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E Pompy w układach centralnego 
smarowania

W układach centralnego smarowania środek smarny podawany 
jest za pomocą pompy. Stosuje się pompy ręczne, elektryczne, 
hydrauliczne lub pneumatyczne.

Systemy centralnego smarowania dzielą się 

głównie na jednoliniowe, dwuliniowe oraz pro-

gresywne (ponadto można wyróżnić jeszcze system 

natryskowy mgłą olejową oraz MQL). Każdy taki sys-

tem ma swoją charakterystykę i przeznaczenie. Do 

każdego z nich należy stosować odpowiednie pompy, 

uwzględniając oczywiście rodzaj środka smarnego, 

jaki ma być dystrybuowany.

Najprostszym rodzajem pompy w takich ukła-

dach jest pompa ręczna tłokowa stosowana w jedno-

przewodowych systemach centralnego smarowania. 

Zasada działania jest banalna – dźwignia porusza 

tłok, który wyciska ze zbiornika smar. Jego ilość 

jest proporcjonalna do wielkości ruchu dźwigni. Na 

identycznej zasadzie działają wszelkiego rodzaju 

smarownice ręczne. 

Tłokowe pompy elektryczne, hydrauliczne oraz 

pneumatyczne działają na takiej samej zasadzie, 

różnią się jedynie sposobem poruszania tłoka (za 

pomocą silnika elektrycznego, silnika hydrauliczne-

go lub pneumatycznego).

Pompa zębata ma dużą niezawodność i wy-

dajność przy stosunkowo prostej konstrukcji. 

W korpusie obracają się koła zębate, które prze-

noszą ciecz z komory ssawnej i transportują ją do 

komory tłocznej. Jedno z kół napędzane jest przez 

źródło zewnętrzne. Urządzenia te można zatem 

zaklasyfikować do pomp wyporowych. Obrót przy 

jednoczesnym zazębianiu się elementów w obudo-

wie powoduje pojawienie się różnicy ciśnienia, co 

pozwala wtłoczyć dane medium do wylotu. Przepływ 

pompowanego smaru jest stały i wolny od pulsacji.

Jak czytamy na stronie firmy Gacol: „Pompa 

hydrauliczna zbudowana jest z silnika hydraulicz-

nego, obrotowego. Jest to silnik wyporowy, w którym, 

podobnie jak w pompie wyporowej, komory robocze 

są od siebie szczelnie oddzielone, a ruch cieczy jest 

powodowany przez jej wypieranie z komór przez 

elementy robocze. Silniki hydrauliczne w tych pom-

pach przetwarzają energię ciśnienia cieczy w energię 

mechaniczną ruchu obrotowego, która jest przeka-

zywana do mimośrodu za pomocą obracającego się 

wałka. Następnie ruch obrotowy poprzez wspomnia-

ny mimośród zamieniany jest na posuwisto-zwrotny 

tłoka w elemencie pompującym.”

W układach centralnego smarowania stosuje 

się także pompy łopatkowe. Należą one także do 

wyporowych. Elementami wypierającymi są łopatki 

umieszczone w wirniku. Sam wirnik jest ułożysko-

wany mimośrodowo przez co tłoczona ciecz przy 

jego obracaniu się jest przeciskana w stronę wylotu.

Jaką pompę wybrać?
Jak mówi Krzysztof Cholewa, Dyrektor TriboTec 

Polska: – Użytkownicy wybierają pompy ręczne z dwóch 

powodów – po pierwsze: ekonomicznych. Pompy te stosu-

je się przede wszystkim tam, gdzie smarowanie odbywa 

się rzadko, przy niewielkich systemach oraz gdy budżet 

nie pozwala na zamontowanie droższych pompy z innym 

napędem (elektrycznym lub pneumatycznym). Źródło: POLNA

Tomasz Kurzacz
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Drugą przesłanką do wyboru tego typu pomp jest brak 

możliwość podłączenia zasilania elektrycznego, pneu-

matycznego czy hydraulicznego. Może to mieć miejsce 

w przypadku fizycznie braku źródła energii (np. przy sma-

rowaniu maszyn czy urządzeń oddalonych od infrastruk-

tury takich jak np. przenośniki taśmowe w kopalniach 

surowców skalnych, czy transportery w rozległych ma-

gazynach). Zdarza się również, że wynika to z wymogów 

bezpieczeństwa np. w strefach zagrożonych wybuchem. 

Elektryczne pompy zębate stosowane są przede 

wszystkim do olejów (ale o lepkościach do ok. 1000 cSt) 

i smarów półpłynnych do klasy 000 lub 00 NLGI. Oleje 

o wyższej lepkości oraz smary o wyższych klasach 

konsystencji zazwyczaj nie mogą być już pompowane 

pompami zębatymi. Również temperatura pracy w przy-

padku pomp zębatych jest poważnym ograniczeniem. 

Pompy te często nie mogą sobie poradzić nawet z olejami 

o niskiej lepkości gdy ich temperatura się obniża a rze-

czywista lepkość oleju znacznie rośnie. Pompy zębate 

charakteryzują się niemalże stałą dawką w czasie (stały 

strumień środka smarnego), większą wydajnością i jed-

nocześnie niższym ciśnieniu tłoczenia. 

Pompy tłoczkowe mogą być stosowane do każdego ro-

dzaju środka smarnego i pełnym zakresie temperatur (od 

-25°C a nawet -30°C). Stosuje się je przede wszystkim 

w aplikacjach wymagających użycia smarów o wyższej 

klasie konsystencji (do 3. NLGI) przy wysokich ciśnie-

niach pracy (do 500 bar).

Ireneusz Przywara – starszy konstruktor z Zakła-

dów Automatyki „POLNA” dodaje: – Pompy o napędzie 

ręcznym (PR14) stosuje się w układach o niedużej liczbie 

punktów smarnych i częstotliwości smarowania raz na 

zmianę lub rzadziej. W przypadku, gdy układ zasila 

dużą liczbę punktów odbioru, rozmieszczonych na znacz-

nych odległościach i wymagających częstego smarowania 

należy zastosować pompę o napędzie elektrycznym 

(PD40, PD20, PD30 lub PD31) z urządzeniem sterującym 

(SAS 41 lub SAS 42) zapewniającym działanie automa-

tyczne.

Różnego rodzaju pompy – poza ręcznymi – mogą 

pracować w trybach automatycznych, w których stero-

wanie realizuje odpowiedni sterownik. Dzięki temu śro-

dek smarny podawany jest w równomiernych ilościach 

w czasie, o ile nie zostanie to zaprogramowane inaczej. 

Wybór pompy zależy przede wszystkim od tego, 

w jakim układzie będzie stosowana, co będzie 

tłoczone (jaki rodzaj środka smarnego) oraz jakie 

będzie potrzebne ciśnienie pracy. – Do systemów pro-

gresywnych, dwuprzewodowych i wieloprzewodowych 

w których stosowane są smary (choć również i oleje) 

i wysokich ciśnień stosowane są pompy tłoczkowe. Do 

systemów jednoprzewodowych i progresywnych nisko-

ciśnieniowych (czyli olejów i niższych ciśnień) – pompy 

zębate – mówi Krzysztof Cholewa. Osobną kwestią 

jest sam wybór rodzaju układu smarowania.

Czego należy unikać?
– Najczęstszym błędem jest zakup pompy niskiej jakości 

– zauważa Krzysztof Cholewa. – Jeśli chodzi o aspekt 

techniczny to kluczowe jest dobranie pompy do rodzaju 

środka smarnego i temperatury pracy. Częstym błędem 

jest zakup pompy zębatej i próba stosowania tej pompy 

w niskich temperaturach albo do oleju o bardzo wysokiej 

lepkości lub nawet smaru plastycznego. 

Błędem jest także sytuacja odwrotna – kiedy do 

istniejącej pompy stosuje się niewłaściwy smar. 

Podkreśla to Ireneusz Przywara: – Błędem jest stoso-

wanie w pompach działających na wolnym powietrzu 

lub w nieogrzewanych pomieszczeniach smarów, które 

w niskich temperaturach gęstnieją do tego stopnia, że 

niemożliwe staje się ich przetłaczanie.

W przypadku źle dobranej wydajności pompy 

w układzie dwuprzewodowym szybciej zużywają się 

elementy tłoczące i napędy pomp, możliwe jest także 

niedosmarowanie urządzeń, co grozi jego zatarciem.

W układach centralnego smarowania nale-

ży stosować pompy wysokiej jakości oraz czyste 

środki smarne. Dzięki temu pompy odwdzięczą się 

długoletnią – nawet 10–15-letnią pracą (dotyczy to 

zarówno pomp tłoczkowych jak i zębatych.

Jak dodaje Ireneusz Przywara: – Trwałość pomp 

zależy od warunków eksploatacyjnych i czystości stoso-

wanych środków smarnych. W pompach stosowanych 

w układach dwuprzewodowych najszybszemu zużyciu 

ulegają rozdzielacze oraz elementy tłoczące, a w pom-

pach wieloprzewodowych zespoły tłoczące.

Rynek
Pompy do układów smarowania oferuje w Polsce 

ponad 20 firm. 

Przykładem takiej pompy może być pompa 

PMP firmy TriboTec. Jest ona dobrym wyborem do 

zasilania progresywnych systemów centralnego 

smarowania. Może ona – w połączeniu z rozdziela-

czami progresywnymi – obsłużyć nawet ponad 100 

punktów smarnych.

Pompa łopatkowa. Źródło: Wikipedia/Xlory
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Pompa ta może mieć zbiorniki o różnych pojem-

nościach (plastikowe lub metalowe). Zazwyczaj ma 

wbudowany sterownik pracy z wyświetlaczem, dzięki 

czemu można dostosować cykle pracy do potrzeb 

smarowanej maszyny. Zawór bezpieczeństwa chroni 

pompę w przypadku nieprawidłowości, a mano-

metr pozwala na wizualne kontrolowanie ciśnienia 

w układzie. 

Ponadto w ofercie TriboTec znajdują się pompy 

smarowe VEG do systemów wieloprzewodowych, 

elektryczne pompy tłoczkowe ACG oraz UCF do sys-

temów progresywnych, pneumatyczne pompy ANC, 

ręczne pompy ZCA, pompy Z1 – także do układów 

progresywnych. Pompy smarowe UCD oraz Z2 prze-

znaczone są do systemów dwuprzewodowych. Do 

systemów jednoprzewodowych predestynowane są 

pompy SMO, SMG, SAO, SEO, SEG oraz SAG.

DEFORIN oferuje układy smarowania (w tym tak-

że pompy) firmy takich jak Woerner, Graco, Lincoln, 

SKF/Vogel, Groeneveld, BEKA, Tribotec oraz ILC.

Firma EKEJTROLUBER jest autoryzowanym dys-

trybutorem produktów Woerner. W ofercie są pompy 

tej właśnie firmy.

FLUICONNECTO jest dystrybutorem pomp ame-

rykańskiej firmy Graco (elektryczne, pneumatyczne, 

hydrauliczne i ręczne).

Wśród oferowanych przez Gacol urządzeń znaj-

dują się: pompy elektryczne tłoczkowe, o różnym 

przeznaczeniu (do smaru i oleju) i pojemności, 

wielowyjściowe – przeznaczone do systemów za-

wierających nawet do 300 punktów, współpracujące 

z rozdzielaczami hydraulicznymi i progresywnymi, 

wysokowydajne zębate MPO – idealne do dużych 

i rozbudowanych układów, pneumatyczne, do 

zasilania układów progresywnych, ręczne dźwignio-

we – przeznaczone przede wszystkim do maszyn, 

z optycznym wskaźnikiem poziomu płynu w zbior-

niku.

Groeneveld oferuje 11 systemów centralnego 

smarowania przeznaczonych do różnych zastosowań 

(także dla transportu, leśnictwa, rolnictwa czy turbin 

wiatrowych). Każdy taki system jest zaopatrzony 

w odpowiednią pompę tej marki.

Dystrybucją pomp zajmuje się także Grupa Ma-

rat. W ofercie znajdują się pompy oraz zespoły pomp 

(m.in. SKF).

W ofercie firmy HENNLICH znajdują się układy 

i systemy centralnego smarowania Lincoln oraz SKF. 

HENNLICH jest oficjalnym przedstawicielem w Pol-

sce grupy SKF w zakresie systemów centralnego 

smarowania maszyn i urządzeń. Dostępne są pompy 

do układów centralnego smarowania do smarów lub 

olejów elektryczne, tłokowe. Firma oferuje pompy 

tłokowe z napędem elektrycznym, stosowane głów-

nie w układach o dużej liczbie rozgałęzień i tam, 

gdzie zużywane są duże ilości środków smarnych. 

Pompy do układów centralnego smarowania wy-

stępują w wersjach zarówno olejowych jak i sma-

rowych o różnych przełożeniach i pojemnościach 

zbiorników.

Jutech oferuje pompy elektryczne, pneumatyczne 

oraz ręczne firmy Lincoln.

Luber ma w ofercie pompy marek takich jak SKF, 

Lincoln oraz ABNOX.

Lubritech jest dystrybutorem kilkunastu pomp 

różnych producentów, m.in. Gacol oraz Lincoln.

POLNA jest producentem kilku rodzajów pomp 

przeznaczonych do dwu- i wieloprzewodowych 

układów centralnego smarowania. W pompach MPS 

stosuje przekładnie wraz z napędami firmy NORD, 

która jest jednym z liderów w branży producentów 

napędów na świecie – zarówno w urządzeniach 

mechanicznych jak i elektronicznych. Rozwiązania 

napędów tej firmy są rozwiązaniami o najwyższej 

precyzji i są przystosowane do pracy w najbardziej 

wymagających warunkach.

Bogatą ofertę pomp oferuje także SKF. Są tu urzą-

dzenia tłokowe, zębate i łopatkowe. 

Firma Układy Centralnego Smarowania pro-

ponuje pompy do układów smarowania DROPSA. 

W ofercie są pompy elektryczne (w tym zębate) 

i pneumatyczne.

Firma UTECH TECHNICS jest dystrybutorem 

układów smarowania firmy SKF (Vogel).

Pompy do układów centralnego smarowania znaj-

dują się także w ofercie firm HYDRO CONNECTION, 

MultiMasz, POLTECH, PROOIL oraz VENTO. Źródło: TriboTec
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