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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศที่มีต่อประสิทธิภาพ

การคดัแยกของไซโคลนดกัฝุ่ นละอองดว้ยการทดลอง การทดลองน้ีใชแ้กลบเผาแทนฝุ่ นละอองที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพการคดัแยกของไซโคลนวดัอยู่ในรูปของขนาดอนุภาคและอตัราการไหลของอากาศทางเข้า 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศที่ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ยขนาด 30, 50 และ 60 มิลลิเมตร ความเร็ว
ของอากาศทางเข้ามีค่าเท่ากับ 6.61, 7.50 และ 7.93 เมตรต่อวินาที ขนาดอนุภาคของฝุ่ นละอองที่ใช้ในการทดลองมี
ทั้งหมด 4 ค่า ประกอบดว้ย 0-150, 150-250, 250-500 และ 500-850 ไมโครเมตร จากการทดลองพบว่าเม่ือความเร็ว
ของอากาศและขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนส่งผลให้ประสิทธิภาพการคดัแยกของไซโคลนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนส าหรับทุกค่าของ
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศ  เม่ือขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศเท่ากบั 50 มิลลิเมตร 
ความเร็วทางเขา้ของอากาศเท่ากบั 7.93 เมตรต่อวินาที ขนาดของอนุภาคเท่ากบั 0-150, 150-250, 250-500 และ 500-850 

ไมโครเมตร ประสิทธิภาพการคัดแยกสูงสุดของไซโคลนมีค่าเท่ากับ 97.20%, 97.91%, 98.71% และ 99.13% 

ตามล าดบั 

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study of the influence of vortex finder diameter on 
performance of dust cyclone by experiment. Husk ash was used to the dust particles from the factory. 
The collection efficiency was measured in from of the dust particle size and air flow rate. The vortex 
finder diameters in this investigation were included of 30, 50 and 60 mm, inlet velocity composed of 
6.61, 7.50 and 7.93 m/s and dust particles in this experiment were included of 0-150, 150-250, 250-
500 and 500-850 micrometers. The results indicate that the inlet velocity and the dust particle size 
were increased, the collection efficiency was increased for all of vortex finder diameters of cyclone. 
For vortex finder diameter of 50 mm, inlet velocity of 7.93 m/s and the dust particles size of 0-150, 
150-250, 250-500 and 500-850 micrometers, the maximum collection efficiencies were showed 
97.20%, 97.91%, 98.71% and 99.13%, respectively.  
Keywords: Vortex finder diameter, dust particle, cyclone 



633

56 57

อทิธิพลของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออกของอากาศที่มีต่อ
ประสิทธิภาพของไซโคลนดักฝุ่นละออง 

The Influence of Vortex Finder Diameter on 
Performance of Dust Cyclone 

 
สุทิน พลบูรณ์ 

Suthin Pholboorn 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกล คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

โทร. 042-211-040 - 425, 095-789-1183 
Department of Mechanical Technology, Faculty of Technology, 
Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani 41000, Thailand 

E-mail: suthin_27@hotmail.com, Telephone 042-211-040 - 425, 095-789-1183 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศที่มีต่อประสิทธิภาพ

การคดัแยกของไซโคลนดกัฝุ่ นละอองดว้ยการทดลอง การทดลองน้ีใชแ้กลบเผาแทนฝุ่ นละอองที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพการคดัแยกของไซโคลนวดัอยู่ในรูปของขนาดอนุภาคและอตัราการไหลของอากาศทางเข้า 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศที่ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ยขนาด 30, 50 และ 60 มิลลิเมตร ความเร็ว
ของอากาศทางเข้ามีค่าเท่ากับ 6.61, 7.50 และ 7.93 เมตรต่อวินาที ขนาดอนุภาคของฝุ่ นละอองที่ใช้ในการทดลองมี
ทั้งหมด 4 ค่า ประกอบดว้ย 0-150, 150-250, 250-500 และ 500-850 ไมโครเมตร จากการทดลองพบว่าเม่ือความเร็ว
ของอากาศและขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนส่งผลให้ประสิทธิภาพการคดัแยกของไซโคลนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนส าหรับทุกค่าของ
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศ  เม่ือขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศเท่ากบั 50 มิลลิเมตร 
ความเร็วทางเขา้ของอากาศเท่ากบั 7.93 เมตรต่อวินาที ขนาดของอนุภาคเท่ากบั 0-150, 150-250, 250-500 และ 500-850 

ไมโครเมตร ประสิทธิภาพการคัดแยกสูงสุดของไซโคลนมีค่าเท่ากับ 97.20%, 97.91%, 98.71% และ 99.13% 

ตามล าดบั 

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study of the influence of vortex finder diameter on 
performance of dust cyclone by experiment. Husk ash was used to the dust particles from the factory. 
The collection efficiency was measured in from of the dust particle size and air flow rate. The vortex 
finder diameters in this investigation were included of 30, 50 and 60 mm, inlet velocity composed of 
6.61, 7.50 and 7.93 m/s and dust particles in this experiment were included of 0-150, 150-250, 250-
500 and 500-850 micrometers. The results indicate that the inlet velocity and the dust particle size 
were increased, the collection efficiency was increased for all of vortex finder diameters of cyclone. 
For vortex finder diameter of 50 mm, inlet velocity of 7.93 m/s and the dust particles size of 0-150, 
150-250, 250-500 and 500-850 micrometers, the maximum collection efficiencies were showed 
97.20%, 97.91%, 98.71% and 99.13%, respectively.  
Keywords: Vortex finder diameter, dust particle, cyclone 

1. บทน า 
การพฒันาของประเทศไทยในช่วงหลายศตวรรษที่

ผ่านมาส่งผลใหห้ลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ 
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก  อุตสาหกรรม
น ้าตาล เป็นตน้ มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการผลิต
ของอุตสาหกรรมเหล่า น้ีในบางกระบวนการจะมีส่ิง
ปนเป้ือนเป็นสารแขวนลอยท่ีปะปนอยู่ในอากาศก่อนที่
อุตสาหกรรมเหล่านั้นจะปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก
ไดมี้การใชอุ้ปกรณ์หลายชนิดท าหน้าที่ในการลดขนาดหรือ 
ปริมาณสารปนเป้ือนก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ได้แก่ 
กรองอากาศ ไซโคลน เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มและเพื่อการ
อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม
และชุมชน 

ไซโคลนจึงเป็นอุปกรณ์ที่นิยมน ามาใชใ้นการแยก
อนุภาคของสารปนเป้ือนออกจากอากาศก่อนที่จะปล่อย
ออกสู่บรรยากาศภายนอก เน่ืองจากไซโคลนสามารถข้ึน
รูปได้ง่าย ราคาต ่ าและง่ายต่อการบ า รุงรักษาและ มี
ประสิทธิภาพในการท างานสูงโดยเฉพาะเม่ืออนุภาคมี
ขนาดมากกว่า 10 ไมโครเมตร [1-2] ไซโคลนอาศัย
หลักการท างานดว้ยแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลาง เม่ืออนุภาค
ของสารปนเป้ือนและอากาศถูกปล่อยเขา้ไปในไซโคลน 
แรงหนีศูนยก์ลางจะผลกัอนุภาคของสารปนเป้ือนที่มีขนาด
ใหญ่และน ้ าหนักมากไปปะทะกบัผนังของไซโคลนแล้ว
อนุภาคเหล่านั้ นจะตกลงสู่ด้านล่างของไซโคลนไปยัง
ภาชนะรองรับ ส่วนอากาศที่มีความหนาแน่นและน ้ าหนัก
น้อยกว่าสารปนเป้ือนจะถูกผลกัให้ไหลยอ้นกลบัข้ึนไป
ด้านบนที่ ท างออกของอากาศแล้วถู กปล่อยออก สู่
บรรยากาศภายนอก [3]  

ไดมี้ความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
คดัแยกขนาดของไซโคลนดว้ยการเปลี่ยนแปลงค่าในบาง
ช้ินส่วนของไซโคลนโดยเร่ิมจากการให้ช่องทางเขา้ของ
อากาศมีรูปร่างเป็นวงกลม [4] แทนช่องทางเขา้ที่เป็นแบบ
ส่ีเหลี่ยมทั่วไป พบว่าส่งผลให้ประสิทธิภาพการคัดแยก
เพิ่มข้ึน ไดมี้การเพิ่มช่องทางเขา้ของอากาศแบบส่ีเหลี่ยม

เป็นสองช่องทาง [5] พบว่าสมรรถนะการคัดแยกมีค่า
มากกว่าไซโคลนที่มีช่องทางเขา้ทางเดียวเป็น 5 ถึง 10% 

การท าให้ช่องทางเขา้ของอากาศท ามุมเอียงข้ึนเม่ือวดักับ
แนวระดบักส่็งผลให้ประสิทธิภาพการคดัแยกมีแนวโนม้ดี
ข้ึนโดยพบว่ามุมที่มีค่าเหมาะสมคือมุม 45  [6] ไซโคลน
ที่มีช่องทางเขา้วนเป็นวงแบบกน้หอยให้สมรรถนะการคดั
แยกมากกว่าไซโคลนที่มีช่องทางเขา้ในแนวสัมผสั 5% ถึง 
20% [7]  

การเพิ่มความยาวช่วงทรงกระบอกของไซโคลนมาก
ถึง 5.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไซโคลนส่งผลให้
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า รคั ด แ ยก มี ค่ า ม า ก ถึ ง  9.5% ใ น
ขณะเดียวกันการเพิ่ มความยาวช่วงท่ี เป็นกรวยของ
ไซโคลนเป็น 6.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไซโคล
ท าให้ประสิทธิภาพการคัดแยกสูงสุดประมาณ 11% [8] 
การทดลองหาสมรรถนะการคดัแยกของไซโคลนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงค่าความยาวช่องทางออกของอากาศจาก 125 

ถึง 210 มิลลิเมตร สมรรถนะการคดัแยกมากที่สุดเท่ากับ 
99.7% เม่ือระยะช่องทางออกเท่ากบั 193 มิลลิเมตร [9] 
พื้นผิวภายนอกช่องทางออกของอากาศไดมี้การติดตั้งใบ
กงัหัน (Vane) เพื่อให้กระแสการไหลขาเขา้มีการจัดเรียง
ตัวที่ แ น่ นอน ซ่ึ งช่วยลดความดันตกค ร่อมและเพิ่ ม
สมรรถนะการคดัแยกโดยพบว่าสมรรถนะการคดัแยกของ
ไซโคลนเพิ่มข้ึนประมาณ 2 ถึง 3% และความดนัตกคร่อม
ลดลงถึง 30% [10] การติดตั้ งแหวนท่ีช่องทางออกของ
อากาศดา้นนอก [11] โดยแหวนเป็นแบบเรียว (Taper) ที่
อตัราส่วนดา้นบนต่อดา้นล่างวดัจากผิวดา้นในของแหวนมี
ค่าเท่ากบั 1.47 ให้สมรรถนะการคดัแยกของไซโคลนดี
ที่สุด  

การใชรู้ปร่างของช่องทางออกของอากาศที่แตกต่าง
กนัโดยให้ช่องทางออกของอากาศมีรูปร่างทรงกระบอก
และกรวย [12] แบบทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15, 
11 และ 7 มิลลิเมตร และแบบกรวยมีความยาวเท่ากบั 10, 
25 และ  45 มิลลิ เมตร  โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางออกของกรวยทั้ งสองด้านเป็น 7 และ 15 มิลลิเมตร 
ตามล าดบั พบว่าไซโคลนที่มีช่องทางออกของอากาศแบบ
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กรวยให้สมรรถนะการคัดแยกไม่แตกต่างกันมากนัก 
เม่ือเทียบกับไซโคลนที่ มีช่องทางออกของอากาศแบบ
ทรงกระบอก การสอดใส่อุปกรณ์บางชนิดเขา้ไปข้างใน
ไซโคลนโดยการสอดใส่กรวยปลายแหลมที่ทางออกของ
กรวยและการสอดใส่แท่งเหล็ก การสอดใส่แท่งเหล็กและ
กรวยปลายแหลมไปดว้ยกนัที่ทางออกของกรวย [13] ก็มี
การศึกษาเชิงทดลองพบว่าการสอดใส่กรวยปลายแหลมให้
สมรรถนะการคดัแยกไดดี้ที่สุด การออกแบบช่องทางออก
ของอนุภาคใหเ้ป็นแบบทรงกระบอกแทนแบบกรวยพร้อม
ให้ มีแท่งป รับระยะการหมุนวน  (Vortex limited) ที่
ตอนทา้ยของทรงกระบอกพบว่าสมรรถนะการคดัแยกของ
ไซโคลนสูงสุดเม่ืออตัราการไหลมีค่ามากที่สุดและที่การ
ปรับระยะการหมุนวนเท่ากบั 800 มิลลิเมตร ส่วนที่การ
ปรับระยะการหมุนวนเท่ากบั 320 มิลลิเมตรให้สมรรถนะ
การคดัแยกต ่าสุด [14] 

งานวิจัยที่ผ่านมาไม่ไดก้ล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การคัดแยกของไซโคลนดว้ยการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางช่องทางออกของอากาศไว้อย่างชัดเจน 

ดงันั้น งานวิจยัน้ีสนใจในการหาประสิทธิภาพการคดัแยก
ของไซโคลนดว้ยการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ช่องทางออกของอากาศโดยท าการศึกษาที่ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางช่องทางออกของอากาศเท่ากบั 30, 50 และ 60 

มิลลิเมตร และขนาดของอนุภาคเท่ากับ  0-150, 150-
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ไปในไซโคลนตรงช่องทางเขา้ อนุภาคของฝุ่ นละอองที่มี
น ้าหนักมากกว่าอากาศจะถูกแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลางผลกั
ให้ไปชนกับผนังของไซโคลนและตกลงสู่ด้านล่างตรง
กรวยทางออกของไซโคลนและถูกดกัเก็บไว ้ส่วนอากาศ
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ไปดา้นบนตรงช่องทางออกของอากาศและถูกปล่อยออกสู่
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รูปที่ 2 ส่วนประกอบของไซโคลน 
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กรวยให้สมรรถนะการคัดแยกไม่แตกต่างกันมากนัก 
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ทรงกระบอก การสอดใส่อุปกรณ์บางชนิดเขา้ไปข้างใน
ไซโคลนโดยการสอดใส่กรวยปลายแหลมที่ทางออกของ
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รูปที่ 2 ส่วนประกอบของไซโคลน 

2.3 การหาประสิทธิภาพการคดัแยกของไซโคลน 

ประสิทธิภาพการคัดแยกขนาดฝุ่ นละอองของ
ไซโคลน [13] สามารถค านวณไดจ้ากสมการ (1) 

 

                          100
m
mc                       (1) 

 
เม่ือ      คือ ประสิทธิภาพการคดัแยกของไซโคลน 

           cm  คือ มวลของอนุภาคหลงัการคดัแยก, กรัม 
            m   คือ มวลของอนุภารก่อนการคดัแยก, กรัม 

 
3. วธิีการทดลอง 

3.1 แผนผังชุดทดลอง 

การคัดแยกฝุ่ น ละอองด้ว ยไซ โคลนส ามารถ
ด าเนินการไดจ้ากการเปิดสวิตชพ์ดัลม (Blower) ลมจะถูก
เป่าผ่านมิเตอร์วดัอตัราการไหลยี่ห้อ Blue Point ที่มีช่วง
วดัอตัราการไหล 90 ถึง 120 ลิตรต่อนาที ซ่ึงสามารถปรับ
อัตราการไหลได้ด้วยการปรับวาล์วได้ตามความเร็วที่
ต้องการ หลังจากนั้ นลมจะถูกส่งผ่านไปยงัชุดป้อนฝุ่ น
ละออง โดยท่ีชุดป้อนฝุ่ นละอองน้ีสามารถป้อนฝุ่ นละออง
เขา้ไปไดด้ว้ยอตัราการป้อนฝุ่ นท่ีไดอ้อกแบบไว ้หลงัจาก
นั้ นอากาศท่ีผสมกับฝุ่ นละอองก็จะถูกส่งเข้าไปข้างใน
ไซโคลนเพื่อไปท าการคัดแยกฝุ่ นละอองตามหลักการ
ท างานของไซโคลนต่อไป เม่ือฝุ่ นละอองที่ผ่านการคดัแยก
ดว้ยไซโคลนจะตกลงไปยงัถงัเก็บฝุ่ นละอองดา้นล่างเพื่อ
ท าการก าจัดต่อไป ส่วนอากาศที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า
ฝุ่ นละอองก็จะถูกผลกัดนัยอ้นกลบัข้ึนไปดา้นบนตรงช่อง
ทางออกของอากาศผ่านไส้กรองอากาศละเอียดก่อนที่จะ
ปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกต่อไป รายละเอียดแผนผงั
ชุดทดลองแสดงดงัรูปท่ี 3 

 
 

รูปที่ 3 แผนผงัการท างานของชุดทดลอง 
 

3.2 เง่ือนไขของไซโคลนในการทดลอง 

ในการทดลองน้ีใชไ้ซโคลนท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ
ทางออกของอากาศแตกต่างกัน 3 ค่า รายละเอียดของ
ไซโคลนแสดงดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของไซโคลนในการทดลอง 
ส่วนประกอบ 

ของไซโคลน 
ไซโคลน 1 

(mm) 
ไซโคลน 2 

(mm) 
ไซโคลน 3 

(mm) 
D  100 100 100 

eD  30 50 60 

S  50 50 50 

B  37.5 37.5 37.5 

bh  150 150 150 

H  400 400 400 

a  50 50 50 

b  20 20 20 
 
3.3 วิธีการทดลอง 

1. เปิดสวิตช์พดัลมเพื่อใหอ้ากาศผ่านมิเตอร์วดัอตัรา
การไหลโดยปรับวาล์วให้มีความเร็วอากาศเท่ากบั 6.61 

เมตรต่อวินาที  
2. ป้อนฝุ่ นละอองแต่ละขนาดจาก 0-150, 150-

250, 250-500 และ 500-850 ไมโครเมตร ที่ ได้จาก
เคร่ืองวดัขนาดดงัรูปที่ 4 โดยแต่ละขนาดให้มีมวลเท่ากบั 
100 กรัม เขา้ไปยงัช่องป้อนฝุ่ นละออง 
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3. รอจนกระทั่งฝุ่ นละอองผ่านการคัดแยกด้วย
ไซโคลนจนหมดปริมาณที่ป้อนเขา้ไปโดยสังเกตจากไม่มี
ฝุ่ นละอองไหลออกจากทางออกของกรวย 

4. น าฝุ่ นละอองที่คัดแยกได้ของแต่ละขนาดไปท า
การชั่งน ้ าหนักด้วยเคร่ืองชั่งดิจิตอลดังรูปท่ี 5 บันทึกผล
การทดลอง  

5. ค านวณหาประสิทธิภาพการคัดแยกของฝุ่ น
ละอองแต่ละขนาดดว้ยสมการ (1) บนัทึกผลการทดลอง 

6. ท าการทดลองซ ้ าโดยการเปลี่ยนความเร็วของ
อากาศเป็น 7.50 และ 7.93 เมตรต่อวินาที แต่ละความเร็ว
ทดลองซ ้ า 5 คร้ัง แลว้หาค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการคดั
แยก 

7. เขียนกราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดแยกของ
ไซโคลนโดยการเปรียบเทียบกบัความเร็วของอากาศและ
ขนาดช่องทางออกของอากาศ 
 

 
 

รูปที่ 4 เคร่ืองวดัขนาดอนุภาคฝุ่ นละออง 
 

 
 

รูปที่ 5 เคร่ืองชัง่ดิจิตอล 
 

4. ผลการทดลองและการวเิคราะห์ 

4.1 ผลของความเร็วทางเข้าที่มีต่อประสิทธิภาพการคัด
แยก 

รูปที่ 6 แสดงถึงประสิทธิภาพการคดัแยกขนาดของ
ไซโคลนเม่ือความเร็วทางเขา้ของอากาศแตกต่างกนัที่แต่
ละค่าของเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศของ
ไซโคลน จากรูปพบว่าเม่ือขนาดของอนุภาคฝุ่ นละออง
เพิ่มข้ึนหรือความเร็วของอากาศทางเขา้ไซโคลนเพิ่มข้ึน
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการคัดแยกขนาดของไซโคลนมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนของไซโคลนท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ
ทางออกของอากาศทั้ ง 3 ขนาด โดยประสิทธิภาพการคดั
แยกขนาดมีค่าสูงสุดเท่ากบั 99.13% ของไซโคลนที่มีเส้น
ผ่านศูนยท์่อทางออกของอากาศเท่ากบั 50 มิลลิเมตร 

4.2 ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออกของ
อากาศที่มีต่อประสิทธิภาพการคดัแยก 

รูปที่  7 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ 
คดัแยกขนาดของไซโคลนเม่ือขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ
ทางออกของอากาศแตกต่างกนัที่แต่ละค่าความเร็วของ
อากาศทางเขา้ 3 ค่า จากรูปพบว่า เม่ือความเร็วของอากาศ
ทางเข้าเท่ากัน ไซโคลนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ทางออกของอากาศเท่ากบั 50 มิลลิเมตร ใหป้ระสิทธิภาพ
การคัดแยกสูงสุดทุกขนาดของอนุภาคฝุ่ นละออง  โดย
ไซโคลนที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออกของ
อากาศเท่ากับ 50 มิลลิเมตรความเร็วทางเข้าของอากาศ
เท่ากับ 7.93 เมตรต่อวินาที ขนาดของอนุภาคเท่ากับ 
0-150, 150-250, 250-500 และ 500-850 ไมโครเมตร 
ประสิทธิภาพการคดัแยกสูงสุดของไซโคลนมีค่าเท่ากับ 
97.20%, 97.91%, 98.71% และ 99.13% ตามล าดบั 
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ขนาดช่องทางออกของอากาศ 
 

 
 

รูปที่ 4 เคร่ืองวดัขนาดอนุภาคฝุ่ นละออง 
 

 
 

รูปที่ 5 เคร่ืองชัง่ดิจิตอล 
 

4. ผลการทดลองและการวเิคราะห์ 

4.1 ผลของความเร็วทางเข้าท่ีมีต่อประสิทธิภาพการคัด
แยก 

รูปที่ 6 แสดงถึงประสิทธิภาพการคดัแยกขนาดของ
ไซโคลนเม่ือความเร็วทางเขา้ของอากาศแตกต่างกนัที่แต่
ละค่าของเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศของ
ไซโคลน จากรูปพบว่าเม่ือขนาดของอนุภาคฝุ่ นละออง
เพิ่มข้ึนหรือความเร็วของอากาศทางเขา้ไซโคลนเพิ่มข้ึน
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการคัดแยกขนาดของไซโคลนมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนของไซโคลนท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ
ทางออกของอากาศทั้ ง 3 ขนาด โดยประสิทธิภาพการคดั
แยกขนาดมีค่าสูงสุดเท่ากบั 99.13% ของไซโคลนที่มีเส้น
ผ่านศูนยท์่อทางออกของอากาศเท่ากบั 50 มิลลิเมตร 

4.2 ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออกของ
อากาศที่มีต่อประสิทธิภาพการคดัแยก 

รูปที่  7 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ 
คดัแยกขนาดของไซโคลนเม่ือขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ
ทางออกของอากาศแตกต่างกนัที่แต่ละค่าความเร็วของ
อากาศทางเขา้ 3 ค่า จากรูปพบว่า เม่ือความเร็วของอากาศ
ทางเข้าเท่ากัน ไซโคลนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ทางออกของอากาศเท่ากบั 50 มิลลิเมตร ใหป้ระสิทธิภาพ
การคัดแยกสูงสุดทุกขนาดของอนุภาคฝุ่ นละออง  โดย
ไซโคลนที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออกของ
อากาศเท่ากับ 50 มิลลิเมตรความเร็วทางเข้าของอากาศ
เท่ากับ 7.93 เมตรต่อวินาที ขนาดของอนุภาคเท่ากับ 
0-150, 150-250, 250-500 และ 500-850 ไมโครเมตร 
ประสิทธิภาพการคดัแยกสูงสุดของไซโคลนมีค่าเท่ากับ 
97.20%, 97.91%, 98.71% และ 99.13% ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 

   
 

(ก)                                                                                          (ข) 
 

 
 (ค) 

รูปที่ 6 เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคดัแยกขนาดของไซโคลนที่ความเร็วทางเขา้ของอากาศแตกต่างกนั 

(ก) mmDe 30    (ข) mmDe 50   และ  (ค) mmDe 60  
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(ก)                                                                                      (ข) 

        
 (ค) 
รูปที่ 7 เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคดัแยกขนาดของไซโคลนเม่ือขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลางท่อทางออกของอากาศ 

แตกต่างกนั  (ก) ความเร็ว = 6.61 m/s  (ข) ความเร็ว =7.50 m/s  และ (ค) ความเร็ว = 7.93 m/s 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดแยกขนาด
อนุภาคฝุ่ นละอองดว้ยไซโคลนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ท่อทางออกของอากาศที่แตกต่างกันได้ท  าการศึกษาเชิง
ทดลองในการวิจัยน้ี  โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ทางออกของอากาศท่ีใช้ในการทดลองน้ีประกอบด้วย
ขนาด 30, 50 และ 60 มิลลิเมตร ความเร็วของอากาศ 
ขาเข้ามีค่าเท่ากับ 6.61, 7.50 และ 7.93 เมตรต่อวินาที 
การทดลองน้ีใชข้ี้เถา้แกลบแทนฝุ่ นละอองที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีขนาดของฝุ่ นละอองประกอบด้วย 
0-150, 150-250, 250-500 และ 500-850 ไมโครเมตร 
จากการทดลองพบว่าเม่ือความเร็วของอากาศและขนาด
อนุภาคเพิ่มข้ึนส่งผลให้ประสิทธิภาพการคัดแยกของ

ไซโคลนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนส าหรับทุกค่าของขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศ เม่ือขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อทางออกของอากาศเท่ากับ 50 มิลลิเมตร 
ความเร็วทางเข้าของอากาศเท่ากับ 7.93 เมตรต่อวินาที 
ขนาดของอนุภาคเท่ากับ 0-150, 150-250, 250-500 

และ 500-850 ไมโครเมตร ประสิทธิภาพการคัดแยก
สู งสุ ดของไซ โคลน มีค่ า เท่ ากับ  97.20%, 97.91%, 

98.71% และ 99.13%, ตามล าดบั 

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนโครงการวิจยัจากถา
บัน วิ จัยและพัฒน า มหาวิท ยาลัยร าชภัฏ อุ ดรธา นี 
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(ก)                                                                                      (ข) 

        
 (ค) 
รูปที่ 7 เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคดัแยกขนาดของไซโคลนเม่ือขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลางท่อทางออกของอากาศ 

แตกต่างกนั  (ก) ความเร็ว = 6.61 m/s  (ข) ความเร็ว =7.50 m/s  และ (ค) ความเร็ว = 7.93 m/s 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดแยกขนาด
อนุภาคฝุ่ นละอองดว้ยไซโคลนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ท่อทางออกของอากาศที่แตกต่างกันได้ท  าการศึกษาเชิง
ทดลองในการวิจัยน้ี  โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ทางออกของอากาศท่ีใช้ในการทดลองน้ีประกอบด้วย
ขนาด 30, 50 และ 60 มิลลิ เมตร ความเร็วของอากาศ 
ขาเข้ามีค่าเท่ากับ 6.61, 7.50 และ 7.93 เมตรต่อวินาที 
การทดลองน้ีใชข้ี้เถา้แกลบแทนฝุ่ นละอองที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีขนาดของฝุ่ นละอองประกอบด้วย 
0-150, 150-250, 250-500 และ 500-850 ไมโครเมตร 
จากการทดลองพบว่าเม่ือความเร็วของอากาศและขนาด
อนุภาคเพิ่มข้ึนส่งผลให้ประสิทธิภาพการคัดแยกของ

ไซโคลนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนส าหรับทุกค่าของขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลางท่อทางออกของอากาศ เม่ือขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อทางออกของอากาศเท่ากับ 50 มิลลิเมตร 
ความเร็วทางเข้าของอากาศเท่ากับ 7.93 เมตรต่อวินาที 
ขนาดของอนุภาคเท่ากับ 0-150, 150-250, 250-500 

และ 500-850 ไมโครเมตร ประสิทธิภาพการคัดแยก
สู งสุ ดของไซ โคลน มี ค่ า เท่ ากับ  97.20%, 97.91%, 

98.71% และ 99.13%, ตามล าดบั 

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนโครงการวิจยัจากถา
บัน วิ จัยและพัฒน า มหาวิท ยาลัยร าชภัฏ อุ ดรธา นี 
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