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SLA 1286  มิใช่สารเพ่ิมคุณภาพทางด้านเคมีที่ผสมอยู่ในน า้มนัหล่อล่ืนส าเร็จรูปทัว่ ๆ ไป     แต่เป็น สารเพิ่มคุณภาพ

สถานะของแข็ง หรือ โมลิบดินั่ม ไดซลัไฟต์ (MoS₂)       ซึง่น ามาบดจนเป็นผงละเอียดมีขนาดเพียง 2 ถึง 4 ไมครอน 

(1ไมครอน เท่ากบั 1/1000 มิลลิเมตร) และผสมมากบัน า้มนัหล่อล่ืนบริสุทธ์ิ       ด้วยอนุภาคที่ละเอียดเช่นนี ้ท าให้ขนาด

โมลิบดินัม่ ไดซลัไฟต์ ดงักล่าว กลายเป็นสารแขวนลอย (Colloidal dispersions)  โดยสามารถแพร่กระจายลอยตวัอยู่

ใน ทุก ๆ อณูของสารหล่อล่ืนสถานะของเหลว และไม่มีการตกตะกอน ถึงแม้จะเก็บไว้โดยไม่ใช้นานนบัปี ทัง้ยงัสามารถ

ไหลผ่านไส้กรองน า้มนัทุกชนิด โดยไม่มีการอุดตนั 

SLA 1286 เป็นสารหล่อล่ืนชนิดของแข็ง ที่ผลิตโดย Acheson Colloids Company: Port Huron, Michigan, USA. 

ซึง่เป็นโรงงานที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการผลิตสารหล่อล่ืนชนิด  “สารแขวนลอย”  มาเป็นเวลายาวนาน

เกือบร้อยปี นอกจาก โมลิบดินัม่ ไดซลัไฟต์ ยงัได้ท าการผลิตคอลลอยด์ดอลชนิดต่าง ๆ  เช่น กราไฟต์, เทปล่อน, เงิน, 

ทองค าและอื่น ๆ อีกมาก เพ่ือใช้ช่วยในการหล่อล่ืน และการผลิตส าหรับวงการอุตสาหกรรมหนกั อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ การบินและการอวกาศทัว่โลก 

 โมลิบดิน่ัม ไดซัลไฟต์ : แหล่งก าเนิดและโครงสร้าง  

โมลิบดินั่ม ไดซลัไฟต์ (Solid Lubricant) ผลิตมาจากสินแร่โมลิบเดไนท์ อนัเกิดขึน้ตามธรรมชาติ  และเม่ือสกดัแยก

สายแร่โมลิบเดไนท์ออกจากหินแกรนิตแล้ว จึงน ามาถลุงให้บริสุทธ์ิ เรียกว่า “โมลิบดินัม่ ไดซลัไฟต์” มีสูตรทางเคมี MoS₂  

แล้วจึงน าไปบดให้เป็นผงละเอียด  เพ่ือผลิตเป็นสารหล่อลื่นของแข็งชนิดคอลลอยด์และสารแขวนลอย 

           ในแต่ละโมเลกุลของโมลิบดินัม่ ไดซลัไฟต์ ประกอบด้วย โมลิบดินัม่  ซึง่มีลกัษณะเป็นผลึกบาง ๆ หนึ่งอะตอม และ

ประกบด้วยแผ่นผลึกบาง ๆ ของก ามะถนั ด้านละหนึ่งอะตอม จึงมีลกัษณะคล้ายแผ่นขนมปังแซนด์วิช   (รูป 1) 

รูป 1 โครงสร้างอะตอมโมลิบดน่ัิม ไดซัลไฟต์ MoS2 
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           ส าหรับอะตอมโมลิบดินัม่ ไดซลัไฟต์นัน้ แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้า และมีความแข็งแรงมากกว่า Yield Stress  ของ

โลหะส่วนใหญ่ จึงสามารถรับแรงกดอนัมหาศาล  ขวางกัน้มิให้ผิวของโลหะที่เคล่ือนไหวกระทบ และเสียดสีกนัได้โดยตรง 

จึงช่วยลดการสึกหรอได้เป็นอย่างดี ส่วนอะตอมของก ามะถนั (Sulphur) นัน้ มีลกัษณะอ่อนนุ่มและเกาะยึดกบัโลหะหรือ

สารอื่นได้ดี แต่แรงยึดเกาะ (Affinity)  ระหว่างอะตอมของก ามะถนัด้วยกนัมีน้อยมาก   จึงก่อให้เกิดความล่ืนรวมทัง้ช่วย

ลดความร้อนที่จุดสมัผสัเนื่องจากการเสียดสี    อีกทัง้ช่วยเคลือบเพ่ือป้องกนัและให้การหล่อล่ืนผิวโลหะได้เป็นอย่างด ี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Technical Data of Molybdenum Disulfide                       

    ◊ Formula                   :      MoS2                                                        ◊ Thermal stability  :           Retains low coefficient of friction from 300˚F to 

    ◊ Colour                      :      Grayish in the natural powder state                                          750˚F (-184˚C to 400˚C) In a vacuum or non-oxidizing 

    ◊ Specific gravity       :      4-9                                                                                                      atmosphere it is stable in excess of 2000˚F (1093˚C) 

    ◊ Molecular weight   :     160.08                                                       ◊ Chemical  :      Resists attack by acids with exception of hot concentrated                                                

    ◊ Hardness                 :      1 to 1.5 (Mohs scale*)                                                       sulphuric acid, hot nitric acid and aqua regia.  Inert in gases                             

    ◊ Oxidation               :       Oxidation begins slowly at 750˚F                                    except fluorine and on heating in chlorine, but not attacked   

    ◊ Melting Point        :       Above 2700˚F (1482˚C)                                                               by dry hydrogen fluoride.  Inert in solvents and water. 

    ◊ Bearing capacity   :       in excess of 400,000 psi                         ◊ Electrical properties :      High resistance at low potential, with resistance 

    ◊ Coefficient of friction: 0.03  to  0.06  in powder form                                                                                           lowering as potential increases. 

*THE MOHS SCALE: This is a scale used by metallurgists to determine the hardness (or softness of a material. The scale runs from 0 

(liquids) to 10+(Boron, Diamond).  On this scale Molybdenum Disulphide, as a lubricant, measures only 1.0 to 1.5.  The Molybdenum 

content itself, however, offers protective qualities against wear, in that Molybdenum is higher on the scale, or harder than case-hardened 

steel (Mohs 8). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ถ้าเช่นนัน้ ท าไมจึงควรจะต้องเติม/ผสม SLA 1286 ให้กบัน า้มันเกยีร์ /จาระบี 

ปัจจุบนัเป็นที่ทราบดี   บริษัทผู้ผลิตน า้มนัส าเร็จรูปส่วนใหญ่        จะเติมสารปรุงแต่ง/สารเพ่ิมคุณภาพ กลุ่มรับแรงกดสูง 

(Extreme Pressure (EP) Additive)ให้กบัผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ซลัเฟอร์ - ฟอสฟอรัส ( S-P )    ซึง่จดัเป็นสารปรุงแต่งทาง 

ด้านเคมี (Chemical Film) (รูป 2) 

รูป 2 ลักษณะช้ันฟิล์ม Chemical Film 
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พารามิเตอร์ส าคญัส าหรับการสร้างฟิล์ม  EP(extreme pressure) คือ 

- กลไกท่ีท าให้เกิดปฏกิิริยาขึน้ที่ผิวสมัผสั โดยกระบวนการขดัสีในระดบัจุลภาค  

- การเสียดทานเป็นจุดหนึ่งที่ก าหนดกระบวนการทางเคมี พร้อมทัง้อุณหภมิูที่เหมาะสม 

- ใช้เวลาในการท าให้เกิดปฏกิิริยาเคมีสัน้มาก และต้องมีออกซเิจนในส่ิงแวดล้อม 

SLA 1286 (MoS₂) จดัเป็นสารปรุงแต่ง/สารเพ่ิมคุณภาพ กลุ่มรับแรงกดสูง ทางด้านฟิสิกส์ (Solid Film)   ซึง่ไม่จ าเป็น 

ต้องอาศยัขบวนการทางด้านเคมี ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้เกิดสารประกอบตวัใหม่   และในทนัทีที่ผสม SLA 1286 เข้า 

ไปในน า้มนัหล่อล่ืน/จาระบี  ซึง่ด้วยอนุภาคเป็นแผ่นที่มีขนาดเล็กระดบัไมครอน มีความล่ืนสูงและรับแรงกดได้ถึง 400,000 

ปอนด์ ต่อ 1 ตารางนิว้ รวมทัง้ทนความร้อนได้ถึง 750 องศาฟาเรนไฮต์ หรือประมาณ 400 องศาเซลเซยีส                             

* (ในขณะที่สารเพ่ิมคุณภาพกลุ่มเคมี (Chemical film) ไม่สามารถรับแรงกดดนั และทนความร้อนได้ถึงขนาดนัน้) 

รูป 3 ลักษณะการเคลือบผิว Solid Lubricant Film 

         

รูป 4 ช้ันฟิล์มนุ่มและลื่น Layer & Slipperiness 

 

 

 

                      ข้อได้เปรียบ/จุดแข็ง SLA 1286 ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ 

ลดแรงเสียดทาน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน 

 ลดอุณหภมิูห้องเกียร์ 

 เพ่ิมสมรรถะของเคร่ืองจกัร 

 เคร่ืองจกัรเดินเรียบในอตัราความเร็วต ่า 
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 ป้องกนัเคร่ืองจกัรเดินสะดุดและกระชาก 

 ลดการสัน่สะเทือนและลดเสียง 

 ลดการยึดติดตาย รอยแผล รอยขีดข่วนและรอยถูครูด 

 ถอดประกอบเคร่ืองจกัรได้ง่าย 

เพิ่มสมรรถนะในการรับภาระงานหนัก ลบรอยขรุขระบนผิวหน้าเฟืองเกียร์ 

 เคร่ืองจกัรท างานเต็มประสิทธิภาพขณะ Shock Loading 

ลดการสึกหรอ ยึดอายุการใช้งานเคร่ืองจกัร ลดค่าใช้จ่ายด้านซอ่มบ ารุง 

การหล่อลื่นช่วงบาวน์ดารี ปกป้องเม่ือฟิล์มน า้มนัเสียหาย 

ทนต่อสภาวะอุณหภูมิสงู เคร่ืองจกัรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้อง

ค านึงถึง อุณหภมิูสูงสุดและต ่าสุด ขณะที่สารเพ่ิมคุณภาพ

ทัว่ไปมีขีดจ ากดั 

การหล่อลื่นในลักษณะฟิล์มแห้ง DRY FILM หล่อล่ืนตนเอง โดยปราศจากสารหล่อล่ืนใด  ๆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ตาราง 1 ปัจจัย/ตัวแปรส าคัญ การสร้างขบวนการเคมี (Chemical Film) 

 สารอีพี ท่ีใส่ลงไปในน า้มนัหล่อล่ืนจะท างานได้ดีเฉพาะท่ีอณุหภมูิสงูๆ เท่านัน้ ดงันัน้ในกรณีท่ีแรงกดและการเสียดสีไม่มาก หรือรุนแรงพอท่ีจะท าให้เกิดอณุหภมูิ

เฉพาะจุดท่ีสงูพอท่ีจะเกิดปฏิกิริยาดงักล่าวข้างต้นได้ สารเหล่านีก้็จะไม่ท าหน้าท่ีของมนั 

 สารอีพี มีประโยชน์เฉพาะในท่ีจ าเป็นเท่านัน้ ในทีท่ีไม่จ าเป็น สารเหล่านีน้อกจากจะท าให้น า้มนัหล่อล่ืนมีราคาแพงขึน้โดยใช่เหต ุยงัอาจเป็นโทษ ทัง้นีเ้พราะสารอีพี 

เป็นสารประกอบของธาตท่ีุไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีมาก ดงันัน้จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาท่ีอนัตรายต่อโลหะบางอย่างได้ในกรณีท่ีธาตนุัน้ๆ แตกตวัออก 
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