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Çelik üretimi için
özel yağlayıcılar

Çelik fabrikaları ekipman büyüklüğü ve uzun üretim
hatları nedeniyle çok yüksek yatırım maliyetleri ile
karşı karşıyadır. Bu yatırımların mümkün olan en
kısa sürede geri dönüş sağlaması gerekir. Buna
ulaşmadaki önemli kriterler düşük işletme ve bakım
maliyetleri ve planlanmamış kesinti yaratmayan güvenilir çalışmadır. Planlanmamış her olay önemli gelir
kayıplarıyla sonuçlanabilir. Ayrıca çelik üretim sürecindeki her ekipmanın, kalite seviyesini koruyup sıkı
çevre standartlarına cevap verirken, yıldan yıla daha
yüksek miktarlarda çelik üretimi yapması gerekir.
Klüber Lubrication, çelik endüstrisinin bu amaçlara
ulaşmasına yardım etmek için, yıllarıdır endüstrinin
ekstrem gereksinimlerine uygun çok çeşitli çözümler
sunuyor. Bu hedefleri karşılayabilmek için, yağlama,
yüksek sıcaklık, yüksek yük ve sürekli titreşime maruz
kalan, su, buhar, asit gibi maddelerle kontamine olan
ekipmanlar için doğru tasarlanmalıdır. Ekipman
ömrünü uzatmak ve çalışma zamanını arttırarak
yağlayıcı tüketimini azaltmak Klüber Lubrication ile
mümkündür.
Çelik endüstrisinde birçok uygulamanın yağlayıcıların
limitlerini zorlamasına ve üretimdeki her basamağın
farklı yağlayıcı özelliklerine ihtiyaç duymasına rağmen,
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Klüber Lubrication çelik üretim sürecinin her
aşamasında görülebilen tüm bu zorlukların her biri
için özel çözümler sunuyor. Klüber Lubrication cevher
üretiminden çelik üretimi, haddeleme, galvanizleme ve
paketlemeye kadar tüm aşamalar için doğru çözümlere
sahiptir.
Klüber Lubrication 80 yıldan bugüne özel yağlayıcı
geliştiriyor ve üretiyor. Sektörümüzde yıllardır dünya
pazar lideriyiz. Sektörün ihtiyacı olan yağlayıcıları
müşterilerimizle birlikte geliştirdik ve başından beri
birçok teknolojik yenilikle çelik endüstrisinde de sınırları
zorladık.
Yağlar, gresler, pastalar, kaplamalar ve vaksları içeren
geniş ürün portföyü üretmenin yanı sıra, müşterilerimize
uygulamalarının yağlanması konusunda en iyi
tavsiyeleri sunarız. Sizinle yakın işbirliği içinde çalışarak
tesisinizdeki yağlama süreçlerinizi geliştirmek, makinelerinizden ve çalışanlarınızın bilgi birikiminden en üst
düzeyde yararlanmanıza olanak tanır.
Klüber Lubrication ürün kalitesi, yenilik ve mükemmel
hizmet demektir.
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Çelik endüstrisi için
Klüber Lubrication yağlayıcıları

Proses

Proses aşaması

Makine / Makine parçası

Bileşen

Hammadde
hazırlama

Depolama

Yükleyici ve boşaltıcı

Döner tabla yatağı

Klüberplex AG 11-462

Döner tabla dişlisi

Klüberplex AG 11-462

Tahrik / dönüş silindiri rulmanlı yatakları

Klüberlub BE 71-501 dispenser (Klübermatic)

Konveyör bant
Öğütme tesisi

Fark

Sarsak elek

Eksantrik şaftı rulmanlı yatakları

Klüberlub BVH 71-461

Öğütme değirmeni

Rulmanlı yatak

Klüberlub BE 41-1501

Açık dişli tahriki

Şeffaf
Grafit bazlı

Hammadde
işleme

Kok fabrikası

Klüberlub BVH 71-461

Sürücü ve kılavuz makinası

Dişli ray

GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA

Egzoz sistemi

Çekiçli ayırıcı yatakları

COSTRAC AK 0

Döner fırın

Açık dişli

Gale yatağı

Baskı makarası

Döner karıştırıcı
Sinter makinesi
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GRAFLOSCON serisi

Çift yönlü gaz valfi

Yüksek hıza maruz kalan yataklar için

Klüberplex BEM 41-132

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yataklar için

Klübersynth HB 74-401

Şeffaf

Klüberfluid serisi

Grafit bazlı

GRAFLOSCON serisi

Ringaltı

Sinter tesisi

Klüberfluid serisi

Kok fırını bataryası

Rotor yatakları
Kireç tesisi

Yağlayıcı

Açık dişli

WOLFRACOAT C FLUID
Sıvı yağlamalı yataklar için, çalışma sıcaklığı 140 °C (284 °F)’ye kadar

Klübersynth GEM 4 N serisi

Sıvı yağlamalı yataklar için, çalışma sıcaklığı 140 °C (284 °F)’nin üzerinde

Klübersynth GH 6 serisi

Gres yağlamalı yataklar için

Klüberlub BE 41-1501

Sıvı yağlamalı yataklar için, çalışma sıcaklığı 140 °C (284 °F)’ye kadar

Klübersynth GEM 4 N serisi

Sıvı yağlamalı yataklar için, çalışma sıcaklığı 140 °C (284 °F)’nin üzerinde

Klübersynth GH 6 serisi

Gres yağlamalı yataklar için

Klüberlub BE 41-1501

Şeffaf

Klüberfluid serisi

Grafit bazlı

GRAFLOSCON serisi

Araba tekerlek rulmanları

Klüberlub BE 41-1501

Kayar raylar

STABUTHERM GH 462
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Çelik endüstrisi için
Klüber Lubrication özel yağlayıcıları

Proses

Proses aşaması

Makine / Makine parçası

Bileşen

Fark

Yağlayıcı

Dökme demir
üretimi

Yüksek fırın

Soğutucu

Dişli kutusu (dişliler ve yataklar)

Çalışma sıcaklığı 140 °C (284 °F)’ye kadar

Klübersynth GEM 4 N serisi

Çalışma sıcaklığı 140 °C (284 °F)’nin üzerinde

Klübersynth GH 6 serisi

Yükleme sistemi

Araba

STABUTHERM GH 461

İngot kalıbı

Zincir milleri ve yatakları

STABUTHERM GH 462

Torpido potası

Döndürme sistemi

STABUTHERM GH 461

Dişli kutusu

Doğrudan indirgeme
Çelik üretimi

Çelikhane tesisi

Klübersynth GH 6 serisi
Klüberlub BE 71-501

Hammadde dağıtıcı
(fırın üstü)

Yataklar (merkezi yağlama)

STABUTHERM GH 461

Tıkama ve açma makinesi

Kılavuzlar, kaymalı yataklar, döner
bağlantılar

STABUTHERM GH 461

Sıcak metal arabalarının ve curuf
arabalarının tekerleri

Tekerleklerin rulmanlı yatakları

Klüberlub BE 71-501

Sıcaklık lansı

Zincir sürücüleri

Klübersynth CH 2-100 N

Gaz ve pelet besleme

Valf kayar parçaları

STABUTHERM GH 461

Valf sızdırmazlıkları

NOSOL GBY 2

Kaymalı yataklar ve diğer kayar
yüzeyler

WOLFRAKOTE TOP PASTE

Rulmanlı yataklar

Klüberlub BE 41-1501

Potalar

Ark ocakları

Küçük dişlilerin manuel yağlanması için

GRAFLOSCON CA ULTRA Sprey

Daldırma yağlama için

Klüberfluid C-F 3 ULTRA

Merkezi sistem yağlama

STABUTHERM GH 461/462

Kapak soğutma sistemi mafsalları

BARRIERTA L55/2

Oksijen konvertörleri

Oksijen ile temas eden valfler, döner
bağlantılar

Klüberalfa YV 93-302

Sürgülü valf

Kaymalı yüzey ve diş

Kalıp

Salınım mekanizması

Pota tareti

Rulmanlı yataklar

Sürekli döküm makinesi

Islak bölüm rulmanlı yatakları
Ekstraktör rulmanları

Torç kesiciler

Soğutma ızgaraları
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Klübersynth GEM 4 N serisi

Çalışma sıcaklığı 140 °C (284 °F)’nin üzerinde
Tekerlerin rulmanlı yatakları

Açık dişli tahrikleri

Sürekli döküm

Çalışma sıcaklığı 140 °C (284 °F)’ye kadar

Yataklar

WOLFRAKOTE TOP PASTE/FLUID
Merkezi yağlama için

STABUTHERM GH 461/462

Manuel yağlama için

WOLFRAKOTE TOP PASTE/FLUID
STABUTHERM GH 461 / 462

Merkezi yağlama için

STABUTHERM GH 461 / 462

Manuel yağlama için

Klübersynth HB 74-401

Merkezi yağlama için

STABUTHERM GH 461 / 462

Manuel yağlama için

Klübersynth HB 74-401

Merkezi yağlama için

STABUTHERM GH 461 / 462

Manuel yağlama için

Klübersynth HB 74-401

Oksijen valfleri & bağlantılar

Klüberalfa YV 93-302

Rulolar ve hareketli kirişlerin yatakları

STABUTHERM GH 461 / 462
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Çelik endüstrisi için
Klüber Lubrication özel yağlayıcıları

Proses

Proses aşaması

Makine / Makine parçası

Bileşen

Haddeleme

Sıcak hadde

Ezme / destek merdaneleri

Rulmanlar

Klüberlub BE 71-501

Yatak montajı

Klüberpaste 46 MR 401

Dişli kaplinler

Klüberlub BE 41-1501

Hadde tahrik milleri

Fark

Yağlayıcı

Kardan
Transport table
Soğutma ızgarası
Soğuk hadde

Ezme / destek merdaneleri

Rulmanlar

STABUTHERM GH 461 / 462

Zincir

Klüberplus S 01-004

Yataklar

STABUTHERM GH 461 / 462

Rulmanlar

Klüberlub BE 71-501

Yatak montajı

Klüberpaste 46 MR 401

Rolling mill drive shafts

Dişli kaplinler

Klüberlub BE 41-1501

Ön ısıtma bölümü

Fırın roleleri rulmanları

Kardan
Galvanizleme

Genel
uygulamalar

Ekipman / Uygulama

Fark

Lubricant

Montaj pastası

Yüksek yük ve titreşime maruz kalan uygulamalar için

Klüberpaste 46 MR 401

1 000 °C (1 832 °F)’ye kadar çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan ekipmanlar
için

WOLFRAKOTE TOP PASTE

Yüksek hıza maruz kalan yataklar için

Klüberplex BEM 41-132

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yataklar için

Klübersynth HB 74-401

Mineral yağ ile uyumlu sentetik yağ
Çalışma sıcaklığı 140 °C’ye kadar

Klübersynth GEM 4 N serisi

140 °C’nin üzerindeki çalışma sıcaklıkları için sentetik yağ

Klübersynth GH 6 serisi

Elektrik motorları / fanları
Dişli kutusu

Rulmanlar
Dişliler

Kompresörler

Döner vidalar ve yataklar

Cranes

Çelik halatlar
Rulmanlar
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Klübersynth BH 72-422

Klüber-Summit SH serisi
120 °C’ye kadar olan sıcaklıklar için

GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA

500 °C’ye kadar olan sıcaklıklar için

Klüberplus S 01-004
Klüberlub BE 71-501 dispenser (Klübermatic)
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Yağlayıcılar ile ilgili ayrıntılar
(alfabetik sırayla ürünler)

Yağlayıcı

Faydaları

BARRIERTA L55/2

Çok yüksek çalışma sıcaklıkları ve yüksek yükler için uygnudur.

COSTRAC AK 0

Yataklar için yüksek aşınma koruması ekipman güvenilirliğini ve kullanım ömrünü artırır.
Önde gelen egzoz sistemi üreticileri tarafından tavsiye edilir.

GRAFLOSCON CA ULTRA Sprey

Küçük açık dişlilerin manuel yağlanması içindir.
Sprey formu ile kolay ve hızlı uygulama imkanı sağlar.
Yüksek yük taşıma kapasitesi sağlar ve korozyonu önler.

GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA

İyi korozyon koruması ve iyi aşınma koruması bakım maliyetlerini düşürür ve ekipmanınızın ömrünü uzatır.
Mükemmel yapışma özelliği yağlayıcının damlamasını önler.

GRAFLOSCON serisi

Klüber Lubrication büyük açık dişlilerin alıştırma, tamir ve servis yağlaması için yağlayıcıları sunar.
Viskozite ekipman üreticinizin tavsiyelerine göre seçilmelidir.
Lütfen ekipman analizi ve optimum yağlayıcı tavsiyeleri için uzmanlarımızla
irtibata geçiniz.

Klüberalfa YV 93-302

Yüksek konsantrasyonlu basınçlı oksijen uygulamaları için uygundur.
Yüksek yük taşıma kapasitesi ile geniş sıcaklık aralığı sunar.
Belli başlı oksijen valfi üreticileri tarafından tavsiye edilir.

Klüberfluid serisi

Çalışma esnasında incelemeye izin veren, verimliliği artıran yeni nesil, şeffaf açık dişli yağlayıcılarıdır.
Geleneksel siyah açık dişli mamüllerine kıyasla yağlayıcı sarfiyatı %50 oranında azaltılırken, maliyet düşüşü ve sürdürülebilirliğe katkı
sağlanır. Klüber Lubrication açık dişlilerin alıştırma, tamir ve servis yağlaması için açık dişli yağlayıcıları sunar.
Viskozite ekipman üreticinizin tavsiyelerine göre seçilmelidir. Lütfen ekipman analizi ve optimum yağlayıcı tavsiyeleri için uzmanlarımızla
irtibata geçiniz.

Klüberlub BE 41-1501

Yüksek yüklü yataklar ve dişli kaplinler içindir.
Yüksek yük taşıma kapasitesi vibrasyon ve şok altında ekipmanınızın ömrünü uzatır.
İyi sızdırmazlık etkisi yataklarınızın tozla kirlenmesini engeller ve yağlayıcın iyi tutunması ekipmanın korunmasını her zaman garanti eder.

Klüberlub BE 71-501

Ağır yükler altında ve çok ıslak ortamlarda bile iyi aşınma koruması ile yatak ömrünü ve proses güvenilirliğini artırır.
Geniş sıcaklık aralığı sunar.
Yüksek yük taşıma kapasitesi yatak arızalarından kaynaklanan plansız duruşlar olmadan üretimin sürekliliğini sağlar.

Klüberlub BE 71-501 dispenser (Klübermatic)

Otomatik yeniden yağlama, elverişsiz bir şekilde yerleştirilen ekipman alanlarında çalışmayı önemli ölçüde azaltarak işyeri güvenliğini arttırır.

Klüberlub BVH 71-461

Yataklar:
Çok iyi tutunma, aşırı vibrasyon altında dahi yataktan gres sızıntısını önler.
İyi yük taşıma kapasitesi rulmanın ömrünü uzatır.
Valfler:
İyi sızdırmazlık özelliği ve kayganlığı kolay valf çalışmasına olanak sağlayarak işletim güvenliğini ve gaz sızıntılarının önlenmesi gibi çevresel
korumayı artırır.
İyi aşınma önleme ve korozyon önleme özelliklerinden dolayı valf dizayn ömrüne erişilebilir.
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Klüberpaste 46 MR 401

Kolay montaj ve demontajı sağlayarak, hasarı önler ve bakım maliyetlerini azaltır.
Ürün, yüksek yük ve titreşim altındaki uygulamalarda aşınma korozyonunu önler.

Klüberplex BEM 41-132

Yüksek hız ve aşınmaya maruz kalan yatakların ömrünü uzatır.

Klüberplus S 01-004

500 °C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.
Halatlar üzerinde toz birikimini önlemek için ince ve kuru bir grafit tabakası oluşturarak güvenliği arttırır ve görsel incelemeleri geliştirir.
Yüksek akışkanlık halat tabakalarına doğru penetrasyonu sağlar, böylece teller arasındaki titreşimli aşınmayı azaltır.
Zincirlerin kuru yağlanması nihai ürünün kirlenmesini azaltır.
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Yağlayıcılar ile ilgili ayrıntılar
(alfabetik sırayla ürünler)

12

Yağlayıcı

Faydaları

Klüber-Summit SH serisi

Mineral yağlar ve en yaygın kullanılan sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu sentetik uzun ömürlü kompresör yağlarıdır.
Uzatılmış çalışma ömrü sağlar.
Düşük kalıntı oluşumundan dolayı kompresör verimliliğini arttırır.
Viskozite ekipmanınızın üreticisinin tavsiyelerine göre seçilmelidir.

Klübersynth BH 72-422

Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bile uzun yeniden yağlama aralığı, en çok bulunan ürünlerle uyumlu.
Önde gelen endüstriyel fırın üreticileri tarafından tavsiye edilir.

Klübersynth CH 2-100 N

Geliştirilmiş aşınma koruması 200 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda bile zincir ömrünü uzatır.

Klübersynth GEM 4 N serisi

Yüksek performanslı sentetik yağ serisi, mineral yağlarla uyumlu.
140 °C’ye kadar çalışma sıcaklığı sunar.
Çok iyi yaşlanma özellikleri ve kazıma yükü kapasitesi sayesinde dişliler ve yatakların ömrünü arttırır.
Kanıtlanmış aşınma koruması bakım giderlerini azaltır, çalışma süresini arttırır.
Viskozite ekipmanınızın üreticisinin tavsiyelerine göre seçilmelidir.

Klübersynth GH 6 serisi

140 °C’nin üzerindeki çalışma sıcaklıkları için yüksek performanslı sentetik yağ.
Aşırı yükler ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bile dişli ve yatak ömrünü uzatır, çok iyi yaşlanma özellikleri ve yüksek kazıma yükü
kapasitesi sağlar.
Daha düşük sürtünme katsayısı sayesinde mineral yağa kıyasla daha düşük güç tüketimi. Oldukça uzatılan yağ ömrü sayesinde işletim ve
bertaraf giderleri azaltılır.
Viskozite ekipmanınızın üreticisinin tavsiyelerine göre seçilmelidir.

Klübersynth HB 74-401

Yüksek sıcaklıklar ve aşındırıcı partiküllere maruz kaldığında uzatılmış yeniden yağlama periyotları sunar.
Mükemmel korozyon koruması sağlar. Aşırı yüklü rulmanlı ve kaymalı yataklar için uygundur.

NOSOL GBY 2

Gres, yakıtlar, solventler, doğal gaz ve diğer gazlara karşı nötrdür.
Mükemmel sızdırmazlık etkisi sağlar.

STABUTHERM GH 461 / 462

Yüksek yükler ve yüksek sıcaklıklarda düşük aşınma sağlayan yüksek sıcaklık yatak gresleridir. Arttırılmış makine verimliliği için iyi tutunma
ve sızdırmazlık etkisi sağlar.
Birçok uzun borulamalı merkezi yağlama sistemi için uygundur.
Lütfen doğru kıvam seçimi için uzmanlarımızla irtibata geçiniz.
Önde gelen OEM firmaları tarafından tavsiye edilir.

WOLFRACOAT C FLUID

İyi aşınma önleme ve yük taşıma kapasitesi sayesinde, 1.200 °C yüksek termal yükler altında dahi hareketli ringlerin düzgün çalışmasını sağlar.
Akış karakteri sayesinde kolay uygulanır.

WOLFRAKOTE TOP PASTE

Aşırı yüksek sıcaklıklar ve yükler altında bile düzgün çalışmayı sürdürür.
Kolay ve sorunsuz montaj ve demontaj imkanı sağlar.

WOLFRAKOTE TOP PASTE/FLUID

Aşırı yüksek sıcaklıklar ve yüklerin etkisi altında bile düzgün çalışmayı sürdürür.
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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 KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Birinci derece yetkili yerel mahkeme, Münih, Almanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624
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www.klueber.com.tr

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 85 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.

