
TRANSOL SP 100TRANSOL SP 100TRANSOL SP 100TRANSOL SP 100

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: ISO 129251 CKC/CKD
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 100

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масла для промышленных передач Transol® SP 100 получаемые из избирательно рафинированных
минеральных масел, содержат добавки без содержания свинца, улучшающие смазочные параметры
(типа серафосфор), и набор добавок антикоррозионного, антиокислительного, противопенного и
деэмульгирующего действия.

Характеризуются:

 Защищают отдельные части передачи, то есть зубчатые колеса, подшипника качения и скольжения. От
повышенного механического изнашивания в ходе нормальной эксплуатации, как и в случае появления
ударных нагрузок,
 Обеспечивают от коррозии конструкционные элементы передачи, выполненные из стали и цветных
металлов,, от химического воздействия активным компонентов масла и продуктов его окисления,
 Благодаря высокой термооксидационной стабильности дают возможность длительной работы в
повышенных температурах без потери своих свойств,
 Использованные противопенные и деэмульгирующие добавки противодействуют снижению смазочных
свойств масла в результате создания прочной пены и масляноводной эмульсии,

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масла Transol® SP 100 предназначены для смазки высоко нагруженных механических передач
промышленного оборудования, которые часто переносят ударные нагрузки, например, прокатное
оборудование в металлургии, строительные машины, машины, работающие на цементных заводах,
подъемниках и погрузочном оборудовании в корабельной промышленности, в станках, в передачах
паровых и газовых турбин, в машинах, используемых в бумажной промышленности и в другом
оборудовании при температурах до 120oC, требующих использования масел с повышенной прочностью
смазочного слоя на нагрузку (масла содержат добавки EP  Extreme Pressure), хорошей
термоокисдационной стабильностью при использовании в самых высоких температурах и с хорошими
антикоррозионными ( с учетов железа и металлов, не содержащих железа) и деэмульгирующими
параметрами.

Масла Transol® SP 100 могут использоваться в случаях, когда передачи подвержены агрессивному
воздействию окружающей среды (водяной пар, коррозионные газы), а также на изменяемые
температуры окружающей среды (подъемные краны, лебедки и т.п.).
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СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Соответствует требованиям:

KOPEX Machinery,

PN90/C96056,
DIN 51517 part 3,
US Steel 224,
AGMA/ANSI 9005E02
ISO 129251 CKC/CKD

ISO 67436 LCKD

ФизическФизическФизическФизическ
ие иие иие иие и
химическхимическхимическхимическ
иеиеиеие
свойства:свойства:свойства:свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 100 °C мм2/с 11

Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 98

Показатель вязкости  100

Температура текучести 0C 24

Температура воспламенения 0C 230

Коррозионное воздействие на медной пластинке,
3ч/1000C, коррозионный балл

образцы 1b

Устойчивость на эмульгирование, время расслаивания
эмульсии масловода

мин 20

Смазочные Параметры · Индекс расхода при нагрузке
(Ih) · Нагрузка сварки (Pz)

daN kG   45 250

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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ПРОМИСЛОВІ ТРАНСМІСІЙНІ 
ОЛИВИ

тел. +48 12 665 55 00,
факс +48 12 665 55 01,
email: centrala@orlenoil.pl, 
infolinia: 0 801 102 103

TRANSOL SP 100

Клас якості: ISO 129251 CKC/CKD 
Клас в'язкості: ISO VG: 100

Фізичні та хімічні властивості:

Оливи для промислових передач Transol® SP 100 одержувані з вибірково рафінованих мінеральних олив,
містять добавки без вмісту свинцю, що покращують змащувальні параметри (типу серафосфор), і набір добавок
антикорозійної, антиокисної, протипінної та деемульгуючої дії.

Характеризуються:

 Захищають окремі частини передачі, тобто зубчасті колеса, підшипники кочення і ковзання. Від підвищеного
механічного зношування під час нормальної експлуатації, як і в разі появи ударних навантажень,
 Забезпечують від корозії конструкційні елементи передачі, виконані зі сталі та кольорових металів, від
хімічного впливу активних компонентів оливи та продуктів її окислення,
 Завдяки високій термооксидаційній стабільності дають можливість тривалої роботи в підвищених
температурах без втрати своїх властивостей,
 Використані протипінні та деемульгувальні добавки протидіють зниженню мастильних властивостей оливи в
результаті створення міцної піни і олійноводної емульсії,

Фізичні та хімічні властивості::

Оливи Transol® SP 100 призначені для змащування високонавантажених механічних передач 
промислового устаткування, які часто переносять ударні навантаження, наприклад, прокатне 
устаткування в металургії, будівельні машини, машини, що працюють на цементних заводах, 
підйомниках і навантажувальному
устаткуванні в корабельній промисловості, у верстатах, у передачах парових і газових турбін, в машинах, які
використовують у паперовій промисловості, та в іншому устаткуванні за температур до 120°C, які потребують
використання олив з підвищеною міцністю змащувального шару на нерівномірній поверхні, а також в інших видах
обладнання.

Оливи Transol® SP 100 можуть використовуватися у випадках, коли передачі піддаються агресивному впливу
довкілля (водяна пара, корозійні гази), а також на змінні температури довкілля (підіймальні крани, лебідки
тощо).
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ПРОМИСЛОВІ ТРАНСМІСІЙНІ 
ОЛИВИ

тел. +48 12 665 55 00,
факс +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl, 
infolinia: 0 801 102 103

СТАНДАРТИ, СЕРТИФІКАТИ.  СПЕЦИФІКАЦІЯ:

Відповідає вимогам: 

KOPEX Machinery,

PN-90/C-96056,
DIN 51517 part 3,
US Steel 224,
AGMA/ANSI 9005-E02
ISO 12925-1 CKC/CKD

ISO 6743-6 L-CKD

Параметри   Один.   Типові
значення

Кінематична в'язкість при температурі 100 °C мм2/с 11

Кінематична в'язкість при температурі 400C мм2/с 98

Показник в'язкості - 100

Температура плинності 0C -24

Температура займання 0C 230

Корозійний вплив на мідній пластинці, 3год/1000C, корозійний
бал

зразки 1b

Стійкість на емульгування, час розшаровування емульсії олія
вода

хв 20

Мастильні Параметри - Індекс витрати при навантаженні (Ih ) 
- Навантаження зварювання (Pz)

daN kG 45 250

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізикохімічних 
параметрів є типовими величинами. 
Фактичні значення вказані в сертифікатах 
якості, що додаються до кожної партії 
продукту
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