
LPG



LPG คืออะไร?

LPG ย่อมาจาก Liquid Petroleum Gas  
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมี
องคป์ระกอบของกา๊ซโพรเพน 
(Propane) เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นก๊าซที่
หนักกว่าอากาศ โดยตัว LPG เองไม่มีสี 
ไม่มีกลิ่น



โครงสร้างทางเคมีของ LPG



ตารางคุณสมบัติของ LPG



LPG ได้มาจากไหน?

LPG ที่ใช้กันใน
ปัจจุบันนี้ได้มาด้วยสอง
กระบวนการคือ จากการ
กลั่นน้้ามันและการแยก
ก๊าซธรรมชาติ



LPG ได้มาจากไหน?



คุณสมบัติทางกายภาพของ LPG

คุณสมบัติทางกายภาพ ณ สถานะเป็นของเหลว 

จุดเดือด และสภาวะวิกฤติ 
-แอลพีจีมีจุดเดือดต่้ามาก โดยหากเป็นแอลพีจีที่มีส่วนประกอบเป็นโปรเพน

จะมีจุดเดือดที่ –42 องศาเซลเซียส 
ความหนาแน่น ปริมาตรจ าเพาะและความถ่วงจ าเพาะ 
- ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานะที่เป็นของเหลวจะเบากว่าน้้า โดยค่าความ

ถ่วงจ้าเพาะของแอลพีจีที่มีส่วนประกอบเป็นโปรเปนเหลวที่อุณหภูมิ 15 0C มีค่าเท่ากับ 
0.5077 

ความหนืด 
- ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลวจะมีความหนืดน้อยมาก (ความหนืด

ของน้้าเท่ากับ 1 เซนติพอยส์) จากคุณสมบัติอันนี้ ท้าให้ก๊าซเหลวรั่วซึมได้ง่ายกว่า
ของเหลวชนิดอื่น 



คุณสมบัติทางกายภาพของ LPG (ต่อ)

คุณสมบัติทางกายภาพ ณ สถานะเป็นของเหลว 

ความดันไอ (Vapor Pressure) 

- ก๊าซแอลพีจีเมื่อถูกบรรจุอยู่ในภาชนะปิดภายใต้ความดันจะมีสถานะเป็น
ของเหลว แอลพีจีเหลวระเหยเป็นไอเต็มช่องว่างที่อยู่เหนือระดับส่วนที่เป็นของเหลว 

ความร้อนจ าเพาะ 

- เมื่ออยู่ในสถานะของเหลว ความดันคงที่ 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสค่าความร้อนจ้าเพาะของแอลพีจีที่มีส่วนประกอบเป็นโปรเพน เท่ากับ 0.6023

สัมประสิทธิ์การขยายตัว 

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ 15 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 0.300/0C 



คุณสมบัติทางกายภาพของ LPG (ต่อ)

คุณสมบัติทางกายภาพ ณ สถานะเป็นก๊าซ
ความหนาแน่น ปริมาตรจ าเพาะและความถ่วงจ าเพาะ 
- ที่อุณหภูมิ 15.50C (600F) ณ ความดันบรรยากาศ โปรเปน มีค่าความ

ถ่วงจ้าเพาะเมื่อเป็นก๊าซ เท่ากับ 1.5  ดังนั้นก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานะที่เป็นก๊าซจะ
หนักกว่าอากาศเมื่อเกิดการรั่วไหลขึ้นก๊าซจะไปรวมตัวอยู่ในที่ต่้า 

ความสามารถในการอัดตัวของก๊าซแอลพีจี (Compressibility factor )
- ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ณ ความดันบรรยากาศ โปรเปนมีค่า Z = 0.984
ค่าอ๊อกเทน (Octane Number) 
- ก๊าซแอลพีจีมีค่าอ๊อกเทนสูง ประมาณ 95-110 ซึ่งสูงกว่าค่าอ๊อกเทนของ

น้้ามันเบนซิน จึงเหมาะกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์มาก 



คุณสมบัติทางกายภาพของ LPG (ต่อ)

คุณสมบัติทางกายภาพ ณ สถานะเป็นก๊าซ 
อัตราส่วนปริมาตรของเหลว/ก๊าซ (Liquid/Vapor Volume Ratio) 
-แอลพีจีเหลวเมื่อระเหยและเปลี่ยนสถานะไปเป็นก๊าซ ปริมาตรจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กล่าวคือที่อุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส (60 F) โปรเพน
เหลว 1 หน่วยปริมาตร เมื่อกลายเป็นก๊าซจะมีปริมาตรเป็น 274 หน่วย

ปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ (Air Requirement) 
-ก๊าซแอลพีจีเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดก็จะกลายเป็นก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และน้้าและการเปลี่ยนแปลงนี้เขียนเป็นสมการเคมีได้ดังต่อไปนี้ 



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

1.Mixer

หน้าที่คือท้าการลดมวล
อากาศเพื่อให้เกิดแรงดูด
ที่มากขึ้น



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

2.พาวเวอร์วาล์ว / มิเนียมปรับแก๊ส

        

ติดตั้งระหว่างหม้อต้มและมิกเซอร์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งแก๊สจากหม้อต้มไปยังมิกเซอร์ ท้าให้การท้างานของเครื่องยนต์มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

3.Gas Solenoid Valve ติ๊กแก๊สและกรองแก๊ส

        

จะท้าหน้าที่ตัดแก๊สอัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์ท้างานงานด้วยน้้ามันเบนซิน ท้าหน้าที่ 
เปิด-ปิด การจ่ายแก๊ส ก่อนเข้าสู่หม้อต้ม และยังช่วยกรองแก๊สให้สะอาดก่อนเข้าหม้อ
ต้มและเครื่องยนต์ 



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

4.ถังแก๊ส 



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

5.หม้อต้มแก๊ส

หม้อต้มแก็สที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีหลายผู้ผลิต ดังนี้
1. Star gas 2.  Bedini



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

3. Bigas 4.Magic



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

6.หัวเติมแก็ส/หัวจ่ายแก็ส

หน้าที่คือจ่ายแก็สที่ส่งมา



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

7.ชุดควบคุมการจ่ายแก็สส าหรับระบบ Fix Mixer (Lambda ECU control)

เป็นชุดควบคุมการจ่ายแก็สให้
แม่นย้า โดยอ่านค่าประมวลและ
สั่งการผ่านทาง Stepping Motor



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG

8. Injection Emulator กล่องจ าลองการท างานของหัวฉีดขณะรถใช้แก็ส

เป็นกล่องจ้าลองการท้างานของ
หัวฉีด จ้าเป็นมากส้าหรับระบบ
หัวฉีดที่ติดแบบ Fix Mixer โดย
เป็นEmulator หลอกหัวฉีด



อุปกรณ์ในการติดตั้ง LPG



การติดตั้ง LPG

วงจรระบบจ่ายก๊าซ 
LPG ในรถยนต์
เคร่ืองยนต์แก็สโซลีน



การติดตั้ง LPG

วงจรการท างานระบบจ่ายแก๊ซ LPG แบบ Fix Mixture (ระบบแบบ
คาร์บูเรเตอร์) 



การติดตั้ง LPG เครื่องยนต์แก็สโซลีน
วงจรการท างานระบบจ่ายแก็ส LPG แบบระบบ Mixer Lamda Control



การติดตั้ง LPG

ระบบจ่ายแก็ส LPG แบบ Fumigation(ระบบคาร์บูเรเตอร์ควบคุมร่วมกับ 
ECU และ Stepping Motor) 



การติดตั้ง LPG

ตัวนี้จะเป็น Multi Point Port สังเกตหัวจะใช้ 
Stepping เหมือนกับแบบ Fumigation

ระบบจ่ายแก็ส LPG แบบMulti point port (ระบบจ่ายก๊าซแบบแยก Port) 



การติดตั้ง LPG

วงจรการท างานระบบจ่ายแก็ส LPG แบบSequential Liquid Injection 



คุณประโยชน์ของแก็ส LPG

- เป็นเชื้อเพลิงที่น้ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมีการเผาไหม้สมบูรณ์
- ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
- มีราคาถูก
- ก๊าซอยู่ในสภาพแรงดันต่้า180 psi
- อัตราการสิ้นเปลืองก๊าซเทียบเท่ากับการใช้น้้ามันเบนซิน
- อุปกรณ์มีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ก๊าซ NGV



ตารางการดูแลและบ้ารุงรักษาที่ควรท้าเป็นประจ้า  
- รักษาระบบการจุดระเบดิ(IGNITION SYSTEM) ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (ดตูารางการ
ซ่อมบ้ารุงจากคู่มือการใช้รถของท่าน)
- เปลี่ยนน้้ามันเครื่อง  ตามระยะเวลาที่บรษิัทผูผ้ลิตแนะน้า 
- เปลี่ยนกรองอากาศ  ทุก20,000-30,000กิโลเมตรหรอืตามความจ้าเป็น 
- ท้าความสะอาดกรองอากาศ  ทุก ๆ อาทติย ์
- เปลี่ยนกรองกา๊ซLPG  ทุก 40,000 กิโลเมตร หรอืทุก 1ปี 
- เปลี่ยนหัวเทียน  ทุกๆ30,000 กิโลเมตร 
- ตรวจสอบข้อต่อและอุปกรณL์PG (ยกเว้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า) ด้วยน้้าสบู่ทุก ๆ เดือน 
- ท้าการใช้ระบบเชื้อเพลิง  อย่างน้อย 10 กิโลเมตร/วนั 
- ตรวจสอบตั้งค่าการท้างานในระบบเชื้อเพลิงLPG  เมื่อมีการซ่อมแซมเครื่องยนต์ใหม่ 
-การตรวจสอบถังบรรจุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาต ิ อายุไม่เกิน 10 ปี ( ไม่ตอ้งตรวจและ
ทดสอบ) อายุเกิน 10 ปี ( ตอ้งตรวจและทดสอบทุก 5 ปี ) 


