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SOC-4 روغن پایه

پست الکترونیکی چاپ     اندازه قلم

SOC-4، تولید شده در شرکت نفت سپاھان، یک روغن پایه از نوع پارافینیک با شاخص گرانروی

بسیار باال (VHVI) میباشد. کیفیت باالی این محصول نتیجه بھره گیری از خوراک گزینش شده و

فرآیندھای پاالیشی تکمیلی می باشد. این روغن پایه در ساخت دامنه وسیعی از روانکارھا از جمله

انواع روغن ھای موتوری بنزینی و دیزلی، دنده، توربین، ھیدرولیک، کمپرسور و دیگر روغنھای

صنعتی کاربرد دارد. میزان گوگرد پایین و درصد باالی ترکیبات اشباع و مقدار شاخص گرانروی

باالی 120، این روغن را در زمره روغنھای گروه III طبق طبقه بندی API قرار میدھد. این روغن به

صورت فله و در بسته بندی ھای بشکه، فلکسی و IBC بفروش میرسد.
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Typical Test Results

SOC-4 

نتیجهروش آزمونواحدویژگی

(Typical) 100 C گرانروی کینماتیک درmm /s (cSt) ASTM D-4454.36

(Typical) 40 C گرانروی کینماتیک درmm /s (cSt) ASTM D-44520.3

(Typical) ،(VI)شاخص گرانروی- ASTM D-2270124.9

(Typical) 15.6 C دانسیته درKg/mASTM D-4052836.4

C ASTM D-92210°نقطه اشتعال (حداقل)

CASTM D-97-9°نقطه ریزش (حداکثر)

(Typical) TANmg KOH/grASTM D-6640.03

(Typical) میزان گوگردppmASTM D-3227200

(Typical) NoackW%ASTM D-580015.4

(Typical) درصد ترکیبات اشباعW%SARA analysis98

(Typical) درصد ترکیبات آروماتیکW%SARA analysis2

( (حداکث آ صد W%ASTMDد 13642

ایمنی، بھداشت و محیط زیست:

این محصول در شرایط محیطی پایدار و غیر خورنده بوده و باعث خارش پوست و چشمھا نمیگردد.

از تماس مکرر و طوالنی مدت با روغن کارکرده اجتناب کنید.در صورت تماس با پوست، با آب و صابون بشویید.

بمنظور حفظ محیط زیست روغنھای کارکرده را به مراکز جمع آوری تحویل نمایید.

موارد کاربرد:

انواع روغن ھای موتوری دیزلی و بنزینی

انواع روغن موتورھای گازی و دوگانه سوز

انواع روانکارھای صنعتی از جمله توربین، ھیدرولیک و کمپرسور

انواع روغن ھای دنده

بعنوان حالل در ساخت بعضی از ادتیوھا

مزایا:

ویژگی ھای عملکردی بسیار خوب در دمای پایین

رنگ  بسیار روشن

پایداری اکسیداسیون و حرارتی باال

رفتار اصطکاکی خوب و کاھش سایش

پایداری ویسکوزیته عالی

شاخص گرانروی بسیار باال

میزان گوگرد بسیار پایین

درصد اندک ترکیبات غیر اشباع

با خاصیت عالی جداپذیری اب

بسته بندی و انبارداری:

بسته بندی:

فله

بشکه 208 لیتری

فلکسی تانک

IBC

انبارداری:

در حالت ایده آل نگھداری و انبارداری روانکارھا در مح
سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا ب
برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن یا 

خواھد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگھ
نداشته و در محدوده دمای ℃ 25 نگھداشته شود کم
به حفظ کیفیت روانکار می نماید. این محصول خورنده

نگھداری آن در ظروف فوالدی معمولی بال مانع است.

اطالعات تکمیلي

°2

°2

°3



W%ASTM D-13640.02درصد آب (حداکثر)

(Typical) میزان فوم-ASTM D-8920/110   0/10   0/100

(Typical) جداپذیری آبsecIP1957

(Typical) جداپذیری آبminASTM D-14012

W%ASTM D-1890.05باقیمانده کربن (CCR)، (حداکثر)

(Typical) رنگ-ASTM D-15000.1

CCS @ -15 C (Typical)mPa.sASTM D-5293996

CCS @ -25 C (Typical)mPa.sASTM D-52931620

CCS @ -35 C (Typical)mPa.sASTM D-52938412

موارد مرتبط

سپاھان ترانس

مشاھده محصول  

روغن موتور CNG اسپیدی

مشاھده محصول  

روغن موتور CNG اسپیدی

مشاھده محصول

HLPروغن سپاھان ھیدرولیک ویژه

مشاھده محصول

o

o

o
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تمامی حقوق سایت متعلق به نفت سپاھان می باشد و ھرگونه کپی برداری با ذکر منبع بالمانع است | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

درباره نفت سپاھان

پاالیشگاه نفت سپاھان در سال 1371 بھ عنوان یکی از واحدھای پاالیشگاه اصفھان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پاالیشگاھی در ابتدای مھر ماه سال 1378 بھ صورت یک شرکت سھامی خاص تحت عنوان

شرکت تصفیه روغن اصفھان تأسیس و تحت شماره 155078 مورخ 1/7/1378 در اداره ثبت شرکت ھا و مالکیت صنعتی تھران به ثبت رسید ... ادامه مطلب

تماس با نفت سپاھان

آدرس : ایران، تھران، میدان آرژانتین، میدان بھاران، شماره 92

تلفن تماس :

دفتر مرکزی : 8347 (9821+)

پاالیشگاه اصفھان : 33800501 (9831+)

info@sepahanoil.com : ایمیل
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