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นํ ามันเครืองยนต์ทใช
ี ้แก๊ส

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Pegasus 705 เป็ นนํ ามันหล่อลืนสมรรถนะสูงเบอร์ SAE 40 สําหรับเครืองยนต์แก๊ส ได ้รับการผสมสูตรเพือหล่อลืนเครืองยนต์แก๊สธรรมชาติหลากหลายประเภท
ี งหวะเผาไหม ้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) และแบบส่วนผสมพอดี (stoichiometric) ทีซึงการสึกหรอของ
นํ ามันหล่อลืนชนิดนีได ้รับการแนะนํ าสําหรับเครืองยนต์สจั
บ่าและผิวหน ้าวาล์วเป็ นปั จจัยสําคัญ นอกจากนีนํ ามันชนิดนียังได ้รับการแนะนํ าสําหรับการหล่อลืนเครืองอัดแก๊สและเครืองยนต์หลายประเภททีต ้องการนํ ามันหล่อลืน
ั ง เพือให ้ได ้การปกป้ องที
ทีให ้เถ ้าตํา Pegasus 705 ได ้รับการผสมสูตรจากนํ ามันแร่พืนฐานคุณภาพสูงทีคัดสรร ผสมผสานเข ้ากับระบบสารเพิมคุณภาพเทคโนโลยีชนสู
ยอดเยียมต่อเครืองยนต์และชินส่วนของเครืองอัดแก๊ส รวมถึงลดระดับการสะสมตัวของเขม่าในห ้องเผาไหม ้ มีความเสถียรทางเคมีทยอดเยี
ี
ยมและต ้านทานต่อการ
เกิดออกซิเดชันและไนเตรชัน ส่งผลให ้อายุการใช ้งานนํ ามันยาวนานขึนและลดต ้นทุนการเปลียนตัวกรอง ประโยชน์ทางด ้านสมรรถนะเหล่านีรวมกับคุณสมบัตก
ิ ารชะ
ล ้าง และการกระจายเขม่าทียอดเยียม ช่วยลดการก่อตัวของเถ ้า และการสะสมของเขม่าคาร์บอนทีอาจเป็ นตัวลดสมรรถนะของเครืองยนต์และการน็อกของเครืองยนต์

Pegasus 705 ให ้คุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานต่อการกัดกร่อนทียอดเยียมช่วยปกป้ องการสึกหรอเชิงสึกกร่อนในกระบอกสูบ พืนทีของวาล์ว และแบริง ซึงส่งผลให ้เครือง
ยนต์มีอายุการใช ้งานยาวนานขึน สมรรถนะการต ้านการต่อการสึกหรอในระดับสูงช่วยลดการสึกหรอของแหวน ปลอกสูบ และแบริง นอกจากนียังให ้การปกป้ องบ่าและ
ี งหวะเทอร์โบชาร์จทีรับโหลดสูง
ผิวหน ้าวาล์วทียอดเยียม และลดการสึกรอและการก่อตัวของคราบในปลอกก ้านวาล์ว (valve guide) ทีสําคัญของเครืองยนต์สจั

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
นํ ามันเครืองยนต์แก๊ส Mobil Pegasus 705 ช่วยให ้เครืองยนต์สะอาดมากขึน อัตราการสึกหรอตําลง และปรับปรุงสมรรถนะของเครืองยนต์ ผลิตภัณฑ์นีให ้ประโยชน์โดย
ี งหวะความเร็วสูงสมัยใหม่เผาไหม ้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) ทีทํา
เฉพาะสําหรับการเพิมอายุการใช ้งานของวาล์วและสมรรถนะของเครืองยนต์ในเครืองยนต์สจั
งานภายใต ้โหลดหนัก
การใช ้งานผลิตภัณฑ์นีจะส่งผลให ้ค่าใช ้จ่ายการบํารุงรักษาลดลงและได ้ความสามารถในการผลิตเพิมสูงขึน
ความเสถียรทางเคมีและ
ออกซิเดชันทียอดเยียมช่วยให ้ยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันออกไปและลดค่าใช ้จ่ายสําหรับตัวกรอง Pegasus 705 ลดการเกิดเถ ้าและคราบเขม่าคาร์บอนในห ้อง
เผาไหม ้ ทําให ้ต ้นทุนการบํารุงรักษาตําลงโดยยังปรับปรุงสมรรถนะของเครืองยนต์ดข
ี นและลดต
ึ
้นทุนด ้านนํ ามันเชือเพลิง

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ
ลดการสึกหรอของชินส่วนเครืองยนต์

คุณสมบัตด
ิ ้านการต ้านทานการสึกหรอ และต ้านทานการครูดกร่อนทียอดเยียม

ลดการเกิดรอยครูดของปลอกลูกสูบในเครืองยนต์แก๊สรับภาระสูง
ให ้การปกป้ องทีดีเยียมในระยะเบรค-อิน
เครืองยนต์ทสะอาดยิ
ี
งขึน
ยืดระยะเวลาการเปลียนถ่ายนํ ามันให ้ยาวนานขึน

ความเสถียรต่อออกซิเดชันและเคมีทดี
ี เยียม

ลดค่าใช ้จ่ายสําหรับตัวกรอง
ต ้านทานเป็ นเลิศต่อกระบวนการออกซิเดชันและไนเตรชัน
ลดการเกิดผงแข็ง (coking) และการก่อตัวของคราบสะสมใต ้หัวสูบ
ลดการสึกหรอทีบ่า ผิวหน ้า และปลอกก ้านวาล์ว

การก่อตัวของเถ ้าตํา

ควบคุมการก่อตัวของเถ ้าในห ้องเผาไหม ้ และเพิมสมรรถนะของหัวเทียน
ปรับปรุงสมรรถนะของเครืองยนต์
ลดต ้นทุนของเชือเพลิง

ต ้านทานต่อการกัดกร่อน

ลดการสึกของปลอกวาล์วในเครืองยนต์แก๊สสีจังหวะ
ปกป้ องแบริงและชินส่วนภายใน
เครืองยนต์ทสะอาดยิ
ี
งขึน

คุณสมบัตก
ิ ารชะล ้างและการกระจายเขม่าทียอดเยียม

ปรับปรุงสมรรถนะของกระบอกสูบตัวบน
อายุการใช ้งานของตัวกรองนานขึน
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ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ
ค่าซ่อมบํารุงทีตําลง

การใชง้ าน
• เครืองยนต์แก๊สความเร็วสูงเผาไหม ้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) และแบบส่วนผสมพอดี (stoichiometric) ทีการสึกหรอของบ่าวาล์วเป็ นปั จจัยสําคัญ
• อ่างนํ ามันหล่อลืนและกระบอกสูบส่งกําลังของเครืองยนต์แก๊สสองและสีจังหวะเครืองแบบจุดระเบิด
• แนะนํ าสําหรับการใช ้งานทีต ้องการให ้มีการก่อตัวของเถ ้าตํา
• กระบอกสูบของเครืองอัดแก๊สธรรมชาติแบบลูกสูบ
• เครืองยนต์ท มี
ี กาํ ลังสูง หรือเครืองยนต์ทป้
ี อนแก๊สอย่างธรรมชาติทต
ี ้องทํางาน ณ หรือเกินพิกัดความสามารถภายใต ้อุณหภูมท
ิ สู
ี ง
• เครืองยนต์ท ทํ
ี างานโดยใช ้เชือเพลิงทีมีส่วนประกอบของไฮโดรเจนซัลเฟอร์ในระดับตํา

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองต่อไปนี
INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (Class A fuel gas, Type 9)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Type 2, 3, 4 & 6)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4 & 6)
MAN M 3271-2
MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines: TCG2016 < 48.5 kWe / cyl. TCG2020 < 95.0 kWe / cyl. TCG2032 < 260.0 kWe / cy
Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas
Wartsila 220SG
Wartsila 28SG
Wartsila 32DF
Wartsila 34SG
Wartsila W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG
Wartsila W25SG
เครืองยนต์ก๊าซ MTU Onsite Energy MTU ซีรีส ์ 400 - เครืองยนต์ระบบก๊าซธรรมชาติและก๊าซโพรเพนทุกรุ่น

ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
Caterpillar

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
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คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 40

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-18

เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.5

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.2

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

252

ความหนาแน่น 15 C, kg/L, จากการคํานวณ

0.887

Base Number - ไซลีน/กรดอเซติค, mg KOH/g, ASTM D2896

5.7

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

126

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 (*)

98

(*) 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
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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