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หน่วยที ่8 
ผลิตภัณฑ์หล่อลืน่อื่น ๆ  

 
 
สาระส าคัญ  
    กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นเครื่องจักรกลต้องได้รับการหล่อลื่นด้วย
น้้ามันที่ถูกต้อง (ทั้งชนิดและความหนืด) ในต้าแหน่งและเวลาที่ถูกต้อง น้้ามันหล่อลื่นต้องท้าหน้าที่
หล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียดสี ลดการสึกหรอกัดกร่อนและสามารถรับแรงกดกระแทกสูงได้ 
อีกทั้งหลังการหล่อลื่นยังต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม ระบายความร้อน เพื่อให้เครื่องจักร
เหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุใช้งานที่ยาวนาน ประหยัดค่าบ้ารุงรักษา 
    
   

สาระการเรียนรู้ 
 1. น้้ามันเครื่องอัดอากาศ 
 2. น้้ามันเครื่องท้าความเย็น 
 3. น้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 
 4. น้้ามันล้างระบบ 
 5. น้้ามันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการใช้งานน้้ามันเครื่องอัดอากาศได้ 
 2. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการใช้งานน้้ามันเครื่องท้าความเย็นได้ 
 3. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการใช้งานน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 
 4. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการใช้งานน้้ามันล้างระบบได้ 

5. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการใช้งานน้้ามันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ได้ 
6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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8.1  น  ามันเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor Oil) 

 8.1.1  เครื่องอัดอากาศ (คอมเพรสเซอร์) 
คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพ่ิมความดันให้กับก๊าซหรือส่วนผสมของก๊าซ   

เช่น อากาศ แล้วสามารถส่งผ่านก๊าซหรืออากาศที่ถูกอัดนี้ไปยังสถานที่ที่จะใช้งาน เช่น เครื่องมือที่ขับ
ด้วยก้าลังลม เครื่องมือฉีดพ่นของเหลว เครื่องสูบลม หรือเครื่องอัดจารบี การอัดก๊าซเพื่อให้สามารถ
เก็บในถังเก็บก๊าซได้เป็นปริมาณมากไม่ว่าจะอยู่ใน รูปของก๊าซหรือของเหลว เครื่องคอมเพรสเซอร์
ขนาดใหญ่ถูกใช้ในการอัดและส่งก๊าซธรรมชาติ ใช้ในโรงงานเหล็กและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น เมื่อก๊าซถูกอัด 
อุณหภูมิจะสูงขึ้นเป็นสัดส่วนกับแรงอัด ดังนั้นการอัดก๊าซความดันสูงอุณหภูมิของก๊าซจะสูงมาก  
เครื่องคอมเพรสเซอร์อัดก๊าซบางชนิดจึงถูกออกแบบให้สามารถอัดก๊าซได้หลายขั้นตอน และในแต่ละ
ขั้นตอนก๊าซที่ถูกอัดจะถูกช่วยระบายความร้อนออกไป คอมเพรสเซอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

8.1.1.1  คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating) ใช้วิธีการอัดก๊าซโดยการเคลื่อนที่
กลับไปกลับมาของตัวลูกสูบในกระบอกสูบ มีทั้งแบบอัดก๊าซด้านเดียว (Single-Acting) และอัดก๊าซได้
สองด้าน (Double-Acting) นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นแบบลูกสูบเดี่ยวหรือลูกสูบหลายลูก จัดเรียงล้าดับเป็น
แนวเดียวกัน หรือเป็นแบบรูปตัววีหรือดับเบิ้ลยู เป็นต้น 

 
ภาพที่ 8.1  แสดงเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ 

(ที่มา: http://www.em-group.co.th) 

 
8.1.1.2  คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ (Rotary Positive Displacement) ก๊าซจะถูกดูด

เข้ามาในระบบแล้วจึงถูกอัดผ่านใบพัดหรือสกรูก่อนที่จะถูกส่ง ออกไปใช้งาน คอมเพรสเซอร์แบบนี้ยัง
สามารถแบ่งออกได้เป็นแบบใบพัดเลขแปด (Straight Lobe)  แบบสกรู (Screw) และแบบแผ่นเลื่อน 
(Sliding Vane) 
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ภาพที่ 8.2  แสดงเครือ่งอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู 

(ที่มา: http://www.em-group.co.th) 

8.1.1.3  คอมเพรสเซอร์แบบใช้แรงเหวี่ยงและไหลตามแกน (Centrifugal & Axial Flow) 
ใช้วิธีการเพ่ิมพลังงานจลน์กับก๊าซในรูปของความเร็ว แล้วเปลี่ยนพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานศักย์ที่
ทางออกในรูปของความร้อน 

 
ภาพที่ 8.3  แสดงเครื่องอัดอากาศแบบใช้แรงเหวี่ยงและไหลตามแกน 

(ที่มา: http://www.lubesupply.com) 
 

8.1.2  การหล่อลื่นในเครื่องคอมเพรสเซอร์ 
วิธีการหล่อลื่นในเครื่อง คอมเพรสเซอร์ แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดหรือลักษณะการ

ออกแบบของ คอมเพรสเซอร์ นั้นการหล่อลื่นใน คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
การหล่อลื่นในกระบอกสูบและในอ่างน้้ามัน ซึ่งโดยทั่วไปคุณสมบัติของน้้ามัน ที่จะใช้ใกล้เคียงกัน 
เว้นเสียแต่ว่าน้้ามันหล่อลื่น ที่ใช้ในกระบอกสูบจะต้องไม่ท้าปฏิกิริยากับก๊าซท่ีจะอัด 

 8.1.2.1  การหล่อลื่นในเครื่องคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนั้นจะต้องมีโอกาสเกิดเขม่าต่้า
เพราะการรวมตัวของเขม่าไปเกาะอยู่ตามระบบทางจ่ายอากาศหรือก๊าซที่ถูกอัด จะเป็นสาเหตุท้าให้
เกิดไฟลุกไหม ้หรือคอมเพรสเซอร์ระเบิดได้ ดังนั้น น้้ามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมักท้าด้วย 
น้้ามันพ้ืนฐาน ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดีผสมด้วยสารเพิ่มคุณภาพ ป้องกันปฏิกิริยาออกชิเดชั่น 
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ป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อน เป็นต้น เบอร์ 68 และ 100 เหมาะส้าหรับเครื่องอัดอากาศแบบ
ลูกสูบที่มีอุณหภูมิอากาศขาออกสูงถึง 220oC   

 8.1.2.2  การหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่   มีวิธีการหล่อลื่นได้ 2 แบบ คือ  
      ก)  การหล่อลื่นแบบน้้ามันหยด (Drip Feed Lubricated) วิธีนี้น้้ามันหล่อลื่น

จ้านวนที่เหมาะสมจะถูกฉีดหรือหยดลงไปหล่อลื่นตามชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เช่น  บริเวณแผ่นเลื่อน 
นอกจากนี้ยังท้าหน้าที่เป็นซีลช่องว่างระหว่างแผ่นเลื่อน กับผนังภายในห้องอัด หลังจากหล่อลื่นแล้ว 
น้้ามันจะถูกขับออกไปพร้อมกับก๊าซหรืออากาศที่ถูกอัด   

    ข)  การหล่อลื่นแบบน้้ามันท่วม (Flood Lubricated)  น้้ามันหล่อลื่นจ้านวน
หนึ่งจะถูกฉีกเข้าไปในห้องอัดเพ่ือท้าหน้าที่หล่อลื่น และเป็นซีลระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ นอกจากนี้
ยังช่วยระบายความร้อนของก๊าซหรืออากาศที่ถูกอัด น้้ามันดังกล่าวจะถูกแยกออกจากก๊าซที่ปลายทางท่อ 
ท้าให้เย็นลงผ่านไส้กรองแล้วถูกหมุนเวียนกลับไปใช้อีก น้้ามันส้าหรับใช้ในการหล่อลื่นที่มีสภาวะการ
ท้างานที่รุนแรงแบบนี้จ้าเป็นต้องใส่สารเพ่ิมคุณภาพป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ทั้งนี้เพราะน้้ามัน 
ต้องสัมผัสกับอากาศหรือก๊าซที่ร้อนจัดอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากน้้ามันมีความคงทนต่อปฏิกิริยาดังกล่าว
ไม่ดี น้้ามันจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดและเกิดตะกอนยางเหนียวท้าให้เกิดการกัดกร่อน ส่วนตะกอนยาง
เหนียวจะไปอุดตันตามทางเดินของน้้ามัน ท้าให้แผ่นเลื่อนตายหรือติดขัด ความหนืดที่เพ่ิมขึ้นจะท้าให้
การระบายความร้อนไม่ดีนอกจากนี้คุณสมบัติ ในการป้องกันการสึกหรอการกัดกร่อน ตลอดจน 
น้้ามันสามารถแยกตัวออกจากน้้าได้ดีก็เป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ ที่มีการอัด
หลายขั้นตอนและมีระบบระบายความร้อน ความชื้นในอากาศที่ถูกอัดอาจกลั่นตัวเป็นหยดน้้าผสมลง
ในน้้ามันหล่อลื่นได้ เบอร์ 32 และ 46 เหมาะส้าหรับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ หรือ แบบเกลียวที่ใช้
ระบบหล่อลื่นแบบน้้ามันท่วม 
    8.1.2.3  การหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์แบบใช้แรงเหวี่ยงหรือไหลตามแกน การหล่อลื่น
ในคอมเพรสเซอร์ทั้ง 2 แบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย แบริ่งกาบ ตัวน้้ามันหล่อลื่น ไม่ได้สัมผัสกับ
อากาศหรือก๊าซที่ถูกอัด และมักใช้วิธีการหล่อลื่น และฉีดหมุนเวียน ดังนั้นคุณสมบัติของน้้ามันที่
ต้องการจึงไม่ค่อยรุนแรงมากนัก 

 
ภาพที่ 8.4  แสดงตัวอย่างน้้ามันเครื่องอัดอากาศของบางจาก 

(ที่มา: http://swoceanworld.ibuy.co.th) 
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8.1.3  หน้าที่ของน  ามันเครื่องอัดอากาศ  
 8.1.3.1  รักษาความต่อเนื่องในการท้างานเมื่อต้องการให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

และสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า เครื่องอัดอากาศเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิต ต้อง
สามารถท้างานได้เต็มประสิทธิภาพปัญหาการสึกหรอในอัตราที่รวดเร็วเกิดจากการสะสมของคราบ
ยางเหนียว จะท้าให้ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องอัดอากาศลดลงโดยปริยายและท้าให้เกิด  
ความเสียหายขึ้นในสายการผลิต  

 8.1.3.2  ป้องกันการสึกหรอ ความเสียหายหรือการสึกหรอที่เกิดขึ้นภายในเครื่องอัด 
อากาศสามารถท้าให้สายการผลิตต้องหยุดชะงักทั้งระบบ ดังนั้นการเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่นที่มี
คุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอ สามารถยืดอายุการท้างาของเครื่องอัดอากาศ อีกทั้งสามารถลด
อัตราเสี่ยงต่อความเสียหายของเครื่องอัดอากาศได้อย่างดีเยี่ยม เพ่ือเป็นการช่วยเหลือในด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายอัน เนื่องมาจากความเสียหายของเครื่องอัดอากาศ ดังนั้น
น้้ามันเครื่องอัดอากาศจึงถูกคิดค้นขึ้นโดยมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในด้านการป้องกันการสึกหรอ จึงท้าให้
เครื่องอัดอากาศมีอายุการท้างานยาวนานขึ้นพร้อมกับมีประสิทธิภาพการท้างานสูงสุด 

 8.1.3.3  ป้องกันการเกิดคราบสะสม มีสาเหตุหลายประการที่น้ามาซึ่งการสะสมของ
คราบยางเหนียวภายในเครื่องอัดอากาศ สิ่งที่ส้าคัญที่สุดคือน้้ามันหล่อลื่นต้องมีคุณสมบัติในด้านการ
ป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวได้ดี ในสภาวะการท้างานที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง  ดังนั้น
น้้ามันเครื่องอัดอากาศที่มีส่วนผสมของน้้ามันพ้ืนฐานคุณภาพสูง จึงสามารถต้านทานการเกิดคราบ
ยาวเหนียวได้อย่างดีเยี่ยม น้้ามันเครื่องอัดอากาศจึงสามารถทนต่อความร้อนและความชื้นสูงที่น้ามา
ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ท้าให้เกิดคราบยางเหนียวสะสมภายในเครื่องอัดอากาศ คุณสมบัติ
เหล่านี้สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของน้้ามันหล่อลื่นและเครื่องอัดอากาศได้เป็นอย่างดี 
 

8.2  น  ามันเครื่องท าความเย็น (Refrigerrating Oil) 
8.2.1  การหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ของเครื่องท าความเย็น  

อุปกรณ์ชิ้นเดียวในระบบ เครื่องท้าความเย็น ที่ต้องได้รับการหล่อลื่น คือ "คอมเพรสเซอร์" 
น้้ามันหล่อลื่น นอกจากจะท้าหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ในคอมเพรสเซอร์ เช่น แบริ่ง แหวนและ
กระบอกสูบแล้ว ยังต้องท้าหน้าที่เป็นซีลตรงกระบอกสูบอีกด้วย  ในการท้าหน้าที่นั้น น้้ามันหล่อลื่น
จ้านวนเล็กน้อยมีโอกาสที่จะเล็ดลอดติดไปกับน้้ายานี้จะไม่เกิน 1 - 2% ของปริมาณน้้ายา หากเล็ด
ลอดติดออกมามากอาจก่อปัญหาในวาล์วลดความดัน และท้าให้อัตราการถ่ายเทความร้อนในคอยล์
เย็นแย่ลงได้ ท้าให้ประสิทธิภาพของระบบตกต่้าลง ดังนั้นในระบบที่ใหญ่ ๆ บางแบบซึ่งใช้น้้ายาชนิดที่
ไม่ผสมตัวกับน้้ามนัมักจะมีการติดตั้งหม้อแยกน้้ามัน ไว้หลังคอมเพรสเซอร์ด้วยน้้ามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ 
ต้องประสบกับสภาวะที่ร้อนจัดในคอยล์ร้อนและสภาวะที่เย็นจัดในคอยล์เย็น นอกจากนั้นยังต้อง
สัมผัสกับน้้ายาและชิ้นส่วนทองแดง/อลูมิเนียมในระบบ ดังนั้น น้้ามันหล่อลื่นที่ดีส้าหรับคอมเพรสเซอร์
ระบบท้าความเย็นจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ ดังนี้ 

8.2.1.1  ให้ฟิล์มน้้ามันที่แข็งแรง เพื่อท้าหน้าที่หล่อลื่นและเป็นซีลได้อย่างสมบูรณ์  
8.2.1.2  มีความคงตัวต่อความร้อนสูงไม่สลายตัวเกิดเป็นเขม่าจับเกาะชิ้นส่วนระบบได้ง่าย  
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 8.2.1.3  มีความคงตัวทางเคมีสูง ไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้ายาและไม่เสื่อมสภาพโดยง่าย  
เพ่ือต้านทานการเกิดคราบยางเหนียวและการกัดกร่อนชิ้นส่วนในระบบ  

 8.2.1.4  มีจุดไหลเท (Pour Point) ต่้า ในกรณีที่น้้ามันไม่ผสมตัวเข้ากับน้้ายาเพื่อ
ป้องกันการแข็งตัวอุดตันในบริเวณท่ีเย็นจัดในระบบ เช่น วาล์วลดความดันและคอยล์เย็น 

 8.2.1.5  มีจุดเกิดไข (Floc Point) ต่้า ในกรณีที่น้้ามันผสมตัวเข้ากับน้้ายาเพ่ือป้องกัน
การเกิดไขเกาะอุดตันในบริเวณที่เย็นจัดในระบบ 

 8.2.1.6  มีความชื้นปะปนต่้า เพ่ือป้องกันมิให้น้้าแข็งแยกตัวเกาะอุดตันบริเวณที่เย็นจัด
ในระบบ  

 

ภาพที่ 8.5  แสดงตัวอย่างน้้ามันเครื่องท้าความเย็นของเชลส์ 
(ที่มา: http://siammechatronic.tarad.com) 

8.2.2  คุณสมบัติน  ามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ 
 น้้ามันท้าความเย็นส้าหรับเครื่องท้าความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท้าความเย็น 

HCFC, HC (ไฮโดรคาร์บอน) และแอมโมเนีย ใช้น้้ามันดิบ Naphthenic ทีค่ัดสรรเป็นอย่างดีและใช้วิธี
กลั่นไฮโดรเจนแบบพิเศษ จึงท้าให้เป็นน้้ามันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมทางด้านเสถียรภาพทางเคมี  

    8.2.2.1  ความเสถียรภาพทางเคมี ต่อต้านการเกิดปฎิกริิยาทางเคมีกับสารท้าความเย็น
และวัตถุดิบอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระบบ  

 8.2.2.2  มีแว็กซ์น้อย ป้องกันการแยกตัวของแว๊กซ์จากน้้ามันท้าความเย็นที่ผสมใน
อุณหภูมิต่้าในระบบ  

 8.2.2.3  ความเสถียรภาพทางความร้อน ขจัดคาร์บอนที่ติดอยู่ในจุดที่ร้อนของเครื่อง
คอมเพรสเซอร์ เช่น วาล์วหรือพอร์ต  

 8.2.2.4  จุดเริ่มไหลต่้า ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนในระบบ  
    8.2.2.5  ความเป็นฉนวนสูง ปกป้องคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน น้้ามันท้าความ

เย็นท้าหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างมอเตอร์กับตัวเครื่องคอมเพรสเซอร์  
 8.2.2.6  ความหนืดที่เหมาะสม ผสมน้้ามันท้าความเย็นลงไปเพ่ือปกป้องความแข็งแรง

ของฟิล์มในอุณหภูมิที่สูงข้ึน และยังท้าให้การไหลเวียนของของเหลวในอุณหภูมิที่ต่้าดีด้วย  

http://siammechatronic.tarad.com/


หน่วยท่ี 8 ผลิตภณัฑ์หล่อลื่นอื่น ๆ 258 
 

 8.2.2.7  ไม่มีสารเจือปน ป้องกันไม่ให้เกิดรอยของพ้ืนผิวแบริ่ง การอุดตันในไลน์และ
พอร์ต และการเสื่อมสภาพทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 8.6  แสดงเครื่องท้าความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม 

(ที่มา: http://www.lubesupply.com) 

 

8.3  น  ามันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Oil) 
 8.3.1  คุณลักษณะของน  ามันหม้อแปลงไฟฟ้า    
  น้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer oil) ผลิตจากน้้ามันพ้ืนฐานชนิด Naphthenic 
คุณภาพสูง ระบายความร้อนได้ดี ผสมสารต้านทานการท้าปฎิกิริยากับออกซิเจน ช่วยยืดอายุการใช้
งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น และไม่ท้าปฎิกิริยากับส่วนประกอบภายในหม้อแปลงไฟฟ้า และทนต่อการเกิด
ปฎิกิริยากับออกซิเจนได้ดีโดยไม่เสื่อมสภาพ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 8.7  แสดงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

(ที่มา: http://www.lubesupply.com) 

  

http://www.lubesupply.com/
http://www.lubesupply.com/
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8.3.2  การใช้งานน  ามันหม้อแปลงไฟฟ้า   
  เหมาะส้าหรับใช้เป็นน้้ามันระบายความร้อน และฉนวนไฟฟ้าในหม้อแปลง สวิทช์เกียร์ 
เซอร์กิตเบรกเกอร์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอ่ืน ๆ สามารถใช้งานได้กับหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด หม้อแปลง
ส้าหรับเครื่องก้าเนิดรังสีเอ็กซ์ และสามารถใช้น้้ามันระบายความร้อนในเครื่อง EDM ( Electric 
Discharge Machine ) ได้เป็นอย่างดีช่วยระบายความร้อนและเป็นฉนวนไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าทุก
ประเภทและสวิทช์เกียร์ เป็นฉนวนไฟฟ้าในคาปาซิเตอร์ สวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า 
 8.3.3  หน้าที่และคุณสมบัติของน  ามันหม้อแปลงไฟฟ้า  
  การที่ใช้น้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิทช์เกียร์ไว้ในประเภทเดียวกันก็เพราะการใช้งาน
เกี่ยวกับน้้ามันในหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิทช์เกียร์ท้าหน้าที่เหมือนกัน คือ ท้าหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าท้า
หน้าที่ระบายความร้อน   
   8.3.3.1  การท้าหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าของน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือ การป้องกัน
กระแสไฟฟ้าที่จะโดดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ดีกว่าการใช้ฉนวนอย่างอื่น  พร้อมทั้งเคลื่อนตัว
ถ่ายเทความร้อนได้ถ้าเราใช้กระดาษหรือวัตถุอ่ืน เช่น อีพอกซี่ จะไม่สามารถเคลื่อนตัวในการถ่ายเท
ความร้อนได้เลย เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใส่แรงดันไฟฟ้าเข้าไปที่โลหะสองจุดห่างกันประมาณ 3 มิลลิเมตร 
ในอากาศ แล้วเพ่ิมแรงดันขึ้นเพียง 2 หรือ 3 KV กระแสไฟฟ้าจะกระโดดระหว่างจุดทั้งสองนั้นได้ แต่
ถ้าเอาโลหะดังกล่าวนั้นจุ่มอยู่ในน้้ามันหม้อแปลงแล้วจะสามารถเร่งแรงดัน สูงขึ้นได้ถึง 25 หรือ 30 KV 
แล้วแต่คุณภาพของน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้านั้น ๆ นี่แสดงให้เห็นว่าน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนกั้น
ไฟฟ้าได้เป็นอย่างด ี
                 8.3.3.2  การท้าหน้าที่ระบายความร้อน สามารถเคลื่อนตัวออกมาถ่ายเทความร้อน
ให้แก่อากาศรอบ ๆ หม้อแปลงได้ ท้าให้ขดลวดและแกนเหล็กของหม้อแปลงระบายความร้อนออกได้ 
ท้าให้ฉนวนหุ้มลวดพันคอยล์  ฉนวนหุ้มระหว่างขดลวดแรงสูงและแรงต่้า ทนทานต่อความร้อนได้ ท้า
ให้ฉนวนนั้น ๆ ไม่ร้อนจนเกินไป หรือร้อนจนถึงจุดไหม้ไฟ หม้อแปลงก็จะมีอายุการใช้งานได้นาน 
              เนื่องจากการใช้งานเกี่ยวกับน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิทช์เกียร์ใช้งานในที่ต้องทน
แรงดันไฟฟ้าสูงและระบายความร้อนมาก จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องควรจะให้ความส้าคัญ
และเรียนรู้ถึงคุณสมบัติและมาตรฐานของน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดจนการขนย้าย การเก็บบ้ารุงรักษา 
 

 

ภาพที่ 8.8  แสดงการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 
(ที่มา: http://www.lubesupply.com) 

 

http://www.lubesupply.com/
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8.4  น  ามันล้างระบบ(Flushing Oil) 
  น้้ามันล้างระบบ (Flushing Oil) ผลิตจากน้้ามันพ้ืนฐานธรรมชาติคุณภาพสูง (High 
Quality Mineral Base Oil) ส้าหรับใช้ในการชะล้างท้าความสะอาดเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรใน
ขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น 
  น้้ายาล้างเครื่องยนต์หรือน้้ามันล้างเครื่องยนต์โดยเฉพาะ สรรพคุณก็คือสามารถใช้ท้า
ความสะอาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และห้องเกียร์กับคลัทช์ของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ โดยจะเป็นน้้ามัน
ใสไม่มีสี เวลาที่ล้างออกมาจะได้รู้ว่าน้้ามันที่ปลอมปนอยู่มันเจือจางมากน้อยแค่ไหน  
 8.4.1  คุณสมบัติและหน้าที่ของน  ามันล้างระบบ  
  มีความหนืดต่้าและคุณสมบัติในการชะล้างสูง จึงสามารถชะล้างท้าความสะอาด สิ่งสกปรก
ที่ตกค้างอยู่ในเครื่องยนต์ เครื่องจักรได้ดีเยี่ยม  
   8.4.1.1  ใช้ชะล้างท้าความสะอาดเครื่องยนต์ของรถยนต์ทั่วไป 
   8.4.1.2  ใช้ชะล้างท้าความสะอาดเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
ภาพที่ 8.9  แสดงตัวอย่างน้้ามันล้างระบบใช้ชะล้างท้าความสะอาดเครื่องยนต์ 

(ที่มา: http://www.motolube.co.th) 

 

  

ภาพที่ 8.10  แสดงตัวอย่างน้้ามันล้างระบบใช้ชะล้างท้าความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม  
(ที่มา: http://www.topvs1.com) 

http://www.motolube.co.th/
http://www.topvs1.com/
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8.4.2  การท า Flushing 
   8.4.2.1  ถ่ายน้้ามันเครื่องเก่าออกให้หมด แล้วปิดจุกถ่ายให้เรียบร้อย 
   8.4.2.2  เติม Flushing Oil ลงไปจนหมด แล้วติดเครื่อง จับเวลาแล้วทิ้งไว้ตามเวลาที่
ก้าหนดไว้ขา้งกระป๋อง ( เวลาน้อยกว่าก้าหนดได้ แต่มากกว่าไม่ได้ ) 
   8.4.2.3  ขณะท้าการ Flushing ปล่อยเครื่องเดินไปตามปกติ ห้ามเร่งเครื่องโดยเด็ดขาด 
และในขณะท้าอาจจะมนี้้าออกมาจากท่อไอเสียเป็นเรื่องปกต ิ 
   8.4.2.4  เมื่อครบก้าหนดเวลาก็ดับเครื่อง ถ่าย Flushing Oil ออก ปล่อยให้ไหล
ออกมาจนหมด 
   8.4.2.5  ปิดจุกถ่ายให้เรียบร้อย แล้วเติมน้้ามันเครื่องใหม่ลงไป แล้วติดเครื่องยนต์ 
เสียงเครื่องอาจจะดังกว่าปกติในระยะแรก แล้วก็จะค่อย ๆ กลับเป็นปกต ิ
 

 
 

ภาพที่ 8.11  แสดงเครื่องยนต์ที่ผ่านการ Flushing 
(ที่มา: http://www.motolube.co.th) 

 

 

8.5  น  ามันหล่อลื่นเคร่ืองเทอร์ไบน์ (Turbine Oil) 
8.5.1  คุณลักษณะน  ามันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์  

น้้ามันเครื่องเทอร์ไบน์สมัยใหม่ต้องมีคุณสมบัติท้างานได้หลายอย่าง  ไม่เหมือนน้้ามัน
เทอร์ไบน์เมื่อสามสิบปีที่แล้วซึ่งเป็นเพียงน้้ามันธรรมดาที่ไม่มีสารเคมีเพ่ิมคุณภาพ จึงทนความร้อน
ไม่ได้ อายุการใช้งานสั้นกว่าชนิดใหม่ที่มีสารเคมีเพ่ิมคุณภาพเจือปน และเหมาะส้าหรับเครื่องเทอร์
ไบน์ปัจจุบัน ซึ่งต้องท้างานหนักและมีความร้อนสูง 

 
 
 

http://www.motolube.co.th/
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ภาพที่ 8.12  แสดงกังหันลมที่ติดตั้งในทะเล 

(ที่มา: http://www.lubesupply.com) 

8.5.2  หน้าที่ของน  ามันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์  
หน้าที่ของน้้ามันเครื่องเทอร์ไบน์ปัจจุบันจะให้การหล่อลื่น ลดความร้อนของเครื่องเทอร์

ไบน์ไอน้้าและขณะเดียวกันจะท้าหน้าที่เป็นน้้ามันไฮดรอลิกส์ส้าหรับกัฟเวอเนอร์ (Governor) และ
กลไกควบคุมต่าง ๆ  

 
ภาพที่ 8.13  แสดงใบกังหันน้้า 

(ที่มา: http://www.lubesupply.com) 

8.5.3  คุณสมบัติของน  ามันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์  
 8.5.3.1  ไม่รวมตัวกับออกซิเจน (Anti-Oxidation)  
 8.5.3.2  ไม่ละลายน้้า (Emulsion)  
 8.5.3.3  ไม่เป็นฟอง (Anti-Foaming Tendencies)  
 8.5.3.4  ไม่ท้าให้ชิ้นส่วนภายในเป็นสนิม (Anti-Rust)  
น้้ามันเครื่องเทอร์ไบน์สมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูงจะต้องรักษาเครื่องเทอร์ไบน์ไอน้้าให้มีอายุ

การใช้งานได้นานที่สุด ขณะเดียวกันจะช่วยลดค่าบ้ารุงรักษาให้น้อยที่สุด  น้้ามันเครื่องเทอร์ไบน์

http://www.lubesupply.com/
http://www.lubesupply.com/
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จ้าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพเป็นครั้งคราว เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเครื่อง
เทอร์ไบน์ไอน้้า จนท้าให้ต้องหยุดซ่อมเครื่องกะทันหันและน้าผลเสียหายมาสู่โรงงานในด้านการผลิต 

8.5.4  หลักปฏิบัติในการหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ไอน  า  
 8.5.4.1  เตรียมเครื่องเทอร์ไบน์ ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยก่อนเติม

น้้ามันใหม่ลงไป 
 8.5.4.2  ตรวจสอบคุณภาพของน้้ามันเทอร์ไบน์ขณะใช้งานอย่างสม่้าเสมอ 
 8.5.4.3  ควรมีการพิจารณาเปลี่ยนน้้ามันเทอร์ไบน์ใหม่ 

 
ภาพที่ 8.14  แสดงการตรวจสอบเครื่องเทอร์ไบน์ก่อนท้าการเปลี่ยนถ่ายน้้ามัน 

(ที่มา: http://www.lubesupply.com) 

น้้ามันเทอร์ไบน์ที่ผลิตจากน้้ามันพ้ืนฐาน Hydrotreated Based และเพ่ิมสารรับแรงกด
สูง (EP : Extreme Pressure) มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นดีเยี่ยม ท้าให้มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ และช่วยรักษาความสะอาดในระบบ ทั้งนี้สาร EP สามารถช่วยในเรื่อง
การรับแรงกดกรณีที่น้้ามันต้องใช้หล่อลื่นชุดเกียร์ของ ระบบเทอร์ไบน์ด้วย สามารถใช้ได้ทั้งกับ 
Steam และ Gas Turbine หรือ หล่อลื่นในเครื่อง Turbo Compressor         

8.5.5  คุณสมบัติตามท่ีผู้ผลิตเทอร์ไบน์ชั นน าของโลก 
มีคุณสมบัติตามท่ีผู้ผลิตเทอร์ไบน์ชั้นน้าของโลกต้องการ อาทิ 
 8.5.5.1  Siemens - KWU TLV 9013 04 (Steam and Gas turbine) 
 8.5.5.2  MAN Energie QM 44 101A 
 8.5.5.3  General Electric GEK 32568E 
 8.5.5.4  General Electric GEK 101941 (Turbinol XEP only)  
 
 
 

 
 

http://www.lubesupply.com/
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สรุปสาระส าคัญ 
  น้้ามันเครื่องอัดอากาศมีคุณสมบัติรักษาความต่อเนื่องในการท้างานเมื่อต้องการให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ป้องกันการสึกหรอ ความเสียหายหรือการสึกหรอที่เกิดขึ้นภายในเครื่อง
อัดอากาศสามารถท้าให้สายการผลิตต้องหยุดชะงักทั้งระบบ  ดังนั้นการเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่นที่มี
คุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอ สามารถยืดอายุการท้างานของเครื่องอัดอากาศ อีกทั้งสามารถลด
อัตราเสี่ยงต่อความเสียหายของเครื่องอัดอากาศได้อย่างดีเยี่ยม  และป้องกันการเกิดคราบสะสม       
มีสาเหตุหลายประการที่น้ามาซึ่งการสะสมของคราบยางเหนียวภายในเครื่องอัดอากาศ  สิ่งที่ส้าคัญ
ที่สุดคือน้้ามันหล่อลื่นต้องมีคุณสมบัติในด้านการป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวได้ดี ในสภาวะการ
ท้างานที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง 

น้้ามันเครื่องท้าความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท้าความเย็น HCFC, HC 
(ไฮโดรคาร์บอน) และแอมโมเนีย ใช้น้้ามันดิบ Naphthenic ที่คัดสรรเป็นอย่างดีและใช้วิธีกลั่น
ไฮโดรเจนแบบพิเศษ จึงท้าให้เป็นน้้ามันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมทางด้านเสถียรภาพทางเคมี 

น้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer oil) ผลิตจากน้้ามันพ้ืนฐานชนิด Naphthenic 
คุณภาพสูง ระบายความร้อนได้ดี ผสมสารต้านทานการท้าปฎิกิริยากับออกซิเจน ช่วยยืดอายุการใช้
งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น และไม่ท้าปฎิกิริยากับส่วนประกอบภายในหม้อแปลงไฟฟ้า และทนต่อการเกิด
ปฎิกิริยากับออกซิเจนได้ดีโดยไม่เสื่อมสภาพ มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า 

น้้ามันล้างระบบ (Flushing Oil) ผลิตจากน้้ามันพื้นฐานธรรมชาติคุณภาพสูง (High 
Quality Mineral Base Oil) ส้าหรับใช้ในการชะล้างท้าความสะอาดเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรใน
ขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่น  เป็นน้้ายาล้างเครื่องยนต์หรือน้้ามันล้างเครื่องยนต์
โดยเฉพาะ สรรพคุณก็คือสามารถใช้ท้าความสะอาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และห้องเกียร์กับคลัทช์ของ
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ โดยจะเป็นน้้ามันใสไม่มีสี เวลาที่ล้างออกมาจะได้รู้ว่าน้้ามันที่ปลอมปนอยู่มัน
เจือจางมากน้อยแค่ไหน 
  น้้ามันเครื่องเทอร์ไบน์จะให้การหล่อลื่นและลดความร้อนของเครื่องเทอร์ไบน์และ
ขณะเดียวกันจะท้าหน้าที่เป็นน้้ามันไฮดรอลิกส์ส้าหรับกัฟเวอเนอร์ (Governor)  และกลไกควบคุม
ต่าง ๆ ต้องมีคุณสมบัติไม่รวมตัวกับออกซิเจน (Anti-Oxidation) ไม่ละลายน้้า (Emulsion) และไม่
เป็นฟอง (Anti-Foaming Tendencies) ขณะเดียวกันต้องไม่ท้าให้ชิ้นส่วนภายในเป็นสนิม (Anti-
Rust) น้้ามันเครื่องเทอร์ไบน์สมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูงจะต้องรักษาเครื่องเทอร์ไบน์ ให้มีอายุการใช้งาน
ได้นานที่สุด ขณะเดียวกันจะช่วยลดค่าบ้ารุงรักษาให้น้อยท่ีสุด 
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แบบฝึกหัด หน่วยท่ี 8  

เรื่อง  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่น ๆ 
 

จงเติมค าหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 1. หน้าที่ของน้้ามันเครื่องอัดอากาศคือ
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

2. เครื่องอัดอากาศแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

3. หน้าที่ส้าคัญของน้้ามันเครื่องท้าความเย็น คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 4. คุณสมบัติของน้้ามันเครื่องท้าความเย็นที่ดีคือ 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 5. หน้าที่หลักของน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
  6. คุณสมบัติของน้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 

.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 7. หน้าที่และคุณสมบัติของน้้ามันชะล้างระบบ คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 8. ข้อห้ามในระหว่างท้าการล้างระบบ คือ 
...................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 
9. หน้าที่หลักของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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10. คุณสมบัติของน้้ามันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ คือ 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  

 

 
 
 
 

กิจกรรมท้ายบทเรียน 
หน่วยที่ 8  ผลิตภัณฑ์หลอ่ลื่นอื่น ๆ 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ  3 – 5  คน  และท ากิจกรรมดังนี  
 1. น้าเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอ่ืน ๆ ได้แก่ น้้ามันเครื่องอัดอากาศ น้้ามันเครื่องท้าความเย็น 
น้้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า น้้ามันชะล้างระบบ และน้้ามันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์เกี่ยวกับคุณสมบัติ และ
การใช้งาน 

2. น้าเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  5-10  นาที 

 
 

****************************************** 
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แบบประเมินผลกิจกรรมท้ายบทเรียน 
 

หน่วยที่ 8  ผลิตภัณฑ์หลอ่ลื่นอื่น ๆ 
 
หัวข้อกิจกรรม                                                                                                    ? 
ชื่อกลุ่ม                                                                                                             ? 
สมาชิกกลุ่ม  1.     . 2.                      . 
   3.     . 4.                      . 
   5.     . 6.                      . 
 
ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 การแบ่งหน้าที่ 10  ผลคะแนน 
ดี            = 9 – 10 
ปานกลาง  = 7 – 8 
พอใช้       = 4 – 6 
ปรับปรุง    = 1 – 3 

คะแนนเต็ม 

รวม 100 คะแนน  

 

2 การท้างานเป็นทีม 10  
3 ความรับผิดชอบ 10  
4 ความถูกต้องเหมาะสมของกิจกรรม 10  
5 การแสดงความคิดเห็น 10  
6 ความพร้อมในการน้าเสนอ 10  
7 บุคลิกในการน้าเสนอ 10  
8 ความชัดเจนในการน้าเสนอ 10  
9 การตอบข้อซักถาม 10  
10 การสรุปประเด็นส้าคัญ 10  

รวมคะแนนที่ได้  
 
 
        ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 
              (                                    ) 
            ?          /              /           / 
 
 
 
 
 
 
/ 
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