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ั ™ 710
Mobil Pegasus™ 710 โมบิล ปี กาซส™
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้แก๊ส

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
ี งหวะความเร็วสูงสมัยใหม่ ซึงมีการ
Mobil Pegasus™ 710 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์แก๊สสมรรถนะระดับพรีเมียมทีออกแบบมาให ้ใช ้สําหรับการหล่อลืนเครืองยนต์สจั
บริโภคนํ ามันหล่อลืนในระดับตํามาก เครืองยนต์เหล่านีโดยทัวไปมีการเผาไหม ้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) ซึงแรงดันท่อร่วมจะสูงขึนทําให ้มีนํามันหล่อลืนไม่มาก
เพียงพอทีจะเข ้าไปในบริเวณปลอกวาล์ว นอกจากนีนํ ามันชนิดนียังได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้ในการหล่อลืนเครืองอัดอากาศทีใช ้แก๊สอีกด ้วย นํ ามันชนิดนีได ้รับการผสม
สูตรจากนํ ามันแร่พืนฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพิมคุณภาพขันสูงเพือให ้การปกป้ องชันเยียมต่อส่วนประกอบของเครืองยนต์และเครืองอัดอากาศ
ผลิตภัณฑ์นีมี
ความคงตัวทางเคมี และต ้านทานออกซิเดชันและไนเตรชันในระดับสูง นํ ามัน Pegasus 710 ช่วยต ้านทานการสึกหรอของชุดวาล์วได ้อย่างยอดเยียมและป้ องกันต่อการ
สะสมตัวของคราบเลน ข ้อได ้เปรียบทางด ้านสมรรถนะเหล่านี ได ้รวมถึงระบบการชะล ้าง และการกระจายเขม่าทีมีประสิทธิภาพมาก ช่วยในการควบคุมการก่อตัวของ
เถ ้า และการสะสมของคาร์บอนทีอาจเป็ นตัวลดสมรรถนะของเครืองยนต์และการน็อกของเครืองยนต์

คุณสมบัตก
ิ ารรักษาสภาพความเป็ นด่างและค่าความเป็ นด่างรวม (TBN) ทีสูงยังทําให ้นํ ามันชนิดนีเหมาะกับการทํางานของเครืองยนต์ทใช
ี ้เชือเพลิงทีมีวส
ั ดุกด
ั กร่อน
ปริมาณตํา เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ อีกด ้วย คุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานต่อการกัดกร่อนทียอดเยียมช่วยปกป้ องการสึกหรอเชิงสึกกร่อนในกระบอกสูบ พืนทีของวาล์ว และ
แบริง ซึงส่งผลให ้เครืองยนต์มีอายุการใช ้งานยาวนานขึน Mobil Pegasus 710 ให ้สมรรถนะเป็ นเลิศในเรืองการป้ องกันการสึกหรอ และการเกิดรอยครูดเพือมันใจว่าการ
ครูดกร่อนบนลูกสูบ การสึกหรอในปลอกลูกสูบและแหวนลูกสูบจะเกิดขึนน ้อยทีสุด

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
นํ ามันเครืองยนต์แก๊ส Mobil Pegasus 710 ช่วยให ้เครืองยนต์สะอาดมากขึน อัตราการสึกหรอตําลง และปรับปรุงสมรรถนะของเครืองยนต์ การใช ้งานผลิตภัณฑ์นีจะส่ง
ผลให ้ค่าใช ้จ่ายการบํารุงรักษาลดลงและได ้ความสามารถในการผลิตเพิมสูงขึน ความเสถียรทางเคมีและออกซิเดชันทียอดเยียมช่วยให ้ยืดระยะเวลาการเปลียนถ่าย
นํ ามันออกไปและลดค่าใช ้จ่ายสําหรับตัวกรอง ผลิตภัณฑ์นีมีคุณสมบัตก
ิ ารรักษาสภาพความเป็ นด่างทีสูง ช่วยให ้เครืองยนต์ทํางานกับเชือเพลิงทีมีสว่ นประกอบกัด
กร่อนปริมาณตําของแก๊สเชือเพลิงได ้

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ
ลดการสึกหรอของชินส่วนเครืองยนต์

คุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานการสึกหรอและต ้านทานการครูดกร่อนทียอดเยียม

ลดการเกิดรอยครูดของปลอกลูกสูบในเครืองยนต์แก๊สรับภาระสูง
ให ้การปกป้ องทีดีเยียมในระยะเบรค-อิน
เครืองยนต์ทสะอาดยิ
ี
งขึน

ความเสถียรต่อออกซิเดชันและเคมีทสู
ี ง

ยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันให ้ยาวนานขึน
ลดค่าใช ้จ่ายสําหรับตัวกรอง
ต ้านทานเป็ นเลิศต่อกระบวนการออกซิเดชันและไนเตรชัน

สูตรผสมเชิงนวัตกรรมทีให ้เถ ้าปานกลาง

ต ้านทานต่อการกัดกร่อนเป็ นเลิศ

รักษาสภาพความเป็ นด่างทียอดเยียม

ี งหวะ
ปกป้ องบ่าวาล์ว และหน ้าวาล์วในเครืองยนต์สจั
ควบคุมการก่อตัวของเถ ้าในห ้องเผาไหม ้ และเพิมสมรรถนะของหัวเทียน
ลดการสึกของปลอกวาล์วในเครืองยนต์แก๊สสีจังหวะ
ปกป้ องแบริงและชินส่วนภายใน
ควบคุมการเกิดกรดในนํ ามัน
ปกป้ องส่วนประกอบของเครืองยนต์จากการกัดกร่อนของกรด

การใชง้ าน
ี งหวะแบบจุดระเบิดทีมีการกินนํ ามันหล่อลืนในระดับตํามาก
• เครืองยนต์สจั
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• เครืองยนต์มีการสึกหรอและการกัดกร่อนของกลไกเปิ ดปิ ดวาล์วไอดีและไอเสีย
• เครืองยนต์ท ทํ
ี างานโดยใช ้เชือเพลิงทีมีส่วนประกอบของซัลเฟอร์และคลอรีนในระดับตํา
• กระบอกสูบของเครืองอัดอากาศแบบลูกสูบสําหรับการอัดแก๊สธรรมชาติ
• เครืองยนต์ท มี
ี กาํ ลังสูง หรือเครืองยนต์ทป้
ี อนแก๊สอย่างธรรมชาติทต
ี ้องทํางาน ณ หรือเกินพิกัดความสามารถภายใต ้อุณหภูมท
ิ สู
ี ง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองต่อไปนี
INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas
MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - all engines with biogas, sewage gas and landfill gas
MAN M 3271-4
INNIO JENBACHER* TI 1000-1109 (แก๊สเชือเพลิง Class B, ซีรีส ์ 2 และ 3)
MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) 4 Stroke medium speed engines for LNG operation

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 40

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

1.0

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

249

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.2

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

121

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-15

ความถ่วงจําเพาะ, 15.6 C/15.6 C, ASTM D1298

0.896

ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

6.5

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

98

ความหนาแน่น 15 C, kg/L, จากการคํานวณ

0.896

Base Number - ไซลีน/กรดอะซิตค
ิ , mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

6.8

(*) การใช ้สารตัวทําละลายทีได ้รับรองตามมาตรฐาน ASTM ตัวอืนๆ อาจให ้ผลลัพธ์ท ต่
ี างออกไป

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

(MSDS)

ที

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

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
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สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
01-2564
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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