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ในปัจจุบันได้มีการน้าเอทนอลมาผสมกับน้้ามันเชื้อเพลิงทั้ ง
เบนซินและดีเ ซลเพื่อน้าไปใช้ใ นยานพาหนะมากขึ้ นเรื่อยๆ เนื่องจาก
น้้ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
ของเครื่องยนต์ ลดแก๊สพิษที่ถูกปล่อยออกมากับควันไอเสีย และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การน้าน้้ามันที่มี
ส่วนผสมของเอทานอลมาใช้ในยานพาหนะ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับชิ้นส่วนบางชิ้นที่ไม่ได้ถูก ออกแบบไว้เ พื่อทนต่อการกัดกร่อนที่ มี
สาเหตุ ม าจากความชื้ น ในเอทานอล การศึ ก ษาและวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี
จุดประสงค์ ที่จะวัดค่ าการกัดกร่อนของชิ้นส่วนในระบบส่ง น้้ามันใน
รถจักรยานยนต์ที่ท้าจากอลูมิเนียมหล่อคือ คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor)
โดยการเตรี ย มชิ้ นงานจากชิ้ นส่ วนดั ง กล่า วแล้ วน้ า ไปจุ่ม (Immersion
Test) ในน้้ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอล ร้อยละ 20, 85, และ 100 โดย
ปริมาตร ที่อุณหภูมิห้อง และ 50 องศาเซลเซียส และท้าการเก็บผลใน
ช่วงเวลาต่างๆกัน คือ 1, 2, และ 4 สัปดาห์ จากผลการวัดมวลที่หายไป
(Wight Loss) พบว่าน้้ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอล จะก่อให้เกิดการกัด
กร่อนของวัสดุอลูมิเนียมหล่อแบบรูเข็ม (Pitting Corrosion) กระจายตัว
อยู่บริเวณผิว โดยน้้ามันเชื้อเพลิง ที่มีส่วนผสมของเอทานอลสูงกว่าจะ
ก่อให้ เ กิดการกัด กร่ อ นในปริมาณสู ง กว่ า (E100 > E85 > E20) และที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสจะมีอัตราการกัดกร่อนสูงกว่าที่อุณหภูมิ (T50
> T25) นอกจากนี้ ยัง พบว่าปริมาณการกัดกร่อนของวั สดุจ ะมีค่ าเพิ่ ม
สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อจุ่มชิ้นงานนานขึ้นเนื่องจากการสูญเสียมวลอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่อัตราการกัดกร่อนนั้นจะมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งน่าจะมี
สาเหตุมาจากการสร้างออกไซด์ฟิล์มที่ผิวขึ้น ซึ่งชั้นฟิล์มนี้จะลดอัตราการ
กั ด ก ร่ อ น ล ง ปริ ม าณ ข อง ก า รกั ด ก ร่ อ นบ น ชิ้ น ส่ วน ที่ ท้ า จ า ก
โลหะอลูมิเนียมหล่อนั้นยัง อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังนั้น จึงสามารถ
สรุ ป ได้ ว่ า ชิ้ น ส่ ว นของโลหะหล่ อ อลู มิ เ นี ย มหล่ อ คื อ ฝาสู บ ใน
รถจัก รยานยนต์นั้น สามารถทนต่อการกัดกร่อนในสภาวะที่ใ ช้น้ามั น
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20 ร้อยละ 85 หรือเอทานอล
100% ได้ ที่อุณหภูมิสูงถึง 50 oC
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Abstract
Nowadays, the use of ethanol fuel blends in automotives has
become more and more worldwide. However, the use of ethanol fuel
blends may induce some material compatibility issues on some
automotive parts that were not designed to be used in contact with
ethanol. The goal of this study is to assess the corrosion value of a cast
aluminum parts in a motorcycle. Specimens were prepared from the
aluminum parts, then immersed in three different ethanol fuel blends,
containing ethanol at 20 (E20), 85 (E85), and 100 (E100) vol.%, testing
at two different temperature levels (25°C and 50°C).The weight loss
was measured every 1, 2, and 4 weeks. Based on the measurement
results, higher weight loss values were found in the case of fuel blends
with a higher ethanol content (E100 > E85 > E20) and at a higher
temperature level (50°C > 25°C).The corrosion was observed on the
surface of the specimens, and determined to be a pitting corrosion type.
As time progresses, the corrosion was found to increase (i.e., higher
weight loss), but at a slower rate (i.e., lower weight loss in week 4 than
week 2 and 1).This slower rate may have been caused by the formation
of oxide film at the surface of the specimen which acts as a protective
film.
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1. ค้าน้า
ปัจจุบันนี้ได้มีการใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นนอกเหนือจาก
น้้ามันปิโตรเลียมมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติและเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอล โดยเฉพาะการใช้เอทา
นอลมาใช้ผสมกับน้้ามันเบนซิน ในประเทศไทยได้มีการใช้น้ามันเบนซิน
ที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตร หรือมีชื่อทาง
การค้าว่าน้้ามัน E20 และน้้ามัน E20 ตามล้าดับ ซึ่งสามารถใช้งานได้และ
ยอมรับว่าเหมาะสมกับยานยนต์ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ใช้
น้้ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอลที่สูงขึ้นนั่นคือมีส่วนผสมของเอทานอล
ร้อยละ 85 โดยปริมาตร หรือที่มีชื่อทางการค้าว่าน้้ามัน E 85 ซึ่งเมื่อการ
น้าน้้ามันชนิดนี้เข้ามาใช้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ
ใช้หรือรองรับน้้ามันชนิดนี้ ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจเกิดความเสียหายและ
เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ยานยนต์ได้ ดังนัน้ การศึกษาถึงผลของการกัดกร่อน
ในเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันชนิดนีจ้ ึงมีความจ้าเป็นและมีความส้าคัญอย่าง
มากโดยการศึกษาการกัดกร่อนในเครื่องยนต์นี้ได้ท้าการทดลองกับ
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นโลหะอะลูมเิ นียมมาท้า
การทดสอบและท้าการควบคุมอุณหภูมิในการทดลองจากนั้นก็จะน้า
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เหล่านั้นมาเปรียบเทียบผลการทดลองแล้วสรุปผล
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการท้าโครงงานครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การกัดกร่อนของชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ที่ท้าจากอลูมิเนียมหล่อในการใช้
งานร่วมกับน้้ามันที่มีส่วนผสมของเอททานอล
การทดลองนี้ได้เลือกวัสดุที่น้ามาทดสอบ คือ คาร์บูเรเตอร์
ได้ท้าการการทดลองที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 50 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบคือ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์

2. ผลการด้าเนินงานและวิจารณ์
การกั ด กร่ อ นของโลหะหล่ อ อลู มิ เ นี ย มของวั ส ดุ ที่ เ ป็ น
คาร์บูเรเตอร์ เป็นการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(Pitting Corrosion)ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การกัดกร่อนแบบรูเข็ม

การกัดกร่อนลักษณะเดียวกันซึ่งการกระจายตัวของการกัดกร่อนนั้นจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของเอทานอล ที่ผสมอยู่ในน้้ามันเชื้อเพลิง
กล่ าวคื อ น้้ ามั นเชื้ อเพลิ ง ที่ มีส่ วนผสมของเอทานอลมากก็จ ะพบการ

กระจายตัวของการกัดกร่อนที่ผิวมากเช่นกัน และอุณหภูมิก็มีผลต่อการ
กัดกร่อนเช่นกันดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 น้้าหนักที่เปลี่ยนไปที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
และ 50 องศาเซลเซียส
จากการวัดค่าความลึกของหลุมเมื่อพิจารณาที่เวลาที่ผ่านไปจะ
พบว่าค่าความลึกของหลุมนั้นเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก

3. ข้อสรุป
การกัดกร่อนของโลหะหล่ออลูมิเนียมของวัสดุที่เป็น
คาร์บูเรเตอร์ เป็นการกัดกร่อนแบบรูเข็มลักษณะเดียวกันซึ่งการกระจาย
ตัวของการกัดกร่อนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของเอทานอล ที่
ผสมอยู่ในน้้ามันเชื้อเพลิงกล่าวคือ น้้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทา
นอลมากก็จะพบการกระจายตัวของการกัดกร่อนที่ผิวมากเช่นกัน และ
อุณหภูมิก็มีผลต่อการกัดกร่อนเช่นกันคือ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสจะ
มีการกระจายตัวของการกัดกร่อนที่มากกว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
(T50>T25)
จากการเปรียบท่าค่าเฉลี่ยความลึกของที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสและ 50 องศาเซลเซียส ที่น้ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอลต่างๆ
พบว่าที่น้ามันที่มีส่วนประกอบของเอทานอลที่มากกว่า จะมีผลท้าให้ค่า
ความลึกของการกัดกร่อนนั้นมีค่าที่มากกว่า (E100>E85>E20) แต่ค่า
ความลึกนั้นก็มีค่าที่ไม่แตกต่างกันซึ่งจากการสุ่มวัดค่าความลึกพบว่าจะ
อยู่ในช่วง 1-5 Microns โดยมีค่า Max of depth อยู่ที่ 5 Microns
จากการวัดค่าความลึกของหลุมเมื่อพิจารณาที่เวลาที่ผ่านไปจะ
พบว่าค่าความลึกของหลุมนั้นเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากจากการสุ่มวัดโดย
ส่วนใหญ่แล้วค่าความลึกเมื่อคือจะอยู่ในช่วง 1-3 Microns ตั้งแต่การ
ทดลองที่เก็บผล 1 อาทิตย์ ไปยังการเก็บผลการทดลองที่ 4 อาทิตย์ ซึ่ง
เป็นเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากโลหะอลูมิเนียมจะเริ่มสร้างออกไซด์ฟิล์ม
เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งชั้นฟิล์ม ที่สร้างขึ้นนี้จะมีความสามารถในการป้องกัน
การกัดกร่อนได้ จึงท้าให้ค่าความลึกของหลุมไม่เปลี่ยนไป

4. ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยในครั้งนี้พบว่าควรมีสิ่งที่ศึกษาเพิ่มเติม คือ
การศึก ษาสมบั ติ ก ารก่ อสร้างฟิล์ มของโลหะอลู มิเ นียมในการใช้ ง าน
ร่วมกับน้้ามันที่มีส่วนประกอบของเอทานอล
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