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Cấp độ nhớt ISO 

Tỷ trọng tại 15˚C, kg/l 

Độ nhớt động học tại 40°C (mm²/s) 

Độ nhớt động học tại 100°C (mm²/s) 

Chỉ số độ nhớt 

Điểm đông đặc, ˚C 

Điểm chớp cháy (COC), ˚C 

Thoát khí ở, phút 

Ăn mòn tấm đồng 3 giờ, ở 100˚C 

Ngăn ngừa gỉ sét @ Proc B 

Quy cách đóng gói
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Dầu Tuốc-Bin Chất Lượng Thượng Hạng
ISO VG 32, 46, 68, 100, SIEMENS, ALSTOM

Kixx Turbine
ISO VG 32, 46

Kixx Turbine EP

ISO VG 

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 40°C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 100°C 

Chỉ số độ nhớt        

Điểm Rót °C        

Điểm Chớp cháy °C

Độ ổn định chống oxy hóa (RPVOT Value), tối thiểu.

Bao bì (Lít)
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MÔ TẢ
Kixx Turbine EP là dầu chống gỉ và oxy hóa chất lượng cao với các 
đặc tính áp suất cực cao. Sản phẩm được pha chế từ dầu gốc VI 
chất lượng cao, ổn định về mặt hóa học, được tăng cường chất 
lượng bằng cách bổ sung các chất phụ gia ức chế quá trình oxy 
hóa. Dầu được pha chế chủ yếu để sử dụng trong các tuabin khí 
và hơi công nghiệp có bộ giảm tốc.

ỨNG DỤNG
•  Tuabin hơi và tuabin khí công nghiệp cố định
•  Tuabin khí công nghiệp tĩnh với bộ giảm tốc
•  Tuabin khí công nghiệp hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt
•  Tất cả các máy quay trong các bộ đồng phát chu trình hỗn hợp 
   khí và hơi nước
•  Bồn tắm và hệ thống tuần hoàn cung cấp bộ bánh răng chịu tải 
   vừa phải, hệ thống thủy lực áp suất thấp, máy bơm chân không, 
   vòng bi lăn chống trượt, máy công cụ, băng tải và động cơ điện
•  Máy nén khí, máy thổi khí và máy bơm ly tâm yêu cầu sử dụng 
   dầu chống rỉ sét và ức chế oxy hóa, chống mài mòn
•  Không sử dụng trong thiết bị thở không khí hoặc thiết bị y tế.
•  Không sử dụng trong các tuabin khí hàng không.

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
•  Alstom HTGD 90117
•  ASTM D4304-Loại II
•  Tiêu chuẩn Anh BS 489
•  Cincinnati Machine P-38
•  Tiêu chuẩn Đức DIN 51515 Phần 1 DIN 51515 Phần 2
•  General Electric GEK 27070 GEK 28143B GEK 32568F GEK 101941A
•  Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 8068 AR, B ISO 8068 TGE
•  Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K2213 Loại 2
•  MAN Turbo & Diesel TQL T2
•  Siemens TLV 9013 04 cho tuabin có và không có hộp số
•  TLV 9013 05 dùng cho các tuabin có và không có hộp số

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
•  Khả năng ức chế bọt giúp ngăn chặn tình trạng tràn hố dầu và 
   hoạt động thất thường.
•  Hệ thống phụ gia chống mài mòn tạo thành màng hóa học bảo 
    vệ trên bề mặt bánh răng chịu tải để hỗ trợ giảm mài mòn và xước
•  Dầu gốc và hệ thống chất ức chế cao cấp cung cấp sự ổn định 
   oxy hóa lâu dài vượt trội để ngăn giảm chất lượng dầu
•  Các loại dầu gốc cao cấp và hệ thống ức chế oxy hóa chống lại 
   sự hình thành các cặn lắng có hại ở vòng bi và các khu vực có  
   nhiệt độ cao khác của tuabin. Chất ức chế rỉ sét bảo vệ các thành 
   phần của hệ thống chống lại sự ăn mòn. Khả năng tách nước tốt 
   đảm bảo làm lắng nhanh chóng nước tích tụ từ hơi nước ngưng  
   tụ hoặc rò rỉ từ hệ thống làm mát bằng nước muối.
•  Chất ức chế bọt không silicon cho phép giải phóng nhanh khí 
   nén và giảm thiểu sự hình thành bọt để cho phép vận hành các 
   thiết bị điều khiển thủy lực nhạy cảm một cách đáng tin cậy. 
   Đặc tính đa năng của công thức cho phép sử dụng sản phẩm 
   trong nhiều ứng dụng công nghiệp, giúp đơn giản hóa việc kiểm 
   kê dầu và giảm nguy cơ sử dụng sai chất bôi trơn.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

DẦU TUABIN với Ổ bánh răng, vòng bi
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MÔ TẢ
Dầu bôi tuốc bin chất lượng cao, có phụ gia chống gỉ, chống ôxy 
hoá và chống tạo bọt đặc biệt. Được pha chế để cung cấp các tính 
chất tách khí và ổn định quá trình ôxy hoá tốt.

ỨNG DỤNG
•  Các tuốc bin thuỷ lực và hơi nước hoạt động trong mọi điều kiện.
•  Máy nén khí pít-tông, trục vít và li tâm, quạt turbo và bơm li tâm 
   yêu cầu nhớt chống ôxy hoá và chống gỉ (không dùng cho máy 
   nén cung cấp khí để thở).
•  Tuốc bin thuỷ điện.
•  Các ứng về chống ôxy hoá và chống rỉ khác yêu cầu loại 
    nhớt chất lượng cao.

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
•  Phê duyệt Siemens TLV 901.304, TLV 901.305
•  Đạt yêu cầu của nhà chế tạo tuốc bin chính như: 
   GE, Westinghouse, ABB.
•  General Electric GEK-46506D & 32568E.
•  Tuốc-bin công nghiệp nặng Mitsubishi 

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Kéo dài tuổi thọ bởi độ bền vượt trội
Độ bền nhiệt tuyệt hảo và quá trình ôxy hoá ổn định ngay cả 
trong điều kiện nhiễm nước và các tạp chất nhiễm vào dầu tuốc-
bin, không như các loại dầu thuỷ lực.

Duy trì công suất cao bằng cách chống lại sự tạo bọt khí trong 
quá trình lưu thông của dầu 

Cho phép tách nước dễ dàng
Kiểm soát khả năng tạo nhũ tương từ lượng nước thừa, có thể hút 
khô được dễ dàng từ hệ thống bôi trơn, giảm thiểu ăn mòn và mài 
mòn sớm, phổ biến trong những tuốc-bin hơi nước.

Bảo vệ chống gỉ và ăn mòn
Ngăn chặn sự hình thành gỉ sét và ăn mòn khi thiết bị tiếp xúc với 
độ ẩm hay nước trong quá trình hoạt động hoặc thời gian ngừng 
máy.

Cho phép một loại dầu được sử dụng cho tuốc-bin và ứng 
dụng không có tuốc-bin. 

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
•   Với công thức dầu tổng hợp cơ sở nhóm III cung cấp 
    khả năng ổn định nhiệt.
•   Đặc biệt ổn định quá trình ôxy hoá tốt hơn so với các
    dầu tuốc-bin khác, kéo dài tuổi thọ của dầu.

Kixx Turbine Oil produce less sludge than 
other products (test under 150°C, 168 hrs)

RPVOT Test Result (min @ 150°C)

Excellent Thermal Stability Longer service life
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