszczeń elementarnych / liczby cząstek oraz 

porównać z danymi referencyjnymi / dotyczącymi trendu.
5.  Sprawdzić poziomy wilgotności i porównać z danymi referencyjnymi / dotyczącymi 

trendu.
6.  Sprawdzić liczby kwasowe oraz zasadowe i porównać z danymi referencyjnymi / 

dotyczącymi trendu.
7.  Sprawdzić pozostałe dane, takie jak temperatura zapłonu, stopień utlenienia 

i odporność na emulgowanie.
8.  Powrócić do początku i zanotować wszystko, co wykazuje trend w kierunku warto-

ści nieakceptowanych lub znacznie wykraczających poza zakres referencyjny,

 „Zwykle zajmujemy się podstawami analizy olejów, takimi jak wyznaczanie zawarto-
ści wody, lepkości, liczby kwasowej, zanieczyszczenia cząstkami oraz innych podsta-
wowych parametrów wykraczających poza normę”, mówi Mike Roth, certyfikowany 
specjalista ds. utrzymania ruchu i niezawodności (CMRP, Certified Maintenance and 
Reliability Professional), kierownik ds. operacyjnych w dziale odlewania metali w firmie 
Olin Brass z East Alton (stan Illinois, USA). „Dla każdego typu oleju koncentrujemy się 
na tych samych parametrach podstawowych, jednak także na parametrach specyficz-
nych dla każdego typu i zastosowania oleju. Na przykład, gdy studiujemy raporty z ana-
liz oleju przekładniowego, to bierzemy pod uwagę cząstki zużycia, wielkość tych cząstek 
oraz poziomy dodatków.”

„Ponadto zwracamy specjalną uwagę na historię analiz olejów”, mówi Mike Roth. 
„Jeśli mamy system, który zwykle mocno się zużywa na skutek zużycia elementów prze-
kładni wykonanych z brązu, to nie zajmujemy się zbyt dużo istnieniem cząstek miedzi. 
Jednak jeśli mamy system, który normalnie nie wykazuje zawartości miedzi, to pojawie-
nie się cząstek tego metalu może wskazywać na zużycie wykonanego z brązu koszyka 
łożyskowego. Wykorzystujemy analizę olejów do utrzymania ruchu urządzeń zawiera-
jących płyny trudnopalne i hydrauliczne, systemów smarowania olejowego łożysk silni-
ków, łożysk typu Morgoil oraz przekładni”.
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Ponadto realizowanie zalecanych działań 
może przynieść znaczne skrócenie przesto-
jów i oszczędności kosztów.

Tak więc dlaczego użytkownicy koń-
cowi nie wykorzystują lepiej takich infor-
macji? Istnieją trzy podstawowe przy-
czyny tej sytuacji:

1  
Użytkownicy nie rozumieją tego, co 

zawierają dane z analiz.

2  Użytkownicy pracują w warunkach 
ograniczonego budżetu.

3  Dane z analiz nie są w takiej formie, 
która może być łatwo odczytana przez 
użytkowników.

Niewystarczające lub całkowite 
niezrozumienie danych.
Personel kierowniczy fabryk musi zaj-
mować się przytłaczającymi ilościami 
danych. Dane z analiz olejów to tylko 
jedne z nich. Wielu z tych kierowników, 
o ile nie wszyscy, nie ma czasu na zajmo-
wanie się raportami z analiz olejów oraz 
następnie opracowywanie i realizowanie 
odpowiednich działań.

Dobrą wiadomością jest to, że istnieją 
tu dwa źródła pomocy: dostawcy środ-
ków smarnych i laboratoria wykonujące 
analizy olejów. Jedni i drudzy posiadają 
odpowiednich fachowców, którzy potrafią 
opracować dla fabryk ulepszone podejście 
do wykorzystywania raportów z analiz. 
Ponadto większość z dzisiejszych laborato-
riów wykonujących analizy olejów wyko-
rzystuje oprogramowanie, które nie tylko 
zwiększa jakość raportów, ale i czyni dane 
z analiz łatwiejszymi do odczytania oraz 
zinterpretowania.

 „Istnieje absolutna korelacja pomię-
dzy tym, ile porad i wsparcia oferujemy 
naszym klientom, a sukcesem ich pro-
gramu analiz olejów”, mówi David Gol-
dwin, przedstawiciel ds. sprzedaży prze-
mysłowych środków smarnych w firmie 
Engineered Lubricants Co ze St. Louis. 
„Nasi pracownicy muszą być w pewien 
sposób handlowcami, którzy przekonująco 
komunikują klientom możliwości rozwią-
zywania zaobserwowanych problemów za 
pomocą danych z analiz używanych pły-
nów. Posiadanie wielu nakładających się 
na siebie metod, które potwierdzają pro-
blemy i powtarzalność testów – oraz szcze-
gólnie obserwowanie trendów w wielu 
próbkach pochodzących z tego samego sys-
temu – może zaoszczędzić klientowi wiele 
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smarne do zastosowań specjalnych”, 
mówi Mike Roth, certyfikowany specjali-
sta ds. utrzymania ruchu i niezawodności 
(CMRP, Certified Maintenance and Relia-
bility Professional), kierownik ds. opera-
cyjnych w dziale odlewania metali w fir-
mie Olin Brass z East Alton (stan Illinois, 
USA).  

Mike Johnson, główny konsultant 
w firmie AMRRI z Franklin (stan Tennes-
see, USA) uważa, że użyteczność danych 
z analiz olejów często zależy od wiedzy 
i poziomu umiejętności osoby, która odpo-
wiada za informacje z tych analiz i opra-
cowuje na ich podstawie odpowiednie 
działania. „Często te działania korygujące 
obracają się dookoła czegoś typu zakłada-
nie plastra opatrunkowego na skaleczenie, 
ponieważ rzeczywiste i szybkie usuwa-
nie problemu znajduje się poza zasięgiem 
z wielu przyczyn”, mówi Mike Johnson. 
„Laboratorium często może przekazać 
klientowi jedynie uogólnione sugestie na 
temat działań, które powinien podjąć, na 
podstawie względnego znaczenia dostar-
czanych informacji”.

Cały personel utrzymania ruchu powi-
nien posiadać podstawowe zrozumie-
nie analizowania olejów, zaś jedna osoba 
powinna być wyznaczona na mistrza 
(oryg. champion) – kogoś, kto będzie 
głównym specjalistą od tego tematu. 
Posiadanie takiej osoby w organizacji 
użytkownika końcowego (przeszkolonej, 
a najlepiej posiadającej odpowiedni certy-
fikat), która potrafi dokładnie interpreto-
wać raporty z analiz olejów, jest kluczem 
do osiągnięcia sukcesu.

 „W zakładzie musi być mistrz pro-
gramu analizowania, który rzeczywiście 
zostanie zaangażowany w analizy ole-
jów”, mówi Brian Thorp. „Nie można czy-
tać tylko pierwszych stron raportów kie-

rownika laboratorium i uzyskać w ten spo-
sób wszystkie informacje ze wszystkich 
raportów. Ta pierwsza strona daje nam 
tylko ogólne pojęcie o stanie oleju, ale aby 
móc lokalizować problemy i dokonywać 
wymiany oleju na podstawie jego stanu, 
musimy rozumieć wyniki analizy, obser-
wować trendy oraz, co najważniejsze, wie-
dzieć, jakie testy dodatkowe muszą zostać 
wykonane w celu uzyskania potrzebnych 
nam informacji. Jeśli nie zadamy właści-
wych pytań, to trudno będzie nam uzy-
skać właściwe odpowiedzi”.

Szkolenia i certyfikaty są tu podstawą. 
Wielu producentów wyposażenia orygi-
nalnego (OEM) i producentów środków 
smarnych oferuje szkolenia ze swoich pro-
duktów i usług oraz nadaje uczestnikom 
odpowiednie certyfikaty. Większość labo-
ratoriów wykonujących analizy olejów 
oferuje szkolenia ze swoich produktów 
i usług. Laboratoria te są zwykle najlepiej 
wyposażone do pomocy użytkownikom 
końcowym w zrozumieniu danych pocho-
dzących z analiz środków smarnych. 
Ponadto szkolenia ze środków smarnych 
oferuje amerykańskie Stowarzyszenie Try-
bologów i  Specjalistów Inżynierii Smaro-
wania (STLE, Society of Tribologists and 

Lubrication Engineers). Na podstawie tych 
szkoleń uzyskuje się certyfikaty CLS oraz 
OMA I i II (Certified Oil Monitoring Ana-
lyst, Certyfikowany Specjalista od Moni-
torowania Jakości Olejów).

„Uważam, że jest nadzwyczaj ważne 
posiadanie dobrych relacji z laboratorium, 
naszym dostawcą środków smarnych oraz 
jak największą liczbą specjalistów przemy-
słowych”, mówi Brian Thorp. „Nigdy nie 
może być zbyt wielu ludzi, od których uzy-
skamy fachową poradę w razie potrzeby. 
Zasoby te mogą okazać się nieocenione 
gdy wiemy, że coś jest nie tak z naszym 
sprzętem, ale żaden z normalnych testów 
nie identyfikuje problemu. Jest tak, gdy 
jest bardzo ważne posiadanie ludzi, któ-
rzy rozumieją mocne i słabe strony testów 
i analiz olejów, ponieważ mogą one być 
w stanie zasugerować inny test, mogący 
zidentyfikować problem”.

Ograniczenia budżetowe.
Budżety niektórych organizacji, szczegól-
nie mniejszych, nie biorą pod uwagę pozy-
cji działu utrzymania ruchu w fabryce. 
W rzeczywistości, gdy dana firma ma kło-
poty, to stanowiska w działach utrzyma-
nia ruchu są pierwszymi do likwidacji. 
Wiele firm zdało sobie sprawę z rzeczywi-
stych kosztów eliminowania tych stano-
wisk, jednak z pewnością nie wszystkie. 
Redukowanie nieplanowanych przesto-
jów może oznaczać więcej niż utrzymanie 
stanowisk i płac w działach utrzymania 
ruchu. Posiadanie mistrza wyznaczonego 
do wykonywania zalecanych działań na 
podstawie wyników analiz olejów może 
przynieść firmie znaczne oszczędności.

„Wdrożenie systemu wymiany ole-
jów na podstawie ich stanu w większo-
ści monitorowanego sprzętu jest łatwym 
sposobem zaoszczędzania dużych pienię-
dzy”, mówi Brian Thorp. „Większość ludzi 
przeważnie myśli o kosztach zakupu środ-

↑  Rys. 3. Raport z analizy próbki metodą zautomatyzowanej mikroskopii optycznej.

↑  Rys. 2. Raport z analizy próbki oleju metodą ferrografii z bezpośrednim odczytem. 
 DL (density of large particles) – stężenie dużych cząstek, DS (density of small particles) – stę-

żenie małych cząstek, WPC (wear particie concentration)  – stężenie cząstek zużycia, PLP 
(percent  large particles) – zawartość procentowa dużych cząstek.
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Analiza próbki standardową metodą zautomatyzowanej mikroskopii optycznej

 Ferrografia z bezpośrednim odczytem 
 Środek smarny: Nowy Po 3 miesiącach Po roku
 DL 3,0 11,9 251,0
 DS 1,2 7,5 73,0
 WPC  4,2 19,4 324,0
 PLP 2,5 1,6 3,4

Wykorzystać do filtrowania dla celów zaawansowanego testowania
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ków smarnych, jednak gdy weźmiemy 
pod uwagę koszty rzeczywiste – odbioru, 
magazynowania, utylizacji, instalowania 
oraz robocizny – to koszty te mogą wynieść 
przeciętnie od 4 do 7 razy więcej od ceny 
za litr środka smarnego.” 

Wiele zakładów przemysłowych doko-
nuje redukcji personelu i zleca wyko-
nywanie prac związanych z utrzyma-
niem ruchu firmom zewnętrznym (out-
sourcing). Na przykład niektóre zespoły 
ds. konserwacji prognozowanej, liczące 
przedtem od 4 do 6 pracowników, 
zostały zredukowane o połowę. Dziś pra-
wie wszystkie organizacje, niezależnie 
od ich dochodów, stale poszukują metod 
wyciskania więcej z personelu i sprzętu. 
Jednym ze sposobów realizacji tego jest 
przez wykorzystanie odpowiednich tech-
nologii. A w przypadku analizy olejów 

technologia ta oznacza odpowiednie opro-
gramowanie.

Jednak takie oprogramowanie, jeśli nie 
jest napisane i wdrożone starannie, może 
generować nawet więcej nadmiernych 
danych, którymi nie da się zarządzać, niż 
tradycyjne metody analizy olejów.

 „Niestety napotykam w swojej pracy 
wiele zakładów, które w ogóle nie wyko-
nują monitoringu stanu technicznego urzą-
dzeń, opartego na analizach środków 
smarnych. Jest to dla mnie niepojęte”, 
mówi Mike Johnson. „Jedynym powodem 
tego, że taki zakład zaniedbuje wykonywa-
nie analiz środków smarnych jako filaru 
swoich działań związanych z kontrolowa-
niem stanu technicznego maszyn jest to, że 
dyrektorzy ds. finansowych zwyczajnie nie 
rozumieją, jaka wartość istnieje w takich 
działaniach. Analizowanie środków smar-

nych dla celów kontroli stanu technicznego 
jest warte co najmniej 5 razy więcej od 
ceny zakupu tych środków, a w rzeczywi-
stości nawet ponad 10 razy. Każdy z nas 
bardzo chciałby móc tak zainwestować 
pieniądze, aby uzyskać 5-krotny zwrot 
w ciągu roku lub, tak jak w omawianym 
temacie, w okresie ponad 3 lat”.

Dane nie są w formie nadającej 
się do wykorzystania.
Raporty, które są trudne do zrozumienia 
dla przeciętnej osoby, to jedno, zaś raporty 
będące trudnymi nawet dla kierowników 
nadzoru parku maszynowego to drugie. 
Większość raportów z analiz używanego 
oleju idzie prosto do kierownika nadzoru 
parku maszynowego, który jest odpowie-
dzialny za ich przegląd, nakreślenie kie-

Sześć zalecanych testów

David Godwin, przedstawiciel ds. sprzedaży przemysłowych środków smarnych w firmie Engineered Lubricants Co. ze St. Louis (stan Mis-
souri, USA), zaleca wykonywanie następujących sześciu metod analizy olejów, jednak środki ostrożności określające, które testy zalecić, 
zależą od typu płynu, zagrożeń związanych z maszyną lub personelem oraz przewidywanego stopnia zanieczyszczenia.
1.  Analiza grawimetryczna (wagowa). Pobrana próbka płynu, często wstępnie rozcieńczona rozpuszczalnikiem, jest poddawana sącze-

niu w próżni, poprzez uprzednio zważone sączki różnych typów i nominalnej wielkości porów (w mikronach). Wybór zależy od typu 
płynu lub oczekiwanej wielkości zanieczyszczeń oraz wymiarów cząstek przechodzących przez sączek. Następnie sączek jest suszony  
i ponownie ważony. Dalsza analiza może być wykonana przez obserwację pod powiększeniem w celu wyznaczenia składu cząstek, ich 
wymiarów, kształtu etc. Ten test jest wspólny dla mocno zanieczyszczonych płynów, takich jak używane płyny do obróbki metali lub 
oleje silnikowe (patrz rys. 1).

2.   Ferrografia z bezpośrednim odczytem (direct-read ferrography). Jest to metoda statystyczna klasyfikowania cząstek zanieczyszczeń 
obecnych w próbkach jako dużych lub małych. Proporcja cząstek dużych w porównaniu do małych w próbce może być bardzo war-
tościowa, szczególnie przy porównaniu jej z trendem dla wielu próbek pobranych z tego samego systemu w celu zaobserwowania, 
czy proporcja ta zmienia się dla każdej próbki. Stosunek zawartości cząstek dużych do małych jest wskaźnikiem stopnia zużywania się 
maszyny, która zaczyna generować duże cząstki zużycia (patrz rys. 2).

3.   Badanie zawartości zanieczyszczeń przy użyciu automatycznego licznika cząstek, wykorzystującego zmiany natężenia światła prze-
chodzącego przez badaną próbkę. Test ten potrafi wykryć i określić ilościowo cząstki o różnych wymiarach, zgodnie z wieloma nor-
mami, takimi jak NAS, SAE, CM or ISO. Może być wykorzystany do wyznaczenia masy cząstek w jednostce objętości płynu poprzez 
zmianę zakresów rozmiarów i dokonywanie oszacowań wydajności lub działania filtracji. Jest to wspólny test dla olejów hydraulicz-
nych, przekładniowych, silnikowych etc.

4.   Ferrografia (ferrography). Jest to badanie cząstek znajdujących się w próbce płynu, wykorzystujące pole magnetyczne o dużym gra-
diencie do rozdzielenia ferromagnetycznych cząstek produktów zużycia. Na jego podstawie można określić przyczynę awarii lub sto-
pień zużycia maszyny. Jego możliwość przewidywania stopnia zużycia maszyny jest nieoceniona przy wczesnym wykrywaniu zużycia 
oraz problemów, tak więc można dokonać napraw, zanim nastąpi bardzo poważna w skutkach awaria. Metoda ta jest wykorzysty-
wana w większym stopniu dla olejów i płynów pracujących w systemach krytycznych, takich jak oleje silnikowe i płyny hydrauliczne  
w serwomechanizmach, kompresorach powietrza, które muszą działać niezawodnie, turbinach etc.

5.   Zautomatyzowany test optyczny. Wykorzystuje on sterowany za pomocą komputera mikroskop, który potrafi obserwować cząstki 
wyłapane w filtrach, takie jak sączki grawimetryczne i dyskryminować typy cząstek w celu skupienia się tylko na niektórych z nich, 
takich jak cząstki zużycia, a nie zanieczyszczeniach zewnętrznych. Dane są dostarczane wraz z dużymi możliwościami obróbki staty-
stycznej, klasyfikacji cząstek według kodów ISO oraz wymiarów 10 największych cząstek (patrz rys. 3).

6.   Skanowanie za pomocą mikroskopu elektronowego. W metodzie tej można analizować cząstki na slajdzie ferrogramu lub filtrze gra-
wimetrycznym oraz identyfikować wymiary i skład zanieczyszczeń.

Smary i Oleje 2021



runku działań, przydzielenie pracownikom 
zadań oraz ich realizację. Według wszel-
kiego prawdopodobieństwa w praktyce 
ma miejsce bardzo mało działań poza zwy-
kłym przejrzeniem tych raportów.

Dlaczego? Ponieważ kierownik nad-
zoru parku maszynowego jest zwy-
kle przytłoczony trudnym do zinterpre-
towania zbiorem kodów i liczb. Nawet 
fachowcy z laboratoriów wykonują-
cych analizy mówią, że użytkownicy koń-
cowi mogą ulegać frustracji przy próbach 
odszyfrowania raportów.

„Przez cale lata współpracowałem 
z 6 różnymi laboratoriami, wykonują-
cymi analizy dla nas”, mówi Brian Thorp. 
„Wszystkie ich raporty różniły się forma-
tem, jednak zawierały wszystkie wyma-
gane informacje wymienione na listach. 
Niektóre z tych raportów posiadały wiele 
dodatkowych wykresów, grafik oraz 
innych elementów, których generalnie nie 
wykorzystywałem”.

Dla innych odbiorców raporty z analiz 
wymagają tylko nieco ulepszeń. Jak mówi 

Mike Roth „Jesteśmy zadowoleni z for-
matu raportów. Jedyna dodatkowa funk-
cjonalność, którą chciałbym posiadać, to 
możliwość uzyskiwania informacji o tren-
dach dla każdego konkretnego systemu. 
Ważne jest opracowywanie raportów 
dostosowanych do użytkownika końco-
wego oraz parametrów obserwacji, które 
użytkownik ten będzie mógł wykorzystać 
do szybkiego i efektywnego diagnozowania 
dowolnego problemu”.

Mike Johnson dodaje, że istnieje wiele 
przyczyn tego, że klienci nie wykorzy-
stują informacji podanych w raportach. 
„Brak wiedzy na temat tego, co można zro-
bić z danymi otrzymanymi z laboratorium, 
jest prawdopodobnie naszym najwięk-
szym utrudnieniem. Jesteśmy wszyscy 
zbyt zajęci i przeciążeni pracą, aby jesz-
cze poświęcać czas wymagany na uzyska-
nie dogłębnej wiedzy na ten temat. Mam 
kilku klientów, którzy są bardzo skuteczni 
w swoich działaniach związanych z moni-
toringiem stanu technicznego urządzeń na 
podstawie analizy środków smarnych, zaś 

wspólnym mianownikiem dla tych klien-
tów są dedykowane zasoby, które oczy-
wiście są uzyskiwane po przekonaniu się 
przez kierownictwo firmy, że wyznaczenie 
czasu na analizowanie raportów i posia-
danie pracowników z zaawansowanymi 
umiejętnościami jest bardzo wartościowe”.

Najważniejsze jest to, że jakakolwiek 
jest przyczyna niewdrażania przez użyt-
kowników końcowych programu analiz 
olejów w maksymalnym stopniu, to nie 
zawsze jest to ich wina. Gdy programy 
analizy płynów nie spełniają ich oczeki-
wań, to błąd zwykle tkwi w raportach, 
które są niemal niemożliwe do odszyfro-
wania dla przeciętnej osoby, problemach 
z budżetem, ograniczeniach czasowych 
i/lub raportach z zaleceniami, które są 
trudne do wdrożenia.

Jeanna Van Rensselar jest publicystką Sto-
warzyszenia STLE, będącego partnerem 
CFE Media.  
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Szkolenia

Mając na uwadze sytuację związaną z koronawirusem, stworzyliśmy cykl szkoleń on-line,  
dzięki którym  bez wychodzenia z domu zyskają Państwo wiedzę,  

jak przy pomocy różnych narzędzi zwiększyć wydajność, obniżyć koszty,  
zadbać o bezpieczeństwo oraz wprowadzić najlepsze rozwiązania.

✓ Szkolenia 
on-line

✓ 100% zawartości  
merytorycznej szkolenia

✓ Certyfikat zaświadczający
o udziale w szkoleniu

Więcej informacji na stronie www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia

Zarejestruj się już dziś!



Listopad/Grudzień 2020 31

 2021 Smary i Oleje

Ś rodki smarne stosowane w przemy-
śle to bardzo duża grupa produk-
tów, zróżnicowana pod względem 

składu chemicznego i związanych z nim 
właściwości oraz zakresu zastosowania. 
Jak trudno odpowiednio je dobrać, wiedzą 
ci, którzy na co dzień mają do czynienia 
z awariami i przestojami maszyn w zakła-
dach produkcyjnych. 

Konsekwencje niewłaściwego doboru 
środka smarnego mogą być bardzo 

poważne. Krzysztof Cholewa, dyrektor 
spółki TriboTec Polska, wyjaśnia:  
– Po pierwsze, przy źle dobranym środku 
węzeł tarcia będzie nieodpowiednio sma-
rowany. Przy zastosowaniu zbyt rzad-
kiego środka (czyli o zbyt niskiej kla-
sie penetracji) może się okazać, że środek 
smarny zbyt szybko z niego wypływa. 

Anna Strożek

Klasyfikacja  
przemysłowych środków smarnych 
według PN-EN ISO 6743
Aby smary jak najlepiej spełniały swoje zadania, muszą być 
odpowiednio dobrane, jednak ilość I różnorodność dostępnych 
rozwiązań może przysparzać pewnych problemów. Pomocą w 
rozwiązaniu tej kwestii może być klasyfikacja przemysłowych 
środków smarnych.
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Następuje wtedy przedwczesne zerwanie 
filmu smarnego i warunki pracy współ-
pracujących powierzchni gwałtownie się 
pogarszają. Wzrastają zarówno siły tarcia, 
jak i zużycie powierzchni. Z kolei stoso-
wanie zbyt gęstych smarów (czyli o zbyt 
wysokiej klasie penetracji) może pro-
wadzić do zwiększonych oporów pracy 
łożyska i jego nadmiernego nagrzewa-
nia. Drugą konsekwencją może być pro-
blem z pompowalnością środka smar-
nego w systemie centralnego smarowania. 
Środki smarne stają się ciężej pompo-
walne wraz ze spadkiem temperatury. 
Zjawisko to zachodzi w różnym stop-
niu dla różnych rodzajów i typów środ-
ków smarnych. Jeśli zastosowany smar 
lub olej nie będzie pompowalny w tempe-
raturze pracy maszyny, to system sma-
rowania nie będzie w stanie go prawi-
dłowo dozować do węzłów tarcia. Warto 
tu nadmienić, że zdecydowana więk-
szość systemów smarowania może praco-
wać nawet w bardzo niskich temperatu-
rach i mogłaby nadal pompować środki 
smarne, gdyby te miały zapewnioną 
odpowiednią pompowalność. Kolejnym 
problemem może być takie zgęstnienie 
smaru, które uniemożliwi jego przemiesz-
czanie się w zbiorniku pompy smarowni-
czej. Może dojść wtedy do sytuacji, w któ-
rej nawet jeśli zbiornik wyposażony jest 
w mieszadło, to i ono nie jest w stanie 
zapewnić prawidłowego zasilania sek-

Podstawą we właściwym doborze  
smarów jest uwzględnienie zastosowania,  
do którego są one przeznaczone.



cji roboczych pompy. W zbyt gęstym sma-
rze będą się tworzyły puste przestrzenie, 
a smar nie będzie zasysany przez otwory 
tychże sekcji. Grozi to zapowietrzeniem 
systemu smarowania i jego nieprawidło-
wym funkcjonowaniem.

Podstawą we właściwym doborze sma-
rów jest uwzględnienie zastosowania, do 
którego są one przeznaczone. Pomaga 
w tym norma PN-EN ISO 6743 – „Środki 
smarowe, oleje przemysłowe i produkty 
podobne (klasa L). Klasyfikacja” – opra-
cowana przez Międzynarodową Organi-
zację Normalizacyjną (ISO), w połączeniu 
z normami wymagań jakościowych opra-
cowanymi również przez ISO. Norma ta 
dzieli środki smarne na 18 grup (tabela). 
Przedstawiamy pokrótce każdą1. 

Grupy przemysłowych środków 
smarnych według PN-EN ISO 
6743
Klasyfikację PN-EN ISO 6743 rozpoczyna 
grupa A, czyli układy smarowania prze-
lotowego. W wielu rozwiązaniach kon-
strukcyjnych maszyn skojarzenia trące 
smarowane są przez układy smarowa-
nia przelotowego. Są one przeznaczone 
do smarowania lekko obciążonych czę-
ści maszyn przemysłowych, m.in. łożysk 
tocznych, przekładni mechanicznych, 
wrzecion, łożysk ślizgowych czy pro-
wadnic. Oleje do układów przelotowych 
według normy PN-EN ISO 6743-1 dzielą 
się na cztery grupy: AY, AN, AB, AC.

Kolejna grupa, F, dotyczy wrzecion, 
łożysk i sprzęgieł współpracujących. 
Niekiedy stosuje się tu mineralne oleje 
bazowe (nazywane również maszyno-
wymi), bardzo często z dodatkami uszla-
chetniającymi. Środki te dzieli się na dwie 
grupy: FC i FD. 

Grupa D – sprężarki. Oleje sprężarkowe 
muszą się cechować wysoką termiczną 
stabilnością i odpornością na utlenianie 
oraz brakiem skłonności do koksowania 
i wydzielania osadów. Tego typu rozwią-
zania dzielą się na cztery grupy: do sprę-
żarek powietrza, do pomp próżniowych, 
do sprężarek gazów i do sprężarek chłod-
niczych.

Grupa H uwzględnia układy hydrau-
liczne. Wyróżnia się tu ciecze hydrau-
liczne mineralne (powszechnie stoso-
wane w typowych układach hydrau-
licznych), biodegradowalne (stosowane 
w urządzeniach mobilnych działających 
w miejscach, w których bardzo ważna 
jest ochrona środowiska), trudnopalne 
(znajdujące zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie obecność substancji łatwopalnych 

lub poddawanych bardzo wysokim tem-
peraturom może doprowadzić do zapale-
nia oleju).

Grupa T – turbiny – obejmuje cztery kate-
gorie olejów turbinowych: TS, TG, TH 
i TC, z wyłączeniem środków do smaro-
wania turbin lotniczych oraz turbin wia-
trowych. Najważniejszą właściwością ole-
jów turbinowych jest odporność termo-
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podobne (klasa L). Klasyfikacja” – opraco-
wana przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO), w połączeniu z nor-
mami wymagań jakościowych opracowa-
nymi również przez ISO. Norma ta dzieli 
środki smarne na 18 grup (tabela). Przed-
stawiamy pokrótce każdą1. 

Grupy przemysłowych 
środków smarnych według 
PN-EN ISO 6743
Klasyfikację PN-EN ISO 6743 rozpoczyna 
grupa A, czyli układy smarowania przelo-
towego. W wielu rozwiązaniach konstruk-
cyjnych maszyn skojarzenia trące smaro-
wane są przez układy smarowania prze-
lotowego. Są one przeznaczone do smaro-
wania lekko obciążonych części maszyn 
przemysłowych, m.in. łożysk tocznych, 
przekładni mechanicznych, wrzecion, 
łożysk ślizgowych czy prowadnic. Oleje 
do układów przelotowych według normy 
PN-EN ISO 6743-1 dzielą się na cztery 
grupy: AY, AN, AB, AC.

Kolejna grupa, F, dotyczy wrzecion, 
łożysk i sprzęgieł współpracujących. 
Niekiedy stosuje się tu mineralne oleje 
bazowe (nazywane również maszyno-
wymi), bardzo często z dodatkami uszla-
chetniającymi. Środki te dzieli się na dwie 
grupy: FC i FD. 

Grupa D – sprężarki. Oleje sprężarkowe 
muszą się cechować wysoką termiczną 
stabilnością i odpornością na utlenianie 
oraz brakiem skłonności do koksowania 
i wydzielania osadów. Tego typu rozwią-
zania dzielą się na cztery grupy: do sprę-
żarek powietrza, do pomp próżniowych, 
do sprężarek gazów i do sprężarek chłod-
niczych.

Grupa H uwzględnia układy hydrau-
liczne. Wyróżnia się tu ciecze hydrau-
liczne mineralne (powszechnie stoso-
wane w typowych układach hydrau-
licznych), biodegradowalne (stosowane 
w urządzeniach mobilnych działających 
w miejscach, w których bardzo ważna 
jest ochrona środowiska), trudnopalne 
(znajdujące zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie obecność substancji łatwopalnych 

lub poddawanych bardzo wysokim tem-
peraturom może doprowadzić do zapale-
nia oleju).

Grupa T – turbiny – obejmuje cztery kate-
gorie olejów turbinowych: TS, TG, TH 
i TC, z wyłączeniem środków do smaro-
wania turbin lotniczych oraz turbin wia-
trowych. Najważniejszą właściwością ole-
jów turbinowych jest odporność termo-

oksydacyjna, chroniąca przed niszczącą 
kombinacją temperatury i tlenu. 

Grupa C dotyczy przekładni, a środki 
smarowe w jej obrębie są podzielone na 
11 klas. Rozróżnia się tu oleje mineralne, 
półsyntetyczne i syntetyczne. Do półsyn-
tetycznych zalicza się oleje składające się 
z mieszaniny uszlachetnionych baz mine-
ralnych i syntetycznych. Oleje synte-

2019/2020  Smary i Oleje

Tabela. Przemysłowe środki smarne według PN-EN ISO 6743

Grupa Zastosowanie 
Norma klasyfikacyjna 

PN-EN ISO 6743 
– wersja polska

A Układy smarowania przelotowego PN-EN ISO 6743-1:2009

F Wrzeciona, łożyska i sprzęgła współpracujące PN-EN ISO 6743-2:2009 

D Sprężarki PN-EN ISO 6743-3:2009

H Układy hydrauliczne PN-EN ISO 6743-4:2015-09 

T Turbiny PN-EN ISO 6743-5:2009 

C Przekładnie PN-EN ISO 6743-6:2013-03

M Obróbka metali PN-EN ISO 6743-7:2009

R Czasowa ochrona przed korozją PN-EN ISO 6743-8:2009

X Smary plastyczne PN-EN ISO 6743-9:2009

Y Inne zastosowania PN-EN ISO 6743-10:2014-10 

P Narzędzia pneumatyczne PN-EN ISO 6743-11:2014-10 

Q Ciekłe nośniki ciepła PN-EN ISO 6743-12:2012 

G Prowadnice ślizgowe PN-EN ISO 6743-13:2013-03 

U Obróbka cieplna PN-EN ISO 6743-14:2012 

E Oleje do silników wewnętrznego spalania PN-EN ISO 6743-15:2015-06 

B Antyadhezyjna ochrona form nie opracowano

Z Cylindry maszyn parowych nie opracowano 

N Oleje elektroizolacyjne IEC 1039:1990

 1 Za: S. Ptak, „Klasyfikacja jakościowa i charakterystyka przemysłowych środków smarowych”, [w:] „NAFTA-GAZ”, lipiec 2012, rok LXVIII1 Za: S. Ptak, „Klasyfikacja jakościowa i charakterystyka przemysłowych środków smarowych”, [w:] „NAFTA-GAZ”, lipiec 2012, rok LXVIII
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oksydacyjna, chroniąca przed niszczącą 
kombinacją temperatury i tlenu. 

Grupa C dotyczy przekładni, a środki 
smarowe w jej obrębie są podzielone na 
11 klas. Rozróżnia się tu oleje mineralne, 
półsyntetyczne i syntetyczne. Do półsyn-
tetycznych zalicza się oleje składające się 
z mieszaniny uszlachetnionych baz mine-
ralnych i syntetycznych. Oleje synte-
tyczne w większości są produkowane na 
bazie PAO i poliglikoli.

Grupa M w normie PN-EN ISO 6743 
obejmuje obróbkę metali. To 17 rodzajów 
środków smarnych, zawierających bazę 
mineralną, roślinną lub syntetyczną oraz 
dodatki, których skład jest zależny od 
zastosowania. Oleje te nie zawierają wody 
i nie tworzą z nią trwałych emulsji.

Grupa R dotyczy czasowej ochrony przed 
korozją i wyróżnia 18 rodzajów środ-
ków smarnych. Pojęcie ochrony czaso-
wej zakłada, że środki te można usu-
nąć z posmarowanych nimi powierzchni. 
Jako środki ochrony czasowej metali 
przed korozją stosowane są np. mineralne 
z pakietem dodatków (tzw. oleje konser-
wacyjne) oraz oleje konserwacyjne z roz-
puszczalnikiem.

Smary plastyczne zaklasyfikowano do 
grupy X. Tego rodzaju środki używane są 
wtedy, gdy zastosowanie olejów jest nie-
uzasadnione względami technicznymi lub
ekonomicznymi. Do większości smarów
– szczególnie pracujących w wysilonych 
warunkach – wprowadza się dodatki 
uszlachetniające: inhibitory utlenienia, 
inhibitory korozji, dodatki smarnościowe, 
modyfikatory struktury, dodatki adhe-
zyjne.

Grupa Y – inne zastosowania – obej-
muje środki smarowe niesklasyfikowane 
w innych grupach normy PN-EN ISO 
6743. Smary te podzielono na 21 pod-
grup dotyczących różnych zastosowań. 
Są to m.in. środki zapobiegające pyle-
niu pyłu z węgla, koksu lub cementu oraz 
nawozów sztucznych, składniki środ-
ków do opryskiwania roślin (nośnik ole-
jowy), oleje do honowania i polerowania 
metali, składniki środków do impregna-
cji drewna (nośnik olejowy), oleje kalibra-
cyjne i testowe. 

W grupie P mieszczą się środki do smaro-
wania narzędzi pneumatycznych, a więc 
rafinowane oleje mineralne, syntetyczne 
(estrowe lub poliglikolowe) oraz roślinne. 
Środki te muszą być nietoksyczne, gdyż 
istnieje ryzyko wdychania przez operatora 
maszyny mgły olejowej. Smary te dzielą 
się na dziewięć rodzajów. 
Grupa Q dotyczy ciekłych nośników cie-
pła. Stosowane tu oleje mineralne muszą 
być głęboko rafinowane w celu usunięcia 
działających korozyjnie aktywnych związ-
ków siarki i innych chemicznie niestabil-
nych składników. Olejowe nośniki ciepła, 
podzielone w ramach grupy na pięć pod-
grup, charakteryzuje przede wszystkim: 
stabilność termiczna, termooksydacyjna 
oraz odporność na tworzenie osadów. 

Środki do smarowania prowadnic śli-
zgowych są sklasyfikowane w grupie G. 
Dzielą się na trzy rodzaje, w zależności od 
właściwości i materiału, z którego wyko-
nane są prowadnice. Do smarowania pro-
wadnic ślizgowych stosuje się rafinowane 
oleje mineralne, a w szczególnych przy-
padkach syntetyczne (estrowe lub poligli-
kolowe) oraz roślinne w klasie jakościo-
wej ISO-L-G, o lepkości od VG 68 do 
VG 220, a VG 320 w przypadku bardzo 
obciążonych prowadnic.

Grupa U dotyczy obróbki cieplnej i zwią-
zanych z nią płynów hartowniczych, 
podzielonych na 26 rodzajów. Oleje har-
townicze to czyste (bez dodatków) para-
finowe oleje mineralne, z zawartością 
siarki w granicach 0,10–1,0%, a także 
oleje roślinne. Niekiedy do składu olejów 
hartowniczych wprowadzane są dodatki 
uszlachetniające: przyspieszacze harto-
wania (środki zwilżające), przeciwutlenia-
jące (inhibitory utlenienia), wiskozatory 
(modyfikatory lepkości).

Grupa E klasyfikuje oleje do silników 
wewnętrznego spalania. Środki te stosuje 
się do smarowania silników dwusuwo-
wych z zapłonem iskrowym (np. w moto-
cyklach, motorowerach, skuterach śnież-
nych) oraz czterosuwowych z zapłonem 
iskrowym (np. małych silników benzy-
nowych, w motocyklach, skuterach), 
a dzielą się one na pięć podgrup.

Grupa B dotyczy antyadhezyjnej ochrony 
form. Jak dotąd klasyfikacja tej grupy 
środków nie została przez ISO opraco-

wana. Polska norma PN-B-19305:1996 
klasyfikuje środki formierskie jako: ole-
jowe, oznaczane symbolem (O), oraz 
emulsyjne, oznaczane symbolem (E). Spe-
cjalną grupę olejów formierskich stano-
wią oleje biodegradowalne, produkowane 
na bazie olejów roślinnych (rzepakowego, 
słonecznikowego itp.) oraz/lub rozpusz-
czalników niezawierających węglowodo-
rów aromatycznych.

Grupa Z uwzględnia środki smarowe do 
cylindrów maszyn parowych. Klasyfikacja 
dla tej grupy środków smarowych dotych-
czas nie została przez ISO opracowana. 
Oleje cylindrowe przeznaczone są do sma-
rowania cylindrów, części rozrządowych 
i dławic maszyn parowych. Wysokie tem-
peratury pracy sprawiają, że smary te 
muszą się cechować dużą lepkością oraz 
stabilnością termooksydacyjną oleju. 

Grupa N – ostatnia w klasyfikacji PN-EN 
ISO 6743 – to oleje elektroizolacyjne. 
Środki te powinny się cechować dobrymi 
właściwościami izolacyjnymi, a także 
stosunkowo małą lepkością, dzięki któ-
rej możliwe jest skuteczne chłodzenie. 
ISO nie zamierza opracowywać własnej 
normy klasyfikującej ciecze elektroizola-
cyjne. Klasyfikację tych cieczy przygoto-
wała Międzynarodowa Komisja Elektro-
techniczna (IEC), z którą ISO ściśle współ-
pracuje.

Przykłady z oferty rynkowej
Na rynku polskim dostępna jest bogata 
oferta środków smarnych do różnych 
zastosowań przemysłowych. Oto propozy-
cje kilku wybranych firm.

Firma Ecol jest m.in. dystrybuto-
rem olejów i smarów dla przemysłu spo-
żywczego produkcji szwajcarskiej firmy 
STRUB, wśród których znajdują się np. 
syntetyczne oleje sprężarkowe klasy Hi-
-Tech: STRUB Food Comp (32, 46, 68, 
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100), przeznaczone do zastosowania 
w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, 
farmaceutycznym oraz przy produkcji 
opakowań do tych wyrobów. Oleje te są 
produkowane w oparciu o specjalne syn-
tetyczne bazy olejowe oraz dodatki uszla-
chetniające, mające odpowiednie dopusz-
czenia dla tych obszarów zastosowań. 
Oleje STRUB Food Comp są stosowane 
w sprężarkach powietrza ze smarowa-
nymi olejem komorami sprężania, a także 
w sprężarkach śrubowych i rotacyjnych 
z wtryskiem oleju. Ecol w swojej ofercie 
ma również oleje przekładniowe – STRUB 
Food Gear (150, 220, 320, 460), syn-
tetyczne oleje przekładniowe klasy Hi-
-Tech na bazie polyalfaolefin, stosowane 
przy produkcji środków spożywczych, 
napojów oraz pasz w przekładniach, ukła-
dach smarowania obiegowego, do smaro-
wania łańcuchów oraz w przenośnikach, 
a także STRUB Food Gear Synt PG (150, 
220, 320, 460), syntetyczne oleje prze-

kładniowe na bazie poliglikoli, stosowane 
przy produkcji środków spożywczych, 
napojów oraz pasz w przekładniach ślima-
kowych, walcowych, stożkowych i plane-
tarnych, pracujących pod wysokimi obcią-
żeniami mechanicznymi i temperaturo-
wymi. 

– Biorąc pod uwagę klasyfikację 
przemysłowych środków smarowych 
według PN-EN ISO 6743, firma FUCHS 
ma w swojej ofercie 100% wymienio-
nych w normie środków – mówi Tade-
usz Hładki, dyrektor ds. przemysłowych 
środków smarnych w firmie FUCHS OIL 
CORPORATION (PL). Oprócz podsta-
wowych przemysłowych środków smar-
nych, jak oleje maszynowe (RENOLIN 
MA), oleje smarowe/obiegowe (RENO-
LIN DTA), oleje hydrauliczne (RENO-
LIN B), oleje przekładniowe (RENOLIN 
CLP) czy smary plastyczne (RENOLIT), 
FUCHS oferuje bardzo specjalistyczne 
produkty dla sektora lotniczego (w szcze-
gólności oleje i wodorozcieńczalne środki 
do obróbki skrawaniem), sektora medycz-
nego oraz dla branży spożywczej (CAS-
SIDA). Obszerną grupę stanowią rów-
nież środki do obróbki plastycznej metali 
(RENOFORM), obróbki cieplnej (THER-
MISOL), ochrony antykorozyjnej (ANTI-
CORIT), a także biodegradowalne środki 
smarne (PLANTO).

W ofercie firmy HENNLICH znajdują 
się smary przemysłowe i oleje dla prze-
mysłu o uniwersalnym oraz specjalistycz-
nym zastosowaniu, które zwiększają czas 
sprawności urządzeń i zdolności pro-
dukcyjne. Jak zapewnia producent, ofe-
rowane środki smarne zmniejszają ilość 
przedwczesnych awarii łożysk i przesto-
jów maszyn. Są to m.in. smary i oleje do 
łożysk, oleje do łańcuchów, oleje prze-
kładniowe i oleje do układów hydrau-
licznych, a także środki smarne do zasto-
sowań przemysłowych i motoryzacyj-
nych, smary przemysłowe do wysokich 
obciążeń, smary przemysłowe na skrajnie 
wysokie naciski (EP), smary do niskich 
temperatur, smary do wysokich prędko-
ści, środki smarne dla przemysłu spożyw-
czego, smary do wysokich temperatur 
oraz smary ulegające biodegradacji. 

Z kolei firma Klüber Lubrication ofe-
ruje bogaty asortyment specjalnych środ-
ków smarowych, obejmujący wysoko 
wydajne oleje i smary, a także specjalne 
pasty, woski, powłoki i lakiery pośli-
zgowe, środki antyadhezyjne i dozowniki 
środków smarowych. Wśród olejów prze-
kładniowych firma ta ma produkty speł-
niające zaawansowane wymagania pod 
względem trwałości, tolerancji z farbami 
i uszczelnieniami oraz ochrony przeciw-
korozyjnej. Oferuje także m.in. oleje sprę-
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tyczne w większości są produkowane na 
bazie PAO i poliglikoli.

Grupa  w normie PN-EN ISO 6743 
obejmuje obróbkę metali. To 17 rodzajów 
środków smarnych, zawierających bazę 
mineralną, roślinną lub syntetyczną oraz 
dodatki, których skład jest zależny od 
zastosowania. Oleje te nie zawierają wody 
i nie tworzą z nią trwałych emulsji.

Grupa  dotyczy czasowej ochrony przed 
korozją i wyróżnia 18 rodzajów środ-
ków smarnych. Pojęcie ochrony czaso-
wej zakłada, że środki te można usu-
nąć z posmarowanych nimi powierzchni. 
ako środki ochrony czasowej metali 

przed korozją stosowane są np. mineralne 
z pakietem dodatków (tzw. oleje konser-
wacyjne) oraz oleje konserwacyjne z roz-
puszczalnikiem.

Smary plastyczne zaklasyfikowano do 
grupy . Tego rodzaju środki używane są 
wtedy, gdy zastosowanie olejów jest nie-

uzasadnione względami technicznymi lub
ekonomicznymi. Do większości smarów
– szczególnie pracujących w wysilonych 
warunkach – wprowadza się dodatki 
uszlachetniające: inhibitory utlenienia, 
inhibitory korozji, dodatki smarnościowe, 
modyfikatory struktury, dodatki adhezyjne.

Grupa  – inne zastosowania – obej-
muje środki smarowe niesklasyfikowane 
w innych grupach normy PN-EN ISO 
6743. Smary te podzielono na 21 pod-
grup dotyczących różnych zastosowań. 
Są to m.in. środki zapobiegające pyle-
niu pyłu z węgla, koksu lub cementu oraz 
nawozów sztucznych, składniki środ-
ków do opryskiwania roślin (nośnik ole-
jowy), oleje do honowania i polerowania 
metali, składniki środków do impregna-
cji drewna (nośnik olejowy), oleje kalibra-
cyjne i testowe. 

W grup e P mieszczą się środki do smaro-
wania narzędzi pneumatycznych, a więc 
rafinowane oleje mineralne, syntetyczne 

(estrowe lub poliglikolowe) oraz roślinne. 
Środki te muszą być nietoksyczne, gdyż 
istnieje ryzyko wdychania przez operatora 
maszyny mgły olejowej. Smary te dzielą 
się na dziewięć rodzajów. 

Grupa  dotyczy ciekłych nośników cie-
pła. Stosowane tu oleje mineralne muszą 
być głęboko rafinowane w celu usunięcia 
działających korozyjnie aktywnych związ-
ków siarki i innych chemicznie niestabil-
nych składników. Olejowe nośniki ciepła, 
podzielone w ramach grupy na pięć pod-
grup, charakteryzuje przede wszystkim: 
stabilność termiczna, termooksydacyjna 
oraz odporność na tworzenie osadów. 

Środki do smarowania prowadnic śli-
zgowych są sklasyfikowane w grup e G. 
Dzielą się na trzy rodzaje, w zależności od 
właściwości i materiału, z którego wyko-
nane są prowadnice. Do smarowania pro-
wadnic ślizgowych stosuje się rafinowane 
oleje mineralne, a w szczególnych przy-
padkach syntetyczne (estrowe lub poligli-
kolowe) oraz roślinne w klasie jakościo-
wej ISO-L-G, o lepkości od G 68 do 

G 220, a G 320 w przypadku bardzo 
obciążonych prowadnic.

Grupa  dotyczy obróbki cieplnej i zwią-
zanych z nią płynów hartowniczych, 
podzielonych na 26 rodzajów. Oleje har-
townicze to czyste (bez dodatków) para-
finowe oleje mineralne, z zawartością 
siarki w granicach 0,10–1,0 , a także 
oleje roślinne. Niekiedy do składu olejów 
hartowniczych wprowadzane są dodatki 
uszlachetniające: przyspieszacze harto-
wania (środki zwilżające), przeciwutlenia-
jące (inhibitory utlenienia), wiskozatory 
(modyfikatory lepkości).

Grupa E klasyfikuje oleje do silników 
wewnętrznego spalania. Środki te stosuje 
się do smarowania silników dwusuwo-
wych z zapłonem iskrowym (np. w moto-
cyklach, motorowerach, skuterach śnież-
nych) oraz czterosuwowych z zapłonem 
iskrowym (np. małych silników benzy-
nowych, w motocyklach, skuterach), 
a dzielą się one na pięć podgrup.

Grupa  dotyczy antyadhezyjnej ochrony 
form. ak dotąd klasyfikacja tej grupy 
środków nie została przez ISO opraco-
wana. Polska norma PN-B-1930 :1996 
klasyfikuje środki formierskie jako: ole-
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Przemysław Niedzielski, kierownik produktu w firmie O LEN OIL 

Dob r środka smarnego do zastosowa  przemysłowyc  

obierając środek smarny do zastosowa  przemysłowych, należy 
kierowa  się przede wszystkim zaleceniami producenta maszyny 
lub urządzenia, które znajdują się w instrukcji OE . obór cie-
czy roboczej w danym urządzeniu dokonywany jest zazwyczaj 
już na etapie projektu takiej jednostki. Odpowiedni środek sma-
rowy wybierany jest w zależności od specyfiki danego urządzenia 
warunków pracy, minimalnych i maksymalnych temperatur, ciśnie-

nia, planowanych wymian oleju . 
Aby wybór właściwego środka smarowego był łatwiejszy, 

powstało wiele klasyfikacji jakościowych dla olejów przemysłowych opracowanych 
przez organizacje normalizacyjne, takie jak ISO, IN czy AST . Najpopularniejsza jest 
klasyfikacja według międzynarodowej normy PN-EN ISO 6743. 

Oprócz norm klasyfikacyjnych opracowano wiele norm jakościowych, określających 
właściwości fizykochemiczne, jakie musi spełni  dany środek smarowy. odatkowo 
producenci maszyn i urządze  przygotowali własne klasyfikacje jakościowe. Po speł-
nieniu wszystkich wymaga , które często znacznie przewyższają podstawowe parame-
try zawarte w normach IN czy ISO, producenci wydają stosowne aprobaty potwier-
dzające wysoką jakoś  produktów do stosowania w podzespołach ich konstrukcji, np. 
w pompach hydraulicznych. 

Spełnienie wymaga  technicznych nie jest jedynym czynnikiem decydującym 
o wyborze produktu z zakresu smarowania. Użytkownik maszyny bierze również pod 
uwagę cenę, rozpoznawalnoś  marki, to, czy produkt sprawdził się wcześniej w eksplo-
atacji, a także jego ewentualne nowe właściwości.
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Dobierając środek smarny 
do zastosowań przemy-
słowych, należy kiero-
wać się przede wszystkim 
zaleceniami producenta 
maszyny lub urządze-
nia, które znajdują się w 
instrukcji OEM.



żarkowe Summit i Tyreno, które spełniają 
wymóg wzajemnej tolerancji z powie-
trzem, gazami technologicznymi i czyn-
nikami chłodniczymi; można je również 
stosować do odpompowywania gazów, 
np. w pompach próżniowych. 

Z kolei w ofercie firmy Lotos Oil znaj-
duje się wiele smarów przemysłowych 
do różnorodnych zastosowań, m.in. olej 
do prowadnic RC, przeznaczony do sma-
rowania prowadnic ślizgowych i piono-
wych przy różnych obciążeniach mecha-
nicznych, w szerokim zakresie tempera-
tur pracy, olej hydrauliczny EMULKOP 
HFC, przeznaczony do układów, które 
pracują w warunkach zagrożenia pożaro-
wego, np. do maszyn odlewniczych, pras 
hydraulicznych, pomp hydraulicznych 
pracujących pod wysokim obciążeniem; 
szczególnie rekomendowany do urządzeń 
w kopalniach węgla pracujących pod zie-
mią. KOMOTOL EXTRA to olej silni-
kowy przeznaczony do sporządzania mie-
szanki paliwowej do silników dwusuwo-
wych z zapłonem iskrowym pracujących 
na paliwie gazowym (np. gazie ziem-
nym), zalecany do smarowania silników 
i sprężarek gazowych stacjonarnych zasi-

lanych sprężonym gazem ziemnym. SIG-
MUS L-DAB 32-150 jest przeznaczony 
do smarowania tłokowych i rotacyjnych 
(łopatkowych) sprężarek powietrza, pra-
cujących w średnich warunkach eksplo-
atacyjnych, przy zróżnicowanych tempe-
raturach pracy, zaś olej cylindrowy CL 
stosowany jest do cylindrów, części roz-
rządowych i dławic maszyn parowych, 
do układów obiegowych wymagających, 
nieemulgujących maszynowych prze-
kładni mechanicznych oraz innych wysi-
lonych układów, wymagających oleju 
o wysokiej przyczepności i odporności na 
wodę.

Firma ORLEN OIL w ostatnim cza-
sie wprowadziła do oferty nowe oleje dla 
przemysłu, m.in. HYDROL POWER L-HV 
– olej hydrauliczny o podwyższonym 
wskaźniku lepkości i wysokiej odporno-
ści na ścinanie. Produkt ma specjalnie 
dobraną formulację zapobiegającą tworze-
niu kwasów i osadów w procesie utlenia-
nia, podczas trudnych warunków pracy. 
Z kolei HYDROL BIO HETG EL 46 to 
wysoce biodegradowalny olej hydrau-
liczny, produkowany na bazie specjal-
nie wyselekcjonowanego oleju roślinnego 
oraz przyjaznych dla środowiska dodat-
ków uszlachetniających, które zapewniają 
niską toksyczność, minimalizując wpływ 
na środowisko w przypadku rozlania lub 
wycieku. Linia syntetycznych olejów do 
przekładni przemysłowych TRANSGEAR 
PE jest produkowana na bazie polialfaole-
fin (PAO) i estrów oraz specjalnie wyse-
lekcjonowanych dodatków uszlachetnia-
jących. Oleje Transgear PE są przezna-
czone do smarowania wszelkiego rodzaju 
wysokoobciążonych przekładni zębatych 

maszyn i urządzeń przemysłowych nara-
żonych na wystąpienie zjawiska micropit-
tingu, pracujących w temperaturach do 
180°C. Oleje turbinowe TURBINEX TG 
PREMIUM o wysokiej stabilności termo-
oksydacyjnej są produkowane w opar-
ciu o oleje bazowe z hydrokrakingu grupy 
III. Zawierają dodatki uszlachetniające, 
takie jak antyutleniacze, inhibitory koro-
zji, pasywatory metali kolorowych oraz 
dodatki extreme pressure. DELGAS PRE-
MIUM L 40 to niskopopiołowy olej do 
stacjonarnych silników gazowych, produ-
kowany na bazie specjalnie rafinowanych 
olejów bazowych oraz starannie dobra-
nego pakietu dodatków uszlachetniają-
cych. Zawarte w oleju dodatki dyspergu-
jąco-myjące regulują powstawanie szla-
mów i osadów, dzięki czemu utrzymują 
silnik w czystości.

Podsumowanie
Omawiana klasyfikacja wg normy PN-EN 
ISO 6743 to obszerny poradnik pomaga-
jący właściwie dobrać środek smarny do 
konkretnego zastosowania, jednak nie jest 
jedynym źródłem informacji, jakie należy 
brać pod uwagę. Z pewnością warto zwró-
cić się do ekspertów z firm oferujących 
środki smarne, którzy pomogą podjąć jak 
najlepszą decyzję, biorąc przy tym pod 
uwagę indywidualne potrzeby zakładu 
oraz panujące w nim warunki.
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żową. Interesuje się nowymi technologiami 
i praktyczną realizacją koncepcji Przemy-
słu 4.0.  
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