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Zanieczyszczenie cieczy smarnych 
w mechanizmie hydrostatycznym
G!ówn" przyczyn" awarii pomp hydraulicznych, ele-
mentów sterowniczych i regulacyjnych s" zanieczysz-
czenia oleju i osady nagromadzone w uk!adzie. Przez 
d!u#szy czas badano zale#no$ci pomi%dzy „zachowa-
niem“ mechanizmów hydrostatycznych i zanieczysz-
czeniem oleju. Badany by! wp!yw zanieczyszcze& na 
#ywotno$' oleju, temperatury robocze i awaryjno$' 
agregatów. Dane zbierano, korzystaj"c z ró#nych typów 
urz"dze& hydraulicznych w warunkach eksploatacji. 
Celem bada& nie by!o tylko zgromadzenie danych tech-
nicznych, ale równie# obliczenie oszcz%dno$ci w przy-
padku stosowania systemowej piel%gnacji uk!adów ole-
jowych. Piel%gnacja opiera!a si% na metodzie elektrosta-
tycznego czyszczenia oleju (ELC).

Celem ww. oczyszczania by!o usuni%cie wszelkich 
zabrudze&, a zatem równie# produktów starzenia ole-
jów takich jak substancje polarne, które bardzo szybko 

odk!adaj" si% w uk!adzie olejowym. Osady mog" mie' 
grubo$' nawet kilkudziesi%ciu mikronów, s" kleiste 
i tylko w ograniczonym stopniu rozpuszczalne. Zanie-
czyszczony olej ma wyra(ny wp!yw na jego przegrze-
wanie i #ywotno$', zatykanie fi ltrów, zacieranie serwo-
zaworów, spowalnianie cykli, niew!a$ciw" sygnalizacj% 
awarii systemów sterowniczych, awaryjno$' pomp, zu-
#ycie cz%$ci zamiennych, wycieki z instalacji oraz zu-
#ycie energii elektrycznej i czynnika ch!odz"cego. Ce-
lem piel%gnacji by!o (oprócz osi"gni%cia stanu idealnej 
czysto$ci oleju), tak#e ustalenie zale#no$ci pomi%dzy 
prawid!ow" prac" maszyny i stanem oleju. 

Badanie wp!ywu zanieczyszcze" 
na #ywotno$% oleju
Celem piel%gnacji uk!adów olejowych jest nie tylko 
osi"gni%cie zalecanego wska(nika czysto$ci oleju zgod-
nie z NAS czy ISO, ale tak#e trwa!a stabilizacja zanie-
czyszcze& poni#ej poziomu zagra#aj"cego prawid!owej 
pracy maszyn. Bezpieczny poziom zanieczyszcze& oleju 
nie istnieje, nie okre$la go #adna norma, nie mo#na jej 
równie# wyznaczy' dla maszyn danego producenta czy 
te# maszyn tak samo d!ugo eksploatowanych. Ka#de 
urz"dzenie jest inne i inaczej reaguje na ogólne zanie-
czyszczenie oleju. Podstawowym celem piel%gnacji jest 
poza osi"gni%ciem maksymalnego poziomu czysto$ci 
oleju, tak#e znalezienie korelacji pomi%dzy prawid!ow" 
prac" maszyny i stanem oleju. 

Zmierzone warto$ci wskazuj" na tendencj% spadko-
w" ogólnego zanieczyszczenia oleju. Warto$' pocz"tko-
wa zanieczyszczenia 310 mg/kg zmniejszy!a si% o 83% 
– do poziomu 54 mg/kg. 

Wed!ug analizy ko&cowej, olej zgodnie z ogólnie 
obowi"zuj"cymi zaleceniami nawet po oko!o 14 tys. 
roboczogodzin nadaje si% do u#ytku i nie ma potrzeby 
jego wymiany. 

Badanie wp!ywu zanieczyszcze" 
na temperatur& robocz' oleju
Za optymaln" temperatur% robocz" olejów hydraulicz-
nych uznaje si% 45°C. Ka#de jej podwy#szenie o 10°C 

Milan Soukup

Korzy$ci z piel&gnacji 
p!ynnych $rodków smarnych
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powoduje dwukrotne przyspieszenie utleniania oleju 
(prawo Arrheniusa). Ogrzewanie oleju przy jego kom-
presji jest naturalnym zjawiskiem, powstawanie ciep!a 
zalicza si" przy tym do nieodwracalnych, a zatem nega-
tywnych przemian energii. Wi"kszo#$ pras hydraulicz-
nych jest wyposa%ona w ch!odzenie. Jednak ch!odzenie 
oleju zwi"ksza koszty robocze. Na testowanej maszynie 
temperatur" zmierzono na p!aszczu zbiornika hydrau-
licznego oraz na rozdzielaczu. Na pocz&tku czyszcze-
nia (20.10.03) temperatura na p!aszczu wynosi!a 52°C, 

za# na rozdzielaczu 67°C. Na ko'cu pierwszego cyklu 
czyszczenia (23.10.03) temperatura na zbiorniku spad!a 
o 7°C do 45°C. Temperatura rozdzielacza spad!a o 9°C 
do 58°C. Pomiary odbywa!y si" przy wtryskiwaniu tej 
samej wyt!oczki i podobnym ustawieniu prasy.

Badanie wp!ywu zanieczyszcze" 
na zu#ycie energii elektrycznej
Wi"kszo#$ bada' teoretycznych nie zajmuje si" wp!y-
wem czysto#ci oleju i uk!adu hydraulicznego na zu-

Typ pompy 
hydraulicznej

Pr!d elektryczny (A) Oszcz"dno#$
 (%)

Oszcz"dno#$ mocy elektrycznej 
w ci!gu 24 godzin 

 (kW)

Oszcz"dno#$ 
energii elektrycznej 

na maszyn" w ci!gu roku
 (z%)*Przed ELC Po ELC

T!oczkowa 43,18 42,60 1,34 6,77 754
T!oczkowa 21 19,45 7,3 13,25 1 123
T!oczkowa 87,5 80,5 9,2 60,24 5 106
T!oczkowa 36 32 11 33,6 2 848
T!oczkowa 77,5 67,5 15,5 86,4 7 324
T!oczkowa 42 40 5 16,8 1 424
T!oczkowa 44 36 18 68,8 5 832
T!oczkowa 31 25 19 51,6 4 374

Tabela 1. Wyniki pomiarów zu!ycia pr"du elektrycznego



10   !   Listopad 2008     UTRZYMANIE RUCHU

MECHANIKA

!ycie energii elektrycznej. Wykonane pomiary na 
ró!nych typach agregatów hydraulicznych w realnych 
warunkach roboczych pokazuj", jakich korzy#ci tech-
nicznych i ekonomicznych mo!na oczekiwa$. Badania 
przeprowadzono w ci"gu jednego roku wed%ug tej sa-
mej metodyki na ró!nych typach agregatów hydrosta-
tycznych oraz pomp hydraulicznych. Pomiar poboru 
pr"du elektrycznego wykonano najpierw za pomoc" 
transformatora pomiarowego PK 460, grafi czny zapis 
przeprowadzono za pomoc" rejestratora VAREX 10. 
Kolejne pomiary zrealizowano za pomoc" uniwersal-
nego multimetru FLUKE 189, dane przeniesiono do 
komputera, gdzie zosta%y zarchiwizowane. Warto#ci 
pr"du odczytano na jednym przewodzie silnika elek-

trycznego pompy. Pierwszy pomiar wykonano przed 
oczyszczaniem oleju, drugi – po jego elektrostatycz-
nym (ELC) oczyszczeniu. Zanieczyszczenie oleju oce-
niono metod" grawimetryczn", zgodnie z norm" &SN 
EN 12 662. Pomiary odbywa%y si' zawsze przy usta-
wieniu jednakowych parametrów maszyny. 

Badanie wp!ywu zanieczyszcze" 
na awaryjno#$ prasy
W ci"gu 8000 roboczogodzin porównywano awaryj-
no#$ maszyn. W pierwszym przypadku na trzech pra-
sach wtryskowych i w drugim – na liniach krocz"cych 
do formowania blachy. Na prasach wtryskowych ELC 
zastosowano w czterech cyklach czyszczenia, zawsze 
po trzech miesi"cach eksploatacji. Na liniach krocz"-
cych ELC zastosowano stacjonarnie, piel'gnacja oleju 
odbywa si' na bie!"co. Wyniki awaryjno#ci podsumo-
wano w tabelach 2,3 oraz wykresach obok.

Ocena ekonomiczna
Kalkulacj' zaoszcz'dzonych #rodków przeprowadzono 
na podstawie wewn'trznych przepisów fi rm u!ywaj"cych 
testowanych pras wtryskowych oraz linii krocz"cych. 

Podsumowanie
Wyniki bada( jednoznacznie potwierdzi%y wyra)nie 
negatywny wp%yw zanieczyszczonego oleju na kosz-
ty produkcji. Piel'gnacja oleju powoduje nie tylko 
wyd%u!enie jego !ywotno#ci, ma ona wp%yw równie! 
na inne elementy kosztowe. Najwi'ksze oszcz'dno#ci 
pojawi%y si' w zakresie zmniejszania d%ugo#ci czasów 
przestojów oraz zu!ycia energii elektrycznej. Przy sku-

Numer 
maszyny

Data usterki: Opis usterki: Przestój
w ci!gu 8000 mh:

Warto"# zanieczyszczenia:
(mg/kg)

Prasa nr 1 09.09.2004 Nieszczelno!" systemu, 
dolano 30 litrów oleju 310!54

 24.09.2004 Nadmierne uszczelnienie jednostki
wtryskowej, dolano 20 litrów oleju 4 godz.

Prasa nr 2 0 godz. 704!67
Prasa nr 3 0 godz. 147!22
#rednia: 1,33 387!47

Tabela 2. Awaryjno!" prasy wtryskowej z ELC

Numer 
maszyny Data usterki: Opis usterki: Przestój

w ci!gu 8000 mh:
Warto"# zanieczyszczenia:

(mg/kg)

Prasa nr 9 5.04.2004 Nadmierne uszczelnienie zaworu,
dolano 10 litrów oleju 2 234

Prasa nr 17 4.06.2004 Uszkodzenie jednostki wtryskowej,
dolano 10 litrów oleju 3 403

13.10.2004 Uszkodzenie jednostki zamykaj$cej,
Dolano 20 litrów oleju 5

Prasa nr 18 16.06.2004 Wymiana zaworu 1,5 216
#rednia: 3,83 284,33

Tabela 3. Awaryjno!" pras wtryskowych bez ELC
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tecznej piel!gnacji oleju stosowanej w odniesieniu do 
wi!kszej liczby maszyn mo"na liczy# na oszcz!dno$ci 
rz!du milionów koron czeskich*. 

In!. Milan Soukup na prze"omie lat 80. 90. pe"ni" 
funkcj# kierownika produkcji w zak"adach produkuj$-
cych formy i prasy, nast#pnie przez 7 lat by" kierow-
nikiem dzia"u sprzeda!y w czeskim przedstawicielstwie 
szwajcarskiej fi rmy BLASER SWISSLUBE. Od 2001 r. 
jest przedstawicielem handlowym w czeskim przedsta-
wicielstwie japo%skiej fi rmy KLEENTEK – producenta 

urz$dze% do elektorstatycznego oczyszczania olejów 
przemys"owych.

* wyliczenie oszcz!dno$ci dokonano na podstawie 
cen energii elektrycznej z 2005 r. (1,30 KCZ/kWh = 
oko%o 0,182 z%/kWh), mo"na wi!c za%o"y#, "e od tego 
czasu wzros%y one co najmniej o 30%. Aktualna cena 
dla przedsi!biorstw w Polsce kszta%tuje si! na poziomie 
minimum 0,24 z%/kWh. Obliczenia wykonano przy kur-
sie z 10.10.2008: 1 CZK = 0,1427 z%.

Bez piel!gnacji Z piel!gnacj"
 Linia nr 32

9500 l, 2,51 z!/l
 Linia nr 34

9500 l, 2,51 z!/l
 Linia nr 32

9500 l, 2,51 z!/l
 Linia nr 34

9500 l, 2,51 z!/l

Wymiana zgodnie z analiz" z 2.6.05
23 832 z!

Wymiana zgodnie z analiz" z 2.6.05
23 832 z!

Bez wymiany
0 z!

Bez wymiany
0 z!

Wymiana zgodnie z planem 
smarowania po 8000 mh

23 832 z!

Wymiana zgodnie z planem 
smarowania po 8000 mh

23 832 z!

Bez wymiany
0 z!

Bez wymiany
0 z!

Bez wymiany

0 z!

Ponadplanowa wymiana 08/06 
Ubytki wody

23 832 z!

Bez wymiany
0 z!

Za!o#enie dehydratora 08/06 Ubytki 
wody

5680 z!

47 665 z! 71 497 z! 0 z! 5680 z!
119 161 z! 5680 z!*

Tabela 4. Kalkulacja zaoszcz!dzonych "rodków – linie krocz#ce

Przestoje linii nr 32 Przestoje linii 34
04/2005 – 12/2005 01/2006 – 09/2006 04/2005 – 12/2005 01/2006 – 09/2006

3780 min 1230 min 2520 min 2235 min
63 godz. 20,5 godz. 42 godz. 37,25 godz.

Ró#nica: 42,5 godz. Ró#nica: 4,75 godz.
Ca!kowite zmniejszenie d!ugo$ci przestojów o 47,25 godz.

Szacowana cena za 1 godz. przestoju: 53 798 z!
Ca!kowita oszcz%dno$& na przestojach: 2 541 950 z!*

URR


