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Mobilgard M20 Series
ExxonMobil Marine , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ดเี ซล

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilgard M20 ซีรีส ์ จาก ExxonMobil เป็ นนํ ามันเครืองยนต์เกรดพรีเมียมสมรรถนะสูงพิเศษทีมีคา่ ความเป็ นด่างรวม (TBN) ที 20 ได ้รับการออกแบบมาให ้ใช ้สําหรับ
การใช ้งานในเครืองยนต์ดเี ซลความเร็วปานกลางระบบเชือเพลิงนํ ามัน นํ ามันเตา และเชือเพลิง LNG ทีพบในอุตสาหกรรมการเดินเรือและระบบพลังงานแบบอยู่กับที
์ อง ExxonMobil ทียอดเยียม และได ้รับการผสมสูตรที
Mobilgard M20 ซีรีส ์ เป็ นผลิตภัณฑ์เพิมเติมในกลุ่มนํ ามันเครืองยนต์ดเี ซลรอบปานลาง Mobilgard M ซีรีสข
พิเศษเฉพาะสําหรับรองรับการเปลียนสู่ระบบเชือเพลิงทีต ้องการซัลเฟอร์ตําตามกฏหมาย
นํ ามันชนิดนีใช ้เทคโนโลยีสารชะล ้างทีเป็ นสารเพิมคุณภาพสมรรถนะสูงเพือให ้คุณสมบัตก
ิ ารทํางานทีเข ้ากันได ้ระหว่างเชือเพลิงนํ ามันเตาและนํ ามันหล่อลืนทียอด
เยียม เพือเพิมความสะอาดของเครืองยนต์โดยเฉพาะในพืนทีของข ้อเหวียง เพลาลูกเบียว แหวนลูกสูบ และพืนใต ้ใต ้หัวลูกสูบ
์ ังให ้ความเสถียรทางความร ้อนและต่อการเกิดออกซิเดชันทีอุณหภูมส
นอกจากนีนํ ามันหล่อลืน Mobilgard M20 ซีรีสย
ิ ูงทียอดเยียม การระเหยตํา การรับโหลดสูง รวม
ถึงการป้ องกันต่อการกัดกร่อนภายใต ้ช่วงของเกรดนํ ามันเชือเพลิงทีหลากหลาย

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ

ความเสถียรทางความร ้อนและออกซิเดชันทียอดเยียม

ลดการเกิดคราบสะสมบริเวณใต ้หัวลูกสูบและสายรัดแหวน

คุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานการสึกหรอทีดีขน
ึ

ยืดอายุการใช ้งานของพืนผิวสึกหรอทีสําคัญ

การชะล ้าง/การกระจายเขม่าขันสูง

ทําความสะอาดพืนทีเพลาลูกเบียวและห ้องข ้อเหวียง

คุณสมบัตก
ิ ารป้ องกันสนิมและการกัดกร่อนทียอดเยียม

ปกป้ องพืนผิวทีสึกหรอจากการกัดกร่อนของนํ าและสภาพความเป็ นกรด

การทํางานเข ้ากับเชือเพลิงนํ ามันเตาได ้ในระดับสูง

การเกิดคราบเลนลดลง นํ ามันมีอายุการใช ้งานยาวนานขึน เครืองยนต์ทสะอาดยิ
ี
งขึน

นํ ามันพืนฐานทีมีการระเหยตํา

การสินเปลืองนํ ามันหล่อลืนลดลง

การรักษาสภาพความเป็ นด่าง (TBN) ทียอดเยียม

ต ้านทานต่อการกัดกร่อนและการเกิดคราบสะสมทีเกียวข ้องกับเชือเพลิง/การสันดาป

การใชง้ าน
นํ ามันหล่อลืน Mobilgard M20 ซีรีสเ์ หมาะสําหรับการใช ้งานในเครืองยนต์ดเี ซลรอบปานกลางส่วนใหญ่ นํ ามันชนิดนีได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้ในเครืองยนต์ขับดันและ
เครืองยนต์ช่วยในเรือเดินทะเลนํ าลึก เครืองยนต์ขับดันตัวหลักในเรือชายฝั งและแม่นํา และในโรงงานกําเนิดไฟฟ้ าแบบอยู่กับที นํ ามันหล่อลืนซีรีสใ์ หม่นีเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีได ้จากโครงการวิจัยและพัฒนาขันสูง ซึงได ้รับการทดสอบด ้วย DAC (การตรวจจับการปนเปื อนของสารแอสฟาลทีน) ทีจดสิทธิบัตรของ ExxonMobil
Mobilgard M20 ซีรีสไ์ ด ้รับการผสมสูตรทีพิเศษเฉพาะสําหรับการใช ้งานเครืองยนต์ความเร็วปานกลางทีใช ้นํ ามันเชือเพลิงทีให ้ซัลเฟอร์ตํา 0.50% และ 0.10% และ
์ ีได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้ในเครืองยนต์ดเี ซลความเร็วปานกลางรุ่นล่าสุดและมีประโยชน์โดย
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เนืองจากมีระดับ BN ทีตํา นํ ามันหล่อลืนซีรีสน
เฉพาะสําหรับเครืองยนต์ท มี
ี อต
ั ราการสินเปลืองนํ ามันหล่อลืนในห ้องข ้อเหวียงตําหรือทํางานทีอุณหภูมป
ิ ลอกสูบตํา

ข้อกําหนดและการร ับรอง

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:

MOBILGARD
M320

เครืองยนต์ความเร็วปานกลาง 4 จังหวะทีสามารถสลับใช ้นํ ามันเตา (HFO) / แก็ส LNG เป็ นเชือเพลิงของ MAN Energy
X
Solutions Augsburg (เดิมคือ MAN B&W)

MOBILGARD
M420
X
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MOBILGARD
M320

ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:

เครืองยนต์ความเร็วปานกลาง 4 จังหวะทีใช ้นํ ามันเตา (HFO) เป็ นเชือเพลิงของ MAN Energy Solutions Augsburg
X
(เดิมคือ MAN B&W)

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::

MOBILGARD M320

WARTSILA No Objection (ใบรับรอง)

MOBILGARD
M420
X

MOBILGARD M420
X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

MOBILGARD M320

MOBILGARD M420

เกรด

SAE 30

SAE 40

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

0.902

0.902

จุดวาบไฟ, วิธ ี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

255

271

ความหนืดทางจลน์ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

10.8

14

ความหนืดทางจลน์ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

90

134

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-12

-15

ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

20

20

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

101

102

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
(MSDS)
ที
http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
07-2563
ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX
http://www.exxonmobil.com
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may
vary slightly.

Energy lives here™
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