
 
 
 
 

Gazpromneft Hydraulic HLP 
 
Hidraulika olajok 
 

Termék leírás 
 
Gazpromneft Hydraulic HLP - hidraulika olajok sora, kiváló működési tulajdonságokkal, mely nem csak 
megfelel, akár felül is múlja a vezető hidraulikus berendezések gyártóinak előírásait és egyéb ipari 
specifikációkat. Alapjául az olajszűrők ásványi olajai szolgáltak, magas minőségű többcélú adalékokkal 
kiegészítve.  
A hidraulikus rendszerek hatékonysága és funkcionalitása nagyrészt a felhasznált olajokon múlik. A 
hidraulika olajok funkciói: összenyomhatatlan és könnyű átfolyású hidraulika folyadékon alapuló erőátvitel; a 
súrlódó részek kenése által kopásvédelem; korrózió elleni védelem; hűtés; hő- és oxidáció stabilitás: véd a 
lerakódástoktól vizes közegben is; a víztől könnyű szétválaszthatóság és jól szűrhetőség. 
A Gazpromneft Hydraulic HLP olajok nem csak, hogy megfelelnek, de az esetek többségében meg is 

haladják a hidraulika olajok előírásait. 
 
Alkalmazása 

 
Megmunkáló berendezések hidraulika rendszerei (pl. fröccsöntő gépek, prések, kezelők, 
segédberendezések, robotok, műanyag esztergáló gépek). 
Bányász és olaj kitermelő berendezések, áthidalók, zsilipkapuk és mentő felszerelések.  
Szállítható berendezések (pl. markológépek, daruk, építőgépek, közúti szállító eszközök, mezőgazdasági 
gépek). 
Hidraulika olajok speciális alkalmazása (gyártásközi mérőrendszerekben, repülő szimulátorokban, terhelés 

tesztelőkben, szélturbinákban). 
 
Előnyök 
 
 


 Kopásgátlás 



A magas hatékonyságú kopásgátló adalékoknak köszönhetően a berendezések erőforrása megnő. 
Az olajok magas kopásgátló tulajdonságokat igénylő szivattyúkban használatosak, pl. váltó, úszó-, 
sugár- és tengely dugattyús szivattyúkban. 



A fémek felszínén lévő adalékok vegyi adszorpciója gátolja a fémek egymáshoz súrlódását. Ezt a 

tulajdonságot hő hatására is megőrzi.  




 Oxidációs stabilitás 



A tartályok felszínén nem képez réteget, így magasabb hőmérsékleten is használható. 



 Hő stabilitás 



Magas hőmérsékleten az olajok nem indulnak bomlásnak, és nem képeznek lerakodásokat, ezáltal 

növelve a rendszer megbízhatóságát és tisztaságát. Az olaj kémiai összetétele állandó marad a 

munka időkeretének teljes egészére. 



 Hidrolitikus stabilitás 



Az olajok víz jelenlétében nem képeznek savakat, ezáltal megelőzvén a rozsdásodást és korróziót. A 

sárga fémötvözetek kiváló korrózió tulajdonságai víz jelenlétében is biztosítottak. 





 Kiváló demulgáló és habzásgátló tulajdonságok 



Gyorsítja a víz bomlását és a hab eloszlását, mely által gátolja az olaj összenyomhatatlanságának 
csökkenését, a zsírosságának és hűtő kapacitásának romlását. Lehetővé teszi az olajgyűjtők és a 
ciklusidők csökkenését. Magas demulgáló kapacitása kisebb mennyiségű (lebomló) víz jelenlétében is 
lehetővé teszi az olaj megfelelő működését, és a víz szétválasztását nagyobb mennyiségben. 



A habzásgátló anyagok meggátolják a habképződést minden hőmérsékleten, ezáltal befolyásolva 

a légbuborékok felületi felszültségét és a hab megsemmisülését. 



 Szűrhetőség 



Az oxidációs és vegyi stabilitásuknak köszönhetően az adalékok nem lépnek reakcióba és nem 
alkotnak olyan összetételeket, melyek károsíthatnák a szűrőt. Így a szűrők üzemideje megnő. 



A kiváló szűrhetőséget igazolja az 1, 2 mikron membrán teszt, Pall eljárás szerint. 



 Kompatibilitás 



Az olajok sokféle fémmel kompatibilisek, és a legtöbb fajta vízszivattyúban hatékonyan működnek. 
Elasztomerekkel is kompatibilisek, így növelik a rendszer megbízhatóságát és csökkentik a szivárgást. 



Az elvégzett kompatibilitásra irányuló kutatások alapján a Gazpromneft Hydraulic HLP olajok és a 

világ vezető kenőolaj gyártóinak olajai helyettesíthetők egymással illetve vegyíthetők. Ezen felül a 

minőségi mutatók, mint a viszkozitás, levegő eloszlatás, szűrhetőség és külalak állandóak. 



 Megfelelő hőmérséklet-viszkozitás tulajdonságok 



Az olajok az előírt hőmérsékleti intervallumon biztosítják a hidraulika rendszer megbízható működését. 


 

Specifikációk és jóváhagyások 

 
A Gazpromneft Hydraulic HLP olajok az alábbi teszteken megfeleltek: 
 
Denison HF0,1,2 
Cincinnati Machine P-68 (ISО 32) 
Cincinnati Machine Р-70 (ISО 46) 
Cincinnati Machine Р-69 (ISО 68) 
Eaton Vickers 35VQ25 
Bosch Rexroth 90220 
Bekum (ISО 46) 
Demag (ISО 68)  
Battenfeld 
Beltramelli 
ENGEL (ISО 46) 
 
A Gazpromneft Hydraulic HLP olajok az alábbi előírásoknak felelnek meg:  
DIN 51524 Part 2 
ISO 11158 



Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

Gazpromneft Hydraulic HLP     

ISО Viszkozitás besorolás 32 46 68 100 

Kinematikus viszkozitás 40
0
С-on, mm

2
/sec 32 46 68 100 

100
0
С-on, mm

2
/sec 5.5 6.7 8.7 10.3 

Viszkozitási mutató 101 98 97 92 

Nyílt gyulladáspont, 
0
С 221 228 229 227 

Fagyáspont, 
0
С -41 -34 -34 -30 

Szennyezettség szintje, nem több, mint 10 10 10 10 

Savszám, mg KOH/g 0,7 0,6 0,6 0,6 

Hamu tartalom, % 0,12 0,12 0,13 0,13 

Sűrűség 20 °C kg/m
3
-en 872 881 882 887 

Réz korróziója, 3 óra 100
0
С-on 1В 1В 1В 1В 

 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
 Az ipari- és személyhigiéniai szabályok betartásával, rendeltetésszerű alkalmazás esetén illetve a 

Gazpromneft Hydraulic HLP olajok előírásainak betartásával, az olaj nem jelent veszélyt az egészségre. Az 

olajok veszélyességi besorolása 4-es szintű, olajköd formálásánál 3-as szintű (GOST 12.1.007). Kerülje a 

bőrrel való érintkezést. Csere esetén használjon védőkesztyűt. Kenőanyag bőrre jutása esetén azonnal 

távolítsa azt el szappannal és vízzel. 
 
Rendeltetéstől eltérően az olaj nem használható.  Újrahasznosítás a környezetvédelemmel 

összhangban. Az elhasznált és maradék olajat kötelező hermetikusan zárt gyűjtőben tárolni, és 

használtolaj gyűjtő állomásokon leadni. Ne öntse a használt olajat lefolyóba, földbe vagy vízbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyártó: JSC “GAZPROMNEFT-SM”, Oroszország, 117647, Moszkva, Prophsojuznaja St. 125А; 
További információt talál a terméket illetve felhasználását illetően a vállalat technikai szakértőitől e-mailben kaphat: 
Techservice@gazprom-neft.ru  
A fentiekben foglalt adatok a termék általános jellemzői, normál ipari körülmények közt, és nem képviselnek specifikációkat. A leírásban szereplő 
információk referencia jellegűek, és további értesítés nélkül változhatnak.  
02.02.2011 г. 
 


