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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת

  3  מתוך 1דף 

  

RENOLIN COOL + 

  שמן הזרקתבהפועלים  למדחסי אוויר בורגייםמהדור החדש נוזל 

  
  תיאור

 .ן חיוניועל כ, אוויר דחוס הינו מקור אנרגיה עיקרי
 הירידה, ת האווירהעלייה בטמפרטורות פליט

בכמות השמן במערכת והארכת תקופות השירות 
גרמו לבעיות , במדחסים חדישיםשביו הטיפולים 

לו בעיות אלה הובי. מיוחסות לשמןה, בשטח
המבוסס , לפיתוחו של נוזל חדש למדחסים בורגיים

 רטורותטמפ העומד בעל שמן בסיס סינטטי למחצה
ות  ארוכתקופות שירות ומבטיח  יותרות גבוהעבודה

 והאוויר השמן, המדחס  פעולתבזמן. יותר
, בטמפרטורות דחיסה גבוהות. מתערבלים בעצמה
תקפה חזקה של חמצון שמאיצה השמנים נתונים לה

הבחירה בשמן בסיס מיוחד . את ההזדקנות
לה ופעמאפשרת ,  מתאימיםובמערכות תוספים

תכונות בזכות , פריד השמןארוכת טווח ממיטבית ו
והקצפה נמוכה אוויר מ טובות של היפרדות

  .האופיינית לשמן זה
  

RENOLIN COOL + מציע תקופות שירות 
  . עילארוכות ועומד בדרישות ל

  

  יתרונות      

מדד (צמיגות טובה במעלות גבוהות  �
 עמידות בפני חתכים, )צמיגות טבעית גבוה

 יציבות תרמית ויציבות בחמצון מעולות �

 דור חדש של שמני בסיס �

 מונעים היווצרות משקעים �

, )!EP/AW(הגנה מעולה בפני שחיקה  �
FZG > 12 

 תכונות נוגדות תחליב �

 הגנה מעולה בפני שיתוך  �

 מות טובה עם אלסטומרים תאי �

 הקצפה נמוכה �

 שחרור אוויר טוב �

 )h 5000 < (*וכת טווחסיכה אר �

    התייעץ עם נא , כתלות בתנאי עבודה וסביבה*               

  .מהנדסי השירות הטכני                

  

  מיםיישו

RENOLIN COOL+חסי  מומלץ לשימוש במד
יש . הזרקת שמן בהצפה או הפועליםאוויר 

בסיס - על בהם מוצריםםהשתמש בו תמיד במקריל
 אינם מראים יציבות תרמית מספקת  מינרלישמן

 'או צמיגות גרועה בטמפ)  הזדקנותעמידה בפני(
, ליא מינרבסיס- עלבהשוואה לשמנים. גבוהות

RENOLIN COOL+מונע היווצרות ,  מקציף פחות
תחליב בצורה טובה יותר ויש לו תכונות שחרור 

  .ת יותראוויר טובו
 מומלץ במיוחד  +RENOLIN COOL-השימוש ב

בתנאים לא נוחים ובטמפרטורות גבוהות בהם 
נוזל זה מומלץ גם . שמנים אחרים נכשלים

  .למדחסים הנתונים לעומס קיצוני
החיים של , לייםאבהשוואה למוצרי שמן מינר

RENOLIN COOL+ ארוכים יותר באופן 
ד וישנן מהימנות הביצוע משופרת מאו, משמעותי

  ). השירותניתן להכפיל את מרווחי(חות תקלות פ
  

  
  טמפרטורה מעולה -צמיגותיציבות 

  ) מדד צמיגות טבעי גבוה(
  

RENOLIN COOL+  יציבה מראה צמיגות
בהשוואה לשמנים . תטמפרטורובתחום רחב של 

הצמיגות ההתחלתית של שמן זה , לייםאמינר
. יבטמפרטורות נמוכות פחותה באופן משמעות

הדבר מבטיח גם את ההזנה האפשרית המהירה 
בהשוואה , נוסף על כךב. ביותר של שמן למסבים

, ISO-VGבעלי אותו , מינרלי שמן למוצרי
 +RENOLIN COOL      הצמיגות של

הדבר .  גבוהה יותר,הבטמפרטורות העבוד
) בעלת צמיגות גבוהה יותר(מבטיח ששכבת סיכה 

 תקופות ה ולאחראפילו בעומס גבו. תיווצר תמיד
בהתנגדות  לא נגרמת ירידה, ארוכות של שימוש

מדד ירידה ב, שמשמעותה (גבוהות'  בטמפלגזירה
  ). VI= הצמיגות 
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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת

  3  מתוך 2דף 

   

  

  
RENOLIN COOL + 

  שמןהזרקת בהפועלים  למדחסי אוויר בורגייםנוזל מהדור החדש 

  
  

  חמצון   בפנימעולהת עמידו
  

א  ב,שמן הסיכה במדחסים בורגיים, בשעת פעולה
החמצון מזורז על . במגע קרוב עם החמצן באוויר

ידי כמויות האוויר הגדולות וכן על ידי המשטחים 
 .ית הנמצאים בתוך מדחסים אלההגדולים יחס
ם  במדחסימתפתחותה,  הגבוהותהטמפרטורות

חושפים את שמן הסיכה למצבים של  בורגיים
  . ים תרמיעומסים

  
במיוחד , +RENOLIN COOL -השימוש ב

הנגרמות כתוצאה מלחצים (בטמפרטורות גבוהות 
 של תוצריו  של פחםמונע את היווצרותם) גבוהים

 את הוא מונע, יתר על כן. לוואי הגורמים להזדקנות
כים וכן של חמצון משתהיווצרותם של תוצרי לוואי 

  . גומי או לכהי דמוימשקעים
  
 RENOLIN COOL+ות וכן את היקף מפחית תקל 

 ומשפר  והשמן המסנניםמאריך את חיי, ההאחזק
העמידה המצוינת בפני חמצון . את ביצוע המדחסים

י המוגברת על ידי מונע, סיס שבשימוששל שמן הב
 צריםמונעת את היווצרותם של תו, חמצון מיוחדים

  .יםביצועירידה בם להגורמי
  
  

  
  
  
  

  
  היפרדות מעולה ממים

  
. ימים עלולים לחדור למדחסים באמצעות עיבו
. לחות כזו עלולה להאיץ את הזדקנות השמן

 לגרום המים במדחסים עלולנוכחות , בנוסף על כך
מים עלולים לשטוף , יתר על כן. יםלכשל במסב

דבר שמפחית , את תוספי השמן הנמסים במים
עיבוי יכול .  והגדלת הבלאיאת יכולת השימון

להיגרם גם במדחסים בהם נעשה שימוש 
 כלל אינם פועלים בעצמה או שבדרך, לסירוגין

 ליצור משקעים או  גםלחות בשמן עלולה. מלאה
סום תחליבים יציבים של מים בשמן העלולים לח

  . יםאת מעברי השמן ולגרום להיתפסות חלק
  

 +RENOLIN COOL    -כל לחות שמתערבבת ב
הדבר מפחית את . מופרדת ממנו וניתנת לניקוז

הם יש הבעיות הקשורות להיווצרות תחליבים מ
כל התכונות הללו . להיפטר כשפכים מיוחדים

  .מסייעות לחסוך בהוצאות

  

ולה בפני שיתוך של פלדה הגנה מע
  יותברזל-לאומתכות 

  
 בדק את התכונות DIN 51 585התקן הגרמני 

 ומים מזוקקים על לוח נוגדות השיתוך של שמן
 לא גרם +RENOLIN COOL  ,בבדיקה זו. פלדה

  .ה הבדיק כלמשךלשיתוך ב
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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת

  3  מתוך 3דף 

    

RENOLIN COOL + 

  שמןהזרקת בהפועלים  למדחסי אוויר בורגייםנוזל מהדור החדש 
  
  

  :נתונים טכניים אופייניים
  

  +RENOLIN COOL  שם המוצר

  שיטת המדידה    מידה' יח   תכונות

  ISO    46  DIN 51 519צמיגות על פי דרגת ה

  צמיגות קינמטית 

   C°40 -ב

  C°100  -ב

  

mm²/s  

mm²/s  

  

50  

8.0  

  

DIN EN ISO 3104  

   DIN ISO 2909  130  ---    מדד צמיגות

 C°15   kg/m³  854  DIN 51 757 -צפיפות ב

  C°  206  2592DIN ISO  קליבלנד פתוח לפי במיכל   הבזקהנקודת

 C°   18 -  DIN ISO 3016  נקודת נזילות

 A3 DIN EN ISO 2160 1-100 דרגת השיתוך  שיתוך נחושת

 A-0 דרגת השיתוך  שיתוך פלדה

0-B 

DIN ISO 7120 

 mgKOH/g  0.2  DIN 51 558 -1  חומציות

 C°54   min 15  DIN ISO 6614 - בהיפרדות ממים

 C°50   min 4  DIN ISO 9120 -שחרור אוויר ב

  הקצפה
  I :C°24רצף 

   C°93.5: רצף ןן
   C° 93.5  לאחרIII :C°24רצף 

  
ml  
ml  
ml 

  
0/0  
0/0  
0/0  

ASTM D 892 

  :ה בפני הזדקנותעמיד
  Fe2O3 לאחר ההזדקנות עם  CCT-עלייה ב

  
% 

  
0.5  

  
DIN 51 352-2 

 RPVOT  min >>1000 ASTM D 2272, חמצוןיציבות ל

FZG12 שלב כשל עומס  .ש" בדיקת עמידה בעומס בגג>   DIN ISO 14635 -1 

  

  


