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WSTÊP
Szanowni Czytelnicy i U¿ytkownicy smarów VECO!
Przedstawiamy najnowszy Katalog smarów marki VECO produkowanych i oferowanych przez Przedsiêbiorstwo Modex-Oil. Pozycja
niniejsza zosta³a pomyœlana jako przewodnik po produktach VECO, a równoczeœnie jako swoisty poradnik dla u¿ytkownika, który
potrzebuje dobraæ œrodek smarny do ró¿nych (nieraz bardzo specyficznych, a nawet nietypowych) zastosowañ, warunków, wêz³ów tarcia;
s³owem do okreœlonych potrzeb.
Z powodu bardzo du¿ej ró¿norodnoœci wêz³ów tarcia, dopasowanie smaru jest zadaniem potencjalnie dosyæ skomplikowanym
i mo¿e nastrêczaæ u¿ytkownikowi sporo trudnoœci. Najlepiej stosowaæ siê do wytycznych zawartych w opisie technicznym urz¹dzenia
(dokumentacja techniczno ruchowa) lub zwróciæ siê o pomoc w doborze œrodka smarnego do wykwalifikowanego personelu np.
pracowników Serwisu Technicznego lub Dzia³u Technologicznego Firmy Modex-Oil.
Smarowanie jest to zabieg, który ma na celu rozdzielenie wspó³pracuj¹cych ze sob¹ powierzchni w celu zmniejszenia ich tarcia, aby
zminimalizowaæ wydatek energetyczny i wyd³u¿yæ ¿ywotnoœæ smarowanych elementów. Po to, aby prawid³owo wyselekcjonowaæ smar do
wybranego wêz³a tarcia, potrzeba znaæ warunki, w jakich zespó³ trybologiczny (smarowany obiekt i u¿yty œrodek smarny) bêdzie
pracowa³. Najwa¿niejsze z nich to: zakres temperatur pracy, przenoszone obci¹¿enia, szybkoœæ przemieszczania siê wzglêdem siebie
wspó³pracuj¹cych elementów, agresywne chemicznie, wilgotne lub zapylone œrodowisko, czas, w którym ma byæ realizowane
smarowanie (okresy dosmarowywania lub smarowanie jednorazowe na ca³y okres eksploatacji), wreszcie materia³y, z jakich zosta³y
wykonane mechanizmy i uszczelnienia.
Aby sprostaæ tym wymaganiom smar musi posiadaæ odpowiednie w³aœciwoœci, które wynikaj¹ z jego konstrukcji i sk³adu. W³asnoœci
te to m.in.: odpowiednia smarnoœæ w ró¿nych temperaturach, zdolnoœæ do wydzielania oleju, stabilnoœæ, odpornoœæ na utlenianie,
odpornoœæ na dzia³anie wody, odpornoœæ na agresywne czynniki chemiczne, kompatybilnoœæ z materia³ami uszczelnieñ, i z materia³ami,
z których wykonany jest wêze³ tarcia.
Smary plastyczne w najprostszy sposób mo¿na zdefiniowaæ jako substancje o konsystencji sta³ej do pó³p³ynnej, powsta³e w wyniku
dyspersji (rozproszenia) œrodka zagêszczaj¹cego (myd³a metali, glinka bentonitowa, sta³e wêglowodory lub inne) w p³ynnym œrodku
smarnym (oleje mineralne, syntetyczne, roœlinne lub inne). Dla poprawy ró¿norodnych w³asnoœci mog¹ byæ dodawane inne substancje
(smary sta³e, dodatki).
Za odpowiedni¹ smarnoœæ odpowiada generalnie dobór oleju bazowego (p³ynnego œrodka smarnego), a konkretnie jego lepkoœci.
Smarowanie jest realizowane w wêŸle tarcia dziêki warstwie oleju, która zostaje wydzielona ze smaru wskutek panuj¹cych tam nacisków.
Smary plastyczne musz¹ wykazywaæ zdolnoœæ do równomiernego wydzielania oleju, w przeciwnym razie nie zapewni¹ powstania filmu
smarnego o odpowiedniej gruboœci miêdzy smarowanymi powierzchniami. Oczywiœcie wydzielanie oleju nie powinno byæ zbyt du¿eœwiadczy to o niestabilnoœci struktury smaru, mo¿e powodowaæ zwiêkszenie oporów tarcia. W przypadku dobrego uszczelnienia opory
zwiêkszaj¹ siê wskutek wzrostu ciœnienia i temperatury w uk³adzie. W razie niedostatecznego uszczelnienia nastêpuje wychlapywanie
oleju, co prowadzi do zmiany konsystencji (twardnienia) smaru, a oprócz tego powoduje zabrudzenie maszyny i zanieczyszczenie
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œrodowiska. W uk³adach trybologicznych, gdzie wspó³pracuj¹ce ze sob¹ powierzchnie maj¹ du¿e prêdkoœci wzglêdne, musz¹ byæ
stosowane oleje o niskiej lepkoœci, aby nie powodowaæ zbyt du¿ych oporów. W przypadku, gdy konieczne jest przenoszenie du¿ych
obci¹¿eñ, niezbêdne s¹ wysokie lepkoœci, aby œrodek smarny nie by³ wyciskany spomiêdzy powierzchni tr¹cych.
W przypadku bardzo du¿ych nacisków stosowane s¹ dodatki przeciwzu¿yciowe (AW) i przeciwzatarciowe (EP) lub dodatki smarów
sta³ych (grafit, dwusiarczek molibdenu, py³y metaliczne). Dodatki przeciwzu¿yciowe, dziêki swej budowie chemicznej, mog¹ absorbowaæ
siê na smarowanych powierzchniach metalicznych, tworz¹c warstwê zapobiegaj¹c¹ zu¿ywaniu siê tych powierzchni. Dodatki EP
zaczynaj¹ dzia³aæ przy bardzo du¿ych naciskach, gdy temperatury w wêŸle tarcia s¹ bardzo du¿e. Nastêpuj¹ wtedy skomplikowane
reakcje chemiczne miêdzy dodatkami a metalem. Powstaj¹ce na powierzchni metalu warstwy trwa³ych zwi¹zków chemicznych maj¹
w³asnoœci smarów sta³ych i trwale rozdzielaj¹ powierzchnie tr¹ce zapobiegaj¹c ich zatarciu lub zespawaniu. Smary sta³e to substancje
tworz¹ce warstwy rozdzielaj¹ce powierzchnie styku w wêŸle trybologicznym, mog¹ce dzia³aæ w krañcowych warunkach: np. dwusiarczek
molibdenu, grafit - bardzo du¿e obci¹¿enia, drgania oscylacyjne i wibracje, zapylenie; proszki metali ,,miêkkich” (miedŸ, cyna, rzadziej
o³ów) - ekstremalnie wysokie temperatury pracy; teflon - œrodowisko agresywne chemicznie (kwasy, zasady, utleniacze).
Bardzo wa¿n¹ cech¹ eksploatacyjn¹ smarów jest ich stabilnoœæ mechaniczna. Nale¿y przez to rozumieæ zdolnoœæ smaru do
zachowania swojej struktury. Smar pracuj¹cy w wêŸle tarcia poddawany jest nieustannemu œcinaniu. Miar¹ jego stabilnoœci jest stopieñ
zmiany konsystencji po zakoñczonym procesie - im smar bardziej stabilny, tym bardziej odporny na oddzia³ywania mechaniczne i tym
mniejsza zmiana jego twardoœci. Zbyt ma³a stabilnoœæ mechaniczna prowadzi do jego rozmiêkczenia, co skutkuje wyciekaniem z wêz³a
trybologicznego i pogorszeniem w³asnoœci smarnych. W zale¿noœci od potrzeb produkowane s¹ smary o ró¿nej twardoœci. Najogólniej
rozró¿nia siê smary p³ynne, pó³p³ynne, miêkkie i twarde. Dla dok³adnego okreœlenia konsystencji u¿ywa siê wielkoœci zwanej penetracj¹.
Penetracja jest to g³êbokoœæ zanurzenia w smarze odpowiednio obci¹¿onego, znormalizowanego sto¿ka. Penetracjê podaje siê w tzw.
stopniach penetracji, przy czym 1 stopieñ jest równy 1/10 mm. Poniewa¿ konsystencja jest w³asnoœci¹ stosunkowo ³atwo mierzaln¹
i dobrze charakteryzuj¹c¹ wygl¹d zewnêtrzny smaru, dlatego oparto na niej powszechnie stosowan¹ klasyfikacjê smarów plastycznych
wg NLGI (National Lubricating Greases Institute = Amerykañski Instytut Smarów). Klasyfikacja wyró¿nia dziewiêæ klas konsystencji
oznaczonych jako: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Im wy¿sza klasa konsystencji, tym smar bardziej twardy (penetracja staje siê coraz mniejsza).
Podstawowym zagadnieniem przy doborze smarów jest odpowiedŸ na pytanie, w jakim zakresie temperatur bêdzie pracowa³
uk³ad trybologiczny. Chodzi nie tylko o dobór odpowiedniej lepkoœci do temperatury pracy, ale równie¿ o dopasowanie smaru
o odpowiedniej stabilnoœci termicznej, która jest uwarunkowana zastosowaniem odpowiedniego zagêszczacza. Wraz ze wzrostem
temperatury nastêpuje miêknienie smaru. Spowodowane jest to spadkiem lepkoœci oleju bazowego i wzrostem rozpuszczalnoœci
zagêszczacza mydlanego w tym oleju. Przy odpowiednio wysokich temperaturach (charakterystycznych dla okreœlonych rodzajów
smarów) nastêpuje trwa³e zniszczenie struktury zagêszczacza mydlanego i nastêpuje uwolnienie oleju. Temperaturê tak¹ nazywamy
temperatur¹ kroplenia. Nieco inaczej sytuacja wygl¹da w przypadku smarów bentonitowych i wazelinowych (wêglowodorowych).
Podczas ogrzewania glinka bentonitowa nie ulega rozpuszczeniu, dopiero w bardzo wysokich temperaturach podlega destrukcji, a olej
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bazowy odparowuje lub zostaje wypalony. Smary wêglowodorowe maj¹ bardzo niskie temperatury kroplenia, co spowodowane jest
niskimi temperaturami topnienia wêglowodorów sta³ych, które stanowi¹ fazê zagêszczaj¹c¹ w takim smarze. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê
smary zagêszczane myd³ami, to najni¿szymi temperaturami kroplenia charakteryzuj¹ siê smary wapniowe (ok. 90-100°C), wy¿szymi
(190-200°C) smary litowe, a smary kompleksowe mog¹ pracowaæ w najwy¿szym zakresie temperatur. Temperatura kroplenia nie powinna
byæ uto¿samiana z najwy¿sz¹ temperatur¹ robocz¹. Przyjmuje siê, ¿e najwy¿sza temperatura pracy dla smaru jest równa ok. 2/3
temperatury kroplenia. W Tabeli 1 zestawiono temperatury kroplenia i temperatury robocze dla smarów powsta³ych przy u¿yciu
ró¿norodnych rodzajów zagêszczacza. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e podane wartoœci temperatur s¹ wartoœciami œrednimi, uzyskanymi dla
smarów w drugiej klasie konsystencji wg NLGI. Wartoœci te mog¹ byæ nieco inne dla smarów w innych klasach konsystencji lub
zawieraj¹cych w swym sk³adzie specjalnie dobrane oleje bazowe i dodatki. Smary bentonitowe w zasadzie s¹ nietopliwe.
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Tabela 1
Temperatura kroplenia a najwy¿sza temperatura robocza smarów wyprodukowanych na bazie ró¿nych zagêszczaczy.
Lp.

Rodzaj smaru
Rodzaj zagêszczacza

1

Smar wapniowy
Myd³o wapniowe

2

Temperatura kroplenia [oC]

Najwy¿sza temperatura robocza[oC]

90-100

~ 60

Smar glinowy
Myd³o glinowe

100-120

~ 70

3

Smar sodowy
Myd³o sodowe

170-200

90-120

4

Smar litowy
Myd³o litowe

180-200

130-140

5

Smar wapniowy kompleksowy
Myd³o kompleksowe wapniowe

~ 280

~ 180

6

Smar glinowy kompleksowy
Myd³o kompleksowe glinowe

~ 260

~ 160

7

Smar sodowy kompleksowy
Myd³o sodowe kompleksowe

~ 240

~ 150

8

Smar litowy kompleksowy
Myd³o kompleksowe litowe

~ 260

~ 160

9

Smar bentonitowy
Modyfikowana glinka bentonitowa

Powy¿ej 320

~ 200

10

Smar wêglowodorowy
Sta³e wêglowodory

45-90

30-60

Równie wa¿ne jest okreœlenie, w jakich najni¿szych temperaturach bêdzie pracowa³ smar. Uzale¿niony jest od tego dobór oleju bazowego
i konsystencji smaru. Wraz ze spadkiem temperatury przyrasta lepkoœæ olejów bazowych, a w koñcu nastêpuje ich krzepniêcie. Przyjmuje
siê, ¿e najni¿sza temperatura robocza powinna byæ wy¿sza od temperatury krzepniêcia oleju bazowego co najmniej o 10 do 15oC.
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Istotn¹ cech¹ smaru, okreœlaj¹c¹ jego przydatnoœæ do pracy w niskich temperaturach jest pompowalnoœæ. Wraz z obni¿aniem siê
temperatury jego lepkoœæ staje siê tak wysoka, ¿e podczas t³oczenia wystêpuj¹ bardzo wysokie opory przep³ywu. Miar¹ tej cechy jest dla
oleju bazowego tzw. graniczna temperatura pompowalnoœci, czyli temperatura, przy której jego lepkoœæ wynosi 30 000 cP (olej
praktycznie przestaje p³yn¹æ). Smar optymalnie dobrany do warunków temperaturowych powinien wykazywaæ niskie opory przep³ywu
w ca³ym zakresie swoich temperatur roboczych. Jest to szczególnie wa¿ne w uk³adach centralnego smarowania. Dlatego najczêœciej
w takich przypadkach stosowane s¹ smary p³ynne lub pó³p³ynne (np. 000, 00 lub 0 wg NLGI) lub miêkkie, o klasie konsystencji 1 lub 2 wg
NLGI.
Ka¿demu u¿ytkownikowi zale¿y na tym, aby zastosowany w danym uk³adzie smar pracowa³ jak najd³u¿ej. Niektóre wêz³y tarcia
wymagaj¹ czêstego uzupe³niania lub wymiany smaru. W innych wskazane jest umieszczenie œrodka, który chroni³by wspó³pracuj¹ce
powierzchnie przez ca³y czas eksploatacji urz¹dzenia. Szczególnie w takich przypadkach wa¿na jest odpornoœæ smaru na starzenie.
Starzenie polega na utlenianiu zwi¹zków organicznych zawartych w olejach bazowych i zagêszczaczach mydlanych do substancji
o charakterze kwasowym. Spowodowane jest to dzia³aniem tlenu z powietrza, wolnych rodników, agresywnych substancji utleniaj¹cych
pochodz¹cych ze œrodowiska pracy oraz katalitycznym dzia³aniem metali, które przyspieszaj¹ proces. Wysok¹ odpornoœæ na utlenianie
osi¹ga siê przez dobór odpowiedniego oleju bazowego, np. syntetycznego, który jest wysoce niepodatny na utlenianie oraz przez
dodawanie do smarów specjalnych dodatków antyutleniaj¹cych.
Niekorzystnym czynnikiem, obecnym prawie w ka¿dym œrodowisku pracy jest woda w postaci ciek³ej lub gazowej (para wodna),
dlatego wa¿ne jest, aby smar pracuj¹cy w takim otoczeniu wykazywa³ odpornoœæ na dzia³anie wody. Woda mo¿e oddzia³ywaæ
niekorzystnie na uk³ad trybologiczny na dwóch drogach: rozpuszczaæ i wyp³ukiwaæ smar lub wspomagaæ korozjê elektrochemiczn¹, je¿eli
przedostanie siê w s¹siedztwo powierzchni metalicznych. Odpornoœæ na dzia³anie wody realizuje siê g³ównie przez dobór odpowiedniego
zagêszczacza i dodatków. W zasadzie tylko smary sodowe s¹ ca³kowicie nieodporne na dzia³anie wody, bo doskonale siê w niej
rozpuszczaj¹. Ale smary wapniowe wykazuj¹ dobr¹ odpornoœæ na jej dzia³anie. Bardzo dobr¹ odpornoœæ na wymywanie wod¹ wykazuj¹
tak¿e smary kompleksowe i bentonitowe. Aby zabezpieczyæ smarowane powierzchnie przed dostêpem wilgoci smar nie powinien
wch³aniaæ wody. Poniewa¿ woda jest substancj¹ polarn¹, to u¿ycie niepolarnych wêglowodorów, szczególnie o dobrej adhezji do metali,
lub dodatków polimerowych o takim charakterze, doskonale zabezpiecza metalowe czêœci wêz³a trybologicznego przed kontaktem
z wod¹, a tym samym przed korozj¹.
Aby wzmocniæ efekt ochronny stosuje siê równie¿ dodatki przeciwrdzewne i antykorozyjne. Mimo ró¿nej budowy chemicznej dzia³aj¹
na podobnej zasadzie. Dodatki przeciwrdzewne maj¹ oddzieliæ, poprzez utworzenie cienkiej warstewki, powierzchnie stalowe i ¿eliwne od
czynników, które mog³yby powodowaæ ich rdzewienie. Dodatki antykorozyjne maj¹ zabezpieczaæ powierzchnie metali kolorowych (np.
miedzi i jej stopów) u¿ytych do budowy wêz³ów trybologicznych poprzez ich deaktywacjê. MiedŸ posiada w³asnoœci katalityczne, które
przyspieszaj¹ procesy utleniania wêglowodorów. Równoczeœnie nastêpuje wtedy niszczenie powierzchni metalicznej, w sk³ad której
wchodz¹ atomy miedzi. Je¿eli smar bêdzie stosowany w œrodowisku wysoce agresywnym chemicznie (armatura do produkcji lub przesy³u
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chloru, ciek³ego tlenu itp.), to nie tylko powinien chroniæ smarowane powierzchnie, ale równie¿ sam nie mo¿e ulegaæ rozk³adowi. Wtedy
konieczne jest dobranie smaru wykonanego z takich sk³adników, które by³yby niereaktywne chemicznie (np. smary teflonowe, smary
silikonowe).
W procesie doboru odpowiedniego smaru istotne jest równie¿ ustalenie rodzaju uszczelnieñ w wêŸle tarcia. Olej bazowy nie mo¿e
powodowaæ pêcznienia lub rozpuszczania elastomerów, a dodatki jakoœciowe nie powinny sprawiaæ, ¿e uszczelnienie staje siê twarde lub
kruche. Innymi s³owy materia³y uszczelnieñ i sk³adniki smaru nie powinny ze sob¹ wchodziæ w reakcje chemiczne. Przez kompatybilnoœæ
smaru z materia³ami uszczelnieñ nale¿y rozumieæ brak wzajemnych oddzia³ywañ fizykochemicznych.
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SMARY PLASTYCZNE VECO
SAMOCHODOWE
WIELOFUNKCYJNE
Vecolit SP-7/9
Vecolit MOS
Vecolit LB
Vecolit GB 222 MB

KONSERWACYJNE

DLA ROLNICTWA

SPECJALNE

INNE

Veconol LR PLUS 50
Veconol LR PLUS B
Veconol LR
Veconol LR 200R
Veconol FP
Veconol WT
Veconol PK

Vecolit Agri EP-2
Vecolit Agri EP-3
Vecolit Agri EPX/B-2
Vecoplex Agri GC-2
Veco Agri 1500
Veconol Agri WT
Veconol Agri LR 200R/S

DO NISKICH
TEMPERATUR

VECOSmar do pi³ i kos
spalinowych
Vecocal L, Vecocal Z
Vecosal Complex B-2
Aluwax

£O¯YSKOWE
Vecoplex GC-1
Vecoplex GC-2
Vecoplex GC-3
Vecolit Super 4S 2
Vecolit Super 4S 3

UK£ADY
CENTRALNEGO
SMAROWANIA
Vecolit EPX-00
Vecolit EPX-0
Vecolit Syntex EPX-00

AGRESYWNE
ŒRODOWISKA
PRZEMYS£OWE
PASY SMAROWE
I MONTA¯OWE
Vecoplex P-P/50
Veconit MOS 225
Veconit G-2/30
Veconit Cu-1/15
Veconit Cu-1/65
Vecocal Z-1/55

PODWOZIOWE
Vecolit LBG
Vecocal STP
Vecocal grafitowany
Vecolit EPX/B-3

Vecoplex Syntex LTP-2
Vecoplex Syntex HT LT2
Vecolit Syntex LT-1
Vecolit LMP
Veconit LMP-S

PRZEK£ADNIOWE
I CENTRALNEGO
SMAROWANIA
Vecolit EPS -00
Vecolit EPS -0
Vecolit EPS -1
Vecolit EPS -2
Vecolit EPSG-00
Vecolit EPSG-0
Vecolit EPSG-1
Vecoplex Syntex EPX 4600
Vecoplex Syntex EPS 1600
Vecocal CSW-1
Vecocal CSW-2
Veco Smar 1500
Veconol GX-KZ
Veconol KZE

DO CIÊ¯KICH
WARUNKÓW
PRACY
Vecoplex XD/EP 1002
Vecoplex HV 2M
Vecoplex Syntex HT/EP 102
Vecoplex Syntex HT/EP 202
Vecoplex Syntex HT/EP 462
Veconit B-1
Veconit B-2
Veconit B-1 MOS
Veconit B-2 MOS
Veconit Syntex HT
Veconit Syntex HTX
Veconit Syntex MOS HTX
Vecolit EPS/MOS-2
Vecolit XT
Vecolit EPX/B-1
Vecolit EPX/B-2
Vecolit EPX/B-3
Vecolit EPX HD 902
Vecolit EPX/B-MOS-1
Vecosal Complex B-2
Vecosal Autoklawowy
Vecosal G-0
Vecocal Semisyntex HD 902
Vecocal Complex C
Vecocal Complex S

£O¯YSKOWE
Vecoplex Syntex XHP-2
Vecoplex EP-2/150
Vecoplex EP-2/220
Vecoplex EP-2/320
Vecolit EP-LN-2
Vecolit EP-LN-3
Vecolit Super 4 1
Vecolit Super 4 2
Vecolit Super 4 3

WIELOFUNKCYJNE
Vecoplex GC-1
Vecoplex GC-2
Vecoplex GC-3
Vecolit EP-1
Vecolit EP-2
Vecolit EP-3
Vecolit EP Plus 1
Vecolit EP Plus 2
Vecolit EP Plus 3
Vecolit EP 222
Vecolit MOS
Vecocal SM-2
Vecocal SM-3

Smary teflonowe
Smary teflonowe
z dwusiarczkiem molibdenu
Smary teflonowe z dodatkiem
antykorozyjnym

EKOLOGICZNE
Vecocal Bio-2, Vecocal Bio-3
Veconit Bio-1, Veconit Bio-2
Vecosal Bio-2
Vecosal Syntex Bio-2

DO PRZEMYS£U
SPO¯YWCZEGO
Vecosal Complex FD-600
Vecosal Complex FD 602
Vecosil FD 72
Vecocal Syntex FD 602

PRZEMYS£
OPTYCZNY
I PRECYZYJNY
Veconol OP-2
Veconol OP-3
Veconol OP-4
Veconol OP/MOS-4/15
Veconol OP/A-2

DLA WOJSKA
Vecocal Grafitowany 9420
Vecolit LB-414

DOBÓR SMARÓW VECO
Smarowanie rêczne

Smarowanie centralne

Smarowanie d³ugookresowe

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

£añcuchy

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Liny stalowe

8

Przek³adnie

7

Po³¹czenia gwintowe

6

Prowadnice

5

Przek³adnie otwarte

4

Przeguby

3

£o¿yska toczne

2

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

ZagêszczaczeA

1

DodatkiB

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci DrC

Smar

Konsystencja NLGI

GRUPA

StosowanieD

Szczególne zalecenia
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SMARY SAMOCHODOWE

WIELOFUNKCYJNE
Vecolit SP 7/9

Lik

2 AR, AO, AC

-50÷130

-

Vecolit MOS

Lik

2 MoS2, AW,
AR, AC, AO

-40÷140

350000E

Vecolit LB

Lik

2 AW/EP, AR,
AC, AO

-40÷140

500000

Wielofunkcyjny smar samochodowy,
odpowiedni do licznych elementów
podwozia, przegubów, sworzni i innych
wêz³ów tarcia. Niskie opory tarcia,
uzyskane dziêki zastosowaniu oleju
bazowego o niskiej lepkoœci umo¿liwiaj¹
pracê w niskich temperaturach oraz
w mechanizmach precyzyjnych.
Smar z dodatkiem dwusiarczku
molibdenu przeznaczony do pracy
w trudnych warunkach, przy wysokich
obci¹¿eniach i obci¹¿eniach
uderzeniowych.
Zastosowania: Przeguby
homokinetyczne i przeguby wa³u
Kardana; inne mechanizmy pracuj¹ce
w warunkach wysokich wibracji
i zapylenia.
Wysokiej jakoœci wielofunkcyjny smar
samochodowy, odpowiedni zarówno do
smarowania piast kó³, jak i do licznych
elementów podwozi; z ³atwoœci¹
przet³aczalny przez kalamitki.

A

Li - litowy, Lik - kompleksowy litowy, Ca - wapniowy, Cak - kompleksowy wapniowy, Alk - kompleksowy glinowy, Bn - modyfikowana glinka bentonitowa; TW - twarde wêglowodory, PTFE - Poli-tetra-fluoro-etylen (teflon)
MoS2 - dwusiarczek molibdenu, Gr - grafit, EP - przeciwzatarciowe, AW - przeciwzu¿yciowe, AR - przeciwrdzewne, AC - inhibitory korozji, AO - inhibitory utleniania, P - polimer, Cu - py³ miedzi
Prêdkoœæ obrotowa, ob./min. x œrednia œrednica ³o¿yska, mm - podane wielkoœci Dr s¹ w³aœciwe dla temperatury pracy 0 ÷60 °C
D
- szczególnie zalecany; - zalecany; - przydatny
E
Mo¿liwe stosowanie w ³o¿yskach tocznych, je¿eli luz poprzeczny ³o¿yska jest wiêkszy od 25µm;
B

C

11

DOBÓR SMARÓW VECO

Vecoplex GC - 2

Lik

2

EP/AW, AR,
AC, AO

-40÷160

500000

Vecoplex GC - 1

Lik

EP/AW, AR,
1
AC, AO

-40÷160

500000

- szczególnie zalecany;

- zalecany;

SMARY SAMOCHODOWE

12

Smarowanie centralne

500000

Wibracja

-40÷160

Smarowanie rêczne

EP/AW, AR,
AC, AO

Zapylenie

3

Obci¹¿enia

Lik

Woda

Vecoplex GC - 3

Para wodna

350000

Liny stalowe

-30÷130

Smarowanie d³ugookresowe

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

Lik

8

Przek³adnie

7

Po³¹czenia gwintowe

6

Prowadnice

5
EP, AR ,
AC,AO

Przek³adnie otwarte

4

2
Vecolit GB 222 MB

Przeguby

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

3

1

£o¿yska toczne

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Smar

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Konsystencja NLGI

Dodatki

GRUPA

Zagêszczacze

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Najwy¿szej jakoœci samochodowy smar
wielofunkcyjny wykonany na bazach
naftenowych. £¹czy w sobie znakomit¹
odpornoœæ na wymywanie wod¹ i dobre
w³asnoœci przeciwzu¿yciowe. Dlatego
mo¿e pracowaæ w warunkach wysokich
obci¹¿eñ, zapylenia i wibracji.
Przeznaczony do smarowania: ³o¿ysk kó³
samochodowych i mechanizmów
podwozi pojazdów samochodowych,
szynowych i maszyn budowlanych.
Zalecany równie¿ do systemów
centralnego smarowania, w tym
samochodowych progresywnych
systemów centralnego smarowania.

£O¯YSKOWE

- przydatny

Smary kompleksowe, odporne na wzrost
temperatury, minimalizuj¹ce wycieki;
idealne do ³o¿ysk piast kó³ z hamulcami
tarczowymi, a tak¿e do ³o¿ysk gor¹cych
wentylatorów. Smarowanie d³ugookresowe i bezobs³ugowe.

DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY SAMOCHODOWE

Li

3

AR, AO,
AC

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

-30÷130

Vecolit Super
4S 3

Smarowanie d³ugookresowe

350000

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

-30÷130

Li

8

Przek³adnie

7

Po³¹czenia gwintowe

6

Prowadnice

5
AR, AO,
AC

Przek³adnie otwarte

4

Przeguby

3

Vecolit Super
4S 2

£o¿yska toczne

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

2

Konsystencja NLGI

1

Smar

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Smary litowe. Smarowanie ³o¿ysk
tocznych, ³o¿ysk silników elektrycznych
i innych mechanizmów samochodowych
np. prowadnic, przegubów.

350000

DO UK£ADÓW CENTERALNEGO SMAROWANIA
Vecolit EPX-00

Li

00

EP/AW, AR,
AC, AO

-30÷100

350000

Vecolit EPX-0

Li

0

EP/AW, AR,
AC, AO

-30÷100

350000

Vecolit Syntex
EPX 00

Li

00

EP/AW, AR,
AC, AO

-40÷100

500000

Mineralne smary litowe przeznaczone
do stosowania w uk³adach centralnego
smarowania pojazdów (uk³ady jedno
i dwuprzewodowe).
Syntetyczny smar litowy przeznaczony do
stosowania w uk³adach centralnego
smarowania pojazdów (uk³ady jedno
i dwuprzewodowe).

PODWOZIOWE
Vecolit LBG

- szczególnie zalecany;

Lik

- zalecany;

Gr, AW, AR,
2
AC, AO

-30÷140

250000

E

Smar podwoziowy do ciê¿kich warunków
pracy. Œrodowisko o wysokim zapyleniu,
korozyjne np. kr¹¿niki taœmoci¹gów,
podwozia maszyn ziemnych itp.

- przydatny

13

DOBÓR SMARÓW VECO

Ca

1 AR,AO, AC

-30÷60

-

Vecocal grafitowany

Ca

2

Gr, AR, AO,
AC

-30÷60

-

Vecolit EPX/B-3

Li

3

EP/AW, AR
AO, AC

-20÷120

5000

- szczególnie zalecany;

- zalecany;

- przydatny

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

8

Przek³adnie

7

Prowadnice

6

Przek³adnie otwarte

5

Vecocal STP

SMARY SAMOCHODOWE

14

4

Przeguby

3

£o¿yska toczne

2

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Zagêszczacze

1

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Smar wapniowy. Smarowanie okresowe
podwozi pojazdów samochodowych,
przegubów, sworzni i innych wêz³ów
tarcia nara¿onych na dzia³anie wody.

Smar wapniowy. Smarowanie okresowe
podwozi samochodów i piór resorów.
Smarowanie silnie obci¹¿onych wêz³ów
tarcia np. otwartych przek³adni zêbatych
i œlimakowych, ³añcuchów i gwintów.

Smar do wolnoobrotowych ³o¿ysk
tocznych i ³o¿ysk œlizgowych.
Smarowanie siode³ (ci¹gniki siod³owe)
i resorów.

DOBÓR SMARÓW VECO
Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

8

Przek³adnie

7

Po³¹czenia gwintowe

6

Prowadnice

5

Przek³adnie otwarte

4

Przeguby

3

£o¿yska toczne

2

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Zagêszczacze

1

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25

SMARY DLA PRZEMYS£U

WIELOFUNKCYJNE
Vecoplex GC-3

Lik

3

EP/AW, AR
AC, AO

-40÷160

500000

Vecoplex GC-2

Lik

2

EP/AW, AR
AC, AO

-40÷160

500000

Vecoplex GC-1

Lik

1

EP/AW, AR
AC, AO

-40÷160

500000

Vecolit EP-1

Lik

1

EP/AW, AR
AC, AO

-30÷130

500000

Vecolit EP-2

Lik

2

EP/AW, AR
AC, AO

-30÷140

500000

Vecolit EP-3

Lik

3

EP/AW, AR
AC, AO

-30÷140

500000

Vecolit EP Plus 1

Lik

1

EP/AW, AR
AC, AO

-40÷130

500000

Vecolit EP Plus 2

Lik

2

EP/AW, AR
AC, AO

-40÷140

500000

Vecolit EP Plus 3

Lik

3

EP/AW, AR
AC, AO

-40÷140

500000

- szczególnie zalecany;

- zalecany;

Smary odporne na wzrost temperatury,
niewyciekaj¹ce z ³o¿ysk, szczególnie
zalecane do ³o¿ysk gor¹cych
wentylatorów. Smarowanie d³ugookresowe i bezobs³ugowe; Vecoplex
GC-1 - systemy centralnego smarowania
urz¹dzeñ pracuj¹cych
w wysokich temperaturach.
Wysokiej jakoœci wielofunkcyjne smary
dla przemys³u, odpowiednie do
wiêkszoœci mechanizmów. Vecolit EP-1
i EP-2 - smary o miêkkiej konsystencji,
przeznaczone g³ównie do uk³adów
centralnego smarowania.

Wysokiej jakoœci wielofunkcyjny smar dla
przemys³u, odpowiedni do smarowania
urz¹dzeñ pracuj¹cych
w warunkach wysokich obci¹¿eñ, wibracji
i zapylenia.

- przydatny

15

DOBÓR SMARÓW VECO

3

AR, AC

-30÷60

Vecoplex Syntex
XHP-2

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

Smarowanie centralne

Ca

Wibracja

Vecocal SM-3

Smarowanie rêczne

-30÷60

Zapylenie

AR, AC

Obci¹¿enia

2

Woda

Ca

Para wodna

Vecocal SM-2

Liny stalowe

-40÷140

Smarowanie d³ugookresowe

MoS2 , AW,
AR, AC, AO

£añcuchy

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Przek³adnie

Lik

Po³¹czenia gwintowe

Vecolit MOS

8

Prowadnice

-30÷140

Przek³adnie otwarte

5

2 EP/AW, AR,
AC, AO

Przeguby

4

Li

2

£o¿yska toczne

7

3

Vecolit EP 222

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

6

Konsystencja NLGI

SMARY DLA PRZEMYS£U

1

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Dodatki

Smar

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Wielofunkcyjny smar dla przemys³u,
odpowiedni do wiêkszoœci mechanizmów.
Wysoka lepkoœæ oleju bazowego
zapobiega wyciekom smaru z wêz³ów
tarcia nawet podczas krótkotrwa³ych
przeci¹¿eñ.

350000E

Wielofunkcyjny smar z dodatkiem
dwusiarczku molibdenu. Praca
w œrodowisku z wysokim zapyleniem lub
wibracj¹; ³o¿yska toczne wolnobie¿ne.
Wielofunkcyjne wapniowe smary
maszynowe przeznaczone do
smarowania ³o¿ysk œlizgowych
i innych mechanizmów stosowanych
w typowych warunkach (obecnoœæ wody,
niezbyt wysokie temperatury pracy).
Vecocal SM 2 mo¿e byæ u¿ywany
w systemach centralnego smarowania.

£O¯YSKOWE

- szczególnie zalecany;

16

- zalecany;

- przydatny

-40÷160

500000

Syntetyczny smar ³o¿yskowy o dobrej
stabilnoœci i odpornoœci na starzenie. Do
zastosowañ w ³o¿yskach pracuj¹cych
w wysokich temperaturach i du¿ych
wyró¿nikach prêdkoœci.

DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY DLA PRZEMYS£U

6

7

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-30÷140

350000

Vecoplex EP-2/220

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-20÷150

100000

Vecoplex EP-2/320

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-20÷150

60000

Vecolit EP-LN-2

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-40÷140

500000

Vecolit EP-LN-3

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-40÷150

500000

Vicolit Super 4 1

Li

1 AR, AO, AC

-30÷120

350000

Vicolit Super 4 2

Li

2 AR, AO, AC

-30÷120

350000

Vicolit Super 4 3

Li

3 AR, AO, AC

-30÷120

350000

- zalecany;

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prowadnice

8

Przeguby

5

Lik

£o¿yska toczne

4

Vecoplex EP-2/150

- szczególnie zalecany;

3

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

2

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

1

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Kompleksowe smary litowe
z zastosowaniem olejów bazowych
o wy¿szych lepkoœciach. Smarowanie
wysokoobci¹¿onych ³o¿ysk tocznych
(bary³kowych i sto¿kowych)
i œlizgowych, szczególnie w przypadku
pracy w warunkach obci¹¿eñ
uderzeniowych, zapylenia lub wibracji

Smary do ³o¿ysk tocznych i innych
mechanizmów nara¿onych na wysokie
obci¹¿enia i krótkotrwale przeci¹¿enia.

Smary ³o¿yskowe (³o¿yska toczne
i œlizgowe). Znakomicie nadaj¹ siê do
innych mechanizmów, np. prowadnice,
³añcuchy i sworznie.

- przydatny

17

DOBÓR SMARÓW VECO
Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

8

Przek³adnie

7

Po³¹czenia gwintowe

6

Prowadnice

5

Przek³adnie otwarte

4

Przeguby

3

£o¿yska toczne

2

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Zagêszczacze

1

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25

SMARY DLA PRZEMYS£U

PRZEK£ADNIOWE I CENTRALNEGO SMAROWANIA
Vecoplex Syntex
EPX 4600

Lik

00 EP/AW, AR,
AC, AO

-40÷100

Syntetyczny, pó³p³ynny smar do
d³ugookresowego smarowania
przek³adni zamkniêtych i otwartych.
Szczególnie zalecany do mechanizmów
wolnobie¿nych nara¿onych na wysokie
obci¹¿enia oraz niskie temperatury.

Vecoplex Syntex
EPS 1600

Lik

00 EP/AW, AR,
AC, AO

-50÷100

Syntetyczny, pó³p³ynny smar do d³ugookresowego smarowania przek³adni
zamkniêtych i otwartych. Szczególnie
zalecany do mechanizmów pracuj¹cych
przy œrednich prêdkoœciach, nara¿onych
na wysokie obci¹¿enia oraz niskie
temperatury.

Vecolit EPS-00

Li

00 EP/AW, AR,
AC, AO

-30÷100

350000

Vecolit EPS-0

Li

0 EP/AW, AR,
AC, AO

-30÷100

350000

Vecolit EPS-1

Li

1 EP/AW, AR,
AC, AO, P

-30÷120

350000

Vecolit EPS-2

Li

2 EP/AW, AR,
AC, AO, P

-30÷120

350000

- szczególnie zalecany;

18

- zalecany;

- przydatny

Pó³p³ynne smary o podwy¿szonej
odpornoœci na dzia³anie wody dziêki
zastosowaniu dodatków adhezyjnych
Przeznaczone g³ównie do przek³adni
wolnobie¿nych i uk³adów centralnego
smarowania.
Smary o podwy¿szonej odpornoœci¹ na
dzia³anie wody; przeznaczone g³ównie do
otwartych przek³adni wolnobie¿nych
i uk³adów centralnego smarowania.

DOBÓR SMARÓW VECO

Ca

1 AW, AR, AC

-20÷60

Vecocal CSW-2

Ca

2 AW, AR, AC

-20÷60

VECO Smar 1500

-

-

P, EP/AW,
AR, AC, AO

-20÷100

Veconol GX-KZ

-

-

EP/AW, AR,
AC, AO

-20÷100

- szczególnie zalecany;

- zalecany;

Smarowanie centralne

Vecocal CSW-1

Wibracja

350000E

Smarowanie rêczne

-30÷120

Zapylenie

1 EP/AW, AR,
AC, AO, Gr

Obci¹¿enia

Li

Woda

Vecolit EPSG-1

Para wodna

350000E

Liny stalowe

-30÷100

Smarowanie d³ugookresowe

0 EP/AW, AR,
AC, AO, Gr

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

Li

8

Przek³adnie

Vecolit EPSG-0

Po³¹czenia gwintowe

350000

E

Prowadnice

-30÷100

Przek³adnie otwarte

5

00 EP/AW, AR,
AC, AO, Gr

Przeguby

4

Li

2

£o¿yska toczne

7

3

Vecolit EPSG-00

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

6

Konsystencja NLGI

SMARY DLA PRZEMYS£U

1

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Dodatki

Smar

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Pó³p³ynne smary o podwy¿szonej
odpornoœci na dzia³anie wody
z dodatkiem grafitu.Przeznaczone
g³ównie do przek³adni wolnobie¿nych
i uk³adów centralnego smarowania
pracuj¹cych w œrodowisku o wysokim
zapyleniu.
Smary wapniowe odporne na dzia³anie
wody pracuj¹ce w ³agodnych warunkach
temperaturowych. Urz¹dzenia
centralnego smarowania, szczególnie
urz¹dzenia walcownicze.
Œrodek smarny o wysokiej lepkoœci do
wolnobie¿nych przek³adni zêbatych
i przek³adni œlimakowych; stosowany
te¿ do ³o¿ysk lizgowych.
Œrodek smarny o wysokiej lepkoœci do
wolnobie¿nych, wysokoobci¹¿onych
przek³adni zêbatych i przek³adni
œlimakowych. Odpowiedni do przek³adni
p o j a z d ó w s z y n o w y c h
i urz¹dzeñ w przemyœle wydobywczym.

- przydatny

19

DOBÓR SMARÓW VECO

7

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

8

Przek³adnie

6

Prowadnice

5

Przek³adnie otwarte

4

Przeguby

3

£o¿yska toczne

2

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Zagêszczacze

1

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25

SMARY DLA PRZEMYS£U

DO CIÊ¯KICH WARUNKÓW PRACY
Vecoplex XD/EP
1002

CaLik

2

EP, P,
AR, AC

-20÷140

5000

Smar kompleksowy litowo-wapniowy
przeznaczony do smarowania
mechanizmów pracuj¹cych w warunkach
du¿ego zapylenia i wilgotnoœci, wysokiej
temperatury oraz skrajnie wysokich
obci¹¿eñ udarowych lub wykonuj¹cych
ruchy oscylacyjne (koparki odkrywkowe,
maszyny budowlane).

Vecoplex HV 2M

Lik

2

EP/AW,AR,
AC,AO; MoS2

-20÷130

5000E

Smar pó³syntetyczny zawieraj¹cy sta³e
dodatki smarnoœciowe przeznaczony do
smarowania wysokoobci¹¿onych
mechanizmów wolnobie¿nych, (np.
dŸwigi) pracuj¹cych w warunkach
wibracji lub wysokiego zapylenia.

Vecoplex Syntex
HT/EP 102

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-30÷150

500000

Vecoplex Syntex
HT/EP 202

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-30÷160

250000

Vecoplex Syntex
HT/EP 462

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-30÷160

50000

- szczególnie zalecany;

20

- zalecany;

- przydatny

Syntetyczne litowe kompleksowe smary
plastyczne do smarowania
wysokoobci¹¿onych ³o¿ysk tocznych,
przede wszystkim sto¿kowych,
bary³kowych i œlizgowych, szczególnie
w przypadku pracy w trudnych
warunkach (wysokie temperatury) lub
przy jednorazowym nape³nianiu ³o¿ysk.

DOBÓR SMARÓW VECO

Bn

2

MoS2,AW,
AR, AC, AO

-10÷160

Veconit Syntex HT

Bn

2

AW/EP, AO
AR

-30÷200

- szczególnie zalecany;

- zalecany;

Smarowanie centralne

Veconit B-2 MOS

Wibracja

-10÷160

Smarowanie rêczne

MoS2,AW,
AR, AC, AO

Zapylenie

1

Obci¹¿enia

Bn

Woda

Veconit B-1 MOS

Para wodna

-10÷160

Liny stalowe

2 AW, AR, AC,
AO

Smarowanie d³ugookresowe

Bn

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

Veconit B-2

8

Przek³adnie

-10÷160

Po³¹czenia gwintowe

5

1 AW, AR, AC,
AO

Prowadnice

4

Przek³adnie otwarte

3
Bn

Przeguby

2
Veconit B-1

£o¿yska toczne

7

Dodatki

Smar

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

6

Konsystencja NLGI

SMARY DLA PRZEMYS£U

1

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Smary bentonitowe do pracy w wysokich
temperaturach (przy czêstym
uzupe³nianiu nawet do 200 o C) i przy
du¿ym zapyleniu np. mechanizmy pieców
w hutach, odlewniach, zak³adach
ceramicznych i in. Systemy centralnego
smarowania urz¹dzeñ
wysokotemperaturowych itp.
Smary bentonitowe z dodatkiem smaru
sta³ego do pracy w wysokich
temperaturach (do 200 o C) i przy du¿ym
zapyleniu np. mechanizmy pieców
w hutach, odlewniach, zak³adach
ceramicznych i in. Dodatkowo mog¹ byæ
stosowane jako pasta monta¿owa.

150000

Smar bentonitowy oparty na
syntetycznych olejach bazowych
wysokiej lepkoœci. Odporny na dzia³anie
wysokich temperatur. Urz¹dzenia
pracuj¹ce w bardzo wysokich
temperaturach (przy czêstym
uzupe³nianiu do 250 ° C).

- przydatny

21

DOBÓR SMARÓW VECO

Vecolit XT

Li

2

EP/AW, P,
AR, AO, AC

Vecolit EPX/B-1

Li

1

Vecolit EPX/B-2

Li

Vecolit EPX/B-3

Li

- ZALECANY;

- PRZYDATNY

Smarowanie centralne

MoS2,
AW, AR,
AC, AO

Wibracja

2

Smarowanie rêczne

Lik

Zapylenie

Vecolit EPS/MOS-2

Obci¹¿enia

50000E

Woda

-30÷200

Para wodna

MoS2,
AO, AR

Liny stalowe

2

Smarowanie d³ugookresowe

Bn

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

Veconit Syntex MOS
HTX

8

Przek³adnie

50000

Po³¹czenia gwintowe

7

-30÷200

Prowadnice

6

AW/EP, AO
AR

Przek³adnie otwarte

5

2

Przeguby

4

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

£o¿yska toczne

3
Bn

Dodatki

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

2
Veconit Syntex HTX

Smar

- SZCZEGÓLNIE ZALECANY;

22

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Konsystencja NLGI

SMARY DLA PRZEMYS£U

1

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Syntetyczne smary bentonitowe do pracy
w wysokich temperaturach (dziêki du¿ej
stabilnoœci termicznej
i niskiej lotnoœci oleju bazowego).
Mechanizmy pracuj¹ce w wysokich
temperaturach (np. ³o¿yska walców
gor¹cych, prowadnice) w hutach,
cementowniach i wytwórniach papieru
oraz w warunkach du¿ego zaplenia (smar
z dodatkiem dwusiarczku molibdenu).

350000E

Wysokiej jakoœci smar litowy do ciê¿kich
warunków pracy wysokie naciski,
wibracje, zapylenie, obecnoœæ wody.

-40÷120

300000

Smar litowy o podwy¿szonej odpornoœci
na wymywanie wod¹. Zalecany do
stosowania w œrodowisku agresywnym
korozyjnie np. mechanizmy pok³adowe
statków, maszyny górnicze, walcarki,
podwozia samochodów itp.

EP/AW, P,
AR, AO, AC

-20÷120

5000

2

EP/AW, P,
AR, AO, AC

-20÷120

5000

3

EP/AW, P,
AR, AO, AC

-20÷120

5000

Smary o nadzwyczajnej odpornoœci na
wymywanie wod¹ szczególnie zalecane
do ³o¿ysk wolnoobrotowych.

DOBÓR SMARÓW VECO

3

4

5

6

7

2

EP/AW, P,
AR, AO, AC

-20÷130

5000

Vecolit EPX/B-MOS-1

Li

1

MoS2,
EP/AW,
P, AR, AO,
AC

-20÷130

50000E

Vecosal Complex B-2

Alk

2 EP, AR, AO,
AC

-20÷150

150000

- szczególnie zalecany;

- zalecany;

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prowadnice

8

Przeguby

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Ca, Li

Vecolit EPX/HD 902

SMARY DLA PRZEMYS£U

Dodatki

£o¿yska toczne

2

Konsystencja NLGI

Smar

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

1

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Smar o nadzwyczajnej odpornoœci na
wymywanie wod¹, oraz wysokiej lepkoœci
oleju bazowego, szczególnie zalecany do
uk³adów pracuj¹cych przy ma³ych
prêdkoœciach w warunkach wysokich
obci¹¿eñ udarowych i ruchów
oscylacyjnych takich jak wolnoobrotowe
³o¿yska toczne, ³o¿yska œlizgowe,
prowadnice.
Smar o bardzo dobrej odpornoœci na
wymywanie wod¹ z dodatkiem smaru
sta³ego MoS2. Umo¿liwia smarowanie
wysokoobci¹¿onych mechanizmów
wolnobie¿nych pracuj¹cych w trudnych
warunkach (wilgoæ, zapylenie lub
wibracje).
Smar kompleksowy glinowy o du¿ej
odpornoœci na wymywanie wod¹.
Smarowanie urz¹dzeñ, w których
jednoczeœnie wystêpuje problem
wysokiej temperatury i pary wodnej (np.
maszyny papierniczej).

- przydatny

23

DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY DLA PRZEMYS£U

6

7
100000E

Alk

0 Gr, AW, AR,
AO

-20÷200

Ca

2 EP, AW, AR,
AO, AC

-25÷120

Vecosal G-0

Vecocal Semisyntex
HD 902

- zalecany;

- przydatny

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prowadnice

8

Przeguby

5

-20÷200

Alk

£o¿yska toczne

4

1 Gr, AW, AR,
AO

Vecosal
Autoklawowy G-1

- szczególnie zalecany;

24

3

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

2

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

1

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25

Smar kompleksowy glinowy o du¿ej
odpornoœci na wymywanie wod¹.
Z dodatkiem grafitu. Smarowanie wêz³ów
tarcia pracuj¹cych pod du¿ym
obci¹¿eniem, w których jednoczeœnie
wystêpuje problem wysokiej temperatury
i pary wodnej (np. wózki autoklawowe).

-

Smar kompleksowy glinowy o du¿ej
odpornoœci na wymywanie wod¹.
Z dodatkiem grafitu. Smarowanie
natryskowe przek³adni zêbatych (np.
w cementowniach).

Pó³syntetyczny, bezwodny smar wapniowy przeznaczony do smarowania
mechanizmów wolnobie¿nych, takich jak
³o¿yska toczne i œlizgowe, prowadnice
oraz przek³adnie otwarte, pracuj¹cych
w warunkach du¿ej wilgotnoœci lub
obecnoœci wody. Szczególnie zalecany
w transporcie morskim oraz w warunkach
nara¿enia na dzia³anie korozyjne wody
morskiej.

DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY DLA PRZEMYS£U

4

5

6

0

AW,AO,AC

-20÷180

Vecocal Complex
C-1

Cak

1

AW,AO,AC

-20÷180

Vecocal Complex
C-2

Cak

2

AW,AO,AC

-20÷180

Vecocal Complex
S-1

Cak

1 EP, AW, AO,
AC

-10÷180

Vecocal Complex
S-2

Cak

2 EP, AW, AO,
AC

-30÷180

- szczególnie zalecany;

- zalecany;

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prowadnice

8

Przeguby

7

3
Cak

£o¿yska toczne

Konsystencja NLGI

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

2
Vecocal Complex
C-0

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

1

Smar

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25

Smary kompleksowe wapniowe
charakteryzuj¹ siê du¿¹ stabilnoœci¹
mechaniczn¹, doskona³¹ odpornoœci¹ na
dzia³anie wody i mo¿liwoœci¹ pracy
w wysokich temperaturach (okresowo do
200° C). Przeznaczone s¹ do stosowania
w hutach, hutach szk³a, cementowniach
itp.

Smary sulfonianowo wapniowe, oprócz
charakterystycznych w³asnoœci dla
kompleksowych smarów wapniowych
posiadaj¹ zdolnoœæ przenoszenia bardzo
du¿ych obci¹¿eñ i doskona³e w³asnoœci
przeciwzu¿yciowe oraz wysok¹
stabilnoœæ termiczn¹. Jako smary
wielofunkcyjne znajduj¹ szerokie
zastosowanie przy niskich i œrednich
prêdkoœciach obrotowych w trudnych
warunkach pracy - przemys³
metalurgiczny, cementownie itp.

- przydatny

25

DOBÓR SMARÓW VECO
Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

£añcuchy

8

Przek³adnie

7

Po³¹czenia gwintowe

6

Prowadnice

5

Przek³adnie otwarte

4

Przeguby

3

£o¿yska toczne

2

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Zagêszczacze

1

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25

SMARY DLA PRZEMYS£U

PASTY SMAROWE I MONTA¯OWE
Vecoplex P-P/50

Lik

1
2

AR, AW, AO,
py³
nieorganiczny

-40÷160

Veconit MOS 225

Bn

2

MoS,AW,
2
AR,AC,AO

-10÷160

Veconit G-2/30

Bn

2

AO, AW,
AR, Gr

-20÷160

- szczególnie zalecany;

26

- zalecany;

- przydatny

-

Pasta smarowa do pracy
w mechanizmach nara¿onych na
nadzwyczaj wysokie obci¹¿enia (np.
³o¿yska wolnobie¿ne) dzia³aj¹cych
w zapylonym i korozyjnym œrodowisku.
Zastêpuje pasty z dodatkiem py³u
o³owianego (zarzucane ze wzglêdów
ekologicznych) oraz (dziêki jasnej barwie)
smary z dodatkiem grafitu
lub MoS2; tak¿e smar monta¿owy.
Smar do pracy w ³o¿yskach
wolnobie¿nych i prowadnicach
w warunkach wysokich temperatur (do
200° C), oraz du¿ego zapylenia
i wysokich obci¹¿eñ. Dodatkowo mo¿e
byæ u¿ywany jako pasta monta¿owa.

25000

Bentonitowy smar z dodatkiem grafitu do
pracy w wysokich temperaturach (przy
czêstym uzupe³nianiu nawet do 220° C)
i przy bardzo du¿ych obci¹¿eniach
wêz³ów tarcia. Tak¿e jako smar do
po³¹czeñ gwintowych.

DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY DLA PRZEMYS£U

3

4

5

6

7

Veconit Cu-1/15

Bn

1

AO, AW,
AR, Cu

-10÷160

25000

Veconit Cu-1/65

Bn

1

AO, AW,
AR, Cu

-10÷160

25000

Vecocal Z-1/55

Ca

1

Gr, Zn, AR,
AO

-50÷60

-

- szczególnie zalecany;

- zalecany;

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prowadnice

8

Przeguby

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Konsystencja NLGI

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

£o¿yska toczne

2

Dodatki

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

1

Smar

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Smar bentonitowy zawieraj¹cy
kompozycjê py³ów nieorganicznych,
g³ównie sproszkowanej miedzi. Do
smarowania wysokoobci¹¿onych wêz³ów
tarcia (np. ³o¿yska, prowadnice)
pracuj¹cych w wysokich temperaturach
i zapylonym œrodowisku. Tak¿e jako smar
monta¿owy w po³¹czeniach nara¿onych
na temperatury rzêdu nawet 1100° C.
Nastêpuje wtedy wypalenie czêœci
mineralnej smaru, a warstwê smaruj¹c¹
stanowi smar sta³y - py³ miedziany.
Wapniowy smar uszczelniaj¹cy do
po³¹czeñ gwintowych, zawieraj¹cy
mieszaninê py³ów nieorganicznych,
g³ównie py³u cynkowego. Odporny na
dzia³anie wody. Zalecany do p³uczek
wiertniczych i armatury wodnej
i œciekowej. Wykorzystanie niskokrzepn¹cych olejów bazowych umo¿liwia
nanoszenie smaru w ujemnych
temperaturach.

- przydatny

27

DOBÓR SMARÓW VECO
Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

5

6

7

2

EP/AW,AR,
AC,AO

-55÷120

1000000

Syntetyczny smar kompleksowy litowy
przeznaczony do smarowania
wysokoobrotowych ³o¿ysk,
mechanizmów precyzyjnych oraz
urz¹dzeñ pracuj¹cych w niskich
temperaturach (urz¹dzenia ch³odnicze).

Vecoplex Syntex
HT/LT 2

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-40÷140

1000000

Syntetyczny smar kompleksowy litowy
przeznaczony do smarowania ³o¿ysk
wysokoobrotowych pracuj¹cych
w szerokim zakresie temperatur, przy
wysokich prêdkoœciach obrotowych oraz
wysokich obci¹¿eniach. Tak¿e do
mechanizmów precyzyjnych oraz
skojarzeñ metal-plastik i metal-guma.

Vecolit Syntex LT 1

Li

1 AR, AC, AO

-50÷100

500000

Syntetyczny niskotemperaturowy smar
przeznaczony do smarowania
w warunkach arktycznych ³o¿ysk
i mechanizmów wysokoobrotowych oraz
mechanizmów metalowo-plastikowych
i metalowo-gumowych. Ze wzglêdu na
bardzo dobr¹ pompowalnoœæ w niskich
temperaturach oraz niskie opory ruchu
umo¿liwia smarowanie mechanizmów
precyzyjnych pracuj¹cych w niskich
temperaturach.

- zalecany;

- przydatny

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prowadnice

8

Przeguby

£o¿yska toczne

£o¿yska œlizgowe

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Po³¹czenia gwintowe

4

Lik

2

Dodatki

Przek³adnie otwarte

3

Vecoplex Syntex
LTP 2

Smar

- szczególnie zalecany;

28

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Konsystencja NLGI

SMARY SPECJALNE

1

Œrodowisko pracy

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25

DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY SPECJALNE

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Przek³adnie

8

Prowadnice

5

Przeguby

4

£o¿yska toczne

3

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

2

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

1

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

6

7

Vecolit LMP

Li

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-60÷110

1000000

Veconit LMP-S

Bn

2 AW/EP, AR,
AO, AC

-60÷180

1000000

Vecocal Bio-2

Ca

2

AR, AO

-25÷60

Vecocal Bio-3

Ca

3

AR, AO

-25÷60

Ca, Alk 2

AW, AR,
AC, AO

-20÷110

-

Smar kompleksowy, glinowo-wapniowy
mo¿e pracowaæ w szerszym zakresie
temperatur ni¿ smary wapniowe.
Smarowanie urz¹dzeñ w ró¿nych
ga³êziach przemys³u, gdzie wystêpuje
ryzyko ska¿enia œrodowiska naturalnego.

AW, AR,
AC, AO

-20÷110

-

Syntetyczny smar kompleksowy, glinowo
wapniowy. Smarowanie bardziej
wymagaj¹cych urz¹dzeñ
w ró¿nych ga³êziach przemys³u, gdzie
wystêpuje ryzyko ska¿enia œrodowiska
naturalnego.

Vecosal Bio 2

Vecosal Syntex Bio 2

- szczególnie zalecany;

Ca,
Alk

- zalecany;

2

25
Smar litowy do smarowania ³o¿ysk
wysokoobrotowych, mechanizmów
precyzyjnych i urz¹dzeñ pracuj¹cych
w niskich temperaturach (np. urz¹dzenia
ch³odnicze, lotnictwo).
Smar bentonitowy do ³o¿ysk
wysokoobrotowych i urz¹dzeñ
pracuj¹cych w szerokim zakresie
temperatur (np. rozruch w bardzo niskich
temperaturach, i praca w temperaturach
wysokich).
Smary wapniowe produkowane
z u¿yciem oleju roœlinnego. Ekologiczne,
biodegradowalne. Do smarowania ³o¿ysk
tocznych i innych mechanizmów
u¿ywanych w gospodarce wodnej, leœnej
i rolnictwie.

- przydatny
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DOBÓR SMARÓW VECO
Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

Prowadnice

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Przeguby

8

6

7

Alk

0 EP/AW, AR,
AC, AO

-20÷100

-

Vecosal Complex
FD 602

Alk

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-20÷120

-

2 AR, AC, AO

-25÷100

Smar przeznaczony do smarowania
urz¹dzeñ pracuj¹cych w bran¿y
spo¿ywczej, farmaceutycznej
i kosmetycznej, wymagaj¹cych
smarowania smarem plastycznym
dopuszczonym do incydentalnego
kontaktu z ¿ywnoœci¹. Zapewnia
znakomit¹ ochronê przed korozj¹ oraz
wysok¹ odpornoœæ na dzia³anie wody.

-30÷120

Syntetyczny smar przeznaczony do
u¿ycia w przemyœle spo¿ywczym,
farmaceutycznym i kosmetycznym, gdzie
mo¿liwy jest incydentalny kontakt œrodka
smarowego z przetwarzanymi
produktami.

Krzemionka
koloidalna

SMARY SPECJALNE

5

Szczególne zalecenia

Vecosal Complex
FD 600

Vecosil FD 72

Vecocal Syntex FD
602

Ca

2 AR, AC, AO

Vecocal grafitowany
9420

Ca

2

- SZCZEGÓLNIE ZALECANY;
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4

£o¿yska toczne

3

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

2

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Smar

Konsystencja NLGI

1

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

- ZALECANY;

- PRZYDATNY

Gr, AR,AO
AC

-20÷60

-

25
Smary przeznaczone do smarowania
³o¿ysk tocznych i œlizgowych, prowadnic
oraz innych mechanizmów pracuj¹cych
przy ma³ych prêdkoœciach i wysokich
obci¹¿eniach w przemyœle spo¿ywczym.
Zalecane do zastosowañ, gdzie mo¿liwy
jest incydentalny kontakt œrodka
smarowego z przetwarzan¹ ¿ywnoœci¹.

Grafitowany smar wapniowy do
smarowania okresowego podwozi
pojazdów samochodowych oraz sprzêtu
wojskowego. Smarowanie piór resorów
oraz silnie obci¹¿onych wêz³ów tarcia.

DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY SPECJALNE

3

4

5

6

7

Vecolit LB-414

Lik

2

EP/AW, AR
AC, AO

-40÷140

500000

Veconol OP-2

TW

2

AC, AO

-50÷45

Veconol OP-3

TW

3

AC, AO

-50÷45

Veconol OP-4

TW

4

AC, AO

-50÷45

Veconol
OP/MOS-4/15

TW

4

MoS,2 AC,
AO

-50÷45

Veconol OP/A-2

TW

2

AC, AO

-35÷45

VECO Smar do pi³
i kos spalinowych

Li

2 AW, AR, AC
AO

-10÷140

Vecosal Complex
B-2

Alk

2 EP, AR, AO,
AC

-20÷150

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Prowadnice

8

Przeguby

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

Konsystencja NLGI

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

£o¿yska toczne

2

Dodatki

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

1

Smar

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

Szczególne zalecenia

25
Wielofunkcyjny smar samochodowy do
pojazdów wojskowych.Zapewnia
smarowanie mechanizmów pojazdówpodwozi i ³o¿ysk piast kó³ oraz urz¹dzeñ
przemys³owych, pracuj¹cych
w warunkach wysokich obci¹¿eñ,
obci¹¿eñ uderzeniowych oraz wibracji.

Specyficzny rodzaj wazeliny technicznej
o dobrych w³asnoœciach adhezyjnych do
metalu. Zapewnia sta³e opory tarcia
w szerokim zakresie temperatur i ochronê
antykorozyjn¹. Do smarowania gwintów
pokrête³ przyrz¹dów optycznych
i precyzyjnych. Smary do przyrz¹dów
optycznych. Smary do mechanizmów
precyzyjnych stosowanych w wojsku.
Smar litowy do zastosowania
w gospodarstwie domowym. Smarowanie
przek³adni k¹towych i innych
mechanizmów w pi³ach i kosach
spalinowych.Mo¿e byæ stosowany do
s m a r o w a n i a ³ o ¿ y s k r o w e r ó w,
motorowerów oraz sprzêtu ogrodniczego.
20000

Smar glinowy o bardzo dobrej odpornoœci
na wymywanie wod¹. Smarowanie
ko³owrotków wêdkarskich.
- SZCZEGÓLNIE ZALECANY;

- ZALECANY;

- PRZYDATNY
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DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY SPECJALNE

4

5

6

Ca

1
00

AR, AO

-30÷50

Aluwax

TW

6

Al

PTFE

2

Smary teflonowe

-

25

Preparat do smarowania gor¹cych gilotyn
do ciêcia aluminium.

Smarowanie centralne

Smarowanie rêczne

Smarowanie d³ugookresowe

Po³¹czenia gwintowe

Przek³adnie otwarte

Wibracja

Zapylenie

Obci¹¿enia

Woda

Para wodna

Liny stalowe

£añcuchy

Przek³adnie

Prowadnice

-70÷290

PTFE

2

MoS2

-70÷290

Smary teflonowe z
dodatkiem
antykorozyjnym

PTFE

2

AC

-70÷290

- zalecany;

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Szczególne zalecenia

Smarowanie sezonowe (L-lato, Z-zima)
urz¹dzeñ rozrz¹dowych kolejowych
mechanizmów hamulcowych: kolej,
tramwaje.

Smary teflonowe EP
z dwusiarczkiem
molibdenu

- szczególnie zalecany;

8

Przeguby

7

3

Vecocal L
Vecocal Z

£o¿yska toczne

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Œrodowisko pracy

£o¿yska œlizgowe

Dodatki

Dopuszczalny wyró¿nik
prêdkoœci Dr

2

Konsystencja NLGI

Smar

1

32

Zagêszczacze

GRUPA

Stosowanie

- przydatny

Smary stabilne mechanicznie, termicznie
i inertne chemicznie, a równoczeœnie
obojêtne fizjologicznie. Smarowanie
odpowiedzialnych mechanizmów
bezobs³ugowych pracuj¹cych w bardzo
s z e r o k i m z a k r e s i e t e m p e r a t u r.
Mechanizmy lotnicze, przemys³
chemiczny (instalacje tlenowe, instalacje
chlorowe). Przemys³ spo¿ywczy.

DOBÓR SMARÓW VECO

13

Smarowanie centralne

Smarowanie
d³ugookresowe

12

Smarowanie rêczne

Konserwacja
Zabezpieczenie
antykorozyjne

Przeguby i prowadnice

£añcuchy, zawiasy, liny,
uszczelniania

£o¿yska

Mechanizmy podwozi

11

Veconol
LR-Plus B

TW

AR, AC, AO

-40÷50

Veconol LR

TW

5 AR, AC, AO

-20÷45

Veconol LR 200R F

TW

-

-40÷50

Smar wysokiej jakoœci do konserwacji lin i smarowania
³añcuchów Galla, nanoszony przez u¿ytkownika.

Veconol FP

TW

5 AR, AC, AO

0÷45

Smar konserwacyjny do urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego,
uszczelnieñ armatury wodnej oraz armatury kwasów
i zasad, a tak¿e do zabezpieczenia antykorozyjnego styków
urz¹dzeñ elektrycznych.

Veconol WT

TW

5 AR, AC, AO

0÷50

Rodzaj wazeliny technicznej. Zabezpieczenie
przeciwkorozyjne, konserwacja, uszczelnianie, a tak¿e
nasycanie uszczelek, podk³adek i sznurów. Smarowanie
³añcuchów Galla.

Veconol PK

TW

-

AW, AR,
AC, AO

AR, AC, AO

-20÷50

- smar dostêpny jest tak¿e w formie sprayu; jest wtedy oznaczony jako Veconol LR 200R/S

Wibracje

-40÷60

Woda

6

AR, AO, P

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

Zapylenie

5

3

Dodatki

Przek³adnie

Konsystencja NLGI

9 10

Zagêszczacz

GRUPA
SMARY KONSERWACYJNE

8

4

TW

2

F

7

3

Veconol
LR-Plus 50

Smar

1

Obci¹¿enie uderzeniowe

Œrodowisko pracy

Stosowanie

14 15 16 17 18 19

Szczególne zalecenia

20
Smar do konserwacji lin i innych elementów stalowych
nanoszony po roztopieniu przez producenta,ma w³aœciwoœci
przeciwpoœlizgowe.
Syntetyczny smar konserwacyjny do lin i innych elementów
stalowych lub ¿eliwnych. Dziêki jasnej barwie zapewnia
estetyczny wygl¹d konserwowanych narzêdzi.

Smar wysokiej jakoœci do konserwacji lin, nanoszony przez
producenta. Tak¿e do smarowania ³añcuchów i d³ugotrwa³ej
konserwacji wyrobów stalowych i ¿eliwnych.

Konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne broni palnej.
- szczególnie zalecany;

- zalecany;

- przydatny
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DOBÓR SMARÓW VECO

SMARY DLA ROLNICTWA

Smarowanie centralne

Wibracje

13

Smarowanie rêczne

12

Obci¹¿enie uderzeniowe

11

Woda

9 10

Smarowanie
d³ugookresowe

8

Konserwacja
Zabezpieczenie
antykorozyjne

7

Przek³adnie

6

£añcuchy, zawiasy, liny,
uszczelniania

5

Przeguby i prowadnice

4

£o¿yska

3

Zakres
temperatur
roboczych [°C]

14 15 16 17 18 19

Szczególne zalecenia

20

Vecoplex Agri GC-2

Lik

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-40÷160

Smar wielofunkcyjny do smarowania d³ugookresowego
i bezserwisowego ³o¿ysk i innych mechanizmów, które podczas
pracy ulegaj¹ nagrzaniu do 160 lub krótkotrwale nawet do 200° C

Vecolit Agri EP-2

Li

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-40÷140

Smar wielofunkcyjny do smarowania ³o¿ysk, przegubów
i prowadnic. Doskonale nadaje siê równie¿ do systemów
centralnego smarowania w pojazdach samochodowych
i rolniczych.

Vecolit Agri
EPX/B-2

Li

2 EP/AW, AR,
AC, AO

-20÷120

Smar wysokiej lepkoœci do smarowania mechanizmów
wolnobie¿nych. Dziêki podwy¿szonej adhezji
(przyczepnoœci) do metalu doskonale nadaje siê do
smarowania mechanizmów podwozi maszyn rolniczych.

-

-20÷100

Œrodek smarny o wysokiej lepkoœci do wolnobie¿nych
przek³adni zêbatych i przek³adni œlimakowych.

Veco Agri 1500

-

P, EP/AW,
AR, AC, AO

Veconol Agri WT

TW

5 AR, AC, AO

Veconol Agri LR
200 R F

TW

-

F

34

Dodatki

Mechanizmy podwozi

2

Konsystencja NLGI

1

Zagêszczacz

GRUPA

Smar

Zapylenie

Œrodowisko pracy

Stosowanie

AW, AR,
AC, AO

0÷50

-40÷50

- smar dostêpny jest tak¿e w formie sprayu; jest wtedy oznaczony jako Veconol LR 200R/S

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne, konserwacja,
uszczelnianie a tak¿e nasycanie uszczelek, podk³adek
i sznurów. Smarowanie ³añcuchów Galla.
Œrodek smarowy rozpuszczony w lotnym rozpuszczalniku,
dziêki czemu posiada dobre zdolnoœci penetruj¹ce i mo¿e
dotrzeæ do trudno dostêpnych mechanizmów.
Przeznaczony g³ównie do zabezpieczenia antykorozyjnego,
z powodzeniem mo¿e s³u¿yæ jako zastêpstwo lub
uzupe³nienie œrodków smaruj¹cych ³añcuchy, liny,
przek³adnie otwarte, zawiasy itp.
- szczególnie zalecany;

- zalecany;

- przydatny

PRZEWODNIK PO SMARACH VECO
1.

£o¿yska toczne.

Smarowanie ³o¿ysk tocznych to jedno z najbardziej znanych zastosowañ smarów plastycznych. Podstawowa cecha smaru
³o¿yskowego to wysoka stabilnoœæ, niezbêdna dla zapewnienia d³ugotrwa³ej pracy. Przez stabilnoœæ smaru nale¿y rozumieæ jego
zdolnoœæ do zachowania odpowiedniej budowy wewnêtrznej (charakterystycznej dla danego rodzaju smaru), dziêki której
zagwarantowane s¹ jego w³asnoœci u¿ytkowe (trwa³oœæ u¿ytkowa, stabilnoœæ termiczna, stabilnoœæ mechaniczna). Zapewnienie
d³ugotrwa³ej lub bezobs³ugowej pracy ³o¿ysk tocznych nie stanowi problemu przy zastosowaniu smarów VECO.
W³aœciwy dobór smaru ³o¿yskowego pozwala wyd³u¿yæ trwa³oœæ ³o¿ysk i ogranicza czêstotliwoœæ wymiany lub uzupe³niania smaru.
Przy doborze smaru do ³o¿ysk tocznych uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce czynniki:
a ) Prêdkoœæ obwodow¹ ³o¿yska wyra¿on¹ wyró¿nikiem prêdkoœci Dr.
Wyró¿nik prêdkoœci Dr to iloczyn prêdkoœci obrotowej, [ob./min.] przez œredni¹ œrednicê ³o¿yska, [mm]. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
pojêcie ³o¿yska wysokoobrotowego nie jest bezpoœrednio zwi¹zane z prêdkoœci¹ obrotow¹. £o¿yska o wysokich obrotach,
a niewielkiej œrednicy nie nale¿y traktowaæ jako wysokoobrotowe. Odwrotnie - du¿e ³o¿ysko mo¿e mieæ wysoki wyró¿nik prêdkoœci
nawet przy niewielkich obrotach.
b) Zakres temperatur roboczych.
Najni¿sza temperatura robocza jest praktycznie równa najni¿szej temperaturze otoczenia (np. w warunkach zimowych).
Najwy¿sz¹ temperaturê robocz¹ najlepiej okreœliæ przez pomiar np. za pomoc¹ pirometru. Podawanie z ostro¿noœci przez
klientów zawy¿onej wartoœci najwy¿szej temperatury pracy mo¿e powodowaæ niepotrzebne problemy przy doborze
smaru, poniewa¿ z regu³y stabilnoœæ smaru w wysokich temperaturach uzyskuje siê kosztem wielu istotnych cech
u¿ytkowych. Podane w Tabeli 2 temperatury robocze z regu³y okreœlono w nastêpuj¹cy sposób:
! najni¿sza temperatura robocza na podstawie pomiaru momentu tarcia ³o¿yska nape³nionego badanym smarem;
! najwy¿sza temperatura robocza
na podstawie oznaczenia trwa³oœci u¿ytkowej smaru w ³o¿ysku (zazwyczaj smar
w najwy¿szej temperaturze roboczej zapewnia okres wymiany 100 ÷ 500 godzin pracy, w zale¿noœci od konstrukcji
³o¿yska i uwarunkowañ œrodowiska pracy).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e do tej pory producenci smarów nie ustalili jednolitego kryterium okreœlania zakresu temperatur
roboczych, co mo¿e powodowaæ liczne nieporozumienia w praktyce.
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PRZEWODNIK PO SMARACH VECO
c) Rodzaj ³o¿yska (kulkowe, sto¿kowe, wa³kowe, bary³kowe i inne).
£o¿yska kulkowe i wa³kowe jednorzêdowe na ogó³ nie stawiaj¹ wysokich wymagañ dla w³aœciwoœci smarnych. £o¿yska
sto¿kowe i bary³kowe, z natury swojej konstrukcji, s¹ mocniej obci¹¿one. Z tego powodu obok tarcia tocznego, wystêpuje
w nich równie¿ tarcie œlizgowe. W takim przypadku wzrastaj¹ wymagania dla w³aœciwoœci smarnych (wskazana jest obecnoœæ
w smarach dodatków przeciwzatarciowych), a trwa³oœæ smaru ulega redukcji.
d) Uszczelnienie ³o¿ysk.
Istnieje grupa smarów, które ,,trzymaj¹ siê” ³o¿yska nawet wtedy, gdy nie jest ono w³aœciwie uszczelnione. Jednak¿e
w dowolnym przypadku z³e uszczelnienie ³o¿yska powoduje obni¿enie trwa³oœci u¿ytkowej smaru.
Podstawowym smarem VECO zalecanym do ³o¿ysk tocznych jest wielofunkcyjny Vecolit EP-2. Umo¿liwia on pracê ³o¿ysk tocznych
w zakresie temperatur od - 40 do 140°C przy wyró¿niku prêdkoœci Dr do 500 000. Smar ma w swoim sk³adzie dodatki
przeciwzatarciowe, dziêki czemu jest odpowiedni tak¿e do ³o¿ysk sto¿kowych i bary³kowych.
Przy podobnych wyró¿nikach prêdkoœci (Dr do 500 000) mog¹ pracowaæ smary wielofunkcyjne Vecolit EP-Plus i smary ³o¿yskowe
Vecoplex GC oraz Vecolit EP-LN. Smary serii Vecoplex GC s¹ dedykowane do d³ugookresowego i bezserwisowego smarowania
³o¿ysk, zw³aszcza pracuj¹cych w wysokich temperaturach (do 160°C) lub ulegaj¹cych przegrzaniu (³o¿yska piast kó³ samochodowych
z hamulcami tarczowymi, ³o¿yska silników elektrycznych i ³o¿yska gor¹cych wentylatorów). Smary ³o¿yskowe Vecolit EP-LN,
przeznaczone do nape³niania ³o¿ysk tocznych pracuj¹cych w mechanizmach nara¿onych na wysokie obci¹¿enia jednostkowe,
obni¿aj¹ poziom drgañ oraz zapewniaj¹ krótki czas ich stabilizacji po uruchomieniu ³o¿yska.
Do nape³niania ³o¿ysk pracuj¹cych w trudnych warunkach (temperatury do 160oC z mo¿liwoœci¹ przegrzania, Dr 500 000
do 1 000 000 i d³ugi czas eksploatacji) warto u¿ywaæ Vecoplex Syntex XHP. Do produkcji tego smaru zastosowano kompleksowe
myd³a litowe oraz syntetyczny olej bazowy, uzyskuj¹c wysok¹ stabilnoœæ mechaniczn¹ i odpornoœæ na starzenie, dziêki czemu nadaje
siê on do smarowania d³ugookresowego lub na ca³y czas u¿ytkowania mechanizmu.
Przy wy¿szym Dr (do 1 000 000) u¿ywa siê smaru specjalnego Veconit LMP-S. Przy Dr do 5000 zalecany jest smar
Vecolit EPX/B-3 -produkt specjalny do ³o¿ysk wolnoobrotowych.
W pojazdach samochodowych z ³o¿yskami o standardowych wymaganiach polecamy smary serii Vecolit Super 4S, zaœ
do prostych zastosowañ przemys³owych smary Vecolit Super 4.
Wiêkszoœæ smarów VECO umo¿liwia pracê ³o¿ysk w temperaturze od 40°C do 140°C. Do pracy w niskich temperaturach
(do - 60°C) zalecamy smar Vecolit LMP i Veconit LMP-S, natomiast w wysokich Vecoplex GC-2 (do 160°C) lub Veconit Syntex HT
(do 200°C).
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W przypadku ³o¿ysk pozbawionych skutecznych uszczelnieñ zalecamy smary Vecoplex GC-2, Vecolit EPS-2, Vecolit EPX/B-3 oraz
smary serii Vecoplex EP.
Smary Vecoplex EP s¹ produktami specjalnymi, wytwarzanymi z u¿yciem olejów bazowych o lepkoœci specjalnie dobranej do
okreœlonych zastosowañ, przeznaczonymi g³ównie do smarowania ³o¿ysk tocznych. Do ich produkcji, w zale¿noœci od wymagañ
smarowanego uk³adu, mog¹ byæ u¿yte oleje bazowe o klasach lepkoœci od VG 150 do VG 320, a nawet VG 680. Zaleca siê ich
stosowanie w przypadku, gdy wskazany jest dobór smaru na bazie oleju smarowego o optymalnej lepkoœci np. w odpowiedzialnych
urz¹dzeniach bezobs³ugowych. Produkty te, jeœli s¹ w³aœciwie dobrane, umo¿liwiaj¹ uzyskanie maksymalnej trwa³oœci smarowanych
³o¿ysk. Smary Vecoplex EP s¹ zalecane, je¿eli wysoki koszt ³o¿yska uzasadnia koniecznoœæ stosowania wyszukanych technik
smarowania.
W Tabeli 2 przedstawiono zasady doboru smarów serii Vecoplex EP do ³o¿ysk tocznych. Podane w tablicy dopuszczalne wielkoœci Dr
odnosz¹ siê do temperatury 0 - 60oC.
Tabela 2
Smary do ³o¿ysk tocznych serii Vecoplex EP

Smar
Vecoplex EP-2/150
Vecoplex EP-2/220
Vecoplex EP-2/320
Vecoplex EP-2/460
Vecoplex EP-2/680

Zakres temperatur roboczych, oC Zalecany zakres wyró¿nika prêdkoœci
-30 - 140
-20 - 150
-20 - 150
-10 - 160
-10 - 160

20 - 350 tys.
5 - 100 tys.
3 - 60 tys.
1.5 - 30 tys.
1 - 20 tys.

Przy stosowaniu smarów do ³o¿ysk tocznych sugerujemy przestrzeganie poni¿szych zasad:
1. Przy nape³nianiu ³o¿ysk zachowaæ czystoœæ - zanieczyszczenia dzia³aj¹ jak œcierniwo i skracaj¹ ¿ywotnoœæ ³o¿ysk.
2. Je¿eli jest to mo¿liwe, nale¿y nanieœæ cienk¹ warstwê smaru na ca³¹ powierzchniê bie¿ni w trakcie monta¿u.
3. Je¿eli ³o¿ysko nie ma przestrzeni do odprowadzenia nadmiaru smaru (przestrzeñ taka jest z regu³y przewidywana, je¿eli
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4.
5.

2.

³o¿ysko posiada kalamitki - smarowniczki lub uk³ad centralnego smarowania - nie nale¿y nape³niaæ go ca³kowicie.
Prawid³owe nape³nienie w zale¿noœci od konstrukcji i wyró¿nika prêdkoœci to 30 ÷ 50 % swobodnej przestrzeni.
Przy wprowadzaniu smaru przez kalamitki nale¿y wprowadziæ tak¹ iloœæ smaru, aby zapewniæ wyp³yw
œwie¿ego smaru na zewn¹trz (o ile instrukcja smarowania nie przewiduje inaczej).
Niektóre smary s¹ ca³kowicie ze sob¹ niemieszalne. Nale¿y zwróciæ siê do dostawców z zapytaniem o mo¿liwoœæ mieszania
smarów ró¿nych gatunków.

£o¿yska œlizgowe.

W ³o¿yskach œlizgowych wystêpuje problem wyciskania smaru z ³o¿yska. Problem ten jest na tyle istotny, ¿e powoduje
koniecznoœæ znacznie czêstszego uzupe³niania smaru ni¿ wynika³oby to z oznaczenia trwa³oœci u¿ytkowej smaru w wysokich
temperaturach. £o¿yska œlizgowe z regu³y maj¹ rowki umo¿liwiaj¹ce utrzymywanie pewnej rezerwy smaru. Smar do ³o¿ysk œlizgowych
powinien mieæ dobre w³aœciwoœci adhezyjne (przyczepnoœciowe) do powierzchni metalu oraz powinien byæ stabilny - nie traciæ
konsystencji w trakcie pracy. Druga istotna cecha smaru to kompatybilnoœæ z metalami kolorowymi i wysoka skutecznoœæ smarowania
skojarzeñ stal - metale kolorowe, poniewa¿ ³o¿yska œlizgowe czêsto zawieraj¹ elementy wykonane z br¹zu lub innych stopów metali
kolorowych.
Oferowany smar wielofunkcyjny Vecolit EP-2 z regu³y daje równie¿ zadowalaj¹ce wyniki przy smarowaniu ³o¿ysk œlizgowych. Je¿eli
jednak temperatura pracy ³o¿yska nie przewy¿sza 50oC, sugerujemy rozpatrzenie u¿ycia smaru Vecocal SM-2 lub Vecocal SM-3.
Do smarowania ³o¿ysk œlizgowych szczególnie zalecamy smary serii Vecolit EPS, Vecoplex GC i Vecoplex EP. Produkty te zawieraj¹
dodatki adhezyjne, dziêki czemu utrzymuj¹ siê d³u¿ej w ³o¿yskach œlizgowych. Do wolnoobrotowych ³o¿ysk œlizgowych zalecany jest
smar specjalny Vecolit EPX/B-3, wykonany na bazie oleju pozosta³oœciowego o wysokiej lepkoœci. Kompozycje dodatków
uszlachetniaj¹cych w smarach: Vecolit EP, Vecolit EPS, Vecoplex EP i Vecolit EPX/B-3 zawieraj¹ dodatki smarne, daj¹ce dobre
wyniki przy smarowaniu uk³adów stal-br¹z i stal-mosi¹dz. Do ³o¿ysk œlizgowych pracuj¹cych w wysokich temperaturach (100 - 220°C)
zaleca siê smar Veconit G-2/30.
Przy precyzyjnym doborze smarów do ³o¿ysk œlizgowych uwzglêdnia siê konstrukcjê ³o¿yska, œrednicê wa³u oraz charakter obci¹¿eñ
i obroty. Istotna jest te¿ wielkoœæ prêdkoœci obwodowej, wyra¿ona iloczynem œrednicy wa³u (mm) przez prêdkoœæ obrotow¹ (ob./min.).
W Tabeli 3 przedstawiono zalecenia stosowania do ³o¿ysk œlizgowych smarów VECO w zale¿noœci od prêdkoœci obwodowej ³o¿yska
dla temperatury pracy od 0 do 60°C:
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Tabela 3
Dobór smarów do ³o¿ysk œlizgowych

Smar VECO

Iloczyn œrednicy wa³u przez prêdkoœæ obrotow¹

Veconit LMP-S
Vecolit EPS-1
Vecolit EPS-2
Vecolit EPX/B-3

3.

> 50 000
25 000 - 50 000
5 000 - 25 000
< 5 000

Przeguby i prowadnice.

Przeguby i prowadnice s¹ podzespo³ami urz¹dzeñ, w których przemieszczanie wspó³pracuj¹cych elementów zachodzi z regu³y
powoli i wystêpuje w du¿ym stopniu tarcie œlizgowe. Wymagane jest, ¿eby smary do tego zastosowania by³y odporne na wyciskanie ze
strefy tarcia oraz gwarantowa³y niski i stabilny wspó³czynnik tarcia. Stabilny wspó³czynnik tarcia jest niezbêdny dla zapewnienia
równomiernej pracy urz¹dzenia, poniewa¿ przemieszczenia skokowe powoduj¹ nadmierne zu¿ycie smarowanych elementów.
Przy smarowaniu przegubów i prowadnic zalecamy smary Vecolit EPX/B-3 oraz Vecolit EPS-2, zawieraj¹ce dodatki adhezyjne,
dziêki czemu d³u¿ej od innych produktów utrzymuj¹ siê na smarowanych powierzchniach. Smaru Vecolit EPX/B-3 nie nale¿y stosowaæ
w urz¹dzeniach pracuj¹cych na zewn¹trz, w niskich temperaturach - ze wzglêdu na u¿ycie oleju bazowego o wysokiej lepkoœci smar nie
ma dobrych w³aœciwoœci niskotemperaturowych. Vecolit EPS-2 mo¿e byæ z powodzeniem u¿yty tak¿e jako samochodowy smar
podwoziowy.
W przypadku urz¹dzeñ, w których wystêpuj¹ szczególnie wysokie naciski (np. w niektórych urz¹dzeniach dŸwigowych)
sugerujemy u¿ycie specjalnej pasty smarowej Vecoplex HV-2M. Produkt ten utrzymuje siê w smarowanym mechanizmie bez objawów
wyciskania, nawet przy wielotonowym obci¹¿eniu.
Do prowadnic pracuj¹cych w wysokich temperaturach sugerujemy u¿ycie smaru Vecoplex GC-3 (do 160oC) i Veconit G-2/30
(do 220oC).
Niekiedy u¿ytkownik ¿¹da, ¿eby pow³oka smaru na prowadnicy wygl¹da³a estetycznie (np. ¿eby nie przyci¹ga³a kurzu). Na ogó³
zapewnienie smarowania prowadnicy cienk¹ warstw¹ smaru jest mo¿liwe, je¿eli pracuje ona pod niewielkim obci¹¿eniem. Do takich
zastosowañ zalecamy smary Vecolit EP-2, Veconit LMP-S i Veconol LR-200R. Smar Veconit LMP-S posiada równie¿ w³aœciwoœci
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elektrostatyczne, dziêki czemu osiadanie kurzu z powietrza na warstwie smaru jest znacznie ograniczone. Z kolei smar Veconol LR200R jest œrodkiem o wysokiej lepkoœci, rozpuszczonym w lotnym rozpuszczalniku. Po odparowaniu rozpuszczalnika tworzy cienk¹
warstwê smarow¹ na powierzchni metalu.

4.

Przek³adnie otwarte.

Przez przek³adnie otwarte mo¿emy rozumieæ:
a) przek³adniê pozbawion¹ miski olejowej;
b) przek³adniê z misk¹ olejow¹, z os³on¹ nie obejmuj¹c¹ ca³ej przek³adni.
Przek³adnie otwarte z regu³y s¹ wolnobie¿ne. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e przek³adniê nazywamy wolnobie¿n¹ nie ze wzglêdu na
iloœæ obrotów na minutê, lecz w zale¿noœci od prêdkoœci obwodowej. Smar do przek³adni otwartej powinien mieæ dobr¹ adhezjê
(przyczepnoœæ) do metalu oraz wysok¹ lepkoœæ. Dobre w³aœciwoœci adhezyjne maj¹ na celu utrudnienie rozchlapywania smaru,
natomiast wysoka lepkoœæ zabezpiecza smar przed wyciskaniem z powierzchni zêbów. Tradycyjnie do smarowania przek³adni
otwartych s¹ u¿ywane kompozycje zawieraj¹ce dodatek asfaltu, który równoczeœnie zapewnia wysok¹ lepkoœæ i adhezjê do metalu.
Rozwi¹zanie to jest technicznie poprawne, jakkolwiek smary asfaltowe Ÿle chroni¹ przed korozj¹ i powoduj¹ powstawanie twardych
osadów w przek³adni, które utrudniaj¹ przegl¹dy i naprawy. Od 1996 r. w kraju stosowanie smarów asfaltowych jest utrudnione ze
wzglêdu na przepisy BHP.
Przedsiêbiorstwo Modex-Oil posiada w swojej ofercie tradycyjny smar asfaltowy Veconol GX-KZ, oraz Veconol KZE
w odmianach L i Z.
W charakterze zamiennika smarów asfaltowych sugerujemy stosowanie œrodka smarnego Veco Smar 1500. Praktycznie jest to
olej o wysokiej lepkoœci, zapewniaj¹cy ochronê przek³adni przed zu¿yciem nie gorsz¹ ni¿ tradycyjne smary asfaltowe. Ze wzglêdu na
nieco ni¿sz¹ lepkoœæ mo¿e w jego przypadku wystêpowaæ wiêksze ,,rozchlapywanie” ni¿ dla smarów asfaltowych, jednak¿e zjawisko to
jest akceptowalne i z regu³y nie zachodzi potrzeba udoskonalania os³on przek³adni. Podstawowym problemem jest prze³amanie pewnej
bariery psychologicznej - po u¿yciu tych œrodków zêby przek³adni s¹ czyste, co powoduje u u¿ytkownika przeœwiadczenie o braku
smarowania (w trakcie stosowania smaru asfaltowego zêby by³y ca³y czas czarne).
Do smarowania przek³adni otwartych zalecamy tak¿e: Veconol LR-200R, Vecosal G-0, Veconit G-2/30 i seriê smarów Vecolit
EPX/B.
Veconol LR-200R jest œrodkiem smarnym o wysokiej lepkoœci rozpuszczonym w lotnym rozpuszczalniku. Po naniesieniu,
rozpuszczalnik odparowuje, pozostawiaj¹c na zêbach przek³adni lepk¹ i trwa³¹ pow³okê smaru, która zapewnia smarowanie przek³adni.
Czêstotliwoœæ odnawiania warstwy smaru uzale¿niona jest od obci¹¿enia przek³adni i warunków pracy. Veconol LR-200R daje
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w eksploatacji wyniki zbli¿one do znanego smaru KZ i stanowi jego bezasfaltow¹ i nietoksyczn¹ alternatywê.
Smar Vecosal G-0 jest wykonany na bazie oleju o wysokiej lepkoœci i zawiera dodatek grafitu naturalnego. Smar zapewnia
skuteczne smarowanie nawet w temperaturze 200°C. Mo¿e byæ nanoszony zarówno rêcznie (pêdzlem), jak te¿ metod¹ natryskow¹,
z u¿yciem centralnego systemu smarowania. Tworzy trwa³¹ warstwê na zêbach (trwalsz¹ ni¿ smary asfaltowe), która jest odporna na
dzia³anie wody, a nawet pary wodnej. Posiada zdolnoœæ t³umienia drgañ, dziêki czemu chroni zêby przek³adni przed zu¿yciem.
Smary do ciê¿kich warunków pracy Vecolit EPX/B s¹ wykonane na bazie olejów o wysokiej lepkoœci, zawieraj¹ ponadto dodatek
podwy¿szaj¹cy adhezjê do metalu, dziêki czemu s¹ odporne na wyciskanie spomiêdzy zêbów. Smar nanoszony jest mechanicznie,
cienk¹ warstw¹, która w licznych przypadkach jest wystarczaj¹ca dla d³ugotrwa³ej pracy przek³adni. Smar ten jest szczególnie godny
polecenia do wolnobie¿nych przek³adni otwartych, pracuj¹cych w warunkach wysokiego zapylenia. Dziêki starannemu doborowi
dodatków smarnych produkty Vecolit EPX/B zachowuj¹ zadowalaj¹cy poziom w³aœciwoœci smarnych przy wysokim udziale
zanieczyszczeñ.
Analogicznie stosowany jest smar Veconit G-2/30, który mo¿e byæ u¿ywany w wy¿szych temperaturach (nawet do 220oC) pod
warunkiem czêstego uzupe³niania.
Do przypadków, gdy u¿ytkownik wymaga u¿ycia w przek³adni smaru najwy¿szej jakoœci, szczególnie nadaj¹ siê syntetyczne
smary Vecoplex Syntex EPS 1600 i Vecoplex Syntex EPS 4600. Dobiera siê je w zale¿noœci od wymaganej lepkoœci dla u¿ywanego
oleju bazowego i wielkoœci obci¹¿eñ, jakie maj¹ przenosiæ. Mog¹ pracowaæ w szerokim zakresie temperatur, szczególnie ujemnych (od
-40 do 100°C). Zawieraj¹ inhibitory utleniania, które w po³¹czeniu z wysokiej jakoœci syntetycznymi olejami bazowymi skutecznie
przeciwdzia³aj¹ degradacji chemicznej i termicznej smaru w czasie eksploatacji w warunkach wysokich temperatur i dlatego, je¿eli nie
zachodzi znaczne wychlapywanie smaru z przek³adni, mog¹ byæ u¿ywane do smarowania d³ugookresowego.

5.

Przek³adnie zamkniête.

Stosowanie smarów w przek³adniach zamkniêtych jest stosunkowo rzadko spotykane, jednak¿e ze wzglêdów technicznych
systematycznie wzrasta. Smary plastyczne w porównaniu do olejów zapewniaj¹ niskie wycieki z przek³adni oraz lepiej od olejów t³umi¹
drgania w trakcie pracy. Z drugiej strony smary przek³adniowe powoduj¹ wy¿sze opory przep³ywu - szczególnie przy pionowym
po³o¿eniu wa³u, s¹ mniej stabilne, a ich wymiana zwi¹zana jest z powa¿nymi trudnoœciami. Dlatego smary plastyczne celowo jest
stosowaæ:
a) W lekko obci¹¿onych przek³adniach, smarowanych na cale ¿ycie, je¿eli stosowanie smaru pozwala obni¿yæ koszty
wytworzenia (poprzez uproszczenie konstrukcji uszczelnieñ).
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b) W urz¹dzeniach stosowanych okresowo (np. w³¹czanych w przypadku awarii, znajduj¹cych siê w rezerwie), co pozwala
wykluczyæ potrzebê kontroli poziomu oleju.
c) Je¿eli jest potrzeba maksymalnego ograniczenia wibracji (wyciszenia przek³adni).
d) W przek³adniach wolnobie¿nych - klasyczne wytyczne smarowania przek³adni zalecaj¹ stosowanie smarów
pó³p³ynnych przy prêdkoœci obwodowej 1÷4 m/s, a przy prêdkoœci obwodowej poni¿ej 1 m/s - smarów sta³ych
tj. w klasie konsystencji NLGI=2
Niekiedy, ze wzglêdu na wycieki, smary pó³p³ynne stosuje siê tak¿e przy prêdkoœci obwodowej powy¿ej 4m/s. W takim przypadku
nale¿y przypilnowaæ, ¿eby iloœæ smaru w przek³adni nie by³a zbyt du¿a, poniewa¿ grozi to znacznym wzrostem temperatury
w przek³adni.
Do smarowania przek³adni zamkniêtych zalecamy œrodek smarny VECO Smar 1500 (praktycznie olej o bardzo wysokiej lepkoœci)
oraz smary pó³p³ynne Vecolit EPS i ich odpowiedniki zawieraj¹ce grafit - Vecolit EPSG, szczególnie przydatne w urz¹dzeniach
pracuj¹cych w œrodowisku wysokiego zapylenia oraz do smarowania mechanizmów niedostatecznie uszczelnionych np. w kopalniach,
cementowniach i zak³adach przemys³u materia³ów budowlanych.
VECO Smar 1500 mo¿e byæ stosowany w wolnobie¿nych przek³adniach zêbatych i przek³adniach œlimakowych. Smary
Vecolit EPS s¹ z powodzeniem stosowane do smarowania urz¹dzeñ przemys³owych nara¿onych na dzia³anie wody (np. ³o¿ysk
walcarek obficie ch³odzonych wod¹ lub emulsj¹ wodno-olejow¹), zaœ Vecolit EPSG w przek³adniach wolnobie¿nych,
wysokoobci¹¿onych.
Smary pó³p³ynne Vecolit EPS-0 i Vecolit EPS-00 s¹ stosowane do smarowania przek³adni przy prêdkoœci obwodowej do 4 m/s.
Smar Vecolit EPS-1 jest zalecany do smarowania przek³adni przy prêdkoœci obwodowej powy¿ej 4 m/s. Zalecenie stosowania
twardszego smaru, o klasie konsystencji NLGI 1 zamiast 0 lub 00 mo¿e wydawaæ siê nielogiczne. Jednak w praktyce smary pó³p³ynne
poddane obróbce mechanicznej w przek³adniach zêbatych przy wysokiej prêdkoœci obwodowej ulegaj¹ znacznemu rozmiêkczeniu
- st¹d potrzeba stosowania smaru o wy¿szej konsystencji.
Do przek³adni zamkniêtych, smarowanych na ca³y okres eksploatacji, zaleca siê stosowanie syntetycznych smarów Vecoplex
Syntex EPS 1600 i Vecoplex Syntex EPS 4600. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano produkty te zawieraj¹ inhibitory utleniania, które
w po³¹czeniu z wysokiej jakoœci syntetycznymi olejami bazowymi skutecznie przeciwdzia³aj¹ degradacji chemicznej i termicznej smaru
w czasie eksploatacji w warunkach wysokich temperatur - dlatego te¿ mog¹ byæ u¿ywane do smarowania d³ugookresowego
i bezobs³ugowego.
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6.

£añcuchy.

Z regu³y ³añcuchy Galla nie s¹ wysoko obci¹¿one i nie sprawia³yby problemów w eksploatacji, gdyby nie pewne ograniczenia
wynikaj¹ce z ich konstrukcji. Smarowanie ³añcuchów Galla stanowi problem ze wzglêdu na z³¹ penetracjê smaru w g³¹b ogniwa,
dok³adniej trudny dostêp do przestrzeni pomiêdzy tulej¹ a sworzniem. W praktyce najlepsze wyniki uzyskuje siê z u¿yciem olejów
nanoszonych natryskiem lub metod¹ kropelkow¹ lub przez okresowe zanurzenie ³añcucha w roztopionym smarze. Do smarowania
³añcuchów zalecamy smary Veconol LR-Plus 50 i Veconol LR-200R.
Smar Veconol LR-Plus 50 up³ynnia siê w temperaturze ok. 90°C, a po och³odzeniu powraca do pierwotnej postaci. Je¿eli
w roztopionym smarze w temperaturze ok. 110°C zanurzyæ ³añcuch, uzyska siê warstwê smarn¹ w przestrzeni pomiêdzy sworzniami,
a tulejkami. Nastêpnie ³añcuch nale¿y wyj¹æ z k¹pieli, pozostawiæ do ociekniêcia i obetrzeæ. Tak otrzymana warstwa smaru jest trwa³a,
a równoczeœnie uzyskuje siê skuteczn¹ konserwacjê ³añcucha. Ta metoda smarowania jest w³aœciwsza dla producentów ³añcuchów,
natomiast dla u¿ytkowników jest dosyæ k³opotliwa i prawdopodobnie op³acalna g³ównie w przypadku urz¹dzeñ przeznaczonych do
stosowania w sytuacjach awaryjnych (np. urz¹dzenia przeciwpo¿arowe) lub znajduj¹cych siê w rezerwie.
Smar Veconol LR-200 R jest œrodkiem smarnym o wysokiej lepkoœci rozcieñczonym lotnym rozpuszczalnikiem. W postaci
rozpuszczonej smar penetruje przestrzeñ pomiêdzy sworzniem a tulej¹, a po odparowaniu rozpuszczalnika pozostawia warstwê
smarn¹ podobn¹ do smaru Veconol LR-Plus 50. Ten wariant jest odpowiedni dla u¿ytkowników ³añcuchów. Smar Veconol LR-200R
jest dostêpny tak¿e w pojemnikach ciœnieniowych.

7.

Liny stalowe.

Liny stalowe smarowane s¹ w celu konserwacji (ochrony przed korozj¹) oraz ograniczenia zu¿ycia w wyniku tarcia. Do lin
stosowane s¹ smary dwóch typów: nanoszone u producenta oraz nanoszone u u¿ytkownika. Producenci najchêtniej stosuj¹
specyficzne twarde wazeliny, które nanosi siê na rdzenie i sploty lin po roztopieniu. U¿ytkownicy natomiast potrzebuj¹ œrodków o niskiej
lepkoœci, o dobrych w³aœciwoœciach penetruj¹cych. Zazwyczaj liny pokryte odpowiednio dobranym smarem s³u¿¹ trzykrotnie d³u¿ej od
liny niesmarowanej. Je¿eli lina zawiera rdzeñ z w³ókien roœlinnych, to œrodek smarny zapewnia tak¿e ochronê rdzenia przed
butwieniem. W przypadku lin dŸwigowych, smar do lin powinien zapewniaæ w³aœciwoœci przeciwpoœlizgowe tj. smar powinien
zapewniaæ wysokie tarcie pomiêdzy lin¹, a ok³adzin¹ bêbna.Najwy¿szej jakoœci smary do lin s¹ œrodkami o wysokiej lepkoœci,
odpornymi na wyciskanie ze splotów przy ich naprê¿aniu, sp³ukiwanie wod¹ i starzenie oraz zapewniaj¹cymi d³ugoletni¹ ochronê przed
korozj¹.
Do smarowania lin zalecamy smary rodziny Veconol LR, przede wszystkim Veconol LR-Plus 50, Veconol LR-Plus B i Veconol

43

PRZEWODNIK PO SMARACH VECO
LR-200R. Smary Veconol LR-Plus 50 i Veconol LR-Plus B nanosi siê na linê natryskiem lub przez zanurzenie po ich roztopieniu.
Te produkty s¹ przeznaczone g³ównie dla producentów lin stalowych, poniewa¿ taka praktyka wymaga kosztownych urz¹dzeñ do
nanoszenia. Smar Veconol LR-Plus 50, wykonany na bazie oleju mineralnego, jest odpowiedni do stosowania w bardzo szerokim
zakresie temperatur otoczenia od - 40 do + 60°C. Jest odporny na zmywanie wod¹ i zapewnia skuteczn¹ ochronê przed korozj¹. Jego
syntetyczny analog Veconol LR-Plus B, przy podobnych w³aœciwoœciach u¿ytkowych, charakteryzuje siê jasn¹ barw¹, przez co bardzo
korzystnie wp³ywa na estetykê gotowego wyrobu.
Smar Veconol LR-200R jest rozcieñczony lotnym rozpuszczalnikiem, dziêki czemu mo¿e byæ zastosowany przez u¿ytkownika liny, np.
do uzupe³niania ubytków smaru Veconol LR-Plus 50. W postaci rozcieñczonej smar wnika w g³¹b splotów liny, a po odparowaniu
rozpuszczalnika pozostawia warstwê, która konserwuje i smaruje linê. Warstwa tworzona przez Veconol LR-200R ma w³aœciwoœci
przeciwpoœlizgowe.

8.

Systemy centralnego smarowania.

W systemach centralnego smarowania smar zabierany jest z centralnego zbiornika za pomoc¹ pompy i przez uk³ad rozdzielaczy
podawany z okreœlon¹ czêstotliwoœci¹ do punktów smarowania. Centralny uk³ad smarowania gwarantuje, ¿e smar zostanie
dostarczony z odpowiedni¹ czêstotliwoœci¹, przez co uzyskuje siê wyd³u¿enie trwa³oœci smarowanych urz¹dzeñ. Stosowane s¹ dwa
rodzaje systemów centralnego smarowania: progresywne oraz jedno (wielo-) przewodowe. Progresywne systemy centralnego
smarowania wykorzystuj¹ na ogó³ smar w klasie konsystencji NLGI 2, natomiast w systemach przewodowych stosuje siê najczêœciej
smary miêkkie w klasie konsystencji NLGI 1 lub pó³p³ynne w klasie konsystencji NLGI 00. Podstawowym problemem zwi¹zanym
z funkcjonowaniem uk³adów centralnego smarowania s¹ wysokie opory t³oczenia smaru - znacznie wy¿sze ni¿ dla olejów. W celu
ograniczenia tych problemów smary do centralnego smarowania musz¹ siê charakteryzowaæ dobr¹ przet³aczalnoœci¹. Drugi istotny
wymóg to czystoœæ i jednorodnoœæ smaru, niezbêdna do poprawnego funkcjonowania rozdzielaczy i filtrów. Obecnoœæ zanieczyszczeñ
w smarze powoduje ryzyko blokowania przewodów doprowadzaj¹cych i rozdzielaczy.
Smary VECO, produkowane przy zastosowaniu doskona³ych technologii, charakteryzuj¹ siê wysok¹ czystoœci¹ i jednorodnoœci¹,
poniewa¿ s¹ homogenizowane i filtrowane, dziêki czemu s¹ odpowiednie do stosowania w centralnych uk³adach smarowania. Do
stosowania w samochodowych uk³adach centralnego smarowania zalecamy nastêpuj¹ce rodzaje smarów: Vecolit EP, Vecolit EPX,
Vecolit EPS oraz Vecosal Complex B-2.
Vecolit EP-2 przeznaczony jest g³ównie do samochodowych i przemys³owych progresywnych systemów centralnego
smarowania. Smar ten charakteryzuje siê dobr¹ przet³aczalnoœci¹ w przewodach centralnego smarowania, przez co mo¿e byæ
z powodzeniem u¿yty zamiast zazwyczaj stosowanych smarów o klasie konsystencji NLGI 1. U¿ycie smaru w klasie konsystencji NLGI
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2 zamiast NLGI 1 z regu³y pozwala zredukowaæ czêstotliwoœæ smarowania.
Smary Vecolit EP-1 i Vecolit EPS-1 s¹ przeznaczone do stosowania w przemys³owych systemach jedno- i wieloprzewodowych,
a Vecolit EPX-0, Vecolit EPX-00 i Vecolit Syntex EPX-00 do podobnych uk³adów w technice samochodowej.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ smary pó³p³ynne rodziny Vecolit EPS i Vecolit EPSG z grafitem. Uk³ady centralnego smarowania
stosowane s¹ czêsto w przemyœle wydobywczym, ciê¿kim i maszynowym, gdzie urz¹dzenia pracuj¹ zazwyczaj w trudnych warunkach.
Smary Vecolit EPS szczególnie przydatne s¹ do smarowania urz¹dzeñ przemys³owych nara¿onych na dzia³anie wody (np. ³o¿ysk
walcarek obficie ch³odzonych wod¹ lub emulsj¹ wodno-olejow¹), zaœ smary Vecolit EPSG znajduj¹ zastosowanie w urz¹dzeniach
pracuj¹cych w œrodowisku wysokiego zapylenia oraz do smarowania mechanizmów niedostatecznie uszczelnionych np. w kopalniach,
cementowniach i zak³adach przemys³u materia³ów budowlanych. Gatunek py³u grafitu naturalnego, stosowany w smarach Vecolit
EPSG, charakteryzuje siê wysok¹ czystoœci¹ i doskona³ym rozdrobnieniem, przez co wyklucza siê blokowanie rozdzielaczy i innych
elementów uk³adów centralnego smarowania.
Do urz¹dzeñ walcowniczych, zasilanych z systemu centralnego smarowania, dedykowane s¹ smary wapniowe Vecocal CSW-1
oraz Vecocal CSW-2.
Smar Vecosal Complex B-2 wykonany jest na bazie oleju o wysokiej lepkoœci. Dziêki specjalnej technologii charakteryzuje siê
dobr¹ przet³aczalnoœci¹ w uk³adach centralnego smarowania. Jest odpowiedni do smarowania urz¹dzeñ pracuj¹cych w trudnych
warunkach, poniewa¿ jednoczeœnie jest odporny na dzia³anie wysokiej temperatury (do 150°C), wymywanie wod¹, a nawet na dzia³anie
pary wodnej.

9.

Smarowanie d³ugookresowe i bezobs³ugowe.

Przemys³ systematycznie rozszerza produkcjê urz¹dzeñ bezobs³ugowych, co wynika z wymagañ u¿ytkowników lub z chêci
obni¿enia kosztów przez uproszczenie konstrukcji urz¹dzenia. Postêp technologii smarów zapewnia tworzenie nowych produktów,
odpowiednich do d³ugotrwa³ego stosowania. Produkt odpowiedni do smarowania d³ugookresowego nie powinien wykazywaæ
niedopuszczalnych zmian w³aœciwoœci u¿ytkowych w trakcie wieloletniego stosowania. Smar przeznaczony do tego celu powinien byæ
odporny na starzenie i stabilny, czyli wykazywaæ doskona³¹ odpornoœæ na utlenianie i dobr¹ stabilnoœæ mechaniczn¹.
Cechy takie wykazuje wiêkszoœæ smarów kompleksowych VECO. U¿ycie myde³ kompleksowych jako zagêszczacza do produkcji
smarów, pozwala m.in. na znaczne podniesienie ich stabilnoœci mechanicznej. Je¿eli dodatkowo stosowane s¹ syntetyczne oleje
bazowe, o wiele bardziej stabilne i odporne na starzenie ni¿ oleje mineralne, wraz z nale¿ycie dobranymi inhibitorami utleniania,
otrzymuje siê produkt odpowiedni do nape³niania ³o¿ysk lub przek³adni zamkniêtych smarowanych raz na ca³y okres eksploatacji lub do
d³ugookresowego smarowania mechanizmów.
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Do eksploatacji d³ugoterminowej lub bezobs³ugowej w pierwszej kolejnoœci zalecamy smary serii Vecoplex GC. Te produkty pod
wzglêdem stabilnoœci znacznie przewy¿szaj¹ typowe smary ogólnego stosowania, przy czym nie tylko s¹ odporne na utlenianie, ale te¿
zachowuj¹ pierwotny wygl¹d i konsystencjê po wielu latach u¿ytkowania. Zak³ada siê trwa³oœæ smaru umo¿liwiaj¹c¹ 15÷25-letni¹ pracê
bez wymiany, w odpowiednio uszczelnionych mechanizmach.
Do jednorazowego nape³niania ³o¿ysk tocznych zaleca siê odpowiednio dobrane smary serii Vecoplex EP lub serii Vecoplex
Syntex HT/EP wskazane szczególnie do bezserwisowego smarowania ³o¿ysk pracuj¹cych w wysokich temperaturach; zaœ do
d³ugookresowego smarowania wysokoobci¹¿onych mechanizmów wolnobie¿nych smar Vecoplex HV 2M.
Do d³ugookresowego lub jednorazowego smarowania przek³adni zamkniêtych polecamy produkty Vecoplex Syntex EPS 1600
i Vecoplex Syntex EPX 4600.

10. Konserwacja i ochrona przed korozj¹.
Korozja jest niekorzystnym zjawiskiem polegaj¹cym na niszczeniu metali w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych
z otaczaj¹cym je œrodowiskiem gazowym (tlen z powietrza, agresywne gazy np. siarkowodór, chlorowodór) lub ciek³ym (woda, roztwory
kwasów lub ³ugów). Woda jest szczególnie niekorzystnym czynnikiem, poniewa¿ wraz z rozpuszczonymi w niej jonami powoduje
korozjê elektrochemiczn¹. Wzrost temperatury dodatkowo przyspiesza tworzenie produktów korozji, a ruch wspó³pracuj¹cych ze sob¹
czêœci metalowych w wêŸle tarcia mo¿e prowadziæ do ich œcierania. Nastêpuje niszczenie skojarzenia tr¹cego, co jest zjawiskiem
niepo¿¹danym dla u¿ytkownika. Wa¿n¹ rol¹ ka¿dego smaru, oprócz oczywistej roli smarowniczej, jest ochrona przed korozj¹
i rdzewieniem. Mo¿e siê to odbywaæ na kilka sposobów. Po pierwsze, dziêki dobrej adhezji smaru do metalu nastêpuje oddzielenie
powierzchni metalicznej od agresywnego œrodowiska (np. tlenu z powietrza). Z tego samego powodu bardzo wa¿na jest odpornoœæ
smaru na wymywanie wod¹ - zapobiega to kontaktowi wody z powierzchni¹ metalu. Jest to szczególnie wa¿ne dla maszyn pracuj¹cych
w trudnych warunkach: w œrodowisku o du¿ej wilgotnoœci i w wysokich temperaturach. Po drugie, smary zawieraj¹ w swym sk³adzie
dodatki przeciwrdzewne i/lub inhibitory korozji. S¹ to substancje, które ³¹cz¹ siê z czynnikami wywo³uj¹cymi korozjê, powoduj¹c ich
wyeliminowanie lub os³abienie dzia³ania, albo te¿ ³¹cz¹ siê z powierzchni¹ ochranianego metalu, odcinaj¹c do niej dostêp agresywnych
czynników bêd¹cych prekursorami korozji.
Wszystkie smary VECO charakteryzuj¹ siê dobr¹ przyczepnoœci¹ do powierzchni metalicznych i odpornoœci¹ na dzia³anie wody.
Wiêkszoœæ z nich zawiera w swym sk³adzie dodatki przeciwrdzewne i/lub inhibitory korozji. Dziêki tym w³asnoœciom mog¹ doskonale
spe³niaæ ochronn¹ rolê dla smarowanego skojarzenia tr¹cego.
Przedsiêbiorstwo Modex-Oil posiada w swej ofercie gamê smarów przeznaczonych w szczególny sposób do zabezpieczenia
i konserwacji powierzchni metalicznych. Oprócz wymienionych wczeœniej smarów rodziny Veconol LR do smarowania i konserwacji lin
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polecamy inne smary konserwacyjne.
Veconol WT jest wazelinowym smarem przeznaczonym do zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowych i ¿eliwnych
oraz do nasycania ró¿norodnych uszczelnieñ.
Veconol FP jest smarem otrzymanym przez zagêszczenie oleju bia³ego wysokorafinowanym woskiem, dziêki czemu nie stanowi
zagro¿enia dla zdrowia i mo¿e byæ stosowany w urz¹dzeniach przemys³u spo¿ywczego lub do nasycania uszczelnieñ u¿ywanych do
armatury wodnej.
Smar Veconol PK jest przeznaczony do czyszczenia i konserwacji broni strzeleckiej.

11. Mechanizmy samochodowe.
W konstrukcji samochodów dominuj¹ obecnie urz¹dzenia bezobs³ugowe, przez co stosowanie smarów w stacjach obs³ugi jest
bardzo ograniczone. Zasadniczo smary u¿ywane s¹ wy³¹cznie w trakcie naprawy podzespo³ów, natomiast uzupe³niania smaru
w sprawnych podzespo³ach raczej siê nie praktykuje. W tym aspekcie najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ smary wielofunkcyjne, które dziêki
wysokiej jakoœci daj¹ dobre wyniki praktycznie we wszystkich podzespo³ach. Tego typu smary upraszczaj¹ gospodarkê smarownicz¹
i wykluczaj¹ ryzyko problemów spowodowanych niew³aœciwym doborem smarów. Niektórzy producenci samochodów zalecaj¹
stosowanie smarów z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, szczególnie do smarowania przegubów homokinetycznych.
Do stosowania w technice samochodowej zalecamy produkty Vecolit LB, Vecolit GB 222 i Vecoplex GC-2 - wysokiej jakoœci
wielofunkcyjne smary samochodowe.
Do smarowania przegubów homokinetycznych zalecamy u¿ycie smaru Vecolit MOS, zawieraj¹cego dodatek dwusiarczku
molibdenu.
Do smarowania ³o¿ysk samochodowych odpowiednie s¹ smary serii Vecolit Super 4S.
Natomiast do konserwacji podwozi samochodów i innych pojazdów przeznaczone s¹ smary wapniowe, odporne na dzia³anie
wody: Vecocal STP i Vecocal grafitowany, który zawiera py³ grafitowy obni¿aj¹cy zu¿ycie czêœci pracuj¹cych w obecnoœci du¿ej iloœci
zanieczyszczeñ.
Vecolit LBG jest dedykowany do podwozi pojazdów oraz urz¹dzeñ przemys³owych, pracuj¹cych w wy¿szych temperaturach,
warunkach wysokich obci¹¿eñ, zapylenia oraz w œrodowisku korozyjnym (np. podwozia maszyn ziemnych, urz¹dzenia kopalniane,
w tym kr¹¿niki taœmoci¹gów oraz urz¹dzenia transportu morskiego), natomiast Vecolit SP 7/9 jest przeznaczony do smarowania
precyzyjnych mechanizmów podwozi samochodowych pracuj¹cych w ni¿szych temperaturach - nawet do - 50 o C.
Smar Vecolit EPX/B-3 jest odporny na wymywanie wod¹, a dziêki dodatkowi odpowiedniego polimeru posiada dobre w³asnoœci
adhezyjne do metalu, dziêki czemu mo¿e byæ stosowany do smarowania piór resorów lub siode³ w ci¹gnikach siod³owych.
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12. Przypadki szczególne (zapylenie, wibracje, woda, wysokie i niskie temperatury).
W smarach pracuj¹cych w warunkach zapylenia wskazana jest obecnoœæ dodatków przeciwzatarciowych, które ograniczaj¹
zu¿ycie abrazyjne. Dodatki tego typu obecne s¹ np. w smarach Vecolit EP, Vecolit EPS, Vecolit EPX, Vecoplex GC. Jeszcze lepsze
wyniki daje dodatek grafitu lub dwusiarczku molibdenu. Je¿eli zapylenie œrodowiska pracy stanowi powa¿ny problem, zalecamy
stosowanie smarów Vecolit LBG (np. w podwoziach maszyn ziemnych lub kr¹¿nikach taœmoci¹gów górniczych) Vecolit MOS lub
Veconit G-2/30.
W warunkach wibracji dobre wyniki daje stosowanie smarów Vecolit LB, Vecolit EPX, a szczególnie Vecolit MOS (przeznaczony
m.in. do smarowania przegubów homokinetycznych).
Zdecydowana wiêkszoœæ smarów VECO odznacza siê znakomit¹ odpornoœci¹ na wymywanie wod¹ i pod tym wzglêdem
przewy¿sza wiêkszoœæ wyrobów konkurencyjnych. Smary Vecolit EPS-2 i Vecolit EPX/B-3 s¹ odporne nie tylko na wymywanie
z ³o¿ysk, ale te¿ na zmywanie z powierzchni pionowych (np. nie ulegaj¹ sp³ukiwaniu z prowadnic i przek³adni otwartych w czasie
deszczu). Te smary daj¹ dobre wyniki przy smarowaniu urz¹dzeñ obficie ch³odzonych wod¹ (np. niektórych walcarek).
W œrodowisku, w którym smar pracuje w kontakcie z par¹ wodn¹ (np. maszyny papiernicze, wózki autoklawowe) zaleca siê
stosowanie smarów Vecosal. Smar Vecosal Complex B-2 umo¿liwia pracê w temperaturze do 150°C, a pasta grafitowa Vecosal
Autoklawowy G-1 nawet do 200°C.
Podstawowymi produktami VECO, które maj¹ zastosowanie do wysokich temperatur (do 160°C) s¹ smary Veconit B i Veconit BMOS. Dodatek dwusiarczku molibdenu zwiêksza odpornoœæ smarów na obci¹¿enia uderzeniowe oraz wibracje. Do pracy w wysokich
temperaturach zaleca siê ponadto stosowanie nastêpuj¹cych smarów VECO: Vecoplex GC-2, rodzinê Veconit Syntex HT i Veconit G2/30.
Vecoplex GC-2 jest smarem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do pracy w temperaturze od - 40 do 160°C. Zachowuje
konsystencjê mazist¹ przy wzroœcie temperatury nawet do 200°C, a po och³odzeniu wraca do pierwotnej postaci. Smar ten daje dobre
wyniki przy stosowaniu w przemys³owych systemach centralnego smarowania (np. przy smarowaniu linii COS i innych urz¹dzeñ
hutniczych) lub te¿ licznych mechanizmów nara¿onych na krótkotrwa³y wzrost temperatury (np. ³o¿ysk piast kó³ samochodowych
z hamulcami tarczowymi).
Smar Veconit G-2/30 jest praktycznie nietopliwy. Zapewnia skuteczne smarowanie wêz³ów tarcia pracuj¹cych w temperaturze do
160 o C, a przy czêstym uzupe³nianiu smaru nawet do 220°C.
W przypadku jeszcze wy¿szej temperatury, zalecany jest smar Veconit Syntex HT, Veconit Syntex HTX odporny dodatkowo na
wymywanie gor¹c¹ wod¹ oraz Veconit Syntex MOS HTX. Smary te znajduj¹ zastosowanie w przemyœle celulozowo - papierniczym,
hutach, cementowniach i przy produkcji wyrobów ceramicznych.
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Jako smary uniwersalne do ciê¿kich warunków pracy nale¿y wymieniæ smary kompleksowe wapniowe Vecocal Complex C
i smary zagêszczane sulfonianami wapnia Vecocal Complex S. Zas³uguj¹ one na szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na swe w³asnoœci.
Podobnie jak smary wapniowe s¹ one wyj¹tkowo odporne na wyp³ukiwanie wod¹, nawet gor¹c¹, ale w przeciwieñstwie do nich maj¹
wysokie temperatury kroplenia, które umo¿liwiaj¹ im pracê do 180°C, a przy czêstym uzupe³nianiu smaru nawet do 220°C. Je¿eli
dodaæ do tego wysok¹ stabilnoœæ termiczn¹ i mechaniczn¹ oraz odpornoœæ na starzenie, a tak¿e doskona³e w³asnoœci
przeciwzu¿yciowe (a w przypadku smarów Vecocal Complex S zdolnoœæ do przenoszenia du¿ych obci¹¿eñ) to otrzymujemy produkt
nadaj¹cy siê do prac w trudnych warunkach np. w przemyœle metalurgicznym (huty, stalownie), ceramicznym (cementownie, huty
szk³a), ale tak¿e papierniczym oraz w lotnictwie i ¿egludze.
Osobno nale¿y wymieniæ pasty monta¿owe, wysokotemperaturowe. Maj¹ zastosowanie do smarowania wysokoobci¹¿onych
wêz³ów tarcia (np. prowadnice, ³o¿yska œlizgowe) pracuj¹cych w wysokich temperaturach i/lub przy du¿ym zapyleniu. W trudnych
warunkach temperaturowych (200°C i wiêcej) konieczne jest czêste uzupe³nianie smaru. Oczywiœcie ograniczenie dostêpu tlenu
znacznie wyd³u¿a okresy miêdzy dosmarowywaniem. Je¿eli temperatury s¹ jeszcze wy¿sze i nastêpuje rozk³ad termiczny (wypalenie)
oleju bazowego, wtedy smarowanie jest zapewnione przez warstwê smaru sta³ego (py³u metalicznego, grafitu lub dwusiarczku
molibdenu), która rozdziela wspó³pracuj¹ce powierzchnie. Pasty monta¿owe stosuje siê jednak g³ównie do smarowania gwintów
i ró¿norodnych mechanizmów w trakcie monta¿u, w celu u³atwienia ich ponownego roz³¹czenia. Czêsto takie po³¹czenia s¹ równie¿
nara¿one na dzianie bardzo wysokich temperatur (nawet ponad 500°C), w których pasta smarowa rozk³ada siê, pozostawiaj¹c warstwê
smaru sta³ego. Do takich produktów zaliczamy: Veconit Cu-1/65 i Veconit Cu-1/15 (zawieraj¹ce dodatek sproszkowanej miedzi),
Veconit MOS 225 (smar bentonitowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu), Veconit G-2/30 z dodatkiem py³u grafitowego oraz
Vecoplex P-P/50 i Vecocal Z-1/55 z dodatkami py³ów nieorganicznych. Vecocal Z-1/55 zas³uguje na uwagê ze wzglêdu na doskona³e
w³asnoœci niskotemperaturowe (uzyskane dziêki zastosowaniu niskokrzepn¹cych olejów bazowych) i bardzo dobrej odpornoœci na
wodê. St¹d jego zastosowanie do ³¹czenia armatury w p³uczkach wiertniczych, oraz armatury wodno - kanalizacyjnej.
Do smarowania ³o¿ysk wysokoobrotowych pracuj¹cych w niskich temperaturach (przemys³ ch³odniczy, lotnictwo, klimat
arktyczny) polecamy smary: Vecolit Syntex LT-1, Vecolit LMP, Vecoplex Syntex LTP-2, Vecoplex Syntex HT/LT-2 i Veconit LMP-S,
które mog¹ pracowaæ w temperaturze do - 50°C. Pierwszy z nich mo¿e byæ stosowany przy wyró¿niku prêdkoœci Dr nieprzekraczaj¹cym
500 000, zaœ pozosta³e przy Dr równym 1 000 000. Smary litowe Vecolit mog¹ byæ stosowane, je¿eli temperatury pracy mechanizmów
nie przekraczaj¹ ok. 100°C. Smary kompleksowe Vecoplex mo¿na œmia³o uznaæ za szerokotemperaturowe, poniewa¿ ich górna
temperatura robocza to ok. 140 o C. Je¿eli istnieje potrzeba pracy w jeszcze ni¿szych temperaturach (do -60o C), polecamy u¿ycie smaru
Veconit LMP-S. Jest to idealny produkt do urz¹dzeñ rozpoczynaj¹cych pracê przy niskich temperaturach (niskie opory rozruchu), które
w trakcie dzia³ania mocno siê rozgrzewaj¹ (smar mo¿e byæ stosowany a¿ do temperatury pracy 160 o C).
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13. Smary do specjalnych zastosowañ.
Szybki rozwój przemys³u, powstawanie nowych, coraz bardziej zaawansowanych technologii, wymusza konstruowanie coraz to
nowszych maszyn i urz¹dzeñ, nieraz o bardzo specyficznym zastosowaniu, co z kolei niesie za sob¹ koniecznoœæ bardzo selektywnego
doboru wyspecjalizowanych œrodków smarowych, o w¹skim zakresie stosowania lub wrêcz do zastosowañ pojedynczych. W wielu
przypadkach producent lub u¿ytkownik urz¹dzenia wymaga, aby œrodek smarny nie tylko doskonale smarowa³ i chroni³ przed korozj¹,
ale zapewnia³ smarowanie d³ugookresowe, a najlepiej bezobs³ugowe (niewymagaj¹ce k³opotliwego uzupe³niania), a przy okazji
charakteryzowa³ siê minimalnym oddzia³ywaniem na œrodowisko naturalne. Coraz czêœciej wymóg neutralnoœci produktu w stosunku
do œrodowiska naturalnego i zdrowia cz³owieka jest wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o jego wyborze do u¿ytkowania.
W ofercie smarów VECO równie¿ znajduj¹ siê specjalistyczne produkty, dedykowane do wybranych zastosowañ.
Wysoce specyficznymi smarami do trudnych zastosowañ przemys³owych s¹ smary wykonane na bazie syntetycznej cieczy
PFPAE (perfluoropolialkiloetery), zagêszczone specjalnym rodzajem teflonu o bardzo drobnym uziarnieniu. Wykazuj¹ szereg zalet
nieosi¹galnych dla tradycyjnych technologii: s¹ odpowiednie do pracy w wysokich temperaturach (nawet do 300°C), niepalne, odporne
na œrodowiska agresywne chemicznie (tlen pod ciœnieniem, silne utleniacze, kwasy, zasady, rozpuszczalniki). Równoczeœnie s¹
fizjologicznie obojêtne i nie wykazuj¹ oddzia³ywania na wiêkszoœæ znanych materia³ów konstrukcyjnych. Smary teflonowe ró¿ni¹ siê
lepkoœci¹ zastosowanego oleju i co za tym idzie zakresem temperatur pracy (np. - 70 do 65°C lub - 30 do 299°C). Inny rodzaj smarów
teflonowych zawiera dodatek dwusiarczku molibdenu zapewniaj¹cy odpowiednie w³asnoœci EP, albo specjalny dodatek podwy¿szaj¹cy
zdolnoœæ zabezpieczenia antykorozyjnego smarowanych mechanizmów.
Do smarów tzw. ekologicznych zaliczaj¹ siê Vecocal Bio-2, Vecocal Bio-3, Veconit Bio-1, Veconit Bio-2, Vecosal Bio- 2
i Vecosal Syntex Bio-2. Smary te zosta³y zaprojektowane jako produkty biodegradowalne, oparte na oleju pochodzenia roœlinnego
(Vecosal Syntex Bio-2 na syntetycznym oleju estrowym) oraz na biodegradowalnych w du¿ym stopniu dodatkach uszlachetniaj¹cych
i zagêszczaczach, którymi s¹ myd³a wapniowe i glinowe oraz bentonity (glinki bentonitowe, mimo ¿e nie podlegaj¹ rozk³adowi, s¹
czêœci¹ przyrody nieo¿ywionej, dlatego nie s¹ dla niej uci¹¿liwe). Wszystkie smary serii Bio maj¹ bardzo dobr¹ odpornoœæ na
wymywanie wod¹, co jest bardzo wa¿n¹ i po¿¹dan¹ cech¹ w przypadku zastosowañ na terenach zielonych i wodach œródl¹dowych,
poniewa¿ chroni przed przedostawaniem siê smarów do cieków wodnych. Dziêki temu smary te nie nios¹ zagro¿enia
toksykologicznego w przypadku ich wycieku ze smarowanych mechanizmów do œrodowiska. Nadaj¹ siê do zastosowañ na terenach
objêtych prawn¹ ochron¹ œrodowiska, a tak¿e w rolnictwie, leœnictwie i transporcie œródl¹dowym.
Smary Vecocal Bio mo¿na stosowaæ w wê¿szym zakresie temperatur (-25 do 60°C), zaœ produkty Veconit Bio nadaj¹ siê do
nieco ciê¿szych warunków pracy (-25 do 100°C). Mimo tego, ¿e smary bentonitowe s¹ praktycznie nietopliwe, to jednak zakres ich
temperatur pracy jest w tym wypadku ograniczony. Wynika to z u¿ytego bazowego oleju roœlinnego, który powy¿ej temperatury 100°C
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zaczyna intensywnie siê utleniaæ. Smary kompleksowe glinowe Vecosal, a szczególnie Vecosal Syntex Bio-2, dziêki u¿yciu bazy
syntetycznej nadaj¹ siê do mechanizmów pracuj¹cych w trudniejszych warunkach.
Do zastosowañ w przemyœle spo¿ywczym, farmaceutycznym lub kosmetycznym, gdzie mo¿liwy jest incydentalny kontakt
z przetwarzanymi produktami, przeznaczone s¹ smary Vecosil FD 72, Vecosal Complex FD i Vecocal Syntex FD 602. Wszystkie
wymienione produkty charakteryzuj¹ siê wysok¹ odpornoœci¹ na wymywanie wod¹, co jest niezmiernie wa¿ne przy zastosowaniach
w przemyœle spo¿ywczym. Ich sk³adniki zosta³y tak dobrane, aby minimalizowaæ wp³yw na zdrowie cz³owieka i w³aœciwoœci
przetwarzanych produktów.
Vecosil FD 72 jest smarem silikonowym przeznaczonym do ³agodnych warunków pracy. W przypadku wy¿szych wymagañ
(wiêksza lepkoœæ oleju bazowego - przenoszenie wiêkszych obci¹¿eñ) polecamy stosowanie smarów Vecosal Complex FD lub
syntetycznego smaru Vecocal Syntex FD 602.
Vecocal grafitowany 9420 i Vecolit LB-414 s¹ smarami samochodowymi spe³niaj¹cymi wymagania stawiane przez Wojsko dla
grafitowanego smaru podwoziowego, przeznaczonego równie¿ do wysokoobci¹¿onych przek³adni, ³añcuchów itp. oraz dla
wielofunkcyjnego smaru samochodowego.
Podobnie, w zakresie zainteresowañ Wojska, ale tak¿e przemys³u precyzyjnego i optycznego, znajduj¹ siê smary rodziny
Veconol OP. Dziêki zastosowaniu specjalnych dodatków zapewniaj¹cych sta³e opory tarcia s¹ przeznaczone do smarowania gwintów
pokrête³ mechanizmów precyzyjnych, regulacyjnych i optycznych.
Przedsiêbiorstwo Modex-Oil produkuje równie¿ specyficzne produkty, przeznaczone do jednostkowych zastosowañ.
Do specyficznych œrodków smarowych, dedykowanych do indywidualnych zastosowañ nale¿¹ Vecocal L i Vecocal Z. Produkty
Vecocal L i Vecocal Z znajduj¹ zastosowanie do sezonowego (L-lato, Z-zima) smarowania urz¹dzeñ rozrz¹dowych kolejowych
mechanizmów hamulcowych (trakcje kolejowe i tramwajowe).
W ka¿dym gara¿u i warsztacie przydomowym powinien znaleŸæ siê VECO Smar do pi³ i kos spalinowych. Jest to uniwersalny
smar przeznaczony do smarowania narzêdzi stosowanych w gospodarstwie domowym, na dzia³ce i w ogrodzie. Z powodzeniem
pos³u¿y zarówno do smarowania mechanizmów rowerowych: ³o¿ysk, ³añcuchów, rolek, jak i pi³ czy podkaszarek i kosiarek do trawy.
Dziêki dobrym w³asnoœciom smarnym i odpornoœci na kontakt z wod¹ nadaje siê do innych, potencjalnie pomyœlanych przez klienta
zastosowañ np. do maszyn ogrodniczych.
Niecodzienne zastosowanie znajduje smar glinowy, kompleksowy Vecosal Complex B-2 u¿ywany zazwyczaj jako œrodek
smarowy w urz¹dzeniach pracuj¹cych w gor¹cej i wilgotnej atmosferze. Dziêki swej wyj¹tkowej odpornoœci na wymywanie wod¹
doskonale sprawdza siê przy smarowaniu ko³owrotków wêdkarskich.
Zupe³nie inne zastosowanie ma smar VECO Aluwax. Jest to produkt na bazie wêglowodorów sta³ych uzupe³niony odpowiednimi
dodatkami, s³u¿¹cy do smarowania gilotyn podczas ciêcia aluminium w wysokich temperaturach.
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14. Smary dla rolnictwa.
Zaawansowane technologicznie maszyny i urz¹dzenia rolnicze wymagaj¹ nowoczesnych i starannie dobranych œrodków
smarnych w pe³ni spe³niaj¹cych najbardziej wyrafinowane specyfikacje producentów sprzêtu rolniczego. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
oprócz ci¹gle jeszcze eksploatowanego sprzêtu rolniczego o prostszych konstrukcjach, który wymaga standardowych œrodków
smarowych, w gospodarstwach coraz liczniej pojawia siê nowoczesny, wyspecjalizowany sprzêt, którego wymagania dla smarów s¹ na
du¿o wy¿szym poziomie.
Smary VECO Agri zaliczaj¹ siê do rodziny specjalnie dobranych produktów smarnych, obejmuj¹cej oprócz smarów tak¿e oleje
silnikowe, hydrauliczne przek³adniowe oraz wielofunkcyjne, pozwalaj¹ce w ca³ej rozci¹g³oœci zaspokoiæ potrzeby wspó³czesnego
przedsiêbiorstwa rolniczego. Smary linii VECO Agri zosta³y stworzone jako odpowiedniki przemys³owych smarów VECO. Do linii
VECO Agri nale¿¹: VECO Agri 1500, Vecolit Agri EP, Vecolit Agri EPX/B-2, Vecoplex Agri GC-2, Veconol Agri WT i Veconol Agri
LR 200R/S.
Veco Agri 1500 jest specjalnym œrodkiem smarnym o bardzo wysokiej lepkoœci przeznaczonym do ca³orocznego smarowania
przek³adni, w tym przek³adni wolnobie¿nych i œlimakowych pracuj¹cych w temperaturze od -20 do 100°C. Jest to smar pó³p³ynny,
stosowany najczêœciej do przek³adni zamkniêtych np. przek³adni kosiarek rotacyjnych, agregatów, a czasami, w przypadkach
awaryjnych, do ciekn¹cych zwolnic lub mostów napêdowych itp.
Smary Vecolit Agri EP-2 lub EP-3 s¹ wysokiej jakoœci produktami przeznaczonymi do smarowania ³o¿ysk œlizgowych, przegubów,
prowadnic i innych mechanizmów, w tym nara¿onych na wysokie obci¹¿enia jednostkowe lub krótkotrwa³e przeci¹¿enia, pracuj¹cych
w temperaturze od -40 do 140°C. Zapewniaj¹ ochronê przed korozj¹ w obecnoœci wilgoci oraz, dziêki wysokiej jednorodnoœci
i czystoœci, umo¿liwiaj¹ smarowanie mechanizmów o du¿ej precyzji wykonania.
Z kolei Vecolit Agri EPX/B-2 jest smarem o wysokiej adhezji do metalu, co w po³¹czeniu z odpornoœci¹ na dzia³anie wody czyni go
przydatnym do smarowania mechanizmów podwozi maszyn rolniczych.
Vecoplex Agri GC-2 jest wysokiej jakoœci smarem przeznaczonym do smarowania ³o¿ysk tocznych i œlizgowych oraz innych
mechanizmów eksploatowanych w temperaturze od -40 do 160°C. Smar ten znakomicie znosi krótkotrwa³e przegrzania np.
nagrzewanie siê elementów przek³adni pasowych w kombajnach zbo¿owych (podczas przeci¹¿enia lub nieprawid³owego napiêcia
pasów).
Smar zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê ³o¿ysk, w których wystêpuje po³¹czenie wysokiej temperatury i wysokiej prêdkoœci
obrotowej. Dziêki znakomitej stabilnoœci mechanicznej i odpornoœci na utlenianie doskonale nadaje siê do smarowania
d³ugookresowego i bezserwisowego ró¿norodnych maszyn i urz¹dzeñ.
Veconol Agri WT jest smarem przeznaczonym do zabezpieczania antykorozyjnego, np. na okres zimowy, powierzchni stalowych
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i ¿eliwnych (ostrzy, kos, zêbów) oraz do nasycania ró¿norodnych uszczelnieñ.
Nieco innym smarem jest Veconol Agri LR 200R/S, który doskonale s³u¿y równoczeœnie do konserwacji i smarowania ³añcuchów
i lin; a dziêki postaci, w jakiej jest pakowany (spray) umo¿liwia oszczêdne stosowanie i u³atwia dozowanie w trudno dostêpnych
miejscach.

Dostêpnoœæ smarów VECO
1.

Opakowania.

Wiêkszoœæ smarów VECO dostêpna jest w nastêpuj¹cych opakowaniach:
! tubka 100 g
! ³adunek do smarownicy (kartusz) 0.4 kg;
! wiaderko 0.9 kg;
! wiaderko 2.5 kg;
! wiaderko 4.5 kg;
! wiaderko 8 kg;
! wiaderko 17 kg;
! beczka (hobok) 45 kg;
! beczka (drums) 175 kg.
Smary pó³p³ynne nie s¹ dostêpne w ³adunkach 0.4 kg.
Pasty smarowe ze wzglêdu na wy¿sz¹ gêstoœæ mog¹ byæ oferowane w opakowaniach o identycznej objêtoœci, ale odmiennej masie
ni¿ w przypadku wiêkszoœci smarów plastycznych.
W zale¿noœci od potrzeb odbiorcy, mo¿liwe jest konfekcjonowanie smarów w inne opakowania.
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2.

Przedstawicielstwa handlowe.

Produkty ze znakiem firmowym VECO s¹ wytwarzane przez Przedsiêbiorstwo Modex-Oil z siedzib¹ w Kwidzynie.
Przedsiêbiorstwo Modex-Oil dysponuje przedstawicielstwami handlowymi w Tychach, Wroc³awiu i Gdañsku.
Adresy:
!
!
!
!

Modex-Oil Kwidzyn, ul. Sztumska 9, tel. (55) 261 43 00, 279 44 44, faks (55) 261 43 01
Modex-Oil filia Tychy, ul. Murarska 21, tel. (32) 227 11 11, faks (32) 227 50 61
Modex-Oil filia Wroc³aw, ul. ¯migrodzka 242 C, tel. (71) 352 94 01, faks (71) 352 76 84
Modex-Oil filia Gdañsk, ul. ¯aglowa 2, tel. (58) 343 08 58, faks (58) 343 08 02

Zapraszamy te¿ do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.modex.com.pl
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