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BESTRIJD DE NEGATIEVE 
EFFECTEN VAN WRIJVING IN 
TANDWIELOVERBRENGINGEN

CASTROL OPTIGEAR™ OPTIMALISEERT HET RENDEMENT BIJ ELKE OMWENTELING

Teveel wrijving in tandwieloverbrengingen is schadelijk 
voor het rendement. 
Wrijving versterkt de warmteontwikkeling en bevordert 
pitting en slijtage, waardoor de levensduur van 
componenten afneemt. Het resultaat? Een product dat 
ondermaats presteert en niet het rendement oplevert dat 
u nodig heeft. 

Castrol Optigear™ zorgt ervoor dat u de controle 
behoudt als het gaat om het rendement van tandwielover-
brengingen. De geavanceerde smeringtechnologie vormt 
lagen die wrijving en slijtage bestrijden. Daardoor worden 
niet alleen de lokale bedrijfstemperaturen lager, maar ook 
slijtage en pitting (wanneer tandwielvertandingen in elkaar 
grijpen of dragende metalen oppervlakken direct metaal-
op-metaal contact maken) verminderd. In uitgebreide 
praktijk- en laboratoriumtests is aangetoond dat Castrol 
Optigear™ de wrijvingscoëffi ciënt vermindert met tot wel 
60%, in vergelijking met standaardtandwieloliën.

Castrol Optigear™ beschermt dus niet alleen tegen de 
schadelijke effecten van wrijving, maar verbetert ook 
actief het oppervlakprofi el van tandwielvertandingen.     
De Castrol Optigear™-reeks is geformuleerd met 
MicroFluxTrans Plastic Deformation (MFT PD)-additieven. 
Deze passen zich aan de bedrijfsomstandigheden aan 
(zoals hogere belastingen en drukken) en vormen een laag 
die de oppervlakteruwheid nivelleert (micro-smoothing)   
en materiaalafname minimaliseert.

Castrol Optigear™ is geformuleerd om:

- het operationele rendement te verbeteren en de standtijd  
   te verlengen tot zeven jaar in windturbines en vijf jaar in 
   industriële toepassingen.

- superieure bescherming tegen slijtage te bieden, zelfs 
   bij extreme temperatuurswisselingen en onder zware 
   belastingen.

- te beschermen tegen micropitting en schade aan 
   componenten te voorkomen. 

- potentiële energiebesparingen te realiseren door een 
   lagere wrijvingscoëffi ciënt.
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WRIJVINGSCOËFFICIËNT OPTIGEAR OLIE

WRIJVINGSCOËFFICIËNT CONVENTIONELE TANDWIELOLIE

SUPERIEURE PRESTATIES MET DE MFT PD-TECHNOLOGIE VAN CASTROL

De MFT PD-technologie is een integraal bestanddeel van Castrol Optigear™. Hieronder vindt u hoe deze in drie           
fases werkt.

VORMEN VAN EEN BESCHERMENDE LAAG 

De speciale moleculen van MFT vormen 
onmiddellijk een sterk smerende en 
beschermende laag over de oneffenheden 
van het oppervlak.

SAMENDRUKKEN VAN DE 
BESCHERMENDE LAAG 

Wanneer de belasting toeneemt, 
wordt MFT geactiveerd en komen 
de belastingbestendige additieven 
aan de oppervlakte vrij, waardoor de 
wrijvingscoëffi ciënt wordt verlaagd.

MICRO-SMOOTHING 

In de laatste fase, wanneer de belasting 
nog verder toeneemt, migreert de MFT 
PD-technologie in de metaaloppervlakken. 
Dit micro-smoothing-effect resulteert in 
een extreme weerstand tegen druk en 
vermindert de wrijving. Daardoor nemen 
zowel de wrijvingscoëffi ciënt als de 
bedrijfstemperatuur meetbaar af.

WRIJVING IN ACTIE

Uit SRV-testresultaten blijkt dat de wrijvingscoëffi ciënten met Castrol Optigear™ tussen 0,05 en 0,08 liggen, terwijl die 
met conventionele tandwielolie tussen 0,11 en 0,15 liggen

HOOGFREQUENTE LINEAIRE 
TRILLING SRV-TEST

*Onafhankelijke MPR-tests, uitgevoerd door Powertrib, toonden aan dat de materiaalafname minder dan de helft was dan werd waargenomen bij gebruik van een bekende 
conventionele niet-PD olie van een concurrent. 

Referentie zonder PD-technologieMet Castrol MFT PD-additieven

VERBETERDE SLIJTAGEBESCHERMING VAN MFT PD-TECHNOLOGIE
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—  Een grote bandenfabrikant die last had van ernstige 
operationele problemen met een kalanderoverbrenging 
had baat bij overstappen op een Castrol Optigear™-
product. Daardoor werd de bedrijfstemperatuur lager, 
verbeterden de oppervlakken en kon een vervanging van de 
overbrenging worden uitgesteld. Dit bespaarde de kosten 
van een nieuwe overbrenging, stilstandtijd en onderhoud.

—  Een grote fabrikant van windturbines kon de gemiddelde 
kosten voor het opwekken van energie verlagen door 
over te stappen op een Castrol Optigear™-product. 
Uit onderzoeken bleek dat Castrol Optigear™ de 
standtijd van de olie aanzienlijk verlengde, waardoor 
een besparing kon worden gerealiseerd op de 
onderhoudskosten van de windturbines van het bedrijf. 

—  Een mijnbouwbedrijf gebruikte een Castrol Optigear™-
product om de kosten voor energie en smeermiddelen, 
slijtage van componenten en koolstofemissies signifi cant 
te verlagen. De energie die werd bespaard (zoals berekend 
door een onafhankelijke dienstverlener) was voldoende 
om 250 gemiddelde huishoudens een jaar lang van 
energie te voorzien.

—  Een grote autofabrikant testte Castrol Optigear™ en 
andere producten in een schuinvertande overbrenging. 
In vergelijking met de oorspronkelijke transmissieolie 
(85W90) verminderde Castrol Optigear™ het 
energieverbruik met 9%. Dat was de motivatie om in alle 
overbrengingen over te stappen op Castrol Optigear™ 
om het energieverbruik terug te dringen. 
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FASETEST 
(looptijd 16 uur per belastingfase)

DUURTEST 
(looptijd 80 uur per belastingfase)

Micropittingoppervlakte (GF)
Testomstandigheden
Tandwieltype C
Contactlijnsnelheid 8,3 m/s
Smeermiddelinjectie
Temperatuur 60 °C

Smeermiddel

Product van concurrent
Castrol Optigear Synthetic X 320
Referentieolie

Belastingfase
Hertz-contactspanning (N/mm2)

CASTROL OPTIGEAR SYNTHETIC™ X 320 IN VERGELIJKING MET EEN 
CONCURREREND PRODUCT IN DE MICRO-PITTING TEST

OPTIMALISEREN VAN HET RENDEMENT

Op al beschadigde tandwielen (zichtbaar tot stap 10, links in de grafi ek), kan micro-pitting en tandwielschade worden geminimaliseerd door over te stappen op Castrol 
Optigear™. Met conventionele tandwieloliën blijft de schade zich verder ontwikkelen, wat uiteindelijk leidt tot defect.

Neem voor aanvullende informatie contact met ons op.
Alle geleverde producten en diensten worden geleverd onder de standaardverkoopvoorwaarden van Castrol. Neem contact op met uw 
lokale Castrol-expert als u aanvullende informatie nodig hebt. Castrol en het Castrol-logo zijn handelsmerken van Castrol Limited en 
worden onder licentie gebruikt.

www.castrol.com
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