
 
Typowe właściwości fizyczne 

Karta techniczna

Shell Turbo Oil J 32
Olej premium do turbin przemysłowych

Shell Turbo Oil J został specjalnie opracowany, aby spełnić wymagania turbin parowych i gazowych MHI
(Mitsubishi Heavy Industry).
Opiera się to na połączeniu specjalnie dobranych, wysokiej jakości hydrorafinowanych olejów bazowych z
wybranymi dodatkami w celu zwiększenia ich odporności na korozję i utlenianie.

Właściwości i korzyści

Dobra odporność na wysokie temperatury i utlenianie·
Olej jest odporny na powstawanie osadów i innych

szkodliwych produktów utleniania, zapewniając długi okres

stosowania oleju.

Doskonała ochrona przeciwkorozyjna·
Znakomita ochronę przed korozją wszystkich powierzchni

metalowych.

Doskonała sepearacja wody·
Umożliwia łatwe usunięcie nadmiaru wody z systemów

smarowania.

Dobrą charakterystykę uwalniania powietrza·
Skuteczne uwalnianie powietrza bez nadmiernego

pienienia.

Niezawodna wydajność w turbinach MHI·
Shell Turbo Oil J spełnia wymagania turbin MHI i przeszedł

pozytywnie suchy test TOST według metody własnej MHI.

Główne zastosowania

Turbiny do wytwarzania energii elektrycznej MHI·
Shell Turbo Oil J mogą być również stosowane do innych

zastosowań przemysłowych wymagających olejów wysokiej

jakości zapobiegających powstawaniu korozji i utlenianiu (R

& O), które łatwo wydzielają wodę.

Specyfikacje i dopuszczenia

Shell Turbo Oil J jest zatwierdzony przez MHI zgodnie ze

specyfikacją oleju Turbinowego Typ 2 (z dodatkami) MS04-

MA-CL001 (R-2) i MS04-MA-CL002 (R-2).

·

Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i

zaleceń należy skontaktować się z działem technicznym

Shell.

Właściwości Metoda Shell Turbo J 32

Lepkość @400C cSt ASTM D445 32

Lepkość @1000C cSt ASTM D445 5.3

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 104

Kolor ASTM D1500 L 0.5

Gęstość @150C kg/m3 ASTM D4052 858

Temperatura płynięcia 0C ASTM D97 -18

Liczba kwasowa mg KOH/g ASTM D974 0.05

Pienienia, sekwencja I ml/ml ASTM D892 30/0

Pienienia, sekwencja II ml/ml ASTM D892 20/0

Pienienia, sekwencja III ml/ml ASTM D892 30/0

Separacja wody @540C minuty ASTM D1401 40-40-0(10)

Uwalnianie powietrza, minuty ASTM D3427 <4

Korozja na miedzi (3 h) @1000C ASTM D130 1b
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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 Turbo J 32

Właściwości przeciwrdzewne ASTM D665B spełnia

Odporność na utlenianie - TOST, czas życia godziny ASTM D943 >8000

Odporność na utlenianie - TOST, suchy metoda MHI spełnia

Odporność na utlenianie - RPVOT-minuty minuty ASTM D2272 >950

Temperatura zapłonu (COC) 0C ASTM D92 222

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

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.
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