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Mobil Pegasus™ 610
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ใช ้แก๊ส

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
ี งหวะสมัยใหม่ทใช
Mobil Pegasus™ 610 คือนํ ามันเครืองยนต์ประสิทธิภาพสูงทีใช ้แก๊สเป็ นเชือเพลิง ทีพัฒนาขึนมาเพือให ้การหล่อลืนเครืองยนต์สจั
ี ้ความเร็ว
ปานกลางถึงสูงทีต ้องทํางานกับเชือเพลิงทีมีสารกัดกร่อน เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือฮาโลเจน (สารประกอบทีมีคลอรีน ฟลูออรีน ฯลฯ) เครืองยนต์เหล่านีโดยปกติจะ
เป็ นเครืองยนต์เทอร์โบชาร์จแบบส่วนผสมบาง (lean-burn) ทีความดันในท่อร่วมไอดีทเพิ
ี มสูงขึน ทําให ้นํ ามันหล่อลืนไม่สามารถเข ้าถึงพืนทีปลอกวาล์วอย่างเพียงพอ
ทําให ้ใช ้นํ ามันตําแต่จะนํ าไปสู่ปัญหาการสึกหรอของปลอกวาล์วและบ่าวาล์ว ผลกระทบนียังมีแนวโน ้มทีจะเกิดการสึกหรอ และการกัดของกรดต่อส่วนประกอบส่วนบน
ของกระบอกสูบ อันเนืองมาจากกรดทีเกิดขึนในระหว่างการเผาไหม ้ Mobil Pegasus 610 เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้แก๊ส มีค่าความเป็ นด่าง (TBN) สูง ให ้เถ ้า 1.0% ออก
แบบมาให ้รักษาสภาพความเป็ นด่างได ้อย่างดีเยียมเพือชดเชยกับปั จจัยจากวัสดุกัดกร่อนต่าง ๆ ต่อส่วนประกอบของเครืองยนต์ คุณสมบัตก
ิ ารปกป้ องการกัดกร่อน
อย่างยอดเยียมช่วยป้ องกันการสึกหรอกัดกร่อนในกระบอกสูบ พืนทีของวาล์ว และแบริงทีจะมีผลให ้ได ้อายุการใช ้งานของเครืองยนต์ยาวนานขึนและต ้นทุนค่าบํารุง
รักษาตําลง Mobil Pegasus 610 ให ้สมรรถนะเป็ นเลิศในเรืองการป้ องกันการสึกหรอและการครูดกร่อน เพือมันใจว่าการเกิดรอยครูดบนลูกสูบ การเกิดรอยขีด และการ
สึกหรอในปลอกลูกสูบและแหวนลูกสูบจะเกิดขึนน ้อยทีสุด อาจใช ้นํ ามันนีสําหรับการหล่อลืนเครืองอัดอากาศแบบลูกสูบในการใช ้งานกับระบบแก๊สบ่อขยะฝั งกลบและ
แก๊สชีวมวลได ้

Mobil Pegasus 610 ได ้รับการผสมสูตรจากนํ ามันแร่พืนฐานคุณภาพสูง พร ้อมเทคโนโลยีขนสู
ั งของสารเพิมคุณภาพทีให ้เถ ้าเพียง 1.0% เพือให ้การปกป้ องเครืองยนต์
และส่วนประกอบของเครืองอัดอากาศได ้อย่างดีเยียม ผลิตภัณฑ์นีมีความคงตัวทางเคมี และต ้านทานออกซิเดชันและไนเตรชันในระดับสูง Mobil Pegasus 610 ช่วย
ต ้านทานการสึกหรอของชุดวาล์วได ้อย่างดีเยียม พร ้อมให ้การปกป้ องต่อการสะสมของคราบสกปรก และการก่อตัวของคราบเลน ประโยชน์ทางด ้านสมรรถนะเหล่านี
รวมถึงคุณสมบัตก
ิ ารชะล ้างและการกระจายเขม่าทีมีประสิทธิภาพสูง ช่วยในการควบคุมการก่อตัวของเถ ้าและคราบเขม่าทีอาจเป็ นตัวลดสมรรถนะของเครืองยนต์และ
การน็อกของเครืองยนต์

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
นํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้แก๊ส Mobil Pegasus 610 ให ้การปกป้ องสูงในการใช ้งานกับเชือเพลิงทีมีการปนเปื อน เทคโนโลยีของสารชะล ้างและสารกระจายเขม่าทียอด
เยียมยังส่งผลให ้เครืองยนต์สะอาดขึน ลดการสึกหรอและปรับปรุงสมรรถนะของเครืองยนต์ การใช ้งานผลิตภัณฑ์นีจะส่งผลให ้ค่าใช ้จ่ายการบํารุงรักษาลดลงและได ้
ความสามารถในการผลิตเพิมสูงขึน ความเสถียรทางเคมีและออกซิเดชันทียอดเยียมช่วยให ้ยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันออกไปและลดค่าใช ้จ่ายสําหรับตัวกรอง
ผลิตภัณฑ์นีมีคุณสมบัตก
ิ ารรักษาสภาพความเป็ นด่างทีสูง ช่วยให ้เครืองยนต์ทํางานกับเชือเพลิงทีมีสว่ นประกอบกัดกร่อนปริมาณปานกลางของแก๊สเชือเพลิงได ้

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ
ควบคุมการสึกหรอและการกัดกกร่อนเมือใช ้แก๊สทีมีการปนเปื อน

ค่าความเป็ นด่างรวม (TBN) และการรักษาสภาพความเป็ นด่างทีสูง

ี งหวะ
ปกป้ องบ่าวาล์ว และหน ้าวาล์วในเครืองยนต์สจั
ควบคุมการก่อตัวของเถ ้าในห ้องเผาไหม ้ และเพิมสมรรถนะของหัวเทียน
ลดการสึกหรอของชินส่วนเครืองยนต์

คุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานการสึกหรอและต ้านทานการครูดกร่อนทียอดเยียม

ลดการเกิดรอยครูดกร่อนของปลอกลูกสูบในเครืองยนต์แก๊สทีใช ้งานหนัก
ให ้การปกป้ องทีดีเยียมในระยะเบรค-อิน
เครืองยนต์ทสะอาดยิ
ี
งขึน

ความเสถียรต่อออกซิเดชันและเคมีทยอดเยี
ี
ยม

ยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันให ้ยาวนานขึน
ลดค่าใช ้จ่ายสําหรับไส ้กรอง
ต ้านทานเป็ นเลิศต่อกระบวนการออกซิเดชันและไนเตรชัน

ต ้านทานการกัดกร่อนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัตเิ ป็ นเลิศในเรืองของสารชะล ้าง / สารกระจายเขม่า

ี งหวะ
ลดการสึกของร่องวาล์วในเครืองยนต์สจั
ปกป้ องแบริงและชินส่วนภายใน
ทําให ้กรดในนํ ามันเป็ นกลาง
ปกป้ องส่วนบนของลูกสูบ และส่วนประกอบของชุดวาล์ว

02.12.2021

Mobil Pegasus™ 610
ล ักษณะสําค ัญ

Page 2 of 3
ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ
เครืองยนต์ทสะอาดยิ
ี
งขึน
ไส ้กรองมีอายุการใช ้งานนานขึน

สูตรทีไม่มส
ี ว่ นผสมของสังกะสีและฟอสฟอรัส

ปรับปรุงสมรรถนะของอุปกรณ์ฟอกไอเสียแบบเร่งปฏิกริ ย
ิ าพร ้อมยืดอายุการใช ้งาน

การใชง้ าน
• เครืองยนต์ทใช
ี ้เชือเพลิงแก๊สทีมีระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ปานกลาง
• เครืองยนต์ท ทํ
ี างานโดยใช ้เชือเพลิงทีมีสว่ นประกอบอืน ๆ ทีมีฤทธิกัดกร่อน เช่น TOHCI (Total Organic Halides as Chloride) แก๊สจากขยะฝั งกลบหรือชีวมวล
• เครืองยนต์แก๊สสีจังหวะ จุดระเบิดด ้วยหัวเทียน ทีมีการสินเปลืองนํ ามันตํามาก
• เครืองอัดสําหรับแก๊สธรรมชาติ ซึงมีส่วนผสมของกํามะถันหรือฮาโลเจน
• เครืองยนต์ทให
ี ้กําลังสูงหรือทีมีการดูดอากาศแบบธรรมชาติทต
ี ้องทํางาน ณ หรือเกินพิกัดความสามารถภายใต ้อุณหภูมท
ิ สู
ี ง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองต่อไปนี
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 2 & 3)
เครืองยนต์ INNIO Waukesha ทีใช ้แก๊สจากบ่อฝั งกลบ
MAN M 3271-4
MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - all engines with biogas, sewage gas and landfill gas
Wartsila Crepelle 26 Dual Fuel

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 40

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

11.1

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-18

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

1.0

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

257

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

98

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

131

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.3

ความหนาแน่น 15 C, kg/L, จากการคํานวณ

0.888
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(*) 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 ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้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
ส่งผลกระทบ
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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