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Sabroe S68 kølekompressorolie



Anvendelse

•  Sabroe S68 smører og fjerner kompressionsvarmen 
i ammoniakkølesystemer.  Den er særligt effektiv 
over for korrosion samtidig med at den forlænger 
kompressorens levetid.

•  Sabroe S68 er velegnet til alle applikationer med skrue- 
og stempelkompressorer.

Fremstillingsproces

Sabroe S68 kølekompressorolie er fremstillet af 
hydrogenbehandlede baseolier. Den er raffineret i en 
totrinsprocess ved høje temperaturer og hydrogentryk og 
indeholder derfor mindre end én procent af de urenheder, 
der typisk findes i opløselige raffinerede mineralolier.  
Fjernelsen af urenheder medfører en væsentlig forbedring 
af baseoliens stabilitet og ydeevne.

Hydrogenbehandlet højtydende olie
til anvendelse i køleanlæg
Sabroe tilbyder smøremidler af højeste kvalitet til nutidens kølemarked.  Den stigende 
efterspørgsel på renere systemdrift og den øgede miljømæssige bevidsthed afspejles i 
overgangen til semisyntetiske og syntetiske kølesmøremidler.

Syntetisk og semisyntetisk olie anvendes ofte i barske miljøer, herunder ammoniak.  Sabroe 
S68 kølekompressorolie har en forbedret ydeevne med ammoniak i forhold til traditionelle 
mineralolier.  Fordelene er f.eks. renere drift, lavere olieafkast, forbedret smøreevne og 
mindre skumdannelse.



Sabroe S68

Fordele

Bedre stabilitet over for oxidation

•  Fremragende modstand mod nedbrydning betyder, at 
Sabroe S68 hæmmer oxidation og dermed reducerer 
mængden af ophobet slam, bundfald og belægninger

• Effektiv vandudskillelse beskytter mod korrosion
•  Enestående reaktion med additiver betyder, at 

Sabroe S68 holder 4 til 8 gange længere end normalt 
raffinerede mineralolier.

Reduceret behov for olieskift

• Reducerer mængden af spildolie
• Reducerer vedligeholdelsesomkostninger.

Yderligere fordele

• Indeholder ingen giftige eller kræftfremkaldende stoffer
•  Spildolie kan bortskaffes ved forbrænding i henhold til 

gældende bestemmelser og retningslinier. 

Food Grade registreret af 
NSF International   

Dette produkt må anvendes som 
smøremiddel på steder, hvor der ikke 
er mulighed for kontakt med fødevarer 
(H2), i og omkring fødevarefremstillende 
områder. Sådanne blandinger må 
anvendes som smøremiddel, slipmid-
del eller antirust-belægning på udstyr 
og maskindele på steder, hvor der ikke 
er mulighed for at smøremidlet eller 
den smurte del kommer i kontakt med 
spiselige produkter.

Nonfood Compounds
Program Listed 
Category Code H2
Registration 147054 



Hydrogenbehandlet
smøremiddel til køleindustrien

Sabroe S68 er fremstillet efter en patenteret procedure og er et kvalitets-
smøremiddel, som giver en forbedret ydeevne i ammoniakkølesystemer.

Lav opløselighed med ammoniak

Konventionelle mineralolier kan indeholde op til 25% 
aromater.  Denne blanding sammen med svovl, nitrogen og 
ilt øger ammoniakopløseligheden og mindsker den kemiske 
stabilitet.  Sabroe S68 indeholder mindre end én procent 
af disse kemiske sammensætninger og begrænser derved 
ammoniakkens evne til at opløses i smøremidlet.

Andre gode grunde til at vælge et smøremiddel med lav 
opløselighed over for ammoniak, så som Sabroe S68, 
er, at man opnår højere volumetrisk virkningsgrad på 
kompressoren og højere viskositet til smøring.

Kemisk stabilitet

Langtidstests af stabiliteten ved høje temperaturer viser, at 
Sabroe S68 modstår kemiske angreb fra ammoniak.  Øget 
stabilitet forlænger smøremidlets levetid og sikrer drift uden 
belægninger og aflejringer samt længere vedligeholdelses- 
og udskiftningsintervaller.
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Panel Coker tests har vist, at man med Sabroe S68 undgår, at der dannes lakbelægninger af 
kulstofforbindelser selv ved ekstreme temperaturer. Traditionelle mineralolier, der anvendes til 
ammoniakkøleanlæg, har en tendens til at danne kulstoflommer i ventiler og komponenter i systemet.  
Med Sabroe S68 får man fuldstændig ren drift.

Fremragende smøring

Viskositet som funktion af tiden

Med sin isoparaffinske struktur er Sabroe S68 et kvalitets-
produkt med en bedre smøreevne end konventionelt 
raffinerede mineralolier.  Grafen overfor viser også Sabroe S68 
oliens høje ydeevne mht. viskositet over tid.  Dramatiske 
stigninger i viskositet kan betyde at smøremidlet er 
nedbrudt.  4-ball wear test og andre tests har vist, at 
Sabroe S68 bevirker lavere slidniveauer.

Flydepunkt

Udover et højere viskositetsindeks end konventionelle 
mineralolier har Sabroe S68 en molekylærstruktur, som 
reagerer positivt med de tilsatte stoffer for sænkning af 
oliens flydepunkt.  Disse stoffer hjælper med at sikre et 
smøremiddelflow i områder med lave temperaturer som 
f.eks. fordamperen.  

Viskositet ved lav temperatur

Lavere viskositet i fordamperen sikrer en større olieretur. 
Grafen overfor viser Sabroe S68 oliens viskositet ved lave 
temperaturer sammenlignet med naphthenisk mineralolie. 
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Reduceret olieafkast hindrer forringelse af  
varmetransmission i fordamperen

Mineralske køleoliers flygtighed
ISO VG68 - Sabroe S68 

Sabroe S68 oliens lave flygtighed resulterer i et lavere 
olieforbrug. Vægttab ved ovntest viser en klar forbedring i 
forhold til normalt raffinerede olier.

Tilstedeværelsen af et ikke-blandbart smøremiddel i et systems fordamper, reducerer 
kølemidlets varmetransmissionsevne markant.
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Oliefilmens betydning

En smøremiddelfilm på kun 0,1 mm kan resultere i 
et tab i varmetransmissionsevnen på over 50%.  Sabroe S68 
oliens lave damptryk og reaktion med ammoniak sikrer lavere 
olieafkast og mindsker risikoen for varmetransmissions-
problemer. 
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Egenskaber Testmetode Typisk

Viskositet @ 40°C, cSt ASTM D445 69

Viskositet @ 100°C, cSt ASTM D445 9.1

Viskositetsindeks ASTM D2270 100

Massefylde, g/mL, 20°C ASTM D4052 0.88

Flydepunkt (°C) ASTM D97 -39

Flammepunkt C.O.C., (°C) ASTM D92 226

Flammepunkt C.O.C., (°C) ASTM D92 246

Sabroe S68 produktdata



Udover at levere olie af høj kvalitet, 
lagerfører vi over 7000 reservedele til 
følgende Johnson Controls brands:

Johnson Controls, Industriel køling
Vi fører verden mod nye muligheder

Mange ting i vores liv er afhængig af køling, og vi ser det derfor som 
vores fornemste opgave at forsyne verden med teknologi indenfor 
industriel køling, energigenvinding og gaskomprimering, som kræves nu 
og i fremtiden.

Ved hjælp af vores industrielle køleprodukter til forarbejdning og 
distribution kan fødevareindustrien levere friske fødevarer til forbrugerne. 
Vi leverer derudover mange af de unikke produkter, der kræves til 
transport af gas i rørledninger, genvinding og overførsel af energi og 
til fremstilling af kemikalier, lægemidler og andre produkter, der er 
nødvendige for de hverdagsting, vi er afhængige af. 

Det er ofte nødvendigt for køleprocesser at være i drift 24 timer i døgnet 
og med en driftslevetid på 25 år eller mere, er pålidelig service og support 
en væsentlig del af vores forpligtelse overfor vores produkter.

Global rækkevidde
Vores globale service & parts 
netværk sikrer kunden en orga-
nisation med global rækkevidde, 
som også er kendt og aktiv lokalt.

Forbedringer
For hele tiden at øge den værdi 
vi giver til vores kunder, stræber 
vi efter at blive mere konkur-
rencedygtige og gribe nye 
muligheder.

Innovation
Vi tror på, at der altid findes en 
bedre måde. Det inspirerer os til 
at finde nye løsninger og skabe 
forandringer og muligheder, som 
vi overfører til vores kunder.

Kundetilfredshed
Vores 142.000 globale kollegaer 
stræber efter at yde den bedste 
service til vores kunder. Kundefokus 
er vores nøgle til succes. 

Bæredygtighed
Vi tror på, at bæredygtighed kom-
mer til at spille en væsentlig rolle i 
enhver fremtidig udvikling af vores 
produkter, ydelser og aktiviteter, 
hvor vi vil fokusere på effektivitet  
og beskyttelse af miljøet.

Kvalitet
Vores kunder skal kende os på den 
exceptionelle kvalitet på vores pro-
dukter og ydelser.



Johnson Controls Denmark
www.johnsoncontrols.com
www.sabroe.com
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