
DOMINATOR® Coolant Boost 
เพิ่มประสิทธิภาพในการถา่ยเทความร้อน และการกดักร่อนของเคร่ืองยนต ์ 

ข้อมูลทั่วไป 

 นกัแข่งโดยส่วนมากตอ้งการใหเ้ครื่องยนตม์ีอุณหภูมิที่นอ้ยกว่าปกติ เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพของแรงมา้ที่เพิ่ม
สงูขึน้ นกัแขง่ทั่วๆไปจะใชน้ า้แทนน า้ยาหลอ่เย็น (Coolant) ซึง่จะสง่ผลใหห้มอ้น า้เกิดการกดักรอ่นไดง้่าย น า้ยาหลอ่เยน็ 
รุ่น DOMINATOR ของ AMSOIL ไดร้บัการพฒันามาเพื่อนกัแข่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะท าใหเ้ครื่องยนตม์ีอุณหภูมิที่ลดลง
อยา่งชดัเจน ลดเวลาส าหรบัการอุน่เครือ่งยนตล์ง และเพิ่มประสธิิภาพในการลดการกดักรอ่นอีกดว้ย  

 น า้ยาหลอ่เย็น DOMINATOR® Coolant Boost ของ AMSOIL ถกูคิดคน้ขึน้ดว้ยเทคโนโลยี tiered-surfactant ที่
เป็นเอกสทิธ์ิเฉพาะ ใหก้ารถ่ายเทความรอ้นภายในหมอ้น า้และฝาสบูอยา่งรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ สง่ผลใหอ้ณุหภมูิ
ในการท างานเครือ่งยนตล์ดลง เครือ่งยนตท์ างานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ เพิ่มแรงมา้มากขึน้ และลดเวลาส าหรบั
การอุน่เครือ่งยนตใ์นสภาพอากาศเย็น และก่อนท าการแขง่ขนัอีกดว้ย น า้ยาหลอ่เย็นรุน่ Dominator ของ AMSOIL ยงัมี

สว่นผสมที่แข็งแกรง่ของสารยบัยัง้การกดักรอ่นที่ช่วยปกปอ้งตวัหมอ้น า้ แกนฮีตเตอร ์ป้ัมน า้ ฝาสบู บลอ็กเครือ่งยนต ์รวมถึงทอ่ไอดี จากความ
เสยีหายในการกดักรอ่นท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย 

คุณประโยชน ์

การทดสอบการลดลงของเวลาในการอุ่นเคร่ืองยนต ์
เป็นการทดสอบความสามารถของน า้ยาหลอ่เย็น DOMINATOR® Coolant Boost ในเรื่องของเวลาที่ลดลงส าหรบัการอุ่นเครื่องยนต ์โดยน า
น า้ยาหลอ่เย็นผสมกบัน า้ในเครื่องยนต ์V8 รนัเครื่องยนตจ์นอณุหภมูิถึง 120°F (48.9°C) หรือ 180°F (82.2°C)  อณุหภมูิโดยรอบประมาณ 
30°F (-1°C) เสมือนหนา้หนาว ซึ่งน า้ยาหล่อเย็นรุน่ DOMINATOR ท าใหเ้วลาอุ่นเครื่องยนตล์ดลง และท าใหห้อ้งโดยสารอุ่นเร็วขึน้ในวนัที่
อากาศหนาวเย็น 
เวลาที่ลดลงในการอุ่นเคร่ือง     30°F ถงึ 120°F (-1°C ถงึ 48.9°C)       30°F ถงึ 180°F (-1°C ถงึ 82.2°C) 
อุน่เครือ่งดว้ย AMSOIL 50/50 Antifreeze ผสมน า้                             6.3 นาที                                                    11.4 นาที 
อุน่เครือ่งเมื่อผสม Coolant Boost เพิ่มเขา้ไป                                     3.2 นาที                                                     5.3 นาที 
การทดสอบความสามารถในการลดลงของอุณหภมิูเคร่ืองยนต ์
ทดสอบความสามารถในการลดลงของอุณหภูมิ ถูกควบคุมโดยการขึน้ทดสอบบนไดโน่ใชร้ถ Chevy ความจุเครื่องยนต ์350 ลกูบาศกน์ิว้ 
(ประมาณ 5,735 ซีซี.) ที่มีบล็อกและฝาสบูท าจากอะลมูิเนียม ในแต่ละขัน้ตอนของการทดสอบ เครื่องยนตจ์ะท างานที่ 4,500 รอบต่อนาที 
จนกระทั่งน า้ยาหลอ่เย็นมีอณุหภมูิคงที่ ซึง่มาตรฐานในการทดสอบนัน้ อณุหภมูิของน า้ยาหลอ่เย็น DOMINATOR® Coolant Boost ที่ผสมกบั
น า้เปลา่จะอยู่ที่ 220°F (104.4°C) และอณุหภมูิของน า้ยาหลอ่เย็น DOMINATOR® Coolant Boost ที่ผสม AMSOIL 50/50 Antifreeze กบั
น า้จะอยูท่ี่ 228°F (108.9°C) อณุหภมูิที่ลดลงช่วยท าใหร้ถแขง่มีก าลงัมากขึน้ และท าใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็นขึน้  

อุณหภูมิทีล่ดลง                                                            DOMINATOR COOLANT BOOST 

ผสมกบั AMSOIL 50/50 Antifreeze ผสมน า้    อณุหภมูิลดลง 8°F (4.5°C) 
ผสมกบัน า้เปลา่                                                         อณุหภมูิลดลง 25°F (13.8°C)  
 

 

การทดสอบการกัดกร่อนของอลูมิเนียมอัลลอยด ์
การทดสอบการกดักรอ่นของอลมูิเนียมอลัลอยด ์(ASTM D4340) เพื่อวดัคณุสมบตัิการกดักรอ่นในรถยนต์รุน่ใหม่ รถที่ใชใ้นการแข่งขนัและ
สมรรถนะสงูที่มาพรอ้มฝาสบูอะลมูิเนียม โดยชิน้ส่วนฝาบนฝาสบูที่ท  าจากอะลมูิเนียมหล่อจะถกูท าให้มีอุณหภูมิสงูถึง 275°F (130°C) ที่
ความดนั 28 psi และสมัผสักบัน า้ยาหลอ่เย็นประมาณ 1 สปัดาห ์ผลลพัธส์  าหรบัการทดสอบน า้หนกัที่สญูเสียไป ควรนอ้ยกว่า 1.0 mg การ
กดักรอ่นที่ลดลงจะช่วยยืดอายกุารใชง้านของเครือ่งยนตแ์ละระบบท าความเย็น ในรถแขง่และรถทั่วๆไป  
 



ASTM D4340                             DOMINATOR COOLANT BOOST (ผสมน ้าเปล่า)   น ้าเปล่าอยา่งเดียว 
น า้หนกัที่สญูเสยีไป (ไมค่วรเกิน 1.0 mg)  0.06              3.97 
 
การทดสอบการกัดกร่อนในเคร่ืองแก้ว 
การทดสอบการกดักร่อน (ASTM D1384) โดยน าเอาโลหะทัง้ 6 ชนิดที่เป็นส่วนประกอบในระบบหล่อเย็นของรถยนตม์าทดสอบหาการกดั
กรอ่น โดยการน าโลหะแช่อยูใ่นน า้ยาหลอ่เย็น 336 ชั่วโมง ที่อณุหภมูิ 190°F (87.8°C) ผลการทดสอบจะวดัจากน า้หนกัที่หายไปของโลหะแต่
ละชนิด  

ASTM D1384  
                         ค่าสูงสุดทีก่ าหนด    DOMINATOR COOLANT BOOST      น ้าเปล่า 
น า้หนกัทองแดงที่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 10   1   25 
น า้หนกัโลหะบดักรทีี่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 30   0   62 
น า้หนกัทองเหลอืงที่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 10   0   23 
น า้หนกัเหลก็ที่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 10   1   18 
น า้หนกัเหลก็หลอ่ที่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 10   0   29 
น า้หนกัอะลมูิเนยีมหลอ่ที่สญูเสยีไป (mg)  ไมเ่กิน 30   0   91 
การทดสอบการจ าลองการกัดกร่อน 
ในการทดสอบจ าลองการกดักรอ่นตามมาตรฐาน ASTM D2570 จะใชแ้ผน่โลหะ 6 ชนิดทีเ่ป็นสว่นประกอบในระบบหลอ่เย็นของรถยนต ์น าไป
สมัผัสกับน า้ท่ีจ าลองใหม้ีคุณสมบัติเป็นน า้กระดา้งและน า้ท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนในสารหล่อเย็นท่ีเสื่อมสภาพเป็นระยะเวลา 1,064 ชั่วโมงท่ี
อณุหภมูิ 190 ° F (87.8 ° C) น า้หลอ่เย็นถกูคงไวใ้นอณุหภมูิและอตัราการไหลเทียบเท่ากบัสภาพการท างานจริง ๆ ในรถยนตน์ั่งสว่นบคุคล 
ผลการทดสอบการกดักรอ่นจะวดัจากน า้หนกัที่สญูเสยีไปของโลหะแตล่ะชนิด 

ASTM D2570  
                         ค่าสูงสุดทีก่ าหนด    DOMINATOR COOLANT BOOST      น ้าเปล่า 
น า้หนกัทองแดงที่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 20   3   66 
น า้หนกัโลหะบดักรทีี่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 60   0   120 
น า้หนกัทองเหลอืงที่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 20   2   59 
น า้หนกัเหลก็ที่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 20   0   54 
น า้หนกัเหลก็หลอ่ที่สญูเสยีไป (mg)   ไมเ่กิน 20   0   117 
น า้หนกัอะลมูิเนยีมหลอ่ที่สญูเสยีไป (mg)  ไมเ่กิน 60   0   89 
ลักษณะการใช้งาน   
DOMINATOR® Coolant Boost ของ AMSOIL กบัรถทีใ่ชส้  าหรบัการแขง่ขนัได ้โดยใชส้  าหรบัรถแขง่ที่เตมิน า้เปลา่เป็นสารหลอ่เย็น หรอืใชก้บั
ยานยนตท์ั่วไปที่ใช ้DOMINATOR® Coolant Boost ผสมกบัน า้ยา AMSOIL Antifreeze & Coolant 
ค าแนะน าการใช้งาน 
การใช้งาน: ควรท าใหเ้ครื่องยนตเ์ย็นลง ก่อนเติมน า้ยาหลอ่เย็นลงไปในระบบท าความเย็น เขย่าขวด และค านวณปริมาณที่จะเติมทกุครัง้ 
หลงัจากนัน้สตารท์เครือ่งยนต ์และใชง้านประมาณ 15 นาที 
ปริมาณการผสม: ผสมกบัน า้สะอาด โดยใช ้DOMINATOR® Coolant Boost 2 ออนซ ์ตอ่น า้สะอาด 1 ควอตซ ์ 
หรอืใช ้DOMINATOR® Coolant Boost 1 ออนซ ์ตอ่น า้ยาหลอ่เย็น AMSOIL Antifreeze & Coolant ผสมน า้รวม 1 ควอตซ ์
อายุการใช้งาน: ควรเปลีย่น DOMINATOR® Coolant Boost สตูรผสมน า้สะอาด ทกุๆ 1 ปี  
หรอื DOMINATOR® Coolant Boost สตูรผสมกบัน า้ยาหลอ่เย็น AMSOIL Antifreeze & Coolant และน า้ทกุๆ 1 ปี หรอื 30,000 ไมล ์(48,280 
กม.) แลว้แตอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่ถึงก่อน หรอืเปลีย่นตามที่ผูผ้ลติรถแตล่ะชนิดแนะน า 


