
Karta techniczna

Shell Turbo S5 DR 46
Trudnopalna ciecz hydrauliczna i turbinowa

Shell Turbo S5 DR 46 to trudnopalna ciecz hydrauliczna i smarowa na bazie estru triarylofosforanowego
otrzymanego z butylowanych fenoli.

Właściwości i korzyści

Wyjątkowa odporność na zapalenie·
Shell Turbo S5 DR 46 jest produktem naturalnie odpornym

na zapalenie zapewniajacym wysoką temperaturę zapłonu,

wysoką temperature palenia oraz wysoką temperaturę

samozapłonu. Dzięki tym cechom eliminuje ryzyko pożaru,

który mógłby być spowodowany przez produkty na bazie

oleju mineralnego.

Dobra stabilność oksydacyjna·
Zapewnia długie okresy między wymianami w przypadku

normalnych warunków pracy

Dobra stabilość hydrolityczna·
Shell Turbo S5 DR 46 jest w stanie w szerokim zakresie

panujących warunków odporny na gwałtowny rozkład bazy

olejowej w obeności wilgoci i wody występującej w

systemie smarowania.

Dobra deemulgowalność·
Pozwala na szybkie odzielenie wody co wydłuża okres

między wymianami.

Dobre własności uwalniania powietrza·
Szybkie wydzialenie powietrza minimalizuje ilość powierza

uwięzionego w systemie smarowania i sterownia

zapewniając bezpieczne działanie wszystkich urządzeń.

Niska skłonność do pienienia·
Niska skłonności do tworzenia piany zapewnia właściwe

smarownie oraz odprowadzanie ciepła.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska·
Shell Turbo S5 DR 46 to zaawansowany, odporny na ogień

płyn hydrauliczny o niskiej toksyczności, który nie zawiera

fosforanu trixylylu (TXP) a jego formulacja została dobrana

tak, aby spełniała przyszłych przepisów UE REACH dla

produktów stosowanych w elektrohydraulicznych

systemach starowania. Jest on w pełni oparty  na tert-

butylofosforanie.

Główne zastosowania

Ciecz hydrauliczna·
Produkt może być używany jako płyn hydrauliczny w

elektrohydraulicznych systemach sterowania turbinami

parowymi i gazowymi.

Smarowanie turbin parowych oraz gazowych·
Shell Turbo DR 46 może być użyty do smarowania łożysk

głównych turbin parowych oraz gazowych, generatów oraz

pomp w układzie chłodzącym. Należy potwierdzić

kompatybilność oleju z elementami systemu.

Specyfikacje i dopuszczenia

Shell Turbo S5 DR 46 spełnia i/lub przewyższa wymagania

producentów urządzeń urządzeń. m.in. General Electric

(GEK 46357H), Mitsubishi Hitachi Power Systems (MS-04-

CL004, wersja 6), Siemens AG Power & Gas TLV 901202 i

TLV901203 oraz Solar ES 9-224 wersja AA klasa IV VG 46.

·

Shell Turbo S5 DR 46 jest zatwierdzony przez FM Global

6930  (Factory Mutual) jako ciecz trudnopalna. Spełnia

wymagania ISO 12922 i ASTM 4293 typ HFDR (ciecze

trudnopalne).

·

Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i

zaleceń należy skontaktować się z działem technicznym

Shell.

·
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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. 

Kompatybilność i mieszalność

Kompatybilność z opakowaniami, uszczelnieniami i

przewodami
·

Zalecane jest stosowanie następujących materiałów: gumy

butylowa, nylon, PTFE, kauczuk Vitron (zależnie od

temperatur pracy).

Kompatybilność z farbami·
Należy zwrócić uwagę na malowane powierzchnie.

Kompatybilny z farbami na bazie żywicy epoksydowej

Kompatybilność z innymi płynami·
Shell Turbo S5 DR można mieszać z innymi cieczami na

bazie estrów fosforanowych. Podczas mieszania różnych

produktów na bazie estru fosforanowego zaleca się

monitorowanie wydajności systemu.

Należy unikać mieszania cieczy na bazie estrów

fosforanowych z olejami na bazie olejów mineralnych i

estrami polioli,  polialkiloglikoli i cieczami wodnymi. Aby

uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i zaleceń

należy skontaktować się z działem technicznym Shell.

Właściwości Metoda Shell Turbo S5 DR 46

Klasa lepkości ISO ISO 3448 46

Lepkość kinematyczna @400C mm2/s ISO 3104 44.5

Lepkość kinematyczna @1000C mm2/s ISO 3104 5.4

Gęstość @200C kg/m3 ISO 3675 1 150

Temperatura zapłonu (COC) 0C ASTM D92 262

Temperatura palenia (COC) 0C ASTM D92 354

Temperatura płynięcia 0C ISO 3016 -24

TAN mg KOH/g ISO 6619 0.05

Zawartość wody m-% ISO 760 0.04

Zanieczyszczenia ISO 4406 -/15/12

Zapalność cieczy - metoda samozapłonu na
kolektorze

0C ISO 20823 726

Uwalnianie powietrza minuty ISO 9120 5.5

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo pracy·
Shell Turbo S5 DR 46 nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania

zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej.

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·
Zużyty olej należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającej stosowne zezwolenia.

Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani kanalizacji.

Informacje dodatkowe

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

Strona 2 z 2 Shell Turbo S5 DR 46, v 1.9 05.07.2021.12.25


