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_______________________________________________________________________________ 
 
AGIP ALARIA 3 HT este un ulei de transfer termic, utilizat pentru umplerea instalaţiilor de 
transfer de caldură, caracterizat printr-o stabilitate la oxidare şi o rezistenţă la descompunere 
termică deosebite. 
Aceste particularităţi  sunt conferite de natura uleiului de bază  parafinic atent selcţionat şi 
înalt rafinat. 
 
 
Caracteristici (valori tipice) 
 

Vscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 5,31 
Viscozitate cinematică la  40 °C mm²/s * 29,5 
Indice de viscozitate - 113 
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 215 
Punct de curgere °C -10 
Densitate la 15 °C kg/l 0,865 

Notă:  (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 
 
Proprietăţi şi performanţe 
 
* Calitatea deosebită a uleiului AGIP ALARIA 3 HT asigură o rezistenţă ridicată la degradarea 
termică datorată utilizării uleiului la temperaturi înalte, prevenind astfel formarea de depuneri  
carbonoase şi şlam. 
* Uleiul de bază parafinic utilizat la formularea uleiului ALARIA 3 HT, supus unei înalte 
rafinări,  dobândeşte  proprietăţi bune de dezemulsionare şi de degajare a aerului , asigurând 
astfel  funcţionarea optimă a instalaţiei de transfer termic, prin preîntâmpinarea formării de 
vapori şi bule de aer în punctele fierbinţi ale instalaţiei. 
* Pe durata serviciului, caracteristicile de transfer termic ale  uleiului AGIP ALARIA 3 HT 
rămân practic constante datorită rezistenţei deosebite la oxidare şi a stabilităţii la temperaturi 
ridicate. 
 
 
Utilizări 
 
AGIP ALARIA 3 HT poate fi folosit în instalaţii de tip " deschis " sau  " închis ": 
 - temperatura maximă la ieşirea din încălzitor:   315°C 
 - temperatura maximă la peretele încălzitorului:  350°C 
     
 
Condiţii de operare 
 
La pornirea unei instalaţii noi, sau la repornirea unei instalaţii după revizie, ca şi  în cazul 
funcţionării neconforme la temperatura de regim datorită prezenţei umidităţii în ulei, se va  
funcţiona un timp la o temperatură de circa 100°C, pentru eliminarea apei şi umezelii, după 
care se ridică temperatura la valoarea de operare. 
 
 
 



 


