
น ้ำมันเกียร์ 
1. น า้มนัเกยีรม์กีารแบง่เกรดตามการใชง้านอยา่งไร  

ประเภทของน ้ามันเกยีรแ์ละเฟืองทา้ยตามมาตรฐานของ API แบง่ไดด้งันี้ 

 GL – 1 เป็นการใชง้านของเกยีรป์ระเภทเฟืองเดอืยหม ูเฟืองหนอน ในสภาพงานเบา โดยไม่

จ าเป็นตอ้งเตมิสารเพิม่คณุภาพ 

 GL – 2 ใชส้ าหรับงานของเกยีรป์ระเภทเฟืองหนอน เพลาลอ้ ซึง่เป็นงานหนักกวา่ประเภท GL – 

1 น ้ามันทีใ่ชค้วรมสีารเพิม่คณุภาพเพือ่ป้องกนัการสกึหรอ 

 GL – 3 ใชส้ าหรับงานของเกยีรป์ระเภทเฟืองเดอืยหมแูละกระปกุเกยีรท์ีม่สีภาพความเร็ว และการ
รับแรงขนาดปานกลาง ใชน้ ้ามันทีม่สีารเพิม่คณุภาพแรงกดขนาดสงูปานกลาง  

 GL – 4 ใชส้ าหรับสภาพงานของเกยีรป์ระเภทเฟือง ไฮปอยด ์(hypoid) ทีท่ างานหนักปานกลางมี

คณุลกัษณะของการท างานขัน้ MIL – L-2105 

 GL – 5 ใชส้ าหรับสภาพงานของเกยีรป์ระเภทเฟืองไฮปอยด ์ทีท่ างานหนักมากและมคีณุลกัษณะ

ของงานขัน้ MIL – L-2105B, C หรอืใกลเ้คยีงกบั MOT CS 3000B (มาตรฐานขององักฤษ) 

 1.6 GL – 6 ใชส้ าหรับงานของเกยีรป์ระเภทเฟืองไฮปอยดท์ีม่แีนวเยือ้งศนูยก์ลางมากกวา่ 2.0 

นิว้ และประมาณ 25 เปอรเ์ซ็นตข์องเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเฟืองตวัใหญแ่ละมคีวามเร็วสงู เชน่ 

Ford M2C105A 

 1.7 สว่นประเภทน ้ามันเกยีรต์ามมาตรฐานทางการของสหรัฐอเมรกิาขณะนีม้อียูอ่ยา่งเดยีวคอื MIL 

– L-2105C ซึง่มคีณุภาพสงูกวา่ MIL – L-2105 ในดา้นทีว่า่สามารถรับแรงกดไดส้งูกวา่ มอีายุ

การใชง้านนานกวา่ น ้ามันเกยีร ์MIL – L-2105C เป็นน ้ามันหลอ่ลืน่อเนกประสงคใ์ชก้บัเฟืองยาน

ยนตท์ัว่ไปทีต่อ้งรับแรงกดสงู มแีรงกระแทกและอตัราความเร็วสงู MIL – L-2105 ถงึแมจ้ะยกเลกิ

เป็นทางการแลว้ แตใ่นวงการอตุสาหกรรมก็ยังอา้งถงึอยู่  

 

 
2. น า้มนัเกยีรแ์บง่ตามความขน้ใส 

สมาคมวศิวจักรยานยนตไ์ดต้ัง้มาตรฐานส าหรับก าหนดความขน้ใสของน ้ามันเกยีรไ์วด้งั (ตาราง 2.1) 

ตารางที ่2.1 การก าหนดความขน้ใสของน ้ามันเกยีรต์ามมาตรฐาน SAE J306 

ระดบั SAE อุณหภูมสิงูสดุทีค่วามขน้ใส  

150,000 cP (°C) 

คา่ความขน้ใส 

ทีอุ่ณหภูม ิ100c 

(cSt) 

ทีอุ่ณหภูม ิ210 °F 

(SUS) 

75W - 40 สงูกวา่ 4.1 40-49 

80W - 26 สงูกวา่ 7.0 49-63 

85W - 12 สงูกวา่ 11.0 63-74 

90 - 13.5-24.0 74-120 

140 - 24.0-41.0 120-200 

250 - สงูกวา่ 41.0 สงูกวา่ 200 

ตารางที ่2.2 การก าหนดความขน้ใสของน ้ามันเกยีรต์ามมาตรฐาน MIL – L-2105C 

ระดบั SAE อุณหภูมสิงูสดุทีค่วามขน้ใส  

150,000 cP 

คา่ความขน้ใสที ่100c (cSt) 

75 W 

80 W/ 90 

85 W/140 

- 40 

- 26 

- 12 

สงูกวา่ 4.1 

13.5 – 24.0 

24.0 – 41.0 



 
รปู ไดอะแกรมเปรยีบเทยีบคา่ความขน้ใสของน ้ามันหลอ่ลืน่เครือ่งยนตก์บัน ้ามันเกยีรต์ามมาตรฐานของ SAE 

 

 

 

 
3. สารเพิม่คณุภาพในน า้มนัเกยีรม์สีารอะไรบา้ง  

สารเพิม่คณุภาพส าหรับน ้ามันเกยีร ์น ้ามันหลอ่ลืน่ระบบสง่ก าลงั เกยีร ์และเฟืองทา้ยของยานยนตจ์ะตอ้งมสีารเพิม่
คณุภาพทีจ่ าเป็น อยา่งนอ้ยก็ตอ้งมสีารเพิม่คณุภาพตอ่ไปนี้  

3.1 สารป้องกนัการเกดิปฏกิริยิากบัออกซเิจน 

3.2 ป้องกนัการเกดิฟองในน า้มนั การเกดิฟองในน ้ามันหลอ่ลืน่เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนา เพราะท าให ้

ประสทิธภิาพหลอ่ลืน่ลดลง จงึมกีารเตมิสารเคมบีางอยา่งลงไปเพือ่ป้องกนัการเกดิฟองในน ้ามันซึง่เนือ่งมาจาก
ความเร็วของชิน้งานทีต่กีวนน ้ามันดว้ยความเร็วสงู สารเคมทีีป้่องกนัการเกดิฟองในน ้ามันอาจใชพ้วกซลิโิคนโพลี

เมอรห์รอืโพลเีมทลิไซโลแซน ถา้ใชส้ารนีท้ีม่คีวามเขม้ขน้สงูจะตอ้งใชใ้นปรมิาณนอ้ยกวา่ 0.001 เปอรเ์ซ็นต ์

3.3 สารชว่ยรบัแรงกดสงู คณุสมบตันิีจ้ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับน ้ามันหลอ่ลืน่ทีจ่ะตอ้งถกูน าไปใชใ้นสภาวะทีม่กีาร
หลอ่ลืน่แบบกึง่สมบรูณ์และในสภาพทีม่แีรงกดมาก ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิการเสยีดสทีีรุ่นแรงและมคีวามรอ้นสงู 

คณุสมบตัเิหลา่นีไ้ดม้าโดยการเตมิสาร EP จะแตกตวัออกมา ธาตเุหลา่นีไ้ดแ้ก ่ก ามะถัน คลอรนี ฟอสฟอรัส และ
ไอโอดนี ซึง่เป็นธาตทุีไ่วตอ่ปฏกิริยิาทางเคมมีาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่มคีวามรอ้นเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา ธาตทุีแ่ตก

ตวัออกจากสารประกอบนี ้จะเขา้ท าปฏกิริยิากบัเนือ้โลหะทนัทเีกดิเป็นสารประกอบใหมร่ะหวา่งโลหะและธาตนัุน้ 
และจะชว่ยเคลอืบผวิของโลหะทีม่กีารเสยีดสกีนันัน้ไวไ้ดส้ารประกอบใหมน่ีจ้ะทนตอ่แรงกดอดัและความรอ้นไดส้งู

มาก ดงันัน้เมือ่เกดิสารนีข้ ึน้แลว้จงึสามารถชว่ยป้องกนัการสกึหรอไดเ้ป็นอยา่งด ีสาร EP เหลา่นีไ้ดแ้ก่ 

 สารประกอบของก ามะถันหรอืฟอสฟอรัส 

 เลดแนพธเีนต (lead naphthenate) 

 เลด โซฟ (lead soap) 
 โพลารแ์ฟตตีอ้อยล ์(polar fatty oil) 

จะเห็นไดว้า่สาร EP ทีใ่สล่งไปในน ้ามันหลอ่ลืน่จะท างานไดด้เีฉพาะทีอ่ณุหภมูสิงู ๆ เทา่นัน้ในกรณีทีแ่รงอดัแลการ
เสยีดสไีมม่ากหรอืรุนแรงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิอณุหภมูเิฉพาะจดุทีส่งูพอทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาดงักลา่วขา้งตน้ได ้สารเคมี

เหลา่นีก็้จะไมท่ าหนา้ทีข่องมัน สารเหลา่นีจ้งึมปีระโยชนเ์ฉพาะกรณีทีส่มัผัสตอ้งรับแรงทีส่งูมาก เป็นจดุ ๆ และที ่ๆ 

มเีสยีดสมีากเทา่นัน้ เชน่ ในกรณีของเฟืองเกยีรแ์บบไฮปอยดท์ีใ่ชเ้ป็นเฟืองทา้ยของรถยนตแ์ละรถบรรทกุซึง่

http://www.oilsolution.net/solution/007.htm


ตอ้งการน ้ามันเกยีรแ์บบมสีาร EP เหลา่นี ้รถทีส่รา้งในระยะหลงั ๆ จงึมอีตัราทดทีเ่ฟืองทา้ยสงู และโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่รถยนตน่ั์งทีท่ าเพลาสง่ไวเ้อยีงมาก ๆ ในการสง่ก าลงัจากหอ้งเกยีรไ์ปยังเฟืองทา้ยจะท าใหเ้ฟืองไฮปอยด์

ตวัขบัและตวัตามตอ้งเยือ้งศนูยไ์ปมากการเสยีดสแีละการงัดกนั( interference)ของฟันเกยีรจ์ะมใีนอตัราทีส่งูมาก 
จงึจ าเป็นตอ้งใชเ้กยีรท์ีม่สีาร EP เหลา่นี ้

ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้วา่ สาร EP มปีระโยชนเ์ฉพาะในทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ ในทีท่ีไ่มจ่ าเป็น สารเหลา่นีน้อกจากจะท าให ้

น ้ามันหลอ่ลืน่มรีาคาแพงขึน้โดยใชเ่หตแุลว้ ยังอาจเป็นโทษดว้ย ทัง้นีเ้พราะสาร EP เป็นสารประกอบของธาตทุีไ่ว

ตอ่ปฏกิริยิาทางเคมมีาก ดงันัน้จงึสามารถเกดิปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตรายตอ่โลหะบางอยา่งไดใ้นกรณีทีธ่าตนัุน้ ๆ แตก

ตวัออกมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โลหะประเภททองเหลอืง ทองแดง บรอนซ ์และพวกโลหะทีไ่มใ่ชเ่หล็ก ( non-

ferrous) ทัง้หลายอาจถกูท าลายไดโ้ดยงา่ยจากปฏกิริยิาของสาร EP ทีเ่ป็นสารประกอบของก ามะถันหรอืคลอรนี 
นอกจากนัน้ในกรณีทีม่นี ้าหรอืความชืน้เขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย สารเหลา่นีจ้ะแปรสภาพเป็นกรดทีก่ดักร่อนโลหะได ้

เนือ่งจากการท าปฏกิริยิากบัน ้า ดงันัน้ในการผลติน ้ามันหลอ่ลืน่ทีผ่สมสาร EP ส าหรับงานหลอ่ลืน่ของเครือ่งจักรแต่

ละประเภท ผูผ้ลติจะตอ้งค านงึถงึโลหะทีใ่ชใ้นการผลติชิน้สว่นเหลา่นีด้ว้ยวา่ สามารถทนตอ่ปฏกิริยิาของสารเคมี
เหลา่นีไ้ดห้รอืไม ่และทนไดใ้นระดบัมากนอ้ยเพยีงใด 

สาร EP ทีผ่ลติขึน้มาจากสารประกอบของธาตตุา่งชนดิกนัจะใหค้ณุสมบตัใินการตา้นทานแรงกดสงูไมเ่ทา่กนั และ

นอกจากนัน้ปฏกิริยิาของธาตทุีแ่ตกตวัออกมาจากสารประกอบเหลา่นีเ้พือ่ทีจ่ะท าปฏกิริยิากบัผวิของโลหะใน
ระหวา่งการเสยีดส ีเพือ่เคลอืบผวิโลหะนัน้ ๆ ยังมไีมเ่ทา่กนัอกีดว้ย เชน่ สารประกอบของธาตกุ ามะถันให ้

ประสทิธภิาพในการป้องกนัการสกึหรอดมีาก และทนอณุหภมูไิดส้งูถงึ 650 องศาเซลเซยีส แตใ่ชไ้มค่อ่ยไดผ้ล
นักกบัโลหะประเภทเหล็กทีม่สีว่นผสมของโครเมีย่มสงู สารประกอบของธาตคุลอรนีใหผ้ลดกีบัโลหะประเภท

ดงักลา่วในระดบัอณุหภมู ิ300 องศาเซลเซยีส สว่นฟอสฟอรัสใหผ้ลดกีบัโลหะบางชนดิในระดบัอณุหภมูไิมเ่กนิ 

180 องศาเซลเซยีส เป็นตน้ ดงันัน้จงึไดม้กีารผสมสาร EP เหลา่นีห้ลายตวัลงไปในน ้ามันหลอ่ลืน่แตล่ะชนดิใน
อตัราสว่นตา่ง ๆ กนั ซึง่มผีลท าใหร้ะดบัการตา้นทานแรงกดอดัสงูตา่งกนัไปดว้ย  

 


