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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת
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RENOLIN B  
   באיכות גבוההCLP  ושמני סיכהHLP שמנים הידראוליים

  
  

  תיאור
  

תפקידן ומהימנות התפעול של מערכות הידראוליות 
תלויים במידה רבה באיכות הנוזלים ההידראוליים 

, שמלבד העברת כוחות חייבים גם לאטום, בשימוש
מכיוון ששמנים הידראוליים נתונים . לקרר ולסוך
במספר הם חייבים לעמוד , לחציםלמגוון של 

 תקופת מהלך בו אליכולותיש לשמור על . דרישות
 בהתהוותם מנוע של השמן והן חייבות לשירותה

הדרישות . של תגובות ותוצרי לוואי בלתי רצויים
 HLPים מסוג יליות ששמנים הידראולאהמינימ

, DIN 51 524הגרמני ן חייבים למלא כלולות בתק
ר את קבוצת המוצרים תקן זה מתא. 2חלק 

 HLPבשמנים הידראוליים מסוג : כדלקמן
שמכיוון , משתמשים בעיקר במערכות הידראוליות

טיים הן נתונות לעומס אשיש להם הינעים הידרוסט
או שהן , איכול בשל כניסה של מים, תרמי רב

אשר כולל בהתאם למשאבה או , זקוקות לשמן
להינע ההידראולי תוספים לצורך הפחתה של 

  .שחיקה בשל חיכוך מעורב
  

מבוססת על שמני  RENOLIN Bסדרת שמני 
 , בפני הזדקנות ועומדתות גבוהה עמידבסיס בעלי

אף מתעלה על דרישות , או במקרים רבים
  .HLPהמינימום לשמנים הידראוליים מסוג 

  
   

  

  

  

  יתרונות
  

   מצוינת בפני חמצון והזדקנותותעמיד �

 להימדד יכולות C°80 שמן של מעל טמפרטורות
. במיוחד אם נפח המיכל קטן, במערכות לחץ גבוה

יציבות לא מספיקה בפני חמצון עלולה לגרום 
 יםגורמה, להיווצרותם של תוצרי לוואי מזיקים

דבר זה גורם  . השמןשל לחימצון מהיר
המגבירה את צמיגות השמן , לפולימריזציה

ומשאירה כתמים דמויי לכה על שסתומים ויחידות 
 מבוססת על RENOLIN Bת שמני סדר. בקרה

 מיוחדים באיכות גבוהה וכוללת שמני בסיס
בפני הזדקנות תוספים המשפרים את עמידותה 

  .  השירות של המוצריםותורמים להארכת משך

  
  תכונות הפרדה טובות �

ת דורשים בדרך מפעילי מערכות הידראוליות גדולו
  או עיבוי ' החודרים למעמיםכלל היפרדות טובה מ

היה להסיר מים זל ההידראולי כך שניתן ימהנו
כל שמני .  ניקוז או שסתומיםאלה באמצעות ברזי

RENOLIN B  מפרידים מים במהירות ומונעים
  .םמשקעיהיווצרות רות של מים וטבצה

  
  ' יציבות הצמיגות בשינויי טמפ �

כך , ככל שחום המערכות ההידראוליות משתנה
. השמן הצמיגות של  יציבותגדולה יותר חשיבות

יצרני משאבות הידראוליות מציינים בחוברות 
ההפעלה שלהם שמשאבות יכולות ליצור את 
הלחץ המתואר אם צמיגות השמן ההידראולי 

 מול שינויי הצמיגותיציבות . נשארת בטווח מסוים
 של סדרת שמני )מדד צמיגות גבוה( הטמפרטורה

RENOLIN B מבטיחה התנעה מהירה ואמינה ,
דבר זה . מספקת לחום גבוה יותרכמו גם צמיגות 

מבטיח ששכבת סיכה תיווצר על כל החלקים 
מהימנות גבוהה יותר וכן שהשמן מספק , הנעים

  .איטום מספיק במערכת ההידראולית
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RENOLIN B  
   באיכות גבוההCLP  ושמני סיכהHLP שמנים הידראוליים

  
  

  
   טובות והגנה מפני שחיקה EPתכונות  �

שמן ההידראולי הוא להפחית אחד מתפקידיו של ה
את השחיקה באמצעות סיכה במכונות כמו 

וכן רכיבים אחרים הנתונים , םמיסבי, משאבות
היעילות וחיי המדף של מכונות . בוהים גלעומסים

אלה תלויה במידה רבה על ההגנה שמספק השמן 
סדרת . )גבולית (באזורים של שחיקה מעורבת

פחיתים  המEPכוללת תוספי  RENOLIN Bשמני 
נים על משטחי החלקה מפני שחיקה ובכך מג

בדיקה " DIN 51 389הגרמני התקן . שחיקה
נית של נוזלים הידראוליים במשאבות שבשבת אמכ

בודק את התכונות נוגדות השחיקה של " מסתובבות
 כל השמנים בסדרת .נוזלים הידראוליים

RENOLIN B ו עברו את המבחן הזה וכולם עמד
   במבחן ציוד מערכת גלגלי שיניים12ומס שלב עב

FZG A/8.3/90)   תקן הגרמניDIN 51 354.(  

  
  הגנה מצוינת מפני חלודה �

עיבוי במיכל השמן של המכונה עלול להיווצר כאשר 
מה שמביא לשיתוך , הנוזל ההידראולי מתקרר

חלקיקים מתכתיים בשמן מזרזים . ולשחיקה
 של סדרת השמנים. ומאיצים את חמצון השמן

RENOLIN B  מכילה מרכיבים פעילים המרטיבים
פלדה ומשטחי מתכת שאינם מכילים ברזל ומגינים 

  .עליהם מפני שיתוך במקרה של רטיבות

  

  

  
   והקצפה נמוכהשיחרור אויר �

שמני הבסיס בהם משתמשים בסדרת השמנים 
 מהיר מבטיחים שחרור אויר RENOLIN B של

אוויר רב דבר זה מונע בעיות הנובעות מ. וטבעי
רות אוויר זה משתחרר במהי. מדי הלכוד בשמן

  . במהרהוהקצף הנוצר כשזה קורה מתפוגג
  

  יםתאימות טובה עם אלסטומר �

האלסטומרים בהם משתמשים במערכות 
הידראוליות אינם אמורים להתכווץ או לגדול כאשר 

על מנת לענות . הם באים במגע עם שמן הידראולי
 RENOLIN Bל סדרת השמנים ש, על דרישה זו

 -ב שעות 168 וכן אלסטומרים כאלה נבדקו למשך

C°100) תקן הגרמני DIN 53 505  .( החומרים
 DIN 51תקן הגרמני (שנבדקו הם אלסטומר תקני 

יצרני חומרי . ואקרילוניטריל בוטנול מגופר) 524
איטום בדרך כלל משתמשים בערכים המושגים 

של מחומרים אלה על מנת להעריך את התאימות 
. אלסטומרים אחרים עם הנוזל ההידראולי שנבדק

האלסטומרים מראים , כפי שהערכים מראים
  של תאימות טובה עם סדרת השמנים

RENOLIN B .  
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RENOLIN B  
   באיכות גבוההCLP  ושמני סיכהHLP שמנים הידראוליים

  
  

הדרישות עליהן עונה סדרת השמנים 

  RENOLIN Bשל 
  
� AFNOR E48-603 

� Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 

� US Steel 136, 127 

� Denison HF-1, HF-2, HF-0 

 ין בגדלים משתניםאסמשאבות שבשבת ר �

� Ford M-6C32 

� DIN 51 524 , 2חלק 

� Vickers 1-286-S, M-2950-S 

� General Motors LH/04/1, LH/06/1, 
LH/15/1 

� Jeffrey No. 87 

� Lee Norse, 100-1 

� BF Goodrich 0152  

  ערהה
  

כוללת לא רק  RENOLIN Bסדרת השמנים של 
אלא גם שמני סיכה , שמנים הידראוליים מעולים

בהם ניתן להשתמש ביישומים רבים כמו , מצוינים
  . תיבות הילוכים ומיסבים

עומדת בדרישות המינימום  RENOLIN Bסדרת 
 ה המצוין דרההג על פי CLPשל שמני סיכה 

  .  3חלק , DIN 51 517בתקן הגרמני 

  

  

  :נתונים טכניים אופייניים

  

  שיטת המדידה  100  68  46  32  מידה' יח    תכונות

 C°40   cSt  32  46  68  100  ASTM D-445 -ב צמיגות קינמטית

 C°100   cSt  5.6  7.1  8.6  11  ASTM D-445 -ב צמיגות קינמטית

 ASTM D-2270  100  100  100  100  ---    מדד צמיגות

 C°15    kg/L  0.875  0.885  0.890  0.893  ASTM D-4052 -צפיפות ב

 C°  190  220  225  230  ASTM D-92  בזקהנקודת ה

 C°  27 -  27 -  24 -  21 -  ASTM D-97  נקודת נזילות

 mgKOH/g 1.0  1.0  1.0  1.0  ASTM D-974  תיוחומצ

 mgKOH/g 1.2  1.2  1.2  1.2  ASTM D-94  בוןי סמספר

 m/m 0.2  0.2  0.2  0.2  ASTM D-874 %  אפר גפריתי

  


