
 می تولید افزودنی مواد و "پایه روغن" اختالط از دیگر های روغن همچون هیدرولیک روغن

 تمسوی  در مختلفی های کاربرد ، افزودنی مواد و پایه روغن نوع به توجه با تواند می که. شوود

 .باشد داشته گوناگون های

  مصر به توجه با ایعرو از و نامید، صوعتتی روغن ترین مصور  پر توان می را هیدرولیک روغن

. تاسوو برخوردار باالیی تعوع از نیز روغن این ، گوناگون کاری شوورای  و متعوع کاربردهای و باال

 یصورت در و کعد می بازی را انژی دهعده انتقال نقش سی تم یک در هیدرولیک روغن واقع در

 در قفتو یا اختالل با سی تم و نشده انجام بخوبی وظیفه این ، شود مشکل دچار روغن این که

 .گردد می روبرو کارکرد

 تق یم زیر کیفیت سطوح به ISO 6743 استاندارد اسوا  بر هیدرولیک های روغن کلی بطور

 :شوند می بعدی

1- HH :بود هیدرولیک های روغن از ن ل اولین این. افزودنی مواد بدون متدنی پایه روغن. 

2- HL :اه روغن این از جدیدی ن ل اک یداسیون ضد و ضدزنگ افزودنی مواد کردن اضوافه با 

 .شود می گفته نیز گردشی های روغن گروه این به که آمد بوجود

3- HM :های روغن به سووایش ضوود افزودنی مواد کردن اضووافه با HL هیدرولیک های روغن 

 .ه تعد هیدرولیک های روغن ترین مصر  پر حاضر حال در که شد تولید جدید

4- HV :هیدرولیک های روغن گرانروی شواخ  بردن باال با HM ، بدست کیفیت سوط  این 

 .معاسبعد وسیع دمایی محدوده در کرد کار برای که آمد،

5- HG :هک چ بعدگی خاصویت با متروفعد، ابزار ماشوین هیدرولیک روغن به که ها روغن این 

 .شوند نمی پرتاب بیرون به سی تم از برگشتی و رفت کشویی های سی تم در ، دارد

.  ستا هیدرولیک های روغن بعدی طبقه ترین مترو  از یکی کیفیت سطوح بعدی تق یم این

 .است شده تتریف هیدرولیک های روغن در نیز دیگر استانداردهای ولی

 کاهش نیرو، انتقال روانکاری، ، رود می انتظار هیدرولیک روغن یک از که وظایفی کلی بطور

 سی تم اجزاء تمام با سوازگاری و سوی وتم اجزاء زدگی زنگ از محافظت سوایش، و اصوطکا 

 .است



 مترو  آتش ضد هیدرولیک سیاالت روغن به که ه تعد هیدرولیک های روغن از دیگر دسوته

 وند،ش نمی ور شتله آتش با مجاورت در سویاالت این که نی وت متعی بدین این البته. ه وتعد

 این. کععد می مقاومت شتله انتشار برابر در و شده ور شوتله دیرتر آتش با مجاورت در آنها بلکه

 کوره درب مانعد) اسووت زیاد سوووزی آتش احتمال که هایی مکان در متموال ها روغن از دسووته

 .گیرند می قرار استفاده مورد( فلزات ذوب های

 :شوند می تق یم اصلی دسته چهار به نیز ها روغن این

1- HFA  :آب در روغن های امول یون   

2- HFB :روغن در آب امول یون 

3- HFC :گالیکول آب سیاالت 

4- HFD :سیعتتیک مایتات 

 های روغن که اسوووت این داشوووت نظر در باید هیدرولیک های روغن با کردن کار در آنچه

 ح ا  شوند می آنها وارد که هایی آلودگی به شدت به "توربین های روغن" مانعد هیدرولیک

 رایب کاری سخت شرای  ایجاد و آلودگی اثر در آنها شیمیایی و فیزیکی خصووصیات و ه وتعد

 با هیدرولیک، سوی تم برای روغن انتخاب هعگام در همچعین. شود خواهد مشوکل دچار روغن

 و موارد رعایت با و کعید انتخاب را معاسبی روغن ، روانکاری کارشوعاسوان مشواوره از اسوتفاده

 به ، روغن( CM) وضتیت مراقبت مهمتر همه از و سرریز تتویض، مصور ، برای کاربردی نکات

 کاهش مطلوب نتیجه به بتوانیم نهایت در و کعید کمک تجهیزات سووالمت و آن عمر افزایش

 .کعید پیدا دست روانکاری های هزیعه


