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E Środki smarne do prowadnic 
liniowych

Mechanizm polegający na przesuwaniu elementów po 
określonym torze stosowany jest w rozmaitych urządzeniach, 
a podstawą jego prawidłowego funkcjonowania okazuje 
się użycie prowadnicy. Bardzo istotne jest również to, aby 
odpowiednio o nią dbać, a szczególne znaczenie ma tutaj 
zapewnienie właściwego smarowania.

Jakie środki smarne powinny być stosowane 

do prowadnic liniowych? Jak często? W jakiej 

ilości? Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na 

tak postawione pytania. Zanim wybierze się smar 

lub olej, należy wziąć pod uwagę wymagania danej 

aplikacji. Zapewnienie wysokiej jakości smarowania 

wpływa na płynność pracy, sprawia, że prowadnica 

dobrze i długo spełnia swoje zadanie oraz nie musi 

być zbyt często serwisowana.

Dobór środka smarnego
Aplikację środka smarnego powinna poprzedzić 

weryfikacja informacji na temat typu prowadnicy, 

a także miejsca i rodzaju wykonywanej przez nią 

pracy. Trzeba też wiedzieć czy mechanizm narażo-

ny jest na małe, średnie czy duże obciążenia. Poza 

tym należy uwzględnić prędkości z jakimi ma sobie 

radzić. Katarzyna Płocharczyk, Inżynier ds. zastoso-

wań i sprzedaży przemysłowych środków smarnych 

w firmie Total Polska, zaczyna od wyjaśnienia, iż 

połączenie prowadnicowe składa się z prowadnicy 

nadającej kierunek ruchu oraz z poruszającego 

się po niej prowadnika. Tego rodzaju mechanizmy 

realizują najczęściej ruch prostoliniowy. Ze względu 

na występujące w nich tarcie prowadnice można 

podzielić w następujący sposób:

• prowadnice z tarciem zewnętrznym: 

– prowadnice ślizgowe z tarciem ślizgowym, 

– prowadnice toczne z tarciem tocznym,

• prowadnice z tarciem wewnętrznym: 

– prowadnice sprężyste, 

– prowadnice hydrostatyczne, 

– prowadnice aerostatyczne.

Do smarowania prowadnic ślizgowych wykorzy-

stywane są oleje. Smary stosuje się głównie w pro-

wadnicach tocznych, czyli tam gdzie występuje opór 

ruchu przy toczeniu jednego ciała po drugim, np. 

rolki, kulki, wałka, igiełki etc. Zadaniem smaru jest 

zapewnienie tarcia mieszanego, a najlepiej płynnego. 

Chodzi o to, aby pomiędzy szyną a toczącymi się ele-

mentami zapewniony był ciągły film smarowy. Me-

chanizm działania prowadnic tocznych zbliżony jest 

do tego występującego w łożyskach. Stąd sprawdzają 

się tu smary, które są bardzo zbliżone do produktów 

stosowanych właśnie w łożyskach. Muszą jednak 

spełniać dodatkowe wymagania, takie chociażby, jak 

zapewnienie naprawdę szybkiego smarowania, co 

można osiągnąć dzięki wykorzystaniu nisko-lepkiego 

oleju bazowego. Ważną własnością smarów używa-

nych w prowadnicach jest ich antystatyczność. 

Najbardziej popularnymi prowadnicami są 

prowadnice konwencjonalne, tj. o tarciu ślizgowym, 

które montuje się na przykład w obrabiarkach. Dru-

gie miejsce zajmują prowadnice toczne, charaktery-

zujące się niskim kosztem instalacji i konserwacji. 

Na rynku obecnych jest wielu wyspecjalizowanych 

producentów i każdy z nich posiada szerokie portfo-

lio produktów. Poniżej tabela przedstawiająca wyma-

gania dotyczące sposobu smarowania, w zależności 

od typu prowadnicy i rodzaju tarcia. 

Prowadnica Tarcie Smarowanie Środek 
smarny

Ślizgowa Ślizgowe Graniczne – 
mieszane

Olej

Toczna Toczne Mieszane 
– hydrodyna-
miczne

Smar

Warto podkreślić jeszcze, że również miejsce 

wykorzystania prowadnicy stawia przed środkiem 

smarnym szereg wymagań do spełnienia, m.in.:

• odporność na temperaturę,

• oddziaływanie z wodą,

• przyczepność,

• odporność na obciążenie,

• szybkość smarowania,

• własności antystatyczne,

• zabezpieczanie antykorozyjne.

Sabina Frysztacka
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Biorąc pod uwagę, że dobór odpowiedniego 

środka smarnego uzależniony jest od panujących 

warunków oraz bieżących potrzeb Łukasz Rotarski, 

kierownik działu techniki liniowej THK w firmie 

HENNLICH, proponuje by zacząć od uwzględnienia 

następujących parametrów:

• zakres temperatur pracy,

• obszar zastosowań,

• własności szczególne.

Na tej podstawie opracowany został podział sma-

rów do prowadnic THK, który może być niezwykle 

pomocny przy podejmowaniu decyzji dotyczącej 

zakupu konkretnego produktu (zostanie on przedsta-

wiony w dalszej części tekstu).

Z kolei zdaniem Grzegorza Koceli, inżyniera ser-

wisu i doradztwa technicznego w Klüber Lubrication 

Polska, trzeba zrozumieć, iż w zależności od tego, 

na ile dobrze smar zostanie dobrany i jakiej będzie 

jakości, można uzyskać zupełnie odmienne rezultaty 

użytkowania danego mechanizmu. Warto uwzględ-

nić różne kryteria podczas rozważania który środek 

zastosować, natomiast wstępny klucz do prawi-

dłowego doboru produktu dla konkretnej aplikacji 

przedstawiony został w poniższej tabeli, dotyczącej 

relacji prędkości liniowej do lepkości.

Małe prędkości Średnie prędkości Wysokie prędkości

< 15 m/min. 15 do 60 m/min. >60m/min.

wibracje< 0,5 m/s2 wibracje < 1 m/s2 wibracje < 2 m/s2

nadmierne zużycie! ciepło!

wysoka lepkość 
i dodatki EP 
potrzebna do 
smarowania

umiarkowana 
lepkość potrzebna 
do smarowania

niska lepkość 
potrzebna do 
smarowania

100 do 500 mm2/s około 100 mm2/s 25 do 70 mm2/s

Natomiast należy pamiętać, iż dobór produktu 

determinują również takie wymogi aplikacji jak:

• niskie tarcie i zmniejszenie zużycia energii,

• dobra ochrona przed zużyciem,

• ochrona przed korozją,

• dobra stabilność pracy,

• kompatybilność z innymi smarami do ponownego 

smarowania,

• dobra odporność na działanie pary, środków 

czyszczących, lakierów,

• tłumienie hałasu,

• redukcja czasy konserwacji i obsługi.

W przypadku, gdy ktoś ma problem z samodziel-

nym ustaleniem wymogów danego mechanizmu, po-

winien przede wszystkim skorzystać z dokumentacji 

techniczno-ruchowej, która – jak zaznacza Ronald 

Bijok, Regionalny Kierownik Sprzedaży w firmie Zel-

ler+Gmelin – zawsze określa, jaki rodzaj smaru czy 

oleju należy zastosować. Można tam znaleźć również 

opis dotyczący sposobu aplikacji środka smarnego. 

Jeżeli pojawi się problem ze zlokalizowaniem DTR 

można skontaktować się z producentem danego 

urządzenia. Warto dowiedzieć się wtedy także, jak 

często powtarzać taką aplikację. Chociaż nawet 

jeśli posiada się informacje na ten temat, należy 

sprawdzać co jakiś czas, czy aplikacja smarowania 

przebiega poprawnie.

A może postawić na uniwersalny środek 
smarny?
Najprostsze dostępne środki smarne mające 

zastosowanie do prowadnic to uniwersalne smary 

plastyczne czyli produkty zawierające olej mineral-

ny z dodatkami EP, zagęszczony mydłem litowym. 

Firma ExxonMobil posiada w ofercie szeroką paletę 

olejów oraz smarów o różnej lepkości i konsystencji. 

Nie ma wątpliwości, że wybór jest naprawdę duży 

i należy zdecydować się na produkt, który najlepiej 

spełnia określone wymagania danego urządzenia. 

Najlepiej, aby olej czy smar stanowił integralną 

część technologii i dlatego każdorazowo należy się 

skupić na konkretnym zastosowaniu. Dlatego firma 

ExxonMobil oferuje oleje serii Mobil Vactra Oil, 

przeznaczone do smarowania prowadnic obrabiarek, 

a jednocześnie kompatybilne z płynami obróbkowy-

mi. Oleje te zapewniają wyjątkowe właściwości cier-

ne w szerokim zakresie par materiałów ślizgowych, 

w tym stali ze stalą i stali z polimerami, zmniejsza-

jąc efekt drgań „stick-slip" i karbowania powierzch-

ni. Umożliwia to płynny, równomierny ruch przy 

projektowanych prędkościach posuwu, co zwiększa 

wydajność i dokładność maszyny, wydłuża trwa-

łość eksploatacyjną narzędzi oraz poprawia jakość 

wykończenia powierzchni. Właściwości olejów serii 

Mobil Vactra Oil  zoptymalizowano w celu zapew-

nienia oddzielenia od wielu chłodziw wodnych przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu korozyjnego od-

działywania chłodziw o wysokim pH na smarowane 

powierzchnie. Oleje Mobil Vactra Oil nr 3 i 4 zaleca 

się zwykle dla dużych maszyn o wysokich naciskach 

prowadnic i tam, gdzie wymaga się dużej precyzji. 

Są odpowiednie także dla prowadnic pionowych 

Źródło: Exxon Mobil
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i pochyłych, gdzie problemem może być nadmierne 

spływanie oleju, dla mechanizmów przekładniowych 

w obrabiarkach pracujących w warunkach umiar-

kowanych obciążeń. Oleje Mobil Vactra nr 1 i nr 2 

zaleca się dla prowadnic poziomych w obrabiarkach 

małych i średnich. Nadają się także do stosowania 

w systemach obiegowych w dużych maszynach oraz 

jako olej hydrauliczny w obrabiarkach pracujących 

w warunkach umiarkowanych obciążeń. A więc 

jeden olej, choć dedykowany głównie do prowadnic, 

może być używany w wielu innych miejscach co 

znacznie upraszcza gospodarkę smarowniczą w za-

kładzie. I to jest zasadnicza korzyść wynikająca ze 

stosowania środków uniwersalnych.

Innym przykładem uniwersalnych smarów 

plastycznych, są wysokiej jakości produkty do sma-

rowania prowadnic, które sprawdzają się również 

doskonale w większości innych, co zostało potwier-

dzone rekomendacjami producentów sprzętu wy-

magającego tego rodzaju smarowania. Środki z serii 

Mobilux EP, używane z powodzeniem do prowadnic 

(np. do smarowanie mechanizów zamykania formy 

wtryskarek), zagęszczone są hydroksystearynianem 

litu, mają długą historię udokumentowanego nieza-

wodnego działania, szczególnie zabezpieczania przed 

korozją, pompowalności w niskich temperaturach 

oraz żywotności w wysokich temperaturach. Wynik 

badania metodą na aparacie Timkena ilustruje ich 

zdolność do smarowania przy wysokim obciążeniu. 

Natomiast seria smarów Mobilith SHC to produkty, 

które łączą unikalne właściwości syntetycznych 

olejów bazowych z właściwościami wysokiej jakości 

kompleksowego litowego zagęszczacza. Dostępne 

są w siedmiu odmianach, różniących się lepkością 

oleju bazowego (od ISO VG 100 do 1500) oraz klasą 

NLGI (od 2 do 00). Smary tej serii są preferowane 

i wybierane przez wielu użytkowników, działających 

w różnych branżach na całym świecie. Ich doskonała 

reputacja oparta jest na wyjątkowej jakości, nieza-

wodności, uniwersalności oraz korzyściach związa-

nych z ich zastosowaniem. Jak podkreśla Mariusz 

Paśnicki, Field Engineer z Exxon Mobil, współpraca 

z producentami sprzętu pozwoliła na potwierdzenie 

w eksploatacji wyników testów przeprowadzonych 

w firmowych laboratoriach, ukazując wyjątkowe 

działanie środków smarnych serii Mobilith SHC. 

Korzyści te to między innymi wydłużona żywotność 

smaru, zwiększona ochrona i żywotność łożysk, pra-

ca w szerokim zakresie temperatur oraz możliwość 

zwiększenia intensywności pracy, wydajności me-

chanicznej oraz oszczędności energii. Anna Ruscak, 

Technical Help Desk Engineer w firmie ExxonMobil 

podkreśla jeszcze, że kontaktując się z firmą można 

zawsze liczyć na podpowiedź, który produkt z jej 

oferty najlepiej sprawdzi się w danym zastosowaniu. 

Niewykluczone, że inni klienci zdecydują się raczej 

na smar MULTIS XLT 2 z oferty firmy TOTAL. Jest to 

produkt o niskiej lepkości syntetycznego oleju bazo-

wego (18cSt, PAO). Odznacza się wytrzymałością na 

bardzo niskie temperatury (do -60°C), świetnie spraw-

dza się w mechanizmach szybkoobrotowych, nie od-

reagowuje z tworzywami sztucznymi i elastomerami. 

Pośród olejów do prowadnic ślizgowych warto zwrócić 

uwagę na gamę DROSERA MS. Produkty te odznaczają 

się szybką separacją od olejów obróbczych, mają też 

szeroki zakres zastosowań, które ustala się na podsta-

wie lepkości: 2–22 mm2/s do smarowania wrzecion, 

32-46 mm2/s do układów hydraulicznych, 32–220 do 

smarowania prowadnic. Ponadto środki DROSERA MS 

zapewniają doskonały poślizg, zapobiegają powstawa-

niu zjawiska stick-slip oraz charakteryzują się niskim 

współczynnikiem tarcia.

Przemysł/wymagania Typ prowadnicy Specjalne środki smarne 
firmy Klüber Lubrication

Opis

ogólnie/lepsza ochrona 
przed korozją

wszystkie Klübersynth MZ 4-17 dobra zgodność materiałowa z innymi smarami, także do stosowania jako 
smarowanie wstępne

ogólne prowadnice toczne Klüberoil GEM 1-46, 68, 220 N olej CLP do przekładni zapewnia dobrą ochronę przed korozją i zużyciem; 
lepkość należy wybrać w zależności od prędkości; Klüberoil GEM 1-46 N nadaje 
się do szczególnie niskiej temperatury otoczenia

ogólne prowadnice LAMORA D 68, 220 olej do prowadnic CGLP z dobrymi właściwościami demulgacyjnymi względem 
smarów chłodzących, sprawdzony i przetestowany także dla prowadnic z two-
rzyw sztucznych; lepkość należy wybrać w zależności od prędkości

przemysł spożywczy 
i farmaceutyczny

wszystkie Klüberoil 4 UH1-68 N rejestracja NSF H1 i zgodność z ISO 214691; dobra odporność na starzenie 
i ochrona przed zużyciem; dostępny także w innych klasach lepkości (ISO VG 
32 ... 1500)

łatwo ulega biodegra-
dacji

wszystkie Klüberbio C 2-46 mało zagraża wodzie i nie szkodzi środowisku; smar wysokowydajny; dostępny 
także w wersji wg ISO VG 100 jako Klüberbio CA 2-100

Specjalistyczne środki smarne Klüber Lubrication do smarowania ciągłego:

Źródło: Zeller+Gmelin
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„PLUS“ dla wydajności
Środki smarowe w każdym zastosowaniu

EXPERTLY DONE.

Obróbka mechaniczna
Zubora® Wodorozcieńczalne  
chłodziwa do obróbki metali

Multicut® Nie mieszalne z wodą  
chłodziwa do obróbki metali

Obróbka plastyczna metali
Multidraw ® oleje do przeciągania drutu

Multidraw ® oleje do głębokiego tłoczenia

Extruzja
Multipress ®

Środki dla metalurgii proszkowej
Multical®

Środki do ochrony antykorozyjnej
Multicor®

Oleje przemysłowe
Divinol® oleje hydrauliczne i przekładniowe,  
oleje do prowadnic i powierzchni ślizgowych,  
oleje maszynowe

Smary Techniczne
Divinol®

Środki smarne dla przemysłu tekstylnego
Textol®

Środki rozdzielające w przemyśle drzewnym
Multiboard®

Zeller+Gmelin Sp. z o.o. 
Długołęka, ul. Wiejska 59, 55-095 Mirków  

biuro@zeller-gmelin.pl
www.zeller-gmelin.de, www.zeller-gmelin.pl
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Przemysł/wymagania Klasa NLGI/
wymagania

Specjalne środki smarne 
firmy Klüber Lubrication

Opis

ogólne/małe prędkości (<15 m/min.) NLGI 00/000 MICROLUBE GB 00 z dodatkami na wysokie naciski i przeciwko zużyciu, bez smarów stałych

ogólne/średnie prędkości (przy od 15 do 
60 m/min.)

NLGI 0000 CENTOPLEX GLP 500 dobra odporność na naciski

ogólne/wysokie prędkości (> 60 m/min.) NLGI 0/00 ISOFLEX TOPAS NCA 5051 niska lepkość oleju bazowego dla zmniejszenia tarcia i płynnej pracy

ogólne/wysokie temperatury NLGI 0/00 ISOFLEX TOPAS NCA 5051 olej syntetyczny o dobrej odporności na starzenie się

ogólna/duże obciążenie, mikroruchy, 
wibracje

NLGI 0, 
00/000

MICROLUBE GB 0, 00 z dodatkami na działanie wysokiego ciśnienia i przeciw zużyciu – bez 
smarów stałych; klasę NLGI należy dobierać na podstawie specyfikacji 
smarowania

przemysł spożywczy i farmaceutyczny NLGI 000 Klüberfood NH 1 94-6000 rejestracja NSF H1; dobra ochrona przed korozją i duża zdolność pochła-
niania nacisków

Specjalistyczne środki smarne Klüber Lubrication do smarowania ciągłego wszystkich typów prowadnic liniowych:

Typ prowadnicy Przemysł/wymagania Kryterium wyboru Specjalne środki smarne 
firmy Klüber Lubrication

Opis

prowadnice toczne, 
przede wszystkim 
z kulkami

zastosowanie uniwersalne małe prędkości (<15 m/
min.)

Klüberplex BE 31-222 smar o dobrym przyleganiu i efekcie uszczel-
niającym

średnie prędkości (od 15 
do 60 m/min.)

Klüberplex BE 31-102 smar o dobrym przyleganiu i efekcie uszczel-
niającym

duże prędkości (> 60 m/
min.)

ISOFLEX NCA 15 smar o dobrym przyleganiu i efekcie uszczel-
niającym

prowadnice minia-
turowe

zastosowanie uniwersalne ISOFLEX TOPAS AK 50 smar płynny NLGI 0 dla łatwego aplikowania

prowadnice z napę-
dem śrubowym

zastosowanie uniwersalne Klüberplex BEM 41-132 dobra wydajność smarowania przy styku 
liniowym

prowadnice z napę-
dem trapezowym

plastikowa nakrętka małe prędkości (<15 m/
min.)

POLYLUB GLY 801 dobra kompatybilność materiałowa z tworzywa-
mi; smary dla dużych prędkości na zapytanie

metalowa nakrętka średnie prędkości (od 15 
do 60 m/min.)

Klüberplex BEM 41-132 dobra ochrona przed zużyciem przy długich 
odstępach pomiędzy dosmarowywaniem; smary 
do zastosowań szybko i wolnobieżnych na 
zapytanie

Prowadnice ślizgowe zastosowanie uniwersalne średnie prędkości (od 15 
do 60 m/min.)

Klüberplex BEM 41-132 dobra ochrona przed zużyciem przy długich 
odstępach pomiędzy dosmarowywaniem; smary 
do zastosowań szybko i wolnobieżnych na 
zapytanie

Wszystkie cicha praca duże wartości przyśpie-
szenia i prędkości

ISOFLEX TOPAS NCA 52 smar odporny na starzenie się do smarowania 
długookresowego

mikroruchy/wibracje normalne obciążenie Klüberplex BEM 34-132 sprawdzony i przetestowany smar zapobiegają-
cy tribokorozji

duże obciążenie Klüberlub BE 71-501 dobra ochrona przez zużyciem, aplikacja przez 
centralny układ smarowania

wysoka temperatura nie w głębokiej próżni, 
świetle UV, agresywnych 
mediach

Klübersynth BM 44-42 bardzo szeroki zakres temperaturowy; kompa-
tybilny z tworzywami; tańsza alternatywa dla 
środków na bazie PFPE, sprawdzony i przetesto-
wany w motoryzacji (układ kierowniczy)

produkcja w pomiesz-
czeniach, gdzie panują 
zaostrzone wymagania 
co do czystości i sterylno-
ści powietrza/produkcja 
półprzewodników, ekranów 
LCD, dysków twardych

temperatura węzła 
tarcia do 60°C (140°F), 
nie w wysokiej próżni 
lub przy agresywnym 
promieniowaniu

Klübersynth BEM 34-32 dostarczany głównie w małych opakowaniach 
po 50 g; do smarowania w pomieszczeniach, 
gdzie panują zaostrzone wymagania dotyczące 
czystości powietrza

produkcja w pomiesz-
czeniach, gdzie panują 
zaostrzone wymagania 
co do czystości i sterylno-
ści powietrza/produkcja 
półprzewodników, ekranów 
LCD, dysków twardych

zakres wysokich tempe-
ratur, próżnia, promie-
niowanie UV

BARRIERTA KM 192 wolno odparowujący

przemysł spożywczy i far-
maceutyczny

Klüberfood NH1 94-301 rejestracja NSF H1

obszary ochrony ekolo-
gicznej

łatwo ulega biodegra-
dacji z korzyścią dla 
środowiska

Klüberbio M 72-82 mało zagrażający wodzie; nie szkodzi środowi-
sku; dobra odporność na wodę; wysoka odpor-
ność na nacisk

Specjalistyczne środki smarne Klüber Lubrication polecane do wykorzystania przy długich okresach pomiędzy dosmarowaniami:
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Z kolei Zeller+Gmelin posiada w ofercie smar 

DIVINOL LITHOGREASE 000 o gęstości NLGI 000. 

Spełnia on wymagania występujące w DTR maszyn 

DMG MORI SEIKI oraz HERMLE. Dzięki swojej rzad-

szej konsystencji posiada wyraźnie korzystniejsze 

własności płynięcia niż porównywalny smar klasy 

NLGI 00. Jest odpowiedni zarówno do smarowania 

rolek w prowadnicach liniowych obrabiarek, jak i sil-

nie obciążonych mechanicznie przekładni. Produkt 

jest dobrze przenoszony w centralnych urządze-

niach smarujących. Pośród innych polecanych 

środków można wymienić DIVINOL LITHOGREASE 

000/150 oraz DIVINOL FETT L 800. Pierwszy z nich to 

wysokiej klasy smar plastyczny z zagęszczaczem na 

bazie kompleksowego mydła litowego z dodatkami 

EP, zapewnia stabilną pracę, jest wodoodporny, chro-

ni przed korozją i utlenianiem, zapewnia ochronę 

przed zużyciem, posiada wysoką zdolność absorpcji 

ciśnienia. Natomiast DIVINOL FETT L 800, to smar 

na bazie mydła litowego, który jest odporny na roz-

bijanie i mieszanie, ma właściwości chroniące przed 

ścieraniem oraz wysoką zdolność przejmowania na-

cisków, jest odporny na korozję, utlenianie i działanie 

wody. Z kolei w przypadku, gdy konstrukcja maszyny 

wymaga, by prowadnice były smarowane olejem, 

firma Zeller+Gmelin może zaproponować zarówno 

oleje demulgujące (do chłodziw wodorozcieńczal-

nych), jak i oraz oleje nie emulgujące (do chłodziw 

nie emulgujących czyli tzn. olejowych). Podstawowa 

lepkość produktów to w obu przypadkach ISO 68 

oraz 220. Deemulgowanie uniemożliwia mieszanie 

się oleju z prowadnic z wodą z chłodziwa wodoroz-

cieńczalnego. Olej wypływa na wierzch i można go 

swobodnie zebrać skimmerem, maszyną do separacji 

czy włókniną. Dzięki temu nie wpływa negatywnie 

na własności emulsji i nie zaburza jej odczynu pH, 

a tym samym nie dochodzi do rozwoju bakterii 

i grzybów. Właśnie dlatego emulsjach powinno 

stosować się oleje demulgujące, takie jak DIVINOL T 

3 EP ISO 32, DIVINOL T 6 EP ISO 68, DIVINOL T 8 EP 

ISO 100 czy DIVINOL T 12 EP ISO 220. 

Grzegorz Kocela również wymienia oferowane 

przez firmę Klüber Lubrication oleje do prowadnic, 

przedstawiając jednocześnie kryteria wyboru tego 

typu produktów. Co więcej kryteria te zaznaczone 

zostały kolorami od najciemniejszego – najważniej-

sze, poprzez jaśniejszy – kryteria ważne w drugiej 

kolejności, po najjaśniejszy – kryteria ważne w trze-

ciej kolejności. Podobnie przeanalizowane zostały 

smary znajdujące się w ofercie firmy.

Łukasz Rotarski również udostępnia ciekawe 

zestawienie, dzięki któremu w prosty sposób można 

dobrać właściwy smar. W poniższej tabeli uwzględ-

nione zostały produkty Japońskiej marki THK, w któ-

re można zaopatrzyć się za pośrednictwem firmy 

HENNLICH, a także trzy ważne parametry, które 

należy wziąć pod uwagę wybierając środek smarny.

Chociaż może się wydawać, że zostało tu wymie-

nionych wiele produktów, są to zaledwie przykłady. 

Wybór środków smarnych do prowadnic jest ogrom-

ny, więc kiedy dojdzie się już do tego czy zaaplikować 

smar czy olej i jaki jego rodzaj, najlepiej porównać 

jeszcze propozycje różnych firm, opinie na temat ich 

jakości, ceny poszczególnych środków itd. A może 

to wszystko nie jest konieczne? Okazuje się, że obok 

„standardowych” prowadnic ze stali, istnieją również 

propozycje wykonane z tworzywa sztucznego, które 

nie wymagają smarowania. Są one produkowane 

przez firmę igus. Bezsmarowe prowadnice liniowe 

drylin działają na zasadzie „ślizg zamiast toczenia”. 

Jako powierzchnia ślizgowa stosowane są trybolo-

gicznie zoptymalizowane wysokowydajne polime-

ry iglidur, które zostały połączone z materiałami 

bezkorozyjnymi. Zrobione z nich prowadnice liniowe 

pracują na sucho, a więc są bezobsługowe i niewraż-

liwe na wpływ brudu, wody, substancji chemicznych, 

gorąca lub uderzeń. Dodatkowo charakteryzują się 

wyjątkowo cichą pracą. Zdaniem przedstawiciela 

firmy igus prowadnice drylin mogą być stosowane 

w różnorodnych warunkach środowiskowych, nawet 

tych najbardziej wymagających. Opisana technika 

liniowa wykorzystywana jest m.in. w bankomatach 

czy automatach podających określone produkty. Nie 

ulega wątpliwości, że zakłady produkcyjne, które 

stają przed koniecznością zdecydowania jakich pro-

wadnic używać, a w przypadku, gdy wymagają one 

smarowania – jakie środki smarne wybrać, mają nie 

lada dylemat. 

Typ smaru 
THK

Zakres tempera-
tur pracy [°C]

Obszar zastosowań Właściwości szczególne

AFA -45 ~+160°C bardzo wysokie prędkości robocze; wymagana 
cichość pracy

ograniczone tarcie wewnętrzne; trudno podatny na utlenianie; długi 
okres użytkowania

AFB -10 ~+110°C wielozadaniowy – przeciętne warunki eksploatacji zawiera dodatki przeciw ścieraniu oraz dodatki EP zwiększające ob-
ciążalność; trudno podatny na utlenianie; długi okres użytkowania; 
duża stabilność mechaniczna

AFC -54 ~+177°C drgania wysokiej częstotliwości, krótki skok roboczy trudno podatny na utlenianie; długi okres użytkowania; zawiera 
dodatki przeciw korozji ciernej

AFE -40 ~+200°C pomieszczenia czyste długi okres użytkowania; wysoka odporność na promieniowanie 
radioaktywne; wyjątkowo niska emisja cząstek na zewnątrz

AFF -40 ~+120°C pomieszczenia czyste ogranicza tarcie wewnętrzne; długi okres użytkowania; wyjątkowo 
niska emisja cząstek na zewnątrz; zawiera dodatki przeciwko korozji 
ciernej; wysoka odporność na promieniowanie radioaktywne; wyso-
ka odporność na chemikalia 

AFG -45 ~+160°C śruby toczne z łańcuchem kulowym umożliwia duże prędkości pracy; ogranicza tarcie wewnętrzne; 
niewielka generacja ciepła przy tarciu

Zestawienie ułatwiające właściwy dobór smarów japońskiej marki THK, której dystrybutorem jest Hennlich


