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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้ของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดหรือเครื่องยนต์
ดีเซลทีใ่ ช้เชื้อเพลิงเอทานอลผสมน้ ามันดีเซลโดยใช้ไบโอดีเซลเป็ นตัวประสาน เมื่อเครื่องยนต์ทางานทีค่ วามเร็ว
รอบค่าต่างๆ โดยสัดส่วนการผสมระหว่างเอทานอล-ดีเซล-ไบโอดีเซลที่ถูกใช้ในการทดสอบ จะถูกกาหนดด้วย
ปริมาณไบโอดีเซลที่ผสมในดีเซลที่มขี ายอยู่ในท้องตลาดจริง (ร้อยละ 3, 7 และ 10) เพื่อให้ใกล้เคียงกับความ
เป็ นไปได้ในการใช้งานจริงในอนาคตอันใกล้มากทีส่ ุด เป็ นการลดช่องว่างระหว่างการศึกษาวิจยั และการนาไปใช้
งาน สาหรับร้อยละเอทานอลทีผ่ สมจะถูกจากัดด้วยการผสมเข้าเป็ นเนื้อเดียวกันได้ของเชือ้ เพลิงทัง้ สามชนิด โดย
ไม่เกิดการแยกชัน้ เมื่ออุณหภูมลิ ดต่าลงถึง 10 องศาเซลเซียส และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนานถึง 3 เดือน การ
ทดสอบจะถูกทาขึน้ ในเครื่องยนต์ดเี ซลสีส่ ูบทีม่ ขี ายจริงในท้องตลาดทีไ่ ม่มกี ารปรับแต่ง หรือปรับจูนระบบควบคุม
การทางานของเครื่องยนต์แต่อย่างใด ทัง้ นี้น้ ามันที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยน้ ามันดีเซลที่มขี ายในท้องตลาดซึ่ง
ผสมไบโอดีเซลร้อยละ 7 (DB7) และน้ ามันผสมเอทานอลอีก 3 อัตราส่วนได้แก่ DB3E7, DB7E5 และ DB10E10
ทัง้ นี้จะมีการปรับเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่อ งยนต์ตงั ้ แต่ 1400-2800 รอบต่อนาทีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
และอิทธิพลของน้ามันเชือ้ เพลิงทีป่ รับเปลี่ยนเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์เปลี่ยนไป โดยผลการทดสอบพบว่าการ
เปลีย่ นแปลงความเร็วรอบไม่ส่งผลต่ออิทธิพลของน้ ามันเชือ้ เพลิงทดสอบต่อคุณลักษณะการเผาไหม้ แต่ความเร็ว
รอบจะทาให้คุณลักษณะการเผาไหม้ของทุกเชื้อเพลิงเปลี่ยนไปในทานองเดียวกันคือ ทีค่ วามเร็วรอบต่าการเผา
ไหม้เกิดขึน้ ในสองช่วงเวลา และจังหวะการเริม่ ต้นการเผาไหม้จะขึน้ อยู่กบั ความเร็วรอบทีเ่ ปลี่ยนแปลง สาหรับที่
ค่าความเร็วรอบคงทีค่ ่าใดๆ เชือ้ เพลิงเอทานอลจะส่งผลต่อการเริม่ การเผาไหม้ทล่ี ่าช้า แต่การผสมไบโอดีเซลเพื่อ
ใช้เป็ น ตัว ประสานจะช่ วยเร่ งการเผาไหม้ให้เกิด เร็ว ขึ้น ทัง้ นี้ เชื้อ เพลิง ที่เกิด การเผาไหม้ล่าช้าจะมีอตั ราการ
ปลดปล่อยพลังงานความร้อนทีส่ งู และใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้น้อย
คาสาคัญ: เอทานอล; ไบโอดีเซล; น้ามันดีเซล; คุณลักษณะการเผาไหม้
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Abstract: This research has studied the combustion characteristics of a compression ignition (CI)
engine or diesel engine when using ethanol-blended diesel and biodiesel as the co-solvent when the
engine is running at varying speeds. The objective of this study is to bridge the gap between the
research and application. Therefore, the ratios of ethanol-diesel-biodiesel are limited by the biodiesel
concentration, currently blended in diesel and sold in the market (3, 7 and 10%) because they are the
prospective fuels in the near future. The amounts of ethanol are constrained by the phase separation
problem. Tri-blend fuels should be homogeneous liquid phase even though the ambient temperature is
low as 10 oC. In addition, they should be stored as long as 3 months with phase stability. The fourcylinder commercial diesel engine without any modification and recalibration was used throughout the
experiment. Four fuels including 3 ratios of ethanol-diesel-biodiesel (DB3E5, DB7E5 and B10E10) blend
and one commercial diesel with 7% of biodiesel (DB7) were used to test. To understand its effect on the
influence of each fuel on combustion behaviors, the engine speed has been varied from 1400-2800 rpm.
The results found that the combustion characteristics have been changed the same for all test fuels
when engine speed was varied. The form of combustion feature is dependent on engine speed and
does not rely on test fuels. However, at each engine speed ethanol tends to delay the ignition while
adding biodiesel as the additive could advance combustion. The retarded combustion results in a higher
rate of heat release and shorter combustion duration.
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1. บทนา
แม้ว่ าประเทศไทยจะมีค วามพยายามในการใช้
เชื้อ เพลิง ทดแทนเพื่ อ ลดการน าเข้า น้ า มัน ดิบ จาก
ต่างประเทศ แต่จากข้อมูลทีผ่ ่านมาพบว่ามีการนาเข้า
เชื้อ เพลิง ฟอสซิลเพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี [1] ทัง้ นี้ เนื่ อ งมาจาก
จานวนรถยนต์ดเี ซล [2] ทีม่ ากส่งผลให้ความต้องการ
การใช้น้ ามันดีเซลทีส่ งู ซึ่งมากกว่าเบนซินถึงเกือบสอง
เท่า ในขณะทีเ่ ชื้อเพลิงทดแทนโดยส่วนใหญ่สามารถ
ใช้ท ดแทนได้เฉพาะน้ า มัน เบนซิน เช่ น ก๊ า ซ LPG,
CNG และเอทานอล นอกจากนี้ในกระบวนการผลิต
น้ามันสาเร็จรูปจากน้ ามันดิบไม่สามารถเลือกการผลิต
น้ ามันดีเซลได้เพียงชนิดเดียว จาเป็ นต้องทาการผลิต
น้ า มั น ดี เ ซลและเบนซิ น ควบคู่ กั น ไป ดั ง นั ้น หาก
ต้องการลดการนาเข้าน้ ามัน ดิบ จากต่ างประเทศ จึง
จาเป็ นต้องหาพลังงานทางเลือกทีผ่ ลิตภายในประเทศ
และสามารถนามาทดแทนน้ามันดีเซลได้
นอกจากนี้ ความเข้มงวดของการควบคุมมลพิษที่
ปล่ อ ยออกมาจากยานยนต์ ท่ี เ พิ่ ม ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด
งานวิจยั ทีพ่ ยายามลดปริมาณสารมลพิษทีอ่ อกมาจาก
เครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควัน ดาหรืออนุ ภ าค
ขนาดเล็ก (Particulate Matter, PM) และออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX) ทีเ่ ป็ นปั ญหาหลักของเครื่องยนต์จุด
ระเบิดด้วยการอัดหรือเครื่องยนต์ดเี ซลที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในประเทศไทย เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิ งที่
ผลิตได้จากพืช เช่น อ้อย กากน้ าตาล มันสาปะหลัง
โดยงานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่าเอทานอลสามารถช่วยลด
ก๊ า ซเรื อ นกระจก (GHG)ได้ เ ป็ นอย่ า งดี เ มื่ อ ใช้ ใ น
เครื่องยนต์เบนซิน [3, 4] และสามารถช่วยลดปริมาณ
เขม่ า /ควัน ด าและ NOX ได้ อ ย่ า งชั ด เจนเมื่ อ ใช้ ใ น
เครื่องยนต์ดเี ซล [5, 6]

ด้วยข้อจากัดของเชือ้ เพลิงทางเลือกทีส่ ามารถผลิต
ได้ภ ายในประเทศและน ามาทดแทนน้ ามัน ดีเซลได้
เพี ย งไม่ ก่ี ช นิ ด ประกอบกั บ ศัก ยภาพในการผลิ ต
เอทานอลที่ เ กิ น การบริโ ภคเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ภายใน
ประเทศ [7] รวมถึงประโยชน์ ในการลดปริม าณสาร
มลพิ ษ ที่ เ ป็ นปั ญหารุ น แรงโดยเฉพาะฝุ่ นควัน ใน
ปั จจุบนั การนาเอทานอลมาใช้ในเครื่องยนต์ดเี ซลจึง
เป็ นประเด็นทีน่ ่าสนใจในการศึกษา
อย่ า งไรก็ ต ามคุ ณ สมบั ติ ข องเอทานอลที่ มี ค่ า
จานวนซีเทน ความหล่อลื่นและความหนืดทีต่ ่า ทาให้
เอทานอลไม่เหมาะสมกับการใช้ในเครื่องยนต์ ดีเซล
โดยเฉพาะค่าจานวนซีเทนที่ต่ านี้ ทาให้เอทานอลไม่
สามารถจุ ด ระเบิ ด ได้ ด้ว ยตนเอง (Autoignition) ใน
เครื่องยนต์ดเี ซล [8] การใช้เอทานอลจึงจาเป็ นต้องทา
การผสมในน้ ามันดีเซล ใช้เทคนิค Fumigation การ
ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงร่วมกับดีเซล (Dual fuel) หรือการเติม
สารเติมแต่งลงไปในเอทานอล [9, 10] ซึ่งแต่ละวิธจี ะมี
ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ส าหรับ วิ ธี ก ารผสม
เอทานอลในน้ ามันดีเซลจะเป็ นวิธที ่มี คี วามเป็ นไปได้
สูงที่สุด ในการใช้กับ เครื่อ งยนต์โดยที่ไม่ ต้อ งท าการ
ดัดแปลง อย่างไรก็ตามข้อด้อยของวิธกี ารผสมนี้คือ
การเกิ ด การแยกชั น้ ระหว่ า งเอทานอลและดี เ ซล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีการผสมเอทานอลในปริมาณ
ที่ม าก อุ ณ หภู มิต่ า หรือ มีน้ า เจือ ปนสู ง [11] ดัง นั ้น
สารเติมแต่งจาพวกตัวประสาน (Co-solvent / Emulsifier)
หรือสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) จึง เป็ น สิ่งจาเป็ น
[12,13]
ด้วยคุณสมบัตทิ ป่ี ลายด้านหนึ่งมีโครงสร้างแบบไม่
มีขวั ้ เช่นเดียวกับดีเซล ทาให้ไบโอดีเซลสามารถผสม
เป็ นเนื้อเดียวกันได้ดกี บั ดีเซล ในขณะทีป่ ลายอีกด้าน
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หนึ่งมีออกซิเจนเป็ นส่วนประกอบทาให้เกิดโครงสร้าง
แบบมีขวั ้ เช่นเดียวกับเอทานอล ไบโอดีเซลจึงสามารถ
ผสมกั บ เอทานอลได้ ดี เ ช่ น เดีย วกัน จากกฎ LikeDissolve-Like ไบโอดีเซลจึงถูกใช้เป็ นตัวประสานใน
เชื้อเพลิงผสมระหว่างเอทานอลและดีเซลได้เป็ นอย่าง
ดี [14, 15] ยิ่ง ไปกว่ า นั ้น ไบโอดีเซลยัง มีคุ ณ สมบัติ
บางอย่างที่เป็ นที่ต้องการในเครื่องยนต์ดีเซล คือค่ า
ซี เ ทน ความหนื ด และความหล่ อ ลื่ น ที่ สู ง ก ารใช้
ไบโอดีเซล เป็ นตัวประสานในน้ ามันเอทานอลผสมจึง
สามารถชดเชยคุณสมบัติของเอทานอลที่ขาดหายไป
ได้ในบางส่วน [16, 17]
การศึก ษาการใช้ น้ า มัน ผสม เอทานอล-ดีเซลไบโอดีเซลที่ผ่านมาพบว่า เครื่องยนต์มสี มรรถนะลด
ต่ าลง ในขณะที่กิน น้ ามัน เชื้อเพลิงเพิ่ม มากขึ้น [18,
19] ส าหรับ ผลกระทบทางด้า นปริม าณสารมลพิ ษ
พบว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารมลพิษประเภท
คาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และ
ออกไซด์ของไนโตรเจนจะขึน้ อยู่กบั สภาวะการทดสอบ
[20, 21] ในขณะที่เอทานอลและไบโอดีเซลส่งผลให้
ควันดา เขม่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กมีปริมาณลดลง
อย่างชัดเจนเป็ นไปในทางเดียวกัน [22, 23]
แม้ว่าจะมีงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทาการศึกษาผลกระทบ
ของน้ ามันผสมทัง้ สามในเครื่องยนต์ดเี ซล แต่งานวิจยั
ส่วนมากจะศึกษาผลของเอทานอลและไบโอดีเซลแบบ
แ ย ก ส่ ว น นั ้ น คื อ งาน วิ จ ั ย ส่ วน ห นึ่ งจ ะท าก าร
ปรับเปลี่ยนปริมาณน้ ามันเอทานอลในขณะที่สดั ส่วน
ของน้ ามันไบโอดีเซลคงที่ และในทางตรงข้ามงานวิจยั
อีก ส่ ว นหนึ่ งจะท าการเปลี่ย นสัด ส่ วนไบโอดีเซลแต่
กาหนดปริมาณเอทานอลให้คงที่ ไม่มงี านวิจยั ใดทีท่ า
การรวมผลกระทบของน้ ามันไบโอดีเซลและเอทานอล

ไว้ในงานเดียวกัน นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมาโดย
ส่ ว น ม าก สั ด ส่ วน ที่ เลื อ ก ใช้ ท ด สอ บ จ ะมี เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลักไม่ได้มุ่งเน้นถึงการ
น าไปใช้งานในอนาคตอัน ใกล้ สาหรับ วัต ถุ ป ระสงค์
ของงานวิจยั นี้ต้องการเชื่อมต่อระหว่างงานวิจยั และ
การน าไปใช้ไ ด้จ ริง ดัง นั น้ สัด ส่ ว นที่เลือ กใช้ใ นการ
ทดสอบจะถูกกาหนดด้วยปริมาณไบโอดีเซลที่มกี าร
ผสมใช้ จ ริง ในท้ อ งตลาดร้อ ยละ 3, 7 และ 10 เพื่ อ
เทียบเคียงกับการใช้จริง ทัง้ ในด้านการผสมและการ
เตรียมเชื้อเพลิง ทัง้ นี้ปริมาณเอทานอลที่ถูกผสมเข้า
ไปจะต้องมั ่นใจว่าไม่เกิดการแยกชัน้ ด้วยการทดสอบ
Phase Stability ก่อนนาไปทดสอบในเครื่องยนต์
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2. วัสดุ อุปกรณ์และวิ ธีการทดสอบ
2.1 เครื่องยนต์ทดสอบ
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้ในการทดสอบเป็ นเครื่องยนต์ดเี ซล
สีส่ ูบ สีจ่ งั หวะ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ าทีไ่ ม่
มีการดัดแปลงใดๆ ทัง้ สิน้ โดยคุณลักษณะต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ดงั แสดงในตารางที่ 1 ทัง้ นี้เพื่อให้เห็นถึง
ผลกระทบของน้ ามันผสมทัง้ สามชนิดต่อคุณลักษณะ
การเผาไหม้ ข องเครื่อ งยนต์ เมื่ อ ใช้ ง านจริง สมอง
ควบคุมการทางานของเครื่องยนต์ (ECU) จะทาการ
ฉีดเชือ้ เพลิงด้วยค่าต่างๆ (จังหวะและความดันการฉีด
เชื้อ เพลิง รวมถึ ง ปริม าณเชื้อ เพลิง ที่ถู ก ฉี ด ) ที่ถู ก
โป รแ ก รม ม าจ าก โรงงาน ผ ลิ ต โด ย ไม่ ท าก าร
เปลีย่ นแปลงใดๆ ทัง้ สิน้ ในทุกสภาวะการทดสอบ
แท่ น ทดสอบไดนาโมมิเตอร์แ บบ Eddy Current
ยี่ ห้ อ DYNOmiteTM รุ่ น 012-200-1K ถู ก ติ ด ตั ้ง กั บ
เครื่อ งยนต์ เพื่อ ท าการควบคุ ม ความเร็วรอบตัง้ แต่
1400-2800 รอบต่อนาที (ความเร็วรอบที่ครอบคลุม
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของเครื่องยนต์
ยี่ห้อ
ISUZU
รุ่น
4JK1-TC
แบบเครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบแถวเรียง 4
จังหวะ จังหวะระบาย
ความร้อนด้วยน้า
กระบอกสูบ x ช่วงชัก 95.4 x 87.4 มม.
ปริมาตรกระบอกสูบ
2,499 ซีซ.ี
อัตราส่วนแรงอัด
18.1:1
ระบบวาล์ว
16 วาล์ว DOHC
ระบบฉีดเชือ้ เพลิง
ความดันสูงแบบรางร่วม
Common rail

การท าการจริ ง ในรถยนต์ ) และวัด ค่ า แรงบิ ด ซึ่ ง
เครื่องยนต์จะถูกกาหนดตาแหน่ งคันเร่งไว้คงที่ท่ที ุก
สภาวะการทดสอบ ก่อนการทดสอบเครื่องยนต์จะต้อง
ท าการอุ่ น เครื่อ งเพื่ อ ให้ อุ ณ หภู มิ น้ า หล่ อ เย็ น และ
น้ ามั น ห ล่ อลื่ น ถึ งค่ า 85 oC ก ารเก็ บ ค่ าจ ะเริ่ ม
ดาเนินการเมื่อเครื่องยนต์เข้าสู่สภาวะการทางานคงที่
(Steady State Conditions)
2.2 เชื้อเพลิ งทดสอบ
น้ า มัน ที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้ว ยน้ า มัน 4
ชนิดคือ น้ ามันดีเซล และน้ ามันผสมเอทานอลทีม่ กี าร
ใช้ไบโอดีเซลเป็ นตัวประสาน 3 อัตราส่วน เนื่องจาก
งานวิจยั นี้มุ่งเน้ นการทดสอบเชื้อเพลิงผสมที่มีความ
เป็ นไปได้ในการใช้งานจริง ดังนัน้ สัดส่วนการผสมจะ
ถู ก ก าหนดด้ ว ยการผสมไบโอดีเ ซลที่ มี ข ายอยู่ ใ น
ท้องตลาดจริงประกอบด้วยน้ามันดีเซลผสมไบโอดีเซล
ร้อยละ 3, 7 และ 10 โดยปริมาตร ซึง่ จะเรียกว่าน้ ามัน
DB3, DB7,และ DB10 ตามลาดับ โดย D แทนคาว่า
ดีเซล และ B แทนคาว่า ไบโอดีเซล ส่วนตัวเลขแทน
ร้อ ยละของน้ ามันไบโอดีเซลที่ผ สมในดีเซล จากนั น้
น้ ามัน ผสมไบโอดีเซลทัง้ สามอัต ราส่ วนจะถู ก น ามา
ผสมเอทานอลในสัด ส่ วนต่ างๆ เพื่อ ทดสอบ Phase
Stability เพื่ อ ให้ เกิ ด ค วาม มั น่ ใจ ว่ า น้ ามั น ผ ส ม
เอทานอล-ไบโอดีเซล-ดีเซล จะไม่ เกิดการแยกชัน้ ที่
อุณ หภู มิตัง้ แต่ 25-10 oC และสามารถเก็บ รัก ษาได้
นานจนถึ ง สามเดื อ น ทั ง้ นี้ ผ ลการทดสอบพบว่ า
เชื้อ เพลิงที่ผ่ า นการทดสอบและถู ก น ามาใช้ในการ
ทดสอบในเครื่อ งยนต์ป ระกอบด้ว ยน้ า มัน DB3
จานวนร้อยละ 95 ผสมเอทานอลร้อ ยละ 5 เรีย กว่า
น้ามัน DB3E5 น้ามัน DB7 จานวนร้อยละ 95 ผสม

เอทานอลร้ อ ยละ 5 เรีย กกว่ า DB7E5 และน้ ามั น
DB10 ร้อยละ 90 ผสมเอทานอลร้อยละ 10 นอกจากนี้
น้ า มั น ดี เ ซลที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง จะเป็ นน้ า มั น ดี เ ซลที่ ผ สม
ไบโอดี เ ซลร้ อ ยละ 7 (DB7) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ จริง ที่ ข ายในท้ อ งตลาด ทั ง้ นี้ เ มื่ อ คิ ด
สัด ส่ ว นการผสมจริง ของเชื้อ เพลิง ทดสอบทัง้ หมด
สามารถแสดงได้ ด ั ง รู ป ที่ 1 และคุ ณ สมบั ติ ข อง
เชือ้ เพลิงทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2
2.3 การทดสอบการเผาไหม้ในกระบอกสูบ
การทดสอบถูกทาขึ้นที่ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
ย าน ย น ต ์แ ละพ ล งั งาน ท างเลือ ก (Automotive
Technology and Alternative Energy Research
Group, ATAE) โดยเซนเซอร์แ บบ Piezoelectric
ยี่ห ้อ Kistler รุ่น 6052C ถูก นามาใช้วดั ความดันใน
กระบอกสูบ ที่ทุก ๆ 1 องศามุม เพลาข้อ เหวี่ย งที่ถูก
ให้สญ
ั ญาณการเก็บค่าด้วยเอ็นโค้ด เดอร์แบบหมุน
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ก่ อ นน าไปเก็บ ที่ห น่ ว ยความจ าของคอมพิว เตอร์ท่ี
ควบคุมด้วยโปรแกรม Dewesoft เป็ นจานวน 100 วัฎ
จักรต่อเนื่องกันสาหรับทุกสภาวะการทดสอบค่าความ
ดัน ทัง้ 100 วัฎ จัก รจะถู ก น ามาหาค่ า เฉลี่ย เพื่อ เป็ น
ตัวแทนของแต่ละสภาวะการทดสอบและถูกนาไปใช้
ในการคานวณหาอัตราการปลดปล่อยพลังงานความ
ร้อน (Rate of Heat Release) ซึ่งคานวณได้จากจาก
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ เมื่อสมมติให้ไม่มี
การถ่ายเทความร้อน และสารผสมระหว่างเชื้อเพลิง
และอากาศเป็ น เนื้ อ เดียวกัน ระหว่างการเผาไหม้ด ัง
แสดงในสมการที่ (1) [29]
𝑑𝑄
𝛾
𝑑𝑉
1
𝑑𝑝
=
𝑝
+
𝑉
𝑑𝜃 𝛾 − 1 𝑑𝜃 𝛾 − 1 𝑑𝜃

รูปที่ 1 ร้อยละของน้ามันดีเซล ไบโอดีเซลและ
เอทานอลทีผ่ สมอยู่ในน้ามันทดสอบแต่ละชนิด

(1)

เมื่อ p คือความดัน ในกระบอกสูบ V คือปริม าตรใน
กระบอกสูบ, และ  คือค่าอัตราส่วนความร้อนจาเพาะ
(Specific Heat Ratio) โดยกาหนดให้มคี ่าเท่ากับ 0.3
แม้ว่าค่าอัตราส่วนความร้อนจาเพาะจะเปลี่ยนแปลง
ตามความดันและอุณหภูมิ

(Incremental Rotary Encoder) ยี่ ห้ อ Baumer ทั ้ ง นี้
สัญญาณความดันในกระบอกสูบจะถูกส่งผ่านไปยังตัว
ขย ายสั ญ ญ าณ ยี่ ห้ อ Dewetron รุ่ น DEWE-30-4
ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องน้ามันเชือ้ เพลิง
Properties
Diesel
Density (g/cm3)
0.814
Viscosity (cSt)
3.07
Heating Value (kJ/kg)
45.86
Cetane Number
532
Lubricity (m)
Heat of Vaporization (kJ/kg)
254 [24]
Enthalpy of Vaporization (kJ/g) 0.250 [25]
Specific Heat Capacity
1.87-1.92 [26]
(J g−1 K−1) @298 K

Biodiesel
0.864
4.5
40.1
67.9
172
254 [24]
0.245 [25]

Ethanol
0.782
1.2
27.6
904 [24]
0.846 [26]

2.12 [27]

2.44 [28]
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DB7
0.829
3.2
44.8
201

DB3E5
0.829
3.0
43.9
56.5
245

DB7E5
0.830
3.0
42.9
56.7
282

DB10E10
0.828
2.8
41.7
53.6
240
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สาหรับเวลาทีเ่ ริม่ เกิดการเผาไหม้ในการศึกษานี้จะ
นิยามที่ตาแหน่ งมุมเพลาข้อเหวีย่ งที่เกิดการเผาไหม้
ของสารผสมเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5 โดยคานวณจากค่า
ความร้อ นที่ป ล่อยออกมาสะสมที่ต าแหน่ งใดๆ หาร
ด้วยค่าความร้อนทีป่ ล่อยออกมาสะสมทัง้ หมด

ในช่ ว งที่ ลู ก สู บ ขยายตั ว ลงไปสู่ ศู น ย์ ต ายล่ า งซึ่ ง
ปริม าตรในกระบอกสู บ ที่เพิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ค วามดัน
ลดลง ทัง้ นี้การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบไม่ส่งผลต่อ
อิทธิพลของเชื้อเพลิงทดสอบต่อค่าความดันสูงสุด แต่
การเพิ่มความเร็วรอบส่งผลให้ค่าความดันสูงสุดมีค่า
ลดลงส าหรับ ทุ ก น้ า มัน ทดสอบในช่ ว ง 1400-1800
รอบต่อนาที แต่เมื่อมีการเพิม่ ความเร็วรอบต่อไปจาก
1800-2800 รอบต่อนาที ค่าความดันในกระบอกสูบมี
ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง แสดงในรู ป ที่ 4 ทั ง้ นี้ เ นื่ องจากการ
ทดสอบนี้เครื่องยนต์จะถูกให้ทางานด้วยการควบคุม
ของ ECU อย่ า งอิสระ การลดลงของค่ า ความดัน ใน
กระบอกสูบสูงสุดเมื่อความเร็วรอบเพิม่ ขึน้ ในช่วงแรก
(1400-1800 rpm) เป็ นผลมาจากจัง หวะในการฉี ด
เชื้อเพลิงที่เกิดความล่าช้าเพิ่มมากขึ้น (เห็นได้อย่าง
ชัดเจนในการวิเคราะห์ค่าอัตราการปลดปล่อยความ
ร้อ น) ในทางตรงกัน ข้า มเมื่อ ความเร็ว รอบเพิ่ ม ขึ้น
ต่อไปอีก จังหวะในการฉีดเชื้อเพลิงจะถูกปรับให้เกิด
ล่วงหน้าเพิม่ มากขึน้ เพื่อให้เชือ้ เพลิงถูกฉีดได้ทนั โดย
จะเห็นได้ว่าค่ าความดัน สูงสุดในกระบอกสูบ ที่สูงจะ
เกิดขึน้ ทีต่ าแหน่งเพลาข้อเหวีย่ งทีใ่ กล้ศูนย์ตายบนซึ่ง
เป็ น ต าแหน่ ง ที่เครื่อ งยนต์จ ะให้ป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ด
(ปริมาตรกระบอกสูบน้อย) ในขณะที่ความดันสูงสุดที่
มีค่าต่ ากว่าจะเกิดที่ตาแหน่ งเพลาข้อเหวีย่ งที่อยู่ห่าง
จากศูนย์ตายบนมากกว่า [29]
อิทธิพลของความเร็วรอบต่อตาแหน่ งทีเ่ กิดความ
ดัน สู ง สุ ด ที่ ล่ า ช้ า ในช่ ว งแรกเนื่ องมาจากเวลาที่ ใ ช้
สาหรับ การเกิดการเผาไหม้มีค่ าลดลง (Time Base)
เมื่อความเร็วรอบเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้เมื่อพิจารณาเป็ นค่า
มุมเพลาข้อเหวีย่ ง (Angle Base) จะใช้เวลาเพิม่ มาก
ขึน้ ในขณะทีจ่ งั หวะการฉีด น้ ามัน เชื้อ เพลิงทีเ่ ร็วขึน้

3. ผลการทดสอบและการอภิ ปรายผล
3.1 ผลกระทบต่อความดันในกระบอกสูบ
รู ป ที่ 2 แสดงค่ า ความดัน ในกระบอกสู บ ของ
เครื่องยนต์ท่ีความเร็วรอบค่ าต่างๆ เมื่อใช้เชื้อเพลิง
ทดสอบทัง้ 4 ชนิ ด ผลการทดสอบเป็ นไปในทาง
เดีย วกัน ที่ทุ ก ความเร็ว รอบว่ า น้ า มัน ดีเ ซล DB7 มี
แนวโน้ ม ที่ให้ค่ าความดัน ในกระบอกสูบ ในช่ ว งแรก
(ก่อนศูนย์ตายบนจนถึงประมาณ 10 องศาหลังศูนย์
ตายบน) สู ง กว่ า น้ า มั น ที่ ใ ช้ เ อทานอลผสมโดยมี
ไบโอดีเซลเป็ นตัวประสาน ตามมาด้วยน้ามัน DB7E5,
DB10E10 ในขณะที่น้ า มัน DB3E5 ให้ ค่ า ความดัน
ต่ าสุด ทัง้ นี้เนื่องมาจากน้ ามัน DB7 เกิดการเผาไหม้
ก่อนตามมาด้วยน้ ามัน DB7E5, DB10E10 และน้ ามัน
DB3E5 ตามลาดับซึ่งจะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ในค่าอัตราการปลดปล่อยพลังงานความร้อนที่จะได้
กล่ าวในลาดับ ถัด ไป อย่ างไรก็ต ามเมื่อ พิจารณาค่ า
ความดันที่เกิดขึ้นสูงสุด (Pmax) ในกระบอกสูบดังรูปที่
3 จะพ บว่ า น้ ามั น DB7E5 ให้ ค่ า สู ง สุ ด ในขณ ะที่
DB3E5 ให้ค่าต่าสุด การให้ค่า Pmax ทีส่ งู สุดของน้ามัน
DB7E5 เนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานความร้อน
ของเชื้อ เพลิงที่เกิด ขึ้น พร้อมๆ กัน จากการเผาไหม้
มวลเชื้อเพลิงที่มจี านวนมากกว่าน้ ามัน DB7 อันเป็ น
ผลมาจากการเริม่ การเผาไหม้ท่ชี ้ากว่าในขณะที่การ
เผาไหม้ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ล่ า ช้ า เกิ น ไปของน้ า มั น DB3E5
ส่ ง ผลในทางตรงข้า มเนื่ อ งจากการเผาไหม้ เกิด ขึ้น
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รูปที่ 2 การเปลีย่ นแปลงความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่อความดันในกระบอกสูบเมื่อใช้เชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ
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น่าจะเป็ นผลต่อตาแหน่งค่าความดันสูงสุดทีเ่ กิดเร็วขึน้
เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม ความเร็ว รอบต่ อ ไป เนื่ อ งจากหาก
เครื่อ งยนต์ย ังคงท าการฉี ด เชื้อ เพลิงที่ต าแหน่ งเดิม
กระบวนการเผาไหม้ทงั ้ หมดอาจจะไม่สามารถเกิดขึน้
ได้อย่างสมบูรณ์ ทนั เวลาที่วาล์วไอเสียจะทาการเปิ ด
ท า ใ ห้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เค รื่ อ ง ย น ต์ ล ด ล ง
สาหรับอิทธิพลของเชื้อเพลิงทดสอบต่อตาแหน่ งที่
เกิดค่าความดันสูงสุดในกระบอกสูบดังแสดงในรูปที่ 5
จะพบว่าตาแหน่ งทีเ่ กิดความดันสูงสุดของน้ ามันดีเซล
เกิ ด ขึ้ น เร็ ว ที่ สุ ด ในขณ ะที่ น้ ามั น DB3E5 เกิ ด ใน
ตาแหน่ งทีล่ ่าช้าทีส่ ุด น้ามัน DB10E10 มีแนวโน้มเกิด
ล่าช้ากว่า DB7E5 ซึ่งล่าช้ากว่าน้ ามันดีเซล DB7 จะ
เห็ น ได้ ว่ า ต าแหน่ งที่ เ กิ ด ความดั น สู ง สุ ด ไม่ ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์กบั ค่าความดันสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ อย่างไรก็
ตามผลของต าแหน่ งที่ เ กิ ด ค่ า ความดั น สู ง สุ ด ใน
กระบอกสู บ นี้ พ อจะคาดการณ์ ได้ ว่ า น้ ามั น ที่ มี
เอทานอลเป็ นส่วนผสมน่ าจะเริม่ เกิดการเผาไหม้ล่าช้า
กว่าน้ ามันดีเซลซึ่งจะแสดงรายละเอียดในอัตราการ
ปลดปล่อยพลังงานความร้อนในหัวข้อถัดไป

รูปที่ 3 ค่าความดันในกระบอกสูบสูงสุดทีค่ วามเร็ว
รอบของเครื่องยนต์ค่าต่างๆ เมือ่ ใช้เชือ้ เพลิง
ทดสอบทัง้ 4 ชนิด

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของความดันในกระบอกสูบสูงสุด
และตาแหน่งทีเ่ กิดทีค่ วามเร็วรอบเครื่องยนต์ค่าต่างๆ

3.2 ผลกระทบต่ อ อัต ราการปลดปล่ อ ยพลังงาน
ความร้อน
จากค่าอัตราการปลดปล่อยพลังงานความร้อนใน
รูปที่ 6 จะพบว่าความเร็วรอบที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผล
ต่อลักษณะการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ โดยทีค่ วามเร็ว
ร อ บ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ต่ า ถึ ง ป า น ก ล า ง ตั ้ ง แ ต่
1400 - 2200 รอบต่ อ นาทีก ารเผาไหม้จ ะเกิด ขึ้น ใน
สองช่ว งเวลา คือ ช่ว งก่อ นศูน ย์ต ายบนระหว่า ง
-15 ถึง 0 องศาเพลา ข้อ เหวี่ย งช่ว งก่อ นศูน ย์ต าย
บนระหว่ า ง -15 ถึ ง 0 องศาเพลาข้ อ เหวี่ ย งการ
ปลดปล่ อ ยความร้ อ นจะเกิ ด ขึ้น เพี ย งช่ ว งเดี ย วที่

รูปที่ 5 ตาแหน่งทีเ่ กิดค่าความดันในกระบอกสูบสูงสุด
ของเชือ้ เพลิงทดสอบทัง้ 4 ชนิดทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ
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ต าแหน่ ง หลัง ศู น ย์ ต ายบน ทั ง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากโดย
ทัว่ ไปที่ส ภาวะความเร็ว รอบต่ า ECU จะสัง่ การให้
เครื่องยนต์ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงสองครัง้ เพื่อประโยชน์
ทางด้า นการเดิน เครื่อ งที่ร าบเรีย บและการควบคุ ม
มลพิษ ของเครื่อ งยนต์ คือครัง้ ที่ห นึ่ งฉี ดน้ ามัน เพีย ง
ปริมาณเล็ก น้ อ ยในช่ วงการฉี ดก่ อ น (Pilot หรือ Pre
Injection) โดยที่ความเร็วรอบต่ ามากเชื้อเพลิงจะถูก
ฉี ด ในป ริ ม าณ มากกว่ า ที่ ค วามเร็ ว รอบสู ง การ
ปลดปล่อยพลังงานในช่วง Pre/pilot จึงมีค่าลดลงเมื่อ
ความเร็วรอบเพิม่ ขึน้ และครัง้ ที่สองฉีดน้ ามันปริมาณ
มากในช่ ว งการฉี ด หลัก (Main Injection) ส าหรับ ที่
ความเร็วรอบสูงเครื่องยนต์จะถูกฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง
ในช่ ว งการฉี ด หลัก เพี ย งช่ ว งเดีย ว นอกจากนี้ เมื่ อ
พิจารณาต าแหน่ งที่เริ่ม การเผาไหม้ข องเครื่องยนต์
เมื่อความเร็วรอบเปลี่ยนไป จะพบว่าการเพิม่ ขึน้ ของ
ความเร็วรอบในช่ว งแรกที่ 1400-1800 รอบต่อ นาที
ตาแหน่ งเริม่ การเผาไหม้มีค่าล่าช้ามากขึ้น แต่เมื่อมี
การเพิ่มความเร็วรอบต่อไปจาก 2200-2800 รอบต่อ
นาทีตาแหน่ งการเริม่ การเผาไหม้เกิดขึน้ ล่วงหน้าเพิม่
มากขึน้ สอดคล้องกับตาแหน่ งความดันสูงสุดทีเ่ กิดขึ้น
ในหั ว ข้ อ นี้ เนื่ อ งมาจากการเปลี่ย นจัง หวะการฉี ด
เชื้อ เพลิง ทัง้ นี้ ก ารเปลี่ย นแปลงความเร็ว รอบของ
เครื่ อ งยนต์ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการเผาไหม้ ข อง
เครื่องยนต์เมื่อใช้เชือ้ เพลิงทีแ่ ตกต่างกัน
แม้ว่ารูปแบบของการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ซ่ึง
แสดงด้ ว ยค่ า อัต ราการปลดปล่ อ ยความร้อ นที่ ใ ช้
เชื้อเพลิงทัง้ 4 ชนิดจะไม่แตกต่างกัน แต่เชื้อเพลิงที่
ผสมเอทานอลและไบโอดี เ ซลจะส่ ง ผลต่ อ อั ต รา
การปลดปล่อยพลังงานความร้อนทีไ่ ด้ออกมาแตกต่าง
จาก น้ ามั น ดี เ ซล โดย ในช่ วงการเผ าไห ม้ ก่ อ น

(Pre/Pilot Combustion) เชื้อเพลิงที่ผสมเอทานอลจะ
ให้ค่าอัตราการปลดปล่อยพลังงานความร้อนต่ ากว่า
และเวลาทีเ่ ชือ้ เพลิงเริม่ ปลดปล่อยความร้อนล่าช้ากว่า
น้ามันดีเซลทีผ่ สมเพียงไบโอดีเซลร้อยละ 7 ทัง้ นี้เนื่อง
มา จากเอทานอลต้องการพลังงานความร้อนที่สูงใน
การระเหยเป็ นไอ (Heat of Vaporization) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ดังนั น้ เมื่อเชื้อ เพลิงถู ก ฉี ด ในช่ วงการฉี ด
ก่อน น้ ามันดีเซลซึ่งดูดความร้อนน้อยกว่าจึงสามารถ
ระเหยและปลดปล่อยความร้อน (Exothermic) ได้ใน
ส่ ว นหนึ่ ง ในขณะที่ เ อทานอลต้ อ งดู ด ความร้ อ น
(Endothermic) ส่วนมากไปในการระเหย และส่งผลให้
ต้อ งให้เวลายาวนานก่ อ นที่ส ารผสมจะมีอุ ณ หภู มิท่ี
สูงขึน้ พร้อมในการปลดปล่อยความร้อน
การผสมเอทานอลลงในเชื้อเพลิงไม่เพียงแต่ส่งผล
ต่อการเผาไหม้ในช่วง Pre/Pilot เชือ้ เพลิงเอทานอลยัง
ส่ งผลให้ ก ารเผาไหม้ห ลัก (Main Combustion) เกิด
ความล่าช้ากว่าเชื้อเพลิงทีไ่ ม่มเี อทานอลเป็ นส่วนผสม
เช่ น เดี ย วกั น ดั ง แสดงในรู ป ที่ 7 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจยั ทีผ่ ่านมา [30] ดีเซล DB7 เริม่ ต้นการเผาไหม้
เร็วทีส่ ุด สอดคล้องกับค่าความดันทีส่ ูงในช่วงแรกและ
ค่ า ต าแหน่ ง ความดัน สู ง สุ ด ที่เกิ ด ขึ้น เร็ว สุ ด ดัง ที่ไ ด้
นาเสนอในหัวข้อก่อนหน้านี้ เป็ นไปในทานองเดียวกัน
เชือ้ เพลิง DB3E5 เริม่ เกิดการเผาไหม้ชา้ ทีส่ ุดโดยทีค่ ่า
ความดัน ในกระบอกสูบ ต่ าสุด และตาแหน่ งความดัน
สูงสุดในกระบอกสูบเกิดขึ้นห่างจากศูนย์ตายบนมาก
ทีส่ ุด ทัง้ นี้เนื่องจากเอทานอลต้องการความร้อนในการ
ระเหยกลายเป็ นไอมากทีส่ ุด จึงต้องใช้เวลาในการเพิม่
อุณหภู มิในห้องเผาไหม้จนถึงอุณหภูมิท่ีสามารถจุด
ระเบิดได้เองยาวนานกว่าเชือ้ เพลิง DB7
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รูปที่ 6 การเปลีย่ นแปลงความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ออัตราการปลดปล่อยพลังงานความร้อนเมื่อใช้เชื้อเพลิงทัง้ 4 ชนิด
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รูปที่ 7 ตาแหน่งเพลาข้อเหวีย่ งการเผาไหม้ทร่ี อ้ ยละ 5, 10, 50 และ 90 ของมวลทีถ่ ูกเผาไหม้ทค่ี วามเร็วรอบ
เครื่องยนต์ต่างๆ เมื่อใช้เชือ้ เพลิงทดสอบทัง้ 4 ชนิด
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เมื่ อ  คื อ Ratio of Specific Heat, T และ P คื อ
อุณหภูมแิ ละความดันในกระบอกสูบตามลาดับ ซึ่งค่า
อุณหภูมหิ รือความดันที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กบั ค่า  ซึ่ง
ขึ้น อยู่ กับ ค่ า ความร้อ นจ าเพาะ (Specific Heat, cp)
ของเชื้อเพลิง จะเห็น ได้ว่าเอทานอลมีค่ าความร้อ น
จาเพาะทีส่ งู การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมใิ นกระบอกสูบจะ
ต่ากว่าน้ ามันดีเซลและไบโอดีเซลส่งผลให้เชื้อเพลิงที่
ผสมเอทานอลเกิดการเริม่ ต้นเผาไหม้ชา้ กว่า
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบน้ ามัน DB3E5 และ
DB7E5 ซึ่ ง มี ป ริม าณเอทานอลเท่ า กั น แต่ ป ริ ม าณ
ไบโอดีเซลต่างกันจะพบว่าน้ ามัน DB7E5 เกิดการเผา
ไหม้ก่ อ น DB3E5 และในบางสภาวะจะเกิด การเผา
ไหม้เร็ว ใกล้ เคีย งกับ น้ า มัน DB7 ทัง้ นี้ เนื่ อ งมาจาก
ปริม าณออกซิเจนที่อ ยู่ในไบโอดีเซลรวมกับ ที่อ ยู่ใน
น้ ามัน เอทานอลที่มากในน้ ามัน DB7E5 สามารถ
ช่วยส่งเสริมการเกิดการเผาไหม้ได้เป็ น อย่างดี โดย
หลังจากที่เชื้อเพลิงถู กฉีด เป็ น สเปรย์ในกระบอกสูบ
การผสมกัน ระหว่ างเชื้อ เพลิงกับ อากาศในบางแห่ ง
ของห้องเผาไหม้อาจเกิดการผสมเป็ นแบบหนา (Local
Rich Zone) ซึง่ เป็ นส่วนผสมทีไ่ ม่สามารถเกิดการเผา
ไหม้ได้ ออกซิเจนซึ่งทาหน้ าที่เป็ น Oxidizer ที่อยู่ใน
เชื้อเพลิงไบโอดีเซลและเอทานอลในปริมาณทีม่ ากขึน้
สาม ารถ เจื อ จางส่ วน ผ สม ใน Local Rich Zone

เหล่านัน้ และทาให้อยู่ในอัตราส่วนการผสมทีพ่ อเหมาะ
จะเกิ ด การเผาไหม้ กระบวนการ Oxidation ด้ ว ย
Oxidizer ทีม่ ากเพียงพอจึงสามารถเกิดขึน้ ได้ [31]
ในทานองเดียวกันน้ ามัน DB10E10 ซึ่งมีเอทานอล
เป็ นส่ ว นผสมมากที่ สุ ด น่ า จะเริ่ม เกิ ด การเผาไหม้
หลังสุด แต่สดั ส่วนในการผสมไบโอดีเซลทีส่ ูงสามารถ
ชดเชยการลดลงของจ านวนซี เ ทนได้ ส่ ว นหนึ่ ง
ประกอบกับปริมาณออกซิเจนในน้ ามันที่สูงสามารถ
เร่ ง ให้ เ ชื้ อ เพลิ ง DB10E10 เกิ ด การเผาไหม้ ก่ อ น
DB3E5 ด้วยการลด Ignition Delay ให้สนั ้ ลง [29] แต่
ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้เร็วกว่าน้ ามัน DB7E5 เนื่องจาก
ค่าจานวนซีเทนที่ต่ ากว่ามากจากปริมาณเอทานอลที่
สูงกว่า
การเริ่ม ต้ น การเผาไหม้ จ ะส่ ง ผลต่ อ อัต ราการ
ปลดปล่อยพลังงานความร้อนและช่วงระยะเวลาในการ
เผาไหม้ (Combustion Duration) โดยน้ ามัน DB3E5
ทีเ่ ริม่ เกิดการเผาไหม้ชา้ ทีส่ ุดจะมีอตั ราการปลดปล่อย
พลังงานความร้อ นมากที่สุด ในทางตรงข้า มน้ า มัน
DB7 ที่ เ ริ่ ม เกิ ด การเผ าไห ม้ ก่ อ นจะมี อ ั ต ราการ
ปลดปล่อยความร้อนน้อยกว่า ทัง้ นี้เนื่องมาจากน้ ามัน
ที่เริม่ จุดระเบิดช้าจะมีเวลาในการสะสมสารผสมของ
เชื้อเพลิงและอากาศ (Premixed Mixture) ที่พร้อมใน
การเผาไหม้ ม าก ส่ ง ผลให้ ใ นช่ ว งเวลา Premixed
Combustion Mode สารผสมจานวนมากจะเกิดการจุด
ระเบิ ด และเผาไหม้ พ ร้ อ มๆ กั น (Simultaneously
Homogeneous Combustion) จึ ง มี อ ั ต ราก ารป ลด
ปล่ อ ยพลัง งานความร้ อ นที่ สู ง เกิ ด การเผาไหม้ ท่ี
รวดเร็วส่งผลให้เวลาในการเผาไหม้ในช่วงนี้จะสิน้ สุด
ก่ อ น (การเผาไหม้ ใ นช่ ว ง 10-50 ของมวลที่ ถู ก
เผาไหม้ ท ัง้ หมด) ทั ง้ ที่ เ วลาในการเผาไหม้ ม วลที่
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นอกจากนี้ ในช่ ว งจัง หวะการอัด ของเครื่อ งยนต์
ดีเซลการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละความดันในกระบอก
สูบจะเสมือนว่าเป็ นไปตามกระบวนการ Isentropic ดัง
แสดงในสมการที่ 2 [29]
T2
V1
=
T1
V2

γ−1

𝑃2
=
𝑃1

𝛾−1
𝛾

(2)
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ร้อ ยละ 10 สิ้น สุ ด ช้า กว่ า (ช่ ว งเริ่ม ต้ น การเผาไหม้ )
สาหรับน้ ามัน DB7 การเริม่ จุดระเบิดทีร่ วดเร็วทาให้มี
ปริมาณเชือ้ เพลิงผสม (Premixed Charge) ในการเผา
ไหม้น้อยจึงส่งผลในทางตรงข้ามกับน้ามัน DB3E5
ในขณะเดีย วกัน เมื่อ น้ ามัน ส่ วนใหญ่ ถู ก เผาไหม้
ในช่ ว งของ Premixed Combustion Mode น้ า มัน ที่
เหลือสาหรับการเผาไหม้ในช่วง Diffusion mode ทีถ่ ูก
ควบคุมด้วยอัตราการระเหยของเชือ้ เพลิง การผสมกัน
ระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ ณ ในขณะเวลานัน้ ๆ จะ
เหลือเป็ น ปริม าณน้ อยลง น้ ามัน DB3E5 จึงเกิดการ
เผาไหม้ส้นิ สุดลงเร็วที่สุด (การเผาไหม้ในช่วง 50-90
ของมวลทีถ่ ูกเผาไหม้น้อยสุด) อีกทัง้ ค่าความเร็วของ
เปลวไฟ (Flame Speed) ของเอทานอลที่สูงยังส่งผล
ให้ก ารเผาไหม้ในช่ วงนี้ เกิด ขึ้น อย่ างรวดเร็ว อีก ทาง
หนึ่งด้วย น้ามันทีผ่ สมเอทานอลในทุกสัดส่วนจึงสิน้ สุด
การเผาไหม้ได้รวดเร็วกว่าน้ ามัน DB7 ที่ทุกความเร็ว
รอบการทดสอบ
4. บทสรุป
จากผลการตอบสนองของเครื่อ งยนต์ ดีเซลต่ อ
ลัก ษณะการเผาไหม้ เมื่อ มีก ารใช้เอทานอลผสมใน
น้ า มัน ดีเซลโดยใช้ ไ บโอดีเ ซลเป็ นตัว ประสานเป็ น
เชื้อเพลิง ที่ความเร็วรอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ โดย
ไม่ มี ก ารปรับ แต่ ง ระบบการควบคุ ม ใดๆ พบว่ า
คุณสมบัตขิ องความต้องการพลังงานความร้อนทีส่ งู ใน
การระเหยของเอทานอลส่งผลต่อตาแหน่ งการเริม่ ต้น
ในการจุดระเบิดที่ล่าช้าในทุกความเร็วรอบที่ทดสอบ
ทัง้ นี้เมื่อมีการเติมน้ ามันไบโอดีเซลเป็ นตัวประสานจะ
ส่ ง ผลในทางตรงข้า มคือ การเผาไหม้ จ ะเริ่ม ต้ น ได้
ล่วงหน้ามากขึ้นเนื่องมาจากปริมาณออกซิเจนที่เพิ่ม

มากขึ้น ช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ เกิ ด สารผสมที่พ อดีส าหรับ
การจุดระเบิดด้วยตนเอง โดยเชื้อเพลิงที่เกิดการจุด
ระเบิด ล่ าช้าจากเอทานอลจะมีอ ัต ราการปลดปล่ อ ย
พ ลั ง งาน ค วาม ร้ อ น ใน ช่ วง Premixed Mode สู ง
ตรงกัน ข้ามกับ เชื้อ เพลิง ที่ส่ง ผลในการจุ ด ระเบิด ได้
ก่อนทีซ่ ่งึ มีอตั ราการปลดปล่อยพลังงานความร้อนต่ า
กว่า นอกจากนี้ เอทานอล ยังส่งผลต่อช่วงเวลาทีใ่ ช้ใน
การเผาไหม้ให้มรี ะยะเวลาสัน้ ลง
สาหรับอิทธิพลของความเร็วรอบของเครื่องยนต์ท่ี
เปลี่ยนไปส่งผลต่อลักษณะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ทุกชนิดไปในทานองเดียวกัน นัน้ คือ ที่ความเร็วรอบ
ต่าการเผาไหม้จะเกิดขึน้ ในสองช่วงเวลาคือ Pre/Pilot
Combustion และ Main Combustion เนื่ อ งจากการ
ฉี ด เชื้อ เพลิงสองจัง หวะ โดยเมื่อ ความเร็ว รอบของ
เครื่องยนต์เพิม่ มากขึน้ จังหวะเริม่ การเผาไหม้จะช้าลง
อย่างไรก็ตามเมื่อความเร็วของเครื่องยนต์ยงั เพิม่ ขึ้น
ต่ อ ไปอีก การฉี ด เชื้อ เพลิง จะเหลือ เพี ย งครัง้ เดีย ว
ในช่ ว งการฉี ด หลัก และการเผาไหม้ จ ะเริ่ม การจุ ด
ระเบิด เร็ว ขึ้น ทัง้ นี้ ก ารเปลี่ย นแปลงความเร็ว ของ
เครื่องยนต์ไม่ส่งผลต่ออิทธิพลของเชื้อเพลิงทดสอบที่
เปลีย่ นไป
จากการทดสอบจะเห็นได้ว่าการใช้ไบโอดีเซลเป็ น
ตัวประสานในเชื้อเพลิงดีเซลทีผ่ สมเอทานอลสามารถ
ลดความแตกต่ า งระหว่ า งเชื้ อ เพลิ ง เอทานอลให้
สามารถใช้ ใ นเครื่อ งยนต์ ดีเซลได้ เป็ นอย่ า งดี และ
สามารถนาไปใช้ในเครื่องยนต์ทม่ี ขี ายอยู่ในท้องตลาด
ปั จจุบนั ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชื้อเพลิง DB7E5 ที่ให้
ลักษณะการเผาไหม้ท่ใี กล้เคียงกับน้ ามันดีเซลที่ขาย
อยู่ ใ นท้ อ งตลาด อย่ า งไรก็ ต ามหากต้ อ งการให้ ไ ด้
ประสิท ธิภ าพที่เหมาะสมที่สุ ด ควรจะมีก ารปรับ จู น
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เครื่อ งยนต์ โดยอาจจะปรับ ตัง้ ให้มีก ารฉี ด เชื้อ เพลิง
ล่วงหน้ าขึ้น อีกทัง้ ควรทาการทดสอบความทนทาน
ของเครื่อ งยนต์เมื่อมีก ารใช้เชื้อ เพลิงเอทานอลเป็ น
เวลานานทีต่ ่อเนื่องกัน ซึง่ เป็ นงานวิจยั ทีไ่ ด้วางแผนใน
การศึกษาในอนาคตอัน ใกล้ รวมถึงการเพิ่ม สัดส่ วน
การผสมเอทานอลในน้ ามันด้วยการเพิ่มสัดส่วนการ
ผสมไบโอดีเซลที่รอ้ ยละ 20 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่มกี ารใช้
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