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Sabina Frysztacka Zastosowanie smaru plastycznego w węzłach 

tarcia narażonych na bardzo niskie tempera-

tury, wymaga od środka smarowego spełnienia wyż-

szych wymogów eksploatacyjnych. W przeciwnym 

wypadku produkt w danej aplikacji po prostu się nie 

sprawdzi, co odbije się negatywnie na kondycji me-

chanizmu, a tym samym na efektywności procesów 

przemysłowych odbywających się w zakładzie. 

Smary niskotemperatorowe – co je 
wyróżnia? 
Przede wszystkim warto zastanowić się co wchodzi 

w skład smarów. Są to: olej bazowy (mineralny lub 

syntetyczny), zagęszczacz oraz pakiet dodatków 

uszlachetniających. Podstawową różnicą pomiędzy 

środkami smarowymi dedykowanymi do zastosowań 

w bardzo niskich temperaturach a smarami o typo-

wym zakresie temperatury pracy (–30÷120°C), jest 

charakter i formuła bazy olejowej. Biorąc pod uwagę, 

że jest ona głównym składnikiem smaru (70–95%), 

nic dziwnego, że decyduje o przeznaczeniu danego 

środka. Produkty niskotemperaturowe wytwarzane 

są z syntetycznych olejów bazowych – PAO (polialfa-

olefiny) lub estrów, które charakteryzują się bardzo 

niską temperaturą płynięcia oraz bardzo dobrą 

reologią. Oznacza to, iż wzrost ich lepkości przy 

obniżaniu temperatury jest niższy niż w przypadku 

olejów mineralnych i ma to przełożenie na konsy-

stencję smaru. Olej syntetyczny ulega poza tym 

łatwiejszej biodegradacji. 

Oprócz smarów do zastosowań w bardzo niskich 

temperaturach, można wyróżnić produkty do użytku 

w niskich temperaturach (od –35°C), które mogą być 

wytwarzane na bazie oleju mineralnego. Wybierając 

odpowiedni smar warto zwrócić uwagę na oznacze-

nie zgodne z klasyfikacją wg normy ISO 6743/9 lub 

normy DIN 51825, gdyż jest tam zawarta informacja 

o minimalnej temperaturze pracy. Zgodnie z kla-

syfikacją wg ISO 6743/9: ISO-L-XCFB-2 – symbol na 

pogrubionej pozycji określa minimalną tempera-

turę pracy: A (0°C), B (–20°C), C (–30°C), D (–40 °C), 

E (poniżej –40°C). Z kolei zgodnie z klasyfikacją wg 

DIN 51825: KP PG 00 N-30 tzw. dodatkowy indeks na 

końcu określa minimalną temperaturę pracy. 

Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na środek 

smarowy, warto zastanowić się dokładnie z jakimi 

warunkami będzie miał do czynienia. Bywa, że 

szczególnie ważne jest to, aby smar posiadał kon-

systencję półpłynną albo charakteryzował się wy-

jątkowo wysoką wodoodpornością czy stabilnością 

utleniania. A na jakie środki należy postawić, żeby 

nie stwardniały zbyt mocno, kiedy będą narażone na 

działanie niskich temperatur?

Przegląd produktów
Szczególnym momentem eksploatacji maszyn 

i urządzeń w niskich temperaturach jest start 

Smary do zastosowań w niskich 
temperaturach

Mechanizmy używane w zakładach przemysłowych wymagają 
stosowania odpowiednich środków smarowych. Bywa, że 
przekładnie i łożyska pracują w warunkach specyficznych, na 
przykład w niskich lub bardzo niskich temperaturach. W takiej 
sytuacji konieczne jest dobranie produktów smarowych, które 
zostały zaprojektowane specjalnie do takich warunków pracy, 
między innymi do urządzeń pracujących w chłodniach lub na 
mrozie.
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zimnego układu. Jeżeli maszyna nie pracuje w trybie 

ciągłym, taki niskotemperaturowy start może powta-

rzać się wiele razy w ciągu dnia. Tak właśnie bywa 

chociażby w przypadku turbiny wiatrowej. Produkcja 

energii w tym typie elektrowni możliwa jest tylko 

i wyłącznie w optymalnym zakresie prędkości wia-

tru. Przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej prędkości na-

stępuje zatrzymanie rotora i konieczność kolejnego 

rozruchu, również w zimie. Specjalista ds. środków 

smarnych i cieczy obróbczych w firmie JOTA mgr 

inż. Przemysław Warczyński wymienia specjalistycz-

ny smar Shell Rhodina BBZ do smarowania łożysk 

łopat w turbinach wiatrowych. Jest on oparty na 

specjalnym oleju półsyntetycznym, który zapewnia 

prawidłowy start nawet przy –50°C. Choć dostęp do 

punktów smarnych turbin wiatrowych jest mocno 

ograniczony, to dzięki połączeniu oleju bazowego 

i dodatków uszlachetniających składających się na 

ten smar, Rhodina BBZ zapewnia wydłużony czas 

życia urządzenia i eksploatacji smaru, oraz dobrą 

ochronę przed korozją cierną i działaniem wilgoci.

Piotr Dziektarz, Właściciel firmy PITERTECH, 

poleca produkty fińskiego koncernu NESTE, który 

oferuje paliwa oraz środki smarne, w tym również 

smar przeznaczony do stosowania w bardzo niskich 

temperaturach NESTE Synlix LT. Produkowany jest 

on z syntetycznej bazy zagęszczonej kompleksem 

litowym i pakietem dodatków przeciwzużyciowych 

oraz EP. Smar ten nadaje się do stosowania w bardzo 

niskich temperaturach od –55°C, a zarazem w wyso-

kich do 120oC (maksymalna chwilowa wartość tem-

peratury może sięgać nawet 150°C). NESTE Synlix 

LT jest przeznaczony do używania w lekko i mocno 

obciążonych łożyskach, a także w przekładniach. 

Kolejna interesująca propozycja NESTE to pro-

dukt OH Grease, który występuje w dwóch wersjach. 

Pierwsza z nich to NESTE OH Grease 0 – do stosowa-

nia w okresie zimowym (zakres temperatur pracy od 

-40°C do 120°C), druga to NESTE OH Grease 2 (zakres 

temperatur pracy od –30°C do 120°C), wariant 

polecany w okresie letnim. Oba produkty zostały 

stworzone na bazie oleju mineralnego o wysokiej 

lepkości. Charakteryzują się doskonałą przyczepno-

ścią do powierzchni metalowych oraz najwyższej 

klasy odpornością na wymywanie. Dzięki temu 

wymienione produkty mogą być niezwykle rzadko 

dawkowane, co powoduje zmniejszenie kosztów 

użytkowania. Smary te stosowane są do sworzni 

i tulei zespołów hydraulicznych urządzeń rolniczych, 

maszyn budowlanych, itp.  

Silesia Oil ma w swojej ofercie kilka smarów, któ-

re wykorzystywane są z powodzeniem w aplikacjach 

wymagających bardzo niskiej, minimalnej tempera-

tury pracy. Marcin Pinocy, Dyrektor Produkcji jako je-

den z ciekawszych przykładów podaje Avia Lithoplex 

Synth 100 EP 2. Jest to syntetyczny smar na bazie 

PAO, zagęszczony kompleksem litowym, z odpowied-

nio dobranym pakietem dodatków smarnościowych. 

Produkt może pracować w temperaturach od –50°C 

do 160°C. Przeznaczony jest do stosowania w najbar-

dziej wymagających gałęziach przemysłu – morskim, 

motoryzacyjnym i energetycznym. Dedykowany jest 

do smarowania elementów narażonych na ekstre-

malne warunki pracy. Charakteryzuje się ponadprze-

ciętną ochroną łożysk przy średnich prędkościach 

oraz przy naprawdę dużych obciążeniach. Ma dosko-

nałe właściwości przeciwzatarciowe, antykorozyjne 

i antyoksydacyjne. Charakteryzuje się bardzo dobrą 

pompowalnością w skrajnie niskich temperaturach. 

Połączenie syntetycznego oleju bazowego i najwyż-

szej jakości zagęszczacza gwarantuje zapewnienie 

wyższych parametrów użytkowych w odniesieniu 

do analogicznych smarów wytwarzanych w oparciu 

o bazę mineralną. Ze względu na swoją wszechstron-

ność i multifunkcyjność smar może być wykorzysty-

wany do węzłów tarcia o innej specyfice – prowadni-

ce ślizgowe, przeguby czy sworznie. 

Produkt Avia Lithoplex Synth 100 EP aplikuje się 

ręczną smarownicą lub poprzez układ centralnego 

smarowania. Sławek Kucharski, Managing Director 

w firmie Groeneveld Polska uważa, iż stosowanie 

systemów automatycznych znacząco zmienia jakość 

smarowania. Środek smarowy podawany jest wów-

czas regularnie i w niewielkich dawkach, podczas 

pracy urządzenia. Podstawowe zalety korzystania 

z tego typu rozwiązań: zminimalizowanie zużycia 

części i smaru (nawet o 50%), zmniejszenie kosztów 

związanych z koniecznością zarządzania przestojów 

oraz dokonywania napraw, poprawienie ochrony 

przed korozją, ograniczenie negatywnego wpływu 

na środowisko naturalne, wyeliminowanie ryzyka 

występowania wypadków podczas ręcznego smaro-

wania. Z tego względu wszystkie smary GreenLube, 

oferowane przez Groeneveld Lubrication Solutions, 

Źródło: Groeneveld
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są szczególnie zalecane dla systemów automatycz-

nego smarowania. Zresztą firma jest wiodącym 

producentem tego rodzaju układów. 

Wiele dostępnych na rynku smarów zawiera 

dodatki typu teflon, co wyklucza ich użytkowa-

nie w systemach automatycznych. Natomiast nie 

znajdzie się tego rodzaju składników w produktach 

LT-00 czy ELT-2 marki GreenLube, z których pierwszy 

przeznaczony jest do stosowania w niskich tempera-

turach od –35°C do 100°C, a drugi w bardzo niskich 

od –55°C do 120°C. Jeśli chodzi o pozycję LT-00 bazą 

jest olej mineralny, a ELT-2 wyprodukowany został 

na bazie oleju syntetycznego. W obu przypadkach 

jako środek zagęszczający wykorzystano kompleks 

litowy. 

Firma BP TECHEM również posiada w swojej 

ofercie produkty niskotemperaturowe stworzone na 

bazie olejów mineralnych oraz syntetycznych. Jest 

to linia olejów do sprężarek chłodniczych wytwarza-

nych przez koncern ENI. Wojciech Kwaśniak, Szef 

techniczny działu oleje i smary wymienia trzy ich 

grupy: Betula, Betula S i Betula ESX.

ENI Betula to oleje mineralne, dostępne w zakre-

sie lepkości ISO VG od 32 do 68. Produkty te mogą 

współpracować z czynnikami chłodniczymi takimi 

jak Freony, Amoniak, czynniki CFC i HCFC.

ENI Betula S – oleje syntetyczne, dostępne 

również w zakresie lepkości od 32 do 68, z lepszą 

charakterystyką pracy w najniższych temperaturach 

i znacznie wyższą trwałością w stosunku do olejów 

mineralnych. Zalecane do pracy w zamkniętych 

układach chłodniczych (użytkowanie indywidualne), 

ale także w otwartych (układy przemysłowe). Są 

dedykowane do współpracy z tymi samymi czynni-

kami jak w/w oleje mineralne oraz standardowymi 

czynnikami starszego typu jak R-12 i R-22. W tym 

przypadku doskonałą charakterystykę niskotempe-

raturową gwarantuje baza syntetyczna typu PAO.

ENI Betula ESX – nowoczesne oleje syntetycz-

ne – oparte na syntetycznych bazach estrowych, 

dostępne w bardzo szerokim zakresie lepkości (od 

ISO VG32 do ISO VG150), przeznaczone do smaro-

wania wszystkich typów sprężarek chłodniczych 

i współpracy z czynnikami chłodniczymi typu HFC 

(od R134a, przez R404a, R407c do R507).

Ponadto firma BP TECHEM dysponuje także 

produktami hiszpańskiej firmy Cogelsa, która ma 

100-letnie doświadczenie w produkcji tego typu 

wyrobów. W związku z tym proponuje całą gamą 

pomocniczych środków smarnych  stosowanych 

w chłodnictwie, m.in. smary Ultragrease Beta 2 

odpowiednie do pracy w temperaturach nawet od 

–60°C, dopuszczone do kontaktu z żywnością (NSF 

H1) oraz oleje hydrauliczne, przekładniowe i specja-

listyczne do przenośników łańcuchowych, również 

dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wybrane 

produkty Cogelsa są certyfikowane przez amerykań-

ską organizację NSF.

Smary o szerokim zakresie dopuszczalnych 

temperatur pracy, gdzie dolna granica może wynosić 

nawet –60°C, proponuje też firma TOTAL. Jak zapew-

nia Katarzyna Borawska, Inżynier ds. zastosowań 

i sprzedaży przemysłowych środków smarnych 

oferowane produkty mogą być aplikowane nawet 

w środowisku arktycznym. Wyjątkowych własności 

nadają im oleje syntetyczne PAO, co ma zdecydo-

wany wpływ nie tylko na odporność termiczną, ale 

również na zakres wytrzymałości filmu smarowego 

i odporność na utlenianie. Ponadto TOTAL oferu-

je całą gamę smarów znajdujących zastosowanie 

w wielu różnych aplikacjach. Przykładami pro-

duktów odpowiednich do użytku w bardzo niskich 

temperaturach są: 

Źródło: Pitertech
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NEVASTANE XS 80 – syntetyczny smar na bazie 

kompleksowego sulfonianu wapnia, zalecany do 

aplikacji, w których występują bardzo niskie tempe-

ratury (–55°C) i/lub wysokie obciążenia, chociażby do 

aplikacji w tunelach zamrażalniczych. Ma certyfi-

katy KOSHER, HALAL oraz rejestracje w programie 

NSF H1. 

CERAN XS 40 MOLY – syntetyczny smar na bazie 

kompleksowego sulfonianu wapnia z dodatkiem 

dwusiarczku molibdenu, przeznaczony do pracy 

w wyjątkowo mocno obciążonych mechanizmach. 

Został zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania 

górnictwa w warunkach arktycznych i subarktycz-

nych (–60°C). 

MULTIS XLT 2 – syntetyczny smar litowy, prze-

znaczony do mechanizmów szybkoobrotowych. 

Idealnie sprawdza się w zastosowaniach przemysło-

wych i samochodowych, w bardzo niskiej tempe-

raturze pracy (wentylatory, pompy), szczególnie 

w sprzęcie pracujących w warunkach zimnego 

rozruchu (–60°C).

MULTIS COMPLEX SHD – gama syntetycznych 

smarów kompleksowo litowych (–50°C/–40°C).

Wymienione smary mogą być dystrybuowanie 

za pomocą smarownicy ręcznej lub pneumatycz-

nej, a także za pośrednictwem układu centralnego 

smarowania. Jednym z czołowych producentów 

takich systemów jest firma GRACO i – jak mówi Bart 

Meyers, Product Marketing Manager Lubrication 

Equipment Division – produkowany przez nią sprzęt 

działa bez zarzutu z różnymi rodzajami smarów, 

również specyficznymi, jeśli ich użycia wymagają 

dane warunki temperaturowe. 

Systemy centralnego smarowania dostarcza, 

montuje i serwisuje także firma HENNLICH, będąca 

oficjalnym przedstawicielem w Polsce grupy SKF. 

Paweł Herzyk, Zastępca kierownika działu ds. sma-

rowania w pierwszym z tych przedsiębiorstw oraz 

Dawid Jakubowski Lubrication Systems Develop-

ment Manager w SKF Polska zwracają uwagę na dwa 

wyjątkowo ciekawe produkty, a mianowicie smar 

łożyskowy do niskich temperatur na ekstremal-

nie wysokie prędkości LGLT 2 i smar łożyskowy do 

pracy w ekstremalnie wysokich, ale również niskich 

temperaturach LGET 2. Propozycja LGLT 2 SKF to 

smar plastyczny na bazie oleju syntetycznego, 

z mydłem litowym jako zagęszczaczem. Wyjątkowa 

technologia zagęszczacza oraz olej o małej lepkości 

(PAO) zapewniają doskonałe smarowanie w niskich 

temperaturach (–50°C) i przy wyjątkowo wysokich 

prędkościach. Dodatkowe atuty to niewielki moment 

tarcia, cicha praca, wyjątkowo dobra odporność na 

utlenianie i na działanie wody.

Smar łożyskowy SKF LGET 2 to smar plastyczny 

na bazie oleju syntetycznego fluorowego, z zagęsz-

czaczem politetrafluoroetylenowym (PTFE). Jest 

szczególnie odpowiedni do aplikacji pracujących 

w ekstremalnie wysokich temperaturach, wynoszą-

cych od 200°C do 260°C, ale wykazuje też odporność 

na działanie niskich temperatur. Ponadto charakte-

ryzuje się wysoką trwałością w środowiskach agre-

sywnych, takich jak miejsca, gdzie występuje gazowy 

tlen lub heksan o bardzo dużej czystości, doskonałą 

odpornością na utlenianie, bardzo dobrą odpornością 

na działanie wody i pary wodnej, oraz na korozję. 

Polecany do stosowania w przemyśle spożywczym, 

m.in. jako środek smarny do sprzętu piekarniczego 

czy maszynach do wypiekania wafli.

Jak podkreśla Rafał Jadach, Technical Manager 

w firmie MANULI FLUICONNECTO najlepsze wła-

ściwości do pracy w niskich jak również wysokich 

temperaturach wykazują smary na bazie oleju 

syntetycznego z politetrafluoroetylenem (PTFE) jako 

zagęszczaczem. Zakres temperatury pracy dla takich 

produktów to nawet od –70°C do 300°C. 
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