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Mobil SHC PM Series
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันหล่อลืนเครืองจักรผลิตกระดาษ
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ Mobil SHC™ PM ซีรีสเ์ ป็ นนํ ามันหล่อลืนสังเคราะห์สมรรถนะสูงสุดทีออกแบบมาพิเศษเฉพาะสําหรับระบบหมุนเวียนของเครืองจักรผลิตกระดาษ
อุตสาหกรรมทีใช ้งานหนักนํ ามันหล่อลืน Mobil SHC PM ซีรีสไ์ ด ้รับการผสมสูตรเพือให ้การปกป้ องการทํางานของเกียร์และแบริงภายใต ้สภาพแวดล ้อมทีรุนแรงทีสุด
ได ้อย่างยอดเยียมนํ ามันหล่อลืนชนิดนีมีจุดไหลเทตํามากและมีดัชนีความหนืด (VI) สูงมากซึงช่วยทําให ้มันใจในการสตาร์ทเครืองจักรทีอุณหภูมต
ิ ําได ้ดีโดยยังรักษา
ลักษณะความหนืดทียอดเยียมทีอุณหภูมส
ิ ูงมากได ้นํ ามันชนิดนีมีความเสถียรต่อแรงเฉือนสูงมากและรักษาการควบคุมความหนืดได ้แม ้ในสภาพแวดล ้อมการทํางานที
มีแรงเฉือนทางกลทีรุนแรงในชุดแบริงและเกียร์ท รัี บโหลดหนักมีสัมประสิทธิแรงฉุดลากตําและดัชนีความหนืดสูงทีช่วยลดการสินเปลืองพลังงานและทําให ้อุณหภูม ิ
การทํางานของชินส่วนลดลง
์ ันนักวิทยาศาสตร์คด
ในการพัฒนาเทคโนโลยี Mobil SHC ล่าสุดสําหรับนํ ามันหล่อลืน Mobil SHC PM ซีรีสน
ิ ค ้นสูตรผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ได ้เลือกใช ้นํ ามัน
พืนฐานเนืองจากมีศักยภาพด ้านความต ้านทานทางความร ้อน/ออกซิเดชันทียอดเยียมมาผสมกับระบบสารเพิมคุณภาพทีปรับสมดุลแล ้วซึงมาเสริมคุณสมบัตใิ นตัวของ
นํ ามันพืนฐานเพือให ้ได ้มาตรฐานด ้านสมรรถนะระดับสูงนํ ามันหล่อลืนชนิดนีทํางานภายใต ้แรงดันไอนํ าอุณหภูมแ
ิ ละความเร็วเครืองจักรทีสูงขึนซึงพบโดยทัวไปใน
เครืองจักรผลิตกระดาษทีให ้ผลผลิตสูงและเครืองรีดม ้วนความเสถียรภายใต ้การปนเปื อนของนํ าและการกรองทียอดเยียมทําให ้มันใจในสมรรถนะการทํางานทียอด
เยียมแม ้ในสภาพแวดล ้อมทีมีนําและความสามารถในการรักษาการกรองทีมีประสิทธิภาพแม ้แต่ในระดับการกรองทีละเอียดสูงนํ ามันหล่อลืนชนิดนีจะแยกนํ าและรักษา
ลักษณะเฉพาะทางสีเพือยืดระยะเวลาการใช ้งานภายใต ้สภาพแวดล ้อมการทํางานทีรุนแรงได ้

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
นํ ามันหล่อลืน Mobil SHC PM ซีรีสเ์ ป็ นความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีในการหล่อลืนเครืองจักรผลิตกระดาษความสามารถทางสมรรรถนะทียอดเยียมในด ้านการ
ป้ องกันต่อการสึกหรอเพิมความเสถียรต่อออกซิเดชันความเสถียรทางเคมีป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได ้อย่างมีประสิทธิภาพความคงตัวทางสีและความ
สามารถในการกรองเหล่านีไม่เพียงแต่ย ด
ื ช่วงระยะเวลาการบํารุงรักษษออกไปเท่านันแต่ยังสามารถปรับปรุงสมรรถนะของเครืองจักรและเพิมความสามารถในการผลิต
อีกด ้วยซึงส่งผลให ้การบํารุงรักษาทีจําเป็ นน ้อยลงและอายุการใช ้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึน

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ
การสตาร์ทเครืองทีง่ายดายและการหล่อลืนขณะสตาร์ทเย็นดีขน
ึ

สมรรถนะการทํางานภายใต ้ช่วงอุณหภูมท
ิ กว
ี ้าง

การปกป้ องทีสูงขึนเป็ นพิเศษทีอุณหภูมส
ิ ูง
ควบคุมอัตราการป้ อนนํ ามันได ้ดีขน
ึ

การปกป้ องต่อการสึกหรอทียอดเยียม

ปรับปรุงสมรรถนะการทํางานของแบริงและเกียร์ดข
ี น
ึ
นํ ามันมีอายุการใช ้งานยาวนานขึน

ความเสถียรต่อออกซิเดชันและทางความร ้อนทียอดเยียม

ต ้นทุนการเปลียนตัวกรองลดลง
ระบบทีสะอาดขึน
ลดการสะสมตัวของคราบในระบบ

คุณสมบัตก
ิ ารแยกตัวจากนํ าอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให ้ขจัดนํ าออกได ้ง่ายขึน
ลดการก่อตัวของอีมัลชันทีไม่ต ้องการในระบบ
ลดการสินเปลืองพลังงาน

สัมประสิทธิแรงฉุดลากตํา

อุณหภูมก
ิ ารทํางานตําลง
ลดการสึกหรอ
รักษาแนวหมุนเวียนนํ ามันและกลไกควบคุมการไหลทีปลอดจากคราบสะสม

การกรองทียอดเยียม

ปรับปรุงการไหลของนํ ามันและสมรรถนะการหล่อเย็น
ต ้นทุนการเปลียนตัวกรองลดลง
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ล ักษณะสําค ัญ

การปกป้ องจากสนิมและการกัดกร่อนในระดับสูง
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ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ
ปกป้ องชุดเกียร์และแบริงในสภาพแวดล ้อมทีเปี ยกได ้
ให ้การปกป้ องพืนทีไอระเหยสําหรับพืนทีช่องโพรงของแบริงและเกียร์เหนือพืนผิวทีปกติเปี ยก

การใชง้ าน
• การหล่อลืนของระบบหมุนเวียนของเครืองจักรผลิตกระดาษอุตสาหกรรมทีใช ้งานหนัก
• การใช ้งานทีเกียวข ้องกับระบบหมุนเวียนทีนํ างานภายใต ้ช่วงอุณหภูมก
ิ ว ้างเช่นเครืองรีดม ้วน
• ระบบทีจะต ้องสตาร์ทและทํางานต่อเนืองอย่างรวดเร็ว
• ระบบหมุนเวียนทีหล่อลืนชุดเกียร์และแบริง

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

150

220

320

460

เกรด

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24ชัวโมง, 100 C,การจัดอันดับ, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

ความหนาแน่น@ 15 C, kg/l, ASTM D1298

0.857

อีมัลชัน,เวลาถึงระดับ40/40/0, 82 C,นาที, ASTM D1401

15

25

30

30

การรองรับโหลดแบบFZG 4-Square,ขันการล ้มเหลว, DIN 51354

11
11

11

11

220

220

220

0

0

0

รอยครูดFZG Scuffing,ขันโหลดล ้มเหลว, A/8.3/90, ISO 14635-1
จุดวาบไฟ,วิธC
ี leveland Open Cup, °C, ASTM D92

220

ความเสถียรภายใต ้การปนเปื อนของนํ า,การเปลียนแปลงค่าความเป็ นกรด, mgKOH/g, ASTM D2619
ความหนืดไคนีมาติก@ 100 C, mm2/s, ASTM D445

18.9

25.6

34.7

44.8

ความหนืดไคนีมาติก@ 40 C, mm2/s, ASTM D445

158

225

325

465

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-39

-36

-33

-27

การเกิดสนิม,แผนทดสอบB, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

0.863

0.865

0.874

127

130

137

ความถ่วงจําเพาะ, 15 C/15 C, ASTM D1298
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

124

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
11-2562
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
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Bangkok 10110
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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