Mobilect™ 39

Page 1 of 2

Mobilect™ 39
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันหม ้อแปลงไฟฟ้ า

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilect™ 39 เป็ นนํ ามันหม ้อแปลงไฟฟ้ าทีทํามาจากนํ ามันแร่คุณภาพสูงชนิด uninhibited ซึงมีคุณสมบัตเิ ป็ นฉนวนไฟฟ้ าและเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันทีดีมาก
ออกแบบมาเพือการใช ้งานในหม ้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์เกียร์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้ าอืนๆ

Mobilect 39 เป็ นนํ ามันชนิด uninhibited และผ่านมาตรฐานข ้อกําหนดการทดสอบการกัดกร่อน IEC 60296 (04) และ ASTM D1275B / CIGRE

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
• Mobilect 39 มีความต ้านทานสูงต่อการเสือมสภาพทางความร ้อนและทางเคมีในสภาพแวดล ้อมทีมีเหล็กและทองแดง ซึงจะลดแนวโน ้มของการก่อให ้เกิดคราบ
สะสมและสารทีเกิดจากการออกซิเดชันชนิดทีละลายในนํ ามันได ้ เมือใช ้นํ ามันหล่อลืนคุณภาพตํา อาจก่อให ้เกิดคราบสะสมในหม ้อแปลงไฟฟ้ าและขัดขวางการถ่าย
โอนความร ้อนโดยการรบกวนการนํ าพาความร ้อน นอกจากนีคราบสะสมอาจไปเร่งการเกิดข ้อบกพร่องของฉนวนไฟฟ้ าและการกําจัดคราบมักจะทําได ้ยุ่งยากหากไม่ทํา
การถอดแยกส่วนประกอบ
• Mobilect 39 ผ่านกระบวนการทีพิเศษเฉพาะเพือขจัดความชืนในระหว่างการผลิต นํ าเป็ นตัวลดคุณสมบัตฉ
ิ นวนไฟฟ้ าของนํ ามันและส่งเสริมการเกิดออกซิเดชัน สิง
สําคัญทีต ้องจดจําคือนํ ามันหล่อลืนทีแห ้งจะมีคุณสมบัตใิ นการดูดความชืนและสามารถดูดความชืนจากอากาศได ้ ด ้วยเหตุนีจะต ้องจัดเก็บนํ ามันไว ้ในทีภาชนะบรรจุท ี
แห ้งและปิ ดสนิทเสมอ ขอแนะนํ าให ้จัดการให ้ผลิตภัณฑ์แห ้งก่อนใช ้งานหรือใช ้งานภายในระยะเวลาอันสัน หลังจากซือมาเพือหลีกเลียงการจัดเก็บระยะยาว
• ค่าความเป็ นฉนวนไฟฟ้ า (dielectric strength) ของนํ ามัน Mobilect 39 เป็ นการวัดความต ้านทานต่อความเค ้นทางไฟฟ้ าของนํ ามันและแสดงเป็ นค่า kV ภายใต ้ระยะ
ิ
ห่างทีกําหนดไว ้ตามเงือนไขการทดสอบ การวัดนีไม่ใช่การวัดคุณภาพของนํ ามัน แต่เป็ นการวัดการไม่มีสงปนเปื
อน โดยเฉพาะความชืน เส ้นใย และสารเคมีทเป็
ี นขัว
• Mobilect 39 ปราศจากไขแม ้ในทีอุณหภูมต
ิ ํา ด ้วยเหตุนีจึงไหลเวียนได ้อย่างอิสระในการใช ้งานนอกอาคาร ความหนืดของนํ ามันนีช่วยให ้มันใจว่าการถ่ายโอนความ
ร ้อนโดยการนํ าพาความร ้อนแบบเคลือนทีจะทําได ้อย่างรวดเร็ว นอกจากนีการเคลือนตัวของนํ ามันยังเป็ นปั จจัยสําคัญในการถ่ายเทความร ้อนเพือทําให ้เกิดการเย็นลง
อย่างรวดเร็วในสวิตช์เกียร์
• Mobilect 39 มีจุดไหลเทตําช่วยให ้มันใจว่านํ ามันสามารถไหลตัวอย่างอิสระในหลายสภาวะระหว่างหม ้อแปลงไฟฟ้ าและถังเก็บนํ ามันและรักษาความน่าเชือถือใน
การปรับรอบของขดลวดหม ้อแปลงทีอุณหภูมต
ิ ําทีสุด

การใชง้ าน
• Mobilect 39 ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้ในหม ้อแปลงไฟฟ้ าทีเติมนํ ามันหม ้อแปลงไฟฟ้ าและสวิตช์เกียร์ทต
ี ้องใช ้นํ ามันเพือเป็ นฉนวนไฟฟ้ าหรือเป็ นสือถ่ายโอนความ
ร ้อน
• Mobilect 39 สามารถใช ้ในการใช ้งานทีระบุข ้อมูลจําเพาะทัวไปตามข ้อกําหนด IEC 60296 (04) และการปกป้ องต่อการกัดกร่อนทองแดง (ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
การกัดกร่อน ASTM D1275B )
• Mobilect 39 ไม่เหมาะสําหรับการใช ้ในสายเคเบิลทีเติมนํ ามัน ทีใช ้ในกระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ า หรือใช ้ในตัวเก็บประจุ

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
ข ้อมูลจําเพาะทัวไปIEC 60296 (04)

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
Breakdown Voltage, kV, IEC 60156

> 30
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คุณสมบ ัติ
Breakdown Voltage, after Treatment, kV, IEC 60156

> 70

Corrosive Sulfur, Procedure B, ASTM D1275

ไม่มีการกัดกร่อน

ความหนาแน่น@ 20C, kg/L, ISO 12185

0.883

Dielectric Dissipation Factor @ 90 C, IEC 60247

<0.001

จุดวาบไฟ,วิธP
ี ensky-Martens Closed Cup, °C, ISO 2719

148

แรงตึงผิว, mN/m, ISO 6295

> 40

ความหนืดไคนีมาติก@ 40 C, mm2/s, ISO 3104

9.5

Oxidation Stability, Sludge, 164 h, 120 C, mass%, IEC 61125-METC

0.11

Oxidation Stability, Total Acidity, 164 h, 120 C, mgKOH/g, IEC 61125-METC

0.31

จุดไหลเท, °C, ISO 3016

-54

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
12-2563
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

Energy lives here™
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