
AGIP  OTE  65 MM F.T.  Tb 5/2006

AGIP OTE 65 MM este formulat  pentru a satisface cerinţele de lubrifiere ale turbinelor
navale cu abur.  Este formulat cu ulei de bază parafinic special selecţionat şi aditiv at
antioxidant şi antirugină.

Caracteristici (valori tipice)

Viscozitate cinematică la 40°C mm²/s* 78,2
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s* 9,8
Indice de viscozitate - 104
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) °C 256
Punct de curgere °C -9
Densitate la 15°C kg/l 0,880

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

Proprietăţi şi performanţe
* AGIP OTE 65 MM conţine aditivi speciali antioxidanţi care asigură evitarea formării
depunerilor carbonoase şi şlamului, aspect care se evidenţia ză prin proba TOST (Turbine
Oil Stability Test) după 1000 ore. Ca urmare, uleiul poate fi menţinut în exploatare o
perioadă lungă de timp.
*  Indicele de viscozitate ridicat asigură o variaţie minimă a viscozităţii cu temperatura şi
deci un film de lubrifiere adecvat într-un domeniu larg de temperaturi.
* Prin proprietăţile sale anticorozive şi antirugină, uleiul AGIP OTE  65 MM asigură
protecţia corespunzătoare a tuturor părţilor utilajului şi accesoriilor (rezervor,
schimbătoare de căldură etc.).
* Bunele proprietăţi antispumante şi de separare a aerului antrenat, elimină riscul
discontinuităţii peliculei de ungere (prin prezenţa bulelor de aer), reduce posibilitatea
apariţiei fenomenului de cavitaţie şi spumarea exagerată a uleiului în rezervor.
* Dezemulsionarea rapidă (viteza ridicată de separare a apei) previne formarea emulsiei
stabile, asigurând separarea completă a apei (pătrunse în mod inevitabil în circuitul de
lubrifiere) şi continuitatea filmului lubrifiant.

Specificaţii
- AGIP OTE 65 MM este omologat de Marina Italiană în baza specificaţiei M.M. O -

2001 (NATO O-240).

Utilizări
 * AGIP OTE  65 MM este recomandat, în special, pentru lubriferea tuturor componentelor
turbinelor (lagăre, angrenaje, sisteme de control etc.) folosite pe nave.
* AGIP OTE 65 MM pot fi utilizate şi în instalaţiile hidraulice, compresoare de aer, ca şi
pentru lubrifiere generală prin circulaţie.


