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Olağanüstü yüksek hızlar, 180 °C'den 450 °C'ye aşırı sıcaklıklar
ve agresif medya etkileri, güvenle çalışması beklenen kaymalı
yataklar için stresli durumlardır. Doğru yağlama, aşınma
direncini, korozyon korumasını ve rulman ömrünün önemli
ölçüde uzamasını sağlayarak daha güvenilir çalışmaya katkıda
bulunur.
Klüber Lubrication, kaymalı yatak yağlama işlemlerinin tüm
gereksinimleri kapsayacak şekilde çok çeşitli ve yüksek kaliteli
özel ürünler geliştirmiştir. Bu ürün yelpazesi, aşırı yük koşulları
için yüksek performanslı gresler, gıda işleme ve ilaç endüstrileri
için gıda uyumlu yağlayıcılar, tarım, ormancılık ve su kaynakları
endüstrisindeki uygulamalar için biyolojik olarak parçalanabilen
biyoçözünür yağlar ve denizcilik uygulamaları için EAL*
biyoyağlayıcıları kapsar.

Rulman yağlayıcısı –
başlı başına bir tasarım elemanı!
Uygulamanız için özel bir yağlayıcı seçerek, tasarım aşamasında
rulman ömrü üzerinde olumlu bir etki yapmaya sağlayabilirsiniz.
Özenle seçilmiş bir yağlayıcı, diğer etkenlerin yanı sıra, karışık
sürtünmeli çalışma koşulları altında düşük aşınmalı çalışma,
yüksek hızlarda düşük sürtünme torku veya başlangıç koşulları
altında geliştirilmiş çalışma davranışı sağlayabilir.

Endüstrinin ruhu

Yarını bugünden düşün!
Yüksek performanslı yağlayıcılar, düşük sürtünme değerleri
ve düşük aşınmalı çalışma koşulları ile CO2 emisyonlarını
azaltmanıza ve enerji tasarrufu sağlamanıza katkıda bulunurlar.
Daha uzun yağlama aralıkları ve ömür boyu yağlama kabiliyetleri
sayesinde, hem bakım ve hem de bertaraf maliyetleri düşerken,
doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı ve yağ tüketimini azaltmaya
yardımcı olurlar. Tasarruf konusunda bir örnek için 10. sayfayı
inceleyebilirsiniz.

Klüber Lubrication – sizin için doğru seçim!
Bu broşürde, sizlere rulmanların yağlanması konusunda
değerli bilgiler sunmayı amaçladık. Uygulamanıza özel tasarım
gereksinimleriniz olduğunu biliyoruz ve sizin için en uygun, değer
katan yağlamana çözümünü sunabiliyoruz. Aşağıda sıralanan
beş bölümde, kaymalı yataklar için geliştirilmiş ürünlerimizi
inceleyebilirsiniz:
––
––
––
––

Hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlar
Gıda endüstrisindeki kaymalı yataklar için yağlar
Çevre uyumlu yağlar
Karışık sürtünme koşullarında çalışan kaymalı yataklar için
gresler
–– "Kuru çalışan" kaymalı yataklar için olduğu gibi, en iyi ilk
çalıştırmaya olanak sağlayan kaplamalar

Kaymalı yataklar için geliştirdiğimiz yağlayıcılarımızı, kaymalı
yatak üreticileri ve bilimsel kuruluşlarla yakın işbirliği içinde
optimize ediyoruz. Yağlayıcılarımızı geliştirmek ve performans
yeteneklerini değerlendirmek için kaymalı yatak test cihazlarını
kullanıyoruz. Böylece Klüber Lubrication olarak özel kaymalı
yatak uygulamaları için özelleştirilmiş ürün çözümlerinin
yanı sıra, çimento, denizcilik, enerji, gıda ve ilaç gibi çeşitli
endüstriyel sektörlerdeki müşteriler ve OEM'ler için birçok
çözüm sunuyoruz.

* Environmentally Acceptable Lubricants
2

B010000413 / Yayın 04.19

3

Tribo-sistem olarak kaymalı yataklar
Alman Triboloji Derneği, sürtünme ve aşınma ile ülke ekonomisine
verilen zararın, yıllık gayri safi milli hasılanın yaklaşık %5’i
olduğunu belirtmektedir. Dünyanın en büyük dört ekonomik
bölgesiyle kıyaslandığında bu rakam iki milyon ABD dolarına denk
gelmektedir.
Rulmanın işletimsel “tribolojik sistemi” dikkate alındığında ve
gerekli önem verildiğinde önemli tasarruflar elde edilebilir. Sonuç
olarak, düşük sürtünme daha az aşınmaya yol açmakta, bu da
bileşen ömrünü uzatmakta ve enerji verimliliğini arttırmaktadır.
Kaymalı yatak içerisinde sürtünme koşulu, sınır sürtünmeden sıvı
sürtünmesine ve hidrodinamik sürtünmeye kadar uzanır; Stribeck
eğrisinde ayırt edilebilir. Diagram a).
Diagram b) Stribeck eğrisi farklı viskoziteli yağların etkisini
göstermektedir.

Diyagram, viskozite ne kadar yüksek olursa, sıvı sürtünmenin
ulaştığı geçiş noktasının daha hızlı olduğunu göstermektedir.
Sıvı sürtünmesi, kaymalı yatak ve milin tam akışkan bir film ile
aşınmaya karşı güvenilir bir şekilde korunabildiği en yüksek
hıza bağlı güvenli durumdur. Bununla birlikte, yüksek dönme
hızlarında, yüksek viskoziteli bir yağın kullanılması durumunda iç
sürtünme önemli ölçüde artabilir.

Kaymalı yatak tipine ve sürtünme durumuna bağlı olarak
kendinden yağlamalı ürün veya kaplamalarda kullanılabilir (sayfa
20, kaplamalar). Katı partiküller içeren yağlama pastaları veya
gresler, merkezi yağlama sisteminin kullanılamadığı ve sürekli
yeniden yağlama Istenmeyen uygulamalar için son derece etkili
yağlama çözümleri oluşturabilirler.

Önemli: Yüksek sürtünme, yüksek sıcaklık oluşumu ile
sonuçlanabilir ve bu da yağın yaşlanma davranışını ve çalışma
ömrünü olumsuz yönde etkiler.
Sonuç: Hidrodinamik sürtünme koşullarında çalışan kaymalı
yataklar için daha düşük viskoziteli bir yağlayıcı kullanılmalıdır.
Daha düşük hızlarda çalışan bir kaymalı yatak için daha yüksek
viskoziteli bir yağlayıcı seçilmelidir.

Kaymalı yatakların farklı hızlarda yağlanması

Kayma hızı
v < 0.1 m/s

Soru: Rulmanlar sürekli olarak start-stop koşullarında çalışıyorsa
ne yapılmalıdır?
Çözüm: Rulman malzemesiyle uyumluluğu dikkate alınarak,
yeterince etkili aşınma önleyici katkı maddeleri veya katı
yağlayıcılar içeren bir yağlayıcı kullanılmalıdır.
a) Farklı sürtünme koşulları, sınır sürtünmesinden sıvı
sürtünmesine

Sürtünme katsayısı (µ)

M

Yağlayıcı tipi

Yatak tipi

v = 0.1 m/s to 2.5 m/s

Kuru yağlama

b) Farklı viskoziteler için Stribeck eğrisi

G

Aşağıdaki grafik, yağlayıcı seçiminde, tercih edilmesi
gereken kayma hızlarını göstermektedir hidrodinamik koşullar yaklaşık 1m/s hızlarda
gerçekleşir. Karışık sürtünmenin etkin olduğu
yerlerde, yüzeye iyi bir şekilde yağlama tabakası
oluşturduğundan gresler tercih edilmektedir. Katı
yağlayıcılar ile tamamen kuru yağlama, sınırlı
sürtünme ısısı ile düşük hızlarda tercih edilebilir. Diğer
durumlarda, aşırı ısı koşullarına maruz kalan kaymalı
yataklar işletme ömrünün kısalmasına neden olabilir.

Kendinden yağlamalı
kaymalı yataklar

Gresler

Karışık sürtünme
koşulları altındaki
kaymalı yataklar

v > 1 m/s

Yağlar

Hidrodinamik /
hidrostatik kaymalı
yataklar

Kayma hızı ve yatak tipine bağlı olarak kaymalı yataklarda farklı tipte yağlayıcılar kullanılır.

F
G = sınır sürtünme
M = karışık sürtünme
F = sıvı sürtünme

ISO VG 460
ISO VG 220
ISO VG 68

Geçiş
noktası

Hız (v)

4

5

Hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlar
Başlangıç ve duruş sırasında düşük aşınma ve minimum
sürtünme ile sürekli çalışma, tam performans sağlayan
hidrodinamik kaymalı yatakların ön koşullarıdır. Sıvı yağlama
yapılan kaymalı yataklar, doğru yağlayıcı ve gerekli viskozite
kullanıldığında belirtilen kullanım ömrüne erişebilir.

Dinamik ve kinematik viskozite arasında farklılaşma vardır. Dinamik
viskozite η kinematik viskozite ν doğrudan ρ.yoğunluğu ile
ilişkilidir. Sıcaklık ve basınç da gözlemlenmelidir.

Belirli bir uygulama için en uygun yağlayıcı seçimi için,
operasyonel teknik gereklilikler mümkün olduğunca kapsamlı
bir şekilde oluşturulmalıdır.

SI birimlerinde aşağıdakiler geçerlidir: iki plaka arasında bulunan bir
maddenin viskozitesi 1 Ns/m2, plakalar için ise her biri 1 m2' lik bir
mesafede ve 1 m mesafeye yerleştirildiğinde 1 m/s hızla birbirine
paralel levhaları hareket ettirmek için 1 N kuvvet gerekmektedir.

Kayma hızları, yük durumu ve sıcaklıklar değişken olduğundan
tek bir yağlayıcı tüm çalışma koşullarında en doğru çözüm
olmayabilir. Her uygulamada mümkün olan en iyi sonuçları elde
etmek için farklı viskoziteler ve mineral veya sentetik yağlar gibi
farklı yağ türleri mevcuttur.
Bu broşürde farklı yağlama seçenekleri açıklanmaktadır.

η=ν·ρ

Yağlayıcılar için ideal viskozitesi seçimi
Sürtünme noktalarının birbirinden tamamen ayırmak için etkili bir hesaplanması oldukça önemlidir. Çoğu kaymalı yatak üreticisi
bunu bilgisayar programları kullanarak yaparlar, tesis operatöryük taşıyan yağ filminin oluşturulması, büyük ölçüde yağın
leri de bu verileri sağlayabilir.
çalışma viskozitesine bağlıdır. Seri uygulamadan önce rulman /
yatak boyutlandırması ve yağ film kalınlığının doğru

Sıvı yağlama

Kinematik viskozitenin SI birimi için aşağıdaki formüller geçerlidir:

m2
[ν] = s

Hayır

Böylece, dinamik viskozitenin fiziksel birimi için aşağıdaki
geçerlidir:

kg
m2 m
N ·s
1 N = [η] · ( ms ) ⇒ [η] =
= m · s = 1 Pa · s
m2

Sürtünme noktaları için
iyi yağlama

Yüksek sıcaklıklarda bile
yaşlanma kararlılığı
Köpüklenmeden pompalanabilirlik

Rulman sisteminde düşük
iç sürtünme
Düşük malzeme aşınması
Sıvı sürtünmesine hızlı geçiş
İyi ısı dağılımı
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yağ

Korozyon koruması

Evet

Yatak sıcaklığı sürekli
olarak 60 °C’den yüksek
mi?
Hayır

Hidrodinamik kaymalı yataklar Için yüksek performanslı bir yağ ile karşılanması gereken şartlar

Tavsiye gerekli mi?

Mineral yağ
(sf. 8/9)

Evet

PAO ve
poliglikol gibi
sentetik yağlar
(sf. 10/11)

Gıda ve ilaç
sertifikaları
NSF H1 tescilli
PAO sentetik
yağlar
(sf. 12/13)

Eco-sertifikalar

Hızla biyoçözünür
ester yağlar
(sf. 14/15)

Kaymalı yataklar, keçeler ve diğer
yağlayıcılar ile uyumluluk
Tavsiyeler / Özellikler
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Hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlar
Rüzgar endüstrisi

Normal ortam koşullarında çalışan yağlar
Kolay çalıştırma ya da yüksek sıcaklıklarda uzun yeniden yağlama
aralıklarının odak gereksinimler olmadığı hidrodinamik kaymalı
yataklarda, bir yağın birkaç bileşen için kullanılmasını sağlayan
hidrolik ve dişli yağları başarıyla kullanılmaktadır.
Bu gibi uygulamalarda, güç aktarma sistemi içindeki kaymalı
yataklar aşırı yüke ve aşınmaya dayanıklı CLP dişli yağları ile

beslenir. Hidrolik yağlar, türbinlerde, jeneratörlerde veya pompalarda daha yüksek verimlilik sağlar. Merkezi yağlama veya yağ
karteri (sıçratma) yağlaması için, yatak yüzeylerinin iyi yağlanması
özellikle önemlidir. Köpürmeden pompalanabilme ve yatak
malzemeleri ile uyum, hem yatak hem de şaftın çalışma ömrü
boyunca güvenilir çalışması ve uzun çalışma ömrüne ulaşmak
için en önemli unsurlardır.

Farklı çalışma koşulları için önerilen ürünler

Hidrodinamik yağlarla yağlanmış yatakların gemi sürücüleri,
turbo makineler gibi tipik uygulamalarda onlarca yıldır başarılı
olduğu kanıtlanmıştır. Oldukça yeni bir uygulama alanı olan
rüzgar türbini dişli kutularında kaymalı yataklar kullanılır.
Rüzgar türbini dişli kutularında kullanılan hidrodinamik kaymalı
yataklar özellikle yüksek yük koşullarında rulmanlara göre
avantaj sağlarlar. Kaymalı yataklar, şok yüklerine, vibrasyona ve
kir parçacıklarına karşı oldukça dayanıklıdır.

Bu bağlamda, seçilen dişli yağlarının kaymalı yatak
malzemeleriyle / beyaz metal alaşımlarıyla uyumluluğu
belirleyici rol oynamaktadır. Uyumluluk sağlanırsa, işlevsellikten
ve hizmet ömründen ödün vermeden tek bir yağ kullanılabilir.
Rüzgar türbinlerinde kullanılan dişli yağları çok sıkı operasyonel
özelliklere tabidir ve Klübersynth GEM 4-320 N ürün
özelliklerinde (aşağıda) gösterildiği gibi yüksek performanslı
yağlama yağları ile aynı gereksinimleri karşılamalıdır.

Kayma hızı [m/s]

Ana yatak yükü

Yatak çalışma sıcaklığı [°C]

Önerilen ürün

v = 2 ila 4

P < 3 N/mm²

< 50

LAMORA HLP 32

< 70

LAMORA HLP 68

< 90

Klüberoil GEM 1-150 N

Gereksinimler

Klübersynth GEM 4-320 N

< 50

LAMORA HLP 68

Dişli yağı, DIN 51517-3'e göre

CLP HC

< 70

Klüberoil GEM 1-220 N

Elastomer uyumluluğu, 72 NBR 902

geçti

< 90

Klüberoil GEM 1-460 N

Elastomer uyumluluğu, 75 FKM 585

geçti

< 50

LAMORA HLP 32

Köpük davranışı ASTM D 892

geçti

< 70

LAMORA HLP 46

Flender köpük testi (toplam hacim artışı)

< 15 %

< 90

Klüberoil GEM 1-100 N

İnce filtrasyon

evet

< 50

LAMORA HLP 68

FVA 54 IV aşındırma direnci, 60 °C

yüksek

< 70

Klüberoil GEM 1-150 N

FVA 54 IV aşındırma direnci, 90 °C

geçti

< 90

Klüberoil GEM 1-320 N

FZG aşındırma testi, DIN ISO 14635-1, A /8.3/90, yük kademesi

≥ 14

FZG aşındırma testi, DIN ISO 14635-1'e dayalı, A/16,6/90, yük altında arıza

≥ 14

FZG aşınma testi DGMK 377-01, aşınma kategorisi

düşük

FAG FE8 aşınma testi DIN 51819-3, rulman aşınması

< 2 mg

FAG 4 aşamalı rulman testi

1.0

v = 2 ila 4

P = 3 ila 7 N/mm²

v>4

v>4

Normal ortam koşullarındaki hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlar
Klüber Lubrication ürünü

Ürün özellikleri

Uygulama notları ve avantajları

Klüberoil GEM 1 N, ISO VG 46 - 1000*

Geleneksel yatak malzemeleri ile uyumlu,
denenmiş ve test edilmiş dişli yağı serisi

60 °C ye kadar ortam sıcaklıkları için yağ
sirkülasyonu sağlaması. Örneğin enerji
dönüşüm makinalarında

LAMORA HLP 32, 46, 68

Mineral yağ bazlı hidrolik yağlar, DIN 51524
kısım 2'ye göre

Türbin yataklarının düşük sürtünmeli ve
düşük aşınmalı çalışması için

* Ürünler çeşitli viskozitelerde üretilebilir. Hangi viskozitenin seçileceği, kayma hızı, sıcaklık ve OEM ekipmanı onayları gibi uygulama parametlerine bağlıdır.
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Rüzgar türbini dişli kutularındaki makaralı rulmanlar & hidrodinamik kaymalı yataklar

Dişli kutusu kaymalı yataklarının, güç aktarımını sağlayan
dişlilerle aynı güvenilirlik ve düşük aşınma katsayısıyla çalışması
beklenir.

Klübersynth GEM 4-320 N, sayısız testte, dişli üreticilerinin gereksinimlerini karşıladığını kanıtladı.

Mevcut ürünlerle yaşanan operasyonel tribolojik zayıflıkların
üstesinden gelebilmek için Klüber Lubrication yüksek yüklere
uygun, yüksek performanslı bir rüzgar türbini yağı geliştirmiştir.
Standart yağlarla karşılaştırıldığında, Klübersynth GEM 4-320
N yaşlanma direnci, yüksek yüksek yük taşıma kapasitesi,
düşük sürtünme etkisi, mükemmel mikro-pitting ve

köpüklenme önleyici özellikleri ile üstün performans gösterir.
Bu ürünün operasyonel faydaları arasında uzun yağ değişim
aralıkları, düşük güç kaybı ve daha yüksek verim sayılabilir.
Rüzgar türbininin kullanım ömrü boyunca birim başına binlerce
Euro operasyonel tasarruf gerçekleştirilebilir.
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Hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlar
Yüksek sıcaklık uzun ömür yağlayıcıları

Bu bölümde kaymalı yataklarda başarıyla kullanılan yağlayıcı
çeşitlerini bulabilirsiniz.

Normal koşullar altında mineral yağlar çok daha hızlı
yaşlanmaya maruz kalır. Bu istenmeyen sonuç, sadece yağ
viskozitesinde artışa neden olmakla kalmaz, aynı zamanda
yüksek sıcaklık koşullarında rulman metaryellerine ve
sızdırmazlık elemanları malzemelerine de etki eder. Örneğin bu
koşullar düşük sıcaklıklarda iyi başlatma davranışı gerektiren
elektrik motorları ve jeneratörlerde meydana gelir.

tüketiminde ve bertaraf miktarlarında tasarruflara katkıda
bulunur, bakım ve üretim maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur,
böylece kaynak yöetimini kolaylaştırır.

Listenenen yağların çoğu, dişliler ve kompresörlerde de
kullanım için uygundur.

Farklı çalışma koşulları için önerilen ürünler
Adım 1:
kayma hızı
[m/s]

Çimento endüstrisinde döner fırınlar genellikle yüksek ortam
sıcaklıklarında çalışırlar, bu da yatak sıcaklıklarının artmasına
neden olur. Aşağıda sentetik yağların mineral yağlara göre nasıl
bir maliyet avantajı sağladığını görebilirsiniz:

Çoğu durumda sentetik yağlar ile çok daha uzun çalışma
ömrü elde edilebilir. Genişletilmiş yağ değişim aralıkları, yağ

v = 2 ila 4

Adım 2:
ana yatak yükü
[N/mm2]

p<3

v>4

p>3

p>3

p<3

Yüksek performanslı yağlayıcıların sunduğu çevresel ve ekonomik avantajlar
Adım 3:
yatak çalışma
sıcaklığı
[°C]

Çimento sektörü döner fırınlarında kullanılan kaymalı yatak yağlayıcıları

Özel yağlayıcı

Özel yağlayıcı

Özel yağlayıcı

Mineral yağ

Sentetik hidrokarbon yağ,
örn. Klübersynth GEM 4-320 N

< 50

Klüber Summit SH 32

Klüber Summit SH 68

Klüber Summit SH 32

Klüber Summit SH 68

Fırın başına yatak sayısı

12

12

< 70

Klüber Summit SH 68

Klübersynth GH 6-100

Klüber Summit SH 46

Klübersynth GH 6-100

Dolum miktarı (l Ø)

360 l

360 l

< 90

Klübersynth GH 6-80

Klübersynth GH 6-150

Klüber Summit SH 100

Klübersynth GH 6-150

Klübersynth GH 6-150

Klübersynth GH 6-320

Klübersynth GH 6-100

Klübersynth GH 6-220

Yağ değişimine kadar çalışma saati (sa)

3,500

25,000

< 120

Yatak ömrü (10 - 15 yıl × 7,000 çalışma saati)

≈ 100,000

100,000

< 60

Klüber Summit SH 46

Klübersynth GH 6-80

ISOFLEX PDP 48

Klüber Summit SH 100

Yatak ömrü başına yağ dolum sayısı

29

4

< 90

Klüber Summit SH 100

Klübersynth GH 6-150

Klüber Summit SH 100

Klübersynth GH 6-100

Yağ tüketimi (l)

10,440

1,440

Yağ fiyatı (€*/l)

1.50

7.00

Yağ maliyeti (€*)

15,660

10,080

Bertaraf maliyeti (€*)

1,566

216

Klüber Lubrication ürünü

Uygulama notları ve avantajları

Bakım işlemlerinin sayısı

28

3

Klüber Summit SH 32, 46, 68, 100*

Bakım için gerekli zaman (sa)

168

18

60 °C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında yağ sirkulasyonu ile,
örneğin enerji dönüşüm makinaları

Bakım maliyeti 40.00 €/sa (€*)

6,720

720

Klübersynth GEM 4 N, ISO VG 32 - 1000*

Yatak yağlayıcısı toplam maliyeti (€*)

23,946

11,016

Klüber Summit SH serisi yağlar, Klüber Summit HySyn FG serisinin gerekli
viskoziteyi sunmadığı uygulamalarda alternatif olarak kullanılabilir. Örneğin çimento
değirmenleri veya rüzgar türbini dişli kutuları gibi ağır yüklü kaymalı yataklar için
yağ karteri yağlanmalı

Klübersynth GH 6, ISO VG 32 - 1500*

Enerji tasarrufu sağlamak için optimize edilmiş sürtünme davranışı, kömür
değirmenlerinde yüksek yüke maruz kalan kaymalı yataklar için

* Örnektir. Gerçek ömür sonuçları çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
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Özel yağlayıcı

Yüksek sıcaklıklarda uzun süreli kararlılık gösteren yağlayıcılar

Ürünler çeşitli viskozitelerde olabilir. Viskozite seçimi, kayma hızı ve sıcaklık gibi uygulama parametlerine bağlıdır. Özel uygulamalar için viskozite önerileri,
genellikle kaymalı yatak üreticisi tarafından tayin edilir.
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Hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlar
Gıda ve ilaç endüstrisi için yağlayıcılar

Örnek yağ seçimi: özel yağlar

Gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılan hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlayıcılar

Şekerleme üreten bir tablet makinesinde, ısıtılmış şeker
kütlesini taşıyan vida, iki adet yağlanmış kaymalı yatak üzerinde desteklenir. Az miktarda yağlayıcının zaman zaman contaların

Klüber Lubrication ürünü

Ürün özellikleri

Uygulama notları ve avantajları

Klüber Summit HySyn FG 32, 46, 68, 100*

Standart kaymalı yatak malzemeleri ile
uyumlu sentetik kompresör yağları serisi

NSF-H1 tescili ile düşük ve yüksek çalışma
sıcaklıklarında uzun süreli kararlılıkla çözüm

Klüberoil 4 UH1 N serisi, ISO VG 32 - 1500*

Geniş viskozite aralığında, sentetik dişli
yağları ve genel amaçlı yağlar

Klüber Summit HySyn FG serisinin gerekli
viskoziteyi sunmadığı uygulamalarda
alternatif olarak kullanılabilir.

* Ürünler çeşitli viskozitelerde olabilir. Hangi viskozitenin seçileceği kayma hızı ve sıcaklık gibi uygulama parametrelerine bağlıdır.

Farklı çalışma koşulları için önerilen ürünler
Adım 1:
kayma hızı [m/s]

v = 2 to 4

içinden şeker kütlesinin içine sızma durumu olabilir ve bu durum
teknik olarak kaçınılmazdır. Bu yatakları yağlamak için H1 sertifikalı
yağlayıcı gerekmektedir.

Yataklama verileri / çalışma koşulları
Parçalı yatağın iç çapı Ø:

D = 40 mm

Parçalı yatağın genişliği:

B1 = 38 mm

Parçalı yatağın malzemesi:

kızıl (pirinç) (CuSnZn)

Sonsuz vida hızı:

n = 4,000 dk–1 = 66.6 s–1

Yük kuvveti:

F = 500 N

Ölçülen yatak çalışma
sıcaklığı:

ϑ = yaklaşık 70 °C,
sabit

v>4

Uygun yağlayıcının seçimi
Adım 2:
ana yatak yükü
[N/mm2]

Adım 3:
yatak çalışma
sıcaklığı
[°C]

p<3

Özel yağlayıcı

p = 3 ila 7

Özel yağlayıcı

p = 3 ila 7

p<3

Özel yağlayıcı

Özel yağlayıcı

1a. Ana yatak yükünün hesaplanması, p m
pm =

F
(N/mm2)
D·B

pm =

500
(N/mm2)
40 · 38

1b. Kayma hızının hesaplanması, v
v = d · π · n (m/s)
v = 0.04 · 3.14 · 66.6
v = 8.4 m/s

50 °C'ye kadar

Klüber Summit
Hysyn FG 32

Klüber Summit
HySyn FG 68

Klüber Summit
HySyn FG 32

Klüber Summit
HySyn FG 68

70 °C'ye kadar

Klüber Summit
HySyn FG 68

Klüberoil 4 UH1-150 N

Klüber Summit
HySyn FG 46

Klüber Summit
HySyn FG 100

90 °C'ye kadar

Klüber Summit
HySyn FG 100

Klüberoil 4 UH1-220 N

Klüber Summit
HySyn FG 100

Klüberoil 4 UH1-220 N

– 45 ila 50

Klüber Summit
Hysyn FG 32

–

Klüber Summit
HySyn FG 32

–

– 40 ila 40

–

Klüber Summit
HySyn FG 46

–

–

2. Ek gereksinimlerin belirlenmesi
(bkz. sayfa 7)
Bu uygulama için fizyolojik olarak güvenli bir yağ (gıda onaylı)
gereklidir.

– 40 ila 45

–

–

–

Klüber Summit
HySyn FG 46

3. Ek gereksinimlere göre seçim yapılması
Uygun seçim tablosu için bkz. sayfa 12

4. Yağlayıcı seçimi
12. sayfadaki grafik dört seçim opsiyonundan oluşmaktadır.
Bakılacak bölüm, hesaplanan kayma hızı v ve ortalama yatak yükü
pm. ile belirlenir.
Kayma hızı v:	8.4 m/s:
Bu değer v > 4 m/s bölümüne aittir
Yatak yükü :	pm = 0.33 N/mm2;
Bu değer p < 3 N/mm2 bölümüne aittir
Sonuç: Ortalama 70 °C sabit çalışma sıcaklığı için seçilecek
yağlayıcı HySyn FG 46 olacaktır.
Tavsiye edilen yağın kinematik viskozitesi 40 °C'de
50 mm2/s’dir. Bu yatak uygulaması için doğru bir hesap
yaparken Klüber Summit HySyn FG 32 'nin viskozitesinin de
yeterli olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni kayma hızının
8 m/s’nin üzerinde olmasıdır. Bu hesaplama ürün bilgi
formunda verilen viskozite değerlerine dayanmaktadır.
Lütfen ürün seçiminizi, Klüber Lubrication’dan edinebileceğiniz
ürün bilgi formunda yer alan verilere göre doğrulayınız.
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Hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlar
Denizcilik endüstrisi için ekolojik uyumlu yağlayıcılar
Eko-uyumlu yağlayıcılar hidroelektrik santraller ve denizcilik
uygulamalarında daha fazla talep görmektedir.
Bu yağlayıcıların kullanımı yalnızca şirkete fayda sağlamakla
kalmaz, aynı zamanda yasal zorunulukları karşılamanızı

sağlayarak size destek olurlar.
Klüber Lubrication aşağıdaki ürün gruplarını, ilgili onaylarıyla
birlikte tarafınıza sunmaktadır.

Klüberbio RM 2-100 ve Klüberbio RM 2-150 yaşlanmaya karşı
iyi direnç sağlayan sentetik ester yağları bazlı pervane mil kovanı
yağlayıcılarıdır. Beyaz metalden yapılmış pevane burçlarının
yağlanması için geliştirilmiş ve önde gelen şaft keçesi üreticileri
tarafından onaylanmış ve uyumluluğu test edilmiştir.
Klüberbio RM yağları % 90'dan fazla yenilenebilir hammadde
içermektedir ve AB Ecolabel sertifikalıdır.

Hidrodinamik kaymalı yataklar için tam bio-çözünür yağlayıcılar
Klüber Lubrication ürünü

Ürün özellikleri

Uygulama notları ve avantajlar

Klüberbio RM 2-100, 150

EU Ecolabel*, mükemmel oksidasyon
kararlılığına sahip, sızdırmazlık elemanı ile
uygun, toksit içermeyen ester yağları

Denizcilik uygulamalarında pervane
yataklarında bulunan kıç borusu burçlarının
yağlanması için geliştirilmiştir.

Klüberbio EG 2-68, 100, 150

EU Ecolabel*, mükemmel aşınma direncine
sahip, sızdırmazlık elemanı ile uygun, toksit
içermeyen ester yağları

Genel kaymalı yatak malzemeleriyle uyumlu
dişli yağı serisi. Örneğin hidroelektrik
santrallerinde kullanıma uygundur.

Klübersynth GEM 2- 220, 320

CEC-L-33-A-93 test > 70 % 21 gün sonra
testine göre biyolojik parçalanabilirliği olan
daha yüksek viskoziteye sahip ester yağları

Genel kaymalı yatak malzemeleriyle
uyumlu, mükemmel aşınma direncine sahip,
denenmiş ve test edilmiş dişli yağı.

İyi düşük sıcaklık davranışına sahip
bio-çözünür ester yağlar

Yürüyen merdiven zincirlerinin yağlanması
için geliştirilmiştir. Ayrıca elektrikli testereler
gibi tarım ve ormancılık uygulamalarında da
kullanılır.

Klüberbio C 2-46

Ürünler çeşitli viskozitelerde olabilirler. Viskozite seçimi kayma hızı ve sıcaklık gibi uygulama parametrelerine sahiptir.
* OECD 301 B' ye göre biyoçözünürlük 28 gün sonra ≥ 60 % dir, ayrıca > % 90'dan fazla hammadde içerir ve EU Ecolabel sertifikalıdır.
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Düşük alaşımlı polialfaolefil yağ türlerinde yağ
durumunu belirlemenin basit bir yolu
Klüber Summit T.A.N. Kit özellikle mineral ve polialfaolefin
yağların yaşlanma durumunu değerlendirmek için gereken
nötrolizasyon sayısının basit ve hızlı bir şekilde belirlenmesi
için taşarlanmıştır. Tipik bir T.A.N. için 1ml’lik numune boyutu
yeterlidir, yağın durumu renk değişimi ile test edilir. Toplam asit
sayısı (TAN), yağda bulunan asitleri nötralize etmek için gerekli
olan KOH/g (potasyum hidroksit) cinsinden alkalin miktarını
(mg) gösterir.

EU Ecolabel
EU Ecolabel
AB Ecolabel, yaşam çevreleri boyunca
yüksek çevre standartlarını karşılayan
ürün ve hizmetlere verilen bir çevresel
mükemmellik etiketidir: hammadde
alımından üretim, dağıtım ve imhaya.

Yağ analiz programı
Klüber Lubrication servis desteği taahhütü orjinal yağ alımının
dışında yağ analiz programı aracılığıyla devam eder. Kullanılan
yağlayıcının fiziksel ve kimyasal özelliklerine genel bir bakış elde
etmek için bu yağ analiz programından yaralanabilirsiniz.
Bu analiz, yağlayıcı bozulmalarının tespitinin yanı sıra, makine
problemlerini önemli hale gelmeden farketmenizi ve böylelikle
ekipman onarım maliyetlerini de önler.

T.A.N. kit, nötrolizasyon sayısını 0 ila 2 mg KOH /g aralığında
ölçer.Bununla birlikte, nötrleşme sayısı 2.0mg KOH/g nin
(taze yağın) üzerinde nötralizasyon sayısı olan yağlarda
kullanılmamalıdır, çünkü diğer faktörler bu yağlarda sonucu
bozabilir.
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Karışık sürtünme koşullarında çalışan
kaymalı yataklar için gresler
Kaymalı yatak ve yağlayıcının sembiyozu

Klüber Lubrication, gresle yağlamalı metal ve plastik kaymalı
yataklar için uygunluğu test edilmiş geniş bir ürün yelpazesi
sunar. Buradaki odak noktası, uzun işletme süreleri ve düşük
aşınmadır.

Klüber Lubrication, Klüberplex SK 12'yi Wieland bronz
kaymalı yatakları için özel olarak geliştirdi. Uzun yıllara
dayanan deneyimler, yağlama deliğine sahip Wieland
burçlarında Klüberplex SK 12'nin daha yüksek performans
sağlayabileceğini göstermiştir.
Uzun çalışma süreleri ile bakım ihtiyacı azaltılmış, bazı
durumlarda yeniden yağlamaya gerek kalmamıştır.

Gres yağlamalı bronz kaymalı yataklar, Fachhochschule
Zwickau'daki test donanımında test edildi.
Karışık sürtünme koşullarında, Klüberlub BVH 71-461
mineral yağ/lityum sabun bazlı özel yağlayıcı standart kaymalı
yatak yağlayıcılarından 10 kat daha uzun çalışma süresi sağlar.
Gelişmiş özel paketi sayesinde öne çıkan faydaları, özel aşınma
direnci, optimum yağ filmi oluşturması ve yatak malzemeleriyle
mükemmel uyumluluğudur.

Kaymalı yatak test donanımı sonucu

Kayma mesafesi (km)

5
4
3
2
1

Sıcaklık: ortam
Yatak sıcaklığı: 40 ila 60 °C
p = 50 N/mm²
v = 0.01 m/s
Kaymalı yatak: Karo-bronz
Mil: d
 önen çelik, 1.3349, sertlik 46HRC,
pürüzlülük Rz 2.5
Test sonunda sürtünme değeri µ > 0.2

İşletme süresi (sa)

200

Fachhochschule Zwickau işbirliği ile kaymalı yatak test donanımı ve Klüber Lubrication sonuçları
4,77

Sonuç:
Sızdırmazlık içeren yeterli yağ rezervuarlarında uygun gresin
olması, uzun süreli çalışma performansı ve uzun süreli
yağlama elde edilmesi için en iyi çözümdür.

176

150
100
50
8
0

Düz burç

22

p = 23 N/mm2
Salınım açısı = 60 °C
vm = 0.05 m/s
Ortam ısısı
Çelik mil (şaft)
Wieland Werke Ulm tarafından yapılan bronz kaymalı
yatak, Klüberplex SK 12 ile yağlanmış

Yağlama
Yağlama
delikli burç
delikli burç
(yağlama rezervuarları) (yağlama rezervuarları)

Örnek seçim

0,25

0

Standart mineral yağ/
lityum sabun gres

Klüberlub
BVH 71-461

Bir lastik üretim tesisinde kullanılan silindirlerin kaymalı
yataklarında kullanılmak üzere yağlayıcı gereklidir.
Çalışma koşulları: yüksek radyal yük ve yüksek sıcaklık altında
düşük devirli çalışma (düşük silindir hızı)

Yağlayıcı gres seçimi:
Silindirler genel makine parkurunun parçalarıdır.
Sayfa 18 ve 19’daki ilgili gres talosunu inceleyiniz: Uygulamalar
sütunu, kayma hızı < 1 m/s, en yüksek yüzey basıncı ortalama
100 N/mm2 çalışma sıcaklık aralığı – 20 ile 160 °C arası

Bearing data / operating conditions:
Yatak iç çapı:
D = 295 mm
Yatak genişliği:
B = 320 mm
Yatak çalışan yüzey:
düzgün
Yatak malzemesi:
bronz
Çalışma hızı:
n = 4 dk–1
Yatak yükü, radyal:
F = 685.7 kN
Yatak sıcaklığı:
T = 145 °C
Yağlayıcının
çevre & ortam direnci:
çözeltideki sodium hidrooksit
Yağlama sistemi: 	otomatik yağlayıcı dağıtıcılarla
sürekli yağlama
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Sonuç:
Bu örnekte uygun gres:
Klüberlub BVH 71-461

Lütfen dikkat: Sayfa 18/19'daki kaymalı yatak yağlayıcıları
yüksek performanslı ürünlerdir. Oda sıcaklığında (25 °C) test
yataklarından elde edilen sürtünme ölçümleri, zorlu
koşullarda bile düşük sürtünme katsayısı ve düşük çalışma
sıcaklıklarının elde edilebileceğini göstermektedir.
Örneğin v = 0.01 m/s, p = 50 N/mm2. Doğru yağlayıcı seçimi
ekipman ömrüne katkıda bulunur.
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Karışık sürtünme koşullarında çalışan
kaymalı yataklar için gresler
Seçim tablosu kullanılırken kaymalı yataklar için yağ seçimi
basitleştirilmiştir. Kaymalı yatakların ömrü boyunca maksimum
performans göstermesini sağlamak için aşağıdaki kriterlere
uyulması önemlidir.

Not: düşük hızlarda yüksek yüzey basıncı – örneğin başlatma ve
durdurma esnasında – kısmi metal-metal temasını içeren karışık
bir sürtünme koşuluna neden olacaktır. Özel yağlayıcıların
kullanılması, bu koşulda en düşük aşınma ve en uzun yağlama
ve yatak ömrünü sağlayacaktır.

İpucu:
Farklı tip yağlayıcı greslerin direnç ve ortam sızdırmazlık
etkilerini karşılaştırmak için, DIN 51807 pt. 1,3 sa/90°C'ye
göre su direnç testi kullanılır. Test sonucu ne kadar
düşükse, gresin suya direnci o kadar iyidir.
(örneğin o = en iyi değer)

İzin verilen yatak yükü: kaymalı yatak malzemesine ve
geometrisine bağlıdır.

Uygulama

Kayma hızı [m/s]

En yüksek yüzey
basıncı [N/mm²]

Çalışma
sıcaklığı [°C] 5

Ürün

Ürün özellikleri
(bileşim ve kullanım amacı)

Uygulama notları ve avantajlar

Genel makina, tesisat, ekipman
ve araç uygulamaları

<1

yaklaşık 100

– 20 ila 160

Klüberlub BVH 71-461

Uzun çalışma ömrü ve yağlama aralıkları için tercih edilen kaymalı
yatak yağlayıcısı

Karışık sürtünme koşulları altında çalışan kaymalı yataklar ve genel
kullanım için uygundur.

– 40 ila 140

Klüberplex SK 12

Uzun çalışma ömrü ve yağlama aralıkları için, mükemmel ortam
direnci sunan özel yağlayıcı

Özellikle inşaat mühendisliği ve tarım makinelerinde kullanılan, yağ hazneli
yavaş çalışan ve salınımlı bronz kaymalı yataklar (CuSn8) için uygundur.

– 20 ila 160

Klüberlub BE 71-501

Özellikle şok yüklere maruz bileşenler için, geliştirilmiş sürtünme
davranışı ve mükemmel aşınma koruması sunan özel gres

Özellikle preslerdeki yüksek yüklü bronz kaymalı yataklar için
geliştirilmiştir. Merkezi yağlama sistemlerinde4 iyi pompalanabilirlik sunar.

– 30 ila 140

Klüberlub BEM 41-122

Çelik/çeilk pivotlama rulmanları için tercih edilir.

Aşınmaya karşı yağ film tabakası oluşturması sayesinde daha fonksiyonel
ve uzun ömürlü yağlama sağlar.

– 20 ila 140

Klüberlub BE 41-542

Klüberlub BVH 71-461 için biraz daha sert (NLGI 2) alternatif ürün

Yatak yağlayıcıları için sıkça talep edilen DIN 51825 standardını karşılar,
KP2N 20 gres

– 30 ila 180

PETAMO GHY 441

Klüberlub BVH 71-461 için daha yüksek ortam sıcaklığı altrenatifi

Yüksek sıcaklıklarda da daha uzun yağlama aralıkları sağlayan uzun vadeli
kararlılık

– 40 ila 150

POLYLUB GLY 501

Özellikle plastik 2 yakmalı yataklar içindir. Diğer baz yağ viskozitelerinde de mevcuttur.

Birçok plastik malzeme ile iyi uyumluluk ürün seçimini kolaylaştırır.

– 40 ila 260

Klüberalfa BHR 53-402

Birçok malzemeye karşı nötr, yüksek sıcaklık, uzun ömür gresi
(metaller, plastikler)2

Ömürlük yağlama sayesinde yağlayıcı tüketimini önemli ölçüde azaltır.
Standart uygulamalar ve otomotiv endüstrisi için çok amaçlı kullanım

Gıda ve ilaç endüstrisindeki
makina ve tesisatlar

Yağlayıcının çevre ile temas edebileceği
makinalar, tesisatlar ve taşıtlar
(örn.hidroelektrik santralleri, tarım,
madencilik, denizcilik uygulamaları)

≥1

yaklaşık 10

– 50 ila 150

POLYLUB GLY 151

İyi uyumluluğu sayesinde plastik kaymalı yataklar2 için tercih edilir.

≥2

yaklaşık 1

– 50 ila 130

Klübersynth LR 44-21

İyi uyumluluğu sayesinde plastik kaymalı yataklar için tercih edilir.

Standart uygulamalar ve otomotiv endüstrisi için çok amaçlı kullanım

<1

yaklaşık 100

– 35 ila 120

Klüberfood NH 94-301

Gıda ve ilaç endüstrisi1 için NSF H1 tescillidir.

Mikro hareketler altında bile iyi korozyon ve aşınma koruması sağlar.
Merkezi yağlama sistemlerinde4 iyi pompalanabilirlik sunar.

– 5 ila 140

Klübersynth UH1 64-1302

Gıda ve ilaç endüstrisi1 için NSF H1 tescillidir.

İyi su direnci ve güçlü aşına koruması sayesinde uzun çalışma ömrü sunar.

≥1

yaklaşık 10

– 40 ila 120

Klübersynth UH1 14-151

Gıda ve ilaç endüstrisi için NSF H1 tescillidir.

İyi su direnci rulman arızası risklerini azaltır.

<1

yaklaşık 100

– 30 ila 100

Klüberbio LG 39-701N

Yüksek performanslı biyoçözünür gres, sızıntı durumunda daha
düşük çevresel etki, yenilenebilir hammaddelerden elde edilen baz
yağ

Özel katkılar ve iyi tutunma daha uzun bileşen ömrü sağlar ve aşınmayı
azaltır.

≥1

yaklaşık 10

– 40 ila 120

Klüberbio BM 32-142

Yüksek performanslı biyoçözünür3 gres (EAL), çevre dostu,
EU Ecolabel sertifikalı

İyi aşınma koruması ve su direnci sayesinde çok amaçlı kullanım.

 SF H1 tescilli yağlayıcılar, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Gıda, ilaç, kozmetik ve hayvansal yem endüstrisindeki ambalaj malzemeleri ve ürünler
N
ile tesadüfi temas riski olan noktalar için geliştirilmiştir. Bu ürünün kullanımı üretim sürecinizin güvenilirliğini artırır. Biz yine de HACCP gibi ek bir risk analizi
yapılmasını tavsiye ederiz.
2
Birçok farklı elastomer ve plastik bileşimi olduğundan, seri uygulamalar öncesinde uygunluğun kontrol edilmesini tavsiye ederiz.
1
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1

3

 EC-L-33-A-93'e göre biyoçözünür. Biyoçözünür ürünleri kullanırken, geleneksel gresleri kullanırkenki kadar özen gösterilmelidir. Herhangi bir
C
kirlenmenin önlenmesinin, çevre yararına olduğu unutulmamalıdır.
4
Ürün olarak merkezi yağlama sistemleri ile uygulanabilir. Ancak, farklı sistem konfigürasyonları ve uygulama koşulları nedeniyle, ürünlerin pompalanabilirliğinin
onaylanması gerektiğini lütfen unutmayınız.
5
Çalışma sıcaklığı aralığı: tablolarda verilen çalışma sıcaklıkları, gresin kaymalı yataklarda kullanıldığı varsayılan kılavuz değerlerdir. Çalışma sıcaklığı, özgün
çalışma koşullarına bağlıdır.
3
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Kaplamalar
Kuru yağlama, düşük kayma hızı nedeniyle, yağlama filmi
oluşmadığı ve sürtünme yüzeylerinin yeterince ayrılmadığı
uygulamalarda avantajlı olabilir. İki kayma yüzeyini birbirinden
ayırabilen bir tabaka ancak kaplama veya kendinden yağlanan
bir tabaka (kuru yağlayıcılar) kullanılarak elde edilir. Bu gibi
durumlarda hareketin hemen başlarında bir yağ film tabakası
bulunmaktadır.
Agresif çalışma koşullarında bile - örneğin yüksek sıcaklık,
vakum altında ve kimyasal ortama maruz kaldığında - kuru
yağlayıcılar aşınmayı önemli ölçüde azaltmaya ve çeşitli
sürtünme tabakalarını korumaya yardımcı olurlar.
Kaplamalar genellikle ömür boyu yağlayıcılar olarak kullanılırlar,
bunlar özel testler gerektirirler. Ayrıca özel çalışma ve hasar
önleme faydalarının elde edilebileceği "sandviç yağlama" olarak
adlandırılan bir kombinasyon olan ikincil bir yağlama filmi (sıvı
yağ veya gres) ile birlikte de kullanılabilir.

Ek bir avantaj olarak, kuru yağlama maddelerinin emniyetli
yağlama özellikleri, yatakları yağlayıcısız bırakma etkisinden korur
ve yüzey hasarı riskini azaltır.

İpucu:
Kaplamanın tutuculuğu ve kulanım ömrü büyük ölçüde
parçaların ön işlemine, kaplama için kullanılan uygulama
yöntemine, sertleşmeye ve kullanım sonrası parçanın
bakımına bağlıdır.
Bir kaplama kullanmadan önce lütfen size göndereceğimiz
ürün bilgi formlarını dikkatle inceleyiniz.
Kaplamaların uygulaması ve kullanımı ile ilgili her türlü
sorunuz için uzman teknik ekibimize ulaşabilirsiniz.

–– Operasyon sıcaklığı, kayma hızı, uygulama yükü
–– Vakum gereksinimleri, sürtünme katsayısı vb.
Plastik kaymalı yataklar için, kaplamadaki yapışma maddeleri,
istenen uyumluluklar, elastikiyet ve yapışma etkilerini sağlamak
için yatak malzemesine göre ayarlanmaktadır.

Kamyon dizel motorundaki ekzantrik mili yatağı için gerekli olan
kaplamanın aşağıdaki özellikleri taşıması gerekiyor:

Seri uygulamalar öncesinde kaplanacak malzemelerin
uyumluluğunun kontrol edilmesini tavsiye ederiz. (Klüber
Lubrication sonuçları random örnekler üzerinde yapılmıştır, bu
nedenle müşterilerimiz kesinlikle kendi testlerini yapmalıdır).
Plastik ve metal kaymalı yataklar için aşağıdaki öneriler
yapılmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen kaplamalar tablosundaki
kısa ürün açıklamalarına bakınız.

Uygulama

Ürün

Ürün özellikleri

Uygulama notları ve faydaları

İçten yanmalı motorlarda burçlar ve
düz yataklar, örn. ana yataklar, biyeli
yataklar, ekzantrik mili ve krank mili
yatakları

Klübertop TG 05 N

Isıyla sertleşen kaplama
sayesinde metal kayma
yüzeylerinde iyi yapışma ve
aşınma koruması

Özellikle sıvı yağlama ile birlikte
uygulanan eminiyetli yağlama ve alıştırma
yağlamasında bileşenlerin güvenle
çalışmasını sağlar.

Metal-metal ve metal-plastik kayar
malzeme kombinasyonları,
örn.otomotiv ve güç aktarma
sistemleri

Gleitpan HN

PTFE partikülleri ve ısıyla
sertleşen kaplama sayesinde
metal kayma yüzeylerinde iyi
aşınma ve yapışma dayanımı

Düşük yük ve devirlerde ek yağlama
yapılmadan ömür boyu yağlama sağlar.
Mıknatıs gövdesi, klima kompresör
pistonlarını kaplamak için kullanılır.

Metal-metal kayar malzeme
kombinasyonları,
örn.otomotiv ve güç aktarma
sistemleri

Klübertop TM 06-111

Çinko fosfatlı yüzeylerde önlenen
stick-slip etkisini,
çok iyi aşınma koruması

Yüksek yüklerde uzun süreli koruma
sağlar.

Havacılık endüstrisinde
metal kızaklar ve kılavuz raylar

UNIMOLY C 220

Kolay yapışabilen kaplama,
uygulama kolaylığı için sprey
ambalaj

Yüksek vakum altında, çok geniş çalışma
sıcaklığı aralığında yüksek performanslı
kuru yağlama sağlar.

Yataklama verileri / çalışma koşulları
Parçalı yatağın iç çapı Ø
Genişlik:
Mazleme eşleşmesi:
Çalışma sıcaklığı:
Yük p:

50 mm
32 mm
çelik / çelik
– 40 ila 120 °C
6...8 N/mm2

1. işletme yağı (motor yağı) ile alıştırma sürecini iyileştirir ve
kayma yüzeylerindeki başlangıç hasarlarını önler
2. koruyucu bir hidrodinamik yağlama filmi oluşturmak için
motor yağı sütünme noktalarına ulaşana kadar start-up
aşamasında yağlamayı destekler

Sonuç:
Klübertop TG 05 N çelik yataklar için, mükemmel bir kaplama
olduğunu kanıtlamaktadır. Uzun çalışma ömrü, aşınma
direnci, sıvı yağlamaya direnç sunar ve katı aşınma önleyici
emniyetli yağlama bileşeni olarak grafit içerir.

Fayda-maliyet hesaplaması
Uygulama:
Gereklilik:

Tribolojik olarak optimize edilmiş kaymalı yataklar için kaplamalar
Kaymalı yatak uygulaması için kaplama seçimi yaparken
aşağıdaki çalışma koşulları dikkate alınmalıdır:

Örnek yağ seçimi:
kamyon motor yatağının kaplama ve işletme
yağlayıcısı ile çalıştırılması

Dizel motorlarda ekzantrik mili yatağı, 4 silindir, 3000 cm3
Kaymalı yataklarda aşınma olmadan alıştırma

Kaplamasız kaymalı yatak

Klübertop TG 05 N ile kaplanmış
kaymalı yatak

Motor başına ekzantrik mil yatağı sayısı

5

5

Dizel motor sayısı

60,000

60,000

Yatak başına kaplama maliyeti (€)

–

0.80

Toplam kaplama maliyeti (€)

–

240,000.–

Motor başına alıştırma süresi (dk)

60

10

Yıllık alıştırma süresi payı (sa)

60,000

10,000

Alıştırma süresi maliyeti, ort. 100 adet– p. h. (€)

6,000,000.–

1,000,000.–

Alıştırma maliyeti (€)

6,000,000.–

1,240,000.–

Kazanç (€)

4,760,000.-

İpucu:
Mükemmel bir yüzey kalitesi sağlamak için, yatakları düşük
yüklerde alıştırmanızı öneririz. ( nominal yük ve hızın yaklaşık
1/3’ü )

Kaplama seçimi, bileşen geometrisine, uygulamanın yanı sıra kullanılan malzemeye, çalışma koşullarına ve istenen uygulama işlemlerine bağlıdır. Daha
fazla ürün için klueber.com adresli web sitemizdeki kaplamalar broşürünü inceleyebilirsiniz.
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Daha yüksek verimlilik için potansiyelinizi keşfedin!
Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication München SE & Co. KG

KlüberEfficiencySupport
EfficiencyManager

Online Bakım Portalı

KlüberEnergy

KlüberMaintain

KlüberMonitor

KlüberRenew

Enerji Verimliliği

Bakım Verimliliği

Üretim Verimliliği

Çalışma Bölüm Verimliliği

Yağlama uygulamalarınızın
enerji verimliliğini optimize
etmek için danışmanlık
hizmetleri; enerji ölçümleri
ve maliyet tasarruflarının
doğrulanması.

Yağlama yönetiminizi ve TPM
gibi bakım programlarınızı
yağlayıcılar ve ilgili bakım
faaliyetleri konusunda destekler.

Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak
Klüber Lubrication München SE & Co. KG’den
önceden alınan yazılı izinle ve kaynak
belirtildiğinde ve kopyası iletildiğinde mümkündür.

Kullanılmış yağ analizleri ile
artan verimlilik.
Test sonuçları ve analizlere
dayanan optimisazyon
tavsiyeleri.

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.

Uygun eğitim dahil olmak
üzere büyük dişli tahrikleri ve
zincirler gibi düşük maliyetli
bileşenlerin ömrünü uzatan
hizmetler.

Klüber Lubrication ürünleri devamlı
geliştirilmektedir. Bu nedenle,
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
önceden haber vermeksizin
bu broşürdeki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

KlüberCollege – Personel eğitimleri

Klüber Lubrication München KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Munich District Court
HRA 46624

Klüber Lubrication tarafıdan geliştirilen bu metod denenmiş ve
onaylanmış çok aşamalı sistematik bir yaklaşımdır. Optimizasyon
potansiyelini keşfetmek için gereksinimlerinizi sizinle birlikte erken
bir aşamada belirleriz. Sonuçlar, uzmanlarımız tarafından üretim ile
ilgili süreçleri verimli bir şekilde ele almak için kullanılan bakım
yazılımımız EfficiencyManager ile görüntülenebilir.
EfficiencyManager, Klüber Lubrication tarafından sunulan tüm
hizmetleri birleştiren ve akıllı bir fabrikada daha karmaşık
gereksinimler arasında şeffaflığı sağlayan online bir uygulamadır.

Görsel telif hakları:
Sayfa 11: © Sylvain COLLET, www.fotolia.com;
Sayfa 13: © Erwin Wodicka, www.BilderBox.com, www.fotolia.com;
Sayfa 15: © Ivelin Ivanov, www.fotolia.com;
1

TPM: Total Productive Maintenance
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Sayfa 15: © UTOUP
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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 85 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.

