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AGIP OTE 80 EP este un lubrifiant care satisface condiţiile severe de funcţionare ale 
turbinelor navale cu abur şi a angrenajelor (grupurile reductoare) la care acestea sunt 
conectate. Este formulat dintr-o bază parafinoasă atent selecţionată, în care se 
încorporează aditivi specifici antioxidanţi, antirugină  şi  „mediu EP”. 
 
Caracteristici (valori tipice) 
Viscozitate cinematică la 40°C mm²/s* 75,4 
Viscozitate cinematică la  100°C mm²/s* 9,7 
Indice de viscozitate  - 106 
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) °C 256 
Punct de curgere  °C -9 
Densitate la 15°C kg/l 0.880 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) 
 
Proprietăţi şi performanţe  
* Indicele de viscozitate ridicat asigură lubrifierea corespunzătoare, chiar şi la 
temperaturi ridicate, prin reducerea la minimum a variaţiei viscozităţii cu temperatura. 
* AGIP OTE 80 EP este caracterizat printr-o rezistenţă ridicată la degradare oxidativă, 
putând fi menţinut în exploatare o durată lungă, în condiţiile unei reduse tendinţe de 
formare a depunerilor carbonoase şi a şlamului. În conditţile încercării TOST (Turbine Oil 
Stability Test), depăşeşte 2000 de ore. 
* Prin proprietăţile anticorozive şi antirugină, se asigură o bună protecţie a 
componentelor întregului circuit de lubrifiere. 
* Bunele proprietăţi antispumante şi de separare a aerului antrenat, elimină riscul 
discontinuităţii peliculei de ungere (prin prezenţa bulelor de aer), reduce posibilitatea 
apariţiei fenomenului de cavitaţie şi spumarea exagerată a uleiului în rezervor. 
* Dezemulsionarea rapidă (viteza ridicată de separare a apei) previne formarea emulsiei 
stabile, asigurând separarea completă a apei (pătrunse în mod inevitabil în circuitul de 
lubrifiere) şi continuitatea filmului lubrifiant care asigură funcţionarea reductoarelor cu 
frecări minime. 
* AGIP OTE 80 EP posedă caracteristici „medii EP” asigurând astfel funcţionarea în 
condiţii optime a angrenajelor grupurilor reductoare ale turbinelor navale. Uleiul trece 
treapta a 10-a de încărcare în condiţiile testării pe standul FZG. 
 
Specificaţii 
Uleiul AGIP OTE 80 EP este formulat pentru a îndeplini cerinţele specificaţiei: 

- MIL – L – 17331H (SH), simbol NATO 0-250. 
 

Utilizări 
* AGIP OTE 80 EP este destinat, în special, lubrifierii tuturor organelor (lagăre, angrenaje, 
sisteme de reglare etc.) turbinelor navale cu abur.  



* Poate fi utilizat în instalaţii hidraulice şi pentru lubrifierea compresoarelor de aer. 
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