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Mobil SHC 600 Series                                                                           
Dầu bánh răng và Ổ trục hiệu suất tối ưu 

Mô tả sản phẩm 

Mobil SHC 600 Series là các dầu bánh răng và ổ trục có hiệu suất tối ưu, chúng được pha chế nhằm cung cấp sự bảo 
vệ vượt trội cho các thiết bị, tuổi thọ dầu và sự hoạt động trơn tru sẽ giúp tăng năng suất cho máy. Các dầu này được 
pha chế một cách khoa học sử dụng công nghệ Mobil SHC mới nhất độc quyền và sẽ được cấp bằng sáng chế nhằm 
cung cấp hiệu quả cân bằng và vượt trội cho các ứng dụng khắt khe ở nhiệt độ thấp và cao. Các sản phẩm Mobil SHC 
600 có các đặc tính ở nhiệt độ thấp tuyệt vời cũng như cải thiện tính năng nhả khí ở các cấp độ nhớt thấp hơn. Dòng 
sản phẩm này có khả năng kháng lại sự cắt cơ học, ngay cả trong các ứng dụng bánh răng chịu tải nặng và các ổ trục 
lực ép cao, vì thế độ nhớt hầu như không bị mất. 

Mobil SHC 600 Series có hệ số kéo thấp so với dầu khoáng, cái mà xuất phát từ cấu trúc phân tử của dầu gốc được sử 
dụng. Điều này dẫn đến ma sát dầu thấp trong vùng tải của các bề mặt không tương ứng như các bánh răng và các ổ 
lăn. Ma sát dầu thấp làm nhiệt độ hoạt động thấp hơn và giúp tăng hiệu năng cho bánh răng, dẫn đến việc giảm tiêu thụ 
điện năng. Các sản phẩm Mobil SHC 600 có khả năng cải thiện hiệu suất năng lượng lên đến 3.6% đã được chứng 
minh qua thử nghiệm có kiểm soát trong phòng thí nghiệm (*). Công thức của Mobil SHC 600 Series cũng cung cấp sức 
kháng oxy hóa và chống tạo cặn ở nhiệt độ cao tuyệt vời, cũng như có các tính năng đặc biệt chống gỉ sét và ăn mòn, 
chống mài mòn, tách nước, nhả khí và chống tạo bọt và tương thích với nhiều kim loại. Dòng dầu Mobil SHC 600 cũng 
tương thích tốt với phớt làm kín và các vật liệu cấu tạo khác được sử dụng trong các thiết bị được bôi trơn thường 
xuyên bằng dầu gốc khoáng. 

Mobil SHC 600 Series sử dụng thích hợp trong nhiều loại thiết bị, không chỉ là chất giải quyết sự cố ở nhiệt độ cao mà 
còn vì những lợi ích khác mà chúng mang lại.  

(*) Hiệu suất năng lượng liên quan đơn thuần đến hiệu quả của Mobil SHC 600 khi so sánh với dầu khoáng có cùng cấp độ nhớt 
trong các ứng dụng cho bánh răng và tuần hoàn. Công nghệ Mobil SHC cho phép tăng hiệu suất lến đến 3.6% khi được thử nghiệm 
trong hộp số bánh vít ở điều kiện có kiểm soát. Sự cải thiện về hiệu suất sẽ thay đổi dựa trên tình trạng hoạt động và ứng dụng. 

Tính năng và Lợi ích 

Thương hiệu dầu bôi trơn Mobil SHC được thừa nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới về sự cải tiến và hiệu suất vượt 
trội của chúng. Các chuyên gia của chúng tôi đã đi tiên phong trong lĩnh vực pha chế các sản phẩm tổng hợp này, chúng 
là biểu tượng của sự cam kết không ngừng sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp các sản phẩm bôi trơn tối ưu. 
Yếu tố chính trong việc phát triển dòng Mobil SHC 600 là sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà khoa học của chúng tôi và 
các chuyên gia ứng dụng của các nhà chế tạo gốc (OEM) nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm bán ra sẽ cung cấp hiệu 
suất đặc biệt trong các thiết kế thiết bị công nghiệp liên tục phát triển. 

Công việc của chúng tôi với các nhà chế tạo thiết bị đã giúp xác nhận các kết quả thử nghiệm từ phòng thử nghiệm và 
băng thử riêng của chúng tôi và cho thấy hiệu suất đặc biệt của dòng dầu Mobil SHC 600. Đặc biệt trong số các lợi ích 
này, đã thể hiện trong công việc với các OEM, là tiềm năng cải thiện hiệu suất năng lượng lên đến 3.6% so với dầu 
khoáng (*). Những lợi ích này là rõ ràng cụ thể trong thiết bị có sự tổn thất cao về cơ khí, như các bánh vít có tỉ số 
truyền cao. 

Để phát triển công nghệ Mobil SHC mới nhất cho các dầu Mobil SHC 600, các khoa học gia chuyên lập công thức sản 
phẩm của chúng tôi đã chọn lọc các dầu gốc có khả năng kháng nhiệt / oxy hóa đặc biệt và phối hợp chúng với hệ phụ 
gia cân bằng, bổ sung cho những lợi ích vốn có của dầu gốc để tăng tuổi thọ dầu, chống tạo cặn, kháng nhiệt / oxy hóa 
và chống biến chất tuyệt vời. Công thức pha chế này sẽ cung cấp đặc tính chảy ở nhiệt độ thấp vượt qua nhiều loại dầu 
khoáng và là lợi ích chính cho ứng dụng hẻo lánh có nhiệt độ môi trường thấp. Mobil SHC 600 Series cung cấp các tính 
năng và lợi ích tiềm năng sau:  

Tính năng Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng 
 
Kháng nhiệt / oxy hóa ở nhiệt độ cao tuyệt vời 
  
  

Kéo dài khả năng hoạt động của thiết bị ở nhiệt độ cao. 
Thời hạn sử dụng dầu lâu dài, giảm nhu cầu và chi phí thay thế dầu.  

Giảm thiểu cặn giúp hoạt động trơn tru và kéo dài tuổi thọ phin lọc.  
 

Chỉ số độ nhớt cao và không có sáp  
Duy trì độ nhớt và độ dày màng dầu ở nhiệt độ cao.  
Hiệu suất ở nhiệt độ thấp tuyệt vời, kể cả lúc khởi động. 
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Tính năng Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng 

Hệ số kéo thấp 
  

Làm giảm ma sát và làm tăng hiệu suất trong các cơ cấu trượt chẳng 
hạn như hộp số, cùng với khả năng làm giảm tiêu thụ năng lượng và 
nhiệt độ hoạt động ổn định thấp hơn. 
Giảm thiểu tác động của rổ tế vi trong ổ lăn giúp thời hạn sử dụng con 
lăn lâu hơn 

Khả năng mang tải cao Bảo vệ và kéo dài tuổi thọ thiết bị; Giảm thiểu việc dừng máy ngoài kế 
hoạch và kéo dài thời gian hoạt động.  

Hợp chất phụ gia cân bằng 
Cung cấp hiệu suất tuyệt vời về việc ngăn ngừa rỉ sét và ăn mòn, tính 
tách nước, khống chế tạo bọt, hiệu suất thoát khí đảm bảo hoạt động 
trơn tru trong nhiều ứng dụng công nghiệp và làm giảm chi phí vận hành. 

(*) Hiệu suất năng lượng liên quan đơn thuần đến hiệu quả của Mobil SHC 600 khi so sánh với dầu khoáng có cùng cấp độ nhớt 
trong các ứng dụng cho bánh răng và tuần hoàn. Công nghệ Mobil SHC cho phép tăng hiệu suất lến đến 3.6% khi được thử nghiệm 
trong hộp số bánh vít ở điều kiện có kiểm soát. Sự cải thiện về hiệu suất sẽ thay đổi dựa trên tình trạng hoạt động và ứng dụng. 

Ứng dụng 

Mobil SHC 600 Series thì tương thích với các sản phẩm dầu gốc khoáng, nhưng sự pha trộn có thể làm giảm hiệu suất 
của chúng. Do đó nó được khuyến cáo rằng trước khi một hệ thống chuyển sang dùng dầu của dòng Mobil SHC 600, hệ 
thống nên được xúc rửa sạch hoàn toàn dầu cũ để đạt được lợi ích hiệu suất tối đa. Dòng dầu Mobil SHC 600 tương 
thích với các vật liệu làm phớt NBR, FKM và các vật liệu đàn hồi khác được sử dụng với dầu khoáng. Có thể có sự khác 
biệt đáng kể trong các chất đàn hồi. Để có kết quả tốt nhất, hãy tham khảo ý kiến của nhà cung cấp thiết bị, nhà sản 
xuất phớt, hoặc đại diện Mobil tại địa phương của bạn để xác minh tính tương thích. 

Mobil SHC 600 Series được khuyến nghị sử dụng trong nhiều loại bánh răng và ổ trục hoạt động ở nhiệt độ cao hay 
thấp hoặc nơi có nhiệt độ làm việc hay nhiệt độ bồn chứa dầu ở mức mà dầu nhờn thông thường không đạt yêu cầu về 
thời hạn sử dụng, hoặc ở nơi cần cải thiện hiệu suất. Chúng đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng nơi mà các chi phí 
bảo dưỡng cao do thay thế các bộ phận, làm sạch hệ thống và thay dầu mới. Bao gồm các ứng dụng đặc biệt sau cần 
có sự lựa chọn cấp độ nhớt cho phù hợp: 

 Nạp đầy cho các hộp số có thời hạn sử dụng rất lâu dài, đặc biệt ở các bánh vít tỉ số truyền cao/hiệu suất thấp. 
 Các hộp số được đặt ở nơi tách biệt, nơi mà sự thay dầu là khó khăn. 
 Các ứng dụng có nhiệt độ thấp, chẳng hạn như các cáp treo hoạt động ở vùng có tuyết để tránh việc thay đổi 

dầu theo mùa. 
 Các ổ lăn ở máy trộn và các ngỗng trục của ổ lăn nơi mà phải chịu nhiệt độ cao. 
 Các máy cán tráng nhựa. 
 Các máy ly tâm hoạt động khắc nghiệt, bao gồm cả các máy ly tâm hàng hải. 
 Các bộ truyền động thanh kéo xoay chiều (A/C) ở đường ray.  
 Mobil SHC 626, 627, 629 và 630 phù hợp cho các máy nén khí trục vít ngập dầu nén khí tự nhiên, gom khí đốt, 

CO2 và các khí qui trình khác được sử dụng trong công nghiệp khí tự nhiên. 
 Mobil SHC 629, 630, 632, 634, 636 và 639 được Siemens AG chấp thuận sử dụng trong các hộp số Flender.  

Đặc điểm kỹ thuật và Sự chấp thuận 

Mobil SHC 600 Series đáp ứng 
hoặc vượt qua các yêu cầu sau: 624 625 626 627 629 630 632 634 636 639 

AGMA 9005 E02 X X  X X  X  X  X  X X  X 
DIN 51517-3 CLP      X X X X X  X X 
ISO 12925-1 CKB X                  
ISO 12925-1 CKD   X X  X X X X  X X  X  

 

Mobil SHC 600 Series được sự 
chấp thuận của các nhà chế tạo 
sau: 

624 625 626 627 629 630 632 634 636 639 

MAG IAS, LLC   
P-63 
P-80 P-76 P-77 P-39 

P-74 P-59 P-35 
P-39 P-34 P-78 

SIEMENS AG Flender gear units, 
T7300, Table A-c, Flender Code No.     A36 A35 A34 A33 A32 A31 

SEW Eurodrive: 
SEW IG CLP HC 
SEW SG CLP HC 

32 
32  68 

68 
150 
150 

220 
220 

 
320 460 

460 

 
680 

 
1000 
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Các đặc tính tiêu biểu 

Mobil SHC 600 Series 624 625  626 627 629 630 632 634 636 639 
Cấp độ nhớt ISO VG 32 46 68 100 150 220 320 460 680 1000 
Độ nhớt, ASTM D 445                     
cSt @ 40OC 32 46 68 100 150 220 320 460 680 1000 
cSt @ 100OC 6.3 8.5 11.6 15.3 21.1 28.5 38.5 50.7 69.0 98.8 
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 148 161 165 162 166 169 172 174 181 184 
Điểm đông đặc, OC, ASTM D 5950 -57 -54 -51 -45 -42 -42 -42 -39 -39 -33 
Điểm chớp cháy, OC, ASTM D 92 236 225 225 235 220 220 225 228 225 222 
Khối lượng riêng @ 15OC (60OF) 
(g/cc), ASTM D 4052 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 

Màu sắc, trực quan Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam 
TOST, ASTM D 943 mod, giờ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 
RPVOT, ASTM D 2722, phút. 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
Bảo vệ rỉ sét, ASTM D665B, Nước 
biển tổng hợp Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Tách nước, ASTM D 1401, phút để 
tách 37ml nước @ 54OC 10 15 15 - - - - - - - 

Tách nước, ASTM D 1401, phút để 
tách 37 ml nước @ 82OC - - - 15 20 20 20 20 20 25 

Ăn mòn lá đồng, ASTM D130, 24 giờ 
@ 121OC 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 

Thử nghiệm tạo bọt, ASTM D 892, 
Dãy I,II,III Xu hướng / ổn định, ml/ml 

15/0, 
20/0, 
25/0 

10/0, 
30/0, 
10/0 

10/0, 
20/0, 
10/0 

0/0, 
10/0, 
0/0 

0/0, 
0/0,  
0/0 

0/0, 
10/0, 
0/0 

0/0, 
0/0,  
0/0 

0/0, 
0/0,   
0/0 

0/0, 
0/0,   
0/0 

0/0, 
0/0,  
0/0 

Thử nghiệm cà mòn bánh răng FZG, 
A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod), Bước 
hỏng 

11 12 12 12 13 13+ 13+ 13+ 13+ 13+ 

Thử mài mòn ổ bi FAG FE8 7.5/80-
80, DIN 51819-3, Độ mòn con lăn 
(mg) 

 - -  -  2  2  2  2  2  2  2  

Sức khỏe và An toàn 

Dựa trên thông tin sẵn có, sản phẩm này không gây ra ảnh hưởng có hại đến sức khỏe khi được dùng tuân theo các 
khuyến nghị trong Bản Kỹ Thuật An Toàn Vật Liệu (MSDS). Liên hệ văn phòng đại lý bán hàng cho quí vị, hoặc thông 
qua website http://www.exxonmobil.com để có các Bản MSDS. Không nên dùng sản phẩm này khác với ứng dụng đã 
chỉ định. Chú ý bảo vệ môi trường khi thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng. 

Tất cả các sản phẩm này có thể không có sẵn ở địa phương. 
 
Lưu ý cho người dùng ở Canada: Dòng Mobil SHC 600 không được kiểm soát theo luật WHMIS Canada. 

Tất cả các nhãn hiệu đã sử dụng ở đây là nhãn hiệu hoặc thương hiệu đã được đăng ký của Tập đoàn ExxonMobil hoặc 
một trong các công ty con của Tập đoàn này.  
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ExxonMobil Asia Pacific Ltd 
1 HarbourFront Place 
#06-00 HarbourFront Tower One 
Singapore 098633 
 
+65 6885 8000 
http://www.exxonmobil.com  

Do sự nghiên cứu và phát triển liên tục sản phẩm, các thông tin trên có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các đặc 
tính tiêu biểu có thể biến đổi ở mức độ không đáng kể. 

Bản quyền © 2001-2014 của tập đoàn ExxonMobil.  

 


