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Gauge OIL    
น ้ำมันส ำหรับเติมเกจวัดควำมดัน 

 

ขนาด 1 กิโลกรัม 

Description Unit Specification 
Glycerol Content %wt 99.5 MIN 
Specified Gravity Density 1.249 
Water %wt 5MAX 
Color(APHA) - 10MAX 
Fatty Acid of Chloride ppm 1MAX 
Limit Test of Chloride ppm 10Max 
Limit of Sulphate ppm 20Max 
Heavy Metals (as Pb) ppm 5Max 
Diethylene Glyeol (DEG)and Ethylene Glycol %wt 0.1Max 
Limit of Chlorinated Compounds ppm 30Max 
Related Compounds-Total Organic Impurities %wt 1MAX 

 

Pressure Gauge OIL หรือ (glycerol -water mixtures or silicone oils)  

          คือน ำ้มนัส  ำหรบัเติมเกจวดัควำมดนั เป็นของเหลวไม่มีสี ไม่มีกลิน่ มีควำมหนืดโดยไดม้ำจำกกรรมวธีิกำรผลติ
น ำ้มนัจำกพืช/ผกัเช่นจำกปำลม์ เป็นตน้ สำมำรถละลำยไดใ้นน ำ้และแอลกอฮอล ์และเป็นสำรท่ีไมมี่พษิ  
 

ประโยชน์จำกกำรเติม Gauge OIL ใน Pressure gauge 

1. ควำมหนืดของ Gauge OIL จะช่วยดดูซบัแรงดนักระชำกจำกของเหลวหรืออำกำศท่ีเรำวดั(shock pressure) ท่ี
จะสง่ผลใหอ้ปุกรณด์ำ้นใน (Moving Parts) เกิดควำมเสียหำย ขณะวดัเข็มจะคอ่ยๆขยบัขึน้อย่ำงชำ้ๆไมก่ระชำก  

2. ประโยชนข์องควำมหนืดใน Gauge OIL ท่ีส  ำคญัอีกอย่ำงคือ ปอ้งกนักำรสั่นสะเทือนจำกภำยนอก เช่นกำรตดิตัง้ 
pressure gauge บนเครื่องจกัรท่ีท ำงำนและสั่นตลอดวลำ และช่วยยืดอำย ุMoving Parts ไมใ่หเ้สียหำย 

3. Gauge OIL ช่วยหลอ่ล่ืนชิน้สว่นภำยใน pressure gauge ยืดอำยชุิน้สว่นตำ่งๆใหใ้ชง้ำนไดอ้ย่ำงยำวนำน 
4. Gauge OIL ช่วยให ้pressure gauge ท ำงำนไดแ้มใ้นสถำนท่ี ท่ีมีอำกำศเย็นจดั very low temperatures (< -

20 °C) เช่นในประเทศท่ีมีอำกำศตดิลบ(ขึน้อยู่กบัประเภทของและชนิดของเกจนัน้ๆ ดว้ย)  
5. Gauge OIL ช่วยลดกำรเกิดหนำ้กระจกเป็นฝำ้(frosted glass) จำกกำรเปล่ียนแปลงของอณุหภมูอิย่ำงรวดเรว็ 
6. Gauge OIL ช่วยลดฟองอำกำศท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงของอณุหภมูิ 
7. Gauge OIL ช่วยลดควำมชืน้เกิดขึน้ภำยในเกจไดเ้ป็นอย่ำงดี 
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วิธีกำรอ่ำนค่ำ เกจวัดควำมดันท่ีถูกต้อง 

1. ผูส้งัเกต หรือผูอ้่ำนคำ่แรงดนัตอ้งมองเป็นแนวตรงกับหนำ้ปัด เพรสเชอรเ์กจ เพ่ือลดควำมผดิพลำดในกำรอ่ำน 
2. ผูส้งัเกต หรือผูอ้่ำนคำ่แรงดนั ตอ้งรอจนกวำ่ เขน็จะหยดุสนิท จึงจะบนัทึกคำ่ท่ีได้ 
3. ตอ้งสงัเกตหน่วยวดัควำมดนัทกุครัง้ ก่อนอ่ำนคำ่สเกล เช่นเพรสเชอรเ์กจ ท่ีเรำสงัเกตมีหน่วยเป็นอะไรเช่น ท่ีนิยม

ใชแ้ละเจอบอ่ยๆจะมี 1.Bar บำร ์(ระบบ SI)    2.Kgf/cm2 กิโลกรมัแรงตอ่ตำรำงเซนตเิมตร(ระบบแมตกิ) คน
ไทยเรำนิยมเรียกวำ่ กิโล เฉยๆครบั 3.PSI ปอนดต์อ่ตำรำงนิว้(ระบบองักฤษ) 4.mmg มลิลเิมตรปรอท 5.mmH2o 
มลิลเิมตรน ำ้ 6.pa ( pascal ระบบแมตกิ)สว่นใหญ่จะพบเป็น kpa หรือ mpa เป็นตน้ 

4. เพรสเชอรเ์กจบำงรุน่หรือบำงยีห้อ้ อำจจะมีย่ำนวดัซอ้นกนัสอง Rangใหเ้ลือกอ่ำนคำ่ย่ำนใดย่ำนหนึ่งได ้
 

ข้อควรระวังในกำรใช้งำน เพรสเชอร์เกจ หรือ เกจวัดแรงดัน 

1. ตอ้งมีกำรตรวจสอบประสทิธิภำพ ของเพรสเชอรเ์กจ หรือ เกจวดัแรงดนั วำ่ยงัคงวดัค่ำควำมดนัไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง
หรือไมเ่ป็น ควรท ำประจ ำทกุ 3/6/12 เดือน(ทัง้นีข้ึน้อยุ่กบัลกัษณะงำนท่ีท ำกำรวดัคำ่ดว้ย) 

2. ในกรณีของ เกจแบบมีน ำ้มนั ควรถอดจดุเตมิน ำ้มนัในครัง้แรกก่อนกำรใชง้ำนออกก่อน เพ่ือระบำยควำมดนั
ภำยในเพ่ือประสทิธิภำพในกำรวดัคำ่ควำมดนัอย่ำงเท่ียงตรง 

3. เม่ือ OILภำยในเกจ เริม่เปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือขุน่แสดงวำ่ ประสทิธิภำพของน ำ้มนัลดลง ท ำกำรเปล่ียนน ำ้มนั
ไดโ้ดย น ำเกจมำถอดจกุยำงเอำ และเทน ำ้มนั Gauge OIL เดมิทิง้และท ำกำรเตมิ Gauge OIL เขำ้ไปใหม่
(วธีิกำรเติมน ำ้มนัเกจนัน้ขึน้อยู่กบัประเภทของและชนิดของเกจนัน้ ดว้ย) 

4. หลีกเล่ียงกำรตดิตัง้บรเิวณท่ีมีกำรสั่นตลอดเวลำ  
5. หลีกเล่ียงกำรตดิตัง้บรเิวณท่ีมีควำมรอ้นสงูมำกๆ และควำมชืน้สงูมำกๆ เช่นบรเิวณกลำงแจง้ โดนแดดและโดน

ฝนเป็นประจ ำ 
6. หำ้มท ำหลน่ ตก กระแทก เดด็ขำดเพรำะจะท ำใหเ้กจวดัแรงดนั  เกิดควำมเสียหำยทันที 
7. หำ้ม เพรสเชอรเ์กจ หรือ เกจวดัแรงดนั ท่ีมีย่ำนวดัแรงดนันอ้ยกวำ่ไปวดัแรงดนัสงูกวำ่เช่น เกจวดัควำมดนัมีย่ำน

วดัอยุ่ท่ี 0-10BAR (145Psi) น ำไปวดัแรงดนั 0-40BAR (580psi)เป็นตน้ 
 
 
 

 


