
LUBRICATION

Jariyaporn Saothong, (Ph.D.)



LubricationLubrication

Preventive MaintenancePreventive Maintenance

Fixed Time Maintenance Condition Based ConditionFixed Time Maintenance

Cl i  

Condition Based Condition

Cleaning 

Changing of filter 

O  f i  Lubrication One of important 
activities of PM

Inspection



Objectives of lubricationObjectives of lubrication

Reduce Minimize Provide Prevent 
Coating to 
seal out 

Flush 
away 

friction of wear cooling corrosion contamina
tors

contamina
tion



TribologyTribologyTribologyTribology

Th  i  f f i ti  l b i ti  d The science of friction, lubrication, and wear.
Friction transmits the forces of the press to the 

k   h  h  d d workpiece to achieve the desired strains.
Lubrication is used primarily to control friction 

fand prevent adhesion. It may also function to 
prevent corrosion. 
Adhesion is the most prevalent and problematic 
form of wear. 
Uncontrolled friction causes high local stresses , 
and machine breakdown.



FrictionFriction

Friction Force : due to two surfaces in contact with each other 
and the tendency of the two surfaces to oppose each others 
motionmotion.
Cause of friction is the combination of molecular adhesion, 
surface roughness, and deformation effects.g ,

Sliding Friction Rolling Friction Sliding Friction Rolling Friction 



Different types of wearDifferent types of wear

Adhesive wear

C i FatigueCorrosion

Abrasive wear

Several different types of wear are present at 
the same time, which accelerate the wear



ขอบเขตของสภาวะการหลอ่ลื่น

ไ ื่ ื ื่1. สภาวะไรก้ารหล่อลืน หรือการหล่อลืนแบบแหง้

ผิวสมัผสัของคู่วสัดุสมัผสักนัโดยตรง ทาํใหเ้กิดการเสียหาย หรือสึกหรออยา่งรุนแรง

บนผิวหนา้ของคู่ผิววสัดุ เนือวสัดุสญูเสียเป็นปริมาณสงูมาก

2. สภาวะการหล่อลื่นแบบบาวน์ดารี

เป็นสภาวะที่เกิดฟิลม์หล่อลื่นขนาดบางมากที่ชนัผิวหนา้ของวสัด เมื่อเกิดการเสียดเปนสภาวะทเกดฟลมหลอลนขนาดบางมากทชนผวหนาของวสดุ เมอเกดการเสยด

สี เชน่ บริเวณที่อุณหภมูิสงู มีปริมาณสารหล่อลื่นไมเ่พียงพอ



ขอบเขตของสภาวะการหลอ่ลื่น

3  สภาวะการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบรณ์3. สภาวะการหลอลนแบบกงสมบรูณ

จะเกิดเมื่อสารหล่อลื่นมีชว่งเวลาที่เหมาะสมในการสรา้งชนัผิวที่มีความ
แข็งแรงต่อการเฉือนตวัตํา่มาก ซึ่งจะเป็นผลดีต่อคา่สมัประสิทธิการเสียดทาน
และการสึกหรอ

การหล่อลื่นแบบผสมหรือการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบรูณบ์่งบอกถึงรปูแบบผสม
ของหล่อลื่นที่เกิดขึน ซึ่งจะมอียา่งนอ้ย 2 ลกัษณะของการสมัผสักนัของคูว่สัดุ
ิ ึ ้ ัเกิดขึนพรอ้มกนั

็ ี่ ึ ใ ี่ ่ ์เป็นลกัษณะของสภาวะทีเกิดขึนในการสลบัเปลียนสถานะระหวา่งประสิทธ์
การเสียดทานของการเสียดสีของของแข็งคูส่มัผสักบัสมัประสิทธิการเสียดทาน
ในชนัของสารหล่อลื่นในชนของสารหลอลน



ขอบเขตของสภาวะการหลอ่ลื่น

่4. สภาวะการหล่อลื่นแบบสมบรูณ์

เป็นขอบเขตที่มีการใชส้ารหล่อลื่น ทาํใหเ้กิดฟิลม์นํามนัหนา พอที่จะแยกผิวคูู่

ของวสัดุที่มีการเคลื่อนที่ออกจากกนัโดยสินเชิง เป็นการหล่อลื่นแบบเต็มฟิลม์ 

สมัประสิทธิของการเสียดทานจะขึนอยูก่บัสมัประสิทธิการเสียดทานของชนัสารหล่อ

ื่ ั ่ ื ่ ื่ ั ี ่ ีลืนกบัคา่ความหนืดของสารหล่อลืนนันเพยีงอยา่งเดียว



ความสมัพนัธ์ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาวะสารหลอ่ระหว่างสภาวะสารหลอ่ลื่นลื่น, , 

่่ ั ป ิ ิ ีั ป ิ ิ ี ึึค่าค่าสมัประสิทธิการเสียดทานและสมัประสิทธิการเสียดทานและการสึกหรอการสึกหรอ

สภาวะการหล่อลืน่ ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทาน การสึกหรอ

การลืน่ไถลแบบไร้สารหล่อลืน่ > 0.3 สูงมาก

่การหล่อลืน่แบบบาวน์ดารี < 0.005 เลก็น้อย

การหล่อลืน่กึง่สมบรณ์ 0 005 - 0 3 เลก็น้อยมากการหลอลนกงสมบูรณ 0.005 - 0.3 เลกนอยมาก

การหล่อลืน่แบบสมบรณ์ 0 005  0 1 แทบไม่เกดิขึน้การหลอลนแบบสมบูรณ 0.005 - 0.1 แทบไมเกดขน



ระหว่างพืน้ผวิสัมผสัจะต้องมีสารหล่อลืน่ เปรียบเสมือนกาํแพงกั้น และเป็นการลดแรง

เสียดทานขณะมกีารเคลือ่นที่เสยดทานขณะมการเคลอนท



What happen if it is not lubricate properly?

Gear tooth damageBearing damage Gear tooth damageg

Because of not 
have lubrication

Because of lubrication 
not clean and dirty



สารหล่อลืน่ : ได้มาจากการกลัน่ลาํดบัส่วนจากนํา้มนัดบิ



AdditivesAdditivesAdditivesAdditives

Oxidation InhibitorsOxidation Inhibitors
Rust Inhibitors
Antiwear AdditiveAntiwear Additive
Extreme-Pressure Additives
Pour-point Depressants
Viscosity Index Improver
Detergents & Dispersants
Defoamants
Etc.



AdditivesAdditivesAdditivesAdditives

T P ti Ch i l  Type Properties Chemicals 

Oxidation Inhibitors  
สารตา้นออกซิเดชัน่

•ลดการทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจน
•ลดการเกิดกรด

•Zinc dialky
dithiophosphate

•ลดการเกิดตะกอน
•ยดือายุการใชง้าน

•Bis-phenols
•Aromatic Amines

Rust Inhibitors            
สารป้องกนัสนิม

•ลดการทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจน
•ลดการเกิดกรด
•ลดการเกิดตะกอน

•Metallicsoaps
•Organic acid
•Amines

•ยดือายุการใชง้าน

Antiwear Additive •ป้องกนัการสึกหรอของผิว •Zinc dialkyAntiwear Additive     
สารป้องกนัการสึกหรอ •เครื่องจกัรกลที่มีภาระงานสูง

Zinc dialky
dithiophosphate
•Tricresal phosphate



AdditivesAdditivesAdditivesAdditives

T P ti Ch i l  Type Properties Chemicals 

Extreme-pressure 
Additives                              

•เพิ่มความแข็งแรงของฟิลม์นาํมนั
•รบัภาระงานสูง

•Organic compound of 
•Sulfur

สารรบัแรงกดสงู •ช่วยป้องกนัการสึกหรอ •Phosphorous
•Chlorine

•Lead naphthenate

Pour-point Depressants    
สารลดการอุดตนั

•ลดการตกผลึกของขีผึง
•ลดจดุแข็งตวัของนาํมนั

•Methacrylate polymer 
•Wax alkylated phenol 

•ทาํใหน้าํมนัไหลไดท้ี่อณุหภูมิต ํา่
y p

and polymer

Viscosity index improver •ลดอตัราการเปลี่ยนแปลงความหนืด •PolysobutyleneViscosity index improver 
สารปรบัปรุงดชันีความหนืด ใส

ของนาํมนัเมื่ออณุหภูมิเปลี่ยนไป

Polysobutylene
•Methacrylate
•Crylatecopolymers



AdditivesAdditivesAdditivesAdditives

T P ti Ch i l  Type Properties Chemicals 

Detergents & Dispersants
สารชะลา้งและกระจายความ

•ชะลา้งความสกปรกออกจากผิวของ
ชินสว่น

•Metallic sulfonate
•Amines,pheno

•กระจายไม่ใหร้วมตวัเป็นโคลน
•ทาํใหเ้ครื่องเดินเรียบ

•Alkyl substituate
salicylate
•Succinimides

Defoamants                       

สารป้องกนัฟอง

•ป้องกนัการเกิดฟองของนาํมนัที่
หมุนเวียนในระบบ

•Silicone polymer 
•Organic polymerg p y

Dyes
EtcEtc.



Lubrication by additive typesLubrication by additive types



Lubrication TypesLubrication TypesLubrication TypesLubrication Types

Solid
Graphite
Molybdenumdisulphite (MoS2) 
Polytetrafluoroethylene (PTFE) (Plastic)

Semi-fluid
Grease

Fluid
Mineral oil (Paraffin, Naphthenic )
Synthetic oil  (Poly-alfa-olefines (PAO), Polyglycoles, 
Esters, Silicone oil )



Properties of solid lubricantsProperties of solid lubricantsProperties of solid lubricantsProperties of solid lubricants

Graphite MoS2 PTFE

สี เทา - ดาํ เทา - ดาํ โปร่งแสง

ความถ่วงจาํเพาะ 1.4-2.4 4.8-4.9

ความแข็ง (Mohs) 1-2 1-2( )
อณุหภูมิใช้งาน (ºC) (-18) – (450) (-180) – (400) (-280) – (200)

ความต้านทานต่อปฏิกริิยาเคมี ดมีาก ดี ดีความตานทานตอปฏกรยาเคม ดมาก ด ด

ความต้านทานต่อการกดักร่อน ดี เลว ดี

ความต้านทานต่อกมัมนัตภาพรังสี ดี ดี เลวความตานทานตอกมมนตภาพรงส ด ด เลว

สัมประสิทธิ์การเสียดทาน 0.1-0.2 0.04-0.09 0.04-0.09

ผลลพัธ์จากปฏิกริิยาออกซิเดชัน CO CO MoO SO Fe Cผลลพธจากปฏกรยาออกซเดชน CO, CO2 MoO3, SO2 Fe2C



Lubrication TypesLubrication Types

Grease Lubrication
Grease lubrication is used for about 90% of all Grease lubrication is used for about 90% of all 

rolling bearings. The main advantage of grease 
lubrications are:

A very simple design. 
It enhances the sealing effect. 
Long service life but little maintenance is required. 
Enable for heavily stressed (load, speed and temp)



Lubrication TypesLubrication Types

Oil Lubrication: 

Solution for applications where adjacent pp j
machine elements are already supplied with oil or 
where heat (high loads and/or high speeds ) has to ( g / g p )
be removed by means of the lubricant. e.g. Oil-mist-
lubrication or oil-air-lubricationlubrication or oil air lubrication



แน่ใจแน่ใจแล้วหรือแล้วหรือ? ? ..ว่าสารหล่อว่าสารหล่อลืน่มคีวามสะอาดเพยีงพอ ไม่มสีิ่งเจอืปน ลืน่มคีวามสะอาดเพยีงพอ ไม่มสีิ่งเจอืปน ( ( สิ่งสกปรกต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆ))แนใจแนใจแลวหรอแลวหรอ? ? ..วาสารหลอวาสารหลอลนมความสะอาดเพยงพอ ไมมสงเจอปน ลนมความสะอาดเพยงพอ ไมมสงเจอปน ( ( สงสกปรกตางๆสงสกปรกตางๆ))

  เพราะสิ่งสกปรกเหล่านีจ้ะทาํ อนัตรายเพราะสิ่งสกปรกเหล่านีจ้ะทาํ อนัตรายแก่ชิ้นส่วนแก่ชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องจักร

  ถงึแม้จะมสีารหล่อลืน่ระหว่างชิ้นส่วนทั้งสองกต็ามถงึแม้จะมสีารหล่อลืน่ระหว่างชิ้นส่วนทั้งสองกต็าม  ถงแมจะมสารหลอลนระหวางชนสวนทงสองกตามถงแมจะมสารหลอลนระหวางชนสวนทงสองกตาม

นาํมนัที่ไม่สะอาด......มีอนุภาคของสิ่งสกปรก

ชิ้นส่วนเกดิการสึก

หรอ....!!!



การใชส้ารหล่อลื่นเครื่องจกัร นอกจากจะ

คาํนึงถึง ชนิดและคุณสมบตัิแลว้  ยงัตอ้ง

คาํนึงถึงความสะอาดดว้ย เพื่อป้องกนัสิ่ง

่สกปรกปะปนไปกบัสารหล่อลื่นนนั



Lubrication ManagementLubrication Management

For all equipments; need to indentify
Proper lubricant
Lubrication frequency



Lubrication ManagementLubrication Management

A fA master lubrication card consists of
Machine number
Machine name
Machine location
Lubrication points
Type of lubricant at each lubrication point
Lubrication frequency at each lubrication point
Check off space to show that lubrication is completed
Space to identify any observed  irregularity at each 
lubrication point



Equipments for grease lubricationEquipments for grease lubrication

Grease Lubrication

Grease GunGrease Gun Grease PumpGrease Pump

Automatic Grease CapAutomatic Grease CapAutomatic Grease CapAutomatic Grease Cap
Automatic Grease PumpAutomatic Grease Pump



ExampleExamplepp

“DO NOT ” ‘ DO ”
Do not by Hand. Do by Greas Gun.Do not by Hand. y



ExampleExamplepp

Grease Gun

Grease 
Fittingg

Bearing



ExampleExamplepp

INSPECTION



Equipments for oil lubricationEquipments for oil lubrication



Question! Question! Question! Question! 

If your company has various to machines, which are 
diversified require different type of lubricants. Is it 
important to stock all lubricants? 
How to do? 

See cross-reference chart so that different producers’ 
lubrication numbers can be correlated. 



Property of oilsProperty of oilsProperty of oilsProperty of oils

Viscosity determines the lubrication ability of a 
lubricant (How easily the oil runs)
Lubrication oils are usually classified by kinetic 
viscosity (measure without movement)y ( )
Kinetic viscosity is measured by viscosimeter. Its unit 
is called Centistoke (cSt) and is expressed as mm2/sis called Centistoke (cSt) and is expressed as mm /s



Property of oilsProperty of oilsProperty of oilsProperty of oils

Kinetic viscosity can be convert into dynamic 
viscosity (measure during movement)
dynamic viscosity is defined as the resistance due 
to friction between two lubricated surface of area 
1m2 that are gliding against each other with a 
speed of 1m/s. Its unit is Newton seconds (Ns/m2) or speed of 1m/s. Its unit is Newton seconds (Ns/m ) or 
Pascal seconds (Pa s)



Property of oilsProperty of oilsProperty of oilsProperty of oils

ISO VG : The international Standard of Viscosity Grade. 
ISO standard measures viscosity at two temperatures (40°C
and 100 °C). ISO VG properties measures at 40°C .
Ex. ISO VG 46: That means an oil according to ISO VG 46 g
is 46 Centistokes at 40 °C. For other temperatures, need to 
use a Viscosity-temperature diagram. 
Viscosity Index (VI): indicates how the viscosity is 
dependent on temperature.  (High VI: viscosity change little p p ( g y g
with temp., Low VI: viscosity change much with temp. )



Viscosity-temperature diagramViscosity temperature diagram



EX: ISO VG of lubricantsEX: ISO VG of lubricants



Example of gear oilsExample of gear oilsExample of gear oilsExample of gear oils



Example of grease Example of grease Example of grease Example of grease 



LubricantLubricant ClassificationClassification

Shape symbol of sticker

Oil type

Grease typeGrease type



Lubricant ClassificationLubricant ClassificationLubricant ClassificationLubricant Classification

Mobil 360 M bil EP 2

OilOil GreaseGrease
Mobil 360
Mobil 632
Mobil 634
Mobil DTE 24

Mobilux EP – 2
Shell alvania R – 3
Aralub MKL – 3Mobil DTE 25

Mobil DTE 15
Mobil SHC 629
Mobilarma 524

Aralub MKL 3
Kluber staburags N-12
Kluber grease BH72 –422Mobilarma 524

Kluber primium super 
Kluberplex GE – 11 680
Shell vitrea oil 150

Kluber grease petamo
GHY 443
Silicon paste uni silicon Silicon oil DC 704

Silicon oil fluid PH 1000 
BAVER
Lub oil GS – 77

Silicon paste uni silicon 
TKM 1011
Molykote P - 37

Lub oil N - 62



Classification  of oil by color codingClassification  of oil by color codingy gy g

0

1

9Mobil 360

Mobil 632

Kluberplex GE – 11 680White

Red

Blue

1

2
10

11

Mobil 632

Mobil 634
Shell vitrea oil 150

Silicon oil DC 704
Yellow

Red +White

Red +Grey

3

4
12

11
Mobil DTE 24

M bil DTE 25

Silicon oil fluid PH 1000 BAVER
Marine

Green

Red +Yellow

4

5
13

14

Mobil DTE 25

Mobil DTE 15
Lub oil GS – 77

Lub oil N 62

Green

Pink

Red +Blue

Red +Green

6
7

14
Mobil SHC 629

M bil 524

Lub oil N - 62
Orange

15 For future7

8

Mobilarma 524

Kluber primium super

Grey

Black

15

16 For future



Classification  of oil by color codingClassification  of oil by color codingy gy g

Push on equipment

Push on Oil drum

Push on Machine



Classification  of grease by color codingClassification  of grease by color coding

21 26
Aralub MKL – 321 26

27

White

Silicon paste uni silicon 
TKM 1011

Pink

Molykote P - 37

Kluber grease BH72 – 42222
27

Red
Grey

Kluber grease
petamo GHY 443KluberKluber staburags NN--121223 28

Yellow Black

Mobilux EP – 224
Marine

For future
29

White

Shell alvania R – 325

Marine White

30
Shell alvania R – 3

Green For futureWhite



Classification  of grease by color codingClassification  of grease by color coding

Push on equipment

C ass ca o   o  g ease by co o  cod gC ass ca o   o  g ease by co o  cod g

Push on Bearing

Push on drum



The 5 rights of lubricationsThe 5 rights of lubrications

Right type
Right quality
Right amount
Right place
Right time



Lube oil analysisLube oil analysis

Regular lube oil analysis will help 
to assure reliable equipment performance and reduce 
unscheduled downtime. 
Can provide the condition of a facility and condition of 
the lubricating oil



Oxidation process time at different temperaturesOxidation process time at different temperaturesp pp p

T t A i t d lif  tiTemperature Approximated life time

30 °C 30 Years

40 °C 15 Years40 C 15 Years

50 °C 7.5Years

60 °C 3.7Years

70 °C 1.8 Years

80 °C 0.9 Years

90 °C 0.4 Years

100 °C 0.2 Years



Oil analysisy

Physical analysis Chemical Analysis

Viscosity
Filtration

Acid number
Base number

Ultracentifugual
Ash content

Water content
Oxidation
Metal analysis





Lube room detail

Grease Equipment

Oil Equipment

Floor coating

Drum support



Oil pump zone

Ball valve

Lubrication name

Lubrication  code Sticker code

Oil pump

Sticker code



Pressure regulator & water drain

Pressure gauge Pressure adjustment

Water drain



Shelve

Oil Shelve Grease ShelveSticker coding

Lubrication name



Grease equipment

Other equipment

Grease gun

Sticker coding



Oil equipment

Oil container

Container numbers

Sticker codingg



Lubrication service 



Key locker


