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Previous Name: Shell Corena D

Shell Corena S2 R 68 Надеждна защита•
Стандартен експлоатационен
интервал

•

Масло за ротационни въздушни компресори

Shell Corena S2 R е висококачествено масло с детергентни свойства, разработено за приложение в
ротационни пластинкови и винтови въздушни компресори. Произвежда се от селективно рафинирани
маслени базови компоненти и специално подбрани детергентни добавки, с което се осигурява смазване
на компресори, работещи при налягане до 15 бара и температура на сгъстения въздух до 100 °C.
Интервалите на смяна достигат до 4000 часа.

Експлоатационни качества и предимства

Дълъг живот на маслото – намалени разходи за

поддръжка
·

Използването на Shell Corena S2 R удължава

периодите на смяна на маслото до 4000 работни часа,

дори когато се работи при постоянна максимална

температура на сгъстения въздух от около 100°C.

Формулирано да:

Предотвратява образуването на коксови отлагания в

каналите на подвижните пластини, което осигурява

тяхното свободно движение.

·

Устойчивост от образуване на нагар по въртящите се

компоненти на винтовите компресори.
·

Поддържа вътрешните повърхнини чисти, особено в

сепаратора масло/въздух, респ. маслоуловител.
·

Точният интервал на смяна ще зависи от качеството на

входящия въздух, работния цикъл и околна

температура. При топъл и влажен климат, какъвто е в

Азия и тихоокеанския регион се препоръчва

експлоатационния период да се намали (консултация с

ОЕМ).

·

Отлична защита против ръжда и износване·
Eфективно защищава всички метални повърхности от

корозия и износване.

Съдържа доказан противоизносен пакет, които

защищава от износване всички чувствителни машинни

части, напр. зъбни предавки, винтове и лагери.

Поддържане ефективна работа на системата·
Добра въздухоотделителна способност и антизапенващи

свойства. Внимателният подбор на базови масла и

добавки осигурява бързо изпускане на въздух без

излишно разпенване.

В допълнение Corena S2 R не образува стабилни

емулсии в маслоотделящите въздушни сепаратори и

сушилни системи.

Области на приложение

Ротационни пластинкови въздушни компресори

Въздушни компресори - маслонапълнени или чрез

впръскване на масло.

·

Въздушни компресори - маслонапълнени или чрез

впръскване на масло

Въздушни компресори (маслонапълнени или чрез

впръскване на масло), работещи с налягане до 15 бара и

температура на сгъстения въздух до 100 °C, монтирани

на подвижни съоръжения, напр. на строителни машини,

ж.п. състави и др., особено при тежки условия.

·

Ротационни вакуум помпи

Shell Corena S2 R може да се използва в пластинкови и

ротационни вакуум помпи. При вакуум налягане

достигащо стойности 1х10-3 милибара се препоръчва

използване на Shell Vacuum pump Oil S2 R 100.

·
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Типични физични характеристики 

Тези характеристики са типични за произвежданите понастоящем продукти. Независимо от това, че продуктите, които ще бъдат

произведени в бъдеще, ще отговарят на спецификацията на Shell, не са изключен отклонения при тези характеристики. 

Спецификации, oдобрения и препоръки

Shell Corena S2 R e познато и се използва от най-

големите световни производители на компресори в

света

·

ISO 6743-3A-DAH·
Пълен списък с одобрения и препоръки може да се

получи от търговския представител на Shell за региона.
·

Съвместимост и възможност за смесване

Съвместимост с уплътнители

Shell Corena S2 R е съвместим с материала на всички

уплътнители, които обикновено се използват в

ротационните въздушни компресори.

·

Properties Method Corena S2 R 68

Вискозитетен клас по ISO ISO 3448 68

Кинематичен вискозитет @40°C mm?/s ASTM D 445 68

Кинематичен вискозитет @100°C mm?/s ASTM D 445 8.9

Плътност @15°C kg/m? ASTM D 1298 880

Пламна температура (COC) °C ASTM D 92 240

Температура на течливост °C ASTM D 97 -30

Сулфатна пепел % DIN 51575 0.43

Стабилност на окисление (делта CCR) % DIN 51352-1 0.45

Способност за водоотделяне @54°C min ASTM D 1401 45

FZG Тест степен на
натоварване с
увреждане

CEC-L-07-A-85 11

Здраве, безопасност и околна среда

Здраве и безопасност·
Shell Corena S2 R не представлява някаква значителна заплаха за здравето и безопасността при правилна употреба

съгласно препоръчаните приложения и поддържане добри норми на промишлена и лична хигиена.

Да се избягва контакт с кожата. Носете непромокаеми ръкавици при боравене с продукта. При контакт с кожата

измийте веднага със сапун и вода.

Ръководство за безопасно боравене с продукта може да се изтегли от адрес: http://www.epc.shell.com/

Защита на околната среда

Използваното масло предавайте в оторизираните събирателни пунктове. Да не се депонира в канализационната

система, почвата или водните басейни.

·

Допълнителна информация

Съвет

Съвети по всички аспекти на приложението на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите

от търговския представител на Shell за вашия регион.

·
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