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Czy olej syntetyczny jest zawsze lepszy od mineralnego? A może problem należy
postawić inaczej – w jakich aplikacjach i warunkach warto zastosować olej syntetyczny i czy jest to ekonomicznie uzasadnione?
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W jakich sytuacjach warto skorzystać z zewnętrznej wyspecjalizowanej firmy,
która zadba o wszystkie środki smarne w przedsiębiorstwie.

W większości przypadków środki smarne stosuje się do przekładni i łożysk pracujących w przeciętnych warunkach w halach produkcyjnych. Ale są też mechanizmy, które pracują w specyficznych warunkach.

Producenci mogą dziś spełnić wymagania stawiane olejom i smarom wykorzystywanym w przemyśle dzięki nowoczesnym dodatkom uszlachetniającym.

I w tej dziedzinie producenci starają się dostarczać nowe produkty, charakteryzujące się lepszymi własnościami od konkurencyjnych, lub są w podobnej klasie
jeśli chodzi o parametry, ale są tańsze.

Zapewnienie właściwego smarowania to duże wyzwanie logistyczne, zwłaszcza
jeśli trzeba obsłużyć kilka tysięcy punktów smarnych. Nadmierne lub niedostateczne nasmarowanie to większa awaryjność i przedwczesne zużycie maszyn.
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Klasyfikacja środków smarnych
Po wejściu Polski do strefy kapitalizmu pojawiło się w naszym
kraju wiele nowoczesnych technologii. Dotyczy to także
środków smarnych. Niegdysiejszy Towot lub popularny smar
ŁT4 zastąpiły środki smarne z wyrafinowanymi domieszkami,
a „oliwa maszynowa” to dziś gama olejów budowana często
w oparciu o nanotechnologię. Jak zatem poruszać się w coraz
to większej liczbie różnorodnych środków smarnych?

Tomasz Kurzacz

Środki smarowe znajdują zastosowanie

Podstawowe podziały środków smarnych

w wielu miejscach w zakładzie przemysło-

Środki smarne można klasyfikować według róż-

wym. Służą nie tylko do smarowania łożysk i prze-

nych kryteriów. Najprostszym i jednocześnie naj-

kładni. Dlatego producenci oferują pełną gamę pro-

bardziej naturalnym jest podział związany ze spo-

duktów wytwarzanych pod kątem określonych

sobem ich produkcji. Można więc wyróżnić smary

zastosowań – zarówno jeśli chodzi o miejsce pracy,

i oleje mineralne, syntetyczne oraz półsyntetyczne.

jak i warunki środowiskowe. Ma to niebagatelne

O zaletach i wadach tak sklasyfikowanych środków

znaczenie dla niezawodności, długości czasu pracy

smarnych możecie Państwo przeczytać w dyskusji

podzespołów, a także wpływa na zużycie energii

na ten temat zamieszczonej w niniejszym dodatku.

(służącej przede wszystkim do zasilania maszyn

Kolejnym kryterium może być przeznaczenie

wirujących). Warto zatem wiedzieć, jakie środki

środków smarnych, praca w określonej temperatu-

smarowe zastosować w konkretnej aplikacji. Uła-

rze, lepkość, zawartość domieszek, itp. W zasadzie

twi to późniejszy dobór i poruszanie się po katalo-

nie ma jednolitej i jedynej klasyfikacji – takie próby

gach produktów.

były i są czynione, ale na razie nie powstał jeden
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dokument opisujący i klasyfikujący smary i oleje.

oraz gumy. Dzięki aktywnym funkcjom oleju uzy-

Być może przyczyną jest szybki postęp technolo-

skuje się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy

giczny i trudne do przewidzenia nowe produkty,

zachowaniu niskiej jej porowatości i wysokiej gład-

które będą wprowadzane na rynek w niedalekiej

kości. Oleje takie produkowane są z zastosowaniem

przyszłości.

głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz odpo-

Próby klasyfikacji podejmowały przede wszyst-

wiedniej frakcji naftowej, wzbogaconych odpowied-

kim organizacje amerykańskie takie jak ASTM

nio dobranym zestawem dodatków uszlachetniają-

(American Society for Testing and Materials), SAE

cych, w tym aktywnymi składnikami chroniącymi

(Society of Automotive Engineers), API (Ameri-

powierzchnię przed korozją. Oleje do form są ole-

can Petroleum Institute), NLGI (National Lubrica-

jami antyadhezyjnymi, a więc zapobiegają przywie-

ting Grease Institute) oraz DIN (Deutsches Institut

raniu i przyklejaniu się formowanego materiału do

für Normung), a rezultaty działań tych organizacji

formy.

ujednoliciła częściowo Międzynarodowa Organiza-

Oleje do hartowania. Oleje takie wytwarzane

cja Normalizacyjna (ISO – International Organiza-

są na bazie wysokorafinowanych olejów pocho-

tion for Standardization) w formie normy ISO 8681

dzenia naftowego i zestawu dodatków zapewnia-

obejmującej produkty naftowe i pokrewne. Uszcze-

jących zwiększoną szybkość chłodzenia oleju oraz

gółowieniem tej normy jest klasyfikacja jakościowa

zapobiegających powstawania laków i osadów na

przemysłowych środków smarnych zawarta w nor-

powierzchniach hartowanych elementów żeliwnych

mie ISO 6743.

i stalowych. Skład olejów hartowniczych zapewnia

I tak norma ISO 8681 dzieli produkty naftowe

dobrą obróbkę cieplną elementów z żeliwa i stali

na 5 klas według zastosowania, przedstawionych

oraz wysoką czystość powierzchni hartowanych

w tabeli 1.

elementów. Oleje te przeznaczone są do obróbki

Środki smarne dla przemysłu mieszczą się

cieplnej elementów z żeliwa i stali, szczegól-

w klasie L. Tę klasę podzielono na grupy według

nie w zamkniętych piecach hartowniczych z kon-

zastosowania. Stworzono w ten sposób 18 grup

trolowaną atmosferą, dla których wymagana jest

środków smarnych różniących się pewnymi wła-

wysoka czystość powierzchni hartowanych elemen-

snościami, charakterystycznymi właśnie dla specy-

tów oraz do obróbki cieplnej elementów z żeliwa

ficznych aplikacji. Zestawiono je w tabeli 2.

i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje

Producenci czasami stosują podział środków
smarnych nieco różniący się od podanej klasyfikacji w tabeli 2. Wynika to zarówno z ich specyficz-

geometryczne przy wymaganej odpowiedniej szybkości chłodzenia.
Oleje do obróbki plastycznej. Są to oleje produ-

nej oferty (specjalizacji) jak i powstawania nowych

kowana na bazie lekkich frakcji naftowych, siarko-

podgrup wobec nieustającego postępu technicz-

wanego oleju mineralnego oraz dodatków o dzia-

nego. Przykłady oferty kilku znanych producentów

łaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym

zawierają tablice 3,4 i 5.

i polepszającym własności smarne (podwyższające
wytrzymałość filmu olejowego). Dodatki ułatwiają

Rodzaje środków smarnych

także mycie elementów po tłoczeniu. Oleje takie

Jak widać istnieje wiele rodzajów środków smar-

stosuje się jako ciecz chłodząco-smarującą w proce-

nych, bez względu na rodzaj klasyfikacji. Czasem są

sie kucia na zimno (np. tłoczenia blach stalowych).

to produkty podobne, jednakże w większości przy-

Charakteryzuje się dobrą odparowalnością, bardzo

padków różnią się one istotnie, głównie lepkością

dobrą zwilżalnością i penetracją powierzchni bla-

i zawartością dodatków. Czym zatem charaktery-

chy, przez co zapewnia odpowiednie pokrycie jej

zują się poszczególne środki smarne?

powierzchni, bardzo dobrymi własnościami smar-

Oleje do form ceramicznych. Są to oleje stoso-

Tabela 1. Ogólna klasyfika-

nymi – zastosowane dodatki zapobiegają uszko-

wane w przemyśle ceramicznym przy produkcji

dzeniom warstwy lakieru na powierzchni blachy

wyrobów kamionkowych, porcelitowych oraz porce-

po procesie tłoczenia, nie powodują odbarwień

lany elektrotechnicznej jako składnik masy. Używa

warstwy lakierniczej, zmniejszają zużycie narzę-

się ich także przy formowaniu tworzyw sztucznych

dzi (dzięki temu wydłużają czas ich użytkowania),

Klasa

Określenie klasy

cja przetworów naftowych
i produktów pokrewnych.
Definicja klas wg ISO 8681
(PN-91/C-96200)

F

Paliwa (Fuels)

S

Rozpuszczalniki i surowce dla przemysłu chemicznego (Solvents)

L

Środki smarne, oleje przemysłowe i produkty pokrewne (Lubricants)

W

Woski (Waxes)

B

Asfalty (Bitumen)
Źródło: Total
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Norma klasyfikacyjna

Kod grupy

Tytuł normy w języku polskim

Normy: klasyfikacje i wymagania

ISO 6743

w języku polskim

ISO 6743-99:2002

–

Zasady ogólne

ISO 6743-1:1981

A

Układy smarowania przelotowego

PN-ISO 6743-99:2009
PN-ISO 6743-1:2009
PrPN-ISO 19378:2003

ISO 6743-?

B

Antyadhezyjna ochrona form

ISO 6743-6:1990

C

Przekładnie

PN-ISO 12925-1:2009

-

ISO 6743-3:2003

D

Sprężarki

PN-ISO 6743-3:2009

ISO 6743-15:2007

E

PrPN ISO 19378
Oleje do silników wewnętrznego

-

spalania
ISO 6743-2:1981
ISO 6743-13:2002

F
G

Wrzeciona, łożyska i sprzęgła

PN-ISO 6743-2:2009

współpracujące

PrPN-ISO 19378:2003

Prowadnice ślizgowe

PrPN-ISO 19378
PrPN-EN ISO 6743-4
PrPN-ISO 11158

ISO 6743-4:1999

H

Układy hydrauliczne

PrPN-ISO/DIS 15380
Pr EN ISO 12922
PrPN ISO 19378

ISO 6743-7:1986

M

Obróbka metali

IEC 1039:1990

N

Oleje elektro-izolacyjne

ISO 6743-11:1990

P

Narzędzia pneumatyczne

ISO 6743-12:1989

Q

Ciekłe nośniki ciepła

ISO 6743-8:1987

R

Czasowa ochrona przed korozją

PN-ISO 6743-7:2009
PKN-ISO/TS 12927:2011
PN-EN 60296:2007
PN-EN 61099:2002
PrPN-ISO 6743-12
PN-ISO 6743-8:2009
PKN-ISO/TS 12928:2011

ISO 6743-5:2006

T

Turbiny

ISO 6743-14:1994

U

Obróbka cieplna

ISO 6743-9:2003

X

Smary plastyczne

PN-ISO 6743-5:2009
PN-ISO 8068:2009
PrPN-ISO 6743-14
PN-ISO 6743-9:2009
PrPN-ISO 12924 PrPN-ISO 19378

ISO 6743-10:1989

Y

Inne zastosowania

-

ISO 6743

Z

Cylindry maszyn parowych

Źródło: Nafta-Gaz lipiec 2012/Total

PrPN – Projekt Polskiej Normy

zmniejszają współczynników tarcia oraz zapew-

zapobiegają zakleszczaniu się pierścieni tłokowych,

Tabela 2. Klasyfikacja prze-

niają ochronę przeciwkorozyjną.

umożliwiają łatwy rozruch w niskich tempera-

mysłowych środków smaro-

Oleje do stacjonarnych silników gazowych. Są to

turach, zmniejszają ilości dolewek eksploatacyj-

tzw. niskopopiołowe oleje silnikowe przeznaczone

nych, spełniają wymogi związane z emisją szko-

do smarowania stacjonarnych wysokoobciążo-

dliwych składników spalin do atmosfery. Ponadto

nych silników zasilanych gazem ziemnym i innymi

mają doskonałą stabilność termiczną, odporność

podobnymi paliwami bogatymi w metan, takimi

na utlenianie i nitrowanie, bardzo dobrze chronią

jak gaz wysypiskowy, kopalniany oraz biogaz, wol-

przed zużyciem i powstawaniem osadów, mają bar-

nossących i turbodoładowanych (np. silników firm

dzo dobrą odporność na pienienie i doskonałe wła-

Waukesha, Caterpilar, Jenbacher, Guascor, MAN,

ściwości przeciwkorozyjne.

Deutz). Zawierają selektywnie rafinowane, odpa-

wych według ISO 6743 (stan
na 2012 r.)

Oleje emulgujące do obróbki metali. Oleje takie

rafinowane rozpuszczalnikowo i hydrorafinowane

stosowane są jako ciecze chłodząco-smarujące przy

destylaty olejowe uzyskiwane z ropy naftowej oraz

obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżela-

pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu

znych oraz ich stopów. Są także stosowane w pro-

przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, popra-

cesach ciągnienia drutów aluminiowych, cięcia

wiającym własności myjąco-dyspergujące, własno-

wlewków, itp. Produkowane są na bazie wysoko-

ści smarne oraz zapobiegające tworzeniu osadów.

rafinowanych olejów mineralnych lub mieszaniny

Oleje takie charakteryzują się następującymi wła-

olejów syntetycznych oraz specjalnie dobranego

ściwościami: zmniejszają zużycie elementów sil-

pakietu dodatków uszlachetniających zawierają-

nika, zapobiegają powstawaniu osadów i nagarów,

cego w swoim składzie między innymi emulga-
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Tabela 3. Oferta środków smarnych
dla przemysłu – Lotos Oil
Ciecze hydrauliczne
Oleje do różnych celów
Oleje do stacjonarnych silników gazowych
Oleje emulgujące do obróbki metali

Olej hydrauliczny

Oleje formowe

biodegradowalny
Źródło: Shell

Oleje hydrauliczne
Oleje konserwacyjne
Oleje maszynowe
Oleje nieemulgujące do obróbki metali
Oleje procesowe
Oleje przekładniowe
Oleje sprężarkowe
Oleje turbinowe
Smary bentonitowe
Smary glinowe
Smary litowe

smarne i odporność na pienienie. Stosowane są np.

Smary ochronne

do wygładzania, lekkiej i średniej obróbki skrawa-

Smary specjalne

niem metali (np. frezowania, toczenia, gwintowa-

Smary wapniowe

nia, szlifowania). Poprawiają one smarność, odbiór

Smary węglowodorowe

ciepła, przeciwdziałają tworzeniu się mgły olejowej
i korozji elementów stalowych, mają wysoką odporność na pienienie.
Oleje i ciecze hydrauliczne. Oleje hydrauliczne są

tory, dodatki konserwujące oraz inhibitory korozji.

medium nieściśliwym, dzięki temu można je sprę-

Zawierają ponadto konserwanty przeciwbakteryjne

żyć do ogromnego ciśnienia i uzyskać bardzo dużą

i przeciwgrzybicze.

siłę w małym napędzie. Jednocześnie olej sma-

Oleje nieemulgujące do obróbki metali. Oleje

Olej do obróbki metali
Źródło: Elba Lubrication
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ruje elementy metalowe, co zmniejsza ich zużycie,

te są wytwarzane na bazie głęboko rafinowa-

odprowadza ciepło, uszczelnia układ, chroni przed

nego oleju mineralnego uszlachetnianego dodat-

korozją, zabezpiecza przed szkodliwym działaniem

kami o działaniu przeciwkorozyjnym, antyutlenia-

wody i powietrza. Najpopularniejsze w hydraulice

jącym oraz dodatkami poprawiającymi własności

są oleje mineralne, jednak czasami wykorzystuje

Tabela 4. Oferta środków smarnych

Tabela 5. Oferta środków smarnych

dla przemysłu – Shell

dla przemysłu – Orlen Oil

Oleje do osi i skrzyń biegów

Oleje do form

Oleje do prowadnic

Oleje do hartowania

Oleje do smarowania łożysk i układów obiegowych

Oleje do obróbki plastycznej

Oleje do sprężarek

Oleje do stacjonarnych silników gazowych

Oleje do sprężarek chłodniczych

Oleje emulgujące do obróbki metali

Oleje do turbin

Oleje i ciecze hydrauliczne

Oleje do urządzeń prądotwórczych

Oleje konserwacyjne

Oleje hydrauliczne

Oleje maszynowe

Oleje procesowe

Oleje nieemulgujące do obróbki metali

Oleje przekładniowe

Oleje przekładniowe

Smary

Oleje sprężarkowe

Smary do zespołów elektrycznych

Oleje turbinowe
Smary bentonitowe
Smary biodegradowalne
Smary glinowe

się oleje syntetyczne. Przykładem zastosowań ole-

Smary litowe

jów hydraulicznych są siłowniki hydrauliczne, ole-

Smary litowo-wapniowe

jowe amortyzatory, układy hamulcowe, sprzęgła

Smary na bazie sulfonianu wapnia

i przekładnie hydrokinetyczne. Oleje hydrauliczne

Smary specjalne

produkowane są w różnych klasach lepkości.

Smary wapniowe

Oleje konserwacyjne. Są przeznaczone są do
konserwacji i tłoczenia, zaleca się ich stosowanie do ochrony czasowej w warunkach wzmożonej wilgotności. Zapobiegają korozji powierzchni

na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciw-

metalowych jak i powierzchni po obróbce che-

piennym i deemulgującym. Zapewniają optymalną

micznej lub pokrytych powłoką galwaniczną. Pro-

ochronę powierzchni smarowanych elementów, sta-

dukowane są na bazie głęboko rafinowanego oleju

bilność hydrolityczną, zabezpieczenie przed zuży-

mineralnego lub ogólniej – destylatu naftowego

ciem i długą trwałość części układów smarowanych.

i dodatków poprawiających własności przeciwkoro-

Chronią poszczególne części przekładni, tj. koła

zyjne, smarne, przyczepnościowe oraz antyutlenia-

zębate, łożyska toczne i ślizgowe przed nadmier-

jące. Zalecane są szczególnie do ochrony czasowej

nym zużyciem mechanicznym w trakcie normalnej

w warunkach zmiennej i wysokiej wilgotności do

eksploatacji, jak i w przypadku wystąpienia obcią-

ochrony międzyoperacyjnej w procesach obróbki,

żeń udarowych, zabezpieczają przed korozją ele-

np. aluminium, stali lub stopów.

menty konstrukcyjne przekładni wykonane ze stali

Oleje maszynowe. Oleje maszynowe stosowane

i metali nieżelaznych przed chemicznym oddziały-

są głównie do smarowania obciążonych elemen-

waniem aktywnych składników oleju oraz produk-

tów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych,

tów jego utleniania, dzięki wysokiej stabilności ter-

takich jak np. łożyska, prowadnice, przekładnie itp.

mooksydacyjnej umożliwiają długotrwałą pracę

Specjalnie dobrane dodatki olejów maszynowych
powodują, że stosowane są również do smarowania przelotowego i kąpielowego szybkoobrotowych
elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek, do
smarowania łożysk maszyn parowych taboru pływającego oraz łożysk narażonych na zetknięcie

Olej przekładniowy
Źródło: Shell

z wodą, z którą tworzą emulsje smarujące. Zawierają dodatki polepszające własności smarne, lepkościowo-temperaturowe, dodatki poprawiające
odporność na pienienie oraz inhibitory korozji
i utleniania.
Oleje przekładniowe. Przeznaczone są dla przemysłowych przekładni i maszyn pracujących w różnych warunkach, w tym skrajnie trudnych. Otrzymywane są z olejów bazowych mineralnych lub
syntetycznych. Zawierają bezpopiołowe dodatki
poprawiające własności smarne, przeciwkorozyjne
(np. typu siarka-fosfor), podwyższające odporność
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w podwyższonych temperaturach bez utraty swoich

odpornością na tworzenie szlamów i osadów, bar-

właściwości. Zastosowane dodatki przeciwpienne

dzo dobrą filtrowalnością, bardzo dobrymi własno-

oraz deemulgujące przeciwdziałają obniżeniu wła-

ściami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi, bardzo

sności smarnych oleju wskutek tworzenia się trwa-

dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi, bar-

łej piany oraz emulsji olejowo-wodnej.

dzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie.

Oleje sprężarkowe. Oleje sprężarkowe to gama

Smary bentonitowe. Bentonity są to minerały

olejów stosowanych w różnego rodzaju sprężar-

o konsystencji miękkiej i tłustej w dotyku. Wyka-

kach. Należy pamiętać, że inne oleje stosuje się do

zują one właściwość tworzenia, w obecności nie-

sprężarek powietrza, inne – do sprężarek innych

których substancji o charakterze polarnym (ace-

gazów lub chłodniczych. Różne oleje będą stoso-

ton), plastycznego i trwałego żelu. Smary zawiera-

wane do sprężarek tłokowych, a inne – do śrubo-

jące jako zagęszczacze bentonity są przeznaczone

wych. Generalnie są to oleje mineralne lub synte-

przede wszystkim do smarowania urządzeń wów-

tyczne z odpowiednimi dodatkami przeciwutlenia-

czas, gdy zbyt wysokie temperatury pracy unie-

jącymi i antykorozyjnymi. Oleje takie zapewniają
optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów, mają bardzo dobre własności smarne oraz
zabezpieczają przed zużyciem i zapewniają wydłużenie trwałości części elementów układów smarowanych. W niektórych rodzajach sprężarek ważna
jest funkcja odporności na tworzenie emulsji oraz

Olej turbinowy

możliwość uszczelniania. W sprężarkach tłokowych

Źródło: Eastman

istotne są własności detergujące i dyspersujące,
a także brak powstawania nagarów i osadów na
zaworach i pierścieniach. Ponadto niska skłonność
do koksowania minimalizuje ryzyko zapłonu oleju.
Oleje turbinowe. Oleje turbinowe wykorzystywane są do smarowania i chłodzenia łożysk turbin parowych, gazowych i wodnych. Dlatego mają
podwyższoną stabilność termooksydacyjną. Otrzymywane są np. z wysokiej jakości, selekcjonowanych, specjalnie hydrorafinowanych mineralnych
olejów bazowych. Powinny zapewniać bardzo dobrą

możliwiają zastosowanie smarów klasycznych (na

filtrowalność nawet w układach zanieczyszczo-

przykład: smarów litowych). Z reguły temperatura

nych niewielkimi ilościami wody. Charakteryzują

pracy przekracza 100°C, a może dochodzić nawet do

się wysoką zdolnością do wydzielania powietrza,

powyżej 200°C. Smar taki ma wysoką przyczepność

bardzo wysoką odpornością na utlenianie, wysoką

do powierzchni metalowych, dzięki czemu znakomicie sprawdza się w warunkach dużego zapylenia,
wysokich obciążeń udarowych, ruchów oscylacyj-

Olej turbinowy
Źródło: Shell

nych, dużej wilgotności lub obecności wody.
Smary biodegradowalne. Stosuje się wszędzie
tam, gdzie istnieje potencjalne niebezpieczeństwo
skażenia środowiska (np.: ujęcia wodne, tereny
leśne). Są to smary do różnych zastosowań (także
z grup wymienionych obok), ale o specyficznym
składzie – bez dodatków toksycznych. Smar taki
ulega degradacji w środowisku naturalnym. Smary
biodegradowalne produkowane są na bazie mieszaniny syntetycznego oleju estrowego i oleju roślinnego, zagęszczacza wapniowego (mydła wapniowego) oraz dodatków uszlachetniających. Smary
te zawierają dodatki antyutleniające poprawiające
odporność na wodę oraz korozję.
Smary glinowe. Jako zagęszczacz smarów glinowych powszechnie jest stosowany stearynian glinu.
Tego typu smary są używane w połączeniach przegubowych, łożyskach ślizgowych, otwartych przekładniach zębatych, nawet w środowisku wilgotnym. Smary takie cechuje bardzo dobra przyczepność, dobra odporność na działanie wody, słaba
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nie jak w przypadku smarów glinowych także w tej
grupie występują tzw. kompleksowe smary litowe.
Kompleksowe mydła litowe pozwalają na podwyższenie temperatury użytkowania w stosunku
do zwykłych smarów litowych, przy jednoczesnym zachowaniu innych korzystnych właściwości.
Temperatura kroplenia tego typu smarów, wynosi
około 280°C, zamiast 190°C, jak w przypadku zwy-

Smar litowy

kłych smarów litowych. Podobnie jak zwykłe smary

Źródło: Orlen Oil

litowe, mają one szerokie zastosowanie do smarowania skojarzeń trących w pojazdach samochodowych i w różnych urządzeniach przemysłowych.
Smary wapniowe. Do wytwarzania tych smarów są stosowane dwa rodzaje mydeł wapniowych:
mydła uwodnione: stearyniany, oleiniany i palmityniany wapnia oraz kompleksowe mydła bezwodne,
12-hydroksystearynian wapnia. Te ostatnie pozwaodporność na wysokie i niskie temperatury. Nato-

lają na otrzymywanie smarów o wyższej tempera-

miast tzw. kompleksowe smary glinowe zawiera-

turze kroplenia: 140°C zamiast 100°C, jak w przy-

jące mydła glinowe o dobrych właściwościach żelu-

padku mydeł uwodnionych. Podstawowe zastoso-

jących (otrzymuje się je w wyniku kokrystalizacji

wanie smarów wapniowych to smarowanie łożysk

cząsteczek benzoesanu lub stearynianu glinowego)

ślizgowych i tocznych, pracujących pod małym

cechują się znacznie podwyższoną odpornością ter-

obciążeniem, maksymalnie do temperatury 65°C

miczną – nawet do 240°C.

w przypadku smarów zawierających mydła uwod-

Smary litowe. Jest to dominującą grupa smarów

nione i 100°C dla smarów zawierających mydła bez-

na światowym rynku. Ponad połowa smarów pla-

wodne, w środowisku bardzo wilgotnym, w połą-

stycznych należy do tej grupy. Dwa głównie stoso-

czeniach przegubowych i w styczności z powłokami

wane zagęszczacze tego typu to: 12-hydroksyste-

antykorozyjnymi. Kompleksowe smary wapniowe

arynian litu oraz stearynian litu. Smary te są często

to smary z kompleksowym zagęszczaczem wap-

określane jako uniwersalne, ponieważ znajdują bar-

niowym – mają bardzo wysoką temperaturę krople-

dzo szerokie zastosowanie w różnych skojarzeniach

nia (około 280°C) oraz dobre właściwości EP. Z tych

trących: łożyskach tocznych, łożyskach ślizgowych,

względów, smary te znajdują bardzo szerokie zasto-

w sworzniach i innych obciążonych elementach,

sowanie: w przemyśle metalurgicznym, cementow-

zarówno w środkach transportu jak i w urządze-

niach, fabrykach papieru, lotnictwie, do smarowa-

niach przemysłowych, w szerokim zakresie tem-

nia łożysk tocznych, łożysk ślizgowych pracujących

peratury pracy. Smary takie skomponowane są

w ciężkich warunkach (duże obciążenie, wysoka

na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego,

temperatura i kontakt z wilgocią).

mydeł litowych kwasów tłuszczowych oraz dodat-

Smary na bazie sulfonianu wapnia. Są to smary

ków uszlachetniających. Przeznaczone do sma-

zawierające zasadowe sulfoniany wapnia. Odzna-

rowania łożysk tocznych i ślizgowych wszelkich

czają się wybitnie wysoką jakością w zakresie

maszyn w normalnych warunkach pracy. Podob-

zdolności do przenoszenia bardzo dużych obciążeń, właściwości przeciwzużyciowych, odporności na działanie wody, stabilności mechanicznej,
odporności na duże prędkości ścinania, stabilności termicznej i termooksydacyjnej, właściwości w niskich temperaturach, własności antykorozyjnych i ochronnych. Są to smary w pełnym tego
słowa znaczeniu wielofunkcyjne do zastosowań
przy niskich i średnich prędkościach obrotowych.

Smar litowy
Źródło: MILES Lubricants

Ponadto na rynku dostępne są smary węglowodorowe (zawierają zagęszczacz w postaci stałych
węglowodorów: parafiny, cerezyny, gaczy parafinowych lub petrolatum, mogą również zawierać polimery), poliuretanowe (polimerowe), krzemionkowe,
sodowe, itd. Ich nazwy biorą się od zastosowanych
zagęszczaczy lub dodatków uszlachetniających.
W artykule wykorzystano informacje firm Total,
Lotos Oil, Orlen Oil, Shell, Fuchs Oil.
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Badanie i oczyszczanie olejów
Prowadzenie regularnej kontroli stanu olejów
przemysłowych gwarantuje niezawodność
pracy maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie
kosztów eksploatacyjnych. W przypadku
pojawienia się zanieczyszczeń w oleju stosuje
się różnego rodzaju technologie filtracji
i oczyszczania.

Marta
Gajewska

Środki smarowe, w tym także oleje,

sności użytkowych oraz obecności zanieczyszczeń

pełnią w urządzeniach i maszynach

pochodzących z procesów zużyciowych oraz z oto-

wiele ważnych funkcji. Podstawową i nie-

czenia pracy maszyny. Analizy olejowe dostarczają

zwykle ważną jest zmniejszenie tarcia

informacji o stanie maszyny i umożliwiają wczesne

i zużycia. Równie istotna jest ochrona

wykrycie zużytych podzespołów oraz części, przez

przed korozją, odprowadzanie ciepła

co można skutecznie zapobiegać mogącym wystą-

i przenoszenie ciśnień w wypadku
urządzeń ciśnieniowych.
Każdy środek smarowy ulega
starzeniu, głównie w wyniku utleniania. Czynnikami sprzyjającymi temu procesowi
są: temperatura, obecność wody i metalicznych katalizatorów,

pić awariom.
Najczęściej monitorowaniu podlegają oleje
pracujące w układach hydraulicznych (np. prasy
hydrauliczne, wtryskarki, ciężkie maszyny budowlane), turbinowych (układy smarowania łożysk,
układy pomocnicze i regulacyjne), wysokoobciążonych przekładni przemysłowych, wanien hartowniczych, systemów grzewczych, a także silników spalinowych pojazdów.

czyli metali pochodzących ze zuży-

W zależności od rodzaju oleju, jego warunków

cji dochodzi do

pracy oraz częstotliwości kontroli ustalane są odpo-

powstawania

wiednie parametry fizykochemiczne podlegające

szlamów, naga-

badaniom. W przypadku olejów hydraulicznych

rów i laków.

najważniejszymi z nich są: lepkość kinematyczna,

Jak podają
źródła naukowe,
uszkodzenia
i przedwczesne
zużycia elementów
spowodowane zanieczyszczeniami stanowią

Źródło: Nelson Lubricants

około 80% wszystkich awarii
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zawartość wody, liczba kwasowa i zasadowa, zawartość pierwiastków zużyciowych oraz klasa czystości.
Innymi dodatkowymi badaniami służącymi do
oceny stanu oleju są np.: charakterystyka pienienia (odporność na pienienie), temperatura płynięcia oraz temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym – informująca o zagrożeniach pożarowych oraz

w układach hydraulicznych.

o występowaniu w oleju zanieczyszczeń w postaci

Dlatego tak ważna jest analiza, któ-

lekkich frakcji, takich jak np. paliwo, rozpuszczal-

rej poddawane są nie tylko zmiany właściwości
oleju wynikające z procesów starzenia, ale także

niki, oleje silnikowe.
Każdy typ urządzeń według danych producen-

obecność zanieczyszczeń dostających się do niego,

tów i ogólnych charakterystyk olejów ma określone

głównie na skutek procesów zużyciowych.

wymagania dopuszczalnych zmian wyżej wymie-

Jak podkreśla Sobiesław Chanek, specjalista ds.

nionych parametrów. Dzięki temu można w miarę

Serwisu Olejowego z firmy Orlen Oil, sukcesywnie

szybko ocenić i zinterpretować wyniki dokonanych

prowadzone analizy oleju pozwalają na ocenę jego

pomiarów.

stanu pod kątem stopnia degradacji, zmian wła-
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Zakres badania

cia. W konsekwen-

– Zakres badań ustalany jest w zależności od indywi-

nikiem i może być pomocne do określenia, czy olej

dualnych wymagań i warunków pracy oraz częstotliwo-

trzeba wymienić. Lepkość cieczy hydraulicznej

ści. Ruchowe analizy kontrolne mogą być wykonywane

powinna spełniać wymagania zalecane przez pro-

u użytkownika, a badania specjalistyczne w odpowied-

ducentów układów hydraulicznych. W celu zbada-

nich jednostkach badawczych – wyjaśnia Sobiesław

nia lepkości oleju stosuje się wiskozymetry (lepko-

Chanek.

ściomierze) – manualne bądź automatyczne.

Oczywiście na badania laboratoryjne niezbędny
jest czas zarówno na pobranie prób, jak i przepro-

Zawartość wody

wadzenie analiz pobranych próbek i przedstawienie

Jeśli chodzi o zawartość wody, to – po zanie-

użytkownikowi wiążących interpretacji wyników.

czyszczeniach stałych – jest to drugie najbardziej

Często wykorzystywane są badania miernikami

destrukcyjne zanieczyszczenie w oleju. W więk-

automatycznymi. To o tyle istotne, że dla niektó-

szych ilościach może prowadzić do zerwania filmu

rych parametrów pozwalają one na przeprowadze-

olejowego, powstawania emulsji, uczestniczyć

nie pomiarów nawet bez pobrania próbek z miejsca

w powstawaniu kwasów działających korozyjnie

eksploatacji – z układu. To doskonałe narzędzia do

na metale i przyśpieszających utlenianie oleju. Co

szybkiej diagnostyki na miejscu eksploatacji.

istotne, wolnej wody, jako odrębnej fazy, nie powinien zawierać olej hydrauliczny. Analiza zawartości

Lepkość

wody może być wykonywana m.in. metodą spektro-

Lepkość jest bardzo ważną wielkością fizyczną cha-

skopii w podczerwieni lub kulometryczna metoda

rakterystyczną dla oleju, ponieważ dostarcza infor-

Karla Fischera.

macji o zdolności smarowniczej i cieplnej.
Zdaniem eksperta z firmy Orlen Oil lepkość

Całkowita liczba kwasowa i zasadowa

kinematyczna w temperaturze 40°C jest podstawo-

Podczas analizy oleju należy uwzględnić też całko-

wym parametrem określającym właściwości reolo-

witą liczbę kwasową (Total Acid Number – TAN) i cał-

giczne olejów smarowych. Wskutek działania wyż-

kowitą liczbę zasadową (Total Base Number – TBN).

szych temperatur, w miarę upływu czasu, olej

Liczba kwasowa określa zawartość organicz-

podlega degradacji, a jego lepkość wzrasta. Monito-

nych kwasów, które powstają jako produkty utle-

rowanie lepkości oleju często jest dobrym wskaź-

niania wskutek działania ciepła (TAN) lub pocho-

Wykonanie odpowiedniego kompletu badań nie zawsze wiąże się z otrzymaniem
jasnych i dokładnych informacji
Wymagania producentów i specjalistycznych labo-

stosowaniu coraz bardziej precyzyjnych podze-

ratoriów tribotechnicznych na całym świecie spo-

społów, w których szczeliny, luzy technologiczne,

wodowały rozszerzenie metod analitycznych, które

dopasowanie są coraz bardziej dokładne. Mówimy

powinny być jak najbardziej dokładne oraz szybko

tu o wartościach na poziomie dziesiątych części

zidentyfikować i określać problemy operacyjne

mikrona. Tymczasem podstawowym wskaźnikiem

powodujące największe straty.

oceny stanu oleju jest klasa czystości wyrażona

Stosowane dotychczas metody oceny stanu ole-

według dwóch obowiązujących norm: ISO4406 oraz

Janusz Toman

jów przemysłowych z jednej strony składają się

NAS1638, które mają się nijak do wymogów, jakie

konsultant techniczny

z zestawu wielu badań, które same w sobie nie sta-

wobec stanu czystości oleju stawiają w/w elementy

w Firmie EKSPERT

nowią źródła wystarczającej informacji i wymagają

konstrukcyjne maszyn.

specjalistycznej wiedzy do tego, aby móc odczytać

Klasa czystości nic nie mówi o zawartości czą-

nie tylko poszczególne wyniki, ale przede wszyst-

stek, o rozmiarach kluczowych dla prawidło-

kim, aby odpowiednio zinterpretować relacje

wej pracy maszyny, a również pomija tzw. zanie-

pomiędzy wynikami poszczególnych badań. Liczba

czyszczenia miękkie, w tym produkty starzenia się

kwasowa oleju dopiero w połączeniu z wynikiem

oleju, będące odpowiedzialne za tworzenie się osa-

badania lepkości oleju może wskazać na stopień

dów wewnątrz maszyn. Tak więc wykonanie odpo-

jego degradacji, przy czym nie bez znaczenia jest

wiedniego kompletu badań wcale nie wiąże się

również równolegle przeprowadzone badanie na

z otrzymaniem jasnych i dokładnych informacji,

zawartość wody, a i sprawdzenie obecności cząstek

a wymaga poniesienia znacznych kosztów. Kom-

miedzi jest w tym momencie cenną informacją.

plet badań oleju hydraulicznego, maszynowego czy

Z drugiej strony niektóre wskaźniki są stanow-

przekładniowego to koszt na poziomie kilkuset zło-

czo zbyt mało dokładne jak na wymogi współcze-

tych. Analizy olejów turbinowych są znacznie droż-

snych konstrukcji urządzeń produkcyjnych. Nowo-

sze i mogą wynosić nawet parę tysięcy złotych za

czesne technologie budowy maszyn polegają na

komplet badań.
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dzą z dodatków w pracującym oleju (TBN). W miarę

kiem ważnych informacji. W przypadku spadku

upływu czasu pracy w układzie następuje zwięk-

takich pierwiastków, jak: Ca, Zn, P, S , Mo, docho-

szenie lub zmniejszenie liczby kwasowej. Znaczny

dzi do wyczerpywania się właściwości oleju. Z kolei

wzrost liczby kwasowej może być powodem korozji

obecność pierwiastków Si, Na oraz K informuje

elementów układu. W takim przypadku olej powi-

o zanieczyszczeniu (m.in. pyłem i płynem chłodzą-

nien zostać wymieniony.

cym), zaś pierwiastki: Fe, Al, Cu, Pb, Sn, Cr infor-

Natomiast liczba zasadowa jest parametrem cha-

mują o zużyciu powierzchni w przypadku zmian –

rakteryzującym zdolności myjąco-dyspergujące oleju

przyrostu stężeń. Warto dodać,że pomiar stężenia

i służy do oceny zawartości czynnych dodatków

Fe-zużyciowego jest istotny w kontekście występo-

alkalicznych w ulepszanych olejach smarowych.

wania emiterów silnego tarcia powierzchni stalowych. Do pomiaru masowej zawartości metali żela-

Zawartość pierwiastków zużyciowych

znych w oleju można zastosować czułą metodę fer-

Dodatkowo ważnym elementem jest monitorowa-

romagnetyczną.

nie zawartości pierwiastków zużyciowych, pochodzących z zanieczyszczeń i dodatków.
Metaliczne cząstki w oleju, generowane przez

Klasa czystości
Klasa czystości to kod liczbowy określający stopień

procesy zużycia, mogą zawierać informację o stanie

czystości cieczy roboczej według obowiązujących

poszczególnych elementów maszyn. Analizę metali

norm. Klasa czystości odwzorowuje ilość cząstek

pochodzących z procesów zużycia można wykonać

zanieczyszczeń o określonych rozmiarach znajdu-

przy zastosowaniu optycznych technik emisyjnych.

jących się w zadanej objętości cieczy roboczej. Do

Z kolei monitorowanie zawartości pierwiastków

najczęściej stosowanych norm do kodowania klasy

znajdujących się w dodatkach, dla danej formuły

czystości cieczy roboczych należą NAS 1638 oraz

produktu, może być wskaźnikiem, kiedy pakiet

ISO 4406.

dodatków się wyczerpie lub czy nastąpiło zanieczyszczenie innym olejem lub inną substancją.
Jeśli chodzi o stężenia dodatków, to – jak pod-

– Określenie klasy czystości olejów wykonuje się
laserowym miernikiem cząstek stałych, kalibrowanym
według standardów ISO oraz NAS lub metodą mikrosko-

kreśla Marek Dębiński, Kierownik Działu Ser-

pową z użyciem specjalistycznego programu komputero-

wisu Olejowego w Grupie LOTOS – są one nośni-

wego – tłumaczy Sobiesław Chanek.

Wirówka – wielokrotnie wydajniejsza niż zbiornik sedymentacyjny
Zanieczyszczona ciecz może być oczyszczana

dają. Ciągłe rozdzielanie i sedymentację można

w zbiorniku sedymentacyjnym. Grawitacja powo-

uzyskać w odstojniku z wylotami rozmieszczonymi

duje, że cząstki stałe opadają na dno, podczas gdy

odpowiednio do różnicy w gęstości cieczy. Cięższe

olej, jako ciecz o mniejszej gęstości unosi się na

cząstki w mieszaninie cieczy będą osiadać i tworzyć

powierzchni. Jest to tania i prosta metoda, posiada-

warstwę szlamu na dnie zbiornika.

jące dwie wady: zabiera dużo czasu i w mało efektywny sposób usuwa cząstki stałe.
Barbara Kowalczyk

Podstawową zasadą w separacji odśrodko-

nie siłę ciężkości zastępuje siła odśrodkowa, która

Dział Cieczy Przemysłowych

wej jest to, że przy pomocy obrotów ciecz podda-

może być tysiące razy większa. Rozdzielanie i sedy-

Alfa Laval Polska

wana jest działaniu większych sił niż siły grawita-

mentacja odbywają się w sposób ciągły i szybko.

cji. Wewnątrz bębna wirówki ciecz jest obracana

Siła odśrodkowa w bębnie wirówki w ciągu paru

z prędkością od 6000 do 10 000 obr./min. W zależno-

sekund może dać efekt, którego osiągnięcie zaj-

ści od odległości od środka bębna siły odśrodkowe

muje wiele godzin w zbiorniku pod wpływem gra-

mogą osiągnąć wartość 100 000 g lub więcej. Ozna-

witacji. Na skuteczność rozdziału faz wpływ mają

cza to, że wirówka jest wielokrotnie wydajniejsza

zmiany lepkości (temperatura oddzielania) i prze-

niż zbiornik sedymentacyjny. Ponadto przy odwiro-

pustowości.

wywaniu odśrodkowym nawet małe cząstki stałe
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Wybór odpowiedniej wirówki jest w głównym

(do 1 µm) są oddzielane. Dla porównania ludzki

stopniu określony wielkością przepływu cieczy oraz

włos ma grubość 70 µm. Do oddzielania dwóch cie-

stopniem jej zanieczyszczenia. Lepkość i pH mają

czy wystarczy różnica gęstości tylko 1%.

także wpływ na dobór wirówki. Przy czym zaletą

W przypadku grawitacyjnego rozdziału faz ciekła
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Rozdział faz pod działaniem siły odśrodkowej
przebiega następująco: w szybko wirującym bęb-

tego typu oddzielania jest możliwość usuwania czą-

mieszanina w nieruchomym bębnie powoli oczysz-

stek stałych w sposób ręczny lub automatyczny.

cza się, gdy cząstki ciężkie w mieszaninie opadają

Częstotliwość rozładunku bębna jest uzależniona

na dno pod działaniem siły ciężkości. Lżejsza ciecz

od zawartości ścieków, jednakże w standardowym

unosi się do góry, a ciecz cięższa i cząstki stałe opa-

procesie przeprowadza się go co dwie godziny.

Z kolei analiza spektrometryczna w podczerwieni FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
oparta jest na rejestracji i analizie widm oscylacyjnych badanych substancji. Dzięki spektrometrom FT-IR można uzyskać dane o utlenieniu, nitracji, zasiarczeniu, zapyleniu, rozcieńczeniu paliwem,
ilości wody i glikolu, a także – w niektórych wypadkach – wyczerpaniu dodatków w zużytych olejach
smarowniczych. Ze względu na szybkość i wyznaczanie trendu technika ta stała się standardową
techniką w laboratoriach analizujących dużą ilość
prób zużytych olejów.
Szeroko stosowaną w laboratoriach badawczych i przemysłowych jest także ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer) –
optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem

Źródło: Alfa Laval

w plazmie indukcyjnie sprzężonej. To szybka metoda
analizy wielu pierwiastków w roztworach wodnych
i organicznych. Charakteryzuje ją możliwość równoczesnego oznaczania wielu pierwiastków, w dużym
zakresie stężeń i stosunkowo krótkim czasie.

Kalorymetria
Warto wspomnieć też o badaniu olejów metodą

Pobór próbki

kolorymetrii, która została opisana we wdrożo-

– Pobór próbek olejowych do badań laboratoryjnych

nej w obiegłym roku normie ASTM D7843. Metoda

odbywa się za pomocą próbników probierczych poprzez

ta pozwala określić stanu oleju w dużo szerszym

sondę do butli szklanych (laboratoryjna czystość) lub

stopniu niż dotychczas stosowane klasy czystości

z polietylenu. W niektórych układach zamontowane są

ISO 4406 czy NAS1638, gdyż nie tylko uwzględnia

specjalne króćce pobiercze do poboru próbek – informuje

obecność w olejach cząstek o wielkościach <0,5 µm,

Sobiesław Chanek.

ale także bieże pod uwagę stopień ich zużycia. Jak

Przy poborze próbki należy zadbać o to, żeby

wyjaśnia Janusz Toman, konsultant techniczny

czynność ta została przeprowadzona w sposób pra-

w firmie EKSPERT, kolorymetr MPC (Membrane Patch

widłowy. Bardzo ważne jest ustalenie odpowied-

Colorimetry) to poręczny przyrząd pomiarowy, który

nich miejsc poboru próbek, tak aby próbka była

może oceniać wyniki testów membranowych ole-

reprezentatywna dla całego układu. Próbki powinny

jów poprzez pomiar zabarwienia, na dowolnym sta-

być pobierane w miejscu o przepływie burzliwym

nowisku pracy lub w laboratorium. Kolorymetr oce-

(np. kolana), tylko z aktywnych stref obiegu ole-

nia widzialną część spektrum i jest optymalnie

jowego, na kolektorach spływowych oraz podczas

przystosowany do testów MPC. Zaletą tego pomiaru

pracy maszyny w stanie ustalonym. Należy pamię-

jest bardzo duża dokładność i powtarzalność przy

tać o tym, żeby nie pobierać próbek z martwych

zerowych kosztach operacyjnych. Jest także przy-

lub zaślepionych rurociągów, za filtrami, z miejsc

datny do przeprowadzenia ocen wcześniej przepro-

o przepływie laminarnym oraz z „zimnej” maszyny.

wadzonych testów membranowych.

Analiza spektrometryczna
Istnieje wiele technik analitycznych stosowanych

Technologie oczyszczania olejów
przemysłowych

w celu monitorowania stanu oleju. Jedną z nich

Aby zminimalizować ryzyko awarii, czy tylko nie-

jest stosowana od ponad 40 lat analiza spektro-

prawidłowości w pracy maszyn spowodowanych

metryczna. Pozwala ona na uzyskanie informa-

zanieczyszczeniami w olejach, stosuje się różnego

cji o zawartości w oleju pierwiastków śladowych,

rodzaju technologie filtracji i oczyszczania olejów

innych zanieczyszczeń oraz dodatków.

w celu usunięcia tychże zanieczyszczeń.

Najbardziej popularna jest spektrometria emi-

Zasadniczo spotykamy się z ośmioma podsta-

syjna, oparta na analizie przeprowadzanej za

wowymi technologiami oczyszczania olejów prze-

pomocą spektrometrów z obrotową elektrodą dys-

mysłowych, które stosowane są również w różnych

kową (RDE – Rotating Disk Emission). Spektrometry

wariantach i wzajemnych kombinacjach.

te są łatwe w obsłudze, czułe na większe cząstki,
wolne od konieczności rozcieńczania prób i nie

Różne rodzaje filtrów mechanicznych

wymaga gazu ani wody chłodzącej. Pełną analizę

Filtry mechaniczne są najstarszą znaną technolo-

około 20 pierwiastków wykonuje w niecałą minutę.

gią oczyszczania wszelkiego rodzaju cieczy, w tym
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doczyszczenia olejów. Ze względu na ich bardzo
dużą pojemność stosowane są tam, gdzie występuje wytwarzanie bardzo dużej ilości zanieczyszczeń, np. do olejów obróbczych lub hartowniczych;
• filtry dokładne – są stosowane do usuwania
z olejów cząstek zanieczyszczeń o wielkości
<5 µm. Ich produkcja i zastosowanie wydają się
logiczne ze względu na coraz większe wymagania w zakresie eliminacji coraz to mniejszych
cząstek zanieczyszczeń. Jednak ciągłe zmniejszanie porowatości materiału filtracyjnego nie
prowadzi do skutecznego rozwiązania. Okazuje się bowiem, że podczas przepływu oleju
przez filtr mechaniczny cząsteczki zanieczyszczeń absorbują ładunki elektryczne. Krytyczne

Workowy filtr mechaniczny. Źródło: EKSPERT

skutki tego zjawiska pojawiają się przy porowatości materiału filtrującego <5 µm. Potenrównież olejów przemysłowych. Zasada działania

cjał ładunków gromadzących się na cząstecz-

polega na tym, iż olej przepływając przez materiał

kach zanieczyszczeń jest tak duży, że w olejach

filtrujący, pozostawia na nim cząstki zanieczysz-

zaczyna dochodzić do iskrowych wyładowań

czeń, które są większe niż otwory w materiale fil-

elektrycznych, co w oczywisty sposób gwałtow-

trującym.

nie przyspiesza degradację olejów. Jak zaznacza
Janusz Toman, niektórzy producenci oferują fil-

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje filtrów

try, w których nie dochodzi do wspomnianych

mechanicznych:

wyładowań, ale to nie znaczy, że cząsteczki nie

• filtry świecowe – są stosowane w prawie wszystkich układach olejowych. Producenci maszyn

są naładowane elektrycznie. Wyładowania odby-

niejako z zasady instalują je w układach obiegu

wają się po prostu tylko poza filtrem. Poza tym

olejów. Ich zadaniem jest wychwytywanie na

cząsteczki zanieczyszczeń „obdarzone” poten-

bieżąco większych cząstek zanieczyszczeń. Są

cjałem elektrycznym mają większą zdolność do

skuteczne w usuwaniu z olejów zanieczyszczań

przywierania do ścian układów olejowych, przy-

tylko w postaci cząstek stałych. Ich skuteczność

spieszając procesy tworzenia się osadów. Tak

maleje w miarę zmniejszania się wielkości czą-

więc wygląda na to, że zastosowanie tzw. filtrów

stek. W odniesieniu do zanieczyszczeń o wielko-

dokładnych nie ma uzasadnienia technicznego.

ści <5 µm ich skuteczność jest znikoma;
• filtry workowe – najczęściej są instalowane
bocznikowo (bypass) w celu dodatkowego

Wszystkie typy filtrów mechanicznych mają zastosowanie wyłącznie do usuwania zanieczyszczeń

Filtrowanie oleju za pomocą różnych narzędzi
Dobry układ smarowania winien mieć: filtr

zatrzymują zanieczyszczenia i ścier, zależnie od

nikaniem zanieczyszczeń do oleju, filtr przepły-

przepuszczalności materiału zapewniają oczysz-

wowy i bocznikowy. To one odbierają zanieczysz-

czanie z mniejszym stopniem zatrzymania,

czenia z eksploatacji i doprowadzają układ do

konieczne są zatem dłuższe czasy oczyszcza-

wymaganej czystości.

nia i przy dużych przepływach. To rozwiązanie

Te elementy jednak nie zawsze występują lub

jest bardziej skomplikowane, bo oprócz obudowy

Marek Dębiński

ilość zanieczyszczeń jest większa od ich sprawno-

z filtrem workowym niezbędny jest też agregat

Kierownik Działu Serwisu

ści i szybkości oczyszczania. Dlatego stosowane są

pompowy wymuszający przepływ;

Olejowego, Grupa LOTOS

i inne narzędzia:
• agregat z filtrem świecowym o określonej spraw-

12|

• filtry workowe – z magnesami neodymowymi

odpowietrzający układ zabezpieczający przed prze-
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Ponadto stosowane są dwa rodzaje wirówek oczysz-

ności zatrzymania ( różna porowatość) i okre-

czających olej. O małej wydajności – przenośne

ślonej wydajności przepływu przy lepkościach
oleju do 500 –700 cSt w temperaturze oczyszcza-

i duże przemysłowe, które są najczęściej instalo-

nia oleju i wydajności nawet do 300 –500 l/min

pojawiają się stale i istnieje konieczność stałego

w optymalnych warunkach;

oczyszczania.

wane w układach, gdzie zanieczyszczenia w oleju

w postaci cząstek stałych. W żaden sposób nie

Sobiesław Chanek

wpływają na zanieczyszczenia olejów wodą i pro-

Specjalista ds. Serwisu Olejowego, Orlen Oil

duktami utleniania (degradacji).

Filtracja bocznikowa

Wirówka – skuteczna w działaniu

Okresową filtrację bocznikową oleju wyko-

Technologia zastosowana w wirówkach bazuje na

nuje się w celu pełnej ochrony układów

poddaniu olejów sile odśrodkowej. W opinii Bar-

hydraulicznych. Działania te mają na celu

bary Kowalczyk z firmy Alfa Laval Polska, separacja

zapewnienie użytkownikowi środka smar-

odśrodkowa jest klasyczną techniką oczyszczania.

nego, który pracując w układzie, spełnia

Została ona wprowadzona do zastosowań przemy-

wymagania producenta maszyny odno-

słowych podczas I Wojny Światowej, kiedy była uży-

śnie maksymalnego poziomu zanieczysz-

wana głównie do oczyszczania olejów smarnych.

czeń, ujętego w dokumentacji techniczno-

Skuteczność działania wirówki oparta jest na
prawie Stokesa, zaadaptowanym na potrzeby wiró-

ruchowej.
Celem filtracji oleju jest usunięcie z ole-

wek talerzowych. Skuteczność separacji dwóch cie-

jów przemysłowych zanieczyszczeń mecha-

czy jest tym większa, im większa jest różnica gęsto-

nicznych oraz uzyskanie wymaganej klasy

ści obydwu cieczy, ale również jest odwrotnie pro-

czystości przy użyciu mobilnych agrega-

porcjonalna do lepkości cieczy.

tów do filtracji bocznikowej, odpowiednio

Wirówka ze względu na swoje właściwości
i zasadę działania jest bardzo zyskowną inwestycją.

dobranych do pojemności układów.
Filtrowanie odbywa się poprzez sku-

Klienci, którzy zainwestowali w wirówkę w syste-

teczne filtry 1 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm

mie chłodzenia zaprzestali wymiany chłodziwa lub

umieszczone w komorach filtracyjnych

wymieniają je co drugi rok. Co oznacza czas zwrotu

w układzie szeregowym lub równoległym.

około 1 roku do 2 lat. Poziom wydajności oczyszcza-

Filtracja odbywa się w pracującym układzie

nia osiągany dzięki wykorzystaniu wysokoobroto-

olejowym, dzięki czemu nie jest wymagany

wej separacji odśrodkowej ogromnie wydłuża okres

przestój urządzenia hydraulicznego. Filtro-

używalności cieczy przemysłowych. W efekcie uzy-

wanie odbywa się aż do uzyskania stabil-

skuje się obniżenie kosztów pracy instalacji dzięki

nej klasy czystości – ustalonej lub określo-

zmniejszonemu zużyciu tych cieczy, mniejszej ilo-

nej w dokumentacji techniczno-ruchowej

ści poddawanego utylizacji zużytego oleju i filtrów,

producenta maszyny. W trakcie filtrowa-

rzadszym przestojom oraz polepszeniu zarówno

nia na bieżąco kontrolowana jest klasa czy-

jakości produktu, jak i środowiska pracy.

stości oleju. Pierwsza próbka pobierana jest

– Wirówka jest niezastąpiona w procesie efektyw-

na starcie filtracji, a następnie okresowo

nego gospodarowania olejami, gdyż usuwa zarówno

w celu bieżącej kontroli jej postępu. Uzy-

cząstki stałe, jak i niepożądane ciecze – wodę z oleju.

skany i potwierdzony poziom klasy czysto-

Nie ma innego urządzenia, które w jednym cyklu usuwa

ści jest kryterium pozwalającym stwierdzić

zarówno cząstki stałe, jak i niepożądaną ciecz – dodaje

moment zakończenia filtracji.

Barbara Kowalczyk.
Janusz Toman podkreśla jednak, że mimo tak
wielu zalet wirówki nie nadaje się ona jednak do
usuwania z olejów mniejszych cząstek zanieczysz-

Technologia próżniowego usuwania
wody z olejów
Zastosowana w tych urządzeniach technologia opiera się na zasadzie wprost proporcjonalnego spadku temperatury wrzenia wody do spadku
ciśnienia. W komorze próżniowej wytwarza się

Źródło: OIL Eko

czeń oraz produktów utleniania się oleju.

na tyle niskie ciśnienie, że woda prawie w całości
odparowuje przy temperaturze na tyle niskiej, że
nie przyspiesza procesu utleniania się oleju. Technologia próżniowego usuwania wody z olejów przydaje się zwłaszcza tam, gdzie wymagania są szczególnie restrykcyjne, np. do osuszania olejów izolacyjnych. Dodatkowym efektem usuwania wody
urządzeniami próżniowymi jest usuwanie z olejów gazów. Ta technologia nie ma z oczywistych
względów żadnego wpływu na zanieczyszczenia

Smarowanie i Mechanizmy
Lipiec–Sierpień 2015

|13

D O DAT E K D O C Z A S O P I S M A G ŁÓ W N Y M E C H A N I K

w postaci cząstek stałych, nie usuwa też z olejów

Długa lista zalet filtrów magnetycznych

produktów ich utleniania się.

Zasada działania filtrów magnetycznych również nie należy do skomplikowanych. W komo-

Dehydratory włókninowe (DH)
– technologia droga, ale opłacalna

rze, przez którą przepływa olej, umieszczony jest

Technologia działania dehydratorów włóknino-

sów w innych, praktycznie dowolnych formach,

wych oparta jest o różnicę pomiędzy napięciem

np. kratownic, rur, walców i innych w zależności

powierzchniowym wody i oleju. Zawilgocony olej

od potrzeb. Zanieczyszczenia zawarte w przepły-

przepływając przez materiał składający się z drob-

wającym oleju osadzają się na magnesie. Co jakiś

nych, cienkich włosków, pozbywa się wody, pozo-

czas magnesy trzeba oczyścić z osadzonych na nim

stawiając ją w dehydratorze w formie kropelek,

zanieczyszczeń, co zazwyczaj jest czynnością pro-

które przyczepiają się do włosków. Ta technolo-

stą i nie zabierającą wiele czasu. Są dostępne rów-

gia usuwania wody z olejów świetnie nadaje się do

nież filtry magnetyczne samoczyszczące.

rozwiązywania problemów powstałych np. na sku-

pręt magnesu, częściej kilka prętów lub magne-

Filtry magnetyczne mają bardzo wiele zalet: są

tek uszkodzenia układu chłodzenia układu hydrau-

stosunkowo tanie, można je zastosować do oczysz-

licznego. Za pomocą dehydratora włókninowego

czania wszelkiego rodzaju cieczy (nie tylko ole-

można obniżyć zawartość wody w oleju do poziomu

jów), ich eksploatacja nie pociąga za sobą żadnych

ok. 100 ppm, co dla oleju hydraulicznego jest pozio-

kosztów, a przydatność do eksploatacji jest bardzo

mem akceptowalnym. Przy okazji usuwania wody

długa. Usuwają cząsteczki stałe bez względu na ich

dehydratory włókninowe usuwają z olejów większe

wielkość pod warunkiem, że należą do ferromagne-

niż 10 µm cząstki zanieczyszczeń stałych.

tyków. W związku z powyższym mają zastosowanie

– Usuwanie wody z olejów za pomocą dehydratorów

tam, gdzie głównym zanieczyszczeniem oleju są np.

włókninowych jest dość kosztowne. Usunięcie 1 l wody to
koszt ok. 600 –700 zł, ale jeżeli ich zastosowanie pozwoli

cząsteczki metalu pochodzące z obróbki. Z oczy-

na wyeliminowanie wielokrotnie wyższych strat spo-

nąć z olejów zanieczyszczeń typu diamagnetycz-

wodowanych zatrzymaniem linii produkcyjnej, to taka

nego, np. w postaci krzemu (proch), sadzy, tworzyw

operacja na pewno się opłaca – uważa Janusz Toman.

sztucznych, wody i produktów starzenia się oleju.

wistych względów przy ich pomocy nie da się usu-

Warto podkreślić, że dehydratory włókninowe nie
usuwają z olejów mniejszych cząstek zanieczyszczeń stałych oraz produktów utleniania się olejów.

Dehydratory nawiewowe (Tribodryer)
– praca bezobsługowa i prawie
bezkosztowa
Zasada działania dehydratorów nawiewowych jest
bardzo prosta, ale możliwa do zastosowania tylko
w wypadku olejów znajdujących się w zbiornikach zamkniętych. Na przeciwległych końcach jednej przekątnej poprowadzonej przez wieko zbiornika olejowego umieszcza się przewód nawiewowy
i ssący. Przewodem nawiewowym wprowadza się
w przestrzeń pomiędzy lustrem oleju a pokrywą
zbiornika ciepłe, suche powietrze, natomiast przewodem ssącym zasysa się wilgotne powietrze i kieruje do dehydratora, w którym po schłodzeniu
oddaje wilgoć. Dehydrator podłączony do sieci elektrycznej oraz do źródła zimnej wody (<30°C) pracuje całkowicie bezobsługowo i prawie bezkosztowo. Jedyny koszt to pobór mocy na poziomie ok.
600 W. Dla skutecznego działania wymagane jest,
aby temperatura oleju w zbiorniku wynosiła >40°C.
Im większa powierzchnia lustra oleju, tym większa szybkość usuwania wody. Niewielki dehydrator nawiewowy o mocy 600 W może skutecznie
z wydajnością ok. 1,5 kg wody/godz. usuwać wodę
ze zbiornika o objętości do 50 m3. Ze względu na
zasadę działania praca dehydratora nawiewowego
nie ma żadnego wpływu na wszystkie inne zanieczyszczenia znajdujące się w oleju.
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Filtr magnetyczny. Źródło: EKSPERT

Urządzenia oczyszczające poprzez
jonizowanie cząstek
Zasada działania oparta jest na prawie przyciągania się przeciwnych ładunków elektrycznych. Olej
zassany do urządzenia oczyszczającego kierowany
jest do dwóch komór, w których cząstki zanieczyszczeń poddawane są ładowaniu ładunkami
elektrycznymi o przeciwnym potencjale; w jednej
komorze „–„, w drugiej „+”. Następnie oleje kierowane są do jednej komory, gdzie naładowane przeciwnymi potencjałami cząsteczki wzajemnie się
przyciągając tworzą większe cząstki, które na wyjściu są wychwytywane przez zwykły filtr mechaniczny. Ta metoda pozwala na usuwanie z olejów
bardzo małych cząsteczek (<5 µm, a nawet mniejszych), które połączone osadzają się na filtrze zainstalowanym na końcu układu. Jednak, jak podkreśla Janusz Toman, efektem ubocznym jest przyspieszenie procesu tworzenia się osadów wewnątrz
układów olejowych. Jest to skutkiem tego, że nie
wszystkie naładowane elektrycznie cząsteczki łączą
się w tak duże grupy, żeby mogły być wychwycone
przez filtr końcowy i wracają z powrotem do wnętrza układu olejowego. Ponieważ są naładowane

Urządzenie ELC

elektrycznie mają zwiększoną tendencję do przy-

Źródło: EKSPERT

wierania do elementów metalowych. Urządzenia,
w których zastosowana jest technologia jonizowania cząstek, nie usuwają z olejów wody ani produk-

wości fizykochemiczne, dzięki czemu w ogóle nie

tów starzenia się olejów.

wymagają wymiany przez cały okres eksploatacji
maszyny.

Urządzenia do elektrostatycznego
oczyszczania olejów (ELC)

jów to tylko niewielki procent korzyści wynikają-

Technologia elektrostatycznego oczyszczania ole-

cych z zastosowania urządzeń ELC. Najważniej-

jów oparta jest na zasadzie prawa Coulomba.

szymi korzyściami, których osiągnięcie podkreślają

Każda cząsteczka nierozpuszczona w cieczy ma

użytkownicy urządzeń typu ELC, są: elimina-

z natury pewien ładunek elektryczny. W komo-

cja większości awarii, znaczące zmniejszenie ilo-

rze oczyszczania olej przepływa pomiędzy elek-

ści postojów maszyn, poprawa wydajności maszyn

trodami o przeciwnym potencjale, o napięciu ok.

poprzez skrócenie cykli pracy oraz zmniejszenie

10 tys. V, co powoduje, że cząsteczki zanieczysz-

udziału wyrobów niepełnowartościowych w pro-

czeń bez względu na swoje pochodzenie i wiel-

dukcji. W efekcie zwrot z inwestycji w takie urzą-

kość „ściągane” są w kierunku elektrody o ładunku

dzenie następuje w ciągu kilku miesięcy.

przeciwnym niż ten, którym „obdarzona” jest dana

Eliminacja kosztów związanych z wymianą ole-

Wszystkie wyżej opisane technologie oczyszcza-

cząsteczka. Na umieszczonym w komorze oczysz-

nia olejów można łączyć w taki sposób, który będzie

czania kolektorze osadzają się nie tylko cząsteczki

odpowiadał konkretnym potrzebom parku maszy-

zanieczyszczeń stałych (nawet o wielkościach

nowego. Dotyczy to w szczególności urządzeń do

submikrometrycznych), ale również cząsteczki

usuwania z olejów wody, której obecność w olejach

powstałe na skutek utleniania się oleju. Efektem

przemysłowych na każdym poziomie i w każdej ilo-

jest nie tylko usuwanie z olejów produktów ich

ści jest czynnikiem niepożądanym.

starzenia się, ale również wypłukiwanie z układów

Podejmując decyzję o wyborze urządzenia,

olejowych osadów, dla których produkty degra-

które będzie miało za zadanie utrzymywanie oleju

dacji stanowią spoiwo. Urządzenia do elektrosta-

w dobrej kondycji, należy pamiętać, że każdy rodzaj

tycznego oczyszczania oleju wyposażone są w sys-

i każda ilość zanieczyszczeń w olejach ma nega-

tem powodujący usuwanie z olejów wody, o ile jej

tywny wpływ na pracę maszyn.

zawartość nie przekracza poziomu 500 ppm. Urządzenia te usuwają z olejów wszelkie zanieczysz-

Opracowanie tekstu na podstawie materiałów nadesła-

czenia bez względu na ich rodzaj i wielkość. Oleje

nych przez firmy: EKSPERT, Grupa LOTOS, Orlen Oil,

pielęgnowane poprzez zastosowanie urządzeń do

Alfa Laval Polska.

elektrostatycznego oczyszczania praktycznie bezterminowo zachowują swoje pierwotne właści-
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Mineralny czy syntetyczny?
Czy olej syntetyczny jest zawsze lepszy od
mineralnego? A może problem należy postawić
inaczej – w jakich aplikacjach i warunkach
warto zastosować olej syntetyczny i czy jest
to ekonomicznie uzasadnione? Spróbujemy
rozważyć, gdzie i w jakich okolicznościach
należy lub po prostu warto stosować oleje
mineralne oraz syntetyczne.

Tomasz Kurzacz

Do dyskusji zaprosiliśmy specjalistów

wbrew zachwytom i zapewnieniem zaraz po ich

z trzech firm. Marek Dębiński jest Kierow-

wprowadzeniu do produkcji, że z czasem powstają

nikiem Działu Serwisu Olejowego firmy LOTOS Oil,

w nich różne niebezpieczne dla układu smarowa-

Cezary Wyszecki jest Ekspertem Technicznym Shell

nia zanieczyszczenia. Potrzeba kolejnych badań –

Polska, natomiast Krzysztof Bogacki jest Dyrekto-

podejrzewam, że wieloletnich – aby przekonać się,

rem Sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią,

na ile są one (składem i potencjalnym oddziaływa-

Statoil Fuel & Retail Lubricants Poland.

niem) zbliżone do tych powstałych w czasie eksploatacji olejów mineralnych.

Czy zawsze syntetyczny środek smarny jest lepszy

Nie ulega wątpliwości, że oleje syntetyczne mają

od mineralnego? Jeśli tak – to pod jakim względem.

lepsze właściwości przeciwutleniające, przeciwzu-

Jakie są wady i zalety jednych i drugich olejów?

życiowe, smarne. Często też wymagane parametry spełnia bazowy olej syntetyczny, więc odchodzi

Marek Dębiński, LOTOS Oil: To temat rzeka i próba

konieczność stosowania drogich dodatków uszla-

porównywania koszuli z lnu z tą uszytą ze sztucz-

chetniających. Oleje syntetyczne charakteryzuje

nego włókna. Niby można porównać tylko po co?

mniejsza zależność lepkości od temperatury, lep-

W przypadku olejów syntetycznych wszystko
zależy od sposobu ich użycia. Dziś już wiemy –
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sza odporność na ciśnienia, wielosezonowość, możliwość eksploatacji w wyższych i niskich tempe-

raturach, możliwość eksploatacji w najwyższych

produkty o wysokiej jakości, spełniające wysokie

temperaturach maksymalnych – gdy wcześniej nie

wymagania producentów silników, jak chociażby

możliwe było stosowanie w takich warunkach naj-

normy ACEA E7 i E9.

lepszych nawet olejów mineralnych. W przypadku

Wysoki wskaźnik lepkości olejów syntetycznych

olejów syntetycznych mówimy też o dłuższych cza-

zapewnia utrzymanie odpowiedniej lepkości oleju

sach eksploatacji w standardowych i ekstremalnych

w szerokim zakresie temperatur, co wpływa na lep-

warunkach. Są też często bardziej przyjazne dla

szą ochronę silnika i mniejsze zużycie jego ele-

środowiska naturalnego.

mentów. Dodatkowo oleje syntetyczne mają lepsze

Wadami, czy też niedogodnością w ich stoso-

własności niskotemperaturowe w porównaniu do

waniu jest zdecydowanie wyższa cena zakupu,

olejów mineralnych, co zapewnia doskonałe sma-

możliwa szkodliwość oddziaływania na środowi-

rowanie elementów silnika nawet w niskich tem-

sko w niektórych przypadkach (estry fosforanowe,

peraturach, co przyczynia się między innymi do

PAO – syntetyczne węglowodory – dłuższe okresy

oszczędności paliwa.

degradacji niż w olejach mineralnych) i specyficzne
odmienne oddziaływania na uszczelnienia (szcze-

Czy w każdej aplikacji warto i można stosować

gólnie PAG – polialkenoglikole, perfluorowane poli-

syntetyczne środki smarne? Czy są aplikacje, gdzie

etery).

jest to niepotrzebne? Czy w takiej sytuacji chodzi
bardziej o kwestie techniczne czy ekonomiczne?

W przypadku pożaru wydzielane są również bardzo toksyczne spaliny (niektóre estry fosforanowe,
dioksyny itp.), a w porównaniu z olejami mineral-

Cezary Wyszecki

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Nie ma ograniczeń

nymi tworzą specyficzne osady, chociaż – co warto

Shell Polska

jeśli chodzi o stosowanie olejów syntetycznych.

podkreślić – po zdecydowanie dłuższym czasie eks-

Praktycznie w większości przypadków rachunek

ploatacji niż w przypadku olejów mineralnych.

ekonomiczny przemawia za jego wykorzystaniem.

Zalety olejów mineralnych to przede wszyst-

Inwestycja w olej syntetyczny opłaca się, ponie-

kim cena, łatwość rozpuszczania dodatków, duże

waż w perspektywie długoterminowej prowadzi do

doświadczenie w eksploatacji i możliwe do przewi-

obniżenia kosztów eksploatacji.

dzenia skutki, wreszcie nie stwarzająca poważniejKrzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants

szych problemów kwestia uszczelnień.

Poland: Cena zakupu w przypadku olejów mineral-

Wadami olejów mineralnych są duża zależność
lepkości od temperatury i ograniczone zakresy tem-

nych jest niższa w porównaniu do syntetyków i pół-

peratur zastosowania.

syntetyków. Oleje syntetyczne są najdroższe, jednak należy pamiętać, iż cena w tym przypadku

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Rzeczywiście nie

wynika z jakości finalnego produktu. Oleje synte-

ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie.

tyczne to specjalnie dobrane oleje, które w porów-

Dobór właściwego oleju powinien być poprzedzony

naniu z olejami mineralnymi są znacznie bardziej

wnikliwą analizą m. in. warunków pracy pojazdu

odporne na procesy utleniania – dzięki temu takie

oraz kondycji maszyny. To one determinują cechy,

oleje mogą znacznie dłużej pracować w silniku,

którymi gotowy produkt powinien się charakteryzo-

zapewniając dłuższe okresy pomiędzy wymianami.

wać. Korzyści wynikające ze stosowania syntetycz-

A zatem mimo wyższej ceny olejów syntetycznych,

nych środków smarnych, w tym olejów syntetycz-

w dłuższej perspektywie jest to korzystny wybór.

nych, są powszechnie znane: większa odporność na
utlenianie, wysoki wskaźnik lepkości, dobra sepa-

Marek Dębiński, LOTOS Oil: Zastosowanie i efekty

racja wody i zanieczyszczeń oraz dobre usuwanie

zależą od rodzaju zastosowania. Tam, gdzie nie

i powietrza. W zależności od rodzaju wykorzysty-

spełnia wymagań lub nie można zastosować

wanej bazy, można by jeszcze rozszerzyć listę zalet.

mineralnego syntetyczny olej jest zawsze zło-

Zupełnie nową jakość w olejach syntetycznych sta-

tem, w układach prostych i bez odpowiedniego

nowi wykorzystanie bazy olejowej wyprodukowa-

poziomu techniki obsługi zastosowanie syntetycz-

nej z gazu ziemnego w Technologii Shell PurePlus.

nego będzie nieekonomiczne ze względu na poziom

Dzięki niej powstają produkty syntetyczne o unika-

zużycia, natomiast olej syntetyczny lub modyfiko-

towych parametrach eksploatacyjnych.

wany będzie efektywny tam, gdzie eksploatacja jest
intensywna, ale z poprawną obsługą serwisową

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants

Krzysztof Bogacki

Poland: W Polsce nadal w dużej mierze dominują

Statoil Fuel & Retail

oleje mineralne – mam tu na myśli transport samo-

Lubricants Poland

Czy w każdej aplikacji warto i można stosować
syntetyczne środki smarne? Czy są aplikacje, gdzie

chodowy, a nie przemysł. Wynika to z trzech pod-

jest to niepotrzebne? Czy w takiej sytuacji chodzi

stawowych faktów: po pierwsze po naszych dro-

bardziej o kwestie techniczne czy ekonomiczne?

gach wciąż jeździ dużo samochodów starszego
typu, w których stosowane są oleje mineralne, po

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants

drugie obecnie produkowane oleje mineralne są to

Poland: Syntetyczne oleje smarowe ze względu na
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znacznie wyższą odporność na utlenianie niż oleje

drugim przypadku użytkownik wykorzystuje pro-

mineralne są z powodzeniem stosowane w apli-

gramowany sposób eksploatacji i na pewno ma

kacjach, gdzie kluczowe jest wydłużenie okresu

inne korzyści (planowa eksploatacja, z określonymi

pomiędzy wymianami, czyli wymagany jest śro-

postojami) nie występują działania awaryjne i pro-

dek o bardzo długim czasie przydatności do eks-

filaktyka bierna.

ploatacji (jest to oczywiście uzależnione od warun-

W przypadku olejów silnikowych w każdym

ków pracy). Jednak są takie aplikacje, w których

przypadku syntetyczny będzie lepszy, ponieważ ma

produkty smarowe pracują w niskich temperatu-

mniejszą zależność lepkości od temperatury stąd

rach, pod niedużym obciążeniem i w takich miej-

łatwiejsze uruchomienie w niskich temperaturach

scach wymagania całkowicie pokrywają oleje mine-

i zminimalizowanie zużycia. Tam gdzie jest stoso-

ralne. Dodatkowo, w układach, gdzie przeprowadza

wany olej mineralny czas osiągnięcia pełnego sma-

się dużo dolewek ze względu na szybka utratę oleju

rowania jest znacznie dłuższy, a to oznacza szyb-

z układu nieopłacalne jest stosowanie wysokojako-

sze zużycie silnika. Oleje syntetyczne dają mniejsze

ściowego oleju syntetycznego (o ile w układzie nie

starty energii na opory podczas włączania i cyrku-

występują trudne warunki, które wymagają użycia

lacji oleju.

produktu syntetycznego).
Cezary Wyszecki, Shell Polska: Nie ma ograniczeń
Marek Dębiński, LOTOS Oil: Po pierwsze – nie

jeśli chodzi o stosowanie olejów syntetycznych.

w każdej zastosowanie syntetycznego jest celowe

Praktycznie w większości przypadków rachunek

i ekonomiczne. Celowe jest wtedy, gdy ogranicze-

ekonomiczny przemawia za jego wykorzystaniem.

niem jest łatwość wymiany oraz w ekstremalnych

Inwestycja w olej syntetyczny opłaca się, ponieważ

warunkach eksploatacji – wtedy absolutnie należy

w perspektywie długoterminowej prowadzi np. do

stosować oleje syntetyczne. Koszt wymiany oleju

obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu i niższego

to nie tylko koszt oleju, cały koszt wymiany oleju

zużycia paliwa.

w maksymalnej projekcji może być nawet 10 razy
wyższy niż koszt oleju.
Przykład z eksploatacji: w globalnym koncernie stosowane są oleje syntetyczne i mineralne

Jakie dodatki stosuje się w syntetycznych, a jakie
w mineralnych środkach smarnych. Czy ma to
jakieś znaczenie dla użytkownika?

w podobnych układach smarowania. W jednym
kraju stosowane są syntetyczne z czasem T,

Marek Dębiński, LOTOS Oil: Rodzaj zastosowanych

w drugim kraju stosowane są mineralne w ukła-

dodatków właściwie nie obchodzi użytkownika. Jed-

dach podobnych, ale tu użytkownik wykorzystuje

nak oleje syntetyczne mogą zawierać ich mniej, co

serwis i monitoring oleju w eksploatacji i uzyskuje

na ogół powoduje, że są mniej uciążliwe dla środo-

czas T.

wiska. Oddzielna sprawa to problem ich rozpusz-

Z jednej strony cena i koszt syntetycznego,

czania, ale to już zadanie produkcyjne.

a z drugiej cena i koszt mineralnego plus koszty
serwisu i monitoringu, skrajnie można powiedzieć,

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Pakiety dodatków to

że suma kosztów wyjdzie podobna. Jednak w tym

wybór producenta oleju. W olejach syntetycznych
dodatki nie rozpuszczają się, dlatego muszą być
wcześniej odpowiednio przygotowane. Każda z firm
ma własne metody oraz doświadczenia i wykorzystuje różne składniki do tego, aby uzyskać określone parametry. Najważniejsze jest, aby olej sprawdzał się w eksploatacji i rozwiązywał problemy lub
dostarczał dodatkowe korzyści – zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.
Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubri-

Olej Shell Tellus S3 M
Źródło: Shell

cants Poland: Dodatki uszlachetniające stosowane
w nowoczesnych olejach smarowych zarówno
mineralnych jak i syntetycznych, dostosowane są
do poziomu jakości, jaki w przypadku gotowego
produktu chce osiągnąć producent oleju. W przypadku olejów mineralnych konieczne jest zastosowanie większej ilości dodatków uszlachetniających w celu uzyskania odpowiednich właściwości
eksploatacyjnych, w porównaniu do olejów syntetycznych. Dla przykładu do mineralnych olejów silnikowych dodawane są wiskozatory, które mają
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konwersji jesteśmy na pewno na poziomie wcześniej określanych jako semisyntetyczne lub prawie
syntetyczne.
Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants Poland: Oleje półsyntetyczne są kompromisem pomiędzy olejami syntetycznymi i mineralnymi. W porównaniu do tych ostatnich są bardziej odporne na procesy starzenia. Ze względu na
zawartość około 30% bazy syntetycznej mają niższą
lepkość, która umożliwia łatwiejszy rozruch oraz
szybsze rozprowadzenie oleju w układzie smarowania. Dodatkowo niższa lepkość, powoduje obniżeOlej syntetyczny
Źródło: Pirobloc

nie tarcia wewnętrznego oleju i w ten sposób możliwe jest uzyskanie zmniejszonego zużycia paliwa
lub energii.
Oleje syntetyczne i półsyntetyczne są oczywiście
droższe od olejów mineralnych, jednak na przestrzeni ostatnich lat różnica cenowa pomiędzy produktami skomponowanymi na bazie syntetycznej
a mineralnymi maleje. Jednakże oleje syntetyczne

za zadanie poprawić charakterystykę lepkościo-

i półsyntetyczne droższe są tylko w momencie

wo-temperaturową, aby końcowy produkt w mniej-

zakupu, podczas eksploatacji ich zalety takie jak:

szym stopniu podatny był na zmiany lepkości pod

możliwość wydłużenia czasookresów wymiany,

wpływem zmiany temperatury. W olejach mineral-

mniejsze zużycie współpracujących elementów

nych, które w przeciwieństwie do syntetyków mają

oraz mniejsze zużycie paliwa/energii, powodują, iż

wyższe temperatury płynięcia, stosuje się również

korzyści ekonomiczne są po stronie olejów półsyn-

depresatory, których podstawowym zadaniem jest

tetycznych i syntetycznych.

obniżanie temperatury płynięcia.
Czy rodzaj środka smarnego (mineralny/półsynteGdzie plasują się półsyntetyczne środki smarne –

tyczny/syntetyczny) ma wpływ na jego żywotność?

zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym?

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants
Poland: Rodzaj środka smarowego ma oczywi-

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Zazwyczaj oleje pół-

ście wpływ na jego żywotność, oleje syntetyczne są

syntetyczne nie gwarantują znacząco dłuższych

w mniejszym stopniu podatne na utlenianie, czyli

przebiegów w porównaniu do olejów mineralnych.

procesy starzenia i degradacji niż oleje mineralne.

Dodanie bazy syntetycznej poprawia parametry

Jednak obok typu środka smarowego drugim czyn-

robocze, takie jak niższa temperatura pracy i bar-

nikiem wpływającym na żywotność są warunki

dziej stabilny film olejowy. To, czy olej zyskał na

pracy takiego oleju, gdyż wyższa temperatura czy

parametrach dzięki „uzdatnieniu” bazą syntetyczną

obecność zanieczyszczeń (np. metali zużyciowych

możemy ocenić na podstawie informacji o spełnia-

czy wody) w znacznym stopniu może skrócić okres

nych przez niego normach. Praktycznie tylko dzięki

eksploatacji.

porównaniu klasyfikacji, a później badaniu oleju
w trakcie eksplantacji, możemy ocenić korzyści

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Rodzaj oraz jakość

jakie uzyskujemy stosując taką „hybrydę”.

oleju mają ogromny wpływ na żywotność elementów roboczych. Im wyższy poziom stabilności lep-

Marek Dębiński, LOTOS Oil: Jak zwykle są pomię-

kości w czasie i mniejsze zmiany lepkości wraz ze

dzy jednymi a drugimi. Właściwie ostatnio zaciera

zmianą temperatury, tym większe obciążenia może

się pojęcie mineralny, semi i syntetyczny. Głęboka

przenosić olej. Należy zawsze pamiętać, że olej to

modyfikacji mineralnych powoduje, że stają się

nie tylko baza, ale także dodatki. Dopiero syner-

semi lub nawet prawie syntetyczne. Różnica polega

gia tych dwóch składników decyduje o końcowym

na tym, że w ich produkcji nie mieliśmy do czynie-

rezultacie – jakości i żywotności oleju.

nia z całkowitym rozkładem cząstek do gazu syntezowego, a następnie syntezą składników gazowych

Marek Dębiński, LOTOS Oil: W silnikach na pewno

do syntetycznych węglowodorów, estrów itp., aby

tak. Wynika to z ograniczenia zużycia przy uru-

określać je jako syntetyczne według definicji, czyli

chomieniu i uzyskaniu pełnego smarowania przy

powstałe sztucznie. W przypadku nowoczesnych

zastosowaniu olejów syntetycznych.

głęboko modyfikowanych olejów po molekularnej
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Outsourcing gospodarki
smarowej, serwis olejowy
W jakich sytuacjach warto skorzystać
z zewnętrznej wyspecjalizowanej firmy,
która zadba o wszystkie środki smarne
w przedsiębiorstwie. Czy zawsze jest to
opłacalne i potrzebne? Jakie warunki powinny
być spełnione, aby taki outsourcing miał
sens? To pytania, jakie dziś często padają
w zakładach przemysłowych.

Bohdan Szafrański

Na świecie coraz powszechniejszy jest trend,

miotom to koszt utrzymania wykwalifikowanego

by ograniczać lub rezygnować w firmie

personelu, wyposażenia, materiałów eksploatacyj-

z bezpośredniego obsługiwania aktywności, które

nych itp. jest zdecydowanie niższy. Jednak decyzja

nie są bezpośrednio związane z jej podstawową

o outsourcingu nie powinna wynikać tylko z obni-

działalnością. Dlatego między innymi takie zadania

żenia kosztów osobowych w zakładzie. Konsekwen-

jak gospodarka olejowo-smarowa przekazywane

cje finansowe wynikające z niewłaściwie prowadzo-

są do wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrz-

nego programu smarowania mogą znacznie prze-

nych w ramach outsourcingu. Można założyć, że

kroczyć tak szacowane oszczędności. Jeśli dla nas

taki wyspecjalizowany podmiot może lepiej i taniej

najważniejsze jest tylko proste obniżenie kosztów,

wykonać powierzone zadania niż wewnętrzna (cza-

to zapewne znajdziemy oferenta, który przedstawi

sem bardzo mała) jednostka organizacyjna, zwłasz-

(walcząc o klienta) taką ofertę cenową, która będzie

cza gdy dodatkowo obciążona jest też innymi zada-

nam odpowiadała, ale czy o to chodzi? Trzeba

niami. Oczywiście zawsze kluczem do sukcesu jest

pamiętać, że niewłaściwe smarowanie może być

prawidłowe wykonywanie zleconych czynności.

zarówno wynikiem złej organizacji w zakresie smarowania w zakładzie, jak i w wyniku nieprzemyśla-
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Zalety outsourcingu

nej umowy outsourcingowej. Należy zadać sobie

Wyspecjalizowana firma zewnętrzna może korzy-

pytanie, czy mamy długoterminową wizję strategii

stać z efektu skali. Jeśli oferuje usługi wielu pod-

związanej z polityką smarowniczą w zakładzie?

Specjaliści z działającej na polskim rynku środków smarnych firmy Fuchs Oil Corporation, która
jest również dostawcą kompleksowego serwisu
smarowniczego: Chemical Process Management
(CPM) – Program Zarządzania Gospodarką Smarną,
zwracają uwagę, że choć oszczędności z outsourcingu serwisu smarowniczego dotyczą szczególnie
działu utrzymania ruchu, to dotyczą również takich
obszarów jak: gospodarka magazynowa, logistyka,
kadry, księgowość i IT. Warto zwrócić uwagę na
takie zalety związane z outsourcingiem jak: dostęp
Źródło: Orlen Oil

do najnowszych rozwiązań technologicznych,
zmniejszenie zużycia środków smarnych (również
przez wydłużenie okresów ich eksploatacji), zmniejszenie liczby awarii i czasu postojów maszyn.
Korzystając z usług doświadczonej firmy, powinniśmy mieć dostęp do aktualnej wiedzy i stałego
monitoringu środków smarnych. Jak podaje Lotos
Oil, serwis olejowy to dla firmy ważny element

sie temperatur -50 do +180°C). Z olejów to choćby

budowania kompetencji i pozycji producenta na

Hydromil Super L-HV, bezcynkowy, wielosezonowy

rynku olejów przemysłowych. Usługi nowoczesnego

olej hydrauliczny o bardzo wysokim wskaźniku lep-

serwisu olejowego nie ograniczają się tylko do

kości, o wyższej odporności na temperatury robo-

napełniania maszyn, filtracji, dolewek, próbkowa-

cze i dający oszczędność energii przy uruchamia-

nia i analiz. Firma podkreśla, że przede wszystkim

niu systemu w porównaniu do olejów o klasycznej

system zaprojektowany powinien być tak, by koszty

lepkości. Zastosowanie dodatków bezcynkowych

nie tylko oleju i części zamiennych, ale i utrzyma-

zwiększa odporność oleju na wytwarzanie osadów

nia ruchu maszyny w długim okresie były jak naj-

eksploatacyjnych a przy zanieczyszczeniu wodą

niższe. Tylko stała, opieka techniczna pomaga roz-

lub zawilgoceniu, wykazują większą stabilność che-

wiązywać problemy związane z utrzymaniem

miczną i eksploatacyjną.

ruchu. Oczywiście serwisy olejowe związane z pro-

Na pewno ciekawą propozycją jest Mobilny Ser-

ducentami środków smarnych promują własne pro-

wis Olejowy (dojazdowy) – realizowany bezpośred-

dukty. Nie musi to być wadą lub ograniczeniem,

nio u użytkowników środków smarowych w ramach

jeśli są to nowoczesne środki o odpowiedniej jako-

usług Power Service przez wyspecjalizowanych pra-

ści. Lotos Oil na przykład zachęca do stosowania

cowników Orlen Oil. W ramach serwisu wykony-

takich produktów jak smar Kolin Fluid o łatwej apli-

wane są takie zadania jak: monitoring środka smar-

kacji ze względu na płynność porównywalną do ole-

nego w eksploatacji (ocena jego stanu pod kątem

jowej czy też smary Gold zawierające dwusiarczek

stopnia degradacji, zmian własności użytkowych

molibdenu – dodatek zwiększający odporność prze-

oraz zanieczyszczeń z procesów zużyciowych

ciwzatarciową, umożliwiający pracę przy dużym

i z otoczenia pracy maszyny), zabiegi pielęgnacyjne

obciążeniu, w ciężkich warunkach zewnętrznych

(filtracja olejów). Dla mniejszych firm może to być

(na przykład Tytalit Gold może pracować w zakre-

atrakcyjne rozwiązanie. W ramach Mobilnego Serwisu Olejowego Orlen Oil wyróżnia: obsługę przemysłowych układów olejowych, aplikację olejów
technologicznych i obsługę układów chłodzącosmarujących do obróbki metali, monitoring olejowy (analizy cieczy roboczych) oraz kwalifikowaną ofertę usług serwisowych Power Cut i Power
Quench. Dla usprawnienia pracy służb utrzymania ruchu Power Service, firma oferuje zintegrowany system komputerowy do zarządzania utrzymaniem ruchu SUR-FBD, wspomagający prowadzenie gospodarki smarowniczej. Dla większych firm
usługa mobilna może być uzupełnieniem własnych
służb. Orlen Oil świadczy też usługi Power Service,
czyli typowy outsourcing polegający na powierzeniu nadzoru nad maszynami i urządzeniami serwisowi olejowemu. Jak również może przejmować
całą obsługę gospodarki smarowniczej w formie
outsourcingu TFM (Total Fluid Management).
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Jak podaje Statoil Lubricants, firma jest od

zowanie), oraz zagospodarowanie olejów przepra-

2000 roku liderem w dziedzinie outsourcingu

cowanych i odpadów (czyściwa, sorbenty, filtry,

gospodarki olejowo-smarowej w Polsce. Bierze

osady, szlamy, emulsje).

pełną odpowiedzialność za właściwy przebieg pro-

Z kolei firma Boccard Polska oferuje Total Fluid

cesów smarowania w 25 projektach reprezentują-

Management – outsourcing gospodarki smarowni-

cych różne gałęzie przemysłu (obróbkowy, wydo-

czej BOCLUBE. Jak podaje, oferta współpracy ser-

bywczy, cementowy, chemiczny). Przy zarządza-

wisowej rozciąga się na wszystkie branże prze-

niu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest

mysłowe. Firma wykorzystuje Zintegrowany Sys-

autorskie oprogramowanie komputerowe SUR FBD.

tem Zarządzania zgodnym z normami: PN-EN ISO

Statoil świadczy również usługi doradcze, wykorzy-

9001:2009 – System Zarządzania Jakością i PN-EN

stując własne laboratorium przy Zakładzie Produk-

ISO 14001:2005 – System Zarządzania Środowi-

cji Olejów, modyfikuje produkowane środki sma-

skowego co ma gwarantować odpowiednią jakość

rowe do indywidualnych potrzeb swoich odbiorców.

usług.

Statoil w Polsce od początku 2010 roku wprowadził

Priorytetem jest właściwa polityka i praktyka

na rynek usługę filtrowania emulsji obróbkowych.

związana z gospodarką smarową w zakładzie. Czy

Na naszym rynku działa wiele firm oferujących

będzie ona realizowana przy wykorzystaniu wła-

outsourcing olejowo-smarowniczy – na przykład

snych zasobów lub też zewnętrznego usługo-

firma Ecol – przedsiębiorstwo oferujące między

dawcy jest już sprawą wtórną. Liczy się skutecz-

innymi usługi i produkty dla gospodarki smarow-

ność i jakość. Możliwe zagrożenia związane z prze-

niczej. W ramach usługi firma oferuje realizowa-

kazaniem usług smarowniczych firmie zewnętrznej
to po pierwsze utrata kontroli. Dlatego ważne jest
wybranie oferenta, który ma doświadczenie w tego
rodzaju usługach. Umowa powinna być tak sformułowana, by nie pojawiły się miejsca, które nie będą
objęte serwisem smarowniczym. Również, gdy pojawią się nowe maszyny i urządzenia itp. Zakładając, że jakość gospodarki smarowej będzie równie
dobra, jak dotychczas można przeprowadzić analizę
ponoszonych kosztów (pracownicy, środki smarne,
koszty magazynowania). Nawet jeśli się okaże, że
nie jest znacznie taniej niż dotychczas, to warto
wziąć pod uwagę czy uzyskamy na przykład dostęp
do nowoczesnego know-how związanego z gospodarką smarowniczą. Dzięki temu można w dłuższym czasie poprawić niezawodność maszyn i urządzeń i poprzez to ograniczyć liczbę niespodziewaŹródło: Lotos Oil

nych awarii.
Wyraźnie widać, że zakłady produkcyjne coraz
częściej korzystają z usług firm, które oferują kompleksową gospodarkę płynami i środkami smarnymi. W skład takich ofert wchodzi nie tylko smarowanie, pielęgnacja i monitoring środków smarnych, ale również logistyka, magazynowanie,
nie kompletnej linii zakupów, obsługę techniczną

utylizacja odpadów. Stawia się na aktywną, długo-

i utylizację odpadów. Jak podaje Ecol, optymalizo-

falową współpracę. Oczywiście oczekujemy redukcji

wanie organizacji i zarządzania gospodarką ole-

kosztów eksploatacji olejów, smarów i płynów tech-

jowo-smarowniczą jest prowadzone poprzez:

nologicznych. Jednak nie tylko to powinno być prio-

opracowywanie i wdrażanie systemów informa-

rytetem.

tycznych do zarządzania gospodarką smarow-
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Systemy współpracy w ramach systemów

niczą i eksploatacją, poradnictwo i rzeczoznaw-

TFM są popularne na świecie od kilkunastu lat.

stwo w zakresie trybologii i techniki smarowni-

Wiele nowo powstających zakładów produkcyj-

czej, projektowanie, produkcję i montaż systemów

nych od razu wdraża tego typu systemy z udziałem

do pielęgnacji olejów w maszynach i urządzeniach,

doświadczonych partnerów. Stosuje się różne sys-

dobór olejów i smarów oraz nadzór smarowniczy,

temy rozliczania usług. Na przykład firma Hough-

monitoring olejów i diagnostyka układów olejo-

ton Polska oferuje sposób rozliczeń finansowych

wych (analizy oleju), hydrodynamiczne czyszcze-

bazujących na stałej płatności za jednostkę produk-

nie i płukanie układów olejowych maszyn i urzą-

cyjną w całym okresie trwania umowy (dla firmy

dzeń, kompleksowe wymiany olejów w przemyśle,

objętej programem TFM). Ułatwia to planowanie

pielęgnację olejów (filtracja, odwadnianie i odga-

kosztów produkcji w długim okresie.

Źródło: Matrix Lubricants Polska

Środki smarne do
zastosowań specjalnych
W większości przypadków środki smarne
stosuje się do przekładni i łożysk pracujących
w przeciętnych warunkach w halach
produkcyjnych. Ale są też mechanizmy,
które muszą być smarowane, a które pracują
w specyficznych warunkach.

Damian Żabicki

Są to przede wszystkim trudne warunki śro-

nież duże obciążenia. Oleje często są stosowane

dowiskowe takie jak wysoka/niska tempera-

w maszynach pracujących 24 godz. na dobę, przy

tura, duża wilgotność, środowisko zasadowe/kwa-

maksymalnych prędkościach maszyn, przezna-

sowe, zapylenie, itd. Są także sytuacje odwrotne,

czonych do skomplikowanych procesów obróbki.

kiedy to środek smarny może stanowić zagrożenie

Dostępne na rynku oleje mogą pracować w dużej

dla produktu – dotyczy to przede wszystkim prze-

wilgotności powietrza (np. w malarniach). Istotną

mysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycz-

rolę odgrywa zachowanie parametrów technicznych

nego.

oleju nawet przy kontakcie z wodą. W przemyśle

Trudne warunki pracy olejów trudno jest zdefiniować. Na przykład trudne warunki występują

chemicznym oleje muszą być odporne na działanie
substancji agresywnych.

wtedy, kiedy olej pracuje w wysokich lub niskich

Niejednokrotnie konieczne jest zastosowanie

temperaturach, w przekładniach pod dużym lub

olejów odpornych na działanie niskich tempera-

szokowym obciążeniem. W przypadku olejów

tur (np. niższych od -30°C). Kluczową rolę stanowi

hydraulicznych i układów hydraulicznych należy

zachowanie właściwości oleju przy podwyższo-

ustalić, jakie są ciśnienia w układzie, jaka będzie

nych prędkościach, chociażby w wysokoobroto-

temperatura pracy oleju oraz czy olej narażony jest

wych wrzecionach czy też w wirówkach do mleka.

na zanieczyszczenia z zewnątrz. Podobnie można

W wielu zakładach przemysłowych oleje pracują

rozważać oleje przekładniowe, oleje sprężarkowe

w środowisku zapylonym.

i inne oraz analizować w jakich warunkach mają
one pracować.
Oleje bardzo często narażone są na działa-

Mówiąc o specjalnych olejach warto również
wspomnieć o substancjach, które powstały z myślą
o branży spożywczej. Stąd też na szczególną uwagę

nie wysokiej temperatury, które niejednokrotnie

zasługują oleje dopuszczone do incydentalnego

przekraczają 200°C. Trudne warunki pracy to rów-

kontaktu z żywnością. Niejednokrotnie używa się
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powierzchni trących, pracujących przy wysokich,
szczególnie udarowych obciążeniach. Bardzo często
smary tego typu powstają na bazie oleju mineralnego głębokorafinowanego zagęszczonego mydłami
litowymi. Ważne są przy tym dodatki EP polepszające własności smarne, a także dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnymi oraz
dwusiarczek molibdenu.

Odpowiedni wybór
Specjalny środek smarny powinien spełniać wymagania narzucone przez producenta urządzenia,
a najlepiej jest, jeśli spełnia je z nawiązką. Oprócz
SKF LGHB

tego ważny jest zakres temperaturowy oleju,

Źródło: SKF

a także współczynnik i indeks lepkości. Ten ostatni
parametr określa właściwości oleju w trudnych
warunkach, takich jak wysokie temperatury czy też
obciążenie. Istotny jest typ oleju – mineralny lub
syntetyk.
Przy wyborze należy porównać parametry tech-

ich jako substancji absorpcyjnych w trakcie odzy-

niczne kilku rodzajów olejów. Można starać się uzy-

sku rozpuszczalników w procesie produkcji olejów

skać szerszą listę parametrów eksploatacyjnych,

jadalnych. Nowoczesne oleje tego typu często sta-

istotnych w danym rodzaju pracy, od podawanych

nowią mieszaninę syntetycznych substancji bazo-

rutynowo przez producenta w karcie technicznej

wych, dobieranych pod kątem norm, które obowią-

produktu. Kluczowe jest zebranie referencji wyrobu,

zują w przemyśle spożywczym.

czyli informacji o zastosowaniach oleju w podobnych aplikacjach. Po wyborze produktów można

Specjalne ciecze hydrauliczne

kierować się dokumentacją techniczną lub prze-

Na rynku oferowane są ciecze hydrauliczne ognio-

prowadzić testy olejów z analizą parametrów pod-

odporne. Niektóre produkty tego typu całkowi-

czas pracy.

cie spełniają wymagania 7. Raportu Luksembur-

Należy zwrócić uwagę na to, że wybór oleju to

skiego. Oprócz tego oferowane są oleje hydrauliczne

nie tylko znajomość właściwości fizycznych, takich

bezcynkowe, syntetyczne (estrowe) oraz biode-

jak lepkość, temperatura pracy, wskaźnik lepkości

gradowalne oleje hydrauliczne zalecane do sto-

itp. Na przykład w przypadku przekładni konieczne

sowania w układach, gdzie występuje zagrożenie

jest uwzględnienie typu urządzenia, przenoszonej

zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Warto

mocy, prędkości obrotowej, stopnia redukcji, cha-

zwrócić uwagę na ciecze hydrauliczne przezna-

rakterystyki obciążeń, a także temperatury pracy.

czone dla przemysłowych układów hydraulicznych

Istotna jest zarówno najniższa jak i najwyższa tem-

pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyj-

peratura użytkowania. Przy wyborze oleju do prze-

nych, zwłaszcza w niskich temperaturach otocze-

kładni należy wziąć pod uwagę również sposób ste-

nia. W produktach tego typu istotną rolę odgrywa

rowania i smarowania, a także powierzchnię styku

zestawienie mineralnych olejów bazowych oraz

zębów.

pakietu dodatków uszlachetniających zabezpiecza-

Praktycy podkreślają, że podstawowy błąd,

jących przed utlenianiem, zużyciem, pienieniem

który popełniany jest przy wyborze oleju to nie-

oraz poprawiających wskaźnik lepkości. Nie mniej

właściwie dobrana lepkość do obciążenia i tempe-

ważne są odporne na ścinanie dodatki poprawia-

ratury. Niejednokrotnie błędem jest kierowanie się

jące wskaźnik lepkości.

wyłącznie ceną produktu. Oleje syntetyczne ciągle są rzadkością, a wybór obejmuje wyłącznie pro-

Specjalne smary

dukty z rodziny olejów mineralnych. Małym uzna-

W zakresie smarów warto zwrócić uwagę na smary

niem cieszą się oleje silikonowe. Błędem jest także

mineralne z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2). Sub-

powierzchowne porównanie konkurencyjnych ole-

stancje tego typu są odporne na duże obciążenia

jów.

przy wszystkich zakresach prędkości, obciążeniach

analizowanie dokumentacji technicznej maszyn.

między innymi smarowanie stożkowych łożysk

Dosyć często działy utrzymania ruchu stosują

tocznych, łożysk ślizgowych, a także wałków wielo-

środki smarne bez dodatków EP. Kluczowym błę-

wypustowych, śrub pociągowych oraz prowadnic.

dem jest pomijanie, jako czynników wpływających

Specjalne smary wybierane są z myślą o smarowaniu łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych
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Na etapie wyboru istotne jest szczegółowe prze-

udarowych i drganiach. Zastosowanie obejmuje

na wybór oleju, temperatury otoczenia, prędkości
obrotowych i wielkości obciążeń. Stąd też podwyż-

sza się temperatura a w konsekwencji spada lep-

nie zawiera żadnych dodatków a jego zdolność do

kość oraz traci się filmu olejowego.

pracy przy dużych obciążeniach wynika ze struktury mydła.

Właściwa eksploatacja oleju
Pamiętać należy, że dla prawidłowej pracy maszyny

Formuła olejów silnikowych Shell Rimula, przeznaczonych do silników diesla dużej mocy, została

istotny jest nie tylko odpowiedni wybór oleju ale
również właściwa jego eksploatacja. Stąd też warto
poddać kontroli całą instalację olejową pod kątem
czystości, co jest szczególnie istotne przed zalaniem olejem. Nie mniej ważna jest kontrola instalacji olejowej pod względem spełniania wymagań konstrukcyjnych. Stąd też sprawdza się szczelność oraz poprawny montaż filtrów. Pamiętać
jednak należy, że w przypadku gdy pielęgnacja
będzie odbywała przy zastosowaniu elektrostatycznej technologii oczyszczania to mechaniczne filtry olejowe są zbędne. Jeżeli już są zainstalowane to
filtry nie mogą cechować się zbyt małą porowatością, bowiem w przeciwnym przypadku może dojść

Shell Rimula

do przyspieszenia procesów starzeniowych. Należy

Źródło: Shell

również sprawdzić uszczelki oraz pierścienie zgarniające.
Podczas eksploatacji oleju niejednokrotnie przeprowadza się analizy oleju po to, aby określić stan
początkowy oraz sprawdzić jakość środka smarnego oraz jego zgodność ze stanem, który określono
w karcie produktu. Warto zadbać o zalewanie olejów do zbiorników olejowych maszyn poprzez urzą-

tak opracowana, aby zapewnić im trójstronną

dzenia filtrujące o możliwie najwyższej dokład-

ochronę. Przede wszystkim, olej skutecznie chroni

ności. O tych samych zasadach należy pamiętać

silnik przed związkami kwaśnymi, powstającymi

podczas uzupełniania stanu olejów. Należy zwró-

w wyniku spalania paliwa, które są główną przy-

cić uwagę na odpowiednie magazynowanie olejów,

czyną korozji. Wraz ze spalaniem powstają też

rzecz jasna, w możliwie najmniejszych ilościach.

osady. Zastosowanie w oleju efektywnych dodat-

Nie bez znaczenia jest okresowe usuwanie z oleju

ków pozwala na utrzymywanie silnika w czystości,

wody chłodziw i innych cieczy przemysłowych.

co optymalizuje jego funkcjonowanie i przedłuża

Bardzo często do zanieczyszczeń w tym zakresie

trwałość. Kolejną mocną stroną oleju Shell Rimula

dochodzi w efekcie awarii maszyn przemysłowych.

jest ochrona przed zużyciem poprzez redukcję tar-

Kluczową rolę odgrywa pielęgnacja olejów
w sposób, który zapewnia zachowanie pierwotnych

cia ruchomych części metalowych.
Olej turbinowy t-30 z oferty firmy LOTOS stwo-

właściwości fizykochemicznych oraz czystości,

rzony jest w oparciu o wysokojakościowe, głęboko

czyli poziomu zanieczyszczeń <50 mg/kg (w bada-

hydrorafinowane, odparafinowane specjalne oleje

niu wg normy PN-EN 12662) przy zawartości wody

bazowe, o małej skłonności do koksowania zapew-

<200 ppm (pomiar kulometryczną metodą Karla

niający doskonałą ochronę: przeciwkorozyjną, prze-

Fischera) oraz liczby kwasowej ± 0,2 mg KOH/g

ciwutleniającą, deemulgującą, antypienną i antyr-

w stosunku do liczby kwasowej określonej przez

dzewną gotowego oleju. Oleje tego typu stosowane

producenta oleju dla świeżego produktu. Stąd też

są między innymi w turbinach parowych, wodnych,

zastosowanie znajdują technologie oczyszczania

wentylatorach i dmuchawach.

olejów, okresowa wymiana filtrów powietrza oraz
okresowa wymiana filtrów oleju.

Firma Orlen oferuje między innymi olej niskokrzepnący przeznaczony do filtrów powietrznych.
Olej ten jest otrzymywany z rafinowanego oleju

Co na rynku?

mineralnego i odpowiednio dobranych dodatków

SKF LGHB 2 jest smarem o dużej lepkości opar-

uszlachetniających o działaniu przeciwutleniają-

tym na mineralnym oleju bazowym, w którym

cym, przeciwkorozyjnym oraz obniżającym tempe-

zastosowano najnowszą technologię zagęszcza-

raturę krzepnięcia. Olej niskokrzepnący do filtrów

czy z kompleksem sulfonianu wapnia. Zaprojek-

powietrznych stosuje się do zwilżania metalowych

towany tak, aby wytrzymywał wysokie tempera-

wkładów filtrów w sprężarkach powietrza, silni-

tury i skrajnie duże obciążenia, nadaje się dla wielu

kach spalinowych i turbinach gazowych. Zwilżanie

różnych zastosowań, w szczególności w przemy-

filtrów ma na celu zatrzymanie stałych ciał obcych

śle cementowym, górnictwie i metalurgii. Smar ten

z powietrza zasysanego przez sprężarki.
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Dodatki uszlachetniające
do smarów i olejów
Producenci mogą dziś spełnić wymagania
stawiane olejom i smarom wykorzystywanym
w przemyśle dzięki nowoczesnym dodatkom
uszlachetniającym. Olej lub oleje bazowe
są tylko głównym składnikiem. Czy jednak
samodzielne dodawanie uszlachetniaczy
ma sens?

Marek Grabarecki

Dodatki poprawiające właściwości smarne

wany hałas oraz zwiększyły bezawaryjność, ale ich

środków smarowych to związki chemiczne,

wynikiem jest równocześnie zwiększenie wymagań

które uczestniczą w reakcjach tribochemicznych.

w stosunku do płynów użytkowanych w układach

Można je podzielić na: przeciwzatarciowe, przeciw-

hydraulicznych. Pracuje dziś w nich mniej oleju, ale

zużyciowe i modyfikatory tarcia. Dzięki dodatkom

pod wyższym ciśnieniem i przy wyższych obciąże-

uszlachetniającym środki smarne uzyskują mię-

niach termicznych. Dlatego nowoczesne urządzenia

dzy innymi takie cechy jak: odporność na wysokie

hydrauliczne wymagają stosowania tylko olejów

temperatury, lepsze własności smarne, lub odpor-

najwyższej jakości. Jak podaje firma, w wypadku

ność na zanieczyszczenia bakteryjne itp. W mate-

olejów mineralnych, ważny jest dobór dodat-

riałach przygotowanych przez Orlen Oil zwraca się

ków uszlachetniających z grupy premium, dzięki

uwagę, że zmiany, jakie wprowadzili w ostatnim

temu oleje te mogą spełnić współczesne wymaga-

czasie producenci maszyn i urządzeń, pozwoliły

nia jakościowe. Natomiast w olejach syntetycznych

obniżyć masę i gabaryty maszyn przemysłowych

ważna jest kombinacja dodatków, które będą kom-

oraz ułatwiły sterowanie. Zwiększyły jednocze-

patybilne z syntetyczną bazą olejową. Orlen Oil ma

śnie sprawność energetyczną, obniżyły genero-

w ofercie szeroką gamę olejów hydraulicznych do
wszystkich zastosowań w szerokim zakresie temperatur i ciśnień, w jakich pracują te ciecze. Na
przykład olej hydrauliczny hydrol premium L-HM
otrzymywany jest na bazie specjalnie rafinowanych
olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających.
Dodatki uszlachetniające poprawiające właściwości smarów stosuje się już od dziesięcioleci.
W latach 20. ubiegłego wieku w samochodach pojawiły się silnie obciążone przekładnie, które wymagały lepszych środków smarnych, więc pojawiły
się tzw. dodatki EP (extreme pressure). Wchodzą
one w reakcję z podłożem metalicznym i są szczególnie aktywne w wysokich temperaturach, które
są w miejscach tarcia. Niektóre stosowane dawniej dodatki uszlachetniające są dziś coraz częściej
zastępowane. Na przykład dodatki chlorowe zastąpiono mniej agresywnymi i bezpieczniejszymi komponentami zawierającymi związki cynku (ZDDP –
zinc dialkyldithiophosphates), które opracowano
w 1940 roku. Są one rozpuszczalne w niepolarnych
rozpuszczalnikach i łatwo rozpuszczają się w ole-
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jach mineralnych oraz syntetycznych stosowanych

Warto wspomnieć, że pojawiają się w technice

jako środki smarne. Ich zawartość to przeciętnie od

samochodowej, lotniczej i kosmicznej, oraz w elek-

2 do 15 proc.

tronice, przemyśle elektrotechnicznym i radiotech-

Dziś wykorzystanie cynku staramy się ograniczać. Podaje się, że dawniej zwartość cynku w pro-

nicznym materiały samosmarne takie jak na przykład poliimidy.

duktach ZDDP wynosiła 1600 ppm, a obecnie jest
związki bizmutu, np. naftenian bizmutu jako inhi-

Nowoczesne dodatki uszlachetniające
do olejów i smarów

bitor korozji i dodatek poprawiający smarność.

Jak mówi Piotr Niemiec – starszy specjalista w Biu-

Patent na smar łożyskowy zawierający ten związek

rze Wsparcia Technicznego Grupy LOTOS, stoso-

otrzymała w 2002 r. Rafineria Czechowice (obecnie

wane dziś w środkach smarowych dodatki można

w Grupie LOTOS). Bizmut ma podobne właściwości

podzielić na dodatki poprawiające własności, któ-

do ołowiu, ale jest uważany za nietoksyczny i sto-

rymi charakteryzuje się olej bazowy, dodatki wpro-

sowany w kosmetyce i farmaceutykach. Do sma-

wadzające nowe własności oraz dodatki chroniące

rów plastycznych dodaje się też smary stałe w celu

olej przed utratą własności użytkowych w warun-

ich uszlachetnienia. Najczęściej jest to grafit i disul-

kach eksploatacyjnych. Szczegółowe typy i funk-

fid molibdenu. Dodatkowo udało się polepszyć wła-

cje dodatków zostały wielokrotnie opisane w ogól-

sności takich smarów, stosując grafit o zmienionej
strukturze tzw. expanded lub odmiany węgla tzw.

nodostępnej literaturze, a zasadnicze prace nad ich
rozwojem przypadają na lata 1920 –1960. Jak dodaje,

fullereny.

relatywnie „najświeższą” grupą dodatków, która

mniejsza niż 800 ppm. Zainteresowanie budzą

Od kilkunastu lat trwają prace nad zastosowa-

została opracowana w latach 80. XX wieku były

niem nanocząstek w substancjach smarowych.

modyfikatory tarcia. Ze względu na postulat coraz

Przykładem NanoLub firmy Applied NanoMate-

dłuższych interwałów wymian dla środków smar-

rials. NIS NanoLub to gama produktów, która obej-

nych będących w eksploatacji praktycznie nie ma

muje smary specjalnie zaprojektowane do stoso-

obszarów na stosowanie środków smarowych nie-

wania w różnych zastosowaniach przemysłowych

zawierających dodatków. Jednym z trendów, które

i motoryzacyjnych, takich jak: silniki, skrzynie bie-

obserwujemy w ostatnich latach, jest zastępowanie

gów, łożyska, sprężarki i w wielu innych. Jest to

ditiofosforanu cynku wchodzącego w skład ogrom-

opatentowana technologia, w której wykorzy-

nej ilości dodatków wielofunkcyjnych jego ekwiwa-

stuje się nanocząsteczki zbudowane na bazie dwu-

lentami oraz ograniczanie w dodatkach zawartości

siarczku wolframu (WS2). Wykorzystanie uzyska-

wybranych pierwiastków. Z kolei Andrzej Cyranka,

nych w tej technologii cząsteczek zmniejsza tarcie

technolog w firmie SPECOL, zwraca uwagę na polii-

i wydzielanie ciepła, co zmniejsza zużycie mecha-

zobutyleny jako wyjątkowe dodatki do olejów. Polii-

niczne węzłów tarcia. Równocześnie występujący

zobutyleny (PIB) to syntetyczne polimery węglo-

w nich nacisk powoduje „złuszczanie się” warstw

wodorowe otrzymywane w procesie polimeryzacji

cząsteczek i przywieranie ich do chropowato-

węglowodorów olefinowych na przykład izobuta-

ści materiału, co powoduje wygładzenie, zmniej-

nów. Jak mówi, PIB–y dostępne są w bardzo sze-

szenie tarcia i ścierania, przedłużając żywotność

rokim zakresie lepkości kinematycznej w tempe-

maszyny. Obecnie zainteresowanie badaczy budzą

raturze w 100°C np. od 2 do ponad 2000 mm2/s.

takie związki jak: MoS2, MoSe2, WS2, WSe2. Mają one

Znajdują one zastosowanie zarówno jako oleje

ciekawą strukturę molekularną z pustym wnętrzem

podstawowe (bazowe), jak i dodatki uszlachetnia-

i budowę zbliżoną do fullerenów i nanorurek węglo-

jące, w wytwarzaniu między innymi takich środ-

wych.

ków smarnych jak: oleje do silników dwusuwowych

W badaniach, poza poprawą właściwości użyt-

Kryształ dwusiarczku
molibdenu
Źródło: Manchester
Nanomaterials

(motocykle, łodzie, narzędzia ogrodnicze itd.); oleje

kowych olejów i smarów poprzez stosowanie
nowych dodatków uszlachetniających, trwają też
prace nad metodami wprowadzania za pośrednictwem olejów smarowych nowych substancji – preparatów eksploatacyjnych – do węzłów tarcia. Najczęściej stosuje się dziś preparaty o działaniu chemicznym, które łączą się trwale z olejem. Dzięki
temu nie ma problemów z ich działaniem na filtry
(nie osadzają się) oraz nie tworzą warstw termoizolacyjnych. Podkreśla się natomiast, że zdecydowanie polepszają one właściwości przeciwzużyciowe
i przeciwzatarciowe olejów oraz obniżają temperaturę pracy w strefie tarcia. Równocześnie ich działanie jest najskuteczniejsze, gdy stan węzłów tarcia
ulega pogorszeniu.
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samochodowe (oleje przekładniowe); oleje przemy-

nych lub inhibitorów utlenienia jest jednym z ele-

słowe (oleje hydrauliczne, płyny antykorozyjne, do

mentów obsługi technicznej urządzenia. Zwraca

obróbki metali); cylindrowe oleje żeglugowe i smary

uwagę, że chodzi tutaj o uzupełniana właściwych

plastyczne. Charakteryzują się własnościami fizy-

substancji wykonywane przez przeszkolony perso-

ko-chemicznymi, mającymi wpływ na poprawę

nel w porozumieniu z producentem środka smaro-

parametrów eksploatacyjnych wytwarzanych środ-

wego. Lotos Oil nie rekomenduje natomiast samo-

ków smarnych, takimi jak: bezbarwność i klarow-

dzielnego stosowania „magicznych” dodatków

ność; nietoksyczność; wysoki wskaźnik lepko-

niekonwencjonalnych dostępnych w punktach

ści; bardzo dobra odporność na ścinanie; powyżej

sprzedaży.

średniej odporność na utlenianie i odparowalność;

nych dodatków przeznaczonych do użytku w sil-

światło słoneczne. Ograniczeniem zastosowania

nikach samochodów. Jak podają ich producenci,

PIB-ów w wytwarzaniu środków smarnych jest

można dzięki nim zmniejszyć zużycie paliwa nawet

ograniczenie temperatury pracy (eksploatacji), na

o 15 proc. Pozwalają one podwyższyć i wyrównać

ogół do temperatury 250°C. Są także kompatybilne

ciśnienie sprężania w cylindrach, ułatwiają rozruch

(mieszalne) w stosunku do innych olejów podsta-

itp. Można też wydłużyć czas pomiędzy wymia-

wowych takich jak oleje mineralne (parafinowe,

nami oleju silnikowego. Wśród marek i producen-

naftenowe), polialfaolefiny, alkilobenzeny i estry

tów wymienia się najczęściej: K2, Xeramic, Liqui

syntetyczne. Jak podsumowuje Andrzej Cyranka,

Moly, Castrol i Atas. Na rynku są też dostępne pro-

PIB–y są sprawdzonym i szeroko stosowanym przez

dukty skierowane do przemysłu takie jak na przy-

większość producentów dodatkiem uszlachetnia-

kład oferowany przez firmę Komstal, ORION 230

jącym.

uszlachetniacz do olejów hydraulicznych i przemy-

Warto dodać, że dodatki uszlachetniające sto-

słowych. Jak podano, jest to hydrauliczny i prze-

suje się też w przypadku emulsji obróbczych. Firma

mysłowy wspomagacz oleju. Zaprojektowany do

TOTAL ma w swojej ofercie dodatki uszlachetnia-

poprawy efektywności operacyjnej i obniżenia

jące do wodnych cieczy obróbczych (emulsji). Są to

wymogów konserwacji wszystkich urządzeń prze-

produkty dodawane do emulsji w trakcie eksploata-

mysłowych, które są zależne od smarowania ole-

cji. Jak mówi Katarzyna Borawska, młodszy inżynier

jem. Stabilizuje smar lepki we wszystkich tempe-

wsparcia technicznego sprzedaży przemysłowych

raturach i zapewnia lepszą śliskość. Typowe zasto-

środków smarnych w Total Polska, użyte w odpo-

sowanie, jak podano, obejmuje napędy, przekładnie

wiednim czasie, zgodnie z zaleceniami pozwalają

hydrauliczne i przemysłowe.

wydłużyć czas pracy emulsji. Są to produkty z grupy

Źródło: Torco

Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt róż-

hydrofobowość i nie korozyjność; odporność na

Niemiecka firma OKS specjalizująca się w pro-

SERADE. W czasie pracy emulsji do obróbki metali

duktach do redukcji tarcia, zużycia i korozji ofe-

na skutek oddziaływania różnych czynników, wła-

ruje specjalistyczne produkty tego rodzaju. Między

ściwości eksploatacyjne cieczy mogą ulec obniże-

innymi Mox-Active – dodatek EP do olejów przemy-

niu. Wtedy istnieją dwa rozwiązania. Można zlać

słowych. Polepsza on smarowanie w fazie docie-

ciecz, opróżnić układ i zastosować świeżą emulsję

rania maszyn nowych i po generalnym remon-

albo jeśli jeden z parametrów emulsji uległ pogor-

cie. Wygładza powierzchnię, co zmniejsza zużycie

szeniu wprowadzić pakiet dodatków eksploatacyj-

i obciążenia termiczne smaru. Umożliwia to sto-

nych, specjalnie zestawionych pod kątem wydłu-

sowanie dłuższych okresów pomiędzy smarowa-

żenia czasu życia cieczy obróbczej. Gama SERADE

niem. Z kolei koncentrat oleju mineralnego MoS2

to różnorodność dodatków poprawiających selek-

to dodatek do olejów przekładniowych, silnikowych

tywnie właściwości cieczy obróbczej. Są rozwiąza-

i maszynowych, który również zmniejsza tarcie,

niem między innymi dla problemu nadmiernego

temperaturę i zużycie oraz wygładza powierzchnie.

pienienia, za niskiego pH, rozwoju bakterii lub grzy-

Ponadto nie osiada, przepływa przez typowe filtry,

bów. To proste, ekonomiczne i przyjazne dla środo-

oraz nie reaguje na filtry magnetyczne.

wiska rozwiązanie regeneruje produkt bez wpływu

Mówiąc o nowoczesnych środkach smarnych

na jego jakość. Dodatkowo, laboratorium TOTAL

i dodatkach uszlachetniających wykorzystywa-

w ramach usługi SOLUBLE CHECK umożliwia okre-

nych przy ich produkcji nie zawsze zwraca się

ślenie optymalnego skutecznego zastosowania swo-

uwagę, że dzięki nim można zwiększyć efektyw-

jej gamy dodatków eksploatacyjnych.

ność i zaoszczędzić energię. Nawet jeśli wymiana
środka smarnego na nowoczesny da oszczędność
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Czy warto samemu?

energii w zużywanej przez urządzenie na przykład

Piotr Niemiec z Grupy LOTOS zaznacza, że ogólnie

na poziomie tylko 2%, to w skali zakładu w ciągu

rzecz biorąc producenci pojazdów, maszyn i urzą-

roku może to być już znacząca kwota. Zastosowanie

dzeń nie rekomendują samodzielnego uzupełniania

dodatków uszlachetniających oraz starannie dobra-

dodatków w środkach smarowych w eksploatacji.

nych proporcji olejów bazowych pozwala uzyskać

Istnieją jednak pewne zastosowania przemysłowe,

parametry, które są wymagane przez producentów

w których uzupełnianie dodatków przeciw pien-

urządzeń i maszyn. Każde zaburzenie tych propor-

cji grozi pogorszeniem właściwości smarnych i niebezpieczeństwem ograniczenia trwałości lub nawet
zatarciem.
Nie można „bezkarnie” mieszać smar ze smarem
lub olej z olejem. Nie chodzi tu, tylko o zachowanie takich samych klas API (w przypadku olejów).
Na pewno smarów wyprodukowanych na bazie
syntetycznych olejów bazowych, nie należy mieszać z produktami wytworzonymi na bazie z olejem
mineralnym. Niektóre środki smarne nie są kompatybilne ze sobą ze względu na różnice w zastosowanych dodatkach uszlachetniających. Ich zmieszanie może prowadzić do niepożądanych reakcji
chemicznych. Mogą się tworzyć związki nierozpuszczalne, które mogą zniszczyć smarowane elementy. Możemy też spotkać się z różnym oddziaływaniem środków smarnych na uszczelki. Smary
mogą być neutralne dla uszczelnień lub powodować nieznaczne zwiększenie ich objętości. Niektóre
kombinacje środków smarnych mogą powodować kurczenie się uszczelnień. To, że oleje (smary)
pochodzą od tego samego producenta, wcale nie
oznacza, że mogą być zmieszane.
Podaje się, że najczęstszą przyczyną niezgodności smaru, która powoduje powstawanie szkodliwych substancji stałych, jest reakcja składnika
kwasowego w jednym z olejów bazowych i w drugim. Reakcję taką przyspiesza woda i wysoka temperatura. Z kolei smary mogą mieć dodatki, które
w różny sposób ograniczają wpływ zanieczyszczenia wodą. Ich zmieszanie spowoduje wyeliminowanie w praktyce tej właściwości. Niestety bez dogłębnej wiedzy nie da się bezpiecznie mieszać środków
smarnych. Sposobem na przypadkowe zmieszanie środków w zakładzie może być tylko dbanie, by
były dokładnie i czytelnie oznaczone. Zmieniając
dostawcę lub produkt, konieczne jest sprawdzenie
ich kompatybilności. Niekiedy można wykryć niekompatybilność zmieszanych olejów, podgrzewając
je i sprawdzając, czy nie występuje zmiana przejrzystości i barwy. Można to powtórzyć z dodatkiem
niewielkiej ilości wody, a następnie zostawić na
kilka godzin w temperaturze pokojowej i sprawdzić,
czy pojawiły się jakieś zmiany w wyglądzie oleju. To
jednak bardzo „zgubna” metoda, raczej przydatna
do wkluczenia niż potwierdzenia możliwości zmieszania danych rodzajów oleju.
Obecnie ograniczenie zużycia energii, emisji toksycznych substancji, oszczędność zasobów
oraz ochrona środowiska to sprawy, które interesują środowiska związane z przemysłem. Dlatego ulepszone smary są w centrum zainteresowania. Nowoczesne środki smarne mogą wydłużyć
żywotność części ruchomych pracujące w różnych warunkach. Przedstawiciele nauki są przekonani, że dodatki molekularne (nanotechnologia)
mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności
maszyn i urządzeń oraz ograniczenia zużycia środków smarowych.
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Smarowanie przekładni i łożysk
Najpopularniejsze mechanizmy, które
wymagają smarowania, to przekładnie
i łożyska. I w tej dziedzinie producenci
nie zasypiają gruszek w popiele
i starają się dostarczać nowe produkty,
charakteryzujące się lepszymi własnościami
od konkurencyjnych, lub są w podobnej klasie
jeśli chodzi o parametry, ale są tańsze.

Sławomir Pietrzko

Smarowanie łożysk

kach smarnych nie brakuje substancji organicznych

Szacuje się, że około 1/3 przedwczesnych

takich jak chociażby wosk czy też stałe kwasy tłusz-

uszkodzeń łożysk jest spowodowanych przez stosowanie niewłaściwego smaru lub nieodpowied-

mineralne lub syntetyczne o podwyższonych wła-

wego smarowania w sposób nieunikniony ulegnie

ściwościach przeciwzużyciowych i przeciwzatarcio-

uszkodzeniu na długo przed osiągnięciem przewi-

wych. Dla prawidłowego smarowania łożysk ważna

dywanego okresu trwałości.

jest lepkość kinetyczna, a także temperatura płynięcia oleju. Istotne jest aby ten drugi parametr był

determinującym jakość określonego smaru, ponie-

niższy od minimalnej temperatury uruchamiania

waż nowoczesne środki smarne są bardzo złożone

łożyska o około 10°C. Przemysł nie obejdzie się bez

pod tym względem. Kryteria doboru dla uzyskania

łożysk pracujących w szerokim zakresie tempera-

prawidłowego smarowania obejmują rodzaj i wiel-

tur. W takich aplikacjach wskaźnik lepkości powi-

kość łożyska, temperatury pracy, prędkości i obcią-

nien być wtedy możliwie najwyższy.

żenia, jak również wymaganą trwałość eksploatacyjną i okresy dosmarowywania.
Smarowanie łożysk ślizgowych zazwyczaj bazuje
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Niejednokrotnie zastosowanie znajdują oleje

nie smarowanie. Każde łożysko pozbawione właści-

Skład chemiczny nie jest jedynym czynnikiem
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czowe.

Smarowanie łożysk tocznych zazwyczaj bazuje
na smarach plastycznych. Ze względów ekonomicznych i konstrukcyjnych bardzo często smary

na smarach plastycznych, które zawierają mydła:

zastępuje się olejami. Takie rozwiązanie szczegól-

Al, Li, Mg, Ca, oraz Na. Dużym uznaniem cieszą się

nie sprawdza się w przypadku łożysk, które pracują

smary stałe z substancjami takimi jak grafit, disiar-

w wysokiej temperaturze. Oleje stosuje się również

czek molibdenu, azotek boru, mika, boraks, siarczan

w wałach skrzyń przekładniowych oraz aplikacjach,

srebra, jodek ołowiawy oraz wernikulit. W środ-

które są silnie obciążone i pracują przy znacznych

Źródło: Mobil

obrotach szybkoobrotowych, a także działają w systemach smarowania obiegowego.

Smarowanie łożysk ślizgowych
W łożyskach ślizgowych olej doprowadzany jest
otworami lub kanałami, które najczęściej wykonane są w nieobciążonej części panwi. Zdarzają
się jednak modele łożysk z kanałami wydrążonymi
w czopie łożyska. Olej rozprowadza się za pomocą
rowków o przekroju trójkątnym lub wycinka koła.
Ważne jest, aby rowki były rozmieszczone równomiernie w łożysku, najczęściej poprzecznie do kierunku ruchu. Rowki nie dochodzą do brzegów konstrukcji, dzięki czemu olej nie wypływa poza łożysko. Od czego zależą zatem wymiary rowków
doprowadzających, a co za tym idzie natężenie
przepływu oleju? W dużej mierze parametry te są
zależne od średnicy łożyska. Obowiązuje przy tym

w łożyskach tocznych. Nad składem olejów pracuje

zasada, że im większa jest średnica łożyska, tym

się w ścisłej współpracy z wiodącymi producentami

większa jest powierzchnia przekroju rowków sma-

przekładni. Wszystko po to, aby środek smarny był

rujących. Jeżeli rowki są odpowiednio ukształto-

dostosowany do konkretnych parametrów mate-

wane powstaje tzw. klin smarujący.

riałów współpracujących i obciążeń, przy pomocy
zaawansowanych pakietów dodatków do olejów

Oleje przekładniowe

bazowych.

W przekładniach przemysłowych jest odnotowywany coraz większy wzrost mocy. Wymaga się więc

Dobór oleju do przekładni

coraz wyższych obciążeń i temperatur w obrę-

Jeżeli konieczny jest dobór środka smarnego innego

bie ograniczonych wymiarów projektowych prze-

niż ten, który był dotychczasowo stosowany klu-

kładni. Ponadto oczekiwany jest coraz dłuższy czas

czową rolę odgrywa uwzględnienie wymagań pro-

pracy, a także większa niezawodność i wyższa efek-

ducenta przekładni. Tym sposobem zyskuje się

tywność energetyczna. Smarowanie takich prze-

informacje na temat odpowiedniego środka smar-

kładni wymaga również coraz lepszych parametrów

nego. W typowych przekładniach podaje się klasę

wydajnościowych olejów smarowych. Specjalnie do

jakościową oleju zgodnie z klasyfikacją ISO 6743-6

tych wymagań są opracowywane i ciągle ulepszane

oraz klasę lepkościową wg ISO 3448. W efekcie pod-

oleje syntetyczne o dobrej odporności na starzenie,

czas doboru środka smarnego porównuje się wyma-

nośności i niskich współczynnikach tarcia.

gania producenta przekładni z środka smarnego,

Nowoczesne oleje przekładniowe bazują na

które podano w karcie katalogowej.

technologiach uwzględniających tribologiczne

Ważne jest uwzględnienie niskotemperaturo-

wymagania, jakim muszą sprostać przemysłowe

wych właściwości oleju w przypadku gdy olej pra-

przekładnie, takie jak na przykład odporność na

cuje w niskich temperaturach. Chodzi przede

zacieranie, zużycie i zmęczenie oraz ochrona

wszystkim o temperaturę płynięcia środka smarnego. Ważne jest aby była ona niższa o 5 –10°C od
przewidywanej najniższej temperatury uruchamiania przekładni. Oprócz tego na etapie doboru oleju
bierze się pod uwagę szereg czynników o charakterze eksploatacyjnym i konstrukcyjnym. Jest to
typ przekładni, prędkość obrotowa, stopień redukcji oraz zakres temperatury pracy (najniższa i najwyższa). Nie mniej ważna jest przenoszona moc,
powierzchnia styku zębów, charakterystyka obciążeń, sposób sterowania, sposób smarowania,

Źródło: Lubricore Industries

a także zawartość wody w oleju i możliwość wycieków oleju.

Przegląd oferty rynkowej
Molykote BR2+ (firmy Dow Corning) to uniwersalny smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu,
z domieszką grafitu do powierzchni metal/metal
na bazie oleju mineralnego mydła litowego, dodat-
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ków EP i środków przeciwkorozyjnych do małych

firmę Orlen. Syntetyczne oleje do przekładni prze-

i dużych prędkości, szczególnie odpowiedni do

mysłowych Transgear PAG 150 produkowane są

przenoszenia średnich i dużych obciążeń w cięż-

na bazie polialkilenoglikoli. Oleje tego typu opra-

kich warunkach pracy. Produkt jest stosowany

cowano z myślą o pracy w ekstremalnie wysokich

głównie do smarowania łożysk tocznych, łożysk śli-

obciążeniach oraz w wysokiej temperaturze. Jako

zgowych, prowadnic liniowych, myjek wysokoci-

cechy oleju Transgear PAG 150 należy wymienić

śnieniowych, tocznych elementów prowadnic, połą-

przede wszystkim zdolność do przenoszenia eks-

czeń trzpieniowych, wrzecion, ślimacznic oraz

tremalnie wysokich obciążeń, wysoką odporność na

wielowypustów. Chodzi przede wszystkim o urzą-

starzenie, zapewnienie ochrony przeciwkorozyjnej,

dzenia przemysłu drzewnego i tworzyw sztucznych,

dobrą charakterystykę deemulgowania, kompatybil-

a także drukarnie i fabryki produkujące ceramikę.

ność z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Smar MolykoteBR2+ stosuje się również w cemen-

oraz brak w składzie chloru, siarki i związków oło-

towniach, hutnictwie oraz innych gałęziach prze-

wiu. Oleje Transgear PAG 150 przeznaczone są do

mysłu ciężkiego i maszynowego.

smarowania różnego rodzaju urządzeń i mechani-

Z kolei smary Arcanol firmy FAG oferowane

zmów pracujących w temperaturach przewyższają-

są z myślą o kilku zastosowaniach. I tak też pro-

cych 200°C, w tym wysokoobciążonych mechanicz-

dukty Multitop, Multi2 oraz Multi3 są smarami uni-

nych przekładni urządzeń przemysłowych, m.in:

wersalnymi przeznaczonymi do łożysk kulkowych

przekładni walcowych o zębach prostych, prze-

i wałeczkowych. Z kolei produkty Load220, Load400

kładni stożkowych o zębach skośnych i krzywoli-

i Load1000 stanowią smary dla łożysk kulkowych

niowych, przekładni ślimakowych (kalendry) podle-

i wałeczkowych pracujących przy zwiększonym

gających wysokim obciążeniom termicznym, łożysk

obciążeniu. Oprócz tego produkty oznaczone jako:

tocznych i ślizgowych oraz sprężarek tłokowych.

Temp 90, Temp110, Temp 120 oraz Temp 200 są

Z kolei z oferty firmy ExxonMobil wybrać można

smarami specjalnymi używanymi przy smarowa-

np. syntetyczny olej przekładniowy Mobilube 1

niu łożysk kulkowych i wałeczkowych, które pra-

SHC 75W-90. Jest on przeznaczony do stosowania

cują w aplikacjach narażonych na działanie wyso-

w wysoko obciążonych manualnych skrzyniach bie-

kiej temperatury i znacznych obciążeń.

gów i mostach napędowych, które wymagają stoso-

Olej przekładniowy Castrol Manual EP 80W-90 to

wania olejów przekładniowych w szerokim zakre-

substancja mineralna przeznaczona przede wszyst-

sie temperatur otoczenia oraz wszędzie tam, gdzie

kim do przekładni walcowych prostych i skośnych,

mogą występować przeciążenia lub obciążenia uda-

które są stosowane w samochodowych skrzyniach

rowe. Mobilube 1 SHC 75W-90 cechuje stabilność

manualnych, gdzie wymagane jest stosowanie ole-

termiczna, wysoki wskaźnik lepkości (VI), niska

jów z dodatkami przeciwzużyciowymi.

temperatura płynięcia oraz zachowanie właściwości

Warto zwrócić uwagę na produkt Transgear PAG

w niskich temperaturach.

150. Jest to olej przekładniowy oferowany przez

Łożyska bezsmarowe
Biorąc pod uwagę podział łożysk ze względu na
rodzaj smarowania, łożyska smarowane cieczami
lub smarami plastycznymi pozwalają na uzyskanie
największych oszczędności energii. Mówi się nawet,
że w tym zakresie największe korzyści można uzyskać stosując łożyska bezsmarowe. W łożyskach
bezsmarowych panew najczęściej wykonana jest
z polimerów lub spieków, które są nasączone olejem. Panwie porowate wytwarza się z prasowanych
proszków, po czym spieka się je w stanie stałym.
Materiał tego typu cechuje się w swoim wnętrzu
porami w ilości około 25 % objętości. Pory wypełniają się olejem, dzięki czemu zyskuje się właściwe
smarowanie przez cały okres eksploatacji. Łożyska
bezsmarowe stanowią dobre rozwiązanie w aplikacjach, gdzie smarowanie tradycyjne nie zda egzaminu. Bardzo często elementy tego typu uwzględŹródło: Mercedes Benz

nia się także w miejscach wymagających zacho-
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wania szczególnej czystości. Łożyska bezsmarowe
warto uwzględnić także w maszynach i urządzeniach narażonych na działanie agresywnych cieczy
i gazów a także na występowanie zanieczyszczeń
i niskich temperatur.

Dystrybucja środków smarnych
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest
właściwe smarowanie łożysk i innych połączeń
mechanicznych. Zapewnienie właściwego
smarowania to duże wyzwanie logistyczne,
zwłaszcza jeśli w zakładzie trzeba obsłużyć
kilka tysięcy punktów smarnych. Nadmierne
lub niedostateczne nasmarowanie to większa
awaryjność i przedwczesne zużycie maszyn
i urządzeń.

Właściwie dobrany środek smarny powi-

nych z nim procedur. Jakość smarowania zależy tu

nien być zaaplikowany w odpowiednie

od pracownika. Jeśli wykonuje swoją pracę właści-

miejsce, w określonym czasie i w odpowiedniej ilości. Można to zrobić za pomocą ręcznej smarow-

wie, to jej efekty są dobre.
Często rozważając wprowadzenie innego sys-

nicy, można zaopatrzyć się w smarownicę automa-

temu smarowania, nie bierze się pod uwagę, że

tyczną lub wykorzystać do tego celu układ sma-

ręczne smarowanie to również koszty czasu, który

rowania centralnego. Każde z tych rozwiązań ma

poświęcają na wykonywanie tych czynności pra-

zalety i wady. Niektóre są oczywiste. Ręczne sma-

cownicy UR. Dostęp do niektórych punktów sma-

rowanie nie wiąże się z ponoszeniem kosztów

rowniczych może być utrudniony i mogą być to

sprzętu, dodatkowymi inwestycjami. Stosowano je

strefy, w których występują zagrożenia związane

„od zawsze” i jesteśmy przyzwyczajeni do związa-

z bezpieczeństwem przebywających w nich pracow-

Źródło: Hennlich

Bohdan Szafrański
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pracy maszyn, a co najważniejsze – ciągłość procesów produkcyjnych i bezpieczeństwo ludzi.
Paweł Czarniawski, inżynier sprzedaży ds. Systemów Smarowania, Lubrication Platform Champion
w SKF Polska, wśród najczęściej popełnianych błę-

Źródło: Hennlich

dów w procesie smarowania wymienia zastosowanie złego lub zanieczyszczonego środka smarnego.
Smar czy olej to pełnoprawne komponenty danego
urządzenia, Są tak samo, jak łożyska czy uszczelnienia, dobierane na etapie projektowania. Często
nie można ich dowolnie mieszać, ponieważ tworzą
się wtedy substancje niemające właściwości smarnych lub innych przewidzianych przez konstruktora. SKF opracował system oznaczania kolorami
kalamitek czy pojemników do transportu i przechoników (temperatura, wysokie prędkości obrotowe,

wywania środków smarnych. Jest to jeden z najbar-

hałas itp.). Również niektóre kluczowe dla procesu

dziej popularnych, prostych i skutecznych sposo-

produkcyjnego punkty smarowania mogą wyma-

bów zapobiegających takim sytuacjom.

gać dużej dbałości i dokładności w ilości stosowa-

Jak dodaje Paweł Czarniawski, zanieczyszone

nego środka smarnego. Często w takiej sytuacji spo-

środki smarne to również poważna zmora dla służb

tykamy się z przesmarowaniem, bo „na wszelki

utrzymania ruchu. Smar z pyłem czy piachem to

wypadek” używa się go więcej niż potrzeba.

wręcz idealna pasta ścierna, która przyczyni się do

Dziś najczęściej zaleca się przynajmniej roz-

skrócenia żywotności współpracujących elemen-

ważenie zastosowania jakiegoś systemu central-

tów. Systemy SKF zazwyczaj są tak skonstruowane,

nego smarowania. Praktyczne każdy stosowany typ

aby zminimalizować dostawanie się zanieczyszczeń

maszyn może być konserwowany z wykorzysta-

do zbiorników czy zasobników. Warto przy trans-

niem takich systemów. W ten sposób każde łożysko

portowaniu środków smarnych używać specjalnych

i punkt, w którym występuje tarcie, będzie prawi-

narzędzi takich jak pompy do przetłaczania smaru

dłowo smarowany w trakcie całego okresu eksplo-

z płytą nadążną czy wózki filtracyjne do filtrowa-

atacji. W niektórych aplikacjach, jak oceniają spe-

nia pompowanego oleju. Stosowanie prozaicznych

cjaliści, można nawet uzyskać obniżenie zużycia

zaślepek na szybkozłączach czy kalamitkach może

środka smarnego nawet o połowę.

tu znacząco pomóc. Przesmarowanie czy niedosmarowanie to również codzienność a wystarczy dobrze

Przesmarowanie, niedosmarowanie

zaprojektowany i ustawiony automatyczny system,

Jakie błędy najczęściej popełniamy przy wykony-

który dostarczy odpowiednią ilość w odpowiednim

waniu czynności smarowniczych i jak im zapobie-

czasie, radzi Paweł Czarniawski.

gać? Specjaliści z firmy HENNLICH, wśród najczę-

Zgadza się z tym Andrzej Wiraszka – konstruktor

ściej spotykanych błędów użytkowników maszyn

w firmie Utech Technics, który twierdzi, że zazwy-

wymieniają, zbyt długie odstępy czasu pomię-

czaj dobór smaru do maszyny dokonywany jest

dzy czynnościami smarowniczymi, co powoduje

przez konstruktora i producenta maszyny oraz jest

zbyt ubogie smarowanie pod koniec okresu i prze-

podany w dokumentacji, a czasem maszyna ma już

smarowanie na początku. Optymalne jest podawa-

zamontowany układ automatycznego smarowa-

nie smaru w małych dawkach, w krótkich odstę-

nia. Jeśli chodzi o dobór urządzeń do smarowania

pach czasu lub podawanie ciągłe realizowane przez

maszyny, to z uwagi na potrzebną rozległą wiedzę

automatyczny układ centralnego smarowania. Jak

o sposobach dostarczania środków smarowych oraz

dodają, rosnące wymagania wydajnościowe, jako-

urządzeń do tego dedykowanych, najlepiej powie-

ściowe oraz bezpieczeństwa dla maszyn i pojazdów

rzyć takie zadanie firmom specjalizującym się w tej

wymuszają stosowanie systemów automatycznych.

branży. Wówczas mamy gwarancję, że dobór będzie

Centralne smarowanie zapewnia podawanie środka

odpowiedni, a maszyna będzie długo i poprawnie

smarnego w precyzyjnych dawkach podczas pracy

pracowała. Z kolei, najważniejszym jego zdaniem

maszyny. Małe, dokładnie odmierzone dawki smaru

elementem, jaki pozostaje dla służby utrzymania

nie dopuszczają do przedostawania się zabrudzeń

ruchu, jest dbanie o czystość środków smarowych

do łożyska oraz nie uszkadzają uszczelnień. Dodat-

i urządzeń, oraz zapewnienie właściwych i w odpo-

kowo dochodzi wyeliminowanie konieczności doj-

wiednich ilościach.

ścia do trudno dostępnych oraz niebezpiecznych
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części urządzenia, przez co zwiększa się bezpie-

Systemy smarowania

czeństwo pracy. Według specjalistów z firmy

Jak dobrać odpowiedni system smarowa-

HENNLICH, właściwie realizowany system smaro-

nia zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność, jak

wania przynosi korzyści w postaci bezawaryjnej

i w aspekcie ekonomicznym? Jak mówi Andrzej

Wiraszka, dobór urządzeń zawsze powinien wiązać się z oceną wielu czynników obejmujących
metodę smarowania oraz charakteryzujących pracę
smarowanych mechanizmów i dopiero na podstawie takiej analizy można rekomendować konkretne
rozwiązania.
Najprostszym rozwiązaniem jest okresowe
dosmarowywanie (według planu smarowania)
przez pracownika obsługi maszyny i wykonywane
za pomocą narzędzi ręcznych (z napędem ręcznym,
pneumatycznym lub elektrycznym). Wśród wad
wymienia dużą zależność od tzw. czynnika ludzkiego i to zarówno wykonania tej czynności, jak
i ilości dostarczonego smaru oraz jego rodzaju. Ten
sposób smarowania można stosować do mechanizmów pracujących okresowo, niezbyt mocno obciążonych i odpowiedzialnych.
Wśród urządzeń do smarowania wymienia:
• smarownice jednopunktowe z napędem pneumatycznym – raz uruchomiona podaje swoją
zawartość w zaprogramowanym czasie aż do
wyczerpania smaru (nie można jej wyłączyć),
• smarownice jednopunktowe z napędem elek-

cji – to wada. Z kolei układy smarowania pro-

Zabrudzony filtr

gresywne podają środek smarny w ściśle okre-

centralnego smarowania

trycznym – w ich przypadku możliwe jest

ślonych dawkach poprzez specjalne dozowniki,

zaprogramowanie czasu opróżnienia zawar-

cyklicznie do kolejnych punktów smarowych.

tości smaru (smar podawany jest w regular-

Konstrukcja dozownika powoduje zatrzyma-

nych odstępach czasu dostosowanych przez

nie podawania środka smarowego do kolejnych

wewnętrzny sterownik w zależności od nasta-

punktów w momencie zablokowania jednego

wionego czasu opróżnienia zasobnika) – sma-

z nich i to można wykryć. Natomiast układy

rownice te można wyłączyć w przypadku kiedy

smarowania dwuliniowe pozwalają na budowę

maszyna jest na dłuższy okres wyłączona z eks-

dużych układów smarowania składających się

ploatacji.

nawet z kilkuset punktów smarowych. Spo-

• smarownice wielopunktowe, które mogą dopro-

Źródło: Utech

tyka się też kłady smarowania natryskowego

wadzać smar jednocześnie do kilkunastu punk-

(np. do smarowania otwartych przekładni zęba-

tów smarowych i pozwalają na jeszcze większą

tych), w których dostarczany środek smarowy

kontrolę nad ilością podawanego środka smar-

dodatkowo rozpylany jest za pomocą sprężonego

nego oraz układy smarowania jednoliniowe

powietrza i nanoszony na powierzchnię smaro-

pozwalające na doprowadzenie środka smar-

waną. W tym wypadku dozowanie środka sma-

nego do kilkudziesięciu punktów smarowych.

rowego często odbywa się poprzez układ pro-

Jak podkreśla Andrzej Wiraszka, w takich ukła-

gresywny a rozpylenie stanowi jedynie koń-

dach, dzięki zastosowaniu dozowników każdy

cowy etap dostarczania odmierzonej dawki na

punkt smarowy otrzymuje ściśle określoną

powierzchnię smarowaną. Poza układami reali-

dawkę środka smarowego. W przypadku powsta-

zującymi smarowanie metodą smaru traconego

nia niedrożności co najmniej jednego punktu

występują jeszcze układy pracujące w obiegu

smarowego nie mamy o tym żadnej informa-

zamkniętym. W nich, jak dodaje Andrzej
Wiraszka, szczególną uwagę należy zwracać na
stan filtrów.

Źródło: Hennlich

Firma NTN-SNR Experts & Tools (autoryzowanym
dystrybutorem jest m.in firma Intervito) w swoich
materiałach radzi, że jeżeli komponenty maszyny
wymagają dużej ilości środka smarowniczego lub
jeśli środek smarowniczy musi być chłodzony lub
podgrzewany, to należy zastosować system smarowania z obiegiem oleju. We wszystkich innych
przypadkach, środek smarowniczy nie jest odzyskiwany po smarowaniu komponentu maszyny. NTNSNR Experts & Tools w ofercie LUB’ SOLUTIONS oferuje między innymi wszystkie akcesoria potrzebne
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do wykonania centralnych systemów smarowania

Paweł Czarniawski z SKF Polska uważa, że

i zapewnia zespół inżynierów i techników służą-

układy smarowania nie mają wad, jedynie cechy

cych pomocą klientom.

charakterystyczne. Trzeba po prostu pamiętać

Specjaliści z firmy HENNLICH zalecają tech-

o dostosowaniu systemu smarowania do danej apli-

nikom utrzymania ruchu zakładów przemysło-

kacji. Wiadomo, że układ dwuliniowy nie będzie

wych, którym zależy na ciągłości pracy maszyny,

odpowiedni do małej maszyny pakującej z czte-

braku awarii i postojów, przedłużeniu żywotno-

rema punktami do przesmarowania. Jeśli chodzi

ści maszyny, zmniejszeniu zużycia energii oraz

o optymalizację koszów, to generalna zasada jest

smaru, a także na bezpiecznej pracy, zamontowanie

w miarę prosta. Jeśli mamy większą liczbę punk-

automatycznych układów centralnego smarowa-

tów smarowania na niewielkiej przestrzeni to warto

nia. Układy automatycznego smarowania to pełna

rozważyć automatyczny system z jedną pompą

kontrola nad całościowym procesem smarowa-

i grupą dozowników lub rozdzielaczy. Jeśli punktów

nia maszyny, a układ zapewnia optymalne warunki

jest niewiele w pewnych odległościach, to tu pew-

pracy wszystkich węzłów tarcia. Odpowiednie

nie lepiej sprawdzą się smarowniczki jednopunk-

układy do smarowania stosuje się zarówno do poje-

towe. – Złotej zasady nie ma, bo każda aplikacja jest

dynczych punktów, jak i do smarowania całych

inna – dodaje Paweł Czarniawski.

maszyn oraz linii produkcyjnych.

Jak mówi Krzysztof A. Cholewa z firmy TriboTec

Najsłabszym ogniwem gospodarki smarow-

Polska, systemy centralnego smarowania w ostat-

niczej w przemyśle jest człowiek, który przez

nim czasie są coraz powszechniej stosowane

pomyłkę może pominąć lub przesmarować punkt.

w przemyśle. Przyczynia się to do zwiększenia

Nie wiemy, ile faktycznie środka smarnego zostało

wydajności, efektywności i trwałości smarowa-

podane do łożyska i czy punkt smarowania rzeczy-

nych maszyn i urządzeń. Warto przy okazji przy-

wiście został przesmarowany, czy nie jest zablo-

pomnieć dużym doświadczeniu w dostarczaniu

kowany albo nie został pominięty przez pracow-

urządzeń związanych ze smarowaniem, o histo-

nika. Zastosowanie układów centralnego smarowa-

rii firmy TriboTec, która sięga roku 1925, kiedy to

nia gwarantuje, że obsługa pracownika ogranicza

na terenie dzisiejszego zakładu w czeskim Brnie

się wyłącznie do napełniania zbiornika smarem

została założona filia wiedeńskiej firmy Louis Fried-

lub olejem oraz do obserwacji układów sygnaliza-

mann. Już od 1929 roku fabryka zaczyna realizo-

cji prawidłowości działania. Omawiając dostępne

wać samodzielny program produkcyjny w zakre-

rozwiązania, w firmie HENNLICH uważają, że choć

sie pomp smarowych oraz smarownic. W roku 1948

smarownice ręczne lub nożne są tanim i prostym

firma została znacjonalizowana, lecz został zacho-

rozwiązaniem, to wymagającym dużo czasu i siły

wany dotychczasowy program produkcyjny. Jego

fizycznej do ich obsługi. Zastosowanie na przykład

podstawą był wyrób systemów centralnego smaro-

smarownic akumulatorowych takich jak Lincoln

wania, smarownic a częściowo również elementów

PowerLuber pozwala pracować z ciśnieniem mak-

hydraulicznych. Jak dodaje Krzysztof A. Cholewa,

symalnie 690 bar i nadają się one do podawania

w dobrze dobranym systemie smarowania regu-

smaru zarówno do pojedynczych punktów, jak i do

larnie podawane niewielkie porcje środka smar-

zasilania układów centralnych niewyposażonych

nego są precyzyjnie odmierzone i dostosowane do

w pompę. Smarownice akumulatorowe są idealne

zapotrzebowania węzła. Odświeżanie filmu smar-

również dla serwisów wyjazdowych, dzięki długim

nego na powierzchni współpracujących elementów

okresom działania na jednym ładowaniu baterii

odbywa się często. Smarowanie odbywa się w cza-

i współpracy ze standardowymi kartuszami smaru

sie pracy maszyny, więc zwiększa się jej wydaj-

400 g. Smarownice punktowe to tanie rozwiąza-

ność, a środek smarny jest rozprowadzany po całej

nie do smarowania ciągłego pojedynczych punktów

powierzchni węzła. Zużyty środek smarny wypy-

smarnych.

chany jest z węzła tarcia, usuwając z niego zanieczyszczenia. Jeśli ma odpowiednią gęstość, tworzy
dodatkowe uszczelnienie wokół węzła. Przy zastosowaniu układu zmniejsza się zużycie środka smarnego, a wyeliminowanie konieczności dojścia do
trudno dostępnych punktów zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Układ smarowania może być zautomatyzowany
i monitorowany, dzięki czemu udział człowieka

Źródło: TriboTec

w procesie smarowania jest minimalizowany. Jed-
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nak zdaniem Krzysztofa Cholewy, nie zawsze są
ekonomiczne przesłanki do stosowania tak rozbudowanych systemów smarowania. Podstawowym czynnikiem jest tu rozproszenie węzłów tarcia. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest stosowa-

nie smarownic jednopunktowych. Na rynku można

teryzuje stałość dawki smaru na jeden cykl. W jej

spotkać kilka ich rodzajów: przede wszystkim

przypadku ciśnienie, jakie musi wytworzyć, wynika

z napędem gazowym, sprężynowym i elektrycz-

z oporów płynięcia smaru do węzła tarcia. Wpływ

nym. Optymalnym wyborem może być stosowanie

na wielość dawki jest minimalny. Smarowanie to

jednopunktowych smarownic wielokrotnego użytku

jest precyzyjniejsze i pewniejsze, a dawki poda-

z napędem elektrycznym (bateryjnym) typu SPE.

wane przez cały okres smarowania niemal jedna-

Takie smarownice mają zasobnik środka smarnego

kowe. Dodatkową zaletą smarownic SPE jest moż-

o pojemności 150 lub 250 cm3. Dużą zaletą jest to, że

liwość zatrzymania smarowania poprzez wyjęcie

można taki zasobnik napełnić samodzielnie odpo-

baterii. Użytkownicy doceniają to gdy dochodzi do

wiednim smarem dla węzła tarcia. Smarownica jest

dłuższych postojów smarowanej maszyny. Dlatego

zasilana baterią, która wystarcza na jedno opróż-

jak mówi Krzysztof A. Cholewa, warto rozważyć

nienie zasobnika. Czas tego opróżnienia można

zastosowanie smarownic SPE dla węzłów, dla któ-

nastawić w zakresie od 1 do 12 miesięcy. Smarow-

rych system centralnego smarowania nie jest sen-

nica samoczynnie okresowo załącza się i aplikuje

sownym wyborem.

stałą niewielką dawkę smaru do punktu smarowa-

W przypadku smarowania maszyn i urządzeń

nia. W przypadku zablokowania się popychacza lub

w przemyśle drzewnym problemem jest, jak mówi

opróżnieniu zasobnika smarownica sygnalizuje to

Aleksander Machnik z firmy PHU VENTO, smaro-

migającą diodą. Po całkowitym opróżnieniu zasob-

wanie łańcucha. Pracuje on w środowisku, w któ-

nika należy jedynie wycofać popychacz, założyć

rym jest duże zapylenie. Często nie ma żadnego

nowy zasobnik i wymienić baterię. Smarownica jest

smarowania lub smaruje się łańcuch albo olejem

gotowa do ponownej pracy.

w sprayu, albo smarem stałym. Aleksander Machnik radzi w taki przypadku zastosować prosty, grawitacyjny lub elektryczno-grawitacyjny dozownik
ze szczotką. Szczotki nanoszą środek smarny (zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest smarowanie olejowe) na łańcuch, a jednocześnie czyszczą
go z nadmiernego zabrudzenia.
Powinniśmy pamiętać o tym, że również w przypadku systemów centralnego smarowania trzeba
dopilnować, by proces przebiegał prawidłowo. Tu
też popełnia się błędy. Aleksander Machnik zwraca
uwagę, że ważne jest stosowanie odpowiednich
środków smarnych – również w układach centralŹródło: Hennlich

nego smarowania. Jak mówi, nie wszyscy mają
świadomość, jak ważne jest utrzymanie wysokiej
czystości środków smarowych. Ma to wpływ na
pracę układu oraz smarowanej maszyny. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń elementów układów centralnego smarowania są zanieczyszczenia wprowadzane do układu przez personel obsługujący
zarówno w postaci napełniania go zanieczyszczoPodstawową zaletą tych smarownic jest moż-

nym smarem, jak i zanieczyszczania podczas nie-

liwość wielokrotnego stosowania, a szacowana
żywotność to 5 –10 lat, zależnie od warunków

właściwie wykonywanych czynności obsługowych,

pracy i szybkości opróżniania zbiornika. Krzysztof

nika w silnie zanieczyszczonym środowisku. Czę-

A. Cholewa jest przekonany, że warto też zwrócić

sto na pytanie, czy w układzie jest filtr, personel

uwagę na inną jest zasadę działania tych smarow-

obsługujący nic na ten temat nie wie, nie mówiąc

nic w porównaniu z gazowymi lub sprężynowymi.

o kontroli stanu i wymianie wkładów. Nie wszyscy

W tych ostatnich smar wyciskany jest pod okre-

zwracają uwagę na odpowiednie własności środka

ślonym ciśnieniem, a jego ilość jest wynikiem opo-

smarnego i ryzyko związane z mieszaniem róż-

rów płynięcia, a ten zależy w znacznym stopniu od

nych rodzajów olejów i smarów, dodaje Aleksan-

takich czynników jak płynność smaru (ta z kolei od

der Machnik. Zastosowanie nowoczesnego systemu

temperatury) i ciśnienia zwrotnego w punkcie sma-

smarowania, choć ogranicza liczbę pomyłek zwią-

rowania. Producenci smarownic gazowych podają

zanych ze smarowaniem maszyn, to nie powinni-

nawet tabele do przeliczania szybkości zużycia

śmy tracić z oczu podstawowego celu, jakim jest

w zależności od temperatury otoczenia. Ciężko jed-

właściwe, zgodne z wymaganiami producenta sma-

nak poprawnie dobrać taką smarownicę, gdy tem-

rowanie. Tylko w ten sposób można zwiększyć

peratura otoczenia zmienia się w szerokim zakre-

trwałość i niezawodność maszyn i urządzeń ograni-

sie. Smarownicę z napędem bateryjnym charak-

czając nieplanowane przestoje.

w tym napełniania ręcznego po otworzeniu zbior-
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