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เติมนํ้าเปลาลงในหมอนํ้า
แทนนํ้ายาหลอเย็นไดหร�อไม
เคร�อ่ งยนตจะทํางานไดดแี ละราบร�น่ สวนหนึง่ ก็เปนเพราะมีการระบายความรอน
จากหองเคร�อ่ งไดดี ซึง่ หนาทีน่ เี้ ปนของหมอนํ้า และรูห ร�อไมวา สาเหตุอนั ดับหนึง่
ทีท่ ําใหเคร�อ่ งยนตและเคร�อ่ งจักรมีปญ
 หาก็เกิดจากหมอนํ้า ดังนัน้ ถึงเวลาแลว
ที่ตองทําความเขาใจและดูแลรักษาอุปกรณชิ�นนี้อยางถูกตองเหมาะสม
หมอนํ้าสําคัญอยางไร
หมอนํ้ามีหนาทีร่ ะบายความรอนของเคร�อ่ งยนต เนือ่ งจากการจ�ดระเบิดเชือ้ เพลิง
ในหองเผาไหมจะทําใหมีอุณหภูมิสูงมาก โดยนํ้าจะไหลเว�ยนไปตามทอรอบๆ
เคร�อ่ งยนตเพ�อ่ นําความรอนมายังหมอนํ้าแลวลดความรอนลง จากนัน้ ก็วนกลับ
ไปรับความรอนอีก หากไมสามารถลดความรอนของเคร�่องยนต ได ก็จะเกิด
สภาวะ Overheat หร�อเคร�อ่ งยนตรอ นจัดเกินไปจนเกิดความเสียหายกับทัง้ ตัว
หมอนํ้าและสวนอื่นๆ ของเคร�่องยนต ได เชน ฝาสูบโกง นํ้ารั่วเขาหองจ�ดระเบิด
ลูกสูบไหม เปนตน
ควรเติมนํ้าอะไรในหมอนํ้าจึงจะดีที่สุด
นํ้ายาหลอเย็น (Coolant) หร�อที่หลายคนเร�ยกวา นํ้ายาหมอนํ้า ไดรับการ
ออกแบบมาเพ�่อใชในการระบายความรอนของเคร�่องยนตโดยเฉพาะ โดยมี
คุณสมบัติและคุณประโยชนดังนี้
1. ชวยระบายความรอนไดดี
เนือ่ งจากนํ้ายาหลอเย็นมีคณ
ุ สมบัตใิ นการปองกันการเกิดตะกรันในหมอนํ้าและ
เคร�่องยนต ซึ่งตะกรันเปร�ยบเสมือนฉนวนกั้นไมใหความรอนระบายออกจาก
หมอนํ้าและเคร�่องยนต ดังนั้นการใชนํ้ายาหลอเย็นจึงชวยปองกันการเกิด
Overheat และชวยรักษาอุณหภูมขิ องเคร�อ่ งยนตใหคงที่ เคร�อ่ งยนตจงึ ทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพ
2. มีจ�ดเยือกแข็งที่ตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส
นํ้ายาหลอเย็นประเภท Ethylene Glycol มีจด� เยือกแข็งทีต่ ํ่ากวานํ้า จึงไมแข็งตัว
เมือ่ อุณหภูมติ ํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส ชวยลดปญหาสตารทติดยากเมือ่ ใชงาน
ในที่อุณหภูมิตํ่ามากๆ
3. มีสารตานทานการเกิดสนิม ตะกรัน และการผุกรอน
นํ้าทัว่ ไปมีแรธาตุเปนสวนประกอบอันเปนสาเหตุทที่ ําใหเกิด (1) ตะกรันซึง่ สงผล
ใหเกิดการอุดตันและ (2) สนิมทีท่ ําใหหมอนํ้าผุและรัว่ ได การใชนํ้ายาหลอเย็นที่
มีสารตานทานสิ�งเหลานี้ จึงชวยยืดอายุการใชงานของหมอนํ้า
4. มีสารหลอลื่น
นํ้ายาหลอเย็นมีสารหลอลื่นที่ชวยใหปมนํ้า ซีลปมนํ้า และวาลวนํ้าทํางานไดดี
5. มีการเติมสี
สีชว ยทําใหเราสังเกตเห็นจ�ดรัว่ ซึมไดงา ย ทําใหสามารถปองกันและแกไขปญหา
รั่วซึมไดอยางรวดเร็ว

เติมนํ้าเปลาในหมอนํ้าแทนนํ้ายาหลอเย็นไดหร�อไม
ไมควรเติมนํ้าเปลาในหมอนํ้า เพราะนํ้าเปลาระบายความรอนไดไมดใี นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
สูง ทั้งยังมีสวนสําคัญในการสรางความเสียหายใหกับหมอนํ้าได
นํ้ายาหลอเย็น

นํ้าเปลา

ระบายความรอนไดดี รักษาสภาพ
ชิ� น ส ว นเคร�่ อ งยนต ใ ห ค งเดิ ม ไม
ผุ ก ร อ น ช ว ยป อ งกั น การเกิ ด
Overheat และชวยรักษาอุณหภูมิ
ของเคร�่องยนต ใหคงที่
ไม แ ข็ ง ตั ว แม ว า อุ ณ หภู มิ ตํ่า กว า
0 องศาเซลเซียส
ปองกันการเกิดตะกรันและสนิม
ชวยยืดอายุการใชงานของหมอนํ้า
ชวยหลอลื่นปมนํ้า ซีลปมนํ้า และ
วาลวนํ้า
เห็นจ�ดรัว่ ซึมไดงา ยเพราะสีของนํ้ายา
หลอลื่น

ระบายความรอนไดดี แตเมื่อใช ไป
นานๆ ภายในเคร�อ่ งยนตจะเกิดสนิม
และตะกรันข�น้ ทําใหความสามารถใน
การระบายความร อ นลดลง และ
เกิดการ Overheat
แข็งตัวเมื่อถึงจ�ดเยือกแข็งที่ 0 องศา
เซลเซียส
ทํา ให เ กิ ด ตะกรั น อุ ด ตั น เกิ ด การ
กัดกรอน ทําใหหมอนํ้ารั่ว
ไมมสี ารชวยหลอลืน่ ปม นํ้า ซีลปม นํ้า
และวาลวนํ้า
ไมมีสีที่ชวยใหเห็นจ�ดรั่วซึมไดงาย

แตถาเกิดกรณีฉุกเฉินที่จําเปนตองเติมนํ้าในหมอนํ้า ใหใชนํ้ากลั่นหร�อนํ้าดื่ม
สะอาดเพ�่อลดปญหาที่จะตามมาได
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มีนํ้ายาหลอเย็นประเภทใดบาง
1. นํ้ายาหลอเย็นสําเร็จรูป
เปนแบบที่ผสมนํ้ามาแลวเพ�่อสะดวกในการใชงานไดทันที ซึ่งผูผลิตจะใชนํ้าที่มี
คุณสมบัติพ�เศษ (de-ionized water) และผสมในอัตราสวนที่พอเหมาะ โดยที่
ผู ใช ไมควรเติมนํ้าเขาไปอีกเพราะจะทําใหอัตราสวนผิดเพ�้ยนไปและมีผลตอ
คุณสมบัติในการใชงาน
2. นํ้ายาหลอเย็นแบบเขมขนสําหรับผสมนํ้ากอนใช
ผูใชตองผสมนํ้ากอนเติมลงในหมอนํ้า โดยสามารถปรับความเขมขนไดตามที่
ตองการ เหมาะสําหรับรถหร�อเคร�อ่ งจักรทีค่ มู อื แนะนําใหใชนํ้ายาหลอเย็นทีม่ คี วาม
เขมขนเฉพาะเจาะจง
คําแนะนําเกี่ยวกับการใชนํ้ายาหลอเย็น
1. ใชนํ้ายาหลอเย็นทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับเคร�อ่ งยนต และจะดียงิ� ข�น้ ถาผลิต
ดวยเทคโนโลยีคารบอกซีเลตหร�อกรดอินทร�ย (Organic Acid Technology)
ที่ปองกันการกัดกรอนเฉพาะจ�ด จึงมีสรรถนะการถายเทความรอนสูง
ยิง� กวา ทําใหทงั้ นํ้ายาหลอเย็นและหมอนํ้ามีอายุการใชงานทีย่ าวนาน สําหรับ
ht ps:/ www.caltex.co®m/th/motXLI
orists/products-anCorrosion
d-services/lubricants/products/delo-xli-cor osion-iInhibitor
nhibitor.delo-trucks-buses.coolants.html นั้นใชงานไดนานอยางนอย 6 ป หร�อ
Delo
ระยะทาง 960,000 กม. (นํ้ายาหลอเย็นธรรมดาทัว่ ไปมีอายุการใชงานเพ�ยง
2-3 ป) ทั้งยังใชงานไดกับยานพาหนะ เคร�่องผลิตกระแสไฟฟา เคร�่องยนต
เร�อ และเคร�่องยนตที่ใชในอุตสาหกรรม พรอมมีสารยับยั้งการกัดกรอนที่
ไมเปนอันตรายตอสิ�งแวดลอม
2. หามเติมนํ้ายาหลอเย็นจนเต็มหมอนํ้า เพราะเมือ่ เคร�อ่ งรอน จะเกิดแรงดันนํ้า
ที่ทําใหนํ้าถูกดันออกมาจากหมอนํ้าได
3. หมั่นตรวจสอบนํ้ายาหลอเย็นในถังพักนํ้า โดยใหอยูในระดับที่กําหนด ซึ่งก็
คือระหวางระดับตํ่าสุด (min) และระดับสูงสุด (max) ในหมอพักนํ้า
เห็นไดชัดวา นํ้ายาหลอเย็นไดรับการออกแบบและมีคุณสมบัติในการระบาย
ความรอนที่ดีกวานํ้าเปลา ทั้งยังชวยปองกันความเสียหายของหมอนํ้า จึงนับ
ไดวา เปนสิง� จําเปนอยางยิง� ทีช่ ว ยยืดอายุการใชงานของอุปกรณตา งๆในระบบ
หลอเย็น และยืดอายุการใชงานของเคร�่องยนตใหใชงานไดอยางยาวนาน

