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CECHY  

Smary for łoŜysk przeciwciernych oraz części plastikowych i gumowych  

• Odporność na utlenianie, wilgoć i 
korozyjną atmosferę  
• Obojętność  
• Dobra odporność na ścinanie  
• Szeroki zakres temperatur pracy:  
33 smar do łoŜysk pracujących w 
bardzo niskich temperaturach: -100 to 
400°F (-73 to 204°C) 41 smar do łoŜysk 
pracujących w bardzo wysokich 
temperaturach:: 0 do 550°F (-18 to 
288°C)  
44 Smar do łoŜysk pracujących w 
wysokich temperaturach:  
-40 do 400°F (-40 to 204°C)  

ZASTOSOWANIA  
Wszystkie trzy smary do łoŜysk Dow Corning uŜywane są do 
smarowania łoŜysk kulowych pracujących pod lekkim lub 
umiarkowanym obciąŜeniem. Inne zastosowania smarów:  
Dow Corning 33 Smar do łoŜysk pracujących w bardzo niskich 
temperaturach  
• Kółka samonastawne wózków w chłodniach i przenośniki w chłodniach 
• Styki wyłączników odłączających media • Silniki plastikowych 
zegarów elektrycznych • Mierniki szczytowego zapotrzebowania mocy, 
mierniki współczynnika mocy, liczniki energii elektrycznej • Przekładnie 
silników wycieraczek szyb samochodowych • Aparatura fotograficzna, 
optyczna i geodezyjna • Oscylografy, aparatura geofizyczna i lekkie 
instrumenty o niskim momencie obrotowym • Napędy sprzęgła 
rozrusznika  

SKŁAD  
• Zagęszczony olej silikonowy  
Dow Corning 41 Smar do łoŜysk pracujących w bardzo wysokich temperaturach  
• ŁoŜyska przeciwcierne urządzeń pracujących w wysokiej temperaturze • ŁoŜyska przenośników piecowych • 
ŁoŜyska kół wózków pieców suszarniczych rdzeni • Układy przenoszące regulatorów w turbinach parowych • 
Wyłączniki noŜowe zasilania elektrycznego • Złącza gniazdowo kulowe izolatorów elektrycznych • Silniki turbin 
samolotowych  

Dow Corning 44 Smar do łoŜysk pracujących w wysokich temperaturach  
• Wentylatory podgrzewacza w piecach do wypalania, wentylatory suszarniowe, wentylatory do chłodzenia 
promienników • Klejarki i suszarki do tkanin • Silniki samolotowe • Układy przenośników  

Smary te nie zmiękczają ani nie oddziałują na większość tworzyw sztucznych i są uŜywane do smarowania 
plastikowych przekładni, łoŜysk i krzywek, a takŜe części metalowych i gumowych. Ze względu na wymagania 
zastosowań, w których występuje niski moment obrotowy, smar do łoŜysk pracujących w bardzo niskich 
temperaturach Dow Coming 33 jest szczególnie skuteczny w urządzeniach, których rozruch następuje w skrajnie 
niskiej temperaturze.  



Odporność na utlenianie - smary Dow Corning do łoŜysk są zalecane do uŜytku w jednostkach, które muszą 
zachować gotowość do pracy, gdy są poddawane nie tylko niskim i wysokim temperaturom podczas pracy, lecz 
takŜe skrajnie niesprzyjającym warunkom pogodowym i utlenianiu.  

 
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI  
PoniŜsze wartości nie są przeznaczone do sporządzania specyfikacji.  
Metoda  Test  Wynik  
Dow Corning 33 Smar do łoŜysk pracujących w 

bardzo niskich temperaturach  
Dow Corning 41 Smar do 

łoŜysk pracujących w 
bardzo wysokich 
temperaturach  

Dow Corning 44 Smar do łoŜysk 
pracujących w wysokich 

temperaturach  

Lekki  Średni  Lekki  Średni  
Kolor  RóŜowy/Szary

1 

 RóŜowy/Szary
1 

 Czarny  brązowy/ 
brunatny  

brązowy/ 
brunatny  

Zagęszczacz  Mydło litowe Mydło litowe Sadza  Mydło 
litowe  

Mydło litowe 

ASTM D 217  Penetracja,  

po wymieszaniu 60 
cyklami  

320  280  280  300  280  

Konsystencja NLGI  1  2  2  -1  2  

Wyciekanie oleju ze 

smaru
2

, po 24 godz 
w 300°F(149°C). %  

2  1  4.8
3 

 2.5  2  

Parowanie
2

, po 24 
godz w 
300°F(149°C). %  

2.4  2.8  2.5
3 

 1.3  2  

ASTM D 2265  Temperatura 
kroplenia °F(°C)  

439 (226)  439 (226)  >570 
(300)  

432 
(220)  

432 (220)  

Zakres temperatury
1

, 
°F(°C)  

100 do 400  -100 do 400  0 do 550  -40 do 
400  

-40 do 400  

(-73 do 204)  (-73 do 204)  (-18 do 288)  (-40 do 
204)  

(-40 do 204)  

CięŜar właściwy w 
77°F(25°C)  

0.97  0.97  1.14  1.05  1.05  

ASTM D 2596  ObciąŜenie 
zespawania w 
aparacie 
czterokulowym, N  

1200  1200  _  1100  1100  

Lepkość oleju 
bazowego SUS w 
100°F  

355  355  1740  390  390  

Maks. wartość Dn
5 

(śr. otworu w mm x 
obr./min)  

250.000  200.000  75.000  350.000  300.000  



1
Stojący barwnik zmienia kolor: zmiana koloru nie ma wpływu na zdatność smaru do uŜytku. 

2
Określono za pomocą aparatu opisanego w MIL-S-8660B. 

3
Wartości dla 392°F (200°C).  

4
Szacowany zakres temperatur pracy w oparciu o recepturę produktu i badania laboratoryjne. 

Rzeczywisty zakres temperatur pracy zaleŜy od innych czynników, w tym 
o5

d środowiska 
danego zastosowania. Maksymalne wartości Dn są przybliŜone i róŜnią się znacznie w 
zaleŜności od temperatury, obciąŜenia i typu łoŜyska.  
Autorzy specyfikacji: Proszę zaopatrzyć się w egzemplarze Specyfikacji Handlowych Dow 
Corning ww. produktów i zastosować je jako podstawę własnych specyfikacji. MoŜna je 
otrzymać w dowolnym Biurze Handlowym Dow Corning lub z Działu Obsługi Klienta Dow 
Coming w Midland, MI. Nr telefonu (517) 496-6000.  

Rysunek 1. Proponowany zakres temperatur pracy  
<  Ograniczenia typowych smarów organicznych  >  

< ——  Dow Corning 33 Smar do łoŜysk pracującychw bardzo niskich temperaturach  >  

<  Dow Corning 33 Smar do łoŜysk pracujących w bardzo 
wysokich temperaturach  

>  

<  Dow Corning 44 Smar do łoŜysk pracujących w wysokich 
temperaturach  

—— >  

 
OPIS  
Smar do łoŜysk pracujących w 
bardzo niskich temperaturach Dow 
Corning33,  
smar do łoŜysk pracujących w bardzo 
wysokich temperaturach, Dow 
Corning 41, smar do łoŜysk 
pracujących w wysokich 
temperaturach Dow Corning 44 to 
silikonowe oleje smarowe z 
dodanymi zagęszczaczami. Smar do 
łoŜysk pracujących w bardzo niskich 
temperaturach Dow Corning 33 i 
smar do łoŜysk pracujących w 
wysokich temperaturach Dow 
Corning 44 jest zagęszczany 
specjalnym mydłem litowym; Smar 
do łoŜysk pracujących w bardzo 
niskich temperaturach Dow Corning 
41 jest zagęszczany sadzą.  
Smary do łoŜysk pracujących w 
bardzo niskich temperaturach Dow 
Corning 33 i smar do łoŜysk 
pracujących w wysokich 
temperaturach Dow Corning 44 są 
dostępne w lekkim i średnim stęŜeniu 
- NLGI  

#1 i #2. Dow Corning 41 Smar do 
łoŜysk pracujących w bardzo 
wysokich temperaturach jest 
dostępny w średnim stęŜeniu  
- NLGI #2.  

WYKAZY/ SPECYFIKACJE  
Dow Corning 33 Smar do łoŜysk 
pracujących w bardzo niskich 
temperaturach jest dopuszczony 
przez USDA do zastosowań, w 
których nie ma kontaktu z 
Ŝywnością.  

SPOSÓB UśYCIA  
Typowe metody nakładania smaru - 
za pomocą pędzla, smarownicy 
tłokowej lub automatycznego układu 
- są odpowiednie do stosowania ze 
smarami łoŜyskowymi Dow 
Coming. Badania laboratoryjne i 
raporty techniczne wskazują, Ŝe 
preferowane są "wysokowydajne” 
smarownice dostępne u takich 
producentów jak Lincoln-St. Louis.  

UWAGA: NaleŜy zawsze zwracać 
szczególną uwagę, aby do smaru nie 
przedostawały się zanieczyszczenia. 
Smary naleŜy pakować za pomocą 
czystej metalowej lub ebonitowej 
szpachelki.  

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA  
Smarów nie naleŜy nakładać na 
powierzchnie przeznaczone do 
malowania. Smarów nie naleŜy 
stosować w łoŜyskach z metali 
Ŝelaznych pracujących pod 
wysokimi obciąŜeniami, 
szczególnie tam, gdzie występuje 
tarcie suwne.  
Smar do łoŜysk pracujących w 
bardzo wysokich temperaturach 
Dow Corning 41 - łoŜyska 
pracujące w bardzo wysokich 
temperaturach naleŜy często 
sprawdzać, aby nie dopuścić do 
wyschnięcia smaru. Jeśli do tego 
dojdzie, moŜna dodać więcej smaru, 
lub zregenerować stary smar przez 
dodanie płynu Dow Corning 710 .  
Produkty nie zostały przetestowane, 
ani nie są zalecane do zastosowań 
medycznych i farmaceutycznych.  

Rysunek 1: Procentowa zmiana objętości róŜnych gum w smarze Dow Corning 33 do stosowania w bardzo niskich 
temperaturach  



OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYSYŁKI  
Brak.  

PRZECHOWYWANIE I DOPUSZCZALNY OKRES SKŁADOWANIA  
Przy przechowywaniu w temperaturze maks. 90°F (32°C) . Smar do łoŜysk pracujących w bardzo niskich 
temperaturach Dow Corning 33, Smar do łoŜysk pracujących w bardzo wysokich temperaturach Dow Corning 41 i 
Smar do łoŜysk pracujących w wysokich temperaturach Dow Corning 44 moŜna przechowywać przez 60 miesięcy 
od daty produkcji. Data przydatności do uŜycia znajduje się na opakowaniu.  

OPAKOWANIA  
Smar do łoŜysk pracujących w bardzo niskich temperaturach Dow Corning 33 jest dostarczany w tubach 5.3-oz (150 
g) , pojemnikach 14.1-oz (400-g), puszkach 8-lb (3.6- kg), kubłach 40-lb (18.1-kg) i cylindrach 400-lb (181.4-kg) .  
Smar do łoŜysk pracujących w bardzo wysokich temperaturach Dow Corning 41 jest dostarczany w tubach 5.3-oz 
(150-g),  

Rysunek 2:Procentowa zmiana objętości róŜnych gum w smarze Dow Corning 44 do stosowania w wysokich 
temperaturach  



 
pojemnikach 14,1-oz (400-g), puszkach 
8-lb (3.6-kg) i kubłach 40-lb (18.1-kg).  
Smar do łoŜysk pracujących w wysokich 
temperaturach Dow Corning 44 jest 
dostarczany w tubach 5.3-oz (150-g), 
pojemnikach 14.1-oz (400-g) (tylko 
średnie stęŜenie), w puszkach 8-lb (3.6-
kg), kubłach 40-lb (18.1-kg) i cylindrach 
400-lb (181.4-kg).  

INFORMACJE NT. BEZPIECZ-NEGO 
POSTĘPOWANIA  
DOKUMENT NIE ZAWIERA 
INFORMACJI WYMAGANYCH DO 
BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA 
SIĘ Z PRODUKTEM. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO UśYWANIA 
PRODUKTU PRZECZYTAĆ KARTĘ 
DANYCH BEZPIECZEŃSTWA 
PRODUKTU I OZNACZENIA NA 
POJEMNIKU DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA UśYWANIA, 
ZAGROśEŃ FIZYCZNYCH I 
ZDROWOTNYCH.  

KARTA BEZPIECZEŃSTWA 
PRODUKTU JEST DOSTĘPNA U 
LOKALNEGO PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO LUB 
DYSTRYBUTORA FIRMY DOW 
CORNING, PROSIMY PISAĆ DO 
DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA DOW 
CORNING LUB DZWONIĆ (517) 496-
6000.  

GWARANCJA – PROSIMY 
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ  
Informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie przedstawiane są w dobrej 
wierze, z przekonaniem, Ŝe są dokładne. 
JednakŜe, poniewaŜ warunki i metody 
stosowania naszych produktów leŜą poza 
naszą kontrolą, niniejsze informacje nie 
zastępują prób, które klient powinien 
przeprowadzić, aby ustalić, czy produkty 
firmy Dow Corning są bezpieczne, 
skuteczne, oraz czy w pełni odpowiadają 
wymogom zamierzonego zastosowania.  

Firma Dow Corning gwarantuje 
jedynie, Ŝe produkt będzie spełniać 
specyfikacje handlowe firmy Dow 
Corning obowiązujące w momencie 
wysyłki, Wyłącznym 
zadośćuczynieniem dla klienta z tytułu 
naruszenia takiej gwarancji jest zwrot 
ceny zakupu lub wymiana produktów, 
które nie spełniają gwarantowanych 
parametrów. Firma Dow Corning 
niniejszym wyklucza wszelkie inne 
wyraźne lub domniemane gwarancje 
przydatności do określonego celu lub 
pokupności. Jeśli firma Dow Corning 
nie dostarczyła Państwu wyraźnej, 
naleŜycie podpisanej aprobaty dla 
danego zastosowania, firma Dow 
Corning nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za Ŝadne szkody 
przypadkowe lub wtórne. 
Sugerowanych zastosowań nie naleŜy 
traktować jako nakłaniania do 
naruszania praw patentowych.  

 
 


