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Biorąc pod uwagę takie ciągłe i zaplanowane działania, określone 
zostają trendy zmian, które pokazują intensywność zużycia oleju 
i maszyn. Ocena ich jako normalnego i typowego procesu zuży-
cia zależy od rodzaju maszyn, uwarunkowań danej aplikacji oraz 
informacji, jakie posiadamy od producenta urządzeń, maszyny lub 
podzespołów. 

Przy braku sprecyzowanych parametrów na każdej aplikacji moż-
na z czasem, analizując dane z eksploatacji oraz wyników, wypra-
cować użyteczne z punktu widzenia utrzymania ruchu kryteria 
oceny i związane z nim aktywne działania. 

Takie podejście cechuje nie tylko nowoczesne technologie, 
lecz także aktywny proces rozwoju i doskonalenia. Jest to 
potencjał, który w gospodarce olejowo-smarowej pozwala 
na zmniejszenie zużycia maszyn, olejów oraz powstania nie-
bezpiecznych odpadów, ograniczenie zaangażowania w wy-
miany oraz wydłużenie żywotności podzespołów maszyn oraz 
maksymalizację produkcji. Określa się to jako wydajność ma-
teriałową, o którą wszyscy zabiegamy w ramach stałej konku-
rencyjności.

Gospodarka smarowa w zakładzie produkcyjnym to świadomy 
wybór produktu o określonym potencjale technicznym. Ten 
etap często jest upraszczany do konkursu cen. Jednak świa-
domy użytkownik wie, że jest to tylko część kosztów, i to naj-
mniej ważna.

Postęp techniczny powoduje znaczne miniaturyzacje kosztem 
coraz większych wymagań wobec środka smarnego, który sta-
nowi taki sam komponent maszyn jak łożysko czy pompa, nad 
którym warto się skupić. Takie podejście może się okazać bardzo 
efektywne ekonomicznie oraz pozytywne dla środowiska natu-
ralnego.

Umiejętność analizy kosztowej danej aplikacji to sukces. Obecnie 
środki smarne MOBIL SHC pozwalają na zmniejszenie zużycia 
energii, kilkukrotne wydłużenie okresów między wymianami, 
zmniejszenie wolumenu zakupów, zapasów na magazynie oraz 
zapewnienie najdłuższej żywotności pomp, łożysk, filtrów i mini-
malne nakłady na serwisy. 

Jak 
smarujesz, 
tak pracujesz, 
czyli dlaczego 
korzystać  
z analiz

Dobre smarowanie zapewnia firmom wysoką pozycję na ryn-
ku oraz jest sumą wiedzy producenta, serwisu olejowego oraz 
stanowi dowód profesjonalizmu utrzymania ruchu. Efekt takich 
działań nie zawsze bywa spektakularny, ale jest niezbędny do dal-
szego rozwoju i spełnienia rosnących wymagań norm prawnych 
i środowiskowych.

Opracował: 
mgr inż. Jarosław Jakubowski  
Dział Techniczny

ul. Gajowa 15 | 43-254 Warszowice  
tel. 32 7801113 | tel. 32 435 0333 
www.smartplus.pl | e-mail: biuro@smartplus.pl

W przemysłowym zastosowaniu środki smarne 
pełnią wiele funkcji. Najbardziej typową jest 
smarowanie, które ogranicza tarcie. Jednak 
bardzo ważnymi funkcjami są także: chłodze-

nie, ochrona antykorozyjna, przewodzenie ciepła, właściwości 
myjące, odpowiednie właściwości lepkościowo-temperaturowe 
w niskich i wysokich zakresach, zdolność do dyspersji zanieczysz-
czeń, filtrowalność, trwałość chemiczna w czasie, mieszalność lub 
brak mieszalności z płynami. Wszystkie te elementy w układzie 
mogą mieć dla użytkownika wymiar praktyczny. 

Z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za sprawność ma-
szyn w procesie produkcji, niewątpliwym parametrem jest za-
wsze koszt wszelkich działań w czasie i ich wpływ na wydajność 
oraz jakość. W tym celu producenci olejów i smarów starają się 
przekonywać klientów do wymian lub zmian na nowe produk-
ty. Produkty te dają możliwość energooszczędności i wydłużenia 
okresów wymian, ale wymagają dodatkowego zaangażowania 
w proces szkoleń, pozyskiwanie wiedzy, gromadzenie danych 
i wprowadzanie coraz to bardziej innowacyjnych lub zaawanso-
wanych rozwiązań kompleksowych, a to wszystko w jednym celu 
– produkować lepiej, tzn. więcej, taniej, ekologicznej.

Jednym z uzasadnionych działań na rzecz świadomego i efektyw-
nego wykorzystania zasobów, jakim są oleje i smary, jest ich analiza 
w trakcie eksploatacji. Analizy takie są narzędziem pozwalającym 
optymalizować więcej niż jeden aspekt. 

Podstawową i zawsze ważną funkcją takich analiz jest ocena sa-
mego oleju. Pozwala ona w świadomy sposób na określenie czasu 
jego wymiany. Zaawansowane analizy umożliwiają wprowadza-
nie korekty lub działań serwisowych w celu poprawy w olejach 
pewnych parametrów, np. technologicznych czy procesowych. 

Wpływa to korzystnie na bezpieczeństwo pracy, przykłado-
wo usunięcie frakcji lotnych z oleju grzewczego (diatermicz-
nego) zmniejsza zagrożenie pożarowe, wydłuża żywotność 
pomp poprzez kontrolowanie i utrzymywanie odpowiedniej 
czystości oraz daje informacje o odpowiednim momencie 
zastosowania procesu filtracji bocznikowej lub zmiany typu 
filtra na układzie prasy hydraulicznej, wtryskarki czy turbi-
ny. Ważne jest, aby takie analizy obejmowały zakres para-
metrów, jakie są użyteczne dla użytkownika. Stwierdzenie, 
że olej jest w normie dla eksploatacji, to za mało. Dobre 
wsparcie techniczne powinno obejmować maksymalnie sze-
roki zakres dla danego zastosowania oleju. Poniżej fragment 
z raportu analiz:

W pokazanym przykładzie dla oleju hydraulicznego 
zostały wyróżnione trzy obszary:

• zanieczyszczenia,

• oceny sprzętu,

• oceny oleju.

Na podstawie takich analiz użytkownik może ustalić: 

• jakie powinny być jego działania w zakresie zapewnienia ciągło-
ści pracy maszyny, 

• jakie czynności dobrze podjąć, aby olej dalej spełniał swoje funkcje,

• czego należy się spodziewać w trakcie najbliższej eksploatacji 
tego układu.

Poniżej przedstawiono dalsze elementy raportu, które pozwa-
lają zwrócić szczególną uwagę na zakres zmian w układzie. Są 
to pierwiastki z zużycia, na których podstawie powstaje ocena 
układu. 

Lubricant Data

Contamination Normal Normal +Caution

Equipment Rating Normal Normal Normal

Oil Rating Normal Normal +Caution

Visc@40C (cst) 43.8 46.3 45.8

ISO Code (4/6/14) 18/18/13 17/15/12 +

Paticle Count > 4 µm 1470 1016 +

Paticle Count > 6 µm 388 247

Paticle Count > 14 µm 58 27

Oxidation (Ab/cm) 0 0 2

PQ Index 0 0 2

Water (Vol%) 0.018 0.019 0.037

Apperance Clear Clear
+Heavy 
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Viscosity Elements

Lubricant Particle Count

Oxid Water 4u 6u 14u

Wykresy trendów zmian parametrów z raportu analizy

Do kompleksowego działania w zakresie doboru, dostaw, serwisu 
i analiz olejów marki Mobil zapraszamy na www.smartplus.pl. ■

Wear Elements – ppm (mg/kg)

Al (Aluminium) 1 0 0 0

Cr (Chromium) 0 0 0 0

Cu (Copper) 4 18 41 30

Fe (Iron) 9 4 11 12

Mo (Molybdenum) 0 0 0 0

Ni (Nickel) 0 0 0 0

Pb (Lead) 0 0 1 1

Sn (Tin) 0 0 0 0
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W czasach ciągłej pogoni za zyskiem bardzo trud-
no znaleźć firmy, w których rozwój i rozkwit 
zawdzięcza się ludziom pracującym z pasją, 
potrafiącym efektywnie zarządzać przedsię-

biorstwem, ale też umiejętnie inwestującym w obszary takie jak: 
kultura, sztuka sport, instytucje społeczne i charytatywne, dzieląc 
się przy tym swoim sukcesem z innymi oraz wpływając w ten spo-
sób na rozwój innych ważnych aspektów życia w społeczeństwie. 
Taki styl zarządzania od ponad dekady z sukcesem prowadzi pol-
ski producent olejów przemysłowych – firma Chemnaft – której 
produkty doceniane są nie tylko w Polsce, lecz także na terenie 
całej Unii Europejskiej, co potwierdzają wysokie wyniki sprzedaży 
zagranicznej oraz liczne pozytywne opinie i referencje.

Ekspansja na rynek zagraniczny to wyzwanie stawiane przed 
wieloma polskimi producentami z różnych branż. Co wyróżniło 
firmę Chemnaft i co wpłynęło na jej sukces za granicą? Przede 
wszystkim jakość oferowanego produktu, potwierdzona liczny-
mi testami oraz badaniami laboratoryjnymi na każdym etapie 

produkcji oleju, wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracująca 
nad strategią sprzedaży oraz maksymalnie ergonomiczny spo-
sób opakowania produktu i dostarczenia go do klienta.

Firma Chemnaft nie zatrzymuje się w miejscu. Ostatnia inwe-
stycja to zakup specjalistycznej instalacji do czyszczenia olejów 
przepracowanych. Oleje te pozyskiwane są za pomocą specja-
listycznych pojazdów oraz poprzez współpracę z wybranymi 
partnerami zajmującymi się gospodarką odpadów olejowych. Ta 
działalność nie tylko generuje dodatkowy przychód, lecz także 
pozwala chronić otaczające nas środowisko naturalne

Tak wygląda Chemnaft dzisiaj. A co się stanie jutro? 

Rozwój technologiczny maszyn, silników, pojazdów powoduje, 
że gwałtownemu przeobrażeniu podlegają także wymogi sta-
wiane olejom. Z użycia wychodzą oleje mineralne, a zyskują 
syntetyczne lub półsyntetyczne o nowych klasach lepkości. Le-
piej nadają się one do nowoczesnych silników z turbodoładowa-
niem i bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Dlatego też Chemnaft, widząc zmiany zachodzące na rynku ole-
jowym oraz dostrzegając wyraźną tendencję do wymiany parku 
maszynowego i samochodowego, rozpoczął proces uzupełnie-
nia swojej oferty o oleje przeznaczone do najnowszych maszyn 
i pojazdów.

Nie jest to ani proste, ani tanie, jednak systematyczny rozwój 
oferty produktowej jest niezbędny i rozpoczęcie projektów 
badawczo-rozwojowych mających na celu dostosowanie się do 
trendów istniejących na rynku, szczególnie rynku olejów dla 
motoryzacji, został w Chemnafcie rozpoczęty. ■

CHEMNAFT 
– jakość i pasja….
Agnieszka Frysiak
Exodus Group

ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY 
MASZYN, SILNIKÓW, POJAZDÓW 

POWODUJE, ŻE GWAŁTOWNEMU 
PRZEOBRAŻENIU PODLEGAJĄ TAKŻE 

WYMOGI STAWIANE OLEJOM



Środki smarne 
w przemyśle 
spożywczym
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Oleje i środki smarne stosowane w branży spożywczej muszą spełniać 
nie tylko podstawowe właściwości smarne, lecz także inne obostrzenia 

wynikające z obowiązującego prawa.

N ietrudno sobie wyobrazić, jakie konsekwencje 
powoduje zanieczyszczenie artykułów spożyw-
czych środkami smarnymi używanymi do ich 
produkcji, do produkcji opakowań lub smarów 

wykorzystywanych podczas procesu pakownia. Coraz to no-
wocześniejsze urządzenia, zautomatyzowane linie produkcyjne 
pozwalają na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia powstałego 
na skutek awarii sprzętu. Jednak bezpośredni kontakt smaru 
z żywnością nie musi być spowodowany wyłącznie problemami 
technicznymi. Procesy technologiczne takie jak mieszanie skład-
ników czy transport taśmociągiem powodują kontakt produk-
tów spożywczych z elementami maszyn, przy których używane 
są środki smarne. Nawet najmniejsze ilości niedopuszczalnych 
smarów mogą spowodować ogromne koszty dla producenta 
związane z całkowitym wyłączeniem linii produkcyjnej. Aby wy-
eliminować ryzyko strat związanych z zanieczyszczeniem partii 
produktów, producenci stosują środki smarne posiadające od-
powiedni certyfikat.

Środki smarne przeznaczone do przemysłu spożywczego muszą 
spełniać normy NSF (National Sanitation Foundation). Ten ame-
rykański instytut opracował podział środków smarnych na nastę-
pujące kategorie:

• NSF H1: środki smarne klasy spożywczej (dopuszczone do in-
cydentalnego kontaktu z żywnością),

• NSF H2: standardowe środki smarne (niedopuszczone do kon-
taktu z żywnością). 

Jeśli dany smar posiada rejestrację NSF H1, to oznacza, że jego 
skład jest zgodny z przepisami FDA (Food and Drug Administra-
tion) oraz spełnia wymagania takie jak:

• obojętność zapachowa,

• obojętność smakowa,

• obojętność fizjologiczna,

• odporność na specjalne środki dezynfekcyjne i czyszczące,

• obojętność dla żywności.

ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Jedną z grup produktów smarnych – których dystrybutorem jest 
firma Megart – wykorzystywanych w przemyśle spożywczym są 
oleje wysokotemperaturowe. Znajdują one zastosowanie przy 
smarowaniu łańcuchów, np. w systemach transportowych w urzą-
dzeniach do wypalania i suszenia, w maszynach przetwórstwa 
żywności i urządzeniach piekarniczych.

Poniżej opisane zostały praktyczne przykłady zastosowań olejów 
klasy NSF H1.

SMAROWANIE ŁAŃCUCHÓW W PIECU KAMIENNYM
Właściwe smarowanie to istotne zagadnienie w przemyśle piekar-
niczym. Dobrym przykładem jest duża wytwórnia pizzy, produ-
kująca mniej więcej 1,5 mln sztuk dziennie. Pizze te są wypiekane 

może dostać się do puszki, w przeciwnym razie puszka musi zo-
stać zniszczona.

Równie istotna jest odporność oleju na odparowywanie, gdyż kon-
densat może osadzać się w pustych puszkach, względnie mieć bez-
pośredni wpływ na jakość lakierowania puszki. Dlatego olej nie może 
zawierać składników, które utrudniają zwilżanie puszki lakierem. Od-
porność na odparowywanie i straty na skutek parowania, zwłaszcza 
w wysokich temperaturach, są ważne również ze względu na ilość 
dosmarowania: co nie wyparowało, nie musi być dosmarowane.

To, że olej do łańcuchów musi jeszcze mieć certyfikację według 
wymagań NSF H1, jest dla techniki spożywczej oczywiste.

Olejem nadającym się do systemów transportowych w urzą-
dzeniach do lakierowania, wypalania i suszenia w przemyśle opa-
kowaniowym i spożywczym jest OKS  3570. Dzięki wyjątkowej 
stabilności wysokotemperaturowej zużycie oleju podczas sto-
sowania w produkcji może zostać zredukowane do ponad 60%, 
a żywotność łańcucha transportowego może zostać wydłużona 
dwa razy w porównaniu z innymi olejami.

Firma Megart dystrybuuje specjalistyczne środki smarne dla wielu 
gałęzi przemysłu spożywczego. Coraz większa świadomość konsu-
mentów oraz odpowiedzialność producentów żywności powoduje, 
że sprzedaż produktów z rejestracją NSF H1 z roku na rok wzrasta.   

Zapraszamy do współpracy. ■

Anna Woźniak 
Dominik Ferdynandzki 

Towarzystwo Gospodarcze Megart sp. z o.o.  
ul. Wyzwolenia 5, 43-190 Mikołów 
tel.: 32 226 04 48

w piecu kamiennym, który w porównaniu z tradycyjnym piecem 
wykorzystywanym w kuchni włoskiej jest oczywiście znacznie 
większych rozmiarów, ma oddzielne wejście i wyjście oraz łańcuch 
transportowy. Na nim zamontowane są płyty kamienne, na których 
przyrządzone pizze transportuje się przez piec. 

Kamienne płyty powodują, że łańcuch jest silnie obciążony. Tem-
peratura wynosi w nim ponad 200°C. Łańcuch transportowy 
musi być smarowany, ponieważ prawidłowe smarowanie znacz-
nie zmniejsza tarcie i zużycie. Zmniejszanie tarcia oznacza z kolei 
oszczędzanie energii. Duże tarcie ostatecznie prowadzi do przed-
wczesnej wymiany łańcucha. Prawidłowe smarowanie oszczędza 
więc pieniądze. 

Wysokotemperaturowy smar do łańcuchów do  stosowania 
w przemyśle spożywczym został opracowany przez firmę OKS. 
Rejestracja OKS 387 przez NSF w kategorii H1 dowodzi, że sma-
ry specjalne OKS mogą sprostać najsurowszym wymaganiom hi-
gieny żywności, nie tracąc nic ze swojej sprawności. Zastosowanie 
wymienionego oleju w opisywanym przypadku sprawia, że pizza 
nie ma posmaku oleju maszynowego. Nie zawiera też substan-
cji toksycznych, które mogłyby się pojawić w wyniku parowania 
oleju, gdyby zastosowano jego niewłaściwy rodzaj. Brak niepożą-
danych czynników oraz wydajne smarowanie oznacza osiągnięcie 
celów, które stawiano przed OKS 387.

OKS 387 bazuje na całkowicie syntetycznym, fizjologicznie nie-
budzącym zastrzeżeń oleju bazowym na naturalnym graficie 
i dodatkach. Został on sklasyfikowany przez NSF w kategorii H1 
do  stosowania w przemyśle żywnościowym i dopuszczony, gdy 
kontakt z żywnością technicznie nie może być wykluczony. Na-
tryskiwany na łańcuch olej transportuje grafit do wewnętrznego 
łożyska łańcucha i niezawodnie chroni go przed zużyciem. Do 
temperatury wynoszącej mniej więcej 200°C łańcuchy są smaro-
wane olejem i grafitem. Gdy temperatura jest wyższa, olej pod-
stawowy wyparowuje bez pozostałości, a grafit w dalszym ciągu 
zapewnia smarowanie łańcucha. OKS 387 nadaje się również do 
stosowania za pomocą instalacji centralnego smarowania.

SMAROWANIE ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH 
W PRODUKCJI PUSZEK DO NAPOJÓW
Kolejnym przykładem właściwego smarowania jest przemysł opa-
kowaniowy, w którym ważną rolę odgrywa odpowiednie sma-
rowanie łańcuchów transportowych, wystawionych na działanie 
wysokich temperatur i spełniających rygorystyczne wymogi spo-
żywcze.

Po głębokim tłoczeniu puszki są lakierowane, a następnie lak jest 
wypalany w temperaturze mniej więcej 210°C. Transport pu-
szek przez poszczególne etapy produkcji odbywa się za pomocą 
łańcuchów, które w średniej wielkości piecu do wypalania mogą 
mieć długość ponad 100  m. Aby możliwa była przepustowość 
do 20 tys. puszek na godzinę, łańcuchy transportowe muszą się 
poruszać z dużą prędkością. Z powodu takich warunków pro-
dukcyjnych olej do łańcuchów musi spełniać długą listę wymagań. 
Najważniejszym kryterium w tym zastosowaniu jest odporność 
na odwirowywanie. W  procesie produkcji smar z łańcucha nie 

CORAZ WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ 
KONSUMENTÓW ORAZ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI 

POWODUJE, ŻE SPRZEDAŻ 
PRODUKTÓW Z REJESTRACJĄ NSF H1 

Z ROKU NA ROK WZRASTA
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Prawidłowa eksploatacja  
olejów hartowniczych  

na podstawie doświadczenia
PDP Naftochem sp. z o.o.

łej pracy (24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu). Dzięki 
temu zastrzeżona przez Naftochem marka Hartenol® to synonim 
niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności.

Spośród różnych ciekłych ośrodków chłodzących w procesach 
hartowania ważną rolę odgrywają oleje hartownicze, które po-
zwalają na uzyskanie struktury martenzytycznej przy stosunko-
wo niskich naprężeniach cieplnych. Hartowanie to proces, który 
chociaż trwa zaledwie kilka sekund, ma ogromny wpływ na cały 
proces (nieraz wielotygodniowy) produkcji danego elementu. 
Niezrozumienie zasad i metod postępowania przy hartowaniu 
może być przyczyną nieodpowiedniej twardości, nadmiernych 
odkształceń czy braków w detalach, a jednocześnie może po-
wodować problemy z bezpieczeństwem pracy. Właściwy dobór 
odpowiedniego oleju do procesu hartowania jest zagadnieniem 
złożonym i wymaga osobnego omówienia. 

Zakładając, że w specyficznym procesie hartowania zastosowano 
odpowiedni olejowy ośrodek chłodzący, utrzymanie prawidło-
wych parametrów procesu zależy od odpowiedniego nadzoru 

nad jego eksploatacją. Istotnym zagadnieniem dotyczącym zwłasz-
cza dużych urządzeń do masowego hartowania jest odpowied-
nia pielęgnacja układu, czyli okresowe usuwanie osadów, filtracja 
i niedopuszczanie do zawodnienia. Te podstawowe zabiegi oraz 
okresowa kontrola jakości oleju pozwalają na kilkukrotne wydłu-
żenie okresu jego pracy.

Wieloletnie doświadczenie Naftochemu w zakresie serwisu olejów 
hartowniczych w różnych gałęziach przemysłu pozwoliło na stwo-
rzenie kryteriów oceny oleju oraz jego parametrów krytycznych, 
przy których dalsza eksploatacja jest niemożliwa, zagraża bezpie-
czeństwu pracy lub jakości detali i wymagana jest wymiana oleju. 

Własności olejów hartowniczych zmieniają się w trakcie użytkowa-
nia, głównie w związku z procesami starzenia oraz zanieczyszczenia 
kąpieli olejowej. Kontrola jakości olejów hartowniczych powinna się 
odbywać w zależności od intensywności procesów produkcji i zuży-
cia oleju co 3–6 miesięcy. Wypracowana przez Naftochem formuła 
badań jakościowych olejów hartowniczych podczas eksploatacji 
dostosowywana jest do specyficznych wymagań klienta. Harmono-
gramy i zakresy poboru próbek ustalane są indywidualnie, średnio 
co kwartał przeprowadza się badania fizykochemiczne, natomiast 
co pół roku ocenia się właściwości termokinetyczne. Próbki olejów 
hartowniczych poddaje się na początku analizie organoleptycznej, 
ocenia się wygląd, barwę i zapach, a następnie przeprowadzane 
są badania fizykochemiczne następujących parametrów: lepkości 
kinematycznej, temperatury zapłonu w tyglu otwartym i zamknię-
tym, liczby kwasowej, pozostałości po koksowaniu oraz zawartości 
wody. Ostateczną informację na temat właściwości eksploatacyj-
nych oleju uzyskuje się dopiero po wykonaniu badania własności 
szybkości chłodzenia. 

Zanieczyszczenie oleju wodą, nawet w niewielkim stopniu (0,02–
–0,1%) może istotnie wpływać na zmianę własności termokine-
tycznych i nawet kilkukrotnie przyspiesza szybkość chłodzenia 
w zakresie temperatur przemiany martenzytycznej. Wskutek 
tego znacznie wzrasta ryzyko powstania odkształceń i pęknięć 
hartowniczych. 

Kolejnym badanym parametrem jest temperatura zapłonu i palenia. 
Parametr ten, podobnie jak zawartość wody, ma istotne znaczenie 
ze względów bezpieczeństwa użytkowania. Przyjmuje się, że tempe-
ratura pracy oleju powinna być o co najmniej 40–50ºC nisza od tem-
peratury palenia i o 70–80ºC niższa od temperatury zapłonu w tyglu 
otwartym. Konieczne jest także wykonanie badania temperatury za-
płonu w tyglu zamkniętym, gdyż w wielu wypadkach okazuje się ona 
znacznie niższa (od 50ºC do 70ºC) od temperatury zapłonu w tyglu 
otwartym zmierzonej na tej samej próbce. Taki spadek temperatury 
świadczy o złym odprowadzaniu skroplin lekkich frakcji węglowodo-
rowych powstających w oleju podczas hartowania.

Niezbędne jest także określenie lepkości oleju. Znajomość tem-
peratury zapłonu oraz lepkości pracującego oleju hartowniczego 
pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jak zaawansowany jest pro-
ces starzenia. Wzrost lepkości i temperatury zapłonu oznacza 
wzrost stopnia utlenienia oleju, spadek lepkości i temperatury za-
płonu jest objawem rozpadu chemicznego (krakingu), natomiast 

wzrost lepkości, przy jednoczesnym spadku temperatury zapłonu, 
świadczy o utlenianiu i krakingu.

Wyniki badania poziomu liczby kwasowej oraz pozostałości po 
koksowaniu dają dodatkowe informacje na temat zaawansowa-
nia procesów starzenia oleju hartowniczego. Wzrost pozosta-
łości po koksowaniu powyżej 2% oznacza głęboką degradację 
oleju zachodzącą pod wpływem wysokich temperatur i działania 
tlenu z powietrza i może powodować zanieczyszczenia harto-
wanych elementów.

W trakcie procesu użytkowania olejów hartowniczych następują 
procesy utleniania mniej odpornych składników, co prowadzi do 
wzrostu poziomu liczby kwasowej. Wzrost tego parametru po-
wyżej 1,5 mg KOH/g może katalizować procesy rozkładu oleju, 
a także być przyczyną korozji niektórych metali. Trzeba jednak być 
ostrożnym w interpretacji wyników tego parametru, ponieważ 
oleje zawierające dodatki o charakterze kwasowym mogą w wy-
niku ich rozpadu zmniejszać liczbę kwasową. Literatura podaje, że 
graniczna wartość liczby kwasowej w olejach hartowniczych, przy 
której konieczna jest wymiana oleju, to 4  mg  KOH/g. Nasi do-
radcy techniczni sugerują wymianę oleju hartowniczego, gdy po-
ziom liczby kwasowej przekroczy 2 mg KOH/g, a lepkość wzrośnie 
o ponad 20%. Przekroczenie przez olej wartości krytycznych nie 
zawsze musi powodować problemy w procesie hartowania, ale na 
pewno powinno skłonić użytkownika i służby serwisowe do jesz-
cze bardziej szczegółowego nadzoru nad cieczą. Warto wówczas 
sprawdzić poziom szybkości chłodzenia – parametr kluczowy dla 
całego procesu hartowania. Badanie własności termokinetycznych 
wykonywane jest zgodnie z normą ISO 9950 przy wykorzystaniu 
urządzenia testującego ivf  SmartQuench oraz specjalistycznego 
oprogramowania. W wyniku badania otrzymujemy dane, dzięki 
którym możemy poznać najważniejsze parametry użytkowe oleju 
hartowniczego: krzywe chłodzenia (wykresy temperatury w funk-
cji czasu), maksymalną szybkość chłodzenia, temperaturę, przy 
której występuje maksymalna szybkość chłodzenia. Własności ter-
mokinetyczne w połączeniu z wynikami badań fizykochemicznych 
praktycznie w każdym wypadku są wystarczające do oceny jakości 
i przydatności oleju do dalszej eksploatacji i pozwalają na podjęcie 
decyzji co do ewentualnej filtracji, poprawy jakości olejem serwi-
sowy (podnoszącym szybkość chłodzenia) czy też konieczności 
wymiany oleju. 

W jubileuszowym 2015 r., w 50-lecie działalności spółki Nafto-
chem zakończono walidację technologii produkcji nowej generacji 
olejów hartowniczych pod nazwą Hartmax. Oleje te charak-
teryzują się wysoką odpornością termooksydacyjną, stabilną 
w czasie szybkością chłodzenia oraz niską skłonnością do kokso-
wania. Technologia produkcji olejów Hartmax opiera się na wy-
selekcjonowanych olejach bazowych oraz specjalnych dodatkach 
funkcyjnych, których synergizm zapewnia zwiększoną szybkość 
chłodzenia i wysoką czystość powierzchni hartowanych elemen-
tów. Hartmax to maksymalnie wydajne hartowanie. ■

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Nafto-
chem, jeszcze jako członek Zjednoczenia Przemysłu 
Rafineryjnego i Petrochemicznego „Petrochemia”, 
wdrożyło technologię produkcji olejów hartowniczych 

w skali małotonażowej. Działo się to na początku lat 70. XX w. 
Po sprawdzeniu własności użytkowych podczas kilkunastomie-
sięcznych badań aplikacyjnych w kilku polskich fabrykach w roku 
1975 uruchomiono pierwszą w Polsce produkcję przemysłową 
olejów do hartowania: OH-70, OH-120 oraz OH-160. Aktual-
nie oleje te są dostępne w ofercie wszystkich większych polskich 
producentów środków smarnych. Spółka Naftochem, bazując na 
doświadczeniach zdobytych podczas badań aplikacyjnych olejów 
hartowniczych, zoptymalizowała technologię ich wytwarzania 
i wprowadziła do oferty linię olejów Hartenol® w trzech klasach: 
70, 120 i 160. Od dwóch dekad oleje te pracują pod nadzorem 
naszych służb serwisowych, między innymi u producentów łożysk 
czy śrub, spełniając wysokie wymagania użytkowników. Analiza 
historycznych danych fizykochemicznych olejów Hartenol® z eks-
ploatacji pokazała ich stabilną w czasie jakość, dlatego nie dziwi 
fakt, że najkrótszy okres użytkowania Hartenolu® 70 to 5 lat ciąg- 

Arkadiusz Leżoń  
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
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Właściwy monitoring  
i odpowiednia 
pielęgnacja chłodziw 
w eksploatacji kluczem 
do bezawaryjnej pracy 
maszyn obróbczych 
oraz zdrowia 
operatorów

Badanie w eksploatacji środków obróbczych zapewnia 
wychwycenie we właściwym czasie niekorzystnych 
zmian mogących mieć wpływ na awarię maszyny, 
niedopuszczalną jakość obrabianych materiałów, 

mikrobiologiczne zanieczyszczenie układu oraz inne poważne 
następstwa lekceważenia stanu chłodziwa. W wypadku obróbki 
metali duże znaczenie ma fakt, czy środek obróbczy jest wodo-
rozcieńczalny. Oleje obróbcze wodorozcieńczalne, czyli chłodzi-
wa wymagają szczególnej pielęgnacji w czasie eksploatacji z uwagi 
na możliwość rozwoju bakterii oraz grzybów, czego następstwem 
mogą być nie tylko degradacja emulsji, lecz także poważniejsze 
następstwa, takie jak korozja elementów maszyny, powstanie 
ogromnej ilości osadów zanieczyszczających wszystkie możliwe 
miejsca w układzie oraz poważne uczulania wśród operatorów. 
Oczywiście, nie zawsze da się uniknąć rozwoju mikroorganizmów, 
ponieważ zawsze tam, gdzie znajduje się woda, będzie się roz-
wijało życie biologiczne. Właściwa pielęgnacja chłodziwa pozwala 

jednak znacznie wydłużyć okres eksploatacji, nie dopuszczając do 
powstawania warunków korzystnych do degradacji emulsji. Ko-
nieczne jest wykonywanie niezbędnych badań stanu chłodziwa, 
począwszy od oceny organoleptycznej (wygląd, zapach, zawar-
tość piany) po inne podstawowe badania takie jak: pomiar pH, 
przewodność, zawartość bakterii i grzybów, stężenie emulsji oraz 
zawartość olejów obcych. 

Zmiany koloru i zapachu emulsji wskazują na zwiększony stopień 
zanieczyszczenia lub skażenia biologicznego. Zawartość piany może 
świadczyć o przedostaniu się zanieczyszczeń, utraty właściwości an-
typiennych, pozostałości środka czyszczącego w układzie bądź wy-
cieku oleju obcego. Pomiar pH jest bardzo ważnym parametrem, 
ponieważ wartość pH ma wpływ na rozwój bakterii i grzybów oraz 
podrażnienia skóry. Wzrost przewodności w stosunku do wartości 
początkowej może oznaczać, że doszło do częściowego zasolenia 
emulsji poprzez odparowanie wody z chłodziwa, co może się przy-

czynić do utraty stabilności emulsji. Zawartość bakterii i grzybów 
bada się zwykle przy użyciu specjalnych płytek dip slide, które po 
zanurzeniu w chłodziwie inkubuje się w odpowiednich warunkach 
sprzyjających ich rozwojowi. Pożywką dla mikroorganizmów są or-
ganiczne związki węgla, tj. węglowodory, oraz związki azotu, fosforu 
i siarki (składniki chłodziwa). Bakterie żywią się składnikami chłodzi-
wa, wydalając substancje kwaśne powodujące spadek wartości pH, 
co z kolei ma wpływ na korozję i możliwy rozwój grzybów. Rozrost 
grzybów powoduje powstawanie dużych skupisk w postaci żelu 
oraz kłaczków mogących zatykać filtry. Grzyby mogą przedostawać 
się wraz z mgłą olejową w inne miejsca. Zakażenia mogą się przeno-
sić na inne maszyny obróbcze poprzez kontakt z operatorem, który 
pracuje na wielu maszynach (poprzez rękawice ochronne, ubranie 
robocze). Skażenia emulsji są szczególnie niebezpieczne, ponieważ 
oddziaływają bezpośrednio na operatora, mogąc powodować po-
ważne schorzenia, począwszy od uczulania skóry w postaci wysypki, 
po zapalenia skóry, kaszel, podrażnienia oczu i inne niekorzystne 
oddziaływania na zdrowie. Stężenie emulsji, kolejny ważny parametr, 
należy utrzymywać na stałym poziomie zalecanym przez produ-
centa koncentratu chłodziwa.  Wzrost stężenia powyżej wartości 
wymaganej może powodować spadek właściwości chłodzących, 
zwiększenie podatności dróg oddechowych i skóry na alergię oraz 
powstanie mgły olejowej. Z kolei spadek stężenia poniżej wartości 
wymaganej może powodować zmniejszenie ochrony antykorozyj-
nej, zwiększenie możliwości skażenia mikrobiologicznego, niewłaś- 
ciwe smarowanie, skrócenie okresu eksploatacji narzędzi. Oleje 
obce mogą się przedostawać do chłodziwa na skutek przecieku, np. 
oleje hydrauliczne, oleje do prowadnic, oleje przekładniowe. Obce 
oleje zbierają się na powierzchni chłodziwa, mogąc poważnie zakłó-
cać odczyt stężenia na refraktometrze, przyczynić się do rozwoju 
bakterii, szczególnie beztlenowych, oraz doprowadzić do spadku 
właściwości chłodzących i smarnościowych chłodziwa.

Firma Boccard posiada bardzo duże doświadczenie w badaniu 
chłodziw w eksploatacji, niezbędne zaplecze laboratoryjne, a także 
odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów zarówno od badań, 
jak i interpretacji otrzymanych wyników. W razie konieczności wy-
miany chłodziwa serwis mobilny Boccard kompleksowo świadczy 
tę usługę, a także zajmuje się pielęgnacją chłodziwa w czasie dalszej 
eksploatacji. W sytuacjach krytycznych – takich jak rozwój mikroor-
ganizmów, powstanie szlamów i osadów, obecność znacznej ilości 
olejów przeciekowych – działania serwisowe pozwalają na oczysz-
czenie emulsji oraz jej dalszą eksploatację. Do tego celu serwisanci 
Boccard wykorzystują zaawansowane technicznie urządzenia takie 
jak agregaty filtracyjne w połączeniu z mechanicznym usunięciem 
zanieczyszczeń oraz naświetlaniem światłem UV emulsji, co po-
zwala nawet na kilkukrotne wydłużenie czasu eksploatacji emulsji. 
Boccard świadczy kompleksową obsługę gospodarki chłodziwami, 
mającą na celu obniżenie kosztów wytwarzania oraz umożliwienie 
klientowi skupienia się na jego działalności podstawowej, a przez to 
zwiększenie konkurencyjności na rynku. ■

Koszty wymiany 1000 l emulsji

Porównanie kosztów wymiany emulsji z kosztami filtracji

Wymiana chłodziwa Filtracja

Legenda:

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60% 60%

23%

16%

koszt filtracji

koszt robocizny

koszt utylizacji chłodziwa

koszt zakupu koncentratu

Michał Skrobecki 
Kierownik Wsparcia Technicznego BOCLUBE®

BOCCARD POLSKA sp. z o.o 
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Chemnaft sp. z o.o.
ul. Solec 63, 00-409 Warszawa 
tel.: 22 628 33 59
e-mail: office@chemnaft.com
www.chemnaft.com

Chemnaft – oleje przemysłowe, motoryzacyjne i rolnicze:

• silna marka z ponad 10-letnim doświadczeniem,

• zadowoleni klienci w całej Europie,

• jakość produktów potwierdzona badaniami laboratoryjnymi,

• bazy olejowe najwyższej jakości,

• doświadczona załoga pracująca z pasją.
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Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.

- Specjalistyczne środki smarowe
- Sprzedaż i fachowe doradztwo techniczne

www.klueber.pl

Expo Silesia sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
tel.: 32 788 75 23
kom.: 510 031 476
fax: 32 788 75 25
e-mail: oilexpo@exposilesia.pl
www.oilexpo.pl

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo, 4–6 października 2016 r.

OILexpo to jedyne wydarzenie w Polsce skupiające firmy dostarczające na polski rynek wysokiej klasy specjali-
styczne oleje i smary. Wydarzeniu towarzyszą seminaria, podczas których słuchacze mają okazję do zapoznania się 
z nowinkami rynkowymi. Targi dają możliwość wymiany poglądów i bezpośredniego kontaktu z ekspertami z branży. 
Na stoiskach prezentowane są znakomite produkty i najnowsze technologie.

Jednocześnie z targami OILexpo odbędą się Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii  
Obróbki TOOLEX. Podczas poprzedniej edycji został pobity rekord pod względem liczby wystawców. Imponujące 
stoiska, setki maszyny w ruchu i ponad 100 nowości przeżywały prawdziwe oblężenie profesjonalnych zwiedzających. 
Warto wspomnieć, że targi zostały objęte patronatem honorowym przez Ministerstwo Gospodarki.

Dołącz do grona specjalistów!

Więcej na www.oilexpo.pl i www.toolex.pl
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PDP Naftochem sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: 12 632 51 11
kom.: 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www.naftochem.pl

PDP Naftochem sp. z o.o. jest firmą produkcyjną działającą na rynku produktów naftowych 
od 1965 r. Głównym celem spółki jest rozwiązywanie problemów towarzyszących gospodarce 
smarowniczej klientów poprzez dostarczanie im produktów najwyższej jakości. Mamy wiedzę 
i doświadczenie w zakresie doboru i eksploatacji środków smarowych. Nasze produkty znajdują 
zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. 

Doświadczona kadra inżynierska Naftochemu w połączeniu z systemem zarządzania jakością, potwierdzonym 
certyfikatem Dekra, zapewniają powtarzalność procesów produkcji, a co za tym idzie – wysoką jakość wyrobów 
końcowych. 

Oferujemy szeroką gamę specjalistycznych środków smarnych wraz z usługą nadzoru nad ich jakością w trakcie 
eksploatacji. Świadczymy usługi w zakresie analityki produktów naftowych. Wytwarzamy oleje, smary i ciecze ob-
róbkowe według technologii własnej lub klienta. Pół wieku doświadczenia jest gwarancją niezawodności.

Autoryzowany Dystrybutor środków smarnych MobilOFERUJEMY:
• 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 



EkspErt w twojEj branży


