Ürün bilgisi

Hydro Yağlama
Fonksiyonel bileşen olarak su, yağlama maddelerine tamamen yeni uygulama imkânları veriyor.
Bu sayede farklı branşlardan endüstri işletmecilerine tüm proses zinciri boyunca kalıcılık ve
performans avantajları açılıyor.

Yönetici özeti
Özel yağlayıcıların temel özelliklerini düşünerek, bunları otomatik
olarak yağla, özellikle de mineral yağı ile ilişkilendiririz. Bu izlenim
esasen doğrudur. 2017 yılında tüm endüstriyel yağlama maddelerinin
çoğunluğu madeni yağ bazlıdır. Ancak, yaygın kullanımlarına rağmen,
geleneksel yağlayıcılar çeşitli durumlarda işlevsel sınırlarına ulaşırlar.
Doğal kaynakların kısıtlı olmasının yanı sıra, bunların güvenli ve
çevreye duyarlı kullanımı, depolanması ve imha edilmesi, çoğu zaman
iş güvenliği için önemli çaba gerektirir.
Aynı zamanda endüstriyel operatörlerin inovatif özel yağlayıcılara
yönelik beklentileri artmaktadır. Bu talepler, iş ve gıda güvenliğinden,
biyolojik çözünürlükten daha uzun kullanım ömürlerine ve azaltılmış
emisyonlara ve enerji masraflarına kadar birçok konuda değişkenlik
gösterir.

Bu sebeple sürtünme, aşınma ve yağlama bilimi olan triboloji
alanındaki şirketler ve araştırma enstitüleri yağlama maddeleri için
sürekli olarak yeni bileşenler ve bununla birlikte yeni fonksiyonlar
arıyor. Triboloji uzmanı Klüber Lubrication, yeni bir fikirle harekete
geçti ve tribolojik açıdan şimdiye kadar son derece sınırlı görülen
bir ham maddeyi faydalanılabilir hale getirdi. Klüber Lubrication,
su öğesini, yepyeni bir yağlayıcı grubu olan Hydro Lubricants
kavramı tamamen baz yağ ya da katkı maddesi olarak kullanıyor.
Hydro Yağlayıcılar’ın çok sayıda ve çeşitli avantajı vardır. Bunlar,
son derece düşük sürtünme katsayılarından tüm kullanım ömrü
boyunca sürdürülebilirlik ve iyileştirilmiş iş güvenliğine kadar değişir.
Klüber Lubrication, farklı endüstri dallarından müşterilerle işbirliği
halinde 2025’e kadar bir Hydro Yağlayıcılar portföyü geliştirmeyi
ve pazarda yer almayı hedefliyor. Yeni yağlayıcı sınıfı, uzun vadede
tribolojinin geleceğini önemli ölçüde biçimlendirebilir.

Endüstriye ve tribolojiye
yönelik artan talepler

Baz olarak su: Açık, net ve vizyoner
Tüm bu genel ve endüstrilere özgü zorlukların üstesinden gelen
bir madde arayışında su akla yakın bir baz ham maddedir. Dünya
çapında temin edilebilir, toksik ve yanıcı değildir. Avantajlar çok açık fakat tribolojik sınırlar da öyle. Bunlara sadece düşük viskozite değil
aynı zamanda buharlaşma ve donma noktaları, oksidasyon, korozyon
ve mikrobiyolojik büyüme de dahildir.

Şirket 2018 yılında, suyun baz yağ görevi gören bir dişli yağlayıcısını
piyasaya sürmeyi hedefliyor. Kullanıcılar için avantajları, örneğin
denizcilik endüstrisinde, özellikle mükemmel soğutma özellikleri
ve su girişine karşı toleransıdır. Su girişinin, düşük bir yüzdesi bile,
geleneksel bir yağlayıcının performansını önemli ölçüde düşürebilir;
çünkü yağlama etkisi çok hızlı bir şekilde azalır. Bu durum tabii ki
tasarımı gereği uygun bir su oranına sahip olan Hydro Yağlayıcılar için
geçerli değildir.

Klüberplus C 2 serisi: İlk Hydro Yağlayıcılar
pazara hazır
Bu teknoloji transferini kullanan ilk ürün grubu Klüberplus C 2 adıyla
zaten pazarda biliniyor. Konveyör bantlar için tasarlanan yağlayıcıda
su ve yağ bileşenleri homojen bir çözelti meydana getirir. Bu durum
oldukça hassas, eşit düzeyde bir dağılım sağlar ve gerekli yağlayıcı
miktarını önemli ölçüde azaltır. Bu sayede operatörün gerçekleştirmesi
gereken temizleme miktarını önemli ölçüde azaltır.

Suyun olumlu etkileri

“Süper yağlayıcılık” artık çok yakın

Su, diğer sıvılara kıyasla yüksek ısı iletkenliğine sahip olduğundan
genellikle soğutma maddesi olarak kullanılır. Bu özelliğinden dolayı,
fonksiyonel bir bileşen olarak su içeren yağlayıcılar yağ bazlı
yağlayıcılara kıyasla çalışma sıcaklıklarını 25 °C’ye kadar düşürebilir.
Bu nitelik, laboratuvar ve saha testlerinde çeşitli bileşenler üzerinde
ispatlanmıştır. Dahası, su enerji tasarrufuna da katkı sağlar. Bir yandan
bileşendeki düşük çalışma sıcaklıkları aynı zamanda daha fazla enerji
verimliliği anlamına gelir.

Hydro Yağlayıcılar sürtünme alanında şimdiye kadar erişilmemiş
potansiyele sahiptir. Sürtünme ve traksiyon katsayısının 0,01’in altına
düşebileceği süper yağlayıcılık alanına erişilebilecek kadar sürtünme
azaltılabilir. Ayrıca bu düşük sürtünme katsayılarından gelecekte farklı
uygulamalarda yararlanmak üzere araştırmalar devam etmektedir.

Bir uygulama için önemli olan yağlayıcı viskozitesi çalışma sıcaklığında
incelendiğinde, bu soğutma etkisine bağlı olarak gerekirse daha
düşük bir ISO viskozite sınıfına sahip bir Hydro Yağlayıcı seçmenin
mümkün olabileceği anlamına gelir. Bu da, önemli ölçüde enerji
tasarrufu potansiyeli sunar. Bu, Hydro Yağlayıcılar’ın tipik olarak çok
iyi bir viskozite indeksine sahip olması gerçeği ile desteklenmektedir.
Diğer yandan Hydro Yağlayıcılar’ın daha düşük iç sürtünmesi de enerji
tasarrufuna katkıda bulunur.

Bir Hydro Yağlayıcının aynı viskoziteye sahip standart
yağ ile karşılaştırıldığında soğutma etkisi

Hydro Yağlayıcılar’ın sürtünme azalması

Traksiyon katsayısı

Ancak yağlayıcıların amacı, örneğin gıda üretiminde, otomotiv
sektöründe veya maden işletmeciliğinde sadece sürtünmeyi, tüketimi
ve emisyonları azaltmak değildir. İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda
daha da katı hale getirilmektedir. Bu konu, farklı ülkelerin ve bölgelerin
farklı yasal gerekliliklerini yerine getiren, dünya çapında kullanılabilen
yağlayıcılara yönelik talebin artmasına sebep olmaktadır.

Klüber Lubrication, yoğun araştırmalardan sonra bu sınırları
genişletmeyi başardı. Fonksiyonel bir bileşen olarak su kullanılarak,
yağlama maddesinin karakteristiği önemli ölçüde değiştirilebiliyor.
Böylece çok daha düşük bir işletme sıcaklığına katkıda bulunabiliyor,
sürtünme değerlerini belirgin şekilde düşürebiliyor veya su girişine
karşı daha yüksek bir tolerans sağlanabiliyor.
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Sürdürülebilirlik, endüstriyel üretimde rekabette farklılaşmak ve
yenilikçilikte liderliği iletmek için giderek önem kazanmaktadır.
Bağlayıcı değerler, yasal yönergeler ve kaynak, emisyon ve enerji
tasarrufu hedefiyle gönüllü sınırlamalar yeni çözümlere yönelik çok
çeşitli ve artan ihtiyaçlar doğurmaktadır. Endüstriyel özel yağlayıcılar,
örneğin UN Global Compact veya ISO 50001 normuyla tanımlanan
bu sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı
olmaktadır.

Sürtünme azalmasının sonraki adımı

Geleneksel yağlama
maddelerine kıyasla
enerji tasarrufları
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Traksiyon katsayısı bu durumda en iyi yağ bazlı yağlama maddeleriyle
elde edilebilecek değerin yaklaşık onda birine tekabül eder ve bu da,
birçok olumlu etkiyi beraberinde getirmektedir. Bunlar, enerji tasarrufu,
azaltılmış emisyonlar, farklı bileşenlerin uzatılmış kullanım ömürleri gibi
örneklendirilebilir.
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Geliştirme ortakları aranıyor
Geniş avantaj yelpazesi ve olası uygulamaların çeşitliliği sayesinde
Hydro Yağlayıcılar’ın potansiyelinden yararlanmaya henüz başladık.
Konveyör bantlarının yağlanması için zaten mevcut olan Klüberplus C 2
serisini takiben dişli kutularında, rulmanlarda, endüstriyel zincirlerdeki
uygulamalar için şu anda test edilmekte olan Hydro Yağlayıcılar
geliştirilmektedir.
Hydro Yağlayıcılar, ne kadar spesifik ve uygulamaya yönelik olarak
geliştirilirse avantajları da o kadar kapsamlı olur.

Bunun için Klüber Lubrication geliştirme departmanı, Hydro
Yağlayıcılar alanında endüstriyel işbirliği ortakları arıyor.
E-makine ve E-mobilite alanının yanında gıda, denizcilik ve ormancılık
gibi endüstriler yüksek önem taşımaktadır. Burada özellikle yoğun
bir şekilde sürdürülebilirlik ve inovasyon konularına odaklanan
şirketler için rekabet atılımları ve yenilik alanında lider bir rol üstlenme
açısından birçok imkânları sunulmaktadır.

Avantajlara genel bakış
Klüber Lubrication Hydro Yağlayıcılar ile müşterilerin geliştirilmiş sürdürülebilirliği için katkıda bulunmaktadır

İş sağlığı ve güvenliği
–– Zararlı solventler olmaz
–– Kaymayan zeminler
–– Kolay ve güvenli kullanım
–– İyileştirilmiş yangın koruması
–– Daha az zararlı buharlar
–– Geliştirilmiş sistem hijyeni

Operasyonel mükemmellik
–– Azaltılan sürtünme
–– Bileşenlerde daha uzun çalışma ömrü
–– Geleneksel yağlayıcılardakine benzer
aşınma koruması ve aşırı basınç özellikleri
–– Geliştirilmiş temizleme özelliği
–– Suyla kontaminasyonu ile ilgili sorunlarda
azalma
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Çevreye dost
–– Uçucu organik bağların (VOCs) emisyonunda
azalma
–– Azaltılmış atık su üretimi
–– Daha az su tüketimi
–– Azaltılan CO2 emisyonları

Enerji tasarrufu
–– Mükemmel ısı iletkenliği sayesinde daha
düşük çalışma sıcaklığı
–– Azaltılan sürtünme
–– ISO 50001 gereksinimlerini karşılamaya
destek

