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Aby systemy centralnego smarowania speł-

niały swoje zadanie trzeba odpowiednio o nie 

dbać. Bez wątpienia w przypadku każdego takiego 

układu konieczne jest przeprowadzanie okresowych 

przeglądów, uzupełnianie środka smarnego, a także 

konserwacja lub wymiana określonych części. 

Na czym polega serwisowanie systemów 
centralnego smarowania?
Jerzy Saleta, Szef Techniczny w firmie Groeneveld 

Polska, będącej częścią Groeneveld Lubrication 

Solutions mówi: – Serwisowanie to przede wszystkim 

dbałość o dobry stan techniczny użytkowanego urządze-

nia. Regułka ta jak najbardziej opisuje istotę konserwacji 

automatycznych systemów smarowania. Regularne 

przeglądy okresowe zapobiegają szybszemu zużywaniu 

się części, nagłym awariom oraz kosztownym przestojom 

i naprawom. Jest to inwestycja, która się zwraca.

Warto przestrzegać tej zasady, co zdecydowanie 

ułatwia możliwość korzystania z Instrukcji Użyt-

kownika, która dołączana jest do każdego syste-

mu. W dokumentacji tej wskazane są czynności 

serwisowe, jakie mają być wykonywane co pewien 

czas. Część z nich może być realizowana przez pra-

cowników przedsiębiorstwa. W Instrukcji znajdują 

się przede wszystkim zalecenia dotyczące dbania 

o utrzymywanie właściwego ciśnienia pracy pompy. 

– Ponadto powinno się regularnie sprawdzać szczelno-

ści i drożności instalacji. Jeżeli układ wyposażony jest 

w elektroniczną kontrolę, trzeba zaobserwować popraw-

ność działania czujników. Należy też ocenić czystość 

środka smarnego – mówi Paweł Herzyk, Z-ca kierow-

nika działu ds. smarowania w firmie HENNLICH.

Pierwszy etap przeglądu można określić jako 

wizualną kontrolę elementów systemu centralnego 

smarowania. Następnie w razie potrzeby przystę-

puje się do ich wyregulowania, wyczyszczenia albo 

wymiany. Dodatkowo sprawdza się, czy wybrany tryb 

pracy systemu odpowiada warunkom pracy maszy-

ny lub pojazdu. Zalecana jest poza tym weryfikacja 

układu pod kątem prawidłowego działania i przepro-

wadzenie testu cyklu jednorazowego smarowania. 

Aby system funkcjonował w pożądany sposób 

ciśnienie pracy pompy musi osiągać wymaganą 

wartość. W związku z tym kontroluje się czujniki 

ciśnienia oraz czujniki przepływu smaru. Jeżeli 

konieczna jest regeneracja głównych elementów 

systemu, takich jak pompa czy dozowniki, należy 

skorzystać z instrukcji, w której znajduje się pełna 

lista dostępnych części zamiennych. Przedstawiciele 

firmy Groeneveld Lubrication Solutions zachęcają do 

używania oryginalnych części. Można powiedzieć, że 

w przypadku automatycznych układów smarowania 

Serwis systemów centralnego 
smarowania

Układy centralnego smarowania pozwalają na sprawny 
przebieg procesów przemysłowych, odbywających się 
w różnego rodzaju zakładach. Dzięki wspomnianym systemom 
możliwe jest automatyczne oraz cykliczne doprowadzanie 
środka smarnego do tych elementów stosowanych maszyn 
i urządzeń, które wymagają ochrony przed zatarciem, 
chłodzenia czy usuwania zanieczyszczeń w postaci wiórów.

Źródło: Hennlich
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ich sercem są właśnie pompy, dlatego przedsię-

biorstwo stosuje do ich produkcji materiały, dzięki 

którym uzyskują one klasę ochrony IP67 (odporność 

na wilgoć, wodę, pył) i bez problemu mogą być mon-

towane pod tzw. „chmurką”. 

Niezwykle wysoką jakością charakteryzują się 

również produkty firmy Graco. – Pompa smarująca 

z serii G może działać bez zarzutu i bez konieczności wy-

konywania konserwacyjnych nawet przez 3 lata. Należy 

jednak pamiętać, że jeśli pompa czy element pompujący 

ulegają zanieczyszczeniu, wówczas może to skrócić 

czas ich bezproblemowego użytkowania nawet do kilku 

miesięcy – dlatego Marcel Bieberitz LED Application 

Specialist ILE w firmie Graco zaleca w celu utrzyma-

nia właściwej funkcjonalności systemu smarowania 

stosowanie całkowicie szczelnych zbiorników, takich 

jak w pompach serii G, filtrów czy nawet w pełni au-

tomatycznych systemów napełniania, dzięki którym 

znacznie ograniczona zostaje możliwość pojawienia 

się zanieczyszczeń w systemie. – Oprócz tego zawsze 

doradzam stosowanie czujników niskiego poziomu 

środka smarnego, aby zapobiec sytuacji, w której pompy 

miałby pracować na sucho. Radzę też, by stosować 

manometry do monitorowania zmiany ciśnienia w sys-

temach.

Niezwykle istotne jest sprawdzenie pod kątem 

uszkodzeń czy wycieków wszystkich połączeń 

(przewodu głównego i linii doprowadzających smar 

do punktów smarnych) – od pompy do dozowników 

i rozdzielaczy, jak również od dozowników i rozdzie-

laczy do punktów smarnych, gdzie zawsze powinna 

być niezbędna ilość świeżego środka smarnego. War-

to zwrócić tutaj uwagę, że można mieć do czynienia 

z systemami pracującymi ze smarem lub olejem, 

o czym szerzej opowiada Rafał Jadach, Technical 

Manager w firmie Manuli Fluiconnecto: – W oby-

dwu układach sprawdza się każde połączenie, zarów-

no sztywne jak i elastyczne. W systemach olejowych 

kontroluje się ich szczelność poprzez wizualne oględziny 

pod kątem ewentualnych wycieków, które należy wyeli-

minować. Układy tego typu najczęściej wyposażone są 

w czujniki ciśnienia odpowiedzialne za prawidłowy cykl 

pracy, dlatego trzeba je sprawdzać dość często, szcze-

gólnie wówczas, gdy maszyny pracują w środowisku 

wilgotnym, które sprzyja pojawianiu się korozji. 

Niestety większość układów centralnego sma-

rowania olejem jest na tyle prosta, że trudno jest 

je monitorować z zastosowaniem dodatkowych 

elementów. Zdarzają się co prawda bardziej za-

awansowane systemy, ale są to raczej sporadyczne 

przypadki. 

Nieco inaczej sytuacja ma się w układach pracu-

jących ze smarem. Tutaj weryfikuje się drożność po-

łączeń poprzez odkręcenie przewodu/rurki na jego/

jej końcu, a następnie obserwuje czy smar dociera 

do punktu docelowego. Gdy zostanie stwierdzona 

niedrożności przewodu/rury, odpina się drugi koniec 

i wykonuje kontrolę podając smar manualnie – sma-

rownicą ręczną, bądź akumulatorową. Jeśli czynność 

ta potwierdzi niedrożność przewodu/rury, należy 

połączenie wymienić na nowe. Gdyby jednak okazało 

się, że po kontroli manualnej drożność jest zachowa-

na trzeba przejść do oględzin pompy lub elementu 

dozującego, w zależności od tego, które połączenie 

sprawdzaliśmy. 

Układy smarowania mogą być zaopatrzone 

w filtry, które powinny być co jakiś czas wymieniane. 

Najlepiej, aby wyposażone były w czujniki zabrudze-

nia – elektryczne bądź wizualne. Ułatwia to kontrolę 

stanu zabrudzenia, gdyż operator otrzymuje we 

właściwym momencie informację o konieczności 

dokonania wymiany filtra. Natomiast w przypadku 

nowoczesnych systemów centralnego smarowania 

istnieje nawet możliwość pełnego monitorowania 

Źródło: Hennlich
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ich pracy poprzez wykorzystanie odpowiednich 

czujników, które zareagują natychmiastowo w razie 

awarii wyłączając układ z dalszej pracy, sygnalizując 

tym samym awarię operatorowi na jego pulpicie 

sterującym.

Podsumowując konserwacja elementów sys-

temów centralnego smarowania polega przede 

wszystkim na zabezpieczeniu ich przed działaniem 

czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń – na 

tyle, na ile pozwala na to typ maszyny. 

Podczas przeprowadzania okresowych kontroli 

układów smarowania, niezbędne jest sprawdzanie 

ilości i stanu środka smarnego w zbiorniku, a także 

regulatorów jego poziomu. Napełnianie zbiorni-

ka zalecane jest wtedy, kiedy jego stan będzie na 

niskim poziomie. Według Jerzego Salety: – Największy 

wpływ na żywotność systemu ma stosowany środek 

smarny oraz stan techniczny filtra. Jeśli prawidłowo 

dbamy o układ, to żywotność jego kluczowego ele-

mentu – pompy, może wynieść nawet do kilkunastu 

lat i to bez żadnych napraw. Ważna jest jakość smaru 

i warunki w jakich jest on przechowywany. Zdarza się, 

że smar o wysokiej jakości jest zanieczyszczony, bo jest 

trzymany w niewłaściwych warunkach. Jego użycie może 

spowodować uszkodzenie systemu. Dlatego apeluję do 

wszystkich, aby przechowywać smar w należyty sposób. 

Nie wolno zapominać o roli operatora. Jego dbałość o cały 

układ ma również spore znaczenie. Mówiąc o smarze 

trzeba wspomnieć o konieczności przestrzegania reguły: 

odpowiedni smar do odpowiedniego systemu. Jeżeli 

pompa automatyczna wymaga użycia środka EP-0, 

to nie będzie działała prawidłowo, gdy napełnimy ją 

EP-2. Może nawet nie działać w ogóle. Jako producent 

zalecamy używanie smarów GreenLube. Są to produkty 

wysokiej jakości o bardzo dobrych parametrach technicz-

nych. Do każdego naszego układu oferujemy odpowiedni 

smar. Konkludując – przestrzegajmy zaleceń producenta, 

a w razie jakichkolwiek wątpliwości wyślijmy po prostu 

zapytanie. 

Bez wątpienia na temat specjalistycznych środ-

ków smarowych bardzo wiele może powiedzieć Piotr 

Cichoń, zajmujący się doradztwem technicznym 

i sprzedażą w firmie Klüber Lubrication Polska, który 

przestrzega, żeby pamiętać o tym, aby dobrany do 

maszyny układ centralnego smarowania był właściwie 

zestrojony ze stosowanym środkiem smarnym. Wybie-

rając odpowiedni rodzaj systemu (progresywny, liniowy) 

należy pamiętać o ograniczeniach, jakie niesie ze sobą 

zastosowanie takiego, czy innego systemu, który będzie 

w stanie prawidłowo dozować smar bądź olej. Co praw-

da prawidłowo zaprojektowany i eksploatowany UCS 

daje nam pewność, że każdy z punktów smarnych będzie 

prawidłowo smarowany, jednak wciąż elementem klu-

czowym pozostaje sam rodzaj środka smarnego. Dlatego 

należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych 

w dokumentacji maszyny. System smarowania powinien 

być dopasowany pod dedykowany w danej aplikacji 

środek smarny, nigdy odwrotnie. Układ smarowania jest 

bardzo istotnym elementem skutecznie przedłużającym 

żywotność poszczególnych elementów maszyny, jednak 

nie możemy zapomnieć, że jego zadaniem jest jedynie 

dostarczenie właściwego środka smarnego w dane miej-

sce i to jakość stosowanego smaru bądź oleju odpowiada 

za prawidłową pracę danego podzespołu maszyny. Sam 

układ centralnego smarowania, jeśli jest źle dobrany, 

może wpływać na jakość środka smarnego, który pod 

wpływem np. długotrwałej ekspozycji na wysokie ciśnie-

nie wewnątrz przewodów, będzie się rozwarstwiał, co 

w konsekwencji doprowadzi do niedrożności przewodów. 

Ponadto nie należy też lekceważyć kwestii związanych 

z dokonywaniem zmian, jeśli chodzi o stosowane środki 

smarne, gdyż charakteryzują się one różną mieszal-

nością. Każda planowana zmiana dotycząca zarówno 

konfiguracji rozdzielaczy UCS jak i stosowanych środków 
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smarnych, powinna być przemyślana lub skonsultowana 

ze specjalistami, zarówno pod względem poprawności 

działania układu smarowania, jak i właściwie dobranego 

smaru bądź oleju.

A co z myciem?
Czy w przypadku systemów centralnego smarowa-

nia powinno się uwzględniać mycie poszczególnych 

elementów? Paweł Herzyk radzi, żeby dbać o czy-

stość zbiornika przeznaczonego na środek smarny, 

aby podczas jego uzupełniania nie doszło do zabru-

dzenia. Z kolei pompy, przewody, rozdzielacze itp. 

mogą być czyszczone, ale tylko z zewnątrz. Stosuje 

się wówczas preparaty ułatwiające rozpuszczanie 

i zmywanie środka smarnego, na przykład Brake 

Cleaner firmy Würth Polska. Oczywiście tego typu 

zabiegi, które powinny być co jakiś czas przeprowa-

dzane przez operatorów maszyn, wpływają w pew-

nym stopniu na stan całej instalacji przemysłowej, 

a także na zmniejszenie jej awaryjności. Dlatego 

nie należy zapominać o czyszczeniu pompy i jej 

otoczenia. 

Najczęściej spotykane błędy 
Jakie są najczęściej popełniane błędy, jeśli chodzi 

o serwisowanie centralnych układów smarowania, 

ale również ich eksploatację? Nie ulega wątpliwości, 

że z punktu widzenia żywotności i poprawności dzia-

łania systemu smarowania, dużym zaniedbaniem 

jest doprowadzenie do zanieczyszczenia środka 

smarnego lub stosowanie nieodpowiedniego produk-

tu. Zdecydowanie negatywne skutki może mieć też 

brak znajomości instrukcji obsługi układu oraz brak 

tego typu dokumentacji na stanowisku pracy. 

Ponadto nie należy lekceważyć niewielkich nie-

szczelności. Jak przekonuje Rafał Jadach: – Systemy 

centralnego smarowania zostały wymyślone po to, aby 

optymalizować procesy smarowania, tzn. by ilość dostar-

czanego smaru/oleju była optymalna dla pracy maszyny 

i zabezpieczała ją przed przedwczesnym zużyciem. 

Dlatego kapiący olej, czy wyciekający smar to zjawiska 

niepożądane. Pamiętajmy jednak, że z dwojga złego 

lepiej, aby elementy maszyny wymagające cyklicznego 

smarowania otrzymywały nawet nieco więcej środka 

smarnego, niż gdyby miało być go zbyt mało.

Poza tym warto przyjrzeć się błędom, które 

popełniane są podczas montażu nowych układów 

centralnego smarowania. Należą do nich niedbałość 

o prawidłowe położenie i zabezpieczenie przewodów 

na maszynie. Trzeba również zwrócić uwagę na 

to, że dość często przewody doprowadzające smar 

pracują razem z ruchomymi częściami maszyny, 

dlatego powinny mieć odpowiednią długość, musza 

też być właściwie zamocowane. Podczas wymiany 

przewodów należy pamiętać, że przed uruchomie-

niem systemu trzeba ręcznie wypełnić smarem 

przewody oraz elementy sterujące w sposób ręczny. 

W ten sposób można zapobiec zapowietrzeniu się 

układu.

Często popełnianym błędem jest tzw. dokręca-

nie na siłę elementów połączeniowych. Zasada jest 

prosta – jeżeli danego połączenia nie da się odkręcić 

używając wyłącznie palców, oznacza to, że nieszczel-

ność w tym punkcie nie jest spowodowana poluzo-

waniem się danego elementu połączeniowego, tylko 

jego zużyciem i powinien zostać wymieniony.

Żeby uniknąć tego rodzaju problemów, najle-

piej znaleźć firmę, która ma spore doświadczenie 

w produkcji, montowaniu i serwisowaniu systemów 

centralnego smarowania. Tak właśnie jest w przy-

padku Groeneveld Lubrication Solutions: – Chciałbym 

podkreślić, iż zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie suge-

stie ze strony klienta, również przy okazji wykonywania 

przeglądów czy akcji serwisowych. Jeśli po pewnym cza-

sie od dokonanego montażu klient sugeruje, iż lepszym 

rozwiązaniem byłoby poprowadzenie przewodów w inny, 

aniżeli aktualnie jest to zrobione, sposób lub wskazuje 

na potrzebę wdrożenia zmian w samym produkcie np. 

pompie to otrzymane informacje są zbierane i zgłaszane 

niezwłocznie do działu technicznego. Jest on w stałym 

kontakcie z konstruktorami, którzy odpowiedzialni są za 

wdrażanie stosownych ulepszeń. W Groeneveld Lubrica-

tion Solutions każdy głos jest ważny. Między innymi na 

tej podstawie sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania, 

dzięki którym nasze produkty stają się coraz lepsze. 

Nie można zapomnieć, iż obok produktów ważni są 

też ludzie. Doświadczona i dobrze wyszkolona kadra 

techników zapewnia profesjonalny montaż produktów 

Groeneveld. Daje to gwarancję wielu lat bezproblemowe-

go działania – mówi Jerzy Saleta.

Wysokiej jakości produkty, profesjonalne po-

dejście, wykwalifikowana kadra, rzetelna obsługa, 

niezwykła dbałość o to, by spełniać wszelkie oczeki-

wania klientów – to wszystko mogą zagwarantować 

firmy takie jak Manuli Fluiconnecto, Graco, Groene-

veld Lubrication Solutions, HENNLICH oraz Klüber 

Lubrication Polska. 

Źródło: Manuli Fluiconnecto
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F I R M A  P R E Z E N T U J E

Smary 
GreenLube
Optymalne smarowanie dla najlepszej ochrony

Groeneveld Lubrication Solutions oferuje odpowiedni rodzaj 

smaru GreenLube dla każdego zastosowania i każdego urzą-

dzenia. Stosowanie GreenLube zapewnia niezawodne działanie 

oraz doskonałe smarowanie urządzeń, maszyn i pojazdów. Stoso-

wanie właściwego, wysokiej jakości smaru zwiększa skuteczność 

działania automatycznych systemów smarowania.

Smar GreenLube składa się głównie z oleju i mydła metalicz-

nego. Cząsteczki oleju nadające smarowi właściwości smarne są 

skupiane przy pomocy mydła metalicznego (zwanego też zagęsz-

czaczem lub bazą mydlaną). Pozostałymi składnikami są dodatki 

zapobiegające m.in. korozji i utlenianiu.

Smar wysokiej jakości spełnia następujące, ważne zadania:
• zapobiega bezpośredniemu kontaktowi smarowanych metalo-

wych elementów,
• tworzy kołnierz ochronny wokół smarowanego miejsca i za-

pobiega w ten sposób wnikaniu zanieczyszczeń i wilgoci,
• chroni przed korozją.

W przypadku stosowania smaru GreenLube w urządzeniach z grupy 
Automatycznych Systemów Smarowania Groeneveld całkowity okres 
gwarancji obejmuje 24 miesiące, ponadto udzielana jest dodatkowa 
gwarancja roczna na określone części systemu.
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F I R M A  P R E Z E N T U J E

Jaki smar jest odpowiedni?
Smary stosowane w automatycznych systemach smarowania mu-

szą spełniać między innymi następujące, ważne wymagania:

• smar musi być homogeniczny – nie może dochodzić do od-

dzielania się oleju od mydła, nawet pod wysokim ciśnieniem, 

a także podczas długotrwałego używania smaru,

• smar musi dawać się łatwo pompować, mimo że często pompo-

wany jest na duże odległości przewodami o niewielkim przekro-

ju i narażony jest przy tym na duże wahania temperatury,

• smar musi posiadać dobre właściwości smarne, tak aby nawet 

przy dużych obciążeniach zapobiegał bezpośredniemu kontak-

towi metalu z metalem (wartość EP); ponadto musi on tworzyć 

kołnierz ochronny i zapewniać dostateczną ochronę przed 

korozją.

Smary GreenLube – sprawdzona jakość
Groeneveld Lubrication Solutions opracował serię smarów 

GreenLube przeznaczonych specjalnie do stosowania 

w automatycznych systemach smarowania. Doskonale dobrane 

proporcje pomiędzy poszczególnymi składnikami nadają smarom 

GreenLube wyjątkowe właściwości. Smary GreenLube mogą być 

stosowane w różnych sektorach przemysłu, w różnych warunkach 

do różnych aplikacji.
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Wybór odpowiedniego rodzaju smaru
Niezmiernie ważny jest właściwy dobór rodzaju smaru do każdego 

zastosowania. Wybór ten zależy od rodzaju smarowanego urządze-

nia, temperatury w jakiej smar będzie wykorzystywany, stopnia 

i rodzaju obciążenia (stałe lub zmienne) oraz innych czynników 

zewnętrznych. Specjaliści z firmy Groeneveld z przyjemnością 

doradzą, jaki rodzaj smaru w połączeniu z wybranym systemem 

smarowania zapewni najlepsze rezultaty.

Oprócz wysokiej jakości smarów GreenLube, które dostępne są 

w beczkach o różnej pojemności oraz w postaci wymiennych 

wkładów tzw. kartridży,  firma Groeneveld oferuje również ręczne 

i pneumatyczne pompki do napełniania smaru.

Światowej klasy sprzęt zasługuje na 
Światowej klasy smarowanie!

SSmary GreenLube:
• dają się łatwo pompować także przy niskich temperaturach,
• są odporne na działanie wody,
• zachowują swoje właściwości przy dużych obciążeniach,
• dobrze chronią przed korozją,
• nie zawierają metali ciężkich.


