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Nowoczesne Środki Smarne 
dla Przemysłu Chemicznego -

korzy ści i oszcz ędności



Wymagania stawiane przez ZAKŁADY CHEMICZNE

Oprócz standardowych aplikacji nie wymagających specjalnych produktów, występują 
niecodzienne wymagania spowodowane przez ekstremalne warunki pracy jak:

�Agresywne środowisko
�Czynniki korozyjne
�Wysoka temperatura
�Ochrona i zabezpieczenie przed wybuchem 
�Obecność wody i pary
�Duże prędkości obrotowe (wirówki)
�Wysokie obciążenia
�Kompatybilność ze specjalnymi materiałami i powierzchniami (uszczelki, stale chrom-
nikiel, specjalne stopy żelaza, plastiki)



MOLYKOTE® Środki smarne i DOW CORNING ®
Uszczelnienia dla Przemysłu 

�Stabilność chemiczna

�Wysoka odporność na utlenianie

�Ochrona przed korozją

�Długa żywotność – długotrwałe smarowanie

�Szeroki zakres temperatur stosowania

�Bardzo dobre przenoszenie wysokich obciążeń

�Wysokie prędkości obrotowe

�Przeznaczenie do pracy w próżni i w wysokiej próżni



�Wysokie temperatury pracy > +200°C
�Niskie temperatury < - 40°C
�Wysokie obciążenia
�Woda/Wilgotne środowisko
�Agresywne media (kwasy, zasady, rozpuszczalniki)
�Duże prędkości obrotowe (wirówki)
�Wysokie ryzyko korozji
�Moment obrotowy/siła dokręcenia HYTORC (połączenia gwintowe)

Główne kryteria wyboru odpowiedniego środka 
smarnego/uszczelniacza



TARCIE - ENERGIA
Tarcie jest wynikiem kontaktu dwóch poruszających się względem siebie metalowych powierzchni. Nawet w przypadku wyjątkowo dokładnie obrobionych 
powierzchni w powiększeniu mikroskopowym widać chropowatość. 

Im większy kontakt pomiędzy powierzchniami, tym większe tarcie między nimi występuje. Tarcie to prowadzi do zwiększenia kosztów energii.
Dodatki do substancji smarnych zmniejszają tarcie. Wraz z jego spadkiem spada też ilość energii, jakiej potrzeba do działania sprężarki, pompy czy przekładni.

Diagram bilansu energetycznego



Środki smarne- stałe cz ąstki smarne

GRAFIT posiada warstwową strukturę siatki ze słabymi wiązaniami 
pomiędzy warstwami, co zapewnia doskonałą smarowność, o ile 
dostępna jest wilgoć.
• Wysoka stabilność temperaturowa
• Dobre smarowanie w warunkach wysokiej wilgotności
• Niski współczynnik tarcia przy wysokich obciążeniach
• Ochrona przed korozja cierną

Dwusiarczek molibdenu (MOS2 ) ma strukturę, płytkową, dostosowującą się 
do  kierunku ruchu. Wielkości cząstek i grubości warstwy może być 
dopasowywana do chropowatości powierzchni. 
• Wysoka nośność
• Szeroki zakres temperatury 
• Doskonała przyczepność
• Ochrona przed korozja cierną
• Zmniejszenie tarcia przy wzrastającym obciążeniem
• zapobieganie korozji ciernej 



Środki smarne – stałe cz ąstki smarne
Politetrafluoroetylenu (PTFE) składa się z atomów węgla i fluoru. Niskie 
napięcie powierzchniowe sprawia, że   to jeden z najbardziej „śliskich” 
materiałów znanych przez człowieka. 
• Bezbarwny film smarny
• Niska nośność
• Niski współczynnik tarcia przy niskich obciążeniach
• Dobra odporność chemiczna
• Dobra redukcja tarcia 

MIEDŹ (Cu) jest jednym z kilku miękkich metali, które mają małą 
wytrzymałość na ścinanie przy dużej plastyczności w celu zapewnienia 
dobrych zdolności smarnych
• Wysoka nośność
• Wysoka stabilność temperaturowa

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie powinna by ć stosowana w aplikacjach ze stali 
nierdzewnej w temperaturze powy żej 1000 °C (1832 °F); mo że sprzyja ć korozji.

Białe środki smarne są to różne związki nieorganiczne, które mogą tworzyć 
reaktywną warstwę smarną, zapewniającą doskonałą ochronę przed 
zużyciem. 
• Dobra ochrona przed korozją cierną
• Odporność na wysokie temperatury
• Doskonała przyczepność



Środki smarne- stałe cz ąstki smarne



Oleje mineralne vs. oleje syntetyczne 

Istnieje wiele zalet stosowania nowych olejów syntetycznych:
• zwiększenie wydajności sprzętu
• niższe temperatury oleju
• zmniejszone zużycie
• oszczędność kosztów ze względu na zmniejszone zużycie energii i wydłużony okres
pomiędzy wymianami oleju

• konieczny wybór przy zwiększaniu obciążeń linii produkcyjnych
• duże możliwości unifikacji i racjonalizacji olejów i smarów

Możliwo ści redukcji kosztów 
•Redukcja kosztów energii elektrycznej - do 25%
• Podniesienie współczynnika sprawności przekładni do 10%
• Obniżenie temperatury pracy przekładni  do 20C
•Wydłużenie okresu wymiany olejów – nawet kilkukrotnie
• Rozszerzenie temperaturowego zakresu pracy 

urządzenia   od -40C do +150C
• Zwiększenie przenoszonej mocy – do 50%



Olej mineralny vs. olej syntetyczny cd
koszt okresowy- redukcja kosztów o 40%

typ oleju koszt wymiany wypełnień na rok koszt całkowity
koszt testów
(laboratorium) koszt napełnienia

dodatkowe 
koszty total

Molykote Syntetyczny olej 
sprężarkowy 

2340 2340 45 135 350 2870

50l X 45  PLN za 
1l 

1x 50l X 1 X rocznie

4,5 PLN

olej mineralny 600

4X

2400 180 900 700 4180

50l X 12 250 X 12 200L X 2 X rocznie

PLN za 1l PLN za 1l 4,5 PLN

The Real Payoff Is in PerformanceBecause the synthetic gearbox oil 
lubricates more efficiently, it reduces the amount of horsepower required to 
achieve a targeted level of torque. Unit efficiencies are significantly improved 
by the use of synthetic lubricants, so that the input horsepower consumption will 
be less for a given torque capacity.

Porównanie momentów obrotowych w przekłądni (2-calowy rozstaw osi, stosunek 60:1)

Typ oleju RPM Wkład KM Moment obrotowy Oszczędność KM

Molykote Syntetyczny olej przekłądniowy

1750 0,35 557 16,6% w porównaniu z olejem mineralnym

Olej mineralny 1750
0,42 557

Ponieważ konwencjonalne oleje mineralne są produkowane w procesie tradycyjnej rafinacji zawierają znaczną ilość "zanieczyszczeń". Wysoki procent zanieczyszczeń skraca trwałość oleju, 
zapewniając wiele możliwości dla utleniania. W zakresie temperatur od 60 do 70 ° C, żywotność oleju na bazie mineralnej skraca się o połowę co 5 ° C wzrostu temperatury. 
Gromadzenie się twardych, lepkich  cząstek na wewnętrznej powierzchni metalowej, niekorzystnie wpływa na wydajność.



Powłoki anty-cierne –AFC (Anti-friction coatings)
Zastosowanie powłok AF jest najbardziej skuteczne, gdy wymagania dla zużycia i korozji oraz optymalny 
współczynnik tarcia są właściwie spełnione. Niskie, wysoki lub nawet stały współczynnik tarcia jest możliwy, jeżeli w 
odpowiedniej aplikacji jest wykorzystany właściwy rodzaj powłoki AF.

Cienki film, całkowicie suchy i wolny od zanieczyszczeń tworzy warstwę smarującą gdy jest właściwie przygotowany i 
stosowany. Powłoka AF składa się głównie z żywicy (epoksydowych, fenolowych i silikonu) oraz  materiału bazowego, 
który dobrze przylega do powierzchni. Smary stałe, takie jak MoS2, PTFE, poliamid, polietylen i grafit są stosowane w 
niniejszym materiale bazowym, tworząc właściwości smarne powłoki AF.

Wodorozcieńczalne powłoki, powłoki o niskiej zawartości rozpuszczalników, a także niepalnych lub elektro- statyczne 
powłoki AF w sprayu, są obecnie oferowane by pomóc oszczędzać energię i spełniać normy ochrony środowiska.

Wiele produktów wykorzystujących technologię AFC oferuje ochrony przed korozją powyżej normalnych wymagań 
przemysłowych, a niektóre są odporne na  paliwa, rozpuszczalniki lub oleje.

Przewagi technologii AFC

•Bardzo niski współczynnik tarcia, nawet w aplikacjach gdzie występują maksymalne obciążenia
•Czysta, sucha powierzchnia smarna
•Adhezja do wszystkich powierzchni z wyjątkiem PTFE
•Przyjazna dla środowiska, nie zawiera metali ciężkich, wodorozcieńczalna, schnąca na powietrzu
•Zakres temperatur od -200C do +600C
•zmniejsza tarcie i hałas 



AFC -Suche powłoki smarne- zastosowanie

Grupa Kopex – produkcja kombajnów górniczych

Zabezpieczenie przejść ognioszczelnych 
Molykote D 3484 stosowany 
Molykote 3402 C stosowany 



Pasty smarne 
ZALETY PAST SMARNYCH
smar zawierający stałe pasty można podzielić na 3 kategorie, łatwy montaż,- demontaż , bezawaryjny optymalny rozruch dla bezpieczeństwa eksploatacji połączeń 
gwintowanych i bezobsługowe ciągłe smarowanie..
Pasty są produktami  o wysokiej wydajności smarowania i najbardziej ekonomicznym sposobem ochrony kontaktu między powierzchniami metalowymi. Jest to 
realizowane poprzez stworzenie cienkiej ale stałej warstwy smaru, która utrzymuje odstęp między powierzchniami metalu.
Pasty te najczęściej składają się z nośnika (takie jak olej mineralny lub syntetyczny) i ponad 50% smarów stałych. Oznacza to, że użytkownicy mogą łatwo, szybko i 
dokładnie stosować pasty za pomocą pędzla lub w niektórych przypadkach z aerozolu. 

Właściwości te zapewniają następujące korzyści:
• Bezproblemowe montaż maszyn - bez uszkodzenia powierzchni
• Bez zużycia przekładni podczas rozruchu . Stały film olejowy zapobiega ścieraniu i chroni przed  plastyczną deformacją drobnych chropowatości powierzchni.
• Bez zatarć - wysoka temperatura utrzymuje trwałą warstwę smaru i zapobiega „zespawaniu” metalowych części maszyn,

. 

Środowisko pracy past 
smarnych

• Niskie temperatury
• Bardzo wysokie temperatury
• Korozja
• Warunki wysokiej wilgotności i  
wody
• Obecność wody solnej

Warunki eksploatacyjne

• Wibracje lub udary
• Czystość środowiska (bez barwienia)
• Obecność uszczelek organicznych (kompatybilność)
• Współpraca z różnymi rodzajami stopów (czystość)
• Elementy z tworzyw sztucznych (kompatybilny)



Opis przypadku Unipetrol 

•Szczelne połączenia śrubowe z dokładnym momentem wartości skrętnych
•Śruby w kołnierzach aparatury chemicznej
•Połączenia śrubowe wymienników, reaktorów, grzejników
•Śruby w głównym kołnierzu niebezpiecznych urządzeń

•Pasty montażowe na bazie grafitu
•Produkty konkurencyjne (Gleitmo)

Wcześniejsze rozwiązania

Główne problemy
•Opóźnienia w  zaplanowanych ramach czasowych podczas demontażu
•Przecieki w okresach testowych (test ustawiony 25% wyższej) były spowodowane nierównym montażem ze 
względu na brak smarowania niektórych połączeń śrubowych
•Problemy podczas demontażu, zwiększenie kosztów konserwacji (konieczność użycia dźwigu)
•Wiele rodzajów korozji spowodowanych pojedynczym wykorzystaniem połączeń śrubowych
•Ze względu na nieszczelność kołnierzy utrata płynów roboczych oznaczająca wzrost kosztów produkcji

Rozwiązanie – zastosowanie Molykote 3400A LF 
•Prosty demontaż bez uszkodzenia w okresie 4 lat
•Możliwość trzymania się zaplanowanych terminach demontażu
•Możliwość ponownego połączenia śrubowego w ciągu 4 lat (4 x 4 lata)

Śruby - aplikacje



Opis przypadku - Unipetrol (Orlen)

Nowe śruby

Śruby po 4 latach

Śruby po oczyszczeniu

Śruby po nałożeniu powłoki AFC
Molykote 3400A LF



Problemy ze smarowaniem - rozwi ązania

Zdjęcie kół zębatych przed 
zastosowaniem smarów 

AFC Molykote

Zdjęcie po 2 miesiącach stosowania smarów Molykote :
Molykote D 321 R AFC + Molykote G-n Paste



Problemy ze smarowaniem 

Zasuwy nożowe są powszechnie stosowane               
w  branży górniczej , aby zablokować lub ograniczyć 
przepływ obrabianego materiału. 
Smar na bazie oleju mineralnego do smarowania 
armatury. Ze względu na warunki , po krótkim 
okresie,  smar utwardza się i zawory przestają 
pracować. 
Większość czasu zawory są sterowane zdalnie i 
żadna ludzka obecność nie jest wymagana do
sterowania. W czasie awarii operator maszyny musi 
otworzyć / zamknąć go ręcznie

Smary węglowodorowe mogą uszkodzić polimery / gumy występujące w 
zaworach nożowych.. Brak skutecznego uszczelnienie i smarowania 
umożliwia gromadzenie materiału na szynach noży, co powoduje zwiększone 
koszty związane z utrzymaniem 

Rozwiązanie – smar silikonowy Molykote 111 zastosowany by wyeliminować czynnik ludzki 
(awaryjność). Stan uszczelek po miesiącach pracy bez zarzutu. 



Problemy ze smarowaniem - rozwi ązania
Redutor SAG – duża awaryjność, duże koszty 
energii
Zastosowanie dodatku/dyspersji  Molykote M55  
do oleju przekładniowego
Korzyści:
1. Redukcja temperatury
2. Redukcja wibracji
3. Zwiększenie obciążenia
4. Zmniejszenie kosztów energii  

Molykote® M-55 Plus
Opis – Czarny, dyspersja stałych środków smarnych w oleju mineralnym jako 
nośniku. 
Zastosowanie – Używany z powodzeniem jako dodatek do oleju mineralnego, 
do powierzchni kontaktowych smarowanych olejowo, które potrzebują 
dodatkowego smarowania aby zredukować zużycie np. silnie obciążone 
łożyska, ślizgi, ślimacznice i przekładnie. 
Cechy – Podnosi zdolność przenoszenia obciążeń; Redukuje tarcie i zużycie; 
Zmniejsza hałas; Polepsza wnikanie; Do smarowania awaryjnego; Zapobiega i 
redukuje drgania i wżery w przekładniach. 



Typowe zastosowania 

Połączenia gwintowane –

• Najważniejszym kryterium skuteczności połączenia gwintowane jest osiągnięcie siły 
wstępnego napięcia,  określa to , jak mocno części są mocowane razem
• 60-90% stosowanego momentu dokręcania jest tracona w wyniku tarcia
gwintu i pod łbem śruby i / lub siedzenia
powierzchni nakrętki
• Właściwe smarowanie jest potrzebne do redukcji i stabilizacji
rozproszonego tarcia
• Jeśli wartości tarcia są niedoceniane,
obliczona wcześniej siła napięcia nie wystarcza do
osiągnięcia określonej siły docisku w wyniku czego,  śruby mogą się się poluzować
• Jeśli wartości tarcia są znacznie wyższe niż
zakładane, obliczona wcześniej siła naciągu jest przekroczona
co może spowodować pęknięcie śruby. 



Połączenia gwintowe- zastosowanie AFC 

Połączenia gwintowane - AFC Właściwości
Zalety suchego smarowania:
- Nie ma wpływu pyłu
- Smarowanie przedłuża żywotność w wielu przypadkach (Aplikacje 
przesuwne/ tarcie mieszane)
- Brak starzenia, parowania, utleniania się
- Mogą uzupełnić obróbkę powierzchni 
- Smarowanie i wzmocniona ochrona przed korozją
- W pełni skuteczne nawet po dłuższym zamknięciu
- Szeroki zakres temperatur



Smary specjalne- wymagania  

Zalety specjalnych smarów łożyskowych należy:
• Szeroki zakres temperatur pracy
• Zdolność przenoszenia wysokich obciążeń
• Kompatybilność z elastomerami wykorzystywanymi jako materiał uszczelniający
- NBR, HNBR, FKM
• Częstotliwość ponownego smarowanie (wydłużenie okresów smarowania)
Wymagania dodatkowe takie jak:

- Ochrona przed korozją
- ochrona przed odkształceniami (efekt Brinella)
- brak koloru,  aby uniknąć nieestetycznych przebarwień
Stałe dodatki smarne (np. MOS2) mogą pomóc przezwyciężyć zużycie 
poprzez:
- Osadzanie z blaszkowatych cząsteczek stałych na na powierzchni materiału co 
prowadzi do  obniżenia chropowatości powierzchni
- Rozszerzenie zakresu smarowania hydrodynamicznego



Smary PTFE i PFPE cd
Korzy ści 

•Szeroki zakres temperatur pracy -50C do +280C
•Zdolność przenoszenia maksymalnych obciążeń
•Wysoki wskaźnik lepkości/wysoka lepkość oleju bazowego
•Odporność na agresywne chemikalia, oleje
•Praca w próżni (smary HVG, oleje serii 704)
•Kompatybilność z uszczelkami/uszczelnieniami
•Znakomita wodoodporność
•Bezzapachowe, o niskiej lotności

Wady

•Wysoki koszt 



Smary silikonowe
Korzy ści 

•Szeroki zakres temperatur pracy -78C do +290C
•Zdolność przenoszenia maksymalnych obciążeń
•Wysoki wskaźnik lepkości/wysoka lepkość oleju bazowego
•Brak utleniania – w zasadzie nieograniczony czas pracy
•Kompatybilność z uszczelkami/uszczelnieniami
•Prawie całkowita wodoodporność
•Bezzapachowe, o niskiej lotności

Wady

•Średnio wysoki koszt 



MOLYKOTE HP 870 - smar  perfluoropolieterowy z zagęszczaczem PTFE. Konsystencja NLGI 2, zakres temperatur   -
20˚C do 280˚C. Stosowany do smarowania elementów maszyn w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Produkty MOLYKOTE dedykowane dla 
przemysłu chemicznego

MOLYKOTE  3451 - smar fluoro-silikonowy z zagęszczaczem PTFE . Odporny na działanie większości 
rozpuszczalników i chemikaliów. Do stosowania w warunkach agresywnych w obecności kwasów i zasad. NLGI 2, 
zakres temp. -40˚C  do  230˚C. Lepkość oleju bazowego 1000 cst.

MOLYKOTE 3452 - smar fluorosilikonowy z zagęszczaczem PTFE do smarowania i uszczelniania połączeń w 
kombinacji metal/plastik/elastomer  pod  dużymi  obciążeniami. NLGI 2-3 . Lepkość oleju bazowego 10 000 cst.

MOLYKOTE HSC  Plus - pasta montażowo-uszczelniająca do gwintów, sworzni, do śrub dwustronnych, kołków 
gwintowanych w turbinach gazowych i parowych, także w turbosprężarkach silników Diesla oraz połączeniach 
kołnierzowych w przemyśle chemicznych i petrochemicznym. Zakres temperatur -30˚C do 1100˚C .

DOW CORNING 200 Fluid  - oleje silikonowe o lepkościach od 0,65 CS do 1 000 000 CS oraz do pomp szybko 
pompujących duże objętości w procesach produkcyjnych.

MOLYKOTE 1102 - Zawory gazowe w liniach przemysłowych, Wysoka odporność na wodę; Odporny na roztwory 
kwasów oraz większość zasad; Doskonała odporność na utlenianie się; Nie posiada punktu topnienia, więc nie ma ryzyka 
wypłynięcia lub stopnienia; Dopuszczenie DVGW; Zgodność ze wszystkimi  gazami;



Produkty MOLYKOTE dedykowane dla 
przemysłu chemicznego

DOW CORNING 111 - Smarowanie zaworów kontrolnych i ciśnieniowych, zmiękczacze wody; Środek 
uszczelniający do układów ciśnieniowych i próżniowych; kurki zaworów; Uszczelniacze do sprzętu 
działającego na zewnątrz (także pokładowego – na statkach), poddanego wypłukiwaniu i ostrym warunkom 
środowiskowym: zawory i kurki urządzeń ciśnieniowych, zawory zmiękczaczy wody, przemysł spożywczy, o-
ringi teleskopów oraz wysięgniki LPG, w optyce, w urządzeniach przeładunkowych; Tworzy barierę dla 
związków chemicznych; Gumowe i plastikowe o-ringi, uszczelniacze i uszczelki. 
silikonowy smar i uszczelniacz do zaworów odporny na działanie szerokiego zakresu chemikaliów. Odporny na 
utlenianie, neutralny dla uszczelnień. Atest DVGW. 

DOW CORNING HIGH VACUUM GREASE (HVG)- Dobra odporność na większość związków chemicznych; 
Szeroki zakres temperatury roboczej; Niski ciśnienie par; Niska lotność; Znakomita wodoodporność.

MOLYKOTE  HP-300 - W pełni fluorowy smar zapewniający wyjątkowe właściwości w ekstremalnych warunkach. 
Niskie ciśnienie parowania (oleju bazowego); Znakomita odporność na związki chemiczne i na rozpuszczanie; 
Wybitna stabilność w wysokich temperaturach; Dobra kompatybilność z elastomerami i plastikami; Zdolność do pracy 
w niskich temperaturach

DOW CORNING 730 –klej/ szczeliwo silikonowe, odporne na działanie chemikaliów. Uszczelnianie i klejenie, gdy 
wymagana jest odporność na paliwa, oleje i rozpuszczalniki. Montaż i naprawa przewodów i zbiorników paliwa, 
spajanie elementów narażonych na działanie paliw, sporządzanie formowanych na miejscu uszczelek, uszczelnianie 
złaczy rurowych na liniach przesyłowych żrących chemikaliów.  



Certyfikaty DVGW i TZW











MOLYKOTE® Środki smarne i DOW CORNING ®
Uszczelnienia dla Przemysłu

Pompy, Sprężarki, Wirówki
Wysokie 

temperatury
Niskie 

temperatury
Wysokie 

obci ążenia
Wilgotne  

środowisko
Agresywne 

media
Ryzyko 
korozji

Wysokie 
prędko ści 

Siły 
zaciskowe

Uszczelki&Pokrywy 111 111 111 111 FS 3452 P 40 BR2 Plus --

Łożyska 
7348

BG 20
G-0100
BG 20

Longterm 2 +
G-4700

G-0102
G-6000
FS 3451

G-0102
BG 555
G-2001

--

Uszczelnienie
736 RTV
Q3-1566

-- --
732 RTV

Silikon AP
730 RTV 7091 -- --

Zawory/Kurki/Tłoki
U-n

FS 3452
111 U-n 111 FS 3452

FS 3452
111

-- --

Połączenia gwintowe
P 37
P 74

P 74
P 74

HSC Plus
P 40
P 74

P 74
P 40

P 1600
-- 1000

Sprężarki rotacyjne, 
śrubowe, powietrzne

L-4646, L-1286
L-1210

L-1232
L-1246

L-1232, L-1246
L-1286, L-1210

L-1232, L-1246
L-1286, L-1210

L-0268, L-1568
L-1510

L-1232
L-1210

L-1232
L-1246

--

Sprężarki tłokowe L-4610 L-4610 L-4610 L-4610 L-4610 L-4610 L-4 610 --

Sprężarki gazowe
L-0268, L-1568

L-1510
L-0268, L-1568

L-1510
L-0268, L-1568

L-1510
L-0268, L-1568

L-1510
L-0268, L-1568

L-1510

L-0268, 
L-1568
L-1510

L-0268
L-1568
L-1510

--



MOLYKOTE® Środki smarne i DOW CORNING ®
Uszczelnienia dla Przemysłu

Wentylatory, dmuchawy

Wysokie 
temperatury

Niskie 
temperatury

Wysokie 
obci ążenia

Wilgotne  
środowisko

Agresywne 
media

Ryzyko 
korozji

Wysokie 
prędko ści 

Siły 
zaciskowe

Uszczelki&Pokrywy 111 111 111, FB 180 111 FS 3452, BG 87 P 40 -- --

Łożyska toczne 7348, BG 20 G-0100, BG 20
Longterm 2+

G-4700
G-0102

G-6000
FS 3451

G-0102
BG 555
G-2001

--

Uszczelnienie
736 RTV
Q3-1566

-- --
732 RTV

Silikon AP
730 RTV 7091 -- --

Łożyska specjalne
Q5-0180
G-5028

Q5-0180
G-5028

-- -- -- --
Q5-0180
G-5028

--

Połączenia 
gwintowe

P 37
P 74

P 74
P 74

HSC Plus
P 40
P 74

P 74
P 40

P 1600
-- 1000



MOLYKOTE® Środki smarne i DOW CORNING ®
Uszczelnienia dla Przemysłu 

Silniki/ Motory

Wysokie 
temperatury

Niskie 
temperatury

Wysokie 
obci ążenia

Wilgotne  
środowisko

Agresywne 
media

Ryzyko 
korozji

Wysokie 
prędko ści 

Siły 
zaciskowe

Łożyska
BG 20, 7348

G-0100
G-0100
BG 20

BR 2 Plus
G-4700

G-0102 G-6000
FS 3452

G-0102 BG 555
G-2001

--

Połączenia 
gwintowe

P 37, P 74 P 74 P 74, HSC+
P 40, P 74
D Pasta

P 74
P 40, P 1600

D Pasta
-- 1000

Uszczelnienia
736 RTV
Q3-1566

-- --
732 RTV

Silikon AP
730 RTV 7091 -- --

Smar wielozadaniowy do 
łożysk silników 
elektrycznych G-0101



MOLYKOTE® Środki smarne i DOW CORNING ®
Uszczelnienia dla Przemysłu 

Armatura, Ruroci ągi, Kołnierze
Wysokie 

temperatury
Niskie 

temperatury
Wysokie 

obci ążenia
Wilgotne  

środowisko
Agresywne 

media
Ryzyko 
korozji

Wysokie 
prędko ści 

Siły 
zaciskowe

Uszczelki&Pokrywy 111 111
111,

FB 180
111

FS 3452, 

BG 87
P 40 -- --

Aparatura 
ciśnieniowa

Powder Z

Microsize

Powder Z

Microsize

Powder Z

Microsize
-- -- -- -- --

Rurociągi 
gwintowane

G-Rapid Plus,

P 74, HSC
-- -- P 40, P 74 P 74

P 40, 

P 1600
-- 1000

Ochrona przy 
spawaniu

-- -- -- S-1010 S-1010 S-1010 -- --

Ochrona spoin -- -- -- L-0500 L-0500 L-0500 -- --

Uszczelnienia 
przemysłowe

736 RTV, Q3-
1566

-- --
732 RTV, 
Silikon AP

730 RTV 7091 -- --

Wrzeciona & 
Przeguby

D 321 R, 

FB 180, G 4700

D 321 R,

BR 2 +, G-4700
U-n, X pasta

G-0102

Longterm 2 +
FS3451, BG 87

P40, 

G-0102

BR 2 Plus

G-0101
--

Kurki & Zawory 111, 1102 111 1102, D 321 R 111 FS 3452
FS 3452

111
-- --

Połączenia gwintowe 
kołnierzy

P 37

P 74
P 74

G-Rapid +

P 74, HSC +

P 40

P 74
P 74

P 40, 

P 1600
-- 1000



MOLYKOTE® Środki smarne i DOW CORNING ®
Uszczelnienia dla Przemysłu 

Inne – systemy przeładunkowe, generatory, oczyszczalnie
Wysokie 

temperatury
Niskie 

temperatury
Wysokie 

obci ążenia
Wilgotne  

środowisko
Agresywne 

media
Ryzyko 
korozji

Wysokie 
prędko ści 

Siły 
zaciskowe

Przekładnie 
zamkni ęte

L-1132, L-1146 L-0115, L-1122
M 55 (add)

Longterm 00

L-1115, L1132

L-1122, L-1146
--

L-1115 –

L-1146

L-1115

L-1122
--

Łańcuchy
L-1428

S-1503

S-1501

S-1502

S-1502

S-1503

S-1504

MKL-N

S-1503

CO 220

MKL-N

P 40

CO 220

S-1503
--

Przekładnie otwarte 1122, P 40 165 LT, G 67 165 LT, G 67 P 40, 165 LT P 40, 1122
P 40,

165 LT
G 67, 1122 --

Systemy hydrauliczne L-0568, L-1346 L-0346, L-1346
L-0346, 

L-0510

L-0346, L-0510

L-0568, L-1346
L-1346

L-0346, 

L-05XX
-- --

Zawiasy (aparatura 
rozlewcza)

G-4700, U-n, 

Cu 7439+

G-0100, 

G-4700

X Pasta,  

G-4700

G-0102, BR 2+

P 40

FS 3451,

BG 87
P 40 -- --

Uszczelnienia 
przemysłowe 736 RTV, Q3-1566 -- --

732 RTV, 
Silikon AP

730 RTV 7091 -- --

Produkty izolacyjne DC 4 DC 4 -- DC 4 DC 4 DC 4 -- --

Kurki & Zawory 
(Turbiny)

U-n, FS 3452 111 U-n, D 321 R 111 FS 3452
FS 3452

111
-- --

Połączenia gwintowe P 37, HSC+ P 37, HSC+ P 37, HSC P 37, HSC+ P 37, HSC+
P 37, 
HSC+

-- 1000



Dziękuję za uwagę


