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TECHNICAL DATA SHEET 

 
 
 

Product SINOPEC HEAVY DUTY INDUSTRIAL OPEN GEAR OIL L-CKM 
 

Description SINOPEC Heavy Duty Industrial Open Gear Oil L-CKM is blended with 
high quality base oil, multi-functional additive as well as solid lubrication 
material. Without heavy metal and chloridion, the product doesn’t need 
organic solvent when used, reducing hazards to the environment and 
human in process of operation. It meets the requirements of environment 
protection, suitable for lubrication of open gear chain and cable. The 
product comprises several grades such as 150, 220, 320 and 460 
according to its kinematic viscosity at 100ºC. 

 
Advantages  
    ♦ Good fluidity and convenient usage, providing sufficient lubrication for large-sized slowly running 
gears  
    ♦ Designed aiming at lubrication characteristics of open gears, with good adhesive strength, 
ensuring lubrication requirement of open gears  
    ♦ Solid lubrication material provides protection in boundary lubrication condition, preventing 
metallic scuffing  
    ♦ Outstanding anti-wear performance, providing effective protection for equipment, prolonging 
service life of equipment  
    ♦ Non-solvent type and non-asphalt type product, without heavy metal and chlorine, reducing 
operation hazard, meeting current requirements of environment protection  
 

Performance  
The product meets the following specifications:  
    ♦ Q/SH PRD153-2008  
    ♦ ISO 6743-6 L-CKM  
 

Applications  
    ♦ Suitable for lubrication of various open running gears in air-swept coal mill, rotary kiln, clinker 
tube mill, sintering material mixer, overflow mill, debarker for industries such as cement, power, steel 
and so on. 
  
    ♦ Suitable for lubrication of open or semi-closed gears running in slow speed, and of steel cable in 
severe and exposed work conditions. 
 
    ♦ Suitable for lubrication device for open gear transmission equipped with automatically spray 
lubrication device of such brands as Lincoln, FARVAL,Vogel and so on. 
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Typical Specifications 
 

Items HEAVY DUTY INDUSTRIAL OPEN GEAR OIL 

ISO viscosity grade L-CKM 220 L-CKM 320 L-CKM 460 

Specific gravity at 20oC, Kg/m3 892 900 905 

Kinematic viscosity (100ºC), mm2/s 217 320.4 461.3 

Flash point (COC), ºC 242 239 258 

Pour point, ºC -9 -9 -6 
  These data are given as an indication of typical values and not as exact specifications 

 
Packing: steel drum 180 kg 

 
Accuracy of information  
Data provided in this PDS is typical and subject to change as a result of continuing product research 
and development. The information given was correct at the time of printing. The typical values given 
are subject to variations in the testing procedures and the manufacturing process may also result in 
slight variations. Sinopec guarantees that its lubricants meet any industry and OEM specifications 
referred to on this data sheet.  
Sinopec cannot be held responsible for any deterioration in the product due to incorrect storage or 
handling. Information on best practice is available from your local distributor.  

 
Product and environmental safety  
This product should not cause any health problems when used in the applications suggested and 
when the guidance provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS) is followed. Please consult 
the MSDS for more detailed advice on handling; MSDSs are available from your local distributor. Do 
not use the product in applications other than those suggested.  
As with all products, please take care to avoid environmental contamination when disposing of this 
product. Used oil should be sent for reclamation/recycling or, if not possible, must be disposed of 
according to relevant government/authority regulations.  
The SINOPEC trademark is registered and protected. 
 
Issued: September 2011  
© Sinopec 2011 
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Sản phẩm SINOPEC HEAVY DUTY INDUSTRIAL OPEN GEAR OIL L-CKM 
DẦU BÔI TRƠN BÁNH RĂNG HỞ CÔNG NGHIỆP L-CKM 

 

Tóm tắt Sinopec Heavy-Duty Industrial Open Gear Oils L-CKM là dầu bôi trơn 
bánh răng hở, được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao, hệ phụ gia đa 
chức năng kết hợp với chất bôi trơn rắn. Không có kim loại nặng, các 
chất chloridion, sản phẩm này không cần dung môi hữu cơ pha thêm 
khi sử dụng, giảm thiểu nguy hại đến môi trường và sức khỏe của 
người vận hành trong quá trình hoạt động. Sản phẩm này đáp ứng các 
tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, phù hợp để bôi trơn các vành răng hở, 
xích và cáp thép. Sản phẩm gồm nhiều cấp độ nhớt như 150, 220, 320 
và 460, tương ứng với độ nhớt của nó ở 100oC. 

 

 

Các đặc tính và lợi điểm  

- Có tính chảy tốt và dễ sử dụng, bảo đảm bôi trơn tốt cho các bánh răng lớn chạy với tốc độ chậm.  

- Được thiết kế dùng cho các loại bánh răng hở khác nhau, có tính bám dính tuyệt hảo tạo lớp bôi trơn 

phủ kín và bôi trơn bánh răng hở. 

- Chất bôi trơn rắn giúp bôi trơn ở điều kiện rất khắc nghiệt, chống việc ăn mòn rỗ bề mặt kim loại. 

- Có khả năng chống mài mòn cao, giúp bảo vệ thiết bị và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.   

- Không có dung môi và asphan (bitumen), không có kim loại nặng và chlorine trong thành phần, giảm 

thiểu nguy hại, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Các đặc tính kỹ thuật và chứng nhận.  

Dầu Sinopec Heavy-Duty Industrial Open Gear Oils L-CKM đạt và vượt các tiêu chuẩn công nghiệp 

sau:  

♦ Q/SH PRD153-2008  
♦ ISO 6743-6 L-CKM  
 
Các ứng dụng 
- Phù hợp để bôi trơn các bánh răng hở khác nhau hoạt động trong ngành khai mỏ, lò quay, lò quay 
nghiền clinke, các máy trộn vật liệu, máy nghiền chảy tràn, thường có trong các ngành công nghiệp 
xi măng, điện, luyện thép và vv… 

- Phù hợp bôi trơn các bánh răng hở hoặc bán kín chạy với tốc độ chậm, và cho các loại cáp thép 

hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt.  

- Phù hợp bôi trơn các bánh răng hở truyền động được thiết kế và trang bị hệ thống bôi trơn phun xịt 

tự động hoặc nhúng chìm của Lincoln, FARVAL, Vogel vvv….. 
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Các thông số điển hình  

 

Tính chất Heavy Duty Industrial Open Gear Oil 

Cấp độ nhớt ISO  L-CKM 220 L-CKM 320 L-CKM 460 

Khối lượng riêng ở 20oC, kg/m3 892 900 905 

Độ nhớt động học ở  (100ºC), mm2/s 217 320.4 461.3 

Nhiệt độ chớp cháy (COC), ºC 242 239 258 

Nhiệt độ rót chảy , ºC -9 -9 -6 

Các thông số trên là số liệu tiêu biểu thu được trong quá trình sản xuất và không phải là quy cách 

 
Bao bì:  phuy 180KG. 
 
Độ xác thực thông tin 
Dữ liệu được cung cấp trong PDS đây là điển hình và có thể thay đổi như là kết quả của việc 
tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Các thông tin cung cấp là chính xác tại thời điểm 
in. Các giá trị tiêu biểu cho có thể biến đổi trong thủ tục kiểm tra và quá trình sản xuất cũng 
có thể dẫn đến các điều chỉnh chút ít cho phù hợp. Sinopec đảm bảo rằng các sản phẩm bôi 
trơn đáp ứng bất cứ ngành công nghiệp nào và yêu cầu kỹ thuật OEM được nêu trên bảng 
dữ liệu này.  

 
Sinopec không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự suy giảm trong sản phẩm do lưu trữ không 
chính xác hoặc xử lý. Thông tin về tốt nhất thực hành có sẵn từ nhà phân phối địa phương 
của bạn. 

 
Sản phẩm và an toàn môi trường  
Sản phẩm này không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe khi được sử dụng trong các ứng dụng 
được đề xuất và khi hướng dẫn được cung cấp trong Phiếu An toàn Vật liệu (MSDS) được 
theo sau. Vui lòng tham khảo MSDS để được tư vấn chi tiết hơn về xử lý; MSDS có sẵn từ 
nhà phân phối địa phương của bạn. Không sử dụng các sản phẩm trong các ứng dụng khác 
với những đề nghị.  

 
Như với tất cả các sản phẩm, xin vui lòng chăm sóc để tránh ô nhiễm môi trường khi xử lý 
sản phẩm này. Dầu được sử dụng nên được gửi cho cải tạo / tái chế hoặc nếu không có thể, 
phải được xử lý theo quy định của chính phủ / chính quyền có liên quan.  

 
Phát hành: Tháng 9 năm 2011  

 
© 2011 Sinopec 
 

 


