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บทคัดย่อ
งานวิจัยมากมายให้เหตุผลสําคัญในการเลือกน้ํามันจากพืชเป็นส่วนประกอบสําคัญในน้ํามันหล่อลื่นและน้ํามันไฮดรอลิกเพราะมี
คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี ไม่เป็นพิษอันตรายและย่อยสลายเองตามกระบวนการทางชีวภาพโดยมาทดแทนน้ํามันปิโตรเลียมที่มีอย่างจํากัดแต่ยัง
ไม่พบว่ามีการนําน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วมาศึกษา ฉะนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีและไทรโบโลยีด้วยเครื่อง
CSM แบบ Ball-on-disk ในน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานจากน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วซึ่งได้มาจากการน้ํามันพืชทอดประกอบอาหารซ้ําๆ หลายครั้งใน
ตลาดสดจากนั้นมาผ่านกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นเป็นไบโอดีเซลแต่มันมีข้อกําจัดในความหนืดรวมไปถึงการนําไปใช้เป็นสารหล่อลื่น
ชีวภาพในระบบไฮดรอลิก การเติมสารเติมแต่งเอททีลีน-ไวนิล อะซิเตท โคโพลีเมอร์ (EVA) พบว่าเติม 5% wt เอททีลีน-ไวนิล อะซิเตท โคโพลี
เมอร์ (EVA) ในไบโอดีเซลนี้เพิ่มความหนืดจาก 5.81 cSt เป็น 48.6 cSt ที่ 40oC เมื่อพิจารณาจากความหนืด สามารถคัดกรองน้ํามันไฮดรอลิก
ในงานวิจัยที่มีความหนืดใกล้เคียงน้ํามันไฮดรอลิกเชิงพาณิชย์เบอร์ 46 (PTT46) และ 68 (PTT68) ได้ 3 ตัวอย่างแล้วนํามาศึกษา ผลของจุด
วาบไฟสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ มอก.แต่จุดไหลเทอาจเป็นปัญหา ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเฉลี่ยและปริมาตรสึกหรอทั้ง 3 ตัวอย่างนี้อยู่
ในช่วง 0.10 - 0.14 และ 0.006 – 0.023 mm3 ตามลําดับ และให้ผลการหล่อลื่นและต้านการสึกหรอที่ดีกว่า PTT68 ได้ค่า 0.155 และ 0.037
mm3 ตามลําดับที่เงื่อนไขการทดสอบเดียวกัน ชี้ให้เห็นว่าน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันเก่าใช้แล้วทั้ง 3 ตัวอย่างมีศักยภาพทดแทนน้ํามันไฮ
ดรอลิกพื้นฐานปิโตรเลียม
คําสําคัญ: น้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว, น้ํามันไฮดรอลิก, ไทรโบโลยี

Physico-Chemical and Tribological Studies of Hydraulic Fluid Based Wasted Vegetable Oil
Apichart Sermpanichakit1*, Chamlong Prabkaew1
1

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520.
Corresponding author: Apichart Sermpanichakit. E-mail: apipc@yahoo.com

Abstract
The main reason of several researches shows the plant oil as main ingredient into lubrication and hydraulic
fluid because of good lubricating properties, non-toxic and biodegradability to substitute for the petroleum-based oil that
has limited resources; but, there was no any researches to study in using of the wasted vegetable oil. The aim of this
paper was to investigate the physio-chemical and tribological properties by CSM tribometer (Ball-on-disk) of hydraulic fluid
based wasted vegetable oil. The wasted vegetable oil used for cooking many repeated time at the fresh market was
studied and then it was made to be biodiesel by trans esterification process, but the limited range of biodiesel viscosity
and this is constrains their use as suitable biolubricants in hydraulic system. Adding of 5% wt ethylene-vinyl acetate
copolymer (EVA) into this biodiesel was studied. It has been found that the viscosity of the biodiesel could increase from
5.81 to 48.6 cSt at 40oC. When consider in the viscosity, there are 3 samples from all hydraulic oil in this research which
are near to the local commercial hydraulics oil no.46 and 68, were studied. The flush point was also higher than Thai
Indusrial Standard; but, pour point might be a problem. The coefficient of friction and wear volume of all three samples
stay in the ranges 0.10 - 0.14 and 0.006 – 0.023 mm3 respectively; and better lubricity more wear resistance than PTT68 as
0.155 and 0.037 mm3 respectively at the same testing conditions. This is indicated in the hydraulic fluid based wasted
vegetable oil was a good potential to substitute for local commercial petroleum-based oil.
Keywords: Wasted vegetable oil, Hydraulic oil, Tribology.
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1. บทนํา
สิ่งรอบตัวเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนมักพบผลิตภัณฑ์ทํา
มาจากปิโตรเลียมกันอย่างแพร่หลาย เช่น พลาสติก น้ํามัน แก๊สหุงต้ม
เป็นต้น หากยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในปริมาณมากก็ย่อมจะนําไปสู่
ภาวะขาดแคลนในที่ สุ ดและยั งส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมอย่ าง
ต่อเนื่องตามมา ดังนั้นในปัจจุบันมนุษย์จึงพยายามค้นหาและค้นคว้า
เกี่ยวกับแหล่งพลังงานและวัตถุทดแทนอื่น ๆ มาแทนที่หรือเพื่อลด
การใช้ปิโตรเลียมให้น้อยลง ในทํานองเดียวกันปิโตรเลียมก็ถูกใช้เป็น
วัตถุดิบหลักสําหรับสารหล่อลื่นในอุตสาหกรรมและเป็นที่นิยมเสีย
ด้วยเพราะมันมีช่วงความหนืดที่หลากหลาย, สามารถเข้ากันได้กับ
ชิ้นส่วนและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี แต่มันก่อให้เกิด
สารพิษเสี่ยงอันตรายและย่อยสลายเองตามกระบวนการชีวภาพได้
ยาก มีการประเมินกันว่าน้ํามันหล่อลื่นราว 12 ล้านตันถูกทิ้งและ
ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทุกปี (Quinchia et al., 2010) ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาเริ่มมีความนิยมในสารหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
มี งานวิ จั ยและพั ฒนาสิ นค้ าใหม่ ๆ ที่ ยั่ งยื นจากเคมี สี เขี ยว (Green
Chemistry) เช่นน้ํามันสกัดจากพืชเป็นสารหล่อลื่นตามธรรมชาติได้ดี
(Alejandrina et al., 2010) ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต, ย่อยสลายเอง
ตามกระบวนการทางชีวภาพ (Sevim and Svajus, 2010) และเป็น
สารระเหยเป็นไอต่ํา (Quinchia et al., 2014) นอกจากนี้พวกมัน
สามารถนํามารีไซเคิลและกลับมาใช้ใหม่ได้โดยอาศัยการดัดแปลง
โครงสร้างทางเคมี (Tirth et al., 2017; Josiah and Quan, 2016)
ยังพบอีกว่าสารหล่อลื่นธรรมชาติจากน้ํามันพืชจะสร้างผิวหรือฟิล์ม
ปกป้องต่อการขัดถู (Mendoza et al., 2011) แต่ในช่วงอุณหภูมิต่ํา
จุดไหลเทของน้ํามันพืชมักเป็นปัญหา (Sevim and Svajus et al.,
2010) ต้องแก้ไขโดยการเติมสารเติมแต่งหรือดัดแปลงโครงสร้างทาง
เคมี (Piyush and Bo., 2007), พืชส่วนใหญ่ที่เป็นวัตถุดิบหลักใน
น้ํ า มั น พื ช และถู ก นํ า มาใช้ เ ป็ น น้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น ได้ แ ก่ ปาล์ ม
(Golshokouh et al., 2013; Yaogang et al.,2017) ทานตะวัน
(Mendoza et al.,2011), ถั่วเหลือง (Lou and Honary, 1996),
ละหุ่ง (Quinchia et al., 2010), สบู่ดํา (Ruggiero et al., 2016),
เมล็ดยางพารา (Kamalakar et al.,2016) เป็นต้น
เป็นที่รู้กันดีว่าน้ํ ามันไฮดรอลิกมีหน้าที่หลักคือ เป็นตัวส่งผ่าน
กํ า ลั ง หรื อ แรงดั น จากจุ ด หนึ่ ง ไปอี ก จุ ด หนึ่ ง ในระบบไฮดรอลิ ก
นอกจากนี้ยังทําหน้าที่หล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฮดรอลิก ลด
แรงเสียดทาน ป้องกันการสึกหรอ รักษาความสะอาด และยังช่วย
ระบายความร้อนอีกด้วย จัดว่าเป็นกลุ่มสารหล่อลื่นที่มีความสําคัญ
และมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุก
ประเภทรวมทั้ งในงานก่ อสร้ าง โดยมี ปริ มาณการใช้ มากที่ สุ ดเป็ น
อันดับที่สองรองจากน้ํามันเครื่องยนต์ (ยูคอน, 2016) แต่อย่างไรก็
ตามผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยและค้นคว้าการนําน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วมา
ศึกษาเป็นน้ํามันไฮดรอลิกหรือสารหล่อลื่นทั่วไป เหตุที่สนใจในน้ํามัน
พืชเก่าใช้แล้วเพราะว่า รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ (ไทยโพสต์, 2012)
ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุ ขภาพ สํานักงานกองทุ น

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในปี 2012 ประเทศ
ไทยมีปริมาณการบริโภคน้ํามันพืชประมาณ 8 แสนตันต่อปี โดยร้อย
ละ 50% เป็ น การบริ โ ภคในครั ว เรื อ น อี ก ร้ อ ยละ 50 ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร แต่น้ํามันเก่าใช้แล้วกลับพบว่าถูกนํากลับมาเป็น
พลังงานไบโอดีเซลเพียงร้อยละ 5 ซึ่งน่าเป็นห่วงว่าน้ํามันทอดซ้ําที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหารนี้หายไปไหน มีการกําจัดอย่างไร
ทิ้งในสิ่งแวดล้อมหรือมีกระบวนการฟอกเพื่อกลับมาขายให้ผู้บริโภค
ใหม่ การใช้น้ํามันพืชเก่ากลับมาประกอบอาหารซ้ํามีความเสี่ยงต่อ
การก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแรงผลักดันให้
ผู้วิจัยต้องการเพิ่มช่องทางเลือกการประยุกต์ใช้ประโยชน์น้ํามันพืช
เก่าใช้แล้วโดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ-เคมีและสมบัติไทรโบโลยีเพื่อ
พัฒนาน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วให้เทียบเคียงกับคุณสมบัติน้ํามันไฮดรอลิก
ที่จําหน่ายตามท้องตลาด
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 วัตถุดิบ
น้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว (WVO) จากการทอดปาทั่งโก๋ซ้ําหลายๆครั้ง
ในตลาดสดก่ อนที่ มั น จะถู ก นํ า ไปทิ้ ง ผู้ วิ จั ย จึ ง ขอซื้ อ เพื่ อ มาวิ จั ย
จากนั้นกําจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรกโดยกรองด้วยไส้กรองน้ํามัน
เชื้อเพลิงของรถบรรทุกแล้วต้มด้วยความร้อน 110oC เป็นเวลา 15
min. เพื่อกําจัดความชื้น, สําหรับโซเดียมไฮดรอกไซด์, เมทานอลถูก
ใช้ในกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (ธาดาและคณะ, 2558),
เพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว เอททีลีน-ไวนิล อะซิเตท
โคโพลีเมอร์ (EVA) ประกอบด้วย 30.4% wt ของไวนิลอะซิเตทถูกใช้
เป็นสารเติมแต่งเพื่อปรับความหนืด (Quinchia et al., 2010) EVA
ไม่เป็นสารพิษและเสี่ยงอันตรายแต่คงคาดหวังการย่อยสลายได้เอง
ทางชีวภาพไม่ได้ (Syahrullail et al., 2013) และ Omega904
(Sovereign Lubricants (UK) Ltd, 2016) ซึ่งประกอบด้วยสาร
ต้านทานการสึกหรอ (AW), และป้องกันการเกิดการออกซิเดชั่นหรือ
ต่ อต้ านการแปรสภาพของน้ํ ามั นหล่ อลื่ นด้ วย น้ํ ามั นไฮดรอลิ กใน
ท้องตลาดมี วางจําหน่ายหลากหลายยี่ห้อ ในงานวิจัยนี้เลื อก PTT
Hydraulic 46 (PTT46) และ PTT Hydraulic 68 (PTT68) ผลิตโดย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ กับ
น้ํ ามั นไฮดรอลิ กของงานวิ จั ยนี้ สํ าหรั บผลการทดสอบคุ ณสมบั ติ
กายภาพ-เคมีของทั้ง PTT46 และ PTT68 จะอ้างอิงจากผลทดสอบ
ของผู้ผลิตโดยตรง
2.2 กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น
กระบวนการทรานส์ เอสเทอริฟิเคชั่ นเป็ นการทํ าปฏิ กิ ริ ยาเคมี
ระหว่างไขมันหรือน้ํามัน (Triglyceride) กับแอลกอฮอล์ได้ผลิตภัณฑ์
เป็นเอสเทอร์และกลีเซอรอล โดยมีตัวเร่งในปฏิกิริยาทําหน้าที่ในการ
เร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นในงานวิจัยนี้ใช้ตัวเร่งชนิดเบส
คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ธาดาและคณะ, 2558) ได้เป็นไบโอดีเซล
(BIOD) ตามขั้นตอนแผนภาพ (Figure 1)
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2.3 การเติมสารเติมแต่ง
เติม 5% wt ของ EVA ใน BIOD ที่อุณหภูมิ 120oC คนผสมให้
เข้ากันนานเป็นเวลา 60 – 90 นาที จน EVA ละลายหมด สําหรับการ
สารต้ านทานการสึ กหรอ (AW), ให้ ผสม 0.5% โดยปริ มาตรของ
Omega904 ในน้ํามันไฮดรอลิกแล้วคนผสมให้เข้ากันที่อุณหภูมิห้อง
สําหรับงานวิจัยนี้นอกจากเติม 5% wt ของ EVA ยังศึกษาที่ 8% wt
ของ EVA ด้วย
ในงานวิจัยได้มีออกแบบการทดลองโดยเตรียมน้ํามันไฮดรอลิก
ที่พัฒนาขึ้นเองหลายตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์จุดที่เหมาะสมที่สุดและ
เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงได้กําหนดรหัสน้ํามันไฮดรอลิกไว้ใน
(Table 1)

2.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติกายภาพ-เคมี
ความหนืดของน้ํามันตัวอย่างที่อุณหภูมิ 40 oC และ 100oC ตาม
มาตรฐาน ASTM D-445 ถูกศึกษา โดยค่าความหนืดทั้ง 2 อุณหภูมิ
ถูกนํามาคํานวณดัชนีความหนืด (VI) ซึ่งเป็นตัวชี้บอกความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงความหนืดตามสภาพอากาศและอุณหภูมิของไหล
ในช่ วงการปฏิ บั ติ งานแสดงในสมการที่ (1) ตามมาตรฐาน ASTM
D2270-04
VI  100 

L U
LH

(1)

โดยที่ L, H คื อ ค่ า จากตารางความหนื ด ที่ 100oC ใน ASTM
D2270-04 และ U คือค่าความหนืดที่ 40oC
จุดวาบไฟตามมาตรฐาน ASTM D-93 ถูกศึกษาเพื่อประเมิน
ความเหมาะด้ า นความปลอดภั ยสํ าหรั บ การใช้ ง านที่ อุณ หภู มิสู ง
จุดไหลเทตามมาตรฐาน ASTM D5950-14 เพื่อประเมินการไหล
ของน้ํามันไฮดรอลิกเมื่ออยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
2.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติไทรโบโลยี
ความบกพร่องที่เกิดจากการออกแบบทางวิศวกรรม เครื่องกล
ทําให้สูญเสียงบประมาณมากกว่าที่ควร อันเนื่องมาจาก

Figure 1 Esterification of wasted vegetable oil to form
biodiesel.
Table 1 Codes of hydraulic oil and their composition.
รหัส
PTT46
PTT68
WVO
WVO+EVA5
WVO+EVA8
WVO+EVA5+AW
WVO+EVA8+AW
BIOD
BIOD+EVA5
BIOD+EVA8
BIOD+EVA5+AW
BIOD+EVA8+AW

องค์ประกอบพื้นฐาน
ปิโตรเลี่ยม
ปิโตรเลี่ยม
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้ว

ผลกระทบของแรงเสี ย ดทานและความสึ ก หรอ ในรายงาน
งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปี 1997 พบว่าการประยุกต์ใช้
ศาสตร์ไทรโบโลยีสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 16.25 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (Theo et al., 2011) ด้วยเหตุนี้ ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานและการสึกหรอจึงถูกศึกษาด้วยเครื่องไทรโบมิเตอร์ CSM
แบบ Ball on Disk (Figure 2A) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายมีหลักการทํางาน (Figure 2C) (วารุณี, 2547) กําหนดแรง
กด ( ) คงที่บน Ball ส่วนที่แผ่นจานหมุนติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงบิด

สารเติมแต่ง
น้ํามันไฮดรอลิกในท้องตลาด
น้ํามันไฮดรอลิกในท้องตลาด
ไม่มี
EVA 5%
EVA 8%
EVA 5%+AW
EVA 8%+AW
ไม่มี
EVA 5%
EVA 8%
EVA 5%+AW
EVA 8%+AW

แรงเสียดทาน ( ) คํานวณได้จากแรงบิดคูณรัศมีการหมุนของบอล
บนแผ่นจาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน ( ) จึงสามารถวัดได้
โดยตรงจากสมการที่ (2) (วารุณี, 2547) Ball ทําจากวัสดุเหล็กหล่อ
เหนียว (FCD450) ซึ่งเป็นวัสดุหลักของปั้มไฮดรอลิก Ball มีลักษณะ
ส่วนหัวเป็นครึ่งทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm. ส่วนด้าน
ปลายเป็นแท่งทรงกระบอกพร้อมปาดเรียบ (Figure 2B) เพื่อจับยึดให้
มั่นคงกับเครื่อง CSM โดยขัดถูกับ Disk ทําจากวัสดุ FCD450
เช่นเดียวกันโดยมีรูปร่างแผ่นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm. และ
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หนา 5 mm. (Figure 2B) เงื่อนไขการทดสอบเครื่องไทรโบมิเตอร์
CSM ตาม (Table 2.) เพื่อจําลองสถานการณ์การสึกหล่อ หลังจาก
นั้นนํา Ball ตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS BX60
ด้วยเลนส์กําลังขยาย 5X0.15BD เพื่อวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
บริเวณที่สึกหรอ (s) ของ Ball (Figure 3) สําหรับการคํานวณ
ปริมาตรการสึกหรอบน Ball ตามสมการที่ (3) และ (4) (ปกรณ์และ
คณะ, 2559) ตามลําดับ

Figure 2 A) CSM Tribometer B) Ball and Disk Specimen
C) The working of Ball-on-Disk.


F
N

(2)

h

8r  64 r 2  16 s 2
8

(3)

 h
V  h 2 r  
 3

(4)

โดยที่ V คือปริมาตรการสึกหรอ (mm3), s คือเส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่จุดสึกหรอ (mm), h คือความสูงของส่วนที่สึกหรอ (mm) และ
r คือรัศมี Ball (mm).
Table 2 Testing condition of CSM Tribometer.
เงื่อนไขทดสอบ
น้ําหนักกดทับ
ความเร็วเชิงเส้น
รัศมีการหมุนของ Ball
จํานวนรอบ
อุณหภูมิทดสอบ

Ball on Disk
15 N
10 cm s-1
7.53 mm
1,022 cycles
อุณหภูมิห้อง (25 oC)

Figure 3 Wear characteristic on Ball.
3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลของคุณสมบัติกายภาพ-เคมี
(Table 3) แสดงผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของ
น้ํามันไฮดรอลิกที่พัฒนาขึ้น ความหนืดของ BIOD มีค่า 5.81 cSt ที่
40oC ความหนืดนี้ต่ําเกินไปสําหรับที่จะนําไปใช้งานไฮดรอลิก จึงต้อง
ปรับปรุงความหนืดของ BIOD ด้วยการเติม EVA 5% wt ผลที่ได้ทํา
ให้ BIOD+EVA5 มีความหนืดเพิ่มขึ้นเป็น 48.6 cSt ที่ 40oC ความ
หนื ดที่ ได้ นี้ เป็ นที่ พอใจเพราะมี ค่ าใกล้ เคี ยงกั บค่ าความหนื ดของ
PTT46 ที่ 40oC ดังนั้น EVA จึงเป็นสารเติมแต่งในการปรับปรุงความ
หนืดในน้ํามันพืช (Quinchia et al., 2010) ในทํานองเดียวกันหาก
เติม EVA 8% wt ใน BIOD ทําให้ BIOD+EVA8 มีความหนืดเพิ่ม
สูงขึ้นเป็น 418 cSt ที่ 40oC แต่ความหนืดนี้สูงกว่า PTT68 มากและ
สูงมากเกินไปไม่เหมาะกับระบบไฮดรอลิกเพราะทําให้มีปัญหาต่อการ
ไหลอย่างไรก็ตามความหนืดระดับนี้เป็นความหนืดของสารหล่อลื่นใน
ชุดเกียร์อุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร ดังนั้นความสําคัญของตัวปรับ
ความหนืดจึงเป็นที่ต้องการเพื่อนําไปใช้ในงานที่หลากหลายสําหรับ
น้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น จากน้ํ า มั น พื ช ในทํ า นองเดี ย วกั น ความหนื ด ของ
BIOD+EVA5 ที่ 100oC มีค่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันด้วยและสูงกว่า
PTT68 เล็กน้อยเท่านั้น มีข้อสังเกตในผลการทดลองของผลความ
หนืด WVO (ไม่มี EVA) ที่ 40oC และ และ 100oC มีค่าใกล้เคียงกับ
ความหนืด PTT46 และ PTT68 ด้วยดังนั้นหากพิจารณาจากค่าความ
หนืดสามารถคัดกรองน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วได้
ดังนี้ BIOD+EVA5, BIOD+EVA5+AW และ WVO เพราะค่าความ
หนืดใกล้เคียง PTT46 และ PTT68
ดัชนีความหนืด (VI) คือตัวเลขที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนื ดของน้ํ ามั นหล่ อลื่ นกั บอุ ณหภู มิโดยการเปรี ยบเที ยบกั บ
น้ํามันมาตรฐาน น้ํามันที่มีค่า VI สูงจะมีค่าความหนืดเปลี่ยนแปลง
ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปน้อยกว่าน้ํามันที่มีค่า VI ต่ําดังนั้น VI ที่สูงจึง
เป็นคุณสมบัติที่ดีของน้ํามันไฮดรอลิก
ค่า VI ของ BIOD+EVA5, BIOD+EVA5+AW และ WVO ทั้งหมด
นี้มีค่ามากกว่าทั้ง PTT46 และ PTT68 โดยทั่วไปแล้วค่า VI ที่สูงเป็น
คุณสมบัติโดยธรรมชาติของน้ํามันพืชอยู่แล้ว (Mendoza et al.,
2011).
หากอุณหภูมิของสารหล่อลื่นสูงขึ้นเกินกว่าจุดวาบไฟทําให้สารให้
ไอระเหยออกมาได้ อี ก ก็ จะเกิ ดการลุ กติ ดไฟต่ อเนื่ องไปเรื่ อยๆที่
อุณหภูมินี้จะเรียกว่า จุดไหม้ไฟ (Fire point) มักจะสูงกว่าจุดวาบไฟ
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ประมาณ 10-20oC และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเลยจุดไหม้ไฟไปอีกก็จะถึง
จุดลุกติดไฟได้เอง (Auto-ignition temperature) ซึ่งที่อุณหภูมินี้
สารนั้นจะสามารถลุกติดไฟได้เองโดยไม่ต้องมีแหล่งกําเนิดไฟ ดังนั้น
อุณหภูมิในการปฏิบัติใช้งานควรต่ํากว่าจุดวาบไฟของน้ํามันไฮดรอลิก
ที่ถูกเลือกใช้ ผลการทดลองพบว่าจุดวาบไฟ BIOD+EVA5 และ
BIOD+EVA5+AW มีค่าเท่ากันคือ 174oC ต่ํากว่าจุดวาบไฟของ
PTT46 และ PTT68 ซึ่งมีค่า 241 และ 251oC ตามลําดับ ขณะที่จุด
วาบไฟของ WVO ไม่สามารถวัดค่าได้เพราะเกินความสามารถของ

เครื่องทดสอบ แม้ว่าผลทดสอบจุดวาบไฟของ BIOD+EVA5 และ
BIOD+EVA5+AW จะต่ํากว่า PTT46 และ PTT68 แต่จุดวาบไฟของ
พวกมันก็มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
977-2551 น้ํามันไฮดรอลิก-พื้นฐานน้ํามันแร่ (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551) กําหนดเกณฑ์
จุดวาบไฟต่ําสุดที่ 168oC สําหรับน้ํามันไฮดรอลิก VG68 อ้างถึงการ
ทดสอบแบบ Pennsky-Martens Closed cup เช่นเดียวกับการ
ทดสอบของงานวิจัยนี้

Table 3 Results of physical and chemical properties.
รหัส
ความหนืด @40oC , cSt
ความหนืด @100oC,cSt
ดัชนีความหนืด
จุดวาบไฟ oC
จุดไหลเท oC
1
1
1
1,2
PTT46
47.1
6.92
102
241
-9
1
1
1
1,2
PTT68
68.98
8.9
102
256
-9
4
WVO
51.5
9.1
159
NA
6
WVO+EVA5
573
39.6
110
NA4
6
4
4
WVO+EVA8
NA
70.2
NA
NA
NA
WVO+EVA5+AW
562
37.7
105
NA4
6
4
4
WVO+EVA8+AW
NA
72
NA
NA
NA
BIOD
5.81
2.01
157
1763
NA
3
BIOD+EVA5
48.6
11.25
233
174
NA
BIOD+EVA8
418
23.6
66
1943
NA
3
BIOD+EVA5+AW
57.1
11
188
174
NA
BIOD+EVA8+AW
324
23.6
92
1883
NA
2
3
Note: ผลการทดสอบจากผู้ผลิตโดยตรง, ทดสอบแบบ Cleveland Open Cup Tester, ทดสอบแบบ Pensky-Martens Closed Cup Tester
4
ไม่สามารถแสดงผลได้เพราะเกินความสามารถของเครื่องทดสอบ

เมื่ออุณหภูมิของน้ํามันลดต่ําลงความหนืดหรือความต้านทานการ
ไหลของน้ํามันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดน้ํามันจะหยุดไหล
อุณหภูมิต่ําสุดที่น้ํามันเริ่มหยุดไหลเรียกว่า “จุดไหลเท” โดยปกติ
คุณสมบัติการไหลและต้านทานต่อสภาพอากาศที่อุณหภูมิต่ําของ
น้ํามันหล่อลื่นจากน้ํามันพืชเป็นปัญหาหลัก (Sevim and Svajus,
2010) จ า ก ( Table 1) พ บ ว่ า จุ ด ไ ห ล เ ท ข อ ง BIOD+ EVA5,
BIOD+EVA5+AW และ WVO มีค่าสูงกว่าจุดไหลเทของ PTT46 และ
PTT68 และสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.9772551 อีกด้วย การปรับโครงสร้างทางเคมี (Josiah and Quan,
2016) สามารถช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณสมบัติของน้ํามันพืชที่
อุณหภูมิต่ําได้
3.2 ผลของคุณสมบัติไทรโบโลยี
น้ํามันไฮดรอลิกทั้ง 3 ที่ถูกคัดกรองจากผลของคุณสมบัติกายภาพ
และเคมีว่าคุณสมบัติเบื้องต้นใกล้เคียงกับ PTT46 และ PTT68 จึง
นํามาศึกษาคุณสมบัติไทรโบโลยีด้วยเครื่อง CSM แบบ Ball on Disk
ที่เงื่อนไขการทดสอบเดียวกันตาม (Table 2) สําหรับ (Figure 4) เป็น
กราฟแสดงค่า COF ที่เวลาใดๆ ระหว่างผิวสัมผัส Disk และ Ball โดย
มีนํา้ มันไฮดรอลิกที่ศึกษาเป็นสารหล่อลื่น ลักษณะกราฟ COF จะเข้า
สู่สภาวะคงที่ ณ. เวลาหนึ่ง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเฉลี่ยแสดง
ใน (Figure 5) พบว่าน้ํามันไฮดรอลิกที่ถูกเลือกทั้ง 3 ตัวอย่างมี

ค่าเฉลี่ย COF ต่ํากว่า PTT68 และ BIOD+EVA5+AW มีค่าเฉลี่ย
COF ต่ําที่สุดเพราะมีสารต่อต้านการสึกหรอ เห็นได้ว่าน้ํามันไฮดรอ
ลิกที่ถูกเลือกเหล่านี้ให้คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดีกว่าน้ํามันไฮดรอลิก
เชิงพาณิชย์อย่าง PTT68. L.A. Quinchia et al. (2014) อธิบายไว้ว่า
EVA ในน้ํามันพืชช่วยลดความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสและการสึก
หรอด้วย และใน WVO มีน้ํามันพืชเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นสาร
หล่อลื่นที่ดีอยู่แล้วโดยมีสายโซ่โมเลกุลของกรดไขมันในน้ํามันพืชเป็น
ตัวช่วยสร้างชั้นฟิล์มระหว่างผิวสัมผัสทั้ง 2 ทําให้มันไม่สัมผัสกัน
โดยตรง (Alessandro et al., 2017).
ผลจากกล้องจุลทรรศน์ (Figure 6) แสดงพื้นผิวหน้าตัดบริเวณที่
สึกหรอและเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณสึกหรอของ Ball เพื่อนํามา
คํานวณหาปริมาตรการสึกหรอแสดงใน (Figure 5) พบว่าปริมาตรสึก
หรอของน้ํามันไฮดรอลิกทั้ง 3 ตัวอย่างมีต่ํากว่า PTT68 อย่างเห็นได้
ชัดและเป็นแนวโน้มเดียวกันกับค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเฉลี่ย
ด้วย เนื่องจากผลของ EVA ตามคําอธิบายข้างต้น และเป็นที่น่าสังเกต
ว่าผลของ WVO (ปราศจาก EVA) ก็น่าสนใจ เพราะว่า WVO มี
น้ํามันพืชเป็นองค์ประกอบหลักโดยมีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบซึ่ง
เป็นสารหล่อลื่นที่ดีอยู่แล้ว และงานวิจัย Syahrullail et al., (2013)
แสดงให้เห็นว่าน้ํามันปาล์มให้คุณสมบัติต่อต้านการสึกหรอที่ดีกว่า
น้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันแร่
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Figure 4 Coefficient of friction at distance of ball by CSM tribometer.

Figure 5 Comparision of average of COF and wear volume for hydraulic oils.
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Figure 6 Wear charteristic on Ball by microscope A) BIOD+EVA5+AW, B) WVO, C) BIOD+EVA5 and D) PTT68.
4. สรุปผลงานวิจัย
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และสมบัติไทรโบโลยีของ
น้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วที่พัฒนาขึ้นทําให้เชื่อได้ว่า
มีศักยภาพทดแทนน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานปิโตรเลียมได้ จากบทสรุป
ต่อไปนี้
 EVA เป็นตัวปรับความหนืดที่ดีโดยปรับความหนืดBIOD
จาก 5.81 cSt เป็น 48.6 cSt (BIOD+EVA5) ที่ 40oC ทําให้
ความหนืดมีค่าใกล้เคียงกับความหนืดของ PTT46 ที่ 40oC
 ดัช นีค วามหนืด น้ํ า มัน ไฮดรอลิก พื ้น ฐานน้ํา มัน พืช เก่า ใช้
แล้วทั้ง 3 ตัวอย่าง ได้แก่ BIOD+EVA5+AW, BIOD+EVA5 และ
WVO มีค่าสูงกว่า PTT46 และ PTT68 ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของ
น้ํามันไฮดรอลิก
 จุดวาบไฟของน้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันพืชเก่าใช้แล้ว
ทั้ง 3 ตัวอย่าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.9772551 ขณะที่จุดไหลเทสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและอาจเป็นปัญหา
เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่ํา
 น้ํามันไฮดรอลิกพื้นฐานน้ํามันพืชเก่าใช้แล้วทั้ง 3 ตัวอย่าง
แสดงคุณ สมบัต ิก ารหล่อ ลื ่น และต่อ ต้า นการสึก หรอที ่ด ีก ว่า
PTT68
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ห้องปฏิบัติการเคมี, อาจารย์จีราภรณ์ ศรีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรม
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