
Product gegevens

Tribol™ GR 3020/1000 PD Range
Smeervetten met TGOA

Omschrijving
Castrol Tribol™ GR 3020/1000 PD (voorheen Tribol™ 3020/1000) is een reeks vetten die zijn samengesteld uit
hooggeraffineerde minerale basisoliën, een lithiumverdikkingsmiddel en Tribol Grease Oil Additives (TGOA); dit pakket
presteert door het unieke gedrag op wrijvingsoppervlakken beter dan alle andere Extreme Pressure (EP)- en antislijtage
(AW) additieven.
De basisoliën zijn hoogvisceuze minerale oliën die een stabiele smeerfilm vormen die bestand is tegen continue hoge
belastingen, schokbelastingen en trillingen.
 
Het TGOA additievenpakket wordt geactiveerd door de combinatie van hoge specifieke belastingen en de bijbehorende
temperaturen, waardoor een chemisch-fysische reactie optreedt. Dit resulteert in een egalisering van de
oppervlakteruwheid zonder materiaalverlies. De resultaten van TGOA kunnen worden vergeleken met een rolproces in
het microbereik. De oppervlakteruwheden worden geleidelijk genivelleerd en verzacht. Door de contactoppervlakken te
egaliseren, worden de belastingen verdeeld over een steeds groter wordende oppervlakte, waardoor de effectief belaste
contactvlakken worden vergroot. Tijdens het inloopproces creëert TGOA optimaal gladde contactoppervlakken. Wanneer
nieuwe pieken in de oppervlakteruwheid ontstaan als gevolg van schokken of afremmen en opnieuw opstarten, worden
de TGOA additieven automatisch opnieuw geactiveerd. De oppervlakteruwheid wordt opnieuw geëgaliseerd en de
smering geoptimaliseerd. Corrosie- en oxidatieremmers helpen de effectieve bescherming tegen corrosie en de
levensduur van het vet te maximaliseren.
 
Tribol GR 3020/1000 PD voldoet aan de eisen van de gebruikelijk NLGI-klassen voor deze soorten smeermiddelen.

Toepassing
Toepassingen zijn onder andere grote, langzaam draaiende lagers, waar de Tribol GR 3020/1000 PD-vetten
door de hoge viscositeit van de basisoliën zorgen voor een adequate smeerfilm.
De vloeibare Tribol GR 3020/1000 PD-vetten (NLGI0, 00 en 000) worden vaak toegepast in niet-oliedichte
overbrengingen, rol- en glijlagers, bussen, op glijvlakken en voor de algemene smering die is ontworpen voor
toepassing van vloeibare vetten.
Tribol GR 3020/1000 PD-vet (NLGI 1 en 2) kan worden gebruikt voor rol- en glijlagers, spindels, koppelingen in
aandrijvingen (behalve sneldraaiende precisiekoppelingen), loopwagens, nokken en gebruikelijke
smeerpunten. Ze worden op grote schaal toegepast in de staal-, minerale compound-, constructie- en
mijnbouwindustrie.
Gebruikstemperatuurbereik van -40°C tot +120°C/–40°F tot +248°F
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Voordelen
Tribol GR 3020/1000 PD biedt in vergelijking met conventionele vetten de volgende voordelen:

Uitstekend verpompbaar in centrale smeersystemen.
Repareren van beschadigde wrijvingsoppervlakken (ruwheid) door de werking van de TGOA additieven.
Langere smeerintervallen.
Minder slijtage en geluid.
Lagere gebruikstemperaturen.
Geringe machinestilstand en daardoor lagere onderhouds- en reparatiekosten.
Optimaal afdichtend effect door voortreffelijke hechting.
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Productspecificaties

Test Methode Eenheid
Tribol GR

3020/1000-
2 PD

Tribol GR
3020/1000-

1 PD

Tribol GR
3020/1000-

0 PD

Tribol GR
3020/1000-

00 PD

Tribol GR
3020/1000-

000 PD

Uiterlijk Visueel  - Homogeen

Type verdikkingsmiddel  -  - Lithium Lithium Lithium Lithium Lithium

Basisolie - -
Minerale

olie
Minerale
olie

Minerale
olie

Minerale
olie

Minerale
olie

Consistentie
ISO 2137/
ASTM
D217

NLGI-
klasse

2 1 0 00 000

Bewerkte penetratie
(60 slagen bij 25 °C)

ISO 2137 0.1 mm 265 - 295 310 - 340 355 - 385 400 - 430 445 - 475

Vloeipunt ISO 2176  °C >175 >175 >160  -  -

Basisolieviscositeit bij
40 °C

ISO 3104  mm²/s 1000 1000 1000 1000 1000

Basisolieviscositeit bij
100 °C

 
ISO 3104

mm²/s 54 54 54 54 54

Roesttest (gedistilleerd
water)

ASTM
D1743

- Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende

Roesttest - EMCOR
(gedistilleerd water)

DIN 51802 - ≤ 0/1 ≤ 0/1 ≤ 0/1 ≤ 0/1 ≤ 0/1

Kopercorrosie (24 uur,
100°C / 212°F)

ASTM
D4048

- 1B 1B 1B 1B 1B

4-kogel slijtagetest -
krasdiameter

DIN 51350-
05E

mm < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0

4-kogel lasbelastingstest
- laspunt

DIN 51350-
04A

N 3600/3800 3600/3800 3600/3800 3600/3800 3600/3800

Wrijvings- en slijtagetest
SRV (300 N/2 uur/50 °C)

ASTM
D5707

- 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Waterbestendigheid DIN 51807 - 1-90 1-90 1-90
Test niet
geschikt

Test niet
geschikt

Rolstabiliteitstest -
afschuifstabiliteit

ASTM
D1831

0.1 mm ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Test niet
geschikt

Test niet
geschikt

Stroomdruk bij -20°C DIN 51805 mbar 350 250 100   

Stroomdruk bij -35°C DIN 51805 mbar    700 500

Olieafscheiding DIN 51817 %  ≤ 4  ≤ 11    

Olieafscheiding
ASTM
D1742

%  ≤ 3  ≤ 3    

Gebruikelijke fabricagetoleranties voorbehouden.

Extra Informatie
Tribol GR 3020/1000 PD mag niet worden gemengd met vetten waarin een ander verdikkingsmiddel is gebruikt.
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Deze vetten kunnen handmatig met een vetspuit of via een automatisch doseersysteem, dat geschikt is voor de
betreffende NLGI-klasse, worden aangebracht

Dit product heette voorheen Tribol 3020/1000. De naam is in 2015 gewijzigd.

Tribol™ GR 3020/1000 PD Range
02 Jun 2015
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

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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