
ESK‹ ‹SM‹: Shell Corena AS
Shell Corena S4 R, oil-flooded tip her tür vidal› ve paletli hava kompresörlerinde
kullan›lmak üzere tasarlanm›fl, özel sentetik PAO esasl› baz ya¤ ve geliflmifl
kat›k teknolojisi ile en zorlu flartlarda ve yüksek s›cakl›klarda dahi uzun ömür,
yüksek performans ve sorunsuz operasyon sa¤lar.
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UYGULAMALAR

➡ Vidal› ve kanatl› hava 
kompresörleri:
Oil-flooded tip tek ve çift kademeli 
kompresörlerin hava ç›k›fl s›cakl›klar›n›n
100°C’yi ve bas›nçlar›n 20 bar de¤erini
aflt›¤› koflullarda kullan›lmak üzere 
tasarlanm›flt›r.

➡ Kompresörlerin a¤›r flartlarda 
çal›flt›¤› ve özellikle hava 
s›cakl›klar›n›n etkisiyle ya¤ 
s›cakl›¤›n›n normal seviyelere 
düflürülemedi¤i koflullarda 
rahatl›kla kullan›labilir.

➡ ABB Turboflarjlarda:
Shell Corena S4 R, güç santrallar› ve 
gemilerin düflük ve orta devirli dizel 
motorlar›n ABB Turboflarjlar›nda tavsiye
edilmektedir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Yüksek termal kararl›l›k:
Shell Corena S4 R, yüksek s›cakl›klarda termal bozunma
neticesinde oluflabilecek çamur ve deposit oluflumunu
azaltarak kompresör verimlili¤ini en üst seviyede tutar.

✓ Mükemmel sudan ayr›flma özelli¤i:
Shell Corena S4 R, olas› su kar›fl›m›nda sudan kolayca
ayr›flt›¤› için sistemin her zaman iyi durumda olmas›n›
sa¤lar.

✓ Oksidasyona karfl› ola¤anüstü direnç:
Shell Corena S4 R, paletli ve vidal› kompresörlerin 
hareket eden parçalar›nda çamur ve karbon oluflumuna
karfl› direnç göstererek bak›m aral›klar› boyunca 
ekipman verimlili¤ini maksimum seviyeye tafl›r.

✓ Çok iyi pas ve afl›nmaya karfl› koruma:
Kompresörün kritik ekipmanlar›n› pas ve afl›nmaya 
karfl› koruyarak bak›m aral›klar›n›n uzamas›n› sa¤lar.

✓ Düflük uçuculuk özelli¤i:
Düflük uçuculuk özelli¤i sayesinde düflük ya¤ tüketimi
sa¤layarak ekleme miktarlar›nda ciddi düflüfl sa¤lar.

✓ Çok iyi yüzey özellikleri:
Düflük köpüklenme özelli¤i, iyi havay› defetme özelli¤i
ve sudan ayr›flma performans› sayesinde ya¤›n hava
ve sudan kolayca ayr›flmas›n› sa¤lar.

✓ Uzat›lm›fl ya¤ de¤iflim aral›klar›:
Shell Corena S4 R, hava ç›k›fl s›cakl›klar›n›n 100 °C’yi
aflt›¤› durumlarda dahi üretici firmalar›n izni dahilinde
12000 saatlere varan de¤iflim aral›klar›na ulafl›lmas›n›
sa¤lar.

✓ Yüksek viskozite indeksi:
De¤iflken s›cakl›k koflullar›nda karfl›lafl›lan viskozite 
de¤iflimlerini azalt›p mineral ya¤lara oranla ekipman
verimlili¤ini en üst düzeye yükseltir.

✓ UYUMLULUK
Shell Corena S4 R, mineral
ya¤lar ile kullanılabilen tüm
sızdırmazlık elemanları ve
boyalar ile uyumludur.

Shell Corena S4 R, ISO 6743-3A-
DAJ spesifikasyonlar›n› karfl›lar.
Shell Corena S4 R 68 özellikle
VTR tipi turboflarjlarda 5000 saat
de¤iflim aral›klar› ile ABB taraf›ndan
onaylanm›flt›r.

STANDARTLAR VE
SPES‹F‹KASYONLAR



ESK‹ ‹SM‹: Shell Corena AS

Shell Corena S4 R

Sentetik Vidal› Hava Kompresör Ya¤›

www.shellandturcas.com

Shell Corena S4 R 46 68
ISO Viskozite S›n›f› ISO 3448 46 68
Kinematik Viskozite  ASTM D 445
@     40°C mm2/s 46 68

   100°C mm2/s 7.7 10.2
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 1298 0.843 0.848
Parlama Noktas› (COC) °C ASTM D 92 230 248
Akma Noktas› °C ASTM D 97  -45  -45
Viskozite ‹ndeksi DIN ISO 2909 135 135
Pas Önleme Özelli¤i ASTM D 665-B Geçer Geçer
Sudan Ayr›lma (dakika) ASTM D 1401 10 10
RPVOT  (dakika) ASTM D 2272 2200 2200
FZG Yük Tafl›ma Kapasitesi CEC-L-07-A-85  12  12
Failure Load Stage

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.

TAVS‹YELER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
• Sa¤l›k ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebilece¤iniz

MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan "At›k Ya¤lar›n Kontrolü 

Yönetmeli¤i"nde belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte belirtilen usül ve
esaslar do¤rultusunda, lisanslı iflletmeler kanal› ile bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.


