
Understanding Acheson  

Solid Lubricant Additives 

Introduction  

ความรู้ความเข้าใจสารเพิ่มคุณภาพสถานะของแขง็ 

บทน า: ความหมายของสารเพิม่คณุภาพชนิดของแขง็/สารหลอ่ล่ืนสถานะของแขง็ Solid Lubricant Additives (SLA) 

คือ การกระจายตวัของอนภุาคขนาดเลก็ ๆ (micron) นบัพนัล้าน แทรกตวัในทกุอณสูารหลอ่ล่ืนสถานะของเหลวเพ่ือช่วย

เสริมประสทิธิภาพ และเม่ือใดก็ตามท่ีเตมิลงในสารหล่อล่ืนสถานะของเหลว สารเพิ่มคณุภาพชนิดของแขง็ จะเข้าไปท า

หน้าท่ีลดความฝืดหรือแรงเสียดทานในส่วนวสัดท่ีุเสียดสีกนั น ามาซึ่งการสกึหรอท่ีลดลง ลดการใช้พลงังาน และสามารถ

รับภาระงานหนกัได้สงูขึน้ 

 บริษัท Acheson Colloids มีความเช่ียวชาญในด้านการหลอ่ล่ืนมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1908 ได้ออกแบบใบโฆษณานี ้

เป็นพเิศษส าหรับคณุ ซึ่งจะช่วยให้คณุเรียนรู้เก่ียวกบัสารเพิม่คณุภาพชนิดของแขง็นีม้ากขึน้ และท าให้เข้าใจได้วา่มนัช่วย

ให้คณุปฏิบตังิานได้ดีขึน้อย่างไร 

ท าไมถึงต้องใช้สารเพิ่มคุณภาพ ชนิดสารหล่อล่ืนสถานะของแขง็ 

 การกระจายตวัของสารเพิม่คณุภาพชนิดของแขง็สตูร Acheson ประกอบไปด้วย กราไฟท์, โมลบิดีนัมไดซลัไฟด์ 

เทฟลอน (PTFE) และโบรอนไนไตรด์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงสตูรเพ่ือให้ได้คณุสมบตัทิางการหลอ่ล่ืนท่ีเฉพาะตวัไมเ่หมือน

ใคร ท่ีสารเพิม่คณุภาพทางเคมีทั่วไปไมส่ามารถให้คณุสมบตัดิงักลา่วได้ เม่ือใช้สารเพิม่คณุภาพประเภทของแขง็สตูร 

Acheson (SLA) 

ข้อได้เปรียบ/จุดแขง็ของ SLA ประโยชน์ที่ ผู้ใช้จะได้รับ 

1. ลดแรงเสียดทาน ✓ ลดคา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน 
✓ ลดอณุหภมูเิคร่ืองจกัรขณะท างาน 
✓ เพิม่สมรรถนะของเคร่ืองจกัร 
✓ เคร่ืองจกัรเดนิเรียบในอตัราความเร็วต ่า 
✓ ปอ้งกนัเคร่ืองจกัรเดนิสะดดุและการกระชาก 
✓ ลดการสัน่สะเทือนและเสียงท่ีดงั 
✓ ลดการเกิดการยึดตดิตาย, รอยแผล, รอยขีดขว่นและรอยถคูรูด 
✓ ถอดประกอบเคร่ืองจกัรได้ง่าย 

2. เพิม่สมรรถนะในการรับภาระงานหนกั ✓ ลดรอยถลอก 
✓ ลดเวลาขดัจงัหวะให้สัน้ลง 
✓ เคร่ืองจกัรหนกัท างานได้เตม็ประสทิธิภาพ 

3. ลดการสกึหรอ ✓ ยืดอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัร 
✓ ลดคา่ใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุง 
✓ เคร่ืองจกัรมีอายกุารใช้งานท่ียาวนานขึน้ 

4. ช่วงการหลอ่ล่ืนแบบบาวน์ดารี ✓ ปกปอ้งเม่ือฟิล์มน า้มนัเสียหาย 



ข้อได้เปรียบ/จุดแขง็ของ SLA ประโยชน์ที่ ผู้ใช้จะได้รับ 

5. ทนทานตอ่สภาวะอณุหภมูท่ีิสงู ✓ เคร่ืองจกัรท างานอย่างได้ผลโดยไมค่ านึงถึงอณุหภมูสิงูสดุและจดุท่ี
ต ่าสดุ ขณะท่ีสารเพิม่คณุภาพทัว่ไปมีข้อจ ากดั 

6. สามารถให้การหลอ่ล่ืนชัน้ฟิล์มแห้ง ✓ ท าการหลอ่ล่ืนได้ด้วยตวัเอง แม้ปราศจากสารหลอ่ล่ืนเหลวอ่ืนๆ 

 

สารเพิ่มคุณภาพชนิดของแขง็สูตร Acheson มีลักษณะการใช้งานอย่างไร 

 อย่างไรก็ตาม พืน้ผิวท่ีสมัผสักนัแม้วา่จะดเูรียบล่ืนจนเป็นมนั แตค่วามจรริงยงัมีสว่นท่ีย่ืนออก หรือเป็นขอบเป็นห

ลุม่อยู่ทัว่ผวิ ผิวท่ีขรุขระเช่นนี ้ถึงแม้วา่จะมีฟิล์มน า้มนัคัน่กลาง แตก่็ยงัมีแรงเสียดสีเสียดทานและการสกึหรอเกิดขึน้ได้

ถึงแม้วา่จะน้อยมาก ๆ ก็ตาม และมีโอกาสเกิดความเสียหาย

ได้มากขึน้ เม่ือมีอนภุาคของแขง็ปนเปือ้นในน า้มนัท่ีมา

กระท า รวมทัง้อณุหภมูสิงู แรงดนั หรือความเร็วรอบ หรือ

กรณีในสภาวะท่ีเรียกว่า “บาวน์ดาร่ี ลบูริเคชัน่” (boundary 

lubrication) จะเกิดขึน้ได้ เม่ือฟิล์มน า้มนัมีไมม่ากพอท่ีจะ

รอบรับภาระแรงกดทบั แรงเสียดทานและการสกึหรอจะเพิม่่

ขึน้ ผวิวสัดจุะเปล่ียนรูป และยอดแหลมเกิดขบยึดตดิกัน

(cold welding) การกระท าซ า้ ๆ เช่นนี ้จะท าความเสียหาย 

และก่อเกิดอนภุาคขนาดเลก็(third particle) น าไปสูก่ารสกึหรอแบบขดัถ ูและการสญูเสียจากความเสียดทาน             

(ดภูาพประกอบท่ี 1)  

 สารเพิ่มคณุภาพชนิดของแขง็สตูร Acheson (SLA) 

สามารถให้การปกปอ้งขณะท่ีชัน้ฟิล์มน า้มนัทัว่ไปเกิด

ความเสียหาย สารหลอ่ล่ืนเหล่านีจ้ะสร้างชัน้ฟิล์มแข็ง

(solid lubricant film) มีอนภุาคเป็นแผน่ท่ีมีขนาดเล็ก

รูปหกเหล่ียมรังผึง้ เคลือบอยู่บนผิววสัด ุ (โลหะ, ไม้, 

เซรามกิ, พลาสตกิ และอ่ืน ๆ) และจะถกูขดัเกลาให้

เรียบเนียนกลายเป็นชัน้ฟิล์มบาง ๆ ซ้อน ๆ ปกปอ้งผวิ

งานตอ่ไป 

 เพราะว่าอนภุาคหลอ่ล่ืนของกราไฟท์ หรือโมลบิดีนัม 

ไดซลัไฟท์บนชัน้ฟิล์ม มีโครงสร้างคล้ายแผน่หรือชัน้บางๆท่ีสามารถเฉือนได้ง่าย ภายใต้สภาวะการหลอ่ล่ืนแบบบาวน์ดารี

หรือแบบผวิตอ่ผวิสมัผสักนั ชัน้ตา่งๆของสารหลอ่ล่ืนแข็งท่ีซ้อนกนัอยู่จะถกูเฉือนออกไปแทนท่ีจะเป็นผวิงานรองรับ การ



เฉือนเช่นนีจ้ะท าให้สามารถรับภาระท่ีหนกักวา่ได้โดยไมเ่กิดความเสียหายท่ียอดแหลม ซึ่งเราเรียกวา่ “สารหล่อล่ืนสถานะ

ของแขง็” (ดภูาพประกอบท่ี 2) 

 ให้อปุมาอปุไมยแบบง่ายๆ โดยให้นึกว่าอนภุาคหลอ่ล่ืนแขง็ของแกรไฟต์หรือโมลบิดีนัม ไดซลัไฟท์ เป็นเสมือน

ส ารับไพ ่ไพน่ัน้สามารถเล่ือนไถลในแนวราบได้อย่างง่ายดาย แตส่ามารถรับแรงกดในแนวตัง้ได้ได้สงูมาก (ดภูาพประกอบ

ท่ี 3) 

 

 ในสว่นสารเพิ่มคณุภาพของแขง็เทฟลอน (PTFE) มีลกัษณะอ่อนนุ่ม, 

คล้ายขีผ้ึง้, ล่ืน, มีสีขาวทึบ และเป็นเทอร์โมพลาสตกิ โพลเิมอร์ ซึ่งมีคา่

สมัประสทิธ์ิของแรงเสียดทานท่ีต ่ามาก ใช้ทาเคลือบบนผวิงานและลดแรง

เสียดทานได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

การกระจายตัวแบบคอลลอยด์คืออะไร? 

 แคเ่พียงผสมกราไฟท์, MoS2 โบรอนไนไตรด ์หรือเทฟลอน (PTFE) ลงไปในน า้มนัหลอ่ล่ืนนัน้ มนัไมใ่ช่ค าตอบท่ี

จะแก้ปัญหาการหลอ่ล่ืนแบบบาวน์ดารีได้ เว้นเสียแตว่่าอนภุาคสารหลอ่ล่ืนแขง็นัน้จะมีขนาดท่ีเลก็มากและคงตวัเป็น

อย่างดเีม่ือตกตะกอนสูก้่นถงั กไ็มส่ามารถใช้งานได้ส าหรับการหลอ่ล่ืน ดงันัน้การกระจายตวัแบบคอลลอยด์ (Acheson 

colloidal dispersions) สามารถแก้ปัญหาเช่นนีไ้ด้ 

ง่ายๆเพียงผสม กราไฟต์, MoS2, โบรอนไนไตรด์, หรือ PTFE ลงในน า้มนัหลอ่ล่ืน มนัไม่ใช่ค าตอบท่ีจะแก้ปัญหา 

boundary lubrication. นอกจากวา่อนภุาคของ solid lubricant ท่ีมีขนาดเลก็มากๆ และคงตวัอย่างดี ถ้ามนั

ตกตะกอนสูก้่นถ้งแล้วก็จะไมส่ามารถหลอ่ล่ืนได้. Acheson colloidal dispersions สามารถแก้ปัญหานีไ้ด้. 

 



 การกระจายตวัแบบคอลลอยด์ เป็นสารแขวนลอยเนือ้เดียวกนัของอนภุาคท่ีเลก็มากๆในของเหลว เม่ือผลิตสตูร

สารเพิ่มคณุภาพชนิดของแขง็ท่ีมีการกระจายตวัแบบคอลลอยด์ ซึ่งใช้งานได้จริงในอตุสาหกรรม จ าเป็นต้องพุ่งความสนใจ

ไปท่ีประเดน็ 3 ประการคือ 

• ขนาดของอนภุาค 

• เสถียรภาพของการกระจายตวั 

• ความเข้ากนัได้ของสารหลอ่ล่ืนชนิดอ่ืนๆ 

ขนาดของอนภุาค 

 สิง่นีเ้ป็นสิง่ส าคญัเพราะวา่ในระบบของแขง็/ของเหลว อตัราการตกตะกอนเป็นสดัสว่นยกก าลงัสองของขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลางของอนภุาค ถ้าขนาดของอนภุาคลดลงคร่ึงหนึ่ง อตัราการตกตะกอนจะลดลงเป็นส่ีเท่า ดงันัน้การควบคมุ

ขนาดของอนภุาคจึงเป็นสิง่ท่ีส าคญัมากๆ 

 การกระจายตวัแบบคอลลอยดส์ตูร Acheson มีความละเอียดเพียงพอท่ีจะผา่นไส้กรองน า้มนัระดบัมาตรฐาน

ของยานยนต์ได้ และยงัท างานได้ดีกบัระบบจ่ายสารหล่อล่ืนอตัโนมตั ิและระบบปิดท่ีมีข้อตอ่และกลไกตา่งๆโดยไมอ่ดุตนั 

อนภุาคในการกระจายตวัแบบนีมี้ขนาดเลก็กวา่เมด็เลือดของเรา และไมส่ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ 

 

 Acheson มีการผลติทัง้การกระจายตวัของสารหลอ่ล่ืนแบบเป็นคอลลอยด์และไมเ่ป็นคอลลอยด์ อย่างไรก็ตาม

แม้กระทัง่การกระจายตวัแบบไมเ่ป็นคอลลอยด ์ก็มีขนาดท่ีเลก็กว่าผงแกรไฟต์, MoS2 หรือ PTFE (ดภูาพประกอบท่ี 4 

และ 5) 

เสถียรภาพ 



 ไมต้่องค านึงถึงขนาดของอนภุาคเลย แม้แตก่ารกระจายตวัท่ีดีท่ีสดุก็มีสทิธ์ิตกตะกอนได้หากมนัไมเ่สถียร เม่ือมนั

เกิดความไมส่เถียร มนัจะจบัตวักนัแน่นและกลายเป็น

อนภุาคท่ีใหญ่ขึน้ และตกตะกอนอย่างรวดเร็ว (ดู

ภาพประกอบท่ี 6) ลกัษณะเช่นนีส้ามารถปอ้งกนัได้

โดยการเคลือบอนภุาคเบือ้งต้นด้วยชัน้บาง ๆ ของสาร

ช่วยให้ความคงตวั ซึ่งจะช่วยลดก าลงัในการจบัตวั

กนัลง สารช่วยให้ความคงตวัท่ีถกูออกแบบมาอย่าง

เหมาะสม เป็นตวัช่วยส าคญัในการกระจายตวัท่ีดีของ

อนภุาคท่ีละเอียด 

 สารช่วยกระจายตวัสตูร Acheson ไมว่า่จะ

เป็นแบบคอลลอยด์หรือไมเ่ป็นคอลลอยด์นัน้มีความ

เสถียรภาพทัง้หมด การกระจายตวัแบบคอลลอยด์มีอายกุารเก็บรักษาท่ียาวนาน และมีการตกตะกอนท่ีน้อยหรือแทบจะ

ไมมี่เลย ขณะท่ีการกระจายตวัท่ีไมเ่ป็นคอลลอยด์ ต้องมีการกวนก่อนใช้เพียงเลก็น้อยเพ่ือแยกสารตกตะกอนท่ีหยาบกร้าน

ออก ไมว่า่จะเป็นการกระจายตวัในน า้มนั, ตวัท าละลาย หรือน า้ มัน่ใจได้เลยว่าผลติภณัฑ์ของ Acheson มีสเถียรภาพดี

และไม่ตกตะกอน 

ความเข้ากนัได้ 

 ไมเ่ฉพาะแค่สารช่วยให้ความคงตวัท่ีใช้งานอยู่ในผลติภัณฑ์ของ Acheson แตม่นัยงัคงใช้งานได้ดีเม่ือน าไปผสม

กบัสารหลอ่ล่ืนอ่ืนๆท่ีลกูค้าผลติขึน้มาได้อีกด้วย ความเข้ากนัได้นีต้้องอยู่ภายใต้สภาวะการท างานจริง เช่นอณุหภมูท่ีิสงู

และมีความชืน้ปนเปือ้น แคเ่พียงอณุหภมูห้ิองท่ีเสถียรนัน้ยงัไมพ่อ ถ้าสารช่วยให้ความคงตวัไมส่ามารถเข้ากันได้กบัสาร

หลอ่ล่ืนส าเร็จรูป, น า้มนัพืน้ฐาน และสารเพิม่คณุภาพท่ีละลายน า้ได้ภายใต้สภาวะการท างานเช่นนี ้มนัจะเป็นเพียงแค่

ความน่าสนใจในทางการศกึษาเท่านัน้ และน าไปใช้งานจริงในทางปฏิบตัไิด้น้อย 

 บริษัท Acheson ได้ท าการทดสอบความเข้ากันได้นีม้าอย่างยาวนานและครอบคลมุ และสามารถให้ค าแนะน า

ถึงผลติภณัฑ์ตา่งๆ โดยมีตวัเลือกของลกูค้าซึ่งก็คือระบบของเหลวและความต้องการของสมรรถนะสารหลอ่ล่ืนเป็นพืน้ฐาน 

ห้องทดลองของ Acheson ยงัพร้อมท่ีจะช่วยตรวจสอบความเข้ากนัได้ของสตูรผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อีกด้วย 

ท าไมถึงต้องเลือกสารช่วยกระจายตัวของสารเพิ่มคุณภาพชนิดของแขง็สูตร Acheson 

A. สารช่วยกระจายตวัสตูร Acheson ใช้งานได้ง่ายกวา่แบบผง 

• ไมมี่ฝุ่ นผงฟุง้กระจาย หรือต้องใช้อปุกรณ์กรองอากาศเพ่ือให้เป็นไปตามกฎอากาศสะอาด 

• ไมมี่ OSHA หรือค าต าหนิจากลกูจ้างเร่ืองคณุภาพอากาศในสถานท่ีท างาน 



• ผสมกบัของเหลวได้เลยทนัทีโดยไมต้่องเอาไปท าละลายก่อน 

• ใช้งานในท่ีชืน้ได้ง่ายกวา่แบบผง ซึ่งมีความยุ่งยากในการใช้ 

B. สารช่วยกระจายตวัสตูร Acheson ง่ายตอ่การจดัการ 

• มีสารเป็นของแขง็สงูซึ่งเพิ่มประสทิธิภาพด้านต้นทนุ 

• ระดบัของคอลลอยด์เสถียรแม้ถกูท าเจือจางแล้ว และมีอายกุารเก็บรักษาท่ียาวนาน 

• ระดบัของคอลลอยด์สามารถผ่านแรงเหว่ียงหนีศนูย์โดยปราศจากการแยกตวัของสารหลอ่ล่ืนแขง็หรือ

การอดุตนัไส้กรอง 

C. สารช่วยกระจายตวัสตูร Acheson ผสมร่วมกนักบัสตูรของชดุสารเพิม่คณุภาพของคณุได้ 

• เพ่ือลดปัญหาการเข้ากนัไม่ได้ให้เหลือน้อยท่ีสดุ และให้ความยืดหยุ่นในการปรับแตง่สตูรการผลติ สาร

ช่วยกระจายตวัสตูร Acheson ไมมี่สารต้านอนมุลูอิสระ, สารยบัยัง้การกดักร่อน, สารช าระล้าง, สาร

ต้านการเกิดฟอง, หรือสารรับแรงกดสงูอ่ืนๆท่ีละลายน า้ได้ ห้องทดลองของ Acheson ยงัพร้อมท่ีจะ

ช่วยตรวจสอบความเข้ากนัได้ของสารเพิม่คณุภาพของเรากบัสตูรของคณุอีกด้วย 

• เพ่ือรับประกนัเร่ืองความเข้ากนัได้และสมรรถนะการใช้งาน Acheson จะใช้สารน าพาปิโตรเลียมท่ีมีคา่ 

VI สงู, เป็นตวัท าละลายท่ีบริสทุธ์ิและเป็นน า้มนัพืน้ฐาน สารท่ีมีจดุวาปไฟสงูเหลา่นีไ้มจ่ าเป็นต้องมี

เอกสารก ากบัเร่ืองสารก่อมะเร็ง 

• สารช่วยกระจายตวัในน า้มนัสตูร  Acheson โดยทัว่ไปแล้วเข้ากนัได้กบัสารและตวัท าละลายสว่นใหญ่ 

ท่ีสามารถผสมกับน า้มนัแร่ได้ดี และยงัสามารถกระจายตวัในสารสงัเคราะห์ได้อีกด้วย 

D. สารช่วยกระจายตวัสตูร Acheson เพิม่คณุคา่ให้กบัสตูรส าเร็จ 

• ลดการเสียดทานและการสกึหรอ 

• สามารถขดัเงาเพ่ือให้เกิดชัน้ฟิล์มท่ีให้ขอบปอ้งกนัชัว่คราวในช่วงท่ีขาดสารหลอ่ล่ืน 

• เพิม่ประสทิธภาพในการรับภาระงานท่ีหนกัขึน้ 

• ท างานได้ดีท่ีอณุหภมูติ ่าหรือสงู ท่ีอณุหภมูติ ่ามนัไม่ต้องอาศยัความร้อนมาช่วยกระตุ้น ขณะท่ีอณุหภมูิ

สงูมนัไมเ่ส่ือมสภาพ ซึ่งลกัษณะเช่นนีจ้ะเกิดกบัสารเพิ่มคณุภาพสว่นใหญ่ท่ีละลายน า้ทัว่ไป 

• เม่ือถกูปรับเปล่ียนไปเป็นสารหลอ่ล่ืนประเภทชัน้ฟิล์มแห้ง มนัสามารถให้ความหลอ่ล่ืนท่ีถาวร ซึ่งสาร

หลอ่ล่ืนเหลวไมส่ามารถให้ได้ 

• สามารถผลติสตูรท่ีมีสมรรถนะสงูได้ด้วยสารนี ้เป็นสนิค้าเกรดพเิศษท่ีจะขยายสายของผลิตภัณฑ์ และ

เพิม่พนูก าไรให้สงูขึน้ 

การท างาน 

สารช่วยกระจายตวัสตูร Acheson สามารถใช้งานได้ใน: 



• น า้มนัเกียร์ 

• สารหลอ่ล่ืนสายพานล าเลียง(โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีอณุหภมูสิงู) 

• จาระบีตา่งๆ 

• น า้มนัเคร่ืองยนต์ 

• น า้มนัเคร่ืองอดัอากาศ 

• สารหลอ่ล่ืนในอตุสาหกรรมหนกัตา่งๆ 

ตดิต่อ Acheson 

 สามารถตดิตอ่เราได้ทางโทรศพัท์ฟรี ไมเ่สียคา่บริการ 


