Accuflo SS 68
Вступ



Accuflo SS спеціально сформульовані
мастильні матеріали, розроблені для того щоб
забезпечити видатну роботу змащування
різного промислового устаткування.
Accuflo SS - це насамперед запатентований
процес очищення для отримання 99,9% чистої
базової оливи. Ці кришталево чисті рідини не
мають домішок, які можуть позначитися на
роботі стандартних олив високої конкурентної
спроможності. Використовуючи більш ніж 25
річний досвід, Petro-Canada покращує якість
товарів за допомогою спеціально підібраних
присадок, для забезпечення надійного захисту
проти корозії і зносу.
Як результат, Petro-Canada Accuflo SS
забезпечує видатне змазування, розширюючи
термін служби в необхідних робочих режимах.

Властивості і переваги










забезпечує прекрасну зрізаючу
стабільність для захисту обладнання від
зносу
підтримує в'язкість при високих
навантаженнях зрізу, яка може
зменшити знос зубів редуктора
властивості надзвичайного тиску
мінімізують знос важконавантажених
компонентів
низькі фрикційні характеристики
усувають заїдання або рух різкими
поштовхами ковзаючих поверхонь для
плавної роботи машин
видатні клейкі властивості гарантують
гарне змазування обладнання
клейкі якості Accuflo SS гарантують те,
що мастило залишиться на обладнанні
при запуску, захищаючи зуби редуктора
від безпосереднього контакту металу з
металом
сильний захист від іржі і корозії, який
допомагає поліпшити довгу роботу
устаткування






забезпечує захист металевих
поверхонь в присутність вологості і
промислових холодоагентів
анти корозійні властивості
гарантують захист проти іржі
дисперсійні присадки, які
додаються до мастила, можуть
зменшити витрати на
обслуговування
дисперсанти в мастилі
перешкоджають осадам і
окислювальним часткам
відкладатися на зубах редукторів,
вони зменшують витрати на
обслуговування очищення зубів
редукторів

Застосування
Petro-Canada Accuflo SS розроблені для
змащування агрегатів, фальцювальних
верстатів, прокатних станів та коробок
горизонтальних зубчастих передач для
роботи пресових машин. Однак, вони
можуть також використовуватися як
мастила для металорізальних верстатів у
багатьох індустріальних застосуваннях

Схвалення




відповідає специфікації P-47
Cincinnati Milacron
графічний бюлетень
обслуговування систем Goss
SBM5078 (16/02/00) для
слідуючих моделей: Cosmo,
Metro, Metroliner, Headliner,
Colorliner и Metrocolor.

Типові характеристики
Характеристики
Щільність
Колір
В’язкість,
cSt @ 400C (SUS @ 1000F)
cSt @ 1000C (SUS @ 2100F)
Індекс в’язкості
Температура спалаху, 0С/0F
Точка застигання оливи, С0/F0
Корозія міді
Іржа, процедура А

Метод перевірки
ASTM D4052
ASTM D1500

Accuflo SS 68
0.881
5.5

ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D130
ASTM D665

74 / 383
9.5 / 58
105
229 / 444
- 33 /-27
1b
пройдено

Теплова стабільність
Процедура В
Захист від зносу
тест на діаметр рубця з 4-ма шарами, (40 кг,
1200обор., 750С),мм
Несуча здатність
Навантаження на машині Тімкена, пройдено
Тест на 4-х шариковій машині, кг
Індекс зносу
Число заданого напрямку
Клейкість, %
Особливості піноутворення, мл
Послідовність 1
Послідовність 2
Послідовність 3

машины Cincinnati

пройдено
0.48

ASTM D4172

ASTM D2782
ASTM D2783
ASTM D2783
ASTM D2877-70
РСМ 530

9 / 20
200 / 441
30
0.78
45

ASTM D892

10 / 0
30 / 0
10 / 0

