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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนศึกษาถึงการลดปริมาณเขมา
ควันดําของเครื่องยนตดีเซล   ขนาด 2800 cc. โดย
การใชหมอกรองไอเสียพนละอองน้าํ  มีการเปลี่ยน
จํานวนหัวฉีดละอองน้าํ จาก 1 หวั ถึง 5 หัวเพื่อศึกษา
ความแตกตาง 
 หมอกรองไอเสียลดควันดําโดยละอองน้าํ ได
ใชทดสอบกับรถยนต มิตซูบิชิ สตารดาเครื่องยนต
ดีเซล ความจเุครื่องยนต 2800 ซีซี เทอรโบชารจเจอร 
มีการปรบัแตงปม โดยการในการทดสอบไดใชจํานวน
หัวฉีดตั้งแต 1 หัวฉีด จนถึง 5 หัวฉีด ที่รอบการทาํงาน
ของเครื่องยนต1500, 2500 และ 3500 รอบตอนาท ี
จํานวนหัวฉีดที่สามารถลดเขมาควันดาํไดมากที่สุดคือ
จํานวน 5 หัว ซึง่ไดคาเฉลี่ยเขมาควนัดาํที่ความเรว็

รอบเครื่องยนต 3500 รอบตอนาท ี  40.2 เปอรเซ็นต 
โดยที่คาความแตกตาง จากขณะไมไดใสทอไอเสียลด
เขมาควนัดํา 15.1 เปอรเซน็ต   ผลการทดลองทําให
ทราบปริมาณการลดปริมาณเขมาควันดาํ เมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงจาํนวนหัวฉีดละอองน้าํ 
 
Abstract 

This paper  study Reduction of black 
smoke in diesel engine 2800 cc. by using spray 
water in the Muffler and vary number of Nozzle 
from 1 to 5 for study the different.  
               The Engine used for testing is 
Mitsubishi Starda  2800 cc. Turbocharger    . 
The number of  nozzle  vary from 1 nozzle to 5 
nozzles at  Engine Speed 1500, 2500, 3500 



RPM.  The number of nozzle  that reduce a lot of  
black smoke are  5 nozzles by average percent  
black smoke is 40.2  percent (3500 rpm.) and 
different from when not use this Muffler  15.1 
percent .  Result of this experiment are know the  
reduction of black smoke  when vary number of 
the nozzle . 
 
1. บทนํา 
 ในปจจุบันมีการใชรถยนตทีใ่ชเครื่องยนต
ดีเซล เพื่อการบรรทุก ขนสงสินคา เปนจาํนวนมาก ซึง่
เครื่องยนตดีเซลที่ไมไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี
นั้น เปนเครื่องยนตทีก่อให เกิดคราบเขมาและ มลพิษ
ทางอากาศมากกวาเครื่องยนต เบนซิน จากปริมาณ
การใชเครื่องยนตดีเซลที่เพิ่มข้ึนก็จะกอใหเกิดปญหา
ทางดานมลพษิที่เพิ่มข้ึนตามไปดวย 
         มลพิษที่ปลอยออกมาจากเครื่องยนตดีเซล 
ในสวนหลกัๆนั้นไดแก คารบอนมอนนอกไซด ซัลเฟอร
ไดออกไซด อัลดิไฮด และคราบเขมาที่ประกอบไปดวย 
ผงคารบอนและยางเหนียว ซึ่งทัง้ผงคารบอนและยาง
เหนยีวนี้เองทีก่อใหเกิดปญหาควนัดํา โดยควันดํานัน้
เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของเครื่องยนตและ 
กอใหเกิดอนัตรายตอสุขภาพของผูที่ไดรับหรือสูดดม
เขาไป แตผงคารบอนกับยางเหนยีวนี้จะจับตัวกับ
ละอองน้าํไดดี 

งานวิจยันี ้ เปนการนําละอองน้าํมาชะลาง
คารบอนและยางเหนียว ออกจากไอเสียที่ปลอย
ออกมาสูส่ิงแวดลอม ซึ่งจะสามารถลดปญหาควนัดํา 
และมลพิษของเครื่องยนตดีเซล ที่เกิดการเผาไหมไม
สมบูรณลงไปไดสวนหนึ่ง 

2. อุปกรณการทดลอง 
  ไดออกแบบแผงกรองซึง่ใชวสัดุที่มีรูพรุน  
ออกแบบแผงกั้นทางเดินของไอเสียเพื่อใหไอเสียมีการ
สัมผัสกับละอองน้าํมากที่สุด 
 

 
 

รูปที่ 2.1   ภาพตัดแผงกั้นบังคับทางเดินของไอเสีบ 
 

 
 

รูปที่ 2.2    ภาพแผงกั้นขณะกอนประกอบเขาหมอพัก 
 
 นําแผงกั้นติดตั้งในหมอพกั  และติดตั้งหัวฉีด
จํานวน  5 หวั  ในตําแหนงตางๆ   โดยสรางแรงดันการ
ฉีดโดยปมแรงดันสูง 
 



 
 

รูปที่ 2.3    หมอพักพรอมอุปกรณฉีดพนละอองน้ํา 
 

 
 

รูปที่ 2.4    ควันดําของเครื่องยนตขณะทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5   รูปเครื่องมือวัดควันดํา Heshbon 
 
3. การทดลอง 
            ทําการทดลองโดยนําหมอกรองไอเสีย ตอ
กับถังน้ําทดลอง   เพื่อเก็บผลขอมูลโดยติดตั้งอุปกรณ
ไว  ภายนอกรถ   (เปนขัน้ทดลอง  ยังไมไดติดตั้งเขา
กับตัวรถจริง) แตตอทอเอาไอเสียจากทอไอเสียของรถ
เขาหมอกรอง 

3.1  เร่ิมทาํการทดสอบ โดยใชเครื่องมือวดัคา
เปอรเซ็นตเขมาควันดาํโดยไมไดติดตั้งอุปกรณลด
เขมาควนัดําโดยละอองน้าํ   ทดสอบที่รอบเครื่องยนต  
1500 รอบตอนาทีและกดบันทกึคาขณะที่ไอเสียมี
ปริมาณคงที ่ และนําแผนที่มีเขมาควันดาํติดอยูไปวัด
คาโดยเครื่องทดสอบควันดาํ จะไดคาออกมาเปน
เปอรเซ็นตและจดบันทึกคาเปนจํานวน 3 คร้ังแลว
นํามาหาคาเฉลี่ย 

3.2  ทําการทดสอบโดยติดตั้งอุปกรณลด
เขมาควนัดําโดยละอองน้าํ ซึ่งเริ่มใสหวัฉดีทีละ 1 หัว 
จนกระทั่งใสหวัฉีดครบ 5 หวั แลวทาํการบันทกึคา 

3.3 ทําการทดสอบตามขอ 3.1 และ 3.2 โดย
เปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของเครื่องยนต เปน 2500 
และ 3500 รอบตอนาที ตามลําดับ 

 
รูปที่ 3.1  รูปทอไอเสียลดควันดําโดยละอองน้ําเมื่อประกอบ

เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปที่ 3.2   รูปแสดงการฉีดน้ําของหัวฉีด 

 
4.  ผลการทดลอง 
 จากการทดลองทัง้หมด  ไดนาํผลปริมาณควันดํา
ของแตละการทดสอบมาหาคาเฉลี่ยและ นําคาเฉลี่ย
มาเขียนกราฟเปรียบเทยีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่4.1กระดาษวัดควันดําขณะยังไมฉีดละอองน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่4.2  กระดาษวัดควันดําขณะฉีดน้ํา  5  หัวฉีด 
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รูปที่ 4.3  รูปกราฟแสดงคา%ควันดําเทียบกับจํานวนหัวฉีดน้ํา 
 
5. สรุป 
 จากที่ไดทําการทดลอง วัดคาควันดาํ ซึง่ไดทําการ
เขียนกราฟเทยีบกันระหวางจํานวนหัวฉีดพนน้ํา เทยีบ
กับประมาณควันดํา   ทาํการสรุปเปนขอ ดังนี ้
1) คาเฉลี่ยควนัดาํมีคานอยที่สุด ขณะมีการฉีดพน
น้ํา  5  หวัฉีด   โดยมีคาเฉลี่ยควนัดํา  40.2  
เปอรเซนต ที่ 3500 RPM ,31.1  เปอรเซนต ที่ 2500 
RPM, 25.2  เปอรเซนต ที ่1500 RPM 
2) คาเฉลี่ยควนัดาํมีคามากที่สุด ขณะไมมีการฉีดพน
น้ํา     โดยมีคาเฉลี่ยควนัดํา  55.3  เปอรเซนต ( 3500 
RPM ) 
3)  คาความแตกตางของคาเฉลี่ยควันดํามีคามาก
ที่สุด 5.86 เปอรเซนต ระหวางการฉีด 3  หัวและ 4 หัว
( 3500 RPM ) 
4) คาความแตกตางของปริมาณคาเฉลี่ยควนัดํา
ระหวางไมฉีดน้ํากบั ฉีดน้าํ 5 หัว  มีคา 15.1 
เปอรเซนต( 3500 RPM ) 
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