
Машинные масла

МАШИННЫЕ
СМАЗЫВАЮЩИЕ
МАСЛА MN-15

Класс
качества:

Класс
вязкости:

Общая характеристика

Машинные смазывающие масла MN являются смесью минеральных масел с окисленным растительным маслом. В
зависимости от состава различают два вида минеральных смазывающих масел:

- MN-11,
- MN-15.

Применение

Машинные смазывающие масла применяются для смазки:

• Подшипников паровых машин плавающих подвижных составов,
• Подшипников, подвергающихся воздействию воды, с которой машинное смазывающее масло создает устойчивую
смазочную эмульсию,
• Подшипников машин, подвергающихся самым высоким удельным нагрузкам.

Машинное смазывающее масло MN-11 используется для смазки внешних частей паровых машин, а масло MN-15 для
смазки привинченных подшипников судов.

Standards, approvals, specifications

PN-56/C-96074

Физико-химические свойства

Параметры Един. Типичные значения

Кинематическая вязкость при
температуре 500C мм2/с 109,3

Температура затвердевания 0C -8

Температура воспламенения 0C 240

Остатки после озоления % 0,02

Кислотное число мг KOH/г 0,04

Число омыления мг KOH/г 13

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических
параметров являются типичными величинами. Фактические значения
указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии
продукта  

http://ru.orlenoil.pl/oleje_dla_przemyslu/oleje-maszynowe/idk:17.html


Машинні масла

МАШИННІ
ЗМАЩУВАЛЬНІ ОЛИВИ
MN-15

Загальна характеристика

Машинні змащувальні оливи MN є сумішшю мінеральних олив з окисленою рослинною олією. Залежно від складу
розрізняють два види мінеральних мастил:

- MN-11,
- MN-15.

Застосування

Машинні змащувальні оливи застосовуються для змащування:

• Підшипників парових машин плаваючих рухомих складів,
• Підшипників, що піддаються впливу води, з якою машинне мастило створює стійку мастильну емульсію,
• Підшипників машин, що піддаються найвищим питомим навантаженням.

Машинну змащувальну оливу MN-11 використовують для змащування зовнішніх частин парових машин, а оливу MN-
15 для змащування пригвинчених підшипників суден.

Стандарти, погодження, специфікації

PN-56/C-96074

Фізико-хімічні властивості

Параметри �Hд. вим. Типові значення

Кінематична в'язкість при
температурі 50 0C мм /с2 109,3

Температура затвердіння 0C -8

Температура займання 0C 240

Залишки після озолення % 0,02

Кислотне число мг KOH/г 0,04

Число омилення мг KOH/г 13

ПРИМІТКА: Вищевказані значення фізико-хімічних параметрів є 
типовими величинами. Фактичні значення вказані в сертифікатах 
якості, що додаються до кожної партії продукту.

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1

