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AGIP  GREASE AC F.T.  U 19/2006

AGIP GREASE AC  sunt unsori pe bază de săpun complex de aluminiu, aditivate antioxidant
şi EP (Extremă Presiune).

Caracteristici (valori  tipice )

AGIP GREASE  AC 1 2
Consistenţa NLGI * clasa 1 2
Penetraţie la 25oC (ASTM D 217) mm/10 310 270
Punct de picurare  (ASTM D 2265) °C 240 255
Testul Timken  (ASTM D 2509) lbs > 45 > 45
Viscozitatea  uleiului de bază la  40°C mm²/s 200 200

Notă: (*) NLGI – National Lubricating Grease Institute - USA

Proprietăţi şi performanţe

* Unsorile AGIP GREASE AC sunt caracterizate prin puncte de picurare foarte înalte,
astfel încât pot fi folosite la temperaturi ridicate.
* Prezenţa aditivilor EP şi antiuzură asigură formarea unui film de lubrifiere care rezistă la
solicitări mecanice mari şi viteze de alunecare importante.
* Datorită acţiunii aditivului antioxidant, degradarea termo-oxidantă este mult întârziată,
astfel încât unsorile pot fi folosite durate lungi de timp.
* Unsorile AGIP GREASE AC asigur ă protecţia anticorozivă a suprafeţelor metalice
(inclusiv a cuprului şi aliajelor sale) şi rezistă la îndepărtare din cauza vibraţiilor datorită
bunelor proprietăţi de aderenţă.
* Datorită rezistenţei deosebite la contactul cu apa, aceste produse pot fi folosite în
atmosferă umedă şi în contact direct cu apa. Pentru unsoarea AGIP GREASE AC 2, de
exemplu, se obţine o valoare de aproximativ 3% în condiţiile testării la „spălare cu apa”
(ASTM D 1264).
* Sunt produse pompabile, astfel încât pot fi utilizate în sisteme centralizate de lubrifiere.

Specificaţii

Unsorile AGIP GREASE AC îndeplinesc cerinţele clasificărilor:
AGIP GREASE AC                                                        1    2
ISO                                                                                   L – X – BDHB 1         L – X – BDHB 2
DIN 51502                                                                             KHL 1R                      KHL 2R
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Utilizări

* Unsorile AGIP GREASE AC  sunt formulate special pentru a r ăspunde exigenţelor din
industria siderurgică, unde unsoarea trebuie să asigure lubrifierea corespunzătoare a
lagărelor cu temperaturi ridicate şi, în plus, să poată fi pompată prin circuitele de
alimentare complexe şi cu lungimi mari.
* Pot fi folosite şi pentru lubrifierea, în sistem centralizat, a ghidajelor preselor calde.

Atenţie!
Unsorile nu trebuie amestecate cu alte produse, chiar dac ă sunt pe bază de săpun
complex de aluminiu.

Caracteristici suplimentare

Caracteristica Metoda - AC 1 AC 2
Penetraţia după:
= 10 000 malaxări
= 100 000 malaxări
= 100 000 malaxări + apă

ASTM D 217 mm/10
325
329
343

300
310
330

Stabilitatea la rulare ASTM D 1831 mm/10 +1 -28
Separaţia de ulei ASTM D1742 %gr. 3 1
Separaţia de ulei (168 ore/40oC) IP 121 %gr. 7 4
Momentul la frecare la -20oC:
= momentul la pornire
= momentul în mers

ASTM D 1478
g.cm
g.cm

5100
410

3900
850

Viscozitatea aparentă:
= la 0oC şi 25 s-1

= la 0oC şi 100 s-1

= la -20oC şi 25 s-1

= la -20oC şi 100 s-1

= la -30oC şi 25 s-1

= la -30oC şi 100 s-1

ASTM D 1092 Poise
730
200

3400
2200
29500
12000

1300
500

10000
4520

-
-

Coroziune pe cupru ASTM D 4048 notare 1b 1a
Testul EMCOR IP 220 notare 0/0 0/0
Stabilitate la oxidare (100 ore, 99oC):
căderea de presiune

ASTM D 942 bar
0,0689 0,0689

Spălare cu apă ASTM D 1264 %gr. 3 3
Tendinţa de scurgere din rulmenţi :
= separaţia de ulei
= lubrifierea lagărului

ASTM D 1263
%gr.

-
14

bună
17

bună
Testul SKF R2F la 140oC - - trece trece
Încercări pe maşina cu patru bile:
= sarcina minimă de gripaj
= sarcina de sudură

DIN 51350
N
N

800
2200

800
2400


