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การทดสอบศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครืองยนต์ ก๊าซธรรมชาติ
ทีอัตราส่ วนการอัดต่ างๆ
ปิ ติณตั ต์ ตรีวงศ์ 1,2* และ เชษฐวุฒิ ภูมพิ พิ ฒ
ั น์ พงศ์ 1,2

บทคัดย่อ
งานวิจัย นี เป็ นส่ ว นหนึ งของการศึ กษาเกี ยวกับพลังงานทางเลือกเพื อตอบสนองต่ อวิ กฤติ พลังงานและ
สิ งแวดล้อมในปั จจุ บนั โดยเป็ นงานวิจัยเชิงการทดลองทีมีเป้ าหมายเพือเปรี ยบเทียบสมรรถนะระหว่างเครื องยนต์
ดีเซล Daedong 4A220 ขนาด 2,197 cc สี สู บ สี จังหวะทีใช้เชือเพลิงดีเซลกับเครื องยนต์เดียวกันทีถูกดัดแปลงเพือใช้
ก๊าซธรรมชาติระบบดูดโดยเปลียนอัตราส่ วนการอัดเป็ น 9.0, 9.5, 10.0 และ 10.5 ต่อ 1 ผลการทดสอบพบว่าเครื องยนต์
ทีใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติสามารถสร้างแรงบิดและกําลังสู งกว่าเครื องยนต์ดีเซลในทุกช่วงความเร็ วรอบและสู งทีสุ ด
ถึง 13.07% ที 2,600 rpm เครื องยนต์ก๊าซธรรมชาติยงั มีขอ้ ได้เปรี ยบในด้านประสิ ทธิภาพเชิงความร้ อนและอัตราความ
สิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะมากถึง 10.03% และ 36.75% ตามลําดับ และเมือเปรี ยบเทียบกันระหว่างเครื องยนต์ก๊าซ
ธรรมชาติ ทีอัต ราส่ วนการอัดต่า งๆ กัน พบว่า ปริ มาณ NOx จะเพิ มขึนตามอัตราส่ ว นการอัด ทีสู งขึ นถึง 10:1 และ
ปริ มาณ NOx จะเริ มลดลงเมืออัตราส่ วนการอัดเป็ น 10.5:1 อัต ราส่ วนการอัดที เพิมขึนมีความสั มพันธ์โดยตรงต่ อ
ปริ มาณ THC แต่ไม่พบผลกระทบต่อปริ มาณ CO
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An Empirical Study of Performance and Emission Characteristics in a
Natural Gas Engine with Various Compression Ratios
Peeteenut Triwong 1,2* and Chedthawut Poompipatpong 1,2

Abstract
This research is a part of alternative fuel studies which responses to the current energy and environment
crisis. The experiment was aimed to compare the performance between an original diesel engine and a natural gas
dedicated diesel engine with various compression ratios of 9.0, 9.5, 10.0 and 10.5 to 1. A Daedong 4A220 4-stroke
4-cylinder 2,197 cc was chosen as the tested engine. The results showed that the natural gas engine produced higher
torque and power than that of diesel engine up to 13.07% at 2,600 rpm. Natural gas engine also showed advantages
in term of thermal efficiency and specific fuel consumption which are 10.03% and 36.75% respectively. In addition,
NOx emission increases as the compression ratio increases to 10.5:1. Then NOx emission begins to decrease when
the compression ratio increases. The compression ratio significantly affects the hydrocarbon emission
concentration while it does not show any relation with the carbon monoxide emission.

Keywords : Diesel Engine, Natural Gas Engine, Compression Ratio, Performance, Emissions
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1. บทนํา

ใ ช้ เ ชื อ เ พ ลิ ง ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ ป ล่ อ ย ม ล พิ ษ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide; CO), ออกไซด์
ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen; NOx) และอนุ ภาค
เขม่า (Particulate Matter; PM) น้อยกว่ารถโดยสารทีใช้
เชือเพลิงดีเซล และงานวิจยั ยังได้พบว่าการลดมลพิษทัง 3
ชนิ ดนี เพียง 1 ตันจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้า นสุ ขภาพ
(health saving) ได้มากกว่า 240,000 ดอลล่าร์ สหรั ฐ [5]
ในขณะที บริ ษทั อีรูม จํากัด [6] ได้ดดั แปลงเครื องยนต์
ดี เ ซลขนาด 6,600 cc เพื อใช้ก๊ า ซธรรมชาติ ด้ว ย
กระบวนการศึก ษาวิจัย ทําให้กาํ ลังของเครื องยนต์ก๊า ซ
ธรรมชาติเพิมขึนจากเครื องยนต์ดีเซลประมาณ 5% โดย
มลพิษไฮโดรคาร์ บอน คาร์ บอนมอนนอกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน และอนุ ภาคเขม่าควันลดลงถึง 65, 70,
85 และ 100% ตามลําดับ
ในอีกส่ วนหนึงได้มีงานวิจยั พบว่าหลังจากดัดแปลง
เครื องยนต์ดี เซลให้มาใช้กบั ก๊า ซธรรมชาติ แล้วมลพิ ษ
หลายๆ ชนิดรวมถึงอัตราความสิ นเปลืองเชือเพลิง (fuel
consumption) เพิ มสู งขึนแต่ก ลับให้กาํ ลังที ตําลง [7,8]
ซึ งงานวิ จัย ของ Semin และคณะได้เ สนอแนะไว้ว่ า
สาเหตุสาํ คัญหนึงทีทําให้กาํ ลังตําลงเป็ นเพราะความดัน
ภายในห้องเผาไหม้ลดลง [9]
วิ ธี ก ารเพิ มความดัน ภายในห้อ งเผาไหม้ที เห็ น ได้
ชัดเจนทีสุ ดคือ การเพิมอัตราส่ วนการอัด (compression
ratio) ซึ ง Bakar [10] ได้ทดสอบเปรี ยบเทียบเครื องยนต์
สู บ เดี ย วที ใช้แ ก๊ ส โซลี น กับ ก๊ า ซธรรมชาติ เ พื อศึ ก ษา
สมรรถนะและปริ มาณมลพิ ษ ผู ้วิ จัย ได้เ ปลี ยนแปลง
อัตราส่ วนการอัดของเครื องยนต์ก๊า ซธรรมชาติในช่ว ง
9.0, 10.0, 11.0 และ 12.0 ต่อ 1 และพบว่าอัตราส่ วนการ
อัดทีสู งขึนสามารถเพิมประสิ ทธิภาพและสมรรถนะของ
เครื องยนต์ไ ด้ แต่งานวิ จัยของ Maher [11] ได้ศึก ษา

ความเจริ ญทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดําเนิ น
ชีวิต การใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานเป็ นอย่างมาก
โดยพลัง งานเกื อ บทุ ก ชนิ ด นันจะมาพร้ อ มกับ ปั ญหา
มลภาวะสิ งแวดล้อ ม ในหลายประเทศทัวโลกรวมถึ ง
ประเทศไทย ความต้องการปริ มาณเชือเพลิงดีเซลนันสู ง
กว่ า เชือเพลิ งชนิ ด อื นๆ มากอัน เนื องมาจากภาคการ
ข น ส่ ง เ พ ร า ะ โ ดย ป ก ติ แ ล้ ว เ ค รื อ ง ย น ต์ ดี เ ซ ล มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู งกว่ า เครื องยนต์แ ก๊ ส โซลี น งานวิ จั ย
หลายชินได้พยายามลดความต้องการและปริ มาณมลพิษ
ของเชือเพลิ งดีเ ซลโดยการผสมกับ นํามัน ไบโอดี เ ซล
หรื อเอทานอล แต่ ก็สามารถทดแทนเชือเพลิ งดีเ ซลได้
เพียงประมาณร้อยละ 5 ถึง 20 เท่านัน [1-4]
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึ ง เป็ นการผลั ก ดั น ให้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ (natural gas) หรื อก๊าซมีเ ทน (CH4) มีความ
โดดเด่ น ในสภาวการณ์ ปั จ จุ บ ัน ก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น
เชือเพลิ งที มีราคาค่ อนข้า งตํา มีค่า ความร้ อ น (heating
value) อยู่ในระดับทีใช้งานได้ดีและมีค่าออกเทนทีสู ง
มาก (ประมาณ 120) ยิงไปกว่ านัน ก๊า ซธรรมชาติเ ป็ น
เชือเพลิงฟอสซิ ลทีมีส่วนประกอบของคาร์ บอนตําทีสุ ด
(low-carbon fossil fuel) การใช้ก๊าซธรรมชาติมาทดแทน
การใช้เ ชือเพลิ ง ดี เ ซลจึ งเป็ นสิ งน่ า สนใจมากในด้า น
เศรษฐศาสตร์ และสิ งแวดล้อม
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย จํ า นวนหนึ งที ทํา การทดลอง
เปรี ยบเที ย บระหว่ า งรถยนต์ ดี เ ซล (original diesel
vehicle) และรถยนต์ดีเซลทีดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ
(natural gas dedicated diesel vehicle) ซึ ง Total
Environment Centre Inc. ได้ศึกษาการปล่อยมลพิษของ
กลุ่ ม รถโดยสารในซิ ด นี ย ์ โ ดยเก็ บ ข้ อ มู ล ในหน่ ว ย
กิโลกรั มต่อกิโลเมตร (kg/km) และพบว่ารถโดยสารที
3

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 2 May – August 2014

Dynamometer พร้ อ มด้ว ยเครื องวิ เ คราะห์ ก๊ า ซไอเสี ย
Horiba Mexa 9100 DEGR
การทดสอบเริ มต้นจากการใช้เชือเพลิงดีเซลในช่วง
ความเร็ วรอบระหว่าง 1,600 rpm ถึง 2,600 rpm เพือใช้
เป็ นข้อมูลอ้างอิง โดยแรงบิดเพลา (brake torque) กําลัง
เพลา (brake power) อัต ราความสิ นเปลื อ งเชือเพลิ ง
จําเพาะ (SFC) และประสิ ทธิ ภ าพเชิงความร้ อน ( th )
รวมถึ งปริ มาณมลพิ ษ เป็ นพารามิเ ตอร์ ทีงานวิ จัย นี ให้
ความสนใจ
จากนัน เครื องยนต์ถูกดัดแปลงให้ใช้ก๊าซธรรมชาติ
โดยการเปลียนเป็ นระบบจุ ดระเบิดแบบใช้ประกายไฟ
(spark ignition) และระบบการจ่ ายเชือเพลิงเป็ นระบบ
ดูดก๊าซ (fumigation system) โดยได้จดั ทําลูกสู บเพิมขึน
อีก 4 ชุดทีให้อตั ราส่ วนการอัดต่างกันคือ 9.0, 9.5, 10.0
และ 10.5 ต่อ 1 การทดสอบจึ งเริ มต้น ขึนอีกครั งหนึ ง
ในช่วงความเร็ วระหว่าง 1,200 rpm ถึง 4,000 rpm ด้วย
เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยการวิจัยนันได้ควบคุมอัตรา
ส่ ว นผสมอากาศต่ อเชือเพลิงสมมูลไว้ที 1 ตลอดการ
ทดสอบ (stoichiometric air-fuel ratio) โดยสมบัติของ
เชือเพลิงทังสองชนิดถูกแสดงไว้ในตารางที 2 และ 3

ผลกระทบของอัต ราส่ ว นการอัด และพบว่ าอัตราส่ ว น
การอัด ที ทํา ให้มี ก ํา ลัง สู ง ที สุ ด จะอยู่ ที ค่ า หนึ ง หาก
อัตราส่ วนเพิมขึนกว่าค่านี กําลังและประสิ ท ธิ ภาพเชิง
ความร้อนเครื องยนต์จะลดลงและอัตราความสิ นเปลือง
เชือเพลิงจะเพิมขึน อันเป็ นสาเหตุมาจากการเผาไหม้ที
ไม่เสถียร (unstable combustion) การศึกษายังพบอีกว่า
อุณหภูมิของไอเสี ยจะลดลงเมืออัตราส่ วนการอัดเพิมขึน
เพราะการเพิ มอัตราส่ วนการอัดทําให้ความเร็ วการเผา
ไหม้สูงขึน เวลาทีต้องใช้ใ นการเผาไหม้จึงน้อยลงเป็ น
เหตุให้อุณหภูมิไอเสี ยลดลงด้วย
จากข้อ มู ล ต่ า งๆ ดังกล่ า วทํา ให้ ท ราบว่ า การเพิ ม
อัต ราส่ ว นการอัด สามารถเพิ มแรงบิ ด และกํา ลัง ของ
เครื องยนต์ ไ ด้แ ต่ ก็ มี ขี ด จํ า กัด อยู่ ที ค่ า ๆ หนึ งที ต้ อ ง
คํานึงถึงการเผาไหม้ การไม่ทาํ ให้เกิดการจุ ดระเบิดเอง
ของเชือเพลิงและต้องไม่เป็ นการเพิมงานสู บ (pumping
work) ของเครื องยนต์ จ นทํา ให้ ง านสุ ท ธิ ล ดตําลง
การศึกษาทดลองหาค่าอัตราส่ วนการอัดทีเหมาะสมจึ งมี
ความจําเป็ นอย่างมาก ในงานวิจัยนี เครื องยนต์ดีเซลจึ ง
ถูก ดัดแปลงเพือใช้ก๊า ซธรรมชาติ โดยมีว ัตถุ ป ระสงค์
เพือเปรี ย บเที ยบสมรรถนะระหว่างการใช้น ามั
ํ น ดีเซล
และก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของ
อัต ราส่ ว นการอัด เพื อยกระดับ การใช้เ ชื อเพลิ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตารางที 1 ข้อ มูล จํา เพาะของเครื องยนต์ที ใช้ใ นการ
ทดสอบ
Item
Engine
Model
Daedong 4A220A-S1
Type
4-cylinder, 4-stroke diesel
Displacement
2,197 cc.
Bore (mm.)
87
Stroke (mm.)
92.4
Compression
22.0

2. การทดสอบเครืองยนต์
เครื องยนต์ที ใช้ใ นงานวิ จัย นี เป็ นเครื องยนต์ดี เ ซล
Daedong 4A220A-S1 ซึ งมีร ายละเอี ย ดดัง แสดงใน
ตารางที 1 เครื องยนต์ท ดสอบได้ถู ก ติ ด ตังบนเครื อง
ทดสอบกํา ลังเครื องยนต์ Hwanwoong Eddy Current
4
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ตารางที 2 สมบัติของเชือเพลิงดีเซลทีใช้ในการทดสอบ
Fuel
Diesel
Density at 15ºC
0.8504
Specific Gravity
0.509
Heating Value
45,560 kJ/kg
ตารางที 3 สมบัติของก๊าซธรรมชาติทีใช้ในการทดสอบ
Fuel
Natural Gas
Octane Number
121.9
54,499.7946 kJ/kg
Heating Value
44,169.5633 kJ/m3
CH4 90.09%
Main Component
C2H6 6.04%
C3H8 2.54%

รูปที 1 เปรี ยบเทียบแรงบิดของเครื องยนต์

3. ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบพบว่ า เครื องยนต์ ก๊ า ซธรรมชาติ มี
แรงบิ ด และกํา ลังสู ง กว่ า เครื องยนต์ ดี เ ซลในทุ ก ช่ ว ง
ความเร็ วรอบ โดยค่าเฉลียของเครื องยนต์ก๊าซธรรมชาติ
จะมีแรงบิดและกําลังสู งกว่าเครื องยนต์ดีเซลประมาณ
5.67% ที 1,600 rpm และเพิมสู งถึง 13.07% ที 2,600
rpm ดังแสดงในรู ป ที 1 และ 2 โดยเป็ นผลมาจากค่ า
ความร้ อ นของก๊ า ซที สู ง กว่ า เชื อเพลิ ง ดี เ ซลถึ ง 19%
ประกอบกับการผสมระหว่างอากาศและก๊าซธรรมชาติที
มีค วามเป็ นเนื อเดี ย วกัน สู ง อัน นํา ไปสู่ ก ารเผาไหม้ที
สมบู ร ณ์ ม ากกว่ า และเมือนํา ผลไปวิ เ คราะห์ ร่ ว มกับ
ปริ ม าณเชือเพลิ ง ที ถู ก ใช้ไ ปจะพบว่ า เครื องยนต์ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ มี ป ระสิ ทธิ ภา พเชิ ง ความร้ อนสู งกว่ า
เครื องยนต์ดีเซลประมาณ 10.03% และมีข ้อได้เปรี ย บ
ด้านอัตราความสิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะถึง 36.75% ดัง
แสดงในรู ปที 3 และ 4

รูปที 2 เปรี ยบเทียบกําลังของเครื องยนต์
ผลกระทบของอัตราส่ วนการอัดต่ อสมรรถนะ
ของเครื องยนต์ ดังแสดงในรู ปที 5 ซึ งเป็ นการนําค่าเฉลีย
ตล อ ดช่ ว งคว า มเ ร็ ว ร อบ ที ท ดส อ บมา นํ า เ ส น อ
เปรี ยบเทียบกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าอัตราส่ วนการอัด
ของเครื องยนต์ก๊าซธรรมชาติทีเพิมขึนส่ งผลให้แรงบิด
และกํา ลังเพิ มขึนจนถึ งอัต ราส่ ว นการอัดที 10:1 เมือ
อัต ราส่ ว นการอัด เพิ มขึ นเป็ น 10.5:1 แรงบิ ด ของ
เครื องยนต์เริ มลดลง และคาดคะเนได้ว่าเมืออัตราส่ วน
การอัดเพิมขึ นกําลังของเครื องยนต์จ ะมีแ นวโน้มคงที
และลดลงอย่างรวดเร็ ว
5
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เพิมขึนอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาผลของ
แรงบิ ด เครื องยนต์จ ากรู ปที 5 ก็วิ เ คราะห์ ไ ด้ว่ า ที
อัตราส่ วนการอัด 10.5 แรงบิดและปริ มาณมลพิษ NOx มี
แนวโน้มลดลงไปด้วยกัน และถ้าพิ จารณาผลดังกล่า ว
กับงานวิจยั ของ Takagaki [12] จะพบข้อสังเกตทีสําคัญ
คือ หากทํา การทดสอบโดยกําหนดองศาจุ ดระเบิด ให้
คงที (fixed spark timing) ปริ มาณ NOx จะเพิมขึนตาม
อัต ราส่ ว นการอัด ที เพิ มขึ น แต่ ถ ้า ทํา การทดสอบโดย
ปรั บ เปลี ยนองศาจุ ด ระเบิ ด เพือให้ได้ค่ า แรงบิ ดสู งสุ ด
(maximum brake torque) ปริ มาณ NOx จะเพิมขึนใน
ช่ว งแรกและลดลงในเวลาต่ อ มา ซึ งเป็ นวิ ธี ที ใช้ใ น
งานวิจยั นีจึงเห็นว่าผลการวิจยั สอดคล้องกัน

รูปที 3 เปรี ยบเทียบความสิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะ

รูปที 4 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพเชิงความร้อน
รู ปที 6 เป็ นการนําเสนอค่าเฉลียของประสิ ทธิ ภาพ
เชิงความร้อนและความสิ นเปลืองจําเพาะเช่นเดียวกับรู ป
ที 5 พารามิ เ ตอร์ ท ังสองนี คํา นวณมาจากกํา ลัง ของ
เครื องยนต์และปริ มาณการเชือเพลิงของเครื องยนต์ โดย
พารามิเตอร์ ท ังสองนํา เสนอข้อ มูล เดี ย วกัน ในมุมมอง
ตรงข้ามกัน ดังนัน จึงเห็นได้ว่าทีอัตราส่ วนการอัด 9.5:1
เครื องยนต์มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที สุ ด ในขณะที ความ
สิ นเปลืองจําเพาะมีค่าตําทีสุ ด
ผลการทดสอบดัง แสดงในรู ปที 7 พบว่ า มลพิ ษ
ประเภท NOx เพิมขึนตามอัตราส่ วนการอัดทีเพิมขึน แต่
กลับมีแนวโน้มลดลงเมืออัตราส่ วนการอัดเพิมขึนเป็ น
10.5 ซึ งแตกต่างกับทางทฤษฎีที ปริ มาณ NOx ควรจะ

รูปที 5 แรงบิดและกําลังเฉลียทีอัตราส่ วนการอัดต่างๆ

รูปที 6 ค่าความสิ นเปลืองจําเพาะและประสิ ทธิ ภาพเชิง
ความร้อนเฉลียทีอัตราส่ วนการอัดต่างๆ
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ข้อ สังเกตเพิมเติ มในรู ปที 8 คือ ความเร็ ว รอบของ
เครื องยนต์ทีสู งขึนน่ าจะทําให้ส่วนผสมภายในห้องเผา
ไหม้ มี ค วามเป็ นเนื อเดี ย วกั น สู ง การเผาไหม้ จึ ง มี
ปริ มาณ THC ในไอเสี ยลดตําลงอย่างชัดเจน [16, 17]
ในขณะที ผลผลการทดสอบในรู ป ที 9 ไม่สามารถ
อธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอัต ราส่ ว นการอัด และ
ปริ มาณมลพิ ษ CO ได้อ ย่า งชัด เจน ซึ งทางทฤษฎีไ ด้
ยืนยันว่า อัตราส่ ว นการอัด ไม่ส่ งผลกระทบต่ อปริ มาณ
มลพิ ษ CO [13, 15] อย่ า งไรก็ ต าม ผู ้วิ จั ย ได้พ บ
ความสัมพันธ์ทีเกิดขึนระหว่างปริ มาณ CO กับ NOx ว่า
รู ป แบบการเปลี ยนแปลงของ CO กับ NOx มี ทิ ศ
ทางตรงข้า มกัน อยู่ ใ นตลอดช่ ว งความเร็ ว ของทุ ก ๆ
อัตราส่ วนการอัดดังแสดงในรู ปที 10 ถึงรู ปที 13

รูปที 7 ปริ มาณ NOx ทีอัตราส่ วนการอัดต่างๆ

รูปที 8 ปริ มาณ THC ทีอัตราส่ วนการอัดต่างๆ

รูปที 10 ปริ มาณ NOx และ CO ทีอัตราส่ วนการอัด 9:1

รูปที 9 ปริ มาณ CO ทีอัตราส่ วนการอัดต่างๆ
อัต ราส่ ว นการอัด ที เพิ มขึ นทํา ให้ ป ริ มาณมลพิ ษ
THC เพิ มขึ นเนื องจากอัต ราส่ ว นพื นที ผิ ว ต่ อ ปริ มาตร
(surface to volume ratio) และสัดส่ วนของปริ มาตรใน
ช่องแคบ (crevice volume) เพิมขึน สัดส่ วนของ THC
ทีไม่ถูกเผาไหม้จึงเพิมขึนตามไปด้วย [13-15]

รูปที 11 ปริ มาณ NOx และ CO ทีอัตราส่ วนการอัด 9.5:1
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เครื องยนต์ดีเซลประมาณ 10.03% และมีขอ้ ได้เปรี ยบใน
ด้านอัตราความสิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะถึง 36.75%
ปริ มาณ NOx จะเพิ มขึ นตามอัต ราส่ ว นการอัด ที
สู ง ขึ นถึ ง 10:1 และปริ มาณ NOx จะเริ มลดลงเมื อ
อัตราส่ ว นการอัด เป็ น 10.5:1 โดยอัตราส่ วนการอัด ที
เพิ มขึ นมี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงต่ อ ปริ มาณ THC
เนืองจากอัตราส่ วนพืนทีผิวต่อปริ มาตรและสัดส่ วนของ
ปริ มาตรในช่อ งแคบเพิ มขึ น แต่ ไ ม่พ บผลกระทบต่ อ
ปริ มาณ CO อย่า งไรก็ต าม ผลการทดสอบแสดงว่ า
ปริ มาณ CO และ NOx มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน
กันตลอดทุกช่วงความเร็ วรอบของทุกอัตราส่ วนการอัด

รูปที 12 ปริ มาณ NOx และ CO ทีอัตราส่ วนการอัด 10:1

5. เอกสารอ้างอิง
[1] T.K. Bhattacharya, S.Chatterjee and T.N. Mishra,
“Performance of a constant speed CI engine on
alcohol-diesel micro emulsion” Applied
Engineering in Agriculture 23, 2004, pp. 253 – 257.
[2] O. Can, S. Shuai, and J. Wang, “Effects of ethanol
addition on performance and emissions of a
turbocharged indirect injection diesel engine running
at different injection pressures” Energy Conversion
and Management 45, 2007, pp. 2429 – 2440.
[3] K. Cheenkachorn and B. Fungtammasan, “Biodiesel
as an additive for diesohol”, International Journal of
Green Energy 6, 2009, pp. 57 – 72.
[4] P. Satge, Z. Mouloungui, G. Vaitilingom and
J. Berge, “Interest of combining an additive with
diesel-ethanol blends for use in diesel engines”
Fuel 80, 2001, pp. 565 – 574.

รูปที 13 ปริ มาณ NOx และ CO ทีอัตราส่ วนการอัด 10.5:1

4. สรุปผล
ผล กา ร ทดส อบ เ ปรี ย บเ ที ย บ สมร รถ น ะข อ ง
เครื องยนต์ดีเ ซลกับ เครื องยนต์ก๊า ซธรรมชาติ และการ
เปรี ยบเที ยบระหว่ างเครื องยนต์ก๊า ซธรรมชาติ ดว้ ยกัน
เพือวิเ คราะห์ผ ลกระทบของอัตราส่ วนการอัด พบว่ า
เครื องยนต์ ก๊ า ซธรรมชาติ มีแ รงบิ ด และกํา ลัง สู งกว่ า
เครื องยนต์ดีเซลในทุ กช่วงความเร็ ว รอบโดยประมาณ
5.67% ที 1,600 rpm และเพิ มสู ง ถึ ง 13.07% ที
2,600 rpm ซึ งน่ า จะเป็ นผลมาจากค่ า ความร้ อ นที สู ง
ประกอบกับความเป็ นเนือเดียวกันของส่ วนผสมระหว่าง
อากาศและก๊ าซธรรมชาติ และส่ งผลทําให้เ ครื องยนต์
ก๊าซธรรมชาติมีค่าประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้ อนทีสู งกว่า
8

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 2 May – August 2014

[5] Total Environment Centre Inc., “Diesel vs
Compressed Natural Gas (CNG) in the Sydney
Bus Fleet”, Available: http://www.tec.org.au
[6] EROOM Public Company Limited,
“Automotive Gas Technology”, Available:
http://www.eroomkorea.com, 26 July 2009.
[7] Cairo Air Improvement Project (CAIP),
“Compressed Natural Gas versus Diesel”,
Available:
http://www.pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACX796.pdf
[8] D. Choowichien and C. Poompipatpong, “A
Comparative experiment of performance between
a heavy-duty diesel truck and a heavy-duty
natural gas truck” The Journal of Industrial
Technology 5, 2009, pp. 68 – 76. (in Thai)
[9] Semin, A.R. Ismail and R.A. Bakar, “Effect of
diesel engine converted to sequential port
injection compressed natural gas engine on the
cylinder pressure vs crank angle in variation
engine speeds” American Journal of Engineering
and Applied Sciences 2, 2009, pp. 154 – 159.
[10] R.A. Bakar and M.A. Sera, “Effect of compression
ratios on engine performance and emissions of a
CNG fuelled engine”, Proceedings of the 3rd PacificAsia Conference on Mechanical Engineering,
Manila, Philippines, 29-31 August, 2002.

[11] A.R. Maher, “Effect of compression ratio,
equivalent ratio and engine speed on the
performance and emission characteristics of a
spark ignition engine using hydrogen as a fuel”
Renewable Energy 29, 2004, pp. 2245 – 2260.
[12] S. Takagaki and R. Raine, “The effects of
compression ratio on nitric oxide and hydrocarbon
emissions from a spark-ignition natural gas fuelled
engine”, SAE Paper 970506, 1997.
[13] B.P. Pundir, “Engine emissions; pollution
formation and advances in control technology”,
Alpha Science International Ltd., 2007.
[14] H. Heisler, “Advanced Engine Technology”, SAE
International, 1995.
[15] F. Schafer and R.V. Basshuysen, Reduced
emissions and fuel consumption in automobile
engines, Springer-Verlag Wien NewYork, 1995.
[16] D. Bradley and R.A. Head, “Engine auto ignition:
the relationship between octane numbers and auto
ignition delay times” Combust Flame 147, 2006,
pp. 171–84.
[17] C. Sayin, “The impact of varying spark timing at
different octane numbers on the performance and
emission characteristics in a gasoline engine”,
Fuel 97, 2012, pp. 856 – 861.

9

