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10 ค ำถำม กับ 10 ค ำตอบ  “กรำไฟทช์นิดคอลลอยด”์    
 

 “กำรหล่อลื่นทีเ่หนือกว่ำสำรหล่อลื่นสถำนะของเหลว” 
                                                                            
1.กรำไฟทค์ืออะไร? 
กราไฟท ์คือ ผลกึของคารบ์อนซึ่งมีโครงสรา้งพเิศษแบบหน่ึง ซึง่เกิดจาก
การรวมตวัของอะตอมคารบ์อน  โครงสรา้งของผลกึในรูปนีม้ีคณุสมบตัิ
ที่นุ่ม (Softness) และล่ืน (Slipperiness)   ซึ่งท าใหม้ีคณุสมบตัิในการ
หล่อล่ืน  ทัง้ ๆ ที่อยู่ในรูปของแข็ง  คารบ์อนในโครงสรา้งแบบอื่น ๆ จะ
ไม่ใช่กราไฟท ์แต่กราไฟทเ์ป็นผลกึรูปหนึ่งของคารบ์อน  ควรสงัเกตว่า
คารบ์อนในรูปอื่น ๆ เป็นของแข็งลกัษณะคารบ์อนสีด า เช่น ถ่านโคก้  และผลกึที่ซบัซอ้นมากที่สดุอย่างหน่ึงของคารบ์อน 
คือ เพชร  กราไฟทน์ัน้พบไดใ้นธรรมชาติและในเวลาเดียวกนัสามารถสงัเคราะหไ์ด ้ไม่วา่กราไฟทจ์ะมาจากแหล่งใด หรือ
สงัเคราะหข์ึน้ก็ตามถา้มคีวามบรสิทุธ์ิเพียงพอแลว้ จะไดค้ณุสมบตัิที่เด่นเป็นอย่างมากในการหล่อล่ืน  โดยไม่ความคมหรือ
การกดักรอ่นแต่ประการใด 

 

2. กรำไฟทช์นิดคอลลอยด ์คืออะไร ? 
ค าวา่ “คอลลอยด”์(Colloidal) หมายถึงขนาดอนภุาคที่เล็กที่สดุที่มีคณุสมบตัิทางฟิสิกสเ์หมือนเดิม ขนาดที่ใหญ่ที่สดุของ
คอลลอยด ์คือ ขนาด 1 ไมครอน (Micron)  ซึ่งขนาด 1 ไมครอน นีค้ือขนาด 40 ใน 1,000,000 ส่วนของนิว้ (.00004 นิว้)  
ในกรณีของกราไฟทช์นดิคอลลอยด ์ถือวา่เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สดุ ซึง่จะมีลกัษณะเป็นแผ่นบาง ๆ  สามารถมองเห็นได ้ดงันัน้   
กราไฟทช์นิดคอลลอยด ์จะประกอบเป็นอนภุาคเล็กจ านวนมาก  จรงิ ๆ แลว้พวกมนัมีขนาดเล็กกวา่อนภุาคของไขมนั
แขวนลอยในน า้นม แป้งฝุ่ นทาหนา้ และน า้ตาลไอซิ่ง ควรสงัเกตวา่ เมื่ออนภุาคที่ละเอียดขึน้เช่นนี ้อตัราส่วนของพืน้ท่ีผิว
ต่อน า้หนกัจะยิ่งมากขึน้ ส่ิงนีม้ีความส าคญัเนื่องจากคณุสมบตัิหลายอย่างของกราไฟทช์นดิคอลลอยด ์ขึน้กบัพืน้ผิวที่มีอยู่
ส  าหรบัการสมัผสั: 

 

ตวัอยา่ง เช่น: ➢ อนภุาคกราไฟทน์ า้หนกั 1 ปอนด ์ซึง่มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 75 ไมครอน จะมีพืน้ท่ีผิวสมัผสั          
                          ประมาณเท่ากบัพืน้โรงรถ 2 คนั   อย่างไรก็ตาม 

                      ➢ อนภุาคกราไฟทน์ า้หนกัเทา่กนั คือ 1 ปอนด ์แตม่ีเสน้ผ่าศนูยก์ลางขนาด 1 ไมครอน จะมีพืน้ท่ีผิวสมัผสั   
                          เกือบเท่ากบัของอาคารขนาดกวา้ง 150 × 300 ฟตุ 
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3.กรำไฟทเ์หมำะกับกำรใช้ประโยชนอ์ะไร ? 
ฟิลม์ของกราไฟตม์ีลกัษณะเด่น คือ มีสมัประสิทธิของความเสียดทานกบัเหล็กเพียง 0.1 ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าใชแ้รงเพยีง 0.1 
ปอนด ์ในการดงึ – ลากเหล็กที่หนกั 1 ปอนดไ์ปบนผิวเหล็กที่เคลือบดว้ยฟิลม์ของกราไฟตไ์ดก้ารทดลองแบบเดยีวกนัใน
การลากเหล็กไปบนผิวของโลหะที่มีความลื่นใชแ้รง 0.4 ขึน้ไป ซึ่งท าใหเ้ห็นว่า กราไฟตใ์หค้วามลื่นที่ยอดเยี่ยมมาก 

บนพืน้ผิวโลหะ เนื่องจากกราไฟทม์ีโครงสรา้งเป็นแบบแผ่นบาง ๆ ซอ้นกนั อนภุาคของกราไฟตจ์ะเป็นแบบแผ่นเรียบ ๆ ท า
ใหเ้กดิเป็นชัน้ ๆ คลา้ยกบัการหล่อล่ืนของฟิลม์น า้มนั ในเวลาเดียวกนักราไฟตจ์ะมกีารเกาะอยู่กบัที่ จึงต่อตา้นและทนทาน
ต่อการบีบเคน้ภายใตค้วามกดดนัสงู ๆ 

 

กราไฟตม์ีความทนทานต่อการรวมตวักบัออกซเิจนในอากาศ (ยากต่อการเกดิอ๊อกซเิดชั่น) ในบรรยากาศธรรมดาทั่ว ๆ ไป  
การแตกสลายเส่ือมคณุสมบตัมินีอ้ยมากจนเกือบกล่าวไดว้า่ไม่มเีลย การสลายตวัจะเริ่มที่อณุหภมูิ 700 องศาฟาเรนไฮด์
ขึน้ไป กราไฟทม์ีคณุสมบตัิที่ไมเ่ส่ือมในการท าปฏิกิรยิาทางเคมี ดงันัน้จงึสามารถใชก้ราไฟตใ์นการรวมตวักบัสารหล่อล่ืน
โดยไม่ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีของสารหล่อล่ืนท่ีกราไฟตเ์ขา้ไปรวมตวัและไม่เปล่ียนแปลงทางเคมเีมื่อถกูความ
รอ้นท่ีสงู 
 

กราไฟตเ์ป็นตวัน าความรอ้นและไฟฟ้า 
นอกจากนัน้กราไฟตย์งัเป็นสารท่ีท าให้
ชิน้ส่วนไม่จบัตวักนัเพราะ การจบัตวัขอ
งกราไฟต ์ต่อ กราไฟต ์เป็นการจบัตวัที่
เลวมาก (ไมเ่กาะตวักนั) ในการใชก้รา
ไฟตจ์ึงเพื่อการท างานไดใ้น 3 ลกัษณะ
ส าคญั 3ประการอย่างใดอยา่งหนึ่ง คือ 
การหล่อล่ืน ตวัน าไฟฟ้า และการไม่
เกาะตวักนัของชิน้ส่วน 

 
 

4.ท ำไมควำมละเอียดของกรำไฟตจ์ึงมีหลำยขนำด ? 
ในการผลิตกราไฟตช์นดิคอลลอยดเ์ป็นงานท่ีมคี่าใชจ้่ายสงูมาก รวมทัง้สิน้เปลืองเวลามากดว้ยในขบวนการผลิต  ดงันัน้จึง
ขึน้กบัความจ าเป็นว่าจะตอ้งการความละเอียดของกราไฟตม์ากนอ้ยเพียงใดหรือเท่าที่ความจ าเป็นตอ้งการใชง้าน กรไฟต์
ชนิดคอลลอยด ์จะเป็นสารท่ีมคีณุสมบตัิแผ่กระจายและไม่มกีารตกตะกอน  ดงันัน้ถา้ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชค้วาม
ละเอียดมากนกัก็ควรน ามาพิจารณา  เพื่อความประหยดัโดยเลือกกราไฟตช์นิดคอลลอยดท์ี่ความหยาบเพิม่ขึน้  

  การแบ่งขนาดของอนภุาคของกราไฟต ์จึงแบง่ออกเป็น A,B,C,D, และขนาด 
A,B, จดัเป็นกราไฟตช์นิดคอลลอยดท์ี่สมบรูณแ์บบ ขนาด C,D จะมีทัง้อนภุาคที่
เป็นคอลลอยด ์และไม่เป็นคอลลอยด ์ ในการเลือกเพื่อใชง้านจึงควรเลือกขนาด
ใหเ้หมาะสมกบัท่ีจะใชแ้ละความประหยดัในดา้นราคาดว้ย 
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5.ท ำไมจึงใช้กรำไฟทช์นิดคอลลอยดใ์นรูปทีผ่สมกับของเหลวแทนกำรใช้แบบผง ? 
ค าตอบในเรื่องนีก้็เพื่อเหตผุล ดงัต่อไปนี ้คือ 

5.1 การเกาะตวั (Stability) 

5.2 ความสะดวกของการใชง้านไดห้ลายรูปแบบ (Versatility) 

5.3 การใชส้ะดวก (Applicability) 

5.4 การแทรกซมึ (Penetrability) 

5.5 ความสามารถในการใช ้(Capability) 

5.6 ความประหยดั (Economy) 

กราไฟตช์นิดคอลลอยด ์จดัผสมมาแบบเขม้ขน้ เพื่อใหผู้ใ้ชน้ ามาผสมตามสดัส่วนท่ีตอ้งการเพื่อการใชง้าน  แต่ที่ผสมมา
อย่างเขม้ขน้หรือผสมใหม่กต็าม จะมีอายกุารเก็บไวไ้ดน้านมากโดยไม่มีการตกตะกอน 

                                   . 
 

6.ท ำไมจึงมีกำรผสมคอลลอยดก์รำไฟทใ์นตัวสำรละลำยหลำยอย่ำง ? 
การผสมกราไฟตช์นิดคอลลอยดใ์นสารละลาย แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ น า้กบัน า้มนั ในส่วนน า้มนัยงัจดัเป็นพวกตวัท า
ละลายต่าง ๆ (Solvent) และเรซิน (Resin) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบังานท่ีจะใช ้เช่น การผสมกบัน า้เหมาะสมมากกบังานท่ีความ
รอ้นสงูมากๆ เพราะไม่ท าใหเ้กิดอคัคีภยัและไม่มีสารตกคา้งจากการถกูความรอ้น และการผสมกบัน า้เป็นการรกัษา
คณุสมบตัิในการเป็นตวัไฟฟ้าที่ดดีว้ย  

                                                
ในการผสมกบัน า้มนัเป็นการเสรมิประโยชนร์ว่มกนัของน า้มนัและกราไฟตช์นิดคอลลอยด ์น า้มนัใหก้ารหล่อล่ืนตามสภาพ
ปกติส่วนกราไฟตช์นิดคอลลอยดส์รา้งชัน้ฟิลม์ผิวสมัผสัซึง่เป็นประโยชนม์ากในการชว่ยการท างานครัง้แรก เพื่อใหเ้ขา้ที่ 
(Break-In) เพราะมีการขดัสขีองส่วนสงูๆ ต ่า  ๆ อย่างรุนแรง ในส่วนสารหล่อล่ืนท่ีเกิดจากการสงัเคราะห ์(Synthetic 

Lubricants) มีคณุสมบตัิเยี่ยมในการทนทานความรอ้นสงู และทนทานต่อปฏิกิรยิาทางเคมี แต่ในเวลาเดียวกนัก็หย่อนใน
คณุสมบตัิของการหล่อล่ืน จึงมีการผสมกราไฟตช์นดิคอลลอยดใ์นน า้มนัหล่อล่ืน 

ในการผสมกบัสารละลายประเภทเรซินบางชนิดนัน้ เพื่อเป็นการน ากราไฟตเ์ขา้ไปเคลือบผิวที่ตอ้งการ ซึ่งในการหล่อล่ืน   
เรซินจะละลายหายไปยงัคงมีฟิลม์กราไฟตท์ าการหล่อล่ืนเป็นฟิลม์แหง้ (Dry Film) หรือเรียกว่า Dry Film Lubricants 
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7. ท ำไมจึงมีกำรผสมกรำไฟทช์นิดคอลลอยด ์หลำยอัตรำส่วน  ? 
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน และความประหยดัในการใช ้
ส าหรบังานอตุสาหกรรมนัน้ผูใ้ชส้ามารถซือ้หาจากส่วนผสมที่มีความเขม้ขน้
สงูแลว้น าไปเจือจางเองเพื่อประหยดัคา่ขนส่ง 
 
 

8.ผลิตภัณฑเ์กี่ยวกับกำรหล่อล่ืนนีม้ีกี่ประเภท ? 
ในการผสมกบัพาหนะที่จะน ากราไฟตช์นิดคอลลอยดไ์ปท าการหล่อล่ืนนีม้ี 15 ชนิด และขนาดของอนภุาคกราไฟตช์นิด
คอลลอยดม์ี 4 ขนาด/เกรด  จึงท าใหม้ีผลิตภณัฑม์ากพอสมควร ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมกบังานท่ีจะใชง้าน  
 

9.โมลิบดิน่ัมไดซัลไฟท ์คืออะไร ? 
โมลิบดินั่มไดซลัไฟต ์เป็นสารประกอบที่มีคณุสมบตัินุ่ม (Soft) สีเทาแก่ เกดิจากการเตรียมแรโ่มลบิดิไนท ์
(Molybdenite) เป็นแรท่ี่พบจากเหมืองในสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเมื่อน าขึน้มาจากเหมืองแลว้มีการท าใหบ้รสิทุธ์ิ คณุสมบตัิ
พิเศษทางกายภาพ (Physical Properties) ของโมลิบดินั่มไดซลัไฟตใ์นการหล่อล่ืน ท าใหม้ีการใชง้านกนัอย่างกวา้งขวาง
ในอตุสาหกรรม ในฐานะท าหนา้ที่เป็นสารหล่อล่ืนชนิดของแขง็ (Solid Lubricant) เหมือนกบักราไฟต ์ สารประกอบโม
ลิบดินั่มไดซลัไฟตจ์ะประกอบดว้ยผลกึที่เป็นชัน้ของโมลิบดินั่มอะตอมสลบักบัอะตอมของก ามะถนั  ซึ่งมีการเกาะตวักนั
นอ้ยมาก ท าใหเ้กิดการหล่อล่ืนท่ีดี ซึ่งเมื่อผสมกบัสารหล่อล่ืนจะท าใหม้คีณุสมบตักิารหล่อล่ืนท่ีดีเยี่ยม 

 
 

10.โมลิบดิน่ัมไดซัลไฟตแ์ตกต่ำงกับกรำไฟทอ์ย่ำงไร ? 
ความแตกต่างระหวา่งโมลิบดินั่มไดซลัไฟต ์กบักราไฟตท์ี่เด่นชดั คอื คณุสมบตัิในการรวมตวักบัออกซิเจนในอากาศ คือ       
โมลิบดินั่มไดซลัไฟต ์เมื่ออณุหภมูิสงูเกิน 750 องศาฟาเรนไฮด ์จะรวมตวักบัอากาศท าใหเ้กิดอ๊อกไซดท์ี่มีคณุสมบตัิไม่เป็น
สารหล่อล่ืน และเกิดก๊าซที่ท  าใหเ้กิดการกดักรอ่น  แตก่ราไฟตท์ าใหเ้กิดก๊าซคารบ์อนไดอ๊อกไซด ์ซึง่ไม่มีอ  านาจในการกดั
กรอ่น     โมลิบดินั่มไดซลัไฟต ์มีสมัประสิทธิของความเสียทานต ่ากว่ากราไฟต ์ซึง่ในสภาพการ
กดดนัและเสียดสีสงู โมลิบดินั่มไฟซลัไฟตจ์ะมีการหล่อล่ืนท่ีดีกวา่กราไฟตเ์ป็นตวัน าไฟฟา้ 
ส าหรบัโมลิบดินั่มไดซลัไฟตไ์ม่เป็นตวัน าไฟฟ้าราคาของโมลิบดินั่มไดซลัไฟตช์นิดผงแพงกว่าก
ราไฟตช์นิดผงสิบเทา่  ในลกัษณะขนาดและความละเอยีดเทา่กนั 
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