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เซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟไดแบบ
หัวเรงปฏิกิริยาและแบบแสงอินฟราเรด

เซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟไดชนิด
หัวเรงปฏิกริ ิยา (Catalytic Bead Sensor)
เครือ่ งตรวจวัดแกสติดไฟไดชนิดนีเ้ ปนชนิด
เทคโนโลยีเซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟได
housing
ขดลวดเรงปฏิกริ ยิ าหรือขดลวดรอน (Hot Wire)
ชนิดหัวเรงปฏิกริ ยิ า (Catalytic bead combustible sensing
temperature
โดยทัว่ ไปจะเรียกกันวาเครือ่ งตรวจจับแกสวงจร
sensor) มีอายุยอ นหลังไปถึงป ค.ศ. 1830 หรือ bead
compensate
bead
Wheatstone Bridge ประกอบดวย 4 สวนสําคัญ
เมือ่ 187 ปกอ น ใชเปนเครือ่ งมือตรวจวัดอัตรา
ไดแก ปุม ขดลวดตัวตานทานประจําที่จาํ นวน 2
สวนผสมแกสติดไฟไดหลายชนิดมาหลายทศวรรษ
ปุม และปุมขดลวดที่สัมผัสบรรยากาศ จํานวน
inactive pellistor
2 ปุม โดยปุม ขดลวดชุดหลังนี้ ทําหนาทีต่ รวจจับ
platinum coils
enclosure
(Detector) แกสติดไฟได โดยทําปฏิกิริยากับ
แกสติดไฟไดเกิดความรอน หลังจากนั้น ความ
heating current
ตานทานภายในวงจรจะเปลีย่ นแปลงไปจนขาด
ความสมดุ ลของวงจร สําหรั บ ปุ มขดลวดตั ว
ตานทานประจําทีจ่ ะเปนตัวชดเชยอุณหภูมแิ ละ
resistors
ความชื้น (Compensator) ของบรรยากาศที่มี
การเปลีย่ นแปลงในขณะยังไมมกี ารตรวจวัดเพือ่
sinter disc
ใหวงจรเกิดการสมดุลซึง่ ทําใหเครือ่ งอยูใ นสภาพ
milliamp meter
mounding
ปกติ ไมมีปฏิ กิริยาตอบสนองใดๆ ทั้ งนี้ การ
active pellistor
with catalyst
เปลี่ ยนแปลงความต านทานของวงจรเครื่ อง
catalytic sensor measuring principle
ตรวจจับจะเปนสัดสวนกับอัตราสวนของแกสใน
ขณะทีล่ าํ แสงเลเซอรถกู คนพบในป ค.ศ. 1800 จะเสนอขอมูลเปรียบเทียบระหวางสองเทคโนโลยี บรรยากาศที่ทําการตรวจวัด
แตมีการนํามาใชประโยชนดานตางๆ รวมถึง นี้ ในดานขอดีขอเสีย เงื่ อนไขในการติดสินใจ
หลักการทํางาน
การตรวจวัดแกสติดไฟไดอยางแพรหลายในชวง เลือกซื้อที่แตกตางกัน ขอมูลการใชงาน และ
สวนผสมของแกสติดไฟไดจะไมลุกไหม
ทศวรรษ 1950 หรือเมือ่ 60 ปกอ น บทความนี้ อื่นๆ ดังตอไปนี้
จนกวาจะรอนจนถึงอุณหภูมจิ ดุ ติดไฟของตัวเอง
catalytic combustion gas sensor

flame
arrestor
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Wheatstone Bridge circuit

กวาอุณหภูมติ ดิ ไฟไดตามปกติของตัวเอง วัตถุที่
เปนตัวนําไฟฟาทัง้ หมดในเครือ่ งจะเปลีย่ นสภาพ
การนําไฟฟาเมือ่ อุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงไป นีค่ อื สิง่
ทีเ่ รียกวาสัมประสิทธิข์ องความตานทานอุณหภูมิ
(Ct; Coefficient of temperature resistance)
มีหนวยเปน % ตออุณหภูมิทเี่ ปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้
คา Ct จะอยูใ นแนวระนาบระหวางอุณหภูมิ 500
-1,000 ํ C ซึ่งชวงอุณหภูมิที่เซนเซอรตองการ

แตเนื่องจากมีตัวกลางที่เปนสารเคมีบางชนิด
แกสจะเริ่มลุกไหมหรือติดไฟที่อุณหภูมิต่ํากวา
จุดติดไฟของตัวเอง ซึ่งปรากฏการณนี้เรียกวา
“การลุกไหมแบบเรงปฏิกิริยา” (Catalytic
Combustion) ออกไซดของโลหะเกือบทุกชนิด
และสวนประกอบมีคุณสมบัติการลุกไหมแบบ
เรงปฏิกริ ยิ า ยกตัวอยางเชน กอนหินภูเขาไฟทีม่ ี
ออกไซดของโลหะหลายชนิดรวมกันอยูม กั จะถูก
เอามาวางในเตาไฟ ไมใชเอามาประดับแตมัน
ชวยใหกระบวนการเผาไหมในเตาไฟสะอาดและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สารระกอบแพลทตินัม
พัลลาเดียม และธอเรีย ใหการเผาไหมแบบเรง
ปฏิกริ ยิ าทีย่ อดเยีย่ มเชนกัน นีจ่ ึงเปนคําตอบวา
ทําไมระบบไอเสียของรถยนตจึงตองบําบัดดวย
สารประกอบแพลทตินมั ทีเ่ รียกวา “เครือ่ งฟอก
ไอเสียเชิงเรงปฏิกริ ยิ า” (Catalytic Converter)
เครือ่ งตรวจวัดแกสชนิดหัวเรงปฏิกริ ยิ าก็
ใชหลักการเดียวกัน ใชเซนเซอรเรงปฏิกริ ยิ าการ
เผาไหม โมเลกุลของแกสจะรวมตัวกับออกซิเจน
บนผิวหนาของเซนเซอรเรงปฏิกริ ยิ าทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ

Catalytic bead combustible sensor

ในการทํางาน เนื่องจากสัญญาณจากเซนเซอร
เปนแนวระนาบ หมายความวาคาอัตราสวนผสม
ของแกสทีอ่ า นไดเปนสัดสวนโดยตรงกับสัญญาณ
ไฟฟา ดังนั้นการตรวจวัดดวยสัญญาณไฟฟาจึง

ไม ยุ งยากและมี ความแม นยําสู ง อีกทั้ ง สาร
แพลทตินัมที่ใชมีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม มี
ความแข็งแรงแมจะใช งานเปนเส นลวดบางๆ
สําหรับเปนสวนประกอบหัวเซ็นเซอรขนาดเล็ก
ยิ่งไปกวานั้นแพลทตินัม มีคุณสมบัติตานทาน
การกัดกรอนและสามารถทํางานไดดที อี่ ณ
ุ หภูมสิ งู
เปนระยะเวลานานโดยจะไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพ ใหสญ
ั ญาณทีเ่ ชื่อถือได
แมจะมีการยืดเวลาการทํางานออกไปก็ตาม
ทั้งนี้ ในการตรวจวัดแกสติดไฟได (แกส
ไฮโดรคารบอน) เซนเซอรตองการความรอนที่
พืน้ ผิวระหวาง 900-1000 ํ C เพือ่ ใหเซนเซอร
มีกิริยากับแกสในระดับสูงและมั่นคง ทั้งนี้ คา
การตรวจวัดทีไ่ ดจะเปนสัดสวนโดยตรงกับอัตรา
การออกซิเดชัน่ (แกสไฮโดรคารบอนรวมตัวกับ
ออกซิเจน)
เซนเซอรหวั เรงปฏิกริ ยิ าจะตอบสนองแกส
หรือไอสารชนิดติดไฟไดบางชนิดเมือ่ มีการสัมผัส
เปนเทคโนโลยีเกาแก ใชงานมานาน มีความ
ทนทาน ติดตั้งและใชงานงาย แตเนื่องจากเปน
เซนเซอรที่รอนจัด (ผิวหนาเสนลวดมีอุณหภูมิ
ราว 500 ํ C) เหมือนกับหลอดไฟฟาที่เกิดการ
ไหมเสียหายไดซึ่งมีผลตอการวัดปริมาณแกสที่
คลาดเคลื่อนไป ขดลวดเมื่อรอนจัดจะขาดและ
เปดออก ความตานทานในวงจรสูงขึน้ เรือ่ ยๆ จน
วงจรเกิดความไมสมดุล ดวยสาเหตุจากความ
เกา การปนเปอ นของวัตถุตา งๆ หรือการสัมผัส
อัตราสวนผสมแกสที่รอนซ้ําหลายๆ ครั้ง
สาเหตุ ที่ สองที่ ทําให เซ็ นเซอร แบบเร ง
ปฏิกริ ยิ าเกิดความคลาดเคลือ่ นคือการกัดกรอน
สวนใหญเปนผลิตภัณฑที่เกิดจากการเผาไหม
การเผาไหมของสารไฮโดรคารบอนทําใหเกิดน้าํ
และคารบอนไดออกไซด สารไฮโดรคารบอนที่
ผสมสารฮาโลเจนเขาไป เช น เมธิ ลคลอไรด
(methyl chloride) หรือไดฟลูออโรอีเทนหรือ
อาร-152เอ [difluoroethane (R-152a)] ผลิต
สารที่ทําใหกัดกรอน ไดแก ไฮโดรเจนคลอไรด
(HCL) และไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF) ซึ่งเมื่อ
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ผสมกับน้าํ จะกอตัวเปนกรดทีมี่ ฤทธิมากพอจะ
์
ทําลายขอตอและชิ้นสวนพื้นฐานภายในเครื่อง
ตรวจวัดและลามไปยังสวนอื่นโดยเฉพาะกลไก
การตรวจจับและการแสดงคาทําใหการตรวจวัด
พื้นฐานคลาดเคลื่อน ทิศทางการคลาดเคลื่อน
จะเปนบวกหรือเปนลบขึ้นอยูกับดานไหนของ
สะพานวงจรถูกกัดกรอนในอัตราที่เร็วกวา
อีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหกลไกเครือ่ งตรวจวัด
มีความคลาดเคลือ่ นคือการซึมของของเหลวผาน
โลหะทีม่ รี พู รุนของเครือ่ งดักจับเปลวไฟยอนกลับ
(Flash-back Arrestor) หากสารมีความดันต่ํา
(เชน น้าํ มัน หรือตัวทําละลายจุดวาบไฟสูง) มัน
จะระเหยกลายเปนไอทีช่ า มากและจะเปนแหลง

ของไฮโดรคารบอนทีส่ ง เขาไปในเซนเซอรอยาง
ตอเนื่องจนกระทัง่ เซนเซอรรอ นกอนจะถึงเวลา
กําหนดจากการทํางานปกติ
ขอสังเกตของการปองกันอันตราย คือ
การอิม่ ตัวของเครือ่ งดักจับเปลวไฟยอนกลับเมือ่
แกสและไอสารถูกขวางไมใหเขาไปในเซนเซอรซงึ่
ทําใหไมถูกตรวจจับ นอกจากนี้ เซนเซอรแบบ

infrared sensor

เรงปฏิกิริยาอาจไดรับผลกระทบจากสารยับยั้ง
ปฏิกริ ิยา เชน ตะกัว่ หรือซิลคิ อนทีอ่ าจปนเปอ น
ในตัวอยางแกสที่จะตรวจวัด ทําใหการอานคา
คลาดเคลือ่ นไปจากคาพืน้ ฐาน และในทีส่ ดุ ก็จะ
ทําใหเซนเซอรไมทํางาน
เนือ่ งจากทํางานดวยปฏิกริ ยิ าการเผาไหม
เซนเซอรแบบเรงปฏิกิริยาจึงตองใชออกซิเจน

โดยเซนเซอรแบบเรงปฏิกริ ยิ านีไ้ มสามารถอานคา
อัตราสวนผสมของแกสเหนืออัตราต่าํ สุดทีท่ าํ ให
เกิดการระเบิดได (LEL) ผูปฏิบัติงานตรวจวัด
แกสอาจจะตองตรวจสอบเงือ่ นไขการเตือนโดย
ใชเครื่องอื่นเปนตัวเทียบคา
เซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟไดชนิด
อินฟราเรด (Infrared Combu stible Sensors)
เซนเซอร ชนิ ดอิ นฟราเรดสามารถแก
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับเซนเซอรชนิดตัวเรงปฏิกริ ยิ า
ที่ กลาวไปข างตนไดทั้ งหมด เซนเซอรชนิดนี้
ประกอบดวยแหลงกําเนิดเลเซอร (IR Source)
ซึง่ เปนจุดปลอยลําแสงออกมาจํานวนหนึง่ หนวย
โดยมีตวั ตรวจจับ (Detectors) จํานวน 2 ตัว ตัว
หนึง่ ใชวเิ คราะหสารไฮโดรคารบอน (Analytical
Detector) อีกตัวหนึ่ งใชเปนตัวอางอิงคาสวน
ผสมในแกส (Reference Detector) ซึงรับแสง
อินฟราเรดกอนจะถึงตัวตรวจจับวิเคราะหสาร
พลังงานอินฟราเรดถูกปลอยนออกมาจากแหลง

กําเนิดผานทะลุชอ งเก็บตัวอยางแกสแลวสะทอน
หนาตาง (กระจก) ไปยังตัวตรวจจับทัง้ สอง หาก
ไมมีสารไฮโดรคารบอนผสมอยูใ นแกสตัวอยาง
พลังงานทีไ่ ปถึงตัวตรวจจับจะมีเทาเดิม แตหาก
มีสารไฮโดรคารบอนติดไฟไดผสมอยู ในแกส
มันจะดูดพลังงานอินฟราเรดบางสวนไวทคี่ วาม
ยาวคลืน่ นัน้ ทําใหพลังงานทีส่ ง ไปยังตัวตรวจจับ
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จะลดลงซึง่ ตัวตรวจจับวิเคราะหสารจะรับรูไ ดวา
แกสตัวอยางนั้นเปนแกสติดไฟได
ในขณะเดียวกันตัวตรวจจับอางอิงฯ ซึง่ รับ
พลังงานอินฟราเรดทีส่ ะทอนจากหนาตางปริมาณ
เทากับเครื่องตรวจจับวิเคราะหซึ่งตัวตรวจจับ
อางอิงก็จะทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางปริมาณสารไฮโดรคารบอนในบรรยากาศ
ปกติกับปริมาณที่ตรวจจับได ซึ่งความแตกตาง
จะเปนสัดสวนกับปริมาณสารไฮโดรคารบอน
ทีม่ อี ยูใ นแกสตัวอยาง โดยแกสตัวอยางจะเขา ไป
ในชองเก็บตัวอยางแลวลอยออกไปโดยไมมี การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ไมมีการเปลี่ยนรูป ไมมีสาร
มาแทนที่ และไมมกี ารกําจัดสารไฮโดรคารบอน
ที่ผสมอยู
ดวยเหตุผลทีต่ วั เก็บอินฟราเรดมีอายุการ
ใชงานนาน ระดับพลังงานอาจจะลดลงไป และ
เพราะมีเพียงตัวเดียวในเครือ่ งตรวจวัด พลังงาน
ทีล่ ดลงมีผลกระทบตอเซ็นเซอรตรวจจับทัง้ สองตัว
ซึ่งพบวามีการขาดความสมดุลระหวางกัน และ
หากหนาตางและกระจกของเครือ่ งตรวจวัดเกิด
ความสกปรกเครือ่ งตรวจวัดแกสจะมีพลงงานต่าํ
และสงสัญญาณบอกเครือ่ งขัดของ ดังนัน้ จึงตอง
ทําความสะอาดเพือ่ ใหเครือ่ งกลับมาทํางานเปน
ปกติ ในกรณีของเหลวกระเซ็นใสกระจกหรือ
หนาตาง สัญญาณบอกเครื่องขัดของจะปรากฏ
ขึ้นเพื่อเตือนใหรีบทําความสะอาด
การตรวจวัดแกสดวยอินฟราเรดไมตอ งการ
หรือทําใหเกิดความรอนสูงเหมือนชนิดแรก จึงมี
ผลกระทบนอยมากตอวัสดุทใี่ ชทาํ เครือ่ งตรวจวัด
เนือ่ งจากไมมกี ารเผาไหมและไมมกี ารกัดกรอน
จากผลิตภัณฑทเี่ กิดจากการเผาไหม ดวยเหตุนี้
โครงสรางพืน้ ฐานของเซนเซอรอนิ ฟราเรดถือไดวา
ความมั่นคงสูงมาก
ประการสําคัญ ชิ้นสวนที่เปนตัวทํางาน
ของเครือ่ งตรวจวัดชนิดอินฟราเรดทีอ่ ยูห ลังกระจก
แซฟไฟรถูกบรรจุไวในชองเก็บทีม่ กี ารผนึกเปน
อยางดี แยกตางหากจากตัวอยางแกส แมแต
สารกัดกรอนที่มีฤทธิ์แรงที่สุดก็ไมสามารถทํา
ความเสียหายใหกบั แหลงกําเนิดเลเซอรและตัว
ตรวจจับทัง้ สองไดเนือ่ งจากอยูภ ายในซีลทีแ่ นน
สนิท นอกจากนี้ ชิ้นสวนอิเลกทรอนิกสและที่
เปนตัวทํางานถูกแยกออกจากบรรยากาศทีม่ แี กส
ติดไฟไดจงึ ไมจาํ เปนตองมีเครือ่ งดักจับเปลวไฟ
ยอนกลับ (Flash-back Arrestor) ทําใหเครื่อง
มีขอไดเปรียบดานการตอบสนองแกสทีด่ ีขึ้น
เนือ่ งจากอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสของเครือ่ ง

ตรวจวัดชนิดอินฟราเรดถูกเก็บไวในสวนปดที่
มิดชิดจึงมีขอ จํากัดในการตรวจวัดในทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
สูง การตรวจวัดแกสในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน
ขีดจํากัดที่สามารถสัมผัสไดมีแนวโนมจะทําให
อินฟราเรดคลาดเคลื่อนหรือลมเหลวได
เครือ่ งตรวจวัดอินฟราเรดมีการประกอบ
ชิน้ สวนรวมเปนชุดใหความแมนยําสูง ราคาตัง้ ตน
จึงสูงกวาเครือ่ งตรวจวัดแบบตัวเรงปฏิกิรยิ า
เครือ่ งตรวจวัดอินฟราเรดไมใชออกซิเจน
ชวยในการตรวจวัดแกส แตไมสามารถตรวจวัด
แกสติดไฟไดทุกตัว (ยกตัวอยาง : ไมสามารถ
ตรวจวัดไฮโดรเจน) รวมทั้ งมีขอจํากัดในการ
ตรวจจับสารไฮโดรคารบอนดวยเชนกัน
บทสรุป
เซนเซอรตรวจวัดแกสติดไฟไดชนิดหัวเรง
ปฏิกริ ยิ า (Catalytic Bead Sensor) ใชหลักการ
เรงปฏิกริ ยิ าการลุกไหมของแกสติดไฟได (แกส
ทีม่ สี ว นผสมของสารไฮโดรคารบอน) โดยทําให
ตัวอยางแกสเกิดความรอนจัดและลุกไหมดวย
การเรงปฏิกิริยาดวยสารประกอบออกไซดของ
โลหะและกระแสไฟฟาของวงจรภายในเครือ่ งซึง่
การลุกไหมของตัวอยางแกสทําใหเกิดความไม
สมดุลของวงจรไฟฟาและสามารถระบุไดวา เปน
แกสติดไฟไดโดยจะมีตวั ตรวจจับทีเ่ ปนตัวเทียบ
หรือตัวอางอิงเพือ่ การระบุชนิดและปริมาณของ
แกสติดไฟไดดงั กลาว ทัง้ นี้ เมือ่ ตรวจจับไดวา เปน
แกสติดไฟไดจะมีสญ
ั ญาณเตือนใหผปู ฏิบตั ิการ
รับรูได
เนือ่ งจากเปนเซนเซอรทสี่ มั ผัสกับตัวอยาง
แกสและสวนผสมสารไฮโดรคารบอนโดยตรง
อีกทัง้ มีการเผาไหมเพือ่ พิสจู นคณ
ุ สมบัตขิ องแกส
จริง เซนเซอรหัวเรงปฏิกริยาเผาไหมจึงมีความ
แมนยําสูงทัง้ ในการระบุชนิดแกสและอัตราสวน

ที่มีอยูจริงในบรรยากาศ
สําหรับเซนเซอรอนิ ฟราเรดทํางานดวยแสง
อินฟราเรดทีย่ งิ ออกจากแหลงกําเนิดภายในตัว
เครือ่ งผานหองเก็บแกสทีม่ แี กสตัวอยางทีต่ อ งการ
ตรวจสอบลอยอยูภ ายในจากนัน้ แสงอินฟราเรด
ที่ผานตัวอยาวงแกสจะสะทอนกระจกไปยังตัว
ตรวจจับทีม่ ดี ว ยกัน 2 ตัว ไดแก ตัวตรวจจับเพือ่
วิเคราะหวา ใชแกสติดไฟไดหรือไม และตัวตรวจ
จับอางอิงเพื่อระบุชนิดและอัตราสวนผสมของ
แกสติดไวไฟไดทที่ ําการตรวจจับนั้น
ในกรณีตวั อยางแกสทีท่ าํ การตรวจวัดนัน้
ไมใชแกสติดไฟไดก็จะไมมีมีสวนผสมของสาร
ไฮโดรคารบอน ลําแสงอินฟราเรดทีส่ ะทอนจาก
กระจกไปยังตัวตรวจจับจะมีอยูเ ทาเดิม แตหาก
มีสารไฮโดรคารบอนเปนสวนผสมในแกสที่ทํา
การตรวจสอบ/ตรวจวัด สารไฮโดรคารบอนจะ
ดูดซับพลังงานของอินฟราเรดไปสวนหนึง่ ซึง่ เมือ่
แสงอินฟราเรดสะทอนไปยังตัวตรวจจับทัง้ สอง
ก็จะมีการวิเคราะหพลังงานของลําแสงอินฟราเรด
เมือ่ พบวามีลดลง ตัวตรวจจับก็จะแสดงผลออก
มาวา ตัวอยางแกสทีท่ าํ การตรวจวัดเปนแกสติด
ไฟไดแลวสงสัญญาณใหผปู ฏิบตั กิ ารรับรู พรอม
กันนัน้ ตัวตรวจจับอางอิงก็จะประมวลผลคาทีไ่ ด
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