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Karta techniczna 

  

Shell Gadus S5 U130D  
Zaawansowany smar 

wysokotemperaturowy zawierający 

dodatki stałe   

• Doskonałe zabezpieczenie 

• Wysokie temperatury 

• Bentonit 

  

Poprzednia nazwa: Shell Malleus ET  
  

Shell Gadus S5 U130D jest smarem przeznaczonym do bardzo obciążonych układów przemysłowych 

pracujących w wysokich temperaturach rzędu 600 [
0
C]. 

Zawiera syntetyczny olej bazowy (PAG) oraz doskonale rozproszone w nim cząsteczki grafitu, 

zagęszczacz to bezpopiołowa, nieścieralna substancja nieorganiczna.    

 

Zastosowanie 
Typowe aplikacje zastosowania: 

• Układy łożysk pieców rurowych 

• Przekładnie drzwiowe pieców przemysłowych 

• Mechanizmy suszarek tunelowych 

Właściwości 
Górna granica temperatury pracy smaru Shell 

Gadus S5 U130D jest limitowana przez właściwości 

fizykochemiczne bazowego syntetycznego oleju 

oraz nieorganicznego zagęszczacza. Przekroczenie 

dopuszczalej temperatury może zniszczyć strukturę 

smaru oraz spowodować wytwarzanie się 

niebezpiecznych osadów. 

 

Podwyższona temperatura fazy ciekłej smaru Shell 

Gadus S5 U130D odparowuje pozostawiając jako 

substancję smarująca amorficzny grafit. 

 

Grafit to substancja stała posiadająca strukturę 

warstwową dającą dobre własności smarne w 

trudnych warunkach oraz posiada niski 

współczynnik tarcia. 

 

Shell Gadus S5 U130D posiada również bardzo 

dobre właściwości smarne w niskich 

temperaturach. 

                                                           

Zalecenia 
Shell Gadus S5 U130D musi być aplikowany 

metodą kroplową lub przez zraszanie, preferowane 

jest nakładanie ręczne po montażu łożyska przez 

instalacją obudowy. 

Należy unikać aplikacji smaru Shell Gadus S5 

U130D w warunkach podwyższonych temperatur 

panujących w stacjonarnych łożyskach, ponieważ 

mogą się tworzyć kliny grafitowe pomiędzy 

elementami tocznymi po odparowaniu płynu 

bazowego. Taka forma lubrykacji nie jest 

odpowiednia, może ona powodować obniżenie 

parametrów pracy łożyska.  

Bezpieczeństwo pracy 
Smar Shell Gadus S5 U130D nie powoduje 

zagrożenia przy właściwym jego zastosowaniu oraz 

przy utrzymaniu dobrych standartów higieny 

osobistej i przemysłowej. 

Więcej informacji dotyczących Bezpieczeństwa i 

Higieny użytkowania znajduje się w Karcie 

Charakterystyki. 

Porady 
Aby uzyskać więcej informacji prosimy 

skontaktować się z przedstawicielem Shell. 
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Typowe Właściwości Fizyczne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać 

specyfikacje produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich. 

Shell Gadus S5 U130D 2 

Kolor Czarny  

Typ zagęszczacza Nieorganiczny 

Lepkość kinematyczna 

@ 40 [
0
C]  [cSt] 

   100 [
0
C]  [cSt] 

(IP 71/ASTM-D445) 

 

130 

17 

Temperatura kroplenia [
0
C]   

(IP 322/ASTM-D566-76) 

Brak 

oznaczlności 

Penetracja (stożek) 

Po ugniataniu 60 cykli (0,1 mm) 

 

265-295 


