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Specjalne smary:
Jedna inwestycja – stałe korzyści
Turbiny wiatrowe i ich elementy narażone są na wysokie Obciążenia. Wahające się często duże obciążenia, wibracje i zmienne
warunki pracy stawiają tym urządzeniom wysokie wymagania.
Ponadto, pojawiają się różne czynniki zewnętrzne, takie jak
wilgotność i ekstremalne wahania temperatury. Prace konserwacyjne są trudne i często wykonane tylko w długich odstępach
czasu, co dodatkowo utrudnia sprawną pracę..
Dlatego wybór odpowiedniego środka smarnego jest czynnikiem decydującym - zarówno podczas pierwszego smarowania
elementów, jak i późniejszego smarowania eksploatacyjnego w
czasie pracy urządzenia.
Środek smarowy ma za zadanie zapewnić niezawodne działanie
elementów turbiny wiatrowej. Jej ważne punkty smarne znajdują
się w głównej przekładni, w przekładni ustawiającej kąt odchylenia, w głównych łożyskach, w łożyskach generatora, w mechaniźmie przestawiania łopat śmigła i w połączeniu obrotowym
gondoli z wieżą.

Stosowanie specjalnych olei i smarów zapewnia przede wszy
stkim skuteczne działanie w długim okresie czasu i w szerokim
zakresie temperatury oraz wysoką odporność na naciski. Ma to
znaczenie dla operatorów z uwagi na długie okresy koniecznych
smarowań konserwacyjnych, a dla olejów z uwagi na długie
okresy między ich wymianą.
Ale w jaki sposób można przyczynić się do tego, aby podzespoły i urządzenia odporne były na takie ekstremalne obciążenia?
Ze specjalnymi środkami smarowymi Klüber Lubrication zawsze jest się dobrze przygotowanym do spełnienia tych wymagań. Klüber Lubrication, ekspert w dziedzinie specjalistycznych środków smarnych, ściśle współpracuje z producentami
wszystkich najważniejszych podzespołów i z dostawcami OEM,
w zakresie wydłużania okresów smarowań konserwacyjnych,
wydłużenia żywotności części i zwiększenia niezawodności
działania urządzeń.
Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo bardziej szczegółowo
jaki wpływ mają specjalne środki smarowe na koszty bieżącej
produkcji? Taki środek smarowy wymaga stosunkowo niewielkich kosztów inwestycyjnych, a efekty jego zastosowania mogą
mieć decydujące znaczenie.
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Większa wydajność - niższe koszty
Wysokiej jakości olej przekładniowy do
ekstremalnie obciążonych przekładni
Coraz większa moc turbin wiatrowych wpływa na odpowiednio
rosnące obciążenie przekładni. Doświadczenia z dotychczas
dostępnymi na rynku, konwencjonalnymi olejami przekładniowymi pokazują, że wysokie wymagania dotyczące: ochrony łożysk
tocznych przed nadmiernym zużyciem, mikropittingiem, tworzeniem się piany i osadów stałych jak i stabilność lepkości oleju,
nie zawsze są zachowane.

Dlaczego warto korzystać z wysokiej
jakości olejów przekładniowych Klüber
Lubrication?
Aby przezwyciężyć wady istniejących produktów, Klüber
Lubrication opracował olej przekładniowy do zastosowań w
turbinach wiatrowych, odporny na wysokie obciążenia. W
porównaniu do standardowych olejów produkt Klübersynth GEM
4-320 N charakteryzuje się wysoką odpornością na starzenie
się, wysoką odpornością na obciążenia i zachowaniem oporów
tarcia na niskim poziomie. Pozwala to na długie okresy między wymianami oleju, zmniejszanie strat energii i zwiększanie
wydajności urządzeń - oszczędności sięgające kilku tysięcy
euro w całym okresie eksploatacji urządzenia. Olej ma doskonałe właściwości zapobiegające tworzeniu się piany i zapewnia
doskonałą ochronę przed mikropittingiem.

Ponadto, nie zawiera dodatków, które mogłyby prowadzić do
wytrącania się osadów.
Dzięki wysokiej odporności na ścinanie, zachowuje stałą
lepkość. Klübersynth GEM 4-320 N nie tylko spełnia wymagania producentów przekładni, producentów łożysk tocznych
i producentów turbin wiatrowych, ale także operatorów tych
maszyn i urządzeń. Niezależnie od stałej lepkości oleje przekładniowe zawierają również dodatki składowe, które chronią przed
mikropittingowym zużyciem, powstawaniem śladów zatarcia i
tym samym zwiększają żywotność przekładni. Mikropitting jest
oznaką zużycia wysoko obciążonych kół zębatych w przekładniach, szczególnie na powierzchni styku zębów, w obszarze
tarcia mieszanego i przy negatywnym wpływie poślizgów między
tymi powierzchniami. Obszary w pobliżu miejsca styku ulegają
plastycznej, zmęczeniowej deformacji i tworzą się na nich mikropęknięcia. Gołym okiem widać, że uszkodzone powierzchnie
zarysu zęba stają się szare i matowe. Pod dużym powiększeniem widać, że przyczyną szarego wyglądu są małe wykruszenia
i liczne pory.
Głównymi przyczynami powstania mikropittingu (szarych plam)
są:
–– wysokie naprężenia kontaktowe
–– niskie prędkości, przyczyniające się do powstania mniejszej
grubości warstwy filmu smarnego
–– niekorzystna geometria zębów, która prowadzi do powstania
wysokich, lokalnych naprężeń kontaktowych na powierzchni
zarysu zęba
–– duża chropowatość powierzchni bocznej zęba
–– nieodpowiednie smary

W licznych badaniach udowodniono, że Klübersynth GEM 4-320 N spełnia wymagania producentów przekładni
Wymagania

Klübersynth GEM 4-320 N

Olej przekladniowy zgodny z normą DIN 51517-3

CLP HC

Zgodnośc z elastomerem 72 NBR 902

tak

Zgodność z elastomerem 75 FKM 585

tak

Zachowanie spieniania ASTM D 892

tak

Test spieniania Flendera

< 15 %

Filtracja drobna

możliwa

FVA 54 IV odporność na mikropitting, 60 °C

wysoka

FVA 54 IV odporność na mikropitting, 90 °C

wysoka

FZG- test zatarcia, DIN ISO 14635-1, w oparciu o
A /8,3/90, stopień obciążenia niszczącego

> 14

FZG- test zatarcia, DIN ISO 14635-1 w oparciu o
A /16,6/90, stopień obciążenia niszczącego

> 14

FZG-test zużycia (kategoria zużycia)

niska

FAG FE8 test zużycia i żywotności

0 mg zużycia elementu tocznego

4 FAG

4-stopniowy test siły wiatru

≤ 1.0

Potencjalne oszczędności

Większa niezawodność

Poniższy wykres pokazuje potencjalne oszczędności przy korzystaniu z wysokowydajnych olejów przekładniowych – prezentowane są koszty smarowania przekładni głównej, tzn. koszt
olejów, koszt prac konserwacyjnych i koszty strat spowodowanych przestojami, dla przeciętnej turbiny wiatrowej w dłuższym
okresie jej eksploatacji.

Wysoka odporność na mikropitting chroni przed przedwczesnym uszkodzeniem zmęczeniowym

Porównanie kosztów: olej mineralny, PAO/olej estrowy
100 %
90 %
80 %

Mikropitting zmienia profil zarysu zęba, co może mieć negatywny wpływ na cechy dynamiczne przekładni i poziom hałasu.
Mikropitting może również powodować powstanie na kołach
zębatych głębszych rys, a nawet wyszczerbień – pitting z
wżerami.

40 %
30 %
20 %
10 %

Olej mineralny

oszczędności
utrata zysków na skutek
przestojów (wymiana oleju)

PAO/Olej estrowy
Koszty utrzym
koszt olejów

Syntetyczne wysokowydajne oleje przekładniowe Klüber Lubrication.

Klübersynth GEM 4-320 N, dzięki zastosowaniu nowoczesnych
technologii dodatków składowych, ma wysoką odporność na
mikropitting, ze stopniem występowania szkód ≥ KS 10 (GFT
„wysoki”) zgodnie z testem FVA 54/7 i wykazuje stagnację (degresję) ze względu na występowanie mikropittingu, co oznacza
długoterminową ochronę przed tym zjawiskiem, potwierdzoną
w testach. Wysoką odporność na mikropitting stwierdzono nie
tylko w temperaturze o wartości ok. 90°C, ale również w temperaturze o wartościach od 60° C i wyżej, które powszechnie
występują w turbinach wiatrowych.
FZG Test na mikropitting (wyniki)
GF-C/8.3/60

GF-C/8.3/90

12
10
8
6

Standard
olej CLP

≥10

Klübersynth
GEM 4-320 N

Bez wymagań

50 %

Bez wymagań

60 %

Poziom obciążenia LS

70 %

0%

Mocno obciążone przekładnie są zagrożone łuszczeniem się
powierzchni i mikropittingiem. Oznacza to, że w wyniku dużych
obciążeń mechanicznych i termicznych, powstałych między
współpracującymi zębami, może dojść do przedwczesnego
zużycia całej przekładni. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku
nieoptymalizowanej geometrii zarysu zębów, przy obciążeniach
powierzchniowych i wibracjach oraz poślizgach. Skutkuje to
szczególnie wysokim niebezpieczeństwem wystąpienia mikropittingu.

Standard
olej CLP

≥10

Klübersynth
GEM 4-320 N
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Większa wydajność - niższe koszty
W praktyce, często dochodzi do powstawania mikropittingu,
mimo stosowania odpowiednich olei przekładniowych, charakteryzujących się dużą odpornością na mikropitting. Takie oleje,
zgodnie z przeprowadzonymi testami, zapewniają pod tym
względem dobrą ochronę przekładni.
Można wykazać, że Klübersynth GEM 4-320 N, z nowoczesną technologią dodatków składowych, również w przypadku
pojawienia się mikropittingu na powierzchniach kół zębatych,
prawidłowo reaguje i zatrzymuje propagację tego procesu.

Ochrona przed zatarciem
Test na zatarcie FZG zgodnie z normą ISO 14635-1 sprawdza
zdolność oleju do ochrony przed zatarciem. Poziom obciążenia LS 12 testu FZG jest minimalnym wymogiem dla olejów
smarnych CLP zgodnie z normą DIN 51517-3 oraz olejów EP
wg AGMA 9005 / E02. Oleje przekładniowe Klüber Lubrication
spełniają te wymagania, znacząco je przekraczając pod względem poziomu obciążeń i prędkości. Zapewniają w ten sposób
doskonałą ochronę, nawet w przypadku ekstremalnych obciążeń
udarowych.

FZG- test na zatarcie (wyniki)

14
12

A/16.6/90
>14

≥12

10
8

Standard CLP

Klübersynth GEM 4-320 N*

*z technologią KlüberComp Lube

6

>14

Brak wymogu

Poziom obciążenia LS

A/8.3/90

Standard CLP

Klübersynth GEM 4-320 N*

Zużycie przy małych prędkościach
Test zużycia dla pracy przy małych prędkościach C/0,05/60/12
zgodnie z DGM K 377 - 01 określa zużycie olejów w przypadku
tarcia mieszanego i granicznego.
Oleje przekładniowe Klüber wykazują podczas pracy testowej
zużycie poniżej 40 mg, a zatem należą do kategorii zużycia
„niska”. Jest to najlepsza klasyfikacja pod tym względem, jaka
jest możliwa.

Charakterystyka lepkość – temperatura oleju

200
150
100
50
0

40 mg

20

olej min.

40

60

80

Lepkość [cSt]

Zużycie sumaryczne kół zębatych [mg]

FZG test zużycia

Zwiększenie lepkości olejów smarnych powoduje większą grubość powłoki filmu smarnego, tym samym podnosząc ochronę
przed zużyciem i zdolność tłumienia oraz odporność na zacieranie się. Lepkość maleje ze wzrostem temperatury i zwiększa
się wraz ze wzrostem obciążenia. Zbyt wysoka lepkość może
powodować nadmierne nagrzewanie, ze względu na wzrost
strat wymuszonego ruchu cząstek smaru, szczególnie podczas
dużych prędkości obwodowych. Z drugiej strony, zbyt niska
lepkość oleju prowadzi do zwiększenia tarcia między współpracującymi elementami i wzrostu ich zużycia.

Klübersynth GEM 4-320 N

Dłuższy okres żywotności przekładni dzięki stałej, dopasowanej
lepkości
Wydajność oleju smarnego zależy zasadniczo od użytego zestawu dodatków składowych i lepkości. Dzięki zastosowaniu syntetycznych olejów przekładniowych, z korzystnym stosunkiem lepkości do temperatury, można wpływać na efektywną żywotność
przekładni. Klübersynth GEM 4-320 N wykazuje znacznie lepszą
stabilność lepkości, w różnych, zmieniających się warunkach
pracy. Dla przekładni zębatych dobór lepkości oleju jest zawsze
głównym celem, ponieważ parametr ten decyduje o formowaniu
powłoki filmu smarnego.

40 ˚C
Temperatura [°C]

olej min.

Klübersynth GEM 4-320 N

Wskazówka: wysoki wskaźnik lepkości ułatwia rozruch w
niskiej temeperaturze, zapewnia minimalne straty mocy i
umożliwia, nawet przy wysokich temperaturach, formowanie
filmu smarnego przenoszącego duże obciążenia.
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Większa wydajność - niższe koszty
Co jest dobre dla przekładni,
musi być także dobre dla łożysk tocznych

Zgodność z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi wały

W wielu przypadkach uszkodzenia przekładni przenoszą się
na łożyska kulkowe. Dlatego producenci środków smarnych
powinni wykazać, że ich produkty, niezależnie od smarowania
kół zębatych, nadają się również do smarowania łożysk tocznych
stosowanych w przekładniach. Z tego powodu produkty te, poza
zgodnością z normą DIN 51517 cz. 3, muszą przechodzić pozytywnie procedurę kontrolną FE8, opracowaną przez producenta
łożysk FAG.

Bardzo częstą przyczyną reklamacji przekładni są wycieki.
Konwencjonalne oleje przekładniowe i oleje do elastomerowych
uszczelnień wałów nie są ze sobą wystarczająco kompatybilne. W ten sposób funkcja uszczelniająca oleju jest osłabiona i
dochodzi do wycieków.
Wysokiej jakości oleje przekładniowe firmy Klüber Lubrication
badano w specjalistycznym laboratorium Grupy Freudenberg z
udziałem różnych rodzajów materiałów i w warunkach dynamicznych obciążeń, odnotowując bardzo dobre wyniki.

Z jednej strony urządzenie kontrolne FE8 służy do określenia
sposobów ograniczenia zużycia. Z drugiej strony, pozwala
wnioskować jaki wpływ na żywotność łożysk tocznych ma olej
przekładniowy. Zużycie elementów łożyskowych, branych pod
uwagę w tym badaniu, powinno wynosić poniżej 30 mg.
Klübersynth GEM 4-320 N zalicza test FAG FE8 z bardzo dobrymi wynikami, potwierdzając tym samym optymalną ochronę
przed zużyciem. Testy z Klübersynth GEM 4-320 N dowodzą, że
ten wysokiej jakości olej przekładniowy firmy Klüber Lubrication
zapewnia zużycie <10 mg, co jest wartością znacznie niższą od
maksymalnej <30 mg. Spełnia on zatem w pełni kryteria wydajności, określone przez normy.
Wyniki te dają producentom i operatorom turbin wiatrowych
podstawę do większej dostępności i ogromnego potencjału
oszczędnościowego.
FE8 test łożysk tocznych (wyniki)

Zuzycie łożyska [mg]

Zużycie D7.5/80-80
40
30
20
≤ 10

10
0

8

≤ 30

Standard CLP olej

Klübersynth GEM 4-320

Dłuższa żywotność olejów
przekładniowych
Dłuższa żywotność wysokowydajnych olejów Klüber umożliwia
producentom przekładni OEM wytwarzanie konstrukcji z bardzo
niskimi kosztami ich eksploatacji. Oznacza to dla operatorów
elektrowni wiatrowych, że mogą dokonywać wymiany oleju
i filtrów znacznie rzadziej. W rezultacie zmniejszają się koszty
utylizacji.

KlüberComp Lube Technology

Operatorzy urządzeń wymagają od olejów przekładniowych
długiej żywotności. Przykładowo, olej silnikowy do samochodu
osobowego jest wymieniany po przebiegu 15.000 do 30.000
km, co odpowiada czasowi pracy od 300 do 600 godzin, przy
przeciętnej prędkości jazdy wynoszącej 50 km/h. A dla turbiny
wiatrowej wymiana oleju w przekładni głównej następuje po
ponad 25 000 godzinach pracy.
Standardowe środki smarne, na podstawie rozmaitych norm,
w przeciwieństwie do olejów przekładniowych KLÜBER, nie
spełniają aktualnych oczekiwań branży energetyki wiatrowej.
Liczne badania wykazały, że nasze oleje przekładniowe mają
dobre właściwości przeciw pienne i możliwa jest bardzo drobna
filtracja.

Technologia KlüberComp Lube łączy cztery ważne aspekty:

Wysokie wymagania nowoczesnej techniki napędowej
skupiliśmy w kompleksowym podejściu-technologii KlüberCompLube. Czy jesteście Państwo producentem lub operatorem przekładni ?, z technologią KlüberComp Lube mogą
Państwo znacząco zwiększyć wydajność swojej przekładni.

Components: uwzględnienie wszystkich elementów
przekładni
Composition: preparaty o wysokiej jakości surowców
Competence: poradnictwo indywidualne
i indywidualny serwis
Competitive: najwyższy poziom wydajności
Wielu producentów i użytkowników przekładni, z powodu
tak kompleksowego traktowania olejów przekładniowych,
zdecydowało się na produkty Klüber Lubrication.
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Wymiana oleju: Jak to się robi?
Wymiana oleju
W przekładniach smarowanych olejem konieczna jest jego
wymiana w określonych odstępach czasu, ponieważ warunki
smarowania i parametry otocznia, z uwagi na starzenie się, zużycie i obce wytrącenia, zmieniają się w sposób niedopuszczalny.
Celem wymiany oleju jest przywrócenie odpowiedniego smarowania dla prawidłowej pracy. Ten sam cel będzie osiągnięty,
jeśli użytkowany olej przekładniowy nie nadaje się do warunków
pracy i musi być wymieniony.
Przy takiej wymianie oleju pozostają w obudowie przekładni technicznie nieuniknione resztkowe ilości zużytego oleju.
Często nie można ich tolerować i należy podjąć odpowiednie
środki, w celu ich usunięcia. Najprostszą metodą jest przepłukanie przekładni. Zalegający stary olej, najlepiej w temperaturze
roboczej, należy odpompować. Następny proces przepłukiwania
usuwa dalsze, pozostałe osady stałe. Za pomocą niewłóknistej
ściereczki (nie z wełny ani gumy) należy dodatkowo oczyścić
zbiornik oleju i wewnętrzne powierzchnie obudowy przekładni.
Większy problem stanowią silniejsze zabrudzenia
w układzie smarowania. Dotyczy to sedymentacji cząstek zużytego oleju. W takich przypadkach pomóc może tylko zastosowanie rozpuszczalników olejów i ręczne czyszczenie dostępnych
obszarów przekładni. Do rozpuszczania olejów zalecany jest
KlüberSummit Varnasolv, jako dodatek do olejów mineralnych i
PAO. Mieszanka ta służy szybkiemu uwalnianiu osadów.
W pierwszej kolejności należy odprowadzić około 10% istniejącej ilości oleju. Następnie zaleca się dopełnić układ taką samą
ilością KlüberSummit Varnasolv. Po czasie od 24 do 48 godzin,
olej można spuścić. Pozostałe zabrudzenia można usunąć mechanicznie.

Zmiana oleju mineralnego na syntetyczny olej przekładniowy
Zmiana oleju mineralnego na syntetyczny olej przekładniowy
powinna być wykonywana bardzo starannie. Nie wystarczy tylko
usunąć zużyty olej i wlać nowy, syntetyczny olej przekładniowy.
W przypadku starszych przekładni należy oczekiwać, że pozostałości starego oleju, zgromadzone w obudowie, w przewodach, i innych elementach, nie zawsze będą rozpuszczone przez
oleje syntetyczne.
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Jeśli pozostałości starego oleju nie zostaną usunięte, może to
w późniejszym okresie pracy prowadzić do uszkodzenia przekładni. Przewody olejowe, filtry olejowe mogą być zatkane a
uszczelki, pompy i uzębienie przekładni może zostać uszkodzone. Jeżeli ok. 10% objętości oleju mineralnego zastąpimy produktem Klüber Summit Varnasolv, można skutecznie rozpuścić
pozostałości starego oleju i ułatwić czyszczenie przekładni.
Aby uniknąć uszkodzeń, po usunięciu starego oleju, najlepiej
będącego jeszcze w temperaturze pracy, należy przekładnie
przepłukać, syntetycznym olejem przekładniowym, który będzie
później stosowany.
Syntetyczny olej przekładniowy użyty do płukania nie należy
stosować do smarowania, można go przechować
i wykorzystywać do dalszych płukań. Przed napełnieniem układu
świeżym, syntetycznym olejem, należy wymienić filtry olejowe lub
wkłady filtrowe na nowe.

Zmiana oleju mineralnego na polialfaolefinę (PAO)
– Klübersynth GEM 4-320 N
Polialfaolefiny są podobne pod względem składu chemicznego
do olejów mineralnych. W związku z tym mogą być bezpiecznie
mieszane z pozostałościami zużytego oleju mineralnego, których
nie usunięto podczas wymiany.
W celu uzyskania pełnej skuteczności smarnej, resztki starego
oleju, zalegające w układzie smarowania i w zbiorniku oleju, nie
powinny przekraczać 5%.
Mieszanki z innymi olejami przekładniowymi syntetycznymi nie są
dozwolone. Oleje przekładniowe na bazie PAO różnych producentów mogą być wzajemnie mieszane. Aby nie wywoływać
zmiany właściwości oryginalnego oleju przekładniowego, ilości
dodanego innego oleju powinny być niewielkie.
Podczas pracy oleju w temperaturze o wartościach powyżej
80°C powinny być stosowane uszczelki wykonane tylko z fluorowego kauczuku lub z teflonu (PTFE). W temperaturze poniżej
80°C i w kontakcie z olejami PAO, odporność zachowują również
uszczelki z kauczuku nitrylowego NBR. Zaleca się, aby na
wewnętrznej stronie obudowy przekładni stosowane były farby
epoksydowe i poliuretanowe.

Kontrola przekładni - Lista kontrolna pry wymianie oleju

Przekładnia czysta
Spuścić ciepły olej
Skontrolować wieńce zębate

Przekładnia mocno zanieczyszczona
Spuścić ok. 10 % ciepłego oleju

Uzupełnić układ dolewając Varnasolv

Wymienić stosowane filtry
Uruchomić przekładnię na 24 - 48 godzin
Napełnić układ nowym olejem
Spuścić ciepły olej
Uruchomić przekładnię i ponownie zatrzymać
Napełnić układ olejem do płukania*
Sprawdzić poziom oleju
Ewentualnie pobrać referencyjną próbkę oleju

Przekładnia zanieczyszczona

Uruchomić przekładnię bez obciążenia lub w
systemie wtrysku na ok. 30 – 60 min.*
Spuścić olej płuczący*

Spuścić ciepły olej

Skontrolować wieńce zębate

Napełnić układ olejem do płukania

Wymienić stosowane filtry

Uruchomić przekładnię bez obciążenia lub
w systemie wtrysku na ok. 30 - 60 min.
Spuścić olej płuczący
Skontrolować wieńce zębate
Wymienić stosowane filtry

Napełnić układ świerzym olejem

Napełnić układ nowym olejem
Uruchomić przekładnię i
ponownie zatrzymać
Sprawdzić poziom oleju

Ewentualnie pobrać referencyjną próbkę oleju
* w zależności od potrzeb

Uruchomić przekładnię i ponownie zatrzymać

Sprawdzić poziom oleju
Ewentualnie pobrać referencyjną próbkę oleju
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Innowacyjny smar do wszystkich łożysk
Smarowanie łożysk głównych, łożysk
generatora, łożysk wirnika i poziomych
łożysk wieńcowych gondoli
Różne prędkości obrotowe, obciążenia, parametry geometryczne i funkcje poszczególnych węzłów łożyskowych turbin
wiatrowych, wymagały od operatorów sięgania po liczne smary,
różnych producentów. Ponadto w farmach wiatrowych rzadko
pracują turbiny wiatrowe tego samego producenta i dlatego
należy uwzględniać różnorakie zalecenia smarowania. Często
spotyka się turbiny jednego wytwórcy, ale różne modele.
Dla operatorów oznacza to wysokie koszty logistyczne, magazynowania i utylizowania smarów i ciągłe niebezpieczeństwo
popełnienia błędu zamiany stosowanego smaru. Ponadto,
większość turbin nadal smarowana jest ręcznie, stąd konserwator powinien dysponować wieloma różnymi smarami. Problemem dla operatora turbin wiatrowych może być również, brak
dostępności niektórych rodzajów smarów, w dowolnym miejscu
pracy siłowni.

Innowacja Klüber Lubrication:
jeden smar do wszystkich łożysk
Firmie Klüber Lubrication udało się, dzięki unikalnej mieszance
olejów bazowych i specjalnie dopasowanemu pakietowi dodatków uszlachetniających, obsłużyć różne wymagania poszczególnych punktów smarowania łożysk jednym smarem Klüberplex
BEM 41-141.
Jest to specjalny smar do mocno obciążonych łożysk tocznych i
ślizgowych. Klüberplex BEM 41-141 jest przeznaczony do:
–– łożysk głównych, które pracują z niską prędkością obrotową,
ale przy dużych obciążeniach i drganiach
–– smarowania konserwacyjnego łożysk generatora, które
muszą sprostać wysokim prędkościom obrotowym i wysokim
temperaturom. Pierwsze smarowanie u producenta może być
wykonane przy użyciu np. Klüberplex BEM 41-132
–– łożysk wirnika i łożysk wieńcowych mechanizmu odchylenia
łopat, które obok wysokiego obciążenia, poddane są ruchowi
oscylacyjnemu i wibracjom.
Klüberplex BEM 41-141 spełnia i przewyższa aktualne wymogi
producentów łożysk oryginalnego wyposażenia OEM turbin
wiatrowych, jak również operatorów tych instalacji. Szeroki zakres temperatury pracy, zdolność do stosowania w centralnych
układach smarowania oraz dobre rozprowadzanie się smaru i
uwalnianie oleju, zapewniają bezawaryjną pracę w urządzeniach
turbin wiatrowych.
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Wysoka ochrona przed zużyciem - nawet wtedy, gdy występują
wibracje - zwiększa trwałość łożysk. Klüberplex BEM 41-141 zapobiega kosztownym przestojom w pracy. Ogólnie, minimalizuje
się ilość niezbędnych przerw co wymiernie wpływa na wzrost
wydajności pracy. Ponadto, zmniejszają się koszty operatora,
napraw i wymiany części zapasowych oraz koszty utylizacji
zużytych smarów.
Dzięki Klüberplex BEM 41-141 operator systemu może ograniczyć swój asortyment stosowanych smarów do jednego. Dzięki
temu wykluczone jest niebezpieczeństwo zamiany smaru, a
zaopatrzenie magazynu i logistyka stają się znacznie prostsze.

Dlaczego Klüberplex BEM 41-141 może
być stosowany do wszystkich łożysk?
Smar Klüberplex BEM 41-141 przystosowano do smarowania
łożysk turbin wiatrowych z uwzględnieniem wszystkich krytycznych warunków pracy, w różnych węzłach łożyskowych. Ważne
było to, aby smar uwzględniał wymagania podczas postoju
turbiny, pracy oscylacyjnej oraz w stanie zahamowanym. Właśnie
stan postoju lub praca oscylacyjna są jednym z najtrudniejszych
warunków smarowania łożysk, ponieważ punkty wzajemnego
kontaktu elementów łożyska pozostają niezmienne w dłuższym
okresie czasu. Zdefiniowanie konsystencji/lepkości i efektywne
zastosowanie uwalniania oleju, umożliwiają skuteczne formowanie się warstewki filmu smarnego oraz optymalne rozprowadzanie smaru.

Klüberplex BEM 41-141, Testy
Przed jakimkolwiek dopuszczeniem smarów do eksploatacji, aby
sprostać wymaganiom wielu producentów i operatorów urządzeń, Klüber Lubrication wykonuje odpowiednie testy. Oprócz
wielu badań statycznych prowadzi również dynamiczne badania
łożysk, jak np. łożyskowy test zużycia FAG FE-8 i testy SKF-ROF,
w celu określenia zużycia smaru. Specjalny smar Klüberplex
BEM 41-141 poddany jest również szerokiemu programowi
testowych badań rozwojowych. We wszystkich tych badaniach
wykazano, że smar ten znacznie przekracza wymagania tej
gałęzi przemysłu.

Rezultaty testu smaru łożyskowego SNR-FEB 2
Właściwości smarów, wpływające na ograniczenie procesów
zużycia, w łożyskach tocznych z niewielkimi, ruchami oscylacyjnymi obtaczania i ruchami ślizgowymi, w warunkach stałego
obciążenia, określane są za pomocą maszyny wytrzymałościowej stanowiska do badań smarów łożyskowych SNR – FEB
2. Ponieważ obraz zużycia podobny jest do wyników badań
twardości metodą Brinella, test ten nazywany jest również
„pozornym testem Brinella „. W tym przypadku, siła osiowa ma
wartość 8000 N i wywołuje naprężenia powierzchniowe Hertza o
wartości 2100 N/mm2 .
Czas trwania badania wynosi 5, względnie 50 godzin,
częstotliwość 24 Hz, a kąt wychylenia ±3 °C. Temperatura w
miejscu dolnego kołnierza wału wynosi −20 °C lub ma wartość
temperatury pokojowej.
Test ze smarem Klüberplex BEM 41-141, wykonany
w temperaturze pokojowej, wykazał zużycie pierścieni łożyska
wynoszące poniżej 5 mg. W temperaturze o wartości −20 °C,
wynik testu wykazywał zużycie mniejsze od wartości 20 mg.
Obie wartości są bardzo dobrym rezultatem.

Produkt konkurencyjny 1:
ze względu na przekroczenie wartości zużycia, test po 13,5 godzinach
przerwano.

Produkt konkurencyjny 2:
ze względu na przekroczenie wartości zużycia, test po 39,6 godzinach
przerwano.

Smar Klüberplex BEM 41-141 ułatwia
uzyskanie maksymalnego czasu
pracy wynoszącego 50 godzin.

Porównania z innymi dostępnymi na rynku smarami wykazały,
że smary te, w temperaturze pokojowej, nie osiągają poziomu
wydajności smaru Klüberplex BEM 41-141.
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Innowacyjny smar do wszystkich łożysk
Właściwości smarów w niskiej
temperaturze
Turbiny wiatrowe poddawane są silnym wahaniom temperatury.
Zwłaszcza warunki występowania niskich temperatur stanowią
dla operatorów szczególnie wysokie wymagania. Ponieważ urządzenia elektryczne, elementy z tworzyw sztucznych, urządzenia,
które nie posiadają tzw. „Cold Climate Package” i wiele innych
podzespołów, są nieprzygotowane do pracy w temperaturze
mieszczącej się w przedziale od -10 do -15 °C i będą zwykle
wyłączane, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej tych
wartości.

Niskie wartości temperatury pracy oznaczają temperaturę, w
której produkt przeszedł pozytywnie badania ciśnienia przepływu, lub test momentu obrotowego i nadal zachowuje swoje właściwości smarne. Niskie temperatury podane przez producenta
smaru nie oznaczają jednak, że produkt wtedy zapewnia w pełni
dobrą ochronę przez zużyciem.
Z tego powodu firma Klüber Lubrication, niezależnie od wyżej
opisanych testów, wykonała jeszcze test odporności na ścieranie
w temperaturze -20 °C, test SNR-FEB 2.

Smaru w łożyskach tocznych nie powinno się zmieniać podczas
przestoju, gdy jest on narażony na ekstremalnie niskie temperatury. Urządzenie ponownie można uruchomić jeśli temperatura
zewnętrzna osiągnie wymaganą wartość. Często, aby usprawnić
proces uruchomienia urządzenia, włącza się systemy grzewcze.
W tym czasie smar łożyskowy powinien zachować niezmienną
skuteczność smarną. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu jest wcześniejsze poddawanie smaru różnym testom przed
uzyskaniem aprobaty.

To pokazuje, że zdolność smarowania smaru Klüberplex BEM
41-132, jak i Klüberplex BEM 41-141, w niskiej temperaturze jest
nadal skuteczna. Z drugiej strony zachowana jest doskonała
ochrona przed zużyciem. Smary wykazały w tej temperaturze
wynik pomiaru zużycia łożyska poniżej 20 mg - co jest bardzo
dobrym rezultatem.

Niskie wartości temperatury pracy smarów zasadniczo określone są przy użyciu standardowego badania ciśnienia przepływu, lub testu momentu obrotowego, w temperaturze o niskich
wartościach (IP 186). Górne wartości temperatury pracy smarów
określone są za pomocą stanowiska badawczego do smarów
łożyskowych FE9 (DIN 51821) lub w teście SKF-ROF. Dla smaru
Klüberplex BEM 41-141, w teście momentu obrotowego, określono dolną wartość temperatury pracy wynoszącą −40 °C, a w
badaniach SKF-ROF maksymalną jej wartość wynoszącą
150 °C.
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Smary Klüberplex BEM 41-132 i Klüberplex BEM 41-141 wykazały w specjalnym teście łożyskowym, że w pełni spełniają
wymagania temperaturowe, konieczne w energetyce wiatrowej
– nawet jeśli dotyczą one warunków pracy turbiny w dolnych
zakresach wartości temperatury. Pomimo skrajnie ujemnych
wartości temperatury smar nie zmienia swojej skuteczności
smarnej. Sprzyja to zapewnieniu pełnej skuteczności smarnej
podczas ponownego uruchomienia urządzenia.
Smary Klüberplex BEM 41-132 oraz Klüberplex BEM 41-141,
nawet w temperaturze o bardzo niskich wartościach, zachowują
bardzo dobrą przyczepność, co przyczynia się do zapewnienia
dobrej smarności.
Przetestowano również, w specjalnie do tego zaprojektowanym
teście tzw. zginanej taśmy (bent-strip test), właściwości adhezyjne smaru w warunkach znacznie niższych, niż zdefiniowane jako
niskie wartości temperatury pracy.

Wskazówki praktyczne
Na co zwrócić uwagę przy zmianie na nowy smar łożyskowy?

Ilości smaru i okresy smarowania
konserwacyjnego

Obszerne testy mieszalności wykazały, że Klüberplex
BEM 41-141 może być mieszany z aktualnie stosowanymi w branży energetyki wiatrowej zwykłymi smarami
- także od innych producentów. Ułatwia to zmianę smaru. Czyszczenie łożyska przed zmianą nie jest wymagane. Niemniej jednak, ważne jest to, że pełną wydajność
smaru Klüberplex BEM 41-141 można osiągnąć tylko
w czystej formie, nie zmieszanej z innymi smarami.
Zalecane jest zatem, przy zmianie na smar Klüberplex
BEM 41-141 doprowadzać nowy smar tak długo, aż
do pojawienia się nowego smaru, wychodzącego w
widoczny sposób z łożyska.

Ilości smaru i okresy smarowania konserwacyjnego są
określane przez producenta łożysk i producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) turbiny wiatrowej. Dzięki
skuteczności smarnej Klüberplex BEM 41-141, można
wydłużyć okres smarowania konserwacyjnego łożysk
generatora z trzech / czterech miesięcy do ponad sześciu miesięcy. Daje to operatorowi rezerwę czasową
podczas zabiegów konserwacyjnych - bo kto chciałby
wyłączyć swoją turbinę wtedy, gdy wiatry są korzystne?

Czy smar Klüberplex BEM 41141 jest zgodny ze stosowanymi
uszczelkami?
Klüberplex BEM 41-141 jest kompatybilny ze wszystkimi, powszechnie stosowanymi uszczelnieniami elastomerowymi.
Obszerne testy w laboratoriach Freudenberg wykazały,
że zmiana właściwości elastomerów w kontakcie ze
stosowanym smarem mieści się w dopuszczalnych
granicach. Czas trwania badania wynosił 28 dni w
temperaturze 60 °C. Zgodność Klüberplex BEM 41-141
z różnymi materiałami uszczelnień:

80 NBR B241

75 HNBR U467

85 NBR B248

Dobra

Bardzo dobra

Bardzo dobra
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Idealne rozwiązanie dla napędu
mechanizmu ustawiania gondoli i
łożysk łopat wirnika
Problemem otwartej przekładni zębatej mechanizmu ustawiania
gondoli i łożysk łopat wirnika jest to, że smar może ściekać z kół
zębatych. Z jednej strony prowadzi to do niewystarczającego
smarowania i pociąga za sobą zwiększone zużycie smaru.
Z drugiej strony powoduje zanieczyszczenie smarami np. o
ciemnej barwie całego urządzenia – a więc gondoli i wieży.
Klüber Lubrication oferuje białe smary do kół zębatych mechanizmu ustawiania gondoli i łożysk łopat wirnika Klüberplex AG
11-461/462 (Klasa NLGI 1 i 2) i Klübersynth AG 14-61 (NLGI 1),
które nawet w temperaturze do -40 °C zachowują dobrą nośność i przyczepność, co zapewnia niezawodną ochronę przed
zużyciem. Ponieważ smary te szczególnie dobrze przylegają do
zębów, zmniejsza się zużycie smaru, a okresy miedzy przeglądami konserwacyjnymi ulegaja wydłużeniu.

Test smaru Klüberplex AG 11-461/462
i Klübersynth AG 14-61
Odporność na słoną wodę
W teście SKF Emcor ze słoną wodą morską sprawdzono smar
Klüberplex AG 11-461/462 i Klübersynth AG 14 – 16 pod kątem
°C

Pompowalność

ochrony przed korozją. Stopień korozji ≤ 2 oznacza dobre zabezpieczenie antykorozyjne w kontakcie ze słoną wodą.

Zdolność przenoszenia obciążeń
Smary Klüberplex AG 11-461 / 462 i Klübersynth AG 14-16 osiągnęły
w teście FZG, stopień nośności 12. Oznacza to, że wszystkie trzy
produkty całkowicie spełniają wymagania smaru przekładniowego.

Zachowanie w niskiej temperaturze
Smary Klüberplex AG 11-461/462 mogą być przetłaczane bez
podgrzewania w standardowych układach smarowania od
około 0 °C, a smar Klübersynth AG nawet od - 30 °C. Badania
przyczepności Kluber, we własnych laboratoriach, wykazały,
że smary Klüberplex AG 11-461/462 i Klübersynth AG 14-16,
zarówno w temperaturze -40 °C, jak i w temperaturze wysokiej,
przewyższają podobne smary o ciemnym zabarwieniu, które
często zawiearały grafit.
Testy w temperaturze 70 °C z pionową powierzchnią wykazały,
że smary Klüberplex AG 11-461/462 i Klübersynth AG 14-16 nie
ściekają po powierzchni, nawet po 48 godzinach.

Funkcjonalnoć filmu smarnego
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Klübersynth AG 14-61

Klüberplex AG 11-461/462

Zakres temperatur

Praktyczne wskazówki
Na co należy zwracać uwagę przy
zmianie na smar Klüberplex AG 11461/462 i Klübersynth AG 14-61?
Przy ręcznym smarowaniu przekładnie przed zmianą smaru
na Klüberplex AG 11-461/462 nie muszą być specjalnie
czyszczone – nawet, jeśli wcześniej używane były smary o
ciemnym zabarwieniu. W zastosowaniu centralnego układu
smarowania zbiornik smaru powinien być jednak opróżniony, przed napełnieniem nowym smarem Klübersynth AG
14-61. Pełną wydajność smaru uzyskuje się tylko w jego
czystej postaci, nie wymieszanej z innymi smarami.
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Optymalne wyposażenie
w nasze smary specjalne
Łożysko główne
Klüberplex BEM 41-141

Motoreduktor
Klübersynth GEM 4 N seria,
Klübersynth GH 6 seria

Łóżysko łopaty wirnika
Klüberplex BEM 41-141
Napęd łopaty wirnika
Klüberplex AG 11-461/462,
Klübersynth AG 14-61
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Pierścienie ślizgowe ze stykami
Klüberalfa YM 3-30 Spray

Przekładnia główna
Klübersynth GEM 4-320 N,
Klübersynth GH 6-320

Łożyska generatora
Klüberplex BEM 41-132,
Klüberplex BEM 41-141

Łożysko mechanizmu
ustawiania gondoli
Klüberplex BEM 41-141
Napęd mechanizmu
ustawiania gondoli
Klüberplex AG 11-461/462,
Klübersynth AG 14-61
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Oleje przekładniowe
Podzespół

Wymagania
Przekładnia główna

–– Wysoka nośność, odporność na zacieranie i mikropitting
–– Neutralność w kontakcie z elastomerami i lakierami
–– Spełnienie wymagań branży łożyskowej.
Działanie przekładni jest uzależnione od niezawodnej pracy
łożysk tocznych.

Motoreduktor

–– Wysoka nośność, odporność na zacieranie i mikropitting
–– Neutralność w kontakcie z elastomerami i lakierami
–– Spełnienie wymagań branży łożyskowej.
Działanie przekładni jest uzależnione od niezawodnej pracy
łożysk tocznych.
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Smar specjalny

Uwagi

Korzyści stosowania

Klübersynth GEM 4-320 N
Klübersynth GH 6-320

–– Syntetyczny, wysokowydajny olej
przekładniowy do pracy w temperaturze
o niskich i podwyższonych wartościach i
dużych obciążeniach.
–– Osiągana żywotność prawie 5-krotnie
dłuższą od żywotności olejów na bazie oleju
mineralnego.

–– Wysoka nośność i odporność na zatarcie FZG> 14
przy normalnych i podwyższonych obciążeniach.
–– Wysoka odporność na mikropitting przy temperaturze 90
°C i 60 °C, oraz ochrona i zapobieganie uszkodzeniom
zmęczeniowym.
–– Dobra ochrona łożysk tocznych przed zużyciem zapobiega przedwczesnej wymianie łożyska.
–– Test szczelności dynamicznej z elastomerowymi usz
czelkami z NBR i FKM potwierdza zabezpieczenie przed
wyciekami oleju.
–– Niewielkie opory tarcia minimalizują straty mocy i
poprawiają sprawność, co prowadzi do efektywnych
rezultatów.
–– Dzięki znakomitej odporności na utlenianie i starzenie się,
wyraźnie zwiększona żywotność i znacznie wydłużone
okresy serwisowania.
–– Wystarczająca grubość warstewki filmu smarnego,
również w wysokiej temperaturze, dzięki znakomitej
relacji lepkości do temperatury.

Klübersynth GEM 4 seria
Klübersynth GH 6 seria

–– Syntetyczny, wysokowydajny olej
przekładniowy do niskich i podwyższonych
wartości temperatury i wysokich obciążeń
–– Osiągana żywotność prawie 3-krotnie
dłuższa niż w przypadku olejów
na bazie oleju mineralnego

–– Dobre zabezpieczenie przed zużyciem skutecznie
chroni wszystkie smarowane części przed szkodami
spowodowanymi ścieraniem i zacieraniem.
–– Dobre filtrowanie się oleju, smarowane części są w wymaganym stopniu pokrywane czystym olejem przekładniowym i przez to osiągają efektywną żywotność.
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Smary do łożysk
Element

22

Wymagania
Łożysko główne

–– Małe prędkości obrotowe
–– Okresowo ruch oscylacyjny
–– Wysokie obciążenia
–– Wibracje

Łożysko mechanizmu
ustawiania gondoli

–– Ruchy oscylacyjne
–– Wysokie obciążenia
–– Wibracje

Łożysko łopaty wirnika

–– Ruchy oscylacyjne
–– Niska temperatura
–– Wysokie obciążenia
–– Wibracje

Łożysko generatora

–– Wysokie i niskie prędkości obrotowe
–– Okresowo ruch oscylacyjny
–– Wysoka temperatura
–– Wysokie obciążenia
–– Wibracje

Smar specjalny

Klüberplex BEM 41-141

Uwagi

Korzyści stosowania

Wartość dodana
Specjalny smar Klüberplex BEM 41-141 spełnia
i przekracza wszystkie aktualne wymagania
producentów łożysk i turbin wiatrowych, a także
użytkowników tych urządzeń.
Szeroki zakres wartości temperatury pracy, dobre
tłoczenie i dozowanie smaru w centralnych układach smarowania oraz prawidłowe rozprowadzanie
się smaru i uwalnianie oleju zapewniają nieprzerwaną pracę turbin wiatrowych. Wysoka ochrona
przed zużyciem, zwłaszcza przy wibracjach,
zwiększa żywotność łożysk.

–– Redukcja przestojów wydłuża czas pracy
–– Zmniejszenie kosztów napraw i kosztów części
zamiennych
–– Uproszczona logistyka dzięki mniejszemu asortymentowi i mniejszym zapasom w magazynie

Do pierwszego smarowania
i do kolejnych smarowań:
Klüberplex BEM 41-132
Do kolejnych smarowań:
Klüberplex BEM 41-141
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Smary do przekładni zębatych i pierścieni ślizgowych

Podzespół

Wymagania
Przekładnia zębata
z wieńcem zębatym
i zębnikiem
(Łożyska uzębienia mechanizmu
ustawiania gondoli i odchylenia
łopat wirnika)

Część robocza

Wymagania
Pierścienie ślizgowe ze
stykami
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–– Niewielkie ruchy
–– Wysokie obciążenia
–– Pionowa linia zęba
–– Zmniejszenie korozji

–– Zużycie i korozja utrudniająca przepływ prądu

Smar specjalny

Korzyści stosowania

Klüberplex AG 11-461
Klüberplex AG 11-462
Klübersynth AG 14-61

–– Produkt ma dobrą przyczepność. Smar nie spływa nawet z zębów kół zębatych o pionowej linii zęba.
Dzięki temu redukuje się zużycie smaru, zmniejszają się koszty utylizacji zużytego smaru i koszty czysz
czenia gondoli.
–– Jasna barwa smaru sprzyja czystemu wyglądowi gondoli i wieży.
–– Dzięki dobrym właściwościom tłoczenia i dozowania smaru w centralnym układzie smarowania,
niezakłócona praca i podwyższona dyspozycyjność urządzenia.
–– Skuteczna ochrona przed korozją, nawet podczas długotrwałego postoju. Ochrona przed korozją skuteczna jest również w warunkach morskich, gdzie w gondoli występuje wilgoć i zasolenie.
–– Smary Klüberplex AG 11-461 i -462 mogą być wykorzystywane zarówno w dużych jak i w małych,
otwartych przekładniach zębatych.

Smar specjalny

Korzyści stosowania

Klüberalfa YM 3-30 Spray

–– Zwiększona żywotność i dostępność styków elektrycznych, ponieważ smar Klüberalfa YM 3-30 chroni je
przed szkodliwym wpływem środowiska. Styki elektryczne dłużej pozostają czyste.
–– Klüberalfa YM 3-30 Spray jest długotrwałym olejem smarnym ze szczególnie niską lepkością oleju bazowego, do pierścieni ślizgowych ze stykami. W zastosowaniu jako spray umożliwia równomierne, czyste i
łatwe nanoszenie na styki elektryczne. Pierścienie smarowane produktem Klüberalfa YM 3-30 Spray są
eksploatowane bez potrzeby częstych konserwacji.
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Wydawca i prawa autorskie:
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Powielanie w całości lub w części dozwolone jest
wyłącznie w uzgodnieniu i po przesłaniu kopii egzemplarza, do Klüber Lubrication München SE & Co. KG.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie bazują
na naszym ogólnym doświadczeniu i wiedzy w momencie publikacji i w zamyśle mają dostarczyć czytelnikowi z doświadczeniem technicznym wskazówek
co do możliwych zastosowań, nie stanowią jednak
ani gwarancji własności produktu, ani nie zwalniają
użytkownika z obowiązku przeprowadzenia w warunkach eksploatacyjnych wstępnych prób produktu
wytypowanego do określonego zastosowania.
Wszystkie dane mają charakter orientacyjny i zależą
od składu środka smarowego, jego przeznaczenia
oraz metody stosowania. Dane techniczne środków
smarowych zmieniają się zależnie od obciążeń
mechanicznych, dynamicznych, chemicznych i
cieplnych, oraz czasu i ciśnienia. Zmiany te mogą
wywierać wpływ na działanie części konstrukcyjnej.
Zalecamy kontakt z nami w celu omówienia konkretnego zastosowania. W miarę możliwości dostarczymy
na żądanie próbkę do badań. Produkty firmy Klüber
są stale udoskonalane, dlatego zastrzegamy sobie
prawo do zmiany w każdym czasie i bez uprzedzenia
wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszym dokumencie.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Deutschland
Lokalny Sąd pierwszej instancji Monachium,
Niemcy Świadectwo rejestracji 46624
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Innowacyjne rozwiązania tribologiczne są naszą pasją. Poprzez osobisty kontakt i doradztwo pomagamy naszym klientom odnosić sukcesy w skali globalnej, na obszarze wszystkich branż i rynków. Dzięki naszym ambitnym koncepcjom technicznym i kompetentnemu
personelowi z dużym doświadczeniem, już od 80 lat spełniamy stale rosnące wymagania w
zakresie produkcji wysokowydajnych produktów smarowych.

