
Gulf Crest EP 32
OLEJ TURBINOWY

Opis produktu

Gulf Crest EP 32 są najwyższej jakości olejami turbinowymi przewidzianymi specjalnie do stosowania w turbinach parowych, gazowych i
o kombinowanym cyklu pracy (CCGT), w tym w turbinach gazowych, które pracują w wysokich temperaturach. Olej Gulf Crest EP 32
posiada  nadzwyczajną  stabilność  termiczną  i  oksydacyjną,  dobrą  nośność  filmu  olejowego,  doskonałą  zdolność  separacji  wody,
nadzwyczajną zdolność hamowania procesu rdzewienia i korozji, niską skłonność do spieniania, dobre własności w zakresie wypierania
powietrza  oraz  odporność  na  rozkład  chemiczny,  które  w efekcie  przynoszą  doskonałą  ochronę  wyposażenia,  niezawodną pracę,
skrócenie przestojów oraz wydłużenie żywotności. Gulf Crest EP 32 przekraczają wymagania odnośnie parametrów nakładane przez
większość producentów turbin gazowych i parowych.

Gulf  Crest EP 32 posiada nadzwyczajną stabilność termiczną i  oksydacyjną,  która uniemożliwia tworzenie się szlamu, kontroluje
tworzenie się osadów i minimalizuje rozkład oleju prowadząc w konsekwencji do niezawodnej eksploatacji. Nadzwyczajne własności
ochrony przed zużyciem ścierno-adhezyjnym oraz dobra nośność filmu olejowego zapewniają doskonałą ochronę dla turbin. Doskonała
zdolność separacji wody powstrzymuje tworzenie się emulsji i prowadzi do łatwego usuwania nadmiaru wody z układu smarowania.
Efektywne inhibitory rdzewienia i korozji zapewniają długotrwałe zabezpieczenie krytycznych komponentów układu a dobre własności w
zakresie wypierania powietrza i kontroli spieniania pozwalają na unikniecie wadliwego funkcjonowania i kawitacji pomp prowadząc do
bezproblemowej eksploatacji.

Gulf Crest EP 32 jest zalecany do turbin gazowych, turbin o kombinowanym cyklu pracy (CCGT), dużych silnie obciążonych turbin
przemysłowych, energetycznych i przemysłowych turbin parowych, turbin z silnie obciążonymi odbiorami i turbosprężarek.

Posiada aprobaty
Siemens TLV 9013 04, Alstom HTGD 90117W (Lubricating and Control Oils for Turbines)
Spełnia normy
ASTM D4304, Type I (non-EP) and Type II (EP), BS 489, DIN 51515 Part 1 (TD) and Part 2 (TG) ISO 8086 TSE, TGE, TSA and TGA, Alstom
HTGD 90117 V 0001T GEC: GEK 32568 E/F/GEK 46506D/GEK 28143A/GEK 107395A/GEK 101941A, Solar ES 9-224, Class II

Właściwości Metoda testu Wartość
Klasa lepkości ISO ISO 3448 32
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 862
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 28.8-35.2 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 105
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >185°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-21°C
Ogólna liczba zasadowa mgKOH/g ASTM D664 0.1
Test na rdzewienie ASTM D665A/B Zdany
Test na korozję miedzi ASTM D130 1b
Demulagacja z wody @ 54°C ASTM D1401 Zdany
Wypieranie powietrza przy 50°C ASTM D3427 Zdany
FZG, Fail Load Stage,minimum DIN 51354-2 >10
TOST (Turbine Oil Stability Test) ASTM D943 >10.000 godzin
Rotating Bomb Oxidation Test (RBOT) ASTM D2272 >1000 minut
Charakterystyka pienienia sekw. I, II. III ASTM D892 0
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