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Gauge OIL
น้ำมันสำหรับเติมเกจวัดควำมดัน
Description

ขนาด 1 กิโลกรัม

Glycerol Content
Specified Gravity
Water
Color(APHA)
Fatty Acid of Chloride
Limit Test of Chloride
Limit of Sulphate
Heavy Metals (as Pb)
Diethylene Glyeol (DEG)and Ethylene Glycol
Limit of Chlorinated Compounds
Related Compounds-Total Organic Impurities

Unit

Specification

%wt
Density
%wt
ppm
ppm
ppm
ppm
%wt
ppm
%wt

99.5 MIN
1.249
5MAX
10MAX
1MAX
10Max
20Max
5Max
0.1Max
30Max
1MAX

Pressure Gauge OIL หรือ (glycerol -water mixtures or silicone oils)
คือนำ้ มันสำหรับเติมเกจวัดควำมดัน เป็ นของเหลวไม่มีสี ไม่มีกลิน่ มีควำมหนืดโดยได้มำจำกกรรมวิธีกำรผลิต
นำ้ มันจำกพืช/ผักเช่นจำกปำล์ม เป็ นต้น สำมำรถละลำยได้ในนำ้ และแอลกอฮอล์ และเป็ นสำรที่ไม่มีพษิ
ประโยชน์จำกกำรเติม Gauge OIL ใน Pressure gauge
1. ควำมหนืดของ Gauge OIL จะช่วยดูดซับแรงดันกระชำกจำกของเหลวหรืออำกำศที่เรำวัด(shock pressure) ที่
จะส่งผลให้อปุ กรณ์ดำ้ นใน (Moving Parts) เกิดควำมเสียหำย ขณะวัดเข็มจะค่อยๆขยับขึน้ อย่ำงช้ำๆไม่กระชำก
2. ประโยชน์ของควำมหนืดใน Gauge OIL ที่สำคัญอีกอย่ำงคือ ป้องกันกำรสั่นสะเทือนจำกภำยนอก เช่นกำรติดตัง้
pressure gauge บนเครื่องจักรที่ทำงำนและสั่นตลอดวลำ และช่วยยืดอำยุ Moving Parts ไม่ให้เสียหำย
3. Gauge OIL ช่วยหล่อลื่นชิน้ ส่วนภำยใน pressure gauge ยืดอำยุชนิ ้ ส่วนต่ำงๆให้ใช้งำนได้อย่ำงยำวนำน
4. Gauge OIL ช่วยให้ pressure gauge ทำงำนได้แม้ในสถำนที่ ที่มีอำกำศเย็นจัด very low temperatures (< 20 °C) เช่นในประเทศที่มีอำกำศติดลบ(ขึน้ อยู่กบั ประเภทของและชนิดของเกจนัน้ ๆ ด้วย)
5. Gauge OIL ช่วยลดกำรเกิดหน้ำกระจกเป็ นฝ้ำ(frosted glass) จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอิ ย่ำงรวดเร็ว
6. Gauge OIL ช่วยลดฟองอำกำศที่เกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
7. Gauge OIL ช่วยลดควำมชืน้ เกิดขึน้ ภำยในเกจได้เป็ นอย่ำงดี
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วิธีกำรอ่ำนค่ำ เกจวัดควำมดันที่ถูกต้อง
1. ผูส้ งั เกต หรือผูอ้ ่ำนค่ำแรงดันต้องมองเป็ นแนวตรงกับหน้ำปัด เพรสเชอร์เกจ เพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรอ่ำน
2. ผูส้ งั เกต หรือผูอ้ ่ำนค่ำแรงดัน ต้องรอจนกว่ำ เข็นจะหยุดสนิท จึงจะบันทึกค่ำที่ได้
3. ต้องสังเกตหน่วยวัดควำมดันทุกครัง้ ก่อนอ่ำนค่ำสเกล เช่นเพรสเชอร์เกจ ที่เรำสังเกตมีหน่วยเป็ นอะไรเช่น ที่นิยม
ใช้และเจอบ่อยๆจะมี 1.Bar บำร์ (ระบบ SI) 2.Kgf/cm2 กิโลกรัมแรงต่อตำรำงเซนติเมตร(ระบบแมติก) คน
ไทยเรำนิยมเรียกว่ำ กิโล เฉยๆครับ 3.PSI ปอนด์ตอ่ ตำรำงนิว้ (ระบบอังกฤษ) 4.mmg มิลลิเมตรปรอท 5.mmH2o
มิลลิเมตรนำ้ 6.pa ( pascal ระบบแมติก)ส่วนใหญ่จะพบเป็ น kpa หรือ mpa เป็ นต้น
4. เพรสเชอร์เกจบำงรุน่ หรือบำงยีห้ อ้ อำจจะมีย่ำนวัดซ้อนกันสอง Rangให้เลือกอ่ำนค่ำย่ำนใดย่ำนหนึ่งได้
ข้อควรระวังในกำรใช้งำน เพรสเชอร์เกจ หรือ เกจวัดแรงดัน
1. ต้องมีกำรตรวจสอบประสิทธิภำพ ของเพรสเชอร์เกจ หรือ เกจวัดแรงดัน ว่ำยังคงวัดค่ำควำมดันได้อย่ำงถูกต้อง
หรือไม่เป็ น ควรทำประจำทุก 3/6/12 เดือน(ทัง้ นีข้ นึ ้ อยุ่กบั ลักษณะงำนที่ทำกำรวัดค่ำด้วย)
2. ในกรณีของ เกจแบบมีนำ้ มัน ควรถอดจุดเติมนำ้ มันในครัง้ แรกก่อนกำรใช้งำนออกก่อน เพื่อระบำยควำมดัน
ภำยในเพื่อประสิทธิภำพในกำรวัดค่ำควำมดันอย่ำงเที่ยงตรง
3. เมื่อ OILภำยในเกจ เริม่ เปลี่ยนเป็ นสีเหลืองหรือขุน่ แสดงว่ำ ประสิทธิภำพของนำ้ มันลดลง ทำกำรเปลี่ยนนำ้ มัน
ได้โดย นำเกจมำถอดจุกยำงเอำ และเทนำ้ มัน Gauge OIL เดิมทิง้ และทำกำรเติม Gauge OIL เข้ำไปใหม่
(วิธีกำรเติมนำ้ มันเกจนัน้ ขึน้ อยู่กบั ประเภทของและชนิดของเกจนัน้ ด้วย)
4. หลีกเลี่ยงกำรติดตัง้ บริเวณที่มีกำรสั่นตลอดเวลำ
5. หลีกเลี่ยงกำรติดตัง้ บริเวณที่มีควำมร้อนสูงมำกๆ และควำมชืน้ สูงมำกๆ เช่นบริเวณกลำงแจ้ง โดนแดดและโดน
ฝนเป็ นประจำ
6. ห้ำมทำหล่น ตก กระแทก เด็ดขำดเพรำะจะทำให้เกจวัดแรงดัน เกิดควำมเสียหำยทันที
7. ห้ำม เพรสเชอร์เกจ หรือ เกจวัดแรงดัน ที่มีย่ำนวัดแรงดันน้อยกว่ำไปวัดแรงดันสูงกว่ำเช่น เกจวัดควำมดันมีย่ำน
วัดอยุ่ที่ 0-10BAR (145Psi) นำไปวัดแรงดัน 0-40BAR (580psi)เป็ นต้น
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