
 ใบงานที่ 1   หน่วยที่ 13   
 รหัสวิชา   20101-2001          ช่ือวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี      สอนคร้ังท่ี  13   
หน่วยท่ี 13  เร่ือง  งานบริการระบบไอดี ระบบไอเสีย                  เวลา  7  ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. บอกหนา้ท่ีของระบบไอดีได ้
2. บอกส่วนประกอบของระบบไอดีได ้
3. บอกหนา้ท่ีของระบบไอเสียได ้
4. บอกส่วนประกอบของระบบไอเสียได ้
5. บอกแบบของหมอ้พกัไอเสียได ้
6.  ถอดประกอบฝาครอบลิ้นได ้
7. ปรับตั้งระยะห่างลิ้นได ้
8. เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ 
      รักษาสภาพแวดลอ้ม 

 

สาระการเรียนรู้  เร่ือง ระบบไอดี ระบบไอเสีย 

          

 

  

 

 

ระบบไอดี   ท าหนา้ท่ีน าเอาไอดี (ส่วนผสมของน ้ามนักบัอากาศ ในอตัราส่วน 15 : 1 ตามล าดบั ) เขา้ห้องเผาไหม้

ในกระบอกสูบตามปริมาตรท่ีตอ้งการ ระบบประจุไอดีท่ีมีประสิทธิภาพจะมีผลต่อก าลงังานท่ีเคร่ืองยนตผ์ลิตได ้  

ส่วนระบบไอเสีย  ท าหนา้ท่ี น าไอเสียท่ีเกิดจากไอดีท่ีเผาไหมแ้ลว้ ออกจากหอ้งเผาไหมใ้นกระบอกสูบและยงั

ช่วยลดเสียงท่ีจะเกิดจากไอเสียดว้ย 

 



ส่วนประกอบของระบบไอดีเคร่ืองยนต์ 

1. หม้อกรองอากาศ (Air cleaner) 

           มีหนา้ท่ีกรองฝุ่ น ละอองท่ีอาจปะปนเขา้ไปกบัอากาศ

แต่จะยอมให้อากาศท่ีบริสุทธ์ิ เท่านั้น ท่ีผา่นเขา้ไปภายใน

กระบอกสูบไดแ้ละฝุ่ น ละอองเหล่าน้ีก็จะสร้างผลเสียต่อ

กระบอกสูบลูกสูบแหวนสูบและ ช้ินส่วนต่างๆของ

เคร่ืองยนตใ์หมก้ารสึกหรออยา่งรวดเร็ว  

 

 

2.ท่อไอดี (intake Manifold) ท่อไอดีจะติดตั้งอยูร่ะหวา่ง

คาร์บูเรเตอร์กบั เคร่ืองยนตซ่ึ์งท่อไอดีจะท าหนา้ท่ีให้

ส่วนผสมของ อากาศกบัน ้ามนั เช้ือเพลิงจากคาร์บูเรเตอร์ไหล

ผา่นเขา้ไปยงกัระบอกสูบแต่ละสูบโดยท่ีเคร่ืองยนตท่ี์มี 

จ านวนหลายสูบจะท า เป็นท่อร่วมไอดีไวด้ว้ยเพื่อท า ใหก้าร

ประจุไฟฟ้าในแต่ละสูบมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

 

3.ลิน้ไอดี (Intake valve) โดยปกติแลว้เคร่ืองยนตจ์ะตอ้งมีลิ้นไอดี

ในแต่ละสูบอยา่งนอ้ย 1 ตวัลิ้นไอดีจะมีขนาดโตกวา่ลิ้น ไอเสียซ่ึง

ลิ้นไอดีจะท าหนา้ท่ีเปิดใหส่้วนผสมของอากาศกบั น ้ามนั เช้ือเพลิง

ภายในท่อไอดีไหลเขา้สู่ ภายในกระบอกสูบในจงัหวะอ่ืนๆลิ้นไอดี

จะปิดสนิทส าหรับเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 

 

 

 



ส่วนประกอบของระบบไอเสียเคร่ืองยนต์ 

  1.ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) ท่อไอเสียจะท าจากท่อเหลก็กลม

ท าหนา้ท่ีเป็นท่อทางเดินของแก๊สไอเสียท่ีถูกขบัจากท่อร่วมไอ

เสียให ้ระบายสู่บรรยากาศภายนอกระบบไอเสียของรถยนต์ 

 

2.หม้อพกัห รือหม้อเกบ็เสียง (Mufflers) แก๊สไอเสียท่ีถูก

ขบอัอกทางลิ้นไอเสียและจะผา่นท่อไอเสียหลงัจากเกิดการ

เผาไหมโ้ดยแก๊สไอเสียจะยงัมีความดนัสูงอยูถู่กปล่อยไป

โดยตรงก็จะท าใหแ้ก๊สไอเสียเกิดการขยายตวัอยา่งรวดเร็วท า

ใหเ้กิดเสียงดงัเพราะฉะนั้นจึงไดค้น้ควา้วิธีการท่ีจะลดเสียง

ดงัของแก๊สไอเสีย 

  

3.เทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) ท าหนา้ท่ีเหมือนเป็นป๊ัมอากาศอดอัากาศเขา้กระ

บอกสูบซ่ึงเป็นการเพื่ม ปริมาณของอากาศท่ีเขา้ กระบอกสูบเคร่ืองยนตแ์ก๊สไอ

เสียท่ีระบายออกมาจะมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่ม แรงดนัขออากาศท่ี ป้อนเขา้

ไปภายในหอ้งเผาไหมใ้หเ้หมาะสมกบัโหลดของเคร่ืองยนต์ 

  

 

http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088485246_15061316161317.pdf 

 

 

 

 



ค าส่ัง : ใหท้ าการตรวจสอบท่อไอดี-ไอเสีย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. เตรียมเคร่ืองมือ  ถอดอุปกรณ์ท่ีติดอยูก่บัท่อร่วมไอดีเช่น หมอ้กรองอากาศ คาร์บูเรเตอร์  

    

 

2. ถอดท่อร่วมไอดีออกมา ลา้งท าความสะอาด 

3. ถอดท่อร่วมไอเสียออก โดยตอ้งท าการถอด ท่อไอเสียส่วนท่ีต่อลงมาท่ีส่วนกลางออก พร้อมทความสะอาด 

 

 

 

 

 

4. เช็ดหนา้แปลนท่อร่วมทั้งไอดีไอเสียและหนา้แปลนท่อร่วมท่ีฝาสูบดว้ย 

 

 

5. ใชไ้มบ้รรทดัเหลก็พร้อมฟิลลเ์ลอร์เกจวดัค่าความโก่งของหนา้แปลนท่อร่วมไอดีท่ีฝาสูบ และท่ีท่อรวมไอดี 

ตามแนววางไมบ้รรทดัเหลก็  D1 และ  D2                 



 

 

 

 

บันทึกผล 

ท่ีติดตั้งหน้าแปลนท่อร่วมไอดีท่ีฝาสูบ 

วัดค่าความโก่งท่ี เส้น D1 

  ท่ี จุดท่ี 1  ไดค้่า.......................  mm .  จุดท่ี 2  ไดค้่า.....................mm จุดท่ี 3  ไดค้่า.....................mm 

วัดค่าความโก่งท่ี เส้น D2 

ท่ี จุดท่ี 4  ไดค้่า.......................  mm .  จุดท่ี 5  ไดค้่า.....................mm จุดท่ี 6  ไดค้่า.....................mm 

 

ท่ีหน้าแปลนท่อร่วมไอดี 

วัดค่าความโก่งท่ี เส้น D1 

  ท่ี จุดท่ี 1  ไดค้่า.......................  mm .  จุดท่ี 2  ไดค้่า.....................mm จุดท่ี 3  ไดค้่า.....................mm 

วัดค่าความโก่งท่ี เส้น D2 

ท่ี จุดท่ี 4  ไดค้่า.......................  mm .  จุดท่ี 5  ไดค้่า.....................mm จุดท่ี 6  ไดค้่า.....................mm 

ตารางท่ี 1 ตารางบนัทึกผลการตรวจวดคัวามโก่งของท่อร่วมไอดี  

 

 

สรุปผล..................................................................................................................... 



6. ใชไ้มบ้รรทดัเหลก็วดัค่าความโก่งของหนา้แปลนท่อร่วมไอดีท่ีฝาสูบ และท่ีท่อรวมไอดี ตามแนววางไม้

บรรทดัเหลก็  E1 และ  E2                 

 

 

 

บันทึกผล 

ท่ีติดตั้งหน้าแปลนท่อร่วมไอเสียท่ีฝาสูบ 

วัดค่าความโก่งท่ี เส้น E1 

  ท่ี จุดท่ี 1  ไดค้่า.......................  mm .  จุดท่ี 2  ไดค้่า.....................mm จุดท่ี 3  ไดค้่า.....................mm 

วัดค่าความโก่งท่ี เส้น E2 

ท่ี จุดท่ี 4  ไดค้่า.......................  mm .  จุดท่ี 5  ไดค้่า.....................mm จุดท่ี 6  ไดค้่า.....................mm 

 

ท่ีหน้าแปลนท่อร่วมไอเสีย 

วัดค่าความโก่งท่ี เส้น E1 

  ท่ี จุดท่ี 1  ไดค้่า.......................  mm .  จุดท่ี 2  ไดค้่า.....................mm จุดท่ี 3  ไดค้่า.....................mm 

วัดค่าความโก่งท่ี เส้น E2 

ท่ี จุดท่ี 4  ไดค้่า.......................  mm .  จุดท่ี 5  ไดค้่า.....................mm จุดท่ี 6  ไดค้่า.....................mm 

ตารางท่ี 2 ตารางบนัทึกผลการตรวจวดคัวามโก่งของท่อร่วมไอเสีย  

 

สรุปผล..................................................................................................................... 


