
Technical Data Sheet

Shell Omala Oil F 460
Висок клас масла за индустриални зъбни предавки

Shell Omala F представляват висококачествени, несъдържащи олово минерални масла с висока
устойчивост за високи налягания, предназначени специално за смазването на тежко натоварвани
индустриални зъбни предавки, където комбинацията от висока товароносимост и антифрикционни
качества на маслата осигурява изключителна защита на зъбните колела.
Shell Omala F се произвеждат от селективно рафинирани базови масла с висок вискозитетен индекс и
специални сяро-фосфорни добавки, с което се осигурява значително по-добра работа и защита в условия
на много висок товар в сравнение с оловосъдържащите редукторни масла.

Експлоатационни свойства и предимства

Отлична товароносимост и антифрикционни

характеристики

Намалява износването на зъбите на колела и лагери,

съдържащи стоманени и бронзови компоненти.

·

Отлична окислителна и термична стабилност

Издържа на високи термични натоварвания, без да

образува коксови отложения и други нежелани

продукти при окисление. Дълъг експлоатационен

период, дори при обемни температури на маслото до

100 °C, достигани в някои приложения.

·

Ефективна корозионна защита

Защитават стоманени и бронзови детайли, дори в

присъствие на замърсявания с вода и твърди частици.

·

Не съдържа олово

Понижен риск от увреждане здравето на оператора.
·

Широк диапазон от вискозитетни класове

Позволява използване в разнообразни индустриални

приложения.

·

Висока устойчивост срещу микропитинг

Устойчивостта срещу микропитинг намалява риска от

преждевременна повреда, следствие напукване по

триещата се повърхност.

·

Водоотделящи свойства

Omala F притежават отлични водоотделящи свойства,

което позволява лесно дрениране на водата от

смазочната система. Водата може сериозно да ускори

повърхностната умора на зъбните колела и лагери, както

и да провокира корозията на вътрешните повърхности.

Замърсяването с вода следва да се избягва или

отстранява възможно най-бързо след появата му.

·

Висока товароносеща способност·
Товароносещата способнаст на Omala F, проверена в

лабораторни тестове, е значително по-голяма от тази на

оловосъдържащите масла за зъбни предавки. Намалява

се износването на зъбите на колелата, особено в

условия на високи натоварвания. Типични резултати от

тестове за Omala F 220:

Противозадирни свойства·
Машина Timken, Натоварване без задиране (IP

240/ASTM D 2782)

OK Load lbs = 60 мин.

Противозадирни свойства (четирисачмена машина)·
Натоварване на заваряване, kg IP 239/79 = 250 kg

Товароносеща способност·
FZG тест : IP 334

A/8.3/90 и A/16.6/90 Степен на натоварване с

увреждане= >12

Капацитет на нагревателя

Капацитетът на нагревателя, използван за подгряване

на масллото, не бива да надхвърля 11.5 KJ/m2 (7.5

W/in2).

·
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Основни приложения

Стоманени зъбни предавки.·
Индустриални зъбни предавки, работещи при

свръхвисоки налягания.
·

Лагери.·
Циркулационни системи на смазване и системи за

смазване чрез разплискване.
·

За хипоидни зъбни предавки на транспортни средства

следва да се използват масла от серията Shell Spirax,

тъй като Shell Omala F не са предназначени за тази

цел.

·

Спецификации, одобрения и препоръки

Стабилност на окисление за времето на живот при 80°C

при най-малко 10 000 часа или две години експлоатация.
·

Повишена товароносеща способностиздържат степен на

натоварване 12 при двойна скорост на тест FZG (

DIN51354 Част 2);

·

Висока устойчивост срещу микропитинг, в съответствие

с FVA Method № 54/II издържа 10 степени на

натоварване при 90 °C

·

Тест на Flender за пенообразуване.·
Пълен списък с одобрения и препоръки може да се

получи от търговския представител на Shell за региона.
·

Съвместимост и възможност за смесване

Процедура по замяна·
При преминаване от едно масло към друго се препоръчва спазването на следния ред:

Като общ принцип, масло, което е било в употреба за известно време трябва да се замени напълно, с цел да се

извлече максимална полза от употребата им, Shell Omala F не би трябвало да се смесват с други масла.

Предавателни кутии

Източете напълно работилото масло и огледайте вътрешността на предавателната кутия, за да се уверите, че

системата е чиста и няма замърсители. При необходимост отстранете ръчно всякакви отлагания. Изплакнете

вътрешността на кутията с ново масло. Източете маслото и напълнете отново със съответно подбраното по

вискозитет масло Shell Omala F.

·

Редукторни системи·
Източете старото масло. Необходимо е минимално количество Shell Omala F, което да промие системата и

труднодостъпните точки, като циркулира през системата за известно време. При възможност е желателно маслото

да е топло. Източете промивното масло, като проверите за ефекта от промивката, включително филтрите и

дренажните съдове, ако проверката е незадоволителна, повторете процедурата. Напълнете системата с подходящ

вискозитет Shell Omala F.

Ако системата е достатъчно чиста, то при доливане на Shell Omala F към съществуващо масло е желателно да се

вземат следните предпазни мерки:

Добавяйте маслото често и на малки части.

Регулярно проверявайте системата през първите три месеца, като обръщате специално внимание на чистотата на

филтрите. След това наблюдението може да се извършва по предписаните срокове на производителя.

Съвместимост с уплътняващи материали и бои

Shell Omala F са съвместими с всички уплътняващи материали и бои.
·
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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.

Properties Method Omala F 460

Вискозитетен клас по ISO ISO 3448 460

Кинематичен вискозитет @40°C cSt IP 71 460

Кинематичен вискозитет @100°C cSt IP 71 30.8

Вискозитет индекс IP 226 97

Плътност @15°C kg/l IP 365 0.904

Пламна температура (PMCC) °C IP 34 204

Температура на течливост °C IP 15 -9

Здраве, безопасност и околна среда

Упътване за безопасно боравене с продукта може да се изтегли от адрес: http://www.epc.shell.com/·
Защита на околната среда

Отработените масла събирайте и предавайте в специализиран събирателен пункт. Да не се депонира в

канализационната система, почви или във водни 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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