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TERESSTIC เทอเรสติค
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันหล่อลืนหมุนเวียน

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
ื
ิ ค ้าสําหรับนํ ามันหล่อลืนทีมีอายุการใชงานยาวนาน
้
เทอเรสติค เป็ นชอกลุ
่มสน
และได ้รับการจัดอันดับ
ให ้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพเยียมทีสุด เป็ นระยะเวลาเกินกว่าห ้าทศวรรษ นํ ามัน เทอเรสติค ได ้รับ
ึ านการคัด
การปรับปรุงอย่างต่อเนืองตลอดเวลาหลายปี ทผ่
ี านมา โดยสูตรผลิตทีใชนํ้ ามันพืนฐาน ซงผ่
ิ ธิภาพสูง รวมทังสารต ้านทานการเกิดออกซเิ ด
เลือกอย่างระมัดระวัง และสารเพิมคุณภาพทีมีประสท
ิ ค ้า
ชันและสนิม ตลอดจนสารต ้านทานการเกิดฟอง นํ ามันหล่อลืนหมุนเวียนคุณภาพเยียมในกลุม
่ สน
้ ้สเกรด
ี
เทอเรสติค มีระดับความหนืดให ้เลือกใชได
โดยทีทุกเกรดต่างได ้รับการผสมขึนให ้มีค่าความ
หนืดตามระบบจําแนกความหนืดขององค์การมาตรฐานนานาชาติ
(International
Standards
Organization หรือ ISO)

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ิ ธิภาพของนํ ามันหล่อลืน ฉะนัน จึง
การแยกตัวจากนํ า - อาจกล่าวได ้ว่า นํ าเป็ นศัตรูตัวฉกาจต่อประสท
ึ ในภาคอุ
้
จําเป็ นอยู่เองทีนํ ามันหล่อลืนหมุนเวียน ซงใช
ตสาหกรรม ต ้องสามารถแยกตัวจากนํ าได ้ดี
นํ ามันในกลุ่ม เทอเรสติค ทุกเกรด สามารถแยกตัวออกจากนํ าได ้อย่างง่ายดาย และเกิดอิมัลชันได ้
ยาก คุณสมบัตเิ หล่านีช่วยให ้นํ าแยกตัวในถังพักได ้ดีขน
ึ ดังนันจึงป้ องกันไม่ให ้นํ าหมุนเวียนกลับไป
้
พร ้อมกับนํ ามันได ้อีก ปกติแล ้ว นํ ามัน เทอเรสติค จะใชเวลาในการแยกตั
วเพียง 15 นาทีหรือน ้อยกว่า
นัน เมือทดสอบการแยกตัวจากนํ าตามมาตรฐาน ASTM D 1401
เสถียรภาพด ้านอุณหภูม ิ การเกิดฟอง และการปล่อยอากาศ - นํ ามันหล่อลืนในกลุ่ม เทอเรสติค ได ้รับ
ึ ่วยให ้มีเสถียรภาพ
การผลิตโดยสูตรผสมทีใชนํ้ ามันพืนฐานคุณภาพเยียม และสารเพิมคุณภาพซงช
ทางเคมีและเสถียรภาพต่ออุณหภูมใิ นระดับสูงเป็ นพิเศษ
พร ้อมทังมีคุณสมบัตใิ นการปล่อยอากาศ
ี งและความผิดพลาดในขณะปฏิบัตงิ าน นํ ามัน เท
เป็ นเลิศ เพือลดการอัดตัว และป้ องกันการเกิดเสย
ึ ่วยทําให ้นํ ามันเกิดฟองได ้ยากขึน
อเรสติค ทุกเกรดมีสารต ้านทานการเกิดฟองซงช
ึ หรอ - นํ ามัน เทอเรสติค ได ้รับการผลิตจากสูตรผสมทีมีสารป้ องกันสนิม
การป้ องกันสนิมและการสก
ึ หรอในนํ ากลันตาม ASTM D 665 นอกจากนัน นํ ามัน
โดยผ่านการทดสอบการป้ องกันสนิมและการสก
้ นทองแดงของ ASTM เพือให ้มันใจว่าสามารถ
ในกลุ่ม เทอเรสติค ยังผ่านการทดสอบโดยใชแผ่
ป้ องกันสนิมทองแดงและทองสัมฤทธิได ้
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นํ ามันหล่อลืนหมุนเวียนเทอร์ไบน์คุณภาพเยียม เทอเรสติค มีคุณสมบัตแ
ิ ละประโยชน์ดังต่อไปนี:
การแยกตัวจากนํ าเป็ นเลิศ
ความต ้านทานการเกิดฟองและการปล่อยอากาศอยู่ในระดับสมดุลกันดี
ป้ องกันสนิมและการเกิดออกซเิ ดชัน
้
อายุการใชงานยาวนาน
เสถียรภาพเยียมยอดทีอุณหภูมส
ิ ูง
สําหรับเครืองกังหันเทอร์ไบน์ท มี
ี ความหนักหน่วงปาณกลาง ระบบไฮดรอลิค ระบบการไหลเวียน
กระปุกเกียร์ ระบบส่งผ่านความร ้อน และเครืองอัดลแก๊สธรรมชาติ

การใชง้ าน
้
ึ ้องการนํ ามันหล่อลืนทีสะอาด และ
นํ ามันในกลุ่ม เทอเรสติค เป็ นนํ ามันทีเหมาะสาํ หรับการใชงานซ
งต
้
้ นเวลาหลายปี นํ ามันเหล่านีมีประสท
ิ ธิภาพสูงใน
ไว ้ใจได ้ว่ามีอายุการใชงานที
ยืนยาว-บ่อยครังทีใชเป็
ด ้านความทนทานต่ออุณหภูมส
ิ ูงๆ การป้ องกันสนิม และการไล่นําและอากาศในนํ ามัน เนืองจาก
ั ในด ้านความทนทานต่ออุณหภูมส
คุณภาพของนํ ามัน เทอเรสติค เป็ นทีประจักษ์ชด
ิ ูง และสภาพการ
ทํางานทียากลําบากต่างๆ นํ ามัน TERESSTIC ทําให ้การปฏิบัตงิ านในระบบไฮดรอลิค ระบบการไหล
เวียน กระปุกเกียร์ แบริง การอัดลมด ้วยแก๊สธรรมชาติทดี
ี เยียมและหน่วยงานทางอุตสาหกรรมอืนๆ ที
ต ้องการนํ ามันหล่อลืนRandO เพือให ้การบริการแบบไร ้ปั ญหาในระยะยาว
่ นํ ามันเครืองยนต์ทมี
หากนํ ามัน เทอเรสติค เกิดการปนเปื อนจากผลิตภัณฑ์อนๆ
ื เชน
ี สารชะล ้างผสม
ื
อาจทําให ้นํ ามันเสอมคุ
ณภาพลงได ้มาก และอาจเป็ นเหตุให ้เกิดปั ญหาต่างๆในขณะปฏิบัตงิ าน เช่น
้
เกิดฟอง ใสกรองอุ
ดตัน และการก่อตัวของตะกอนตม

คุณสมบ ัติทวไป
ั
เทอเรสติค

150

220

320

460

เบอร์นํามัน ISO

150

220

320

460

ความหนาแน่น @ 15ºC, ASTM D 1298, kg/l

0.89

0.88

0.89

0.89

157

214

306

432

ความหนืด, ASTM D 445
cSt @ 40ºC
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cSt @ 100ºC

15.7

18.7

23.8

30.3

ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270

95

95

95

95

ค่าการทําให ้เป็ นกลาง

0.20

0.06

0.06

0.06

คุณสมบัตก
ิ ารเกิดสนิม, ASTM D 665A

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97

-18

-18

-9

-9

จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92

266

266

277

307

เสถียรภาพต่อการเกิดออกซเิ ดชัน, ASTM D 943 1250 1000+ 1000+ 1000+
ค่า AGMA

4

5

6

--

สุขภาพอนาม ัยและความปลอดภ ัย
้
จากข ้อมูลทีมีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรก่อให ้เกิดผลร ้ายต่อสุขภาพเมือใชงานตามวั
ตถุประสงค์
และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าทีให ้ไว ้ในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ท่านสามารถ
ขอรับเอกสาร MSDS ได ้จากสํานักงานฝ่ ายขายหรือทางอินเตอร์เน็ ต ไม่ควรนํ าผลิตภัณฑ์นีไปใช ้
เพือจุดประสงค์อน
ื นอกเหนือไปจากทีกําหนดไว ้ ในกรณีทต
ี ้องการกําจัดผลิตภัณฑ์นีทิง ขอให ้ใช ้
ิ
ความระมัดระวัง เพือพิทักษ์รักษาสงแวดล
้อม
โลโก ้โมบิล รูปม ้าบิน Pegasus และ Teresstic คือเครืองหมายการค ้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือ
บริษัทในเครือ
09-2562
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 ้อมูลจําเพาะ
ึ
ิ ธิภาพของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อประสท
ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่
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ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สาํ หรับ
ข ้อมูลเพิมเติม
โปรดติดต่อ
ExxonMobil
ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที
www.exxonmobil.com
ื
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชอ
Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มีเจตนาทีจะยกเลิกหรือแทน
ทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน
ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน
และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของบริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil

Energy lives here™
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