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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
สัญลักษณ  คําอธิบาย    หนวย 

condQ  อัตราการถายเทความรอนจากการนําความรอน  w 

conv
Q  อัตราการถายเทความรอนจากการพาความรอน  w 

rad
Q  อัตราการถายเทความรอนจากการแผรังสีความรอน  w 

f
Q  คาพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง   kJ 

icp
Q  คาพลังงานความรอนจากการเผาไหมไมสมบูรณ   kJ 

ub
Q  คาพลังงานความรอนท่ีสูญเสียเนื่องจากเชื้อเพลิงเผาไหมไมหมด kJ 

mt
Q  คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง kJ 

, imt sb
Q  อัตราพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัสท่ี 

 วินาทีท่ี i     kJ/s 

mt ,sb
Q  คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัส kJ 

mt ,lt
Q  คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝง  kJ 

sf
Q  คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนัง kJ 

ist
Q  อัตราพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลอง 

ไอเสียท่ี วินาทีท่ี i    kJ/s 

st
Q  คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสีย kJ 

2H O
M  น้ําหนักโมเลกุลของไอน้ํามีคาเทากับ 18.015  kg/kmol 

C
M  น้ําหนักโมเลกุลของคารบอนมีคาเทากับ 12.01  kg/kmol 

2H
M  น้ําหนักโมเลกุลของไฮโดรเจนมีคาเทากับ 2.016  kg/kmol 

2O
M  น้ําหนักโมเลกุลของออกซิเจนมีคาเทากับ 31.999  kg/kmol 

2N
M  น้ําหนักโมเลกุลของไนโตรเจนมีคาเทากับ 28.013  kg/kmol 

s
M  น้ําหนักโมเลกุลของคารบอนมีคาเทากับ 32.06  kg/kmol 

2CO
M  น้ําหนักโมเลกุลของกาซคารบอนไดออกไซดมีคาเทากับ 

 44.009     kg/kmol 

CO
M  น้ําหนักโมเลกุลของกาซคารบอนมอนนอกไซด มีคา 

 เทากับ 28.0098    kg/kmol 

2,p H OC  คาความจุความรอนจําเพาะของน้ํา อางอิงจาก Table  
 A.13 [1]     kJ/kmol 

2p ,COC  คาความจุความรอนจําเพาะของกาซคารบอนไดออกไซด 
 อางอิงจาก Table A.13 [1]   kJ/kmol 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
สัญลักษณ  คําอธิบาย    หนวย 

p ,COC  คาความจุความรอนจําเพาะของกาซคารบอนมอนนอก 
 ไซดอางอิงจาก Table A.13 [1]   kJ/kmol 

2p ,OC  คาความจุความรอนจําเพาะของกาซออกซิเจน อางอิงจาก 
 Table A.13 [1]    kJ/kmol 

2p ,NC  คาความจุความรอนจําเพาะของกาซไนโตรเจน อางอิงจาก 
Table A.13 [1]    kJ/kmol 

CO  โดยปริมาตรของไอเสีย    v/v% 

2
CO  โดยปริมาตรของไอเสีย    v/v% 

r
C  สัดสวนของคารบอนในเชื้อเพลิง 1 kg ไดจากคา ultimate 

 ของคารบอนของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นแสดงในตารางท่ี  
 2.2 มีคาเทากับ 48.99 ดังนั้นคา 

r
C  มีคาเทากับ48.99/100 

 เทากับ 0.49     - 

2
 H O , flue
m  อัตราการไหลของไอน้ําเม่ือเกิดการเผาไหม  kg/s 

2
 CO , flue
m  อัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซดเม่ือเกิดการเผาไหม kg/s 

 CO , flue
m  อัตราการไหลของกาซคารบอนมอนนอกไซดเม่ือเกิดการเผาไหม kg/s 

2
 O , flue
m  อัตราการไหลของกาซออกซิเจน เม่ือเกิดการเผาไหม  kg/s 

2
 N , flue
m  อัตราการไหลของกาซไนโตรเจน เม่ือเกิดการเผาไหม  kg/s 

w
m  ปริมาณความชื้นรวม    kg 

water
m  มวลของน้ําในเชื้อเพลิง     kg

 
f

m  มวลเชื้อเพลิงท่ีปอน     kg 

r
m  มวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจาก ash ซ่ึงหาไดดวย 

 ข้ันตอนดังนี้  
1. นํามวลเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดมาหาปริมาณความชื้น 
2. นําตัวอยางหลังจากหาปริมาณความชื้นหรืออบไลความชื้น 

แลวนั้นมาหาปริมาณข้ีเถา ตามมาตรฐาน ASTM E1102  
3. นําเปอรเซ็นตข้ีเถาท่ีไดจากข้ันท่ี 2 มาแปลงกลับเปนจํานวน 

ข้ีเถาท้ังหมดของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดซ่ึงผานการอบไล 
ความชื้นแลว 

4. นํามวลเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดในตอนแรกหักกับมวลข้ีเถา 
ในข้ันท่ี 3 จะไดมวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจาก 
ash     kg 



 

ณ 

 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

สัญลักษณ  คําอธิบาย    หนวย 
LHV  คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง    kJ/kg 
HHV  คาความรอนสูงของเชื้อเพลิง    kJ/kg 

k  คาการนําความรอน (Thermal conductivity)  w/m°C 

A  พ้ืนท่ีในการถายเทความรอน   m2  

dT  ความแตกตางของอุณหภูมิ   °C 

dx  ระยะทางท่ีความรอนเคลื่อนท่ีผาน   m 

c
h   สัมประสิทธิ์การพาความรอน   W/m2°C 

fg
h  คาความรอนแฝงของน้ําท่ีความดันบรรยากาศ มีคาเทากับ  

 2,257.2     kJ/kg 

s
A  พ้ืนท่ีผิวของวัตถุท่ีสัมผัสกับการไหล   m2  

Ra  Rayleigh number    - 

g  คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 0.98   m/s2 

β  volumetric thermal expansion coefficient 1/(Ts+Tα)  K-1 

cL  ความสูงของชุดใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส m  

Pr  Prandtl number    - 

v  kinematic viscosity     m2/s 

ε  คาการแผรังสี emissivity มีคาเทากับ 0.77  - 

σ   คาคงท่ี Stefan-Boltzmann มีคาเทากับ 5.67×10-8 W/m2K4 

s
T  อุณหภูมิไอเสียท่ีอุณหภูมิ    K 

,s i
T  อุณหภูมิไอเสียท่ีอุณหภูมิ i    K 

Tc  อุณหภูมิสิ่งแวดลอม    K 

A ตัวแปรแทนคารบอนในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น  kmol 
B ตัวแปรแทนไฮโดรเจนในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น  kmol 
D ตัวแปรแทนออกซิเจนในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น  kmol 
E ตัวแปรแทนไนโตรเจนในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น  kmol 
F ตัวแปรแทนซัลเฟอรในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น  kmol 
G ตัวแปรแทนกาซออกซิเจนท่ีไดจากการตรวจวัดในระบบ v/v% 
I ตัวแปรแทนกาซคารบอนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดในระบบ v/v% 
33,800 ตัวเลขนี้คือพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหมแลวเกิด 

เปนกาซคารบอนไดออกไซด   kJ/kg 



 

ด 

 
 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
สัญลักษณ  คําอธิบาย    หนวย 
10,120 ตัวเลขนี้คือพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหมแลวเกิด 

เปนกาซคารบอนมอนออกไซด   kJ/kg  
23,600 ตัวเลขนี้มาจากผลตางของพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหม 

แลวเกิดเปนกาซคารบอนมอนนอกไซดแทนท่ีกาซคารบอนไดออก 
ไซด     kJ/kg 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

ตั้งแตป ค.ศ. 1970 โลกเริ่มประสบปญหาวิกฤติดานพลังงานไมเพียงพอตอความตองการ 
ในป ค.ศ. 1990 พลังงานทดแทนจึงเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญและสามารถทดแทนพลังงานท่ีไดจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิสได พลังงานทดแทนเหลานั้นคือ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ํา พลังงานความรอนใต
พิภพ พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม[1] จากขอมูลในรายงาน BP Statistical Review of 
World Energy Outlook (2016) ไดแสดงขอมูลปริมาณการผลิตและการบริโภคน้ํามันปโตรเลียม 
จากทุกๆทวีปท่ัวโลก พบวามีปริมาณการผลิตน้ํามันปโตรเลียม โดยรวมท่ัวโลกนั้นมีแนวโนมสูงข้ึน
เชนเดียวกันกับปริมาณการบริโภคน้ํามันปโตรเลียม ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 และ 1.2 ตามลําดับ[2] การ
บริโภคน้ํามันท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวนี้สงผลใหปริมาณสํารองน้ํามันปโตรเลียมท่ีเหลืออยูลดนอยลง และ
อาจจะเหลือใชอีกแคประมาณ 54 ป สําหรับประเทศไทยนั้น ผลการสํารวจของขอมูลสถิติของ
กระทรวงพลังงาน พบวาปริมาณสํารองน้ํามันปโตรเลียม ในป พ.ศ. 2015 ท่ีสามารถพิสูจนไดแลวนั้น 
มีปริมาณ 218.79 ลานบารเรล[3] อัตราการบริโภคน้ํามันปโตรเลียมของประเทศไทยนั้นมีแนวโนม
เพ่ิมสูงข้ึนนับตั้งแตป ค.ศ. 1965 จนถึง ป ค.ศ. 2015 ดังแสดงในรูปท่ี 1.3 ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนจากป ค.ศ. 
2014 จํานวน 6 %[2] ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ การมองหาพลังงานทางเลือกเพ่ือนํามาเปนแหลง
พลังงานทดแทนใหแกน้ํามันปโตรเลียมจึงดูเปนแนวความคิดท่ีนาสนใจ 

 
รูปท่ี 1.1 การผลิตน้ํามันปโตรเลียม 

ท่ีมา : BP Statistical Review of World Energy June 2016, “Oil: Production in thousands 
of barrels per day”, 2559 www.bp.com  
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สําหรับประเทศไทยนั้น แหลงพลังงานทดแทนท่ีนาสนใจ คงหนีไมพน พลังงานทดแทนท่ี
ไดจากชีวมวล โดยชีวมวล คือ สารอินทรียท่ีเปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถ
นํามาใชผลิตพลังงานได[4–8] ซ่ึงถือเปนแหลงพลังงานทดแทนท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ โดยสวนมากจะอยู
ในรูปของของเหลือจากกระบวนการผลิตในภาคการเกษตร เชน แกลบ ชานออย เศษไม กากปาลม 
กากมันสําปะหลัง เหงามัน ซังขาวโพด กาบและกะลามะพราว เปนตน การนําชีวมวลเหลานี้มาใช
โดยตรงนั้นพบวาใหศักยภาพไมสูงนัก ดังนั้นกระบวนการแปรสภาพชีวมวลจึงมีสวนสําคัญท่ีจะชวย
เพ่ิมศักยภาพของชีวมวลเหลานั้น โดยสามารถจําแนกกระบวนการดังกลาวไดเปน 2 กระบวนการ
หลักๆ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีโดยวิธีชีวเคมี (biochemical conversion 
process) และ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีโดยใชความรอน (thermochemical 
conversion process) [9–11] กระบวนการท่ีสามารถปรับปรุงชีวมวลใหกลายเปนเชื้อเพลิงเหลว 
หรือไบโอออยนั้นคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีความรอน ซ่ึงแยกยอยออกเปน 2 
แบบ คือ การไพโรไลสิสอยางเร็ว และ hydrothermal liquefaction (HTL) สองวิธีนี้ตางกันตรงท่ี 
การไพโรไลสิสอยางเร็ว มีชวงอุณหภูมิดําเนินการในชวง 450 – 500 ºC ระยะเวลาท่ีทําปฏิกิริยา 
(residence) นั้นสั้น (~1s) และทําในสภาวะบรรยากาศ แตวิธีท่ีสอง มีชวงอุณหภูมิดําเนินการในชวง 
300 – 400 องศาเซลเซียส ระยะเวลาท่ีทําปฏิกิริยา (residence) ยาว (0.2-1.0h) และทําในสภาวะ
สูงกวาบรรยากาศท่ัวไป (5-20Mpa)[12] การไพโรไลสิสอยางเร็วจึงเหมาะสมสําหรับการผลิตไบโอ
ออยในงานวิจัยนี้มากกวา 

 

 
รูปท่ี 1.2 การบริโภคน้ํามันปโตรเลียม 

ท่ีมา : BP Statistical Review of World Energy June 2016, “Oil: Consumption in 
thousands of barrels per day”, 2559 www.bp.com 

กระบวนการไพโรไลสิสของชีวมวลนั้นเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทาง
เคมีโดยใชความรอน ในชวงอุณหภูมิ 400 - 550 ºC ในสภาวะไรอากาศดังท่ีไดกลาวไวขางตน ซ่ึงทํา
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ใหเกิดการแตกหักของพันธะของสายโซโมเลกุลในโครงสรางของชีวมวล อันไดแก เอมิเซลลูโลส 
เซลลูโลส และลิกนิน และสงผลใหไดผลิตภัณฑออกมาในรูป เชื้อเพลิงของเหลว (liquid fuel) หรือท่ี
เรียกวา ไบโอออย (Bio-oil) หรือ น้ํามันไพโรไลสิส (Pyrolysis oil), กาซ และของแข็ง (char) ไบโอ
ออยท่ีไดจากกระบวนการนี้มีลักษณะเปนของเหลวหนืด สีน้ําตาลเขม[13–16] นอกจากนี้ยังพบวายังมี
ปจจัยอีกหลายประการท่ีสงผลตอกระบวนการไพโรไลสิส ไดแก อัตราการใหความรอน อุณหภูมิใน
การดําเนินการ ระยะเวลาท่ีทําปฏิกิริยา ประเภทของชีวมวล และประเภทของเครื่องปฎิกรณเปนตน 
 

 
รูปท่ี 1.3 การบริโภคน้ํามันปโตรเลียมของประเทศไทยตั้งแตป ค.ศ. 1965 จนถึง ป ค.ศ. 2015 

ปจจัยท่ีกลาวมาเหลานี้ลวนเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการไพโรไลสิสให
มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน Dengyu Chen และคณะ ไดศึกษาปจจัยดานอุณหภูมิและอัตราการใหความ
รอนท่ีสงผลตอกระบวนการไพโรไลสิสของไม ในชวง 400 – 600 ºC และ 10 – 50 ºC/min 
ตามลําดับ ในเครื่องปฏิกรณชนิดเบดคงท่ี (Fixed bed reactor) ในระดับหองปฏิบัติการ ผลท่ีได
พบวาเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิการไพโรไลสิสจาก 400 – 500 ºC สงผลใหปริมาณไบโอออยท่ีไดเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 37.62 - 41.53 wt% จาก 40.82 -42.16 wt% สําหรับอัตราการใหความรอนแกกระบวนไพ
โรไลสิสก็เชนเดียวกัน เม่ือเพ่ิมอัตราการใหความรอน ท่ี 10, 30 และ 50 ºC/min พบวาปริมาณไบโอ
ออยท่ีไดเพ่ิมสูงข้ึนจาก 41.83 ถึง 43.54 wt% ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวาท่ีอุณหภูมิ 500 ºC นั้น
ทําใหเกิดปรากฏการณท่ีเรียกวา ปฏิกิริยาการสลายสารระเหยข้ันท่ี 2[17] นอกจากนี้ J. Solar และ
คณะ ยังพบวาระยะเวลาท่ีระเหยเปนไอท่ีนอยกวาสงผลใหปริมาณเฟสของแข็งและของเหลวท่ีไดจาก
กระบวนการมีปริมาณลดลง และสงผลใหเฟสของกาซเพ่ิมข้ึน[18] Noeli Sellin และคณะ ไดศึกษา
การนําใบกลวยมาผานกระบวนการไพโรไลสิสภายใตบรรยากาศท่ีมีออกซิเจนดวยเครื่องปฏิกรณชนิด
ฟลูอิดไดซเบด (Fluidzed bed reactor) โดยไบโอออยท่ีไดจากกระบวนการนี้แบงออกเปน 2 แบบ 
คือ ไบโอออยหนัก และ ไบโอออยเบา นอกจากนี้ยังพบวาถาหากปริมาณไนโตรเจนและซัลเฟอรใน
โครงสรางของชีวมวลมีนอย จะสงผลดีตอกระบวนการคือ จะปลอยกาซซัลเฟอรและไนโตรเจน
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ออกไซดนอยเชนกัน สวนคาความรอนสูงท่ีไดก็มีคาใกลเคียงกับชีวมวลประเภทผัก[19] D. De Conto 
และคณะ ไดศึกษาสมรรถนะของเตาปฏิกรณแบบหมุน (Rotary kiln reactor) พบวาอัตราเร็วในการ
หมุนของเตาท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลตอปริมาณไบโอออยท่ีเพ่ิมข้ึนเชนกัน[20] J. Alvarez และคณะ ไดศึกษา
คุณลักษณะของไบโอออยท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลสิสแบบไวของโคลนปฏิกูลในเครื่องปฏิกรณ
ชนิดกรวย (conical spouted bed reactor) ซ่ึงพบวาสิ่งท่ีแตกตางกันของไบโอออยท่ีไดจาก
อุณหภูมิท่ีตางกัน (450 และ 600 ºC )นั้นคือ ท่ีอุณหภูมิการไพโรไลสิสสูงๆนั้นสงผลใหเกิดปฏิกิริยา
การสลายตัวของสารระเหยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีพลังงานท่ีสามารถทําลายพันธะออแกนิคใน
องคประกอบของโคลนปฏิกูลได[21] ท้ังหมดท่ีกลาวมามีท้ังการศึกษาในดานปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของ
กับการผลิตไบโอออยและนอกจากนั้นยังพบวาเครื่องปฏิกรณท่ีใชในแตละงานวิจัยก็แตกตาง
เชนเดียวกัน ทวายังไมมีรายงานการวิจัยใดท่ีทําการไพโรไลสิสดวยเครื่องปฏิกรณชนิดเบดคงท่ี แบบ
หมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 

ดังนั้นในการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้จึงศึกษาการออกแบบและสรางระบบในการผลิตไบ
โอออยโดยใชบรรยากาศเฉ่ือยท่ีไดจากการเผาไหม ดวยเครื่องปฏิกรณชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียน
อากาศตามธรรมชาติ ชีวมวลท่ีใชในกระบวนการไพโรไลสิสคือซังขาวโพด และศึกษาอัตราการปอน
เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นแกกระบวนการ จากนั้นนํามาคํานวณหาสมดุลพลังงานท่ีไดและสราง
แบบจําลองของการกระจายอุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ เพ่ือทํานายการกระจายตัวของอุณหภูมิท่ัวท้ัง
เตาปฏิกรณ โดยมีเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นเปนแหลงใหความรอน  

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือออกแบบและสรางระบบผลิตไบโอออยโดยใชเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น ดวย
เครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงความรอนของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี 
แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ ไดแก ความรอนสูญเสียในระบบ และสมดุลพลังงานของระบบ 

1.3 สมมติฐานงานวิจัย 

การสงผานความรอนจากแหลงใหความรอนไปยังชีวมวลท่ีใชในการไพโรไลสิสสามารถ
ทําไดโดยใชเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นเปนเชื้อเพลิงในการใหความรอน และใชการหมุนเวียนอากาศ
แบบธรรมชาติเปนอุปกรณสงผานความรอน 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ออกแบบและสรางระบบท่ีใชในการผลิตไบโอออยในระดับนํารองอุตสาหกรรม ซ่ึง
มีกําลังการผลิตอยู ท่ี 4 กิโลกรัมตอครั้ง และเปนเตาปฏิกรณการไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบ
หมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 
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   1.4.2 ความรอนท่ีใหกับกระบวน การไพโรไลสิสไดมาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงอัดกอน
แบบเย็น 

   1.4.3 ชีวมวลท่ีใชในการผลิตไบโอออย คือ ซังขาวโพด ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3.25 ±0.01   
มิลลิเมตร 
   1.4.4 อัตราการการปอนเชื้อเพลิงถูกแบงเปน 3 คา คือ 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 
ตามลําดับ 

1.5 ข้ันตอนการทําวิจัย 

1.5.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพ่ือหาเง่ือนไขและวิธีการท่ีใชในการผลิตไบโอออย 
1.5.2 ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลไดไบโอออย เชน อัตราการใหความรอน และ

ขนาดชีวมวล โดยในท่ีนี้จะใชชีวมวลคือ ซังขาวโพด 
1.5.3 ข้ันตอนการออกแบบและสรางเตาปฏิกรณและโครงสรางฉนวน 

1.5.3.1 ศึกษางานวิจัยท่ีผานมาและการออกแบบโครงสรางฉนวนของเตา 
ปฏิกรณ 

 1.5.3.2 ออกแบบและสรางระบบเตาท่ีใชในการผลิตไบโอออย  โดยแบง
ออกเปน 3 สวนดวยกัน คือ เตา briquette ใหความรอนแกกระบวนการ เพ่ือนําความรอนท่ีไดไปใช
เปนแหลงความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส, เครื่องปฏิกรณท่ีใชในการไพโรไลสิส และระบบ 
cooling unit ซ่ึงทําการควบแนนไอระเหยท่ีไดจากกระบวนการ 

 1.5.3.3 ศึกษาลักษณะการทํางานของเตาปฏิกรณ 
 1.5.3.4 ทําการวัดคาขอมูลท่ีตองการ 
1.5.4 ข้ันตอนการคํานวณสมดุลพลังงาน โดยดูจากผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี 

4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr ตามลําดับ 
1.5.5 วิเคราะหและเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการทดลอง 
1.5.6 ทําการศึกษาความสัมพันธของอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ีมีตอผลไดไบโอออย 
1.5.7 สรุปผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลของการผลิตไบโอออยดวยกระบวนการ

ไพโรไลสิสโดยใชบรรยากาศเฉ่ือยท่ีไดจากการเผาไหม ดวยเครื่องปฏิกรณชนิดเบดคงท่ี แบบ
หมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 

1.5.8 รวบรวมขอมูล สรุปผลงานวิจัย และจัดพิมพวิทยานิพนธ 

1.6 ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิจัย 

1.6.1 ดําเนินการทดลองดวยเตาปฏิกรณการไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียน
อากาศตามธรรมชาติ และทําการทดลองท่ีหองปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
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1.6.2 ระบบของเตาปฏิกรณท่ีใชในการผลิตไบโอออยดวยกระบวนการไพโรไลสิสเปน
ระบบระดับนํารองอุตสาหกรรม ซ่ึงมีกําลังการผลิตอยูท่ี 4 กิโลกรัมตอครั้ง และเปนเครื่องปฏิกรณ
ชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 
 

1.7 ความจํากัดของการวิจัย 

   ออกแบบและสรางระบบท่ีใชในกระบวนการไพโรไลสิส เพ่ือผลิตไบโอออย พรอมท้ัง
ศึกษาสมดุลพลังงาน ของเครื่องปฏิกรณชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

   1.8.1 กระบวนการไพโรไลสิส (pyrolysis process) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบทางเคมีโดยใชความรอน ในชวงอุณหภูมิ 400 - 550 ºC เพ่ือสลายสายโซโมเลกุลในชีว
มวลใหสั้นลง โมเลกุลเหลานี้ประกอบไปดวย เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส, ลิกนิน และ สารอินทรียชนิด
อ่ืนๆ ท่ีมีคาความชื้น ประมาณรอยละ 20 – 30 โดยน้ําหนัก ภายใตบรรยากาศท่ีปราศจากออกซิเจน 
อัตราการใหความรอน และระยะเวลาทําปฏิกิริยาสูง 
   1.8.2 ไบโอออย (bio oil) คือ เชื้อเพลิงของเหลวท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลสิสอยาง
เร็วมีลักษณะเปนของเหลวหนืด สีน้ําตาลเขมซ่ึงคาความรอนท่ีวัดไดจะเปนครึ่งหนึ่งของเชื้อเพลิง
ฟอสซิล  
   1.8.3 เครื่องปฏิกรณชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ (fixed bed 
reactor with natural draft) คือ อุปกรณท่ีใชในการทําปฏิกิริยา โดยใหความรอนผานหองเผาไหมท่ี
ใชเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น ท้ังยังปลอยใหระบบมีการไหลเวียนของอากาศแบบธรรมชาติ กลาวคือไม
มีการบังคับใหมีการไหลเขาของอากาศเขาสูเครื่องปฏิกรณชนิดนี้ 
   1.8.4 สมดุลพลังงาน (Energy balance) คือพลังงานท่ีไหลเวียนในระบบ โดยนิยามวา 
พลังงานเขาสูระบบ เทากับ พลังงานท่ีออกจากระบบ 
   1.8.5 เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น (Briquettes) คือ เชื้อเพลิงท่ีเปนแหลงในการใหความ
รอนแกกระบวนการ ซ่ึงผลิตมาจากข้ีเลื้อยผสมกับกระดาษในอัตราสวน 10 %wt 
   1.8.6 พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง (Qf) คือ พลังงานความรอนท่ีคํานวณมาจาก
เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น ซ่ึงผลิตมาจากข้ีเลื้อยผสมกับกระดาษในอัตราสวน 10 %wt 
   1.8.7 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ (Qicp) คือการเผาไหมไม
สมบูรณเกิดจากการเผาไหมแลวไดผลิตภัณฑเปนกาซคารบอนมอนนอกไซดเกิดข้ึนแทนท่ีการเกิดกาซ
คารบอนไดออกไซด 
   1.8.8 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมด (Qub) คือมวลของเชื้อเพลิง
ท่ีเผาไหมไมหมดหลังจากกระบวนการ ซ่ึงคิดจากมวลเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจาก ash 
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 1.8.9 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง (Qmt) คือคาพลังงาน 
ความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้น ซ่ึงเปนผลรวมของความรอนสัมผัส(Sensible heat) และความ
รอนแฝง (Latent heat)  

1.8.10 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนัง (Qsf) คือคาพลังงานท่ี
สูญเสียผานผิวผนังของระบบ มี 2 รูปแบบหลักคือ การสูญเสียความรอน เนื่องจากการพาความรอน 
และการสูญเสียความรอนเนื่องจากการแผรังสีความรอน 

1.8.11 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสีย (Qst) คือ คาพลังงานท่ี
สูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสีย โดยพิจารณาจากมวลขององคประกอบไอเสียท่ีไดจากการเผา
ไหม 

1.8.12 พลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการไพโรไลสิส (Quf) คือคาพลังงานความรอนท่ี
นํามาใชในการผลิตไบโอออย 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ในบทนี้จะกลาวถึงเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการไพโรไลสิส และ
คุณลักษณะเชิงความรอนของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตาม
ธรรมชาติ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการไพโรไลสิส ปจจัยท่ีสงผลในการไพโรไลสิส พรอมท้ังความ
รอนสูญเสียในระบบ และสมดุลพลังงานของระบบ โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนหลักๆ ไดดังตอไปนี้ 

2.1 หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการไพโรไลสิส 
2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอผลไดของไบโอออย 
2.3 การทดสอบคุณสมบัติของไบโอออย 
2.4 ประเภทของเครื่องปฏิกรณท่ีใชในการผลิตไบโอออย 
2.5 การถายเทความรอน 
2.6 ปฎิกิริยาการเผาไหม 
2.7 สมดุลพลังงาน 

2.1 หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการไพโรไลสิส 

กระบวนการไพโรไลสิส (pyrolysis process) สามารถแบงประเภทออกไดเปน            
3 ประเภท ตามอัตราการใหความรอน คือ fast pyrolysis (≥ 500 ºC), slow pyrolysis  และ    
low temperature carbonization (≤ 400 ºC) โดยผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวจะอยูใน
รูปเชื้อเพลิงของเหลว ถาน และเชื้อเพลิงไรควัน (smokeless fuel) ตามลําดับ [22-23]กระบวนการ
ไพโรไลสิส นั้นเปนกระบวนการท่ีมีการสลายโมเลกุลของสายโซโมเลกุลในชีวมวลใหสั้นลง โมเลกุล
เหลานี้ประกอบไปดวย เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส, ลิกนิน และ สารอินทรียชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีคาความชื้น 
ประมาณรอยละ 20 – 30 โดยน้ําหนัก ภายใตบรรยากาศท่ีปราศจากออกซิเจน ลิกนินสลายตัวในชวง
อุณหภูมิท่ีกวางเม่ือเทียบกับกับเฮมิเซลลูโลสและ เซลลูโลส ซ่ึงจะสลายตัวในชวงอุณหภูมิท่ีแคบ     
โดยอัตราการสลายตัวขององคประกอบเหลานี้ข้ึนกับ อุณหภูมิการไพโรไลสิส, อัตราการใหความรอน
และความดันท่ีใหแกกระบวนการ [24-25] ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 การผลิตเชื้อเพลิงของเหลวใน
กระบวนการไพโรไลสิส นั้นแสดงในสมการท่ี 1 ซ่ึงใชอุณหภูมิในชวง  400 – 550 ºC โดยใชเวลาท่ี 
ชีวมวลทําปฏิกิริยาภายในเครื่องปฏิกรณสั้นๆ หากใหอุณหภูมิท่ีต่ํากวาชวงอุณหภูมิดําเนินการนี้  
ผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการจะอยูในรูปของถานและหากใหอุณหภูมิท่ีสูงกวาชวงอุณหภูมิดําเนินการ
นี้  ผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการจะอยูในรูปของกาซ 
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รูปท่ี 2.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบระหวางเกิดปฏิกิริยาไพโรไลสิส [26] 

ท่ีมา : Shinya  YoKoyama 
Biomass                              Gas 
(C6H12O6)m           (H2+CO+CH4+…+C5H12)   +(H2O+…+CH3OH+CH3COOH+…)+C                       
[26]                                                        Liquid                             Char 
 

เชื้อเพลิงของเหลวหรือ  ไบโอออยท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลสิสอยางเร็วมีลักษณะเปน
ของเหลวสีน้ําตาลเขมซ่ึงคาความรอนท่ีวัดไดจะเปนครึ่งหนึ่งของเชื้อเพลิงฟอสซิล และการผลิต      
ไบโอออยใหไดปริมาณท่ีสูงท่ีสุดนั้นจําเปนตองใชชีวมวลท่ีมีข้ีเถาเปนองคประกอบนอยๆ ซ่ึงจะ
สามารถผลิตไดมากถึงรอยละ 75 โดยน้ําหนักบนมาตรฐานแหง[25], [27] นอกจากนี้ผลไดของ      
ไบโอออยยังข้ึนกับ อุณหภูมิการไพโรไลสิส, ชนิดของสารตั้งตนหรือ ชนิดของชีวมวลท่ีใช, กลไลการ
ถายเทความรอน, ขนาดอนุภาคของชีวมวลตั้งตน, เวลาท่ีชีวมวลใชในการทําปฏิ กิริยาใน          
เครื่องปฏิกรณและ ประเภทของเครื่องปฏิกรณท่ีใชในการดําเนินการ  ปจจัยเหลานี้จะสงผลท้ัง
คุณสมบัติทางกายภาพและ คุณสมบัติทางเคมีของไบโอออย [28–31] นอกจากนี้ กระบวนการ      
ไพโรไลสิสสามารถแยกออกไดเปน 3 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1). การอบแหงและการใหความรอน กระบวนการนี้จะเปนการระเหยน้ําท่ีมีอยูในชีวมวล
ออกดวยปฏิกิริยาไพโรไลสิส 

2). การไพโรไลซชีวมวลซ่ึงจะเปนการปลอยสารระเหยท่ีไมเผาไหม และ การสลายตัว
ของถานชารโดยเม่ือปอนอากาศเขาทําปฏิกิริยามาก อุณหภูมิก็จะสูง สงผลใหไดผลผลิตในรูปกาซมาก  
หากปอนอากาศเขาทําปฏิกิริยานอย อุณหภูมิก็จะต่ํา สงผลใหไดผลผลิตในรูปไบโอออยและถานมาก 
 3). การออกซิไดซของสารระเหย และ การออกซิไดซของถานชาร 
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2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอผลไดของไบโอออย 

2.2.1 อุณหภูมิการไพโรไลสิส 

อุณหภูมิการไพโรไลสิสสงผลกระทบตอปริมาณผลไดของไบโอออย เม่ือใหอุณหภูมิการ
ไพโรไลสิสต่ําสงผลใหไดปริมาณของชารมากท่ีสุด ในขณะเดียวกัน เม่ือใหอุณหภูมิในการไพโรไลสิสสูง
สงผลใหไดปริมาณกาซมาก ดังนั้นอุณหภูมิท่ีใหแกกระบวนจึงตองมีความเหมาะสมท้ังกับเครื่อง
ปฏิกรณท่ีใชงาน และ ชนิดของชีวมวลท่ีใช  โดยท่ัวไปอุณหภูมิการไพโรไลสิสท่ีผลไดของไบโอออย ใน
ปริมาณท่ีสูงท่ีสุดมีคาประมาณ 500 ºC [32]–[46] 

2.2.2 ขนาดของวัตถุดิบ 

ขนาดของวัตถุถือเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการไพโรไลสิสอยางมาก กลาวคือ  
ขนาดของวัตถุดิบนั้น มีความสัมพันธ กับปริมาณไบโอออยกาซ และชาร ท่ี ไดจากกระบวน                
S. Sensoz et al (2000), ไดศึกษาผลของขนาดอนุภาคเมล็ด rapeseed ท่ีมีตอปริมาณไบโอออย
กาซ และชาร พบวา ขนาดอนุภาคท่ีใหญและเล็กไปจะใหผลไดของไบโอออย นอยกวาขนาด       
ปานกลาง [47] A.V. Bridwater, G.V.C. Peacoke(2000), ไดศึกษาขนาดอนุภาคท่ีเหมาะสมสําหรับ
การไพโรไลสิสของ rotating cone pyrolysis ท่ี ขนาด <200 mm, ระบบ fluid bed                
ท่ีขนาด < 2 mm และ เครื่อง circulating fluid beds ท่ีขนาด < 6 mm [27] 

2.2.3 อัตราการใหความรอน 

อัตราการใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิสนั้นสงผลตอปริมาณผลิตภัณฑท่ีได     
O. Onay (2007), ไดศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการไพโรไลสิสและอัตราการใหความรอนตอการ
ผลิตไบโอออยและชารจากเมล็ดดอกคําฝอยโดยใช well-swept fixed-bed reactor ซ่ึงพบวาเม่ือ
ปอนอัตราการใหความรอนเพ่ิมข้ึนจาก 100, 300 และ 700 ºC/min ผลไดของไบโอออย ก็จะเพ่ิมข้ึน 
และเริ่มคงท่ีท่ีอัตราการใหความรอนท่ี 300 ºC/min เม่ือเทียบท่ีอุณหภูมิเดียวกัน และจะมีแนวโนม
คงท่ี โดยอุณหภูมิการไพโรไลสิสอยูท่ี 600 ºC [48] Ilknur Demiral et al. (2012), ไดศึกษา       
การผลิตไบโอออยจากซังขาวโพดผานกระบวนการไพโรไลสิสนั้นซ่ึงมีการแปรคาอุณหภูมิการไพโรไล
สิส, อัตราการใหความรอนและ sweep gas flow rate ในชวง 400-550 ºC, 7-40 ºC/min และ      
50-200 cm3/min  ซ่ึงพบวาผลไดของไบโอออย สูงสุดอยูท่ี  อุณหภูมิการไพโรไลสิส 500 ºC       
อัตราการใหความรอน40 ºC/min และ  sweeping gas flow rate 100 cm3 /min [46] 

2.3 การทดสอบคุณสมบัติของไบโอออย 

2.3.1 ปริมาณน้ํา 
        การทดสอบปริมาณน้ํา จะทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E203 ดวยวิธีการไตเตร

ชันแบบคารฟชเชอร (Karl Fischer titration) ซ่ึงเปนวิธีท่ีมีการใชงานกันอยางกวางขวางสําหรับการ
ทดสอบไบโอออยโดยท่ัวไปปริมาณน้ําของไบโอออยจะอยูประมาณ 30-45% [27], [49]–[51]  
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 2.3.2 ปริมาณของแข็ง       
        การทดสอบปริมาณของแข็งของไบโอออยจะใชเทคนิคการกรองแบบสุญญากาศ  

โดยนําไบโอออย(bio oil)ท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลสิสประมาณ 2-3 กรัม มาใสกระดาษกรอง
Whatman No. 3 และลางดวยเอทานอลท่ีเกินพอจนม่ันใจวาไมมีของเหลวอินทรียตกคางอยูบน
กระดาษกรองซ่ึงจะเหลือเพียงตะกอนท่ีตองการ  จากนั้นท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองประมาณ 15 นาที    
แลวนําเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 105 ºC ประมาณ 30 นาที ถัดมานําตะกอนไดไดมาทําใหเย็นตัวลงใน
โถดูดความชื้นโดยชั่งน้ําหนักท้ังกอนและหลังการอบแหง [27], [49], [52] 

 2.3.3 ปริมาณข้ีเถา 
        การทดสอบปริมาณข้ีเถาของไบโอออยจะทดสอบตามตามมาตรฐาน ASTM D482 

ซ่ึงแสดงอยูในตะกอนของไบโอออยโดยนําไบโอออยท่ีไดมาอบท่ีอุณหภูมิ 105 ºC เพ่ือเปนการระเหย
น้ําออก จากนั้นใหความรอนอยางรวดเร็วแกไบโอออยท่ีไดท่ีอุณหภูมิ 775 ºC จะไดกากไบโอออย ท่ี
ตองการ [27], [49], [52] 

 2.3.4 คาความเปนกรด-ดาง 
        การทดสอบความเปนกรดดางจะทดสอบตามมาตรฐานตามมาตรฐาน ASTM E70  

โดยใชเครื่อง pH meter ในการตรวจวัดคา และทําการทดสอบท่ีอุณหภูมิหอง นอกจากนี้จะตองทํา
การเทียบมาตรฐานของเหลวมาตรฐานซ่ึงมีคา pH อยูระหวาง 4 และ 7 กอนการทําการทดลอง [27], 
[49], [52] 

  2.3.5 ความหนาแนน 
        ความหนาแนนของไบโอออย(bio oil)สามารถทดสอบไดตามมาตรฐาน       

ASTM D4052 โดยการชั่งน้ําหนักไบโอออยใน 1 หนวยปริมาตร (g/ml) ซ่ึงเปนการวัดคาโดยใชขวด
แกวบาง ท่ีอุณหภูมิหองประมาณ 20ºC โดยปกติแลวความหนาแนนของไบโอออยมีคาประมาณ    
1.2 kg/l [27], [49], [52] 

  2.3.6 องคประกอบธาตุ 
        ปริมาณของธาตุ คารบอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน และ ไฮโดรเจนนั้นสามารถ

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D5291 ดวยวิธีท่ีคลายกันคือทําการวิเคราะหแบบ ultimate ของ     
ชีวมวล [27], [49], [52] 

  2.3.7 คาความรอน 
        คาความรอนของไบโอออยสามารถทดสอบตามมาตรฐาน ASTM DIN51900 ซ่ึง

หาได 3 วิธี คือ จากการวิเคราะหแบบ proximate, การวิเคราะหแบบ ultimate และเครื่องมือท่ีใช
วัดปริมาณความรอน การวิเคราะหโดยใช bomb calorimeter นั้นจะเปนการวิเคราะหคาความรอน
โดยตรง โดยมีออกซิเจนตอเขากับเครื่อง bomb calorimeter ซ่ึงจะใชไบโอออยปริมาณ 1 กรัม    
ในการวิเคราะหแตละครั้ง [27], [49]–[51]    

  2.3.8 ความหนืด 
        ความหนืดของไบโอออยหาไดตามมาตรฐาน ASTM D445 และ D446 โดยใช   

เครื่อง Viscometer ในการวัดท่ีอุณหภูมิ 40 ºC [27], [49], [52] 
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    2.3.9 คาความเสถียร 
        คาความเสถียรของไบโอออยสามารถทดสอบไดจากความหนืดหลังการทํา 
accelerated ageing และความหนืดเริ่มตน [27], [49], [52] 

2.4 ประเภทของเครื่องปฏิกรณท่ีใชในการผลิตไบโอออย 

 จากงานวิจัยกอนหนา ไดมีการผลิตไบโอออยจากเครื่อง ปฏิกรณ fluidized-bed, fixed-
bed reactor, auger reactor, free-fall reactor และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 เครื่องปฏิกรณแบบเบดคงท่ี 

 เครื่องปฏิกรณแบบเบดคงท่ีเปนเครื่องปฏิกรณท่ีออกแบบไดงายสุดสําหรับการ
ทดลองในระดับหองปฏิบัติการโดยมีกาซเปนตัวพาเคลื่อนท่ีผานวัตถุดิบ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเบดอยูกับท่ี
เม่ือใหความรอนแกสวนท่ีเปนเบด วัตถุดิบก็จะเกิดปฏิกิริยาไดเปนของผสมระหวางกาซและไอระเหย
แสดงในรูปท่ี 2.2 M.R. Islam et al. (2010), ไดศึกษาคุณสมบัติของไบโอออยท่ีไดจากชานออยโดย 

 
รูปท่ี 2.2 แสดงแผนภาพของ fixed-bed fire-tube heating pyrolysis reactor [53] 

ท่ีมา : M.R. Islam et al. (2010) 
เครื่องปฏิกรณ fixed-bed fire-tube heating pyrolysis ซ่ึงพบวา คาความรอนท่ีไดของไบโอออยสูง
กวาชีวมวลดิบท่ีใช และสัดสวนของของเหลวภายใตชวงอุณหภูมิการเดือดท่ี 150 – 350 ºC อาจจะ
สามารถนําไปแทนน้ํามันดีเซล หรือใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงฟอสซิลเม่ือผานการปรับปรุงคุณภาพ
แลว [53] O. Onay (2007), ไดศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและอัตราการใหความรอนตอผลผลิต     
ไ บ โ อ อ อ ย แ ล ะ ช า ร จ า ก เ ม ล็ ด ด อ ก ท า น ต ะ วั น ท่ี ผ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ พ โ ร ไ ล สิ ส ด ว ย                        
well-swept fixed-bed reactor โดยมีการควบคุมอัตราการใหความรอนดวยเครื่องควบคุม PID   
ซ่ึงพบวาปริมาณออกซิเจนลดลงมากกวาเม่ือเทียบเชื้อเพลิงฟอสซิล 18.9 % และ ความหนาแนน
ของไบโอออยท่ีไดใกลเคียงกับเชื้อเพลิงหนักและน้ํามันดีเซล [54] 
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2.4.2 เครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด 

 เครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด เปนเครื่องปฏิกรณท่ีออกแบบใหวัตถุดิบเกิดการเคลื่อนตัว
ในระบบปฏิกรณแบบปนปวน วัตถุดิบท่ีปอนเขาจะถูกยอยใหมีขนาดเล็กเพียงพอท่ีจะสามารถ
เคลื่อนท่ีแบบปนปวน ไดอย าง อิสระและใชพลังงานในการทําให เ กิดความป นปวนนอย                  
A. Pattiya (2011), ไดศึกษาผลไดและคุณสมบัติของไบโอออยท่ีไดจากลําตนมันและเหงามัน
กระบวนการไพโรไลสิสดวยเครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด โดยมีการออกแบบระบบในการเก็บ        
ไบโอออยท่ีผลิตไดโดยใช เครื่องควบแนนน้ํา, electrostatic precipitator (ESP), dry ice/acetone 
condenser 2 ชุด และ Cotton Wool Filter ซ่ึงพบวา การเพ่ิมชุดอุปกรณการเก็บไบโอออย นั้น
สงผลใหผลผลิตไบโอออยท่ีไดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และยังพบวาผลผลิตไบโอออยท่ีไดจากเหงามันนั้นมีคา
สูงกวาท่ีไดจากลําตนมันประมาณ 2-4 wt% แสดงในรูปท่ี 2.3 [49] 

 
 

รูปท่ี 2.3 แสดงแผนภาพเครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด [49] 
ท่ีมา : A. Pattiya. (2011) 

 
 A. Pattiya, S. Suttibak (2012), ไดศึกษาการผลิตไบโอออย (bio-oil) ท่ีผาน
กระบวนการไพโรไลสิสของลําตนมันและเหงามัน ดวย เครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด ซ่ึงมีตัวกรองไอ
รอนเพ่ิมเขามาในระบบการเก็บไบโอออย จากงานกอนหนา ซ่ึงพบวาการใชตัวกรองไอรอน นั้นสงผล
ใหผลไดไบโอออยลดลง 6-7 wt% แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาคุณภาพในดาน คาความหนืด ,
ปริมาณของแข็ง, ปริมาณข้ีเถา และ คาความเสถียรท่ีได พบวาใหคาดีกวาการไมใสตัวกรองไอรอน 
[41] M. He et al. (2012), ไดศึกษาผลไดและคุณสมบัติของไบโอออยท่ีผานกระบวนการไพโรไลสิส
จากใบยูคาลิปตัสดวยเครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด [43] Suntorn Suttibak et al. (2012), ไดศึกษา
ผลของ อุณหภู มิก าร ไพ โ ร ไลสิ ส อย า ง เ ร็ ว ของ ไบ โอออย (bio-oil) ท่ี ไ ด จ าก เห ง า มันด ว ย                
เครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด [49] T. Chen et al. (2011), ไดศึกษาผลกระทบของตัวกรองไอรอนท่ี
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มีตอการวิเคราะหคุณสมบัติของไบโอออยท่ีไดจากแกลบขาวผานกระบวนการไพโรไลสิสอยางเร็ว  
ดวยเครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด ซ่ึงพบวาผลไดไบโอออยมีคาลดลงประมาณ 2.2 wt% [37] 

2.4.3 เครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบดแบบฟองกาซ 

 เครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด เปนเครื่องท่ีออกแบบมาใหมีการไหลของวัตถุดิบแบบ
ปนปวน ตามการเคลื่อนท่ีของฟองกาซท่ีปอนเขาสูเครื่องปฏิกรณโดยความเร็วของกาซนั้นจะตองเร็ว
พอท่ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของอนุภาคอยางแบบปนปวน แตตองไมสูงจนเกินไปซ่ึงจะสงผลให
ก า ซ พ า เ อ า อ นุ ภ า ค ข อ ง แ ข็ ง ไ ป อุ ด อ ยู ต ร ง บ ริ เ ว ณ ท า ง อ อ ก ข อ ง เ ค รื่ อ ง ป ฏิ ก ร ณ 

 
รูปท่ี 2.4 แสดงแผนภาพเครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบดแบบฟองกาซ [55] 

ท่ีมา : C.S. Lira et al. (2013) 
C.S. Lira et al. (2013), ไดศึกษาความเปนไปไดในการผลิตไบโอออยจากเมล็ดปาลมท่ีไดจากอเม
ซอน ดวยเครื่องปฏิกรณฟลูอิดไดซเบด โดยพบวาเมล็ดปาลมท่ีไดจากอเมซอนนั้นสามารถผลิตไบโอ
ออยซ่ึงใหคาความรอนสูงเทากับ 30.5 MJ/kg และยังมีคาความชื้นต่ํากวา 20% ซ่ึงสงผลใหผลผลิตไบ
โอออยท่ีไดมีคาสูงตามไปดวย นอกจากนี้ยังสามารถนําไบโอออยท่ีไดนี้มาใชเปนพลังงานทางเลือก
สําหรับการผลิตกําลังไฟฟา ดังแสดงในรูปท่ี 2.4 [55] S.-H. Lee et al. (2008), ไดศึกษาการนํา 
Quercus Acutissima sawdust ซ่ึงเปนชีวมวลท่ีมีอยูเปนจํานวนมากในประเทศเกาหลีมาผลิต
เปนไบโอออย เพ่ือดูผลกระทบของอุณหภูมิเบด และองคประกอบทางเคมีของไบโอออยและกาซท่ีได
หลังจากผานกระบวนการไพโรไลสิส [56] 
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2.4.4 เครื่องปฏิกรณออเกอร 

 เครื่องปฏิกรณออเกอร เปนเครื่องปฏิกรณท่ีประกอบดวยสกรูท่ีทําหนาท่ีเปนตัว
ขับเคลื่อนชีวมวลและทรายรอนท่ีอยูในเครื่องปฏิกรณโดยหลักการทํางานพ้ืนฐานจะคลายกับเครื่อง
เอ็กทรูเดอรแบบสกรูคูท่ีใชในการข้ึนรูปพอลิเมอร [56] S. Thangalazhy-Gopakumar et al. 
(2010), ไดศึกษาคุณสมบัติทางดานเคมีกายภาพของไบโอออยท่ีมีการแปรคาอุณหภูมิของไมสน ดวย
เครื่องปฏิกรณออเกอร โดยพบวาความหนืดท่ีวิเคราะหไดแสดงพฤติกรรมแบบนิวโทเนียน ท่ีมีอัตรา
แรงเฉือนสูงกวา 20 s-1 และคาความหนืดนิวโทเนียนของไบโอออยจะวัดโดยแปรคาอุณหภูมิในชวง 
10 – 80 ºC ดังแสดงในรูปท่ี 2.5 [57] S. Zhou et al. (2012), ไดศึกษาผลของอุณหภูมิในการไพ
โรไลสิสท่ีมีตอผลไดและคุณสมบัติของไบโอออยท่ีไดจากไมสน ดวยเครื่องปฏิกรณออเกอร [58] S. 
Zhou et al.(2013), ไดศึกษาผลความเขมขนของกรดซัลฟูริกในการไพโรไลสิสท่ีมีตอผลไดและ
คุณสมบัติของไบโอออยท่ีไดจากไมสน ดวยเครื่องปฏิกรณออเกอร [27] 

 
รูปท่ี 2.5 แสดงแผนภาพเครื่องปฏิกรณออเกอร [57] 
ท่ีมา : S. Thangalazhy-Gopakumar et al. (2010) 

2.4.5 เครื่องปฏิกรณท่ีมีการตกอยางอิสระ 

 เครื่องปฏิกรณท่ีมีการตกอยางอิสระ เปนเครื่องปฏิกรณท่ีมีหลักการทํางานอยางงาย  
โดยชีวมวลจะถูกลําเลียงเขาสูเครื่องปฏิกรณดวยสกรูแลวตกลงสูถังปฏิกรณอยางอิสระ A. Pattiya et 
al. (2012), ไดศึกษาผลกระทบของชนิดชีวมวลคือ ใบออย, ลําตนออย, เหงามัน และลําตนมัน พรอม
กับสภาวะการดําเนินการท่ีมีตอการกระจายตัวของไบโอออย ดังแสดงในรูปท่ี 2.6 [59] 
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รูปท่ี 2.6 แสดงแผนผังเครื่องปฏิกรณท่ีมีการตกอยางอิสระ [59] 

ท่ีมา : A. Pattiya et al. (2012) 

2.4.6 ผลผลิตไบโอออย 

 ผลผลิตไบโอออย ดวยเครื่องปฏิกรณชนิดตางๆ ไดแสดงไวในตารางท่ี 2.1 ซ่ึงพบวา Red 
oak ใหผลไดของไบโอออย สูงสุดท่ี 72 wt% และ Laurus nobilis L. ใหผลไดของไบโอออย ต่ําสุดท่ี 
21.91 wt% 
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ตารางท่ี 2.1 ชนิดของชีวมวลท่ีใชในการผลิตไบโอออย 

Biomass type Type of reactor 
Temp. 
ºC 

Bio-oil 
yield (wt%) 

References 

Cassava stalk Free-fall reactor 450 69.6 [28] 

Sugarcane waste 
Fixed-bed fire-tube heating 
pyrolysis reactor 

475 56 [29] 

Pine wood Auger reactor 450 50 [31] 
Douglas Fir wood Auger reactor 500 59 [58] 
Malle wood Fluidized-bed reactor 500 62 [32] 
Red oak Free-fall 600 72 [33] 
Cooton  stalk Fluidized-bed reactor 510 55 [34] 

witchgrass  
pilot fluidized-bed fast 
pyrolysis reactor 

450 44 [35] 

Hazelnut shells fixed-bed tubular reactor 500 23.1 [37] 
Rice husk Fluidized-bed reactor 465 56 [48] 
pomegranate 
seeds 

fixed-bed reactor 600 22.23 [36] 

Laurus nobilis L. fixed-bed reactor 500 21.91 [39] 
Sesame stalk fixed-bed reactor 550 37.2 [41] 
Palm kernel 
shells 

Fluidized-bed reactor 490 48.7 [40] 

Blue-green algae 
blooms  

fixed-bed reactor 500 54.97 [42] 

Corncob fixed-bed reactor 500 26.44 [43] 
Apricot pulps fixed-bed reactor 550 22.4 [44] 
Para rubber seed Pyrolysis reactor 450 38.22 [45] 
grape bagasse fixed-bed reactor 550 27.60 [46] 

 

2.5 การถายเทความรอน 

ความรอนท่ีเกิดการถายเทภายในระบบการไพโรไลสิสนั้น แบงออกเปน 3 วิธี คือ การนํา
ความรอน, การพาความรอน และการแผรังสีความรอน ความรอนท่ีกลาวนี้จะถายเทจากหองเผาไหม
ออกสูผนังชั้นนอกสุดของหองเผาไหม ซ่ึงคิดเปนความรอนสูญเสียในระบบอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงสมการ การ
ถายเทความรอนท้ัง 3 นั้น แสดงไดดังนี้  
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2.5.1 การนําความรอน 

 การนําความรอน เปนการสงผานความรอนจากจุดท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังจุดท่ีมีอุณหภูมิตํ่า
กวาท่ีอยูติดกัน สามารถเกิดข้ึนกับตัวกลางท่ีเปน ของแข็ง ของเหลว และกาซ เชน เม่ือนําทัพพีท่ีเปน
อลูมิเนียมไปคนน้ํารอนๆในหมอท่ีกําลังตั้งไฟอยู เราสามารถรับรูไดวาทัพพีนั้นรอน เนื่องจากความ
รอนถายโอนจากทัพพีมายังมือเรานั่นเอง  

วัสดุท่ีนําความรอนได เรียกวา ตัวนําความรอน โดยตัวนําความรอนนี้มักจะเปนวัสดุ
ประเภทโลหะ ท่ียอมใหพลังงานความรอนไหลผานไปไดดวยดี เชน เหล็ก เงิน ทองแดงฯลฯ 

วัสดุท่ีไมนําความรอน เรียกวา ฉนวนความรอน โดยฉนวนความรอนนี้มีลักษณะท่ีไมยอม
ใหความรอนไหลผาน หรือไหลผานไดนอย เชน แกว กระเบื้อง ผา พลาสติกฯลฯ 

อัตราการนําความรอนเปนไปตามกฎของ Fourier ดังแสดงในสมการท่ี 2.1 

cond s

dT
Q kA

dx
= −    (2.1) 

 เม่ือ condQ  คือ อัตราการถายเทความรอนจากการนําความรอน, w 

       k  คือ คาการนําความรอน (Thermal conductivity), w/m°C 

       sA  คือ พ้ืนท่ีในการถายเทความรอน, m2  

      dT  คือ ความแตกตางของอุณหภูมิ, K 
      dx  คือ ระยะทางท่ีความรอนเคลื่อนท่ีผาน, m 
 
 ในระบบการเผาไหมของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศ
ตามธรรมชาตินั้น การนําความรอน และการพาความรอนออกจากหองเผาไหมสูผิวผนังดานนอกนั้นมี
คาเทากัน จึงคํานวณความรอนสูญเสียจากการพาความรอนดังหัวขอท่ีจะกลาวตอไป 

2.5.2 การพาความรอน 

 การพาความรอนเปนรูปแบบการถายเทความรอนเนื่องจากการเคลื่อนท่ีของของไหล
ผานผิววัตถุของแข็ง เชน การแลกเปลี่ยนความรอนในทอ ประเภทของการพาความรอนนั้นมี 2 
ประเภทหลักๆคือ 
 แบบธรรมชาติ เกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิท่ีแตกตางกันของระบบนั้นๆ 
 แบบบังคับ เกิดจากการกระทําของของไหลถูกทําใหเคลื่อนท่ีโดยอาศัยแรงจากภายนอก 
เชน พัดลม ปม  
 ของไหลท่ีเคลื่อนท่ีเร็วกวาจะพาความรอนไดดีกวา ของไหลท่ีอยูนิ่งจะมีเพียงการนํา
ความรอนเทานั้นตามกฎของ Newton ดังแสดงในสมการท่ี 2.2  

( )
conv s s

Q hA T Tc= −    (2.2) 

 เม่ือ 
conv

Q  คือ อัตราการถายเทความรอนจากการพาความรอน, w 

       h  คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน, W/m2°C 
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s

A  คือ พ้ืนท่ีผิวของวัตถุท่ีสัมผัสกับการไหล, m2  

       
s

T  คือ อุณหภูมิไอเสียท่ีอุณหภูมิ, K 

       Tc  คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม, K 

 
 ในระบบการเผาไหมของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศ
ตามธรรมชาตินั้น การพาความรอนจะเกิดข้ึนผานกาซรอนถายเทความรอนจากภายในเตาไปสูอากาศ
ภายนอก โดยสัมประสิทธิ์การพาความรอนข้ึนอยูกับลักษณะการไหลของอากาศ และตําแหนงของ
พ้ืนผิวท่ีมีการถายเทความรอน 

2.5.3 การแผรังสีความรอน 

 การแผรังสีความรอนคือการปลอยพลังงานท่ีอยูในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟาอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอิเล็กตรอนของอะตอมหรือโมเลกุลออกมา โดยไมตองอาศัย
ตัวกลางและเปนพลังงานท่ีถายเทไดเร็วท่ีสุด จากกฎของ Stefan-Boltzman ดังสมการท่ี 2.3  

4 4( )
rad s s

Q A T Tcεσ= −   (2.3) 

 เม่ือ 
rad

Q  คือ อัตราการถายเทความรอนจากการแผรังสีความรอน, w 

     ε  คือ คาการแผรังสี emissivity มีคาเทากับ 0.77 

 σ  คือ คาคงท่ี Stefan-Boltzmann มีคาเทากับ 5.67×10-8 W/m2K4 
       

s
A  คือ พ้ืนท่ีผิวของวัตถุท่ีสัมผัสกับการไหล, m2 

       
s

T  คือ อุณหภูมิไอเสียท่ีอุณหภูมิ, K 

       Tc  คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม, K 

 
 ในระบบการเผาไหมของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศ
ตามธรรมชาตินั้น การแผรังสีความรอนเปนการถายเทความรอนระหวางอากาศรอนภายในหองเผา
ไหมไปสูงผนังชั้นในของหองเผาไหม โดยเกิดรวมกับการพาความรอน[60] 
 

2.6 ปฏิกิริยาการเผาไหม 

เนื่ อ ง จ าก ในง านวิ จั ยนี้ ไ ด ทํ าก ารตรวจวั ดปริ ม าณออก ซิ เจน  และปริ ม าณ
คารบอนไดออกไซด เพ่ือนํามาคํานวณหาจํานวนโมลของผลิตภัณฑท่ีไดหลังจากการเผาไหม โดย
อาศัยสมการท่ีไดจากปฏิกริยาการเผาไหม พรอมท้ังยังใชขอมูล ultimate ของเชื้อเพลิง[61] ดัง
ตารางท่ี 2.2 ในงานวิจัยนี้ใชเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีผลิตมาจาก ข้ีเลื้อยและกระดาษ โดยใช
กระดาษในการทําหนาท่ีเปนตัวประสาน ในอัตราสวน 10w/w% ดังนั้นคา ultimate ของเชื้อเพลิงจึง
ไดมาจากการนําคา ultimate ของชีวมวลท้ังสองในสัดสวนดังกลาวมารวมกัน และใชวิธีการหา
คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักในการหาคา ultimate ของเชื้อเพลิงท่ีใชในกระบวนการไพโรไลสิส 
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ตารางท่ี 2.2 คา ultimate ของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น[61] 
วัตถุดิบ อัตราสวน C H O N S HHV 
ข้ีเลือย 0.90 49.42 7.26 42.92 0.39 0.01 21,178.00 

กระดาษ 0.10 45.12 5.31 48.91 0.38 0.28 13,510.00 
ข้ีเลื้อย+กระดาษ 1.00 48.99 11.94 43.52 0.39 0.04 20,411.20 

 
นําคา ultimate ของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีไดมาหา เปอรเซ็นตโดยมวล (%by 

mole) ซ่ึงแสดงดังตารางท่ี 2.3  
ตารางท่ี 2.3 เปอรเซ็นตโดยมวลของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น 

Element wt% Molecular weight kmol/100 kg %by mole 
C 48.99 12.01 4.079100749 0.358541365 
H2 11.94 2.016 5.922619048 0.520581385 
N2 0.39 28.013 0.013922108 0.001223714 
S 0.04 32.06 0.0012477 0.0001097 
O2 43.52 31.999 1.360042501 0.119543871 

Total 104.88  11.3769321 1 
 

จากนั้นนํามาวิเคราะห kmol ของผลิตภัณฑท่ีไดหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเผาไหม 
เริ่มจาก กําหนดใหเชื้อเพลิง ใน 1 kmol มีองคประกอบของธาตุ C, H2, O2, N2 และ S ดังนี้ 
C = A kmol, H2 = B kmol, O2 = D kmol, N2 = E kmol และ S = F kmol เม่ือ Fraction ท่ี
ตรวจวัดไดในผลิตภัณฑของปริมาณออกซิเจน และคารบอนไดออกไซดดังนี้ ; O2 = G และ CO2 = I  
จากตารางท่ี 2.3 จะพบวา kmol รวมของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น จํานวน 6.72 กิโลกรัม สามารถ
หาไดจากการการเทียบบัญญัติไตรยางศกับจํานวน kmol รวมของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นตอ 100 
กิโลกรัม มีคาเทากับ 0.764529835 จากนั้นนําองคประกอบของธาตุท่ีมีในตัวเชื้อเพลิงอัดกอนแบบ
เย็นเขียนสมดุลสมการเคมี เพ่ือดูปริมาณของ kmol ของสารผลิตภัณฑท่ีไดหลังจากการเผาไหม ดัง
สมการดานลาง 

ปฏิกิริยาเคมี;  
2

2

kA
kAC O kACO+ →  

  
2 2

1 1 1( k ) AC ( k ) AO ( k ) ACO− + − → −  

  BH BO BH O+ →
2 2 2

1

2
 

  
2 2

FS FO FSO+ →  

จํานวนโมล 2O  ท่ีตองการใชในปฏิกิริยาเคมี =
1

(1 )
2 2

k
A k A B F+ − + +  

ในเชื้อเพลิง 1 kmol มี 2O  อยูแลว   = D  
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ดังนั้นตองดูด 2O  จากอากาศ    = 
1

(1 )
2 2

k
A k A B F D+ − + + −  

จะไดวา จะมี 2N  ติดมากับอากาศ   = 
1

3.76 (1 )
2 2

k
A k A B F D + − + + −  

 

วิเคราะหจํานวน kmol  ของผลิตภัณฑไดดังตอไปนี้ 

 
2

1
3.76 (1 )

2 2

k
N E A k A B F D = + + − + + −  

  (2.4) 

 
2

O = β       (2.5)  

 CO kA=       (2.6) 
 

2
(1 )CO k A= −      (2.7) 

 
2

H O B=       (2.8) 

 
2

SO F=       (2.9) 

จํานวน kmol  รวม  3.76 3.76 3.76
2

kA
E A kA= + + + −β

3.76
3.76

2
B F+ +  

      3.76D kA A kA B F− + + − + +   

  [ ]3.76 3.76
3.76 3.76 1 1

2 2
k k A A B   = − + + + +      

 

      [ ] [ ]3.76 3.76 1D E F β− + + + +   

  ( 1.88 4.76) 2.88 3.76k A B D= − + + − 4.76E F+ + + β  (2.10) 

Fraction 2O  ในผลิตภัณฑ 

 [ ]/ ( 1.88 4.76) 2.88 3.76 4.76G k A B D E Fβ β= − + + − + + +

 [ ]( 1.88 4.76) 2.88 3.76 4.76G k A B D E Fβ β= − + + − + + +  

 
[ ]( 1.88 4.76) 2.88 3.76 4.76

1

G k A B D E F

G
β − + + − + +
=

−
 (2.11) 

และ  

[ ](1 ) / ( 1.88 4.76) 2.88 3.76 4.76I k A k A B D E F β= − − + + − + + +  

[ ]( 1.88 ) 4.76 2.88 3.76 4.76 (1 )I kA IA I B D E F k Aβ− + + − + + + = −  

[ ]( 1.88 ) 4.76 2.88 3.76 4.76I kA kA A I A B D E F β− + = − + − + + +

 

[ ]
[ ]

4.76 2.88 3.76 4.76

1.88 1

A I A B D E F
k

A I

β− + − + + +
=

− +
  (2.12) 
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จํานวน kmol ของผลิตภัณฑท่ีไดหลังจากทําการเผาไหมตอ 1 kmol ของ
เชื้อเพลิงท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี 4.48 kg/hr ไดจากสมการท่ี 2.4 – 2.9 โดยใชสมการท่ี 2.10 – 
2.12 ในการคํานวณ แสดงผลดังตารางผนวก ง.2  

2.7 สมดุลพลังงาน 

 การวิเคราะหสมดุลพลังงานของเครื่องปฏิกรณท่ีเขาและออกจากระบบ ปริมาตรควบคุม
นี้จะพิจารณาเทียบกับสภาวะอากาศแวดลอม และพิจารณาสมดุลพลังงานเม่ือเครื่องปฎิกรณอยูใน
สภาวะคงตัวภายใตสมมุติฐาน ดังตอไปนี้ 

1. ระบบ isochoric process คือเปนปริมาตรควบคุมท่ี และพิจารณาอยูในสภาวะคง 
ตัว 

2. พิจารณาระบบการทํางานของเครื่องปฏิกรณมีสภาวะการทํางานแบบปกติหรือมี 
สภาวะสมดุลความรอน (Thermal equation) ซ่ึงความรอนเขาสูเครื่องปฏิกรณจะกลายเปนความ
รอนท่ีออกจากเครื่องปฏิกรณท้ังหมด โดยไมมีการสะสมอยูภายในเครื่องปฏิกรณ 

3. พิจารณาระบบการทํางานของเครื่องปฏิกรณอยูในสภาวะคงตัว (steady state) ซ่ึง 
ถือวาอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณมีคาเฉลี่ยท่ีคงท่ีและอุณหภูมิเดียวกันท้ังระบบ รวมท้ังอัตราของ
มวลไหลขามผิวควบคุม อัตราการถายเทความรอน และพลังงานผิวควบคุมนั้นจะไมเปลี่ยนแปลงตาม
เวลา 

4. องคประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงรวมถึงคุณสมบัติทางกายภายของเชื้อเพลิง เชน 
คาความรอน ความหนาแนน มีคาคงท่ี 

5. เชื้อเพลิงท่ีใชในการเผาไหมคือ เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นทรงกระบอก 
6. การพิจารณาคาความรอนของเชื้อเพลิง (LHV) ในการคํานวณ 
7. กําหนดคาความรอนจําเพาะของเชื้อเพลิงวัตถุดิบท่ีใช และกาซมีคาคงท่ีตลอดการ 

พิจารณา 
จากกฎขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตรสําหรับปริมาตรควบคุม จําเปนตองพิจารณากฎการ

อนุรักษพลังงานควบคูกัน ดังตอไปนี้ 

2.7.1 สมดุลมวลของเครื่องปฏิกรณ 

 การพิจารณาปริมาตรควบคุมสําหรับระบบท่ีมีการถายเทมวลกับสิ่งแวดลอม จะสามารถ
นิยามกฎการอนุรักษมวล (Conservation of mass) ดังสมการ 
{มวลไหลเขาปริมาตรควบคุมท้ังหมด] – [มวลไหลออกจากปริมาตรควบคุมท้ังหมด] = 
    [การเปลี่ยนแปลงของมวลสุทธิภายในปริมาตรควบคุม] 
 2.7.1.1 พลังงานความรอนขาเขา 
  2.7.1.1.1 พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง 

พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง สามารถคํานวณไดจากผลคูณของมวลของ 
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เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น กับคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิงท่ีใช[62]คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิงนั้น
สามารถหาได 2 วิธี คือ 1. สงวิเคราะหคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง 2. คํานวณจากคาการวิเคราะห
โดยประมาณ และการวิเคราะหโดยละเอียดของเชื้อเพลิงนั้นๆ (proximate or ultimate analysis) 
ดังแสดงในสมการท่ี 2.13 รายการคํานวณอยางละเอียดนั้นแสดงใน ภาคผนวก จ. 

f f
Q m LHV= ×

   (2.13) 
  เม่ือ 

f
m  คือ มวลเชื้อเพลิงท่ีปอน, kg 

        LHV  คือ คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง, kJ/kg 
                        

f
Q  คือ คาพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง, kJ 

 
 2.7.1.2 พลังงานความรอนขาออก 
  2.7.1.2.1 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ 

การเผาไหมไมสมบูรณเกิดจากการเผาไหมแลวไดผลิตภัณฑเปนกาซ 
คารบอนมอนนอกไซดเกิดข้ึนแทนท่ีการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด พบวา พลังงานความรอนท่ีได
จากการเผาไหมคารบอน 1 กิโลกรัมของเชื้อเพลิงใหอยูในรูปของกาซคารบอนไดออกไซดนั้นจะมีคา
เทากับ 33,800 kJ/kg แตหากในการเผาไหมนั้นไมสมบูรณจะสงผลใหเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซด
แทนท่ีกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงทําใหพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงใหอยูในรูป
ของกาซคารบอนมอนนอกไซดลดลงโดยมีคาเทากับ 10,120 kJ/kg ดังนั้นพลังงานความรอนท่ีเกิดการ
สูญเสียไปกับการเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซดนี้จึงมีคาเทากับ 23,680 kJ/kg [63-64] ดังนั้นเพ่ือ
ตรวจสอบวามีพลังงานความรอนท่ีสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณเกิดข้ึนในทดลองนั้น จึงได
ทําการตรวจวัดปริมาณคารบอนไดออกไซด และออกซิเจน ดวยเครื่อง Fyrite Gas Analyzers พบวา
มีปริมาณคารบอนไดออกไซด และออกซิเจน เทากับ 1.5 และ 16.5 เปอรเซ็นตตามลําดับดังท่ีแสดง
ในตารางผนวก ข.1 และนําคาท่ีไดจากการทดสอบนี้มาวิเคราะหรวมกับคาการวิเคราะห ultimate 
ของเชื้อเพลิง[61] ดังแสดงในสมการท่ี 2.14 รายการคํานวณอยางละเอียดนั้นแสดงใน ภาคผนวก จ. 

  
2

23,680 /r

icp

CO C
Q kJ kg

CO CO

×
= ×

+
   (2.14) 

 เม่ือ CO , 
2

CO  คือ % โดยปริมาตรของไอเสีย 

  
r

C  คือ สัดสวนของคารบอนในเชื้อเพลิง 1 kg 

  
icp

Q  คือ คาพลังงานความรอนจากการเผาไหมไมสมบูรณ, kJ 

 
 2.7.1.2.2 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมด 
  การสูญเสียในกรณีนี้เกิดกับเชื้อเพลิงแข็งเทานั้น คือเม่ือเชื้อเพลิงแข็งเกิด
การสันดาป ขนาดของมวลจะมีขนาดเล็กลง เชนนั้นถาเล็กมากก็จะตกตะแกรงของเตาลงสูกนเตา
กลายเปนข้ีเถา ทําใหเชื้อเพลิงถายเทความรอนไดเต็มท่ี[62] หาไดจากสมการท่ี 2.15 
 รายการคํานวณอยางละเอียดนั้นแสดงใน ภาคผนวก จ. 
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(33,800 )
ub r r

Q m C= × ×
 

 (2.15) 

เม่ือ 
r

m  คือ มวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจาก ash, kg 

 
r

C  คือ สัดสวนของคารบอนในเชื้อเพลิง 1 kg 

  
ub

Q  คือ คาพลังงานความรอนท่ีสูญเสียเนื่องจากเชื้อเพลิงเผาไหม 

   ไมหมด, kJ 
 
 2.7.1.2.3 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง 
  คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นนี้มาจากผลรวมของความ
รอนสัมผัส(Sensible heat) และความรอนแฝง (Latent heat)  
  เม่ือความรอนสัมผัสของการเผาไหมเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นนั้นข้ึนอยูกับ
ความชื้นท่ีมีอยูในตัวเชื้อเพลิงเริ่มตน ดังแสดงในสมการท่ี 2.16 ท้ังนี้ในการคํานวณจะตองคํานวณ
ทุกๆวินาที ดังนั้นคาความรอนสัมผัสของการเผาไหมเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น(

,mt sb
Q )จึงมีคาเทากับ

ผลรวมของอัตราพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัส (
,mt sb

Q ) รวมกันทุกวินาทีในการ

ทดลอง รายการคํานวณอยางละเอียดนั้นแสดงใน ภาคผนวก จ. 

 2

2

2

,
,

,

vT
H O flue

p H O
mt sb

T
H O

m
Q C dT

M c

= ∫


     (2.16) 

 เม่ือ
2 ,H O flue

m  คือ อัตราการไหลของไอน้ําเม่ือเกิดการเผาไหม, kg/s 

      
2H O

M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของไอน้ํามีคาเทากับ 18.015 kg/kmol 

      2,p H OC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของน้ํา อางอิงจาก Table  
  A.13 [65] 
      

,mt sb
Q  คือ อัตราพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัส,  

  kJ/s 
      

,mt sb
Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัส,  

  kJ 
 คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝง ความรอนแฝงท่ีกลาว

นี้จะเปลี่ยนเฟสน้ําในชีวมวลจากของเหลวกลายเปนไอ[66] ดังแสดงในสมการท่ี 2.17 รายการคํานวณ
อยางละเอียดนั้นแสดงใน ภาคผนวก จ. 

  ,
2,257.2 /

mt lt w
Q kJ kg m= ×    (2.17) 

เม่ือ 
w

m  คือ ปริมาณความชื้นรวม, kg 

 
,mt lt

Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝง, kJ 

 ดังนั้นคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิงจึงมีคา 
เทากับผลรวมของความรอนสัมผัส และความรอนแฝง ดังสมการท่ี 2.18 
  

, ,mt mt sb mt lt
Q Q Q= +     (2.18) 
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เม่ือ 
mt

Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นใน 

  เชื้อเพลิง, kJ 
 

,mt lt
Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝง, kJ 

     
,mt sb

Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัส,  

  kJ 
 

 2.7.1.2.4 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนัง 
  การสูญเสียความรอนท่ีผิวผนังของระบบนั้นมี 2 รูปแบบคือ การสูญเสีย 

ความรอนเนื่องจากการพาความรอน และการสูญเสียความรอนเนื่องจากการแผรังสีความรอน ดัง
แสดงในสมการท่ี 2.19 รายการคํานวณอยางละเอียดนั้นแสดงใน ภาคผนวก จ. 

 

11,459 11,459
4 4

, ,
1 1

( ) ( )
sf s s i s s i

i i

Q hA T T A T Tc cε σ
= =

= − + −∑ ∑  (2.19) 

เม่ือ h  คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน, W/m2°C 
 

s
A  คือ พ้ืนท่ีผิวของวัตถุท่ีสัมผัสกับการไหล, m2 

  
,s i

T  คือ อุณหภูมิไอเสียท่ีอุณหภูมิ i, K 

  Tc  คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม, K 

  ε  คือ คาการแผรังสี emissivity มีคาเทากับ 0.77 

  σ  คือ คาคงท่ี Stefan-Boltzmann มีคาเทากับ 5.67×10-8  
  W/m2K4 

sf
Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนัง, kJ 

 2.7.1.2.5 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสีย 
 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสียนั้น สามารถ

คํานวณไดจากสัดสวนโดยมวลขององคประกอบไอเสีย เม่ือทราบวากาซไอเสียท่ีไหลออกมาทางปาก
ปลองนั้นประกอบดวย กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนนอกไซด กาซออกซิเจน กาซ
ไนโตรเจน และไอน้ํา ซ่ึงสามารถคํานวณหาไดสมการท่ี 2.20 รายการคํานวณอยางละเอียดนั้นแสดง
ใน ภาคผนวก จ. 

 2 2

2 2

2 2

, ,
, ,

v vT T
H O flue CO flue

p H O p CO
st

T T
H O CO

m m
Q C dT C dT

M Mc c

= +∫ ∫
 

  

       2
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,,
, ,

v vT T
O flueCO flue

p CO p O
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CO O
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C dT C dT
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+ +∫ ∫


 

       2

2
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,
,
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N flue

p N

T
N

m
C dT
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+ ∫


   (2.20) 
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 เม่ือ 
2

 H O , flue
m  คือ อัตราการไหลของไอน้ําเม่ือเกิดการเผาไหม, kg/s 

 
2H O

M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของไอน้ํามีคาเทากับ 18.015 kg/kmol 

 2p ,H OC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของน้ํา อางอิงจาก Table  
  A.13 [65] 

 2
 CO , flue
m  คือ อัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซดเม่ือเกิดการเผา 

  ไหม , kg/s 
 

2CO
M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของกาซคารบอนไดออกไซดมีคาเทากับ 

  44.009 kg/kmol 
 2p ,COC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของกาซคารบอนไดออกไซด 
  อางอิงจาก Table A.13 [65] 
  CO , flue

m  คือ อัตราการไหลของกาซคารบอนมอนนอกไซดเม่ือเกิดการ 

  เผาไหม, kg/s 
 

CO
M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของกาซคารบอนมอนนอกไซด มีคา 

  เทากับ 28.0098 kg/kmol 
 p ,COC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของกาซคารบอนมอนนอก 
  ไซดอางอิงจาก Table A.13 [65] 
 

2
 O , flue
m  คือ อัตราการไหลของกาซออกซิเจน เม่ือเกิดการเผาไหม,  

  kg/s 
 

2O
M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของกาซออกซิเจน มีคาเทากับ 31.999 

  kg/kmol 
 2p ,OC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของกาซออกซิเจน อางอิงจาก 
  Table A.13 [65] 
 

2
 N , flue
m  คือ อัตราการไหลของกาซไนโตรเจน เม่ือเกิดการเผาไหม,  

  kg/s 
 

2N
M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของกาซไนโตรเจน มีคาเทากับ 28.013 

  kg/kmol 
 2p ,NC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของกาซไนโตรเจน อางอิงจาก 
  Table A.13 [65] 
 

st
Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอ 

  เสีย, kJ 
2.7.1.2.6 พลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการไพโรไลสิส 

 คาพลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการไพโรไลสิสหาไดจากคาพลังงานความ
รอนคาเขาลบดวยพลังงานความรอนท่ีสูญเสีย ดังแสดงในสมการท่ี 2.21 
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( )
uf f icp ub mt st sf

Q Q Q Q Q Q Q= − + + + +   (2.21) 

เม่ือ 
uf

Q  คือ คาพลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการไพโรไลสิส, kJ 

     
f

Q  คือ คาความรอนจากเชื้อเพลิง, kJ 

      
icp

Q  คือ คาความรอนจากการเผาไหมไมสมบูรณ, kJ 

     
ub

Q  คือ คาความรอนท่ีสูญเสียเนื่องจากเชื้อเพลิงเผาไหมไมหมด, 

kJ 
     

mt
Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นใน 

  เชื้อเพลิง, kJ 
     

st
Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอ

เสีย, kJ 
     

sf
Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนัง,  

  kJ 
 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 J. Phusrimuang and T. Wongwuttanasatian ไดออกแบบและสรางเตาไอน้ํารุนใหม
ท่ีมีชีวมวลเปนเชื้อเพลิง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความรอนใหดีข้ึนจากเตาไอน้ํารุนเกา วิธีการท่ี
จะวัดประสิทธิภาพเทียบกัน ในท่ีนี้จะเปรียบเทียบดวยวิธี water boiling test โดยใชยูคาลิปตัสเปน
เชื้อเพลิง ผลท่ีไดพบวา เตาไอน้ํารุนใหมท่ีมีการเพ่ิมชั้นผนังฉนวน 2 ชั้นโดยการเติมแกลบเปนฉนวน มี
ประสิทธิภาพ 21.21% เม่ือเทียบกับรุนเกาท่ีมีประสิทธิภาพเพียง 15.17% อัตราการใชเชื้อเพลิง
ลดลง 15.20 % ลดคาใชจายได 190 ดอลลารตอป ราคาตนทุนของเตาไอน้ํานี้อยูท่ี 268 ดอลลาร 
โดยระยะเวลาในการคืนทุนอยูท่ี 1.2 ป นอกจากนี้ยังลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดอันเปน
สาเหตุใหเกิดวิกฤตการณโลกรอนถึง 9.9 ตันตอป [62] 

I. Demiral และคณะ ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลไดของผลิตภัณฑในการไพโรไลสิส 
และองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ ไดแก อุณหภูมิท่ีใชในการไพโรไลสิส 400-550 °C, อัตราการ
ไพโรไลสิส 7-40 °C/min-1 และอัตราการไหลของกาซตัวพา 100 cm3min-1 การวิเคราะห
องคประกอบธาตุและคาความรอนของไบโอออยนั้นจะใชเครื่อง chromatographic และ 
spectroscopic techniques (column chromatography, FTIR, H-NMR) จากการทดลอง
พบวาไบโอออยมีคาความรอน 26.22 MJkg-1 และพบวามีสูตรทางเคมีคือ CH1.34O0.28N0.[43] 

J. Tryner และคณะ ไดศึกษาผลของการออกแบบเตาและประเภทของเชื้อเพลิงท่ีใช ตอ
ประสิทธิและมลพิษ เตาปรุงอาหารท่ีออกแบบนี้เปนแบบ semi-gasifier โดยพบวาประสิทธิภาพของ
เตานั้นอยูท่ี 42 % ปริมาณ CO และ PM อยูท่ี 0.6 gMJd-1และ 48 gMJd-1[67] 

R.J.M. Westerhof และคณะ พบวา ถาความชื้นของเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน ผลไดชารและกาซ
จะเพ่ิมข้ึน [68] 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การผลิตไบโอออยดวยบรรยากาศเฉ่ือยท่ีไดจากการเผาไหม” มี
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการและข้ันตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 เครื่องมือสําหรับงานวิจัย 
3.2 สถานท่ีทําการวิจัย 
3.3 ระยะเวลาการวิจัย 
3.4 งบประมาณการวิจัย 
3.5 การวางแผนการวิจัย 
3.6 วิธีการทดลองการวิจัยเรื่อง  

3.1 เครื่องมือสําหรับงานวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยมีเครื่องมือสําหรับการวิจัยสามารถแบงออกเปน อุปกรณท่ีใช
เตรียมเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น อุปกรณท่ีใชในการทดลองการไพโรไลสิส และอุปกรณท่ีใชสําหรับ
การทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและชีวมวล 

3.1.1 อุปกรณท่ีใชเตรียมเช้ือเพลิงอัดกอนแบบเย็น 

 3.1.1.1 เครื่องข้ึนรูปเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น 
เครื่องข้ึนรูปเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นเปนอุปกรณท่ีใชเตรียมเชื้อเพลิงอัดกอน

แบบเย็น ซ่ึงมีสวนผสมมาจากข้ีเลื้อยและกระดาศในอัตราสวน 10%w/w แสดงดังรูปท่ี 3.1 

 

รูปท่ี 3.1 เครื่องข้ึนรูปเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น 
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 3.1.1.2 เครื่องชั่งน้ําหนัก 
  เครื่องชั่งน้ําหนักนั้นมีไวสําหรับการตรวจวัดน้ําหนักของ ชีวมวลท่ีนํามาใช
ในการผสมเพ่ือข้ึนรูปเปนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น ท้ังยังตรวจวัดน้ําหนักของชีวมวลท่ีใชในการ
ทดลองท้ังกอนและหลังการไพโรไลสิส ทําการวัดโดยเครื่องชั่งน้ํ าหนักดิจิตอลแบบวางพ้ืน  
ยี่หอ AND รุน EM-150KAL พิกัดน้ําหนัก 150 กิโลกรัม คาความละเอียด 10 กรัม เครื่องชั่งน้ําหนัก
แสดงดังรูปท่ี 3.2 

 
รูปท่ี 3.2 เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล 

 3.1.1.3 ตูอบ (Hot Air Oven) 
ในการเตรียมเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น และตัวอยางกอนเขาสูกระบวนการ 

ไพโรไลสิสนั้น จะตองนําตัวอยางท่ีผานการข้ึนรูป และชีวมวลท่ีใชในการไพโรไลสิสมาเขาตูอบเพ่ือไล
ความชื้นท่ีอยูในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น และในชีวมวลท่ีจะใชในกระบวนการ นอกจากนี้ยังใชตูอบ
เพ่ือหาความชื้นของชีวมวลดังแสดงในรูปท่ี 3.3 

 
รูปท่ี 3.3 ตูอบ (Hot Air Oven) 
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3.1.2 อุปกรณท่ีใชในการทดลองการไพโรไลสิส  

  3.1.2.1 เครื่องปฏิกรณไพโรไลสิส ชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตาม 
ธรรมชาติ 
  เครื่องปฏิกรณไพโรไลสิส ชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติเปน
อุปกรณสําหรับใสชีวมวลท่ีใชสําหรับการไพโรไลสิส ซ่ึงสรางข้ึนมาสําหรับศึกษาคุณลักษณะทางความ
รอนของเครื่อง ไดแก ความรอนสูญเสียในระบบ และสมดุลพลังงานของระบบ ประกอบดวย ชุดให
ความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส, ชุดไพโรไลสิส และชุดควบแนน แสดงดังรูปท่ี 3.4 – 3.7 

 
 

รูปท่ี 3.4 ระบบการไพโรไลสิส (ไมติดตั้งชุดควบแนน) 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 ชุดใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส 
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รูปท่ี 3.6 เครื่องปฏิกรณไพโรไลสิส 
 

 
 

รูปท่ี 3.7 ชุดควบแนน 
 

3.1.2.2 เครื่องบันทึกอุณหภูมิดิจิตอล (Digital Data Logger)  
  Data Logger เปนอุปกรณท่ีบันทึกขอมูลอุณหภูมิท่ีใชสําหรับการทดลอง โดยทํา
การตรวจวัดและบันทึกคาอุณหภูมิท่ีไดทุกๆ 1 วินาที ดวยเครื่องรุน midi LOGGER GL 820 และ 
เครื่อง midi LOGGER GL 220 ดังแสดงในรูปท่ี 3.8 – 3.9 
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รูปท่ี 3.8 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ (Data logger) 
(GRAPHTEC midi LOGGER GL 820) 

 

 

รูปท่ี 3.9 อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ (Data logger) 
(GRAPHTEC midi LOGGER GL220) 

 
 3.1.2.3 เครื่องวิเคราะหกาซคารบอนไดออกไซดและออกซิเจน (Fyrite Gas  
Analyzers) 

เครื่องมือวิเคราะหกาซไอเสีย (Fyrite Gas Analyzers) ใชในการวัดปริมาณ 
กาซไอเสียใน เชน คารบอนไดออกไซด (CO2) และออกซิเจน (O2) ดังรูปท่ี 3.10 
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รูปท่ี 3.10 เครื่องวิเคราะหกาซคารบอนไดออกไซดและออกซิเจน 

(Fyrite Gas Analyzers) 
 
 3.1.3 อุปกรณท่ีใชสําหรับการทดสอบคุณสมบัติของเช้ือเพลิงและชีวมวล 
 3.1.3.1 เครื่องเขยาและตะแกรงคัดแยกขนาด (Sieve Shaker) 
 เครื่องเขยาและตะแกรงคัดแยกขนาดนั้น เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับคัดแยกขนาด 
วัตถุดิบท่ีมีขนาดใหกวาจะคางอยูในตะแกรงดานบน วัตถุดิบท่ีมีขนาดเล็กกวาจะหลุดรอดตะแกรงได 
โดยกลไกการทํางานของเครื่องนี้จะอาศัยการสั่นเพ่ือชวยในการคัดกรองขนาดวัตถุดิบ ซ่ึงจะเรียงชั้น
ตะแกรงจากท่ีมีขนาดรูตะแกรงใหญไปเล็ก ตะแกรงขนาดใหญจะอยูชั้นบนสุด ดังแสดงในรูปท่ี 3.11 
 

 
รูปท่ี 3.11 เครื่องเขยาและตะแกรงคัดแยกขนาด (Sieve Shaker) 

 
 3.1.3.2 เครื่องบดลดขนาด (Ball Mill) 
 เครื่องบดลดขนาด เปนอุปกรณท่ีใชลดขนาดวัตถุดิบใหมีขนาดเล็กลง โดยใชลูก
บอลสเตเลสในการทําหนาท่ีชวยบด กลไกการทํางานของเครื่องนี้จะอาศัยลักษณะการหมุนตัวของ
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แกนเครื่องเพ่ือใหวัตถุดิบ และลูกบอลสเตเลสเกิดการเครื่องท่ีและบดกระแทกกันจน อนุภาคหลังบด
ท่ีไดมีขนาดเล็กลง ดังแสดงในรูปท่ี 3.12 
 

 
รูปท่ี 3.12 เครื่องบดลดขนาด (Ball Mill) 

  
 3.1.3.3 ตูอบ (Oven Drying) 
 ตูอบ เปนอุปกรณท่ีใฃสําหรับการหาปริมาณความชื้น และปริมาณข้ีเถาของ
วัตถุดิบ มี 2 แบบ คือ แบบควบคุมอัตโนมัติ และแบบควบคุม 8 ข้ันตอน ดังแสดงในรูปท่ี 3.13 – 
3.14 
 

 
รูปท่ี 3.13 ตูอบ (Oven Drying) แบบควบคุมอัตโนมัติ 
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รูปท่ี 3.14 ตูอบ (Oven Drying) แบบควบคุม 8 ข้ันตอน 

 
 3.1.3.4 เครื่องชั่งน้ําหนักขนาดเล็ก 
 เนื่องจากการทดสอบหาปริมาณข้ีเถานั้น จะตองชั่งน้ําหนักชีวมวลและมีการทํา
การทดลองซํ้าเพ่ือยืนยันน้ําหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงตองมีเครื่องชั่งท่ีมีความละเอียดสูง ซ่ึงเครื่องชั่งนี้
มีความละเอียด 0.01 ดังแสดงในรูปท่ี 3.15 
 

 
รูปท่ี 3.15 เครื่องชั่งน้ําหนักขนาดเล็ก 
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3.2 สถานท่ีทําการวิจัย 
 หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
3.3 ระยะเวลาการวิจัย 

เริ่มศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการไพโรไลสิส และคุณลักษณะเชิงความรอน ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2556 และศึกษาตลอดจนสิ้นสุดงานวิจัย แตเริ่มดําเนินการทดลองตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2556 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 วิเคราะหปละสรุปผลการทดลองพรอมเขียนรายงาน
การวิจัยในเดือนกุมภาพันธ 2560 ซ่ึงการดําเนินการตลอดระยะเวลาการวิจัยสามารถเขียนเปนตาราง
สรุปไดดังนี้ 
ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาของการดําเนินการวิจัย 

รายการการดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาของการ

ดําเนินการวิจัย 

1. รวบรวมขอมูลเพ่ือหาเง่ือนไขท่ีใชในการออกแบบและสรางระบบใน

การไพโรไลสิสชีวมวล พรอมท้ังศึกษาคุณลักษณะเชิงความรอนของ

ระบบ 

พ.ย. 2556 

2. สรางระบบเตาปฏิกรณท่ีใชในกระบวนการไพโรไลสิส ก.ค. 2557  

3. ผลิตไบโอออยผานระบบเตาปฏิกรณท่ีออกแบบข้ึนโดยผาน

กระบวนการไพโรไลสิส พรอมเก็บผล 

ก.ย. – ส.ค. 2559 

4. วิเคราะหสมบัติ และผลของอุณหภูมิการไพโรไลสิส, อัตราการปอน

เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น ท่ีมีตอคุณลักษณะเชิงความรอนของระบบ 

ก.ย. – ส.ค. 2559 

5. วิเคราะหและเปรียบเทียบผลการลองกับงานวิจัยอ่ืน ส.ค. - พ.ย. 2559  

6. สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย พ.ย. 2559 – ก.พ. 

2560 

 
3.4 งบประมาณการวิจัย 

สําหรับการวิจัยนี้จะใชงบประมาณเพ่ือดําเนินการศึกษาและวิจัยเปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.4.1  ซังขาวโพด   จํานวนเงินท่ีใช  10,000 บาท 
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3.4.2  อุปกรณและคาจางในการสรางระบบเครื่องปฏิกรณ 
จํานวนเงินท่ีใช 120,000 บาท 

3.4.3  การทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง จํานวนเงินท่ีใช   70,000 บาท 

 

3.5 การวางแผนการวิจัย 

 การวางแผนการวิจัยสามารถแบงออกเปนแผนการดําเนินงานโดยรวมของงานวิจัยนี้ 
และแผนการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  3.5.1 แผนการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.16 แผนผังการดําเนินการศึกษาคุณลักษณะเชิงความรอนของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิส  
ชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 

 3.5.2 แผนการทดลอง 
แผนการทดลอง แสดงในแผนผังการทดลองดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17 แผนผังการทดลองผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอคุณลักษณะ 
เชิงความรอนของเครื่องปฏิกรณ ไพโรไลสิส ชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 

ซังขาวโพด ไพโรไลสิส 

4.48 kg/hr 

6.17 kg/hr 

8.03 kg/hr 

คุณลักษณะเชิง
ความรอนของ

ระบบ 

ศึกษาการออกแบบและสรางระบบในการไพโรไลสิสชีวมวล 
พรอมท้ังศึกษาคุณลักษณะเชิงความรอนของระบบ 

กําหนดตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย คือ อัตราการปอนเชื้อเพลิงอัด
กอนแบบเย็น 

ทดลองและบันทึกขอมูล 

วิเคราะหและสรุปผลคุณสมบัติเชิงความรอน
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 จากแผนผังการทดลองดังแสดงในรูปท่ี 3.17 นี้ ชีวมวลท่ีใชในการไพโรไลสิสคือ ซัง
ขาวโพด โดยท่ีการทําลองนั้นจะมีการแปรคาอัตราการปอนเชื้อเพลิง 3 คา คือท่ี 4.48, 6.17 และ 
8.03 kg/hr จากนั้นศึกษาอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ีสงผลตอคุณลักษณะเชิงความรอนของระบบ 
 
3.6 วิธีการทดลอง 
 จากแผนผังแสดงข้ันตอนการทดลอง แสดงดังในรูปท่ี 3.18 ซังขาวโพดขนาด 3.25 

±0.01 มิลลิเมตร ถูกนํามาอบแหงท่ีอุณหภูมิ 105°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือใชเปนชีวมวลสําหรับ

การไพโรไลสิส เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น ถูกนํามาอบแหงท่ีอุณหภูมิ 105°C เปนเวลา 48 ชั่วโมงเพ่ือ

ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับกระบวนการไพโรไลสิส จากนั้นชั่งน้ําหนักซังขาวโพด 4 กิโลกรัมใสในรีแอค
เตอร พรอมท้ังติดตั้งระบบท่ีใชสําหรับการไพโรไลสิส โดยการประกอบชิ้นสวนของอุปกรณท้ัง 3 ชิ้น
เขาดวยกันคือ ชุดใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส, ชุดไพโรไลสิส และชุดควบแนน เริ่มทําการ
ทดลองโดยปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นผานทอปอนเชื้อเพลิงสูชุดใหความรอนแกกระบวนการไพ
โรไลสิส จํานวน 6 ทอ ทอละ 3 กอน ท้ังหมดเปน 18 กอนสําหรับครั้งแรก จากนั้นทําการปอน
เชื้อเพลิง 1 กอน ตอ 1 ทอ จํานวน 6 กอนในรอบถัดไป สําหรับท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 
และ 8.03 kg/hr จะใชเชื้อเพลิงจํานวน 36, 48 และ 72 กอนตามลําดับ โดยระยะเวลาในการปอน
ของท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr คือ 13, 10 และ 7 นาทีตอครั้ง ระหวาง
ทําการทดลองนั้นเก็ยคาอุณหภูมิท่ีติดตั้งในระบบเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสทุกๆ 1 วินาทีดวยเครื่อง 
Data Loggerพรอมท้ังวัดคา ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดท่ีไดผานปลองไอเสีย ทุกๆ 30 นาที 
ระยะเวลาในการทดลองแตละการทดลองนั้นคือ 90 นาที หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ปลอยใหเย็น
แลวเก็บตัวอยางเชื้อเพลิงท่ีไดหลังเผามาวิเคราะหคุณลักษณะเชิงความรอนของระบบ 
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รูปท่ี 3.18 แผนผังข้ันตอนการทดลอง 
 
 

เตรียมซังขาวโพด และ
เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น 

อบไลความชื้น 

24 ชั่วโมงสําหรับ
ซังขาวโพด 

48 ชั่วโมงสําหรับ
เชื้อเพลิงอัดกอนแบบ

 

ใสซังขาวโพดในรีแอคเตอร 

เริ่มใหความรอนแกระบบโดยปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นเขาสู
ชดใหความรอนแกการไพโรไลสิส 

บันทึกอุณหภูมิ ท่ีผิวรีแอคเตอรและชีวมวล ผิวกรอบดานในและดานนอก
ของชุดใหความรอน และอุณหภูมิไอเสียของชุดไพโรไลสิส ทุกๆ 1วินาที 

ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด ทุกๆ 30 นาที 

ปลอยใหเย็นแลวเก็บตัวอยางเชื้อเพลิงท่ีไดหลังเผามาวิเคราะหคุณลักษณะ
เชิงความรอนของระบบ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

4.1 สมดุลพลังงานภายในเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตาม 

ธรรมชาติ 
รูปท่ี 4.1 -4.3 ก และ รูปท่ี 4.1 -4.3 ข แสดงผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอน

แบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอน และเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr แกนตั้งของรูปท่ี 4.1 -4.3 ก แสดงพลังงานความรอน มีหนวยเปนเมกะ
จูล แกนตั้งของรูปท่ี 4.1 -4.3 ข แสดงเปอรเซ็นตของพลังงานความรอน มีหนวยเปนเปอรเซ็นต แกน
นอนท้ังสองแสดงชนิดของพลังงานความรอนในระบบของงานวิจัย ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 กลุม 
คือ พลังงานความรอนขาเขาซ่ึงไดรับพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น (Qf) และ
พลังงานความรอนขาออก อันไดแก พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิง (Qmt) 
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ (Qicp) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก
เผาไหมไมหมด (Qub) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง (Qst) พลังงานความรอน
สูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ (Qsf) และพลังงานความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการ
ไพโรไลสิส (Quf) 

เม่ือพิจารณาพลังงานความรอนสูญเสียโดยภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในระบบ ท่ีอัตราการปอน
เชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr พบวา ความรอนเกิดการสูญเสียใหกับ พลังงานความรอน
สูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ (Qicp) มากท่ีสุด มีคาเทากับ 69.53, 95.49 และ 114.09 MJ 
คิดเปน 57.53, 57.40 และ 52.64 % ตามลําดับ รองลงมาคือ พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของ
ชุดใหความรอนแกระบบ (Qsf) มีคาเทากับ 17.59, 44.66 และ 45.44 MJ คิดเปน 14.55, 26.84 
และ 20.97 % ตามลําดับ พลังงานความสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง (Qst) มีคาเทากับ 2.91, 3.69 
และ 5.98 MJ คิดเปน 2.41, 2.22 และ 2.76 % ตามลําดับ พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก
ความชื้นของเชื้อเพลิง (Qmt) มีคาเทากับ 1.97, 2.76 และ 3.80 MJ คิดเปน 1.63, 1.66 และ 1.75 
% ตามลําดับ และพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากเผาไหมไมหมด (Qub) มีคาเทากับ 0.49, 0.95 
และ 1.45 MJ คิดเปน 0.40, 0.57 และ 0.67 % ตามลําดับ  
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4.1 (ก) พลังงานความรอน (MJ) 

 
 

4.1 (ข) เปอรเซ็นตของพลังงานความรอน (%) 
รูปท่ี 4.1 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอน และเปอรเซ็นต 

           ของพลังงานความรอน ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr 
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4.2 (ก) พลังงานความรอน (MJ) 

 
 

4.2 (ข) เปอรเซ็นตของพลังงานความรอน (%) 
รูปท่ี 4.2 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอน และเปอรเซ็นต 

           ของพลังงานความรอน ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 6.17 kg/hr 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

พ
ลัง

งา
นค

วา
มร

อน
 (M

J)
 

             Qf            Qub            Qmt           Qst             Qicp           Qsf            Quf     

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

เป
อร

เซ็
นต

ขอ
งพ

ลัง
งา

นค
วา

มร
อน

 (%
) 

              Qf             Qub            Qmt           Qst            Qicp            Qsf            Quf 



44 
 

 

 
 

4.3 (ก) พลังงานความรอน (MJ) 

 
4.3 (ข) เปอรเซ็นตของพลังงานความรอน (%) 

รูปท่ี 4.3 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอน และเปอรเซ็นต 
           ของพลังงานความรอน ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 8.03 kg/hr 
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สําหรับรายละเอียดพลังงานความรอนสูญเสียแตละชนิด และสัดสวนพลังงานความรอน
สูญเสียคิดเปนเปอรเซ็นต ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 จากตารางจะเห็นวา พลังงานความรอนท่ีนําไปใช
ในกระบวนการไพโรไลสิสของระบบนี้มีคาคอนขางนอย ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 
8.03 kg/hr สงผลใหคาพลังงานความรอนมีคาเทากับ 28.37, 18.81 และ 45.96 MJ คิดเปน 23.48, 
11.31 และ 21.21 % ตามลําดับ เนื่องจากการเผาไหมในระบบนี้เกิดการเผาไหมไมสมบูรณมาก อีก
ท้ังการแลกเปลี่ยนความรอนท่ีผิวผนังของเครื่องปฏิกรณไมดีเทาท่ีควร  

จึงสามารถสรุปไดวา ความรอนสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการนี้ สูญเสียไปกับพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ และพลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดให
ความรอนแกระบบเปนสวนใหญ 
ตารางท่ี 4.1 พลังงานความรอน และสัดสวนพลังงานความรอนของระบบ 

พารามิเตอร 

คาพลังงานความรอนของแต
ละอัตราการปอนเชื้อเพลิง  
4.48 

(kg/hr) 
6.17 

(kg/hr) 
8.03 

(kg/hr) 
พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น, MJ 120.86 166.36 216.72 
พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น, % 100.00 100.00 100.00 
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ, MJ 69.53 95.49 114.09 
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ, % 57.53 57.40 52.64 
พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ, 
MJ 

17.59 44.66 45.44 

พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ, % 14.55 26.84 20.97 
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากเผาไหมไมหมด, MJ 0.49 0.95 1.45 
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากเผาไหมไมหมด, % 0.40 0.57 0.67 
พลังงานความสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง, MJ 2.91 3.69 5.98 
พลังงานความสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง, % 2.41 2.22 2.76 
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิง, MJ 

1. ความรอนสัมผัส 
2. ความรอนแฝง 

1.97 
0.15 
1.82 

2.76 
0.25 
2.51 

3.80 
0.54 
3.26 

พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิง, % 
1. ความรอนสัมผัส 
2. ความรอนแฝง 

1.63 
0.12 
1.51 

1.66 
0.15 
1.51 

1.75 
0.25 
1.51 

พลังงานความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส, MJ 28.37 18.81 45.96 
พลังงานความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส, % 23.48 11.31 21.21 
ประสิทธิภาพของระบบ, % 23.48 11.31 21.21 
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4.2 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียเนื่องจากความช้ืนของเช้ือเพลิง 

ในงานวิจัยนี้พบวาท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr นั้นมี
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นจํานวน 6.72, 9.25 และ 12.05 kg ตามลําดับ สามารถ
คํานวณเปนคาพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นได ซ่ึงมีคาเทากับ 120.86, 166.36 
และ 216.72 MJ จะพบวาท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ีตางกัน สงผลใหปริมาณการใชเชื้อเพลิงมีคา
ตางกัน เพ่ือใหงายตอการเปรียบเทียบผลการทดลอง จึงพิจารณาคาพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง
อัดกอนแบบเย็นของแตละการทดลองเปน 100 % ดังนั้นจะไดวาคาพลังงานความรอนขาออกทุกตัว
จะเปนสัดสวนของพลังงานความรอนขาเขาคิดเปนเปอรเซ็นต 

รูปท่ี 4.4 ก และ ข แสดงผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิง ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ แกนตั้งของรูปท่ี 4.4 
ก แสดงพลังงานความรอน มีหนวยเปนเมกะจูล แกนตั้งของรูปท่ี 4.4 ข แสดงพลังงานความรอน มี
หนวยเปนเปอรเซ็นต แกนนอนของรูปท้ังสองแสดงอัตราการปอนเชื้อเพลิง มีหนวยเปนkg/hr จากรูป
จะพบวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหคาพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน เทากับ 1.97, 2.76 และ 3.80 MJ และ
เปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนคิดเปน 1.63, 1.66 และ 
1.75 % ตามลําดับ โดยคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นนี้มาจากผลรวมของความรอน
สัมผัส(Sensible heat) และความรอนแฝง (Latent heat)  

 

 
 

4.4 (ก) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิง (MJ) 
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                           4.48                           6.17                          8.03 
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4.4 (ข) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิง (%) 
รูปท่ี 4.4 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก 
            ความชื้นของเชื้อเพลิงท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ 

ความรอนสัมผัสของการเผาไหมเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นนั้นข้ึนอยูกับความชื้นท่ีมีอยูใน
ตัวเชื้อเพลิงเริ่มตน ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 พบวาปริมาณความชื้นของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นนั้น
เปนผลมาจากปริมาณการใชเชื้อเพลิงคือ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr มี
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงจํานวน 6.72, 9.25 และ 12.05 kg เม่ือคิดเปนความชื้นท่ีมีในเชื้อเพลิงท้ังหมด
แลวจะมีคาเทากับ 0.81, 1.11 และ 1.45 kg ตามลําดับ ปริมาณความชื้นท่ีมีในเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนี้
เอง สงผลใหเกิดพลังงานความรอนท่ีสูญเสียไปกับความรอนสัมผัสเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 คือ 
0.15, 0.25 และ 0.54 MJ และเปอรเซ็นตพลังงานความรอนท่ีสูญเสียไปกับความรอนสัมผัสเพ่ิมข้ึน
คิดเปน 0.12, 0.15 และ 0.25 % ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ van der Stealt et al. 
(2011) และ Samy และ Donald (2011)[69-70] ซ่ึงอธิบายข้ันตอนการเผาไหมเชื้อเพลิงในชวง
เริ่มตน (Initial heating ) โดยในชวงนี้ความชื้นหรือน้ําในเชื้อเพลิงจะเริ่มระเหย จึงจําเปนตองอาศัย
พลังงานความรอนจํานวนหนึ่งเพ่ือใชในการระเหยความชื้น พบวายิ่งปริมาณน้ําในเชื้อเพลิงมีคามาก 
พลังงานความรอนท่ีจะตองนํามาใชในการระเหยน้ําในสวนนี้ก็มีคามากตามไปดวย  
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ตารางท่ี 4.2 คาพารามิเตอรท่ีตรวจวัดไดจากการทดลอง 

พารามิเตอร 
อัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น (kg/hr 

4.48 6.17 8.03 
อุณหภูมิผิวกรอบนอกดานหนา TSF2 (°C) 197.16 311.38 273.03 
อุณหภูมิผิวกรอบนอกดานหลัง TSB2 (°C) 45.83 28.77 48.35 
อุณหภูมิผิวกรอบนอกดานซาย TSL2 (°C) 40.77 61.90 47.62 
อุณหภูมิผิวกรอบนอกดานขวา TSR2 (°C) 38.95 42.08 39.47 
อุณหภูมิผิวกรอบนอกดานบน TST2 (°C) 110.74 231.00 228.88 
อุณหภูมิผิวกรอบนอกดานลาง TSU2 (°C) 40.80 114.24 87.79 
อุณหภูมิเปลวไฟ Tf (°C) 170.05 298.49 387.66 
อุณหภูมิไอเสีย Tv (°C) 185.55 276.58 410.43 

อุณหภูมิสิ่งแวดลอม Tc (°C) 27.25 28.17 31.55 

อุณหภูมิภายในรีแอคเตอร Tb (°C) 196.46  255.41 238.82 
ปริมาณเชื้อเพลิง mf (kg) 6.72 9.25 12.05 
ปริมาณความชื้นรวม mw(kg) 0.81 1.11 1.45 
ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมด mub (kg) 0.28 0.53 0.77 
ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจาก
ข้ีเถา mr (kg) 

0.28 0.52 0.76 

 
เม่ือปริมาณน้ําท่ีมีในชีวมวลดังท่ีไดกลาวไวขางตน เกิดการระเหยเปนไอจนหมดจะสงผล

ใหคาพลังงานความรอนท่ีสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝงของการเผาไหมเชื้อเพลิงมีคาเพ่ิมข้ึน จาก 
1.82, 2.51 และ 3.26 MJ และเปอรเซ็นตพลังงานความรอนท่ีสูญเสียไปกับความรอนแฝงมีคาคงท่ีคิด
เปน 1.51, 1.51 และ 1.51 เปอรเซ็นตตามลําดับ สังเกตวาเม่ือคิดเปนเปอรเซ็นตของพลังงานความ
รอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝงของการเผาไหมเชื้อเพลิงนั้น คาท่ีไดจะคงท่ี เปนผลมาจาก
ความชื้นเริ่มตนของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีใชท้ัง 3 อัตราการปอนเชื้อเพลิง ซ่ึงมีคาเทากัน คือ 12 
เปอรเซ็นต คิดตามมาตรฐานเปยก (wet basis) ปริมาณน้ําท่ีมีในเชื้อเพลิงดังท่ีไดกลาวไวขางตนนั้น
วิเคราะหมาจากปริมาณความชื้น และปริมาณเชื้อเพลิงท่ีปอนเขาสูระบบ จึงสงผลใหสัดสวนความ
รอนแฝงของท้ัง 3 อัตราการปอนเชื้อเพลิงมีคาเทากัน โดยความรอนแฝงท่ีกลาวนี้จะเปลี่ยนเฟสน้ําใน
ชีวมวลจากของเหลวกลายเปนไอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ van der Stealt et al. (2011), 
Samy และ Donald (2011) และ L’Orange (2012) [69–71]ไดอธิบายข้ันตอนการเผาไหมเชื้อเพลิง
ในชวงทําแหง (Drying หรือ Pre-drying) โดยในชวงนี้จะตองอาศัยพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงมา
ดึงน้ําอิสระ (Free water) ท่ีมีอยูในชีวมวล ทําใหเกิดการระเหยของน้ําอิสระนั้นออกไปจนหมด ท่ี
อุณหภูมิคงท่ี 100 °C ดังนั้นเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงข้ึนจึงทําใหเปอรเซ็นตการสูญเสีย
พลังงานความรอนเนื่องจากความรอนแฝงของการเผาไหมเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นมีคาคงท่ี แตคา
พลังงานความรอนในรูปแบบเมกะจูลยังคงมีคาเพ่ิมข้ึนนั้นเอง 
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กลาวโดยสรุปคือ เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอน และ
เปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นมีคาเพ่ิมข้ึน
เปน 1.97, 2.76 และ 3.80 MJ และ 1.63, 1.66 และ 1.75 % ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr โดยพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิงอัดกอน
แบบเย็นนี้ มาจากผลรวมของความรอนสัมผัส และความรอนแฝง พบวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิง
เพ่ิมสูงข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอนสัมผัส และความรอนแฝงมีคาเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีเปอรเซ็นตของ
พลังงานความรอนสัมผัสมีคาเพ่ิมสูงข้ึนเชนกัน แตเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนแฝงมีคาคงท่ี 

 
4.3 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียเนื่องจากเผาไหมไมหมด 

รูปท่ี 4.5 ก และ ข แสดงผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมด ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ แกนตั้งของรูปท่ี 4.5 ก 
แสดงพลังงานความรอน มีหนวยเปนเมกะจูล แกนตั้งของรูปท่ี 4.5 ข แสดงพลังงานความรอน มี
หนวยเปนเปอรเซ็นต แกนนอนของรูปท้ังสองแสดงอัตราการปอนเชื้อเพลิง มีหนวยเปนkg/hr จากรูป
จะพบวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหคาพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมดเพ่ิมข้ึน เทากับ 0.49, 0.95 และ 1.45 MJ เม่ือคิดเปน
เปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมด พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคิดเปน
0.40, 0.57 และ 0.67 % ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากในการพิจารณาคาพลังงานความรอนสูญเสีย
เนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณนั้น ชารท่ีเกิดข้ึนหลังจากกระบวนการเผาไหมเสร็จสมบูรณจะถูกนํา
มันคํานวณหามวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจากข้ีเถา หากมวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไม
หมดปราศจากข้ีเถานี้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไม
หมดเพ่ิมข้ึนดวย[62]  

เม่ือพิจารณาปริมาณชารรวมท่ีไดหลังจากกระบวนการเผาไหมแลวนั้น จะพบวาปริมาณ
ชารรวมท่ีไดนี้เปนผลมาจากความชื้นของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีปอนเขาสู เม่ือความชื้นของ
เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr  มีคาเพ่ิมข้ึนจาก 
0.81, 1.11 และ 1.45 kg จะสงผลใหปริมาณชารท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเผาไหมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 
0.28, 0.53 และ 0.77 kg เม่ือนํามาพิจารณาเปนมวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจากข้ีเถา
พบวามีคาเพ่ิมข้ึนจาก 0.28, 0.52 และ 0.76 kg ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 ซ่ึงสงผลใหคา
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมดมีคาเพ่ิมข้ึนดังท่ีไดกลาวไวขางตน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Ibrahim et al. (2012) และ Thomas et al. (2016) [72-73] 

กลาวโดยสรุปคือ เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอน และ
เปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมดมีคาเพ่ิมข้ึน เปน 0.49, 0.95 
และ 1.45 MJ และ 0.40, 0.57 และ 0.67 % ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 
8.03 kg/hr 
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4.5 (ก) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมด (MJ) 

 
 

4.5 (ข) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมด (%) 
รูปท่ี 4.5 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอเปอรเซ็นตของพลังงานความรอน 
  สูญเสียเนื่องจากเผาไหมไมหมดท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ 
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4.4 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ 
รูปท่ี 4.6 ก และ ข แสดงผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงาน

ความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ แกนตั้งของรูปท่ี 
4.6 ก แสดงพลังงานความรอน มีหนวยเปนเมกะจูล แกนตั้งของรูปท่ี 4.6 ข แสดงพลังงานความรอน 
มีหนวยเปนเปอรเซ็นต แกนนอนของรูปท้ังสองแสดงอัตราการปอนเชื้อเพลิง มีหนวยเปนkg/hr จาก
รูปจะพบวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหคาพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณเพ่ิมข้ึน เทากับ 69.53, 95.49 และ 114.09 MJ 
ขณะท่ีเม่ือคิดเปนเปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณลดลงคิดเปน 
57.53, 57.40 และ 52.64 % ตามลําดับ จะเห็นวาเม่ือพิจารณาในรูปแบบท่ีตางกัน แนวโนมของคา
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ กับเปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสีย
เนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณมีแนวโนมท่ีสวนทางกัน เนื่องจากเม่ือพิจารณาในรูปแบบเปอรเซ็นต
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณนั้น คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก
การเผาไหมไมสมบูรณท่ีไดของแตละอัตราการปอนเชื้อเพลิงจะถูกแปลงใหอยูในรูปสัดสวนพลังงาน
ความรอน พบวาเปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณนี้สัมพันธกับ
เปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมด กลาวคือ หากการเผาไหมเกิดการ
สลายตัวกลายเปนสารระเหยสูง จะสงผลใหเกิดการสลายการเปนของแข็งหรือท่ีเรียกวาชารนอยลง 
สําหรับในงานวิจัยนี้พบวา เม่ือปริมาณความชื้นในเชื้อเพลิงมาก สงผลใหเกิดชารหลังจากการเผาไหม
มากข้ึน การสลายตัวเปนกาซจึงมีนอยลง เปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้น
ในเชื้อเพลิง และเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากเผาไหมไมหมดจึงมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนเหมือนกัน สวนเปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณจึงมี
แนวโนมลดลงตามลําดับ[74] 

จะเห็นไดวาในการพิจารณาคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ
นั้น จะพิจารณาปริมาณของกาซคารบอนมอนนอกไซดท่ีเกิดข้ึนในระบบ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี
เพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
จาก 0.83, 1.12 และ 1.34 กิโลกรัมตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.3  
ตารางท่ี 4.3 ปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดในระบบ 

พารามิเตอร 
อัตราการปอนเชื้อเพลิง (kg/hr) 

4.48 6.18 8.03 
ปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด (% by mole) 12.38 12.12 11.10 
ปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด (kg) 0.83 1.12 1.34 
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4.6 (ก) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ (MJ) 

 
 

4.6 (ข) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ (%) 
รูปท่ี 4.6 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก 
            การเผาไหมไมสมบูรณท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ 
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ท้ังนี้เนื่องจากในการเผาไหมของเชื้อเพลิงนั้น หากการเผาไหมท่ีเกิดข้ึนสมบูรณ พลังงาน
ความรอน ท่ี ได จากการ เผาไหมคารบอน 1  กิ โลกรัมของ เชื้ อ เพลิ ง ใหอยู ในรูปของก าซ
คารบอนไดออกไซดนั้นจะมีคาเทากับ 33,800 kJ/kg แตหากในการเผาไหมนั้นไมสมบูรณจะสงผลให
เกิดกาซคารบอนมอนนอกไซดแทนท่ีกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงทําใหพลังงานความรอนท่ีไดจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงใหอยูในรูปของกาซคารบอนมอนนอกไซดลดลงโดยมีคาเทากับ 10,120 kJ/kg ดังนั้น
พลังงานความรอนท่ีเกิดการสูญเสียไปกับการเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซดนี้จึงมีคาเทากับ 23,680 
kJ/kgเปนเหตุใหเม่ือมีกาซคารบอนมอนนอกไซดเกิดข้ึนในระบบมากข้ึน จึงทําใหการเกิดสูญเสีย
พลังงานความรอนเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณมากข้ึน[63]สาเหตุท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดกาซคารบอน
มอนนอกไซดในระบบการเผาไหมคือ ความชื้นในเชื้อเพลิง และการออกแบบเครื่องปฏิกรณท่ีใชใน
การเผาไหม สังเกตไดวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลให
เชื้อเพลิงมีความชื้นเพ่ิมข้ึนจาก 0.81, 1.11 และ 1.45 กิโลกรัม ปริมาณการเกิดกาซคารบอนมอน
นอกไซดจึงเพ่ิมข้ึนจาก 0.83, 1.12 และ 1.34 กิโลกรัม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Wen et al. 
(2012), Venkataraman et al. (2004), Ernestine et al. (2008), Shen et al. (2010), 
Schonnenbeck et al. (2016), Keeley et al. (2008), Raphael and Zuwena (2015) และ 
Jenkins et al. (1998) [75]–[82]การออกแบบเครื่องปฏิกรณท่ีใชในการเผาไหมดังท่ีไดเกริ่นไว
ขางตนนั้น หากระบบท่ีเผาไหมมีการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ จะสงผลใหปริมาณกาซคารบอน
มอนนอกไซดท่ีจะเกิดในระบบมีเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับในงานวิจัยนี้ซ่ึงใชเตาปฏิกรณชนิดเบดคงท่ี และมี
การหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาติ สงผลใหเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซดในระบบ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.3 ซ่ึงพบไดในงานวิจัยสวนใหญท่ีใชระบบการหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาติ[67], [82]–
[85]  

กลาวโดยสรุปคือ เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอน
สูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณมีคาเพ่ิมข้ึน สวนเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสีย
เนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณมีคาลดลง เปน 69.53, 95.49 และ 114.09 MJ และ 57.53, 57.40 
และ 52.64 % ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 

 
4.5 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง 

รูปท่ี 4.7 ก และ ข แสดงผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากการไอเสียท่ีปลอง ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ แกนตั้งของรูปท่ี 4.7 ก 
แสดงพลังงานความรอน มีหนวยเปนเมกะจูล แกนตั้งของรูปท่ี 4.7 ข แสดงพลังงานความรอน มี
หนวยเปนเปอรเซ็นต แกนนอนของรูปท้ังสองแสดงอัตราการปอนเชื้อเพลิง มีหนวยเปนkg/hr จากรูป
จะพบวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหคาพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากการไอเสียท่ีปลองเพ่ิมข้ึน เทากับ 2.91, 3.69 และ 5.98 MJ เม่ือคิดเปน
เปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการไอเสียท่ีปลอง พบวามีแนวโนมลดลงในชวงแรกและ
เพ่ิมข้ึนในชวงหลัง คิดเปน 2.41, 2.22 และ 2.76 % ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากในการพิจารณาคา
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองนั้น จะพิจารณาจากองคประกอบของกาซในไอเสียท่ี
ไดจากการเผาไหม ซ่ึงแบงเปน 2 สวน คือ พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัสและ
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ความรอนแฝง ความรอนแฝงท่ีกลาวนี้อยูในรูปของการระเหยไอน้ําท่ีมาจากการรวมตัวของไฮโดรเจน
ในเชื้อเพลิงท่ีไดจากการเผาไหม สามารถคํานวณไดจากสัดสวนของไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง สวนความ
รอนสัมผัสท่ีเกิดข้ึนนั้นอยูในรูปของปริมาณกาซท่ีเคลื่อนท่ีออกทางปากปลองไอเสียและความแตกตาง
ระหวางอุณหภูมิของไอเสียและอุณหภูมิของอากาศท่ีปอนเขาสูกระบวนการ ถาหากอุณหภูมิท้ังสองนี้
ตางกันมา จะสงผลใหอุณหภูมิไอเสียสูงข้ึนดวย นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิไอเสียท่ีสูงนี้มาจาก การ
แลกเปลี่ยนความรอนระหวางแหลงใหความรอนกับรีแอคเตอรก็ไมดี เม่ือการแลกเปลี่ยนความรอนไม
ดี พลังงานความรอนท่ีจะนําไปใชประโยชนในการไพโรไลสิสก็จะต่ําลง พลังงานความรอนท่ีไมเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรอนจึงถูกปลอยออกมาในรูปพลังงานความรอนสูญเสียท่ีปลอง ประสิทธิภาพของ
ระบบก็จะลดต่ําลง[86]  

 
 

4.7 (ก) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง (MJ) 
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4.7 (ข) พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง (%) 
รูปท่ี 4.7 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก 
            ไอเสียท่ีปลองท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ 

ดังนั้นการพิจารณาคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองนั้น จะพิจารณา
จากปริมาณกาซในไอเสีย ซ่ึงจะประกอบดวย ปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2), ไอน้ํา 
(H2O), กาซไนโตรเจน (N2), กาซออกซิเจน (O2) และกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.4 พบวาท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลให
ปริมาณอัตราการไหลขององคประกอบกาซรวมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 0.002347, 0.002355 และ 
0.002364 kg/s ตามลําดับ เม่ือดูท่ีเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียในสวนนี้จะพบวาคา
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองนั้นมีความสัมพันธกับคาพลังงานความรอนสูญเสียท่ี
ผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ ซ่ึงจะกลาวรวมกันในหัวขอท่ี 4.6 นอกจากนี้พบวา ระบบการ
แลกเปลี่ยนความรอนระหวางไอรอนและรีแอคเตอรสําหรับงานวิจัยนี้ เปนแบบ External 
Convection Heat Transfer case Parallel Flow Around Round Duct หรือไอรอนมีการวิ่ง 
ผานรีแอคเตอรทรงกระบอกจากทางกนรีแอคเตอรในแนวตั้ง การแลกเปลี่ยนความรอนท่ีเกิด จะเปน
การพาความรอนจากแหลงใหความรอนผานไอรอนไปสูผิวรีแอคเตอร เม่ือผิวของรีแอคเตอรมีลักษณะ
เปนทรงกระบอกเรียบ พ้ืนท่ีผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยนความรอนจึงต่ํากวาระบบท่ีมีการเพ่ิมครีบ
ใหแกรีแอคเตอร ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความรอนก็เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการแลกเปลี่ยน
ความรอนในระบบ ในงานวิจัยนี้ไอรอนถูกบังคับใหวิ่งในทิศทางตรง ไหลผานรีแอคเตอรแลวออกสู
บรรยากาศสิ่งแวดลอมผานปลองไอเสียเลย ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความรอนต่ํา จึงเปนสาเหตุ
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ใหพลังงานความรอนท่ีไมเกิดการแลกเปลี่ยนกับรีแอคเตอรนั้นออกจากระบบในรูปแบบไอเสีย หรือ
เรียกไดวามีพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองนั้นเอง  

กลาวโดยสรุปคือ เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอน
สูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองมีคาเพ่ิมข้ึน สวนเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอ
เสียท่ีปลองมีแนวโนมลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึนในชวงหลัง เปน 2.91, 3.69 และ 5.98 MJ และ 
2.41, 2.22 และ 2.76 % ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 
ตารางท่ี 4.4 อัตราการไหลขององคประกอบกาซในไอเสียท่ีไดจากการเผาไหม 

พารามิเตอร  
อัตราการปอนเชื้อเพลิง (kg/hr) 
4.48 6.18 8.03 

กาซคารบอนไดออกไซด CO2 (kg/s)  0.000058 0.000058 0.000096 
ไอน้ํา H2O (kg/s) 0.000317 0.000311 0.000310 
กาซไนโตรเจน N2 (kg/s) 0.001209 0.001188 0.001232 
กาซออกซิเจน O2 (kg/s) 0.000461 0.001188 0.001232 
กาซคารบอนมอนนอกไซด CO (kg/s) 0.000303 0.000296 0.000271 
รวม 0.002347 0.002355 0.002364 

 
4.6 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ 

รูปท่ี 4.8 ก และ ข แสดงผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงาน
ความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ แกนตั้งของรูป
ท่ี 4.8 ก แสดงพลังงานความรอน มีหนวยเปนเมกะจูล แกนตั้งของรูปท่ี 4.8 ข แสดงพลังงานความ
รอน มีหนวยเปนเปอรเซ็นต แกนนอนของรูปท้ังสองแสดงอัตราการปอนเชื้อเพลิง มีหนวยเปนkg/hr 
จากรูปจะพบวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหคา
พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบเพ่ิมข้ึน เทากับ 17.59, 44.66 และ 
45.44 MJ เม่ือคิดเปนเปอรเซ็นตพลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ 
พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงแรกและลดลงในชวงหลัง คิดเปน 14.55, 26.84 และ 20.97 % 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาระบบการเผาไหมของงานวิจัยนี้พบวา การถายเทความรอนท่ีจะนํามา
พิจารณาคาพลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ มี 2 สวน คือ การพา
ความความรอนและการแผรังสีความรอน ดังแสดงในตารางท่ี 4.5  
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4.8 (ก) พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ (MJ) 
 

 
 

4.8 (ข) พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ (%) 
รูปท่ี 4.8 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนัง 
            ของชุดใหความรอนแกระบบท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ 
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                             4.48                           6.17                           8.03  
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ตารางท่ี 4.5 พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ 
อัตราการปอนเชื้อเพลิง 

(kg/hr) 
การพาความความรอน 

(MJ) 
การแผรังสีความรอน 

(MJ) 
รวม 

4.48 8.47 9.11 17.59 

6.17 20.35 24.30 44.66 

8.03 20.78 24.66 45.44 

 
เม่ือพิจารณาคาพลังงานความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากการพาความรอน และการแผรังสี

ความรอนจะพบวา ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหคา
พลังงานความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากการพาความรอนเพ่ิมข้ึนเทากับ 8.47, 20.35 และ 20.78 MJ  
และสงผลใหคาพลังงานความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากการแผรังสีความรอนมีคาเพ่ิมข้ึนเทากับ 9.11, 
24.30 และ 24.66 MJ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปอรเซ็นของพลังงานความรอนเทียบกันท้ัง 3 อัตรา
การปอนพบวา พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบนี้มีความสัมพันธ กับ
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง คือเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48 
kg/hr ไปยัง 6.17 kg/hr อุณหภูมิไอเสีย ท่ีอัตราการปอนท่ี 6.17 kg/hr ลดต่ําลงกวาอุณหภูมิเปลวไฟ
ท่ีจุดเดียวกัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.9 แสดงใหเห็นวาคาพลังงานสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองในจุดนี้จะ
ลดต่ําลง ซ่ึงสอดคลองตามผลการทดลองท่ีได พรอมท้ังมีการสูญเสียไปท่ีผิวผนังของชุดใหความรอน
แกระบบเพ่ิมข้ึน จากนั้นเม่ือพิจารณาอุณหภูมิไอเสียและเปลวไฟท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี 8.03 
kg/hr พบวาอุณหภูมิไอเสียขยับคาเพ่ิมข้ึนใกลเคียงกับอุณหภูมิเปลวไฟ หมายความวาพลังงานความ
รอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง ณ อัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี 8.03 kg/hr มีคาเพ่ิมข้ึน สงผลให
พลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบมีคาลดลง ซ่ึงสอดคลองกับผลการ
ทดลองท่ีได 
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รูปท่ี 4.9 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตออุณหภูมิเปลวไฟ, ไอเสีย และผนังเตา 
           ดานนอกของระบบ 
 กลาวโดยสรุปคือ เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอน
สูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบเพ่ิมข้ึน สวนเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสีย
เนื่องจากไอเสียท่ีปลองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงแรกและลดลงในชวงหลัง เปน 57.53, 57.40 และ 
52.64 MJ และ 17.59, 44.66 และ 45.44 % ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 
8.03 kg/hr 
 
4.7 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส 

รูปท่ี 4.10 ก และ ข แสดงผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอ
พลังงานความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ แกนตั้งของรูป
ท่ี 4.10 ก แสดงพลังงานความรอน มีหนวยเปนเมกะจูล แกนตั้งของรูปท่ี 4.10 ข แสดงพลังงานความ
รอน มีหนวยเปนเปอรเซ็นต แกนนอนของรูปท้ังสองแสดงอัตราการปอนเชื้อเพลิง มีหนวยเปนkg/hr 
จากรูปจะพบวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหคา
พลังงานความรอนนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิสมีแนวโนมลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึนในชวงหลัง 
มีคาเทากับ 28.37, 18.81 และ 45.96 MJ ตามลําดับ เม่ือคิดเปนเปอรเซ็นตพลังงานความรอน
นําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส พบวามีแนวโนมลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึนในชวงหลัง คิดเปน 
23.48, 11.31 และ 21.21 % ตามลําดับ โดยคาพลังงานความรอนในสวนนี้ไดจากผลตางของคา
พลังงานท่ีไดจากเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น และคาพลังงานความรอนสูญเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระบบ 
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4.10 (ก) พลังงานความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส (MJ) 
 

 
 

4.10 (ข) พลังงานความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส (%) 
รูปท่ี 4.10 ผลของอัตราการปอนเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีมีตอพลังงานความรอนท่ีนําไปใชใน 
             กระบวนการไพโรไลสิสท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ 
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                           4.48                          6.17                          8.03 
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 กลาวโดยสรุปคือ เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงาน
ความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิสมีแนวโนมลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึนในชวงหลัง เม่ือ
คิดเปนเปอรเซ็นตพลังงานความรอนนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส พบวามีแนวโนมลดลงใน
ชวงแรกและเพ่ิมข้ึนในชวงหลัง เปน 28.37, 18.81 และ 45.96 MJ และ 23.48, 11.31 และ 21.21 
% ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 
 

4.8 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศ
ตามธรรมชาติ และการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความรอน 

รูปท่ี 4.11 แสดงประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี 
แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ เทียบกับประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของเตาความรอนชนิดตางๆ และประสิทธิภาพเชิงความรอนของ Boiler ชนิดตางๆ แกนตั้งแสดง
ประสิทธิภาพเชิงความรอน มีหนวยเปนเปอรเซ็นต แกนนอนแสดงอัตราการปอนเชื้อเพลิง มีหนวย
เปน kg/hr เสนประแสดงคาเฉลี่ยประสิทธิภาพเชิงความรอนของ Boiler ชนิดตางๆ เสนประจุดแสดง
คาเฉลี่ยประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาความรอนชนิดตางๆ จากรูปจะพบวาเม่ืออัตราการปอน
เชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr สงผลใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนมีแนวโนม
ลดลงในชวงแรก และเพ่ิมข้ึนในชวงหลัง มีคาเทากับ 23.48, 11.31 และ 21.21 % ตามลําดับ 
คาเฉลี่ยของเตาความรอน และคาเฉลี่ยของ Boiler มีคาเทากับ 25.18 และ 84.59 % ตามลําดับ 
[87–98] เม่ือนําผลท่ีไดจากงานวิจัยนี้มาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของเตาความรอน และคาเฉลี่ยของ 
Boiler พบวาผลท่ีไดจากการทดลองนี้ยังต่ํากวาคาเฉลี่ยประสิทธิภาพเชิงความรอนของท้ังสอง ท่ีเปน
เชนนี้เนื่องจาก 2 เหตุผลหลักดวยกันคือ 

1. ระบบการเผาไหมในงานวิจัยนี้ เปนแบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ  
จากหลายๆ งานวิจัยท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.3 และ 4.4 จะพบวา ระบบท่ีมีการหมุนเวียนอากาศตาม
ธรรมชาติสวนมากนั้นจะสงผลใหการเผาไหมในระบบนั้นเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ ซ่ึงเปนสาเหตุหลัก
ทําใหในงานวิจัยนี้มีการสูญเสียพลังงานความรอนไปกับการเผาไหมไมสมบูรณสูงสุด 

2. การออกแบบระบบแลกเปลี่ยนความรอน สังเกตไดจากอุณหภูมิไอเสียท่ีได 
จากการทดลองนี้ยังมีคาคอนขางสูง ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 สาเหตุดังกลาวนี้สงผลใหอุณหภูมิภายใน
รีแอคเตอรต่ํากวาอุณหภูมิเปาหมาย พบวาท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนจาก 4.48, 6.17 และ 
8.03 kg/hr สงผลใหอุณหภูมิภายในรีแอคเตอรมีคาเทากับ 196.46, 255.41 และ 238.82 °C 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 การไพโรไลสิสในระบบนี้จึงไมสามารถเกิดข้ึนไดเนื่องจากอุณหภูมิ
ในการไพโรไลสิสจะตองอยูในชวง 400 - 550 °C 
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รูปท่ี 4.11 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียน 
             อากาศตามธรรมชาติท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ เทียบกับประสิทธิภาพเชิงความรอน 
             ของเตาความรอนชนิดตางๆ และประสิทธิภาพเชิงความรอนของ Boiler ชนิดตางๆ 

จากท่ีกลาวไวขางตนวางานวิจัยนี้มีการสูญเสียพลังงานความรอนไปกับการเผาไหมไม
สมบูรณสูงสุด รองลงมาเปนการสูญเสียท่ีผิวของชุดใหความรอนแกระบบ ดังนั้นวิธีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาตินั้น จึง
จะมุงประเด็นไปท่ีสาเหตุท่ีทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานความรอนไปกับสองสวนนี้ ซ่ึงพบวา สาเหตุท่ี
สําคัญคือ ปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซดท่ีเกิดข้ึนในระบบ, ระบบการจัดการข้ีเถา และการ
แลกเปลี่ยนความรอนในระบบนั้นเอง ดังนั้นหากลดปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด และข้ีเถา 
รวมถึงปรับปรุงใหมีการแลกเปลี่ยนความรอนท่ีดีข้ึน ประสิทธิภาพรวมของระบบโดยรวมจึงนาจะมี
แนวโนมท่ีดีข้ึน สามารถทําไดดังตอไปนี้ 

1. การควบคุมความชื้นในเชื้อเพลิง ถึงแมวาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก 
ความชื้นในเชื้อเพลิงจะสงผลไมมาก และดูไมกระทบกระเทือนกับคาพลังงานความรอนสูญเสียรวม
ของระบบ แตความชื้นในเชื้อเพลิงนี้ก็เปนตนเหตุท่ีทําใหอุณหภูมิการเผาไหมของระบบลดลง ท้ังยัง
สงผลใหปริมาณข้ีเถาท่ีเกิดข้ึนในระบบสูงข้ึน ปริมาณข้ีเถาในระบบท่ีสูงข้ึนนี้สงผลใหเกิดการสะสม
ปริมาณข้ีเถาในหองเผาไหมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนการเพ่ิมฉนวนใหแกการเผาไหม การเผาไหมจึงเกิดไดไมดี
เทาท่ีควร ดังนั้นหากมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้ีเถาใหไมมีการสะสมในหองเผาไหม คาดวาการ
เผาไหมในระบบจะดีข้ึน 
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2. เนื่องจากการออกแบบระบบท่ีใชในการเผาไหมเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลใหการเผา 
ไหมในระบบเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณและไมสมบูรณเกิดข้ึน จากหลายๆงานวิจัยท่ีไดกลาวในหัวขอท่ี 
4.4 พบวาระบบเผาไหมมีการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ จะสงผลใหปริมาณกาซคารบอนมอน
นอกไซดท่ีจะเกิดในระบบมีเพ่ิมข้ึน ดังนั้นหากมีการปรับปรุงระบบใหมีการหมุนเวียนอากาศแบบ
รวมกันระหวางการหมุนเวียนแบบธรรมชาติและการบังคับการไหล กลาวคือ เพ่ิมโบลเวอรหรือพัดลม
อัดอากาศใหแกระบบ คาดวาอากาศท่ีเพ่ิมเขาไปจากการใชโบลเวอรนี้จะสามารถทําปฏิกิริยากับกาซ
คารบอนมอนนอกไซด ใหกลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดไดมากข้ึน และสามารถลดพลังงานความ
รอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณได  

3. การนําไอเสียกลับมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรวมของระบบใหดีข้ึน เนื่องจากไอเสีย 
ท่ีถูกปลองออกจากระบบนี้เปนไอรอนท่ีไมสามารถทําการแลกเปลี่ยนพลังงานความรอนแกรีแอคเตอร
ได จึงจําเปนตองปลอยออกมาในรูปไอเสีย สังเกตไดวาไอเสียท่ีถูกปลอยออกมาในระบบนี้มีอุณหภูมิ
คอนขางสูง จึงสงผลใหเกิดพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองเกิดข้ึน ดังนั้นหากนั้นไอ
เสียเหลานี้กลับมาใชในการอุนอากาศสําหรับการเผาไหมของชุดใหความรอนแกระบบ จึงเปนแนวทาง
หนึ่งท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเผาไหมใหสูงข้ึน ท้ังนี้อาจจะตองพิจารณาถึงความคุมคาท่ีได
ไดรับหลังจากปรับปรุงตอไป 

4. คาพลังงานความรอนท่ีนํามาใชในการไพโรไลสิสนั้น สังเกตไดวายังมีคาต่ํา เนื่องจาก 
การแลกเปลี่ยนความรอนของระบบยังไมดีเทาท่ีควร ดังนั้น หากมีการปรับปรุงโดยการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยนความรอนใหแกระบบ การปรับปรุงรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรอนให
สามารถแลกเปลี่ยนความรอนไดนานข้ึนและมีการไหลของอากาศรอนท่ีรุนแรงข้ึนเพ่ือเพ่ิมคาเรยโนลด
ใหกับระบบ เชน การเพ่ิมครีบใหแกรีแอคเตอร การเพ่ิมความยาวของปลองไอเสีย การเพ่ิมขนาดของ
เสนผานศูนยกลางของปลองใหเสีย เหลานี้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพรวมใหแกระบบ  

กลาวโดยสรุปคือ ประสิทธิภาพของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบ
หมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติยังอยูในระดับต่ําเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยประสิทธิภาพเชิงความรอนของ
เตาความรอนชนิดตางๆ โดยมีคาเทากับ 23.48, 11.31 และ 21.21% ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอน
เชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr ท้ังยังมีระบบแลกเปลี่ยนความรอนและการปอนการอากาศท่ี
ไมดีพอจึงสงผลใหอุณหภูมิในการไพโรไลสิสต่ํากวาอุณหภูมิเปาหมาย จึงจําเปนตองปรับปรุงตอไปเพ่ือ
ใชในการผลิตไบโอออย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 การผลิตไบโอออยดวยบรรยากาศเฉ่ือยท่ีไดจากการเผาไหมนั้น เปนการออกแบบและ
สรางระบบท่ีใชในการผลิตไบโอออยข้ึนมา ใชเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น ดวยเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิส
ชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเชิงความรอนของระบบ  
ไดแก ความรอนสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในระบบ และสมดุลพลังงานของระบบ โดยสมมุติฐานของงานวิจัยนี้ 
คาดวาการสงผานความรอนจากแหลงใหความรอนไปยังชีวมวลท่ีใชในการไพโรไลสิสสามารถทําได
โดยใชเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นเปนเชื้อเพลิงในการใหความรอน และใชการหมุนเวียนอากาศแบบ
ธรรมชาติเปนอุปกรณในการสงผานความรอน ในการวิจัยนี้ไดออกแบบใหระบบการไพโรไลสิสนี้มี
กําลังการผลิตอยูท่ี 4 กิโลกรัมตอครั้ง และใชซังขาวโพดเปนชีวมวลท่ีใชในการผลิตไบโอออย กําหนด
ตัวแปรท่ีทําการศึกษาในงานวิจัยนี้คืออัตราการปอนเชื้อเพลิงซ่ึงถูกแบงออกเปน 3 คา ไดแก 4.48, 
6.17 และ 8.03 kg/hr ผลการวิจัยท่ีไดสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

5.1 สมดุลพลังงานภายในเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตาม
ธรรมชาติ 

ความรอนสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการนี้ สูญเสียไปกับพลังงานความรอนสูญเสีย
เนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ และพลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ
เปนสวนใหญ 

5.2 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียเนื่องจากความช้ืนของเช้ือเพลิง 

เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอน และเปอรเซ็นตของ
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นมีคาเพ่ิมข้ึนเปน 1.97, 2.76 
และ 3.80 MJ และ 1.63, 1.66 และ 1.75 % ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 
8.03 kg/hr โดยพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นนี้ มาจาก
ผลรวมของความรอนสัมผัส และความรอนแฝง พบวาเม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงข้ึนสงผลให
คาพลังงานความรอนสัมผัส และความรอนแฝงมีคาเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีเปอรเซ็นตของพลังงานความ
รอนสัมผัสมีคาเพ่ิมสูงข้ึนเชนกัน แตเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนแฝงมีคาคงท่ี 
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5.3 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียเนื่องจากเผาไหมไมหมด 

เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอน และเปอรเซ็นตของ
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมดมีคาเพ่ิมข้ึน เปน 0.49, 0.95 และ 1.45 MJ 
และ 0.40, 0.57 และ 0.67 % ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 

5.4 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ 

เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผา
ไหมไมสมบูรณมีคาเพ่ิมข้ึน สวนเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไม
สมบูรณมีคาลดลง เปน 69.53, 95.49 และ 114.09 MJ และ 57.53, 57.40 และ 52.64 % 
ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 

5.5 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลอง 

เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสีย
ท่ีปลองมีคาเพ่ิมข้ึน สวนเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองมีแนวโนม
ลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึนในชวงหลัง เปน 2.91, 3.69 และ 5.98 MJ และ 2.41, 2.22 และ 2.76 
% ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 

5.6 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ 

เม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุด
ใหความรอนแกระบบเพ่ิมข้ึน สวนเปอรเซ็นตของพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากไอเสียท่ีปลองมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงแรกและลดลงในชวงหลัง เปน 57.53, 57.40 และ 52.64 MJ และ 17.59, 
44.66 และ 45.44 % ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 

5.7 ผลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีมีตอความรอนท่ีนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส 

เ ม่ืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาพลังงานความรอนท่ีนําไปใชใน
กระบวนการไพโรไลสิสมีแนวโนมลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึนในชวงหลัง เม่ือคิดเปนเปอรเซ็นต
พลังงานความรอนนําไปใชในกระบวนการไพโรไลสิส พบวามีแนวโนมลดลงในชวงแรกและเพ่ิมข้ึน
ในชวงหลัง เปน 28.37, 18.81 และ 45.96 MJ และ 23.48, 11.31 และ 21.21 % ตามลําดับ ท่ี
อัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr 

5.8 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศ
ตามธรรมชาติ และการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความรอน 

ประสิทธิภาพของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตาม
ธรรมชาติยังอยูในระดับต่ําเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาความรอนชนิด
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ตางๆ โดยมีคาเทากับ 23.48, 11.31 และ 21.21% ตามลําดับ ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 
และ 8.03 kg/hr ท้ังยังมีระบบแลกเปลี่ยนความรอนและการปอนการอากาศท่ีไมดีพอจึงสงผลให
อุณหภูมิในการไพโรไลสิสต่ํากวาอุณหภูมิเปาหมาย จึงจําเปนตองปรับปรุงตอไปเพ่ือใชในการผลิตไบ
โอออย 

5.9 ขอเสนอแนะ 

 5.9.1 การศึกษารูปแบบการไหลของอากาศแบบรวม 
ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการใชการหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาติเพ่ือเปนอุปกรณ

ในการสงผานความรอน โดยพบวา การใชระบบการหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาตินั้น สงผลทําให
ระบบการเผาไหมของระบบการไพโรไลสิสนี้มีการเผาไหมไมสมบูรณสูง โดยสังเกตุไดจากคาพลังงาน
ความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณในระบบนี้มีสัดสวนมากท่ีสุด เหตุนี้เองจึงเปนท่ีมา
ของแนวทางในการศึกษาและวิจัยตอ เพ่ือเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการไพโรไลสิสใหดี
ยิ่งข้ึน โดยอาจปรับเพ่ิมการหมุนเวียนอากาศแบบบังคับการไหลรวมกับการใชระบบหมุนเวียนอากาศ
แบบธรรมชาติ โดยจากงานวิจัยท่ีไดทําการศึกษาการใชการหมุนเวียนอากาศแบบรวมดังท่ีกลาวไวใน
หัวขอท่ี 4.4 นั้นพบวา สงผลใหระบบมีการเผาไหมท่ีสมบูรณมากข้ึน สามารถลดปริมาณกาซคารบอน
มอนนอกไซดท่ีเกิดข้ึนในระบบ ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานความรอน จึงคาดวา
วิธีการใชการหมุนเวียนอากาศแบบรวมนั้นนาจะสงผลในทิศทางท่ีดีตอระบบนี้เชนกัน 

  
 5.9.2 การศึกษาการนําความรอนท้ิงในระบบกลับมาใช 

จากการวิจัยพบวาพลังงานความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากไอเสียท่ีปลองนั้นมีความสัมพันธ
กับพลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ ซ่ึงพบวาคาพลังงานความรอน
สูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบมีสัดสวนพลังงานสูญเสียคิดเปนลําดับสองรองจากคา
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ ดังนั้นหากมีการปรับปรุงโดยนําความรอน
ท้ิงในระบบกลับมาใช คาดวาปริมาณพลังงานความรอนสูญเสียท่ีผิวผนังของชุดใหความรอนแกระบบ 
จะมีคาลดลง ท้ังยังสงผลใหพลังงานความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากไอเสียท่ีปลองมีคาลดลง นอกจากนี้ยัง
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพรวมของระบบการไพโรไลสิสดวย โดยการนําไอเสียเหลานี้กลับมาใชในการ
อุนอากาศสําหรับการเผาไหมของชุดใหความรอนแกระบบ จึงคาดวาวิธีการนี้จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ี
จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเผาไหมในระบบใหสูงข้ึน 

  
 5.9.3 การศึกษาแบบจําลองความรอนของระบบ 

การศึกษาแบบจําลองความรอนของระบบนั้น เปนการศึกษาเพ่ือใหเขาใจถึงรูปแบบการ
สงผานความรอนของระบบ การศึกษานี้จะชวยใหเขาใจลักษณะการทํางานของระบบการไพโรไลสิส
ชนิดนี้ใหดีข้ึน สงผลใหสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบใหดียิ่งข้ึนได 
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ภาคผนวก



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ขอมูลเบ้ืองตนและลักษณะการทํางานของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี 

 แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาต
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ก.1 ขอมูลเบ้ืองตนและลักษณะการทํางานของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบ
หมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 

ก.1.1 ขอมูลท่ัวไปของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศ 
ตามธรรมชาติ 
 
ก.1.1.1 เครื่องปฏิกรณประกอบไปดวยชุดการทํางาน 3 ชุด คือ ชุดใหความรอนแก

กระบวนการไพโรไลสิส, ชุดไพโรไลสิส และชุดควบแนน  
ก.1.1.2 ขนาดของเครื่องปฏิกรณ เทากับ 4 กิโลกรัมตอครั้ง 
ก.1.1.3 เชื้อเพลิงท่ีใชในกระบวนการไพโรไลสิส คือ เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น ชนิด

ทรงกระบอก  

ก.1.1.4 วัตถุดิบท่ีนํามาไพโรไลสิส คือ ซังขาวโพดขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3.25 ±0.01   
มิลลิเมตร 

ก.1.1.5 ผลิตภัณฑท่ีตองการจากกระบวนการนี้คือ ไบโอออย  
 
ก.1.2 ลักษณะการทํางานของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียน 
อากาศตามธรรมชาติ 
 
ก.1.2.1 การใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส โดยจะเริ่มจากการปอนเชื้อเพลิงอัด

กอนแบบเย็นเขาสูชุดใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส การปอนเชื้อเพลิงนี้จะทําการปอน
เชื้อเพลิงแบบตอเนื่องตลอดกระบวนการไพโรไลสิสเปนเวลา 90 นาที โดยมีทอสําหรับลําเลียง
เชื้อเพลิงท้ังหมด 6 ทอ เริ่มตนจะทําการปอนเชื้อเพลิงทอละ 3 กอน จํานวน 6 ทอ จากนั้นทําการ
ปอนเชื้อเพลิงท่ีระยะเวลาเทาๆกัน ซ่ึงจะข้ึนอยูกับอัตราการใหความรอนของกระบวน ท่ีอัตราการ
ปอนเชื้อเพลิง 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr จะปอนเชื้อเพลิงดวยระยะเวลาท่ีหางเทาๆกันคือ 13, 10 
และ 7 นาที เชื้อเพลิงท่ีใชในกระบวนการจึงข้ึนอยูกับอัตราการปอนเชื้อเพลิง คือ ท่ีอัตราการปอน
เชื้อเพลิง ท่ี 4.48, 6.17 และ 8.03 kg/hr จะใชเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นจํานวน 36, 48 และ 72 
กอน น้ําหนักของเชื้อเพลิงท่ีใชเทากับ 6.72, 9.25 และ 12.05 กิโลกรัมตามลําดับ ดังท่ีกลาวไวขางตน
คือการปอนเชื้อเพลิงเริ่มตนจะทําการปอนเชื้อเพลิงทอละ 3 กอน เม่ือระยะเวลาผานไปตามแตละ
อัตราการปอนกําหนด จะทําการกอนเชื้อเพลิงเพ่ิมทอละ 1 กอน จํานวนท้ังหมด 6 กอน การปอน
เชื้อเพลิงในครั้งถัดมานี้จะผลักใหเชื้อเพลิงท่ีถูกปอนกอนหนา 1 กอนตกลงสูหองเผาไหม และทําเชนนี้
จนกระท่ังเชื้อเพลิงท่ีใชหมด สุดทายจะเหลือเชื้อเพลิงจํานวน 3 กอนตอทอ ใหคอยๆดันเชื้อเพลิงท่ีละ 
1 กอนตามระยะเวลาท่ีใชในการปอนแตละครั้ง จนกระท่ังไมมีเชื้อเพลิงเหลืออยูในทอลําเลียง จึงถือ
เปนการเสร็จกระบวนการไพโรไลสิส  

ก.1.2.2 พลังงานความรอนท่ีไดจากชุดใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิสนั้น จะสง
มายังชุดไพโรไลสิส และเกิดการแลกเปลี่ยนความรอน สงผลใหซังขาวโพดท่ีอยูในรีแอคเตอรไดรับ
ความรอน และเกิดการสลายตัว อยูในสถานะของของแข็ง ของเหลว และกาซ ตามลําดับ กาซหรือไอ
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ระเหยท่ีไดจากกระบวนการนั้นจะถูกควบแนนดวยชุดควบแนน และถูกเก็บในภาชนะท่ีเก็บผลิตภัณฑ
พรอมท้ังของเหลวท่ีไดจากกระบวนการ  

 
ก.1.3 ขอมูลของฉนวน 
ก.1.3.1 ฉนวนสําหรับชุดใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส คือ ปูนทนไฟ  

ก.1.3.2 ฉนวนสําหรับชุดไพโรไลสิส คือ ฉนวนใยหิน ดังแสดงในรูป 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ขอมูลการตรวจวัดพารามิเตอรตางๆ เพ่ือวิเคราะหสมดุลพลังงานของเครื่องปฏิกรณไพโรไลสิส

ชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ
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ข.1 ขอมูลของพารามิเตอรตางๆท่ีตรวจวัดเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหสมดุลพลังงานของระบบ
การไพโรไลสิส 

 
ข.1.1 อุณหภูมิ 

ข.1.1.1 ตรวจวัดคาอุณหภูมิท่ีผิวรีแอคเตอรและชีวมวล ดังแสดงในภาพผนวกท่ี ข. 

1 ภายในทอบรรจุซังขาวโพดขนาดอนุภาคเฉลี่ย 1650 ±  20 ไมโครเมตร เพ่ือใชในการไพโรไลสิส 

ตําแหนง 1, 2 และ 3 คือตําแหนงของสายเทอรโมคัปเปลท่ีทําการติดตั้งโดยแบงสมมาตรของ

ทรงกระบอกในแนวตั้ง เม่ือรีแอคเตอรมีความสูง 100 เซนติเมตร จึงทําการแบงออกเปน 3 ตําแหนง 

กลาวคือ ท่ีตําแหนงกนของรีแอคเตอรถึงระดับความสูง 25, 50 และ 75 เซนติเมตรตามลําดับ 

ตําแหนง L, R และ M เปนตําแหนงของสายเทอรโทคัปเปลท่ีติดตั้งท่ีผิวของรีแอคเตอรดานซาย 

ดานขวา และดานหลัง ตามลําดับ โดยทําการแบงสมมาตรของทรงกระบอกในแนวรัศมีดวยมุม 120 

องศา ตําแหนง O เปนตําแหนงของจุดศูนยกลางของรีแอคเตอร โดยมีการสอดสายเทอรโมคัปเปลเขา

ไปดานในเพ่ือทําการวัดอุณหภูมิของชีวมวล  

ข.1.1.2 ตรวจวัดคาอุณหภูมิท่ีผิวกรอบดานในและดานนอกของชุดใหความรอน ดัง

แสดงในภาพผนวกท่ี ข. 2 เม่ือกรอบของชุดใหความรอนมีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยม ตําแหนง SF, 

SB, SL, SR, ST และ SU เปนตําแหนงของสายเทอรโมคัปเปลท่ีติดตั้งท่ีผิวกรอบของชุดใหความรอน 

ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีเกิดการตัดกันระหวางเสนแบงครึ่งแตดานของสี่เหลี่ยมคือ ดานหนา, ดานหลัง, 

ดานซาย, ดานขวา, ดานบน และดานลางของกรอบของชุดใหความรอนตามลําดับ ตําแหนง 1 และ 2 

คือตําแหนงของสายเทอรโมคัปเปลท่ีทําการติดตั้งดานในและดานนอกของกรอบของชุดใหความรอน

ตามลําดับ 

ข.1.1.3ตรวจวัดคาอุณหภูมิไอเสียของชุดไพโรไลสิส  ดังแสดงในภาพผนวกท่ี ข. 3 

เม่ือปลองไอเสียถูกสรางคลอมรีแอคเตอร จึงทําการตรวจวัดไอเสียโดยตําแหนง L, R และ M เปน

ตําแหนงของสายเทอรโทคัปเปลท่ีติดตั้งท่ีผิวของปลองไอเสียดานซาย ดานขวา และดานหลัง 

ตามลําดับ โดยทําการแบงสมมาตรของทรงกระบอกในแนวรัศมีดวยมุม 120 องศา จากนั้นทําการ

แบงสมมาตรของทรงกระบอกของทอไอเสียในแนวตั้งซ่ึงมีความสูงเทากับ 192 cmโดยทําการวัดท่ีจุด

ก่ึงกลางของทรงกระบอกของทอไอเสียท่ีตําแหนง 96 ในการตรวจวัดนี้จะวัดเขามาดานในของปลอง

เปนระยะ 7 เซนติเมตร  
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ภาพผนวก ข.1 แสดงตําแหนงในการตรวจวัดอุณหภูมิท่ีผิวรีแอคเตอรและชีวมวล 

 

 
ภาพผนวก ข.2 แสดงตําแหนงในการตรวจวัดอุณหภูมิท่ีผิวกรอบดานในและดานนอกของชุดใหความ

รอน   
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ภาพผนวก ข.3 แสดงตําแหนงในการตรวจวัดอุณหภูมิไอเสียของชุดไพโรไลสิส   

ข.1.2 ปริมาณกาซไอเสีย คารบอนไดออกไซด และออกซิเจน 
- ตรวจวัดทุกๆ 30 นาที เปนจํานวน 2 ครั้ง โดยคาท่ีไดแสดงดังตารางผนวก ข 1 

ตารางผนวก ข.1 แสดงปริมาณออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงตางๆ 
อัตราการปอน
เชื้อเพลิง (ไบโอ

ออย) 

ปริมาณออกซิเจน (%) ปริมาณคารบอนไดออกไซด (%) 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

4.48 17.0 16.0 1 2 
6.17 17.5 18.5 1 2 
8.03 17.0 15.5 2 3 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

กราฟแสดงการกระจายอุณหภูมิในระบบการไพโรไลสิส
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ค.1 กราฟแสดงการกระจายอุณหภูมิภายในระบบการไพโรไลสิส ท่ีอัตราการปอนเช้ือเพลิง 4.48 
kg/hr 
 

 
ภาพผนวก ค.1 แสดงการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ  

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr 

 
ภาพผนวก ค.2 แสดงการกระจายอุณหภูมิท่ีผิวเครื่องปฏิกรณ 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr 
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ภาพผนวก ค.3 แสดงการกระจายอุณหภูมิกรอบดานใน 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr 

 
ภาพผนวก ค.4 แสดงการกระจายอุณหภูมิกรอบดานนอก 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr 
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ภาพผนวก ค.5 แสดงการกระจายอุณหภูมิไอเสีย 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr 
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ค.2 กราฟแสดงการกระจายอุณหภูมิภายในระบบการไพโรไลสิส ท่ีอัตราการปอนเช้ือเพลิง 6.17 
kg/hr 

 
ภาพผนวก ค.6 แสดงการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 6.17 kg/hr 

 
ภาพผนวก ค.7 แสดงการกระจายอุณหภูมิท่ีผิวเครื่องปฏิกรณ 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 6.17 kg/hr 
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ภาพผนวก ค.8 แสดงการกระจายอุณหภูมิกรอบดานใน 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 6.17 kg/hr 
 

 
ภาพผนวก ค.9 แสดงการกระจายอุณหภูมิกรอบดานนอก 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 6.17 kg/hr 
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ภาพผนวก ค.10 แสดงการกระจายอุณหภูมิไอเสีย 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 6.17 kg/hr 
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ค.3 กราฟแสดงการกระจายอุณหภูมิภายในระบบการไพโรไลสิส ท่ีอัตราการปอนเช้ือเพลิง 8.03 
kg/hr 

 
ภาพผนวก ค.11 แสดงการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 8.03 kg/hr 

 
ภาพผนวก ค.12 แสดงการกระจายอุณหภูมิท่ีผิวเครื่องปฏิกรณ 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 8.03 kg/hr 
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ภาพผนวก ค.13 แสดงการกระจายอุณหภูมิกรอบดานใน 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 8.03 kg/hr 

 
ภาพผนวก ค.14 แสดงการกระจายอุณหภูมิกรอบดานนอก 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 8.03 kg/hr 
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ภาพผนวก ค.15 แสดงการกระจายอุณหภูมิไอเสีย 

ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 8.03 kg/hr
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางการคํานวณขนาดอนุภาคของชีวมวล
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ง.1 ตัวอยางการคํานวณหาเสนผานศูนยกลางเฉล่ียโดยมวล (mass mean diameter, 
w

D ) 

1=
= ∑

n

w i pi
i

D ( x D )    (ง.1) 

 เม่ือ 
w

D  คือ เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยโดยอัตราสวนของปริมาตรตอ 

พ้ืนท่ี (mm) 
  

i
x  คือ อัตราสวนโดยมวลของอนุภาคในตะแกรงลําดับท่ี i 

  
pi

D  คือ ขนาดเฉลี่ยของอนุภาคท่ีคางในตะแกรงลําดับท่ี i (mm) 

    = i

i

T

m
x

m
   (ง.2) 

 เม่ือ 
i

m  คือ มวลของนุภาคท่ีคางในตะแกรงลําดับท่ี I (g) 

  
T

m  คือ มวลของอนุภาคท้ังหมด (g) 

   1

2
++

= pi pi

pi

( D ) ( D )
D    (ง.3) 

 เม่ือ 
pi

D  คือ ขนาดรูเปดของตะแกรงลําดับท่ี i ซ่ึงเปนตะแกรงท่ีอนุภาค 

คางอยู (mm) 
  1+pi

D  คือ ขนาดรูเปดของตะแกรงท่ีอนุภาคผานหรือตะแกรงท่ีอยู 

ขางบนตะแกรงลําดับท่ี i (mm) 
 
ง.1.1 ซังขาวโพด 
 จากการคํานวณขนาดอนุภาคของชีวมวลแตละชนิด สามารถแสดงเปนกราฟการกระจาย
ขนาดของอนุภาคแบบ Differential analysis โดยการเขียนกราฟระหวาง 

pi
D และ 

i
x ดังตอไปนี้ 

 
ภาพผนวก ง.1 กราฟการกระจายขนาดแบบ differential analysis ของซังขาวโพด 
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  กราฟการกระจายขนาดอนุภาคแบบ Cumulative analysis เปนการเขียนกราฟ
ระหวาง 

pi
D  และ 

i
x '  

  เม่ือ 
i

x '  คือ ผลรวมของอัตราสวนโดยมวลของอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กกวา 
pi

D  

 
ภาพผนวก ง.2 กราฟการกระจายขนาดแบบ cumulative analysis ของซังขาวโพด 

 กราฟการกระจายขนาดอนุภาคระหวางขนาดตะแกรงกรองและปริมาณของซังขาวโพด
แสดงดังรูปภาพผนวก ง.3  

 
ภาพผนวก ง.3 กราฟการกระจายขนาดอนุภาคระหวางขนาดตะแกรงกรองและ 

ปริมาณของซังขาวโพด 
 จากการคํานวณขนาดอนุภาคของซังขาวโพด แสดงดังในตารางผนวก ง.1 
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ตารางผนวก ง.1 แสดงขนาดอนุภาคของซังขาวโพด 
ครั้งท่ี ขนาดอนุภาค (mm) 

1 3.26 
2 3.24 
3 3.24 

เฉลี่ย 3.25 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอยางการคํานวณ
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จ.1 ตัวอยางการคํานวณ 
 เนื่องจากรายการคํานวณตางๆในงานวิจัยนี้มีข้ันตอนในการคํานวณท่ีแตกตางกัน ดังนั้น
จึงขอยกตัวอยางการคํานวณ 1 กรณี คือท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี 4.48 kg/hr โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

จ.1.1 พลังงานความรอนขาเขา 
จ.1.1.1 พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง  
พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง สามารถคํานวณไดจากผลคูณของมวลของเชื้อเพลิง

อัดกอนแบบเย็น กับคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิงท่ีใช[64]สําหรับการทดลองท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
4.48 kg/hrนั้น มวลของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีปอนเขาสูกระบวนการไพโรไลสิส มีคาเทากับ 
6.72 กิโลกรัม คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิงนั้นสามารถหาได 2 วิธี คือ 1. สงวิเคราะหคาความรอนต่ํา
ของเชื้อเพลิง 2. คํานวณจากคาการวิเคราะหโดยประมาณ และการวิเคราะหโดยละเอียดของ
เชื้อเพลิงนั้นๆ (proximate or ultimate analysis)  
ตารางผนวก จ.1 การวิเคราะหโดยละเอียดของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น 
วัตถุดิบ อัตราสวน C H O N S A V FC HHV 
ข้ีเลื้อย 0.90 49.42 7.26 42.92 0.39 0.01 0.42 81.00 18.58 21,178.00 

กระดาษ 0.10 45.12 5.31 48.91 0.38 0.28 10.69 79.33 9.98 13,510.00 
ข้ีเลื้อย 

+กระดาษ 
1.00 48.99 11.94 43.52 0.39 0.04 1.45 80.83 17.72 20,411.20 

 
ปริมาณไฮโดรเจนของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น แสดงดังตารางผนวก จ.1 มีคา

เทากับ 11.94 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และคาความรอนสูงของเชื้อเพลิงเทากับ 20.41 เมกะจูลตอ
กิโลกรัม[63]ปริมาณมวลน้ําในเชื้อเพลิงหาไดจากจากความสัมพันธของปฏิกิริยาดานลาง คือ 

2 2 2

1

2
H O H O+ →  

เม่ือพิจารณาให 2 กิโลกรัมของไฮโดรเจนนั้นสามารถผลิตไอน้ําได 18 กิโลกรัม มวลของ
ไอน้ําท่ีไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม[36]คือ 

2 kg H2 ผลิตไอน้ํา 18 kg 

0.11944 kg H2 ผลิตไอน้ํา 2

2

0.11944 18

2

kgH kgwatervapor

kgH

×

 

   
1.07496kg=

 จะไดวาเม่ือเผาไหมเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม สงผลใหเกิดไอน้ํา 1.07496 กิโลกรัม จากคา
ความรอนแฝงของน้ําท่ีความดันบรรยากาศนั้นมีคาเทากับ 2,257.2 กิโลจูลตอกิโลกรัม จึงสามารถ
คํานวณหาคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิงไดดังสมการท่ี จ.1 [100] 
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  water

fg

f

m
LHV HHV h

m

 
= −  

 
   (จ.1) 

เม่ือ HHV  คือ คาความรอนสูงของเชื้อเพลิง (kJ/kg) 
        

fg
h  คือ คาความรอนแฝงของน้ําท่ีความดันบรรยากาศ (kJ/kg) 

        
water

m  คือ มวลของน้ําในเชื้อเพลิง (kg) 

         
f

m  คือ มวลของเชื้อเพลิง (kg) 

 จะไดวา 

  
1.07496

20,411.2 2,257.2 /
1

kJ kg
LHV kJ kg

kg kg

 = −  
 

 

  17,985.01528 /LHV kJ kg=    

เม่ือไดคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง (LHV) แลวนั้น จึงสามารถหาคาพลังงานความรอน
จากเชื้อเพลิง[64] ไดจากสมการท่ี จ.2 คือ 
   = ×

f f
Q m LHV    (จ.2) 

 เม่ือ 
f

m  คือ มวลเชื้อเพลิงท่ีปอน (kg) 

   LHV  คือ คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง (kJ/kg) 
                   

f
Q  คือ ความรอนจากเชื้อเพลิง (kJ) 

 จะไดวา 
  6.72 17,985.01528 /

f
Q kg kJ kg= ×   

  120,859.30 120.86
f

Q kJ MJ= =  

ดังนั้นคาพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงสําหรับท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr มี
คาเทากับ 120,859.30kJ หรือ 120.86 MJ 
 

จ.1.2 พลังงานความรอนขาออก 
จ.1.2.1 พลังงานความรอนสูญเสีย 

จ.1.2.1.1 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ  
การเผาไหมไมสมบูรณเกิดจากการเผาไหมแลวไดผลิตภัณฑเปนกาซคารบอน

มอนนอกไซดเกิดข้ึนแทนท่ีการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด พบวา พลังงานความรอนท่ีไดจากการเผา
ไหมคารบอน 1 กิโลกรัมของเชื้อเพลิงใหอยูในรูปของกาซคารบอนไดออกไซดนั้นจะมีคาเทากับ 
33,800 kJ/kg แตหากในการเผาไหมนั้นไมสมบูรณจะสงผลใหเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซดแทนท่ี
กาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงทําใหพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงใหอยูในรูปของกาซ
คารบอนมอนนอกไซดลดลงโดยมีคาเทากับ 10,120 kJ/kg ดังนั้นพลังงานความรอนท่ีเกิดการสูญเสีย
ไปกับการเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซดนี้จึงมีคาเทากับ 23,680 kJ/kg [65], [66]ดังนั้นเพ่ือ
ตรวจสอบวามีพลังงานความรอนท่ีสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณเกิดข้ึนในทดลองนั้น จึงได
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ทําการตรวจวัดปริมาณคารบอนไดออกไซด และออกซิเจน ดวยเครื่อง Fyrite Gas Analyzers พบวา
มีปริมาณคารบอนไดออกไซด และออกซิเจน เทากับ 1.5 และ 16.5 เปอรเซ็นตตามลําดับดังท่ีแสดง
ในตารางผนวก ข.1 และนําคาท่ีไดจากการทดสอบนี้มาวิเคราะหรวมกับคาการวิเคราะห ultimate 
ของเชื้อเพลิง [63] ดังตารางผนวก จ.1 

ข้ันตอนในการวิเคราะห kmol ของผลิตภัณฑท่ีไดหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ 
เผาไหมเปนดังนี้ เริ่มจาก กําหนดใหเชื้อเพลิง ใน 1 kmol มีองคประกอบของธาตุ C, H2, O2, N2 และ 
S ดังนี้ 
C = A kmol, H2 = B kmol, O2 = D kmol, N2 = E kmol และ S = F kmol 
Fraction ท่ีตรวจวัดไดในผลิตภัณฑของปริมาณออกซิเจน และคารบอนไดออกไซดดังนี้ ; 
O2 = G และ CO2 = I 
ตารางผนวก จ.2 แสดงองคประกอบของธาตุตามการวิเคราะห ultimate ของเชื้อเพลิง 

Element wt% Molecular weight kmol/100 kg %by mole 
C 48.99 12.01 4.079100749 0.358541365 
H2 11.94 2.016 5.922619048 0.520581385 
N2 0.39 28.013 0.013922108 0.001223714 
S 0.04 32.06 0.0012477 0.0001097 
O2 43.52 31.999 1.360042501 0.119543871 

Total 104.88  11.3769321 1 
 
จากตารางผนวก จ.1 จะพบวา kmol รวมของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็น 

จํานวน 6.72 กิโลกรัม สามารถหาไดจากการการเทียบบัญญัติไตรยางศกับจํานวน kmol รวมของ
เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นตอ 100 กิโลกรัม มีคาเทากับ 0.764529835 จากนั้นนําองคประกอบของ
ธาตุท่ีมีในตัวเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นเขียนสมดุลสมการเคมี เพ่ือดูปริมาณของ kmol ของสาร
ผลิตภัณฑท่ีไดหลังจากการเผาไหม ดังสมการดานลาง 

ปฏิกิริยาเคมี;  
2

2

kA
kAC O kACO+ →  

  
2 2

(1 ) (1 ) (1 )k AC k AO k ACO− + − → −  

  
2 2 2

1

2
BH BO BH O+ →  

  
2 2

FS FO FSO+ →  

จํานวนโมล 2O  ท่ีตองการใชในปฏิกิริยาเคมี =
1

(1 )
2 2

k
A k A B F+ − + +  

ในเชื้อเพลิง 1 kmol มี 2O  อยูแลว   = D  

ดังนั้นตองดูด 2O  จากอากาศ    = 
1

(1 )
2 2

k
A k A B F D+ − + + −  
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จะไดวา จะมี 2N  ติดมากับอากาศ   = 
1

3.76 (1 )
2 2

k
A k A B F D + − + + −  

 

วิเคราะหจํานวน kmol  ของผลิตภัณฑไดดังตอไปนี้ 

 
2

1
3.76 (1 )

2 2

k
N E A k A B F D = + + − + + −  

  (จ.3) 

 
2

O β=       (จ.4)  

 CO kA=       (จ.5) 
 

2
(1 )CO k A= −      (จ.6) 

 
2

H O B=       (จ.7) 

 
2

SO F=       (จ.8) 

จํานวน kmol  รวม  3.76 3.76 3.76
2

kA
E A kAβ= + + + −

3.76
3.76

2
B F+ +  

      3.76D kA A kA B F− + + − + +   

  [ ]3.76 3.76
3.76 3.76 1 1

2 2
k k A A B   = − + + + +      

 

      [ ] [ ]3.76 3.76 1D E F β− + + + +   

  ( 1.88 4.76) 2.88 3.76k A B D= − + + −  
      4.76E F β+ + +     (จ.9) 

Fraction 2O  ในผลิตภัณฑ 

 [ ]/ ( 1.88 4.76) 2.88 3.76 4.76G k A B D E Fβ β= − + + − + + +

 [ ]( 1.88 4.76) 2.88 3.76 4.76G k A B D E Fβ β= − + + − + + +  

 
[ ]( 1.88 4.76) 2.88 3.76 4.76

1

G k A B D E F

G
β − + + − + +
=

−
 (จ.10) 

และ  

[ ](1 ) / ( 1.88 4.76) 2.88 3.76 4.76I k A k A B D E F β= − − + + − + + +  

[ ]( 1.88 ) 4.76 2.88 3.76 4.76 (1 )I kA IA I B D E F k Aβ− + + − + + + = −  

[ ]( 1.88 ) 4.76 2.88 3.76 4.76I kA kA A I A B D E F β− + = − + − + + +
[ ]

[ ]
4.76 2.88 3.76 4.76

1.88 1

A I A B D E F
k

A I

β− + − + + +
=

− +
   (จ.11) 

จํานวน kmol ของผลิตภัณฑท่ีไดหลังจากทําการเผาไหมตอ 1 kmol ของ
เชื้อเพลิงท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี 4.48 kg/hr ไดจากสมการท่ีจ. 3 - จ.8 แสดงผลดังตารางผนวก 
ง.2  
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ตารางผนวก จ.3 จํานวน kg ของผลิตภัณฑท่ีไดจากการเผาไหมท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิงท่ี 
4.48 kg/hr 

Total 
Product 
(kMole) 

(kMole)/1 
kmol fuel 

(kMole)/ n 
kmol fuel 

kmoli/kmoltotal kgi/kmoli kgi 

2.583210567 1.974941548 1 - 26.89698128 
CO 0.319793206 0.244491447 0.123796802 28.0095 3.467486516 
CO2 0.038748159 0.029624123 0.015 44.009 0.660135 
H2O 0.520581385 0.398 0.201524952 18.0155 3.630572766 

SO2 0.000109666 8.38428×10-5 4.24533×10-5 64.059 0.002719516 

O2 0.426229744 0.325865355 0.165 31.999 5.279835 
N2 1.277748408 0.97687678 0.494635793 28.013 13.85623248 

 
ดังนั้น เปอรเซ็นตของกาซคารบอนมอนนอกไซด จึงมาจากการนําสัดสวนของ

จํานวนkmol ของกาซคารบอนมอนนอกไซด กับ kmol รวมของผลิตภัณฑท้ังหมดคูณ 100 มีคา
เทากับ 12.37968017 จากนั้นนํามาคํานวณหาคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไม
สมบูรณ[66] ดังสมการท่ี จ.12  

  
2

23,680 /r

icp

CO C
Q kJ kg

CO CO

×
= ×

+
   (จ.12) 

 เม่ือ CO , 2CO  คือ % โดยปริมาตรของไอเสีย 

  
r

C  คือ สัดสวนของคารบอนในเชื้อเพลิง 1 kg 

  
icp

Q  คือ ความรอนจากการเผาไหมไมสมบูรณ (kJ) 

จะไดวา 

  
12.3797 0.49

23,680 /
1.5 12.3797

icp
Q kJ kg

×
= ×

+
   

เม่ือเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีทําการปอนเขาสูกระบวนการท่ีอัตราการปอน
เชื้อเพลิง 4.48 kg/hrนั้น คือ 6.72 กิโลกรัม จะไดวาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไม
สมบูรณมีคาเทากับ 

10,347.11089 / 6.72
icp

Q kJ kg kgfuel= ×   

 69,532.58519 69.53
icp

Q kJ MJ= =   

ดังนั้นคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณสําหรับท่ี
อัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr มีคาเทากับ 69,532.59 kJ หรือ 69.53 MJ 
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จ.1.2.1.2 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมด 
การสูญเสียในกรณีนี้เกิดกับเชื้อเพลิงแข็งเทานั้น คือเม่ือเชื้อเพลิงแข็งเกิดการ

สันดาป ขนาดของมวลจะมีขนาดเล็กลง เชนนั้นถาเล็กมากก็จะตกตะแกรงของเตาลงสูกนเตา
กลายเปนข้ีเถา ทําใหเชื้อเพลิงถายเทความรอนไดเต็มท่ี[64] หาไดจากสมการท่ี จ.13 

                  (33,800 )
ub r r

Q m C= × ×
 

 (จ.13) 

เม่ือ 
r

m  คือ มวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจาก ash (kg) 

 
r

C  คือ สัดสวนของคารบอนในเชื้อเพลิง 1 kg 

  
ub

Q  คือ ความรอนท่ีสูญเสียเนื่องจากเชื้อเพลิงเผาไหมไมหมด (kJ) 

 เม่ือปริมาณเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดหลังเสร็จสิ้นกระบวนการมีคาเทากับ 
0.28 กิโลกรัม เปอรเซ็นตความชื้นในข้ีเถานี้หาไดจาก ASTM E 871-82 มีคาเทากับ 4.5 เปอรเซ็นต 
จะไดวามวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจากความชื้นมีคาเทากับ 0.27 กิโลกรัม จากนั้นทํา
การหาปริมาณ ash ในมวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไมหมดปราศจากความชื้น โดยการทดสอบหา
ปริมาณ ash จะเปนไปตาม ASTM E1102 มีคาเทากับ 93.70 เปอรเซ็นตโดยมวล คิดเปนมวล ash 
ในเชื้อเพลิงเผาไหมไมหมดปราศจากความชื้น เปน 0.25 กิโลกรัมดังนั้นมวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหมไม
หมดปราศจาก ash จึงมีคาเทากับมวลเชื้อเพลิงเผาไหมไมหมดเริ่มตนหักดวยมวล ash ในเชื้อเพลิง
เผาไหมไมหมดปราศจากความชื้น มีคาเทากับ 0.03 กิโลกรัม คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก
การเผาไหมไมหมดจึงมีคาเทากับ  
  33,800 / 0.03 0.4899

ub
Q kJ kg kg= × ×   

  487.67 0.49
ub

Q kJ MJ= =  

ดังนั้นคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหมไมหมดสําหรับท่ีอัตรา
การปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr มีคาเทากับ 487.67 kJ หรือ 0.49 MJ 
 
 จ.1.2.1.3 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง 

คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นนี้มาจากผลรวมของความรอน
สัมผัส(Sensible heat) และความรอนแฝง (Latent heat)  

จ.1.2.1.3.1 คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัส 
 ความรอนสัมผัสของการเผาไหมเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นนั้นข้ึนอยูกับ

ความชื้นท่ีมีอยูในตัวเชื้อเพลิงเริ่มตน ดังแสดงในสมการท่ี จ.14 

 2

2

2

,
,

,

v

i

T
H O flue

p H O
mt sb

T
H O

m
Q C dT

M c

= ∫


     (จ.14) 

 เม่ือ
2

 H O , flue
m  คือ อัตราการไหลของไอน้ําเม่ือเกิดการเผาไหม (kg/s) 

      
2H O

M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของไอน้ํามีคาเทากับ 18.015 kg/kmol 

 2p ,H OC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของน้ํา อางอิงจาก Table  
  A.13[1] 
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, imt sb

Q  คือ อัตราพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัส 

  ท่ีวินาท่ี ท่ี i (kJ/s) 
ในกรณีนี้ เม่ือความชื้นของเชื้อเพลิงนั้นมีคาเทากับ 12.00 เปอรเซ็นต 

เชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นท่ีปอนเขาสูกระบวนการจํานวน 6.72 กิโลกรัม และระยะเวลาท่ีดําเนินการ
เผาไหมเทากับ 11,459 วินาที จะสามารถหาอัตราการไหลของไอน้ําเม่ือเกิดการเผาไหมไดดังนี้ 

 
2 ,

6.72 12.00

11,459 100
H O flue

kgfuel
m

s

×
=

×
   

 
2

05

,
7.03726 10 /

H O flue
m kg s−= ×  

สมมุติใหอุณหภูมิสิ่งแวดลอมของการทดลองมีคาเทากับ 25 °C หรือท่ี 
298.15 K เพ่ือใหงายในการใชตาราง A.13 และอุณหภูมิของไอเสียเฉลี่ยแตละดานไดจากการทดลอง 
โดยทําการตรวจวัดและบันทึกคาอุณหภูมิท่ีไดทุกๆ 1 วินาที ดวยเครื่อง midi LOGGER GL 820 และ 
เครื่อง midi LOGGER GL 220 จึงสามารถคํานวณหาคาความจุความรอนจําเพาะของน้ํา ณ ชวงเวลา
นั้นๆ ในท่ีนี้จะยกตัวอยางการคํานวณในวินาทีท่ี 1 ของการทดลองดังนี้  

 
1

05

,

7.03726 10 /
(103.2206667 4.65) /

18.015 /
mt sb

kg s
Q kJ kmol

kg kmol

−×
= × −

 1,
0.00038505 /

mt sb
Q kJ s=  

จากนั้นทําการคํานวณทุกๆวินาทีตลอดการทดลอง ซ่ึงในการทดลองนี้ได 
ดําเนินการทดลองจํานวน 11,459 วินาทีดังท่ีกลาวขางตน คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจาก 
ความรอนสัมผัสรวมจึงมีคาเทากับ  

 
11,459

, ,
1

( )
imt sb mt sb

i

Q Q
=

= ∑   

,
146.21067 0.15

mt sb
Q kJ MJ= =  

 เม่ือ
mt ,sb

Q คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัส  

  (kJ) 
ดังนั้นคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนสัมผัสรวมสําหรับท่ี

อัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr มีคาเทากับ 146.21 kJ หรือ 0.15 MJ 
 จ.1.2.1.3.2 คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝง ความ

รอนแฝงท่ีกลาวนี้จะเปลี่ยนเฟสน้ําในชีวมวลจากของเหลวกลายเปนไอ ดังแสดงในสมการท่ี จ.15 

  ,
2257.2 /

mt lt w
Q kJ kg M= ×    (จ.15) 

เม่ือ 
w

M  คือ ปริมาณความชื้นรวม (kg) 

 
mt ,lt

Q  คือ คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝง (kJ) 

 เม่ือปริมาณความชื้นรวมของเชื้อเพลิงอัดกอนแบบเย็นมีคาเทากับ 0.8064 
กิโลกรัมจะไดวาคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝงท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 
kg/hr มีคาเทากับ 
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,
2257.2 / 0.8064

mt lt
Q kJ kg kg= ×   

 ,
1,820.20608 1.82

mt lt
Q kJ MJ= =  

ดังนั้นคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความรอนแฝงสําหรับท่ีอัตรา
การปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr มีคาเทากับ 1,820.21 kJ หรือ 1.82 MJ 

คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากความชื้นของเชื้อเพลิงซ่ึงมาจาก
ผลรวมของความรอนสัมผัส(Sensible heat) และความรอนแฝง (Latent heat) จึงมีคาเทากับ 
1,966.42 kJ หรือ 1.97 MJ นั้นเอง 

 
จ.1.2.1.4 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนัง 
การสูญเสียความรอนท่ีผิวผนังของระบบนั้นมี 2 รูปแบบคือ การสูญเสียความรอน 

เนื่องจากการพาความรอน และการสูญเสียความรอนเนื่องจากการแผรังสีความรอน ดังแสดงใน
สมการท่ี จ.16 

 

11,459 11,459
4 4

, ,
1 1

( ) ( )
sf s s i s s i

i i

Q hA T T A T Tc cε σ
= =

= − + −∑ ∑  (จ.16) 

เม่ือ h  คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน (W/m2°C) 
 

s
A  คือ พ้ืนท่ีผิวของวัตถุท่ีสัมผัสกับการไหล (m2) 

  
,s i

T  คือ อุณหภูมิไอเสียท่ีอุณหภูมิ i (K) 

  Tc  คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม (K) 

  ε  คือ คาการแผรังสี emissivity มีคาเทากับ 0.77 

  σ  คือ คาคงท่ี Stefan-Boltzmann มีคาเทากับ 5.67×10-8  
   W/m2K4 

 การคํานวณการสูญเสียความรอนเนื่องจากการแผรังสีความรอนนั้นสามารถคํานวณ
ไดดังสมการท่ี จ.16 โดยพ้ืนท่ีผิวของวัตถุท่ีสัมผัสกับการไหลนั้นแสดงดังรายละเอียดในตารางผนวก ง.
3 การแลกเปลี่ยนความรอนมีท้ังหมด 6 ดาน คือ ดานหนา ดานหลัง ดานบน ดานลาง ดานซาย และ
ดานขวาของชุดใหความรอน สวนการคํานวณการสูญเสียความรอนเนื่องจากการพาความรอนนั้น จะ
มีรายละเอียดการคํานวณเพ่ิมเติม ดังสมการท่ี จ.17 -จ.20 การคํานวณหาคา h ของผนังภายนอกเตา
ในแตละดานดังนี้โดยการหาคาสมบัติของอากาศท่ีอุณหภูมิฟลม (Film temperature, Tf,i = (Ts,i-

Tc)/2) การคํานวณการสูญเสียท้ังสองอยางนี้จะคํานวณทุกๆวินาที โดยคาพลังงานความรอนสูญเสีย
เนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนังจะเกินจากผลรวมจากวินาทีท่ี 1 ถึงวินาทีท่ี 11,459 ของการคํานวณความ
รอนสูญเสียท้ังสอง 
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ตารางผนวก จ.4 แสดงพ้ืนท่ีผิวผนังในการแลกเปลี่ยนความรอน 
ตําแหนงผนัง พ้ืนท่ีผิวผนัง, As (m

2) ความสูงของผนัง, Lc (m) 

ดานบน 0.629 0.003 

ดานลาง 0.700 0.003 

ดานซาย 0.750 0.75 

ดานขวา 0.750 0.75 

ดานหนา 0.525 0.75 

ดานหลัง 0.525 0.75 

 
การหาคาเรยลี (Rayleigh number) แสดงดังสมการท่ี จ.17 

3

2
cβ −

= s cg (T T )L Pr
Ra

v
                                          (จ.17) 

เม่ือ Ra  คือ Rayleigh number 

 g  คือ คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 0.98 (m/s2) 

  β  คือ volumetric thermal expansion coefficient  

   1/(Ts+Tα) (K-1) 

  sT  คือ อุณหภูมิผิวชุดใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส (K) 

  cT  คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม (K) 

  cL  คือ ความสูงของชุดใหความรอนแกกระบวนการไพโรไลสิส  

   (m)  

  Pr  คือ Prandtl number 

  v  คือ kinematic viscosity (m2/s) 

 

คานัสเซสนัมเบอร (Nusselt number) แสดงดังสมการท่ี จ.18 และ จ.19 
1/4 90.59 ; ( 10 )Nu Ra Ra= <                                      (จ.18) 

 1/3 10 130.1 ; (10 10 )Nu Ra Ra= < <                              (จ.19) 
เม่ือ Nu  คือ Nusselt number 

จากนั้น สามารถคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การพาความรอน (h) ไดดังสมการท่ี 20

                        

×
=

c

Nu k
h

L
                                  (จ.20) 

 เม่ือ h  คือ Thermal Conductivity (W/m2°C) 
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 คาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนังแตละดานเนื่องจากการพา
ความรอน และการแผรังสีความรอนนั้นจึงสามารถสรุปไดดังตารางผนวก ง.4 
ตารางผนวก จ.5 แสดงสรุปคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียความรอนท่ีผิวผนัง 

ทิศของผิวผนัง Qconv (kJ) Qrad (kJ) 
ดานบน 6,591.61 2,597.00 
ดานลาง 1,836.86 811.63 
ดานซาย 7.19 801.95 
ดานหลัง 5.05 591.06 

ดานหนา 29.15 3,796.85 
ดานขวา 4.56 514.87 

รวม 8,474.41 9,113.36 

  
 จึงสรุปไดวาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีผิวผนังสําหรับท่ีอัตราการ
ปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr มีคาเทากับ 8,474.41+9,113.36= 17,587.77 kJ หรือ 17.59 MJ 
 

จ.1.2.1.5 พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสีย 
พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสียนั้น สามารถคํานวณไดจาก

สัดสวนโดยมวลขององคประกอบไอเสีย เม่ือทราบวากาซไอเสียท่ีไหลออกมาทางปากปลองนั้น
ประกอบดวย กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนนอกไซด กาซออกซิเจน กาซไนโตรเจน และ
ไอน้ํา ซ่ึงสามารถคํานวณหาไดสมการท่ี จ.21 

 2 2
2 2

2 2

v v

i

T T
H O , flue CO , flue

p ,H O p ,CO
st

T T
H O CO

m m
Q C dT C dT

M Mc c

= +∫ ∫
 

   

       2
2

2
c c

+ +∫ ∫
 v vT T

O , flueCO , flue
p ,CO p ,O

T T
CO O

mm
C dT C dT

M M
 

       2
2

2
c

+ ∫
 vT

N , flue
p ,N

T
N

m
C dT

M
   (จ.21) 

  
 เม่ือ 

2
 H O , flue
m  คือ อัตราการไหลของไอน้ําเม่ือเกิดการเผาไหม (kg/s) 

 
2H O

M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของไอน้ํามีคาเทากับ 18.015 kg/kmol 

 2p ,H OC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของน้ํา อางอิงจาก Table  
  A.13 [1] 

 2
 CO , flue
m  คือ อัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซดเม่ือเกิดการเผา 

  ไหม (kg/s) 
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2CO

M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของกาซคารบอนไดออกไซดมีคาเทากับ 

  44.009 kg/kmol 
 2p ,COC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของกาซคารบอนไดออกไซด 
  อางอิงจาก Table A.13 [1] 
  CO , flue

m  คือ อัตราการไหลของกาซคารบอนมอนนอกไซดเม่ือเกิดการ 

  เผาไหม (kg/s) 
 

CO
M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของกาซคารบอนมอนนอกไซด มีคา 

  เทากับ 28.0098 kg/kmol 
 p ,COC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของกาซคารบอนมอนนอก 
  ไซดอางอิงจาก Table A.13 [1] 
 

2
 O , flue
m  คือ อัตราการไหลของกาซออกซิเจน เม่ือเกิดการเผาไหม  

  (kg/s) 
 

2O
M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของกาซออกซิเจน มีคาเทากับ 31.999 

  kg/kmol 
 2p ,OC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของกาซออกซิเจน อางอิงจาก 
  Table A.13 [1] 
 

2
 N , flue
m  คือ อัตราการไหลของกาซไนโตรเจน เม่ือเกิดการเผาไหม  

  (kg/s) 
 

2N
M  คือ น้ําหนักโมเลกุลของกาซไนโตรเจน มีคาเทากับ 28.013 

  kg/kmol 
 2p ,NC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของกาซไนโตรเจน อางอิงจาก 
  Table A.13 [1] 
 

ist
Q  คือ อัตราพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลอง 

  ไอเสียท่ีวินาทีท่ี i (kJ/s) 
อัตราการไหลของกาซไอเสีย ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr แสดง

ดังตาราง ง.2 ซ่ึงพบวาอัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนนอกไซด กาซ
ออกซิเจน กาซไนโตรเจน และไอน้ํา มีคาเทากับ 0.660135, 3.467486516, 5.279835, 
13.85623248 และ 3.630572766 กิโลกรัมตามลําดับ และระยะเวลาท่ีดําเนินการเผาไหมเทากับ 
11,459 วินาที จะสามารถหาอัตราการไหลของกาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนนอกไซด 
กาซออกซิเจน กาซไนโตรเจน และไอน้ํา ไดคือ 0.000058, 0.000303, 0.000461, 0.001209 และ 
0.000317 kg/s ตามลําดับ 

เม่ือสมมุติใหอุณหภูมิสิ่งแวดลอมของการทดลองมีคาเทากับ 25 °C หรือท่ี 298.15 
K เพ่ือใหงายในการใชตาราง A.13 และอุณหภูมิของไอเสียเฉลี่ยท่ีไดจากการทดลอง โดยทําการ
ตรวจวัดและบันทึกคาอุณหภูมิท่ีไดทุกๆ 1 วินาที ดวยเครื่อง midi LOGGER GL 820 และ เครื่อง 
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midi LOGGER GL 220 จึงสามารถคํานวณหาคาความจุความรอนจําเพาะของน้ํา ณ ชวงเวลานั้นๆ 
ในท่ีนี้จะยกตัวอยางการคํานวณในวินาทีท่ี 1 ของการทดลองดังนี้  

 

. / ( . . ) /
. /1

0 000317
103 2206667 4 65

18 015
st

kg s
Q kJ kmol

kg kmol
= × −

 

     
. / ( . . ) /
. /

0 000058
116 863667 5 175

44 009

kg s
kJ kmol

kg kmol
+ × −   

 
. / ( . . ) /
. /

0 000303
116 863667 4 05

28 0095

kg s
kJ kmol

kg kmol
+ × −   

 
. / ( . . ) /
. /

0 000461
90 1715 4 05

31 999

kg s
kJ kmol

kg kmol
+ × −    

 
. / ( . . ) /
. /

0 001209
89 49016667 4 05

28 013

kg s
kJ kmol

kg kmol
+ × −

 
. /

1
0 007732

st
Q kJ s=  

จากนั้นทําการคํานวณทุกๆวินาทีตลอดการทดลอง ซ่ึงในการทดลองนี้ไดดําเนินการ
ทดลองจํานวน 11,459 วินาทีดังท่ีกลาวขางตน พลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอ
เสียรวมจึงมีคาเทากับ  

  
11 459

1=
= ∑

i

,

st st
i

Q (Q )  

 เม่ือ 
st

Q  คือคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสีย (kJ) 

                     2,912.959037 2.91
st

Q kJ MJ= =  

ดังนั้นคาพลังงานความรอนสูญเสียเนื่องจากสูญเสียท่ีปลองไอเสียรวมสําหรับท่ีอัตรา
การปอนเชื้อเพลิง 4.48 kg/hr มีคาเทากับ 2,912.96 kJ หรือ 2.91 MJ 

 
จ.1.2.2 พลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการไพโรไลสิส 
คาพลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการไพโรไลสิสหาไดจากคาพลังงานความรอนคา

เขาลบดวยพลังงานความรอนท่ีสูญเสีย จะไดวา 

uf f icp ub mt st sf
Q Q (Q Q Q Q Q )= − + + + +  

 เม่ือ 
uf

Q  คือ คาพลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการไพโรไลสิส (kJ) 

120,859.30 (69,532.59 487.67 1,966.42 2,912.96
uf

Q = − + + +  

       17,587.77)+  
28,371.90

uf
Q kJ=  

 ดังนั้นพลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการไพโรไลสิสสําหรับท่ีอัตราการไหล        
4.48 kg/hr มีคาเทากับ28,371.90 kJ หรือ 28.37MJ 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายการแบบกอสรางเครื่องปฏิกรณผลิตไบโอออย ชนิดเบดคงท่ี  

แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ
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ภาพผนวก ฉ.1 เครื่องปฏิกรณไพโรไลสิสชนิดเบดคงท่ี แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ
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ภาพผนวก ฉ.2 ชุดควบแนน
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ภาพผนวก ฉ.3 ฝาครอบรีแอคเตอร
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 ภาพผนวก ฉ.4 ขอตอ



 
 

114 

 

 
 ภาพผนวก ฉ.5 รีแอคเตอร



 
 

115 

 

 
ภาพผนวก ฉ.6 ปลองไอเสีย
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ภาพผนวก ฉ.7 ขาตั้ง



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลิตภัณฑท่ีไดจากเครื่องปฏิกรณผลิตไบโอออย ชนิดเบดคงท่ี  

แบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ
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ภาพผนวก ช.1 ปริมาณผลไดของผลิตภัณฑ 
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ภาพผนวก ช.2 เปอรเซ็นตของผลไดของผลิตภัณฑ 
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