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K

ompozycje olejowe charakteryzują się wysoką skutecznością przeciwzużyciową i odpornością na starzenie
podczas eksploatacji. Oleje zawierające wytworzone dodatki przeznaczone są do stosowania w węzłach tarcia
pracujących w warunkach umiarkowanych wymuszeń tribologicznych. Ze względu na wysoki stopień biodegradacji i nietoksyczność mogą być stosowane do smarowania maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenach leśnych, rolniczych, rekreacyjnych, a także na obszarze zbiorników
wodnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest stosowanie
środków smarowych niestanowiących zagrożenia dla ekosystemu podczas eksploatacji i magazynowania. Biodegradowalne,
nietoksyczne kompozycje dodatków smarowych rozpuszczonych w oleju poli-α-olefinowym PAO-4 są przeznaczone do
blendingu finalnej postaci olejowych kompozycji smarowych.
Głównym składnikiem kompozycji są dodatki uszlachetniające
(1–2%) otrzymane w wyniku biochemicznej konwersji produktów porafinacyjnych oleju rzepakowego.
Biododatki i kompozycje z ich udziałem

Właściwości		

PAO4+ 2% TKT_EMC1 PAO4+ 1%TKT_EMC6b

Obciążenie zacierające Pt [N]:

1250

1050

Graniczne obciążenie zużycia Goz [N/mm2]:

1007

963

Temperatura płynięcia [°C]:

-73

-72

Stopień korozji:		

1a

1a

Czas utleniania [min]:		

603

607

Biodegradowalność (wg CEC-L33-A-94) [%]:

96

96

nietoksyczne

nietoksyczne

brak

brak

Toksyczność:		
Zawartość siarki i chloru:		
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L

ubricants are highly effective against wear and are characterized by high resistance to aging at the time of
their operation. Oils containing additives are intended for friction pairs working under moderate tribological
load. Due to their high biodegradability and non-toxicity, these substances can be used in machines operating
in rural conditions, e.g. in the forest, fields, near water
reservoirs, etc. or anywhere where nontoxic and environmentally
friendly lubricants are required and can be stored. Biodegradable,
nontoxic lubricants soluble in poly- α-olefin oil PAO-4 are intended
for blending the final form of the lubricant. The main components
are additives (1-2%) obtained from biochemical conversion of
post-refinery products of rapeseed oil.

Bioadditives and substances based on bioadditives

Properties		

PAO4+ 2% TKT_EMC1 PAO4+ 1%TKT_EMC6b

Scuffing load Pt [N]:		

1250

1050

Border consumption load Goz [N/mm2]:

1007

963

Flow temperature [°C]: 		

-73

-72

Degree of corrosion:		

1a

1a

Time of oxidation [min]:		

603

607

Biodegradability (according to CEC-L33-A-94) [%]:

96

96

nontoxic

nontoxic

zero

zero

Toxicity:		
Sulphur and chlorine content:
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