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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีEมวี ตั ถุประสงค์เพือศึก ษาแนวทางการดัดแปลง และ ทดสอบสมรรถนะ ของเครืองยนต์จุดระเบิดด้ว ย
ประกายไฟทีใช้เชืEอ เพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็น ต์ (E100) และ เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 เปรียบเทีย บกับ
เชือE เพลิงแก๊ส
โซลีน 91 เครือ งยนต์ทใี ช้ในการทดสอบ คือ เครืองยนต์แก๊สโซลีนเล็กสูบเดียว 4 จังหวะ สยามคู
โบต้า รุ่น K230 ปริมาตรกระบอกสูบ 232 ซีซี อัตราส่วนการอัด 6.4:1 ระบบการจ่ายเชือE เพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์จํานวน 3
เครือง เครืองยนต์ 2 เครืองถูกดัดแปลง เพือให้สามารถใช้ได้กบั เชืEอเพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ (E100) และ
เชือE เพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ โดยการปรับส่วนผสมอากาศและนํEามันเชือE เพลิงให้เหมาะสม โดยเพิม ขนาดของนมหนูหลัก
ในคาร์บเู รเตอร์ และ ปรับลินE โช้คอากาศให้เปิด 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเครืองยนต์อกี เครืองหนึงใช้ทดสอบกับนํEามันเชืEอเพลิง
แก๊สโซลีน 91 เพือ เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยทําการศึกษา ค่าแรงบิด กําลังเบรก จากเพลาข้อเหวีย ง และ อัตราการสิEนเปลือง
เชืEอเพลิงจําเพาะเบรก ทดสอบทีความเร็วรอบ 1,800, 2,100, 2,400, 2,700, 3,000 และ 3,300 รอบต่อนาที จากผล
การศึกษา สรุปได้ว่า เมือ นํ าเชืEอเพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ (E100) และ เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 มาใช้
ร่วมกับการปรับส่วนผสมอากาศและนํEามันเชืEอเพลิงทีเ หมาะสม จะทําให้ค่าแรงบิด และค่ากําลังเบรกของเครืองยนต์เพิม
สูงขึนE ใกล้เคียงกับเครือ งยนต์แก๊สโซลีนปกติได้ แต่เครือ งยนต์จะมีอตั ราการสิEนเปลืองเชืEอเพลิงจําเพาะเบรกเพิม ขึนE สรุป
ได้ว่า เชือE เพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ (E100) และ เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 สามารถนําใช้กบั เครืองยนต์แก๊ส
โซลีนขนาดเล็กได้ หากแต่ตอ้ งมีการดัดแปลงเครือ งยนต์ให้เหมาะสม
คําสําคัญ : สมรรถนะเครืองยนต์ เชือเพลิงเอทานอล (E100) เชือเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85
Abstract
This research aimed to investigate the modification and performance of two spark ignition engines, one
using 95 เปอร์เซ็นต์ ethanol as the sole fuel (E100) and the other using ethanol–gasoline blend (E85). These
were compared with an engine fueled by gasoline 91 that acted as a control. The engines used were 4-stroke,
gasoline, single cylinder, model K 230 (Siam Kubota) engines, each with a compression ratio of 6.4:1 and a
carburetor fuel feeding system. The two experimental engines were modified by changing the main jet sizes in
the carburetors and locking the air valves at 50 percent opening. The brake torque, brake power, and brake
specific fuel consumptions at 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, and 3,300 rpm were measured. It was found that
the engines using 95 เปอร์เซ็นต์ ethanol as the sole fuel (E100) and ethanol–gasoline blend E85 with the proper
air-fuel ratios achieved brake torque and power close to the normal gasoline engine. However, the brake
specific fuel consumption was higher than that of the gasoline engine. It may be concluded that the 95
เปอร์เซ็นต์ ethanol (E100) and the ethanol–gasoline blend E85 can be used as a substitute fuel for small
engines, but that the engines require correct modifications.
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1. บทนํา
ปญั หาในด้านการขาดแคลนพลังงานและการลดลง
ั หาสํ า คัญ ในป จั จุ บ ัน ทีทุ ก
ของนํE า มัน เชืEอ เพลิง เป็ น ป ญ
ประเทศกําลังประสบอยู่โดยเฉพาะอย่างยิง ประเทศไทยซึง
มีแ หล่งทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงาน และเชืEอ เพลิง
น้อยจึงทําให้มกี ารแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน เพือ
ทดแทนพลังงาน และเชืEอเพลิงทีใ ช้กนั อยู่ในปจั จุบนั นํEามัน
เชืEอเพลิงทีกําลังได้รบั ความสนใจประการหนึง คือ เชืEอเพลิง
เอทานอลทีผ ลิต ได้จ ากพืช ผลทางการเกษตร ทีม ีอ ยู่ ใ น
ปริม าณทีม ากภายในประเทศ ดัง นโยบายของรัฐ ที ม ี
ยุท ธศาสตร์ส่งเสริมการใช้เชืEอเพลิงแก๊ส โซฮอล์มาตลอด
โดยกระทรวงพลัง งานได้กํา หนดเป้ า หมายให้ม ีก ารใช้
เอทานอล เพือทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary-Butyl
Ether) ในนํEามันเบนซิน 95 วัน ละ 1 ล้านลิต ร ในปี 2549
และให้มกี ารใช้เอทานอลวัน ละ 3 ล้านลิตร เพือทดแทน
MTBE ในนํE ามันเบนซิน 95 และทดแทนเนืE อ นํE า มัน ใน
นํEามัน เบนซิน 91 ภายในปี 2554 [2] สําหรับเชืEอเพลิง
เอทานอลสามารถใช้ ไ ด้ ก ับ เครือ งยนต์ จุ ด ระเบิด ด้ ว ย
ประกายไฟ [11] เพือมาทดแทนการใช้นEํามันเชืEอเพลิงแก๊ส
โซลีน ในรู ป แบบนํ า มาผสมกับ เชืEอ เพลิง แก๊ ส โซลีน ใน
อัต ราส่ ว นต่ า งๆ มีชือ เรีย กกัน ว่ า เชืEอ เพลิง แก๊ ส โซฮอล์
จําเป็ นต้องใช้เอทานอลทีม คี วามบริสุทธิ M 99.5 เปอร์เซ็นต์
ขึนE ไป ส่วนการใช้เอทานอล บริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ แบบไม่
ผสม สามารถใช้กบั เครือ งยนต์แก๊สโซลีนได้ [15] แต่ยงั คงมี
การศึกษาทีน ้อยอยู่จงึ เป็นทางเลือกทีน ่าสนใจ
อย่างไรก็ตามเครืองยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
โดยทัวไป
 ถู ก ออกแบบมาให้ใช้เชืEอ เพลิงแก๊ส โซลีน เมือ
เปลีย นมาใช้เชืEอ เพลิง แก๊ส โซฮอล์ หรือ การใช้เ ชืEอ เพลิง
เอทานอลแบบไม่ผสม จะทําให้คุณลัก ษณะการเผาไหม้
และผลของสมรรถนะของเครือ งยนต์เ ปลีย นแปลงไป
[16, 10] โดยเฉพาะเมือ ใช้อตั ราส่วนผสมของเอทานอลใน
สัดส่ว นทีสูงขึEน [3] นํE ามัน เชืEอ เพลิงแก๊ ส โซฮอล์ E85 คือ
นํEามันเชืEอเพลิงทีไ ด้จากการผสมของนํEามันเบนซินพืEนฐาน
กับเอทานอลแปลงสภาพในสัดส่วน 15 ต่อ 85 โดยปริมาตร
จากคุ ณ สมบัติ นEํ า มัน เชืE อ เพลิ ง แก๊ ส โซฮอล์ E85 และ
เชืEอ เพลิง เอทานอลบริสุ ท ธิ M 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ กับ นํE า มัน
เชืEอเพลิงแก๊สโซลีน 91 ทีมคี วามแตกต่างกันเราจะต้องมี
การปรับปรุงเครืองยนต์เพือให้เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ อง

เอทานอลเป็ น ผลให้เครือ งยนต์ ส ามารถทํา งานได้อ ย่ า ง
เหมาะสม [7] โดยแนวทางในการปรับปรุงควรเป็นดังนีE
1. ควรใช้ปริมาณนํEามันเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85
และเชืEอเพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า
นํEามันเชือE เพลิงแก๊สโซลีน 91เพือ ทีจ ะให้เครือ งยนต์สามารถ
ทํางานได้เหมือนเดิม เนืองจากค่าความร้อน (Low heating
value) เอทานอลจะมีค่าน้อยกว่าแก๊สโซลีนอยู่ประมาณ 30
เปอร์เซ็นต์ โดยวัดต่อหน่วยนํEาหนัก
2. ค่าความร้อนของการระเหยเป็ นไอ (Heat of
vaporization) เอทานอลมีค่าความร้อนแฝง ในการระเหย
ตัวสูงกว่าแก๊สโซลีนประมาณ 3 เท่า ซึงจะมีการดึงความ
ร้อ นออกจากเครือ งยนต์ มากกว่ า แก๊ ส โซลีน จะมีผ ลกับ
เครือ งยนต์ ดังนีE
ทํ า ให้อุ ณ หภู ม ิข องอากาศทีเ ข้า เครือ งยนต์ นั นE มี
อุณหภูมติ ําลงทําให้มปี ระสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูงขึนE มีผล
ให้กาํ ลังของเครือ งยนต์สงู ขึนE
เอทานอลต้องใช้ความร้อนในการระเหยตัวทีม ากกว่า
แก๊สโซลีน ทําให้อาจจะมีปญั หาในขณะสตาร์ทเครืองยนต์
ในขณะทีม อี ุณหภูมติ าํ [1]
ดังนันE งานวิจยั นีEจงึ มีวตั ถุประสงค์ทจี ะศึกษาผลของ
สมรรถนะของเครืองยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เมือ ใช้
เชืEอเพลิงเอทานอลผสมเชืEอเพลิงแก๊สโซลีน ในอัตราส่วน
85 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (E85) โดยปริม าตร และการใช้ นEํ า มัน
เชืEอเพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ (E100) แบบไม่
ผสมเปรีย บเทีย บกับเชืEอ เพลิงแก๊ส โซลีน 91 สิงทีศ ึก ษา
ได้แ ก่ กํ า ลัง งานเบรก แรงบิด และอัต ราการสิEน เปลือ ง
เชือE เพลิงจําเพาะเบรกของเครืองยนต์ โดยมีปรับแต่งเพียง
ระบบเชือE เพลิงเพือ ให้เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องเอทานอล
2. อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์การทดลอง
ในงานวิจยั นีE ใช้เ ครือ งยนต์แ ก๊ส โซลีน เล็ก สูบเดีย ว
ยีห อ้ Siam Kubota รุ่น K230 โดยมีรายละเอียด ดังตาราง
ที 1 จํานวน 3 เครือง โดยเครืองยนต์ที 1 ใช้เชืEอเพลิงแก๊ส
โซลีน 91 เครือ งยนต์ที 2 และ 3 ทําการดัดแปลง
เครือ งยนต์ เพือ ให้ส ามารถใช้ไ ด้ก บั เชืEอ เพลิงเอทานอล
บริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ (E100) และเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์
E85 โดยคุณสมบัตขิ องนํEามันเชืEอเพลิงทีใ ช้ แสดงในตาราง
ที 2เพือ ให้ไ ด้อ ัต ราส่ ว นเชืEอ เพลิง กับ อากาศใกล้เคีย ง
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Stoichiometric air / fuel ratio ซึง นํEามันเชือE เพลิงแก๊สโซลีน
มี A/F ประมาณ 14.6 ในขณะทีเ ชือE เพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเพียง 8.7 และเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 มี
ค่าเท่ากับ 10 ดังนันE ถ้าเครืองยนต์ใช้เชืEอเพลิงในอัตราส่วน
เดียวกับนํEามันแก๊สโซลีน ก็จะทําให้ส่วนผสมของเชืEอเพลิง
เอทานอล และนํEามันเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 กับอากาศ
บางมากทําให้การเผาไหม้เป็ นไปอย่างยากลําบาก และทํา
ให้สตาร์ท ติดยาก เพราะฉะนันE จะต้อ งเพิมปริมาณนํE ามัน
เชืEอเพลิงซึงสามารถปรับแต่งได้ทคี าร์บูเรเตอร์ [8] เพือให้

ใช้กบั นํEามันเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 มีการปรับแต่งอยู่ 2
รูป แบบ คือ แบบทีห นึ ง ปรับ ลิEน โช้ค อากาศให้เ ปิ ด 50
เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที 1 โดยทีข นาดของนมหนูหลัก (Main
jet) ในคาร์บเู รเตอร์คงเดิม ทีข นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.71
มิลลิเมตร แบบทีสองไม่ปรับลิEนโช้คอากาศ แต่เพิม ขนาด
นมหนู ห ลัก ทีขนาดเส้นผ่านศูน ย์ก ลาง 0.85 มิล ลิเมตร
สําหรับเครืองยนต์ทใี ช้ E100 ปรับขนาดของนมหนู หลัก
เป็น 1.0 มิลลิเมตร ดังภาพที 2

ตารางที 1 รายละเอียดของเครือ งยนต์ [5]
Name and model of ngine
General details
Compression ratio
Bore
Stroke
displacement

Siam Kubota, k230
Single cylinder, SI engine, air cooled
6.4:1
74 mm.
54 mm.
232 cc.

ตารางที 2 คุณสมบัตนิ EํามันเชือE เพลิง ([4, 14, 15])
Characteristic of fuel
Chemical Formula
Specific Gravity
Net heating value (MJ/l)
Research Octane Number
Motor Octane Number
Stoichiometric A/F ratio

ภาพที 1 แสดงการปรับลินE โช้คอากาศ

Gasoline
C8.26H15.5
0.72 - 0.78
32.2
92 - 98
80-90
14.6

Gasohol (E85)
CH2.822O0.425
0.70 - 0.79
23.9
95.0 min
85.0 min
10

Ethanol (E100)
C2H6.16O1.08
0.81
20.2
106
87
8.7

ภาพที 2 แสดงการปรับขนาดของนมหนูหลัก
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2.2 เครืองทดสอบสมรรถนะ
ในงานวิจยั นีEใช้เครืองทดสอบสมรรถนะ รุ่น MT 501
ENGINE DYNAMOMETER ใช้ไดนาโมมิเตอร์แบบโพรนี
เบรก ดังแสดงในภาพที 3 ใช้ผา้ เบรกระบายความร้อนด้วย
นํEา มีรอบการทํางานที 1,000–7,500 รอบต่อนาที สามารถ
รองรับกําลังเบรกสูงสุดที 10 กิโลวัตต์ มีอุปกรณ์วดั แรงบิด
ของเครือ งยนต์โดยใช้โหลดเซลล์ยหี อ้ TRANSTRONIC รุ่น
TA มีรปู แบบการวัดในลักษณะ SHEAR BEAM
ภาพที 3 ชุดทดสอบสมรรถนะแบบโพรนีเบรก

ภาพที 4 ไดอะแกรมการทดสอบสมรรถนะเครือ งยนต์
2.3 วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ทําการติดตังE เครือ งยนต์ทดสอบเข้ากับฐานรองรับต่อ
ชุดเพลาส่งกําลังกับไดนาโมมิเตอร์ และต่ออุปกรณ์ต่างๆที
ใช้ในการทดลองนีE ได้แก่ ท่อทางนํEาเข้าและออกเพือระบาย
ความร้อนให้กบั ชุดโพรนีเบรก เซ็นเซอร์วดั ความเร็วรอบที
เพลาส่งกําลัง อุปกรณ์วดั แรงบิด (โหลดเซลล์) ทีแขนแรง
ของชุดโพรนีเบรก อุปกรณ์ทงั E สองส่งค่าวัดได้มาแสดงทีช ุด
board ส่ว นอุ ปกรณ์ว ดั การสิEนเปลืองนํE ามันเชืEอ เพลิงถู ก
ติด ตังE ในชุด ทดสอบ เป็ น หลอดแก้ว ขนาด 80 มิล ลิล ติ ร
ทําการต่ อท่อ ทางจากถังบรรจุนEํ ามัน เชืEอ เพลิงแต่ ล ะชนิด
โดยการวัดปริมาตรของนํEามันเชืEอเพลิงทีเครืองยนต์ใช้ไป
ขณะเครือ งยนต์ทาํ งานต่อระยะเวลา ซึงในการทดสอบนีEทํา
การจับ เวลาทีเ ครือ งยนต์ ใ ช้นEํ า มัน เชืEอ เพลิง หมดไป 20

มิลลิลติ ร อากาศทีเ ข้าเครืองยนต์ จะถูกอุปกรณ์วดั ปริมาณ
อากาศเข้า (Air consumption) ปริมาณอากาศทีใ ช้จะดูด
ผ่านถังพักอากาศ (Air box) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x
ความยาวถัง 220 x 350 มิลเิ มตร เส้นผ่านศูนย์กลางของ
ออริฟิซ (Orifice) 30 มิลเิ มตร ใช้เทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูม ิ
อากาศทางเข้า วัดความดันของอากาศโดยมานอมิเตอร์
แบบเอีย ง นํ า ค่ า มาคํ า นวณเป็ น ปริม าณอากาศทีเ ข้า สู่
เครืองยนต์มหี น่ ว ยเป็ น kg/s เทีย บกับปริมาณนํE ามัน
เชืEอเพลิงทีใช้ในหน่ วยเดียวกัน เพือตรวจสอบส่วนผสม
เชืEอ เพลิง กับ อากาศของเครือ งยนต์ โดยมีร ายละเอีย ด
ไดอะแกรมการทํางาน และการติดตังE อุปกรณ์ ดังแสดงใน
ภาพที 4

48

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที 13 ฉบับที 2 เมษายน – มิถุนายน 2554

การทดลองในงานวิจยั นีEแบ่งเป็ น 4 รูปแบบการ
ทดลองจากเครืองยนต์ทงั E 3 เครือง โดยใช้นEํามันเชืEอเพลิง
และวิธกี ารปรับแต่งทีแ ตกต่างกันดังนีE
1. ใช้นEํามันเชือE เพลิงแก๊สโซลีน 91 (E0)
2. ใช้นEํามันเชือE เพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 ขนาดนมหนู
หลักคงเดิม ลดปริมาณอากาศ ด้วยการปรับลิEนโช้คอากาศ
ให้เปิด 50 เปอร์เซ็นต์ (E85-M1)
3. ใช้นEํ ามันเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับแต่ ง
ปริมาณเชือE เพลิงด้วยการเพิม ขนาดนมหนูหลัก (E85-M2)
4. ใช้เชืEอเพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็น ต์
แบบไม่ผสม E100 ปรับแต่งปริมาณเชืEอเพลิงด้วยการเพิม
ขนาดนมหนูหลัก (E100)
เมือติดตังE และปรับแต่งเครืองยนต์เรียบร้อยทําการ
เริม เดินเครือ งยนต์ ปรับความเร็วรอบของเครืองยนต์ให้อยู่
ที 2,000 รอบต่อนาที ทิงE ไว้ประมาณ 10 นาที เพือเป็ นการ
อุ่ น เครือ งยนต์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นอุ ณ หภู ม ิใ ช้ ง าน เมือ อุ ณ หภู ม ิ
เครืองยนต์คงทีเ ริมทดสอบโดยปรับลิEนเร่งให้อยู่ตําแหน่ ง
เปิดสุดจากนันE หมุนปรับโหลดทีต วั เบรกของไดนาโมมิเตอร์
ให้ได้รอบเครืองยนต์ทตี ้องการทดสอบที 1,800, 2,100,
2,400, 2,700, 3,000 และ 3,300 รอบต่อนาที แล้วบันทึก
ผลนําค่าแรงบิดทีไ ด้มาคํานวณหา กําลังงานของเครือ งยนต์
ดังสมการที 1 และอัตราการสิEนเปลือ งเชืEอเพลิงจําเพาะ
เบรกดังสมการที 2

Pb =

เมือ

2 π TN
60x1000

(1)

Pb คือ กําลังงานเบรก (kW)
T คือ แรงบิดทีว ดั ได้จากเพลาเครือ งยนต์ (Nm)
N คือ ความเร็วรอบของเครือ งยนต์ (rpm)
BSFC =

เมือ

Fuel consumption
Pb

BSFC คือ อัตราการสินE เปลืองนํEามันเชืEอเพลิงจําเพาะ
เบรก (kg/kw.h)
Fuel consumption คือ อัต ราการสิEน เปลือ งนํE ามัน
เชือE เพลิง (kg/h)
Pb คือ กําลังงานเบรก (kW)
3. ผลการวิ จยั
จากผลการ ทดลองนํ าค่ า ที ไ ด้ มาคํ า นวณห า
สมรรถนะของเครือ งยนต์เล็กสูบเดียว 4 จังหวะ ซึงจะแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง กําลังงานเบรก แรงบิด และ อัตรา
การสิEนเปลืองเชืEอเพลิงจําเพาะเบรก กับความเร็วรอบของ
เครือ งยนต์ ทีใ ช้นEํ า มัน เชืEอ เพลิง แก๊ ส โซลีน 91 นํE า มัน
เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 และนํE ามัน เชืEอ เพลิงเอทานอล
บริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ แบบไม่ผสม สามารถแสดงผลได้
ดังนีE

4

Brake Power ( kW )

3

2

E0
E 8 5 -M 1
E 8 5 -M 2
E100

1

0
1500

1800

2100

2400

(2)

2700

3000

3300

E n g in e S p e e d (r p m )

ภาพที 5 ค่ากําลังเบรกของเครือ งยนต์เมือ ใช้นEํามันเชือE เพลิงต่างกัน

3600
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12

11

Torque (N.m)

10

9

8
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E 8 5 -M 2
E100

7

6
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2400

2700

3000
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3600

E n g in e S p e e d (r p m )

ภาพที 6 ค่าแรงบิดของเครือ งยนต์เมือ ใช้นEํามันเชือE เพลิงต่างกัน
0 .8

BSFC (kg/kW.h)

0 .6

0 .4

E0
E 8 5 -M 1
E 8 5 -M 2
E100

0 .2

0 .0
1500
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2100

2400

2700
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3600
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ภาพที 7 อัตราการสินE เปลืองเชือE เพลิงจําเพาะเบรกเมือ ใช้นEํามันต่างกัน
ภาพที 5 จะแสดงค่ากําลังงานเบรกของเครืองยนต์
เมือใช้นEํ ามันแก๊สโซลีน 91 เทีย บกับนํE ามัน เชืEอ เพลิงแก๊ส
โซฮอล์ E85 และ E100 จะเห็นได้ว่าในเครืองยนต์โดยวิธี
ปรับแต่งลิEนโช้คอากาศให้เปิด 50 เปอร์เซ็นต์ จะทําให้ค่า
กํา ลัง งานเบรกมีค่ า ใกล้เ คีย งกับ เครือ งยนต์ ทีใ ช้นEํ า มัน
เชืEอเพลิงแก๊สโซลีน 91 ส่วนวิธปี รับแต่งด้วยวิธกี ารเพิม
ขนาดของนมหนูหลักของ E85 และ E100 จะมีค่ากําลังงาน
เบรกสูงสุด แต่ มากกว่าเพีย งเล็ก น้อ ย เนือ งมาจากมีก าร
เพิมปริม าณเชืEอ เพลิงให้เ หมาะสมกับ อากาศทีเข้าไปใน
เครือ งยนต์

ภาพที 6 จะแสดงค่าแรงบิด ของเครืองยนต์เมือ ใช้
นํE า มัน เชืEอ เพลิง แก๊ ส โซลีน 91 เทีย บกับ การใช้นEํ า มัน
เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 และ เชืEอเพลิงเอทานอลบริสุทธิ M
95 เปอร์เซ็นต์ แบบไม่ผสม E100 จะเห็นได้ว่า ค่าแรงบิด
ของเครือ งยนต์ ทปี รับ แต่ งด้ว ยวิธีเปิ ดลิEน โช้ค อากาศ 50
เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับเชือE เพลิงแก๊สโซลีน 91 ส่วนวิธปี รับ
ด้วยการเพิม ขนาดของนมหนู หลัก ให้ค่าแรงบิดสูงสุดที
ความเร็วรอบของเครือ งยนต์ 2,700 รอบต่อนาที
ภาพที 7 แสดงผลของอัตราการสิEนเปลืองเชืEอเพลิง
จําเพาะเบรก (BSFC) จะเห็นได้ว่าเครืองยนต์ทใี ช้นEํามัน

50
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เชืEอเพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ (E100) และ
นํEามันเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 ทีปรับแต่งด้วยการเพิม
ขนาดของนมหนูหลัก และปรับแต่งลิEนโช้คอากาศเปิด 50
เปอร์เซ็นต์ จะมีอตั ราการสินE เปลืองเชือE เพลิงจําเพาะเบรกที
มากกว่าเครืองยนต์ทใี ช้นEํามันแก๊สโซลีน 91 เนืองมาจาก
สัดส่วนของปริมาณเอทานอลทีมอี ยู่ในนํEามันเชืEอเพลิง ทํา
ให้ ค่ า ความร้ อ นนํE า มัน เชืEอ เพลิง เอทานอลบริสุ ท ธิ M 95
เปอร์เซ็นต์ (E100) และนํEามันเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85
น้อยกว่านํEามันเชืEอเพลิงแก๊สโซลีน 91 จึงทําให้มอี ตั ราการ
สิEนเปลืองเชืEอเพลิงจําเพาะเบรกทีม ากกว่า เพือให้ได้กําลัง
งานเบรกทีเ ท่าเดิม
จากผลการทดสอบโดยรวมแล้ว กําลังของเครือ งยนต์
สูงขึEนเมือใช้นEํ ามันเชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 และนํE ามัน
เชืEอเพลิงเอทานอลบริสุทธิ M 95 เปอร์เซ็นต์ เนืองมาจากมี
การปรับ แต่ ง ส่ ว นผสมนํE ามัน เชืE อ เพลิ ง กั บ อากาศให้
เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องเอทานอลช่วยในการเผาไหม้ที
สมบูรณ์ขนEึ และเอทานอลมีคุณสมบัตดิ ดู ความร้อน เพือจะ
ระเหยกลายเป็ น ไอมากกว่าแก๊ส โซลีน จึงทําให้อุ ณหภูม ิ
อากาศทีเ ข้าไปในเครือ งยนต์เย็นกว่า ทําให้มวลของอากาศ
ทีเ ข้าไปมีปริมาณทีมากกว่าเครืองยนต์ทใี ช้แก๊สโซลีนเป็ น
เชืEอเพลิงจึงมีผลทําให้มคี ่ากําลังงานเบรก และแรงบิดของ
เครือ งยนต์เพิม ขึนE [13], [9]
4. สรุปผลการวิ จยั
จากการทดสอบเครือ งยนต์เล็ก 4 จังหวะ ยีห อ้ Siam
Kubota รุ่น K230 โดยใช้นEํามันเชืEอเพลิงแตกต่างกัน 3
ชนิด คือ นํEามันเชือE เพลิงแก๊สโซลีน 91 นํEามันเชืEอเพลิงแก๊ส
โซฮอล์ E85 และนํE ามัน เชืEอ เพลิง เอทานอลบริสุท ธิ M 95
เปอร์เซ็นต์ (E100) โดยมีการปรับแต่งลินE โช้คอากาศให้เปิด
50 เปอร์เซ็นต์ และเพิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของนมหนู
หลัก ในคาร์บูเรเตอร์ทําให้ส่วนผสมของอากาศกับนํE ามัน
ใกล้เคียงส่วนผสมทางทฤษฎี สามารถสรุปผลได้ดงั นีE
ค่าแรงบิดของเครืองยนต์เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85
ปรับแต่งลิEนโช้คอากาศเปิด 50 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับ
เชือE เพลิงแก๊สโซลีน 91 ส่วนการปรับขนาดของนมหนูหลัก
ของเครืองยนต์เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 และเชืEอ เพลิง
เอทานอลบริสุท ธิ M 95 เปอร์เ ซ็น ต์ (E100) มีค่าสูงกว่า
เชืEอเพลิงแก๊สโซลีน 91 ประมาณ 6.42 เปอร์เซ็นต์ และ
5.34 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ
ค่ า กํ า ลัง งานเบรกของเครือ งยนต์ เ ชืEอ เพลิง แก๊ ส
โซฮอล์ E85 ปรับแต่งลิEนโช้คอากาศเปิด 50 เปอร์เซ็นต์

ใกล้เคียงกับเชือE เพลิงแก๊สโซลีน 91 ส่วนการปรับขนาดของ
นมหนูหลักของเครืองยนต์เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 และ
เชืEอ เพลิงเอทานอลบริสุ ท ธิ M 95 เปอร์เ ซ็น ต์ (E100) มี
แนวโน้มเพิม ขึนE ประมาณ 6.84 เปอร์เซ็นต์
อัต ราการสิEน เปลือ งเชืEอ เพลิง จํ า เพาะเบรกของ
เครือ งยนต์แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับแต่งลินE โช้คอากาศเปิด 50
เปอร์เซ็นต์ และ ปรับขนาดของนมหนูหลัก สูงกว่าเชือE เพลิง
แก๊สโซลีน 91 ประมาณ 47.58 และ 28.49 เปอร์เซ็นต์
ตามลํ า ดับ และ นํE า มัน เชืEอ เพลิง เอทานอลบริสุ ท ธิ M 95
เปอร์เซ็นต์ (E100) สูงกว่าเชือE เพลิงแก๊สโซลีน 91 ประมาณ
53.22 เปอร์เซ็นต์
เมือ เปรียบเทียบราคาของนํEามันเชืEอเพลิงในปจั จุบนั
นํEามันแก๊สโซฮอล์ E85 และ เอทานอลถูกกว่านํEามันแก๊ส
โซลีน 91ประมาณ 16 บาทต่อลิตร และ 13 บาทต่อลิตร
(ณ มิถุ น ายน 2553) เมือ คิด ค่า ราคาพลัง งานของนํE า มัน
เชืEอ เพลิ ง ทีต้ อ งจ่ า ยไปต่ อ กํ า ลัง งานเบรกที ไ ด้ นํE า มัน
เชืEอเพลิงแก๊สโซลีน 91อยู่ที 18 บาท / กิโลวัตต์ นํE ามัน
เชืEอเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 และ เอทานอล อยู่ที 13 บาท /
กิโลวัตต์ และ 15.50 บาท / กิโลวัตต์ตามลําดับ ซึง
หมายความว่า การใช้เอทานอลทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
เชือE เพลิงได้โดยทีส มรรถนะของเครืองยนต์เพิม ขึนE เล็กน้อย
แต่มอี ตั ราการสินE เปลืองเชือE เพลิงจําเพาะเบรกมากกว่า และ
การทีใช้เอทานอลผสมกับเชืEอเพลิงแก๊สโซลีนในสัดส่วนที
เพิม มากขึนE ยังช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศ [12], [6]
ในงานวิ จ ั ย นีE ได้ ศ ึ ก ษาผลของสมรรถนะของ
เครืองยนต์เมือใช้เชืEอเพลิงเอทานอล สามารถนํ ามาใช้กบั
เครือ งยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กได้ โดยดัดแปลงเพียงระบบ
เชืEอเพลิงให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเอทานอล แต่ยงั มี
ประเด็ น ทีค วรศึก ษาต่ อ คือ ค่ า ออกเทนนั ม เบอร์ ข อง
เชืEอเพลิงเอทานอล มีค่าสูงกว่านํE ามันเชืEอเพลิงแก๊สโซลีน
91 ดังนันE จะมีผลต่ อระยะเวลาทีใช้ในการเผาไหม้จะไม่
เท่ากัน จึงควรมีการศึกษาต่อในส่วน ผลขององศาจุดระเบิด
ทีเ หมาะสม สํ า หรับ เครือ งยนต์ แ ก๊ ส โซลีน ขนาดเล็ก ที
ดัดแปลงใช้เชือE เพลิงเอทานอล
กิ ตติ กรรมประกาศ
งาน วิ จ ั ย นีE ไ ด้ ร ั บ การ สนั บ สนุ นจาก ภาค วิ ช า
วิศวกรรมเครืองกล คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรนิ ทร์ สนับสนุนเครือ งยนต์ทดสอบ
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