WYROL B

Page 1 of 2

WYROL B
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันแบริง
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
WYROL B Series เป็ นนํ ามันแบริงทีทิงคราบตําทีออกแบบมาสําหรับใช ้กับโรงรีดอลูมเิ นียมเย็น ผลิตภัณฑ์นีผสมสูตรโดยเลือกใช ้นํ ามันแร่พืนฐาน สารเพิมความข ้น
ชนิดโพลีเมอร์ (polymeric thickener) และสารเติมแต่งเพือเพิมประสิทธิภาพ ในกรณีเกิดการรัวไหลในระบบ นํ ามันเกรดทัวไปจะไปปนเปื อนกับนํ ามันลูกรีดอลูมเิ นียม
บางครังอาจเกิดปั ญหาการทิงคราบไว ้บนอลูมเิ นียมในขันสุดท ้ายหลังกระบวนการอบคลายความเครียด นํ ามัน WYROL B ช่วยลดปั ญหานีลง เนืองจากนํ ามันจะถูก
ขจัดออกจากชินงานอลูมเิ นียมในระหว่างกระบวนการอบคลายความเครียด นํ ามันชนิดนีมีคุณสมบัตก
ิ ารป้ องกันการสึกหรอทีดีและช่วยป้ องกันการสึกหรอหรือความเสีย
หายในแบริงทีรับภาระหนักเป็ นพิเศษ นอกจากนี WYROL B ยังมีความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชันและป้ องกันการกัดกร่อนได ้ดี Wyrol B ผ่านเกณฑ์ของมาตรฐาน
U.S. FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a) "สารหล่อลืนบนพืนผิวทีใช ้ในการผลิตวัสดุโลหะ" และใช ้สําหรับงานรีดฟอยล์หรือแผ่นวัสดทีใช ้กับอุตสาหกรรมอาหาร
ด ้วยคุณสมบัตเิ หล่านีจึงสามารถใช ้เป็ นนํ ามันแบริงในโรงรีดอลูมเิ นียม ซึงมีการผลิตแผ่นฟอยล์ทใช
ี ้เป็ นบรรจุภัณฑ์อาหารได ้

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
นํ ามัน WYROL B ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพือแก ้ไขปั ญหาทีเกิดขึนจากนํ ามันหล่อลืนแบริงทัวไปทีมักปนเปื อนกับนํ ามันลูกรีดและทําให ้เกิดคราบตกค ้างบนผิวชิน
งานทีผลิตเสร็จแล ้ว นอกจากนียังมีคุณสมบัตก
ิ ารหล่อลืนทีดีเยียม ช่วยลดการสึกหรอและอายุการใช ้งานอุปกรณ์ทยาวนาน
ี

นํ ามัน WYROL B ให ้ประโยชน์ดังต่อไปนี:
• คุณสมบัตก
ิ ารทิงคราบตํามาก ช่วยปรับปรุงอัตราการผลิตชินงานทีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
• ลดค่าใช ้จ่ายด ้านแรงงานในการทําความสะอาดระบบบและลดอัตราการเกิดของเสีย
• คุณสมบัตท
ิ นต่อการสึกหรอได ้ดีช่วยยืดอายุแบริง
• ความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชันสูง ช่วยยืดอายุการใช ้งานของนํ ามัน

การใชง้ าน
การรัวไหลของนํ ามันลูกรีดอลูมเิ นียมสู่ระบบแบริงทําให ้ความหนืดของนํ ามันแบริงลดลง ในกรณีนี สามารถใช ้ WYROL B 2200 ซึงเป็ นนํ ามันสูตรเข ้มข ้นพิเศษเพือ
ปรับความหนืดของนํ ามันแบริงทีปนเปื อนนํ ามันลูกรีดให ้ได ้ระดับความหนืดทีเหมาะสมได ้
• การหล่อลืนแบริงในงานรีดอลูมเิ นียม
• เหมาะสําหรับระบบหล่อลืนแบบอ่างนํ ามันหรือพ่นละอองนํ ามัน

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:

460

FDA 21 CFR 178.3910(a)

X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

460

2200

เกรด

ISO 460

ISO 2200

เถ ้า, ผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม, mass%, ISO 6245

สูงสุด 0.005

จุดวาบไฟ, °C, ASTM D93

ขันตํา 130

23.09.2021

WYROL B

Page 2 of 2

คุณสมบ ัติ

460

จุดวาบไฟ, วิธ ี Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93

ขันตํา 130

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

460

2200

Neutralization Number, mgKOH/g, ASTM D974

สูงสุด 0.8

สูงสุด 0.8

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

สูงสุด -12

สูงสุด -12

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

160

160

2200

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
07-2564
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
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
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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