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Proteja seu patrimônio

As cargas presentes nas usinas de energia eólica e
seus componentes são altas. Consequentemente,
a escolha do lubrificante certo é vital – tanto para a
lubrificação inicial de um componente, como para a
relubrificação durante a operação.
Afinal, é o lubrificante que tem de garantir o funcionamento confiável de cada elemento de máquina. Em
turbinas eólicas, temos os lubrificantes fluidos (óleos) e
os consistentes (graxas). Os principais pontos de lubrificação estão nas engrenagens principais, engrenagens
de giro da nacelle, rolamentos principais e dos geradores, engrenagens de passo da hélice e sistema de giro.
Os lubrificantes usados são necessários para oferecer
desempenho total com uma longa vida de serviço, boa
resistência de carga e boa estabilidade térmica. Para
os operadores, essas características significam longos
intervalos de relubrificação para graxas e longa vida de
lubrificação para óleos.

Com os lubrificantes especiais fabricados pela Klüber
Lubrication, você estará sempre pronto para enfrentar
quaisquer desafios de lubrificação. Na qualidade de
especialista em lubrificantes especializados, a Klüber
Lubrication colabora estreitamente com os fabricantes
de equipamentos originais dos principais componentes
de turbinas eólicas para impulsionar os limites do que
pode ser tecnicamente alcançado ainda mais: intervalos de serviço mais longos, vida útil mais longa para os
componentes e operação mais confiável.
Você já considerou até que ponto os lubrificantes podem influenciar seus custos operacionais? O lubrificante em si constitui apenas um investimento de pequeno
porte, mas seus efeitos podem ser tremendos.
Nas páginas a seguir, fornecemos algumas ideias sobre
como otimizar a operação de turbinas eólicas.

Assim, o que pode ser feito para que seus componentes e equipamentos suportem os esforços extremamente altos dessas aplicações?
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Óleos poderosos para engrenagens
que operam sob cargas extremas
Melhor desempenho por um custo mais baixo

Nas turbinas eólicas de hoje mais energia é gerada em espaços
cada vez mais compactos, resultando inevitavelmente em maiores
cargas e temperaturas mais elevadas. A experiência mostrou que
os óleos que muitas vezes são usados hoje nem sempre podem
atender os requisitos em termos de proteção contra desgaste em
rolamentos de esferas, resistência à microfissuração ou formação
de espuma ou de resíduos.

Por que utilizar óleos de alto desempenho
fabricados pela Klüber Lubrication?
Para superar as deficiências dos produtos existentes, a Klüber Lubrication desenvolveu óleos de engrenagem especiais que podem
suportar altas cargas. Após uma extensiva série de atividades de
P&D e testes detalhados, pormenorizados, três séries de óleo
sintético de engrenagens de alto desempenho são disponibilizadas por enquanto:
–– Klübersynth GEM 4 N (polialfaolefina)
–– Klübersynth GH 6 (poliglicol)
–– Klübersynth GEM 2 (éster rapidamente biodegradável)
Comparado com os óleos padrões, esses produtos mostram
melhor resistência ao envelhecimento e resistência à carga, além
de menor atrito. Isso permite longos intervalos de troca de óleo,
menos perda de energia e rendimento da fábrica consideravelmente maior – somando-se a diversos milhares de euros sobre
toda a vida da fábrica.
Os óleos de engrenagem fabricados pela Klüber Lubrication atendem não somente os requisitos dos fabricantes de engrenagem,
fabricantes de rolamentos de esferas e fabricantes de turbinas
eólicas, mas também dos operadores.
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Requisitos

Klübersynth GEM 4-320N
Polialfaolefina

Klübersynth GH 6-320
Poliglicol

Klübersynth GEM 2-320
Éster

Óleo de engrenagem de acordo com a
norma DIN 51 517 – 03

CLP HC

CLP PG

CLP E

Aprovação da Flender

Sim

Sim

Sim

Compatibilidade com elastômero 72
NBR 902

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Compatibilidade com elastômero 75
FKM 585

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Comportamento de espuma ASTM D
892

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Teste de espuma Flender

< 15 %

< 15 %

< 15 %

Filtração fina

Possível

Possível

Possível

Resistência à microfissuração FVA 54
IV, 60 °C

Alta

Alta

Alta

Resistência à microfissuração FVA 54
IV, 90 °C

Alta

Alta

Alta

Teste de carga de deformação FZG
A/8.3/90

> 14

> 14

> 14

Teste de carga de deformação FZG
A/16,6/90

> 14

> 14

> 14

Teste de desgaste FZG

Baixo

Baixo

Baixo

Prontamente biodegradável1)

Não

Não

Sim

1) Biodegradabilidade após 21 dias > 70 % de acordo com o teste CEC-L-33-A-33

Em inúmeros testes, os óleos de engrenagem da Klüber mostraram atender os requisitos dos fabricantes de engrenagens. A tabela mostra os dados de desempenho dos óleos de engrenagem para uso em usinas de energia eólica.
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Óleos poderosos para engrenagens
que operam sob cargas extremas
Melhor desempenho por um custo mais baixo

Especificações de turbina eólica média

Potenciais de economia

Saída de força: 1,5 MW

Tempo teórico de operação: 8.760 horas/
ano

Volume de óleo: 400 L

Utilização: 20 %

Vida útil: 20 anos

Tarifa: 0,09 €/kWh

O diagrama mostra o potencial de economia oferecido
pelos óleos de engrenagem de alto desempenho. Olhando os custos provenientes da engrenagem principal de
uma turbina eólica média em toda a vida útil, levando em
conta os custos do óleo, manutenção e perda de lucros,
as cifras falam por si mesmas:

Custos comparados do óleo mineral, PAO/éster e óleo
poliglicólico
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Óleo mineral

PAO/éster

Poliglicol

Economia

Custos de manutenção

Perda de lucros devido
ao tempo de paralisação
relacionado à manutenção
(troca de óleo)

Custos do óleo

Os óleos sintéticos de engrenagem de alto desempenho fabricados pela
Klüber Lubrication possibilitam economia.
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Mais confiabilidade

A microfissuração ocorre quando dois componentes se deslocam
entre si com alta carga, alta velocidade de deslizamento e uma
1. Alta resistência à microfissuras protege contra danos por fina película lubrificante. As principais causas de microfissuração
fadiga prematura
incluem:
Além da viscosidade do lubrificante e espessura da película, os aditivos também influenciam a vida útil da engrenagem porque ajudam – alta carga
– baixa velocidade ou baixa temperatura do lubrificante, uma vez
a neutralizar microfissuras e deformações.
que isso causa baixa espessura da película lubrificante
–
geometria dos dentes da engrenagem que leva a altas cargas
Microfissuração é um tipo de desgaste encontrado nas engrenalocais nas laterais do dente
gens que operam sob altas cargas. Suas superfícies estão sujeitas
– alta aspereza dos dentes
ao atrito misto e por deslizamento, que pode produzir deformação
– lubrificantes inadequados
plástica nas superfícies e nas proximidades das superfícies, e levar
à formação de microfissuras. A olho nu, as superfícies laterais dos
dentes com esse tipo de danos aparecem na cor cinza sem brilho.
Fortemente ampliado, pode-se observar que a aparência cinza é
causada por minúsculas desagregações e poros.

Coeficientes de atrito de diferentes óleos de base,
determinados em aparelho de teste de dois discos:
0,060
V ∑ = 2 m/s

0,050

V ∑ = 4 m/s

V ∑ = 8 m/s

0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
Óleo mineral

Klübersynth GEM 4 N
Klübersynth GEM 2

Klübersynth GH 6

Condições de teste: Pressão hertziana PH = 1 000 N/mm2, perda de 20 %

Testes detalhados provam que os óleos sintéticos de engrenagem possuem coeficiente de atrito muito menor do que os óleos minerais.

7

Óleos poderosos para engrenagens
que operam sob cargas extremas
Melhor desempenho por um custo mais baixo

Influência das baixas velocidades no coeficiente de desgaste
Klübersynth GH 6

Óleo mineral

Klübersynth GEM 4 N

Klübersynth GEM 2

Coeficiente de desgaste (mg)

200
150
100
50
0

40 mg

20

40

60

80

Condições de teste: jogo de engrenagens C, temperatura 60 °C,
grau de carga 12, velocidade periférica 0,05 m/s

Resultados de teste obtidos com óleos de engrenagem de alto
desempenho fabricados pela Klüber Lubrication, comparados com óleo
mineral no teste de desgaste FZG.

Óleo sintético de engrenagem fabricado pela Klüber
alta

Óleo mineral

Os óleos de engrenagem de alto desempenho fabricados pela Klüber Lubrication atingem grau de carga ≥
10 no teste de microfissuração, isto é, um coeficiente
“alto”. Essa alta resistência à microfissuração é atingida
não somente a 90°C, mas também a 60°C, que é a
temperatura normal de injeção nas engrenagens das
turbinas eólicas. Os lubrificantes foram testados com
sucesso em ambas as temperaturas.
Além disso, o que determina uma operação livre de
problemas da turbina eólica são as características
antidesgaste do lubrificante em baixa velocidade de
engrenagem. O estágio planetário é o que funciona na
velocidade mais baixa.
Um método de teste desenvolvido pelo centro de
pesquisas FZG para estudo das engrenagens e
mecanismos de acionamento mostra que os óleos de
engrenagem da Klüber foram aprovados no teste com
menos de 40 mg de desgaste e podem, portanto, ser
classificados como classe “baixa” de desgaste, que é
a melhor classificação existente.

baixa

Viscosidade

2. Vida mais longa da engrenagem devido ao
ajuste da viscosidade

40 °C
baixa

Temperatura

alta

Os óleos de engrenagem de alto desempenho da Klüber mostram
estabilidade de viscosidade muito melhor em condições variadas de
operação do que os óleos minerais. Uma película lubrificante constante
pode formar-se, uma vez que a viscosidade sofre apenas ligeiras
modificações com a temperatura.
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A microfissuração pode levar a fissuras mais profundas
e eventualmente à disseminação de fragmentações
na engrenagem, conhecidas como piting ou corrosão
localizada. A microfissuração também muda a forma
da lateral do dente, que por sua vez pode afetar a
dinâmica da malha e seu comportamento de ruídos.

A resistência à deformação e microfissuração de um
lubrificante é influenciada pelos aditivos usados, mas
também pela viscosidade do lubrificante e espessura
da película. Engrenagens forjadas que operam sob
altas cargas e/ou temperatura são especialmente
susceptíveis a danos por deformação e microfissuração. Com o uso de óleos sintéticos de engrenagens
com coeficiente viscosidade/temperatura favorável, a
vida útil da engrenagem pode estender-se consideravelmente.

3. O que é bom para engrenagens deve ser bom
para rolamentos de esferas

Vida mais longa para o óleo de
engrenagem

Muitos casos de danos em engrenagens são de fato
consequência de danos aos rolamentos de esfera.
Os fabricantes de lubrificantes devem provar, portanto,
que seus produtos são adequados não apenas para
lubrificação das engrenagens, mas também para os
rolamentos de esfera envolvidos. Para isso, a norma revisada DIN 51 517, parte 3 contém o teste de
rolamentos de esfera FE 8 desenvolvido pelo fabricante
de rolamentos FAG. O aparelho de teste FE 8 serve
para determinar o comportamento de desgaste de um
lubrificante, permitindo também conclusões sobre a
influência do óleo sobre a vida útil do rolamento.
O desgaste nos elementos de esfera deve estar abaixo
de 30 mg neste teste. Os óleos de engrenagem da
Klüber foram aprovados no teste FAG FE 8 com
ótimos resultados. Os testes com Klübersynth GEM
4-320 N, Klübersynth GH 6-320 e Klübersynth GEM
2-320 mostraram que com esses óleos de engrenagem de alto desempenho o desgaste é apenas cerca
de um terço dos valores máximos permissíveis, o que
significa que atendem os critérios de desempenho
com facilidade.

A vida útil mais longa dos óleos de engrenagem de alto
desempenho fabricados pela Klüber Lubrication permite aos OEMs oferecerem engrenagens que trabalham
com o mínimo de manutenção. Para os operadores
isso significa que eles podem trocar o óleo e os filtros
com menor frequência. Os custos de descarte de óleo
também são reduzidos.

Consequentemente, esses lubrificantes oferecem aos
fabricantes e aos operadores de turbinas eólicas maior
disponibilidade de fábrica e um enorme potencial de
economia.

Operadores de usinas de energia eólica esperam que
os óleos utilizados nas engrenagens ofereçam uma
longa vida útil. Em um automóvel de passageiros, por
exemplo, o óleo do motor é trocado a cada 15.000
a 30.000 km, representando de 300 a 600 horas de
operação, com base numa velocidade média de 50
km/h. Numa turbina eólica, ao contrário, uma troca
de óleo na engrenagem principal só será aceita após
25.000 a 50.000 horas. Os lubrificantes convencionais
caracterizados dentre os diversos padrões de hoje
não atendem essas expectativas atuais da indústria de
energia eólica – mas os óleos da Klüber atendem.
Inúmeros testes mostram que os óleos de engrenagem
da Klüber Lubrication possuem um bom comportamento de espumação e permitem filtração fina.

4. Compatibilidade com selos elastoméricos do
eixo radial
As queixas a respeito do mau funcionamento de
engrenagens muitas vezes são devido a vazamentos.
Os óleos convencionais de engrenagem e os elastômeros usados para anéis de vedação de eixos radiais
às vezes não são suficientemente compatíveis, o que
pode afetar a função de vedação e ocasionalmente
provocar vazamento. Os óleos de engrenagem de alto
desempenho fabricados pela Klüber Lubrication foram
testados em termos de compatibilidade com inúmeros materiais de vedação sob condições dinâmicas
em laboratórios de teste do Grupo Freudenberg com
excelentes resultados.
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Óleos poderosos para engrenagens
que operam sob cargas extremas
Melhor desempenho por um custo mais baixo

Dicas práticas
A seguir, serão fornecidas informações sobre o que observar na
lubrificação das engrenagens em uma turbina eólica. Contudo, ainda recomendamos procurar consultoria junto à Klüber Lubrication
antes da troca de um lubrificante para verificar se todos os fatores
estão devidamente considerados.

O que observar durante uma troca de óleo
Deve ser efetuada uma inspeção da engrenagem durante cada
troca de óleo. As etapas necessárias são descritas no seguinte
esquema geral.

Gear inspection
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Engrenagens limpas

Engrenagens sujas

– Drenar o óleo enquanto aquecido
– Inspecionar os dentes da
engrenagem
– Substituir o filtro
– Encher com óleo novo
– Deixar funcionar por um curto
período de tempo, depois parar;
verificar o nível de óleo e extrair
uma amostra de referência do óleo

– Drenar o óleo enquanto aquecido
– Encher com óleo de limpeza
– Deixar funcionar sem carga por
aproximadamente 30 a 60 minutos
– Drenar o óleo de limpeza
– Inspecionar os dentes da
engrenagem
– Substituir o filtro
– Encher com óleo novo
– Deixar funcionar por um curto
período de tempo e depois parar;
verificar o nível de óleo e extrair uma
amostra de referência do óleo

Engrenagens seriamente sujas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Drenar aprox. 10 % do óleo enquanto aquecido
Encher com concentrado de limpeza Klüber
Summit Varnasolv
Deixar funcionar por aprox. 24 horas
Drenar o óleo enquanto aquecido
Encher com óleo de limpeza, se necessário
Deixar funcionar sem carga por
aproximadamente 30 a 60 minutos
Drenar o óleo de limpeza
Inspeção
Substituir o filtro
Encher com óleo novo
Deixar funcionar por um curto período de
tempo e depois parar; verificar o nível de óleo e
extrair uma amostra de referência do óleo

O que observar durante a troca de um
óleo de engrenagem
1. Miscibilidade de diferentes tipos de óleo de
engrenagem
Óleos de engrenagem baseados em polialfaolefinas (PAO)
Os óleos da série Klübersynth GEM 4 N podem ser
misturados com resíduos de óleo mineral que permanecem após a drenagem do óleo antigo.1) Contudo,
eles não devem ser misturados com outros óleos sintéticos. Os óleos de engrenagem de polialfaolefinas de
fabricantes diferentes podem ser misturados uns com
os outros, por exemplo, no reabastecimento de óleo.
Deve-se observar, entretanto, que o óleo selecionado
sempre deve ser composto da maior parte do volume
de óleo de modo a fazer prevalecer suas características de desempenho.
Óleos de engrenagem baseados em poliglicol
(PG)
Os óleos Klübersynth GH 6 não são miscíveis nem
com óleos minerais nem com outros óleos sintéticos.
Os óleos de poliglicol de fabricantes diferentes, bem
como os diferentes óleos de engrenagem de poliglicol fabricados pela Klüber podem ser misturados.
Contudo, outros óleos só podem ser adicionados em
pequenas quantidades de modo a reter as características do óleo de engrenagem selecionado.
Óleos de engrenagem baseados em éster
Os óleos da série Klübersynth GEM 2 podem ser
misturados com resíduos de óleo mineral que permanecem após a drenagem do óleo antigo.1) Contudo,
não devem ser misturados com outros óleos sintéticos. Os óleos de engrenagem de éster de fabricantes
diferentes podem ser misturados uns com os outros,
por exemplo, ao reabastecer o óleo. Deve-se observar, entretanto, que apenas pequenas quantidades de
óleo devem ser adicionadas de modo a não alterar as
propriedades do óleo original.

2. Troca para novos óleos de engrenagem
Recomendamos sempre procurar consultoria antes da
troca de um óleo. Nossos engenheiros terão prazer em
dar assistência a esse respeito.
Troca para polialfaolefinas
Klübersynth GEM 4 N
Os óleos PAO – óleos lubrificantes baseados em hidrocarbonetos sintéticos – têm uma composição química
similar à dos óleos minerais. O mesmo se aplica a sua
compatibilidade com materiais de vedação e tintas,
isto é, normalmente são compatíveis com os materiais
usados em usinas de energia eólica. Eles devem ser
descartados ou reprocessados da mesma forma que
os óleos minerais. São miscíveis com resíduos de óleo
mineral.2)
Troca para óleos de poliglicol
Klübersynth GH 6
Ao mudar para óleos PG – óleos lubrificantes baseados em poliglicol – todas as tintas e os materiais
usados para selos e vidros de inspeção devem ser
conhecidos de modo a descartar qualquer possibilidade de interação indesejável entre esses materiais e o
óleo lubrificante.2)
Troca para óleos de éster
Klübersynth GEM 2
Ao trocar para óleos baseados em éster, todas as
tintas e os materiais usados para vedações e vidros de
inspeção devem ser conhecidos de modo a descartar
qualquer possibilidade de interação indesejável entre
esses materiais e o óleo lubrificante.2)

1) Via de regra, uma quantidade residual de 5% de óleo, incluindo recipiente e filtro
de óleo, não deve ser excedida.
2) Para assegurar total benefício das capacidades de desempenho oferecidas
pelos óleos de engrenagem da Klüber e para prevenir danos à engrenagem,
recomendamos enfaticamente seguir as instruções dadas nos folhetos de
informações sobre o produto.
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A graxa inovadora para todos os rolamentos
Lubrificação de rolamentos principais, de geradores, de passo de
hélice e rolamentos de giro
Devido às velocidades, cargas, dimensões e funções variáveis
dos rolamentos individuais, os operadores das usinas de energia
eólica até agora têm utilizado um grande número de graxas de
diferentes fornecedores de lubrificantes. Além disso, parques
eólicos raramente consistem de turbinas eólicas apenas de um
OEM individual, assim os operadores precisam seguir recomendações variadas a respeito de lubrificantes. Além disso, cada
fabricante oferece diferentes modelos de turbinas. O alto número
de lubrificantes implica altos custos de logística, armazenamento
e descarte de lubrificantes, bem como um risco constante de
escolher o lubrificante errado na hora da relubrificação. Como a
maioria das turbinas é relubrificada manualmente, o pessoal de
manutenção tem de transportar uma série de diferentes lubrificantes para a torre. Outros problemas podem surgir no caso de não
disponibilidade de alguns lubrificantes em todo o mundo.

A inovação da Klüber Lubrication: uma graxa
lubrificante para todos os rolamentos
A Klüber Lubrication agora pode atender diferentes requisitos
de todos os rolamentos em uma turbina eólica com um único
lubrificante que consiste de uma mistura de óleo de base especial
e um pacote de aditivos cuidadosamente selecionados: Klüberplex BEM 41-141. O Klüberplex BEM 41-141 é um lubrificante
especializado para rolamentos de esfera e rolamentos planos que
operam sob altas cargas. Foi desenvolvido para:
– o rolamento principal da turbina eólica, que gira lentamente e
está sujeito a altas cargas e vibração.
– a relubrificação dos rolamentos do gerador, que operam em
altas velocidades e têm alta temperatura. A lubrificação inicial
ocorre no fabricante, por exemplo, com o Klüberplex BEM
41-132.
– rolamentos de passo de hélice e de guinada, que também
operam sob altas cargas e vibrações e também executam
movimento oscilatório.
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O Klüberplex BEM 41-141 atende e até excede os requisitos dos
OEMs e operadores de rolamentos e turbinas eólicas de hoje. A
vasta gama de temperaturas de serviço do lubrificante, sua boa
característica de bombeamento e metragem precisa em sistemas
de lubrificação centralizada, bem como a boa distribuição de graxa e liberação de óleo garantem operação livre de problemas da
usina de energia eólica. A boa proteção contra desgaste mesmo
sob vibração estende a vida útil dos rolamentos. O Klüberplex
BEM 41-141 também ajuda a prevenir os danos de custo elevado
que tendem a surgir durante uma paralisação. A frequência de
parada da turbina pode ser reduzida, contribuindo para um aumento significativo na produtividade. Além disso, há uma redução
de custos de reparo do operador e peças de reposição, bem
como as despesas para descarte de graxa usada. Com o Klüberplex BEM 41-141, o operador da fábrica pode restringir sua
faixa de lubrificante para apenas uma única graxa! Isso significa
que a mistura de lubrificantes pode ser eliminada, simplificando o
armazenamento e a logística.

Por que o Klüberplex BEM 41-141 pode ser
usado para todos os rolamentos?
O Klüberplex BEM 41-141 foi desenvolvido para lubrificação de
rolamentos em turbinas eólicas, levando em conta todas as condições críticas sob as quais os rolamentos individuais operam.
A Klüber Lubrication dedicou particular importância ao desempenho do lubrificante durante a paralisação e operação de manuseio
com os freios engrenados. Essas são condições de operação extremamente exigentes porque o atrito é concentrado no mesmo
ponto por um período prolongado de tempo. No Klüberplex BEM
41-141, a consistência e a viscosidade do óleo de base foram
cuidadosamente sincronizadas e combinadas com liberação
eficiente de óleo para permitir formação confiável de uma película
lubrificante e excelente distribuição de graxa.

Teste do Klüberplex BEM 41-141
A Klüber Lubrication sempre executa diversos testes antes de
aprovar uma graxa para determinadas aplicações, a fim de
certificar-se de que os requisitos dos fabricantes e operadores
do rolamento são atendidos ou até mesmo excedidos. Os testes
executados incluem testes estáticos e dinâmicos especiais de
rolamentos de esferas como o teste de atrito e de desgaste do
rolamento de esferas FAG-FE-8, e o teste SKF-ROF da vida útil
da graxa. O lubrificante especial Klüberplex BEM 41-141 foi aprovado com sucesso em um programa detalhado de testes durante
suas fases de desenvolvimento. Todos os testes mostraram que
o lubrificante supera em muito os requisitos da indústria. A seguir,
explicaremos os resultados do teste de graxa do rolamento de
esferas SNR-FEB 2, a título de exemplo.
Resultados obtidos no teste de graxa para rolamentos de
esferas SNR FEB 2
O comportamento antidesgaste das graxas lubrificantes em
rolamentos de esfera sujeitos a pequeno movimento de oscilação
e deslizamento das esferas é determinado no aparelho de teste
de graxa de rolamentos de esferas SNR FEB 2. Como o padrão
de desgaste nesse teste lembra os recortes causados no teste
de dureza Brinell, o teste SNR FEB 2 também é conhecido como
“teste de falso Brinell”. Uma carga axial de 8000 N é aplicada,
correspondendo a uma pressão hertziana de 2100 N/mm2, com
uma frequência de 24 Hz e sobre um ângulo de oscilação de ±
3°. A duração do teste é de 5 e 30 horas para uma temperatura
de teste da arruela do eixo inferior de -20º C e temperatura ambiente, respectivamente.

O Klüberplex BEM 41-141 foi testado na temperatura ambiente,
resultando em menos de 5 mg de desgaste, e a -20°C, resultando em menos de 20 mg – ambos considerados valores excelentes! Testes comparativos de outros lubrificantes disponíveis no
mercado mostraram que eles não atingem valores igualmente
bons mesmo em temperatura ambiente.

Produto do concorrente 1:
Os limites de desgaste foram
excedidos e assim o teste teve
que ser interrompido depois de
13 horas e 5 minutos

Produto do concorrente 2
Os limites de desgaste foram
excedidos e assim o teste teve
que ser interrompido depois de
39 horas e 6 minutos

Klüberplex BEM 41-141
Atingiu o tempo máximo de
funcionamento de 50 horas
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A graxa inovadora para todos os rolamentos
Lubrificação de rolamentos principais, de geradores, de passo de
hélice e rolamentos de giro

Comportamento das graxas em baixas
temperaturas
Turbinas eólicas normalmente estão sujeitas a temperaturas de
trabalho consideravelmente variáveis, muitas vezes causadas por
mudanças de condições climáticas. Os operadores, em consequência, enfrentam desafios particularmente altos quando operando
em baixas temperaturas. Como os sistemas eletrônicos, plásticos
e outros componentes geralmente não são designados para uso
em temperaturas abaixo de -10 a -15°C, as turbinas normalmente são desligadas se as temperaturas externas caírem abaixo do
nível limite, a menos que equipadas com o chamado “pacote de
Controle de Clima Frio”.
A graxa do rolamento de esferas, contudo, não deve alterar
quando submetida a temperaturas extremamente baixas durante
o período de inatividade da turbina. Quando as temperaturas
externas elevam-se a um nível suficientemente alto, a turbina
eólica é acionada outra vez, às vezes com o apoio de sistemas
de aquecimento. A capacidade de desempenho da graxa do
rolamento de esferas deve estar totalmente disponível na partida.
Para garantir que o lubrificante atende esses requisitos, este deve
ser submetido a uma série de testes antes de ser aprovado.

A temperatura inferior de serviço das graxas lubrificantes normalmente é determinada por meio do teste padronizado da pressão
de fluência ou teste de torque de baixa temperatura (IP 186).
O aparelho de teste FE 9 para graxas de rolamentos de esferas
(DIN 51821) ou o aparelho de teste SKF-ROF é usado para determinar a temperatura superior de serviço das graxas lubrificantes.
Para o Klüberplex BEM 41-141, a temperatura inferior de serviço
determinada via teste de torque de baixa temperatura é de -40°C e
a temperatura superior de serviço determinada via teste SKF-ROF
é de 150°C.
A temperatura inferior de serviço é a temperatura na qual o produto
ainda passa pelo teste de pressão de fluência ou teste de torque
de baixa temperatura. É importante reconhecer que os valores da
temperatura de serviço declarados pelo fabricante do lubrificante
não indicam necessariamente que o lubrificante oferece um efeito
lubrificante adequado e, portanto, uma boa proteção contra desgaste em todos os casos em baixa temperatura. Assim, a Klüber
examina o comportamento antidesgaste da graxa a -20°C, usando
o teste SNR-FEB 2, além dos testes acima mencionados. O teste
SNR-FEB 2 confirma que a Klüberplex BEM 41-132 e Klüberplex
BEM 41-141 possuem boa capacidade lubrificante também em
temperaturas muito baixas, com menos de 20 mg de desgaste do
rolamento medidos – um ótimo resultado de alto desempenho!
Durante um teste especial de armazenamento, as graxas Klüberplex BEM 41-132 e Klüberplex BEM 41-141 provaram suportar
as temperaturas de sobrevivência exigidas pela indústria eólica
sem dificuldade – até mesmo temperaturas abaixo da temperatura normal de serviço. Como o lubrificante não sofre alterações
quando exposto a temperaturas negativas, sua capacidade plena
é disponibilizada na partida da máquina.
Klüberplex BEM 41-132 e Klüberplex BEM 41-141 oferecem boa
aderência, mesmo em temperaturas extremamente baixas, o que
outra vez contribui para boas propriedades lubrificantes de baixa
temperatura. A Klüber confirmou suas propriedades de adesão em
baixas temperaturas com um teste de tiras curvas especialmente
desenvolvido em temperaturas consideravelmente mais baixas do
que a temperatura normal de serviço.
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Dicas práticas
O que observar durante a troca para uma nova
graxa de rolamentos

Quantidades de relubrificação e intervalos de
relubrificação

Os testes da miscibilidade mostraram que a Klüberplex BEM 41141 pode ser misturada com as graxas de rolamentos que são
mais difundidas no setor de energia eólica de hoje, incluindo as de
outros fabricantes. Nenhuma limpeza do rolamento é necessária
antes da troca. Deve-se observar, entretanto, que a Klüberplex
BEM 41-141 só oferecerá seus benefícios de desempenho pleno
quando não misturada com outros lubrificantes. Portanto, para
troca recomendamos a relubrificação com Klüberplex BEM 41-141
até gotejar pelo rolamento.

As quantidades e intervalos para relubrificação são determinados
pelo fabricante do rolamento e/ou OEM da turbina eólica. Contudo,
graças ao excelente desempenho da Klüberplex BEM 41-141, o
intervalo de relubrificação para o rolamento do gerador, por exemplo, pode estender-se de três ou quatro para mais de seis meses.
Isso significa flexibilidade adicional para o operador ao executar a
relubrificação – não há mais necessidade de parar a turbina para
finalidades de manutenção na hora em que o vento estiver soprando na direção certa.

A Klüberplex BEM 41-141 é compatível com os
selos em contato?
A Klüberplex BEM 41-141 é compatível com todos os elastômeros
comumente usados para vedações. Testes intensivos nos laboratórios da Freudenberg mostraram que a mudança das propriedades dos elastômeros através do contato com essa graxa especial
está dentro dos limites permissíveis. A duração do teste foi de 28
dias a uma temperatura de 60°C.
Compatibilidade da Klüberplex BEM 41-141 com vários materiais
de vedação:
80 NBR B241

75 HNBR U467

85 NBR B248

boa

muito boa

muito boa

A Klüber Lubrication oferece uma seção de serviços em sua
página na Internet, onde são fornecidas informações sobre a
compatibilidade elastomérica dos lubrificantes individuais. Obviamente, também teremos prazer em fornecer consultoria sobre este
assunto.
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Solução limpa para dentes
dos rolamentos de giro e
do passo da hélice

A distribuição de graxa na
etapa de carga 12 mostrou
que a Klüberplex AG 11461/462 adere bem às
laterais dos dentes e não é
expulsa.

O principal problema com os dentes abertos do anel giratório e o
ajuste do passo da hélice é que o lubrificante pode cair. Isso proporciona uma lubrificação insuficiente e ocasionalmente um maior
desgaste. Além disso, os lubrificantes pretos usados até agora
provocam manchas na nacelle e na torre.
A Klüber Lubrication oferece o Klüberplex AG 11-461 (NLGI classe
1) e 462 (NLGI classe 2), um lubrificante branco para os dentes
do anel giratório e rolamentos do passo da hélice (yaw and Pitch
bearings). Esse produto retém sua boa capacidade de lubrificação
e permanece altamente aderente mesmo em temperaturas de -40
°C, e assim não cairá, mesmo em temperaturas muito baixas, além
de proteger os dentes de forma confiável contra desgastes. A boa
aderência do lubrificante leva também ao menor consumo de graxa
e intervalos de manutenção mais prolongados.

Teste do Klüberplex AG 11-461 e 462

Dicas práticas

Resistência à água salgada
No teste SKF Emcor, o Klüberplex AG 11-461/462 foi testado em
termos de suas características anticorrosivas enquanto exposto à
água do mar sintética. O grau de corrosão ≤ 2 comprova um bom
efeito anticorrosivo.

O que observar na troca para Klüberplex AG
11-461 / 462

Capacidade de transporte de cargas
No teste FZG, o Klüberplex AG 11-461/462 atinge o grau de carga
12, o que significa que preenche totalmente os requisitos para uma
graxa de engrenagens.

Para relubrificação manual, os componentes de acionamento
não precisam ser limpos – mesmo se um lubrificante preto tiver
sido usado anteriormente. Ao usar um sistema de lubrificação centralizada, contudo, o recipiente de armazenamento
deve ser drenado antes do enchimento da Klüberplex AG
11-461/462. Como sempre acontece com os lubrificantes de
mistura, deve-se observar que a graxa especial só oferecerá
todos os benefícios de desempenho total se não for misturada
com outros lubrificantes

Comportamento em baixas temperaturas
O Klüberplex AG 11-461/462 pode ser borrifado através de sistemas normais de pulverização sem aquecimento em temperaturas
abaixo de 0°C. Testes realizados na própria baía de testes da Klüber
mostraram que o Klüberplex AG 11-461/462 oferece melhor aderência do que as graxas pretas comparáveis a 40°C, bem como em
altas temperaturas. Nos testes realizados numa superfície vertical
a 70°C, a Klüberplex AG 11-461/462 não escorreu pela superfície
mesmo depois de 48 horas.
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Baixa resistência no anel
coletor (Slip ring)

Onde quer que energia e/ou sinais elétricos devam ser transmitidos de um componente de máquina estacionária para uma
rotativa – por exemplo, da unidade de controle para as palhetas
do rotor para ajuste do passo – é necessário utilizar conexões
elétricas. Para controle da palheta, essas conexões são montadas na forma de anéis coletores.
Qualquer falha no ajuste do passo da hélice pode causar pane
total da turbina. O óleo lubrificante nos anéis coletores tem um
papel importante nesse contexto, porque garante a transmissão
de sinal livre de problemas. O lubrificante deve atender essa
condição com a menor frequência de manutenção possível.
Para possibilitar proteção contra desgaste e gerar uma atmosfera de proteção na zona de contato garantindo uma baixa
resistência de transição constante, é necessário empregar uma
mistura especial de diferentes óleos sintéticos. Os lubrificantes
usados não devem afetar os materiais de contato e devem ser
resistentes à oxidação.
A Klüber Lubrication desenvolveu um lubrificante que atende
todos os requisitos de controle e dos contatos de transmissão
de energia: Klüberalfa YM 3-30.
Qual o efeito do Klüberalfa YM 3-30 sobre os contatos do
anel coletor?
O Klüberalfa YM 3-30 é baseado em um óleo PFPE com viscosidade idealmente compatível para aplicação. Químico e termicamente estável, o Klüberalfa YM 3-30 reduz consideravelmente o coeficiente de atrito e desgaste. Além disso, ele protege o
contato contra influências nocivas do meio ambiente e não se
decompõe para compostos sólidos isolantes. Os anéis coletores lubrificados com spray Klüberalfa YM 3-30 mostram menor
consumo por contato e, consequentemente, duram mais. Por
sua vez, isso leva a uma menor frequência de manutenção nos
anéis coletores e tempos reduzidos de paralisação.

Dicas práticas
O que observar na troca para Klüberalfa
YM 3-30
Antes de usar o Klüberalfa YM 3-30, o rolo deve ser
limpo com álcool 180/210, com o auxílio de uma
escova.
Os contatos são melhor limpos com um pano de algodão macio e álcool.

O que observar com relação à
compatibilidade com os materiais de
contato
Certifique-se de que o lubrificante em princípio é
compatível com o contato e os materiais vizinhos.
Muitos contatos nas turbinas eólicas são galvanizados com uma liga de ouro de dureza variável, mas há
uma grande variedade de outros materiais que podem
ser usados para contatos dos anéis coletores. Se os
materiais usados forem menos inertes do que ouro,
a capacidade do PFPE para proteger os materiais de
base contra oxidação e outros efeitos químicos deve
ser examinada.

17

Uma abordagem acionada pelo tipo de serviço

A Klüber Lubrication é mais que um simples fornecedor de lubrificantes especializados. Nossos especialistas estão prontos para fornecer consultoria e ajudar
onde você desejar. Para estar disponível onde quer
que você esteja, construímos uma rede global de
consultores e locais de produção.

Treinamento

Desenvolvimento

Serviço global

Nossos lubrificantes especializados para usinas de
energia eólica foram desenvolvidos em colaboração
estreita com especialistas do setor de energia eólica.
Desde o início, nosso objetivo é oferecer lubrificantes especializados que possam ser usados na
maior quantidade possível de pontos de lubrificação.
Também oferecemos nossa parceria e experiência
tribológica para desenvolver lubrificantes específicos
do cliente. Todas as atividades de desenvolvimento
são realizadas com testes específicos de componentes em nossos aparelhos de teste.

Obviamente, a Klüber Lubrication também dará
apoio na geração de planos de lubrificação da planta.
Mediante solicitação, realizaremos também análises
químicas e avaliações sobre os lubrificantes usados.

Consultoria
Nossos engenheiros de aplicação são sempre o
endereço certo quando você precisar de aconselhamento. Eles são especialistas tanto na aplicação
como nos lubrificantes a serem usados nessa aplicação. Nossos engenheiros também dão suporte com
relação a testes de lubrificantes específicos, para os
quais fornecemos amostras mediante solicitação. Eles
também têm o prazer em dar assistência na operação
de partida com um novo lubrificante. A redução do
estoque de lubrificante para um mínimo necessário
também é um tópico sobre o qual podemos dar
assistência.
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A Klüber Lubrication oferece treinamento de seu pessoal – desde uma introdução à tribologia, instruções
sobre o uso de lubrificantes, até seminários para
melhor qualificação de seu pessoal de manutenção.

Editora e Direitos autorais:
Klüber Lubrication München KG
Reproduções, totais ou parciais, são autorizadas
somente mediante consulta prévia junto à Klüber
Lubrication München KG, desde que a fonte seja
citada e uma cópia de verificação seja encaminhada
previamente.
As informações contidas neste folheto estão baseadas em nossa experiência e conhecimento geral no
momento desta impressão e têm por objetivo fornecer
informações sobre possíveis aplicações a um leitor
com conhecimento técnico. Elas não constituem nenhuma garantia quanto às propriedades dos produtos,
tampouco exime o usuário da obrigação de realizar
testes de campo preliminares com o produto selecionado. Nós recomendamos entrar em contato com
nosso pessoal de consultoria técnica para discutir sua
aplicação específica. Se possível, forneceremos com
prazer uma amostra para teste, mediante pedido.
Os produtos Klüber são continuamente aprimorados.
Portanto, a Klüber Lubrication reserva-se o direito de
alterar todos os dados técnicos neste folheto a qualquer tempo, sem prévia notificação.
Klüber Lubrication München KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Alemanha
Tribunal de primeira instância em Munique, Alemanha
Certificado de registro 46624
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Soluções tribológicas inovadoras são a nossa paixão. Através de consultas e contatos
pessoais ajudamos nossos clientes a serem bem-sucedidos mundialmente, em todos os
segmentos da indústria e mercados. Com nossos ambiciosos conceitos técnicos e nossos
experientes e competentes colaboradores, temos atendido às exigências crescentes das
especificações produzindo lubrificantes de alto desempenho por mais de 80 anos.

Uma empresa do Grupo Freudenberg

your global specialist
Informações detalhadas

Lubrificantes especiais para
turbinas eólicas
Seleção de produtos

2

Lubrificantes especiais Klüber – sempre uma boa escolha

3

Lubrificantes para caixas de engrenagens

4

Lubrificantes para rolamentos

6

Lubrificantes para acionamentos de anéis giratórios e anéis coletores
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Lubrificantes especiais Klüber – sempre uma boa escolha
Qualidade colocada em teste
– A Klüber Lubrication possui mais de 110 aparelhos de teste, que
incluem equipamentos padronizados, bem como ferramentas
desenvolvidas pela Klüber Lubrication para testar regularmente a
qualidade de seus produtos.
– Os resultados de teste provam o alto nível de qualidade e
fornecem uma base sólida para selecionar o lubrificante correto.
– Você pode obter produtos feitos pela Klüber Lubrication em
qualidade consistente em nossas unidades de produção em
todo o mundo.
Serviço abrangente
– Consultoria geral e suporte técnico
– Desenvolvimento de planos de lubrificação
– Monitoramento automático de pontos de lubrificação
através do software Klüber Maintenance (KMS)
– Análise de seus lubrificantes e componentes usados
– Auditorias em suas instalações

Tempo é dinheiro – ajudamos você a poupar ambos, possibilitando:
– Processos otimizados
– Maior produtividade
– Conformidade com requisitos legais e padrões de qualidade
– Redução dos tempos de manutenção e custos de reparo
– Desenvolvimento de parcerias, proporcionando uma vantagem
em inovação e diferenciação de você mesmo em relação ao
concorrente
O ser humano e o meio ambiente – o que realmente é levado
em conta
– Produtos que duram toda vida e permitem lubrificação em
quantidade mínima ajudam a economizar recursos e reduzir
quantidades de descartes.
– Produtos seguros e limpos, fáceis de manusear são os critérios
fundamentais usados no desenvolvimento do lubrificante pelos
especialistas da Klüber Lubrication.

– Treinamento personalizado para seu pessoal

Benefício da experiência
– Cooperação estreita com fabricantes de equipamentos (OEMs) e
operadores desde 1929
– Fornecedor de série para muitos OEMs em todos os continentes
– OEMs em todas as indústrias recomendam lubrificantes da
Klüber Lubrication para seus componentes
– Alianças com empresas parceiras para máximo benefício do
usuário
– A faixa de produtos inclui óleos, graxas, pastas, ceras e
revestimentos aglutinados, de modo a permitir a seleção do
lubrificante certo para qualquer aplicação.
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Lubrificantes para engrenagens blindadas
Requisitos
Requirements

Component
Componente
Main
Caixagearbox
de engrenagem
principal

– Alta
Highresistência
scuffing resistance
and eexcellent
micro-pitting
à deformação
excelente
resistência àresistance
microfissuras
required necessário
conforme
– Compatibilidade
com
tintasand
e elastômeros
Compatibility with
paints
elastomers conforme
required necessário
operação
da engrenagem
depende
também
da confi
abilidade
–– A
Gear
operation
depends also
on reliability
of the
rolling
beardos
Portanto,
os requisitos
dos fabricantesmust
de
ings.rolamentos.
Requirements
of rolling
bearing manufacturers
rolamentos
também
devem ser atendidos
therefore also
be met

Gear
motors
Motores
redutores

à deformação
excelente
resistência àresistance
– Alta
Highresistência
scuffing resistance
and eexcellent
micro-pitting
microfi
ssuração conforme necessário
required
– Compatibilidade
com
tintasand
e elastômeros
Compatibility with
paints
elastomers conforme
required necessário
operação
da engrenagem
depende
também
da confi
abilidade
–– A
Gear
operation
depends also
on reliability
of the
rolling
beardos
Portanto,
os requisitos
dos fabricantesmust
de
ings.rolamentos.
Requirements
of rolling
bearing manufacturers
rolamentos
também
devem ser atendidos
therefore also
be met
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Lubricant
Lubrificante

Comentário
Comment

Benefícios
Benefits

Klübersynth GEM
GEM 4-320
4-320 N
N
Klübersynth

sintético
de alto desempenho
para
– Óleo
Synthetic
high-performance
gear oil
for
particularly low
and elevated elevadas
temperatures
temperaturas
particularmente
em
and high
loads
altas
cargas
– Vida
Oil life
x longer than that3of
útilapprox.
do óleo3aproximadamente
vezes
mineral
based
maior
dooilque
a doslubricants
lubrificantes baseados em
óleo mineral

– Resistência
High FZG scuffing
resistance
14 offers
à deformação
FZG>>14
ofereceprotection
proteção
at normal
elevated
loads
em
cargasand
normais
e elevadas

Klübersynth GH
GH 6-320
6-320
Klübersynth

Klübersynth GEM
GEM 4-320
4-320 N
N
Klübersynth

– Óleo
Synthetic
high-performance
gear oil
series
sintético
de alto desempenho
para
altas
for high temperatures
temperaturas
e cargas and loads
– Vida
Oil life
x longer than that5of
útilapprox.
do óleo5aproximadamente
vezes
mineral
based
maior
dooilque
a doslubricants
lubrificantes baseados em
óleo mineral

– Óleo
Synthetic
high-performance
sintético
de engrenagemgear
de oil for
particularly
low and
elevated
temperatures
alto
desempenho
para
temperaturas
and high loads baixas e elevadas e altas
particularmente
– cargas
Oil life approx. 3 x longer than that of
mineral
lubricants
– Vida
útil oil
do based
óleo aproximadamente
3 vezes
maior do que a dos lubrificantes baseados em
óleo mineral

– Alta
à microfi
ssuração,
tanto
a 90
como
60
Highresistência
micro-pitting
resistance,
both
at 90
and
60 °C,
°C,
protege
contrapremature
falha prematura
fadiga
protects
against
fatiguepor
failure
– Boa
proteção
contra desgaste
previne
falha prematura
Good
wear protection
prevents
premature
rolling
dos
rolamentos
bearing
failure
dinâmicos
da compatibilidade
seloand
de FKM
–– Testes
Dynamic
seal compatibility
tests withdoNBR
vedação
com
a proteção
do documento
NBR
e FKM
document
protection
against
oil-induced
leakage
contra vazamento induzido por óleo
– No clogging of filters
– Nenhuma obstrução dos filtros
– Low residue formation keeps gears clean
– Baixa formação de resíduos mantém as engrenagens
– limpas
Higher efficiency leading to optimised yield
– Maior eficiência, levando ao rendimento otimizado

– Resistência
High FZG scuffing
resistance
14 offers
à deformação
FZG>>14
ofereceprotection
proteção
at normal
elevated
loads
em
cargasand
normais
e elevadas
– Alta
à microfi
ssuração,
tanto
a 90
como
Highresistência
micro-pitting
resistance,
both
at 90
and
60 °C,
60
°C, protege
contra
falha prematura
por fadiga
protects
against
premature
fatigue failure
– Boa
proteção
contra desgaste
previne
falha prematura
Good
wear protection
prevents
premature
rolling
do
rolamento
bearing
failurede esferas
–– Testes
dinâmicos
da compatibilidade
seloand
de FKM
Dynamic
seal compatibility
tests withdoNBR
vedação
com
a proteção
do documento
NBR
e FKM
document
protection
against
oil-induced
leakage
contra vazamento induzido por óleo
– No clogging of filters
– Nenhuma obstrução dos filtros

Klübersynth
GH 6-320
6-320
Klübersynth GH

– Low residue formation keeps gears clean
sintético
de alto desempenho
para
altas
– Óleo
Synthetic
high-performance
gear oil
series
– Baixa formação de resíduos mantém as engrenagens
for high temperatures
temperaturas
e cargas and loads
– limpas
Higher efficiency leading to optimised yield
– Vida
Oil life
x longer than that5of
útilapprox.
do óleo5aproximadamente
vezes
mineral
oil based
mais
longa
do quelubricants
a dos lubrificantes baseados – Maior eficiência, levando ao rendimento otimizado
em óleo mineral
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Lubrificantes para rolamentos
Component
Componente
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Requirements
Requisitos
Main
bearing
Rolamento
principal

–
–
–
–

Low speeds
Baixas
velocidades
Occasionaloscilatório
oscillatingocasional
motion
Movimento
High cargas
loads
Altas
Vibration
Vibração

Generator
Rolamentosbearing
do gerador

–
–
–
–
–

High e
and
low speeds
Altas
baixas
velocidades
Occasionaloscilatório
oscillatingocasional
motion
Movimento
High temperaturas
temperatures
Altas
High cargas
loads
Altas
Vibration
Vibração

Rolamento
passo da
Blade
pitchdo
bearing
hélice (Pitch Bearing)

–
–
–
–

Movimento
oscilatório
Oscillating motion
Low temperatures
Baixas
temperaturas
High cargas
loads
Altas
Vibration
Vibração

Rolamento
de guinada
Yaw
bearing
(Yaw bearing)

oscilatório
– Movimento
Oscillating motion
– Altas
High cargas
loads
– Vibração
Vibration

Lubrificante
Lubricant

Comentários
Comment

Benefícios
Benefits

Klüberplex
BEM 41-141
41-141
Klüberplex BEM

Less downtimes,
more production
time de
– Menor
tempo de paralisação,
maior tempo
produção
– Reduction of repair and spare parts costs
– Redução de reparos e custos de peças de
– reposição
Simpler logistics due to leaner range of
products and less storage
– Logística mais simples devido à menor quantidade
de produtos em estoque.

For
Parainitial
lubrifilubrication
cação inicial e
and
relubrication:
relubrifi
cação:
Klüberplex
BEM 41-132
41-132
Klüberplex BEM

Less downtimes,
more production
time de
– Menor
tempo de paralisação,
maior tempo
produção
– Reduction of repair and spare parts costs
– Redução de reparos e custos de peças de
– reposição
Simpler logistics due to leaner range of
products and less storage
– Logística mais simples devido à menor quantidade
de produtos em estoque.

Pararelubrication:
relubrificação:
For
Klüberplex BEM
Klüberplex
BEM 41-141
41-141

O valor
AGREGADO
The
ADDED
value

Klüberplex BEM
Klüberplex
BEM 41-141
41-141

Klüberplex BEM
Klüberplex
BEM 41-141
41-141

A graxa
especial
Klüberplex
BEMBEM
41-141
preenche
The
special
grease
Klüberplex
41-141
fulfills
e excede
todos
dos fabricantes
de and
and
exceeds
all os
therequisitos
requirements
of the bearing
rolamentos
turbinas eólicas,
como
de manuwind
turbineemanufacturers
as bem
well as
the aftermarket
tençao. A vasta gama de temperaturas de serviço,
operators.
boa característica
de bombeamento
sistemas
The
wide service temperature
range,em
good
pump-de
lubrificação
centralizada,
somadaslubricating
à boa distribuição
ability
and metering
in centralised
systems
de graxa
e liberação
óleo garantem
plus
the good
greasededistribution
and operação
oil release
sem problemas
dosoperation
sistemasofdewind
rolamento
ensure
trouble-free
turbine de
bearing
turbinas eólicas.
systems.
As boas
de proteção
contra
The
goodpropriedades
wear protection
properties,
evendesgaste,
under
mesmo em
condiçõeslead
de vibração,
levam
a uma
vibration
conditions,
to extended
bearing
life.
vida prolongada do rolamento

– Menor
tempo de paralisação,
maior tempo
Less downtimes,
more production
time de
produção
– Reduction of repair and spare parts costs
– Redução de reparos e custos de peças de
– reposição
Simpler logistics due to leaner range of
products and less storage
– Logística mais simples devido à menor quantidade
de produtos em estoque.

tempo de paralisação,
maior tempo
– Menor
Less downtimes,
more production
time de
produção
– Reduction of repair and spare parts costs
– Redução de reparos e custos de peças de
– reposição
Simpler logistics due to leaner range of
products and less storage
– Logística mais simples devido à menor quantidade
de produtos em estoque.
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Lubrificantes para acionamentos de anéis giratórios
e anéis coletores
Requisitos
Requirements

Component
Componente
Slew
ring drives
Acionamentos
dos anéis
(yaw
and pitch control)
giratórios
(controle de guinada e de passo
– Pitch and Yaw bearing)

Low motion
amplitude
Baixa
amplitude
de movimento
Highcarga
load
Alta
Vertical de
tooth
flanks
Laterais
dentes
verticais
Tendency àtowards
corrosion
Tendência
corrosão

Requisitos
Requirements

Componente
Component
Anéis
coletores (slip rings)
Slip
rings

8

–
–
–
–

– Maior
contra
desgastes
e corrosão
Wear resistência
and corrosion
increase
transition
resistance

Lubricant
Lubrificante

Benefícios
Benefits

Klüberplex
AG 11-461
11-461 and
462
Klüberplex AG
e 462

The
product
offersboa
good
adhesion
andescorre
does not
drop
from dos
the tooth
flanks,
even
the vertical
orienta– O
produto
oferece
aderência
e não
pelas
laterais
dentes,
mesmo
eminorientação
vertical
tioncontrário
(unlike other
lubricants).
This reduces
lubricant
consumption,
disposal
and nacelle
cleaning
costsda
(ao
de outros
lubrificantes).
Isso reduz
o consumo
de lubrificante,
descarte
e custos
de limpeza
nacelle
– Light colour prevents staining of the nacelle and tower
– A cor clara previne manchas na nacelle e na torre
– Good pumpability and metering in centralised lubricating systems, hence trouble-free turbine operation
– Boa
and característica
availability de bombeamento em sistemas de lubrificação centralizada; portanto, operação e
disponibilidade da turbina sem problema
– Anti-corrosive effect provided during non-operation as well as in offshore applications where the nacelle
– Efeito
anticorrosivo
is exposed
to salty,fornecido
humid airdurante o período inativo de operação, bem como em aplicações costeiras
onde a nacelle é exposta ao ar marítimo e úmido
– Klüberplex AG 11-461/462 can be used for large and small open gears
– Klüberplex AG 11-461/462 pode ser usado para engrenagens abertas de grande e pequeno portes
– Klüberplex AG 11 is available in the NLGI grades 1 and 2 (461 and 462 resp.)
– Klüberplex AG 11 é disponível nos graus NLGI 1 e 2 (461 e 462 respectivamente.)

Lubricant
Lubrificante

Benefícios
Benefits

Klüberalfa YM
Klüberalfa
YM 3-30
3-30 Spray
Spray

– Vida
útil contact
mais longa
e disponibilidade
doKlüberalfa
equipamento
Klüberalfathe
YMcontact
3-30 protege
Longer
life do
andcontato
equipment
availability as
YM como
3-30 protects
againstoharmful
influences
contato
contra influências nocivas
– Klüber
spray
óleo para
anellong-term
coletor com
resistência
prazolow
e viscosidade
do óleo
KlüberYM
YM3-30
3-30em
Spray
is é
a um
slip-ring
oil with
resistance
anda alongo
particular
base oil viscosity.
de
baseapplication
particularmente
baixa. A even,
aplicação
do spray
é particularmente
uniforme, simples operation
e limpa, implicando
Spray
is particularly
simple
and clean,
making for low-maintenance
operação de baixa manutenção
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Editora e Direitos autorais:
Klüber Lubrication München KG
Reproduções, totais ou parciais, são autorizadas
somente mediante consulta prévia junto à Klüber
Lubrication München KG, desde que a fonte seja
citada e uma cópia de verificação seja encaminhada
previamente.
As informações contidas neste documento estão
baseadas em nossa experiência e conhecimento geral
no momento desta publicação e têm por objetivo
fornecer informações sobre possíveis aplicações a um
leitor com conhecimento técnico. Elas não constituem nenhuma garantia quanto às propriedades dos
produtos, tampouco exime o usuário da obrigação de
realizar testes de campo preliminares com o produto
selecionado para uma determinada aplicação. Todas
as informações são valores orientativos e dependem
da composição do lubrificante, o uso a que se destina
e o método de aplicação. Os valores técnicos dos
lubrificantes mudam de acordo com as cargas mecânicas, dinâmicas, químicas ou térmicas, o tempo e
a pressão. Essas mudanças podem afetar o funcionamento de um componente. Nós recomendamos
entrar em contato conosco para discutir sua aplicação
específica. Se possível, forneceremos com prazer uma
amostra para teste, mediante pedido. Os produtos
Klüber são continuamente aprimorados. Portanto, a
Klüber Lubrication se reserva o direito de modificar todas as informações técnicas aqui contidas a qualquer
tempo, e sem prévia notificação.
Klüber Lubrication München KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Alemanha
Tribunal de primeira instância em Munique, Alemanha
Certificado de registro 46624
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Soluções tribológicas inovadoras são a nossa paixão. Através de consultas e contatos
pessoais ajudamos nossos clientes a serem bem-sucedidos mundialmente, em todos os
segmentos da indústria e mercados. Com nossos ambiciosos conceitos técnicos e nossos
experientes e competentes colaboradores, temos atendido às exigências crescentes das
especificações produzindo lubrificantes de alto desempenho por mais de 80 anos.

Uma empresa do Grupo Freudenberg

