
Shell Lubricants                                                (aktualizacja: 31-05-2011)rg                                                         Strona 1 z 3  

 

 

Karta techniczna 

  

Shell Gadus S3 T100 
Najwyższej jakości łożyskowy smar 

przemysłowy 

• Doskonała ochrona 

• Zastosowanie w 

wysokich 

temperaturach 

• Polimocznikowy  

  

Poprzednia nazwa: Shell Stamina RL  

  

Shell Gadus S3 T100 to technologicznie zaawansowany smar dający optymalne właściwości smarne w 

łożyskach przemysłowych. 

Smar ten posiada bazę mineralną oraz specjalny dimocznikowy zagęszczacz co w warunkach wysokich 

temperatur daje wydłużony okres eksploatacji, niskie zużycie, odporność na ścinanie. 

W wysokich temperaturach smar Shell Gadus S3 T100 przewyższa w działaniu proponowane na rynku 

syntetyczne smary typu (PAO z litowo-kompleksowym zagęszczaczem).    

 

Zastosowanie 
Smar Shell Gadus S3 T100 jest szczególnie 

rekomendowany do zastosowania w wysokich 

temperaturach (150 [
0
C]) lekko obciążonych łożysk 

przemysłowych. Zalecany tam gdzie wymagany jest 

długi okres eksploatacji oraz wydłużonie okresów 

międzi przesmarowaniami. 

Właściwości 
• doskonałe właściwości w podwyższonych 

temperaturach pracy 

• doskonała ochrona przeciwzużyciowa 

• doskonała stabilność mechaniczna w 

wysokich temperaturach 

• dobra ochrona przeciw „fałszywemu 

brinellingowi”  

• doskonała odporność na utlenianie, 

• niska separacja oleju 

• doskonałe zabezpieczenia przed korozją 

chroni i zabezpiecza elementy przed 

korozją 

• odporność na wymywanie wodą 

• nie zawiera dodatków ołowiowych i 

azotanowych 

bezpieczne użycie 

 

 

Właściwości wysokotemperaturowe 
Dimocznikowy zagęszczacz zastosowany w smarze 

Shell Gadus S3 T100 posiada wysoką temperaturę 

topnienia więc zastosowanie temperaturowe 

ograniczają tylko właściwości bazy olejowej oraz 

dodatki uszlachetniające.  

Ochrona przeciwkorozyjna 
Kiedy łożysko pracuje, większa ilośc smaru 

pozostaje jako adekwatny film smarowy nawet 

kiedy smar jest zanieczyszony przez wodę. 

Jednakże kiedy łożysko pozostaje w spoczynku, 

korozja może wystapić w postaci pittingu który 

może być destruktywny. Shell Gadus S3 T100 

posiada w formulacji inhibitory korozji, które 

pomagają zabezpieczyc powierzchnię nawet 

wówczas gdy smar jest zanieczyszczony wodą. 

Możliwość przeniesienia obciążeń 
Mimo, że smar Shell Gadus S3 T100 nie jest 

przeznaczony do uzycie w bardzo obciazonych 

układach był z powodzeniem stosowany w 

wolnoobrotowych obciążonych dużych łożyskach 

przemysłowych takich jaki można znaleźć w 

instalacjach do ciągłego odlewania.  
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Zakres temperatur pracy 
-20 [

0
C] do +150 [

0
C] 

Smar Shell Gadus S3 T100 może w pewnych 

okolicznościach być z powodzeniem stosowany w 

temperaturach do 180 [
0
C], ale tylko wówczas gdy 

czasy między przesmarowaniami są odpowiednio 

dobrane i kontrolowane. 

Okresy przesmarowań 
Okres użytkowania może się znacząco różnić w 

różnych układach, nawet w łożyskach pracujących 

w identycznych umiarkowanych warunkach. 

Różnice wynikają z różnego przepływu powietrza, 

poziomu zabrudzeń czy wilgoci. Mogą one mieć 

duży wpływ na ogólnie rozpoznane parametry 

takie jak obciążenie, prędkość czy temperatura. 

Użycie smaru Shell Gadus S3 T100 zwykle 

powoduje wydłuzenie okresów międzi 

przesmarowaniami. 

Odporność na utlenianie 
Shell Gadus S3 T100 posiada w swojej formulacji 

inhibitory ultleniania zapewniające najlepszą 

ochronę podczas pracy w wysokich temperaturach 

bez tworzenia się osadów. Większość typów 

zagęszczaczy katalizyje proces ulteniania smaru, 

jednak zastosowany tu dimocznik wprowadza 

swoje naturalne właściwości przeciwutleniające, co 

przyczynia się do wydłużenia okresów pracy smaru. 

Olej bazowy zastosowany w produkcie Shell Gadus 

S3 T100 to najwyższej jakosci olej mineralny o 

wysokim wskaźniku lepkości oraz doskonałej 

odporności na utlenianie i małej odparowalności. 

Uszczelnianie 
Deformacja plastyczności smaru Shell Gadus S3 

T100 będzie wzrastać w warunkach gdzie 

występują niskie poziomy ścinania oraz duże ilości 

ciepła. Mimo to dla łożysk pracujących w wysokich 

temperaturach smar będzie pozostawał na swoim 

miejscu oraz dostarczał duży poziom szczelności co 

zapewni dobre smarowanie nawet przy 

występowaniu wibracji lub drgań.      

 

Wymywanie wodą 
Shell Gadus S3 T100 wzkazuje bardzo dużą 

odporność na wymywanie wodą  (zanurzanie lub 

spray). 

Bezpieczeństwo pracy 
Smar Shell Gadus S3 T100 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. 
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Typowe Właściwości Fizyczne 
 

 Konsystencja NLGI 

Shell Gadus S2 T100 1 2 

Kolor brązowy brązowy 

Typ zagęszczacza dimocznik dimocznik 

Olej bazowy (typ) mineralny mineralny 

Lepkość kinematyczna 

@ 40 [
0
C]  [cSt] 

   100 [
0
C]  [cSt] 

(IP 71/ASTM-D445) 

 

100 

11 

 

100 

11 

Temperatura kroplenia [
0
C]   

(IP 322/ASTM-D566-76) 

250 250 

Penetracja (stożek) 

Przed ugniataniem @ 25 [0C] 0.1 [mm] 

(IP 50/ASTM-D217)  

 

310-340 

 

265-295 

Pompowalność 

Długi dystans 
dobra odpowiednia 

 

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. 


