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Klüber Lubrication
Účinnost valivých ložisek v posledních letech výrazně vzrostla. Vedle konstrukce
ložisek hrají nezanedbatelnou roli také používaná maziva. Pro zkoušení těchto maziv
bylo vyvinuto zkušební zařízení, na kterém byly získány nové poznatky týkající
se vlivu maziv na účinnost ložisek, jež jsou následně
využívány v poradenství.
Energetická účinnost je jedním z velkých témat naší doby. Provozovatelé nechtějí pouze
ušetřit provozní náklady, ale chtějí také zachovat cenné zdroje.

roli u velmi velkých ložisek, která se například nacházejí ve větrných elektrárnách.
Přesto však je možné rovněž velmi výrazně celkově ušetřit energii zejména u mno-

ha strojů a konstrukčních dílů v rámci jedné
komponenty také optimalizací mazání ložisek v elektromotorech a ventilátorech.
Aby byla energie využita účinně, je nutné
ze všeho nejdříve provést analýzu stávající situace. Zde je nutné si také položit otázku, jak účinně funguje příslušný tribologický
systém. Společnost Klüber Lubrication má
nyní k dispozici komplexní zkušební zařízení
pro přesné měření součinitelů tření pro jednotlivé konstrukční součásti za použití různých maziv. Společnost toto zařízení používá pro vývoj a optimalizaci vysoce účinných
maziv pro specifické zákaznické aplikace.
Na určitých zkušebních zařízeních si tedy
uživatelé mohou nechat vyzkoušet účinnost
maziv v příslušných aplikacích.
Zvýšení účinnosti ložisek
použitím maziv s optimalizovaným
součinitelem tření
S takovýmto požadavkem se na společnost
Klüber Lubrication obrátil jeden ze zákazníků. Specialista pro oblast mazání pou-

Maziva koncipovaná na míru
Maziva koncipovaná na míru pro konkrétní
aplikace mohou k tomuto cíli účinně přispět
– kde se tření trvale sníží, je možné snížit nejen čas prostojů zařízení, ale je možné zvýšit účinnost běžícího provozu (obr. 1). Společnost Klüber Lubrication mohla na vlastním vyvinutém zkušebním zařízení získat
nové poznatky o vlivu maziva na energetickou účinnost ložisek a tyto poznatky nadále
předává uživatelům díky svému rozsáhlému
technickému poradenství.
Optimalizované mazání ložisek
v elektromotorech šetří energii
Uživatel maziv si často není vědom potenciálu, který se zde skrývá pro úspory energie. Je zcela zřejmé, že plastická maziva
s nízkým součinitelem tření hrají důležitou

Obr. 1. Optimalizace mazání ložisek může vést k výrazným úsporám.
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Plastické mazivo pro vysoké rychlosti a lehký chod.

Obr. 2. Společnost Klüber Lubrication mohla
na vlastním zkušebním zařízení získat nové poznatky
o vlivu maziva na energetickou účinnost ložisek.

Obr. 3. Použité mazivo má velký vliv na energetickou účinnost ložisek, jak lze vidět na těchto termografických
snímcích. Použitím různých produktů v tomto testu je dosahováno teplotních rozdílů až 80 %,
a to již 42 až 43 sekund po začátku testu.

žil k provádění měření účinnosti otevřených
ložisek speciální zkušební zařízení, jež teprve nedávno doplnilo soubor stávajících. Pro
daného uživatele společnost Klüber Lubrication zkoušela kuličková ložiska tak, jak
byla zákazníkem používána. Od výsledku
testu se očekávalo prokázání vyšší energetické účinnosti otevřených ložisek při použití
maziva s optimalizovanými hodnotami součinitele tření.
Na zkušebním zařízení lze přesně stanovit, do jaké míry může plastické mazivo snížit tření v konstrukčním dílu. Ložiska byla
umístěna do klimatizační komory na zkušební hlavu a poté poháněna motorem.
V komoře může být teplota nastavena na
aktuální teplotu dané aplikace (obr. 3).
Klimatizační komora je tepelně izolována od zatěžovací jednotky a měřiče krouticího momentu. Zatěžovací jednotka může
být použita pro zatížení ložisek jak radiálně,
tak axiálně, zatímco měřič krouticího momentu je ústřední součástí zkušebního zařízení, které měří tření.

klad v motorech ventilátorů. V souladu s běžnou konstrukcí motoru byl třecí moment měřen ve dvou zkušebních ložiskách. Z provedených měření bylo zjištěno, že potenciál úspor
s vhodným plastickým mazivem činí až 480
kilowatthodin na základě životnosti strojního dílu – 20 let nebo 80 000 provozních hodin. Vzhledem k počtu denně používaných
strojních dílů se zde skrývá enormní potenciál
úspor.
Proti očekávání však měření uskutečněná na novém zkušebním zařízení ukázala, že
koncepty plastických maziv s sebou nenesou
zvýšení výkonu nebo energetické účinnosti
v každém případě. Při vysokých teplotách byly
výkony plastických maziv podobné. S rostoucí teplotou byly součinitele tření stále více podobné. Z tohoto důvodu musí být mazivo zvoleno podle dané aplikace, daných požadavků
a cílů, jako je např. úspora energie.

Měření kuličkových ložisek
Pro výše uvedenou aplikaci zákazníka byla na zkušebním zařízení měřena kuličková
ložiska typu 6204, která se používají napří-

Při výběru maziva je nutné brát
v úvahu provozní podmínky
Při výběru vhodného maziva je nutné obecně uvážit stávající provozní podmínky. Vedle teplot použití a okolních podmínek, jako
je např. slané nebo prašné prostředí, je to
také místo, kde se daný konstrukční díl používá, a jakému je vystaven zatížení. Kromě

toho je také třeba vzít v úvahu kompatibilitu všech používaných maziv, protože jejich
případná nekompatibilita může způsobit poškození těchto strojních dílů.
Po analýze může být nabídnuto
alternativní mazivo
Ve výše uvedeném případě byla společnost Klüber Lubrication schopna po komplexní analýze kuličkových ložisek, maziva
a provozních podmínek doporučit alternativní mazivo přispívající k úsporám energie.
Závěrem lze říci, že pro provozovatele výrobních zařízení se vždy vyplatí individuální konzultace s odborníkem pro oblast tribologie, nebo díky tomu může dosáhnout
významných úspor energie. V závislosti na
aplikaci mohou změny maziva významně
přispět k vyšší energetické účinnosti strojních zařízení.
❑❑❑
Prodloužené intervaly domazávání, menší spotřeba elektrické energie, nižší emise
CO2, radikální úspory provozních nákladů – to vše vám pomohou zajistit maziva
společnosti Klüber Lubrication a především
pak komplexní balíček jejich služeb.
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