
Product gegevens

Alphasyn™ GS Range
Synthetische tandwieloliën

Omschrijving
De Castrol Alphasyn™ GS (voorheen Enersyn™ SG XP) is een serie volledig synthetische tandwielsmeermiddelen op
basis van zorgvuldig geselecteerde polyglycolvloeistoffen en bevat antioxidant, roestwerende en EP toevoegingen met
een hoge thermische stabiliteit. 

Toepassing
De eigenschappen van Alphasyn GS zijn intrinsiek beter dan die van minerale smeermiddelen, waardoor deze oliën
bijzonder geschikt zijn voor het smeren van tandwielen en lagers bij hoge temperaturen, met name in grote
walsinstallaties en kalandermachines.
Bij wormaandrijvingen met een laag toerental en een hoog koppel die worden gesmeerd met minerale olie, zal in
grensvlakken sneller putcorrosie optreden en bronzen wormwielen zullen sneller slijten. Gevette olie (ook wel
samengestelde olie genoemd) bleek effectief in het verminderen van putcorrosie, maar had als nadeel dat ze snel
oxideren bij hoge bedrijfstemperaturen. De Alphasyn GS serie is geschikt voor deze toepassingen en hoeft bovendien
minder vaak te worden ververst. Sommige fabrikanten passen deze oliën toe als levenduur smering.
 

Voordelen
Minder wrijvingsverlies leidt tot een lager energieverbruik en lagere olietemperatuur.
Hogere thermische stabiliteit betekent minimale sludgevorming en afzettingen.
Hogere belastbaarheid en minder slijtage, in vergelijking met conventionele minerale oliën.
Inherent hogere viscositeitsindex (VI) die, in combinatie met het lagere vloeipunt, resulteert in een breder
gebruikstemperatuurbereik (-30 °C tot 150 °C continue bulktemperaturen, met intermitterende
bedrijfstemperaturen tot 220 °C)

Page: 1/3



Productspecificaties

Naam Methode Eenheden GS 150 GS 220 GS 320 GS 460 GS 680

Vormgeving Visueel - Helder Helder Helder Helder Helder

Dichtheid bij 15 °C ISO 12185 kg/m³ 1020 1020 1020 1020 1020

Kinematische viscositeit bij 40 °C ISO 3104 mm²/s 152 223 318 448 680

Kinematische viscositeit bij 100 °C DIN 51562 mm²/s 25 36,3 52 72,7 101

Viscositeitsindex ISO 2909 None 199 213 229 242 244

Vloeipunt
DIN-ISO
3016

°C -45 -45 -42 -39 -36

Vlampunt - open kroesmethode ISO 3016 °C 286 280 280 280 290

Roesttest - gedestilleerd water (24
uur)

ISO 7210 - Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

Kopercorrosie ISO 2160 - 1a 1a 1a 1a 1a

Timken OK-belastingstest
ASTM D2782
IP 240

lbs 75 75 75 75 75

4-kogel lasbelasting (1 uur/40 kg)
ASTM D2783
DIN 51350

kg 315 315 315 315 315

4-kogel lasbelasting (1 uur/40 kg)
ASTM D2783
DIN 51350

mm 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35

FZG-tandwieltest - A/8,3/90
ISO 14635-1
DIN 51451

- >12 >12 >12 >12 >12

FZG-tandwieltest - A/16,6/90
ISO 14635-1
DIN 51451

- >12 >12 >12 >12 >12

Onderworpen aan de gebruikelijke fabricagetoleranties.
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Extra Informatie
Normale industriële verf is niet compatibel met deze smeermiddelen. De binnenkant van tandwielkasten moet bij
voorkeur ongeverfd blijven of anders worden voorzien van een tweecomponentencoating, zoals epoxyhars.
Controleer of afdichtingsmaterialen compatibel zijn met de Alphasyn GS-smeermiddelen. Aanbevolen materialen zijn
nitrilrubber (NBR), fluorsiliconenrubber (FVMQ) en vinyl-methyl-polysiloxaanrubber (VMQ). Bij incompatibele
materialen is er een hoge kans op krimpen of opzwellen, resulterend in ernstige lekkage of scheuren van de afdichting.
Deze producten zijn NIET mengbaar met minerale oliën.

Dit product heette voorheen Enersyn GS XP. De naam is in 2015 gewijzigd.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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