บทความเรื่อง บทบาทและแนวโน้มของการใช้สาร Anti–Oxidant ในน้ํามันหล่อลื่น
น้ํามันหล่อลื่น ผลิตจากการผสมน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oils) กับสารเพิ่มคุณภาพ
(Additive) ในสัดส่วนต่างๆ กัน
น้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน จะทําให้น้ํามันหล่อลื่นมีความหนืดหรือความข้นใสตามที่ต้องการมี
๒ ประเภท ได้แก่ น้ํามันแร่ (Mineral Oil) ซึ่งได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมโดยตรงและน้ํามัน
หล่อ ลื่น พื้น ฐานสัง เคราะห์ (Synthetic Base) เป็น การนํา ผลิต ภัณ ฑ์ปิโ ตรเลีย มหรือ น้ํา มัน แร่ไ ปผ่า น
กระบวนการทางเคมีให้มีคุณภาพดีขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแต่มีราคาแพงกว่าน้ํามันแร่
สารเพิ่มคุณภาพ คือ วัสดุหรือสารเคมีที่เติมลงในสารหล่อลื่น เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ
เพิ่มสมรรถนะในการหล่อลื่นหรือระดับคุณภาพให้สูงขึ้น เช่น สารป้องกันการสึกหรอ สารป้องกันสนิมและ
การกัด กร่อน สารต้า นทานการรวมตัว กับ ออกซิเ จน (Anti–Oxidant) สารชะล้า งและกระจายสิ่ง สกปรก
สารป้องกันการเกิดฟอง สารลดจุดไหลเท สารรับแรงกดสูง และสารเพิ่มดัชนีความหนืด เป็นต้น
การใช้สาร Anti–Oxidant ในน้ํามันหล่อลื่น
สาร Anti–Oxidant เป็น สารเพิ่มคุณภาพชนิด หนึ่ง เป็น สารเคมีป ระเภท ZDDP (zinc
dialkyldithiophosphate) ทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้ออกซิเจน (O๒) ทําปฏิกิริยากับเนื้อน้ํามัน หรือเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น ช่วยยับยั้งการเสื่อมคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่น ซึ่งมีการใช้สาร Anti-Oxidant มานานแล้วมากกว่า
๓๐ ปี
โดยในปี ค.ศ. ๑๙๖๘ ได้เริ่มมีการใช้ ZDDP เป็นสาร Anti– Oxidant เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น สําหรับน้ํามันหล่อลื่นชั้นคุณภาพ API SD และชั้นคุณภาพ API SE ในปี ค.ศ. ๑๙๗๒
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ น้ํามันหล่อลื่นชั้นคุณภาพ API SF มีการใช้สาร Anti–Oxidant เพิ่มมากขึ้น
API (American Petroleum Institute) จึงได้เพิ่มการกําหนดการทดสอบเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
(Sequence IIID) และ กําหนดให้ใช้สารเพิ่มคุณภาพประเภท Phenols , aromatic amines ไม่เกิน ๐.๒ %
อีกทั้งกําหนดปริมาณธาตุโลหะ เช่น โมลิบดินัม , ทองแดง ไม่เกิน ๑๐๐ ppm และใช้น้ํามันพื้นฐานกลุ่ม ๑
ในการผลิต
ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ได้เพิ่มการกําหนดการทดสอบ Seq. IIIE สําหรับชั้นคุณภาพ API SG ,
กําหนดการทดสอบ Seq. IIIE หรือ Seq. IIIF หรือ Seq. IIIG สําหรับชั้นคุณภาพ API SH และ API SJ ตามลําดับ
ซึ่งในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ นี้มีการก่อตั้งสถาบัน ILSAC (International Lubricant Standardization
and Approval Committee) ขึ้น ซึ่งได้มีการกําหนดมาตรฐานน้ํามันหล่อลื่นชั้นคุณภาพ ILSAC GF-๑
(เทียบเท่ากับชั้นคุณภาพ API SH) และชั้นคุณภาพ ILSAC GF-๒ (เทียบเท่ากับชั้นคุณภาพ API SJ) โดยในการ
ผลิต น้ํา มัน หล่อลื่น ชั้น คุณภาพนี้จ ะใช้น้ํา มัน หล่อลื่น พื้น ฐาน กลุ่ม ๒ มากขึ้น เพิ่มการกําหนดการทดสอบ
Seq. IIIE กําหนดปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสําหรับชั้นคุณภาพ ILSAC GF-๑ ไม่เกิน ๐.๑๒ และชั้นคุณภาพ
ILSAC GF-๒ ไม่เกิน ๐.๑๐ % และเพื่อทําให้น้ํามันหล่อลื่นมีความเข้มข้นขึ้น จึงได้เพิ่มสัดส่วนของสาร Anti–
Oxidant ซึ่งเป็นสารประเภท ZDDP เป็น ๑ หรือ ๒ ชนิด (มากกว่า ๐.๒%)

-๒ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ สถาบัน ILSAC กําหนดชั้นคุณภาพ ILSAC GF-๓ (เทียบเท่ากับชั้นคุณภาพ
API SL) และในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ กําหนดชั้นคุณภาพ ILSAC GF-๔ (เทียบเท่ากับชั้นคุณภาพ API SM) โดยลด
อัตราการระเหยของน้ํามันสําเร็จรูป จาก ๒๒% เป็น ๑๕% ลดการใช้น้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน กลุ่ม ๑ และเพิ่ม
การใช้น้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน กลุ่ม ๒ และ กลุ่ม ๓ แทน เพิ่มสัดส่วนของสาร Anti-Oxidant เป็น ๐.๑ %
กําหนดการทดสอบการสะสมของสิ่งสกปรกที่อุณหภูมิสูง และการทดสอบ Seq. IIIF & Seq. IIIG เพื่อทดสอบ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น/ไนเตรชั่น
สําหรับชั้นคุณภาพ ILSAC GF-๔ กําหนดปริมาณธาตุกํามะถันไม่เกิน ๐.๕ % ลดปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัส เหลือ ๐.๐๘ % กําหนดการทดสอบการสะสมของสิ่งสกปรกที่อุณหภูมิสูง โดยสูตรของการผลิต
จะประกอบด้วยสาร Anti–Oxidant ๓ ชนิด หรือมากกว่า
และเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) สถาบัน ILSAC ได้กําหนดชั้นคุณภาพ
ILSAC GF-๕ เป็นชั้นคุณภาพล่าสุด (เทียบเท่ากับชั้นคุณภาพ API SN) โดยมีการกําหนดการทดสอบ Seq. IIIG ,
Seq. IIIGA และ Seq. IIIGB เพื่อทดสอบการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และปริมาณการระเหยของธาตุ
ฟอสฟอรั ส นอกจากนี้ ยั ง ให้ค วามสํ า คัญ เกี ่ย วกับ ความประหยั ด ลดการสิ้ น เปลื้ อ งน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง โดย
กําหนดการทดสอบ Seq. VID (การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)
ในส่วนของการพัฒนาสารเพิ่มคุณภาพ ได้มีการพัฒนาคุณสมบัติของสารเพิ่มคุณภาพในด้าน
การชะล้างทําความสะอาดเครื่องยนต์ และเพิ่มความสามารถด้านการกระจายสิ่งสกปรก รวมทั้งเพื่อตอบสนอง
ต่อมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตเครื่องยนต์จึงติดตั้งอุปกรณ์กําจัดไอเสีย ดังนั้น เพื่อให้น้ํามันหล่อลื่นที่
ใช้มาตรฐานนี้ไม่ทําให้อุปกรณ์กําจัดไอเสียได้รับความเสียหาย ในการผลิตน้ํามันหล่อลื่นจะต้องควบคุมปริมาณ
เถ้าซัลเฟต ฟอสฟอรัส และกํามะถันให้ต่ํา ลง เพราะธาตุเ หล่า นี้เ ป็นองค์ป ระกอบในสารเติมแต่งประเภท
ชะล้างทํา ความสะอาด , การป้องกันการสึกหรอ และ การป้องกัน การเกิดปฏิกิริย าออกซิเดชั่น ดังนั้น
น้ํามันหล่อลื่นชั้นคุณภาพ ILSAC GF-๕ จึงกําหนดการทดสอบ Seq. IIIGB (ปริมาณการระเหยของธาตุ
ฟอสฟอรัส โดยพิจารณาจากปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เหลือหลังการทดสอบ) เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ บริษัท JX Nippon Oil & Energy Corp. จํากัด ประเทศญี่ปุ่น ได้ทําการศึกษา
และพั ฒนาสารเพิ่ มคุณภาพในน้ํามั นหล่ อลื่น ซึ่งเป็นสารเติ มแต่งประเภทสารกระจายสิ่งสกปรก และสาร
ต้า นทานการรวมตัว กับออกซิเจน โดยเปลี่ย นจากการใช้ส ารประเภท ZDDP มาเป็นประเภท ZP (Zinc
polyphosphate) ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษา พบว่ า สามารถทํ า ให้ ป ระหยั ด เชื้ อ เพลิ ง มากขึ้ น เนื่ อ งจากมี
ประสิทธิภาพในการลดแรงเสียดทานได้ดีกว่า และมีระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันยาวนานขึ้น เนื่องจากมีสาร
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ดี รวมทั้งยังสามารถเข้ากันได้ดีกับระบบการควบคุมคุณภาพไอเสียอีกด้วย
สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
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