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Na szczęście, isteNią bardzo proste rozwiązaNia dla Niewłaściwych 
praktyk smarowaNia łożysk.

Najczęstszą przyczyNą 
przedwczesNego zużycia  

łożysk są Niewlaściwe praktyki smarowaNia łożysk  

W rzeczywistości, przyczyną ponad 80% przedwczesnego 
zużycia łożysk to problem związany ze smarowaniem.

Odpowiednia ilość smaru tłumi naprężenia powodowane przez 
elementy toczne, obudowę i wał. 
To uszkodzenie może pozostać niezauważone, dopóki łożysko 
całkowicie się nie zepsuje, zakłócając przepływ pracy, powodując 
przestoje i powodując straty finansowe.

Zbyt niski poziom smaru 
zwiększa tarcie, wytwarza 

ciepło i zwiększa tarcie 
wewnątrz łożysk

Zbyt wysoki poziom smaru, 
wbrew pozorom, także 

zwiększa tarcie dając taki 
sam efekt
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Używanie 
odpowiedniego środka 
smarnego dla danych 

zastosowań.

Przechowywanie 
środka smarnegp 
w odpowiednich 

warunkach (zachowanie 
zimnego, suchego i 
czystego środka).

Oczyszczanie 
środka smarnego 

(jeśli zachodzi 
taka potrzeba) w 

prawidłowy sposób.

Używanie środków 
wspomagających 

utrzymanie ruchu jak 
np. wykorzystywanie 

ultradźwięków 
do kontrolowania 

odpowiedniego czasu i ilości 
smarowania łożysk.

Najlepsza metoda utrzymywaNia 
odpowiedNiego poziomu NasmarowaNia zawiera 

wszystkie powyższe puNkty

wyzwaNiem dla specjalistów 
jESt ROZWIjAnIE procesu smarowaNia łożysk, tAK by ZAPEWnIAŁ 

stały, poprawNy poziom smaru

Określanie właściwego poziomu “na oko”, nawet przez doświadczonych specjalistów, nie jest najlepszą metodą.

Zamiast tego, profesjonaliści powinni prowadzić gospodarkę smarowniczą 
zorientowaną na niezawodność, obejmującą kilka najlepszych praktyk:
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CO jeśli łóżyskO ma wystarCzająCą ilOść śrOdka smarnegO?

CO jeśli plan zakłada zbyt Częste lub zbyt rzadkie smarOwanie?

CO jeśli ilOść śrOdka smarnegO dO zaaplikOwana jest zbyt duża lub zbyt mała?

CO jeśli łOżyskO zOstanie przesmarOwanie?

WIElE DZIAŁóW UtRZyMAnIA RUchU W ZAKŁADAch bAZUjE nA MEtODZIE

czasookresów smarowaNia 
tRADycyjnA MEtODA ZAKŁADA

 koNkretNe okresy smarowaNia 
oraz ilość środka smarNiczego

ta technika może wydawać się sensownym sposobem, natomiast warto 
zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą doprowadzić do wczesnej awarii 

łożyśka, nawet jeśli plan smarowania dopracowany był w szczegółach.

GŁóWnyM PROblEMEM Z POWyżSZych WAD 
MEtODy cZASOOKRESóW SMAROWAnIA jESt 

pRZesmAROwAnIe Łóżysk

przesmarowanie łożyska doprowadza do 
przedwczesnych awarii.
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lepszą strategią jest
smarowaNie łożysk Na podstawie 

oceNy ich staNu

Specjaliści analizują stan łożysk oraz oceniają konieczność smarowania m.in. przy wykorzystaniu modelu 
I-P-F obrazującego życie sprzętu od początku stosowania do momentu wystąpienia usterek.

Zamiast stosować sztywny harmonogram smarowania oparty na odgórnie ustalonych 
czasookresach, pracownicy działu utrzymania ruchu mogą monitorować stan 

łożysk przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz analizy czasu pracy i wcześniej 
zgromadzonych danych, a tym samym dużo wcześniej wykrywać usterki. 

jest to bardzo efektywNa metoda –  
 na podstawie stanu urządzenia włączają się alarmy, 

które określają kiedy należy i w jakiej ilości nasmarować łożyska.
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moNitorowaNie staNu łożysk 
przy wykorzystaNiu odpowiedNich urządzeń

co ważne - dzięki ultradźwiękom można wykryć nawet delikatne 
zmiany amplitudy lub poziomu decybeli, które świadczą o wzroście 

tarcia wynikającego z niedosmarowania lub przesmarowania.

w wielu przypadkach dzięki wykorzystaNiu ultradźwięków, 
zużycie środka smarNego zmNiejszoNe zostało o 30%.

warto zauważyć, że ultradźwięki to bardzo skuteczny sposób określania wczesnego stanu awarii łożysk.

Dzięki wprowadzeniu użycia ultradźwięków w praktyce smarowania łożysk można 

Zmniejszenie ilości awarii wynikających z 
nieodpowiedniego smarowania.

Dokładniejsze i wydajniejsze użycie smaru.

Dłuższe życie silnika i łożyska.

niższe koszty naprawy lub przebudowy.

Odkrycie wcześniej niewykrywalnych problemów.

Ogólne polepszenie poziomu niezawodności.
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Są trzy źródła ultradźwięków:

 DZIęKI WŁAścIWEMU PRZESZKOlEnIU ORAZ PRAcy Z URZąDZEnIAMI nAjWyżSZEj 
jAKOścI, SPAcjAlIścI PRZy UżycIU UltRADźWIęKóW Są W StAnIE 

wykryć źródło dźwięku
oraz określić typ usterki, która go powoduje

W wyniku występowania takich zdarzeń powstaje dźwięk, którego 
częstotliwość przekracza granice słyszalności dźwięku przez 

ludzkie ucho (a więc powyżej 20 khz).

powstaje dźwięk o Niskiej eNergii, co czyNi bardzo 
łatwym lokalizację jego źródła. 

Dzięki temu, przy użyciu ultradźwięków można łatwo zlokalizować 
i wykryć dużo większą ilość wad oraz przedwczesnych awarii 

związanych nie tylko ze smarowaniem.

turbulencja jonizacja tarcie i uderzenia.

< 20 khz > 20 khz
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na podstawie odsłuchu oraz odczytywanych wartości, specjaliści będą dokładnie 
wiedzieć jak nasmarowane powinno być łożysko. Gdy na odczycie jest:

proces smarowaNia przy użyciu 
ultradźwięków zapewNia możliwość 

moNitorowaNia zmiaN poziomu decybeli oraz 
ustalaNia wartości podstawowych podczas 

aplikowaNia środka smarNego

8dB powyżej poziomu 
podstawowego, oznacza 

to niedosmarowanie.

16dB powyżej wartości 
podstawowej, oznacza uszkodzenie 

łożyska i stan awaryjny.

35dB powyżej poziomu 
podstawowego oznacza 

krytyczny stan urządzenia.

Podczas smarowania, specjalista odnotuje sukcesywny spadek decybeli. 
gdy poziom decybeli pokryje się z podstawowym poziomem, ozNacza to, 

że w łożysku jest wstarczająca ilość środka smarNego. 
Gdy poziom decybeli rośnie, oznacza to, że dodano wystarczającą ilość środka 

smarnego. nawet jeżeli po dodaniu smaru poziom dźwięku się nie zmienia, jest to ważna 
informacja. Inspektor może dokonać analizy widma lub przebieg czasowego, pomiarów 

wibrodiagnostycznych lub skorzystać z innych dostępnych metod aby wykryć przyczynę 
braku spadku decybeli podczas smarowania.

8db 16db 35db
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Specjaliści utrzymania ruchu powinni przynajmniej:

każda metoda smarowaNia łożysk
jest lepsza Niż żadNa,

jEDnAK nIEKtóRE Są lEPSZE OD POZOStAŁych

Kolejnym krokiem jest:

Wykorzystywać 
odpowiedni typ 

środka smarnego.

Dokonywać 
smarowania 

według zaleceń 
producenta.

Przeliczyć odpowiednią 
dawkę środka smarnego 

dla danego typu i 
rozmiaru łożyska.

Określić czasookresy 
smarowania według ilości 

godzin pracy maszyn i 
warunków pracy.

Wdrożenie prostego 
urządzenia ultradźwiękowego 

do odsłuchu podczas 
smarowania.

śledzenie zmian w 
poziomie db podczas 

smarowania.

Zapisywanie wszystkich 
innych problemów które 

mogą nie być związane ze 
smarowaniem. 
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wykorzystanie instrumentów ultradźwiękowych z możliwością 
zapisu danych do przyszłej analizy i porównania.

Ustalenie poziomów odniesienia, wysokich oraz niskich alarmów 
po zebraniu odpowiedniej ilości danych. 

przeprowadzenie pomiarów kontrolych, aby upewnić się, że 
łożysko pracuje ze spodziewanym poziomem decybeli.

Tworzenie raportów: np.. smarowania, alarmów, z czterema 
zdjęciami oraz przebiegiem czasowym czy analizą widma.

w Najlepszym sceNariuszu,  

metodologia smarowaNia będzie zawierać 
wszystkie z powyższych puNktów 

ORAZ:

korzystając z tej strategii wykrytych i rozwiązaNych 
zostaNie więcej problemów, zaNim zaczNą być poważNe
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Możliwe opcje to:

UE SyStEMS DOStARcZA

iNstrumeNty ultradźwiękowe
spełNiające wszystkie potrzeby 

gospodarki smarowNiczej

każde łożysko kiedyś zawiedzie - to codzieNNy 
fakt przemysłowego utrzymaNia ruchu.

jednak nie muszą zawodzić tak często jak pozostałe. Właściwe smarowanie 
jest kluczem do długiego i produktywnego czasu życia łożysk, zaś narzędzia 

ultradźwiękowej inspekcji grają główną rolę w tym procesie.

Ultraprobe 201 Grease Caddy to 
proste, efektywe kosztowo urządzenie 

które da informacje kiedy dodana 
została odpowiednia ilość smaru.

Ultraprobe 401 Grease Caddy pozwala na zapis 
danych, badanie trendu decybeli oraz ilości 

podawanego smaru, zapis db przed i po smarowaniu, 
ilość naciśnięć smarownicy oraz może być 

wykorzystany z czujnikami montowanymi na stałe, 
jeżli występują trudności z dostępem.
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