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Mobilgard™ 5145
ExxonMobil Marine , Thailand
นํ ามันหล่อลืนกระบอกสูบเครืองยนต์ดเี ซลของเรือเดินสมุทร
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilgard™ 5145 ของ ExxonMobil เป็ นนํ ามันหล่อลืนกระบอกสูบเครืองยนต์ดเี ซลของเรือเดินสมุทร คุณภาพระดับพรีเมียม สมรรถนะสูงพิเศษ Mobilgard 5145 ให ้
สมรรถนะทียอดเยียมทีแรงดันจุดระเบิดสูงสุดและอุณหภูมเิ ชิงเส ้นทีพบในเครืองยนต์สองจังหวะของเรือเดินสมุทรสมัยใหม่ ให ้ความหนืดทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมที
สุด 20 cSt. ที 100ºC และอัตราการระเหยตําเพือให ้มันใจในการกระจายตัวของนํ ามันหล่อลืนและการรักษาฟิ ลม
์ นํ ามันทียอดเยียม Mobilgard 5145 ให ้ความสามารถ
การปรับสภาพกรดให ้เป็ นกลางทียอดเยียม รักษาความสะอาดของเครืองยนต์ และการปกป้ องแหวนลูกสูบและปลอกสูบทียอดเยียมในเครืองยนต์ท อยู
ี ใ่ นเงือนไขมีการ
กัดกร่อนสูงภายใต ้สภาพการทํางานทีหลากหลาย รวมถึงการจ่ายไอนํ าทีอัตราช ้า สูตรผสมทีได ้รับการปรับสมดุลแล ้ว ช่วยรักษาความหนืดสูง และการระเหยตัวทีตํา
โดยมีการใช bright stock ปริมาณตําหรือไม่ได ้ใช ้ ซึงเป็ นสาเหตุให ้เกิดคราบสะสมเนืองจากความเสถียรทางความร ้อนตํา

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์
• ป้ องกันต่อการกัดกร่อนในเครืองยนต์รุ่นใหม่ทรัี บโหลดทีหนักหน่วงมากขึนในทุกประเภทการทํางาน รวมถึงระบบการจ่ายไอนํ าทีอัตราช ้า ซึงช่วยลดอัตราการป้ อน
จ่ายไอนํ า
• ความเสถียรต่อความร ้อนและความเสถียรต่อออกซิเดชันขันสูง ซึงช่วยลดคราบสะสมและการเกิดคราบเลน เครืองยนต์สะอาดขึนช่วยลดอัตราการสึกหรอของชินส่วน
เครืองยนต์
• คุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานการสึกหรอทียอดเยียม ซึงช่วยลดการสึกหรอของปลอกสูบและแหวนลูกสูบ และควบคุมการเกิดรอยครูดได ้ดีเยียม
• ความสามารถในการชะล ้างทียอดเยียม ช่วยให ้ลูกสูบและปลอกสูบสะอาดขึน และยังช่วยยืดระยะเวลาการบํารุงรักษาครังใหญ่ของเครืองยนต์

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองจากผูผ
้ ลิตต่อไปนี:
MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Category II for 2-Stroke Marine Engines
Winterthur Gas and Diesel Engine (Heritage Wartsila & Sulzer) Liquid Fuel General Usage for 2-Stroke Marine Engines ภายใต ้หลักเกณฑ์การใช ้งานล่าสุด
ทีผู ้ผลิตกําหนด

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

SAE 50

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

20

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

210

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

105

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/m3, ASTM D4052

0.976

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-24

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

250
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คุณสมบ ัติ
ค่าความเป็ นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896

145

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ที

http://www.msds.exxonmobil.com/psims

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
10-2565
ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX
http://www.exxonmobil.com
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may
vary slightly.
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