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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58406302 : วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ฟลูอิไดเบดซ์, การเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้น, การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผา
ไหม้ใหม่, เปลือกถ่ัวลิสง 

นาย ธนานนท์ ศรีส าราญ: ผลกระทบของรูปแบบการเผาไหม้ต่อมลพิษที่เกิดจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบไซโคลนแฝด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รอง
ศาสตราจารย์ ดร. กษมา ศิริสมบูรณ์ 

 
ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของรูปแบบการเผาไหม้ภายในเตาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุน

วนไซโคลนแฝดโดยใช้เชื้อเพลิงเปลือกถั่วลิสง โดยรูปแบบในการเผาไหม้ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ 
การเผาไหม้แบบธรรมดา, การเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้น และการเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมา
เผาไหม้ใหม่ อัตราการป้อนเชื้อเพลิงเปลือกถั่วลิสงที่ 22.5 kg/hr โดยใช้อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่อ
อากาศทั้งหมด 0-0.5 และอัตราส่วนออกซิเจนพอดีต่อการเผาไหม้ในเบด (In-bed stoichiometric 
ratio, Sb) 0.8-1.1และที่อากาศส่วนเกิน 20-80% โดยใช้ทรายซิลิกาที่มีขนาด 450-550 µm เป็น
วัสดุเบดที่ความสูงของเบด 30 cm เหนือหัวกระจายอากาศ และในส่วนของการเก็บข้อมูล อุณหภูมิ, 
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), ออกซิเจน (O2)และไนตริกออกไซด์ (NO) จะวัดค่า
ตลอดแนวความสูงของเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดและก๊าซมลพิษคาร์บอนมอนนอกไซด์และไนตริกออก
ไซด์ที่บริเวณปล่องไอเสีย และในการหาประสิทธิภาพการเผาไหม้จะใช้วิธีการหาค่าความร้อนสูญเสีย 
(Heat-loss method) โดยใช้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในการหาการค่าการสูญเสีย
ความร้อนเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์(qic)และใช้การตรวจหาปริมาณถ่านที่ไม่ถูกเผาไหม้ในขี้เถ้า
ลอย(Unburned carbon in fly ash)ในการค านวณค่าความร้อยสูญเสียเนื่องจากคาร์บอนที่ไม่ถูกเผา
ไหม้ (quc) จากผลการทดลองพบว่าเมื่อมีการเพ่ิมอากาศส่วนเกินจะส่งผลให้ปริมาณความเข้มข้นของ
มลพิษคาร์บอนมอนนอกไซด์ลดต่ าลงแต่ในขณะเดียวกันความเข้มข้นของมลพิษไนตริกออกไซด์จะ
แสดงในทิศทางตรงกันข้าม ในส่วนของปริมาณความเข้มข้นของมลพิษไนตริกออกไซด์ที่เกิดจากการ
เผาไหม้ในรูปแบบการเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้นจะลดลง 26% ในขณะที่การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอ
เสียกลับมาเผาไหม้ใหม่จะลดลง 36% เมื่อเทียบกับการเผาไหม้แบบการเผาไหม้แบบธรรมดา และใน
การทดลองทั้งสามรูปแบบการเผาไหม้พบว่ามีประสิทธิภาพการเผาไหม้มากกว่า 99% 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

58406302 : Major (ENERGY ENGINEERING) 
Keyword : Fluidized bed, Air staging combustion, flue gas recirculation, Peanut shell 

MR. TANANON SRISAMRAN : IMPACT OF COMBUSTION MODES ON MAJOR 
EMISSIONS IN A TWIN-CYCLONIC FLUIDIZED-BED COMBUSTOR FIRED WITH BIOMASS 
FUELS THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR DR. KASAMA SIRISOMBOON 

The experimental tests were conducted in a twin-cyclonic swirling 
fluidized-bed combustor (TFBC) firing with peanut shell with three combustion 
modes (conventional, air staging and flue gas recirculation) at constant fuel feed rate 
of 22.5 kg/h, secondary air ratio (S/T) at 0-0.5 and in-bed stoichiometric ratio (Sb) at 
0.8-1.1 for excess air 20-80%. Silica sand of particle size range 450-550 µm was used 
as the bed material at static bed height 30 cm above the annular spiral air 
distributor. The temperature and gas concentrations of O2, CO, and NO were 
measured along the axial directions of the combustor. CO and NO emissions were 
experimentally investigated at the stack for all tests prior using CO emission for 
calculating heat loss owing to incomplete combustion. Fly ash was sampling from 
ash collector with the aim to calculate the heat loss due to unburned carbon. The 
combustion efficiency was then calculated by indirect heat-losses method. As 
revealed from the experimental results all combustion modes, CO emission decrease 
with rising of excess air, while NO emission presented inverse trends with CO. NO 
emission seem compared with conventional combustion, flue gas recirculation mode 
reduced the NO emission 36%, while 26% in air staging mode. Under working 
conditions, combustion efficiency () can be achieved at high (~99%). 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

สืบเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์พลังงานในประเทศไทยมีการใช้พลังงานที่สูง ส่งผลให้ต้อง
มีการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการการใช้พลังงาน [1] โดยปี พ.ศ. 
2559 ประเทศมีการน าเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า 51,863 ล้านบาท ท าให้เกิดการขาดดุลทาง
การค้าด้านพลังงาน รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งมีบทบาทส าคัญกับการลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่ง
หนึ่งในนโยบายพลังงานทดแทนก็มีเรื่องของเชื้อเพลิงชีวมวลเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ
เพาะปลูกพืชทางเศรฐกิจที่หลากหลายจึงมีแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผน
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. (พ.ศ. 2558 – 2579) [2] 
 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการ
ส่งออกผลผลิตจากการเกษตรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจจึงท าให้มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจ านวน
มาก ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพทางพลังงานเนื่องจากมีเชื้อเพลิงชีวมวลจ านวนมาก ประกอบกับ
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพที่สูงสามารถเปลี่ยนเศษวัสดุที่เหลือใช้ทาง
การเกษตรนี้ให้เป็นพลังงานได้ดี ก็คือเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบฟลูอิไดเบดซ์ (Fluidized bed) ท า
ให้ลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้จ านวนมาก และยังสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อีกทางหนึ่งด้วยแต่ในข้อดีของศักยภาพที่เรามีอยู่ (เชื้อเพลิงชีวมวล) ก็ยัง
มีข้อเสียบางประการคือการที่เราน าเชื้อเพลิงมาเผาไหม้ภายในเตาเผาไหม้แบบฟลูอิไดเบดซ์ และสิ่งที่
ได้ออกมานอกเหนือจากพลังงานแล้วยังมีฝุ่นละอองเนื่องจากเถ้าลอย (Fly ash) รวมถึงก๊าซมลพิษ
ต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO), ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), รวมถึงก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(CxHy) ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เราจึงน าเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบฟลูอิไดเบดซ์ ประกอบเข้า
กับเทคโนโลยีเพ่ือลดก๊าซมลพิษภายในเตาฟลูอิไดเบดซ์ ตามที่ได้ศึกษาจากงานวิจัยการเผาไหม้แบบ
ธรรมดา (Conventional combustion) การเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้น (Air staging combustion) 
การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ (flue gas recirculation) ท าให้พลังงานเนื่องจาก
ชีวมวลมีประสิทธิภาพในการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพ่ือศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซมลพิษหลักและประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล

ภายใต้การเผาไหม้ 3 รูปแบบ 
1.2.1 การเผาไหม้แบบธรรมดา (conventional combustion) 
1.2.2 การเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้น (Air staging combustion) 
1.2.3 การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ (flue gas recirculation) 
 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
1.3.1 ใช้ทรายซิลิกาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเบดขนาด 450 – 550 µm  
1.3.2 ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 1 ชนิด คือ เปลือกถ่ัวลิสงบด 
1.3.3 ท าการทดลองท่ีความสูงเบด 30 cm วัดจากระดับแผ่นกระจายอากาศ 

 1.3.4 อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 22.5 (Full load) kg/hr 
 1.3.5 ต าแหน่งวัดค่าการก่อตัวของ CO และ NOx  ที่ต าแหน่ง 0.23, 0.46, 0.95, 1.47,  
        1.85, 2.08 และ 2.57 m เหนือหัวกระจายอากาศ 
 1.3.6 ท าการทดลองที่ปริมาณอากาศส่วนเกิน 20, 40, 60 และ 80 % 

1.3.7 สัดส่วนการไหลของอากาศทุติยภูมิและตติยภูมิต่ออากาศปฐมภูมิ [(QS+QT)/QP] คือ 
0, 0.1, 0.3, และ 0.5 

1.3.8 สัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด Sb = 0.8, 0.9, 1, 1.1 
 1.3.9 แผ่นกระจายอากาศแบบวงแหวนเกลียว Swirl Number 2.76 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 การเผาไหม้ในรูปแบบต่างๆ ข้างต้นสามารถลดการปล่อยก๊าซไนตริกออกไซด์และ
คาร์บอนมอนอออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศให้อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทยและเป็น
แนวทางรองรับในการลดก๊าซไนตริกออกไซด์ NOx และ CO ในอนาคต ถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการปล่อยมลพิษในอนาคต 

1.4.2 สามารถอธิบายการเกิดและสลายตัวของ NOx และ CO ในแต่ละรูปแบบการเผาไหม้
ได้รวมถึงปริมาณการปล่อยก๊าซมลพิษหลักด้วยและสามารถหาค่าประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ได้ 
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บทที่ 2  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 ฟลูอิไดซ์เบด 
จากหนังสือ Fluidization Engineering 2nd ของ Kunii D et al. [3] กล่าวว่า ฟลูอิไซ์เบด 

คือ การที่ท าให้ของแข็งมีพฤติกรรมคล้ายของเหลวที่สามารถไหลได้ โดยใส่วัสดุเบดเมื่อวัสดุเบดที่เป็น
ของแข็งถูกบรรจุเข้าไปในเตา อากาศจะไหลผ่านมาจากด้านล่าง ในขณะที่อากาศยังมีความเร็วน้อย 
วัสดุเบดของแข็งจะยังไม่ขยับตัว เบดในขณะนี้เรียกว่า เบดที่ยังไม่เกิดการเคลื่อนที่ (Fixed bed) ถ้า
หากอากาศร้อนมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งจะท าให้วัสดุเบดของแข็งขยับลอยตัวอย่างเป็นอิสระ 
ซึ่งความเร็วที่เพ่ิมขึ้นนี้จะท าให้เบดขยายตัวเพ่ิมขึ้นด้วย แต่วัตถุเบดของแข็งยังอยู่ชิดกันมากอยู่ จนดู
เหมือนว่าวัสดุเบดของแข็งยังจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งเรียกว่า “Dense Phase Fluidized Bed” 
ถ้าเพ่ิมความเร็วของอากาศขึ้นอีก จะท าให้วัสดุเบดของแข็งลอยตัวมากยิ่งขึ้น ระยะห่างระหว่างเบ
ดของแข็งก็มีมากขึ้น เบดในขณะนี้เรียกว่า “Dilute Phase Fluidized Transport” และถ้าเพ่ิม
ความเร็วของอากาศขึ้นอีก วัสดุเบดของแข็งก็จะลอยตัวจนหลุดออกไปจากเตา ซึ่งเรียกว่า 
“Pneumatic Transport”ปรากฏการณ์ฟลูอิดไดเซชั่นที่ของไหลเป็นของเหลวการขยายตัวของเบด
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ การลอยตัวและการหมุนรอบตัวของเมล็ดของแข็งเป็นไปอย่างช้า ๆ เรียกว่า 
เบดสม่ าเสมอหรือเบดที่มีเนื้อเดียวกัน  ส่วนฟลูอิดไดเซชั่นที่ของไหลเป็นลักษณะของเบดจะแตกต่าง
จากที่ของไหลเป็นของเหลวมาก  เพราะว่าเมื่อความเร็วของก๊าซสูงกว่าความเร็วที่ท าให้เกิดฟลูอิไดซ์
เบดแล้ว ส่วนหนึ่งจะท าให้เกิดการลอยตัวของวัสดุเบดของแข็ง  แต่ก๊าซอีกส่วนหนึ่งจะรวมตัวกันเป็น
ฟองก๊าซลอยขึ้นมา  ซึ่งจะท าให้วัสดุเบดของแข็งที่ติดอยู่บนฟองก๊าซไหลจากส่วนบนของฟองก๊าซลง
มายังส่วนล่างนอกจากนี้มีบางส่วนของวัสดุเบดของแข็งที่ลอยติดตามฟองก๊าซไปด้วย ลักษณะดังกล่าว
ท าให้ภายในเบดจะมีการเคลื่อนที่อย่างชุลมุน เบดชนิดนี้เรียกว่า “เบดฟองอากาศ (Bubbling Bed)
ฟองก๊าซที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของเมล็ดของแข็งความเร็ว
ของก๊าซและลักษณะของแผ่นกระจายอากาศ โดยลักษณะของฟองอากาศอาจแบ่งได้ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ลักษณะการไหลของของแข็งแบบต่างๆ ภายในเตา 

ที่มา: Kunii D et al.,(1991) 

(a) Bubbling ของแข็งในเตาฟลูอิไดซ์เบดจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาและสม่ าเสมอท าให้
เกิดการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าแบบอ่ืน 

(b) Slugging เป็นการเกิดฟองก๊าซหรือการรวมตัวของฟองก๊าซจนได้ฟองก๊าซที่มีขนาดของ
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหอทดลองมีการแยกตัวของเมล็ดของแข็งเป็น
ชั้นๆท าให้การถ่ายเทมวลสารหรือความร้อนเกิดได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากเมล็ดของแข็งสัมผัสกับก๊าซเป็น
เวลาอันสั้นหรือไม่สัมผัสเลยในบางส่วน 

(c) Channeling เป็นการเกิดการผ่านของก๊าซเป็นช่องๆโดยที่เมล็ดของแข็งที่อยู่ตรงทางผ่าน
ของก๊าซเท่านั้นที่มีการเคลื่อนที่แต่บริเวณข้างเคียงจะไม่มีการเคลื่อนที่ 

(d) Spouted Bed เป็นการที่ก๊าซส่วนใหญ่ไหลผ่านเฉพาะบริเวณตรงกลางของกลุ่มของ
เมล็ดของแข็งมากกว่าบริเวณรอบข้างด้วยความเร็วสูงมากท าให้บริเวณตรงกลางทีความหนาแน่น 
 

2.1.2 เตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด 
เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดจะมีการป้อนอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ผ่านชั้นของวัสดุเบดและเมื่อเพ่ิม

ค่าความเร็วของอากาศถึงค่าหนึ่งวัสดุเบดจะลอยตัวขึ้นมีลักษณะคล้ายของไหลในตอนเริ่มติดเตานั้น
เบดจะได้รับความร้อนจากภายนอกจนอุณหภูมิถึงจุดติดไฟของเชื้อเพลิงหลังจากนั้นเชื้อเพลิงจะถูก
ป้อนเข้าไปอย่างสม่ า เสมอการเผาไหม้จะเกิดขึ้นทั่วๆบริ เวณเตาโดยปกติจะใส่วัสดุ เฉื่อย  
(InertMaterial) เช่นทรายหรือวัสดุที่ท าปฏิกิริยา (Reaction Material) เช่นหินปูน (Limestone) 
หรือตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งจะช่วยในด้านการถ่ายเทความร้อนและช่วยท าความสะอาดภายใน
เตาระบบฟลูอิไดซ์เบดนี้แสดงดังรูปที่ 2 ซึ่งเป็นงานวิจัยของ Chakritthakul et al. [4] ซึ่งได้ท าการ
ทดลองการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาฟลูอิไดเบดซึ่งมีรูปแบบการเผาไหม้ดังแบบที่กล่าวใน
ข้างต้น ซึ่งระบบฟลูอิไดซ์เบดนี้ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันเนื่องจากสามารถใช้กับเชื้อเพลิงแข็งได้
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เกือบทุกชนิดเพราะอุณหภูมิภายในเตาจะมีค่าใกล้เคียงตลอดทั่วเตาเผาท าให้อัตราการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงสม่ าเสมอสามารถเผาเชื้อเพลิงที่มีปริมาณความชื้นภายในเชื้อเพลิงที่ไม่เกิน 40% ได้ดีข้อดี
ของระบบฟลูอิไดซ์เบด คือ มีสารเฉื่อยเช่นทรายเป็นเบดจึงท าให้เกิดการผสมของเชื้อเพลิงกับ
ออกซิเจนได้ดีเกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว นอกจากนี้วัสดุเบดยังช่วยอมความร้อนท า
ให้เตามีความเสถียรไม่ดับง่ายและเกิดการเผาไหม้ในตัวเตาเผาได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้อุณหภูมิภายใน
เตาเผามีค่าเท่ากันและสม่ าเสมอสามารถใช้เผาไหม้เชื้อเพลิงในช่วงอุณหภูมิการเผาไหม้ที่ต่ าประมาณ 
850 oC จึงช่วยแก้ปัญหาด้านมลพิษของอากาศคือ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และก๊าซไนตริกออกไซด์
ได้เนื่องจากมีระบบควบคุมอากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้ที่สามารถปรับตั้งค่าได้ง่าย ในส่วนของ
การควบคุมระบบเครื่องกลสามารถควบคุมระบบได้ง่ายเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ในเตาระบบฟลูอิไดซ์เบดใช้
เวลาในการท าปฏิกิริยาการเผาไหม้น้อยกว่าเวลาที่เชื้อเพลิงใช้อยู่ในเตาเผาจึงท าให้ก ารเผาไหม้
สมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เตาฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวยชนิดหมุนวน (Swirling Fluidized-bed) 
ที่มา: Chakritthakul et al.,(2011) 

2.1.3 หัวกระจายอากาศ  
 ในงานวิจัยของ Kuprianov V.I et al. [5] ใช้หัวกระจายอากาศที่ใช้ในการทดสอบมี 2 ชนิด 
โดยแผ่นกระจายอากาศมีจ านวนใบพัด 11 และ 16 ใบ ส าหรับรูปแบบของใบพัดจะมีลักษณะ axial 
impeller blade หัวจะมีมุมองศาของใบพัดกระท ากับแนวดิ่ง 76 องศา โดยหัวกระจายอากาศ 11 
ใบ และ16 ใบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d0) 0.25 m ในขณะที่ใบพัด 11 ใบ และ 16 ใบ มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางดุม (hub diameter, dh) ของหัวกระจายลม 0.05 m และ 0.1  m ตามล าดับ เพ่ือท า
ให้เกิดการหมุนวนของอากาศและเบด จากขนาด dh ที่แตกต่างกันของหัวกระจายลม ท าให้มีค่า 
swirl number ตามท่ี  กล่าวไว้คือสามารถค านวณได้จาก  
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   คือ swirl number 
dh  คือ hub diameter, dh 
d0  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
ที่มา: Kuprianov V.I et al.(2011) 

2.1.4 ชีวมวล (Biomass) 
 ชีวมวล (Biomass) คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถ
น ามาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมการเกษตรเช่น แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว ขยะมูลฝอย น้ าเสียจากโรงงานหรือแม้กระทั่ง
มูลสัตว์ต่างๆ ดังนั้นการน าชีวมวลมาผลิตไฟฟ้าต้องออกแบบเครื่องจักรให้เหมาะสมกับชีวมวลนั้นๆ 
เพ่ือประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติอย่างหนึ่งของชีวมวลที่เหมือนกันคือ มี
น้ าหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ โรงไฟฟ้าชีวมวลจึงควรอยู่ใกล้กับแหล่งชีวมวล อีก
ทั้งประเภทของเชื้อเพลิงชีวมวลแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้เชื้อเพลิงที่ได้จากไม้ (Forest 
biomass) ได้แก่ เศษไม้ เปลือกไม้ กิ่งไม้และขี้เลื่อยเชื้อเพลิงประเภทนี้จะมีลิกนินอยู่ประมาณ 40% 
เชื้อเพลิงที่ได้จากการเกษตร (Agriculture biomass) ได้แก่ แกลบข้าว ซังข้าวโพดเชื้อเพลิงประเภท
นี้จะมีปริมาณลิกนินที่ต่ าประมาณ 0–20% เชื้อเพลิงที่ได้จากอุตสาหกรรม (Industrial wastes) 
ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้จากการผลิตน้ าตาลคือชานอ้อยกาก สับปะรดซึ่งเชื้อเพลิงประเภทนี้จะมีความชื้น
สูงมาก เชื้อเพลิงที่ได้จากของเหลือใช้จากคน (Domestic wastes) ได้แก่เชื้อเพลิงจากขยะที่ทิ้งจาก
เทศบาล  
 

2.1.5 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวล 
ขนาดของชีวมวลมีผลต่อคุณสมบัติของเชื้อเพลิง ส าหรับชีวมวลที่มีขนาดใหญ่ เช่น เศษไม้, 

ปลายไม้, ปีกไม้ จะต้องน ามาตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร หรือไม่เกิน 2.5 
เซนติเมตร จะท าให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีขึ้น แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการย่อยเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน ชีว
มวลที่มีขนาดเล็ก สามารถน ามาใช้งานได้ทันที เช่น แกลบ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในเรื่ องของ
ค่าใช้จ่ายในการตัดหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆ ส่วนความชื้นก็เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับเชื้อเพลิงชีวมวล
สภาวะเหมาะสมไม่ควรเกิน 25% แต่ระบบการเผาไหม้ท่ีมีในปัจจุบันก็สามารถรองรับความชื้นของชีว
มวลได้ถึง 40% ซึ่งปกติความชื้นของชีวมวลจะลดลงโดยธรรมชาติถ้าน ามาเก็บไว้ล่วงหน้าระยะหนึ่ง 
แต่ก็มีข้อเสียคือต้องเสียพ้ืนที่ในการจัดเก็บ หรือต้องสร้างระบบในการลดความชื้นโดยการน าความ

S
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ร้อนทิ้งจากระบบมาอบไล่ความชื้นได้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นมากขึ้น สิ่งเจือปนในชีวมวลจะมีอยู่หลาย
อย่าง เช่น เศษดิน หิน กรวด ทราย และคราบน้ ามันปาล์ม โดยสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากคือ คราบ
น้ ามันปาล์มที่ติดอยู่ในทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม เพราะคราบน้ ามันปาล์มเมื่อถูกความร้อนจะ
กลายเป็นยางเหนียวเกาะติดในห้องเผาไหม้ได้ ในการออกแบบห้องเผาไหม้จึงต้องพิจารณาในจุดนี้
เป็นพิเศษ ดังนั้นทะลายปาล์มจึงไม่เหมาะสมกับระบบการเผาไหม้แบบโดยตรง เพราะจะมีผลเสียกับ
หม้อไอน้ า (Boiler) แต่ส าหรับระบบการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) สามารถออกแบบให้
รองรับกับชีวมวลประเภทนี้ได้ 

ปริมาณขี้เถ้าที่เหลือ มีผลต่อการเผาไหม้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง แกลบจะมีปริมาณขี้เถ้า 
12% โดยน้ าหนัก ดังนั้นในการออกแบบห้องเผาไหม้ จะต้องพิจารณาถึงการรวบรวมขี้เถ้าออกจาก
ห้องเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิด 
คุณลักษณะ เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ 

การเก็บรักษา ใช้เนื้อที่มากไม่ยุ่งยาก 
ต้ อ ง มี ภ า ช น ะ ที่
แน่นอน 

ใช้ภาชนะบรรจุพิเศษ 

การขนส่ง 
ขนส่ ง ง่ าย ไม่ ยุ่ ง ย าก เรื่ อ ง
ภาชนะ 

ขนส่งง่ายยุ่ งยาก
เรื่องภาชนะ 

ขนส่งต้องใช้ภาชนะ
บรรจุพิเศษ 

คุณสมบัติจ าเพาะ 

1.ค่าความร้อนต่อหน่วยต่ า 
2.คุณภาพไม่สม่ าเสมอ 
3.การสันดาปต้องใช้อากาศ
ส่วนเกินมาก 
4.การสันดาปมีเถ้ามาก 
5.การสันดาปควบคุมและ
ดูแลยาก 

สูง 
ค่อนข้างด ี
น้อย 
 
น้อยมาก 
ง่าย 
 

ขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซ 
ดี 
น้อย 
 
ไม่มี 
ง่าย 
 

มลภาวะ ต้องมีระบบป้องกัน 
ต้ อ ง มี ร ะ บ บ
ป้องกัน 

มีผลกระทบน้อย 

อุ ปกรณ์ ใช้ ในการ
สันดาป 

ขนาดเล็กไม่ซับซ้อน ขนาดเล็ก ขนาดค่อนข้างใหญ่ 

ราคาเชื้อเพลิง ราคาถูก ค่อนข้างแพง แพงที่สุด 

ที่มา: ระบบสารสนเทศด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย.,(2012) 
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2.1.6 การวิเคราะห์เชื้อเพลิงที่จะใช้ในการเผาไหม้ 
 การวิเคราะห์เชื้อเพลิงที่จะใช้ในการเผาไหม้สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ วิธีการวิเคราะห์
แบบง่าย  (Proximate analysis) โดยการเผาเชื้อเพลิงภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของความชื้น (W) สารระเหย (VM) ขี้เถ้า (A) และปริมาณคาร์บอน (FC) ในเชื้อเพลิง 
โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเชื้อเพลิง (Ultimate analysis) เพ่ือใช้ในการหาค่าความร้อนที่ได้
จากการเผาไหม้ โดยจะรายงานเป็นปริมาณร้อยละของธาตุต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเชื้อเพลิงคือ 
คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ซัลเฟอร์ (S) ความชื้น (M) และขี้เถ้า (A) 
องค์ประกอบของชีวมวลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ เผาไหม้ได้  (Combustible 
substance) คือ สารระเหย (Volatiles matter) และ คาร์บอนคงที่ (Fixed carbon) ส่วนที่เผาไหม้
ไม่ได้หรือขี้เถ้า (Ash) เมื่อชีวมวลถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์แล้ว จะมีเนื้อสารบางส่วนที่ไม่สามารถเผา
ไหม้ได้ นั้นคือขี้เถ้าโดยชีวมวลแต่ละประเภทจะมีสัดส่วนของปริมาณขี้เถ้าในชีวมวลแตกต่างกัน ในแต่
ละชีวมวลแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างต่างกันไป ดังตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะห์
ส่วนประกอบของเชื้อเพลิงโดยการวิเคราะห์แบบง่าย 
 
ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติของแกลบ 
Biomass 
Fuel 

Ultimate analysis basis 
(wt. %, as-received basis) 

Proximate analysis basis 
(wt. %, as-received basis) 

C H O N S W A VM FC 

Rice husk 42.2 4.58 27.84 0.25 0.03 9.2 15.9 57.4 15.5 

ที่มา: Kuprianov V.I et al.,(2011) 
2.1.7 ทฤษฏีการหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 
จากหนังสือ Combustion and Emission Control ของ Kuprianov V.I. [8] ได้อธิบาย

ความหมายของค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Heating value) คือ ปริมาณพลังงานที่ถูกปล่อยออกมา
เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในกระบวนการการไหลคงตัวและผลิตภัณฑ์มีสภาวะกลับสู่
สภาวะเดิมกับสารตั้งต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงจะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ
ค่าเอนทัลปีของการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าความร้อนที่สูงกว่า (Higher 
Heating Value, HHV) จะมีน้ าในผลิตภัณฑ์อยู่ในสถานะของเหลว และค่าความร้อนที่ต่ ากว่า 
(Lower Heating Value, LHV) จะมีน้ าในผลิตภัณฑ์อยู่ในสถานะไอด้วยการพิจารณาบนฐาน as-
received basis ซึ่งมีความสัมพันธ์ ดังนี้ 
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r r r rLHV   HHV 24.42(W 8.94H )              (2.2) 
โดย rW  คือ ค่าความชื้นภายในเชื้อเพลิงชีวมวล (% as-received basis ) 

  rH  คือ ค่าปริมาณไฮโดรเจนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงชีวมวล (% as-received basis ) 

 
rLHV  คือ ค่าความร้อนที่ต่ ากว่า (Lower Heating Value, LHV) 

 
rHHV  คือ ค่าความร้อนที่สูงกว่า (Higher Heating Value, HHV) 

ที่มา: Kuprianov V.I.,Combustion and Emission Control Lectures Notes & Reference 
Materials.,(2011) 
2.1.8 อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ 

ปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง เมื่อเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือ 
ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  มีเทน (CH4) ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H2) ในก๊าซเชื้อเพลิงแห้ง เป็นสัดส่วนโดยปริมาตร (%.vol) อัตราส่วนอากาศส่วนเกิน 
(excess air ratio) สามารถค านวณได้จาก 

   
  

  -   -    -     -      
    (2.3) 

 
โดย       คือ อัตราส่วนอากาศส่วนเกิน (excess air ratio) 

 O2  คือ ก๊าซออกซิเจนในก๊าซไอเสียแห้ง (%.vol) 

 CH4  คือ ก๊าซมีเทนในก๊าซไอเสียแห้ง (%.vol) 

 CO  คือ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ในก๊าซไอเสียแห้ง (%.vol) 

 H2  คือ ก๊าซไฮโดรเจนในก๊าซไอเสียแห้ง (%.vol) 
ที่มา: Kuprianov V.I.,Combustion and Emission Control Lectures Notes & Reference 
Materials.,(2011) 

โดยพ้ืนฐานแล้ว ปริมาณมีเทน (CH4) และ ก๊าซไฮโดรเจน (H2) มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ
อากาศส่วนเกิน ดังนั้น ขอบเขตงานวิจัยนี้จึงไม่น ามีเทน (CH4) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) มาใช้ในการ
ค านวณอัตราของอากาศส่วนเกินในการวิจัยนี้ เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของอากาศส่วนเกินถูกใช้เป็นตัว
แปรชี้วัดลักษณะเฉพาะของอากาศท่ีใช้สามารถค านวณได้จากสมการ 

  100   )–(  1EA      (2.4) 
โดย  EA คือ เปอร์เซ็นอากาศส่วนเกิน (%vol) 

   คือ อัตราส่วนอากาศส่วนเกิน 
ที่มา: Kuprianov V.I.,Combustion and Emission Control Lectures Notes & Reference 
Materials.,(2011) 
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2.1.9 ทฤษฎีการเผาไหม้  
 กระบวนการเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นพลังงานโดยทั่วไปอาศัยกระบวนการทางเคมีความร้อนซึ่ง
แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ การเผาไหม้โดยตรง การผลิตก๊าซและการผลิตพลังงานร่วม โดยการเผาไหม้
โดยตรง (Direct combustion) เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดเพราะใช้งานง่ายไม่มีขั้นตอนซับซ้อนในการ
เผาไหม้ถึงท าให้ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา โดยใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งมีขั้นตอนคือ 
เผาเชื้อเพลิงชีวมวลโดยตรงในเตาเผา ความร้อนที่ได้จะถูกน าไปใช้ผลิตไอน้ าที่มีอุณหภูมิและความดัน
สูง ไอน้ าที่ผลิตได้นี้จะถูกน าไปใช้ขับกังหันไอน้ าเพ่ือผลิตไฟฟ้า ไอน้ าที่ออกจากกังหันไอน้ าจะเข้าสู่
คอนเดนเซอร์เพ่ือให้เย็นลงและกลั่นตัวกลายเป็นน้ าเพ่ือปั๊มกลับขึ้นไปป้อนหม้อไอน้ า โดยถูกอุ่นด้วย
ไอน้ าที่ มาจากกังหัน ณ ที่ความดันช่วงกลาง ก่อนป้อนกลับเข้าสู่หม้อไอน้ าอีกครั้งชนิดของเตาซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญของระบบผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับชนิดของชีวมวล ส าหรับชีวมวลที่มีขนาดเป็นชิ้น
ค่อนข้างใหญ่ เช่น เศษไม้จะเหมาะกับเตาเผาระบบสโตกเกอร์ (Stoker) ถ้าชีวมวลเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 
เช่น ขี้เลื่อยหรือแกลบ เหมาะกับเตาระบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized bed) หรือไซโคลน (Cyclone) 
การผลิตก๊าซ (Gasification) กระบวนการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer gas) เป็นการเปลี่ยน
เชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นก๊าซโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งนั้นในที่ที่มีอากาศจ ากัด
ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ จะเร่งปฏิกิริยาแบบต่อเนื่องให้กลายเป็นก๊าซจากการเผาไหม้ซึ่งมีองค์ประกอบ
หลัก คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซมีเทน การเผาไหม้ในที่ที่มีอากาศจ ากัดเป็น
การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ แต่จะเกิดความร้อนเพ่ือก่อให้เกิดปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ มากมาย เช่น 
ปฏิกิริยารีดักชั่น ไพโรไลซีส และการอบแห้งการผลิตก๊าซจากการเผาไหม้ส่วนมากจ าแนกตามลักษณะ
การไหลของอากาศผ่านเตาเตาแบบอากาศไหลขึ้น (Updraft gasifier) จะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิไม่สูง แต่
จะมีคุณภาพต่ าเนื่องจากมีน้ ามันดิน (Tar) และเขม่าปะปนเป็นจ านวนมาก 
 ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงการเผาไหม้ชีวมวลในระบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยพ้ืนฐานแล้วการเผา
ไหม้ชีวมวลนั้นจะแตกต่างจากการเผาไหม้ถ่านหินเนื่องจากคุณสมบัติโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาร
ระเหย และขี้เถ้า ซึ่งในส่วนที่เป็นสารระเหยหรือสารประกอบที่มีน้ าหนักของโมเลกุลต่ าจะมีปริมาณ
มากกว่าในถ่านหิน อย่างเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ , ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและสารประกอบไนโตรเจนเป็นต้น โดยปกติแล้วอัตราส่วนระหว่างสารระเหยกับ
คาร์บอนคงท่ีในชีวมวลจะมีค่าคงที่ประมาณ 4–5 เท่า  
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รูปที่ 3 แสดงลักษณะของการเกิดถ่าน (Char) ในกระบวนการเผาไหม้ชีวมวล 

ที่มา: Permchart W et al.,(2004) 
ส่วนรูปที่ 3 แสดงถึงช่วงต่างๆ ของกระบวนการการเกิดถ่านในการเผาไหม้ชีวมวลซึ่งในการ

เผาไหม้ชีวมวลนั้น จะประกอบด้วยสองช่วงของการเผาไหม้ ในช่วงแรกจะเกิดการสลายตัวด้วยความ
ร้อน (Thermal decomposition) หรือปฏิกิริยาไพโรไลซีส (Pyrolysis) และช่วงของการลุกไหม้
อย่างรวดเร็ว (devolatilization) สารระเหยจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นหรือเป็นช่วงของการลุกไหม้
อย่างรวดเร็วในสภาวะที่ออกซิเจนอยู่ในสถานะก๊าซหรือภายใต้สภาวะบรรยากาศซึ่งช่วงนี้จะเกิดการ
ลุกไหมบ้ริเวณรอบๆ อนุภาคของเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งจะเป็นการขวางกั้นไม่ให้ก๊าซออกซิเจนส่งผ่านไป
ยังผิวของอนุภาคเชื้อเพลิงชีวมวลได้ จึงเป็นการขัดขวางไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของถ่านใน
ระหว่างนั้นส าหรับการเผาไหม้ถ่าน สิ่งส าคัญที่เกิดขึ้นคือการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อัน
เนื่องมาจากปฏิกิริยาการเผาไหม้หลักสามปฏิกิริยา คือ คาร์บอนในเชื้อเพลิง (Fuel-C) ท าปฏิกิริยากับ
ก๊าซออกซิเจน, น้ าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังปรากฏในสมการที่ 2.5 – 2.7 ในท านองเดียวกัน
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากสารระเหยที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก  อย่างเช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน  

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในส่วนของบริเวณเบด (Bed 
region)  
ในระบบฟลู อิดไดซ์เบดโดยปกติแล้วที่บริ เวณพ้ืนที่ถ่ายเทความร้อนของเตาฟลู อิดไดซ์เบด 
(Freeboard Region) 

22 2C O CO      (2.5) 

2 2H HOC CO     (2.6) 

2 2C CO CO      (2.7) 
ที่มา: Kuprianov V.I.,Combustion and Emission Control Lectures Notes & Reference 
Materials.,(2011) 
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ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับก๊าซออกซิเจน , น้ าและละอองน้ า 
(OH radiation) ได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาเคมีในช่วงที่สองหรือปฏิกิริยารีดักชั่น 
(Reduction) ดังแสดงในสมการที่ 2.8 – 2.9  

2 22   2CO O CO     (2.8) 

2 2 2   OCO H CO H      (2.9) 
ที่มา: Kuprianov V.I.,Combustion and Emission Control Lectures Notes & Reference 
Materials.,(2011) 

ส่วนการเกิดก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) เป็นมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมาจากระบบการเผาไหม้ชีว
มวลในเตาฟลูอิไดซ์เบดโดยก๊าซไนตริกออกไซด์เกิดจากกระบวนการการเผาไหม้ซึ่งเกิดจากกลไกใน
การเผาไหม้ที่แตกต่างกัน 3 แบบ คือ Thermal–Nox, Prompt–NOx และ Fuel–NOx Thermal–
NOx เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นระหว่างโมเลกุลของออกซิเจนกับโมเลกุลของไนโตรเจนที่อุณหภูมิ
การเผาไหม้สูง (>1500˚C) ท าให้โมเลกุลไนโตรเจน (N2) และโมเลกุลออกซิเจน (O2) ท าปฏิกิริยากัน
ในกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงโดยจะเกิด 3 ปฏิกิริยาหลัก (กลไก Zeldovich mechanism) ดัง
สมการที่ 2.10 – 2.12  คือ 

 2    O N N NO     (2.10) 
 2    N O O NO      (2.11) 

      N OH NO H      (2.12) 
ที่มา: Kuprianov V.I.,Combustion and Emission Control Lectures Notes & Reference 
Materials.,(2011) 
 

ในขณะที่ Prompt–NOx เกิดจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนดั้งเดิมที่ก่อตัวขึ้นระหว่าง
กระบวนการการเผาไหม้และท าปฏิกิริยากับก๊าซไนโตรเจนในอากาศ ในขณะที่การเผาไหม้ที่อุณหภูมิ
ต่ าเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาตะแกรง (Grate–fired furnace) และเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์
เบด (Fluidized-bed combustor) ก๊าซไนตริกออกไซด์จะไม่เกิดจากกลไก Thermal–NOx  
แต่จะเกิดจากกลไก Prompt–NOx และ Fuel–NOx ซึ่งกลไก Fuel-NOx นั้นจะเป็นกลไกส าคัญของ
การเกิดก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซไนตรัสออกไซด์ ดังสมการที่ 2.13 
– 2.16  

2    CH N NCH N      (2.13) 

2  1 / 2  HCN O NCO     (2.14) 

2  1 / 2    NCO O NO CO     (2.15) 
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3 2 2 5 / 4   3 / 2NH O NO H O   (2.16) 
ที่มา: Kuprianov V.I.,Combustion and Emission Control Lectures Notes & Reference 
Materials.,(2011) 

 
จากรูปที่  2 ความร้อนภายใต้อุณหภูมิสูงและสภาวะเชื้อเพลิงเข้มข้น สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนจะเป็นตัวบ่งบอกกลุ่มธาตุส าคัญในการสลายตัวของก๊าซไนตริกออกไซด์ในการเผาไหม้
ซ้ า หรือการเผาไหม้แบบเป็นขั้นตอน 

 
รูปที่ 4 กลไกพ้ืนฐานในการเกิดและสลายตัวของก๊าซไนตริกออกไซด์ 

ที่มา: Salzmann R et al.,(2001) 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะเข้าสู่บริเวณการเผาไหม้โดยจะเป็นตัวท าปฏิกิริยาการสลายตัว

ของก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นกลไกพ้ืนฐานของการเกิดก๊าซไนตริกออกไซด์โดยเชื้อเพลิง
ไนโตรเจน (Fuel-N) รวมทั้งการสลายตัวโดยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 

2.1.10 มาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษออกจากโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมท าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบ
ปัญหามลพิษจึงได้มีการก าหนดค่ามลพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมสามารถปล่อยออกมาได้ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 มาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษออกจากโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
มาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ชนิดของสารเจือปน แหล่งที่มาของสาร 
กระบวนการผลิตที่ไม่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิง* 

กระบวนการผลิตที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิง** 
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1 . อ อ ก ไ ซ ด์ ข อ ง
ไนโตรเจน (ppm) 

ห ม้ อ ไ อ น้ า ห รื อ
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ที่ ใ ช้
เชื้อเพลิง ดังนี้ 
- น้ ามันเตา 
- ถ่านหิน 
- ชีวมวล Biomass 
- เชื้อเพลิงอื่นๆ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
ไม่เกิน 200 
ไม่เกิน 200 
ไม่เกิน 200 
ไม่เกิน 200 

2.คาร์บอนไดซ์มอนอ
ไซด์ (ppm) 

การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 870 ไม่เกิน 690 

3.ไ ฮ โ ด ร เ จ น ซั ล ไ ฟ ด์ 
(ppm) 

การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 80 

4.ไฮโดร เจนคลอไรด์ 
(มก./ลบ.ม.) 

การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 160 

หมายเหตุ: * ให้ค านวณผลที่ความดัน 1 atm หรือ 760 mmHg อุณหภูมิ 25˚C ที่สภาวะแห้ง (Dry 
Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 123 ตอนที่ 50 เรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม.,(2549) 
 

2.1.11 วิธีการหาค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
การหาค่าความร้อนสูญเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ ในงานวิจัยนี้ การหาประสิทธิภาพ

การเผาไหม้ของเตาฟลูอิไดซ์เบด ใช้วิธีการ Heat–loss method ความร้อนสูญเสียจะมาจากคาร์บอน
ที่เผาไหม้ไม่หมด, quc และ qic จะสามารถค านวณได้โดย 

 
32,866

( )
100

fa
uc

fa

C
q A

LHV C


      (2.17) 
โดย ucq   คือ ความร้อนสูญเสียของคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด (%) 

 LHV   คือ ค่าความร้อนต่ า 

 faC   คือ ปริมาณคาร์บอนที่ออกจากปล่อง (wt. %) 

 A   คือ ปริมาณข้ีเถ้า (wt.%) 
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q CO V

LHV
 


  (2.18) 

โดย icq   คือ ความร้อนสูญเสียของคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์(%) 

@6% 2OCO  คือ ก๊าซออกซิเจนในก๊าซแห้ง (ที่ 6%O2) 

@ 6% 2dg OV  คือปริมาตรอากาศแห้ง(ที่ 6%O2) 

ucq   คือความร้อนสูญเสียของคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด(%) 
LHV   คือ ค่าความร้อนต่ า 
 

100 ( )ic uccombustionefficiency q q       (2.19) 
โดย ucq   คือความร้อนสูญเสียของคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด (%) 

icq   คือความร้อนสูญเสียของคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์(%) 
ที่มา: Kuprianov V.I et al.,(2003) 
2.2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 การเผาไหม้ในเตาฟลูอิไดซ์เบด  
Chyang et al. [12] ท าการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ซัง

ข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงและใช้เทคนิคการป้อนอากาศแบบเป็นขั้นในการเผาไหม้ เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดท า
จากเหล็กกล้าคาร์บอน เตาสูง 4.5 m มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 75 cm และต าแหน่งป้อนอากาศ
ทุติยภูมิอยู่ที่ต าแหน่ง 2.05 m เหนือหัวกระจายอากาศ โดยใช้ทรายเป็นวัสดุเบดและใช้ซังข้าวโพด
ขนาด 1-5 mm เป็นเชื้อเพลิง จากการวิจัยพบว่า ของปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์เมื่อใช้
เทคนิคการป้อนอากาศแบบเป็นขั้น  

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นในช่วง 0−35% ของ
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศรวม และจะลดลงเมื่อปริมาณอากาศทุติยภูมิต่ออากาศรวมเท่ากับ 
37.5%−50% และจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเพ่ิมปริมาณอากาศทุติยภูมิต่ออากาศรวม เนื่องจากปริมาณ
อากาศที่ใส่เพ่ิมเข้าไปนั้นส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ใช่ในการเผาไหม้เพ่ิมมากขึ้นจึง เกิดการเร่ง
ปฏิกิริยาระหว่าง ออกซิเจน, ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์, ก๊าซไนตริกออกไซด์ และ แอมโมเนีย และ
ส่งผลให้ปริมาณก๊าซไนโตรเจนมอนออกไซด์ลดลงเนื่องจากสลายตัวเป็น N2 เพ่ิมมากขึ้น ดังแสดงใน
รูปที่ 5 
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รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนมอนออกไซด์กับความ

เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอออกไซด์ 
ที่มา: Chyang C-S et al.,(2012) 

 Duan et al. [13] ได้ศึกษาการเผาไหม้เชื้อเพลิงแกลบที่อัตราส่วนอากาศส่วนเกินที่แตกต่าง
กัน โดยเชื้อเพลิงถูกป้อนทางสกรู และอากาศจะเข้าสู่เตาเผาไหม้ที่จุดป้อนเชื้อเพลิงติดอยู่เหนือหัว
กระจายอากาศที่ 0.45 m อากาศปฐมภูมิถูกจ่ายด้วยพัดลมขนาด 15 hp และอากาศทุติยภูมิขนาด 
7.5 hp เตาเผามีความสูง 5 m ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.4 m สร้างขึ้นมาจากสแตนเลสความ
หนา 6 mm มีเส้นใยเซรามิกที่ความหนา 150 mm เพ่ือลดการสูญเสียความร้อน และใช้แผ่นสแตน
เลสพรุนรูหนา 6 mm ที่มจี านวน 442 ร ูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.9 mm ถูกน ามาใช้เป็นหัวกระจาย
อากาศ (เปิดพ้ืนที่เป็นสัดส่วน 1.84%) อากาศทุติยภูมิ 4 รูระยะห่างเท่าๆกันโดยเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายใน 12 mm ติดตั้งเหนือหัวกระจายอากาศ 1.3 m และท่อแลกเปลี่ยนความร้อนจ านวน 4 ท่อ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 31.75  mm และยาว 1.0 m ติดตั้งบริเวณพ้ืนที่ปราศจากเบด (Freeboard 
Zone) ที่ระดับ 1.75–2.75 เมตรเหนือหัวกระจายอากาศโดยรูปที่ 6a.) แสดงปริมาณความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ทีล่ดลงเมื่อเพ่ิมอัตราการไหลอากาศทุติยภูมิโดยผลกระทบของการเพ่ิม
อัตราการไหลของอากาศปฐมภูมิในการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์มีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน 
และ6b.) แสดงผลของอัตราส่วนของอากาศส่วนเกินที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไน
ตริกออกไซด์ และการปล่อยก๊าซมลพิษที่อัตราการไหลอากาศหลักต่างๆ โดยความเข้มข้นของก๊าซไน
ตริกออกไซด์จะเพ่ิมข้ึนเมื่อมีการเพิ่มปริมาณอากาศส่วนเกินเพราะอุณหภูมิบริเวณพ้ืนที่ปราศจากเบด 
(Freeboard Zone) เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 750° C ถึง 850° C เมื่ออัตราส่วนอากาศส่วนเกินเพ่ิมขึ้น
จาก 33% ถึง 100% จึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้ส่งผลให้ช่วยลดความเข้มข้นก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ ขณะที่อุณหภูมิของพ้ืนที่ปราศจากเบด (Freeboard Zone) ที่อัตราส่วนอากาศ
ส่วนเกินน้อยกว่า 40% จะท าให้ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์สูงในขณะที่ส่งผล
ให้ลดความเข้มข้นของไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และไน
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ตริกออกไซด์ โดยผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิสูงสุดภายในเตาเผาจะเกิดบริเวณเบดเนื่องจากแกลบมี
สารระเหยที่สูง และการปล่อยก๊าซไนตริกออกไซด์จะเพ่ิมข้ึนตามอัตราส่วนอากาศส่วนเกินที่เพ่ิมขึ้นใน
ส่วนของการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ จะลดลงตามอัตราการไหลของอากาศทุติยภูมิที่เพ่ิมข้ึน 
 

a.)          b.) 
รูปที่ 6 a.) แสดงผลกระทบของอัตราการไหลทุติยภูมิ ในการปล่อย CO ที่ความแตกต่างของอัตราการ

ไหลอากาศหลัก b.) แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกิน ในการปล่อย NOx ที่ความแตกต่างของ
อัตราการไหลอากาศหลัก 

ที่มา: Duan F et al.,(2013) 

Kouprianov et al. [14] ผลของการทดลองของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย โดยใช้ขี้
เลี่อยเป็นเชื้อเพลิง ศึกษาการปล่อยก๊าซ คาร์บอนมอนนอกไซด์, ไนตริกออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกซิเจน และ อุณหภูมิ ตามความสูงของเตาเผาตามเงื่อนไข 3 เงื่อนไข คือ อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 
อากาศส่วนเกิน และ ความชื้นของเชื้อเพลิง โดยอัตราการป้อนเชื้อเพลิง คุณภาพความชื้นของ
เชื้อเพลิง ส่งผลให้เกินการปล่อยก๊าซ คาร์บอนมอนนอกไซด์, ไนตริกออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ 
แต่ความสูงของวัสดุเบดจะไม่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  โดยจะขึ้นอยู่กับการป้อน
เชื้อเพลิง กับ คุณภาพของเชื้อเพลิงเป็นส าคัญ โดย คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ ไนตริกออกไซด์ จะ
พบว่ามีปริมาณความเข้มข้นมากที่สุดที่บริเวณมีการเผาไหม้  โดยปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอน
มอนนอกไซด์ จะมีปริมาณที่สูงที่อากาศส่วนเกินต่ าและปริมาณความชื้นที่สูง (40–45%, 60–70% 
เมื่อเผาขี้เลื่อยที่มีความชื้น รูปที่ 7a) กราฟแสดงความเข้มข้นของคาร์บอนมอนนอกไซด์ต่ออัตราส่วน
อากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกที่อัตราส่วนของอากาศทุติ ยภูมิต่อ
อากาศทั้งหมดต่ าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ นั้นอยู่ในปริมาณต่ ากว่า 1500 ppm แต่
เมื่อท าการเพิ่มอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดให้สูงขั้น ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
นั้นจะมีแนวโน้มสูงขึ้น สามารถอธิบายได้ว่า ในช่วงที่ค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ต่ ามาจากมี
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อากาศมากเพียงพอต่อการเผาไหม้ แต่เมื่อท าการลดปริมาณอากาศในส่วนหลักแล้วเพ่ิมอากาศที่
ทางเข้าอากาศทุติยภูมินั้นค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จึงสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะปริมาณอากาศนั้นมีไม่
เพียงต่อการเผาไหม้ b)กราฟแสดงความเข้มข้นของต่ออัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดที่
เพ่ิมข้ึนจะเห็นได้ว่า การปล่อยไนตริกออกไซด์นั้นค่อยๆลดลงตามอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะมีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์เกิดขึ้นเยอะมากขึ้นส่งผล
ให้ไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาสวนทางกันของ คาร์บอนมอนนอกไซด์ มีค่าลดสรุปผลการทดลอง
ของงานวิจัย ปริมาณอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดนั้นมีผลต่อการลดก๊าซไนตริกออกไซด์เนื่องจาก
ปริมาณอากาศหลักที่ลดลงนั้นท าให้ อากาศมีไม่เพียงพอในการเผาไหม้สมบูรณ์ท าให้การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ลด และ ก๊าซไนตริกออกไซด์  เป็นปฏิกิริยาที่สวนทางกับ CO จึงส่งให้ไนตริกอ
อกไซดล์งลดตามอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

a.)          b.) 
รูปที่ 7 กราฟแสดงความเข้มข้นขอ a) CO และ b) NOx ต่ออัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่อากาศทั้งหมด

ที่เพ่ิมขึ้น 
ที่มา: Kuprianov V.I et al.,(2003) 

Madhiyanon et al. [15] ท าการศึกษาการเผาไหม้เชื้อเพลิงแกลบภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์
เบดแบบห้องเผาไหม้สั้นดังแสดงในรูปที่ 8 และคุณสมบัติของแกลบที่ใช้ในการเผาไหม้ในการทดลองนี้
ได้แสดงในตารางที่ 1 ในการศึกษาอิทธิพลของความเร็วอากาศปฐมภูมิซึ่งเป็นอากาศที่ก่อให้เกิดการ
ฟลูอิดไดซ์เซชั่น ในการทดลองนี้จึงแบ่งการทดลองออกเป็น 2 สภาวะการทดลอง คือ สภาวะการ
ทดลองหาผลกระทบที่เกิดจากการเพ่ิมความเร็วของอากาศปฐมภูมิในอัตรา 0.5, 0.8, 0.9, 1.2, และ 
1.4 m/s ตามล าดับ และมีการลดอัตราส่วนการใช้อากาศทุติยภูมิลงในอัตรา 0.27, 0.23, 0.22, 0.19, 
และ 0.17 ที่มีผลต่อสมรรถนะของเตาเผา คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
ภาระความร้อนของเตาเผาไหม้ และก๊าซมลพิษ จากผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพความร้อนมีค่า
ระหว่าง 77 – 82% และประสิทธิภาพการเผาไหม้จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพ่ิมความเร็วของอากาศ
ปฐมภูมิเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 1.2 m/s เพราะจะเกิดการหลุดลอยของเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหม้ไม่หมด โดย
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ประสิทธิภาพการเผาไหม้มีค่าอยู่ในช่วง 98 – 99.8% โดยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้โดยตรง อีกทั้งปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์จะ
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณอากาศส่วนเกินที่เพ่ิมขึ้น โดยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซไนตริกอ
อกไซน์เมื่อคิดเทียบเท่าที่ปริมาณออกซิเจน 6% มีค่าดังนี้ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซน์มีค่าระหว่าง 50 
– 550 ppm และก๊าซไนตริกออกไซน์มีค่าระหว่าง 230 –350 ppm  

 
 

รูปที่ 8 แสดงลักษณะของเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้นที่ใช้ในการทดลอง 
ที่มา: Madhiyanon T et al.,(2010) 

นอกจากนี้ผลการทดลองยังพบว่า การเพ่ิมความเร็วของอากาศปฐมภูมิจะแปรผันตรงกับการ
ลดอัตราส่วนการใช้อากาศทุติยภูมิ ส่งผลให้ปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์เพ่ิมสูงขึ้น  และสภาวะการ
ทดลองโดยการลดอัตราการป้อนเชื้อเพลิงในอัตรา 73, 66, 50, และ 33 kg/h และยังคงให้อัตราส่วน
ของอากาศปฐมภูมิและทุติยภูมิคงที่ ที่อัตราส่วน 1.0 และ 0.22 ตามล าดับ พบว่า อัตราการป้อน
เชื้อเพลิงที่ลดลงจะแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์ 
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a.)          b.) 

รูปที่ 9 รูปแสดงผลกระทบของ (a) ความเร็วลมและอากาศส่วนเกินที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเผา
ไหม้ ขี้เถ้าที่ไม่เผาไหม้ และอุณหภูมิของเบด (b) การเปลี่ยนแปลงของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ
ก๊าซไนตริกออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศ และอุณหภูมิเบดที่สภาวะอากาศเกินต่าง ๆ ในการ

ทดลอง 
ที่มา: Madhiyanon T et al.,(2010) 

ตารางที่ 4 คุณสมบัติของแกลบที่ใช้ในการเผาไหม้ภายในเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้น 

Proximate analysis (wt.%, dry basis) Ultimate analysis (wt.%, dry basis) 

Fixed carbon 20.1 C 38 

Volatile matter 55.6 H 4.55 

Moisture content 10.3 O 32.4 

Ash content 14 N 0.69 

Higher heating value (MJ/kg) 14.98 S 0.06 

  
Moisture 10.3 

  
Ash 14 

ที่มา: Madhiyanon T et al.,(2010) 

Sirisomboon et al. [16] ได้ท าการทดลองเผาไหม้เปลือกเมล็ดทานตะวันในเตาเผาฟลูอิ
ไดซ์เบดทรงกรวย โดยท าการป้อนเชื้อเพลิงที่อัตรา 45 kg/hr และศึกษาตัวแปรต่างๆที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปล่อยก๊าซไอเสีย (CO, CxHy, NO รวมทั้งประสิทธิภาพการเผาไหม้ ( c )) เช่น อากาศส่วนเกิน 
(EA) และอัตราส่วนของอากาศทุติยภูมิต่ออากาศรวม (S/T)  ในการทดลองอุณหภูมิและความเข้มข้น
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ของก๊าซถูกวัดตามความสูงของห้องเผาไหม้เผา และได้จ่ายอากาศทุติยภูมิเข้าไปในห้องเผาไหม้ที่ความ
สูง 0.5 เมตรเหนือหัวกระจายอากาศ โดยการจ่ายอากาศที่อัตราส่วนของอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
รวมที่ 0 – 0.4  และ อากาศส่วนเกินที่ 20 – 80% การเผาไหม้ถูกจ าแนกได้เป็นสองส่วนด้วยกัน คือ
ในพ้ืนที่เบดหนาแน่น (Bed Zone) และ พ้ืนที่ปราศจากเบด (Freeboard Zone) ซึ่งจากการทดลอง
พบว่ามีความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อย
มลพิษของประเทศไทยและสภาวะการท างานที่เหมาะสมในการควบคุมการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด ์และการปล่อยก๊าซไนตริกออกไซน์คือสภาวะที่มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ค่อนข้างสูง 
(ประมาณ 99%) คือ ปริมาณอากาศส่วนเกิน ที่ 40 – 60% และ อัตราส่วนของอากาศทุติยภูมิต่อ
อากาศรวม = 0.3  

  
รูปที่ 10 แสดงผลกระทบของอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดต่อ (a) อุณหภูมิตามแนว

ความสูง  (b) ความเข้มข้นของ O2 ภายในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย ที่ EA = 40% S/T 
= 0.1 – 0.4 

ที่มา: Sirisomboon et al.,(2017) 

รูปที่ 10 แสดงอุณหภูมิและความเข้มข้นของออกซิเจน (O2) ตามความสูงของเตา ส าหรับ
การเผาเปลือกทานตะวันที่อากาศส่วนเกินประมาณ 40% และอัตราอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
คือ 0.1 – 0.4 ในการศึกษานี้เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าเตาเผาที่ความสูง 0.5 เมตร (ใต้ท่อจ่ายอากาศทุติย
ภูม)ิ การจ่ายอากาศทุติยภูมิส่งผลเล็กน้อยต่ออุณหภูมิ จะเห็นได้ว่าบริเวณเบดจะมีอุณหภูมิต่ าว่า เมื่อ
เทียบกับอุณหภูมิในบริเวณท่ีเบดมีความปั่นป่วนและบริเวณพ้ืนที่ปราศจากเบด โดยอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น
อย่างมากในบริเวณที่เบดมีการปั่นป่วน เหนือระดับท่อจ่ายอากาศทุติยภูมิจนสูงสุดแล้วจึงลดลงที่
บริเวณพ้ืนที่ปราศจากเบด  ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ของ
เตาเผาไหม้ กล่าวคือเมื่อเพ่ิมทุติยภูมิต่ออากาศรวม อุณหภูมิในบริเวณเบด จะลดลงเพราะมีปริมาณ
ออกซิเจนน้อยส่งผลท าให้อัตราการเผาไหม้ลดลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามอุณหภูมิในบริเวณ
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พ้ืนที่ปราศจากเบดเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากการเผาไหม้ของสารระเหยภายในห้องเผาไหม้โดย
ออกซิเจนจะลดลงอย่างต่อเนื่องบริเวณพ้ืนที่ปราศจากเบดในรูปที่ 10b 

 
รูปที่ 11 ผลกระทบของอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดที่ส่งผลต่อปริมาณคาร์บอนในเถ้า

ลอยที่ EA= 20 – 80% และ S/T = 0 – 0.4  
ที่มา: Sirisomboon et al.,(2017) 

ผลกระทบของอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดต่อปริมาณคาร์บอนในเถ้าลอย แสดงในรูปที่ 
11 ปริมาณคาร์บอนในเถ้าลอยจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมอากาศส่วนเกินซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยเวลาที่สั้น
ในการเผาไหม้ของอนุภาคถ่านในบริเวณพ้ืนที่ปราศจากเบด เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของอากาศส่วนเกิน
จะท าให้ความเร็วก๊าซไอเสียที่มาก อย่างไรก็ตามปริมาณคาร์บอนในขี้เถ้าลอยลดลงเมื่อเพ่ิมอัตราส่วน
ของอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดซึ่งเกิดจากระยะเวลาที่อยู่ในเตานานขึ้นของอนุภาคถ่านและการ
ผสมระหว่างอนุภาคเชื้อเพลิงและของอากาศทุติยภูมิประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในบริเวณพ้ืนที่
ปราศจากเบดด้วย  

รูปที่ 12 แสดงความเข้มข้นของ คาร์บอนมอนนอกไซด์, สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และ 
ไนตริกออกไซด์ จะเห็นได้ว่า เมื่อเพ่ิมอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ ในบริเวณเบด (Z < 1m) จะสูงขึ้นในทุกความสูงของเตา เกิดจากสาเหตุหลักด้วยกัน
สามกรณีคือ 1) มีเวลาของเชื้อเพลิงและอากาศอยู่ในห้องเผาไหม้นานขึ้นท าให้การเกิดของคาร์บอน
มอนนอกไซด์เพ่ิมขึ้น 2) การจ่ายอากาศปฐมภูมิที่ต่ าส่งผลต่อการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และ  3) 
อุณหภูมิของเบด ที่ลดลงท าให้สัดส่วน CO / CO2 เพ่ิมขึ้น ส่วนความเข้มข้นของคาร์บอนมอนนอก
ไซดต์ามแนวความสูงของเตาเผา พบว่า อัตราการลดของคาร์บอนมอนนอกไซด์ ลดลงมากที่สุดในการ
ทดลองที่อากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดเท่ากับ 0.4  อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเข้มข้นในบริเวณ
เบดที่สูงมากจึงท าให้ในบริเวณห้องเผาไหม้ที่ปราศจากเบดยังคงสูงกว่าการทดสอบอ่ืนๆ ส าหรับการ
ก่อและสลายตัวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่แสดงในรูปที่ 7b โปรไฟล์มีแนวโน้มเช่นเดียวกับ
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คาร์บอนมอนนอกไซด์  แต่ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในกรณีที่มีการเผาไหม้ที่
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดเท่ากับ 0.4  จะมีเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
สูงขึ้นในทุกความสูงของเตาสามารถอธิบายได้ด้วยความเข้มข้นของออกซิเจนที่ลดลงในบริเวณเบด
และระยะเวลาที่สั้นส าหรับการออกซิเดชั่น  
 

 
รูปที่ 12 แสดงผลกระทบของอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของ  

(a) CO, (b) CxHy และ (c) NO  ที่ EA = 40% และ S/T = 0 – 0.4 
ที่มา: Sirisomboon et al.,(2017) 

รูปที่ 13 แสดงถึงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมดต่อการปล่อยก๊าซมลพิษ คาร์บอนมอนนอกไซด์, สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และ ไนตริกอ
อกไซด์ จาก การเผาเปลือกทานตะวัน ในเตาแบบฟลูอิไดซ์เบด ที่อัตราการป้อน 45 kg/hr อากาศ
ส่วนเกินและอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมการปล่อยปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซ คาร์บอนมอนนอกไซด์, สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ในขณะเดียวกันก๊าซทั้งสองชนิด
ก็ยังส่งผลต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของก๊าซไนตริกออกไซด์ด้วย ในการทดลองจึงพบว่าที่อากาศ
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ส่วนเกินเพ่ิมขึ้นโดยที่อัตราส่วนของอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดคงที่จะท าให้การปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนมอนนอกไซด์และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนลดลง ในขณะที่ปล่อยก๊าซไนตริกออกไซด์
เพ่ิมขึ้น แต่ในการทดลองที่อัตราส่วนของอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดเพ่ิมขึ้นโดยมีอากาศ
ส่วนเกินคงที่จะท าให้ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์นั้นลดลง 
 

 
รูปที่ 13 แสดงผลของความเข้มข้นของมลพิษหลักของ (a) CO, (b) CxHy และ (c) NO 

ในทุกสภาวะการทดลอง 
ที่มา: Sirisomboon et al.,(2017) 

Mahmoud et al. [17] ท าทดลองการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล 4 ชนิด คือ ฟางข้าวสาลี ขี้
เลื่อย เมล็ดฝ้าย และซังข้าวโพด ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนวน โดยใช้ปริมาณอากาศส่วนเกิน 
8%, 24% และ 40% โดยมีคุณสมบัติของเชื้อเพลิงแสดงไว้ในตารางที่ 5 และสภาวะการทดลองแสดง
ไว้ในตารางที่ 6 จากคุณสมบัติของเชื้อเพลิง พบว่า ฟางข้าว ขี้เลื่อย เมล็ดฝ้าย และ ซังข้าวโพด นั้นมี
ค่าคาร์บอนในเชื้อเพลิงที่สูงอีกทั้งยังมีองค์ประกอบธาตุของไนโตรเจนและซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงที่ต่ า 
ท าให้เชื้อเพลิงทั้ง 4 มีการปล่อยก๊าซไนตริกออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาในปริมาณที่น้อย 
เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงถ่านหิน จากสภาวะการทดลองจะเห็นได้ว่าเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 4 ชนิดนั้นมี
อัตราการป้อนเชื้อเพลิงที่แตกต่างนั้นเนื่องจากเพลิงเชื้อเพลิงขี้เลื่อย และเมล็ดฝ้ายมีความหนาแน่น
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ของเชื้อเพลิงน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนจึงต้องมีอัตราการป้อนเชื้อเพลิงที่ เพ่ิมมากขึ้น และเมื่อ
พิจารณาในส่วนของ อากาศส่วนเกินนั้น พบว่า มีการให้อากาศรวมเพ่ิมขึ้นในส่วนของเชื้อเพลิงเมล็ด
ฝ้ายเนื่องจากมีการใส่เชื้อเพลิงปริมาณมากในการเผาไหม้จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมปริมาณอากาศเพ่ือช่วยให้
การเผาไหม้สมบูรณ์  
ตารางที่ 5 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการเผาไหม้ 

Biomass Wheat straw Sawdust-wood Cottonseed 
burs 

Corncobs 

Ultimate 
analysis 
(wt.%, dry 
basis) 

Carbon 26.7 49.7 44.2 40.95 
Hydrogen 7.4 5.4 6.02 5.68 
Oxygen 49.3 39.3 43.38 42.39 
Nitrogen 1.9 0.2 2.14 0.88 

Sulfur - 0.1 0.18 0.22 
Chlorine - - 0.051 1.15 

Ash 15.2 5.3 4.03 8.73 
Proximate 
analysis (wt.%, 
dry basis) 

FC  5.2 26.5 21.18 

VM  94.8 73.5 78.82 
Calorific value 
(MJ/kg) 

 10.81 17.42 15.8 14.4 

Moisture (%)  11 13.2 11.9 5.6 
Mean particles 
diameter (mm) 

 - 0.964 1.35 1.47 

Bulk density 
(kg/m3) 

 50 100 360 290 

ที่มา: Mahmoud A et al.,(2010) 
ตารางที่ 6 ภาวะเงื่อนไขการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด 

Biomass Wheat straw Sawdust-wood Cottonseed burs Corncobs 
Fuel feed 
rate 
(kg/h) 

8.5 10 11.85 9.54 

Thermal 
load (kW) 

107 134 123 104 



  26 

Total air 
(kg/h) 

116 133 151 102 114 129 137 158 178 12
2 

140 158 

Excess air 
ratio 

1.08, 1.24, 1.40 

ที่มา: Mahmoud A et al.,(2010) 
 
 

 
รูปที่ 14 ลักษณะและขนาดของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด 

ที่มา: Mahmoud A et al.,(2010) 
รูปที่ 14 แสดงเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้ในการทดลองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.45 

m ความสูงของเตา 2 m  ความสูงของเบด 30 cm ใช้ทรายซิลิกาเป็นวัตถุเบด มีการติดตั้งเทอร์
โมคัปเปิ้ลเพ่ือวัดอุณหภูมิด้านในเตาเพ่ือท าการวัดอุณหภูมิตามแนวความสูง โดยมีการจ่ายอากาศแบบ
ปฐมภูมิที่ด้านล่างของเตาและจ่ายอากาศทุติยภูมิที่ผนังของเตาที่ต าแหน่ง 0.3 m และ 0.8 m เหนือ
หัวกระจายอากาศ โดยป้อนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด เท่ากับ 0.15 และ 0.25 มีการป้อน
อากาศปฐมภูมิที่มีสัดส่วนอากาศ เท่ากับ 0.5 ของอากาศโดยรวมและที่ต าแหน่งที่ 4 มีการป้อน
อากาศเข้ามาพร้อมกับเชื้อเพลิงโดยมีอัตราส่วนอากาศเท่ากับ 0.1 ของอากาศโดยรวม  

รูปที่ 15 แสดงอุณหภูมิในการเผาไหม้ชีวมวลที่ระดับความสูงต่างภายในห้องเผาไหม้โดยใช้
ปริมาณอากาศ ส่วนเกิน 8%, 24% และ 40% สังเกตได้ว่าต าแหน่งเหนือหัวจ่ายอากาศจนถึงระดับ 
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0.8 m มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากเนื่องจากอนุภาคเชื้อเพลิงมีความหนาแน่นมากท าให้อุณหภูมิการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูง ส่วนบนของเตาเผามีอุณหภูมิลดลงเนื่องจากอนุภาคเชื้อเพลิงมี ความ
หนาแน่นน้อยลงท าให้มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงน้อยลงตาม 
 

 
รูปที่ 15 อุณหภูมิการเผาไหม้ชีวมวล (a) ฟางข้าว (b) ขี้เลื่อย (c) เมล็ดฝ้าย  และ (d) ซังข้าวโพด ที่

ระดับความสูงต่าง ๆ และปริมาณอากาศส่วนเกิน (EA) ต่างๆ 
ที่มา: Mahmoud A et al.,(2010) 

 
จากรูปที่ 16 แสดงแนวโน้มของปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนตริกออกไซด์ ที่

ปริมาณอัตราส่วนอากาศส่วนเกินต่าง ๆ ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล พบว่าที่ปริมาณอากาศ 
ส่วนเกินที่ 8% มีปริมาณอากาศไม่เพียงพอที่จะท าให้เชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ท าให้มี 
ค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนตริกออกไซด์ที่สูง และในส่วนปริมาณอากาศส่วนเกินที่ 
24% มีปริมาณอากาศเพียงพอที่จะท าให้เชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ท าให้มีค่าปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนตริกออกไซด์น้อยที่สุด โดยการเผาไหม้ขี้เลื่อยมีการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนตริกออกไซด์สูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนและและการเผาไหม้เมล็ดฝ้ายมี
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การปลดปล่อยปริมาณค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และค่าก๊าซไนตริกออกไซด์ต่ าที่สุด ปริมาณอากาศ
ส่วนเกินที่ 40% มีปริมาณค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และค่าก๊าซไนตริกออกไซด์สูงสุดเนื่องจาก
ปริมาณอากาศมากเกินไปท าให้ ความเร็วภายในเตาเพ่ิมข้ึนท าให้เวลาในช่วงเวลาการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ให้สมบูรณ์ลดน้อยลง จึงท าให้เกิดปริมาณค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และค่าก๊าซไนตริกออกไซด์สูง 

 

 
รูปที่ 16 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนมอนออกไซด์ จากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงชีวมวล 
ที่มา: Mahmoud A et al.,(2010) 

 
2.2.2 การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ 

 Duan et al. [18] ได้ศึกษาการเผาไหม้แกลบภายในเตาเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุน
วนโดยการใช้ก๊าซไอเสียป้อนกลับเข้าสู่เตาเผาใหม่โดยพิจารณาผลกระทบของสภาวะการทดลองที่
ส่งผลต่อความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน โดยตัวแปรที่ถูกน ามา
พิจารณาได้แก่ ปริมาณอากาศส่วนเกิน,ปริมาณสัดส่วนออกซิเจนภายในเบด เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิด
หมุนวนที่ใช้ในการทดลองมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัด 0.8x0.4 m2 ห้องเผาไหม้ด้านบนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 750 mm มีความสูงโดยรวม 4.6 m ผลิตจากเหล็ก SS41 อิฐทนไฟ มีการติดตั้งหัวป้อน
อากาศทุติยภูมิขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm ทั้งหมด 4 หัวโดยป้อนในแนวเส้นสัมผัสระยะ 2.05 
m เหนือหัวกระจายอากาศ โดยรายละเอียดชุดทดลองแสดงในรูปที่ 17  
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รูปที่ 17 แสดงแผนภาพการด าเนินการทดลองระบบเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน 

ที่มา: Duan F et al.,(2013) 
ในการทดลองจะท าการเผาไหม้ใน 2 ลักษณะคือ 1) มีการใส่แท่งเซรามิกเพ่ือใช้ในการถ่ายเท

ความร้อนในเบดเพ่ือรักษาอุณหภูมิเบดให้คงที่เท่ากับ 700°C และ 2) ไม่มีการใส่แท่งการถ่ายเทความ
ร้อน ก๊าซไอเสียที่ป้อนกลับเข้าสู่เตาเผาจะถูกท าให้เย็นลงและน าไปผสมกับอากาศหลักที่ใช้ในการเผา
ไหม้ (Primary air) ที่กล่องลม (wind box) โดยการทดลองจะใช้ปริมาณก๊าซไอเสียที่แตกต่างกัน โดย
ตัวแปรที่ใช้ในการบอกปริมาณของก๊าซไอเสียที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบของสัดส่วนออกซิเจนภายในเบด 
(In-bed stoichiometric ratio (Sb))โดยตลอดการท าการทดลองได้ก าหนดให้อัตราการไหลของก๊าซ
ปฐมภูมิคงที่ที่ 3 m3/min และอัตราการไหลของอากาศทุติยภูมิคงที่ที่ 2 m3/min (โดยมีการปรับ
สัดส่วนออกซิเจนในการเผาไหม้ท าโดยการปรับปริมาณส่วนผสมระหว่างก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจน
ของอากาศทุติยภูมิ) และสัดส่วนออกซิเจนภายในเบด ที่ใช้ในการทดลองจะมีค่าตั้ง 70, 80, 90 และ 
100% โดยค านวณได้จากสมการ   

 

                  
   

                     
 

                  

                     
          (19) 

 
จากผลการทดลองพบว่า สัดส่วนออกซิเจนภายในเบด ส่งผลกระทบต่อทั้ง อุณหภูมิภายใน

เตาที่บริเวณเบด, บริเวณท่ีเบด กระจายตัว และบริเวณที่ปราศจากเบดด้วย เมื่อพิจารณาการเผาไหม้
แบบอุณหภูมิเบดคงที่ ดังรูปที่ 18b พบว่า อุณหภูมิภายในบริเวณบริเวณที่เบดกระจายตัวจะลดลง
เมื่อค่าสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ แต่ค่าสัดส่วนออกซิเจน
ภายในเบดจะส่งผลในทางตรงกันข้ามที่บริเวณปราศจากเบดเนื่องจากเชื้อเพลิงและสารระเหยที่ยังไม่
เผาไหม้ลอยข้ึนและเผาไหม้กับอากาศทุติยภูมิที่บริเวณนี้  
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รูปที่ 18 อุณหภูมิภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน ที่สภาวะการด าเนินการต่างๆ (a) ที่

อัตราส่วนออกซิเจนเกินต่างๆ (b) ที่อัตราส่วนออกซิเจนปริมาณสารสัมพันธ์ต่างๆ (อุณหภูมิเบดคงที่) 
(c) ที่อัตราส่วนออกซิเจนปริมาณสารสัมพันธ์ต่างๆ (อุณหภูมิเบดไม่คงท่ี) 

ที่มา: Duan F et al.,(2013) 
 
รูปที่ 18c แสดงอุณหภูมิภายในเตาเผา เมื่อท าการเผาไหม้โดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิเบด 

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดเพ่ิมขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิภายในเตาเพ่ิม
สูงขึ้นเช่นเดียวกันกับ การเผาไหม้แบบควบคุมอุณหภูมิเบดให้คงที่ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนในเบด
ที่เพ่ิมข้ึนส่งผลท าให้เกิดการเผาไหม้ที่เบดเพ่ิมข้ึนอุณหภูมิภายในเตาจึงสูงขึ้นเช่นกัน 

รูปที่ 19a แสดงผลกระทบของอัตราส่วนออกซิเจนเกินที่มีต่อการปล่อยมลพิษของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน จากผลการทดลองพบว่า เมื่อท าการเพ่ิมอัตราส่วน
ออกซิเจนเกิน อุณหภูมิภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวนเพ่ิมขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพในการเผา
ไหม้สูงขึ้นรวมถึงส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง แต่การเพ่ิมอัตราส่วน
ออกซิเจนส่งผลท าให้ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากท าให้ปฏิกิริยาการสลายตัว
ของไนตริกออกไซด์ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงและรูปที่ 19b และ รูปที่ 19c แสดงผล
กระทบของ สัดส่วนออกซิเจนภายในเบด ต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และออกไซด์ของ
ไนโตรเจนตามล าดับ  ส าหรับสภาวะการทดลองทั้ง 2 แบบ จากผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ทางออกของเตาเผาฟูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวนจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมสัดส่วน
ออกซิเจนภายในเบดทั้งสองรูปแบบในการเผาไหม้ เนื่องจากแกลบจะเกิดการเผาไหม้บริเวณที่เบดมี
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การกระจายตัว ซึ่งท าให้ในบริเวณท่ีปราศจากเบดจมีปริมาณออกซิเจนที่ต่ าเนื่องจากอากาศทุติยภูมิที่
ลดลง ในวิธีการทดลองที่ใช้ในงานวิจัยนี้การเพ่ิมค่าสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดในขณะที่คงค่าสัดส่วน
ออกซิเจนที่ทางออกเตาเผาคือ การลดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในอากาศทุติยภูมิ (ถึงแม้อัตราการไหล
ของอากาศทุติยภูมิจะคงที่ แต่ปริมาณออกซิเจนในอากาศทุติยภูมิถูกควบคุมโดยการผสมกันของ
อากาศและก๊าซไนโตรเจน) ส าหรับการเผาไหม้รูปแบบที่ 2 การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีค่า
น้อยกว่ารูปแบบที่ 1 เนื่องจากอุณหภูมิที่บริเวณที่ปราศจากเบดของการเผารูปแบบที่ 2 นั้นสูงกว่า
รูปแบบที่ 1 ประมาณ 70°C นอกจากนี้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของแบบที่ 2 เพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
เบดเพ่ิมขึ้น (ไม่มีความร้อนสูญเสียโดยแท่งการถ่ายเทความร้อน) และท าให้ความเข้มข้นของการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง ส าหรับการเพ่ิม สัดส่วนออกซิเจนภายในเบดจะส่งผลให้การ
ปล่อยมลพิษออกไซด์ของไนโตรเจนลดลงทั้ง 2 รูปแบบการเผาไหม้และการปล่อยออกไซด์ของ
ไนโตรเจนที่สภาวะรูปแบบที่ 2 สูงกว่ารูปแบบที่ 1 เล็กน้อยเพราะว่าอุณหภูมิเบดและอุณหภูมิส่วนที่
ปราศจากเบด ของสภาวะที่ 2 สูงกว่าสภาวะที่ 1 ท าให้ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์และ
แอมโมเนีย (สารตั้งต้นที่ส าคัญของออกไซด์ของไนโตรเจน) เพ่ิมขึ้นจึงท าให้มีการปล่อยออกไซด์ของ
ไน โตร เจน เ พ่ิมขึ้ น ในขณะที่ อุณหภูมิ การ เ ผา ไหม้ที่ สู ง จะท า ให้ ปริ มาณการปล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง ซึ่งเป็นการจ ากัดโอกาสของการท าปฏิกิริยาการลดลงของไนโตรเจน
ออกไซด์กับคาร์บอนมอนอกไซด์ 

โดยในงานวิจัยได้อธิบายผลกระทบของการเพ่ิมการไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสียที่มีต่อ
ลักษณะการเผาไหม้ได้ด้วย 3 ทฤษฎีคือ 1) ผลกระทบของการเจือจาง อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์
ของชนิดการเกิดปฏิกิริยาแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีผลกระทบในการ
เจือจางต่อการเกิดสารมลพิษ โดยในการศึกษานี้ออกไซด์ของไนโตรเจนในก๊าซไอเสียถูกไหลเวียนกลับ
เข้าไปในเตาเผาพร้อมกับไอเสียซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ในขณะที่ก๊าซไอ
เสียมีปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นซึ่งเป็นการยับยั้งการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน 2) 
ผลกระทบของความร้อนอันเนื่องมาจากค่าความจุความร้อนที่สูงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ความร้อนสูญเสียจากการแผ่รั งสีความร้อนจากค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนที่สู งของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และ 3) ผลของปฏิกิริยาเคมี เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีที่เพ่ิมขึ้นจากการเติมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ห้องเผาไหม้ ในการศึกษาครั้งนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซไอเสีย
สามารถท าปฏิกิริยากับถ่านของแกลบมีผลท าให้เกิดการลดลงของออกไซด์ของไนโตรเจน 
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รูปที่ 19 ผลกระทบของสภาวะการด าเนินการที่มีต่อการปล่อยมลพิษ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (a) ผลของอัตราส่วนออกซิเจนเกินต่างๆ (b) ผลของอัตราส่วนออกซิเจน 

ปริมาณสารสัมพันธ์ต่างๆ (อุณหภูมิเบดคงที่) (c) ผลของอัตราส่วนออกซิเจนปริมาณสารสัมพันธ์ต่างๆ 
(อุณหภูมิเบดไม่คงท่ี) 

ที่มา: Duan F et al.,(2013) 
 
 Chyang et al. [19] ได้ท าการทดลองศึกษาเผาไหม้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดในสามรูปแบบการ
เผาไหม้ภายในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดหมุนวน  ซึ่งรูปแบบการเผาไหม้ทั้ง 3 รูปแบบคือ การเผา
ไหม้โดยตรง, การเผาไหม้โดยใช้อากาศเป็นล าดับขั้น และการเผาไหม้แบบไหลเวียนกลับของก๊าซไอ
เสีย (FGR) และท าการศึกษาลักษณะการปลดปล่อยสารมลพิษที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งสาม
รูปแบบโดยมีสภาวะการทดลองแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดสภาวะในการทดลอง 

  
ที่มา: Chyang et al.,(2012) 
 

รูปที่ 20a แสดงอุณหภูมิภายในเตาในรูปแบบการเผาไหม้ตรงและการเผาไหม้แบบการเผา
ไหม้โดยใช้อากาศแบบเป็นขั้น และรูปที่ 20b แสดงอุณหภูมิภายในเตาในรูปแบบการใช้การไหลเวียน
กลับของก๊าซไอเสีย ในรูปที่ 20a แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิสูงสุดเกิดที่พ้ืนบริเวณผิวเบดและอุณหภูมิ
ตามแนวตามสูงของเตาจะลดลงเมื่อระยะทางจากแผ่นกระจายอากาศเพ่ิมขึ้นซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
อุณหภูมิที่ลดลงนั้นเกิดจากการสูญเสียความร้อนผ่านผนัง โดยอุณหภูมิสูงสุดของการเผาไหม้ตรงมีค่า
ต่ ากว่าการเผาไหม้แบบโดยใช้อากาศเป็นขั้น เนื่องจาก 1) การเผาไหม้ตรงแม้จะให้ค่าความร้อนจาก
ปฏิกิริยาเคมีและความร้อนที่ถ่ายเทจากเบดไปสู่อากาศและเชื้อเพลิงมาก แต่การเผาไหม้ตรงนั้นจะท า
ให้สูญเสียความร้อนจากการที่อนุภาคเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมด 2) เมื่ออัตราการไหลของอากาศรวม
คงที่ อัตราการไหลของอากาศปฐมภูมิในรูปแบบการเผาไหม้ตรงมีค่าสูงสุด ส่งผลให้มีอัตราการไหล
ของก๊าซไอเสียสูง และมีการสูญเสียความร้อนจากบริเวณเบดไปยังด้านบนของห้องเผาไหม้ในปริมาณ
สูงด้วย และ 3) เนื่องจากค่าสัดส่วนออกซิเจนภายในเบด ของการเผาไหม้ที่บริเวณเบดมีค่าสูงกว่า 1 
มาก ส่วนรูปแบบการเผาไหม้แบบอากาศทุติยภูมินั้น การหมุนวนของอากาศทุติยภูมิท าให้อนุภาค
บางส่วนที่ไม่ถูกเผาไหม้และสารระเหยที่ถูกปล่อยออกมาจากซังข้าวโพดหมุนวนและตกกลับลงไปเผา
ไหม้ที่บริเวณเบด นอกจากนี้ลักษณะการไหลดังกล่าวยังช่วยเพ่ิมระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงด้วย 
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รูปที่ 20 (a) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตาในรูปแบบการเผาไหม้
ตรงและการเผาไหม้โดยใช้อากาศแบบเป็นขั้น  (b) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิภายในเตาในรูปแบบการใช้การไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสีย 
ที่มา: Chyang et al.,(2012) 

 
ในส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดโดยใช้การไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสียแสดงดังรูปที่ 

20b ในการเผาไหม้รูปแบบนี้อุณหภูมิเบดเป็น 700C เมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 20a พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการเผาไหม้โดยใช้การไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสียน้อยกว่าการเผาไหม้แบบ
เป็นล าดับขั้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น าไปสู่การลดลงของอุณหภูมิเบด แต่
เนื่องจากความจุความร้อนที่สูงเนื่องจากการสูญเสียความร้อนรังสีโดยการแผ่รังสีโดยค่าสัมประสิทธิ์
โดยการดูดซึมสูงของคาร์บอนไดออกไซด์  
 

 
รูปที่ 21 แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเบดที่มีต่อความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

และออกไซด์ของในโตรเจนในก๊าซไอเสีย 
ที่มา: Chyang et al.,(2012) 
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รูปที่ 21 แสดงผลกระทบของอุณหภูมิเบดที่มีต่อมลพิษที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซัง
ข้าวโพดจากการเผาไหม้สามรูปแบบ จากผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์
ในก๊าซไอเสียของการเผาไหม้ทั้งสามรูปแบบลดลงเมื่ออุณหภูมิเบดสูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิเบดที่
สูงขึ้นท าให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้เพ่ิมขึ้น ความเข้มข้นของอนุภาคที่ไม่ถูกเผาไหม้และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์  ในก๊าซไอเสียจึ งลดลง ล าดับของความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในสามรูปแบบการเผาไหม้ คือ (1) การเผาไหม้แบบเป็นล าดับขั้น (2) การเผาไหม้
ตรง และ (3) การเผาไหม้โดยใช้การไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสีย ในรูปแบบการเผาไหม้ตรงสัดส่วน
การเผาไหม้ของเบดมีค่าประมาณ 90% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าซังข้าวโพดส่วนมากที่สุดถูกเผาไหม้ที่พ้ืนผิว
เบด ค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ค่อนข้างต่ าเพราะอนุภาคที่ถูกเผาไหม้มีเวลาอยู่ในเตา 
ส าหรับการเผาไหม้โดยใช้อากาศแบบเป็นล าดับขั้นมีสัดส่วนการเผาไหม้ของเบดประมาณ 52.24 % 
อนุภาคท่ีไม่ถูกเผาไหม้และสารระเหยถูกปลดปล่อยออกมาจากซังข้าวโพดและเผาไหม้กับอากาศทุติย
ภูมิบริเวณที่ปราศจากเบดเมื่อเทียบกับการเผาไหม้ในบริเวณเบด ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาที่
บริเวณท่ีปราศจากเบดจะสั้นกว่ามีผลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่า ในรูปแบบการ
เผาไหม้โดยใช้การไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสีย สัดส่วนการเผาไหม้ของเบดเป็นเช่นเดียวกับการเผา
ไหม้โดยใช้อากาศแบบเป็นขั้น  อย่างไรก็ตามภายใต้อุณหภูมิเบดเดียวกันอุณหภูมิที่บริเวณปราศจาก
เบด มีค่าสูงกว่าจึงส่งผลให้ในความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยกว่า เมื่อ
พิจารณาความเข้มข้นของการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนที่ทางออกของเตา พบว่ามีค่าเพ่ิมขึ้นตาม
อุณหภูมิเนื่องจากอุณหภูมิเบดที่สูงขึ้น ท าให้เกิดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็น
สารตั้งต้นที่ส าคัญของออกไซด์ของไนโตรเจนมีการเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงและน าไปสู่การปล่อย
ออกไซด์ของไนโตรเจน ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงเนื่องจาก
อุณหภูมิเบดที่สูงขึ้นส่งเสริมการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ในบริเวณเบดซึ่งจะช่วยลดโอกาสของการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่าง ออกไซด์ของไนโตรเจนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ตามสมการที่ (21) ซึ่ง
น าไปสู่ความเข้มข้นของ NO ที่สูงขึ้น  
   

2NO + 2CO      2CO2 + N2                       (21) 
 

จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเผาไหม้โดยใช้อากาศแบบเป็นขั้นและการเผาไหม้โดยใช้การ
ไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสียสามารถลดความเข้มข้นของการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน ภายใต้
สภาพการท างานที่คล้ายกันโดย ความเข้มข้นของการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนลดลง 30% เมื่อท า
การเผาไหม้โดยใช้การไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสียและลดลง 15% เมื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยใช้อากาศ
แบบเป็นขั้น เมื่อเทียบกับการเผาตรง เหตุผลส าคัญในการลดการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนใน
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การเผาไหม้โดยใช้การไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสียคือ 1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหมุนเวียน
กลับไปยังบริเวณเบด ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสของการเกิดปฏิกิริยาลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับ
ถ่านจากซังข้าวโพดเพ่ือสร้างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาลดออกไซด์ของไนโตรเจน 
2) ส่วนหนึ่งของการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนถูกน ากลับไปยังบริเวณเบดกับก๊าซไอเสียและลดลง
ต่อไปในเตา 

Qian et al. [20] ได้ท าการศึกษาผลของการไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสีย (Flue gas 
recirculation, FGR) และสภาวะในการเผาไหม้ ได้แก่ อุณหภูมิเบด อัตราส่วนออกซิเจนเกิน In-bed 
stoichiometric ratio (Sb) และการอุ่นอากาศทุติยภูมิที่มีต่อการปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนเมื่อท า
การเผาไหม้ถ่านหินภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน ในการทดลองได้ผสมก๊าซไอเสียเข้ากับ
อากาศปฐมภูมิและป้อนเข้าสู่เตาในอัตราการไหลคงที่ 3 Nm3/min โดยบางการทดลองใช้ก๊าซ N2 
แทนก๊าซไอเสียหรืออากาศปฐมภูมิ ส่วนอากาศทุติยภูมิที่ป้อนเข้าสู่เตาจะถูกอุ่นให้มีอุณหภูมิ 200oC 
ในบางการทดลอง  
 

 
รูปที่ 22 (a) การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดชนิดวอร์เทคที่อุณหภูมิเบดต่างๆ 

(b) ผลกระทบของอุณหภูมิเบดที่มีต่ออุณหภูมิfreeboard (EO2=60% และ Sb=90%) 
ที่มา: Qian F et al.,(2011) 

 
รูปที่ 22 แสดงผลกระทบของการป้อนก๊าซไอเสียเข้าสู่เตาและอุณหภูมิเบดเมื่อไม่มีการอุ่น

อากาศทุติยภูมิ เมื่อท าการเผาไหม้ถ่านหินที่อัตราส่วนออกซิเจนเกินมีค่า 60% และ Sb = 90% จาก
ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวนมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดย
อุณหภูมิสูงสุดเกิดขึ้นที่พ้ืนผิวของเบด เนื่องจากเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เกิดการเผาไหม้ที่บริเวณดังกล่าว 
ส่วนอนุภาคของคาร์บอนที่ยังไม่ถูกเผาไหม้และสารระเหยจะผ่านเข้าไปในบริเวณที่ปราศจากเบดรวม
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กับอากาศทุติยภูมิและเกิดการเผาไหม้อีกครั้งซึ่งท าให้อุณหภูมิในปราศจากเบดเพ่ิมขึ้น จะสังเกตได้ว่า
อุณหภูมิในเตาเผาจะลดลงเมื่อระยะห่างจากแผ่นกระจายอากาศเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสีย
ความร้อนผ่านผนังเตา  

 
รูปที่ 23 ผลกระทบของอัตราส่วนออกซิเจนเกินมีต่อปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่

บรรยากาศ (Tb=840oCและSb=90%) 
ที่มา: Qian F et al.,(2011) 

รูปที่ 23 แสดงผลของอัตราส่วนออกซิเจนเกินที่มีต่อมลพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ทางออก
ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนออกซิเจนเกินที่เพ่ิมขึ้นท าให้
ประสิทธิภาพในการเผาไหม้เพ่ิมขึ้นผลก็คือท าให้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงและ
ในรูปที่ 24 แสดงผลกระทบสัดส่วนสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดมีต่อก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากผล
การทดลองพบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพ่ิมขึ้นเมื่อสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดในห้องเผา
ไหม้เพ่ิมข้ึน  ในการทดลองนี้การเพ่ิมสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดหมายถึงการลดปริมาณอากาศทุติย
ภูมิซึ่งถูกป้อนเข้าสู่เตาเผาที่บริเวณเหนือเบด การลดลงของปริมาณอากาศทุติยภูมิท าให้ปริมาณ
ออกซิเจนที่จะท าปฎิกิริยากับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่บริเวณเหนือเบดต่ าลงส่งผลให้การ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่บริเวณปลายปล่องสูงตามไปด้วย 

 
รูปที่ 24 แสดงผลกระทบสัดส่วนออกซิเจนในห้องเผาไหม้ (Sb) มีต่อก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่

ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ (Tb=840oC และ EO2=60%)  
ที่มา: Qian F et al.,(2011) 
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รูปที่ 25 ผลกระทบของอัตราส่วนออกซิเจนเกินมีต่อปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ปลดปล่อยสู่

บรรยากาศ (Tb=840oCและ Sb=90%) 
ที่มา: Qian F et al.,(2011) 

รูปที่ 25 อัตราส่วนออกซิเจนเกินมีต่อปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ปลดปล่อยสู่
บรรยากาศ จากผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของออกไซด์ของไนโตรเจนเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมอัตราส่วน
ออกซิเจน ท าให้อธิบายได้ว่าการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนส่งผลให้ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งท าให้การเกิดปฎิกิริยารีดักชั่นกับก๊าซไนตริกออกไซด์ลดต่ าลงไปด้วย 
 

 
รูปที่ 26 แสดงผลกระทบสัดส่วนออกซิเจนในห้องเผาไหม้ (Sb) มีต่อก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่

ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ (Tb=840oC และ EO2 = 60%) 
ที่มา: Qian F et al.,(2011) 

รูปที่ 26 แสดงผลกระทบสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดที่มีต่อก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จาก
ผลการทดลองพบว่าปริมาณสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดต่ าๆส่งผลให้มีปริมาณก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนที่สูงขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้อธิบายว่าเกิดเนื่องจากในบริเวณเบดมีปริมาณออกซิเจนที่ต่ ากว่า
ปริมาณทางทฤษฎีท าให้ปริมาณสารระเหยที่เป็นสารตั้งต้นในการเกิดไนตริกออกไซด์เกิดการไม่เผา
ไหม้ในเบดและลอยข้ึนสู่บริเวณปราศจากเบดในปริมาณที่สูง เมื่อเข้าท าปฎิกิริยากับอากาศทุติยภูมิซึ่ง
มีปริมาณท่ีสูง (ท่ีสัดส่วนออกซิเจนภายในเบดต่ าๆ) ท าให้ปฏิกิริยาการเกิดไนตริกออกไซด์สูงขึ้น  
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รูปที่ 27 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของออกไซด์ของไนโตรเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์ 

ในก๊าซไอเสีย 
ที่มา: Qian F et al.,(2011) 

งานวิจัยนี้ได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษออกไซด์ของไนโตรเจนและคาร์บอนมอนนอก
ไซด์ดังแสดงในรูปที่ 27 และได้สรุปปฏิกิริยาที่เป็นกลไกในการเกิด NOx reduction ที่มีผลมาจากก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนในเถ้าเชื้อเพลิงไว้ดังสมการที่ 2.22 – 2.24   

2NO + 2C     N2 + 2CO    (2.22) 
 

2NO + 2CO     N2 + 2CO2    (2.23) 
 

CO + NO + catalyst     CO2 + 1/2N2    (2.24) 
 

โดยการทดลองยังสรุปได้อีกว่าการไหลเวียนกลับของก๊าซไอเสียจะช่วยลดการเกิดออกไซด์
ของไนโตรเจนเนื่องจากท าให้อุณหภูมิของการเผาไหม้ที่บริเวณเบดและความเข้มข้นของออกซิเจนมี
ค่าต่ าลง  เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้มีค่าความจุความร้อนที่สูงกว่าก๊าซไนโตรเจน นอกจากนี้
การผสมอากาศปฐมภูมิเข้ากับก๊าซไอเสียยังส่งผลให้ความร้อนที่ถูกดูดซับโดยแท่งการถ่ายเทความร้อน
ต่ าลง จึงท าให้อุณหภูมิ ปราศจากเบด สูงขึ้น โดยสรุปสาเหตุที่การปลดปล่อย NOx ต่ าลงเมื่อใช้ก๊าซ
เสียไอเสียผสมกับอากาศปฐมภูมิได้ 2 ลักษณะ คือ การน าก๊าซไนตริกออกไซด์ในก๊าซไอเสียกลับเข้าสู่
ห้องเผาไหม้ใหม่อีกครั้งนั้นเกิดปฏิกิริยา NOx reduction ได้อีกครั้งและก๊าซไหลเวียนกลับมีปริมาณ
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากซึ่งจะยับยั้งการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนหรือเพ่ิมปฏิกิริยาในการ
ลดลงของออกไซด์ของไนโตรเจน เนื่องจากก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ส าหรับในการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของรูปแบบการเผาไหม้ต่อมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบไซโคลนแฝด” มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย ดังนี้ 
3.1 อุปกรณ์การทดลอง 

 3.1.1 เตาไซโคลนแฝด 
 จากงานวิจัยพบว่ารูปทรงกรวยท าให้เกิดความเร็วสูญเสียในการเกิดฟลูอิไดซ์น้อยที่สุด การ
สร้างไซโคลนด้านบนและติดตั้งท่ออากาศตติยภูมิเพ่ือสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ให้กับอนุภาคที่ยังเผา
ไหม้มาหมดให้ตกกลับมาเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถท างานร่วมกับระบบหารไหลเวียนกลับ
ของแก๊สไอเสีย โดยเตาทรงกรวย ท ามุม 40 องศาวัดจากแนวดิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางของเตาไซโคลน
แฝดในส่วนของทรงกรวยเท่ากับ 700 mm เส้นผ่านศูนย์กลางฐานกรวยหรือส่วนที่ติดระบบกระจาย
อากาศ 0.20 m ในส่วนของทรงกระบอกสูง 500 mm มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเตาขนาด 
700 mm มีท่อลมป้อนอากาศทางด้านล่างผ่านแผ่นกระจายอากาศก่อนเขาสู่ห้องเผาไหม้ตามล าดับ 
ถูกประกอบขึ้นให้เป็นไซโคลนแฝด และมีการติดตั้งท่ออากาศทุติยภูมิและตติยภูมิมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 50.8 mm อยู่ในแนวรัศมีของเตาโดยมีความสูง 0.5 m และ 2.125 m วัดจากหัวกระจาย และ
มีต าแหน่งเก็บค่าความเข้มข้นของก๊าซที่ 0.23, 0.46, 0.95, 1.47, 1.85, 2.08 และ 2.57 m เหนือหัว
กระจายอากาศ โดยก๊าซไอเสียถูกวัดที่ทางออกปล่องไอเสียซึ่งมีขนาด 0.2 m ดังรูปที่ 28  

 
รูปที่ 28 แสดงเตาเผาฟลูอิไดซ์ไซโคลนแฝด 
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 3.1.2 ระบบการเผาไหม้ของเตาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวนไซโคลนแฝด 
 ในงานวิจัยนี้จะท าการทดลองการเผาไหม้ใน 3 รูปแบบการเผาไหม้ซึ่งประกอบไปด้วย การ
เผาไหม้แบบธรรมดา, การเผาไหม้โดยใช้อากาศแบบเป็นขั้นและการเผาไหม้ท่ีน าก๊าซไอเสียกลับมาเผา
ไหม้จะต้องออกแบบท่ออากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เพ่ือรองรับในแต่ล่ะการเผาไหม้ได้โดยอากาศที่เผา
ไหม้แบบธรรมดาจะถูกป้อนเข้าทางด้านล่างของห้องเผาไหม้ได้ใช้พัดลมจ่ายอากาศปฐมภูมิ  ในส่วน
ของการเผาไหม้โดยใช้อากาศแบบเป็นขั้น จะใช้พัดลมจ่ายอากาศปฐมภูมิจ่ายอากาศเข้าด้านล่าง
พร้อมใช้พัดลมจ่ายอากาศทุติยภูมิจ่ายอากาศในส่วนที่เป็นล าดับขั้น และการเผาไหม้ที่น าก๊าซไอเสีย
กลับมาเผาไหม้ จะใช้พัดลมดูดอากาศน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่โดยมีอุปกรณ์ดังแสดงในรูปที่ 
29 

 
1. Primary Blower 6. Stack 11. Cooling Tower 
2. Secondary Blower 7. Heat Exchanger 12. Water tank 
3. Screw Feeder 8. FGR Blower 13. Water filter 
4. Cyclone Pump 
5. Ash collector 

9. Mixing Chamber 
10. Water pump 

 

รูปที่ 29 ระบบการเผาไหม้ของเตาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวนไซโคลนแฝด 
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3.1.3.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  
 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลตั้งฉากกับแผ่นกั้น (cross flow tube with baffle 
plate) ตดตั้งที่ทางออกของไซโคลน  ใช้ในการลดอุณหภูมิของก๊าซไอเสียให้เหลือ 50 oC  ขนาดของ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ขนาดภายนอกกว้าง 500 mm ยาว 660 mm และสูง 1170 mm ท่อ
ทางเข้าและทางออกมีขนาดเท่ากันที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 mm ท่อทองแดงมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 16 mm โดยข้องอมีรัศมีความโค้ง (center to center) 114.3 mm ดังรูปที ่30 

 
 

รูปที่ 30 แสดงลักษณะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) 
 
3.1.4.หอท าความเย็น  
หอท าความเย็นรุ่น AMC10 มอเตอร์ขนาด ¼ HP เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดลม 670 mm 

อัตราการไหลสูงสุดที่ท าได้ 130 LPM โดยอุณหภูมิน้ าที่ออกจากหอท าความเย็นเท่ากับ 32 องศา
เซลเซียส และไหลกลับเข้าหอท าความเย็น 37 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 หอท าความเย็น (cooling tower) 
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 3.1.5. แผ่นกระจายอากาศแบบใบพัด 
แผ่นกระจายอากาศแบบใบพัด เป็นแผ่นกระจายอากาศที่มีลักษณะเป็นใบพัด ซึ่งมี  Swirl 

Number 2.76 มีตะแกรง 3 ชั้นวางตะแกรงกันเพ่ือป้องกันทรายร่วงหล่นลงท่ออากาศ ส าหรับแผ่น
กระจายนี้จะมีส่วนทรงกรวยเส้นผ่านขนาด 70 mm และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของตะแกรงที่ป้องกัน
ทราย 200 mm ดังแสดงในรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 แสดงขนาดของแผ่นกระจายอากาศแบบ 11 ใบ 14 องศา 

  
3.1.6 พัดลมป้อนอากาศปฐมภูมิ 
พัดลมป้อนอากาศปฐมภูมิ รุ่น APEF–711/A มีก าลังขนาด 7.5 hp ความเร็วรอบมอเตอร์ 

2,900 rpm ความดันสูงสุดที่ท าได้ 975 mmH2O และอัตราการป้อนอากาศสูงสุด 0.42 m3/s ดัง
แสดงใน รูปที่ 33 

 
รูปที่ 33 พัดลมปฐมภูมิ 
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3.1.7 พัดลมป้อนอากาศทุติยภูมิและตติยภูมิ 
พัดลมป้อนอากาศทุติยภูมิและตติยภูมิ พัดลมป้อนอากาศรุ่น APE-711/A มอเตอร์ขนาด 7.5 

hp เป็น high-pressure blower ความเร็วรอบมอเตอร์ 2,900 rpm ความดันสูงสุดที่ท าได้ 975 
mmH2O และอัตราการป้อนอากาศ 8 m3/min ดังแสดงในรูปที่ 34 

 
รูปที่ 34 พัดลมทุติยภูมิและตติยภูมิ 

  
3.1.8 พัดลมป้อนก๊าซไอเสียน ากลับมาเผาไหม้  
ท าหน้าที่ดูดก๊าซไอเสียที่ทางออกไซโคลนมาใช้ในการเผาไหม้อีกครั้ง รุ่น TFEb-631 มีก าลัง

มอเตอร์ขนาด 4 kW ความเร็วรอบมอเตอร์ 2880 rpm/min ความดันสูงสุดที่ท าได้ 550 mmH2O 
และอัตราการป้อนอากาศสูงสุด 17 m3/s ดังแสดงใน รูปที่ 35 

 
รูปที่ 35 พัดลมดูดอากาศ 
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3.1.9 ปัม๊  
ปัม๊น้ าขนาด ½ hp ท าหน้าที่ป้อนน้ าหล่อเย็นจากหอท าความเย็นเข้าสู่ระบบแลกเปลี่ยนความ

ร้อนเพ่ือลดอุณหภูมิของแก๊สไอเสียที่จะน ากลับมาเผาไหม้ใหม่อีกครั้ง ดังแสดงใน รูปที่ 36 
  

 
รูปที่ 36 แสดงลักษณะของปั๊มน้ า 

  
3.1.10 หัวเผาน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล  
ใช้ส าหรับให้ความร้อนกับทรายในช่วงเริ่มท าการทดลอง  ใช้หัวเผาใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 

Model : R.B.L. 606SE 0400 คุณสมบัติอุปกรณ์ ความต่างศักย์ไฟฟ้า 230V, ความถี่กระแสไฟ 50 
Hz, กระแสไฟ 1.9 A, วัตต์ไฟฟ้า 250 W, ความเร็วรอบ 2,720 rpm ดังแสดงใน รูปที่ 37 
  

 
รูปที่ 37 แสดงลักษณะของหัวเผาน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล 
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3.1.11 วัสดุเบด 
ในการการทดลองนี้ทรายซิลิกา (Silica sand) ถูกใช้เป็นวัสดุเบด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

450–550 µm มีความหนาแน่น 2,650 kg/m3  ปริมาณที่ใส่ สูงเหนือแผ่นกระจายอากาศ 30 
เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 38 

 
รูปที่ 38 ทรายซิลิกาขนาด 450-500 µm 

  
3.1.12 เชื้อเพลิง 
เชื้อเพลิงที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ เปลือกถั่วลิสงบด รูปที่ 39 โดยคุณสมบัติทางเคมีและค่าความ

ร้อนดูได้จากตารางที่ 8 เป็นการการวิเคราะห์แบบ Proximate analysis บนฐาน as-received และ 
Ultimate analysis บนฐาน as-received  

 
รูปที่ 39 เปลือกถ่ัวลิสงบด 
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ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์แบบ Proximate analysis และ Ultimate analysis บนฐาน as-
received ของเชื้อเพลิงเปลือกถ่ัวลิสงบด 

Ultimate analysis 
 (wt%, as-received basis) 

Proximate analysis  
(wt%, as-received basis) 

Heating 
value(MJ/kg) 

C H O N S W A VM FC HHV LHV 

56.59 6.45 35.34 1.53 0.09 9.3 5.7 65.4 19.6 17.7 16.4 
 

3.1.13 วาล์วควบคุมอัตราการไหล  
วาล์วที่ใช้ คือ เกทวาล์ว (Gate valve) จะใช้เพ่ือปรับอัตราการไหลของอากาศปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิให้ได้ตามที่ต้องการ โดยการติดตั้งจะอยู่ที่ท่อและติดตั้งอยู่ระหว่างพัดลมป้อนอากาศกับแผ่น
กระจายอากาศ ดังแสดงในรูปที่ 40 ในส่วนของการปรับอัตราการไหลของก๊าซไอเสียจะใช้บัตเตอร์ฟ
ลายวาล์ว (Butterfly valve) ในการปรับอัตราการไหลของก๊าซไอเสีย 

 
รูปที่ 40 เกทวาล์วและบัตเตอร์ฟลายวาล์ว 

 
3.2 เครื่องมือตรวจวัด 

3.2.1 เทอร์โมคัปเปิลและเครื่องแปลงสัญญาณ   
เทอร์โมคัปเปิลที่ใช้เป็นเทอร์โมคัปเปิลชนิด K มีย่านในการวัดอุณหภูมิอยู่ในช่วง -180 – 

1300oC และมีความคลาดเคลื่อน ±2oC และใช้ เครื่องแปลงสัญญาณ GRAPHTEC ในการแปลง
สัญญาณจากเทอร์โมคัปเปิลเป็นอุณหภูมิ ดังแสดงในรูป 41 
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รูปที่ 41 แสดงเทอร์โมคัปเปิลชนิด K และเครื่องแปลงสัญญาณ 

 
3.2.2 เครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นแก๊สอัตโนมัติ 
โดยใช้เครื่อง “Testo–350XL” จ านวน 1 ชุดซึ่งสามารถวัดค่าแก๊สออกซิเจน (ค่าความคลาด

เคลื่อน ± 0.2%) แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% เมื่อมีปริมาณ 100-2,000 
ppm และจะมีความคลาดเคลื่อนที่ ± 10% เมื่อมีปริมาณมากกว่า 2,000 ppm) แก๊สไนโตรเจนมอน
อกไซด์ แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน (ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5%) แก๊ส
ไฮโดรคาร์บอน (ค่าความคลาดเคลื่อน ± 10% เมื่อมีปริมาณ 0-40,000 ppm) ดังแสดงในรูป 42 

 
รูปที่ 42 แสดงเครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นแก๊สอัตโนมัติ TESTO 350XL 
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3.3 การวางแผนการทดลอง 
การวางแผนการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็นแผนการด าเนินงานโดยรวมของงานวิจัยนี้และ

แผนการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แผนการด าเนินงาน 
1. จัดการติดตั้งระบบเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนวน 
2. ก าหนดตัวแปรของการวิจัยที่ต้องการศึกษา คือ ปริมาณอากาศส่วนเกิน 20, 40, 60 และ 80 %

สัดส่วนอากาศทุติยภูมิและตติยภูมิต่ออากาศปฐมภูมิที่ 0, 0.1, 0.3 และ 0.5  ปริมาณออกซิเจน
พอดีต่อการเผาไหม้ทางทฤษฎีภายในเบดที่ 0.8, 0.9, 1 และ 1.1  

3. ใช้เชื้อเพลิง 1 ชนิด คือ เปลือกถ่ัวลิสงบด  
4. หัวกระจายอากาศท่ีมี swirl number เท่ากับ 2.76  
5. เก็บค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และไนตริกออกไซด์รวมทั้งมลพิษตามแนวความ

สูง ตามแผนด าเนิน 
6. วิเคราะห์ข้อมูล 
  
ตารางที่ 9 ตารางแสดงขอบเขตการทดลอง 

Operating variable Ranged 

Feed Rate 22.5 kg/hr (Full load) 
Fuel Peanut shell 

Swirl number 2.76 

bed Silica sand 
Bed height (cm) 30 

Gas sampling points (m) 
0.23, 0.46, 0.95, 1.47, 1.85, 2.08 และ 
2.57 

Excess air (%) 20, 40, 60 และ 80 

Stoichiometric oxygen ratio (Sb) 0.8, 0.9, 1.0 และ 1.1 
Secondary air/total air ratio 0, 0.1, 0.3 และ 0.5 

 
 
 
 



  50 

ตารางที่ 10 รูปแบบการเผาไหม้ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดไซโคลนแฝดชนิดหมุนวน 

รูปแบบการเผาไหม้ 
สภาวะการผสมของก๊าซที่ใช้ในการเผาไหม้ 

Primary air 
Secondary 
air 

Tertiary air 

การเผาไหม้แบบธรรมดา  
(conventional combustion) 

Pure air - - 

การเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้น  
(Air staging combustion) 

Pure air Pure air Pure air 

การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ 
(flue gas recirculation) 

Pure air FGR Pure air 

เมื่อ Pure air   คือ อากาศใหม่ 
 FGR   คือ ก๊าซไอเสีย 
 

 
รูปที่ 43 แผนผังแสดงอุปกรณ์ต่างๆในระบบเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดไซโคลนแฝดชนิดหมุนวน 
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ตารางที่ 11 แสดงสถานะในการเปิด และปิดวาล์วที่ต าแหน่งต่างๆในการปรับรูปแบบการเผาไหม้ 

รูปแบบการเผาไหม้ 
ต าแหน่งวาล์ว 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

การเผาไหม้แบบธรรมดา  
(conventional 
combustion) 



การเผาไหม้แบบอากาศ
เป็นขั้น  
(Air staging 
combustion) 



การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอ
เสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ 
(flue gas recirculation) 



เมื่อ    คือ เปิดวาล์ว 
   คือ ปิดวาล์ว 

 
ตารางที่ 12 แสดงการปรับอัตราการไหลของก๊าซไอเสียและอากาศปฐมภูมิตามเงื่อนไขการทดลองใน
รูปแบบการเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ 

 

Sb 
(%) 

 

EA20 EA40 EA60 EA80 

QPri 

(m3/h) 

QFGR 
(m3/h) 

QFGR / 
QPri 
(%) 

QPri 

(m3/h) 
QFGR 

(m3/h) 
QFGR / 
QPri 

(%) 

QPri 

(m3/h) 
QFGR 

(m3/h) 
QFGR / 
QPri 

(%) 

QPri 

(m3/h) 
QFGR 

(m3/h) 
QFGR / 
QPri 

(%) 

80 92.68 45.09 48.65 85.16 52.60 61.77 77.63 60.14 77.36 70.15 67.61 96.37 

90 107.71 30.06 27.91 102.7 35.07 34.14 97.67 40.09 40.99 92.69 45.07 48.63 

100 122.74 15.03 12.24 120.23 17.53 14.50 117.72 20.05 17.02 115.23 22.54 19.56 

110 137.76 0 0 137.76 0 0 137.76 0 0 137.76 0 0 

เมื่อ QPri  คือ อัตราการไหลของอากาศปฐมภูมิ (m3/h) 
QFGR  คือ อัตราการไหลของก๊าซไอเสีย (m3/h) 
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3.4 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองและการวิจัย 
หลังจากด าเนินการทดลองเก็บค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และไนตริกออก

ไซด์รวมทั้งก๊าซมลพิษแล้ว จากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์เพ่ืออธิบายการเกิดและสลายตัว
ก๊าซต่างๆภายในเตาที่เกิดขึ้นและน าไปหาค่าประสิทธิภาพในการเผาไหม้ จากนั้นเขียนรายงานสรุป
การด าเนินการวิจัย 
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บทที่ 4  
ผลการทดลอง 

 
การทดลองนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความเข้มข้นของการก่อตัวของก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซไนตริกออกไซด์, ก๊าซออกซิเจนและค่ามลพิษที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ
ภายในเตาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝดใน 3 รูปแบบการเผาไหม้ คือ การเผาไหม้แบบ
ธรรมดา (conventional combustion), การเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้น (Air staging 
combustion), การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ (flue gas recirculation) จากผล
การทดลองพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระจายค่าความเข้มข้นของการก่อตัวมลพิษในเตาและค่า
มลพิษที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศคือ ต าแหน่งความสูงของเตาฟลูอิไดซ์เบด , อัตราอากาศส่วนเกิน 
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด, ปริมาณของก๊าซไอเสียที่น ากลับมาเผาไหม้ใหม่ ซึ่ง
สามารถเขียนอธิบายได้ดังนี้ 
4.1 ผลการทดลองการเผาไหม้แบบธรรมดาและการเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้น 

4.1.1 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศภายในเตาเผาที่สภาวะการทดลองต่างๆ 
รูปที่ 44 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด

ต่ออุณหภูมิตามความสูงของเตาโดย a) การเผาไหม้แบบธรรมดา b) อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่อ
อากาศทั้งหมด 0.1 c) อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.3 d) อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่อ
อากาศทั้งหมด 0.5 แสดงดังรูปที่ 44 อุณหภูมิในทุกรูปแบบการเผาไหม้มีความคล้ายคลึงกันซึ่งจะเห็น
ได้ว่าอุณหภูมิจะเพ่ิมสูงขึ้นตามแนวความสูงของเตาเนื่องจากเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้ ณ ต าแหน่ง  Z 
= 0.460 m เหนือแผ่นกระจายอากาศส่งผลให้อุณหภูมิ ณ ต าแหน่งนี้สูงกว่าต าแหน่งป้อนเชื้อเพลิง 
(Fuel feeding point) และอุณหภูมิจะสูงที่สุด ณ ต าแหน่ง 1.47 m เหนือแผ่นกระจายอากาศซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Duan et al. [18] เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการลดขนาดพ้ืนที่หน้าตัดลง
และมีเชื้อเพลิงบางส่วนที่น้ าหนักเบาและยังไม่ถูกการเผาไหม้เกิดการลอยตัวขึ้นมาเผาไหม้บริเวณคอ
คอดจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงตามแนวความสูงของเตาเนื่องจากห่างจากบริเวณที่เกิดการเผาไหม้
เชื้อเพลิงเมื่อพิจารณารูปที่ 44b, 44c และ 44d จากการจ่ายอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด (S/T) 
พบว่าอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดเพ่ิมขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิภายในเตาสูงขึ้นโดยจะเห็น
ได้ชัดที่อากาศส่วนเกิน  (EA) เท่ากับ 20% อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด (S/T) เท่ากับ 
0.5 มีอุณหภูมิสูงที่สุดเนื่องจากมีเวลาในการเผาไหม้ที่นานขึ้นท าให้อุณหภูมิบริเวณเผาไหม้และ
อุณหภูมิเบดเพ่ิมข้ึน 
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รูปที่ 44 ผลกระทบของอากาศส่วนเกินต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิในเตาที่อัตราส่วนอากาศทุติย
ภูมิต่ออากาศรวม (S/T) เท่ากับ (a) 0, (b) 0.1, (c) 0.3 และ (d) 0.5 

4.1.2 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของออกซิเจนตามความสูงของเตาสภาวะการทดลองต่างๆ 
รูปที่ 45 แสดงผลของออกซิเจนตามความสูงของเตาโดย a) การเผาไหม้แบบธรรมดา b) 

อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.1 c) อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.3 d) 
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.5 จากรูปที่ 45a จะเห็นได้ว่า ปริมาณความเข้มข้นของ
ออกซิเจนจะสูงที่สุดบริเวณจุดจ่ายอากาศปฐมภูมิและจะลดลงตามความสูงของเตาเนื่องจาก
ออกซิเจนจะท าปฏิกิริยาการเผาไหม้กับเชื้อเพลิงซึ่งสอบคล้องกับงานวิจับของ Ninduangdee P. 
[22]  โดยปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนสูงที่สุดที่อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 80% ที่
รูปแบบการเผาไหม้แบบธรรมดา เมื่อพิจารณารูปที่ 45a, 45b และ 45c เป็นกรณีที่มีการจ่ายอากาศ
ทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด (S/T) พบว่าเมื่อเพ่ิมอากาศทุติยภูมิปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนที่บริเวณ
เบดจะลดลง และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นหลังจากผ่านบริเวณคอคอดของเตา โดยจะเห็นชัดเจน ณ 
ต าแหน่ง Z = 2.08 m เหนือแผ่นกระจายอากาศ ที่ S/T = 0.5 เนื่องจากมีการจ่ายอากาศทุติยภูมิ
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สูงสุดในบริเวณนี้ หลังจากนั้นจะลดลงตามความสูงของเตาอีกครั้งเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้
ด้านบนอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

รูปที่ 45 ผลกระทบของอากาศส่วนเกินต่อค่าความเข้มข้นของออกซิเจนที่อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่อ
อากาศรวม(S/T) เท่ากับโดย (a) 0, (b) 0.1, (c) 0.3 และ (d) 0.5 

 
4.1.3 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตามความสูงของเตาที่สภาวะการ
ทดลองต่างๆ 
รูปที่ 46 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินต่อการเกิดและสลายตัวของ CO ตามความสูง

ของเตาโดย a) การเผาไหม้แบบธรรมดา b) อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.1 c) 
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.3 d) อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.5 
จากรูปที่ 4.3a พบว่าเมื่อเพ่ิมอากาศส่วนเกินค่าความเข้มข้นของ CO ลดลงตามล าดับ เนื่องจาก
อากาศที่เพ่ิมข้ึนท าให้การเผาไหม้สมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Arromdee P. [23] ที่ว่าพบว่า
เมื่อเพ่ิมปริมาณ อากาศส่วนเกินจะท าให้ปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อการเผาไหมซึ่งจะส่งผลให้การ
เกิดมลพิษ CO ลดลง และที่อัตราอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0 , 0.1, 0.3 และ 0.5 ในทุก
อากาศส่วนเกินพบว่า บริเวณที่เกิดการเผาไหม้และการก่อตัวของคาร์บอนมอนอกไซด์จะอยู่ที่บริเวณ 
Z = 0.5 m เหนือหัวกระจายอากาศซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการกระจายตัวของเบด เนื่องจากเปลือกถั่วลิสง
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บดมีน้ าหนักและค่าความถ่วงจ าเพาะที่ต่ าท าให้เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้บริเวณเหนือเบดและลดลงที่
บริเวณต าแหน่งป้อนเชื้อเพลิง (Feed point) เนื่องจากระยะเวลาที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์พักอยู่ใน
ห้องเผาไหม้ท าให้เกิดปฏิกิริยาการสลายตัว (Reduction regions) กับออกซิเจนที่เหลือจากการเผา
ไหม ้

 

 

รูปที่ 46 ผลกระทบของอากาศส่วนเกินต่อการเกิดและสลายตัวของ CO ตามความสูงของเตาที่
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศรวม (S/T) เท่ากับโดย (a) 0, (b) 0.1, (c) 0.3 และ (d) 0.5 

 
จากนั้นความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีค่าสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นผลมาจากการที่

เชื้อเพลิงเปลือกถ่ัวลิสงบดที่ถูกป้อนเข้า มาที่ต าแหน่งป้อนเชื้อเพลิง (Feed point) บางส่วนถูกอากาศ
ยกตัวขึ้นไปเผาไหม้ที่บริเวณคอคอด และการไหลผ่านของก๊าซร้อนในช่วงที่เป็นคอคอด ณ ต าแหน่ง Z 
= 1.47 m เหนือแผ่นกระจายอากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของพ้ืนที่หน้าตัด และความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะลดลงตามความสูงของเตาจากปฏิกิริยาสลายตัวเมื่อพิจารณารูปที่ 
46b, 46c และ 46d พบว่า ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ในบริเวณเบดมีค่าเพ่ิมขึ้นตาม
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด เนื่องจากอากาศปฐมภูมิที่ลดลงส่งผลให้การกระจายตัว
ของเบดและการคลุกเคล้าระหว่างเบดและเชื้อเพลิงลดลงรวมทั้งอากาศในเบดไม่เพียงพอ ท าให้เกิด
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การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และค่าความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่บริเวณคอคอดเพ่ิมขึ้นจาก
ผลกระทบเดียวกันกับในรูปที่ 46a) และลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของ CO กับ
ออกซิเจน ที่เข้ามาจากการจ่ายอากาศทุติยภูมิที่ต าแหน่ง Z = 2.08 m เหนือแผ่นกระจายอากาศ 

 
4.1.4 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซไนตริกออกไซด์ตามความสูงของเตาที่สภาวะการทดลอง
ต่างๆ 
รูปที่ 47 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินต่อการเกิดและสลายตัวของ NO ตามความสูง

ของเตาโดย a) การเผาไหม้แบบธรรมดา b) อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.1c) 
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.3 d) อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.5 
พบว่า ในทุกเงื่อนไขการทดลองมีค่าความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) สูงสุด ณ ต าแหน่ง Z 
= 0.46 m เหนือแผ่นกระจายอากาศ จากการเกิดปฏิกิริยา Fuel NO ที่เกิดจากไนโตรเจนในเชื้อเพลิง
กับอากาศส่วนเกิน รูปที่ 47a ค่าความเข้มข้นของ NO สูงสุดที่บริเวณเบดจากปฏิกิริยา Fuel NO ใน
ส่วนบริเวณ freeboard พบว่าความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมี
ค่าความเข้มข้นเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมอัตราอากาศส่วนเกินเนื่องจากการจ่ายอากาศส่วนเกินมากขึ้นท าให้มี
ออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้ลอยขึ้นไปยังบริเวณ freeboard ท าให้เกิดปฏิกิริยา Prompt-NO 
จากไฮโดรคาร์บอนและในโตรเจน (N) ในอากาศจากการเผาไหม้ 
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รูปที่ 47 ผลกระทบของอากาศส่วนเกินต่อการเกิดและสลายตัวของ NO ตามความสูงของเตาที่ 
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศรวม(S/T) เท่ากับโดย (a) 0, (b) 0.1, (c) 0.3 และ (d) 0.5 

กลายเป็นสารประกอบไฮโดรไซยาไนด์ (HCN) และเมื่อไฮโดรไซยาไนด์ ท าปฏิกิริยากับอนุมูล
อิสระต่างๆเกิดเป็น NHi และเมื่อ NHi ท าปฏิกิริยากับออกซิเจน (O) หรือ ไฮดรอก-ไซด์ (OH) ท าให้
เกิดการก่อตัวของ NO ตามปฏิกิริยาของ Prompt-NO พิจารณารูปที่ 47b, 47c และ 47d แสดง
ความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) ที่การจ่ายอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.1, 0.3 และ 
0.5 ตามล าดับ พบว่าค่าความเข้มข้นของ NO ที่บริเวณเบดมีค่าความเข้มข้นต่ ากว่าในกรณี การเผา
ไหม้แบบธรรมดา เนื่องจากอากาศปฐมภูมิถูกลดลงเพ่ือจ่ายอากาศทุติยภูมิ ท าให้อากาศในการเผา
ไหม้ที่บริเวณเบดลดลงส่งผลให้ให้ปฏิกิริยาการเกิด fuel NO ลดลง  

อีกทั้งยังมีการเกิดปฎิกริยาการเผาไม้ที่ไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอออกไซด์ช่วย
ยับยั้งการเกิดไนตริกออกไซด์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suheri P. [24] ที่ว่าเมื่อเพ่ิมอัตราส่วน
อากาศทุติยภูมิสามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) ได้ เมื่อพิจารณาบริเวณที่มีการ
จ่ายอากาศทุติยภูมิ ณ ต าแหน่ง Z = 2.08 m เหนือแผ่นกระจายอากาศ ค่าความเข้มข้นของ NO 
เพ่ิมสูงขึ้นบริเวณที่จ่ายอากาศทุติยภูมิ เนื่องจากปฏิกิริยา Prompt-NO กับอากาศที่จ่ายเข้ามา 
จากนั้นค่าความเข้มข้นลดลงตามความสูงของเตาจากการเกิดปฏิกิริยา Catalytic reaction ซึ่งเป็น
การท าปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) กับออกซิเจน 
(O2) จากการจ่ายอากาศทุติยภูมิ โดยออกซิเจนจะถูกออกซิไดซ์ด้วย CO มากกว่า NO เพราะมีความ
เข้มข้นมากกว่าท าให้ออกซิเจนรีดักชั่นให้กับ CO จึงท าให้ NO มีค่าความเข้มข้นลดลง 
 

4.1.5 มลภาวะที่ปล่อยออกสู่อากาศ 
        รูปที่ 48 แสดงผลอัตราการปล่อยมลพิษต่ออากาศส่วนเกิน โดย a) อัตราการปล่อยมลพิษ CO  
b) อัตราการปล่อยมลพิษ NO โดยใช้อากาศส่วนเกินที่ 20, 40, 60 และ 80% ในรูปแบบการเผาไหม้
แบบธรรมดา และการเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้นที่อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดที่ 0.1, 
0.3 และ 0.5 จากรูปที่ 48a แสดงผลกระทบของการปล่อยมลพิษ CO ต่อการจ่ายอากาศปฐมภูมิและ
อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด (S/T) เห็นได้ว่าค่ามลพิษ CO มีแนวโน้มลดลงเมื่อเพ่ิม
อากาศส่วนเกิน เนื่องจากมีปริมาณอากาศเพ่ิมขึ้นจึงท าให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเมื่อพิจารณาการ
เพ่ิมอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศท้ังหมด (S/T)  
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รูปที่ 48 แสดงผลอัตราการปล่อยมลพิษต่ออากาศส่วนเกินโดย a) อัตราการปล่อยมลพิษ CO 
b) อัตราการปล่อยมลพิษ NO โดยใช้อากาศส่วนเกินที่ 20, 40, 60 และ 80% อัตราส่วนอากาศทุติย

ภูมิต่ออากาศทั้งหมดที่ 0, 0.1, 0.3 และ 0.5 
พบว่าปริมาณการปล่อยมลพิษ CO สูงขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมอัตราอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ

ทั้งหมดท าให้อากาศปฐมภูมิลดลง ส่งผลให้บริเวณเบดเกิดการก่อตัวของ CO ขึ้นเป็นจ านวนมาก และ
ในบริเวณ freeboard ที่มีการจ่ายอากาศทุติยภูมิด้านบนเมื่อเพ่ิมอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมด (S/T) ท าให้ปริมาณอากาศมีจ านวนมากซึ่งส่วนหนึ่งจะท าปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ CO แต่เมื่อ
มีอากาศมากขึ้นท าให้เวลาพักในเตาของก๊าซร้อน CO น้อยลงส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยา Catalytic 
reaction มีเวลาที่สั้นลง  

ก๊าซไอเสียที่ปลายปล่องจึงมีค่าความเข้มข้นของ CO ที่สูงขึ้นตามอัตราการจ่ายอากาศทุติย
ภูมิโดยค่ามลพิษ CO สูงสุดคือ 1,476 ppm ที่อากาศส่วนเกิน 20% S/T = 0.5 พิจารณารูปที่ 48b 
แสดงผลกระทบของการปล่อยมลพิษ NO ซึ่งพบว่ามลพิษ NO มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเพ่ิมอากาศ
ส่วนเกิน เนื่องจากอากาศปฐมภูมิที่เพ่ิมขึ้นท าให้มีการเกิดปฏิกิริยา fuel-NO จากการเผาไหม้กับการ
คลุกเคล้าของเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงและปฏิกิริยา Prompt – NO กับออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้ 
และเม่ือพิจารณาการเพ่ิมอัตราอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด ส่งผลให้การปล่อยมลพิษ NO ลดลง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ S.Hussachu. [25] เนื่องจากการลดการจ่ายอากาศปฐมภูมิเพ่ือจ่าย
อากาศทุติยภูมิท าให้ในบริเวณเบดมีปริมาณอากาศลดลง ปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยลง 
ท าให้ในบริเวณนี้มีการก่อตัวของมลพิษ NO ลดลง และเมื่อก๊าซร้อนขึ้นไปยังบริเวณปลอดเชื้อเพลิงจึง
ท าให้เกิดปฏิกิริยา Catalytic reaction เช่นเดียวกันกับ CO ค่ามลพิษ NO สูงสุดคือ 278 ppm ที่
อากาศส่วนเกิน 80% S/T = 0 
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4.1.6 ความร้อนสูญเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
        จากตารางที่ 13 การปล่อยมลพิษและประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้
เชื้อเพลิงเปลือกถั่วลิสงบดที่อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 22.5 kg/h จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมอัตราอากาศ
ส่วนเกิน(EA) จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเชื้อเพลิงคลุกเคล้ากับเบด
ได้ดีและมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าเนื่องมีอากาศที่เพียงพอต่อการเผาไหม้ และเมื่อเพ่ิมอัตราส่วน
อากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด (S/T) จะท าให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดลงซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ F. Okasha et al. [26] ที่กล่าวว่าการเพ่ิมสัดส่วนการจ่ายอากาศทุติยภูมิส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการเผาไหม้มีค่าลดลงตามไปด้วย เนื่องจากมีปริมาณความเข้มข้นของ CO เพ่ิมขึ้น
จากปริมาณอากาศปฐมภูมิที่น้อยลง ที่อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) 80% มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เป็น
เหตุมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ท าให้การปริมาณความเข้มข้น CO มีปริมาณน้อย 
 
ตารางที่ 13 การปล่อยมลพิษและประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิง
เปลือกถ่ัวลิสงบดที่อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 22.5 kg/h ในรูปแบบการเผาไหม้แบบ Conventional 
combustion และ Air.staged combustion 

Excess air (%) 
Secondary 
air to total 

ratio 

Emission Heat loss (%) due to: Combustion 
efficiency 

(%) CO NO 
Incomplete 
combustion 

Unburn 
cabon 

Conventional combustion 

22 0 1233 143 0.61 0.03 99.36 

42 0 435 149 0.25 
0.01 99.74 

 

60 0 323 235 0.21 0.01 99.78 
78 0 277 278 0.20 0.01 99.79 

Air.staged combustion 

20 0.1 1309 139 0.64 0.02 99.34 
42 0.1 441 175 0.25 0.01 99.74 
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ตารางที่ 13 การปล่อยมลพิษและประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิง
เปลือกถ่ัวลิสงบดที่อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 22.5 kg/h ในรูปแบบการเผาไหม้แบบ Conventional 
combustion และ Air.staged combustion (ต่อ) 

Excess air (%) 
Secondary 
air to total 

ratio 

Emission Heat loss (%) due to: Combustion 
efficiency 

(%) CO NO 
Incomplete 
combustion 

Unburn 
cabon 

Conventional combustion 

21 0.1 324 272 0.24 0.01 99.75 

40 0.3 1367 124 0.67 0.03 99.30 
59 0.3 571 160 0.33 0.01 99.66 

79 0.3 432 190 0.28 0.01 99.71 
22 0.3 344 241 0.25 0.01 99.74 

44 0.5 1476 110 0.73 0.03 99.24 

55 0.5 693 154 0.41 0.01 99.58 
77 0.5 507 178 0.32 0.01 99.67 

 0.5 490 219 0.35 0.02 99.63 
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4.2 ผลการทดลองการเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ (flue gas recirculation 
combustor) 

4.2.1 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศภายในเตาเผาที่สภาวะการทดลองต่างๆ 

 
 

รูปที่ 49 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb) ต่ออุณหภูมิตาม
ความสูงของเตาและมีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) โดย (a) Sb = 0.8 (b) Sb = 0.9 (c) Sb 

= 1.0 (c) Sb = 1.1 
 
รูปที่ 49 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb) ต่อ

อุณหภูมิตามความสูงของเตาและมีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) โดย a) อัตราส่วนออกซิเจน
ในเบด 0.8 b) อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 0.9 c) อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 1.0 d) อัตราส่วน
ออกซิเจนในเบด 1.1 พิจารณารูปที่ 49 พบว่าเมื่อเพ่ิมอัตราอากาศส่วนเกินและอัตราออกซิเจนในเบด 
อุณหภูมิมีค่าสูงขึ้นตามล าดับเป็นผลมาจากสัดส่วนการใช้ Sb และการน าเอาก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่
คือเมื่อเพ่ิมอัตราอากาศส่วนเกินและอัตราออกซิเจนในเบดท าให้ปริมาณการจ่ายอากาศปฐมภูมิลดลง 
และการจ่าย FGR ที่ต าแหน่ง Z = 0.46 m เพ่ิมขึ้นตามล าดับซึ่งเมื่อลดปริมาณอากาศทุติยภูมิส่งผล
ให้บริเวณเบดมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกทั้งการเพ่ิม FGR ท าให้ก๊าซไอเสียที่จ่ายเข้ามามีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผล
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ให้บริเวณเบดมีอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกโดยมีอุณหภูมิสูงสุดที่ Sb = 1.0 ดังแสดงในรูปที่ 49c และเมื่อ
พิจารณารูปที่ 49d  

พบว่าอุณหภูมิลดลงเนื่องจากการจ่าย Sb = 1.1 เป็นการจ่ายออกซิเจนที่มากเกินพอในเบด 
และไม่มีการจ่าย FGR ส่งผลให้อากาศปริมาณมากที่เข้ามาทางท่อปฐมภูมิเพียงอย่างเดียวมีมากเกิน
พอส าหรับการเผาไหม้และมีอุณหภูมิบรรยากาศจึงท าให้อุณหภูมิในบริเวณนี้ลดลงเมื่อเทียบกับที่ Sb 
= 1.0 ซ่ึงมีการจ่าย FGR ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศ 
 

4.2.2 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของออกซิเจนตามความสูงของเตาสภาวะการทดลองต่างๆ 

 

รูปที่ 50 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb) ต่อค่าความเข้มข้น
ของออกซิเจนความสูงของเตาและมีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) โดย (a) Sb = 0.8 

(b) Sb = 0.9 (c) Sb = 1.0 (d) Sb = 1.1 
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รูปที่ 50 แสดงของอัตรากาศส่วนเกินต่อค่าความเข้มข้นของออกซิเจนตามความสูงของเตา
โดยใช้อัตราออกซิเจนในเบด (Sb) และการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) ในอัตราส่วนต่างกัน a) 
อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 0.8 b) อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 0.9 c) อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 1.0 
d) อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 1.1 พิจารณารูปที่ 50 พบว่าค่าความเข้มข้นของ O2 มีค่าสูงที่บริเวณ
เบด เนื่องจากการจ่ายอากาศปฐมภูมิที่บริเวณนี้ และค่าความเข้มข้นลดลงตามความสูงของเตา
เนื่องจากการน าออกซิเจนไปใช้ในปฏิกิริยาการเผาไหม้และสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเพ่ิมอัตราอากาศ
ส่วนเกินส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของออกซิเจน (O2) มากขึ้น จากนั้นค่าความเข้มข้นของ O2 มีค่า
สูงขึ้นที่ต าแหน่ง Z = 2.08 m  

เนื่องจากการจ่ายอากาศใหม่เข้ามาโดยที่ต าแหน่งนี้มีค่าความเข้มข้นของ O2 สูงสุดที่ Sb = 
1.0 เนื่องจากมีค่าความเข้มข้นของ O2 สูงจากบริเวณเบดท าให้เมื่อจ่ายอากาศใหม่เข้าไปจึงท าให้ค่า
ความเข้มข้นสูงที่สุดดังแสดงในรูปที่ 50c และค่าความเข้มข้นลดลงเนื่องจากออกซิเจนถูกใช้ใน
ปฏิกิริยา Catalytic reaction ให้กับ CO และ NO อย่างไรก็ตามการใช้อัตราออกซิเจนในเบดพบว่า
เมื่อเพ่ิม Sb ส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของ O2 สูงขึ้นในทุกต าแหน่งความสูงของเตา 
 

4.2.3 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตามความสูงของเตาที่สภาวะการ
ทดลองต่างๆ 
รูปที่ 51 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb) ต่อค่าความ

เข้มข้นของมลพิษ (CO) ตามความสูงของเตาและมีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) ตามความ
สูงของเตาเหนือแผ่นกระจายอากาศโดย a) อัตราส่วนออกซิเจนส าหรับการเผาไหม้ในเบด 0.8 b) 
อัตราส่วนออกซิเจนส าหรับการเผาไหม้ในเบด 0.9 c) อัตราส่วนออกซิเจนส าหรับการเผาไหม้ในเบด 
1.0 d) อัตราส่วนออกซิเจนส าหรับการเผาไหม้ในเบด 1.1 พิจารณารูปที่ 51a และ 51b พบว่าค่า
ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์มีความเข้มข้นเพ่ิมข้ึนตามความสูงจนมีค่าสูงสุดที่บริเวณคอคอด  
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รูปที่ 51 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb) ต่อค่าความเข้มข้น
ของคาร์บอนมอนอกไซด์ความสูงของเตาและมีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) โดย (a) Sb = 

0.8 (b) Sb = 0.9 (c) Sb = 1.0 (c) Sb = 1.1 
 

เนื่องจากอากาศที่จ่ายเข้าไปโดยท่อปฐมภูมิและการป้อนเชื้อเพลิงที่ต าแหน่ง 0.95 m เหนือ
ตัวกระจายอากาศท าให้การเผาไหม้ที่บริเวณนี้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ CO มีค่าความ
เข้มข้นสูง จากนั้นความเข้มข้นลดลงตามความสูงของเตา และลดลงอย่างรวดเร็วที่ต าแหน่ง Z = 2.08 
m เหนือแผ่นกระจายอากาศ เป็นผลมาจากการจ่ายอากาศใหม่เข้าไปท าให้ออกซิเจนท าปฏิกิ ริยา
ออกซิเดชัน (Oxidation regions) กับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และเมื่อพิจารณารูปที่ 51c และ 51d  
เป็นการจ่ายอากาศโดยอัตราออกซิเจนส าหรับการเผาไหม้ในเบดแบบพอดี และมากเกินพอตามล าดับ 
จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มข้นของ CO มีค่าต่ ากว่าในอัตราส่วนออกซิเจนในเบด ที่ 0.8 และ 0.9 เป็น
อย่างมากเนื่องจากมีอากาศที่เพียงพอต่อการเผาไหม้และการน าก๊าซไอเสียกลับมาจ่ายไปยังบริเวณ
ห้องเผาไหม้ยังเป็นการน าออกซิเจนและมลพิษที่เหลือจากทางออกกลับมาใช้ในระบบการเผาไหม้ ท า
ให้ที่บริเวณเหนือเบดมีออกซิเจนท าปฏิกิริยาออกซิเดชันให้กับคาร์บอนในเชื้อเพลิ งและก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ท าให้ค่าความเข้มข้นของ CO มีค่าต่ าลงมาก 
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4.2.4 ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซไนตริกออกไซด์ตามความสูงของเตาที่สภาวะการทดลอง
ต่างๆ 

 

รูปที่ 52 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb) ต่อค่าความเข้มข้น
ของก๊าซไนตริกออกไซด์ความสูงของเตาและมีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) โดย (a) Sb = 

0.8 (b) Sb = 0.9 (c) Sb = 1.0 (c) Sb = 1.1 
 
รูปที่ 52 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb) ต่อค่า

ความเข้มข้นของ (NO) ตามความสูงของเตาและมีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) โดย a) 
อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 0.8 b) อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 0.9 c) อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 1.0 
d) อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 1.1 พิจารณารูปที่ 52a และ 52b พบว่าค่าความเข้มข้นของก๊าซไนตริ
กออกไซด์ (NO) มีค่าความเข้มข้นสูงสุดที่บริเวณ 0.46 m เหนือแผ่นกระจายอากาศและจะลดลง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเผาไหม้ที่บริเวรนี้ท าให้เกิดการใช้ออกซิเจนไปมาก อีกทั้งก๊าซไอเสียที่ถูก
จ่ายเข้ามา ท าให้ออกซิเจนที่มีในห้องเผาไหม้ไม่เพียงพอส าหรับการปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของออกซิเจน
ให้กับไนโตรเจนในเชื้อเพลิง และค่าความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) มีค่าสูงขึ้นที่บริเวณ Z 
= 2.08 m เหนือแผ่นกระจายอากาศ เกิดจากการจ่ายอากาศทุติยภูมิท าให้มีการก่อตัวของ NO จาก
ปฏิกิริยา prompt – NO  พิจารณารูปที่ 52c และ 52d พบว่าค่าความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออก
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ไซด์ (NO) มีค่าความเข้มข้นสูงสุด ณ ต าแหน่ง 460 mm เหนือแผ่นกระจายอากาศ และสูงกว่าใน
อัตราส่วนออกซิเจนในเบด 0.8 และ 0.9 เนื่องมาจากอากาศที่ถูกจ่ายเข้ามาทางท่อปฐมภูมิมีปริมาณ
ออกซิเจนในเบดมากพอส าหรับการเผาไหม้  และค่าความเข้มข้นลดลงตามความสูงของเตาจากการ
เกดิปฏิกิริยา Fuel NO ระหว่างไนโตรเจนในเชื้อเพลิงกับออกซิเจนในอากาศ และปฏิกิริยา Catalytic 
reaction ระหว่าง CO, NO และ ที่เหลือจากการเผาไหม้ และเมื่อสังเกตที่ต าแหน่ง Z = 2.08 m 
พบว่าค่าความเข้มข้นของ NO มีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมอัตราอากาศส่วนเกิน เพราะว่าในการเพ่ิมอัตรา
อากาศส่วนเกินท าให้มีออกซิเจนที่จ่ายเข้ามา ณ ต าแหน่งนี้มีค่ามากขึ้นตาม ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาการ
ก่อตัวของ NO เพ่ิมข้ึนไปด้วย 

 
4.2.5 มลภาวะที่ปล่อยออกสู่อากาศ 

 
รูปที่ 53 แสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb)ต่อการปล่อยมลพิษ
และมีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) โดย (a) การปล่อยมลพิษ CO (b) การปล่อยมลพิษ NO 
 

รูปที่ 53 แสดงผลแสดงผลกระทบของอากาศส่วนเกินและอัตราส่วนออกซิเจนในเบด (Sb) 
ต่อการปล่อยมลพิษที่มีการน าก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ (FGR) โดย a) อัตราอากาศส่วนเกินต่อการ
ปล่อยมลพิษ CO  b) อัตราอากาศส่วนเกินต่อการปล่อยมลพิษ NO  พิจารณารูปที่ 53a การก่อตัว
ของ NO จากปฏิกิริยา fuel – NO ท าให้ความเข้มข้นของ NO ที่ทางออกก๊าซไอเสียลดลงดังแสดงใน
รูปพบว่าเมื่อเพ่ิมอัตราอากาศส่วนเกินค่าความเข้มข้นของมลพิษ CO ลดลง เป็นผลมาจากการจ่าย
อากาศใหม่ ณ ต าแหน่ง Z = 2.08 m ซึ่งการเพ่ิมอัตราอากาศส่วนเกินส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนใน
บริเวณมีเพ่ิมมากข้ึนท าให้เกิดปฏิกิริยาการลด CO มากขึ้นจาการออกซิเดชันของออกซิเจนให้กับ CO 
และเมื่อสังเกตการใช้อัตราออกซิเจนในเบด (Sb) พบว่าเมื่อเพ่ิม Sb การปล่อยมลพิษ CO ลดลง
เพราะการจ่ายอากาศที่มากพอในเบดท าให้เกิดปฏิกิริยาการลด CO เกิดขึ้นเริ่มขึ้นที่บริเวณเบดจาก
ออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้กับ CO ส่งผลให้ค่ามลพิษที่ทางออกก๊าซไอเสียต่ าลงไปด้วย 
พิจารณารูปที่ 53b พบว่าเมื่อเพ่ิมอัตราอากาศส่วนเกินการปล่อยมลพิษ NO มีค่าเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผล
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จากการจ่ายอากาศใหม่ที่ Z = 2.08 m เช่นเดียวกัน ซึ่งปริมาณออกซิเจนที่มากขึ้นในบริเวณ 
freeboard ส่งผลให้เกิดการก่อตัวของ NO จากปฏิกิริยา prompt – NO และเมื่อสังเกตการใช้ Sb 
พบว่าการลด Sb ส่งผลให้ค่าความเข้มข้นของ NO ลดลงเช่นกัน เป็นผลมาจากปริมาณออกซิเจนที่
บริเวณเบดมีค่าความเข้มข้นน้อยท าให้ 

 
4.2.6 ความร้อนสูญเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ 

 
ตารางที่ 14 การปล่อยมลพิษและประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิง
เปลือกถ่ัวลิสงบดที่อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 22.5 kg/h โดยรูปแบบการเผาไหม้แบบ Flue gas 
recirculation 

Excess 
air (%) 

In-bed 
stoichiometric 
oxygen ratio 

Emission Heat loss (%) due to: 

Combustion 
efficiency (%) CO NO 

Unburned 
carbon (quc) 

Incomplete 
combustion 

(qic) 

Flue gas recirculation 

22 0.8 3250 111 0.11 0.17 99.72 

42 0.8 3032 133 0.10 0.18 99.72 

59 0.8 2639 159 0.10 0.18 99.73 

78 0.8 2412 237 0.09 0.18 99.73 

20 0.9 1785 115 0.11 0.09 98.80 

42 0.9 897 147 0.10 0.05 98.85 

80 0.9 522 243 0.06 0.04 98.90 

21 1.0 867 153 0.06 0.04 98.90 

39 1.0 552 161 0.05 0.03 98.91 

58 1.0 228 207 0.05 0.02 98.94 
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Excess 
air (%) 

In-bed 
stoichiometric 
oxygen ratio 

Emission Heat loss (%) due to: 

Combustion 
efficiency (%) CO NO 

Unburned 
carbon (quc) 

Incomplete 
combustion 

(qic) 

Flue gas recirculation 

80 1.0 223 263 0.05 0.02 98.94 

22 1.1 258 162 0.02 0.01 98.96 

43 1.1 219 209 0.02 0.01 99.96 

56 1.1 56 250 0.02 0.00 99.97 

79 1.1 27 284 0.02 0.00 99.98 

 

จากตารางที่ 14 การปล่อยมลพิษและประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้
เชื้อเพลิง เปลือกถั่วลิสงบดที่อัตราการป้อนเชื้อเพลิง 22.5 kg/h จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมอัตราอากาศ
ส่วนเกิน (EA) จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ที่
สมบูรณ์กว่าและมีอากาศที่เพียงพอต่อการเผาไหม้ และเมื่อเพ่ิมอัตราออกซิเจนในเบด (Sb) ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการเผาไหม้เพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากการน าก๊าซไอเสียกลับไปใช้ใหม่ในอัตราออกซิเจน
ในเบดที่เพียงพอท าให้เผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยให้ปริมาณความเข้มข้นของ CO ค่าลดลง ที่
อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) 80% และอัตราออกซิเจนในเบด (Sb) 1.1 มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
เนื่องมาจากมีปริมาณออกซิเจนที่มากเกินพอส าหรับการเผาไหม้ท าให้การเผาไหม้สมบูรณ์ส่งผลให้
ปริมาณความเข้มข้น CO มีปริมาณน้อย 
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บทที่ 5  
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาการปล่อยมลพิษของเชื้อเพลิงชีวมวลเปลือกถั่วลิสงบดภายในเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบ
ไซโคลนแฝดชนิดหมุนวนสามรูปแบบการเผาไหม้นั้นพบว่า  

1. การเผาไหม้ในรูปแบบการเผาไหม้แบบธรรมดา (conventional combustion) ที่อากาศ
ส่วนเกิน 20 – 80% นั้น มีประสิทธิภาพการเผาไหม้อยู่ที่ 99.36 – 99.79% จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการ
เพ่ิมอากาศส่วนเกินเพ่ิมมากข้ึนจะท าให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเนื่องจากเม่ือเพ่ิมอากาศส่วนเกินจะท า
ให้ปริมาณออกซิเจนที่เข้าไปในห้องเผาไหม้มากขึ้นประกอบกับท าให้เบดเกิดความปั่นป่วนจึงเกิดการ
เผาไหม้ได้ดีซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จะลดต่ าลงจาก 1233 
เป็น 277 ppm เมื่อเพ่ิมอากาศส่วนเกินจาก 20 เป็น 80% แต่ในทางกลับกันปริมาณก๊าซไนตริกออก
ไซด์จะเพ่ิมข้ึนจาก 143 เป็น 278 ppm โดยขอบเขตของการทดลองรูปแบบการเผาไหม้แบบธรรมดา 
(conventional combustion) ในการทดลองนี้ที่ผ่านมาตราฐานมลพิษของประเทศไทยได้แก่ 
EA=42 S/T=0 

2. การเผาไหม้แบบการเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้น (Air staging combustion) ที่อากาศ
ส่วนเกิน 20 – 80% และ อัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด 0.1 – 0.5 นั้น จะสังเกตได้ชัด
ว่าที่อากาศส่วนเกินเดียวกันแต่มีการเพ่ิมอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดจะท าให้ปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์สูงขึ้นในทุกการทดลองเนื่องจากการเพ่ิมอัตราส่วนของอากาศทุติยภูมิต่อ
อากาศทั้งหมดเป็นการลดปริมาตรอากาศบริเวณเบดท าให้บริเวณเบดโซนมีการเผาไหม้ที่ไม่ดี ท าให้มี
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่สูงในบริเวณเบดโซน และจะลอยตัวขึ้นไปเผาไหม้ต่อบริเวณห้อง
เผาไหม้ด้านบนซึ่งมีการจ่ายอากาศทุติยภูมิแต่เนื่องด้วยเวลาที่น้อยในห้องเผาไหม้ท าให้ก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ถูกปล่อยสู่ภายนอก แต่ขอสังเกตหนึ่งการเผาไหม้ในลักษณะนี้สามารถควบคุมการเกิดไน
ตริกออกไซด์ได้ดีเพราะเมื่อมีการเพ่ิมอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดท าให้ปริมาณก๊าซไน
ตริกออกไซด์ลดต่ าลง โดยรูปแบบการเผาไหม้แบบการเผาไหม้แบบอากาศเป็นขั้นนี้มีประสิทธิภาพอยู่
ที่ 99.34 – 99.63% โดยขอบเขตของการทดลองรูปแบบการเผาไหม้แบบการเผาไหม้แบบอากาศเป็น
ขั้น (Air staging combustion) ในการทดลองนี้ที่ผ่านมาตราฐานมลพิษของประเทศไทยได้แก่ 
EA=39 S/T=0.1, EA=59 S/T=0.1, EA=40 S/T=0.3, EA=58 S/T=0.3, EA=40 S/T=0.5, EA=61 
S/T=0.5 

3. การเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ (flue gas recirculation) โดยท าการ
ทดลองที่อากาศส่วนเกิน 20 – 80% และอัตราส่วนออกซิเจนที่ใช้เผาไหม้พอดีในเบด 0.8 – 1.1 จะ
แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพ่ิมอัตราออกซิเจนในเบด (Sb) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้เพ่ิมขึ้นในทุก
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อากาศส่วนเกิน เนื่องจากการน าก๊าซไอเสียกลับไปใช้ใหม่ในอัตราออกซิเจนในเบดที่เพียงพอท าให้เผา
ไหม้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยให้ปริมาณความเข้มข้นของ CO ค่าลดลง  ซึ่งโดยรวมและเมื่อเพ่ิม
อัตราอากาศส่วนเกิน ท าให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงขึ้นในทุกรูปแบบการเผาไหม้ เนื่องจากมี
อากาศที่เพียงพอต่อการเผาไหม้ เป็นเหตุให้ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษหลัก CO ลดต่ าลงเมื่อมี
การเพ่ิมอากาศส่วนเกินในทุกรูปแบบการเผาไหม้ แต่จะส่งผลในทางตรงกันข้ามต่อปริมาณความ
เข้มข้นของมลพิษหลัก NO ที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นการเพ่ิมอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมดจาก 0 
– 0.5 จะสามารถลดปริมาณความเข้มเข้นของมลพิษ NO ลงได้ 26% ที่อากาศส่วนเกิน 80% ใน
ขณะเดียวกันในรูปแบบการเผาไหม้แบบน าไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ ก็สามารถลดปริมาณความเข้ม
เข้นของมลพิษ NO ได้เช่นกันคือ เมื่อลดอัตราส่วนออกซิเจนที่ใช้เผาไหม้พอดีในเบดจาก 1.1 เป็น 0.8 
สามารถลดความเข้มเข้นของมลพิษ NO ลงได้สูงสุดที่ 36% ที่อากาศส่วนเกิน 60% โดยขอบเขตของ
การทดลองรูปแบบการเผาไหม้แบบน าก๊าซไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่ (flue gas recirculation) ใน
การทดลองนี้ที่ผ่านมาตราฐานมลพิษของประเทศไทยได้แก่ Sb=0.9 EA= 60, Sb=1.0 EA= 40, 
Sb=1.1 EA= 20 

โดยรวมแล้วทั้งสามรูปแบบการเผาไหม้เป็นกระบวนการควบคุมมลพิษที่มีรูปแบบการใช้
อากาศและจ่ายอากาศที่แตกต่างกัน ในส่วนการเลือกใช้เทคโนโลยีต้องค านึงถึงสารประกอบต่างๆใน
เชื้อเพลิงเพื่อเลือกความเหมาะสมของเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีมีความสามารถในการลดมลพิษ
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากเพราะต้นทุนในแต่ละเทคโนโลยีมีราคาที่สู ง งานวิจัยนี้จึงได้ท าการทดลองใน
รูปแบบการเผาไหม้ต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีในอนาคตต่อไป 
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ตารางแสดงข้อมูลที่ได้จากการทดลองเผาขี้กบเชื้อเพลิงเปลือกถั่วในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด 
ชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝด 

 
ตารางที่ ก1 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 22% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 17.10 5210 322 920.3 
2 0.46 12.10 8024 532 926.1 

3 0.95 9.98 4867 451 904.2 
4 1.40 7.36 9531 325 1021.6 

5 1.85 6.45 5312 250 1008.4 

6 2.08 5.57 3125 198 999.4 
7 2.57 5.01 1907 176 987.6 

 
ตารางที่ ก2 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 42% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 18.65 4725 286 913.8 
2 0.46 13.91 7215 468 916.4 

3 0.95 11.26 4451 413 896.9 
4 1.40 10.01 7438 302 1016.4 

5 1.85 8.44 2655 242 999.4 

6 2.08 8.00 1648 218 985.6 
7 2.57 6.88 1197 198 966.0 



  77 

ตารางที่ ก3 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 59% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 19.43 4260 243 882.9 

2 0.46 15.21 6314 396 902.2 
3 0.95 12.39 3971 339 870.1 

4 1.40 11.17 5437 278 963.5 

5 1.85 9.68 1824 236 945.0 
6 2.08 8.99 1361 225 943.2 

7 2.57 8.21 1162 212 928.8 

 
ตารางที่ ก4 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 78% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 20.22 3957 198 863.2 

2 0.46 16.65 6032 341 877.3 
3 0.95 13.42 3166 317 854.2 

4 1.40 12.96 4977 267 941.4 

5 1.85 11.01 1625 232 955.3 
6 2.08 10.21 1049 228 949.4 

7 2.57 9.33 947 224 936.9 
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ตารางที่ ก5 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 20% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0.1 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 17.01 4865 286 936.1 

2 0.46 12.76 6758 487 941.4 
3 0.95 8.70 4991 436 914.7 

4 1.40 7.54 12873 300 1040.2 

5 1.85 7.86 5138 234 1028.6 
6 2.08 8.21 4211 274 982.3 

7 2.57 4.71 2891 164 970.5 

 
ตารางที่ ก6 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 42% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0.1 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 17.72 4438 264 919.5 

2 0.46 13.91 5763 420 932.1 
3 0.95 9.79 4587 391 902.3 

4 1.40 8.32 10261 285 1034.5 

5 1.85 8.41 4257 240 1001.9 
6 2.08 9.98 2443 260 966.8 

7 2.57 6.57 1187 183 954.1 
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ตารางที่ ก7 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 61% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0.1 
 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 18.55 3874 238 885.3 
2 0.46 14.63 5517 382 907.4 

3 0.95 10.55 3761 351 877.1 
4 1.40 9.42 9184 280 966.7 

5 1.85 9.22 3535 227 953.5 

6 2.08 10.87 1977 246 914.8 
7 2.57 8.64 632 205 902.7 

ตารางที่ ก8 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 80% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0.1 
 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 19.47 3321 192 871.5 
2 0.46 16.08 5120 320 889.4 

3 0.95 11.65 2910 292 845.8 

4 1.40 9.87 7745 264 931.6 
5 1.85 9.87 3364 201 920.4 

6 2.08 11.75 1104 252 878.5 
7 2.57 9.67 548 221 869.9 
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ตารางที่ ก9 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 21% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศทั้งหมด
(S/T) เท่ากับ 0.3 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 16.51 5326 251 956.3 

2 0.46 12.96 7126 472 979.3 
3 0.95 7.45 5297 390 935.6 

4 1.40 5.22 15016 325 1032.8 

5 1.85 6.63 6853 245 1009.3 
6 2.08 8.76 4303 284 980.5 

7 2.57 4.25 3058 163 959.3 

 
ตารางที่ ก10 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 39% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมด(S/T) เท่ากับ 0.3 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 17.24 4883 216 932.7 

2 0.46 13.57 6538 407 956.2 
3 0.95 8.61 4839 351 918.4 

4 1.40 6.43 12438 292 1015.8 

5 1.85 7.22 4621 238 994.6 
6 2.08 9.88 2537 271 948.5 

7 2.57 6.78 1220 178 931.5 
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ตารางที่ ก11 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 58% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมด(S/T) เท่ากับ 0.3 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 18.19 4321 200 901.3 

2 0.46 14.22 6224 370 942.5 
3 0.95 9.21 4128 321 897.1 

4 1.40 6.79 10473 284 976.5 

5 1.85 9.32 3700 210 943.2 
6 2.08 10.65 2344 263 917.4 

7 2.57 8.04 754 192 903.5 

 
ตารางที่ ก12 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 80% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมด(S/T) เท่ากับ 0.3 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 18.66 3532 163 886.3 

2 0.46 15.21 5287 309 918.5 
3 0.95 10.99 3127 287 881.4 

4 1.40 7.31 8015 250 944.7 

5 1.85 10.17 3415 207 922.1 
6 2.08 11.24 1250 259 903.9 

7 2.57 9.45 637 234 894.2 
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ตารางที่ ก13 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 22% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมด(S/T) เท่ากับ 0.5 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 14.98 5634 198 967.9 

2 0.46 11.52 7712 436 994.3 
3 0.95 5.81 5701 407 961.3 

4 1.40 3.02 16632 340 1068.5 

5 1.85 5.26 7786 258 1049.8 
6 2.08 7.38 4564 286 978.6 

7 2.57 4.01 3346 140 951.4 

 
ตารางที่ ก14 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 43% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมด(S/T) เท่ากับ 0.5 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 15.94 5322 172 948.4 

2 0.46 12.29 7156 386 983.3 
3 0.95 6.92 5126 342 943.9 

4 1.40 4.09 14137 294 1056.1 

5 1.85 5.70 5219 231 1034.6 
6 2.08 8.03 2932 268 950.9 

7 2.57 7.38 1455 166 928.4 
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ตารางที่ ก15 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 56% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมด(S/T) เท่ากับ 0.5 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 16.65 4651 166 930.2 

2 0.46 13.36 6483 358 966.7 
3 0.95 7.81 4411 310 922.8 

4 1.40 4.98 12037 264 997.8 

5 1.85 6.43 4463 212 974.2 
6 2.08 8.64 2418 244 918.5 

7 2.57 8.32 876 173 883.5 

 
ตารางที่ ก16 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 79% และอัตราส่วนอากาศทุติยภูมิต่ออากาศ
ทั้งหมด(S/T) เท่ากับ 0.5 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 17.77 3599 157 918.6 

2 0.46 13.97 5521 308 951.7 
3 0.95 8.48 3236 272 905.4 

4 1.40 5.64 8314 246 976.8 

5 1.85 7.67 3524 200 953.2 
6 2.08 10.76 1423 225 904.8 

7 2.57 10.44 754 194 869.9 
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ตารางที่ ก17 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 22% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 0.8 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 3.32 13442 221 964.6 

2 0.46 2.46 32286 349 977.6 
3 0.95 2.01 56229 47 990.8 

4 1.40 0.61 61250 10 936.4 

5 1.85 1.70 53447 62 831.5 
6 2.08 6.64 25504 237 720.4 

7 2.57 6.24 8625 315 590.4 

 
 
ตารางที่ ก18 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 42% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 0.8 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 4.00 9043 229 972.2 
2 0.46 3.00 30900 395 980.6 

3 0.95 2.50 52813 59 1006.7 

4 1.40 1.00 58232 13 950.3 
5 1.85 2.20 41640 76 843.1 

6 2.08 7.56 20396 247 754.2 
7 2.57 7.00 6700 337 613.6 
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ตารางที่ ก19 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 59% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 0.8 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 5.00 14719 342 986.5 

2 0.46 4.11 19553 454 991.5 
3 0.95 3.25 45801 77 1017.5 

4 1.40 1.52 46344 32 965.6 

5 1.85 3.39 33392 93 867.6 
6 2.08 8.60 19555 278 767.5 

7 2.57 8.01 6252 317 657.6 

 
ตารางที่ ก20 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 78% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 0.8 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 6.45 6721 402 990.6 

2 0.46 5.12 16884 526 995.6 
3 0.95 4.04 39628 211 1034.5 

4 1.40 2.27 42481 127 976.5 

5 1.85 5.01 29654 155 885.6 
6 2.08 9.10 16302 302 785.7 

7 2.57 8.65 4927 356 685.9 
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ตารางที่ ก21 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 20% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 0.9 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 5.62 8826 249 972.9 

2 0.46 4.21 22325 357 982.7 
3 0.95 3.92 37854 62 994.8 

4 1.40 2.54 40221 41 951.7 

5 1.85 3.36 31260 94 887.6 
6 2.08 7.06 22301 203 832.3 

7 2.57 6.35 6522 318 750.4 

 
ตารางที่ ก22 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 42% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 0.9 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 6.51 6522 297 983.7 

2 0.46 5.34 18920 402 990.6 
3 0.95 4.87 35206 101 1015.3 

4 1.40 3.45 37112 65 972.8 

5 1.85 3.98 25260 137 902.4 
6 2.08 8.10 16021 232 854.5 

7 2.57 7.21 3216 341 776.7 
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ตารางที่ ก23 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 60% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 0.9 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 7.89 8023 359 989.1 

2 0.46 6.96 15362 491 995.3 
3 0.95 6.03 28351 144 1025.5 

4 1.40 4.65 33200 118 981.2 

5 1.85 5.42 20241 221 922.4 
6 2.08 8.97 14513 312 876.5 

7 2.57 8.01 2836 364 802.3 

 
ตารางที่ ก24 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 80% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 0.9 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 8.81 5247 428 992.8 

2 0.46 7.84 13952 538 997.1 
3 0.95 6.97 26584 223 1032.8 

4 1.40 5.32 28862 162 990.6 

5 1.85 6.32 16675 234 945.8 
6 2.08 9.21 9880 348 904.7 

7 2.57 8.70 2463 372 833.4 
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ตารางที่ ก25 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 21% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 1.0 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 9.62 5621.00 349.00 958.6 

2 0.46 8.29 6625.00 654.00 946.3 
3 0.95 5.63 7218.00 582.00 1012.6 

4 1.40 3.55 8427.00 545.00 932.4 

5 1.85 4.76 4921.00 485.00 887.8 
6 2.08 10.34 4022.00 363.00 851.3 

7 2.57 7.62 2063.00 272.00 798.7 

 
ตารางที่ ก26 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 39% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 1.0 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 10.65 4332 340 974.9 

2 0.46 9.32 5765 641 966.8 
3 0.95 6.71 6258 557 1025.4 

4 1.40 4.64 6819 536 940.3 

5 1.85 5.84 4478 475 911.5 
6 2.08 11.60 3752 354 876.2 

7 2.57 8.04 3048 212 805.1 
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ตารางที่ ก27 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 58% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 1.0 

ต าแหน่ง 
 

Height 
above the 

air 
distributor 

(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 11.21 4041 354 988.7 
2 0.46 9.99 4890 630 999 

3 0.95 7.19 5438 548 1052.5 
4 1.40 5.75 6611 521 956.5 

5 1.85 6.96 4264 428 940.7 

6 2.08 12.45 3596 350 861.7 
7 2.57 8.72 1312 280 826.8 

 
ตารางที่ ก28 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 80% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 1.0 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 12.46 3725 386 998.7 
2 0.46 11.39 4421 611 1018.0 

3 0.95 7.96 4766 529 1073.0 

4 1.40 6.22 5381 508 976.5 
5 1.85 7.54 4008 419 958.6 

6 2.08 13.36 2890 344 897.6 
7 2.57 9.06 1084 296 854.0 
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ตารางที่ ก29 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 22% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 1.1 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 10.76 2551 498 908.7 

2 0.46 10.50 3122 597 913.5 
3 0.95 7.01 2810 588 987.1 

4 1.40 3.48 3625 502 943.6 

5 1.85 4.35 2015 452 912.7 
6 2.08 6.06 1004 291 899.4 

7 2.57 4.77 588 195 851.2 

 
ตารางที่ ก30 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 43% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 1.1 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 11.79 2338 487 916.4 

2 0.46 11.53 2838 582 920.6 
3 0.95 8.04 2412 568 1005 

4 1.40 4.51 3255 459 955.3 

5 1.85 5.38 1488 417 926.9 
6 2.08 7.09 632 277 914.6 

7 2.57 5.80 449 220 876.6 
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ตารางที่ ก31 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 56% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 1.1 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 13.05 2202 457 933.2 

2 0.46 12.26 2657 537 940.9 
3 0.95 9.86 2056 510 1014.7 

4 1.40 5.99 3158 432 965.4 

5 1.85 6.36 1019 399 895.5 
6 2.08 7.73 389 318 855.9 

7 2.57 6.19 123 285 827.9 

 
ตารางที่ ก32 อัตราอากาศส่วนเกิน (EA) เท่ากับ 79% และสัดส่วนออกซิเจนเผาไหม้พอดีในเบด 
เท่ากับ 1.1 

ต าแหน่ง 
 

Height above 
the air 

distributor 
(m) 

%O2 
(ppm) 

CO 
(ppm) 

NO 
(ppm) 

Temperature 
(˚C) 

1 0.23 14.11 1964 427 943.5 

2 0.46 13.45 2135 495 959.7 
3 0.95 11.02 1847 466 1023.4 

4 1.40 7.01 2344 408 978.9 

5 1.85 7.75 742 375 961.2 
6 2.08 8.63 203 339 935.8 

7 2.57 7.14 94 331 891.6 
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รายการสัญลักษณ์ 
   สัญลักษณ์   ความหมาย  

 s     Swirl Number 
 T      อุณหภูมิ, c  

 bT     อุณหภูมิของเบด, c  

 V     ปริมาตร, 3m   
 Z     ความสูงในการวัดที่ต าแหน่งใดๆ, m  
 A     ปริมาณข้ีเถ้าในเชื้อเพลิง, %wt  
 C     ปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในเชื้อเพลิง, %wt  
 N     ปริมาณไนโตรเจนที่อยู่ในเชื้อเพลิง, %wt  
 O     ปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในเชื้อเพลิง, %wt  
 H      ปริมาณไฮโดรเจนที่อยู่ในเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง, %wt  
 S     ปริมาณซัลเฟอร์ที่อยู่ในเชื้อเพลิง, %wt  

W  ค่าความชื้นภายในเชื้อเพลิงชีวมวล  

 %wt     หน่วยของเชื้อเพลิงเป็น%โดยน้ าหนัก 
 CO     ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ppm   

 xNO      ความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์, ppm   
 CxHy   ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน, ppm  
 HCN   สารประกอบไฮโดรไซยาไนด์, ppm  
 EA    เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของอากาศส่วนเกิน, %vol  %vol   
 FR     อัตราการป้อนเชื้อเพลิง, /kg hr   
 LHV      ค่าความร้อนต่ ากว่า, /kJ kg  
 HHV    ค่าความร้อนที่สูงกว่า, /kJ kg   

 aQ     อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศท่ีใช้ในการเผาไหม้, 3 /m s   

 avgQ      อัตราการไหลเฉลี่ย, 3 /m s  

 icq     ความร้อนสูญเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ %LHV   

 ucq     ค่าความร้อนสูญเสียเนื่องจากปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่ในขี้เถ้า %LHV  

 0V     ปริมาตรในหน่วย m3 ต่อ 1 กิโลกรัม ของมวลเชื้อเพลิง, 3 /m kg   

 avgV     ความเร็วลมเฉลี่ย, /m s   

 dgV     ปริมาตรจ าเพาะของท่อทางออก, 3 /m kg  

 W     ปริมาณความชื้นที่อยู่ในเชื้อเพลิง, %wt . 
 /S T     อัตราส่วนอากาศเกินรองต่ออัตราส่วนอากาศรวม 

 bS      อัตราส่วนอากาศพอดีต่อการเผาไหม้ในเบด 

http://www.cfd-online.com/Forums/fluent/30416-swirl-number.html
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    ตัวก ากับล่าง    ความหมาย 
ic     incomplete combustion 
uc     unburned carbon 

c     ประสิทธิภาพการเผาไหม้ %LHV  
     อัตราส่วนอากาศส่วนเกิน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธนานนท์ ศรีส าราญ 
วัน เดือน ปี เกิด 26 พฤษภาคม 2534 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ที่อยู่ปัจจุบัน 128 หมู่3 ต.สามความเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
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