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Problemy ze smarowaniem występują w przypadku 
niekorzystnych warunków w miejscach kontaktu po-
wierzchni trących elementów. Wszystkie ruchome 

elementy maszyn wymagają smarowania. Gdy środkiem 
smarnym są oleje, w trakcie pracy ulegają one utlenieniu. 
Oleje na bazie mineralnej są niepolarne, ale ich produkty 
utleniania – tak. Produkty utleniania występujące w cyrku-
lującym oleju łatwo podlegają adsorpcji na powierzchniach 
metalowych. Podczas oglądania uszkodzonych elementów 
często na ich powierzchniach można zauważyć brązowy, 

czasami lepki osad (nagar). Są to 
produkty utleniania oleju. Nawet 
gdy olej zostanie wymieniony, 
produkty utleniania, które two-
rzą nagary na wewnętrznych 
powierzchniach maszyn i prze-
wodów, nie zawsze mogą być 
usunięte.

Producenci olejów do usunięcia osadów po starym oleju 
zalecają wypłukiwanie ich przy użyciu olejów do płukania 
zawierających dużo detergentów i środka dyspergującego. 
Olej do płukania po procesie mycia musi być całkowicie 
usunięty z układu przez wymywanie go świeżym olejem, 
aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu. Takie po-
stępowanie jest czasochłonne, a dodatkowo powstaje dużo 
oleju odpadowego. Dlatego rozwiązanie to jest obecnie 
nieakceptowane z punktu widzenia wskaźników produk-
cji i ochrony środowiska. Zużyte oleje zawierają produkty 
utleniania, które są polarne, a ciecz polarna rozpuszczona 
w oleju może zmyć osady z powierzchni metalowych, gdy 
stężenie frakcji nierozpuszczalnej w oleju jest niskie.

We wrześniu 1997 r. w pewnej fabryce podczas oglądania 
wewnętrznych powierzchni przewodów prasy hydraulicznej, 
w której występowały problemy z zaworami hydrauliczny-
mi, zauważono osad na zaworach. Zastąpiono wtedy część 
przewodów wężami gumowymi, aby zapobiec problemom 
wibracji. Zainstalowano także elektrostatyczny oczyszczacz 
oleju w systemie offline (kidney loop) do układu hydraulicz-
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nego prasy. Problemy z zaworem hydraulicznym zniknęły 
po kilku miesiącach. Gdy we wrześniu 2002 r. opisywana 
fabryka została zamknięta, okazało się, że po 5 latach prze-
wody nadal były czyste.

W artykule przedstawiono wyniki wdrożenia technologii 
elektrostatycznego oczyszczacza oleju oraz opis mechani-
zmu usuwania osadów z wewnętrznych powierzchni układu 
hydraulicznego w trakcie eksploatacji układu.

Problemy smarowania
Niemal wszystkie problemy mechaniczne maszyn i zespo-
łów występują najczęściej na styku dwóch będących we 
wzajemnym ruchu powierzchni, gdy zaistnieją tam skraj-
nie niekorzystne warunki. Przyczyny tkwią w procesach 
trybologicznych, takich jak niedostateczne smarowanie, 
zwiększone tarcie czy zużycie. Gdy dobrze obejrzymy 
uszkodzone elementy maszyn lub zespołów, zobaczymy 
osady na ich wewnętrznych powierzchniach. Wybrane 
przykłady takich osadów są pokazane na zdjęciach 1 i 2. 
Autorzy artykułu przebadali zanieczyszczenia znajdujące się 
w olejach, stosując ekstrakcję rozpuszczalnikami, i stwier-
dzili, że większość zanieczyszczeń w typowych olejach 
hydraulicznych to produkty utleniania oleju [1]. Produkty 
te są polarne i łatwo podlegają adsorpcji na powierzchniach 
metali, które charakteryzuje moment dipolowy.

Prawie we wszyst-
kich układach hy-
draulicznych i sma-
rowania stosowane 
są filtry mechaniczne 
na głównych przewo-
dach układu olejowe-
go lub na ich bocznej 
pętli. Stwierdzono, 
że filtry mechaniczne 
zainstalowane w ukła-
dach olejenia generują 
elektryczność statycz-

Fot.1. Produkty utleniania oleju powleka-
jące wnętrze uszkodzonej pompy
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ną oraz że wyładowania elektrostatyczne są jednym 
z głównych powodów utleniania olejów [2, 3]. Od-
krycia te sugerują, że osadów na wewnętrznych 
powierzchniach elementów maszyn tak długo nie 
da się uniknąć, jak długo wykorzystujemy maszyny 
współczesnych konstrukcji.

We wrześniu 1997 r. jeden z autorów artykułu 
zastąpił kilka fragmentów wysokociśnieniowych 
przewodów w 150-tonowych prasach hydraulicz-
nych gumowymi wężami wysokociśnieniowymi 
celem uniknięcia przenoszenia wibracji prasy przez 
zespoły hydrauliczne. Prasa hydrauliczna miała filtr 
mechaniczny na głównym przewodzie układu ole-
jowego od roku 1990. Po obejrzeniu wnętrza usu-
niętych fragmentów przewodów zauważył on na 

Gdy po zamknięciu zakładu wyjęto jeden z po-
zostałych fragmentów przewodów hydraulicznych 
po stronie niskociśnieniowej prasy hydraulicznej, 
zauważono, że na wewnętrznych powierzchniach 
przewodu nie było żadnych osadów, co ilustruje 
zdjęcie 4. Na tej podstawie można przypuszczać, 
że olej, który został oczyszczony przy użyciu ELC, 
zmył osady z pozostałych fragmentów przewodów. 
W artykule omówiony został mechanizm usuwania 
osadów z wewnętrznych powierzchni przewodów.

Badania zanieczyszczeń
Wewnętrzną powierzchnię zanieczyszczonych 
przewodów oraz przewodów czystych przetarto 
acetonem. W rezultacie osady na wewnętrznych 
powierzchniach zanieczyszczonego przewodu zo-
stały usunięte, a powierzchnie oczyszczonego prze-
wodu pozostały czyste i niezmienione, co ilustruje 
zdjęcie 5. Z tego wynika, że brązowe osady na za-
nieczyszczonym przewodzie są w pewnym stopniu 
rozpuszczalne w acetonie oraz że nie ma żadnych 
osadów w przewodzie czystym. Wewnętrzna po-
wierzchnia zanieczyszczonego przewodu została 

Fot.2. Produkty utleniania oleju powlekające zawór 
regulacji ciśnienia

nich osad, co ilustruje zdjęcie 3. Jeden fragment 
przewodu zachował w swoim biurze, dobrze go 
zabezpieczając. Wyczyścił zbiornik oleju, wymienił 
olej, bez operacji płukania, a w układzie hydraulicz-
nym prasy zainstalował elektrostatyczny oczysz-
czacz cieczy (Electrostatic Liquid Cleaner – ELC), 
jako że prasa hydrauliczna często miała problemy 
z zaworem hydraulicznym. Problemy te zniknęły 
w momencie zainstalowania ELC, a prasa hydrau-
liczna pracowała bezawaryjnie, bez wymiany oleju, 
aż do zamknięcia zakładu w kwietniu 2002 r.

opłukana strumieniem acetonu, a roztwór acetono-
wy został zebrany na szkiełku zegarkowym.

Po odparowaniu acetonu na szkiełku pozostały 
dwie frakcje, co widać na zdjęciu 6. Frakcja roz-
puszczalna w acetonie stanowi zewnętrzny pierścień 
na szkiełku, a osad nierozpuszczalny zgromadził 
się w centralnej części szkiełka. Obecność silne-
go pasma absorpcji przy 1720 cm-1 sugeruje, że 
głównym składnikiem frakcji rozpuszczalnych 
w acetonie są produkty utleniania oleju. Widmo 
IR osadu frakcji nierozpuszczalnych w acetonie 

Fot. 3. Osady wewnątrz przewodu Fot. 4. Czyste wnętrze przewodu wskutek zastosowania 
ELC
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wykazuje, że jest to mieszanina produktów utleniania ole-
ju, produktów rozkładu dodatków i innych zanieczyszczeń 
występujących w osadzie. 

Podczas utleniania oleju uzyskujemy trzy frakcje, więk-
szość stanowi baza olejowa, która nie uległa zmianie pod 
wpływem temperatury, dwie pozostałe to produkty utlenia-
nia oleju rozpuszczalne w oleju (o względnie niewielkim 
ciężarze cząsteczkowym) i spolimeryzowane produkty utle-
nienia oleju nierozpuszczalne w oleju (ciężar cząsteczkowy 
jest duży, nawet do około 100 000) [5]. 

Spolimeryzowanym produktem utleniania oleju, pobra-
nym ze zbiornika oleju z układu hydraulicznego powlekli-
śmy wewnętrzne ścianki szklanej butelki, po czym napełni-
liśmy ją świeżym olejem hydraulicznym, tak jak pokazano 
na zdjęciu 7. Następnie butelkę wstawiliśmy na 24 h do 
komory o temperaturze 80°C, w kolejnym etapie butelkę 
poddaliśmy myciu w łaźni ultradźwiękowej przez 2 godziny, 
ale osady nie uległy rozpuszczeniu w oleju świeżym.

Świeży olej hydrauliczny z dodatkiem 1% acetonu (da-
lej jest to nazywane „mieszaniną”) został następnie wlany 
do tej butelki. Butelka z mieszaniną została wstawiona do 
płuczki ultradźwiękowej na 1 godzinę. Stwierdzono, że 
osady uległy rozpuszczeniu w mieszaninie, co pokazano 
na zdjęciu 8. Mieszanina była mętna przez kilka dni, ale się 
sklarowała, po 1 tygodniu stania wydzieliła się niewielka 
ilość osadu, co przedstawiono na zdjęciu 9. To sugeruje, że 
niepolarna baza olejowa nie rozpuszcza produktów utlenia-
nia oleju, natomiast olej z 1% acetonu, który jest polarny, 

osad rozpuszcza. Przy zwiększaniu ilości osadu w miesza-
ninie w pewnym momencie znaleźliśmy trochę osadu na 
dnie szklanej butelki. Zebraliśmy osad i przepłukaliśmy go 
eterem naftowym celem usunięcia resztek oleju. Wysuszo-
ny osad rozpuściliśmy w acetonie. Większość osadów to 
produkty utleniania oleju, które mają ostry pik absorpcji w 
widmie IR przy długości fali 1720–1730 cm-1. Okazało się, 
że osad to nadmiar produktów utleniania oleju, które nie są 
już w stanie rozpuścić się w obecnej ilości acetonu.

Wyniki analiz
Analiza osadów występujących na wewnętrznej powierzch-
ni fragmentu przewodu wykazała, że podstawowym ich 
składnikiem są produkty utlenienia oleju i ich mieszanina 
z produktami dekompozycji dodatków olejowych i innych 
zanieczyszczeń. Zjawisko odkładania się osadów na we-
wnętrznych powierzchniach maszyn jest nie do uniknięcia, 
gdy oleje pracują przez długi czas, ponieważ olej utlenia 
się w trakcie eksploatacji; spolimeryzowane produkty utle-
niania, które mają polarną naturę, podlegają adsorpcji do 
metalowych powierzchni, po czym wyłapują i wiążą inne 
cząstki zanieczyszczeń, jako że są one kleiste i mają dużą 
lepkość. W przeszłości istniały tylko dwie metody ich usu-
nięcia: jedna to wymiana oleju podczas operacji płukania 
przy użyciu oleju do mycia z dużą zawartością detergentu, 
a druga to przecieranie powierzchni rozpuszczalnikiem.

W drugim przypadku nie ma jednak możliwości umy-
cia niedostępnych wewnętrznych powierzchni przewodów 
i elementów, o ile nie są one poddawane przeglądowi lub 
demontażowi. Kierownictwo, które przywiązuje dużą wagę 
do stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych (Return on Assets 
– ROA) i ochrony środowiska, nie pochwala praktyk, którym 
towarzyszą przestoje produkcyjne maszyn oraz powstawanie 
odpadów przemysłowych. Ostatnio niektórzy producenci 

Fot. 5. Porównanie wyglądu powierzchni wnętrza przewodu brudnego i czystego
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olejów próbują zapobiec odkładaniu się osadów na we-
wnętrznych powierzchniach maszyn, stosując względnie 
wysokie stężenie dodatków dyspergująco-myjących w ole-
jach, dla przykładu są to oleje niemieckiej klasy HLP-D. 
Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę, 
że dodatki dyspergująco-myjące zawierają metale, które 
wykazują silne działanie utleniające na olej [4], a produkty 
utleniania zawieszone w oleju przyspieszają jego utlenianie, 
jak pokazano w tabeli 1.

Tabela 1. Porównanie utleniania oleju zawierającego produkty utleniania 
(PU) i niezawierającego ich

Warunki badania TAN bez PU TAN z PU

Olej świeży 0,09 mg KOH/g 0,09 mg KOH/g

Olej po wygrzewaniu 
w komorze w temperaturze 
80°C przez 10 miesięcy

0,13 mg KOH/g 0,47 mg KOH/g

PU – produkty utleniania
TAN – całkowita liczba kwasowa

Należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy utleniony olej 
ma niewielką ilość rozpuszczalnych w oleju produktów 
utleniania, a oprócz tego frakcję spolimeryzowaną, nie-
rozpuszczalną w oleju. Produkty utleniania rozpuszczalne 
w oleju pochodzą z bazy olejowej. Mogą one współistnieć 
z cząsteczkami niepolarnej bazy olejowej przez wyrówna-
nie ładunków dipolowych, tworząc dimery rozpuszczalne 
w oleju [6,7]. Spolimeryzowane produkty utleniania oleju 
nierozpuszczalne w oleju są pochodnymi rozpuszczalnych 
produktów utleniania. Tak więc rozpuszczalne produkty 
utleniania są tylko produktami pośrednimi między olejem 
bazowym a produktami utleniania oleju nierozpuszczal-
nymi w oleju.

Najpierw musimy wyjaśnić mechanizm powstawania osa-
dów na wewnętrznych powierzchniach elementów maszyn 
i przewodów. Cząsteczki olejów bazowych są niepolarne, ale 

cząsteczki produktów utleniania oleju mają zarówno grupy 
polarne, jak i niepolarne. Materiały polarne (hydrofilowe) 
i materiały niepolarne (hydrofobowe) nie lubią się wzajem-
nie. Energia wzajemnego oddziaływania grup metylowych 
(hydrofobowych końcówek węglowodorów) wynosi około 
0,1 kcal/mol, a grup polarnych (hydrofilowych) – około 15 
kcal/mol [6, 7]. Dlatego produkty utleniania oleju mające 

Fot. 7. Produkty utleniania oleju 
nierozpuszczalne w bazie olejowej

Fot. 8. Mętna mieszanina rozpuszczo-
nych produktów utleniania oleju przy 
zastosowaniu płuczki ultradźwiękowej

Fot. 9. Ta sama co na zdjęciu 8 mieszanina 
rozpuszczonych produktów utleniania oleju 
po 1 tygodniu stania



grupy polarne będą miały przesunięte ładunki dipolowe tak, aby 
mogły one współistnieć z niepolarną bazą olejową, gdy te produkty 
utleniania są rozpuszczalne w oleju.

Gdy zawartość produktów utleniania nierozpuszczalnych 
w oleju jest niewielka, mogą one występować jako zawiesina 
w oleju wraz z produktami rozpuszczalnymi, ale gdy ich ilość 
wzrośnie, zaczyna się proces wypadania z oleju. Wtedy nadmiar 
tych produktów, które nie mogą się już rozpuścić w mieszaninie 
oleju, i rozpuszczalnych produktów utleniania ulegnie adsorp-
cji do metalu i utworzy osady w miejscach, gdzie stały moment 
dipolowy jest wysoki [6, 7]. Polarne cząsteczki tworzą warstwy 
na powierzchni metalu w sposób przedstawiony na rysunku 11. 
To jest przyczyna powstawania osadów z zanieczyszczeń na we-
wnętrznych powierzchniach elementów maszyn i przewodów, jak 
przedstawiono na zdjęciach 1, 2, 3.

Zgodnie z tym, co uzyskano doświadczalnie i pokazano na zdję-
ciach 7 i 8, czysty i świeży olej bazowy nie zmywa osadów, ale 
olej zawierający wystarczającą ilość acetonu zmywał i rozpuszczał 
osady w oleju ze szklanych ścianek. Jednak w pewnym momen-
cie produkty utleniania stają się nierozpuszczalne i wytrącają się 
z mieszaniny, jeśli jest ich nadmiar, ponieważ adsorpcja i desorpcja 
są zasadniczo zjawiskami odwracalnymi. Jednakże desorpcja nie 
wystąpi, gdyż właściwości osadów (hydrofilowe) i roztworu (hy-
drofobowe) są odmienne, podobnie jak spolimeryzowane produkty 
utleniania oleju i niepolarna baza olejowa. Mechanizm desorpcji 
osadów z nierozpuszczalnej w oleju frakcji utleniania oleju działa 
do osiągnięcia maksymalnej rozpuszczalności w roztworze w spo-
sób odwrotny od pokazanego na rysunku 11, gdy roztwór jest 
polarny lub związki rozpuszczalne w oleju są polarne. 

ELC nie może usunąć rozpuszczonych frakcji, ale może usunąć 
każdego typu osad, cząstki stałe wszystkich rozmiarów z nie-
rozpuszczalnych frakcji, z nieprzewodzącej cieczy [8]. Podczas 
oczyszczania dowolnego przepracowanego oleju rozkład cząstecz-
kowy oczyszczonego oleju to przede wszystkim baza olejowa 
i rozpuszczalne w oleju produkty utleniania, a także w niewielkim 
stężeniu nierozpuszczalne w oleju produkty utleniania, których 
rozkład ciężaru cząsteczkowego mieści się w zakresie od 500 

Fot. 10. Porównanie wyglądu siatkowych filtrów podciśnieniowych z filtrem 
mechanicznym 3 µm oraz filtrów z ELC
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9900 h – z filtrem mechanicznym 3 µm 4000 h z ELC po wcześniejszym stosowaniu 
filtrów mechanicznych przez 13 000 h
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Dla Twojej fi rmy przefi ltrujemy wszystko

W związku z dynamicznym
rozwojem naszej fi rmy oferujemy

szeroki asortyment wyrobów
znajdujących zastosowanie m.in.

w przemyśle motoryzacyjnym,
chemicznym, gazowniczym,

górniczym itp.

Wykonujemy na indywidualne
zamówienia odbiorców fi ltry

i wkłady: hydrauliczne,
powietrza, oleju, paliwa,

do gazu i inne.

Na życzenie naszych klientów
przeprowadzamy regenarację

zużytych wkładów fi ltracyjnych.

do 100 000. Naturalną tendencją układu jest dążenie do 
uzyskania stanu równowagi. Gdy stężenie zanieczyszczeń 
w cieczy staje się niskie, zanieczyszczenia przejdą z miejsca 
o wysokim stężeniu do miejsca o niskim stężeniu. Dlatego 
oleje zużyte, które oczyszczono metodą ELC, a które za-
wierają rozpuszczalne w oleju produkty utleniania, mogą 
zmywać osady z wewnętrznych powierzchni maszyn i prze-
wodów, wykorzystując działanie sił natury, które pracują 
w kierunku utrzymania równowagi, podczas gdy celem ELC 
jest usuwanie zanieczyszczeń z oleju. Stąd wewnętrzne 
powierzchnie przewodów przy zastosowaniu ELC zostały 
oczyszczone w stopniu pokazanym na zdjęciu 4. To jest nie 
tylko ten jeden przypadek.

Inny przykład, przedstawiony przez producenta sa-
mochodów, pokazany jest na zdjęciu 10. Obydwa filtry 
podciśnieniowe były zastosowane w identycznych 3000- 
-tonowych wtryskarkach pracujących obok siebie w fa-
bryce. Produkowały one identyczne kształtki plastikowe. 
Podciśnieniowy filtr siatkowy w maszynie (na rysunku po 
prawej) był stosowany razem z mechanicznym filtrem 3 µm 
na pętli baypassu wtryskarki przez 9900 h. Powierzchnia 
tego filtra jest powleczona brązowymi produktami utlenienia. 
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Wnioski
1.  Gdy układy hydrauliczne są stosowane przez wiele lat, po-

wstają osady na wewnętrznych powierzchniach elementów 
maszyn i przewodów.

2.  Przewody pras hydraulicznych badano przed i po zainstalo-
waniu elektrostatycznego oczyszczacza oleju.

3.  Przewód przed zainstalowaniem elektrostatycznego oczysz-
czacza oleju miał osady z produktów utleniania oleju na we-
wnętrznych powierzchniach.

4.  Przewód po zainstalowaniu elektrostatycznego oczyszczacza 
oleju przez 5 lat nie miał żadnych osadów na wewnętrznych 
powierzchniach.

Filtr siatkowy podciśnieniowy (na rysunku po lewej) był 
stosowany z filtrami mechanicznymi innej wtryskarki przez 
13 000 h, a następnie został zainstalowany elektrostatycz-
ny oczyszczacz oleju (ELC) na okres 4000 h. Nie widać 
żadnych osadów na jego powierzchni. 

Rys. 11. Schematyczny rysunek przedstawiający powstawanie kilku 
warstw cząsteczek polarnych na powierzchni metalu (wg „Molecular 
Physics of Boundary Friction” – Akhmatova)


