
Product gegevens

Molub-Alloy™ OG 936 SF Heavy
Smeermiddel voor open tandwielen

Omschrijving
Castrol Molub-Alloy™ OG 936 SF Heavy (voorheen Molub-Alloy™ 936 SF Heavy) is een smeermiddel voor open
tandwielen dat specifiek is ontwikkeld voor toepassing op zwaar materieel in mijnbouw en industrie. Molub-Alloy OG 936
SF Heavy is samengesteld voor een maximale bescherming van tandwielen en leibanen op zware draglines en
shovels. Het heeft een potentiële vermindering van de milieuvervuiling omwille van het feit dat het geen zware metalen
bevat.
Er is een bedrijfseigen mengsel van vaste smeermiddelen opgenomen om de belastbaarheid en bescherming tegen
slijtage te verbeteren. Deze vaste smeermiddelen hebben een synergetische werking met andere anti-
slijtagetoevoegingen. Dit verlaagt contacttemperaturen en slijtage en zorgt voor een uitstekende bescherming tegen
lassen bij extreme druk en schokbelastingen.
De structurele integriteit en sterkte van de smeerfilm zijn bijzonder waardevol bij het plaatsen van nieuwe tandwielen
vanwege de initiële hoge ruwheid in nieuwe bewerkte oppervlakken. De smeerfilm moet de oppervlakken voldoende uit
elkaar houden om de invloed van ruwheden op te vangen en zo beginnende putvorming ('pitting') te verminderen, die
later zou kunnen leiden tot voortschrijdende en destructieve putvorming.
Een hooggeraffineerde, visceuze, paraffinische basisolie heeft een uitstekende, natuurlijke chemische en thermische
stabiliteit. Molub-Alloy OG 936 SF Heavy is samengesteld om goed te vloeien tijdens het vormen van de smerende laag.
Het biedt toch weerstand tegen 'uitknijpen' en hecht zich hardnekkig, zelfs aan rechtopstaande tandwieltanden. In de
formulering zijn roest- en oxidatieremmers opgenomen om de apparatuur en de smeerfilm in extreme
klimaatomstandigheden te beschermen.

Toepassing
Molub-Alloy OG 936 SF Heavy is geschikt voor gebruik op alle typen open tandwielen, tandheugels en rondsels en
glijdende of slippende toepassingen zoals op draglines en shovels. Het product kan zowel handmatig of via heavy duty
automatische smeersystemen worden aangebracht.
 
Het product wordt op grote schaal gebruikt in de mijnbouw, de bouw, bij onshore-boorinstallaties en offshore-
installaties en wordt toegepast voor een effectieve smering en bescherming van:

Tandheugel en rondselmechanismen
Overstekende skidsystemen
Open tandwielen en glijvlakken van aanmeerlieren
Lossystemen voor FPSO's
Draaikransen van hijskranen
Onbeschermde schroefdraadwindingen op kleppen in drukleidingen
Heavy duty-bescherming voor de ultieme bescherming van staalkabels

 
Molub-Alloy OG 936 SF Heavy voldoet aan de specificaties van Bucyrus International SD 4713 (CAT) en Komatsu voor
smeermiddelen voor open tandwielen.
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Voordelen
In de formulering van het product is rekening gehouden met het milieu; dit smeermiddel is vrij van
oplosmiddelen, lood, antimoon en barium.
Vormt een stevige, duurzame laag met een 'dempend' effect, zelfs bij extreme druk en bijzonder lage snelheden.
De laag biedt weerstand aan erosie als gevolg van regen en biedt weerstand aan loskomen in stoffige
omgevingen.
De film is bestand tegen afbraak door de invloed van verontreinigende oliën en vetten afkomstig van naburige
mechanismen.

Productspecificaties

Test Methode Eenheid Molub-Alloy OG 936 SF Heavy

Dichtheid bij 20°C ISO 12185 kg/m³  1002

Consistentie ISO 2137 NLGI-klasse 0

Bewerkte penetratie (60 slagen bij 25 °C) ISO 2137 0.1 mm 345-360

Brookfield-viscositeit ISO 9262 cP 144,000

Basisolieviscositeit bij 40°C ISO 3104 mm²/s  2030

Basisolieviscositeit bij 100°C ISO 3104 mm²/s 57 

4-kogel lasbelastingstest -
Belastingsslijtage-index (27 °C /1770 tpm)

ISO 11008 -  130

4-kogel lasbelastingstest - laspunt ISO 11008  kgf 800 

4-kogel slijtagetest - Diameter slijtageplek (40 kgf /
75 °C / 1200 tpm / 1 uur)

ISO 51350  mm <0.75 

Roesttest (gedistilleerd water) ASTM D1743 - pass

Kopercorrosie (24 uur, 100°C / 212°F) ASTM D4048 -  1b

Test pompbaarheid vet - Lincoln Ventmeter Interne methode  psi 500 

Vaste smeermiddelen, deeltjesgrootte - µm nominaal 15, maximum 45

 
Gebruikelijke fabricagetoleranties voorbehouden.

Extra Informatie
Molub-Alloy OG 936 SF Heavy is niet bedoeld voor algemeen gebruik in bussen en lagers, met uitzondering van
langzaam bewegende, zwaar belaste toepassingen. Raadpleeg uw Castrol technische ondersteuningsteam wanneer u
dit product wilt gaan gebruiken in nieuwe lagertoepassingen.

Dit product heette voorheen Molub-Alloy 936 SF Heavy. 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.

BP Europa SE – BP Nederland, d’Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA  Europoort-Rotterdam
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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