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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กระบายความรอนดวยน้ำ

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเคร่ืองยนตดีเซล ที่ระบายความรอนดวยน้ำ มีกำลังท่ีกำหนด

ตอเน่ือง (continuous rated power) ไมเกิน 22 กโิลวัตต สำหรบัใชในงานเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม

ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “เครือ่งยนต”

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปนี้

2.1 กำลงัทีก่ำหนด (rated power) หมายถงึ กำลงัเพลา (brake power) ของเครือ่งยนตทีท่ำงานทีค่วามเรว็รอบ

ทีก่ำหนดตามทีผ่ทูำระบุ

2.2 กำลังทีก่ำหนดตอเน่ือง หมายถงึ กำลงัเพลาของเครือ่งยนตทีท่ำงานในชวงเวลาหนึง่ตดิตอกันทีค่วามเรว็รอบ

ทีก่ำหนดตามทีผ่ทูำระบุ

2.3 กำลงัสงูสดุ (maximum power) หมายถงึ กำลงัเพลาสงูสดุทำงานทีค่วามเรว็รอบทีก่ำหนดตามทีผ่ทูำระบุ

2.4 โหลดเตม็ท่ี (full load) หมายถงึ โหลดท่ีใหกบัเครือ่งยนตทำงานทีค่วามเร็วรอบท่ีกำหนด (rated revolution)

และใหกำลงัท่ีกำหนดตอเน่ือง

2.5 ความเร็วรอบท่ีกำหนด หมายถงึ ความเร็วรอบของเครือ่งยนตทีเ่พลาขอเหว่ียง (crankshaft) ในสภาพเมือ่

มโีหลดเต็มทีท่ีผ่ทูำระบุ

2.6 อตัราการใชน้ำมนัเช้ือเพลงิจำเพาะ (specific fuel consumption) หมายถึง ปริมาณน้ำมนัเชือ้เพลงิท่ีใชมหีนวย

เปนมวลตอกำลงัของเคร่ืองยนตในหน่ึงหนวยเวลา

2.7 น้ำหนักของเคร่ืองยนต หมายถึง น้ำหนักรวมของทุกช้ินสวนของเคร่ืองยนต แตไมรวมน้ำหนักของลอ

สายพานขับ (driving pulley) น้ำมันเช้ือเพลงิ น้ำมันหลอล่ืน น้ำหลอเย็น อะไหล และเครือ่งมือ
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3. คณุลักษณะทีต่องการ
3.1 ขอกำหนดทัว่ไป

3.1.1 ระบบระบายความรอน

ตองมหีมอตม (hopper) หรอืหมอน้ำรงัผึง้ (radiator) หรอืเคร่ืองสบูน้ำ (water pump) ทีม่ขีนาดเพยีงพอ

ทีจ่ะระบายความรอนไดอยางใดอยางหนึง่ ดงันี้

3.1.1.1 หมอตม

เม่ือทดสอบตามขอ 6.6.1.1 แลว อปุกรณชีบ้อกระดบัน้ำตองไมอยใูนระดบัต่ำสดุและเครือ่งยนตตอง

ทำงานเปนปกติ

3.1.1.2 หมอน้ำรังผ้ึง

เมื่อทดสอบตามขอ 6.6.1.2 แลว ระดับน้ำตองไมลดต่ำกวาสวนบนของหลอดทางเดินน้ำ และ

เคร่ืองยนตตองทำงานเปนปกติ

3.1.1.3 เคร่ืองสูบน้ำ

เมือ่ทดสอบตามขอ 6.6.1.3 แลว เครือ่งยนตตองทำงานเปนปกติ

3.1.2 ระบบหลอล่ืน

ตองมหีองหรอือางน้ำมนัหลอลืน่ ทีม่ขีนาดเพียงพอทีร่ะบบหลอลืน่จะทำงานได โดยเมือ่ทดสอบตามขอ

6.6.2 แลว ระดับน้ำมนัหลอลืน่ตองไมลดต่ำกวาขดีต่ำสดุของกานวัดน้ำมนัหลอลืน่

3.1.3 ระบบน้ำมันเช้ือเพลงิ

ถามีการติดต้ังถังน้ำมันเช้ือเพลิง ถงัน้ำมันเช้ือเพลิงตองมีขนาดเพียงพอ โดยเม่ือทดสอบตามขอ 6.6.6

แลว ระดับน้ำมันเช้ือเพลงิตองไมลดต่ำกวาระดบัต่ำสุดของหลอดระดบั

3.1.4 ลอชวยแรง (flywheel)

ตองทำใหเครือ่งยนตหมนุเรยีบสม่ำเสมอ ทีก่ำลงัทีก่ำหนดตอเนือ่ง โดยเมือ่ทดสอบตามขอ 6.6.4 แลว

ความเร็วรอบท่ีวดัไดจะแตกตาง ไดไมเกิน 1/100 ของความเรว็รอบท่ีกำหนด

3.2 สมรรถนะ

3.2.1 การทำงานอยางตอเนือ่ง

เม่ือทดสอบตามขอ 6.7 แลว

3.2.1.1 สขีองควันไอเสยีตองไมเกินรอยละ 30 ของเครือ่งวัดระบบบอช (bosch)

3.2.1.2 ควันไอเสยีตองไมรัว่ออกตามสวนตางๆ ของเครือ่งยนต

3.2.1.3 อณุหภมูขิองน้ำมันหลอล่ืน ตองไมเกิน 120 องศาเซลเซียส

3.2.1.4 ระดบัเสยีงตองไมเกนิ 100 เดซิเบล เอ

3.2.1.5 อตัราการใชน้ำมันเช้ือเพลิงจำเพาะ จะมากกวาคาท่ีกำหนดในตารางท่ี 1 ไดไมเกินรอยละ 5 และ

จะมากกวาคาทีผ่ทูำระบ ุไดไมเกนิ รอยละ 5
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ตารางที ่1 อตัราการใชน้ำมนัเชือ้เพลงิจำเพาะ
(ขอ 3.2.1.5)

3.2.2 การทำงานขณะมโีหลด

เม่ือทดสอบตามขอ 6.8 แลว

3.2.2.1 สขีองควันไอเสียตองไมเกินรอยละ 30 ของเคร่ืองวัดระบบบอช

3.2.2.2 ควันไอเสยีตองไมรัว่ออกตามสวนตางๆ ของเครือ่งยนต

3.2.2.3 อณุหภูมขิองน้ำมันหลอล่ืนตองไมเกิน 120 องศาเซลเซยีส

3.2.2.4 ระดบัเสยีงตองไมเกนิ 100 เดซิเบล เอ

3.2.3 การทำงานขณะโหลดเกนิกำลงั (overload)

เม่ือทดสอบตามขอ 6.9 แลว

3.2.3.1 สขีองควันไอเสียตองไมเกินรอยละ 30 ของเคร่ืองวัดระบบบอช

3.2.3.2 ควันไอเสยีตองไมรัว่ออกตามสวนตางๆ ของเครือ่งยนต

3.2.3.3 อณุหภูมขิองน้ำมันหลอล่ืนตองไมเกิน 120 องศาเซลเซยีส

3.2.3.4 ระดบัเสยีงตองไมเกนิ 100 เดซิเบล เอ

ความเร็วรอบท่ีกําหนด

rpm

กําลังท่ีกําหนดตอเนื่อง

kW

อัตราการใชน้ํามัน

g/kw.h

นอยกวา 1 500 นอยกวา 3.7 288

3.7 ถึงนอยกวา 7.35 285

7.35 ถึงนอยกวา 14.7 272

14.7 ถึง 22 252

1 500 ถึงนอยกวา 2 500 นอยกวา 3.7 300

3.7 ถึงนอยกวา 7.35 298

7.35 ถึงนอยกวา 14.7 285

14.7 ถึง 22 263

2 500 ขึ้นไป นอยกวา 3.7 313

3.7 ถึงนอยกวา 7.35 310

7.35 ถึงนอยกวา 14.7 298

14.7 ถึง 22 276
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3.2.4 การทำงานขณะใหกำลงัสงูสดุ

เมือ่ทดสอบตามขอ 6.10  แลว

3.2.4.1 สขีองควันไอเสียตองไมเกินรอยละ 30 ของเคร่ืองวัดระบบบอช

3.2.4.2 ควันไอเสยีตองไมรัว่ออกตามสวนตางๆ ของเครือ่งยนต

3.2.4.3 อณุหภูมขิองน้ำมันหลอล่ืนตองไมเกิน 120 องศาเซลเซยีส

3.2.4.4 ระดบัเสยีงตองไมเกนิ 100 เดซิเบล เอ

3.2.5 การควบคุมความเร็วรอบ

3.2.5.1 การทำงานท่ีรอบต่ำโดยไมมโีหลด

เม่ือทดสอบตามขอ 6.11.1 แลว เคร่ืองยนตตองทำงานไดดสีม่ำเสมอ และควันไอเสียเปนปกติ

3.2.5.2 การทำงานทีร่อบสงูโดยไมมโีหลด

เม่ือทดสอบตามขอ 6.11.2 แลว เคร่ืองยนตตองทำงานไดดสีม่ำเสมอ ไมมคีวามผิดปกติเน่ืองจาก

การส่ันและความรอน

3.2.6 การเริม่เดินเคร่ืองยนต

เม่ือทดสอบตามขอ 6.12 แลว ตองสามารถเดนิเคร่ืองไดโดยสะดวก

4. เคร่ืองหมายและฉลาก
4.1 ที่เคร่ืองยนตทุกเครื่อง อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย

ชัดเจน

(1) แบบรนุ*

(2) กำลงัทีก่ำหนดตอเนือ่ง เปนกโิลวตัต และกำลงัมา

(3) กำลงัสงูสดุ เปนกิโลวตัต และกำลงัมา

(4) ความเร็วรอบท่ีกำหนด เปนรอบตอนาที

(5) อตัราการใชน้ำมันเช้ือเพลงิจำเพาะทีก่ำลงัท่ีกำหนดตอเน่ือง เปนกรัมตอกิโลวัตตชัว่โมง

(6) ปริมาตรชวงชัก (stroke volume or displacement volume) เปน ลกูบาศกเซนตเิมตร

(7) หมายเลขเครือ่งยนต

(8) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

(9) ประเทศทีท่ำ

หมายเหตุ 1. * หมายถึง แบบท่ีผูทำกำหนดขึ้นโดยมีจุดประสงคแสดงใหเห็นความแตกตางของเครื่องยนต

แตละรุน เชน กำลังสูงสุดของเคร่ืองยนต แบบของระบบระบายความรอน ทั้งน้ีแบบรุนท่ีแสดง

ใหเหน็กำลงัสงูสดุของเครือ่งยนตตองแสดงเปนกำลงัมา และจะแสดงดวยตวัเลขไมเกนิ 4 หลกั เชน

เครือ่งยนตกำลงัสงูสดุ 8 กำลงัมา แสดงดวยตวัเลข 8 หรอื 80 หรอื 800 หรอื 8000

เครือ่งยนตกำลงัสูงสุด 10 กำลงัมา แสดงดวยตวัเลข 10 หรอื 100 หรือ 1000

2. ขอ (1) และขอ (7) ใหประทับเปนรอยในเนือ้โลหะบนเสือ้สบู

3. ขนาดของแผนปายแสดงรายละเอยีดเครือ่งหมายและฉลากต้ังแตขอ (1) ถงึขอ (9) ยกเวนขอ (7)

ตองไมนอยกวา 42 มลิลิเมตร × 47 มลิลิเมตร



-5-

มอก. 787-2551

4.2 ทีก่ลองบรรจุเครือ่งยนตทกุกลอง อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็

ไดงาย ชดัเจน และถาวร

(1) แบบรนุ

(2) กำลงัทีก่ำหนดตอเนือ่ง เปนกโิลวตัต และกำลงัมา

(3) กำลงัสงูสดุ เปนกิโลวัตต และกำลงัมา

(4) ความเร็วรอบท่ีกำหนด เปนรอบตอนาที

(5) อตัราการใชน้ำมันเช้ือเพลงิจำเพาะทีก่ำลงัท่ีกำหนดตอเน่ือง เปนกรัมตอกิโลวัตตชัว่โมง

(6) ปริมาตรชวงชัก

(7) หมายเลขเครือ่งยนต

(8) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

(9) ประเทศทีท่ำ

4.3 เคร่ืองยนตทกุเครือ่งตองมีคมูอืแนะนำการใชงาน ซึง่อยางนอยตองมีรายละเอยีดดังตอไปนี้

(1) วธิใีช

(2) การบำรงุรักษา

(3) รายช่ือ และรปูแสดงชิน้สวนประกอบ

(4) รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของเครือ่งยนต ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.3

5. การชักตัวอยางและเกณฑตดัสิน
5.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถึง เครือ่งยนตทีม่แีบบรนุเดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซ้ือขายในระยะเวลาเดยีวกนั

5.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก

ตวัอยางอ่ืนทีเ่ทยีบเทากนัทางวิชาการกบัแผนท่ีกำหนดไว

5.2.1 การทดสอบเฉพาะแบบ

5.2.1.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบขอกำหนดทัว่ไป สมรรถนะ และเครือ่งหมายและ

ฉลาก

(1) ใหใชตวัอยาง จำนวน 1 เคร่ือง

(2) ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 3.1 ขอ 3.2 และขอ 4.1 จงึจะถอืวาเคร่ืองยนตรนุน้ันเปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด

5.2.2 การทดสอบรบัรอง

5.2.2.1 การชกัตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบขอกำหนดทัว่ไป การทำงานขณะมีโหลด การควบคุม

ความเรว็รอบ การเริม่เดนิเคร่ืองยนต และเครือ่งหมายและฉลาก

(1) ใหชกัตัวอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดียวกันตามตารางทีก่ำหนดในตารางที ่2

(2) จำนวนตัวอยางท่ีไมเปนไปตามขอ 3.1 ขอ 3.2.2 ขอ 3.2.5 ขอ 3.2.6 และขอ 4.1

ตองไมเกินเลขจำนวนท่ียอมรับท่ีกำหนดในตารางท่ี 2  จงึจะถอืวาเคร่ืองยนตรนุน้ันเปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด
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ตารางที ่2 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบขอกำหนดทัว่ไป การทำงานขณะมโีหลด
การควบคมุความเร็วรอบ การเริม่เดนิเครือ่งยนต และเคร่ืองหมายและฉลาก

(ขอ 5.2.2.1)

5.2.3 การทดสอบประจำ (สำหรบัโรงงาน)

5.2.3.1 โรงงานผทูำนำเครือ่งยนตทกุเครือ่งไปทดสอบการเริม่เดินเครือ่งยนต

5.2.3.2 เคร่ืองยนตทกุเคร่ืองตองเปนไปตามขอ 3.2.6 จงึจะถอืวาเครือ่งยนตรนุน้ันเปนไปตามเกณฑกำหนด

ถาไมเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด ใหคดัออก

5.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางเครื่องยนตตองเปนไปตามขอ 5.2.1.1(2) ขอ 5.2.2.1(2) และขอ 5.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวา

เครือ่งยนตรนุน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมน้ี

6. การทดสอบ
6.1 การทดสอบเฉพาะแบบ

เปนการทดสอบเพ่ือตดัสนิวาผลติภณัฑเปนไปตามมาตรฐานหรือไม การทดสอบเฉพาะแบบประกอบดวยรายการ

ทดสอบตอไปนี้

(1) ขอกำหนดทัว่ไป

(2) การทำงานอยางตอเนือ่ง

(3) การทำงานขณะมโีหลด

(4) การทำงานขณะโหลดเกนิกำลงั

(5) การทำงานขณะใหกำลงัสงูสดุ

(6) การควบคมุความเร็วรอบ

(7) การเริม่เดินเคร่ืองยนต

(8) เครือ่งหมายและฉลาก

6.2 การทดสอบรบัรอง

เปนการทดสอบเพื่อตัดสินวาผลิตภัณฑมีคุณภาพตามที่กำหนดไว และยังคงเปนไปตามมาตรฐานหรือไม

การทดสอบรบัรองประกอบดวยรายการทดสอบตอไปนี้

(1) ขอกำหนดทัว่ไป

(2) การทำงานขณะมโีหลด

(3) การควบคุมความเร็วรอบ

ขนาดรุน

เคร่ือง

ขนาดตัวอยาง

เคร่ือง

เลขจํานวนท่ียอมรับ

ไมเกิน 500 3 0

เกิน 500 8 1
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(4) การเริม่เดินเคร่ืองยนต

(5) เครือ่งหมายและฉลาก

6.3 การทดสอบประจำ

เปนการทดสอบที่ทำเปนประจำในโรงงาน โดยการทดสอบเคร่ืองยนตทุกเคร่ือง การทดสอบประจำไดแก

การทดสอบการเริม่เดนิเคร่ืองยนต

6.4 การเตรยีมการทดสอบ

6.4.1 ใหบนัทกึรายละเอยีดทัว่ไปของเคร่ืองยนต ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.1

6.4.2 ตดิตัง้อปุกรณหรอืชิน้สวนอืน่ๆ ทีจ่ำเปนสำหรบัการทำงานของเครือ่งยนตตามทีผ่ทูำระบุ

6.4.3 ชวงทดลองเคร่ืองยนต

ในกรณกีารทดสอบเฉพาะแบบ อาจจำเปนตองมีชวงทดลองเครือ่งยนตตามระยะเวลาและภาวะทีผ่ทูำระบุ

6.4.4 น้ำมนัเชือ้เพลงิและน้ำมนัหลอลืน่

ใหบนัทกึรายละเอยีด ของน้ำมนัเชือ้เพลงิและน้ำมนัหลอลืน่ ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.1 และขอ ก.2

6.5 วธิวีดัคาตางๆ

ในการทดสอบแตละขอตอไปน้ี ใหบนัทกึอณุหภมู ิความช้ืนสมัพทัธ และความดันบรรยากาศ เมือ่เร่ิมตนและ

สิน้สดุการทดสอบ

6.5.1 กำลงัเครือ่งยนตและแรงบดิ

ใชไดนาโมมิเตอร (แบบไฟฟา หรือใชน้ำ หรือชนิดกลไกหามลอ) ที่มีความแมนท่ีผิดพลาดไดไมเกิน

รอยละ 2 วดักำลงัของเครือ่งยนตและแรงบดิท่ีเพลาขอเหว่ียงหรือเพลาขบั

6.5.2 ความเรว็รอบ

ใชเครือ่งวดัรอบ ทีม่คีวามแมนท่ีผดิพลาดไดไมเกินรอยละ 2 โดยวดัท่ีเพลาขอเหว่ียงหรือเพลาขบั

6.5.3 อตัราการใชน้ำมนัเชือ้เพลงิ

ใชมาตรวัดอัตราการใชน้ำมนัเชือ้เพลิง ทีม่คีวามแมนท่ีผดิพลาดไมเกิน ± รอยละ 1 ของอตัราการใชน้ำมนั

เช้ือเพลงิสูงสุดท่ีจะวดัโดยวัดเปนปริมาตรหรอืมวล และวดัเปนเวลาอยางนอย 20 วนิาท ีหรือใชอปุกรณ

วดัอตัราการใชน้ำมันเช้ือเพลิงทีม่สีมบัตเิทยีบเทา ในกรณทีีว่ดัเปนปริมาตรใหใชเคร่ืองวัดอณุหภมูนิ้ำมัน

เช้ือเพลงิท่ีมคีวามแมนท่ีผดิพลาดไมเกิน ± 2 องศาเซลเซยีส วดัอุณหภมูนิ้ำมนัเช้ือเพลงิท่ีทางเขาหรือ

ทางออกมาตรวดัอัตราการใชน้ำมนัเช้ือเพลงิ
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6.5.4 อณุหภมูแิละอตัราการใชน้ำหลอเย็น

6.5.4.1 ใชเคร่ืองวัดอณุหภมูทิีม่คีวามแมนทีผ่ดิพลาดไมเกนิ ± 2 องศาเซลเซยีส  วดัอุณหภมูขิองน้ำหลอเยน็

ทีท่างเขาและทางออก ของเครือ่งยนตทีม่รีะบบน้ำหมนุเวียนดวยเครือ่งสูบน้ำ

6.5.4.2 วดัอัตราการใชน้ำหลอเยน็ โดยเตมิน้ำเยน็ทดแทนปรมิาตรทีใ่ชไป

6.5.5 อณุหภมูแิละอตัราการใชน้ำมันหลอล่ืน

6.5.5.1 ใชเคร่ืองวัดอุณหภมูทิีม่คีวามแมนท่ีผดิพลาดไมเกิน ± 2 องศาเซลเซยีส วดัอุณหภมูขิองน้ำมันหลอล่ืน

ทีก่ึง่กลางความลึกของระดบัน้ำมนัหลอลืน่

6.5.5.2 วดัอัตราการใชน้ำมนัหลอล่ืน โดยการเติมน้ำมันหลอล่ืนทดแทนปริมาตรท่ีใชไป

6.5.6 อณุหภมูแิละสีของควนัไอเสยี

วดัอณุหภมูขิองควันไอเสีย ทีป่ลายทอไอเสยีของเคร่ืองยนต สวนสขีองควันไอเสียใหใชเครือ่งวดัระบบบอช

6.5.7 จังหวะการฉีดน้ำมันของหัวฉีด

หมนุเคร่ืองยนตดวยมอื และบนัทึกตำแหนงการฉีดน้ำมนั ถาไมสามารถทำไดใหใชวธิอีืน่ท่ีเหมาะสม

6.5.8 ระดบัเสยีง

ใชมาตรการวัดระดบัเสียงท่ีปรับใหมลีกัษณะความไวตอบรับเสียง “เอฟ” (time weighting characteristic

“F”) ตำแหนงของไมโครโฟนขณะวัด ใหหางจากตัวเคร่ืองยนตเปนระยะ 1 เมตร และสูงจากฐาน

เคร่ืองยนต 20 เซนติเมตร ทัง้น้ีใหวดัท้ังหมด 4 จดุโดยรอบ และใหรายงานผลเฉพาะคาสูงสุด

6.6 การทดสอบขอกำหนดทัว่ไป

เติมน้ำหลอเยน็และน้ำมนัหลอลืน่ ใหอยูในระดับตามท่ีผูทำกำหนดและเตมิน้ำมนัเช้ือเพลงิ ใหเพยีงพอกบั

การทดสอบอยางตอเน่ือง แลวใหเคร่ืองยนตทำงานทีก่ำลงัท่ีกำหนดตอเน่ือง ตามเวลาทีก่ำหนด แลวตรวจสอบ

ระบบตางๆ ดังน้ี

6.6.1 ระบบระบายความรอน

6.6.1.1 หมอตม

ใหเคร่ืองยนตทำงานตอเน่ืองเปนเวลา 30 นาที ตรวจพินจิการทำงานของเคร่ืองยนต หลังจากน้ัน

ใหเครือ่งยนตหยุดการทำงาน ตรวจพนิจิระดับน้ำโดยอุปกรณชีบ้อกระดบัน้ำตองไมอยใูนระดบัต่ำสดุ

และตรวจพนิจิการทำงานของเครือ่งยนต

6.6.1.2 หมอน้ำรังผ้ึง

ใหเคร่ืองยนตทำงานตอเน่ืองเปนเวลา 24 ชัว่โมง ตรวจพินจิการทำงานของเครือ่งยนต หลังจากน้ัน

ใหเคร่ืองยนตหยุดทำงาน ตรวจพินิจระดับน้ำโดยระดับน้ำตองไมลดต่ำกวาสวนบนของหลอด

ทางเดินน้ำ และตรวจพินจิการทำงานของเครือ่งยนต

6.6.1.3 เคร่ืองสูบน้ำ

ใหเคร่ืองยนตทำงานตอเน่ืองเปนเวลา 24 ชัว่โมง ตรวจพนิจิการทำงานของเคร่ืองยนต

6.6.2 ระบบหลอล่ืน

6.6.2.1 ใหเคร่ืองยนตทำงานตอเน่ืองเปนเวลา 10 ชัว่โมง ตรวจพนิจิระดบัน้ำมันหลอล่ืน โดยระดบัน้ำมัน

หลอล่ืนตองไมลดต่ำกวาขีดต่ำสุดของกานวดัน้ำมนัหลอล่ืน แลวพักการทดสอบเปนเวลา 14 ชัว่โมง

6.6.2.2 ทำการทดสอบซ้ำตามขอ 6.6.2.1 จนเคร่ืองยนตทำงานครบ 100 ชัว่โมง
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6.6.3 ระดับน้ำมนัเช้ือเพลงิ

ใหเคร่ืองยนตทำงานตอเน่ืองเปนเวลา 3 ชัว่โมง ตรวจพินจิระดบัน้ำมันเช้ือเพลงิ โดยระดับน้ำมันเช้ือเพลงิ

ตองไมลดต่ำกวาระดบัต่ำสดุของหลอดระดบั

6.6.4 ลอชวยแรง

ปรับต้ังความเร็วรอบของเคร่ืองยนตใหไดความเรว็รอบท่ีกำหนด คำนวณความไมสม่ำเสมอของการหมนุ

ของลอชวยแรง โดยใชคาแตกตางระหวางความเร็วรอบสงูสุด กบัความเร็วรอบต่ำสุดในชวงเวลา 5 นาที

เทยีบกับความเร็วรอบท่ีกำหนด

6.6.5 การรายงานผล

ใหบนัทกึผลการทดสอบตามภาคผนวก ก. ขอ ก.2.1

6.7 การทดสอบการทำงานอยางตอเนือ่ง

6.7.1 วธิทีดสอบ

ใหเครือ่งยนตทำงานทีก่ำลงัทีก่ำหนดตอเนือ่ง โดยรกัษาโหลดใหคงทีแ่ละไมมกีารปรบัแตงสวนใดๆ ของ

เคร่ืองยนตเปนเวลาติดตอกัน 5 ชั่วโมง เวนแตมีความจำเปนซ่ึงไมเก่ียวกับการขัดของของเคร่ืองยนต

หลังจากน้ันตองใหเคร่ืองยนตทำงานตอทันทีจนครบ 5 ชัว่โมงโดยไมนบัรวมเวลาทีเ่สียไป

6.7.2 การรายงานผล

บันทึกคาตาง ๆ และความผิดปกติของเคร่ืองยนตทุก 30 นาที รวม 11 ครั้ง ตามภาคผนวก ก.

ขอ ก.2.2

6.8 การทดสอบการทำงานขณะมโีหลด

6.8.1 วธิทีดสอบ

ตดิต้ังเครือ่งยนตเขากบัไดนาโมมิเตอรแลวใหทำงานทีโ่หลดตางๆ ตามลำดบัดังแสดงในตารางที ่3 กอน

ทดสอบตองใหเครือ่งยนตทำงานทีส่ภาวะเสถยีร (stable condition)

ตารางที ่3 โหลดและระยะเวลาทีใ่ชทดสอบ
(ขอ 6.8.1)

หมายเหตุ โหลดรอยละ 100 คอื โหลดเตม็ที่

ลําดับ

การทดสอบ

โหลด

รอยละ

ระยะเวลา

ท่ีใชทดสอบ

นาที

จํานวนครั้ง

ท่ีตรวจสอบ

1 100 20

2 110 10

3 75 10 1 ครั้ง

4 50 10 ทุกๆ 10 นาที

5 25 10

6 0 10
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6.8.2 การรายงานผล

บนัทกึคาตางๆ และความผดิปกติของเครือ่งยนต ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.2.3

6.9 การทดสอบการทำงานขณะโหลดเกนิกำลงั

6.9.1 วธิทีดสอบ

ใหเคร่ืองยนตทำงานทีโ่หลดรอยละ 110 ของโหลดเตม็ท่ีเปนเวลา 30 นาททีีค่วามเรว็รอบท่ีกำหนด

6.9.2 การรายงานผล

บนัทกึคาตาง ๆ และความผดิปกตขิองเครือ่งยนตทกุ 15 นาท ีรวม 2 ครัง้ ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.2.4

6.10 การทดสอบการทำงานขณะใหกำลงัสงูสดุ

6.10.1 วธิทีดสอบ

ใหเคร่ืองยนตทำงานทีค่วามเร็วรอบท่ีกำหนด แลวเพ่ิมโหลดใหไดกำลงัสงูสดุจนกระท่ังอยใูนภาวะเสถยีร

แลวใหเคร่ืองยนตทำงานในภาวะนีเ้ปนเวลา 15 นาที

6.10.2 การรายงานผล

บนัทกึคาตาง ๆ และความผิดปกตขิองเครือ่งยนต ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.2.4

6.11 การทดสอบการควบคมุความเร็วรอบ

6.11.1 การทำงานท่ีรอบต่ำโดยไมมโีหลด

6.11.1.1 วธิทีดสอบ

ใหเครือ่งยนตทำงานโดยไมมโีหลด ทีค่วามเรว็รอบต่ำกวาครึง่หนึง่ของความเร็วรอบท่ีกำหนด เปน

เวลา 10 นาที

6.11.1.2 การรายงานผล

บนัทกึคาตาง ๆ และความผดิปกตขิองเครือ่งยนต ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.2.4

6.11.2 การทำงานทีร่อบสงูโดยไมมโีหลด

6.11.2.1 วธิทีดสอบ

ใหเคร่ืองยนตทำงานโดยไมมโีหลด และคอยๆ เพ่ิมความเร็วรอบจนไดความเร็วรอบสูงสุดเทาท่ี

เคร่ืองยนตทำไดเปนเวลา 10 นาที แลวลดความเร็วรอบใหมคีาต่ำสุดตามท่ีผทูำกำหนด หลังจากน้ัน

เพิม่ความเร็วรอบใหมคีาเทาเดมิ ทำเชนน้ีเปนจำนวน 6 คร้ัง แตละคร้ังหางกนัประมาณ 10 วนิาที

6.11.2.2 การรายงานผล

บนัทกึคาตาง ๆ และความผดิปกตขิองเครือ่งยนต ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.2.4

6.12 การทดสอบการเริม่เดนิเคร่ืองยนต

6.12.1 วธิทีดสอบ

ใหทดสอบขณะเครือ่งยนตเย็นและไมมโีหลด โดยเร่ิมเดินเครือ่งยนตตามวิธทีีผ่ทูำระบุ จำนวนไมเกิน

3 ครัง้

6.12.2 การรายงานผล

บนัทกึผลการเริม่เดนิเครือ่งยนต ตามภาคผนวก ก. ขอ ก.2.5
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ภาคผนวก ก.
แบบแสดงรายละเอียดและผลการทดสอบเคร่ืองยนต

(ขอ 4.3(4) ขอ 6.4.1 ขอ 6.4.4 ขอ 6.6.5 ขอ 6.7.2 ขอ 6.8.2 ขอ 6.9.2

ขอ 6.10.2 ขอ 6.11.1.2 ขอ 6.11.2.2 และขอ 6.12.2)

แบบแสดงรายละเอียดและผลการทดสอบเครื่องยนตที่แนะนำใหไวเปนแนวทางสำหรับผูทำและผูทดสอบ

มดีงันี้

ก.1 แบบแสดงรายละเอยีดท่ัวไปของเครือ่งยนต

ก.2 แบบแสดงผลการทดสอบเครือ่งยนต

ก.3 แบบแสดงรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของเครือ่งยนต
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ก.1 แบบแสดงรายละเอยีดท่ัวไปของเครือ่งยนต

ชื่อผูทำ ....................................................................................................................

แบบการวางกระบอกสูบ ....................................................................................................................

แบบรุน ....................................................................................................................

หมายเลขเคร่ืองยนต ....................................................................................................................

กำลงัทีก่ำหนดตอเน่ือง ............................ กโิลวตัต ทีค่วามเรว็รอบทีก่ำหนด ............................... รอบตอนาที

กำลงัสงูสดุ ...................................... กโิลวตัต

วิธีการเริ่มเดินเครื่องยนต .........................................................................................................................

น้ำมันเชือ้เพลงิ ............................................... น้ำมันหลอลืน่ .......................................................................

ชนิดของหมอกรองอากาศ .........................................................................................................................

จำนวนกระบอกสูบ................................ เสนผานศูนยกลางกระบอกสบู............................................ มลิลเิมตร

ระยะชกั .......................... มลิลิเมตร ปรมิาตรระยะชกัรวม ....................... ลกูบาศกเซนติเมตร

อัตราสวนการอัด ........................................... ชนิดหองเผาไหม .....................................................

ความยาวของเคร่ืองยนต ........................ มลิลิเมตร ความกวางของเครือ่งยนต ............................ มลิลิเมตร

ความสูงของเครือ่งยนต .......................... มลิลิเมตร น้ำหนกัของเคร่ืองยนต.................................... กโิลกรมั

ความจขุองถังน้ำมันเชือ้เพลงิ.............. ลกูบาศกเดซเิมตรความจุน้ำมันเคร่ือง ........................... ลกูบาศกเดซิเมตร

ระบบระบายความรอน แบบ .................................... ความจุ ....................................... ลกูบาศกเดซเิมตร

ปมหัวฉีด ชนิด ....................................................... ชื่อบริษัทผูทำ ...........................................................

หวัฉีด ชนิด ........................................................... ชื่อบริษัทผูทำ ...........................................................

ความดันในการฉีด................................................... กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร

ระยะหางของล้ิน ........................................... มลิลเิมตร

เปดกอนศนูยตายบน ......................................... องศา

เปดหลงัศนูยตายลาง ........................................ องศา

ระยะหางของล้ิน ........................................... มลิลเิมตร

เปดกอนศนูยตายบน ......................................... องศา

เปดหลงัศนูยตายลาง ........................................ องศา

ลิ้นไอดี

ลิ้นไอเสีย
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ก.2 แบบแสดงผลการทดสอบเครือ่งยนต

ชื่อผูทํา ...............................................................

  แบบการวางกระบอกสูบ ...............................................................

แบบรุน ...............................................................

หมายเลขเคร่ืองยนต ...............................................................

วันท่ีทดสอบ ...............................................................

สถานท่ีทดสอบ ...............................................................

ผูทดสอบ ...............................................................

เคร่ืองหมายการคา ...............................................

ความหนาแนนสัมพัทธ .........................................

เคร่ืองหมายการคา ...............................................

ความหนืด SAE ................. API .........................

ชนิด .................................................................

ไดนาโมมิเตอร ขนาด ................................................................

ความยาวแขน ............................................. เมตร

ผังการไหล (flow diagram) แสดงการวัดอัตราการใชน้ํามันเช้ือเพลิง
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ก.2.1 ขอกำหนดทัว่ไป

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ

ระบบระบายความรอน ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

ระบบหลอล่ืน ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

ระบบน้ำมันเช้ือเพลงิ ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

ลอชวยแรง ...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

บนัทึกความผดิปกติ

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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ก.2.2 การทำงานอยางตอเนือ่ง

อณุหภูมกิระเปาะแหง องศาเซลเซยีส อณุหภูมกิระเปาะเปยก องศาเซลเซยีส

ความชืน้สัมพัทธ รอยละ ความดันบรรยากาศ มลิลิเมตรปรอท

คาปรับแกเนือ่งจากอณุหภมูแิละความดนั =

บนัทึกความผดิปกติ

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.

.

การทดสอบ

โหลด รอยละ

กําลังท่ีเพลาขับ กิโลวัตต

ความเร็วรอบ รอบตอนาที

แรงบิด นิวตัน  เมตร

แรงบิด นิวตัน  เมตร

(คาที่ไดปรับแกแลว)

วัดครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ระยะเวลาทดสอบ นาที 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

อุณหภูมิหอง องศาเซลเซียส

1)
 สีของควันไอเสีย รอยละ

อุณหภูมิของควันไอเสีย

องศาเซลเซียส

2)
 ระดับเสียง เดซิเบล เอ

อุณหภูมิน้ํามันเช้ือเพลิง องศาเซลเซียส

อัตราการใชน้ํามันเช้ือเพลิง

ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที

หรือ กรัมตอนาที

3)
อัตราการใชน้ํามันเช้ือเพลิงจําเพาะ

กรัมตอกิโลวัตตชั่วโมง

ความดันนํ้ามันหลอล่ืน

กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร

4)
 อุณหภูมิน้ํามันหลอล่ืน

องศาเซลเซียส

การทํางานอยางตอเนื่อง

100
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ก.2.3 การทำงานขณะมโีหลด

อณุหภูมกิระเปาะแหง องศาเซลเซยีส อณุหภูมกิระเปาะเปยก องศาเซลเซยีส

ความชืน้สัมพัทธ รอยละ ความดันบรรยากาศ มลิลิเมตรปรอท

คาปรบัแกเนือ่งจากอณุหภมูแิละความดัน =                                         โดยอางองิ JIS B 8018

บนัทึกความผดิปกติ

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

การทดสอบ

โหลด รอยละ 100 @1 100 @2 110 75 50 25 0

กําลังท่ีเพลาขับ กิโลวัตต

ความเร็วรอบ รอบตอนาที

แรงบิด นิวตัน  เมตร

แรงบิด นิวตัน  เมตร

(คาท่ีไดปรับแกแลว)

ระยะเวลาทดสอบ นาที 10 10 10 10 10 10 10

อุณหภูมิหอง องศาเซลเซียส

1)
 สีของควันไอเสีย รอยละ

อุณหภูมิของควันไอเสีย

องศาเซลเซียส

2)
 ระดับเสียง เดซิเบล เอ

อุณหภูมินํ้ามันเชื้อเพลิง องศาเซลเซียส

อัตราการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง

ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที

หรือ กรัมตอนาที

3)
 อัตราการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงจําเพาะ

กรัมตอกิโลวัตตช่ัวโมง

ความดันนํ้ามันหลอล่ืน

กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร

4)
 อุณหภูมินํ้ามันหลอล่ืน

องศาเซลเซียส

การทํางานขณะมีโหลด

.

.
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ก.2.4 การทำงานขณะโหลดเกนิกำลงั การทำงานขณะใหกำลงัสูงสุด และการควบคมุความเร็วรอบ

อณุหภูมกิระเปาะแหง องศาเซลเซยีส อณุหภูมกิระเปาะเปยก องศาเซลเซยีส

ความชืน้สัมพัทธ รอยละ ความดันบรรยากาศ มลิลิเมตรปรอท

คาปรับแกเนือ่งจากอณุหภมูแิละความดนั =

บนัทึกความผดิปกติ

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

การทดสอบ

โหลด รอยละ 100 @1 110 @2 110 @3 Max@1 Max@2 0 0

กําลังท่ีเพลาขับ กิโลวัตต

ความเร็วรอบ รอบตอนาที

แรงบิด นิวตัน  เมตร

แรงบิด นิวตัน  เมตร

(คาท่ีไดปรับแกแลว)

ระยะเวลาทดสอบ นาที 0 15 30 0 15 10 10 วินาที 6 ครั้ง

อุณหภูมิหอง องศาเซลเซียส

1)
 สีของควันไอเสีย รอยละ

อุณหภูมิของควันไอเสีย

องศาเซลเซียส

2)
 ระดับเสียง เดซิเบล เอ

อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง องศาเซลเซียส

อัตราการใชน้ํามันเช้ือเพลิง

ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที

หรือ กรัมตอนาที

อัตราการใชน้ํามันเช้ือเพลิงจําเพาะ

กรัมตอกิโลวัตตช่ัวโมง

ความดันน้ํามันหลอล่ืน

กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร

3)
 อุณหภูมิน้ํามันหลอล่ืน

องศาเซลเซียส

การทํางานขณะโหลดเกินกําลัง กําลังสูงสุด การควบคุมความเร็วรอบ

.

.
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ก.2.5 การเริม่เดินเคร่ืองยนต

การเริ่มเดินเครื่องยนต

ก.3 แบบแสดงรายละเอยีดลกัษณะเฉพาะของเครือ่งยนต

1. แบบรนุ

2. แบบการวางกระบอกสบู

3. จำนวนลูกสบู

4. ขนาดกระบอกสูบ x ชวงชัก, มลิลิเมตร x มลิลิเมตร

5. ปรมิาตรชวงชัก, ลกูบาศกเซนติเมตร

6. กำลังเคร่ืองยนต (กำลังท่ีกำหนดตอเน่ือง หรือกำลงัสูงสุด หรือท้ังสองอยาง) และความเรว็รอบทีส่มัพันธกนั,

กโิลวตัตตอรอบตอนาที

7. อตัราการใชน้ำมนัเชือ้เพลงิจำเพาะ, กรัมตอกิโลวตัตชัว่โมง

8. อตัราสวนการอดั

9. ระยะต้ังส้ิน

10. แรงบดิสูงสุด, กโิลกรมัแรงเมตรตอรอบตอนาที

11. ความจุน้ำระบายความรอน, ลกูบาศกเดซเิมตร (ลติร)

12. ความจุน้ำมนัเช้ือเพลงิ, ลกูบาศกเดซิเมตร (ลติร)

13. ความจนุ้ำมันหลอลืน่, ลกูบาศกเดซเิมตร (ลติร)

14. ชนิดของน้ำมันเชือ้เพลิง

15. ชนิดของน้ำมนัหลอลืน่

16. ชนิดของระบบการเผาไหม

17. แบบของระบบระบายความรอน (หมอตมหรอืหมอน้ำรงัผึง้หรอืเคร่ืองสบูน้ำ)

18. ชนิดของระบบหลอล่ืน

19. ชนิดของหมอกรองอากาศ

20. ชนิดของระบบการเร่ิมเดินเคร่ืองยนต

21. ทศิทางการหมนุ

22. น้ำหนักของเครือ่งยนต, กโิลกรมั

ทดสอบครั้งท่ี
อุณหภูมิน้ํามันหลอล่ืน

องศาเซลเซียส
ติดหรือไมติด

1

2

3




