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บทคัดย่อ: การนา อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล หรือ ABE ผสมกับน้ ามันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 20 (ABE20)
มีศกั ยภาพในการเป็ น เชื้อเพลิงทดแทนน้ ามัน ดีเซล เนื่ องจากสามารถนาไปใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่ มีก าร
ดัดแปลงได้โดยมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ การเผาไหม้ และการปลดปล่อยมลพิษทีแ่ ตกต่างจากดีเซลเพียง
เล็กน้อย ตลอดจนมีเสถียรภาพในการทางานไม่แตกต่างจากน้ ามันดีเซล อย่างไรก็ตาม การมีส่วนประกอบของ
แอลกอฮอล์ใน ABE20 ส่งผลต่อความสามารถในการจุดระเบิดทีล่ ดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามัน
ดีเซล อีกทัง้ มีค่าความร้อนแฝงในการกลายเป็ นไอที่สูง กว่าน้ ามันดีเซล จึงส่งผลต่อความสามารถในการสตาร์ท
เครื่องยนต์ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อใช้ ABE20
เป็ น เชื้อ เพลิงที่อุณ หภู มิห้องทดสอบต่างกัน ในเครื่อ งยนต์ดีเซลที่มีระบบฉีด เชื้อ เพลิงแบบคอมมอนเรล และ
ตรวจสอบความสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงขณะทาการสตาร์ทและเดินเบาต่อเนื่อง 60 วินาที จากผลการทดสอบพบว่า
ABE20 ใช้ระยะเวลาในการสตาร์ทยาวนานกว่าดีเซลในทุกสภาวะการทดสอบและมีการบริโภคเชือ้ เพลิงทีม่ ากกว่า
ดีเซล อย่างไรก็ตาม เมื่อลดอุณหภูมหิ อ้ งทดสอบลง 10 องศาเซลเซียส ABE20 ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การสตาร์ทเครื่องยนต์เล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
คาสาคัญ: อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล; ABE20; ดีเซล; เครื่องยนต์ดเี ซล; ความสามารถในการสตาร์ท
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Abstract: Acetone-Butanol-Ethanol (ABE) blended with diesel fuel in 20% by volume (ABE20) has been
a promising alternative fuel for replacing diesel fuel. Consequently, it can be used in the unmodified
diesel engine with slight effects on engine performance, combustion, and emissions, presenting stability
during engine operation similar to diesel. However, ABE20 is composed of alcohol, presenting the low
auto-ignition ability and high latent heat of vaporization compared to diesel fuel. These can affect the
engine start ability. Therefore, this work aims to evaluate the engine start ability of ABE20 on a common
rail diesel engine in different testing room temperatures and to investigate the fuel consumption during
the period of engine start and continuously idling in 60 seconds. The experimental results show that
ABE20 presented the engine start timing longer than diesel fuel for all testing conditions and its fuel
consumption was higher than diesel fuel. However, the reduction of ambient temperature by 10°C
insignificantly affected engine start ability but not for fuel consumption.
Keywords: Acetone-Butanol-Ethanol; ABE20; Diesel; Diesel Engines; Engine Start Ability

The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 3.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

29

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.09.003
บทความวิจัย

1. บทนา

ความยาวของระยะยกของเปลวไฟ (Lift-off Flame:
LOL) ทีส่ งู กว่าดีเซล ซึง่ ช่วงระยะห่างระหว่าง LL และ
LOL ทีย่ าวกว่าดีเซลนี้เองทาให้มกี ารส่งเสริมการผสม
กันระหว่างเชือ้ เพลิงกับอากาศทีด่ กี ว่า ก่อนทีส่ ่วนผสม
เหล่านี้จะเคลื่อนตัวเข้าสู่โซนของการทาปฏิกิรยิ าการ
เผาไหม้ (Reaction Zone of Combustion) ดังนัน้ จึง
ทาให้การเผาไหม้ของ ABE ผสมดีเซลมีความสมบูรณ์
มากกว่าและปลดปล่อยอนุ ภาคฝุ่นที่น้อยกว่า ซึ่งเห็น
ได้จากความสว่างของแสงธรรมชาติ (Natural Light
Luminosity) ของ ABE ผสมดีเซลที่ต่ า กว่ า ดีเซลใน
งานวิจยั ของ Wu และคณะฯ [4]
ส าห รั บ ก ารท ด ส อ บ ใช้ ABE ผ สม ดี เ ซ ล ใน
เครื่อ งยนต์ ดีเซล จากงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมา [5] พบว่ า
อัตราความสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงของ ABE ผสมดีเซลใน
สัด ส่ ว นร้อ ยละ 20 โดยปริม าตร (ABE20) มีค วาม
สิ้น เปลืองที่สูง กว่า ดีเซลในทุ ก สภาวะการทดสอบที่
ภ าระงาน เค รื่ อ งย น ต์ (Engine Load) ที่ เท่ ากั น
เนื่องจากมีค่าความร้อนที่ต่ากว่าดีเซล อย่างไรก็ตาม
กลับพบว่าค่าความสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานจาก
เชื้อเพลิงเป็ นพลังงานความร้อนหรือค่าประสิทธิภาพ
ทางความร้อน (Thermal Efficiency) ของ ABE20 สูง
กว่าดีเซลเนื่องจาก ABE20 มีค่าความร้อนแฝงในการ
ระเหยตั ว (Latent Heat of Vaporization) ที่ สู ง กว่ า
ดี เ ซลส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ผลจากความเย็ น (Cooling
Effect) ในห้องเผาไหม้ทาให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ประจุอากาศ (Volumatic Efficiency) ขณะเครื่องยนต์
ท างาน [6] อี ก ทั ง้ การมี อ อกซิ เ จนในโมเลกุ ล ของ
ABE20 ท าให้ เกิ ด ก า รเผ าไห ม้ ที่ ส ม บู รณ์ แ ล ะ
ประสิทธิภาพทีส่ งู กว่า [3, 4]

อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล (Acetone-ButanolEthanol: ABE) เป็ นสารผสมขัน้ กลางที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการผลิตบิวทานอลที่กาลังได้รบั ความสนใจให้
เป็ นเชื้อเพลิงทางเลือกสาหรับน้ ามันดีเซลในปั จจุบ ัน
เนื่ อ งจาก ABE มี คุ ณ สมบัติ ใกล้ เคีย งกับ บิ วทานอล
[1, 2] จึงมีศกั ยภาพในการใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในเครื่องยนต์
โดยผสมกับน้ ามันดีเซล จากงานวิจยั ที่ผ่ านมาพบว่ า
เมื่อน า ABE ผสมกับน้ ามันดีเซล (ABE-Diesel Blend)
ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร และนามาทดสอบใน
ห้องเผาไหม้จาลอง (Combustion Chamber) ที่สภาวะ
ความดันสูงและอุณหภูมสิ ูงเช่นเดียวกับในห้องเผาไหม้
ในเครื่องยนต์ดเี ซล พบว่ามีคุณลักษณะของสเปรย์ทงั ้ ใน
สถานะของเหลวและก๊าซไม่แตกต่างจากน้ามันดีเซล [3]
ในขณะที่ตัวแปรด้านการเผาไหม้ของ ABE ผสม
ดีเซลมีความสามารถในการส่งเสริมให้เกิดการเผาไหม้
ที่ส มบู รณ์ ท าให้ลดการปลดปล่ อ ยควัน ด า (Smoke)
และอนุ ภ าคฝุ่ น (Particulate Matter) ลงได้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ เนื่องจาก ABE เป็ นเชื้อเพลิงที่มอี อกซิเจน
ผสมอยู่ในโมเลกุลจึงช่วยส่งเสริมให้เกิดการเผาไหม้ท่ี
สมบูรณ์ [3] และ ABE มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซง่ึ มี
ค่าซีเทนนัมเบอร์ทต่ี ่าทาให้มชี ่วงเวลาของความล่าช้า
ในการจุ ด ระเบิ ด (Ignition Delay) ที่ ย าวกว่ า ดี เ ซล
ด้ว ยเหตุ น้ี จึง ท าให้ มีช่ ว งระยะเวลาในการผสมกัน
ระหว่างเชือ้ เพลิงกับอากาศทีย่ าวนานกว่าก่อนการเผา
ไห ม้ ใ น ช่ วงก ารเผ าไห ม้ เชื้ อเพ ลิ ง ที่ ผ สม ก่ อน
(Premixed Combustion) [3, 4] อีก ทัง้ ในสภาวะที่มี
การฉีดเชื้อเพลิงแบบคงตัว (Steady-state Injection)
ABE ผสมดีเซลยังมีค วามยาวของสเปรย์ในสถานะ
ข อ งเห ล ว ที่ สั ้ น ก ว่ า (Liquid Length: LL) แ ล ะ มี
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สาหรับ คุ ณ ลัก ษณะการเผาไหม้ข อง ABE20 ใน
เครื่องยนต์กลับพบว่ามีค่าความล่าช้าในการจุดระเบิด
ที่สูงกว่าดีเซล ซึ่งทาให้เกิดการเผาไหม้ท่รี ุนแรงกว่า
ดีเซลในช่วง Premixed Combustion และส่งเสริมให้
เกิดการปลดปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ท่สี ูง กว่าดีเซล
[5] อย่ างไรก็ดี เมื่อ ใช้ ABE20 ในเครื่อ งยนต์ดีเซล
กลับ พบว่ าสามารถลดการปลดปล่ อ ยควัน ด าลงได้
มากกว่าดีเซลอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่
สภาวะโหลดต่ าที่ลดได้มากถึง 25%-47% นอกจากนี้
ยั ง พ บ ว่ า เสถี ย รภ าพ ของเค รื่ อ งยนต์ (Engine
Stability) เมื่อ ใช้ ABE20 ไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน กับ
ดีเซลอย่ า งมีนั ย ส าคัญ [7] ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ด้ ว ยค่ า
สัมประสิทธิค์ วามแปรผันของวัฏจักรการทางานของ
เครื่อ งยนต์ (Coefficient of Variation: COV) ที่ มีค่ า
ไม่แตกต่างกับดีเซล (น้ อยกว่า 1%) และมีค่าต่ ากว่า
ค่าความแปรผันสูงสุด ที่ยอมรับได้สาหรับเครื่องยนต์
เผาไหม้ภายในทีก่ าหนดไว้ไม่เกิน 5% [8]
จากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาแม้ว่าจะมีการศึกษาใช้ ABE
ผสมดี เ ซลในเครื่อ งยนต์ ดี เ ซลในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
สมรรถนะของเครื่อ งยนต์ คุ ณ ลัก ษณะการเผาไหม้
การปลดปล่อ ยมลพิษ และเสถียรภาพในการใช้งาน
ของเครื่อ งยนต์ อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจาก ABE มี
ความสามารถในการจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยตั ว เอง (AutoIgnition Ability) ที่ต่ ากว่าดีเซล อีกทัง้ มีค่าความร้อน
แฝงในการกลายเป็ นไอทีส่ ูง จึงส่งผลต่อความสามารถ
ในการจุดระเบิดด้วยตัวเองของเชื้อเพลิง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในช่ ว งสตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ ท่ี มี อุ ณ หภู มิ
บ รรย ากาศ ต่ า แ ละไม่ พ บ งาน วิ จ ั ย ที่ ป ระเมิ น
ความสามารถในการสตาร์ท ของเครื่องยนต์สาหรับ
เชื้อเพลิงชนิดนี้ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์

เพื่อประเมิน ความสามารถในการสตาร์ทเครื่องยนต์
เมื่อใช้ ABE20 ผสมดีเซลเป็ น เชื้อเพลิง โดยท าการ
ทดสอบกั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล 4 สู บ ที่ มี ร ะบบฉี ด
เชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีท่ใี ช้ใน
เครื่อ งยนต์ ดี เ ซลในปั จจุ บ ั น และเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงทีม่ ผี ลต่อความสามารถ
ในการสตาร์ทเพียงอย่างเดียว จึงมีการตัดระบบการ
ทางานของหัวเผาออกระหว่างการทดสอบ และทาการ
ท ด ส อ บ ที่ อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง 20 แ ล ะ 30C แ ล ะ
เปรียบเทียบผลการทดสอบกับน้ ามันเชื้อเพลิงอ้างอิง
คือ น้ามันดีเซลล้วน
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2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 หลักในการวิ เคราะห์และสภาวะการทดสอบ
หลัก เกณฑ์ ในการประเมิ น ความสามารถในการ
สตาร์ทเครื่องยนต์พิจารณาจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ระหว่ างการสตาร์ทเครื่องยนต์ จากงานวิจ ัยที่ผ่ านมา
พบว่ามีการใช้ขอ้ มูลความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการ
ประเมิ น ความสามารถในการสตาร์ ท เพื่ ออธิ บ าย
คุณลักษณะของเครื่องยนต์ในระหว่างการสตาร์ท [9-11]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จึงเลือกใช้สญ
ั ญาณความเร็วรอบของ
เครื่อ งยนต์ เพื่ อ ใช้ ในวิ เคราะห์ ค วามสามารถในการ
สตาร์ ท ของเชื้ อ เพลิ ง แต่ ล ะชนิ ด และใช้ สั ญ ญาณ
แรงดันไฟฟ้ าของมอเตอร์สตาร์ทในการระบุตาแหน่ งการ
เริม่ ต้นการหมุนของเครื่องยนต์ ซึง่ มีรายละเอียดต่อไปนี้
รูป ที่ 1 แสดงข้อ มู ล สัญ ญาณแรงดัน ไฟฟ้ าของ
มอเตอร์สตาร์ทและความเร็วรอบของเครื่อ งยนต์ใน
ระหว่างการทดสอบสตาร์ทเครื่องยนต์ของน้ ามันดีเซล
ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งทดสอบ 30C ซึ่ ง สามารถอธิบ าย
คุณลักษณะการสตาร์ทของเครื่องยนต์ได้ดงั นี้
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รูปที่ 1 การอธิบายลาดับการสตาร์ทเครื่องยนต์ดว้ ยสัญญาณแรงดันไฟฟ้ าของมอเตอร์สตาร์ทและ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
ช่ วงที่ 1: ก่ อน ก ารสต าร์ ท (Before Starting)
ในช่วงเริม่ ต้นเมื่อเปิ ดสวิตช์กุญแจ กระแสไฟฟ้ าจาก
แบ ต เต อรี่ จ ะถู กจ่ า ยผ่ าน ม อเต อร์ ส ต าร์ ท ด้ ว ย
แรงดั น ไฟ ฟ้ าที่ มี ข นาดเท่ ากั บ แรงดั น ไฟ ฟ้ าใน
แบตเตอรี่ 12.1 V และความเร็วรอบของเครื่องยนต์
เป็ นศูนย์เนื่องจากยังไม่มกี ารหมุนของเครื่องยนต์
ช่วงที่ 2: การหมุน ฟรีของเครื่องยนต์ (Cranking
Period) [9] เมื่ อ ก ด ส วิ ต ช์ ส ต า ร์ ท เค รื่ อ ง ย น ต์
(Engine Start) ก าลังไฟฟ้ า จากแบตเตอรี่จ ะถู ก จ่ า ย
ไปยังมอเตอร์สตาร์ท เพื่อออกแรงขับ เครื่อ งยนต์ให้
หมุ น จึ ง ท าให้ แ รงดั น ไฟฟ้ าในช่ ว งนี้ ต กลงอย่ า ง
ทันทีทนั ใด ดังรูปที่ 1 และในขณะเดียวกันความเร็ว
รอบของเครื่องยนต์ก็จะเพิ่ มขึ้น ตามจากแรงขับของ
มอเตอร์สตาร์ทโดยมีความเร็วรอบราว 200 rpm
ช่ วงที่ 3: การสต าร์ ท (Starting Period) ห รื อ
บางครัง้ เรียกช่วงเร่ง (Acceleration Period) [11] เมื่อ

เชือ้ เพลิงทีถ่ ูกฉีดเข้าไปในช่วงที่ 2 เกิดการเผาไหม้ขน้ึ
ภายในกระบอกสูบ ความเร็วรอบของเครื่อ งยนต์จ ะ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และมี ค วามเร็ ว มากกว่ า
มอเตอร์สตาร์ท ขณะนี้เองผู้ทดสอบจะปล่อยมือจาก
สวิตช์สตาร์ททาให้หยุดการจ่ายไฟฟ้ าไปยังมอเตอร์
สตาร์ท ซึ่งแรงดันไฟฟ้ าจะกลับมาเท่ากับแรงดันของ
แบตเตอรีอ่ กี ครัง้ จากนัน้ ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
ยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจนกระทังถึ
่ งความเร็วสูงสุด
(1,000 rpm)
ช่ว งที ่ 4: ช่ว งหลัง การสตาร์ท (After-starting
Period) หลัง จากความเร็ว รอบเครื่อ งยนต์เ พิม่ ขึ้น
สูงสุดแล้ว จากนัน้ รอบเครื่องยนต์จะตกลงและรักษา
ระดับ ของความเร็ว ให้อ ยู ่ใ นระดับ ที ่ค งที ่ต ่อ เนื่ อ ง
กัน ไป จากการเผาไหม้ที่เกิด ขึ้น ในทุก วัฏ จัก รการ
ทางานของเครื่องยนต์
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จากพฤติก รรมการสตาร์ท เครื่องยนต์ท่ีก ล่าวมา
ข้างต้นสามารถประเมินความสามารถในการสตาร์ท
ของเครื่อ งยนต์ ไ ด้ จ าก “ระยะเวลาในการสตาร์ ท
เครื่องยนต์ (Engine Start Timing)” ซึ่งพิจารณาจาก
ระยะเวลาจากจุดทีเ่ ครื่องยนต์เริม่ หมุน (Engine Start
Moving) ซึ่ ง เป็ นเวลาที่ สัญ ญาณแรงดัน ไฟฟ้ าของ
มอเตอร์สตาร์ทเริม่ ตกลง (แสดงด้วยจุดสีเ่ หลีย่ ม สีดา)
จนกระทัง่ ถึง เวลาที่เครื่อ งยนต์ สตาร์ท ติด (Engine
Start) ซึ่งในที่น้ีคือเวลา ณ ความเร็วรอบเครื่องยนต์
เพิม่ ขึน้ สูงสุด (แสดงด้วยจุดวงกลมสีดา)

เพื่อขจัดผลกระทบของอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทในระหว่าง
การทดสอบ จึงตัดการจ่ายไฟฟ้ าไปยังหัวเผา (Glow
Plug) เพื่อตัดการทางาน
ตารางที่ 1 ข้อมูลจาเพาะของเครื่องยนต์ทดสอบ
ข้อมูลจาเพาะ
ข้อมูล
ยีห่ อ้ /รุ่น
Toyota 2KD-FTV
แบบเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดเี ซล 4 สูบ
DOHC 16 วาล์ว ติดตัง้
เทอร์โบชาร์จเจอร์
ระบบฉีดเชือ้ เพลิง
แบบคอมมอนเรล
ขนาดกระบอกสู บ  92.0 mm  93.8 mm
ช่วงชัก
ความจุกระบอกสูบ
2,494 cc
แรงบิดสูงสุด
200 Nm ที่ 1,400-3,200
rpm
กาลังสูงสุด
73 kW ที่ 3,600 rpm
อัตราส่วนการอัด
18.5:1

2.2 อุปกรณ์ที่ใช้การทดสอบ
จากการศึก ษางานวิจ ัย ที่ผ่ า นมา [11-13] พบว่ า
ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสามารถในการสตาร์ทของ
เครื่องยนต์ดเี ซล ได้แก่ อุณหภูมบิ รรยากาศ (Ambient
Temperature), การออกแบบเครื่ อ งยนต์ (Engine
Design), เชื้ อ เพลิ ง (Fuel), การระบายความร้ อ น
(Coolant), น้ ามั น หล่ อ ลื่ น (Lubricant Oil), สภาวะ
แบ ต เต อรี่ (Battery Condition), ม อเต อร์ ส ต าร์ ท
(Starter Motor) แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ช่ ว ย ก า ร ส ต า ร์ ท
(Starting Aided Device) ดั ง นั ้ น เพื่ อให้ สาม ารถ
ประเมิ น ผลกระทบ ของคุ ณ สมบั ติ เ ชื้ อ เพ ลิ ง ต่ อ
ความสามารถในการสตาร์ท เครื่อ งยนต์ ท่ีอุ ณ หภู มิ
สิง่ แวดล้อมต่างกันได้ งานวิจยั นี้จงึ ใช้เครื่องยนต์ดเี ซล
4 สู บ ที่ มี ร ะบบ ฉี ด เชื้ อ เพ ลิ ง แบ บคอมมอนเรล
(Common Rail Injection System) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยี
เครื่องยนต์ท่ีใช้กันอย่างแพร่ห ลายปั จจุบนั โดยเป็ น
เครื่ อ งยนต์ ย่ี ห้ อ Toyota รุ่ น 2KD-FTV ป ริ ม าตร
กระบอกสอบ 2,494 cc อัตราส่วนการอัด 18.5:1 ให้
กาลังสูงสุด 73 kW (102 HP) ทีร่ อบเครื่องยนต์ 3,600
rpm รายละเอี ย ดอื่ น ๆ แสดงดั ง ตารางที่ 1 และ

เพื่อ ควบคุ ม ให้สภาวะของการสตาร์ท อยู่ภ ายใต้
เงื่อนไขเดียวกันในทุกการทดสอบ แบตเตอรี่ท่ใี ช้ใน
การทดสอบมีขนาดแรงดันไฟฟ้ า 12 V กระแสไฟฟ้ า
100 A ยี่ ห้ อ FB รุ่ น PREMIUM M-2000R-MF
(130D31R) ซึ่งกาหนดแรงดันไฟฟ้ าก่อนการทดสอบ
ทุ ก ครั ง้ 12.1±0.1 V และใช้ ม อเตอร์ ส ตาร์ ท ยี่ ห้ อ
Denso รุ่น TA428000-2321 โดยมีการเชื่อมต่อไฟฟ้ า
จากแบตเตอรีผ่ ่านสวิตช์กุญแจเพื่อเปิ ดการทางานของ
มอเตอร์สตาร์ทของเครื่องยนต์ดงั รูปที่ 2
สาหรับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในขณะทาการ
ทดสอบสามารถวัดและคานวณได้จากเซ็นเซอร์วดั มุม
เพลาข้อเหวี่ยงชนิด Incremental Shaft Encoder
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ยี่ห้อ Baumer Electric รุ่น BDK 16.05A360-5-4 ที่มี
ความละเอีย ดในการวัด 360 ppr โดยรับ ข้อ มูลผ่ า น
อุ ป กรณ์ เก็ บ ข้ อ มู ล ของ National Instruments รุ่ น
USB-6251 ผ่ านช่ องรับสัญ ญาณเคาท์เตอร์ท่ีรองรับ
ความเร็วสูงสุด 80 MHz (32 bit) ส่วนแรงดัน ไฟฟ้ า
ของมอเตอร์สตาร์ท รับข้อมูลผ่านช่องรับสัญญาณแอ
นะล็อกที่อตั ราการสุ่มเก็บตัวอย่าง (Sampling Rate)
1.25 MS/s (16 bit) และบัน ทึก ข้อ มู ล ทัง้ สองโดยใช้
โปรแกรม LabVIEW ซึ่ ง ได้ พ ั ฒ นาขึ้ น เองภายใน
หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยียานยนต์และพลังงาน
ทางเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ส าหรับ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ง แวดล้ อ มภายในห้ อ ง
ทดสอบและอุณหภูมติ ่างๆ ของเครื่องยนต์ถูกวัดด้วย
Thermocouple ช นิ ด K แ ล ะเก็ บ ข้ อ มู ล ทั ้ ง ห ม ด
ด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลของ National Instruments รุ่น

USB-6218 ด้วยช่องรับ สัญ ญาณแอนะล็อกที่มีอตั รา
การสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งที่ 250 kS/s (16 bit) โดยใช้
โปรแกรม LabVIEW เช่นเดียวกัน โดยมีตาแหน่ งการ
วัด ของอุ ณ หภู มิ ต่ า งๆ ดัง นี้ เพื่ อ วัด อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
ทดสอบ Thermocouple ติดตัง้ ภายในห้องทดสอบซึ่ง
อยู่ห่างจากเครื่องยนต์ประมาณ 50 cm ส่วนอุณหภูมิ
น้ า มัน เชื้อ เพลิงจุ ด วัด ถู ก ติด ตัง้ ไว้ภ ายในบิ๊ก เกอร์ท่ี
บรรจุน้ ามันทดสอบโดยไม่มสี ่วนใดสัมผัสกับบิ๊กเกอร์
เพื่อไม่ให้มผี ลกระทบต่อน้ าหนักในการวัดอัตราความ
สิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง สาหรับอุณหภูมภิ ายในท่อร่วมไอดี
และไอเสีย ติด ตัง้ ไว้ท่ีบ ริเวณท่ อ ร่ว มไอดีแ ละไอเสีย
ดั ง รู ป ที่ 2 ส่ ว นอุ ณ ห ภู มิ น้ ามั น เครื่ อ งได้ ติ ด ตั ้ง
Thermocouple ไ ว้ บ ริ เ ว ณ อ่ า ง น้ า มั น เค รื่ อ ง ใต้
เครื่องยนต์ และสาหรับอุณหภูมนิ ้ าหล่อเย็นถูกติดตัง้
ไว้บริเวณท่อทางออกเครื่องยนต์ก่อนเข้าของหม้อน้า

รูปที่ 2 แผนผังการทดสอบและอุปกรณ์การทดสอบ
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2.3 การเตรียมเชื้อเพลิ งทดสอบ
งานวิจ ัย นี้ เลือ กใช้ ส ารบริสุ ท ธิ ์ ได้ แ ก่ อะซิ โ ตน
บิว ทานอล และเอทานอล ที่มีค วามบริสุท ธิ ์ 99.5%
99.8% และ 99.5% ตามลาดับ ในการเตรียมส่วนผสม
ของ ABE เพื่อหลีกเลี่ยงความแปรผันของคุณสมบัติ
เชื้อเพลิงทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตจริงทีอ่ าจส่งผล
กระทบต่อการวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยผสมกันใน
อัตราส่วนระหว่างอะซิโตน บิวทานอล และเอทานอล
เท่ า กับ 3:6:1 โดยปริม าตร ซึ่ ง เป็ นสัด ส่ ว นทัว่ ไปที่
เกิด ขึ้น ระหว่ า งกระบวนการผลิต บิว ทานอล [1, 2]
โดยสารผสม ABE จะน าไปผสมกับ ดีเซลในสัด ส่ว น
ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ซึ่งถูกเรียกว่า “ABE20” และ
ผลการทดสอบทัง้ หมดจะนามาเปรียบเทียบกับน้ ามัน
ดีเซลล้วน ซึง่ เป็ นเชือ้ เพลิงอ้างอิง (Reference Fuel)
ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงทดสอบ
โดยค่ า ความหนาแน่ น ของเชื้อ เพลิง วัด ด้ว ยเครื่อ ง
Anton Paar DMA 4500 ที่ 15C โ ด ย ที่ มี ค ว า ม
ละเอียดในการวัด 0.05 kg/m³ ส่วนค่าความหนืดวัดได้

จาก Single-bath Kinematic Viscometer of CANNON
Mini AV ที่ 40C และส าหรับ ค่ า ความร้อ นต่ า ของ
เชื้อเพลิงหาได้จากเครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ ยี่ห้อ
LECO รุ่ น AC-350 ส่ ว นข้ อ มู ล ค่ า อื่ น อ้ า งอิ ง จาก
งานวิจยั ทีผ่ ่านมา [7]
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าความหนาแน่ นของ ABE20
แตกต่างจากดีเซลน้อยกว่า 1% แต่กลับมีค่าความหนืด
ต่ ากว่าดีเซลมากถึง 34% และพบว่าค่าความร้อนน้อย
กว่าดีเซลประมาณ 8% แม้ว่าค่าซีเทนนัมเบอร์ ABE20
จะไม่ปรากฏข้อมูลในงานวิจยั ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
สามารถคาดการณ์ได้ว่าควรมีค่าต่ากว่าดีเซล เนื่องด้วย
แอลกอฮอล์ ท่ีผสมอยู่ ใน ABE20 มีค่ าซีเทนที่ต่ ากว่ า
ดีเซลอย่ างมาก เช่ น บิวทานอล 25 และเอทานอล 8
เป็ นต้น นอกจากนี้ ABE20 ยังมีค่ าความร้อนแฝงของ
การระเห ยเป็ นไอสู งกว่ าดี เ ซล อั น จะส่ งผลต่ อ
กระบวนการระเหย (Vaporization Process) ของสเปรย์
รวมถึงส่ งผลต่ อความสามารถในสตาร์ทเครื่องยนต์ท่ี
อุณหภูมติ ่าอีกด้วย

ตารางที่ 2 คุณสมบัตเิ ชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ทดสอบ
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล
ความหนาแน่น 15°C (kg/m3)
ความหนืด 40°C (mm2/s)
ค่าความร้อนต่า (MJ/kg)
ซีเทนนัมเบอร์ (-) [4-5]
ความร้อนแฝงของการระเหยเป็ นไอ
ที่ 298 K (kJ/kg) [4]

Diesel
C12-C25
826
3.5
45.6
51
270

Acetone Butanol Ethanol
C3H6O C4H10O C2H6O
790
810
790
0.35
2.63
1.1
29.6
33.1
26.8
25
8
518
582
904
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2.4 ระเบียบวิ ธีและสภาวะในการทดสอบ
เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ บ รรยากาศรอบเครื่อ งยนต์ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการสตาร์ทของ
เครื่องยนต์ [10] และจากข้อมูลของศูนย์ภูมอิ ากาศ กรม
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ รายงานว่ า ค่ า เฉลี่ย อุ ณ หภู มิ ข อง
ประเทศไทยในคาบ 30 ปี ระหว่ าง พ.ศ. 2524-2553
มีค่าเท่ากับ 27.2C ส่วนอุณหภูมเิ ฉลี่ยในปี 2562 และ
2563 อยู่ ท่ี 28.1 และ 28.0C ตามล าดับ [12] ดังนั ้น
เพื่อให้การทดสอบครอบคลุมอุณหภูมเิ ฉลี่ยของประเทศ
ไทยจึงกาหนดอุณหภูมหิ อ้ งทดสอบที่ 20 และ 30C โดย
ใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 20,000 BTU จานวน 2 เครื่อง
เพื่อควบคุมอุณหภูมหิ อ้ งทดสอบทีม่ ขี นาด 125 m2 และ
ส าหรับ ค่ าความชื้นในห้ องทดสอบแม้ ว่ าจะไม่ มีการ
ควบคุ ม แต่ ไ ด้ มี ก ารบั น ทึ ก ค่ า ไว้ ซ่ึ ง มี ค่ า ความชื้ น
สัมพัทธ์ไม่แตกต่างกันหรืออยู่ระหว่าง 42%-45% ในทุก
การทดสอบ ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมสภาวะการ
ทดสอบต่างๆ โดยทีม่ ขี นั ้ ตอนการทดสอบดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงทดสอบ อุปกรณ์
ในการวัด และห้องทดสอบให้พร้อม
2. วัดอุณหภู มิต าแหน่ งต่ างๆ ทัง้ ในห้องทดสอบ
และเครื่องยนต์ตอ้ งมีค่าเท่าหรือต่างกันไม่เกิน 0.5C
3. เริม่ บันทึกข้อมูลการทดสอบต่างๆ ในโปรแกรม
LabVIEW และค่าน้าหนักเริม่ ต้นของน้ามันเชือ้ เพลิง
4. สตาร์ทเครื่องยนต์ จนเครื่องยนต์สตาร์ทติดและ
เดินเบา (Idle) เป็ นระยะเวลา 60 s จึงหยุดบันทึกผลการ
ทดสอบทัง้ หมด
5. ท าการทดสอบซ้ า 3 ครัง้ ในแต่ ละสภาวะการ
ทดสอบ โดยเริม่ ขัน้ ตอนการทดสอบจากข้อที่ 1-4
6. เปลี่ยนสภาวะการทดสอบ และน้ ามันเชื้อเพลิง
จนครบ

ตารางที่ 3 สรุปสภาวะการทดสอบ
ตัวแปร
ข้อมูลทดสอบ
เชือ้ เพลิง
Diesel และ ABE20
อุณหภูมหิ อ้ งทดสอบ 20 และ 30C
ตัวแปรทีว่ ดั
- แรงดันไฟฟ้ าของมอเตอร์
สตาร์ท
- ความเร็วรอบเครื่องยนต์
- อัตราความสิน้ เปลือง
เชือ้ เพลิง
3. ผลการทดสอบ
3.1 การสตาร์ทเครื่องยนต์
รูปที่ 3 แสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้ าที่มอเตอร์สตาร์ท
และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ขณะทาการสตาร์ท
สังเกตได้ว่าในช่วงที่ 1 สัญญาณแรงดันไฟฟ้ าของทุก
สภาวะการทดสอบเริ่มต้นตกลงจาก 12.1 V ในช่ วง
เวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงตาแหน่ งการเริม่ ต้นการ
สตาร์ทเครื่องยนต์ (ดังทีไ่ ด้นิยามไว้ในหัวข้อ 2.1) ใน
ขณะเดีย วกัน ความเร็ว รอบของเครื่อ งยนต์ เริ่ม เพิ่ม
สู ง ขึ้ น และเข้ า สู่ ช่ ว งที่ 2 (เครื่ อ งยนต์ ห มุ น ฟ รี )
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ในทุกสภาวะการทดสอบมีค่า
ใกล้เคียงกันประมาณ 200 rpm จากการหมุนฟรีหลาย
รอบในช่วงนี้ เชื้อเพลิงได้ถูกฉีดเข้าไปภายในห้องเผา
ไหม้จนมีปริมาณมากเพียงพอต่อการเริ่มต้นการจุด
ระเบิด เมื่ออุณหภูมแิ ละความดันในกระบอกเพิม่ ถึงจุด
ที่เชื้อเพลิงสามารถจุดระเบิดด้วยตนเองได้ การเผา
ไหม้ในวัฏจักรแรกจึงเริม่ เกิดขึน้ และจากนัน้ ความเร็ว
รอบของเครื่องยนต์กจ็ ะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และเข้าสู่
ช่วงที่ 3 (การสตาร์ท)
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รูปที่ 3 ข้อมูลแรงดันไฟฟ้ าทีม่ อเตอร์สตาร์ทและความเร็วรอบของเครื่องยนต์ขณะทาการสตาร์ทของน้ามันดีเซล
และ ABE20 ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งทดสอบ (ก) 20C และ (ข) 30C
ในช่วงนี้พ บว่าดีเซลมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
รอบที่เกิดขึ้นก่อน ABE20 ในทุกสภาวะการทดสอบ
และสังเกตได้ว่าความเร็วรอบสูงสุดของดีเซลเกิดขึ้น
ก่อน ABE20 ในทุกสภาวะการทดสอบเช่นกัน จากนัน้
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์จะตกลงและเข้าสู่การเดิน
เบา ซึ่งความเร็วรอบเฉลี่ยของแต่ละการทดสอบมีค่า
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ 895 และ 892 rpm สาหรับน้ ามัน
ดีเซลทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง 20C และ 30C ตามลาดับ และ
896 และ 893 rpm สาหรับ ABE20 ที่อุ ณ หภู มิห้อ ง
20C และ 30C ตามลาดับ

เมื่อนาข้อมูลจากรูปที่ 3 มาวิเคราะห์เพื่อประเมิน
ความสามารถในการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยพิจารณา
จากระยะเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ ซึง่ แสดงได้ดงั
รูปที่ 4 พบว่า การลดลงของอุณหภูมหิ อ้ งทดสอบจาก
30C เป็ น 20C ส่ ง ผลท าให้ ใช้ เวลาในการสตาร์ ท
ยาวนานขึน้ เพียงเล็กน้อยหรือนานขึน้ ประมาณ 0.096
และ 0.104 s (4.39% และ 4.28%) สาหรับดีเซลและ
ABE20 ต าม ล าดั บ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
Ramadhas และคณะ [13] ที่พบว่า เมื่ออุณหภูมหิ ้อง
ทดสอบต่ า ลง 10C ท าให้ ใ ช้ เ วลาใน การสตาร์ ท
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ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีช่วงเวลาในการหมุน
ฟรีของเครื่องยนต์ ท่ีย าวนานขึ้น ทัง้ นี้ เนื่ องจากเมื่ อ
อุณหภูมขิ องเครื่องยนต์ต่าจะส่งผลทาให้ความหนืดของ
น้ ามันหล่อลื่นเพิม่ ขึน้ จึงเพิม่ ความเสียดทานในชิ้นส่วน
ต่างๆ ทีก่ าลังเคลื่อนทีใ่ นขณะทาการสตาร์ท [14] อีกทัง้
การลดลงของอุ ณ หภู มิ ห้ อ งทดสอบท าให้ อุ ณ หภู มิ
ภายในกระบอกสูบลดลงตามไปด้วย ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อกระบวนการฉีดเชื้อเพลิง (Fuel Injection) การแตก
ตั ว เป็ นฝ อยละออง (Atomization) ระเห ยตั ว ของ
เชื้ อเพลิ ง (Vaporization) และการผสมกั น ระหว่ า ง
เชื้อเพลิงกับอากาศ (Air-fuel Mixture) และส่งผลต่อเนื่อง
ไปจนถึงความสามารถในการจุดระเบิดด้วยตัวเอง (AutoIgnition) ของเชือ้ เพลิงในช่วงเริม่ ต้นการเผาไหม้ [15]
สาหรับผลกระทบของเชื้อเพลิง ณ อุณหภูมิห้อง
ทดสอบเดียวกัน พบว่า ABE20 ใช้เวลาในการสตาร์ท

ยาวนานกว่ า ดีเซลอย่ า งมีนั ย ส าคัญ หรือ นานกว่ า
0.253 และ 0.246 s สาหรับอุณหภูมิ 20C และ 30C
ตามลาดับ ทัง้ นี้มีสาเหตุจากการมีค่ าซีเทนนั มเบอร์
(Cetane Number) ของแอลกอฮ อล์ ท่ี ผ สม อยู่ ใ น
ABE20 ที่ต่ ากว่าดีเซลดังตารางที่ 2 ซึ่งเป็ นตัวแปรที่
บ่งชี้ความสามารถในการจุดระเบิดของ ABE20 ที่ต่ า
กว่าดีเซล ประกอบกับการมีค่าความร้อนแฝงในการ
ระเหยตัวของแอลกอฮอล์ท่ีผ สมอยู่ใน ABE20 ที่สูง
กว่ า ดีเซล ซึ่ง เหนี่ ย วน าให้เกิด Cooling Effect ของ
อุณหภูมภิ ายในกระบอกสูบ ซึง่ ส่งผลต่อการลดลงของ
อัตราการระเหยตัวของเชือ้ เพลิงและการผสมเชือ้ เพลิง
กั บ อากาศ (Vaporization and Mixing Process) [6]
ตลอดจนลดอั ต ราการท าปฏิ กิ ริ ย าเคมี เ ผาไหม้
(Chemical Reaction Rate of Combustion) ในช่ ว ง
เริม่ ต้นการจุดระเบิด (Auto-ignition Process) [7]

รูปที่ 4 ระยะเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ของน้ามันดีเซล และ ABE20
ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งทดสอบ 20C และ 30C
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รูปที่ 5 แสดงผลความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระหว่าง
การทดสอบสตาร์ทเครื่องยนต์และเดินเบาต่อเนื่องเป็ น
เวลา 60 s พบว่ า อุ ณ หภู มิ ห้ อ งไม่ มี ผ ลต่ อ ความ
สิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ ง มากนั ก เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ
เชื้อเพลิงชนิ ดเดียวกัน เนื่องจากความแตกต่างของ
ความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงทัง้ 2 สภาวะ มีความแตกต่าง
กัน น้ อยกว่า 5% อีกทัง้ ค่ าความเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ซึ่ ง แสดงด้ ว ย Error Bar ของ
ทัง้ สองสภาวะอยู่ในช่วงเดียวกัน
ทัง้ นี้เนื่องจากความสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงส่วนใหญ่มี
ผลจากการเดินเบาของเครื่องยนต์เป็ นหลัก ซึ่งสังเกต
ได้ จ ากช่ ว งสตาร์ ท การใช้ เวลาเพี ย งแค่ 2.0-2.5 s
เท่านัน้ ในขณะที่ช่วงการเดินเบาใช้เวลามากถึง 60 s
และเป็ นที่ ท ราบกั น ดี ว่ า อุ ณ หภู มิ บ รรยากาศรอบ
เครื่ อ งยนต์ นั ้ น เป็ นตั ว แปรส าคั ญ ในการสตาร์ ท
เครื่องยนต์ดงั ทีไ่ ด้อภิปรายไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม

เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดและเริม่ เดินเบาแล้วอุณหภูมิ
บรรยากาศรอบเครื่องยนต์จะลดความสาคัญต่อสเปรย์
และการเผาไหม้ลง เนื่ องจากอุ ณหภู มิต่ างๆ ภายใน
เครื่ อ งยนต์ เช่ น อุ ณ หภู มิ น้ าหล่ อ เย็ น อุ ณ หภู มิ
น้ ามันเครื่องจะตลอดจนอุณหภูมิห้องเผาไหม้ จะเพิ่ม
สูงขึน้ ซึ่งจะสนับสนุ นกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้
ดีข้นึ ดังนั น้ อุ ณหภู มิบรรยากาศของห้องทดสอบจึง
อาจส่ ง ผลกระทบเพี ย งเล็ก น้ อ ยต่ อ ความสิ้น เปลือ ง
เชือ้ เพลิงของการทดสอบนี้ ในขณะทีช่ นิดของเชือ้ เพลิง
จะเป็ น ตัวแปรหลักที่ผลต่อความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เนื่องจากเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีคุณสมบัตทิ ่ีแตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาผลกระทบของเชือ้ เพลิงพบว่า ABE20
มีก ารบริโ ภคเชื้ อ เพลิง เฉลี่ย ที่ ม ากกว่ า ดี เซลในทุ ก
สภาวะการทดสอบราว 16.6% และ 5.5% ส าหรับ
อุณหภูมหิ อ้ งทดสอบ 20 และ 30C ตามลาดับ ทัง้ นี้มี
ผลสอดคล้องกับค่ าความร้อนของ ABE20 ที่ค่ าน้ อย
กว่าดีเซลอยู่ราว 8% [3]

รูปที่ 5 อัตราความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงระหว่างการทดสอบสตาร์ทเครื่องยนต์ของน้ามันดีเซลและ ABE20
ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งทดสอบ 20C และ 30C
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4. สรุปผลการทดสอบ

ในการสตาร์ท เช่ น การใช้ ห ัวเผา และการออกแบบ
ระบบสตาร์ท เครื่องยนต์ ให้ เหมาะสมกับ เชื้อ เพลิงนี้
เป็ นต้น จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในอนาคตต่อไป

จากผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถใน
การสตาร์ ท ของเครื่ อ งยนต์ เ มื่ อ ใช้ ABE20 เป็ น
เชื้อ เพลิง ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งทดสอบ 20C และ 30C
สามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ABE20 ใช้ระยะเวลาในการสตาร์ทยาวนานกว่า
ดีเซลในทุกสภาวะการทดสอบ เนื่องจากแอลกอฮอล์ท่ี
ผสมใน ABE มีค่าซีเทนนัมเบอร์ทต่ี ่าและค่าความร้อน
แฝ งของการระเห ยตั ว สู ง ซึ่ งส่ ง ผ ลต่ อการลด
ความสามารถในการระเหยตัวของเชื้อเพลิงและการ
ผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ ตลอดจนลดการทาปฏิกิรยิ า
เคมีเผาไหม้ในช่วงเริม่ ต้นการจุดระเบิด
2. การลดอุณหภูมหิ ้องทดสอบลงจาก 30C เป็ น
20C มีผ ลกระทบเล็ก น้ อ ยต่ อ ความสามารถในการ
สตาร์ทเครื่องยนต์ โดยต่างกันไม่เกิน 5%
3. แม้ ว่ า ความสิ้น เปลือ งเชื้ อ เพลิง ระหว่ า งการ
ทดสอบสตาร์ท เครื่องยนต์ แ ละเดิน เบาต่ อเนื่ อ งเป็ น
เวลา 60 s ของ ABE20 จะมากกว่าดีเซลเนื่องจากมี
ค่ า ความร้ อ นที่ น้ อ ยกว่ า ดีเ ซล แต่ ก ลับ พบว่ า ไม่ มี
ผ ลก ระท บ ข องค ว าม สิ้ น เป ลื อ งเชื้ อเพ ลิ ง เมื่ อ
อุณหภูมหิ อ้ งทดสอบต่างกัน 10C
จากงานวิจ ัย ที่ ผ่ านมาแม้ ว่ าการใช้ ABE20 เป็ น
เชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดเี ซลทีไ่ ม่มกี ารดัดแปลงจะ
ให้ผลการทดสอบทีน่ ่าพอใจทัง้ ในด้านสมรรถนะ การเผา
ไหม้ มลพิษ และเสถียรภาพการทางาน อย่างไรก็ตาม
จากผลการทดสอบนี้ แสดงให้ เห็ นว่ า การใช้ ABE20
เป็ นเชื้อเพลิงมีผลต่ อความสามารถในการสตาร์ทของ
เครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้เวลาในการสตาร์ทที่ยาวนาน
กว่ า น้ ามั น ดี เซลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ อย่ า งไรก็ ต าม
ปั ญ หานี้ สามารถปรับปรุ งได้โดยการใช้อุ ปกรณ์ ช่ วย
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