SKILL BUILDER
ความสำ�พันธ์ของค่าความเป็นกรดสำ�หรับน้ำ�มันไฮดรอลิก
ภาพรวม
การทดสอบค่าความเป็นกรด (TAN) เป็นการวิเคราะห์ที่ใช้ตรวจสอบ
การเสื่อมสภาพของน้ำ�มันหล่อลื่นที่ใช้งานอยู่ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาออก
ซิเดชั่นของน้ำ�มันหล่อลื่น เมื่อน้ำ�มันเสื่อมสภาพลงจากการเกิดออกซิ
เดชั่นก็จะทำ�ให้ค่าความหนืดเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรด เขม่าและ
วาร์นิช ตามมาด้วยความเสื่อมของเครื่องจักร
TAN เป็นเพียงการบ่งบอกถึงปริมาณกรดกัดกร่อนที่มีอยู่ในน้ำ�มัน
และจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อตามระยะเวลา ซึ่งเป็นการบอกให้รู้ถึงการเสื่อม
สภาพของน้ำ�มัน
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของน้ำ�มันหล่อลื่นที่แตกต่างกัน เช่นน้ำ�มันไฮ
ดรอลิกที่เป็น mineral oil-based หรือ polyol-ester-based และ
สารเติมแต่งที่ต่างไปตามเทคโนโลยีก็ส่งผลให้ ค่า TAN ในน้ำ�มันต่าง
กันออกไป

• ค่าความเป็นกรดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน – เมื่อน้ำ�มันใหม่
าสูงสุดของความเป็นกรดที่แตกต่างกัน –เมื่อน้ำ�มันมีอายุการใช้
• ค่งานมาก
เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำ�มัน

โดยทั่วไปแนะนำ�ให้เปลี่ยนน้ำ�มันไฮดรอลิกที่เป็น Mineral oil based
เมื่อมีค่าความเป็นกรดโดยรวมถึง 2.0 mg KOH/g ผู้ขายน้ำ�มันไฮ
ดรอลิกทนไฟ (HFD-U) บางรายจะแนะนำ�ให้เปลี่ยนน้ำ�มันเมื่อค่าความ
เป็นกรดมากกว่า 4.0 หรือ 5.0 mg KOH/g.

สำ�หรับ เควกเกอร์ เราจะแนะนำ�ลูกค้าให้เปลี่ยนถ่าย
QUINTOLUBRIC® 888 เมื่อค่าความเป็นกรดมากกว่า 8.0 mg
KOH/g.
เหตุผลสำ�คัญที่น้ำ�มันไฮดรอลิกMineral oil based ต้องเปลี่ยนเมื่อ
ค่าความเป็นกรดถึง 2 mg KOH/g
ในขณะที่น้ำ�มันไฮดรอลิก polyol-ester-based สามารถทำ�งานงาน
ได้ที่ค่าความเป็นกรดมีค่าสูงโดยไม่มีปัญหาเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า
เขม่าและวาร์นิชนั้นละลายได้ดีในน้ำ�มันที่มีขั้ว เช่น
QUINTOLUBRIC®’s polyol ester.
ความแตกต่างระหว่างน้ำ�มันไฮดรอลิกทนไฟจากผู้ผลิตที่เป็นโพลี
เอสเทอร์ (HFD-U) สามารถอธิบายได้จากการปรับปรุงสารต้าน
ออกซิเดชันที่ดีที่สุดที่มีใน QUINTOLUBRIC® ที่ให้สัดส่วนของค่า
ความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามน้ำ�มันหล่อลื่นควรถูกตรวจสอบค่าความเป็นกรดอยู่
เสมอ (เควกเกอร์แนะนำ�ให้ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง) เพื่อรักษาและ
ป้องกันอุปกรณ์และป้องกันความเสียหายของระบบไฮดรอลิกที่จะเกิด
ขึ้นจากกรด

ค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้นจากการวัดการออกซิเดชั่นของน้ำมัน

การเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดสำ�หรับน้ำ�มันไฮโดรลิค
ของเหลว
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ความสำ�พันธ์ของค่าความเป็นกรดสำ�หรับน้ำ�มันไฮดรอลิก
การบำ�รุงรักษาน้�ำ มัน

ค่าความเป็นกรด (TAN) คือการวัดความเป็นกรดของน้ำ�มันหล่อลื่น
โดยปริมาณของเบสแก่ที่จะทำ�ให้กรดเป็นกลางใน 1 กรัมของน้ำ�มัน
(แสดงในค่า mg KOH /g)
TAN เป็นการตรวจวัดที่สำ�คัญของการเสื่อมสภาพของน้ำ�มันที่มีการ
ใช้งานอยู่ เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

ออกซิเดชัน
่
การเกิดออกซิเดชั่นสามารถเกิดขึ้นได้โดยความร้อน แสง ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่ตกค้างอยู่หรือสิ่งเจือปน และผลที่เกิดตามมา
การเกิดออกซิเดชั่นสามารถเกิดขึ้นได้โดยความร้อน แสง ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่ตกค้างอยู่หรือสิ่งเจือปน และผลที่เกิดตามมา เป็นกระบวน
การที่ผู้คิดค้นสูตรน้ำ�มันพยายามที่ไม่ทำ�ให้เกิดขึ้นเพราะมันจะส่งผลต่อ
ไปนี้:

• ค่าความหนืดในน้ำ�มันเพิ่มขึ้น
• ค่าความเป็นกรดของน้ำ�มัน (TAN) เพิ่มขึ้น
างชนิดที่เป็นสายสั้น กรดไขมันที่กัดกร่อน และสารประกอบ
• โครงสร้
อื่น ๆ ที่ถูกทำ�ให้เกิดขึ้น
• การเริ่มต้นของการเกิดเขม่าและวาร์นิช

เมื่อน้ำ�มันไฮดรอลิก polyol ester (HFD-U) หรือ PAG (Polyalkylene Glycol) based ถูกน้ำ�มาใช้ เขม่าและวาร์นิชที่เกิดจากการ
ออกซิเดชั่นจะละลายได้ดี อย่างไรก็ตามหากน้ำ�มันที่เป็น mineral oil
หรือ PAO based เขม่าและวานิชที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถละลายได้
เมื่อสร้างน้ำ�มันไฮดรอลิก ไม่พิจารณาเพียงแค่ Base oil ที่ถูกนำ�มา
ใช้ แต่สารต้านออกซิเดชั่นที่ดีที่สุดถูกนำ�มาใช้ในสูตรน้ำ�มันไฮดรอลิก
กระบวนการออกซิเดชั่นจะเกิดขึ้นได้ช้าซึ่งจะยืดอายุการใช้งานของน้ำ�
มันไฮดรอลิก

ค่าความเป็นกรดเริม
่ ต้น
ค่าความเป็นกรดเริ่มต้น ของน้ำ�มันไฮดรอลิกที่เป็น polyol ester
based โดยทั่วไปจะสูงกว่าน้ำ�มันไฮดรอลิกที่เป็น mineral oil หรือ
PAO based ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน

• ความเป็นกรดของน้ำ�มันพื้นฐาน
ำ�มันไฮดรอลิกที่เป็น ester-based เกิดขึ้นจากเกรดไขมันที่
• ในน้
ตกค้าง

่อรักษาและป้องกันอุปกรณ์ เควกเกอร์แนะนำ�ค่าความเป็นกรด
• เพื
ของระบบควรจะตรวจสอบเป็นประจำ�

นกรด (AN) 6.0 ลูกค้าจะได้รับคำ�แนะนำ� “นำ�มันไฮรด
• ทีลิ่คก่าเริความเป็
่มมีอายุมากขึ้น ควรจะได้รับการเปลี่ยนถ่าย”

นกรด (AN) 8.0 ลูกค้าจะได้รับคำ�แนะนำ� “นำ�มันไฮรด
• ทีลิ่คก่าเก่ความเป็
า ควรจะได้รับการเปลี่ยนถ่ายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

เช่น ASTM D2882 Pump Test และการ
• จากผลการทดสอบ
ประสบการณ์ที่ครอบคลุมใน 50,000 ยูนิตทั่วโลก เรามีความ

มั่นใจว่าน้ำ�มัน QUINTOLUBRIC® สามารถทำ�งานได้โดยไม่สูญเสีย
ประสิทธิภาพการทำ�งาน – รวมทั้งความสามารถทนไฟอ้างอิงตาม
Factory Mutual จนถึงค่าความเป็นกรด 8.0 mg KOH/g.
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โดยปรกติจะทำ�การทดสอบนี้ เป็นเวลา5,000 ชั่วโมง
• เควกเกอร์
เพื่อศึกษาข้อมูลการสึกหรอและคุณสมบัติของน้ำ�มันแม้ว่า pump
test ตามปกติจะทำ�แค่ในเวลา 100 ชั่วโมงตาม ASTM D2882

test กับ QUINTOLUBRIC 888-68 ส่วนประกอบ
• เมืต่า่องใช้ๆ pump
จะถูกตรวจสอบในช่วงเวลาที่กำ�หนดไว้ ได้แสดงให้เห็นว่า
®

ไม่ปรากฏร่องรอยของการสึกหรอ เขม่าและวาร์นิชจนกว่าค่าความ
เป็นกรดถึง

• ความเป็นกรดของสารปรับปรุงสภาพ

เมื่อน้ำ�มันถูกนำ�มาใช้งาน ความเป็นกรดจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเกิด
ออกซิเดชั่นทำ�ให้เกิดกรดไขมันสายสั้น ซึ่งส่งผลให้ความเป็นกรดเพิ่ม
สูงขึ้น
ดังนั้นค่าความเป็นกรดเริ่มต้นจะไม่เกี่ยวข้อง แต่อัตราการเพิ่ม
ของความเป็นกรดนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ ซึ่งรู้ได้จากวิธีการตรวจสอบ
เสถียรภาพของน้ำ�มันต่อการเกิดออกซิเดชั่น อาทิเช่น Dry-TOST
test (ASTM D943, ISO 4263) สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าอายุการ
ใช้งานของน้ำ�มัน (ต่อชั่วโมง) จะครบกำ�หนด เมื่อความเป็นกรดมีการ
เพิ่มขึ้น 2.0 mg KOH/g ในการทดสอบนี้
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