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นํ ามันหล่อลืนคอมเพรสเซอร์สําหรับเอทิลน
ี และโคโมโนเมอร์

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Rarus™ PE KPL 201 เป็ นนํ ามันหล่อลืนความหนืดปานกลาง ไร ้สี ความหนืดในระดับมากกว่าเกรด ISO VG 100 เล็กน ้อย นํ ามันนีมาจากพืนฐานของนํ ามันไฮโดร
คาร์บอนอิมตัว ความบริสุทธิสูง เสริมด ้วยสารเพิมคุณภาพทีช่วยลดแรงเสียดทานและปราศจากการเกาะติดของอนุมูลอิสระในระดับการจัดการทีปรับให ้เหมาะสมแล ้ว

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ชินส่วนทีต ้องการการเกิดปฏิกริ ย
ิ าตํากับนํ ามัน ไม่รบกวนการเกิดปฏิกริ ย
ิ าโพลิเมอไรเซชัน
ชินส่วนทีต ้องการความบริสุทธิสูง ไม่เหนียวนํ าให ้เกิดการเปลียนสีหรือกลินในโพลีเมอร์ขนสุ
ั ดท ้าย
ชินส่วนทีได ้รับการรับรองสําหรับการสัมผัสอาหาร เหมาะสมสําหรับการผลิตโพลีเมอร์ทใช
ี ้สําหรับภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร
ลดการหยุดเครืองจักรเพือบํารุงรักษา
ความเป็ นขัวตํา เหมาะสมสําหรับการผลิตโพลีเมอร์สําหรับใช ้งานเป็ นฉนวนและแผ่นบาง (ถุงพลาสติก)

การใชง้ าน
Mobil Rarus PE KPL 201 ได ้รับการออกแบบมาเฉพาะสําหรับการหล่อลืนของคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงมากทีใช ้กับเอธิลน
ี และโคโมโนเมอร์ อาจใช ้รองรับแรงดันได ้
สูงถึง 3400 บาร์ สอดคล ้องกับระบบและอุณหภูมข
ิ องการฉีดนํ ามัน
Mobil Rarus PE KPL 201 ได ้รับการผสมสูตรเพือการใช ้งานทีต ้องการการหล่อลืนสูง ความหนืดและองค์ประกอบของนํ ามันได ้รับการปรับแต่งให ้เหมาะสมกับแรงดัน
สูงทีใช ้ในคอมเพสรเซอร์สําหรับเอทิลน
ี ในการผลิตพลาสติก LDPE ความหนืดทีเพิมขึนภายใต ้อุณหภูมส
ิ ูงยังคงอยู่ในระดับตําเพียงพอทีจะทําให ้แน่ใจถึงการไหลหมุน
เวียนอย่างเพียงพอของนํ ามันหล่อลืน
นอกจากนียังมีสารเพิมคุณภาพป้ องกันการเกิดโพลิเมอไรเซชันขององค์ประกอบก๊าซทีเกิดปฏิกริ ย
ิ าและป้ องกันการปนเปื อนเข ้าไปยังตัวคอมเพรสเซอร์ ซึงอาจนํ าไปสู่
การก่อตัวของคราบเลน และเกิดปั ญหาตามมาของการหล่อลืนได ้ สารเพิมคุณภาพยังช่วยลดการสูญเสียจากการเสียดทานและการสึกหรอของปลอกบูชอีกด ้วย จาก
ผลดังกล่าวทําให ้การหยุดเครืองเพือการบํารุงรักษาอยู่ในระดับตํา

ข้อกําหนดและการร ับรอง
Mobil Rarus PE KPL 201 ได้ร ับการร ับรองสําหร ับข้อกําหนดของ::
H1 146247NSF

Mobil Rarus PE KPL 201 เป็นไปตามหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ :
21 CFR 178.3570FDA
21 CFR 177.1520FDA
US Pharmacopeia <661> (vol. 1, 2008)

European Regulation (EU) 2015/174

คุณสมบ ัติทวไป
ั
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วิธก
ี ารทดสอบ

การทดสอบ

หน่วย

Mobil Rarus PE KPL 201

ความหนาแน่นที 15°C (ทัวไป)

ASTM D4052

kg/m3

874

ความหนืดไคเนมาติกที 40°C (ทัวไป)

ASTM D 445

mm2/s

117

สี, Saybolt (ทัวไป)

ASTM D156

จุดวาบไฟ (ทัวไป)

ASTM D 92

°C

230

จุดไหลเท (สูงสุด)

ASTM D 97

°C

-12

ค่าความเป็ นกรด (ทัวไป)

ASTM D 974

mg KOH/g

0.5

ส่วนประกอบของนํ า (สูงสุด)

ASTM D 6304

max ppm

100

27

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยูผ
่ ลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพหากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้
สารเคมี(MSDS) สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายของคุณหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือผู ้ขายจะมอบให ้แก่ลูกค ้าหากหรือเป็ นไปตามข ้อกําหนดตามกฎหมาย
ต ้องการ ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อนนอกเหนื
ื
อไปจากทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์ ควรกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้แล ้วอย่างระมัดระวังเพือรักษาสภาพ
แวดล ้อม
เครืองหมายการค ้าทังหมดทีปรากฎในทีนีเป็ นเครืองหมายการค ้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทสาขาใดสาขาหนึง
09-2563
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
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