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Wiele zakładów przemysłowych realizujących 
procesy obróbki skrawaniem wykorzystuje 
do tego celu chłodziwa wodorozcieńczalne, 
ponieważ łączą one w sobie dobre właściwo-

ści chłodzące wody i smarne oleju. Ich głównymi składnikami są 
woda i olej emulgujący oraz pakiety dodatków poprawiających 
smarność, dodatków przeciwpiennych, stabilizatorów emulsji,  
inhibitorów korozji, biocydów, barwników i innych, w zależności 
od przeznaczenia emulsji.

Większość przedsiębiorców stosujących chłodziwa boryka się z pro-
blemami, do których najczęściej należą: obniżenie trwałości emulsji, 
korozja, utrata właściwości smarnych, problemy z narzędziami, nie-
przyjemny zapach po kilkudniowym przestoju, problemy ze skórą 
rąk, a także alergie układu oddechowego operatorów obrabiarek.

Przyczyny tych problemów mogą być różne – począwszy od 
złej jakości stosowanej wody, poprzez niewystarczające przygo-
towanie układu do wymiany, a skończywszy na nieodpowiedniej 
pielęgnacji układu podczas eksploatacji czy też niewłaściwym 
doborze środka. Niezależnie od przyczyny rozwiązanie proble-
mów zawsze sprowadza się do wypompowania emulsji z układu  
i ponownego zalania go nowym środkiem. Wszystko to generuje 
oczywiście niechciane koszty w postaci strat w produkcji, nadgo-
dzin, utylizacji, dodatkowego zużycia koncentratu, absencji choro-
bowej pracowników, a w skrajnych wypadkach wydatki związane 
z remontem maszyn. Aby uniknąć tych strat, wystarczy przestrze-
gać kilku opisanych poniżej wskazówek lub skorzystać z firmy 
świadczącej w tym zakresie usługę outsourcingu.

DOBÓR ODPOWIEDNIEJ EMULSJI
W procesie doboru odpowiedniego chłodziwa najlepiej posłużyć 
się wsparciem specjalistów. Należy przy tym pamiętać, że nie za-
wsze nasze interesy idą w parze z interesami producentów środ-
ków smarnych, a najtańszy produkt wcale nie musi się okazać 
wyborem najbardziej ekonomicznym i odpowiednio dopasowa-
nym do naszych potrzeb. Warto więc skorzystać z pomocy spe-
cjalisty niezależnego, niepowiązanego z żadnym z producentów 
środków smarnych. Dobrze jest mieć wybór spośród minimum 
dwóch różnych producentów. Produkt nie powinien być dobra-
ny jako odpowiednik obecnie stosowanego środka, ponieważ nie 
rozwiąże on dotychczasowych problemów. Przy doborze chło-

dziwa należy uwzględnić wiele indywidualnych wymagań i ocze-
kiwań. Ważne jest również, aby w proces ten zaangażowana 
była ze strony przedsiębiorstwa osoba znająca dotychczasowe 
problemy i specyfikację obróbki, gdyż bez szczegółowej wiedzy 
o warunkach pracy nie można efektywnie dobrać odpowiednie-
go środka.

PRZYGOTOWANIE UKŁADÓW
Jednym z najbardziej istotnych elementów związanych z używaniem 
chłodziw wodorozcieńczalnych jest przygotowanie układów obrabia-
rek do wymiany. W tym celu należy przeprowadzić odkażanie i mycie 
układu (zbiornika oraz instalacji). Zapobiega to skażeniu mikroorga-
nizmami rozwijającymi się w poprzednio używanym chłodziwie oraz 
pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji między wymianami.

W celu odkażenia układu używa się środków dezynfekująco- 
-myjących, które dodaje się do skażonego chłodziwa. W wypad-
ku bardzo dużych zakażeń proces ten można jeszcze wspomóc 
dodatkową dawką środków bakteriobójczych i grzybobójczych. 
Mycie zbiorników i przestrzeni roboczej powinno się odbywać 
za pomocą myjki ciśnieniowej i gorącej wody z dodatkiem środka 
myjącego. Jeśli istnieje potrzeba usunięcia zalegającej w instalacji 
układu obrabiarki pozostałości emulsji, układ można w tym celu 
przepłukać 2–3-proc. roztworem świeżej emulsji.

Przygotowanie układów obrabiarek do wymiany i sama wymiana 
najczęściej przeprowadzane są w przedsiębiorstwach własnymi 
siłami. Z uwagi na fundamentalne znaczenie tego procesu warto 
jednak zlecić taką usługę wyspecjalizowanej firmie, która dyspo-
nuje odpowiednią infrastrukturą i ma doświadczenie w tego typu 
zadaniach. Daje to gwarancję profesjonalnego przygotowania 
układu do zalania nowym środkiem. 

PRZYGOTOWANIE I PIELĘGNACJA EMULSJI
Przygotowywanie chłodziwa do zalania układu powinno się od-
bywać z zastosowaniem mieszalnika emulsji. Ułatwi to proces 
przygotowania roztworu o zdefiniowanym jednorodnym stęże-
niu oraz pozwoli na zachowanie właściwości użytkowych cieczy 
w całej jej objętości. Jakość wody użytej do przygotowania emulsji, 
jako jeden z aspektów mających wpływ na jej jakość i trwałość, 
powinna być uwzględniona na etapie doboru środka chłodząco- 
-smarującego.

Właściwa pielęgnacja emulsji podczas jej eksploatacji znacznie wy-
dłuża jej okres żywotności. Systematyczne uzupełnianie ubytków 
emulsji za pomocą mieszalnika pozwala na odświeżenie cieczy ro-
boczej i uzupełnienie wynoszących się dodatków. Nie należy przy 
tym zapominać o utrzymywaniu właściwego stężenia chłodziwa. 
Ważnym czynnikiem jest również utrzymywanie obrabiarek 
w odpowiedniej czystości.

W trakcie eksploatacji emulsji nie należy również zapominać o cy-
klicznej kontroli innych podstawowych parametrów takich jak po-
ziom pH czy też poziom skażenia biologicznego. 

Do pomiaru pH wystarczą zwykle papierki wskaźnikowe czy 
najprostszy pH-metr, natomiast do określenia poziomu skażenia 
biologicznego najprościej jest użyć dostępnych na rynku testów 
bakteryjnych, tzw. Dip slide.

W bardziej rozbudowanych układach centralnych monitoringowi 
będzie podlegał również szereg innych parametrów. Wymaga to 
jednak użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego. 

Częstotliwość badania podstawowych parametrów chłodziw 
wodorozcieńczalnych zależy od indywidualnych uwarunkowań 
poszczególnych zakładów produkcyjnych. Dobrą praktyką jest 
monitorowanie stężenia przynajmniej raz na dobę i kontrola pH 
oraz aktywności mikrobiologicznej raz w tygodniu. Do dobrych 
praktyk należy również zapewnienie cyrkulacji chłodziwa podczas 
dłuższych przestojów, ponieważ niepracujące chłodziwo jest do-
skonałym środowiskiem dla rozwoju bakterii i grzybów.

Dodatki do chłodziw, środki przeciwpienne, biocydy, środki grzy-
bobójcze należy stosować w odpowiednich ilościach i zgodnie 
z zaleceniami. Decyzje takie każdorazowo powinny być konsulto-
wane ze specjalistami.

WYDŁUŻENIE CZASU EKSPLOATACJI CHŁODZIWA
Urządzenia filtracyjne stosowane przy obrabiarkach nie są 
w stanie skutecznie wyłapać krążących w emulsji i zalegających 
w zakamarkach zbiorników zanieczyszczeń. Nawet najlepiej pie-

lęgnowane chłodziwa z czasem ulegają zanieczyszczeniu wiórami, 
pyłem z obróbki, olejami obcymi czy też zanieczyszczeniami z po-
wietrza. Nawarstwianie się tych zanieczyszczeń często prowadzi 
do wzrostu aktywności mikrobiologicznej i w efekcie wymiany 
chłodziwa na nowe.

Można tego uniknąć dzięki dodatkowym metodom i urzą-
dzeniom regenerującym chłodziwo. Zastosowanie w odpo-
wiednim czasie eksploatacji chłodziwa specjalnego agregatu 
filtracyjnego w połączeniu z mechanicznym usunięciem za-
nieczyszczeń oraz naświetlaniem światłem UV emulsji może 
wydłużyć czas jej eksploatacji nawet kilkukrotnie. Okres ten 
jest uzależniony od jakości używanego koncentratu oraz od 
specyfiki obróbki. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli 
zaoszczędzić na kosztach zakupu koncentratu oraz na kosztach 
utylizacji odpadów. Obecnie na rynku jest dostępna szeroka 
gama urządzeń tego typu, jednak z uwagi na duże koszty zaku-
pu ich użycie w przypadku małych i średnich zakładów może 
być nieopłacalne. 

Jeśli nie chcemy kupować tego typu urządzeń, możemy zlecić 
usługę regeneracji firmie zewnętrznej, która nie tylko przywiezie 
opisany sprzęt, lecz także przy pomocy swoich techników w fa-
chowy sposób wykona za nas wszystkie te czynności.

Umiejętnie prowadzona gospodarka chłodziwami, ich odpowied-
ni dobór, profesjonalne przygotowanie układów do wymiany, stały 
monitoring podczas eksploatacji oraz prawidłowa pielęgnacja po-
mogą Państwu oszczędzić pieniądze oraz mogą się stać istotnym 
źródłem przewagi konkurencyjnej.

Firma Boccard Polska w swojej ofercie BOCLUBE® posiada kom-
pleksową obsługę chłodziw i cieczy myjących. Ma ona na celu 
obniżenie kosztów wytwarzania oraz umożliwia klientowi skon-
centrowanie się na jego działalności podstawowej, zwiększając 
tym samym jego konkurencyjność na rynku. ■

Artur Matwiejuk  
kierownik serwisów BOCLUBE®, Boccard Polska

Eksploatacja  
chłodziw 
wodorozcieńczalnych
Prawidłowa eksploatacja cieczy przemysłowych jest jednym z warunków 
koniecznych dla uzyskania efektywnego procesu produkcyjnego. 

Koszty wymiany 1000 l emulsji

Porównanie kosztów wymiany emulsji z kosztami filtracji

Wymiana chłodziwa Filtracja

Legenda:
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koszt robocizny

koszt utylizacji chłodziwa

koszt zakupu koncentratu
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Zastosowanie w produkcji nowoczesnych maszyn i tech-
nologii wymaga od użytkownika stosowania odpo-
wiednich środków smarnych. Często gwarantowane 
parametry są wynikiem zastosowania rozwiązań w tym 

zakresie zgodnych z wytycznymi dokumentacji lub przez wybór 
środka z odpowiednimi normami, aprobatami lub własnościami. 

W czasie eksploatacji można jednak dążyć do doskonalenia w tej czę-
ści techniki. Dobór produktu smarnego warto zawsze z kimś skon-
sultować lub komuś zlecić. Poniżej przedstawię efekty i krótki opis 
takiej drogi zarówno dla układu hydraulicznego, jak i dla sprężarki.

UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ WTRYSKARKI
KraussMaffei Technologies GmbH, 
Typ: KM 1300-8000 MC, 
Ilość pomp: 4,  
Wielkość układu olejowego: 1650 dm3, 
Moc pomp w systemie hydrauliki: 132 kW.

W ramach projektu po analizie wymogów reologicznych dla płynu 
hydraulicznego zaproponowano olej z linii mobil DTE 10 EXCEL.

W celu oceny testu przyjęto metodykę porównania pracy i ener-
gochłonności na tym samym detalu wykonywanym przez wtrys- 
karkę z tej samej mieszanki tworzyw i na tej samej formie.

Pomiar zużycia energii elektrycznej przez pompy wtryskarki wy-
kazał spadek poboru o mniej więcej 40 W/min.

Efekt mierzony był przez kilka dni i na podstawie uśrednionego 
wyniku wartość zmniejszenia poboru prądu określono na 3,7%. 
W zakładzie, którego dotyczył test – dla całego parku maszyn, 
przy pracy jednej wtryskarki przez 6 tys. godzin rocznie – wynik 
oznaczał oszczędność energii elektrycznej o 330 tys. kWh, a dzię-
ki temu również zmniejszenie emisji CO2 o 200 t w skali roku. 

Produkt, który dobrano, dodatkowo gwarantuje zmniejszone 
zużycie wkładów filtracyjnych oraz znaczne wydłużenie okresów 
pracy od wymiany do wymiany. Ten aspekt ważny jest przede 
wszystkim dla utrzymania ruchu.

SMAROWANIE SPRĘŻAREK CO2

Zastosowanie oleju syntetycznego MOBIL SHC seria 600 do 
smarowania skrzyni korbowej sprężarki tłokowej dwutlenku 
węgla Neuman & Ester

W zakładzie z branży spożywczej w procesie produkcyjnym 
używane są takie same sprężarki tłokowe marki Neuman & Es-
ter typ 2V2-335/170 o mocy 45 kW każda do sprężania dwu-
tlenku węgla. 

W sprężarkach tych smarowana jest tylko i wyłącznie skrzynia 
korbowa, a zgodnie z zaleceniami DTR od wielu lat był używa-
ny mineralny olej przekładniowy. Dział techniczny Smart Plus 
z pełnym wsparciem ExxonMobil zaproponował zmianę pole-
gającą na zastosowaniu w jednej ze sprężarek oleju syntetycz-
nego MOBIL SHC seria 600 w miejsce dotychczas używanego 
oleju mineralnego z jednoczesnym pomiarem zużycia energii 
elektrycznej i temperatury pracy oleju w jednakowych warun-
kach pracy sprężarek.

Na podstawie przeprowadzonych prób i pomiarów zużycia ener-
gii wykonanych na sprężarkach stwierdzono, że w sprężarce za-
lanej olejem syntetycznym MOBIL SHC zużyto mniej więcej 2% 
mniej energii w porównaniu z analogiczną sprężarką zalaną ole-
jem mineralnym.

Jednocześnie wykonano pomiary termowizyjne obu spręża-
rek i stwierdzono obniżenie temperatury pracy oleju w skrzyni 
korbowej sprężarki zalanej olejem MOBIL SHC o mniej więcej 
5°C w porównaniu ze sprężarką zalaną olejem mineralnym, co 

dodatkowo potwierdza oszczędność energii związaną z lepszym 
smarowaniem.

Oszczędność energii elektrycznej to 12 600 kWh rocznie, co daje 
redukcję emisji CO2 o mniej więcej 12,5 t w skali roku. Dodatko-
wy efekt takiej zmiany to czas pracy oleju między wymianami wy-
dłużony czterokrotnie, a tym samym mniejsze koszty serwisowe.

Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych w formulacjach 
oleju pozwala – przy właściwym ich aplikowaniu – na dalszy 
wzrost efektywności w utrzymaniu ruchu.

SERWIS I ANALIZY OLEJU
Ważnym narzędziem w nowoczesnym utrzymaniu ruchu jest ko-
rzystanie z odpowiedniego wsparcia. Zastosowanie różnych tech-
nik pomiarowych i kontrolnych pozwala na zapobieganie awarii 
oraz osiąganie wydajności przy jak najmniejszych nakładach w tym 
procesie (badania termowizyjne, boroskopia, analizy oleju w eks-
ploatacji, wibroakustyka i wiele innych).

Serwis emulsji obróbczych z opcją regeneracji, kompleksowego 
czyszczenia, dezynfekcji, usuwania olejów obcych pozwala na co-
raz mniejsze zużycie koncentratów oraz ograniczanie wytwarzania 
odpadów niebezpiecznych. Zapewnienie poprawnych parametrów 
w procesie technologicznym obróbki skrawaniem gwarantuje sta-
bilny wyrób oraz bezpieczeństwo pracy dla obsługi. Nawet koncen-
traty bistabilne po pewnym czasie zawierają bakterie i grzyby oraz 
drożdże. Tworzy to biofilm, który w miarę swojego wzrostu może 
powodować problemy zarówno w kwestiach związanych z BHP, jak 
i technicznych. Ważne jest więc stałe kontrolowanie poziomu ska-
żenia oraz podstawowych parametrów – takich jak: pH, zawartość 
NO2, NO3, azotynów i azotanów, ilości olejów obcych, stężenia 
koncentratu emulsji – a także okresowe czyszczenie, dezynfek-
cja i odtłuszczanie sytemu. Dziś nie jest to kłopot, gdyż tego typu 
obsługę można zlecić profesjonalistom. Współpraca z nimi w tym 
zakresie daje użytkownikowi korzyści ekonomiczne oraz często 
nie nakłada na niego obowiązków związanych z odpadami oraz 
substancjami niebezpiecznymi. Zlecenie takich prac na zewnątrz 
jest popularne na zachodzie Europy. Nasz serwis spełnia potrzeby 
najbardziej wymagających organizacji z zakresu automotive, branży 
hutniczej, górniczej, przemysłu maszynowego już od 10 lat.

Program analiz Signum w ramach monitoringu stanu oleju daje 
informacje o kondycji środka smarnego, maszyny oraz jakości 
procesu filtracji. Pozwala na świadome interwały wymian oraz 
informuje o problemach technicznych – np. wzrost Cu może być 
informacją o postępującym procesie uszkodzenia chłodnicy oleju. 
Zakres badań analiz może, a nawet powinien mieć inne zakre-
sy w zależności od zastosowania oleju oraz potrzeb utrzymania 
ruchu. Ilość zanieczyszczeń jest najczęściej definiowana klasą czy-
stości wg norm ISO lub NAS, co nie zawsze daje pełny obraz da-
nych. Świadomość, z jakiego rodzaju osadami i zanieczyszczeniami 
mamy do czynienia, wymaga innego programu badań, np. w sys-
temach hydrauliki wysokiego ciśnienia powyżej 250 bar przy stałej 
pracy układu. System analiz Signum pozwala na takie oznaczenie 
i uzupełnienie danych o ten parametr i dzięki temu umożliwia za-
planowanie odpowiednich procesów w zakresie filtracji.   

Innym przykładem może być zakres parametrów badawczych 
dla olejów w silnikach gazowych w zależności od rodzaju pali-
wa – biogaz z wysypiska śmieci, gaz kopalniany, biogaz z oczysz-
czalni, gaz ziemny. Tylko właściwie dobrany program analityczny 
może służyć jako narzędzie wspierające dla utrzymania ruchu 
lub produkcji. 

Na podstawie przykładów zmiany środków smarnych na no-
woczesne produkty Mobil można jednoznacznie stwierdzić, 
że niosą one korzyści ekologiczne, ekonomiczne i technicz-
ne. Wprowadzenie takich zmian pozwala na zrównoważo-

ny rozwój i zwroty środków zaangażowanych w inwestycję 
w bardzo krótkim czasie, a korzyści – np. energetyczne – są 
osiągane bardzo niewielkim nakładem, biorąc pod uwagę 
inne możliwe działania. Nowe wymagania energochłonności, 
takie jak norma ISO 55 000 lub standardy WCM oraz Zrów-
noważony Rozwój, często wymagają nakładów ekonomicz-
nych – droga przez nowoczesne smarowanie to odpowiedź 
na takie cele. 

Wykorzystanie zewnętrznego serwisu jest jedną z opcji do osiąg- 
nięcia celów ekonomicznych i technicznych, a monitoring oleju 
w coraz to bardziej zaawansowanych maszynach – jednym z ele-
mentów ich diagnostyki. 

Do kompleksowego działania w zakresie doboru, dostaw, serwisu 
i analiz olejów marki Mobil oraz serwisu dla cieczy obróbczych 
zaprasza Smart Plus sp. z o.o. ■

Opracował: 
mgr inż. Jarosław Jakubowski  
 
Dział Techniczny  
ul. Przemysłowa 41 
tel.: 32 780 11 13 
tel.: 32 435 03 33 
 
Odział:  
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 15 
e-mail: biuro@smartplus.pl 
www.smartplus.pl

Nowoczesne 
smarowanie 
to efektywność  
i energooszczędność

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ TO 12 600 KWH 

ROCZNIE, CO DAJE REDUKCJĘ EMISJI 
CO2 O MNIEJ WIĘCEJ 12,5 T W SKALI 

ROKU. DODATKOWY EFEKT TAKIEJ 
ZMIANY TO CZAS PRACY OLEJU 

MIĘDZY WYMIANAMI WYDŁUŻONY 
CZTEROKROTNIE, A TYM SAMYM 

MNIEJSZE KOSZTY SERWISOWE

TYLKO WŁAŚCIWIE DOBRANY 
PROGRAM ANALITYCZNY 

MOŻE SŁUŻYĆ JAKO NARZĘDZIE 
WSPIERAJĄCE DLA UTRZYMANIA 

RUCHU LUB PRODUKCJI
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RYS HISTORYCZNY
W tym roku minie 100  lat, od kiedy w mieście Freudenstadt 
Georg Oest założył fabrykę produkującą środki smarne. Firma 
ma tam swoją siedzibę do dzisiaj i jest otoczona przepięknymi la-
sami szwarcwaldzkimi. Przez ten czas firma przeszła szereg zmian 
i modernizacji, aby stać się ultranowoczesnym, prężnie działają-
cym i spełniającym najsurowsze wymagania środowiskowe przed-
siębiorstwem z branży środków smarnych. 

CO ROBIMY DZISIAJ
Dzisiaj dostarczamy środki smarne do wielu gałęzi przemysłu. 
Naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na przemyśle metalo-
wym, związanym z procesami obróbki plastycznej i skrawaniem. 
Posiadamy bardzo szeroką paletę środków smarnych do maszyn 
produkcyjnych, a więc: oleje hydrauliczne, przekładniowe, pro-
wadnicowe, smary itd. oraz procesowe środki technologiczne 
takie jak: chłodziwa, oleje i pasty do obróbki skrawaniem oraz 
obróbki plastycznej. Dopełnienie stanowią środki antykorozyjne 
oraz środki myjące. Jesteśmy więc gotowi do zapewnienia naszym 
klientom i partnerom handlowym pełnego pakietu dedykowa-
nych środków pod konkretny proces produkcyjny. Naszą chlubą 
jest uzyskanie certyfikatu VDA 230-213 dla poziomu  4 (pełna 
aprobata do produkcji seryjnej, również dla podwykonawców), 
jeżeli chodzi o środek smarny do bardzo głębokiego tłoczenia ka-
roserii pojazdów samochodowych, którym jest platinol B 804/3 
COW-1. 

Wprowadziliśmy również środek do obróbki plastycznej na bazie 
żelu, który oprócz doskonałych własności smarnych odprowadza 
nadmiar ciepła ze strefy obróbki. Nie zawiera oleju mineralnego 
ani żadnych szkodliwych substancji.

Jeżeli chodzi o chłodziwa wodorozcieńczalne, to wprowadzona 
ostatnimi czasy na rynek colometa serii „P” już dzisiaj spełnia  
najsurowsze wymogi odnośnie do poziomu bezpieczeństwa opera-
torów (brak związku formaldehydu i innych środków bakteriobój-
czych), co zostało potwierdzone m.in. certyfikatem z kliniki Derma 
Consult GmbH z Alfter, gdzie nasze chłodziwo po serii testów zo-
stało sklasyfikowane jako nieszkodliwe. Co równie ważne, chłodzi-
wo to może pracować w układach maszyn znacznie dłużej, niż to 
się działo dotychczas. Nierzadkie przykłady potwierdzają możliwość 
pracy bez wymiany przez dwa lata, a nawet jeszcze dłużej! 

Ponadto nasze chłodziwa testujemy na możliwość użycia ich 
w wypadku bardzo wysokich ciśnień podawania. Skonstruowano 
dla nas maszynę, dzięki której jesteśmy w stanie sprawdzać na-
sze chłodziwa przy bardzo dużych ciśnieniach, które dochodzącą 
nawet do 200 barów! W teście tym sprawdzamy stabilność chło-
dziwa, własności przeciwpienne oraz uwalnianie pęcherzyków 
powietrza z objętości chłodziwa. Coraz wyższe ciśnienia podawa-
nia chłodziwa przez narzędzia konieczne są w wypadku obróbki 
materiałów trudnoskrawalnych, dających ciągliwy wiór, np. stali 
nierdzewnych. Aby zapobiegać temu zjawisku, zwiększa się ciśnie-

nie, które nie tylko zapewnia odpowiednie chłodzenie i smarowa-
nie narzędzia, lecz także powoduje łamanie wióra na drobniejsze.

Mamy możliwość modelowania zarówno samego ciśnienia, jak 
i kąta padania strugi, skupienia lub rozproszenia strumienia.

Posiadamy również specjalistyczne chłodziwa do obróbki stopów 
magnezu, które w maksymalny możliwy dla chłodziw wodoroz-

cieńczalnych sposób zabezpieczają przed wydzielaniem się wodo-
ru podczas obróbki. Dzięki temu rozwiązaniu w znaczący sposób 
podniesione zostaje bezpieczeństwo pracy. 

Producentom narzędzi lub firmom zajmującym się ich regene-
racją możemy zaoferować w pełni syntetyczne chłodziwo, które 
oprócz znakomitych własności płucząco-sedymentacyjnych i ni-
skiej skłonności do tworzenia piany zabezpiecza przed wypłuki-
waniem kobaltu i występującym przy tym charakterystycznym 
czerwonym zabarwieniu chłodziwa. Należy podkreślić, że wiązki 
kobaltu są bardzo silnie trujące, dlatego niezbędne jest minimali-
zowanie jego ilość w chłodziwie. 

Wszystkie produkty spełniają aktualne i większość przyszłych re-
gulacji REACH oraz regulacji dotyczących biocydów (BPR) i klasy-
fikacji. Są oznakowane (CLP).

Naszym klientom oferujemy pełne zabezpieczenie analityczne 
stosowanych produktów. Od najprostszej analizy instrumentalnej, 
która może być wykonana na miejscu, po skomplikowane badania 
tribologiczne środków smarnych, analizę zawartości pierwiast-
ków, skażenie mikrobiologiczne itp. Badania takie, jeśli zachodzi 
potrzeba, wykonujemy również zewnętrznie. ■

Opiekun marki na terenie Polski:

Innowacyjne środki smarne 
dla profesjonalistów
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W ostatnim czasie producenci maszyn i urządzeń 
wprowadzają nowe rozwiązania konstrukcyjne 
mające na celu obniżenie masy i gabarytów 
maszyn przemysłowych, ułatwienie sterowa-

nia, zwiększenie sprawności energetycznej, obniżenie hałasu oraz 
bezawaryjność. Z tej przyczyny w układach hydraulicznych pra-
cuje mniej oleju niż dotychczas, panują tam też wyższe ciśnienia 
i temperatury pracy, a olej poddawany jest większym obciążeniom 
termicznym. Nowoczesne urządzenia hydrauliczne wymagają sto-
sowania olejów hydraulicznych najwyższej jakości, tj. wysokiej ja-
kości olejów mineralnych oraz syntetycznych. 

Dobór odpowiedniego oleju hydraulicznego jest ważny już na eta-
pie projektowania urządzenia. Przy wyborze należy wziąć pod uwa-
gę typ maszyny, warunki i zakres temperatur, ciśnienia pracy, a nawet 
klimat, w jakim urządzenie będzie pracowało. Najważniejszą właści-
wością wyjściową dla tego typu oleju smarowego jest jego lepkość 
oraz rozkład lepkości oleju w czasie pracy. Niewłaściwie dobrana, 
zbyt wysoka lepkość oleju hydraulicznego może powodować prze-
grzewanie układu, a co za tym idzie, szybką degradację oleju. Zbyt 
niska lepkość oleju może z kolei powodować niedostateczne uszczel-
nienie układu, nadmierne zużycie oraz spadek ciśnienia w układzie. 
Podstawowe oleje hydrauliczne zawierają zwykle tylko antyutlenia-
cze oraz dodatki przeciwkorozyjne. Stosuje się je w układach nie-
zbyt wysilonych, w których nie jest wymagana dodatkowa ochrona 
przeciwzużyciowa oleju. W większości wypadków oleje tego typu 
nie spełniają współczesnych wymagań jakościowych. Istotne jest, 
aby olej posiadał właściwości przeciwzużyciowe AW i przeciw- 
zatarciowe EP z przeznaczeniem dla aplikacji średnio i wysoko ob-
ciążonych. Tylko takie oleje hydrauliczne mogą zapewnić wymaganą 
ochronę przed zużyciem elementów pomp hydraulicznych. Ważne 
jest również, aby olej miał odpowiednią klasę czystości oraz był po-
zbawiony zanieczyszczeń stałych, które prowadzą do zużycia ścier-
nego i przedostawania się kolejnych zanieczyszczeń wprost do oleju 
oraz dalsze zużycie.

Jeśli urządzenia pracują w szerokim zakresie temperatur, tj. start 
następuje w niskiej temperaturze, a praca ciągła odbywa się w tem-
peraturze podwyższonej – ok. 60oC – i wyższej, to zalecane są oleje 
hydrauliczne o podniesionym wskaźniku lepkości, zawierające zwyk- 

le modyfikatory lepkości. Jeśli chodzi o bardzo obciążone urządze-
nia, w których panują: wysoka temperatura, duże obciążenia i siły 
ścinające, konieczne jest, aby olej tego typu nie tracił lepkości pod-
czas pracy. Zapewniają to wiskozatory odporne na ścinanie lub syn-
tetyczne bazy olejowe o wysokim wskaźniku lepkości. 

W wypadku olejów mineralnych ważny jest dobór dodatków 
uszlachetniających z grupy premium, dzięki czemu oleje mogą 
spełnić współczesne wymagania jakościowe. Baza olejowa powin-
na zostać poddana odpowiednim procesom rafinacji, wliczając 
zaawansowane procesy wodorowe, przez co znacznie poprawia 
się stabilność termiczna gotowego oleju. W olejach syntetycznych 
równie ważna jest kombinacja dodatków, które będą kompatybil-
ne z syntetyczną bazą olejową.

Orlen Oil posiada w swojej ofercie szeroką gamę olejów hydrau-
licznych do wszystkich zastosowań. Olej hydrauliczny hydrol pre-
mium L-HM otrzymywany jest na bazie specjalnie rafinowanych 
olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachet-
niających. Charakteryzuje się wysokim poziomem właściwości 
użytkowych, tj. wysoką stabilnością termiczną i hydrolityczną, 
odpornością na utlenianie, wysoką zdolnością do przenoszenia 

Nowoczesne 
środki smarowe 
do układów 
hydraulicznych

JEŚLI URZĄDZENIA PRACUJĄ 
W SZEROKIM ZAKRESIE TEMPERATUR, 

TJ. START NASTĘPUJE W NISKIEJ 
TEMPERATURZE, A PRACA CIĄGŁA 

ODBYWA SIĘ W TEMPERATURZE 
PODWYŻSZONEJ – OK. 60OC – 

I WYŻSZEJ, TO ZALECANE SĄ OLEJE 
HYDRAULICZNE O PODNIESIONYM 

WSKAŹNIKU LEPKOŚCI
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obciążeń. Posiada wyjątkowe właściwości ochrony przed zuży-
ciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydrau-
licznych. Zapewnia bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach 
zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Olej jest odporny 
na pienienie oraz kompatybilny z powszechnie stosowanymi ma-
teriałami uszczelnień.

Wysoka trwałość olejów hydraulicznych hydrol premium  L-HM 
umożliwia ich zastosowanie w wysoko obciążonych układach prze-
niesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, pracujących 
w skrajnie trudnych warunkach wysokich ciśnień i wysokich tempe-
ratur. Nowo wprowadzona, unikalna formuła zastosowana podczas 
produkcji tych olejów gwarantuje, że mogą one pracować znacznie 
dłużej niż standardowe mineralne oleje hydrauliczne. 

Olej w szerokiej gamie lepkości wg ISO VG 15-150 spełnia wy-
magania norm jakościowych ISO 11158 HV oraz DIN 51524 cz.3 
HVLP. Posiada aprobatę Eatona (Vickers) – Brochure 03-401-
2010 (M-2950-S, I-286-S), co zostało potwierdzone pozytywnym 
wynikiem testu na pompie łopatkowej marki Eaton 35VQ25A.

Orlen Oil wprowadził do oferty wysokiej jakości olej hydraulicz-
ny hydrol extra L-HV o wysokim wskaźniku lepkości, doskonałej 
odporności na ścinanie i niskiej zawartości cynku. Dzięki specjal-
nie zaprojektowanej recepturze zapobiega tworzeniu kwasów 
i szlamu w wyniku utleniania oleju, szczególnie w bardzo ciężkich 
warunkach pracy i wysokich temperaturach. Dzięki wyjątkowym 
właściwościom zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymiana-
mi oleju, obniża czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji 
układów hydraulicznych, a także ogranicza awarie. Olej zawiera 
innowacyjne, optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające, za-
bezpieczające układ olejowy przed korozją. Posiada właściwości 
ochrony przed zużyciem powierzchni elementów trących w ukła-
dach pomp hydraulicznych. Zapewnia bardzo dobrą filtrowal-
ność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami 
wody. Wysoki wskaźnik lepkości oraz właściwości niskotempe-
raturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur 
oraz bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach 
otoczenia.

Olej ten przeznaczony jest głównie do smarowania układów 
hydraulicznych mobilnych maszyn budowlanych i górniczych 
pracujących w bardzo trudnych warunkach, zmiennej tempera-
turze i wilgotności powietrza przy ciśnieniach pracy w pompach 
hydraulicznych dochodzących do 45 MPa. Olej z powodzeniem 
może być stosowany w stacjonarnych maszynach przemysłowych, 
zapewniając smarowanie układów przeniesienia siły, napędu i ste-
rowania hydraulicznego mechanizmów regulujących i sterujących, 
przekładni hydraulicznych oraz innych podobnych urządzeń. 

Olej w trzech klasach lepkości wg ISO VG 32, 46, 68 spełnia wy-
magania norm jakościowych ISO 11158 HV oraz DIN 51524 cz.3 
HVLP. Posiada aprobatę Parkera Denisona HF-0, HF-1, HF-2 oraz 
Eatona (Vickers) – Brochure 03-401-2010 (M-2950-S, I-286-S), 
co zostało również potwierdzone pozytywnym wynikiem testu 
na pompie łopatkowej marki Eaton 35VQ25A. Olej spełnia rów-
nież inne wymagania, np. Boscha Rexrotha RE 90220-01.

Urządzenia przemysłowe mogą pracować w środowisku bardzo 
wilgotnym, zapylonym, gdzie do oleju mogą się przedostawać za-
równo woda, jak i zanieczyszczenia stałe. Wtedy dobrze, jeśli olej 
posiada dodatki dyspergująco-myjące. Taki olej może pracować 
przy niewielkim zanieczyszczeniu wodą, zwykle do 3–5%, nie tra-
cąc swoich podstawowych właściwości. Zanieczyszczenia w stanie 
zdyspergowanym mogą być łatwo oddzielone w układach filtracyj-
nych. Oleje tego typu określa się jako HLP-D wg klasyfikacji DIN, 
choć nie są do końca znormalizowane.

Orlen Oil posiada w ofercie bezcynkowy olej hydrol extra HLPD. 
Olej wykazuje znakomite właściwości myjące i dyspergujące, 
przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe, zapewnia utrzymanie ukła-
du w czystości, cechują go dobre wydzielanie powietrza i niska 
skłonność do pienienia i bardzo dobra filtrowalność w obecno-
ści wody. Jest odporny na utlenianie, nie zawiera cynku i krzemu. 
Przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych i mobilnych 
układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w nor-
malnych i trudnych warunkach pod wysokimi ciśnieniami i dużymi 
obciążeniami termicznymi. Do stosowania zwłaszcza w systemie 
ciągłym oraz w razie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia układu 
wodą lub skondensowaną parą wodną (np. w systemach hydrau-
licznych obrabiarek, gdy istnieje ryzyko przedostawania się emulsji 
obróbkowej do układu). 

Olej w klasie lepkości VG 32 spełnia wymagania norm jakościo-
wych ISO 11158 HM oraz DIN 51524 cz.2 HLP bez testu wy-
dzielania wody, którego nie wykonuje się dla olejów HLPD. Olej 
wykazuje podniesione właściwości przeciwzużyciowe AW oraz 
przeciwzatarciowe EP; wartość testu Bruggera >  45  N/mm2. 
Spełnia wymagania Daimler Chrysler DBL 6721.

Godne uwagi są całkowicie syntetyczne oleje hydrauliczne opar-
te na bazach PAO (polialfaolefinach) lub syntetycznych estrach. 
Oleje te mają zwykle ponadprzeciętne właściwości termooksy-
dacyjne, dzięki czemu mogą pracować w układzie olejowym na-
wet kilka razy dłużej, jeszcze bardziej obniżając koszty związane 
z przestojem i remontami. W ofercie Orlen Oil znajduje się olej 
hydrol synth PE 46 – wysokiej jakości, syntetyczny, bezcynkowy, 
bezpopiołowy olej hydrauliczny produkowany dla ciężkich wa-
runków pracy i wysokich temperatur. Wynik testu na utlenianie 
RBOT > 2000 min. 

Kolejnym syntetycznym olejem w ofercie Orlen Oil jest hydrol 
bio HEES 32 – wysokiej jakości biodegradowalny olej hydraulicz-
ny o bardzo wysokiej odporności na utlenianie. Dzięki specjalnie 
dobranej bazie estrowej olej wykazuje niezwykłe właściwości lep-
kościowo-temperaturowe, odporność na ścinanie oraz znakomi-
tą stabilność termooksydacyjną. Olej jest przyjazny środowisku, 
składa się w niemal 90% z surowców odnawialnych, ma niską tok-
syczność. ■

Opracował:  
Michał Skrobecki 
Specjalista ds. Rozwoju Produktów 
Dział Badań i Rozwoju 
Orlen Oil sp. z o.o.
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Żyjemy w czasach, kiedy coraz większy nacisk kładzie się na 
to, aby produkty przez nas używane – w domu czy na sta-
nowisku pracy – były coraz bardziej ekologiczne i wywie-
rały coraz mniejszy negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Zgodnie z tą ideą po wieloletnich badaniach na mocy Rozporządze-
nia Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. (tzw. Szóstego 
ATP do Rozporządzenia 1272/2008 – CLP) została podwyższona 
klasyfikacja formaldehydu. Obecnie jest on sklasyfikowany jako pro-
dukt rakotwórczy kategorii 1B, co stanowi podstawę do wpisania 
go do załącznika XIV Rozporządzenia 1907/2006 – REACH (wykaz 
substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń).

Po okresie dostosowawczym, od 1 kwietnia 2015 r. wszystkich użyt-
kowników produktów zawierających formaldehyd (czyli duża grupa 
chłodziw wodorozcieńczalnych i część polimerowych produktów ob-
róbki cieplnej) będzie obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy. Co za tym idzie, stosowanie pro-
duktów zawierających lub uwalniających formaldehyd będzie się wiązało 
z szeregiem wymogów stawianych użytkownikowi, o czym piszę dalej.

W przypadku chłodziw wodorozcieńczalnych rozporządzenie nie 
dotyczy produktu jako koncentratu, ale dopiero kiedy rozcieńczoną 
w wodzie emulsją napełnimy układ w obrabiarce i zostanie włączo-
na cyrkulacja. Wtedy pracujący obok niej i wdychający opary ope-
rator narażony jest na kontakt z formaldehydem, który uwalnia się 
w małych ilościach przez biocydy (dodatki kontrolujące rozwój flory 
bakteryjnej w chłodziwie). Używanie takiego rodzaju chłodziw po 
1 kwietnia 2015 r. będzie nadal możliwe (nie będzie zabronione). 
Jednakże pracodawca zatrudniający pracownika w warunkach na-
rażenia na działanie takich substancji jest obowiązany wykonywać 
odpowiednie badania i pomiary, które muszą być powtarzane 
okresowo w zależności od otrzymanych wyników.

Jednakże badania i pomiary ponawia się również każdorazowo, 
jeżeli nastąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, w procesie 
technologicznym lub warunkach wykonywania pracy, które mogły 
mieć wpływ na zmiany poziomu emisji, poziomu narażenia albo 
wystąpiły okoliczności, które uzasadniają ich ponowne wykonanie.

Równocześnie pracodawca musi prowadzić m.in.:

a) rejestr prac, w których podaje wykaz procesów technologicz-
nych, i prac, w których stosowane są substancje chemiczne 
i ich mieszaniny o działaniu rakotwórczym;

b) uzasadnienie konieczności stosowania takich substancji che-
micznych;

c) wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie 
na działanie takich substancji;

d) rodzaj podjętych środków i działań ograniczających poziom 
narażenia na działanie takich substancji chemicznych.

Pracodawca jest też obowiązany m.in.:

1. informować pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji 
zawierających takie substancje chemiczne;

2. przeprowadzać okresowe szkolenia pracowników m.in. w zakresie:

a) wymagań higienicznych, które powinny być spełnione 
w celu ograniczenia narażenia na działanie tych substancji 
chemicznych,

b) konieczności używania środków ochrony indywidualnej, 
w tym odzieży ochronnej.

Wszystkie powyższe wymagania i regulacje są szczegółowo opisane 
w przywołanym wcześniej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
24  lipca 2012 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2  lute-
go 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia.

Jednak obostrzenia, których możemy się spodziewać w najbliższej 
przyszłości, nie będą dotyczyć jedynie produktów zawierających 
biocydy uwalniające formaldehyd. Należy również spodziewać 
się zmian w stosowaniu produktów zawierających kwas borowy, 
który również jest jednym ze składników chłodziw wodorozcień-
czalnych, pomagającym utrzymać w rozcieńczonym produkcie 
odpowiedni poziom zabezpieczenia antykorozyjnego. Aktual-
nie kwas borowy znajduje się na liście kandydackiej „Substancji 
stwarzających duże zagrożenie” (SVHC – Substances Very High 
Concern). Europejska Agencja Chemikaliów 1  września 2014  r. 
ogłosiła konsultacje dotyczące wpisania kwasu borowego na listę 
załącznika XIV (substancje podlegające procedurze udzielania ze-
zwoleń). Następnym krokiem (trudno tylko przewidzieć kiedy) 
będzie wpisanie go na listę, co jest związane ze znaczącym ograni-
czeniem możliwości użytkowania produktów zawierających kwas 
borowy.

W świetle powyższych informacji należy sądzić, że przeważająca część 
użytkowników chłodziw wodorozcieńczalnych w związku z niebez-
pieczeństwami przy używaniu takich produktów oraz zaostrzonymi 
warunkami ich używania podejmie decyzję o zmianie stosowanych 
produktów. Dlatego, aby spełnić oczekiwania szerokiej grupy klien-
tów, firma Houghton włączyła do swojego portfolio produktowego 
nową serię wodorozcieńczalnych chłodziw HOCUT 4000-seria.

W tej serii klienci znajdą ekonomiczną, półsyntetyczną emulsję 
hocut 4160, uniwersalne produkty o wysokiej zmywalności przy 
obróbce żeliwa, przystosowane do wody o różnej twardości – 
hocut 4450 i hocut 4480 – oraz produkty przystosowane do  
wysokowydajnych operacji w szerokim zakresie materiałów takich 
jak: samochodowe stopy aluminiowe, wysokostopowe stale oraz 
trudnoskrawalne materiały przemysłu lotniczego – stopy tytanu 

czy niklu – hocut 4730. W ramach tej serii oferujemy również 
produkt specjalistyczny – hocut 4940 – który został stworzony 
do stosowania w obróbkach wrażliwych stopów aluminiowych 
(seria 2000 i 7000) mających zastosowanie w przemyśle lotni-
czym i kosmicznym. Produkt ten już aktualnie może poszczycić się 
posiadaniem dopuszczeń takich producentów jak Boeing, Bom-
bardier, Snecma czy Messier Dowty.

Równocześnie zaznaczam, że wszystkie produkty serii Hocut 
4000 charakteryzują się bardzo długą żywotnością i wyjątkową 
stabilnością.

W swojej ofercie produktowej firma Houghton posiada również 
produkty spoza serii Hocut 4000, które spełniają nowe regulacje 
unijne, jak np.

• metalina B 800 – produkt syntetyczny na bazie estrów poli-
glikolu do wysokowydajnych operacji stali oraz aluminium;

• sitala A 2410 – produkt na bazie odnawialnych i syntetycz-
nych estrów przeznaczony zwłaszcza do obróbek stopów 
aluminiowych o niskiej zawartości krzemu (jak felgi alumi-
niowe);

• sitala AY 402.01 – makroemulsja ukierunkowana na obrób-
ki metali kolorowych;

• hocut bio 25 – uniwersalna, półsyntetyczna makroemulsja. 
Produkt niezwykle przyjazny operatorowi do ogólnych ob-
róbek wiórowych materiałów żelaznych, aluminium i metali 
kolorowych.

Jesteśmy również przekonani, że sama dostawa najlepszych moż-
liwych produktów do obróbki metalu to za mało. Współpracując 
z Państwem, gwarantujemy optymalne wykorzystanie tych pły-
nów, co pozwala zmaksymalizować wydajność przez wydłużenie 
ich żywotności przy niższych kosztach całkowitych. Poprzez ser-
wis naszych inżynierów, urządzenia lub oba te rozwiązania firma 
Houghton może zmaksymalizować okres trwałości użytkowej 
narzędzi oraz jakość wyrobów przy jednoczesnej minimalizacji 
zagrożeń BHP związanych z płynami oraz z ich wpływem na śro-
dowisko naturalne. ■

Zapraszamy do współpracy

Jarosław Starosta  
Product Manager/Houghton Polska (Grudzień 2014)

Chłodziwa wodorozcieńczalne 
a nowe regulacje unijne  
– co powinieneś wiedzieć?

Tabela porównawcza produktów marki Houghton

Nazwa produktu
Typ operacji:
lekka/średnia/ 

ciężka

Typ produktu:
syntetyczny/

półsyntetyczny/ 
emulsja

Obrabiane materiały
stal/aluminium/

metale kolorowe

Twardość wody:
niska/średnia/wysoka

Hocut 4160 L/Ś P *** / ** / - Ś

Hocut 4450 Ś P *** / ** / - Ś

Hocut 4480 Ś P *** / ** / - W

Hocut 4730 C E *** / *** / - Ś

Hocut 4940 C E *** / *** / - Ś

Metalina B 800 C S *** / *** / - N

Sitala A 2410 C S ** / *** / - Ś

Sitala AY 402.01 Ś E ** / ** / *** Ś

Hocut bio 25 L/Ś E ** / ** / ** N

Legenda: *** – zalecany, ** – możliwy, * – tylko przy spełnieniu pewnych warunków, - – niezalecany.



Gwarancją sprawnego funkcjonowania urządzeń bę-
dących w ruchu jest przede wszystkim zastosowanie 
odpowiednio dobranych środków smarnych oraz 
monitorowanie ich właściwości. Z doświadczeń Pra-

cowni Zagrożeń Chemicznych i Produktów Naftowych Centrum 
Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego prowadzącej badania 
tego typu substancji wynika, że ich użytkownicy niejednokrotnie 
ponoszą wysokie koszty związane z awaryjnością, naprawami 
bądź wręcz wymianą urządzeń w następstwie niewłaściwie do-
branych i eksploatowanych środków smarnych. 

W czasie pracy właściwości oleju ulegają pogorszeniu wskutek 
procesu starzenia, powstawania zanieczyszczeń, a także zużywa-
nia się dodatków i działania mikroorganizmów. W szczególności 
dochodzi do zmian właściwości przeciwzużyciowych i przeciw-
korozyjnych, zdolności deemulgowania wody oraz właściwości 
przeciwpiennych. Ponadto w układach hydraulicznych i przekła-
dniowych wysoka temperatura prowadzi do szybszego starzenia 
się i zużycia oleju.

Skutkiem zużywania się oleju są zmiany parametrów określają-
cych jego jakość, dlatego niezbędna jest ich okresowa kontrola. 
Właściwa diagnostyka dostarcza wiedzy na temat aktualnego sta-
nu środka smarnego oraz w sposób pośredni informuje o stanie 
urządzenia, w którym ten środek smarny jest stosowany, a także 
o postępie procesów tribologicznych. 

Diagnostyka oleju polega na badaniu odpowiedniego dla danego 
rodzaju oleju pakietu parametrów, kontrolowaniu zmian oraz 
właściwej ich interpretacji na podstawie założonych wskaźników. 
Punktem wyjścia jest ustalenie częstotliwości poboru próbek, 

doboru indywidualnie dla każdego urządzenia zakresu badań, 
ustalenie miejsca poboru próbki. Bardzo istotnym czynnikiem 
jest sam pobór próbki wpływający na uzyskane wyniki analiz, 
w związku z czym musi być dokonany przez przeszkolony w tym 
zakresie personel. 

Do diagnostyki oleju najczęściej wybierane są następujące para-
metry:

1. lepkość kinematyczna – w wyniku eksploatacji oleju lepkość 
kinematyczna może spadać w efekcie procesu ścinania lub 
wzrostu temperatury oraz wskutek zachodzących proce-
sów utleniania. Zmiany te wpływają negatywnie na trwałość 
filmu smarowego, odprowadzanie ciepła i amortyzowanie 
wstrząsów;

2. liczba kwasowa – podczas eksploatacji najpierw następuje spa-
dek liczby kwasowej w wyniku stopniowego zużycia dodatku, 
a później powodowany przez utlenianie jej wzrost, będący jed-
nym z kryteriów oceny starzenia się oleju;

3. zawartość wody – reakcja oleju z wodą powoduje hydrolitycz-
ny rozkład dodatków oraz rozwój korozji w układzie. Obec-

Problematyka stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych 
w przemyśle, zarówno górniczym, jak i w innych branżach od nie-
mal dekady jest tematem konferencji „Teoretyczne i praktyczne 
aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych” organi-
zowanych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziem-
nego. Cykliczne spotkania odbywają się w kwietniu każdego roku. 
Użytkownicy, producenci, dostawcy i serwisanci środków smarnych 
i eksploatacyjnych, przedstawiciele placówek naukowo-badaw-
czych, przedstawiciele nadzoru górniczego, będący adresatami tego 
wydarzenia, mają okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami 
i doświadczeniami związanymi z następującymi zagadnieniami: 

• system normalizacyjny przemysłowych środków smarnych 
oraz mediów hydraulicznych, 

• znaczenie czystości olejów przemysłowych w eksploatacji, 

• problemy eksploatacyjne środków smarnych, 

• nowe trendy laboratoryjne badań środków smarnych i ich diagnostyka, 

• smary plastyczne i linowe, problemy eksploatacyjne, 

• ciecze i oleje elektroizolacyjne – zagadnienia normalizacyjne 
i eksploatacyjne, 

• nowoczesne smary i oleje ochronne stosowane w technice 
przeciwkorozyjnej, 

• środki chemiczne stosowane w górnictwie, 

• ciecze chłodzące – właściwości, zastosowanie, diagnostyka, 

• technika smarownicza i przeciwkorozyjna w kontekście bez-
pieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska. 

Wieloaspektowe podejście do problematyki smarów, olejów prze-
mysłowych, mediów hydraulicznych, systemów uszczelnień dotyczy 
zarówno zagadnień związanych z ich produkcją, udoskonalaniem, jak 
i eksploatacją w przemyśle. Znaczna część dyskusji koncentruje się na 
badaniach własności i warunków sprzyjających właściwemu działaniu 
stosowanych środków bądź je zaburzających. Prezentowane są również 
nowoczesne rozwiązania stosowane w produkcji środków smarnych, 
zmierzające do ograniczenia zagrożeń związanych z ich stosowaniem 
w środowisku pracy i środowisku naturalnym, a jednocześnie wpły-
wających w istotny sposób na zwiększenie wydajności i efektywności 
urządzeń oraz redukcję kosztów związanych z ich eksploatacją.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na 
stronie <www.cbidgp.pl/pl/konferencje>. ■

ność wody w oleju może powodować szybsze zużycie oraz 
zatarcie kół zębatych;

4. zawartość zanieczyszczeń  – głównymi źródłami zanieczysz-
czeń wytwarzających się w trakcie pracy są: zanieczyszcze-
nia znajdujące się w czystym oleju, dostające się z zewnątrz 
układu, powstałe na skutek np. procesu korozji, współpracy 
elementów układu, chemicznego oddziaływania oleju z ele-
mentami układu, starzenia się tworzyw niemetalowych (np. 
uszczelki) oraz powstałe w wyniku utleniania się i starzenia 
oleju. Gdy stosowane w olejach dodatki uszlachetniające nie 
są stabilne w wysokich temperaturach, tworzą się produkty 
utleniania, które z wyżej wymienionymi zanieczyszczeniami 
powodują powstawanie osadów i szlamów. 

5. odporność na emulgowanie – woda obecna w olejach powo-
duje szereg szkodliwych zjawisk, takich jak hydroliza dodatków, 
korozja metali, wzrost oporów filtracji. Separacja wody z oleju 
jest jednym z warunków skutecznego smarowania;

6. odporność na pienienie – piana powstająca w strefach dużej 
szybkości przepływu i wahań ciśnienia powoduje uszkodzenia 
kawitacyjne powierzchni zaworów, pomp. Konsekwencjami 
wytworzenia piany jest również niedostateczne smarowanie 
elementów metalowych spowodowane małą ilością środka 
smarnego. Wytworzona piana może doprowadzić do uszko-
dzenia silnika poprzez zassanie piany przez pompę. Istotne 
jest, aby stosowane oleje posiadały zdolność do szybkiego 
odpowietrzania.

Wyniki licznych analiz przeprowadzonych przez Pracownię 
Zagrożeń Chemicznych i Produktów Naftowych wskazują, że 
diagnostyka i monitoring środków smarnych w eksploatacji 
w bardzo dużym stopniu wpływają na zmniejszenie awaryjności, 
co pozwala na redukcję liczby napraw, postojów, zmniejszenie 
kosztów związanych z zakupem nowego oleju, obniżenie strat 
energetycznych, a jednocześnie zwiększenie efektywności urzą-
dzenia i wydłużenie jego funkcjonalności. ■

Ewa Kania 
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lędzinach 
e.kania@cbidgp.pl

Diagnostyka olejowa
W trosce o trwałość i niezawodność 
urządzeń mechanicznych

OBECNOŚĆ WODY W OLEJU MOŻE 
POWODOWAĆ SZYBSZE ZUŻYCIE 

ORAZ ZATARCIE KÓŁ ZĘBATYCH

Najnowsze osiągnięcia w zakresie 
eksploatacji środków smarnych
Cykliczne konferencje dotyczące  
stosowania produktów naftowych
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Spółka Chemnaft jako zakład i skład podatkowy od 10 
lat zajmuje się produkcją i dystrybucją środków sma-
rowych dla przemysłu, rolnictwa, motoryzacji oraz 
lotnictwa. Produkowane przez spółkę środki smarowe 

spełniają rygorystyczne normy techniczne, a także znajdują zasto-
sowanie w eksploatacji najnowocześniejszych urządzeń, również 
na skalę przemysłową. Zespół specjalistów od początku istnienia 
firmy zebrał grono stałych odbiorców, przywiązanych do solidnej 
marki i kompleksowej obsługi. Dzisiaj Chemnaft może się po-
chwalić dobrą i stabilną pozycją na rynku. 

Zakład produkcyjny znajdujący się w Baboszewie, w wojewódz-
twie mazowieckim, poddawany jest ciągłym modernizacjom 
infrastrukturalnym, mającym na celu stworzenie zakładu do-

równującego standardem największym koncernom branży. Za-
kład połączony jest z działem logistycznym posiadającym własny 
tabor transportowy. Produkcja w spółce Chemnaft odbywa się 
z wykorzystaniem precyzyjnych technologii oraz wysokiej jako-
ści olejów bazowych, mineralnych i syntetycznych. Jednocześnie 
firma prowadzi własne laboratorium badawcze, które zapewnia 
pełną kontrolę jakości produktów oraz pozwala na ciągłą pracę 
nad poszerzeniem asortymentu. Chemnaft to również wysoko 
wyspecjalizowane spółki sprzedażowe i zakupowe oraz zakład 
recyklingu ze specjalistyczną instalacją do czyszczenia olejów 
przepracowanych. 

Wiosną tego roku zostały podjęte kolejne decyzje dotyczące 
daleko idącej modernizacji oraz powiększenia pojemności ma-
gazynowych do blisko 2500  m3. Projekt przewiduje również 
zamontowanie nowoczesnej instalacji do konfekcjonowania 
produktów olejowych oraz wyposażenie zakładu w nowoczes- 
ne laboratorium analityczne w celu usprawnienia procesów 
produkcyjnych.

Działania inwestycyjno-rozwojowe prowadzone przez Chem-
naft wychodzą również poza spółkę. Firma sponsoruje jednego 
z najlepszych pilotów akrobacyjnych na świecie, dwukrotnego 
mistrza świata akrobacji szybowcowej oraz mistrza Polski akro-
bacji samolotowej Macieja Pospieszyńskiego. Ponadto wspiera 
finansowo młodego motocyklistę crossowego Mateusza Sza-
frańskiego, Galerię sztuki nowoczesnej – „Galerię Bardzo Białą” 
oraz Dom Dziecka w Płońsku. ■

CHEMNAFT 
- 10 lat działalności  
w branży przemysłowej
Agnieszka Frysiak
Exodus Group

PRODUKCJA W SPÓŁCE CHEMNAFT 
ODBYWA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM 

PRECYZYJNYCH TECHNOLOGII 
ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI OLEJÓW 

BAZOWYCH, MINERALNYCH 
I SYNTETYCZNYCH



Polski Przemysł dodatek oleje i smary dla przemysłu 201518 19

Metody smarowania łożysk tocznych są podzielone pod 
względem zastosowania oleju i smaru. Wykorzysty-
wanie do tego celu smaru jest metodą preferowaną 
dla łożysk tocznych, ponieważ umożliwia uproszcze-

nie struktury uszczelnień łożysk i jest wygodne. Metodę tę ostatnio 
stosuje się coraz szerzej, a to dzięki poprawieniu własności samych 
smarów. Niemniej należy przywiązywać szczególną uwagę do prędko-
ści obrotowej, temperatury pracy, dawki smaru, jego żywotności itd. 

Stosowanie smaru staje się jednak utrudnione, kiedy prędkość 
obrotowa łożysk wzrasta. Górna granica prędkości obrotowej 
zmienia się w zależności od wielu elementów, tj. typu łożyska, wy-

Ponieważ jakość i własności smarów zmieniają się podczas pra-
cy, smary muszą być wymieniane po upływie pewnego okre-
su. Okres serwisowania nie może być czytelnie określony dla 
wszystkich aplikacji, ponieważ zmiany w jakości i własnościach 
smaru są uzależnione od warunków zewnętrznych i warunków 
pracy. Użytkownicy mogą również mieć trudności ze stwierdze-
niem konieczności wymiany na podstawie wyglądu smaru. Za-
kładając, że smar jest używany w normalnych warunkach pracy, 
aby znaleźć okresy jego wymiany, zalecamy odnieść się do kata-
logów i instrukcji NSK. 

Powszechnie stosowane jest smarowanie olejowe. Cechy oleju 
– takie jak doskonała płynność i zdolność do odbierania ciepła 
– są odpowiednie do smarowania w wymuszonym obiegu za-
mkniętym, z którego cząstki zanieczyszczeń i materiał ścierny są 

Dobór środków 
smarnych dla utrzymania 
efektywnej pracy łożysk

A : VG 7 H : VG 100
B : VG 10 J : VG 150
C : VG 15 K : VG 220
D : VG 22 L : VG 320
E : VG 32 M : VG 460
F : VG 46 N : VG 680
G : VG 68
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Rys. 21: Wykres Temperatura-Lepkość
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Rys. 23:  Okresy dosmarowywania smarem dla   
 łożysk stożkowych i łożysk baryłkowych
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miarów, metody smarowania i warunków serwisu. Zakres tem-
peratury pracy smaru zależy od typu użytego smaru. Jeśli smar 
jest używany w temperaturze spoza podanego zakresu, należy 
ostrożnie podchodzić do okresów dosmarowywania. 

Do wnętrza łożyska powinna być dostarczona dostateczna ilość 
smaru, włączając powierzchnie prowadzące kosza. Dostępna 
przestrzeń wewnątrz obudowy, wyłączając łożysko i wał, powinna 
być wypełniona smarem w ilości zależnej od prędkości obrotowej, 
tj. 1/2 do 2/3 przestrzeni, kiedy prędkość jest mniejsza niż 50% 
prędkości granicznej, lub 1/3 do 1/2 przestrzeni, kiedy prędkość 
jest większa.

łatwo usuwane. Ma to również pozytywny wpływ na wibracje 
i efekty akustyczne. Olej stanowi zatem najlepszy wybór, jeśli 
chodzi o środek smarny. Jednakże smarowanie olejowe wyraź-
nie komplikuje system smarowania i wymaga starannej kon-
serwacji. Co więcej, uszczelnienia łożysk muszą być starannie 
doglądane, aby zapobiegać wypływowi oleju. Wybór właściwego 
oleju smarującego wymaga rozważenia jego lepkości w tempe-
raturze pracy zastosowanego łożyska. Generalnie lepiej jest wy-
brać olej, który posiada przynajmniej taką jak podana poniżej lub 
lepszą lepkość w odpowiedniej temperaturze pracy i dla zasto-
sowanego typu łożyska: łożyska kulkowe i walcowe: 13 mm2/s 
lub wyższą, łożyska baryłkowe i stożkowe: 20 mm2/s lub wyższą, 
łożyska baryłkowe wzdłużne: 32 mm2/s lub wyższą.

CECHY OLEJU – TAKIE JAK 
DOSKONAŁA PŁYNNOŚĆ 

I ZDOLNOŚĆ DO ODBIERANIA 
CIEPŁA – SĄ ODPOWIEDNIE DO 

SMAROWANIA W WYMUSZONYM 
OBIEGU ZAMKNIĘTYM, Z KTÓREGO 

CZĄSTKI ZANIECZYSZCZEŃ 
I MATERIAŁ ŚCIERNY  

SĄ ŁATWO USUWANE
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PPHTU „ADWA” sp. z o.o.
ul. Lodowa 107, 93-232 Łódź
tel.: +48 42 649 12 02, Fax: +48 42 649 20 63
e-mail: sprzedaz@adwa.pl
www.adwa.pl, www.venol.de

PPHTU „Adwa” sp. z o.o. 

To jeden z czołowych producentów olejów smarowych dla motoryzacji i przemysłu. Od 2007 r. wyłączny dystry-
butor wysokiej jakości produktów z segmentu premium niemieckiej marki VENOL. W swojej ofercie posiada: oleje 
przemysłowe, oleje przekładniowe, oleje dla rolnictwa i budownictwa, oleje silnikowe, smary, chemię samochodo-
wą, płyny do spryskiwaczy, płyny hamulcowe i do chłodnic. Odpowiednie zestawienie kompozycji olejów bazowych 
i dodatków funkcjonalnych w połączeniu z zastosowaniem unikalnej technologii ACTIVE POWER gwarantuje pełną 
ochronę silnika oraz znacząco przyczynia się do wydłużenia okresu między wymianami. 

Oferta marki VENOL dostępna jest w ponad 40 krajach świata. Od 2002 roku ADWA posiada certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001. Na rynku działa od 1986 r

R

Automore sp. z o.o. 
al. Korfantego 181A, 
40-153 Katowice
tel.: 32 220 76 54
e-mail: info@penrite.pl
www.penrite.pl 

Firma Automore sp. z o.o. powstała w maju 2013 r. jako projekt mający na celu udostępnienie odbiorcom na polskim 
rynku innowacyjnych produktów australijskiej firmy Penrite. Marka Penrite stała się synonimem wysokiej jakości 
smarów. W ciągu ostatnich 85 lat zbudowaliśmy swoją reputację jako firma oferująca niezawodne produkty. Zalety 
naszych produktów to: szerokie zastosowanie olejów, najwyższa nota 10+ w ocenie lepkości, produkty dopasowane 
do różnorakich zastosowań, certyfikaty producentów OEM, spełniają wymagania API, ACEA, ILSAC, JASO itp.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzamy na rynek absolutnie wyjątkowe produkty m.in.: oleje silnikowe, płyny do 
przekładni automatycznych, oleje do ręcznych i różnicowych przekładni, oleje do silników i skrzyni biegów pojaz-
dów ciężkich, oleje do pojazdów 2- i 4-cylindrowych, smary, chłodziwa do silników, oleje motocyklowe, oleje do 
samochodów zabytkowych, oleje hydrauliczne i przemysłowe, płyny do układów wspomagania, uzdatniacze, płyny 
hamulcowe, płyny do maszyn rolniczych i budowlanych.

Boccard Polska sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 270
05-816 Michałowice
tel.: 22 380 01 30, Fax: 22 380 01 31
e-mail: boccard@boccard.pl
www.boccard.pl

BOCCARD  to firma rodzinna, założona w Lyonie w 1918 r., obecna w 33 krajach, mająca 55 siedzib na świecie, 
w Polsce od 19 lat. Działając z uwzględnieniem specyfiki rynku lokalnego, ma pozycję lidera w branży instalacji 
przemysłowych. Ponad 3500 pracowników na świecie oferuje wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania pro-
jektami, opracowania koncepcji i projektów wykonawczych, realizacji i budowy, montażu i konserwacji instalacji 
przemysłowych na rynkach: farmaceutycznym i biotechnologii, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym, ener-
getycznym, petrochemii.

Boccard Polska jest ekspertem w prowadzeniu kompleksowej gospodarki smarowniczej (dział BOCLUBE®), ma-
jącej na celu obniżenie kosztów wytwarzania oraz umożliwienie klientowi skoncentrowania się na jego działalności 
podstawowej i zwiększeniu jego konkurencyjności na rynku. Strategią BOCLUBE jest podejmowanie działań tech-
nicznych zorientowanych na zapewnienie optymalnego smarowania maszyn i urządzeń, maksymalne wykorzystanie 
środków smarnych i możliwie najniższe koszty tych działań.

STOSOWANIE SMARU
Własności smarne smaru zmniejszają się poprzez emulgowanie 
czy też utratę jakości spowodowane wnikaniem obcych cząstek 
i wody. Jeśli zatem łożyska są stosowane w takich trudnych wa-
runkach, konieczne jest skrócenie okresu dosmarowywania od 
połowy do jednej dziesiątej.

Obudowa łożyska powinna być zaprojektowana z uwzględnie-
niem potrzeby dosmarowywania lub wymiany smaru. Przykłado-
wo obudowa używana w maszynie wymagającej rzadkiej wymiany 
smaru powinna być łatwa w demontażu. W sytuacji gdy wystę-
puje częste dosmarowywanie smarem i kiedy nie można uniknąć 
wnikania wody przez uszczelnienie, obudowa musi być zaprojek-
towana w taki sposób, aby stary smar mógł być łatwo wypierany 
i zastępowany nowym. Kiedy stosowane jest łożysko pracujące 
z niezmiernie niską prędkością obrotową, cała obudowa może być 
napełniana smarem, należy jednak unikać całkowitego wypełnienia 
smarem obudowy dla aplikacji wysokoobrotowych. Kiedy obudo-
wa może być regularnie demontowana, lepiej nie wyposażać jej 
w otwór do podawania smaru. W praktyce smar dotrze tylko do 
skraju otworu smarnego, nie znajdzie się w łożysku i w ten sposób 
może obniżyć jego osiągi. Jednakże większe łożyska lub łożyska 
stosowane do pracy z wysokimi prędkościami wymagają częstego 
i odpowiedniego dosmarowywania. W takim wypadku w obudo-
wie powinien być wykonany otwór dla dostarczania smaru, po-
nieważ demontaż obudowy podczas każdego dosmarowywania 
może sprawiać trudności. 

Zaleca się dokonanie podziału przestrzeni wewnętrznej obudo-
wy po stronie otworu do dostarczania smaru na kilka sektorów 
smarowych w celu pokrycia wnętrza łożyska nowym smarem bez 
konieczności napełniania smarem całej obudowy. Po przeciwnej 
stronie niż otwór wlotowy dla smaru powinna być zapewniona 

duża przestrzeń w celu zbierania starego smaru, który od czasu 
do czasu powinien być usuwany po otworzeniu pokrywy. Łożyska 
stosowane do pracy z wysokimi prędkościami mogą być smaro-
wane dużo łatwiej poprzez użycie zaworu smarującego. Jest to 
właściwe dla łożysk używanych w długich okresach ciągłej pracy – 
dla silników elektrycznych czy pomp wirowych. Zawór smarowy 
ma za zadanie zapobiegać przepełnieniu smarem.

SMAROWANIE OLEJOWE
Oprawy ze smarowaniem w formie kąpieli olejowej wyposa-
żone są we wskaźnik poziomu oleju. Gdy łożysko nie pracuje, 
wskaźnik ten powinien być kontrolowany w celu określenia po-
ziomu oleju w oprawie i zmniejszenia możliwości pojawienia się 
błędu. W zasadzie jeśli ilość oleju jest mniejsza niż prawidłowy 
poziom oleju, to olej powinien zostać uzupełniony, ale jeśli sys-
tem uszczelnień funkcjonuje poprawnie, nie doszło do żadnych 
hydraulicznych wycieków, to nie ma większej potrzeby uzupeł-
niania oleju. Konieczność wymiany oleju zależy od warunków 
pracy. Jeśli łożysko jest używane w temperaturze 50°C lub niż-
szej, w korzystnym środowisku, z małą ilością kurzu i zanieczysz-
czeń, wystarczyć powinna wymiany raz do roku. Jeśli łożysko 
jest używane w temperaturze powyżej 100°C, w obecności ze-
wnętrznego źródła ciepła, wtedy olej powinien być wymieniany 
co dwa, trzy miesiące lub jeszcze częściej, nawet jeśli stosowany 
jest olej o dużej stabilności termicznej. W wypadku stosowania 
smarowania kroplowego, liczba kropli powinna być właściwie 
dopasowana do specyficznych warunków pracy; jednakże kilka 
kropli na minutę powinno wystarczyć dla normalnych warun-
ków pracy. Jeśli chodzi o pracę z wysokimi prędkościami, kiedy 
łożysko smarowane jest metodą strumieniową, to ilość środka 
smarnego będzie dopasowana poprzez dobór ciśnienia oleju 
i średnicy otworu dyszy wtryskowej. Ważne jest zapewnienie 
warunków, które zapobiegną gromadzeniu się oleju w części 
łożyska. ■

Mirosław Jaroszka  
Menedżer Wsparcia Technicznego Europy Środkowo-Wschod-
niej w NSK Polska sp. z o.o. W firmie NSK od 1998 r., w branży 
łożyskowej od 1987 r. Na co dzień kieruje grupą inżynierów 
świadczących usługi techniczne dla klientów firmy NSK. 
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Rys. 22:  Okresy dosmarowywania smarem 
 dla łożysk kulkowych poprzecznych 
 i łożysk walcowych
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W WYPADKU STOSOWANIA 
SMAROWANIA KROPLOWEGO LICZBA 

KROPLI POWINNA BYĆ WŁAŚCIWIE 
DOPASOWANA DO SPECYFICZNYCH 

WARUNKÓW PRACY; JEDNAKŻE 
KILKA KROPLI NA MINUTĘ POWINNO 

WYSTARCZYĆ DLA NORMALNYCH 
WARUNKÓW PRACY



Polski Przemysł

B
A

Z
A

 F
IR

M

B
A

Z
A

 F
IR

M

dodatek oleje i smary dla przemysłu 201522 23

Autoryzowany Dystrybutor środków smarnych Mobil
OFERUJEMY:
• Pełny zakres środków smarnych dla przemysłu
• Kompleksowe usługi związane z serwisem olejów,  

w tym analizy produktów
• Serwis chłodziw do obróbki plastycznej metali

43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 41
tel. 32 780 11 13
tel. 32 435 03 33 
e-mail: biuro@smartplus.pl
www.smartplus.pl 

ORLEN OIL
ul. Opolska 100 
31-323 Kraków 
tel.: +48 12 665 55 00 
e-mail: centrala@orlenoil.pl  

ORLEN Oil to część Grupy Kapitałowej ORLEN SA, jednej z największych korporacji przemysłu naftowego Europy 
Środkowo-Wschodniej, posiadającej 6 rafinerii, 2700 stacji paliwowych w kraju oraz zagranicą i zatrudniającej ponad 
22 tysiące pracowników.

Spółka ORLEN Oil to największe przedsięwzięcie w Polsce w zakresie produkcji i dystrybucji olejów silnikowych 
oraz środków smarnych, zarówno dla przemysłu i rolnictwa.

ORLEN Oil posiada w swojej ofercie szeroką gamę olejów napędzających samochody osobowe i ciężarowe, mo-
tocykle, statki, łodzie oraz maszyny rolnicze. Spółka posiada w swojej ofercie produkty dedykowane maszynom 
budowlanym oraz smary i ciecze do specjalistycznych urządzeń przemysłowych. 

Firma dba o najwyższe standardy jakościowe i nieustanny rozwój dla uzyskania najbardziej zaawansowanych technologii. 

Więcej na www.orlenoil.pl

Infolinia Orlen Oil: 0 801 102 103

Expo Silesia sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
www.exposilesia.pl 
Małgorzata Mazur - Menadżer Projektu
kom.: 510 031 476, tel.: 32 78 87 523,  
fax.: 32 78 87 525
e-mail: oilexpo@exposilesia.pl
www.oilexpo.pl

5. Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo 2015 odbędą się w dniach 29.09.– 
–01.10.2015 r. w Expo Silesia w Sosnowcu.

Targi OILexpo to jedyne wydarzenie na targowej mapie Polski skupiające w jednym miejscu firmy dostarczające na 
polski rynek wysokiej klasy specjalistyczne oleje i smary. Targom towarzyszą SEMINARIA, podczas których słucha-
cze mają okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami i nowinkami rynkowymi. 

Tegoroczne Targi OILexpo odbędą się łącznie z Międzynarodowymi Targami Obrabiarek, Narzędzi i Technologii 
Obróbki TOOLEX 2015, które są najbardziej uznanym miejscem spotkania branży obróbki metalu w Polsce. Pod-
czas poprzedniej edycji targi TOOLEX zgromadziły 375 maszyn, 494 firmy, 8956 zwiedzających. 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na <www.oilexpo.pl>.

Zapraszamy do współpracy.

PD-P NAFTOCHEM sp. z o.o.
30-039 Kraków
ul. Józefitów 11/8
tel. / fax: +48 12 421 49 42
e-mail: sekretariat@naftochem.pl
www.naftochem.pl

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Naftochem sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku produktów naf-
towych od roku 1965.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie produkcji specyfików naftowych  możemy oferować Państwu 
wyroby o wysokim standardzie. Opracowujemy i wdrażamy technologie produkcji nowych środków smarowych, 
uwzględniając zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz specyficzne wymagania naszych klientów.

Otwartość na wszystkie nowe trendy w technice smarowniczej oraz  zaangażowanie pracowników zaowocowały 
wdrożeniem w naszym przedsiębiorstwie nowych technologii produkcji wyrobów. Są to produkty nowej generacji, 
odpowiadające na zróżnicowane potrzeby klientów. Nasi  specjaliści są do Państwa dyspozycji, służąc informacją 
i poradą w zakresie stosowania oferowanych produktów.

Chemnaft 
ul. Solec 63
00-409 Warszawa 
e-mail: office@chemnaft.com
Mobile: +48 668 846 866
Office: + 48 23 661 15 46
Fax: + 48 23 661 15 46
www.chemnaft.com 

Firma Chemnaft rozpoczęła swoją działalność w 2004 r. jako lokalny producent olejów smarowych. Obecnie swoją 
działalność prowadzi nie tylko na terenie kraju, lecz także za granicą, wchodząc na rynek Unii Europejskiej. Obecnie 
współpracuje z polskimi i zagranicznymi rafineriami, którym dostarcza swoje markowe produkty. Chemnaft oferuje 
szeroki wachlarz produktów dla przemysłu, rolnictwa, motoryzacji, a także lotnictwa. W ofercie Chemnaftu można 
znaleźć oleje przekładniowe, maszynowe, hydrauliczne, silnikowe oraz oleje specjalistyczne produkowane na indy-
widualne zamówienia kontrahentów.

Od tego roku firma sponsoruje jednego z najlepszych pilotów akrobacyjnych na świecie – dwukrotnego mistrza 
świata akrobacji szybowcowej oraz mistrza Polski akrobacji samolotowej – Macieja Pospieszyńskiego.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa  
Podziemnego sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8
43-143 Lędziny
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
www.cbidgp.pl

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego wykonuje badania, oceny, ekspertyzy i służy doradztwem w za-
kresie warunków eksploatacji, parametrów i właściwości produktów naftowych, w tym: olejów przemysłowych, 
olejów elektroizolacyjnych, cieczy hydraulicznych, płynów niskokrzepnących, olejów przepracowanych, smarów, 
olejów napędowych, benzyny. 

Usługi badawcze, ekspertyzowe i doradcze oferowane przez Pracownię Zagrożeń Chemicznych i Produktów Naf-
towych CBiDGP realizowane są na potrzeby wszystkich branż przemysłowych. 

Środki smarne są również motywem przewodnim cyklicznych konferencji organizowanych przez Ośrodek Kształ-
cenia i Doskonalenia Kadr CBiDGP. Celem spotkań jest wymiana informacji i doświadczeń dotyczących osiągnięć 
badawczych i najnowszych rozwiązań stosowanych w dziedzinie produktów naftowych. Konferencja adresowana 
jest do użytkowników, producentów, dostawców i serwisantów środków smarnych i eksploatacyjnych oraz przed-
stawicieli jednostek naukowo-badawczych.

LUBE EXPERT-NORBERT CZUBAK
ul. Mieszka I 9/4
63-300 Pleszew
tel.: +48 606 763 607
e-mail: biuro@lube-expert.pl
www.lube-expert.pl

Jesteśmy dystrybutorem na terenie Polski profesjonalnych środków smarnych niemieckiego producenta Georg 
OEST Mineralöwerk GmbH & Co. KG.

Zajmujemy się wdrażaniem środków smarnych w różnych gałęziach przemysłu. Pomagamy w doborze oraz analizie 
fizykochemicznej zastosowanych produktów.

Posiadamy szeroką gamę nowoczesnych środków smarnych:

środki smarne i chłodziwa zarówno do obróbki plastycznej, jak i obróbki skrawaniem, środki do ochrony antyko-
rozyjnej, środki do mycia przemysłowego, oleje i smary do maszyn, biodegradowalne środki smarne dla leśnictwa 
i przeróbki drewna, oleje do silników gazowych, oleje i smary do maszyn i środków transportu, środki separacyjne 
do form, używane przy produkcji prefabrykatów z betonu.

Współpracę z klientem budujemy na podstawie wzajemnego zaufania i profesjonalizmu. Zostając naszym klientem, 
zyskujesz partnera godnego zaufania!

Houghton Polska sp. z o.o.
ul. Kapelanka 17
30-347 Kraków
tel./fax: 48 12 266 52 40
e-mail: info@houghton.com.pl
www.houghton.com.pl 

Firma Houghton produkuje i świadczy usługi dla prze-
mysłu obróbki metali, samochodowego, stalowego oraz 
wielu innych sektorów przemysłu przez rozwijanie tech-
nologii, produkcję i zarządzanie specjalistycznymi środ-
kami chemicznymi, olejami i smarami najwyższej jakości.

Houghton Polska posiada również w swojej ofercie 
usługę FLUIDCARE® – kompleksową obsługę klien-
ta. W trakcie tego typu partnerskiej współpracy firma 
Houghton zajmuje się produktem podczas całego cyklu 
jego życia – począwszy od dostawy, poprzez zastosowa-
nie, eksploatację, a na utylizacji skończywszy.

www.houghton.com.pl | info@houghton.com.pl

OFERTA DLA PRZEMYSŁU:
• Nieemulgujące oleje obróbcze,
• Chłodziwa obróbcze
• Obróbka plastyczna na zimno
• Środki do kucia i odlewania
• Środki myjące dla przemysłu
• Trudnopalne płyny hydrauliczne
• Środki i powłoki antykorozyjne
• Oleje do walcowania
• Oleje hydrauliczne i eksploatacyjne
• Obróbka cieplna – oleje i polimery hartownicze






