
การพัฒนาน า้มันหล่อล่ืนอุตสาหกรรม และสิ่งหล่อล่ืนอ่ืน 

 

จารบี เป็นสารหล่อล่ืนแบบผสมท่ีได้มาจากการรวมกันของสารหล่อล่ืนแบบน า้มนั และสาร

แข็งตวั จ าพวกสบูแ่บบ Metal Hydroxide Alkali ซึ่งมีส่วนประกอบของสารโซเดียม, ลิเธียม และกรดไขมนั

เป็นหลกั ท าให้เม่ือสงัเกตลกัษณะทางกายภาพภายนอกจะพบวา่ จารบีมีลกัษณะคล้ายสารกึ่งเหลวกึ่งแข็ง 

ในขณะท างานจารบีจะละลายเป็นน า้มนัมา หล่อล่ืนผิวสมัผสั และรับความร้อนมาจากส่วนนัน้ จนกระทัง่

เม่ือเย็นตวัลง จารบีจะเปล่ียนสภาพกลบัมาสู่ สารกึ่งแข็งตามเดิมแนวโน้มและทิศทางการขยายตวัจารบี

ชนิดพิเศษหรือ Premium Grease และประเภท Food Grade ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร จะเตบิโตมากขึน้ 

น า้มนัไฮโดรลิค น า้มนัไฮโดรลิคจะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายทอดแรงไปยงัส่วนต่าง ๆ 

ของระบบไฮดรอลิค ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานถ่ายทอดก าลงั ตลอดจนท าหน้าท่ีเป็นซีล ป้องกนัการ

ร่ัวไหลของระบบ ซึ่งจะท าให้อตัราการไหล หรือความดนัของระบบลดลง (Leakage Flow Rate) และช่วย

ระบายความร้อนโดยทัว่ไประบบไฮโดรลิค มีส่วนประกอบท่ีส าคญั เช่น ป๊ัมส าหรับอดัน า้มนั ไฮดรอลิคให้มี

แรงดนัสูงขึน้ วาล์วหรืออุปกรณ์ส าหรับควบคมุแรงดนั ทิศทางและปริมาณการไหลของน า้มันไฮดรอลิค 

รวมทัง้ชดุลกูสบู และกระบอกสบู ปัจจบุนัระบบไฮโดรลิค เป็นแบบ Hybrid คือ มีทัง้ระบบใบพดัและลกูสบู 

( Vane Pump & Piston Pump) การพฒันาคณุสมบตัขิองน า้มนัไฮโดรลิค จ าเป็นต้องท าให้น า้มนัไฮโดรลิค

สามารถทนตอ่สภาวะงานท่ีมีแรงดนัสงู และอณุหภูมิสงูได้ ในระบบรถยนต์ต้องตอบสนองตอ่ประสิทธิภาพ

การขบัข่ีท่ีสงูขึน้ คณุสมบตัท่ีิดีของน า้มนัไฮดรอลิค คือต้องทนตอ่แรงกดได้ดีคือมีคา่Oil Stress Index สงู มี

สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoam) ทนความร้อน ป้องกนัปฎิกิริยา ออกซิเดชัน่ (Thermal - Oxidation 

Stability) ป้องกนัสนิมและการกดักร่อน ( Wear Protection & Corrosion Inhibitor) ภายใต้สภาวะการ

ท างานท่ีรุนแรง จะต้องสามารถป้องกนัการสกึหรอของชิน้สว่นนอกจากนีย้งัต้องแยกตวัออกจากน า้ได้ดีหรือ 

 เม่ือปนด้วยน า้ก็ยงัคงสมรรถนะท่ีดีไว้ (Hydrolytic Stability) การผลิตน า้มนัไฮโดรลิคจะใช้น า้มนัพืน้ฐาน

ประเภทน า้มนัแร่ท่ีมีคา่ดชันี ความหนืดสงู (High Viscosity Index ) หรือ High Iso Viscosity Fluid แต ่

ต้องไม่มีปัญหาของการไหลท่ีอุณหภูมิต ่า ต้องระวังในเร่ือง Leakage รักษาระดบัความดัน ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของลกูสบูในระบบไฮโดรลิคด้วย (Piston Pump Efficiency) ส าหรับการใช้สารเติมแตง่ เช่น 

Antiwear เดมิจะใช้ประเภทท่ีมีองค็ประกอบเป็นโลหะหนกั แตเ่ม่ือใช้งานท่ีอณุหภูมิสงู จะรวมกบัก ามะถนั



ในน า้มนัพืน้ฐาน อาจเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ท าให้น า้มนัไฮโดรลิคไม่ทนความร้อน และแตกตวัง่าย 

เสียสภาพ ปัจจบุนัจงึมีการพฒันา และใช้สารเตมิแตง่ประเภท ประเภท Ashless ซึง่ประกอบด้วยโลหะ  

น า้มนัหลอ่ล่ืนระบบเกียร์อตัโนมตัิ (AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID : ATF) เกียร์เป็น

องค์ประกอบของเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ ท่ีใช้ในการถ่ายทอดก าลงัโดยการเพิ่มหรือลดความเร็วของเพลา มี

อยูห่ลายชนิดแล้วแตป่ระเภทของการใช้งานระบบเกียร์ในยานยนต์มีหลายประเภท เช่น CVT (Continously 

Variable) , Multistep AT และ ระบบ DCT การพฒันาระบบเกียร์อตัโนมตัิในปัจจบุนั เน้นให้มีขนาดเล็ก 

น า้หนักเบา แต่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดน า้มัน ลดมลพิษ ตอบสนองต่อการขับข่ีท่ีดี เช่น ระบบ 

Multistep AT มีการพฒันา Step ให้สามารถเปล่ียนเกียร์ได้ละเอียดขึน้ เดิม 3 step เป็น 7-8 step ท าให้

การขบันุม่นวล ไมส่ะดดุ ปัจจบุนัยานยนต์ใช้ระบบเกียร์อตัโนมตัิมากขึน้ ในอเมริกาเหนือ เกือบ 95 % เป็น

ระบบเกียร์อตัโนมตัิ เทคโนโลยียานยนต์ และการพฒันามาตรฐานของ ATF จะแตกต่างไปแต่ละภูมิภาค 

แบง่เป็น 3 กลุม่ใหญ่ ตามภมูิภาค ได้แก่  

 กลุม่แรก เป็นรถในอเมริกาเหนือ เชน่ Chrysler , Ford , General Motor ใข้เทคโนโลยีระบบ

เกียร์ของ Dexron คณุสมบตัิท่ีส าคญัของ ATF เน้นในเร่ืองของ Friction และ Oxidation Control การผลิต 

ATF เป็นไปตามท่ีผู้ผลิตรถยนต์แนะน า เช่น Dexron Specification หรือ Ford - Mercon Specification  

เป็นต้น  

  กลุม่ท่ี 2 เป็นรถในทวีปยโุรป เชน่ BMW , Volkswagen , Mercedes เป็นต้น คณุสมบตัขิอง 

ATF จะเน้นในเร่ือง Shear Stablility และ Friction Control  

  กลุ่มท่ี 3 เป็นรถในเอเชียแปซิฟิค ส่วนใหญ่เป็นรถคา่ยญ่ีปุ่ น เช่น Honda , Toyota , Nissan , 

Mitsubishi การผลิต ATF เป็นไปตาม Specification ท่ีผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศญ่ีปุ่ น Japan Automobile 

Manufacturers Association : JAMA ก าหนด โดยให้ความสนใจในเร่ืองของ Antishudder Durability คือ

สามารถป้องกันการสัน่สะเทือน หรือป้องกันการสะดดุในระหว่างการขับเคล่ือนได้ดี นอกจากนีย้งัต้องมี

คณุสมบตัิ Friction Control และ Oxidation Control เพ่ือการใช้งานท่ีนานขึน้ (Long Drain Interval) ใน

ตลาดญ่ีปุ่ น จะเน้นน า้มนัท่ีใสมากขึน้ ( Low Viscosity Fluid Multigrade ) เพ่ือง่ายตอ่การขบัข่ีในการผลิต 

ATF น า้มนัพืน้ฐาน กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ถกูน ามาใช้มากขึน้ เน่ืองจาก มีคา่ Antioxidation ดี Low Pour 

Point ใช้งานในอุณหภูมิต ่าได้ดี โดยเฉพาะตลาดเอเชีย ซึ่งปัจจุบนั SK Corporation ในประเทศเกาหลี

สามารถผลิตน า้มันพืน้ฐาน กลุ่ม 3 ได้ จึงเป็นจุดดีในตลาดเอเชีย ท่ีสามารถตอบสนองต่อการใช้



น า้มนัหล่อล่ืนพืน้ฐานกลุ่ม 3 ได้มากขึน้ มีการน ามาใช้แทนน า้มนัพืน้ฐานสงัเคราะห์ PAO ( Poly Alpha 

Olefin) หรือการน าไปผสมกบักลุ่ม 1 ซึ่งทิศทางการเปล่ียนแปลงนีก็้เหมือนกบัการใช้น า้มนัพืน้ฐานในการ

ผา่นมา  

Power Plant Lubricant พลงังานลมเป็นพลงังานทางเลือกหนึง่ท่ีได้รับความสนใจเชน่เดียว 

กบัพลงังานน า้ และพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่เป็นพลงังานท่ีได้จากธรรมชาตโิดยตรง แตก่ารใช้พลงังานจาก

ธรรมชาติ นัน้ จ าเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีของแตล่ะประเทศ เพราะไมส่ามารถจะน าเข้าได้

เหมือนกบัพลงังานจากปิโตรเลียม พลงังานลมมีใช้มากกวา่ 50 ประเทศ แตก่ารพฒันาเทคโนโลยีในด้านนี ้

ยงัมีต้นทนุสงู และการใช้ยงัอยูใ่นพืน้ท่ีจ ากดั อปุกรณ์และองค์ประกอบหลกัของการแปลงพลงังานลม ท่ี

ส าคญัคือ tower tower ขนาดใหญ่มีความสงูมากกวา่ 100 เมตร และใบพดั ซึง่มีเส้นผา่นศนูย์กลาง มาก 

กวา่ 80 เมตร โดยมี rotor bearing ซึง่ชว่ยรองรับหรือช่วยยึดชิน้สว่นของใบพดัให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีถกูต้อง 

จะมีขนาดประมาณ 2 เมตร เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์ขนาดใหญ่และสภาพการท างานหนกั แตมี่ชิน้ส่วนท่ีซบั 

ซ้อนเชน่ Main Bearing , Shaft bearing, Gear Boxes , Systems , Yaw Mechanisms เป็นต้น จงึจ าเป็น 

ท่ีจะต้องใช้วสัดหุล่อล่ืนเพ่ือลดแรงเสียดทาน มีคณุสมบตัเิฉพาะท่ีจะปกป้องรักษาชิน้สว่นของใบพดัใน

ระยะยาว เพ่ือให้การท างานไมส่ะดดุสามารถรับแรงลมได้อยา่งสม ่าเสมอวสัดหุลอ่ล่ืนท่ีต้องใช้ ได้แก่ 

Lubricant Oils , Lubricant Greases , Hydraulic oil , Gear Oil , High Performance multi – purpose 

Greases เป็นต้น ซึง่นอกจากต้องมีคณุสมบตัใินเบือ้งต้น เชน่ High Viscosity Index , Oxidation Stability 

, Excellent Corrosion Protection , Excellent Wear Protection , Good Antifoam แล้ว ยงัต้องมี

คณุสมบตัพิิเศษ ได้แก่ ทนรับแรงกด โดยใช้สารเตมิแตง่ประเภท Extreame – Pressure , รับแรงหมนุสงู 

High Loading เชน่ในชิน้ส่วนของแบร่ิง , ต้องมีคณุสมบตั ิWater and Air Release แยกตวัจากน า้ได้ดี  

ทนตอ่การถกูชะล้างโดยน า้ (Water Resistant) ทนตอ่ความร้อนสงู ในขณะท่ีแบร่ิงหมนุรอบจดั (High 

ThermalStability)เป็นต้น 

 

ท่ีมา จากการประชมุวิชาการ The 12 th Annual Fuels & Lubes Asia Conference  

ณ เขตการบริหารพิเศษ ฮอ่งกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วนัท่ี 1-3 มีนาคม 2549 

ส านกัคณุภาพน า้มนัเชือ้เพลิง  

กรมธุรกิจพลงังาน 


