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Wstęp
Optymalne do procesów
wysokiej technologii
Nowe tworzywa i technologie obróbki, innowacyjna technika narzędzi i maszyn – do obróbki
metali potrzeba dzisiaj czegoś więcej niż tylko standardowych środków chłodząco-smarujących. Każde przypadek zastosowania jest inny. Coraz ważniejsze staje się udostępnienie
odpowiednio dopasowanych produktów i inteligentne korzystanie z doświadczeń w dziedzinie technik użytkowych.
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Środki chłodząco-smarujące bez amin lub na bazie amin alternatywnych, środki dwuskładnikowe lub produkty uniwersalne, specjalny środek chłodząco-smarujący do obróbki
magnezu lub do szlifowania molibdenu, środki chłodząco-smarujące do nowych stopów
aluminium i materiałów zespolonych – zawsze możesz oczekiwac od nas więcej.
Środki chłodząco-smarujące rhenus to zawsze doskonałe rozwiązanie: pod względem
technicznym, ekonomicznym i ekologicznym.
Innowacje – made by Rhenus Lub
Od założenia przedsiębiorstwa przed 130 laty wyznaczamy standardy w branży smarów
przemysłowych. Od wielu lat Rhenus Lub jest liderem innowacyjności w dziedzinie mieszających i nie mieszających się z wodą środków chłodząco-smarujących i wysokowydajnych
smarów. Jako lider tej technologii stosujemy surowce o najwyższej jakości. Nie zawierające
amin i kwasu borowego środki chłodząco-smarujące uczyniliśmy standardem według
najwyższych wymagań służących ochronie zdrowia.
IW ścisłej współpracy z uniwersytetami i instytucjami badawczymi
ciągle opracowujemy nowe produkty – specjalnie do Twoich
potrzeb. w ramach projektu realizowanego wspólnie z renomowanym
Uniwersytetem Bremeńskim badamy
na przykład oddziaływanie mikrobiologii na możliwość zwiększenia
potencjału oszczędności w procesach wymagających stosowania smarów. Opracowujemy
także nową formułę mieszających się z wodą środków chłodząco-smarujących – dla
zapewnienia jeszcze większej trwałości przy długim stosowaniu i odporności na wprowadzane bakterie i grzyby.
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Mieszające się z wodą
środki chłodząco-smarujące

Mieszające się z wodą środki chłodząco-smarujące firmy Rhenus Lub tworzą bardzo rozproszone i stabilne emulsje, które umożliwiają większą od przeciętnej trwałość i znacznie
redukują straty związane z ubytkami. z reguły stężenie dolewanego preparatu 1–2 %
w zupełności wystarcza do zapewnienia zadanego stężenia środka – jest to ważny wkład
w zmniejszanie kosztów procesów technologicznych.
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Rezygnacja z amin i kwasu borowego – optymalne oddziaływanie na skórę
Niezależne laboratoria potwierdzają bardzo mały potencjał wywoływania alergii przez
środki chłodząco-smarujące rhenus o niskiej zawartości amin, których współczynnik pH
mieści się w zakresie od 7,5 – 8,5. Tak łagodny charakter potwierdzają także pomiary transepidermalnej utraty wody (TEWL), na podstawie których firma Rhenus Lub określiła nowe
standardy dla mieszających się z wodą środków chłodząco-smarujących.
Zalety i korzyści:
—— długa trwałość środków chłodząco-smarujących
—— wysoka dokładność wymiarowa i jakość powierzchni obrabianych
—— znaczna redukcja zużycia narzędzi przy wysokiej wydajności skrawania
—— bardzo niskie zużycie
—— największa tolerancja przez skórę
—— bezpieczny i ekonomiczny przebieg procesu dla różnych zastosowań
—— brak obowiązku znakowania
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Przykłady:
Produkty i zastosowania
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Do wszelkich zastosowań: Płyny Rhenus serii 7 o niskiej zawartość boru i amin
Bardzo dobra tolerancja przez skórę, optymalna trwałość, nieznaczne pienienie i bardzo
dobra tolerancja materiałowa – te cechy stanowią o zaletach produktów serii 7. Od szlifowania do najcięższego skrawania stali szlachetnych i aluminium środki chłodząco-smarujące pochodzące z tej innowacyjnej serii produktów zapewniają doskonałe smarowanie
i jednocześnie niezawodnie chronią przed przebarwieniami i korozją.
Do lekkiej obróbki wiórowej i do szlifowania nadaje się Rhenus FS 750. Ten wysokowydajny
środek smarujący można bez problemu stosować nawet przy typowej twardości wody;
jest on tym samym idealnym rozwiązaniem dla klientów reprezentujących przemysł
obróbki metali, którzy chcą wykorzystać wszystkie zalety mieszających się z wodą środków
chłodząco-smarujących i niskiej zawartości kwasu borowego i amin.
Doskonałe wyniki przy skrawaniu aluminium i metali nieżelaznych
Nie zawierający boru środek chłodząco-smarujący rhenus TU 43 jest produkowany na
bazie wartościowych i nieparujących amin alternatywnych; dzięki dodatkowi wysokiej
klasy smarów stałych zapewnia optymalne wyniki skrawania aluminium i metali nieżelaznych a także przy bardzo wymagającej obróbce stali i staliwa. Bardzo długa trwałość,
doskonałe właściwości spłukujące i niezawodna ochrona przed korozją to główne zalety,
które dają użytkownikom prawdziwe dodatkowe korzyści.
Idealny do obróbki magnezu.
Mieszalny z wodą środek chłodząco-smarujący rhenus XF 80 MG wyróżnia się szczególnie
bardzo wysoką stabilnością emulsji, małą ilością uwalnianego wodoru i zmniejsza rozpuszczanie magnezu, nie wywierając przy tym niekorzystnego wpływu na stopy magnezu.
Bardzo długie czasy użytkowania, niskie stężenie roztworów uzupełniających i doskonała
zdolność płukania przyczyniają się do stopniowego zmniejszania całkowitych kosztów
stosowania płynów chłodząco-smarujących.
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Środki mieszające lub nie mieszające się z wodą
Istnieją przypadki stosowania w obszarze granicznym. Jak postępować, gdy cały łańcuch
procesów technologicznych jest ustawiony na stosowanie środków mieszających się
z wodą? Albo, gdy zawierające dodatki produkty, które bazują na olejach mineralnych, nie
zapewniają dostatecznych wyników obróbki?
Taki przypadek może wystąpić tak samo przy wymagającym dużej dokładności skrawaniu
gwintów lub rozwiercaniu otworów, jak i w trakcie przeciągania. Już w przypadku przeciągania użytkownik bardzo szybko może znaleźć się w obszarze granicznym. rhenus XF 61 P
jest olejem mineralnym, bardzo wydajnym i stabilnym dzięki zastosowanym dodatkom.
Ten mieszalny z wodą środek chłodząco-smarujący stanowi doskonałe rozwiązanie problemów występujących w trakcie
skrawania gwintów, rozwiercania
i przeciągania otworów.
Dzięki specjalnym dodatkom
z siarką EP ten wysokowydajny
środek smarujący gwarantuje
najlepsze efekty we wszystkich
granicznych przypadkach stosowania środków chłodząco-smarujących. Przy tym rhenus
XF 61 P spełnia wszystkie obowiązujące normy i przepisy, chroni środowisko naturalne
i niepodległa obowiązkowi znakowania.
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Niemieszające się z wodą
środki chłodząco-smarujące
Nasz asortyment wydajnych środków chłodząco-smarujących, które charakteryzują się
minimalnym parowaniem i nie mieszają się z wodą, bazuje na wybranych olejach zawierających nieznaczne ilości substancji aromatycznych i charakterystycznych dla danego użycia
dodatków. Wszystkie produkty tworzą mało mgły olejowej i dzięki temu nie przekraczają
ustawowych wartości granicznych.
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Precyzyjne dopasowane do Twoich potrzeb
Który z niemieszających się z wodą środków chłodząco-smarujących nadaje się najlepiej
do Twojego zastosowania? Tu pomogą nasi eksperci. Przy tym przeanalizują oni nie tylko
proces obróbki (narzędzia, prędkość skrawania, posuw), obrabiany materiał i wymagania
dotyczące jakości obróbki powierzchni zewnętrznych. Całościowa analiza obejmie także
decydujące parametry instalacji produkcyjnych, jak np. pojemność układu, system filtracyjny i ciśnienie środka chłodząco-smarującego. Uwzględnione w niej zostaną także
lokalne, ustawowe regulacje dotyczące optymalizacji związanego z Twoim procesem
usuwania zużytego medium. w ten sposób zadbamy przede wszystkim o bezpieczny
i ekonomiczny proces gospodarowania płynami chłodząco-smarującymi.
Obszary zastosowania i zalety
Oleje do honowania i szlifowania
—— niska lepkość olejów, mała tendencja do pienienia, bezpieczeństwo dzięki wysokiemu
punktowi zapłonu, brak przypaleń szlifierskich
—— doskonałe właściwości smarne, długo utrzymująca się wydajność usuwania materiału,
dobra podatność na filtrowanie, doskonałe właściwości spłukujące
Oleje do obróbki skrawaniem
—— długie okresy użytkowania narzędzi, zwiększenie prędkości skrawania, redukcja zużycia
i kosztów konserwacji, zapewniona jakość powierzchni zewnętrznej i dokładność
wymiarowa
Oleje do tłoczenia, wykrawania i ciągnienia, a także specjalne oleje do obróbki
plastycznej
—— wysoka wydajność obróbki, najwyższa dokładność kształtowa i jakość powierzchni
zewnętrznych przy skomplikowanych kształtach narzędzi i przyrządów, redukcja
kosztów procesów
—— możliwość stosowania od stali poprzez aluminium do miedzi, redukcja kosztów usuwania i utylizacji, bezpieczeństwo środowiska naturalnego – oleje nie zawierają chloru
—— optymalne ilości użytkowe dzięki dobrej dokładności aplikacji, doskonałe wyniki
poprzez celowe dopasowanie do potrzeb technologicznych
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Przykłady: Produkty
i zastosowania
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Najwyższa klasa olejów do szlifowania i skrawania
Charakteryzujący się niską emisją i niezawierające chloru oleje Rhenus do szlifowania
i skrawania zmniejszają mgłę olejową i parowanie. Charakteryzują się one doskonałymi
wartościami NOACK przy wysokich punktach zapłonu i jednocześnie niską lepkością. Efekt:
niskie zużycie i tym samym znaczna redukcja kosztów.
W procesie obróbki kół zębatych nie wstępują przypalenia szlifierskie
Koła zębate produkuje się w różnych technologiach, np. przez pełnoprofilowe szlifowanie.
Olej do szlifowania rhenus CXS gwarantuje dzięki swojej lepkości, która w temperaturze
40°C wynosi 10 mm2/s, zarówno dobre chłodzenie jak i optymalne filtrowanie. Ponadto
unika się przypaleń szlifierskich, co do tej pory było częstą przyczyną błędów w trakcie
obróbki kół zębatych. Stosowanie obrabiarek do kół zębatych firm Kapp, Liebherr, Klingelnberg, Gleason Pfauter, Niles i innych podkreśla wydajność oleju rhenus CXS.
Niskie zużycie – niskie koszty
Specjalnie do obróbki aluminium opracowaliśmy produkt o nazwie rhenus DU 42 P. Ten
zawierający dużo dodatków specjalny środek smarujący posiada doskonałą zdolność
zwilżania, tworzy równomierną, cienką warstwę smaru na całej powierzchni metalu
i bardzo dobrze przywiera do obrabianego detalu. w ten sposób przedsiębiorstwa mogą
znacznie zmniejszyć swoje zużycie oleju – np. przy przeciąganiu profili i drutów o grubości
materiału do 1 mm, ale także przy obrotowym zgniataniu / wyoblaniu. Dzięki lepkości
42 mm2/s olej rhenus DU 42 P można nanosić na smarowane powierzchnie przez natrysk
lub polewanie.
Przy obróbce skrawaniem można zrezygnować z dodatkowych smarów. Także klienci,
którzy poddane obróbce plastycznej części muszą dodatkowo myć, odnoszą korzyści
stosując ten nowy olej do ciągnienia.
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Tabele danych produktu
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Mieszające się z wodą środki chłodząco-smarujące

Środki uniwersalne

Produkt

Zawartość
olejów mineralnych
[%]

Dodatki
polarne/
EP

polarne

Stężenie
środka
w%

Tworzywa
Odlewy G

Stale
S

Stopy trudnoskrawalne H/X/Z

Aluminium N

Mosiądz
miedź N

6

X

XX

X

XX

X

4

X

X

Wskazówki dotyczące stosowania

rhenus FU 75 T1)

40

rhenus FS 7501)

41

rhenus FU 7601)

29

polarne/
EP

5

XX

XX

rhenus FU 50 T

51

polarne

6

X

X

XX

X

Uniwersalny środek chłodząco-smarujący o dobrej trwałości,
Preferowany do obróbki aluminium. Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus TU 30 T

18

polarne

4

XX

XX

X

X

X

Uniwersalny środek chłodząco-smarujący, doskonale chłodzący
i płuczący. Klasa szkodliwości wód
1.

rhenus TS 30 T
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4

XX

XX

X

X

Do szlifowania i lekkiego
skrawania. Słabo się pieni i dobrze
płucze. Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus TU 34

36

polarne

4

XX

XX

X

XX

Uniwersalny środek chłodząco-smarujący, słabo się pieni i dobrze
płucze. Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus TU 432)

16

polarne

4

XX

XXX

XXX

XXX

Uniwersalny środek chłodząco-smarujący do obróbki ciężkiej.
Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus TS 442)

27

4

XXX

XX

X

Uniwersalny środek chłodząco-smarujący, optymalny do centrów
obróbkowych. Klasa szkodliwości
wód 1.
Szlifowanie i lekkie skrawanie. Klasa
szkodliwości wód 1.
Specjalnie do ciężkiego skrawania
stali wysokostopowych. Klasa
szkodliwości wód 1.

X

Uniwersalny środek chłodząco-smarujący do szlifowania i lekkiej
obróbki. Klasa szkodliwości wód 1.

Środki syntetyczne

Produkt

Zawartość
olejów mineralnych
[%]

rhenus TY 100 S

0

rhenus FY 121 L1)

0

20

Dodatki
polarne/
EP

polarne

Stężenie
środka
w%

Tworzywa

Wskazówki dotyczące stosowania

Odlewy G

Stale
S

Stopy trudnoskrawalne H/X/Z

Aluminium N

Mosiądz
miedź N

4

XX

XX

XX

X

X

Przezroczysty środek do
szlifowania, o minimalnym
pienieniu i łagodnym zapachu.

3

X

XX

XX

X

X

Przezroczysty środek chłodząco-smarujący do skrawania
i obróbki plastycznej, klasa
szkodliwości wód 1.

Produkty specjalne
Produkt

Zawartość
olejów mineralnych [%]

Dodatki
polarne/EP

Stężenie środka
w%

Tworzywa

Wskazówki dotyczące stosowania

rhenus FU 8501)

35

polarne

5

Do aluminium i stali.

Uniwersalny środek chłodząco-smarujący, optymalny do
centrów obróbkowych i automatycznych linii obrabiarkowych, np. przy kompleksowej obróbce aluminium
włącznie ze skrawaniem gwintów i dokładnym rozwiercaniem narzędziami Mapal. Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus FU 7551)

34

polarne

5

Metale nieżelazne
i stopy aluminium

Specjalnie do metali nieżelaznych i bardzo wrażliwych
stopów aluminium. Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus R-FLEX

0

polarne/EP

2/2

Trudnoskrawalne
stopy stali, aluminium i specjalne G, X,
N, Z

Dwuskładnikowy środek chłodząco-smarujący:
·· rhenus R-FLEX lub, smar estrowy
·· rhenus R-FLEX emd/emf, pakiet emulgatorowy;
elastyczne dopasowanie wydajności skrawania, minimalne pienienie. (dostępne także jako wolne od boru
i odszczepiaczy formaldehydu)

rhenus FU 60 T

0

polarne

5

Trudno skrawalne
stopy stali, aluminium i stopy
specjalne

Środek smarujący na bazie estrów do najcięższej obróbki
skrawaniem i plastycznej. Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus XF 80 MG

35

polarne

5

magnez

Specjalny środek chłodząco-smarujący do obróbki
magnezu, minimalizuje powstawanie wodoru.
Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus FS 711)

66

5

stal, aluminium,
metale nieżelazne S,
N

Uniwersalny środek chłodząco-smarujący o dużym
udziale olei mineralnych, tworzący białawe emulsje. Klasa
szkodliwości wód 1.

rhenus XY 120 HM

0

3

węgliki spiekane

Produkt do szlifowania narzędzi z węglików spiekanych.
Klasa szkodliwości wód 1.

rhenus XF 61 P

0

6

Trudno skrawalne
stopy stali, aluminium i stopy
specjalne

Wysokowydajny środek chłodząco-smarujący do
przypadków granicznych

polarne/EP

Produkty serwisowe
Produkt
rhenus ZC 948

Kombinacja

Wskazówki dotyczące stosowania

Do wszystkich środków chłodząco-smarujących
zawierających oleje mineralne i bazujących na
estrach

Stosowanie płynów do czyszczenia systemów przed nowym napełnieniem
środkami chłodząco-smarującymi pozwala na przedłużenie trwałości i poprawę
higieny. w ten sposób można w pełni wykorzystać właściwości stosowanego
środka chłodząco-smarującego.

rhenus ZC 944

Do wodorozcieńczalnych środków chłodzącosmarujących nie zawierających olejów mineralnych

rhenus ZU 900

Uniwersalny dodatek

Do usuwania wzajemnie oddziałujących na siebie zakłóceń przy długotrwałym
stosowaniu środków chłodząco-smarujących – przedłużanie trwałości.

rhenus ZW 977

Odpieniacz do wszystkich środków chłodzącosmarujących zawierających i nie zawierających
oleje mineralne

Działa już w niewielkim stężeniu likwidując pianę, która przeszkadza w procesie
obróbki.

G: żeliwo, szare, sferoidalne, ciągliwe
S: stal, staliwo (nieodporne na korozję/austenityczne)
X: odporna na korozję stal/staliwo z siatką austenityczną
H: hartowana stal lub staliwo
Z: trudnoskrawalne stopy na bazie Ni, Co, Fe lub Ti
N: materiały nieżelazne i niemetale

1) nie zawiera boru/amin
2) zawiera bor/aminy

X= nadaje się
XX= dobra przydatność
XXX= optymalna przydatność
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Środki chłodząco-smarujące nie mieszające się z wodą

Oleje do honowania i szlifowania
Produkt

Lepkość
(40 °C) [mm2/s]

Korozja miedzi

Wskazówki dotyczące stosowania

rhenus GP 5 M

5

1

Uniwersalny olej do honowania stali i metali kolorowych, także do dokładnej obróbki
skrawaniem

rhenus EG 5

5

1

Wysokowydajny olej do szlifowania i skrawania, bez substancji aromatycznych, o niskiej
emisji.

rhenus GP 4

5

1

Olej do szlifowania o małej gęstości, bez substancji aromatycznych, także do szlifowania
węglików spiekanych.

rhenus CXS

10

1

Olej do pełnoprofilowego szlifowania tarczami CBN uzębień i części profilowych (olej do
szlifowania np. na obrabiarkach Reishauer, KAPP i Gleason).

rhenus EG 10

10

1

Nie zawierający substancji aromatycznych olej do wysokowydajnego szlifowania o małej
lepkości i emisji.

1

Nie zawierający substancji aromatycznych olej do szlifowania węglików spiekanych o
małej lepkości i emisji.

1

Uniwersalny olej o małej emisji do obróbki stali, aluminium i metali kolorowych.

rhenus EHM 7

rhenus GP 20 M

7,5

20

Smary natryskiwane w małych ilościach
Produkt

Lepkość
(40 °C) [mm2/s]

Korozja miedzi

Wskazówki dotyczące stosowania

rhenus CBR

25

1

Smar tworzący cienką warstwę do piłowania stali i aluminium.

rhenus SSL

47

1

Smar natryskowy do skrawania metali kolorowych, stali, stali twardych i aluminium,
nadaje się także do stosowania do ciągnienia rur miedzianych/niklowych.

rhenus SSU

39

3

Smar natryskowy EP do najwyższych wymagań w zakresie wydajności skrawania,
zmywalny.

rhenus SSC

6

1

Do piłowania i skrawania stali, aluminium i metali kolorowych z małą ilością odpadów.

Oleje do torów ślizgowych
Produkt
rhenus SLA 68

rhenus SLB 220

22

Lepkość
Lepkość 68 mm²/s
w 40 °C
Lepkość 220 mm²/s
w 40 °C

Wskazówki dotyczące stosowania

Oleje ślizgowe rhenus są optymalnie dopasowane do środków chłodząco-smarujących rhenus. Nie emulgują
i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo obrabiarek – nie występuje zjawisko stick-slip, oleje te pozwalają
łatwo odseparować się od emulsji. w teście SKC uzyskały najlepsze wyniki.

Oleje do obróbki skrawaniem
Produkt

Lepkość
(40 °C) [mm2/s]

Korozja miedzi

Wskazówki dotyczące stosowania

rhenus EU 10

10

1

Uniwersalny olej do skrawania, o niskiej zawartości substancji aromatycznych, o niskiej
lepkości i emisji.

rhenus UP 21 M

21

1

Uniwersalny olej do skrawania, o niskiej emisji.

rhenus EP 10 M

10

1

Olej EP do skrawania o niskiej emisji do stali, odlewów, metalki kolorowych i aluminium,
do szlifowania wałów krzywkowych.

rhenus EA 19 S

19

4

Olej EP do skrawania o niskiej emisji do wszelkich rodzajów ciężkiej obróbki, jak np. do
wiercenia, skrawania gwintów, frezowania i do gwintowania otworów.

rhenus UA 24 S

23

4

Do skrawania gwintów i gwintowania otworów w tworzywach wysokostopowych
i staliwie, także do przeciągania, frezowania i prac udarowych.

rhenus UA 42 S

43

4

Podobnie jak rhenus UA 24 S, jednak o większej lepkości.

rhenus EDD 10

10

4

Olej do głębokiego wiercenia, bez substancji aromatycznych, o małej lepkości i emisji,
szczególnie przeznaczony do wiercenia wiertłami lufowymi w zakresie średnic od
1 do 15 mm.

rhenus EP 15 S

15

1

Olej do głębokiego wiercenia o małej emisji do wszystkich rodzajów wiercenia.
Uniwersalny olej do skrawania z duża wydajnością.

rhenus UA 19 S

19

4

Do głębokiego wiercenia metodą BTA w ciągliwe-twardych stalach, także do ciężkiej
obróbki.

rhenus UA 28 S

28

4

Przeciąganie, frezowanie, głębokie wiercenie trudno skrawalnych tworzyw, olej do
skrawania wysokiej wydajności.

rhenus EA 25 S

25

4

Olej EP do przeciągania do ciężkiej obróbki, mocno przywierający.
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Specjalne oleje do obróbki plastycznej

Oleje do tłoczenia, wykrawania i ciągnienia
Produkt

Lepkość
(40 °C) [mm2/s]

Korozja miedzi

Tworzywa

Wskazówki dotyczące stosowania

rhenus SW 35 P

40

1

stal,
aluminium

Niezawierający olejów mineralnych, mieszający się z wodą olej do
ciągnienia profili stalowych i aluminiowych a także do głębokiego
ciągnienia stali i aluminium. Sposób użycia: w stanie nierozcieńczonym
lub jako mieszająca się z wodą 10-procentowa emulsja. Nadaje się do
smarowania cyrkulacyjnego.

rhenus SCM

225

1

stal,
aluminium, metale
kolorowe

Mieszający się z wodą olej do ciągnienia, do ciężkiej obróbki plastycznej wszystkich tworzyw, np. do głębokiego ciągnienia do wykonywania ze stali i aluminium obręczy kół do samochodów osobowych.
Emulsja pozostaje stabilna do ok. 30%. Nadaje się do smarowania
cyrkulacyjnego.

rhenus CXI

420

1

stal, aluminium,
stal nierdzewna
i metale kolorowe

Mieszający się z wodą olej do ciągnienia, do ciężkiej obróbki plastycznej części o dużej powierzchni jak np. obudowy katalizatorów itp.
Sposób użycia: w stanie nierozcieńczonym lub jako mieszająca się
z wodą emulsja do 30%. Nadaje się tylko do uzupełniania traconego
smarowania.

rhenus SU 125 P

120

1

aluminium, metale
kolorowe

Olej do głębokiego ciągnienia, do wydłużającego ciągnienia
z poślizgiem aluminium, np. do produkcji cienkościennych łusek.

rhenus SU 190 A

180

4

stal, stal
nierdzewna

Olej do ciągnienia, tłoczenia i wykrawania w ciężkiej obróbce
plastycznej,
jak np. gięcie stali i stali nierdzewnej.

rhenus SU 120 A

125

4

stal,
stal szlachetna

Uniwersalny olej do ciągnienia, tłoczenia i wykrawania, przy wysokich
wymaganiach dla blach cienkich i średnich do ok. 4 mm.

rhenus SE 5

2,9/20 °C

1

stal, aluminium,
metale kolorowe

Wyparowujący olej do tłoczenia i wykrawania VbF a III, np. do produkcji
blach transformatorowych, klipsów i podobnych części tłoczonych/
wykrawanych i giętych.

rhenus SE 16

2,9/20 °C

1

stal, aluminium,
metale kolorowe

Wyparowujący olej do tłoczenia i wykrawania VbF a III, np. do produkcji
blach perforowanych o grubości do ok 2 mm i do części tłoczonych/
wykrawanych i giętych o porównywalnym zakresie wymiarowym.

rhenus SF 125 A

125

4

stale jak np.
QStE 420;
C 10 itp.

Nie zawierający chloru, olej do precyzyjnego skrawania wszelkich stali
nadających się do tego rodzaju obróbki, stali o normalnej jakości do
ok. 8 mm (drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych, stali do nawęglania,
taśm/blach walcowanych na gorąco, w klasie jakości AC).

rhenus SF 150 A

150

4

Stale jak np.
20 MnCr5; C 35; C
40; 100 Cr 6

Nie zawierający chloru, olej do precyzyjnego skrawania w ciężkich
warunkach także stali niższej jakości oraz tworzyw abrazyjnych (stali do
uzdatniania, stali sprężynowych / taśm i blach walcowanych na gorąco
i na zimno, w klasie jakości AC).

rhenus SF 260 A

260

4

Stale jak np.:
20 MnCr5; C 35;
100 Cr 6

Nie zawierający chloru olej do precyzyjnego skrawania, o dużej
lepkości, specjalnie do trudnoobrabialnych tworzyw o grubości
materiału do ok. 12 mm (do stali do uzdatniania, stali sprężynowych /
taśm i blach walcowanych na gorąco i na zimno, w klasie jakości AC).
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rhenus DU 42 P

42

1

Do ciągnienia profili i drutów z miedzi, mosiądzu i aluminium.
Do natryskiwania i polewania.

2.700

1

Do ciągnienia prętów i profili oraz rur z aluminium, mosiądzu,
wysokoniklowego mosiądzu (nowego srebra) oraz miedzi.
Do smarowania wewnętrznego i zewnętrznego.

rhenus DU 700 P

700

1

Do ciągnienia prętów, profili i rur z metali nieżelaznych. Do smarowania pierścieni ciągnących i stempli. Zbędne mycie przed wyżarzaniem
w gazie ochronnym. Produkt nie pozostawia resztek ani przebarwień.

rhenus DU 601 P

600

1

Nadaje się do ciągnienia półfabrykatów z metali nieżelaznych oraz do
kalibrowania aluminiowych korpusów silników. Pozostawia niewiele
resztek po wyżarzaniu w gazie ochronnym.

12

1

Wyparowujący olej do ciągnienia. Nadaje się szczególnie do ostatniej
operacji ciągnienia miękkich i półtwardych rur miedzianych (ciągnienie rur na krótkim trzpieniu).

rhenus DU 2700 P

rhenus DE 12 P

Oleje specjalne
Produkt
rhenus FE 80

rhenus FSC-IHU

Lepkość
(40 °C) [mm2/s]

Korozja miedzi

Tworzywa

Wskazówki dotyczące stosowania

80

4

Do wstępnego formowania, gięcia i zewnętrznego smarowania rur
i profili ze stali i stali nierdzewnych przy tłoczeniu ciśnieniowym.

12/20 °C

1

Rozpuszczalne w wodzie medium do tłoczenia ciśnieniowego.
Aprobata firmy Schuler-Hydroforming.

rhenus PU 60 A

60

4

stal, stopowa,
fosforanowana,
częściowo
mydlona

Jasny, o neutralnym zapachu, rzadki olej do tłoczenia ciśnieniowego na
zimno do produkcji śrub i elementów połączeń o dużym stopniu
odkształcenia.

rhenus PU 115 A

120

4

stale nierdzewne
i kwasoodporne

Jasny olej do tłoczenia ciśnieniowego do bardzo ciężkiej obróbki
plastycznej do produkcji części pełnych, drążonych i wytłaczanych.

rhenus PU 135 P

135

1

stal, stopowa,
fosforanowana,
częściowo
mydlona;
aluminium, metale
kolorowe

Jasny olej do tłoczenia ciśnieniowego na zimno, o neutralnym
zapachu, nadaje się zarówno do obróbki plastycznej jak i do
smarowania maszyn. Nadaje się do produkcji wszystkich typowych
elementów połączeń do średnicy ok. 6 mm.
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Rhenus Lub GmbH & Co KG
Erkelenzer Straße 36
41179 Mönchengladbach
Telefon +49 2161 5869-0
Telefax +49 2161 5869-93
vertrieb@rhenusweb.de
www.rhenuslub.com
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