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รายงานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ เวลา และขนาดอนุภาคของชีวมวลที่มีผ ลตอ
คุณสมบัติของคาความรอนของชีวมวลจํานวน 5 ชนิด ไดแก ลําตนและเหงามันสําปะหลัง ใบและยอด
ออย ฟางขาว ทางปาลม และซังขาวโพด พรอมทั้งสรางแบบจําลองในการทํานายคาความรอนที่
เชื่อมโยงกับแบบจําลองจลนพลศาสตร สําหรับการทําการทดลองชีวมวลจะถูกแบงออกเปน 3 สวนใน
สวนแรกชีวมวลจํานวน 10 กรัมจะถูกใชเพื่อศึกษาตัวแปรทางจลนพลศาสตรในเครื่องวิเ คราะห
น้ําหนักดวยความรอน โดยกําหนดเงื่อนไขใหอุณหภูมิคงที่ที่ 220, 260, และ 280 องศาเซลเซียส ของ
ชีวมวลแตละชนิด สวนที่สองชีวมวลจํานวน 40 กรัมจะถูกทอรีไฟรในเตาปฏิกรณขนาดหองทดลอง
โดยกําหนดใหเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใชในการทดลองเทากับ 220, 260, และ 280 องศาเซลเซียสเวลา
ที่ใชในการทดลองของแตละอุณหภูมิดังกลาวไดแก 20, 40, และ 60 นาที จากนั้นชีวมวลที่ถูกทอรี
ไฟรจะถูกนํามาวิเคราะหคุณสมบัติของเชื้อเพลิงไดแก คาความรอน การวิเคราะหแบบประมาณและ
การวิเคราะหแบบแยกธาตุ สวนที่สามชีวมวลจํานวน 40 กรัม จะถูกทอรีไฟรในเตาปฏิกรณเพื่อหา
จุดสิ้นสุดการสลายตัวที่อุณหภูมิ 220, 260, และ 280 องศาเซลเซียส สุดทายตัวอยางของชีวมวลที่ได
จากกระบวนการทอรีแฟคชั่นในสวนนี้จะถูกนํามาหาคาความรอนดวยบอมคาลอรีมิเตอร สําหรับผล
การศึกษาพบวาเมื่ออุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทดลองเพิ่มขึ้นคาความรอนจะมีคาเพิ่มขึ้น สําหรับผล
ของขนาดอนุภาคเมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มขึ้นคาความรอนของเหงามัน ใบและยอดออย และซังขาวโพด
จะมีคาเพิ่มขึ้น แตคาความรอนของทางปาลมและฟางขาวจะมีคาลดลง การทํานายคาความรอนดวย
สมการที่สรางขึ้นโดยเชื่อมโยงกับแบบจําลองจลนพลศาสตรจะมีคาสูงกวาคาความรอนที่ไดจากการ
ทดลอง โดยแบบจําลองที่สรางขึ้นมีคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (normalized root mean
squares deviation) เทากับ 13.19 เปอรเซ็นต
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This research study the effects of torrefaction temperatures, residence times, and
particle sizes on the higher heating value properties of cassava rhizome, sugarcanes leaves,
rice straw, oil palm fronds and corncob. Moreover, the higher heating value prediction
model based on the kinetics of biomass decomposition was developed in this work. For
experimental set up, raw biomass can be divided into 3 sections. First, amount of 10g was
conducted for determining the kinetic parameter inTGA (thermogravimetric analysis) below
uses static condition by mean of raw biomass was kept constant temperature at 220, 260,
and 280 oC. Second, amount of 40g was treated in cylindrical reactor under the
torrefaction temperature were 220, 260, and 280 oC, and each of these temperatures was
tested at the three different residence time of 20, 40, and 60 min, respectively. Then, the
torrefied biomass was conducted to determine the fuel properties including heating value,
proximate analysis, and ultimate analysis. Third, amount of 40g was treated in cylindrical
reactor to verify the existence of terminate point at 220, 260, and 280 oC of torrefaction
temperature. Finally, the torrefied product at the terminate point was determined its
heating value by bomb calorimeter. The result shows that the heating value was increased
according to increasing of torrefaction temperature and residence time for all biomass. The
particle size increase result in the increasing in heating value of cassava rhizome,
sugarcanes leaves, corncob ,and decreasing in the heating values of rice straw and oil palm
frond. The HHV prediction model developed in this work gave an over prediction value
compared to the HHV obtained by the bomb calorimeter. The minimum root mean square
error of the HHV prediction model was 13.19%.
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