
AGIP ACER MPK F.T.  LG 3/2006

AGIP ACER MPK sunt lubrifianţi special formulaţi pentru lubrifierea lagărelor şi
angrenajelor, maşinilor pentru fabricarea hârtiei, care funcţionează la temperaturi ridicate.
Sunt formulaţi din uleiuri parafinice speciale, în care sunt încorporaţi aditivi specifici
detergenţi, antiuzură, antirugină, dezemulsionanţi şi antioxodanţi.

Caracteristici ( valori tipice)

AGIP ACER MPK 150 220
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 139 207
Viscozitate cinematică la  100 °C mm²/s * 14,1 18,5
Indice de viscozitate - 96 96
Punct de curgere °C -9 -9
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) °C 252 264
Densitate la 15 °C kg/l 0,896 0,899

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)

Proprietăţi şi performanţe
Prin proprietăţile lor specifice, uleiurile AGIP ACER MPK sunt în măsură să asigure
condiţii optime în exploatare:

 Detergenţa foarte bună asigură menăinerea în suspensie a fibrelor de hârtie
care pot ajunge accidental în uleiul din partea umedă a maşinii de hârtie. Se
evita astfel ca aceste fibre, alături de particulele rezultate prin oxidare, s ă se
depună în zonele cu circulaţie redusă de ulei, fiind menţinute în uleiul care
traversează filtrul.

 Excelenta dezemulsionare, chiar în prezenţa unei cantităţi mari de apă. Apa
pătrunsă accidental în circuitul de ungere se separă rapid din ulei, asigurând
astfel o lubrifiere corespunzătoare. Această proprietate este pusă în evidenţă
prin testul ASTM D 1401, obţinându-se timpul de separare a apei de 30 minute.

 Proprietăţile antiuzură foarte bune sunt puse în evidenţă prin testările pe
standul FZG (trec treapta a 12 -a de încărcare) şi maşina cu patru bile
(diametrul petei de uzură mai mic de 0,4 mm). Ca urmare, uleiurile AGIP ACER
MPK pot fi folosite cu succes şi pentru ungerea reductoarelor, cu toate
avantajele ce decurg din utilizarea unui singur ulei pentru diferite locuri de
ungere.

 Rezistenţa la degradări oxidative garantează folosirea uleiurilor perioade lungi
de timp, chiar şi la temperaturi de funcţionare ridicate.

 Prin aditivarea antirugină şi lipsa agresivităţii faţă de cupru şi aliajele sale, se
asigură o protecţie eficientă a tuturor organelor din compunerea ma şinilor
respective.

 Tendinţa redusă la spumare previne ruperea peliculei  de ulei, asigurând astfel
lubrifierea corespunzătoare a suprafeţelor în frecare.

Specificaţii
Uleiurile AGIP ACER MPK îndeplinesc cerinţele de lubrifiere prevăzute in specificaţiile
constructorilor:

- BELOIT (Chart 1-21-127 1982) „ulei C”
- CARCANO (A4-415-5 I 1981) „ulei G”

Utilizări
Produsele AGIP ACER MPK sunt for mulate pentru a satisface cerinţele de lubrifiere a
lagărelor şi angrenajelor  maşinilor moderne de fabricare a hârtiei (în flux continuu).


