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ชบทคัดยอ
บทความนี้เสนอการทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ กลไกรอมบิก เครื่องยนต์ต้นแบบมีปริมาตรกวาด 122 ลูกบาศก์
เซนติเมตร กระบอกสูบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55.4 มิลลิเมตร ลูกสูบมีระยะชัก มิลลิเมตรชิน้ ส่วนหลักของเครื่องยนต์
ประกอบด้ว ย ฮีต เตอร์ คูล เลอร์ ลูก สูบ กํา ลัง และลูก สูบ ไล่ การหาลัก ษณะการทํ า งานและสมรรถนะของเครื่อ งยนต์
ประกอบด้ว ย เวลาที่เครื่องเริ่ม ทํ างานหลังจากให้ค วามร้อ น รวมทัง้ กํา ลังและแรงบิด ที่แ ปรผัน ตามเวลา การทดสอบ
เครื่องยนต์ต้นแบบจะมีการเปรียบเทียบการใช้เชือ้ เพลิงระหว่างแก็สLPGและเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง ตลอดจนประสิทธิภาพ
การเผาไหม้และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ต้นแบบ โดยใช้เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งเป็ นแหล่งความร้อน ถ่านอัดแท่งเป็ น
เชื้อเพลิงชีวมวลที่ผ่านการอัดขึน้ รูปให้มคี วามหนาแน่ นมากขึน้ ให้ค่าพลังงานความร้อนสมํ่าเสมอ ซึ่งมีค่าความร้อนอยู่
ในช่วง 7,000 – 7,300 แคลลอรี/่ กรัม ไม่มคี วันและไม่เกิดประกายไฟขณะจุดติดหรือเผาไหม้ การออกแบบเตาเผาชีวมวล
ถูกออกแบบเพื่อให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์ต้นแบบ มีโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถรองรับนํ้ าหนักของเครื่องยนต์ ลดการ
สูญ เสีย พลังงานความร้อ น มีอ ากาศไหลผ่ า นทางช่ อ งลมด้านข้า งเพื่อ ให้เชื้อ เพลิงทํ าปฏิกิริย าการเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้น
เครื่องยนต์ต้นแบบทีท่ ดสอบโดยใช้ก๊าซ LPG ทีค่ วามดัน 1 บรรยากาศ ให้ค่ากําลังที่ 23.1 วัตต์ ความเร็วรอบที่ 617 รอบ
ต่อนาที ส่วนเครือ่ งยนต์ตน้ แบบทีท่ ดสอบโดยใช้ถ่านอัดแท่งให้ค่ากําลังที่ 7.5 วัตต์ ความเร็วรอบที่ 532 รอบต่อนาที
คําหลัก: เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ; กลไกลรอมบิก; เชือ้ เพลิงชีวมวล; ถ่านอัดแท่ง
Abstract
This paper presents engine performance investigation on a Rhombic drive Stirling engine using charcoal
as fuel. The prototype has swept volume of 122 cc. Dynamic components consist of the power piston and the
regenerative displacer. The piston has diameter and stroke of 55.4 mm. and 46 mm, respectively. The engine
characteristics have been evaluated and tested. Starting time of operation, power, torque variation and speed
were measured. Charcoal is biomass fuel which forms by compression in order to obtain high density providing
uniform heat without smoke and spark. The heating value of charcoal briquettes is range of 7,000 – 7,300 Cal/g.
Charcoal furnace was designed and proposed. The prototype Stirling engine using gas LPG and charcoal
briquette burners were compared the overall combustion efficiency in order to investigate the prototype efficiency.
The prototype Stirling engine using gas LPG has the maximum power of 23.1 W at pressure of 1 bar with engine
speed of 617 rpm while the experimental power was 7.5 W with engine speed of 532 rpm at the same operating
condition.
Keywords: Stirling Engine; Rhombic drive; Biomass; Charcoal
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1. บทนํา
เป็ นที่ทราบที่กนั ดีอยู่แล้วว่าแหล่งพลังงานต่างๆบน
โลกเริม่ มีปริมาณลดน้ อยลง มีข้อจํากัดมากมาย และใน
ปั จจุบนั มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็ นสิง่ ทีข่ าดแคลน
และจะหมดสิน้ ไปในอนาคต ซึง่ ตรงข้ามกับความต้องการ
ในการใช้พลังงานที่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตามทิศทางของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนํ้ ามันซึ่งเป็ นพลังงาน
หลัก นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบเกี่ยวกับด้านสิง่ แวดล้อม
ของการผลิตพลังงาน ดังนัน้ หลายประเทศกําลังพยายาม
มองหาแหล่ ง พลั ง งานใหม่ เพื่ อ นํ า มาทดแทนแหล่ ง
พลังงานทีก่ ําลังจะหมดไป เนื่องด้วยปั ญหาวิกฤตพลังงาน
ทีโ่ ลกของเรากําลังเข้าสูส่ ภาวะขาดแคลนเชือ้ เพลิงซึง่ เหลือ
ใช้ไม่มากแล้วและกําลังจะหมดไปบวกกับปั ญ หาสภาวะ
โลกร้อนทีเ่ ป็ นแรงกระตุน้ ในการลดใช้พลังงานจากฟอสซิล
ทัง้ นี้ น อกจากการหาพลังงานทดแทนแล้วแนวทางการ
แก้ปัญหาอีกทางหนึ่งคือ การมุ่งศึกษาวิจยั และพัฒนาชุด
เครื่องยนต์พลังงานทางเลือก ให้สามารถนํ าเอาพลังงาน
จากแหล่งอื่นๆ ทีม่ มี ากและยังยื
่ นกว่ามาใช้แทน ด้วยเหตุ
นี้จงึ ได้มกี ารศึกษาและพัฒนางานวิจยั เกีย่ วกับเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ
ชุ ด เครื่ อ งยนต์ ส เตอร์ ลิ ง เป็ นเครื่ อ งยนต์ ส ัน ดาป
ภายนอก ที่สามารถใช้พลังงานความร้อนได้หลากหลาย
ชนิ ด เช่ น พลังงานความร้อ นจากแสงอาทิตย์ พลังงาน
ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล เป็ นต้น เพื่อ
นํ ามาเปลี่ย นให้เป็ น พลัง งานกลสําหรับ ใช้เป็ น ต้น กํา ลัง
ให้ ก ับ ชุ ด เครื่อ งยนต์ อ่ืน ๆต่ อ ไป เครื่อ งยนต์ ส เตอร์ลิง
สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนจึงเป็ นประโยชน์ต่อการแก้
วิกฤตพลังงานไม่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม และยังเป็ น
แนวทางในการสนับสนุ นใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดใน
อนาคตได้อกี ด้วย [1]
Suriya Jindewa [2] ได้นําเสนองานวิจยั การปรับปรุง
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงกลไกการขับเคลื่อนแบบรอมบิก ได้
ทํ า การออกแบบระบบแลกเปลี่ย นความร้อ น (Cooler
Chamber) โดยใช้น้ํ า แทนอากาศ, ออกแบบลูก สูบ ใหม่
(Displacer) โดยจะทําให้มคี ่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
มากขึน้ และทําการทดสอบโดยใช้ก๊าซ LPG ให้ค่ากําลัง
สูงสุดที่ 23.1 W ทีค่ วามดัน 1 บรรยากาศ ความเร็วรอบที่
617 rpm
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บ ท ค ว า ม นี้ เป็ น ก า ร นํ า เส น อ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ต้นแบบ
ที่มกี ลไกลการขับเคลื่อนแบบรอมบิกที่ใช้ก๊าซ LPG เป็ น
เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ นํ ามาเปรี ย บเที ย บค่ า สมรรถนะของ
เครื่องยนต์ โดยใช้ถ่านอัดแท่งเป็ นแหล่งความร้อน และ
นําเสนอการออกแบบเตาเผาชีวมวลเพื่อใช้สาํ หรับให้ความ
ร้อนแก่เครื่องยนต์ตน้ แบบ เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ให้ค่ากําลัง
ตามทฤษฎีท่ี 23 W ที่ความดัน 1 บรรยากาศ ความเร็ว
รอบที่ 900 rpm
2. เครื่องยนตสเตอรลิงกลไกลการขับเคลื่อนแบบ
รอมบิก
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ (Stirling engine) ถูกสร้างขึน้ ใน
ปี ค.ศ.1816 โดยโรเบิรต์ สเตอร์ลงิ [3] โดยใช้หลักการการ
ขยายตัวของก๊าซ คือก๊าซจะขยายตัวเมื่อได้รบั ความร้อน
และจะหดตัวเมื่อได้รบั ความเย็น โดยอาศัยความแตกต่าง
ของอุณหภูมริ ะหว่างช่วงร้อนและช่วงเย็นในการขับเคลื่อน
เครื่องยนต์ตามวัฎจักรสเตอร์ลงิ กล่าวคือเมื่อก๊าซได้รบั
ความร้อ นจากแหล่ ง ให้ ค วามร้อ น (Heater) ทํ า ก๊ า ซมี
อุณหภูมสิ ูงขึน้ และเกิดการขยายตัวดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่
หลังจากนัน้ ก๊าซทีไ่ ด้รบั ความร้อนในขัน้ ต้นไหลผ่านแหล่ง
ระบายความร้อน (Cooler) ทําให้ก๊าซมีอุณหภูมติ ่ําลงและ
เกิดการหดตัวของก๊าซ ทําให้ลกู สูบเคลื่อนที่ คือ ลูกสูบไล่
(Displacer) เป็ นลู ก สู บ ที่ เ คลื่ อ นที่ ภ ายใต้ ก ารอั ด และ
ขยายตัวของก๊าซ และลูกสูบ กําลัง (Power Piston) เป็ น
ลูกสูบทีใ่ ช้ส่งกําลังจากเครื่องยนต์ โดยทีป่ ริมาตรของก๊าซ
จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ซึง่ การเคลื่อนทีข่ องสารทํางานจะ
เคลื่อนที่ออกจากช่ วงเย็นไปช่วงร้อน และเคลื่อนที่ออก
จากช่วงร้อนไปช่วงเย็น ซึ่งจะทํางานในทํานองนี้กลับไป
กลับ มาตลอดที่ย ัง ได้ ร ับ พลัง งานความร้อ นจากแหล่ ง
พลังงานภายนอก
ในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของเครื่อ งยนต์ให้ดีข้นึ จะ
อาศัย การทํ า งานของรีเจนเนอเรเตอร์ ที่ทํ า หน้ า ที่เป็ น
แหล่งสะสมความร้อนและแลกเปลี่ย นความร้อนให้กลับ
ก๊าซที่ไหลผ่าน เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ สามารถใช้เชื้อเพลิง
ได้หลากหลาย จึงทําให้มขี อ้ ดีในด้านของการใช้เชื้อเพลิง
เป็ น เครื่อ งยนต์ พ ลังงานสะอาด ไม่ มีผ ลกระทบในด้า น
สิง่ แวดล้อม เป็ น เครื่อ งยนต์ท่ีมีโครงสร้างไม่ ซ ับ ซ้อน มี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง มีเสียงเงียบ ในขณะที่
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เครื่อ งยนต์ ทํ า งาน ลัก ษณะของเครื่อ งยนต์ ส เตอร์ลิ ง
โดยทัว่ ไปสามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 3 แบบ คือ อัล ฟา
(Alpha) , เบต้า (Beta) , และแบบแกมม่า (Gammar) โดย
ในแต่ละแบบจะมีวฏั จักรทางอุณหพลศาสตร์อย่างเดียวกัน

รูปที่ 2 เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ กลไกรอมบิก
รูปที่ 1 แสดงลักษณะทางกลของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
จากรูปแบบลักษณะทางกลของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ที่
ถูกจําแนกออกทัง้ 3 แบบนัน้ หากพิจารณาความดันกับ
ปริมาตรจะสังเกตเห็นได้ว่ามีความแตกต่ างกัน งานสุทธิ
ต่อวัฏจักรทัง้ สามแบบจึงไม่เท่ากันด้วย กําลังที่ได้แต่ ละ
ชนิดจึงไม่เท่ากัน ซึง่ เครื่องยนต์แบบอัลฟาจะให้กําลังมาก
สุด ลองลงมาจะเป็ นแบบเบต้า และแบบแกมม่าตามลําดับ
[3]
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ กลไกการขับเคลื่อนแบบรอมบิก
(Rhombic) เป็ นกลไกที่มคี วามแข็งแรงและลดแรงกระทํา
ด้ า นข้ า งของผนั ง กระบอกสู บ ส่ ง ผลให้ มี ค วามสมดุ ล
ระหว่างกลไกในการเคลื่อนที่ อีกทัง้ สามารถเพิ่มพลังใน
การผลิตได้มากกว่า กลไกรอมบิกจะต้องอาศัยเฟื องหนึ่งคู่
เพื่อขับเคลื่อนกลไกจึงทําให้โครงสร้างมีน้ํ าหนักมากขึ้น
รวมทัง้ ในการประกอบติ ด ตัง้ ต้ อ งการความแม่ น ยํ า สู ง
เพราะเพลาของลู ก สู บ กํ า ลัง และลู ก สู บ ไล่ อ ยู่ ใ นแกน
เดี ย วกั น จึ ง ทํ า ให้ โ ครงสร้ า งทํ า งานได้ ดี เพื่ อ ให้ ก าร
ขับเคลื่อนของเครื่องยนต์มคี วามสมดุลของแรงและมีความ
แข็งแรงในการทํางาน เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ กลไกรอมบิกจึง
มี โ ครงสร้ า งแบบเบต้ า ซึ่ ง ลู ก สู บ ทัง้ สองจะมี แ นวการ
เคลื่อนที่ในแนวเดียวกัน [3] เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ต้นแบบ
กลไกการขับเคลื่อนรอมบิกมีลกั ษณะทีใ่ ช้ในการทดสอบ
และขนาดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขนาดของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ต้นแบบ
ขนาดของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ต้นแบบ
ชนิดเครื่องยนต์
แบบเบต้า
ปริมาตรกวาด
112 cc.
ระยะชัก x เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก 46 x 55.4 mm.
สูบ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเฟื อง
87 mm.
มุมเฟส
60°
สารหล่อเย็น
นํ้า
เชือ้ เพลิง
ถ่านอัดแท่ง
หัวฮีตเตอร์

ลูกสูบกําลัง

ดีเพลสเซอร์

คูลเลอร์ วอเตอร์แจ็กเก็จ

กลไกรอมบิก

เฟื อง

รูปที่ 3 ส่วนประกอบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ต้นแบบ
คูลเลอร์ (Cooler) หรือระบบแลกเปลี่ยนความร้อ น
(Cooling System) ทํามาจากอลูมเิ นียม (เกรด 7075) โดย
ใช้เครื่อง CNC ในการขึน้ ชิ้นงาน คูลเลอร์มี 8 ครีบ ความ
หนา 5 mm ลึก 19mm ต่ อ ครีบ สวมด้วย water jacket
ส่ ว นลู ก สู บ ไล่ จ ะใช้ เ ป็ น รีเ จนเนอเรที ฟ ดิส เพลสเซอร์
(Regenerative Displacer) ทํ า หน้ า ที่ ไ ล่ อ ากาศระหว่ า ง
ด้านร้อนกับด้านเย็น โดยควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยกลไก
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รอมบิก ด้านในของลูกสูบไล่จะทําหน้าทีเ่ ก็บความร้อนเพื่อ
ใช้ในการอุ่นอากาศสําหรับให้ความร้อนในวัฎจักรต่อไป
3. ถานอัดแทง
พลังงานทางเลือ กในยุ ค นํ้ ามัน แพง ถ้ า จะกล่ า วถึง
พลังงานทางด้านเชื้อเพลิง “ ถ่าน” ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ใช้ใน
ครัวเรือนในการประกอบอาหารประเภท ปิ้ ง ย่าง เป็ นต้น
ถ่านอัดแท่ ง คือถ่านที่นํามาขึ้นรูปเป็ นแท่งหรือเป็ นก้อน
เพื่อนํ ามาใช้เป็ นแหล่งพลังงานความร้อน หลักการผลิต
ถ่ านอัดแท่งมี 2 วิธคี ือ การอัด ร้อน เป็ น การอัดวัสดุด้วย
ความร้อน จะมีสารในเนื้อของวัสดุยดึ ตัวมันเอง จึงทําให้
สามารถยึดเกาะเป็ นแท่งได้โดยไม่ต้องใช้ตวั ประสาน เช่น
แกลบ ขีเ้ ลือ้ ย เป็ นต้น และอีกวิธหี นึ่งคือ การอัดเย็น เป็ น
การอัดวัส ดุท่ีเผาไหม้มาแล้ว แล้วนํ ามาผสมกับ แป้ งมัน
หรือวัสดุประสานอื่นๆในอัตราส่วนตามทีต่ อ้ งการ [4]
ราคาของถ่านอัดแท่งจะขึน้ อยู่กลับชนิดของวัสดุทใ่ี ช้
ในการผลิต ถ่ า นอัก แท่ ง ราคาโดยทัว่ ไปจะอยู่ป ระมาณ
กิโลกรัมละ 15 – 20 บาท ซึ่งจะมีราคาสูงกว่าถ่านไม้ แต่
ถ้าเปรียบเทียบคุณภาพและระยะเวลาการเผาไหม้ถือว่า
คุม้ ค่ากว่าถ่านไม้
ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องถ่านอัดแท่ง[4]
คุณสมบัตขิ องถ่านอัดแท่ง
1.ให้ค่าความร้อนสมํ่าเสมอ
7,000 – 7200 kcal/kg
2.ใช้งานได้นานกว่าถ่านไม้
2 – 3 เท่า
3.ค่าความชืน้
7.1% - 7.8%
4.ปริมาณคาร์บอน
81.0% - 83.0%
5.กลิน่
ไม่มี
ข้อดีของถ่านอัดแท่ง
1.ปลอดภัยไม่มสี ารตกค้าง และไม่ทาํ ลายสุขภาพ
ั่
2.ไม่เกิดการประทุอย่างถ่านไม้ทวไป
3.ไม่มคี วัน
4.ไม่ดบั กลางคัน
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รูปที่ 4 ถ่านอัดแท่งทีใ่ ช้ในการทดสอบ
4. เตาเผาชีวมวล
จากปั ญหาการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนํ้ ามันที่มากขึ้น
แต่ในทางตรงกันข้ามพลังงานทีม่ อี ยู่กลับน้อยลง ทําให้ไม่
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ อี ก ทัง้ ราคาราคา
พลังงานยังสูงขึ้น เรื่อยๆ ทําให้พ ลังงานทางเลือกเป็ นสิง่
หนึ่งทีส่ ามารถทดแทนพลังงานนํ้ามัน ทัง้ ยังเป็ นพลังงานที่
หมุน เวียนกลับ มาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ได้ ดังนัน้ เพื่อ
เป็ นการลดต้ น ทุ น การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง สํ า หรับ การผลิ ต ที่
ต้องการใช้ความร้อน จึงเน้นไปที่เชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งเป็ น
วัส ดุ เหลือ ทิ้ง จากผลิต ผลทางการเกษตร [5] เพื่ อ สร้า ง
เตาเผาชี ว มวล (Biomass Furnace) ซึ่ ง สามารถเผา
เชื้อเพลิงที่เหลือใช้จากผลิตผลทางการเกษตร เนื่องจาก
เป็ นชีวมวลทีม่ คี ่าความร้อนที่เหมาะสม เช่น ถ่านอัดแท่ง
ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพาราอัดแท่ง ในการ
ออกแบบเตาเผาชีวมวลก็มหี ลากหลายรูปแบบ ขึน้ กับการ
ออกแบบนํ าไปใช้งานให้สอดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจะ
นําไปใช้ [6] สําหรับงานวิจยั นี้เตาเผาชีวมวลถูกออกแบบ
มาเพื่อใช้สําหรับเผาถ่ านอัดแท่ ง (Charcoal Briquettes)
ทีจ่ ะนําไปใช้เป็ นแหล่งพลังงานความร้อนให้กบั เครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ ต้นแบบ โดยเปรียบเทียบกําลังของเครื่องยนต์
เมื่อให้ความร้อนด้วยถ่านอัดแท่งกับให้ความร้อนด้วยก๊าซ
LPG ซึ่งได้ทําการทดลองให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์ด้วย
ก๊าซ LPG ทีอ่ ตั ราการไหล 0.3 กก./ชม. (4,166.66 W) [2]
ดังนัน้ จึงคํานวณหาอัตราการป้ อ นเชื้อเพลิงของถ่ านอัด
แท่งทีท่ ําให้ได้กําลังเท่ากับก๊าซ LPG ซึง่ ต้องใช้อตั ราการ
ป้ อนเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่งเท่ากับ 0.51 กก./ชม.
ข้อดีของการออกแบบเตาเผาชีวมวล โดยเตาชีว
มวลนี้ถูกออกแบบให้มลี กั ษณะใช้งานง่าย มีโครงสร้างที่
แข็งแรงรองรับ นํ้ าหนักของเครื่องยนต์ส เตอร์ลิง ลดการ
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สูญเสียพลังงานความร้อน มีช่องสําหรับใส่เชือ้ เพลิง (ถ่าน
อัดแท่ง) ที่สามารถป้ อนเชื้อเพลิงได้ตลอดเวลา และถาด
สําหรับ รองรับ ขี้เถ้า จากการเผาไหม้เชื้อ เพลิง มีช่อ งลม
สําหรับให้อากาศไหลผ่านทางด้านข้าง เพื่อให้เชือ้ เพลิงทํา
ปฏิกริ ยิ าการเผาไหมได้ดขี น้ึ
4.1 การเผาไหม
การเผาไหม้ คือ ปฏิกริ ยิ าเคมีชนิดหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วระหว่างออกซิเจนกับเชือ้ เพลิงชนิดหนึ่ง ๆ ซึง่ สาร
เผาไหม้ได้หลัก 3 ตัว คือ คาร์บอน ไฮโดรเจนและซัลเฟอร์
แล้วจะปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาพร้อมกับการ
เปลีย่ นแปลงทางเคมีซง่ึ เป็ นการรวมตัวของออกซิเจนเข้า
กับคาร์บอน ไฮโดรเจนและซัลเฟอร์เกิดสารประกอบใหม่
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ ไอนํ้าและซัลเฟอร์ไดออกไซด์[7]
เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านอัดแท่ง) มีองค์ประกอบส่วนใหญ่
คือ คาร์บอนคงที่ ฉะนัน้ เมื่อเผาไหม้สารระเหยง่ายและ
กํามะถันจะทําปฏิกริ ยิ าไปจนหมดก่อน เหลือคาร์บอนเผา
ไหม้ไปเรื่อ ย ๆ จะถึงจุ ด สมบู ร ณ์ ห รือ ไม่ ข้นึ กับ ปริม าณ
อากาศและเวลาทําปฏิกริ ยิ าโดยทัวไปมั
่ กพบว่ามีส่วนของ
คาร์บอนหลงเหลืออยู่กบั ขีเ้ ถ้าด้วยเสมอ
ปริม าณอากาศสําหรับ การสัน ดาป คือ การสัน ดาป
อย่างสมบูรณ์ของเชือ้ เพลิงจะเกิดขึน้ ได้เมื่อมีปริมาณของ
ออกซิเจนหรืออากาศเพียงพอที่จะทําให้สารในเชื้อเพลิง
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันกั
่ บออกซิเจนได้จนหมดสิน้ พอดี
ปริมาณอากาศดังกล่าวเรียกว่า ปริมาณอากาศทางทฤษฎี
คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของอากาศทางทฤษฎีกบั มวล
เชือ้ เพลิง เรียกว่า Stoichiometric Ratio[7]
ตัวอย่าง แสดงการหาอากาศ ในการสันดาปของ มี
ถ่านอัดแท่ง C50H11 [8] ให้สมบูรณ์
C50H11+52.7O2 + 198N2

50CO2 + 5.5H2O + 198N2

จากสมการดังกล่าว จะสามารถคํานวณได้ว่าถ้าต้องการ
สันดาปถ่านอัดแท่ง 0.51 กก./ชม.จะต้องใช้อากาศอย่าง
น้อย 6.037 กก. จึงจะทําให้เกิดการสันดาปถ่านอัดแท่งได้
อย่างสมบูรณ์

191

4.2 ลักษณะการออกแบบ
ในการออกแบบเตาเผาชีวมวลเพื่อใช้สาํ หรับให้ความ
ร้อนแก่เครื่องยนต์ต้นแบบ ต้องออกแบบให้สามารถป้ อน
เชือ้ เพลิงได้ 0.51 กก./ชม.และอัตราการป้ อนอากาศอย่าง
น้ อ ย 6.037 กก. (อัตราส่วนอากาศกับ เชื่อ เพลิง เท่ ากับ
11.83 ) โดยจะใช้ โ ปรแกรม Solid works ช่ ว ยในการ
ออกแบบและวิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุท่สี ามารถรองรับ
นํ้ า หนั ก และแรงสัน่ สะเทื อ นของเครื่อ งยนต์ ส เตอร์ลิ ง
ต้นแบบ โดยรูปแบบของเตาเผาจะแบ่งเป็ นสองส่วนคือ
ส่วนแรก ตัวฐานของเตาจะมีลกั ษณะเป็ นทรงสีเ่ หลีย่ ม
เลือ กใช้วสั ดุ เหล็ก กล่ อ ง AISI 1020 ใช้เป็ น ห้องเผาไหม้
เชื้อเพลิง ซึ่งจะประกอบไปด้วยถาดสําหรับ ใส่เชื้อเพลิง
และถาดรองรับขีเ้ ถ้าจากการเผาไหม้ รอบๆตัวฐานจะเจาะ
รูทงั ้ หมด 3 ด้าน ดังรูปที่ 5 เพื่อให้มอี ากาศไหลผ่านทาง
ช่องลมด้านข้างเข้าไปช่วยให้เชือ้ เพลิงทําปฏิกริ ยิ าการเผา
ไหม้ได้ดยี งิ่ ขึน้ ในส่วนของตัวฐานของเตาเผาจะมีน้ําหนัก
รวมทัง้ หมด 5.27 กก.

รูปที่ 5 แสดงลักษณะตัวฐานของเตาเผาและการทดสอบ
การรับแรง
ส่ ว นที่ ส อง ตั ว ปล่ อ งของเตาจะมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป
ทรงกระบอกกลวง ทําจากวัสดุเหล็กแผ่น AISI 1020 ถูก
อัดแน่ นด้วยขีเ้ ลื่อย ที่ใช้เป็ นฉนวนกันความร้อน ด้านบน
ของตัวปล่องจะมีฝาปิ ดทีถ่ ูกเจาะรูตรงกลาง ทีม่ ขี นาดพอดี
กับ หัว ฮีต เตอร์ข องเครื่อ งยนต์ ต้ น แบบ เพื่อ ลดการสูญ
ความร้ อ นที่ ไ ด้ จ ากการเผาไหม้ ข องเชื้ อ เพลิ ง ออกสู่
ภายนอก ทํ า ให้ ห ัว ฮีต เตอร์ไ ด้ ร ับ ความร้อ นได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพมากขึ้น ในส่ว นของตัว ปล่ อ งเตาเผาจะมี
นํ้าหนักรวมทัง้ หมด 1.5 กก. ดังรูปที่ 6
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T = (w1 – w2) R

ปล่องเตาเผา

ถาดใส่เชือ้ เพลิง

(1)

เมื่ อ w1 และ w2 คื อ ค่ า ที่ อ่ า น ได้ จ ากสป ริ ง (Spring
Balance) และ R คือค่า Brake drum radius
- การหาค่ากําลัง (Power) ของเครื่องยนต์ หาได้จาก
P = 2πTN / 60

(2)

เมื่อ N คือค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (rpm)
ในการทดลองจะใช้ถ่ านอัดแท่ งเป็ น แหล่งพลังงาน
ความร้อนอัตราการเผาไหม้ 0.5 kg/hr. เครื่องยนต์จะเริม่
ทํ า งานที่ น าที ท่ี 4.30 (min), อุ ณ หภู มิ ฮี ต เตอร์ เ ท่ า กั บ
375°C, ความเร็ว รอบเท่ ากับ 103 rpm, อุ ณ หภู มิน้ํ า เข้า
และนํ้าออกเท่ากับ 29°C และ30°C ตามลําดับ เติมถ่าน
ทุกๆ 3 นาที ใส่ถานเพิม่ 0.025 kg.

ตัวฐานเตาเผา
รูปที่ 6 เตาเผาชีวมวล

มัลติมเิ ตอร์

ตุม้ นํ้าหนัก

เครื่องชังนํ
่ ้าหนักดิจติ อล

ส่วนทีอ่ ดั ด้วยขีเ้ ลื่อย
รูปที่ 7 แสดงภาพตัดเตาเผาชีวมวล
5. การทดลอง
ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่อ งยนต์ ห าค่ า
ประสิทธิภ าพการทํางาน เพื่อที่จะหาค่ากําลัง (Power) ,
ความเร็วรอบ (Engine Speed) และแรงบิด (Toque) โดย
ใช้ถ่ า นอัด แท่ งเป็ น เชื้อ เพลิง ในการให้ ค วามร้อ นแก่ ชุ ด
เครื่อ งยนต์ ซึ่ง การหาค่ า กํ า ลัง ของเครื่อ งยนต์ จ ะใช้วิธี
Rope Brake แสดงดัง รู ป ที่ 8 ซึ่ง วิธีน้ี จ ะสามารถหาค่ า
แรงบิ ด ของเครื่อ งยนต์ โดยใช้ ล้ อ ช่ ว ยแรง (Flywheel)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 cm. ใส่ตุ้มนํ้าหนัก (1ก้อนหนัก
10g.) ตรงข้ามกลับทิศทางการหมุนของล้อช่วยแรง และ
อ่านค่านํ้าหนักจากตาชังดิ
่ จติ อล ในการวัดอุณหภูมดิ า้ นนํ้า
เข้า และด้า นนํ้ า ออกจะใช้ Thermocouples ชนิ ด K (ค่ า
ความคลาดเคลื่ อ น ± 1.5%) ส่ ว นความเร็ ว รอบของ
เครื่องยนต์วดั จาก Digital Tachometer (รุ่น Digicon DT250T ค่าความคลาดเคลื่อน ± 0.1 rpm)
- การหาแรงบิด (Toque) ของเครื่องยนต์ หาได้จาก
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นํ้าออก

ล้อช่วยแรง

เชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง นํ้าเข้า

รูปที่ 8 การทดสอบเครื่องยนต์ดว้ ยวิธี Rope Brake
6. ผลการทดลอง
จากการทดลองใช้ถ่ า นอัด แท่ ง เป็ นแหล่ ง พลัง งาน
ค วาม ร้ อ น ให้ กั บ เค รื่ อ งย น ต์ สเต อ ร์ ลิ ง ที่ ค วาม ดั น
บรรยากาศ อั ต ราการเผาไหม้ 0.5 kg/hr ได้ ผ ลการ
ทดลองดังนี้
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6.1 ความเร็วรอบเครื่องยนต
จากการทดสอบชุดเครื่องยนต์หาค่าประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบใช้ถ่านอัดแท่ งเป็ นแหล่ง
ความร้อนโดยไม่อดั ความดันได้ค่าความเร็วรอบแสดงดัง
รูปที่ 9
1000

จากรูปที่ 10 แสดงแรงบิดของเครื่องยนต์ท่คี วามเร็ว
รอบ 584 rpm อุ ณ หภู มิท่ีฮีต เตอร์ 900 °C แรงบิด ของ
เครื่องยนต์จะลดลงเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึน้ ที่ความเร็ว
รอบเท่ากับ 209 rpm จะได้แรงบิดสูงสุดที่ 0.2 Nm.
6.3 กําลังของเครื่องยนต
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Time (min)
0

จากรูปที่ 9 ชุดเครื่องยนต์เริม่ ทํางานทีค่ วามเร็วรอบที่
103 rpm อุณ หภู มิของฮีต เตอร์อ ยู่ท่ี 389 °C หลังจากที่
อุณหภูมขิ องฮีเตอร์และความเร็วรอบของเครื่องยนต์เข้าสู่
สภาวะคงที่ จะได้ค่าอุณหภูมขิ องฮีเตอร์ประมาณ 900 °C
และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 584 rpm
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รูปที่ 11 แสดงความสัมพันระหว่างธ์ความเร็วรอบและ
กําลังของเครื่องยนต์
รูปที่ 11 แสดงกําลังของเครื่องยนต์ทแ่ี ปรผันตาม
ความเร็วรอบ กําลังสูงสุดของเครื่องยนต์ทไ่ี ด้จากการ
ทดสอบเท่ากับ 7.5 W ทีค่ วามเร็วรอบ 532 rpm
7. สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบเครื่อ งยนต์สเตอร์ลิงต้น แบบกลไก
รอมบิกมีปริมาตรกวาด 122 ลบ.ซม โดยใช้เชือ้ เพลิงถ่าน
อัด แท่ ง เป็ นแหล่ ง ความร้ อ นในการหาสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ ประกอบด้วย กําลัง, แรงบิด, และค่าความเร็ว
รอบ เพื่อนําค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบการใช้ถ่านอัดแท่งเป็ น
เชื้อเพลิงนํ ามาเปรียบเทียบค่าประสิทธิภ าพกับชุ ดเรื่อ ง
ยนต์ต้น แบบที่ใช้ก๊ าซ LPG ผลการทดสอบที่ใช้ถ่ านอัด
แท่งเป็ นแหล่งความร้อนเปรียบเทียบกับก๊าซ LPG ดังนี้
ความเร็ว รอบเครื่อ งยนต์ ท่ีไ ด้จ ากการทดสอบด้ว ย
ถ่ านอัด แท่ง เครื่องยนต์เมทํางานที่ความเร็วรอบที่ 103
rpm อุณหภูมฮิ ตี เตอร์เท่ากับ 389 °C ในขณะทีก่ ๊าซ LPG
เครื่อ งยนต์ จ ะเริ่ม ทํ า งานที่ ค วามเร็ว รอบที่ 128 rpm
อุณหภูมอิ ตี เตอร์เท่ากับ 309 °C
แรงบิดของเครื่องยนต์ได้จากการทดสอบด้วยถ่านอัด
แท่ง ทีค่ วามเร็วรอบเท่ากับ 209 rpm จะได้แรงบิดสูงสุดที่

6.2 แรงบิดของเครื่องยนต

0

400

Speed (rpm)

รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
และอุณหภูมขิ องฮีตเตอร์ทเ่ี วลาเดียวกัน
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รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของความเร็วรอบและแรงบิด
ของเครื่องยนต์
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0.2 Nm. ในขณะที่ทดสอบด้วยก๊าซ LPG ที่ความเร็วรอบ
327 rpm ได้แรงบิดสูงสุดที่ 0.42 Nm.
กําลังของเครื่องยนต์ทไ่ี ด้จากการทดสอบด้วยถ่านอัด
แท่งได้กาํ ลังสูงสุดเท่ากับ 7.5 W ทีค่ วามเร็วรอบ 532 rpm
ในขณะที่ท ดสอบด้ว ยก๊ า ซ LPG ได้ กํ า ลัง สูง สุ ด เท่ า กับ
23.1 W ทีค่ วามเร็วรอบ 617 rpm
จากผลการทดสอบข้างต้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องยนต์ต้นแบบทีท่ ดสอบด้วยเชือ้ เพลิง
ถ่านอัดแท่งนัน้ มีค่าตํ่ากว่า เนื่องจากมีการสูญเสียความ
ร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงให้กบั สิง่ แวดล้อมใน
ขณะที่ทํ าการทดลอง ทํ าให้ห ัว ฮีต เตอร์ข องเครื่อ งยนต์
ได้ ร ับ ความร้อ นไม่ เ ต็ ม ประสิท ธิภ าพ อัน เนื่ อ งมาจาก
เตาเผาที่ ใ ช้ ทํ า การทดสอบเป็ นเตาเผาอัง้ โล่ ธ รรมดา
รูปทรงไม่รองรับกับหัวฮีตเตอร์ของเครื่องยนต์ จึงได้มกี าร
ออกแบบเตาเผาชี ว มวลสํ า หรับ เครื่อ งยนต์ ส เตอร์ลิ ง
ต้นแบบ เพื่อลดการสูญความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้ของ
เชือ้ เพลิงออกสูภ่ ายนอก ทําให้หวั ฮีตเตอร์ได้รบั ความร้อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครือ่ งยนต์ดขี น้ึ ตามลําดับ
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