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n miczne spek
smarowania loiysk
Kazda decyzja techniczna w zakladzie produkcyjnym ma swoje konsekwencje ekonomiczne - czasem oczywiste,
a czasami wymagajqce dokonania pewnych symulacji, kt6re wskazq optymalne finansowo rozwiqzanie. Dla
poprawnego przeprowadzenia symulacji niezbt=;dnajest odpowiednia baza informacji technicznych. Rozwazania
°ekonomii w utrzymaniu ruchu, a szczeg61nie w smarowaniu wt=;zl6w tarcia, poswit=;ct=;smarowaniu lozysk - chyba
najpowszechniejszych element6w maszyn i urzqdzer'l, wystt=;pujqcych licznie w kazdej przecit=;tnej fabryce.
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proste i tanie srodki smarne, decydujqc siE;
jednoczesnie na cZE;stsZqwymianE; !ozysk
i znacznie wyzsze zuzycie lubrykantow,
czy tez decydujemy siE; na duzo lepszy,
ale drozszy srodek smarny, OSzczE;dzajqc
na cZE;sciach zamiennych, roboczogodzi-
nach i postojach?
W tabelach przedstawiono podstawowe
techniczne wlasciwosci olejow (tab 1)
i sma row (tab. 2) lozyskowych wraz z po-
rownaniem cenowym do najprostszych
i najpowszechniejszych z nich.

Dobierajqc srodek smarny do loiyska pod kq-
tem technicznym, musimy zwr6cie szczeg61-
nq uwagE; na podstawowy parametr, jakim
jest lepkose oleju bazowego. Lepkose jest
miarq plyniE;cia oleju w danej temperatu-
rze. Nizsza lepkose oznacza bardziej plynny
olej i mozliwose zastosowania go w lozy-
skach 0 wyZszej prE;dkosci obrotowej, takie
w nizszej temperaturze, ale z cienszym fil-
mem olejowym. Praktycznym wskaznikiem
w przypadku lozyskjest tzw. indeks prE;dko-
sci Dn, ktory wylicza siE;z prostego wzoru
Dn = N (D + d)/2, gdzie: N to maksymalna
prE;dkose obrotowa lozyska w obrotach
na minutE;, D - zewnE;trzna, ad - wewnE;trz-
na srednica lozyska (podane w mm).

Zdolnosc do przenoszema
obclazen

Odpornosc
na wode

Dla powyzszych trzech typow smarowania
jest dostE;pna ca!a mnogose baz olejowych
(oleje i smary), zagE;szczaczy (smary), do-
datkow uszlachetniajqcych (wszystkie wW.),
mozliwych smarnych cZqstek stalych i ich
mikronizacji (wystE;pujqcych samodzielnie
lub jako dodatek do 0lej6w lub sma row)
DziE;ki temu mozna dobrae srodki smar-
ne dla lozysk pracujqcych w praktycznie
kazdych warunkach, uwzglE;dniajqc jed-
noczesnie mozliwe czasy wymiany oraz
zywotnose srodka w lozysku w danym
srodowisku. Konsekwencjq takich wybo-
row mogq jednak bye bardzo rozne ceny
srodkow smarnych (r6Znice mogq bye
nawet kilkunastokrotne). Wlasnie dlatego
pytanie, jaki srodek smarny wybrac. nie jest
wylqcznie pytaniem technicznym, ale sta-
je siE; kwestiq ekonomicznq. Upraszczajqc
"do bolu'; zagadnienie zamyka siE; w pro-
stym pytaniu: ezy w przypadkach bardziej
skomplikowanych niz typowe stosujemy

turach, moze bye realizowane za pomOCq
takich srodkow smarnych, jak np. grafit,
dwusiarczek molibdenu, politetrafluoroety-
len czy miedz, dostE;pnych w postaci zmi-
kronizowanych proszkow lub odpowiednio
spreparowanych lakierow smarnych.

od2 do2000 od-20 do+ 100 *** *** ***
od15 do 1000 od-40 do+ 180 **** **** ***
od10 do2000 od-50 do+200 ** **** **
od22 do 1500 od-40 do+ 200 *** **** ***
od32 do680 od-40 do+260 ***** **** ***

Dost~pre typowe Typo vy zakres
klasy lepkosci WQ ISO temperatur pracy (

Relaqa
cenowa

Typ oleJu

mineralny
polialfaolefiny

estry
polialkilenoglikole
perfluoropolietery

1
od5 do7
od6 do7
od4 do6
od 300
do 400

silikony od6 do 15 od2 do20 000 od-60 do+220 ***** ** *****
Relacjecenoweorazparametryzaleiij odjakoscisrodkasmarnegoi jegoproducenta,zakrestemperaturpracyi zdolnoscprzenoszeniaobciijierizaleiij cz~sciowoodklasylepkoscioleju

Tab, 1, Porownanie wlasnosci i<en naja~sciej stosowany<h typow olejow do smarowania loiysk «en a oleju mineralnego z grupy I jest przyj~ta jako odniesieniel

warie lozysk Sqmoze niezbyt skom-
plikowane w naprawie (choe nie jest
to regu!q), ale Sq bardzo uciqzliwe

w aspekcie utrzymania ruchu produkcyj-
nego. Nieprawidlowy montaz lozysk oraz
zly dobor do danej aplikacji, jak wskazujq
statystyki, Sq przyczynq ok. 30% wszystkich
ich awarii. Te same dane pokazujq, ze nie-
prawidlowe smarowanie jest przyczynq
40-50% uszkodzen lozysk. To duzo.

• I

Mamy trzy najpowszechniejsze sposo-
by smarowania lozysk: olejem smarnym,
smarem plastycznym i suchymi srodkami
smarnymi. Zwykle metoda smarowania
jest zalezna od warunkow pracy i"zaszyta"
juz w konstrukcji danej maszyny czy urZq-
dzenia. Smarowanie olejowe stosuje siE;
zazwyczaj tam, gdzie lozysko ma bardzo
wysokq prE;dkose lub pracuje w wysokiej
temperaturze i potrzeba odprowadzie cie-
plo na zewnqtrz. W wiE;kszosci pozostalych
przypadkow stosuje siE;smary, szczegolnie
przy mniej skomplikowanej konstrukcji !o-
zyska i jego otoczenia. Takie rozwiqzanie
jest aplikowane takie w"bezobs!ugowych"
lozyskach zamkniE;tych, smarowanych..raz
na cale zycie': Smarowanie suche, stosowa-
ne m.in. w ekstremalnie wysokich tempera-



liIMO 1 od -30 do + 130 *"** ** *
LilPAO od 3 do 6 od -50 do + 140 *"** **(*) ** ****
liIEO od6 do 7 od -50 do + 140 ** ** ** **-*

Ca/MO od 0,8 do 0,9 od -25 do + 100 **** ** * **
liCplxlMO od 1,5do 2 od -30 do + 160 *"**{*) *"** ** ****
liCplxlPAO od4 do 7 od -45 do + 180 *"**(*) *"**{*) *** ****
liCplxlEO od 5 do 8 od -45 do + 180 **(*) ** *"** ****

CaCplxlMO od 2 do 4 od -30 do + 160 ****(*) ***
CaCplxlPAO od4 do 6 od -40 do + 170 ****(*) *"**{*) *"**
BaCplxlMO od4 do 6 od -30 do + 150 *"**(*)(*) *"** **
BaCplxlPAO od6do10 od -50 do + 170 *"**(*)(*) *"**{*) *"**
AlCplxlMO od 3 do 4 od -20 do + 150 **** ** **
AlCplxlPAO od 6do8 od -50 do + 180 **(*) *** ***

Inor/MO od 2 do 4 od -20 do + 160 **(*) ** *** ****
Inor/PAO od 4do 6 od -30 do + 180 **(*) ** **** ****
Poly/MO od 4 do 6 od -30 do + 180 ***** **(*) *"*** *"***
Poly/PAO od6do10 od -40 do + 200 ***"** ***(*) ***** ****{*)
Poly/PFPE od 80do 100 od -40 do + 220 ***** **(*) ***** ****{*)
PTFElPFPE od 180do 250 od -50 do +280 ***** ****(*) ***** *"**
CaS/MO od5 do 8 od -40 do + 180 ***** ****{*) **** **
CaS/PAO od7do10 od -50 do +220 ****{*) ****(*) ***

Zag~szaaue: li -Iitowy, Ca- wapniowy, Ba- barowy,AI- glinowy (aluminiowyl.lnor - nieorganiuny (bentonit lub silikatyl. Poly- polimounikowy; PTFE- PTFE;CaS- kom-
pleksowysulfonianwapnia; Cplxoznaua odpowiedni zag~stnikkompleksowy;oleje bazowe:MO- mineralny,PAO- polialfaolefiny,EO- estrowy;PFPE- perfluoropolietery

Tab.2. Porownaniewlasnosdi cennaja~sciej stosowanychtypow smarow doloiysk (cenasmarumineralnegona mydle litowym jest przyj~tajako odniesienie)

Zdolnosc do przenoszema Odpornosc Pompowalnosc w msklch
obclilze~ ~a_~~_a~~~~. . ~~!'1_~~~~~_~~~_~~_

Typ smaru Relaqa cenowa Typowy zakres Odpornosc
temlleratur Ilracy C n_~_~~~L .

OLE..JEI SMARY 'TRZYMANI( RVl,..HL 4 LOl2
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lozyska 0 indeksie On < 500 000 mozemy
smarowae smarami ..klasycznymi"na bazach
mineralnych i zag~stnikach metalicznych
prostych i kompleksowych. Odpowiednie
dla nich jest takZe smarowanie olejowe
w ukladzie zanurzeniowym. lozyska 0 in-
deksie On > 500 000 wymagajq sma row
specjalnych, produkowanych z olejow ba-
zowych 0 nizszych klasach lepkosci, najcz~-
sciej syntetycznych. Smarowanie olejowe
moze bye wtedy realizowane w ukladzie
cyrkulacyjnym albo poprzez natrysk. W 10-
zyskach ekstremalnie wysokoobrotowych
(On> 1000 000) zalecane iest juz uzycie ole-

jow podawanych w postaci mgly (choe ist-
niejq smary obslugujqce tez takie lozyska).
lozyska 0 bardzo niskich obrotach (przyj-
muje si~ On < 20 000), pracujqce w wa-
runkach bardzo wysokich obciqzen lub
wysokiej temperatury (zwykle pow. 250°C).
mozna smarowae suchymi srodkami.
Wzor na indeks pr~dkosci jest mocno przy-
blizony i zalezy od typu oraz rozmiarow
lozyska. Odpowiednie wspo!czynniki kory-
gujqce mozna znaleze w danych technicz-
nych lozysk podawanych przez ich produ-
centOw. Podany wzor jest w miar~ dokladny
dla lozyska kulkowego, Jednak dla lozyska

waleczkowego indeks On trzeba zmniejszye
o ok. 30%, dla stozkowego 0 ok 40%, a dla
igielkowego - 0 ok. 60% (wszystkie przy-
kladowe dane dla srednicy wewn~trznej
lozyska mniejszej niz 60 mm).
Klasa lepkosci oleju bazowego ma tez istotny
wplyw na zdolnose przenoszenia obciqzen
mechanicznych i smarnose oleju lozysko-
wego lub smaru. Te parametry najcz~sciej
Sq modyfikowane przez dodatki zwi~ksza-
jqce odpornose na obciqzenia - EP (extre-
me pressure) i dodatki przeciwzuzyciowe
- AW (ant/wear). Od klasy lepkosci zalezq
takZe cz~sciowo minimalna i maksymalna I>

39

Specialty Lubricants



-- - L TR YMANlf fJlJ HLJ <1 • )1 OLE.JE I SMARY

W(

zy
zy
zu

c

Wi

elala s
jego I

ZUZyc
wO,11I

wyro~
sowz
to kl)

zu

ir:
ei(

Teori
kone
giezr
nym
meel
wanl
teehl
w kt
ny n
mee
inne
je ZIJ

z nic

nose
st~p
tech
seiel
80-9
nia t

w.

ws
Ideauz
lego
usz (
obiez wszelkimi uszezelnieniami stosowanymi

w lozysku i jego otoezeniu. Odpowiednie
tabele kompatybilnosei mozna uzyskae
u dostawey smaru ezy oleju lub poszukae
ieh w Interneeie.

\ nIL I ko
OpierajCje si~ na p0wyZszyeh przykladaeh
i danyeh, mozna wykonae symulaej~ eko-
nomieznCj kosztow uzycia roznyeh srod·
kow smarnyeh dla konkretnyeh warunkow
praey lozysk. Tego rodzaju praea wymaga
najpierw zebrania konkretnego zesta-
wu informaeji na temat: typu, rozmiaru
i kosztu zakupu lozyska; metody smaro-
wania (olejowe, smarem, eentralny uklad
smarowania, kalamitka, itd.); mozliwyeh
pr~dkosei obrotowyeh; mozliwyeh tem-
peratur praey, rodzaju i wartosei obeiCjzen
meehanieznyeh; ewentualnej obeenosei
zanieezyszezen (woda, ehemikalia, zapy-
len ie, itp.); obecnie uzywanego srodka
smarnego, zarejestrowanyeh problemow
z uzytkowaniem lozyska.
Jak widae, dwie pierwsze dane sCjzwiCj-
zane z konstrukejCj maszyny, najez~seiej
niezalezne od uzytkownika, eztery kolejne
- to warunki praey, a ostatnie dwie dotyezCj
zastanej juz sytuaeji.
W przypadkaeh ekstremalnyeh warunkow
praey lozyska umiejseowionego w miej-
seaeh wrazliwyeh ze wzgl~du na utrzy-
manie ruehu zawsze warto zebrae te dane
i wykonae symulaej~. Jest to dose skompli-
kowana proeedura (mozna jCjzleeie speeja-
listyeznej firmie zewn~trznej), ale odwdzi~-
ezy si~ mniejszCj awaryjnoseiCj, mniejszym
zaabsorbowaniem sluzb serwisowyeh
i zwykle bardzo duzymi oszez~dnoseiami
ekonomieznymi wezasie. 0

I )O/O\\dllil

Bardzo wazne jest, aby nie dozowae wi~eej
smaru niz jest to nlezb~dne - zbyt duza
ilose smaru w lozysku powoduje spo-
re opory ruehu, wzrost eisnienia srodka
smarnego i przegrzewanie si~ lozyska,
co w efekeie skraea jego zywotnosc. Przy
dozowaniu r~eznym nalezy uzye obliczen,
doztljCje konkretnCj ilose smaru w odpo-
wiednieh terminaeh, lub tez skorzystae
z nowoezesnyeh urzCjdzen ultradzwi~ko-
wyeh wskazujCjeyeh wprost, jaka dawka
smaru jest optymalna.
Jezeli zdecydujemy si~ na zmian~ srodka
smarnego na inny, zawsze nalezy sprawdzie
jego kompatybilnose z obeenie uzywanym
(jesli nie wymieniamy go ealkowieie) oraz

eyeh w ei~zkieh warunkaeh powinno dae
znaezne wydluzenie ezasow wymian.
W najbardziej powszeehnym przypadku,
ezyli przypadku smarowania sma rami pla-
styeznymi, istnieje kilka wzorow, wedlug
ktoryeh oblieza si~ ezasy I ilosei dosmaro-
wywan. ZalezCj one od typu lozyska, jego
rozmiarow, pr~dkosei obrotowej, tempe-
ratury, rodzaju i wielkosei obeiCjzen me-
ehanieznych oraz wielu innyeh ezynnikow.
Zwykle kazdy wzor dotyezy dosmarowy-
wania najprostszym smarem mineralnym
zag~szezanym mydlem litowym. Czasami
spotyka si~ korekty na syntetyezny olej ba-
zowy (zwykle PAO),leczjuz rzadko na no-
woezesniejsze zag~stniki (np. komplek-
sowy sulfonian wapnia). Dlatego w tab. 3
przedstawiam przykladowe porownanie
dla wybranego lozyska praeujCjeego w roz-
nyeh warunkaeh pr~dkoseiowyeh, obeiCj-
zeniowyeh, otaezajCjeej atmosfery, itp., dla
dwoeh roznyeh sma row.

wilgotnosc [%) zapylenie temperatura wibracje obdctzenia smar Li/MO smar (as/PAO

lub woda p'~a'lr~L. . .J!~~!..~~~r~~~ .

pr~koseobrotowa[rpm] 100 1000 4000 100 1000 2000 4000
lepkoscw 4Oo( [cSt] minimalna 68 15 3 46

optymalna 220 35 12 150 46 32 22
interwaldosmarowania wilg. <20% brak od40do60 <2 brak 3600 320 2 8000 2000 350 21

loiyskaw podanych wilg.>80% niskie od60do80 2do4 brak 1400 70 600ll 1500 120 15
warunkach[dni] HIOsrednio niskie do60 2do4 brak 820 45 4000 1200 80 5

I

wilg.>80% wyso~ od60do80 2do4 srednie 500 28 2500 800 30 3
wilg. <20% wysokie od80do 100 2do4 srednie 240 15 2500 800 30 3

HIOduio brak od60do80 4 wysokie 50 2 800 250 10 1
ilosesmarunadosmarowanie, loiyskokulkowe6228 53

[gramy] loiyskokulkowe6328 94
Kolorzielonyoznaua moiliwoscsmarowaniar~unego,kolori6lty - zalecanejestsmarowanieautomatyune,koloruerwony- zalecanejestsmarowanieolejowe

Tab. 3. Porciwnanie aasu dosmarowania loiysk pracujC\cych w rciinych warunkach i z rciinymi sma rami (materia/y szkoleniowe firmy Matrix Specialty lubricants BV)

~ temperatura praey lubrykantu (zwykle wyz-
sza przy wyZszej klasie lepkosei oleju). Nalezy
jednak pami~tac. ze olej mineralny w wyso-
kieh temperaturaeh mocno si~ degraduje,
a jego zywotnose powyzej lO-80·C (zalez-
nie od jakosei bazy) skraea si~ 0 ok. polow~
z kazdymi kolejnymi 1O·Cwzrostu tempera-
tury. Dlatego w prawie kazdym przypadku
lozysko praeujCjee w tempera urze powyzej
100·(, ze wzgl~dow nie tylko teehnieznyeh,
ale i ekonomicznyeh, powinno bye smaro-
wane odpowiednim syntetykiem.

I)() 111;110\\ \\ allie

Bardzo waznym ezynnikiem kosztow
w smarowaniu lozysk jest okres ich do-
smarowywania (w przypadku smarow),
wymiany oleju (w ukladzie zanurzenio-
wym lub eyrkulaeyjnym) ezy tez zuzyeia
samego oleju w ukladzie natryskowym,
mglowym ezy MQL (minimum quontity
lubrication - uklad smarowania minimal-
nego stosowany przy ekstremalnie wyso-
kieh pr~dkoseiaeh).
W ostatnim przypadku (uklady smarowania
otwartego) najez~seiej zuzycie oleju jest
zaprogramowane przez produeenta lozysk
lub ukladu smarowania. Niewielki zakres
mozliwyeh zmian zuzyeia nalezy uwaznie
przeanalizowae w opareiu 0 mozliwosei
smarne konkretnego oleju w stosunku
do wymagan aplikaeji.
Olej w ukladzie zamkni~tym (zanurze-
niowym lub eyrkulaeyjnym), szezegolnie
we wrazliwyeh zastosowaniaeh, mozna
w trakeie eksploataeji eyklieznie badae
laboratoryjnie pod kCjtem zuzyeia i tak
wyznaezye jego maksymalnCj zywotnosc.
Oezywiseie uzyeie znacznie lepszyeh, syn-
tetyeznyeh olejow w lozyskaeh praeujCj-
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