
Udokumentowanych światowych
sukcesów mamy tak wiele, że
stanowią one ciekawość i za-

chętę dla polskiego przemysłu. Właśnie
zyskaliśmy kolejnego partnera tech-
nicznego – firmę Carbot Sp. z o.o. z Dą-
browy Górniczej, z którym wspólnie
będziemy rozwiązywać problemy tech-
nologiczne firm obsługiwanych przez
Carbot z użyciem produktów Royal
Purple. Naszym wspólnym celem jest
pokazanie szerokiego spektrum czyn-
ników, które wpływają na wydajność i
koszty utrzymania parku maszynowego
w zakładzie przemysłowym oraz ich jak
najbardziej doskonała optymalizacja.

Jednym z największych kosztów za-
kładów przemysłowych jest energia.
Ale kto się nad tym zastanawia? Są ma-
szyny, jest duże zużycie prądu – takie to
oczywiste. Tymczasem koszt energii
stanowi największy wydatek w przeli-
czeniu na eksploatację jednego pra-
cującego urządzenia i dla maszyn wi-
rujących może wynosić nawet 20–25
razy więcej niż bezpośrednie koszty
utrzymania. Zastosowanie syntetycz-
nych produktów Royal Purple, które
zawierają w swoim składzie technologię
dodatków Synerlec lub Synslide, cha-
rakteryzujące się bardzo niskimi współ-
czynnikami tarcia, pozwalają zaosz-
czędzić od 1 do 3 lub więcej procent zu-
żywanej energii. W większości przy-
padków oszczędności te przekraczają
całkowity koszt zakupu oleju w ciągu kil-
ku miesięcy, przekształcając wydatek w
zysk. Wprowadzenie do maszyny pro-
duktu Royal Purple obniża tarcie po-
między poszczególnymi częściami,
zmniejszając tym samym zapotrzebo-
wanie energii na pokonanie tegoż tar-
cia. Z tym faktem nierozerwalnie łączy
się kolejny aspekt eksploatacji, a mia-
nowicie wytrzymałość poszczególnych
podzespołów. Zmniejszając tarcie,
zmniejszamy jednocześnie zużycie czę-
ści, i tym samym wydłużamy czas eks-
ploatacji maszyny. Idąc dalej tym tokiem
myślenia, zauważamy, że zyskujemy
oszczędności na wymianie części, a tak-
że na wydłużeniu czasookresu jej pra-
cy. Ponadto oleje i smary Royal Purple
zawierają znakomite inhibitory korozji,
doskonale chroniące maszyny przed ko-
rozją, oraz dodatki, które zapobiegają
utlenianiu się (starzeniu), co znacznie
wydłuża ich przydatność do użycia. 

Ogromnie ważnym aspektem i nie-
zaprzeczalną zaletą produktów Royal
Purple jest zdolność do całkowitego od-

dzielenia się od wody. Jeśli pracujący
układ jest otwarty, nie ma możliwości od-
separowania go od wody, chociażby tyl-
ko tej kondensacyjnej. Nie mieszanie się
olejów Royal Purple z wodą pozwala jej
opaść na dno zbiornika i stamtąd cał-
kowicie usunąć bez skomplikowanych
operacji technologicznych i wymiany
środka smarnego na nowy. A więc ko-
lejne oszczędności. A przy tym wszyst-
kim dbamy o środowisko, bo przecież
generujemy mniejsze ilości oleju prze-
pracowanego. Czy ktoś powiedział, że
ekonomia i ekologia nie mogą iść w pa-
rze? Otóż mogą! I my dajemy temu przy-
kład.

Zapytacie państwo o te światowe
sukcesy, pozwolicie, że wymienię tylko
kilka: 
• papiernia w Oklahomie (3 pompy i 2
przekładnie pracujące na Royal Purple,
oszczędność energii: 4,1 proc. na kwo-
tę 4725 dolarów na rok; 
• spółka gazowa w Dakocie (3 kom-
presory: zmiana oleju ISO 32 na Royal
Purple Synfilm GT 32, oszczędność
energii 2,7proc. na kwotę 350 tys. dola-
rów rocznie); 
• Michelin – producent opon (14 maszyn
– pompy, kompresory, oszczędność
energii na poziomie 3 proc. na kwotę
36 936 dolarów rocznie); 
• Frito Lay (4 maszyny, oszczędność
energii odpowiednio 2, 4, 4,5 i 5,4 proc.
na kwotę 1,56 proc. na każde 1000 go-
dzin pracy); 
• Ford Motor Company (3 rotacyjne
sprężarki śrubowe Atlas Copco GA90C
– wymiana oleju na Royal Purple Syn-
film 46, oszczędność energii odpo-
wiednio 5,8 proc. – 3625 dolarów na rok),
4,8 proc. – 3315 proc. na rok – i 6,7 proc.
– 4973 dolarów na rok); 
• Enterprise Products Partners L.P – do-
stawca energii i gazu ziemnego (15

Światowa marka, światowe 
osiągnięcia, polski rynek
Przemysłowa linia produktów marki Royal Purple została zaprojektowana specjalnie do
obsługi najcięższych zastosowań przemysłowych na świecie. Oleje bazowe naszych pro-
duktów wzmocnione są opatentowanymi przez naszych ekspertów pakietami dodatków,
co zaowocowało stworzeniem własnej technologii smarowania oraz całej gamy olejów i
smarów przemysłowych, zdających egzamin w najbardziej ekstremalnych warunkach
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kompresorów firmy York – wy-
miana oleju na Royal Purple
Synfilm NGL, oszczędność zu-
życia oleju oraz zmniejszenie
kosztów konserwacji poprzez
zmniejszenie zużycia łożysk na
łączną kwotę 350 tys. dolarów
rocznie; 
• sprężarki firmy Demag – wy-
miana oleju mineralnego o lep-
kości 32 na Royal Purple Synfilm
GT 32, obniżenie temperatury
pracy łożysk o 28ºC, zmniejsze-
nie ich wibracji podczas pracy); 
• szybka kolej w Chinach (łoży-
ska – problem z przegrzewa-
niem, zużyciem i wibracjami,
zastosowano smar Royal Purple
Ultra Performance Grease No 2,
będący aluminiowym komplek-
sem z dodatkami EP – uzyskano
redukcję temperatury pracy
oraz wibracji łożysk, dzięki cze-
mu możliwe było zwiększenie
szybkości kolei); 
• Buffalo Marine Service – Houston (wy-
miana oleju w holownikach i barkach
na Royal Purple oil SAE 40 – obniżenie
temperatury pracy o 5ºC, zmniejszenie
zużycia paliwa o 3–5 proc., obniżenie
kosztów napraw o 25 proc.). Bazując na
powyższych doświadczeniach, Buffalo
Service zdecydowało o użyciu innych
produktów Royal Purple: aerozolu Roy-

al Purple Maxfilm – zawiasy, wciągar-
ki itp., Purple Ice – chłodnice silników,
Royal Purple Syndraulic 46 – wysię-
gniki, układy wspomagania kierownicy,
Synfilm 32 – przekładnie, Royal Purple
Ultra Performance Grease – wszystkie
punkty smarowania; 
• huta stali AHMSA (śrubowa sprę-
żarka powietrza, 4 czterostopniowe
odśrodkowe sprężarki powietrza – wy-

miana oleju ISO 46 na Royal Purple
Synfilm 46 – oszczędność energii od-
powiednio o 10,5, 3,75, 2,98%, 3,17 i 3,33
proc., co dało łączą kwotę 547 tys. do-
larów rocznie). 

Konkretne produkty, konkretne za-
stosowanie, konkretne rezultaty.Wie-
rzę, że osiągnięcia międzynarodowe
będą udziałem również rynku polskie-
go. �

Program First Step oferowany przez firmę Carbot Sp. z o.o. z Dąbrowy Gór-
niczej to gospodarka płynami technologicznymi, obejmująca ustalone czynności
i usługi związane ze stosowaniem oraz kontrolą płynów i substancji chemicz-
nych, a także wprowadzenie systemu czyszczenia i utrzymywania w czystości
maszyn i urządzeń w zakładzie. Oferta Carbot skierowana jest do firm branży
mechaniczno-metalurgicznych, które mają ograniczony stan osobowy, co po-
średnio ogranicza stworzenie zakładowego harmonogramu czyszczeń urządzeń i podzespołów oraz tych, w których wy-
konywane są tylko prace związane z naprawą lub konserwacją konkretnych uszkodzeń. 

Misją programu jest wdrożenie systemu wspomagania wewnętrznej komórki utrzymania ruchu, gdzie priorytetem jest
eliminacja zagrożeń powstawania awarii w wyniku zanieczyszczeń obcych, takich jak osad z chłodziw powstających pod-
czas obróbki wiórowej, osadów z produktów powstających podczas operacji tłoczenia itp. Jedną z metod czyszczenia ta-
kich układów jest mycie metodą natryskową z indywidualnie dobranym do materiału (stal, mosiądz, powierzchnie lakie-
rowane i inne) środkiem chemicznym z gamy produktów myjących Max-Clean oraz wykonywanie prac związanych z usu-
waniem powierzchniowej korozji w wyniku rozszczelnień zbiorników z agresywną chemią na układach neutralizatorów ście-
ków, zgodnie z wymogami technicznymi z zastosowaniem chemicznego zabezpieczenia środkami antykorozyjnymi. Obec-
na współpraca w obszarze gospodarki olejowej z naszym parterem technicznym firmą INNOCHEM wprowadziła możli-
wość ograniczenia kosztów zakupu olejów stosowanych podczas operacji wymiany zanieczyszczonych olejów w instala-
cjach średnio o 30 proc. – możliwość takich oszczędności wynika z zastosowania oleju smarowego Royal Purple. Zawie-
rają one specjalny dodatek Synerlec, który powoduje, że oleje są znacznie trwalsze w porównaniu z innymi syntetyczny-
mi konkurencyjnymi produktami na rynku. Syntetyczny olej Royal Purple całkowicie oddziela się od wody, pozwalając jej
zostać całkowicie odsączoną z dna zbiornika olejowego, przez co zabiegi usunięcia wody nie są obciążone wykonaniem
drogich filtracji poza odwodnieniem. 

Mamy nadzieję, że przedstawione argumenty zachęcą państwa do zwrócenia większej uwagi na jakość oleju stoso-
wanego w maszynach. Ponieważ większość zakładów przy zakupie oleju kieruje się ceną, namawiam do przeanalizowania
kosztów eksploatacji narzędzi, zwiększonych przez zły dobór oleju. Stosując odpowiedni olej, zwiększamy niezawodność
pracy maszyny i zmniejszamy koszt jego eksploatacji, a wprowadzając system czyszczeń ograniczone zostają do minimum
inne niepożądane uszkodzenia podzespołów pracującego układu i wydłużenie czasów pracy maszyny.

Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia oleju na prasie  z zastosowaniem metody natryskowej 
z zużyciem środka myjącego  Royal Purple



www.rynekinwestycji.com

POLSKA CHEMIA 59


