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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอผลกระทบของความเร็วอากาศที่กอใหเกิดฟลูอิไดเซชัน (Uf) ที่มีผลตอสมรรถนะการเผาไหม
แกลบในเตาเผาไหม วอร เทค-ฟลูอิไดซ เบดที่ ใช ทรายเปน วัสดุเฉื่ อยในเบดและใชหั วฉี ดกระจายอากาศ ในแงข อง
ปริมาณแกสมลพิษที่ทางออกเตาและประสิทธิภาพการเผาไหม (Ec) ตลอดจนไดศึก ษาลักษณะการเผาไหมที่เกิด ขึ้น
ภายในเตา ในการทดลองไดปรับเปลี่ยน Uf ที่ 0.8, 1.0, 1.1 และ 1.2 m/s ซึ่งคิดเปนอากาศสวนเกิน (EA) ในชวง 4890% ผลการวัดการกระจายอุณหภูมิและความเขมขนออกซิเจนภายในเตาบงชี้วาการเผาไหมเกิดขึ้นบริเวณใตวงแหวน
วอรเทค ในขณะที่การเพิ่ม Uf สงผลใหอุณหภูมิภายในเตาลดลง ในแงขององคประกอบแกสไอเสียพบวา CO มีคา
เพิ่มขึ้นตาม Uf ที่เพิ่มขึ้นโดยมีคาในชวง 25-90 ppm (ที่ 6% O2) ในขณะที่ NOx ที่ระดับ O2 สวนเกิน 6% มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม Uf ซึ่งมีคาในชวง 332-397 ppm นอกจากนี้ยังพบวาการเพิ่ม Uf เปนสาเหตุของการลดลงของ Ec
ซึ่งสวนใหญมีคา>98% ตลอดจนพบวา Uf ที่เหมาะสมในการศึกษานี้คือ 0.8 m/s ซึ่งคิดเปน EA = 48%
คําหลัก: แกลบ/ แกสไอเสีย/ ฟลูอิไดซเบด/ วอรเทค
Abstract
This research presents the effect of the fluidizing air velocity (Uf) on combustion performance for firing
rice husk, in terms of gas emissions and combustion efficiency (Ec), in a vortex-fluidized-bed combustor
(VFBC) using sand as an inert bed material, and using a nozzle-type air distributor. The combustion behavior
inside the VFBC was also presented. In this study, Uf was varied at 0.8, 1.0, 1.1 and 1.2 m/s, corresponding
to excess air (EA) in the range of 48-90%. The temperature and O2 profiles along the combustor height
indicated that main combustion occurred beneath the vortex ring, while increasing Uf was responsible for a
drop in temperature along the combustor height. In view of gas emissions at 6% O2, CO and NOx emissions
tended to increase as Uf increased, ranging 25-90 ppm for CO and 332-397 ppm for NOx. Moreover, the Uf
increment was accountable for Ec degradation, mostly>98%. The results concluded that the optimum Uf was
0.8 m/s, corresponding to EA = 48%.
Keywords: emissions/ fluidized-bed/ rice husk/ vortex
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1. บทนํา
ก า ร นํ า ชี ว ม ว ล ม า ใ ช เ ป น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ น
ภาคอุต สาหกรรมในชวงทศวรรษที่ผา นนั้นมีอัต ราการ
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดอันมีปจจัยมาจากการปรับราคา
เพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งน้ํามันและถานหิน อีก
ทั้ ง การสนั บ สนุ นให มีก ารใช ชีว มวลเป นเชื้ อเพลิ งโดย
ภาครัฐบาลที่ไดออกมาตรการจูงใจตางๆ ตลอดจนการ
ออกกฎหมายบัง คับ เช นการกําหนดนโยบายการเพิ่ม
สัด สว นพลังงานทดแทนเปน 8% ในป 2554 [1] ทั้งนี้
ชีวมวลตางๆ อาจถูกนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
หรือเตาเผาไหมตางชนิด กันตามความเหมาะสม ไมวา
จะเปนเตาตะกรับ เตาไซโคลน เตาเผาเชื้อเพลิงบด หรือ
เตาเผาฟลู อิ ไ ดซ เ บดเป น ต น อย า งไรก็ ต าม หาก
เปรียบเทียบสมรรถนะของเตาเผาไหมแตละชนิดขางตน
พบว าเตา เผาไหม ฟ ลู อิ ไดซ เ บ ดเป น เตาเผาที่ มี
ประสิทธิภาพสูง [2-3] และกําลังเปนที่นิยมอยูในปจจุบัน
โดยเชื้อเพลิง ที่มัก ถูกนํ าไปเผาไหมไ ดแก แกลบ [4-6]
ชานออย [7] และฟางขาว [8] เปนตน ทั้งนี้ มีงานวิจัย
จํานวนหนึ่งไดทําการศึกษาผลกระทบของตัวแปรตางๆ
ที่สงผลต อการเผาไหมเชื้อเพลิ งชีวมวลในเตาเผาแบบ
ฟลู อิ ไ ดซ เ บด เช น ความเร็ ว หรื อ ปริ ม าณอากาศที่
กอใหเกิดฟลูอิไดเซชัน ปริมาณอากาศสวนที่สองที่จาย
เหนือเบดเพื่อชวยเผาไหมสารระเหยของเชื้อเพลิง ซึ่ง
พบวาความเร็วอากาศที่กอใหเกิดฟลูอิไดเซชันจะสงผล
มากตอคาประสิทธิภาพการเผาไหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีใชเชื้อเพลิงที่มีป ริมาณสารระเหยนอย [6] ในขณะ
ที่ป ริมาณอากาศส วนที่ สองนั้ นจําเป นตองจ า ยในกรณี
ของการเผาไหมชีวมวล [9]
งานวิจัยที่ผานมาของคณะผูวิจัยที่ไดศึกษาการเผา
ไหมแกลบและการเผาไหมแกลบรวมกับถานหินบิทูมินัส
ในเตาเผาไหมวอรเทค-ฟลูอิไดซเบด (VFBC) ซึ่งไมใช
วั ส ดุ เ ฉื่ อยเป น เบดและติ ด ตั้ ง ใบกวนภายในเบดเพื่ อ
ปองกันการเกาะตัวของเชื้อเพลิง [4,10] ซึ่งผลการศึกษา
พบวาเตา VFBC สามารถเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบหรือ
เชื้ อ เพลิ ง ร ว มได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (>97%) และ
ปลดปล อยแก สมลพิ ษ (CO และ SO2) อยู ในเกณฑ

มาตรฐาน เวนแตปริมาณ NOx ที่ตองควบคุมอุณหภูมิ
เบดใหต่ําประมาณ 800oC จึงจะสามารถจํากัดได แต
อย า งไรก็ ต าม การไม ผ สมวั สดุ เ ฉื่ อ ยในเบดของเตา
VFBC สงผลใหเกิดขีดจํากัด ในการนําเตาเผาไหมตัวนี้
ไปประยุ ก ต ใชกับ เชื้ อเพลิ งชนิ ด อื่ นที่ไ มสามารถทําให
เกิดสภาวะฟลู อิไดซเซชันไดเชนเดี ยวกั บแกลบ จึงได
ปรั บ เปลี่ ย นการศึ ก ษามาเป น การใช ท รายเป น เบด
ปริมาณ 2.5 kg ซึ่งจําเปนตองทําการศึก ษาผลกระทบ
ของปจจั ย ตางๆ ที่สงผลตอการเผาไหม ในเตาเผาไหม
VFBC ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามลัก ษณะของการทํางานที่
แปรเปลี่ยนไป
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือการศึกษาผลกระทบ
ความเร็ ว อากาศที่ ก อ ให เ กิ ด ฟลู อิ ไ ดเซชั น ที่ มี ต อ
สมรรถนะการเผาไหมแกลบของเตาเผาไหม VFBC ที่ใช
ทรายเปนเบด ซึ่ง จะพิจ ารณาถึ งลั ก ษณะการเผาไหม
องค ประกอบของแก สไอเสีย และประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม โดยในทุกเงื่อนไขการทดลองจะปรับอัตราการปอน
เชื้อเพลิงและความเร็วอากาศในสวนอื่นๆ ไวคงที่แตจะ
ปรับเปลี่ยนเพียงความเร็วอากาศที่กอใหเกิด ฟลูอิไดเซชันเทานั้น
2. อุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1 เตาเผาไหมวอรเทค-ฟลูอิไดซเบด (VFBC)
รูปที่ 1 แสดงตําแหนงติดตั้งอุ ปกรณก ารทดลอง
ของเตาเผาไหม วอรเทค-ฟลูอิไดซ เบด (VFBC) โดย
เตาเผาไหม VFBC ที่ใชในการทดลองนั้นถูกออกแบบ
โดยรวมเอาลักษณะเดนของเตาเผาแบบไซโคลนคือการ
เผาไหมแบบหมุนวนหรือวอรเทคและการเผาไหมขณะ
แขวนลอยในกระแสอากาศของเตาเผาแบบฟลูอิไดซเบด
เขาดวยกันจึงทําใหเตาเผาตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงขนาด
ของเตา VFBC คือ เสนผานศูนยก ลางภายในเตาเผา
เทากับ 40 cm และสูง 165 cm โดยลักษณะของเตาเผา
ไหมสามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังรูปที่ 2 คือ สวนที่
หนึ่งเปนรูปรางทรงกระบอกสูง140 cm และสวนที่สอง
คือเปนทรงกรวยหงายตัดยอดสูง 30 cm โดยที่หองเผา
ไหม ทรงกระบอกจะมีก ารติด ตั้ งวงแหวนวอร เทคซึ่ ง มี

AEC 29
ขนาดชองเปดของรูเทากับ 24 cm โดยวงแหวนวอรเทค
นี้จะชวยในการดักอนุภาคเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมหมด
ใหตกกลับมายังเบดซึ่งจะสามารถเพิ่มระยะเวลาในการ
เผาไหม สวนดานลางของเตาเผาที่เปนทรงกรวยหงาย
นั้นจะเปนสวนรองรั บอนุภาคเบดและเชื้ อเพลิง ในขณะ
เผาไหม แบบฟลู อิไดซ เบด ซึ่ งมี การติ ด ตั้ง ตั ว กระจาย
อากาศแบบหัวฉีดไวดานลางสุด สําหรับการจายอากาศ
เขาเตาเผาไหมจะแบงออกเปน 3 สวน คือ อากาศสวนที่
หนึ่งเปนอากาศที่เปาใหเชื้อเพลิงเกิดฟลูอิไดเซชันซึ่งถูก
จายเขาบริเวณดานลางเตาผานตัวกระจายอากาศแบบ
หัวฉีด อากาศสวนที่สองถูกจายในแนวสัมผัสกับผนังเตา
พร อ มกั บ แกลบที่ ตํ า แหน ง ใต ว งแหวนวอร เ ทค และ
อากาศส วนที่ สามเป นส วนที่ชวยในการเผาไหมซึ่ง ได
จายที่ตําแหนงเหนือวงแหวนวอรเทคในลัก ษณะสัมผั ส
กั บ ผนั ง ห อ งเผาไหม เ ช น เดี ย วกั บ อากาศส ว นที่ ส อง
นอกจากนี้ ในการทดลองได ใ ช ท รายขนาด 300
ไมครอน ปริ มาณ 2.5 kg ซึ่ ง คิ ด เป น ความสู ง เบด
ประมาณ 6 cm เปนอนุภาคเบดเพื่อใหเกิดฟลูอิไดเซชัน

2.3 องคประกอบของเชื้อเพลิงที่ใชในการทดลอง
เชื้ อ เพลิ ง ที่ เ ลื อกใช ใ นงานวิ จั ย นี้ คื อแกลบซึ่ ง มี
องคประกอบของเชื้อเพลิงดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค ป ระกอบของเชื้ อเพลิ ง แกลบ (as
received)
Proximate analysis (wt.%)
Fixed carbon
Volatile matter
Moisture
Ash
Ultimate analysis (wt.%)
Carbon
Hydrogen
Oxygen
Nitrogen
Sulphur
Moisture
Ash
Higher heating value (MJ/kg)

รูปที่ 1 แสดงการติดตั้งอุปกรณการทดลองของเตาเผาไหมวอรเทค-ฟลูอิไดซเบด

20.1
55.6
10.3
14.0
38.0
4.55
32.4
0.69
0.06
10.3
14.0
14.98
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รูปที่ 2 ขนาดเตาเผาไหม VFBC ตําแหนงการวัดอุณหภูมิและแกสเสียในการทดลอง
2.2 การวัดและขั้นตอนการทดลอง
การวั ด ปริ มาณอากาศที่ ใ ช ในการทดลองของ
งานวิจัย นี้ไดใชเวนจูรีที่ทําการสอบเทียบแลวรวมกั บ
เซนเซอรวัดความดันแตกตางซึ่งมีความคลาดเคลื่อน
 3% ของย า นการวัด การควบคุม อั ต ราการป อ น
เชื้อเพลิงแกลบจะใชอินเวอรเตอรควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร ที่ ใ ช ขั บ สกรู ป อนเชื้ อ เพลิ ง ส ว นการวั ด
อุณหภูมิในการทดลองจะใชเทอรโมคับเปลชนิด K คู
กับอุปกรณแสดงผลซึ่งมีความละเอียด  1oC ซึ่งทํา
การวัดจํานวน 6 ตําแหนงคือ 0.20, 0.49, 1.0, 1.25,
1.50m เหนือแผนกระจายอากาศ และที่ทอทางออก
เตาเผาไหม (ระดับ 1.70 m) ดังรูป ที่ 2 สําหรับในการ
วัด ความเข ม ขนของ O2 ที่ ระดับ ความสู งต างๆ คื อ
0.20, 0.62, 0.82, 1.0, 1.25, 1.50m และที่ ทอ
ทางออกเตา (2.10m) นั้นไดใชเครื่องวิเคราะหแกสเสีย
Testo 350XL ซึ่งสามารถวัดแกส O2, CO และ NOx
สวน CO2 ที่แสดงนั้นไดมาจากการคํานวณยอนกลับ
จากปริมาณ O2 ของเครื่ องวัด สําหรั บประสิทธิภาพ
การเผาไหม นั้ น หาได จ ากการวิ เ คราะห ป ริ ม าณ
คารบอนที่ไมเผาไหมภายในเถาที่ดักไดจากไซโคลน
โดยใชเครื่องวิเคราะหองคประกอบธาตุ LECO CHNS
932 รวมกับปริมาณ CO ที่วัดไดจากแกสไอเสีย

ขั้นตอนการทดลองเริ่มจากการปรับความเร็วลม
ที่ ใ ช ข องอากาศส ว นต า งๆ ให ไ ด ต ามเงื่ อ นไขการ
ทดลองตามตารางที่ 2 จากนั้นทําการจุดเตาเผาไหม
โดยจะเริ่มใชแกลบเปนเชื้อเพลิงเพื่ออุนใหเตาอุณหภูมิ
สู ง ขึ้ น ประมาณ 700-800oC แลว จึง เริ่ มป อนทราย
ปริม าณ 2.5 kg เข าสู เตาเผาไหม เมื่ อสภาวะการ
ทํางานของเตาเผาไหม เขาสูสภาวะคงตัว ซึ่งใชเวลา
ประมาณ 60-90 นาที แ ล ว จึ ง เริ่ ม บั น ทึ ก ค า ต า ง ๆ
ดังนี้คือ อุณหภูมิแนวกึ่งกลางเตาและความเขมขนของ
O2 ที่ระดั บความสูงตา งๆ (ดังรูป ที่ 2) รวมถึง การวั ด
ปริมาณเถาที่ดักไดจากไซโคลน (เก็บทุก 30 นาที เปน
เวลา 15 นาที) เพื่อนําไปวิเคราะหหาคารบ อนที่ไมถูก
เผาไหม โดยข อ มู ล ที่ ไ ด จ ะถู ก นํ า ไปคํ า นวณหา
ประสิทธิภาพการเผาไหม (Ec) ไดตามสมการที่ (1) [410]
 ( E F - E a - E fg ) 
Ec  
  100 %
EF



(1)

โดย
EF = ปริมาณความรอนที่ไดจากเชื้อเพลิงที่ปอนเขา
เตาเผาไหม (MJ/kg)
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Ea = ปริมาณความรอนที่สูญเสียไปกับคารบอนที่ไม
เผาไหมในเถา (MJ/kg)
Efg= ปริมาณความรอนที่สูญเสีย ไปกับแกสคารบอน
มอนออกไซด (CO) ในแกสไอเสีย ซึ่งคํานวณไดจาก
ปริมาณ COคาความรอนของ CO (MJ/kg)
ตารางที่ 2 เงื่อนไขการทดลองผลกระทบของความเร็ว
อากาศสวนที่สองใตวงแหวนวอรเทค
Testing conditions
Fluidizing air velocity (m/s)
Mass fraction (-)
nd
2 air velocity (m/s)
Mass fraction (-)
Tertiary air velocity (m/s)
Mass fraction (-)
Excess air (%)
Rice husk feed rate (kg/h)

Run number
1
2
3
0.8 1.0 1.1
0.57 0.62 0.64
13
13
13
0.35 0.31 0.29
10
10
10
0.08 0.07 0.07
48
70
80
32.7 32.7 32.7

4
1.2
0.66
13
0.28
10
0.06
90
32.7

3. ผลการทดลองและวิจารณ
จากการศึ ก ษาผลกระทบของความเร็ ว อากาศที่
ก อให เ กิ ด ฟลู อิ ไ ดเซชั น ในการเผาไหม แ กลบของ
เตาเผาไหมวอรเทค-ฟลูอิไดซเบด (VFBC) ที่ใชทราบ
เปนเบดในปริมาณ 2.5 kg และใช ตัวกระจายอากาศ
แบบหั ว ฉี ด โดยไดศึ ก ษาถึ งลั ก ษณะการเผาไหม ที่
เกิ ด ขึ้ น ภายในเตาซึ่ ง พิ จ ารณาได จ ากการกระจาย
อุณหภูมิและแกสออกซิเจนในแตละระดับความสูงของ
เตาเผาไหม ตลอดจนไดประเมินถึงสมรรถนะการเผา
ไหมข องเตาในแงข องประสิ ทธิ ภาพการเผาไหมแ ละ
แกสมลพิษ
3.1 การกระจายอุณหภูมิและแกสออกซิเจน
ภายในเตาเผาไหม
รูปที่ 3(ก) แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแนว
กึ่ งกลางเตา VFBC ในแต ละระดั บ ภายใต เงื่ อนไข
ความเร็วอากาศที่กอใหเกิดฟลูอิไดเซชัน (Uf) ตางๆ
โดยพบวาอุณหภูมิมีค าต่ํา สุด ที่ ระดั บ 0.2 m เหนื อ
แผนกระจายอากาศโดยมีค าในชวง 355-570oC ซึ่ ง

เป นผลมาจากอากาศที่ ก อให เกิ ด ฟลู อิไ ดเซชั นซึ่ง มี
อุณ หภู มิต่ําและมี สัด ส ว นโดยมวลในช ว ง 0.57-0.66
ไหลเข า สูเตาเผาไหมแ ล ว เริ่ม รับ ความร อนจากเบด
ทราย หลังจากจุดนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นตามระดับ ความ
สูงซึ่งบงชี้ถึงการเผาไหมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนถึง
ระดับ ความสู ง 1.0 m โดยมีคา ในชว ง 768-966oC
นอกจากนี้ยังเปนที่นาสังเกตวาการจายอากาศสวนที่
สองซึ่งมีสัด สวนมวลอากาศประมาณ 0.27-0.35 และ
เขามาพรอมกับเชื้อเพลิงแกลบที่ระดับใตวงแหวนวอรเทคไมสงผลใหอุณหภูมิในชวงระดับความสูง 1.0-1.25
m ลดลง ยกเวนเงื่อนไข Uf = 1.2 m/s แสดงใหเห็นถึง
การเริ่ ม การเผาไหม ข องเชื้ อ เพลิ ง ตั้ ง แต เ ริ่ ม เข า สู
เตาเผาไหม โดยเฉพาะอยางยิ่งสารระเหยซึ่งอาจหลุด
ลอยขึ้ นไปเผาไหมเหนือวงแหวนวอรเทค อย า งไรก็
ตามจากรูปที่ 3(ก) ยังแสดงใหเห็นอีก วาที่ระดับ 1.50
m อุ ณหภู มิแก สภายในเตาเหนือวงแหวนวอรเทคมี
แนวโนมลดลงซึ่งอาจเปนผลมาจากอากาศสวนที่สาม
เขาไปผสมกับแกสไอเสียที่ลอยผานวงแหวนวอรเทค
สํ า หรั บ อุ ณ หภู มิ แ ก สที่ ท างออกเตา (1.70m) มี ค า
ในชวง 822-947oC
รูปที่ 3(ข) แสดงการกระจายตัวของความเขมขน
ออกซิ เ จนในแตล ะระดั บ ความสู ง ของเตาเผาไหม ที่
เงื่ อนไข Uf เท ากั บ 0.8 และ 1.2 m/s โดยพบว า
ปริมาณออกซิเจนมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปแบบ
คือ ลดลงตามระดับความสูงในชวงบริเวณใตวงแหวน
วอรเทคและเพิ่มสูงขึ้นที่บริเวณเหนือวงแหวนวอรเทค
การลดลงอยา งรวดเร็ วของปริมาณออกซิ เจนในช ว ง
ระดับความสูง 0.2 m ถึง 1.25 m จาก 20-21% เหลือ
4-11% แสดงใหเห็นถึงการเผาไหมที่เกิดขึ้นอยางมาก
ในบริ เ วณนี้ ซึ่ ง จะสอดคล อ งกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
อุ ณ หภู มิใ นบริ เวณเดี ย วกั น ดั ง ที่ อ ธิ บ ายไว ใ นรู ป ที่
3(ก) อยางไรก็ตามที่ระดับความสูงเหนือวงแหวนวอรเทค (1.5 m) ขึ้นไปพบวาปริมาณออกซิเจนภายในเตา
มีคาเพิ่มขึ้นโดยมีคาในชวง 13.16-14.34% ในกรณี Uf
ที่ 0.8 และ 1.2 m/s ตามลําดับ โดยคาดวาเปนผลมา
จากสองส วนคือ 1) การหลุด ลอยของออกซิ เจนที่ ยั ง
ไมไดทําปฏิกิริย าการเผาไหมจากบริเวณใตวงแหวน
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วอรเทคขึ้นสูบริเวณเหนือวงแหวนวอรเทคและ 2) การ
ผสมของอากาศสว นที่ สามที่ ถูก ฉีด บริเ วณตํ า แหน ง

เหนื อวงแหวนวอร เทคซึ่งจะสอดคล องกั บ การลดลง
ของอุณหภูมิที่ตําแหนงเดียวกัน (1.5 m)

(ก) การกระจายอุณหภูมิ
(ข) การกระจายออกซิเจน
รูปที่ 3 การกระจายอุณหภูมิและความเขมขนของออกซิเจนภายในเตาเผาไหมวอรเทค-ฟลูอิไดซเบด
3.2 แกสมลพิษที่ทางออกเตาเผาไหม
ผลของความเร็วอากาศที่กอใหเกิดฟลูอิไดเซชัน
ที่มีตอแกสมลพิษที่ทอทางออกเตาเผาไหมถูกแสดงดัง
รูปที่ 4. โดยรูปที่ 4(ก) ซึ่งเปนปริมาณออกซิเจน (O2)
ในแกสไอเสีย ที่ทอทางออกเตาในแตละเงื่อนไขพบวา
การเพิ่ม Uf ในชวง 0.8-1.1 m/s สงผลใหปริมาณ O2
เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 12.36 เปน 12.83% โดยเปนผล
มาจากปริมาณอากาศสวนเกินที่เพิ่มขึ้นจาก 48% เปน
80% แตทั้งนี้ หากเพิ่มความเร็ว Uf เปน 1.2 m/s จะ
ส งผลให O2 เพิ่ มขึ้ น อย า งเห็ นได ชัด เป น 13.58%
สําหรับ การเพิ่มขึ้นของปริมาณ O2 นี้แสดงใหเห็นถึง
การทําปฏิกิริยาการเผาไหมที่ลดลงอันเปนผลมาจาก
ความเร็วอากาศที่สูงเกินไปซึ่งสงผลใหอุณหภูมิเบดล
ดลงอยา งมาก โดยความสั ม พั นธ นี้ จะสอดคล องกั บ
ประสิทธิภ าพการเผาไหมที่ลดลงตาม Uf ดังจะกลาว
ในหัวขอตอไป รูป ที่ 4(ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของ
แก สคาร บ อนมอนออกไซด (CO) ตามความเร็ว Uf
โดยพบว าปริ มาณ CO มีคา เพิ่มขึ้นตาม Uf ซึ่ง มีค า
ในช วง 25-90 ppm (ที่ 6% O2) ซึ่งมี คาต่ํ ากวาค า
มาตรฐานที่ 740 ppm ในทุก เงื่อนไขการทดลอง โดย
การเพิ่มขึ้นของปริมาณ CO นี้เปนผลมาความเร็วของ
แก สภายในเตาที่ เพิ่ มขึ้ น จึ ง ทํ าให ระยะเวลาการเผา
ไหมของแกส CO ภายในเตาลดลง และการลดลงของ
อุ ณหภู มิ ภ ายในเตาเป นอี ก หนึ่ ง เหตุ ผ ลที่ เกี่ ย วข อง

สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณแก ส ไนโตรเจน
ออกไซด (NOx) ตามความเร็ว Uf แสดงดังรูปที่ 4(ค)
โดยพบว าการเพิ่ ม ความเร็ ว Uf ในชว ง 0.8-1.1 m/s
เปนผลให NOx แนวโนมเพิ่มขึ้นซึ่งมีคาสูงสุด เทากับ
397 ppm (ที่ 6% O2) ทีก่ รณี Uf = 1.1 m/s ซึ่งอธิบาย
ได วา จากการเพิ่ ม Uf จะส งผลให ป ริ ม าณอากาศ
สวนเกินเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลใหปริมาณ O2 ที่จะเขาไปทํา
ปฏิกิริยากับไนโตรเจนในเชื้อเพลิงซึ่งมัก อยูในรูปของ
NH3 ตามสมการที่ (2) และ (3) ได เพิ่ม มากขึ้ น
[3,5,11] ประกอบกับสภาพแวดลอมบริเวณใตวงแหวน
วอรเทคที่มี O2 มาก (ดังรูป ที่ 3(ข) ไม เกื้อหนุนต อ
ปฏิกิริยาการสลายตัวของ NOx ที่ จะทําปฏิ กิริยากั บ
ถ า น (Char) ภายใตสภาวะรีดิ วซิ่ง (ดัง สมการ (4)
[5,11]) สํา หรั บที่ เงื่ อนไข Uf = 1.2 m/s นั้นพบว า
ปริมาณ NOx ลดลงเหลือ 356 ppm (ที่ 6% O2) โดย
เป นผลมาจากอุ ณ หภู มิ ภ ายในเตาที่ ต่ํ า ลงตามการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณอากาศและในที่สุดจะสงผลใหอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาการเกิด NOx ลดลง อย างไรก็ตาม
จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้ซึ่งใชทรายเปนเบดและ
ใช หั ว ฉี ด กระจายอากาศนั้น พบว า ปริ มาณ NOx ที่
เกิดขึ้นมีคาสูงกวางานวิจัยที่ผานมาซึ่งไมใชทรายเปน
เบดและใชแผนกระจายอากาศแบบแผนเจาะรู [10]
NH3  O, OH  NHi O 2 , OH, O  NO
(2)

char
,
O
2  NO
NH3
(3)
 char  CO
(4)
NO
 N2  CO 2
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(ก) O2
(ข) CO
(ค) NOx
รูปที่ 4 องคประกอบแกสไอเสียที่ทางออกเตาในแตละเงื่อนไขการทดลอง
3.3 อุณหภูมิเบดและประสิทธิภาพการเผาไหม
ในแง ข องประสิ ท ธิ ภ าพการเผาไหม ข องเตา
VFBC ภายใตเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนความเร็วอากาศ
ที่กอใหเกิ ดฟลู อิไดเซชั นพบว าประสิทธิภ าพการเผา
ไหมมีคาลดลงตามความเร็วอากาศที่เพิ่มขึ้นโดยลดลง
จาก 99.71% เหลือ 98.30% ซึ่งเปนผลที่เกิด จากสอง
ปจจั ย รวมกั นคือ ระยะเวลาการเผาไหมที่ สั้นลงและ
อุณหภูมิเบดที่ลดต่ําลงจาก 812oC เหลือ 580oC ทั้งนี้
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาความเร็ว Uf ที่ 0.8
m/s เปนความเร็วที่ใหผลในแงของประสิทธิภ าพการ
เผาไหมดีที่สุด

รูปที่ 5 อุณหภูมิเบดและประสิทธิภาพการเผาไหม
4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองศึ ก ษาผลกระทบของความเร็ ว
อากาศที่ ก อ ให เ กิ ด ฟลู อิ ไ ดเซชั น (Uf) ที่ ส ง ผลต อ
สมรรถนะการเผาไหมแกลบในเตาเผาไหมวอรเทค-

ฟลู อิไดซเบดที่ ใช หั วฉี ด กระจายอากาศและใชทราย
เปนเบด สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. การเผาไหม สว นใหญ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณใต ว ง
แหวนวอรเทค (ในชวง 0.20 ถึง 1.0 m) โดยดูไดจาก
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและการลดลงของ O2 อยาง
รวดเร็ วในช วงระดั บ ความสู งเดี ย วกัน การเพิ่ม Uf
สงผลใหอุณหภูมิภายในเตามีแนวโนมลดลง
2. ปริมาณ O2 ในแกสไอเสียมีคาเพิ่มสูงขึ้นตาม
Uf โดยมีคาในชวง 12.35-13.58%
3. ปริ มาณ CO เพิ่ มขึ้ น ตาม Uf ที่เพิ่ มขึ้น ซึ่ ง
เปนผลมาจากอุณหภูมิเบดที่ลดลงและระยะเวลาการ
เผาไหม ที่สั้น ลง โดยปริ มาณ CO ที่ ระดั บความเข ม
ของ O2 ที่ 6% มีคาในชวง 25-90 ppm ซึ่งมีคาต่ํากวา
มาตรฐานในทุกเงื่อนไขการทดลอง
4. ปริมาณ NOx มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อปรับเปลี่ยน Uf
ในชวง 0.8-1.1 m/s ซึง่ เปนผลของการทําปฏิกิริย ของ
O2 กับไนโตรเจนของเชื้อเพลิงไดเพิ่มมากขึ้น ในขณะ
ที่การเพิ่ม Uf เปน 1.2 m/s สงผลให NOx ลดลงซึ่งเปน
ผลมาจากอุ ณ หภู มิ ภ ายในเตาที่ ต่ํ า ลง โดยในทุ ก
เงื่อนไขมีคาในชวง 332-397 ppm ที่ O2 6%
5. ประสิทธิภาพการเผาไหมลดลงตามตามการ
ขึ้นของ Uf ซึ่ง เป นผลมาจากการลดลงของอุณ หภู มิ
เบด โดยประสิทธิภาพการเผาไหม มีคาในชวง 98.399.7%
6. เงื่อนไข Uf ที่เหมาะสมในนําการไปใชงานใน
แงของประสิทธิภ าพการเผาไหมคือ 0.8 m/s สวนใน
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แง ข องแกสมลพิ ษ นั้นต องหาวิธี ก ารลดปริ มาณ NOx
ใหอยูเกณฑมาตรฐานตอไป
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานกองทุ นสนับ สนุ นการวิ จั ย
(สกว.) และสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
(สกอ.) ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย
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