
Karta techniczna

Caprinus HPD 40
Olej do silników Diesla w lokomotywach

Shell Caprinus HPD 40 jest wysokiej jakości olejem silnikowym przeznaczonym głównie do wysokoobciążonych
silników Diesla w lokomotywowych, głównie konstrukcji amerykańskiej, produkowanych przez General Electric i
General Motors Electro-Motive Division (EMD).
Zastosowany pakiet dodatków uszlachetniających zapewnia odpowiednią zasadowość, dobrą dyspergowalność i
odporność na utlenianie. Nie zawiera cynku i dlatego może być stosowany w silnikach EMD z łożyskami sworzni
tłoków wykonanymi ze srebra.
Shell Caprinus HPD 40, zawierający mineralny olej bazowy o wysokim wskaźniku lepkości, został opracowany
pod kątem wymagań wysokodoładowanych amerykańskich silników lokomotyw  przeznaczonych do pracy w
najostrzejszych warunkach, szczególnie gdy wymagane są długie przebiegi między wymianami i zawartość siarki
w paliwie jest wysoka (około 1%).

Właściwości i korzyści

Dobre własności myjące i dyspergujące·
Specjalnie dobrana kombinacja detergentów i

dyspergatorów zapewnia doskonałą czystość silnika.

Dobra stabilność oksydacyjna i termiczna·
oraz dobre zabezpieczenie przed korozją powodowaną

oddziaływaniem kwaśnych produktów spalania zapewniają

lepszą trwałość oleju.

Dobre właściwości antyzużyciowe·
Utrzymuje ochronny film smarny pomiędzy tłokami,

pierścieniami i ściankami cylindra nawet przy najwyższych

obciążeniach i temperaturach pracy

Wysoki wskaźnik lepkości oleju bazowego·
Zapewnia wyższy poziom zabezpieczenia niż środki

smarne zawierające naftenowe oleje bazowe.

Główne zastosowania

Do produkowanych w USA silników Diesla pracujących w

najcięższych warunkach, gdy przez producentów zalecane

są oleje bezcynkowe. Przeznaczony przede wszystkim dla

silników lokomotyw spalinowych, odpowiedni również do

niektórych silników napędzających generatory prądu w

elektrowniach, silników okrętowych oraz w transporcie

kopalnianym.

·

Specyfikacje i dopuszczenia

Detroit Diesel - zalecany dla DDC Serii 149, silniki pracujące

w cięzkich warunkach
·

API - CD·
EMD - WOFT (Worthy of full scale field test)·
General Electric - Gen 4 - Long life “próbna aprobata”·
LMOA - Generation 5·
Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i

zaleceń należy skontaktować się z działem technicznym

Shell.

Kompatybilność i mieszalność

Kompatybilność z uszczelnieniami i farbami·
Shell Caprinus HPD 40 jest kompatybilny z typowymi

farbami i uszczelnieniami stosowanymi w przypadku olejów

mineralnych.
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Typowe właściwości fizyczne 

Powyższa charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszłe partie produkcyjne będą spełniać specyfikacje

produktowe Shell, niemniej mogą wystąpić pewne odchylenia od w/w wartości średnich. 

Właściwości Metoda Shell Caprinus HPD 40

Klasa lepkości SAE 40

Lepkość kinematyczna @400C cSt IP 71 160.0

Lepkość kinematyczna @1000C cSt IP 71 14.5

Wskaźnik lepkości IP 226 98

Gęstość @150C kg/l IP 365 0.908

Temperatura zapłonu (COC) 0C IP 36 235

Temperatura płynięcia 0C IP 15 -9

TBN-E mg KOH/g IP 276 13.0

Popiół siarczanowy % wt IP 163 1.5

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo pracy·
Shell Caprinus HPD 40 nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania

zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej.

Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki dostępnej na stronie

internetowej: https://www.epc.shell.com

Ochrona środowiska·
Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu. Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na

ziemię.

Informacje dodatkowe

Porada·
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem Shell.
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