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การว�เคราะหนํ้ามันหลอลื่นที่หนางาน (On-site Test)

มีหลายว�ธี โดยว�ธีที่นิยม เชน

1. การทดสอบปร�มาณคราบเขมา (Blotter Spot)

เปนการทดสอบความสามารถในการกระจายเขมาในนํ้ามันเคร�อ่ง โดยหยด
ตัวอยางน้ํามันหลอล่ืนทีใ่ชแลวลงบนกระดาษทดสอบ เพ�อ่ดคูวามสามารถ
ในการกระจายเขมาในน้ํามันเคร�่องและว�เคราะหเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ
ปนเปอน

2. การตรวจสอบคาความหนืดโดยใช Viscosity Stick

ว�ธนีีช้วยทดสอบวาน้ํามันมีคราบเขมาสะสมหร�อมีสวนผสมของเชือ้เพลงิ
เจอืปนหร�อไม โดยใสนํ้ามันหลอล่ืนทีใ่ชแลวและน้ํามันหลอลืน่ใหมลงในชอง
ของ Viscosity Stick แลวสังเกตดูการไหล ถาท้ังน้ํามันใหมและน้ํามัน
ใชแลวถึงจ�ดที่กําหนดพรอมกันหร�อใกลเคียงกัน แสดงวาคาความหนืด
ไมเปล่ียนแปลงหร�อเปล่ียนแปลงนอย ก็สันนิษฐานไดวาน้ํามันไมมี
การปนเปอนและไมมีคราบเขมาสะสม ถาไหลชากวาน้ํามันใหม แสดงวา
ความหนืดเพ�่มข�้น สันนิษฐานไดวานํ้ามันเร�่มมีคราบเขมาสะสม ถาไหล
เรว็กวา สันนิษฐานไดวาน้ํามันอาจมสีวนผสมของน้ํามันเชือ้เพลงิปนเขาไป 
หร�อโครงสรางโมเลกุลของนํ้ามันถูกทําลาย

3. การผาไสกรอง (Filter Cut)

เปนว�ธงีายๆ ในการตรวจดปูร�มาณฝุนผง เขมา และเศษโลหะท่ีเกดิจากการ
สึกหรอ ซึ่งทําไดโดยผาหัวและทายของไสกรอง แลวนําแผนกรองออกมา
คล่ีด ูหากมีปร�มาณมาก แสดงวามีการสึกหรอหร�อการเสียดสีของชิ�นสวน
ภายในเคร�่องยนต

4. การใชเคร�่องมือ Refractometer

หน่ึงในว�ธีตรวจสอบคุณภาพของนํ้ายาหมอนํ้า โดยเปนการตรวจสอบ
หาความเขมขนของน้ํายาหมอน้ํา หากพบวาความเขมขนต่ํากวาคาท่ี
กําหนด สามารถแกไขไดโดยการเตมิน้ํายาเพ�ม่หร�อเปล่ียนถายน้ํายาใหม

การว�เคราะหนํ้ามันหลอลื่นทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Test)

เปนการว�เคราะหคณุสมบติัทางเคมีและกายภาพ เพ�อ่ตรวจสอบคณุภาพ วางแผน
การซอมบํารุง รวมทั้งกําหนดอายุการเปล่ียนถายน้ํามันหลอลื่น โดยท่ีการ
ว�เคราะหนํ้ามันหลอลื่น แบงออกเปน 3 หมวดหลักๆ ดังนี้

1. การว�เคราะหคุณสมบัติ และสภาพนํ้ามัน (Oil Condition)

• การว�เคราะหสภาพทางกายภาพ เชน ความข�น-ใสและสีของนํ้ามัน

• การว�เคราะหการเปลี่ยนแปลงของความหนืด

• การว�เคราะหคาความเปนกรด/ดาง (TAN/TBN) ของนํ้ามันที่
เปลี่ยนแปลงไป

• ความคงตัวตอการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชัน ไนเตรชัน

2. การว�เคราะหการปนเปอนของอนุภาคเศษโลหะ (Wear Metal Debris)

• การว�เคราะหอนุภาคเศษโลหะสึกหรอ 

• การประเมินชิ�นสวนที่มีการสึกหรอแบบผิดปกติ เพ�่อทําการแกไข

3. การว�เคราะหการปนเปอนจากปจจัยภายนอก (Contamination)

• การว�เคราะหสิ�งสกปรกเจือปน ปนเปอนตางๆ

• ปร�มาณเขมา

• ปร�มาณนํ้าที่เจือปน

• ปร�มาณเชื้อเพลิงที่เจือปนในนั้นหลอลื่น

• ปร�มาณนํ้ายาหลอเย็นที่เจือปน

• การปนเปอนของฝุนผง

• การปนเปอนของนํ้ามันตางชนิด ตางประเภท

การว�เคราะหน้ํามันหลอล่ืนทําใหเราทราบถงึสภาพน้ํามนัหลอล่ืนและเคร�อ่งยนต
หร�อเคร�อ่งจกัร ซึง่เปนประโยชนตอการวางแผนและการตัดสนิใจในการทํางาน 
อยางไรก็ดี น่ีเปนเร�่องท่ีซับซอนและมีมาตรฐานท่ีแตกตางกันไปสําหรับ
ธุรกิจแตละประเภท ดังน้ันแมจะมีการว�เคราะหที่หนางานแลว แตก็ควรสงตัว
อยางน้ํามันหลอล่ืนไปว�เคราะหโดยละเอียดที่หองปฏิบัติการดวย เพราะมี
โปรแกรมว�เคราะหน้ํามันหลอล่ืนท่ีไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับประเภท
เคร�่องยนตและเคร�่องจักร พรอมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่จะชวยใหไดรับผล
การว�เคราะหที่แมนยําและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
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การซอมบํารุง รวมทั้งกําหนดอายุการเปล่ียนถายน้ํามันหลอลื่น โดยท่ีการ
ว�เคราะหนํ้ามันหลอลื่น แบงออกเปน 3 หมวดหลักๆ ดังนี้

1. การว�เคราะหคุณสมบัติ และสภาพนํ้ามัน (Oil Condition)

• การว�เคราะหสภาพทางกายภาพ เชน ความข�น-ใสและสีของนํ้ามัน

• การว�เคราะหการเปลี่ยนแปลงของความหนืด

• การว�เคราะหคาความเปนกรด/ดาง (TAN/TBN) ของนํ้ามันที่
เปลี่ยนแปลงไป

• ความคงตัวตอการเกิดปฏิกิร�ยาออกซิเดชัน ไนเตรชัน

2. การว�เคราะหการปนเปอนของอนุภาคเศษโลหะ (Wear Metal Debris)

• การว�เคราะหอนุภาคเศษโลหะสึกหรอ 

• การประเมินชิ�นสวนที่มีการสึกหรอแบบผิดปกติ เพ�่อทําการแกไข

3. การว�เคราะหการปนเปอนจากปจจัยภายนอก (Contamination)

• การว�เคราะหสิ�งสกปรกเจือปน ปนเปอนตางๆ

• ปร�มาณเขมา

• ปร�มาณนํ้าที่เจือปน

• ปร�มาณเชื้อเพลิงที่เจือปนในนั้นหลอลื่น

• ปร�มาณนํ้ายาหลอเย็นที่เจือปน

• การปนเปอนของฝุนผง

• การปนเปอนของนํ้ามันตางชนิด ตางประเภท

การว�เคราะหน้ํามันหลอล่ืนทําใหเราทราบถงึสภาพน้ํามนัหลอล่ืนและเคร�อ่งยนต
หร�อเคร�อ่งจกัร ซึง่เปนประโยชนตอการวางแผนและการตัดสนิใจในการทํางาน 
อยางไรก็ดี น่ีเปนเร�่องท่ีซับซอนและมีมาตรฐานท่ีแตกตางกันไปสําหรับ
ธุรกิจแตละประเภท ดังน้ันแมจะมีการว�เคราะหท่ีหนางานแลว แตก็ควรสงตัว
อยางน้ํามันหลอล่ืนไปว�เคราะหโดยละเอียดที่หองปฏิบัติการดวย เพราะมี
โปรแกรมว�เคราะหน้ํามันหลอล่ืนท่ีไดรบัการออกแบบมาใหเหมาะสมกับประเภท
เคร�่องยนตและเคร�่องจักร พรอมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่จะชวยใหไดรับผล
การว�เคราะหที่แมนยําและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
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