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TOTAL ALTIS®

Smary wysokotemperaturowe 
o długiej żywotnościSmary TOTAL  ALTIS® mają doskonałe właściwości     eksploatacyjne, 

do ich produkcji jest stosowana nowa technologia: 
Polyurea Thickener Technology. 

Gama TOTAL ALTIS®, smary wysokotemperaturowe 
o wyjątkowo długiej żywotności

Wymagania dla zaawansowanych technologicznie smarów do zastosowań samochodowych 
i przemysłowych przekroczyły możliwości konwencjonalnych smarów kompleksowych.
W przemyśle powstało zapotrzebowanie na smary o lepszych właściwościach eksploatacyjnych 
tj.: lepszej stabilności mechanicznej, lepszej odporności na ścinanie i prędkość, lepszej ochronie 
przed korozją i dobrych właściwościach użytkowych zarówno w bardzo niskich jak i wysokich 
temperaturach.
Wykorzystując wszystkie zalety jakie mają smary z zagęszczaczami poliuretanowymi 
(Polyurea’s), TOTAL posiada pełną gamę smarów przemysłowych TOTAL ALTIS® o wyjątkowych 
właściwościach użytkowych we wszystkich wymienionych obszarach. Co więcej na bazie 
wieloletnich doświadczeń stosowania różnych gatunków smarów TOTAL ALTIS® , zostały one 
należycie sprawdzone przez naszych licznych klientów w różnych gałęziach przemysłu na 
całym świecie.

Przełomowa technologia–całkowicie 
nowy gatunek smarów plastycznych

Własności poliuretanów jako zagęszczaczy były znane 
od dawna. Ale wyprodukowanie odpowiedniej jakości 
smarów plastycznych na bazie tego zagęszczacza wciąż 
nie było łatwe.
Total pokonał te ograniczenia i opracował technologię 
super kompleksowania, modyfikującą właściwości 
materiałów bazowych wykorzystywanych do smarów 
poliuretanowych, co umożliwiło produkcję całej gamy 
smarów o wyjątkowych właściwościach. Osiągnięto 
rzeczywiście znaczący przełom technologiczny, 
który umożliwia wydłużenie czasu pracy w wysokich 
temperaturach nawet o 50%, w porównaniu do 
„klasycznych smarów kompleksowych”.
  
Podczas zestawiania smarów poliuretanowych Total 
dobiera i chemicznie/fizycznie modyfikuje składniki bazowe 
stosowane do ich produkcji, wykorzystując przy tym 
technologię super kompleksowania zagęszczacza.
Uzyskuje się w ten sposób możliwość dostosowania smarów 
do właściwości wymaganych przez klienta.

Zalety TOTAL ALTIS® : 
rzeczywiście wysokie temperatury pracy, „długi czas życia”, 
wielofunkcyjność 

Smart TOTAL ALTIS® zawierajace kompleksowy zagęszczacz poliuretanowy, są najwyższym 
osiągnięciem sztuki komponowania smarów, odpornych na wymuszenia mechaniczne, gorąco, 

korozję i nie podlegających przedwczesnemu twardnieniu.
Z tego powodu, smary te są idealne do:

• Różnorodnych zastosowań przemysłowych: w całym przemyśle a szczególnie w przemyśle 
samochodowym, stalowym i papierniczym.

• Do smarowania łożysk silników elektrycznych.
• Do smarowania łożysk ślizgowych.

• Do zastosowań smarowanych na „całe życie”.
• Do wszystkich typów łożysk tocznych: kulowych, rolkowych itp.

Gama ALTIS spełnia najostrzejsze, spotykane w przemyśle, 
wymagania dla smarów:

• Ekstremalne temperatury
• Wysokie szybkości

• „Tłumienie hałasu”
• Długi czas pracy/długa żywotność

Pod wpływem ciśnienia smar 
TOTAL ALTIS® staje się bardziej 

gładki i równomierniej rozprowadza 
się pomiędzy stykającymi się 

powierzchniami.

Gdy działanie ciśnienia zanika smar 
TOTAL ALTIS® odzyskuje swoją 

wyjściową strukturę.

TOTAL Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel. 0-22 435 14 00, fax 0-22 435 14 01

www.totalpolska.pl



Czas Życia: TOTAL ALTIS® wytrzymuje wysokie temperatury przez długie 
okresy pracy

Dowodem na dobrą stabi lność 
t e r m i c z n ą  s m a r ó w  s ą  w y n i k i 
uzyskane w trzech znormalizowanych 
testach (temperatura kroplenia, test 
wypływania smaru i test żywotności). 
TOTAL ALTIS® nie robi się płynny do 
temperatury powyżej 260°C, jest to 
niesłychanie istotna właściwość.
Co więcej przy ochłodzeniu do 
temperatury pokojowej, odzyskuje on 
całkowicie swoją strukturę, odmiennie 
niż inne smary kompleksowe, które są 
także uważane za smary specjalnego 
p r z e z n a c z e n i a  d o  w y s o k i c h 
temperatur.
Ostrym testem na badanie żywotności 
smaru jest test FAG FE-9. Smar 
w tym teście jest badany w 170°C 
przy obrotach 6000 obr/min (DIN 
51 821). TOTAL ALTIS® wykazał 
doskonałą żywotność w wysokich 
temperaturach. 

Stabilność mechaniczna i wyższa odporność 
na ścinanie: TOTAL ALTIS® wytrzymuje 
najtrudniejsze  warunki

Gama smarów TOTAL ALTIS® wykazuje doskonałą stabilność mechaniczną 
podczas ścinania. Testy wykazały, że po 100 000 cykli ugniatania (ASTM D 217), 
typowe smary poliuretanowe mogą zmięknąć o 2 lub 3 klasy NLGI.
W tych samych warunkach, smary TOTAL   ALTIS® zestawione z zastosowaniem 
technologii z odpornym na ścinanie zagęszczaczem, miękną znacznie mniej niż 
konwencjonalne smary poliuretanowe. 

Równie ważnym jest fakt, że wskutek specyficznej struktury 
molekularnej, smary TOTAL ALTIS® są bardziej stabilne 

niż smary na bazie mydeł metali. Oznacza to, że 
„energia” może ulegać absorpcji bez destrukcji 

struktury zagęszczacza.
 

Tiksotropia–niezwykle potrzebna właściwość 
przy smarowaniu łożysk tocznych

Pod działaniem siły odśrodkowej, część smaru jest wyrzucana  poza  pracującą 
część łożyska, gdzie smar zalega, nie pracuje. Gdy smar zachowuje swoją 
konsystencję może być efektywnym uszczelnieniem. 
Pozostała część smaru pełni swoją funkcję jako smarny dla obracających 
się elementów.
Czasowa utrata konsystencji smarów poliuretanowych zmniejsza operacyjny 
moment obrotowy i w ten sposób wpływa na oszczędność energii.

Właściwości akustyczne

Smary poliuretanowe są wymieniane jako smary „tłumiące hałas”.
Właściwość ta wynika ze struktury molekularnej smarów PU (poliuretanowych), 
zdominowanej przez wiązanie wodorowe, międzycząsteczkowe mostki 
wodorowe wykazują dużą zdolność do regeneracji objawiającą się 
tzw. efektem tiksotropowym.
Z tego powodu smary TOTAL ALTIS® mają doskonałe właściwości eksploatacyjne w urządzeniach gdzie 
występują ruchy oscylacyjne lub wibracje. Zaletą użytkową tej własności jest wydłużenie żywotności łożysk 
szybkoobrotowych. 

Odporność na utlenianie: bezpieczniejsza eksploatacja ze smarami 
TOTAL ALTIS®

Smar, który utlenia się zbyt szybko może gwałtownie stracić swoje 
właściwości smarne. Testy potwierdziły doskonałą odporność na 
utlenianie smarów TOTAL ALTIS®.

W teście próbka smaru znajduje w szczelnym naczyniu, pod 
ciśnieniem tlenu w temperaturze 100°C, spadek ciśnienia tlenu 

o 0,3 bara po 100 
godzinach odpowiada 
2 latom normalnego 
m a g a z y n o w a n i a 
smaru. Smary TOTAL 
ALTIS® taki spadek 
ciśnienia osiągnęły 
d o p i e r o  p o  5 0 0 
godzinach.
 

Właściwości nisko temperaturowe:
Smary TOTAL ALTIS® dają się łatwo pompować

Faktycznie wielofunkcyjny smar nie tylko jest odporny na wysokie 
temperatury ale również zachowuje swoje własności eksploatacyjne w niskich 
temperaturach. Zachowanie smarów TOTAL ALTIS® podczas rozruchu było 
badane w łożysku kulkowym obracającym się z prędkością 1 obr/min 
w –20°C (ASTM D 1478), stwierdzono że moment rozruchowy jest bardzo 
niski. Niektóre smary TOTAL ALTIS® są odpowiednie do pracy nawet 
w –40°C. Tak więc zakres temperatur pracy tych smarów jest bardzo 
szeroki.
 

Twardnienie podczas stosowania: nie ma 
problemów z TOTAL ALTIS® przy stosowaniu 
układach centralnego smarowania.

Konwencjonalne smary poliuretanowe mają tendencję do zbyt szybkiego twardnienia w układach centralnego 
smarowania. Taki problem nie występuje w przypadku smarów w technologii TOTAL ALTIS®. Potwierdzono to w testach, 
smary te zachowują doskonałą pompowalność w czasie, niezależnie od zmian temperatury. 

Wydzielanie oleju: żadnego wypływania lub mięknięcia smarów 
TOTAL ALTIS®

W zastosowaniach napełnionych na cały okres pracy urządzenia, smary plastyczne aby zapewnić właściwą eksploatację 
przez cały czas życia urządzenia nie mogą wydzielać oleju. Nie wolno, aby na wydzielanie oleju ze smaru miały wpływ 
mechaniczne wymuszenia, temperatura lub szybkość.
Dzięki technologii TOTAL, systemowi superkompleksowego zagęszczacza, w gamie TOTAL ALTIS® mamy możliwość 
decydowania o poziomie wydzielania oleju w bardzo wąskich zakresach, zapewniając w ten sposób dokładnie wymagane 
parametry w tym zakresie przez dane zastosowanie.

TOTAL ALTIS® : wielofunkcyjne smary o długiej żywotności 
do wysokich temperatur

Korzyści ekonomiczne

• Dużo mniej czasu na przestoje konserwacyjne i na smarowanie.

• Mniejsze zapasy i uproszczone procedury konserwacji poprzez racjonalizację, jako że smary TOTAL ALTIS® mogą 
zastąpić wiele innych smarów ze względu na możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur.

• Możliwość zwiększenia o 50 % żywotności smaru w stosunku do klasycznych smarów kompleksowych.

Ograniczenie możliwości różnych zagrożeń

• Mniej zagrożeń wystąpienia kosztownych usterek i awarii.

• Mniej zagrożeń mylnego użycia niewłaściwego produktu ze względu na uproszczenie procedur obsługi.

• Poprawienie bezpieczeństwa miejsca pracy ze względu na mniejsze straty i wycieki.

 

Korzyści dla środowiska

• Smary TOTAL ALTIS® nie zawierają żadnych metali ciężkich lub składników uważanych za szkodliwe dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska.

• Ograniczenie do minimum zanieczyszczeń dzięki mniejszym ubytkom i przeciekom.

 

Bardzo wszechstronna gama 

Przy prawie niezmiennej strukturze zagęszczacza, formulacje poszczególnych gatunków smarów gamy 
TOTAL ALTIS® są opracowywane z uwzględnieniem specyficznych zastosowań. Najczęściej formulacje między sobą 
różnią się olejami bazowymi (rodzajem i lepkością).

TOTAL ALTIS EM 2  Smar poliuretanowy specjalnie przeznaczony do stosowania w łożyskach pracujących 
przy wyższych prędkościach i wyższych temperaturach, takich jak występują w silnikach 
elektrycznych pracujących w trudnych warunkach charakterystycznych dla wszystkich 
typów przemysłów.

TOTAL ALTIS MV 2  Smar poliuretanowy do mocno wysilonych zastosowań, zwierający głęboko rafinowany 
mineralny olej bazowy i dodatki EP; TOTAL ALTIS MV 2 może być stosowany w 
łożyskach tocznych i innych zastosowaniach, gdzie występują wysokie temperatury jak 
na przykład w przemyśle stalowym, papierniczym i innych przemysłach ciężkich.

TOTAL ALTIS SH 2  Smar poliuretanowy „tłumiący hałas”, na bazie syntetycznego oleju estrowego. 
 TOTAL ALTIS SH 2 jest przede wszystkim przeznaczony do łożysk napełnianych na cały 

okres życia urządzenia i do innych zastosowań gdzie występują wysokie temperatury 
 i wysokie szybkości.

WYRÓŻNIAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI ZALETY

W innym teście warstwa smaru TOTAL 

ALTIS® była podgrzewana w suszarce 

przez 100 godzin w 150°C, przez ten 

czas smar zachował swoją typową 

teksturę, podczas gdy inne smary w 

takich warunkach ulegają przypiekaniu 

lub zmieniają się w warstwę brązowej 

żywicy na płytce. Takie zachowanie 

smarówTOTAL ALTIS® jest gwarancją 

bezpiecznej eksploatacji.
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Warunki testu: wg ASTM D 336, żywotność 
smaru w 150°C.
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Odporność na ścinanie smaru, penetracja 
po 100 000 cykli ugniatania.

Warunki testu: 
6000 obr/min, 1500 N.

Nawet w ostrych warunkach 

badania w testach łożyskowych: 

6 godzin w 160°C, 660 obr/min 

(ASTM D1263), TOTAL ALTIS® 

nie wypływa ani nie ulega 

twardnieniu, co jest dowodem 

na  długą żywotność w trudnych 

warunkach eksploatacyjnych 

w wysokich temperaturach.
Testowany 
w 170°C

Testowany 
w 140°c Testowany 

w 120°C


