
Souprava TKGT 1 pro testování plastických maziv

Popis
Znalosti v oblasti tribologie 
a vlastní dlouholetý výzkum 
umožnily skupině SKF vyvinout 
metodiku pro posouzení stavu 
plastického maziva přímo na 
místě v provozu.  
Sada SKF TKGT 1 pro testování 
plastického maziva byla navr-
žena právě podle této metodiky. 
Tři různé testy jsou určeny 
pro posouzení konzistence (v 
patentovém řízení), uvolňová-
ní oleje z plastického maziva 
a znečištění. Uživatel tímto 
způsobem získá přehled o stavu 
plastického maziva a na zákla-
dě přiložených pokynů může 
přijmout rozhodnutí přímo na 
místě.

Použití
Souprava nachází uplatnění 
především ve dvou následují-
cích případech:
• Nepoužité plastické mazivo: 

Na základě provedených testů           
s využitím vybavení, které je 
součástí soupravy, může uži-
vatel přibližně určit, jak dlouho 
lze ještě skladovat plastické 
mazivo. Dále je možné posou-
dit kvalitu plastického maziva 
se zaměřením na  nepřijatelné 
rozdíly v kvalitě jednotlivých 
šarží.

• Použité plastické mazivo: 
Provedené testy umožňují 
uživateli získat některé infor-
mace o použitých plastických 
mazivech: Vhodnost plastické-
ho maziva pro určitou aplikaci, 
přesnější stanovení domazáva-
cích intervalů, základní analýza 
znečištění a doplňující analýza 
fyzikálních změn plastického 
maziva. 

Výhody
Hlavní přednosti analýzy 
plastického maziva jsou  
následující: 
• Domazávací intervaly 

mohou být přizpůsobeny 
skutečným podmínkám. 

• Lze sledovat kvalitu maziva 
a zjistit nepřijatelné od-
chylky.

• Je možné posoudit vlast-
nosti plastického maziva a 
ověřit vhodnost určitého 
plastického maziva pro 
konkrétní aplikaci.

• Prevence poškození způso-
bené nevhodným plastic-
kým mazivem. 

• Získání dalších informací 
potřebných pro stanovení 
prvotní příčiny selhání. 

Hlavní přednosti 
soupravy TKGT 1:
• Přenosná souprava určená 

k použití přímo v provozu
• Provádění testů nevyžaduje 

zvláštní kvalifikaci
• Nepoužívají se škodlivé 

chemické látky
• Metodika, na níž je založe-

no použití soupravy, umož-
ňuje zákazníkovi získat 
poznatky z oblasti mazání 
a správně posoudit výsled-
ky každého testu.

• Na provedení testu je 
zapotřebí méně než 0,5 g 
maziva.

• Nástroj pro rychlé posou-
zení, který umožňuje oka-
mžitě přijmout rozhodnutí 
přímo na místě.



Souprava TKGT 1 pro testování plastických maziv

Obsah a technické údaje

Díly Součásti Množství Popis

Vybavení pro odběr 
vzorků

Injekční stříkačka pro odběr 
vzorků

1 polypropylén

Hadice pro odběr vzorků 1 PTFE, délka cca 1 m

Značkovač 1 černý

Nádoby na vzorky 10 35 ml, polyetylen

Rukavice 10 párů nitrilová syntetická pryž odolná proti 
plastickému mazivu, bez prášku, 
velikost XL, modrá barva

Jednorázové stěrka 1 sada 25 kusů

Stěrka z nerezové oceli 250 mm 1 nerezová ocel

Stěrka z nerezové oceli 150 mm 1 nerezová ocel

Nůžky 1 nerezová ocel

Test konzistence  
(v patentovém řízení)

Pouzdro 1 hliník 

Hmotnost 1 nerezová ocel 

Maska 1 plexisklo

Skleněné destičky 4

Test uvolňování oleje Ohřívač USB 1 2,5 W - 5 V

Síťový adaptér USB/220/110V 1 univerzální (EU, US, UK, Austrálie) 
do USB 

Balení papíru 1 obsahuje 50 listů

Pravítko 1 hliníkové, stupnice s dělením 0,5 mm

Test znečištění Kapesní mikroskop 1 60 – 100x s osvětlením

Baterie AAA 2 AAA

Přenosný kufřík CD 1 Obsahuje: návod k použití, vzor 
protokolu a stupnici pro testování 
konzistence

 

Přenosný kufřík 1 Rozměry:  
463 x 373 x 108 mm  
18.2 x 14.7 x 4.25“

Náhradní díly

Označení Název Obsah

TKGT 1-RK1 Sada spotřebního materiálu 20 nádob na vzorky
2 sady jednorázových plastových stěrek
2 m hadice pro odběr vzorků
1 balení 50 listů papíru
1 plastová maska
20 párů rukavic


