Her durumda
mükemmel çözüm
Maden ve çimento endüstrisi için yağlama çözümleri

Açık dişli yağlayıcıları nasıl çalışır?
Açık dişli yağlayıcıları nasıl çalışır?

3

Yağlama mekanizması: katkılı baz yağlar

Açık dişli yağlamasında A-B-C-D sistemi

4

A Tipi - Astar yağlayıcıları - Priming

6

B Tipi - Alıştırma yağlayıcıları - Running-in

7

C Tipi - İşletme yağlayıcıları - Operational
Yüksek vizkoziteli yağlar

8

Birbiri ile temas halindeki dişli yüzeyleri, yağlayıcı film
tabakası ile birbirinden ayrılırsa aşırı aşınma ve diş yüzeyi
hasarı önlenebilir. Fakat bunun büyük dişlilerde sağlanması,
düşük hız, yüksek yük ve yüzey pürüzlülüğü nedeniyle
neredeyse imkansızdır. Dahası, pinyon ve fener dişlilerin
ayrı sabitlenmesi ve montaj sırasında hizalanması nedeniyle
eksenleri çoğunlukla tam paralel olmadığından bu durum
çalışma koşullarını zorlaştırır. Bunun sonucunda büyük dişliler
çoğunlukla karışık sürtünme koşullarında çalışır.

C Tipi - İşletme yağlayıcıları- Operational
Katı yağlayıcılı gresler 

10

C Tipi - İşletme yağlayıcıları - Operational
Yağlayıcı teknolojilerinin karşılaştırılması

11

D Tipi - Tamir yağlayıcıları - Repair

12

Kapsamlı mühendislik servisi

13

Büyük dişlileri güvenli bir şekilde yağlamak ve hasara karşı
korumak için kullanılacak yağlayıcılar yüksek tutuculuğa sahip,
fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından ise zorlu çalışma
koşullarında dişli yüzeyinde koruyucu film tabakası oluşturacak
yapıda olmalıdır. Bu koruyucu film tabakaları doğrudan metalmetal temasını engelleyerek sürtünmeyi büyük ölçüde azaltır.
Bu etkiye sahip yağlayıcılar üretmek için doğru vizkoziteye
sahip özel yağlar seçilmektedir. Yağlayıcılar ayrıca EP (yüksek
basınç) katkıları içerir; doğru miktar ve türde katı yağlayıcı içeren
ürünlerimiz de mevcuttur.

v1

v2
Hidrodinamik yağlama

v1

v2
Fiziksel olarak adsorbe edilmiş katmanlarla
yağlama

v1

v2
Kimyasal reaksiyon katmanları ile yağlama

2

B020000313 / Yayın 01.20

3

Açık dişli yağlamasında A-B-C-D sistemi

Açık dişlilerin fonksiyonel güvenilirliği ve hasarsız çalışması
yüksek oranda doğru yağlamaya bağlıdır. Klüber Lubrication,
dişli ömrünün tüm aşamalarında optimum yağlama sağlamak
için A-B-C-D adıyla bilinen sistematik bir yağlama metodu
geliştirmiştir.

Uzmanlarımız, doğru yağlayıcı seçiminde 40 yılı aşan binlerce
açık dişlide edindiğimiz tecrübe ile size destek olacaktır.
Büyük, düşük-orta hızlı ve yüksek torklu açık dişliler için

Özel yağlayıcı

eksiksiz bir ürün gamı sunuyoruz. Tüm ürünlerimiz dünyanın
her yerinde aynı kalitede ve ambalajda bulunabilir.

Renk

Uygulama yöntemi ve sıcaklık aralığı

Kapsamlı mühendislik servisi

A
B

Ömür boyu kapsamlı dişli koruması
Sıradışı dişli koruması, dişli çalışmadan önce başlar ve dişlinin
tüm ömrünü kapsar. Bu nedenle Klüber Lubrication 4 aşamalı bir
proses önerir.

Tamir yağlayıcıları, dişli yüzeylerini tekrar düzeltir. Pürüzlüğü,
çizik ve hasarları ortadan kaldırır; basma yüzeyini iyileştirir. Belli bir
düzeye kadar plastik deformasyon bile düzeltilebilir.

Astar yağlayıcıları, dişli yüzeylerini saklanması ve ilk hizalanması
sırasında hasar görmemesi için korur. Yağlayıcılar manuel olarak
fırça veya spatula ile uygulanabilir.

Parametrelerle başa çıkmak
İşletme yağlayıcılarımız aşınma direncini en gelişmiş katkılar ve
yüksek vizkoziteli baz yağ teknolojisi ile sağlar.

Alıştırma yağlayıcıları, yeni dişlilere veya tamir sonrası eski
dişlilere uygulanır. Yüzey durumunu ve basma yüzeyini iyileştirerek
dişli hasarı ihtimalini azaltır.

Servis
Klüber Lubrication müşterilerine dişlinin tüm ömrü boyunca
kapsamlı mühendislik servisi sunar.

C

İşletme yağlayıcıları, çalışma sırasında düşük tüketimlerde
mükemmel koruma sunar ve tüm büyük OEM'ler tarafından
onaylıdır.

Katı yağlayıcı içeren dişli gresleri
–– Yüksek katı yağlayıcı içeriği
–– Sabun kalınlaştırıcılı ve mineral veya yarı sentetik baz yağ
–– 40 yıldan uzun süre kendini kanıtlamış teknoloji

Yüksek vizkoziteli yağlayıcılar
–– Şeffaf yapı
–– Ultra yüksek vizkoziteli baz yağlar
–– Yüksek tutuculuk

D

Transfer
yağlama

D Tipi
Tamir

Çevrimli
yağlama

C Tipi
İşletme

Daldırma
yağlama

B Tipi
Alıştırma

Manuel
yağlama

Sprey
yağlama

A Tipi
Astar

Ürün grubu

Otomatik yağlama

Basınçlı hava
tabancası

Açık dişliler cevher ve çimento endüstrisinde, termik santraller,
gübre fabrikaları, şeker rafinasyon tesisleri, çöp yakma
ve kompostlaştırma tesislerinde onlarca yıldır kanıtlanmış
verimliliğe sahiptir. Dişlilerin güvenilirliği ve operasyonel
güvenliği dolayısıyla yağlaması da yüksek öneme sahiptir.

Ürün seçim kılavuzu

Klüberplex AG 11-462

Beyaz

–

–

–

–

–

GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA

Siyah

–

–

–

–

–

Klüberfluid B-F 1 Ultra

Siyah

0 / 100 °C

10 / 80 °C

10 / 80 °C

Klüberfluid B-F 2 Ultra

Sarı

– 5 / 100 °C

0 / 100 °C

– 10 / 100 °C

– 10 / 100 °C

– 15 / 90 °C

GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA

Siyah

–

–

–

Klüberfluid C-F 1 Ultra

Siyah

– 15 / 60 °C

5 / 60 °C

5 / 60 °C

Klüberfluid C-F 2 Ultra

Siyah

5 / 100 °C

15 / 80 °C

15 / 80 °C

Klüberfluid C-F 3 Ultra

Kahverengi

15 / 120 °C

15 / 120 °C

15 / 80 °C

15 / 80 °C

Klüberfluid C-F 3 S Ultra

Kahverengi

0 / 80 °C

Klüberfluid C-F 3 M Ultra

Kahverengi

25 / 100 °C

25 / 100 °C

Klüberfluid C-F 4 Ultra

Kahverengi

0 / 80 °C

0 / 110 °C

0 / 80 °C

0 / 80 °C

Klüberfluid C-F 5 Ultra

Sarı

– 5 / 80 °C

– 5 / 110 °C

– 5 / 80 °C

– 5 / 80 °C

Klüberfluid C-F 7 Ultra

Sarı

15 / 120 °C

– 5 / 120 °C

– 5 / 120 °C

– 5 / 120 °C

Klüberfluid C-F 8 Ultra

Kahverengi

10 / 80 °C

10 / 120 °C

10 / 80 °C

10 / 80 °C

Klüberfluid C-PG 17 Ultra

Yeşil

10 / 120 °C

–

–

–

Klübersynth OA 98-15000

Bej

15 / 120 °C

15 / 120 °C

15 / 80 °C

Klübersustain LG 39-700 N

Bej

– 30 / 100 °C

GRAFLOSCON C-SG 00 LT

Siyah

– 40 / 90 °C

–

–

– 40 / 90 °C

GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA

Siyah

0 / 90 °C

–

–

0 / 90 °C

GRAFLOSCON C-SG 1000 ULTRA

Siyah

5 / 100 °C

–

–

5 / 100 °C

Fırça,
spatula

Artırılmış verimlilik, üretkenlik ve güven

25 / 100 °C

–

GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA

Siyah

15 / 120 °C

–

–

15 / 120 °C

Klüberfluid D-F 1 Ultra

Yeşil

–

–

–

–

GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA

Siyah

–

–

–

–

 	= Tavsiye edilen uygulama metodu ve sıcaklık aralığı
= Muhtemel uygulama metodu
– = Mümnkü olmayan uygulama metodu

Astar, alıştırma ve tamir yağlayıcıları yukarıda belirtilen her iki teknolojide de bulunmaktadır.

4
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A Tipi - Astar yağlayıcıları

B Tipi - Alıştırma yağlayıcıları

Klüberplex AG 11-462 ve GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA

Klüberfluid B-F 1 Ultra, Klüberfluid B-F 2 Ultra ve GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA

Dişli koruması, nakliye, saklama ve ardından montaj ve ilk dişli
çevrimleri gibi, dişliler devreye alınmadan önce başlar. Astar
yağlayıcılarımız dişli çalışmaya başlamadan önce koruma
sağlayarak uzun ve bakım gerektirmeyen bir çalışma ömrü sunar.
Astar yağlayıcıları yüksek katkılar içeren ve ilk çalışma öncesinde
dişlilere uygulanan ürünlerdir. Düz ve helisel dişlilerde uygulama
yönteminden bağımsız olarak uygulanabilirler.

Astar yağlayıcılarının ana görevleri:
-- İlk çalışma öncesinde dişli yüzeyini korozyondan korur.
-- Montaj ve hizalama sırasında yağlama sağlayarak hasar ve
aşırı yükten korur.
-- Kontrast yaratarak basma yüzeyinin görülmesini sağlar.

Alıştırma yağlayıcıları yeni dişlilerin birbirine alıştırılması, daha
düzgün yüzeyler sağlanması ve basma yüzeyinin iyileştirilmesi için
kullanılır. Özel katkıları sayesinde kontrollü ve minimum miktarda
kimyasal aşınma sağlarlar.

Astar yağlayıcılar çoğunlukla spatula veya fırça ile manuel olarak
uygulanır.

Alıştırma yağlayıcıları için özel tüketim miktarları

Tavsiye edilen astar yağı
60

Alıştırma ürünlerinin kullanılması, yüzey pürüzlülüğü sadece dişli
yüzeyindeki yükseklikler aşındırılarak iyileştirildiği için güvenlidir.
Yüzey pürüzlülüğünün azaltılması daha iyi pittingleşme direnci
sağlar ve daha düzgün basma yüzeyi sunar.

Dişli tipi ve pinyon sayısı

Özel tüketim değeri [g/cm*/çalışma saati]

Döner tamburlar (soğutma üniteleri)

4

Tek pinyonlu fırınlar

5

Tek pinyonlu değirmenler

6

Büyük tek pinyonlu değirmenler ve çift pinyonlu fırınlar

7

Çift pinyonlu değirmenler

8

* dişli genişliği

8,000
7,000

40

30

6,000
3

5,000
2

4,000
20

3,000

Örnek
Fener dişli çapı [mm]

Hesaplanan miktar [kg]

50

1

 Diş genişliği:
800 mm

2

 Fener dişli çapı:
6,000 mm

3

 Hesaplanan miktar:
yaklaşık 30 kg

Avantajlarınız:
–– 500-600 saat gibi düşük sprey uygulama süresi
–– Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
–– İyileştirilmiş dişli yüzeyleri sayesinde uzun çalışma ömrü
–– Klüberfluid B-F 1 Ultra ve Klüberfluid B-F 2 Ultra için tüm
uygulama yöntemleri uygundur

10
1

0
200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Diş genişliği [mm]
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C Tipi - İşletme yağlayıcıları
Yüksek vizkoziteli yağlayıcılar
Koruma ve düşük tüketim
Geniş vizkozite seçeneği ile Klüberfluid C-F serisi her iklimde
sprey, sirkülasyon ve daldırma sistemleri ile uygulanabilir.

Klüber Lubrication ihtiyaçlarınızı karşılamak için 20 yıldan uzun
süredir çok sayıda şeffaf açık dişli yağlayıcısı üretti. Şeffaf
formülasyon, siyah ürün portföyümüzün de ötesine geçti.

40 °C'de yaklaşık baz yağ vizkozitesi

Verilen özel tüketim değerlerini aşağıdaki varsayımlar
doğrultusunda hesaplıyoruz:

30,000

–– Dişlide büyük bir hasar olmaması
–– Yeterli basma yüzeyi
–– Tam ve düzenli inceleme ve bakım yapılmış dişli ve sprey
sistemi
–– Normal çalışma koşulları
–– İyi yağlama

25,000

[mm2 /sn]

Amacımız düşük tüketimle birlikte en iyi dişli koruması
sağlamaktır. Yüksek vizkoziteli modern ürünlerimiz ile her iki
ihtiyacınıza da çözüm sunuyoruz. Örneğin, 850 mm genişliğinde
çift pinyonlu bir değirmenin günlük 3 kg gibi az bir miktarla
yağlanabilmesini sağlıyoruz.

20,000
15,000
10,000
5,000
0
Klüberfluid
C-F 3 M Ultra

Klüberfluid
C-F 7 Ultra

Klüberfluid
C-PG 17 Ultra

Klüberfluid
C-F 3 Ultra

Klüberfluid
C-F 8 Ultra

Klüberfluid
C-F 5 Ultra

Klüberfluid
C-F 3 S Ultra*

Klüberfluid
C-F 4 Ultra

Klüberfluid C-F serisi değirmen, fırın, kurutucu gibi ekipmanların
üreticisi büyük OEM'ler tarafında test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu
ürünler, AGMA 6014-B15 Annex D. gerekliliklerini karşılamaktadır.

Ürün portföyümüz - yüksek viskoziteli yağlar
Ortam
Sıcaklığı

Özel
yağlayıcı

Yakl. baz yağ viskozitesi
40 °C'de
[mm2 /sn]

100 °C'de
[mm2 /sn]

Ilıman

Klüberfluid
C-F 3 M Ultra

25,500

Ilıman

Klüberfluid
C-F 7 Ultra

Orta

Yağlayıcı, pompalamayı ve spreylemeyi engellemeyecek
sıcaklıkta tutulmalıdır. Bu yağlama için seçilen yönteme bağlıdır.

Özellikler

Avantajlar

750

Çok yüksek yükte çalışan dişliler için

25,000

1,000

Eski ANSI / AGMA 9005-E02 Annex D-2
standardını karşılayan tam sentetik yağlayıcı

Klüberfluid
C-PG 17 Ultra

17,000

2,700

Piyasadaki 100 °C'de en yüksek viskoziteyi
sunan ürün. Solventsiz en iyi pompalanabilirliği sunar.

Orta

Klüberfluid
C-F 3 Ultra

16,500

500

Yüksek film kalınlığı ve spreylenebilirlik için
dengeli viskozite

Orta

Klüberfluid
C-F 8 Ultra

8,000

320

Mükemmel düşük sıcaklık özelliği

Soğuk

Klüberfluid
C-F 5 Ultra

4,900

350

Eski ANSI / AGMA 9005-E02 Annex D-2
standardını karşılayan tam sentetik yağlayıcı

Soğuk

Klüberfluid
C-F 3 S Ultra

4,000*

202.5

Solvent sayesinde düşük sıcaklıklarda iyi
pompalanabilirlik.

Soğuk

Klüberfluid
C-F 4 Ultra

3,100

165

Solvent kullanmadan, geliştirilmiş düşük
sıcaklıkta spreylenebilirlik

–– Düşük tüketimle maliyet
tasarrufu
–– UV indikatörü ile kolay yağlayıcı
tespiti
–– Birçok OEM tarafından test
edilmiş ve onaylanmış
–– Mükemmel aşınma koruması
ve uzun dişli ömrü
–– Kalıntı bırakmaz
–– Sıradışı FZG sonuçları
–– Yüksek tutuculuk
–– Yüksek yük taşıma kapasitesi
–– Düşük titreşim ve diş yüzeyi
sıcaklığı
–– Çalışırken dişli yüzeyi inceleme
imkanı
–– Duruşlarda inceleme için
temizliğe ihtiyaç duyulmaz
–– Düşük sürtünme değerleri ile
enerji tasarrufu

Aşınma – FZG test sonuçları (A/2.8/50)
0.35
0.3
Ağırlık kaybı [mg/kWh]

Çığır açan teknoloji

≤ 0.25

0.25
0.2
0.15
≤ 0.10

0.1
0.05
0

≤ 0.05

Klüberfluid
C-F 3 Ultra

Rakip
ürün 1

Ralip
ürün 2

kıyaslama noktası

Klüberfluid serisi ürünler, açık dişlilerin aşınmaya karşı
korunmasında, standardı belirleyici rol oynar.

Klüberfluid C-F 3 Ultra ile fener/pinyon dişli: çalışma sırasında stoboskop veya
yüksek çözünürlüklü dijital kamera ile kolay inceleme ve dokümantasyon.

* = solvent içerir
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C Tipi - İşletme yağlayıcıları
Katı yağlayıcı içeren dişli gresleri

C Tipi - İşletme yağlayıcıları
Yağlayıcı teknolojilerinin karşılaştırılması

Onlarca yıldır kanıtlanmış performans

İşletme yağlayıcılarının özel tüketim miktarları

C tipi açık dişli yağlayıcıları, mineral veya yarı sentetik baz yağ
ve sabun kalınlaştırıcı bazlıdır. Klüber Lubrication dünyanın farklı
çevrelerindeki farklı müşteri gereksinimleri için geniş bir ürün
yelpazesine sahiptir. Katı yağlayıcı içeren dişli gresleri onlarca
yıllık deneyimle kanıtlanmış güvenlik sunar.

Dahası, maliyet azaltmanın ilk hedef olduğu durumlarda bu
yağlayıcılar ilk tercihtir. Bu yağlayıcıların bir diğer avantajı ise
dişli ile kontrast yaparak basma yüzeyinin daha iyi görülmesini
sağlamaktır.

40 °C'de yaklaşık baz yağ vizkozitesi

Dişli tipi ve pinyon sayısı

Döner tamburlar (örn. soğutma üniteleri)

Özel tüketim miktarı [g/cm*/çalışma saati.]
Katı yağlayıcılı gresler

Yüksek vizkoziteli yağlayıcılar

1.0 / 1.5

0.5 / 0.8

Tek pinyonlu fırınlar

1.5 / 2.0

0.8 / 1.0

Tek pinyonlu değirmenler

2.0 / 2.5

1.0 / 1.3

Büyük tek pinyonlu değirmenler ve çift pinyonlu fırınlar

2.5 / 3.0

1.3 / 1.5

Çift pinyonlu değirmenler

3.0 / 3.5

1.5 / 1.8

* diş genişlikleri

17,000

[mm²/sn]

...
3,000
2,000
1,000
0

Klübersynth
OA 98-15000

Klüberfluid
C-F 2 Ultra

GRAFLOSCON GRAFLOSCON GRAFLOSCON Klübersustain LG
C-SG 2000
C-SG 1000
C-SG 0
39-700 N
ULTRA
ULTRA
ULTRA

Klüberfluid
C-F 1 Ultra

GRAFLOSCON
C-SG 00 LT

Ürün portföyümüz - katı yağlayıcı içeren dişli gresleri
Ortam
sıcaklığı

Özel
yağlayıcı

Yakl. baz yağ
viskozitesi,
40 °C [mm2/s]

Baz yağ
tipi

Avantajlar

Orta

Klübersynth
OA 98-15000

17,000

Mineral

–– Yüksek vizkoziteli baz yağ ve beyaz katı yağlayıcılar ile azaltılmış dişli hasarı riski
–– Toza karşı dayanım

Ilıman

Klüberfluid
C-F 2 Ultra

3,200

Mineral

–– Normal ve yüksek sıcaklıklar için uygun

Ilıman

GRAFLOSCON
C-SG 2000
ULTRA

2,000

Mineral /
sentetik
HC yağ

–– Özellikle sıcak iklimler için uygun
–– Yüksek yüklerde bile aşınmayı önleme
–– Yarı sentetik baz yağın iyi vizkozite sıcaklık ilişkisi sayesinde geniş sıcaklık
aralıklarında çalışma imkanı

Orta

GRAFLOSCON
C-SG 1000
ULTRA

1,000

Mineral

–– Yüksek yüklerde bile aşınmayı önleme
–– FLSmidth, TyhssenKrupp, KHD, Ferry Capitain, Cemtec, Hoffman Engineering
gibi lider OEM'ler tarafından tavsiye ve lider global oyuncular tarafından kullanım

Orta

GRAFLOSCON
C-SG 0 ULTRA

680

Mineral

–– FLSmidth, TyhssenKrupp, KHD, Ferry Capitain, Cemtec, Hoffman Engineering
gibi lider OEM'ler tarafından tavsiye ve lider global oyuncular tarafından kullanım

Soğuk

Klübersustain
LG 39-700 N

680

Ester

–– %90 geri dönüştürülebilir hammadde ile biyobozunurluk
–– Düşük sıcaklıkta mükemmel pompalanabilirlik
–– Kazıma ve aşınma dayanımında mükemmel FZG testi sonuçları

Soğuk

Klüberfluid
C-F 1 Ultra

250

Mineral

–– –15 °C'ye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabilme

Aşırı
soğuk

GRAFLOSCON
C-SG 00 LT

130

Mineral /
sentetik
HC yağ

–– Düşük sıcaklıklarda bile yüksek verimlilikte ve güvenlik çalışabilme
–– Düşük sıcaklıkta mükemmel pompalanabilme ve yüksek sıcaklarda iyi tutuculuk
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D Tipi - Tamir Yağlayıcıları

Kapsamlı mühendislik servisi

Klüberfluid D-F 1 Ultra ve GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA ile dişlinizin ömrünü uzatın

Klüber Lubrication müşterilerine kapsamlı mühendislik hizmeti
sunuyor. Klüber Lubrication uzmanları, dişlilerinizi belli aralıklarla
inceleyerek sizlere destek oluyor. Açık dişli inceleme hizmeti
sunan uzmanlarımız, çimento ve maden endüstrisinin olduğu
her ülkede müşterilerimizin yanındadır. Mühendislik servisimiz
üç aşamadan oluşmaktadır.

aşındırma yaratmak için eklenmiştir. Ürün işletme yağıyla birlikte
uygulanırken malzeme temas noktalarında dişli yüzeyinden
artarak ve eşit şekilde aşındırılır. Kazıma, çizikler, pittingler,
plastik deformasyonlar ve derin izler azaltılarak basma yüzeyi
iyileştirilebilir; bu sayede yüksek yükler önlenebilir. Bu
uygulama, dişli sisteminin ömrünü uzatır. Tamir yağlayıcılarımızın
sadece eğitimli Klüber Lubrication servis mühendislerimiz
tarafından uygulanmasını öneriyoruz.

Dişli yüzeyleri çeşitli sebeplerle çoğunlukla hasarlanır ve yetersiz
basma yüzeyine sebep olabilir. Duruşları önlemek için dişliler
sıklıkla mekanik işlemden geçirilir ve bu da durumu daha kötü
hale getirebilir. Duruş süresinin maliyeti ve yeni dişlilerin uzun
tedarik süresi nedeniyle Klüber Lubrication tam yük altında
çalışırken uygulanabilecek bir çözüm sunuyor. Tamir yağlayıcıları
servis mühendislerimiz tarafından dişli çalışırken uygulanır.
Bileşenleri, dişli yüzeyine kimyasal, mekanik ve korozif olarak

–  Pinyon yataklarında titreşim ölçümü

Açık dişlilerde tamir yağlayıcılarının etkileri
Hasar tamiri sırasında dişlilerin pürüzsüzleşmesi
1

2

3

İnceleme

  *

Hasar tamiri sırasında dişli profilinin değişimi

–  Çalışma sırasında lazer veya termal
kamera ile dişli yüzey sıcaklığı kontrolü

1

– Yuvarlanma dairesi hizalaması kontrolü

2

3

**

–  Merkezi yağlama sistemi ve yağlama
izinin kontrolü

Teknik dokümentasyon /
tavsiye
–  Dişli incelemesinin detaylı
raporlanması
– Dişli yüzeylerinin ve sprey izinin
fotoğraflanması
– Dişli ömrünü uzatmak için teknik
düzeltme ve geliştirme önerileri

Tamir ve optimizasyon
–  Klüberfluid D-F 1 Ultra ve
GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA ile
dişli yüzey hasarlarının tamiri
–  Merkezi yağlama sistemi tamiri ve
optimizasyonu; sprey izi, sprey süresi
ve yağlayıcı tüketimi gibi.
–  Belirgin hasar durumunda dişli yüzeyi
taşlama

–  Dişli hasarı ve kök neden analizi
Ölçüm noktası

Ölçüm noktası

1. Kazıma hasarlı dişli yüzeyi
2. A
 lıştırma yağlayıcısının 250 saatte
etkisi
3. Tamir yağlayıcısının 20 saatte etkisi

1. Hasar nedeniyle düzensiz profil
değişimi
2. A
 lıştırma yağlayıcısının 250 saatte
etkisi
3. Tamir yağlayıcısının 20 saatte etkisi

–  Dişli yüzeyi kalıbını çıkartma
–  Çalışma sırasında stroboskop ile dişli
yüzeylerinin incelenmesi

–  Merkezi yağlama sistemi optimizasyon
tavsiyesi
–  OEM'ler ile yakın işbirliği

–  Durum ve yük dağılımı açısından dişli
yüzeyi kontrolü
–  Daldırmalı sistemlerde kullanılmış yağ
analizi

Tamir yağlaması öncesi dişli yüzeyi

Tamir yağlaması sonrası dişli yüzeyi

Avantajlarınız:
–– Tamir yağlaması, dişli yüzeylerinin iyileştirilmesi
–– Çalışma sırasında yapıldığı için duruş olmadan dişli tamiri
–– Düşük diş sıcaklıkları ve daha dengeli sıcaklık dağılımı
–– Pürüzsüz dişli yüzeyleri ve iyileştirilmiş basma yüzeyi
–– Azalan titreşim
–– Uzayan dişli ömrü
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Notlar
Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak Klüber Lubrication
München SE & Co. KG’den önceden alınan yazılı izinle ve kaynak
belirtildiğinde ve kopyası iletildiğinde mümkündür.
Bu teknik broşürdeki bilgiler yayımlandığındaki genel deneyim ve
bilgilerimize dayanmaktadır ve teknik deneyime sahip kullanıcıya
bilgi vermek amaçlıdır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli
bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı
belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma
yükümlülüğüne sahiptir. Gerekmesi ve mümkün olması
durumunda test örneği yapabilmekteyiz. Uygulamanızı görüşmek
üzere bizimle irtibata geçiniz.
Klüber Lubrication ürünleri devamlı geliştirilmektedir. Bu nedenle,
Klüber Lubrication München SE & Co. KG önceden haber
vermeksizin bu broşürdeki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Birinci derece yetkili yerel mahkeme, Münih, Amlanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624

Fotoğraf Telif Hakları:
Kapak: © Gordon Galbraith, www.shutterstock.com;
Sayfa 7: © Sylvain COLLET, www.fotolia.com
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www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist
Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla,
müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün
pazarlarda yardımcı oluruz. Deneyimli, iddialı bilgi birikimimiz ve tecrübeli çalışanlarımızla,
giderek artan endüstriyel gereksinimleri 90 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.

