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TURBO ARIES    
Aukštakokyb ÷s turbin ų alyvos  

Repsol Turbo Aries  yra ISO VG 32-68 klampumo klasi ų kokybiškos, specialiai 
parinkt ų rafinuot ų mineralini ų alyvų mišini ų ir rinktini ų pried ų, sustiprinan čių 
jų antikorozines ir antioksidacines savybes, pagrindo  turbinin ÷s alyvos.  
Repsol Turbo Aries  yra specialiai sukurtos aukšto paj ÷gumo garo turbin ų, 
naudojam ų šiuolinin ÷je j÷gaini ų industrijoje, reikalavim ų patenkinimui. 
 

Pritaikymas  
�  Garo ir dųjų turbinoms, reikalaujančioms oksidacijos ir korozijos inhibicinių alyvų 
�  Turbinoms, dirbančioms darbin÷je poroje su turbo kompresoriumi, ir turinčiomis bendrą cirkuliacinę 
tepimo sistemą 
�  Atomin÷s ir šilumin÷s energetikos garo turbinoms 
�  Elektros j÷gainių garo turbinoms 
�  Aukštatemperaūrinių išcentrinių turbokompresorių slydimo guolių tepimo sistemoms 
 

Eksploatacin ÷s charakteristikos   

� Geras terminis atsparumas ir oksidacijos stabilumas .                                                                                                
� Didelis atsparumas oksidacijai, anglies jungini ų formavimuisi, nedidelis lakumas.  
� Cheminis stabilumas  
� Puikus vandens, kondensato atskyrimas                                                                                                             
�    Aukšta FZG kr ūvių pernešimo pakopa ir EP tipas leidžia naudoti reduk torines poras                         
turin čioms turbinoms                                                                                                                                                     
�    Atspari radiacijai, kas įgalina jos panaudojim ą atomini ų elektrini ų turbinose                                                                           
�    Efektingas papuolusio į alyvą oro atskyrimas, putojimo mažinimas                                                               
� Veiksminga antikorozin ÷ apsauga, net esant pastoviam vandens garo poveikiu i 
 

Specifikacijos ir patvirtinimai                                                                                                           

♣♣♣♣ Atitinka ir viršyja : DIN 51515 -1 dalies, DIN 51517 -2 dalies, DIN 51506 VBL ir VCL, DIN 8659 -2 
dalies, ISO 3498 (1986) CKB, karinius MIL L-17331 H (EP tipas) reikalavimus 

♣♣♣♣ Sertifikuota ABB, Siemens, Westinghouse, AEG, Alsthom, KKK, General Electric ir daugelio kitų gamintojų 

Būdingos fizikin ÷s charakteristikos 

Turbo Aries Metodas 32 46 68 EP 

ISO klampumo klas ÷  32 46 68 - 

Kinematinis klampumas 
prie  40°C  cSt              
prie  100°C     cSt                          

ASTM D 445  

32                   
5,4 

 

46                   
6,7 

 
 

68            
8,5 

 

80           
9,6 

Klampumo indeksas  ASTM D 2270 95 95 95 95 

Pliūpsnio taškas      °C  ASTM D 92 >190 >200 >215 >215 

Stingio taškas            °C  ASTM D 97 <-15 <-9 <-9 <-9 

Modifikuotas turbininio 
stabilumo testas                   
val iki 2,0 mg KOH/g 

D 943 11000 + 

>4000 

11000 + 

>4000 

11000 + 

>4000 

 

>1000 

Patarimai :  Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio atstovo Pramonei : tel. 
(682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt 
 


