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Mobil Rarus™ 800 Series โมบิลราร ัส™ 800 ซรี ส
ี ์
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันหล่อลืนเครืองอัดอากาศ

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
นํ ามัน โมบิลรารัส™ 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus™ 800 Series) คือ ผลิตภัณฑ์หนึงของนํ ามันหล่อลืนเครืองอัดอากาศ สมรรถนะสูงพิเศษ ทีมีจด
ุ ประสงค์เพือใช ้หล่อลืน
เครืองอัดอากาศแบบลูกสูบชักทีทํางานสมบุกสมบันเป็ นหลัก แต่ไม่แนะนํ าให ้ใช ้กับเครืองอัดอากาศสําหรับงานเพืออากาศในการหายใจ ผลิตภัณฑ์นีได ้รับการพัฒนา
เพือให ้ตรงตามหรือเหนือกว่าข ้อกําหนดอันเข ้มงวดของผู ้ผลิตเครืองอัดอากาศชันนํ า คิดค ้นขึนจากนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์ ทีออกแบบมาเป็ นการเฉพาะ ผสมผสาน
เข ้ากับระบบสารเพิมคุณภาพ โดยใช ้เทคโนโลยีทสู
ี ง ทีรับประกันได ้ว่าจะสามารถให ้การปกป้ องเครืองจักรอย่างเหนือชัน พร ้อมความน่าเชือถือสําหรับเครืองอัดอากาศ
ทีทํางานภายใต ้สภาวะทีผลิตภัณฑ์นํามันพืนฐานแร่ ไม่สามารถตอบสนองความต ้องการได ้ นํ ามันหล่อลืน โมบิลรารัส 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus 800 Series) ช่วยป้ องกัน
การสึกหรอได ้อย่างเป็ นเลิศ พร ้อมต ้านทานการเสือมสภาพจากความร ้อนและออกซิเดชันได ้อย่างเหนือชันกว่านํ ามันแร่ สูตรเฉพาะของนํ ามันหล่อลืนชนิดนี ช่วยลด
ต ้นทุนการซ่อมบํารุงด ้วยการทําให ้เครืองจักรสําหรับอุตสาหกรรมต่อเนืองเกิดปั ญหามีคราบสกปรกน ้อยทีสุด และมีนํามันทีเหลือน ้อยลง
นํ ามันหล่อลืน โมบิลรารัส 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus 800 Series) ลดแนวโน ้มความเป็ นไปได ้ของการเกิดเพลิงไหม ้และการระเบิดได ้อย่างมาก เมือเทียบกับผลิตภัณฑ์
จําพวกนํ ามันพืนฐานแร่ ยับยังการก่อตัวของคราบสกปรก และอุณหภูมจ
ิ ุดระเบิดตัวเองทีสูงขึน ช่วยปรับปรุงทังในเรืองของสมรรถนะและความปลอดภัย ลักษณะเด่น
ชัดในเรืองการแยกตัวกับนํ า ช่วยลดปั ญหาการรวมตัวของนํ ามันกับนํ า และนํ ามันทีเหลือออกมาสู่ท่อและเครืองจักรดาวน์สตรีม ผลิตภัณฑ์นีได ้รับการแนะนํ าหรือ
รับรองจากผู ้ผลิตเครืองอัดอากาศชันนํ าหลายแห่ง

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ผลจากการใช ้นํ ามันหล่อลืน โมบิลรารัส 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus 800 Series) คือ คอมเพรสเซอร์สะอาดขึน คราบสกปรกลดลงเมือเทียบกับนํ ามันแร่แบบทีใช ้กันทัวไป
ช่วยยืดระยะเวลาการใช ้งานระหว่างการบํารุงรักษาแต่ละช่วงเวลา เสถียรต่อออกซิเดชันและความร ้อนอันยอดเยียม ช่วยยืดอายุการใช ้งาน พร ้อมควบคุมตะกอนตม
และการก่อตัวของคราบสกปรก ผลิตภัณฑ์นียังช่วยป้ องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนอย่างเหนือชัน จึงช่วยยืดอายุและเพิมสมรรถนะในการทํางานของเครืองอัด
อากาศ
ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและคุณประโยชน์ศกย์

นํ ามันพืนฐานสังเคราะห์ สมรรถนะสูง

ความสามารถทางสมรรถนะอันโดดเด่น เมือเทียบกับนํ ามันแร่
ความปลอดภัยทีมากขึน

การก่อตัวของเถ ้าและเขม่าในระดับทีตํา

ปรับปรุงสมรรถนะของวาล์ว
ลดการสะสมของคราบสกปรกในท่อทางออก
ลดแนวโน ้มการเกิดเปลวไฟและการระเบิดในระบบจ่าย
คอมเพรสเซอร์มีสมรรถนะดียงขึ
ิ น

เสถียรต่อออกซิเดชันและความร ้อนทีโดดเด่น

นํ ามันมีอายุการใช ้งานยาวนานขึน
ไส ้กรองมีอายุการใช ้งานยาวนานขึน
ค่าซ่อมบํารุงทีตําลง

ความสามารถในการรับนํ าหนักได ้มาก

ลดการสึกหรอของแหวน กระบอกสูบ แบริงและเฟื อง

แยกตัวจากนํ าได ้อย่างยอดเยียม

มีนํามันทีเหลือสู่เครืองจักรดาวน์สตรีมน ้อยลง
ลดการก่อตัวของตะกอนตมในเพลาข ้อเหวียงและท่อทางออก
ลดการอุดตันจากการรวมตัวกันเป็ นก ้อน
แนวโน ้มการเกิดการรวมตัวนํ ามันผสมกับนํ าลดลง

ป้ องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให ้การปกป้ องวาล์วและลดการสึกหรอของแหวนและกระบอกสูบได ้เพิมขึน

การใชง้ าน
แนะนํ าให ้ใช ้นํ ามัน โมบิลรารัส 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus 800 Series) สําหรับเครืองอัดอากาศทํางานหลายขันตอนและขันตอนเดียว แต่ไม่แนะนํ าให ้ใช ้กับเครืองอัด
อากาศสําหรับใช ้งานในการอัดอากาศบริสุทธิและยังมีประสิทธิภาพมากเป็ นพิเศษหากใช ้ในงานทีต ้องเดินเครืองอย่างต่อเนือง
และมีอุณหภูมป
ิ ลายทางจ่ายอยู่ทไม่
ี
เกิน 200ºC เหมาะสมสําหรับเครืองจักรแบบลูกสูบชักและแบบลูกลูบหมุน (rotary) โดยความหนืดทีตําซึงส่วนใหญ่ใช ้ในเครืองอัดอากาศแบบลูกสูบหมุน แนะนํ าให ้ใช ้
นํ ามันโมบิลรารัส 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus 800 Series) สําหรับเครืองจักรทีมีประวัตก
ิ ารเสือมคุณภาพของนํ ามันอย่างรุนแรง วาล์วทีทํางานได ้ไม่ดห
ี รือมักมีการสะสม
ของคราบสิงสกปรก นํ ามันนีเข ้าได ้กับโลหะทีใช ้ในเครืองคอมเพรชเซอร์และเข ้าได ้กับนํ ามันแร่ทใช
ี ้กันโดยทัวไป แต่การผสมดังกล่าวจะทําลายความสามารถในเรือง
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สมรรถนะทีเหนือชันของผลิตภัณฑ์ นํ ามัน โมบิลรารัส 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus 800 Series) ยังเข ้ากันได ้ดีกับซีลทีทําจากฟลูออริเนทเต็ด ไฮโดรคาร์บอน, ซิลโิ คน,
ฟลูออโรซิลโิ คน, โพลีซัลไฟด์, วีตอน, เทฟลอน และ Buna N NBR (อาครีโลไนไทรลตํากว่า 30%), ยางธรรมชาติและยางบิวเทิล, นีโอพรีน, โพลีอาครีเลต, สไตรี
น/บูทาดีน และคลอโรซัสโฟเนทเต็ด โพลีเอธีลน
ี
สีทนนํ ามันจะไม่ได ้รับผลกระทบจากนํ ามัน โมบิลรารัส 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus 800 Series), แต่ไม่แนะนํ าให ้ใช ้ร่วมกับแล็คเกอร์ วานิช, pvc และสีอะคริลลิค
เครืองอัดอากาศต่อไปนี มีสมรรถนะเป็ นเยียมเมือใช ้กับนํ ามัน โมบิลรารัส 800 ซีรีส ์ (Mobil Rarus 800 Series):
เครืองอัดอากาศทุกประเภท แต่แนะนํ าเป็ นพิเศษสําหรับเครืองอัดอากาศแบบลูกสูบชัก
อุปกรณ์ท ทํ
ี างานภายใต ้สภาวะทีหนักหน่วง
เครืองอัดอากาศทํางานหลายขันตอน ทีมีประวัตก
ิ ารเสือมคุณภาพของนํ ามันอย่างรุนแรง จากผลิตภัณฑ์นํามันพืนฐานแร่
ใช ้หล่อลืนกระบอกสูบและเพลาข ้อเหวียง
ระบบเครืองอัดอากาศซึงมีเฟื องและแบริงทีสําคัญ
เครืองอัดอากาศทีใช ้ติดตังอยู่กับทีหรือเคลือนย ้ายได ้

คุณสมบ ัติทวไป
ั
โมบิลราร ัส 800 ซีรส
ี ์ (Mobil Rarus 800 Series)

824

827

829

เบอร์นํามัน ISO

32

100

150

cSt @ 40ºC

29.5

107.5

158

cSt @ 100ºC

5.5

10.12

13.2

ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270

127

66

70

ค่าความเป็ นกรดรวม, ASTM D 974, mgKOH/g

0.06

0.15

0.14

การกัดกร่อนของแผ่นทองแดง, ASTM D130, 3 h @ 121ºC

1B

1B

1B

ลักษณะของสนิม Proc A, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

การเกิดฟองอากาศ Seq I, ASTM D 892

10/0

10/0

50/0

จุดไหลเท, º C, ASTM D 97

-54

-36

-40

จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92

244

270

270

ความหนืด, ASTM D 445

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพ หากใช ้ถูกต ้องความวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าใน “ข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สาร
เคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อน
ื นอกเหนือไปจากทีกําหนดไว ้
ในการกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้แล ้ว ขอให ้ระมัดระวังในการรักษาสิงแวดล ้อม
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
09-2562
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
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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™

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved

22.09.2021

