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 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังต้องมีการน าเข้าเทคโนโลยีในด้านเครื่องจักร และ
รวมถึงเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้เกิดแนวคิดที่จะท าการผลิตเครื่องยนต์กังหัน
แก๊สขนาดเล็กขึ้นเพื่อใช้งาน ดังนั้นทางผู้จัดท าจึงมีความคิดที่จะศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยการออกแบบและสร้างเครื่องยนต์กังหันแก๊สขนาดเล็กนั้นใช้ชิ้นส่วน
เทอร์โบชาร์จของเครื่องรถยนต์รุ่น VG30 ของนิสสันที่มีใบคอมเพรสเซอร์ชนิด Mixed flow และใบ
เทอร์ไบน์ชนิด Radial-in flow เป็นชิ้นส่วนในการออกแบบ เชื้อเพลิงที่ใช้ทดสอบใช้น้ ามันก๊าด ใน
ทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ สามารถวัดแรงขับดัน (Static thrust)ได้เท่ากับ 5.5 kgf, 
ความเร็วรอบสูงสุดที่ 31,900 rpm และอุณหภูมิของเครื่องยนต์ 530-650 °C การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น ในด้านการทหาร สามารถ
น าไปปรับปรุง และน าไปติดตั้งกับเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAV) 
อีกทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นต้นก าลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้ เป็นต้น 
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Nowadays, Thailand need to import many kinds automobile and machining 
technology from aboard to use in various fields, jet engine technology is one of those 
technology that can be developed to be “Micro jet engine prototype”. The aim of this 
research is to study and develop micro-jet engine for power generation. This research is to 
design and construct the micro gas turbine engine using Nissan VG-30 turbo charger with 
mixed flow compressors type and radial-in flow turbine of turbo-charge as a part in design. 
About the fuel, plan to use Kerosene to test the engine, which could measure the thrust 5.5 
kgf. at maximum speed 31,900 rpm. And exhaust temperature of 530-650 °C. The progress 
of the technology would be very useful for the country development such as in the military 
field, this technology could be used for the Unmanned Aerial Vehicles: UAV and this 
technology also could be used for electricity production in suburb areas, which are still lack 
of electricity. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เครื่องยนตกังหันกาซเปนเครื่องยนตสันดาปภายในอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีการพัฒนาอยาง
จริงจังจนกระทั่งประสบความสําเร็จมาตั้งแตตอนปลายของสงครามโลกครั้งที่ 2  และเปนตนแบบของ
เครื่องยนตกังหันกาซมาจนถึงปจจุบัน เครื่องยนตกังหันกาซมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เปนขอดีคือ มี
ขนาดเล็ก มีกําลังสูง นํ้าหนักเบา และมีการสั่นสะเทือนนอยกวาเครื่องยนตลูกสูบที่มีขนาดกําลังเพลา
เทากัน ไมวาจะเปนเครื่องยนตดีเซลหรือเครื่องยนตกาซโซลีน ดังน้ันในปจจุบันเครื่องยนตกังหันกาซ
ถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางโดยเฉพาะในอากาศยาน นอกจากนี้ยังไดนํามาใชเปนเครื่องตนกําลัง
ขับอุปกรณอ่ืนๆ อีกดวย โดยเฉพาะเครื่องกําเนิดไฟฟา และในปจจุบันเครื่องยนตกังหันกาซถูก
พัฒนาใหมีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือใชกับเครื่องจักรขนาดเล็ก เชน เครื่องกําเนิด
ไฟฟาสนามขนาดเล็กสําหรับใชในทางทหาร อากาศยานไรนักบิน อากาศยานเบา(Ultra light) หรือ
อากาศยานจําลองสําหรับใชในการฝกพลประจําอาวุธตอสูอากาศยาน ตลอดจนใชเปนเครื่องยนต
ขับเคลื่อนจรวดนําวิถีชนิดรอน ซ่ึงจะใชเครื่องยนตกังหันกาซในลักษณะในรูปแบบของเครื่องยนต
ไอพน (Jet engine) โดยเฉพาะในอากาศยานไรนักบินซึ่งใชสําหรับการโจมตี หรือลาดตระเวนตรวจ
การณ ไปจนถึงการสอดแนม ซ่ึงตองมีความคลองตัวสูง ดังน้ันแนวความคิดในการวิจัยพัฒนา
เครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็ก หรือเครื่องยนตไอพนขนาดเล็กจึงเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
ทางดานนี้ขึ้นเองภายในประเทศ ผลที่ไดรับคือ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศที่มีราคาแพง 
มีความยุงยากและสลับซับซอน บางครั้งไมสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับการใชงานในประเทศไดอีก
ดวย สามารถช วยลดรายจายของประเทศชาติ ลดการขาดทางดุลการคา และตลอดจนเปน
ความสามารถในดานการพัฒนายุทโธปกรณ เพ่ือเปนการถวงดุลยอํานาจทางการทหารของประเทศ
เพ่ือนบานไดในอีกประการหนึ่ง  
 โดยในงานวิจัยน้ีจะมุงเนนในการศึกษา และออกแบบสรางเครื่องยนตกังหันกาซ หรือ
เครื่องยนตไอพนขนาดเล็ก เพ่ือใชเปนเครื่องยนตตนแบบ สําหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต     
ตนกําลังขับเคลื่อนอากาศยานไรนักบิน และจรวดนําวิถีชนิดรอนดังที่กลาวมาแลวในขางตน 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาออกแบบและสรางเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็กแบบใชเครื่องอัดอากาศ
ชนิดแรงเหวี่ยงอัดขั้นตอนเดียว โดยการไหลของอากาศเขาชุดอัดอากาศ และกาซรอนเขากังหันเปน
แบบไหลในแนวรัศมีเพ่ือทดสอบ และหาสมรรถนะของเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็ก 
 2. เลือกใชชิ้นสวนที่สามารถหาไดในประเทศ เชน เทอรโบชารจของรถยนต เปน
สวนประกอบในการออกแบบสราง 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. เลือกใชใบคอมเพรสเซอรชนิด Mixed flow และใบเทอรไบนชนิด Radial-in flow จาก
เทอรโบชารทของรถยนตเปนชิ้นสวนในการออกแบบ 
 2. ทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต โดยการวัดแรงขับ (Static thrust), ความเร็วรอบ 
และอุณหภูมิของเครื่องยนต เปนตน 
 3. เชื้อเพลิงที่ใชทดสอบ ใชนํ้ามัน Kerosene (นํ้ามันกาด) 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
 1. เปนตนแบบเพื่อพัฒนากับนําไปใชในการขับเคลื่อนอากาศยานขนาดเล็ก 
 2. เปนเครื่องยนต  JET ที่ใชชิ้นสวนที่ผลิตไดในประเทศ 
 3. เปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีในดานนี้ตอไป 
 



     

บทที่  2 
บทปริทัศนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
บทปริทัศนวรรณกรรม  
 เคิรท เชร็คคลิง  (Kurt Schreckling. 1988) ไดทําการออกแบบ และสรางเครื่องยนตกังหัน
กาซขนาดเล็ก โดยออกแบบ และสรางชุดใบพัดของเครื่องอัดอากาศขึ้นเองจากไม โดยอาศัยพ้ืนฐาน
จากใบพัดของเครื่องอัดลม (Air compressor) ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนใบพัดแบบปดครีบใบพัด
แบบโคงกลับ ซ่ึงมีขอดีในเร่ืองของชวยลดปญหาใหการรั่วไหลของอากาศขามชองระหวางครีบใบพัด 
โดยชุดใบพัดของเครื่องอัด อากาศนี้ถูกขับดวยกังหันแบบไหลในแนวแกน (Axial flow turbine) ซ่ึงก็
ไดออกแบบ และสรางขึ้นเองเชนกัน สวนตัวถังของเครื่องยนตน้ันทําขึ้นมาจากกระปองกาซซึ่งมี
ขนาดเทากับที่ผูออกแบบเครื่องยนตตองการใชงาน จากนั้นไดนํามาประกอบเปนเครื่องยนตกังหัน
กาซโดยเครื่องยนตน้ีมีอัตราสวนการอัด 1.5:1 เม่ือใบพัดของเครื่องอัดหมุนดวยความเร็ว 90,000 
รอบตอนาที มีระบบการสงนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาสูหองเผาไหมใชทอระเหยน้ํามันแบบทอขด นํ้ามัน
เชื้อเพลิงที่ใชเปนสวนผสมระหวางน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 85% และน้ํามันเบ็นซิน 15% เครื่องยนต
กังหันกาซเครื่องนี้สามารถเดินเครื่องไดในการทดสอบครั้งแรกหลังจากประกอบเสร็จ โดยใหแรงขับที่ 
30 นิวตัน  
 โทมัส แคมป  (Thomas Kamps.  1995) ไดทําการออกแบบ และสรางเครื่องยนตกังหัน
กาซขนาดเล็กโดยใชพ้ืนฐานจากเครื่องยนตกังหันกาซของ Kurt Schreckling โดยชุดเครื่องอัด
อากาศนั้นไดนํามาจากใบพัดเครื่องอัดอากาศของเทอรโบชารทเจอรซ่ึงเปนใบพัดแบบครีบใบพัดโคง
กลับขนาด 66 มิลลิเมตร โดยใหอัตราการไหลของอากาศสูงสุด 0.16 kg/s ที่อัตราสวนการอัด 1.9:1 
เม่ือใบพัดของเครื่องอัดอากาศหมุนดวยความเร็ว 100,000 รอบตอนาที เครื่องยนตกังหันกาซของ 
Kamps ใชหองเผาไหมแบบแอนนูลารชนิดไหลเขาทางดานหนา สวนการสงนํ้ามันเขาหองเผาไหม
น้ันใชทอระเหยน้ํามันแบบทอโคง เครื่องยนตกังหันกาซนี้ขับเครื่องอัดอากาศดวยกังหันแบบไหลใน
แนวแกน (Axial flow turbine) เชนกันโดยไดแรงขับเม่ือเรงเครื่องยนตที่ 60 นิวตัน  

แซงคุน แกง, เจอรเกน แสตป; อเล็กซานเดอร จี. คูเปอร; และฟริซ บี. ปรินซ (Sangkyun 
Kang; Jurgen Stampfl; Alexander G. Cooper; & Fritz B. Prinz. 2000) การออกแบบ Mold SDM. 
(Mold shape Deposition Manufacturing) ซ่ึงเปนกระบวนการสรางแมพิมพโดยทําการหลอจากไข
พาราฟนแลวทําการขึ้นรูปโดยใชเครื่องกัดแบบ CNC 3 ถึง 5 แกน โดยไดถูกพัฒนาเพื่อการคิดคน
ชิ้นสวนโครงสรางที่มีความซับซอนของเซอรรามิคส (Ceramics) ในการใชงานดานตางๆ 
ตัวอยางเชน ใชเปนสวนประกอบของเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็ก โดยองคประกอบของ
เครื่องยนตที่เปนเซอรรามิคส (Ceramics) จะตองไมเพียงแตแข็งแรงเทานั้นยังตองสามารถทนตอ
อุณหภูมิที่สูงถึงประมาณ 1000 ⁰C 
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 โทมัส โบมการต (Thomas Baumgart. 2001) ไดทําการออกแบบและสรางเครื่องยนต
กังหันกาซขนาดเล็ก โดยใชชิ้นสวนของระบบเทอรโบชารจเจอร (Turbocharger) รุน 3K-Warner 
KP31 ซ่ึงเปนเทอรโบชาจเจอร (Turbocharger) ที่มีขนาดเล็กที่สุดของยนตรกรรมในปจจุบันโดยมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ของใบพัด (Impeller) ของคอมเพรสเซอร (Compressor) เพียง 33 มิลลิเมตร 
และขนาดเสนผาศูนยกลางของกังหัน (Turbine) เพียง 31 มิลลิเมตร จากความคิดที่จะสราง
เครื่องยนตกังหันกาซที่มีขนาดเล็กที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยใชลอกังหันที่มีอยูในปจจุบันมาเปน
สวนประกอบ อยางไรก็ตามอาจจะเปนการยากเกินไปที่จะออกแบบเครื่องยนตที่ใชใบพัด (Impeller) 
ของคอมเพรสเซอร (Compressor) อันเล็กๆ โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันอุปกรณชนิดนี้จึงไมได
ถูกออกแบบมาเพื่อมาเปนอุปกรณที่ใชแรงขับ แตสามารถใชเปนตัวเลือกในการเปนตนกําลังในดาน
กระแสไฟฟานั่นเอง 
 จักรรินทร ชวยอินทร, ทิวัตถ เวศพันธ, คริสตมาส อภินันทพร; และสินชัย ชินวรรัตน 
(2002) ไดทําการออกแบบ และสรางชิ้นสวนแลวประกอบเปนเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็ก โดยใน
การออกแบบนั้นไดกําหนดแรงขับเคลื่อนไวประมาณ 60 นิวตัน แตเม่ือทําการทดลองเดินเครื่องจริง
พบวาแรงขับเคลื่อนที่ไดนอยกวาที่ออกแบบไว ซ่ึงเปนผลมาจากประสิทธิภาพของปมนํ้ามันเชื้อเพลิง 
คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง และประสิทธิภาพของขบวนการยังไมสมบูรณ 
 พยุงศักดิ์ พิพัฒน; และอําพล อนรัตน (2001) ไดทําการศึกษาการออกแบบชิ้นสวน
เครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็ก ในการออกแบบชิ้นสวนเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็กครั้งน้ี
ประกอบดวย 3 สวน โดยที่ในสวนของเครื่องอัดอากาศไดนําเทอรโบชารจเจอร (Turbocharger) 
ยี่หอ KKK 2038 เปนพ้ืนฐานของการออกแบบ ตามดวยแผนแพรอากาศ (Diffuser), หัวฉีดบังคับ
ทิศทาง และชุดกังหัน โดยใชโปรแกรม CAD/CAM เปนพ้ืนฐานและนําซอฟแวร UG (Uni Graphic) 
มาใชในการออกแบบชิ้นสวนเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็กทั้งหมด เนื่องจากซอฟแวร UG สามารถ
แปลง TOOL PATH ทําใหอยูในรูป G–CODE เพ่ือนําไปปอนเขากับเครื่อง CNC ใหสามารถทํางาน
ไดเลย 
 จักรรินทร ชวยอินทร; ทิวัตถ เวศพันธ; คริสตมาส อภินันทพร; และสินชัย ชินวรรัตน 
(2002) ไดทําการออกแบบ และสรางชิ้นสวนแลวประกอบเปนเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็ก โดยใน
การออกแบบนั้นไดกําหนดแรงขับเคลื่อนไวประมาณ 60 นิวตัน แตเม่ือทําการทดลองเดินเครื่องจริง
พบวาแรงขับเคลื่อนที่ไดนอยกวาที่ออกแบบไว ซ่ึงเปนผลมาจากประสิทธิภาพของปมนํ้ามันเชื้อเพลิง 
คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง และประสิทธิภาพของขบวนการยังไมสมบูรณ 
 บัณฑิต ดํารงกิจพัฒนกุล; ชุตินารถ หอมแชม; และไท ลีลาวิวัฒน (2002) ออกแบบและ
สรางเครื่องยนตกังหันกาซที่ใชเชื้อเพลิงผสมระหวาง LPG + N2 ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดมา
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมทางการเกษตร โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพเชิงความรอน และความ
ประหยัดเชื้อเพลิงเปนบรรทัดฐานในการออกแบบและสรางเครื่องยนตกังหันกาซตนแบบน้ี 
 ชานันท ชัยสุข (2007) ไดทําการออกแบบ และสรางเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็กโดยใช
ชุดใบพัดเครื่องอัดอากาศ และเพลากังหันจากเทอรโบชารทเจอรของคร่ืองยนตนิสสันรุน RB20 
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นํามาสรางเปนเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็ก เม่ือประกอบเปนเครื่องยนตกังหันกาซแลวสามารถ
เดินเครื่องในความเร็วรอบเดินเบาไมสามารถเรงความเร็วรอบได เน่ืองจากอุณหภูมิทอทายสูง 
ปญหาเนื่องมาจากการออกแบบดิฟฟวเซอร และหองเผาไหม โดยขณะทดสอบไดแรงขับ 8 นิวตันที่
ความเร็วรอบกังหัน 50,000 รอบตอนาที 
 กิตติ แกวชาติ. (2008) ไดทําการออกแบบเครื่องยนตโดยอาศัยทฤษฎีของเคร่ืองยนต
กังหันกาซ และขอแนะนําในการออกแบบเครื่องยนตกังหันกาซจากหนังสือคูมือตาง ๆ มาประกอบใน
การคํานวณประกอบการออกแบบ กอนที่จะทําการออกแบบชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องยนตโดยใช
สวนประกอบหลักคือ ชุดอิมเพลเลอรของคอมเพรสเซอร และชุดกังหันจากเทอรโบชารทยี่หอ IHI รุน 
RHC – 9 จากนั้นจึงสรางชิ้นสวนตามที่ออกแบบ ผลการทดสอบพบวาเครื่องยนตที่สรางขึ้นมานั้น
สามารถเดินเครื่องได แตไมสามารถเรงความเร็วรอบของเครื่องยนตขึ้นไปได เน่ืองจาก นํ้าหนักของ
เพลากังหันมากจนทําใหการสตารทเครื่องยนตดวยลมอัดนั้นมีกําลังไมเพียงพอที่จะสงความเร็วรอบ
ของเครื่องยนตใหขึ้นไปถึงจุดที่เครื่องยนตสามารถเดินเบาไดดวยตัวเองอยางสม่ําเสมอไดเห็นไดวา
เครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็กนั้นไดมีผูที่สนใจไดทําการออกแบบ และสรางขึ้นมามากมาย โดยใน
ยุคแรกๆ น้ันมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาใชเปนเครื่องยนตตนกําลังในเครื่องบินเล็กบังคับดวยวิทยุ 
โดยเฉพาะเครื่องบินจําลองที่ตองการรูปแบบการขับเคลื่อนเสมือนเครื่องบินจริงรวมไปถึงอากาศยาน
ไรนักบิน ในยุคแรกเริ่มน้ันไดสรางชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนตเองทั้งหมดโดยอาศัยหลักการ
พ้ืนฐานของเครื่องยนตกังหันกาซ สรางโดยใชอุปกรณตางๆ ที่อยูใกลตัวหางาย และใชเครื่องมือ
พ้ืนฐานงายๆ เชนเครื่องยนตกังหันกาซที่ออกแบบ และสรางโดย Kurt Schreckling  
 ตอมาเม่ือเครื่องกังหันกาซขนาดเล็กนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากนักเลนเครื่องบิน
จําลองบังคับดวยวิทยุ และผูสรางจนเปนที่แพรหลายไปทั่วโลก จึงทําใหมีการพัฒนาการจากการ
ออกแบบ และสรางอยางงายๆ มาเปนการใชชิ้นสวนจากเทอรโบชารทเจอรโดยเฉพาะใบพัดของ
เครื่องอัด อากาศทําใหไดแรงขับจากไอพนมากขึ้น ในขณะที่นํ้าหนักของเครื่องยนตนอยลง จากที่ใช
เครื่องมือพ้ืนฐานงายๆ ในสรางก็เริ่มมีการใชเครื่องจักรอัตโนมัติเขามาชวยในการสรางชิ้นสวนของ
เครื่องยนตทําใหไดขนาดที่มีความเที่ยงตรงแมนยํามากขึ้น และสามารถสรางเครื่องยนตในรูปแบบ
ของอุตสาหกรรมไดอยางที่เปนอยูในขณะนี้ แตอยางไรก็ดีเน่ืองจากการที่ราคาเครื่องยนตกังหันกาซ
สําเร็จรูปพรอมอุปกรณบังคับ และควบคุมในปจจุบันนี้มีราคาสูงมาก เชนเครื่องยนตที่มีขนาดแรงขับ 
60 นิวตันเปนชุดอุปกรณชิ้นสวนเครื่องยนตซ่ึงตองนํามาประกอบเอง ทั้งยังไมรวมอุปกรณสวนควบ
ตางๆ ที่จําเปน เชน ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง แบตเตอรร่ี อุปกรณสําหรับควบคุมการทํางานของ
เครื่องยนตมีราคาสูงถึง 50,000 บาท และถาเปนชุดเครื่องยนตสําเร็จรูปที่สามารถใชงานไดทันทีน้ัน
อาจมีราคาสูงถึง 90,000–150,000 บาท ดังน้ันจึงมีผูที่สนใจในเรื่องของเครื่องยนตกังหันกาซขนาด
เล็กสวนหนึ่งรวมทั้งผูวิจัยจึงไดพยายามออกแบบ และทดลองสรางเครื่องยนตขึ้นมาโดยอาศัย
พ้ืนฐานจากผูที่ไดออกแบบ และสรางสําเร็จมาแลวมาตอยอดตามแนวความคิด และรูปแบบของ
ตนเองเพื่อจะไดมีแนวทางที่จะพัฒนาใหเกิดเปนเทคโนโลยีของตัวเอง ลดการนําเขาและเปน
ประโยชนกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของตอไปในภายหนา 
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ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
 เครื่องยนตกังหันกาซโดยทั่วไปจะแบงตามลักษณะการใชงานได 2 แบบใหญๆ คือ
เครื่องยนตกังหันกาซสําหรับงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญจะใชเปนเครื่องตนกําลังขับเครื่องกําเนิด
ไฟฟา เครื่องยนตกังหันกาซสําหรับยานยนตและอากาศยาน สําหรับในยานยนตน้ันไมพบวามีใช
แพรหลายมากนัก มีอยูบางในหัวรถจักรรถไฟที่ใชเดินทางไกลๆ และลากจูงรถสินคาเปนจํานวนมาก
เพราะถาขนาดน้ําหนักของเครื่องยนตเทาๆ กับเครื่องยนตดีเซลแลวเครื่องยนตกังหันกาซจะมีกําลัง
สูงกวามาก และในปจจุบันพบวามีใชอยูในเรือรบขนาดกลาง โดยจะใชควบคูกับเครื่องยนตดีเซล เรือ
ไฮโดรฟอยล และยานสะเทินนํ้าสะเทินบก (Hovercraft) แตสําหรับในอากาศยานนั้นปจจุบันสวนใหญ
จะใชเครื่องยนตกังหันกาซทั้งหมดยกเวนเครื่องบินเล็กที่ใชฝกบินหรือเครื่องบินสวนตัวขนาดเล็กที่ยัง
ใชเครื่องยนตแบบลูกสูบอยูบาง 
 1. ชนิดของเครือ่งยนตกังหันกาซ 

  เครื่องยนตกังหันกาซ และเครื่องยนตกังหันไอพนน้ันมีหลักการทํางานในลักษณะ
เดียวกันโดยจะแบงเปนชนิดตางๆ ไดดังน้ี 

  1.1 เครื่องยนตเทอรโบเจ็ต (Turbo jet) 
  1.2 เครื่องยนตเทอรโบแฟน (Turbo fan)  

  1.3  เครื่องยนตเทอรโบชาฟท (Turbo shaft)  
  1.4  เครื่องยนตเทอรโบพรอพเพลเลอร (Turbo propeller) 

   
 

ภาพประกอบ 1 แสดงเครื่องยนตเทอรโบเจ็ต 
 

 ที่มา: Jack D. Mattingly. (1996).  Elements of Gasturbine Propusion.  p.15. 
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ภาพประกอบ 2 แสดงเครื่องยนตเทอรโบแฟน 
 

 ที่มา: Michael. J. Kroes; & Thomas. W. Wild. (1994).  Aircraft Powerplants.  p.395. 
 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงเครื่องยนตเทอรโบชารฟ 

 
 ที่มา: Michael. J. Kroes; & Thomas. W. Wild. (1994)  Aircraft Powerplants.  p.483 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงเครื่องยนตเทอรโบพรอพ  
 
 ที่มา: Michael. J. Kroes; & Thomas, W. Wild. (1994).  Aircraft Powerplants.  p.456 
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 2. ลักษณะการใชงาน 
  เครื่องยนตทั้ง 4 แบบที่กลาวมาแลวน้ันจะมีหลักการทํางานที่เหมือนกันแตกตางกัน

เพียงลักษณะการใชงานเทานั้นโดยเครื่องยนตเทอรโบเจ็ต (Turbo jet) เทอรโบแฟน (Turbo fan) 
และซ่ึงแสดงในภาพประกอบ 1 และภาพประกอบ 2 นํากาซรอนจากการเผาไหมสวนหน่ึงไปขับ 
กังหัน (Turbine) ที่ใชสําหรับขับเคลื่อนชุดอัดอากาศ (Compressor) และกังหัน (Turbine) ที่ใชขับ
อุปกรณสวนควบอื่นๆ สวนกาซรอนสวนที่เหลือจะผานทอทายเพื่อใชเปนพลังงานขับดันซึ่ง
เครื่องยนตทั้งเทอรโบแฟน (Turbo fan) และเทอรโบเจ็ต (Turbo jet) น้ันจะใชเปนตนกําลังขับเคลื่อน
อากาศยานทั้งหมด 

 
 3. หลักการทํางานของเครื่องยนตกังกันกาซ 

  ดังที่กลาวมาแลววาเครื่องยนตกังหันกาซหรือเครื่องยนตไอพนทั้ง 4 แบบน้ีมีหลักการ 
ทํางานที่เหมือนกันกลาวคือ เม่ือเครื่องยนตเร่ิมหมุนไมวาจะเปนการสตารทดวยอะไรก็ตามเพลาของ
เครื่องยนตจะหมุนซึ่งทําใหชุดอัดอากาศหมุน และทําการดูดอากาศเขามาจากนั้นจะทําการอัดอากาศ
ซ่ึงเครื่องอัดอากาศนี้อาจเปนแบบไหลตามแนวแกนหรือแบบไหลตามแนวรัศมีก็ได แลวแตการ
ออกแบบของเครื่องยนต เม่ืออากาศถูกอัดผาชุดอัดอากาศจะมีความดัน และความเร็วสูงขึ้น
โดยเฉพาะความเร็วจะสูงมากจึงตองผานชุดเปลี่ยนความเร็วเปนความดัน(Diffuser) คือใหความเร็ว
ลดลง และมีความดันสูงพอที่จะทําการจุดระเบิดไดผานเขามาในหองเผาไหม(Combustion 
Chamber) ในขณะเดียวกันนั้นน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะถูกฉีดเขามาผสมกับอากาศที่มีความดันสูงจากนั้น
ตัวจุดก็จะจุดประกายไฟนําใหเกิดการเผาไหม ขึ้นสวนผสมที่มีกําลังดันสูงจะเกิดการเผาไหม และ
ขยายตัวอยางรุนแรงพุงไปทางทายของเครื่องยนตผานชุดเพิ่มความเร็วกาซ(NGV) และถูกบังคับให
เขาปะทะกับปกของกังหัน(Turbine) จะทําใหกังหันหมุนซึ่งทําใหชุดเครื่องอัดอากาศที่อยูบนเพลา
เดียวกันถูกขับใหหมุนตามไปดวย เม่ือเครื่องยนตเดินเครื่องสมํ่าเสมอดีแลวชุดอัดอากาศ ซ่ึงอยูบน
เพลาเดียวกับชุดกังหันก็จะสามารถดูด และอัดอากาศเขาสูหองเผาไหมอยางตอเน่ืองโดยไมตองใช
ชุดสตารทอีกตอไป รวมทั้งตัวจุดก็จะหยุดทํางานเพราะน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเขาไปผสมกับอากาศ
ที่ถูกอัดภายในหองเผาไหมใหเกิดการเผาไหมอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับการทํางานของเตาฟู สวน
กาซรอนเม่ือออกจากหองเผาไหมแลวจะผานชุดบังคับทิศทางเขาผลักกังหันใหหมุนไปแลวพุงออก 
ทางทอทายของเครื่องยนตเพ่ือใชเปนตัวขับเคลื่อนโดยตรง แรงขับน้ีก็คือแรงปฏิกิริยาที่เกิดการพุง
ออกมาของกระแสไอพน และกระทําไปในทิศทางตรงกันขามกับการพุงของกระแสไอพน สวนในของ
เครื่องยนตเทอรโบชาฟท (Turbo shaft) มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกันแตกาซรอนที่เกิดจากการ
เผาไหมทั้งหมดจะถูกนําไปขับกังหัน และการหมุนของกังหันจะถูกนําไปขับเครื่องอัดอากาศ และเปน
เพลาสงกําลังออกในเวลาเดียวกันดวย สําหรับเครื่องยนตประเภท เทอรโบพรอพเพลเลอร (Turbo 
propeller) หรือเทอรโบพรอพ (Turbo prop) และเครื่องยนตเทอรโบชาฟท (Turbo shaft) ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 3 และ ภาพประกอบ 4 น้ันใชกาซรอนจากการเผาไหมเกือบทั้งหมดไปขับกังหัน และ
การหมุนของกังหันก็จะถูกนําไปใชงานโดยในเครื่องยนตเทอรโบชาฟท (Turbo shaft) น้ันจะนํากําลัง
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งานที่ไดจากกังหันกังหันไปขับทั้งเครื่องอัดอากาศและเปนเพลาสงกําลัง สวนในเครื่องยนตเทอรโบ
พรอพ (Turbo prob) น้ันเพลาของกังหันจะแยกกันโดยกังหันชุดหนึ่งจะตอกับเครื่องอัดอากาศและ
กังหันอีกชุดหนึ่ง ซ่ึงเปนกังหันอิสระจะตอเปนเพลาสงกําลังสําหรับเครื่องยนตเทอรโบพรอพ (Turbo 
prop) ก็จะมีการทํางานที่คลายกันเพียงแตชุดกังหันที่ขับเครื่องอัดอากาศและชุดกังหันที่ขับของเพลา
สงกําลังออกจะแยกเปนอิสระตอกัน เครื่องยนตทั้งสองชนิดนี้จะใชในเครื่องบินใบพัด เฮลิคอปเตอร 
สําหรับในขนาดใหญจะใชในเรือหัวรถจักรของรถไฟ และงานอุตสาหกรรมตลอดจนเปนเคร่ืองตน
กําลังในการกําเนิดไฟฟา 
 4. สวนประกอบของเครื่องยนตกังหันกาซ  
  เครื่องยนตกังหันกาซประกอบดวยสวนประกอบหลักที่สําคัญ 3 สวนดังน้ีคือ 
  4.1  เครื่องอัดอากาศ (Compressor) มีไวสําหรับเพ่ืออัดอากาศหรือเพ่ิมความ ดัน
ของอากาศที่เขาหองเผาไหมใหสูงขึ้นหรือทําใหมวลของอากาศมากในปริมาณที่กําหนดเพื่อที่จะ ทํา
ใหสวนผสมเกิดการจุดระเบิดขยายตัวไดอยางเต็มที่และรุนแรงเม่ือมีการจุดระเบิดเกิดขึ้นชุดอัด 
อากาศมีลักษณะเปนครีบหมุนติดอยูบนแกนเพลาซึ่งเปนเพลาอันเดียวกันกับชุดกังหัน โดยทั่วไป 
เครื่องอัดอากาศที่นิยมใชในเครื่องยนตกังหันกาซมี 2 แบบคือ  
   4.1.1 เครื่องอัดอากาศแบบไหลตามแนวแกน (Axial flow compressor ) การไหล
ของอากาศผานเครื่องอัดอากาศแบบนี้จะไหลตามแนวนอนผานครีบหมุนและใบเปลี่ยนทิศทางที่อยู
กับที่ ซ่ึงตอไวเปนอนุกรมเปนวงซอนกันตามแนวหมุนของเครื่องยนต ดังแสดงในภาพประกอบ 5 
สวนหลังของชุดอัดอากาศจะมีขนาดเล็กลงทําใหอากาศที่ไหลผานชุดอัดอากาศมีปริมาตรลดลง
ขณะที่มวลอากาศมีจํานวนเทาเดิมจึงทําใหอากาศเกิดการอัดตัวเม่ือผานชุดอัดอากาศแตละแถว 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบไหลตามแนวแกน  
 

 ที่มา:  Michael. J. Kroes; & Thomas. W. Wild. (1994).  Aircraft Powerplants.  p.291 
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   4.1.2 เครื่องอัดอากาศแบบไหลตามแนวรัศมี (Centrifugal Compressor) 
ประกอบดวยใบพัด (Impeller) แผนกระจายอากาศอัด (Diffuser) หรือชุดบังคับทิศทางอากาศ ใบพัด
ซ่ึงนิยมทําดวยอลูมิเนียมขึ้นรูป และทําใหผิวแข็งจะตักอากาศจากภายนอกใกลกับแกนเพลา ดวย
การหมุนของใบพัด และเหวี่ยงอากาศออกไปตามเสนรอบวงทางรัศมีดวยความเร็วไหลผานแผน
กระจายอากาศ(Diffuser) ซ่ึงทําหนาที่เปลี่ยนความเร็วของอากาศใหเปนความดันโดยทําใหอากาศ ที่
ไหลผานมีความเร็วต่ําลง เพ่ือใหการจุดระเบิดไดพอเหมาะและไมเกิดอาการขาดชวงหรือดับลง และ
แผนกระจายอากาศ (Diffuser) ยังทําหนาที่เปนตัวบังคับทิศทางอากาศใหไหลตรงออกมาทางชอง
อากาศซึ่งทําหนาที่นําอากาศเขาสูหองเผาไหมเพียงพอ อยางไรก็ดีเครื่องอัดอากาศที่นิยมใชกับ
เครื่องยนตกังหันกาซขนาดใหญๆ สวนมากจะเปนแบบไหลตามแกนแทบทั้งสิ้น เพราะใหอัตราสวน
การอัดไดสูงถึง 12:1 หรือมากกวา ซ่ึงเครื่องอัดอากาศแบบไหลตามรัศมีใหอัตราสวนการอัดสูงสุดได
เพียง 4-5:1 เทานั้น 

 
ภาพประกอบ 6 แสดงลักษณะเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยง 

 
 ที่มา: Michael. J. Kroes; & Thomas. W. Wild. (1994).  Aircraft Powerplants.  p.288 
 
  4.2  หองเผาไหม (Combustion Chamber) โดยทั่ว ๆ ไปมักมี 3 แบบ คือ  
   4.2.1  แบบ Can (can type combustion chamber) มักใชกับเครื่องยนตที่       
ใชเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal compressor) หลังจากอากาศผานออกจาก      
ดิฟฟวเซอร (Diffuser) จะถูกแบงเปนสวน ๆ และใหไหลเขาหองเผาไหมแตละลูกที่แยกกัน หองเผา
ไหม แบบน้ีมีรูปเปนแคน (Can) หรือกระปอง จัดวางเรียงไวโดยรอบเสนรอบวงของชุดสันดาปของ 
เครื่องยนต ในหองเผาไหมแตละลูกจะมีหัวฉีดและหองเผาไหมชั้นในประกอบอยู อากาศที่ใชในการ 
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เผาไหมผานเขาถึงหัวฉีด ทําหนาที่เปนตัวชวยการจุดระเบิดในชั้นแรก อากาศรอบ ๆ ที่ผานระหวาง
ชุดหองเผาไหมชั้นใน และชั้นนอกเปนตัวระบายความรอน หองเผาไหมชั้นในเจาะเปนรูพรุนไว
โดยรอบเปนชวงตามแนวของผิวความยาว เพ่ือใหอากาศภายนอกไหลเขามาภายในได 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงหองเผาไหมแบบ Can  
 
 ที่มา: Michael. J. Kroes; & Thomas. W. Wild. (1994).  Aircraft Powerplants.  p.295 
 
   4.2.2  แบบ Annular (Annular type combustion chamber) เครื่องยนตที่ใช 
เครื่องอัดอากาศแบบไหลตามแนวแกนบางแบบ ใชหองเผาไหมแบบแอนนูลาร (Annular) หองเด่ียว 
หองเผาไหมชั้นในแบบน้ีประกอบเปนชุดเดียวกันเปนรูปวงกลมมีสวนใน และนอกประกอบอยูรอบ 
เรือนเพลาขับของชุดอัดอากาศ หองเผาไหมแบบน้ีเชื้อเพลิงถูกฉีดออกจากหัวฉีดที่ตอเปนอนุกรม 
ทางสวนหนาของหองเผาไหมชั้นในดวย หองเผาไหมชั้นในอยูในตําแหนงที่เปลวไฟจุดอยู ดังน้ัน จะ
มีอายุสั้นมากกวาชิ้นสวนอ่ืน ๆ ของเครื่องยนต จึงตองมีการตรวจและเปลี่ยนอยูเสมอ ขอดีของ หอง
เผาไหมแบบน้ีสามารถใชพ้ืนที่ที่มีไดมากที่สุด ทําใหสวนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศไดดีกวา 
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ภาพประกอบ 8 แสดงหองเผาไหมแบบ Annular 

 
 ที่มา: Irwin, E. Treager. (1970).  Aircraft Gas turbine Engine Technology.  p.113. 

 
   4.2.3  หองเผาไหมแบบแคน – แอนนูลาร (Can-annular combustion chamber)
แบบน้ีตองสอดไสหองเผาไหมชั้นในรูปแคน (Can) แตละอันลงเรียงขางๆ กันภายในหองเผาไหม
แบบแอนนูลาร (Annular) แตละลูกของหองเผาไหมชั้นในจะทําหนาที่เปน Annular Burner โดยแต
ละลูกจะทําหนาที่ของมันเอง ทอรวมตรงกลางของแตละ Can จะเปนตัวเพ่ิมผล ทางดานใหมีการเผา
ไหมยาวออกโดยไมตองเพ่ิมขนาดชุดหัวเทียนประกอบเปนกลุมรอบสวนหัวของ Can หองเผาไหม
แบบน้ีดีกวาแบบ Can และ Annular รวมกัน และลดผลเสียทั้ง 2 อยางลงดวย การถอดและการตรวจ
ดวยการใชกลองสองทําไดตลอดชุดหองเผาไหม สามารถถอดเปลี่ยน Can ได เพราะมีชองทําไดโดย
ไมตองถอดเครื่องยนต การเผาไหมระยะสั้นจะปองกันความดันของกาซตกลง เกินกวาที่กําหนด
ระหวางทางของชุดอัดอากาศ และบริเวณเปลวไฟเผาไหม การออกแบบจะชวยใหการกระจายตัวของ
อุณหภูมิกาซที่เขาสูกังหันแผกระจายอยางสม่ําเสมอไมทําใหเกิดจุดที่มีอุณหภูมิไมสมํ่าเสมอเกิดขึ้น
หากเกิดหัวฉีดบางหัวอุดตัน 
  4.3  ลอกังหัน (Turbine wheel)  
   ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานที่เกิดจากการขยายตัวของกาซรอน ซ่ึงถูกเผาไหมในหอง
เผา ไหมแลวพุงผานกังหัน ซ่ึงจะเปลี่ยนพลังงานความรอนและพลังงานจลน อันเกิดจากการเคลื่อนที่ 
ของกาซรอนใหเปนพลังงานกลในรูปของการหมุน เครื่องอัดอากาศ และอุปกรณสวนควบที่ประกอบ
หรือติดตั้งบนเพลาอันเดียวกันกับกังหันก็จะถูกขับใหหมุนไปดวย สวนเครื่องยนตที่ใชกําลังขับเพลา
หรือใบพัด กังหันจะตองใหกําลังมากกวาเครื่องยนตที่ใชกําลังขับเคลื่อนขับจากกระแสไอพนโดยตรง 
โดยใหพลังงานประมาณ 3 ใน 4 ของพลังงานทั้งหมดที่ไดจากการผลิตกาซรอนในหองเผาไหม ถา
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เปนเครื่องยนตเทอรโบพรอพ (Turbo prop) และเครื่องยนตเทอรโบชาฟท (Turbo shaft) พลังงานที่
ไดรับจากกังหันจะตองมากที่สุด ดังน้ันประสิทธิภาพของกังหันที่ใชขับใบพัดจะให แรงเคลื่อนสูงถึง
ประมาณ 90% ของแรงขับเคลื่อนทั้งหมด ลอกังหันจะสรางเปนแบบเด่ียวหรือแบบหลายแถวก็ได 
หากมีหลายแถวใบที่อยูกับที่จะสอดอยูระหวางวงโรเตอรของแตละวงตอกันไป โดยทําหนาที่เปนทาง
นํากาซรอนเขาและออกชุดกังหันแตละชุดของใบที่อยูกับที่จะมีลักษณะเปนแผนบังคับทิศทางคือใบที่
อยูกับที่จัดไวเปนแถวตั้งฉากกับแนวแกนของกังหัน การตั้งมุมทําใหเกิดรูป เปนหัวฉีดนอยๆ เรียง
อนุกรมกัน ทําใหกาซรอนที่พุงออกมามีมุมเขากับลอกังหันพอดี และสําหรับชุดสุดทายทางดานหลัง
จะเปนตัวทําใหกาซพุงออกตรงกอนที่กาซรอนจะผานออกทางทอทาย 
  
 5. สวนตางๆ ของหองเผาไหม 
  หลักการทางอากาศพลศาสตรน้ันเปนกระบวนการที่เราตองนํามาคํานึงในการออกแบบ 
และการทํางานเกี่ยวกับการเผาไหมสําหรับกังหันกาซ เพราะเม่ือการออกแบบอากาศพลศาสตรดีแลว
น้ัน จะทําใหระบบการจายเชื้อเพลิงทํางานไดดีตามไปดวยกระบวนการผสมเปนสิ่งสําคัญในการเผา
ไหม และใน dilution zone สวนใน primary zone น้ันการผสมที่ดี จะทําใหอัตราการเผาไหมสูงขึ้น 
และไดไอเสียที่เปนกาซพิษลดลง สวนอุณหภูมิของกาซที่ทางออก ขึ้นอยูกับอัตราสวนการผสมของ
อากาศ และผลิตภัณฑการเผาไหมใน dilution zone แตการผสมจะสูญเสียไปกับคาความยาว และ 
pressure loss ดังน้ัน ในการออกแบบหองเผาไหม ควรคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย 
  ลักษณะของหองเผาไหมโดยทั่วไปแลวจะประกอบดวย Diffuser, Casing, Liner และ 
Swirler หลังจากที่อากาศที่ถูกอัดออกจากเครื่องอัดอากาศแลว จะผาน diffuser เพื่อลดความเร็วของ
อากาศกอนที่จะเขาหองเผาไหม โดยที่ Casing คือสวนที่อยูนอกสุดครอบไวเพ่ือปองกันความรอน
ออกมาสูขางนอก รวมทั้งเปนการปองกันไมใหอากาศรั่วออกมาสูภายนอกเพราะเปนสวนที่มีความ
ดันแตกตางจากภายนอก ซ่ึงเปนอากาศที่ถูกอัดมาจากเครื่องอัดอากาศ ภายในจะเปนเสื้อใน (Liner) 
ซ่ึงเปนตัวควบคุมบริเวณในการเกิดการเผาไหมใหอยูในสวนที่เราตองการ และเปนการปองกันความ
รอนไมใหออกมาถูก Casing ไดโดยตรงเนื่องจากเสื้อในเปนสวนที่อยูใกลกับการเกิดการเผาไหมมาก
ที่สุด จึงจําเปนตองทําดวยวัสดุที่ทนความรอน และเสื้อในน้ันจะมีรูในการควบคุมปริมาณอากาศให
เขามาในแตละ zone ในสวนของ primary zone เปนสวนที่ทําใหเกิดการเผาไหมหลัก โดยที่อากาศที่
เขามาจะเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิง ซ่ึงไดมาจาก 2 ทาง คือ ทาง swirler และทางรู primary 
โดยอากาศที่เขามาจากทั้ง 2 ทางนั้นจะสรางรูปแบบการไหลที่ทําใหการเผาไหมมีเสถียรภาพดีและ
ใหความรอนไดสูง, ในสวน Secondary zone จะมีรู secondary ใหอากาศเขามาเพื่อชวยใหเกิดการ
เผาไหมที่สมบูรณยิ่งขึ้น และสวนสุดทายคือ Dilution zone ทําหนาที่ใหอากาศสวนที่เหลือจากการ 
cooling ผนังเสื้อในเขามาผสมกับกาซรอนจาก secondary zone เพ่ือชวยลดอุณหภูมิของกาซรอน
ใหเหมาะสมกอนเขา turbine ดังแสดงในภาพประกอบ 9 พรอมกับแสดงความเร็วของการไหลของ
กาซในสวนตางๆ ของหองเผาไหม 
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ภาพประกอบ 9 สวนตางๆ ของหองเผาไหม 
 

  5.1  Primary zone : เปนสวนที่ตอมาจากหัวพนเชื้อเพลิงซ่ึงมีรูใหอากาศแถวแรกเขา
มา อากาศไหลเขามาดวยความเร็วสูง แตมันจะลดลงโดย Diffuser การจุดระเบิดมีเหตุมาจากการ
ประยุกตแหลงพลังงานโดยการทําใหเกิดประกายไฟดวยความตางศักยสูง หัวพนที่ติดตั้งก็จะชวยใน
การเผาไหม ขนาดของเปลวไฟนั้นจะขึ้นอยูกับเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหมและรูปแบบของการไหล และ
ผลลัพธน้ีเองที่จะนํามาใชในการคํานวณขนาดของหองเผาไหม ความรุนแรงของเปลวไฟอาจจะลดได
โดยผลจากการเปลงแสงสูงๆ ซ่ึงอาจทําใหมีการแผรังสีความรอนออกไป เน่ืองจากความเร็วของกาซ
ลดลงมากกวาความเร็วจริงของละอองเชื้อเพลิง เปลวไฟตองทําใหเสถียร โดยมุมของการไหลวนสูงๆ
ใน Primary zone มีอัตราสวนคาเทียบเทาเขาใกล 1 ภายใตเง่ือนไขสําหรับการจุดระเบิดเชื้อเพลิง
และเสถียรภาพ ปกติแลวอากาศไหลผานโดมที่ถูกบังคับใหมีกระแสไหลวน สรางชวงของการไหลวน
ดวยความดันต่ําสําหรับคงเปลวไฟไว ระหวางการไหลของอากาศในบริเวณโดมดวยความเร็วสูง และ
การไหลในชวงการไหลวนตรงกลางดวยความเร็วต่ํา ชั้นของกระแสอากาศแปรปรวนสูง (ชั้นความ
เฉือน) ถูกสรางเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่มากโคนของการพนเชื้อเพลิงทะลุเขาไปโดยตรง
ในชั้นของความเฉือน ที่ซ่ึงไอเชื้อเพลิงผสมกับตัวออกซิไดซและเผาไหม ในแบบอยางอากาศถูกพน
เขามาใน Primary zone 20-30 % อยางไรก็ตาม อากาศสวนที่เหลือก็จะพนเขาไปสู Secondary 
zone 
  5.2  Secondary zone: เร่ิมที่การพนอากาศเขาไปผานรูผนังชั้นในดังที่แสดงไว 
อัตราสวนคาเทียบเทาลดลง ภายใตเง่ือนไขอากาศเกินพอสําหรับการเผาไหมที่สมบูรณ การไหลของ
อากาศและเชื้อเพลิงอาจจะใหวนกลับไปในสวนของ Primary zone แตมีการพนแทรกซึมเขาไปในได
เผาไหมไดลึกขึ้นอุณหภูมิในสวนนี้จะต่ํากวา Stoichiometric mixture แตยังสูงมากสําหรับใบพัดของ
กังหัน 
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  5.3 Tertiary or dilution zone : วัตถุประสงคของบริเวณน้ีก็เพ่ือพนอากาศเขามา
มากๆ เพ่ือชวยลดอุณหภูมิที่จะออกจากหองเผาไหม สําหรับทางเขาของกังหันที่ยอมรับไดรูปแบบ
ของหองเผาไหมสําหรับโครงงานนี้ ปญหาที่มีความสําคัญมากที่สุด และก็ยากที่สุดในการออกแบบ
และพัฒนาหองเผาไหมของกังหันกาซ คือการใหไดอุณหภูมิและการกระจายตัวของอุณหภูมิกอนที่จะ
เขากังหันตามที่ตองการ ซ่ึงปจจุบันน้ีไดมีการยอมรับแลววา รูปแบบของอุณหภูมิที่ดีขึ้นอยูกับการฉีด
อากาศ (Penetration) อยางเพียงพอใน Dilutionและจํานวนลํา Jet ของอากาศที่เหมาะสม ซ่ึง 2 
ปจจัยน้ี เปนตัวที่ทําใหเกิดบริเวณการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ แตเร่ืองของจํานวนรูและ
พ้ืนที่หนาตัดของรูยังไมสามารถหาขอสรุปที่ตายตัวได แตขอมูลที่เรานําเสนอนั้นก็สามารถนํามาใช
เปนขอมูลในการออกแบบไดอยางคราวๆอุณหภูมิที่ไดจากปริมาตรของกาซที่ทางออกหองเผาไหม 
ซ่ึงขึ้นกับเวลาที่อากาศเดินทางจากเครื่องอัดอากาศผานหองเผาไหม อุณหภูมิของกาซและ
สวนประกอบ จะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายใตอิทธิพลจากการเผาไหมแบบตางๆ, การระบาย
ความรอน และกระบวนการผสม ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําใหเราสามารถรูถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดอยาง
คราวๆ ซ่ึงยังมีความซับซอนในการออกแบบกระบวนการผสมขั้นสุดทายที่มีผลจากลักษณะที่
ซับซอนของขนาดเสื้อใน, รูปรางเสื้อใน, ความดันตกในเสื้อใน, ขนาดของรู, รูปรางของรู,discharge 
coefficient ของรูเสื้อใน, การกระจายของการไหลของอากาศใน zone ตางๆ ของหองเผาไหมและ
การกระจายตัวของอุณหภูมิของกาซรอนที่เขามาใน dilution zone ซ่ึงมีผลตอการผสม สําหรับการ
ทําใหเกิดการเผาไหมที่ดีน้ันมีอิทธิพลจากลักษณะการฉีดพนเชื้อเพลิง เชน ขนาดของละออง, มุมใน
การฉีด และการแทรกซึม (Penetration) ของการฉีด เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนตัวควบคุมรูปแบบของ
การเผาไหมและการกระจายตัวของอุณหภูมิใน primary zone และเปนที่รูกันดีวาลักษณะการฉีด
เชื้อเพลิงจะดีไดขึ้นอยูกับความดัน ซ่ึงมีผลตอการแตกตัวของอะตอม จะเห็นไดวาอุณหภูมิตามขวาง
น้ันจะแปรผันตามความดัน ซ่ึงขึ้นกับการออกแบบและความยาว ตัวแปรของอุณหภูมิมีความสําคัญ
คือ เปนตัวที่มีผลตอกําลังของเครื่องยนตที่ไดออกมา และอายุการใชงานกับความคงทนของสวนที่รับ
ความรอน เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องยนตทั้งหมด อุณหภูมิที่มีความสําคัญมากคือ 
อุณหภูมิที่ทางเขากังหัน T4 เม่ือ nozzle guide vane ถูกกําหนดใหคงที่ซ่ึงสัมพันธกับหองเผาไหม 
ซ่ึงจะตองถูกออกแบบใหทนตออุณหภูมิตามขวางสูงสุด ดังน้ัน ตัวแปรที่ใชในการออกแบบโดยตรง
ของ nozzle guide vane คือ ปจจัยของการกระจายตัวของอุณหภูมิทั้งหมด ซ่ึงจะเนนถึงอุณหภูมิสูง
ที่สุด  
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ตาราง 1 ขอดีของหองเผาไหมชนิดตางๆ 
 

ชนิดของ 
หองเผาไหม 

ขอดี 
ขอเสีย 

 
Tubular 1. สรางไดงาย 

2. สามารถจัดรูปแบบการไหลของเชื้อ 
เพลิงและการไหลของอากาศไดงาย 

3. เครื่องมือที่ใชทําการทดสอบทําใหเกิด
ความเสียดทานเพียงเล็กนอยของการ
ไหลของอากาศในเครื่องยนตทั้งหมด 

1. มีขนาดใหญและหนัก 
2. มีความดันสูญเสียมาก 
3. ตองมีการเชื่อมตอกัน 
4. เกิดปญหาเมื่อเดินเครื่องยนตรอบ
เดินเบา 

 
Annular 1. ความยาวและน้ําหนักนอยที่สุด 

2. พ้ืนที่ดานหนาของเครื่องยนตนอยที่สุด 
3. ความดันสูญเสียนอยที่สดุ 
4. งายตอการเดินเครื่องยนตที่รอบเดิน

เบา 
 

1. กอใหเกิดปญหาการโกงตัวที่เสื้อใน
ตัวนอก 

2. เครื่องมือในใชทําการทดสอบมีผล
ตอการไหลของอากาศมาก 

3. จัดรูปแบบการไหลของเชื้อเพลิง
และการไหลของอากาศไดยาก 

4. ยากตอการรักษาเสถียรภาพของ
อุณหภูมิทางออกตามขวาง 

Turbo 
annular 

1. สรางไดงาย 
2. สามารถจัดรูปแบบการไหลของ

เชื้อเพลิงและการไหลของอากาศได
งาย 

3. เครื่องมือที่ใชทําการทดสอบทําใหเกิด
ความเสียดทานเพียงเล็กนอยของการ
ไหลของอากาศในเครื่องยนตทั้งหมด 

4. ความดันสูญเสียนอย 
5. สั้นและเบากวา Tubular Chamber 

1. มีขนาดกะทัดรัดนอยกวา Annular 
2. ตองมีการเชื่อมตอกัน 
3. เกิดปญหาเมื่อเดินเครื่องยนตรอบ
เดินเบา 

 

 
 6. ความตองการของหองเผาไหม 
  หองเผาไหมของกังหันกาซนั้นมีความตองการที่ตางกันไปขึ้นกับชนิดของเครื่องยนต 
แตความตองการพื้นฐานนั้น มีดังตอไปน้ี 
  6.1  ประสิทธิภาพการเผาไหมสูง (เกิดการเผาไหมสมบูรณ) 
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  6.2  มีการจุดระเบิดที่แนนอนและราบเรียบ ทั้งที่พ้ืน (โดยเฉพาะที่อุณหภูมิบรรยากาศ
ต่ํามากๆ) และในกรณีของเครื่องยนตของเครื่องบิน ที่จุดระเบิดที่ความสูงมากๆ 
  6.3  มีชวงของความเสถียรที่กวาง (เปลวไฟยังคงอยูไดในชวงของความดัน, ความเร็ว 
และอัตราสวนของอากาศตอเชื้อเพลิงที่กวาง) 
  6.4  อิสระจากความดันที่ไมคงที่และสิ่งอ่ืนๆ ที่ทําใหการเผาไหมลดลง 
  6.5  ความดันสูญเสียต่ํา 
  6.6  การกระจายของอุณหภูมิทางออก เพ่ือยืดอายุการใชงานของใบกังหันและ nozzle 
guide vane 
  6.7  เกิดเขมา, เชื้อเพลิงที่ไมถูกเผา และกาซที่เปนมลพิษต่ํา 
  6.8  ออกแบบใหมีราคานอยที่สุดและงายในการบํารุงรักษา 
  6.9  ขนาดและรูปรางมีความเหมาะสมกับเครื่องยนต 
  6.10 ใชงานไดนาน 
  6.11 สามารถใชไดกับเชื้อเพลิงหลายชนิด 
 
 7.  ดิฟฟวเซอร (Diffuser) 
  อากาศที่ออกจากใบพัดบริเวณนี้จะถูกลดความเร็วลงตามขบวนการแอเดียบาติก 
(adiabatic) ความเร็วที่ทางออกของใบพัด (C2) ไปเปนความเร็วที่ทางออกของดิฟฟวเซอร (Diffuser) 
(C3) ความดันสถิตเพ่ิมขึ้นจาก P2 ไปเปน P3 ทั้งตัวเรือนของเครื่องอัดอากาศรวมไปถึงทางออก
บางสวนของดิฟฟวเซอร (Diffuser) ซ่ึงชวยทําใหความเร็วของอากาศนอยลงเปนการสะดวกในการ
พิจารณา ถาจัดรวมใหอยูเปนสวนเดียวกันดังเชนการเปลี่ยนแปลงสภาวะจากจุด 2 ไปจุด 3 ซ่ึงคา
เอนทาลปรวม (Total enthalpy or stagnation enthalpy) สมํ่าเสมอเปนการไหลแบบแอเดียบาติก 
(Adiabatic) ถาไมคิดงานผานเขาหรืออกจากระบบของเครื่องอัดอากาศเพราะฉะนั้น  
  ขบวนการจาก 2 ไป 3 เปนการแสดงใหถึงการยอนกลับไมได เกิดการสูญเสียความดัน
รวม (Total pressure) P02-P03 ระหวางขบวนการ โดยในที่น้ีจะกลาวถึงดิฟฟวเซอร (Diffuser) แบบที่
มีครีบใบพัดเทานั้นซึ่งมีอยูดวยกัน 3 ลักษณะคือ 
  7.1  แบบครบีใบพัดตรง 
  7.2  แบบครบีโคงใบพัดโคง 
  7.3  แบบครบีใบพัดเปนรูปลิ่ม  
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ภาพประกอบ 10 ลักษณะของแผนแพรอากาศ 
 
  ดิฟฟวเซอร (Diffuser) น้ันเปนสวนที่ใชสําหรับเคลื่อนยายอากาศที่หมุนวนอยูรอบๆ 
ใบพัดของเครื่องอัดอากาศที่มีความเร็วสูง หลังจากที่ถูกใบพัดนั้นเหวี่ยงออกมาแลวซ่ึงสามารถทํา ได
งายๆ โดยการเพิ่มขนาดของเสนรัศมี เม่ือเปนเชนนี้เพ่ือเปนการลดความยาวของเสนทางการ ไหล 
และขนาดเสนผาศูนยกลางโดยรวมของเครื่องอัดอากาศ ดิฟฟวเซอร (Diffuser) แบบมีครีบ ใบพัดจะ
มีขนาดที่เล็กกวา โดยชองวางระหวางทางออกของใบพัดถึงทางเขาของดิฟฟวเซอร (Diffuser) อยู
ระหวาง 0.1D2 ถึง 0.2D2 เม่ือ D2 น้ันคือขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัดซึ่งชองวาง น้ีจะเปนสวน
ของดิฟฟวเซอร (Diffuser) ในชวงที่ไมมีครีบใบพัด (Vane less space) ซ่ึงมีหนาที่คือ 
  1)  ลดความดันรอบ ๆ ใบพัดของเครื่องอัดอากาศ 
  2)  ทําใหการเปลี่ยนแปลงความเร็วระหวางขอบของใบพัด และดิฟฟวเซอร (Diffuser) 
ราบเรียบ 
  3)  ลดความเร็วของกระแสอากาศที่ไหลเขาสูครีบใบพัดของดิฟฟวเซอร (Diffuser) 
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ภาพประกอบ 11 สัดสวนตางๆของแผนแพร 
 

  จากภาพประกอบจะเห็นวาอากาศจะไหลไปตามชองทางเขาสูชองแคบ(Throat) ของ
ดิฟฟวเซอร (Diffuser) ซ่ึงเปนสวนที่แคบที่สุดกอนจะคอย ๆ ขยายตัวออก ฉะน้ันการแพร หรือการ 
กระจายตัวของอากาศจึงเกิดขึ้นบนชวงความยาวbc และเพื่อใหไดขนาดของดิฟฟวเซอร (Diffuser) 
ที่ไมใหญจนเกินไป ซ่ึงอาจมีผลทําใหเสนทางเดินของของไหลยาวมากจนเกิดการสูญเสียพลังงาน
เน่ืองจากความฝดดังน้ันมุมการขยายตัวของชองทางจึงมีขนาดเทากับ8-12 องศา และปลอยใหกับตัว
เรือนของเครื่องอัด สวนพ้ืนผิว abc และ ef เปนรัศมีโดยประมาณทุกๆ ชองมีความยาวเทากับ L ซ่ึง
ในทางปฏิบัติแลวความยาว L น้ีจะมีคาเทากับ 3t และ 4t เพ่ือควบคุมความสมดุลระหวาง
ประสิทธิภาพของการแพรกับความสูญเสียเนื่องจากความฝดของผิวสัมผัสในสวนของจํานวนครีบ
ใบพัดบนดิฟฟวเซอร (Diffuser) น้ันในทางปฏิบัติน้ันจะเริ่มที่จํานวนครีบใบพัดบนใบพัดของเครื่อง 
อัดอากาศบวกเขาไปอีกหนึ่ง (Z+1) แตจะไมมากไปกวา 29 ใบ เพราะจะทําใหประสิทธิภาพลดลง
เน่ืองจากความฝดเพิ่มมากขึ้นสําหรับขนาดของดิฟฟวเซอร(Diffuser)น้ันงานออกแบบหลายๆงานจะ
ทําตามอัตราสวนระหวางเสนผาศูนยกลางของแผนแพร (D3) กับเสนผาศูนยกลางของใบพัด (D2) 
เทากับ 1.3-1.5  
 8. ทฤษฎีทางเทอรโมไดนามิคส  
  วัฏจักรเบยตันเปนวัฏจักรทางอุดมคติของเครื่องยนตกังหันกาซ ซ่ึงถูกนําเสนอโดย
Mr.George Broyton สําหรับใชในเครื่องยนตลูกสูบชักซึ่งใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิงน้ัน พัฒนาขึ้นในราว
ปคศ.1800 ในปจจุบันเปนวัฏจักรที่ใชสําหรับเครื่องยนตกังหันกาซเทานั้น โดย ขบวนการอัดและการ
ขยายตัวถูกนํามาใสไวระหวางเครื่องอัดและกังหันเครื่องยนตกังหันกาซปกติแลวทํางานตามวัฏจักร
เปด 
  การทํางานเบื้องตนของเครื่องยนตกังหันแกสคือ การเปลี่ยนพลังงานจลนของแกสรอน
ที่ขยายตัวที่ความดันสูงใหเปนพลังงานกล เพ่ือนําไปหมุนชุดกังหันเครื่องยนตกังหันแกสใหทํางาน 
โดยเริ่มจากนําอากาศจํานวนมากเขาสูเครื่องยนต  โดยอาศัยแรงดูดจากคอมเพรสเซอร  จากนั้นอัด
อากาศใหมีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้นแลวสงเขาหองเผาไหม  ขณะเดียวกันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเขา



 20 

หองเผาไหมซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศแลวถูกจุดระเบิดขึ้น ทําใหแกสรอน
จากการสันดาปขยายตัวไปปะทะกับใบกังหัน  เม่ือลอกังหันหมุนจะทําใหเกิดการหมุนของเพลา
เครื่องยนตขึ้นการหมุนน้ีสวนหนึ่งจะนํากลับไปขับคอมเพรสเซอรที่ชุดกังหันนั่นเอง พลังงานจลนของ
แกสรอนที่ขยายตัวสวนใหญจะถูกเปลี่ยนใหเปนพลังงานกลอยูในลักษณะของการหมุนขึ้น การ
ทํางานในลักษณะแบบนี้เรียกวา การทํางานแบบระบบเปด  เน่ืองจากแกสที่ขยายตัวแลวถูกปลอย
ออกสูบรรยากาศ  
  เครื่องยนตกังหัน  เปนเคร่ืองยนตที่ทํางาน  โดยนําหลักการและทฤษฎีของวัฏจักร
เบรยตัน (Breyton Cycle) มาประยุกตใชงานซึ่งแบบที่เหมาะสมกับการใชงานจริๆ คือ แบบที่มีการ
สันดาปที่ความดันคงที่และตอเน่ือง มีสวนประกอบหลักสําคัญ ไดแก เครื่องอัดอากาศ (Air 
Compressor), หองเผาไหม (Combustion Chamber), ชุดกังหัน (Turbine) และอุปกรณสําหรับปอน
เชื้อเพลิง เน่ืองจากเพลาของกังหัน (Turbine) และเพลาของเครื่องอัดอากาศ (Compressor) เปน
เพลาเดียวกัน ดังน้ันเพลาที่ไดจากกังหันจึงนําไปใชอัดอากาศบางสวน แตงานสวนใหญจะถูกสงออก
ที่เพลาสงกําลังออกเพ่ือนําไปใชงานตามตองการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 การทํางานของเครื่องยนตกังหันเเกสแบบระบบเปด 



 21 

 
 

ภาพประกอบ 13 การทํางานของเครื่องยนตกังหันแกสแบบระบบปด 
 

  8.1  ทฤษฎีและกระบวนการทํางานของวัฏจักรเบรยตัน 
   วัฏจักรเบรยตัน   ถือวาเปนแมแบบของวัฏจักรของเครื่องยนตกังหันแกส  ซ่ึง   
วัฏจักรดังกลาวมีกระบวนการทํางานดังตอไปน้ี  
 

 
                                        ก                                                             ข 
 

ภาพประกอบ 14  (ก) แสดง P-V ไดอะแกรม   (ข) แสดง T-S ไดอะแกรม 
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   กระบวนการ  (1–2) อากาศจะถูกดูดจากภายนอกที่ความดันบรรยากาศ แลวอัด
ใหมีความดัน และอุณหภูมิสูงขึ้นดวยคอมเพรสเซอร จากระบบเปนกระบวนการอัดแบบเเอเดียบาติก 
คือ ไมมีความรอนสูญเสียจากระบบเอนโทรปคงที่ 
   กระบวนการ  (2–3) เม่ืออากาศถูกอัด จะทําใหเกิดความรอนและความดัน ถูกสง
เขาไปยังหองเผาไหมและสันดาปกับเชื้อเพลิงที่ถูกสงเขามา กระบวนการดังกลาวถือวาเปนการให
ความรอนแบบความดันคงที่ 
   กระบวนการ  (3–4)   ภายหลังการสันดาป จะไดแกสไอเสียที่มีความรอนและ
ความดันสูงซ่ึงแกสดังกลาว จะถูกสงเขาชุดกังหัน ทําใหเกิดการขยายตัว กระบวนการนี้ เรียกวา การ
ขยายตัวแบบเเอเดียบาติก 
   กระบวนการ  (4–1)   เปนกระบวนการสงความรอนออกแบบความดันคงที่ 
กระบวนการนี้ไอเสียที่ผานการขยายตัวจะถูกขับออกสูบรรยากาศ 
   จะเห็นวาวัฏจักรเบรยตันเปนวัฏจักรเชิงทฤษฎีเพราะพลังงานที่ไดกับพลังงานที่ให
มีคาเทากัน ซ่ึงในทางปฏิบัติไมสามารถเปนไปไดเน่ืองจากตองเกิดการสูญเสียขึ้น เชน การสูญเสีย
เน่ืองจากความฝด เปนตน  
   จากที่กลาวมาแลววา  หากตองการทราบงานของเครื่องยนตกังหันแกส  สามารถ
ดูไดจาก   P-V ไดอะแกรม   และหากตองการทราบปริมาณความรอนที่ถายเท ก็สามารถดูไดจาก T-
S ไดอะแกรม สําหรับการทํางานของเครื่องยนตกังหันแกสนั้น ใชอากาศเปนสารตัวกลาง ซ่ึงสาร
ตัวกลางมีการไหลสม่ําเสมอ ดังนั้นสมการในขณะที่มีการอัดตัวและขยายตัวของแกสรอนเชิงทฤษฎี

เม่ือวิเคราะหจาก P-V ไดอะแกรม จะไดเทากับ - ∫ Vdp สวนความรอนที่ใหหรือถายเทออก วิเคราะห
จากพื้นที่ใตกราฟ T-S ไดอะแกรม   

  8.2  วัฎจักรเชิงทฤษฎีของเครื่องยนตกังหันแกส 
   จากที่กลาวมาแลววาหากตองการทราบงานของเครื่องยนตกังหันแกส  สามารถดู
ไดจาก P-V ไดอะแกรม และหากตองการทราบปริมาณความรอนที่ถายเทก็ดูไดจาก T-S ไดอะแกรม 
สําหรับการทํางานของเครื่องยนตกังหันแกสนั้นใชอากาศเปนสารตัวกลาง ซ่ึงสารตัวกลางมีการไหล
สมํ่าเสมอดังน้ัน สมการในขณะที่มีการอัดตัวและขยายตัวของแก็สรอนเชิงทฤษฎีเม่ือวิเคราะหจาก P-

V ไดอะแกรม จะไดเทากับ  สวนความรอนที่ใหหรือถายเทออก วิเคราะหจากพื้นที่ใตกราฟ T-
S ไดอะแกรม 
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ภาพประกอบ 15 แสดง P-V และ T-S ไดอะแกรม  ของเครื่องยนตกังหันแกส 

    
   จากภาพประกอบ 15 กระบวนการตางๆ ของเครื่องยนตกังหันแกสคือ 
    กระบวนการ (1 - 2)   คือกระบวนการอัดแบบแอเดียบาติก 
    กระบวนการ (2 - 3)   คือกระบวนการใหความรอนแบบความดันคงที่ 
   กระบวนการ (3 – 4)   คือกระบวนการขยายตัวแบบแอเดียบาติก 
    กระบวนการ (4 – 1)   คือกระบวนการถายเทความรอนออกแบบความดันคงที่ 
   
   การวิเคราะหเครื่องยนตกังหันแกสนั้น ตองพิจารณาถึงสารตัวกลางที่มีการไหล
อยางตอเน่ืองและเทากันตลอดเวลา  จึงตองใชหลักของกระบวนการของระบบที่มีการไหลอยาง
สมํ่าเสมอ  (Steady Flow) มาวิเคราะหดังน้ี 
กระบวนการ 1 - 2 (Adiabatic compression) 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงกระบวนการ 1 – 2 
 
   จากสมการพลังงาน    
              

   พลังงานเขา  = พลังงานออก 
 

    (2-1) 
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   เม่ือ  H = U + PV     (เอนทาลป = พลังงานภายใน + พลังงานจากการไหล) 
   กําหนด ที่คอมเพรสเซอร 
    พลังงานศักยที่จุด (1) และ (2) มีคาเทากัน ( ) 
    พลังงานจลนที่จุด (1) และ (2) มีคาเทากัน ( )  
   เน่ืองจากกระบวนการแอเดียบาติกไมมีความรอนเขาหรือออกจากระบบ Q12 = 0) 
   ดังน้ันสมการ   W12 = H1 – H2          (2-2) 
   เม่ือ                (DH = mCpDT  = mCp(T1-T2)            (2-3) 
      W12 = Wc = -W    (2-4) 
   กระบวนการ 2-3 (Heat added at pressure constant) 

 
ภาพประกอบ 17 แสดงกระบวนการ 2 – 3 

 
   จากสมการพลังงาน 
   พลังงานเขา  = พลังงานออก 
 
                       (2-5) 
       
   กําหนด ที่คอมเพรสเซอร  
              พลังงานจลนที่จุด (2)  และ (3) มีคาเทากัน ( KEΔ = 0) 
   เน่ืองจากเปนหองเผาไหมแบบตอเน่ืองจึงไมเกิดงานขึ้นในกระบวนการนี้ 23(W = 0) 
 
         ดังน้ันจะไดสมการ      23Q   =  3H  -  2H  
 
         เม่ือ        ( HΔ = TmC pΔ )   =  )( 23 TTmC p −  
         23Q   =  AQ  
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กระบวนการ 3 – 4 (Adiabatic expansion) 
 

 
ภาพประกอบ 18 แสดงกระบวนการ 3 – 4 

   
   จากสมการพลังงาน     
               พลังงานเขา  = พลังงานออก 
 

                  34333 QHKEPE +++   =  34444 WHKEPE +++      (2-6) 
 
    กําหนด ที่คอมเพรสเซอร  
              พลังงานศักยที่จุด (3)  และ (4) มีคาเทากัน ( =ΔPE 0) 
              พลังงานจลนที่จุด (3)  และ (4) มีคาเทากัน ( KEΔ = 0) 
 
              กระบวนการแอเดียบาติกไมมีความรอนเขาหรือออกจากระบบ 34(Q = 0) 
  
                  ดังน้ันจะไดสมการ     34W   =  3H   -   4H  

 
          เม่ือ       ( HΔ = TmC pΔ )  =  )( 43 TTmC p −          (2-7) 
                  34W   =  tW   = W 
 
   กระบวนการ 4 – 1 (Heat rejected at pressure constant) 
   จากสมการพลังงาน  
       พลังงานเขา   = พลังงานออก 
 

           41444 QHKEPE +++   =  41111 WHKEPE +++      (2-8) 
 

         กําหนดที่คอมเพรสเซอร    
         พลังงานศักยที่จุด (4) และ (1) มีคาเทากนั ( =ΔPE 0) 
             พลังงานจลนที่จุด (4)  และ (1) มีคาเทากัน ( KEΔ = 0) 
       ไมมีงานเกิดขึ้นในกระบวนการนี้  41(W = 0) 
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         ดังน้ัน   41Q   =  1H  - 4H  
 
         เม่ือ        ( HΔ = TmC pΔ )  =  )( 41 TTmC p −  
 

                      41Q   =  RQ  
   
   จาก T-S ไดอะแกรมในสวนพลังงานความรอนเราจะไดสมการดังน้ี 
 
        ความรอนที่ไดหรือปอนเขาระบบ (Heat addition) 

   AQ   =  )( 23 TTmC p −              (2-9) 
 
                  ความรอนที่สูญเสียหรือระบายออก (Heat rejected) 
                 AQ  =  )( 14 TTmC p −            (2-10) 
 
                  จากความสัมพันธกฎขอที่ 1 ของอุณหพลศาสตร ที่วา  

    ผลรวมความรอนที่ให (ΣQ)  =   ผลรวมของงานที่ได (ΣW) 
                  แตในทางปฏิบัติระบบตองมีการสูญเสียดังน้ัน 
 
             งานที่ไดสุทธิ  = ความรอนที่ให – ความรอนที่สูญเสีย 
 
             ดังน้ัน   

              ประสิทธิภาพของวัฎจักร   =  
A

RA

Q
QQ −  

                 
    หรือ   

              ประสิทธิภาพของวัฎจักร =   
)(

)()(

23

1423

TTmC
TTmCTTmC

p

pp

−

−−−
  (2-11) 

 

                   ประสิทธิภาพของวัฎจักร   =  
23

341
TT
TT

−

−
−                                          

 
   จาก P-V ไดอะแกรม จะเห็นไดวาที่ (1) และ (4) มีความดันเทากัน และที่จุด (2) 
และ (3) มีความดันเทากันนั่นก็หมายความวาการอัดตัวและอัตราสวนการขยายตัวจะเทากัน 
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              เม่ือให   pr  = อัตราสวนความดัน (Pressure Ratio) 
 

      จะได       pr   =  
1

2

P
P   =  

4

3

P
P      (2-12) 

               
           จากกระบวนการ (1) ไป (2) เปนการอัดแบบแอเดียบาติก 
 

        
 1

2

T
T   =  

k
k

P
P

)1(

1

2

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛   =   
)1(

2

1

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
k

V
V

          (2-13) 

 
   ดังน้ันจะไดวา 
 

           1

2

T
T

  =  

k
k

P
P

)1(

1

2

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

  =   
k

k

pr
)1( −

            (2-14) 
 
                  และ 

   4

3

T
T

  =  

k
k

P
P

)1(

4

3

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

   =  
k

k

pr
)1( −

            (2-15) 
 
     ดังน้ัน 

   3T   =  4T
k

k

P
P

)1(

4

3

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ =  4T × k
k

pr
)1( −
              (2-16)     

                               
     และ        

      2T   =  1T
k

k

P
P

)1(

1

2

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  =  1T × k
k

pr
)1( −
               (2-17)                   
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        ∴ประสิทธิภาพวัฏจักร    =   
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−−

−

−

k
k

p
k

k

p rTrT

TT
)1(

1

)1(

4

341                            

                             =  
⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−

−

−

)(
1

14

)1(
14

TTr

TT

k
k

p

     

 

                              =  
k

k

pr

)1(

11

−

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−             (2-18) 

 
                   
   เม่ือให  ( thη ) คือประสิทธิภาพทางความรอน (Thermal efficiency) 
 

   thη   =  
k

k

pr

)1(

11

−

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−       (2-19) 

 
    และจาก  P-V  ไดอะแกรม จะเห็นวา    
 

             
1

2

P
P   =  

4

3

P
P    

 

   หมายความวา    
1

2

V
V  =  

4

3

V
V    

 

   เม่ือให        vr   = อัตราสวนการอัดอากาศหรืออัตราสวนปริมาตร 
 

          vr   =  
1

2

V
V   =  

4

3

V
V            (2-20) 

 
   เม่ือกระบวนการ  (1) – (2) และ (3) – (4) เปนกระบวนการอัดและขยายตัวแบบ
ปริมาตรคงที่ 

   ∴
1

2

T
T   =  

)1(

2

1

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
k

V
V   =  )1( −k

vr     (2-21) 
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4

3

T
T    =  

)1(

3

4

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
k

V
V   =  )1( −k

vr          (2-22) 

   ∴ 2T   =   1T × )1( −k
vr                 (2-23)      

   ∴ 3T   =   4T × )1( −k
vr                           (2-24)       

 

              ∴  ประสิทธิภาพวัฏจักร  =  
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−−
−
−

)1(
1

)1(
4

141 k
v

k
v rTrT

TT  

 

                                      =  
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−
−

−
)(

1
14

)1(
14

TTr
TT

k
v

 

 

                                        tη∴    =  
k

k

pr

)1(

11

−

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−           (2-25) 

  
   ประสิทธิภาพรวมของเครื่องยนตกังหันแกสหาไดจากงานสุทธิที่ไดจริงจาก
เครื่องยนตหารดวยความรอนที่ใหกับเคร่ืองยนต (ความรอนที่ใหไดจากการสันดาปเชื้อเพลิงที่เขา
หองเผาไหม) 
               ประสิทธิภาพรวมของเครื่องยนต  =   
 
          ซ่ึงงานสุทธิที่ได  =  งานที่ไดจากกังหัน – งานที่ใชขับคอมเพรสเซอร 
      

               netW   =  tW - cW             (2-26) 
 

               netW   คือ  งานสุทธิที่ได 

       tW   คือ  งานที่ไดจากกังหัน 
                cW   คือ  งานที่ใชขับคอมเพรสเซอร 
           
   สําหรับความรอนที่ให  เปนความรอนที่ไดจากการสันดาปเชื้อเพลิง   ใน
กระบวนการจาก (2) ไป (3) การหาปริมาณความรอนอาศัยการเปลี่ยนแปลงความรอนหรืออุณหภูมิ
สารตัวกลางที่เปลี่ยนไป (พลังงานภายในและพลังงานจากการไหล) คือ 
 
    จาก      23Q   =  3H  -  2H  =  AQ  
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    เน่ืองจาก       ( HΔ   =  TmC p Δ )     
 
   ดังน้ัน 
 
   23Q   =  )( 23 TTmC p −              (2-29) 
 
       tW   =  )( 43 TTmC p −              (2-30) 
 
      cW   =  )( 12 TTmC p −              (2-31) 
 
   เม่ือให  ( allη ) คือประสิทธิภาพรวมของเครื่องยนตกังหันแกส 
 

   หมายเหตุ  ปกติประสิทธิภาพรวม ( allη ) ก็คือประสิทธิภาพทางความรอน ( thη ) 
ของวัฏจักร 

         ∴  ( allη )  =  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

A

ct

Q
WW              (2-32) 

 
     ในกรณีตองการหาประสิทธภาพทางความรอนของวัฏจักร   โดยเปรียบเทียบ
ปริมาณความรอนที่ใหกับความรอนที่สูญเสีย   ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการได คือ 
 
         ประสิทธิภาพทางความรอน  =   
 
   ซ่ึงความรอนที่ใหอยูในชวงกระบวนการจาก (2) ไป (3) ซ่ึงก็คือ )( AQ  
 
       ดังน้ัน               AQ   =  )( 23 TTmC p −          (2-33) 
 
         และความรอนสูญเสียจากกระบวนการ (4) ไป (1) ซ่ึงก็คือ 
 

   RQ   =  )( 14 TTmC p −               (2-34) 
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    ( thη )   =  
A

RA

Q
QQ −  

 

     =  
)(

)()(

23

1423

TTmCp
TTmCpTTmCp

−

−−−  

 

    =  
)(

)()(

23

1423

TT
TTTT

−

−−−  

 

   ∴  ( thη )  =  
)(
)(

1
23

14

TT
TT

−

−
−        (2-35) 

 
  8.4  วัฎจักรการทํางานของเครื่องยนตกังหันแกส 
   การทํางานในวัฏจักรเชิงทฤษฎี  ( Ideal  cycle )  ของเครื่องยนตกังหันแกส  ถือ
เปนพ้ืนฐานเบื้องตนในการทํางาน    และทําใหงายแกการเขาใจ  ซ่ึงในวัฏจักรการทํางานจริง(Actual 
cycle)  จะมีความแตกตางออกไปและกระบวนการตาง ๆ ก็ไมไดเปนไปตามเงื่อนไขของวัฏจักรเชิง
ทฤษฎี  คือในกระบวนการจาก (1) ไป (2)  และ (3) ไป (4)  ไมเปนกระบวนการแอเดียบาติก  คือยัง
มีการถายเทความรอนเขาหรือออกจากระบบหรือมีการสูญเสียความรอนในระบบการเผาไหมในหอง
เผาไหมกระบวนการ (2) ไป (3) มีการสูญเสียความดัน  จึงไมเปนกระบวนการการสันดาปแบบความ
ดันคงที่ อีกทั้งมวลของสารตัวกลางที่ไหลผานคอมเพรสเซอรและกังหันมีปริมาณที่ไมเทากัน  แต
เน่ืองจากในทางปฏิบัติเราจําเปนตองคงคาตัวแปรบางตัวเพ่ือสะดวกในการแกปญหา  หรือถือวาตัว
แปรดังกลาวมีอิทธิพลนอยมาก  เพ่ือใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนจึงสรุปลักษณะของวัฏจักร
เครื่องยนตกังหันแกสทํางานจริง ( Actual  Cycle )  เม่ือเทียบกับวัฏจักรอุดมคติ  ดังน้ี 
   8.4.1  กระบวนการทุกกระบวนการไมสามารถยอนกลับได  เน่ืองจากระบบมี
ความฝด  การไหลของสารทํางานไมไดคงที่สมํ่าเสมอการไหลเปนแบบไมคงที่ ซ่ึงแตละอุปกรณไม
สามารถทํางานไดประสิทธิภาพ  100  เปอรเซ็นต 
   8.4.2  คาความรอนจําเพาะมีการเปลี่ยนแปลง  เน่ืองจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  
และคุณลักษณะสารทํางานที่เปลี่ยนไป  เชน จากอากาศเปนสวนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศและไอเสีย
ที่ไดจากการสันดาปเปนตน 
   8.4.3  จํานวนของสารทํางานในระบบมีการเปลี่ยนแปลงไมคงที่ หรือมีการไหลที่
ตอเน่ือง 
   8.4.4  เกิดการสูญเสียความรอนที่ไดจากการสันดาปเชื้อเพลิงอาจเกิดจาการ
สันดาปที่ไมสมบูรณ  หรือการสันดาปไมไดเปนไปตามกระบวนการความดันคงที่ 
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   8.4.5   เกิดการสูญเสียความรอนใหกับสิ่งแวดลอม การอัดอากาศที่คอมเพรสเซอร
และการขยายตัวของแกสรอนที่กังหันไมไดเปนไปตามกระบวนการแอเดียบาติก  มีการสูญเสียความ
รอนออกจากระบบ  และสูญเสียความรอนออกจากหองเผาไหม 
   เน่ืองจากวัฏจักรเชิงทฤษฎี  การอัดอากาศของคอมเพรสเซอรและการขยายตัว
ของแกสรอนในกังหันเปนกระบวนการแอเดียบาติก (ไมมีความรอนเขาหรือออกจากระบบ) น่ันคือ
เอนโทรป (S) มีคาคงที่แตวาในทางปฏิบัติไมอาจเปนเชนนั้น เพราะเกิดการสูญเสียใหกับผนังหรือ
ชิ้นสวนของคอมเพรสเซอรและกังหันเปนตน กระบวนการอัดตัวและขยายตัวในวัฏจักรการทํางาน
จริง เม่ือเปรียบเทียบกับวัฏจักรเชิงทฤษฎี 
 
  8.5 สรุปหลักการพื้นฐานของเครื่องยนตกังหันกาซ 
   หลักการพื้นฐานของเครื่องยนตกังหันกาซสามารถสรุปไดเปน 3 สถานะ คือ 
   8.5.1  ชวงการอัดอากาศ การหมุนของคอมเพรสเซอรจะทําหนาที่เหมือนพัดลม
เพ่ือขับดันของไหลทํางานไปสูระบบของการใหความรอน ของไหลจะถูกอัดแบบอะเดียเบติก ทําให
อุณหภูมิของมันสูงขึ้นดวยคอมเพรสเซอรจัดเปนประเภทพลศาสตรโดยที่แตละชั้นนั้นจะทําให
ความเร็วของของไหลเพิ่มขึ้นดวย ดังน้ันเราจึงตองมี Diffusor เพ่ือใหมีการเพิ่มความดัน 
   8.5.2  ชวงการสันดาป ใหความรอนกับของไหลดวยการสันดาปภายใน โดยที่
ความดันคงที่ ปอนเชื้อเพลิงดวยอัตราคงที่ไปผสมกับอากาศที่ความเร็วสูงจากคอมเพรสเซอร และ
เผาไหมขณะที่ไหลผานชวงเปลวไฟ การสันดาปเกิดขึ้นในปริมาตรที่เล็กมากเนื่องจากเกิดในที่ที่มี
ความดันสูง และเปลวไฟไมสามารถโดนหองเผาไหมไดเน่ืองจากมีการทําใหเย็นดวยรูปแบบของ
กระแสอากาศที่ทางเขา 
   8.5.3  ชวงอากาศขยาย ของไหลทํางานที่ความดันสูงจะถูกปลอยใหเขาสูกังหันซึ่ง
เปนตัวเปลี่ยนพลังงานของของไหลไปเปนงานเพื่อนําไปใชประโยชน โดยที่อุณหภูมิของของไหล
ทํางานก็จะลดลง สวนหนึ่งของงานที่ไดน้ีจะถูกนํากลับไปใชในการขับคอมเพรสเซอร และสวนที่เหลือ
ก็จะนําไปประยุกตใชตอไป เชนใชเปนตัวผลิตกระแสไฟฟา, การปม, แรงขับดันของ Turbojet เปน
ตน การไหลในแนวแกนของกังหันกาซสามารถที่จะลด Stagnation Pressure ประมาณ 30–50 % 
สวนอุณหภูมิจะตกลงระหวาง 8–16 % ชั้นตางๆถูกนํามารวมกันเพ่ือเพ่ิมงานที่ไดออกมาวัฏจักรของ
กังหันกาซถาของไหลถูกนํากลับมาใชใหมในการทํางานของกังหันกาซจะเปนวัฏจักรแบบปด ในทาง
ตรงกันขาม ถาของไหลไมไดถูกนํากลับมาใชใหมจัดวาเปนวัฏจักรแบบเปด 
 
  8.6 ประสิทธิภาพในกังหันกาซ 
   การใชกาซซึ่งอัดตัวไดอยางเชน อากาศ มาใชเปนของไหลทํางานซึ่งยอมใหมีทั้ง
การรับและปลอยพลังงาน ตัวอยางของพลังงานอยางพื้นฐานก็คือพลังงานจลนของโมเลกุลของ
อากาศ ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ขึ้นกับอุณหภูมิของมันวัฏจักรในอุดมคติของกังหันกาซเปนไปตามวัฏจักร
ของ Brayton คือ ชวงการอัดและชวงการขยายจะมีคาเอนโทรปคงที่ และการใหความรอนและการ
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ปลอยความรอนจะมีคาความดันคงที่ ในวัฏจักรอุดมคติประสิทธิภาพจะแปรผันกับอัตราสวนของ
อุณหภูมิของของไหลทํางานในกระบวนการอัดอากาศ ซ่ึงสัมพันธกับอัตราสวนของความดัน 
อุณหภูมิทางเขาในสวนของกังหันจะถูกจํากัดโดยเทคโนโลยีของกังหัน, คาความแข็งแรงของวัสดุ, 
การสึกกรอน และขอควรพิจารณาอื่นๆ การเพิ่มอุณหภูมิก็ขึ้นอยูกับอุณหภูมิเริ่มตนของของไหล
ทํางานดวยเหมือนกัน การปรับปรุงกระบวนการตางๆ สามารถประยุกต Thermal Efficiency ของ
กังหันกาซใหดีขึ้นได 
   ตัวอยางเชน การใช Regeneration เปนการเพิ่มประสิทธิภาพโดยนําความรอนที่
ถูกปลอยทิ้งมาถายเทใหกับอากาศที่เขามา เปนผลใหใชเชื้อเพลิงลดลง Co-generation เปน
กระบวนการที่นํากาซที่ถูกปลอยออกมาใชเพ่ิมไอนํ้าใน Boiler ไอนํ้าสามารถถูกนํามาใชในการ
ประยุกตที่แตกตางกัน เชนในกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรม, ในการใหความรอน เปนตน 
คุณภาพของเชื้อเพลิงที่นํามาใชน้ันจําเปนที่จะตองมีคุณภาพสูงเน่ืองจากความสกปรกมักเปนตัวที่ทํา
ใหเกิดการผุกรอนไดจึงเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเราตองพิจารณาถึงอิทธิพลที่จะทําใหประสิทธิภาพ
ลดลงในการทํางานของวัฏจักรจริง เชน ความไรประสิทธิภาพในการอัดอากาศและการขยายอากาศ, 
การสูญเสียความดันในขณะที่ใหความรอนสูงขึ้นและการทิ้งความรอนออกไป, การเปลี่ยนแปลงของ
ความรอนจําเพาะของของไหลทํางานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน,การเผาไหมไมสมบูรณ เปนตน 
8.7 กระบวนการอัดตัวและขยายตัวของวัฏจักรทํางานจริง   

 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงแผนภูมิอุณหภูมิ-เอนโทรปของวัฏจักรทํางานจริง 
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ภาพประกอบ 20 แสดงการเปรียบเทียบวฏัจักรจริงกับวฏัจักรเชิงทฤษฎี 

 
   จากภาพประกอบ 20 จะเห็นไดวาอุณหภูมิภายหลังจากการออกคอมเพรสเซอร
ของวัฏจักรทํางานจริงจะมีคาสูงกวาวัฏจักรเชิงทฤษฎี  ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากในทางปฏิบัติจ ริง  
คอมเพรสเซอรตองมีความฝดจํานวนหนึ่งซ่ึงมีผลทําใหอุณหภูมิภายหลังอัดสูงขึ้น  หากจะกลาวอีก
นัยหน่ึงก็คือ  ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอรจํานวนหนึ่งแตในความเปนจริงแลวงานที่เปนให
คอมเพรสเซอรตองมากกวาทางทฤษฎีเสมอ  เพราะคอมเพรสเซอรมีความฝดดังที่กลาวมาแลว
น่ันเอง เม่ือเรากําหนดให (T) เปนอุณหภูมิของอากาศภายหลังออกจากคอมเพรสเซอรเชิงทฤษฎี 
และ (T) เปนอุณหภูมิอากาศอัดของของวัฏจักรทํางานจริง 
   ดังน้ัน   ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร  
 
 งานคอมเพรสเซอรทางทฤษฎ ี  
 

)( cη   = 
งานคอมเพรสเซอรจริง  

 

   หรือ 
 งานคอมเพรสเซอรกระบวนการแอเดียบาติก 
 

)( cη   = 
งานคอมเพรสเซอรจริง 

(2-36) 

 
   งานคอมเพรสเซอรเชิงทฤษฎี  =  )( 12 TTmC p −     (2-37) 
 
            งานคอมเพรสเซอรจากวัฏจักรจริง  =  )( 1

'
2 TTmC p −    (2-38) 

 

       )( cη   =  
)(
)(

1
'

2

12

TTmC
TTmC

p

p

−

−
      (2-39) 
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   )( cη   =  
)(
)(

1
'

2

12

TT
TT

−

−               (2-40) 

 

   )( cη   =  
)(
)(

1
'
2

12

HH
HH

−

−               (2-41) 

 
   ในทํานองเดียวกันกังหันในวักจักรทํางานจริงก็มีคาไมถึง  100%  ซ่ึงจะเห็นไดวา
อุณหภูมิภายหลังออกจากกังหันของวัฏจักร ทํางานจริงสูงกวาวัฏจักรเชิงทฤษฎี  หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ  
งานที่ไดจากกังหันวัฏจักรทํางานจริงนั้นต่ํากวาวัฏจักรเชิงทฤษฎี เม่ือกําหนดให (T)  เปนอุณหภูมิ
ภายหลังออกจากกังหันเชิงทฤษฎี  และ (T) เปนอุณหภูมิภายหลังออกจากกังหันในทางปฏิบัติ 
  

   ดังน้ัน   ประสิทธิภาพของกังหัน  
 งานที่ไดจากวัฏจักรจริง 
 

)( tη  = 
งานที่ไดจากวัฏจักรการทํางานทางทฤษฎี 

(2-42) 

 
 งานที่ไดจากวัฏจักรจริง 
 

)( tη  = 
งานกังหันในกระบวนการแอเดียบาติก 

(2-43 

 
                    งานจากกังหันเชิงทฤษฎ ี =  )( 43 TTmC p −            (2-44) 
 
                    งานจากกังหันจริง  =  )( '

43 TTmC p −            (2-45) 
 

                    ดังน้ัน      )( tη   =  
)(
)(

43

'
43

TTmC
TTmC

p

p

−

−
           (2-46) 

 

                                )( tη   =  
)(
)(

43

'
43

TT
TT

−

−             (2-47) 

 

       ประสิทธิภาพกังหัน  )( tη   =  
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−             (2-48) 
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 9.  ระบบคอมเพรสเซอร 
  คอมเพรสเซอรเปนอุปกรณเพ่ิมอัตราสวนความดันใหอากาศที่ผานเขาหองเผาไหม  
อากาศจะถูกอัดใหมีปริมาตรเล็กลงประมาณ  3 – 12 เทา จากปริมาตรเดิมโดยปกติอากาศที่สงไปยัง
หองเผาไหมหากมีปริมาณมากขึ้นจะทําใหไดปริมาณแก็สรอนเพ่ิมขึ้น   ปริมาณอากาศขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 3 ประการ คือความเร็วในการหมุนของคอมเพรสเซอร ความเร็วของตัวเครื่อง และ
ความหนาแนนของอากาศ 
  สูตรที่ใชในการออกแบบและคํานวณ  
 

  hΔ   =  ( )1cT 286.0
p −× π                                     (2-49) 

 
  hΔ    คือ  เอนทาลปที่เพ่ิมขึ้น (J/kg)  

        T    คือ  อุณหภูมิเขา (K)  
   Cp   คือ  ความรอนจําเพาะของอากาศที่ความดันคงที่  1,000  J/(kg.K) 
  π     คือ  อัตราสวนความดัน (ความดันที่ทางออก / ความดันที่ทางเขา) 
     (0.286) เปนคาที่ไดมาจากสูตร  Coefficient  polytropic  ( n )   
     ซ่ึง  n =  1.4   
   
  อธิบายได จากสูตร    ( n-1 ) / n  =  0.28571 ≈  0.286 
  กําลังงานที่คอมเพรสเซอรคํานวณไดจากสูตร 
 

  p   =  ×
•
m

η
hΔ           (2-50) 

                     
    P  คือ กําลังงานที่คอมเพรสเซอร (W , J/s) 

   
•

m   คือ  อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) 
   h   คือ  ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร 
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ภาพประกอบ 21 แสดงถึงผลการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิกับความดันที่สภาวะตางๆ 
     
  ในเครื่องยนตแก็สเทอรไบนขนาดเล็กประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอรจะไมคงที่แตอยู
ในชวงขอบเขต 65 % -75 % พลังงานที่ใชขับคอมเพรสเซอรมีมากและทําใหอุณหภูมิที่
คอมเพรสเซอรเพ่ิมขึ้นหาไดจากสูตร 
 

        TΔ   =  
η×

Δ

pC
h   =  ( )1T 286.0

−π
η

                      (2-51) 

 

  สมการนี้มีความสําคัญมากใชในการคํานวณคอมเพรสเซอรและทั้งหมดของเครื่องยนต
และสามารถหาอัตราการไหลเชิงมวลของแก็สไดจาก37สมการตอเน่ือง 
 

  
•
m    =   ρ×× AC            (2-52)  

                  

  
•
m  คือ  อัตราการไหลเชิงมวล  ( kg/s ) 

                 C  คือ ความเร็ว (m/s) 

                 A  คือ พ้ืนที่หนาตัดการไหล ( 
2m )  

               ρ   คือ  ความหนาแนนของแก็ส  (Kg/
3m ) 

  
  ในตอนนี้สามารถคํานวณหาความเร็วในการไหลและพื้นที่หนาตัดจึงทําใหทราบวาคา
อัตราการไหลเชิงมวลกับสภาวะของแก็ส   การคํานวณหาคาความหนาแนนของแก็สจําเปนตองรูคา
ความดันและอุณหภูมิของแก็สเสียกอน 
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  ρ   =  )( TR
P
×                                                                    (2-53) 

   

  P  คือ ความดันสัมบูรณของแก็สในหนวย Pascal (N/
2m )  

  T  คือ อุณหภูมิสัมบูรณของแก็ส (K) 
  R  คือ คาคงที่ของแก็สสําหรับอากาศ (0.287) J/(kg.K )  

         ρ    คือ  ความหนาแนนของแก็ส  (kg/
3m ) 

  
  9.1  คอมเพรสเซอรแบบไหลตามแนวรัศมี (radial compressor) 
   สําหรับแบบจําลองของ เครื่องยนตกังหันแก็สจะใชเครื่องอัดอากาศแบบไหลตาม
แนวรัศมี  เพราะเปนแบบที่มีความทนทานที่สุดและลักษณะโครงสรางที่ออกแบบงาย  จึงเปน
ลักษณะเดนที่ปจจุบันนิยมใชเครื่องอัดแบบไหลตามแนวรัศมี 
          เครื่องอัดแบบไหลตามแนวรัศมีสามารถสรางไดหลายรูปแบบ แตละแบบจะแสดง
คุณลักษณะที่หลากหลายแตที่นิยมหลักๆ  มี  2  แบบ  คือ แบบมี  Cover  plate  และแบบไมมี
ลักษณะเดนของเครื่องอัดแบบนี้คือมีแผนเพลทคลุมใบพัดซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
ตามชอง  เปนผลใหเครื่องอัดเปนแบบ  enclosed  wheel  ลักษณะเดนอีกขอ  คือ สวนโคงของ
ใบพัด จากการทดลองในทางปฏิบัติไดแสดงใหเห็นวารูปแบบของใบพัด ทุกแบบเหมาะสมกับ
แบบจําลองถาไมคํานึงถึงแบบที่ถูกตองของจานใบพัด    อากาศจะถูกทําใหไหลในทิศทางของแกน
การหมุนแมวาภายในจานใบพัด    แก็สจะไหลตามทางเดินของใบพัดและไหลไปทางดานนอกใน
ทิศทางตามแนวรัศมีภายใตอิทธิพลแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง  ทายสุดอากาศจะออกจากจานใบพัด  
และไหลที่ความเร็วสูงๆ  ตัวอัดอากาศตัวถัดไปในระบบบังคับทิศทางลม  จะทําไหพลังงานศักย
ตกคางเปลี่ยนเปนความดัน    
   ความดันทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นจะกระจายอยูระหวางใบพัดคอมเพรสเซอร และระบบ
บังคับทิศทางลม สัดสวนของความดันที่เพ่ิมขึ้นในจานใบพัดคอมเพรสเซอร ความดันที่เพ่ิมขึ้นใน
คอมเพรสเซอรแบบไหลตามแนวรัศมี จะเปลี่ยนตามการหักเหของแก็สในทิศทางของการเคลื่อนที่
รอบนอกคอมเพรสเซอรแบบไหลตามแนวรัศมี ความเร็วรอบนอกจะไมคงที่และน่ีเปนขอไดเปรียบ
ของคอมเพรสเซอรแบบนี้   เม่ืออากาศไหลเขาเสนผานศูนยกลางของจานใบพัด   จะเล็ก  และ
ความเร็วรอบนอกจะต่ําดวย  เม่ือเปรียบเทียบใหเห็นขอแตกตางที่ชัดเจน  ความเร็วรอบนอกจะเขา
ใกลความเร็วสูงสุดที่ทางออกของจานใบพัด    ดังนั้นจึงตองพัฒนาในเรื่องการหักเหทั้งหมดงานที่
เกิดขึ้นสามารถคํานวณไดดังน้ี 
  

    Yth  =  uu CUCU 1122 ×−×            (2-54) 
 



 39 

   1U     คือ  ความเร็วใบพัดที่ทางเขา  m/s 
    2U     คือ  ความเร็วใบพัดที่ทางออก  m/s 
                   u1u2 C,C  คือ  ความเร็วในการไหลของแก็สผานจานใบพัดเขา และ ออก  m/s 
  
 
              
   
   

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 แสดงองคประกอบความเร็วในรูปเวคเตอร 
 
       ถาเครื่องอัดอากาศเปนลักษณะสเตจเดียว เม่ือแก็สไหลเขาสูคอมเพรสเซอรใน
ลักษณะที่ไมหมุน  หมายความวาอากาศจะไหลตั้งฉากกับดานนอกโดยตรงที่ทางเขาจานใบพัด   
ผลลัพทคือความเร็วไหลเขาไมมีองคประกอบของทิศทางการหมุนแสดงวา ( u11 CU × ) จะเปนศูนย
และจะไดสูตรใหม คือ 
        

 Yth  =  uCU 22 × : [ m/s ×  m/s =  m 22 s/  =  J/kg ]  ;  [ 22 s/m.kgJ1 = ] (2-55) 
                  
   ผลลัพธรวมคือตองการพัฒนาสมการใหมที่มีเง่ือนไขเฉพาะที่ไมมีการหมุนวนของ
ของไหลที่ออกจากใบคอมเพรสเซอร ที่จุดนี้เราจะใชไดอะแกรมความเร็วจะเขาใจไดงายขึ้น 
ไดอะแกรมความเร็วจะเขียนในรูปของเวคเตอรหัวลูกศรจะแสดงทิศทางการไหล ในขณะที่ความยาว
ของลูกศรแสดงขนาดความเร็ว    ผลลัพธของไดอะแกรมความเร็วเราสามารถใชตรีโกณมิติมาหา
คาที่ตองการ 
   ความเร็วทั้งหมดที่ทางเขาและออกของจานใบคอมเพรสเซอร  จะกําหนดเปน
ตัวเลข1 และ 2 เปนตัวหอยตามลําดับ  เราจะพิจารณาที่ความเร็วสัมบูรณของแก็สในเทอมของ
ความเร็วสัมพัทธจะใชกับองคประกอบซึ่งสัมพันธกับใบพัดที่เคลื่อนที่  ถาเราสามารถควบคุมจานใบ
คอมเพรสเซอรและวัดการไหลองคประกอบสัมพัทธในจานใบพัด เราจะไดความเร็วสัมบูรณโดยการ
รวมเวคเตอรความเร็วสัมพัทธและความเร็วใบพัด สิ่งสําคัญขององคประกอบความเร็วคือตองรูคา



 40 

องคประกอบแนวรัศมี (Cm) ความเร็วตามแนวรัศมีเปนองคประกอความเร็วสัมบูรณมีทิศทางตั้งฉาก
กับความเร็วใบพัดขนาดของ (Cm)  จะคํานวณไดจากอัตราการไหลเชิงมวลของคอมเพรสเซอร 
   งานที่เกิดขึ้นจะคํานวณโดยใชองคประกอบความเร็วใบพัดที่ทางออก )U( 2 และ 
ความเร็วในการไหลของแก็สผานจานใบพัดออก )C( u2 ถาสมมุติใหความเร็วรอบคงที่และให
ความเร็วใบพัดเพิ่มขึ้นตามความดันที่เปลี่ยนแปลงเพียงอยางเดียวตาม )C( u2 มุมทางเขาของอากาศ
ผานใบพัด  )2(β ที่ชันกวา จะทําใหองคประกอบนี้มีคามากกวาจานใบพัดถูกทําปลายครีบใบพัด

เอียง )2(β =90 จะใหความดันที่สูงที่สุด ในกรณีเชนนี้ )C( u2  จะมีคาเหมือนกับ )U( 2 ซ่ึงจะมีคา
ดังน้ี  

       ในกรณีไหลเขาตามแนวแกน )C( u1 = 0 
     
    Yth  =  2

2 )(U                                             (2-56) 
 
   ในการใชงานในเคร่ืองยนตกังหันแก็ส ใบพัดคอมเพรสเซอรที่มีแบบใบพัดโคงมา
ขางหนาเปนแบบพิเศษแตจะถูกนํามาใช เพราะไมเหมาะกับเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็ก สวนจานใบ
คอมเพรสเซอรแบบที่มีใบพัดเอียงจะใหประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับแบบเครื่องเครื่องยนตเจ็ทขนาด
เล็กเพราะวามันใหความดันสูงซึ่งจากไดอะแกรมความเร็วแสดงใหเห็นวาความเร็วสัมบูรณ( 2C )
ความเร็วที่อากาศไหลออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรจะยังคงมีคาสูงอยูมากอากาศจะถูกอัดใหมีความ
ดันเพ่ิมขึ้นในระบบบังคับทิศทางการไหลของอากาศ(diffuser)ที่คอมเพรสเซอรเม่ือพลังงานศักยถูก
ปลอยออกมาใบคอมเพรสเซอรชนิดอัตราสวนความโคงใบพัด (retro curved) จะใหสัดสวนพลังงาน
ปลอยออกมากกวา  ตัวอยางเชนสัดสวนของความดันที่เพ่ิมจะมากกวา  0.5  ความเร็วที่แก็สไหลเขา
สูระบบบังคับทิศทางการไหลของอากาศเนื่องจากสวนโคงของใบพัดตามแนวเสนรอบวง
คอมเพรสเซอรจะมีประสิทธิภาพโดยรวมมากขึ้นถาจานใบพัดเปนแบบ (retro curved) 
   ในทางปฏิบัติอัตราสวนความดันที่คอมเพรสเซอรไดรับจะต่ําไปกวาทางทฤษฎี มี
เหตุผล 2 ประการ 
   1) เม่ืออากาศไหลผานคอมเพรสเซอรความสูญเสียจะเกิดขึ้นซึ่งไปลดงานที่ได
เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณของแก็สไมทําใหเกิดการไหลที่แนนอน   ซ่ึงเปนผลมาจากการบังคับวิถีทาง
โดยตรงของใบพัด  
   2) การหักเหของอากาศตามแนวเสนรอบวง   จะต่ํากวาที่คิดไวตามที่ไดคํานวณไว
ทางทฤษฎี 
         ผลกระทบนี้จะเรียกวา Blade slip ถาไมคํานึงถึงทฤษฎีและหาคาที่แทจริงวา
อากาศเคลื่อนที่เทาไรและมีประสิทธิภาพเทาใด จะตองคํานึงถึง blade slip factor ( μ ) และ
ประสิทธิภาพภายใน (η ) ซ่ึงจากรูป (3.2) ในกรณีมี slip ความเร็วสัมพัทธ ( 2W ) ไมอยูในแนวทิศ
ของครีบและจะมีขนาดเทากับ(W ) และในกรณีไมมี slip ( 2W ) จะไหลออกตามแนวของครีบ และจะ
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มีขนาดเทากับ )C( m2 ในการคํานวณหาคา (μ ) และ (η ) ทําไดยากมากซึ่งปกติจะไดจากการ
ทดลอง ดวยเหตุน้ีจึงมีวิธีที่ตางออกไปคือ ใชการคํานวณขอมูลเบื้องตนจากการเลือกคอมเพรสเซอร
ของเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็ก 
   การคํานวณคอมเพรสเซอรแบบไหลตามแนวรัศมีจะใชตัวแปรที่ไมมีรูปหนวย ตัว
แปรที่กําหนดคุณลักษณะของคอมเพรสเซอรจะบอกใหรูถึงความดันที่ไดรับ  สําหรับความดันที่
คอมเพรสเซอรเรากําหนดคาความดัน  ( ψ ) ดังน้ี 
 

   ψ   =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
22

22

2
2 /m

/m
U
2Y

s
s                                      (2-57) 

 
           องคประกอบของความเร็วสัมบูรณไมตองนํามาคิดคาความดันคอมเพรสเซอรน้ันมี
มากจนเกินขอบเขตของความเร็วรอบ เม่ือเรารูคาความดันในหองเผาไหมแลวจะสามารถหางานที่
เกิดขึ้นและจากอัตราสวนความดันที่สัมพันธกับความเร็ว ( 2U ) ความเร็ว สามารถคํานวณไดจาก
ความเร็วรอบในการหมุน 
     สําหรับการหาคา  supply  value ที่ไมมีหนวยหาไดจากความสัมพันธอัตราการ
ไหลเชิงมวลของคอมเพรสเซอร คือคาปริมาณการไหลเชิงปริมาตร )C( m  เราจะสามารถหาคา 
supply  value โดยที่อางอิงกับ ( 2U ) เราสามารถกําหนดคา (ϕ )  ดังน้ี 
 

   ϕ   =  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

sm
sm

/
/

U
C

2

2m        ;      ϕ  =  supply  value                         (2-58)  

 
      เราจะกําหนดคา )(ϕ  เปนคาการไหลของแก็ส ที่ดานขาเขาและขาออกของใบ
คอมเพรสเซอร สังเกตุพบวาความเร็วตามแนวรัศมีที่ทางออกใบคอมเพรสเซอรจะไมมีการกระจาย
สมํ่าเสมอดังน้ันจะพิจรณาคา )C( m เปนปริมาณความเร็วเฉลี่ยที่ไดรับโดยสามารถหาไดจากสมการ
ตอเน่ือง 
  

   
•
m  =  ACm × ρ×   =  A ρϕ ××× U                 (2-59) 

 
   A   คือ  พ้ืนที่หนาตัดที่ทางออกของคอมเพรสเซอรไดจาก  ( 22 bd ××π ) 

   2d   คือ  เสนผาศนูยกลางของใบพัดและ 

   2b   คือ  เปนความสูงของใบพัดที่ทางออก 
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   จากทฤษฎีทั้งหมดนี้จะชวยในการออกแบบได  ซ่ึงงานจริงที่เกิดขึ้นจะสมมุติให
เทากับ เอนทัลปที่ไดรับ และจะหาคาความดันที่จานใบพัด  ไดจากสูตรดังน้ี 
 

   ψ   =  

( )
2

2

286.0 12

U

TC p −××× π

        (2-60) 
 
  9.2  คอมเพรสเซอรเทอรโบชารท 
   ในเครื่องยนตกังหันแกสขนาดเล็ก ไดมีการนําชิ้นสวนของเทอรโบชารทในรถยนต
เขามาใช  ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนในการสรางเครื่องยนตกังหันแกสขนาดเล็ก  ซ่ึงใชแบบไหลตามแนวรัศมี
ซ่ึงมีขอดีคือมีโครงสรางที่แข็งแรงที่ความเร็วรอบสูงๆ เทอรโบชารจจะใหการอัดอากาศที่แนนอนโดย
หลักการไดนามิคสสมดุล  โดยเมื่อนํามาติดตั้งในเครื่องยนต  ขนาดใบพัดที่เหมาะสมจะประมาณ 60 
มิลลิเมตร ซ่ึงก็จะไดประสิทธิภาพประมาณ 70 – 75 % ขณะที่ตัวใบพัดที่มีขนาดใหญจะให
ประสิทธิภาพประมาณ 80% ในปจจุบันตัวใบพัดของคอมเพรสเซอรจะเปนแบบโคงถอยหลัง โดย

ปกติมุมทางออกของครีบจะอยูระหวาง 60°- 75° ซ่ึงคอมเพรสเซอรแบบน้ีจะมีขอดีในดานการไหล
ผานชองใบพัด ดังน้ันงานจําเพาะของคอมเพรสเซอรจะแปรผันตามตามความเร็วรอบของใบพัด 
 

 
ภาพประกอบ 23 แสดงองคประกอบความเร็วในรูปของเวคเตอร 
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      (a) แสดงถึงอัตราการไหลเชิงมวลผานใบพัดต่ํา 
      (b) แสดงถึงอัตราการไหลเชิงมวลผานใบพัดสูง   
   
   เม่ืออากาศถูกอัดใหมีปริมาตรเล็กลงความเร็วสัมพัทธที่ผานชองใบพัดจะต่ําลงจาก
องคประกอบความเร็วจะเห็นไดวาความเร็วสัมบูรณจะมีทิศทางเดียวกับความเร็วในการทํางานของ
ใบพัดที่ทางออกดังน้ันงานจําเพาะจะหาไดจากสูตร  
 

   uth CUY 2×=        (2-61) 
 
   9.2.1 Choking 
         เปนลักษณะการทํางานของคอมเพรสเซอรที่ความเร็วรอบคาหนึ่ง    ถึงแมจะอัด
อากาศเต็มที่แลวก็ไมสามารถเพิ่มอัตราการไหลไดมากกวานี้    ซ่ึงจุดนี้จะเปนจุดที่มีอุปกรณใน
คอมเพรสเซอรบางตัวทํางานดวยสภาวะความเร็วเสียง (Sonic Condition) ซ่ึงจะไมสามารถใหอัตรา
การไหลเชิงมวลไดมากกวาจุดนี้ไดอีกแลว 
       สําหรับคอมเพรสเซอรจุดที่นาจะเปนสาเหตุก็จะมีอยูดวยกัน  3 จุดคือ 
   1)  บริเวณทางเขาของใบพดั 
   2)  บริเวณทางเขาของดิฟฟวเซอร 
   3)  บริเวณทางเขา Guide Vane 
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   9.2.2  กราฟแสดงคุณลักษณะคอมเพลสเซอร (Compressor characterristic 
graph) 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 กราฟแสดงคุณลักษณะ 

 
   กราฟแสดงคุณลักษณะคอมเพรสเซอรจะเปนขอมูลที่ดีสําหรับคอมเพรสเซอร 
ปกติจะแสดงในรูปของกราฟไดอะแกรมจะบงบอกถึงขอมูลในการออกแบบที่จําเปนตางๆ ในตัว
ใบพัดคอมเพรสเซอร ถึงแมวากราฟแสดงคุณลักษณะคอมเพรสเซอรจะหาคาที่ตองการทราบได
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ในทันทีแตวาในทางปฏิบัติน้ันคาที่ไดออกมาถือวายังไมสมบูรณเพียงพอในการออกแบบจากกราฟใน
แนวแกน  x   จะแสดงถึงการไหลของมวลอากาศที่ออกจากคอมเพรสเซอร  และในแนวแกน  y  
แสดงถึงอัตราสวนความดัน   จากไดอะแกรมจะมีเสนแสดงคุณลักษณะประสิทธิภาพความดันและ  
ไดอะแกรมความเร็วรอบในการหมุน 
9.2.3 Surging 
     ลักษณะการทํางานของคอมเพรสเซอรที่มีการเปลี่ยนอัตราการไหลจะมีผลตอ  
คอมเพรสเซอรอยางไรจะดูไดจากเสนโคงแสดงคุณลักษณะแบงเปน  2 ขาง 
          1) ความชันดานลบ (Negative Slope) ถาลดอัตราการไหลอัตราสวนความดันจะ
เพ่ิม   แตถาอัตราการไหล เพ่ิมความดันจะลดลง 
          2) ความชันดานบวก (Positive Slope)  ถาลดอัตราการไหลอัตราสวนความดันจะ
ลดลงดวยแตถาอัตราการไหลเพิ่มความดันจะเพิ่มตามลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงของความดันเนื่องจากการเปลี่ยนอัตราการไหลซึ่งจะหลีกเลี่ยงชวงที่เปนความชันดาน
บวก 
 



     

บทที่  3 
การออกแบบและการคํานวณ 

 
 ในการออกแบบเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็กนั้น มีองคประกอบหลายดานดวยกันหลายอยาง 
แตเน่ืองจากทางผูจัดทํา ไดใชชิ้นสวนบางสวนมาเปนสวนประกอบในการสรางเครื่องยนตเจ็ทขนาด
เล็กในครั้งน้ี โดยชิ้นสวนที่ทางผูจักทํานํามาใชเปนสวนประกอบหลักในการสรางครั้งน้ีไดแก อุปกรณ
คอมเพลสเซอรและเทอรไบน ที่ไดมาจาก ระบบเทอรโบชารจของรถยนตนิสสัน ซ่ึงเปนรุน VG-30  
 ดังนั้นในการออกแบบจะมีขั้นตอนการออกแบบโดยใชคาตางๆที่เราไดมาจากชิ้นสวนของ
ระบบเทอรโบชารจเจอรมาใชเปนองคประกอบหลักในการคํานวน 

 
การออกแบบอุปกรณบังคับการเคลื่อนที่ของอากาศ (Diffuser system) 
 ดิฟฟวเซอร หรืออุปกรณบังคับการเคลื่อนที่ของอากาศจะทํางานรวมกับตัวใบพัด
คอมเพรสเซอร  เม่ืออากาศผานเขาคอมเพรสเซอรจะถูกใบพัดเหวี่ยงอากาศใหเคลื่อนที่ไปยังสวน
ปลายใบพัดเกิดแรงหนีศูนยกลางขึ้น ตัวใบพัดออกแบบใหอากาศเกิดการเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง
และเกิดการอัดขึ้น เม่ือแก็สไหลออกจากปลายใบพัดจะไหลเขาสูสวนดิฟฟวเซอรซ่ึงจะทําหนาที่
เปลี่ยนพลังงานจลนจากความเร็วปลายใบพัดเปน ความดันสแตติก (Static Pressure) ที่สูงขึ้นและ
กระบวนการไหลเปนแบบอเดียแบติก โดยขณะที่อากาศถูกผลักใหเคลื่อนที่ผานไปที่ปลายใบพัด
อากาศจะถูกบังคับใหอัดตัวแลวสงตอไปใหทอรวมอากาศเพื่อที่จะสงตอไปยังหองเผาไหมอีกที 
การออกแบบใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) ใหองศามุมลูมีความเหมาะสมนั้นมีหลักการและ
องคประกอบที่สําคัญหลายสวนเพื่อเปนแนวทางของจุดเริ่มตนอางอิงสําหรับการคํานวณ เพ่ือใหการ
วิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตที่ชัดเจนและบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตามขั้นตอน
ตอไป 
 1.  เง่ือนไขจําเพาะในการออกแบบของสภาวะแวดลอม 
 2.  เง่ือนไขที่ใชในการออกแบบใบครีบกระจายอากาศ 
 3.  ขั้นตอนการคํานวณ 
 

1.  เงื่อนไขจําเพาะในการออกแบบของสภาวะแวดลอม 
 การออกแบบไดกําหนดเงื่อนไขเบื้องตนของสภาวะแวดลอมเพ่ือที่นําไปใชในการวิเคราะห
และคํานวณ โดยเงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะหปญหานั้นจะพิจารณาจากภาพประกอบ 25 ซ่ึงจะแสดง
ตามแผนภูมิของแตละชวงในเครื่องยนตกังหันแกส โดยจะพิจารณาในชวงที่ 1-2 ซ่ึงเปนชวงกอนเขา
ไปยังใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) 
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ภาพประกอบ 25 แผนภูมิของเครื่องยนตกังหันแกส 
 

 ความดันของบรรยากาศ (P01)   = 101.3 kPa 
 อุณหภูมิของบรรยากาศ (T01)   = 303 K 
 อัตราสวนความรอนจําเพาะของอากาศ(g) = 1.4 
 คาคงที่ของอากาศ (R)    = 287 J/kg K 
 คาความจุจําเพาะของอากาศ (Cp)  = 1005 J/kg K 
 

2.  เงื่อนไขที่ใชในการออกแบบใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) 

 
 

ภาพประกอบ 26 ลักษณะของใบพัดคอมเพรสเซอรวีล 
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 ขนาดเสนผานศูนยกลางที่ทางเขา(D1)  = 56.5 มิลลิเมตร 
 ขนาดเสนผานศูนยกลางที่ทางออก (D2) = 75   มิลลิเมตร 
 ขนาดเสนผานศูนยกลางของดุม (D1d)  = 16 มิลลิเมตร 
 ความสูงของชองใบครีบ (Tip height,h2com) =  6 มิลลิเมตร 
 จํานวนใบครีบ     = 12 ใบ 
 มุมองศาใบพัด (Blade Tip Angle)  = 60 องศา 
 
 ตั้งสมมุติฐาน 
 ที่ความเร็วรอบการทํางานของใบพัด  = 100,000 รอบตอนาที 
 ที่ประสิทธิภาพในการไหลผานใบพัดคอมเพรสเซอรวีล (hcom) 70 เปอรเซ็นต 
   

3.  ขั้นตอนการคํานวณ 
 จากเงื่อนไขจําเพาะในการออกแบบของสภาวะแวดลอมและเง่ือนไขที่ใชในการออกแบบใบ
ครีบกระจายอากาศ (Diffuser) ของขอมูลขั้นตนจึงทําใหสามารถหาสภาวะการทํางานที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะ 
ไดกลาวถึงตอไปน้ี 
 หาความเร็วที่ทางเขาของใบพัดคอมเพรสเซอรวีล และจากเงื่อนไขของขอมูล ขั้นตนซึ่ง
ใบพัดมีขนาดเสนผานศูนยกลางทางเขาเทากับ 56 มิลลิเมตร  
 

  สมการ   =         (3-1) 
 
  เม่ือ     คือ ความเร็วของใบพัดคอมเพรสเซอรวีลที่ทางเขา 

     1D       คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัดคอมเพรสเซอรวีลที่ทางเขา 
     N        คือ ความเร็วรอบของใบพัดคอมเพรสเซอรวีล  
 
 แทนคาใน 
 

       =  

 
       = 295.833 m/s 
 
 เม่ือคาของตัวประกอบกําลังงาน (Power input factor :y) มีคาเทากับ 1.04 และเม่ือ Z คือ 
จํานวนของครีบใบพัดคอมเพรสเซอรวีล ซ่ึงมีจํานวน 12 ครีบ ฉะนั้นคาองคประกอบการลื่นไถล (Slip 
factor) หาไดจาก  
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  สมการ  σs  =1-          (3-2) 

 
  เม่ือ s คือ คาองคประกอบการลื่นไถล (Slip factor) 
    Z  คือ จํานวนครีบของใบพัดคอมเพรสเซอรวีล 
 
  แทนคาใน 

     σs  =1-   

      = 0.835 
 ฉะนั้นหาความเร็วที่ทางออกของใบพัดคอมเพรสเซอรวีล และจากเงื่อนไขของ ขอมูล
ขั้นตนซึ่งใบพัดมีขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกเทากับ 75 มิลลิเมตร  
 

  สมการ  2U  =          (3-3) 

 
 
  เม่ือ U2 คือ ความเร็วของใบพัดคอมเพรสเซอรวีลที่ทางออก 
   D2 คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัดคอมเพรสเซอรวีลที่ทางออก 
 
 แทนคาใน 

   U2  =   

 
     = 392.67 m/s  
 

 และเนื่องจากอุณหภูมิ 02T  = 03T  ดังน้ันหาคาอุณหภูมิของ 02 01T - T  ซ่ึงคา ตัวประกอบ
กําลังงาน (Power input factor) มีคาระหวาง 1.035 ถึง 1.040 
 

  สมการ T02-T01 =          (3-4) 

 

  เม่ือ  ψ   คือ คาตัวประกอบกําลังงาน (Power input factor) 
    PC  คือ คาความจุจําเพาะของอากาศ (J/kg K) 
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 แทนคาใน 

    =   

 
      = 133.252 K 
 
 

 เม่ืออุณหภูมิของบรรยากาศ ( )01T  ,u8jkmuj 303° K ฉะน้ันอุณหภูมิรวมของอากาศที่อก
จากใบพัดคอมเพรสเซอรวีล ( )02T   มีคาเพิ่มขึ้นที่ 
 
 เม่ือ  T02 =  (T02-T01) + T01         (3-5) 
  
    T02 =  133.252 K+ 303 K   
     
     =  436.251 K 
 
 และทําใหอัตราสวนอุณหภูมิรวมของอากาศที่ออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีลมีคาเทากับ 
 

    =  = 1.44     (3-6) 

 
 ฉะน้ันหาอัตราสวนความดันรวมของอากาศที่ออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีล ซ่ึงจาก
ขอมูลของเง่ือนไขที่ใชในการออกแบบที่กําหนดขั้นตน เม่ือตั้งสมมุติฐานที่ประสิทธิภาพใน การไหล

ผานใบพัดคอมเพรสเซอรวีล (
η

com ) ทํางานที่ 70 เปอรเซ็นต 
 

 สมการ      =    (3-7) 

 
 เม่ือ   คือ ประสิทธิภาพในการไหลผานใบพัดคอมเพรสเซอรวีล 
 
 แทนคาใน 

    =  

 
    = 2.558 2.602 
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 ฉะน้ันความดันรวมของอากาศที่ออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีล (P02) มีคาเพิ่มขึ้นที่ 
  
   P02 = 2.5582.602 x 101.3 kPa  
    = 259.125 263.582 kPa 
  
 และจากกราฟคุณลักษณะของใบพัดคอมเพรสเซอรวีล (ดังภาพประกอบ 24) ทําใหทราบ
วา ที่อัตราสวนความดันรวมของอากาศ 1.635 เม่ือตั้งสมมุติฐานที่ประสิทธิภาพในการไหลผานใบพัด 
คอมเพรสเซอรวีล (hcom) ทํางานที่ 70 เปอรเซ็นต โดยคิดอัตราการไหลที่ 40 Lbs/min หรือ 14.036 
m3/min  
 ฉะน้ันความเร็วของอากาศในทิศทางความเร็ว (C2x) ของใบพัดคอมเพรสเซอรวีลที่ทาง 
ออก เม่ือความเร็วที่ทางออก (U2) ของใบพัดคอมเพรสเซอรวีลมีคาเทากับ 392.67 เมตรตอวินาที 
 
 สมการ  C2x =        (3-8) 
 
 เม่ือ  C2x   คือ ความเร็วของอากาศในแนวเสนสัมผัสที่ขอบใบพัด 
 
 แทนคาใน 
    C2x =  0.835 x 392.67m/s  = 327.903 m/s  
 
 และความเร็วของอากาศตามแนวรัศมี (C2r) ที่ทางออกของใบพัดคอมเพรสเซอรวีลหาได 
จาก 
 สมการ     =             (3-9) 

 
 เม่ือ  C2r  คือ ความเร็วของอากาศตามแนวเสนรัศมีที่ทางออก 
    h2com คือ ความสูงของครีบใบพัดคอมเพรสเซอรวีล 
 
 แทนคาใน 

    2 rC   =   

 
        = 9928.439  
        = 165.437m/s   
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 ความเร็วสัมบูรณของอากาศ ( 2C ) ที่ทางออกของใบพัดคอมเพรสเซอรวีลหาไดจาก  
 
 สมการ    =                (3-10) 
  
 แทนคาใน 
    C2  =  
 
      = 367.273 m/s  
 
 ฉะน้ันอุณหภูมิสถิตยของอากาศที่ออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีลหาไดจาก  
 สมการ 

   T2 = 

2
2

02
P

C
T -

2C           (3-11) 
 
 แทนคาใน  

   T2 = 436.251 K   

 
    = 369.143 K 
 
 ความดันสถิตยของอากาศที่ออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีลหาไดจาก  
 สมการ 

   

2

02

P

P = 

( )⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

k/ k-1
2

02

T

T           (3-12) 
 
 ฉะนั้น 

   2P  = 

( )⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

k/ k -1
2

02
02

T
P

T          (3-13) 
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 แทนคาใน 

   2P  = 259.125kPa x  

 
    = 114.54 kPa  
 
 และความหนาแนนของอากาศที่ออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีลหาไดจาก 
 สมการ 

    =           (3-14) 

 
 เม่ือ R คือ คาคงที่สําหรับอากาศ (0.287J/kg K) 
 
 แทนคาใน 

    =    

 
    = 1.081 kg/m3 
 
 หาพื้นที่ของอากาศ (A2) ที่ไหลออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีล ซ่ึงเง่ือนไขการออกแบบ 
ความสูงของชองใบครีบ (Tipheight, bcom) มีคาที่ 6 มิลลิเมตร และขนาดเสนผานศูนยกลางที่ทาง ออก 
(D2) มีคาที่ 75 มิลลิเมตร 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 แสดงระยะของขนาดความสูงและเสนผานศูนยกลางใบพัดคอมเพรสเซอรวีล 
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 สมการ  

  2A   = π  2 2D b           (3-15) 
 
 แทนคาใน 
  A2  =   
 
    = 0.00141 m2 
  
 ฉะน้ันหาอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศไดจาก (4) 
  สมการ  

   m   = ρ2 2 r 2 x C  x A      (3-16) 
 
  แทนคาใน 
   m   = 1.081 kg/m3 x 165.437 m/s  x 0.00141 m2 
     = 0.252 kg/s 
 
 จากเงื่อนไขในการออกแบบใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) ซ่ึงกําหนดใชมุมองศาใบพัด 
คอมเพรสเซอรวีล (Impeller) และมีคาที่ 60 องศา ฉะน้ันหาความเร็วรวม (C2u) ที่ออกจากใบพัด 
คอมเพรสเซอรวีล ไดจาก (6) เม่ือ C2r= 165.427 m/s  และ U2= 392.67 m/s  
   
 สมการ 

   C2u  =       (3-17) 
 

 แทนคาใน  
   C2u  = 392.67-  
 
     = 297.16 m/s 
 
 ฉะน้ันหามุมทิศทางของอากาศที่ไหลออกจากใบพัด ไดจาก เม่ือ C2r= 165.427m/s และ 
C2u = 297.16 m/s 
   

 สมการ 

    =           (3-18) 
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 แทนคาใน 

     =    

 
    = 29.10° 
  
 ฉะนั้นมุมทิศทางที่อากาศไหลออก (แก็ส) จากวงลอจึงมีคาเทากับ ( =29.10°) ซ่ึงมุม 
องศาการไหลนี้จะคงที่ตลอดหลังจากอากาศไหลผานใบพัดเปนวงแหวนอากาศดวยความกวางคงที่ 
ฉะนั้นจึงทราบไดวาใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) ควรปรับตั้งคามุมองศาที่ 29 องศา  
 

 
 

ภาพประกอบ 28 แสดงไดอะแกรมความเร็วของอากาศที่ปลายใบพัด 
 
 คาตัวเลขมัคนัมเบอรของอากาศที่ไหลออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีลหาไดจาก  
   
 สมการ 

   2M   = 

2

2

C

k R T          (3-19) 
 
 แทนคาใน 

   2M   =   

 
     = 0.953 
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 และหาความเร็วของเสียงในอากาศที่ปลายใบพัด ( Va ) ไดจาก (23) 
   

 สมการ 

   Va   = 2k R T          (3-20) 
   

 แทนคาใน 

   Va   = 
0 01.4 x 287J/Kg K x 368.232 K  

 
     = 350.252 m/s  
 

 เม่ืออากาศไหลผานออกจากใบพัดคอมเพรสเซอรวีลถึงชองใบครีบกระจายอากาศ 
(Diffuser) ใหเปนแบบไอเซนโทรปค โดยใหเปนตามทฤษฏีการไหลวนอิสระ (Free Vortex) ซ่ึง C2xr2 
= Cxr และ หารัศมีภายนอกของใบพัดคอมเพรสเซอรวีล ไดจาก 
   

 เม่ือ r2  =              (3-21) 
 

 แทนคาใน  

   2r   =    =  37.5 m   
 

 จากเนื้อหาทฤษฏีในบทที่ 2 และ ภาพประกอบ 23 สัดสวนของใบครีบกระจายอากาศ 
(Diffuser) ได กลาวอธิบายถึงการเพิ่มขนาดของเสนรัศมีที่ชองวางระหวางทางออกของใบพัด 
คอมเพรสเซอรวีล (Impeller) ถึงทางเขาของใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 
0.1D2 ถึง 0.D2 เม่ือ D2 คือขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัดคอมเพรสเซอรวีล 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 แสดงตําแหนงของระยะรัศมีใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) 
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 ดังน้ันในการศึกษาและออกแบบงานวิจัยจึงเลือกใชคาที่ D2= 0.2 เพ่ือใหมีขนาดที่
เหมาะสม ในการลดความยาวของเสนทางการไหลที่ออกจากใบพัด ฉะน้ันระยะรัศมีที่ครีบของ
ชองวางกระจาย อากาศหาไดจาก 
  
 เม่ือ   

   r3  =      (3-22) 

 
 แทนคาใน     

   r3  = 37.5 +  

 
     = 45 mm 
 
 ฉะนั้น  D3 = 90 mm 
 
 ความเร็วของอากาศในทิศทางความเร็วของใบพัดที่ครีบชองกระจายหาไดจาก  
   
 สมการ 

   xC   = 

2x 2 

3

C  r

r          (3-23) 
 
  แทนคาใน 

   xC   =  

 
     = 273.25 m/s 
 
 หาจํานวนใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) 
 จากเนื้อหาทฤษฏีในบทที่ 2 ไดกลาวอธิบายถึง จํานวนของใบครีบกระจายอากาศ 
(Diffuser) เพ่ือควบคุมความสมดุลระหวางประสิทธิภาพของการกระจายตัวกับความสูญเสียเน่ืองจาก
ความฝดของผิวสัมผัส ซ่ึงในสวนของจํานวนใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) ในทางปฏิบัติจะเร่ิมที่
จํานวนครีบใบพัดของเครื่องอัดอากาศบวกเขาไปอีกหนึ่ง (Z + 1) แตจะไมมากไปกวาจํานวนที่ 29 
ใบครีบ เพราะจะทําใหประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากความฝดที่เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันใน การศึกษาและ
ออกแบบงานวิจัยจึงเลือกใชจํานวนใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) ที่ 15 ใบครีบ 
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 ความสูงชองทางไหลของใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser, diffuserH ) ซ่ึงเปนสวนที่จะเชื่อม 
ตอกับใบพัดคอมเพรสเซอรวีลซ่ึงจะมีผลตอขนาดเสนผานศูนยกลางเครื่องอัดอากาศ ซ่ึงควรจะมี 
ขนาดเล็ก ดังน้ันการออกแบบจะกําหนดความสูงชองทางไหลของใบครีบกระจายอากาศ (Diffuser) ที่ 
0.013 เมตร ใหเทากับความสูงของครีบใบพัดคอมเพรสเซอรวีล 
 

 การคํานวณและออกแบบชุดกังหัน  
 สําหรับสวนของกังหันแก็สมีบทบาทอยางมาก ในการควบคุมพลังงานกลที่เกิดขึ้นจากการ
ผลักดันของแก็สรอนตอกังหัน การสงตอกําลังมาขับคอมเพรสเซอรและอุปกรณอ่ืน   โดยลักษณะ
พ้ืนฐานแลวใบกังหัน คือแผนจานซึ่งหมุนในลักษณะสมดุลโดยมีใบพัดซึ่งเปนโลหะผสม กังหันอาจมี
ชุดเดียวหรือหลายชุดก็ไดขึ้นอยูกับความตองการงานสงออกที่ตองใชแตในเครื่องยนตกังหันแกสนี้
ออกแบบใหมีชุดเดียว สวนของแก็สรอนที่เกิดจากการสันดาปไดรับการออกแบบใหแก็สรอนสามารถ
เคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ทําใหเกิดแรงผลักดันสูงสุด หรือ มีทิศทางตั้งฉากกับกังหันใหมากที่สุด 
จากนั้นแก็สรอนจะถูกระบายออกไปทางดานทายสวนหางในชุดกังหันประกอบไปดวยหัวฉีดไกดเวน 
(Nozzle guide vane) และโรเตอร   ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดในกระบวนการเปนผลมาจากความรอน
ที่ตกลง อัตราสวนของงานที่สงผานมาจากใบพัดโรเตอรจะแสดงออกมาในรูปของอัตราสวนระดับแรง
ปฏิกิริยา (r)  
 
 คํานวณไดจากสูตร 
   

                    r  =  
stage

blades

h
h
Δ

Δ                     (3.24) 

 
 ( stageblades hh ΔΔ , ) ในโรเตอรจะตกลงและแสดงในรูปของเอนทัลปในหนวย (J/kg) ในทาง
ปฏิบัติการออกแบบเทอรไบนจะตั้งคา ระดับแรงปฏิกิริยา (r) ประมาณ 0.5 เพ่ือที่ความรอนที่ตกลง  
( stagehΔ ) จะแบงออกเทาๆ กันระหวางหัวฉีดไกดเวนกับโรเตอรเอนทัลปที่ตกลงทั้งหมดในสเตจ
สามารถคํานวณหาไดจากสูตร 
     
        stagehΔ   =  )1( 286.0 −×× πTCp                        (3.25) 
     
เม่ือแก็สไดรับความรอนจะเกิดการขยายตัวทําใหความเร็วในการไหลไรความเสียดทาน 
  

  C =   
2

2 hΔ
×   =  hΔ             (3.26) 
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 แรงผลักดันในเครื่องยนตคํานวณไดดังน้ี     

  Fu =  uwm Δ

•

×    ;     uwΔ   =  12 ww −        (3.27) 
 
        Fu    คือ  แรงตามแนวเสนรอบวง (N) 

         uwΔ   คือ  ความเร็วแก็สแตกตาง (m/s) 

       1w    คือ  ความเร็วสัมพัทธที่ทางเขาโรเตอร (m/s)   

       2w    คือ   ความเร็วสัมพัทธที่ทางออกโรเตอร (m/s)  
 
 กําลังงานทางทฤษฎีที่เทอรไบนสามารถคํานวณไดดังน้ี 
 

  P  =  UFu ×   =  UWm u ××Δ

•

                 (3.28) 
 
  P   คือ  กําลังงานทางทฤษฎีที่เทอรไบน  (Watts) 
  U   คือ  ความเร็วเฉลี่ยใบพัดเทอรไบน  (m/s) 
   
 ในสวนของตัวกังหันน้ันทางผูจัดทําไดใชชิ้นสวนกังหันจากระบบเทอรโบชารจเจอร ของ
รถยนตนิสสัน รุน VG-30 เชนกัน ซ่ึงในการที่จะออกแบบและคํานวณระบบ NGV (Nozzle guide 
vane) น้ันเราตองทราบคาตางๆ ของชุดกังหัน 
 

 
 

ภาพประกอบ 30 แสดงมุมของชุดกังหัน 
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 คาตางๆ ของชุดกังหันที่ไดจากการวัดมีคาดังน้ีคือ 
 Inlet diameter   58.6  mm. 
 Blade tip angle   35  degree 
 สงจายอากาศที่    0.152 kg. 
 อัตราสวนความดัน  1.76 
 ความเร็วรอบในการหมุน   100,000 rpm. 
 อุณหภูมิสูงสุดของแกส  650  องศาเซลเซียส 
 
 เราสามารถหาคาเอนทัลปรวมของระบบไดจากสมการ 

  stagehΔ   =  )1( 286.0 −×× πTCp          (3.30) 
 

  stagehΔ   =  )1(1.769231000 0.286 −××  
 

  stagehΔ   =  853.324 kj/kg 
 
 จากโมเมนตตัมแรงดล แรงเปนปริมาณเวคเตอรในทิศทางการเคลื่อนที่ของใบกังหันมีคา
เทากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของของไหลในทิศทางการเคลื่อนที่ หรือ 
  

  )cosVcosV(mF
2s1s

δ−θ=
•

         (3.31) 
   

  Vs1cosθ  คือ  ความเร็วเขาของการหมุน 

  Vs2cosθ  คือ  ความเร็วออกของการหมุน 
 
 จากสมการหัวฉีด ทําใหไดสมการ ของ Vs1 คือ 
   

  hgcVs Δ= 21            (3-32) 
  
 โดยที่  
  gc  มีคาเทากับ 1kg.m/N.s2 
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 เพราะฉะนั้นคา Vs1 มีคาเทากับ 1306 m/s 

 ถาเรากําหนดให θ มีคาเทากับ 20 องศา 

  Vs1cosθ = 1227.24 m/s 
  
 ดังน้ัน 

  VB,opt = (Vs1cosθ)/2          (3-33) 
    = 613.619 m/s 
 

  Vr1sinφ = Vs1sinθ           (3-34) 
    = 446.67   m/s 
 

  Vr2cosφ= Vs1cosθ - VB          (3-35) 
    = 613.619 m/s 
 
 เพราะฉะนั้น  

  φ = 36.05 
 

 แตมุมของชุดกังหันมีคาเทากับ 35°เราจึงทําการสมมุติ มุม θ ใหมใหมีคาเทากับ21 °ทําให

เราไดคาของ φ ใหม ซ่ึงมีคาเทากับ 34.55 ° เม่ือเราไดคาของมุมใหมที่ไดทําใหเราทราบคาของมุม 

θ ที่แนนอนที่ทําให φ มีคาไดเทากับ 35° ได เน่ืองจาก สมการเปนแบบ linear เพราะฉะนั้น θ จะ
เทากับ 19.3 ° 

 
การเผาไหมเชื้อเพลิง 
 การเผาไหมเปนปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วระหวาง เชื้อเพลิงกับออกซิเจน   
เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานเคมีที่สะสมอยูในอะตอมของเชื้อเพลิงและออกซิเจน จะถูกปลดปลอย
ออกมาในรูปของความรอนใหกับสิ่งแวดลอม การเผาไหมแบบน้ีถือวาเปนปฏิกิริยาแบบเอ็กซโซเทอร
มิค (Exothermic reaction) ทําใหอุณหภูมิของสารผสมระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงสูงขึ้น ถาอัตรา
การปลอยพลังงานมีมากกวาอัตราการสูญเสียพลังงานใหกับสิ่งแวดลอม อุณหภูมิของสารผสมก็จะ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มีผลทําใหสารผสมที่ใกลเคียงเกิดปฏิกิริยาตามและเกิดการเผาไหมตอเน่ือง 
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 การสันดาปอยางสมบูรณ  (Complete Combusion) 
 การสมดุลยสมการเคมี (stoichiometry) ก็เพ่ือคํานวณหาปริมาณอากาศที่ใชในการทํา
ปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง เพ่ือใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ แลวเกิดเปนสารประกอบของ ไนโตรเจน     
นํ้า   และ คารบอนไดออกไซด      สมการที่ใชในการทําสมดุลยสมการเคมีของเชื้อเพลิงที่มีธาตุ  
คารบอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน  (O), ไนโตรเจน (N),  ซัลเฟอร (S)  จะไดดังน้ี                              
 
  )76.3)(24( 22 NOywvuSNOHC yxwvu ++−++     (3-36) 

 
 ในการสันดาปตองใชอากาศซึ่งประกอบดวย ออกซิเจน (O2) 21% และไนโตรเจน (N2) 
79% โดยปริมาตร อากาศจึงมีสูตรทางเคมี คือ (O2+3.76N2) ซ่ึงนํ้ามันกาดจะอยูในกลุมของพาราฟน 
(Parafin) ซ่ึงมีสูตรทั่วไปทางเคมีคือ 22 +nnHC  
 สมการการสันดาปโดดีเคนอยางสมบูรณ (Dodecane or Kerosene) ดังน้ันสมการการเผา
ไหมของน้ํามันกาด (kerosene) กับอากาศสามารถเขียนไดเปน 
 
 222222612 56.69131256.695.18 NOHCONOHC ++++ →  
 170 kg   + 592 kg + 1,947.68 kg  →  528 kg + 234 kg + 1,947.68 kg 
 1 kg + 3.48 kg + 11.46 kg  →  3.11 kg + 1.38 kg + 11.46 kg 
 1 kg   + 14.94 kg of Air  →  15.94 kg of product 
  
 ∴ มวลโมเลกุลเฉลี่ยของน้ํามันกาด    
 

  C12H26  =  
000,1

)126()1212( ×+×    

  
        = 0.17 kg 
 
 ∴ มวลของอากาศที่  Stoichiometric  
 

  22 56.695.18 NO +    =  
000,1

)14256.69()1625.18( ××+××  

                                                        
      = 2.54 kg 

 ∴ Stoichiometric air fuel ratio (by mass) =  
17.0
54.2   = 14.94:  1 
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 การหาอุณหภมูิในหองเผาไหม   

 การคํานวณคาความรอนของเชื้อเพลิงที่สภาวะปกติโดยตั้งสมมุติฐานที่  1 atm และ 
100 C และ มีการเผาไหมอยางสมบูรณที่ 150 % - 200 % ซ่ึงจะคํานวณหาคาอุณหภูมิที่ไดจากการ
สันดาปดังน้ี 
  C12H26+27O2+104.34N2    →   12CO2+13H2O+8.5O2+104.34N2 (3-37) 
 
ตาราง 2  ผลการคํานวณอุณหภูมิหองเผาไหม 
 

สาร )kmol/kJ(hf  )kmol/kJ(h k373  )kmol/kJ(h k423  )kmol/kJ(h k473  

⇓  ⇓  ⇓  ⇓  ⇓  
C12H26 (g) -291,010 0 0 0 

O2 0 10,899 12,405.20 13,934.70 

N2 0 10,850.60 12,312.90 13,781.50 

H2O -241,820 12,433.30 14,146.50 15,881.70 

CO2 -393,520 12,269.20 14,332.60 16,483 

 

 จากสูตร  −+∑
__

( hhN fp ph )
_

  =  rfr hN ,

_

∑   = (
2612

_
) HCfhN   (3-38) 

 
 ที่ 100 % 
          
 ∴ 222 56.691312 NOHCO ++   = 8,638,521 kJ 
 

 จะได  prodT   = 2,468 K หรือ 2,195 °C 
  
 ที่ 150 %  
   
 C12H26+27O2+104.34N2     →   12CO2+13H2O+8.5O2+104.34N2 
 
 12×(-393,520 -14,332.6) + 13×(-241,820 -14,146.5) + 104.34×(12,312.9) 
         =    (1 kmolC12H26) (-291,010) 
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      12
_
h CO2+13

_
h H2O+8.5

_
h O2+104.34N2 = (2,298,362.548-291,010+7,865,900) 

                                    = 9,873,252.548 kJ 
 
     (9,873,252.548)/(12 + 13 + 8.5 + 104.34)  =  71,628.4 kg/mol  
 
 ลองคิดที่ 2,000 K      
 (12× 100,804) + (13× 82,593) + (8.5× 67,881) + (104.34× 64,810) 
                          = 9,622,621 kg 
 ลองคิดที่ 2,100 K  
 (12×106,864) + (13×87,735) + (8.5×71,668) + (104.34×68,417)  
                           = 10,170,731 kg 
 

 ∴ ประมาณคา (Interpolate) จะได    2,046 K = 1,773 °C 
 
 ที่ 200 %             
 C12H26 + 37O2 + 139.12N2  →   12CO2 + 13H2O + 18.5O2 + 139.12N2 
 

 12
_
h CO2+13

_
h H2O+18.5

_
h O2+139.12

_
h N2 = (2,579,332-291,010+7,865,900) 

                                     = 10,154,222 kJ 
 
 ลองคิดที่  1,600 K     
 (12 × 76,944) + (13 × 62,748) + (18.5 × 52,961) + (139.12 × 50,571)  
                                                                = 9,754,268 kJ 
 
 ลองคิดที่ 1,700 K        
 (12 × 82,856) + (13 × 67,589) + (18.5 × 56,652) + (139.12 × 54,099)  
                                                                 = 10,447,244 kJ 
 

 ∴ ประมาณคา (Interpolate) จะได     1,658 K   =    1,385 °C  
 
 ดังนั้น วัสดุที่จะใชทํา Combustion Chamber จึงจําเปนตองสามารถทนความรอนไดสูง 
สําหรับเครื่องยนต Gas turbine ที่ออกแบบน้ีจะใชวัสดุ Stainless Steel ชนิด 310 
 



     

บทที่  4 
การทดสอบและวิเคราะหผลการทดสอบ 

  
 หลังจากการคํานวณและออกแบบเครื่องทําไดทําการสรางเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็ก โดยใช
ระยะเวลาสรางประมาณ 4 เดือน แลวจึงไดทําการทดสอบเครื่อง  
 

 
 

ภาพประกอบ 31 แสดงชิ้นสวนของเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็ก 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 แสดง Nozzle guide vane 
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ภาพประกอบ 33 แสดง Diffuser 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 แสดงการประกอบ Shaft Tunnel เขากับ Diffuser & Intake 
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ภาพประกอบ 35 แสดง Intake Front Cover 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 แสดง Combustion Chamber 
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ภาพประกอบ 37 แสดง Combustion Inner & Burner Tube 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 38 แสดง Can End 
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ภาพประกอบ 39 แสดง Compressor Wheel 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 40 แสดง Turbine Wheel 
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ภาพประกอบ 41 แสดง Fuel tube 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 แสดง Propane Gas tube 
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ภาพประกอบ 43 แสดง Lubricate tube 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 แสดง Outer Case 
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ภาพประกอบ 45 แสดง Fuel tube 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 46 แสดง Fuel Pump 
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ภาพประกอบ 47 แสดง Diffuser ที่ปรับปรุงใหม 
 

 
 

ภาพประกอบ 48 แสดง Precision Ball Bearing Ceramic 
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ภาพประกอบ 49 แสดง Spring Pre-Load 
 

 
 

ภาพประกอบ 50 แสดงดานหลังของเครือ่งยนตเจ็ท 
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ภาพประกอบ 51 แสดงดานหนาของเครื่องยนตเจ็ท 
 

 
 

ภาพประกอบ 52 แสดงดานขางของเครือ่งยนตเจ็ท 
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เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ 
 1. Digital Thermometer พรอมอุปกรณ 1 ชุด 
 2. เชื้อเพลิง ประกอบดวยน้ํามันเชื้อเพลิง Kerosene จํานวน 5 ลิตร 
 3. นํ้ามันหลอลื่นแบริ่ง ยี่หอ AERO-SHELL 
 4. แก็ส Propane จํานวน 1 กระปอง 
 5. Spark lighter สําหรับจุดแก็ส 
 6. อุปกรณสําหรับจายลมในการชวย Start เครื่องยนต 
 7. อุปกรณควบคุมการจายน้ํามัน 
 8. บีกเกอร ขนาด 500 cc. สําหรับวัดอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 
 9. นาฬิกา สําหรับใชจับเวลาอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 
 10. แทนจับยึดเครื่องยนต ที่มีอุปกรณจับยึดตาชั่งสปริง 
 11. ตาชั่งสปริง ขนาด 10 kgf. เพ่ือวัดแรงขับดันของเครื่องยนต(Thrust Force) 
 12. Pressure Gauge สําหรับวัดแรงดันของอากาศภายในหองเผาไหม 
 13. ปากกาจับชิ้นงาน 
 14. ถังดับเพลิง 
 

 
ขั้นตอนการเตรียมพรอมการทดลอง 

ทําการประกอบเครื่องยนต เขากับเครื่องมือทดสอบ ดังแสดงในภาพ 

ภาพประกอบ 53 ไดอะแกรมแสดงการติดตั้งเครื่องยนตในการทดสอบ 
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ภาพประกอบ 54 แสดงการติดตั้งเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็กในการทดสอบ 
 

ขั้นตอนการสตารทเคร่ืองยนตเจ็ทขนาดเล็ก 
 หลังจากทําการติดตั้งอุปกรณ พรอมทําการทดสอบเรียบรอย ตอจากนั้นก็จะเปนการ
สตารทเครื่องเพ่ือทําการทดสอบ โดยในการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทนั้น มีขั้นตอนที่ดังตอไปน้ี 
 1. ทําการตรวจสอบบริเวณที่จะทําการทดสอบไมใหมีเศษกระดาษ หรือเศษผา หรือสิ่ง
สกปรกตางๆ ที่สามารถปลิวได เน่ืองจากในขณะทําการทดลอง เครื่องยนตอาจดูดสิ่งพวกนั้นเขาไป
ในเครื่อง ซ่ึงจะทําใหเกิดอุบัติเหตุและการเสียหายแกเครื่องยนตขึ้นมาได (ควรเปนบริเวณที่โลง) 
 2. ตรวจสอบขั้วขอตอที่ตอเขากับเครื่องยนตใหแนน ทุกขอตอเพ่ือปองกันการรั่วที่อาจ
เกิดขึ้นได  
 3. เริ่มทําการสตารทเครื่องโดยทําการเริ่มปลอยนํ้ามันเขาไปในเครื่องยนตเล็กนอยเพื่อให
นํ้ามันเครื่อง เขาไปหลอลื่นแบริ่ง 
 4. ใชอากาศฉีดเขาไปทางดานหนาของเครื่องยนต (ดานคอมเพรสเซอร) เครื่องยนตจะ
เริ่มหมุน สังเกตสิ่งผิดปรกติตางๆที่อาจเกิดขึ้น โดยสังเกตที่การสั่นและเสียงของเครื่องยนต 
 5. ทําการเปดวาลวแก็สเพื่อปลอยแก็สใหเขาสูเครื่องยนต จากน้ันใช Spark- lighter ทํา
การจุดทางดานหลังของเครื่อง (ดานชุดกังหัน) สังเกตวาจะมีเสียงดังตุบเกิดขึ้น จากนั้นใหสังเกตที่
เทอรโมมิเตอร วาอุณหภูมิขึ้นหรือไม  
 6. เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น หมายถึงเครื่องยนตเร่ิมทํางานใหทําการปลอยนํ้ามัน โดยทําการ 
ปรับคอนโทรลเลอร โดยคอยๆทําการปลอยน้ํามันเขาไปทีละชาๆ ตอนนี้เครื่องจะทํางานใหเราทํา
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การทําการปรับนํ้ามันเพ่ิมไปเรื่อยๆ และคอยๆ นําเอาสายลมที่ฉีดอากาศเขาไปออก สังเกตวา
เครื่องยนตจะสามารถทํางานไดดวยตัวเองโดยไมใชอากาศอัดเขาไปชวยในการทํางาน 
 

 ขั้นตอนการดับเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็ก 
 เม่ือจะทําการดับเครื่องยนตเจ็ทมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. เม่ือจะทําการดับเครื่อง ใหเราทําการเตรียมสายลม 
 2. หลังจากเตรียมสายลมใหเราเริ่มทําการลดการจายน้ํามันเชื้อเพลิง โดยทําการคอยๆ 
ปรับคอนโทรลเลอรที่ใชในควบคุมความเร็วรอบของปมนํ้ามันใหลดลงเรื่อยๆ จนปมหยุดหมุน 
 3. หลังจากทําการปดคอนโทรลเลอรนํ้ามัน และใชสายลมฉีดอากาศเขาไปที่ดานหนาของ
เครื่องยนต (ทางดานคอมเพรสเซอร) เพ่ือชวยในการระบายความรอนที่เกิดจากการเผาไหมใหเย็น
ตัวลง จนอุณหภูมิของไอเสียที่วัดไดจาก Digital Thermometer ลดลงถึงที่ประมาณ 150 °C ทําการ
จายน้ํามันเพ่ือเขาไปหลอลื่นแบริ่งเล็กนอยในระหวางที่ทําการเปาลมระบายความรอน เพ่ือปองกัน
ไมใหแบริ่งเสียหาย จากการหมุนที่ความเร็วรอบสูงเกินกวา 10000 rpm. และจากความรอนที่ไดรับ
จากกาซไอเสียที่ระบายออกไปที่ดานหลัง ที่สูงถึงประมาณ 700-850 °C 
 4.  เม่ือทําการดับเครื่องยนตเสร็จ ใหทําการตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนต  
 

ขอควรระมัดระวัง 
 1. เม่ือทําการสตารทเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็ก หากมีขอบกพรอง หรือสิ่งผิดปรกติควรดับ
เครื่องยนตในทันที  
 2. เน่ืองจากเครื่องยนตตองหมุนที่ความเร็วรอบเกินกวา 10,000 rpm.ความเสียหายใน
ระหวางการทดสอบจึงสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วจึงจําเปนตองตรวจสอบชุดอุปกรณ และชิ้นสวน
ตางๆ ทุกชิ้นกอนทําการทดสอบ ใหแนนหนา และใหมีสภาพที่สมบูรณที่สุดกอนที่จะทําการสตาทร
เครื่องยนต 
 3. ควรมีอุปกรณปองกันไฟไหม เชน ถังดับเพลิง อยูดวยขณะทําการติดเครื่องยนตเจ็ท
ขนาดเล็กทุกครั้ง 
 4. ขณะทําการทดลอง หามมีบุคคลยืนทางดานหลังเครื่องยนตโดยเด็ดขาด 
 5. สถานที่ทดลอง ควรเปนสถานที่โลง  
 

การทดลองเครื่องยนต 
 ในการทดลองเครื่องยนตเจ็ทขนาดเล็กนี้ทางผูจัดทําไดทําการทดลองติดเครื่องทั้งหมดเปน
จํานวน 5 ครั้ง ดังน้ี 
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 การทดลองครั้งที่1 
 การทดลองครั้งที่1 ไดทําการทดลองในวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00น ในการ
สตารทเครื่องไดมีปญหาเกิดขึ้น ในชวงที่เร่ิมทําการปลอยแก็ส เม่ืออุณหภูมิเร่ิมเพ่ิมขึ้นที่ประมาณ 
350 °C และไดเริ่มทําการปลอยนํ้ามันเขาไป ไดเกิดปญหาคือ ชุดกังหันและคอมเพรสเซอรหมุนไม
สมํ่าเสมอ โดยหมุนไดประมาณ 5,500 rpm. ทางผูทดสอบจึงทําการหยุดการทดสอบและทําการ
ตรวจสอบ ความผิดปรกติที่เกิดขึ้น ซ่ึงจากการตรวจสอบวิเคราะห สาเหตุเกิดจากคา K ของสปริง 
Pre-Load ที่ทําหนาที่ในการดันชุดเพลา และแบริ่งที่ใชในการหมุนชุดชุดกังหันและคอมเพรสเซอร มี
คานอยเกินไป ทําใหเม่ือทําการจายน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตจะมีแรงผลักใหเพลาเคลื่อนที่ไป
ดานหนาสงผลให Clearance ระหวางชุดกังหันและแผนกันความรอน (Heat Shield) ที่ติดอยูกับ 
NGV (Nozzle Guide vane) มีคานอยเกินไป จึงทําใหเกิดการติดขัดในระหวางการทดสอบ จากนั้น
จึงทําการตรวจสอบชิ้นสวนอ่ืนดวย ก็ปรากฎวาสวนประกอบอ่ืนๆ ยังอยูในสภาพปรกติ 
   
 การแกปญหา  
 ไดทําการเปลี่ยนขนาดของของสปริง Pre-Load ใหมีขนาดใหญขึ้นเปน 2 เทาดังน้ันจึงตอง
ทําการแกไขในสวนของ Shaft Tunnel ที่ใชรองรับสปริงดวย เพราะเมื่อคา K ของสปริงที่เพ่ิมขึ้นทํา
ใหคามิติตางๆ ของตัวสปริงเปลี่ยนแปลงไป  
 

 
 

ภาพประกอบ 55 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 2 ขณะเตรยีมการสตารทเครื่องยนต 
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ภาพประกอบ 56 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 2 ขณะทําการเริ่มสตารทเครื่องยนต 
  
 การทดลองครั้งที่ 2 
 การทดลองครั้งที่ 2 ไดทําการทดลองในวันที่ 12 กันยายน 2552 เวลา15.00 น. หลังจาก
ไดทําการแกไขจุดบกพรองในสวนของ Pre-Load เรียบรอย ไดทําการสตารทเครื่อง หลังจากการ
สตารทเครื่องโดยเครื่องยนตสามารถเดินเบาไดที่ความเร็วรอบ 18,500 rpm. อุณหภูมิของไอเสีย 
750 °C จากน้ันก็จายน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นโดยปรับชุดควบคุมปม ก็พบวารอบของเครื่องยนต
เพ่ิมขึ้นไปที่ประมาณ 19,500 rpm.ไดพบจุดผิดปรกติในระหวางการทดสอบ  คือ เครื่องยนตเริ่มสั่น
มากขึ้น และอุณหภูมิของไอเสีย(Exhaust Temperature) สูงขึ้นถึงประมาณ 950 °C ประกอบกับเร่ิม
มีเปลวไฟสีสมปนขาวสวางพุงออกมาที่ดานทายของเครื่องยนต จากนั้นผูทดสอบจึงพยายามใชลม
เปาเขาที่ดานหนาเพื่อชวยเรงรอบของเครื่องยนตเพ่ือใหชุดคอมเพรสเซอรดูดอากาศเขาไปชวยให
เกิดการเผาไหมที่สมบูรณ ก็ปรากฏวาอุณหภูมิก็ยังไมมีแนวโนมวาจะลดลงมา อีกทั้งชุดแบริ่งเริ่มมี
เสียงดัง และมีสะเก็ดไฟเล็กๆ ปนออกมากับเปลวไฟขางตน จึงทําใหตองทําการดับเครื่อง เพ่ือ
ปองกันการเกิดการเสียหายและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หลังจากไดทําการดับเครื่อง และไดถอดทําการ
ตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ ปรากฏวาแบริ่ง และ Housing ในสวนดานทายของเครื่องเกิดความเสียหาย
เน่ืองจากความรอนจากไอเสียที่ยอนเขาไปที่สวนทายของเพลา ทําให Housing เกิดการขยายตัว 
สงผลใหปลอกนอกของแบริ่งที่เปนเหล็กหมุนฟรี และเสียดสีทําใหเกิดความรอนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนเสียหายในที่สุด สวนของสะเก็ดไฟที่เกิดขึ้นในตอนทายนั้น เกิดจากการสึกหรอในสวนของ 
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Housing Bearing เปนเหตุใหคาพิกัดความเผื่อในการสวมแบริ่งเริ่มคลอนมากขึ้น จนสงผลใหใบ
กังหันเสียดสีกับ Turbine Housing ที่ดานหลัง เกิดเปนสะเก็ดไฟออกมาที่ดานทายของเครื่องยนต 
  
 การแกปญหา  
 หลังจากไดทําการปรึกษากับทางอาจารยที่ควบคุมงานวิจัยในครั้งน้ี ไดมีผลสรุปวาใหทํา
การแกไขในสวนของ Housing bearing โดยการจัดทําใหม, เพ่ิมพิกัดในการสวมประกอบของแบริ่ง
ใหมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงผิวตรงสวนที่จะรับแบริ่งใหมีผิวที่ละเอียดโดยผานการเจียรผิวตรงสวน
ดังกลาว นอกจากนั้นยังไดทําการเปลี่ยนแบริ่งจากแบบเดิมที่เปนเหล็กชุบผิวแข็งไปเปนแบบที่ใช 
Ceramic เปนวัสดุที่ใชทําทั้งชิ้น เพ่ือไดทนตอความรอนที่เกิดขึ้นได 
 สวนการสั่นของเครื่องยนตทางผูวิจัยไดทําชุดแทนสําหรับ Balance เพลากอนที่จะทําการ
ประกอบชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนต ซ่ึงการแกไขในสวนนี้อาจตองใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห 
เน่ืองจากตองรอแบริ่งที่ตองสั่งเขามาจากตางประเทศ 
 

 
 

ภาพประกอบ 57 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 2 ขณะที่เริม่สตารทเครื่องยนต 
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ภาพประกอบ 58 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 2 ขณะเครือ่งเร่ิมเกิดการเสียดสีระหวาง 
      turbine wheel กับ NGV ทําใหเกิดสะเก็ดไฟออกมาทางดานทายเครื่องยนต 
   
 การทดลองครั้งที่ 3 
 การทดลองครั้งที่ 3 ไดทําการทดลองในวันที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา15.00 น. หลังจากได
ทําการแกไขจุดบกพรองในสวนของ Housing bearing และเปลี่ยนแบริ่งเปนแบบ Ceramic ตลอดจน
ไดทําการ Balance เพลาและประกอบเครื่องยนตเรียบรอย ก็ทําการสตารทเครื่องยนต หลังจากการ
สตารทเครื่องโดยเครื่องยนตสามารถเดินเบาไดที่ความเร็วรอบ 18,000 rpm. อุณหภูมิของไอเสีย 
650 °C ใกลเคียงกับการทดลองครั้งที่ 2 จากนั้นก็จายน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นโดยปรับชุดควบคุมปม 
ก็พบวาความเร็วรอบของเครื่องยนตเพ่ิมขึ้นไปที่ประมาณ 25,000 rpm.ในระหวางการทดสอบนั้น
เครื่องยนตเร่ิมมีอาการสั่นเล็กนอย และอุณหภูมิของไอเสีย(Exhaust Temperature)สูงขึ้นถึง
ประมาณ 750 °C มีเปลวไฟสีสมปนขาวสวางพุงออกมาที่ดานทายของเครื่องยนต ในขณะที่จาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมเชนเดียวกัน จากนั้นผูทดสอบจึงใชลมเปาเขาที่ดานหนาเพื่อชวยเรงรอบของ
เครื่องยนตเพ่ือใหชุดคอมเพรสเซอรดูดอากาศเขาไปชวยใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ ก็ปรากฏวา
เปลวไฟสีสมก็เริ่มหดกลับเขาไปจนเหลือแตเปลวไฟสีฟาที่พุงออกมาแทน โดยที่เปลวไฟมีความยาว
ประมาณ 30-45 cm.ความเร็วรอบของเครื่องยนตเพ่ิมขึ้นไปที่ประมาณ 31,900 rpm.ในระหวางการ
ทดสอบนั้นเครื่องยนตเร่ิมมีอาการสั่นเล็กนอย และอุณหภูมิของไอเสีย(Exhaust Temperature)]
ลดลงมาอยูที่ประมาณ 650 °C สามารถวัดแรงขับดันไดประมาณ 5.5 kgf. ที่ชวงเวลาประมาณ 30 
วินาที แลวเครื่องยนตเริ่มมีอาการสั่นมากขึ้นเหมือนการทดสอบในครั้งครั้งที่ 2 มีเปลวอุณหภูมิก็
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คอยๆ เพ่ิมขึ้นจนถึงประมาณ 1000 °Cและยังไมมีแนวโนมวาจะลดลงมา แตที่แบริ่งไมเสียงดัง
ผิดปกติ และมีสะเก็ดไฟเล็กๆ ปนออกมากับเปลวไฟขางตน จึงทําใหตองทําการดับเครื่อง เพ่ือ
ปองกันการเกิดการเสียหายและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หลังจากไดทําการดับเครื่อง และไดถอดทําการ
ตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ ปรากฏวาแบริ่ง และ Housing ในสวนดานทายของเครื่องเกิดความเสียหาย
อีกเชนเดิม เน่ืองจากความรอนจากไอเสียที่ยอนเขาไปที่สวนทายของเพลา ทําให Housing เกิดการ
ขยายตัว สงผลใหปลอกนอกของแบริ่งที่เปนเหล็กหมุนฟรี และเสียดสีทําใหเกิดความรอนสะสม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จน Housing เสียหายในที่สุด 
 สวนของสะเก็ดไฟที่เกิดขึ้นในตอนทายนั้น เกิดจากการสึกหรอในสวนของ Housing 
Bearing เปนเหตุใหคาพิกัดความเผื่อในการสวมแบริ่งเริ่มคลอนมากขึ้น จนสงผลใหใบกังหันเสียดสี
กับ Turbine Housing ที่ดานหลัง เกิดเปนสะเก็ดไฟออกมาที่ดานทายของเครื่องยนต แตในครั้งนี้
ปลอกนอกของแบริ่ง Ceramic ไดรับความเสียหายดวย (แตกราวบริเวณรอบๆ) เน่ืองจากการสั่นของ
เพลาและความรอนที่สูงขึ้นในตอนทาย   
   
 การแกปญหา  
 หลังจากไดทําการปรึกษากับทางอาจารยที่ควบคุมงานวิจัยในครั้งน้ี ไดมีผลสรุปวาใหทํา
การแกไขในสวนของ Housing bearing โดยการจัดทําใหมอีกเชนเคยแตเพ่ิมการเจาะสกรูล็อคแบริ่ง
ไมใหหมุนตาม, เพ่ิมพิกัดในการสวมประกอบของแบริ่งใหมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงผิวตรงสวนที่จะ
รับแบริ่งใหมีผิวที่ละเอียดโดยผานการเจียรผิวตรงสวนดังกลาว นอกจากนั้นยังไดทําการเปลี่ยน
ปลอกนอกและแหวนในของแบริ่งจากที่เปน Ceramic ไปเปนแบบที่ใชเหล็กชุบผิวแข็งแทน เพ่ือจะได
ไมเกิดการแตกราวจากความรอนที่เกิดขึ้นได จากนั้นไดทําการออกแบบทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหม
โดยออกแบบใหทอหลักเปนแบบวงแหวนสวมอยูกับ Housing bearing เพ่ือใหนํ้ามันเชื้อเพลิงที่จะ
เขาไปทําการเผาไหม ไปชวยระบายความรอนที่บริเวณ Housing bearing ไมใหไดรับความเสียหาย
จากความรอน และชวยอุนนํ้ามันเชื้อเพลิงกอนที่จะฉีดเขาสูหองเผาไหม ชวยใหนํ้ามันเปลี่ยนสภาพ
เปนไอไดงายขึ้น เม่ือไดรับความรอนในหองเผาไหม 
 สวนการสั่นของเครื่องยนตทางผูวิจัยไดทําการ Balance เพลาซ้ํากอนที่จะทําการประกอบ
ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนต ซ่ึงการแกไขในสวนนี้ตองใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห  
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ภาพประกอบ 59 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 3 ขณะเครือ่งเร่ิมติดและทําการปลอยน้ํามัน

เขาไปในหองเผาไหม 
 

 
 
ภาพประกอบ 60 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 3 เม่ือเริ่มเรงความเร็วรอบอุณหภูมิเริ่ม

สูงขึ้นมาก 
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ภาพประกอบ 61 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 3 ขณะทําการดับเครื่องยนต เน่ืองจาก

อุณหภูมิสูงมาก 
 
 การทดลองครั้งที่ 4 
 การทดลองครั้งที่ 4 ไดทําการทดลองในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. 
หลังจากไดแกไขขอบกพรองของแบร่ิงรวมถึง Housing bearing และระบบทอสงจายน้ํามันเชื้อเพลิง
เรียบรอย ไดทําการสตารทเครื่อง หลังจากสตารทเครื่อง อุณหภูมิไดลดลงมาไมสูงมากเทาเดิม 
หลังจากไดพยายามเรงเครื่องยนตไปที่ 28,500 rpm. โดยใชลมในการอัดอากาศซึ่งชวยในการสตารท
ออก ปรากฏวาเครื่องยนตไมสามารถรักษาทํางานไดที่ความเร็วน้ันๆ ไดดวยตัวเอง กลาวคือ 
ความเร็วรอบเริ่มลดลงไปอยูที่ประมาณ 21,000 rpm.เทานั้น แตเม่ือใชลมอัดชวยเครื่องยังเรงรอบขึ้น
ไปไดแตจะมีเปลวไฟสีสมออกมาเชนเคย และมีอุณภูมิสูงขึ้นไปที่ 750-825 °C  แตในครั้งน้ีเม่ือถอด
ในสวนแบริ่งที่ดานหลังที่เคยมีปญหาออกมา ปรากฎวาแบริ่งยังสามารถใชงานไดอีกโดยที่ไมไดรับ
ความเสียหายจากความรอน 
  
 การแกปญหา 
 หลังจากไดทําการทดลองเสร็จในครั้งน้ี ไดทําการปรึกษากับทางอาจารยที่ควบคุมงานวิจัย
ในครั้งน้ี ซ่ึงสาเหตุสัณนิฐานวานาจะเกิดจากสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1.  อากาศที่เขาสูหองเผาไหมเกิดแรงเสียดทานบริเวณรูนําอากาศ เน่ืองจากผนังของหอง
เผาไหม หนามากไป (ผนังหนา 2.0 mm.) 
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 2. อากาศที่เขาสูหองเผาไหมในชวง Dilution Zone ที่เปนสวนที่ระบายความรอนของไอ
เสียที่จะผานชุด NGV ออกสูบริเวณดานหลังของเครื่องยนตมีพ้ืที่นอยเกินไป ทําใหเกิดความรอน
สะสมมากกวาปกติ 
 3.  อัตราการไหลของเชื้อเพลิงที่ผานหัวฉีดขนาดเล็กในขณะที่เรงเครื่องยนตสูงเกิน ทําให
ไมสามารถระเหยกลายเปนไอไดทัน จึงเกิดเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณ 
 การปฏิบัติแกไขไดดําเนินตามลําดับหัวขอดังตอไปน้ี 
 1. เปลี่ยนผนังหองเผาไหมใหมโดยเลือกใชวัสดุที่มีความหนา 0.6 mm. เพ่ือลดแรงเสียด
ทานของอากาศที่ไหลผานรู 
 2. เจาะรูอากาศเพิ่มตรงสวนที่เขาสูหองเผาไหมในชวง Dilution Zone โดยเจาะ Ø4.0 
จํานวน 12 รู 
 3. เปลี่ยนทอฉีดน้ํามันใหมีขนาดโตขึ้นเพ่ือลดอัตราการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิง และ
ปรับปรุงทอนําน้ํามัน (Vaporizer tube) โดยเพิ่มแผนกันแบบครึ่งวงกลมภายในทอๆ ละ 2 จุด
สลับกันเพ่ือกันไมใหนํ้ามันพุงออกจากทอเร็วเกินไป รวมถึงเปลี่ยนวัสดุเปน Inconel เพ่ือใหสามารถ
ทนตออุณหภูมิที่สูงๆ ในหองเผาไหมได 
 

 
 

ภาพประกอบ 62 แสดงการทดสอบเครื่องยนตครั้งที4่ปรับปรุงทอนําน้ํามัน(Vaporizer tube) 
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ภาพประกอบ 63 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 4 ขณะเริ่มทําการปลอยน้ํามันเขาหอง 
      เผาไหม 
 
 การทดลองครั้งที่ 5 
 การทดลองครั้งที่ 5 ไดทําการทดลองในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 หลังจาก
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในสวนที่เกิดขึ้นจากการทดลองครั้งที่ 4 เรียบรอยแลว ไดทําการ สตารท
เครื่องยนตอีกครั้ง ในครั้งน้ีเครื่องยนตไดติด สามารถติดไดดวยตัวเองอยางสมบูรณ โดยรอบเดินเบา
ลดลงอยูที่ 13,200 rpm.ที่อุณหภูมิไอเสีย 645 °Cและเม่ือไดเดินเครื่องไปสักระยะหนึ่ง โดยใชการอัด
อากาศเขาที่คอมเพรสเซอรชวยในการเดินเครื่องในครั้งน้ี เครื่องยนตก็สามารถทํางานได จึงไดทํา
การวัดแรงดันที่ทางออกไดออกมาจํานวน 2.5 kg. 
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ภาพประกอบ 64 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 5 ขณะเริ่มทําการสตาทเครื่องยนต 

 
 
ภาพประกอบ 65 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 5 ขณะเริ่มทําการปลอยน้ํามันเขาไปในหอง 
      เผาไหม 
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ภาพประกอบ 66 แสดงการทดสอบเครื่องยนตเจ็ทครั้งที่ 5 ขณะเริ่มทําการเรงความเร็วใหถึงรอบเดิน    
      เบา 
 
 ผลการทดลองครั้งที่ 5 
 ในการทดลองครั้งที่ 5. น้ี เครื่องยนตสามารถทํางานไดในระดับหน่ึงที่นาพอใจ คือสามารถ
ใหแรงขับออกมาจํานวนหนึ่ง โดยเครื่องยนตจะสามารถทํางานที่ความเร็วรอบเดินเบาที่ต่ําลง แต
เครื่องยนตมีแนวโนมความเปนไปไดอยางมากที่เครื่องยนต จะสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ ซ่ึงผล
การทดลองออก มาดังตาราง 3 
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ตาราง 3  แสดงผลการทดสอบของเครื่องยนตที่ทําการทดสอบครั้งที่ 3, 4 และ 5 ตามลําดับ  
 

ครั้งที่ 3 

ความเรว็รอบ 
(rpm) 

Thrust 
(kgf) 

EGT 

(°C) 

Fuel Cons. 
(ml/min) 

15,800 
16,700 
17,800 
21,200 
21,900 
26,300 

 
 

0.5 
0.7 
0.8 
1.1 

705 
689 
679 
695 
736 
759 

47 

ครั้งที่ 4 

ความเรว็รอบ 
(rpm) 

Thrust 
(kgf) 

EGT 

(°C) 

Fuel Cons. 
(ml/min) 

15,600 
16,200 
19,000 
23,400 

0.5 
0.7 
0.8 
1.0 

659 
656 
670 
724 

47 
54 
59 
67 

ครั้งที่ 5 

ความเรว็รอบ 
(rpm) 

Thrust 
(kgf) 

EGT 

(°C) 

Fuel Cons. 
(ml/min) 

13,200 
17,400 
18,500 
19,800 

0.5 
0.7 
0.8 
1.1 

645 
670 
690 
700 

47 
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ภาพประกอบ 67 กราฟแสดงแรงขับดัน (Thrust) ที่ความเร็วรอบตางๆของเครื่องยนตเจ็ทในการ 
      ทดสอบเฉลี่ย 2 ครั้ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 68 กราฟแสดงคา Extrust gas temperature (EGT) ที่ความเรว็รอบตางๆ ของ 
      เครื่องยนตเจ็ทในการทดสอบเฉลี่ย 2 ครั้ง 
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ขอควรระวังในการทํางาน 
 1. เม่ือมีปญหาในขั้นตอนการติดเครื่อง เครื่องยนตหยุดการทํางาน ใหปดระบบจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงเปนลําดับแรก แลวจึงปดระบบควบคุมการทํางาน ใหเอาลมเปาไลอากาศที่มีนํ้ามันเชื้อเพลิง
ผสมออก  เพ่ือเปนการปองกันการเผาไหมยอนกลับ  ซ่ึงอาจทําใหเครื่องยนตเกิดการเสียหาย 
 2.  ถาตัวเครื่องยนตมีอาการสั่นมากผิดปกติ ใหคอย ๆ ลดความเร็วรอบลง ,ปดระบบจาย
นํ้ามันเชื้อเพลิงและปดเครื่องหยุดการทํางาน  
 3.  ไมควรยืนอยูดานหลังหรือดานทายเครื่องยนต เพราะถามีการแตกของ Turbine อาจ
เปนอันตรายจากเศษชิ้นสวน Turbine อีกทั้งสวนทายของเครื่องจะมีอุณหภูมิสูงมาก 
 4.  ขั้นตอนในการหยุดการทํางานของเครื่องยนตกังหันแกสขนาดเล็ก  ควรคอยๆลด
ความเร็วรอบเครื่องใหอยูในความเร็วรอบเดินเบา  แลวจึงปดระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ปดระบบ
ควบคุม  เปนการหยุดการทํางานเครื่องยนตกังหันแกสขนาดเล็ก 
 
 
 
 



     

บทที่  5 
สรุปและวิจารณผลการทดสอบ 

 

สรุปและวิจารณผลทดสอบ 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการออกแบบและสรางเครื่องยนตกังหันแก็สขนาดเล็ก โดยใชทฤษฎี
เบรยตัน (Brayton’s cycle law) เปนทฤษฎีหลักในการออกแบบและคํานวณ ซ่ึงวัฏจักรเบรยตันนี้ 
เปนวัฎจักรเครื่องยนตสันดาปภายในที่มีทั้งการรับความรอนและคายความรอนตามกระบวนการ
ความดันคงที่ โดยมีการอัดตัวและขยายตัวในแบบไอเซนทรอปก (Isentropic process) ซ่ึงวัฎจักรนี้
เหมาะสําหรับเครื่องยนตกังหันแก็ส เน่ืองจากระบบของเครื่องยนตกังหันแก็สเปนระบบที่มีการไหล
ของสารตัวกลางอยางตอเน่ือง และสามารถออกแบบใหการเผาไหมติดตอกันไปตลอดเวลาแบบความ
ดันคงที่ โดยในการออกแบบเครื่องยนตกังหันแก็สขนาดเล็กนี้ จะใชสวนประกอบของเทอรโบชารจ
รถยนต ในรุน VG-30 มาใชเปนสวนประกอบหลักในการออกแบบและสราง โดยใชชิ้นสวนจากเทอร
โบชารจ ประกอบดวยชุดคอมเพรสเซอรและชุดกังหัน 
 การทดสอบเครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็กที่ไดออกแบบและสรางขึ้น โดยแบงเปนขั้นตอน
คือ การทดสอบการติดเครื่องยนต การทดสอบอุณหภูมิไอเสีย และ การทดสอบแรงขับ จากการ
ทดลองสรุปไดวา เครื่องยนตน้ียังไมสามารถทํางานไดดวยตัวเองอยางสมบูรณ คือสามารถทํางานได
ที่ความเร็วรอบเดินเบา แตมีความเปนไปไดมากที่จะสามารถในการปรับปรุงใหเครื่องยนตสามารถ
รักษาความเร็วรอบและใหกําลังมากขึ้น  เครื่องยนตกังหันกาซขนาดเล็กที่ไดออกแบบและสรางขึ้น
สามารถใหแรงขับประมาณ 5.5 กิโลกรัม เครื่องยนตสามารถรักษาความเร็วรอบเดินเบาที่ 31,900 
รอบตอนาที มีอุณหภูมิของไอเสียที่ 650 °C 
 
ขอมูลที่ไดจากการออกแบบของเครื่องยนตกังหันแก็สขนาดเล็ก 
 ลักษณะของเครื่องยนต   เปนเครื่องยนตกังหันกาซชนิดเทอรโบเจ็ต 
       เพลาเดียว ใชเครื่องอัดอากาศ และกังหันแบบไหล 
       ในแนวรัศมี อัดและขยายตวัขั้นตอนเดียว  
 ลักษณะหองเผาไหม   แบบไหลเขาทางดานหนา  
 อัตราสวนการอัดที่รอบหมุนสูงสุด   2.5 : 1  
 ความเร็วรอบหมุนสูงสุดที่ออกแบบ  100,000 รอบ/นาที  
 ขนาดของใบพัดเครื่องอัด  0.075  m  
 ดิฟฟวเซอร แบบรูปลิ่ม  13 ชองทาง   
 ขนาดของกังหัน   0.075 m  
 Nozzle guide vane  แบบใบพัดตรงจํานวน 15 ชองทาง   
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 ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง  ใชทอระเหยแบบทอตรงสงนํ้ามันเชื้อเพลิงเขา  
      ทางดานหลังของหองเผาไหม  
 นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช  Kerosene (นํ้ามันกาด), Jet A-1, หรือ JP-8  
 ระบบหลอลื่น   ผสมน้ํามันหลอลื่นเขากับนํ้ามันเชื้อเพลิงหลอ   
           ลื่นแลวปลอยทิ้งไปกับไอเสีย  
 นํ้ามันหลอลื่น   นํ้ามันหลอลื่นของเครื่องยนตกังหันกาซผสม 
      ลงไปในน้ํามันเชื้อเพลิง 5% 
 ความยาวของลําตัวเครื่องยนต 280 มิลลิเมตร 
 เสนผาศูนยกลาง      110 มิลลิเมตร 
 นํ้าหนักรวมของเครื่องยนต         3.2 กิโลกรัม (ไมรวมระบบจายเชื้อเพลิง) 
 ความเร็วรอบสูงสุด     31,900  รอบ/นาที 
 แรงขับ         5.5   กิโลกรัม 
 อุณหภูมิไอเสีย (Exhaust temperature) 650 องศาเซลเซียส 
    

ขอแนะนําสําหรับงานวิจัยตอไป 
 เน่ืองจากงานวิจัยในครั้งน้ีเครื่องยนตยังไมสามารถทํางานที่ความเร็วรอบที่ทําการ
ออกแบบไว คือที่ 100,000 rpm.โดยสามารถทํางานไดเพียง 30% แตจากผลการทดลองก็มีแนวโนม
ที่จะพัฒนาใหสามารถทํางานไดดีขึ้น และเครื่องยนตกังหันแก็สชนิดนี้เปนเครื่องยนตที่ใชระบบตัว
กังหันแบบไหลตามแนวรัศมี ทั้งชิ้นสวน Compressor และ ชิ้นสวน Turbine ที่เปนการนําเอาชิ้นสวน
ของ Turbocharger ของรถยนตมาดัดแปลงและออกแบบใหเปนเครื่องยนต Gas turbine จากการที่
ทําการสรางและทดสอบเครื่องยนต Gas turbine พบวาการทํางานของเครื่องยนตยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพ ซ่ึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องยนตตอไป ดังน้ี คือ 
 1. การ Balance Compressor และ Turbine ใหมีสมดุลยมากขึ้น โดยใชเครื่อง Balance 
ที่มีความละเอียดสูง เพ่ือลดการสั่นของเพลาในขณะที่หมุนที่ความเร็วเกินกวา 50,000 rpm. ขึ้นไป ที่
จะสงผลเสียใหชิ้นสวนอ่ืนๆ ของเครื่องยนตไดรับความเสียหาย 
 2. ควรเลือกวัสดุที่ใชทํา Combustion chamber และ NGV ควรเปนวัสดุที่สามารถทน
ความรอนที่สูงกวา 1,100 °C เชน Inconel หรือ สเตนเลส เกรด310 เพ่ือใหเครื่องยนตสามารถ
ทํางานไดอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานานๆ 
 3. ออกแบบชุด NGV ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใหมี Gas loss นอยที่สุด และให
สามารถทําการผลิตไดงาย เพราะเปนชิ้นสวนที่ไดรับความรอนอยูตลอดเวลาทําใหมีโอกาสเสียหาย
ไดมาก 
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 4. ออกแบบระบบระบายความรอนที่บริเวณแบริ่งดานชุดกังหันใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ปองกันไมใหแบร่ิงไดรับความเสียหายจากความรอนที่ไดรับจากไอเสียที่บริเวณดานหลังของ
เครื่องยนต 
 5. Bearing ที่ใชสําหรับเครื่องยนต Gas turbine ขนาดเล็กนี้ เน่ืองจากตองสามารถทน
ความรอน (ชุด Bearing ตัวใกลกับ turbine) และในขณะเดียวกันตองทํางานที่รอบที่สูงมาก (บางครั้ง
เกิน 100,000 รอบตอนาที) ดังน้ันจึงควรเลือกใช Bearing ชนิดพิเศษ คือ ที่เปนเม็ด Ceramic 
Bearing ที่มีคุณสมบัติ ในการทนความรอนไดดีและทํางานที่รอบสูงไดอีกดวย 
 6. สําหรับการออกแบบเครื่องยนต Gas turbine ที่ชุด Turbine เปนการไหลแบบแนวรัศมี
นี้ การออกแบบหองเผาไหม (Combustion Chamber) แบบไหลกลับ (Reverse Flow) จะมีความ
เหมาะสมในดานการเพิ่มความยาวของหองเผาไหมได และยังไมจําเปนตองดัดแปลงในสวนของเพลา 
Turbine อีกดวย เพ่ือใหงายกับการทําการ Balance เพลาดวยเครื่องมาตรฐานที่มีใชอยูทั่วไป 
 7. ออกแบบหัวฉีดที่ใชจายน้ํามันใหสามารถฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนละอองเล็กๆ ใหมาก
ที่สุด เพ่ือใหนํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถผสมกับอากาศไดเปนอยางดีจะไดเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ 
 8. ในการทําการผลิตชิ้นสวนตางๆ จําเปนจะตองมีการวางแผนขั้นตอนการผลิตอยางรอบ
ครอบ และมีลําดับขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน เพราะในชิ้นสวนบางตัวเม่ือเกิดความเสียหายทั้งใน
ระหวางการผลิต หรือในระหวางการทดสอบเครื่องยนตน้ัน อาจตองทําการผลิตใหมทั้งชิ้น หรือทั้ง
เซ็ตเลย เชน ในสวนของใบกังหันถาในระหวางการทดสอบเครื่องยนตเกิดการเสียดสีกับชิ้นสวนอ่ืน 
อาจทําใหรูปทรง และขนาดเปลี่ยนแปลงไปทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
 9. สําหรับคา Tolerance ของขนาดตางๆ ของชิ้นสวนของเครื่องยนตจะตองอยูในพิกัดที่
กําหนด และคุณภาพผิวของชิ้นงานที่อากาศเคลื่อนที่ผานควรเปนผิวละเอียด เชนผิวงานที่ผานการ
ขัดหรือเจียรไนเพ่ือลดแรงเสียดทานของอากาศที่เคลื่อนที่ผานชิ้นสวนนั้นๆ  
 10. ควรเลือกโรงงาน และเคร่ืองจักรในการผลิตชิ้นสวนที่เหมาะสมเพื่อใหชิ้นงานเปนไป 
ตามที่ตองการ ทั้งในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงาน และความรวดเร็วในการสราง  
 11. นํ้ามันหลอลื่นที่ใชควรเปนน้ํามันหลอลื่นของเครื่องยนตกังหันกาซโดยตรง ไมควรใช 
นํ้ามันหลอลื่นของเครื่องยนตกาซโซลีนสองจังหวะเพราะทนความรอนไดไมดีเทาน้ํามันหลอลื่นของ 
เครื่องยนตกังหันกาซโดยตรง  
 12. การสตารทดวยลมไมสามารถสตารทนอกพื้นที่ไดเน่ืองจากไมมีปมลม จึงควรออกแบบ
ใหทําการสตารทมอเตอรไฟฟาที่มีความเร็วรอบหมุนไมนอยกวา 12,000 รอบ/นาที เพื่อความสะดวก
ในการใชงานเครื่องยนต โดยติดที่ดานหนาของตัวเครื่องยนต 
 13. ในอนาคตเพื่อใหระบบการทํางานสมบูรณยิ่งขึ้นและงายตอการใชงานควรออกแบบ
ระบบการสตารทเครื่องยนตใหเปนแบบอัตโนมัติ โดยมีกลอง ECU ชวยควบคุมการทํางานของ
อุปกรณตางๆ เชน มอเตอรชวยสตารท, ปมสําหรับจายน้ํามันเชื้อเพลิง, วาลวสําหรับจายแก็สที่ชวย
ในการสตารทเครื่องยนต, หัวเทียนสําหรับจุดใหแก็สติด ใหสามารถทํางานอยางเปนระบบตอเน่ืองได 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
สัญลักษณ  ความหมาย       หนวย 
 A   พ้ืนที่หนาตัดการไหล                            m2  

 α   มุมทางออกของแกส           - 

 β   มุมทางออกของครีบ           - 
 B2   ความสูงของใบพัดที่ทางออก        mm 
 C   ความเร็ว            m/s 
 Cp    ความรอนจําเพาะของอากาศที่ความดันคงที่   J/kg ⋅K 
 C1u   ความเร็วในการไหลของแก็สผานจานใบพัดทางเขา       m/s 
 C2u   ความเร็วในการไหลของแก็สผานจานใบพัดทางออก     m/s 
 d     เสนผานศูนยกลาง         mm 
 ∆h   เอนทัลปที่เพ่ิมขึ้น       kJ/kg 
 ∆KE  ผลตางของพลังงานจลน          J 
 ∆PE  ผลตางของพลังงานศักย          J 
 ∆T   ผลตางของอุณหภูมิ          J 
 ∆Wu  ความเร็วแกส็แตกตาง         m/s 
 E   โมดูลัสความยืดหยุน       N/m2 

 η   ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร         - 

 ηth   ประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency)       -  

 ηall   ประสิทธิภาพรวมของเครื่องยนตกังหันแกส       - 
 ε    มุมที่ขยายออก            - 
 F   แรง            N 
 h    เอนทัลป        kJ/kg 
 I   โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่        m4 

 KE    พลังงานจลน           J 
 m   มวล          kg 
 
 m อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ    kg/s 
 μ   Blade slip factor     - 

 ω  ความเร็วเชิงมุม    rad/s 
 P  ความดันสัมบรูณของแกสในหนวย Pascal  N/m2 

 P  กําลังงาน W, J/s 

• 
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สัญลักษณ  ความหมาย       หนวย 
 PE   พลังงานศักย     J 
 PV  พลังงานจากการไหล     J 
 ψ   power  input  factor     - 
 Q  อัตราการไหล   m3 / s 
 Qin  อัตราการไหลเขา  m3 / s 
 Qout  อัตราการไหลออก  m3 / s 

 R คาคงที่ของแกสสําหรับอากาศ  J/kg⋅K  
 rp  อัตราสวนความดัน (Pressure Ratio)     - 
 rv  อัตราสวนการอัดอากาศหรืออัตราสวนปริมาตร     - 

 ρ  ความหนาแนนของแก็ส   kg/m3 
 rpm จํานวนรอบ/นาที     - 
 s  เอนโทรป J/kg.K  
 T  อุณหภูมิ     K  
 U  ความเร็วเฉลีย่ใบพัดเทอรไบน     m/s 
 U1 ความเร็วใบพัดที่ทางเขา     m/s 
 U2  ความเร็วใบพัดที่ทางออก     m/s 
 V  ความเร็ว   m/s 
 W  งาน     J 
 Wnet    งานสุทธิที่ได   J 
 Wt  งานที่ไดจากกังหัน   J 
 Wc  งานที่ใชขบัคอมเพรสเซอร   J 
 W1  ความเร็วสัมพัทธทีท่างเขาโรเตอร  m/s  
 W2  ความเร็วสัมพัทธทีท่างออกโรเตอร  m/s  
 z     จํานวนใบพัด   - 
 ϕ  supply value   - 
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COMBUSTION CHAMBER 



 104 

BEARING HOUSING 
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JET ENGINE 
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