DOMINATOR® Coolant Boost
เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน และการกัดกร่อนของเครื่องยนต์
ข้อมูลทั่วไป
นักแข่งโดยส่วนมากต้องการให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่นอ้ ยกว่าปกติ เพื่อให้ได้ประสิทธิ ภาพของแรงม้าที่เพิ่ม
สูงขึน้ นักแข่งทั่วๆไปจะใช้นา้ แทนนา้ ยาหล่อเย็น (Coolant) ซึง่ จะส่งผลให้หม้อนา้ เกิดการกัดกร่อนได้ง่าย นา้ ยาหล่อเย็น
รุ ่น DOMINATOR ของ AMSOIL ได้รบั การพัฒนามาเพื่อนักแข่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะทาให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่ลดลง
อย่างชัดเจน ลดเวลาสาหรับการอุน่ เครือ่ งยนต์ลง และเพิ่มประสิธิภาพในการลดการกัดกร่อนอีกด้วย
นา้ ยาหล่อเย็น DOMINATOR® Coolant Boost ของ AMSOIL ถูกคิดค้นขึน้ ด้วยเทคโนโลยี tiered-surfactant ที่
เป็ นเอกสิทธิ์เฉพาะ ให้การถ่ายเทความร้อนภายในหม้อนา้ และฝาสูบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อณ
ุ หภูมิ
ในการทางานเครือ่ งยนต์ลดลง เครือ่ งยนต์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพิ่มแรงม้ามากขึน้ และลดเวลาสาหรับ
การอุน่ เครือ่ งยนต์ในสภาพอากาศเย็น และก่อนทาการแข่งขันอีกด้วย นา้ ยาหล่อเย็นรุน่ Dominator ของ AMSOIL ยังมี
ส่วนผสมที่แข็งแกร่งของสารยับยัง้ การกัดกร่อนที่ช่วยปกป้องตัวหม้อนา้ แกนฮีตเตอร์ ปั้มนา้ ฝาสูบ บล็อกเครือ่ งยนต์ รวมถึงท่อไอดี จากความ
เสียหายในการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึน้ ได้อีกด้วย
คุณประโยชน์
การทดสอบการลดลงของเวลาในการอุ่นเครื่องยนต์
เป็ นการทดสอบความสามารถของนา้ ยาหล่อเย็น DOMINATOR® Coolant Boost ในเรื่องของเวลาที่ลดลงสาหรับการอุ่นเครื่องยนต์ โดยนา
นา้ ยาหล่อเย็นผสมกับนา้ ในเครื่องยนต์ V8 รันเครื่องยนต์จนอุณหภูมิถึง 120°F (48.9°C) หรือ 180°F (82.2°C) อุณหภูมิโดยรอบประมาณ
30°F (-1°C) เสมือนหน้าหนาว ซึ่งนา้ ยาหล่อเย็น รุ น่ DOMINATOR ทาให้เวลาอุ่นเครื่องยนต์ลดลง และทาให้หอ้ งโดยสารอุ่นเร็วขึน้ ในวันที่
อากาศหนาวเย็น
เวลาที่ลดลงในการอุ่นเครื่อง
30°F ถึง 120°F (-1°C ถึง 48.9°C)
30°F ถึง 180°F (-1°C ถึง 82.2°C)
อุน่ เครือ่ งด้วย AMSOIL 50/50 Antifreeze ผสมนา้
6.3 นาที
11.4 นาที
อุน่ เครือ่ งเมื่อผสม Coolant Boost เพิ่มเข้าไป
3.2 นาที
5.3 นาที
การทดสอบความสามารถในการลดลงของอุณหภูมิเครื่องยนต์
ทดสอบความสามารถในการลดลงของอุณหภูมิ ถูกควบคุมโดยการขึน้ ทดสอบบนไดโน่ใช้รถ Chevy ความจุเครื่องยนต์ 350 ลูกบาศก์นิว้
(ประมาณ 5,735 ซีซี.) ที่มีบล็อกและฝาสูบทาจากอะลูมิเนียม ในแต่ละขัน้ ตอนของการทดสอบ เครื่องยนต์จะทางานที่ 4,500 รอบต่อนาที
จนกระทั่งนา้ ยาหล่อเย็นมีอณ
ุ หภูมิคงที่ ซึง่ มาตรฐานในการทดสอบนัน้ อุณหภูมิของนา้ ยาหล่อเย็น DOMINATOR® Coolant Boost ที่ผสมกับ
นา้ เปล่าจะอยู่ที่ 220°F (104.4°C) และอุณหภูมิของนา้ ยาหล่อเย็น DOMINATOR® Coolant Boost ที่ผสม AMSOIL 50/50 Antifreeze กับ
นา้ จะอยูท่ ี่ 228°F (108.9°C) อุณหภูมิที่ลดลงช่วยทาให้รถแข่งมีกาลังมากขึน้ และทาให้เครือ่ งยนต์เย็นขึน้

อุณหภูมิทลี่ ดลง

DOMINATOR COOLANT BOOST

ผสมกับ AMSOIL 50/50 Antifreeze ผสมนา้
อุณหภูมิลดลง 8°F (4.5°C)
ผสมกับนา้ เปล่า
อุณหภูมิลดลง 25°F (13.8°C)
การทดสอบการกัดกร่อนของอลูมิเนียมอัลลอยด์
การทดสอบการกัดกร่อนของอลูมิเนียมอัลลอยด์ (ASTM D4340) เพื่อวัดคุณสมบัติการกัดกร่อนในรถยนต์รุน่ ใหม่ รถที่ใช้ในการแข่งขันและ
สมรรถนะสูง ที่มาพร้อมฝาสูบอะลูมิเนียม โดยชิน้ ส่วนฝาบนฝาสูบที่ทาจากอะลูมิเนียมหล่อจะถูกทาให้มีอุณหภูมิสงู ถึง 275°F (130°C) ที่
ความดัน 28 psi และสัมผัสกับนา้ ยาหล่อเย็นประมาณ 1 สัปดาห์ ผลลัพธ์สาหรับการทดสอบนา้ หนักที่ สญ
ู เสียไป ควรน้อยกว่า 1.0 mg การ
กัดกร่อนที่ลดลงจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครือ่ งยนต์และระบบทาความเย็น ในรถแข่งและรถทั่วๆไป

ASTM D4340
DOMINATOR COOLANT BOOST (ผสมน้าเปล่า)
นา้ หนักที่สญ
ู เสียไป (ไม่ควรเกิน 1.0 mg)
0.06

น้าเปล่าอย่างเดียว
3.97

การทดสอบการกัดกร่อนในเครื่องแก้ว
การทดสอบการกัดกร่อน (ASTM D1384) โดยนาเอาโลหะทัง้ 6 ชนิดที่เป็ นส่วนประกอบในระบบหล่อเย็นของรถยนต์มาทดสอบหาการกัด
กร่อน โดยการนาโลหะแช่อยูใ่ นนา้ ยาหล่อเย็น 336 ชั่วโมง ที่อณ
ุ หภูมิ 190°F (87.8°C) ผลการทดสอบจะวัดจากนา้ หนักที่หายไปของโลหะแต่
ละชนิด

ASTM D1384
ค่าสูงสุดทีก่ าหนด DOMINATOR COOLANT BOOST
ไม่เกิน 10
1
ไม่เกิน 30
0
ไม่เกิน 10
0
ไม่เกิน 10
1
ไม่เกิน 10
0
ไม่เกิน 30
0

น้าเปล่า
25
62
23
18
29
91

ค่าสูงสุดทีก่ าหนด DOMINATOR COOLANT BOOST
ไม่เกิน 20
3
ไม่เกิน 60
0
ไม่เกิน 20
2
ไม่เกิน 20
0
ไม่เกิน 20
0
ไม่เกิน 60
0

น้าเปล่า
66
120
59
54
117
89

นา้ หนักทองแดงที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักโลหะบัดกรีที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักทองเหลืองที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักเหล็กที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักเหล็กหล่อที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักอะลูมิเนียมหล่อที่สญ
ู เสียไป (mg)
การทดสอบการจาลองการกัดกร่อน
ในการทดสอบจาลองการกัดกร่อนตามมาตรฐาน ASTM D2570 จะใช้แผ่นโลหะ 6 ชนิดทีเ่ ป็ นส่วนประกอบในระบบหล่อเย็นของรถยนต์ นาไป
สัมผัสกับนา้ ที่จาลองให้มีคุณสมบัติเป็ นนา้ กระด้างและนา้ ที่มีฤทธิ์ กัดกร่อนในสารหล่อเย็นที่เสื่อมสภาพเป็ นระยะเวลา 1,064 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิ 190 ° F (87.8 ° C) นา้ หล่อเย็นถูกคงไว้ในอุณหภูมิและอัตราการไหลเทียบเท่ากับสภาพการทางานจริง ๆ ในรถยนต์น่งั ส่วนบุคคล
ผลการทดสอบการกัดกร่อนจะวัดจากนา้ หนักที่สญ
ู เสียไปของโลหะแต่ละชนิด

ASTM D2570
นา้ หนักทองแดงที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักโลหะบัดกรีที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักทองเหลืองที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักเหล็กที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักเหล็กหล่อที่สญ
ู เสียไป (mg)
นา้ หนักอะลูมิเนียมหล่อที่สญ
ู เสียไป (mg)
ลักษณะการใช้งาน
DOMINATOR® Coolant Boost ของ AMSOIL กับรถทีใ่ ช้สาหรับการแข่งขันได้ โดยใช้สาหรับรถแข่งที่เติมนา้ เปล่าเป็ นสารหล่อเย็น หรือใช้กบั
ยานยนต์ท่วั ไปที่ใช้ DOMINATOR® Coolant Boost ผสมกับนา้ ยา AMSOIL Antifreeze & Coolant
คาแนะนาการใช้งาน
การใช้งาน: ควรทาให้เครื่องยนต์เย็นลง ก่อนเติมนา้ ยาหล่อเย็นลงไปในระบบทาความเย็น เขย่าขวด และคานวณปริมาณที่จะเติมทุกครัง้
หลังจากนัน้ สตาร์ทเครือ่ งยนต์ และใช้งานประมาณ 15 นาที
ปริมาณการผสม: ผสมกับนา้ สะอาด โดยใช้ DOMINATOR® Coolant Boost 2 ออนซ์ ต่อนา้ สะอาด 1 ควอตซ์
หรือใช้ DOMINATOR® Coolant Boost 1 ออนซ์ ต่อนา้ ยาหล่อเย็น AMSOIL Antifreeze & Coolant ผสมนา้ รวม 1 ควอตซ์
อายุการใช้งาน: ควรเปลีย่ น DOMINATOR® Coolant Boost สูตรผสมนา้ สะอาด ทุกๆ 1 ปี
หรือ DOMINATOR® Coolant Boost สูตรผสมกับนา้ ยาหล่อเย็น AMSOIL Antifreeze & Coolant และนา้ ทุกๆ 1 ปี หรือ 30,000 ไมล์ (48,280
กม.) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึง่ ถึงก่อน หรือเปลีย่ นตามที่ผผู้ ลิตรถแต่ละชนิดแนะนา

