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การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจากการใช้น้ำามันปาล์มใช้แล้ว
จากการทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
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บทคัดย่อ

ในการวิจัยได้นำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มาผสมกับน้ำามันดีเซล เพื่อทำาการศึกษา
อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำามันดีเซลที่มีผลต่อสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ที่มีกำาลัง 6.6 kW ในด้านของแรงบิดเครื่องยนต์ กำาลังเครื่องยนต์และอัตรา
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะเบรก ซึ่งในการวิจัยได้ใช้อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการ
ทอดปาท่องโก๋ต่อน้ำามันดีเซล 5:95, 10:90, 30:70, 50:50และน้ำามันดีเซล 100%
ผลการวิจัยพบว่าเชื้อเพลิงผสมที่ทำาการทดสอบทั้งหมดสามารถใช้เดินเครื่องยนต์ได้ปกติดีเช่น
เดียวกับการเดินด้วยดีเซล การเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ในน้ำามัน
ดีเซลส่งผลให้เครื่องยนต์มีแรงบิด กำาลังและอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะเบรกสูงขึ้นเนื่องจาก
ค่าความถ่วงจำาเพาะที่เพิ่มขึ้น จึงทำาให้มวลของน้ำามันเชื้อเพลิงสามารถฉีดออกจากหัวฉีดได้มากขึ้นโดยมวล
ต่อปริมาตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัตราส่วนผสม 50:50 ให้แรงบิดและกำาลังของเครื่องยนต์สูงสุด 34.41
N.m และ6.88 kW ที่ 1440 และ2400 รอบต่อนาที ซึ่งสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ดีเซลอยู่ 2% และ 5% โดย
ในส่วนอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะเบรกสูงกว่า 35% แต่หากมองในด้านเศรษฐศาสตร์สามารถลด
การใช้ปริมาณน้ำามันดีเซลได้ถึง 50%
คำาสำาคัญ : สมรรถนะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล การใช้น้ำามันปาล์ม
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Abstract
This study was about the engine performances which were investigated during
steady-state test from the engines fuelled with pure diesel and blended (95/5, 90/10, 70/30
and 50/50 volume) with used palm oil. The quantitative impacts of diesel and used palm
oil blends on engine performance were experimentally examined through the analysis of a
6.6 kW single cylinder diesel engine.
The study showed that the combustion of diesel-used palm oil was observed to
improve engine performance in term of engine torque and power. The best ratio for using
palm oil and diesel blends are 50:50 by volume that shown the highest engine torque and
power about 34.14 N.m at 1440 rpm and 6.88 kW at 2400 rpm, respectively. Furthermore
the break specific fuel consumption was approximately 35% increased when compared to
the combustion of conventional diesel fuel in order to the physical properties of the fuel
(e.g.specific gravity) is expected to affect the injection process to increase the mass per
volume of fuels injection. The results suggest that significant benefits can be derived from
the use of used palm oil and diesel blends compared to diesel fuel in terms of fuel economy
that can be reduced 50% volume of diesel fuel and improved about 2-5%of engine performance.
Keywords : Engine Performance, Diesel Engine, Used Palm Oil
บทนำา

การนำาน้ำามันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการได้มาซึ่งพลังงาน
ทดแทน ซึ่งมีงานวิจัยหลากหลายที่นำาน้ำามันปาล์มมาผสมกับน้ำามันดีเซลในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ เช่น 5:95,
10:90, 15:85, 20:80, 25:75, 50:50, 75:25 (โดยปริมาตร) เพื่อทำาการศึกษาถึงผลกระทบต่อสมรรถนะ
เครื่องยนต์ในด้านแรงบิด กำาลัง อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะเบรกและมลพิษจากไอเสีย โดยงาน
วิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักเน้นใช้น้ำามันปาล์มใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาเป็นเชื้อเพลิงในการทำาวิจัยแต่ยัง
ไม่มีงานวิจัยหรือการศึกษามากนัก จากการนำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในด้านคุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงและสมรรถนะของเครื่องยนต์ ซึ่งการนำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจาก
การทอดปาท่องโก๋มาเป็นเชื้อเพลิงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีราคาอยู่ลิตรละ 12 บาท และลดปริมาณ
การใช้น้ำามันดีเซลอีกทั้งช่วยลดมลพิษต่อระบบนิเวศน์เนื่องจากการทิ้งลงสู่พื้นดินหรือแม่น้ำาคูคลอง
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มาผสมกับน้ำามันดีเซลในอัตรา
ส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อสมรรถนะในด้านแรงบิด กำาลังและอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
จำาเพาะเบรกของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก จากการใช้น้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำามัน
ดีเซลในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ เปรียบเทียบกับน้ำามันดีเซล 100%
ระเบียบวิธีวิจัย
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
1.1 เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทำาวิจัยครั้งนี้คือเครื่องยนต์ยี่ห้อ YANMAR รุ่น TF 90 DI-L ซึ่ง
มีรายละเอียดของเครื่องยนต์ดังแสดงในตารางที่ 1 (คู่มือการใช้เครื่องยนต์ดีเซล YANMAR)
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อ YANMAR รุ่น TF 90 DI-L
รุ่นเครื่องยนต์
แบบ
ระบบห้องเผาไหม้
จำานวนสูบ
กระบอกสูบ X ระยะชัก
ปริมาตร(ความจุกระบอกสูบ)
กำาลังม้าสูงสุด
ความสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิง
อัตราส่วนการอัด
องศาการฉีดน้ำามันเชื้อเพลิง
แรงดันการฉีดน้ำามันเชื้อเพลิง
หัวฉีดน้ำามันเชื้อเพลิง
ปั๊มฉีดน้ำามันเชื้อเพลิง
ระบบหล่อลื่น
ระบบระบายความร้อน

หน่วย

มิลลิเมตร
ซีซี(ลิตร)
แรงม้า/รอบต่อนาที(PS)
กิโลวัตต์/รอบต่อนาที
กรัม/แรงม้า-ชั่วโมง(kw)

กก./ตร.ซม.

TF 90 DI-L
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะสูบนอน
ระบายความร้อนด้วยน้ำา
แบบฉีดโดยตรง (Direct injection)
1
85 X 87
493(0.493)
9.0/2400
6.6/2400
177(240)
16.6:1
20 องศาก่อนศูนย์ตายบน
200
แบบเข็ม(เดือย)
แบบปั๊มบ๊อช
หล่อลื่นด้วยปั๊ม
หม้อน้ำารังผึ้ง
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1.2 อุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ใช้คือเครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
ดีเซลขนาดเล็ก ยี่ห้อ ANAKA-STYLE DYNAMOMETER รุ่น P-1.5 ใช้ทดสอบเครื่องยนต์ที่มีกำาลังไม่เกิน
44 kW แรงบิดสูงสุดไม่เกิน 140 N.m และความเร็วรอบสูงสุดไม่เกิน 3500 rpm มีความยาวแขน 0.716 m
โดยภาพที่ 1 เป็นไดอะแกรมชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
1.3 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเป็นแบบ Thermo Couple Type K ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
8 มม. รุ่น TSK-03 ยี่ห้อ PRIMUS ซึ่งใช้วัดอุณหภูมิน้ำาหล่อเย็น ,น้ำามันหล่อลื่น ,อากาศ ,ไอเสีย
1.4 อุปกรณ์วัดความเร็วรอบแบบ Proximity Sensor ยี่ห้อ ONO SOKKI รุ่น HM-640
1.5 อุปกรณ์วัดความสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงยี่ห้อ CTS รุ่น CDR 15
2. การเตรียมน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มาผสมกับน้ำามันดีเซล
2.1 นำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ซึ่งผลิตจากน้ำามันปาล์มโดยผ่านกรรมวิธี
Refined Palm Olein มากรองโดยใช้กระดาษกรองเบอร์ 4 ยี่ห้อ WHATMAN เพื่อแยกเศษสิ่งสกปรกที่
ตกค้างอยู่ในน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ซึ่งเป็นการแยกเอาเศษสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่สามารถ
ตรวจสอบหรือพินิจมองเห็นด้วยสายตาเปล่า เป็นการกรองแยกเอาเศษสิ่งสกปรกออกจากน้ำามันในเบื้องต้น
2.2 นำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มาทำาการกรองแยกเศษสิ่งสกปรกที่มีขนาด
เล็กระดับไมครอนอีกครั้งด้วยกรองน้ำามันดีเซล โดยใช้ชุดปั๊มมือเป็นอุปกรณ์ดูดและส่งน้ำามันปาล์มใช้แล้ว
จากการทอดปาท่องโก๋ด้วยความดันประมาณ 1 บาร์ ผ่านกรองน้ำามันดีเซลซึ่งจะทำาให้น้ำามันปาล์มใช้แล้ว
จากการทอดปาท่องโก๋มีความสะอาดมากขึ้นและจะลดปัญหาของกรองน้ำามันดีเซลอุดตัน และลดปัญหา
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การสึกหรอของชิ้นส่วนภายในปั๊มน้ำามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด รวมถึงลดการสึกหรอชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
จากการใช้น้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ขณะทำาการทดสอบ เครื่องยนต์
2.3 นำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มาผสมกับน้ำามันดีเซลในอัตราส่วนผสม
(P0 : D100),( P5 : D95),( P10 : D90),( P30 : D70),( P50 : D50) และต่อไปนี้จะเรียกน้ำามันปาล์มใช้แล้วจาก
การทอดปาท่องโก๋ (P) ผสมกับน้ำามันดีเซล (D) ว่า D100, PD5, PD10, PD30 และPD50 ตามลำาดับ
2.4 นำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ที่ผสมกับดีเซลในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ ไป
วิเคราะห์หาค่าต่างๆทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าทางกายภาพของน้ำามันทอดปาท่องโก๋ใช้แล้วผสมกับน้ำามันดีเซลในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
รายการวิเคราะห์
Specific
Gravity@15๐C kg/m3
API
Viscosity@40๐C cSt
Flash Point ๐C
Ash %wt
Water and Sediment %
Intensity

Test method เกณฑ์กำาหนด D100
ASTM D1298 0.81-0.87 0.8326

PD5
0.8329

PD10
0.8404

PD30
0.8566

PD50
0.8745

ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D93
ASTM D482
ASTM D2709
ASTM D1500

39.2
3.1
72
0.01
nil
2.0

38.4
3.5
72
0.01
nil
2.0

36.8
4.3
72
0.01
nil
2.5

33.7
6.9
82
0.01
nil
3.0

30.3
12.3
88
0.01
nil
4.5*

1b
47850

1b
47562

1b
46465

1b
45280

1b
44300

Copper Strip Corrosion ASTM D130
Heating Value kj/kg
ASTM D240

1.8-4.1
Min 52
Max 0.01
Max 0.05
ไม่สูงกว่า
หมายเลข4
Max.1
-

หมายเหตุ เกณฑ์กำาหนดตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำาหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำามัน
ดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
nil
= ตรวจไม่พบ
*
= ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำาหนด
3. การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
การทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์จะทำาการทดสอบทีละอัตราส่วนผสม โดยทำาการทดสอบ
D100 ก่อนแล้วจึงทำาการทดสอบ PD5, PD10, PD30 และ PD50 ตามลำาดับ ซึ่งการทดสอบหาสมรรถนะ
เครื่องยนต์มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
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3.1 ติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับเครื่องทดสอบสมรรถนะและติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำามัน
หล่อลื่น, น้ำาหล่อเย็น, อากาศ, ไอเสียและอุปกรณ์วัดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
3.2 ทำาการติดเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิอยู่ในช่วงการทำางานพร้อมที่จะทำาการ
ทดสอบ โดยทำาการเดินเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบา 800 รอบต่อนาที ประมาณ 20 นาที จากนั้นเร่งรอบเครื่องยนต์
ขึ้นไปที่ 1500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้วจึงเร่งรอบเครื่องยนต์ขึ้นไปสุดคันเร่งที่รอบ 2550 รอบต่อนาที
3.3 ทำาการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบโหลดเต็มที่ โดยใช้เงื่อนไขในการทดสอบที่
ความเร็วรอบ 2550 รอบต่อนาที ลงมาถึง 1200 รอบต่อนาที ปรับคันเร่งอยู่ในตำาแหน่งเร่งเต็มที่ และปรับ
เพิ่มโหลดให้กับเครื่องยนต์เพื่อให้ได้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ลดลงตามต้องการ ซึ่งการทดสอบในแต่ละช่วง
ความเร็วรอบยินยอมให้ผิดพลาดได้ไม่เกิน + 10 รอบต่อนาที่ และจะใช้เวลาในการวัดความสิ้นเปลืองน้ำามัน
เชื้อเพลิงเป็นเวลา 1 นาที (60 วินาที) จากนั้นทำาการบันทึกค่าต่าง ๆ ดังนี้ (JIS B 8018, 1989)
3.3.1 ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
3.3.2 ค่าน้ำาหนักที่อ่านได้จากหน้าปัดของเครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
3.3.3 อุณหภูมิน้ำาหล่อเย็น
3.3.4 อุณหภูมิน้ำามันหล่อลื่น
3.3.5 อุณหภูมิอากาศ
3.3.6 อุณหภูมิไอเสีย
3.3.7 ความสิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิง
3.4 นำาค่าที่บันทึกได้ไปคำานวณหาค่าต่างๆ เทียบกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์
4. นำาค่าที่คำานวณได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่าง ๆ เปรียบเทียบกับความเร็วรอบ
ของเครื่องยนต์
ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบหาแรงบิดเครื่องยนต์ (Torque)
จากภาพที่ 2 เป็นการแสดงผลการทดสอบแรงบิดของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการ
ทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำามันดีเซลในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ ที่ความเร็วรอบต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
แรงบิดของเครื่องยนต์ตามความเร็วรอบต่างๆมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและให้ค่าแรงบิด
สูงสุดที่ความเร็วรอบเท่ากัน คือ 1440 รอบต่อนาที โดยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำามันในอัตราส่วนผสม D100, PD5,
PD10 และ PD30 ให้ค่าแรงบิด 33.71 N.m และที่อัตราส่วนผสม PD50 ให้ค่าแรงบิด 34.41 N.m ซึ่งเป็น
ค่าแรงบิดของเครื่องยนต์ที่สูงกว่าอัตราส่วนผสมอื่น เหตุมาจากค่าความถ่วงจำาเพาะที่เพิ่มขึ้นของน้ำามันเชื้อ
เพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋เพิ่มขึ้น จึงทำาให้สามารถฉีดน้ำามันเชื้อเพลิง
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ออกจากหัวฉีดได้มากขึ้น (โดยมวล) ต่อวัฏจักร และหากพิจารณาจากกราฟในช่วงความเร็วรอบที่ 1200 ถึง 1440
รอบต่อนาที เป็นช่วงทีแ่ รงบิดเพิม่ สูงขึน้ และเริม่ ลดลงหลังจาก 1440 รอบต่อนาที และลดลงอย่างรวดเร็วหลังจาก
2400 รอบต่อนาที ซึง่ สาเหตุเกิดจากทีค่ วามเร็วรอบต่าำ แรงบิดจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ความเร็วรอบเพิม่ ขึน้ โดยแรงบิดจะเพิม่
ขึน้ จนถึงค่าสูงสุด ณ ทีค่ วามเร็วรอบ ๆ หนึง่ และจะลดลงตามความเร็วรอบทีเ่ พิม่ ขึน้ เพราะยิง่ ความเร็วรอบเพิม่ สูง
ขึน้ จะทำาให้อากาศถูกประจุเข้ากระบอกสูบได้นอ้ ยลง เนือ่ งจากช่วงเวลาทีล่ น้ิ ไอดีเปิดสัน้ ลง (เจษฎา ตัณฑเศรษฐี,
2546: วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร, 2552: John B. Heywood ,1988)

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบแรงบิดเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
2. ผลการทดสอบหากำาลังเครือ่ งยนต์ (Brake Power)
จากภาพที่ 3 เป็นการแสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบกำาลังงานเบรกเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำามัน
ปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำามันดีเซลในอัตราส่วนผสมต่างๆที่ความเร็วรอบต่าง ๆ ผลการ
ทดสอบจะเห็นได้ว่า กำาลังงานเบรกสูงสุดของเครื่องยนต์มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือมีกำาลังงานเบรก
สูงสุดที่ 2400 รอบต่อนาทีของทุกอัตราส่วนผสม โดยอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิง PD50 มีกำาลังงานเบรกสูงสุด
6.88 kW และหากพิจารณาจากกราฟจะเห็นได้ว่ากำาลังงานเบรกของเครื่องยนต์จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจาก 1200 ไป
ถึง 2400 รอบต่อนาที และลดลงหลังจาก 2400 รอบต่อนาที ซึ่งสาเหตุมาจากขณะที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำา
ระยะเวลาที่ลิ้นไอดีเปิดให้อากาศไหลเข้าสู่กระบอกสูบมีระยะเวลานาน แต่ในขณะที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง
ขึ้นระยะเวลาที่ลิ้นไอดีเปิดให้อากาศไหลเข้าสู่กระบอกสูบมีระยะเวลาสั้นลง จึงทำาให้อากาศถูกประจุเข้ากระบอก
สูบได้น้อยลง รวมทั้งถูกหักล้างด้วยแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ซึ่งช่วงแรกจะลด
ลงเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น เพราะช่วงเวลาในการสูญเสียความร้อนสั้นลง แต่จะกลับเพิ่มขึ้นตาม
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบสูงเพราะแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบกำาลังงานเบรกเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
3. อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะเบรก (Brake Specific Fuel Consumption)
จากภาพที่ 4 เป็นการแสดงอัตราความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจำาเพาะเบรกต่อวัฏจักรเปรียบเทียบกับความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ขณะมีโหลด โดยแสดงให้เห็นว่าอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะเบรกเพิ่มมากขึ้นทุก
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ เมื่อเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มากขึ้น ซึ่งเหตุ
เกิดจากค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่ลดลงและค่าความถ่วงจำาเพาะที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มสัดส่วนของน้ำามันปาล์มใช้
แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มากขึ้นโดยเครื่องยนต์ที่ใช้อัตราส่วนผสมเชื้อเพลิง PD50 มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิงจำาเพาะเบรกสูงสุด และหากพิจารณาจากกราฟจะเห็นว่าช่วงความเร็วรอบ 1200 ถึง 1680 รอบต่อนาที มี
อัตราความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจำาเพาะเบรกสูงเนือ่ งจากการทำางานของเครือ่ งยนต์ทค่ี วามเร็วรอบต่าำ มีระยะเวลาการ
ทำางานต่อหนึง่ วัฏจักรนาน จึงทำาให้สญ
ู เสียพลังงานความร้อนทางผนังกระบอกสูบและผนังห้องเผาไหม้มาก แต่คา่
อัตราความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจำาเพาะเบรกจะต่าำ ลงเมือ่ ความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากระยะเวลาการ
ทำางานต่อหนึง่ วัฏจักรสัน้ จึงทำาให้การสูญเสียพลังงานความร้อนน้อยลง และอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะ
เบรกจะกลับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงกว่าระดับความเร็วรอบปานกลางขึ้นไป เนื่องจากแรง
เสียดทานที่เพิ่มมากขึ้นในรอบสูง

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ
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4. อุณหภูมิน้ำามันหล่อลื่นและน้ำาหล่อเย็นเครื่องยนต์ (Lubricants Oil ,Water Temperature)
จากภาพที่ 5 และ 6 เป็นการแสดงอุณหภูมิน้ำามันหล่อลื่นและน้ำาหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่สภาวะโหลด
สูงสุดที่ความเร็วรอบต่างๆของเครื่องยนต์ จากกราฟแสดงให้เห็นว่าในขณะที่เครื่องยนต์ได้รับโหลดต่ำาใน
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงจะทำาให้อุณหภูมิน้ำามันหล่อลื่นและน้ำาหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่ำาเนื่องจากระยะเวลา
การทำางานต่อหนึ่งวัฏจักรสั้นจึงทำาให้การสูญเสียพลังงานความร้อนทางผนังกระบอกสูบและผนังห้องเผาไหม้
ต่ำาแต่เมื่อเครื่องยนต์ได้รับโหลดสูงจนทำาให้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ลดต่ำาลงจะทำาให้อุณหภูมิน้ำามันหล่อลื่น
และน้ำาหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการทำางานต่อหนึ่งวัฏจักรนานจึงทำาให้การสูญเสียพลังงาน
ความร้อนทางผนังกระบอกสูบและผนังห้องเผาไหม้สูงขึ้น รวมทั้งอัตราการไหลที่แตกต่างกันในแต่ละความเร็ว
รอบของน้ำามันหล่อลื่นและน้ำาหล่อเย็นในขณะที่ได้รับโหลดในความเร็วรอบต่าง ๆ จึงเป็นผลทำาให้อุณหภูมิของ
น้ำามันหล่อลื่นและน้ำาหล่อเย็นเพิ่มขึ้นและลดลง

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบอุณหภูมนิ าำ้ มันหล่อลืน่ เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงอัตราส่วนผสมต่าง ๆ

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบอุณหภูมนิ าำ้ หล่อเย็นเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
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5. จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงอุณหภูมิไอเสียเปรียบเทียบกับความเร็วรอบเครื่องยนต์ในสภาวะโหลด
สูงสุด จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของอุณหภูมิไอเสียสูงขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมของน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอด
ปาท่องโก๋เพิ่มขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากกราฟจะเห็นว่าช่วงความเร็วรอบ 2500 ลงไปถึง 2400 รอบต่อนาที เป็น
ช่วงที่อุณหภูมิไอเสียต่ำาโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่โหลดของเครื่องยนต์ต่ำาทำาให้การจ่าย
น้ำามันเชื้อเพลิงต่อวัฏจักรไม่สูงมากนัก แต่เมื่อทำาการเพิ่มโหลดมากขึ้นจะทำาให้เกิดการจ่ายน้ำามันเชื้อเพลิงต่อ
วัฏจักรเพิ่มขึ้นตามโหลดที่เครื่องยนต์ได้รับจึงทำาให้อุณหภูมิไอเสียเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอยู่ในช่วงความเร็วรอบ 2400
ลงไปถึง 1680 รอบต่อนาที และเมื่อทำาการเพิ่มโหลดให้กับเครื่องยนต์อย่างเต็มที่จะทำาให้เกิดการจ่ายน้ำามัน
เชื้อเพลิงต่อวัฏจักรเพิ่มสูงขึ้นแต่น้ำามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รอบต่ำาจะเกิดการสูญเสียพลังงานความ
ร้อนทางผนังกระบอกสูบและผนังห้องเผาไหม้มากเนื่องจากระยะเวลาการทำางานต่อหนึ่งวัฏจักรนาน จึงทำาให้
อุณหภูมิของไอเสียลดลงอย่างมาก

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบอุณหภูมิไอเสียเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอัตราส่วนผสมต่าง ๆ
อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ที่ใช้น้ำามันปาล์มใช้แล้วจาก
การทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำามันดีเซลในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะเห็นได้ว่า สมรรถนะของ
เครื่องยนต์ในด้านแรงบิด กำาลังและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะเบรกเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนผสมของ
น้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ที่เพิ่มขึ้นหากดูจากภาพที่ 2, 3 และ 4 ประกอบโดยสาเหตุมาจากค่า
ความถ่วงจำาเพาะที่เพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงเมื่อเพิ่มสัดส่วนของน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋เพิ่ม
ขึ้น (ดูข้อมูลจากตารางที่ 2) จึงทำาให้เชื้อเพลิงถูกฉีดออกจากหัวฉีดได้มากขึ้นโดยมวลต่อปริมาตร ถึงแม้ว่า
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงจะลดลงตามอัตราส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นก็ตามแต่จะถูกชดเชยจากการฉีดเชื้อเพลิง
ได้มากขึ้น จึงทำาให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นทุกๆอัตราส่วนผสม
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เชื้อเพลิงผสมที่ทำาการทดสอบทั้งหมดสามารถใช้เดินเครื่องยนต์ได้ปกติดีเช่นเดียวกับการเดินด้วย
ดีเซล โดยอัตราส่วนผสม PD50 ให้แรงบิดและกำาลังเครื่องยนต์สูงกว่าอัตราส่วนผสม D100 อยู่ 2% และ 5%
ตามลำาดับ โดยในส่วนอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำาเพาะเบรกสูงกว่า 35% แต่หากมองในด้านเศรษฐศาสตร์
จะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำามันดีเซลลงได้ถึง 50% ซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่ายและการนำาเข้าน้ำามันดีเซลจาก
ต่างประเทศ รวมถึงช่วยลดปัญหามลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการนำาน้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอด
ปาท่องโก๋เททิ้งลงตามพื้นดินหรือแม่น้ำาคูคลองซึ่งมีความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ แต่อย่างไรก็ตามควรจะมีการ
ศึกษาถึงผลกระทบต่อการปลดปล่อยมลพิษไอเสียและการสึกหรอของชิ้นส่วนและน้ำามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใน
ระยะยาวว่า มีผลกระทบด้านใดบ้างจากการใช้น้ำามันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋
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