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 steam turbine new oil راخب نیبروت ون نغور یاه شیامزآ لودج

       

    ررباررب رد اه نغور عون نیا .دنور  یم راک هب اهروسرپمک،اه   نیبروت :لیبق زا یتازیهجت یراکناور تهج یتعنص یاه نغور
  .دنشاب یم یگدروخ و یگدز گنز ربارب رد یلاع تمواقم یاراد و هدوب رادیاپ نویسادیسکا و ترارح

   ناورنع هب ،اه نغور نیا ور نیا زا .دشاب یم بآ زا اهنآ یالاب یریذپادج تیصاخ اه نغور عون نیا مهم صاوخ رگید زا
      تریرفریرک زا نانیمطا لوصح .دننک یم افیا اه متسیس نئمطم درکراک رد یساسا و مهم رایسب شقن هروظنم دنچ بیکرت کی
 .دشاب یم ترورض کی اه هاگتسد تدم ینالوط درکراک و یتمالس یارب فرصم زا لبق نغور

    زاین دروم یاه شیامزآ

  ههک زاین دروم  یاه شیامزآ زا هتسدنآ لماش

         یه یهصم نهغور زا نانیمطا لوصح تهج

        یه�ه�همهما نهیب درادناتسا و تیش اتید یبایب

 دشاب یم یرویض

    CC 1500 :هنومن مجح لقادح

 ؟دینادیم ایآ
 ،دش دهاوخن هدینش رادشه کی یادص”

 “میشاب نآ ندینش هدامآ هکنیا رگم

 درادناتسا شور شیامزآ عون

 Elemental Analysis :لماش یرصنع زیلانآ

RDE/AES 

ASTM D6595 

 ((Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo                                              یشیاسرفرصانع -
 (Si/Na/B/V( هدنیالآرصانع -
 (Zn/P/Ca/Ba/Mg( یندوزفا رصانع -

 Viscosity@40°C  ASTM D445                دارگیتناس هجرد 40 رد یورنارگ

 Viscosity@100°C  ASTM D445                دارگیتناس هجرد 440 رد یورنارگ

 Water Determination ASTM D6304                                       (رشیف لراک) بآ یگدولآ

 Flash Point (Open Cup)   ASTM D 92                  زاب لاعتشا هطقن

 VI ASTM D 2270                یورنارگ صخاش

 Density @15°C                                        ASTM D 4052  هجرد 10 رد هتیسناد

 Appearance VISUAL  یرهاظ تیعضو

 Foaming ASTM D892                                                        فک شیامزآ

 Total Acid Number ASTM D974 لک یدیسا ددع

 Pour Point                                             ASTM D 97    شزیر هطقن

   Oxidation Stability (RBOT) ASTM D2272                نویسادیسکا یرادیاپ

 Air Release Value ASTM D 3427 نغور زا اوه ندش ادج تیلباق
IP 313 

 RUST-Prevention  ASTM D665               یگدز گنز زا تعنامم

 copper Corrosion ASTM D130  یگدروخ صیخشت

نغور زا بآ راخب یریذپ ادج تیصاخ  Demulsibility IP-19 

 Color ASTM D1500 نغور گنر

تارذ هدنرامش  Particle countent Iso 4406-99 


