Statoil ThermWay X
Zastosowanie

Charakterystyka

ThermWay X przeznaczony jest do
stosowania w przemysłowych urz dzeniach
grzewczych, w urz dzeniach słu cych do
ogrzewania pomieszcze , itp.
ThermWay X jest zalecany jako medium do
przenoszenia ciepła w zamkni tych
układach grzewczych wyposa onych w
pomp wymuszaj c obieg oleju i stałej
temperaturze w układzie do +300°C.

ThermWay X olejem grzewczym, wyprodukowanym w oparciu
o gł boko rafinowany olej parafinowy o bardzo w skim zakresie
temperatur wrzenia, niskiej pr no ci par, wysokiej odporno ci
termicznej i du ej odporno ci na utlenianie. Wymienione cechy
powoduj , e ThermWay X jest odporny na proces krakingu
i zapobiega obni eniu współczynnika przewodzenia ciepła poprzez
zabezpieczenie przed tworzeniem si osadów w przewodach
i wymiennikach ciepła. Niska pr no par w wysokich temperaturach
powoduje obni enie ryzyka powstania poduszek powietrznych
w przewodach i zjawiska kawitacji w pompach. ThermWay X posiada
wysok odporno na utlenianie, która utrzymuje wła ciwo ci oleju na
niezmienionym poziomie przy wydłu onych okresach eksploatacji,
hamuje procesy tworzenia si osadów na powierzchniach urz dze
grzewczych oraz przeciwdziała tworzeniu si kwa nych substancji
mog cych oddziaływa korozyjnie na elementy metalowe.

Typowe parametry
Metody
Jednostki
Warto ci
G sto w 15°C
ASTM D 4052
kg/m³
875
Lepko w 40°C
ASTM D 445
mm²/s
52.5
Lepko w 100°C
ASTM D 445
mm²/s
7.5
Wska nik lepko ci
ASTM D 2270
103
Temperatura płyni cia
ASTM D 97
°C
-24
Temperatura zapłonu MP
ASTM D 93
°C
200
Temperatura samozapłonu
ASTM D 2155
°C
>350
Liczba zoboj tnienia
ASTM D 974
mg KOH/g
0,13
Pozostało koksowa Ramsbotoom
ASTM D 524
%wag.
0,15
Pozostało koksowa Conradsson
ASTM D 189
%wag.
0,1
Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
DIN 51 522
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

