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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาวิธกี ารใช้สารเติมแต่ง เผาไหม้ร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าในเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขัน้
สาหรับการแก้ปญั หาการเกิด deposit หรือ fouling และ sintering ทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการแลกเปลีย่ นความร้อนของ
ท่อไอน้ าร้อนยวดยิ่ง ซึ่งจะใช้เกาลิน (kaolin) เป็ นสารเติมแต่ง (additive) โดยมีวิธีการใช้สารเติมแต่ งดังนี้คือ การผสม
เกาลินร่วมกับเชือ้ เพลิงก่อนการเผาไหม้ และการฉีดพ่นเหนือเบดร่วมกับอากาศส่วนทีส่ อง ทัง้ นี้จะแบ่งเป็ นสัดส่วนเงื่อนไข
การผสมเกาลินร่วมกับเชือ้ เพลิงก่อนการเผาไหม้ต่อการฉีดพ่นเกาลินร่วมกับอากาศส่วนทีส่ อง ทีส่ ดั ส่วน 100:0, 50:50,
0:100 ในทุกเงื่อนไขการทดลอง อุณหภูมเิ หนือเบดถูกควบคุมอยู่ในช่วง 850-900oC ในการศึกษาผลกระทบของการเกิด
การเกาะตัว(deposit)ต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนของท่อไอน้ าร้อนยวดยิง่ นัน้ จะจาลองท่อไอน้ าร้อนยวดยิง่ จาลองเป็ น
ลักษณะท่อซ้อนสองชัน้ โดยมีน้ าและอากาศเป็ นตัวกลางรับความร้อนติดตัง้ ไว้ทป่ี ล่องแก๊สเผาไหม้ อุณหภูมแิ ก๊สเผาไหม้ท่ี
ไหลผ่านท่อและอุณหภูมผิ วิ ท่อไอน้ าร้อนยวดยิง่ มีค่าในช่วง 770-840oC และ500-550oC ตามลาดับ ผลการทดลองในทุก
เงื่อนไขของการใช้เกาลิน พบว่ามีอนุ ภาคเกาะตัวบนท่อไอน้ าร้อนยวดยิง่ จาลองแต่มจี านวนน้อยมากส่วนใหญ่ เกิดบริเวณ
ด้านทีป่ ะทะกับแก๊สเผาไหม้ ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเกาะตัว(deposition flux) มีค่าเพียง 10, 32 และ 54 g/m2-h สาหรับการ
ผสมเกาลินทัง้ หมดกับเชื้อเพลิง ก่อนการเผาไหม้(100:0) แบ่งผสมก่อนการเผาไหม้50%ฉีดพ่นร่วมกับอากาศส่วนที่สอง
50%(50:50) และฉีดพ่นเกาลินทัง้ หมดพร้อมอากาศส่วนทีส่ อง(0:100) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามอนุ ภาคที่เกาะบนท่อไม่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแลกเปลีย่ นความร้อนและสัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อนรวมของท่อไอน้าร้อนยวดยิง่
จาลอง ส่วนการเกิดเถ้าหลอม (sintering) ในเบดพบว่ายังเกิดขึน้ ในเงื่อนไขการทดลองจ่ายเกาลินทัง้ หมดเหนือเบด (0:100)
คาสาคัญ: การเกาะตัว/ เกาลิน/ เตาเผาไหม้ตะกรับแบบขัน้ / ทะลายปาล์มเปล่า/ สารเติมแต่ง

Abstract
This research aims to study the injection means of the additive employed to solve the fouling and
sintering problems from burning palm oil empty fruit bunch (EFB) in the step grate-fired combustor. Kaolin
used as the additive was conveyed into the combustor by pre-mixing with EFB and simultaneously
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introducing with the secondary air, at three different ratios of pre-mixing to injecting with the secondary air
(by weight) i.e., 100:0, 50:50 and 0:100. In the experiments, the over bed temperature was controlled in a
range of 850-900oC. To study the influence of the deposit formation on the heat uptake ability of the
superheater steam tube, a double-pipe (probe), through which air and water flow, was used to simulate
the superheated steam condition. The upstream flue gas (at probe) and probe surface temperatures were
regulated in the range 770-840oC, and 500-550oC, respectively. The results show that for all conditions of
kaolin use, the deposit was found forming on the probe, but to a less extent, and this formation principally
took place at the upstream side of the probe. The measured deposition flux was 4, 32 and 54 g/m2-h for
100% kaolin pre-mixing, 50% pre-mixing-50% injection with the secondary air, and 100% injection with
the secondary air, respectively. However, the deposit formation had no effect on heat exchange ability of
probe and outside overall heat transfer coefficient. The sintering of bottom ash was observed by a mean
of 100% kaolin injection with the secondary air.
Keyword: additive/ deposition/ empty fruit bunch/ grate-fired combustor/ kaolin
1. บทนา
ปจั จุบนั รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มกี ารใช้ชวี มวลเพิม่
มากขึ้น เพื่อ ทดแทนการใช้เ ชื้อ เพลิง ฟอสซิล จ าพวก
น้ า มัน ดีเ ซล น้ า มัน เตา หรือ ถ่ า นหิน ที่ต้ อ งน าเข้า จาก
ต่ า งประเทศซึ่ง มีแ นวโน้ ม ของราคาที่เ พิ่ม สูง ขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่อง ในการนาเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้นัน้ มีด้วยกัน
หลายรูปแบบเช่น การเผาไหม้โ ดยตรง หรือ การผลิต
เป็ น ไบโอแก๊ ส และไบโอดีเ ซล แต่ ส่ ว นใหญ่ ม ัก น า
เชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้โดยตรงเพราะสะดวกและมี
ประสิทธิภาพสูง สาหรับเชือ้ เพลิงชีวมวลทีเ่ ป็ นวัสดุเหลือ
ใช้จากการเกษตรในประเทศไทยนัน้ มีหลากหลายชนิด
ได้แก่ แกลบ ขีเ้ ลื่อย ฟางข้าว ทะลายปาล์ม ซังข้าวโพด
ฯลฯ อย่างไรก็ตามชีวมวลทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ ไม่ได้ม ี
ศักยภาพในการใช้งานเท่าเทียมกันทุกชนิด เพราะอาจมี
ข้อจากัดในเรือ่ งปริมาณทีเ่ หลือในแต่ละฤดูกาล ในขณะที่
ทะลายปาล์มเปล่า (Empty Fruit Bunch; EFB) เป็ นวัสดุ
ทีเ่ หลือจากการกระบวนการผลิตน้ามันปาลืมซึง่ มีปริมาณ
มากในภาคใต้ของประเทศ (920,230 ตันต่อปี [1]) ซึ่งมี
การน าไปใช้น้ อ ยมากดังนั น้ จึง เป็ น โอกาสดีหากจะน า
ทะลายปาล์ ม เปล่ า เหล่ า นี้ ม าใช้ เ ป็ นแหล่ ง พลั ง งาน
เชือ้ เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
ทางภาคใต้ แต่กย็ งั มีบริษทั เอกชนหลายรายพยายามนา
ทะลายปาล์มเปล่ามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ใน

เตาเผาไหม้ตะกรับแบบขัน้ ซึง่ จะประสบปญั หาทางด้าน
เทคนิคทีต่ ามมาจากการใช้ทะลายปาล์มอาจทาให้โรงงาน
ต้องหยุด shut-down ในส่วนของเตาเผาไหม้บ่อยครัง้
นัน้ เกิดจากสิง่ สกปรกเกาะบนชุดท่อทาไอน้ าร้อนยวดยิง่
ั หาเหล่ า นี้ เ กิด จากสารประกอบบางส่ ว นเป็ น
ซึ่ ง ป ญ
Potassium (K) Chlorine (Cl) และ Sulfur (S) [2] ทีอ่ ยู่
ในเถ้ า ของเชื้อ เพลิง เมื่อ มีก ารเผาไหม้ส ารประกอบ
เหล่านี้จะอยู่ในรูปของสารระเหยจะก่อให้เกิดปญั หาการ
เกาะตั ว ที่ ชุ ด อุ ป กรณ์ ผลิ ต ไอน้ าร้ อ นยวดยิ่ ง และ
สารประกอบของ K บางส่วนในเบดจะหลอมส่งผลให้เกิด
ั หากั บ ชุ ด
เถ้ า จั บ ตั ว กั น เป็ นก้ อ น ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ป ญ
ขับเคลื่อนเชือ้ เพลิงในห้องเผาไหม้ จากปญั หาเหล่านี้ มี
งานวิจยั ต่างประเทศทาการศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยการ
ติดตัง้ air–cooled probe จาลองสภาวะของท่อไอน้ าร้อน
ยวดยิง่ ในหม้อไอน้ าเพื่อศึกษาการเกาะตัวทีเ่ กิดขึน้ [2-6]
และยังมีงานวิจยั ที่ทาการศึกษาแนวทางการแก้ปญั หา
การเกาะตัวทีเ่ กิดขึน้ บนท่อไอน้ าร้อนยวดยิง่ โดยการใช้
สา ร เ ติ ม แ ต่ ง (Additive) ที่ ม ี ส า ร ป ร ะ กอบ จ า พ ว ก
Aluminum (Al) และ Silicon(Si) เป็ นหลักผสมกับ
เชือ้ เพลิงในการเผาไหม้เพือ่ ให้ Al และ Si ทาปฏิกริ ยิ ากับ
K ในเถ้าของเชือ้ เพลิงเพื่อลดปญั หาการเกาะตัวดังกล่าว
[7-9] ซึง่ เกาลิน(Kaolin) หรือแร่ดนิ ขาว มีสารประกอบ
หลักเป็ น Al และ Si มากกว่า 80% และสามารถหาได้
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จากแหล่งภายในประเทศ โดยถูกใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิต สุ ข ภัณ ฑ์แ ละเซรามิค แหล่ ง ดิน ขาวในประเทศ
ได้แก่ ระนอง ลาปาง นราธิวาส และปราจีนบุร ี เป็ นต้น
ดังนัน้ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจึงนามาสูว่ ตั ถุประสงค์
ของงานวิจยั คือ ศึกษาถึงแนวทางการนาเกาลินมาใช้เป็ น
สารเติม แต่ งส าหรับ การเผาไหม้ท ะลายปาล์ ม เปล่ า ใน
เ ต า เ ผ า ไ ห ม้ ต ะ ก รั บ แ บ บ ขั ้ น ใ น ก า ร แ ก้ ป ั ญ ห า
fouling และ sintering โดยศึกษาวิธกี ารใช้เกาลิน 3 แบบ
หลักๆ คือการผสมล่วงหน้าทัง้ หมดกับเชือ้ เพลิงก่อนการ
เผาไหม้ การพ่ น เข้า ไปที่ต าแหน่ ง เหนื อ เบดร่ ว มกับ
อากาศส่วนที่สอง และแบ่งจ่ายทัง้ สองส่วนอย่างละครึ่ง
โดยจะศึกษาผลของการแลกเปลี่ย นความร้อนของท่ อ
ผลิตไอน้าร้อนยวดยิง่ จาลองเนื่องการเกิด fouling และผล
ของการเกิด sintering ของเถ้าในห้องเผาไหม้
2. วัตถุดิบในการทดลองและการทดลอง
2.1 วัตถุดิบในการทดลอง
เชื้อเพลิงทีใ่ ช้ในการทดลองคือทะลายปาล์มเปล่า
ซึ่ง ได้ร ับ การสนั บ สนุ น จากบริษัท อุ ต สาหกรรมน้ า มัน
ปาล์ ม และน ามาผ่ า นกระบวนการสั บ มี ค วามยาว
ประมาณ 3-5 cm ดังรูปที่ 1 ซึง่ มีองศ์ประกอบธาตุของ
เชือ้ เพลิงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สมบัตทิ างกายภาพของทะลายปาล์มเปล่า
สมบัตโิ ดยประมาณ (% น้าหนักแห้ง)
Volatile matter
Fixed carbon
Ash
การวิเคราะห์แบบแยกธาตุ (% น้าหนักแห้ง)
Carbon
Hydrogen
Nitrogen
Sulphur
Higher heating value (MJ/Kg)

65
27.9
7.1
40.74
5.39
0.32
1.16
14

ส่วนปริมาณองค์ประกอบแร่ธาตุหลักของทะลาย
ปาล์มเปล่าดังแสดงตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริมาณองค์ประกอบแร่ธาตุหลักในเถ้าทะลาย
ปาล์มเปล่า (EFB)
องค์ประกอบในทะลายปาล์ม
Potassium (K)
Calcium (Ca)
Sodium (Na)
Sulfur (S)
Silicon (Si)
Chlorine (Cl)

(% น้าหนักแห้ง)
2.52
0.38
0.004
0.036
0.31
0.37

ทัง้ นี้ในการทดลองการเผาไหม้ทะลายปาล์มเปล่า
ร่วมกับ สารเติม แต่งซึ่งจะใช้เกาลินเป็ น สารเติม แต่ งซึ่ง
เป็ นเกาลินทีห่ าได้ภายในประเทศดังรูปที่ 2 องค์ประกอบ
ของเกาลินดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณองค์ประกอบของเกาลิน
รูปที่ 1 ลักษณะเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการทดลอง

รูปที่ 2 ลักษณะของเกาลิน

องค์ประกอบ
SiO2
Al2O3
K2O
TiO2
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O

ปริมาณ (%)
49.00
34.30
1.80
0.52
1.00
0.01
0.35
0.07
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2.2 อุปกรณ์ และวิ ธีการทดลอง
รูปที่ 3 แสดงตาแหน่ งติดตัง้ อุปกรณ์ การทดลอง
ของเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขัน้ เตาเผาไหม้ตะกรับแบบ
ขัน้ มีข นาด กว้า ง×ยาว×สูง ประมาณ 1.15×2.35×4.40
เมตร โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบขัน้ บันได ซึง่ มีบนั ไดจานวน
ทัง้ หมด 13 ขัน้ และมีใบกวาดจานวน 12 ชุด อยู่ระหว่าง
ขัน้ บันไดแต่ละขัน้ ซึง่ ใบกวาดจะทาหน้าทีก่ วาดเชือ้ เพลิง
ทะลายปาล์มให้ตกไปยังบันไดขัน้ ถัดไปซึง่ อยู่ในระดับที่
ต่ากว่า สาหรับการป้อนเชือ้ เพลิงเข้าสู่เตาเผาไหม้จะใช้
สกรูลาเลียงจานวน 2 ชุด ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการ
ป้อนเชื้อเพลิงโดยใช้อนิ เวอร์เตอร์ การจ่ายอากาศแบ่ง
อากาศเป็ น 2 ส่วน อากาศส่วนที่ 1 (Primary air) เป็ น
อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงบนบันได ซึ่งจะทา
การแบ่งเป็ น 3 ท่อ เพื่อที่จะให้ลกั ษณะการกระจาย
อากาศ เต็ม พื้น ที่หน้ า ตัด ของบัน ไดและใบกวาด โดย
อากาศเข้า ห้อ งเผาไหม้ท างช่ อ งระหว่ า งบัน ไดและใบ

กวาด และอากาศส่วนที่ 2 (Secondary air) เป็ นอากาศ
ทีเ่ ข้าไปช่วยเผาไหม้สารระเหยทีอ่ อกจากเชื้อเพลิง และ
เป็ นอากาศส่วนทีจ่ ่ายร่วมกับจ่ายเกาลินในส่วนของการ
ทดลองเงื่อนไขการฉีดพ่นเกาลินเหนือเบด ซึ่ง จะทาการ
จ่ายอากาศส่วนที่ 2 เข้าทางหลังคาห้องเผาไหม้ ส่วน
ขีเ้ ถ้าที่ได้จากการเผาไหม้จะถู กลาเลียงออกโดยใช้สกรู
ลาเลียง นอกจากนี้เถ้าลอยทีต่ ดิ มากับแก๊สเผาไหม้นนั ้ จะ
ถูกดักโดยใช้ไซโคลน ในการวัดปริมาณอากาศที่ใ ช้ใ น
การทดลองของงานวิจยั นี้ได้ใช้เวนจูรที ท่ี าการสอบเทียบ
แล้วร่วมกับ เซนเซอร์วดั ความดัน แตกต่าง (differential
pressure transmitter) ซึง่ มีความคลาดเคลื่อน ±3% ของ
ย่า นการวัด เป็ น อุ ป กรณ์ ว ัด อัต ราการไหลของอากาศ
ส่วนการวัดอุณหภูมใิ นการทดลองจะใช้เทอร์โมคับเปิ ล
ชนิด K คูก่ บั อุปกรณ์แสดงผลซึง่ มีความละเอียด ±1% ซึง่
ทาการวัด 5 ตาแหน่ง

รูปที่ 3 ตาแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์การทดลองของเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขัน้

รูปที่ 4 ลักษณะของชุดท่อไอน้าร้อนยวดยิง่ จาลอง (air & water cooled probe)

AEC28
ในการศึกษาถึงความสามารถในการรับความ
ร้อนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดการเกาะตัวบนผิวท่อไอ
น้ าร้อนยวดยิง่ (Superheater) ในหม้อไอน้ าเมื่อใช้
ทะลายปาล์ ม สดเป็ น เชื้อ เพลิง โดยการจ าลองชุ ด
แลกเปลีย่ นความร้อน(air & water Cooled probe) ซึง่
ในทีน่ ้ีจะเรียกว่า probe ซึง่ เป็ นลักษณะท่อซ้อน 2 ชัน้
(dabble pipe) ใช้น้ าและอากาศเป็ นตัวกลางในการรับ
ความร้อนดังรูปที่ 4 โดยอากาศจะไหลในท่อชัน้ นอก
(ขนาด 1 นิ้ว) ส่วนน้ าจะไหลในท่อชัน้ ในขนาด (16
มิลลิเมตร) ทัง้ นี้เพือ่ ให้สามารถควบคุมอุณหภูมผิ วิ ท่อ
(Twall) ตามต้องการ (400-550oC) สาหรับท่อทีใ่ ช้เป็ น
ท่อไอน้ า Sch40 ซึ่งเป็ นวัสดุชนิดเดียวกับท่อไอน้ า
ร้อนยวดยิง่ ในหม้อไอน้ าทัวไป
่ การทางานของ probe
ทีส่ ร้างขึ้น คือ เมื่อแก๊สไอเสียไหลผ่าน probe ก็จะ
ถ่ายเทความร้อนไปยังอากาศและน้ า ทีไ่ หลอยู่ภายใน
สาหรับการควบคุมอุณหภูมผิ วิ ท่อ probe จะทาโดย
การควบคุ ม อัตราการไหลของอากาศและน้ า โดยใช้
ว า ล์ ว แ ล ะ วั ด อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ด้ ว ย โ ร ต า มิ เ ต อ ร์
(Rotameter) อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถบันทึกการ
เปลีย่ นแปลงของประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน
ที่เ ปลี่ย นแปลงไปนัน้ จะท าการวัด อุณหภูม ิท างเข้า ออก ของอากาศและน้ า ด้ว ย PT100 ซึ่งสามารถ
คานวณได้ต ามสมการสมดุ ล พลังงานดังสมการ (1)
และ (2) และทาการติดตัง้ โหลดเซลส์ (Load cell)
เพื่อ วัด การเปลี่ย นแปลงน้ า หนั ก ของ probe อัน
เนื่องมาจากการเกาะตัวบน probe นาไปคานวณอัตรา
การเกาะตัวจากสมการที่ (5)
ขัน้ ตอนการทดลองปรับปริมาณอากาศส่วน
ต่างๆ ดังตาราง จากนัน้ ทาการจุดเตาเผาไหม้ โดยจะ
เริม่ ใช้แกลบเป็ นเชือ้ เพลิงเพื่ออุ่นเตาให้อุณหภูมสิ งู ขึน้
ประมาณ 800-900oC แล้วเริม่ ป้อนเชื้อเพลิงทะลาย
ปาล์มเปล่าสู่หอ้ งเผาไหม้ซง่ึ ทาการปรับอัตราการป้อน
ด้วยอินเวอร์เตอร์ เมื่อสภาวะการทางานของเตาเผา
ไหม้เข้าสู่สภาวะคงตัว (Steady) ซึ่งใช้เวลาประมาณ
60 นาที จากนัน้ ทาการติดตัง้ probe การควบคุมอัตรา
การไหลอากาศและน้ าโดยใช้ว าล์วและวัด อัตราการ
ไหลด้วยโรตามิเตอร์ (Rotameter) แล้วเริม่ วัดค่าต่างๆ

ดังนี้คอื อุณหภูมติ าแหน่ งต่างๆของเตาเผาไหม้ และ
อุณหภูมเิ ข้า-ออกของน้ าและอากาศพร้อมทัง้ น้ าหนัก
probe เพื่อนาไปวิเคราะห์ความสามารถในการรับ
ความร้อนดังสมการที่ 1
(W)

Qth  Qw  Qa

(1)

Qth  m w c p,w Tw,out  Tw.in   m a c p,a Ta,out  Ta.in 

(2)

ความสามารถการรับความร้อนคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ %
 Q 
Relative heat uptake(% )  t   100%
 QMax 

(3)

Qth  อัตราการรับความร้อนรวม
Qa  อัตราการรับความร้อนของอากาศ
Qw  อัตราการรับความร้อนของน้ า
Qt  อัตราการถ่ายเทความร้อนรวมทีเ่ วลาใดๆ
QMax  อัตราการถ่ายเทความร้อนรวมสูงสุด
 a ,m
 w  อัตราการไหลของน้ าและอากาศ
m

c p,a , c p,w  ค่าความร้อนจาเพาะของน้ าและอากาศ

สมการที่ใช้คานวณสัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อน
รวมด้านนอก
ho,overall 

Qth
Ao (Tg  Twall )

(W/m2-K)

(4)

ho,overall  สัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อนรวมด้าน

นอก
้ ทีก่ ารรับความร้อนด้านนอก  D0 L
Ao  พืน
Tg  อุณหภูมแิ ก็สเสียด้านหน้า Probe
Twall  อุณหภูมเิ ฉลีย
่ ผิว Probe
Do  เส้นผ่าศูนย์กลางนอกท่อ
L  ความยาวท่อส่วนปะทะแก๊สเสีย

สมการทีใ่ ช้คานวณหาอัตราการเกาะของอนุภาค
Deposition flux 

Mass
(g/m2-h)
Area  Time

Mass  น้าหนักของ deposit ทีเ่ พิม่ ขึน
้
Area  พืน
้ ทีฉ่ ายด้านปะทะแก๊สเผาไหม้

(projected area) = Do  L
Time  เวลาทีใ่ ช้ในการทดลอง

(5)

AEC28
ส่วนเงือ่ นไขการทดลองจะใช้เกาลินเป็ นสารเติมแต่งที่
ปริม าณ 7.8 wt% ของมวลแห้ง EFB (EFBDry:
kaolin=100 : 7.8) หรือ 5.6 wt.% ของมวลเปี ยก EFB
(ทีค่ วามชืน้ 40% มาตรฐานเปี ยก) ซึง่ เท่ากับปริมาณ
เกาลินที่เข้าทาปฏิกริ ยิ ากับ K ในเถ้าทะลายปาล์ม
เปล่าในทางทฤษฏี ซึง่ วิธกี ารจ่ายเกาลินมีดว้ ยกันสอง
วิธคี อื การผสมล่วงหน้ากับเชื้อเพลิงล่วงหน้าก่อนการ
เผาไหม้แ ละการฉี ด พ่ น เข้า ห้อ งเผาไหม้ท่ีต าแหน่ ง
เหนือเบดร่วมกับอากาศส่วนทีส่ องโดยจะแบ่งสัดส่วน
การจ่ายดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เงือ่ นไขการทดลอง
เงือ่ นไขการทดลอง
o

อุณหภูมเิ หนือเบด C
อัตราการป้อนเชือ้ เพลิง (kg/h)
สัดส่วนอากาศส่วนที่ 1
(Primary air) (m3/s)
สัดส่วนอากาศส่วนที่ 2
(Secondary air) (m3/s)
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (EA%)

สัดส่วนการผสมเกาลิน
ผสมล่วงหน้า : จ่ายเหนือเบด
100:0
858
26

50:50
850
38.5

0:100
900
33.19

1.23

1.23

1.23

0.6

0.73

0.73

97.5

40

68

3. ผลการทดลองและวิ จารณ์ การทดลอง
จากการศึกษาผลของวิธกี ารเติมเกาลินในการ
เผาไหม้ทะลายปาล์มเปล่าในเตาเผาไหม้ตะกรับ แบบ
ขัน้ ซึ่ง ได้พ ิจ ารณาพฤติก รรมการเผาไหม้ด้ว ยการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมติ าแหน่ งต่างๆ ส่วนผลกระทบ
ต่ อ ท่ อ ผ ลิ ต ไ อ น้ า ร้ อ น ย ว ด ยิ่ ง พิ จ า ร ณ า จ า ก
ความสามารถการรับความร้อนและน้ า หนักลักษณะ
ทางกายภาพของอนุ ภาคทีเ่ กาะ air & water Cooled
probe ภายใต้เงื่อนไขต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ได้
แสดงผลการทดลองดังหัวข้อต่อไปนี้
3.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเตาเผาไหม้
ในการเผาไหม้ ท ะลายปาล์ ม เปล่ า ร่ ว มกับ
เกาลินในเตาเผาไหม้ตะกรับแบบขัน้ นัน้ สังเกตได้ว่า
ในการเผาไหม้ทม่ี กี ารผสมเกาลินล่วงหน้าก่อนการเผา
ไหม้ ไม่ว่ าจะเป็ นการผสมล่ว งหน้ าทัง้ หมดหรือผสม

ล่วงหน้าครึง่ เดียว (100:0, 50:50) พบว่าลักษณะการ
เผาไหม้ภายในเตาเกิดการปะทุของสะเก็ดไฟส่งผลให้
การกระจายตัวของเชื้อเพลิงดีและอากาศสามารถเข้า
ทาปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ได้ทวถึ
ั ่ ง ซึ่งแตกต่างจากการ
เผาไหม้ทม่ี กี ารจ่ายเกาลินทัง้ หมดร่วมกับอากาศส่วน
ทีส่ องทัง้ หมดลักษณะของเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ม ี
การสานกัน เป็ นก้อนของเชื้อเพลิง ลักษณะคล้า ยกับ
การเผาไหม้ทะลายปาล์มล้วนทีไ่ ม่มกี ารผสมเกาลิน [6]
และในเงือ่ นไขนี้มกี ารหลอมของเถ้าบน grate ดังรูปที่
5(ง) นัน้ เกิดจากการจ่ายเกาลินทัง้ หมดเหนือห้องเผา
ไหม้และหลุดลอยไปกับแก็สเผาไหม้ไม่มเี กาลินทีเ่ ข้า
ทาปฏิกริ ยิ า K ขณะมีการเผาไหม้ในเบด ส่วนการ
กระจายอุณหภูมทิ ต่ี าแหน่ งต่างๆภายในห้องเผาไหม้
แสดงในรูปที่ 5 (ก-ค) (ตาแหน่ งการวัดอุณหภูมแิ สดง
ในรูป ที่ 3) สัง เกตได้ว่ า การเผาไหม้ท่ีเ งื่อ นไขผสม
เกาลินทัง้ หมดกับเชื้อเพลิงล่วงหน้ าก่อนการเผาไหม้
(100:0) ปริมาณอากาศส่วนเกินทีใ่ ช้มคี ่าปานกลางคือ
ประมาณ 100% พบว่าอุณหภูมทิ บ่ี ริเวณด้านบนห้อง
เผาไหม้ (T3) ในบางช่ว งเวลาก็สูงกว่ า อุณหภูม ิท่ี
บริเวณด้านล่างเหนือตะกรับ (T1) เล็กน้อยและในบาง
ช่วงเวลาก็มอี ุณหภูมติ ่ ากว่าอุณหภูม ิ T1 เล็กน้อย
เช่นกัน ดังรูปที่ 5(ก) กล่าวโดยเฉลีย่ แล้วทัง้ 2 บริเวณ
มีอุ ณ หภู ม ิใ กล้ เ คีย งกัน แสดงว่ า อาจมีส ารระเหย
บางส่ ว นแต่ ค งไม่ ม ากนั ก เผาไหม้ต่ อ ที่ด้า นบนด้ว ย
อากาศส่ ว นแต่ อุ ณ หภู ม ิ โ ดยเฉลี่ ย แล้ ว ไม่ สู ง ขึ้ น
เนื่องจาก cooling effect ของอากาศส่วนทีส่ องทีจ่ ่าย
บริเวณด้านบนห้องเผาไหม้ ส่วนการเผาไหม้ทเ่ี งือ่ นไข
ผสมเกาลิน พร้อ มอากาศส่ ว นที่ส องทัง้ สองเงื่อ นไข
(50:50, 0:100) พบว่าอุณหภูมทิ ต่ี าแหน่ง T3 อุณหภูม ิ
สูงกว่าอุณหภูม ิ T1 เนื่องจากอุณหภูมใิ นโซนเผาไหม้
มีอุณหภูมสิ ูง (850-900oC) ประกอบกับใช้ปริมาณ
อากาศส่วนเกินไม่มาก (40-68%) ดังนัน้ สารระเหยที่
ออกจาก EFB ส่วนหนึ่งขึน้ ไปเผาไหม้ทด่ี า้ นบนทาให้
อุณหภูม ิ T3 สูงขึน้ และอุณหภูมเิ มื่อพิจารณาถึงการ
ลดลงของอุณหภู ม ิแ ก๊ ส ไอเสีย ที่ต าแหน่ ง T3 ถึง T4
นัน้ เกิดจากการสูญเสียความร้อนผ่านผนังปล่องไอเสีย
อุณ หภู ม ิ T4 มีค่ า อยู่ใ นช่ ว ง770-840 oC ซึ่ง เป็ น

AEC28

Temperature, oC

อุณหภูมแิ ก๊สไอเสียด้านหน้ากับ air & water cooled
probe (มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมแิ ก็สไอเสียด้านหน้า
อุปกรณ์ ผลิตไอน้ าร้อนยวดยิง่ ในโรงงานอุตสาหกรรม
[2,3] )
Over bed Temperature (T1),oC
Over bed Temperature (T2),oC
Upper-part Temperature (T3),oC
Up-steam Temperature(T4),oC
Surface Temperature (T5),oC

1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
0

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

(ง) เถ้าทีเ่ กิดการหลอมทีเ่ งือ่ นไขจ่ายเกาลิน
ทัง้ หมดเหนือเบด 0:100
รูปที่ 5 การกระจายอุณหภูมเิ ผาไหม้

720

Time, min

Temperature, oC

(ก)

ผสมเกาลินล่วงหน้าทัง้ หมด (100:0)
Over bed Temperature (T1),oC
Over bed Temperature (T2),oC
Upper-part Temperature (T3),oC
Up-steam Temperature(T4),oC
Surface Temperature (T5),oC

1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
0

120

240

360

480

600

720

840

960

1080

1200

Time, min

Temperature, oC

(ข)

แบ่งผสมเกาลินล่วงหน้าและจ่ายเหนือเบด
อย่างละครึง่ (50:50)
Over bed Temperature (T1),oC
Over bed Temperature (T2),oC
Upper-part Temperature (T3),oC
Up-steam Temperature(T4),oC
Surface Temperature (T5),oC

1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
0

60

120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840

Time, min

(ค) จ่ายเกาลินทัง้ หมดเหนือเบด 0:100

3.2 ลักษณะทางกายภาพของ Probe
จากรูปที่ 6(ก-ค) แสดงภาพถ่ายและภาพสะ
เสก็ตช์ของอนุ ภาคทีเ่ กาะตัวบนผิวท่อไอน้ าร้อนยวด
ยิง่ จาลอง (probe) ทีต่ ดิ ตัง้ ในห้องเผาไหม้ สังเกตได้ว่า
อนุ ภ าคที่เ กิด ขึ้น ในกรณี ผ สมเกาลิ น กับ เชื้ อ เพลิ ง
ล่วงหน้ าทัง้ หมด (100:0) จากภาพถ่ายสังเกตได้ว่า
อนุ ภาคบนผิว probe เกือบทัง้ หมดเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณ
ด้า นหน้ า ส่ว นที่ป ะทะกับ แก๊ ส เผาไหม้โ ดยมีล ักษณะ
การเกาะตัวอย่างหลวมๆของอนุ ภาคซึ่งหลุด ร่วงได้
โดยง่ายและมีรูปทางสันนิ ฐานเป็ นสามเหลี่ยมมีฐาน
กว้างประมาณ 8 mm สูง 3 mm ดังภาพเสก็ตช์ในรูปที่
6(ก) นอกเหนื อ จากอนุ ภ าคที่เ กาะกัน ที่บ ริเ วณ
ด้านหน้าแล้วในบริเวณอื่นปรากฏเป็ นชัน้ บางมากๆสี
ขาว สาหรับ deposit คาดว่าเป็ นสารประกอบทีเ่ กิด
จาก kaolin สามารถเข้าทาปฏิกริ ยิ ากับแก๊ส KCl ทีถ่ ูก
ปล่ อ ยออกมาจาก EFB
ขณะการเผาไหม้แ ละ
กลายเป็ น สารประกอบ K-Al-Silicates
ซึ่ง มีจุ ด
o
หลอมเหลวสูงกว่า 1,200 C [8,9] โดยอนุ ภ าค
K-Al-Silicates นี้ถูกพามาโดยกระแสของแก๊สเผาไหม้
ส่วนการทดลองทีม่ กี ารพ่นเกาลินทีต่ าแหน่ งเหนือห้อง
เผาไหม้พร้อมกับอากาศส่วนทีส่ องพบว่าลักษณะของ
อนุ ภาคที่เ กาะตัวมีลกั ษณะคล้ายอนุ ภ าคของ kaolin
และมีความร่วนค่อนข้างมาก หลุดร่วงได้งา่ ยสังเกตได้
จากรูปที่ 6(ค) เป็ นภาพถ่ายทีเ่ งือ่ นไขการจ่ายเกาลิน
เหนือห้องเผาไหม้ทงั ้ หมด (0:100) มีอนุ ภาคส่วนหนึ่ง
ร่วงหล่ น ส่วนภาพสะเก็ด ได้จ ากการสังเกตลักษณะ
ของอนุ ภาคก่อนที่จะมีการร่วงหล่น ความสูงของยอด
สามเหลี่ยมประมาณ 10 mm ฐานกว้างประมาณ
10 mm ถ้าคิดเป็ นพืน้ ทีป่ กคลุ่มผิว probe แค่ประมาณ
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10% ของพื้น ที่ผิว ทัง้ หมด สาหรับ กรณีจ่า ย 50%
kaolin พร้อมอากาศส่วนทีส่ อง (50:50) จะมีความแน่ น
กว่าแต่กย็ งั สามารถขูดออกได้โดยง่าย

Gas
Fine Particle : K-Al-Silicates

3 mm

tube
8 mm

(ก)

ผสมเกาลินล่วงหน้าทัง้ หมด (100:0)

Gas
Kaolin

3 mm
tube
8 mm

(ข)

แบ่งผสมเกาลินล่วงหน้า 50%และจ่าย
เหนือเบด 50% (50:50)

Gas
Kaolin

10 mm
tube
10 mm

(ค) เถ้าทีเ่ กิดการหลอมทีเ่ งือ่ นไขจ่ายเกาลิน
ทัง้ หมดเหนือเบด 0:100
รูปที่ 6 แสดงภาพถ่ายและภาพสะเก็ดของ probe
3.3

ความสามารถการรับ ความร้ อ นและ
สัมประสิ ทธิ์ การถ่ ายเทความร้อนของท่ อไอ
น้าร้อนยวดยิ่ งจาลอง
ในการติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ ท่อไอน้ าร้อนยวด
ยิง่ จาลอง เพื่อศึกษาผลกระทบของการเกาะตัว
ของอนุ ภาคจากการศึกษาความสามารถในการ

รับความร้อน สัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อน
และมวลของอนุ ภาคทีเ่ กาะแสดงในรูปที่ 7 ซึ่ง
ค านวณหาความสามารถในการรับ ความร้อ น
จากปริม าณความรวมจากน้ า และอากาศดั ง
สมการที่ 1
คิด เป็ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ทีย บกับ
ความสามารถการรับความร้อนสูงสุดดังสมการที่
2 ส่วนสัมประสิทธิ ์การถ่านเทความร้อนรวมด้าน
นอกท่อ (Outside Overall Heat transfer
coefficient, W/m2-K) คานวณจากสมการที่ 4
จากผลการทดลองพบว่าในการเผาไหม้ทะลาย
ปาล์ ม โดยมี ก ารผสมเกาลิ น โดยวิ ธี ก ารผสม
ล่วงหน้าหรือผสมร่วมกับอากาศส่วนทีส่ องสังเกต
ได้ว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนและสัมประสิทธิ ์
การถ่ า ยเทความร้ อ นรวมด้ า นนอกมี ค่ า คง
ค่อนข้า งคงที่ต ลอดระยะเวลาการทดลอง เมื่อ
พิจารณาถึงน้ าหนักของอนุ ภาคบน probe ใน
เงื่อนไขผสมเกาลินล่วงหน้ากับเชื้อเพลิงทัง้ หมด
(100:0) อนุ ภาคทีเ่ กาะบนผิว probe มีค่าน้อย
กว่า 1 g จึงทาไม่ให้สามารถบันทึกน้ าหนักได้
แต่ทเ่ี งือ่ นไขทีม่ กี ารพ่นเกาลินเหนือห้องเผาไหม้
ร่วมกับอากาศส่วนทีส่ องทัง้ สองเงื่อนไข (50:50,
0:100) ดัง รู ป ที่ 7(ข-ค) โดยรวมแล้ ว มวลของ
อนุ ภาคเพิม่ ขึ้นตามเวลาและมีบางช่วงเกิดการ
หล่นของอนุ ภาคเนื่องจากลักษณะทางกายภาพ
ของอนุ ภ าคที่เ กาะร่ ว นมากดัง แสดงในรูป ที่ 6
อย่างไรก็ตามไม่สง่ ผลกระทบต่อการถ่ายเทความ
ร้อนของ probe เนื่องจากคิดพื้นทีป่ กคลุมของ
อนุ ภาคบนผิว probe แค่ประมาณ 10% ของ
พืน้ ทีท่ งั ้ หมด เมือคิดการเพิม่ น้ าหนักของอนุ ภาค
(deposition flux) มีค่าเท่ากับ 4, 32, 54 g/m2-h
ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

ผสมเกาลินล่วงหน้าทัง้ หมด (100:0)

แบ่งผสมเกาลินล่วงหน้า 50%และจ่าย
เหนือเบด 50% (50:50)

(ค) เถ้าทีเ่ กิดการหลอมทีเ่ งือ่ นไขจ่ายเกาลิน
ทัง้ หมดเหนือเบด 0:100
รูปที่ 7 การเปลีย่ นแปลงความสามารถการถ่ายเท
ความร้อนสัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความร้อนและ
การเพิม่ ขึน้ ของอนุภาค

4. สรุปผลการทดลอง
จากผลของวิธกี ารใช้สารเติมแต่งในการเผาไหม้
ทะลายปาล์ ม เปล่ า ในเตาเผาไหม้ต ะกรับ แบบขัน้ ที่
ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลีย่ นความร้อนของท่อไอน้ า
ร้อนยวดยิง่ จาลอง
1. การเผาไหม้ภายในห้องเผาไหม้พบว่าลักษณะการ
เผาไหม้ภ ายในเตาเกิด การปะทุ ข องสะเก็ด ไฟ นั น้
ส่ ง ผลให้ก ารกระจายตัว ของเชื้อ เพลิง ดีแ ละอากาศ
สามารถเข้ า ท าปฏิ กิ ร ิ ย าการเผาไหม้ ไ ด้ ท ัว่ ถึ ง ใน
เงื่อนไขมีการผสมเกาลินร่วมกับเชื้อเพลิงไปเผาไหม้
ใ น เ บ ด ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ เ ห นื อ เ บ ด อ ยู่ ใ น ช่ ว ง
850-900oC แต่ยงั พบการหลอมของเถ้าในเบดในการ
ทดลองฉีดพ่นเกาลินทัง้ หมดพร้อมอากาศส่วนทีส่ อง
2. การเกิด fouling บนผิว probe แต่มจี านวนน้อย
มากส่วนใหญ่เกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณด้านหน้าส่วนทีป่ ะทะกับ
แก๊สเผาไหม้โดยมีลกั ษณะการเกาะตัวอย่างหลวมๆ
ของอนุ ภ าคซึ่ง หลุ ด ร่ ว งได้ คาดว่ า เป็ น อนุ ภ าคของ
เ ก า ลิ น แ ล ะ อ นุ ภ า ค ที่ เ ป็ น ส า ร ป ร ะ ก อ บ
K-Al-Silicates ทีเ่ กิดจากการทาปฏิกริ ยิ าของเกาลิน
กับโพแทสเซียมขณะเผาไหม้หลุดลอยมากับแก๊สร้อน
แต่เมือ่ คิดพืน้ ทีป่ กคลุมผิวแค่ประมาณ 10% ของพืน้ ที่
การรับความร้อนทัง้ หมด
3. คิดอัตราการเกาะตัวของอนุ ภาค(deposition flux)มี
ค่าเพียง 4, 32, 54 g/m2-h ในเงือ่ นไข (100:0, 50:50,
0:100) ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตามไม่สง่ ผลกระทบต่อ
การถ่ายเทความร้อนและสัมประสิทธิ ์การถ่ายเทความ
ร้อนของท่อไอน้าร้อนยวดยิง่ จาลอง
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)ที่ใ ห้เ งิน ทุน สนั บ สนุ น วิจ ัย และบริษัท ชุ ม พร
อุตสาหกรรมน้ า มัน ปาล์ ม จ ากัด (มหาชน)ที่ใ ห้การ
สนับสนุนทะลายปาล์มเปล่าทีใ่ ช้เป็ นวัสดุในงานวิจยั
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