
การบาํรุงรักษาน้ํามนัถ�ายเทความร �อน

การบาํรุงรักษาน้ํามนัถ�ายเทความร �อน (Heat transfer fluid, Hot oil)

รูปที ่1. เปรียบเทยีบน้ํามนัก�อนผ�านการกรองและหลงักรองด �วยลาํแสงเลเซอร �  

การบาํรุงรักษาน้ํามนัถ�ายเทความร �อนทีถู่กต �องจะทาํให�น้ํามนัเส่ือมสภาพช�าลง ปัจจยัทีม่ผีลต�อการเส่ือมสภาพ
ของน้ํามนัได �แก� การทีน้ํ่ามนัถ�ายเทความร �อนสัมผสักับอากาศ, ความเร็วในการไหลของน้ํามนัผ�านหม�อต �ม
(Heater ) ช�าลง  การเลอืกใช�ตวัให�ความร �อนทีไ่ม�ถูกต �อง หรือการเดนิระบบทีอ่ณุหภูมสิงูกว�าอณุหภูมสิงูสดุที่
ผู �ผลติน้ํามนัได �กําหนดไว � ซ่ึงจะทาํให�เกิดโคลน (Sludge) หรือผงแข็ง (Coke)  ส่ิงปนเป้ือนอืน่ ๆ ทีม่อียู�ในระบบ
ได �แก� ผงโลหะ   สแล็กจากการเช่ีอม ฝุ� น ทีต่ดิมาตั้งแต�ตอนตดิตั้งระบบ หรือระหว�างทีท่าํการซ�อมบาํรุง ถ�าระดบั
การปนเป้ือนสงูขึ้น จะส�งผลต�อคณุสมบตัขิองน้ํามนั และความสามารถในการถ�ายเทความร �อนของระบบ

ส่ิงปนเป้ือนจะก�อให�เกิดปัญหาต�าง ๆ เช�น 

การสึกหรอของช้ินส�วนทีม่กีารเคลือ่นไหว เช�น ใบพดั หรือเฟืองของป๊ัม เพลา แมคคานิคอลซีล และวาล�ว

ความสามารถในการถ�ายเทความร �อนลดลง เพราะพื้ นผวิทีแ่ลกเปลีย่นความร �อนถูกเคลอืบด �วยผงแข็ง และ
โคลน 

ความหนืดของน้ํามนัสงูขึ้น ทาํให�มโีอกาสเกิดการสะสมของของแข็ง 

ส้ินเปลอืงพลงังานมากขึ้นเน่ืองจากต �องใช�เวลาในการอุ�นระบบนานขึ้น เมือ่เริ่มต �นใช�งาน 

แทบจะเป็นไปไม�ได �เลยทีผู่ �ผลติน้ํามนัถ�ายเทความร �อนจะสามารถแนะนําการบาํรุงรักษา หรือระยะเวลาในการ
เปลีย่นถ�ายน้ํามนัแต�ละครั้งได �อย�างถูกต �อง  เพราะแต�ละงานมกัมลีกัษณะเฉพาะทีท่าํให �เกิดปัญหากับน้ํามนัต�าง
กัน นอกจากน้ีสภาพแวดล �อมของโรงงานก็เป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีท่าํให �ไม�สามารถระบรุะยะเวลาการเปลีย่นถ�าย
น้ํามนัถ�ายเทความร �อนได � 

ตวัอย�างเช�น น้ํามนัถ�ายเทความร �อนของเครื่องรีด PVC (PVC extruder) อาจมอีายใุช�งานส้ันเพียงไม�ก่ีเดอืน 
ในขณะทีน้ํ่ามนัเกรดเดยีวกันน้ีเมีอ่ใช�ในระบบปิด อาจมอีายกุารใช�งานได � 10-15 ปี   ก�อนอืน่เราต �องเข �าใจเรื่อง
สาเหตขุองการทีน้ํ่ามนัเส่ือมสภาพก�อนโดยมสีาเหตหุลกั ๆ  2 อย�างคอื

อ �อกซิเดชัน่ (Oxidation) พบได �ทัว่ไปในระบบถ�ายเทความร �อนแบบเปิด 



การเส่ือมสภาพจากอ �อกซิเดชัน่คอื การทีอ่ �อกซิเจนจากอากาศทาํปฏกิิริยากับอนุมลูอสิระ (Free radical)  ใน
น้ํามนั  เกิดเป็นโมเลกลุทีม่ขีนาดใหญ�ขึ้น  ซ่ึงจะกลายเป็นโพลเีมอร � และของแข็ง  ผลทีเ่กิดขึ้นน้ีทาํให�น้ํามนัมี
ความหนืดสงูขึ้น น้ํามนัทีม่คีวามหนืดสงูจะทาํให� ป๊ัมต �องทาํงานหนักขึ้น, ประสิทธภิาพในการถ�ายเทความร �อนตํา่
ลง และเพิ่มโอกาสทีจ่ะเกิดผงแข็ง (Coke) ขึ้น  ผลทีต่ามมาของการเกิดปฏกิิริยาอ็อกซิเดชัน่คอื การเพิ่มขึ้นของ
ค�าความเป็นกรด (TAN)ของน้ํามนั 
เช�นเดยีวกันปฏกิิริยาทางเคมอีืน่ ๆ การเกิดอ �อกซิเดชัน่จะเพิ่มขึ้นอย�างรวดเร็วเมือ่อณุหภูมสิงูขึ้น ทีอ่ณุหภูมหิ �อง
อตัราการเกิดปฏกิิริยาจะช�ามาก แต�เมือ่อณุหภูมสิงูขึ้น การเกิดปฏกิิริยาจะเป็นทวคีณูและมผีลต�ออายกุารใช�งาน
ของน้ํามนัในระบบทีไ่ม�มกีารป� องกันการเกิดอ �อกซิเดชัน่  เช�น การทีไ่ม�ใช�ถงัขยายตวัทีบ่รรจกุ �าซไนโตรเจน

กล�าวโดยทัว่ไปออกซิเดชัน่เกิดขึ้นเมือ่น้ํามนัร �อนสัมผสักับอากาศ สัญญานของการเกิดอ �อกซิเดชัน่คอืการเกิด
ตะกอนสะสมในระบบในบริเวณทีม่กีารหมนุเวยีนของน้ํามนัน�อย เช�น ถงัเก็บน้ํามนั หรือ ถงัรองรับการขยายตวั 
เราสามารถลดการเกิดปฏกิิริยาอ �อกซิเดชัน่ได �ดงัน้ี

ให �อณุหภูมขิองถงัรองรับการขยายตวั (Expansion Tank) ตํา่กว�า 60 องศาเซลเซียส

ให� Suction head ของป๊ัมมคี�าเป็นบวก  (น้ํามนัไหลเข �าป๊ัมเอง)

ความร �อน
การเส่ือมสภาพโดยความร �อน หรือ Thermal Cracking เป็นการแตกตวัระหว�างคาร �บอนกับคาร �บอน ในโมเลกลุ
ของน้ํามนัโดยผลจากความร �อน  ทาํให�เกิดอนุมลูอสิระ (Free radical) ขึ้น  การแตกตวัอาจจะหยดุอยู�แค�น้ัน
กรณีน้ีจะทาํให�น้ํามนัมโีมเลกลุทีม่ขีนาดเล็กลงจํานวนมากขึ้น ในทางเทคนิคเรียกว�า Low Boilers,  หรืออนุมลู
อสิระน้ีจะเกาะตวักับอนุมลูอสิระตวัอืน่ ๆ เกิดโครงสร �างเป็นโพลเีมอร � ทีม่โีมเลกลุใหญ�กว�าโมเลกลุเดมิ  ในทาง
เทคนิคเรียกว�า High boilers

โดยปกตติวัทาํความร �อนจะสามารถสร �างความร �อนได �สงูกว�าอณุหภูมสิงูสดุของฟิล �มน้ํามนั  หากน้ํามนัไหลผ�าน
ตวัทาํความร �อนทีม่อีณุหภูมสิงูเกินไป จะทาํให�เกิดการเส่ือมสภาพโดยความร �อนอย�างรวดเร็ว  
หากการเสียหายโดยความร �อนเกิดขึ้นในขณะทีอ่ณุหภูมสิงูมาก ผลทีเ่กิดขึ้น ไม�เพียงแต�ทาํให�พนัธะระหว�าง
คาร �บอน กับคาร �บอนแตกตวัออกมา  แต�จะทาํให�อะตอมของไฮโดรเจนแตกตวัออกมาจากอะตอมของคาร �บอน
และเกิดเป็นผงแข็ง (Coke) ขึ้นมา  ในกรณีน้ีจะทาํให�ผวิของระบบถ�ายเทความร �อน สกปรก ถ�ายเทความร �อนได �
ไม�ด ีและจะทาํให�ระบบเสียหายในทีส่ดุ

ผลของ Low boilers คอื การลดลงของจดุวาบไฟ และความหนืดของน้ํามนั  รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของความดนัไอ 
ผลของ High boilers คอื การเพิ่มขึ้นของความหนืดถ �าหากว�าผลทีเ่กิดขึ้นยงัมสีภาพเป็นสารละลาย แต�หากว�า
เลยจดุน้ีไปแล �วผลทีเ่กิดขึ้นเป็นเป็นของแข็ง และทาํให�ผวิระบบถ�ายเทความร �อนเสียหายได �

หากจะอธบิายง�าย ๆ  การเสียหายจากความร �อนคอืการให�ความร �อนกับน้ํามนัจนสงูกว�าจดุเดอืดของน้ํามนั
นัน่เอง  เราสามารถลดผลจากความเสียหายโดยความร �อน ได �ดงัต�อไปน้ี

 รักษาความเร็วของน้ํามนัทีไ่หลผ�านตวัทาํความร �อนให�สมํ่าเสมอ

การเริ่มเดอืนเครื่องให�ค�อย ๆ เพิ่มอณุหภูมอิย�างช�า ๆ 

หลกีเลีย่งการหยดุเดนิเครื่องอย�างเร�งด�วน

บาํรุงรักษาอปุกรณ�ต�าง ๆ ในระบบถ�ายเทความร �อนอยู�เสมอ

ตรวจสอบหม�อต �ม เพื่อดกูารกระจายตวัของเปลวไฟ หรือตรวจสอบหวัเผา (Burner) ว�าอยู�ในตาํแหน�ง  ทีถู่ก



ต�องหรือไม�

ตอนน้ีเราได �รู �แล �วว�าน้ํามนัถ�ายเทความร �อนเส่ือมสภาพได �อย�างไร  ต�อไปน้ีเราจะมาดกูันว�าระบบถ�ายเทความร �อน
แบ�งคร�าว ๆ ได �สองแบบ คอืแบบระบบเปิด และระบบปิด

ระบบเปิด
ในระบบเปิดจะมน้ํีามนัสัมผสักับอากาศได �ในส�วนใดส�วนหน่ึงของระบบ อาจสัมผสัในขณะทีอ่ณุหภูมสิงูเท�ากับ
อณุหภูมทิาํงานหรือ ในขณะทีอ่ณุหภูมติํา่กว�า อย�างไรก็ตามหากอณุหภูมขิองน้ํามนัทีสั่มผสักับอากาศสงูกว�า  93
องศาเซลเซียส แล�วโอกาสเกิดอ �อกซิเดชัน่จะสงูมาก  ระบบเช�นน้ีมกัเป็นระบบขนาดเล็กและใช�ในกระบวนการ
ผลติพลาสตคิ ไดคาสต� และอตุสาหกรรมอืน่ ๆ ทีใ่ช�ตวัทาํความร �อนไฟฟ� าแบบเคลือ่นที่

ระบบปิด 
ระบบปิดจะมแีก�สเฉ่ือยบรรจใุนถงัรองรับการขยายตวั (ปกตมิกัใช�ไนโตรเจน)  และเป็นตวัปิดกั้นไม�ให �น้ํามนั
สัมผสักับอากาศ ระบบน้ีมกัจะใหญ�กว�า และใช�แก�สหรือน้ํามนัเป็นตวัให�ความร �อน   การใช�แก�สเฉ่ือยน้ีจะทาํให�
ปัญหาเรื่องอ �อกซิเดชัน่ลดลงอย�างมาก

การบาํรุงรักษาน้ํามนัถ�ายเทความร �อน

การเริ่มเดนิเครื่องและการหยดุเครื่องอย�างถูกต �องจะสามารถลดการเสียหายทีเ่กิดโดยความร �อนได �  เช�น เรา
ควรเริ่มเดนิป๊ัมก�อนทีจ่ะเปิดตวัทาํความร �อน  เมือ่น้ํามนัผ�านตวัทาํความร �อนแล �วควรเพิ่มอณุหภูมน้ํิามนัอย�างช�า
ๆ  ครั้งละ  11-14 องศาเซลเซียส  จนกว�าน้ํามนัจะมคีวามหนืดเท�ากับ 10 Cp ถงึจดุน้ีแล �วค�อยตั้งอณุหภูมขิองตวั
ทาํความร �อนให�เท�ากับอณุหภูมใิช�งาน 

การหยดุเดนิเครื่อง ควรหยดุเดนิตวัทาํความร �อนก�อน แต�ยงัเดนิป๊ัมเพื่อให�ยงัมน้ํีามนัไหลผ�านตวัทาํความร �อน 
จนกว�าอณุหภูมขิองน้ํามนัลดลงเหลอื 121 องศาเซลเซียส  เมือ่ถงึอณุหภูมน้ีิแสดงว�าความร �อนทีต่กค �างจากตวั
ทาํความร �อนได �ถูกระบายออกไปแล �ว หลงัจากน้ีระบบทั้งหมดจะค�อย ๆ เย็นตวัลง 

ตดิตั้งตวักรองน้ํามนัถ�ายเทความร �อน  การกรองน้ํามนัจะช�วยให�น้ํามนัมอีายกุารใช�งานทีน่านขึ้น และลดงาน
ซ�อมบาํรุง  ยิ่งน้ํามนัมอีณุหภูมสิงู ก็จะยิ่งเห็นประโยชน�จากการกรองได �ชัดขึ้น  โดยทัว่ไปควรใช�ไส�กรองขนาด
10 ไมครอน  และควรมวีาล �วตดิตั้งเพื่อให�สามารถเปลีย่นไส�กรองได �โดยไม�ต �องหยดุเดนิระบบน้ํามนัถ�ายเท
ความร �อน   การตดิตั้งไส�กรองแบบ  Bypass หรือ Side stream  ใช�ได �ทั้งระบบทีใ่ช�ป๊ัมหอยโข�ง (Centrifugal
pump) และ ป๊ัมแบบเฟือง (Gear Pump)  แต�หากจะตดิตั้งไส�กรอง แบบ Inline ต�องใช�กับระบบทีเ่ป็นเกียร �ป๊ัม
เท�าน้ัน   ในกรณีทีม่คีวามจําเป็น  อาจตดิตั้งไส�กรองอกีตวัขนานกันไว �ก็ได �  เพื่อให�สามารถกรองน้ํามนัได �ทนัที
เมือ่กรองตวัแรกตนั  หรือกรองน้ํามนัได �ในขณะทีท่าํการเปลีย่นกรองตวัแรก



    4. ควรทาํความสะอาดระบบด �วยน้ํามนัสําหรับล �าง (Flushing Fluid)  ควรฟลชัล �างระบบถ�ายเท    ความ   ร �อน
ด �วยน้ํามนัสําหรับล �างระบบ ก�อนเริ่มใช�งาน

ระบบทีไ่ม�เคยใช�งาน หรือ หลงัการซ�อมบาํรุงมกัมเีศษโลหะปะปนอยู� เศษจากการเช่ือม สแล็ก  ฟลัก๊ซ�  สาร
เคลอืบท�อ ฝุ�่ นผง และน้ํา  ส่ิงปนเป้ือนเหล�าน้ีจะทาํให�เกิดความเสียหายต�อซีลของป๊ัม ตลบัลูกปืน วาล�ว  เศษ
โลหะ และสะเก็ดทีเ่กิดจากการเช่ือมจะเร�งให�เกิดปฏกิิริยาอ �อกซิเดชัน่ และการเสียหายโดยความร �อน  การฟลชั
ล �างระบบจะช�วยให�น้ํามนัเสียหายช�าลง และลดงานซ�อมบาํรุงได � 

ในระบบทีผ่�านการใช�งานมาแล �ว การฟลชัล �างจะชะล �างผง ตะกอน และผงโค �ก (Coke) ออกจากระบบก�อนทีจ่ะ
เตมิระบบด �วยน้ํามนัถ�ายเทความร �อนใหม�
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