
Product gegevens

Aircol PD
Luchtcompressorolie.

Omschrijving
De Castrol Aircol™ PD-olie is een reeks compressoroliën op basis van hooggeraffineerde minerale oliën, die zijn
bedoeld voor het smeren van zowel zuiger- als roterende luchtcompressoren.

Toepassing
De Aircol PD-kwaliteiten zijn asloze oliën die worden aanbevolen voor het smeren van rotors, lagers en tandwielen in
roterende compressoren, met name oliegesmeerde schroefcompressoren, met een smeermiddelvervangingscyclus
van tot wel 2000 uur onder normale gebruiksomstandigheden. Normale gebruiksomstandigheden in
schroefcompressoren worden gedefinieerd door een maximale uitlaatluchttemperatuur ≤ 100 °C, zoals gedefinieerd in
ISO 6743-3:2003.
Aircol PD kan worden gebruikt voor zowel normaal als zwaar gebruiksmering van zuiger- en roterende
luchtcompressoren met druppelsmering, zoals gedefinieerd in ISO 6743.
Normaal gebruik is gedefinieerd als:

uitlaattemperaturen ≤ 165 °C
verschildrukken ≤ 2,5 MPa (25 bar)
uitlaatdrukken ≤ 7,0 MPa (70 bar).

Zwaar gebruik is gedefinieerd als:
uitlaattemperaturen > 165°C
verschildrukken > 2,5 MPa (25 bar)
uitlaatdrukken > 7,0 MPa (70 bar)

Aircol PD-compressoroliën hebben een geringe neiging tot koolstofvorming en voldoen aan de eisen van de DIN 51506
VDL-classificatie voor zuigercompressoren met luchtuitlaattemperaturen tot 220 °C.
De keuze van de vereiste viscositeit moet worden gebaseerd op de aanbeveling van de compressorfabrikant. Over het
algemeen geldt dat Aircol PD 32 en 46 geschikt zijn voor oliegesmeerde roterende compressoren, terwijl Aircol PD 68
en 100 een goede keuze zouden zijn voor het smeren van carters en cilinders van zuigercompressoren. Aircol PD 150
wordt aanbevolen voor schottencompressoren of voor zuigercompressoren die worden gebruikt bij hoge
omgevingstemperaturen.
Het Aircol PD-assortiment is volledig compatibel met nitriel-, siliconen- en fluorpolymeer afdichtmaterialen.
Aircol PD is als volgt geclassificeerd:

DIN 51506-classificatie – VDL
ISO 6743/3 - DAA en DAB voor zuigerluchtcompressoren, DAG voor roterende luchtcompressoren

Aircol PD voldoet aan de eisen (voor de betreffende viscositeitklasse) van grote compressorfabrikanten, zoals Atlas
Copco, Champion, Sullair, Compair/Broomwade, Ingersoll-Rand, Kaeser en Bauer.
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Voordelen
Goede waterafscheidende kenmerken zorgen ervoor dat condens gemakkelijk van de olie wordt gescheiden. Dit
minimaliseert de kans op vorming van emulsies, die het olieafscheiderelement kunnen blokkeren.
Volledig beschermd tegen corrosive; zelfs bescherming in vochtige bedrijfsomstandigheden.
Goede thermische stabiliteit, lage vluchtigheid en geringe koolstofvorming verminderen de kans op brand en
explosies en leiden tot een langere standtijd (tot 2000 uur).
Geringe vorming van afzettingen verlengt de verversingsintervallen en zorgt voor een langere standtijd van
luchtfilters en daardoor lagere onderhoudskosten.
Uitstekende coalescentie-eigenschappen zorgen voor gering olietransport in de luchtstroom.
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Productspecificaties

 Naam  Methode  Eenh. 32 46 68 100 150

Dichtheid bij 15 °C/59 °F
ISO 12185 /
ASTM D4052

kg/m³ 870 880 880 890 890

Kinematische viscositeit bij
40°C / 104°F

ISO 3104 /
ASTM D445

mm²/
s

32 46 68 100 150

Kinematische viscositeit bij
100°C / 212°F

ISO 3104 /
ASTM D445

mm²/
s

5.6 6.7 8.6 11.4 14.5

Viscositeitsindex
ISO 2909 /
ASTM D2270

- 110 100 100 98 98

Schuimsequentie I - tendens /
stabiliteit

ISO 6247 /
ASTM D892

ml/ml 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0

Vlampunt - open kroesmethode
ISO 2592 /
ASTM D92

°C/°F
226/
439

232/
450

232/
450

253/
487

256/
493

Stolpunt
ISO 3016 /
ASTM D97

°C/°F -21/-6 -21/-6 -21/-6 -12/10 -9/16

Waterafscheiding bij 54°C/
129°F (40/37/3)

ISO 6614 /
ASTM D1401

min 15 15 15 - -

Waterafscheiding bij 82°C/
180°F (40/37/3)

ISO 6614 /
ASTM D1401

min - - - 20 20

Roesttest - synthetisch
zeewater (24 uur)

ISO 7120 /
ASTM D665B

- Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende

Koolstofresidu - Conradsontest
- na verouderen aan lucht

DIN 51352-2 %gew 0.7 0.7 0.7 <3.0 <3.0

Oxidatiestabiliteit - Roterend
Drukvat-test

ASTM D2272 /
IP 229

min 270 270 270 - -

Gebruikelijke fabricagetoleranties voorbehouden.

Extra Informatie
Castrol Aircol PD-compressoroliën zijn leverbaar in een breed assortiment viscositeiten, voor verschillende soorten
compressoren die worden toegepast in wisselende omgevingstemperaturen. De keuze van de vereiste viscositeit moet
worden gebaseerd op de aanbevelingen van de compressorfabrikant voor het betreffende
omgevingstemperatuurbereik. Deze aanbevelingen zullen zijn gebaseerd op het beste compromis tussen het
behouden van een vloeistoffilm tussen de contactvlakken en het minimaliseren van de hoeveelheid vermogen die wordt
geabsorbeerd als gevolg van de vloeistofwrijving in deze oliefilm.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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