
1. วาล์วปิด-เปิดก๊าซแบบธรรมดา (Manual shut off valve)

เป็นวาลว์ท่ีใชส้าํหรับการปิด-เปิด ดว้ยมือหรือดา้มจบั เพื่อจ่ายก๊าซในชุดอุปกรณ์

ก๊าซโดยทัว่ไปวาลว์น้ีจะติดไวท่ี้ส่วนปลายของท่อยอ่ยกบัอุปกรณ์ใชก๊้าซ

วาล์วปิด-เปิดก๊าซแบบธรรมดา (Manual shut off valve)



2. หม้อกรอง (Filter)

ทาํหนา้ท่ีดกักรองแยกฝุ่ น ผง หรืออนุภาค

ของแข็งต่างๆ ท่ีปนมากับก๊าซป้องกัน

ไม่ให้ส่ิงเจือปนต่างๆ เหล่านั้นหลุดเขา้

ไปยงัส่วนของชุดอุปกรณ์ควบคุมก๊าซ

ต่างๆ และอุปกรณ์ใชป้ระโยชน์

หม้อกรองก๊าซ (ทีม่า; Weishaupt GmbH , 1997)



3. วาล์วปรับความดนัก๊าซ (Pressure regulator)

วาลว์ปรับความดนัเป็นวาลว์ท่ีทาํหนา้ท่ีลดความดนัของก๊าซจากตน้ทางท่ี

ส่งไปยงัอุปกรณ์ใชง้านปลายทางขาออกคงท่ี หรือเกือบคงท่ี นอกจากน้ี

ควบคุมความดนัให้เปล่ียนแปลงไม่มากในช่วงอตัราการไหลท่ีเหมาะสม

กบัอุปกรณ์ใชป้ระโยชน์ปลายทาง วาลว์ปรับความดนัมีหลายชนิด การใช้

งานตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัอุปกรณ์ใชง้าน ทั้งความดนัและช่วงอตัรา

การไหลท่ีตอ้งการของอุปกรณ์ใชป้ระโยชน์ต่างๆ



ส่วนประกอบของ Pressure regulator ของก๊าซรูปแบบหน่ึง

(ทีม่า; Weishaupt GmbH , 1997)



การทาํงานของตวัควบคุมความดนัก๊าซ
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4. โซลนิอยด์วาล์วคู่ (Double solenoid valves 

หรือ Double safety shut off valves)

เป็นโซลินอยดว์าลว์ชนิดปกติปิดคู่ท่ีทาหนา้ท่ีเปิด-ปิดก๊าซอตัโนมติัอาจจะใช้

โซลินอยด์วาลว์เด่ียวสองตวัติดตั้งแยกกนัแต่มีระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร หรือ

ใชโ้ซลินอยดว์าลว์คู่ชนิดท่ีออกแบบให้อยูใ่นตวัเรือนเดียวก็ได ้สาหรับระบบ

ท่ีมีอตัราการป้อนตั้งแต่ 3,000 kW ข้ึนไป จะตอ้งมีระบบตรวจสอบการร่ัวของ

ก๊าซ (Proving system) ท่ีโซลินอยดว์าลว์คู่น้ีดว้ย



ส่วนประกอบของ Double solenoid valve

(ทีม่า; Weishaupt GmbH , 1997)



สวทิช์ควบคุมความดนั (Pressure  Switch)

มีหนา้ท่ีในการตดัและต่อวงจรไฟฟ้าให้

มอเตอร์ทาํงานและหยดุทาํงานโดย

อตัโนมติั  โดยอาศยัความดนัของอากาศ

ในถงับรรจุอากาศ สวิทชค์วามดนัน้ี

สามารถปรับตั้ง และเปล่ียนแปลงการ

บงัคบัการทาํงานไดต้ามระดบัความดนัท่ี

ตอ้งการ
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การปรับตั้ง สวทิช์ควบคุมความดนัด้านอากาศ 
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หัวผสมอากาศกบัก๊าซเช้ือเพลงิ
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หัวผสมอากาศกบัก๊าซเช้ือเพลงิ
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หัวผสมอากาศกบัก๊าซเช้ือเพลงิ
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อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ

ระบบ Flame Monitoring ควบคุมการปิดวาล์วโดยอตัโนมัตใินกรณีทีเ่ปลวไฟดบั 
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กลไกการควบคุมปริมาณเช้ือเพลงิและอากาศ
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การควบคุมการทาํงานของหัวเผาก๊าซเช้ือเพลงิ

เทอร์โมสตดั
สวติซ์คุม

ความดนัก๊าซ
สวติซ์คุมความ

ดนัอากาศ
ไอออนไนซ์ 

อเิลคโตรด

การควบคุมหัวเผา

-ได้รับสัญญาณ

-ส่งคาํส่ังควบคุม

-ตั้งลาํดบัเวลาการทํางาน

เซอร์โว 

มอเตอร์

มอเตอร์

ของหัวเผา ตวัจุดนํา
โซลนิอยด์

วาล์ว

ไฟบอก

ความบกพร่อง
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ลาํดบัการทาํงานของหัวเผาก๊าซเช้ือเพลงิ
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ลาํดบัการทาํงานของหัวเผาก๊าซเช้ือเพลงิ
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ตวัอย่างการตั้งค่าของหัวเผาก๊าซเช้ือเพลงิ
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ตวัอย่างการตั้งค่า limit and auxiliary switches ของหัวเผาก๊าซเช้ือเพลงิ
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องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพประกอบไปดว้ยก๊าซหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน ประมาณ 50-70% 

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ประมาณ 20-50% ส่วนท่ีเหลือเป็นก๊าซอ่ืนๆ



ความเร็วเปลวไฟ (Flame velocity)

ความเร็วเปลวไฟ คือ ความเร็วของโซนเปลวไฟจากการเผาไหมท่ี้ลุกลามเทียบกบัความเร็วใน

การไหล ของส่วนผสมเช้ือเพลิง ความเร็วเปลวไฟเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการออกแบบระบบ

จุดระเบิดในหอ้งเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์การเผาไหมท่ี้หวัเผาในหอ้งเผาไหมข้องหมอ้นํ้า



ค่าความร้อน (Heating Value)

คือ ปริมาณความร้อนท่ีเช้ือเพลิงใหอ้อกมาหลงัจากการสันดาปท่ีสมบูรณ์ ในสภาวะความดนั

1.013 บาร์สมบูรณ์ และอุณหภูมิ 15.6°ซ



ความร้อนสูญเสียในไอเสียกบัความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



สมการสมดุลปฏิกริิยาการเผาไหม้ของก๊าซชีวภาพ (Stoichiometric ratio)

ตวัอยา่ง อตัราส่วนปริมาณสัมพนัธ์ (Stoichiometric ratio) ของการเผาไหมก๊้าซชีวภาพท่ีมี

ส่วนผสมของก๊าซมีเทนร้อยละ 60 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 40 โดยปริมาตร กบั

อากาศ โดยจะมีสมดุลทางทฤษฏีดงัสมการ (1)

(CH4 + 0.67 CO2) + (2 O2 + 7.52 N2) ---- > 2 H2O + 1.67 CO2 + 7.52 N2 ……..(1)

(CH4 < 5%

คิดเป็นอตัราส่วนอากาศท่ีตอ้งใชต้ามทฤษฏีต่อก๊าซชีวภาพท่ีมีก๊าซมีเทนความเขม้ขน้ 60% 

เท่ากบั 5.71 โดยปริมาตร หรือเท่ากบั 6.06 กิโลกรัมอากาศต่อกิโลกรัมก๊าซชีวภาพเม่ือเทียบ

โดยนา้หนกั



Equivalence ratio

ปริมาณไร้หน่วยท่ีนิยมใชใ้นการเผาไหมซ่ึ้งแสดงถึงส่วนผสมระหวา่งเช้ือเพลิงกบัอากาศ

(Oxidizer) เบ่ียงเบนออกจากค่าทางทฤษฎีตามสมดุลปฏิกิริยาการเผาไหม(้Stoichiometric 

ratio) มีมากหรือนอ้ยแค่ไหน

.....(2)

เม่ือ у = Volume basis, η = mole basis



ระบบผลติก๊าซชีวภาพ ระบบกาํจัด H2S ระบบกาํจัดความช้ืน

ผลติไฟฟ้า ผลติความร้อน



ก๊าซ











ลาํดบั วนัทีเ่กดิเหตุ ช่ือโรงงาน/ฟาร์ม ประเภทกจิการ จงัหวดั
ประเภทของ

อุบัตเิหตุ
ผู้บาดเจบ็(ราย) ผู้เสียชีวติ(ราย) มูลค่าเสียหาย(บาท)

1 29 ก.ค. 49
โกดงัขา้วโพดอบแหง้แสง

รัตน์
ผลิตขา้วโพดอบแห้ง นครราชสีมา พื้นทีอ่บัอากาศ - 4 ไม่ระบุ

2 22 ส.ค. 49
บ. หนองบวั โคเจนเนเรชัน่

จาํกดั
ฟาร์มสุกร ราชบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ - 5 ไม่ระบุ

3 27 ก.ย. 49 บ. สระแกว้เจริญ จาํกดั ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั สระแกว้ ระเบิด 1 2 2 ล้าน

4 24 ก.ย. 51 บ. เอ่ียมบูรพา จาํกดั ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั สระแกว้ ระเบิด 2 - 3 ล้าน

5 11 ก.พ. 52 วทิยาลยัการอาชีพเถิน สถานศึกษา ลาํปาง ระเบิด 3 - ไม่ระบุ

6 2 พ.ค. 52 ไม่ระบุ ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั นครราชสีมา ระเบิด - - 2 ล้าน

7 24 มิ.ย. 52 ไม่ระบุ ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั กาฬสินธ์ุ ระเบิด 4 - 3 แสน

8 10 ธ.ค. 52 ไม่ระบุ ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั นครราชสีมา ระเบิด - - 1 ล้าน

9 11 มี.ค. 53 ร.ร.บา้นหนองสโมง สถานศึกษา นครราชสีมา ระเบิด - 1 ไม่ระบุ
10 23 ก.พ. 54 ไม่ระบุ ฟาร์มสุกร สุพรรณบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ 2 - ไม่ระบุ
11 25 ก.พ. 54 บ. ชยัภูมิ สตาร์ช จาํกดั ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั ชยัภูมิ ระเบิดและอคัคภียั 30 8 20 ล้าน

12 9 มี.ค. 55
บ. ยนิูวานิชนํ้ ามนัปาลม์ 

จาํกดั (มหาชน)
สวนปาลม์และผลิตนํ้ามนั

ปาลม์
กระบ่ี พื้นทีอ่บัอากาศ 2 3 ไม่ระบุ

13 7 พ.ค. 55
บ. คาสซาวา เวสท์ ทูเอน็

เนอร์ยี ่จาํกดั
โรงงานผลิตพลงังานจากกาก

ของเสีย
กาฬสินธ์ุ อคัคภีัย - - ไม่ระบุ

14 27 พ.ค. 55
บ. เอสพีเอม็อาหารสตัว์

จาํกดั
ผลิตอาหารสตัวแ์ละฟาร์ม

สุกร
ราชบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ - 5 ไม่ระบุ

15 23 ธ.ค. 55
บ.อุตสาหกรรมแป้งมนั

บา้นโป่ง จาํกดั
ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั ราชบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ 1 1 ไม่ระบุ

16 23 ธ.ค. 56
ศูนยก์ารคา้เซนทรัล

เฟสดิวลั บีชพทัยา
ศูนยก์ารคา้ ชลบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ 1 2 ไม่ระบุ

รวม 46 31 28,300,000

สถิตอุิบัตเิหตุทีเ่กีย่วกบัก๊าซชีวภาพ
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กรณศึีกษา  การเกดิอุบัติเหตุของก๊าซชีวภาพ (Bio gas)

1.   การระเบดิของก๊าซชีวภาพในห้องล้างและสูบส่งก๊าซ 

อ.เมือง จ.สระแกว้ วนัท่ี 27 กนัยายน  2549 

4.  การระเบิดของหอ้งเผาไหม ้หมอ้ตม้นํ้ามนัซ่ึงใช ้ Biogas 
อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา  วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2552

5 ผา้ใบคลุมบ่อเกบ็ก๊าซชีวภาพ (Covered Lagoon) แตกขาด 

และเกิดเปลวเพลิงจากก๊าซชีวภาพคลอกโรงงาน โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั เม่ือ 25 

กมุภาพนัธ์ 2554

6. การเสียชีวติของสัตวแพทยแ์ละคนงานซ่อมบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ

ฟาร์มหมู จ.ราชบุรี วนัท่ี 22 ส.ค. 2549 



กรณีศึกษาท่ี 1 การระเบิดของก๊าซชีวภาพในหอ้งลา้งและสูบส่งก๊าซ 

ณ โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั

 มีผูบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟคลอก 3 ราย 

ตอมาเสียชีวิต 2 ราย

 ความเสียหายประมาณ 2 ลานบาท

การแตกร่ัวของข้อต่อรับการขยายตวั (Expansion Joint) ทีท่่อทางออกระหว่าง Blower

กบัถังดกัความช้ืน เน่ืองจากการผุกร่อน กดักร่อนจาก   O2 , H2CO3 , H2SO4 ในก๊าซ

ชีวภาพและการ  ล้าตวัจากการส่ันสะเทือน ซ่ึงการร่ัวของก๊าซชีวภาพทําให้เกดิการ

ระเบิดในห้องสูบส่งก๊าซ



การจุดระเบิดของกาซชีวภาพ

          

• 1) กาซที่รั่วไหลมีการสะสมภายในหองสบูสงกาซ 

กาซชีวภาพผสมกับอากาศในหองมีความเขมขนอยูในชวงติดไฟได (LEL กับ UEL)

• 2) มีแหลงจุดระเบิด (Ignition Source) ภายในหองสบูสงกาซ 
ความผิดพลาดจากการเลือกใชอุปกรณไฟฟาเปนแบบไมปองกันการระเบิด 

• 3) มีการกระทําที่ผิดพลาด (Human Error) 
อาจทําใหเกิดประกายไฟ จากการปด เปดสวิตชอุปกรณไฟฟา



ข้อสันนิษฐาน สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ

 สาเหตุการแตกร่ัวของข้อต่อรับการขยายตัว

 การใชข้อ้ต่อรับการขยายตวัท่ีไม่เหมาะกบังาน

 การสัน่สะเทือนหรือการสะบดัตวัของท่อท่ีต่อมาจาก Blower กบัมอเตอร์ในขณะสูบส่ง

ก๊าซ ซ่ึงติดตั้งบนแท่นยดึแขง็โดยไม่มีระบบป้องกนัการสัน่สะเทือน

 การกดักร่อนจากกรดซลัฟุลิค ซ่ึงเกิดจากไฮโดรเจนซลัไฟดใ์น Biogas รวมตวักบันํ้าหรือ

ความช้ืน ซ่ึงทาํใหผ้วิโลหะดา้นในของขอ้ต่อรับการขยายตวั มีการกร่อนพรุน จนหนา-บาง

ต่างกนัมาก 



 สภาพดา้นหนา้และดา้นหลงั หมอ้ตม้นํ้ามนัท่ีเกิดการระเบิดของหอ้งเผาไหม ้     ฝาหนา้

โก่งงอ  มอเตอร์และ ลูกถว้ยของหวัเผาหลุดร่วง  ฝาหลงัเปิดเผยอ          ท่อนํ้ามนัส่ือนาํ

ความร้อนแตกร่ัว

 มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็เลก็นอ้ย 2 คน ทรัพยสิ์นเสียหายประมาณ 3 ลา้นบาท

กรณีศึกษาท่ี 2 การระเบิดของก๊าซชีวภาพในหอ้งเผาไหมห้มอ้ตม้นํ้ามนัร้อน

ณ โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั



สาเหตุการระเบดิของ Biogas ในหองเผาไหม

 มี Biogas ร่ัวผาน Double Solenoid Valve เขาสูหองเผาไหม 

 มีเชื้อเพลิงผสมกับอากาศสะสมอยูภายในหองเผาไหมในขณะจุดเตา และมีความเขมขน
ระหวาง Lower Explosive Limit (LEL) กับ Upper Explosive Limit (UEL) 

 มีแหลงจุดไฟ (Ignition Source) เชน การจุดประกายไฟจาก Electrode  หรือเปลวไฟจาก 

Pilot Burner

         

Case 2



Valve Proving Systems (VPS) มีการอุดตัน  

ทําใหไมสามารถตรวจสอบการรั่วของกาซ     

เกิดการลัดวงจรโดยยอมให Burner ทํางาน

ถึงแมจะมีกาซรั่วอยางรุนแรงเขาหองเผาไหม

ตลอดเวลา เม่ือ Burner มีการจุดประกายไฟ 

จึงเกิดการระเบิดในหองเผาไหมขึ้น

สาเหตุการระเบดิของ Biogas ในหองเผาไหมหมอน้ํามันรอน
ปญหาการกัดกรอน และการอุดตันของอุปกรณความปลอดภัยจาก H2S, CO2, H2O 

Case 2

• สปริงวาลวและบาวาลวของ Double Solenoid Valve

มีการกัดกรอนจากกรดซัลฟวลิค กานวาลวและรูกาน

วาลวสกปรกจนวาลวคาง ทําใหกาซรั่วตลอดเวลา

• สปริงกดวาลวมีการสึกกรอน ผุกรอนเปนรูพรุน และ

สปริงเคยมีการแตกหักหลายครั้ง ซึ่งทําใหกาซชีวภาพ 

เกิดการรั่วไหลผาน Double Solenoid Valve เขาสู 

หองเผาไหมหลายครั้ง



กรณีศึกษาท่ี 3 การระเบิดของก๊าซชีวภาพในหอ้งเผาไหมห้มอ้ตม้นํ้ามนัร้อน

ณ โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั

ฝาหนา้ของหมอ้ตม้นํ้ามนัหลุดกระเดน็จากแรงระเบิดภายในหอ้งเผาไหม ้

Burner และอุปกรณ์ต่อเน่ืองแตกหกัชาํรุดเสียหาย



ทอสงกาซ และ Double Solenoid Valve สกปรกมาก 

Double Solenoid Valve เปดคางและกาซรั่วเขาหองเผาไหมตลอดเวลา 

ระบบนิรภัย Valve Proving System ชํารุดอุดตันทํางานลัดวงจร

Case 3 



•เปลวไฟดับในขณะท่ี Burner กําลังทํางานในตําแหนง High Fire (กาซมีน้ําปนมาก)

•ผูควบคุมหมอน้ํามันรอน กดสวิตช Burner Reset ใหมทันที หลังจากนั้น ~5 วินาที 

หองเผาไหมหมอน้ํามันรอนก็ระเบิดขึ้น  

•แรงระเบิดทําใหขดทอน้ํามันที่ผนังหลังเคลื่อนตัวถอยหลัง~30 cm. โดยไมมีการแตก

รั่วของทอ ฝานิรภัยที่ผนังหลังมีการเปดระบายความดันออกจากหองเผาไหม

กรณีศึกษาท่ี 4 การระเบิดของก๊าซชีวภาพในหอ้งเผาไหมห้มอ้ตม้นํ้ามนัร้อน

ณ โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั



 คามีเทนในกาซชีวภาพเปลี่ยนแปลงมาก จนสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศเขาใกล LEL 
หรือ UEL ทําใหความเร็วในการลกุไหม (Flame Velocity) ชาลง จนติดไฟไมทัน

กรณีนี้ จากการตรวจวิเคราะหดวย Gas Analyzer ปรากฎวา เคร่ืองวิเคราะหกาซอานคามีเทนได  ไม
แนนอน เนื่องจากในกาซมีน้ําปนมากและรบกวนการทํางานเคร่ืองวิเคราะหกาซ

 กาซชีวภาพมีน้ําปนมาก 
กาซที่มีน้ําปนมาก เม่ือเขาสูหองเผาไหม ความรอนจากเปลวไฟจะทําใหน้ําเปลี่ยนสถานะเปนไอ
น้ําแบบทันทีทันใดและขยายตัว~1600 เทา ทําใหสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ ขาดความ
ตอเนื่อง เปลวไฟจึงเกิดการกระพือดับ
 ขาดระบบลดความชื้น หรือขาดการดูแลระบบลดความชื้นในกาซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ จึงมีน้ําปนอยูใน

กาซมากเกินไป

 ขาดกระบวนการทาํกาซใหบริสุทธิ์ (Purify Biogas) มีสิ่งปนเปอนที่ทําใหกาซดอยคุณภาพ การกําจัด H2S 
ขาดประสิทธิภาพ  น้ําและกาซมีออกซิเจนปน จึงเกิดเมือกและตะกอนมาก

 ระบบระบายน้ําออกจากกาซบกพรอง ติดตั้งวาลวระบายน้ําเล็กเกินไป กาซที่มีความดันต่ําควรใชวาลว
ระบายขนาดใหญ

 ขาดการตรวจสอบระบบระบายน้ําออกจากทอสงกาซหรือ Knock out Drum จึงมีน้ําขังและวาลวระบายน้ํา
อุดตัน 

สาเหตุที่ทําใหเปลวไฟดับในขณะเดิน High Fire
Case 4 



พบการอุดตันและการลัดวงจรของ Valve Proving Systems (VPS) ซ่ึงเปนสาเหตุที่  

ทําให Burner ทํางานลัดขั้นตอน

พบคราบตะกรันสะสมรอบทอสงกาซชีวภาพ ซ่ึงเกิดจากมีน้ํา เมือก ตะกอนคางทอ 

เนื่องจากการอุดตันของ Auto Drain Valve ที่ Knockout Drum Case 4 



ความเสียหายของหมอ้นํ้าท่ีใชก๊้าซชีวภาพอนัเน่ืองจากนํ้าแหง้

ณ โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั



กรณีศึกษาการใชกาซชีวภาพกับเครื่องยนตสันดาปภายใน



Case 5 ปญหาไซลอกเซน( Siloxane)ในกาซชีวภาพ

กับการชํารุดสึกหรอของเครื่องยนต



Case 6 H2S กับชํารุดของเครื่องยนต

จากการเสื่อมสภาพของนํ้ามันหลอลื่น

-Polymerization of oil - oil coke deposits

-H2S กับปญหาการรวมตัวโมเลกุลเล็กของ

น้ํามันหลอลื่นกลายเปนโมเลกุลใหญที่ขนเหนียวหรอื

เสื่อมสภาพเปนถานโคก ทําใหเครื่องฝดไมมีกําลังและ

เกิดการสึกหรอของกระบอกสูบอยางรุนแรง



H2S กับปญหาการกัดกรอนของแบริ่ง
Case 7



Case 7 H2S ในกาซชีวภาพ

กับปญหาการกัดกรอนของเครือ่งยนต



เคร่ืองยนตไ์ดรั้บความเสียหายจากนํ้าหล่อเยน็ท่ีร่ัวเขา้ระบบไอดี และไหลเขา้หอ้ง

เคร่ืองยนตท์างท่อไอดี อนัมีสาเหตุมาจากการผกุร่อนของเคร่ืองแลกเปล่ียนความ

ร้อนของระบบหล่อเยน็ไอดี ท่ีเป็นผลมาจากก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์

เคร่ืองยนต์เสียหาย



เคร่ืองยนต์เสียหาย

 
รูปที่ 3.1 แสดงโครงสรางของทอนํ้าหลอเย็นเสื้อสูบ และทอไอเสีย 

  
รูปที่ 3.2 แสดงความเสียหายของเครื่องยนต 

ทอนํ้าหลอเย็น 
ทอไอเสีย 

กานวาลวคด 

วาลวแตก 



Thank You 

For Your Attention
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