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Mobil DTE™ Named Series โมบิล ดีทอ
ี ี เนม ซรี ส
ี ์
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันหล่อลืนระบบหมุนเวียนเกรดพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil DTE™ Oil Named ซีรีสเ์ ป็ นนํ ามันหล่อลืนระบบหมุนเวียนเกรดพรีเมียมทีได ้รับการออกแบบมาสําหรับการใช ้ในชุดกังหันไอนํ าและกังหันนํ าและระบบอืน ๆ ที
ต ้องการอายุการใช ้งานนํ ามันหล่อลืนทียาวนาน นํ ามันหล่อลืน Mobil DTE Oil Named ซีรีสไ์ ด ้รับการผสมสูตรจากนํ ามันพืนฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพิมคุณภาพ
ซึงให ้ความเสถียรทางเคมีและทางความร ้อนในระดับสูง การแยกตัวจากนํ าอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ และความต ้านทานต่อการเกิดอิมัลชัน นํ ามันชนิดนีให ้การป้ องกัน
ต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได ้อย่างยอดเยียม รวมถึงการต ้านทานต่อนํ าเกลือ และคุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานการสึกหรอทีดี มีดัชนีความหนืดสูงซึงช่วยให ้มันใจว่า
ความหนาของชันฟิ ลม
์ นํ ามันจะมีการแปรผันตําต่ออุณหภูม ิ และมีการสูญเสียกําลังตํามากในช่วงการอุ่นเครือง นํ ามันเกรดนีมีคุณสมบัตก
ิ ารคลายอากาศ (air release) ที
ยอดเยียม ซึงช่วยให ้สามารถแยกอากาศทีถูกกักไว ้ออกไป ช่วยป้ องกันการเกิด cavitation ของปั มและการทํางานทีผิดพลาด

Mobil DTE Oil Named เป็ นนํ ามันหล่อลืนทีผู ้ใช ้จํานวนมากเลือกใช ้ เนืองจากชือเสียงในด ้านอายุการใช ้งานทียาวนาน การปกป้ องอุปกรณ์ทยอดเยี
ี
ยม และความเอนก
ประสงค์ทดี
ี เยียมในการใช ้งานทางอุตสาหกรรมทีหลากหลาย นํ ามันหล่อลืน DTE Oil Named ถูกนํ าไปใช ้งานอย่างกว ้างขวางในกังหันไอนํ าและกังหันนํ าทีมีระบบ
หล่อลืนนํ ามันแบบสาดกระจาย อ่างนํ ามัน และวงแหวน (ring-oiling) และวิธ ก
ี ารหมุนเวียนอย่างต่อเนืองวิธอ
ี นๆ
ื
ทังหมดทีเกียวข ้องกับปั ม วาล์ว และอุปกรณ์ส่วน
์ ีได ้รับการแนะนํ าสําหรับการทํางานอย่างต่อเนืองในการหล่อลืนแบริงกาบและแบริงลูกปื นตลับและระบบเฟื องเกียร์เพลาขนาน นอกจากนียัง
ประกอบ ผลิตภัณฑ์ซรี ีสน
ถูกนํ าไปใช ้ในการใช ้งานกับปั มลมโรตารีและปั มก๊าซธรรมชาติแบบลูกสูบ รวมไปถึงปั มสุญญากาศได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ชือเสียงของนํ ามันชนิดนีมาจากผลการทํา
งานทีมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู ้ใช ้มายาวนานหลายทศวรรษ

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ื ยงและได ้รับการยอมรับทัวโลกในด ้านสมรรถนะทีเหนือชัน และความเชียวชาญในการวิจัยพัฒนา
นํ ามันในตระกูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobil DTE เป็ นผลิตภัณฑ์ทมี
ี ชอเสี
และการให ้การสนับสนุนทางเทคนิคทีครอบคลุมไปทัวโลก ซึงชือเสียงนีคือเบืองหลังความสําเร็จของสินค ้า นํ ามัน Mobil DTE Oil Named ให ้สมรรถนะเอนกประสงค์
ระดับสูง ทําให ้เป็ นตัวเลือกนํ ามันอันดับหนึงสําหรับการใช ้งานกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมทีหลากหลายทัวโลก

ื ยงทียอดเยียมในด ้านการหล่อลืนระบบหมุนเวียนของกังหันไอนํ าและกังหันนํ า รวมไปถึงกังหันแบบเฟื องเกียร์ตลอดจนถึงอุปกรณ์
นํ ามัน Mobil DTE Named มีชอเสี
ประกอบทีหลากหลาย เนืองจากการออกแบบอุปกรณ์มีการเปลียนแปลงและระดับการใช ้งานทีหนักหน่วงมากขึน นักวิทยาศาสตร์จะต ้องทําความเข ้าใจผลกระทบของ
การเปลียนแปลงเหล่านันต่อนํ ามันหล่อลืนและการผสมสูตรผลิตภัณฑ์เพือรองรับการใช ้งานเอนกประสงค์ตามทีได ้รับการยอมรับ

สําหรับนํ ามันหล่อลืน Mobil DTE Oil Named ซีรีส ์ กระบวนการนีส่งผลให ้เราเลือกใช ้นํ ามันพืนฐานพิเศษเพือให ้ความเสถียรต่อออกซิเดชันทียอดเยียมและรวมกับการ
ใช ้สารเพิมคุณภาพทีมีเอกลักษณ์เพือให ้มันใจในการส่งมอบสมรรถนะของนํ ามันในช่วงการทํางานทีกว ้างได ้อย่างยอดเยียม ลักษณะสําคัญ ข ้อดีและประโยชน์ทอาจ
ี
ได ้รับทางด ้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์นีมีดังต่อไปนี

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

ความเสถียรทางเคมีและทางความร ้อนในระดับสูงและความต ้านทานต่อ
การเกิดคราบเลนและคราบวานิช

อายุการใช ้งานของนํ ามันทียาวนานในระบบหมุนเวียนและลดต ้นทุนการเปลียนนํ ามัน
เวลาทีเครืองจักรหยุดทํางานเพือรับการซ่อมแซมโดยไม่ได ้วางแผนไว ้น ้อยลงและลด
ต ้นทุนการบํารุงรักษา

คุณสมบัตก
ิ ารแยกตัวจากนํ าทียอดเยียม

ประสิทธิภาพการทํางานทีปรับปรุงดีขน
ึ

การปกป้ องต่อการสึกหรอทีดีมาก

อายุการใช ้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึน
จักรหยุดทํางานเพือรับการซ่อมแซม

ลดความต ้องการบํารุงรักษาและเวลาทีเครือง

ป้ องกันต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนในระยะยาว

อายุการใช ้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึน
จักรหยุดทํางานเพือรับการซ่อมแซม

ลดความต ้องการบํารุงรักษาและเวลาทีเครือง

ต ้านทานการเกิดฟองได ้สูง และการคลายอากาศ (air release) ทียอดเยียม

หลีกเลียงการเกิด cavitation ของปั ม การทํางานทีมีเสียงดังและมีข ้อผิดพลาด
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ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

การใช ้งานทีหลากหลาย เอนกประสงค์สูง

ปรับสมดุลการจัดเก็บนํ ามันในสต็อกอย่างเหมาะสม
สต็อก

ลดต ้นทุนการจัดเก็บนํ ามันใน

การใชง้ าน
Mobil DTE™ Oil Named ซีรีสเ์ ป็ นนํ ามันหล่อลืนระบบหมุนเวียนเกรดพรีเมียมทีได ้รับการออกแบบมาสําหรับการใช ้งานทีต ้องการอายุการใช ้งานนํ ามันหล่อลืนทียาว
นาน การใช ้งานเฉพาะด ้านจะรวมถึง:
• ระบบหมุนเวียนด ้วยกังหันไอนํ าบนพืนดินและในเรือเดินทะเล กังหันนํ า และระบบหมุนเวียนด ้วยกังหันก๊าซระบบอืนๆ รวมถึงปั ม วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบอืนๆ
• การหล่อลืนอย่างต่อเนืองในแบริงกาบและแบริงลูกปื นตลับและเฟื องเกียร์เพลาขนาน
• กังหันทีมีระบบจ่ายนํ ามันแบบสาดนํ ามัน อ่างนํ ามัน และวงแหวนนํ ามัน (ring oiling) หรือวิธ ก
ี ารเชิงกลอืนๆ
• ปั มไฮดรอลิกทีทํางานหนักระดับปานกลาง
• ชุดปั มลมและปั มสุญญากาศทีเกียวกับลม ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซเฉือย และมีอุณหภูมก
ิ ๊าซ (discharge) ไม่เกิน 150C

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการแนะนําสําหร ับการใชง้ านทีต้อง
การ::

MOBIL
LIGHT

GE GEK 27070

X

GE GEK 28143A

X

GE GEK 46506D

X

DTE MOBIL
MEDIUM

DTE MOBIL
MEDIUM

DTE

HEAVY MOBIL
HEAVY

DTE

X

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

X

GE Power GEK120498

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

MOBIL
LIGHT

DTE MOBIL
MEDIUM

DTE MOBIL
DTE
MEDIUM

HEAVY MOBIL
HEAVY

เกรด

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

Air Release Time, 50 C, min, ASTM D3427

3

3

4

8

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชัวโมง, 100 C, การจัดอันดับ,
ASTM D130

1B

1B

1B

1B

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

0.850

0.860

0.860

0.880

Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 54 C, min, ASTM D1401

15

15

20

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

218

221

223

DTE

237
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คุณสมบ ัติ

MOBIL
LIGHT

Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892

20

50

50

50

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.5

6.9

8.7

10.9

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

31.0

44.5

65.1

95.1

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-18

-15

-15

-15

การเกิดสนิม, วิธท
ี ดสอบ A, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

การเกิดสนิม, แผนทดสอบ B, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

Turbine Oil Stability Test, Life to 2.0 mg KOH/g, h, ASTM
5000
D943

3700

4500

4500

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

98

95

92

102

DTE MOBIL
MEDIUM

DTE MOBIL
DTE
MEDIUM

HEAVY MOBIL
HEAVY

DTE

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ทีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
04-2563
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
สง่ ผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil

Energy lives here™
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