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 روغن توربین 

روغن توربین ماده ای روانکار است که در دسته روغن های گردشی قرار می گیرد. ماده ای که ما به علت محبوبیت و کاربرد فراوان 

آن، در این مطلب سعی در اشاره به جزئیات آن داریم. چاکو یکی از برند های اصلی تولید و توسعه روغن توربین است که شما می  

تجربه خرید و دریافت محصولی باکیفیت اقدام به سفارش انواع روغن توربین کنید. اگر به دریافت اطالعات    توانید برای داشتن بهترین

تکمیلی در رابطه با انواع محصوالت چاکو، خرید روغن توربین و معیار های خرید بهترین روغن توربین عالقه مند هستید بهتر است  

 .در این مطلب با ما همراه باشید

 توربین انواع روغن  

همانطور که اشاره کردیم، یکی از نیاز های اصلی توربین ها استفاده از روغن توربین است، روغنی که وجود آن بسیار حیاتی بوده و 

. اما جای نگرانی وجود ندارد چرا که تیم  تلذا تهیه ی این محصول در قالب قیمت مناسب و کیفیت باال به شدت سخت شده اس

از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا و استاندارد های ساخت و توسعه توانسته است به تولید بهترین روغن  مجرب چاکو با استفاده  

توربین را از شرکت چاکو تهیه کنید. در این بخش از مطلب    مناسب روانکاریروغن  های توربین بپردازید و لذا شما می توانید انواع  

 .دازیمبا ما همراه باشید تا به ذکر انواع روغن توربین تولیدی بپر

 HBX II ایرانول •

 HBX ایرانول •

 HBS II ایرانول •

 HBS ایرانول •

 HB ایرانول •

 روغن توربین بهران بهمن  •

 Shell روغن توربین •

 روغن توربین نفت پارس •

 Mobil روغن توربین •

 SKF روغن توربین •

 YUKEN روغن توربین •

 Total روغن توربین •

 Kluber روغن توربین •

 Castrol روغن توربین •

قابل توجه است که در لیست باال تمامی روغن های توربین معرفی نشده است و لذا شما برای دریافت اطالعات بیشتر در رابطه با این 

 .موضوع می توانید با پشتیبانی های تلفنی ما ارتباط برقرار کرده و یا به شعب چاکو مراجعه کنید

 

 



 ربین چاکوفواید استفاده از روغن تو

زمانی که شما به استفاده از بهترین محصوالت، باکیفیتی در حد استاندارد های جهانی می پردازید طبیعی است که ویژگی ها و نکات  

مثبت بیشتری را دریافت کنید. روغن توربین چاکو از این دسته محصوالت است که می تواند پس از یک بار استفاده باعث شود که  

میشگی این محصول تبدیل شوید. در این بخش از مطلب ما به ذکر فواید استفاده از روغن توربین می پردازیم تا  شما به مشتری ه

 :شما بتوانید با عمق کیفی محصول چاکو بیشتر آشنا شوید

 قابلیت پیشگیری از اکسیداسیون  •

 استفاده برای مواردی نظیر روانکاری یاتاقان ها، چرخ دندهها و کوپلینگ ها  •

 ری از خوردگی و سایش پیشگی •

 قدرت باال در مواردی نظیر انتقال حرارت و خنک کاری یاتاقان ها  •

 پیشگیری از آب و هوا  •

 داشتن عملکرد بسیارعالی در موقعیت های هیدرولیکی  •

 پیشگیری از کف کردن •

 قابلیت محافظت از زنگ زدگی و سایش  •

 

 خرید بهترین روغن توربین 

شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشید که برای خرید بهترین روغن توربین، نیازمند در نظر داشتن چه معیار هایی هستیم  

و در اصل یک روغن توربین باکیفیت، باید دارای چه ویژگی هایی باشد. در این بخش از مطلب با ما همراه باشید تا به ذکر مهمترین 

قابل توجه است که تیم مجرب و    .بپردازیم که یک روغن توربین باکیفیت باید آن ها را رعایت کرده باشد  معیار ها و ویژگی هایی 

کارکشته چاکو برای بررسی کیفیت محصوالت خود از معیار هایی چندین برابر سخت گیرانه تر و با استاندارد های جهانی استفاده  

 .یفیت محصوالت نهایی آسوده خواهد بودمی کند، لذا با اینکار خیال مشتری در رابطه با ک

اولین موردی که شما می توانید به انجام آن بپردازید، بررسی نمونه های روغن کارکرده محصول مورد نظر خود است که  •

باعث می شود آنالیز عمیقی بر روی سطح کیفی طیف نگاری انجام شود. برای پیاده سازی این روش باید فلزاتی که از 

دگی حاصل شده اند را برای تشخیص مقادیر فلزی و تعیین آلودگی های مختلف بررسی کنید. در این روند  سایش و آلو

توان به صورت دقیق و جزئی مقدار فلزاتی که از سیستم آهن و مس بوجود آمده اند را تعیین کرد. همچنین قابل توجه می

 .ی آلودگی باشدتواند نشانهشته باشد میاست که اگر عناصر مشخصی نظیر کلیسیم در روغن موتور وجود دا

خواهید  D892 کنندگی: شما برای اینکه بتوانید این خاصیت را بررسی کنید نیازمند استفاده از روشبررسی خاصیت کف •

کف کنندگی دارای سه علت اصلی است. علت اول مشکل تهش    بود. به صورت کلی شاهد این مورد هستیم که مشکل

شود و لذا در اثر مصرف شدن مواد آلی و آلوده شدن روغن در برخی  روغن از ماده ضد کف خالی میشدن نام دارد که  

شود. علت دوم نیز با نام مکانیکی شناخته شده است که مربوط به طراحی موارد استفاده از ماده افزودنی ضد کف توصیه می

 .سیستم است



قرار می گیرند تغییر رنگ   UV که در معرض نور آفتاب و یا نورهای توربینی زمانی  قابل توجه است که بعضی از روغن •

ها بیشتر به تیره تمایل پیدا می کند، این مورد غیر عادی نیست. هرچند که تغییرات رنگ می توان داده و در اصل رنگ آن

های بررسی خرید  نشان دهنده موارد دیگری نظیر تغییرات قابل توجه در خواص روغن باشد اما این مورد یکی از معیار

 .بهترین روغن توربین است

باشد، معیاری که روغن های توربین نیز به مانند روانکار های دیگر دارای نقطه اشتعال: آخرین مورد نیز نقشه اشتعال می •

ه این  توان بر این اساس میزان تخریب روغن و ... را اندازه گیری کرد. البته قابل توجه است کاین مورد هستند و لذا می

تشخیص آلودگی   بررسی کیفیتبرای  های ذکر شده دارای اهمیت کمتری است و این آزمون  مورد به نسبت دیگر معیار

 .باشدروغن به حالل های مختلف با نقطه جوش پایین مفید می

 قیمت روغن توربین 

انواع این محصول به انتخاب موردی بر اساس توربین را بدست آورده اید و از    روغن  حال که تمام اطالعات مورد نیاز در رابطه با قیمت

بهتر است به ذکر قیمت روغن توربین نیز بپردازیم. همانطور که اشاره کردیم، توربین ها در انواع مختلفی تولید    ،نیاز خود پرداخته اید

د و برای تعیین قیمت  نیز تفاوت بسیار زیادی داشته باش شده می شوند و لذا این مورد باعث شده است که قیمت توربین های تولید

  چاکوشرکت  اگر به فکر دریافت قیمت توربین هستید بهتر است با واحد پشتیبانی    .معیار های بسیاری مورد بررسی قرار گیرد

 .ارتباط تلفنی برقرار کنید و یا به شعب این شرکت به صورت حضوری مراجعه کنید

 


