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Shell Adrana D 208 
 

Olej emulguj ący  
do obróbki metali  

→ Bez chloru  
→ Bez amin drugorzędowych 
→ Bez heksahydrotriazyny                         
→ Bardzo dobre właściwości antypienne 
 
ZASTOSOWANIE 
Shell Adrana D 208 jest wysokiej jakości, wielofunkcyjnym olejem emulgującym, który łatwo 
dysperguje w wodzie tworząc stabilną, bezwonną mikroemulsje. Posiada ona wysokie                 
właściwości zmywające i chłodzące oraz wspaniałe antypienne. Shell Adrana D 208 jest           
szczególnie zalecana do użycia w obrabiarkach CNC, z powodu swojej zmywalności                                 
i wspaniałych właściwości nawilżających, które są wymagane we wszystkich procesach obróbki 
wiórowej i operacjach szlifowania. 

Zalecane st ężenia 
Optymalne stężenie zależy od stopnia trudności operacji, twardości wody,  
wymaganego stopnia zabezpieczenia antykorozyjnego itp.  
Zalecane stężenia dla średniej twardości wody wynoszą: dobrą odpornością na rozwój 
mikroorganizmów czynią, że produkt ten może być używany w średnio i wysokowydajnych obróbkach 
żeliwa, stopów stali i niektórych stopów aluminium.  

• obróbka w centrach obróbczych i standardowe skrawanie  3-5 % 

• ciężkie operacje cięcia         5-7 % 

• szlifowanie           2,5-6 % 

• obróbka skrawaniem, którą powinna być rozpatrywana wyjątkowo  

z powodu obróbki stopów metali, wysokowydajnej operacji czy  

potrzeby uzyskania odpowiedniej gładkości     5-10 % 

 
TYPOWA CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA SHELL ADRANA D 208  

 Jednostka Metoda Wartość 
Zawartość oleju mineralnego %  22 
Gęstość w temperaturze 20°C kg/m 3 ASTM D 1298 1,02 
pH emulsji o stężeniu 3%  DIN 51 369 9,4 
Własności antykorozyjne: stopień 
korozji (0-0) 

% DIN 51 360/2 4 

Wskaźnik refrakcji   1,6 
Wskaźnik wysalania emulsji   3,33 

Charakterystyki typowe dla bieżącej produkcji. 
Zastrzegamy sobie prawo zmian parametrów w ramach dalszego rozwoju produktu 
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UWAGI 
-Przygotowanie emulsji:  
Shell Adrana D 208 posiada naturalną tendencję do szybkiego i łatwego mieszania  
się z wodą, zarówno przy użyciu specjalnych mieszalników do emulsji (zalecamy  
okresowe sprawdzanie poprawności ich funkcjonowania), jak i przy mieszaniu  
ręcznym. W przypadku mieszania ręcznego zaleca się zawsze dolewanie  
koncentratu do wody (nigdy odwrotnie) w celu zapewnienia lepszego  
zdyspergowania koncentratu w całej masie wody. 
Czynność ta, prowadzona powoli i przy zachowaniu ciągłego mieszania,  
gwarantuje otrzymanie bardzo stabilnej emulsji o wysokich własnościach  
obróbkowych. 

-Kontrola st ężenia:  
Badanie stężenia emulsji Shell Adrana D 208 można łatwo wykonać wykorzystując 
refraktometr lub metody chemiczne. 

-Wymiana emulsji:  
Zarówno w przypadku pierwszego zalania układu jak i w przypadku wymiany zużytego 
chłodziwa, należy przede wszystkim dokładnie wyczyścić i zdezynfekować cały układ. 
Najlepsze rezultaty daje następujący proces: 

1. w ciągu ostatniej zmiany roboczej należy dodać 2% środka myjąco- 
-dezynfekującego Shell MWS Additive SC 207 i prowadzić normalny  
proces obróbki albo przynajmniej uruchomić układ chłodzenia przez ten sam okres 
czasu, 

2. dokładnie opróżnić zbiornik i cały układ przepłukać. Należy zwrócić uwagę na dokładne 
usunięcie szlamu i zanieczyszczeń ze wszystkich miejsc ich gromadzenia się. 

-BHP:  
Więcej informacji znajdą Państwo w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego. 

-Utylizacja:  
Zużyta emulsja powinna być z tylizowana zgodnie z wytycznymi UE 91/156,  
91/689 i 94/62. 

 

 

Kod Optimis: 901L3572 
 

 


