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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
เนื่องจากความกาวหนาทางดานเกษตรกรรม และดานอุตสาหกรรมตางก็ขยายวงกวางไป
อยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหหลายองคกรตางก็ใหความสนใจถึงการสรางพลังงานทางเลือกใหมๆกัน
อยา งกว า งขวาง โดยในประเทศไทยนั้น มีผ ลิตภั ณฑ ที่ไ ดจ ากเกษตรกรรม สามารถนํา มาเข า
กระบวนการตางๆเพื่อใหไดซึ่งพลังงาน เชน เชื้อเพลงชีวมวลสามารถนํามาผสมกับเชื้อเพลิงถาน
เพื่อลดตนทุนของถานหินที่ใชในกระบวนการเผาไหม แตเชื้อเพลิงชีวมวลแตละชนิดนั้นตางก็มี
สมบัติทางกายภาพที่ตางกันออกไป จึงสงผลตอประสิทธิภาพของการเผาไหม จึงตองหาภาวะที่
เหมาะสมตอการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลในแตละชนิด ดังนั้นการเผาไหมในเตาเผาฟลูอิไดซเบด
แบบหมุนเวียนจึงเปนเทคนิคที่นาสนใจ เนื่องจากสามารถเผาไหมไดประสิทธิภาพสูงกวาการเผา
โดยทั่วไป
ชีวมวล (Biomass) หมายถึง ผลผลิตจากพืชและสัตว (โดยที่ไมนับการเปนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลไปแลว) ที่เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญของโลก และถูกจัดเปนพลังงานทดแทน
พลังงานจากฟอสซิลซึ่งมีอยูอยางจํากัดและอาจหมดลงได แบงชีวมวลตามแหลงที่มาไดดังนี้
1.พืชผลทางการเกษตร (Agricultural crops) เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟาง ที่
เปนแหลงของคารโบไฮเดรต แปงและน้ําตาล รวมถึงพืชน้ํามันตางๆ ที่สามารถนําน้ํามันมาใชเปน
พลังงานได
2.เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (Agricultural residues) เชน ฟางขาว เศษลําตนขาวโพด
ซังขาวโพด เหงามันสําปะหลัง
3.ไมและเศษไม (Wood and wood residues) เชน ไมโตเร็ว ยูคาลิปตัส กระถินณรงค
เศษไมจากโรงงานผลิตเครื่องเรือน และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เปนตน
4.ของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน (Waste streams) เชน กากน้ําตาล และชาน
ออยจากโรงงานน้ําตาล แกลบ ขี้เลื่อย เสนใยปาลม และกะลาปาลม
ฟลูอิไดเซชัน เปนเทคนิคที่ ทํา ใหอนุภาคของของแข็ง ที่บรรจุ ในคอลั ม นซึ่งเรียกวาเบด
(Bed) เกิดการเคลื่อนที่ลอยตัวอยางอิสระ โดยอาศัยความเร็วของของไหลที่ผานแผนกระจายทาง
ดานลาง อนุภาคของของแข็งเหลานี้จะเกิดการผสมผสานอยางสม่ําเสมอเปนเนื้อเดียวกันโดย
ตลอด สามารถแลกเปลี่ยนมวลสารและพลังงานไดเปนอยางดี จึงถูกนํามาใชออกแบบเปนเตาเผา
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หรือเตาปฏิกรณเคมีมากมาย การเผาไหมถานหินจึงเปนกระบวนการหนึ่งที่เทคนิคฟลูอิไดเซชันถูก
นํามาใช ซึ่งพบวาสามารถเผาไหมถานหินและเชื้อเพลิงแข็งทีมีคุณภาพต่ํา และมีปริมาณกํามะถัน
เปนองคประกอบอยูเกินกวารอยละ 1 โดยสามารถควบคุมปริมาณแกสซัลเฟอรไดออกไซด (SOx)
ใหอยูในเกณฑที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้โดยการเติมหินปูนหรือโดโล
ไมทลงไปในเตาเผาพรอมกับถานหินเพื่อกําจัดมลพิษจากแกสดังกลาว และดวยเหตุที่อุณหภูมิที่ใช
เผาไหมของเตาเผาลักษณะนี้ต่ํา (ประมาณ 600-1000 องศาเซลเซียส) ซึ่งต่ํากวาระบบการเผา
ไหมแบบอื่นๆ จึงทําใหปริมาณแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ที่ปลอยออกมา
ขณะเผาไหมต่ําดวย
ระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนจะมีลักษณะคลายคลึงกับระบบการเผาไหม
ฟลูอิไดซเบด แตจะมีการปรับปรุงจากระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดใหมีการหมุนเวียนของเบด
โดยจะมีเตาปฏิกรณ 2 ตัวตอกัน โดยตัวแรก (Riser) จะทําหนาที่เสมือนระบบการเผาไหมฟลูอิไดซ
เบด ในขณะที่เตาปฏิกรณอีกตัว (Downcomer) จะทําหนาที่กักเก็บและนําเบดพรอมทั้งเชื้อเพลิงที่
ยังเผาไหมไมสมบูรณกลับเขามาสูเตาปฏิกรณตัวที่ 1 ใหมอีกครั้งเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้น มีการปอนอากาศหรือออกซิเจนมากกวาระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดเพื่อใหเกิดฟลูอิไดซ
เบดอยางรวดเร็ว และหลุ ดออกจากเตาปฏิกรณตัว ที่ 1 ไป เกิดเปน ชั้น ฟลูอิไดซ เบดตลอดเตา
ปฏิกรณตัวที่ 1 อุณหภูมิสูงกระจายตลอดทั้งเตาและไมสูงมากเกินไป ทั้งนี้อุณหภูมิจะไมสูงมาก
เฉพาะสวนลางของเตาเหมือนกับระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดอันเปนสาเหตุของปญหามลพิษ
เนื่องจากการปลอยแกสไนโตรเจนออกไซด (NOX)
ซึ่ ง ในป จ จุ บั น นี้ ก ารเกิ ด ปรากฏการณ เ รื อ นกระจกที่ มี ส าเหตุ ร ว มมาจากปริ ม าณของ
คารบอนไดออกไซดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม จากการเผาไหมพลังงานฟอสซิลกอใหเกิด
การปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดการสะสมใน
บรรยากาศมากขึ้น แตการเผาไหมชีวมวลอยางสมบูรณจะเกิดแกสคารบอนไดออกไซดกลับคืนสู
บรรยากาศ จะชวยใหเกิดการหมุนเวียนแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ เนื่องจากพืชจะนํา
แกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศมาใชในการสังเคราะหแสง นอกจากนี้ปริมาณไนโตรเจนที่
สะสมอยูในเชื้อเพลิงก็เปนสิ่งที่ไมควรมองขาม เพราะการเผาไหมเชื้อเพลิงที่มีองคประกอบเปน
ธาตุไนโตรเจนปริมาณมากๆ อาจกอใหเกิดแกสไนโตรเจนออกไซดและไนตรัสออกไซดในปริมาณ
มากดวย ซึ่งแกสทั้งสองชนิดนี้เปนตนเหตุที่สําคัญในการเกิดมลพิษ ฝนกรดและปรากฏการณเรือน
กระจกเชนกัน
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งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอการเผาไหมรวมระหวางถาน
หินและชีวมวล ไมวาจะเปนคาอุณหภูมิและปริมาณแกสที่ปลอยออกมา ซึ่งเปนสาเหตุของปญหา
สิ่งแวดลอม โดยใชหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน เพื่อแปรรูปชีวมวลใหเปลี่ยนเปน
พลังงานความรอนที่มีประโยชนเพื่อนําไปใชผลิตไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ออกแบบและสรางหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน ( Circulating
Fluidized Bed Boiler )
2. ศึกษาภาวะของปจจัยตางๆ โดยศึกษา สัดสวนการเผาไหมรวมของถานหิน และชีว
มวล ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ ที่มผี ลตออุณหภูมิ และการปลอยของแกส
คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด และสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน
ที่ความสูงระดับตางๆตลอดไรเซอร ในการเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2. ออกแบบและสรางหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน
3. นําถานหินและชีวมวลไปวิเคราะหคุณภาพแบบประมาณ (Proximate analysis)
และแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis)
4. ทดลองเผาไหมถานหินและชีวมวลในหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน
เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมตอการปลอยแกส และบันทึกผลการทดลอง
 ศึกษาการเผาไหมในหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิดไดซเบดแบบหมุนเวียน
 ศึกษาการใชเชื้อเพลิงผสมเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมในหมอกําเนิดไอน้ําฟลู
อิดไดซเบดแบบหมุนเวียน

 ศึกษาตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิในการเผาไหมในหมอกําเนิดไอน้ําฟลู
อิดไดซเบดแบบหมุนเวียน

 ศึ ก ษาแนวโน ม ของอุ ณ หภู มิ ต ลอดไรเซอร และองค ป ระกอบของฟลู แ ก ส
เนื่องจากการเปลี่ยนตัวแปรตางๆ

5. วิเคราะหขอมูลการทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
6. เขียนวิทยานิพนธ
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1.4 ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย
1. คนควาขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากตํารา หองสมุด อินเทอรเนต ฯลฯ
 พลังงาน พลังงานฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน
 วิธีการลดแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม
 หลักการวิเคราะหโดยประมาณและโดยแยกธาตุ
 วิธีใชเครื่องเผาไหม และการผลิตไอน้ํ า จากหมอกําเนิ ดไอน้ํา ฟลูอิไดซ เบดแบบ
หมุนเวียน
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเผาไหมเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ในหลายรูปแบบ อาทิเชน การ
เผาไหมโดยตรงธรรมดา การเผาไหมแบบเบดนิ่ง การเผาไหมแบบบับเบิลเบด
การเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบด การเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน การผลิต
ไอน้ําจากหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน
 ค า มาตรฐานสากลของแก ส คาร บ อนมอนอกไซด คาร บ อนไดออกไซด และ
สารประกอบออกไซดของไนโตรเจน
 วิธีก ารใชเครื่อ งมือ ตา งๆ เชน เครื่องมือวิ เ คราะหฟลู แกส ,เครื่อ ง
GC (gas
chromatrograph) , เครื่อง CHN analyzer เปนตน
2. ดํ า เนิ น การติ ด ต อ ประสานงานเพื่ อ จั ดหาถ า นหิ น ชี ว มวล และทราย จากแหล ง ที่
ตองการ
 ถานหิน จาก บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
 ชีวมวล จาก โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร หรือจากเกษตรกร
 ทราย จาก โรงผสมปูน หรือ รานขายวัสดุและอุปกรณกอสราง
3. การวิเคราะหคุณภาพของถานหินและชีวมวล
 นํา ถ า นหิ น และชี ว มวลไปวิเ คราะห ห าคุณ ภาพโดยประมาณ ด ว ยวิ ธี ม าตรฐาน
ASTM (D 3173, D 3175, D 3174)
 นําถานหินและชีวมวลไปวิเคราะหคาคุณภาพโดยแยกธาตุ โดยจะรายงานเปน
รอยละของธาตุตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนถานหิน ดังตอไปนี้ คารบอน ไฮโดรเจน
ออกซิเจน ไนโตรเจน และ กํามะถัน โดยใช เครื่อง CHN analyzer
4. การเตรียมถานหิน ชีวมวล และทราย
 บดถานหินและชีวมวลใหไดขนาดประมาณ 1200 μm
 วัดขนาดของถานหิน ชีวมวลและทราย ดวยเครื่องคัดแยกขนาด
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5. ประกอบเครื่องเผาฟลูอิไดซเบดแบบหมุน เวียน และสวนของเครื่องผลิตไอน้ําเข า
ดวยกัน
6. ประกอบอุปกรณวัดคาอุณหภูมิ ความดัน และ ปริมาณแกส ในตําแหนงตางๆ ของ
หองเผาไหม (riser) สวนปอนกลับ (downcomer) และตําแหนงแกสขาออกจากไซโคลน
7. การเผาไหมรวมระหวางชีวมวลและถานหินในเครื่องฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนโดยมี
ตัวแปรตางๆ ดังนี้
 อัตราการปอนเชื้อเพลิง
 อัตราสวนของถานหินตอชีวมวล
 ปริมาณอากาศรวม (อากาศปฐมภูมิ + อากาศที่สกรูฟดเดอรสําหรับปอนชีวมวล
+ อากาศทุติยภูมิ) โดยใหอากาศปฐมภูมิคงที่ 300 ลิตรตอนาที
 ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ
8. บันทึกอุณหภูมิ และปริมาณแกส CO, CO2, NOX (NO + NO2) ในตําแหนงตางๆ
ของเครื่อง
9. วิจารณ สรุปผล และเขียนวิทยานิพนธ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. ไดภาวะที่ทําใหอุณหภูมิของไรเซอรสูง โดยที่ความเขมขนของแกสที่ปลอยออกจากการ
เผาไหมรวมของถานหินและชีวมวลในหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน นอย
กวามาตรฐานของการปลอยแกสพิษในประเทศไทย
2. การผลิตไอน้ําเพื่อนําไปใชประโยชนอื่นๆได เชน การผลิตไฟฟา เปนตน

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การเผาไหม
นิยาม (สําเริง จักรใจ, 2547)
การเผาไหมเปนกระบวนการออกซิเดชันของโมเลกุล โดยปกติทั่วไปหมายถึงโมเลกุลของ
คารบอน ไฮโดรเจน หรือขององคประกอบไฮโดรคารบอนซึ่งเกิดขึ้นเร็วมากภายใตอุณหภูมิสูง
พรอมทั้งปลดปลอยพลังงานออกมาหรือเปนกระบวนการคายความรอนนั่นเอง ถาพลังงานที่
ปลดปลอยออกมามีคามากเพียงพอก็จะทําใหกระบวนการเผาไหมดําเนินตอไปไดดวยตัวเองอยาง
ต อ เนื่ อ งพร อ มทั้ ง ปลดปล อ ยพลั ง งานในรู ป ของความร อ นและแสงสว า งออกมาเพื่ อ นํ า ไปใช
ประโยชน ไ ด การเผาไหม อ าจมองได ใ นอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง ว า เป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ จลน ท างเคมี ซึ่ ง
เกี่ยวของกับความเร็วและกลไกของปฏิกิริยาเคมีของสารขณะที่กําลังสลายตัวไปเปนสารใหม
พรอมกับมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานระหวางพลังงานทางเคมีและพลังงานความรอนอยางรวดเร็ว
การเผาไหมจะเกิดขึ้นไดตองมีภาวะที่เหมาะสม เชน สวนประกอบของสารที่ทําปฏิกิริยา (สวนผสม
ระหวางเชื้อเพลิงกับออกซิไดเซอร เชน ออกซิเจน หรือ อากาศ เปนตน) อุณหภูมิ และ ความดัน
เปนตน การเผาไหมจะตองปลดปลอยความรอน และ/หรือ แสงสวาง การเผาไหมจะตองมีเปลวไฟ
หรือ บริเวณบางๆ ที่ซึ่งปฏิกิริยาคายความรอนเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เชน เปลวไฟของตะเกียงบุนเซน
และเปลวไฟของเทียนไข เปนตน การเผาไหมเกิดขึ้นในอัตราเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ หลายปจจัย เชน
พื้นที่ผิวสัมผัสของเชื้อเพลิง (เชน ถานหินบดละเอียด และสเปรยละอองของน้ํามันเชื้อเพลิง เปน
ตน) และ อุณหภูมิ เปนตน การเผาไหมทําใหเกิดการระเบิดได ถาอัตราการปลดปลอยความรอน
สูงกวาอัตราการถายโอนความรอนออกไป ระบบจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ อัตราการเกิดปฏิกริ ิยา
ยิ่งสูง ทําใหอัตราการปลดปลอยความรอนยิ่งสูงอยางรวดเร็วจนเกิดการระเบิด การเผาไหมของ
เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแกส มีขั้นตอนตางกัน การเผาไหมกอใหเกิดมลภาวะตอ
ที่ ทํา ให โ ลกร อ นขึ้ น ซึ่ ง กอ นปฏิ วั ติ
สิ่ ง แวดลอ ม ที่ สํ า คั ญ คื อ คาร บ อนไดออกไซด (CO2)
อุ ต สาหกรรมในอั ง กฤษตอนปลายศตวรรษที่ 18 จนถึ ง ปลายศตวรรตที่ 20 ป 1996
คารบอนไดออกไซดเพิ่มจาก 280 สวนในลานสวน เปน 362 สวนในลานสวน ดังนั้นการเผาไหมที่ดี
ตองเปนระบบที่ปลดปลอยมลพิษต่ํา เขาไดกับสิ่งแวดลอม ตนทุนต่ําแตมีประสิทธิภาพสูง
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2.1.1 ภาวะที่จําเปนในการเริ่มเกิดปฏิกิริยา (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
ปฏิกิริยาการเผาไหมเปนปฏิกิริยาลูกโซ ไมใชปฏิกิริยาระหวางโมเลกุลโดยตรง แตจะเริ่ม
ดวยการแตกตัวของโมเลกุลของเชื้อเพลิงเปนอนุมูลอิสระที่วองไวจํานวนมาก เปนขั้นตอนการ
เริ่มตนของลูกโซ อนุมูลอิสระที่วองไวจะทําปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่น ไดทั้งอนุมูลอิสระใหมและ
อนุมูลขั้นกลางอื่นๆ ซึ่งก็จะทําปฏิกิริยาตอลูกโซ ทั้งที่เกิดขึ้นพรอมกันและที่เกิดเปนลําดับกอนหลัง
กันหลายรูปแบบ ทําใหเกิดทั้งผลผลิต และอนุมูลอื่นๆ อีกมาก สุดทายคือปฏิกิริยาที่ใหผลผลิต
สุดทายและอนุมูลที่ไมวองไว ตามดวยการสิ้นสุดของปฏิกิริยาลูกโซ
ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีตัวทําปฏิกิริยาและภาวะที่เหมาะสม ปฏิกิริยาการเผาไหม
คือปฎิกิริยาการออกซิไดซเชื้อเพลิงใหกลายเปนออกไซด ซึ่งเปนปฏิกิริยาที่เกิดตอเนื่องจนสมบูรณ
ในการเผาไหมโดยทั่วไป ตัวทําปฏิกิริยาคือ เชื้อเพลิง (สวนใหญเปนไฮโดรคารบอน) และอากาศ
ซึ่งจะเริ่มเกิดปฏิกิริยาไดตอเมื่อมีภาวะที่เหมาะสม ซึ่งก็คือ แหลงใหความรอนเพื่อจุดไฟ ดังนั้นอาจ
แสดงองคประกอบทั้ง สามไดในกราฟสามเหลี่ยมดังภาพที่ 2.1
แหลงจุดไฟ
(ignition source)

เชื้อเพลิง

อากาศ

ภาพที่ 2.1 องคประกอบที่จาํ เปนในการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
การเริ่มตนปฏิกิริยาการเผาไหมซึ่งเปนปฏิกิริยาลูกโซ เริ่มดวยการแตกตัวของโมเลกุลของ
เชื้อเพลิงเปนอนุมูลอิสระกอน แหลงจุดไฟจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะใหพลังงานสวนแรก
แกสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงและออกซิเจนจนทําใหเชื้อเพลิงเกิดการแตกตัวเปนอนุมูลอิสระ
จํานวนมากพอที่จะไปทําใหเริ่มเกิดปฏิกิริยาลูกโซของการเผาไหม เมื่อเริ่มเกิดการเผาไหมแลว
แหลงจุดไฟจะไมจําเปนอีกตอไป เพราะพลังงานความรอนจากการเผาไหมสวนตนมากเกินพอที่จะ
ไปทําใหเชื้อเพลิงสวนที่เหลืออยูเกิดการแตกตัวและเผาไหมตอเนื่องกันไปไดเองอยางสมบูรณ
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พลังงานสวนแรกที่ตองใหเพื่อเริ่มตนเกิดปฏิกิริยาลูกโซนี้ เรียกวา พลังงานการจุดไฟ ซึ่งอาจไมใช
วิธีวัดโดยตรง แตมักจะวัดอุณหภูมิการจุดไฟ ซึ่งเปนอุณหภูมิของสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงและ
อากาศที่ต่ําที่สุดที่จะจุดติดไฟไดเอง อุณหภูมิการจุดจึงปนเครื่องบงชี้ระดับพลังงงานที่ตองใหแก
สวนผสมของเชื้อเพลิงแตละชนิด ซึ่งมีคาแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 อุณหภูมิการจุดไฟของเชื้อเพลิงบางชนิดผสมอากาศ ที่ความดัน 1 บรรยากาศ (กัญจ
นา บุณยเกียรติ, 2544)
Temperature

Combustible

Formula

o

Sulfur
Charcoal
Fixed carbon (bituminous coal)
Fixed carbon (semibituminous coal)
Fixed carbon (anthracite)
Acetylene
Ethane
Ethylene
Hydrogen
Methane
Carbon monoxide
Kerosene
Gasoline

S
C
C
C
C
C2H2
C2H6
C2H4
H2
CH4
CO
-

470
650
765
870
840 - 1115
580 - 825
880 - 1165
900 - 1020
1065 - 1095
1170 - 1380
1130 - 1215
490 - 560
500 - 800

F

o

C

245
345
405
465
450 - 600
305 - 440
470 - 630
480 - 550
575 - 590
630 - 765
610 - 665
255 - 295
260 - 425

แตดังที่กลาวมาแลว ปฏิกิริยาการเผาไหมเปนปฏิกิริยาลูกโซ ดังนั้นเราสามารถทําให
สว นผสมติดไฟได โดยใหพ ลังงานการจุดไฟในบริเ วณเล็ก ๆ เพียงบริเ วณเดี ยวก็ เ พียงพอแลว
ยกตัวอยางเชน การใชไมขีดไฟจุดหัวเตาแกสหุงตม หรือการใชประกายไฟจากหัวเทียนจุดระเบิด
สวนผสมในกระบอกสูบของเครื่องยนต อุณหภูมิการจุดไฟแสดงถึงความยากงายที่เชื้อเพลิงจะเกิด
การเผาไหม ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยในการใชงานดวย
เชื้อเพลิงแข็งมีสวนประกอบที่เปนสารระเหยและคารบอนคงตัว ในชวงแรกจะเปนการเผา
ไหมของสารระเหยซึ่งจะเกิดขึ้นในวัฏภาคแกส เปนปฏิกิริยาระหวางแกสกับแกส ในชวงหลังเปน
การเผาไหมของกากของแข็งที่เหลืออยูคือคารบอนทําปฏิกิริยากับแกส การควบคุมปฏิกิริยาในแต
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ละชวงจึงแตกตางกันและสมบัติดานการเผาไหมก็แตกตางกันดวย ซึ่งการทําใหเชื้อเพลิงและ
ออกซิเจน (อากาศ) สัมผัสกันไดอยางทั่วถึงภายใตภาวะที่เหมาะสมตอง
1. จัดใหมีปริมาณอากาศที่เพียงพอที่ตําแหนงที่ถูกตองโดยตลอดบริเวณที่มีเชื้อเพลิง
2. ใหเวลาและจัดใหมีการปนปวนเพียงพอ และที่อุณหภูมิสูงพอที่จะทําใหเกิดการเผา
ไหมที่สมบูรณภายในปริมาตรหองเผาไหมที่มีอยู ขอนี้นิยมเรียกวากฎ 3T’s (time,
turbulence and temperature)
กฏ 3T’s (time, turbulence and temperature) (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
ถาอากาศไหลผานแตมีเวลาไมเพียงพอที่จะผสมกับเชื้อเพลิง ไมมีการปนปวนเพื่อใหมวล
ของเชื้อเพลิงและอากาศสัมผัสกัน และมีบางบริเวณที่อุณหภูมิไมสูงพอ การเผาไหมที่สมบูรณก็ไม
อาจเกิดขึ้นได การจัดใหมีองคประกอบที่เหมาะสมทั้ง 3 ประการขึ้นอยูกับการปอนอากาศและ
ปริมาณอากาศ
การปอนอากาศแบงเปน 2 สวนคือ อากาศสวนแรก (อากาศปฐมภูมิ) และอากาศสวนที่
สอง (อากาศทุติยภูมิ) อากาศสวนแรกคือสวนที่ปอนเขามาพรอมกับเชื้อเพลิงหรือสวนที่สัมผัสกับ
เชื้อเพลิงกอน อากาศสวนที่สองคือสวนที่ปอนเขามาสัมผัสกับเชื้อเพลิงหรือผลผลิตจากการไพ
โรไลตหรือการเผาไหมเชื้อเพลิงในระยะถัดไป ตัวอยางเชน การเผาไหมบนตะกรับเตา อากาศที่
ปอนผานตะกรับเตาขึ้นมาคือ อากาศสวนแรก อากาศสวนที่ปอนเขามาเหนือตะกรับเตาเพื่อทํา
ปฏิกิริยากับสารระเหยที่ไดและควันที่เกิดขึ้นคืออากาศสวนที่ 2
สัดสวนและปริมาณการปอนอากาศสวนแรกและอากาศสวนที่สองมีความสําคัญมากและ
มีผลเปนอยางมากตอการเกิดควันและความสมบูรณของปฏิกิริยา ซึ่งขึ้นอยูกับศักดิ์และรอยละ
ของสารระเหย ขนาดและการกระจายขนาดของถานหิน อัตราการเผาไหม ระบบการเผาไหมที่ใช
และรูปแบบการไหลของแกสผานระบบดวย
อากาศเกินพอ (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
ระบบการเผาไหมทั่วไปจะใชอากาศเผาไหมเกินพอเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ ใน
กรณีของแกสเชื้อเพลิง มวลของแกสและอากาศผสมเปนเนื้อเดียวกันอยูแลว จึงไมตองใชอากาศ
เกินพอ หรือใชเพียงเล็กนอง (ระหวาง 0 – 10 เปอรเซ็นต) ในกรณีของเชื้อเพลิงเหลว หยดน้ํามัน
เกิดการระเหยเปนไอพรอมๆกับการเผาไหม จําเปนตองใชอากาศเกินพอสูงกวาในกรณีของแกส
เชื้อเพลิงเพื่อใหทันกับการระเหย (ระหวาง 5 – 20 เปอรเซ็นต) ในกรณีเชื้อเพลิงแข็ง นอกจาก
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ต อ งการแบ ง อากาศเป น สองส ว นแล ว ยั ง ต อ งใช อ ากาศเกิ น พอสู ง มาก (ระหว า ง 15 – 60
เปอรเซ็นต) ทั้งอากาศสวนแรกเพื่อทําปฏิกิริยากับสารระเหยที่ถูกไลออกจากพื้นผิวเชื้อเพลิงแข็ง
อยางรวดเร็ว และอากาศสวนที่สองเพื่อทําปฏิกิริยากับคารบอนในกากของแข็ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ระบบและอุปกรณดวย
ปริมาณอากาศเกินพอที่เหมาะสมนั้นนอกจากจะหมายถึงการเผาไหมที่สมบูรณแลว ยังมี
ผลใหการสูญเสียความรอนที่ต่ําที่สุดดวย ทั้งนี้เนื่องจากถาใชอากาศไมพอ จนเกิดการเผาไหมที่ไม
สมบูรณจะทําใหเกิดการสูญเสียความรอนในรูปขององคประกอบแกสและของแข็งที่ยังเผาไหมได
ออกไปจากระบบ เรียกวา การสูญเสียศักยภาพทางความรอน เชน แกสคารบอนมอนออกไซด
(CO) ไฮโดรเจน (H2) หรือ คารบอน (C) เปนตน โดยเฉพาะแกสคารบอนมอนออกไซด ซึ่งมักจะพบ
เสมอ แตถาใชอากาศมากเกินไป ปริมาตรอากาศสวนที่เกินพอที่เขามาจะออกไปจากระบบโดยที่
ไมไดทําปฏิกิริยา ทําใหปริมาตรรวมของฟลูแกสเพิ่มขึ้น ความรอนสูญเสียสัมผัสที่ออกไปจาก
ระบบนี้ เรียกวา การสูญเสียความรอนสัมผัส ดังนั้นตองมีจุดที่เหมาะสมที่ทําใหการสูญเสียความ
รอนต่ําที่สุด
ถ า คํ า นวณดุ ล มวลของระบบเผาไหม จ ะพบว า มี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งเปอร เ ซ็ น ต
คารบอนไดออกไซด (CO2) และ เปอรเซ็นตออกซิเจน (O2) คือถาอากาศเกินพอนอย ฟลูแกสมี
ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดสูง และออกซิเจนต่ํา ตรงกันขาม ถามีอากาศเกินพอมาก ฟลู
แกสจะถูกเจือจางดวยไนโตรเจน (N2) และออกซิเจน (O2) เกินพอจากอากาศ จึงมีความเขมขน
ของคารบอนไดออกไซดต่ํา และออกซิเจนสูง ในการควบคุมอากาศเกินพอจึงอาจใชเครื่องมือวัด
ความเขมขนของแกสคารบอนไดออกไซด หรือ ออกซิเจน เพียงชนิดเดียวก็ได ในหลักการวัดความ
เขมขนของแกส คารบอนไดออกไซด ในฟลูแกสใหผลถูกตองมากกวาเพราะไมมีผลจากการรั่ว
ของอากาศเขา สู อุ ปกรณก ารวัด จึง เป น ที่นิ ย มมากกวา โดยความสั ม พั น ธร ะหวา งเปอรเ ซ็น ต
คารบอนไดออกไซดและเปอรเซ็นตอากาศเกินพอ แสดงไดดังภาพที่ 2.2

11

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธระหวาง เปอรเซ็นตคารบอนไดออกไซด และเปอรเซ็นตอากาศเกินพอ
(กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
2.1.2 ขอเดนของการเผาไหม (สําเริง จักรใจ, 2547)
การเผาไหม คือ ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรียอยางแรกสุดที่มนุษยนํามาใชประโยชน และ
อาจกลาวไดวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําใหอารยะธรรมของมนุษยเจริญสูงขึ้นตามลําดับเหมือนเชน
ที่เปนอยูในปจจุบันนี้และตอไปในอนาคต ความสําคัญของการเผาไหมสามารถตระหนักใหเห็นได
อยางชัดเจนจาก พลังงานมากวา 90 เปอรเซ็นต ที่ใชอยูทั้งหมดในโลกปจจุบันนี้ (ทั้งที่เปนเชื้อเพลิง
ฟอสซิล และไมใช เชน ชีวมวล) อาศัยกระบวนการเผาไหมเปนหลักในการแปรรูปเปนความรอน
หรืองานเพื่อใชประโยชน แมวาในอนาคตโลกจะเปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิงหมุนเวียน (เชน ไบโอแกสที่
บมเพาะขึ้นมาโดยอาศัยแบคทีเรียชวยเรงในการหมัก เปนตน) เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลดวยเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ก็ยังเชื่อไดวาการเผาไหมยังคงตองมีบทบาทสําคัญตอไป
เหมือนเดิมในการเผาไหมเชื้อเพลิงหมุนเวียนเหลานั้นเพื่อนําพลังงานมาใชประโยชน
ขอดีของการเปลี่ยนรูปพลังงานโดยอาศัยกระบวนการเผาไหมเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆเชน
ปฏิกิริยานิวเคลียร เปนตน มีหลายประการ เชน
1. งายแกการแปรรูปพลังงานและไมอันตรายจากการแผกัมมันตภาพรังสีเหมือนปฏิกิริยา
นิวเคลียร เราสามารถพกพลังงานมหาศาลหลายลานจูลในกระเปาเสื้อในรูปของไฟแช็กที่
ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงขนาดเล็กกระทัดรัดและพรอมที่จะนําออกมาเผาไหมเพื่อนําความ
รอนไปใชประโยชนดวยวิธีงายๆเพียงแคใชมือขางเดียวติดไฟแช็กเทานั้น
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2. แหลงพลังงานเพื่อการเผาไหม ไดแก น้ํามัน แกสธรรมชาติ ถานหิน และพลังงานชีวมวล
ยังมีอีกมาก
3. มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานสูงมากขึ้นถานําไปใชในกระบวนการรวม เชน วัฏ
จักรรวมระหวางวัฏจักรกังหันไอน้ําและวัฏจักรกังหันแกสมีประสิทธิภาพเชิงความรอนรวม
สูงเกือบ 60 เปอรเซ็นต
4. มีความคุมทางเศรษฐศาสตรที่ดีเพราะตนทุนการกอสรางระบบเตาเผาไหมต่ํา
5. เขาไดกับสิ่งแวดลอมโดยมีเงื่อนไขวาตองเปนเชื้อเพลิงสะอาด ในกรณีที่เชื้อเพลิงสกปรก
และสารมลพิษก็สามารถใชเทคนิคการเผาไหมชั้นสูงที่ไดรับการพิสูจนแลวเพื่อควบคุมให
การปลดปลอยมลพิษอยูในระดับที่ยอมรับได
6. ปลอดภัยและมีความเชื่อถือไดสูง ตนทุนการบํารุงรักษาต่ํา
7. มีความยืดหยุนของเชื้อเพลิงสูง โดยเฉพาะในเรื่องเชื้อเพลิงที่จะนํามาเผาไหม ระบบการ
เผาไหมที่ดีจะตองเผาไหมเชื้อเพลิงไดหลายรูปแบบโดยมีการดัดแปลงระบบนอยที่สุด
หรือไมมีเลย
การใชประโยชนจากการเผาไหมสามารถจําแนกตามชนิดของพลังงานที่เปลีย่ นรูปจากการ
เผาไหมไดดังนี้
1. เพื่อการผลิตกระแสไฟฟา โดยการเผาไหมถานหินบดละเอียดในหมอไอน้ําขนาดใหญ
และโดยการเผาไหมแกสธรรมชาติในเครื่งยนตกังหันแกส เปนตน ไฟฟาจะถูกแปรรูป
ตอไปเปน แสงสวาง ความรอน และ งานทางกล
2. เพื่อผลิตงานทางกลโดยตรงเพื่อกิจการดานขนสง และคมนาคม เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง
เหลวเพื่อขับเคลื่อนรถไฟ รถยนต เรือเดินสมุทร และ เครื่องบิน การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง
และเชื้อเพลิงเหลวเพื่อขับเคลื่อนจรวด เพื่อกิจการทางทหารและการสํารวจอวกาศ เปนตน
3. เพื่อผลิตความรอนในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมผลิตวัสดุตางๆ
(เหล็ก แกว เซรามิก ปูนซีเมนต ฯลฯ) อุตสาหกรรมเคมี (ผงคารบอน เม็ดพลาสติก การ
กลั่นน้ํามัน ฯลฯ) เปนตน
4. เพื่อผลิตความรอนเพื่อการอยูอาศัยของมนุษย เชน การหุงตม และ การใหความอบอุนใน
ครัวเรือนและอาคาร เปนตน
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2.2 ถานหิน (สําเริง จักรใจ, 2547)
ถานหินเกิดจากไมและชีวมวลชนิดอื่นๆที่ทับถมกันและอัดแนนเปนเวลานานหลายแสนป
จนกระทั่งกลายเปนหิน โดยเริ่มจากพีตในบริเวณที่ชื้นแฉะและอับอากาศแลวเกิดการสลายตัวทาง
เคมีชีวภาพพรอมกับมีการทับถมกันของพืชชนิดตางๆเพิ่มเติมเขามาจนมีความลึกมากขึ้นเรื่อยๆ
ทําใหพีตมีความชื้น ความพรุน ปริมาณสารระเหย พรอมกับปริมาณของออกซิเจนและไฮโดรเจน
ลดลงในขณะที่ปริมาณคารบอนเพิ่มมากขึ้น พีตจะเปลี่ยนเปนถานหินที่มีศักดิ์สูงขึ้นตามลําดับ (มี
ปริมาณคารบอนคงตัวมากขึ้น) คือ ลิกไนต บิทูมินัส และแอนทราไซตในที่สุด เรียกกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนี้วาการเกิดถานหิน ถานหินมีองคประกอบหลักคือ คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน กํามะถัน และสารอนินทรียอื่นๆ (ในปริมาณเล็กนอย) ที่จะกลายเปนเถาหลังการเผา
ไหม เช น อลู มิ เ นี ย ม เหล็ ก แคลเซี ย ม แมกนี เ ซี ย ม โพแทสเซี ย ม แมงกานี ส ฟอสฟอรั ส และ
ออกไซดของซิลิกอน (เชน แรไพไรต แรแคลไซต และแรเคาลิไนต เปนตน) โดยสมบัติของถานหิน
เปรียบเทียบกับไมและพีต แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สมบัติของถานหิน เปรียบเทียบกับไมและพีต (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)

2.3 พลังงานหมุนเวียนและพลังงานจากชีวมวล
พลังงานหมุนเวียนในโลกนี้ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) พลังงานหมุนเวียนที่มาจากแสงอาทิตยโดยตรง คือ พลังงานแสงอาทิตย
(2) พลังงานหมุนเวียนที่มาจากแสงอาทิตยโดยออม เชน พลังงานลม, คลื่น และ ชีวมวล
(3) พลังงานหมุนเวียนที่ไมเกี่ยวของกับแสงอาทิตย เชน พลังงานใตพิภพ, น้าํ ขึ้น-น้ําลง
พลังงานทัง้ สามประเภท ตางมีศักยภาพทีแ่ ตกตางกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ สําหรับในประเทศไทยนัน้ นอกเหนือจากพลังงานจากแสงอาทิตยแลว พลังงานชีวมวล
จัดไดวาเปนอีกทางเลือกหนึง่ ทีน่ าสนใจ และที่สําคัญคือ มีศักยภาพสูงมากอีกดวย

14
เชื้อเพลิงชีวมวล (biomass)
ชีวมวล (biomass) หมายถึง ผลผลิตจากพืชและสัตว (โดยที่ไมนับการเปน
เชื้อเพลิงฟอสซิลไปแลว) ที่เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญของโลก และถูกจัดเปนพลังงาน
ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลซึ่งมีอยูอยางจํากัดและอาจหมดลงได แบงชีวมวลตามแหลงที่มาได
ดังนี้
1.พืชผลทางการเกษตร (agricultural crops) เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด
ขาวฟาง ที่เปนแหลงของคารโบไฮเดรต แปงและน้ําตาล รวมถึงพืชน้ํามันตางๆ ที่สามารถ
นําน้ํามันมาใชเปนพลังงานได
2.เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) เชน ฟางขาว เศษลําตน
ขาวโพด ซังขาวโพด เหงามันสําปะหลัง
3.ไมและเศษไม (wood and wood residues) เชน ไมโตเร็ว ยูคาลิปตัส กระถิน
ณรงค เศษไมจากโรงงานผลิตเครื่องเรือน และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เปนตน
4.ของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน (waste streams) เชน กากน้ําตาล
และชานออยจากโรงงานน้ําตาล แกลบ ขี้เลื่อย เสนใยปาลม และกะลาปาลม
พลังงานชีวมวล (bio-energy) หมายถึง พลังงานที่ไดจากชีวมวลชนิดตางๆ ดังที่
กลาวแลวขางตน โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงานรูปแบบตางๆ มีดังนี้คือ
1.การเผาไหมโดยตรง (combustion) เมื่อนําชีวมวลมาเผา จะไดความรอน
ออกมาตามคาความรอนของชนิดชีวมวล ความรอนที่ไดจากการเผาสามารถนําไปใชใน
การผลิตไอน้ําที่มีอุณหภูมิ และความดันสูง ไอน้ํานี้จะถูกนําไปขับกังหันไอน้ําเพื่อผลิต
ไฟฟาตอไป ตัวอยางชีวมวลประเภทนี้คือ เศษวัสดุทางการเกษตร และเศษไม
2.การผลิตกาซ (gasification) เปนกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวล
ใหเปนแกสเชื้อเพลิง เรียกวาแกสชีวภาพ (biogas) มีองคประกอบของแกสมีเทน แกส
ไฮโดรเจน แกสคารบอนมอนอกไซด สามารถนําไปใชสําหรับกังหันแกส (gas turbine)
3.การหมัก (fermentation) เปนการนําชีวมวลมาหมักดวยแบคทีเรียในภาวะไร
อากาศ ชีวมวลจะถูกยอยสลายและแตกตัว เกิดแกสชีวภาพ (biogas) ที่มีองคประกอบ
ของแก ส มี เ ทนและแก สคารบอนไดออกไซด แกสมีเ ทนใช เ ป น เชื้ อเพลิง ในเครื่อ งยนต
สําหรับผลิตไฟฟา นอกจากนี้สามารถใชขยะอินทรียชุมชน มูลสัตว น้ําเสียจากชุมชนหรือ
อุตสาหกรรมเกษตร เปนแหลงวัตถุดิบชีวมวลได
4.การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช มีกระบวนการที่ใชผลิตดังนี้
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กระบวนการทางชีวภาพ ทําการยอยสลายแปง น้ําตาล และเซลลูโลสจากพืช
ทางการเกษตร เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวาน กากน้ําตาล
และเศษลําตนออย ใหเปนเอทานอล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเหลวในเครื่องยนต
เบนซิน



กระบวนการทางฟสิกสและเคมี โดยสกัดน้ํามันออกจากพืชน้ํามัน จากนั้นนํา
น้ํามันที่ไดไปผานกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชั่น (trans-esterification)
เพื่อผลิตเปนไบโอดีเซล



กระบวนการใชความรอนสูง เชนกระบวนการไพโรไลซิส เมื่อวัสดุทางการ
เกษตรได ค วามรอ นสู ง ในสภาพไรออกซิเ จน จะเกิด การสลายตัว เกิดเป น
เชื้อเพลิงในรูปของเหลวและแกสผสมกัน

พลังงานเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลไดแก เอทานอล และไบโอดีเซล ชีวมวลเปน
พลังงานที่มาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่ไมมีวันหมดไป เพราะวงจรการผลิตชีวมวล
คือวงจรของพืชที่มีระยะเวลาสั้น ตางจากน้ํามันหรือถานหินที่ตองอาศัยการทับถมกันเปน
เวลาหลายลานป นอกจากนี้ ชีวมวลสามารถผลิตไดภายในประเทศ เกษตรกรจะมีรายได
เพิ่มขึ้นจากการจําหนายชีวมวลสูผูใช และยังชวยลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศได
อีกดวย
ขอดีที่สําคัญทางสิ่งแวดลอมคือ การใชชีวมวลในการผลิตความรอนหรือไฟฟาจะ
ไมเพิ่มปริมาณสุทธิของกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศโลก ในกรณีที่เรามีการ
ผลิตชีวมวลขึ้นมาเพื่อทดแทนชีวมวลที่ไดใชไป เพราะจะทําใหแกสคารบอนไดออกไซดถูก
หมุนเวียนมาใชในชีวมวลที่ผลิตใหม เทากับปริมาณกาซที่ถูกผลิตจากการเผาไหมชีวมวล
นั้นๆ เนื่องจากพืชตองหายใจเพื่อเอาแกสคารบอนไดออกไซดเขาไปใชในการเจริญเติบโต
ในขณะที่การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น จะปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซดออกสู
บรรยากาศอยางรวดเร็ว อีกทั้งชีวมวลยังมีปริมาณกํามะถันต่ํากวาเชื้อเพลิงฟอสซิลมาก
นั่ น หมายถึ ง การใช ชี ว มวล จะลดโอกาสในการเกิ ด ปรากฏการณ เ รื อ นกระจก
(greenhouse effect) ซึ่งตรงขามกับการใชน้ํามันในภาคขนสง หรือถานหินในโรงไฟฟา
อธิบายดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 วัฏจักรคารบอนไดออกไซด (CO2 cycle)
(ที่มา www.xylowatt.com/resEN.htm วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2551)
แตเมื่อมีขอดี ชีวมวลก็ยอมมีขอเสีย ดังที่ไดกลาวมาแลววา ชีวมวลมีการเก็บ
รักษาและการขนสงที่ยาก และมีความเสี่ยงสูงในการจัดหาหรือรวบรวมปริมาณชีวมวลที่
ตองการใชใหคงที่ตลอดป เพราะชีวมวลบางประเภทเชนกากออยมีจํากัดเพียงบางเดือน
อีก ทั้ ง ชี ว มวลทุก ประเภท ตา งต อ งการพื้น ที่ในการเก็ บรัก ษาขนาดใหญก วา เชื้ อ เพลิ ง
ฟอสซิล เชน หากตองการปริมาณความรอนที่เทากัน จะตองใชแกลบในปริมาณที่มากกวา
น้ํามันเตา เปนตน ดังนั้นการพัฒนาระบบวิธีการจัดเก็บและขนสงจึงสําคัญและจําเปน
อยางมาก
2.4 การวิเคราะหและทดสอบเชื้อเพลิงแข็ง (สําเริง จักรใจ, 2547)
การวิเคราะหและทดสอบเชื้อเพลิงแข็งสามารถทําไดโดยใชวิธีตามมาตรฐาน ASTM ซึ่งใน
ที่นี้จะขอกลาวถึงแตเฉพาะที่เห็นวาสําคัญๆ เชน การวิเคราะหโดยประมาณ (proximate analysis)
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) และคาความรอน
การวิเคราะหโดยประมาณ (proximate analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D3172 จะระบุ
ปริมาณความชื้น ปริมาณสารระเหยที่เผาไหมได ปริมาณคารบอนคงตัว และ ปริมาณเถา ในการ
ทดสอบตามมาตรฐานดังกลาว ถานหินจะถูกบดเปนผงขนาดเล็กกวา 250 ไมโครเมตร และนํา
ถานหินใสภาชนะเปดประมาณ 1 กรัม ไปอบใหแหงในเตาอบภายใตอุณหภูมิประมาณ 104 – 110
องศาเซลเซียส จนไดน้ําหนักคงที่ (1 ชั่วโมง) น้ําหนักสวนที่หายไปเมื่อเทียบกับน้ําหนักเดิม คือ
ปริมาณความชื้น จากนั้นนําถานหินที่แหงแลวไปถูกทําใหรอนในภาชนะปด (เพื่อปองกันการเกิด
ออกซิเดชัน) ภายใตอุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เพื่อไลสารระเหยที่เผาไหมไดจนกระทั่งน้ําหนัก
คงที่ (7นาที) น้ําหนักสวนที่หายไปคือสารระเหยที่เผาไหมไดนั่นเอง จากนั้นนําถานหินที่เหลือจาก
การหาสารระเหยที่เผาไหมไดไปอบในภาชนะเปดภายใตอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เพื่อใหเกิด
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การเผาไหมจนไดน้ําหนักเหลือคงที่ (2 ชั่วโมง) น้ําหนักที่เหลือจะเปนน้ําหนักของเถา สวนน้ําหนักที่
หายไปคือปริมาณคารบอนคงตัวนั่นเอง
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (ultimate analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D3176 เปนการ
วิเคราะหที่ใหผลระบุถึงปริมาณธาตุตางๆ ที่เปนองคประกอบของเชื้อเพลิงนั้นโดยระบุในลักษณะ
หลักอางอิงแหงและไมคิดเถา ปริมาณคารบอนและปริมาณไฮโดรเจนทั้งหมดที่มีอยูในเชื้อเพลิงถูก
กํ า หนดโดยการเผาเชื้ อ เพลิ ง ตั ว อย า งในภาชนะป ด ที่ บ รรจุ อ อกซิ เ จนไว อย า งเพี ย งพอแล ว วั ด
องคประกอบของไอเสียเพื่อคํานวณยอนกลับไปหาปริมาณคารบอนและปริมาณไฮโดรเจนที่มีอยู
ในเชื้อเพลิงนั้น ไนโตรเจนและกํามะถันจะถูกกําหนดโดยอาศัยวิธีทางเคมี ในขณะที่ออกซิเจนจะ
ถูกระบุโดยคา 100 ลบดวยปริมาณของธาตุ C H N และ S การกําหนดคาความรอนของเชื้อเพลิง
ASTM D2015 ทําไดโดยใชบอมบแคลอรีมิเตอร

2.5 ฟลูอิไดเซชัน
2.5.1 นิยาม (สมศักดิ์ ดํารงคเลิศ, 2528)
คําวา ฟลูอิไดเซชัน เปนนิยามที่ใชอธิบายกระบวนการหรือวิธีการที่ทําใหของแข็งซึ่งมีรูปราง
ลักษณะเปนเม็ดหรือชิ้น เมื่อสัมผัสกับของไหลแลวเม็ดของแข็งเหลานี้จะมีสมบัติคลายของไหล
ดั ง นั้ น เมื่ อ นํ า เม็ ด ของแข็ ง กลุ ม หนึ่ ง มาวางไว บ นตะแกรงในหอทดลองแล ว ให ข องไหล(แก ส
ของเหลว) ไหลผานจากดานลางของตะแกรงที่รองรับเม็ดของแข็งเหลานั้น ของไหลก็จะผานชั้น
ของเม็ดของแข็งและไหลออกทางสวนบนของหอทดลอง เมื่อเพิ่มความเร็วของไหลขึ้นเรื่อยๆ ใน
ที่สุดจะเห็นเม็ดของแข็งขยับตัวและลอยตัวขึ้นเปนอิสระไมเกาะติดกัน ของแข็งที่อยูในลักษณะนี้
จะมีสมบั ติคล ายของไหล เรียกของแข็ง ที่ประพฤติตัว ในลักษณะนี้ วา ฟลูอิไดซเบด และเรีย ก
ปรากฏการณดังกลาววาฟลูอิไดเซชัน
2.5.2 ประเภทของฟลูอิดไดเซชัน
งานของฟลูอิไดเซชัน ตั้ ง แต เริ่ม ตนจนถึ งปจจุบันพอที่จะสรุปประเภทของงานไดเ ปน 2
ประเภทดวยกัน คือ ฟลูอิดไดเซชันสองสถานะและฟลูอิดไดเซชันสามสถานะ
1. ฟลูอิดไดเซชันสองสถานะ (two-phase fluidization) หมายความวาในหอทดลอง
หรือในเบดที่ใชงานประกอบดวยสองสถานะ คือ ของแข็งกับของไหล โดยที่ของไหลจะเปนแกสหรือ
ของเหลวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นฟลูอิไดซเบด 2 สถานะจึงแบงยอยไดเปน แกสฟลูอิไดเซชัน
(gas fluidization) และฟลูอิไดเซชันของเหลว (liquid fluidization)
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2. ฟลูอิดไดเซชันสามสถานะ (three-phase fluidization) หมายความวาในหอ
ทดลองหรือในเบดจะประกอบดวยของสามสถานะอยูพรอม คือ ของแข็ง ของเหลว และแกส
สําหรับฟลูอิไดเซชันสามสถานะนั้นเปนกระบวนการที่พัฒนาไปจากฟลูอิไดเซชันสองสถานะ
หอทดลองที่เปนฟอง (bubble column) และหอทดลองที่บรรจุดวยของแข็ง (packed bed) ดังนั้น
จึงมีกลไกที่ซับซอนมากกวา การคํานวณตองใชหลักคณิตศาสตรขั้นสูง
2.5.3 ลักษณะของฟลูอิไดซเบด
คําวา เบด (bed) หมายถึง อาณาเขตในหอการทดลองที่มีปริมาณเม็ดของแข็งบรรจุอยูไม
วาของแข็งนั้นจะอยูนิ่งหรือเคลื่อนไหวดวยของไหลในหอทดลอง จะมีระดับตั้งแตแผนโลหะที่ทํา
เปนตะแกรงรองรับหรือเปนตัวกระจายแกส (gas distributor) จนถึงระดับสูงสุดหรือผิวหนาของ
เม็ดเบด
ฟลูอิไดซเบดที่เปนของเหลวจะมีการขยายตัวของเบดอยางสม่ําเสมอ การลอยตัวและการ
หมุนรอบตัวเปนไปอยางชาๆ เรียกเบดแบบนี้วาเบดสม่ําเสมอหรือเบดที่เปนเนื้อเดียวกัน สําหรับ
ฟลูอิไดซเบดที่ของไหลเปนแกส ลักษณะเบดที่เกิดขึ้นจะแตกตางจากที่เปนของเหลวมากเพราะวา
เมื่อความเร็วของแกสสูงกวาความเร็วต่ําสุดที่ทําใหเกิดฟลูอิไดซเบดแลว แกสสวนหนึ่งยังทําหนาที่
ใหเกิดการลอยตัวของเม็ดของแข็งเหมือนเดิม แตมีอีกสวนหนึ่งรวมตัวกันแลวกอตัวกันเปนฟอง
แกสขึ้น ฟองแกสก็จะแทรกตัวขึ้นมายังบนผิวหนาของเบดและแตกตัวในที่สุด แตขณะที่ฟองแกส
ลอยขึ้นมานี้จะทําใหเม็ดของแข็งลอยติดตามฟองแกสขึ้นมาดวย เม็ดของแข็งภายในเบดจึงมีการ
เคลื่อนที่เปนไปอยางชุลมุน ดังแสดงในภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ลักษณะการเกิดฟลูอิไดซเซชันของเบดที่มีของไหลตางชนิดกันไหลผาน
(สมศักดิ์ ดํารงคเลิศ, 2528)
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ภาพที่ 2.5 รูปแบบการไหลสําหรับฟลูอิไดซเบดแกส - ของแข็ง
(Grace, et al., 1977)
2.5.4 แกสฟลูอิดไดเซชัน
แกสฟลู อิดไดเซชั น เป น การเกิ ดฟลู อิไ ดซเ บดสองสถานะระหวา งของไหลที่ เ ป น แกสกั บ
ของแข็งดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน รูปแบบของฟลูอิไดซเบด (regime of fluidization) สามารถ
แบงไดดังภาพที่ 2.5 เมื่อเบดวางตัวบนตะแกรงหรือตัวกระจายแกส (gas distributor) และมีแกส
เคลื่อนที่ผานขึ้นมา (upward flowing) ซึ่งความเร็วที่เพิ่มขึ้น และ hydrodynamic ที่เกิดขึ้นอธิบาย
ไดดังนี้
- เบดนิ่ง (packed bed หรือ fixed bed)
เมื่อแกสไหลผานเบดขึ้นมาด วยความเร็วต่ํา ของแข็งที่วางตัวอยูบนตัวกระจายแกสจะ
วางตัวนิ่งไมเคลื่อนไหว แกสจะไหลคดเคี้ยวไปตามชองวางที่มีอยูในเบด เรียกลักษณะเบดแบบนี้
วาเบดนิ่ง หรือเบดอาจมีการเคลื่อนที่สัมพัทธกับผนังแตอนุภาคของแข็งในเบดไมมีการเคลื่อนที่
สัมพัทธตอกัน กรณีนี้เรียกวา เบดเคลื่อนที่ (moving bed) ดังแสดงในภาพที่ 2.6
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Fixed bed

Moving bed

Gas

Gas

ภาพที่ 2.6 ลักษณะของเบดนิ่งที่ไมมีและมีการเคลื่อนทีส่ ัมพัทธกับผนัง
(Kunii, et al., 1969)
เมื่ อแก สเคลื่ อ นที่ ผา นเบดนิ่ง จะมี แรงเนื่ องจากการไหลของของไหล กระทํา ตออนุภาค
ของแข็งในทิศทางการไหล เรียกแรงนี้วาแรงลากเนื่องจากการไหล (drag force) ซึ่งจะกอใหเกิด
ความดันลด (pressure drop) ตกครอมเบด ความดันตกครอมเบดตลอดความสูงของเบดนิ่งที่
เกิดขึ้น จะเพิ่มตามความเร็วของแกสที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก Ergun equation ดังนี้
P 150 U 1    1.75  gU


L
d p 2  3
d p 2
2

2

1   

(2.1)

3

- เบดแบบฟองแกส (bubbling fluidized bed)
เมื่อความเร็วแกสที่เคลื่อนที่ผานเบดนิ่งเพิ่มขึ้นจนถึงความเร็วคาหนึ่ง อนุภาคของแข็งจะเริ่ม
เกิดการเคลื่อนที่ขึ้น ความเร็วที่จุดนี้เรียกวาความเร็วต่ําสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชัน (minimum
fluidization velocity, Umf) และเรียกเบด ณ จุดนี้วา minimum fluidized bed ซึ่งเปนจุดแรกที่
อนุภาคของแข็งประพฤติตัวคลายของไหล สําหรับคาความดันตกครอมเบด ณ จุดนี้มีคาเทากับ
น้ําหนักของเบด ดังนั้น แรงเสียดทานเนื่องจากการไหล (drag force; FD) ที่เกิดขึ้น ณ จุดนี้สามารถ
แสดงไดดังนี้
FD  P  A  AL1    s   g g

(2.2)

จัดรูปสมการใหมจะไดภาวะต่ําสุดของฟลูอิไดเซชัน (minimum fluidization condition)
ดังนี้
P
 1   mf  s   g g
Lmf

(2.3)
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สําหรับความเร็วต่ําสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชัน สามารถคํานวณไดจากสมการดังนี้

d  
2

- Rep < 20

U mf 

- Rep > 1,000

U mf 

p

150

d p
1.75







s

s

3
  g    mf

g
1 

mf


 g 

g

3

g mf

 d p2  s   g g


1650


d p  s   g g
24.5  g

(2.4)
(2.5)

ฟองแกสที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่แทรกขึ้นไป และอาจมีการรวมตัวกันผาน emulsion phase
โดยที่อาจจะมีของแข็งบางสวนติดไปดานบนของฟองแกส และบางสวนวิ่งตามฟองแกสขึ้นมาดวย
จนกระทั่งถึงผิวบนก็จะเคลื่อนที่หลุดออกไปแลวแตกกระจายอยูเหนือผิว อนุภาคของแข็งที่ติดอยู
เกือบทั้งหมดจะตกกลับลงมายังเบดใหม โดยเรียกปรากฏการณที่ของแข็งเคลื่อนที่ตามฟองแกสนี้
วาการเกิด wake การเกิด wake เกิดจากความดันที่อยูใตลางฟองแกสนอยกวาความดันบริเวณ
emulsion phase ทําใหของแข็งเคลื่อนที่จากบริเวณที่ความดันสูงมาอยูในบริเวณที่มีความดันต่ํา
สวนบริเวณที่อยูเหนือเบดขึ้นไป ซึ่งฟองแกสจะเกิดการแตกตัวและของแข็งที่ติดไปกับฟอง
แกสจะตกลงมายังเบดอีกครั้งดวยผลของแรงโนมถวง เรียกวาบริเวณอิสระ (freeboard) อยางไรก็
ตามอาจจะมีอนุภาคของแข็งบางสวน (นอยมาก) ซึ่งมีขนาดเล็กถูกพัดพาเคลื่อนที่ไปกับแกสดวย
(ไมตกกลับลงมา) ณ ความสูงคาหนึ่งใน freeboard ซึ่งอนุภาคของแข็งเกือบทั้งหมดตกกลับลง
มายังเบดจะเรียกความสูงนี้วา ความสูงหลุดลอยสงผาน หรือ transport disengaged height
(TDH) เหนือความสูงนี้ไปจะมีของแข็งเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งอาจหลุดไปกับแกสดวยอัตราที่
สม่ําเสมอ ซึ่งอัตราการเคลื่อนที่ของของแข็งในชวงนี้จะเรียกวา elutriation rate
- เบดแบบสลัก (slugging bed)
ดังกลาวมาแลววาขนาดของฟองแกสจะมีขนาดเพิ่มตามความเร็วของแกส และความสูง
ของเบด ถาเบดบรรจุอยูในหอทดลองซึ่งมีขนาดเล็กหรือแคบและยาว ฟองแกสที่เกิดขึ้นอาจจะมี
ขนาดใหญเกือบเทากับเสนผานศูนยกลางหรือความกวางของเบด (หอทดลอง) ในกรณีนี้จะ
สังเกตเห็นฟองแกสเคลื่อนที่ผานเบดและแยกอนุภาคของแข็งออกเปนชั้นๆ เรียกวาเกิดสลัก และที่
ความเร็วของแกสที่ ทํ า ใหฟ องแก สเริ่ม มี ข นาดใหญเ ทา กับเสน ผา นศูน ยก ลางของเบดหรือ หอ
ทดลองก็คือ Minimum slugging velocity (Ums) มีคาประมาณไวคือ
(2.6)
U ms  U mf  0.07 gD
- เบดแบบปนปวน (turbulent bed)
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เมื่อความเร็วของแกสที่เคลื่อนที่ผานเบดแบบฟองแกสเพิ่มขึ้น จนมากกวา Umf เบดจะเกิด
การขยายตัว และเมื่อเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ จะเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบการสัม ผัสของอนุภาค
ของแข็งกับแกส ซึ่งมีการขยายตัวเปลี่ยนแปลงไป ฟองแกสที่เกิดขึ้นมีการรวมตัวและแตกกระจาย
ออกจากกันอยางรวดเร็ว (จนดูเหมือนไมมีฟองแกส) การเคลื่อนไหวภายในเบดเปนแบบปนปวน
ลักษณะภายในเบดจะแบงไดเปน 2 สวน คือ
 Dense phase ซึ่งเปนสวนที่มีอนุภาคของแข็งอยูหนาแนน
 Dilute phase ซึ่งเปนสวนทีม
่ ีอนุภาคของแข็งอยูเบาบาง
สําหรับชวงในการเปลี่ยนแปลงภาวะจากเบดแบบฟองแกสไปเปนเบดแบบปนปวนนั้นไมได
เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดที่ความเร็วคาหนึ่ง แตจะมีชวงของความเร็วในการเปลี่ยนภาวะทั้งสองนี้
โดยการเปลี่ยนภาวะจากเบดแบบฟองแกสไปเปนเบดแบบปนปวนนั้นจะมีชวงของการเปลี่ยน โดย
เมื่อคอยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นจนถึงคาๆ หนึ่ง เบดซึ่งเดิมอยูในภาวะเบดแบบฟองแกสนั้น ที่บริเวณ
ผิวหนาของเบดจะเริ่ มเปลี่ยนไปเปนเบดแบบปนปวน ซึ่งเกิดขึ้ นอยางสมบูรณ สามารถแสดง
ความสัมพันธของความดันตกครอมเบดที่เกิดขึ้นในชวงการเปลี่ยนภาวะไดดังนี้ ภาพที่ 2.7
จาการทดลองหาคาความเร็วต่ําสุดในการทําใหเกิดฟลูอิไดเซชันโดยอาศัยหลักการที่วา เมื่อ
เพิ่มความเร็วของของไหลที่ละนอย ความดันลด (pressure drop) จะคอยๆเพิ่มขึ้นพรอมกับการ
เพิ่มขึ้นของความเร็วของของไหล จนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่ง ความดันลดจะมีคาคงที่โดยไมขึ้นกับ
ความเร็วของของไหล ดังนั้นในชวงที่ความดันลดเริ่มคงที่ก็คือชวงที่เปลี่ยนจากเบดที่อยูกับที่เปน
ฟลูอิไดซเบด ถาวาดกราฟระหวางความดันลดและความเร็วของของไหล ก็จะสามารถหาความเร็ว
ต่ําสุดในการทําใหเกิดฟลูอิไดเซชันได (พล สาเกทอง, 2526)

ภาพที่ 2.7 ความสัมพันธระหวางความดันลดกับ ความเร็วของของไหล (พล สาเกทอง, 2526)
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ในขณะที่คอยๆเพิ่มความเร็วของของไหลนั้นของไหลจะคอยๆแทรกตัวผานไปตามชองวาง
ระหวางอนุภาค ความดันลดที่เกิดขึ้นก็จะคอยๆ เพิ่มขึ้นตามความเร็วของของไหล จากภาพที่ 2.7
จะสังเกตเห็นไดวาเสนกราฟ กขค. ที่แสดงการเพิ่มความเร็วของของไหลจะมีสวนที่โคงและลากลง
มาตามแนวเสน ขค. บริเวณดังกลาวนี้จะตองใชแรงดันมากเปนพิเศษ เพื่อที่จะกระจายหรือแยก
อนุภาคใหออกจากกันและจัดเรียงตัวกันใหเปนระเบียบ เมื่ออนุภาคจัดเรียงตัวกันเรียบรอยแลว
ความดันลดจึงคอยๆ ลดลง และจะคงที่ตลอดไปไมขึ้นกับความเร็วของของไหล ความดันลดที่
เกิดขึ้นจะเดินตามเสน คง. หลังจากนั้นถาคอยๆ ลดความเร็วของไหล ความดันลดก็จะเดินตาม
เสน งคจ. ซึ่งมีคาคงที่ไมขึ้นกับความเร็วของของไหล และถายังคงลดความเร็วของของไหลลงอีก
ความดันลดที่เกิดขึ้นจะเดินตามเสน จฉ. ซึ่งขนานกับเสนกราฟขณะเพิ่มความเร็ว กข. แตความดัน
ลดมีคาต่ํากวา ทั้งนี้เปนเพราะเบดเปลี่ยนจากฟลูอิไดซเบด (เสน งคจ.) มาเปนเบดที่อยูกับที่นั้น
(จฉ.) อนุภาคไดจัดเรียงตัวเปนระเบียบอยูกอนแลว จึงไมตองสูญเสียพลังงานในการจัดชองวางให
เปนระเบียบอีก และเมื่อไดมีการทดลองซ้ําในเบดเดิม เสนกราฟที่แสดงการเพิ่มความเร็วใหมนี้จะ
เดินตามเสนลดความเร็วในการทดลองครั้งแรก จากกราฟจะเห็นไดวาที่จุด จ. ความดันลดจะเริ่ม
คงที่ไม ว า จะเพิ่ม ความเร็ ว ของของไหลเปน เทาไรก็ตาม ซึ่ง เป น ข อแตกต า งจากเบดที่อยู กับ ที่
ความเร็วของของไหลที่จุด จ. จึงเปนความเร็วต่ําสุดในการทําใหเกิดฟลูอิไดเซชัน
ความเร็วสุดทาย (terminal velocity) คือ ความเร็วตกอิสระของเม็ดของแข็งในของไหล ซึ่ง
ความเร็วนี้จะมีคาเทากับความเร็วของไหลที่ทําใหเม็ดของแข็งเคลื่อนตัวหลุดออกจากหอทดลองไป
โดยแบงออกเปน 2 กรณี ตามลักษณะของอนุภาคของแข็ง (Kunii, 1969)
กรณีอนุภาคของแข็งมีรูปรางเปนทรงกลม
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กรณีที่อนุภาคของแข็งไมเปนทรงกลม
 18
2.335  1.744 


U t*  
2
1/ 2
 d *p

d *p

 

1

(2.11)

 

จากสมการที่ 2.7 และ 2.11 จะอยูในตัวแปร Ut* และ dp* ซึ่งเปนเทอมของตัวแปรไรหนวย
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- fast fluidized bed
เมื่อความเร็วของอากาศมากขึ้นจนไมสามารถระบุพื้นผิวดานบนของเบดได จนกระทั่ง
อนุภาคของแข็งเคลื่อนที่ออกทางดานบนหอทดลองและตองเติมอนุภาคของแข็งเขามาแทนที่โดย
การใสเขามาใกลๆสวนลางหอทดลอง อนุภาคของแข็งจะรวมกลุมและเคลื่อนที่ลงบริเวณใกลๆ
ผนังของหอทดลอง ขณะที่แกสและอนุภาคของแข็งที่กระจายตัวอยูดานในจะเคลื่อนที่ขึ้น ในขณะ
ที่อัตราการปอนของแข็งคงที่ที่ความเร็วแกสเพิ่มขึ้นจะทําใหอนุภาคของแข็งในหอทดลองเจือจาง
มากขึ้น ที่ภาวะนี้อัตราสวนของปริมาตรของชองวางตอปริมาตรของเบดมีคาอยูระหวาง 0.8 ถึง
0.98
ในภาวะที่เปน fast fluidization ถานําเอาของแข็งที่หลุดออกจากเบดหรือหอทดลองกลับ
เขามาในระบบใหมตรงบริเวณสวนลางของหอทดลอง ระบบแบบนี้จะเรียกวาฟลูอิไดซเบดแบบ
หมุนเวียน (circulating fluidized bed, CFB)
หมายเหตุ ฟลูอิไดเซชันที่ผานมาทั้งหมด ยกเวน fast fluidized bed อาจจะเรียกรวมกันวา
captive fluidized bed เพราะวา อนุภาคของแข็งทั้งหมดซึ่งสัมผัสกับแกสจะถูกจํากัดบริเวณอยู
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ภายในระยะความสูงหนึ่งจากตัวกระจายแกสเทานั้น หรือในบางกรณีที่มีการพัดพาเกิดขึ้นก็มี
อนุภาคของแข็งเพียงเล็กนอยเทานั้นที่ถูกพัดพาไป
- dilute-phase transport หรือ pneumatic conveying
เปนการขนถายอนุภาคของแข็งดวยแกส ไมมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของของแข็งใน
แนวแกนยกเวนในสวนลางที่อนุภาคของแข็งมีความเรง และอนุภาคของแข็งบางสวนอาจหยุดนิ่ง
อยูใกลๆ ผนั ง ของหอทดลอง ความเร็วแก สที่ ทํา ใหเ บดในทอ เปลี่ ย นจากเบดเจื อ จางเปน เบด
หนาแนนเรียกวา ความเร็วในการเกิดโชคกิ้ง (choking velocity, Uch) คาความเร็วนี้สามารถหาได
จากการทําการทดลอง โดยการปรับลดความเร็วแกสในระบบที่เปนเฟสเจือจางและมีปริมาณ
อนุภาคของแข็งในระบบคงที่ลงจนกระทั่งเบดเกิดการยุบตัวลงอยางรวดเร็วเปลี่ยนจากเฟสเจือจาง
เปนเฟสหนาแนน ซึ่งความเร็วแกสที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือความเร็วในการเกิด
โชคกิ้งนั่นเอง ปริมาณของแข็งที่ไหลออกจากเบดภาวะนี้ คือ
G s ,ch   S (1   ch )(U ch  Ut )

(2.15)

โดยคา ε ch หรืออัตราสวนของปริมาตรของชองวางตอปริมาตรของเบดในภาวะ choking
พบวาคานี้มีคาอยูระหวาง 0.943 ถึง 0.987
2.6 ระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบด
ระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามาคอนขางนานมากแลว
โดยมีวัตถุประสงคหลักคือใชเผาไหมถานหินเกรดต่ําในเตาเผาหรือในหมอไอน้ําขนาดไมใหญมาก
นัก ระบบการเผาไหมแบบนี้จะใชถานหินที่บดแลวมาเผาไหมในชั้นฟลูอิไดซเบดของวัสดุที่ไม
เกิดปฏิกิริยาหรือวัสดุเฉื่อย เชน ทราย เปนตน ในชั้นฟลูอิไดซเบดนี้จะมีเถาและหินปูนหรือโดโล
ไมต เพื่อใชในการกําจัดกํามะถันในถานหินขณะเผาไหม นอกจากนั้น ในชั้นฟลูอิไดซเบดนี้จะมีทอ
น้ําฝงอยูเพื่อผลิตไอน้ํา ขณะเดียวกันก็เปนการชวยลดอุณหภูมิของชั้นฟลูอิไดซเบดใหต่ําลงอยู
ในชวง 770 – 900 องศาเซลเซียส เพื่อปองกันไมใหเถาออนตัวจนจับเปนกอนและเพื่อปองกันการ
แยกสลายดวยความรอนของ CaSO4 ซึ่งก็คือกํามะถันที่ถูกกําจัดออกจากการเผาไหม (สําเริง จักร
ใจ, 2547)
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ภาพที่ 2.8 การเผาไหมของถานหินในฟลูอิไดซเบด
(กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
ถานหินที่ปอนเขามาใหมจะหนักกวาและจมอยูดานลางของเบด เกิดการไพโรไลตและจุด
ติดไฟในบริเวณถัดขึ้นมา และเกิดการเผาไหมในโซนออกซิไดซ ถานชารมีขนาดเล็กลงและมีความ
พรุนมากขึ้นจึงลอยขึ้นมาในระดับกลาง แลวถูกรีดิวซในโซนรีดิวซกลายเปนเถาซึ่งเบาที่สุด จึงถูก
ใหหมุนวนอยูในระดับบน ขณะที่เถาบางสวนพรอมถานชารขนาดเล็กถูกเปาออกจากเบดขึ้นมาอยู
ในชองวางเหนือเบด (ฟรีบอรด) บางสวนทําปฏิกิริยากับอากาศสวนที่สอง บางสวนออกไปกับฟลู
แกส (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ระบบการเผาไหม แ บบนี้ จึ ง มี ข อ ดี คื อ สามารถทํ า งาน
แบบตอเนื่องได ใชเชื้อเพลิงไดหลายชนิด ทั้งแบบเชื้อเพลิงชนิดเดียวหรือแบบผสม อนุภาคของเบด
และอากาศผสมกันอยางปนปวนคลุกเคลากันอยางดี ทําใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ การถาย
โอนความรอนจากรอบนอกถานหินและการแพรของออกซิเจนสูผิวถานหินดีตลอดจนการถายโอน
ความรอนสูผิวทอน้ํามีประสิทธิภาพที่ดีเพราะชั้นขอบเขตโดยรอบของผิวถานหินหรือเถาและผิวทอ
น้ําถูกทําลายอยูตลอดเวลาอันเนื่องจากากรเคลื่อนที่ของชั้นฟลูอิไดซเบด ทําใหใชถานหินที่มีเกรด
กวางได ที่ความเร็วของอากาศสูงๆ การทํางานของฟลูอิไดซเบดจะเสียพลังงานนอยกวาเบดที่อยู
กับที่มากเพราะแรงสียดทานและความดันลดมีคานอยกวา การควบคุมแกสมลพิษ SO2 ก็ทําได
งายเพราะสามารถใชหินปูนหรือโดโลไมตใสลงในชั้นฟลูอิไดซเบดโดยไมตองติดตั้งระบบกําจัดแกส
ไอเสีย และการปลดปลอย NOX ก็ต่ําเนื่องจากชั้นฟลูอิไดซเบดจะมีอุณหภูมิการเผาไหมคอนขาง
ต่ํา (สําเริง จักรใจ, 2547)
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สวนขอเสียคือ ใชเวลาเริ่มจุดเตาหรือหยุดเดินเตานาน การกัดกรอนของเครื่องปฏิกรณ
และทอน้ําคอนขางสูงเนื่องจากการขัดสีของฟลูอิไดซเบด เกิดการสูญเสียอนุภาคคารบอนขนาด
เล็กที่ยังไมเผาไหมไปในรูปของเถาลอยซึ่งจะถูกหอบลอยขึ้นไปพรอมกับไอเสียในปริมาณที่สูง
อนุภาคคารบอนขนาดเล็กเหลานี้ เปนผลมาจากการลดลงของขนาดถานคารบอนในชั้นฟลูอิไดซ
เบดซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประการเชน จากการแตกตัวปฐมภูมิของคารบอน (เชน เกิดจากความ
เคนทางความรอนในโครงสรางที่พรุนของคารบอนและความเคนจากความดันที่เพิ่มขึ้นของสาร
ระเหยระหวางเกิดกระบวนการแยกสลายดวยความรอนในโครงสรางที่พรุนของคารบอน เปนตน)
จากการเผาไหมของคารบอนเอง จาการแตกตัวทุติยภูมิของถานคารบอนอันเนื่องมาจากการชนใน
ชั้นฟลูอิไดซเบดและการขัดถูของถานคารบอน เนื่องจากวาอุณหภูมิการเผาไหมของระบบฟลูอิไดซ
เบดคอนขางต่ําอยูแลว ทําใหการเผาไหมโดยรวมของถานคารบอนถูกควบคุมโดยอัตราการเผา
ไหมที่ผิวและในรูพรุนของถานคารบอนเปนหลัก ยิ่งใชถานหินที่มีความวองไวต่ําดวยแลว อนุภาค
ของถานคารบอนขนาดเล็กๆ เหลานี้จะยิ่งไมมีเวลาเพียงพอเพื่อเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ
ขณะที่ถูกหอบใหลอยออกไปจากบริเวณเหนือชั้นฟลูอิไดซเบดของเตาแมวาจะมีเวลาอยูในเตา
นานถึง 3 วินาทีที่อุณหภูมิ 830 องศาเซลเซียส ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีขอเสียอีกประการหนึ่งคือ
เครื่องปฏิกรณตองมีความสูงพอสมควร ไมสามารถขยายขนาดของเครื่องปฏิกรณไดงาย ระบบ
การเผาไหมใหญๆ ตองมีการปอนถานหินหลายจุด
2.7 ระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน (สําเริง จักรใจ, 2547)
ระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนจะมีลักษณะคลายคลึงกับระบบการเผาไหม
ฟลูอิไดซเบด แตจะมีการปรับปรุงจากระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดใหมีการหมุนเวียนของเบด
โดยจะมีเตาปฏิกรณ 2 ตัวตอกัน โดยตัวแรก (riser) จะทําหนาที่เสมือนระบบการเผาไหมฟลูอิไดซ
เบด ในขณะที่เตาปฏิกรณอีกตัว (downcomer) จะทําหนาที่กักเก็บและนําเบดพรอมทั้งเชื้อเพลิงที่
ยังเผาไหมไมสมบูรณกลับเขามาสูเตาปฏิกรณตัวที่ 1 ใหมอีกครั้งเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้น มีการปอนอากาศหรือออกซิเจนมากกวาระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดเพื่อใหเกิดฟลูอิไดซ
เบดอยางรวดเร็ว และหลุดออกจากเตาปฏิกรณตัว ที่ 1 ไป เกิดเปน ชั้น ฟลู อิไดซเบดตลอดเตา
ปฏิกรณตัวที่ 1 อุณหภูมิสูงกระจายตลอดทั้งเตาและไมสูงมากเกินไป ทั้งนี้อุณหภูมิจะไมสูงมาก
เฉพาะสวนลางของเตาเหมือนกับระบบการเผาไหมฟลูอิไดซเบดอันเปนสาเหตุของปญหามลพิษ
เนื่องจากการปลอยแกสไนโตรเจนออกไซด (NOX) นอกจากนี้ พื้นที่หนาตัดของเบดจะเล็กกวา
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สามารถขยายขนาดของเครื่องไดงายกวา ประสิทธิภาพในการกําจัดกํามะถันยังดีกวาที่อัตราการ
ใชหินปูนที่เทากันอีกดวย เครื่องปฏิกรณฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนแสดงดังภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 เครื่องปฏิกรณฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน
(ที่มา http://www.scielo.br/scielo.php วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2551)
2.8 กลไกการเผาไหม (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
จากปฎิ กิ ริย าการเผาไหมที่ ส มบูรณ เราสามารถคํา นวณมวล หรื อ ปริ ม าณของตั ว ทํ า
ปฎิกิริยา และของผลผลิตที่ได โดยใชมวลสารสัมพันธของปฏิกิริยา
==> CO2
C
+
O2
+
0.5O2 ==> H2O
H2
S
+
O2
==> SO2
จากการวิเ คราะหโ ดยแยกธาตุของ เชื้อ เพลิ ง แข็ ง หรือ เชื้อ เพลิงเหลว หรือขอมูล การ
วิเคราะหองคประกอบของ แกสเชื้อเพลิง สามารถนํามาคํานวณปริมาณออกซิเจน หรือปริมาณ
อากาศที่ทํ า ปฏิ กิ ริ ย าพอดี กับ เชื้อ เพลิ ง (อากาศที่ ต อ งการตามทฤษฎี ) ได และนํา มาคํ า นวณ
ปริ ม าณผลผลิ ต แต ล ะชนิ ด ที่ ไ ด จ ากปฏิ กิ ริ ย าได เ ช น เดี ย วกั น มวลสารสั ม พั น ธ ดั ง กล า วเป น
ความสัมพันธโดยโมล ดังนั้นตองแปลงหนวยหรือมวลจากขอมูลการวิเคราะหเชื้อเพลิงใหอยูในรูป
หนวยของ กิโลกรัมโมลหรือหนวยของโมลในระบบหนวยอื่นกอน จึงจะคํานวณปริมาณอากาศที่
ตองการตามทฤษฎีได ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สุดในการเผาไหม
ในปฏิบัติการเผาไหมใ นอุตสาหกรรม หรื อในการใชง านทั่ วไป ตองการการเผาไหมที่
สมบูรณดวยเหตุผลหลายประการคือ ตองการประหยัดเชื้อเพลิง ตองการความรอนสูงสุดจาการ
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เผาไหม และไมตองการมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ เชน คารบอนมอนอกไซด และ
ไฮโดรคารบอน เปนตน จึงตองใชภาวะที่เอื้ออํานวยตอการทําปฏิกิริยาการเผาไหมใหสมบูรณมาก
ที่สุด ภาวะอันหนึ่งคือ การใชปริมาณอากาศเกินพอ เพื่อใหโมเลกุลของเชื้อเพลิงหรือโมเลกุลที่มา
จากการแตกตัว ของเชื้ อ เพลิง มี โ อกาสพบกับ โมเลกุล ของออกซิเ จนเพิ่ม มากขึ้ น จากมวลสาร
สัมพันธ เมื่อทราบปริมาณอากาศที่ตองการตามทฤษฎี ก็จะสามารถคํานวณปริมาณอากาศเกิน
พอไดทันที
การเผาไหมในฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนเกิดขึ้นโดย เชื้อเพลิงจะถูกพยุงใหลอยตัวดวย
แกสหรืออากาศที่เขาสูเตาโดยผานแผนกระจายอากาศ จนเชื้อเพลิงจะมีสภาพคลายของไหล โดย
ภายในเตาเผาจะมีเบดที่รอน เชน ทราย หรือเถาที่เกิดจากการเผาไหม เพื่อชวยทําใหเกิดการ
ผสมผสานของเชื้อเพลิงกับออกซิเจนไดดีและชวยใหเถาที่เกาะอยูกับเชื้อเพลิงนั้นหลุด ผิวของ
เชื้อเพลิงจึงสามารถสัมผัสกับออกซิเจนไดโดยตรงตลอดเวลาทําใหเกิดการเผาไหมที่ดี ดังภาพที่
2.10 ซึ่ ง จะต า งจากการเผาไหม เ ชื้ อ เพลิง แข็ ง ในเตาเผาทั่ ว ไป ซึ่ ง จะเกิ ด การเผาไหมที่ ผิว ของ
เชื้อเพลิงกอน จากนั้นบริเวณของการเกิดปฏิกิริยาก็จะคอย ๆ เคลื่อนเขาไปโดยผานสวนที่เหลือที่
เกิดจากการเผาไหมคือ เถา ซึ่งจะเปนสารเฉื่อยทําใหเชื้อเพลิงมีโอกาสสัมผัสกับออกซิเจนลดลง
ดังนั้นเมื่อเวลาผานไปอัตราการเผาไหมจะคอย ๆ ลดลงจนเผาไหมหมดทั้งกอน ดังภาพที่ 2.11 (ป
ยะพันธ จะกอ, 2548)
เชื้อเพลิง
เริ่มแรกของการเกิดปฏิกิริยา เมื่อเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหม
การเผาไหมบางสวน

เมื่อเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหมทั้งกอน

เถา

เวลา

ภาพที่ 2.10 ปฏิกิริยาการเผาไหมของเชื้อเพลิงแข็งในเตาฟลูอิไดซเบด
(ปยะพันธ จะกอ, 2548)
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เชื้อเพลิง
เริ่มแรกของการเกิดปฏิกิริยา เมื่อเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหม
การเผาไหมบางสวน

เมื่อเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหมทั้งกอน

เถา

เวลา

ภาพที่ 2.11 ปฏิกิริยาการเผาไหมโดยทัว่ ไปของเชื้อเพลิงแข็งในเตาชนิดอื่น
(ปยะพันธ จะกอ, 2548)
โดยออกซิเจนที่ใชในการเผาไหมสารระเหยและกอนของเชื้อเพลิงแข็งมาจากแกสที่อยูใน
ฟองแกสถายเทไปยัง particulate phase (ทราย) แลวแพรผาน particulate phase ไปที่ผิวหนา
ของเชื้อเพลิงแข็ง สวนอนุภาคของเชื้อเพลิงแข็งที่ยังเผาไหมไมหมดเมื่อหลุดออกจากเตาเผา จะถูก
ดักจับโดย ไซโคลน ผานไปยัง downcomer แลวกลับเขาไปเผาไหมในเตาเผาอีกครั้งจนเผาไหม
หมด
2.9 การควบคุมมลพิษ (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
ผลผลิตจากการเผาไหมที่สมบูรณของเชื้อเพลิงที่มี ไฮโดรคารบอนเปนองคประกอบหลัก
คื อ แก ส คาร บ อนไดออกไซด แ ละไอน้ํ า แต ใ นทางปฏิ บั ติ การเผาไหม มั ก เกิ ด แก ส
คารบอนมอนอกไซด แกสกลุมไนโตรเจนออกไซด แกสกลุมซัลเฟอรออกไซด ไฮโดรคารบอนที่เผา
ไหมไมหมด และอนุภาคแขวนลอย ไดแก เขมาและควันในแกสดวย อันตรายของผลผลิตเหลานี้ไม
นาจะมีหากกระจายออกไปในบรรยากาศ อยางไรก็ดี เรามักจะมีแหลงผลิตจํานวนมากอยูรวมกัน
ในบริ เ วณหนึ่ ง ๆ จึ ง ทํ า ให ก ารกระจายออกถู ก จํ า กั ด โดยสภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศ
นอกจากนั้นแกสมลพิษและอนุภาคมลพิษหลายชนิดทําปฏิกิริยาเสริมกัน จึงเรงใหเกิดผลทวีคูณ
ขึ้น แกสคารบอนมอนอกไซด แกสกลุมไนโตรเจนออกไซด และไฮโดรคารบอนที่เผาไหมไมหมด จะ
เกิดปฏิกิริยาเมื่อมีแสงอาทิตยใหหมอกปนควันทางโฟโตเคมี แกสกลุมซัลเฟอรออกไซดที่รวมตัวกัน
อยางเขมขนเฉพาะบริเวณก็ใหผลเชนเดียวกัน ตัวอยางที่เปนบทเรียนราคาแพงคือ หมอกปนควันที่
เกิดขึ้น อยา งรุ น แรงในนครลอสแอนเจลิ ส สหรัฐ อเมริก า และลอนดอน สหราชอาณาจัก ร ใน
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ตัวอยางแรก การเกิดหมอกปนควันถูกเรงโดยสภาพภูมิประเทศ ทั้งภูเขาและทะเล ที่ชวยขังมลพิษ
และอากาศที่เย็นกวาไวใตชั้นอากาศที่อุนกวา ทําใหเกิดผลกระทบจากหมอกปนควันอยางรุนแรง
ในชวงกลางวัน มีผลตอสุขภาพมนุษยและพืช ในตัวอยางหลัง เกิดผลรายแรงเมื่ออุณหภูมิลดต่ําลง
ทําลายสุขภาพมนุษยและสิ่งกอสราง เนื่องจากหมอกปนควันที่กัดกรอนของกรดซัลฟุริก
แม แ ต แ ก ส คาร บ อนไดออกไซด ซึ่ ง ไม ใ ช แ ก ส มลพิ ษ ก็ มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มได
เชนเดียวกัน ผิวโลกแผรังสีอินฟาเรดในชวง 13 – 18 ไมโครเมตร ซึ่งคารบอนไดอกไซดดูดซับไดดี
มาก ทําใหรังสีดังกลาวถูกกักเก็บไวในบรรกาศ และอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น เกิดเปนปรากฏการณ
เรือนกระจก (greenhouse effects) แกสเรือนกระจก (greenhouse gases) สวนใหญมาจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงใตพิภพ โดยเฉพาะคารบอนไดออกไซด มีผลใหความเขมขนเพิ่มขึ้นจากประมาณ
300 สวนในล านสวน ประมาณ 1 สวนในลานส วนทุ กป ถึงแมวา แกสชนิดอื่นจะทํา ใหเ กิดผล
กระทบนี้ไดสูงกวาเชน มีเทน ซึ่งเกิดจากการปลูกขาว และไนตรัสออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ ซึ่งไนตรัสออกไซดจะทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจกไดรุนแรง
กวาคารบอนไดออกไซดเปนอยางมากมาก อีกทั้งยังมีระยะเวลาในการสลายตัวยาวนานถึง 120 ป
แตทั้งมีเทนและไนตรัสออกไซดนั้นเกิดในปริมาณที่นอยกวาคารบอนไดออกไซดเปนอยางมาก มี
การทํานายวาถาความเขมขนของคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเปนสองเทา จะมีผลใหอุณหภูมิผิว
โลกเพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส ซึ่งมีผลรายแรงตอการละลายของยอดภูเขาน้ําแข็งที่ขั้วโลก และ
สงผลใหโลกรอนขึ้นตอไปไดอีก
นอกจากภาวะอากาศจะไดรับผลกระทบจากการเผาไหมเนื่องจากแกสพิษแลว ยังไดรับ
ผลกระทบจากอนุภาคแขวนลอย ไดแก เขมาและเถา จากถานหินและน้ํามันเตา ซึ่งมีผลกระทบตอ
สุขภาพมนุษยและการเจริญเติบโตของพืช และยังมีสวนรวมในการเรงการเกิดปฏิกิริยาการเกิด
หมอกควันทางโฟโตเคมีใหทวีคูณดวย
ในกรณีของแกสเชื้อเพลิง การเผาไหมจะเกิดไดอยางสมบูรณและสะอาด ฟลูแกสไมมี
อนุภาคของเถา จึงผานฟลูแกสไปที่ปลองควันออกสูบรรยากาศไดโดยตรง มลพิษและผลกระทบมี
นอย ในกรณีของเชื้อเพลิงเหลวก็เชนเดียวกัน ปริมาณเถาในน้ํามันเตามีนอยเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิง
แข็ง จึงไมจําเปนตองติดตั้งอุปกรณดักฝุนเทาไรนัก สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือการควบคุมการเผาไหมให
สมบูรณเพื่อไมใหแกสที่ออกจากปลองควันมีความเขมของควันสูงเกินไป ในกรณีของเชื้อเพลิงแข็ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งถานหิน มลพิษและผลกระทบจะเกิดมากที่สุด ทั้งในรูปของแกสกลุมซัลเฟอร
ออกไซด แกสกลุมไนโตรเจนออกไซด อนุภาคแขวนลอย การกัดกรอนที่เกิดขึ้นในระบบเผาไหม
และในระบบกําจัดมลพิษ
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ในบรรดาแหลงเกิดมลพิษตางๆ แหลงกําเนิดมลพิษจากการเผาไหมเปนแหลงกําเนิดที่
สําคัญที่สุด เพราะมีสารมลพิษหลายชนิดถูดปลดปลอยออกมาในปริมาณมาก และกระจายอยูทุก
บริเวณทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมและในเมืองใหญ สารมลพิษสวนหนึ่งสามารถ
ควบคุมใหปลดปลอยออกมาในระดับต่ําไดดวยการควบคุมการเผาไหมใหสมบูรณ และใชอากาศ
เกินพอนอย แตมลพิษสวนหนึ่งมาจากการเผาไหมที่อุณหภูมิสูง (สูงกวา 1,750 องศาเซลเซียส) มี
ผลใหเกิดอะตอม อนุมูลอิสระ และไอออน ที่วองไวตอการทําปฏิกิริยาแมเมื่อออกจากหองเผาไหม
แลวก็ตาม การปลดลอยสารมลพิษจึงเปนผลสืบเนื่องตามมา โดยคามาตรฐานของการปลอยแกส
พิษจากแหลงกําเนิดอยูกับที่ในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 มาตรฐานของการปลอยแกสพิษในประเทศไทย (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2549)
ชนิดของอากาศเสีย

แหลงที่มาของอากาศเสีย

1. ฝุนละออง
1.1 หมอไอน้ํา หรือแหลงกําเนิด
(total suspended particulate) ความร อนที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี้
(มิลลิกรัมตอลูก บาศกเมตร)
(1) น้ํามันเตา
(2) ถานหิน
(3) ชีวมวล
(4) เชื้อเพลิงอื่นๆ
1.2 การถลุง หลอหลอม รีดดึง
และ/หรือผลิต อะลูมิเนียม
1.3 กระบวนการผลิต
2. กาซซัลเฟอรไดออกไซ
2.1 หมอไอน้ํา หรือแหลงกําเนิด
(Sulfur dioxide)
ความร อนที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี้
(สวนในลานสวน)
(1) น้ํามันเตา
(2) ถานหิน
(3) ชีวมวล
(4) เชื้อเพลิงอื่นๆ
2.2 กระบวนการผลิต
3. กาซออกไซดของไนโตรเจน หมอไอน้ํา หรือแหลงกําเนิดความรอน
ซึ่งคํานวณในรูปของกาซ
ที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี้
ไนโตรเจนไดออกไซด (oxides of (1) น้ํามันเตา
nitrogen as Nitrogen dioxide) (2) ถานหิน
(สวนในลานสวน)
(3) ชีวมวล
(4) เชื้อเพลิงอื่นๆ
4. กาซคารบอนมอนอกไซด
กระบวนการผลิต
(Carbon monoxide)
(สวนในลานสวน)

คาปริมาณของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจาก
กระบวนการผลิตที่ไมมี กระบวนการผลิตที่มี
การเผาไหมเชื้อเพลิง

การเผาไหมเชื้อเพลิง

-

ไมเกิน 240
ไมเกิน 320
ไมเกิน 320
ไมเกิน 320

ไมเกิน 300

ไมเกิน 240

ไมเกิน 400

ไมเกิน 320

ไมเกิน 500

ไมเกิน 950
ไมเกิน 700
ไมเกิน 60
ไมเกิน 60
-

-

ไมเกิน 200
ไมเกิน 400
ไมเกิน 200
ไมเกิน 200

ไมเกิน 870

ไมเกิน 690
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กระบวนการผลิตที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่ภาวะแหง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (รอยละ
ของ O2) ณ ภาวะจริงในขณะตรวจวัด
กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่ภาวะแหง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (รอยละ
ของ O2)รอยละ 7
2.9.1 การกําจัดอนุภาค (กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
กลไกการเกิดอนุภาคเถาถานหินขณะเผาไหม แสดงไดดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 กลไกการเกิดอนุภาคเถาถานหินขณะเผาไหม
(กัญจนา บุณยเกียรติ, 2544)
หลักการสําคัญในการกําจัดอนุภาค คือ
1. การแยกดวยแรงโนมถวงของโลก (gravity)
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2.
3.
4.
5.

การแยกดวยแรงเฉื่อย (inertia)
การใชไฟฟาสถิตย (electrostatic)
การกรอง (filtration)
การลาง (scrubbling)

2.9.2 วัฏจักรไนโตรเจน (สุบัณฑิต นิ่มรัตน, 2549)
ในธรรมชาติ มีการหมุนเวียนธาตุไนโตรเจนในรูปแบบตางๆอยางสลับซับซอน
โดยเรียกวา วัฏจักรของไนโตรเจน ซึ่งเปนวัฏจักรที่เกิดจากกลไกทางฟสิกส เคมี และ
ชีวภาพ โดยประกอบไปดวยจุลินทรียหลากชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งคือแบคทีเรีย ดังสรุป
ในภาพที่ 2.13 คือมีการเอาธาตุไนโตรเจนอิสระจากบรรยากาศดวยแบคทีเรียกลุมที่
สามารถตรึงแกสไนโตรเจนใหเปนแอมโมเนียมไอออน จากนั้นแอมโมเนียมไอออนจะถูก
เปลี่ยนใหเปนแอมโมเนียมไนเตรต และถูกเปลี่ยนตอใหเปนไนไตรต ดวยจุลินทรียกลุมไน
ตริไฟเออร แตไนไตรตบางสวนจะถูกเปลี่ยนใหเปนแกสไนโตรเจนกลับสูบรรยากาศโดย
แบคที เ รี ย กลุ ม ดี ไ นตริ ไ ฟเออร นอกจากนั้ น ไนไตรต บ างส ว นจะถู ก ดู ด ซึ ม โดยพื ช เพื่ อ
นําไปใชในการเจริญเติบโต จากนั้นพืชบางสวนจะถูกสัตวและมนุษยกินเปนอาหาร เมื่อ
พืช สัตว และมนุษยตายลง จะถูกจุลินทรียพวกยอยสลาย ยอยสลายใหเปนแอมโมเนียม
ไอออนตอไป

ภาพที่ 2.13 ปฏิกิริยาตางๆ ที่เกิดขึ้นในวัฏจักรไนโตรเจน โดย R-NH2 คือสารอินทรีย
(สุบัณฑิต นิ่มรัตน, 2549)
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2.9.2.1 แกสไนโตรเจนออกไซด (NOX) (ปยะพันธ จะกอ, 2548)
แก ส ไนโตรเจนออกไซด เ ป น แก ส ไม มี สี ไม มี ก ลิ่ น ละลายน้ํ า ได บ า งเล็ ก น อ ย
สามารถเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติไดแก ฟาผา ฟาแลบ ภูเขาไฟระเบิด หรือจากการกระทํา
ของมนุษยเชน การเผาเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมกรดไนตริก ชุบโลหะ กรดกํามะถัน และวัตถุ
ระเบิดเปนตน แกสไนโตรเจนออกไซดที่สําคัญคือ แกสไนตริกออกไซด (NO) และแกส
ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) โดยแกสไนโตรเจนไดออกไซดจะพบไดนอยมากในฟลูแกส
และไอเสียจากยานพาหนะ โดยจะเกิดขึ้นในบริเวณเปลวไฟแตจะถูกรีดิวซกลับไปเปนไน
ตริ ก ออกไซด ใ นบริ เ วณหลั ง เปลวไฟ แก ส เหล า นี้ ส ามารถทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ แสง
(photochemical reaction) ในบรรยากาศกอใหเกิดหมอกที่เรียกวา smog เปนสารมลพิษ
ทางโฟโตเคมี เปนสารประกอบที่มีพิษ (noxious compound) เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวติ ทั้ง
พืชและสัตว อีกทั้งแกสไนตริกออกไซดจะถูกออกซิไดซเมื่อพบกับออกซิเจนและโอโซนใน
บรรยากาศกลายเปนแกสไนโตรเจนไดออกไซด ซึ่งเปนสาเหตุของฝนกรดเนื่องจากละลาย
น้ําแลวจะไดกรดไนตริก (มีสวนใหเกิดฝนกรดถึง 30 เปอรเซ็นต) นอกจากนี้ แกสไนตริก
ออกไซด ยั ง สามารถรวมกั บ ฮี โ มโกลบิ น ในเม็ ด เลื อ ดแดงได เ ช น เดี ย วกั บ แก ส
คารบอนมอนอกไซด แกสเหลานี้จึงจัดเปนสารที่กอใหเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะตอง
ควบคุมปริมาณไมใหเกินพิกัดที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
แกสไนโตรเจนออกไซดสามารถเกิดไดจากการเผาไหมถานหิ นและน้ํ ามัน ซึ่ง
พบวาจะมีแกสไนตริกออกไซดมากกวาแกสไนโตรเจนไดออกไซด โดยปริมาณของแกส
ไนโตรเจนออกไซดจะขึ้นกับ
1. ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช ขึ้นกับปริมาณของไนโตรเจนที่เปนองคประกอบอยูใน
ถานหินหรือเชื้อเพลิงที่นํามาใชในการเผาไหม
2. อุ ณ หภู มิ ข องการเผาไหม ยิ่ ง อุ ณ หภู มิ ใ นการเผาไหม สู ง จะทํ า ให เ กิ ด แก ส
ไนโตรเจนออกไซดไดดี โดยเฉพาะที่อุณหภูมิของการเผาไหมสูงกวา 1,173 องศาเซลเซียส
3. ปริมาณอากาศมากเกินพอ สงผลใหมีปริมาณของไนโตรเจนในอากาศมากขึ้น
และกอใหเกิดแกสไนโตรเจนออกไซดมากตามไปดวย
4. การเกิดแกสไนโตรเจนออกไซดจะลดลงเมื่อเวลาที่ใชในการทําปฏิกิริยาของ
แกสในชวงอุณหภูมิสูงสุดลดลง
5. ถานําฟลูแกสมาทําใหเย็นลงชาๆ แกสไนโตรเจนออกไซดที่เกิดจะสลายเปน
แกสไนโตรเจน และแกสออกซิเจน
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PPM NO at Equilibrium

6. ถานชารและแกสคารบอนมอนอกออกไซดสามารถลดปริมาณแกสไนโตรเจน
ออกไซด ล งโดยเปลี่ ย นเป น แก ส ไนโตรเจนและแก ส คาร บ อนไดออกไซด ห รื อ แก ส
คารบอนมอนอกไซดได โดยมีความรอนเขารวมดวย ดังปฏิกิริยา
2C ==> N2
+
2CO2
2NO2 +
2NO +
2C ==> N2
+
2CO
+
CO2
2NO +
C
==> N2
2NO +
2CO ==> N2
+
2CO2
7. การเผาไหมเปนขั้นๆ (staged combustion) โดยเผาไหมชวงแรกที่ภาวะ
อากาศน อยๆ หรือ ภาวะเชื้อ เพลิ ง เกิน พอไนโตรเจนออกไซด จ ะถู ก ปล อยออกมาน อ ย
เนื่องจากอากาศนอยกวาเชื้อเพลิง อุณหภูมิต่ํา ออกซิเจนนอย นอกจากนี้โมเลกุลของ
ไนโตรเจนออกไซดที่เกิดขึ้นสามารถทําปฏิกิริยาไปเปนแกสไนโตรเจนซึ่งมีความเสถียรสูง
หลังจากนั้นจึงปอนอากาศเขาไปเพิ่มในขั้นถัดไป เรียกภาวะเชนนี้วา ภาวะอากาศเกินพอ
เพื่อทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณตอไป (โปรดปราน สิริธีรศาสน, 2539)
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(ปยะพันธ จะกอ, 2548)
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ภาพที่ 2.15 ปริมาณการปลอยแกสไนตริกออกไซดโดยเปรียบเทียบกับปริมาณอากาศเกินพอ
(Rogmuae, et al., 2008)

ภาพที่ 2.16 ปริมาณไนโตรเจนออกไซดที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยมีการเผาไหมเปน 2
ขั้น (Staged combustion) ที่ปริมาณอากาศรวมเทากัน และเปรียบเทียบที่อุณหภูมิในการเผาไหม
ตางๆ กัน (Okasha, 2007)
โดยทั่วไปสามารถแบงการเกิดแกสไนโตรเจนออกไซดได 4 เสนทาง (สําเริง จักรใจ, 2547)
1.Thermal NOX (Zeldovich-NO)
เปนการเกิดแกสไนโตรเจนออกไซดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของแกสไนโตรเจนใน
บรรยากาศที่อุณหภูมิสูง (ประมาณ 1,700 องศาเซลเซียส)
O

+

N2

==> NO

+

N
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N
N

+
+

O2
OH

==> NO
==> NO

+
+

O
H

สาเหตุที่ไดชื่อวา thermal NO เพราะวา ไนโตรเจนออกไซดที่เกิดขึ้นนี้ตองใช
พลังงานกอกัมมันตที่สูงมาก ทั้งนี้เพราะตองเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมของ N2
ในรูปของไตรพันธะเพื่อเกิดปฏิกิริยา และจะเกิดไดอยางเร็วมากก็ตอเมื่ออุณหภูมิตองสูง
มากเทานั้น ดังนั้นการที่จะลดปริมาณ thermal NO ไดนั้นมีเพียง 2 วิธี คือ ลด [N2] และ
[O] หรือ ลดอุณหภูมิการเผาไหม
2. Prompt NO (Fenimore-NO)
Prompt NO เกิดจากอนุมูลอิสระ CH ซึ่งแตเดิมพิจารณาวาไมมีความสําคัญ
ประการใด แตกลับพบวาอนุมูลอิสระ CH นี้ เกิดขึ้นในลักษณะเปนสารขั้นกลางที่บริเวณ
แนวเปลวไฟเทานั้น จากนั้น CH จะทําปฏิกิริยากับไนโตรเจนในอากาศทําใหเกิดกรด
ไฮโดรไซยานิก (HCN) ซึ่งจะทําปฏิกิริยาตอไปจนเกิด NO ดังสมการตอไปนี้
CH
HCN
NCO
NH
N

+
+
+
+
+

N2
O
H
H
OH

==>
==>
==>
==>
==>

HCN
NCO
NH
N
NO

+
+
+
+
+

N
H
CO
H2
H

อยางไรก็ตาม การประเมินเพื่อหาปริมาณ prompt NO ภายใตภาวะความเขาใจ
ในการเกิดปฏิกิริยาในปจจุบันยังไมดีนักเพราะยังมีขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ของ prompt NO คอนขางนอย ทั้งนี้ prompt NO จะเกิดขึ้นที่ภาวะอากาศนอยๆ
(อัตราสวนอากาศที่ใชจริงตออากาศทางทฤษฎี<1) ที่อุณหภูมิต่ํากวาการเกิด thermal
NO คือประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส
3. NO ที่เกิดขึ้นผานไนตรัสออกไซด (N2O)
Thermal NO จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงๆ ในขณะที่ prompt NO จะเกิดที่ภาวะ
อากาศนอยๆ แตสําหรับ NO ที่เกิดผาน N2O จะเกิดไดดีที่ภาวะการเผาไหมที่อากาศ
มากๆ (อัตราสวนอากาศที่ใชจริงตออากาศทางทฤษฎี>1) NO ที่เกิดผาน N2O นี้จะมี
ความคลายคลึงกับการเกิด thermal NO ในแงที่วาอะตอมของออกซิเจนเขาทําปฏิกิริยา
โดยตรงกับโมเลกุลไนโตรเจน แตตองอาศัยโมเลกุลที่สาม M เปนตัวชวยเรงปฏิกิริยาให
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เกิด N2O จากนั้น N2O จะทําปฏิกิริยากับอะตอมของออกซิเจนตอไปจนเกิด NO ตาม
สมการขางลางนี้
N2
N2O

+
+

O
O

+
M
==> NO

==> N2O
+
NO

+

M

ยิ่งความดันจากการเผาไหมมีคาสูงมากเทาไร NO ที่เกิดขึ้นผานไนตรัสออกไซด ก็
จะยิ่งเกิดดีขึ้นเทานัน้ เนื่องจากตองการพลังงานกระตุนทีต่ ่ํา และอุณหภูมิการเผาไหมที่ต่ํา
ก็ไมไดมีผลเหมือนกับ thermal NO ดังนัน้ NO ที่เกิดขึน้ ผานไนตรัสออกไซด จึงเกิดไดดีที่
ระบบการเผาไหมถกู เจือจางดวยอากาศมากๆ
4. NO ที่เกิดจากไนโตรเจนในเชื้อเพลิง (Fuel NO)
จะเกิดในขณะที่เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม มีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบอยูใน
เชื้อเพลิงจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในบรรยากาศ โดยทั่วไประบบการเผาไหมแบบฟลูอิ
ไดซเบดจะเกิด NO ที่เกิดจากไนโตรเจนในเชื้อเพลิงมากกวา (ประมาณรอยละ 90) กลไก
การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบในถานหินจะเกิดการสลายตัวเปนสองสวนดังกลาวคือ
สารระเหยและถา นชาร ในแต ล ะสว นจะมีไนโตรเจนเป น องคป ระกอบ เมื่ อ เผาไหม ที่
อุณหภูมิสูงไนโตรเจนจะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนรูปเปนสารประกอบที่อยูในรูป แอมโมเนีย
(NH3) และ กรดไฮโดรไซยานิก (HCN) กอนจะทําปฏิกิริยาตอไปจนเกิด NO ดังสมการ
ขางลาง
กรณีแอมโมเนีย
NH3
NHi

+
+

OH ==> NH2 +
H(OH) ==> NHi-1 +

H2O
H2(H2O)

i =1,2

เมื่อ NHi-1 คือ amine radical อาจเปน NH2 , NH หรือ N ก็ได ซึ่งจะถูก
ออกซิไดซตอไปจนเกิด NO หรือ N2
กรณี NH2
NH2 +
NH2 +
HNO +
NH2 +

O2
HNO
OH
NO

==>
==>
==>
==>

HNO
NH3
NO
N2

+
+
+
+

กรณี NH (คลายปฏิกิริยาการเกิด prompt NO)

OH
NO
H2O
H2O

ได NO
ได NO
ได N2
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NH
N

+
+

H
OH

==> N
==> NO

+
+

H2
H

ได NO

กรณี N (คลายปฏิกิริยาการเกิด thermal NO)
N
+
OH ==> NO +
H
ได NO
==> NO +
O
ได NO
N
+
O2
+
O
ได N2
N
+
NO ==> N2
กรณีของกรดไฮโดรไซยานิก (คลายปฏิกิริยาการเกิด prompt NO)
HCN +
O
==> NCO +
H
NCO +
H
==> NH +
CO
HCN +
O
==> NH +
CO
NH +
H
==> N
+
H2
N
+
OH ==> NO +
H
ได NO
+
O
ได N2
N
+
NO ==> N2
จะพบวา fuel NO มีกลไกการเกิด NO ที่ผสมผสานระหวาง thermal NO และ
prompt NO โดยจะเกิดขึ้นไดดีในกรณีการเผาไหมที่เจือจางดวยออกซิเจนในปริมาณที่สูง
ดังนั้นจึงตองควบคุมอัตราสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงตอออกซิเจนใหดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชเชื้อเพลิงที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ
2.9.2.2 แกสไนตรัสออกไซด (N2O)
(ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/N2O วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2551)
แกสไนตรัสออกไซด ณ อุณหภูมิหอง เปนแกสไมมีสี แตมีกลิ่นและรสชาติหอม
หวานชวนเพลิดเพลิน หากสูดดมในปริมาณมากจะรูสึกเคลิบเคลิ้ม มีความสุข จึงมีชื่อ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา แกสหัวเราะ เปนแกสไมตดิ ไฟแตชวยใหไฟติดเนื่องจากมีออกซิเจนเปน
องคประกอบ ในปจจุบันแกสไนตรัสออกไซดไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในวงการแพทย
ทํา หน า ที่ เ ปน ยาสลบ ยาชา หรื อ ยาระงั บ ปวด เปน ตน อี ก ทั้ง ยั ง มี ก ารนํา ไปใชใ นการ
ปรับแตงเครื่องยนตที่มีความเร็วรอบสูงๆเพื่อเพิ่มกําลังของเครื่องยนตในฐานะเปนตัวออก
ซิไดเซอร หรือเรียกวา NOS (nitrous oxide systems)
ออกไซดของไนโตรเจนมีอยูหลายชนิด แตไนตรัสออกไซดจะมีความแตกตางจาก
ออกไซดของไนโตรเจนชนิดอื่นๆเปนอยางมากตรงที่ เปนแกสเรือนกระจกชนิดรุนแรง ซึ่ง
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หากกลาวถึงแกสเรือนกระจกคงจะหนีไมพนแกสคารบอนไดออกไซด เนื่องจากมีการ
ปลอยออกสูบรรยากาศในปริมาณมากมายมหาศาล
ไนตรั ส ออกไซด ส ว นใหญ เ กิ ด ขึ้ น จากการย อ ยสารดิ น สารอิ น ทรี ย ใ นน้ํ า และ
มหาสมุทรโดยแบคทีเรีย ซึ่งในภาวะธรรมชาตินั้นมีความสมดุลอยูแลว แตในปจจุบันมีการ
ทําเกษตรกรรมกันอยางแพรหลาย มีการพรวนดิน ใสปุยไนโตรเจน อีกทั้งยังมีการทําฟารม
ปศุสัตว ซึ่งทําใหเกิดการยอยสลายโดยแบคทีเรียในปริมาณมากขึ้นจึงเกิดการสะสมของ
แกสไนตรัสออกไซดในบรรยากาศ โดยคิดเปนปริมาณถึง 65 เปอรเซ็นต ในขณะที่ใน
กระบวนการอุตสาหกรรม อาทิเชน อุตสาหกรรมไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก
บางชนิด อุตสาหกรรมที่มีกรดไนตริกเกี่ยวของ และการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล ทําใหเกิด
แกสไนตรัสออกไซดสูสิ่งแวดลอม 20 เปอรเซ็นต โดยปฏิกิริยาการเกิดไนตรัสออกไซดจาก
กระบวนการเผาไหมเปนดังนี้
NCO +
NH +

NO
NO

==> N2O
==> N2O

+
+

CO
H

และปฏิกิริยาเปลี่ยนแกสไนตรัสออกไซดเปนแกสไนโตรเจนมีดังนี้
N2O
N2O

+
+

C
CO

==> N2
==> N2

+
+

CO
CO2

2.10 เครื่องกําเนิดไอน้ํา (Steam Production)
2.10.1 บอยเลอร (Boiler) หรือ หมอไอน้ํา หมายถึง เครื่องกําเนิดไอน้ําชนิดภาชนะปด
ทําดวยเหล็กกลาหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคลายกัน ซึ่งไดรับการออกแบบและสรางอยาง
แข็งแรงถูกตองตามหลักเกณฑทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ําและไอน้ํา
2.10.2 ระบบไอน้ํา (Steam System)
การเกิดขึ้นของไอน้ํา (Raising Steam) การเปลี่ยนสถานะของน้ําใหกลายเปนไอ
น้ํา อุณหภูมิของน้ําจะตองเพิ่มขึ้นจนถึงจุดเดือดของน้ํา (อุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัว = Saturation
Temperature) โดยใชความรอนสัมผัส (Sensible Heat) เมื่อเพิ่มความรอนตอไปอุณหภูมิจะ
คงที่ ในชวงนี้คือความรอนแฝง (Latent Heat) น้ําจะเกิดการเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอน้ํา การ
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ตมน้ําที่ความดันบรรยากาศ ความรอนสัมผัส 419 กิโลจูล/กิโลกรัม จะใชในการเพิ่มอุณหภูมิของ
น้ําจากจุดเยือกแข็ง (Freezing Point = 0 องศาเซลเซียส) จนถึงจุดเดือนของน้ํา (100 องศา
เซลเซียส) ถาตองการเปลี่ยนน้ํา 1 กิโลกรัม ใหเปนไอน้ําตองใชความรอนประมาณ 2,258 กิโลจูล
เมื่อความดันเพิ่มขึ้นน้ําจะไมเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส แตจะเดือดที่อุณหภูมิที่สูงกวา
นี้ ดังภาพที่ 2.14 ปริมาณความรอนทั้งหมดของไอน้ําเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกับความดัน สําหรับ
คุ ณ สมบั ติข องจุ ดเดื อ ดที่ อุณ หภู มิ สู ง เมื่อ ความดั น เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ต อ งสั ม พัน ธกั บ กระบวนการผลิ ต
ดวย คาความสัมพันธตาง ๆ ของไอน้ําแตละความดันที่ไดจากการทดลอง คือตารางไอน้ํา
(ภาคผนวก จ)

ภาพที่ 2.17 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความดันไอกับจุดเดือดของน้ํา
(ที่มา: www.promma.ac.th)

2.10.3 ประเภทของบอยเลอร (หมอไอน้ํา)
การเลือกชนิดของหมอไอน้ํา อุปกรณทั่วไปของหมอไอน้ําทุกประเภทประกอบไปดวยหอง
เผาไหม (Furnace Chamber) ซึ่งความรอนจะถูกถายเทโดยตรงจากเปลวไฟโดยการแผรังสีความ
รอน (Radiation) สวนแกสไอเสีย (Flue Gas) จะถายเทความรอนโดยการพาความรอน
(Convection) ไปยังสวนตาง ๆ ความรอน 2 ใน 3 สวนจะเกิดการถายเทความรอนขึ้นในหองเผา
ไหม และสวนที่เหลือเกิดขึ้นจากการพาความรอนของแกสไอเสีย
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ประเภทของหมอไอน้ําที่สําคัญมีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ ประเภททอน้ํา (Water Tube
Type) ซึ่งจะมีน้ําอยูในทอและที่ใชแกสในการเผาไหมใหเกิดความรอนอยูรอบ ๆ ทอเหลานั้น และ
อีกประเภทก็คือแบบเปลือกหรือทอไฟ (Shell or Fire Tube) ซึ่งตรงกันขามกับประเภทแรก หมอไอ
น้ํารุนตอมาทั้งหมดไดมีการพัฒนาสืบเนื่องมาจากหมอไอน้ําทั้ง 2 ชนิดนี้ แตออกแบบใหแตกตาง
กันออกไปเพื่อใหมีขนาดที่ตางกันออกไป หรือขอจํากัดในการใชงานที่สําคัญมากขึ้น หรือความ
ตองการในการปฏิบัติการของหมอไอน้ําแตกตางกัน หากจะแบงรูปแบบของหมอไอน้ําจะสามารถ
แบงได ดังนี้
2.10.3.1 หมอไอน้ําแบบทอน้ํา (Water Tube Boilers)
หมอไอน้ําแบบทอน้ํา (Water Tube Boilers) เปนหมอไอน้ําที่มีทอจํานวนมากเชื่อมตอ
ระหวางหมอไอ (Steam Drum) กับ หมอน้ําลาง (Mud Drum) โดยใชหลักการปลอยน้ําวิ่งอยูในทอ
แลวปลอยเปลวไฟใหสัมผัสกับทอ เพื่อถายเทความรอนไปสูน้ําใหกลายเปนไอ
หมอไอน้ําแบบทอน้ําจะผลิตไอน้ําโดยมีคาพลังงานเริ่มตนที่ประมาณ 8.5 เมกกะวัตต
และสามารถเพิ่มกําลังผลิตของหมอไอน้ําไดถึงขนาดที่โรงไฟฟาใช ซึ่งมีอัตราการผลิต 2,000
เมกกะวัตตหรือมากกวา ภาพตัวอยางของหมอไอน้ําแบบทอน้ําแสดงไดดังภาพที่ 2.18

ภาพที่ 2.18 ภาพตัวอยางของหมอไอน้ําแบบทอน้ํา
(ที่มา: www.pttplc.com)

หมอไอน้ําแบบทอน้ําในสมัยกอนจะใชการหมุนเวียนของน้ําที่เกิดขึ้นจาก เทอรมอลไซฟอน
(Thermal Siphons) คือ น้ํารอนในหมอไอน้ําที่มีความหนาแนนนอยกวาลอยตัวสูงขึ้น ทําใหน้ําที่
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เย็นที่มีความหนาแนนมากกวาที่อยูดานลางไหลเขาไปแทนที่ จะปรากฏการณดังกลาวทําใหการ
ออกแบบหมอไอน้ําจะใชทอที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดเล็ก เพื่อใหสามารถสูบน้ําที่ปอนเขาไปให
เกิดการหมุนเวียนของน้ําในหมอไอน้ํา
ขอดีของหมอไอน้ําแบบทอน้ํา คือ กําลังการผลิตอยูในชวง 10-20 เมกกะวัตต สามารถ
ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงภาระงานอยางรวดเร็ว ทําใหไดเปรียบหมอไอน้ําแบบทอไฟ หมอไอน้ํา
แบบทอน้ําจะมีน้ําบรรจุภายในเปนสวนนอย ดังนั้นความลาชาในการใหความรอนที่มีตอระบบก็จะ
นอยกวาในหมอไอน้ําแบบทอไฟ
ขอเสียของหมอไอน้ําแบบทอน้ํา คือ บํารุงรักษายากกวา เนื่องจากหมอไอน้ํามีทอ
จํานวนมากเรียงซอนกันเปนแถวหลายแถว ถาทอน้ําทอใดทอหนึ่งของหมอน้ําเกิดชํารุดและเปนทอ
ที่อยูแถวดานในการจะเขาไปเปลี่ยนหรือซอมจะตองตัดทอน้ําแถวนอกๆ ที่บังออกเสียกอนจึงจะ
เขาไปซอมทอที่อยูแถวในได ซึ่งเปนการซอมแซมที่ไมคุมคา
หมอไอน้ําแบบทอน้ําสามารถเผาไหมโดยใชเชื้อเพลิงเผาไหมแบบเกาได หรือสามารถ
ทํางานไดเหมือนกับหมอไอน้ํารุนใหมที่ใชเชื้อเพลิงหลาย ๆ ชนิดได
2.10.3.2 หมอไอน้ําแบบทอไฟ (Fire tube Shell Boilers)
หมอไอน้ําแบบทอไฟ (Fire tube Shell Boilers) เริ่มตนการทํางานอยางงาย ๆ โดยเพียง
แคปอนเชื้อเพลิงใสไวใตภาชนะแบบปด (Closed Vessel) กอปดดวยอิฐอยูรอบ ๆ เทานั้น จะมี
การถายเทความรอนเกิดขึ้น ขั้นตอนตอไป ใสเชื้อเพลิงเขาไปในหองเผาไหมของหมอไอน้ําก็จะทํา
ให เ กิ ด แก ส ไอเสี ย ร อ นบริ เ วณใต ร อบถั ง น้ํ า ซึ่ ง เป น พื้ น ฐานของหม อ ไอน้ํ า แบบ"คอร นิ ช
(Cornish)" และแบบ "แลงคะเชอร (Lan-Cashire)" ตอมามีการพัฒนานําเอาแกสไอเสียรอนผาน
เขามาในทอเพื่อตมน้ําในหมอไอน้ําหรือที่เรียกวา ทอไฟ (Fire Tubes) หรือทอควัน (Smoke
Tubes)
หมอไอน้ําแบบทอไฟเหลานี้แบงประเภทตามจํานวนครั้งของการไหลวกกลับของแกสรอน
ที่ผานทอ ซึ่งก็คือจํานวนครั้งของแกสรอนที่ผานไปยังหมอไอน้ํา หองเผาไหมจะเปนตัวสงผาน
ความรอนเปนที่แรก หลังจากนั้นก็จะผานไปที่ทอไฟหนึ่งชุด สองชุด หรือสามชุด สวนใหญหมอไอ
น้ําแบบทอไฟทั่ว ๆ ไปจะมีแกสรอนวิ่งผานในตัวเครื่อง 3 ครั้ง ดังภาพที่ 2.19 จะแสดงถึงหองเผา
ไหมหลัก ชุดทอไฟ 2 ชุด และปลองทางออกของแกสไอเสียที่อยูดานหลังของหมอไอน้ํา
ประสิทธิภาพของหมอไอน้ําถังทอไฟแบบเกาที่มีการผาน 2 ครั้ง จะมีประสิทธิภาพในการถายเท
ความรอนต่ํา มีทอไฟเล็กไมมากนัก และมีพื้นที่การถายเทความรอนนอย แตในแกสไอเสียยังมี
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ความรอนเหลืออยูอีกจํานวนหนึ่ง และถาตองการนําความรอนกลีบมาใชใหมก็ตองติดตั้งอุปกรณ
ชุดอุนน้ําปอนของหมอไอน้ํา

ภาพที่ 2.19 ภาพตัวอยางของหมอไอน้ําแบบถังทอไฟ
(ที่มา: www.pttplc.com)

หมอไอน้ําที่มีแกสรอนวิ่งผานในตัวเครื่อง 4 ครั้ง จะมีประสิทธิภาพของการใหความรอนสูง
ที่ สุ ด แ ต อ า จ มี ข อ จํ า กั ด ใ น เ รื่ อ ง ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน เมื่อไรก็ตามที่หมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเปนน้ํามันเตาหรือถานหิน เมื่อเครื่อง
หรี่ลง การถายเทความรอนก็จะดี แตอุณหภูมิของแกสไอเสียที่ทางออกจะต่ําเกินไป เปนสาเหตุทํา
ใหเกิดการกัดกรอนของแกสไอเสียที่ปลองไฟ
2.10.3.3 หมอไอน้ําชนิด Circulating Fluidized Bed (CFB)
การเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบด (Fluidized-Bed Combustion) เปนการเผาไหมเชื้อเพลิง
ขณะลอยตัวและหมุนเวียน โดยมีการแยกเอากํามะถันออกระหวางการเผาไหมและการเผาไหม
ฟลูอิไดซเบดจะประกอบไปดวยอนุภาคของแข็งอยูในสภาวะผสมเขากับของไหลที่ไหลผานตัวมัน
ดวยความเร็วสูงพอที่จะทําใหอนุภาคแยกออกจากกันและสามารถลอยตัวอยูไดดวยของไหลนั้นดัง
ภาพที่ 2.20
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ภาพที่ 2.20 การเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบด (a) Collapsed (b) Fluidized State
(ที่มา: www. thailandindustry.com)

ในการเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบดเชื้อเพลิงขนาดเล็กจะถูกปอนเขาสูเบดเหนือตะแกรง (Air
Distribution Grid) อากาศจะถูกเปาเขาสูดานลางตะแกรง ทําใหเชื้อเพลิงลอยขึ้นมาและทําการ
เผาไหมในกาซที่ไดจากการเผาไหมจะมีคารบอนสวนที่ยังเผาไหมไมหมดปนออกไปจะถูกแยกโดย
เครื่องแยกแบบไซโคลนและสงกลับมายังเบดเพื่อเผาไหมตอใหสมบูรณดังภาพที่ 2.21

ภาพที่ 2.21 หมอไอน้ําชนิด Circulating Fluidized Bed (CFB)
(ที่มา: www. thailandindustry.com)

ขอดีที่สําคัญของการเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบดก็คือ การเผาไหมจะมีการแยกเอาซัลเฟอร
ไดออกไซดซึ่งมักจะเกิดในการเผาไหมทั่วไปและเปนกาซพิษออกได การลดซัลเฟอรไดออกไซดทํา
ไดโดยการเติมหินปูนเขาไปกับเชื้อเพลิงแข็ง เชน ถานหินโดยตรง หินปูนจะประกอบไปดวย
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แคลเซียมคาบอรเนต (CaCO3) และในบางครั้งก็มีแมกนีเซียมคารบอเนต (MgCO3) ซึ่งจะทํา
หนาที่รวมกับอากาศสวนที่เหลือจากการเผาไหมดูดซับซัลเฟอรไดออกไซด
สวนหินปูนเมื่อถูกเผาที่อุณหภูมิประมาณ 800 - 850 องศาเซลเซียส จะเปนแคลเซียมาก
นั้นจึงทําปฏิกิริยากับซัลเฟอรไดออกไซดเกิดเปนยิปซั่ม (ที่สัดสวนที่ใชระหวางแคลเซียม/กํามะถัน
เทากับ 2 และอุณหภูมิของการเผาไหมที่ 800 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพการกําจัดกํามะถันอยูที่
ประมาณ 80 เปอรเซ็นต)
ขอดีอีกอยางของการเผาไหมแบบนี้ก็คือเผาไหมที่อุณหภูมิไมสูงมาก ทําใหสามารถใช
โลหะที่มีราคาถูกกวาเปนอุปกรณไดและมีสารประกอบไนโตรเจนออกไซด (NOx) ที่เกิดจากการ
เผาไหมนอย
สวนใหญหมอไอน้ําที่ใชในการปฏิบัติการกับการเผาไหมประเภทนี้ จะเปนประเภทที่มีการ
เผาไหมแบบฟลูอิไดซเบดที่ความดันบรรยากาศ หรือหมอไอน้ําแบบเผาไหมเชื้อเพลิงขณะลอยตัว
และหมุนเวียน ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 2.22 เหตุผลดังกลาวนี้ มีความตองการไมมากก็นอยที่จะ
นําเอาการเผาไหมแบบฟลูอไิ ดซเบดเขาไปรวมกับการใชหมอไอน้ําแบบถังทอไฟ ระบบเชนนี้ก็จะ
คลายกับระบบที่มีการติดตั้งมากับหมอไอน้ําแบบทอน้ํา

ภาพที่ 2.22 หมอไอน้ําแบบเผาไหมเชื้อเพลิงขณะลอยตัวและหมุนเวียน (CFB)
(ที่มา: www. thailandindustry.com)

การติดตั้งระบบในปจจุบันจะเปนประเภทของการเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบดแบบใชความ
ดัน ซึ่งจะรวมการใชแกสไอเสียที่รอนเพื่อเปนแรงขับดันใหกังหันแกสไอน้ําที่ผลิตออกมาจากทอที่
พวงกัน 2 ทอ ทอหนึ่งอยูในเบด อีกทออยูบนเบด การเพิ่มหินปูนแคลเซียมคารบอเนตพรอมกับการ
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ปอนถานหินดวย ก็จะเปนการชวยกําจัดกํามะถัน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดการกัดกรอนขึ้นที่กังหัน
แกสดวย ทั่วไปแลวระบบประเภทนี้ที่เกิดขึ้นใหม ๆ สามารถนําไปใชไดในการผลิตที่มีขนาด
ใหญ ใชไดทั้งการผลิตกระแสไฟฟาและการผลิตไอน้ําเพื่อที่จะทําใหระบบมีประสิทธิภาพดาน
พลังงานสูงที่สุด
2.11 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ชัยวัฒน พรหมภูเบศร (2548) ทดลองเผาไหมถานหินผสมแกลบโดยใชเครื่องเผาไหมฟลูอิ
ไดซเบดแบบหมุนเวียน พบวา อุณหภูมิการเผาไหมในไรเซอรของฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนจะ
คอนขางคงที่ตลอดไรเซอรอยูในชวงประมาณ 800 – 1,000 องศาเซลเซียส ที่ปริมาณการปอน
อากาศรวมเทากัน (อากาศปฐมภูมิรวมกับอากาศทุติยภูมิ) อุณหภูมิในไรเซอรจะสูงกวาเมื่อมีการ
แบงอากาศไปปอนในตําแหนงอากาศทุติยภูมิมากกวา ปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดจะสูงมาก
บริเวณสวนลางของไรเซอรซึ่งมีการปลดปลอยสารระเหยของเชื้อเพลิงและจะลดลงอยางรวดเร็ว
บริเวณตําแหนงที่มีการปอนอากาศทุติยภูมิซึ่งจะชวยใหการเผาไหมสมบูรณขึ้น ปริมาณแกส
ออกซิเจนจะลดลงตลอดความสูงไรเซอร ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดจะเพิ่มขึ้นตลอดความสูง
ไรเซอร ปริมาณแกสซัลเฟอรไดออกไซดจะเพิ่มขึ้นตลอดความสูงไรเซอรอยูในชวงไมเกิน 400 –
600 สวนในลานสวน ปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซด (ไนตริกออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซด)
คอนขางจะคงที่ตลอดไรเซอรอยูในชวงไมเกิน 100 และ 10 สวนในลานสวน ตามลําดับ อุณหภูมิ
ตลอดไรเซอรมีแนวโนมสูงขึ้นตามปริมาณแกลบที่เพิ่มขึ้น แกสซัลเฟอรไดออกไซดและคารบอน
มอนออกไซดลดลงเมื่ออัตราสวนของแกลบที่ปอนมีมากขึ้น
งานวิจัยนี้ศึกษาการปลอยไนโตรเจนออกไซดและไนตรัสออกไซดจากการเผาไหมรวมของถานหิน
และชีวมวลในฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน โดยใชถานหินศักดิ์ซับบิทูมินัสและชีวมวลคือแกลบ
โดยมีไนโตรเจนเปนองคประกอบรอยละ 0.30 และ 0.18 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ ไรเซอรหรือหอง
เผาไหมมีเสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร สูง 3 เมตร ปอนเชื้อเพลิงที่อัตราคงที่ 7 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง ปอนอากาศปฐมภูมิอัตราคงที่ 200 ลิตรตอนาที และอัตราการหมุนเวียนของเบดคงที่ 300
กิโลกรัมตอชั่วโมง ตัวแปรที่ทําการศึกษาคือ สวนผสมของเชื้อเพลิง ปริมาณอากาศรวม ตําแหนง
การปอนอากาศทุติยภูมิ และผลของหอดูดซับดวยน้ํา
ประจักษ ทรัพยอุดมมาก (2550) จากผลการทดลองพบวา ถานหินซึ่งมีคาความรอนสูง
และมีไนโตรเจนเปนองคประกอบมากกวาจึงใหอุณหภูมิสูงและปลอยไนโตรเจนออกไซดและไน
ตรัสออกไซดมาก ปริมาณอากาศรวมที่ปอนเขาสูเตาเผาแปรผันตรงกับอัตราการปลอยแก ส
ไนโตรเจนออกไซดและไนตรัสออกไซด และการปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนงสูงๆ จะมีอัตราการ
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ปลอยแกสไนโตรเจนออกไซดและไนตรัสออกไซดนอยกวาพรอมทั้งใหอุณหภูมิสูงกวา หอดูดซับ
ช ว ยลดแก ส ไนโตรเจนออกไซด ไ ด เ ล็ ก น อ ย และมี ผ ลต อ แก ส ไนตรั ส ออกไซด น อ ยมาก แก ส
ไนโตรเจนออกไซดและไนตรัสออกไซดมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน การเกิดแกสไนโตรเจน
ออกไซดจะมากกวาไนตรัสออกไซดเสมอโดยมีคา 40 ถึง 90 และ 20 ถึง 45 สวนในลานสวน (แกส
ออกซิเจนรอยละ 7) ตามลําดับ สวนแกสไนโตรเจนไดออกไซดเกิดขึ้นนอยมาก อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดไรเซอรอยูที่ 650 ถึง 800 องศาเซลเซียส องคประกอบของฟลูแกสที่ปลอยออกมาในทุกการ
ทดลองมีคานอยกวาระดับมาตรฐานของการปลอยแกสพิษในประเทศไทย
ปยะพันธ จะกอ (2548) ทดลองเผาไหมถานหินผสมแกลบโดยใชเครื่องเผาไหมฟลูอิไดซ
เบดแบบหมุนเวียน พบวา สามารถผสมแกลบกับถานหินไดมากที่สุดที่รอยละ 13.11 โดยน้ําหนัก
เนื่องจากขอจํากัดของระบบปอนเชื้อเพลิงที่ใชในการทดลอง จากการทดลองที่อัตราสวนผสมของ
แกลบที่รอยละ 23.19 โดยน้ําหนัก จะเกิดการไหมของเชื้อเพลิงยอนเขาในถังบรรจุเชื้อเพลิง
ปริมาณแกลบที่เพิ่มขึ้นทําใหอุณหภูมิสวนลางของทอไรเซอรสูงขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณแกลบมีผล
ทําใหปริมาณออกซิเจนและแกสไนโตรเจนออกไซด (ไนตริกออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซด)
เพิ่มขึ้น ในขณะที่แกสซัลเฟอรไดออกไซดและแกสคารบอนมอนออกไซดลดลง เนื่องจากแกลบมี
ปริมาณไนโตรเจนมากกวาถานหิน และแกลบมีปริมาณคารบอนคงตัวและซัลเฟอรนอยกวาถาน
หิน
พรวิภา บุญนุช (2547) ไดศึกษาผลของการปอนอากาศแบบขั้นตอการเกิด NO และ N2O
โดยมีวัตถุประสงคคือหาผลกระทบของอากาศสวนเกิน สัดสวนและตําแหนงในการฉีดอากาศ
ทุติยภูมิที่มีตอประสิทธิภาพการเผาไหม พฤติกรรมการเผาไหม การเกิดกาซตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกาซ NO และ N2O โดยผลการทดลองไดจากการเผาไหมลิกไนตที่มีการเปลี่ยนตําแหนง
การปอนอากาศทุติยภูมิ (H) 3 ตําแหนง ไดแก 525, 675 และ 825 มิลลิเมตรเหนือแผนกระจายลม
ภายในเตา โดยทุกกรณีทําการเผาไหมที่สภาวะอากาศสวนเกิน 40, 60 และ 80% และสัดสวน
ของปริมาณอากาศทุติยภูมิตออากาศทั้งหมด (SA) 0.1, 0.2 และ 0.3 ผลที่ไดจากการศึกษานี้
พบวายิ่งความสูงของตําแหนงในการปอนอากาศทุติยภูมิ (H) และสัดสวนอากาศ ทุติยภูมิตอ
อากาศทั้งหมด (SA) มีคาเพิ่มมากขึ้น จะมีผลใหความเขมขนของกาซ NO มีคาลดลง โดยมีคา
ลดลงสูงสุดถึง 83% เมื่อเพิ่มความสูงของตําแหนงการฉีดอากาศทุติยภูมิจาก 525 มิลลิเมตรเปน
825 มิลลิเมตรเหนือแผนกระจายลมที่สัดสวน SA = 0.3
อันธิการ วรรณะ (2548) ไดทดลองเผาไหมถานหินผสมชีวมวล 3 ชนิด ไดแก ซังขาวโพด
แกลบ และกากกาแฟ โดยใชเครื่องเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน ในการทดลองจะใชชีว
มวลทีละชนิดมาเผาไหมรวมกับถานหิน โดยใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ P และ PI มาบังคับ
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อัตราการปอนเชื้อเพลิงและอัตราการปอนอากาศ ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ที่ 700, 800 และ
900 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบวาอัตราสวนของถานหินตอชีวมวลที่สามารถปอนชีวมวล
ไดมากที่สุดคือ 2 ตอ1 หากอัตราสวนของชีวมวลมากกวานี้จะทําใหเกิดการเผาไหมยอนกลับเขา
ทางถังบรรจุเชื้อเพลิง
ศันสนีย กําธนาทรัพย (2548) ไดศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของของแข็งในเครื่องฟลูอิไดซ
เบดแบบหมุนเวียน โดยมีตัวแปรที่ใชศึกษา คือ ความเร็วอากาศ ตําแหนงตามแนวรัศมีและตาม
ความสูงของไรเซอรและชีวมวลที่นํามาผสม โดยใชความเร็วของอากาศ 7 , 8 และ 9 เมตรตอ
วินาที ใชเม็ดแกวเปนเบดและผสมแกลบในสัดสวนรอยละ 20 จากการศึกษาเบดที่เปนเม็ดแกว
อยางเดียว พบวาที่ความเร็วอากาศเทากับ 7 เมตรตอวินาที มีปริมาณของแข็งสะสมอยูภายในไร
เซอรเปนจํานวนมากตลอดชวงความสูงของไรเซอร และที่สวนบนของไรเซอรใกลกับทางออกของ
ของแข็ง คาสัดสวนชองวางมีคานอยลง เปนผลจากบริเวณทางออกของไรเซอรทํามุมกับทางเขา
ของไซโคลนแบบ 90 องศา จึงทําใหเม็ดแกวที่เคลื่อนที่ขึ้นกระทบกับสวนปลายของไรเซอรซึ่งเปน
ทอตันแลวตกกลับมาที่สวนลางอีกครั้ง ที่ความเร็วอากาศ 8 และ 9 เมตรตอวินาทีสวนของเบด
หนาแนนทางดานลางของไรเซอรลดลง และสัดสวนชองวางมีคาใกลเคียงกันตลอดความสูงของไร
เซอร ประมาณ 0.99 และผลกระทบของทางออกตอสัดสวนชองวางจะมีนอยมากเมื่อความเร็ว
อากาศที่ใชมากขึ้น เนื่องจากปริมาณของเม็ดแกวในไรเซอรมีนอยลง ที่ความเร็วอากาศตางๆ
พบวาเมื่อความเร็วอากาศเพิ่มขึ้น รอยละของเม็ดแกวที่เคลื่อนที่ลงมีนอยลง แตรอยละของเม็ด
แกวที่เคลื่อนที่ขึ้นมีมากขึ้น โดยที่ความเร็วอากาศ 7 และ 8 เมตรตอวินาที เกิดรูปแบบการเคลื่อนที่
ของเม็ดแกว เปนแบบคอร-แอนนูลัส คือของแข็งสวนใหญที่บริเวณกึ่งกลางคอลัมนมีความเร็วสูง
และเคลื่อนที่ขึ้น เรียกสวนนี้วา คอร ในขณะที่บริเวณผนังของแข็งสวนใหญเคลื่อนที่ลง เรียกสวนนี้
วา แอนนูลัส และเมื่อศึกษาเบดผสม พบวาที่บริเวณดานบนสัดสวนชองวางมีคาใกลเคียงกัน
ประมาณ 0.99 ที่ทุกความเร็วอากาศและไมมีผลกระทบจากลักษณะทางออกของไรเซอร อาจ
เนื่องมาจาก ในระบบที่วัสดุเบดเปนของผสมระหวางเม็ดแกวกับแกลบมีอัตราการไหลปอนกลับ
ของของแข็งนอยกวาเมื่อใชวัสดุเบดเปนเม็ดแกวอยางเดียว จึงทําใหภายในไรเซอรมีปริมาณของ
ของแข็งนอยลง และมีแกลบที่เบาเคลื่อนที่ไดงายมาชวยในการพาเม็ดแกวออกไปจากไรเซอรได
งายขึ้น และพบวาความหนาแนนของของแข็งมีผลตอความเร็วของเบดนอยมากเมื่อเทียบกับผล
ของขนาดของของแข็ง โดยความเร็วของเม็ดแกวที่อยูในของผสมระหวางเม็ดแกวกับแกลบนอย
กวาความเร็วของระบบที่มีเม็ดแกวเปนวัสดุเบดเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะที่บริเวณสวนลางของไร
เซอรมีความแตกตางของความเร็วของเม็ดแกวคอนขางมาก
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Fang และ คณะ (2004) ศึกษาการนําแกลบมาเผาไหมในเตาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน
จากการทดลองใชแกลบในระบบ Cold model ของฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนพบวาการทําให
แกลบเกิดการฟลูอิไดซทําไดยากแตสามารถแกไขไดโดยการใชทรายและถานหินเปนตัวชวยใหเกิด
การฟลูอิไดซ ดังนั้นในการเผาไหมจริงสําหรับการทดลองนี้จึงศึกษาผลของขนาดทราย ความเร็ว
ของอากาศ โดยขนาดของทรายที่เหมาะสมที่ทําใหการผสมไดดีอยูในชวง 0.3 –0.8 มิลลิเมตร
(เฉลี่ย 0.55 ม.ม.) ความเร็วของอากาศ 0.8 – 2 เมตรตอวินาที อัตราการปอนแกลบ 20-40 กก./
ชม. พบวาอุณหภูมิในการเผาไหม 750-850 องศาเซลเซียส โดยเริ่มเผาไหมที่อุณหภูมิ 340 องศา
เซลเซียส (Ignition temperature) เนื่องจากแกลบมีสารระเหยงายอยูมาก ดังนั้นการเผาไหมสวน
ใหญจะเกิดในบริเวณ Freeboard และการแบงอากาศเปนสองสวนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เผาไหม โดยความเร็วอากาศที่เหมาะสม 1.2 เมตรตอวินาทีโดยแบงเปนรอยละ 70 สําหรับอากาศ
ปฐมภูมิและรอยละ 30 สําหรับอากาศทุติยภูมิ
Ghani และ คณะ (2009) ศึกษากระบวนการพลังงานจากชีวมวลโดยการนํากากเหลือ
ของของเสียทางการเกษตรมาใช เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่นาสนใจในการเผาไหมพวกชีวมวล จะใช
ผลิตภัณฑที่เหลือทางการเกษตร เชน ฟางขาวและแกนปาลม มาเผาไหมรวมกับถานหิน ในเตาเผา
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.15 m สูง 2.3 m ประสิทธิภาพในการเผาไหมและการปลอยของ
คารบอนมอนออกไซดจะถูกนํามาศึกษาและเปรียบเทียบกับการเผาโดยใชถานหินอยางเดียว
Jaroslaw และคณะ (2010) ศึกษาผลการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิ
ไดซเบดแบบหมุนเวียน ในงานวิจัยนี้ไดดําเนินการสองสภาวะที่แตกตางกันคือใชแกสผสม O2 / N2
ในการเผาไหม และแกสผสม O2/ CO2โดยไมมีไนโตรเจนเปนองคประกอบ การทดลองทั้งสอง
สภาวะใหผลของแนวโนมเดียวกันคือลดปริมาณของการปลอยแกสสูบรรยากาศ
Jianguo และคณะ (2009) ทดลองใชอากาศอุณ หภู มิสูง ในการเผาไหม ที่มีอัต ราสว น
อากาศสวนเกินในฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน การทดสอบในกระบวนการเผาไหมถานหินบดใน
อากาศอุณหภูมิสูงจากฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน จะเกิดที่ Down-fired combustor ที่มีเสนผาน
ศูนยกลาง 220 มม. และสูง 3000 มม. การปลอย NO ลดลงดวยการเพิ่มเวลาในการทําปฏิกิริยา
ของถานหินบดใน Reducing zone และการปลอย NO จะแปรผันตรงกับอัตราสวนอากาศ
สวนเกิน อุณหภูมิเตา ขนาดถานหิน และ ความเขมขนของออกซิเจนในอากาศอุณหภูมิสูง ผลที่ได
ออกมาคือ Co-exiting ของ การเผาไหม Air-staging ดวยอากาศอุณหภูมิสูงที่มีประสิทธิภาพมาก
เพื่อลดการปลดปล อยไนโตรเจนออกไซดสําหรั บการเผาไหมถานหิ น บด ใน
Down-fired
combustor
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Liu และ Gibbs (2001) ทดลองเผาไหมถานหินโดยใชเครื่องเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบ
หมุนเวียน ซึ่งในการทดลองมีการเติมปูนขาวดวย วัตถุประสงคหลักคือเพื่อลดแกสซัลเฟอรได
ออกไซด แตผลการทดลองพบวามีผลกระทบตอแกสไนโตรเจนออกไซดและไนตรัสออกไซดดวย
คือ เมื่อเพิ่มปริมาณปูนขาวจะทําใหแกสซัลเฟอรไดออกไซดและไนตรัสออกไซดลดลง ในขณะที่
แกสไนโตรเจนออกไซดจะเพิ่มขึ้น
Topal และ คณะ (2003) ศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหมเยื่อมะกอก (Olive cake)
เปรียบเทียบกับการเผาไหมถานหินลิกไนตในฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนโดยมีสัดสวนอากาศ
อากาศเกินพอเปนตัวแปรตั้งแต 1.1 – 2.16 ที่มีผลตออุณหภูมิและองคประกอบของฟลูแกส พบวา
การเผาไหมเยื่อมะกอกจะเกิดการเผาไหมบริเวณสวนบนของทอไรซเซอรอุณหภูมิ 900 องศา
เซลเซียส มีประสิทธิภาพการเผาไหมถึงรอยละ 94 – 98.95 และเมื่อมีอากาศเกินพอนอยๆ พบวา
การเผาไหมเยื่อมะกอกจะมีประสิทธิภาพการเผาไหมลดลงและจะเกิดแกสคารบอนมอนอกไซด
รวมทั้งสวนที่เผาไหมไมสมบูรณมากกวาการเผาไหมถานหิน และเมื่อเพิ่มอากาศเกินพอทําใหแกส
ตาง ๆ มีปริมาณลดลง โดยอากาศเกินพอที่เหมาะสมที่สุดคือรอยละ 36

บทที่ 3
เครื่องมือและวิธีการทดลอง
3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
หมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน (Circulating Fluidized Bed Boiler)

ภาพที่ 3.1 โครงรางหมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนที่ใชในงานวิจัย
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ภาพที่ 3.2 เตาเผาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนที่ใชในงานวิจยั
หมอกําเนิดไอน้ําฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้แสดงสวนประกอบดวย
สวนตางๆ ดังนี้ ทอไรเซอร(Riser) เปนบริเวณที่มีการเผาไหมใชทอเหล็กกลาไรสนิมมีความหนา 5
มิลลิเมตร สูง 3.0 เมตร เสนผานศูนยกลางภายใน 0.1 เมตร บริเวณดานลางของไรเซอรจะมีตัว
กระจายอากาศ (air distributor) เปนแบบแผนตระแกรงแผนเดียว (single perforated plate) ที่มี
ความละเอียด 60 mesh (200 micrometers) ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และรูปที่ 3.2 บริเวณผนังทอ
ดานไรเซอรมีการเจาะรูขนาด 0.5 นิ้ว เพื่อสอดทอเลห็กกลาไรสนิมขนาด 0.5 นิ้วไปยังกลางไรเซอร
ที่ตําแหนง P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7และP8 ดังในรูปที่ 2.1 สําหรับเสียบเทอรโมคัปเปลเพื่อวัด
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อุณหภูมิและเพื่อเปนจุดสําหรับดึงแกสไปวัดองคประกอบโดยแตละตําแหนงหางจากตัวกระจาย
อากาศเปนระยะ 0.10, 0.50, 0.90, 1.30, 1.70, 2.10, 2.50, และ 2.90 เมตร ตามลําดับ มีหัวเผา
แกสหุงตม (LPG burner) เปนตัวใหความรอนแกเบดในขณะเริ่มจุดเตาที่ความสูง 0.25 เมตรจาก
ตัว กระจายอากาศ ที่ ตํา แหน ง 0.35 เมตรจากตัว กระจายอากาศจะเป น ตํา แหนง ที่มี ก ารเพิ่ ม
เชื้อเพลิงเขาสูเตาเผาโดยผานสกรูฟดเดอร ซึ่งขับดวยมอเตอร 1 กําลังมาและสามารถปรับอัตรา
การปอนเชื้อเพลิงไดผานทางมอเตอรอินเวอรเตอร (motor inverter) ที่ความสูง 0.65 เมตรจากตัว
กระจายอากาศจะมีชองกระจกสําหรับดูการเผาไหมในไรเซอรได ที่ความสูง 1 เมตรจากตัวกระจาย
อากาศจะเปนตําแหนงที่มีการปอนอากาศทุติยภูมิ ที่ความสูง 3.0 เมตร จากตัวกระจายอากาศจะ
เปนทางออกของไรเซอรซึ่งเปนทอขนาด 2 นิ้ว เชื่อมตอตั้งฉากไปยังปากทางเขาไซโคลน

ซึ่ง

อุปกรณที่ติดตั้งจะแสดงในภาพตางๆ ดังตอไปนี้
1. เครื่องเปาอากาศ (Air blower) สําหรับใหอากาศปฐมภูมิ (Primary air) ใชมอเตอร
3 เฟส ขนาด 5 แรงมา ขนาดกําลังผลิตสูงสุด 20 ลบ.ม/นาที ความดันสูงสุด 150 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว แสดงดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 เครื่องเปาอากาศ (air blower)
2. วาลวไฟฟารูปผีเสื้อเพื่อใชปรับปริมาณอากาศจากเครื่องเปาอากาศ (อากาศปฐม
ภูมิ) และ Orifice สําหรับวัดคาความแตกตางของความดันอากาศแลวนําไปแสดงผลเปน
อัตราการปอนอากาศปฐมภูมิที่หนาจอดิจิตอลและบันทึกผลลงคอมพิวเตอร แสดงดังภาพที่
3.4
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ภาพที่ 3.4 วาลวไฟฟารูปผีเสื้อและ Orifice
3. หนาจอแสดงอัตราการปอนอากาศปฐมภูมิแบบดิจิตอลแสดงดังภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 หนาจอแสดงความเร็วอากาศปฐมภูมิแบบดิจิตอล
4. แผนกระจายอากาศ (Distributor) เปนแบบแผนตะแกรง ความละเอียด 60 mesh
ซอนอยูกับแผนตะแกรงชนิดหยาบ เพื่อใหอากาศกระจายตัวสม่ําเสมอตลอดพื้นที่หนาตัด
และปองกันไมใหทรายรวมทั้งเชื้อเพลิงและเถาหลนลงสูดานลางไรเซอร
5. ทอไรเซอร (Riser) ทําดวยเหล็กกลาไรสนิมหนา 3 มิลลิเมตร ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายใน 10 เซนติเมตร มีชองสําหรับใสเทอรโมคัปเปลและสําหรับดึงแกส 8
ตําแหนง โดยตําแหนงแรกสูงจากแผนกระจายอากาศ 10 เซนติเมตร และตําแหนงตอไปหาง
กัน 40 เซนติเมตรขึ้นมาทางดานบนของทอไรเซอร แสดงดังภาพที่ 3.6
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ภาพที่ 3.6 ไรเซอร (ทอแนวตั้งดานซาย) และ Probe สําหรับวัดอุณหภูมิและองคประกอบของแกส
6. หัวเผา (Burner) อยูที่ตําแหนง 0.25 เมตร จากแผนกระจายอากาศ ใชสําหรับอุน
เตาเผาในชวงเริ่มตน โดยใชแกสหุงตม (LPG) เปนเชื้อเพลิง และใชอากาศจากเครื่องอัด
อากาศ ดานขางของหัวเผาติดตั้งกระจกสําหรับดูเปลวไฟจากหัวเผาเพื่อความปลอดภัย
แสดงดังภาพที่ 3.7

ภาพที่ 3.7 หัวเผาและกระจกมองเปลวไฟ
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7. อุปกรณปอนเชื้อเพลิง เปนเครื่องปอนเชื้อเพลิงแบบสกรูฟดเดอรทั้งหมด 2 ตัวแต
ละตัวประกอบดวยถังบรรจุเชื้อเพลิงและระบบลําเลียงเชื้อเพลิงรูปเกลียว ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเกลียวปอน 4.8 เซนติเมตร ระบบขับเคลื่อนดวยมอเตอรขนาด 2 แรงมา ใชไฟฟา
3 เฟส อัตราการหมุน 1400 รอบตอนาที ควบคุมความเร็วของมอเตอรดวยเครื่องควบคุม
ความเร็วของมอเตอร (inverter) ที่ตําแหนงปลายของระบบลําเลียงเชื้อเพลิงและตําแหนง
บนของถังบรรจุเชื้อเพลิงตัวหนึ่ง (สําหรับปอนเชื้อเพลิงประเภทชีวมวล) จะติดตั้งระบบปอน
อากาศเพื่อปองกันการไหมยอนกลับเขาสูถังเก็บเชื้อเพลิง โดยตําแหนงที่ปอนเชื้อเพลิงอยูที่
ระดับสูงจากแผนกระจายอากาศ 0.35 เมตร แสดงดังภาพที่ 3.8
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ภาพที่ 3.8 ระบบปอนเชื้อเพลิง (Fuel feeder system)
8. กระจกสําหรับดูภายในหองเผาไหมอยูที่ตําแหนง 0.60 เมตร จากแผนกระจาย
อากาศ แสดงดังภาพที่ 3.9

ภาพที่ 3.9 กระจกสําหรับดูภายในหองเผาไหม
9. เครื่องอัดอากาศ (Air compressor) สําหรับปอนอากาศใหหัวเผา ระบบปอน
เชื้อเพลิงชีวมวล และ ตําแหนงปอนอากาศทุติยภูมิ โดยใชมอเตอร 3 เฟส ขนาด 15 แรงมา
หรือ 11.2 กิโลวัตต ลูกสูบมี Bore 120 มิลลิเมตร และ Stroke 80 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ
860 รอบตอนาทีที่ความถี่ 50 Hz ขนาดถังเสนผานศูนยกลางคูณความยาวเปน 485x1770
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มิลลิเมตร ความจุถัง 304 ลิตร ความดันที่ใชงาน 12 กก.ตอ ตร.ซม. และความดันสูงสุด 15
กก.ตอ ตร.ซม. พรอมอุปกรณทําความเย็นอากาศและระบบกําจัดน้ําในอากาศ แสดงดังภาพ
ที่ 3.10

ภาพที่ 3.10 เครื่องอัดอากาศ พรอมอุปกรณทําความเย็นอากาศและระบบกําจัดน้ําใน
อากาศ
10. ไซโคลน (Cyclone) เพื่อแยกอนุภาคของแข็ง (ทราย เชื้อเพลิงที่เผาไหมไมหมด
และเถาบางสวนออกจากแกส แสดงดังภาพที่ 3.11

Bc = Dc/4
Hc = Dc/2

De = Dc/2
Lc = 2xDc
Zc = 2xDc

Bc

Jc = arbitrary,usually Dc/4
Hc
Lc
Dc

Zc
Jc

ภาพที่ 3.11 ไซโคลน (Cyclone) (ชัยวัฒน พรหมภูเบศร, 2548)
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ทําจากเหล็กกลาไรสนิม
เสนผานศูนยกลางของกระบอกไซโคลน (Dc) = 20 เซนติเมตร
ทางเขาของแกสและอนุภาค (Bc x Hc) = 5x10 เซนติเมตร
เสนผานศูนยกลางทางออกของแกส (De) = 10 เซนติเมตร
ความสูงของกระบอกไซโคลน (Lc) = 40 เซนติเมตร
ความสูงของกรวยไซโคลน (Zc) = 40 เซนติเมตร
เสนผานศูนยกลางทางออกของอนุภาค (Jc) = 5 เซนติเมตร
11. ระบบปอนกลับของแข็ง
- ทอ Downcomer ทําจากเหล็กกลาไรสนิมหนา 2 มิลลิเมตร สูง 1.6 เมตร มีเสนผาน
ศูนยกลางภายใน 20 เซนติเมตร เปนสวนเชื่อมตอระหวางไซโคลนกับแอลวาลว ดานลางของ
Downcomer มีวาลวสําหรับปลอยเถาออกจากระบบ
- แอลวาลว ทําจากเหล็กกลาไรสนิม โดยใชทอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ใช
วาลวเปนลักษณะของวาลวปกผีเสื้อ (Butterfly valve) แสดงดังภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.12 Downcomer (ทอทาง ดานขวา) และ แอลวาลว (วาลวปกผีเสื้อ)
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12. หอดูดซึม (water scrubber) คอลัมนทําจากอะลูมิเนียม ตัวคอลัมนสูง 250
เซนติเมตร ประกอบดวย 2 สวน สวนบนมีลักษณะเปนปลองสี่เหลี่ยมสูง 150 เซนติเมตร
ส ว นล า งมี ลัก ษณะเป น ทรงสี่ เ หลี่ย มด า นเท า ดา นละ 100 เซนติ เ มตร สูง 50 เซนติ เ มตร
สวนบนของหอมีทอสําหรับสเปรยน้ําสวนทางกับทิศทางเดินทางของแกสที่ออกจากไซโคลน
ด า นล า งมี ท อ ทางเดิ น แก ส จากไซโคลนเข า สู ค อลั ม น ข นาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง 7.62
เซนติเมตรหอดูดซับทําหนาที่ลดอุณหภูมิของแกสและดูดซับควันและเขมาที่เกิดจากการเผา
ไหม ถังเก็บน้ําจะมีตะแกรงกรองอนุภาคของแข็งออกจากน้ํากอนที่จะนําน้ําไปฉีดสเปรยใน
หอดูดซึมเพื่อปองกันอุปกรณฉีดสเปรยอุดตัน แสดงดังภาพ 3.13

ภาพที่ 3.13 หอดูดซึมและอุปกรณอัดฉีดน้ํา
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13. หนาจอแสดงอุณหภูมิและวาลวสําหรับดึงแกสออกจากระบบเพื่อนําไปวัดความ
ดันภายในระบบและนําไปวัดองคประกอบของแกส ณ probe แตละตําแหนงจะมีวาลวซึ่ง
ตอทอทองแดงเขาสูแผงวงจรวาลว (ภาพที่3.14) สําหรับวัดองคประกอบของแกสแตละ
ตําแหนงโดยใชปมสุญญากาศ(ภาพที่ 3.15) เปนตัวดึงแกสออกมาจากไรเซอรและ
นอกจากนั้นแผงวงจรวาลวยังมีการติดตั้งตัวแสดงคาอุณหภูมิแตละตําแหนงดวย

ภาพที่ 3.14 หนาจอแสดงอุณหภูมิและวาลวสําหรับดึงแกสออกจากระบบ

ภาพที่ 3.15 ปมสุญญากาศ
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14. เครื่องวัดฟลูแกส (Flue gas Analyzer)
-อุปกรณที่ใชสําหรับวัดองคประกอบของแกสแตละตําแหนงคือเครื่องวัดฟลูแกส
(Flue gas Analyzer) รุน Testo 350 (ภาพที่ 3.16) ซึ่งสามารถวัดองคประกอบของแกสชนิด
ตางๆไดดังตอไปนี้ CO, CO2, O2, SO2, NO, NO2 โดยปริมาณของแกส CO2 และ O2 จะวัด
อยูในหนวยเปอรเซนต สวนปริมาณของแกส CO, SO2, NO, NO2 จะวัดอยูในหนวย part
per million (ppm) แตมีขอจํากัดอยูที่การวัดปริมาณ CO นั้นสามารถวัดคาไดไมเกิน
10,000 ppm โดยกอนที่จะทําการทดลองไดมีการปรับเทียบ(calibration) เครื่องวัดฟลูแกส
นี้กับแกสมาตรฐานกอน และทุกครั้งที่จะทําการวัดองคประกอบของแกสจะตองทําการ
ปรับเทียบกับอากาศบริสุทธิ์กอนทุกครั้ง

ภาพที่ 3.16 เครื่องวัดฟลูแกส (Flue gas Analyzer)
15. เครื่องบดถานหินอยางหยาบ ใชมอเตอรขนาด 3.8 กิโลวัตต 3 เฟส บดผานชอง
ตะแกรงแยกขนาด 1.2 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 3.17
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ภาพที่ 3.17 เครื่องบดถานหินอยางหยาบ
16. เครื่องบดชีวมวลอยางหยาบ ใชมอเตอรขนาด 3.8 กิโลวัตต 3 เฟส บดผานชอง
ตะแกรงแยกขนาด 1.2 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 3.18

ภาพที่ 3.18 เครื่องบดชีวมวลอยางหยาบ
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3.2 การสรางเครื่องผลิตไอน้ํา
การสรางเครื่องผลิตไอน้ําที่ไดรับพลังงานความรอนจากสวนผนังเตาฟลูอิไดซเบด
แบดหมุนเวียนนั้นจําเปนตองสรางสวนสําคัญ 3 สวน ดังนี้
3.2.1 สวนอุนน้ํา (Warm Space) คือ บริเวณเก็บอุปกรณสวนหลักที่ใชในการ
เดินเครื่องผลิตไอน้ําน้ําหมุนเวียนในสวนนี้มากจาก 2 สวน คือ จากน้ํา
ภายนอก ระบบและน้ําภายในระบบ น้ําภายนอกระบบเปนน้ําสะอาด
ธรรมดาที่ใชเติมหลอเลี้ยงใหระบบ น้ําภายในระบบ คือ น้ําที่เกิดจากการ
กลั่นตัวจากสวนเก็บไอ (Steam Space) สวนเก็บน้ํานี้มีขนาดกวาง 0.30
เมตร ยาว 0.80 เมตร และสูง 0.80 เมตร ขนาดความจุ 0.192 ลูกบาศก
เมตร สวนเก็บน้ํานี้สรางจากเหล็กดําน้ํามันแผน ความหนา 0.003 เมตร
ภายในมีทอเหล็กดําซึ่งใชสําหรับการนําเอาแก็สรอนและของแข็งบางสวน
จากเตาไปยังสวนของหอดูดซึม ขนาด 2 นิ้ว ตอเขาไปยังทอเหล็กกลาไร
สนิมขนาด ½ นิ้ว จํานวน 18 ทอ เพื่อใชอุนน้ําภายในถัง แสดงดังภาพที่
3.19

ภาพที่ 3.19 สวนอุน น้าํ (Warm Space)
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3.2.2 สวนแลกเปลี่ยนความรอน (Exchanger) คือ อุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอนระหวางน้ําภายในทอและความรอนจากผนังเตา ลักษณะเปน
ท อ แนวดิ่ ง วิ่ ง ขึ้ น ลงตามแนวของส ว นไรเซอร อุ ป กรณ นี้ ส ร า งจากท อ
เหล็กกลาไรสนิมขนาด ½ นิ้ว ความจุ 0.006 ลูกบาศกเมตร แสดงดัง
ภาพที่ 3.20

ภาพที่ 3.20 สวนแลกเปลีย่ น (Exchanger)
3.2.3

สวนเก็บไอน้ํา (Steam Space) คือ อุปกรณที่ใชกักไอน้ํารอน และน้ํา
รอนที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ําบางสวน รวมไปถึงน้ํารอนที่ไมเกิดเปน
ไอ จากสวนแลกเปลี่ยน สรางจากเหล็กกลาไรสนิมรูปทรงกระบอก เสน
ผานศูนยกลางขนาด 0.20 เมตร สูง 0.30 เมตร ความจุ 0.09 ลูกบาศก
เมตร สวนลางของอุปกรณมีชองระบายน้ําขนาด ½ นิ้ว สวนบนติดตั้ง
อุปกรณวัดความดัน อุณหภูมิ และวาลวระบายไอน้ํา แสดงดังภาพที่ 3.21
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ภาพที่ 3.21 สวนเก็บไอน้ํา (Steam Space)
3.2.4 แผนผังเครื่องผลิตไอน้ํา หลังจาการสรางอุปกรณหลักขางตนที่ไดกลาว
มาแล ว ทํ า การประกอบอุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ทํ า การสร า งขึ้ น โดยใช ป ม
(Pump) วาลว (Value) และอุปกรณวัดอัตราการไหล (Flow meter) ดัง
แผนผังในภาพที่ 3.22
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ภาพที่ 3.22 แผนผังเครื่องผลิตไอน้ํา
3.3 วิธีการทดลอง
3.3.1 การเตรียมเชื้อเพลิงและทราย
3.5.1.1 เตรียมทรายใหไดขนาดระหวาง 200 ไมโครเมตร ถึง 300 ไมโครเมตร
3.5.1.2 บดถานหินและคัดขนาดใหต่ํากวา 1.2 มิลลิเมตร
3.5.1.3 บดชีวมวล (กะลามะพราว กะลาปาลม กระถินยักษ และยูคาลิปตัส)
และคัดขนาดใหต่ํากวา 1.2 มิลลิเมตร
3.5.1.4 นําถานหิน กะลามะพราว กะลาปาลม กระถินยักษ และยูคาลิปตัสไป
วิเคราะหโดยประมาณและวิเคราะหโดยแยกธาตุ พรอมทั้งหาคาปริมาณ
ความรอน
3.3.2 การจุดเตาและดําเนินการทดลอง
3.3.2.1 ปดแอลวาลว และปดวาลวดานลางของ downcomer แลวปอนทรายเขา
downcomer ปริมาณ 25 กิโลกรัม
3.3.2.2 อุนเตาเผา (ไรเซอร) ดวยแกส LPG โดยปอนอากาศที่หัวจุดเตาจาก
เครื่องอัดอากาศ 200 ลิตรตอนาที สังเกตกระจกดูเปลวไฟที่หัวจุดเตาวา
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ยังคงมีเปลวไฟสีฟาติดอยู หากไฟดับใหหยุดปอนแกส LPG ทันทีแลวเริ่ม
จุดเตาใหม จนกระทั่งอุณหภูมิตําแหนงเบอร 2 (0.5 เมตร) ได 600 องศา
เซลเซียส
3.3.2.3 ปอนถานหินที่อัตรา 3.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง (2.00 Hz) และ ชีวมวลที่
อัตรา 3.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง (12.26 Hz) โดยปอนอากาศ 100 ลิตรตอ
นาทีที่สกรูฟดเดอรของชีวมวลดวย เพื่อปองกันไมใหความรอนและเปลว
ไฟในไรเซอรยอนเขาสูถังเก็บชีวมวลซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการไหม
ยอนของไฟเขาสูถังเก็บแกลบได จนกระทั่งอุณหภูมิตําแหนงเบอร 2 (0.5
เมตร) ได 900 องศาเซลเซียส
3.3.2.4 ปอนอากาศปฐมภูมิจากเครื่องเปาอากาศ (blower) 300 ลิตรตอนาที เขา
ทางดานลางของไรเซอรผานแผนกระจายอากาศ พรอมทั้งเปดแอลวาลว
เพื่อใหทรายใน downcomer ไหลเขาสูสวนลางไรเซอรดวยอัตรา 300
กิโลกรัมตอชั่วโมง จนกระทั่งอุณหภูมิตลอดไรเซอรอยูที่ประมาณ 800
องศาเซลเซียส
3.3.2.5 หยุดปอนแกส LPG และอากาศที่หัวจุดเตา
3.3.2.6 ปอนอากาศและเชื้อเพลิงตามสภาวะที่ตองการ เติมเชื้อเพลิงเขาถังเก็บ
อยูเสมอ จนกระทั่งอุณหภูมิในไรเซอรคงที่ บันทึกผลการทดลอง (อัตรา
การปอนเชื้อเพลิง อัตราการปอนอากาศ อุณหภูมิ)
 อั ต ราการป อ นเชื้ อ เพลิ ง อ า นค า ด ว ย อิ น เวอร เ ตอร (ตั ว ปรั บ
ความเร็วของสกรูฟดเดอร) หนาจอแสดงคาแบบดิจิตอล และ
บันทึกผล
 อัตราการปอนอากาศปฐมภูมิ อานคาดวย orifice หนาจอแสดง
คาแบบดิจิตอล และบันทึก
 อัตราการปอนอากาศทุติยภูมิ อานคาดวย โรตามิเตอร
 อุณหภูมิ วัดโดย เทอรโมคับเปล หนาจอแสดงคาแบบดิจิตอล
และบันทึกผล
3.3.2.7 เปลี่ยนสภาวะการทดลองใหม จนกระทั่งอุณหภูมิในไรเซอรคงที่อีกครั้ง
บันทึกผลการทดลอง
3.3.2.8 ทําซ้ําขอที่ 7 จนกระทั่งเสร็จสิ้นการทดลอง

71
3.3.3 การเดินระบบผลิตไอน้ํา
3.3.3.1 วัดอุณหภูมิจากสวนอุนน้ําได 90 องศาเซลเซียส
3.3.3.2 ทําการเปดปมน้ําที่ปมจากสวนอุนน้ําไปยังสวนแลกเปลี่ยน
3.3.3.3 ปรับอัตราการไหลที่อัตรา 60, 80, 100, 120, 140 และ 160 ลิตรตอ
ชั่วโมง
3.3.3.4 เปดวาลวปลอยไอทําการบันทึกผล อุณหภูมิและความดัน
3.3.3.5 นําน้ําแข็งมาใสยังสวนควบแนน ทําการวัดอัตราการควบแนน
และบันทึกผล
3.3.4 การปดเตาเผา
3.3.4.1 ปดแอลวาลว หยุดการปอนเชื้อเพลิงถานหิน และลดการปอนเชื้อเพลิงชีว
มวลลงเหลือ 2.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง (8.17 Hz) เพื่อปองกันไฟไหมยอน
เขาถังเก็บชีวมวล
3.3.4.2 เมื่ออุณหภูมิในไรเซอรเหลือประมาณ 600 องศาเซลเซียส หยุดการปอน
เชื้อเพลิงชีวมวล
3.3.4.3 เมื่ออุณหภูมิในไรเซอรเหลือประมาณ 400 องศาเซลเซียส ปดอากาศ
ปฐมภูมิ
3.3.4.4 เมื่ออุณหภูมิในไรเซอรเหลือประมาณ 200 องศาเซลเซียส หยุดการปอน
อากาศทั้งหมด
3.3.4.5 ถายทรายใน Downcomer ออกมาทางวาลวดานลางของ Downcomer

บทที่ 4
ผลการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลอง
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของตัวแปรตางๆ คือชนิดเชื้อเพลิง
สัดสวนผสมระหวางถานหินกับชีวมวล และตําแหนงของอากาศทุติยภูมิ ที่มีตอการเผาไหมรวม
ของถานหินและชีวมวลในฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน โดยถานหินที่นํามาใชในการทดลองเปน
ถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ศักดิ์ซับบิทูมินัส และชีวมวลที่ใชคือ กะลาปาลม กะลามะพราว
กระถินยักษ และยูคาลิปตัสที่มีตออุณหภูมิ และองคประกอบของแกส ณ ตําแหนงตางๆ ของไร
เซอรจากกระบวนการเผาไหม โดยทําการวัดอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ โดย เทอรโมคัปเปลและวัด
องคประกอบของแกส โดยเครื่องวัดฟลูแกส (Flue gas analyzer)
4.1 สมบัตขิ องเชื้อเพลิง
4.1.1 การวิเคราะหโดยประมาณ (proximate analysis)
องคประกอบโดยประมาณของถานหินและชีวมวลที่ทําการวิเคราะหไดแกปริมาณ
ความชื้น ปริมาณเถา ปริมาณสารระเหย ปริมาณคารบอนคงตัว ผลที่ไดแสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหโดยประมาณ (proximate analysis)
Proximate analysis
Fixed Carbon
Volatile Matter
Moisture
Ash
Total

Coal

Palm Shell

% By Mass
Coconut shell

38.66
35.84
17.11
8.39
100.00

18.51
72.24
5.43
3.82
100.00

23.32
68.83
6.79
1.07
100.00

Giant
Eucalyptus
Leucaena
9.98
15.61
70.37
66.10
9.98
11.38
9.67
6.91
100.00
100.00
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การวิเคราะหองคประกอบโดยประมาณของถานหินและชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ไดแก กะลา
ปาลม กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส ดวยวิธีมาตรฐาน ASTM (D 3173, D 3175, D
3174) จะแสดงผลเปนรอยละของ ความชื้น ปริมาณเถา ปริมาณสารระเหย ปริมาณคารบอนคงตัว
ของถานหินและชีวมวล โดยน้ําหนัก จากการวิเคราะหพบวา ถานหินมีปริมาณคารบอนคงตัวและ
ความชื้นมากที่สุด คือรอยละ 38.66 และ 17.11 ชีวมวลทั้ง 4 ชนิดมีปริมาณสารระเหย มากกวา
ถานหินมาก โดยปริมาณสารระเหยของ กะลาปาลม กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส
คือรอยละ 72.24, 68.83, 70.37 และ 66.10 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ กระถินยักษมีปริมาณของเถา
มากที่สุดคือรอยละ 9.67
4.1.2 การวิเคราะหโดยแยกธาตุ (ultimate analysis)
การวิเคราะหองคประกอบโดยแยกธาตุเปนการวิเคราะหหาปริมาณธาตุ ไดแก
คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจนและซัลเฟอร ผลการวิเคราะหเปนรอยละองคประกอบ
ของธาตุในเชื้อเพลิงแสดงดังในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหแยกธาตุ (ultimate analysis)
Ultimate
analysis
C
H
N
O
S
Total

Coal
54.19
6.96
1.01
37.54
0.3

100.00

% By Mass (daf)
Palm Shell Coconut shell
49.06
7.41
0.65
42.79
0.09
100.00

45.95
5.76
0.09
48.18
0.02
100.00

Giant
Eucalyptus
Leucaena
55.13
47.83
6.82
5.57
0.89
0.37
37.12
46.17
0.04
0.06
100.00
100.00
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การวิเคราะหองคประกอบโดยแยกธาตุของถานหินและชีวมวลทั้ง4 ชนิด ไดแก
กะลาปาลม กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส โดยใช เครื่อง CHN analyzer จะแสดงผล
เปน รอยละ คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน และซัลเฟอร ของถานหินและชีวมวลโดย
น้ําหนักปราศจากความชื้นและเถา จากการวิเคราะหพบวาถานหินมีปริมาณคารบอน ไนโตรเจน
และซัลเฟอรมากที่สุดคือรอยละ 54.19, 1.01 และ 0.3 ตามลําดับ สวนชีวมวลมีปริมาณไนโตรเจน
นอยกวาถานหิน และมีปริมาณไมเทากัน โดยปริมาณไนโตรเจนของ กะลาปาลม กะลามะพราว
กระถินยักษ และยูคาลิปตัส คือรอยละ 0.65, 0.09, 0.89 และ 0.37 ตามลําดับ ชีวมวลมีปริมาณ
ซัลเฟอรนอยมาก โดยปริมาณซัลเฟอรของ กะลาปาลม กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคา
ลิปตัส คือรอยละ 0.09, 0.02, 0.04 และ 0.06 ตามลําดับ
ซึ่งจากผลของการวิเคราะหโดยประมาณ และการวิเคราะหโดยแยกธาตุของชีว
มวลทั้ง 4 ชนิด คือ กะลาปาลม กะลามะพราว (มาวิน ปูนอน, 2553) กระถินยักษ (Jiachun,
2000) และยูคาลิปตัส (1st Conference of Biomass for Energy and Industry, 2000) มีคา
แนวโนมใกลเคียงกับงานวิจัยนี้ดังตารางที่ 4.1-4.2
4.1.3 การวิเคราะหหาคาพลังงานความรอนของถานหินและชีวมวล
การวิเคราะหหาคาพลังงานความรอนของถานหินและชีวมวล ดวยเครือ่ ง bomb
calories meter คาพลังงานความรอนของถานหินและชีวมวลแสดงดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 คาพลังงานความรอนของถานหินและชีวมวล
Material
Coal
Palm shell
Coconut shell
Giant Leucaena
Eucalyptus

Gross heat (cal/g)
5221.8
4875.7
4470.4
3725.9
3476.3
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การวิเคราะหหาคาพลังงานความรอนของถานหินและชีวมวล จะแสดงผลเปนคาพลังใน
หนวยแคลอรี่ตอกรัม จากการวิเคราะหพบวาถานหินใหคาพลังงานความรอนมากสุดคือ 5221.8
แคลอรี่ตอกรัม และชีวมวลที่ใหคาพลังงานความรอนมากสุดใกลเคียงกับถานหิน คือกะลาปาลม
ซึ่งใหคาพลังงานความรอน 4875.7 แคลอรี่ตอกรัม ชีวมวลชนิดอื่นๆ โดยกะลามะพราวและกระถิน
ยักษใหคาพลังงานความรอน 4470.4 และ3725.9 แคลอรี่ตอกรัม ตามลําดับ สวนยูคาลิปตัสใหคา
พลังงานความรอนนอยสุดคือ 3476.3 แคลอรี่ตอกรัม
ตารางที่ 4.4 สรุปอัตราการปอนเชื้อเพลิง
coal

Palm shell

Coconut shell

Giant leucaena

Eucalyptus

kg/hr
7
4.9
3.5
2.1
7
4.9
3.5
2.1
7
4.9
3.5
2.1
7
4.9
3.5
2.1
7
4.9
3.5
2.1

Hz
5.46
4.12
3.23
2.34
13.91
9.98
7.36
4.74
15.49
10.70
7.50
4.30
49.78
35.50
25.99
16.47
/
32.40
22.56
12.71
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4.2 การหาปริมาณอากาศปฐมภูมิต่ําสุดที่ทําใหทรายในไรเซอรเกิดการฟลูอิไดซและ
หมุนเวียน
เนื่อ งจากแก ส ออกซิเ จนคือป จจั ย ที่ มี ค วามสํ า คัญมากป จจั ย หนึ่ ง ที่ มี ผลต อการปล อ ย
สารประกอบออกไซดของไนโตรเจน จากกระบวนการเผาไหม โดยสารประกอบออกไซดของ
ไนโตรเจน จะเกิดไดมากขึ้นหากมีปริมาณแกสออกซิเจนมากขึ้น ซึ่งแกสออกซิเจนที่ใชในงานวิจัยนี้
มาจากอากาศ การปอนอากาศ 3 ตําแหนงในไรเซอร เพื่อปองกันไมใหมีการสะสมของอากาศมาก
เกินไปที่จุดใดจุดหนึ่ง จึงเปนขอดีอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการเกิดสารประกอบออกไซดของ
ไนโตรเจน ได โดยเฉพาะการควบคุมการปอนปริมาณอากาศที่ตําแหนงดานลางของไรเซอรที่มีการ
ปอนเชื้อเพลิงเขามาดวยใหนอยที่สุด ซึ่งการที่มีอากาศ และเชื้อเพลิงมาก (ปริมาณไนโตรเจนใน
เชื้อเพลิงมาก) จะทําใหอุณหภูมิสูงมาก ยอมกอใหเกิดสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนไดมาก
ขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตองใชปริมาณอากาศปฐมภูมิที่นอยที่สุดที่ทําใหทรายซึ่งเปนอนุภาคสวน
ใหญในระบบเกิดการฟลูอิไดซและหมุน เวีย น โดยไรเซอรหรื อหองเผาไหมที่ใชในงานวิจัย นี้มี
ลักษณะเปนทอรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลางภายใน 10 เซนติเมตร สูง 3 เมตร อัตราการไหล
ของทรายผานแอลวาวล 100 กิโลกรัมตอชั่วโมงจาก downcomer มาสูดานลางของไรเซอร ซึ่งจาก
การสังเกตลักษณะการไหลของอนุภาคในไรเซอรพบวาอัตราการปอนอากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอ
นาที เปนปริมาณอากาศต่ําสุดที่ทําใหทรายเกิดการฟลูอิไดซและหมุนเวียน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
ปอนอากาศปฐมภูมิคงที่ทุกการทดลองที่ 300 ลิตรตอนาที
4.3 การหาขนาดของชีวมวลและปริมาณอากาศที่เหมาะสมสําหรับปอนเขาในสกรูฟด
เดอรสําหรับปอนชีวมวลเพื่อไมใหเปลวไฟและความรอนไหลยอนกลับไปไหมชีวมวล
ในถังเก็บ
เนื่องจากการปอนชีวมวลเขาไรเซอรโดยใช สกรูฟดเดอร จะเกิดปญหาไฟไหมยอนกลับเขา
ไปในสกรูฟดเดอร และเกิดการเผาไหมในถังเก็บเชื้อเพลิงได เนื่องจากชีวมวลมีลักษณะเบา มี
ปริมาณสารระเหยคอนขางมาก ติดไฟไดงายที่อุณหภูมิต่ํา หากอัตราการปอนเชื้อเพลิงนอยกวา
การเผาไหมยอนกลับไปในสกรูฟดเดอร ก็จะเกิดการเผาไหมในถังเก็บเชื้อเพลิง หรือความดันในถัง
เก็บชีวมวลนอยกวาความดันในไรเซอร เปลวไฟและความรอนก็จะไหลยอนกลับไปในสกรูฟดเดอร
ไดงายทําใหเกิดการเผาไหมในถังเก็บเชื้อเพลิงในที่สุด ดังนั้นหากปอนชีวมวลที่มีความหนาแนน
นอย มีลักษณะเปนเสนใย เกิดการเกาะติดกันเปนกลุมกอนได มีชองวางของอากาศแทรกอยู
ระหวางอนุภาคชีวมวลในปริมาณมาก ก็จะเกิดปญหาการเผาไหมยอนกลับเขาไปในสกรูฟดเดอร
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และเกิดการเผาไหมในถังเก็บเชื้อเพลิงงายกวาปกติ ชีวมวลที่ใชในงานวิจัยนี้คือ กะลาปาลม
กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส ซึ่งกระถินยักษ และยูคาลิปตัส ก็ประสบปญหามาก
จากการเผาไหมยอนกลับเขาไปในสกรูฟดเดอร และเกิดการเผาไหมในถังเก็บเชื้อเพลิง จากการ
ทดลองพบวาขนาดของชีวมวลทั้ง 4 ชนิดที่ถูกบดยอยและสามารถผานตระแกรงแยกขนาด 1200
ไมโครเมตร และปริมาณอากาศปอนที่สกรูฟดเดอรของถังเก็บชีวมวลตองมากกวาหรือเทากับ 100
ลิตรตอนาที ทําใหอาจไมเกิดปญหาไฟไหมยอนกลับเขาไปในสกรูฟดเดอร และการแกปญหาของ
การเกิดชองวางของอากาศแทรกอยูระหวางอนุภาคชีวมวลในปริมาณมากตองใชเหล็กกระทุงชีว
มวลในถังเก็บเมื่อมีชองวางของอากาศเกิดขึ้น สุดทายในกรณีของยู คาลิปตัสยังอาจตองเพิ่ม
ความชื้นโดยการผสมน้ําลงไปในชีวมวลกอนใสลงไปในถังเก็บชีวมวลกอนการทําการทดลองใน
ชวงแรก (ชวงที่เริ่มใหความรอนโดยแกสหุงตม) การแกปญหาทั้ง 4 วิธีจะทําใหสามารถปอนชีว
มวลไดอยางตอเนื่องและไมเกิดการเผาไหมยอนกลับเขาไปในสกรูฟดเดอร และเกิดการเผาไหมใน
ถังเก็บเชื้อเพลิง
4.4 การหาปริมาณเชื้อเพลิงและปริมาณอากาศในการเผาไหมในระบบฟลูอไิ ดซเบดแบบ
หมุนเวียน
จากการทดลองพบวาอัตราการปอนถานหิน 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่อัตราการปอนอากาศ
รอยละ 100 ของการเผาไหมสมบูรณ ดังแสดงในตารางที่ 4.10 และอุณหภูมิในไรเซอรอยูในชวงไม
เกิน 1,000 องศาเซลเซียส ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดเถาหลอมเกาะติดในเตาไดนอย โดยเถาหลอมจะ
เกิดขึ้นไดงายหากอุณหภูมิในเตาเผาสูงกวา 1,200 องศาเซลเซียส และอัตราการปอนเชื้อเพลิง
ผสม 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่อัตราการปอนอากาศรอยละ 100 ของการเผาไหมสมบูรณ สามารถ
เผาไหม ไ ด โ ดยที่ ไ ฟไม ดั บ ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง กํ า หนดอั ต ราการป อ นของเชื้ อ เพลิ ง คงที่ ที่ 7
กิโลกรัมตอชั่วโมง และมีการปรับคาปริมาณอากาศที่ปอน
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ตารางที่ 4.5 ปริมาณอากาศที่ใชในการเผาไหมถา นหินรอยละ 100 , ถานหินผสมชีวมวลใน
อัตราสวน 70:30 , 50:50 และ 30:70 ที่อตั ราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง โดยคิดปริมาณอากาศที่การเผาไหมสมบูรณ รอยละ 100 ซึ่งทําการทดลอง
ที่สภาวะอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส และความดัน 101.3 เมกะปาสคาล
(ภาคผนวก ข)
Fuel
Feed 7.0 kg/hr
Coal 100%
Coal: Palm shell 70:30
Coal: Palm shell 50:50
Coal: Palm shell 30:70
Coal: Coconut shell 70:30
Coal: Coconut shell 50:50
Coal: Coconut shell 30:70
Coal: Giant Leucaena 70:30
Coal: Giant Leucaena 50:50
Coal: Giant Leucaena 30:70
Coal: Eucalyptus 70:30
Coal: Eucalyptus 50:50
Coal: Eucalyptus 30:70

Air Required (L/min)
100% combustion
522.9
540.6
550.4
562.3
511.0
501.1
493.2
538.6
548.4
556.3
501.1
485.3
469.5
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4.5 ศึกษาผลของชนิดชีวมวลเผาไหมรวมกับถานหินตอการปลอยแกส
คารบอนมอนอกไซดคารบอนไดออกไซด และสารประกอบไนโตรเจนออกไซด
4.5.1 ศึกษาผลของการเผาไหมรวมของถานหินกับชีวมวลที่มีตออุณหภูมิในไรเซอร
4.5.1.1 ศึกษาผลของการเผาไหมถานหินที่มีตออุณหภูมิในไรเซอร
จากคุณสมบัติของเชื้อเพลิงถานหินมีคาความรอน 5221.8 แคลอรีตอกรัม โดยคาความ
รอนนี้คิดในกรณีที่เผาไหมหมดอยางสมบูรณเทานั้น ซึ่งโดยทั่วไปแลวไมมีการเผาไหมที่สมบูรณ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเผาไหมในเตาเผาฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียนที่มีการใชปริมาณอากาศ
มากๆ ความเร็ ว ของไหลสู ง ๆ หากใช ร ะบบดั ก จั บ และคั ด แยกอนุ ภ าคของแข็ ง และแก ส ที่ มี
ประสิทธิภาพต่ํา ยอมมีโอกาสที่เชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมสมบูรณหลุดลอดออกไปจากระบบไดมาก
ยิ่งขึ้น จากการทดลอง ไดปอนอากาศปฐมภูมิคงที่ 300 ลิตรตอนาที มีการปอนอากาศเพิ่มที่สก
รูฟดเดอร ของถานหินซึ่งอยูที่ความสูง 0.35 เมตร จากแผนกระจายอากาศ เพื่อปองกันการเผาไหม
ยอนกลับไปในสกรูฟดเดอร อีก 100 หรือ 200 ลิตรตอนาที แกสและอนุภาคของแข็งจะไหลตอไป
ยังไซโคลนที่ความสูง 3.0 เมตร ดังนั้นความเร็วของแกสในไรเซอรตั้งแตตําแหนงของการปอน
เชื้อเพลิงขึ้นไปจึงเทากับ 0.849 เมตรตอวินาทีหากปอนอากาศเพิ่มที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอ
วินาที และ 1.061 เมตรตอนาทีหากปอนอากาศเพิ่มที่สกรูฟดเดอร 200 ลิตรตอนาที ถามีการปอน
อากาศทุติยภูมิ ความเร็วของแกสเหนือตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิก็จะสูงขึ้นไปอีก ดังนั้น
หากอนุภาคของเชื้อเพลิงมีความเร็วเทาความเร็วของแกสที่มีการปอนอากาศเพิ่มที่สกรูฟดเดอร
100 ลิตรตอนาทีเทานั้น โดยที่ไมคิดความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากการเติมอากาศทุติยภูมิ ก็จะใชเวลาอยู
ในไรเซอรเพียง 4.16 วินาทีตั้งแตเริ่มเขาสูไรเซอรที่ความสูง 0.35 เมตร จนกระทั่งไหลตอไปยัง
ไซโคลนที่ความสูง 3.0 เมตร โดยปกติแลวความเร็วของอนุภาคของแข็งยอมนอยกวาแกส แตก็
ยังคงไมนานพอที่จะทําใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณในการไหลผานไรเซอรเพียงครั้งเดียว จึง
ตองมีไซโคลนคอยดักจับและคัดแยกอนุภาคของแข็งออกจากแกส แลวเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไม
หมดก็จะถูกนําเขาไรเซอรมาเผาไหมตอไป
ในการทดลองวัดอุณหภูมิในการเผาไหมของถานหิน ณ ตําแหนงตางๆ ตามความสูงของ
ไรเซอร (ภาคผนวก ค) เมื่ออัตราการปอน 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยที่มีอัตราการปอนอากาศเปน
แบบเผาไหมสมบูรณรอยละ 100 อัตราการปอนอากาศปฐมภูมิคงที่เทากับ 300 ลิตรตอนาที และ
อากาศที่สกรูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศที่เหลือปอนเขาที่อากาศทุติยภูมิทั้งหมด
ที่สภาวะการปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร อุณหภูมิตลอดไรเซอรในการทดลองตางๆแสดง
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ไดดังภาพที่ 4.6 พบวาบริเวณสวนลางของไรเซอร (T1-T3) อุณหภูมิจะคอยๆสูงขึ้นอยูในชวง 900 –
1000 องศาเซลเซียส สวนในชวง (T4-T6) อุณหภูมิจะลดต่ําลง และต่ําสุดที่ T6 สําหรับ (T7-T8)
อุณหภูมิก็จะคอยๆสูงขึ้นอยูในชวง 650-750 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตลอดไรเซอรในการทดลอง
แสดงไดดังภาพที่ 4.6 หากสังเกตุอุณหภูมิตลอดไรเซอรในการทดลอง จะพบวามีอยูชวงหนึ่งที่
อุ ณ หภู มิ ใ นไรเซอร ล ดลงอย า งกระทั น หั น แล ว จึ ง ค อ ยๆเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ใหม โดยอุ ณ หภู มิ จ ะลดลงที่
ตําแหนงความสูง 2 เมตร ซึ่งตําแหนงความสูงนี้ก็คือตําแหนงที่มีการปอนอากาศทุติยภูมิซึ่งเปน
อากาศเย็นเขามานั่นเอง ทําใหอุณหภูมิลดลงและอากาศทุติยภูมิที่เติมเขามานี้ก็จะชวยเผาไหม
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ยั ง เผาไหม ไม ส มบู รณ ทํ า ใหอุ ณ หภู มิ สูง ขึ้ น และอี ก หนึ่ง เหตุ ผ ลคื อ อากาศทุ ติ ย ภู มิ ที่
ปอนเขามานี้มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ตั้งฉากกับอนุภาคและอากาศปฐมภูมิ จะมีสวนขัดขวางการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคดวย ทําใหเชื้อเพลิงที่ควรจะเคลื่อนที่ไปไดอัตราที่มากกวานี้กลับชะลอการ
เคลื่อนที่ขึ้น ทําใหเชื้อเพลิงมีเวลาในการเกิดการเผาไหมไดมากขึ้นอีก ซึ่งเปนเหตุผลที่สอดคลอง
จากผลของอุณหภูมิในชวง (T7-T8) ที่กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง แตในสวนของการปอนอากาศทุติยภูมิที่
ตําแหนง 1 เมตร นั้นพบวาเปนการเพิ่มปริมาณอากาศรวมใหมากจนเกินไป เปนผลใหมีเวลาในการ
เผาไหมนอยลง จึงมีอุณหภูมิตลอดไรเซอรที่ต่ําสุดในทุกการทดลอง และในสวนของการปอนอากาศ
ทุติยภูมิที่ตําแหนง 2.4 เมตร นั้นก็พบวาเกิดการเผาไหมแบบสมบูรณอีกครั้ง ณ ตําแหนงที่ปอน
อากาศทุติยภูมิ แตความหนาแนนของเชื้อเพลิงในสวนบนของไรเซอรนั้นเบาบางกวาในสวนลางของ
ไรเซอร อีกทั้งตําแหนงที่ปอนอากาศทุติยภูมินั้นสูงเกินไปจึงทําใหมีเวลาในการเผาไหมไดนอยกวาที่
ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ 2 เมตร
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ภาพที่ 4.1 อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ ในไรเซอรที่อัตราการปอนเชื้อเพลิงถานหิน 7 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอน
อากาศที่สกรูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศที่เหลือเปนอากาศทุติยภูมิตําแหนง 1, 2
และ 2.4 เมตร
4.5.1.2 ศึกษาผลของชนิดของชีวมวลเผาไหมรวมกับถานหินที่มีตออุณหภูมิในไร
เซอร
ในการทดลองนี้ไดทําการเผาไหมเชื้อเพลิงที่สัดสวนถานหินตอชีวมวลตางๆ โดยที่
มีอัตราการปอนอากาศเปนแบบเผาไหมสมบูรณรอยละ 100 เหมือนกัน แบงปอนอากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที และอากาศที่สกรูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศที่เหลือปอนเขาที่
อากาศทุติยภูมิทั้งหมด และที่สภาวะการปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร ของการเผาไหม
ถานหินนั้นทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรสูงสุด ดังนั้นในการเผาไหมรวมของถานหินและชีว
มวล จึงปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร การศึกษาถึงผลของสัดสวนของเชื้อเพลิงผสมถาน
หินและชีวมวลที่มีผลตอการเผาไหมนี้ ผลที่ไดจะนําไปเปรียบเทียบกับการเผาไหมเชื้อเพลิงถาน
หินแบบไมผสมชีวมวล โดยมีสัดสวนการผสมเทากับ รอยละ 30, 50, 70 โดยมวล จากผลการ
ทดลองจะเห็นไดวาชีวมวลทั้งสี่ชนิดมีแนวโนมเดียวกันคือ สัดสวนการผสมชีวมวลที่มากขึ้น จะ
ทําใหแนวโนมอุณหภูมิตลอดไรเซอรมีคาต่ําลง เปนเพราะวาชีวมวลทั้งสี่ชนิดมีคาความรอนที่ต่ํา
กวาถานหิน ดังนั้นหากมีถานหินผสมในเชื้อเพลิงมากก็จะทําใหการเผาไหมเชื้อเพลิงใหคาความ
รอนมาก แนวโนมอุณหภูมิโดยรวมตลอดไรเซอรก็จะสูงตามไปดวย อุณหภูมิตลอดไรเซอรในการ
ทดลองตางๆแสดงไดดังภาพที่ 4.7 ถึง 4.10
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ภาพที่ 4.2 อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆในไรเซอรที่อัตราการปอนถานหินตอกะลาปาลม อากาศรวม
รอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร
ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร
1. ถานหินตอกะลาปาลม 30:70
2. ถานหินตอกะลาปาลม 50:50
3. ถานหินตอกะลาปาลม 70:30
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ภาพที่ 4.3 อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆในไรเซอรที่อัตราการปอนถานหินตอกะลามะพราว อากาศ
รวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟด
เดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร
1. ถานหินตอกะลามะพราว 30:70
2. ถานหินตอกะลามะพราว 50:50
3. ถานหินตอกะลามะพราว 70:30
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ภาพที่ 4.4 อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆในไรเซอรที่อัตราการปอนถานหินตอกระถินยักษ อากาศรวม
รอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร
ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร
1. ถานหินตอกระถินยักษ 30:70
2. ถานหินตอกระถินยักษ 50:50
3. ถานหินตอกระถินยักษ 70:30

ภาพที่ 4.5 อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆในไรเซอรที่อัตราการปอนถานหินตอยูคาลิปตัส อากาศรวม
รอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร
ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร
1. ถานหินตอยูคาลิปตัส 30:70
2. ถานหินตอยูคาลิปตัส 50:50
3. ถานหินตอยูคาลิปตัส 70:30
จากภาพที่ 4.7-4.10 หากสังเกตอุณหภูมิตลอดไรเซอรในแตละการทดลอง จะพบวาที่
ตําแหนงความสูง 2 เมตร อุณหภูมิในไรเซอรจะลดลงอยางกะทันหันแลวจึงคอยๆ เพิ่มสูงขึ้น
เพราะเปนตําแหนงที่มีการปอนอากาศทุติยภูมิซึ่งเปนอากาศเย็นเขามาและอากาศทุติยภูมิที่เติม
เขามานี้ก็จะชวยเผาไหมเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมสมบูรณทําใหอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งใน
ภาพที่ 4.7 แสดงการปอนถานหินและกะลาปาลม โดยจะเพิ่มปริมาณของกะลาปาลมจากรอยละ
30 , 50 และ 70 โดยน้ําหนัก อุณหภูมิตลอดไรเซอรในแตละการทดลอง จะพบวาอุณหภูมิลดลง
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เล็กนอย (อุณหภูมิอยูในชวง 650-900 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิการเผาไหมถานหินอยูในชวง
650-1000 องศาเซลเซียส) เปนผลเนื่องจากคาพลังงานความรอนของถานหินมากกวากะลาปาลม
เล็ ก น อ ย ภาพที่ 4.8
แสดงการป อ นถ า นหิ น และกะลามะพร า ว โดยจะเพิ่ ม ปริ ม าณของ
กะลามะพราวจากรอยละ 30 , 50 และ 70 โดยน้ําหนัก อุณหภูมิตลอดไรเซอรในแตละการทดลอง
จะพบวาอุณหภูมิลดลงเล็กนอย (อุณหภูมิอยูในชวง 600-850 องศาเซลเซียส) เปนผลเนื่องจากคา
พลังงานความรอนของถานหินมากกวากะลามะพราวไมมากนัก ในสวนของภาพที่ 4.9 และ 4.10
แสดงการปอนถานหินรวมกับกระถินยักษ และยูคาลิปตัส โดยจะเพิ่มปริมาณของกระถินยักษ และ
ยูคาลิปตัส จากรอยละ 30 , 50 และ 70 โดยน้ําหนัก อุณหภูมิตลอดไรเซอรในแตละการทดลอง จะ
พบวาอุณหภูมิลดลงอยางมากเปนผลเนื่องจากคาพลังงานความรอนของกระถินยักษ และยูคา
ลิปตัส มีคานอยกวาถานหินคอนขางมากนั่นเอง
4.5.1.3 ศึกษาผลของตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิที่มีตออุณหภูมิในไรเซอร
ในการทดลองนี้ไดทําการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินอยางเดียว และเชื้อเพลิงถานหินผสมชีว
มวลสั ดส วนถานหิน ตอชีวลมวลรอยละ 50:50 โดยที่มีอัตราการปอนอากาศเปนแบบเผาไหม
สมบูรณรอยละ100 เหมือนกัน แบงปอนอากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที และอากาศที่สกรูฟด
เดอร ข องชี ว มวล 100 ลิ ต รต อ นาที อากาศที่ เ หลื อ ป อ นเข า ที่ อ ากาศทุ ติ ย ภู มิ ทั้ ง หมด โดย
ทําการศึกษาผลเนื่องจากการเปลี่ยนตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 1 เมตร 2 เมตร
และ 2.4 เมตร สําหรับเชื้อเพลิงถานหินนั้นจากการศึกษารวมกับผลของปริมาณองคประกอบฟลู
แกส พบวา ณ ตําแหนง 2 เมตร เปนบริเวณที่ถานหินเกิดการเผาไหมมาก หรือที่เรียกวา บริเวณ
เกิดปฏิกิริยา (Reaction zone) ทําใหการปอนอากาศทุติยภูมิไปที่ตําแหนงบริเวณเกิดปฏิกิริยา
(Reaction zone) จะชวยเติมออกซิเจนใหแกปฏิกิริยา เกิดการเผาไหมไดดีทําใหมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในไรเซอรที่สูงกวาการปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 1 เมตร และ 2.4 เมตร ดังแสดงในภาพ
ที่ 4.6
ในสวนการทดลองการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินผสมชีวมวลมีแนวโนมเดียวกันคือ เมื่อ
เปลี่ยนตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิขึ้นไปในตําแหนงที่สูงขึ้นมีแนวโนมทําใหอุณหภูมิสูงมาก
ขึ้นตลอดไรเซอร เนื่องจากดานลางไรเซอรมีอากาศปฐมภูมิที่เพิ่งเขามาเมื่อรวมกับอากาศทุติยภูมิ
ที่ปอนเขาไป ทําใหอากาศที่มากเกินไป นอกจากจะชวยในการเพิ่มออกซิเจนในกระบวนการเผา
ไหม และชะลอการเคลื่อนที่ของอนุภาคของเชื้อเพลิงในการทําปฏิกิริยาแลว ยังทําหนาที่ดูดซับ
ความร อ นและพาความร อนออกไปจากระบบดว ย ซึ่ งสอดคลอ งกั บผลของการทดลองที่ปอน
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อากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2.4 เมตร มีแนวโนมอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรสูงสุด ดังแสดงในภาพที่
4.11-4.14

ภาพที่ 4.6 อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆในไรเซอรที่อัตราการปอนถานหินตอกะลาปาลม 50:50
อากาศรวมรอยละ100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สก
รูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที
1. ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 1 เมตร
2. ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร
3. ปอนอากาศทุตยิ ภูมิที่ตําแหนง 2.4 เมตร
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ภาพที่ 4.7 อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆในไรเซอรที่อัตราการปอนถานหินตอกะลามะพราว 50:50
อากาศรวมรอยละ100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สก
รูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที
1. ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 1 เมตร
2. ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร
3. ปอนอากาศทุตยิ ภูมิที่ตําแหนง 2.4 เมตร

ภาพที่ 4.8 อุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆในไรเซอรที่อัตราการปอนถานหินตอกระถินยักษ 50:50
อากาศรวมรอยละ100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สก
รูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที
1. ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 1 เมตร
2. ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร
3. ปอนอากาศทุตยิ ภูมิที่ตําแหนง 2.4 เมตร
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ภาพที่ 4.9 อุณ หภูมิ ณ ตํ าแหนง ตางๆในไรเซอรที่อัตราการป อนถานหิ น ตอยู คาลิปตั ส 50:50
อากาศรวมรอยละ100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สก
รูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที
1. ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 1 เมตร
2. ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร
3. ปอนอากาศทุตยิ ภูมิที่ตําแหนง 2.4 เมตร

หากสังเกตบริเวณตําแหนงที่มีการเติมอากาศทุติยภูมิจะมีอุณหภูมิลดลงเนื่องจากอากาศ
ทุติยภูมิปอนมาจากเครื่องอัดอากาศที่มีเครื่องดักน้ําที่มีหลักการทํางานคือ ใหความเย็นกับอากาศ
ความชื้นในอากาศจะควบแนนเปนของเหลวซึ่งก็คือน้ํา แลวมีการถายของเหลวออกจากเครื่องดัก
น้ําเปนชวงๆ ทําใหอุณหภูมิขาเขาของอากาศทุติยภูมิต่ํากวาอุณหภูมิหอง เมื่อไหลเขาสูระบบ จึง
ทํ า ให อุ ณ หภู มิ บ ริ เ วณนั้ น ลดลง เมื่ อ เกิ ด การเผาไหม ม ากขึ้ น อุ ณ หภู มิ จึ ง ค อ ยๆ สู ง ขึ้ น อี ก ครั้ ง
นอกจากนี้ยังพบวาในกรณีของการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินนั้น การปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง
2 เมตร ที่เปนบริเวณเกิดปฏิกิริยา (Reaction zone) นั้น เนื่องจากเปนบริเวณเกิดปฏิกิริยา
(Reaction zone) อุณหภูมิบริเวณนี้จึงไมลดลงมากเหมือนในกรณีเชื้อเพลิงถานหินผสมชีวมวล
ซึ่งบริเวณเกิดปฏิกิรยิ า (Reaction zone) ไมไดอยูบริเวณตําแหนง 2 เมตร เพราะชีวมวลมีสาร
ระเหยง า ยมากกว า ถ า นหิ น จึ ง เกิ ด การเผาไหม ไ ด เ ร็ ว กว า ถ า นหิ น ฉะนั้ น บริ เ วณเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
(Reaction zone) ของชีวมวลนั้นจึงอยูต่ํากวาถานหิน ซึ่งแสดงวาจุดที่ปอนอากาศทุติยภูมิ
ตําแหนงที่ 1 เมตรของไรเซอร จึงเปนบริเวณที่เกิดปฏิกิริยา (Reaction zone) ของชีวมวล
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4.5.2 ศึกษาผลของการเผาไหมรวมของถานหินกับชีวมวลที่มีตอองคประกอบฟลู
แกส
เนื่องจากองคประกอบของแกสที่วัดได ณ ตําแหนงตางๆ ในไรเซอรมีความแปรปรวน
เนื่องจากปจจัยหลายๆ อยาง ในงานวิจัยนี้จึงเนนทําการศึกษาองคประกอบของฟลูแกสที่เกิดขึ้น
ณ ตําแหนงที่ 9 ของเครื่องเผาไหมฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน ซึ่งเปนตําแหนงที่ไมมีปจจัยรบกวน
เหมือนในไรเซอร อีกทั้งยังเปนการวัดองคประกอบของแกสกอนที่จะปลอยออกสูบรรยากาศ
ในการทดลองที่ทําการเผาไหมเชื้อเพลิงตางชนิดกัน โดยที่มีอัตราการปอนอากาศเปนแบบ
เผาไหม สมบูรณรอยละ 100 เหมือนกัน โดยจะศึกษาเปรียบเทียบที่สภาวะการปอนอากาศทุติย
ภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร โดยแบงปอนอากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที และอากาศที่สกรูฟดเดอร
ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศที่เหลือปอนเขาที่อากาศทุติยภูมิทั้งหมด
ความเขมขนของแกสชนิดตางๆ ที่วัดได ณ ตําแหนงตางๆ ของเครื่องฟลูอิไดซเบดแบบ
หมุนเวียนจะมีคามากนอยเพียงใด ขึ้นกับ
1.ชนิด สมบัติ และธาตุองคประกอบในเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่มีความชื้นและเถานอย จะสามารถเผาไหมใหความรอนไดดี ตองใช
ปริ ม าณอากาศเยอะ เกิ ด แก ส คาร บ อนไดออกไซด ไ ด ม าก หากในเชื้ อ เพลิ ง มี ไ นโตรเจนเป น
องคประกอบรวม จะเกิดไนตริกออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด และไนตรัสออกไซดได ซึ่งถานหินที่
ใชในการทดลองมีไนโตรเจนมากกวากะลาปาลม กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส
ดังนั้นการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินยอมมีโอกาสเกิดไนตริกออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด และไน
ตรัสออกไซดไดม ากกวา การเผาไหมกะลาปาลม กะลามะพรา ว กระถิน ยัก ษ และยูค าลิปตัส
เชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็ก ความหนาแนนนอยเชนกระถินยักษ และยูคาลิปตัสที่ใชในการทดลอง ซึ่ง
ถูกบดและมีขนาดเล็ก จะลอยหลุดออกจากไรเซอรไดงายกอนที่จะเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ
แลวไปรวมกับทรายรอนใน downcomer ที่มีปริมาณอากาศนอย ทําใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ
ใน downcomer เกิดเปนแกสคารบอนมอนอกไซดได
2.ตําแหนงที่ทําการวัด
ตําแหนงใดก็ตามที่เกิดการเผาไหมไดดีซึ่งตามปกติแลวจะเปนตําแหนงที่มีการ
ปอนเชื้อเพลิง และตําแหนงเหนือจุดที่มีการปอนอากาศทุติยภูมิ ตําแหนงนี้จะมีอุณหภูมิสูง มี
เชื้อเพลิง และอากาศมากเพียงพอตอการเผาไหม จะมีสัดสวนของแกสเกิดขึ้นจากกระบวนการเผา
ไหมมาก เชน แกสคารบอนไดออกไซด ณ ตําแหนงที่มีการปอนอากาศทุติยภูมิ อุณหภูมิจะลดลง
เมื่อเทียบกับตําแหนงกอนหนา มีอากาศมาก ทําใหความเขมขนของแกสทุกชนิดลดลงเนื่องจากถูก
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เจือจางดวยอากาศ และแกสบางชนิดจะลดลงมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง เชน ไนโตรเจนออกไซด
(NOx) เปนตน
3.ปริมาณอากาศรวม
ปริมาณอากาศรวมในที่นี้หมายถึงอากาศปฐมภูมิ อากาศที่ปอนที่สกรูฟดเดอร
ของชีวมวลและอากาศทุติยภูมิ โดยปริมาณอากาศรวมนี้จะมีผลกับฟลูแกส หรือความเขมขนของ
แกสกอนที่ปลอยออกสูบรรยากาศ หรือที่ตําแหนงที่ 9 (ตําแหนงแกสขาออกจากไซโคลน) หาก
ปริมาณอากาศรวมมีคานอย ทําใหความเขมขนของแกสออกซิเจนและไนโตรเจนต่ํา จะทําให
ความเขมขนของแกสคารบอนมอนอกไซดสูง หากปริมาณอากาศรวมมีคามากก็จะเกิดผลในทาง
ตรงกันขาม
4.ตําแหนงบนสุดของไรเซอร
ทางออกของไรเซอรปลายเปดที่ตําแหนง 3 เมตร เพื่อไหลตอไปยังไซโคลนอยูที่
ความสูง 3 เมตร จากแผนกระจายอากาศ ดังนั้นการเคลื่อนที่ของอนุภาคเชื้อเพลิง ทราย และฟลู
แกสภายในไรเซอรนั้นจึงมีความอิสระมากในการเคลื่อนที่ผานไรเซอรไปยังไซโคลน ทําใหเกิดการ
ถายโอนความรอน และการพาความรอนออกจากระบบไดดี ซึ่งมีผลตออุณหภูมิตลอดไรเซอร ซึ่ง
แกสบางชนิด เชน ไนโตรเจนออกไซด (NOx) จะเกิดไดดีที่อุณหภูมิสูงๆ
4.5.2.1 ศึกษาผลของการเผาไหมของถานหินที่มีตอองคประกอบฟลูแกส
4.5.2.1.1 แนวโนมของปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด แกส
คารบอนไดออกไซด
จากผลการทดลองเผาไหมเชื้อเพลิงถานหิน จึงตองพิจารณาตามหัวขอ 4.6.1 ดังที่ได
อธิบายมาขางตนซึ่งก็พบวาการที่ปริมาณสารระเหยของที่เปนองคประกอบของถานหินมีคาต่ําจึง
ทําใหยังไมเกิดการเผาไหมในชวงลางของไรเซอรในทันที เปนผลใหเกิดการเผาไหมแบบไมสมบูรณ
ไมมากนัก แตจะไปเกิดการเผาไหมตลอดชวงไรเซอร สงผลใหปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดต่ํา
และการที่ ไ ม เ กิ ด ป ญ หาการเผาไหม ไ ม ส มบู ร ณ ม ากนั ก จึ ง เป น ผลให ป ริ ม าณแก ส
คารบอนไดออกไซดสูง ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมของปริมาณการเกิดแกสทั้ง 2 สอง ดังกลาวที่ได
จากการเผาไหมจะตรงขามกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.15-4.16
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ภาพที่ 4.10 ความเขมขนของแกสคารบอนมอนอกไซด จากเครื่อง CFBB ที่มีการปอนเชื้อเพลิง
ถานหินรอยละ100 ถานหินตอกะลาปาลม 50:50 และถานหินตอกะลามะพราว 50:50 ถานหินตอ
กระถินยักษ 50:50 และถานหินตอยูคาลิปตัส 50:50 ตามลําดับอากาศรวมรอยละ 100 ในการเผา
ไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที อากาศ
ทุติยภูมิปอนที่ตําแหนง 2 เมตร

ภาพที่ 4.11 รอยละแกสคารบอนไดออกไซด จากเครื่อง CFBB ที่มีการปอนเชื้อเพลิงถานหินรอย
ละ100 ถานหินตอกะลาปาลม 50:50 และถานหินตอกะลามะพราว 50:50 ถานหินตอกระถิน
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ยักษ 50:50 และถานหินตอยูคาลิปตัส 50:50 ตามลําดับอากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหม
สมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศทีส่ กรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที อากาศ
ทุติยภูมิปอนทีต่ ําแหนง 2 เมตร
4.5.2.1.2 แนวโนมของปริมาณแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน
(NOx)
จากผลการทดลองเผาไหมเชื้อเพลิงถานหิน จึงตองพิจารณาตามหัวขอ 4.6.1 และทฤษฎี
การเกิดสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ในกระบวนการเผาไหมจากบทที่ 2 ดังที่ได
อธิบายมาขางตนนั้น ก็พบวาองคประกอบของถานหินนั้นมีไนโตรเจนอะตอมมาก เชื้อเพลิงจะทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจน ทําใหเกิดแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx)ไดมาก อีกทั้งการ
เผาไหมถานหินเพียงอยางเดียวจึงใหอุณหภูมิตลอดไรเซอรสูงกวาการเผาไหมรวมกับชีวมวล
ดังนั้นจึงอีกเหตุผลที่อาจทําใหแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) เกิดไดดีขึ้นอีกดวย
ดังแสดงในภาพที่ 4.17-4.19

ภาพที่ 4.12 ความเขมขนของแกสไนตริกออกไซดจากเครื่อง CFBB ที่มีการปอนเชื้อเพลิงถานหิน
ตอ กะลาปาลมกะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหม
สมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที อากาศ
ทุติยภูมิปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
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ภาพที่ 4.13 ความเขมขนของแกสออกไซดของไนโตรเจน จากเครื่อง CFBB ที่มีการปอนเชื้อเพลิง
ถานหินตอ กะลาปาลมกะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส อากาศรวมรอยละ 100 ในการ
เผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที
อากาศทุติยภูมิปอนที่ตําแหนง 2 เมตร

ภาพที่ 4.14 ความเขมขนของแกสไนโตรเจนไดออกไซด จากเครื่อง CFBB ที่มกี ารปอนเชื้อเพลิง
ถานหินตอกะลาปาลมกะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส อากาศรวมรอยละ 100 ในการ
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เผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที
อากาศทุติยภูมิปอนที่ตาํ แหนง 2 เมตร
4.5.2.2 ศึกษาผลของชนิดของชีวมวลเผาไหมรวมกับถานหินทีม่ ตี อองคประกอบ
ฟลูแกส
การศึกษาผลของชีวมวลทั้ง 4 ชนิดไดแก กะลาปาลม กะลามะพราว กระถินยักษ
และยู ค าลิ ป ตั ส เผาไหม ร ว มกั บ ถ า นหิ น ที่ มี ผ ลต อ การปล อ ยแก ส คาร บ อนมอนอกไซด
คารบอนไดออกไซด และแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน โดยการทดลองจะเพิ่มปริมาณ
การปอนชีวมวลขึ้นเรื่อยๆ จากรอยละ 30 , 50 และ70 โดยน้ําหนัก โดยที่มีอัตราการปอนอากาศ
เปนแบบเผาไหม สมบูรณรอยละ 100 เหมือนกัน โดยจะศึกษาเปรียบเทียบที่สภาวะการปอน
อากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร โดยแบงปอนอากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที และอากาศที่สก
รูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศที่เหลือ ปอนเขาที่อากาศทุติยภูมิทั้งหมด
4.5.2.2.1 แนวโนมของปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด แกส
คารบอนไดออกไซด
จากการทดลองพบวาทั้งเชื้อเพลิงถานหินผสมกะลาปาลม เชื้อเพลิงถานหินผสม
กะลามะพราว เชื้อเพลิงถานหินผสมกระถินยักษ และเชื้อเพลิงถานหินผสมยูคาลิปตัส มีแนวโนมที่
เหมือนกัน คือสัดสวนชีวมวลที่มากขึ้น จะสงผลใหแนวโนมปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดที่ได
จากการเผาไหมมากขึ้นไปดวย ทั้งนี้เนื่องมาจากชีวมวลมีคาปริมาณสารระเหยที่มากกวาถานหิน
ทําใหเมื่อถูกปอนเขามาสูหองเผาไหมสวนที่เปนชีวมวลจึงเกิดการลุกติดไฟเผาไหมไดงายกวา
และรวดเร็วกวาถานหิน จึงเกิดการเผาไหมที่ดานลางทันที ในขณะที่ดานลางนั้นยังมีอากาศไม
เพียงพอ เนื่องจากมีเพียงอากาศปฐมภูมิเทานั้น (อากาศทุติยภูมิถูกปอนเขามาที่บริเวณความสูง
2 เมตร) จึงเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณขึ้นมากและเกิดแกสคารบอนมอนอกไซดขึ้นมาก ปริมาณ
ของแกสคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นมากนี้ ทําใหปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดต่ํา เพราะเกิด
การเผาไหมแบบไมสมบูรณ ดังนั้นจึงพบวายิ่งมีปริมาณสัดสวนของชีวมวลมาก แนวโนมปริมาณ
แก ส คาร บ อนมอนอกไซด จ ากการเผาไหม ก็ จ ะยิ่ ง มาก ซึ่ ง ตรงข า มกั บ ปริ ม าณแก ส
คาร บ อนไดออกไซด ที่ ยิ่ ง ปริ ม าณสั ด ส ว นของชี ว มวลมาก แนวโน ม ปริ ม าณแก ส
คารบอนไดออกไซดก็จะยิ่งต่ํา โดยปกติแนวโนมของปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดและปริมาณ
แกสคารบอนไดออกไซดนั้นจะตรงกันขามกัน องคประกอบฟลูแกสในการทดลองตางๆแสดงไดดัง
ภาพที่ 4.15 - 4.16
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4.5.2.2.2 แนวโนมของปริมาณแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน
(NOx)
จากการทดลองพบวาทั้งเชื้อเพลิงถานหินผสมกะลาปาลม เชื้อเพลิงถานหินผสม
กะลามะพราว เชื้อเพลิงถานหินผสมกระถินยักษ และเชื้อเพลิงถานหินผสมยูคาลิปตัส มีแนวโนมที่
เหมือนกัน คื อสัดส วนชีว มวลที่ มาก สง ผลใหแนวโนมปริมาณแกสสารประกอบออกไซดของ
ไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนไนตริกออกไซด (NO) และที่เหลือเปนไนโตรเจนไดออกไซด
(NO2) มี แนวโนม ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อมี ปริม าณต่ํ า ลงทั้ง นี้ เ นื่ อ งมาจากชี ว มวลทั้ ง สี่ ชนิด มี
ปริมาณองคประกอบไนโตรเจนอะตอมที่ต่ํากวาถานหิน หากสังเกตวาถาสัดสวนของถานหินมาก
จะสงผลใหคาความรอนที่ไดจากการเผาไหมมาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรก็จะสูง ทําใหแกส
สารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) เกิดไดดีขึ้นอีก แตเมื่อเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิ
พบวา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรในแตละการทดลองไมคาไมถึง 1,200 องศาเซลเซียส (ปยะพันธ
จะกอ, 2548) ซึ่งทําใหแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) เกิดไดไมดี ฉะนั้นปจจัยของ
ปริมาณไนโตรเจนในเชื้อเพลิง ที่มีอัตราการปอนอากาศเทากัน และตําแหนงปอนอากาศทุติยภูมิที่
ระดับเดียวกัน จึงมีความสําคัญมากกวาอุณหภูมิ องคประกอบฟลูแกสในการทดลองตางๆแสดง
ไดดังภาพที่ 4.17 ถึง 4.19
4.5.2.3 ศึกษาผลของตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมทิ ี่มีตอองคประกอบฟลูแกส
จุด ประสงค ห ลั ก ของการป อ นอากาศทุติย ภูมิ ก็คือ ลดปริ ม าณอากาศบริ เ วณ
ดานลางของไรเซอร เพราะการที่อากาศและเชื้อเพลิงมีปริมาณมาก ประกอบกับไดรับความรอน
จากทราย จะทําใหเกิดการเผาไหมอยางรุนแรงอุณหภูมิเบดสูงอยางรวดเร็ว แตจะสูงมากเพียงจุด
ที่เกิดการเผาไหมเทานั้น เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหมหมด อุณหภูมิตําแหนงดานบนก็จะลดลง ซึ่งการ
ที่อุณหภูมิสูงมากจะทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมาคือ การสึกกรอนของวัสดุบริเวณที่มีความ
รอนสูงเกินไป ปญหาเถาหลอมในเครื่อง การอุดตัน และปญหามลพิษจากฟลูแกสที่ปลอยออกมา
เนื่องจากมีแกสพิษหลายชนิดเกิดขึ้นไดดีที่ปริมาณอากาศมากๆ อุณหภูมิสูงๆ ซึ่งตามปกติแลว
แกสออกซิเจนจะทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงที่อยูในรูปของคารบอนและไฮโดรเจนไดอยางรวดเร็วมาก
แตหากมีแกสออกซิเจนในปริมาณมากเกินพอ ไนโตรเจนและซัลเฟอรก็จะสามารถทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนไดเชนกัน อีกทั้งแกสไนตริกออกไซดยังสามารถเกิดไดดีที่อุณหภูมิสูงๆ โดยแกสไนตริกอ
อกไซดจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแตชวงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ดังนั้นการลด
ปริมาณอากาศดานลางไรเซอรโดยไปปอนเพิ่มที่อากาศทุติยภูมิ จะทําเกิดการเผาไหมเปนขั้นๆ คือ
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เผาไหมตรงตําแหนงที่มีการปอนเชื้อเพลิง แตเผาไหมไมสมบูรณ ทําใหอุณหภูมิไมสูงมากนัก
หลังจากนั้นจึงมีการเผาไหมเพิ่มขึ้นอีกครั้งที่ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ ดังสมการ
C
+
2CO +

O2
O2

==> 2CO
==> 2CO2

และการปอนอากาศบริเวณดานลางไรเซอรนอยๆ จะทําใหการเผาไหมไมสมบูรณ เกิด
ถานชาร และแกสคารบอนมอนอกไซดจํานวนมาก ซึ่งถานชาร และแกสคารบอนมอนอกไซดที่
เกิดขึ้นนี้มีสวนชวยในการลดแกสไนโตรเจนออกไซดเพิ่มขึ้นดวย โดยเกิดปฏิกิริยาดังนี้
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นอกจากนี้ การที่อากาศดานลางไรเซอรมากเกินไป มีโอกาสทําใหอนุภาคของเชื้อเพลิง
และทรายไหลออกไปจากไรเซอรอยางรวดเร็วตามความเร็วของอากาศที่มากขึ้น
ในการทดลองนี้ไดทําการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินอยางเดียว เชื้อเพลิงถานหิน
ผสมกะลาปาลมสัดสวนถานหินตอกะลาปาลมรอยละ 50:50 เชื้อเพลิงถานหินผสมกะลามะพราว
สัดสวนถานหินตอกะลามะพราวรอยละ 50:50 เชื้อเพลิงถานหินผสมกระถินยักษสัดสวนถานหิน
ตอกระถินยักษรอยละ 50:50 และเชื้อเพลิงถานหินผสมยูคาลิปตัสสัดสวนถานหินตอยูคาลิปตัส
รอยละ 50:50 โดยที่มีอัตราการปอนอากาศเปนแบบเผาไหมสมบูรณรอยละ 100 เหมือนกัน แบง
ปอนอากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที และอากาศที่สกรูฟดเดอรของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที
อากาศที่ เ หลื อ ป อ นเข า ที่ อ ากาศทุ ติ ย ภู มิ ทั้ ง หมด โดยทํ า การศึ ก ษาผลเนื่ อ งจากการเปลี่ ย น
ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 1 เมตร, 2 เมตร และ 2.4 เมตร
4.5.2.3.1 แนวโนมของปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซด แกส
คารบอนไดออกไซด
จากผลการทดลองพบวาการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินที่ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ 2
เมตร จะใหคาปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดที่ต่ําที่สุด และแกสคารบอนไดออกไซดที่มากที่สุด
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ทั้งนี้เนื่องมาจากถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสารระเหยงายต่ํา ทําใหเกิดการติดไฟไดไมเร็ว
เทาเชื้อเพลิงชีวมวล บริเวณเกิดปฏิกิริยา (Reaction zone) จึงไมอยูบริเวณดานลางไรเซอร จาก
ผลของแกสทําใหสามารถวิเคราะหไดวาบริเวณเกิดปฏิกิริยา (Reaction zone) ของเชื้อเพลิงถาน
หินจะอยูที่บริเวณความสูง 2 เมตร ทําใหเมื่อปอนอากาศทุติยภูมิเขาไปที่ตําแหนงนี้ ทําใหมี
อากาศที่มากพอ เกิดการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและทําใหเชื้อเพลิงสัมผัสกับอากาศไดดี เกิดการ
เผาไหม แ บบสมบู ร ณ ม ากขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด แก ส คาร บ อนไดออกไซด เ พิ่ ม ขึ้ น และแก ส
คารบอนมอนอกไซดลดลง
และอธิ บ ายการปอ นอากาศทุ ติ ย ภูมิ ตํ า แหนง อื่ น ๆได ว า แก ส คาร บ อนมอนอกไซด ใ น
ตําแหนงที่ 9 จากการปอนอากาศทุติยภูมิในตําแหนงที่ 1 เมตรมีปริมาณที่สูง เนื่องจากความเร็ว
ของอากาศเหนือตําแหนงปอนอากาศทุติยภูมิจะเร็วขึ้น ในขณะที่อากาศปฐมภูมิเพียงอยางเดียวก็
เพียงพอตอการเกิดฟลูอิไดซและหมุนเวียนของเบดแลว ดังนั้นเชื้อเพลิงจะลอยออกจากไรเซอร
อยางรวดเร็วหากเติมอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 1 เมตร เชื้อเพลิงมีเวลาอยูในไรเซอรเพื่อเผาไหม
นอยลง ในขณะที่การเติมอากาศทุติยภูมิทางดานบนจะทําใหเชื้อเพลิงมีเวลาเผาไหม (อยางไม
สมบูรณ) ในไรเซอรไดมากขึ้น แตก็มีบางสวนที่เกิดการเผาไหมใหสมบูรณอีกครั้งที่ตําแหนงที่สูงขึ้น
ไปตลอดความสูงของไรเซอร ถึงแมวาการปอนอากาศทุติยภูมิในตําแหนงที่ 2.4 เมตร จะให
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดไรเซอรใกลเคียงกับการปอนอากาศทุติยภูมิที่ 2 เมตร แตปริมาณของแกส
คารบอนมอนอกไซดกลับมีคาสูง ซึ่งอธิบายไดวาที่ตําแหนงการปอนนี้ไดเกิดการเผาไหมสมบูรณ
อีกครั้ง แตก็เปนเพียงแคบางสวนของเชื้อเพลิงซึ่งมีความหนาแนนนอยกวาในชวงลางของไรเซอรที่
เกิดการเผาไหมอยางไมสมบูรณมากกวา จึงใหปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดที่สงู ฉะนั้นการที่
ปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2.4 เมตร นี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูง จึงใหเหตุผลไดดวยการเกิดการ
ถายโอนความรอน และการพาความรอนไดดี อุณหภูมิจึงสูงทั่วตลอดไรเซอร
สวนการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินผสมกะลาปาลม เชื้อเพลิงถานหินผสมกะลามะพราว
เชื้อเพลิงถานหินผสมกระถินยักษ และเชื้อเพลิงถานหินผสมยูคาลิปตัส มีแนวโนมที่เหมือนกัน คือ
ที่ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ 1 เมตร จะใหคาปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดต่ําที่สุด และ
ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดที่สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชีวมวลทั้งสี่ชนิดมีปริมาณสารระเหย
งายที่มาก สงผลใหบริเวณเกิดปฏิกิริยา(Reaction zone) อยูตําแหนงดานลางของไรเซอร เพราะ
สารระเหยงายที่มีอยูมากจะชวยใหชีวมวลลุกติดไฟไดเร็วและทันทีที่ดานลางไรเซอร สงผลใหเมื่อ
ปอนอากาศทุติยภูมิเขาไปดานลาง ทําใหมีอากาศที่มากพอ เกิดการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและ
ทํ า ให เ ชื้ อ เพลิ ง สั ม ผั ส กั บ อากาศได ดี เกิ ด การเผาไหม แ บบสมบู ร ณ ม ากขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด แก ส
คารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นและแกสคารบอนมอนอกไซดลดลง ซึ่งหากพิจารณาถึงอุณหภูมิตลอด
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ไรเซอรสําหรับการเผาไหมเชื้อเพลิงผสมถานหินกับกะลาปาลม และกะลามะพราว มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดไรเซอร ใ กล เ คี ย งกั น ทุ ก ตํ า แหน ง การป อ นอากาศทุ ติ ย ภู มิ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลของแก ส
ดังกลาว ตางจากการเผาไหมถานหินกับกระถินยักษ และยูคาลิปตัสที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไร
เซอรตําแหนงที่ 1 เมตรนอยกวาตําแหนงที่ 2 และ 2.4 เมตร เนื่องการเผาไหมแบบไมสมบูรณ
ที่ ม ากของเชื้ อ เพลิ ง ถ า นหิ น เป น หลั ก ซึ่ ง พิ จ ารณาจากปริ ม าณแนวโน ม ที่ มี ค า มากของแก ส
คารบอนมอนอกไซด ที่วัดไดจากการทดลองการเผาไหมของถานหินกับกระถินยักษ และยูคา
ลิปตัสนั่นเอง องคประกอบฟลูแกสในการทดลองตางๆแสดงไดดังภาพที่ 4.20-4.21

ภาพที่ 4.15 ความเขมขนของแกสคารบอนมอนอกไซดจากเครื่อง CFBB ที่มีการปอนเชื้อเพลิงถาน
หินรอยละ100 ถานหินตอกะลาปาลม 50:50 ถานหินตอกะลามะพราว 50:50 100 ถานหินตอ
กระถินยักษ 50:50 และถานหินตอยูคาลิปตัส 50:50 ตามลําดับอากาศรวมรอยละ 100 ในการเผา
ไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที (1. 2nd
air at 1m, 2. 2nd air at 2m, 3. 2nd air at 2.4m)
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ภาพที่ 4.16 รอยละแกสคารบอนไดออกไซด จากเครื่อง CFBB ที่มีการปอนเชื้อเพลิงถานหินรอย
ละ100 ถานหินตอกะลาปาลม 50:50 ถานหินตอกะลามะพราว 50:50 100 ถานหินตอกระถิน
ยักษ 50:50 และถานหินตอยูคาลิปตัส 50:50 ตามลําดับอากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหม
สมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที (1. 2nd air
at 1m, 2. 2nd air at 2m, 3. 2nd air at 2.4m)
4.5.2.3.2 แนวโนมของปริมาณแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน
(NOx)
จากผลการทดลองพบวาการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินที่ตําแหนงการปอนอากาศ
ทุติยภูมิ 2 เมตร จะใหคาปริมาณแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ที่มากที่สุด
เนื่องมาจากที่กลาวไปแลววา บริเวณเกิดปฏิกิริยา (Reaction zone) ของเชื้อเพลิงถานหินจะอยู
บริเวณความสูง 2 เมตร เมื่อปอนอากาศทุติยภูมิเขาไปที่ตําแหนงนี้ ทําใหมีอากาศที่มากพอ เกิด
การกระจายตัวของเชื้อเพลิงและทําใหเชื้อเพลิงสัมผัสกับอากาศไดดี จึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ระหวางไนโตรเจนอะตอม กับออกซิเจนไดมากทําใหเกิดแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน
(NOx) มากนั่นเอง สวนการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหินผสมกะลาปาลม เชื้อเพลิงถานหินผสม
กะลามะพราว เชื้อเพลิงถานหินผสมกระถินยักษ เชื้อเพลิงถานหินผสมยูคาลิปตัสมีแนวโนมที่
เหมือนกัน คือที่ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ 1 เมตร จะใหคาปริมาณแกสสารประกอบ
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการกลาวมาขางตนแลววา บริเวณ
เกิดปฏิกิริยา (Reaction zone) ของเชื้อเพลิงผสมชีวมวลนี้อยูที่บริเวณดานลางของไรเซอร สงผล
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ให เ มื่ อป อนอากาศทุ ติย ภู มิ เ ขา ไปดา นล า ง ทํ า ใหมี อากาศที่ ม ากพอ เกิ ด การกระจายตั ว ของ
เชื้อเพลิงและทําใหเชื้อเพลิงสัมผัสกับอากาศไดดี จึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหวางไนโตรเจน
อะตอม กับออกซิเจนไดมากทําใหเกิดแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) มากนั่นเอง
ซึ่ ง หากอ า งจากผลของอุ ณ หภู มิใ นการทดลองเดีย วกัน นี้ พบว า ไมสอดคล อ งกั บ แนวโนม ของ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรที่มีคาสูงขึ้นตามความสูงของการปอนอากาศทุติยภูมิ อธิบายไดวาการ
เกิดแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) จะเกิดไดดีที่อุณหภูมิสูงกวา 1,200 องศา
เซลเซียส (ปยะพันธ จะกอ, 2548) ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรในแตละการทดลองอยูในชวง
650-950 องศาเซลเซียส ดังนั้นสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) จึงเกิดจากปจจัยของ
อากาศที่ปอน และไนโตรเจนจากในเชื้อเพลิงเปนสําคัญ องคประกอบฟลูแกสในการทดลองตางๆ
แสดงไดดังภาพที่ 4.22-4.24

ภาพที่ 4.17 ความเขมขนของแกสไนตริกออกไซด จากเครื่อง CFBB ที่มีการปอนเชื้อเพลิงถานหิน
รอยละ100 ถานหินตอกะลาปาลม 50:50 และถานหินตอกะลามะพราว 50:50 ถานหินตอกระถิน
ยักษ 50:50 และถานหินตอยูคาลิปตัส 50:50 ตามลําดับ อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหม
สมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที (1. 2nd air
at 1m, 2. 2nd air at 2m, 3. 2nd air at 2.4m)
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ภาพที่ 4.18 ความเขมขนของแกสออกไซดของไนโตรเจน จากเครื่อง CFBB ที่มีการปอนเชื้อเพลิง
ถานหินรอยละ100 ถานหินตอกะลาปาลม 50:50 และถานหินตอกะลามะพราว 50:50 ถานหินตอ
กระถินยักษ 50:50 และถานหินตอยูคาลิปตัส 50:50 ตามลําดับ อากาศรวมรอยละ 100 ในการ
เผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่สกรูฟดเดอร 100 ลิตรตอนาที (1.
2nd air at 1m, 2. 2nd air at 2m, 2. 2nd air at 2.4m)

ภาพที่ 4.19 ความเขมขนของแกสไนโตรเจนไดออกไซดของ จากเครื่อง CFBB ที่มีการปอน
เชื้อเพลิงถานหินรอยละ100 ถานหินตอกะลาปาลม 50:50 และถานหินตอกะลามะพราว 50:50
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ถานหินตอกระถินยักษ 50:50 และถานหินตอยูคาลิปตัส 50:50 ตามลําดับ อากาศรวมรอยละ 100
ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศทีส่ กรูฟดเดอร 100 ลิตรตอ
นาที (1. 2nd air at 1m, 2. 2nd air at 2m, 3. 2nd air at 2.4m)
4.5.2.4 ศึกษาความสัมพันธรวมระหวางคารบอนมอนอกไซด (CO) กับ
สารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ที่ตําแหนงที่ 9 ที่ภาวการณทดลองตางๆ กัน
จากภาพที่ 4.15 และภาพที่ 4.18 แสดงปริมาณการปลอยแกสคารบอนมอนอกไซด และ
แกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน ที่สัดสวนการปอนเชื้อเพลิงถานหินตอชีวมวลตางกัน การ
ปอนปริมาณอากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิที่ 2
เมตร ซึ่งจากผลการทดลองพบว า ความเขม ขนของแกสคารบอนมอนอกไซดจะเพิ่มขึ้นเมื่อมี
สัดสวนของชีวมวลเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่แกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน จะมีคาลดลง
ตามสัดสวนของชีวมวลที่มากขึ้น (ไนโตรเจนไดออกไซดมีคานอยมาก ดังนั้นสารประกอบออกไซด
ของไนโตรเจน (NOX) ในงานวิจัยนี้จึงเปนไนตริกออกไซดเกือบทั้งหมด) หากสังเกตดูที่อัตราการ
ปลอยฟลูแกสชนิดตางๆ ใหดี จะอธิบายไดวา การที่แกสออกซิเจนยิ่งมากเขาใกลการเผาไหม
สมบูรณยอมตองมีการเผาไหมไดดี มีอุณหภูมิสูง เหลือแกสออกซิเจนนอย ปลอยแกสที่เกิดจาก
การเผาไหม สู ง เช น คาร บ อนไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด และไนตริ ก ออกไซด ส ว น
คารบอนมอนอกไซดนอย ซึ่งแสดงไดดังสมการ
==> 2CO
C
+
O2
==> 2CO2
2CO +
O2
และการปอนอากาศบริเวณดานลางไรเซอรก็คืออากาศปฐมภูมิคงที่ที่ 300 ลิตรตอนาที ใน
ทุกการทดลองจะทําใหการเผาไหมไมสมบูรณ เกิดถานชาร และแกสคารบอนมอนอกไซดจํานวน
มาก ซึ่งถานชาร และแกสคารบอนมอนอกไซดที่เกิดขึ้นนี้มีสวนชวยในการลดแกสไนโตรเจน
ออกไซดเพิ่มขึ้นดวย โดยเกิดปฏิกิริยาดังนี้ คือ
ปฏิกิริยาหลักแบบโฮโมจีเนียสของปฏิกิริยาไนโตรเจนออกไซดรีดักชันในรีดิวซิ่งโซน
2NO +

2CO ==> N2

+

2CO2
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และปฏิกิริยาหลักแบบเฮทเทอโรจีเนียสของปฏิกิริยาไนโตรเจนออกไซดรีดักชันโดยถาน
ชารคือ
2NO +
2NO2 +
2NO +

2C
2C
C

==> N2
==> N2
==> N2

+
+
+

2CO
2CO2
CO2

ดังนั้นสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน ซึ่งนอกจากจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหวาง
ไนโตรเจนอะตอมกับออกซิเจนอะตอม แลวยังเปลี่ยนรูปทางเคมีเกิดปฏิกิริยารีดักชัน ซึ่งจะชวยลด
ปริ ม าณการเพิ่ ม ขึ้ น ของสารประกอบออกไซด ข องไนโตรเจน ก็ ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ของแก ส
คารบอนมอนอกไซด และปริมาณของถานชารเปนสําคัญ
จากภาพที่ 4.20 และภาพที่ 4.23 แสดงผลของการปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนงตางๆกัน
ปริม าณการปล อ ยแก สคาร บ อนมอนอกไซด และแกส สารประกอบออกไซดข องไนโตรเจน ที่
สัดสวนการปอนเชื้อเพลิงถานหินตอชีวมวลสัดสวน 50:50 โดยมวล การปอนปริมาณอากาศรวม
รอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ และนํามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของ
ความเขมขนของออกซอเจนตอคารบอนมอนอกไซด และสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนของ
(Jaroslaw, 2010) มีแนวโนมการทดลองไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพบวา ณ ตําแหนงบริเวณ
เกิดปฏิ กิริยา (Reaction
zone) ก็คือตําแหนงที่ป อนอากาศทุติยภูมิ จะใหคาปริมาณแก ส
คารบอนมอนอกไซดนอยที่สุด แตปริมาณแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน (NOx) สูงที่สุด
อธิบายไดวาเมื่อปอนอากาศทุติยภูมิเขาไปดานลาง ทําใหมีอากาศที่มากพอ เกิดการกระจายตัว
ของเชื้อเพลิงและทําใหเชื้อเพลิงสัมผัสกับอากาศไดดี เกิดการเผาไหมแบบสมบูรณมากขึ้น ดัง
สมการการเผาไหมที่ไดกลาวไปขางตน ซึ่งตําแหนงนี้จะมีปริมาณออกซิเจนเกินพอทําปฏิกิริยา
ออกซิเดชันกับไนโตรเจนในเชื้อเพลิงเกิดเปนสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนไดมากที่สุด ดัง
สมการ
2N

+

O2

==> 2NO
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ในสวนของปฏิกิริยารีดักชันของสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน เนื่องจากมีปริมาณ
ของแกสคารบอนมอนอกไซดที่ต่ําที่สุด ซึ่งเกิดการเปลี่ยนกลับไปในรูปของแกสไนโตรเจนไดนอย
เปนผลใหปริมาณที่วัดไดของสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนสูงที่สุดนั่นเอง ดังสมการ
2NO +

2CO ==> N2

+

2CO2

ในงานวิจัย นี้ไมไดทดลองที่ปริมาณการปอนอากาศรวมที่ตางๆ กัน ซึ่งทําการทดลอง
เพียงแตการใชอากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณเทานั้น ฉะนั้นจึง จึงไมสามารถ
อธิบายความสัมพันธแนวโนมของปริมาณออกซิเจนที่ความเขมขนสูง และความเขมขนต่ําตอ
ปริมาณของคารบอนมอนอกไซด และสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนอยางชัดเจนได และ
ไมไดทําการทดลองที่อุณหภูมิเทาๆ กัน เนื่องจากไมมีระบบควบคุมอุณหภูมิใหคงที่โดยที่อัตราการ
ปอนเชื้อเพลิงและการปอนปริมาณอากาศรวมคงที่ได เพราะการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่จะมีอัตรา
การปอนเชื้อเพลิงเปนชวง คือปอนไมสม่ําเสมอกัน และปริมาณอากาศก็จะแปรผันตามปริมาณ
เชื้อเพลิง คือ คิดเปนรอยละในการเผาไหมสมบูรณ ทําใหปริมาณอากาศที่ปอนไมสม่ําเสมอดวย

4.6 การศึกษาผลของเชื้อเพลิงตอประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไอน้ําที่สรางขึ้น
การทดลองที่สภาวะการปอนอากาศเทากัน เชื้อเพลิงตางชนิดกัน การเผาไหมเชื้อเพลิงที่มี
สวนผสมของถานหินมากกวาจะใหความรอนไดมากกวา (ถานหิน : ชีวมวล, 70: 30) เนื่องจากคา
ความรอนในตัวของถานหินเองที่มีคามากกวาชีวมวล ถานหินมีเวลาเผาไหมอยูในไรเซอรนานกวา
มีโอกาสหลุดออกจากไซโคลนไปพรอมกับฟลูแกสไดนอยกวาเนื่องจากมีขนาดใหญ แข็ง และ
ความหนาแนนสูงกวา อุณหภูมิ ความดัน จากเครื่องผลิตไอน้ําที่สรางขึ้นที่อัตราการปอนเชื้อเพลิง
รวมที่ 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่อัตราการปอนน้ําจากสวนเก็บน้ํา (Warm Space) ตาง ๆ ขณะที่น้ํา
จากสวนเก็บน้ํามีอุณหภูมิ 85 – 95 0C แสดงไดดังภาพที่ 4.25 และ 4.26
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ภาพที่ 4.20 อุณหภูมิไอน้ําทีอ่ ัตราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง สัดสวนถานหินตอชีว
มวล 70:30 โดยมวล อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอ
นาที
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ภาพที่ 4.21 ความดันไอน้ําที่อัตราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง สัดสวนถานหินตอชีว
มวล 70:30 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที
จากการพิจารณาอุณหภูมิ ความดัน และปริมาณการผลิตไอน้ําที่ไดรับจากเครื่องผลิตไอ
น้ํา ที่ไ ด รับ ความร อ นจากผนั ง เตาฟลู อิไ ดซเ บดแบบหมุ น เวีย น สามารถคํ า นวณประสิท ธิ ภาพ
เครื่องมือที่สรางขึ้นได โดยสมการใช Input-Output Method (Basu, 1999) ในการคํานวณ
ประสิทธิภาพรวมของหมอกําเนิดไอน้ํา ดังนี้

เมื่อ
ŋb = ประสิทธิภาพรวมของหมอกําเนิดไอน้าํ , %
Qo = พลังงานขาออก, kj/s
Qi = พลังงานขาเขา, kj/s

mf = อัตราการปอนเชื้อเพลิง, kg/s
HV = คาความรอนของเชื้อเพลิง, kj/kg

mw = อัตราการผลิตของไอน้ํา, kg/s
Hs = คาเอนทาลปของไอน้ําขาออก, kj/kg
Hw = คาเอนทาลปของน้าํ รอนปอน, kj/kg
และคํานวณประสิทธิภาพของสวนแลกเปลี่ยนความรอนไดดังสามการ
 H out  H in   M s 
  100%
M f  H in



 

เมื่อ
η

=

ประสิทธิภาพ (%)
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= เอนทาลปไอน้ําที่ผลิตได (KJ/kg.)
H in = เอนทาลปน้ําถังอุน
 (KJ/kg.)
Ms
= อัตราการผลิตไอน้าํ (kg/hr.)
Mf
= อัตราการปอนน้าํ อุน (kg/hr.)
พบวาประสิทธิภาพรวมของหมอกําเนิดไอน้ําที่คํานวณไดมากที่สุด เทากับ 22.77% จาก
การเผาไหมถานหินเพียงอยางเดียว และในสวนการเผาไหมรวมของถานหินและชีวมวล พบวาการ
เผาไหมรวมระหวางถานหินกับกะลาปาลมใหประสิทธิภาพสูงที่สุด เทากับ 22.44% โดยในสวน
ของประสิทธิภาพของสวนแลกเปลี่ยนความรอนที่คํานวณไดมากที่สุด เทากับ 54.82% จากการ
เผาไหมถานหินเพียงอยางเดียว และในสวนการเผาไหมรวมของถานหินและชีวมวล พบวาการเผา
ไหมรวมระหวางถานหินกับกะลาปาลมใหประสิทธิภาพสูงที่สุด เทากับ 53.91% ซึ่งในทุกการ
ทดลอง อัตราการไหลของน้ํารอนที่ 160 ลิตราตอชั่วโมง เปนอัตราที่ดีที่สุดในการผลิตไอน้ํา คือได
ปริมาณไอน้ํามาก เมื่อเทียบกับอัตราการปอนของน้ํารอน รวมทั้งอุณหภูมิ และความดันของไอน้ํา
จากเครื่องผลิตที่สรางสูงสุดดวย เครื่องมือผลิตไอน้ําที่สรางขึ้นไดรับความรอนเพื่อผลิตน้ําให
กลายเปนไอน้ํา จากสวนของผนังไรเซอรที่บริเวณความสูงทั้ง 3 เมตร ของไรเซอร สําหรับการ
ประเมินประสิทธิภาพที่ไดจากการสรางนั้นถือวามีประสิทธิภาพในการผลิตไอน้ํานอยอยู ดวย
เหตุผลจากพื้นที่ผิวของการแลกเปลี่ยนความรอนที่สรางจากทอสแตนเลสขนาด 0.5 นิ้ว ที่ใชสัมผัส
กับสวนของผนังไรเซอรมีเพียงประมาณ 3,000 ตารางเซนติเมตร ทําใหเวลาของน้ําที่ใชในการปอน
มี ร ะยะเวลาในการแลกเปลี่ ย นความรอ นเร็ว และสแตนเลสนั้ น มี คา การนํ า ความรอ นต่ํ า กว า
ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก เปนตน จึงทําใหการถายโอนความรอนนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา (ที่เลือกใช
โลหะชนิดนี้ เนื่องจากคํานึงถึงความทนทานตอสนิม และการกัดกรอนเปนหลัก) สงผลใหน้ําสวน
หนึ่งกลายเปนไอไดไมทั้งหมด ซึ่งเปนเหตุผลหลักในการเกิดการสูญเสียความรอน เปนผลใหมี
ประสิทธิภาพในการผลิตไอน้ําต่ําดวย ดังแสดงในภาพที่ 4.27 และภาพที่ 4.28
H out
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ภาพที่ 4.22 อัตราการไหลของไอน้ําที่อัตราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง สัดสวนถานหิน
ตอชีวมวล 70:30 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที
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ภาพที่ 4.23 ประสิทธิภาพรวมของหมอกําเนิดไอน้ําที่อัตราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง
สัดสวนถานหินตอชีวมวล 70:30 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที

ภาพที่ 4.24 ประสิทธิภาพของสวนแลกเปลี่ยนความรอนที่อัตราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง สัดสวนถานหินตอชีวมวล 70:30 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศ
ปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
5.1 อุณหภูมิของเตาเผา
1) การปอนถานหินรวมกับกะลาปาลมอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรสูงกวาการปอนถานหิน
รวมกับ กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส
2) การปอนอากาศทุติยภูมิอุณหภูมิตลอดไรเซอรเพิ่มมากขึ้นหากมีปอนอากาศทุติยภูมิที่
ตําแหนงสูงขึ้น แตตําแหนงที่มีการปอนอากาศทุติยภูมิ อุณหภูมิจะลดต่ําลง
3) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราสวนของถานหินที่เพิ่มสูงขึ้นที่
อัตรารอยละการปอนอากาศเทากันที่อัตราการปอนอากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหม
สมบูรณ
4) ในทุกการทดลอง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรอยูที่ชวง 600 ถึง 950 องศาเซลเซียส ซึ่งเปน
อุณหภูมิที่ไมทําใหเกิดเถาหลอม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอรสูงสุดที่สัดสวนการปอน
ถานหินรวมกับกะลาปาลม 70:30 โดยมวล และตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิที่ 2.4
เมตร อุณหภูมิตลอดไรเซอรอยูที่ 750 ถึง 950 องศาเซลเซียส
5.2 องคประกอบของฟลูแกส
1) ปริมาณแกสคารบอนนอกไซดจากการเผาไหม เพิ่มสูงขึ้นตามสัดสวนของชีวมวลที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลของปริมาณสารระเหยงายในเชื้อเพลิงที่มากขึ้น
2) เมื่อเพิ่มสัดสวนการปอนชีวมวล ความเขมขนของแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน
มีปริมาณลดลง
3) การปอนถานหินรวมกับกะลามะพราวความเขมขนของแกสสารประกอบออกไซดของ
ไนโตรเจนมีคานอยที่สุด
4) ปริมาณสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนแปรผันตามปริมาณไนโตรเจนในเชื้อเพลิง
และปริมาณอากาศ เปนสําคัญ
5) ปริมาณอากาศรวมที่มากเกินพอมีผลใหความเขมขนของแกสคารบอนมอนอกไซดลดลง
แตความเขมขนของสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนเพิ่มขึ้น หากการปอนอากาศมาก
เกินไปสําหรับการเผาไหม จะทําใหการเผาไหมลดลง และมีผลตอฟลูแกสที่จะปลอยออก
สูบรรยากาศ คือทําใหความเขมขนลดลงเนื่องจากถูกเจือจางดวยอากาศ
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6) ปริมาณอากาศมีผลตอการปลอยออกไซดของไนโตรเจนมากกวาอุณหภูมิเผาไหมแบบ
ฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน
7) การปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนงความสูง 1 เมตร จากการปอนถานหินรวมกับกะลา
ปาลม กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส ความเขมขนของแกสสารประกอบ
ออกไซด ของไนโตรเจนมีปริม าณมากที่สุด แตก ารปอ นถา นหินความเข ม ขนของแกส
สารประกอบออกไซดของไนโตรเจนจากการปอนอากาศทุติยภูมิที่ตําแหนง 2 เมตร มี
ปริมาณมากที่สุด
8) ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิที่ Reaction zone ทําใหแกสคารบอนมอนอกไซดต่ํา แต
ปริมาณแกสสารประกอบออกไซดของไนโตรเจน ( NOx ) สูง
9) ความเขมขนของสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนนอยกวาคามาตรฐาน สวนแกส
คารบอนมอนอกไซดที่ปลอยออกมามีคาคอนขางสูงเนื่องจากเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ
แตสวนใหญยังคงอยูในระดับมาตรฐาน
10) ปริมาณอากาศรวมรอยละ 100 สําหรับการเผาไหมสมบูรณ และการเติมอากาศทุติยภูมิ
ที่ตําแหนง 2.4 เมตร เหมาะสมที่สุดสําหรับการเผาไหมรวมระหวางถานหินและกะลา
ปาลม กะลามะพราว กรุถินยักษ และยูคาลิปตัส เนื่องจากใหอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดไรเซอร
สูงที่สุด และปริมาณสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนยังคงอยูในระดับมาตรฐาน
5.3 เครื่องผลิตไอน้ํา
1) อุณหภูมิน้ําปอนเครื่องผลิตไอน้ํา ที่สรางไดจากสวนอุนน้ํา (Warm Space) เทากับ 85 ถึง
95 องศาเซลเซียส
2) อุณหภูมิไอน้ําผลิตไดสูงสุดเทากับ 160 องศาเซลเซียส และความดันเทากับ 2.6 บาร เมื่อ
ใชเชื้อเพลิงถานหินรอยละ 100 ในการเผาไหม
3) อุณหภูมิไอน้ําผลิตไดสูงสุดเทากับ 145 องศาเซลเซียสและความดันเทากับ 2.3 บาร เมื่อ
ใชเชื้อเพลิงถานหินตอกะลาปาลม ที่สัดสวน 70:30 ในการเผาไหม
4) ประสิทธิภาพรวมของหมอกําเนิดไอน้าํ และประสิทธิภาพของสวนแลกเปลี่ยนความรอน
จากการเผาไหมถานหินเพียงอยางเดียว สูงสุดที่รอยละ 22.77 และรอยละ 54.82
ตามลําดับ
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5) ประสิทธิภาพรวมของหมอกําเนิดไอน้าํ และประสิทธิภาพของสวนแลกเปลี่ยนความรอน
จากการเผาไหมรวมของถานหินกับชีวมวล สูงสุดที่รอยละ 22.44 และรอยละ 53.91
ตามลําดับ
6) ทุกการทดลองของการเผาไหมแบบฟลูอิไดซเบดแบบหมุนเวียน ที่อัตราการไหลของน้ํา
รอน 160 ลิตรตอชั่วโมง ทําใหผลิตไอน้ําไดมากที่สุด
5.4 ขอเสนอแนะ
1) การศึ ก ษาเชื้ อ เพลิ ง ที่ มี อ งค ป ระกอบของไนโตรเจน จะเห็ น ผลของการเปลี่ ย นแปลง
องคประกอบในฟลูแกสไดชัดเจน
2) ควรปรับไรเซอรใหสูงขึ้นเพื่อทําใหเชื้อเพลิงไดมีเวลาเผาไหมในไรเซอรไดนานมากขึ้น ซึ่ง
จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหมใหสูงขึ้นได
3) ควบคุมอุณหภูมิในไรเซอรไมใหสูงเกิน 1,200 องศาเซลเซียส เนื่องจากจะทําใหเกิดเถา
หลอมอุดตันเครื่อง ทําใหเทอรโมคัปเปลเสื่อมสภาพเร็ว และทําใหเกิดแกสพิษมากขึ้น
4) ทําการวัดปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นจริง เพื่อจะไดสามารถคํานวณหา
ประสิทธิภาพการเผาไหมได
5) ในการวัดคาประสิทธิภาพการเผาไหมควรมีวิธีการที่เก็บวัดเถาที่ไดหลังการเผาไหม ซึ่งจะ
ไดผลที่แมนยํากวา
6) ศึกษาเชื้อเพลิงที่มีองคประกอบของไนโตรเจนและคาความรอนผกผันกัน เพื่อเปรียบเทียบ
ผลกระทบของปริ ม าณไนโตรเจนในเชื้ อ เพลิ ง และอุ ณ หภู มิ ต อ ปริ ม าณสารประกอบ
ออกไซดของไนโตรเจน
7) ควรปรับปรุงระบบการปอนชีวมวล เพราะยังคงเกิดปญหาการเผาไหมยอนกลับเขาไปใน
สกรูฟดเดอร ของถังเก็บชีวมวล
8) ควรจะศึกษาที่จะนําไอน้ําที่ไดจากการเผาไหมมาใชประโยชน
9) ในการวัดองคประกอบของแกสจากการเผาไหมอาจเปลี่ยนจาการใช Flue Gas Analyzer
รุน testo-350 มาใชเครื่อง Flue Gas Analyzer รุนอื่นที่สามารถวัดคาไดอยางตอเนื่อง
และบันทึกขอมูลเขาคอมพิวเตอร
10) ประสิทธิภาพจากเครื่องผลิตไอน้ําที่สรางขึ้นยังสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได โดยการเพิ่ม
อัตราการปอนของเชื้อเพลิงใหสูงขึ้น แตตองระวังในเรื่องของอุณหภูมเิ ฉลี่ยตลอดไรเซอร
ไมใหสูงเกินกวา 1,200 องศาเซลเซียส
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ภาคผนวก ก
วิธีวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง
1. การวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate Analysis): ASTM D3172
1.1 ความชื้น (Moisture): ASTM D3173
วิธีการทดลอง
1) อบครูซิเบิลในเตาอบ (Furnace) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1
ชั่วโมง นําออกมาทําใหเย็นในเดสิเคเตอร ชั่งน้ําหนักครูซิเบิล
2) ชั่งน้ําหนักตัวอยางใสครูซิเบิล ประมาณ 1 กรัม
3) อบครูซิเบิลพรอมตัวอยางในเตาอบโดยไมตองปดฝา ที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง นําออกมาทําใหเย็นในเดสิเคเตอร ชั่งน้ําหนักครูซิเบิลพรอมตัวอยาง
สูตรที่ใชในการคํานวณ
M = 100 - 100(W1 – W2) / W
เมื่อ M
W2
W1
W

=
=
=
=

รอยละของความชื้น
น้ําหนักของครูซิเบิล (กรัม)
น้ําหนักของครูซิเบิลที่มีตัวอยางผานการอบที่ 105 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง (กรัม)
น้ําหนักของตัวอยางแหง (กรัม)

1.2 ปริมาณสารระเหย (Volatile Matter): ASTM D3175
วิธีการทดลอง
1) เผาครูซิเบิลพรอมฝาในเตาเผาอุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที นํา
ออกจากเตาเผา ทําใหเย็นในเดสิเคเตอร แลวชั่งน้ําหนักครูซิเบิลพรอมฝา บันทึกผล
2) ชั่งตัวอยางแหงใสในครูซิเบิลประมาณ 1 กรัม แลวปดฝาใหเรียบรอย
3) นําไปใหความรอนโดยอยูเหนือปากเตาเผา (Tubular Furnace) อุณหภูมิประมาณ
300 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที
4) หยอนครูซิเบิลใหอยูบริเวณปากเตา ที่อุณหภูมิประมาณ 600 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 3 นาที
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5) หยอนครูซิเบิลใหอยูกึ่งกลางเตา อุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส เปนเวลา
6 นาที
6) นําครูซิเบิลออกมาทิ้งไวใหเย็น แลวนําไปใสในเดสิเคเตอรประมาณ 15 นาที นําไป
ชั่งและบันทึกผล
สูตรที่ใชในการคํานวณ
V = [100(W5 – W6) / W] – M
เมื่อ V =
W5 =
W6 =
W =
M =

รอยละของสารระเหย
น้ําหนักของครูซิเบิลพรอมฝารวมกับน้ําหนักตัวอยางกอนเผา (กรัม)
น้ําหนักของครูซิเบิลพรอมฝารวมกับน้ําหนักตัวอยางหลังเผา (กรัม)
น้ําหนักของตัวอยางแหง (กรัม)
รอยละของความชื้น

1.3 เถา (Ash): ASTM D3174
วิธีการทดลอง
1) เผาครูซิเบิล (Muffle Furnace) ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง
นําออกมาทําใหเย็นในเดสิเคเตอร ชั่งน้ําหนักครูซิเบิล
2) ชั่งน้ําหนักตัวอยางแหงใสครูซิเบิล ประมาณ 1 กรัม
3) นําไปเผาบนตะเกียงบุนเซนจนควันระเหยหมด
4) ใสครูซิเบิลในเตาเผาที่อุณหภูมิประมาณ 750 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 2
ชั่วโมงหรือจนน้ําหนักคงที่
5) นําครูซิเบิลออกจากเตาเผาวางทิ้งไวใหเย็น แลวนําไปใสในเดสิเคเตอร ชั่งน้ําหนัก
พรอมบันทึกผล

120
สูตรที่ใชในการคํานวณ
A = 100(W3 – W4) / W
เมื่อ A
W3
W4
W

=
=
=
=

รอยละของเถา
น้ําหนักของครูซิเบิลที่มีเถา (กรัม)
น้ําหนักของครูซิเบิล (กรัม)
น้ําหนักของตัวอยางแหง (กรัม)

1.4 ปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed Carbon)
สูตรที่ใชในการคํานวณ

เมื่อ

รอยละของคารบอนคงตัว = 100 – A – V – M
A = รอยละของเถา
V = รอยละของสารระเหย
M = รอยละของความชื้น
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ภาคผนวก ข
วิธีการคํานวณ
1. การคํานวณหาปริมาณอากาศที่จาํ เปนในการเผาไหมสมบูรณรอยละ 100
อัตราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ตารางแสดงคาการวิเคราะหโดยประมาณ

Coal

Palm Shell

% By Mass
Coconut shell

38.66
35.84
17.11
8.39
100.00

18.51
72.24
5.43
3.82
100.00

23.32
68.83
6.79
1.07
100.00

Proximate analysis
Fixed Carbon
Volatile Matter
Moisture
Ash
Total

Giant
Eucalyptus
Leucaena
9.98
15.61
70.37
66.10
9.98
11.38
9.67
6.91
100.00
100.00

ตารางแสดงคาการวิเคราะหโดยแยกธาตุ
Ultimate
analysis
C
H
N
O
S
Total

Coal
54.19
6.96
1.01
37.54
0.3

100.00

% By Mass (daf)
Palm Shell Coconut shell
49.06
7.41
0.65
42.79
0.09
100.00

45.95
5.76
0.09
48.18
0.02
100.00

Giant
Eucalyptus
Leucaena
55.13
47.83
6.82
5.57
0.89
0.37
37.12
46.17
0.04
0.06
100.00
100.00
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คุณสมบัติของอากาศที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ
ความหนาแนน
1.165438
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
มวลโมเลกุล
28.97
สัดสวนของออกซิเจน 21
เปอรเซ็นต
สัดสวนของไนโตรเจน 79
เปอรเซ็นต
มวลโมเลกุลของ C H O และ S เนื่องจากไนโตรเจนสวนใหญแลวจะเฉื่อย ไมคอยเกิดปฏิกิริยา จึง
ไมนําไนโตรเจนมาคิด
C
=
12
H
=
1
O
=
16
S
=
32
ถานหิน 100 เปอรเซ็นต 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง คิดเปนน้าํ หนักแหงและปราศจากเถาไดเปน
7(100 – 17.11 – 8.39)/100
=
5.215 กิโลกรัมตอชั่วโมง
มีปริมาณ C H N O และ S คิดเปนน้ําหนักแหงและปราศจากเถาไดเปน
ปริมาณ C ; 5.215(54.19)/100
=
2.826 กิโลกรัมตอชั่วโมง
2.826/12
=
0.236 กิโลโมลตอชั่วโมง
ปริมาณ H ; 5.215(6.96)/100
=
0.363 กิโลกรัมตอชั่วโมง
0.363/1
=
0.363 กิโลโมลตอชั่วโมง
ปริมาณ O ; 5.215(37.54)/100
=
1.958 กิโลกรัมตอชั่วโมง
1.958/16
=
0.122 กิโลโมลตอชั่วโมง
ปริมาณ S ; 5.215(0.30)/100
=
0.016 กิโลกรัมตอชั่วโมง
0.016/32
=
0.0005 กิโลโมลตอชั่วโมง
ตองใช O2 ในการเผาไหมสมบูรณ
ปริมาณ C ; 0.236 * 1
ปริมาณ H ; 0.363/4
ปริมาณ O ; - 0.122/2
ปริมาณ S ; 0.0005 * 1

=
=
=
=

0.236 กิโลโมล O2 ตอชั่วโมง
0.091 กิโลโมล O2 ตอชั่วโมง
- 0.061 กิโลโมล O2 ตอชั่วโมง
0.0005 กิโลโมล O2 ตอชั่วโมง
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รวมตองใชแกสออกซิเจน
ตองใชอากาศในการเผาไหมสมบูรณ
0.265 * 100/21
1.262 * 28.97
36.566 / 1.165438
31.375 * 1000
31375.4 / 60

=

0.265 กิโลโมล O2 ตอชั่วโมง

=
=
=

1.262 กิโลโมลอากาศตอชั่วโมง
36.566 กิโลกรัมอากาศตอชั่วโมง
31.375 ลูกบาศกเมตรอากาศตอ
ชั่วโมง
313375.4 ลิตรตอชั่วโมง
522.92 ลิตรตอนาที

=
=

2. การคํานวณหาความเร็วอากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที ในไรเซอรซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง
ภายใน 10 เซนติเมตร
300 ลิตรตอนาที
=
300/1000
=
0.3 ลูกบาศกเมตรอากาศตอ
นาที
-3
0.3 / 60
= 5 * 10 ลูกบาศกเมตรอากาศตอ
วินาที
0.636 เมตรตอวินาที
5 * 10- 3 * 7/22/(0.052) =
3. การคํานวณหาประสิทธิภาพของหมอกําเนิดไอน้ํา
ตัวอยางเชน ในการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง ถานหินรอยละ 100 ฉะนัน้ อัตราการ
ปอนถานหินคือ 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง คาความรอนของถานหิน 21858 กิโลจูลตอกิโลกรัม
อัตราการไหลของไอน้ํา 12.02 ลิตรตอชั่วโมง คาเอนทาลปของไอน้ําขาออก 2788 กิโลจูลตอ
กิโลกรัม อัตราการไหลของน้าํ รอน 160 ลิตรตอชั่วโมง คาเอนทาลปของน้ํารอน 90 องศา
เซลเซียส ขาเขา 377 กิโลจูลตอกิโลกรัม
ประสิทธิภาพรวมของหมอกําเนิดไอน้ํา = (2788-377)x(0.22)x 100
21864x7/60
= 22.77 %
ประสิทธิภาพของสวนแลกเปลี่ยนความรอน = (2788-377)x(0.22)x 100
377x2.565
= 54.82 %
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ภาคผนวก ค
ตารางบันทึกผลการทดลอง
1.สวนบันทึกผลของอุณหภูมิตําแหนงตางๆของไรเซอร และองคประกอบของฟลูแกส
ขอมูลเงื่อนไขในการทดลอง

Run

Type of
Biomass

Ratio
coal:biomass

Position of
Secondary air (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Coconut
Coconut
Coconut
Palm
Palm
Palm
Palm
Palm
Coconut
Coconut
Coal
Coal
Coal

"30:70"
"50:50"
"70:30"
"30:70"
"50:50"
"70:30"
"50:50"
"50:50"
"50:50"
"50:50"
"100:0"
"100:0"
"100:0"

2
2
2
2
2
2
1
2.4
1
2.4
2
1
2.4
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Run
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Type of
Biomass

Ratio
coal:biomass

Position of
Secondary air (m)

Giant Leucaena

"30:70"
"50:50"
"70:30"
"30:70"
"50:50"
"70:30"
"50:50"
"50:50"
"50:50"
"50:50"

2
2
2
2
2
2
1
2.4
1
2.4

Giant Leucaena
Giant Leucaena

Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Giant Leucaena
Giant Leucaena

หมายเหตุ : Run 1-23 อธิบายภาวะการทดลองไดดังตอไปนี้
1. ถานหิน:กะลามะพราว 30:70 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
2. ถานหิน:กะลามะพราว 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
3. ถานหิน:กะลามะพราว 70:30 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
4. ถานหิน:กะลาปาลม 30:70 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
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5. ถานหิน:กะลาปาลม 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
6. ถานหิน:กะลาปาลม 70:30 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
7. ถานหิน:กะลาปาลม 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 1 เมตร
8. ถานหิน:กะลาปาลม 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2.4 เมตร
9. ถานหิน:กะลามะพราว 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 1 เมตร
10. ถานหิน:กะลามะพราว 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2.4 เมตร
11. ถานหินเพียงอยางเดียว อากาศรวมรอยละ100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300
ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิปอนที่
ตําแหนง 2 เมตร
12. ถานหินเพียงอยางเดียว อากาศรวมรอยละ100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300
ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิปอนที่
ตําแหนง 1 เมตร
13. ถานหินเพียงอยางเดียว อากาศรวมรอยละ100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300
ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิปอนที่
ตําแหนง 2.4 เมตร
14. ถานหิน:กระถินยักษ 30:70 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
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15. ถานหิน:กระถินยักษ 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
16. ถานหิน:กระถินยักษ 70:30 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
17. ถานหิน:ยูคาลิปตัส 30:70 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
18. ถานหิน:ยูคาลิปตัส 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
19. ถานหิน:ยูคาลิปตัส 70:30 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2 เมตร
20. ถานหิน:ยูคาลิปตัส 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 1 เมตร
21. ถานหิน:ยูคาลิปตัส 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2.4 เมตร
22. ถานหิน:กระถินยักษ 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 1 เมตร
23. ถานหิน:กระถินยักษ 50:50 อากาศรวมรอยละ 100 ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ
300 ลิตรตอนาที ปอนอากาศที่ screw feeder ของชีวมวล 100 ลิตรตอนาที อากาศทุติยภูมิ
ปอนที่ตําแหนง 2.4 เมตร
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ขอมูลผลการทดลองของคาอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมถานหินและชีวมวลตามเงื่อนไขทีก่ ําหนด
หมายเหตุ อัตราสวนที่แสดงคือ coal :biomass และระยะที่แสดงในหนวยเมตรคือ ตําแหนงที่ปอนอากาศทุติยภูมิ

run
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Coconut shell at 2 m
Palm shell at 2 m
0-100 30-70 50-50 70-30 0-100 30-70 50-50
0
1
2
3
0
4
5
848
882
900
904
894
913
937
883
898
907
923
925
936
945
908
907
920
921
926
928
945
879
868
883
873
880
876
894
829
818
831
821
851
841
850
587
584
591
598
640
636
616
729
727
724
716
750
714
769
699
700
720
711
744
708
755

70-30
6
988
962
950
894
847
656
772
760

Palm shell
50:50
1 m 2.4 m
7
8
981
986
948
957
939
952
836
895
791
849
745
802
730
727
715
688

T9

555

652

597

599

611

621

609

588

644

592

Coconut shell
50:50
1 m 2.4 m
9
10
903
886
911
904
917
916
823
877
777
832
760
800
748
717
717
676

2m
11
943
978
983
936
879
656
759
751

604

669

582

coal 100:0
1 m 2.4 m
12
13
940
999
905
961
909
944
795
883
752
833
738
806
729
716
709
680

650

644

ความสูง(m.)
0.1
0.5
0.9
1.3
1.7
2.1
2.5
2.9
out cyclone
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ขอมูลผลการทดลองของคาอุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมถานหินและชีวมวลตามเงื่อนไขทีก่ ําหนด
หมายเหตุ อัตราสวนที่แสดงคือ coal :biomass และระยะที่แสดงในหนวยเมตรคือ ตําแหนงที่ปอนอากาศทุติยภูมิ

run
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Giant Leucaena at 2 m
Eucalyptus at 2 m
0-100 30-70 50-50 70-30 0-100 30-70 50-50
0
14
15
16
0
17
18
/
862
830
927
/
816
800
/
612
688
774
/
589
665
/
662
758
834
/
625
702
/
660
806
847
/
636
713
/
664
780
829
/
655
765
/
592
672
729
/
566
660
/
571
631
681
/
540
645
/
567
620
669
/
538
625
/
482
576
582
/
456
566

70-30
19
902
720
744
769
781
780
686
641
572

Eucalyptus
Giant
50:50
Leucaena50:50
1 m 2.4 m 1 m 2.4 m
20
21
22
23
812
836
913
926
646
682
705
725
688
731
771
777
699
748
690
776
659
732
690
765
665
685
677
725
642
657
642
617
615
643
642
622
598
629
588
545

2m
11
943
978
983
936
879
656
759
751
669

coal 100:0
1m
12
940
905
909
795
752
738
729
709
650

2.4 m
13
999
961
944
883
833
806
716
680
644

ความสูง(m.)
0.1
0.5
0.9
1.3
1.7
2.1
2.5
2.9
out cyclone
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135
ขอมูลผลการทดลองของคาองคประกอบฟลูแกส (ppm) และ ประสิทธิภาพการเผาไหม (รอยละ) ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมถานหินและชีวมวลตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนด
หมายเหตุ อัตราสวนที่แสดงคือ coal : biomass และระยะที่แสดงในหนวยเมตรคือ ตําแหนงที่ปอนอากาศทุติยภูมิ

run
CO
NO
NO2
NOx
%CO2

coconut shell at 2 m
Palm shell at 2 m
0-100 30-70 50-50 70-30 0-100 30-70 50-50
0
1
2
3
0
4
5
205
197
158
145
224
210
206
113
115
144
153
165
167
176
5
5
8
7
5
7
11
118
120
152
160
170
174
187
5.2
6.2
6.6
6.8
4.4
5
5

70-30
6
183
184
12
196
5.5

Palm shell 50:50
1m
2.4 m
7
8
175
200
198
154
8
7
206
161
8.4
7.4

coconut shell 50:50
1m
2.4 m
9
10
142
173
172
146
8
7
180
153
6.7
5.7

2m
11
143
203
12
215
7.1

coal 100:0
1m
12
193
182
12
194
6

2.4 m
13
196
171
9
180
6.1
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ขอมูลผลการทดลองของคาองคประกอบฟลูแกส (ppm) และ ประสิทธิภาพการเผาไหม (รอยละ) ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมถานหินและชีวมวลตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนด
หมายเหตุ อัตราสวนที่แสดงคือ coal : biomass และระยะที่แสดงในหนวยเมตรคือ ตําแหนงที่ปอนอากาศทุติยภูมิ

run
CO
NO
NO2
NOx
%CO2

Giant Leucaena at 2 m
Eucalyptus at 2 m
0-100 30-70 50-50 70-30 0-100 30-70 50-50
0
14
15
16
0
17
18
/
348
297
257
/
353
333
/
33
85
111
/
27
108
/
1
1
4
/
3
4
/
34
86
115
/
30
112
/
4.3
7.5
6.7
/
4.3
6.1

70-30
19
286
99
1
100
4.6

Eucalyptus 50:50
1m
2.4 m
20
21
247
329
66
76
1
4
67
80
4
5.2

Giant Leucaena
50:50
1m
2.4 m
22
23
281
320
91
75
5
3
96
78
10.7
7.6

2m
11
143
203
12
215
7.1

coal 100:0
1m
12
193
182
12
194
6

2.4 m
13
196
171
9
180
6.1
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2.สวนบันทึกผลของอุณหภูมิ และความดันสําหรับประเมินประสิทธิภาพของหมอกําเนิด
ไอน้ําฟลูอิไดซิเบดแบบหมุนเวียน
2.1 อุณหภูมิไอน้ําที่อัตราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง อากาศรวมรอยละ 100
ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที (ก) ถานหิน (ข) ถานหิน: กะลาปาลม,
70:30 และ (ค) ถานหิน: กะลามะพราว, 70:30
Hot water
Flow (L/hr.)
140
160
180
200
220

Steam
Temperature ( C)
Flow (L/hr.)
160
8.24
160
12.02
158
10.23
155
10.67
153
10.81
(ก)

Hot water
Flow (L/hr.)
140
160
180
200
220

Steam
Temperature ( C)
Flow (L/hr.)
145
8.11
145
11.82
143
9.75
140
10.34
140
9.63
(ข)

o

o
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Hot water
Flow (L/hr.)
140
160
180
200
220

Steam
Temperature (oC)
Flow (L/hr.)
138
7.55
140
11.33
140
9.23
135
9.51
135
9.18
(ค)

2.2 ความดันไอน้ําที่อัตราการปอนเชื้อเพลิง 7 กิโลกรัมตอชั่วโมง อากาศรวมรอยละ 100
ในการเผาไหมสมบูรณ อากาศปฐมภูมิ 300 ลิตรตอนาที (ก) ถานหิน (ข) ถานหิน: กะลาปาลม,
70:30 และ (ค) ถานหิน: กะลามะพราว, 70:30
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Hot water
Flow (L/hr.)
140
160
180
200
220

Hot water
Flow (L/hr.)
140
160
180
200
220

Hot water
Flow (L/hr.)
140
160
180
200
220

Steam
Pressure (Bar)
2.4
2.6
2.3
2.3
2.1
(ก)

Flow (L/hr.)
8.24
12.02
10.23
10.67
10.81

Steam
Pressure (Bar)
2.1
2.3
2.2
2.1
2.1
(ข)

Flow (L/hr.)
8.11
11.82
9.75
10.34
9.63

Pressure (Bar)
Pressure (Bar)
Flow (L/hr.)
2.1
7.55
2.2
11.33
2.0
9.23
1.9
9.51
1.9
9.18
(ค)
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3.การปรับเทียบสกรูฟดเดอร และ inverter
เนื่องจากในการปอนเชื้อเพลิงจะใช inverter เปนตัวควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรที่ใช
ขับสกรูฟดเดอร ซึ่งหนวยวัดความเร็วรอบของมอเตอรคือ Hz แตหนวยของการปอนเชื้อเพลิงที่
ตองการคือ กิโลกรัมของเชื้อเพลิงตอชั่วโมง ดังนั้นจึงตองมีการปรับเทียบสกรูฟดเดอร และ
inverter เพื่อใหไดคาเปรียบเทียบระหวาง Hz และกิโลกรัมตอชั่วโมง ของเชื้อเพลิงทั้ง 5 ชนิด คือ
ถานหิน กะลาปาลม กะลามะพราว กระถินยักษ และยูคาลิปตัส ซึ่งเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้
ประกอบไปดวยสกรูฟดเดอร 2 ชุด เพื่อแยกปอนเชื้อเพลิงระหวางถานหินและชีวมวล ดังนั้นจึงตอง
มีการปรับเทียบสกรูฟดเดอร และ inverter ของทั้ง 2 ชุด ดังแสดงในตารางที่ 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
และ4.8 ภาพที่ 4.1 , 4.2, 4.3, 4.4 และ 4.5
ตารางที่ ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนถานหินผานสกรูฟดเดอร
Screw feeder (Coal)
Hz
Kg/hr
5
5.8008
10
14.8188
15
21.9828
20
29.5536
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ภาพที่ ค.1 ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนถานหินผานสกรูฟดเดอร
ตาราง ความสัมพันธระหวางความถี่ของinverter กับอัตราการปอนกะลาปาลมผานสกรูฟดเดอร
Screw feeder (Palm shell)
Hz
Kg/hr
22
11.352
30
15.4392
40
21.2208
50
26.178

ภาพที่ ค.2 ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนกะลาปาลมผานสกรูฟดเดอร
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ตารางที่ ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนกะลามะพราวผานสกรูฟด
เดอร
Screw feeder (Coconut shell)
Hz
Kg/hr
22
9.4944
30
13.938
40
17.5752
50
22.0548

ภาพที่ ค.3 ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนกะลามะพราวผาน
สกรูฟดเดอร
ตารางที่ ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนกระถินยักษผา นสกรูฟด
เดอร
Screw feeder (Giant Leucaena)
Hz
Kg/hr
15.5
2.1696
20.5
2.4384
30
4.0716
40
5.6268
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ภาพที่ ค.4 ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนกระถินยักษผาน
สกรูฟดเดอร
ตารางที่ ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนยูคาลิปตัสผานสกรูฟดเดอร
Screw feeder (Eucalyptus)
Hz
Kg/hr
0
0
20
3.543
35
5.324
50
7.332
65
9.429
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ภาพที่ ค.5 ความสัมพันธระหวางความถี่ของ inverter กับอัตราการปอนยูคาลิปตัสผานสก
รูฟดเดอร
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ภาคผนวก ง
ตารางไอน้ํา
Relative
Pressure
pe
bar

Temperature
t
o
C

Energy of
water
h'
kcal/kg

Evaporation
energy
r
kcal/kg

Total steam
energy
h''
kcal/kg

Steam
density
n''
m3/kg

0.0

99.6

99.6

539

639

1.694

0.5

111.4

111.5

532

643

1.159

1.0

120.2

120.6

526

647

0.885

1.5

127.4

127.8

521

649

0.718

2.0

133.5

134.0

517

651

0.606

2.5

138.9

139.5

513

652

0.524

3.0

143.6

144,5

509

654

0.462

3.5

147.9

148.8

506

655

0.414

4.0

151.8

152.9

503

656

0.375

4.5

155.5

156.7

501

658

0.343

5.0

158.8

160.0

498

658

0.316

6.0

165.0

166

493

659

0.2727

7.0

170.4

172

487

659

0.2403

8.0

175.4

177

485

662

0.2148

9.0

179.9

182

481

663

0.1943

10.0

184.1

186

477

663

0.1774

141
11.0

188.0

191

474

665

0.1632

12.0

191.6

195

471

666

0.1511

13.0

195.0

198

468

666

0.1407

14.0

198.3

202

465

667

0.1317

15.0

201.4

205

462

667

0.1237

20.0

214.9

220

449

669

0.0968

30.0

235.7

243

426

669

0.0645

40.0

251.8

262

407

669

0.0485

50.0

265.1

277

391

668

0.0387
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