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์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex™ EM)
โมบิล โปลีเร็กซ™
Mobil Grease , Thailand
จาระบีแบริงของมอเตอร์ไฟฟ้ า
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
จาระบีซูเปอร์พรีเมียม โมบิล โพลีเร็กซ์™ อีเอ็ม (Mobil Polyrex™ EM) ซีรีสไ์ ด ้รับการผลิตเป็ นพิเศษสําหรับแบริงของมอเตอร์ไฟฟ้ า ส่วนผสมสารอุ ้มนํ ามันระดับสูงกับ
เทคนิคการผลิตเฉพาะให ้การปกป้ องสมรรถนะของแบริงและยืดอายุใช ้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ าให ้ยาวนาน

ล ักษณะสําค ัญและประโยชน์
โมบิลโพลีเร็กซ์ อีเอ็ม และโมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103 (Mobil Polyrex EM 103) มีคุณสมบัตแ
ิ ละประโยชน์ดังต่อไปนี
ล ักษณะสําค ัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์

จาระบีทมี
ี อายุยน
ื
นาน

ให ้การหล่อลืนแบริงแบบลูกปื นและลูกกลิงอุณหภูมส
ิ ูงทีอายุยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิงงานซีลตลอดอายุใช ้งาน

สารอุ ้มนํ ามันโพลียู
เรียชันสูง

เพิมความทนทานมากกว่าจาระบีโพลียูเรียทัวไปเมือรับแรงเฉือนเชิงกล

ทนทานต่อการกัด
กร่อนเป็ นเลิศ

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) และโมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103 (Mobil Polyrex EM 103) ให ้การปกป้ องจากสนิมและการกัด
กร่อนโมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) ให ้การปกป้ องเพิมขึนในนํ าเกลืออ่อนๆ เมือเทียบกับโพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103

คุณสมบัตเิ สียงเงียบ

โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) เหมาะสมกับการหล่อลืนแบริงลูกปื นในการใช ้งานทีไม่ต ้องการเสียงดัง

การใชง้ าน
ผู ้ผลิตแบริงและมอเตอร์ไฟฟ้ าจํานวนมากแนะนํ าให ้ใช ้จาระบีโมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) เพือการหล่อลืนทียาวนานของลูกปื นและแบริงของมอเตอร์
ไฟฟ้ า
โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม 103 (Mobil Polyrex EM 103) ได ้รับการแนะนํ าเป็ นพิเศษในงาน เช่น แบริงติดตังแนวดิงหรือมอเตอร์ขนาดใหญ่มากที OEM ต ้องการจาระบี
ชนิดข ้นแข็งขึน
โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) สามารถเข ้ากันได ้กับกับจาระบีลเิ ทียมคอมเพล็กซ์ของเอ็กซอนโมบิลจํานวนมากและผลิตภัณฑ์โพลียูเรียจากแร่สําหรับ
มอเตอร์ไฟฟ้ า ตามวิธ ก
ี ารในมาตรฐาน ASTM D6185 โปรดติดต่อตัวแทนโมบิลทีอยูใ่ กล ้เพือสอบถามเกียวกับความเข ้ากันได ้ของจาระบี
การใช ้งานทีสําคัญมีดงั นี
แบริงมอเตอร์ไฟฟ้ า
แบริงพัดลมระบายความร ้อน
แบริงปั มอุณหภูมส
ิ ูง
แบริงอัดจากโรงงาน แบบซีลตลอดอายุใช ้งาน
แบริงลูกปื นหรือลูกกลิงทีทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงทีต ้องการการแยกตัวของนํ ามันตํา
โมบิล โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) สําหรับแบริงลูกปื นหรือลูกกลิงทีทํางานในสภาพแวดล ้อมทีไม่ต ้องการเสียงดัง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
โมบิล โพลีเร็กซ ์ อีเอ็ม (Mobil Polyrex EM) ได้ตามมาตรฐาน หรือ เกิน โมบิล โพลีเร็กซ ์ อีเอ็ม
กว่ามาตรฐานของ::
Polyrex EM)
DIN 51825: (2004-06)

(Mobil โมบิล โพลีเร็กซ ์ อีเอ็ม
Polyrex EM 103)
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คุณสมบ ัติทวไป
ั
โมบิล โพลีเร็กซ ์ อีเอ็ม (Mobil โมบิล โพลีเร็กซ ์ อีเอ็ม 103 (Mobil
Polyrex EM)
Polyrex EM 103)
เกรด NLGI

2

3

สี

นํ าเงิน

นํ าเงิน

cSt ที 40°C

115

115

cSt ที 100°C

12.2

12.2

ดัชนีความหนืด,ASTM D 2270

95

95

ระยะจมของจาระบี, มาตรฐาน ASTM D217 หลังจากใช ้งาน, 60x, มม./10

285

250

ความหนืดของนํ ามันพืนฐาน, ASTM D 445

การเปลียนแปลงระยะจมของจาระบีหลังจาก 100,000 จังหวะ, ASTM D217,
40
มม./10

40

จุดหยด, ASTM D 2265, °C (°F)

260

270

การทดสอบการแยกตัวของนํ ามัน, ASTM D 1742, %

0.5

0.1

อายุใช ้งานของจาระบีอุณหภูมส
ิ ูง, ASTM D 3336, ชัวโมงที 177°C

750+

750+

ร่องความเสียหายแบบ 4-Ball, ASTM D 2266, ที 40kg, 1200 rpm, 75°C, 1
0.41
ชัวโมง, มม.

0.6

แรงบิดทีอุณหภูมต
ิ ํา, ASTM D 1478, g-cm ที -29°C
การสตาร์ท

7500

9300

การเดินเครือง

800

1000

การกัดกร่อน EMCOR, นํ าทะเลสังเคราะห์ 10% ASTM D 6138 (จัดเตรียมตาม
0,1 (ไม่มีสนิม)
มาตรฐาน ASTM D 665B)
การป้ องกันสนิม, ASTM D 1743, นํ ากลัน

ผ่าน

ผ่าน

ความต ้านทานการกัดกร่อนทองแดง, ASTM D 4048

1A

1A

การชะล ้างด ้วยนํ า, ASTM D 1264, %

1.9

0.8

สุขภาพและความปลอดภ ัย
ตามข ้อมูลทีมีผลิตภัณฑ์นีจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพเมือใช ้งานตามทีกําหนดและเมือปฏิบัตต
ิ ามเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควร
นํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อนนอกเหนื
ื
อไปจากทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์ควรกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้แล ้วอย่างระมัดระวังเพือรักษาสภาพแวดล ้อม
รูปโลโก ้โมบิล รูปม ้าบินและโปลีเร็กซ์ อีเอ็มเป็ นเครืองหมายการค ้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ
09-2562
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
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Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบ
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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