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Mobiltemp SHC™ Series
Mobil Grease , Thailand
จาระบี

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobiltemp SHC™ Series เป็ นจาระบีป้องกันการสึกหรอระดับพรีเมียมทีออกแบบมาสําหรับการใช ้งานในช่วงอุณหภูมส
ิ ูง โดยรวมคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษเฉพาะของนํ ามันพืน
ฐานสูตรสังเคราะห์โพลีอัลฟาโอเลฟิ น (PAO) และสารอุ ้มนํ ามัน (thickener) ออร์กาโน-เคลย์แบบไม่ใช่สบู่ ความต ้านทานต่อการเสือมสภาพเนืองจากความร ้อน ออกซิ
เดชันทีดีเยียมของนํ ามันพืนฐาน PAO และความคงตัวเชิงโครงสร ้างในช่วงอุณหภูมส
ิ ูงทีดีเยียมและมีจด
ุ หยดตัว (dropping point) ของสารอุ ้มนํ ามันทีอุณหภูมส
ิ ูงส่งผล
ให ้ได ้จาระบีสําหรับใช ้งานทีอุณหภูมส
ิ ูงอย่างยอดเยียม นอกจากนีนํ ามันพืนฐานสูตรสังเคราะห์ทไม่
ี เกิดแวกซ์และมีดัชนีความหนืดสูงยังให ้คุณสมบัตใิ นการหล่อลืนที
อุณหภูมต
ิ ําทีดีเยียม รวมไปถึงมีฟิลม
์ นํ ามันทีให ้การป้ องกันทียอดเยียมในช่วงอุณหภูมส
ิ ูงอีกด ้วย

เนืองจากนํ ามันพืนฐาน PAO มีแรงฉุดลากตํา (เมือเทียบกับนํ ามันสูตรแร่) Mobiltemp SHC Series จึงอาจช่วยในการประหยัดพลังงานเนืองจากแรงเสียดทานทีลดลง
และแรงบิดทีตํา รวมไปถึงยังช่วยลดอุณหภูมใิ นพืนทีรับโหลดของแบริงลูกปื น Mobiltemp SHC Series มีจําหน่ายอยู่สามผลิตภัณฑ์ได ้แก่: Mobiltemp SHC 32 เป็ น
จาระบีเกรด NLGI 1.5 ทีใช ้นํ ามันพืนฐาน ISO VG 32; Mobiltemp SHC 100 เป็ นจาระบีเกรด NLGI 2 ทีใช ้นํ ามันพืนฐาน ISO VG 100; Mobiltemp SHC 460 Special
เป็ นจาระบีเกรด NLGI 1 ทีใช ้นํ ามันพืนฐาน ISO VG 460 ผสมกับโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์เพือเพิมคุณสมบัตใิ นการป้ องกันการสึกหรอ

Mobiltemp SHC Series เหมาะสําหรับการใช ้งานในช่วงอุณหภูมส
ิ ูงทีหลากหลายรวมไปถึงการใช ้งานทีจําเป็ นต ้องมีการสตาร์ทเครืองขณะเย็นหรือต ้องการแรงบิด
ขณะทํางานในระดับตํา ส่วนประกอบดังกล่าวทําให ้จาระบีมีอายุการใช ้งานทียาวนานทีช่วงอุณหภูมส
ิ ูง และมีรอบการอัดจาระบีใหม่ทยาวนานขึ
ี
น และยังอาจช่วยในการ
ประหยัดพลังงาน

Mobiltemp SHC Series เป็ นตัวเลือกผลิตภัณฑ์อันดับแรกสําหรับผู ้ใช ้มากมายในหลายอุตสาหกรรมทัวโลก ชือเสียงของผลิตภัณฑ์มาจากประโยชน์ใช ้สอยทีรองรับ
ช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานทีกว ้างและประสิทธิภาพโดยรวมทีดีเยียม

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil SHC เป็ นแบรนด์ของนํ ามันและจาระบีทรูี ้จักและได ้รับการยอมรับไปทัวโลกทังในด ้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพในการทํางานทีโดดเด่น ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์
สูตร PAO ทีพัฒนาขึนมาในระดับโมเลกุลนีบุกเบิกโดยนักวิทยาศาสตร์ของ ExxonMobil โดยเป็ นสิงสะท ้อนถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนืองในการใช ้เทคโนโลยีททั
ี น
สมัยเพือนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ท มี
ี คณ
ุ ภาพโดดเด่น ปั จจัยสําคัญในการพัฒนา Mobiltemp SHC Series คือความร่วมมืออย่างใกล ้ชิดระหว่างนักวิทยาศาสตร์และผู ้เชียว
ชาญด ้านการใช ้งานของเรากับกลุ่มผู ้ผลิตอุปกรณ์
(OEM)
เพือให ้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทเรานํ
ี
าเสนอจะมีประสิทธิภาพทียอดเยียมในการออกแบบอุปกรณ์ทาง
อุตสาหกรรมทีปรับปรุงขึนใหม่อย่างต่อเนือง

ความร่วมมือของเรากับกลุ่มผู ้ผลิตอุปกรณ์ยังช่วยยืนยันถึงผลลัพธ์จากการทดสอบในห ้องปฏิบัตก
ิ ารของเรา ทีแสดงให ้เห็นถึงประสิทธิภาพทียอดเยียมของผลิตภัณฑ์
หล่อลืน Mobiltemp SHC Series ประโยชน์เหล่านีรวมถึงสมรรถนะการทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูง รวมทังความคงตัวของสารอุ ้มนํ ามันและความเสถียรต่อออกซิเดชันทีช่วย
เพิมประสิทธิภาพการปกป้ องแบริงและยืดอายุการใช ้งานของแบริง

เพือแก ้ไขปั ญหาการใช ้งานของนํ ามันทีช่วงอุณหภูมส
ิ ูง นักวิทยาศาสตร์ผู ้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ของเราจึงเลือกใช ้นํ ามันพืนฐานสูตรสังเคราะห์จาก PAO สําหรับจาระบี
Mobiltemp SHC Series เนืองจากมีคุณสมบัตค
ิ วามต ้านทานเชิงอุณหภูม ิ ออกซิเดชันทียอดเยียม ผู ้คิดค ้นสูตรผลิตภัณฑ์ของเราเลือกใช ้สารอุ ้มนํ ามันจากเคลย์ทคั
ี ด
สรรพิเศษเพือให ้มีความคงตัวเชิงโครงสร ้างทีดีเยียมและมีจด
ุ หยดตัวสูง Mobiltemp SHC Series ให ้ประโยชน์ดังต่อไปนี:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

สมรรถนะการทํางานทีอุณหภูมส
ิ ูงและอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม

ลดเวลาทีเครืองจักรหยุดทํางานและลดค่าใช ้จ่ายในการบํารุงรักษา

ความต ้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันทีดีเยียม จาระบีมีความคงตัวแม ้ในช่วงอุณหภูมส
ิ ูง

อายุการใช ้งานทียาวนานกว่าด ้วยรอบการเปลียนถ่ายทีนานกว่า

สัมประสิทธิแรงฉุดลากตํา

โอกาสในการลดการสินเปลืองพลังงาน

คุณสมบัตใิ นการอัดจ่ายทีช่วงอุณหภูมต
ิ ําทียอดเยียม

การสตาร์ทขณะเย็นทีง่ายขึนและทํางานด ้วยแรงบิดตําลง
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ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทอาจได้
ี
ร ับทางด้านศกยภาพ

การปกป้ องต่อการสึกหรอทีดีมาก

ยืดอายุการใช ้งานแบริง ลดเวลาเครืองจักรหยุดทํางานโดยไม่คาดหมาย

การใชง้ าน
Mobiltemp SHC มีอายุการใช ้งานในช่วงอุณหภูมส
ิ ูงทีดีเยียม มีคุณสมบัตใิ นการปกป้ องแบริงและความคงตัวของจาระบีสูง พร ้อมความสามารถการทํางานทีอุณหภูม ิ
ตําอย่างยอดเยียมและป้ องกันการสึกหรอได ้ดี การใช ้งานเฉพาะด ้านจะรวมถึง:

สําหรับ Mobiltemp SHC 32
• แบริงลูกปื นกลมหรือลูกกลิงแบบซีลหรือแบบอัดใหม่ได ้
• ร่องฟั น สกรู และเฟื องเกียร์แบบปิ ดบางประเภท
• สามารถใช ้งานในช่วงอุณหภูมข
ิ นสุ
ั ด โดยมีช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานแนะนํ าที -50º C ถึง 180º C (พร ้อมรอบการเปลียนถ่ายทีเหมาะสม)

สําหรับ Mobiltemp SHC 100
• แบริงความเร็วสูงและแบริงกันรุนทีต ้องใช ้งานในช่วงอุณหภูมก
ิ ว ้างมาก
• เหมาะเป็ นพิเศษสําหรับแบริงมอเตอร์ไฟฟ้ าทีต ้องการลดการเสียดทาน การสึกหรอ และยืดอายุการใช ้งาน
• สามารถใช ้งานในช่วงอุณหภูมข
ิ นสุ
ั ด โดยมีช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานแนะนํ าที -50º C ถึง 200º C (พร ้อมรอบการเปลียนถ่ายทีเหมาะสม)

สําหรับ Mobiltemp SHC 460 Special
• ส่วนประกอบจากโมลิบดินัมไดซัลไฟด์ทําให ้เหมาะโดยเฉพาะสําหรับการหล่อลืนชินส่วนเครืองจักรแบบเลือนไปมา เช่น ลูกเบียวและรางวิง ซึงมีช่วงการเปลียน
ถ่ายสารหล่อลืนทียาวนาน มีการเคลือนทีจํากัดและต ้องรับโหลดทีเปลียนแปลงแบบทันทีทน
ั ใด
• สายพานเตาอบหรือแบริงเตาเผาทีทํางานภายใต ้อุณหภูมส
ิ ูงหรือมีรอบการเปลียนแปลงระหว่างช่วงอุณหภูมส
ิ ูงและอุณหภูมป
ิ กติอย่างต่อเนือง
• สามารถใช ้งานในช่วงอุณหภูมข
ิ นสุ
ั ด โดยมีช่วงอุณหภูมก
ิ ารใช ้งานแนะนํ าที -40º C ถึง 180º C (พร ้อมรอบการเปลียนถ่ายทีเหมาะสม)

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:

32

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 K -50

X

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

32

100

460 SPECIAL

เกรด

NLGI 1.5

NLGI 2

NLGI 1

ประเภทของเนือจาระบี

เคลย์

เคลย์

เคลย์

ความหนืดนํ ามันพืนฐานของจาระบี @ 40 C, mm2/s, AMS 1697

32
นํ าตาลอ่อน

สีเทา

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า
Dropping Point, °C, ASTM D2265

260+

260+

260+

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

200+

200+

250+

0.4

0.4

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

32

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, 40 kg, 1200 rpm, 1 h, 75 C, mm, ASTM D2266

0.7

100

460 SPECIAL

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

100

460

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

280

325

Penetration, Worked, 0.1 mm, ASTM D217

315

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ทีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของ
บริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
07-2563
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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