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บทคัดย่อ
เนืองด้วยความต้องการพลังงานและปั ญหาสิ งแวดล้อมทีเพิมขึน ก๊าซธรรมชาติได้ถูกศึกษาและนํามาใช้
เป็ นหนึ งในเชือเพลิงทางเลือกทีสะอาด แต่ทว่าการใช้งานก๊าซธรรมชาติในเครื องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ไม่สามารถ
หลีกเลียงอาการน็อกได้ งานวิจยั นีจึงต้องการทดสอบการใช้งานก๊าซธรรมชาติเหลวในเครื องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่โดย
ใช้เ ป็ นระบบพลังงานร่ ว ม งานวิ จัย เริ มต้น จากการทดสอบหม้อ ต้ม 2 รุ่ น เพื อเลือ กใช้ห ม้อต้มรุ่ น ที เหมาะสมกับ
เครื องยนต์มากกว่า จากนัน จึ งเป็ นขันตอนการทดสอบเปรี ยบเทียบการใช้เชือเพลิงดีเซลและเชือเพลิงร่ วม ผลการ
ทดสอบพบว่า หม้อต้มทีมีความยาวขดแลกเปลียนความร้อน 3.8 m มีความเหมาะสมพิจารณาจากค่าสมรรถนะต่างๆ
หม้อ ต้มที มีความยาวขดแลกเปลียนความร้ อน 3.8 m จึ งถู กติด ตังในเครื องยนต์เพื อทดสอบการใช้งานตลอดช่ว ง
ความเร็ วรอบ 1100 – 2000 rpm ผลการทดสอบพบว่า เครื องยนต์ทีใช้พลังงานร่ วมสามารถสร้ างแรงบิดและกําลังตํา
กว่าเชือเพลิงดีเซลประมาณ 2.10% ซึ งนับว่ายอบรับได้ในการใช้งานจริ ง ผลการวิจัยพบว่าการป้ องกันการเกิดอาการ
น็อกของเครื องยนต์ทาํ ได้โดยการควบคุมปริ มาณการจ่ายก๊าซธรรมชาติทีต้องเปลียนแปลงไปตามความเร็ ว โดยเฉลีย
แล้วการจ่ ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ ระบบอยู่ทีประมาณ 71.32% ทําให้ประสิ ทธิ ภาพเชิงปริ มาตรและประสิ ทธิ ภาพเชิง
ความร้อนของเครื องยนต์พลังงานร่ วมตํากว่าการใช้เชือเพลิงดีเซลประมาณ 2.73% และ 3.5% ตามลําดับ
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An Experimental Study of Performances in a Large Diesel Engine
Fuelled with Diesel and LNG
Chedthawut Poompipatpong1,3* and Gyeung Ho Choi2,3

Abstract
According to the increase of energy demand and environmental crisis, natural gas has been studied and
considered as one of the clean alternative fuels. However, knocking phenomena is unavoidable when large diesel
engines operate with natural gas. This research aimed to investigate a large diesel engine fuelled with diesel –
natural gas dual fuel system. Firstly, two natural gas vaporizers were tested to find the appropriate one. Then, a
comparative experimental between diesel operation and dual-fuel operation was conducted. Output performance
was considered and found that vaporizer with 3.8-metre internal length heat exchanger was more advantageous.
Thus, this vaporizer was installed in the tested engine. The experiment was done over the speed range between
1,100 to 2,000 rpm. It was found that dual-fuel engine produced less torque and power than those of diesel engine
around 2.10%, which was still acceptable in actual application. The result found that the amount of injected natural
gas must be controlled as a function of engine speed to avoid engine knocking. Averagely, the natural gas was
injected into the system around 71.32%. This leaded to the reduction of engine volumetric and thermal efficiencies
around 2.73% and 3.5% respectively.

Keywords : Large diesel engine, Natural gas, Dual fuel system, Engine performance
1

Department of Power Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok
2
School of Basic Science, College of Convergence, Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Republic of Korea
3
Automotive Eco-Energy Research Center, Science and Technology Research Institute, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok
*
Corresponding author, E-mail: chedthawutp@kmutnb.ac.th Received 29 March 2013, Accepted 22 August 2013

95

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 9 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 3 September – December 2013

1. บทนํา

เครื องยนต์ดีเซลได้แต่ตอ้ งการนํามันดีเซลจํานวนหนึ ง
สําหรั บการจุ ด ระเบิด ทังนี งานวิจัยมุ่งเน้นไปทีการใช้
เชือเพลิงก๊า ซธรรมชาติ เหลว (Liquefied Natural Gas;
LNG) ร่ ว มกับ นํามัน ดี เ ซลในเครื องยนต์ดี เ ซลขนาด
ใหญ่เ ช่น รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุ กในภาค
ขนส่ ง เนื องจากเป็ นกลุ่ มที มี ก ารใช้พ ลังงานสู งมาก
และพบว่างานวิจยั ในอดีตมักศึกษาเครื องยนต์เชือเพลิง
ร่ วมโดยมุ่งเน้นไปเฉพาะเครื องยนต์ขนาดเล็ก เนื องจาก
การใช้เชือเพลิงร่ วมในเครื องยนต์ขนาดใหญ่จะประสบ
ปัญหาสําคัญคือ อาการน็อก (knocking) อย่างรุ นแรง
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของงานวิ จั ย นี จึ ง ต้ อ งการทํา
การทดสอบเปรี ยบเทียบสมรรถนะและมลพิษระหว่า ง
เครื องยนต์ที ใช้น ํามัน ดี เ ซลเพี ย งอย่า งเดี ย วกับ การใช้
พลังงานร่ วม โดยมีขอ้ กําหนดในการทดสอบ 3 ข้อคื อ
1) ก๊ า ซธรรมชาติ จ ะถู ก ป้ อนเข้า สู่ เ ครื องยนต์ใ ห้มาก
ทีสุ ดเพือเป้ าหมายด้านเศรษฐศาสตร์ 2) สมรรถนะของ
เครื องยนต์เมือใช้พลังงานร่ วมต้องเทียบเคียงได้กบั การ
ใช้นามั
ํ นดีเซล และ 3) เครื องยนต์พลังงานร่ วมต้องไม่
เกิดอาการน็อกอย่างเด็ดขาด

ปริ มาณการใช้เชือเพลิงประเภทฟอสซิ ลได้เพิมขึ น
ไปตามจํา นวนประชากรและการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต
ในช่วงประมาณ 20 ปี ทีผ่านมา ปริ มาณการใช้พลังงาน
ในภาพรวมเพิ มขึ นไม่น้อ ยกว่ า 36% [1] และตลอด
ระยะ 200 ปี ทีผ่ านมา มนุ ษย์ได้น ําเอาคาร์ บอนจากใต้
ผิวโลกขึนมาใช้สูงถึงประมาณปี ละ 7000 ล้านตัน [2]
ข้อมูลปริ มาณการใช้นามั
ํ นเชือเพลิงทัวโลกพบว่ามีการ
บริ โ ภคนํามัน สู งถึ งประมาณ 80 ล้า นบาร์ เ รลต่ อ วัน
และ 2 ใน 3 ของปริ มาณดังกล่าวใช้เพียงเพือกิจกรรม
ด้านการเดินทางและขนส่ ง [3] โดยเกือบทังหมดนันถูก
สั น ดาปให้ เ ป็ นก๊ า ซมล พิ ษ ออกสู่ ชั นบรรยากา ศ
เชือเพลิงทางเลื อกชนิ ดหนึ งทีน่ าสนใจมากในปั จจุ บ ัน
คื อ ก๊ า ซธรรมชาติ เนื องจากเป็ นเชื อเพลิ ง ที ยัง คงมี
ปริ มาณเหลื ออยู่ไม่น้อ ยกว่ าปริ มาณนํามันดิ บ โดยเชือ
ว่าน่ าจะมีปริ มาณสํารองเพียงพอสําหรั บการใช้งานอีก
ไม่น้อยกว่า 60 ปี [1] เมือก๊าซธรรมชาติถูกลดอุณหภู มิ
ลงให้ตากว่
ํ า –162°C และเก็บในถังทีมีการหุ ้น ฉนวน
แบบพิ เศษ ก๊า ซธรรมชาติ จ ะเปลี ยนสถานะกลายเป็ น
ของเหลวซึ งเป็ นสถานะทีสะอาดทีสุ ด โดยมีก๊าซมีเทน
เป็ นส่ วนประกอบสู งถึง 98% อัน ทํา ให้มีส มบัติ ต่ า งๆ
ใกล้เคียงกับก๊าซมีเทนเป็ นอย่างมาก [4-5] การเผาไหม้
จึ งก่อให้เกิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกว่ า
เชือเพลิงทัวๆ ไป ยิงไปกว่ านัน การเก็บก๊าซธรรมชาติ
ในสถานะของเหลวทํ า ให้ มี ป ริ มาตรลดลงได้ ถึ ง
600 เท่า จึ งทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าสถานะ
ก๊าซ
ก๊า ซธรรมชาติถูก จัด อยู ่ใ นกลุ ่ม เชื อเพลิง สํา หรั บ
เครื องยนต์แ ก๊ส โซลีน เนื องจากมีค ่า ออกเทนที สู ง
อย่า งไรก็ต าม ก๊ า ซธรรมชาติ ก็ส ามารถนํา มาใช้ใ น

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ก๊ า ซธรรมชาติ ไ ม่ ส ามารถติ ด ไฟได้ด ้ ว ยตัว เอง
ภายใต้การอัด ของเครื องยนต์ การจุ ด ระเบิ ด จึ งต้องใช้
การฉี ดนําร่ องด้วยนํามันดีเซล (pilot diesel injection)
โดยนํามันดีเซลทีมีค่าซี เทนสู งถูกฉี ดเป็ นละอองขนาด
เล็ก (spray) เข้าสู่ ห้องเผาไหม้ และใช้ระยะเวลาสันๆ
ช่วงหนึงในการระเหย ผสมคลุกเคล้ากับอากาศและเริ ม
เกิ ด การเผาไหม้ ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วเรี ยกว่ า “Initial
Ignition Delay Period” [6] หรื อ “Pilot Ignition Delay
Period” [7] ซึ งแสดงอยูร่ ะหว่างช่วง AB ในรู ปที 1 โดย
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ช่ ว งเวลานี จะสั นหรื อยาวขึ นอยู่ ก ับ ระดับ การผสม
อากาศและเชื อเพลิ ง แต่ โ ดยปกติ แ ล้ ว ช่ ว ง Pilot
Ignition Delay ของเครื องยนต์ทีใช้ก๊าซธรรมชาติร่ว ม
ด้ว ยนั นจะยาวกว่ า ที ใช้น ํามัน ดี เ ซลเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
เนืองจากปริ มาณออกซิ เจนในห้องเผาไหม้ลดลง [8]
เมือเชือเพลิงดีเซลเริ มเกิ ดการเผาไหม้ ความดันใน
ห้อ งเผาไหม้ก็จ ะเพิ มขึ นเล็ก น้อ ยในช่ ว ง BC เพราะ
เชือเพลิงดีเซลถูกฉี ดเพือเป็ นจุ ดเริ มต้นของการเผาไหม้
ซึ งสามารถเรี ย กช่ว งนี ว่ า “Pilot Premixed Combustion” จากนัน อุณหภูมิและความดันในห้องเผาไหม้อาจ
ลดลงเล็ก น้อ ยตามเส้น CD เนื องจากก๊า ซธรรมชาติ มี
อุณหภูมิติดไฟด้วยตัวเองทีสู ง ช่วงนี อาจกล่าวได้ว่าเป็ น
Delay period อี ก ช่ว งหนึ งของการเผาไหม้ ซึ งมัก
เรี ย กว่า “Second Delay Period” [6] หรื อ “Primary
Fuel Delay Period” [7] หลังจากทีเชือเพลิงก๊าซเริ มเกิด
การเผาไหม้ ความดัน ในห้อ งเผาไหม้ก็จ ะเพิ มขึ นอี ก
ครั งหนึ งในช่ ว ง DE (ช่ ว ง rapid combustion of
primary fuel) งานวิจัย [8] ระบุว่าการเผาไหม้ในช่วงนี
นับว่าไม่เสถียร (unstable) ซึ งน่ าจะเป็ นเพราะการแพร่
ของเปลวไฟ (frame propagation) เกิ ด ขึ นจากนํามัน
ดีเ ซลทีกระจายอยู่ท วห้
ั องเผาไหม้ซึงแตกต่ างจากการ
จุ ดระบิ ดด้วยหัวเทีย นทีเปลวไฟมีจุ ดเริ มต้นที แน่ นอน
และแพร่ ออกไปอย่างมีรูปแบบ โดยความดันทีเพิมขึ น
สู งในช่วงนี ไม่ส่งผลเสี ยต่อเครื องยนต์เพราะเป็ นช่วงที
ลูกสู บเคลือนทีลง ช่ว ง EF เป็ นช่วงการแพร่ ของการ
สันดาป (diffusion combustion) ซึ งเกิดขึนต่อเนื องจาก
ช่ว ง rapid combustion ช่ ว งนี ยังคงเกิ ด การสั น ดาป
เชือเพลิงก๊าซภายในห้องเผาไหม้อยู่ แต่ความดันทีลด
ตําลงเป็ นเพราะปริ มาตรของห้อ งเผาไหม้เพิ มขึ นและ

เชือเพลิ งการมีอ ัต ราการเผาไหม้ต าํ (slower burning
rate)

รู ปที 1 ความสัมพันธ์ร ะหว่างความดันในห้องเผาไหม้
กับเพลาข้อเหวียงในเครื องยนต์พลังงานร่ วม [7]
การเผาไหม้ทีไม่เสถียรของเครื องยนต์พลังงานร่ วม
น่ า จะเป็ นประเด็น ที ทํา ให้ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้งานจริ ง มี
ข้อจํากัดมากมาย งานวิจัยจํานวนมากพยายามศึกษาถึง
สมรรถนะและมลพิษของเครื องยนต์พลังงานร่ วม การ
เผาไหม้ที ไม่ เ สถี ย รสามารถนํา ไปสู่ อ าการน็ อ กของ
เครื องยนต์โ ดยเฉพาะเครื องยนต์ขนาดใหญ่ซึ งเกิ ดขึ น
อย่างแทบจะหลีกเลียงไม่ได้ ดังนัน การวิจัยในศาสตร์ นี
โดยส่ ว นใหญ่จ ะใช้เครื องยนต์ข นาดเล็กเกือบทังหมด
โดยมีงานวิจัย จํานวนหนึ งทีพยายามศึก ษาอาการน็อ ก
ของเครื องยนต์พลังงานร่ วมโดยใช้เครื องยนต์ขนาดเล็ก
และการใช้แบบจําลองต่างๆ [7,9-13]

3. วิธีการดําเนินการวิจยั
การทดสอบเครื องยนต์ในการวิจยั นีได้นาํ เครื องยนต์
ขนาดความจุ 12.9 L ที มี ร ายละเอี ย ดดั ง แสดงใน
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ตารางที 1 มาติดตังบนเครื องทดสอบกําลังเครื องยนต์
(dynamometer) รุ่ น AVL Dynoperform ขนาด 490 kW
ทีมีความเทียงตรงในการวัดแรงบิดและความเร็ วรอบสู ง
 0.2% และ  1 rpm ตามลําดับ

efficiency) อัต ราความสิ นเปลื อ งเชื อเพลิ ง จํา เพาะ
(specific fuel consumption)
จากนัน เครื องยนต์จะถูกทําการทดสอบด้วยสภาวะ
เดี ย วกั น ทุ ก ประการแต่ ท ํ า การจ่ ายเชื อเพลิ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ เ หลวเข้า สู่ ร ะบบ โดยพยายามลดปริ มาณ
นํามันดีเซลให้มากทีสุ ดเพือเป้ าหมายด้านเศรษฐศาสตร์
อย่า งไรก็ต าม ผู ้วิ จัย ต้องยึด ถือ เงือนไขการทดลองคื อ
แรงบิด และกําลังของเครื องยนต์ไ ม่ค วรตํากว่ า การใช้
นํามัน ดี เ ซลมากกว่ า 5% โดยเครื องยนต์ต ้อ งไม่เ กิ ด
อาการน็อกโดยเด็ดขาด

ตารางที 1 รายละเอียดข้อมูลของเครื องยนต์ทดสอบ
Specification
Number of Cylinder
Stroke
Bore x Stroke (mm)
Displacement (cc)
Compression Ratio
Max. Power Output (PS/ rpm)
Max. Power Output (kW / rpm)
Max. Torque (kg-m)
Cooling Type
Combustion Type
Aspiration

Hyundai D6CA
(L-ENG)
6 in Line
4-stroke Diesel
133 x 155
12,920
17 : 1
440 / 1,800
323.53 / 1,800
197 / 1,400
Water Cooling
DI
TCI

4. ผลการทดสอบ
ข้อมูลดิบทีได้ถูกบันทึกจํานวนสภาวะละ 30 ค่า ถูก
นํ า มาคํา นวณหาค่ า เฉลี ยและนํ า เสนอเป็ นกราฟ
เปรี ยบเทียบ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนตามการทดสอบ
คื อ 1) การทดสอบเปรี ยบเที ย บการใช้ห ม้อ ต้ม ที มี
โครงสร้างแตกต่างกัน และ 2) การทดสอบเปรี ยบเทียบ
สมรรถนะของเครื องยนต์ทีใช้เชือเพลิงแตกต่างกัน ซึ ง
มีรายละเอียดดังนี
4.1 ผลกระทบของโครงสร้ างภายในของหม้ อต้ ม
เนืองด้วยหม้อต้มทีใช้สําหรั บก๊าซธรรมชาติเหลวที
สามารถใช้ก ับ เครื องยนต์ใ นงานวิ จัย นี มีอ ยู่ 2 ขนาด
ซึ งห ม้ อ ต้ ม ทั งส อ งมี ล ั ก ษ ณ ะ รู ป ร่ า งแ ล ะ ข น า ด
เหมือนกันทุก ประการ แต่ มีข ้อแตกต่า งคือ โครงสร้ า ง
ภายในที มีความยาวของขดท่อ แลกเปลียนความร้ อนที
แตกต่า งกัน คือ 3.8 m (ซึ งใช้สั ญลักษณ์ ว่ า Vaporizer
A) และ 6.0 m (ซึ งใช้สัญลักษณ์ ว่า Vaporizer B) ดัง
แสดงในรู ป ที 2 การทดสอบเพื อให้ไ ด้ขอ้ มูลเบื องต้น
จะทําให้ผูว้ ิจัยสามารถเลือกใช้หม้อต้มทีเหมาะสมและ
ทําให้งได้ผลทีมีประโยชน์มากทีสุ ด ดังนัน ในขันต้นนี
ผูว้ ิจัยจึ งได้ทดสอบเปรี ยบเที ยบหม้อ ต้มทังสองแบบที

เครื องยนต์ไ ด้ถูก ทําการติดตังระบบก๊ าซธรรมชาติ
เหลวแบบหัวฉี ดแยกสู บ แต่เนืองด้วยหม้อต้มของระบบ
ก๊าซธรรมชาติเหลวทีเหมาะสมกับเครื องยนต์ขนาดใหญ่
มีอ ยู่ ด ้ว ยกัน 2 รุ่ น การทดสอบจึ ง ต้อ งแบ่ ง ออกเป็ น
2 ส่ วน คือ การทดสอบเบืองต้นเพือเปรี ยบเทียบว่าหม้อ
ต้มใดจะเหมาะสมกับเครื องยนต์ในงานวิจัย จากนัน ก็
จะใช้หม้อต้มรุ่ นนันเพือทํา การทดสอบจริ งในขันตอน
ถัดไป
การทดสอบเครื องยนต์ เ ริ มต้น ที การใช้พ ลัง งาน
ดีเซลตลอดช่วงความเร็ วรอบ 1,100 – 2,000 rpm เพือ
เก็บข้อมูลสมรรถนะอัน ประกอบด้ว ยแรงบิด (torque)
กํา ลัง (power) ประสิ ท ธิ ภ าพเชิงปริ มาตร (volumetric
efficiency) ประสิ ทธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ น (thermal
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ความเร็ วรอบ 1,100 – 2,000 rpm โดยควบคุมปริ มาณ
เชือเพลิ งต่ า งๆ ระหว่ า งการทดสอบให้เ หมือ นกัน ทุ ก
ประการ
การทดสอบในขันนี ผู ้วิ จัย ปรั บ ลดปริ มาณการฉี ด
เชือเพลิงดีเซลลงในขณะทีเชือเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว
ถูกจ่ายเข้าสู่ ระบบโดยยังไม่ทาํ การปรั บแต่งพารามิเตอร์
ทีมีความซับซ้อน อาทิเช่น จังหวะการฉี ดเชือเพลิง การ
ชดเชยปริ มาณดี เ ซล (compensate) การควบคุ มระยะ
การฉี ดเชือเพลิ งดี เซล (diesel injection duration) ผล
การทดสอบเปรี ยบเทียบหม้อต้มทัง 2 แบบถูกนําเสนอ
ในรู ปที 3 ถึง 5
ก๊าซธรรมชาติเ หลวทีผ่ าน Vaporizer A ซึ งมีความ
ยาวขดสันกว่าจึงทําให้การแลกเปลียนความร้ อนเกิดขึน
ได้น้ อ ยกว่ า Vaporizer B ดั ง นั น อุ ณ หภู มิ ก๊ า ซที
ตํา แหน่ ง ขาออกของหม้อ ต้ม จึ ง ตํากว่ า อย่ า งชัด เจน
อุ ณ หภู มิ ก๊ า ซที ตํ ากว่ า ย่ อ มมี ป ริ มาตรที น้ อ ยกว่ า
Vaporizer B จึ งทํา ให้ เ ครื องยนต์ มีพื นที สํา หรั บ การ
ประจุอากาศได้มากกว่า Vaporizer A ดังนัน เครื องยนต์
จึงมีประสิ ทธิภาพเชิงปริ มาตรทีสู งกว่าดังแสดงในรู ปที
3 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม อุ ณ ห ภู มิ ก๊ า ซ ที ตํ า ก ว่ า แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ภ าพเชิงปริ มาตรที สู งกว่ า อาจไม่ไ ด้ส่ งผลดี
เสมอไปเนื องจากหากอุณ หภู มิต าจนเกิ
ํ
นไป เชือเพลิ ง
จะไม่พ ร้ อ มสํา หรั บการสั น ดาป การวิ เ คราะห์ จึ งต้อ ง
อาศัยข้อมูลเพิมเติมในด้านการใช้งานจริ งด้วย

รู ปที 3 ผลกระทบของโครงสร้ า งภายในของหม้อ ต้ม
ต่ออุณหภูมิของก๊าซและประสิ ทธิ ภาพเชิงปริ มาตร
รู ปที 4 แสดงผลการทดสอบแรงบิดและกําลังตลอด
ช่วงความเร็ ว 1100 – 2000 rpm โดยพบว่า Vaporizer A
ทํา ให้เ ครื องยนต์มีแ รงบิ ด และกํา ลังทีดี ก ว่า Vaporizer
B ผู ้วิจัยพบว่า ตลอดการทดสอบดังกล่ าว เครื องยนต์
สามารถทํางานได้อย่างปกติและไม่เกิดอาการน็อกใดๆ
รู ป ที 5 แสดงว่ า Vaporizer A ยังทํา ให้เ ครื องยนต์มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเชิงความร้ อ นทีสู งกว่า และมีอ ัตราความ
สิ นเปลื อ งจํ า เพาะที ตํ า กว่ า จากผลการทดสอ บ
เปรี ยบเทียบหม้อต้มทัง 2 ชนิ ด ผูว้ ิจัยจึ งสรุ ปว่า หม้อต้ม
ทีมีความยาวขดแลกเปลียนความร้ อน 3.8 m (Vaporizer
A) สามารถใช้งานได้เ หมาะสมกับ เครื องยนต์ต ลอด
ช่ว งความเร็ วรอบใช้งานปกติ และทํา ให้เ ครื องยนต์มี
สมรรถนะที ดีกว่ า Vaporizer B งานวิ จัยนี จึ งเลือ กใช้
Vaporizer A มาทํา การทดสอบซึ งแสดงผลในหัว ข้อ
ถัดไป

รู ปที 2 โครงสร้างภายในของหม้อต้มในงานวิจยั
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รอบจนถึง 1,900 rpm และลดลงอย่างรวดเร็ วเนื องจาก
การสู ญเสี ยไปกับ ความเสี ยดทาน (friction losses) ซึ ง
เป็ นปัจจัยทีส่ งผลมากทีความเร็ วสู ง
จากข้อ มูล ในรู ปที 6 จะเห็ น ได้ว่ า โดยเฉลี ยแล้ว
เครื องยนต์ร ะบบเชือเพลิงร่ ว มให้แรงบิด และกํา ลังตํา
กว่ า การใช้เ ชื อเพลิ งดี เ ซลประมาณ 2.10% ซึ งนั บ ว่ า
ค่อนข้างใกล้เ คียงกันและยอมรั บได้ตามเป้ าหมายของ
นักวิจยั ดังทีได้กล่าวมาแล้ว
รู ปที 4 ผลกระทบของโครงสร้ า งภายในของหม้อ ต้ม
ต่อแรงบิดและกําลัง

รูปที 6 แรงบิดและกําลังของเครื องยนต์
งานวิ จั ย ด้า นเครื องยนต์ ข นาดเล็ ก ที ใช้พ ลัง งาน
เชื อเพลิ ง ร่ วมจํา นวนมากจะควบคุ มปริ มาณการฉี ด
เชือเพลิ งดีเ ซลให้คงทีหรื อไม่ก็ปรั บปริ มาณการฉี ดให้
เพีย งพอทีจะเอาชนะความสู ญเสี ย ทางกล (mechanical
losses) เพือแค่ให้เครื องยนต์สามารถทํางานทีรอบเดิน
เบาได้ การเพิ มกํา ลังของเครื องยนต์จ ะใช้วิ ธี ก ารเพิ ม
ปริ มาณก๊า ซธรรมชาติทีเข้า สู่ ร ะบบจนได้สมรรถนะที
ต้อ งการ ปั ญหาการน็ อ กของเครื องยนต์ จึ ง ไม่ ไ ด้ถู ก
ศึ ก ษาหรื อพบเห็ น ได้อ ย่า งชัด เจนมากนั ก [14,15-17]
อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบเชือเพลิงร่ วมในเครื องยนต์
ขนาดกลางและขนาดใหญ่มัก จะประสบปั ญ หาการ

รู ปที 5 ผลกระทบของโครงสร้ า งภายในของหม้อ ต้ม
ต่อประสิ ทธิ ภาพและอัตราความสิ นเปลืองเชือเพลิง
4.2 การทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของเครืองยนต์
เครื องยนต์ ดี เ ซลขนาดใหญ่ ถู ก ออกแบบมาให้ มี
แรงบิด สู งทีช่วงความเร็ ว รอบตํา ดังนัน รู ปที 6 แสดง
เส้นกราฟแรงบิดทีค่ อนข้างคงทีในช่วง 1,100 – 1,600
rpm และค่ อ ยๆ ลดลงเมือความเร็ ว รอบสู งขึ น ส่ ว น
กราฟกําลังเครื องยนต์มีแนวโน้มเพิมขึ นตามความเร็ ว
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ยังทํา ให้เครื องยนต์มีประสิ ทธิ ภาพเชิงปริ มาตรสู งกว่ า
การใช้ก๊าซธรรมชาติ ปริ มาณสัดส่ วนเชือเพลิงดีเซลจึ ง
ต้องเพิมขึนเพือให้เครื องยนต์มีกาํ ลังสู งใกล้เคียงกับการ
ใช้นามั
ํ นดีเซลอย่างเดียว ผลการทดสอบในรู ปที 7 นี มี
ความสอดคล้อ งกับงานวิ จัยของ Mohamed [22] ใน
ประเด็ น ที ว่ า การฉี ด เชื อเพลิ ง ดี เ ซลที มากขึ นใน
เครื องยนต์ พ ลั ง งานร่ วมจะทํา ให้ มี ก ารปลดปล่ อ ย
พลังงานการจุดระเบิดเพิมขึน บริ เวณหรื อตําแหน่ งการ
จุ ด ระเบิ ด มี ม ากขึ น การเผาไหม้ที เกิ ด ขึ นจะทํา ให้
เครื องยนต์ มี ก ํา ลัง และประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ น
สู งขึน [12,22]

น็ อ กของเครื องยนต์ อ ย่า งแทบจะหลี ก เลี ยงไม่ ไ ด้อ ัน
เนื องมาจากระยะทางในการแพร่ ของเปลวไฟนันมาก
ขึน เพือให้การทํางานของเครื องยนต์เป็ นไปอย่างปกติ
การปรั บ แต่ งปริ มาณการฉี ด เชือเพลิ งดี เ ซลจึ งมีค วาม
จํา เป็ นต่ อการพัฒ นาสภาพการทํางานของเครื องยนต์
เชือเพลิงร่ วมเป็ นอย่างมาก [7, 18-19]
รู ปที 7 แสดงปริ มาณการป้ อนเชื อเพลิ ง ของทั ง
เครื องยนต์ดีเซลและเครื องยนต์พลังงานร่ วม ในกรณี ที
เครื องยนต์ใช้นามั
ํ นดีเซล อัตราการบริ โภคนํามันดีเซล
เพิ มขึ นตามความเร็ ว รอบที เพิ มขึ นและลดลงอย่ า ง
รวดเร็ วที 2,000 rpm ซึ งแสดงแนวโน้มสอดคล้องกับ
กําลังของเครื องยนต์ทีแสดงไว้ในรู ปที 6 แต่ในกรณี ที
เครื องยนต์ใ ช้เชือเพลิงร่ วม อัตราการบริ โภคเชือเพลิ ง
สามารถแบ่ งออกได้เ ป็ น 3 ช่ว งอย่า งชัด เจน คื อ ช่ว ง
ความเร็ ว ตํา (ประมาณ 1,100 – 1,300 rpm) ช่ว ง
ความเร็ วปานกลาง (ประมาณ 1,300 – 1,800 rpm) และ
ช่วงความเร็ วสู ง (ประมาณ 1,800 – 2,000 rpm)
ในช่ ว งความเร็ ว ตํา สั ด ส่ ว นการใช้เ ชือเพลิ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ จ าก 77.90% ที 1,300 rpm ลดลงเหลื อ
69.33% ที 1,100 rpm เนื องจากทีความเร็ วรอบตําเป็ น
เพราะก๊ า ซธรรมชาติ มี ค วามล่ า ในการจุ ด ระเบิ ด
(ignition delay) มากกว่ า ดี เ ซล สั ด ส่ ว นของเชือเพลิ ง
ก๊าซธรรมชาติจึงต้องลดลงเพือให้อตั ราการเพิมขึนของ
ความดันอยูใ่ นระดับปกติและไม่เกิดการน็อก [7, 9, 20]
ในช่วงความเร็ วปานกลาง ความเร็ วรอบทีสู งขึนทํา
ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ไปกับ ความเสี ย ดทานซึ งส่ ง ผล
กระทบค่ อนข้างสู ง [14, 21] เครื องยนต์ตอ้ งการ
พลังงานจากเชือเพลิ ง เพิ มขึ นไม่ว่ า จะเป็ นดี เ ซลหรื อ
ก๊ า ซธรรมชาติ แต่ เ นื องด้ ว ยนํ ามั น ดี เ ซลมี ค วาม
หนาแน่ นของพลังงาน (energy density) สู งกว่า อีกทัง

Low speed

Medium speed

High speed

รู ป ที 7 ปริ มาณการป้ อนเชื อเพลิ งชนิ ด ต่ า งๆ และ
สัดส่ วนของก๊าซธรรมชาติเหลว
รู ปที 7 แสดงผลสํา เร็ จของการทดสอบเครื องยนต์
พลังงานร่ วมทีสามารถใช้สัดส่ วนของก๊าซธรรมชาติได้
ถึง 77.90% ที 1,300 rpm โดยไม่เกิดการน็อก แต่เมือ
ความเร็ วเพิมขึน ผูว้ ิจัยต้องเพิมปริ มาณการฉี ดเชือเพลิง
ดีเซลและปรั บลดสัดส่ วนของก๊า ซธรรมชาติลดลงเพื อ
หลีกเลี ยงอาการน็อกทีเกิด ขึนโดยเฉพาะช่วงความเร็ ว
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รอบสู ง เครื องยนต์พลังงานร่ วมมีประสิ ทธิ ภาพตํากว่า
เครื องยนต์ดีเซลเฉลียประมาณ 3.5% ดังแสดงในรู ปที
8 แนวโน้มของประสิ ทธิ ภ าพเชิงความร้ อนและอัต รา
การสิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะในช่วงความเร็ ว 1,100 –
1,700 rpm พบว่ า เครื องยนต์ พ ลัง งานร่ วมมี ค วาม
สิ นเปลื อ งจํา เพาะตํากว่ า เครื องยนต์ ดี เ ซล แต่ ค วาม
สิ นเปลื อ งเพิ มสู งขึ นอย่า งรวดเร็ ว มากตังแต่ ค วามเร็ ว
1,700 rpm ขึ นไปซึ งเป็ นช่วงทีมีโอกาสใช้งานจริ งไม่
มากนัก ดังนัน จะเห็น ว่ าเครื องยนต์พ ลังงานร่ ว มเป็ น
ระบบเชื อเพลิ ง ที น่ า สนใจเนื องด้ว ยราคาและความ
คุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์

เครื องยนต์ดี เ ซลขนาดใหญ่ ต ้อ งการแรงบิ ด สู ง ที
ความเร็ ว ตําจึ ง ต้อ งถู ก ออกแบบให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง
ปริ มาตรสู ง ที ความเร็ วรอบตํา เครื องยนต์ ดี เ ซลมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเครื องยนต์พลังงานร่ ว มตลอดทุ ก
ช่ว งความเร็ วรอบ โดยประสิ ทธิ ภ าพเชิงปริ มาตรของ
เครื องยนต์ดี เ ซลสู งสุ ดสู งถึ ง 102.7% ทังนี เนื องจาก
เครื องยนต์มีการติดตังระบบเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ เมือก๊าซ
ธรรมชาติถูกป้ อนเข้าสู่ เครื องยนต์ในระบบพลังงานร่ วม
ก๊าซธรรมชาติจะเข้าไปแทนทีอากาศทําให้ความสามารถ
ในการประจุ อากาศลดลง [19] และมีประสิ ทธิ ภาพเชิง
ป ริ ม า ต ร ล ด ตํ า ล ง ป ร ะ ม า ณ 2 . 7 3 % ดั ง แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ในรู ปที 9

5. สรุ ปผล
งานวิ จั ย นี เริ มต้น จากการทดสอบหาหม้ อ ต้ ม ที
เหมาะสมกับ เครื องยนต์ จากนั นเป็ นขั นตอนการ
ทดสอบเปรี ยบเทียบเครื องยนต์ขนาดใหญ่ทีใช้เชือเพลิง
ดีเซลและเชือเพลิงร่ วม ผลการทดสอบพบว่า หม้อต้มที
มีค วามยาวขดแลกเปลี ยนความร้ อ น 3.8 m มีค วาม
เหมาะสมกว่าหม้อต้มทีมีความยาวขดแลกเปลียนความ
ร้ อ น 6.0 m โดยพิ จ ารณาจากค่ า ประสิ ทธิ ภ าพเชิ ง
ปริ มาตร แรงบิด กําลัง ประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้ อนและ
อัตราความสิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะของเครื องยนต์
เครื องยนต์ที ใช้พ ลังงานร่ ว มสามารถสร้ า งแรงบิ ด
และกํา ลังตํากว่ า เชือเพลิ งดี เ ซลประมาณ 2.10% ซึ ง
นับว่าใกล้เคียงกันและยอบรับได้ในการใช้งานจริ ง การ
ป้ องกันการเกิดอาการน็อกของเครื องยนต์ทาํ ให้ปริ มาณ
การจ่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ ต ้อ งเปลี ยนแปลงไปตามช่ ว ง
ความเร็ ว โดยการจ่ า ยก๊ าซธรรมชาติเ ข้า สู่ ร ะบบทําให้
ประสิ ทธิ ภาพเชิงปริ มาตรและประสิ ทธิ ภาพเชิงความ

รูปที 8 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้ อนและ
อัตราความสิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะของเครื องยนต์

รูปที 9 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพเชิงปริ มาตร
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ร้อนของเครื องยนต์พลังงานร่ วมตํากว่าการใช้เชือเพลิง
ดีเซลประมาณ 2.73% และ 3.5% ตามลําดับ
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานร่ วมสามารถ
เป็ นไปได้ในเครื องยนต์ขนาดใหญ่ แต่จาํ เป็ นต้องอาศัย
การควบคุ มการจ่ า ยเชือเพลิ งก๊ า ซธรรมชาติ ที ถู ก ต้อ ง
แม่นยํา เพื อหลี กเลี ยงอาการน็ อกของเครื องยนต์ ทังนี
การศึกษาเพิมเติมด้านมลพิษไอเสี ยยังคงมีความจําเป็ น
เนืองจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเข้ามาร่ วมในการเผาไหม้
น่ า จะทํา ให้มลพิ ษ บางชนิ ด เพิ มขึ นจนเกิ น ขอบเขตที
กฎหมายควบคุ ม มลพิ ษ สํ า หรั บ เครื องยนต์ ดี เ ซลได้
กําหนดไว้
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