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หน่วยที ่9 
น ้ำมันเบรกและสำรหล่อเย็น  

 
 
สำระส้ำคัญ  
    ระบบเบรกนับได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดของรถยิ่งกว่าเครื่องยนต์หรือระบบอ่ืน อุบัติเหตุ
ทีเ่กิดขึ้นบนท้องถนนมากมายมีสาเหตุหลายครั้งมาจากความบกพร่องของระบบเบรกของรถยนต์  
ดังนั้นการท าความเข้าใจกับระบบเบรกของรถเพ่ือรู้ถึงหลักการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ขับรถท่ัวไป   
  สารหล่อเย็น เป็นสารที่ใช้ป้องกันไม่ให้เครื่องมือตัด เจาะ ไส กลึง และชิ้นงานร้อน
เกินไป ขณะเดียวกันก็จะระบายความร้อนปรับอุณหภูมิของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับ
การท างานท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและชิ้นงานที่ผลิตได้มีคุณภาพ 
 
   

สำระกำรเรียนรู้ 
 1. น้ ามันเบรก 
 2. น้ ามันหล่อเย็น 
 3. น้ ามันถ่ายเทความร้อน 

4. น้ ามันชุบแข็ง 
5. น้ ายาหม้อน้ ารถยนต์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการน าน้ ามันเบรกมาใช้กับรถยนต์ได้ 

 2. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการน าน้ ามันหล่อเย็นมาใช้กับเครื่องจักรได้ 
 3. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการน าน้ ามันถ่ายเทความร้อนมาใช้กับเครื่องจักรได้ 
 4. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการน าน้ ามันชุบแข็งมาใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ 
 5. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติและการน าน้ ายาหล่อเย็นมาใช้กับรถยนต์ได้ 

6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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9.1  น ้ำมันเบรก 
  ถ้าพูดถึงระบบเบรกที่ดีนั้นย่อมให้ความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ทั้งหลาย ทั้งนี้นอกจาก
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบเบรก ไม่ว่าจะเป็นจานเบรก แม่ปั๊มเบรก คาลิปเปอร์เบรก ผ้าเบรก ที่ต้อง
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแล้ว น้ ามันเบรกที่จะใช้ในระบบเบรกก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะให้ความ
มั่นใจกับผู้ขับขี่ทุกครั้งที่มีการเหยียบเบรกเริ่มท าความรู้จักกับน้ ามันเบรก (Brake Fluid) ที่ใช้กันอยู่
ปัจจุบันนี้ว่าคืออะไร ท าหน้าที่อะไร ส าคัญเช่นไร แล้วท าไมต้องดูแลหรือเปลี่ยนตามระยะเวลา หรือ
ระยะทางตามที่ก าหนด 
 9.1.1  หน้ำที่ของน ้ำมันเบรก 
  น้ ามันเบรกคือ ของเหลวที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดก าลังโดยของเหลว หรือ
เรียกว่าเป็นตัวไฮดรอลิกส์ก็ได้ เมื่อเหยียบเบรกที่แป้นเบรก แรงดันที่เหยียบจะถูกถ่ายทอดผ่าน
ของเหลว (น้ ามันเบรก) ในระบบไปยังห้ามล้อทั้ง 4 ล้อ ซึ่งจะท าให้ความเร็วของรถช้าลง หรือหยุดตาม
แรงกดที่ต้องการ  
 

 
ภำพที่ 9.1  แสดงน้ ามันเบรกท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดก าลัง 

(ที่มา: http://streetuseinfo.com) 

  น้ ามันเบรกที่ดีนอกจากจะเป็นตัวกลางถ่ายทอดก าลัง (ไฮดรอลิกส์) จากแป้นเหยียบ
เบรกแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกดังนี้ 
   9.1.1.1  เป็นตัวหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ในระบบเบรก เช่น แม่ปั๊มเบรกและลูกปั๊มเบรก  
เนื่องจากต้องมีการเสียดสีของลูกสูบเบรก ลูกยางเบรก ภายในแม่ปั๊มเบรก ลูกปั๊มเบรก นับครั้งไม่ถ้วน 
ถ้าปราศจากการหล่อลื่นก็จะท าให้เกิดการสึกหรอ เกิดการรั่วภายหลังได้ 
   9.1.1.2  มีความหนืดที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่าง ๆ ไม่
ว่าร้อนหรือเย็นมีความหนืดที่ยืดหยุ่นได้ ไม่ข้นเกินไปแม้ว่าจะใช้ในอุณหภูมิติดลบ 
   9.1.1.3  ไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนที่เป็นโลหะในระบบหรือลูกยางต่าง ๆ เนื่องจาก
ระบบเบรก เป็นระบบความปลอดภัยที่ส าคัญ ถ้าการท างานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในส่วนของไฮดรอลิกส์
บกพร่องจะเกิดอันตรายอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสนิมในระบบสร้างแรงดัน หรือลูกยางเสื่อมสภาพ 
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   9.1.1.4  มีจุดเดือดสูงและไม่ระเหยได้ง่าย คุณสมบัตินี้ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่เป็นตัว
บอกว่า น้ ามันเบรกยังคงมีสภาพใช้งานได้อยู่หรือไม่จุดเดือดสูงก็จะเสื่อมสภาพได้ยากกว่า และทนต่อ
แรงดันจากการที่เหยียบแรง ๆ ต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี 
   9.1.1.5  คงสภาพได้นาน หมายถึงรักษาคุณสมบัติต่าง ๆ ได้นานไม่ว่าจะมีผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เช่น เรื่องของความชื้น หรือเกิดจากการใช้งานปกติ 

9.1.2  คุณสมบัติของน ้ำมันเบรกที่ด ี
 9.1.2.1  ไม่ท าปฏิกิริยากับซีลยางในระบบ 
 9.1.2.2  ไม่เป็นอันตรายต่อโลหะต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ 
 9.1.1.3  มีจุดเดือดสูง (Boiling Point) คือไม่ระเหยกลายเป็นไอที่อุณหภูมิสูง 
 9.1.1.4  มีจุดเดือดชื้นสูง (Wet Boiling Point) 
 9.1.2.5  คงสภาพเป็นของเหลว ที่อุณหภูมิต่ าและสูงคือมีความหนืดเหมาะสม 
 9.1.2.6  หล่อลื่นระบบเบรก เช่น แม่ปั๊ม ลูกปั๊ม 
 9.1.2.7  มีอายุการใช้งานได้นานไม่เสื่อมง่าย 
 9.1.2.8  ต้องรวมตัวหรือผสมกับสิ่งอื่น ๆ ที่น ามาผสมเป็นน้ ามันเบรกได้อย่างดี  

 
ภำพที่ 9.2  แสดงคาลิปเปอร์เบรกของล้อหน้ารถยนต์ 

(ที่มา: http://streetuseinfo.com) 

9.1.3  จุดเดือดน ้ำมันเบรค 
   ในขณะที่เหยียบเบรก ความร้อนท่ีเกิดจากการเสียดสีระหว่างผ้าเบรกกับจานหรือดุมล้อ
จะถ่ายเทผ่านก้านดันผ้าเบรกเข้าสู่ลูกสูบและน้ ามันเบรก เมื่อต้องเหยียบเบรกอย่างแรงกะทันหัน
หรือเหยียบเบรกอยู่บ่อย ๆ ภายใต้ความเร็วสูง ความร้อนที่ถ่ายเทสู่น้ ามันเบรกจะมีปริมาณมากและ
อาจระบายสู่ส่วนอื่นไม่ทัน ท าให้น้ ามันร้อนขึ้นมาก หากน้ ามันเบรกร้อนจนถึงจุดเดือดของ ก็จะระเหย
กลายเป็นไอในกระบอกสูบเบรกที่ล้อทันที และเมื่อระบายความร้อนออกไปได้ ไอก็จะยุบตัวเป็น
ของเหลว ในช่วงนี้จะไม่มีแรงดันที่จะไปกระท าต่อลูกสูบเบรกให้ไปดันผ้าเบรก ท าให้เกิดอาการ
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เหมือนไม่มีเบรกและเบรกไม่อยู่ได้ ดังนั้นจุดเดือดของน้ ามันเบรกจึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการ
เบรกมาก 
                       

 
ภำพที่ 9.3  แสดงการหายใจเข้าออกของระบบน้ ามันเบรกตรงฝากระปุกเบรก 

(ที่มา: http://streetuseinfo.com) 

9.1.4  มำตรฐำนน ้ำมันเบรก 
สมาคมวิศวกรยานยนต์ในอเมริกา (SAE) และกรมการขนส่งของอเมริกา (Department 

of Transporttation - DOT) และสมาคมก าหนดมาตรฐานระหว่างชาติ (ISO) ต่างก็ได้ก าหนด
มาตรฐานของน้ ามันเบรกที่ใช้ในระบบเบรกของยานพาหนะซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วไป มาตรฐาน
ล่าสุด ของ SAE คือ SAE 1703 Jan.'80 ที่ได้แก้ไขปรับปรุงจากมาตรฐาน SAE J1703f ซึ่งออกในปี 
1978 ส่วนของ DOT คือมาตรฐาน U.S.Federal Motor Vehicle Safety Standard  ( FMVSS) 
No.116 DOT3  DOT4 และDOT5 ( DOT5 เป็นมาตรฐานน้ ามันเบรกประเภทน้ ามันซิลิโคนไม่นิยม
ใช้งานในรถยนต์) มาตรฐานของ ISO คือ ISO 4925 - 1978 มาตรฐานต่าง ๆ  ดังกล่าว ได้ก าหนด
คุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ ามันเบรกในยานยนต์ไว้หลายประการ คุณสมบัติที่ส าคัญ ๆ ได้เปรียบเทียบไว้
ในตารางแนบพร้อมกับค่า Typical Test Figure ของน้ ามันเบรกเชลล์เกรดต่าง ๆ 
              คุณสมบัติที่ส าคัญของน้ ามันเบรกที่มีผลต่อสมรรถนะการเบรกก็คือ จุดเดือดเมื่อแห้ง 
เมื่อชื้นผลต่อยางแม่ปั๊มและลูกสูบเบรก และต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบเบรก 
              ในมาตรฐานทั้ง SAEJ1703 และ U.S.FMVSS 116 DOT3  DOT4 และ ISO 4925 - 
1978 ได้ก าหนดคุณสมบัติด้านจุดเดือดเมื่อแห้งและเมื่อชื้นเอาไว้โดยที่น้ ามันเบรกที่ดีจะต้องมีจุด
เดือดสูงเมื่อทั้งแห้งและชื้น 
   น้ ามันเบรกที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบันแบ่งได้ตามส่วนผสมเป็น 3 สูตร 2 สูตรแรก
เป็น Glycol Based และอีกสูตรเป็น Silicone oil based.  Dot 3 ประกอบด้วย Polyyalkylene 
Glycol Ether กับ Glycols ส่วน DOT 4 ผสม Borate Esters  เพิ่มเข้าไปด้วย (ซึ่งตรงนี้ถ้าได้
ส่วนผสมที่พอเหมาะจะท าให้จุดเดือดสูงกว่ามาตรฐาน DOT 5 เสียอีก) มาตรฐานของการก าหนด 

http://streetuseinfo.com/


หน่วยท่ี 9 น ้ำมันเบรกและสำรหลอ่เย็น 272 
 
DOT 3/4/5 นี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของน้ ามันเบรกซึ่งโดยหลัก ๆ ถูกก าหนดโดยจุดเดือดแห้งและ
เปียกของน้ ามันเบรก 

ตำรำงท่ี  9.1  แสดงจุดเดือดแห้งและเปียกของน้ ามันเบรกแต่ละมาตรฐาน 

มำตรฐำนน ้ำมันเบรก 
 (DOT) 

Dry boiling point 
(จุดเดือดแห้ง) 

Wet boiling point 
(จุดเดือดเปียก) 

DOT 3   205 °C (401 °F)      140 °C (284 °F) 
DOT 4 230 °C (446 °F) 155 °C (311 °F) 
DOT 5 260 °C (500 °F) 180 °C (356 °F) 

ที่มำ: http://www.one2car.com 
 

จุดเดือดเปียกวัดโดยมีน้ าปนอยู่ 3.7% โดยปริมาตร  แต่น้ ามันเบรกอายุ 3 ปีอาจจะมีน้ า
ปนอยู่ประมาณ 12 –14 % สิ่งที่ควรจะรู้ก็คือ เนื่องจากน้ ามันเบรกที่มี Silicone Based (DOT 5) มี
คุณสมบัติแตกต่างจากน้ ามันเบรกที่มี Glycol based (DOT3  DOT4) จึงไม่สามารถผสมปนกันได้  
ข้อดีและข้อด้อยของน้ ามันเบรก Silicone Based 

 9.1.4.1  ข้อดีของน้ ามันเบรก Silicone Based (DOT 5)         
    ก)  จุดเดือดสูง เนื่องจาก Silicone ไม่ดูดซับความชื้นจึงไม่มีจุดเดือดเปียก 

      ข)  ไม่กัดสีรถเม่ือกระเด็นหรือหก 
        ค)  ความข้น/ใสคงท่ีแมใ้นอุณหภูมิร้อนจัด 

9.1.4.2  ข้อเสียของน้ ามันเบรก Silicone Based (DOT 5) 
          ก)  ขณะเท/เติมน้ ามันเบรก Silicone Based มักจะเกิดฟองอากาศ ท าให้ไล่

ลมออกจากระบบค่อนข้างยาก 
      ข)  ไม่ดูดความชื้นและแยกตัวออกจากน้ า หากเกิดมีน้ าเข้าไปในระบบเบรก 

น้ าจะไหลลงสู่จุดต่ าสุดของระบบคือคาลิปเปอร์เบรกซึ่งจะท าให้เกิดสนิมได้ 
      ค)  ให้ตัว/ยืดหยุ่นได้ (Compress) เมื่ออุณหภูมิประมาณ 150 - 180°C 

ขณะที ่ Glycol based oil จะเริ่มให้ตัว/ยืดหยุ่นเมื่อถึงจุดเดือดเท่านั้น  อันนี้เป็นข้อเสียเนื่องจากจะ
ท าให้ความรู้สึกที่เท้าเวลาเหยียบเบรกรู้สึกหยุ่น ๆ เหมือนฟองน้ า ไม่เฉียบพลัน 

      ง)  Additive ของ Silicone based จะระเหยได้ที่อุณหภูมิไม่สูงเท่าไหร่  อัน
นี้ก็จะท าให้ความรู้สึกที่เท้ารู้สึกหยุ่น ๆ เหมือนฟองน้ าเหมือนกัน 

      จ)  Silicone Fluid ขยายตัวมากเมื่อร้อน 
      ฉ)  ใช้กับระบบเบรก ABS ไม่ได้ เพราะฉะนั้นรถรุ่นใหม่ ๆ ที่มี ABS หมดสิทธิ

ใช้น้ ามันเบรก DOT 5  
DOT 5 (Silicone) &. DOT 5.1 ในยุโรปไม่มีการใช้ DOT 5  จึงมักจะเรียก DOT 5.1 

สั้น ๆ ว่า DOT 5  ส่วนในอเมริกาน้ ามันเบรกแบ่งเป็น DOT3  DOT4  DOT5 และ DOT5.1 ซึ่งมี
เพียง DOT5 เท่านั้นที่เป็น Silicone Based นอกนั้นเป็น Glycol Based  ทั้งสิ้น ตรงนี้เป็นจุดเปราะบาง
ซึ่งท าให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้และอาจท าให้เกิดการเสียหายหรือเกิดอุบั ติ เหตุร้ายแรงได้ 
   อีกประเด็นที่มักมีการเข้าใจผิดกันเนื่องจาก DOT 5.1 มีตัวเลขสูงกว่าจึงมักคิดกันไปว่ามี
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คุณภาพสูงกว่าด้วย ซึ่งไม่จริงเสมอไป DOT 5.1 ถือก าเนิดมาเพื่อใช้กันระบบเบรก ABS ซึ่งต้องการ
น้ ามันเบรกที่ใสกว่าเนื่องจากแม่ปั๊มเบรกต้องรับค าสั่งให้บีบ / ปล่อยหลายครั้งภายในเสี้ยววินาที  การ
ดูคุณภาพของน้ ามันเบรกควรดูที่จุดเดือดแห้ง/เปียกเป็นหลัก  มี DOT 4 ของผู้ผลิตหลายรายมีจุด
เดือดสูงกว่า DOT 5.1  
 9.1.5  กำรตรวจสภำพของน ้ำมันเบรก 
   การเกิดเบรกจมหรือเบรกไม่อยู่ขณะลงทางชันหรือลงจากเขา ส่วนหนึ่งมาจากน้ ามันเบรก
ไม่สามารถทนความร้อน จากการเบรกในลักษณะการขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง หรือน้ ามันเบรกเสื่อมสภาพ 
(จุดเดือดต่ าลง) ดังนั้นการที่ต้องท าให้น้ ามันเบรกมีจุดเดือดสูงนั้น เนื่องจากว่าสารเคมีในน้ ามันเบรกมี
คุณสมบัติดูดซับความชื้น ยิ่งในเขตที่มีความชื้นสูงอย่างประเทศไทย ความชื้นยิ่งมีโอกาสแทรกไปปน
อยู่ในน้ ามันเบรกได้ง่ายขึ้น โดยจะท าให้จุดเดือดของน้ ามันเบรกลดลงตามล าดับ 
  ดังนั้นคุณสมบัติของน้ ามันเบรกจึงควรมีจุดเดือดสูงไว้ตั้งแต่แรกได้เคยมีผู้ทดลองไว้ว่า
ภายในระยะ 12-15 เดือน น้ ามันเบรกสามารถดูดซับความชื้นท าให้จุดเดือดลดลงเหลือประมาณ 140 
องศาหรือต่ ากว่า ซึ่งถ้าหากใช้ต่อไป อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ได้  อีกอย่างหนึ่ง
คือ เมื่อมีการดูดซับความชื้นเข้าไปในระบบ (มีน้ าเข้าไป) ก็จะท าให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้ไปนาน ๆ บางครั้ง 
เมื่อเจอปัญหาเรื่องเบรกไม่อยู่หรือรั่ว ช่างก็จะถอดแม่ปั๊มเบรกออกมาดูจะพบว่าลูกยางตาย เสื่อมสภาพ 
กระบอกสูบของแม่ปั๊มเบรกเป็นสนิมหรือตามด ถ้าเกิดสนิมตามดเล็กน้อยก็สามารถใช้กระดาษทราย
ลูบแก้ไข แต่ถ้ากินจนเนื้อหายก็ต้องเปลี่ยนทั้งแม่ปั๊ม  

 ปัจจุบันมีเครื่องวัดคุณภาพของน้ ามันเบรกว่าน้ ามันเบรกที่ใช้อยู่นั้น ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยัง
สามารถใช้งานได้ หรืออยู่ในส่วนที่เป็นอันตรายแล้ว การวัดดังกล่าวใช้เวลาสั้นมากเพียงแค่ 2-3 วินาที
ก็สามารถรู้ได้ว่า น้ ามันเบรกเสื่อมสภาพแล้วหรือยังการวัดสภาพน้ ามันเบรก สามารถปรับตั้งค่าการวัด
ที่ตัววัดสภาพน้ ามันเบรกได้เนื่องจากคุณภาพน้ ามันเบรก เกรดน้ ามันเบรกแตกต่างกัน (DOT) แล้วแต่
ผู้ให้บริการหรือศูนย์บริการซ่อมเลือกใช้การวัดจากเครื่องวัดจะบอกเป็นตัวเลขและสภาพไปพร้อม ๆ 
กัน ตัวอย่างเช่น 

เลข “0” หมายถึง น้ ามันเบรคใหม่ (new oil)  
เลข “1-2” น้ ามันเบรคปกติ (Normal)  
เลข “3-4” ควรเปลี่ยน (Change)  
เลข “5-6” อันตราย (Danger) 
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ภำพที่ 9.4  แสดงการใช้เครื่องวัดสภาพของน้ ามันเบรก 

(ที่มา: http://www.one2car.com) 
 

 9.1.6  กำรเปลี่ยนถ่ำยน ้ำมันเบรก 
           9.1.6.1  ยกรถข้ึน 
             9.1.6.2  คลายปลั๊กไล่ลมที่เบรกออก 1/2 รอบ แล้วเสียบท่อพลาสติกบนหัวปลั๊กปิด 
และปล่อยท่ออีกข้างจุ่มอยู่ในกระบอกที่มีน้ ามันเบรกสะอาดอยู่ 
             9.1.6.3  ย้ าเบรกจนกระท่ังน้ ามันเบรกให้ถ้วยเหลือเพียง 1/4 อย่าปล่อยให้ระดับน้ ามัน
เบรกแห้งถ้าปล่อยให้แห้ง จะต้องท าการไล่ลมเบรก ดังนั้น ควรเช็คระดับน้ ามันอย่างสม่ าเสมอ 
              9.1.6.4  เมื่อระดับน้ ามันเบรกเหลือเพียง 1/4 ของถ้วย ให้ปิดปลั๊กไล่ลม แล้วเติมน้ ามัน
เบรก ให้ถึงขีด MAX  
          9.1.6.5  ท าการย้ าเบรกไปจนกระทั่งน้ ามันเบรกใหม่ไหลออกจากปลั๊กไล่ลม 
            9.1.6.6  เมื่อน้ ามันเบรกใหม่เริ่มไหลออกมา ให้ย้ าเบรก 2-3 ครั้ง แล้วเหยียบเบรกค้างไว้ 
             9.1.6.7  คลายปลั๊กไล่ลมออก 1/4 รอบ จนแน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศออกมาจากปลั๊กไล่
ลมแล้วขันกลับให้แน่น 
        9.1.6.8  กระท าข้ันตอนที่ 9.1.6.6 และ 9.1.6.7 ซ้ า จนไม่มีฟองอากาศในท่อพลาสติก 

 9.1.6.9  ด าเนินการเช่นเดียวกัน (ขั้นตอนที่ 9.1.6.2 - 9.1.6.8) ที่อ่ืน ๆ ตามล าดับที่
แสดงตามภาพท่ี 9.5 

 9.1.6.10  เติมน้ ามันเบรกให้ถึงขีด MAX  
 9.1.6.11  ตรวจการท างานอย่างถูกต้อง โดยเหยียบเบรกค้างไว้จะมีระยะความสูงของ

แป้นเบรกมากและจะรู้สึกแข็ง 
 9.1.6.12  ตรวจการรั่วของน้ ามันเบรกในระบบขณะเหยียบแป้นเบรกจนสุด 
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ภำพที่ 9.5  แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเบรก 

(ที่มา: www.phithan-toyota.com) 

ข้อควรระวังในการเปลี่ยนน้ ามันเบรก 
              ก)  อย่าใช้น้ ามันเบรกซึ่งเก็บสต๊อกไว้นาน เนื่องจากน้ ามันเบรกเป็นสารที่

สามารถดูดความชื้น ดังนั้นหลังจากใช้แล้ว ต้องปิดฝาให้สนิทในกรณีที่มีน้ ามันเบรกเหลือ      
               ข)  อย่าให้ฝุ่นลงไปในถ้วยแม่ปั๊มเบรก 

              ค)  ถ้าน้ ามันเบรกหกบนผิวสีรถ ให้ท าการล้างออกทันทีเนื่องจากน้ ามันจะ
กัดส ี

              ง)  การเติมน้ ามันเบรกควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากน้ ามันเป็นอันตราย
ต่อดวงตา 

9.1.7  ข้อแนะน้ำเกี่ยวกับน ้ำมันเบรก 
 9.1.7.1  สีตามธรรมชาติของน้ ามันเบรก คือ ขาวใสจนถึงเหลืองอ่อนสีอ่ืน ๆ ที่เติมเข้า

ไปไม่มีผลต่อคุณภาพ 
 9.1.7.2  ควรเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเบรกทุก 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร 
 9.1.7.3  ควรเลือกใช้น้ ามันเบรกที่มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐาน SAE J 1703 หรือ   

DOT  3 
 9.1.7.4  ไม่ควรเลือกใช้น้ ามันเบรกตามความข้นใส ควรพิจารณาที่จุดเดือดของน้ ามัน

เบรกเป็นหลัก  
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9.2  น ้ำมันหล่อเย็น (Coolant Cutting Fluid) 
 9.2.1  ประเภทน ้ำมันหล่อเย็น  
      9.2.1.1  ประเภทผสมกับน้ า (Emulsifiable Cutting Oils) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  
น้ าหล่อเย็น หรือ น้ ามันสบู่  
 

  
ภำพที่ 9.6  แสดงน้ ามันหล่อเย็นประเภทผสมน้ า 

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 

    9.2.1.2  ประเภทน้ ามันล้วน ๆ (Neat Cutting Oils) การใช้น้ ามันล้วน ๆ ในงานตัด
กลึงโลหะท่ีเหนียวหรือแข็งมากและมีความรุนแรง  

 

ภำพที่ 9.7  แสดงน้ ามันหล่อเย็นประเภทน้ ามันล้วน ๆ 
(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 

 9.2.2  หน้ำที่ของน ้ำมันหล่อเย็น ( Cutting Fluid) 
  น้ ามันหล่อเย็น  หรือน้ ามันตัดกลึงโลหะ มีหน้าที่หลักสองอย่าง คือ ระบายความร้อน 
และ หล่อลื่นระหว่างมีดตัด (cutting tool) กับชิ้นงาน  นอกจากนี้น้ ามันหล่อเย็นที่ดีต้องมีคุณสมบัติ
ป้องกันการเกิดสนิม และไม่มีกลิ่นเหม็น 
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  9.2.2.1  การระบายความร้อน ผลการศึกษาในห้องทดลองได้ยืนยันว่าความร้อนที่เกิด
จากการตัดขึ้นรูปชิ้นงาน มีผลต่ออายุการใช้งานของมีดตัดเป็นอย่างมาก  การลดอุณหภูมิลงจะท าให้
มีดตัดมีการสึกหรอน้อย    แม้แต่การลดอุณหภูมิลงเล็กน้อย ก็ท าให้อายุของมีดตัดยาวขึ้นเป็นอย่าง
มาก  ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ามีดตัดมีอุณหภูมิลดลง 50 ๐F จาก 950 ๐F  เหลือ 900 ๐F อายุการใช้งาน
ของมีดตัดจะยาวนานขึ้น 5 เท่า  จากเดิม 19.5 ชั่วโมง เป็น 99 ชั่วโมง  น้ าเป็นสารที่ดีที่สุดในการ
ระบายความร้อนออกจากมีดตัดและชิ้นงานขณะที่ท าการข้ึนรูป 
  9.2.2.2  การหล่อลื่น หน้าที่ในการหล่อลื่นของน้ ามันหล่อเย็นมีความส าคัญพอ ๆ กับ
หน้าที่ในการระบายความร้อน อายุของน้ ามันหล่อเย็นจะนานขึ้นมากหากความร้อน และความฝืดจาก
การปาดผิวชิ้นงานลดลง เมื่อใช้น้ ามันหล่อเย็นเข้าช่วย จะท าให้สามารถเพ่ิมความเร็วตัดได้มากขึ้นจึง
ท าให้มีผลผลิตมากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้ ป้องกันการเกิดสนิมน้ ามันหล่อเย็นควรมี 
คุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม  ไม่เช่นนั้นแล้วชิ้นงาน หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรจะเสียหายได้ น้ ามัน
ตัดสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้ แต่ไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับน้ า  น้ าเป็นสารหล่อเย็น
ที่ดีที่สุดและมีราคาถูกท่ีสุดแต่ก็เป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดสนิมได้ ยกเว้นว่าได้เติมสารป้องกันการเกิดสนิม
เข้าไป  ในปัจจุบันของเหลวที่ใช้ในการหล่อเย็นทุกตัวมีสารป้องกันการเกิดสนิมเป็นส่วนประกอบ 
  9.2.2.3  ป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น ในยุคแรก ๆ ของการตัดกลึงโลหะ น้ ามันที่ใช้มีเพียง
ไขมันจากหมูเท่านั้น  หลังจากใช้งานไปได้สองสามวันก็จะเริ่มเสียและมีกลิ่นเหม็น   กลิ่นเหม็นนี้เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว   น้ ามันสังเคราะห์ในปัจจุบันก็ยังคง
ต้องเจอกับปัญหานี้เหมือนกัน  ดังนั้นน้ ามันส่วนใหญ่จึงมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะ
ควบคุมการขยายพันธุ์ของแบคทีเรีย ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นช้าลง แต่หากมีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาก
เกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้ ไม่ว่าน้ ามันหล่อเย็นจะมีคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมดีแค่ไหนก็
ตาม หากมันเกิดบูดเน่าและมีกลิ่นเหม็นแล้ว จะส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดการน้ ามันนี้อาจ
กลายเป็นขยะอันตราย ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าก าจัดมากกว่าราคาน้ ามันเสียอีก 
 9.2.3  คุณลักษณะน ้ำมันหล่อเย็นที่ดี 
    9.2.3.1  มีอัตราการระบายความร้อนที่ดี  
   9.2.3.2  มีคุณภาพการหล่อลื่นที่ดี 
   9.2.3.3  ป้องกันการเกิดสนิม 
   9.2.3.4  มีความเสถียรมาก เพ่ือให้ใช้งานได้นาน  
   9.2.3.5  ป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็น  
   9.2.3.6  ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้  
   9.2.3.7  ไม่ข้นจนเกินไป ท าให้ผู้ใช้มองเห็นชิ้นงานได้ง่ายในขณะที่ปฏิบัติงาน  
   9.2.3.8  ความหนืดน้อย เพื่อให้ชะล้างเศษผงโลหะออกไปได้ง่าย  
   9.2.3.9  ไม่ติดไฟ 
 9.2.4  กำรเลือกใช้น ้ำมันหล่อเย็น 
  ในการตัดกลึงหรือเจียระไนมักจะต้องใช้น้ ามันหล่อเย็นร่วมด้วยเสมอเพ่ือให้เครื่องมือมี
อายุการใช้งานที่นานขึ้น น้ ามันหล่อเย็นที่พบได้ทั่วไปพอจะแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้  
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 9.2.4.1  Straight Oil (น้ ามันแร่ 100 %) น้ ามันชนิดนี้เป็นน้ ามันแร่ หรือน้ ามัน
ปิโตรเลียม 100% ไม่มีน้ าเป็นส่วนประกอบ   อาจมีสารเพ่ิมคุณภาพ (additive) หรือไม่มีก็ได้ เช่น ใน
การตัดกลึงทองเหลืองไม่จ าเป็นต้องมีสารเพ่ิมคุณภาพ   ส่วนงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะ
ก็ต้องเติมสารคุณเพ่ิมคุณภาพเข้าไป น้ ามันชนิดนี้ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากนักนับตั้งแต่เริ่มใช้งานมา
เป็นศตวรรษแล้ว อาจจะมีการปรับปรุงบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การเติมซัลเฟอร์เข้าไปเพื่อไม่ให้เกิด
คราบบนผิวทองแดง  คุณลักษณะที่เด่นของน้ ามันชนิดนี้คือ การหล่อลื่น และการลดแรงกระแทก
ระหว่างชิ้นงานและมีดตัด แต่ในทางกลับกันน้ ามันชนิดนี้ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดีนัก จึงนิยมใช้กัน
เฉพาะในงานที่มีความเร็วตัดต่ า ๆ 
   9.2.4.2  Soluble Oils ( น้ ามันปิโตรเลียม  60 - 90% ) Soluble oils เป็นน้ ามันแร่ที่
ผสมสารอีมัลสิไฟเออร์ (emulsifier) ท าให้มีคุณสมบัติในการรวมตัวกับน้ าได้ดี และเกาะติดชิ้นงานได้
ดีระหว่างที่ท าการขึ้นรูป  soluble oils ดีส าหรับงานเบา และหนักปานกลาง แม้ว่ามันจะให้การหล่อ
ลื่นที่ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับ Straight oils แต่ก็มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนที่ดีเนื่องจากมีน้ าเป็น
ส่วนผสมนั่นเอง  อย่างไรก็ตาม  Soluble oils มักจะมีส่วนผสมของสารเพ่ิมคุณภาพพวกป้องกันการ
เกิดสนิม ป้องกันการเสื่อมสภาพจากแบคทีเรีย  ดังนั้นต้นทุนในการบ ารุงรักษาน้ ามันเพ่ือให้คงสภาพ
เหล่านี้ไว้จึงค่อนข้างสูง 
   9.2.4.3  Synthetics ( น้ ามันปิโตรเลียม 0% ) Synthetic  เป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้ใน
การตัดกลึงชนิดหนึ่ง  เริ่มเป็นที่รู้จักกันเมื่อปี ค.ศ. 1945 ของเหลวนี้มีความเสถียรสูง และเข้ากับน้ าได้
ดี  และใช้น้ าในการท าให้เจือจาง  มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนที่ดี ให้การหล่อลื่นได้ดี  ป้องกัน
การเกิดสนิม และบ ารุงรักษาง่าย  Synthetics มีแนวโน้มที่จะถูกใช้ในงานที่ต้องการความใสของสาร
หล่อเย็น และไม่ต้องการคุณสมบัติในการหล่อลื่นมากนัก ข้อเสียของมันคืออาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้  
   9.2.4.4  Semi synthetics ( น้ ามันปิโตรเลียม 2 - 30% ) Semi synthetics  มี
น้ ามันปิโตรเลียมที่แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ เป็นส่วนผสม  ต่างกับ Soluble oils ที่มีลักษณะคล้าย
น้ านมและไม่โปร่งแสง  Semi synthetics จะโปร่งแสง อาจจะขุ่นบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย และส่วนมาก
จะไวในการตอบสนองต่อความร้อน  semi synthetics  ต่างจากสารละลายแท้ ๆ  ตรงที่เมื่อน้ ามัน
หล่อเย็นมีความร้อนสูง โมเลกุลของน้ ามันที่กระจายตัวอยู่มีแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจากน้ า มาเกาะ
กับมีดตัด (cutting tools)  จึงท าให้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี เมื่อส่วนผสมนี้เย็นลงน้ ามันก็จะ
แตกตัวอีกครั้งการใช้งาน 
 9.2.5  กำรบ้ำรุงรักษำน ้ำมันหล่อเย็น 
  การบ ารุงรักษาน้ ามันหล่อเย็นเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้อายุการใช้งานของน้ ามันยาวนาน
ขึ้น ต้องเฝ้าระวังและเข้าใจปัญหา การเฝ้าระวังประกอบด้วยการหาความเข้มข้นด้วย refract meter   
หรือชุดทดสอบไตเตรชั่น (Titration Kits) และตรวจสอบการเกิดกลิ่นเหม็นด้วยการวัดค่า pH หรือ
การใช้ dip slides การเฝ้าระวังเป็นเพียงขั้นตอนแรกของการบ ารุงรักษาน้ ามันหล่อเย็น ซึ่งจะตามมา
ด้วยการบ ารุงรักษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปรับความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็น การแยกน้ ามันหล่อลื่น
ที่ปนเปื้อนออกจากน้ ามันหล่อเย็น  การแยกผงโลหะออกโดยการท าความสะอาดถัง  การเติมสารฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ และการปรับค่า pH 
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   9.2.5.1  คุณภาพของน้ า ที่ใช้ผสมน้ ามันหล่อเย็นมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของ
น้ ามันหล่อเย็น อายุของน้ ามันหล่อเย็น อายุของมีดตัด คุณสมบัติทางด้านการเกิดฟอง  สารตกค้าง 
การป้องกันสนิม  ล้วนได้รับผลกระทบจากคุณภาพของน้ าในการใช้งานตามปกติ  
   9.2.5.2  ความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็น ควรได้รับการตรวจเป็นประจ า อย่างน้อย
อาทิตย์ละครั้ง  ถ้าเป็นถังน้ ามันขนาดเล็กหรือเครื่องที่ท างานตัวเดียวควรท าการตรวจสอบทุกวัน 
ความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็นส าคัญมากเพราะเป็นตัวบอกปริมาณของสารต่าง ๆ ในน้ ามันหล่อเย็น 
หากมีความเข้มข้นสูงเกินไปก็จะสิ้นเปลืองและเกิดฟองได้ง่าย  หากความเข้มข้นน้อยเกินไปก็จะท าให้
มีดตัดมีอายุงานสั้นลง เพ่ิมอัตราการขยายตัวของแบคทีเรีย และมีความเสี่ยงที่จะท าให้ชิ้นงานเกิดสนิม   
การวัดความเข้มข้นท าได้โดยการใช้ refractometer หรือการท าไตเตรชั่น (titration)  การใช้ 
refractometer จะสะดวกรวดเร็วกว่า แต่การใช้ชุดทดสอบไตเตรชั่นจะให้ผลที่แม่นย ากว่า    
refractometer 
   9.2.5.3  Refractometer  เพิ่งจะถูกน ามาใช้ในงานตัดกลึงโลหะเมื่อไม่นานมานี้เอง 
ก่อนหน้านี้จะใช้หาปริมาณสารที่ละลายอยู่ในน้ ามันชุบแข็งโลหะ  หลักการท างานของ refractometer 
คือการหาดัชนีการสะท้อนแสงผ่านของเหลว ดัชนีการสะท้อนแสงผ่านของเหลวเป็นตัววัดปริมาณแสง
ที่หักเหเมื่อแสงผ่านของเหลว  หากทดสอบน้ ามันหล่อเย็นแล้วอ่านค่าได้มากกว่าที่ควรจะเป็น แสดง
ว่าความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็นมากเกินไป ต้องท าให้เจือจางโดยการเติมน้ าเพ่ิมเข้าไป  การรักษา 
ระดับความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็นที่เหมาะสมจะท าให้น้ ามันหล่อเย็นมีอายุการใช้งานนานขึ้น และ
รักษาระดับการระบายความร้อนได้ดี 

 
ภำพที่ 9.8  แสดง Refractometer เครื่องมือที่ใช้หาค่าความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็น 

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 

  การใช้น้ ามันหล่อเย็นเอนกประสงค์ท่ีโฆษณาว่าผสมน้ าได้และเป็น semi synthetic  ใน
งานปาดผิวเหล็กและโลหะอื่น ข้อดีของน้ ามันหล่อเย็นนี้คือมีความสะอาดสูง ป้องกันการเกิดสนิม 
ใช้ได้กับโลหะหลายชนิด  ให้ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานนาน และการบ ารุงรักษาต่ า ปัญหาที่
ตามมาก็คือ น้ าที่ระเหยออกไปท าให้ความเข้มข้นของเกลือแร่ในน้ ามากขึ้น ส่งผลให้การระบายความ



หน่วยท่ี 9 น ้ำมันเบรกและสำรหลอ่เย็น 280 
 
ร้อนและอายุของมีดตัดลดลงหากเติมน้ าเข้าไปผสมมากเกินไปจะท าให้น้ ามันหล่อเย็นเสียคุณสมบัติที่
ดีได้ จึงจ าเป็นต้องใช้ Refractometer เพ่ือหาค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ ามันหล่อเย็น การผสม
น้ าในอัตราส่วนที่เหมาะสม จะเพ่ิมอายุของน้ ามันหล่อเย็น และรักษาระดับการระบายความร้อนที่ดี 
รวมถึงคุณลักษณะที่ดีอ่ืน ๆ ของน้ ามันหล่อเย็นด้วยผู้ผลิตจะก าหนดค่าการเจือจางที่เหมาะสม และ
ค่าท่ีอ่านได้จาก Refractometer ส าหรับงานใดงานหนึ่ง 

 

ภำพที่ 9.9  แสดง Refractometer /Concentrations Chart 
(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 

   9.2.5.4  การใช้งาน Refractometer 
       ก)  ถือ Refractometer ในแนวนอน และยกแผ่นครอบปริซึมออก ใช้แท่งจุ่ม 
(Dip stick)  จุ่มน้ ามันหล่อเย็น แล้วหยดลงบนปริซึม 2-3 หยด ควรเก็บตัวอย่างจากบริเวณที่เป็น
ชิ้นงานมากกว่าจากถังน้ ามัน เพราะว่าสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ จะกระจายตัวมากกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้
ปริซึมเป็นรอยควรใช้แท่งจุ่มที่ให้มากับ Refractometer เท่านั้น หากแท่งจุ่มหาย  อย่าใช้กระจก 
หรือแท่งโลหะ หรือนิ้วมือ  ควรใช้แท่งพลาสติคที่ใช้คนแก้วน้ าแทน ไม่แนะน าให้ใช้ไม้เพราะไม้จะดูด
น้ าจากตัวอย่างน้ ามันหล่อเย็น  และท าให้ได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจาก
การระเหยของน้ า ควรปิดฝาครอบปริซึมทันทีที่หยดน้ ามันหล่อเย็นเสร็จ 
       ข)  การอ่านค่าให้ปิดฝาครอบปริซึมไว้ แล้วส่อง Refractometer ไปที่
หน้าต่างหรือแสงสว่าง มองผ่านช่องมองแล้วอ่านค่าสเกลตรงที่เส้นแบ่งระหว่างส่วนมืด และส่วนสว่าง   
Refractometer ควรส่องไปทางแสงสว่างจนกว่าจะเห็นผลที่ชัดเจน ผู้ที่มีประสบการณ์เพียงพอ
เท่านั้นที่จะอ่านผลได้ทันที  แสงสว่างในตอนกลางวันหรือหลอดไฟก็เพียงพอที่จะท าให้มองเห็นสเกล
ได ้ แต่แสงจากหลอดฟลูโอเรสเซนต์ที่อยู่ไกล ๆ อาจจะไม่เพียงพอ 
       ค)  ใช้ผ้านุ่มหรือกระดาษทิชชู ชุบน้ าหมาด ๆ เช็ดปริซึม และฝาครอบ แล้ว
เช็ดให้แห้งอีกครั้งด้วยผ้า หรือทิชชูให้แห้ง ถ้าไม่เช็ดปริซึมและฝาครอบให้สะอาดแล้วการอ่านค่าครั้ง
ต่อไปอาจผิดพลาดหรือไม่ชัด ห้ามใช้น้ าร้อนหรือน้ ายาท าความสะอาดของผงขัดมาท าความสะอาด
ปริซึม  Refractometer ทุกตัวได้รับการปรับตั้งมาจากโรงงานแล้ว และได้ซีลตัวปรับไว้ หากต้องการ
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ตรวจสอบความแม่นย าของ Refractometer ให้ใช้น้ ากลั่นในการทดสอบ และค่าที่อ่านได้ควรเท่ากับ
ศูนย ์
   9.2.5.5  วิธีไตเตรชั่น (Titration Methods) Refractometer เป็นวิธีที่รวดเร็ว แต่
ให้ผลที่ไม่แม่นย านัก เมื่อสารหล่อเย็นปนเปื้อนด้วยน้ ามันอย่างอื่น เพื่อแก้ปัญหานี้ ผู้ผลิตน้ ามันได้
พัฒนาชุดไตเตรชั่นขึ้น เพ่ือหาความเข้มข้นของสารหล่อเย็น วิธีนี้จะวัดสารเคมี หรือกลุ่มของสารเคมี 
และเป็นวิธีที่มีผลกระทบจากน้ ามันที่ปนเปื้อนน้อยกว่าการใช้  Refractometer  วิธีไตเตรชั่นท าโดย
การใช้สารหล่อเย็นจ านวนหนึ่งเติมตัว Indicator แล้วเติม Titrant ลงไปทีละหยด จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนสี  ความเข้มข้นของสารหล่อเย็นก็จะอ่านได้จากจ านวนหยดของ Titrant ที่เติมลงไป 
   9.2.5.6  pH หรือความเป็นกรด ค่า pH เป็นการวัดความเข้มข้นของอิออนไฮโดรเจน 
ถ้าค่า pH สูงสารหล่อเย็นก็มีสภาพความเป็นกรดสูง  สารหล่อเย็นควรมีระดับความเป็นกรดอยู่ในช่วง 
8.5-9.5  ถ้าค่า pH ต่ ากว่า 8.5 แล้วสารหล่อเย็นจะเสียประสิทธิภาพ อาจท าให้เกิดสนิมได้ง่าย และมี
การเติบโตของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ค่า pH ควรจะคงท่ี หากมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH อย่าง
รวดเร็ว ควรค้นหาสาเหตุและแก้ไขก่อนที่น้ ามันจะเสียหาย  การที่ pH ตกอย่างรวดเร็ว มักจะมาจาก
ผลทางชีววิทยา หรือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็นอันเนื่องมาจากการปนเปื้อน
ด้วยสารอื่นในน้ ามัน การที่ค่า pH และค่าความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็นลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงว่า
เกิดการปนเปื้อนในถังน้ ามัน แต่ถ้าความเข้มข้นของน้ ามันคงที่แต่ค่า pH ตกลง แสดงว่ามีการเติบโต
ของจุลินทรีย์ที่ผิดปกติ 
   9.2.5.7  การเฝ้าสังเกตค่า pH หรือความเป็นกรดสามารถวัดได้สองวิธีคือ การใช้
กระดาษทดสอบ  และวิธีที่ต้องใช้เครื่องมือทดสอบ  การใช้กระดาษทดสอบค่า pH เป็นวิธีที่ประหยัด
แต่อ่านผลได้ไม่ละเอียดนัก  ส่วนการใช้เครื่องมือทดสอบสามารถอ่านผลได้ละเอียดกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ราคาของเครื่องมือวัดด้วย เครื่องมือที่มีราคาปานกลางมักมีความแม่นย าในระดับ +/- 0.2 pH  โดย
ปกติการหาค่า pH ใช้กระดาษก็เพียงพอ แต่หากต้องการสังเกตว่าสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์หมดสภาพหรือ
ยัง  ต้องใช้เครื่องมือวัดค่า pH เข้าช่วยการเฝ้าสังเกตการเติบโตของจุลินทรีย์ มีสไลด์แบบจุ่ม       
(Dip Slide) ที่ใช้วัดการเติบโตของจุลินทรีย์ที่น่าเชื่อถือได้  และมีราคาไม่เกิน 300 บาท ซึ่งมี
ประโยชน์มากในการท าแผนการเติมสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์  เมื่อโรงงานมีปัญหาเรื่องกลิ่นของน้ ามันหล่อเย็น   
การใช้สไลด์แบบจุ่มช่วยให้สามารถเติมสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา  สไลด์นี้สามารถหา
ได้จากผู้จ าหน่ายน้ ามัน หรือร้านขายอุปกรณ์ห้องทดลองทั่วไป 
   9.2.5.8  การดูแลสภาพน้ ามันหล่อเย็นเพ่ือให้น้ ามันหล่อเย็นมีประสิทธิภาพและอายุ
การใช้งานนานที่สุด  จึงต้องควบคุมการปนเปื้อนในน้ ามัน ซึ่งอาจเป็นโปรแกรมบ ารุงรักษาน้ ามันใน
เครื่องจักร ส่วนใหญ่น้ ามันหล่อเย็นอาจปนเปื้อนด้วยจารบี น้ ามันหล่อลื่น เศษโลหะ ฝุ่นผงจากพ้ืน
โรงงาน สารท าความสะอาดเครื่องจักร และอ่ืน ๆ หากมีเป้าหมายเรื่องอายุการใช้งานของน้ ามันหล่อ
เย็น สิ่งแรกที่ควรท าคือการรักษาความสะอาดและสุขลักษณะของโรงงานให้ดีเสียก่อน หลังจากนั้นจึง
มาควบคุมการปนเปื้อนอย่างอ่ีน เช่น เศษ ผงโลหะ แบคทีเรีย จึงท าให้น้ ามันมีอายุการใช้งานนานขึ้น 
    9.2.5.9  การแยก  Tramp Oil  ออกจากน้ ามันหล่อเย็นโรงงานขึ้นรูปโลหะใช้น้ ามัน
หล่อเย็นในการระบายความร้อนออกจากมีดตัดและชิ้นงาน  น้ ามันหล่อเย็นจะไหลลงสู่ถังเก็บและถูก
ปั๊มให้หมุนวนไปท่ีชิ้นงานอีก ระหว่างใช้งาน น้ ามันหล่อเย็นมักชะล้างน้ ามันหล่อลื่นของเครื่องจักรติด
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มาด้วย  น้ ามันหล่อลื่นที่ติดมานี้ เรียกว่า Tramp Oil  ซึ่งจะลอยตัวบนผิวน้ ามันหล่อเย็น และจะท า
ให้แบคทีเรียประเภทที่ไม่ต้องการออกซิเจนเติบโตเร็ว  ท าให้ไม่สามารถทิ้งน้ ามันหล่อเย็นตามปกติ
ได้  แบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจนนี้จะผลิตก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าและระคาย
เคืองผิวหนัง   แบคทีเรียประเภทนี้ท าให้อายุการใช้งานของน้ ามันหล่อเย็นลดลง และสุดท้ายต้องทิ้ง
น้ ามัน  หรือจะท าให้น้ ามันหล่อเย็นมีสภาพเป็นกรดจนสามารถละลายเศษโลหะ  ผงโลหะขนาดเล็ก 
ท าให้น้ ามันหล่อเย็นกลายสภาพเป็นขยะอันตราย วิธีการแยก Tramp oil กระท าดังนี้  
               ก)  ใช้ผ้าซับน้ ามัน หรือหมอนซับน้ ามัน 
       ข)  ใช้เครื่องแยกแบบแผ่นจาน  (Disk Type Oil Skimmer)  
           ค)  ใช้เครื่องแยกแบบสายพาน   (Belt Type Oil Skimmer) 
       ง)  ใช้เครื่องแยกแบบเชือก (Rope Type Oil Skimmers) 
       จ)  เครื่องแยกแบบ Porous Media หรือ Coalescers6. ใช้เครื่องหมุน
เหวี่ยง (Centrifugal) 
   

 
ภำพที่ 9.10  แสดง Chart อัตราการเปรียบเทียบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ ามันหล่อเย็น 

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 

  การควบคุมการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรีย์ที่ไม่ดี จะท าให้ค่า pH เปลี่ยนไป เมื่อน้ ามันหล่อเย็น
มีกลิ่นเหม็นและมีเชื้อแบคทีเรียมากค่า pH จะตก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือน้ ามันหล่อเย็นจะมีความ
เป็นกรดมากขึ้น  กรดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนี้จะละลายเศษโลหะ และผงโลหะขนาดเล็ก จะอาจท า
ให้น้ ามันหล่อเย็นเข้าข่ายวัตถุอันตราย  การไม่ก าจัดเศษหรือผงโลหะออกจากถังน้ ามันจะท าให้
จุลินทรีย์เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างเร็ว  สารฆ่าเชื้อไม่สามารถเข้าถึงก้นถังที่มีผงเหล็กสะสมเป็นโคลนได้ ท า
ให้เกิดการบูดเน่าและมีกลิ่นเหม็น  แม้ว่าน้ ามันหล่อเย็นด้านบนส่วนใหญ่จะไม่มีแบคทีเรีย แต่โคลนที่
ก้นถังเป็นแหล่งรวมตัวของแบคทีเรีย ซึ่งท าให้เกิดกรด และละลายเศษโลหะ ท าให้น้ ามันหล่อเย็นเป็น
สารที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถก าจัดตามปกติได้ 
   9.2.5.10  การน าน้ ามันหล่อเย็นมาใช้ใหม่ ระบบ recycle น้ ามันหล่อเย็นสามารถหา
ซื้อได้ เครื่องมือนี้จะถูกออกแบบให้เหมาะกับโรงงานปาดผิวขึ้นรูปขนาดเล็ก  โดยเครื่องนี้จะมีระบบ
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บ ารุงรักษาถังเก็บน้ ามันหล่อเย็น และระบบ recycle น้ ามันหล่อเย็นในตัวเดียวกัน มีทั้งแบบ
เคลื่อนย้ายได้และแบบที่อยู่กับที่  แนะน าว่าให้ท าการ recycle น้ ามันหล่อเย็นทุก ๆ 2 - 3 สัปดาห์ 
เพ่ือให้น้ ามันสะอาด และใช้งานได้นานขึ้น  การใช้เครื่อง recycle น้ ามันหล่อเย็น จะท าให้สามารถลด
ปริมาณของเสีย และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องลงได้  ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และโรคผิวหนังของผู้ปฏิบัติงาน 
มักจะลดลงเมื่อได้ปรับปรุงสภาพของน้ ามันหล่อเย็นแล้ว  ระบบ recycle มีมากมายหลายชนิด 
บางครั้งเรียกว่า “Contamination removal system” ส าหรับโรงงานเล็ก ๆ วิธีที่ดีที่สุดที่จะท า 
recycle น้ ามันหล่อเย็นคือการท า recycle  น้ ามันครั้งละน้อย ๆ ตามเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ระบบนี้
จะท าการแยก Tramp oil  ผง แบคทีเรีย และสามารถปรับความเข้มข้นของน้ ามันหล่อเย็นก่อนที่จะ
ส่งกลับไปที่เครื่องจักรแต่ละเครื่อง  ควรท าการบ ารุงรักษาน้ ามันหล่อเย็นบ่อย ๆ เพื่อก าจัดการ
ปนเปื้อนให้เหลือน้อยที่สุด หลาย ๆ โรงงานพบว่าเพ่ือรักษาน้ ามันหล่อเย็นไว้ให้นานที่สุดควรท าการ 
recycle บ่อย ๆ ถ้าน้ ามันหล่อเย็นมีอายุหลาย ๆ เดือนให้ท าการ recycle ทุกเดือน  ถ้าน้ ามันหล่อเย็น
มีอายุไม่กี่สัปดาห์ก็ควรท าการ recycle ทุกสัปดาห์ 
  9.2.5.11  ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ ามันหล่อเย็น ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันหล่อเย็นที่โรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลดี ในการยืดอายุการใช้งานของน้ ามันหล่อเย็น  
       ก)  แยก Tramp oil ที่ลอยบนผิวน้ ามันหล่อเย็นออกโดยใช้  Oil Skimmer
       ข)  ปั๊มน้ ามันหล่อเย็นออกจากถัง 
       ค)  ดูดเศษผงโลหะออกจากก้นถัง 
       ง)  เปิดฝาถังออกมา 
       จ)  ดูดเศษผงโลหะที่ตกค้างอีกครั้ง 
       ฉ)  ท าความสะอาดถัง และดูดเศษผงออกจนหมด 
       ช)  ปิดฝาครอบถังน้ ามันหล่อเย็น 
       ซ)  เติมน้ ามันหล่อเย็นใหม่ลงไป 
  

9.3  น ้ำมันถ่ำยเทควำมร้อน (Heat Transfer Fluid)  
 9.3.1  ระบบกำรถ่ำยเทควำมร้อน 
   9.3.1.1  ระบบเปิด ในระบบเปิดจะมีน้ ามันสัมผัสกับอากาศได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ระบบ อาจสัมผัสในขณะที่อุณหภูมิสูงเท่ากับอุณหภูมิท างานหรือ ในขณะที่อุณหภูมิต่ ากว่า อย่างไรก็
ตามหากอุณหภูมิของน้ ามันที่สัมผัสกับอากาศสูงกว่า  93 องศาเซลเซียส แล้วโอกาสเกิดออกซิเดชั่น
จะสูงมาก ระบบเช่นนี้มักเป็นระบบขนาดเล็กและใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติก ไดคาส และ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่ใช้ตัวท าความร้อนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ 
   9.3.1.2  ระบบปิด ระบบปิดจะมีแก๊สเฉื่อยบรรจุในถังรองรับการขยายตัว (ปกติมักใช้
ไนโตรเจน)  และเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้น้ ามันสัมผัสกับอากาศ ระบบนี้มักจะใหญ่กว่า และใช้แก๊สหรือ
น้ ามันเป็นตัวให้ความร้อน   การใช้แก๊สเฉื่อยนี้จะท าให้ปัญหาเรื่องออกซิเดชั่นลดลงอย่างมาก 



หน่วยท่ี 9 น ้ำมันเบรกและสำรหลอ่เย็น 284 
 

  
ภำพที่ 9.11  แสดงระบบการถ่ายเทความร้อนแบบปิด 

(ที่มา: http://www.lubesupply.com) 

9.3.2  คุณสมบัติน ้ำมันถ่ำยเทควำมร้อน 
   9.3.2.1  ต้องมีความหนืดต่ า เพื่อจะได้ถ่ายเทความร้อนได้ดี  
   9.3.2.2  ต้องมีดัชนีความหนืดสูง เพ่ือให้สามารถ ถ่ายเทความร้อน ได้อย่างสม่ าเสมอ
ตลอดช่วงอุณหภูมิการใช้งาน  
   9.3.2.3  ต้องมีความคงตัวต่อความร้อนสูง ไม่แตกตัวง่าย  
   9.3.2.4  ต้องมีความต้านทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยม เพ่ือให้มีอายุการใช้งาน
ยืนนาน  
   9.3.2.5  ต้องมีความดันไอต่ าในช่วงอุณหภูมิใช้งาน เพื่อลดการระเหยหาย  
 9.3.3  สำเหตุของกำรที่น ้ำมันถ่ำยเทควำมร้อนเสื่อมสภำพ  
   9.3.3.1  ออกซิเดชั่น (Oxidation) พบได้ทั่วไปในระบบถ่ายเทความร้อนแบบเปิดการ
เสื่อมสภาพจากออกซิเดชั่นคือ การที่ออกซิเจนจากอากาศท าปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ (Free radical)   
ในน้ ามันเกิดเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ข้ึน  ซึ่งจะกลายเป็นโพลีเมอร์ และของแข็ง  ผลที่เกิดขึ้นนี้ท าให้
น้ ามันมีความหนืดสูงขึ้น น้ ามันที่มีความหนืดสูงจะท าให้ ปั๊มต้องท างานหนักขึ้น ประสิทธิภาพในการ
ถ่ายเทความร้อนต่ าลง และเพ่ิมโอกาสที่จะเกิดผงแข็ง (Coke) ขึ้น  ผลที่ตามมาของการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นคือ การเพิ่มขึ้นของค่าความเป็นกรด (TAN) ของน้ ามนั เช่นเดียวกันปฏิกิริยาทางเคมีอ่ืน ๆ  
การเกิดออกซิเดชั่นจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ที่อุณหภูมิห้อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
จะช้ามาก แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การเกิดปฏิกิริยาจะเป็นทวีคูณและมีผลต่ออายุการใช้งานของน้ ามัน
ในระบบที่ไม่มีการป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น  เช่น การที่ไม่ใช้ถังขยายตัวที่บรรจุก๊าซไนโตรเจน กล่าว
โดยทั่วไปออกซิเดชั่นเกิดขึ้นเมื่อน้ ามันร้อนสัมผัสกับอากาศ สัญญานของการเกิดออกซิเดชั่นคือการ
เกิดตะกอนสะสมในระบบในบริเวณท่ีมีการหมุนเวียนของน้ ามันน้อย เช่น ถังเก็บน้ ามัน หรือ ถังรองรับ
การขยายตัวเราสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดังนี้ 
       ก)  ให้อุณหภูมิของถังรองรับการขยายตัว (Expansion Tank) ต่ ากว่า 60 
องศาเซลเซียส 
       ข)  ให้ Suction head ของปั๊มมีค่าเป็นบวก  (น้ ามันไหลเข้าปั๊มเอง) 
   9.3.3.2  ความร้อน การเสื่อมสภาพโดยความร้อน หรือ Thermal Cracking เป็นการ
แตกตัวระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอน ในโมเลกุลของน้ ามันโดยผลจากความร้อน   ท าให้เกิดอนุมูล
อิสระ (Free radical) ขึ้น  การแตกตัวอาจจะหยุดอยู่แค่นั้น กรณีนี้จะท าให้น้ ามันมีโมเลกุลที่มีขนาด
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เล็กลงจ านวนมากขึ้น ในทางเทคนิคเรียกว่า Low Boilers  หรืออนุมูลอิสระนี้จะเกาะตัวกับอนุมูล
อิสระตัวอ่ืน ๆ เกิดโครงสร้างเป็นโพลีเมอร์ ที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าโมเลกุลเดิม   ในทางเทคนิคเรียกว่า 
High boilers โดยปกติตัวท าความร้อนจะสามารถสร้างความร้อนได้สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดของฟิล์ม
น้ ามัน  หากน้ ามันไหลผ่านตัวท าความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป จะท าให้เกิดการเสื่อมสภาพโดย
ความร้อนอย่างรวดเร็ว หากการเสียหายโดยความร้อนเกิดขึ้นในขณะที่อุณหภูมิสูงมาก ผลที่เกิดขึ้น 
ไม่เพียงแต่ท าให้พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนแตกตัวออกมา  แต่จะท าให้อะตอมของไฮโดรเจน
แตกตัวออกมาจากอะตอมของคาร์บอน และเกิดเป็นผงแข็ง (Coke) ขึ้นมา  ในกรณีนี้จะท าให้ผิวของ
ระบบถ่ายเทความร้อน สกปรก ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี และจะท าให้ระบบเสียหายในที่สุด 
  ผลของ Low boilers คือ การลดลงของจุดวาบไฟ และความหนืดของน้ ามัน  รวมทั้ง
การเพิ่มขึ้นของความดันไอ  ผลของ High boilers คือ การเพิ่มขึ้นของความหนืดถ้าหากว่าผลที่
เกิดข้ึนยังมีสภาพเป็นสารละลาย แต่หากว่าเลยจุดนี้ไปแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นเป็นของแข็ง และท าให้ผิว
ระบบถ่ายเทความร้อนเสียหายได้ หากจะอธิบายง่าย ๆ  การเสียหายจากความร้อนคือการให้ความ
ร้อนกับน้ ามันจนสูงกว่าจุดเดือดของน้ ามันนั่นเอง  เราสามารถลดผลจากความเสียหายโดยความร้อน 
ได้ดังต่อไปนี้ 
       ก)  รักษาความเร็วของน้ ามันที่ไหลผ่านตัวท าความร้อนให้สม่ าเสมอ 

      ข)  การเริ่มเดนิเครื่องให้ค่อย ๆ เพ่ิมอุณหภูมิอย่างช้า ๆ  
      ค)  หลีกเลี่ยงการหยุดเดินเครื่องอย่างเร่งด่วน 
      ง)  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบถ่ายเทความร้อนอยู่เสมอ 
      จ)  ตรวจสอบหม้อต้ม เพ่ือดูการกระจายตัวของเปลวไฟ หรือตรวจสอบหัวเผา 

(Burner) ว่าอยู่ในต าแหน่ง  ที่ถูกต้องหรือไม ่
 9.3.4  กำรบ้ำรุงรักษำน ้ำมันถ่ำยเทควำมร้อน 

  การบ ารุงรักษาน้ ามันถ่ายเทความร้อนที่ถูกต้องจะท าให้น้ ามันเสื่อมสภาพช้าลง ปัจจัยที่
มีผลต่อการเสื่อมสภาพของน้ ามันได้แก่ การที่น้ ามันถ่ายเทความร้อนสัมผัสกับอากาศ  ความเร็วใน
การไหลของน้ ามันผ่านหม้อต้ม (Heater ) ช้าลง  การเลือกใช้ตัวให้ความร้อนที่ไม่ถูกต้อง หรือการเดิน
ระบบที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ผู้ผลิตน้ ามันได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้ เกิดโคลน (Sludge) หรือ
ผงแข็ง (Coke) สิ่งปนเปื้อนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในระบบได้แก่ ผงโลหะ สแล็กจากการเชื่อม ฝุ่นที่ติดมาตั้งแต่
ตอนติดตั้งระบบ หรือระหว่างที่ท าการซ่อมบ ารุง ถ้าระดับการปนเปื้อนสูงขึ้น จะส่งผลต่อคุณสมบัติ
ของน้ ามัน และความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของระบบ 
   9.3.4.1  การเริ่มเดินเครื่องและการหยุดเครื่องอย่างถูกต้องจะสามารถลดการเสียหาย
ที่เกิดโดยความร้อนได้  เช่น เราควรเริ่มเดินปั๊มก่อนที่จะเปิดตัวท าความร้อน  เมื่อน้ ามันผ่านตัวท า
ความร้อนแล้วควรเพ่ิมอุณหภูมิน้ ามันอย่างช้า ๆ ครั้งละ 11 - 14 องศาเซลเซียส  จนกว่าน้ ามันจะมี
ความหนืดเท่ากับ 10 Cp ถึงจุดนี้แล้วค่อยตั้งอุณหภูมิของตัวท าความร้อนให้เท่ากับอุณหภูมิใช้งาน  
   9.3.4.2  การหยุดเดินเครื่อง ควรหยุดเดินตัวท าความร้อนก่อน แต่ยังเดินปั๊มเพ่ือให้ยังมี
น้ ามันไหลผ่านตัวท าความร้อน  จนกว่าอุณหภูมิของน้ ามันลดลงเหลือ 121 องศาเซลเซียส  เมื่อถึง
อุณหภูมินี้แสดงว่าความร้อนที่ตกค้างจากตัวท าความร้อนได้ถูกระบายออกไปแล้ว หลังจากนี้ระบบ
ทั้งหมดจะค่อย ๆ เย็นตัวลง  
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   9.3.4.3  ติดตั้งตัวกรองน้ ามันถ่ายเทความร้อน  การกรองน้ ามันจะช่วยให้น้ ามันมีอายุ
การใช้งานที่นานขึ้น และลดงานซ่อมบ ารุง  ยิ่งน้ ามันมีอุณหภูมิสูง ก็จะยิ่งเห็นประโยชน์จากการกรอง
ได้ชัดขึ้น  โดยทั่วไปควรใช้ไส้กรองขนาด 10 ไมครอน  และควรมีวาล์วติดตั้งเพ่ือให้สามารถเปลี่ยนไส้
กรองได้โดยไม่ต้องหยุดเดินระบบน้ ามันถ่ายเทความร้อน   การติดตั้งไส้กรองแบบ  Bypass หรือ 
Side stream ใช้ได้ทั้งระบบที่ใช้ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal pump) และ ปั๊มแบบเฟือง (Gear Pump)   
แต่หากจะติดตั้งไส้กรอง แบบ Inline ต้องใช้กับระบบท่ีเป็นเกียร์ปั๊มเท่านั้น ในกรณีที่มีความจ าเป็น   
อาจติดตั้งไส้กรองอีกตัวขนานกันไว้ก็ได้  เพ่ือให้สามารถกรองน้ ามันได้ทันทีเมื่อกรองตัวแรกตัน  หรือ
กรองน้ ามันได้ในขณะที่ท าการเปลี่ยนกรองตัวแรก 

 

ภำพที่ 9.12  แสดงการติดตั้งตัวกรองน้ ามันถ่ายเทความร้อน  
(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 

  9.3.4.4  ควรท าความสะอาดระบบด้วยน้ ามันส าหรับล้าง (Flushing Fluid)  ควรฟลัช
ล้างระบบถ่ายเทความร้อนด้วยน้ ามันส าหรับล้างระบบ ก่อนเริ่มใช้งาน 

      ก)  ระบบที่ไม่เคยใช้งาน หรือ หลังการซ่อมบ ารุงมักมีเศษโลหะปะปนอยู่ เศษ
จากการเชื่อม สแล็ก  ฟลั๊กซ์  สารเคลือบท่อ ฝุ่นผง และน้ า  สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้จะท าให้เกิดความ
เสียหายต่อซีลของปั๊ม ตลับลูกปืน วาล์ว เศษโลหะและสะเก็ดที่เกิดจากการเชื่อมจะเร่งให้เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น และการเสียหายโดยความร้อน  การฟลัชล้างระบบจะช่วยให้น้ ามันเสียหายช้าลง และลด
งานซ่อมบ ารุงได ้ 

     ข)  ในระบบที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว การฟลัชล้างจะชะล้างผง ตะกอน และ
ผงโค๊ก (Coke) ออกจากระบบก่อนที่จะเติมระบบด้วยน้ ามันถ่ายเทความร้อนใหม่ 
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ภำพที่ 9.13  แสดงเปรียบเทียบน้ ามันก่อนผ่านการกรองและหลังกรองด้วยล าแสงเลเซอร์   

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 
 

 
9.4  น ้ำมันชุบแข็ง (Oil Hardening) 
   น้ ามันชุบแข็ง มีหน้าที่หลักสองอย่างคือ  ท าให้เหล็กแข็งตัวในขณะที่ท าการชุบแข็ง และ
เพ่ิมการสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับน้ ามันชุบเพ่ือลดกระทบเรื่องความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่อาจท า
ให้ชิ้นงานบิดตัว หรือแตกร้าว 
  9.4.1  ลักษณะกำรเย็นตัวของเหล็กชุบแข็งในของเหลว  
  เมื่อจุ่มชิ้นเหล็กท่ีมีอุณหภูมิสูงเกินอุณหภูมิวิกฤตของเหล็กลงในอ่างของเหลว ชิ้นเหล็กนี้
จะเย็นลงเรื่อย ๆ อุณหภูมิที่ผิวและแกนกลางของชิ้นเหล็กจะเย็นลงไม่เท่ากัน ลักษณะการระบาย
ความร้อนหรือการเย็นตัวของชิ้นเหล็ก ณ ที่ผิวและแกนกลางในขณะที่ยังจุ่มอยู่ในของเหลวพอที่จะ
จ าแนกออกได้เป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ Vapour Blanket Stage   Boiling หรือ Vapour Transport 
Stage และ Liquid Cooling Stage 
   9.4.1.1  Vapour Blanket Stage เมื่อจุ่มเหล็กที่ร้อนลงในของเหลวทันที สิ่งที่เกิดขึ้น
ก็คือความร้อนในเนื้อเหล็กจะท าให้ของเหลวรอบ ๆ เนื้อเหล็กกลายเป็นไอทันทีทันใด ไอนี้จะห่อหุ้ม
ชิ้นเหล็กไว้ การถ่ายเทความร้อนระหว่างชิ้นงานและของเหลวจะไม่ดีเลย เนื่องจากมีไอห่อหุ้มเป็น
ฉนวนอยู่ ไอนี้เป็นตัวน าความร้อนที่ต่ ามาก ในงานชุบแข็งเหล็กต้องการให้การถ่ายเทความร้อนใน
ขั้นตอนนี้เป็นไปอย่างเร็วที่สุดและสั้นที่สุด 
   9.4.1.2  Boiling หรือ  Vapour Transport Stage ขณะที่อุณหภูมิของชิ้นงานค่อย ๆ 
เย็นลง เนื่องจากการระบายความร้อน ใน Vapour Blanket Stage อุณหภูมินี้จะเย็นลงถึงจุด ๆ หนึ่ง
ทีไ่อห่อหุ้มชิ้นเหล็กไม่อาจคงสภาพอยู่ได้ ของเหลวรอบ ๆ ชิ้นงานก็เข้าไปสัมผัสกับผิวนอกของเนื้อ
เหล็กเกิดการเดือดอย่างรุนแรง ความร้อนจ านวนมากจากเนื้อเหล็กจะถูกดึงออกไปเพ่ือใช้ในการเดือด
ในรูปของความร้อนแฝง ฟองที่เกิดจากการเดือดจะช่วยปั่นกวนของเหลวท าให้การถ่ายเทความร้อนดี
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ขึ้น อัตราการเย็นตัวของเนื้อเหล็กในขั้นตอนนี้จะมากและอย่างน้อยจะต้องเท่ากับอัตราการเย็นตัว
วิกฤตของเหล็กนั้น ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าเนื้อเหล็กผิวนอกทั้งหมดจะถูกแปรสภาพให้อยู่ในโครงสร้างของ 
Martensite 
   9.4.1.3  Liquid Cooling Stage หลังจากผ่าน Boiling หรือ Vapour Transport Stage 
แล้ว อุณหภูมิของเนื้อเหล็กจะลดลงจนเท่ากับอุณหภูมิจุดเดือดของของเหลว การเดือดจะหยุดการ
ถ่ายเทความร้อนในช่วงนี้อาศัยวิธีการพาและการน าความร้อน อุณหภูมิของของเหลวในขณะนี้จะอยู่
ในราว 300๐C - 350๐C ซึ่งเป็นอุณหภูมิของเนื้อเหล็กที่เริ่มจะเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็น Martensite 
การระบายความร้อนใน Stage นี้ต้องเป็นไปอย่างช้า ๆ เพ่ือให้อุณหภูมิผิวนอกและแกนในใกล้เคียง
กันมากท่ีสุดเพื่อป้องกันการแตกร้าวหรือบิดเบี้ยวของชิ้นงาน ขณะที่เนื้อเหล็กจะเริ่มเปลี่ยนโครงสร้าง
จาก Austenite เป็น Martensite 
 

 
ภำพที่ 9.14  แสดงชิ้นงานที่ให้ความร้อนก่อนท าการชุบแข็ง   

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 

  จากการระบายความร้อน 3 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่า ส าหรับงานชุบแข็ง
เหล็กที่ดี Vapour Blanket Stage ควรจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดและสั้นที่สุด อัตราการเย็นตัวของเนื้อ
เหล็กใน Vapour Transport Stage จะต้องสูงอย่างน้อยต้องเท่ากับอัตราการเย็นตัววิกฤตของเหล็ก
นั้น ๆ ยิ่งอัตราการเย็นตัวมากเท่าใดเหล็กที่ชุบก็จะชุบได้แข็งกว่าและลึกกว่า และสุดท้ายในขั้นตอน
ของ Liquid Cooling Stage การระบายความร้อนต้องไม่เร็วเกินไป เหตุผลคือป้องกันไม่ให้อุณหภูมิที่
ผิวและแกนในต่างกันมากเพ่ือป้องกันการแตกร้าวหรือบิดเบี้ยวของชิ้นงาน นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนนิยม
ใช้น้ ามันส าหรับชุบแข็งเหล็กแทนน้ า เพราะน้ าสามารถระบายความร้อนได้ค่อนข้างเร็วใน Liquid 
Cooling Stage ท าให้ชิ้นงานมีโอกาสบิดเบี้ยวและแตกร้าวได้ง่าย 
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  9.4.2  กำรปนเปื้อนในน ้ำมันชุบแข็ง    
     9.4.2.1  น้ า  การปนเปื้อนด้วยน้ าเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป ซึ่งจะท าให้เกิดการชุบแข็ง
เป็นจุด การบิดตัว การแตกร้าว  สาเหตุมาจากระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ ามันเสียหาย และ
การกลั่นตัวของน้ าจากอากาศ 
   9.4.2.2  เขม่า มักจะมาจากสิ่งแวดล้อม  หากไม่ได้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดี เขม่า
เป็นอนุภาคขนาดเล็ก และกรองได้ยาก  จากการศึกษาพบว่าในตอนแรกเขม่าจะช่วยเพิ่มอัตราการ
ถ่ายเทความร้อน แต่เมื่อสะสมมากขึ้นจะท าให้การถ่ายเทความร้อนช้าลง  
   9.4.2.3  เกลือ  มักจะติดมากับชิ้นงานที่มาจากเตา Salt-bath  

  9.4.2.4  Oxidation มาจากการใช้งานที่อุณหภูมิสูง และการเสียโครงสร้างของน้ ามัน
ในขณะท าการชุบแข็ง  

  9.4.2.5  น้ ามันไฮดรอลิกส์ เป็นสิ่งปนเปื้อนที่พบได้ทั่วไป อาจมาจากการรั่วไหลของ
ระบบเปิด ปิดประตู หรืออ่ืน ๆ  

 
ภำพที่ 9.15  แสดงผลของการปนเปื้อนต่อ max. cooling rate และอุณหภูมิที่ max. cooling rate 

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 
 

 9.4.3  ผลของกำรปนเปื้อน  
  ในปัจจัยทั้งหมด อุณหภูมิของน้ ามันชุบแข็งมีผลต่ออัตราการเย็นตัวมากที่สุด  การเพ่ิม
อุณหภูมิของน้ ามันชุบแข็งจะท าให้ได้อัตราการเย็นตัวที่ดีข้ึน มันอาจจะขัดกับความรู้สึกบ้าง แต่เหตุผล
หลักก็คือความหนืดของน้ ามันจะเปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  ตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิห้อง 28 องศา
เซลเซียส  น้ ามันจะมีความหนืดและไม่เปียกชิ้นงานได้ง่าย แต่เมื่ออุณหภูมิของน้ ามันสูงขึ้น ความหนืด
จะลดลงและเปียกชิ้นงานได้ง่ายขึ้น  จึงท าให้อัตราการเย็นตัวดีขึ้น 



หน่วยท่ี 9 น ้ำมันเบรกและสำรหลอ่เย็น 290 
 
   9.4.3.1  การปนเปื้อนด้วยอนุภาค เขม่าหรือปฏิกิริยาทางเคมี มักจะท าให้ความหนืด
ของน้ ามันเปลี่ยนไป และมีผลกระทบต่อคุณภาพของชิ้นงาน  หากไม่ได้บ ารุงรักษาน้ ามันให้ดีพอ
จะต้องมีการเปลี่ยนถ่าย มีต้นทุนแรงงาน การขนส่งและอ่ืน ๆ ตามมาอีกมาก 
   9.4.3.2  การปนเปื้อนด้วยน้ า จะเพ่ิมอัตราการเย็นตัว จึงท าให้อุณหภูมิที่ให้อัตราการ
เย็นตัวสูงสุดลดลง และท าให้เกิดการบิดตัว และการแข็งไม่เท่ากันของชิ้นงาน  
 

 
ภำพที่ 9.16  แสดงผลของการปนเปื้อนด้วยน้ า 

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 
 

   9.4.3.3  น้ ามันไฮดรอลิกส์ จะท าให้อัตราการเย็นตัวสูงขึ้น และท าให้อุณหภูมิที่ให้
อัตราการเย็นตัวสูงสุดสูงขึ้น เพราะน้ ามันไฮดรอลิกส์ละลายเข้ากับน้ ามันชุบแข็งได้ จึงท าให้คุณสมบัติ
ของน้ ามันชุบแข็งเปลี่ยนไป  
   9.4.3.4  ออกซิเดชั่น ท าให้อัตราการเย็นตัวและอุณหภูมิที่ให้อัตราการเย็นตัวสูงสุด  
ลดลง  เนื่องจากออกซิเดชั่นท าให้น้ ามันชุบแข็งมีความหนืดสูงขึ้น 



หน่วยท่ี 9 น ้ำมันเบรกและสำรหลอ่เย็น 291 
 

 
ภำพที่ 9.17  แสดงผลของการเกิดออกซิเดชั่น 

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 

 

 
ภำพที่ 9.18  แสดงการแยกตะกอนออกจากน้ ามันชุบแข็ง 

(ที่มา: http://www.oilservethai.com) 
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9.5  น ้ำยำหม้อน ้ำรถยนต์ (Long Life Coolant) 
 9.5.1  คุณลักษณะของน ้ำยำหม้อน ้ำรถยนต์ 
  เรื่องของการเกิดโอเวอร์ฮีทในรถยนต์ซึ่งถ้าจะว่ากันตามจริงแล้วไม่ใช่แค่รถยนต์เท่านั้นที่
จะโอเวอร์ฮีท รถจักรยานยนต์และอ่ืน ๆ ที่ใช้ระบบการระบายร้อนด้วยน้ า โดยมีหม้อน้ าและอาศัยลม
เป็นตัวช่วยระบายความร้อน (เช่น พัดลมหม้อน้ า) โอกาสที่จะเกิดโอเวอร์ฮีทมีเท่าเทียมกันหมด ดังนั้น
ผู้ใช้รถจ านวนมากในปัจจุบัน จึงให้ความสนใจกับการใช้น้ ายาหล่อเย็นหม้อน้ ากันมากขึ้น  โดยน้ ายา
ในท้องตลาดมีจ าหน่ายอยู่มากมายหลายยี่ห้อด้วยกัน มีทั้งน าเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ 
โดยวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของน้ ายานี้ใช้เติมลงในหม้อน้ าเพ่ือป้องกันการแข็งตัวและช่วยระบายความ
ร้อน ของน้ าในหม้อน้ า (Antifreeze & Coolant) ส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีที่ชื่อว่า Ethylene Glycol 
เป็นส่วนประกอบ 

Ethylene Glycol นั้นมีจุดเดือดสูงกว่าน้ าถึงสองเท่าตัว (197.3 °C) ไม่มีสี มีรสหวาน แต่
เป็นพิษ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้ระบายความร้อนของเครื่องบิน ปัจจุบัน Ethylene Glycol ถูก
ท าให้เจือจางลงใน Antifreeze & Coolant เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในรถยนต์ โดยเฉพาะใน
รถยนต์ใหม่ ๆ ที่ออกมาจากโรงงานนั้น จะมีส่วนผสมของน้ ายานี้อยู่ถึง 50% นั่นหมายถึงถ้าหากว่า
หม้อน้ ามีขนาดความจุประมาณ 5 ลิตรก็จะมีน้ ายาผสมมา 2.5 ลิตร โดยน้ ายานี้หากผสมกับน้ าใน
อัตราส่วน 30:70 (Antifreeze & Coolant 30 % น้ า 70%) จุดเดือดของน้ าจะเพิ่มขึ้นเป็น 120 
องศาเลยทีเดียว  เมื่อรถยนต์ผ่านการใช้งานไปผู้ใช้มักไม่ค านึงอัตราส่วนเหล่านี้นัก บางคนไม่ทราบ
เลยด้วยซ้ า รู้แต่เติมน้ ายา 1 กระป๋อง หรือ 1 ขวด (แล้วแต่การบรรจุของแต่ละยี่ห้อ) ลงในหม้อน้ า
เวลามีการเปลี่ยนหม้อน้ า หรือเวลามีการเปลี่ยนถ่ายน้ าในหม้อน้ าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วในความเป็น
จริงนั้น น้ ายาเหล่านี้ไม่ได้ช่วยในการระบายความร้อนเท่าไร แต่ท าให้จุดเดือดของน้ าที่มีน้ ายานี้ผสม
อยู่สูงขึ้น น้ าก็เลยเดือดช้าลง คุณสมบัติด้านอ่ืนของน้ ายานี้ที่ต้องยอมรับว่ามีความจ าเป็นส าหรับหม้อ
น้ านั้นคือการป้องกันสนิมและการกัดกร่อน เพราะหม้อน้ าของรถยนต์โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ นิยมท า
จากอะลูมิเนียม ซึ่งสามารถเกิดตะกรันและเกิดการกัดกร่อนได้ง่าย สังเกตได้จากการลองถอดท่อยางที่
ต่อจากหม้อพักน้ าดูก็ได้ จะพบว่ามีคราบและร่องรอยของการเกิดตะกรัน ในบางคันอาจถูกกัดกร่อน
จนผุแหว่ง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้เกิดการอุดตันของหม้อน้ าและทางเดินน้ า อันจะน าสู่ปัญหา
ของการระบายความร้อน ท าให้เกิดการโอเวอร์ฮีทได้  

 
ภำพที่ 9.19  แสดงการเกิดโอเวอร์ฮีทในรถยนต์เนื่องจากขาดน้ ายาหล่อเย็น 

(ที่มา: http://www.autokoolant.com) 

http://www.autokoolant.com/
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Ethylene Glycol เป็นสารที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หากเกิดการดื่มกินเข้าไปแม้
ปริมาณเพียงเล็กน้อยจะไปออกฤทธิ์ต่อไตท าให้เกิด  อาการไตวายและอาจเสียชีวิตได้ แต่เพราะ
คุณสมบัติหลัก ๆ ที่ส าคัญมีความจ าเป็นต่อเครื่องยนต์ท าให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย  โดยที่
คุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนนั้นสามารถครอบคลุม ได้หมด แม้ว่าชุดระบาย
ความร้อนจะประกอบไปด้วยอะลูมิเนียม ทองแดง เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ หรือแม้แต่ตะกั่วบัดกรีก็
ตาม เมื่อมีทั้งประโยชน์และอันตรายควบคู่กัน การเก็บรักษาจึงควรระมัดระวัง โดยจัดเก็บให้พ้นจาก
มือเด็กและสัตว์เลี้ยง เพราะอุปกรณ์บ ารุงรักษารถยนต์นั้นมักถูกมองว่าไม่มีอันตรายซึ่งยังไม่ถูก ต้อง
นัก ยังมีสารอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Ethylene Glycol และก าลังถูกพัฒนาเพ่ือที่จะ
น ามาใช้ทดแทน Ethylene Glycol นั่นคือ Propylene Glycol เพราะเหตุว่ามีอันตรายน้อยกว่า
นั่นเอง ในอนาคตเราคงมีทางเลือกที่ดีกว่าส าหรับน้ ายาระบายความร้อนหม้อน้ า  น้ ายาระบายความ
ร้อนหม้อน้ า ยังเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเครื่องยนต์อยู่ดี และเมื่อรับรู้ถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้ ในการ
ใช้ครั้งต่อไปก็เพ่ิมความระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 
ภำพที่ 9.20  แสดงกลไกการท างานของน้ ายาหล่อเย็นรถยนต์ 

(ที่มา: http://www.autokoolant.com) 
 

9.5.2  หน้ำที่หลักของน ้ำยำหล่อเย็น 
   9.5.2.1  ป้องกันน้ าในระบบแข็งตัวเป็นน้ าแข็งในจังหวะสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่  ๆ 

(ต่างประเทศที่อากาศติดลบ) 
 9.5.2.2  เพ่ิมจุดเดือดน้ า คือชะลอการระเหยของน้ าในระบบหล่อเย็นเวลาเครื่องยนต์

ร้อนจัด เพราะเวลาน้ าเดือดน้ าจะระเหยกลายเป็นไอ น้ าเปล่าเริ่มระเหยเป็นไอที่ 100C    ถ้าผสม
น้ ายาก็จะระเหยที่ 105 / 110 / 115 องศาเซลเซียส (ตามสัดส่วนการผสม) 

 9.5.2.3  ป้องกันการเกิดสนิม ตะกอน พอมีสนิมก็ผุกร่อน มีตะกอน (ลดความเสี่ยงใน
การอุดตันในหลอดน้ าที่รังผึ้งหม้อน้ า) 

 9.5.2.4  หล่อลื่นปั๊มน้ า ซีลปั๊มน้ า และวาล์วน้ า  

http://www.autokoolant.com/
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9.5.3  คุณสมบัติที่ดขีองน ้ำยำหล่อเย็น 
 9.5.3.1  เพ่ิมจุดเดือดของน้ าในระบบหล่อเย็น 
 9.5.3.2  รักษาอุณหภูมิการท างานของเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม 
 9.5.3.3  ป้องกันสนิมในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ 
 9.5.3.4  ลดการสึกหรอของปั๊มน้ า วาล์วน้ า และส่วนอ่ืน ๆ สามารถช่วยยึดอายุการใช้

งานให้ยาวนานขึ้น 
 9.5.3.5  ไม่ท าปฏิกิริยากับซีลยาง และท่อน้ า ในระบบระบายความร้อน 
 9.5.3.6  ลดการเกิดฟองของน้ าในหม้อน้ า ท าให้การระบายความร้อนของน้ าในระบบ

ถ่ายเทได้คล่องตัว 
 9.5.3.7  มีคุณสมบัติรวมตัวกับน้ าได้ดี ไม่เกิดการแยกตัวหลังผสม 

9.5.4  วิธีกำรตรวจสอบระดับน ้ำหล่อเย็น 
 ระดับน้ าหล่อเย็นควร มีการตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส าหรับรถที่ใช้งาน

ปกติ และหากเป็นรถที่ใช้งานหนักหรือวิ่งทางไกลอยู่เป็นประจ าควรตรวจสอบทุกครั้ง  ก่อนออกรถ
หรือทุกเช้าก่อนออกรถ 
    9.5.4.1  วิธีการตรวจสอบ ให้ตรวจดูระดับน้ าหล่อเย็นในถังพักขณะเครื่องยนต์เย็นลง
แล้ว ระดับน้ าหล่อเย็นควรอยู่ระหว่างขีดระดับเต็ม “FULL” และ ขีดระดับต่ า “LOW” ถ้าระดับน้ า
หล่อเย็นต่ ากว่าขีด “LOW” ให้เติมน้ ายาหล่อเย็นจนถึงขีดระดับ “FULL” ควรใช้น้ ายาหล่อเย็นชนิด
เดียวกับที่เติมอยู่ก่อน และหากน้ ายาหล่อเย็นไม่มีหรือหาไม่ได้ ก็สามารถหาน้ ากลั่นหรือ น้ าประปา
ทั่วไปแทนได้แต่ขอให้เป็นน้ าที่สะอาดเท่านั้นก็สามารถเติมลงไปในถังพักน้ าหล่อเย็นได้ ซึ่งหลังจากนั้น
ให้สังเกตดูระดับน้ าหล่อเย็นในถังพักสัก 1 - 2 วัน ดูว่าระดับน้ าหล่อเย็นในถังพักลดลงผิดปกติหรือไม่ 
หากระดับน้ าหล่อเย็นลดลงถึงขีด “LOW” อีก หรือถ้าระดับน้ าหล่อเย็นลดลงผิดปกติหลังจากเติม
เสร็จแล้ว แสดงว่าอาจเกิดการรั่วซึมภายในระบบให้ตรวจเช็คหม้อน้ า ท่อยางน้ า ฝาปิดถัง พักน้ าหล่อ
เย็น ฝาปิดหม้อน้ า ก๊อกถ่ายน้ าหล่อเย็นและปั๊มน้ า หากตรวจสอบพบรอยรั่วหรือตรวจสอบไม่พบรอย
รั่วก็ให้รีบน ารถเข้าศูนย์บริการ เพ่ือท าการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 
   9.5.4.2  ข้อควรระวังในการตรวจสอบน้ าหล่อเย็น  

    ก)  ควรตรวจสอบระดับน้ าหล่อเย็นในขณะที่เครื่องยนต์เย็นลงแล้ว 
    ข)  ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ าตรวจสอบระดับน้ าหล่อเย็นให้ตรวจสอบระดับน้ า

หล่อเย็นที่ถังพักน้ าหล่อเย็นเท่านั้น 
    ค)  ห้ามเปิดฝาหม้อน้ าในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัดเพราะจะได้รับอันตราย

จากไอน้ าที่พุ่งออกมา 
    ง)  ถ้าน้ ายาหล่อเย็นกระเด็นไปถูกชิ้นส่วนอื่น ๆ ต้องใช้น้ าล้างออก 
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สรุปสำระส้ำคัญ 
  น้ ามันเบรกคือ ของเหลวที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดก าลังโดยของเหลว หรือ
เรียกว่าเป็นตัวไฮดรอลิกส์ก็ได้ เมื่อเหยียบเบรกที่แป้นเบรก แรงดันที่เหยียบจะถูกถ่ายทอดผ่านของเหลว 
(น้ ามันเบรก) ในระบบไปยังห้ามล้อทั้ง 4 ล้อ ซึ่งจะท าให้ความเร็วของรถช้าลง หรือหยุดตามแรงกดที่
ต้องการ  
  น้ ามันหล่อเย็น หรือน้ ามันตัดกลึงโลหะ มีหน้าที่หลักสองอย่าง คือ ระบายความร้อน 
และหล่อลื่นระหว่างมีดตัด (cutting tool) กับชิ้นงาน  นอกจากนี้น้ ามันหล่อเย็นที่ดีต้องมีคุณสมบัติ
ป้องกันการเกิดสนิม และไม่มีกลิ่นเหม็น 
  น้ ามันถ่ายเทความร้อนที่ถูกต้องจะท าให้น้ ามันเสื่อมสภาพช้าลง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เสื่อมสภาพของน้ ามันได้แก่ การที่น้ ามันถ่ายเทความร้อนสัมผัสกับอากาศ  ความเร็วในการไหลของ
น้ ามันผ่านหม้อต้ม (Heater ) ช้าลง  การเลือกใช้ตัวให้ความร้อนที่ไม่ถูกต้อง หรือการเดินระบบที่
อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่ผู้ผลิตน้ ามันได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เกิดโคลน (Sludge) หรือผงแข็ง 
(Coke)  สิ่งปนเปื้อนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในระบบได้แก่ ผงโลหะ   สแล็กจากการเชื่อม ฝุ่น ที่ติดมาตั้งแต่ตอน
ติดตั้งระบบ หรือระหว่างที่ท าการซ่อมบ ารุง ถ้าระดับการปนเปื้อนสูงขึ้น จะส่งผลต่อคุณสมบัติของ
น้ ามัน และความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของระบบ 

น้ ามันชุบแข็ง มีหน้าที่หลักสองอย่างคือ  ท าให้เหล็กแข็งตัวในขณะที่ท าการชุบแข็ง และ
เพ่ิมการสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับน้ ามันชุบเพ่ือลดกระทบเรื่องความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่อาจท า
ให้ชิ้นงานบิดตัว หรือแตกร้าว 
  น้ ายาหล่อเย็นหม้อน้ ารถยนต์ มีส่วนผสมของ Ethylene Glycol ซึ่งมีจุดเดือดสูงกว่าน้ า
ถึงสองเท่าตัว (197.3 °C) ไม่มีสี มีรสหวาน แต่เป็นพิษ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้ระบายความ
ร้อนของเครื่องบิน ปัจจุบัน Ethylene Glycol ถูกท าให้เจือจางลงใน Antifreeze & Coolant เพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้ในรถยนต์ โดยเฉพาะในรถยนต์ใหม่ ๆ ที่ออกมาจากโรงงานนั้น จะมีส่วนผสมของ
น้ ายานี้อยู่ถึง 50% นั่นหมายถึงถ้าหากว่าหม้อน้ ามีขนาดความจุประมาณ 5 ลิตรก็จะมีน้ ายาผสมมา 
2.5 ลิตร โดยน้ ายานี้หากผสมกับน้ าในอัตราส่วน 30:70 (Antifreeze & Coolant 30 % น้ า 70%) 
จุดเดือดของน้ าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 120 องศาเลยทีเดียว 
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แบบฝึกหัด หน่วยท่ี 9  

เรื่อง  น ้ำมันเบรกและสำรหล่อเย็น 
 

จงเติมค้ำหรือข้อควำมที่ถูกต้องลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์ 
 1. หน้าที่ของน ้ามันเบรกคือ
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

2. คุณสมบัติของน้ ามันเบรกที่ดีคือ 
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

3. หน้าที่ส าคัญของน้ ามันหล่อเย็น คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 4. คุณสมบัติของน้ ามันหล่อเย็นที่ดคีือ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 5. ระบบการถ่ายเทความร้อนแบ่งออกเป็น........ประเภท ได้แก่ 
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
  6. สาเหตุใดบ้างทีท่ าให้น้ ามันถ่ายเทความร้อนเสื่อมสภาพ 

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

 7. หน้าที่ส าคัญของน้ ามันชุบแข็ง คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 8. อะไรบ้างที่ท าให้น้ ามันชุบแข็งเกิดการปนเปื้อน 
...................................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................................... 
9. หน้าที่หลักของน้ ายาหม้อน้ ารถยนต์ คือ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................................................
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10. ข้อควรระวังในการตรวจสอบน้ าหล่อเย็นหม้อน้ ารถยนต์ 
.......................................................................................................................................................................................................

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

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

 
 
 
 
 

กิจกรรมท้ำยบทเรียน 
หน่วยที่ 9  น ้ำมันเบรกและสำรหล่อเย็น 

ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มละ  3 – 5  คน  และท้ำกิจกรรมดังนี  
 1. น าเสนอเกี่ยวกับน้ ามันเบรกและสารหล่อเย็นได้แก่ น้ ามันเบรก  น้ ามันหล่อเย็น         
น้ ามันถ่ายเทความร้อน น้ ามันชุบแข็งและน้ ายาหม้อน้ ารถยนต์เกี่ยวกับคุณสมบัติ และการใช้งาน 

2. น าเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  5-10  นาที 

 
 

****************************************** 
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แบบประเมินผลกิจกรรมท้ำยบทเรียน 
 

หน่วยที่ 9  น ้ำมันเบรกและสำรหล่อเย็น 
 
หัวข้อกิจกรรม                                                                                                    ? 
ชื่อกลุ่ม                                                                                                             ? 
สมำชิกกลุ่ม  1.     . 2.                      . 
   3.     . 4.                      . 
   5.     . 6.                      . 
 
ล้ำดับที่ รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมำยเหตุ 

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

คะแนนเต็ม 

รวม 100 คะแนน  

 

2 การท างานเป็นทีม 10  
3 ความรับผิดชอบ 10  
4 ความถูกต้องเหมาะสมของกิจกรรม 10  
5 การแสดงความคิดเห็น 10  
6 ความพร้อมในการน าเสนอ 10  
7 บุคลิกในการน าเสนอ 10  
8 ความชัดเจนในการน าเสนอ 10  
9 การตอบข้อซักถาม 10  
10 การสรุปประเด็นส าคัญ 10  

รวมคะแนนที่ได้  
 
 
        ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 
              (                                    ) 
            ?          /              /           / 
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