
Smarowanie 
łańcucha
Test smaru do łańcuchów CERAMIZER
Przekładnia łańcuchowa posiada najlepsze warunki 
pracy jedynie w szczelnej osłonie, która w pełni izoluje 
ją od pyłu i wilgoci. Wówczas smarowanie olejowe lub 
smarem stałym zapewnia przekładni długotrwałą, 
niezawodną i niewymagającą częstych zabiegów 
pracę. Współczesne (najnowsze) motocykle, jak 
i spora większość klasycznych, posiadają łańcuchy 
pracujące bez żadnych osłon, za wyjątkiem pełniącej 
rolę chlapacza blaszanej rynienki, szumnie zwanej 
„osłoną” łańcucha. W takich warunkach łańcuch 
wymaga regularnego czyszczenia i smarowania. 

Napęd łańcuchowy to rzecz jasna nie tylko 
sam łańcuch, ale i koła łańcuchowe. Zestaw 
taki należy rozpatrywać jako całość. Choć 
konieczność smarowania łańcucha wydaje 

się oczywista, to funkcja smaru na łańcuchu często już 
oczywistą nie jest.

W jaki sposób smar wpływa 
na zwiększenie trwałości napędu 
łańcuchowego?
–  Zmniejszenie tarcia – Minimalizując udział tar-

cia suchego, zmniejsza się tempo zużycia łańcu-
cha. Zużycie łańcucha objawia się przyrostem jego 
długości. Na podstawie doświadczeń producentów 
przyjmuje się, że jeśli długość używanego łańcucha 
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jest większa o więcej niż 2% w stosunku do długo-
ści łańcucha nowego, to łańcuch taki kwalifikuje 
się do wymiany. Przyrost długości łańcucha nastę-
puje poprzez zużywanie się jego trzpieni i tulejek, 
w których pracują trzpienie. Z tego względu wielu 
producentów stosuje specjalne uszczelnienia izo-
lujące przestrzeń pracy trzpienia i tulejki. Łańcu-
chy takie handlowo noszą nazwę o-ringowych bądź 
też x-ringowych. W przypadku takich łańcuchów 
zewnętrznie aplikowany smar wpływa tylko na 
pracę rolki. W tym wypadku uzysk na redukcji strat 
tarcia jest nieduży, ponieważ rolka obraca się o nie-
wielki kąt i to w momencie, kiedy nie przenosi jesz-
cze obciążenia.

–  Smarowanie oraz uszczelnienie łożyskowania 
rolki – Niesmarowana rolka może nawet zablo-
kować się na tulejce, co spowoduje, że łańcuch 
rolkowy będzie pracować jak tulejkowy. Prze-
strzeń łożyskowania rolki należy zatem smaro-
wać oraz uszczelniać/izolować od wpływu pyłu 
i wilgoci. Tę funkcję pełni właśnie aplikowany 
z zewnątrz smar.

–  Niedopuszczanie do przylegania zanieczyszczeń/
pyłu – Dobre nasmarowanie sworzni w łańcuchu 
bez uszczelnień oraz przestrzeni łożyskowej rolki 
w pewnym stopniu stoi w sprzeczności z ochroną 
kół zębatych. Smar zwykle powoduje przyleganie 
pyłu zawierającego krzemionkę, co bardzo przyspie-
sza zużycie powierzchni zębów kół zębatych oraz 
powierzchni rolek i płytek bocznych łańcucha. Aby 
efekt ten nie zniwelował korzyści wynikających ze 
smarowania elementów łańcucha, smar nie powi-
nien zachowywać swej lepkości powodującej adhe-
zyjność zanieczyszczeń.

Smar o dobrych właściwościach smarnych, lecz 
pozostający po aplikacji lepkim, mimo iż dobrze 
zabezpiecza sam łańcuch, to poprzez przylega-
nie pyłu i zanieczyszczeń powoduje przyspieszone 
zużycie kół łańcuchowych i powierzchni rolek.

–  Poprzez maksymalnie długie pozostawanie 
w zaaplikowanych miejscach jako środek smarny 
i uszczelniający. W tym celu smar musi zachować 
dobrą przyczepność do samego łańcucha, aby siła 
odśrodkowa działająca na łańcuch znajdujący się na 
kole zębatym nie powodowała jego odwirowania – 
zrzucenia z łańcucha.

Przekrój ogniwa 
ukazujący osadzenie 
sworznia oraz miejsca 
wymagające smarowania

Stanowisko do prób 
tarcia rolek łańcucha
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OD LEWEJ:
Smar popularny na 
badanym łańcuchu

Ceramizer po próbie 
odwirowania z łańcucha

Przeprowadziliśmy również test na przyleganie 
smaru do łańcucha, jego odporność na odwirowa-
nie/zrzucenie z łańcucha siłą odśrodkową. W tym 
celu dwa umyte i wysuszone wycinki łańcucha 
nasmarowane zostały odpowiednio smarem popu-
larnym oraz preparatem Ceramizer. Następnie łań-
cuchy zostały założone na małe (zdawcze) koło 
łańcuchowe, które w otoczeniu białego ekranu 
z papieru kredowego wprawiono w ruch obro-
towy z prędkością 1460 obr./min, co przy standar-
dowych przełożeniach daje prędkość motocykla 
rzędu 80–140 km/h, w zależności od mocy silnika. 
Czas wirowania wynosił 15 sekund.

Co otrzymaliśmy? 
Ślady po obu smarach na ekranach poddaliśmy 
próbie przylegania do chusteczki higienicznej. 
Smar popularny zostawił wyraźny ślad składający 
się z tłustych kropelek smaru, który z łatwością 
wsiąkał w przyłożoną chusteczkę. Preparat Cerami-
zera pozostawił na ekranie drobinki smaru, które 
z trudem przylegały do chusteczki i nie zostawiały 
tłustych śladów.

Takie zachowanie preparatu Ceramizer wskazuje 
na większą oszczędność środka smarnego (dłużej 
pozostaje on na łańcuchu) oraz pozwala zachować 
większą czystość motocykla.

Próba odwirowania 
smaru z łańcucha

Ślady odwirowanego 
smaru na papierowych 
ekranach
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Należy też pamiętać, że smary lepkie mimo redukcji 
tarcia, rozdzielając kontakt trących części swą lepkością, 
mogą powodować ogólnie porównywalne lub nawet 
większe straty mechaniczne. Taka sytuacja w pewnych 
warunkach może utrudniać bezpośrednie porównanie 
strat tarcia łańcucha smarowanego i niesmarowanego. 

Ciekawostką jest funkcja samej rolki łańcucha. Kiedy 
rolka się obraca (o niewielki kąt rzędu kilku stopni), 
nie przenosi jeszcze obciążeń, wtaczając się dopiero 
na ząb koła zębatego. Jej rzeczywista funkcja nie 
polega na zamianie tarcia ślizgowego na toczne, jak 
powszechnie się sądzi (ponieważ tarcie rolki na trz-
pieniu nadal jest ślizgowe), a na kontakcie z zębem 
rozłożonym cyklicznie na całą jej powierzchnię wal-
cową (za każdym razem kontakt odbywa się inną jej 
częścią), wydłużając tym wydatnie trwałość łańcu-
cha oraz kół łańcuchowych.

Tak postawione zadania dla smaru łańcuchowego 
zdają się stać do siebie w sprzeczności. Smar musi 
być wystarczająco płynny by spenetrował dokładnie 

Nakładanie smaru 
na wycinki łańcucha

Obracanie rolek ogniwa 
umieszczonego 
na wadze
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węzły tarcia, ale kiedy tam dotrze powinien zmienić 
się w substancję plastyczną trudną do wyciśnięcia na 
skutek przenoszonych obciążeń oraz do odwirowa-
nia siłą odśrodkową. Musi zachować przyczepność do 
powierzchni łańcucha, lecz z zewnątrz nie powinien 
powodować przylegania pyłu. 

TEST smaru Ceramizera
Obiektem naszych testów będzie smar do łańcuchów 
motocyklowych firmy CERAMIZER. Podczas testów 
stanowiskowych, krótkotrwałych, możliwe do wery-
fikacji są jedynie niektóre cechy środków smarnych. 
W naszym badaniu skupimy się więc na przyleganiu 
smaru do łańcucha oraz na jego wpływie na redukcję 
tarcia łożyskowania rolek. 

Redukcja tarcia w łańcuchu o-ringowym może być 
mierzona jedynie na jego rolkach. Jak wiemy, w nor-
malnych warunkach rolka nie obraca się o kąt więk-
szy niż kilka stopni podczas wtaczania się na ząb koła 
łańcuchowego. Jednak na jej przykładzie można zwe-
ryfikować penetrację smaru, jakość smarowania oraz 
redukcję tarcia. 

Nasza metoda. Tradycyjnie stanowisko „badawcze” 
dla lepszego zobrazowania zorganizowaliśmy, wyko-
rzystując standardowe wyposażenie przeciętnego 
garażu. Nasz test, czy raczej eksperyment, nie jest więc 
badaniem sensu stricte, gdzie zachowane są wyizo-
lowane warunki, wykorzystane odpowiedniej klasy 
i tolerancji przyrządy miernicze i przeprowadzany 
rachunek błędów wraz z analizą statystyczną wykona-
nych pomiarów. 

Żeby zweryfikować jakość smarowania rolek, nale-
żało doprowadzić do nich zewnętrzny napęd. W tym 
celu wykorzystaliśmy rolkę z gumowym obrzeżem, 
którą dociskamy ręcznie jednocześnie do dwóch 
rolek jednego ogniwa. Jako że moc potrzebna do 
obracania rolek uzależniona jest od wielkości naci-
sku rolki napędzającej, ogniwo umieściliśmy na 
wadze kuchennej, aby kontrolować (mierzyć) ten 
nacisk. Moc z kolei mierzona jest wpiętym w obieg 
zasilania silnika napędzającego rolkę watomierzem 
elektronicznym. 

Metodą wielu prób ustaliliśmy, że optymalny dla 
naszego pomiaru nacisk zapewniający pewne obraca-
nie się obu rolek wynosi 0.6 kg. Zwiększanie nacisku 
wymaga większej mocy, natomiast jego zmniejszanie 
powoduje zatrzymywanie się rolek łańcucha.

Przebieg pomiaru. Przed testem wszystkie trzy 
wycinki łańcucha zostały dokładnie umyte odpo-
wiednim środkiem tak, że były kompletnie suche 
(pozbawione smaru). Badany wycinek łańcucha 
umieszczany jest na wadze kuchennej w miejscu, 
gdzie naklejony jest fragment papieru ściernego 
zapobiegający poślizgom wycinka łańcucha na gład-
kiej powierzchni wagi. Teraz waga zostaje wytaro-
wana. Do obu rolek badanego ogniwa dociskana jest 
rolka napędowa siłą 0.6 kg i włączany jest jej napęd 
elektryczny. Pomiar trwa około 20 sekund dla stabi-
lizacji warunków. Z watomierza odczytywana jest 
wartość pobieranej mocy elektrycznej. Każdy pomiar 

Proces zużywania się łańcucha

Podczas zużywania się łańcucha wzrasta odległość A przy niezmiennej 
odległości B. Zużywa się też ślizgowe osadzenie rolek

W nowym zestawie obciążenie przekazywane przez łańcuch rozkłada się na 
większą liczbę zębów koła łańcuchowego (obejmuje większy kąt). W zestawie 
zużytym obciążonych jest zaledwie kilka ogniw i kilka zębów, co powoduje wzrost 
nacisków i wydatnie przyspiesza dalsze zużycie
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poprzedzało dwuminutowe kręcenie rolek badanego 
ogniwa. Uzyskane wyniki przedstawione zostały na 
wykresie 1.

Łańcuch suchy podczas badania dawał spory rozrzut 
odczytów, ponieważ jego rolki często się zatrzymywały, 
co w jednym przypadku doprowadziło do uszkodzenia 
rolki napędzającej. 

Łańcuch oznaczony białym paskiem nasmarowany 
został popularnym środkiem w sprayu wysokiej jakości. 
Łańcuch z paskiem czerwonym potraktowany został 
preparatem CERAMIZERa. 

Dodatkowo wykonaliśmy test polegający na zwięk-
szaniu nacisku rolki napędowej aż do momentu 

zatrzymania się rolek łańcucha, czyli zutylizowa-
nia całej dostępnej mocy rolki napędzającej wyno-
szącej w naszym przypadku 155 W. Test ten obrazuje 
odporność smaru na wyciskanie spomiędzy trących 
powierzchni oraz jakość smarowania umożliwiającą 
poprawną pracę rolek w odniesieniu do wielkości naci-
sku. Łańcuch suchy powodował zatrzymanie się rolki 
napędowej już przy nacisku 1 kg. Łańcuch nasmaro-
wany popularnym preparatem zatrzymywał rolkę napę-
dową przy nacisku 1.6 kg, natomiast łańcuch ze smarem 
Ceramizera pozwalał kręcić się rolce napędowej aż do 
obciążenia 2 kg. W tym teście Ceramizer wykazał bar-
dzo wyraźną przewagę, co wskazuje na redukcję tarcia 
i odporność na duże naciski (wykres 2). Redukcja mocy 
tarcia niewątpliwie korzystnie wpłynie również na eko-
nomię eksploatacji pojazdu.

Interpretacja wyników
Podczas pierwszych kilku pomiarów uznany na rynku 
smar popularny zapewniał większą redukcję strat tar-
cia, jednak już po kilku kolejnych próbach (dokładnie 
po 8 min. pracy rolek) zaczęła wyraźnie rysować się 
przewaga preparatu Ceramizer (wykres 1). Nasz eks-
peryment wskazuje na wyraźną przewagę preparatu 
Ceramizer nie tylko w redukcji tarcia, ale i odporno-
ści na przenoszenie dużych nacisków, co bez wątpie-
nia przełoży się na większą trwałość łańcucha. Prze-
waga preparatu Ceramizer uwidoczniła się dopiero po 
ośmiu minutach pracy rolek na naszym stanowisku. 
Wskazuje to, że preparat potrzebuje pewnego czasu, by 
pojawiła się znacząca redukcja tarcia.

Większa trwałość łańcucha to nie tylko oszczędność 
kosztów eksploatacji, ale i ekologia! Każde bowiem 
zwiększenie trwałości podzespołów pojazdów sprawia, 
że zużywa się mniej energii na produkcję części zamien-
nych oraz na utylizację części zużytych. Pozwala to też 
oszczędzać surowce. 

Dbałość o łańcuch polegająca na regularnej regula-
cji jego naciągu oraz stosowaniu najlepszych dostęp-
nych środków smarnych, bez wątpienia wydłuży 
czas eksploatacji zarówno łańcucha, jak i kół łańcu-
chowych. 

Jedna z prób. Ogniwo 
spoczywa na wadze, 
rolki są napędzane, 
w okienku odczyt mocy 
z watomierza

Graficzne przedstawienie 
wyników pomiarów. 
Każdy kolejny pomiar 
poprzedzony był 
dwuminutowym 
napędzaniem rolek 
łańcucha
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