บทที่ 5
อุปกรณและขั้นตอนการทดลอง
5.1 บทนํา
หลักการทํางานของอุปกรณดักจับฝุนในอากาศเริ่มจาก การนําฝุน 6 ชนิดมาทําการทดลองโดย
การปอนเขาอุปกรณดักจับฝุน ในขณะที่พัดลมดูดอากาศทํางานนั้นแกสที่ถูกดูดจะมีความเร็วคาหนึ่ง
ซึ่งมากพอที่จะทําใหอนุภาคสามารถเคลื่อนที่มาพรอมกับแกสได ซึ่งการไหลของแกสจะมีการเปลี่ยน
ทิศทางไปตามรูปรางของทอและรูปทรงของไซโคลน ในขณะที่มีการเปลี่ยนทิศทางนั้นอนุภาคจะวิ่ง
ไปชนผนังของทอและเขาสูระบบไซโคลน อนุภาคบางสวนจะตกลงสูที่รองรับดานลางโดยอาศัย
หลักการหมุนวนของแกสมาทําใหเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางเพื่อแยกอนุภาคออกจากแกสนั้นดวย
น้ําหนักของตัวอนุภาคเอง ทั้งนี้การดักเก็บอนุภาคจะมีปริมาณมากหรือนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับรูปทรง
มาตรฐานของไซโคลนในแบบตางๆดวย ในการทดลองนี้ไดพิจารณาเลือกใชมาตรฐานการออกแบบ
ไซโคลนดวยวิธีของ Stairmand และทําการติดตั้งอุปกรณฉีดลมเพิ่ มในความสูงที่ตางกันเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางาน
5.2 การจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือการทดลอง
ในการทดลองศึกษาถึงประสิทธิภาพการดักฝุนของไซโคลน และ ศึกษาถึงอากาศทุติยภูมิที่มี
ผลตอการดักฝุนแตละชนิดในไซโคลนหลายขั้น การจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือในการทดลองมี
หลายชนิดประกอบเขาดวยกัน โดยมีรายละเอียดตางๆ ของอุปกรณที่ใชในการทดลองดังนี้
5.2.1 ไซโคลน ทําจากทอเหล็กกลม มีความสูงรวมเทากับ 1,128 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่
5.1 จะแบงออกเปน 2 สวนดวยกัน สวนลางจะเปนไซโคลนทรงกรวยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายในเทากับ 282 มิลลิเมตร และมีความสูงเทากับ 705 มิลลิเมตร สวนไซโคลนสวนบน มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางเทากับ 282 มิลลิเมตร มีความสูงเทากับ 423 มิลลิเมตร โดยมีสวนที่ลดขนาดคอคอด มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในเทากับ 211.5 มิลลิเมตร มีความสูงเทากับ 141 มิลลิเมตร ซึ่งทุกสวน
สามารถถอดแยกชุดจากกันได
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รูปที่ 5.1 ชุดทดลองอุปกรณการทดลองไซโคลน
5.2.2 ระบบปอนอากาศ อากาศที่เขาสูไซโคลนจะแยกออกเปนสองสวนดวยกัน คือ อากาศ
ปฐมภูมิถูกปอนพรอมกับฝุนทางเขาดานบน และอากาศทุติยภูมิถูกปอนทางดานขางของไซโคลนใน
แนวสัมผัส โดยอากาศทั้งสองสวนไดจาก Blower ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Blower ใชมอเตอรขนาด 3 HP 2 ตัวของ Sirocco Blower ขนาดใบพัด 9 นิ้ว สามารถปอน
อากาศใหมีอัตราไหลสูงสุดเทากับ 64 (m3/min) ความดันสูงสุด 280 mm of Ap และความเร็วรอบ
เทากับ 3000 RPM (2p) ดังแสดงในรูปที่ 5.2 จะถูกควบคุมอัตราการหมุนของ มอเตอรโดยอินวอเตอร
ดังแสดงในรูปที่ 5.3

รูปที่ 5.2 Blower
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รูปที่ 5.3 Inverter
5.2.3 ชุดแยกอากาศทุติยภูมิ แยกออกเปน 4 ทอ เทา ๆกันขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน
เทากับ 12 มิลลิเมตร โดยใชเขมขัดเปนตัวยึดกับสายยางที่ตอจากทอของอากาศทุติยภูมิสายยางมีขนาด
เสนผานศูนยกลางภายในเทากับ 21 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 5.4

รูปที่ 5.4 ชุดแยกอากาศทุตยิ ภูมิ
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5.2.4 ฝุนที่นํามาใชในการทดลอง

รูปที่ 5.5 แสดงฝุนที่นํามาใชในการทดลองประกอบดวย ทรายละเอียด, กากมะพราว, กากมะพราวเผา,
แกลบ, แกลบเผา, กระดาษเผา จากภาพทางซายมือ ตามลําดับ
5.3 ผังแสดงชุดทดลองไซโคลน
การออกแบบถังไซโคลนที่ใชในการทดลองนั้น มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 ขนาด คือ 0.75D
และ 1.0D (โดยคา D มีคาเทากับ 0.282 m.) เพื่อทําการทดสอบหาประสิทธิภาพสูงสุดในการดักฝุน ซึ่ง
ลักษณะของไซโคลนมีลักษณะดังรูปที่ 5.6

รูปที่ 5.6 แสดงลักษณะและตําแหนงทออากาศของไซโคลน
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ในการติดตั้งชุดอุปกรณการทดลอง เริ่มตนจากการประกอบตัวถังไซโคลนแตละสวนเขาดวยกัน
โดยอากาศที่ใชในการทดลองประกอบดวยอากาศ 2 สวน คือ อากาศสวนปฐมภูมิ (Primary Air) เปน
อากาศที่เขาทาง inlet air[6] และ อากาศสวนทุติยภูมิ (Secondary Air) เปนอากาศที่ฉีดเขาทางทอลม
(Secondary Air Nozzle)[11] บริเวณสวนบนของถังไซโคลน โดยอากาศทั้ง 2 สวนจะไดจากแหลงตน
กําลัง คือ Blower 3 HP จํานวน 2 ชุด[1,7] และมีชุด Power Supply [2,8] ใชทําหนาที่ปรับความเร็ว
รอบของชุดมอเตอรขับของ Blower (1) ในสวนของอากาศในทอ Primary Air จะผานชุด Needle
Valve (3) ซึ่งมีหนาที่ควบคุมอัตราการไหล และวัดอัตราการไหลผานชุด Orifice Plate และ
Manometer(4) สวน Secondary Air จะผานเขาสูทอลมโดยมีชุด Needle Valve(9) ซึ่งมีหนาที่ควบคุม
อัตราการไหลและวัดอัตราการไหลผานชุด Orifice Plate และ Manometer (10) และจะแบงอากาศสวน
นี้ออกเปน 4 สวนเทา ๆ กัน โดยจะจายลมเขาทางผนังบริเวณกึ่งกลางถังไซโคลนสวนบน ซึ่งทอลมจะ
ติดตั้งสัมผัสผนังดานในของไซโคลนและ ตั้งฉากกับรัศมีภายในทุก ๆ 90 องศา ดังแสดงในรูปที่ 5.7

1. Primary Blower
2. Power Supply 3. Needle Valve 4. Manometer
5. Hopper 6. Inlet air
7. Secondary Blower 8. Power Supply 9. Needle Valve 10. Manometer
11. Secondary Air Nozzle
12. Needle Valve
13. Cyclone
14. Stack
15. Dust Drop Tube

รูปที่ 5.7 องคประกอบของอุปกรณการทดลองไซโคลน

31

5.4 ขั้นตอนการทดลอง
5.4.1 ทําการติดตั้งชุดไซโคลนพรอมอุปกรณการทดลอง โดยขนาดของไซโคลนสวนบน เทากับ
1.0D ดังรูปที่ 5.7 เริ่มทําการทดลอง
5.4.2 กําหนดอัตราสวนของอากาศทุติยภูมิตออากาศทางเขา ( λ ) เทากับ 0.0
5.4.3 เตรียมฝุนที่ใชในการทดลองทั้งสิ้น 6 ชนิด ไดแก แกลบ, แกลบเผา, กากมะพราว, กาก
มะพราวเผา, กระดาษเผา และ ทรายละเอียด มาชั่งน้ําหนักในปริมาณ 500 กรัม ซึ่งในการทดลองครั้ง
แรกจะใช ฝุนจากแกลบทดลอง
5.4.4 นําฝุนแกลบใสผานลง Hopper ซึ่งจะทําใหฝุนจะถูกเปาเขาไปในไซโคลนที่ชองทาง inlet air
5.4.5 ทําการจับเวลาขณะชุดทดลองเริ่มทํางานเปนเวลา 5 นาที แลวปดสวิตซ หยุดการทํางานของ
เครื่อง
5.4.6 ปลดถุงเก็บฝุนจากไซโคลน มาชั่งน้ําหนักฝุนที่ไดจากการทดลอง และบันทึกผลการทดลอง
5.4.7 เปลี่ยนอัตราสวนของอากาศทุติยภูมิตออากาศทางเขา จาก λ = 0.0 เปน 0.25 และ 0.35
ตามลําดับ โดยฉีดอากาศเขาที่ไซโคลนสวนบนที่ตําแหนง x= 0.375 (ดังรูปที่ 1) แลวทดลองซ้ําขอที่ 46
5.4.8 เปลี่ยนตําแหนงการฉีดอากาศทุติยภูมิจาก x/D = 0.375 เปน x/D = 0.75 และทําการทดลองซ้ํา
ขอที่ 4-7
5.4.9 จากขอที่ 4 เปลี่ยนจากฝุนแกลบ เปนชนิดฝุนตามขอที่ 3 ตามลําดับ และทําการทดลองซ้ําขอ
ที่ 4-8
5.5.10 เปลี่ยนขนาดของไซโคลนสวนบนจาก 1.0D เปน 0.75D และทําการทดลองซ้ําขอที่ 2-9

