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การประเมินการสึกหรอของเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้น า้มันยางนาเป็นเช้ือเพลงิ โดยการวเิคราะห์จาก
น า้มันหล่อล่ืนและไส้กรองน ้ามันเช้ือเพลงิ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินการสึกหรอของเคร่ืองยนต์ดีเซลทางการเกษตร 4 จงัหวะ 1 สูบ โดย

เปรียบเทียบการสึกหรอท่ีส่งผลต่อน ้ ามนัหล่อล่ืนและการเปล่ียนแปลงกรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง จากการทดสอบใชน้ ้ ามนั
ดีเซลและน ้ ามนัลูกผสมน ้ ามนัยางนากลัน่และน ้ ามนัดีเซล (B40) เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงส าหรับสูบน ้ าในสถานท่ีจริงต่อเน่ือง 
300 ชัว่โมง ท่ีความเร็วรอบ 1400 รอบต่อนาที จ านวน 2 เคร่ือง การตรวจสอบการสึกหรอจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
ตรวจสอบคุณภาพของน ้ ามนัหล่อล่ืนและองค์ประกอบธาตุท่ีเกิดจากการสึกหรอของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 2) วดัและ
วเิคราะห์ความเปล่ียนแปลงของไสก้รองเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตท์ั้ง 2 เคร่ือง ผลการศึกษาพบวา่ ในการทดสอบส่วนท่ี 1) 
ค่าความหนืดเชิงจลน์ ณ 40 C ความช้ืน องค์ประกอบของธาตุต่างๆท่ีวิเคราะห์ ในเคร่ืองยนต์ใช้น ้ ามนั B40 สูงกว่า
เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซล ส่วนการทดสอบส่วนท่ี 2) พบวา่ไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 มีสีส้ม
เขม้กวา่ไสก้รองเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซล จึงอาจสรุปไดว้า่เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัยางนา B40 จะท าใหเ้กิด
การสึกหรอของเคร่ืองยนตม์ากกวา่เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซล นอกจากน้ีไส้กรองเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั 
B40 ก็มีโอกาสท่ีจะอุดตนัเร็วกวา่เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซล 

 

ABSTRACT 
This research aims to evaluate the wear of agricultural diesel four-cylinder one stroke engine. The wear 

affecting the lubricant and fuel filter changing were compared. The two engines, used diesel and Yang-Na oil (B40), 
were run continuously for 300 hours at a speed of 1400 rpm to pump the water with constant flow. The wear of 
engines was examined for 2 parts: 1) to determine the quality and elemental composition in lubricant and 2) to 
compare the changing of fuel filter. The experiment of part (1) showed the linear kinetic viscosity at 40 C, the 
humidity and mineral composition of the engine used B40 was higher than engine used diesel. The experiment of part 
(2) also revealed that the fuel filters of the engine used B40 was more dark brown than engine used diesel. It was 
concluded that the Yang-Na oil (B40) fuel can cause engine wear than diesel fuel and the fuel filter of engine using 
B40 had a chance to block up the fuel flow faster than diesel.   

 

ค าส าคญั: น ้ามนัชีวภาพจากน ้ ามนัยางนา น ้ามนัหล่อล่ืน ไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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บทน า 
ปัจจุบันพลงังานเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นับวนัสถานการณ์ ด้าน

พลงังานก็ยงัมีแนวโนม้วิกฤติมากยิง่ข้ึน ท าใหเ้กิดการคิดคน้และพฒันาการใชพ้ลงังานทดแทนรูปแบบอ่ืนๆ อีกมากมาย
อาทิเช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลังงานชีวภาพ พลงังานชีวมวลเป็นตน้  น ้ ามันโซล่าหรือน ้ ามันดีเซลเป็นพลังงาน
เช้ือเพลิงหลกัท่ีส าคญั เพราะใชม้ากในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการขนส่ง และปัจจุบนัไดมี้การวิจยั
และพฒันาการผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงหลายแบบ เช่นไบโอดีเซลจากน ้ ามนัปาลม์ น ้ ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้ น ้ ามนัมะพร้าว น ้ ามนั
สบู่ด าเป็นต้น (สมพร และคณะ, 2554a) แต่เน่ืองจากพืชพลังงานเหล่าน้ี บางชนิดเป็นอาหารของมนุษย์ซ่ึงจะมี
ผลกระทบอย่างยิ่งถา้น าพืชชนิดนั้นมาใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน ดงันั้นทางออกของปัญหาน้ีคือการหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ 

เช่นน ้ ามนัจากตน้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. Ex. G.Don) ตน้ยางนาเป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่และสามารถเกิด
ไดใ้นเกือบทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย (สมพร และคณะ, 2555) เน้ือไมนิ้ยมน าไปสร้างบ้าน นอกจากน้ียงัสามารถให้
น ้ ามันยาง (Oleoresin หรือ Yang-Na oil) จ านวนมาก ซ่ึงน ้ ามันยางนาน้ี  ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในหลายๆดา้น เช่นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเป็นแหล่งพลงังานทางเลือก ซ่ึงพบวา่ตน้ยางท่ีมี
ขนาดความยาวรอบล าตน้มากกวา่ 100 เซนติเมตร หรืออายปุระมาณ 30 ปีข้ึนไป ถา้เจาะเอาน ้ ามนัจะไดน้ ้ ามนัยางโดย
เฉล่ียประมาณ 0.6 ลิตร/ตน้/รู/วนั (สมพร, 2556) จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทางเลือก เบ้ืองตน้
ไดมี้การศึกษากระบวนการปรับสภาพน ้ ามนัยางนาเพ่ือใชเ้ป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตก์ารเกษตร โดยกระบวนการ
ก าจดัสารเหนียวด้วยสารเคมี จากนั้นน าส่วนใสท่ีได้ไปทดสอบสมรรถนะกับเคร่ืองยนต์การเกษตร 4 จังหวะ 1 สูบ
ขนาดไม่เกิด 11 แรงมา้ พบวา่น ้ ามนัลูกผสมระหวา่งน ้ ามนัยางนาและน ้ ามนัดีเซลทุกสดัส่วนท่ีใชใ้นการทดสอบ และทุก
รอบของการทดสอบ ค่าสมรรถนะดา้นต่างๆท่ีตรวจวดัไม่แตกต่างจากน ้ ามนัดีเซลซ่ึงเป็นขอ้มูลบ่งช้ีวา่ น ้ ามนัยางนา
น่าจะมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกได้ (อนันต์ และ สมพร, 2555) จากนั้นได้มีการศึกษาเพ่ือ
พฒันากระบวนการผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงจากยางนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งข้ึนดว้ยวิธีการแยกบริสุทธ์ิดว้ยวิธี
คอลมัน์โครมาโตกราฟฟี และการกลัน่ภายใตค้วามดนัต ่ากวา่บรรยากาศ เม่ือน าน ้ ามนัท่ีไดจ้ากทั้ง 2 วิธีไปตรวจสอบ
คุณสมบติัดา้นเช้ือเพลิง พบวา่วิธีการกลัน่ฯ จะไดป้ริมาณและคุณภาพของน ้ ามนัดีกว่า มีวิธีการ  มีขั้นตอนท่ีน้อยและ
ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากวา่ จึงน่าจะเป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงจากน ้ ามนัยางนา (สมพร, 2555)  จากนั้น
ไดมี้การศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองยนตดี์เซลการเกษตร 4 จงัหวะ สูบเดียวเม่ือใชน้ ้ ามนัยางนากลัน่ท่ีเตรียมในรูปน ้ ามนั
ผสมระหว่างน ้ ามนัดีเซลและน ้ ามันยางนากลัน่สัดส่วนต่างๆ พบว่า ท่ีรอบการท างาน 1400 รอบ น ้ ามนัผสมท่ีให้
สมรรถนะสูงและเหมาะสมท่ีสุดเทียบเท่าน ้ ามนัดีเซล คือน ้ ามนัยางนา B40 (ธนากร และเสรี, 2557) แต่การท่ีจะน า
น ้ ามนัยางนาไปใชก้บัเคร่ืองยนตเ์พื่อทดแทนน ้ ามนัดีเซลจริงๆนั้น จะตอ้งมีการศึกษาให้ชดัเจนในเร่ืองของการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนตด์ว้ย ซ่ึงปัจจุบนัยงัเคยไม่มีการศึกษาการสึกหรอของเคร่ืองยนตเ์ม่ือใช้น ้ ามนัยางนากบัเคร่ืองยนตท์าง
เกษตรมาก่อน จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ี  คือการประเมินการสึกหรอของเคร่ืองยนต ์โดยการตรวจสอบคุณสมบติั  
ธาตอุงคป์ระกอบในน ้ ามนัหล่อล่ืน และการเปล่ียนแปลงของไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อประเมินการสึกหรอของเคร่ืองยนตดี์เซลทางการเกษตร 4 จงัหวะ 1 สูบ เม่ือใชน้ ้ ามนัลูกผสมกบัน ้ ามนั

ดีเซล B40 ท่ีความเร็วรอบ 1400 รอบต่อนาที นาน 300 ชัว่โมง 
2. วเิคราะห์คุณภาพน ้ ามนัหล่อล่ืนและการเปล่ียนแปลงของกรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงทั้งก่อนและหลงัการทดสอบ 
3. ประเมินการสึกหรอของเคร่ืองยนตเ์ม่ือใชน้ ้ ามนัยางนา B40 และน ้ ามนัดีเซล 

 

วธีิการวจัิย 
การเตรียมเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
 เคร่ืองยนต์ท่ีใชใ้นการทดสอบคร้ังน้ีเป็นเคร่ืองยนต์สภาพใหม่ ยี่ห้อคูโบตา้ รุ่น RT-100 Plus ขนาด 10 
แรงมา้ เป็นเคร่ืองยนตดี์เซลตน้แรงท่ีนิยมใชใ้นภาคการเกษตร จ านวน 2 เคร่ือง ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

  
ภาพที ่1 เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการทดสอบคูโบตา้ RT-100 

 
รายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในการทดสอบ คร้ังน้ีเป็นเคร่ืองยนต์ขนาด 11 ลิตร ความกวา้ง

กระบอกสูบ 88 มิลลิเมตร ขนาด 10 แรงมา้ การทดสอบจะใชสู้บน ้ าในบ่อน ้ าวนเป็นระยะเวลา 300 ชัว่โมง แผนภาพการ
จดัวางเคร่ืองยนตใ์นการทดสอบแสดงดงัภาพท่ี 2  
 

 
ภาพที ่2 การจดัวางเคร่ืองยนตใ์นการทดสอบ 

 
 การจัดวางเคร่ืองส าหรับการทดสอบ (ภาพท่ี 2) เคร่ืองยนต์และป้ัมสูบน ้ าตั้ งห่างกัน 66 เซนติเมตรจาก
เส้นผ่าศูนยก์ลางของพลูเลยข์องเคร่ืองยนต์และป้ัมน ้ า พลูเลยเ์ป็นร่องคู่ใชส้ายพานร่อง B ขนาด 65 น้ิว 2 เส้น ตรึง
สายพานตามมาตรฐานทางวศิวกรรม ทั้งสองยึดอยูบ่นเหลก็ตวัซีขนาด 5 น้ิว มีลอ้คู่หนา้และแท่นวางดา้นหลงั ป้ัมน ้ าต่อ
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ท่อแขง็ขนาด 3 น้ิว ยาวจากตวัป้ัมสูบน ้ า 4 เมตรทั้งทางดูดและทางส่ง หวักะโหลกใชห้วักะโหลกทองเหลืองขนาด 3 น้ิว
ต่อกบัปลายท่อทางดูดและจุ่มลงน ้ าห่างจากผิวน ้ า ประมาณ 100 เซนติเมตร 
การเตรียมน า้มนัส าหรับการทดสอบ 

น ้ามนัยางนาท่ีใชท้ดสอบเคร่ืองยนตค์ร้ังน้ีเป็นน ้ ามนัลูกผสมน ้ ามนัยางนากลัน่กบัน ้ ามนัดีเซลในสดัส่วน B40 
สัดส่วนท่ีผสมแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 จากนั้นจะน าไปผ่านการกรองดว้ยตวักรองน ้ ามนัดีเซล อีกหน่ึงคร้ังก่อนน าไปใช้
ทดสอบกบัใชก้บัเคร่ืองยนต ์

 
ตารางที ่1 การเตรียมน ้ ามนัเพ่ือใชใ้นการทดสอบ 

เคร่ืองยนต์ No. 
น า้มนัยางนากลัน่ 

(ลิตร) 
ดเีซล 
(ลิตร) 

รวม 
(ลิตร) 

1 B40 120 180 300 
2 D100 0 300 300 
การเตรียมน ้ ามนัเพ่ือทดสอบคร้ังน้ี ท าเป็น 2 ชุดๆละ 300 ลิตร คือน ้ ามนัผสมระหวา่งน ้ ามนัยางนากลัน่และ

น ้ ามนัดีเซลให้เป็นน ้ ามนัยางนา B40 โดยผสมในอตัราส่วนน ้ ามนัยางนากลัน่ร้อยละ 40 และน ้ ามนัดีเซลร้อยละ 60โดย
ปริมาตร ส่วนอีกชุดหน่ึง จะใชน้ ้ ามนัดีเซลโดยตรง (D100) ร้อยละ 100 ท่ีผา่นมาตรฐานจากป้ัมจ่ายน ้ ามนัทัว่ไป (ปตท) 

 
ตารางที ่2 เง่ือนไขของการทดสอบการสึกหรอของเคร่ืองยนตแ์ละคุณสมบติัน ้ ามนัท่ีใชใ้นการทดสอบ 
ล าดบั คุณสมบัต ิ ดเีซล น า้มนัยางนา (B40) 
1 ความเร็วรอบ (rpm)               1400                                                    1400 
2 สดัส่วน (D:Y) 100 : 0 60:40 
3 ค่าความร้อน (kJ/Kg) 44,483 45,847 
4 ค่าความหนืด (cSt/s 3.2852 3.6299 
5 จุดวาบไฟ (C) 65.0 76.8 

การทดสอบการสึกหรอของเคร่ืองยนตดี์เซลขนาดเล็ก 4 จงัหวะ สูบเดียว จะใชเ้คร่ืองยนต์จ านวน 2 เคร่ือง 
ทดสอบการท างานจริงโดยใช้เคร่ืองยนต์สูบน ้ าท่ีความเร็วรอบ 1400 รอบต่อนาที คุณสมบัติต่างๆของน ้ ามันท่ีใช้
ทดสอบคร้ังน้ี ได้ตรวจวดัการตามมาตรฐานดังน้ีคือ ค่าความร้อน ASTM D240, ค่าความหนืด ท่ี 40 องศาเซลเซียส 
ASTM 445, จุดวาบไฟ ASTM D93 (ธนากร, 2557) ค่าคุณภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน
และค่าคุณภาพดา้นเช้ือเพลิงของน ้ ามนัยางนากลัน่ ไดแ้สดงไวแ้ลว้ในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 การเปรียบเทียบคุณสมบติัดา้นเช้ือเพลิงตามมาตรฐานน ้ ามนัดีเซลและน ้ ามนัยางนากลัน่ 

ข้อก าหนดคุณภาพ 
อตัราสูงต า่ 

(กรมธุรกิจพลงังาน, 2556)  
มาตรฐาน น า้มนัยางนากลัน่ 

1.ความถ่วงจ าเพาะ ณ 15.6/15.6 C 0.81 < x > 0.87 ASTM D 4052-15 0.92* 

2.ดชันีซีเทน ไม่ต ่ากวา่ 40 
ASTM D 976-06 

(2016) 
27* 

3.ความหนืด (เซนติสโตกส์) 1.8 < x >  4.1 ASTM D 445-15a 4.7* 
4.จุดไหลเท (C) ไม่สูงกวา่ 10 ASTM D 97-16 <-39 

5.ก ามะถนั (ร้อยละโดย นน.) ไม่สูงกวา่ 0.005 
ASTM D 5453-

16e1 
0.00 

6.การกดักร่อนแผน่ทองแดง ไม่สูงกวา่หมายเลข 1 ASTM D 130-12 1 
7.เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั  
(กรัม/ลูกบาศกเ์มตร) 

ไม่สูงกวา่ 25 EN 14112-2003 27* 

8.กากถ่าน (ร้อยละโดย นน.) ไม่สูงกวา่ 0.30 
ASTM D 86-15 / 
ASTM D 4530-15 

0.00 

9.น ้า (มก./กก) ไม่สูงกวา่ 300 
EN ISO 12937-

2003 
270 

10.ส่ิงปนเป้ือนทั้งหมด (มก./กก) ไม่สูงกวา่ 24 EN 12662-2009 473* 
11.เถา้ (ร้อยละโดย นน.) ไม่สูงกวา่ 0.1 ASTM D 482-13 0.0 
12.จุดวาบไฟ (C) ไม่ต ่ากวา่ 52 ASTM D 86-15 104 
13.การกลัน่ อุณหภูมิของส่วนท่ีกลัน่ไดโ้ดย
ปริมาตรในอตัราร้อยละ 90 (C) 

ไม่สูงกวา่ 357 ASTM D 6379-11 257 

14.โพลีไซคลิก อะโรมาติก 
ไฮโดรคาร์บอน (ร้อยละโดย นน.) 

ไม่สูงกวา่ 11 Visual 1 

15.ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมนั (ร้อยละโดยปริมาตร) 

3.5 < x > 7 ASTM D 1500-12 0.00* 

16.คุณสมบติัการหล่อล่ืน รอยขีดข่วน  
(ไมโครเมตร) 

ไม่สูงกวา่ 460 EN 14078-2011 168 

17. สี  
      17.1 ชนิดของสี  
      17.2 ความเขม้ของสี  

 
เหลือง 

ไม่สูงกวา่ 5 
CEC F-06-96 

 
เหลือง 
1.5 

*รายการคุณภาพทางดา้นเช้ือเพลิงของน ้ ามนัยางนากลัน่ท่ียงัไม่อยูใ่นช่วงมาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน 
จากตารางท่ี 3 จะพบวา่คุณภาพดา้นพลงังานของน ้ ามนัยางนากลัน่บางส่วน  ยงัไม่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตาม

ประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถน าน ้ ามนัยางนากลัน่ไปใชก้บัเคร่ืองยนต์โดยตรง 
การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้น ้ ามนัยางนา B40 ในการทดสอบ ดงันั้นเพ่ือให้สามารถอธิบายผลการทดลองได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
น ้ ามนัส่วนน้ีจะส่งไปวเิคราะห์คุณภาพดา้นพลงังานอีกคร้ัง   
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การตรวจสอบคุณภาพน า้มนัหล่อล่ืน 
 หลงัการทดสอบครบ 300 ชัว่โมง น ้ ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองยนต ์(ภาพท่ี 3) จะถูกตรวจสอบปริมาณท่ีเหลืออยู่
โดยการตรวจสอบท่ีแท่งวดัระดบัปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืน (ภาพท่ี 4)  หลงัจากนั้นจะถ่ายออกจากห้องเคร่ืองทั้ง 2 ทนัที 
เก็บไวใ้นโถแกว้ ท่ีมีฝาปิดมิชิดในอุณหภูมิหอ้ง ก่อนส่งไปตรวจสอบคุณสมบติัของน ้ ามนัหล่อล่ืนและค่าปนเป้ือนของ
โลหะในน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีเกิดมาจากการสึกหรอของหอ้งเผา้ไหม ้ตามรายการในตารางท่ี 4 ต่อไป   

  
ภาพที ่3 น ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีใชใ้นงานวจิยัในคร้ังน้ี 

 
 น ้ามนัหล่อล่ืน (ภาพท่ี 3) ท่ีใชง้านงานวจิยัคร้ังน้ีใชย้ีห่อ้ตราชา้ง ขนาด 3 ลิตร รุ่น SAE 15W-40 API CF-4/ SG 
น ้ามนัเคร่ืองส าหรับเคร่ืองยนตแ์ทรกเตอร์คูโบตา้ทุกรุ่น น ้ ามนัเคร่ืองเกรดพิเศษ CF-4 มีจุดเด่นในการลดคราบเขม่าของ
เคร่ืองยนต ์เพ่ิมการชะลา้ง เพ่ิมพลงัให้แก่เคร่ืองยนต ์ท าใหย้ืดอายเุคร่ืองยนตย์าวนานข้ึน  มีบทบาทส าคญัต่อเคร่ืองยนต์
ในการล่อล่ืน ลดแรงเสียดทาน (Reduces Friction) ลดการสึกหรอ (Reduces Wear) ประหยดัพลงังาน (Saves Power) 
ลดความร้อน (Reduces Heat) และเป็นการช่วยให้เกิดฟิล์มน ้ ามนัท่ีรองรับภาระท่ีใช้งาน (Load-Carrying Lubricant 
Film) โดยปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืนเม่ือเติมเตม็ความจุจะมีปริมาณเท่ากบั 2.8 ลิตร แลว้ปิดฝาใหแ้น่นกนัการร่ัวซึม 
 
ตารางที ่4 ค่าคุณสมบติัน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีส่งตรวจ  

ล าดบั คุณสมบัต ิ มาตรฐาน 
1 ความหนืดเชิงจลน์ ASTM D445 
2 ความหนาแน่น ASTM D1298 
3 จุดวาบไฟ ASTM D93 
4 ความช้ืน ASTM D2709 
5 ความเป็นด่าง ASTM D664 
6 ปริมาณเถา้ ASTM D482 
7 Pentane ASTM D4055 

8 
Metals  
K, Na, Al, P, Si, B, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn, Cr 

ICP-OES 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ะท าให้ทราบวา่มีการสึกหรอเกิดข้ึนท่ีจุดใดและเป็นการยืนยนัขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสึก
หรอของเคร่ืองยนตไ์ด ้
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การตรวจเช็คระดบัของน า้มนัหล่อล่ืนในอ่าง 
การทดสอบการสึกหรอของเคร่ืองยนตใ์นงานวิจยัน้ี จะมีการตรวจเช็คระดบัของน ้ ามนัหล่อล่ืนในอ่าง ท่ีเวลา 

0, 100, 200, 300 ชัว่โมง เพ่ือตอ้งการทราบการเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ ามนัเคร่ือง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของระดับ
น ้ ามนัเคร่ืองอาจเก่ียวขอ้งกบักบัสึกหรอของเคร่ืองยนต์หรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการทดสอบ โดยการ
ตรวจสอบท่ีแท่งวดัระดบัปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืน ซ่ึงในการทดลองในคร้ังน้ีจะแบ่งสเกลเป็นมิลลิเมตรเพ่ือเทียบความ
เปล่ียนแปลงของระดับน ้ ามัน เร่ิมจากท่ี 0 คือไม่มีการเติมน ้ ามันหล่อล่ืนและท่ีระดับ 32 มิลลิเมตร เหมือนเติม
น ้ ามนัหล่อล่ืนเตม็ตามระดบัมาตรฐาน ตามภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที ่4 แท่งวดัระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนในอ่าง 

  
หม้อกรองน า้มนัเช้ือเพลงิ 

 ระบบเช้ือเพลิงน ้ ามนัดีเซลของเคร่ืองยนต์ดีเซลเล็ก เร่ิมตน้จากถงัน ้ ามนั ผ่านหมอ้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง ผ่าน
ป๊ัมและหวัฉีดเป็นล าดบัสุดทา้ยก่อนเขา้หอ้งเผาไหม ้ในหมอ้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงน้ีจะมีไสก้รอง ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดมีรู
พรุนท าหนา้ท่ีกรองส่ิงสกปรกต่างๆท่ีอาจปนมากบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง เม่ือใชไ้ปนานๆจะเกิดการอุดตนัจากส่ิงสกปรกและ
สารไฮโดรคาร์บอนท่ีมีโครงสร้างไม่เหมาะสมปนมา ท าให้ไส้กรองมีสีเปล่ียนไป ถา้มีการอุดตนัมากจะท าให้เกิดการ
ปิดกั้นการไหลของน ้ ามนัเช้ือเพลิงและท าใหเ้คร่ืองยนตห์ยดุท างานในท่ีสุด  ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลงของไส้กรอง ของเคร่ืองยนต ์ซ่ึงมีขนาดความยาว 85 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลาง 28 มิลลิเมตรมีสีเหลือง
อ่อน (ภาพท่ี 5) เปรียบเทียบกนัทั้งก่อนและหลงัการทดสอบ  
 

 
ภาพที ่ 5 หมอ้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการทดสอบ 

 
การเก็บขอ้มูลเพ่ือน าไปวเิคราะห์ผลนั้นท าโดยการถ่ายภาพน่ิง ดา้นหนา้ตรงของหมอ้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง เพ่ือ

น าภาพมาท าการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงสีของไสก้รองและกน้หมอ้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง  

- 33 -



SDP4-8 
 

ผลการวจัิย 
การทดสอบเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลและใชน้ ้ ามนัผสมระหวา่งน ้ ามนัยางนาและดีเซล B40 ท าการสูบน ้ า

หมุนเวยีน ใชเ้วลาทดสอบ 300 ชัว่โมง จากนั้นท าการตรวจวดัการเปล่ียนแปลงของน ้ ามนัหล่อล่ืน และการเปล่ียนแปลง
ของไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิง เปรียบเทียบกนัระหวา่งเคร่ืองยนตท์ั้งสอง    
คุณภาพน า้มนัเช้ือเพลงิทีใ่ช้ในการทดสอบ 

น ้ ามนัเช้ือเพลิงผสมระหวา่งน ้ ามนัยางนากลัน่และน ้ ามนัดีเซล B40 ท่ีใชท้ดสอบเปรียบเทียบการสึกหรอกบั
น ้ ามนัดีเซลนั้น ไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน ไดผ้ลการตรวจสอบตามตารางท่ี 5  
ตารางที ่5 การเปรียบเทียบคุณสมบติัต่างๆของน ้ ามนัดีเซลชีวภาพจากยางนาและน ้ ามนัดีเซลชีวภาพ B40 

ข้อก าหนดคุณภาพ 
อตัราสูงต า่ 

(กรมธุรกิจพลงังาน, 2556)  
มาตรฐาน 

น า้มนั 
ยางนากลัน่ 

B40 

1.ความถ่วงจ าเพาะ ณ 15.6/15.6 C 0.81 < x > 0.87 ASTM D 4052-15 0.92* 0.87 
2.ดชันีซีเทน ไม่ต ่ากวา่ 40 ASTM D 976-06  27* 41 
3.ความหนืด (เซนติสโตกส์) 1.8 < x >  4.1 ASTM D 445-15a 4.7* 3.6 
4.จุดไหลเท (C) ไม่สูงกวา่ 10 ASTM D 97-16 -39 -6 
5.ก ามะถนั (ร้อยละโดย นน.) ไม่สูงกวา่ 0.005 ASTM D 5453-16e1 0.00 0.00 
6.การกดักร่อนแผน่ทองแดง ไม่สูงกวา่หมายเลข 1 ASTM D 130-12 1 1a 
7.เส ถียรภาพต่อการ เกิดป ฏิ กิ ริยา
ออกซิเดชนั (กรัม/ลูกบาศกเ์มตร) 

ไม่สูงกวา่ 25 EN 14112-2003 27* 11.8 

8.กากถ่าน (ร้อยละโดย นน.) ไม่สูงกวา่ 0.30 
ASTM D 86-15 / 
ASTM D 4530-15 

0.00 0.2 

9.น ้า (มก./กก) ไม่สูงกวา่ 300 EN ISO 12937-2003 270 182 
10.ส่ิงปนเป้ือนทั้งหมด (มก./กก) ไม่สูงกวา่ 24 EN 12662-2009 473* 13 
11.เถา้ (ร้อยละโดย นน.) ไม่สูงกวา่ 0.1 ASTM D 482-13 0.0 0.9 
12.จุดวาบไฟ (C) ไม่ต ่ากวา่ 52 ASTM D 86-15 104 78 
13.การกลัน่ อุณหภูมิของส่วนท่ีกลั่น
ไดโ้ดยปริมาตรในอตัราร้อยละ 90 (C) 

ไม่สูงกวา่ 357 ASTM D 6379-11 257 338.2 

14.โพลีไซคลิก อะโรมาติก 
ไฮโดรคาร์บอน (ร้อยละโดย นน.) 

ไม่สูงกวา่ 11 Visual 1 4.8 

15.ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมนั (ร้อยละโดยปริมาตร) 

3.5 < x > 7 ASTM D 1500-12 0.00* 6.7 

16.คุณสมบติัการหล่อล่ืน รอยขีดข่วน  
(ไมโครเมตร) 

ไม่สูงกวา่ 460 EN 14078-2011 168 348 

17. สี  
      17.1 ชนิดของสี  
      17.2 ความเขม้ของสี  

 
เหลือง 

ไม่สูงกวา่ 5 
CEC F-06-96 

 
เหลือง 
1.5 

 
เหลือง 
1.5 
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จากผลการตรวจพบวา่ น ้ ามนัผสม B40 มีคุณสมบติัต่างๆดา้นเช้ือเพลิงท่ีส่งตรวจ ผ่านมาตรฐานตามประกาศ
ของกรมธุรกิจพลงังานทั้งหมด ซ่ึงแสดงวา่น ้ ามนัผสม B40 น้ีมีคุณภาพเทียบเท่าน ้ ามนัดีเซล สามารถใชก้บัเคร่ืองยนต์
ดีเซลได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 
คุณสมบัตนิ า้มนัหล่อล่ืน 

การเช็คปริมาณน า้มนัหล่อล่ืนระหว่างการทดสอบ  
การตรวจวดัระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนในห้องเคร่ืองจะวดัท่ีระยะการทดสอบ 3 ช่วงคือ 100, 200 และ 300 ชัว่โมง

โดยใชแ้ท่งวดัระดบัปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืนจุ่มแลว้น าออกมาวดัระดบัดว้ยใบบรรทดัช่วงละ 3 คร้ัง ดงัภาพท่ี 6 และความ
แตกต่างของระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีวดัไดแ้สดงดงัตารางท่ี 6  
 

           
ก.แท่งวดัปริมาณ 0 - 100 ชัว่โมง                                                   ข.แท่งวดัปริมาณ 101 - 200 ชัว่โมง 

 
ค.แท่งวดัปริมาณ 201 - 300 ชัว่โมง 

ภาพที ่6 แท่งวดัปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืนในหอ้งเคร่ือง ท่ี 100, 200, 300 ชัว่โมง 
 

ตารางที ่6 แสดงระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนในหอ้งเคร่ือง  
ช่ัวโมง เคร่ืองยนต์ดเีซล 

(มลิลเิมตร)  
เคร่ืองยนต์ B40 
(มลิลเิมตร) 

ผลต่างเฉลีย่ 
(มลิลเิมตร)  

0 32 32 0 
100 32 32 0 
200 32 31 -1 
300 31 28 -3 
จะพบวา่ในช่วงการทดสอบเคร่ืองยนต์ท่ี 200 ชัว่โมง ระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 เร่ิมมี

ปริมาณลดลงโดยมีผลต่างเฉล่ีย 1 มิลลิเมตร และเร่ิมแตกต่างกันมากข้ึนอย่างชัดเจนท่ีช่วงการทดสอบ  300  ชั่วโมง ซ่ึง
แตกต่างกนัมากถึง 3 มิลลิเมตร  แสดงวา่เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 อาจนั้นอาจมีความผิดปกติบางประการในห้องเผาไหม ้

เคร่ืองยนต ์B40 เคร่ืองยนต ์B40 

เคร่ืองยนต ์B40 

เคร่ืองยนตดี์เซล 

เคร่ืองยนตดี์เซล เคร่ืองยนตดี์เซล 
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เช่น การเกิดการสึกหรอของแหวนน ้ ามนัมากข้ึน จึงเกิดการร่ัวซึมของน ้ ามนัหล่อล่ืนเขา้สู่ห้องเผาไหม ้ หรือบางกรณีอาจเกิด
จากหอ้งเผาไหมมี้อุณหภูมิสูงกวา่ปกติ เป็นตน้ 
 
การตรวจสอบคุณสมบัตแิละส่ิงเจือปนในน า้มนัหล่อล่ืน 

การทดสอบกบัเคร่ืองยนต ์300 ชัว่โมง อาจท าให้ช้ินส่วนในเคร่ืองยนต์มีการสึกหรอ ทั้งสาเหตุจากอิทธิพล
หอ้งเผาไหมแ้ละจากน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีเส่ือมคุณภาพ เม่ือมีการสึกหรอเกิดข้ึนกบัช้ินส่วนต่างๆ เศษจากการสึกหรอจะตก
ลงไปท่ีอ่างเก็บน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีดา้นล่างของหอ้งเผาไหม ้เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลและเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 เม่ือ
ท าการทดสอบ 300 ชัว่โมงเสร็จจะพบวา่น ้ ามนัหล่อล่ืนมีสีเขม้ข้ึนกว่าปกติมาก (ภาพท่ี 7) และน ้ ามนัส่วนน้ี จะส่งไป
วเิคราะห์ผลคุณภาพและส่ิงปลอมปน ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 7 และ ตารางท่ี 8   

 

 
ภาพที ่7 ลกัษณะน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีผา่นการใชง้านกบัเคร่ืองยนตม์าแลว้ 300 ชัว่โมง 

 
ตารางที ่7 ผลการตรวจคุณสมบติัและส่ิงเจือปนในน ้ ามนัหล่อล่ืน 

รายการ หน่วย เคร่ืองยนต์น า้มนัดเีซล เคร่ืองยนต์ B40 ผลต่าง* 
ความหนาแน่น ณ 15 C g/ml 0.8973 0.8988 +0.0015 
ความหนืดเชิงจลน์ ณ 40 C mm3/s 129.8 146.5 +16.7* 
จุดวาปไฟ Deg. C 198 210 +12 
ความช้ืน mg/kg 554 1,032 +478* 
ความเป็นด่าง mgKOH/kg 19.2 19.7 +0.5 
ปริมาณเถา้ %wt 0.789 0.808 +0.019 
ส่ิงสกปรกปนเป้ือน %wt 0.9 0.9 0 

*(+) ผลต่างของค่าการตรวจวดัคุณสมบติัและส่ิงเจือปนในน ้ ามนัหล่อล่ืนจากเคร่ืองยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนั B40 สูงกว่า
เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซล 

 
ผลการตรวจวดัคุณสมบติัน ้ ามนัหล่อล่ืนทั้ง 7 รายการ จากเคร่ืองยนต์ทั้ งสอง  พบว่า เคร่ืองยนต์ยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนั 

B40 มีค่าการตรวจวดัเปรียบเทียบแลว้สูงกว่าเคร่ืองยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนัดีเซลทุกรายการ โดยเฉพาะความช้ืน และความหนืด
เชิงกลของน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีมีค่าค่อนขา้งสูงกวา่มาก  สาเหตุอาจเกิดจากห้องเผาไหมมี้อุณหภูมิสูงกวา่ปกติ อากาศในหอ้งเผา
ไหม้ขยายตัวมาก เกิดการแรงดันในห้องเผาไหม้สูงข้ึน ท าให้แก๊สบางส่วนเกิดการควบแน่นกลายเป็นน ้ า รวมตัวกับ
น ้ ามนัเคร่ืองเกิดเป็นสารอิมลัชัน่ในน ้ ามนั จึงท าใหมี้ความหนืดและความช้ืนเพ่ิมข้ึน 
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ตารางที ่8 ผลการตรวจสอบองคป์ระกอบทางโลหะของน ้ ามนัหล่อล่ืน 
รายการ หน่วย เคร่ืองยนต์น า้มนัดเีซล เคร่ืองยนต์ B40 ผลต่าง* 

K (โพแทสเซียม) mg/kg 1 < 1 -0.1 
Na (โซเดียม) mg/kg 6 2 -4 
Al (อลูมิเนียม) mg/kg 6 6 0 
P (ฟอสฟอรัส) mg/kg 480 493 +13* 
Si (ซิลิคอน) mg/kg 31 57 +26* 
B (โบรอน) mg/kg 1 1 0 
Ba (แบเรียม) mg/kg 3 < 1 -2.1 
Ca (แคลเซียม) mg/kg 2,433 2,489 +56 
Cu (ทองแดง) mg/kg 1 < 1 -0.1 
Fe (เหลก็) mg/kg 18 21 +3 
Mg (แมก็นีเซียม) mg/kg 11 11 0 
Mn (แมงกานีส) mg/kg < 1 < 1 0 
Mo (โมลิบดีมนั) mg/kg 20 26 +6 
Zn (สงักะสี) mg/kg 561 562 +1 
Cr (โคเมียม) mg/kg 1 < 1 -0.1 

*(+) ค่าการตรวจวดัของเคร่ืองยนตใ์ชน้ ้ ามนั B40 สูงกวา่  
   (-) ค่าการตรวจวดัของเคร่ืองยนตใ์ชน้ ้ ามนัดีเซล สูงกวา่ 
 
จากขอ้มูลการตรวจสอบองคป์ระกอบทางโลหะของน ้ ามนัหล่อล่ืน 15 รายการพบวา่ เคร่ืองยนตย์นตท่ี์ใชน้ ้ ามนั 

B40 โดยเฉล่ียจะมีค่าสูงกวา่ แสดงวา่เคร่ืองยนตมี์การสึกหรอมากกวา่ ถึงแมค้่าการสึกหรอจะไม่มากท่ีระยะการทดสอบ 300 
ชัว่โมง  แต่ถา้ใชเ้วลาทดสอบมากข้ึนอาจพบความแตกต่างท่ีชดัเจน 

 
การเปลีย่นแปลงของไส้กรองน า้มนัเช้ือเพลงิ 
 การตรวจสอบไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลและเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 หลงัการ
ทดสอบ 300 ชัว่โมง แสดงดงัตารางท่ี 9  
ตารางที ่9 กรองน ้ ามนัก่อนเขา้เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการทดสอบ 

ช่ัวโมง เคร่ืองยนต์ดเีซล เคร่ืองยนต์ยางนา B40 
ลกัษณะสี 
ดเีซล / B40 

0 

  

สม้อ่อน / สม้อ่อน 
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ตารางที ่9 กรองน ้ ามนัก่อนเขา้เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการทดสอบ (ต่อ) 

ช่ัวโมง เคร่ืองยนต์ดเีซล เคร่ืองยนต์ยางนา B40 
ลกัษณะสี 
ดเีซล / B40 

300 

    

น ้าตาลอ่อน / น ้ าตาลเขม้ 

 
จากภาพไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงของแต่ละเคร่ือง พบว่าเม่ือเร่ิมท าการทดสอบชั่วโมงท่ี 0 ไส้กรองน ้ ามนัของ

เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลและเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 ลกัษณะสีของไส้กรองไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือถึงชัว่โมงท่ี 300 จะ
สงัเกตไดช้ดัเจนวา่กรองน ้ ามนัของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลมีสีเขม้ข้ึนเป็นสีน ้ าตาลอ่อน ส่วนเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40  
นั้นไส้กรองมีลกัษณะสีเขม้ข้ึนมากจนถึงสีน ้ าตาลเขม้ เขม้กว่าเคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ้ ามนัดีเซล แสดงว่าน ้ ามนั B40 ท่ีมีสาร
ไฮโดรคาร์บอนบางชนิดท่ีปนเป้ือนสูงกวา่และ มีโอกาสท่ีจะเกิดการอุดตนัของน ้ ามนัเช้ือเพลิงเร็วกวา่เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั
ดีเซล 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
การทดสอบเคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ้ ามันดีเซลและใช้น ้ ามันผสมระหว่างน ้ ามันยางนาและดีเซล B40 ท าการสูบน ้ า

หมุนเวยีน ใชเ้วลาทดสอบ 300 ชัว่โมง จากนั้นท าการตรวจวดัคุณภาพและโลหะปนเป้ือนในน ้ ามนัหล่อล่ืน และสังเกตการ
เปล่ียนแปลงของไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิง เปรียบเทียบกนัระหวา่งเคร่ืองยนตท์ั้งสอง  ผลการตรวจคุณภาพน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้
ในการทดสอบพบวา่ น ้ ามนัผสม B40 มีคุณสมบติัต่างๆดา้นเช้ือเพลิงท่ีส่งตรวจ ผ่านมาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจ
พลงังานทั้งหมด ซ่ึงแสดงว่าน ้ ามนัผสม B40 น้ีมีคุณภาพเทียบเท่าน ้ ามนัดีเซลสามารถใชก้บัเคร่ืองยนต์ดีเซลได ้ ปริมาณ
น ้ ามนัหล่อล่ืนระหวา่งการทดสอบพบวา่ในช่วงการทดสอบเคร่ืองยนตท่ี์ 200 ชัว่โมง ระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตท่ี์
ใชน้ ้ ามนั B40 เร่ิมมีปริมาณลดลงโดยมีผลต่างเฉล่ีย 1 มิลลิเมตร และเร่ิมแตกต่างกนัมากข้ึนอยา่งชดัเจนท่ีช่วงการทดสอบ  
300  ชั่วโมง ซ่ึงแตกต่างกันมากถึง 3 มิลลิเมตร ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (Avinash และ Atul Dhar, 2012) ท่ีท าการ
ทดสอบเคร่ืองยนต ์2 เคร่ือง ในระยะเวลา 512 ชัว่โมง ดว้ยเคร่ืองยนตรุ่์นเดียวกนั พบวา่น ้ ามนัท่ีทดสอบ ( K10)  สามารถใช้
แทนน ้ ามนัดีเซลไดใ้นเคร่ืองยนตโ์ดยท่ีไม่ตอ้งปรับแต่งเคร่ืองยนต ์แต่ปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซล
ผสมไบโอดีเซลมีการใชม้ากกวา่ ซ่ึงน ้ ามนัไบโอดีเซลจะมีขอ้ไดเ้ปรียบทางเทคนิคเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัดีเซลธรรมดา  คือ มีค่า
ความร้อนสูงกวา่ จุดวาปไฟสูงกวา่  ค่าซีเทนท่ีดีกวา่  (Ozsezen, 2009 และ Babu, 2003) แสดงวา่เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 น้ี
อาจมีขอ้ไดเ้ปรียบทางเทคนิคเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัดีเซลธรรมดา เช่นเดียวกบัน ้ ามนัไบโอดีเซล  และการท่ีมีค่าความร้อนสูง
กวา่ จุดวาปไฟสูงกวา่  ค่าซีเทนท่ีดีกวา่ดีเซล นั้นอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติบางประการในห้องเผาไหมไ้ด ้เช่น การเกิด
การสึกหรอของแหวนน ้ ามนัมากข้ึน จึงเกิดการร่ัวซึมของน ้ ามนัหล่อล่ืนเขา้สู่ห้องเผาไหม ้ หรืออาจเกิดจากห้องเผาไหมท่ี้มี
อุณหภูมิสูงกวา่ปกติ และส่งผลใหเ้กิดการเส่ือมของน ้ ามนัหล่อล่ือเร็วข้ึนเป็นตน้  

ส่วนคุณสมบติัน ้ ามนัหล่อล่ืนพบวา่ เคร่ืองยนตย์นตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 มีค่าการตรวจวดัเปรียบเทียบแลว้สูงกวา่
เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลทุกรายการ โดยเฉพาะความช้ืน และความหนืดเชิงกลของน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีมีค่าค่อนขา้งสูง 
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สาเหตุอาจเกิดจากหอ้งเผาไหมมี้อุณหภูมิสูงกวา่ปกติ อากาศในห้องเผาไหมข้ยายตวัมาก เกิดการแรงดนัในห้องเผาไหม้
สูงข้ึน ท าใหแ้ก๊สบางส่วนเกิดการควบแน่นกลายเป็นน ้ า รวมตวักบัน ้ ามนัหล่อล่ืนเกิดเป็นสารอิมลัชัน่ในน ้ ามนั จึงท าให้
มีความหนืดและความช้ืนเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกบัการศึกษาการทดสอบเคร่ืองยนต์ท่ีใชน้ ้ ามนัไบโอดีเซล (Tung , 2004) 
พบวา่ไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  เน่ืองจากการสะสมของคาบคาร์บอน และการปนเป้ือนในน ้ ามนัหล่อล่ืนและแหวนลูกสูบ 
รวมทั้งไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง มุมองศาการฉีดของหัวฉีดเช้ือเพลิงมีประสิทธิภาพลดลงและสกปรก ส่วนองคป์ระกอบ
ธาตพุบวา่เคร่ืองยนตย์นตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40 โดยเฉล่ียจะมีค่าสูงกวา่ แสดงวา่เคร่ืองยนตมี์การสึกหรอมากกวา่ ถึงแมค้่าการ
สึกหรอจะไม่มากท่ีระยะการทดสอบ 300 ชัว่โมง  แต่ถา้ใชเ้วลาทดสอบมากข้ึนอาจพบความแตกต่างท่ีชดัเจน และไส้
กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี 300 ชัว่โมง พบวา่กรองน ้ ามนัของเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลมีสีเขม้ข้ึนเป็นสีน ้ าตาลอ่อน ส่วน
เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั B40  นั้นไส้กรองมีลกัษณะสีเขม้ข้ึนมากจนถึงสีน ้ าตาลเขม้ เขม้กวา่เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซล 
แสดงว่าน ้ ามัน B40 ท่ีมีสารไฮโดรคาร์บอนบางชนิดท่ีปนเป้ือนสูงกว่าและ มีโอกาสท่ีจะเกิดการอุดตนัของน ้ ามัน
เช้ือเพลิงเร็วกว่าเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซล เช่นเดียวกบัน ้ ามนัไบโอดีเซลถึงแมจ้ะไดรั้บความนิยมมากข้ึนเน่ืองจากมี
ผลเสียท่ีค่อนขา้งนอ้ยต่อเคร่ืองยนตแ์ต่ก็ยงัมีขอ้เสียท่ีส าคญัอยูบ่างประการ เช่น กรองเช้ือเพลิงอุดตนัเร็ว และระบบการ
ฉีดของหวัฉีดประสิทธิภาพลดลง (Canakci Mustafa, 2007) 

ในการทดสอบการสึกหรอของเคร่ืองยนต์ใช้น ้ ามนัดีเซล และน ้ ามันผสมยางนา B40 เป็นระยะเวลา 300 
ชัว่โมงพบการสึกหรอของเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้B40 สูงกวา่เคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัดีเซลเล็กนอ้ยเท่านั้น ดงันั้นน ้ ามนัผสมยาง
นา B40   มีศกัยภาพสูงพอท่ีจะสามารถใชท้ดแทนน ้ ามนัดีเซลได ้แต่อาจตอ้งมีรอบการดูแลรักษาเคร่ืองยนตใ์นส่วนของ
การเปล่ียนไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงเร็วข้ึน 
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