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Smary specjalne Klüber Lubrication –
większa niezawodność i wydajność
Kolej ze smarami o wysokiej jakości
Sprawne działanie i utrzymywanie w ruchu urządzeń techni
cznych trakcji kolejowej wymaga skutecznego smarowania.
Dotyczy to np. elementów konstrukcyjnych podwozia, drzwi
oraz zwrotnic szynowych. Ponadto, zastosowanie odpowied
niego smaru wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Efektywnym smarowaniem zwrotnic stawiamy na sukces
Prawidłowe funkcjonowanie rozkładu jazdy zależy od urządzeń
technicznych oraz infrastruktury kolejowej. Dużą rolę odgrywa
tutaj smarowanie zwrotnic. Jeśli zwrotnica, z powodu nie
dostatecznego smarowania, zablokuje się, rozkład jazdy może
być zakłócony, co skutkuje daleko idącymi konsekwencjami dla
całej sieci powiązań kolejowych. Niedostateczne smarowanie
zwrotnic nie jest dużym problemem, ale jego nieskuteczność
może być przyczyną wielogodzinnych opóźnień w całej sieci,
odwołań połączeń i wielu skarg klientów.
Przekonanie to sprawia, że także w branży kolejowej coraz
częściej koszty utrzymania i konserwacji traktowane są komplek
sowo. Jaki wpływ na działalność całej firmy mają poszczególne
składniki kosztów? Jeśli zastosowanie pozornie taniego środka
smarnego do smarowania zwrotnic przyniesie oszczędności w
jednym zakresie, to może spowodować znacznie większe koszty
ogólnego działania. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy smar
nie wykazuje wymaganej skuteczności smarnej i powinien być
częściej stosowany.
Z tych wszystkich wyzwań wynika, że przy wyborze środka
smarnego należy stawiać na odpowiedniego partnera.

Smary Klüber Lubrication: dopasowane rozwiązania dla
maksymalnych korzyści
Smary Klüber Lubrication różnią się w sposób istotny od
produktów wielu konkurentów: są one specjalnie dopasowane
do potrzeb użytkowników branży kolejowej - i to od ponad 80
lat. Indywidualne potrzeby klienta są w centrum naszej uwagi.
Wspólnie z klientem dokonujemy doboru odpowiedniego smaru
do poszczególnych elementów. Na tej podstawie rozwijamy
nowe specyfikacje wiążące się z dostosowaniem tych smarów.
Oznacza to, że oferujemy, oprócz wysokiej jakości smarów na
bazie oleju mineralnego, także szeroką gamę syntetycznych
wysokowydajnych smarów specjalnych, które przyczyniają się
do zwiększenia efektywności pojazdów kolejowych i całej in
frastruktury trakcyjnej. Nasze specjalne środki smarne pomagają
wydłużyć okresy serwisowe i zmniejszyć ilość zużywanych
smarów. Bierzemy pod uwagę świadomość ekologiczną klienta
i stosujemy przyjazne dla środowiska i szybko biodegrado
walne środki smarne. To w znacznym stopniu przyczynia się do
ochrony środowiska.

Jesteśmy z Państwem
Naszym celem jest oferowanie w każdej chwili i na całym
świecie smarów i usług z zachowaniem stałej, wysokiej jakości,
w powiązaniu z bardzo dobrą kompetencją techniczną, typową
dla Klüber Lubrication. Potrafimy temu sprostać, dzięki naszej
globalnej sieci firm produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz
właściwym partnerom handlowym i wysoko wyspecjalizowanym
fachowcom, którzy czynnie służą radą i pomocą odpowiadając
na zapytania klientów.
Niniejsza broszura zawiera przegląd smarów specjalnych,
przejrzyście uszeregowanych według grup asortymentowych i
komponentów. Smary te były sprawdzane przez dziesiątki lat w
pojazdach szynowych i urządzeniach trakcyjnych.
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Przekładnie
Przekładnie pojazdów szynowych narażone są na działanie
takich czynników jak: duże obciążenia, wysokie prędkości obro
towe i drgania. Tak trudne warunki pracy wymagają zapewnienia
im skutecznego i niezawodnego smarowania.
Naszym rozwiązaniem dla przekładni pojazdów szynowych,
odpowiadającym najwyższym wymaganiom, jest Klübersynth
GE 4 75 W 90.
Ten w pełni syntetyczny, wysokiej jakości olej przekładniowy na
bazie polialfaolefin (PAO) charakteryzuje się wysoką stabilnością
i chroni przekładnię nawet w przypadku obciążeń udaro
wych. Olej Klübersynth GE 4 75 W 90 opracowano specjalnie
dla przekładni pojazdów szynowych. Wykazuje on, nawet
w warunkach dużych obciążeń, bardzo dobrą skuteczność
smarną.
Właściwości smarne oleju Klübersynth GE 4 75 W 90 w kategorii
API GL-5, skutecznie chronią przed zacieraniem.
W związku z tym można do przekładni stosować kategorię
wymagań API GL-4 lub API GL-5. Dobra ochrona przed
zużyciem, zarówno kół zębatych, jak i łożysk tocznych, pomaga
zwiększyć trwałość smarowanych elementów. W rezultacie,
nasz specjalny olej zmniejsza wymagania konserwacyjne i
obniża koszty.
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Ponadto, olej Klübersynth GE 4 75 W 90 ma wpływ ma wysoką
odporność na uszkodzenia zmęczeniowe, co potwierdzają
wyniki testu na mikropitting GFT ≥ 10 FVA 54/7. Dzięki temu
zapewniona jest wystarczająca ochrona kół zębatych, zwłaszcza
tych, które mają skłonność do uszkodzeń zmęczeniowych.
Nawet przy dużych obciążeniach, olej niezawodnie i skutecznie
zapewnia ciągłość warstwy filmu smarnego oleju bazowego,
dzięki czemu grubość tej warstwy może być cieńsza.
Ze względu na doskonałą odporność na starzenie
i utlenianie się syntetycznego oleju bazowego, możliwe są
znacznie dłuższe okresy między kolejnymi wymianami oleju, niż
dla olejów mineralnych - wydłużenie interwałów serwisowych i
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
Olej Klübersynth GE 4 75 W 90 w niskiej temperaturze zapewnia
skuteczne smarowanie i niezawodne funkcjonowanie elementów
przekładni. Ponadto, ten specjalny olej został zaaprobowany
przez wielu producentów i operatorów kolejowych, na przykład
Watteeuw, Voith Turbo, Siemens - Flender, Bombardier, CSR
Zhuzhou, lub Deutsche Bahn AG.

Smarowanie łożysk
silników trakcyjnych
Silniki trakcyjne muszą funkcjonować niezawodnie. Dlatego
należy używać tylko te smary, które są sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Wielu klientów ma bardzo dobre doświadczenia
z naszymi smarami specjalnymi. Oprócz tego dysponujemy
wynikami badań wydajności smarów, stosowanych przez
wielu użytkowników. Badania te pokazują, że nasza koncepcja
smarowania silników trakcyjnych jest niezawodna i zapewnia
wysoką wydajność.
Czynniki wpływające na całkowite koszty silnika trakcyjnego
Całkowite koszty (TCO: Total Cost of Ownership) silnika trakcyj
nego wynikają w pierwszym rzędzie z trwałości łożysk, ponieważ
wymiana łożyska jest kosztowna i czasochłonna. Zanim łożysko
będzie zdemontowane w warsztacie i wymienione na nowe,
najpierw, wózek wagonu musi być wycofany z ruchu i wymon
towany silnik z przekładnią. Do ponownego montażu wszystkie
te czynności muszą być wykonane raz jeszcze, w odwrotnej
kolejności. Z powodu tych złożonych operacji, decydujący wpływ
na całkowite koszty ma czas pracy łożyska, czy wynosi on na
przykład milion, czy trzy miliony kilometrów przebiegu.

Nawet po kilku latach użytkowania, smar pozostaje w łożysku
silnika trakcyjnego, zachowując swoje właściwości smarne i
pozostając nadal elastycznym tak, że podczas następnego
smarowania konserwacyjnego jest on z łatwością wypierany.
Przyczynia się to do niezawodnego działania. Ze względu na
skład: w pełni syntetyczny olej bazowy, połączony ze specjalnym
zagęszczaczem litowym, ISOFLEX Topas L 152 zapewnia, nawet
w temperaturze do - 50 °C, minimalne opory tarcia, co umożliwia
pewny rozruch silnika trakcyjnego, także w regionach o trudnych
warunkach klimatycznych.
Do łożysk pracujących w trybie ciągłym i temperaturze powyżej
100 °C, polecamy nasz opatentowany smar hybrydowy Klüber
synth BHP 72-102. Ten syntetyczny smar długookresowy
przeznaczony jest do wymagających łożysk silników trakcyjnych i
pozwala na znacznie dłuższe okresy smarowania, niż konwencjo
nalne smary. Klübersynth BHP 72-102 ma doskonałą odporność
na korozję i odporność na wodę. Ten specjalny smar zapewnia
bardzo dobrą skuteczność smarną części składowych - nawet w
środowisku sprzyjającym korozji i przy silnych wibracjach. Prakty
czne doświadczenia pokazują, że przy stosowaniu tego wydaj
nego smaru hybrydowego uzyskuje się setki tysięcy kilometrów
przebiegu, bez dosmarowywania.

Klüber Lubrication wykorzystuje do smarowania łożysk silników
trakcyjnych dwie różne koncepcje swoich produktów:
W silnikach trakcyjnych, w których wartość temperatury łożysk w
dłuższym czasie ich pracy nieznacznie przekracza 100 °C, swoje
atuty wykazuje smar ISOFLEX TOPAS L 152. Dzięki właściwości
optymalnego wydzielenia się oleju z tego, w pełni syntetycznego
smaru łożyskowego, uzyskuje się stały dopływ oleju do miejsca
styku elementów tocznych łożyska, także w łożyskach z liniową
geometrią styku, czyli w łożyskach walcowych.
Ponadto, smar ISOFLEX TOPAS L 152 jest szczególnie odporny
na utlenianie i starzenie się i dzięki temu znakomicie nadaje się do
długotrwałego smarowania łożysk tocznych w silnikach trakcyj
nych. Dobrą ochronę przed zużyciem, w warunkach pracy ze
zmiennymi prędkościami obrotowymi i pod dużymi obciążeniami,
dopełnia profil tego specjalnego smaru. W wielu praktycznych
zastosowaniach w szybkich pociągach, lokomotywach i tramwa
jach nasz produkt udowadnia swoją długookresową skuteczność
smarną.
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Smarowanie zwrotnic
Jednym z najważniejszych zadań związanych z obsługą kolei
i jej infrastruktury jest prawidłowe działanie zwrotnic,
w każdych warunkach pogodowych - w różnych regionach, w
warunkach upału, zimna lub opadów deszczu. Odpowiednio
dobrane wysokowydajne smary zwiększają niezawodność
działania zwrotnic. Ponadto, mają w rezultacie pozytywny wpływ
na koszty ogólne.
Aby smar do zwrotnic zapewniał długie okresy między kon
serwacjami, musi wykazywać się określonymi właściwościami.
Należą do nich: niski współczynnik tarcia, wysoka ochrona
przed zużyciem i korozją, dobra przyczepność do siodełka
podiglicowego, bardzo dobra odporność na wodę, wysoka
odporność na promieniowanie UV, łatwość nanoszenia - nawet
w niskiej temperaturze. Innym aspektem są stale rosnące
wymagania w zakresie ochrony środowiska. W przypadku łatwo
biodegradowalnych smarów istnieją często obawy, że będą one
miały ewentualnie gorsze właściwości smarne, w porównaniu z
konwencjonalnymi smarami. Dlatego głównym wyzwaniem dla
rozwoju naszych smarów do zwrotnic było połączenie szybkiej
biodegradacji z wysoką skutecznością smarną. I to nam się
udało: wszystkie nasze smary do zwrotnic, są zgodne z normą
OECD 301 i szybko ulegają biodegradacji, a jednocześnie
zachowują właściwości smarne na wysokim poziomie.
Najważniejszym zadaniem wysokowydajnych smarów do zwrot
nic jest zachowywanie sił ich przestawiania na niskim pozi
omie, w dłuższym okresie czasu. Dokonywanie pomiaru tych
sił jest dużą trudnością, w rzeczywistych warunkach i w długim
okresie czasu. Dlatego opracowaliśmy dla naszych klientów
specjalne stanowisko badawcze, w którym symulowane są
praktyczne obciążenia i mierzone są siły przestawiania zwrotnic
dla każdego cyklu pracy. Tak więc, można w różnych cyklach
symulować specyficzne, rzeczywiste warunki pracy. Na naszym
stanowisku można mierzyć siły przestawiania zwrotnic różnych
temperaturach.
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Symulacja deszczu padającego przez 30 minut, pozwala
określić jego wpływ na wartość siły przestawiania zwrotnicy.
Doświadczenia pokazują, że nasze środki smarne, takie jak
Klüberbio ALO 32-4000 zapewniają bardzo dobrą ochronę
przed korozją, a na podstawie wyników symulacji deszczu
można stwierdzić tylko niewielki wzrost sił tarcia. Dobrą ochronę
przed korozją siodełek podiglicowych potwierdzają również
badania.

Symulacja deszczu na stanowisku badawczym do zwrotnic
Klüberbio ALO 32-4000 zachowuje właściwości smarne nawet po
okresowym występowaniu opadów deszczu.

Cykle

Czas postoju

Symulacja deszczu

Smar specialny: Klüberbio ALO 32-4000
Czas badania: 130 h
Ilość cykli: 10 000
Droga: 105 mm, kształt sinusoidalny

Zalecana temp.

5740

6,0 h

3360

1,3 h

100
6,0 h
100

100

6,0 h

100

6,0 h

100
6,0 h

100

=

Rzeczyw. temp.

1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Siła tarcia [N]

30 min

=symulacja deszczu degensimulation

6,0 h

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40

300
4,5 h

Temperatura [°C]

Stanowisko badawcze do zwrotnic Klüber

Max. siła tarcia

Prędkość: 50 mm/s z postojami między cyklami
Obciążenie: 450 N
Siła wyłącz: 950N,

Za pomocą tego stanowiska badawczego udało nam się
rozwinąć paletę smarów do zwrotnic, które są w stanie
spełnić zróżnicowane wymagania infrastruktury.
Klüberrail AL 32-2000
– Mała lepkość, można natryskiwać do -20 °C
–Dobra ochrona przed korozją
– Długie okresy smarowania konserwacyjnego
– Kolor beżowy

Klüberrail AL 32-3000
– Można natryskiwać do -15 °C
– Bardzo dobra ochrona przed korozją
– Długie okresy smarowania konserwacyjnego
– Kolor beżowy

Klüberbio ALO 32-4000
– Nanosić pędzlem, można natryskiwać do - 5 °C
– Bardzo dobra ochrona przed korozją
– Bardzo długie okresy smarowania konserwacyjnego
– Kolor beżowy

Klüberbio LO 32-2500
– Konsystencja pasty
– Nanosić szczotką/pędzlem
– Wysoka zawartość smarów stałych (grafit)
– Kolor czarny
7

Efektywne wyposażenie w
nasze specjalne środki smarne
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Pantograf

sprężarka powietrza
drzwi
hamulec
wózek wagonu
silnik trakcyjny
przekładnia
łożyska zestawu kołowego
wieniec obręczy koła
sprzęg
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Napęd i podwozie
Podzespół

Obszar stosowania

Cechy środka smarnego

Łożyska silnika trakcyj
nego

Długotrwała wartość
temperatury pracy
< 100 °C

w pełni
W
pełnisyntetyczny
syntetycznyolej
olej
węglowodorowy
węglowodorowy
litowe
zmydło
mydłem
litowym

Długotrwała wartość
temperatury pracy
> 100 °C

Olej
olejestrowy
estrowy z PTFE
olej PFPE
PFPE / /olej
zagęszczony
polimocznikiem
PTFE
polimocznik

Przekładnia zestawu
kołowego

Łożyska zestawu
kołowego

Łożyska walcowe i
stożkowe

Kompleksowe
olej mineralny imydła
PAO litowe z olejem
bazowym
mineralnym i PAO
mydło litowe

Śruby obudowy łożysk

Kompleksowe
olej mineralny mydła barowe z olejem
bazowym
mineralnym
i podwyższoną
mydło barowe
kompleksowe
zawartością
stałych
podwyższonasmarów
zawartość
stałych środków
smarnych

Sprzęgło zębate

Uzębienia

Kompleksowe
olej mineralny mydła litowe z bazowym
olejem
mineralnym
i podwyższoną
mydło litowe
kompleksowe
zawartością
stałych
podwyższonasmarów
zawartość
stałych środków
smarnych

Hamulec tarczowy

Sworznie, tuleje,
prowadnice ślizgowe

olej mineralny mydła barowe z
Kompleksowe
mydło
kompleksowe
bazo
w barowe
ym olejem
mineralnym i
podwyższona zawartość
stałych
środków
podwyższoną
zawartością
smarów
smarnych
stałych

Hamulec klockowy

Łożyska ślizgowe, dźwignie,
drążki, prowadnice, zaciski
śrubowe

olej mineralny mydła glinowe
Kompleksowe
glinowe
kompleksowe
zmydło
olejem
mineralnym
i podwyższoną
zawartością
substancji
stałych
podwyższonajasnych
zawartość
stałych środków
smarnych o jasnym zabarwieniu

© Fot.: silnik trakcyjny Bombardier Transportation.
© Fot.: sprzęgło zębate RENK Aktiengesellschaft, Werk Rheine.
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W
pełni syntetyczny
syntetycznyolej
olej
w pełni
węglowodorowy
węglowodorowy z dużą ilością
dodatków
dodatki

Preferowany produkt

Zalety stosowania / korzyści

ISOFLEX TOPAS L 152

–– Wydłużony okres między smarowaniami konserwacyjnymi
–– Dobra odporność termiczna
–– Niski moment rozruchowy w niskiej temperaturze
–– Wieloletnie doświadczenia praktyczne, z powodzeniem stosowany przez międzynarodowych produ
centów oryginalnego wyposażenia (OEM) i operatorów

Klübersynth BHP 72-102

–– Bardzo wydajny przy wysokiej temperaturze łożysk
–– Długi okres między smarowaniami konserwacyjnymi
–– Z powodzeniem stosowany przez międzynarodowych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM)
i operatorów

Klübersynth GE 4 75 W 90

–– W pełni syntetyczny olej przekładniowy ze specjalnie dobranym zestawem dodatków o wysokiej
odporności termicznej
–– Spełnia wymagania API-GL5
–– Znacznie wydłużony okres między smarowaniami konserwacyjnymi, w stosunku do olejów
przekładniowych na bazie oleju mineralnego
–– Został dopuszczony do stosowania przez wiodących producentów przekładni, takich jak Voith Turbo,
Watteeuw, Siemens-Flender oraz Deutschen Bahn

Klüberplex BEM 41-132

–– Długookresowy smar do łożysk tocznych z bardzo dobrą ochroną przed zużyciem, korozją i starzeniem
się
–– Zalecany zwłaszcza dla łożysk tocznych z wysokim udziałem tarcia ślizgowego

STABURAGS NBU 30 PTM

–– umożliwia łatwe luzowanie śrub, także po długim czasie stosowania
–– Zapobiega korozji ciernej
–– Bardzo dobra odporność na wodę i media
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Współczynnik tarcia 0,09-0,14
–– Dostępny również w formie spray

Klüberlub BE 41-1501

–– Smar do dużych obciążeń
–– Bardzo dobra ochrona przed zużyciem, dzięki dużej zawartości smarów stałych i dodatków i EP / AW (na
wysokie naciski /i przeciw zużyciu)

STABURAGS NBU 30 PTM

–– Smar montażowy o podwyższonej przyczepności
–– Umożliwia łatwe luzowanie połączeń, także po długim czasie stosowania
–– Zapobiega korozji ciernej
–– Bardzo dobra odporność na wodę i media
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Współczynnik tarcia 0,09-0,14

Klüberplex AG 11-462

–– Jasny smar o podwyższonej przyczepności, łatwy w nanoszeniu
–– Zapewnia łatwy demontaż połączeń
–– Dobra odporność na wodę
–– Dobra ochrona przed korozją

11

Wózek

© Fot.: koło napędzające, BAIER + KÖPPEL GmbH + Co.
KG
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Podzespół

Obszar stosowania

Cechy środka smarnego

Wózek

Połączenia śrubowe i
kołkowe

Kompleksowe
olej mineralny mydła barowe z
bazo
w ym
olejem
mineralnym i
mydło
barowe
kompleksowe
podwyższoną
zawartością
smarów
podwyższona zawartość
stałych
środków
stałych
smarnych

Koło napędzające

Wieniec obręczy

olej
Olej estrowy
estrowy zagęszczony smarami
stałymi i betonitem
bentonit
stałe środki smarne

Preferowany produkt

Zalety stosowania / korzyści

STABURAGS NBU 30 PTM

–– Umożliwia łatwy demontaż połączeń, także po długim czasie stosowania
–– Zapobiega korozji ciernej - tribokorozji
–– Bardzo dobra odporność na wodę i media
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Współczynnik tarcia 0,09 - 0,14
–– Dostępny również w formie spray

Klüberrail LEA 62-2000

–– Płynny smar do natrysku
–– Nie odrywa się od powierzchni wieńca obręczy koła, również przy wysokich prędkościach jazdy
–– Dobra ochrona przed zużyciem
–– Dobra odporność na wodę
–– Szybko biodegradowalny zgodnie z OECD 301 F
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Wagon i sprzęg
Podzespół

Obszar stosowania

Cechy środka smarnego

Drzwi

Bieżnie, blokady, sprężyny,
tarcze podziałowe, szyny
nośne, sprężyny skrętne

Kompleksowe
mydła barowe z
olej
węglowodorowy
bazowym
olejem węglowodorowym
mydło
barowe

Prowadnice liniowe /
wrzeciono napędowe

Mydło
litowe z olejem mineralnym /
olej mineralny
estrowym
olej estrowy
mydło litowe

Uszczelnienia, T > −25 °C

olej PFPE
PFPE zagęszczony PTFE
Olej
PTFE

Uszczelnienia, T < −25 °C

olej PFPE
Olej
PFPE zagęszczony PTFE
PTFE

Zderzak

Kompleksowe
olej
mineralny mydło glinowe
z bazowym
olejem mineralnym i
mydło
glinowe
podwyższonązawartość
zawartością
smarów
podwyższona
stałych
środków
stałych o jasnej
barwie
smarnych
o jasnym
zabarwieniu

Mydło
wapniowe z bazowym olejem
olej estrowy
estrowym
i stałymi smarami stałymi
mydło wapniowe
stałe środki smarne

Sprzęg śrubowy

Kompleksowe
olej mineralny mydło glinowe z bazo
wym
mineralnym i podwyższoną
mydłoolejem
glinowe
zawartością
smarów
podwyższonajasnych
zawartość
stałychstałych
środków
smarnych o jasnym zabarwieniu
Mydło
wapniowe z bazowym olejem
olej estrowy
estrowym
i smarami stałymi
mydło wapniowe
stałe środki smarne

Sprzęg automatyczny

Sprężarka śrubowa

Zakończenie kopuły,
głowica sprzęgu, sworzeń
główny, sztyca sprzęgu,
sprzęg elektryczny, itp.

Mydło
wapniowe z bazowym olejem
olej estrowy
estrowym
i smarami stałymi
mydło wapniowe
stałe środki smarne

Olejwęglowodorowy
węglowodorowy z dodatkami
olej
dodatki

Olejestrowy
estrowy z dodatkami
olej
dodatki
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Preferowany produkt

Zalety stosowania / korzyści

ISOFLEX TOPAS NB 52

–– W pełni syntetyczny smar do długotrwałego smarowania z dobrą ochroną przed zużyciem
–– Bardzo dobra odporność na wodę i media
–– Dobre zachowanie w niskich temperaturach
–– Także do wysokich temperatur, dzięki dobremu związaniu oleju i lepszej przyczepności
–– Z powodzeniem stosowany przez międzynarodowych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM)
i operatorów
–– Dostępny również w formie spray

ISOFLEX LDS 18 Spezial A

–– Smar lekki dynamicznie do długotrwałego smarowania
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Dobra odporność na wodę
–– Niski współczynnik tarcia przy wysokiej prędkości obrotowej
–– Niski moment tarcia rozruchu, również w niskiej temperaturze

BARRIERTA L 25 DL

–– Gwarantuje niewielkie siły otwierania i zamykania drzwi, zwłaszcza w niskiej temperaturze
–– Wydłużenie żywotności uszczelnień, dzięki dobrej ochronie przed promieniowaniem UV
–– Neutralny w stosunku do uszczelnień z EPDM i z silikonu
–– Nie zawiera silikonu – dzięki temu nie ma wad pokryć lakierniczych przy naprawach części karoseryjnych

BARRIERTA KL 092

Klüberplex AG 11-462

–– Smar o bardzo dużej przyczepności
–– Bardzo dobra ochrona przed zużyciem, dzięki wysokiej zawartości specjalnych, smarów stałych
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Nie kapie, nawet w wysokiej temperaturze
–– Dostępny również w formie spray

Klüberbio AG 39-602

–– Biodegradowalny zgodnie z OECD 301 F
–– Olej na bazie surowców naturalnych
–– Dobra przyczepność i odporność na wodę
–– Nie kapie, nawet w wysokiej temperaturze
–– Dobra ochrona przed korozją

Klüberplex AG 11-462

–– Doskonała przyczepność
–– Bardzo dobra odporność na wodę
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Wydłużony okres między smarowaniami konserwacyjnymi
–– Łatwy do nanoszenia, dostępny także w wersji spray

Klüberbio AG 39-602

–– Biodegradowalny zgodnie z OECD 301 F
–– Olej na bazie surowców naturalnych
–– Dobra przyczepność i odporność na wodę
–– Nie kapie, nawet w wysokiej temperaturze
–– Dobra ochrona przed korozją

ISOLFEX TOPAS NCA 52

–– Sprawne działanie, również w niskiej temperaturze
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Bardzo dobra ochrona przed zużyciem, zwłaszcza w niskiej temperaturze do -50°C

Klüber Summit SH 46 /68

–– W pełni syntetyczny olej z wydłużonym okresem między smarowaniami konserwacyjnymi
–– Wysoka odporność na odparowanie
–– Niewielkie wytrącanie się z oleju w obiegu stałych osadów oksydacyjnych

Klüber Summit Ultima 46 /68

–– W pełni syntetyczny olej z wydłużonym okresem między smarowaniami konserwacyjnymi
–– Wysoka odporność na odparowanie, przez co czyste sprężone powietrze (nie zawierające oleju)
–– Niewielkie wytrącanie się stałych osadów oksydacyjnych w obiegu oleju
15

Infrastruktura
Podzespół

Obszar stosowania

Cechy środka smarnego

Zwrotnica

Siodełko podiglicowe nanoszenie aparatem na
tryskowym w temperaturze
do −20 °C

Olejestrowy
estrowy z mydłem wapniowym,
olej
bardzowapniowye
rzadka konsystencja
mydłó
(bardzo rzadka konsystencja)

Siodełko podiglicowe
- nanoszenie aparatem
natryskowym / pędzlem w
temperaturze do −10 °C

Olej
estrowy z mydłem
olej estrowy
wapniowym,
bardzo rzadka
mydłó wapniowye
konsystencja
(bardzo rzadka konsystencja)

Siodełko podiglicowe nanoszenie pędzlem

Olejestrowy
estrowy z mydłem wapniowym,
olej
konsystencja
niskiej lepkości
mydłó
wapniowye
(konsystencja niskiej lepkości)

Przewód jezdny - zima

olej estrowy
Olej
estrowy z mydłem wapniowym
mydło
wapniowe
oraz
smary
stałe
stałe środki smarne

Przewód jezdny - lato

olej
Olejestrowy
estrowy z mydłem wapniowym
mydło
wapniowe
oraz smary
stałe
stałe środki smarne

Bez obciążenia termicz
nego

Specjalne
mydło litowe
z w pełni synte
w
pełni syntetyczny
olej węglowodorowy
tycznym
węglowodorem
mydło
litowe

Z obciążeniem termicznym

olej PFPE
Olej
PFPE zagęszczony PTFE
PTFE

Przewody trakcyjne

Styki elektryczne
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Preferowany produkt

Zalety stosowania / korzyści

Klüberrail AL 32-2000

–– Przyjazny dla środowiska naturalnego, łatwo biodegradowalny zgodnie z OECD 301F
–– Niewielkie siły przestawiania zwrotnic, także w niskiej temperaturze
–– Dobra odporność na wodę
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Wydłużony okres między smarowaniami konserwacyjnymi
–– Łatwa aplikacja za pomocą przenośnego aparatu natryskowego

Klüberrail AL 32-3000

Klüberbio ALO 32-4000

–– Przyjazny dla środowiska naturalnego, łatwo biodegradowalny zgodnie z OECD 301F
–– Niewielkie siły przestawiania zwrotnic, także w niskiej temperaturze
–– Dobra odporność na wodę
–– Dobra ochrona przed korozją
–– Wydłużony okres między smarowaniami konserwacyjnymi
–– Nanoszenie głównie za pomocą pędzla

Klüberbio LO 32-2500

Klüberbio ALO 32-250

––
––
––
––
––
––

Znaczące zmniejszenie zużycia przewodów jezdnych
Nie kapie
Redukuje drgania przewodu jezdnego
Minimalizuje powstawanie hałasu
Dobra ochrona przed korozją
Zapobiega iskrzeniu

Klüberlectric KR 44-402

–– Redukuje siły włączania i przełączania styków elektrycznych
–– Zmniejsza korozję cierną
–– Bardzo dobrze chroni przed korozją powierzchnie miedziane, cynkowe i srebrne
–– Wyraźnie dłuższy okres eksploatacji, dzięki znakomitej odporności na utlenianie i starzenie się
–– Dobra zgodność z tworzywami sztucznymi

BARRIERTA KM 192

–– Bardzo dobra odporność termiczna
–– Redukuje siły włączania
–– Wyraźnie dłuższy okres eksploatacji, dzięki znakomitej odporności na utlenianie i starzenie się
–– Dobra zgodność z tworzywami sztucznymi
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Wydawca i prawa autorskie:
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Powielanie w całości lub w części dozwolone jest
wyłącznie po uzgodnieniu i po przesłaniu kopii egzem
plarza pokazowego, 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 produk
tu, 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
smarnego, jego przeznaczenia oraz metody sto
sowania. 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 zastosow
ania. 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 wszyst
kich danych technicznych zawartych w niniejszym
dokumencie.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG Geisen
hausenerstraße 7
81379 München
Deutschland
Sąd Rejonowy
München HRA 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.

