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วัสดุหลอลื่น
หลักการหลอลื่น
การหลอลื่นก็คือการนําเอาสารที่มีความตานทานตอการเฉือนต่ําแทรกเขาไปอยูระหวางผิวสัมผัส เพื่อ
ปองกันมิใหยอดความ ขรุขระของผิวสัมผัสกันโดยตรง ซึ่งสารที่ใสเขาไประหวางผิวสัมผัสที่เรียกวา สารหลอ
ลื่น หรือวัสดุหลอลื่นนี้ จะคงอยูระหวางผิว สัมผัสไดตลอดเวลาการทํางาน หรือเกือบตลอดเวลา หรือบาง
ชวงเวลา ของการทํางานภายใตสภาวะที่กําหนดนั้นจะขึ้นอยูกับการ ออกแบบและลักษณะการทํางานเปนหลัก
สารหลอลื่นที่เขาไปอยูระหวางผิวสัมผัสโดยทั่วไปจะอยูในลักษณะของชั้นบางๆ ที่เรียกวาฟลมของสาร
หลอลื่น ซึ่งมี ความหนาเพียงพอที่จะแยกไมใหยอดความขรุขระ ของผิวทั้งสองสัมผัสกันโดยตรงในชวงการ
ทํางานปกติ แตในบางกรณีความหนาของฟลมอาจจะไมเพียงพอที่จะแยก ไมใหยอดความขรุขระของผิวทั้งสอง
สัมผัสกันโดยตรงไดตลอดเวลา ฟลมของสารหลอลื่น ดังกลาวมีหลายลักษณะซึ่งอาจแบงตามชนิดของสารหลอ
ลื่นที่ใช หรือแบงตามวิธีที่ทําใหเกิดฟลมของสารหลอลื่น เมื่อมีการหลอลื่นระหวางผิวสัมผัสยอดความขรุขระก็
จะ ไมสัมผัสกันโดยตรง (ในกรณีที่ความหนาของฟลมเพียงพอที่จะ แยกไมใหยอดความขรุขระสัมผัสกัน
ในชวงการทํางานปกติ) หรือยอดความขรุขระก็จะสัมผัสกันโดยตรงนอยลง (ในกรณีที่ความหนาของฟลมไม
เพียงพอที่จะแยกไมใหยอด ความขรุขระของผิวทั้งสองสัมผัสกันโดยตรงไดตลอดเวลา) ซึ่งเปนผลใหความเสียด
ทาน ลดลงโดยแทนที่จะเปนการเสียดทานแหงก็จะเปลี่ยนไปเปน ความเสียดทานของของไหลซึ่งนอยกวาความ
เสียดทานแหงมาก และการสึกหรอเนื่องจากการยึดติดและการขัดถูก็จะหมดไปหรือนอยลง
สวนประกอบของน้ํามันหลอลื่น
น้ํามันหลอลื่น (Lubricating oil) =
(Additive)

น้ํามันฐาน (Base oil)

+

สารเคมีเพิ่มคุณภาพ

น้ํามันเกียร
น้ํามันไฮดรอลิคอุตสาหกรรม
น้ํามันเทอรไบน
น้ํามันเครื่องอัดลม
น้ํามันเกียรเปด เฟองหนอน
น้ํามันเครื่องทําความเย็น
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สารชวยชะลางและ
ทําความสะอาด

สารชวยในการยึด
เกาะ

สารเคมีลดอุณหภูมิ
ไหลเท

สารตานทาน
การเกิดฟองอากาศ

ประเภทน้ํามัน

สารตอตานการทํา
ปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน
สารยับยั้งการเกิด
สนิม
สารยับยั้งการกัด
กรอน
สารยับยั้งการสึก
หรอ
สารเคมีรับแรงกด
สูง

สารเพิ่มคุณภาพในน้ํามันชนิดตาง ๆ
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หนาที่ของน้าํ มันหลอลื่น
1. หลอลื่นชิ้นสวนเครื่องจักรกล
2. ลดการสึกหรอ
3. สงทอดกําลัง
4. ลดความรอน
5. ทําความสะอาด
6. ลดแรงกระแทก

7. ลดแรงเสียดทาน
8. ปองกันสนิม
9. ปองกันการกัดกรอน
10.ปองกันสิ่งสกปรก
11. เปนฉนวนไฟฟา
12. ฯลฯ

หลักการของการหลอลื่นที่ดี
1. ใชสารหลอลื่นถูกชนิด
2. ใชสารหลอลื่นในปริมาณทีเ่ หมาะสม
3. ทําการหลอลื่นในระหวางชวงเวลาที่เหมาะสม
4. ทําการหลอลื่นในจุด(ชิน้ สวน)ที่ถูกตอง
5. ใชวิธีการหลอลื่นที่เหมาะสม
6. มีทัศนคติที่ดีตอ การหลอลื่น
การแยกประเภทของน้าํ มันหลอลื่น
เนื่องจากการนําเอาน้ํามันหลอลื่นไปใชสําหรับการหลอลื่นของชิ้นสวนเครื่องจักรกลหลายชนิด และ
ภายใต สภาวะการทํางานหลายสภาวะการทํางาน ดังนัน้ จึงไดมกี ารแยกประเภทของน้ํามันหลอลื่นออกเปน
น้ํามันหลอลื่น ประเภทตาง ๆ มากมายโดยผูผลิตน้ํามันหลอลื่นและสถาบันที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน สถาบัน
ปโตรเลียมอเมริกา (American Pertoleum Institute, API), สมาคมวิศวกรยานยนตของ
อเมริกา (Society of Automotive Engineers, SAE), สถาบันมาตรฐานการทดสอบวัสดุของ
สหรัฐอเมริกา (American Standard for Testing of Materials, ASTM), สถาบัน ทหารของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Military Institute, MIL), สมาคมผูผลิตเกียรของ
สหรัฐอเมริกา (American Gear Manufacturers Association, AGMA), สมาคมวิศวกรหลอลื่นของ
สหรัฐอเมริกา (American Society of Lubrication Engineers, ASIE), และองคกร
มาตรฐานสากล (International Standard Organization, ISO) เปนตน ซึ่งการแยกประเภทของน้ํามัน หลอลื่น
โดยทั่วไปมีสี่ลักษณะ คือ
1. การแยกประเภทตามชนิดของน้าํ มันพื้นฐาน เปนน้ํามันแร น้ํามันสังเคราะห น้ํามันพืชและน้ํามัน
สัตว
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2. การแยกประเภทตามการนําไปใชงาน ซึ่งโดยทั่วไปผูผลิตน้ํามันหลอลื่นจะกําหนดวา น้ํามันหลอลื่น
สําเร็จรูป ที่ผลิตขึ้นมานั้นจะนําไปใชสําหรับเครื่องจักรหรือชิ้นสวนของเครื่องจักรใด โดยจะนิยมเรียกชื่อ
น้ํามันหลอลื่นตามชื่อของ เครื่องจักรและชิน้ สวนของเครือ่ งจักรที่จะนําน้ํามันหลอลื่นนั้น ๆ ไปใช ซึ่งสามารถ
แบงไดเปน
1. น้ํามันหลอลื่นยานยนต (automotive Lubricating oils) ซึ่งแบงแยกตอไปเปน
- น้ํามันเครื่อง (engine oils)
- น้ํามันเกียร (gear oils)
- น้ํามันหองเกียรอัตโนมัติ (automatic transmission fluid)
2. น้ํามันหลอลื่นอุตสาหกรรม (industrial Lubricating oils) ซึ่งแบงแยกตอไปเปน
- น้ํามันไฮดรอลิก (hydraulic oils)
- น้ํามันเกียรอุตสาหกรรม (industrial gear oils)
- น้ํามันเครื่องมือลม (air tool oils)
- น้ํามันเครื่องอัดลม (compressor oils)
- น้ํามันเครื่องทําความเย็น (refrigerating oils)
- น้ํามันเทอรไบน (turbine oils)
- น้ํามันถายเทความรอน (heat transfer oils)
- น้ํามันอุตสาหกรรมอื่น ๆ
การแยกประเภทตามการนําไปใชงานนี้ น้ํามันหลอลื่นแตละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน
ตาม ความตองการของเครื่องจักรและชิน้ สวนของเครื่องจักร ซึ่งโดยทั่วไปแลวก็จะตางกันที่ปริมาณและชนิด
ของสาร เพิ่มคุณภาพทีใ่ ช โดยรูปที่ 7 แสดงถึงชนิดของสารเพิ่มคุณภาพที่สําคัญที่ใชกับน้ํามันหลอลื่น
ประเภทตาง ๆ

รูปที่ 7 ชนิดของสารเพิ่มคุณภาพที่ใชกับน้าํ มันหลอลื่นประเภทตาง ๆ
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3. การแยกประเภทตามความหนืด (viscosity classification) ซึ่งมีการแยกประเภทน้ํามันหลอลื่น
สําหรับ ยานยนตและสําหรับอุตสาหกรรม ตามความหนืดไว เทาที่นิยมใชกนั มีดังตอไปนี้คือ
1. การแยกประเภทของน้ํามันเครื่องตามความหนืด (engine oil viscosity classification) โดย
สมาคมวิศวกร ยานยนตของสหรัฐอเมริกา (SAE) ตามมาตรฐาน SAE J 300 (มิถุนายน 1989) ซึ่งแยก
เปนเกรดหรือเบอรของ น้ํามันเครื่องตามความหนืดออกเปนสองกลุม คือ กลุมแรกเปนเกรดที่มี
อักษร W ดานหลัง เปนน้ํามันเครื่องที่ใช สําหรับสภาวะอุณหภูมิต่ํา แยกเปนเกรดโดยใชคาความหนืดสูงที่
อุณหภูมิต่ํา, อุณหภูมิสูงสุดที่ปมไดพอดี และความ หนืดต่ําสุดที่ 100 ํC กลุมที่สองเปนเกรดทีไ่ มมี
อักษร W ดานหลัง เปนน้ํามันเครื่องที่ใชสําหรับภาวะอุณหภูมิที่สูง ขึ้น แยกเปนเกรดโดยใชคาความหนืดที่
อุณหภูมิ 100 ํC เพียงอยางเดียวตามที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกรดของน้าํ มันเครื่องตามมาตรฐาน SAE (SAE J300, March 1989)
เกรดหรือเบอร SAE

ความหนืด (cP) ที่อุณหภูมิ ( ํC ), สูงสุด

ความหนืด (cSt) ที่ 100 ํC

การหมุนเครื่อง (cranking)

การปม (pumpability)

ต่ําสุด

0W

3,250 ที่ -30

30,000 ที่ -35

3.8

5W

3,500 ที่ -25

30,000 ที่ -30

3.8

10W

3,500 ที่ -20

30,000 ที่ -25

4.1

15W

3,500 ที่ -15

30,000 ที่ -20

5.6

20W

4,500 ที่ -10

30,000 ที่ -15

5.6

30,000 ที่ -10

9.3

25W

6,000 ที่ -5

สูงสุด

20

5.6

< 9.3

30

9.3

< 12.5

40

12.5

< 16.3

50

16.3

< 12.9

60

21.9

< 26.1

น้ํามันเครื่องบางชนิดอาจจะมีความหนืดทีอ่ ุณหภูมิต่ํา และอุณหภูมิสูงสุดที่ปมไดพอดีตามเกรดที่มี
อักษร W ดานหลังเกรดใดเกรดหนึ่ง และมีความหนืดที่ 100 ํC ตามเกรดหรือเบอรที่ไมมี W ดานหลังเกรด
ใดเกรดหนึ่งดวย ตัวอยางเชน มีความหนืดที่อุณหภูมสิ ูงสุดที่ปมไดพอดีตามเกรด 10W และมีความหนืด
ที่ 100 ํC ตามเกรด 40 น้ํามันเครื่องชนิดนี้ก็จะมีเกรดเปน SAE 10W-40 ซึ่งเรียกวา น้ํามันเครื่องหลาย
เกรด (multigrade) หรือหลายความ หนืด (multiviscosity) โดยทัว่ ไปแลวน้ํามันเครื่องหลายเกรดนี้จะ มีการ
เติมสารเพิ่มคุณภาพประเภทสารเพิ่มคาดัชนี ความหนืด (viscosity index improvers) เขาไป
2. การแยกประเภทของน้ํามันเกียรธรรมดา และเฟองทายสําหรับรถยนตตามความ
หนืด (Axle and Manual Transmission Lubricant Viscosity Classification) โดยสมาคมวิศวกรยานยนตของ
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สหรัฐอเมริกา (SAE) ซึ่งไดแยก ประเภทของน้ํามันหลอลื่นที่ใชกับหองเกียรธรรมดา และเฟองทายของ
รถยนตตามมาตรฐาน J306 โดยใชคาความ หนืดทีว่ ัดไดที่อุณหภูมิ 100 ํC และคาอุณหภูมิสูงสุดที่ความหนืด
มีคาถึง 150,000 cP เมื่อทําใหเย็น และวัดตามวิธี ทดสอบคาความหนืดตามที่ปรากฎที่อุณหภูมติ ่ําตาม
มาตรฐาน ASTM D2983 โดยใชเครื่องวัดความหนืด Brook field เพื่อแยกเปนเกรดหรือเบอรตาง ๆ กัน
ตามที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกรดของน้าํ มันเกียรของเพลาทายตามมาตรฐาน SAE (SAE J360, March 1985)
เกรดหรือเบอร SAE

อุณหภูมิสูงสุด ํC
เมื่อความหนืดเปน 150,000 cP

ความหนืดที่ 100 ํC
ต่ําสุด cSt

สูงสุด cSt

70W

-55

4.1

-

75W

-40

4.1

-

80W

-26

7.0

-

85W

-12

11.0

-

90

-

13.5

< 24.0

140

-

24.0

< 41.0

250

-

41.0

-

น้ํามันเกียรและเฟองทายจะมีชนิดหลายเกรด เชนเดียวกับน้ํามันหลอลื่น และมีเกรดหรือเบอรที่มีอักษร W
ดานหลังสําหรับในสภาวะการใชงานที่อุณหภูมิต่ําเชนกัน
3. การแยกประเภทของน้ํามันหลอลื่นสําหรับอุตสาหกรรมตามความหนืด (Viscosity System for Industrial
Fluid Lubricants) ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึน้ รวมกันระหวาง ASTM และ ASLE โดยไดแบงเปนระดับความ
หนืดตาง ๆ ที่แนนอน เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการเลือกหรือกําหนดคาความหนืดของน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
อุตสาหกรรม การ แยกประเภทตามระบบนี้เดิมใชคาความหนืดทีว่ ัดไดที่ 100 ํF แตไดเปลี่ยนมาเปนคาความ
หนืดทีว่ ัดได 40 ํC เพื่อให สอดคลองกับมาตรฐานสากล ชวงความหนืดและเกรดหรือเบอรที่กําหนดไดแสดง
ไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เกรดของน้าํ มันหลอลื่นสําหรับอุตสาหกรรม
เกรดหรือเบอรความหนืด

คาความหนืดที่จุดกลาง
cSt ที่ 40 ํC

ชวงความหนืด,
cSt ที่ 40 ํC
ต่ําสุด

สูงสุด

ISO VG2

2.2

1.98

2.42

ISO VG3

3.2

2.88

3.52

ISO VG5

4.6

4.14

5.06

ISO VG7

6.8

6.12

7.48

5

อ.อนุวัฒน, อ.ประกาศิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร

เอกสารประกอบการเรียนวิชา
InE191 Engineering Material
ISO VG10

10

9.00

11.0

ISO VG15

15

13.5

16.5

ISO VG22

22

19.8

24.2

ISO VG32

32

28.8

35.2

ISO VG46

46

41.4

50.6

ISO VG68

68

61.2

74.8

ISO VG100

100

90.0

110

ISO VG150

150

135

165

ISO VG220

220

198

242

ISO VG320

320

288

352

ISO VG460

460

414

506

ISO VG680

680

612

748

ISO VG1000

1000

900

1000

ISO VG1500

1500

1350

1650

4. การแยกประเภทของน้ํามันหลอลื่นสําหรับระบบเกียรแบบปดตามความ
หนืด (Viscosity Grades for Enclosed Gearing) ซึ่งเปนระบบที่กําหนดขึ้นโดยสมาคมผูผลิตเกียรของ
สหรัฐอเมริกา (AGMA) โดยใชคาความหนืด ที่วัดไดที่อณ
ุ หภูมิ 100 ํF เพื่อแยกเปนเกรดหรือเบอรตาง
ๆ กันตามที่แสดงในตารางที่ 4 ซึ่งไดเปรียบเทียบกับเกรด หรือเบอรความหนืดตามมาตรฐาน ISO ไวดว ย
ตารางที่ 4 เกรดของน้าํ มันหลอลื่นสําหรับระบบเกียรแบบเปดของ AGMA
เบอร AGMA

ชวงความหนืดที่ 100 ํF , SUS

เทียบเทากับ ISO VG

1

139-235

46

2, 2 EP

284-347

68

3, 3 EP

417-510

100

4, 4 EP

626-765

150

5, 5 EP

918-1122

220

6, 6 EP

1335-1632

320

7 comp, 7 EP

1919-2346

460

8 comp, 8 EP

2837-3467

680

8 A comp

4171-5098

1000
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เบอรของน้ํามันหลอลื่นที่ตามดวยตัวอักษร EP (Extreme Pressure) หมายถึง น้ํามันหลอลื่นที่มี
คุณสมบัติใน การลดความเสียดทาน และการสึกหรอภายใตสภาวะความดันสูงมาก สวนคํา
ยอ comp. หมายถึง น้ํามันหลอลื่นที่มีสวน ผสมของน้ํามันไขมัน หรือน้ํามันไขมัน
สังเคราะห (Fatty of Synthetic Fatty Oils) 3 ถึง 10 เปอรเซ็นต
5. การแยกประเภทของน้ํามันหลอลื่นสําหรับระบบเกียรแบบเปดตามความ
หนืด (Viscosity Grades for Open Gear Lubricants) ซึ่งเปนระบบที่กําหนดขึ้นโดยสมาคมผูผลิตเกียรของ
สหรัฐอเมริกา (AGMA) โดยใชคาความหนืดที่ วัดไดที่อณ
ุ หภูมิ 100 ํF เพื่อแยกเปนเกรดหรือเบอรตาง ๆ กัน
ตามที่แสดงในตารางที่ 5 ซึ่งไดเปรียบเทียบกับเกรดหรือ เบอรความหนืดตามมาตรฐาน ISO ไวดว ยเชนกัน
ตารางที่ 5 เกรดของน้าํ มันหลอลื่นสําหรับระบบเกียรแบบเปดของ AGMA
เบอร AGMA

ชวงความหนืดที่ 100 ํF , SUS

เทียบเทากับ ISO VG

4, 4 EP

626-765

150

5, 5 EP

918-1,122

220

6, 6 EP

1,335-1,632

320

7, 7 EP

1,919-2,346

460

8, 8 EP

2,837-3,467

680

9, 9 EP

6,260-7,650

1,500

10, 10 EP

13,350-16,320

-

11, 11 EP

19,190-23,460

-

12, 12 EP

28,370-34,670

-
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบเกรดความหนืดตามมาตรฐานตาง ๆ
โดยทั่วไปแลวการแยกเกรดของน้ํามันหลอลื่นตามความหนืดนั้น ถาตัวเลขของเกรดหรือเบอรมาก
ความหนืด ก็จะมาก แตในกรณีของการแยกเกรดหรือเบอรของน้ํามันเครื่องและน้าํ มันเกียร
ของ SAE นัน้ น้ํามันเกียรจะมีเกรด หรือ เบอรสูงกวาน้ํามันเครื่อง ซึ่งไมไดหมายความวาน้ํามันเกียรจะมี
ความหนืดมากกวาน้ํามันเครื่อง ตัวเลขที่สงู กวา ในกรณีนี้เพื่อใหงายตอการแยกระหวางน้ํามันเครื่อง และ
น้ํามันเกียรเทานั้น รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบเกรดความ หนืด ตามมาตรฐานตาง ๆ ขางตน
4. การแยกประเภทตามสภาพการใชงาน (service classification) การแยกประเภทตามความหนืด
นั้นจะเกีย่ วของเฉพาะความหนืดเทานั้น น้ํามันหลอลื่นที่มีความหนืดเทากันอาจถูกนําไปใชงานหลาย
ลักษณะ ดังนั้นนอกจากการ แยกประเภทตามความหนืดแลว จึงจําเปนตองมีการแยกตามสภาพการใชงาน ซึ่ง
มาตรฐานที่ใชกันอยูคือ
1. การแยกประเภทน้ํามันเครื่องตามสภาพการใชงานของเครื่องยนต โดยสถาบันปโตรเลียม
อเมริกัน (API) ดวยความรวมมือกับสมาคมวิศวกรยานยนตของสหรัฐอเมริกา (SAE) และสถาบันมาตรฐาน
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การทดสอบวัสดุของสหรัฐอเมริกา (ASTM) ไดแยกประเภทน้ํามันเครื่องตามสภาพการใชงานของเครื่องยนต
เปนสองกลุม คือ กลุมเครื่องยนต เบนซิน และ ดีเซล
* เครื่องยนตเบนซิน (S - Service Station) ซึ่งในปจจุบันมีอยูเจ็ดประเภท คือ
SA สําหรับเครื่องยนตเบนซินทํางานเบา ไมมีสารเพิ่มคุณภาพ จึงไมควรใชกับเครื่องยนตสมัยใหม
SB สําหรับเครื่องยนตเบนซินทํางานเบา มีสารเพิ่มคุณภาพสําหรับปองกันการรวมตัวกับ
ออกซิเจน และสาร ปองกันการกัดกรอนของแบริงเทานัน้ จึงไมควรนํามาใช ยกเวนบริษัทผูผลิตเครื่องยนตจะ
แนะนําใหใช
SC สําหรับเครื่องยนตเบนซินของรถยนตนั่ง และรถบรรทุกอเมริกัน รุน
ป 1964 ถึง 1966 น้ํามันเครื่อง ประเภทนี้มีสารเพิ่มคุณภาพทีใ่ ชในการควบคุมการเกิดตะกอนการสึก
หรอ สนิม และการกัดกรอน
SD สําหรับเครื่องยนตเบนซินของรถยนตนั่งและรถบรรทุกบางแบบของอเมริกัน รุน
ป 1968 ถึง 1970 โดย มีสารเพิ่มคุณภาพเหมือนกับประเภท SC แตจะเพิ่มปริมาณที่เติมเพื่อใหสามารถ
ปองกันไดมากขึ้น
SE สําหรับเครื่องยนตเบนซินของรถยนตนั่งและรถบรรทุกบางแบบของอเมริกัน รุนป 1971 บาง
รุน และ รุนป 1972 เปนตน น้ํามันเครื่องประเภทนี้จะใหการปองกันการเกิดตะกอน การสึกหรอ สนิม และ
การกัดกรอนมากกวา น้ํามันเครื่องประเภท SC และ SD
SF เปนน้ํามันเครื่องที่ปรับปรุงคุณภาพจากน้าํ มันประเภท SE เมื่อป 1980 โดยมีการเพิ่มสาร
ตานทานการรวม ตัวกับออกซิเจนและการปองกันการสึกหรอ
SG สําหรับเครื่องยนตเบนซินของรถยนตนั่ง รถตู และรถบรรทุกเบาของอเมริกัน ตั้งแตรุน
ป 1989 น้ํามัน เครื่องนี้ใหการควบคุมการเกิดตะกอน การรวมตัวกับออกซิเจน และการสึกหรอของ
เครื่องยนตที่ดขี ึ้นกวาประเภทเดิม
* เครื่องยนตดีเซล (C - Commercial) ซึ่งในปจจุบันมีอยูหา ประเภท คือ
CA สําหรับเครื่องยนตดเี ซลที่ทํางานเบา ที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูง และบางครั้งใชสําหรับ
เครื่องยนต เบนซินที่ทํางานเบาดวยน้ํามันเครื่องประเภทนี้จะใหการปองกันการกัดกรอนของแบริง และการ
รวมตัวของเขมาที่แหวน ลูกสูบของเครื่องยนตดเี ซลแบบธรรมดา (ไมติดเทอรโบชารจ)
CB สําหรับเครื่องยนตดเี ซลที่ทํางานปานกลาง และบางครั้งใชสําหรับเครื่องยนตที่ทาํ งานปานกลาง
ดวย น้ํามัน เครื่องประเภทนีใ้ หการปองกันเชนเดียวกับน้าํ มันเครื่องประเภท CA แตมากกวา จึงสามารถใชกับ
เครื่องยนตดีเซลที่ใช น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ําลงมาได
CC สําหรับเครื่องยนตดเี ซลธรรมดาหรือที่มีเทอรโบชารจหรือซูเปอรชารจ ทํางานปานกลางถึง
ทํางานหนัก รวมทั้งสําหรับเครื่องยนตเบนซินทํางานหนักบางชนิด น้ํามันประเภทนีจ้ ะใหการปองกันการเกิด
ตะกอนที่อณ
ุ หภูมิสูง และการกัดกรอนของแบริงในเครือ่ งยนตดเี ซล และใหการปองกันสนิม การกัด
กรอน และการเกิดตะกอนทีอ่ ุณหภูมิ ต่ําในเครื่องยนตเบนซินดวย
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CD สําหรับเครื่องยนตดเี ซลธรรมดาหรือที่มีเทอรโบชารจหรือซูเปอรชารจ ที่ทํางานหนักเมื่อใช
น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพหลากหลาย รวมทั้งเชื้อเพลิงที่มีปริมาณกํามะถันสูงดวย น้ํามันเครื่องประเภทนี้จะ
ใหการปองกันการ กัดกรอน การเกิดตะกอนที่อุณหภูมิสงู ไดดี
CE สําหรับเครื่องยนตดเี ซลธรรมดาหรือที่มีเทอรโบชารจหรือซูเปอรชารจ ที่ทํางานหนัก ซึ่งมี
คุณสมบัติลด การสะสมของเขมาที่หัวลูกสูบ และปองกันการสึกหรอไดดีเยี่ยม
2. การแยกประเภทน้ํามันเกียรตามสภาพการใชงาน โดยสถาบันปโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งได
แยกประเภท น้ํามันเกียรออกเปนเกรดหรือเบอรตาง ๆ (Gear Lubricant Number, GL) คือ
GL-1 สําหรับการใชงานของเกียรเดือยหมู (spiral bevel) และเฟองหนอน (worm gear) และ
กระปุกเกียร ในสภาพการใชงานเบา น้ํามันประเภทนี้ไมตองเติมสารเพิ่มคุณภาพ
GL-2 สําหรับการใชงานของเกียรแบบเฟองหนอน ซึ่งสภาพหนักกวา GL-1 น้ํามันประเภทนี้มี
สารเพิ่ม คุณภาพปองกันการสึกหรอ
GL-3 สําหรับการใชงานเฟองทายแบบเดือยหมู และกระปุกเกียร ซึ่งมีสภาพความเร็วและการรับ
แรงขนาด ปานกลาง น้ํามันประเภทนี้มีสารรับความดันสูงปานกลาง
GL-4 สําหรับการใชงานของเกียรแบบเหศูนย (hypoid gear) และเกียรอื่น ๆ ที่ทํางานหนัก
GL-5 สําหรับการใชงานของเกียรแบบเหศูนยและเกียรอื่น ๆ ที่ทํางานหนักและตองรับแรงกระแทก
GL-6 สําหรับการใชงานของเกียรแบบเหศูนยที่มีการเหศูนยสูง น้ํามันประเภทนี้มีการปองกันการ
ขูดขีด มากกวา GL-5
นอกจากการแยกประเภทของน้าํ มันเครื่อง และน้ํามันเกียรตามสภาพการใชงาน โดยสถาบัน
ปโตรเลียม อเมริกันแลว ยังมีการแยกประเภทน้ํามันเครื่องและน้ํามันเกียรตามสภาพการใชงานโดยสถาบันที่
เกี่ยวของอื่นอีก เชน องคกรทหารของสหรัฐอเมริกา (U.S. Military Organisation), องคกรมาตรฐานยานยนต
ของญี่ปุน (Japanese Automobile Standards Organisation), และสภาผูผลิตยานยนตของตลาดรวม
ยุโรป (Committee of Common Maket Automobile Constructors) เปนตน ซึ่งสวนใหญแลวก็จะอางอิงหรือ
เทียบกับการแยกประเภทของ API
หนาที่ของน้าํ มันหลอลื่น
น้ํามันหลอลื่นนอกจากชวยลดความเสียดทานและการสึกหรอแลว ยังทําหนาที่อยางอื่นอีกหลาย
ประการ ซึ่งพอสรุปหนาที่หลักของน้ํามันหลอลื่นไดคือ
1. ลดความเสียดทาน โดยน้ํามันหลอลื่นเขาไปอยูระหวางผิวสัมผัสที่ขรุขระ ก็จะปองกันไมใหผิว
วัตถุ ทั้งสองสัมผัสกันโดยตรง ซึ่งทําใหไมเกิดการสึกหรอในลักษณะของการยึดติดและการขัดถูเกิดขึ้น
2. ลดการสึกหรอ โดยเมื่อน้ํามันหลอลื่นเขาไปอยูระหวางผิวสัมผัสที่ขรุขรุ ก็จะปองกันไมใหผิววัตถุ
ทั้งสองสัมผัสกันโดยตรง ซึ่งทําใหไมเกิดการสึกหรอในลักษณะของการยึดติดและการขัดถูเกิดขึ้น
3. ระบายความรอน โดยความรอนที่เกิดขึน้ จากความเสียดทานของน้ํามันหลอลื่นเอง และเกิดจาก
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เอกสารประกอบการเรียนวิชา
InE191 Engineering Material

แหลงอื่น น้ํามันหลอลื่นจะทําหนาที่เปนตัวกลางสงผานและ / หรือนําความรอนออกจากระบบ
4. ปองกันสนิม น้ํามันหลอลื่นโดยทั่วไปมีความตึงผิวดี จึงสามารถรักษาฟลมไวไดนาน ซึ่งจะ
ปองกัน ไมใหออกซิเจนเขาไปทําปฎิกิริยากับโลหะ จนเกิดเปนออกไซดหรือสนิมไดงาย
5. สงกําลัง น้ํามันหลอลื่นมีคุณสมบัติหดตัวนอยมากเมื่อถูกอัด และสามารถปองกันสนิมได จึงใช
เปน ตัวกลางในการสงผานกําลัง ในกรณีนจี้ ะเรียกน้ํามันหลอลื่นวาน้ํามันไฮดรอลิก
หลักเกณฑในการพิจารณาเลือกน้ํามันหลอลื่น
สิ่งที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกน้ํามันหลอลื่นก็คือ น้ํามันหลอลื่นจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม
กับ สภาพการใชงาน ซึ่งผูที่จะมีขอมูลและรายละเอียดของการใชงานของเครื่องจักรหรือชิ้นสวนมากที่สุดก็คือ
ผูผลิต ดังนั้นโดยทัว่ ไปแลวผูผลิตเครื่องจักรหรือชิ้นสวนจะเปนผูกําหนดคุณสมบัตขิ องน้ํามันหลอลื่นที่จะใช
กับเครื่อง- จักรหรือชิ้นสวนนั้น ๆ ซึ่งมักจะอางอิงตามมาตรฐานหรือประเภทของน้ํามันหลอลื่นที่สถาบันและ
องคกรตาง ๆ ไดกําหนดไว โดยมีหลักเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของน้ํามันหลอลื่นดังตอไปนี้ คือ
1. ความหนืดที่เหมาะสม พิจารณาจากปจจัยสามประการคือ
1. แรงกด ถาแรงกดมาก ใชน้ํามันที่มีความหนืดมาก ถาแรงกดนอย ใชน้ํามันที่มีความหนืดนอย
2. ความเร็ว ถาความเร็วสูง ใชน้ํามันที่มีความหนืดนอย ถาความเร็วต่ํา ใชน้ํามันที่มีความหนืดมาก
3. อุณหภูมิ ถาอุณหภูมิสูง ใชน้ํามันที่มีความหนืดมาก ถาอุณหภูมิต่ํา ใชน้ํามันที่มีความหนืดนอย
2. ดัชนีความหนืด พิจารณาจากชวงอุณหภูมขิ องการใชงาน ถาชวงอุณหภูมิกวางก็ตอ งใชน้ํามันทีม่ ี
ดัชนีความหนืดสูงเพื่อไมใหความหนืดเปลีย่ นแปลงกับอุณหภูมิมากนัก
3. คุณสมบัติอื่น พิจารณาจากความจําเปนและความตองการของการใชงาน โดยทัว่ ไปจะพิจารณา
จาก สารเพิ่มคุณภาพตาง ๆ ที่เติมเขาไป เชน น้ํามันไฮดรอลิก ถาไมตองการใหมีฟองอากาศในน้าํ มันก็จะตอง
มีสาร ปองกันการเกิดฟอง เปนตน
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

