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โมบีลท
ิ SHC™ PM ซรี ส
ี ์
Mobil Grease , Thailand
จาระบี

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobilith SHC™ PM เป็ นผลิตภัณฑ์จาระบีสมรรถนะสูงทีได ้รับการออกแบบอย่างพิเศษเฉพาะสําหรับการใช ้งานในเครืองจักรผลิตกระดาษงานหนัก รวมถึงสภาพแวด
ล ้อมอุณหภูมข
ิ นสุ
ั ด และสภาพแวดล ้อมทีมีนําประเภทต่างๆ จาระบี Mobilith SHC PM ผสานรวมคุณลักษณะทีเป็ นเอกลักษณ์ของนํ ามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์
พร ้อมกับสารอุ ้มนํ ามันลิเธียมคอมเพล็กซ์คุณภาพสูง
ลักษณะธรรมชาติท ปลอดไขของนํ
ี
ามันหล่อลืนพืนฐานสังเคราะห์ให ้ความสามารถสูบจ่ายทีอุณหภูมต
ิ ําและ
การสตาร์ทเครืองจักรทีอุณหภูมต
ิ ําและแรงบิดการทํางานตําทียอดเยียม เมือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดไม่สังเคราะห์อนๆ
ื
ในเกรดความหนืดเดียวกัน ดัชนีความ
หนืดสูงของจากนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์นีทําให ้มันใจในการปกป้ องของชันฟิ ลม
์ นํ ามันทีอุณหภูมส
ิ ูงได ้อย่างยอดเยียม สารอุ ้มนํ ามันลิเธียมคอมเพล็กซ์ช่วยให ้การยึด
เกาะ ความเสถียรเชิงโครงสร ้างและต ้านทานต่อนํ าทีดีเยียม คุณสมบัตเิ หล่านีได ้รับการเสริมประสิทธิภาพด ้วยระบบสารเพิมคุณภาพพิเศษเพือให ้ความต ้านทานต่อ
สนิมและการกัดกร่อน การป้ องกันต่อการสึกหรอ ความต ้านทานต่อความร ้อน ออกซิเดชัน และเพิมขีดความสามารถของคุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานนํ า Mobilith SHC PM
220 และ Mobilith SHC PM 460 เป็ นจาระบี NLGI เกรด 1.5 ทีมีนํามันพืนฐานเกรด ISO VG 220 และ 460 ตามลําดับ

Mobilith SHC PM ได ้รับการออกแบบมาสําหรับการใช ้งานในแบริงลูกปื นแบบเม็ดกลมทีมีความสําคัญในเครืองจักรผลิตกระดาษ จาระบีชนิดนีให ้การปกป้ องทียอด
เยียมต่อสนิมและการกัดกร่อนจากนํ าทีมีสภาพความเป็ นกรดและด่างทัวไป ทําให ้เหมาะสําหรับเครืองจักรผลิตกระดาษในด ้าน wet end สําหรับคุณสมบัตก
ิ ารระเหยตัว
ทีตําและความเสถียรทางออกซิเดชันทียอดเยียมของนํ ามันพืนฐานจาก PAO ทําให ้มันใจในการทํางานทียอดเยียมทีอุณหภูมส
ิ ูงทีพบโดยทัวไปด ้าน dry end

Mobilith SHC PM ซีรีสเ์ ป็ นเทคโนโลยีอน
ั ดับหนึงสําหรับผู ้ประกอบการโรงงานกระดาษทัวโลก ชือเสียงของผลิตภัณฑ์กลุ่มนีมาจากคุณภาพ ความไว ้วางใจ และคุณ
ประโยชน์ด ้านประสิทธิภาพการทํางานทีพิสูจน์แล ้ว

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ผลิตภัณฑ์หล่อลืนในตระกูล Mobil SHC ได ้รับการยอมรับ และชืนชอบในแง่ของนวัตกรรมและสมรรถนะทีโดดเด่น Mobilith SHC ซีรีส ์ เป็ นสิงทีบ่งบอกถึงคํามัน
สัญญาอย่างต่อเนืองของเราในการใช ้เทคโนโลยีขนสู
ั งเพือให ้ผลิตภัณฑ์ทยอดเยี
ี
ยมออกมา ปั จจัยสําคัญในการพัฒนาจาระบี Mobilith SHC PM คือการทํางานร่วม
กันอย่างใกล ้ชิดระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของเราและผู ้เชียวชาญด ้านการใช ้งานกับนักออกแบบเครืองจักรผลิตกระดาษทีสําคัญ
เพือให ้มันใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
สามารถให ้สมรรถนะทียอดเยียมในอุปกรณ์ท มี
ี การพัฒนาอย่างต่อเนืองและรองรับงานหนักเพิมมากขึน
การทํางานของเราร่วมกับบรรดาผู ้ผลิตอุปกรณ์ ช่วยให ้สามารถยืนยันผลลัพธ์ทได
ี ้จากการทดสอบในห ้องปฏิบัตก
ิ ารของเรา แสดงถึงสมรรถนะทีโดดเด่นของจาระบี
กลุ่ม Mobilith SHC PM คุณประโยชน์เหล่านีรวมถึงความต ้านทานต่อนํ าทีมีสภาพกรดและด่างทียอดเยียม เพิมขีดความสามารถในการปกป้ องแบริงและอายุการใช ้
งานแบริงทีนานขึน ช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานในช่วงกว ้าง และอายุการใช ้งานจาระบีทนานขึ
ี
น
เพือปรับให ้เข ้ากับสภาวะทีต ้องเผชิญกับความร ้อนสูงของผลิตภัณฑ์ ทีมนักวิทยาศาสตร์ด ้านสูตรผลิตภัณฑ์ของเรา ได ้เลือกนํ ามันพืนฐานสังเคราะห์ทเป็
ี นลิขสิทธิ
เฉพาะสําหรับ Mobilith SHC PM เนืองจากคุณสมบัตเิ ด่นของการต ้านทานความร ้อนและออกซิเดชัน นักวิทยาศาสตร์ของเราได ้พัฒนาเทคโนโลยีสารอุ ้มนํ ามันจากลิ
เธียมคอมเพล็กซ์สมรรถนะสูงและใช ้สารเพิมคุณภาพทีพิเศษเฉพาะเพือเพิมประสิทธิภาพของจาระบี Mobilith SHC PM ให ้ตอบสนองความต ้องการของเครืองจักร
ผลิตกระดาษสมัยใหม่และในอนาคตได ้ Mobilith SHC PM ให ้ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์ดังต่อไปนี:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี อาจร ับทางด้านศกยภาพ

สมรรถนะการทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงและอุณหภูมต
ิ ําที
ยอดเยียม

ช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานทีกว ้างตังแต่ -40ºC ถึง 150°C พร ้อมกับการปกป้ องอย่างยอดเยียมทีอุณหภูมส
ิ ูง
และแรงบิดตํา สตาร์ทเครืองทีอุณหภูมต
ิ ําได ้ง่าย

ป้ องกันการสึกหรอ
การเกิดสนิมและการกัดกร่อนได ้ ลดเวลาหยุดเครืองจักรโดยไม่คาดหมายและค่าใช ้จ่ายด ้านการบํารุงรักษา
เนืองจากสามารถลดการ
อย่างยอดเยียม รวมถึงนํ าทีมีสภาพความเป็ นกรด
สึกหรอ การเกิดสนิมและการกัดกร่อน แม ้แต่ในสภาพแวดล ้อมทีมีนําทีมีสภาพความเป็ นกรดและเป็ นด่าง
ความเสถียรเชิงโครงสร ้างและการต ้านทานต่อ
ออกซิเดชันทียอดเยียม

ยืดอายุการใช ้งานพร ้อมให ้ระยะเวลาการอัดจาระบีใหม่ท ยาวนานออกไป
ี
และเพิมอายุการใช ้งานของแบริง

การป้ องกันต่อการสึกหรอภายใต ้โหลดสูง ความเร็วตํา
การป้ องกันแบริงทีความเร็วตํา รับโหลดสูงทียอดเยียม พร ้อมกับยืดอายุการใช ้งานของแบริง
และอุณหภูมส
ิ ูงได ้ดีเยียม
ความเสถียรเชิงโครงสร ้างทียอดเยียมในสภาพแวด
ล ้อมทีมีนํา

รักษาสมรรถนะการทํางานของจาระบีทยอดเยี
ี
ยมในสภาพแวดล ้อมทีมีนํา
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ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี อาจร ับทางด้านศกยภาพ

การระเหยตํา

ช่วยต ้านทานการเพิมขึนของความหนืดทีอุณหภูมส
ิ ูงเพือให ้ระยะเวลาการอัดจาระบีและอายุการใช ้งานแบ
ริงทียืดยาวออกไป

การใชง้ าน
ข ้อพิจารณาในการใช ้งาน: ในขณะทีจาระบี Mobilith SHC PM สามารถเข ้ากับผลิตภัณฑ์ท มี
ี สว่ นผสมของนํ ามันแร่ทัวไปได ้ แต่การผสมกันอาจไปลดสมรรถนะการทํา
งานของผลิตภัณฑ์สุดท ้ายได ้ เราจึงขอแนะนํ าให ้ล ้างทําความสะอาดระบบอย่างทัวถึงก่อนทีจะเปลียนมาใช ้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mobilith SHC PM เพือให ้ได ้รับ
ประโยชน์ด ้านสมรรถนะสูงสุดของจาระบีกลุ่มนี หากไม่สามารถถอดแยกส่วนระบบสําหรับการทําความสะอาดก่อนเปลียนชนิดจาระบี ขอแนะให ้ฟลัชล ้างระบบและเพิม
ความถีของการอัดผลิตภัณฑ์หล่อลืนใหม่ ติดต่อวิศวกรนํ ามันหล่อลืนของ ExxonMobil ในท ้องถินเพือปรึกษาเกียวกับวิธ ก
ี ารนี

จาระบี Mobilith SHC PM ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้สําหรับการใช ้งานในแบริงลูกปื นแบบเม็ดกลมในเครืองจักรผลิตกระดาษ การใช ้งานเหล่านีได ้แก่:
• แบริงในเครืองจักรผลิตกระดาษด ้าน wet end
• แบริงเซ็กชันเครืองอัดทีรับโหลดสูง
• แบริงลูกกลิงม ้วนและ calendar stack แบริงทีอุณหภูมส
ิ ูง

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:

PM 220

PM 460

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -40

X

X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

PM 220

PM 460

เกรด

NLGI 1.5

NLGI 1.5

ประเภทของเนือจาระบี

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

ลิเธียมคอมเพล็กซ์

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

สีขาวนวล

สีขาวนวล

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, การจัดอันดับ, ASTM D4048

1A

1A

คุณสมบัตป
ิ ้ องกันการกัดกร่อน, การจัดอันดับ, ASTM D1743

ผ่าน

ผ่าน

Dropping Point, °C, ASTM D2265

275

275

Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2596

250

250

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266

0.5

0.5

Oil Separation, 0.25 psi, 24 h @ 25 C, mass%, ASTM D1742

3

3

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

305

305

Roll Stability, Penetration Consistency Change, 0.1 mm, ASTM D1831

-5 ถึง +5

-5 ถึง +5

SKF Emcor Rust Test, Acidic Water, Bearing 1, ASTM D6138

0

0

SKF Emcor Rust Test, Acidic Water, Bearing 2, ASTM D6138

0

0
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คุณสมบ ัติ

PM 220

PM 460

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, Bearing 1, ASTM D6138

0

0

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, Bearing 2, ASTM D6138

0

0

Timken OK Load, lb, ASTM D2509

65

65

ความหนืด @ 100 C, นํ ามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445

30.3

55.6

ความหนืด @ 40 C, นํ ามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445

220

460

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

179

188

Water Washout, Loss @ 79 C, wt%, ASTM D1264

2

3

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

(MSDS)

ที

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

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้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
สง่ ผลกระทบ
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
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