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 1  
Klasyfikacja !rodków smarnych
Po wej'ciu Polski do strefy kapitalizmu pojawi!o si& w naszym kraju wiele nowo-
czesnych technologii. Jak zatem porusza( si& w coraz to wi&kszej liczbie ró$no-
rodnych 'rodków smarnych?

 8  
Badanie i oczyszczanie olejów
Prowadzenie regularnej kontroli stanu olejów przemys!owych gwarantuje nieza-
wodno'( pracy maszyn i urz%dze" oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. 

 16  
Mineralny czy syntetyczny?
Czy olej syntetyczny jest zawsze lepszy od mineralnego? A mo$e problem nale$y 
postawi( inaczej – w jakich aplikacjach i warunkach warto zastosowa( olej syn-
tetyczny i czy jest to ekonomicznie uzasadnione?

 20  
Outsourcing gospodarki smarowej, serwis olejowy
W jakich sytuacjach warto skorzysta( z zewn&trznej wyspecjalizowanej firmy, 
która zadba o wszystkie 'rodki smarne w przedsi&biorstwie.

 23  
"rodki smarne do zastosowa# specjalnych
W wi&kszo'ci przypadków 'rodki smarne stosuje si& do przek!adni i !o$ysk pra-
cuj%cych w przeci&tnych warunkach w halach produkcyjnych. Ale s% te$ mecha-
nizmy, które pracuj% w specyficznych warunkach.

 26  
Dodatki uszlachetniaj$ce do smarów i olejów
Producenci mog% dzi' spe!ni( wymagania stawiane olejom i smarom wykorzy-
stywanym w przemy'le dzi&ki nowoczesnym dodatkom uszlachetniaj%cym. 

 30  
Smarowanie przek%adni i %o&ysk
I w tej dziedzinie producenci staraj% si& dostarcza( nowe produkty, charaktery-
zuj%ce si& lepszymi w!asno'ciami od konkurencyjnych, lub s% w podobnej klasie 
je'li chodzi o parametry, ale s% ta"sze.

 33  
Dystrybucja !rodków smarnych
Zapewnienie w!a'ciwego smarowania to du$e wyzwanie logistyczne, zw!aszcza 
je'li trzeba obs!u$y( kilka tysi&cy punktów smarnych. Nadmierne lub niedosta-
teczne nasmarowanie to wi&ksza awaryjno'( i przedwczesne zu$ycie maszyn.
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Tomasz Kurzacz � )rodki smarowe znajduj% zastosowanie 
w wielu miejscach w zak!adzie przemys!o-

wym. S!u$% nie tylko do smarowania !o$ysk i prze-
k!adni. Dlatego producenci oferuj% pe!n% gam& pro-
duktów wytwarzanych pod k%tem okre'lonych 
zastosowa" – zarówno je'li chodzi o miejsce pracy, 
jak i warunki 'rodowiskowe. Ma to niebagatelne 
znaczenie dla niezawodno'ci, d!ugo'ci czasu pracy 
podzespo!ów, a tak$e wp!ywa na zu$ycie energii 
(s!u$%cej przede wszystkim do zasilania maszyn 
wiruj%cych). Warto zatem wiedzie(, jakie 'rodki 
smarowe zastosowa( w konkretnej aplikacji. U!a-
twi to pó*niejszy dobór i poruszanie si& po katalo-
gach produktów.

Podstawowe podzia%y !rodków smarnych
)rodki smarne mo$na klasyfikowa( wed!ug ró$-
nych kryteriów. Najprostszym i jednocze'nie naj-
bardziej naturalnym jest podzia! zwi%zany ze spo-
sobem ich produkcji. Mo$na wi&c wyró$ni( smary 
i oleje mineralne, syntetyczne oraz pó!syntetyczne. 
O zaletach i wadach tak sklasyfikowanych 'rodków 
smarnych mo$ecie Pa"stwo przeczyta( w dyskusji 
na ten temat zamieszczonej w niniejszym dodatku.

Kolejnym kryterium mo$e by( przeznaczenie 
'rodków smarnych, praca w okre'lonej temperatu-
rze, lepko'(, zawarto'( domieszek, itp. W zasadzie 
nie ma jednolitej i jedynej klasyfikacji – takie próby 
by!y i s% czynione, ale na razie nie powsta! jeden 

Klasyfikacja !rodków smarnych
Po wej"ciu Polski do strefy kapitalizmu pojawi!o si# w naszym 
kraju wiele nowoczesnych technologii. Dotyczy to tak$e 
"rodków smarnych. Niegdysiejszy Towot lub popularny smar 
%T4 zast&pi!y "rodki smarne z wyrafinowanymi domieszkami, 
a „oliwa maszynowa” to dzi" gama olejów budowana cz#sto 
w oparciu o nanotechnologi#. Jak zatem porusza' si# w coraz 
to wi#kszej liczbie ró$norodnych "rodków smarnych?
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dokument opisuj%cy i klasyfikuj%cy smary i oleje. 
By( mo$e przyczyn% jest szybki post&p technolo-
giczny i trudne do przewidzenia nowe produkty, 
które b&d% wprowadzane na rynek w niedalekiej 
przysz!o'ci. 

Próby klasyfikacji podejmowa!y przede wszyst-
kim organizacje ameryka"skie takie jak ASTM 
(American Society for Testing and Materials), SAE 
(Society of Automotive Engineers), API (Ameri-
can Petroleum Institute), NLGI (National Lubrica-
ting Grease Institute) oraz DIN (Deutsches Institut 
für Normung), a rezultaty dzia!a" tych organizacji 
ujednolici!a cz&'ciowo Mi&dzynarodowa Organiza-
cja Normalizacyjna (ISO – International Organiza-
tion for Standardization) w formie normy ISO 8681 
obejmuj%cej produkty naftowe i pokrewne. Uszcze-
gó!owieniem tej normy jest klasyfikacja jako'ciowa 
przemys!owych 'rodków smarnych zawarta w nor-
mie ISO 6743. 

I tak norma ISO 8681 dzieli produkty naftowe 
na 5 klas wed!ug zastosowania, przedstawionych 
w tabeli 1. 

)rodki smarne dla przemys!u mieszcz% si& 
w klasie L. T& klas& podzielono na grupy wed!ug 
zastosowania. Stworzono w ten sposób 18 grup 
'rodków smarnych ró$ni%cych si& pewnymi w!a-
sno'ciami, charakterystycznymi w!a'nie dla specy-
ficznych aplikacji. Zestawiono je w tabeli 2.

Producenci czasami stosuj% podzia! 'rodków 
smarnych nieco ró$ni%cy si& od podanej klasyfika-
cji w tabeli 2. Wynika to zarówno z ich specyficz-
nej oferty (specjalizacji) jak i powstawania nowych 
podgrup wobec nieustaj%cego post&pu technicz-
nego. Przyk!ady oferty kilku znanych producentów 
zawieraj% tablice 3,4 i 5.

Rodzaje !rodków smarnych
Jak wida( istnieje wiele rodzajów 'rodków smar-
nych, bez wzgl&du na rodzaj klasyfikacji. Czasem s% 
to produkty podobne, jednak$e w wi&kszo'ci przy-
padków ró$ni% si& one istotnie, g!ównie lepko'ci% 
i zawarto'ci% dodatków. Czym zatem charaktery-
zuj% si& poszczególne 'rodki smarne?

Oleje do form ceramicznych. S% to oleje stoso-
wane w przemy'le ceramicznym przy produkcji 
wyrobów kamionkowych, porcelitowych oraz porce-
lany elektrotechnicznej jako sk!adnik masy. U$ywa 
si& ich tak$e przy formowaniu tworzyw sztucznych 

oraz gumy. Dzi&ki aktywnym funkcjom oleju uzy-
skuje si& !atwo'( oddzielenia formy od wyrobu przy 
zachowaniu niskiej jej porowato'ci i wysokiej g!ad-
ko'ci. Oleje takie produkowane s% z zastosowaniem 
g!&boko rafinowanego oleju mineralnego oraz odpo-
wiedniej frakcji naftowej, wzbogaconych odpowied-
nio dobranym zestawem dodatków uszlachetniaj%-
cych, w tym aktywnymi sk!adnikami chroni%cymi 
powierzchni& przed korozj%. Oleje do form s% ole-
jami antyadhezyjnymi, a wi&c zapobiegaj% przywie-
raniu i przyklejaniu si& formowanego materia!u do 
formy.

Oleje do hartowania. Oleje takie wytwarzane 
s% na bazie wysokorafinowanych olejów pocho-
dzenia naftowego i zestawu dodatków zapewnia-
j%cych zwi&kszon% szybko'( ch!odzenia oleju oraz 
zapobiegaj%cych powstawania laków i osadów na 
powierzchniach hartowanych elementów $eliwnych 
i stalowych. Sk!ad olejów hartowniczych zapewnia 
dobr% obróbk& ciepln% elementów z $eliwa i stali 
oraz wysok% czysto'( powierzchni hartowanych 
elementów. Oleje te przeznaczone s% do obróbki 
cieplnej elementów z $eliwa i stali, szczegól-
nie w zamkni&tych piecach hartowniczych z kon-
trolowan% atmosfer%, dla których wymagana jest 
wysoka czysto'( powierzchni hartowanych elemen-
tów oraz do obróbki cieplnej elementów z $eliwa 
i stali, dla których dopuszcza si& ma!e deformacje 
geometryczne przy wymaganej odpowiedniej szyb-
ko'ci ch!odzenia.

Oleje do obróbki plastycznej. S% to oleje produ-
kowana na bazie lekkich frakcji naftowych, siarko-
wanego oleju mineralnego oraz dodatków o dzia-
!aniu przeciwutleniaj%cym, przeciwkorozyjnym 
i polepszaj%cym w!asno'ci smarne (podwy$szaj%ce 
wytrzyma!o'( filmu olejowego). Dodatki u!atwiaj% 
tak$e mycie elementów po t!oczeniu. Oleje takie 
stosuje si& jako ciecz ch!odz%co-smaruj%c% w proce-
sie kucia na zimno (np. t!oczenia blach stalowych). 
Charakteryzuje si& dobr% odparowalno'ci%, bardzo 
dobr% zwil$alno'ci% i penetracj% powierzchni bla-
chy, przez co zapewnia odpowiednie pokrycie jej 
powierzchni, bardzo dobrymi w!asno'ciami smar-
nymi – zastosowane dodatki zapobiegaj% uszko-
dzeniom warstwy lakieru na powierzchni blachy 
po procesie t!oczenia, nie powoduj% odbarwie" 
warstwy lakierniczej, zmniejszaj% zu$ycie narz&-
dzi (dzi&ki temu wyd!u$aj% czas ich u$ytkowania), 

Klasa Okre!lenie klasy

F Paliwa (Fuels)
S Rozpuszczalniki i surowce dla przemys!u chemicznego (Solvents)
L )rodki smarne, oleje przemys!owe i produkty pokrewne (Lubricants)
W Woski (Waxes)
B Asfalty (Bitumen)

'ród%o: Total

Tabela 1. Ogólna klasyfika-
cja przetworów naftowych 
i produktów pokrewnych. 
Definicja klas wg ISO 8681 
(PN-91/C-96200)
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zmniejszaj% wspó!czynników tarcia oraz zapew-
niaj% ochron& przeciwkorozyjn%.

Oleje do stacjonarnych silników gazowych. S% to 
tzw. niskopopio!owe oleje silnikowe przeznaczone 
do smarowania stacjonarnych wysokoobci%$o-
nych silników zasilanych gazem ziemnym i innymi 
podobnymi paliwami bogatymi w metan, takimi 
jak gaz wysypiskowy, kopalniany oraz biogaz, wol-
noss%cych i turbodo!adowanych (np. silników firm 
Waukesha, Caterpilar, Jenbacher, Guascor, MAN, 
Deutz). Zawieraj% selektywnie rafinowane, odpa-
rafinowane rozpuszczalnikowo i hydrorafinowane 
destylaty olejowe uzyskiwane z ropy naftowej oraz 
pakiet dodatków uszlachetniaj%cych o dzia!aniu 
przeciwutleniaj%cym, przeciwkorozyjnym, popra-
wiaj%cym w!asno'ci myj%co-dysperguj%ce, w!asno-
'ci smarne oraz zapobiegaj%ce tworzeniu osadów. 
Oleje takie charakteryzuj% si& nast&puj%cymi w!a-
'ciwo'ciami: zmniejszaj% zu$ycie elementów sil-
nika, zapobiegaj% powstawaniu osadów i nagarów, 

zapobiegaj% zakleszczaniu si& pier'cieni t!okowych, 
umo$liwiaj% !atwy rozruch w niskich tempera-
turach, zmniejszaj% ilo'ci dolewek eksploatacyj-
nych, spe!niaj% wymogi zwi%zane z emisj% szko-
dliwych sk!adników spalin do atmosfery. Ponadto 
maj% doskona!% stabilno'( termiczn%, odporno'( 
na utlenianie i nitrowanie, bardzo dobrze chroni% 
przed zu$yciem i powstawaniem osadów, maj% bar-
dzo dobr% odporno'( na pienienie i doskona!e w!a-
'ciwo'ci przeciwkorozyjne.

Oleje emulguj%ce do obróbki metali. Oleje takie 
stosowane s% jako ciecze ch!odz%co-smaruj%ce przy 
obróbce skrawaniem stali, $eliwa, metali nie$ela-
znych oraz ich stopów. S% tak$e stosowane w pro-
cesach ci%gnienia drutów aluminiowych, ci&cia 
wlewków, itp. Produkowane s% na bazie wysoko-
rafinowanych olejów mineralnych lub mieszaniny 
olejów syntetycznych oraz specjalnie dobranego 
pakietu dodatków uszlachetniaj%cych zawieraj%-
cego w swoim sk!adzie mi&dzy innymi emulga-

Tabela 2. Klasyfikacja prze-
mys!owych "rodków smaro-
wych wed!ug ISO 6743 (stan 
na 2012 r.)

Norma klasyfi kacyjna
ISO 6743 

Kod grupy Tytu" normy w j#zyku polskim Normy: klasyfi kacje i wymagania 
w j#zyku polskim

ISO 6743-99:2002 – Zasady ogólne PN-ISO 6743-99:2009
ISO 6743-1:1981 A Uk!ady smarowania przelotowego PN-ISO 6743-1:2009

PrPN-ISO 19378:2003
ISO 6743-? B Antyadhezyjna ochrona form -
ISO 6743-6:1990 C Przek!adnie PN-ISO 12925-1:2009

PrPN ISO 19378
ISO 6743-3:2003 D Spr&$arki PN-ISO 6743-3:2009
ISO 6743-15:2007 E Oleje do silników wewn&trznego 

spalania
-

ISO 6743-2:1981 F Wrzeciona, !o$yska i sprz&g!a 
wspó!pracuj%ce

PN-ISO 6743-2:2009
PrPN-ISO 19378:2003 

ISO 6743-13:2002 G Prowadnice 'lizgowe PrPN-ISO 19378

ISO 6743-4:1999 H Uk!ady hydrauliczne

PrPN-EN ISO 6743-4
PrPN-ISO 11158

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

ISO 6743-7:1986 M Obróbka metali PN-ISO 6743-7:2009
PKN-ISO/TS 12927:2011 

IEC 1039:1990 N Oleje elektro-izolacyjne PN-EN 60296:2007
PN-EN 61099:2002 

ISO 6743-11:1990 P Narz&dzia pneumatyczne -
ISO 6743-12:1989 Q Ciek!e no'niki ciep!a PrPN-ISO 6743-12
ISO 6743-8:1987 R Czasowa ochrona przed korozj% PN-ISO 6743-8:2009

PKN-ISO/TS 12928:2011 
ISO 6743-5:2006 T Turbiny PN-ISO 6743-5:2009

PN-ISO 8068:2009 
ISO 6743-14:1994 U Obróbka cieplna PrPN-ISO 6743-14
ISO 6743-9:2003 X Smary plastyczne PN-ISO 6743-9:2009

PrPN-ISO 12924 PrPN-ISO 19378 
ISO 6743-10:1989 Y Inne zastosowania -
ISO 6743 Z Cylindry maszyn parowych -

PrPN – Projekt Polskiej Normy 'ród%o: Nafta-Gaz lipiec 2012/Total



4| Smarowanie i Mechanizmy
Lipiec–Sierpie! 2015

tory, dodatki konserwuj%ce oraz inhibitory korozji. 
Zawieraj% ponadto konserwanty przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybicze.

Oleje nieemulguj%ce do obróbki metali. Oleje 
te s% wytwarzane na bazie g!&boko rafinowa-
nego oleju mineralnego uszlachetnianego dodat-
kami o dzia!aniu przeciwkorozyjnym, antyutlenia-
j%cym oraz dodatkami poprawiaj%cymi w!asno'ci 

smarne i odporno'( na pienienie. Stosowane s% np. 
do wyg!adzania, lekkiej i 'redniej obróbki skrawa-
niem metali (np. frezowania, toczenia, gwintowa-
nia, szlifowania). Poprawiaj% one smarno'(, odbiór 
ciep!a, przeciwdzia!aj% tworzeniu si& mg!y olejowej 
i korozji elementów stalowych, maj% wysok% odpor-
no'( na pienienie.

Oleje i ciecze hydrauliczne. Oleje hydrauliczne s% 
medium nie'ci'liwym, dzi&ki temu mo$na je spr&-
$y( do ogromnego ci'nienia i uzyska( bardzo du$% 
si!& w ma!ym nap&dzie. Jednocze'nie olej sma-
ruje elementy metalowe, co zmniejsza ich zu$ycie, 
odprowadza ciep!o, uszczelnia uk!ad, chroni przed 
korozj%, zabezpiecza przed szkodliwym dzia!aniem 
wody i powietrza. Najpopularniejsze w hydraulice 
s% oleje mineralne, jednak czasami wykorzystuje 
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IK Tabela 3. Oferta !rodków smarnych 
dla przemys"u – Lotos Oil

Ciecze hydrauliczne
Oleje do ró$nych celów
Oleje do stacjonarnych silników gazowych
Oleje emulguj%ce do obróbki metali
Oleje formowe
Oleje hydrauliczne
Oleje konserwacyjne
Oleje maszynowe
Oleje nieemulguj%ce do obróbki metali
Oleje procesowe
Oleje przek!adniowe
Oleje spr&$arkowe
Oleje turbinowe
Smary bentonitowe
Smary glinowe
Smary litowe
Smary ochronne
Smary specjalne
Smary wapniowe
Smary w&glowodorowe

Olej do obróbki metali 
'ród%o: Elba Lubrication

Olej hydrauliczny 
biodegradowalny 
'ród%o: Shell
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si& oleje syntetyczne. Przyk!adem zastosowa" ole-
jów hydraulicznych s% si!owniki hydrauliczne, ole-
jowe amortyzatory, uk!ady hamulcowe, sprz&g!a 
i przek!adnie hydrokinetyczne. Oleje hydrauliczne 
produkowane s% w ró$nych klasach lepko'ci.

Oleje konserwacyjne. S% przeznaczone s% do 
konserwacji i t!oczenia, zaleca si& ich stosowa-
nie do ochrony czasowej w warunkach wzmo$o-
nej wilgotno'ci. Zapobiegaj% korozji powierzchni 
metalowych jak i powierzchni po obróbce che-
micznej lub pokrytych pow!ok% galwaniczn%. Pro-
dukowane s% na bazie g!&boko rafinowanego oleju 
mineralnego lub ogólniej – destylatu naftowego 
i dodatków poprawiaj%cych w!asno'ci przeciwkoro-
zyjne, smarne, przyczepno'ciowe oraz antyutlenia-
j%ce. Zalecane s% szczególnie do ochrony czasowej 
w warunkach zmiennej i wysokiej wilgotno'ci do 
ochrony mi&dzyoperacyjnej w procesach obróbki, 
np. aluminium, stali lub stopów.

Oleje maszynowe. Oleje maszynowe stosowane 
s% g!ównie do smarowania obci%$onych elemen-
tów roboczych maszyn i urz%dze" przemys!owych, 
takich jak np. !o$yska, prowadnice, przek!adnie itp. 
Specjalnie dobrane dodatki olejów maszynowych 
powoduj%, $e stosowane s% równie$ do smarowa-
nia przelotowego i k%pielowego szybkoobrotowych 
elementów maszyn w!ókienniczych, obrabiarek, do 
smarowania !o$ysk maszyn parowych taboru p!y-
waj%cego oraz !o$ysk nara$onych na zetkni&cie 
z wod%, z któr% tworz% emulsje smaruj%ce. Zawie-
raj% dodatki polepszaj%ce w!asno'ci smarne, lep-
ko'ciowo-temperaturowe, dodatki poprawiaj%ce 
odporno'( na pienienie oraz inhibitory korozji 
i utleniania.

Oleje przek!adniowe. Przeznaczone s% dla prze-
mys!owych przek!adni i maszyn pracuj%cych w ró$-
nych warunkach, w tym skrajnie trudnych. Otrzy-
mywane s% z olejów bazowych mineralnych lub 
syntetycznych. Zawieraj% bezpopio!owe dodatki 
poprawiaj%ce w!asno'ci smarne, przeciwkorozyjne 
(np. typu siarka-fosfor), podwy$szaj%ce odporno'( 

na utlenianie oraz dodatki o dzia!aniu przeciw-
piennym i deemulguj%cym. Zapewniaj% optymaln% 
ochron& powierzchni smarowanych elementów, sta-
bilno'( hydrolityczn%, zabezpieczenie przed zu$y-
ciem i d!ug% trwa!o'( cz&'ci uk!adów smarowanych. 
Chroni% poszczególne cz&'ci przek!adni, tj. ko!a 
z&bate, !o$yska toczne i 'lizgowe przed nadmier-
nym zu$yciem mechanicznym w trakcie normalnej 
eksploatacji, jak i w przypadku wyst%pienia obci%-
$e" udarowych, zabezpieczaj% przed korozj% ele-
menty konstrukcyjne przek!adni wykonane ze stali 
i metali nie$elaznych przed chemicznym oddzia!y-
waniem aktywnych sk!adników oleju oraz produk-
tów jego utleniania, dzi&ki wysokiej stabilno'ci ter-
mooksydacyjnej umo$liwiaj% d!ugotrwa!% prac& 

Tabela 4. Oferta !rodków smarnych 
dla przemys"u – Shell

Oleje do osi i skrzy" biegów
Oleje do prowadnic
Oleje do smarowania !o$ysk i uk!adów obiegowych
Oleje do spr&$arek
Oleje do spr&$arek ch!odniczych
Oleje do turbin
Oleje do urz%dze" pr%dotwórczych
Oleje hydrauliczne
Oleje procesowe
Oleje przek!adniowe
Smary
Smary do zespo!ów elektrycznych

Tabela 5. Oferta !rodków smarnych 
dla przemys"u – Orlen Oil

Oleje do form
Oleje do hartowania
Oleje do obróbki plastycznej
Oleje do stacjonarnych silników gazowych
Oleje emulguj%ce do obróbki metali 
Oleje i ciecze hydrauliczne
Oleje konserwacyjne
Oleje maszynowe
Oleje nieemulguj%ce do obróbki metali 
Oleje przek!adniowe
Oleje spr&$arkowe
Oleje turbinowe
Smary bentonitowe
Smary biodegradowalne
Smary glinowe
Smary litowe
Smary litowo-wapniowe
Smary na bazie sulfonianu wapnia
Smary specjalne
Smary wapniowe

Olej przek!adniowy
'ród%o: Shell
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w podwy$szonych temperaturach bez utraty swoich 
w!a'ciwo'ci. Zastosowane dodatki przeciwpienne 
oraz deemulguj%ce przeciwdzia!aj% obni$eniu w!a-
sno'ci smarnych oleju wskutek tworzenia si& trwa-
!ej piany oraz emulsji olejowo-wodnej.

Oleje spr&$arkowe. Oleje spr&$arkowe to gama 
olejów stosowanych w ró$nego rodzaju spr&$ar-
kach. Nale$y pami&ta(, $e inne oleje stosuje si& do 
spr&$arek powietrza, inne – do spr&$arek innych 
gazów lub ch!odniczych. Ró$ne oleje b&d% stoso-
wane do spr&$arek t!okowych, a inne – do 'rubo-
wych. Generalnie s% to oleje mineralne lub synte-
tyczne z odpowiednimi dodatkami przeciwutlenia-
j%cymi i antykorozyjnymi. Oleje takie zapewniaj% 
optymaln% ochron& powierzchni smarowanych ele-
mentów, maj% bardzo dobre w!asno'ci smarne oraz 
zabezpieczaj% przed zu$yciem i zapewniaj% wyd!u-
$enie trwa!o'ci cz&'ci elementów uk!adów smaro-
wanych. W niektórych rodzajach spr&$arek wa$na 
jest funkcja odporno'ci na tworzenie emulsji oraz 
mo$liwo'( uszczelniania. W spr&$arkach t!okowych 
istotne s% w!asno'ci deterguj%ce i dyspersuj%ce, 
a tak$e brak powstawania nagarów i osadów na 
zaworach i pier'cieniach. Ponadto niska sk!onno'( 
do koksowania minimalizuje ryzyko zap!onu oleju.

Oleje turbinowe. Oleje turbinowe wykorzysty-
wane s% do smarowania i ch!odzenia !o$ysk tur-
bin parowych, gazowych i wodnych. Dlatego maj% 
podwy$szon% stabilno'( termooksydacyjn%. Otrzy-
mywane s% np. z wysokiej jako'ci, selekcjonowa-
nych, specjalnie hydrorafinowanych mineralnych 
olejów bazowych. Powinny zapewnia( bardzo dobr% 
filtrowalno'( nawet w uk!adach zanieczyszczo-
nych niewielkimi ilo'ciami wody. Charakteryzuj% 
si& wysok% zdolno'ci% do wydzielania powietrza, 
bardzo wysok% odporno'ci% na utlenianie, wysok% 

odporno'ci% na tworzenie szlamów i osadów, bar-
dzo dobr% filtrowalno'ci%, bardzo dobrymi w!asno-
'ciami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi, bardzo 
dobrymi w!asno'ciami przeciwzu$yciowymi, bar-
dzo dobr% odporno'ci% na emulgowanie i pienienie.

Smary bentonitowe. Bentonity s% to minera!y 
o konsystencji mi&kkiej i t!ustej w dotyku. Wyka-
zuj% one w!a'ciwo'( tworzenia, w obecno'ci nie-
których substancji o charakterze polarnym (ace-
ton), plastycznego i trwa!ego $elu. Smary zawiera-
j%ce jako zag&szczacze bentonity s% przeznaczone 
przede wszystkim do smarowania urz%dze" wów-
czas, gdy zbyt wysokie temperatury pracy unie-

mo$liwiaj% zastosowanie smarów klasycznych (na 
przyk!ad: smarów litowych). Z regu!y temperatura 
pracy przekracza 100°C, a mo$e dochodzi( nawet do 
powy$ej 200°C. Smar taki ma wysok% przyczepno'( 
do powierzchni metalowych, dzi&ki czemu znako-
micie sprawdza si& w warunkach du$ego zapylenia, 
wysokich obci%$e" udarowych, ruchów oscylacyj-
nych, du$ej wilgotno'ci lub obecno'ci wody.

Smary biodegradowalne. Stosuje si& wsz&dzie 
tam, gdzie istnieje potencjalne niebezpiecze"stwo 
ska$enia 'rodowiska (np.: uj&cia wodne, tereny 
le'ne). S% to smary do ró$nych zastosowa" (tak$e 
z grup wymienionych obok), ale o specyficznym 
sk!adzie – bez dodatków toksycznych. Smar taki 
ulega degradacji w 'rodowisku naturalnym. Smary 
biodegradowalne produkowane s% na bazie miesza-
niny syntetycznego oleju estrowego i oleju ro'lin-
nego, zag&szczacza wapniowego (myd!a wapnio-
wego) oraz dodatków uszlachetniaj%cych. Smary 
te zawieraj% dodatki antyutleniaj%ce poprawiaj%ce 
odporno'( na wod& oraz korozj&.

Smary glinowe. Jako zag&szczacz smarów glino-
wych powszechnie jest stosowany stearynian glinu. 
Tego typu smary s% u$ywane w po!%czeniach prze-
gubowych, !o$yskach 'lizgowych, otwartych prze-
k!adniach z&batych, nawet w 'rodowisku wilgot-
nym. Smary takie cechuje bardzo dobra przyczep-
no'(, dobra odporno'( na dzia!anie wody, s!aba 
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Olej turbinowy 
'ród%o: Shell

Olej turbinowy 
'ród%o: Eastman
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odporno'( na wysokie i niskie temperatury. Nato-
miast tzw. kompleksowe smary glinowe zawiera-
j%ce myd!a glinowe o dobrych w!a'ciwo'ciach $elu-
j%cych (otrzymuje si& je w wyniku kokrystalizacji 
cz%steczek benzoesanu lub stearynianu glinowego) 
cechuj% si& znacznie podwy$szon% odporno'ci% ter-
miczn% – nawet do 240°C. 

Smary litowe. Jest to dominuj%c% grupa smarów 
na 'wiatowym rynku. Ponad po!owa smarów pla-
stycznych nale$y do tej grupy. Dwa g!ównie stoso-
wane zag&szczacze tego typu to: 12-hydroksyste-
arynian litu oraz stearynian litu. Smary te s% cz&sto 
okre'lane jako uniwersalne, poniewa$ znajduj% bar-
dzo szerokie zastosowanie w ró$nych skojarzeniach 
tr%cych: !o$yskach tocznych, !o$yskach 'lizgowych, 
w sworzniach i innych obci%$onych elementach, 
zarówno w 'rodkach transportu jak i w urz%dze-
niach przemys!owych, w szerokim zakresie tem-
peratury pracy. Smary takie skomponowane s% 
na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego, 
myde! litowych kwasów t!uszczowych oraz dodat-
ków uszlachetniaj%cych. Przeznaczone do sma-
rowania !o$ysk tocznych i 'lizgowych wszelkich 
maszyn w normalnych warunkach pracy. Podob-

nie jak w przypadku smarów glinowych tak$e w tej 
grupie wyst&puj% tzw. kompleksowe smary litowe. 
Kompleksowe myd!a litowe pozwalaj% na pod-
wy$szenie temperatury u$ytkowania w stosunku 
do zwyk!ych smarów litowych, przy jednocze-
snym zachowaniu innych korzystnych w!a'ciwo'ci. 
Temperatura kroplenia tego typu smarów, wynosi 
oko!o 280°C, zamiast 190°C, jak w przypadku zwy-
k!ych smarów litowych. Podobnie jak zwyk!e smary 
litowe, maj% one szerokie zastosowanie do smaro-
wania skojarze" tr%cych w pojazdach samochodo-
wych i w ró$nych urz%dzeniach przemys!owych.

Smary wapniowe. Do wytwarzania tych sma-
rów s% stosowane dwa rodzaje myde! wapniowych: 
myd!a uwodnione: stearyniany, oleiniany i palmity-
niany wapnia oraz kompleksowe myd!a bezwodne, 
12-hydroksystearynian wapnia. Te ostatnie pozwa-
laj% na otrzymywanie smarów o wy$szej tempera-
turze kroplenia: 140°C zamiast 100°C, jak w przy-
padku myde! uwodnionych. Podstawowe zastoso-
wanie smarów wapniowych to smarowanie !o$ysk 
'lizgowych i tocznych, pracuj%cych pod ma!ym 
obci%$eniem, maksymalnie do temperatury 65°C 
w przypadku smarów zawieraj%cych myd!a uwod-
nione i 100°C dla smarów zawieraj%cych myd!a bez-
wodne, w 'rodowisku bardzo wilgotnym, w po!%-
czeniach przegubowych i w styczno'ci z pow!okami 
antykorozyjnymi. Kompleksowe smary wapniowe 
to smary z kompleksowym zag&szczaczem wap-
niowym – maj% bardzo wysok% temperatur& krople-
nia (oko!o 280°C) oraz dobre w!a'ciwo'ci EP. Z tych 
wzgl&dów, smary te znajduj% bardzo szerokie zasto-
sowanie: w przemy'le metalurgicznym, cementow-
niach, fabrykach papieru, lotnictwie, do smarowa-
nia !o$ysk tocznych, !o$ysk 'lizgowych pracuj%cych 
w ci&$kich warunkach (du$e obci%$enie, wysoka 
temperatura i kontakt z wilgoci%).

Smary na bazie sulfonianu wapnia. S% to smary 
zawieraj%ce zasadowe sulfoniany wapnia. Odzna-
czaj% si& wybitnie wysok% jako'ci% w zakresie 
zdolno'ci do przenoszenia bardzo du$ych obci%-
$e", w!a'ciwo'ci przeciwzu$yciowych, odporno-
'ci na dzia!anie wody, stabilno'ci mechanicznej, 
odporno'ci na du$e pr&dko'ci 'cinania, stabilno-
'ci termicznej i termooksydacyjnej, w!a'ciwo-
'ci w niskich temperaturach, w!asno'ci antykoro-
zyjnych i ochronnych. S% to smary w pe!nym tego 
s!owa znaczeniu wielofunkcyjne do zastosowa" 
przy niskich i 'rednich pr&dko'ciach obrotowych.

Ponadto na rynku dost&pne s% smary w&glowo-
dorowe (zawieraj% zag&szczacz w postaci sta!ych 
w&glowodorów: parafiny, cerezyny, gaczy parafino-
wych lub petrolatum, mog% równie$ zawiera( poli-
mery), poliuretanowe (polimerowe), krzemionkowe, 
sodowe, itd. Ich nazwy bior% si& od zastosowanych 
zag&szczaczy lub dodatków uszlachetniaj%cych.

W artykule wykorzystano informacje firm Total, 
Lotos Oil, Orlen Oil, Shell, Fuchs Oil. �

Smar litowy 
'ród%o: Orlen Oil

Smar litowy 
'ród%o: MILES Lubricants
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Badanie i oczyszczanie olejów
Prowadzenie regularnej kontroli stanu olejów 
przemys!owych gwarantuje niezawodno"' 
pracy maszyn i urz&dze( oraz zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjnych. W przypadku 
pojawienia si# zanieczyszcze( w oleju stosuje 
si# ró$nego rodzaju technologie filtracji 
i oczyszczania.

Marta 
Gajewska � )rodki smarowe, w tym tak$e oleje, 

pe!ni% w urz%dzeniach i maszynach 
wiele wa$nych funkcji. Podstawow% i nie-

zwykle wa$n% jest zmniejszenie tarcia 
i zu$ycia. Równie istotna jest ochrona 

przed korozj%, odprowadzanie ciep!a 
i przenoszenie ci'nie" w wypadku 

urz%dze" ci'nieniowych.
Ka$dy 'rodek smarowy ulega 

starzeniu, g!ównie w wyniku utle-
niania. Czynnikami sprzy-

jaj%cymi temu procesowi 
s%: temperatura, obec-

no'( wody i metalicz-
nych katalizatorów, 

czyli metali pocho-
dz%cych ze zu$y-
cia. W konsekwen-
cji dochodzi do 
powstawania 
szlamów, naga-
rów i laków. 

Jak podaj% 
*ród!a naukowe, 

uszkodzenia 
i przedwczesne 

zu$ycia elementów 
spowodowane zanie-

czyszczeniami stanowi% 
oko!o 80% wszystkich awarii 

w uk!adach hydraulicznych.
Dlatego tak wa$na jest analiza, któ-

rej poddawane s% nie tylko zmiany w!a'ciwo'ci 
oleju wynikaj%ce z procesów starzenia, ale tak$e 
obecno'( zanieczyszcze" dostaj%cych si& do niego, 
g!ównie na skutek procesów zu$yciowych.

Jak podkre'la Sobies!aw Chanek, specjalista ds. 
Serwisu Olejowego z firmy Orlen Oil, sukcesywnie 
prowadzone analizy oleju pozwalaj% na ocen& jego 
stanu pod k%tem stopnia degradacji, zmian w!a-

sno'ci u$ytkowych oraz obecno'ci zanieczyszcze" 
pochodz%cych z procesów zu$yciowych oraz z oto-
czenia pracy maszyny. Analizy olejowe dostarczaj% 
informacji o stanie maszyny i umo$liwiaj% wczesne 
wykrycie zu$ytych podzespo!ów oraz cz&'ci, przez 
co mo$na skutecznie zapobiega( mog%cym wyst%-
pi( awariom. 

Najcz&'ciej monitorowaniu podlegaj% oleje 
pracuj%ce w uk!adach hydraulicznych (np. prasy 
hydrauliczne, wtryskarki, ci&$kie maszyny budow-
lane), turbinowych (uk!ady smarowania !o$ysk, 
uk!ady pomocnicze i regulacyjne), wysokoobci%$o-
nych przek!adni przemys!owych, wanien hartowni-
czych, systemów grzewczych, a tak$e silników spa-
linowych pojazdów. 

Zakres badania
W zale$no'ci od rodzaju oleju, jego warunków 
pracy oraz cz&stotliwo'ci kontroli ustalane s% odpo-
wiednie parametry fizykochemiczne podlegaj%ce 
badaniom. W przypadku olejów hydraulicznych 
najwa$niejszymi z nich s%: lepko'( kinematyczna, 
zawarto'( wody, liczba kwasowa i zasadowa, zawar-
to'( pierwiastków zu$yciowych oraz klasa czysto-
'ci.

Innymi dodatkowymi badaniami s!u$%cymi do 
oceny stanu oleju s% np.: charakterystyka pienie-
nia (odporno'( na pienienie), temperatura p!yni&-
cia oraz temperatura zap!onu w tyglu zamkni&-
tym – informuj%ca o zagro$eniach po$arowych oraz 
o wyst&powaniu w oleju zanieczyszcze" w postaci 
lekkich frakcji, takich jak np. paliwo, rozpuszczal-
niki, oleje silnikowe.

Ka$dy typ urz%dze" wed!ug danych producen-
tów i ogólnych charakterystyk olejów ma okre'lone 
wymagania dopuszczalnych zmian wy$ej wymie-
nionych parametrów. Dzi&ki temu mo$na w miar& 
szybko oceni( i zinterpretowa( wyniki dokonanych 
pomiarów.
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Wymagania producentów i specjalistycznych labo-
ratoriów tribotechnicznych na ca!ym 'wiecie spo-
wodowa!y rozszerzenie metod analitycznych, które 
powinny by( jak najbardziej dok!adne oraz szybko 
zidentyfikowa( i okre'la( problemy operacyjne 
powoduj%ce najwi&ksze straty. 

Stosowane dotychczas metody oceny stanu ole-
jów przemys!owych z jednej strony sk!adaj% si& 
z zestawu wielu bada", które same w sobie nie sta-
nowi% *ród!a wystarczaj%cej informacji i wymagaj% 
specjalistycznej wiedzy do tego, aby móc odczyta( 
nie tylko poszczególne wyniki, ale przede wszyst-
kim, aby odpowiednio zinterpretowa( relacje 
pomi&dzy wynikami poszczególnych bada". Liczba 
kwasowa oleju dopiero w po!%czeniu z wynikiem 
badania lepko'ci oleju mo$e wskaza( na stopie" 
jego degradacji, przy czym nie bez znaczenia jest 
równie$ równolegle przeprowadzone badanie na 
zawarto'( wody, a i sprawdzenie obecno'ci cz%stek 
miedzi jest w tym momencie cenn% informacj%. 

Z drugiej strony niektóre wska*niki s% stanow-
czo zbyt ma!o dok!adne jak na wymogi wspó!cze-
snych konstrukcji urz%dze" produkcyjnych. Nowo-
czesne technologie budowy maszyn polegaj% na 

stosowaniu coraz bardziej precyzyjnych podze-
spo!ów, w których szczeliny, luzy technologiczne, 
dopasowanie s% coraz bardziej dok!adne. Mówimy 
tu o warto'ciach na poziomie dziesi%tych cz&'ci 
mikrona. Tymczasem podstawowym wska*nikiem 
oceny stanu oleju jest klasa czysto'ci wyra$ona 
wed!ug dwóch obowi%zuj%cych norm: ISO4406 oraz 
NAS1638, które maj% si& nijak do wymogów, jakie 
wobec stanu czysto'ci oleju stawiaj% w/w elementy 
konstrukcyjne maszyn.

Klasa czysto'ci nic nie mówi o zawarto'ci cz%-
stek, o rozmiarach kluczowych dla prawid!o-
wej pracy maszyny, a równie$ pomija tzw. zanie-
czyszczenia mi&kkie, w tym produkty starzenia si& 
oleju, b&d%ce odpowiedzialne za tworzenie si& osa-
dów wewn%trz maszyn. Tak wi&c wykonanie odpo-
wiedniego kompletu bada" wcale nie wi%$e si& 
z otrzymaniem jasnych i dok!adnych informacji, 
a wymaga poniesienia znacznych kosztów. Kom-
plet bada" oleju hydraulicznego, maszynowego czy 
przek!adniowego to koszt na poziomie kilkuset z!o-
tych. Analizy olejów turbinowych s% znacznie dro$-
sze i mog% wynosi( nawet par& tysi&cy z!otych za 
komplet bada".

Wykonanie odpowiedniego kompletu bada$ nie zawsze wi%&e si# z otrzymaniem 
jasnych i dok"adnych informacji

Janusz Toman
konsultant techniczny 
w Firmie EKSPERT
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– Zakres bada! ustalany jest w zale"no#ci od indywi-
dualnych wymaga! i warunków pracy oraz cz$stotliwo-
#ci. Ruchowe analizy kontrolne mog% by& wykonywane 
u u"ytkownika, a badania specjalistyczne w odpowied-
nich jednostkach badawczych – wyja'nia Sobies!aw 
Chanek.

Oczywi'cie na badania laboratoryjne niezb&dny 
jest czas zarówno na pobranie prób, jak i przepro-
wadzenie analiz pobranych próbek i przedstawienie 
u$ytkownikowi wi%$%cych interpretacji wyników. 
Cz&sto wykorzystywane s% badania miernikami 
automatycznymi. To o tyle istotne, $e dla niektó-
rych parametrów pozwalaj% one na przeprowadze-
nie pomiarów nawet bez pobrania próbek z miejsca 
eksploatacji – z uk!adu. To doskona!e narz&dzia do 
szybkiej diagnostyki na miejscu eksploatacji.

Lepko!(
Lepko'( jest bardzo wa$n% wielko'ci% fizyczn% cha-
rakterystyczn% dla oleju, poniewa$ dostarcza infor-
macji o zdolno'ci smarowniczej i cieplnej. 

Zdaniem eksperta z firmy Orlen Oil lepko'( 
kinematyczna w temperaturze 40°C jest podstawo-
wym parametrem okre'laj%cym w!a'ciwo'ci reolo-
giczne olejów smarowych. Wskutek dzia!ania wy$-
szych temperatur, w miar& up!ywu czasu, olej 
podlega degradacji, a jego lepko'( wzrasta. Monito-
rowanie lepko'ci oleju cz&sto jest dobrym wska*-

nikiem i mo$e by( pomocne do okre'lenia, czy olej 
trzeba wymieni(. Lepko'( cieczy hydraulicznej 
powinna spe!nia( wymagania zalecane przez pro-
ducentów uk!adów hydraulicznych. W celu zbada-
nia lepko'ci oleju stosuje si& wiskozymetry (lepko-
'ciomierze) – manualne b%d* automatyczne. 

Zawarto!( wody
Je'li chodzi o zawarto'( wody, to – po zanie-
czyszczeniach sta!ych – jest to drugie najbardziej 
destrukcyjne zanieczyszczenie w oleju. W wi&k-
szych ilo'ciach mo$e prowadzi( do zerwania filmu 
olejowego, powstawania emulsji, uczestniczy( 
w powstawaniu kwasów dzia!aj%cych korozyjnie 
na metale i przy'pieszaj%cych utlenianie oleju. Co 
istotne, wolnej wody, jako odr&bnej fazy, nie powi-
nien zawiera( olej hydrauliczny. Analiza zawarto'ci 
wody mo$e by( wykonywana m.in. metod% spektro-
skopii w podczerwieni lub kulometryczna metoda 
Karla Fischera. 

Ca%kowita liczba kwasowa i zasadowa
Podczas analizy oleju nale$y uwzgl&dni( te$ ca!ko-
wit% liczb& kwasow% (Total Acid Number – TAN) i ca!-
kowit% liczb& zasadow% (Total Base Number – TBN). 

Liczba kwasowa okre'la zawarto'( organicz-
nych kwasów, które powstaj% jako produkty utle-
niania wskutek dzia!ania ciep!a (TAN) lub pocho-



Zanieczyszczona ciecz mo$e by( oczyszczana 
w zbiorniku sedymentacyjnym. Grawitacja powo-
duje, $e cz%stki sta!e opadaj% na dno, podczas gdy 
olej, jako ciecz o mniejszej g&sto'ci unosi si& na 
powierzchni. Jest to tania i prosta metoda, posiada-
j%ce dwie wady: zabiera du$o czasu i w ma!o efek-
tywny sposób usuwa cz%stki sta!e.

Podstawow% zasad% w separacji od'rodko-
wej jest to, $e przy pomocy obrotów ciecz podda-
wana jest dzia!aniu wi&kszych si! ni$ si!y grawita-
cji. Wewn%trz b&bna wirówki ciecz jest obracana 
z pr&dko'ci% od 6000 do 10 000 obr./min. W zale$no-
'ci od odleg!o'ci od 'rodka b&bna si!y od'rodkowe 
mog% osi%gn%( warto'( 100 000 g lub wi&cej. Ozna-
cza to, $e wirówka jest wielokrotnie wydajniejsza 
ni$ zbiornik sedymentacyjny. Ponadto przy odwiro-
wywaniu od'rodkowym nawet ma!e cz%stki sta!e 
(do 1 µm) s% oddzielane. Dla porównania ludzki 
w!os ma grubo'( 70 µm. Do oddzielania dwóch cie-
czy wystarczy ró$nica g&sto'ci tylko 1%.

W przypadku grawitacyjnego rozdzia!u faz ciek!a 
mieszanina w nieruchomym b&bnie powoli oczysz-
cza si&, gdy cz%stki ci&$kie w mieszaninie opadaj% 
na dno pod dzia!aniem si!y ci&$ko'ci. L$ejsza ciecz 
unosi si& do góry, a ciecz ci&$sza i cz%stki sta!e opa-

daj%. Ci%g!e rozdzielanie i sedymentacj& mo$na 
uzyska( w odstojniku z wylotami rozmieszczonymi 
odpowiednio do ró$nicy w g&sto'ci cieczy. Ci&$sze 
cz%stki w mieszaninie cieczy b&d% osiada( i tworzy( 
warstw& szlamu na dnie zbiornika.

Rozdzia! faz pod dzia!aniem si!y od'rodkowej 
przebiega nast&puj%co: w szybko wiruj%cym b&b-
nie si!& ci&$ko'ci zast&puje si!a od'rodkowa, która 
mo$e by( tysi%ce razy wi&ksza. Rozdzielanie i sedy-
mentacja odbywaj% si& w sposób ci%g!y i szybko. 
Si!a od'rodkowa w b&bnie wirówki w ci%gu paru 
sekund mo$e da( efekt, którego osi%gni&cie zaj-
muje wiele godzin w zbiorniku pod wp!ywem gra-
witacji. Na skuteczno'( rozdzia!u faz wp!yw maj% 
zmiany lepko'ci (temperatura oddzielania) i prze-
pustowo'ci.

Wybór odpowiedniej wirówki jest w g!ównym 
stopniu okre'lony wielko'ci% przep!ywu cieczy oraz 
stopniem jej zanieczyszczenia. Lepko'( i pH maj% 
tak$e wp!yw na dobór wirówki. Przy czym zalet% 
tego typu oddzielania jest mo$liwo'( usuwania cz%-
stek sta!ych w sposób r&czny lub automatyczny. 
Cz&stotliwo'( roz!adunku b&bna jest uzale$niona 
od zawarto'ci 'cieków, jednak$e w standardowym 
procesie przeprowadza si& go co dwie godziny.

Wirówka – wielokrotnie wydajniejsza ni& zbiornik sedymentacyjny

Barbara Kowalczyk
Dzia! Cieczy Przemys!owych
Alfa Laval Polska
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kiem wa$nych informacji. W przypadku spadku 
takich pierwiastków, jak: Ca, Zn, P, S , Mo, docho-
dzi do wyczerpywania si& w!a'ciwo'ci oleju. Z kolei 
obecno'( pierwiastków Si, Na oraz K informuje 
o zanieczyszczeniu (m.in. py!em i p!ynem ch!odz%-
cym), za' pierwiastki: Fe, Al, Cu, Pb, Sn, Cr infor-
muj% o zu$yciu powierzchni w przypadku zmian – 
przyrostu st&$e". Warto doda(,$e pomiar st&$enia 
Fe-zu$yciowego jest istotny w kontek'cie wyst&po-
wania emiterów silnego tarcia powierzchni stalo-
wych. Do pomiaru masowej zawarto'ci metali $ela-
znych w oleju mo$na zastosowa( czu!% metod& fer-
romagnetyczn%.

Klasa czysto!ci
Klasa czysto'ci to kod liczbowy okre'laj%cy stopie" 
czysto'ci cieczy roboczej wed!ug obowi%zuj%cych 
norm. Klasa czysto'ci odwzorowuje ilo'( cz%stek 
zanieczyszcze" o okre'lonych rozmiarach znajdu-
j%cych si& w zadanej obj&to'ci cieczy roboczej. Do 
najcz&'ciej stosowanych norm do kodowania klasy 
czysto'ci cieczy roboczych nale$% NAS 1638 oraz 
ISO 4406.

– Okre#lenie klasy czysto#ci olejów wykonuje si$ 
laserowym miernikiem cz%stek sta'ych, kalibrowanym 
wed'ug standardów ISO oraz NAS lub metod% mikrosko-
pow% z u"yciem specjalistycznego programu komputero-
wego – t!umaczy Sobies!aw Chanek.

dz% z dodatków w pracuj%cym oleju (TBN). W miar& 
up!ywu czasu pracy w uk!adzie nast&puje zwi&k-
szenie lub zmniejszenie liczby kwasowej. Znaczny 
wzrost liczby kwasowej mo$e by( powodem korozji 
elementów uk!adu. W takim przypadku olej powi-
nien zosta( wymieniony.

Natomiast liczba zasadowa jest parametrem cha-
rakteryzuj%cym zdolno'ci myj%co-dysperguj%ce oleju 
i s!u$y do oceny zawarto'ci czynnych dodatków 
alkalicznych w ulepszanych olejach smarowych.

Zawarto!( pierwiastków zu&yciowych
Dodatkowo wa$nym elementem jest monitorowa-
nie zawarto'ci pierwiastków zu$yciowych, pocho-
dz%cych z zanieczyszcze" i dodatków. 

Metaliczne cz%stki w oleju, generowane przez 
procesy zu$ycia, mog% zawiera( informacj& o stanie 
poszczególnych elementów maszyn. Analiz& metali 
pochodz%cych z procesów zu$ycia mo$na wykona( 
przy zastosowaniu optycznych technik emisyjnych.

Z kolei monitorowanie zawarto'ci pierwiastków 
znajduj%cych si& w dodatkach, dla danej formu!y 
produktu, mo$e by( wska*nikiem, kiedy pakiet 
dodatków si& wyczerpie lub czy nast%pi!o zanie-
czyszczenie innym olejem lub inn% substancj%. 

Je'li chodzi o st&$enia dodatków, to – jak pod-
kre'la Marek D&bi"ski, Kierownik Dzia!u Ser-
wisu Olejowego w Grupie LOTOS – s% one no'ni-
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Z kolei analiza spektrometryczna w podczer-
wieni FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 
oparta jest na rejestracji i analizie widm oscyla-
cyjnych badanych substancji. Dzi&ki spektrome-
trom FT-IR mo$na uzyska( dane o utlenieniu, nitra-
cji, zasiarczeniu, zapyleniu, rozcie"czeniu paliwem, 
ilo'ci wody i glikolu, a tak$e – w niektórych wypad-
kach – wyczerpaniu dodatków w zu$ytych olejach 
smarowniczych. Ze wzgl&du na szybko'( i wyzna-
czanie trendu technika ta sta!a si& standardow% 
technik% w laboratoriach analizuj%cych du$% ilo'( 
prób zu$ytych olejów.

Szeroko stosowan% w laboratoriach badaw-
czych i przemys!owych jest tak$e ICP-OES (Inducti-
vely Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer) – 
optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem 
w plazmie indukcyjnie sprz&$onej. To szybka metoda 
analizy wielu pierwiastków w roztworach wodnych 
i organicznych. Charakteryzuje j% mo$liwo'( równo-
czesnego oznaczania wielu pierwiastków, w du$ym 
zakresie st&$e" i stosunkowo krótkim czasie.

Kalorymetria
Warto wspomnie( te$ o badaniu olejów metod% 
kolorymetrii, która zosta!a opisana we wdro$o-
nej w obieg!ym roku normie ASTM D7843. Metoda 
ta pozwala okre'li( stanu oleju w du$o szerszym 
stopniu ni$ dotychczas stosowane klasy czysto'ci 
ISO 4406 czy NAS1638, gdy$ nie tylko uwzgl&dnia 
obecno'( w olejach cz%stek o wielko'ciach <0,5 µm, 
ale tak$e bie$e pod uwag& stopie" ich zu$ycia. Jak 
wyja'nia Janusz Toman, konsultant techniczny 
w firmie EKSPERT, kolorymetr MPC (Membrane Patch 
Colorimetry) to por&czny przyrz%d pomiarowy, który 
mo$e ocenia( wyniki testów membranowych ole-
jów poprzez pomiar zabarwienia, na dowolnym sta-
nowisku pracy lub w laboratorium. Kolorymetr oce-
nia widzialn% cz&'( spektrum i jest optymalnie 
przystosowany do testów MPC. Zalet% tego pomiaru 
jest bardzo du$a dok!adno'( i powtarzalno'( przy 
zerowych kosztach operacyjnych. Jest tak$e przy-
datny do przeprowadzenia ocen wcze'niej przepro-
wadzonych testów membranowych.

Technologie oczyszczania olejów 
przemys%owych
Aby zminimalizowa( ryzyko awarii, czy tylko nie-
prawid!owo'ci w pracy maszyn spowodowanych 
zanieczyszczeniami w olejach, stosuje si& ró$nego 
rodzaju technologie filtracji i oczyszczania olejów 
w celu usuni&cia tych$e zanieczyszcze".

Zasadniczo spotykamy si& z o'mioma podsta-
wowymi technologiami oczyszczania olejów prze-
mys!owych, które stosowane s% równie$ w ró$nych 
wariantach i wzajemnych kombinacjach.

Ró&ne rodzaje filtrów mechanicznych
Filtry mechaniczne s% najstarsz% znan% technolo-
gi% oczyszczania wszelkiego rodzaju cieczy, w tym 

Pobór próbki
– Pobór próbek olejowych do bada! laboratoryjnych 
odbywa si$ za pomoc% próbników probierczych poprzez 
sond$ do butli szklanych (laboratoryjna czysto#&) lub 
z polietylenu. W niektórych uk'adach zamontowane s% 
specjalne kró&ce pobiercze do poboru próbek – informuje 
Sobies!aw Chanek.

Przy poborze próbki nale$y zadba( o to, $eby 
czynno'( ta zosta!a przeprowadzona w sposób pra-
wid!owy. Bardzo wa$ne jest ustalenie odpowied-
nich miejsc poboru próbek, tak aby próbka by!a 
reprezentatywna dla ca!ego uk!adu. Próbki powinny 
by( pobierane w miejscu o przep!ywie burzliwym 
(np. kolana), tylko z aktywnych stref obiegu ole-
jowego, na kolektorach sp!ywowych oraz podczas 
pracy maszyny w stanie ustalonym. Nale$y pami&-
ta( o tym, $eby nie pobiera( próbek z martwych 
lub za'lepionych ruroci%gów, za filtrami, z miejsc 
o przep!ywie laminarnym oraz z „zimnej” maszyny. 

Analiza spektrometryczna
Istnieje wiele technik analitycznych stosowanych 
w celu monitorowania stanu oleju. Jedn% z nich 
jest stosowana od ponad 40 lat analiza spektro-
metryczna. Pozwala ona na uzyskanie informa-
cji o zawarto'ci w oleju pierwiastków 'ladowych, 
innych zanieczyszcze" oraz dodatków. 

Najbardziej popularna jest spektrometria emi-
syjna, oparta na analizie przeprowadzanej za 
pomoc% spektrometrów z obrotow% elektrod% dys-
kow% (RDE – Rotating Disk Emission). Spektrometry 
te s% !atwe w obs!udze, czu!e na wi&ksze cz%stki, 
wolne od konieczno'ci rozcie"czania prób i nie 
wymaga gazu ani wody ch!odz%cej. Pe!n% analiz& 
oko!o 20 pierwiastków wykonuje w nieca!% minut&. 
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Dobry uk!ad smarowania winien mie(: filtr 
odpowietrzaj%cy uk!ad zabezpieczaj%cy przed prze-
nikaniem zanieczyszcze" do oleju, filtr przep!y-
wowy i bocznikowy. To one odbieraj% zanieczysz-
czenia z eksploatacji i doprowadzaj% uk!ad do 
wymaganej czysto'ci.

Te elementy jednak nie zawsze wyst&puj% lub 
ilo'( zanieczyszcze" jest wi&ksza od ich sprawno-
'ci i szybko'ci oczyszczania. Dlatego stosowane s% 
i inne narz&dzia:

•  agregat z filtrem 'wiecowym o okre'lonej spraw-
no'ci zatrzymania ( ró$na porowato'() i okre-
'lonej wydajno'ci przep!ywu przy lepko'ciach 
oleju do 500 –700 cSt w temperaturze oczyszcza-
nia oleju i wydajno'ci nawet do 300 –500 l/min 
w optymalnych warunkach;

•  filtry workowe – z magnesami neodymowymi 
zatrzymuj% zanieczyszczenia i 'cier, zale$nie od 
przepuszczalno'ci materia!u zapewniaj% oczysz-
czanie z mniejszym stopniem zatrzymania, 
konieczne s% zatem d!u$sze czasy oczyszcza-
nia i przy du$ych przep!ywach. To rozwi%zanie 
jest bardziej skomplikowane, bo oprócz obudowy 
z filtrem workowym niezb&dny jest te$ agregat 
pompowy wymuszaj%cy przep!yw;

Ponadto stosowane s% dwa rodzaje wirówek oczysz-
czaj%cych olej. O ma!ej wydajno'ci – przeno'ne 
i du$e przemys!owe, które s% najcz&'ciej instalo-
wane w uk!adach, gdzie zanieczyszczenia w oleju 
pojawiaj% si& stale i istnieje konieczno'( sta!ego 
oczyszczania.

Filtrowanie oleju za pomoc% ró&nych narz#dzi

Marek D)bi#ski
Kierownik Dzia!u Serwisu 
Olejowego, Grupa LOTOS
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równie$ olejów przemys!owych. Zasada dzia!ania 
polega na tym, i$ olej przep!ywaj%c przez materia! 
filtruj%cy, pozostawia na nim cz%stki zanieczysz-
cze", które s% wi&ksze ni$ otwory w materiale fil-
truj%cym. 

Wyró$nia si& trzy podstawowe rodzaje filtrów 
mechanicznych:

•  filtry 'wiecowe – s% stosowane w prawie wszyst-
kich uk!adach olejowych. Producenci maszyn 
niejako z zasady instaluj% je w uk!adach obiegu 
olejów. Ich zadaniem jest wychwytywanie na 
bie$%co wi&kszych cz%stek zanieczyszcze". S% 
skuteczne w usuwaniu z olejów zanieczyszcza" 
tylko w postaci cz%stek sta!ych. Ich skuteczno'( 
maleje w miar& zmniejszania si& wielko'ci cz%-
stek. W odniesieniu do zanieczyszcze" o wielko-
'ci <5 µm ich skuteczno'( jest znikoma;

•  filtry workowe – najcz&'ciej s% instalowane 
bocznikowo (bypass) w celu dodatkowego 

doczyszczenia olejów. Ze wzgl&du na ich bardzo 
du$% pojemno'( stosowane s% tam, gdzie wyst&-
puje wytwarzanie bardzo du$ej ilo'ci zanie-
czyszcze", np. do olejów obróbczych lub hartow-
niczych;

•  filtry dok!adne – s% stosowane do usuwania 
z olejów cz%stek zanieczyszcze" o wielko'ci 
<5 µm. Ich produkcja i zastosowanie wydaj% si& 
logiczne ze wzgl&du na coraz wi&ksze wymaga-
nia w zakresie eliminacji coraz to mniejszych 
cz%stek zanieczyszcze". Jednak ci%g!e zmniej-
szanie porowato'ci materia!u filtracyjnego nie 
prowadzi do skutecznego rozwi%zania. Oka-
zuje si& bowiem, $e podczas przep!ywu oleju 
przez filtr mechaniczny cz%steczki zanieczysz-
cze" absorbuj% !adunki elektryczne. Krytyczne 
skutki tego zjawiska pojawiaj% si& przy poro-
wato'ci materia!u filtruj%cego <5 µm. Poten-
cja! !adunków gromadz%cych si& na cz%stecz-
kach zanieczyszcze" jest tak du$y, $e w olejach 
zaczyna dochodzi( do iskrowych wy!adowa" 
elektrycznych, co w oczywisty sposób gwa!tow-
nie przyspiesza degradacj& olejów. Jak zaznacza 
Janusz Toman, niektórzy producenci oferuj% fil-
try, w których nie dochodzi do wspomnianych 
wy!adowa", ale to nie znaczy, $e cz%steczki nie 
s% na!adowane elektrycznie. Wy!adowania odby-
waj% si& po prostu tylko poza filtrem. Poza tym 
cz%steczki zanieczyszcze" „obdarzone” poten-
cja!em elektrycznym maj% wi&ksz% zdolno'( do 
przywierania do 'cian uk!adów olejowych, przy-
spieszaj%c procesy tworzenia si& osadów. Tak 
wi&c wygl%da na to, $e zastosowanie tzw. filtrów 
dok!adnych nie ma uzasadnienia technicznego.

Wszystkie typy filtrów mechanicznych maj% zasto-
sowanie wy!%cznie do usuwania zanieczyszcze" 
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w postaci cz%stek sta!ych. W $aden sposób nie 
wp!ywaj% na zanieczyszczenia olejów wod% i pro-
duktami utleniania (degradacji).

Wirówka – skuteczna w dzia%aniu
Technologia zastosowana w wirówkach bazuje na 
poddaniu olejów sile od'rodkowej. W opinii Bar-
bary Kowalczyk z firmy Alfa Laval Polska, separacja 
od'rodkowa jest klasyczn% technik% oczyszczania. 
Zosta!a ona wprowadzona do zastosowa" przemy-
s!owych podczas I Wojny )wiatowej, kiedy by!a u$y-
wana g!ównie do oczyszczania olejów smarnych.

Skuteczno'( dzia!ania wirówki oparta jest na 
prawie Stokesa, zaadaptowanym na potrzeby wiró-
wek talerzowych. Skuteczno'( separacji dwóch cie-
czy jest tym wi&ksza, im wi&ksza jest ró$nica g&sto-
'ci obydwu cieczy, ale równie$ jest odwrotnie pro-
porcjonalna do lepko'ci cieczy.

Wirówka ze wzgl&du na swoje w!a'ciwo'ci 
i zasad& dzia!ania jest bardzo zyskown% inwestycj%. 
Klienci, którzy zainwestowali w wirówk& w syste-
mie ch!odzenia zaprzestali wymiany ch!odziwa lub 
wymieniaj% je co drugi rok. Co oznacza czas zwrotu 
oko!o 1 roku do 2 lat. Poziom wydajno'ci oczyszcza-
nia osi%gany dzi&ki wykorzystaniu wysokoobroto-
wej separacji od'rodkowej ogromnie wyd!u$a okres 
u$ywalno'ci cieczy przemys!owych. W efekcie uzy-
skuje si& obni$enie kosztów pracy instalacji dzi&ki 
zmniejszonemu zu$yciu tych cieczy, mniejszej ilo-
'ci poddawanego utylizacji zu$ytego oleju i filtrów, 
rzadszym przestojom oraz polepszeniu zarówno 
jako'ci produktu, jak i 'rodowiska pracy.

– Wirówka jest niezast%piona w procesie efektyw-
nego gospodarowania olejami, gdy" usuwa zarówno 
cz%stki sta'e, jak i niepo"%dane ciecze – wod$ z oleju. 
Nie ma innego urz%dzenia, które w jednym cyklu usuwa 
zarówno cz%stki sta'e, jak i niepo"%dan% ciecz – dodaje 
Barbara Kowalczyk.

Janusz Toman podkre'la jednak, $e mimo tak 
wielu zalet wirówki nie nadaje si& ona jednak do 
usuwania z olejów mniejszych cz%stek zanieczysz-
cze" oraz produktów utleniania si& oleju.

Technologia pró&niowego usuwania 
wody z olejów
Zastosowana w tych urz%dzeniach technolo-
gia opiera si& na zasadzie wprost proporcjonal-
nego spadku temperatury wrzenia wody do spadku 
ci'nienia. W komorze pró$niowej wytwarza si& 
na tyle niskie ci'nienie, $e woda prawie w ca!o'ci 
odparowuje przy temperaturze na tyle niskiej, $e 
nie przyspiesza procesu utleniania si& oleju. Tech-
nologia pró$niowego usuwania wody z olejów przy-
daje si& zw!aszcza tam, gdzie wymagania s% szcze-
gólnie restrykcyjne, np. do osuszania olejów izo-
lacyjnych. Dodatkowym efektem usuwania wody 
urz%dzeniami pró$niowymi jest usuwanie z ole-
jów gazów. Ta technologia nie ma z oczywistych 
wzgl&dów $adnego wp!ywu na zanieczyszczenia 

Sobies%aw Chanek
Specjalista ds. Serwisu Olejowego, Orlen Oil

Filtracja bocznikowa

Okresow% filtracj& bocznikow% oleju wyko-
nuje si& w celu pe!nej ochrony uk!adów 
hydraulicznych. Dzia!ania te maj% na celu 
zapewnienie u$ytkownikowi 'rodka smar-
nego, który pracuj%c w uk!adzie, spe!nia 
wymagania producenta maszyny odno-
'nie maksymalnego poziomu zanieczysz-
cze", uj&tego w dokumentacji techniczno-
ruchowej. 

Celem filtracji oleju jest usuni&cie z ole-
jów przemys!owych zanieczyszcze" mecha-
nicznych oraz uzyskanie wymaganej klasy 
czysto'ci przy u$yciu mobilnych agrega-
tów do filtracji bocznikowej, odpowiednio 
dobranych do pojemno'ci uk!adów. 

Filtrowanie odbywa si& poprzez sku-
teczne filtry 1 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm 
umieszczone w komorach filtracyjnych 
w uk!adzie szeregowym lub równoleg!ym. 
Filtracja odbywa si& w pracuj%cym uk!adzie 
olejowym, dzi&ki czemu nie jest wymagany 
przestój urz%dzenia hydraulicznego. Filtro-
wanie odbywa si& a$ do uzyskania stabil-
nej klasy czysto'ci – ustalonej lub okre'lo-
nej w dokumentacji techniczno-ruchowej 
producenta maszyny. W trakcie filtrowa-
nia na bie$%co kontrolowana jest klasa czy-
sto'ci oleju. Pierwsza próbka pobierana jest 
na starcie filtracji, a nast&pnie okresowo 
w celu bie$%cej kontroli jej post&pu. Uzy-
skany i potwierdzony poziom klasy czysto-
'ci jest kryterium pozwalaj%cym stwierdzi( 
moment zako"czenia filtracji.
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w postaci cz%stek sta!ych, nie usuwa te$ z olejów 
produktów ich utleniania si&.

Dehydratory w%ókninowe (DH) 
– technologia droga, ale op%acalna
Technologia dzia!ania dehydratorów w!óknino-
wych oparta jest o ró$nic& pomi&dzy napi&ciem 
powierzchniowym wody i oleju. Zawilgocony olej 
przep!ywaj%c przez materia! sk!adaj%cy si& z drob-
nych, cienkich w!osków, pozbywa si& wody, pozo-
stawiaj%c j% w dehydratorze w formie kropelek, 
które przyczepiaj% si& do w!osków. Ta technolo-
gia usuwania wody z olejów 'wietnie nadaje si& do 
rozwi%zywania problemów powsta!ych np. na sku-
tek uszkodzenia uk!adu ch!odzenia uk!adu hydrau-
licznego. Za pomoc% dehydratora w!ókninowego 
mo$na obni$y( zawarto'( wody w oleju do poziomu 
ok. 100 ppm, co dla oleju hydraulicznego jest pozio-
mem akceptowalnym. Przy okazji usuwania wody 
dehydratory w!ókninowe usuwaj% z olejów wi&ksze 
ni$ 10 µm cz%stki zanieczyszcze" sta!ych. 

– Usuwanie wody z olejów za pomoc% dehydratorów 
w'ókninowych jest do#& kosztowne. Usuni$cie 1 l wody to 
koszt ok. 600 –700 z', ale je"eli ich zastosowanie pozwoli 
na wyeliminowanie wielokrotnie wy"szych strat spo-
wodowanych zatrzymaniem linii produkcyjnej, to taka 
operacja na pewno si$ op'aca – uwa$a Janusz Toman. 
Warto podkre'li(, $e dehydratory w!ókninowe nie 
usuwaj% z olejów mniejszych cz%stek zanieczysz-
cze" sta!ych oraz produktów utleniania si& olejów.

Dehydratory nawiewowe (Tribodryer) 
– praca bezobs%ugowa i prawie 
bezkosztowa
Zasada dzia!ania dehydratorów nawiewowych jest 
bardzo prosta, ale mo$liwa do zastosowania tylko 
w wypadku olejów znajduj%cych si& w zbiorni-
kach zamkni&tych. Na przeciwleg!ych ko"cach jed-
nej przek%tnej poprowadzonej przez wieko zbior-
nika olejowego umieszcza si& przewód nawiewowy 
i ss%cy. Przewodem nawiewowym wprowadza si& 
w przestrze" pomi&dzy lustrem oleju a pokryw% 
zbiornika ciep!e, suche powietrze, natomiast prze-
wodem ss%cym zasysa si& wilgotne powietrze i kie-
ruje do dehydratora, w którym po sch!odzeniu 
oddaje wilgo(. Dehydrator pod!%czony do sieci elek-
trycznej oraz do *ród!a zimnej wody (<30°C) pra-
cuje ca!kowicie bezobs!ugowo i prawie bezkosz-
towo. Jedyny koszt to pobór mocy na poziomie ok. 
600 W. Dla skutecznego dzia!ania wymagane jest, 
aby temperatura oleju w zbiorniku wynosi!a >40°C. 
Im wi&ksza powierzchnia lustra oleju, tym wi&k-
sza szybko'( usuwania wody. Niewielki dehydra-
tor nawiewowy o mocy 600 W mo$e skutecznie 
z wydajno'ci% ok. 1,5 kg wody/godz. usuwa( wod& 
ze zbiornika o obj&to'ci do 50 m3. Ze wzgl&du na 
zasad& dzia!ania praca dehydratora nawiewowego 
nie ma $adnego wp!ywu na wszystkie inne zanie-
czyszczenia znajduj%ce si& w oleju.

D%uga lista zalet filtrów magnetycznych
Zasada dzia!ania filtrów magnetycznych rów-
nie$ nie nale$y do skomplikowanych. W komo-
rze, przez któr% przep!ywa olej, umieszczony jest 
pr&t magnesu, cz&'ciej kilka pr&tów lub magne-
sów w innych, praktycznie dowolnych formach, 
np. kratownic, rur, walców i innych w zale$no'ci 
od potrzeb. Zanieczyszczenia zawarte w przep!y-
waj%cym oleju osadzaj% si& na magnesie. Co jaki' 
czas magnesy trzeba oczy'ci( z osadzonych na nim 
zanieczyszcze", co zazwyczaj jest czynno'ci% pro-
st% i nie zabieraj%c% wiele czasu. S% dost&pne rów-
nie$ filtry magnetyczne samoczyszcz%ce. 

Filtry magnetyczne maj% bardzo wiele zalet: s% 
stosunkowo tanie, mo$na je zastosowa( do oczysz-
czania wszelkiego rodzaju cieczy (nie tylko ole-
jów), ich eksploatacja nie poci%ga za sob% $adnych 
kosztów, a przydatno'( do eksploatacji jest bardzo 
d!uga. Usuwaj% cz%steczki sta!e bez wzgl&du na ich 
wielko'( pod warunkiem, $e nale$% do ferromagne-
tyków. W zwi%zku z powy$szym maj% zastosowanie 
tam, gdzie g!ównym zanieczyszczeniem oleju s% np. 
cz%steczki metalu pochodz%ce z obróbki. Z oczy-
wistych wzgl&dów przy ich pomocy nie da si& usu-
n%( z olejów zanieczyszcze" typu diamagnetycz-
nego, np. w postaci krzemu (proch), sadzy, tworzyw 
sztucznych, wody i produktów starzenia si& oleju.

Filtr magnetyczny. 'ród%o: EKSPERT
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Urz$dzenia oczyszczaj$ce poprzez 
jonizowanie cz$stek
Zasada dzia!ania oparta jest na prawie przyci%ga-
nia si& przeciwnych !adunków elektrycznych. Olej 
zassany do urz%dzenia oczyszczaj%cego kierowany 
jest do dwóch komór, w których cz%stki zanie-
czyszcze" poddawane s% !adowaniu !adunkami 
elektrycznymi o przeciwnym potencjale; w jednej 
komorze „–„, w drugiej „+”. Nast&pnie oleje kiero-
wane s% do jednej komory, gdzie na!adowane prze-
ciwnymi potencja!ami cz%steczki wzajemnie si& 
przyci%gaj%c tworz% wi&ksze cz%stki, które na wyj-
'ciu s% wychwytywane przez zwyk!y filtr mecha-
niczny. Ta metoda pozwala na usuwanie z olejów 
bardzo ma!ych cz%steczek (<5 µm, a nawet mniej-
szych), które po!%czone osadzaj% si& na filtrze zain-
stalowanym na ko"cu uk!adu. Jednak, jak podkre-
'la Janusz Toman, efektem ubocznym jest przy-
spieszenie procesu tworzenia si& osadów wewn%trz 
uk!adów olejowych. Jest to skutkiem tego, $e nie 
wszystkie na!adowane elektrycznie cz%steczki !%cz% 
si& w tak du$e grupy, $eby mog!y by( wychwycone 
przez filtr ko"cowy i wracaj% z powrotem do wn&-
trza uk!adu olejowego. Poniewa$ s% na!adowane 
elektrycznie maj% zwi&kszon% tendencj& do przy-
wierania do elementów metalowych. Urz%dzenia, 
w których zastosowana jest technologia jonizowa-
nia cz%stek, nie usuwaj% z olejów wody ani produk-
tów starzenia si& olejów.

Urz$dzenia do elektrostatycznego 
oczyszczania olejów (ELC)
Technologia elektrostatycznego oczyszczania ole-
jów oparta jest na zasadzie prawa Coulomba. 
Ka$da cz%steczka nierozpuszczona w cieczy ma 
z natury pewien !adunek elektryczny. W komo-
rze oczyszczania olej przep!ywa pomi&dzy elek-
trodami o przeciwnym potencjale, o napi&ciu ok. 
10 tys. V, co powoduje, $e cz%steczki zanieczysz-
cze" bez wzgl&du na swoje pochodzenie i wiel-
ko'( „'ci%gane” s% w kierunku elektrody o !adunku 
przeciwnym ni$ ten, którym „obdarzona” jest dana 
cz%steczka. Na umieszczonym w komorze oczysz-
czania kolektorze osadzaj% si& nie tylko cz%steczki 
zanieczyszcze" sta!ych (nawet o wielko'ciach 
submikrometrycznych), ale równie$ cz%steczki 
powsta!e na skutek utleniania si& oleju. Efektem 
jest nie tylko usuwanie z olejów produktów ich 
starzenia si&, ale równie$ wyp!ukiwanie z uk!adów 
olejowych osadów, dla których produkty degra-
dacji stanowi% spoiwo. Urz%dzenia do elektrosta-
tycznego oczyszczania oleju wyposa$one s% w sys-
tem powoduj%cy usuwanie z olejów wody, o ile jej 
zawarto'( nie przekracza poziomu 500 ppm. Urz%-
dzenia te usuwaj% z olejów wszelkie zanieczysz-
czenia bez wzgl&du na ich rodzaj i wielko'(. Oleje 
piel&gnowane poprzez zastosowanie urz%dze" do 
elektrostatycznego oczyszczania praktycznie bez-
terminowo zachowuj% swoje pierwotne w!a'ci-

wo'ci fizykochemiczne, dzi&ki czemu w ogóle nie 
wymagaj% wymiany przez ca!y okres eksploatacji 
maszyny.

Eliminacja kosztów zwi%zanych z wymian% ole-
jów to tylko niewielki procent korzy'ci wynikaj%-
cych z zastosowania urz%dze" ELC. Najwa$niej-
szymi korzy'ciami, których osi%gni&cie podkre'laj% 
u$ytkownicy urz%dze" typu ELC, s%: elimina-
cja wi&kszo'ci awarii, znacz%ce zmniejszenie ilo-
'ci postojów maszyn, poprawa wydajno'ci maszyn 
poprzez skrócenie cykli pracy oraz zmniejszenie 
udzia!u wyrobów niepe!nowarto'ciowych w pro-
dukcji. W efekcie zwrot z inwestycji w takie urz%-
dzenie nast&puje w ci%gu kilku miesi&cy.

Wszystkie wy$ej opisane technologie oczyszcza-
nia olejów mo$na !%czy( w taki sposób, który b&dzie 
odpowiada! konkretnym potrzebom parku maszy-
nowego. Dotyczy to w szczególno'ci urz%dze" do 
usuwania z olejów wody, której obecno'( w olejach 
przemys!owych na ka$dym poziomie i w ka$dej ilo-
'ci jest czynnikiem niepo$%danym. 

Podejmuj%c decyzj& o wyborze urz%dzenia, 
które b&dzie mia!o za zadanie utrzymywanie oleju 
w dobrej kondycji, nale$y pami&ta(, $e ka$dy rodzaj 
i ka$da ilo'( zanieczyszcze" w olejach ma nega-
tywny wp!yw na prac& maszyn.

Opracowanie tekstu na podstawie materia'ów nades'a-
nych przez firmy: EKSPERT, Grupa LOTOS, Orlen Oil, 
Alfa Laval Polska. �

Urz&dzenie ELC 
'ród%o: EKSPERT
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Mineralny czy syntetyczny?
Czy olej syntetyczny jest zawsze lepszy od 
mineralnego? A mo$e problem nale$y postawi' 
inaczej – w jakich aplikacjach i warunkach 
warto zastosowa' olej syntetyczny i czy jest 
to ekonomicznie uzasadnione? Spróbujemy 
rozwa$y', gdzie i w jakich okoliczno"ciach 
nale$y lub po prostu warto stosowa' oleje 
mineralne oraz syntetyczne.

Tomasz Kurzacz
� Do dyskusji zaprosili'my specjalistów 

z trzech firm. Marek D&bi"ski jest Kierow-
nikiem Dzia!u Serwisu Olejowego firmy LOTOS Oil, 
Cezary Wyszecki jest Ekspertem Technicznym Shell 
Polska, natomiast Krzysztof Bogacki jest Dyrekto-
rem Sprzeda$y na Europ& Centraln% i Wschodni%, 
Statoil Fuel & Retail Lubricants Poland.

Czy zawsze syntetyczny !rodek smarny jest lepszy 
od mineralnego? Je!li tak – to pod jakim wzgl)dem. 
Jakie s$ wady i zalety jednych i drugich olejów? 

Marek D)bi#ski, LOTOS Oil: To temat rzeka i próba 
porównywania koszuli z lnu z t% uszyt% ze sztucz-
nego w!ókna. Niby mo$na porówna( tylko po co?

W przypadku olejów syntetycznych wszystko 
zale$y od sposobu ich u$ycia. Dzi' ju$ wiemy – 

wbrew zachwytom i zapewnieniem zaraz po ich 
wprowadzeniu do produkcji, $e z czasem powstaj% 
w nich ró$ne niebezpieczne dla uk!adu smarowa-
nia zanieczyszczenia. Potrzeba kolejnych bada" – 
podejrzewam, $e wieloletnich – aby przekona( si&, 
na ile s% one (sk!adem i potencjalnym oddzia!ywa-
niem) zbli$one do tych powsta!ych w czasie eksplo-
atacji olejów mineralnych. 

Nie ulega w%tpliwo'ci, $e oleje syntetyczne maj% 
lepsze w!a'ciwo'ci przeciwutleniaj%ce, przeciwzu-
$yciowe, smarne. Cz&sto te$ wymagane parame-
try spe!nia bazowy olej syntetyczny, wi&c odchodzi 
konieczno'( stosowania drogich dodatków uszla-
chetniaj%cych. Oleje syntetyczne charakteryzuje 
mniejsza zale$no'( lepko'ci od temperatury, lep-
sza odporno'( na ci'nienia, wielosezonowo'(, mo$-
liwo'( eksploatacji w wy$szych i niskich tempe-
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raturach, mo$liwo'( eksploatacji w najwy$szych 
temperaturach maksymalnych – gdy wcze'niej nie 
mo$liwe by!o stosowanie w takich warunkach naj-
lepszych nawet olejów mineralnych. W przypadku 
olejów syntetycznych mówimy te$ o d!u$szych cza-
sach eksploatacji w standardowych i ekstremalnych 
warunkach. S% te$ cz&sto bardziej przyjazne dla 
'rodowiska naturalnego. 

Wadami, czy te$ niedogodno'ci% w ich stoso-
waniu jest zdecydowanie wy$sza cena zakupu, 
mo$liwa szkodliwo'( oddzia!ywania na 'rodowi-
sko w niektórych przypadkach (estry fosforanowe, 
PAO – syntetyczne w&glowodory – d!u$sze okresy 
degradacji ni$ w olejach mineralnych) i specyficzne 
odmienne oddzia!ywania na uszczelnienia (szcze-
gólnie PAG – polialkenoglikole, perfluorowane poli-
etery). 

W przypadku po$aru wydzielane s% równie$ bar-
dzo toksyczne spaliny (niektóre estry fosforanowe, 
dioksyny itp.), a w porównaniu z olejami mineral-
nymi tworz% specyficzne osady, chocia$ – co warto 
podkre'li( – po zdecydowanie d!u$szym czasie eks-
ploatacji ni$ w przypadku olejów mineralnych.

Zalety olejów mineralnych to przede wszyst-
kim cena, !atwo'( rozpuszczania dodatków, du$e 
do'wiadczenie w eksploatacji i mo$liwe do przewi-
dzenia skutki, wreszcie nie stwarzaj%ca powa$niej-
szych problemów kwestia uszczelnie".

Wadami olejów mineralnych s% du$a zale$no'( 
lepko'ci od temperatury i ograniczone zakresy tem-
peratur zastosowania.

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Rzeczywi'cie nie 
ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. 
Dobór w!a'ciwego oleju powinien by( poprzedzony 
wnikliw% analiz% m. in. warunków pracy pojazdu 
oraz kondycji maszyny. To one determinuj% cechy, 
którymi gotowy produkt powinien si& charakteryzo-
wa(. Korzy'ci wynikaj%ce ze stosowania syntetycz-
nych 'rodków smarnych, w tym olejów syntetycz-
nych, s% powszechnie znane: wi&ksza odporno'( na 
utlenianie, wysoki wska*nik lepko'ci, dobra sepa-
racja wody i zanieczyszcze" oraz dobre usuwanie 
i powietrza. W zale$no'ci od rodzaju wykorzysty-
wanej bazy, mo$na by jeszcze rozszerzy( list& zalet. 
Zupe!nie now% jako'( w olejach syntetycznych sta-
nowi wykorzystanie bazy olejowej wyprodukowa-
nej z gazu ziemnego w Technologii Shell PurePlus. 
Dzi&ki niej powstaj% produkty syntetyczne o unika-
towych parametrach eksploatacyjnych.

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants 
Poland: W Polsce nadal w du$ej mierze dominuj% 
oleje mineralne – mam tu na my'li transport samo-
chodowy, a nie przemys!. Wynika to z trzech pod-
stawowych faktów: po pierwsze po naszych dro-
gach wci%$ je*dzi du$o samochodów starszego 
typu, w których stosowane s% oleje mineralne, po 
drugie obecnie produkowane oleje mineralne s% to 

produkty o wysokiej jako'ci, spe!niaj%ce wysokie 
wymagania producentów silników, jak chocia$by 
normy ACEA E7 i E9. 

Wysoki wska*nik lepko'ci olejów syntetycznych 
zapewnia utrzymanie odpowiedniej lepko'ci oleju 
w szerokim zakresie temperatur, co wp!ywa na lep-
sz% ochron& silnika i mniejsze zu$ycie jego ele-
mentów. Dodatkowo oleje syntetyczne maj% lepsze 
w!asno'ci niskotemperaturowe w porównaniu do 
olejów mineralnych, co zapewnia doskona!e sma-
rowanie elementów silnika nawet w niskich tem-
peraturach, co przyczynia si& mi&dzy innymi do 
oszcz&dno'ci paliwa.

Czy w ka&dej aplikacji warto i mo&na stosowa( 
syntetyczne !rodki smarne? Czy s$ aplikacje, gdzie 
jest to niepotrzebne? Czy w takiej sytuacji chodzi 
bardziej o kwestie techniczne czy ekonomiczne?

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Nie ma ogranicze" 
je'li chodzi o stosowanie olejów syntetycznych. 
Praktycznie w wi&kszo'ci przypadków rachunek 
ekonomiczny przemawia za jego wykorzystaniem. 
Inwestycja w olej syntetyczny op!aca si&, ponie-
wa$ w perspektywie d!ugoterminowej prowadzi do 
obni$enia kosztów eksploatacji.

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants 
Poland: Cena zakupu w przypadku olejów mineral-
nych jest ni$sza w porównaniu do syntetyków i pó!-
syntetyków. Oleje syntetyczne s% najdro$sze, jed-
nak nale$y pami&ta(, i$ cena w tym przypadku 
wynika z jako'ci finalnego produktu. Oleje synte-
tyczne to specjalnie dobrane oleje, które w porów-
naniu z olejami mineralnymi s% znacznie bardziej 
odporne na procesy utleniania – dzi&ki temu takie 
oleje mog% znacznie d!u$ej pracowa( w silniku, 
zapewniaj%c d!u$sze okresy pomi&dzy wymianami. 
A zatem mimo wy$szej ceny olejów syntetycznych, 
w d!u$szej perspektywie jest to korzystny wybór.

Marek D)bi#ski, LOTOS Oil: Zastosowanie i efekty 
zale$% od rodzaju zastosowania. Tam, gdzie nie 
spe!nia wymaga" lub nie mo$na zastosowa( 
mineralnego syntetyczny olej jest zawsze z!o-
tem, w uk!adach prostych i bez odpowiedniego 
poziomu techniki obs!ugi zastosowanie syntetycz-
nego b&dzie nieekonomiczne ze wzgl&du na poziom 
zu$ycia, natomiast olej syntetyczny lub modyfiko-
wany b&dzie efektywny tam, gdzie eksploatacja jest 
intensywna, ale z poprawn% obs!ug% serwisow%

Czy w ka&dej aplikacji warto i mo&na stosowa( 
syntetyczne !rodki smarne? Czy s$ aplikacje, gdzie 
jest to niepotrzebne? Czy w takiej sytuacji chodzi 
bardziej o kwestie techniczne czy ekonomiczne?

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants 
Poland: Syntetyczne oleje smarowe ze wzgl&du na 

Krzysztof Bogacki
Statoil Fuel & Retail 
Lubricants Poland

Cezary Wyszecki
Shell Polska



drugim przypadku u$ytkownik wykorzystuje pro-
gramowany sposób eksploatacji i na pewno ma 
inne korzy'ci (planowa eksploatacja, z okre'lonymi 
postojami) nie wyst&puj% dzia!ania awaryjne i pro-
filaktyka bierna.

W przypadku olejów silnikowych w ka$dym 
przypadku syntetyczny b&dzie lepszy, poniewa$ ma 
mniejsz% zale$no'( lepko'ci od temperatury st%d 
!atwiejsze uruchomienie w niskich temperaturach 
i zminimalizowanie zu$ycia. Tam gdzie jest stoso-
wany olej mineralny czas osi%gni&cia pe!nego sma-
rowania jest znacznie d!u$szy, a to oznacza szyb-
sze zu$ycie silnika. Oleje syntetyczne daj% mniejsze 
starty energii na opory podczas w!%czania i cyrku-
lacji oleju.

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Nie ma ogranicze" 
je'li chodzi o stosowanie olejów syntetycznych. 
Praktycznie w wi&kszo'ci przypadków rachunek 
ekonomiczny przemawia za jego wykorzystaniem. 
Inwestycja w olej syntetyczny op!aca si&, poniewa$ 
w perspektywie d!ugoterminowej prowadzi np. do 
obni$enia kosztów eksploatacji pojazdu i ni$szego 
zu$ycia paliwa.

Jakie dodatki stosuje si) w syntetycznych, a jakie 
w mineralnych !rodkach smarnych. Czy ma to 
jakie! znaczenie dla u&ytkownika?

Marek D)bi#ski, LOTOS Oil: Rodzaj zastosowanych 
dodatków w!a'ciwie nie obchodzi u$ytkownika. Jed-
nak oleje syntetyczne mog% zawiera( ich mniej, co 
na ogó! powoduje, $e s% mniej uci%$liwe dla 'rodo-
wiska. Oddzielna sprawa to problem ich rozpusz-
czania, ale to ju$ zadanie produkcyjne.

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Pakiety dodatków to 
wybór producenta oleju. W olejach syntetycznych 
dodatki nie rozpuszczaj% si&, dlatego musz% by( 
wcze'niej odpowiednio przygotowane. Ka$da z firm 
ma w!asne metody oraz do'wiadczenia i wykorzy-
stuje ró$ne sk!adniki do tego, aby uzyska( okre-
'lone parametry. Najwa$niejsze jest, aby olej spraw-
dza! si& w eksploatacji i rozwi%zywa! problemy lub 
dostarcza! dodatkowe korzy'ci – zgodnie z oczeki-
waniami u$ytkownika.

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubri-
cants Poland: Dodatki uszlachetniaj%ce stosowane 
w nowoczesnych olejach smarowych zarówno 
mineralnych jak i syntetycznych, dostosowane s% 
do poziomu jako'ci, jaki w przypadku gotowego 
produktu chce osi%gn%( producent oleju. W przy-
padku olejów mineralnych konieczne jest zasto-
sowanie wi&kszej ilo'ci dodatków uszlachetniaj%-
cych w celu uzyskania odpowiednich w!a'ciwo'ci 
eksploatacyjnych, w porównaniu do olejów synte-
tycznych. Dla przyk!adu do mineralnych olejów sil-
nikowych dodawane s% wiskozatory, które maj% 

znacznie wy$sz% odporno'( na utlenianie ni$ oleje 
mineralne s% z powodzeniem stosowane w apli-
kacjach, gdzie kluczowe jest wyd!u$enie okresu 
pomi&dzy wymianami, czyli wymagany jest 'ro-
dek o bardzo d!ugim czasie przydatno'ci do eks-
ploatacji (jest to oczywi'cie uzale$nione od warun-
ków pracy). Jednak s% takie aplikacje, w których 
produkty smarowe pracuj% w niskich temperatu-
rach, pod niedu$ym obci%$eniem i w takich miej-
scach wymagania ca!kowicie pokrywaj% oleje mine-
ralne. Dodatkowo, w uk!adach, gdzie przeprowadza 
si& du$o dolewek ze wzgl&du na szybka utrat& oleju 
z uk!adu nieop!acalne jest stosowanie wysokojako-
'ciowego oleju syntetycznego (o ile w uk!adzie nie 
wyst&puj% trudne warunki, które wymagaj% u$ycia 
produktu syntetycznego).

Marek D)bi#ski, LOTOS Oil: Po pierwsze – nie 
w ka$dej zastosowanie syntetycznego jest celowe 
i ekonomiczne. Celowe jest wtedy, gdy ogranicze-
niem jest !atwo'( wymiany oraz w ekstremalnych 
warunkach eksploatacji – wtedy absolutnie nale$y 
stosowa( oleje syntetyczne. Koszt wymiany oleju 
to nie tylko koszt oleju, ca!y koszt wymiany oleju 
w maksymalnej projekcji mo$e by( nawet 10 razy 
wy$szy ni$ koszt oleju.

Przyk!ad z eksploatacji: w globalnym koncer-
nie stosowane s% oleje syntetyczne i mineralne 
w podobnych uk!adach smarowania. W jednym 
kraju stosowane s% syntetyczne z czasem T, 
w drugim kraju stosowane s% mineralne w uk!a-
dach podobnych, ale tu u$ytkownik wykorzystuje 
serwis i monitoring oleju w eksploatacji i uzyskuje 
czas T. 

Z jednej strony cena i koszt syntetycznego, 
a z drugiej cena i koszt mineralnego plus koszty 
serwisu i monitoringu, skrajnie mo$na powiedzie(, 
$e suma kosztów wyjdzie podobna. Jednak w tym 

Olej Shell Tellus S3 M 
'ród%o: Shell
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za zadanie poprawi( charakterystyk& lepko'cio-
wo-temperaturow%, aby ko"cowy produkt w mniej-
szym stopniu podatny by! na zmiany lepko'ci pod 
wp!ywem zmiany temperatury. W olejach mineral-
nych, które w przeciwie"stwie do syntetyków maj% 
wy$sze temperatury p!yni&cia, stosuje si& równie$ 
depresatory, których podstawowym zadaniem jest 
obni$anie temperatury p!yni&cia.

Gdzie plasuj$ si) pó%syntetyczne !rodki smarne – 
zarówno pod wzgl)dem technicznym jak i ekono-
micznym?

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Zazwyczaj oleje pó!-
syntetyczne nie gwarantuj% znacz%co d!u$szych 
przebiegów w porównaniu do olejów mineralnych. 
Dodanie bazy syntetycznej poprawia parametry 
robocze, takie jak ni$sza temperatura pracy i bar-
dziej stabilny film olejowy. To, czy olej zyska! na 
parametrach dzi&ki „uzdatnieniu” baz% syntetyczn% 
mo$emy oceni( na podstawie informacji o spe!nia-
nych przez niego normach. Praktycznie tylko dzi&ki 
porównaniu klasyfikacji, a pó*niej badaniu oleju 
w trakcie eksplantacji, mo$emy oceni( korzy'ci 
jakie uzyskujemy stosuj%c tak% „hybryd&”.

Marek D)bi#ski, LOTOS Oil: Jak zwykle s% pomi&-
dzy jednymi a drugimi. W!a'ciwie ostatnio zaciera 
si& poj&cie mineralny, semi i syntetyczny. G!&boka 
modyfikacji mineralnych powoduje, $e staj% si& 
semi lub nawet prawie syntetyczne. Ró$nica polega 
na tym, $e w ich produkcji nie mieli'my do czynie-
nia z ca!kowitym rozk!adem cz%stek do gazu synte-
zowego, a nast&pnie syntez% sk!adników gazowych 
do syntetycznych w&glowodorów, estrów itp., aby 
okre'la( je jako syntetyczne wed!ug definicji, czyli 
powsta!e sztucznie. W przypadku nowoczesnych 
g!&boko modyfikowanych olejów po molekularnej 

konwersji jeste'my na pewno na poziomie wcze-
'niej okre'lanych jako semisyntetyczne lub prawie 
syntetyczne.

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubri-
cants Poland: Oleje pó!syntetyczne s% kompro-
misem pomi&dzy olejami syntetycznymi i mine-
ralnymi. W porównaniu do tych ostatnich s% bar-
dziej odporne na procesy starzenia. Ze wzgl&du na 
zawarto'( oko!o 30% bazy syntetycznej maj% ni$sz% 
lepko'(, która umo$liwia !atwiejszy rozruch oraz 
szybsze rozprowadzenie oleju w uk!adzie smarowa-
nia. Dodatkowo ni$sza lepko'(, powoduje obni$e-
nie tarcia wewn&trznego oleju i w ten sposób mo$-
liwe jest uzyskanie zmniejszonego zu$ycia paliwa 
lub energii.

Oleje syntetyczne i pó!syntetyczne s% oczywi'cie 
dro$sze od olejów mineralnych, jednak na prze-
strzeni ostatnich lat ró$nica cenowa pomi&dzy pro-
duktami skomponowanymi na bazie syntetycznej 
a mineralnymi maleje. Jednak$e oleje syntetyczne 
i pó!syntetyczne dro$sze s% tylko w momencie 
zakupu, podczas eksploatacji ich zalety takie jak: 
mo$liwo'( wyd!u$enia czasookresów wymiany, 
mniejsze zu$ycie wspó!pracuj%cych elementów 
oraz mniejsze zu$ycie paliwa/energii, powoduj%, i$ 
korzy'ci ekonomiczne s% po stronie olejów pó!syn-
tetycznych i syntetycznych.

Czy rodzaj !rodka smarnego (mineralny/pó%synte-
tyczny/syntetyczny) ma wp%yw na jego &ywotno!(?

Krzysztof Bogacki, Statoil Fuel & Retail Lubricants 
Poland: Rodzaj 'rodka smarowego ma oczywi-
'cie wp!yw na jego $ywotno'(, oleje syntetyczne s% 
w mniejszym stopniu podatne na utlenianie, czyli 
procesy starzenia i degradacji ni$ oleje mineralne. 
Jednak obok typu 'rodka smarowego drugim czyn-
nikiem wp!ywaj%cym na $ywotno'( s% warunki 
pracy takiego oleju, gdy$ wy$sza temperatura czy 
obecno'( zanieczyszcze" (np. metali zu$yciowych 
czy wody) w znacznym stopniu mo$e skróci( okres 
eksploatacji.

Cezary Wyszecki, Shell Polska: Rodzaj oraz jako'( 
oleju maj% ogromny wp!yw na $ywotno'( elemen-
tów roboczych. Im wy$szy poziom stabilno'ci lep-
ko'ci w czasie i mniejsze zmiany lepko'ci wraz ze 
zmian% temperatury, tym wi&ksze obci%$enia mo$e 
przenosi( olej. Nale$y zawsze pami&ta(, $e olej to 
nie tylko baza, ale tak$e dodatki. Dopiero syner-
gia tych dwóch sk!adników decyduje o ko"cowym 
rezultacie – jako'ci i $ywotno'ci oleju.

Marek D)bi#ski, LOTOS Oil: W silnikach na pewno 
tak. Wynika to z ograniczenia zu$ycia przy uru-
chomieniu i uzyskaniu pe!nego smarowania przy 
zastosowaniu olejów syntetycznych. �

Olej syntetyczny 
'ród%o: Pirobloc
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Bohdan Szafra#ski � Na 'wiecie coraz powszechniejszy jest trend, 
by ogranicza( lub rezygnowa( w firmie 

z bezpo'redniego obs!ugiwania aktywno'ci, które 
nie s% bezpo'rednio zwi%zane z jej podstawow% 
dzia!alno'ci%. Dlatego mi&dzy innymi takie zadania 
jak gospodarka olejowo-smarowa przekazywane 
s% do wyspecjalizowanych podmiotów zewn&trz-
nych w ramach outsourcingu. Mo$na za!o$y(, $e 
taki wyspecjalizowany podmiot mo$e lepiej i taniej 
wykona( powierzone zadania ni$ wewn&trzna (cza-
sem bardzo ma!a) jednostka organizacyjna, zw!asz-
cza gdy dodatkowo obci%$ona jest te$ innymi zada-
niami. Oczywi'cie zawsze kluczem do sukcesu jest 
prawid!owe wykonywanie zleconych czynno'ci.

Zalety outsourcingu
Wyspecjalizowana firma zewn&trzna mo$e korzy-
sta( z efektu skali. Je'li oferuje us!ugi wielu pod-

miotom to koszt utrzymania wykwalifikowanego 
personelu, wyposa$enia, materia!ów eksploatacyj-
nych itp. jest zdecydowanie ni$szy. Jednak decyzja 
o outsourcingu nie powinna wynika( tylko z obni-
$enia kosztów osobowych w zak!adzie. Konsekwen-
cje finansowe wynikaj%ce z niew!a'ciwie prowadzo-
nego programu smarowania mog% znacznie prze-
kroczy( tak szacowane oszcz&dno'ci. Je'li dla nas 
najwa$niejsze jest tylko proste obni$enie kosztów, 
to zapewne znajdziemy oferenta, który przedstawi 
(walcz%c o klienta) tak% ofert& cenow%, która b&dzie 
nam odpowiada!a, ale czy o to chodzi? Trzeba 
pami&ta(, $e niew!a'ciwe smarowanie mo$e by( 
zarówno wynikiem z!ej organizacji w zakresie sma-
rowania w zak!adzie, jak i w wyniku nieprzemy'la-
nej umowy outsourcingowej. Nale$y zada( sobie 
pytanie, czy mamy d!ugoterminow% wizj& strategii 
zwi%zanej z polityk% smarownicz% w zak!adzie? 

Outsourcing gospodarki 
smarowej, serwis olejowy
W jakich sytuacjach warto skorzysta' 
z zewn#trznej wyspecjalizowanej firmy, 
która zadba o wszystkie "rodki smarne 
w przedsi#biorstwie. Czy zawsze jest to 
op!acalne i potrzebne? Jakie warunki powinny 
by' spe!nione, aby taki outsourcing mia! 
sens? To pytania, jakie dzi" cz#sto padaj& 
w zak!adach przemys!owych.
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Specjali'ci z dzia!aj%cej na polskim rynku 'rod-
ków smarnych firmy Fuchs Oil Corporation, która 
jest równie$ dostawc% kompleksowego serwisu 
smarowniczego: Chemical Process Management 
(CPM) – Program Zarz%dzania Gospodark% Smarn%, 
zwracaj% uwag&, $e cho( oszcz&dno'ci z outsour-
cingu serwisu smarowniczego dotycz% szczególnie 
dzia!u utrzymania ruchu, to dotycz% równie$ takich 
obszarów jak: gospodarka magazynowa, logistyka, 
kadry, ksi&gowo'( i IT. Warto zwróci( uwag& na 
takie zalety zwi%zane z outsourcingiem jak: dost&p 
do najnowszych rozwi%za" technologicznych, 
zmniejszenie zu$ycia 'rodków smarnych (równie$ 
przez wyd!u$enie okresów ich eksploatacji), zmniej-
szenie liczby awarii i czasu postojów maszyn. 

Korzystaj%c z us!ug do'wiadczonej firmy, powin-
ni'my mie( dost&p do aktualnej wiedzy i sta!ego 
monitoringu 'rodków smarnych. Jak podaje Lotos 
Oil, serwis olejowy to dla firmy wa$ny element 
budowania kompetencji i pozycji producenta na 
rynku olejów przemys!owych. Us!ugi nowoczesnego 
serwisu olejowego nie ograniczaj% si& tylko do 
nape!niania maszyn, filtracji, dolewek, próbkowa-
nia i analiz. Firma podkre'la, $e przede wszystkim 
system zaprojektowany powinien by( tak, by koszty 
nie tylko oleju i cz&'ci zamiennych, ale i utrzyma-
nia ruchu maszyny w d!ugim okresie by!y jak naj-
ni$sze. Tylko sta!a, opieka techniczna pomaga roz-
wi%zywa( problemy zwi%zane z utrzymaniem 
ruchu. Oczywi'cie serwisy olejowe zwi%zane z pro-
ducentami 'rodków smarnych promuj% w!asne pro-
dukty. Nie musi to by( wad% lub ograniczeniem, 
je'li s% to nowoczesne 'rodki o odpowiedniej jako-
'ci. Lotos Oil na przyk!ad zach&ca do stosowania 
takich produktów jak smar Kolin Fluid o !atwej apli-
kacji ze wzgl&du na p!ynno'( porównywaln% do ole-
jowej czy te$ smary Gold zawieraj%ce dwusiarczek 
molibdenu – dodatek zwi&kszaj%cy odporno'( prze-
ciwzatarciow%, umo$liwiaj%cy prac& przy du$ym 
obci%$eniu, w ci&$kich warunkach zewn&trznych 
(na przyk!ad Tytalit Gold mo$e pracowa( w zakre-

sie temperatur -50 do +180°C). Z olejów to cho(by 
Hydromil Super L-HV, bezcynkowy, wielosezonowy 
olej hydrauliczny o bardzo wysokim wska*niku lep-
ko'ci, o wy$szej odporno'ci na temperatury robo-
cze i daj%cy oszcz&dno'( energii przy uruchamia-
niu systemu w porównaniu do olejów o klasycznej 
lepko'ci. Zastosowanie dodatków bezcynkowych 
zwi&ksza odporno'( oleju na wytwarzanie osadów 
eksploatacyjnych a przy zanieczyszczeniu wod% 
lub zawilgoceniu, wykazuj% wi&ksz% stabilno'( che-
miczn% i eksploatacyjn%.

Na pewno ciekaw% propozycj% jest Mobilny Ser-
wis Olejowy (dojazdowy) – realizowany bezpo'red-
nio u u$ytkowników 'rodków smarowych w ramach 
us!ug Power Service przez wyspecjalizowanych pra-
cowników Orlen Oil. W ramach serwisu wykony-
wane s% takie zadania jak: monitoring 'rodka smar-
nego w eksploatacji (ocena jego stanu pod k%tem 
stopnia degradacji, zmian w!asno'ci u$ytkowych 
oraz zanieczyszcze" z procesów zu$yciowych 
i z otoczenia pracy maszyny), zabiegi piel&gnacyjne 
(filtracja olejów). Dla mniejszych firm mo$e to by( 
atrakcyjne rozwi%zanie. W ramach Mobilnego Ser-
wisu Olejowego Orlen Oil wyró$nia: obs!ug& prze-
mys!owych uk!adów olejowych, aplikacj& olejów 
technologicznych i obs!ug& uk!adów ch!odz%co-
smaruj%cych do obróbki metali, monitoring ole-
jowy (analizy cieczy roboczych) oraz kwalifiko-
wan% ofert& us!ug serwisowych Power Cut i Power 
Quench. Dla usprawnienia pracy s!u$b utrzyma-
nia ruchu Power Service, firma oferuje zintegro-
wany system komputerowy do zarz%dzania utrzy-
maniem ruchu SUR-FBD, wspomagaj%cy prowadze-
nie gospodarki smarowniczej. Dla wi&kszych firm 
us!uga mobilna mo$e by( uzupe!nieniem w!asnych 
s!u$b. Orlen Oil 'wiadczy te$ us!ugi Power Service, 
czyli typowy outsourcing polegaj%cy na powierze-
niu nadzoru nad maszynami i urz%dzeniami ser-
wisowi olejowemu. Jak równie$ mo$e przejmowa( 
ca!% obs!ug& gospodarki smarowniczej w formie 
outsourcingu TFM (Total Fluid Management).
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Jak podaje Statoil Lubricants, firma jest od 
2000 roku liderem w dziedzinie outsourcingu 
gospodarki olejowo-smarowej w Polsce. Bierze 
pe!n% odpowiedzialno'( za w!a'ciwy przebieg pro-
cesów smarowania w 25 projektach reprezentuj%-
cych ró$ne ga!&zie przemys!u (obróbkowy, wydo-
bywczy, cementowy, chemiczny). Przy zarz%dza-
niu gospodark% smarownicz% wykorzystywane jest 
autorskie oprogramowanie komputerowe SUR FBD. 
Statoil 'wiadczy równie$ us!ugi doradcze, wykorzy-
stuj%c w!asne laboratorium przy Zak!adzie Produk-
cji Olejów, modyfikuje produkowane 'rodki sma-
rowe do indywidualnych potrzeb swoich odbiorców. 
Statoil w Polsce od pocz%tku 2010 roku wprowadzi! 
na rynek us!ug& filtrowania emulsji obróbkowych.

Na naszym rynku dzia!a wiele firm oferuj%cych 
outsourcing olejowo-smarowniczy – na przyk!ad 
firma Ecol – przedsi&biorstwo oferuj%ce mi&dzy 
innymi us!ugi i produkty dla gospodarki smarow-
niczej. W ramach us!ugi firma oferuje realizowa-

nie kompletnej linii zakupów, obs!ug& techniczn% 
i utylizacj& odpadów. Jak podaje Ecol, optymalizo-
wanie organizacji i zarz%dzania gospodark% ole-
jowo-smarownicz% jest prowadzone poprzez: 
opracowywanie i wdra$anie systemów informa-
tycznych do zarz%dzania gospodark% smarow-
nicz% i eksploatacj%, poradnictwo i rzeczoznaw-
stwo w zakresie trybologii i techniki smarowni-
czej, projektowanie, produkcj& i monta$ systemów 
do piel&gnacji olejów w maszynach i urz%dzeniach, 
dobór olejów i smarów oraz nadzór smarowniczy, 
monitoring olejów i diagnostyka uk!adów olejo-
wych (analizy oleju), hydrodynamiczne czyszcze-
nie i p!ukanie uk!adów olejowych maszyn i urz%-
dze", kompleksowe wymiany olejów w przemy'le, 
piel&gnacj& olejów (filtracja, odwadnianie i odga-

zowanie), oraz zagospodarowanie olejów przepra-
cowanych i odpadów (czy'ciwa, sorbenty, filtry, 
osady, szlamy, emulsje). 

Z kolei firma Boccard Polska oferuje Total Fluid 
Management – outsourcing gospodarki smarowni-
czej BOCLUBE. Jak podaje, oferta wspó!pracy ser-
wisowej rozci%ga si& na wszystkie bran$e prze-
mys!owe. Firma wykorzystuje Zintegrowany Sys-
tem Zarz%dzania zgodnym z normami: PN-EN ISO 
9001:2009 – System Zarz%dzania Jako'ci% i PN-EN 
ISO 14001:2005 – System Zarz%dzania )rodowi-
skowego co ma gwarantowa( odpowiedni% jako'( 
us!ug.

Priorytetem jest w!a'ciwa polityka i praktyka 
zwi%zana z gospodark% smarow% w zak!adzie. Czy 
b&dzie ona realizowana przy wykorzystaniu w!a-
snych zasobów lub te$ zewn&trznego us!ugo-
dawcy jest ju$ spraw% wtórn%. Liczy si& skutecz-
no'( i jako'(. Mo$liwe zagro$enia zwi%zane z prze-
kazaniem us!ug smarowniczych firmie zewn&trznej 
to po pierwsze utrata kontroli. Dlatego wa$ne jest 
wybranie oferenta, który ma do'wiadczenie w tego 
rodzaju us!ugach. Umowa powinna by( tak sformu-
!owana, by nie pojawi!y si& miejsca, które nie b&d% 
obj&te serwisem smarowniczym. Równie$, gdy poja-
wi% si& nowe maszyny i urz%dzenia itp. Zak!ada-
j%c, $e jako'( gospodarki smarowej b&dzie równie 
dobra, jak dotychczas mo$na przeprowadzi( analiz& 
ponoszonych kosztów (pracownicy, 'rodki smarne, 
koszty magazynowania). Nawet je'li si& oka$e, $e 
nie jest znacznie taniej ni$ dotychczas, to warto 
wzi%( pod uwag& czy uzyskamy na przyk!ad dost&p 
do nowoczesnego know-how zwi%zanego z gospo-
dark% smarownicz%. Dzi&ki temu mo$na w d!u$-
szym czasie poprawi( niezawodno'( maszyn i urz%-
dze" i poprzez to ograniczy( liczb& niespodziewa-
nych awarii. 

Wyra*nie wida(, $e zak!ady produkcyjne coraz 
cz&'ciej korzystaj% z us!ug firm, które oferuj% kom-
pleksow% gospodark& p!ynami i 'rodkami smar-
nymi. W sk!ad takich ofert wchodzi nie tylko sma-
rowanie, piel&gnacja i monitoring 'rodków smar-
nych, ale równie$ logistyka, magazynowanie, 
utylizacja odpadów. Stawia si& na aktywn%, d!ugo-
falow% wspó!prac&. Oczywi'cie oczekujemy redukcji 
kosztów eksploatacji olejów, smarów i p!ynów tech-
nologicznych. Jednak nie tylko to powinno by( prio-
rytetem.

 Systemy wspó!pracy w ramach systemów 
TFM s% popularne na 'wiecie od kilkunastu lat. 
Wiele nowo powstaj%cych zak!adów produkcyj-
nych od razu wdra$a tego typu systemy z udzia!em 
do'wiadczonych partnerów. Stosuje si& ró$ne sys-
temy rozliczania us!ug. Na przyk!ad firma Hough-
ton Polska oferuje sposób rozlicze" finansowych 
bazuj%cych na sta!ej p!atno'ci za jednostk& produk-
cyjn% w ca!ym okresie trwania umowy (dla firmy 
obj&tej programem TFM). U!atwia to planowanie 
kosztów produkcji w d!ugim okresie. �
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� S% to przede wszystkim trudne warunki 'ro-
dowiskowe takie jak wysoka/niska tempera-

tura, du$a wilgotno'(, 'rodowisko zasadowe/kwa-
sowe, zapylenie, itd. S% tak$e sytuacje odwrotne, 
kiedy to 'rodek smarny mo$e stanowi( zagro$enie 
dla produktu – dotyczy to przede wszystkim prze-
mys!u chemicznego, spo$ywczego i farmaceutycz-
nego.

Trudne warunki pracy olejów trudno jest zde-
finiowa(. Na przyk!ad trudne warunki wyst&puj% 
wtedy, kiedy olej pracuje w wysokich lub niskich 
temperaturach, w przek!adniach pod du$ym lub 
szokowym obci%$eniem. W przypadku olejów 
hydraulicznych i uk!adów hydraulicznych nale$y 
ustali(, jakie s% ci'nienia w uk!adzie, jaka b&dzie 
temperatura pracy oleju oraz czy olej nara$ony jest 
na zanieczyszczenia z zewn%trz. Podobnie mo$na 
rozwa$a( oleje przek!adniowe, oleje spr&$arkowe 
i inne oraz analizowa( w jakich warunkach maj% 
one pracowa(.

Oleje bardzo cz&sto nara$one s% na dzia!a-
nie wysokiej temperatury, które niejednokrotnie 
przekraczaj% 200°C. Trudne warunki pracy to rów-

nie$ du$e obci%$enia. Oleje cz&sto s% stosowane 
w maszynach pracuj%cych 24 godz. na dob&, przy 
maksymalnych pr&dko'ciach maszyn, przezna-
czonych do skomplikowanych procesów obróbki. 
Dost&pne na rynku oleje mog% pracowa( w du$ej 
wilgotno'ci powietrza (np. w malarniach). Istotn% 
rol& odgrywa zachowanie parametrów technicznych 
oleju nawet przy kontakcie z wod%. W przemy'le 
chemicznym oleje musz% by( odporne na dzia!anie 
substancji agresywnych.

Niejednokrotnie konieczne jest zastosowanie 
olejów odpornych na dzia!anie niskich tempera-
tur (np. ni$szych od -30°C). Kluczow% rol& stanowi 
zachowanie w!a'ciwo'ci oleju przy podwy$szo-
nych pr&dko'ciach, chocia$by w wysokoobroto-
wych wrzecionach czy te$ w wirówkach do mleka. 
W wielu zak!adach przemys!owych oleje pracuj% 
w 'rodowisku zapylonym.

Mówi%c o specjalnych olejach warto równie$ 
wspomnie( o substancjach, które powsta!y z my'l% 
o bran$y spo$ywczej. St%d te$ na szczególn% uwag& 
zas!uguj% oleje dopuszczone do incydentalnego 
kontaktu z $ywno'ci%. Niejednokrotnie u$ywa si& 

Damian *abicki

'rodki smarne do 
zastosowa$ specjalnych
W wi#kszo"ci przypadków "rodki smarne 
stosuje si# do przek!adni i !o$ysk pracuj&cych 
w przeci#tnych warunkach w halach 
produkcyjnych. Ale s& te$ mechanizmy, 
które musz& by' smarowane, a które pracuj& 
w specyficznych warunkach.
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ich jako substancji absorpcyjnych w trakcie odzy-
sku rozpuszczalników w procesie produkcji olejów 
jadalnych. Nowoczesne oleje tego typu cz&sto sta-
nowi% mieszanin& syntetycznych substancji bazo-
wych, dobieranych pod k%tem norm, które obowi%-
zuj% w przemy'le spo$ywczym.

Specjalne ciecze hydrauliczne
Na rynku oferowane s% ciecze hydrauliczne ognio-
odporne. Niektóre produkty tego typu ca!kowi-
cie spe!niaj% wymagania 7. Raportu Luksembur-
skiego. Oprócz tego oferowane s% oleje hydrauliczne 
bezcynkowe, syntetyczne (estrowe) oraz biode-
gradowalne oleje hydrauliczne zalecane do sto-
sowania w uk!adach, gdzie wyst&puje zagro$enie 
zanieczyszczenia 'rodowiska naturalnego. Warto 
zwróci( uwag& na ciecze hydrauliczne przezna-
czone dla przemys!owych uk!adów hydraulicznych 
pracuj%cych w ci&$kich warunkach eksploatacyj-
nych, zw!aszcza w niskich temperaturach otocze-
nia. W produktach tego typu istotn% rol& odgrywa 
zestawienie mineralnych olejów bazowych oraz 
pakietu dodatków uszlachetniaj%cych zabezpiecza-
j%cych przed utlenianiem, zu$yciem, pienieniem 
oraz poprawiaj%cych wska*nik lepko'ci. Nie mniej 
wa$ne s% odporne na 'cinanie dodatki poprawia-
j%ce wska*nik lepko'ci.

Specjalne smary
W zakresie smarów warto zwróci( uwag& na smary 
mineralne z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2). Sub-
stancje tego typu s% odporne na du$e obci%$enia 
przy wszystkich zakresach pr&dko'ci, obci%$eniach 
udarowych i drganiach. Zastosowanie obejmuje 
mi&dzy innymi smarowanie sto$kowych !o$ysk 
tocznych, !o$ysk 'lizgowych, a tak$e wa!ków wielo-
wypustowych, 'rub poci%gowych oraz prowadnic.

Specjalne smary wybierane s% z my'l% o sma-
rowaniu !o$ysk tocznych i 'lizgowych oraz innych 

powierzchni tr%cych, pracuj%cych przy wysokich, 
szczególnie udarowych obci%$eniach. Bardzo cz&sto 
smary tego typu powstaj% na bazie oleju mineral-
nego g!&bokorafinowanego zag&szczonego myd!ami 
litowymi. Wa$ne s% przy tym dodatki EP polepsza-
j%ce w!asno'ci smarne, a tak$e dodatki o dzia!a-
niu przeciwutleniaj%cym i przeciwkorozyjnymi oraz 
dwusiarczek molibdenu.

Odpowiedni wybór
Specjalny 'rodek smarny powinien spe!nia( wyma-
gania narzucone przez producenta urz%dzenia, 
a najlepiej jest, je'li spe!nia je z nawi%zk%. Oprócz 
tego wa$ny jest zakres temperaturowy oleju, 
a tak$e wspó!czynnik i indeks lepko'ci. Ten ostatni 
parametr okre'la w!a'ciwo'ci oleju w trudnych 
warunkach, takich jak wysokie temperatury czy te$ 
obci%$enie. Istotny jest typ oleju – mineralny lub 
syntetyk.

Przy wyborze nale$y porówna( parametry tech-
niczne kilku rodzajów olejów. Mo$na stara( si& uzy-
ska( szersz% list& parametrów eksploatacyjnych, 
istotnych w danym rodzaju pracy, od podawanych 
rutynowo przez producenta w karcie technicznej 
produktu. Kluczowe jest zebranie referencji wyrobu, 
czyli informacji o zastosowaniach oleju w podob-
nych aplikacjach. Po wyborze produktów mo$na 
kierowa( si& dokumentacj% techniczn% lub prze-
prowadzi( testy olejów z analiz% parametrów pod-
czas pracy.

Nale$y zwróci( uwag& na to, $e wybór oleju to 
nie tylko znajomo'( w!a'ciwo'ci fizycznych, takich 
jak lepko'(, temperatura pracy, wska*nik lepko'ci 
itp. Na przyk!ad w przypadku przek!adni konieczne 
jest uwzgl&dnienie typu urz%dzenia, przenoszonej 
mocy, pr&dko'ci obrotowej, stopnia redukcji, cha-
rakterystyki obci%$e", a tak$e temperatury pracy. 
Istotna jest zarówno najni$sza jak i najwy$sza tem-
peratura u$ytkowania. Przy wyborze oleju do prze-
k!adni nale$y wzi%( pod uwag& równie$ sposób ste-
rowania i smarowania, a tak$e powierzchni& styku 
z&bów.

Praktycy podkre'laj%, $e podstawowy b!%d, 
który pope!niany jest przy wyborze oleju to nie-
w!a'ciwie dobrana lepko'( do obci%$enia i tempe-
ratury. Niejednokrotnie b!&dem jest kierowanie si& 
wy!%cznie cen% produktu. Oleje syntetyczne ci%-
gle s% rzadko'ci%, a wybór obejmuje wy!%cznie pro-
dukty z rodziny olejów mineralnych. Ma!ym uzna-
niem ciesz% si& oleje silikonowe. B!&dem jest tak$e 
powierzchowne porównanie konkurencyjnych ole-
jów.

Na etapie wyboru istotne jest szczegó!owe prze-
analizowanie dokumentacji technicznej maszyn. 
Dosy( cz&sto dzia!y utrzymania ruchu stosuj% 
'rodki smarne bez dodatków EP. Kluczowym b!&-
dem jest pomijanie, jako czynników wp!ywaj%cych 
na wybór oleju, temperatury otoczenia, pr&dko'ci 
obrotowych i wielko'ci obci%$e". St%d te$ podwy$-

SKF LGHB 
'ród%o: SKF
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sza si& temperatura a w konsekwencji spada lep-
ko'( oraz traci si& filmu olejowego.

W%a!ciwa eksploatacja oleju
Pami&ta( nale$y, $e dla prawid!owej pracy maszyny 
istotny jest nie tylko odpowiedni wybór oleju ale 
równie$ w!a'ciwa jego eksploatacja. St%d te$ warto 
podda( kontroli ca!% instalacj& olejow% pod k%tem 
czysto'ci, co jest szczególnie istotne przed zala-
niem olejem. Nie mniej wa$na jest kontrola insta-
lacji olejowej pod wzgl&dem spe!niania wyma-
ga" konstrukcyjnych. St%d te$ sprawdza si& szczel-
no'( oraz poprawny monta$ filtrów. Pami&ta( 
jednak nale$y, $e w przypadku gdy piel&gnacja 
b&dzie odbywa!a przy zastosowaniu elektrostatycz-
nej technologii oczyszczania to mechaniczne fil-
try olejowe s% zb&dne. Je$eli ju$ s% zainstalowane to 
filtry nie mog% cechowa( si& zbyt ma!% porowato-
'ci%, bowiem w przeciwnym przypadku mo$e doj'( 
do przyspieszenia procesów starzeniowych. Nale$y 
równie$ sprawdzi( uszczelki oraz pier'cienie zgar-
niaj%ce.

Podczas eksploatacji oleju niejednokrotnie prze-
prowadza si& analizy oleju po to, aby okre'li( stan 
pocz%tkowy oraz sprawdzi( jako'( 'rodka smar-
nego oraz jego zgodno'( ze stanem, który okre'lono 
w karcie produktu. Warto zadba( o zalewanie ole-
jów do zbiorników olejowych maszyn poprzez urz%-
dzenia filtruj%ce o mo$liwie najwy$szej dok!ad-
no'ci. O tych samych zasadach nale$y pami&ta( 
podczas uzupe!niania stanu olejów. Nale$y zwró-
ci( uwag& na odpowiednie magazynowanie olejów, 
rzecz jasna, w mo$liwie najmniejszych ilo'ciach. 
Nie bez znaczenia jest okresowe usuwanie z oleju 
wody ch!odziw i innych cieczy przemys!owych. 
Bardzo cz&sto do zanieczyszcze" w tym zakresie 
dochodzi w efekcie awarii maszyn przemys!owych.

Kluczow% rol& odgrywa piel&gnacja olejów 
w sposób, który zapewnia zachowanie pierwotnych 
w!a'ciwo'ci fizykochemicznych oraz czysto'ci, 
czyli poziomu zanieczyszcze" <50 mg/kg (w bada-
niu wg normy PN-EN 12662) przy zawarto'ci wody 
<200 ppm (pomiar kulometryczn% metod% Karla 
Fischera) oraz liczby kwasowej ± 0,2 mg KOH/g 
w stosunku do liczby kwasowej okre'lonej przez 
producenta oleju dla 'wie$ego produktu. St%d te$ 
zastosowanie znajduj% technologie oczyszczania 
olejów, okresowa wymiana filtrów powietrza oraz 
okresowa wymiana filtrów oleju.

Co na rynku?
SKF LGHB 2 jest smarem o du$ej lepko'ci opar-
tym na mineralnym oleju bazowym, w którym 
zastosowano najnowsz% technologi& zag&szcza-
czy z kompleksem sulfonianu wapnia. Zaprojek-
towany tak, aby wytrzymywa! wysokie tempera-
tury i skrajnie du$e obci%$enia, nadaje si& dla wielu 
ró$nych zastosowa", w szczególno'ci w przemy-
'le cementowym, górnictwie i metalurgii. Smar ten 

nie zawiera $adnych dodatków a jego zdolno'( do 
pracy przy du$ych obci%$eniach wynika ze struk-
tury myd!a.

Formu!a olejów silnikowych Shell Rimula, prze-
znaczonych do silników diesla du$ej mocy, zosta!a 

tak opracowana, aby zapewni( im trójstronn% 
ochron&. Przede wszystkim, olej skutecznie chroni 
silnik przed zwi%zkami kwa'nymi, powstaj%cymi 
w wyniku spalania paliwa, które s% g!ówn% przy-
czyn% korozji. Wraz ze spalaniem powstaj% te$ 
osady. Zastosowanie w oleju efektywnych dodat-
ków pozwala na utrzymywanie silnika w czysto'ci, 
co optymalizuje jego funkcjonowanie i przed!u$a 
trwa!o'(. Kolejn% mocn% stron% oleju Shell Rimula 
jest ochrona przed zu$yciem poprzez redukcj& tar-
cia ruchomych cz&'ci metalowych.

Olej turbinowy t-30 z oferty firmy LOTOS stwo-
rzony jest w oparciu o wysokojako'ciowe, g!&boko 
hydrorafinowane, odparafinowane specjalne oleje 
bazowe, o ma!ej sk!onno'ci do koksowania zapew-
niaj%cy doskona!% ochron&: przeciwkorozyjn%, prze-
ciwutleniaj%c%, deemulguj%c%, antypienn% i antyr-
dzewn% gotowego oleju. Oleje tego typu stosowane 
s% mi&dzy innymi w turbinach parowych, wodnych, 
wentylatorach i dmuchawach.

Firma Orlen oferuje mi&dzy innymi olej nisko-
krzepn%cy przeznaczony do filtrów powietrznych. 
Olej ten jest otrzymywany z rafinowanego oleju 
mineralnego i odpowiednio dobranych dodatków 
uszlachetniaj%cych o dzia!aniu przeciwutleniaj%-
cym, przeciwkorozyjnym oraz obni$aj%cym tempe-
ratur& krzepni&cia. Olej niskokrzepn%cy do filtrów 
powietrznych stosuje si& do zwil$ania metalowych 
wk!adów filtrów w spr&$arkach powietrza, silni-
kach spalinowych i turbinach gazowych. Zwil$anie 
filtrów ma na celu zatrzymanie sta!ych cia! obcych 
z powietrza zasysanego przez spr&$arki. �

Shell Rimula 
'ród%o: Shell
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Marek Grabarecki � Dodatki poprawiaj%ce w!a'ciwo'ci smarne 
'rodków smarowych to zwi%zki chemiczne, 

które uczestnicz% w reakcjach tribochemicznych. 
Mo$na je podzieli( na: przeciwzatarciowe, przeciw-
zu$yciowe i modyfikatory tarcia. Dzi&ki dodatkom 
uszlachetniaj%cym 'rodki smarne uzyskuj% mi&-
dzy innymi takie cechy jak: odporno'( na wysokie 
temperatury, lepsze w!asno'ci smarne, lub odpor-
no'( na zanieczyszczenia bakteryjne itp. W mate-
ria!ach przygotowanych przez Orlen Oil zwraca si& 
uwag&, $e zmiany, jakie wprowadzili w ostatnim 
czasie producenci maszyn i urz%dze", pozwoli!y 
obni$y( mas& i gabaryty maszyn przemys!owych 
oraz u!atwi!y sterowanie. Zwi&kszy!y jednocze-
'nie sprawno'( energetyczn%, obni$y!y genero-

wany ha!as oraz zwi&kszy!y bezawaryjno'(, ale ich 
wynikiem jest równocze'nie zwi&kszenie wymaga" 
w stosunku do p!ynów u$ytkowanych w uk!adach 
hydraulicznych. Pracuje dzi' w nich mniej oleju, ale 
pod wy$szym ci'nieniem i przy wy$szych obci%$e-
niach termicznych. Dlatego nowoczesne urz%dzenia 
hydrauliczne wymagaj% stosowania tylko olejów 
najwy$szej jako'ci. Jak podaje firma, w wypadku 
olejów mineralnych, wa$ny jest dobór dodat-
ków uszlachetniaj%cych z grupy premium, dzi&ki 
temu oleje te mog% spe!ni( wspó!czesne wymaga-
nia jako'ciowe. Natomiast w olejach syntetycznych 
wa$na jest kombinacja dodatków, które b&d% kom-
patybilne z syntetyczn% baz% olejow%. Orlen Oil ma 
w ofercie szerok% gam& olejów hydraulicznych do 
wszystkich zastosowa" w szerokim zakresie tem-
peratur i ci'nie", w jakich pracuj% te ciecze. Na 
przyk!ad olej hydrauliczny hydrol premium L-HM 
otrzymywany jest na bazie specjalnie rafinowanych 
olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodat-
ków uszlachetniaj%cych.

Dodatki uszlachetniaj%ce poprawiaj%ce w!a-
'ciwo'ci smarów stosuje si& ju$ od dziesi&cioleci. 
W latach 20. ubieg!ego wieku w samochodach poja-
wi!y si& silnie obci%$one przek!adnie, które wyma-
ga!y lepszych 'rodków smarnych, wi&c pojawi!y 
si& tzw. dodatki EP (extreme pressure). Wchodz% 
one w reakcj& z pod!o$em metalicznym i s% szcze-
gólnie aktywne w wysokich temperaturach, które 
s% w miejscach tarcia. Niektóre stosowane daw-
niej dodatki uszlachetniaj%ce s% dzi' coraz cz&'ciej 
zast&powane. Na przyk!ad dodatki chlorowe zast%-
piono mniej agresywnymi i bezpieczniejszymi kom-
ponentami zawieraj%cymi zwi%zki cynku (ZDDP – 
zinc dialkyldithiophosphates), które opracowano 
w 1940 roku. S% one rozpuszczalne w niepolarnych 
rozpuszczalnikach i !atwo rozpuszczaj% si& w ole-

Dodatki uszlachetniaj%ce 
do smarów i olejów
Producenci mog& dzi" spe!ni' wymagania 
stawiane olejom i smarom wykorzystywanym 
w przemy"le dzi#ki nowoczesnym dodatkom 
uszlachetniaj&cym. Olej lub oleje bazowe 
s& tylko g!ównym sk!adnikiem. Czy jednak 
samodzielne dodawanie uszlachetniaczy 
ma sens?
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jach mineralnych oraz syntetycznych stosowanych 
jako 'rodki smarne. Ich zawarto'( to przeci&tnie od 
2 do 15 proc. 

Dzi' wykorzystanie cynku staramy si& ograni-
cza(. Podaje si&, $e dawniej zwarto'( cynku w pro-
duktach ZDDP wynosi!a 1600 ppm, a obecnie jest 
mniejsza ni$ 800 ppm. Zainteresowanie budz% 
zwi%zki bizmutu, np. naftenian bizmutu jako inhi-
bitor korozji i dodatek poprawiaj%cy smarno'(. 
Patent na smar !o$yskowy zawieraj%cy ten zwi%zek 
otrzyma!a w 2002 r. Rafineria Czechowice (obecnie 
w Grupie LOTOS). Bizmut ma podobne w!a'ciwo'ci 
do o!owiu, ale jest uwa$any za nietoksyczny i sto-
sowany w kosmetyce i farmaceutykach. Do sma-
rów plastycznych dodaje si& te$ smary sta!e w celu 
ich uszlachetnienia. Najcz&'ciej jest to grafit i disul-
fid molibdenu. Dodatkowo uda!o si& polepszy( w!a-
sno'ci takich smarów, stosuj%c grafit o zmienionej 
strukturze tzw. expanded lub odmiany w&gla tzw. 
fullereny.

Od kilkunastu lat trwaj% prace nad zastosowa-
niem nanocz%stek w substancjach smarowych. 
Przyk!adem NanoLub firmy Applied NanoMate-
rials. NIS NanoLub to gama produktów, która obej-
muje smary specjalnie zaprojektowane do stoso-
wania w ró$nych zastosowaniach przemys!owych 
i motoryzacyjnych, takich jak: silniki, skrzynie bie-
gów, !o$yska, spr&$arki i w wielu innych. Jest to 
opatentowana technologia, w której wykorzy-
stuje si& nanocz%steczki zbudowane na bazie dwu-
siarczku wolframu (WS2). Wykorzystanie uzyska-
nych w tej technologii cz%steczek zmniejsza tarcie 
i wydzielanie ciep!a, co zmniejsza zu$ycie mecha-
niczne w&z!ów tarcia. Równocze'nie wyst&puj%cy 
w nich nacisk powoduje „z!uszczanie si&” warstw 
cz%steczek i przywieranie ich do chropowato-
'ci materia!u, co powoduje wyg!adzenie, zmniej-
szenie tarcia i 'cierania, przed!u$aj%c $ywotno'( 
maszyny. Obecnie zainteresowanie badaczy budz% 
takie zwi%zki jak: MoS2, MoSe2, WS2, WSe2. Maj% one 
ciekaw% struktur& molekularn% z pustym wn&trzem 
i budow& zbli$on% do fullerenów i nanorurek w&glo-
wych.

W badaniach, poza popraw% w!a'ciwo'ci u$yt-
kowych olejów i smarów poprzez stosowanie 
nowych dodatków uszlachetniaj%cych, trwaj% te$ 
prace nad metodami wprowadzania za po'rednic-
twem olejów smarowych nowych substancji – pre-
paratów eksploatacyjnych – do w&z!ów tarcia. Naj-
cz&'ciej stosuje si& dzi' preparaty o dzia!aniu che-
micznym, które !%cz% si& trwale z olejem. Dzi&ki 
temu nie ma problemów z ich dzia!aniem na filtry 
(nie osadzaj% si&) oraz nie tworz% warstw termoizo-
lacyjnych. Podkre'la si& natomiast, $e zdecydowa-
nie polepszaj% one w!a'ciwo'ci przeciwzu$yciowe 
i przeciwzatarciowe olejów oraz obni$aj% tempera-
tur& pracy w strefie tarcia. Równocze'nie ich dzia-
!anie jest najskuteczniejsze, gdy stan w&z!ów tarcia 
ulega pogorszeniu.

Warto wspomnie(, $e pojawiaj% si& w technice 
samochodowej, lotniczej i kosmicznej, oraz w elek-
tronice, przemy'le elektrotechnicznym i radiotech-
nicznym materia!y samosmarne takie jak na przy-
k!ad poliimidy.

Nowoczesne dodatki uszlachetniaj$ce 
do olejów i smarów
Jak mówi Piotr Niemiec – starszy specjalista w Biu-
rze Wsparcia Technicznego Grupy LOTOS, stoso-
wane dzi' w 'rodkach smarowych dodatki mo$na 
podzieli( na dodatki poprawiaj%ce w!asno'ci, któ-
rymi charakteryzuje si& olej bazowy, dodatki wpro-
wadzaj%ce nowe w!asno'ci oraz dodatki chroni%ce 
olej przed utrat% w!asno'ci u$ytkowych w warun-
kach eksploatacyjnych. Szczegó!owe typy i funk-
cje dodatków zosta!y wielokrotnie opisane w ogól-
nodost&pnej literaturze, a zasadnicze prace nad ich 
rozwojem przypadaj% na lata 1920 –1960. Jak dodaje, 
relatywnie „naj'wie$sz%” grup% dodatków, która 
zosta!a opracowana w latach 80. XX wieku by!y 
modyfikatory tarcia. Ze wzgl&du na postulat coraz 
d!u$szych interwa!ów wymian dla 'rodków smar-
nych b&d%cych w eksploatacji praktycznie nie ma 
obszarów na stosowanie 'rodków smarowych nie-
zawieraj%cych dodatków. Jednym z trendów, które 
obserwujemy w ostatnich latach, jest zast&powanie 
ditiofosforanu cynku wchodz%cego w sk!ad ogrom-
nej ilo'ci dodatków wielofunkcyjnych jego ekwiwa-
lentami oraz ograniczanie w dodatkach zawarto'ci 
wybranych pierwiastków. Z kolei Andrzej Cyranka, 
technolog w firmie SPECOL, zwraca uwag& na polii-
zobutyleny jako wyj%tkowe dodatki do olejów. Polii-
zobutyleny (PIB) to syntetyczne polimery w&glo-
wodorowe otrzymywane w procesie polimeryzacji 
w&glowodorów olefinowych na przyk!ad izobuta-
nów. Jak mówi, PIB–y dost&pne s% w bardzo sze-
rokim zakresie lepko'ci kinematycznej w tempe-
raturze w 100°C np. od 2 do ponad 2000 mm2/s. 
Znajduj% one zastosowanie zarówno jako oleje 
podstawowe (bazowe), jak i dodatki uszlachetnia-
j%ce, w wytwarzaniu mi&dzy innymi takich 'rod-
ków smarnych jak: oleje do silników dwusuwowych 
(motocykle, !odzie, narz&dzia ogrodnicze itd.); oleje 

Kryszta! dwusiarczku 
molibdenu 
'ród%o: Manchester 
Nanomaterials
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samochodowe (oleje przek!adniowe); oleje przemy-
s!owe (oleje hydrauliczne, p!yny antykorozyjne, do 
obróbki metali); cylindrowe oleje $eglugowe i smary 
plastyczne. Charakteryzuj% si& w!asno'ciami fizy-
ko-chemicznymi, maj%cymi wp!yw na popraw& 
parametrów eksploatacyjnych wytwarzanych 'rod-
ków smarnych, takimi jak: bezbarwno'( i klarow-
no'(; nietoksyczno'(; wysoki wska*nik lepko-
'ci; bardzo dobra odporno'( na 'cinanie; powy$ej 
'redniej odporno'( na utlenianie i odparowalno'(; 
hydrofobowo'( i nie korozyjno'(; odporno'( na 
'wiat!o s!oneczne. Ograniczeniem zastosowania 
PIB-ów w wytwarzaniu 'rodków smarnych jest 
ograniczenie temperatury pracy (eksploatacji), na 
ogó! do temperatury 250°C. S% tak$e kompatybilne 
(mieszalne) w stosunku do innych olejów podsta-
wowych takich jak oleje mineralne (parafinowe, 
naftenowe), polialfaolefiny, alkilobenzeny i estry 
syntetyczne. Jak podsumowuje Andrzej Cyranka, 
PIB–y s% sprawdzonym i szeroko stosowanym przez 
wi&kszo'( producentów dodatkiem uszlachetnia-
j%cym. 

Warto doda(, $e dodatki uszlachetniaj%ce sto-
suje si& te$ w przypadku emulsji obróbczych. Firma 
TOTAL ma w swojej ofercie dodatki uszlachetnia-
j%ce do wodnych cieczy obróbczych (emulsji). S% to 
produkty dodawane do emulsji w trakcie eksploata-
cji. Jak mówi Katarzyna Borawska, m!odszy in$ynier 
wsparcia technicznego sprzeda$y przemys!owych 
'rodków smarnych w Total Polska, u$yte w odpo-
wiednim czasie, zgodnie z zaleceniami pozwalaj% 
wyd!u$y( czas pracy emulsji. S% to produkty z grupy 
SERADE. W czasie pracy emulsji do obróbki metali 
na skutek oddzia!ywania ró$nych czynników, w!a-
'ciwo'ci eksploatacyjne cieczy mog% ulec obni$e-
niu. Wtedy istniej% dwa rozwi%zania. Mo$na zla( 
ciecz, opró$ni( uk!ad i zastosowa( 'wie$% emulsj& 
albo je'li jeden z parametrów emulsji uleg! pogor-
szeniu wprowadzi( pakiet dodatków eksploatacyj-
nych, specjalnie zestawionych pod k%tem wyd!u-
$enia czasu $ycia cieczy obróbczej. Gama SERADE 
to ró$norodno'( dodatków poprawiaj%cych selek-
tywnie w!a'ciwo'ci cieczy obróbczej. S% rozwi%za-
niem mi&dzy innymi dla problemu nadmiernego 
pienienia, za niskiego pH, rozwoju bakterii lub grzy-
bów. To proste, ekonomiczne i przyjazne dla 'rodo-
wiska rozwi%zanie regeneruje produkt bez wp!ywu 
na jego jako'(. Dodatkowo, laboratorium TOTAL 
w ramach us!ugi SOLUBLE CHECK umo$liwia okre-
'lenie optymalnego skutecznego zastosowania swo-
jej gamy dodatków eksploatacyjnych.

Czy warto samemu?
Piotr Niemiec z Grupy LOTOS zaznacza, $e ogólnie 
rzecz bior%c producenci pojazdów, maszyn i urz%-
dze" nie rekomenduj% samodzielnego uzupe!niania 
dodatków w 'rodkach smarowych w eksploatacji. 
Istniej% jednak pewne zastosowania przemys!owe, 
w których uzupe!nianie dodatków przeciw pien-

nych lub inhibitorów utlenienia jest jednym z ele-
mentów obs!ugi technicznej urz%dzenia. Zwraca 
uwag&, $e chodzi tutaj o uzupe!niana w!a'ciwych 
substancji wykonywane przez przeszkolony perso-
nel w porozumieniu z producentem 'rodka smaro-
wego. Lotos Oil nie rekomenduje natomiast samo-
dzielnego stosowania „magicznych” dodatków 
niekonwencjonalnych dost&pnych w punktach 
sprzeda$y.

Na rynku dost&pnych jest kilkadziesi%t ró$-
nych dodatków przeznaczonych do u$ytku w sil-
nikach samochodów. Jak podaj% ich producenci, 
mo$na dzi&ki nim zmniejszy( zu$ycie paliwa nawet 
o 15 proc. Pozwalaj% one podwy$szy( i wyrówna( 
ci'nienie spr&$ania w cylindrach, u!atwiaj% rozruch 
itp. Mo$na te$ wyd!u$y( czas pomi&dzy wymia-
nami oleju silnikowego. W'ród marek i producen-
tów wymienia si& najcz&'ciej: K2, Xeramic, Liqui 
Moly, Castrol i Atas. Na rynku s% te$ dost&pne pro-
dukty skierowane do przemys!u takie jak na przy-
k!ad oferowany przez firm& Komstal, ORION 230 
uszlachetniacz do olejów hydraulicznych i przemy-
s!owych. Jak podano, jest to hydrauliczny i prze-
mys!owy wspomagacz oleju. Zaprojektowany do 
poprawy efektywno'ci operacyjnej i obni$enia 
wymogów konserwacji wszystkich urz%dze" prze-
mys!owych, które s% zale$ne od smarowania ole-
jem. Stabilizuje smar lepki we wszystkich tempe-
raturach i zapewnia lepsz% 'lisko'(. Typowe zasto-
sowanie, jak podano, obejmuje nap&dy, przek!adnie 
hydrauliczne i przemys!owe. 

Niemiecka firma OKS specjalizuj%ca si& w pro-
duktach do redukcji tarcia, zu$ycia i korozji ofe-
ruje specjalistyczne produkty tego rodzaju. Mi&dzy 
innymi Mox-Active – dodatek EP do olejów przemy-
s!owych. Polepsza on smarowanie w fazie docie-
rania maszyn nowych i po generalnym remon-
cie. Wyg!adza powierzchni&, co zmniejsza zu$ycie 
i obci%$enia termiczne smaru. Umo$liwia to sto-
sowanie d!u$szych okresów pomi&dzy smarowa-
niem. Z kolei koncentrat oleju mineralnego MoS2 
to dodatek do olejów przek!adniowych, silnikowych 
i maszynowych, który równie$ zmniejsza tarcie, 
temperatur& i zu$ycie oraz wyg!adza powierzchnie. 
Ponadto nie osiada, przep!ywa przez typowe filtry, 
oraz nie reaguje na filtry magnetyczne.

Mówi%c o nowoczesnych 'rodkach smarnych 
i dodatkach uszlachetniaj%cych wykorzystywa-
nych przy ich produkcji nie zawsze zwraca si& 
uwag&, $e dzi&ki nim mo$na zwi&kszy( efektyw-
no'( i zaoszcz&dzi( energi&. Nawet je'li wymiana 
'rodka smarnego na nowoczesny da oszcz&dno'( 
energii w zu$ywanej przez urz%dzenie na przyk!ad 
na poziomie tylko 2%, to w skali zak!adu w ci%gu 
roku mo$e to by( ju$ znacz%ca kwota. Zastosowanie 
dodatków uszlachetniaj%cych oraz starannie dobra-
nych proporcji olejów bazowych pozwala uzyska( 
parametry, które s% wymagane przez producentów 
urz%dze" i maszyn. Ka$de zaburzenie tych propor-
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cji grozi pogorszeniem w!a'ciwo'ci smarnych i nie-
bezpiecze"stwem ograniczenia trwa!o'ci lub nawet 
zatarciem. 

Nie mo$na „bezkarnie” miesza( smar ze smarem 
lub olej z olejem. Nie chodzi tu, tylko o zachowa-
nie takich samych klas API (w przypadku olejów). 
Na pewno smarów wyprodukowanych na bazie 
syntetycznych olejów bazowych, nie nale$y mie-
sza( z produktami wytworzonymi na bazie z olejem 
mineralnym. Niektóre 'rodki smarne nie s% kom-
patybilne ze sob% ze wzgl&du na ró$nice w zasto-
sowanych dodatkach uszlachetniaj%cych. Ich zmie-
szanie mo$e prowadzi( do niepo$%danych reakcji 
chemicznych. Mog% si& tworzy( zwi%zki nieroz-
puszczalne, które mog% zniszczy( smarowane ele-
menty. Mo$emy te$ spotka( si& z ró$nym oddzia-
!ywaniem 'rodków smarnych na uszczelki. Smary 
mog% by( neutralne dla uszczelnie" lub powodo-
wa( nieznaczne zwi&kszenie ich obj&to'ci. Niektóre 
kombinacje 'rodków smarnych mog% powodo-
wa( kurczenie si& uszczelnie". To, $e oleje (smary) 
pochodz% od tego samego producenta, wcale nie 
oznacza, $e mog% by( zmieszane. 

Podaje si&, $e najcz&stsz% przyczyn% niezgod-
no'ci smaru, która powoduje powstawanie szko-
dliwych substancji sta!ych, jest reakcja sk!adnika 
kwasowego w jednym z olejów bazowych i w dru-
gim. Reakcj& tak% przyspiesza woda i wysoka tem-
peratura. Z kolei smary mog% mie( dodatki, które 
w ró$ny sposób ograniczaj% wp!yw zanieczyszcze-
nia wod%. Ich zmieszanie spowoduje wyeliminowa-
nie w praktyce tej w!a'ciwo'ci. Niestety bez dog!&b-
nej wiedzy nie da si& bezpiecznie miesza( 'rodków 
smarnych. Sposobem na przypadkowe zmiesza-
nie 'rodków w zak!adzie mo$e by( tylko dbanie, by 
by!y dok!adnie i czytelnie oznaczone. Zmieniaj%c 
dostawc& lub produkt, konieczne jest sprawdzenie 
ich kompatybilno'ci. Niekiedy mo$na wykry( nie-
kompatybilno'( zmieszanych olejów, podgrzewaj%c 
je i sprawdzaj%c, czy nie wyst&puje zmiana przej-
rzysto'ci i barwy. Mo$na to powtórzy( z dodatkiem 
niewielkiej ilo'ci wody, a nast&pnie zostawi( na 
kilka godzin w temperaturze pokojowej i sprawdzi(, 
czy pojawi!y si& jakie' zmiany w wygl%dzie oleju. To 
jednak bardzo „zgubna” metoda, raczej przydatna 
do wkluczenia ni$ potwierdzenia mo$liwo'ci zmie-
szania danych rodzajów oleju.

Obecnie ograniczenie zu$ycia energii, emi-
sji toksycznych substancji, oszcz&dno'( zasobów 
oraz ochrona 'rodowiska to sprawy, które inte-
resuj% 'rodowiska zwi%zane z przemys!em. Dla-
tego ulepszone smary s% w centrum zainteresowa-
nia. Nowoczesne 'rodki smarne mog% wyd!u$y( 
$ywotno'( cz&'ci ruchomych pracuj%ce w ró$-
nych warunkach. Przedstawiciele nauki s% prze-
konani, $e dodatki molekularne (nanotechnologia) 
mog% przyczyni( si& do zwi&kszenia wydajno'ci 
maszyn i urz%dze" oraz ograniczenia zu$ycia 'rod-
ków smarowych. �
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� Smarowanie %o&ysk
Szacuje si&, $e oko!o 1/3 przedwczesnych 

uszkodze" !o$ysk jest spowodowanych przez sto-
sowanie niew!a'ciwego smaru lub nieodpowied-
nie smarowanie. Ka$de !o$ysko pozbawione w!a'ci-
wego smarowania w sposób nieunikniony ulegnie 
uszkodzeniu na d!ugo przed osi%gni&ciem przewi-
dywanego okresu trwa!o'ci. 

Sk!ad chemiczny nie jest jedynym czynnikiem 
determinuj%cym jako'( okre'lonego smaru, ponie-
wa$ nowoczesne 'rodki smarne s% bardzo z!o$one 
pod tym wzgl&dem. Kryteria doboru dla uzyskania 
prawid!owego smarowania obejmuj% rodzaj i wiel-
ko'( !o$yska, temperatury pracy, pr&dko'ci i obci%-
$enia, jak równie$ wymagan% trwa!o'( eksploata-
cyjn% i okresy dosmarowywania.

Smarowanie !o$ysk 'lizgowych zazwyczaj bazuje 
na smarach plastycznych, które zawieraj% myd!a: 
Al, Li, Mg, Ca, oraz Na. Du$ym uznaniem ciesz% si& 
smary sta!e z substancjami takimi jak grafit, disiar-
czek molibdenu, azotek boru, mika, boraks, siarczan 
srebra, jodek o!owiawy oraz wernikulit. W 'rod-

kach smarnych nie brakuje substancji organicznych 
takich jak chocia$by wosk czy te$ sta!e kwasy t!usz-
czowe.

Niejednokrotnie zastosowanie znajduj% oleje 
mineralne lub syntetyczne o podwy$szonych w!a-
'ciwo'ciach przeciwzu$yciowych i przeciwzatarcio-
wych. Dla prawid!owego smarowania !o$ysk wa$na 
jest lepko'( kinetyczna, a tak$e temperatura p!y-
ni&cia oleju. Istotne jest aby ten drugi parametr by! 
ni$szy od minimalnej temperatury uruchamiania 
!o$yska o oko!o 10°C. Przemys! nie obejdzie si& bez 
!o$ysk pracuj%cych w szerokim zakresie tempera-
tur. W takich aplikacjach wska*nik lepko'ci powi-
nien by( wtedy mo$liwie najwy$szy.

Smarowanie !o$ysk tocznych zazwyczaj bazuje 
na smarach plastycznych. Ze wzgl&dów ekono-
micznych i konstrukcyjnych bardzo cz&sto smary 
zast&puje si& olejami. Takie rozwi%zanie szczegól-
nie sprawdza si& w przypadku !o$ysk, które pracuj% 
w wysokiej temperaturze. Oleje stosuje si& równie$ 
w wa!ach skrzy" przek!adniowych oraz aplikacjach, 
które s% silnie obci%$one i pracuj% przy znacznych 

S%awomir Pietrzko

Smarowanie przek"adni i "o&ysk
Najpopularniejsze mechanizmy, które 
wymagaj& smarowania, to przek!adnie 
i !o$yska. I w tej dziedzinie producenci 
nie zasypiaj& gruszek w popiele 
i staraj& si# dostarcza' nowe produkty, 
charakteryzuj&ce si# lepszymi w!asno"ciami 
od konkurencyjnych, lub s& w podobnej klasie 
je"li chodzi o parametry, ale s& ta(sze.
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obrotach szybkoobrotowych, a tak$e dzia!aj% w sys-
temach smarowania obiegowego.

Smarowanie %o&ysk !lizgowych
W !o$yskach 'lizgowych olej doprowadzany jest 
otworami lub kana!ami, które najcz&'ciej wyko-
nane s% w nieobci%$onej cz&'ci panwi. Zdarzaj% 
si& jednak modele !o$ysk z kana!ami wydr%$onymi 
w czopie !o$yska. Olej rozprowadza si& za pomoc% 
rowków o przekroju trójk%tnym lub wycinka ko!a. 
Wa$ne jest, aby rowki by!y rozmieszczone równo-
miernie w !o$ysku, najcz&'ciej poprzecznie do kie-
runku ruchu. Rowki nie dochodz% do brzegów kon-
strukcji, dzi&ki czemu olej nie wyp!ywa poza !o$y-
sko. Od czego zale$% zatem wymiary rowków 
doprowadzaj%cych, a co za tym idzie nat&$enie 
przep!ywu oleju? W du$ej mierze parametry te s% 
zale$ne od 'rednicy !o$yska. Obowi%zuje przy tym 
zasada, $e im wi&ksza jest 'rednica !o$yska, tym 
wi&ksza jest powierzchnia przekroju rowków sma-
ruj%cych. Je$eli rowki s% odpowiednio ukszta!to-
wane powstaje tzw. klin smaruj%cy.

Oleje przek%adniowe
W przek!adniach przemys!owych jest odnotowy-
wany coraz wi&kszy wzrost mocy. Wymaga si& wi&c 
coraz wy$szych obci%$e" i temperatur w obr&-
bie ograniczonych wymiarów projektowych prze-
k!adni. Ponadto oczekiwany jest coraz d!u$szy czas 
pracy, a tak$e wi&ksza niezawodno'( i wy$sza efek-
tywno'( energetyczna. Smarowanie takich prze-
k!adni wymaga równie$ coraz lepszych parametrów 
wydajno'ciowych olejów smarowych. Specjalnie do 
tych wymaga" s% opracowywane i ci%gle ulepszane 
oleje syntetyczne o dobrej odporno'ci na starzenie, 
no'no'ci i niskich wspó!czynnikach tarcia.

Nowoczesne oleje przek!adniowe bazuj% na 
technologiach uwzgl&dniaj%cych tribologiczne 
wymagania, jakim musz% sprosta( przemys!owe 
przek!adnie, takie jak na przyk!ad odporno'( na 
zacieranie, zu$ycie i zm&czenie oraz ochrona 

w !o$yskach tocznych. Nad sk!adem olejów pracuje 
si& w 'cis!ej wspó!pracy z wiod%cymi producentami 
przek!adni. Wszystko po to, aby 'rodek smarny by! 
dostosowany do konkretnych parametrów mate-
ria!ów wspó!pracuj%cych i obci%$e", przy pomocy 
zaawansowanych pakietów dodatków do olejów 
bazowych.

Dobór oleju do przek%adni
Je$eli konieczny jest dobór 'rodka smarnego innego 
ni$ ten, który by! dotychczasowo stosowany klu-
czow% rol& odgrywa uwzgl&dnienie wymaga" pro-
ducenta przek!adni. Tym sposobem zyskuje si& 
informacje na temat odpowiedniego 'rodka smar-
nego. W typowych przek!adniach podaje si& klas& 
jako'ciow% oleju zgodnie z klasyfikacj% ISO 6743-6 
oraz klas& lepko'ciow% wg ISO 3448. W efekcie pod-
czas doboru 'rodka smarnego porównuje si& wyma-
gania producenta przek!adni z 'rodka smarnego, 
które podano w karcie katalogowej.

Wa$ne jest uwzgl&dnienie niskotemperaturo-
wych w!a'ciwo'ci oleju w przypadku gdy olej pra-
cuje w niskich temperaturach. Chodzi przede 
wszystkim o temperatur& p!yni&cia 'rodka smar-
nego. Wa$ne jest aby by!a ona ni$sza o 5 –10°C od 
przewidywanej najni$szej temperatury uruchamia-
nia przek!adni. Oprócz tego na etapie doboru oleju 
bierze si& pod uwag& szereg czynników o charak-
terze eksploatacyjnym i konstrukcyjnym. Jest to 
typ przek!adni, pr&dko'( obrotowa, stopie" reduk-
cji oraz zakres temperatury pracy (najni$sza i naj-
wy$sza). Nie mniej wa$na jest przenoszona moc, 
powierzchnia styku z&bów, charakterystyka obci%-
$e", sposób sterowania, sposób smarowania, 
a tak$e zawarto'( wody w oleju i mo$liwo'( wycie-
ków oleju.

Przegl$d oferty rynkowej
Molykote BR2+ (firmy Dow Corning) to uniwer-
salny smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, 
z domieszk% grafitu do powierzchni metal/metal 
na bazie oleju mineralnego myd!a litowego, dodat-
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ków EP i 'rodków przeciwkorozyjnych do ma!ych 
i du$ych pr&dko'ci, szczególnie odpowiedni do 
przenoszenia 'rednich i du$ych obci%$e" w ci&$-
kich warunkach pracy. Produkt jest stosowany 
g!ównie do smarowania !o$ysk tocznych, !o$ysk 'li-
zgowych, prowadnic liniowych, myjek wysokoci-
'nieniowych, tocznych elementów prowadnic, po!%-
cze" trzpieniowych, wrzecion, 'limacznic oraz 
wielowypustów. Chodzi przede wszystkim o urz%-
dzenia przemys!u drzewnego i tworzyw sztucznych, 
a tak$e drukarnie i fabryki produkuj%ce ceramik&. 
Smar MolykoteBR2+ stosuje si& równie$ w cemen-
towniach, hutnictwie oraz innych ga!&ziach prze-
mys!u ci&$kiego i maszynowego.

Z kolei smary Arcanol firmy FAG oferowane 
s% z my'l% o kilku zastosowaniach. I tak te$ pro-
dukty Multitop, Multi2 oraz Multi3 s% smarami uni-
wersalnymi przeznaczonymi do !o$ysk kulkowych 
i wa!eczkowych. Z kolei produkty Load220, Load400 
i Load1000 stanowi% smary dla !o$ysk kulkowych 
i wa!eczkowych pracuj%cych przy zwi&kszonym 
obci%$eniu. Oprócz tego produkty oznaczone jako: 
Temp 90, Temp110, Temp 120 oraz Temp 200 s% 
smarami specjalnymi u$ywanymi przy smarowa-
niu !o$ysk kulkowych i wa!eczkowych, które pra-
cuj% w aplikacjach nara$onych na dzia!anie wyso-
kiej temperatury i znacznych obci%$e".

Olej przek!adniowy Castrol Manual EP 80W-90 to 
substancja mineralna przeznaczona przede wszyst-
kim do przek!adni walcowych prostych i sko'nych, 
które s% stosowane w samochodowych skrzyniach 
manualnych, gdzie wymagane jest stosowanie ole-
jów z dodatkami przeciwzu$yciowymi. 

Warto zwróci( uwag& na produkt Transgear PAG 
150. Jest to olej przek!adniowy oferowany przez 

firm& Orlen. Syntetyczne oleje do przek!adni prze-
mys!owych Transgear PAG 150 produkowane s% 
na bazie polialkilenoglikoli. Oleje tego typu opra-
cowano z my'l% o pracy w ekstremalnie wysokich 
obci%$eniach oraz w wysokiej temperaturze. Jako 
cechy oleju Transgear PAG 150 nale$y wymieni( 
przede wszystkim zdolno'( do przenoszenia eks-
tremalnie wysokich obci%$e", wysok% odporno'( na 
starzenie, zapewnienie ochrony przeciwkorozyjnej, 
dobr% charakterystyk& deemulgowania, kompatybil-
no'( z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami 
oraz brak w sk!adzie chloru, siarki i zwi%zków o!o-
wiu. Oleje Transgear PAG 150 przeznaczone s% do 
smarowania ró$nego rodzaju urz%dze" i mechani-
zmów pracuj%cych w temperaturach przewy$szaj%-
cych 200°C, w tym wysokoobci%$onych mechanicz-
nych przek!adni urz%dze" przemys!owych, m.in: 
przek!adni walcowych o z&bach prostych, prze-
k!adni sto$kowych o z&bach sko'nych i krzywoli-
niowych, przek!adni 'limakowych (kalendry) podle-
gaj%cych wysokim obci%$eniom termicznym, !o$ysk 
tocznych i 'lizgowych oraz spr&$arek t!okowych.

Z kolei z oferty firmy ExxonMobil wybra( mo$na 
np. syntetyczny olej przek!adniowy Mobilube 1 
SHC 75W-90. Jest on przeznaczony do stosowania 
w wysoko obci%$onych manualnych skrzyniach bie-
gów i mostach nap&dowych, które wymagaj% stoso-
wania olejów przek!adniowych w szerokim zakre-
sie temperatur otoczenia oraz wsz&dzie tam, gdzie 
mog% wyst&powa( przeci%$enia lub obci%$enia uda-
rowe. Mobilube 1 SHC 75W-90 cechuje stabilno'( 
termiczna, wysoki wska*nik lepko'ci (VI), niska 
temperatura p!yni&cia oraz zachowanie w!a'ciwo'ci 
w niskich temperaturach.

+o&yska bezsmarowe
Bior%c pod uwag& podzia! !o$ysk ze wzgl&du na 
rodzaj smarowania, !o$yska smarowane cieczami 
lub smarami plastycznymi pozwalaj% na uzyskanie 
najwi&kszych oszcz&dno'ci energii. Mówi si& nawet, 
$e w tym zakresie najwi&ksze korzy'ci mo$na uzy-
ska( stosuj%c !o$yska bezsmarowe. W !o$yskach 
bezsmarowych panew najcz&'ciej wykonana jest 
z polimerów lub spieków, które s% nas%czone ole-
jem. Panwie porowate wytwarza si& z prasowanych 
proszków, po czym spieka si& je w stanie sta!ym. 
Materia! tego typu cechuje si& w swoim wn&trzu 
porami w ilo'ci oko!o 25 % obj&to'ci. Pory wype!-
niaj% si& olejem, dzi&ki czemu zyskuje si& w!a'ciwe 
smarowanie przez ca!y okres eksploatacji. +o$yska 
bezsmarowe stanowi% dobre rozwi%zanie w aplika-
cjach, gdzie smarowanie tradycyjne nie zda egza-
minu. Bardzo cz&sto elementy tego typu uwzgl&d-
nia si& tak$e w miejscach wymagaj%cych zacho-
wania szczególnej czysto'ci. +o$yska bezsmarowe 
warto uwzgl&dni( tak$e w maszynach i urz%dze-
niach nara$onych na dzia!anie agresywnych cieczy 
i gazów a tak$e na wyst&powanie zanieczyszcze" 
i niskich temperatur. �
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Bohdan Szafra#ski

Dystrybucja !rodków smarnych
Nikogo nie trzeba przekonywa', jak wa$ne jest 
w!a"ciwe smarowanie !o$ysk i innych po!&cze( 
mechanicznych. Zapewnienie w!a"ciwego 
smarowania to du$e wyzwanie logistyczne, 
zw!aszcza je"li w zak!adzie trzeba obs!u$y' 
kilka tysi#cy punktów smarnych. Nadmierne 
lub niedostateczne nasmarowanie to wi#ksza 
awaryjno"' i przedwczesne zu$ycie maszyn 
i urz&dze(.

nych z nim procedur. Jako'( smarowania zale$y tu 
od pracownika. Je'li wykonuje swoj% prac& w!a'ci-
wie, to jej efekty s% dobre. 

Cz&sto rozwa$aj%c wprowadzenie innego sys-
temu smarowania, nie bierze si& pod uwag&, $e 
r&czne smarowanie to równie$ koszty czasu, który 
po'wi&caj% na wykonywanie tych czynno'ci pra-
cownicy UR. Dost&p do niektórych punktów sma-
rowniczych mo$e by( utrudniony i mog% by( to 
strefy, w których wyst&puj% zagro$enia zwi%zane 
z bezpiecze"stwem przebywaj%cych w nich pracow-

� W!a'ciwie dobrany 'rodek smarny powi-
nien by( zaaplikowany w odpowiednie 

miejsce, w okre'lonym czasie i w odpowiedniej ilo-
'ci. Mo$na to zrobi( za pomoc% r&cznej smarow-
nicy, mo$na zaopatrzy( si& w smarownic& automa-
tyczn% lub wykorzysta( do tego celu uk!ad sma-
rowania centralnego. Ka$de z tych rozwi%za" ma 
zalety i wady. Niektóre s% oczywiste. R&czne sma-
rowanie nie wi%$e si& z ponoszeniem kosztów 
sprz&tu, dodatkowymi inwestycjami. Stosowano je 
„od zawsze” i jeste'my przyzwyczajeni do zwi%za-
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ników (temperatura, wysokie pr&dko'ci obrotowe, 
ha!as itp.). Równie$ niektóre kluczowe dla procesu 
produkcyjnego punkty smarowania mog% wyma-
ga( du$ej dba!o'ci i dok!adno'ci w ilo'ci stosowa-
nego 'rodka smarnego. Cz&sto w takiej sytuacji spo-
tykamy si& z przesmarowaniem, bo „na wszelki 
wypadek” u$ywa si& go wi&cej ni$ potrzeba.

Dzi' najcz&'ciej zaleca si& przynajmniej roz-
wa$enie zastosowania jakiego' systemu central-
nego smarowania. Praktyczne ka$dy stosowany typ 
maszyn mo$e by( konserwowany z wykorzysta-
niem takich systemów. W ten sposób ka$de !o$ysko 
i punkt, w którym wyst&puje tarcie, b&dzie prawi-
d!owo smarowany w trakcie ca!ego okresu eksplo-
atacji. W niektórych aplikacjach, jak oceniaj% spe-
cjali'ci, mo$na nawet uzyska( obni$enie zu$ycia 
'rodka smarnego nawet o po!ow&.

Przesmarowanie, niedosmarowanie
Jakie b!&dy najcz&'ciej pope!niamy przy wykony-
waniu czynno'ci smarowniczych i jak im zapobie-
ga(? Specjali'ci z firmy HENNLICH, w'ród najcz&-
'ciej spotykanych b!&dów u$ytkowników maszyn 
wymieniaj%, zbyt d!ugie odst&py czasu pomi&-
dzy czynno'ciami smarowniczymi, co powoduje 
zbyt ubogie smarowanie pod koniec okresu i prze-
smarowanie na pocz%tku. Optymalne jest podawa-
nie smaru w ma!ych dawkach, w krótkich odst&-
pach czasu lub podawanie ci%g!e realizowane przez 
automatyczny uk!ad centralnego smarowania. Jak 
dodaj%, rosn%ce wymagania wydajno'ciowe, jako-
'ciowe oraz bezpiecze"stwa dla maszyn i pojazdów 
wymuszaj% stosowanie systemów automatycznych. 
Centralne smarowanie zapewnia podawanie 'rodka 
smarnego w precyzyjnych dawkach podczas pracy 
maszyny. Ma!e, dok!adnie odmierzone dawki smaru 
nie dopuszczaj% do przedostawania si& zabrudze" 
do !o$yska oraz nie uszkadzaj% uszczelnie". Dodat-
kowo dochodzi wyeliminowanie konieczno'ci doj-
'cia do trudno dost&pnych oraz niebezpiecznych 
cz&'ci urz%dzenia, przez co zwi&ksza si& bezpie-
cze"stwo pracy. Wed!ug specjalistów z firmy 
HENNLICH, w!a'ciwie realizowany system smaro-
wania przynosi korzy'ci w postaci bezawaryjnej 

pracy maszyn, a co najwa$niejsze – ci%g!o'( proce-
sów produkcyjnych i bezpiecze"stwo ludzi.

Pawe! Czarniawski, in$ynier sprzeda$y ds. Syste-
mów Smarowania, Lubrication Platform Champion 
w SKF Polska, w'ród najcz&'ciej pope!nianych b!&-
dów w procesie smarowania wymienia zastosowa-
nie z!ego lub zanieczyszczonego 'rodka smarnego. 
Smar czy olej to pe!noprawne komponenty danego 
urz%dzenia, S% tak samo, jak !o$yska czy uszczel-
nienia, dobierane na etapie projektowania. Cz&sto 
nie mo$na ich dowolnie miesza(, poniewa$ tworz% 
si& wtedy substancje niemaj%ce w!a'ciwo'ci smar-
nych lub innych przewidzianych przez konstruk-
tora. SKF opracowa! system oznaczania kolorami 
kalamitek czy pojemników do transportu i przecho-
wywania 'rodków smarnych. Jest to jeden z najbar-
dziej popularnych, prostych i skutecznych sposo-
bów zapobiegaj%cych takim sytuacjom. 

Jak dodaje Pawe! Czarniawski, zanieczyszone 
'rodki smarne to równie$ powa$na zmora dla s!u$b 
utrzymania ruchu. Smar z py!em czy piachem to 
wr&cz idealna pasta 'cierna, która przyczyni si& do 
skrócenia $ywotno'ci wspó!pracuj%cych elemen-
tów. Systemy SKF zazwyczaj s% tak skonstruowane, 
aby zminimalizowa( dostawanie si& zanieczyszcze" 
do zbiorników czy zasobników. Warto przy trans-
portowaniu 'rodków smarnych u$ywa( specjalnych 
narz&dzi takich jak pompy do przet!aczania smaru 
z p!yt% nad%$n% czy wózki filtracyjne do filtrowa-
nia pompowanego oleju. Stosowanie prozaicznych 
za'lepek na szybkoz!%czach czy kalamitkach mo$e 
tu znacz%co pomóc. Przesmarowanie czy niedosma-
rowanie to równie$ codzienno'( a wystarczy dobrze 
zaprojektowany i ustawiony automatyczny system, 
który dostarczy odpowiedni% ilo'( w odpowiednim 
czasie, radzi Pawe! Czarniawski.

Zgadza si& z tym Andrzej Wiraszka – konstruktor 
w firmie Utech Technics, który twierdzi, $e zazwy-
czaj dobór smaru do maszyny dokonywany jest 
przez konstruktora i producenta maszyny oraz jest 
podany w dokumentacji, a czasem maszyna ma ju$ 
zamontowany uk!ad automatycznego smarowa-
nia. Je'li chodzi o dobór urz%dze" do smarowania 
maszyny, to z uwagi na potrzebn% rozleg!% wiedz& 
o sposobach dostarczania 'rodków smarowych oraz 
urz%dze" do tego dedykowanych, najlepiej powie-
rzy( takie zadanie firmom specjalizuj%cym si& w tej 
bran$y. Wówczas mamy gwarancj&, $e dobór b&dzie 
odpowiedni, a maszyna b&dzie d!ugo i poprawnie 
pracowa!a. Z kolei, najwa$niejszym jego zdaniem 
elementem, jaki pozostaje dla s!u$by utrzymania 
ruchu, jest dbanie o czysto'( 'rodków smarowych 
i urz%dze", oraz zapewnienie w!a'ciwych i w odpo-
wiednich ilo'ciach.

Systemy smarowania
Jak dobra( odpowiedni system smarowa-
nia zarówno je'li chodzi o funkcjonalno'(, jak 
i w aspekcie ekonomicznym? Jak mówi Andrzej 
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Wiraszka, dobór urz%dze" zawsze powinien wi%-
za( si& z ocen% wielu czynników obejmuj%cych 
metod& smarowania oraz charakteryzuj%cych prac& 
smarowanych mechanizmów i dopiero na podsta-
wie takiej analizy mo$na rekomendowa( konkretne 
rozwi%zania. 

Najprostszym rozwi%zaniem jest okresowe 
dosmarowywanie (wed!ug planu smarowania) 
przez pracownika obs!ugi maszyny i wykonywane 
za pomoc% narz&dzi r&cznych (z nap&dem r&cznym, 
pneumatycznym lub elektrycznym). W'ród wad 
wymienia du$% zale$no'( od tzw. czynnika ludz-
kiego i to zarówno wykonania tej czynno'ci, jak 
i ilo'ci dostarczonego smaru oraz jego rodzaju. Ten 
sposób smarowania mo$na stosowa( do mechani-
zmów pracuj%cych okresowo, niezbyt mocno obci%-
$onych i odpowiedzialnych. 

W'ród urz%dze" do smarowania wymienia: 
•  smarownice jednopunktowe z nap&dem pneu-

matycznym – raz uruchomiona podaje swoj% 
zawarto'( w zaprogramowanym czasie a$ do 
wyczerpania smaru (nie mo$na jej wy!%czy(),

•  smarownice jednopunktowe z nap&dem elek-
trycznym – w ich przypadku mo$liwe jest 
zaprogramowanie czasu opró$nienia zawar-
to'ci smaru (smar podawany jest w regular-
nych odst&pach czasu dostosowanych przez 
wewn&trzny sterownik w zale$no'ci od nasta-
wionego czasu opró$nienia zasobnika) – sma-
rownice te mo$na wy!%czy( w przypadku kiedy 
maszyna jest na d!u$szy okres wy!%czona z eks-
ploatacji. 

•  smarownice wielopunktowe, które mog% dopro-
wadza( smar jednocze'nie do kilkunastu punk-
tów smarowych i pozwalaj% na jeszcze wi&ksz% 
kontrol& nad ilo'ci% podawanego 'rodka smar-
nego oraz uk!ady smarowania jednoliniowe 
pozwalaj%ce na doprowadzenie 'rodka smar-
nego do kilkudziesi&ciu punktów smarowych. 
Jak podkre'la Andrzej Wiraszka, w takich uk!a-
dach, dzi&ki zastosowaniu dozowników ka$dy 
punkt smarowy otrzymuje 'ci'le okre'lon% 
dawk& 'rodka smarowego. W przypadku powsta-
nia niedro$no'ci co najmniej jednego punktu 
smarowego nie mamy o tym $adnej informa-

cji – to wada. Z kolei uk!ady smarowania pro-
gresywne podaj% 'rodek smarny w 'ci'le okre-
'lonych dawkach poprzez specjalne dozowniki, 
cyklicznie do kolejnych punktów smarowych. 
Konstrukcja dozownika powoduje zatrzyma-
nie podawania 'rodka smarowego do kolejnych 
punktów w momencie zablokowania jednego 
z nich i to mo$na wykry(. Natomiast uk!ady 
smarowania dwuliniowe pozwalaj% na budow& 
du$ych uk!adów smarowania sk!adaj%cych si& 
nawet z kilkuset punktów smarowych. Spo-
tyka si& te$ k!ady smarowania natryskowego 
(np. do smarowania otwartych przek!adni z&ba-
tych), w których dostarczany 'rodek smarowy 
dodatkowo rozpylany jest za pomoc% spr&$onego 
powietrza i nanoszony na powierzchni& smaro-
wan%. W tym wypadku dozowanie 'rodka sma-
rowego cz&sto odbywa si& poprzez uk!ad pro-
gresywny a rozpylenie stanowi jedynie ko"-
cowy etap dostarczania odmierzonej dawki na 
powierzchni& smarowan%. Poza uk!adami reali-
zuj%cymi smarowanie metod% smaru traconego 
wyst&puj% jeszcze uk!ady pracuj%ce w obiegu 
zamkni&tym. W nich, jak dodaje Andrzej 
Wiraszka, szczególn% uwag& nale$y zwraca( na 
stan filtrów.

Firma NTN-SNR Experts & Tools (autoryzowanym 
dystrybutorem jest m.in firma Intervito) w swoich 
materia!ach radzi, $e je$eli komponenty maszyny 
wymagaj% du$ej ilo'ci 'rodka smarowniczego lub 
je'li 'rodek smarowniczy musi by( ch!odzony lub 
podgrzewany, to nale$y zastosowa( system sma-
rowania z obiegiem oleju. We wszystkich innych 
przypadkach, 'rodek smarowniczy nie jest odzyski-
wany po smarowaniu komponentu maszyny. NTN-
SNR Experts & Tools w ofercie LUB’ SOLUTIONS ofe-
ruje mi&dzy innymi wszystkie akcesoria potrzebne 

Zabrudzony filtr 
centralnego smarowania 
'ród%o: Utech
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do wykonania centralnych systemów smarowania 
i zapewnia zespó! in$ynierów i techników s!u$%-
cych pomoc% klientom.

Specjali'ci z firmy HENNLICH zalecaj% tech-
nikom utrzymania ruchu zak!adów przemys!o-
wych, którym zale$y na ci%g!o'ci pracy maszyny, 
braku awarii i postojów, przed!u$eniu $ywotno-
'ci maszyny, zmniejszeniu zu$ycia energii oraz 
smaru, a tak$e na bezpiecznej pracy, zamontowanie 
automatycznych uk!adów centralnego smarowa-
nia. Uk!ady automatycznego smarowania to pe!na 
kontrola nad ca!o'ciowym procesem smarowa-
nia maszyny, a uk!ad zapewnia optymalne warunki 
pracy wszystkich w&z!ów tarcia. Odpowiednie 
uk!ady do smarowania stosuje si& zarówno do poje-
dynczych punktów, jak i do smarowania ca!ych 
maszyn oraz linii produkcyjnych. 

Najs!abszym ogniwem gospodarki smarow-
niczej w przemy'le jest cz!owiek, który przez 
pomy!k& mo$e pomin%( lub przesmarowa( punkt. 
Nie wiemy, ile faktycznie 'rodka smarnego zosta!o 
podane do !o$yska i czy punkt smarowania rzeczy-
wi'cie zosta! przesmarowany, czy nie jest zablo-
kowany albo nie zosta! pomini&ty przez pracow-
nika. Zastosowanie uk!adów centralnego smarowa-
nia gwarantuje, $e obs!uga pracownika ogranicza 
si& wy!%cznie do nape!niania zbiornika smarem 
lub olejem oraz do obserwacji uk!adów sygnaliza-
cji prawid!owo'ci dzia!ania. Omawiaj%c dost&pne 
rozwi%zania, w firmie HENNLICH uwa$aj%, $e cho( 
smarownice r&czne lub no$ne s% tanim i prostym 
rozwi%zaniem, to wymagaj%cym du$o czasu i si!y 
fizycznej do ich obs!ugi. Zastosowanie na przyk!ad 
smarownic akumulatorowych takich jak Lincoln 
PowerLuber pozwala pracowa( z ci'nieniem mak-
symalnie 690 bar i nadaj% si& one do podawania 
smaru zarówno do pojedynczych punktów, jak i do 
zasilania uk!adów centralnych niewyposa$onych 
w pomp&. Smarownice akumulatorowe s% idealne 
równie$ dla serwisów wyjazdowych, dzi&ki d!ugim 
okresom dzia!ania na jednym !adowaniu baterii 
i wspó!pracy ze standardowymi kartuszami smaru 
400 g. Smarownice punktowe to tanie rozwi%za-
nie do smarowania ci%g!ego pojedynczych punktów 
smarnych.

Pawe! Czarniawski z SKF Polska uwa$a, $e 
uk!ady smarowania nie maj% wad, jedynie cechy 
charakterystyczne. Trzeba po prostu pami&ta( 
o dostosowaniu systemu smarowania do danej apli-
kacji. Wiadomo, $e uk!ad dwuliniowy nie b&dzie 
odpowiedni do ma!ej maszyny pakuj%cej z czte-
rema punktami do przesmarowania. Je'li chodzi 
o optymalizacj& koszów, to generalna zasada jest 
w miar& prosta. Je'li mamy wi&ksz% liczb& punk-
tów smarowania na niewielkiej przestrzeni to warto 
rozwa$y( automatyczny system z jedn% pomp% 
i grup% dozowników lub rozdzielaczy. Je'li punktów 
jest niewiele w pewnych odleg!o'ciach, to tu pew-
nie lepiej sprawdz% si& smarowniczki jednopunk-
towe. – Z!otej zasady nie ma, bo ka$da aplikacja jest 
inna – dodaje Pawe! Czarniawski.

Jak mówi Krzysztof A. Cholewa z firmy TriboTec
Polska, systemy centralnego smarowania w ostat-
nim czasie s% coraz powszechniej stosowane 
w przemy'le. Przyczynia si& to do zwi&kszenia 
wydajno'ci, efektywno'ci i trwa!o'ci smarowa-
nych maszyn i urz%dze". Warto przy okazji przy-
pomnie( du$ym do'wiadczeniu w dostarczaniu 
urz%dze" zwi%zanych ze smarowaniem, o histo-
rii firmy TriboTec, która si&ga roku 1925, kiedy to 
na terenie dzisiejszego zak!adu w czeskim Brnie 
zosta!a za!o$ona filia wiede"skiej firmy Louis Fried-
mann. Ju$ od 1929 roku fabryka zaczyna realizo-
wa( samodzielny program produkcyjny w zakre-
sie pomp smarowych oraz smarownic. W roku 1948 
firma zosta!a znacjonalizowana, lecz zosta! zacho-
wany dotychczasowy program produkcyjny. Jego 
podstaw% by! wyrób systemów centralnego smaro-
wania, smarownic a cz&'ciowo równie$ elementów 
hydraulicznych. Jak dodaje Krzysztof A. Cholewa, 
w dobrze dobranym systemie smarowania regu-
larnie podawane niewielkie porcje 'rodka smar-
nego s% precyzyjnie odmierzone i dostosowane do 
zapotrzebowania w&z!a. Od'wie$anie filmu smar-
nego na powierzchni wspó!pracuj%cych elementów 
odbywa si& cz&sto. Smarowanie odbywa si& w cza-
sie pracy maszyny, wi&c zwi&ksza si& jej wydaj-
no'(, a 'rodek smarny jest rozprowadzany po ca!ej 
powierzchni w&z!a. Zu$yty 'rodek smarny wypy-
chany jest z w&z!a tarcia, usuwaj%c z niego zanie-
czyszczenia. Je'li ma odpowiedni% g&sto'(, tworzy 
dodatkowe uszczelnienie wokó! w&z!a. Przy zasto-
sowaniu uk!adu zmniejsza si& zu$ycie 'rodka smar-
nego, a wyeliminowanie konieczno'ci doj'cia do 
trudno dost&pnych punktów zwi&ksza bezpiecze"-
stwo pracy. 

Uk!ad smarowania mo$e by( zautomatyzowany 
i monitorowany, dzi&ki czemu udzia! cz!owieka 
w procesie smarowania jest minimalizowany. Jed-
nak zdaniem Krzysztofa Cholewy, nie zawsze s% 
ekonomiczne przes!anki do stosowania tak roz-
budowanych systemów smarowania. Podstawo-
wym czynnikiem jest tu rozproszenie w&z!ów tar-
cia. Wtedy najlepszym rozwi%zaniem jest stosowa-

D
O

D
A

T
E

K
 D

O
 C

Z
A

S
O

P
IS

M
A

 G
!

Ó
W

N
Y

 M
E

C
H

A
N

IK

'r
ód

%o
: T

ri
bo

Te
c



|IIISmarowanie i Mechanizmy
Lipiec–Sierpie! 2015

nie smarownic jednopunktowych. Na rynku mo$na 
spotka( kilka ich rodzajów: przede wszystkim 
z nap&dem gazowym, spr&$ynowym i elektrycz-
nym. Optymalnym wyborem mo$e by( stosowanie 
jednopunktowych smarownic wielokrotnego u$ytku 
z nap&dem elektrycznym (bateryjnym) typu SPE. 
Takie smarownice maj% zasobnik 'rodka smarnego 
o pojemno'ci 150 lub 250 cm3. Du$% zalet% jest to, $e 
mo$na taki zasobnik nape!ni( samodzielnie odpo-
wiednim smarem dla w&z!a tarcia. Smarownica jest 
zasilana bateri%, która wystarcza na jedno opró$-
nienie zasobnika. Czas tego opró$nienia mo$na 
nastawi( w zakresie od 1 do 12 miesi&cy. Smarow-
nica samoczynnie okresowo za!%cza si& i aplikuje 
sta!% niewielk% dawk& smaru do punktu smarowa-
nia. W przypadku zablokowania si& popychacza lub 
opró$nieniu zasobnika smarownica sygnalizuje to 
migaj%c% diod%. Po ca!kowitym opró$nieniu zasob-
nika nale$y jedynie wycofa( popychacz, za!o$y( 
nowy zasobnik i wymieni( bateri&. Smarownica jest 
gotowa do ponownej pracy. 

Podstawow% zalet% tych smarownic jest mo$-
liwo'( wielokrotnego stosowania, a szacowana 
$ywotno'( to 5 –10 lat, zale$nie od warunków 
pracy i szybko'ci opró$niania zbiornika. Krzysztof 
A. Cholewa jest przekonany, $e warto te$ zwróci( 
uwag& na inn% jest zasad& dzia!ania tych smarow-
nic w porównaniu z gazowymi lub spr&$ynowymi. 
W tych ostatnich smar wyciskany jest pod okre-
'lonym ci'nieniem, a jego ilo'( jest wynikiem opo-
rów p!yni&cia, a ten zale$y w znacznym stopniu od 
takich czynników jak p!ynno'( smaru (ta z kolei od 
temperatury) i ci'nienia zwrotnego w punkcie sma-
rowania. Producenci smarownic gazowych podaj% 
nawet tabele do przeliczania szybko'ci zu$ycia 
w zale$no'ci od temperatury otoczenia. Ci&$ko jed-
nak poprawnie dobra( tak% smarownic&, gdy tem-
peratura otoczenia zmienia si& w szerokim zakre-
sie. Smarownic& z nap&dem bateryjnym charak-

teryzuje sta!o'( dawki smaru na jeden cykl. W jej 
przypadku ci'nienie, jakie musi wytworzy(, wynika 
z oporów p!yni&cia smaru do w&z!a tarcia. Wp!yw 
na wielo'( dawki jest minimalny. Smarowanie to 
jest precyzyjniejsze i pewniejsze, a dawki poda-
wane przez ca!y okres smarowania niemal jedna-
kowe. Dodatkow% zalet% smarownic SPE jest mo$-
liwo'( zatrzymania smarowania poprzez wyj&cie 
baterii. U$ytkownicy doceniaj% to gdy dochodzi do 
d!u$szych postojów smarowanej maszyny. Dlatego 
jak mówi Krzysztof A. Cholewa, warto rozwa$y( 
zastosowanie smarownic SPE dla w&z!ów, dla któ-
rych system centralnego smarowania nie jest sen-
sownym wyborem.

W przypadku smarowania maszyn i urz%dze" 
w przemy'le drzewnym problemem jest, jak mówi 
Aleksander Machnik z firmy PHU VENTO, smaro-
wanie !a"cucha. Pracuje on w 'rodowisku, w któ-
rym jest du$e zapylenie. Cz&sto nie ma $adnego 
smarowania lub smaruje si& !a"cuch albo olejem 
w sprayu, albo smarem sta!ym. Aleksander Mach-
nik radzi w taki przypadku zastosowa( prosty, gra-
witacyjny lub elektryczno-grawitacyjny dozownik 
ze szczotk%. Szczotki nanosz% 'rodek smarny (zde-
cydowanie najlepszym rozwi%zaniem jest smaro-
wanie olejowe) na !a"cuch, a jednocze'nie czyszcz% 
go z nadmiernego zabrudzenia.

Powinni'my pami&ta( o tym, $e równie$ w przy-
padku systemów centralnego smarowania trzeba 
dopilnowa(, by proces przebiega! prawid!owo. Tu 
te$ pope!nia si& b!&dy. Aleksander Machnik zwraca 
uwag&, $e wa$ne jest stosowanie odpowiednich 
'rodków smarnych – równie$ w uk!adach central-
nego smarowania. Jak mówi, nie wszyscy maj% 
'wiadomo'(, jak wa$ne jest utrzymanie wysokiej 
czysto'ci 'rodków smarowych. Ma to wp!yw na 
prac& uk!adu oraz smarowanej maszyny. Najcz&st-
sz% przyczyn% uszkodze" elementów uk!adów cen-
tralnego smarowania s% zanieczyszczenia wpro-
wadzane do uk!adu przez personel obs!uguj%cy 
zarówno w postaci nape!niania go zanieczyszczo-
nym smarem, jak i zanieczyszczania podczas nie-
w!a'ciwie wykonywanych czynno'ci obs!ugowych, 
w tym nape!niania r&cznego po otworzeniu zbior-
nika w silnie zanieczyszczonym 'rodowisku. Cz&-
sto na pytanie, czy w uk!adzie jest filtr, personel 
obs!uguj%cy nic na ten temat nie wie, nie mówi%c 
o kontroli stanu i wymianie wk!adów. Nie wszyscy 
zwracaj% uwag& na odpowiednie w!asno'ci 'rodka 
smarnego i ryzyko zwi%zane z mieszaniem ró$-
nych rodzajów olejów i smarów, dodaje Aleksan-
der Machnik. Zastosowanie nowoczesnego systemu 
smarowania, cho( ogranicza liczb& pomy!ek zwi%-
zanych ze smarowaniem maszyn, to nie powinni-
'my traci( z oczu podstawowego celu, jakim jest 
w!a'ciwe, zgodne z wymaganiami producenta sma-
rowanie. Tylko w ten sposób mo$na zwi&kszy( 
trwa!o'( i niezawodno'( maszyn i urz%dze" ograni-
czaj%c nieplanowane przestoje. �
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