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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการนําหมอพักไอเสียมาทําการ
ติดตั้งเครื่องปลอยประจุไฟฟาแกไอเสียที่ผานหมอพัก แลว
ทําการวัดไอเสียที่ออกจากหมอพักโดยเครื่องวิเคราะหกาซไอ
เสีย , โดยมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ การหมุนของ
เครื่องยนต จากผลการทดสอบ กาซ CO มีปริมาณลดลง
สูงสุดรอยละ 26.22, กาซ CO2 มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงสุดรอย
ละ 6.06 ,กาซ O2 มีปริมาณลดลงสูงสุดรอยละ 47.39 และ
กาซ HC มีคาลดลงสูงสุดรอยละ 39.66
Abstract
This paper presents the use Electronics Air
Cleaner fixed with muffler and release electron to
exhaust gas and analyse the exaust gas by GasAnalyser. There are some change the revolution of
engine. The experiment shows of CO is maximum
reduced 26.22% ,CO2 is maximum increased 6.06%
,O2 is maximum reduced 47.39 %and HC is maximum
reduced 39.66%

1. บทนํา
จากจํานวนรถยนตในปจจุบันมีจํานวนมาโดยเฉพาะ
ในเมือง,เปนผลใหเกิดมลภาวะทางอากาศจากไอเสียที่รถยนต
ปลอยออกมามีปริมาณมาก ทําใหผูที่สูดอากาศเหลานี้เขาไป
เปนโรคทางเดินหายใจเปนจํานวนมาก ในปจจุบันไดมีการใช
คะตะไลติกคอนเวอรเตอร เพื่อชวยลดมลภาวะทางอากาศได
ระดับหนึ่ง
บทความนี้ เปนการนําเสนอการทดลองแนวทางใหม
ของการลดมลภาวะจากไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนตกาซ
โซลีน โดยใชระบบการปลอยประจุไฟฟา (เชนเดียวกับการ
ฟอกอากาศ)
เขาสูไอเสียที่ผานหมอพัก แลวทําการ
วัดผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณกาซแตละชนิด
2. อุปกรณการทดลอง
การออกแบบและดัดแปลงหมอพัก ไดนําหมอพักรุน
ที่เปนแบบทางเดินยอน , เหมือนกัน 2 หมอพัก โดยทําการผา
เปดดังรูปที่2 เพื่อศึกษาทางเดินการไหลของไอเสียที่ผานหมอ
พัก 1 ใบ และไดทําการติดตั้งเข็มปลอยประจุไฟฟาในตําแหนง

ตาง ๆ ในหมอพักใบที่ 2 ซึ่งเปนใบที่ใชในการทดลอง รวมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาแรงสูง เพื่อปลอยประจุไฟฟาในไอเสีย

รูปที่ 4 Exhaust-gas Analyser ของ BOSCH รุน ETT 8.55 EU

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของหมอกรองไอเสียดวยระบบไฟฟา

รูปที่ 2 หมอกรองไอเสียที่ถูกผาออกเพื่อดูภายในของหมอกรอง

3. การทดลอง
3.1) ทําการติดเครื่องยนตที่จะใชทดสอบเปนเวลา 10 นาที
โดยใหอุณหภูมิของน้ําหลอเย็นของเครื่องยนตคงที่ ที่อุณหภูมิ
ทํางานของเครื่องยนต
3.2) ทําการติดตั้งหมอพักระบบไฟฟาเขากับปลายทอไอ เสีย ของรถยนต Mitsubishi Lancer ซึ่งเปนเครื่องยนตกาซ
โซลีนมีความจุกระบอกสูบ 1500 CC.
3.3) แยกทําการทดลองเปน 2 ชุด ดังนี้
3.3.1 ไมปลอยกระแสไฟฟาเขาในหมอพัก
โดยเรงเครื่องยนต 1000 รอบ/นาที ทําการบันทึกคากาซ
ไอเสีย (บันทึกผล 3 ครั้งในระยะเวลาหางกัน 2 นาที) และ
นําคามาเฉลี่ยทําเชนเดิมโดยเปลี่ยนแปลงรอบเครื่องยนตเปน
1500 รอบ/นาที , 2000รอบ/นาที,2500รอบ/นาที ,3000รอบ/
นาที
3.3.2 ปลอยกระแสไฟฟาเขาหมอพัก
ทําการทดลองซ้ําในขอ 3.3.1 โดยเปดเครื่องฟอกอากาศ

รูปที่ 3 แสดงการใสเข็มปลายแหลมลงในหมอกรองไอเสีย

4. ผลการทดลอง
จากการทดลอง สามารถเขียนกราฟแสดงผลการ
ทดลองได 4 กราฟ ตามประเภทของกาซไอเสียโดยในแตละ
กราฟ เปนการเปรียบเทียบปริมาณกาซ กอนเปดเครื่องฟอก
อากาศและหลังเปดเครื่องฟอกอากาศ

รูปที่ 5 กราฟแสดงคาเปรียบเทียบกาซ CO กอนและหลังใชหมอกรองไอ
เสียดวยระบบไฟฟา

รูปที่ 8 กราฟแสดงคาเปรียบเทียบกาซ HC กอนและหลังใชหมอกรองไอ
เสียดวยระบบไฟฟา

วิเคราะหจากกราฟ จะเห็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วรอบการหมุนของเครื่องยนต ที่มีผลตอความสมบูรณ
ซึ่งที่รอบเครื่องสูงมี
ของการเผาไหม อาทิเชนกาซ CO2
ประมาณมากกวาขณะรอบเครื่องต่ํา ,กาซ HC ที่มีปริมาณ
ลดลงเมื่อรอบเครื่องยนตสูงขึ้น

รูปที่ 6 กราฟแสดงคาเปรียบเทียบกาซ CO2 กอนและหลังใชหมอกรอง
ไอเสียดวยระบบไฟฟา

รูปที่ 7 กราฟแสดงคาเปรียบเทียบกาซ O2 กอนและหลังใชหมอกรองไอ
เสียดวยระบบไฟฟา

5. สรุป
จากที่ไดทําการทดลองวัดคากาซไอเสีย และเขียนกราฟ
เปรียบเทียบกันระหวางเปดเครื่องฟอกอากาศ และไมเปด
เครื่องฟอกอากาศ สามารถสรุปแยกตามประเภทกาซเปน
ขอฯ ดังนี้
5.1) พิจารณารูปที่ 5 ปริมาณกาซ CO ในชวงความเร็วรอบ
เครื่อง 1000 รอบ/นาที คากาซ CO ที่ไมไดรับประจุไฟฟามีคา
นอยกวา แตหลังจากรอบเครื่องยนตสูงกวา 1500 รอบ/นาที
จนถึง 3000 รอบ/นาที คาปริมาณกาซ COที่ผานการรับประจุ
ไฟฟามีคานอยกวา โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางสูงสุดรอยละ
0.151 Vol ที่รอบเครื่องยนต 1500 รอบ/นาที โดยกาซ CO มี
ปริมาณลดลงสูงสุดรอยละ 26.22
5.2) พิจารณารูปที่ 6 ปริมาณกาซ CO2 ในชวงความเร็วรอบ
เครื่องยนต 1000 – 1500 รอบ/นาที คา CO2 จากการผาน
การรับประจุไฟฟามีคา นอยกวา แตที่ความเร็วของ

เครื่องยนตสูงกวา 2000 รอบ/นาที คา CO2 ที่ผานการรับ
ประจุไฟฟาจะมีคานอยกวาไอเสียที่ไมผานการรับประจุ
ไฟฟา โดยกาซ CO2 มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงสุดรอยละ
6.06
5.3) พิจารณารูปที่ 7 ปริมาณกาซ O2 ในชวงความเร็วรอบ
เครื่องยนต 1000 -1500 รอบ/นาที คา O2 จากการผานการ
รับประจุไฟฟามีคามากกวา แตที่ความเร็วรอบเครื่องยนต
สูงกวา 2000 รอบ/นาที คากาซ O2 ที่ ผานการรับประจุ
ไฟฟามีคานอยกวา โดยกาซ O2 มีปริมาณลดลงสูงสุด
รอยละ 47.39
5.4) พิจารณารูปที่ 8 ปริมาณกาซ HC จะมีความแตกตาง
หลังรอบเครื่องยนตสูงกวา 1500 รอบ/นาที โดย HC ที่
ผานเครื่องฟอกจะมีคานอยกวาโดยมีความแตกตางสูงสุด
71 PPM. ที่รอบเครื่องยนต 3000 รอบ/นาที โดยกาซ HC
มีคาลดลงสูงสุดรอยละ 39.66
จากผลดังกลาว
ถานํามาเขียน แนวโนม
การเปลี่ยนแปลงปริมาณกาซแตละชนิดหลังไอเสีย ไดผาน
เครื่องฟอกอากาศเขียนไดดังนี้ CO ลดลง , CO2เพิ่มขึ้น ,
O2ลดลง , HC ลดลง แตผลดังกลาวมีความแตกตางกัน
ในขณะที่รอบเครื่องยนตต่ํากวา 1500 รอบ/นาที ซึ่งคา CO2
ลดลง แต O2 เพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการเผาไหม
ที่ไมสมบูรณขณะความเร็วรอบเครื่องยนตต่ําและมีความไม
แนนอนของการเผาไหมแมจะมีการเฉลี่ยคาแลว จึงมีผลทํา
ใหผลของกาซ CO2 และ O2 มีคาที่แตกตางจากการเผา
ไหมขณะรอบเครื่องยนตสูง
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