
Po 18000 godzin pracy, końcowy test kontrolny 
został wykonany przez MTU: „ Niewielkie osady 
na tłokach, na wymienniku ciepła a także na 

turbodoładowarce były zaskakującą zaletą dla oleju o 
średniej zawartości popiołu NATAERIA MJ 40.” 
„Bardzo drobna, miękka i pylista konsystencja popiołu 
jest wysoko cenioną właściwością.”

„Wybraliśmy produkty 
TOTAL, ponieważ są to 
wysoce wartościowe 
produkty, z długim 
okresem życia oleju. 
Doceniamy bardzo 
dobre wsparcie 
techniczne.”
Company Director

„Oprócz dobrych 
właściwości 
smarnych olejów 
NATERIA, jesteśmy 
bardzo zadowoleni 
z dodatkowego 
serwisu TOTAL, tj. 
monitoringu olejów 
ANAC.”
Kierownicy Technical 
& Purchase Departments

NATERIA
Oleje do Silników Gazowych
Wysoka jakość i niezawodność w każdych warunkach

Material Safety Data Sheets available at www.quickfds.com

PRODUCENCI SILNIKÓW  
HOMOLOGACJE & REFERENCJE 

Celem optymalizacji składu środków smarnych NATERIA Total 
kooperuje ze wszystkimi większymi producentami sprzętu. 
Wykonanie testów eksploatacyjnych na silnikach doprowadziło do 
uzyskania homologacji i rekomendacji od głównych producentów 
sprzętu (OEM).
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n  W Yangquan (Chiny), źródłem energii do zasilania różnych silników jest 
Gaz Kopalniany, silniki są smarowane NATERIA MH 40 a chłodzone 
COOLELF.
6 silników MWM TCG 2020
4 silniki GE JENBACHER J6 20 GS
3 silniki CATERPILLAR G3520C

Stosowanie NATERIA MH 40 i COOLELF we wszystkich 
silnikach umożliwiło klientowi optymalizację okresów wymiany 
i redukcję operacji konserwacyjnych.
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n  W Stadtwerke Malchow (Niemcy), w ciepłowni, silnik 
MAN E2876 LE 302 (moc 196 kW) jest zasilany gazem ziemnym 
i smarowany NATERIA 40, chłodzony COOLELF, monitorowany 
przez ANAC GAS.

Po 13000 godzin pracy, NATERIA MP 40 wykazała się 
dłuższym okresem wymiany w porównaniu do podobnych 
olejów do silników gazowych.

n  Shanghai Laogang (Chiny) jest największym operatorem 
wysypiskowym w Azji, jest to joint venture pomiędzy Veolia 
Environmental Services, CITIC i Shanghai Chengtou.
4 silniki GE JENBACHER J420 są smarowane NATERIA MH 40 
a chłodzone COOLELF.

Klient docenił profesjonalny serwis techniczny i pomoc 
Totala. Zalecili oni niskopopiołowy olej NATERIA MH 40 
do stosowania w operacjach na wysypiskach, jako 

produkt o optymalnych właściwościach eksploatacyjnych.

n  W Loningen (Niemcy), w instalacji elektrociepłowni CF-
Bio-Energie Hasetal GmbH, silnik MTU 4000 V12 (moc 1160 
kW) jest zasilany Biogazem i smarowany NATERIA MJ 40, 
chłodzony COOLELF a monitorowany przez ANAC GAS.

Duża firma
Total Lubrifiants jest filią grupy Total. Grupa jest piątym największym w świecie koncernem związanym z ropą 
i gazem, i zatrudnia około 96 000 ludzi na pięciu kontynentach*. Total Lubrifiants produkuje i sprzedaje pod 
marką TOTAL w ponad 150 krajach. 

Innowacje
Przy dużych inwestycjach na badania i rozwój i bliskiej współpracy z producentami maszyn, Total Lubrifiants 
opracował bardzo zaawansowane technicznie produkty z istotną wartością dodaną, co zapewnia optymalne 
właściwości eksploatacyjne i ochronę smarowanych maszyn.

Produkty bezpieczne i przyjazne dla środowiska 
Certyfikat ISO 9001 Total Lubrifiants jest gwarancją naszego długotrwałego zaangażowania w jakość. Poczynając 
od początkowego etapu projektu, nasze zespoły R&D dążą do opracowania produktów o właściwościach, które 
minimalizują zagrożenia toksyczności i które mogą albo podlegać recyklingowi albo utylizacji w sposób, który 
niesie jak najmniejsze zagrożenie dla środowiska.

Lokalne wsparcie i sprawna logistyka 
Dzięki naszej lokalnej obecności handlowej i technicznej, możemy reagować na wasze specyficzne potrzeby. 
Nasza zintegrowana organizacja, włącznie z naszymi zakładami produkcyjnymi i logistyką, umożliwia dostawę 
naszych produktów w ściśle określonych terminach.

Partnerstwo
Jesteśmy partnerem, który swoją specjalistyczną wiedzą będzie towarzyszyć Państwu przy optymalizacji 
wydajności produkcyjnej waszych maszyn i redukcji kosztów konserwacji. Szeroka gama naszych produktów 
pozwala na zaspokojenie wszystkich Państwa potrzeb z zakresu konserwacji, specjalnych środków smarnych 
lub cieczy chłodzących. 

* Dane na podstawie kapitalizacji rynkowej w dolarach na 31 grudnia 2012.

5 powodów, dla których warto 

wybrać TOTAL

http://www.lubricants.total.com/pro/industry.html
www.lubricants.total.com

Ten wybór to nie przypadek



NATERIA ML 406
Zawartość popiołu <1 %

TBN: 6,1
Olej silnikowy do gazu 

wysypiskowego, gdy silnik 
wymaga oleju o średniej

zawartości popiołu.

NATERIA MJ 40
Zawartość popiołu <1 %

TBN: 8,8
Olej do silników zasilanych 

biogazem, stosowany gdy 
wymaga się oleju o średniej 

zawartości popiołu.

NATERIA X 405
Zawartość popiołu <0, 5 %
TBN: 5,5
Syntetyczny olej do silników gazowych 

pracujących w najtrudniejszych warun-
kach: silniki szybkoobrotowe, 

wysokie temperatury, mała 
pojemność miski olejowej.

NATERIA MH 40
Zawartość popiołu <0, 5 %

TBN: 5,5
Olej do silników

gazowych stosowanych 
w elektrowniach gdzie 

silniki wymagają olejów 
niskopopiołowych.

NATERIA V 40
Bezpopiołowy

Olej do silników 
gazowych 2 lub 

4 suwowych i 
motosprężarek 
gazowych 
wymagających 
olejów 
bezpopiołowych.

NATERIA MP 40
Zawartość popiołu <0, 5 %

TBN: 4,8
Olej do silników gazowych Premium,

specjalnie opracowany pod kątem 
wydłużenia czasu pracy oleju 

i poprawienia ochrony 
drogich silników.

ANAC ma znaczący wpływ na eksploatację

Informacja znajdująca się w niniejszym dokumencie jest jedynie wskazaniem nie nakłada żadnych zobowiązań
na Total Lubrifiants S.A.

NATERIA:  
środki smarne 

przeznaczone do 
zapewnienia silnikom 

gazowym wysokiej  
sprawności i niezawodności

Silniki gazowe o mocy od kilku kilowatów do setek megawatów, 
są źródłem elastycznego i czystego źródła mocy, przy 
wykorzystaniu do zasilania różnych rodzajów gazów.

Sprawność silnika zależy od warunków pracy, szczególnie 
od źródła pochodzenia gazu i jego właściwości. W komorze 
spalania, składniki tych gazów i produkty ich reakcji (takie jak 
H2S, związki halogenowe, krzem i kurz) powodują nitrowanie, 
korozję i utlenianie. Są one odpowiedzialne za powstawanie 
żywic, zapiekanie pierścieni i powstawanie szlamu, co 
zmniejsza sprawność silnika, redukuje oczekiwany czas życia 
silnika  i ostatecznie zwiększa koszty.

Oleje Total Nateria są odporne na większość trudnych 
warunków pracy, a ich właściwości eksploatacyjne zachowują 
stały poziom, co gwarantuje  utrzymanie sprawności silnika. 

n  Korzyści dla silników gazowych wynikające 
z użycia Olei TOTAL NATERIA:
•  Optymalne okresy wymiany oleju.
•  Zredukowane zużycie.
• Lepsza czystość silnika.

Formulacje specjalnie przeznaczone do spełnienia 

ostrych wymagań sprzętu.

Wyselekcjonowane oleje bazowe i dodatki pod kątem 
spełnienia wszystkich wymagań producentów silników 
nawet w najbardziej agresywnych środowiskach ( H2S, 
wilgoć, zanieczyszczenia).

n  Główne Zalety TOTAL NATERIA  

•  Wyjątkowa stabilność termiczna olejów bazowych 
zapewnia lepszą odporność na utlenianie i nitrowanie.

•  Wzmocniona ochrona przed zużyciem daje 
optymalną ochronę najmocniej obciążonych zespołów.

• TBN/Zawartość popiołu dostosowana do uzyskania 
lepszej czystości silnika.

Pełna gama środków smarnych…

Gaz ziemny

Gaz 
wysypiskowy

Biogaz

Mineralna ciecz 
chłodząca

Mineralna ciecz 
chłodząca

n OCHRONA CYLINDRÓW n OCHRONA RUREK WYMIENNIKA CIEPŁA

Okładziny po 400h  testów termicznego szoku 
na silniku 6,2 L

COOLELF SUPRA

Brak osadów przy COOLELF 
SUPRA GF NP

COOLELF SUPRA

Doskonała ochrona
przed kawitacją

Wyniki po 18 miesiącach na układzie wstępnego 
podgrzewania 4MW Wartsila SCAM           

Monitoring olejowy ANAC
optymalizuje koszty eksploatacji Państwa sprzętu.
Pogłębiony system diagnostyczny przemysłowych silników gazowych

ANAC GAS to system diagnostyczny do śledzenia zachowania środka smarnego i zaniku 
dodatków oraz mechanicznego zużycia przemysłowych silników gazowych. Jest zalecany do 
monitorowania silników pracujących na gazie ziemnym, gazie wysypiskowym, gazie ze ścieków 
lub biogazie oraz do określania optymalnego okresu wymiany oleju.

ANAC COOLANT to system diagnostyczny płynów chłodzących i układów chłodzących. 
Jest zalecany do monitorowania zachowania się cieczy w eksploatacji i stanu układu, w którym 
pracuje dany płyn chłodzący, do punktowej analizy i diagnozy w pewnych przypadkach (awaria, 
ekspertyza) oraz do oceny zachowania się w układzie nowych płynów. 

... Płyny Chłodzące
dostosowane do Państwa potrzeb

Najlepsza ochrona dla silników gazowych wynikająca z połączenia wyjątkowych właściwości 
smarnych olejów oraz właściwości eksploatacyjnych cieczy chłodzących. 

COOLELF SUPRA i GLACELF SUPRA, to płyny chłodzące klasy Premium zestawione na bazie 
najnowszej technologii organicznej, zapewniające dobre właściwości eksploatacyjne oraz  wydłużony czas 
pracy sprzętu, a także redukujące całkowite koszty konserwacji.

n Doskonałe odprowadzanie ciepła, poprawia chłodzenie silnika.

n Wzmocniona ochrona przed zamarzaniem i wrzeniem.

n Bardzo dobra ochrona cylindrów w wysokiej temperaturze.

n Doskonała ochrona materiałów silnika przed korozją i kawitacją.

n Wyjątkowo długi czas pracy płynu chłodzącego.

n  Baza danych w funkcji 
konstruktorskich limitów i danych 
statystycznych w funkcji historii 
zdarzeń.

n  Specjalistyczne i spersonalizowane 
komentarze.

n  Przyjazna dla użytkownika strona 
internetowa do zarządzania danymi 
z przeprowadzonych analiz.

n  Raporty z analiz dostępne pocztą, 
e-mailem, faxem lub przez Internet.

n  Ponad 10 lat doświadczenia 
w diagnozowaniu silników 
gazowych.

n  Raporty dostępne w 15 językach.

www.anac-diagnosis.com

 Cummins QSK60G

Oil : Total  Nateria MJ  40

 Sample date
 Sample Number
 Interm. sample
 Working time
 Mileage oil
 Oil consumption

 Iron
 Lead
 Copper
 Tin
 Chromium
 Aluminium
 Nickel

 Silicon
 Water
 Cooling liq.

 B.N.
 A.N.
 IpH
 Visc. 40°C
 Visc. 100°C
 Visc. Index
 IR oxi meas
 IR oxi net
 IR nitr net

 Boron
 Sodium

      5       8       3       2       4 
     12      18       2       2       3 
      1       2       1 < 1 < 1 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

      1       2       2       2       2 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

      2       3       3       2       2 
OK OK OK OK OK 
OK OK OK OK OK 

      6.4       6.1       7.7       7.4       7.1 
     3.9      3.3      2.2      2.4      2.8 
      5.0       4.8       5.9       5.6       5.5 

    164.4     166.2     146.2     151.8     156.6 
     16.5      16.7      15.1      15.7      15.9 

   106    106    104    106    105 
     23.8      27.1      18.4      21.3      21.9 
      6.8      10.1       1.4       4.3       4.9 
      2.0       2.6       0.2       0.4       1.1 

    95     99    138    128     77 
     6      5      4      3      3 

 Wear

 Contamination

 Oil

 Additives

ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

ppm 
% 

 

mgKOH/g 
mgKOH/g 

 
mm2/s 
mm2/s 

 
A/cm 
A/cm 
A/cm 

ppm 
ppm 

GAS GAS GAS GAS GAS 
12-AUG-12 20-AUG-12 04-SEP-12 12-SEP-12 21-SEP-12 

80031171 80031173 80031175 80031178 80032804 
X    X    X    

4514 H 4774 H 5081 H 5281 H 5481 H 
1000 H 1200 H 200 H 400 H 600 H 

115 L 20 L 65 L 

ISO 9001:2008

Satisfying diagnosis results. No deviations.
The oil bath can still be used.

Interpretation of the diagnosis

Diagnosis date: 22 november 2012

Make and type:

Your references :
ANAC references :  FEZC --21 --20

TOTAL LUBRIFIANTS
Machine: 

Machine: Engine on natural gas

green


