
ESK‹ ‹SM‹: Shell Corena P
Shell Corena S2 P, pistonlu tip kompresörler için özel olarak gelifltirilmifl bir
kompresör ya¤›d›r.

Shell Corena S2 P

Pistonlu Hava Kompresör Ya¤›

www.shellandturcas.com

✓ Pas ve korozyona karfl› etkin koruma:
Tüm metal yüzeyleri ve hassas parçalar› korozyondan
koruyarak servis aral›klar›n›n uzamas›n› sa¤lar.

✓ Havadan iyi ayr›lma özelli¤i:
Özel baz ya¤ ve kat›k kombinasyonu sayesinde 
havadan çabucak ayr›larak köpük oluflumuna sebebiyet
vermez.

✓ Sudan kolay ayr›flma:
Kompresyon operasyonunun do¤al sonucu olarak 
kompresyonun herhangi bir aflamas›nda havadaki su
yo¤unlafl›r ve ya¤ ile temasa geçer. E¤er ya¤ suyu 
itemiyor ve sudan kolayca ayr›flam›yor ise ya¤ çok 
k›sa bir süre içinde okside olur ve viskozitesi yükselir.
Bu durum sistemin ya¤lanmas›n› olumsuz yönde 
etkilerken korozyon oluflumuna da yol açar. Shell 
Corena S2 P sudan kolayl›kla ayr›fl›r. Fakat su düzenli
aral›klarla dreyn edilerek uzaklaflt›r›lmal›d›r.

✓ UYUMLULUK
Shell Corena S2 P hava kompresörlerinde yaygın 
olarak kullanılan tüm sızdırmazlık elemanları ile 
uyumludur.

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.

ISO 6743-3A: DAA
STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLAR

UYGULAMALAR

➡ Pistonlu hava kompresörleri:
Hava çıkıfl sıcaklıklarının 220°C’ye 
kadar yükseldi¤i durumlarda dahi 
pistonlu tip hava kompresörlerinde 
yüksek performans sa¤lar.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Servis aral›klar›nda uzama:
Valf ve piston bak›m aral›klar›n› uzatarak
yüksek verimde daha uzun çal›flma ömrü
sa¤lar.

✓ Güvenilir hava hatlar›:
Hava hatlar›nda oluflan karbon 
depozitler, pas art›klar› ve s›cak 
s›k›flt›r›lm›fl hava zaman içerisinde 
tehlikeli ekzotermik reaksiyonlara yol 
açabilirler. Shell Corena S2 P içerdi¤i
kat›klar ile böyle bir olas›l›¤› minimize
eder.

✓ Oksidasyona karfl› yüksek 
direnç:
Kompresör içerisindeki yüksek s›cakl›k
ve bas›nçl› hava kompresör ya¤›n›n bir
k›sm›n› beraberinde sürükler. Bu 
sürüklenen ya¤›n bir k›sm› piston ve valf
yüzeylerine yap›flarak karbonize 
depozitler oluflturur. Bu birikim 
kompresör veriminin düflmesine, kimi 
zaman da ani durufllara yol açar. Her
iki halde kompresörün durdurulup 
bak›ma al›nmas› gerekir. Valflerin 
yeniden kullan›labilir hale gelebilmesi
için zahmetli ve pahal› ifllemler 
sözkonusudur. Baz› kompresörlerde bu
tür bak›m her 250 ile 500 saat aras›nda
gerekebilir. Shell Corena S2 P ya¤lar›
içerdikleri özel bazya¤ ve iyi seçilmifl 
kat›klar sayesinde karbonlaflm›fl 
depozitlerin birikmesini en aza indirir.
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Shell Corena S2 P 68 100 150
ISO Viskozite S›n›f› ISO 3448 68 100 150
Kinematik Viskozite  ASTM D 445
@     40°C mm2/s 68 100 150

100°C mm2/s 7.8 9.2 12.1
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 1298 0.883 0.899 0.902
Parlama Noktas› (COC) °C ASTM D 92 235 240 240
Akma Noktas› °C ASTM D 97 -33 -33 -30
Nötralizasyon De¤eri ASTM D 974 0.3 0.3 0.3

mg KOH/g
Sülfatlanm›fl Kül %m DIN 51575 0.06 0.06 0.06
Oksidasyon Kararl›l›¤› %m DIN 51352-2 1.8 2 2.3
 (delta-CCR)
Pasa Karfl› Koruma (çelik) ASTM D 665 Geçer Geçer Geçer
Sudan Ayr›lma (dakika) ASTM D 1401

54°C dakika 30 --- ---
  82°C dakika --- 20 20

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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


