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บทคัดย่อ

ปัจจุบนั การขนส่งทางรางเป็นการคมนาคมหลักส�ำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์ ซึง่ ใช้หวั รถจักรทีม่ เี ครือ่ งยนต์ดเี ซล
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงและการปล่อยสารมลพิษสูง วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อส�ำรวจอัตรา
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�ำเพาะเบรกและสารมลพิษของเครื่องยนต์หัวรถจักร เครื่องยนต์ของหัวรถจักรที่แตกต่างกัน
3 ชนิด คือ ชนิดห้องเผาไหม้ช่วย ชนิดห้องเผาไหม้ตรงระบบกลไกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดห้องเผาไหม้ตรง
ระบบรางร่วมแรงดันสูง ถูกน�ำมาทดสอบ การจ�ำลองภาระบนเครื่องทดสอบแบบสถิต (Dynamometer) ถูกน�ำมาใช้เป็น
เครื่องมือทางวิศวกรรมภายใต้สภาวะการทดสอบตามมาตรฐานของการรถไฟตามตาราง Regulation characteristics
curve จากผลการทดสอบ เครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วมมีค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�ำเพาะเบรกเฉลี่ย
ต�่ำที่สุด คือ 206 g/kW-h ส�ำหรับการปล่อยสารมลพิษ เช่น สารไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจน
ออกไซด์ ของเครื่องยนต์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปตามความเร็วรอบเครื่องยนต์ นอกจากนี้ เครื่องยนต์
แบบห้องเผาไหม้ตรงสามารถลดการปล่อยสารควันด�ำได้ประมาณ 24% เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์แบบห้องเผาไหม้ช่วย
ค�ำส�ำคัญ: อัตราการสิ้นเปลืองจ�ำเพาะเบรก, มลพิษ, เครื่องยนต์หัวรถจักร

Abstract

Nowadays, the rail transit system is a main of the commercial mass transit using large diesel
engine which has more fuel consumption and also generates numerously pollution. The purpose of
this study was to investigate the Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) and pollution of locomotive
engines. Three different types of the locomotive engine were conducted to the test; pre-chamber,
direct injection chamber with pump electronic controller and direct injection chamber with common
rail type. The simulation load on the static tests (Dynamometer) was used as an engineering tool
according to the regulation characteristic curve which was a standard of the State Railway of Thailand.
As a result of testing, the engine using common rail type of fuel injection system had the lowest of
the average brake specific fuel consumption (206 g/kW-h). Regarding pollution; hydrocarbon, carbon
monoxide and nitrogen oxide, the engines had various emission behaviors depending on engine
revolution. Besides, direct injection chamber engines were able to reduce black smut approximately
24% comparing to pre-combustion engine.
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1. บทน�ำ

ปัจจุบนั ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ซึง่ มีสาเหตุสำ� คัญ
มาจากการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากรโลก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคมนาคม
ปัญหาดังกล่าวน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ปริมาณการปล่อยสารมลพิษออกมามากขึน้ ตามไปด้วย โดยแหล่งการปล่อยมลพิษส่วนหนึง่
มาจากยานพาหนะซึ่งใช้เครื่องยนต์เป็นแหล่งก�ำเนิดของพลังงานในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลที่นิยมใช้
ในการขับเคลื่อนยานพาหนะหรือใช้กับเครื่องจักรกลหนักเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ที่ให้พลังงานสูง มีความ
ประหยัด เชื้อเพลิงมีราคาถูก และเครื่องยนต์มีความทนทาน ดังนั้นจึงได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องยนต์ต้นก�ำลัง
เป็นจ�ำนวนมาก เช่น ขบวนรถไฟ เรือเดินสมุทร รถบรรทุก เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น
จากปัญหาดังกล่าว การขนส่งทางรางเป็นแหล่งปล่อยมลพิษอีกจุดหนึ่งซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล และมียอดการใช้
น�้ำมันดีเซลสูงถึงประมาณ 91 ล้านลิตรต่อปี (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2553 (ก)) เนื่องจากสภาพรถจักรที่ค่อนข้างเก่า
มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 16 ถึง 47 ปี รถดีเซลรางมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ถึง 44 ปี และรถโดยสารปรับอากาศมีอายุ
การใช้งานตั้งแต่ 15 ถึง 43 ปี โดยมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ท�ำให้เกิดผลกระทบของมลพิษทางอากาศอีกด้วย ส่งผลให้
การรถไฟฯ มีปริมาณต้นทุนที่สูงจากการซื้อน�้ำมันเพื่อใช้เป็นพลังงานในการเดินรถประมาณปีละ 2,500 ล้านบาท
มากไปกว่านั้นยังพบว่า พลังงานเชื้อเพลิงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการขนส่งทางรางโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ
การใช้พลังงานสะอาด อาจเป็นทางออกที่จะสามารถช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมลงไปได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าว
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีนโยบายจัดซื้อเครื่องยนต์ใหม่น�ำมาทดแทนเครื่องยนต์เก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากงบประมาณที่ที่อย่างจ�ำกัด ดังนั้นจึงมีความพยายามในการน�ำพลังงานก๊าซ
ธรรมชาติที่มีต้นทุนต�่ำกว่ามาใช้กับหัวรถจักร และได้จัดตั้งโครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงร่วม
(Diesel-CNG) ส�ำหรับหัวรถจักร” (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2553 (ข)) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แต่กลับไม่ประสบความส�ำเร็จ ส่งผลให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นเครือ่ งยนต์
หัวรถจักรจากระบบฉีดเชื้อเพลิงเป็นระบบฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูงภายใต้ชื่อ “โครงการศึกษาความคุ้มทุนจากการ
ปรับเปลีย่ นเครือ่ งยนต์หวั รถจักรจากระบบฉีดเชือ้ เพลิงเป็นระบบฉีดเชือ้ เพลิงแรงดันสูง: การรถไฟแห่งประเทศไทย” (การ
รถไฟแห่งประเทศไทย, 2553 (ค)) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการดังกล่าวกลับต้องเผชิญปัญหา
ค่าบ�ำรุงรักษาที่สูงมากเนื่องจากต้องน�ำเข้าอะไหล่จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามด้วยการศึกษาการใช้ใส่
สารเติมแต่งในน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองดังกล่าว (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2553 (ง)) แต่ก็ไม่เป็นผล
ส�ำเร็จ อีกทั้งมิได้มุ่งเน้นการควบคุมมลพิษเท่าที่ควร
จากการส�ำรวจวรรณกรรมในต่างประเทศ พบว่ามีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าโดยในประเทศ
เกาหลี ได้ทำ� การส�ำรวจอัตราการปล่อยมลพิษทีอ่ อกจากปล่องควัน เพือ่ น�ำมาเลือกใช้เครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดใหญ่เพือ่ การ
ขนส่งทางรางโดย (Park et al., 2012) ในขณะที่ระบบขนส่งทางรางในสหรัฐอเมริกา เครื่องยนต์ต้นก�ำลังส่วนใหญ่
ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบพลังงานเซล Sol id Ox ide Fuel Cell- Gas Turbine (SOFC-GT) และถูกน�ำมาเปรียบเทียบ
กับเครื่องยนต์ดีเซล โดยระบบ SOFC-GT มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและสามารถลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น
สารมลพิษได้เป็นอย่างมาก (Martinez et al., 2012) อีกทั้งในประเทศจีนได้มีการศึกษาถึงการลดอัตราการสิ้นเปลือง
เชือ้ เพลิงของเครือ่ งยนต์ทใี่ ช้ในหัวรถจักรด้วยการใช้ระบบปัม้ (Minghai et al., 2009) แต่จำ� เป็นต้องใช้สารหล่อลืน่ ส�ำหรับ
เครื่องยนต์ระบบหัวฉีด ซึ่งจะท�ำให้ยืดอายุการใช้งานและลดอัตราการซ่อมบ�ำรุงได้เป็นอย่างมาก
ดังนั้นทางคณะผู้เขียนจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการปล่อยมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนการขนส่งทางราง ซึง่ มีการใช้เครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดใหญ่กบั หัวรถจักรเป็นจ�ำนวนมาก
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จึงได้มีแนวคิดที่จะศึกษาการปลดปล่อยสารมลพิษควบคู่ไปกับการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า และเปรียบเทียบค่าที่
ได้จากการทดสอบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์หัวรถจักร บนเครื่องทดสอบแบบสถิต (Dynamometer) เพื่อท�ำการหาค่า
อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงและสารมลพิษ อีกทัง้ น�ำมาหาความความเหมาะสมระหว่างอัตราสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจ�ำเพาะ
เบรกและสารมลพิษ โดยใช้เครื่องยนต์หัวรถจักรไม่ต�่ำกว่า 3 ประเภท ที่มีหลักการท�ำงานของห้องเผาไหม้ที่แตกต่างกัน
มาเป็นตัวอย่างในการทดสอบ

ีด�ำนเนิการ
นการ
2. 2.วิธวิีดธําเนิ

เลือกเครื
่องยนต์
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อ่ งยนต์
ตามหลั
ากเทคโนโลยียกหลั
ารจ่กการทํ
ายเชือ้ าเพลิ
ง
เครืโดยมี
่องยนตรายละเอี
ตามหลักยการทางวิ
ศ
วกรรมได
จ
ากเทคโนโลยี
ก
ารจ
า
ยเชื
อ
้
เพลิ
ง
โดยมี
ร
ายละเอี
ย
ดดั
ง
ตารางที
่
1
และแสดงดั
ง
ภาพที
่
1
ดดังตารางที่ 1 และแสดงดังภาพที่ 1 ถึง 3 นอกจากนีเ้ ครือ่ งยนต์กลุม่ ดังกล่าวทีถ่ กู เลือกเพือ่ ท�ำการทดสอบ ถึง
3 นอกจากนี
้เครือ่ ่องยนต์
งยนตเกดิลุมมจะต้
ดังกล
่ถูกเลือำกเพื
่อทํอาการทดสอบ
หากเปนเครืในขณะที
่องยนตเดิเ่ มครืจะต
องผาทนการทํ
าวาระซ
อมบํ
ารุงใหญ
หากเป็นเครื
องผ่าวที
านการท�
วาระซ่
มบ�ำรุงใหญ่(Overhaul)
อ่ งยนต์
ดแทนจะเป็
นเครื
อ่ งยนต์
(Overhaul)
ในขณะทีงานจนอยู
่เครื่องยนต
ทดแทนจะเป
เครื่องยนต
ี่ผานการใช
งานจนอยูในภาวะเสถียร (Run in) กอนนํามาทําการ
ใหม่ที่ผ่านการใช้
่ในภาวะเสถี
ยร น(Run
in) ก่อใหม
นน�ทำมาท�
ำการทดสอบ
ทดสอบ

ตารางที่ 1 รายละเอียดเครื่องยนต์ที่ท�ำการทดสอบ (ถนอม และ เชิดสกุล, 2554)
ตารางที่ 1 รายละเอียดเครื่องยนตที่ทําการทดสอบ (ถนอม และ เชิดสกุล, 2554)

ล�ำดับ
รุ่นเครื่องยนต์
ชนิดห้องเผาไหม้
ระบบฉีดเชื้อเพลิง
หมายเหตุ
ลําดับ
รุนเครื่องยนต
ชนิดหองเผาไหม
ระบบฉีดเชื้อเพลิง
หมายเหตุ
1
Pielstick
ห้องเผาไหม้ช่วย
ระบบกลไก
เครื่องยนต์เดิม
Pielstick
หองเผาไหม
ชวย
ระบบกลไก
		
16PA4V185VG
(Pre-chamber)
(Mechanical
unit
pump
injector)
เครื่องยนตเดิม
1
16PA4V185VG
(Pre-chamber)
(Mechanical unit pump injector)
2
Caterpillar
ห้องเผาไหม้ตรง
ระบบกลไกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งยนต์ทดแทน
Caterpillar
หองเผาไหมตรง
ระบบกลไกควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
เครื่องยนต
		
3516BHD
(Direct
injection
chamber)
(Pump electronic controller)
2
3516BHD
(Direct injection chamber)
(Pump electronic controller)
ทดแทน
3
MTU.
ห้องเผาไหม้ตรง
ระบบรางร่วมแรงดันสูง
เครื่องยนต์ทดแทน
MTU.
หองเผาไหมตรง
ระบบรางรวมแรงดันสูง
เครื่องยนต
16V4000R41R
(Direct injection chamber)
(Common rail)
3		
16V4000R41R
(Direct injection chamber)
(Common rail)
ทดแทน

ภาพที่ 1่ 1 เครื
เครื่อ่องยนต
ภาพที
งยนต์ Pielstick
Pielstick16PA4V185VG
16PA4V185VG
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ภาพที่ 2่ 2 เครื
เครื่อ่องยนต
ภาพที
งยนต์ Caterpillar
Caterpillar3516BHD
3516BHD

ภาพที่ 3่ 3 เครื
เครื่อ่องยนต
ภาพที
งยนต์ MTU.
MTU. 16V
16V40000
40000R41R
R41R
2.22.2
สภาวะการทดสอบ
สภาวะการทดสอบ

เนื่อเนื
งจากเครื
่องยนต
หัวรถจั
รเปกนรเป็
เครืน่อเครื
งยนต
ดีเซลขนาดใหญ
การทดสอบเครื
่องยนต่อดงยนต์
วยการจํ
าลองภาระการใช
งานแบบ
่องจากเครื
่องยนต์
หัวกรถจั
่องยนต์
ดีเซลขนาดใหญ่
การทดสอบเครื
ด้วยการจ�
ำลองภาระการ
สถิตใช้(Dynamometer
Test) ซึ่งเปนวิธTest)
ีการทดสอบที
ับการยอมรั่ไบด้ทัรับ้งในเครื
่องยนต
(ศุภชัขยนาดเล็
และคณะ,
งานแบบสถิต (Dynamometer
ซึ่งเป็นวิธ่ไดีกรารทดสอบที
การยอมรั
บทัข้งนาดเล็
ในเครื่อกงยนต์
ก (ศุภ2555)
ชัย และและ
ขนาดใหญ
ถูกนําและขนาดใหญ่
มาใช เพราะสามารถควบคุ
ปจจัยตางๆระหวางการทดสอบได
การหาอั
ตราการสิ้นเปลืการหาอั
องน้ํามันตเชืราการสิ
้อเพลิงเบรก
คณะ, 2555)
ถูกน�ำมาใช้มเพราะสามารถควบคุ
มปัจจัยต่างๆ ระหว่
างการทดสอบได้
้น
และสารมลพิ
นี้ อีงกเบรกและสารมลพิ
ทั้งสอดคลองกับการดํ
าเนิน้งการทดสอบของการรถไฟแห
่ใชอยูในปจจุบัน ที่กําหนด
เปลืองน�้ำษมัในครั
นเชื้อ้งเพลิ
ษในครั
นี้ อีกทั้งสอดคล้องกับการด�งำประเทศไทยที
เนินการทดสอบของการรถไฟแห่
ง
ประเทศไทยที
ช้อยู่ในปั
จจุบัน ที่ก�ำหนดความเร็
วรอบเครื
่องยนต์characteristic
และภาระของเครื
่องยนต์
ความเร็
วรอบเครื่อ่ใงยนต
และภาระของเครื
่องยนตตาม
Regulation
curve
(ไพจิตตามร,Regulation
มปป.) ไวเปนcharacterมาตรฐานและ
isticองกั
curve
(ไพจิตร,ISOมปป.)
ไว้เป็(International
นมาตรฐานและสอดคล้
องกับมาตรฐาน
ISO 8178-42007)
(International
สอดคล
บมาตรฐาน
8178-4
Organization
for Standardization,
โดยเกณฑดOrganization
ังกลาวเปนเกณฑ
for Standardization,
โดยเกณฑ์ดงังประเทศไทยใช
กล่าวเป็นเกณฑ์
ารทดสอบหั
วรถจัก่ รดี
การทดสอบหั
วรถจักรดีเซลไฟฟ2007)
าที่ทางการรถไฟแห
อยูใกนป
จจุบัน ดังตารางที
2 เซลไฟฟ้าที่ทางการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สภาวะการทดสอบ
ความเร็วรอบ (rpm)

กระแส (Amp)

700

800

800

1,147

900

1,275

1,000

1,657

1,100

1,852

1,200

1,875

1,300

2,040

1,400

2,490

1,500

2,000
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ตารางที่ 2 สภาวะการทดสอบ
ความเร็วรอบ (rpm)
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500

กระแส (Amp)
800
1,147
1,275
1,657
1,852
1,875
2,040
2,490
2,000

จากการทดสอบด้วยการจ�ำลองภาระการใช้งานบนเครื่องทดสอบแบบสถิต (Dynamometer) ดังกล่าว จ�ำเป็น
ต้องใช้โรงทดสอบรถจักรดีเซลไฟฟ้า บางซื่อ ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติการทดสอบจ�ำเพาะ และสามารถอธิบายส่วนประกอบ
ส�ำคัญได้จากแผนผังสถานที่ทดสอบ ดังภาพที่ 4 โดยมีส่วนประกอบดังนี้
หมายเลข 1 ห้องควบคุมเครื่องจ�ำลองภาระการใช้งานหัวรถจักร
หมายเลข 2 เครื่องจ�ำลองภาระการใช้งานหัวรถจักร
หมายเลข 3 เครื่องยนต์หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
3
1
2

ภาพที
แผนผังงสถานที
สถานที่ท่ทดสอบ
ภาพที
่ 4 ่ 4แผนผั
ดสอบ
2.3 อุอุปปกรณ
2.3
กรณ์แและเครื
ละเครื่อ่องมืงมือวัอดวัด

การทดสอบเพื่อ่อบับันนทึทึกกคค่าาอัอัตตราการสิ
องน้องน�
ํามันำ้ มัเชืน้อเชืเพลิ
งและสารมลพิ
ษ อุปษกรณ
ี่ใชในการวั
ดสารมลพิ
ษ วัดอัตษรา
การทดสอบเพื
ราการสิ้นเปลื
้นเปลื
้อเพลิ
งและสารมลพิ
อุปทกรณ์
ที่ใช้ในการวั
ดสารมลพิ
้นเปลืองน้
ํามันอเชืงน�
้อเพลิ
ดคงาทางไฟฟ
อุปกรณทาี่ใชมีดอังุปนีกรณ์
้ ที่ใช้ดังนี้
วัดการสิ
อัตราการสิ
้นเปลื
้ำมันง เชืและวั
้อเพลิ
และวัดค่าามีทางไฟฟ้
2.3.1 เครื่องมือตรวจวัดกาซจากการเผาไหม
2.3.1 เครื่องมือตรวจวัดก๊าซจากการเผาไหม้
เครื่องมือตรวจวัดกาซจากการเผาไหม ประกอบไปดวยเครื่องวัดคาไฮโดรคารบอน(HC) ดังภาพที่ 5 และเครื่องวิเคราะห
			
เครื่องมือตรวจวัดก๊าซจากการเผาไหม้ ประกอบไปด้วยเครื่องวัดค่าไฮโดรคาร์บอน (HC) ดังภาพที่ 5
กาซจากการเผาไหม(Flue gas analyzer) ดังภาพที่ 6 ซึ่งสามารถใชตรวจวัดและวิเคราะหสารมลพิษ เชน คารบอนมอนออกไซด
และเครือ่ งวิเคราะห์กา๊ ซจากการเผาไหม้ (Flue gas analyzer) ดังภาพที่ 6 ซึง่ สามารถใช้ตรวจวัดและวิเคราะห์สารมลพิษ

(CO), คารบอนไดออกไซด(CO2), ไนโตรเจนออกไซด(NOX), ไนโตรเจนมอนอกไซด(NO) และออกซิเจน (O2) นอกจากนี้ ยังไดทํา
การวัดคาควันดําโดยใชเครื่องวัดควันดําระบบกระดาษกรอง ดั52งภาพที่ 7 เครื่องมือดังกลาวจะถูกนําไปติดตั้งบริเวณปลายปลอง
ระบายไอเสียกอนออกสูบรรยากาศ

การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง และวัดคาทางไฟฟา มีอุปกรณที่ใชดังนี้
2.3.1 เครื่องมือตรวจวัดกาซจากการเผาไหม
เครื่องมือตรวจวัดกาซจากการเผาไหม ประกอบไปดวยเครื่องวัดคาวารสารวิ
ไฮโดรคารจัยบอน(HC)
่ 5 และเครื
เคราะห
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กาซจากการเผาไหม(Flue gas analyzer) ดังภาพที่ 6 ซึ่งสามารถใชตรวจวัดและวิเคราะหสารมลพิษ เชน คารบอนมอนออกไซด
(NOX), ไนโตรเจนมอนอกไซด
(NO) และออกซิ
เจน (O2) นอกจากนี้ ยังได(NO)
ทํา
(CO),
คารบบอนมอนออกไซด์
อนไดออกไซด(CO(CO),
2), ไนโตรเจนออกไซด
เช่น คาร์
คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2), ไนโตรเจนออกไซด์
(NOX), ไนโตรเจนมอนอกไซด์
การวั
ดคาควัเนจน
ดําโดยใช
ครื่องวัดควัน้ ดํยัางระบบกระดาษกรอง
่ 7 เครื
เครื่อ่องวั
งมืดอควั
ดังกล
กนําไปติดตั้งบริเวณปลายปล
และออกซิ
(O2) เนอกจากนี
ได้ท�ำการวัดค่าควันดัด�งภาพที
ำโดยใช้
นด�าำวจะถู
ระบบกระดาษกรอง
ดังภาพทีอ่ ง7
ระบายไอเสี
เครื่องมือดัยงกกล่อนออกสู
าวจะถูบกรรยากาศ
น�ำไปติดตั้งบริเวณปลายปล่องระบายไอเสียก่อนออกสู่บรรยากาศ

ภาพที่ 5่ 5 เครื
เครื่อ่องวั
ภาพที
งวัดดคค่าาไฮโดรคาร
ไฮโดรคาร์บอน
บอน(HC)
(HC)

ภาพที่ 6 เครื่องวิเคราะหกาซจากการเผาไหม (Flue gas analyzer)

ภาพที่ 6 เครื่องวิเคราะหกาซจากการเผาไหม (Flue gas analyzer)
ภาพที
่ 6 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากการเผาไหม้ (Flue gas analyzer)

ภาพที
ภาพที่ ่่ 777 เครื
เครื
งวังวัดดดควั
ควัควันนดํดํนาาด�ระบบกระดาษกรอง
ระบบกระดาษกรอง
ภาพที
เครื่อ่อ่องวั
ำระบบกระดาษกรอง
2.3.2
เครื
ดดอัอัตต่อราการไหลของน้
ําํามัมันนเชื
2.3.2 2.3.2
เครื่อ่องวั
งวัเครื
ราการไหลของน้
เชื้อ้อเพลิ
เพลิ
งวัดอัตราการไหลของน�
้ำมังงนเชื้อเพลิง
เพื
กกตตอองและลดความคลาดเคลื
่อ่อนของการวั
ดดอัอัตตราการไหลของเชื
้อ้อเพลิ
ดดอัอังตตเครื
ราการไหลโดยปริ
มมาตร
เพื่อ่อความถู
ความถู
งและลดความคลาดเคลื
นของการวั
ราการไหลของเชื
เพลิงง เครื
เครื่อ่ออ้ งวั
งวัเพลิ
ราการไหลโดยปริ
าตร
			
เพือ่ ความถู
กต้องและลดความคลาดเคลื
อ่ นของการวั
ดอัตราการไหลของเชื
อ่ งวัดอัตราการไหล
ชนิ
ด
กั
ง
หั
น
แปรผั
น
ตามอุ
ณ
หภู
ม
ิ
(
Turbine
flow
meter)
ดั
ง
ภาพที
่
8
ถู
ก
นํ
า
มาติ
ด
ตั
้
ง
บริ
เ
วณเชื
้
อ
เพลิ
ง
ไหลเข
า
และออกจากตั
ชนิโดยปริ
ดกังหันมแปรผั
หภูมิ(Turbine
flow
meter) ดัflow
งภาพที
่ 8 ถูกนํดัางมาติ
ดตั่ ้ง8บริถูเกวณเชื
้อเพลิ
าและออกจากตั
าตรชนินดตามอุ
กังหัณนแปรผั
นตามอุณหภู
มิ (Turbine
meter)
ภาพที
น�ำมาติ
ดตัง้งไหลเข
บริเวณเชื
้อเพลิงไหลเข้ววา
เครื
่่อองยนต
าางจากตํ
าาแหน
กรองและป
มมน้น้ำํําาแหน่
มัมันนเชื
เพลิ
ดัดังงงภาพที
่่ 99ากกทีออ่เป็นนํ
ขขออมูมูลลดัทีทีง่่ไไดดภาพที
จจากตั
เครืและออกจากตั
งยนต โดยมี
โดยมีรรวะยะห
ะยะห
งจากตํโดยมี
แหนรงงะยะห่
กรองและป
เชืง้้ออกรองและปั
เพลิงงมากเท
มากเท้มาาน�ทีที้ำ่่เเปปมันนนไปได
ไปได
ภาพที
นนํนาาไปได้
ากตั่ วว9
เครื่องยนต์
างจากต�
เชื้อเพลิ
มากเท่
ตรวจจั
้ง้ง 22 จุจุวดดตรวจจั
มาคํ
ตตราสิ
งงโดยกํ
าาหนดความถี
่ก่การเก็
บบขขออองเชื
มูมูลลทุทุ้อกกเพลิ
11 วิวิงนนโดยก�
าที
ตรวจจั
ราการไหลทั
มาคําานวณหาอั
นวณหาอั
ราสิ้น้นเปลื
เปลื้งอองเชื
งเชื
เพลิมาค�
โดยกํ
หนดความถี
ารเก็
าที ำหนดความถี่
ก่อนน�บบอัอัำตตข้ราการไหลทั
อมูลที่ได้จากตั
บอัตราการไหลทั
2 จุ้อ้อดเพลิ
ำนวณหาอั
ตราสิ
้นเปลื

การเก็บข้อมูลทุก 1 วินาที

53

ชนิดกังหันแปรผันตามอุณหภูมิ(Turbine flow meter) ดังภาพที่ 8 ถูกนํามาติดตั้งบริเวณเชื้อเพลิงไหลเขาและออกจากตัว
เครื่องยนต โดยมีระยะหางจากตําแหนงกรองและปมน้ํามันเชื้อเพลิงมากเทาที่เปนไปได ดังภาพที่ 9 กอนนําขอมูลที่ไดจากตัว
ตรวจจั
บอัจตัยราการไหลทั
ด มาคํา-นวณหาอั
ราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยกําหนดความถี่การเก็บขอมูลhttp://ird.rmutto.ac.th
ทุก 1 วินาที
วารสารวิ
ปีที่ 9 ฉบับ้งที่ 21 จุมกราคม
มิถุนายนต2559

ภาพที่ 8 เครื่องวัดอัตราการไหลน�้ำมันเชื้อเพลิงแบบกังหัน
ภาพที่ 8 เครื่องวัดอัตราการไหลน้ํามันเชื้อเพลิงแบบกังหัน
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มอเตอร์ 3 เฟส
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ภาพที่ 9 แผนภาพการติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลน้
้อเพลิ
http://ird.rmutto.ac.th
วารสารวิจัยํามัปีนที่ เชื
9 ฉบั
บที่ ง1 มกราคม - มิถุนายน 2559

มอเตอร์ 3 เฟส
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55 g/kW-h
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก,
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก, g/kW-h
=
ความหนาแนนเชื้อเพลิงจําเพาะ, (0.00083 g/l)

=

(1) (1)
(1)

วารสารวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

โดย		 BSFC
			 m		
			 P		
			 f		

=
=
=
=

http://ird.rmutto.ac.th

ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�ำเพาะเบรก, g/kW-h
ความหนาแน่นเชื้อเพลิงจ�ำเพาะ, (0.00083 g/l)
ก�ำลังเครื่องยนต์, kW
อัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง, l/min

3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการตรวจวัดค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�ำเพาะเบรก

จากผลการตรวจวัดค่าความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจ�ำเพาะเบรกของเครือ่ งยนต์ MTU., Caterpillar และ Pielstick
ที่ความเร็วรอบต่างๆ ดังภาพที่ 12 โดยมีภาระของเครื่องยนต์ ตามตาราง Regulation characteristics curve ภายใต้
มาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องยนต์ MTU. ซึ่งเป็นระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ
รางร่วมมีค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�ำเพาะเบรกต�่ำที่สุดในทุกสภาวะความเร็วรอบเครื่องยนต์ และมีค่าความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจ�ำเพาะเบรกเฉลี่ยจากทุกความเร็วรอบเครื่องยนต์ เท่ากับ 206 g/kW-h ต�่ำกว่าเครื่องยนต์ Caterpillar ซึ่งเป็น
ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบกึ่งรางร่วม ที่มีค่าเท่ากับ 314 g/kW-h อยู่ที่ 34.39 % และต�่ำกว่าเครื่องยนต์ Pielstick ซึ่งเป็น
ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบกลไกที่มีค่าเท่ากับ 389 g/kW-h อยู่ที่ 47.04 %
ความสิ นเปลืองเชื อเพลิงจําเพาะเบรก (g/kw-hr)
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ในชวงความเร็วรอบเครื่องยนต 700 ถึง 1,300 rpm อยางไรก็ตาม ในชวงความเร็วรอบเครื่องยนต 1,400 ถึง 1,500 rpm กลับมี
คาลดลง ดังภาพที่ 13 นอกจากนี้ผลการตรวจวัดยังพบวาเครื่องยนต MTU. ปลดปลอยมีสารไฮโดรคารบอน (HC) นอยที่สุดเมื่อ
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เครื่องยนต Caterpillar และเครื่องยนต Pielstick

สารไฮโดรคาร์ บอน (ppm)

200
150
100

Pielstick

50

Caterpillar
MTU.

0
700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500
ความเร็ วรอบเครื องยนต์ (rpm)

ภาพที
ดสารไฮโดรคาร
บอน
ภาพที่ ่1313ผลการตรวจวั
ผลการตรวจวั
ดสารไฮโดรคาร์
บอน
3.3 ผลการตรวจวั
ดสารคาร
บอนมอนอกไซด
(CO) (CO)
3.3 ผลการตรวจวั
ดสารคาร์
บอนมอนอกไซด์

สารคาร์ บอนมอนอกไซด์ (mg/m3)

จากผลการตรวจวั
ดสารคาร
บอนมอนอกไซด
(CO) ตามสภาวะที
่ตาราง่ตาราง
Regulation
characteristics
curvecurve
ของการ
จากผลการตรวจวั
ดสารคาร์
บอนมอนอกไซด์
(CO) ตามสภาวะที
Regulation
characteristics
ของการรถไฟแห่
งาประเทศไทยก�
ห้งยนต
เห็นว่าางกัเครื
งยนต์
MTU.
และ Pielstick
การปลดปล่
อยสารคาร์
บอนมอนอกไซด์
งประเทศไทยกํ
หนดชี
้ใหเ่อห็งยนต
นำหนดชี
วาเครื
MTU.
และ
Pielstick
มีกทีารปลดปล
ยสารคาร
บอนมอนอกไซด
ครถไฟแห
อนขางคงที
่ในทุกความเร็
วรอบเครื
ซึ่งใ้ ่อแตกต
บอ่เครื
่องยนต
Caterpillar
่มีสมีารคาร
บออนมอนอกไซด
(CO) เพิ่มขึ้น(CO)
ตาม
ค่อนข้
างคงทีและเมื
่ในทุกความเร็
วรอบเครื
่องยนต์
ซึ่งแตกต่
างกับ1,500
เครื่องยนต์
่มีสารคาร์
ความเร็(CO)
วรอบเครื
่องยนต
่อพิจารณาที
่ความเร็
วรอบเครื
่องยนต
rpmCaterpillar
พบวาเครื่อทีงยนต
MTU.บอนมอนอกไซด์
มีการปลอยสาร
(CO)
เพิ
่
ม
ขึ
้
น
ตามความเร็
ว
รอบเครื
่
อ
งยนต์
และเมื
่
อ
พิ
จ
ารณาที
่
ค
วามเร็
ว
รอบเครื
่
อ
งยนต์
1,500
rpm
พบว่
าเครื่องยนต์
คารบอนมอนอกไซด (CO) นอยที่สุด ดังภาพที่ 14
MTU. มีการปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) น้อยที่สุด ดังภาพที่ 14
2,000
1,500
1,000

Pielstick

500

Caterpillar
MTU.

0
700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500
ความเร็ วรอบเครื องยนต์ (rpm)

ภาพที
ดสารคาร
บอนมอนอกไซด
ภาพที่ 14
่ 14ผลการตรวจวั
ผลการตรวจวั
ดสารคาร์
บอนมอนอกไซด์
3.4 ผลการตรวจวัดสารไนโตรเจนออกไซด (NOx)
ผลจากการตรวจวัดสารไนโตรเจนออกไซด (NOx) ภายใตสภาวะการจําลองตามตาราง Regulation characteristics
curve ของการรถไฟแหงประเทศไทย พบวาเครื่องยนต Caterpillar และ MTU. มีการปลอยสารไนโตรเจนออกไซด (NOx)
57า งแปรผั นผกผั นกั บความเร็ วรอบเครื่ องยนต ซึ่ งแตกตา งกั บ
ใกลเคียงกันในทุกความเร็วรอบเครื่องยนต และมีแนวโนมคอนข
เครื่องยนต Pielstick ที่มีการปลอยสารไนโตรเจนออกไซด (NOx) สูงในชวงความเร็วรอบเครื่องยนต 700 ถึง 800 rpm และลดลง

ภาพที่ 14 ผลการตรวจวัดสารคารบอนมอนอกไซด
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3.4 ผลการตรวจวัดสารไนโตรเจนออกไซด (NOx)
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รอบเครื่องยนต์ ซึ่งแตกต่างกับเครื่องยนต์ Pielstick ที่มีการปล่อยสารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) สูงในช่วงความเร็วรอบ
อยางมากในชวงตั้งแตความเร็วรอบ 1,100 rpm ขึ้นไป ดังภาพที่ 15
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3.5 ผลการตรวจวัดควันด�ำ (Black smut)

ผลการตรวจวัดควันด�ำ (Black smut) ภายใต้สภาวะความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,500 rpm ซึ่งเป็นสภาวะก�ำลัง
สูงสุดของเครือ่ งยนต์ พบว่าเครือ่ งยนต์ Pielstick ปล่อยสารควันด�ำสูงถึง 47.00% ซึง่ มีคา่ มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับเครือ่ งยนต์
Caterpillar และเครื่องยนต์ MTU. ซึ่งมีค่า 22.33% และ 23.33% ตามล�ำดับดังตารางที่ 3 ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่าระบบฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูงสามารถลดปัญหาการปล่อยสารควันด�ำออกจากห้องเผ้าไหม้ ซึ่งถือว่าเป็นมลภาวะหลักที่
ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชากรได้

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดควันด�ำ (Black smut)
เครื่องยนต์
Pielstick
Caterpillar
MTU.

ควันด�ำ (%)
47.00
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4. สรุปและวิจารณ์

จากการส�ำรวจอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมลพิษจากเครื่องยนต์หัวรถจักรทั้ง 3 ประเภท ซึ่งมีลักษณะ
ของห้องเผาไหม้และระบบการฉีดเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน โดยเลือกเครื่องยนต์ Pielstick, Caterpillar และ MTU. ซึ่งมี
ขนาดพิกดั เครือ่ งยนต์ทเี่ ท่ากันมาท�ำการทดสอบบนเครือ่ งจ�ำลองภาระการใช้งานตามตาราง Regulation characteristics
curve ซึ่งเป็นมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของระบบห้องเผาไหม้และระบบฉีด
เชื้อเพลิง โดยผลการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์ MTU. และCaterpillar ซึ่งใช้ระบบห้องเผาไหม้ตรงให้ค่าความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจ�ำเพาะเบรกที่ต�่ำกว่าเครื่องยนต์ Pielstick ที่ใช้ระบบห้องเผาไหม้ช่วยอย่างชัดเจน นอกจากนี้หากพิจารณา
เชิงลึกในรายละเอียดระหว่างเครื่องยนต์ MTU. และCaterpillar จะพบว่าเครื่องยนต์ MTU. ซึ่งใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ
รางร่วม (Common rail) มีค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�ำเพาะเบรกน้อยกว่าเครื่องยนต์ Caterpillar ซึ่งใช้ระบบฉีด
เชื้อเพลิงแบบกลไกควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Pump electronic controller) 34.39 %
นอกจากนี้ ผลการทดสอบด้านมลพิษพบว่าเครื่องยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ตรงจะปล่อยสารไฮโดรคาร์บอน
(HC) แปรผันผกผันกับความเร็วรอบเครื่องยนต์ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ช่วยที่แปรผันตามกับ
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ช่วยกลับปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ต�่ำ
และค่อนข้างคงที่กว่า เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ตรงซึ่งปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แปรผัน
ตามความเร็วรอบเครื่องยนต์ แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วม (Common
rail) จึงท�ำให้เครื่องยนต์ MTU. มีการปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ Pielstick อีกทั้งยัง
พบว่าสารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ถูกปล่อยจากเครื่องยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ช่วย สูงในช่วงความเร็วรอบต�่ำ และ
ค่อยๆลดลงเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงขึ้น แตกต่างกับเครื่องยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ตรงที่ปล่อยสารไนโตรเจน
ออกไซด์ค่อนข้างคงที่ในทุกๆความเร็วรอบเครื่องยนต์ ในขณะที่การปลดปล่อยสารควันด�ำ (Black smut) สะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าเครื่องยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ตรง (MTU. และ Caterpillar) สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ โดยมีค่า
อยู่ที่ 23.33 % และ 22.33 % ตามล�ำดับ แตกต่างกับเครื่องยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ช่วย (Pielstick) ที่มีค่าควันด�ำสูง
ถึง 47 %
ดังนัน้ การเลือกใช้เครือ่ งยนต์ประเภทห้องเผาไหม้ตรงร่วมกับระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วม (Direct injection
with common rail engine) น่าจะเป็นทางเลือกส�ำหรับการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและมลพิษ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี
ดังกล่าวต้องการการบริหารจัดการที่ดีส�ำหรับการวางแผนเพื่อใช้งานในอนาคต เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการลงทุน
สูงทัง้ การเปลีย่ นทดแทนและการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งยนต์ ดังนัน้ ปริมาณการใช้งานจึงน่าจะเป็นอีกเทคนิคหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ตน้ ทุน
ดังกล่าวลดลง
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