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บทคัดยอ
บทความนี้แสดงถึงพฤติกรรมการเผาไหมของแก็สหุงตม (LPG) ภายในเตาเผาแบบวัสดุพรุน ซึ่งบรรจุเม็ด
อะลูมินาทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ควบคุมการกระจายตัวของอุณหภูมิตามความสูงของเตา
โดยการแบงสัดสวนการปอนปริมาณอากาศสําหรับการเผาไหมออกเปนลําดับขั้น โดยแบงปริมาณอากาศออกเปน
สามสวน คือ สวนที่หนึ่ง (Premixed stage) ปอนเขาผสมกับเชื้อเพลิงโดยตรง สวนที่สอง (Secondary stage)
และสวนที่สาม (Tertiary stage) ปอนอากาศเขาตามแนวรัศมีและตามความสูงของเตาที่ตําแหนง 50 และ 300
มิลลิเมตร ตามลําดับ จากแผนกระจายสวนผสม ผลการวิจัยพบวาเมื่อปรับ เปลี่ย นปริมาณอากาศสวนเกิน 30%
40% และ 50% ในแตละ Stage ทําใหไดประสิทธิภาพการเผาไหมที่อากาศสวนเกินที่ 50% ที่ Stage 2nd และ
Stage 3rd ได 99. 8 % และมีการกระจายตัวของอุณหภูมิที่สภาวะคงที่สูง โดยมีอุณหภูมิอยูระหวาง 800 –
1060°C ตลอดความสูงของเตา 600 มิลลิเมตร
คําสําคัญ: เตาเผาแบบวัสดุพรุน, การเผาไหม, วัสดุพรุน, ประสิทธิภาพ
Abstract
The behavior of LPG combustion in the porous burner with air proportional was studied. The
burner was filled with 25 mm spherical alumina which has high heat capacity and separated the burning
zone. The controlling of combustion zone was conducted by varying the level of air supply to the height of
the burner. The air injection was separated into three zones. In the first zone, air was directly mixed with
fuel. In the second and third, air was injected into redial of burner at 50 and 300 mm height. From the
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study, we found that when the amount of excess air was varied at 30, 40 and 50% in each stage, the
combustion efficiency of excess air 50% in each stage was between 92.5-99.8%.The temperature inside
the burner was in the range of 800 - 1060°C along entire height of burner (600 mm).
Keyword: porous media burner, combustion, porous media, alumina, efficiency
1. บทนํา
ในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาพลังงานทดแทนอยาง
หลากหลายและระบบหนึ่งที่ไดรับความสนใจคือ ระบบ
การปฏิรูปเชื้อเพลิงจากกาซชีวภาพ (รูปที่ 1) หรือจาก
เอทานอล เพื่อปฏิรูป เชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนสําหรับ
เซ ล ล เ ชื้ อเ พ ลิ งอ อก ไซด ข อง แข็ ง ทั้ งนี้ ระบ บ
ป ระก อบ ด ว ยส วนหลั ก ๆ ได แ ก ระบ บ ดู ด ซั บ
คาร บอนไดออกไซด ระบบดู ดซั บไฮโดรเจนซัล ไฟด
ระบบปฏิรูปเชื้อเพลิง (Reformer) และเซลลเชื้อเพลิง
ออกไซดของแข็ง (SOFC) การศึกษานี้ สนใจในสว น
ของระบบปฏิรูปเชื้อเพลิง ซึ่งระบบปฏิรูปเชื้อเพลิงตอง
อาศั ย แหล ง พลั ง งานความร อนที่ มีค วามเสถี ย รภาพ
รวมทั้ ง ต อ งมี ค วามแตกต า งของอุ ณ หภู มิ ในระบบ
ปฏิรูป เชื้อเพลิงนอย เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิ ด
ขึ้ นกั บ ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริย าภายในระบบปฏิ รูป เชื้ อเพลิ ง
รวมทั้งจะตองควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมกับการทํา
ปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยา และใชตัวเรงปฏิกิริยา คือ
Ni/Al2O3 มีอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาสูงระหวาง 7001000°C [6] แหลงพลังงานความรอนสํ าหรับ ระบบ
ปฏิรูปเชื้อเพลิงสามารถทําไดโดยติด ตั้ง ระบบปฏิรูป
เชื้อเพลิงไวภายในเตาเผาไหมห รือติดตั้งไวภายนอก
เตาเผาไหมขึ้ นอยูกั บความเหมาะสม และสมรรถนะ
ของเตาเผาไหม [1, 2]
จากการศึก ษาพบว าการนํ าเทคนิค ของเตาเผา
แบบวัสดุพรุ น (Porous media burner) มาติ ดตั้ ง
รวมกับระบบปฏิรูป เชื้อเพลิง ทําใหก ารเผาไหมเกิ ด
เสถียรภาพ นั่นคือ สามารถรักษาระดับความแตกตาง
ของอุณหภูมิภายในระบบปฏิรูป เชื้อเพลิงไดดี รวมทั้ง
อัตราการกอเกิดมลพิษต่ํา ซึ่งเปนคุณลักษณะเดนของ

การเผาไหมรวมกับการใชวัสดุพรุน กอใหเกิด Super
adiabatic flame อาศัย หลัก การของการถายเทความ
รอน การนํา การพา และการแผ รังสีความรอนเขาไว
ดวยกั นโดยจะเกิดการถา ยเทความร อนจากชว งการ
เผาไหมสงผานมายังอากาศและเชื้อเพลิงในตําแหนง
up stream ทําใหได อุณ หภู มิจ ากการเผาไหม สูง ขึ้ น
มากกวาการเผาไหมแบบไมใชวัสดุพรุน รวมทั้งทําให
Turbulent mixing rate เพิ่มขึ้นชวยใหเกิดการเผาไหม
อยางสมบูรณขึ้น [4,5,7] จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา
เตาเผาวัสดุพรุนแบบ Multi–Stage สามารถควบคุม
Combustion zone และอุ ณหภูมิตามระดั บความสู ง
ของเตาไดดี โดยควบคุมจากการแบงปริมาณอากาศที่
ปอนใหกับเชื้อเพลิงในแตละระดับความสูงของเตาเผา
ไหม [3] จึ ง ไม ก อให เกิ ด ความเสี ย หายกั บ ตัว เร ง
ปฏิ กิ ริ ย าที่ อ ยู ใ นระบบปฏิ รู ป เชื้ อ เพลิ ง ที่ ติ ด ตั้ ง อยู
ภายในเตาเผาไหม
โครงการนี้ เป นงานวิจั ย ตอเนื่ องจากการพัฒนา
เตาเผาแบบวั สดุพรุนขนาด 3 กิ โลวั ตต [7] โดยจะ
ศึกษาการเพิ่มขนาด (Up-scale) เตาเผาวัสดุพรุนแบบ
multi-stage ขนาด 10 กิโลวัตต โดยมีทอทําปฏิกิริย า
ประกอบอยูภายในเตาตามแนวรัศมีจํานวน 6 ทอ และ
ได ศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรั บ เปลี่ ย น
ปริ ม าณอากาศส ว นที่ สอง (Stage 2nd) และ สาม
(Stage 3rd) ต อการกระจายตั วของอุ ณหภู มิ มลพิ ษ
(O2, CO2, CO และ HC) และประสิทธิภาพที่เกิด ขึ้น
จากการเผาไหมจากเตาเผาแบบวัสดุพรุน โดยผลที่ได
จะถู ก นํ า ไปใช ค วบคุ ม ความร อนที่ ป อนให กั บ ระบบ
ปฏิรูปเชื้อเพลิงจากแก็สชีวภาพสําหรับ เซลลเชื้อเพลิง
แบบออกไซดของแข็ง (SOFC) ตอไป
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รูปที่ 1 ระบบปฏิรูปเชื้อเพลิงสําหรับเซลลเชื้อเพลิงออกไซดของแข็ง
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รูปที่ 2 แสดงชุดทดสอบเตาเผาแบบวัสดุพรุนขนาด 10 กิโลวัตต
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2. องคประกอบของเชื้อเพลิงและอากาศ
เชื้อเพลิง ที่ใช ในงานวิ จัยนี้ คือLPG หรื อ (Liquid
Petroleum Gas) ซึ่งมีองคประกอบหลักคือ โพรเพน
และบิ วเทน [9] โดยใช LPG เปน เชื้ อเพลิ งสํ าหรั บ
ระบบปฏิ รู ป เชื้ อ เพลิ ง จากก า ซชี ว ภาพ โดยค า
คุณสมบัติ ของเชื้ อเพลิงและอากาศ [7] ที่ใชในการ
ทดลอง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงและอากาศ
Density
(kg/m3)

LPG
(C3H8) 60 mol% 2.011
C4H10) 40 mol%
Air
1.125

LHV
(MJ/kg)

Pressure
(bar)

45.6

-

-
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3. เงื่อนไขและขั้นตอนการทดลอง
การศึ ก ษาเตาเผาวั ส ดุ พ รุ น แบบ Multi-stage
ขนาด 10 กิโลวัต ต โดยเงื่ อนไขการทดลองให อยู
ในชวงการเผาไหมใหอยู ในชว งของอั ตราส วนสมมู ล
ของเชื้อเพลิ งกับอากาศที่เบาบางที่สามารถติดไฟได
[8] ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เงื่อนไขการทดลอง
Flow rate of air
Flow
Energy
EA
(L/min)
rate of
input
(%) Stage Stage Stage fuel
(kW)
1 st 2 nd 3 rd (L/min)
30 50
100 100
40 50
120 100
50 50
140 100
10
7
30 50
100 100
40 50
100 120
50 50
100 140
A/F ratio
15.6
ทั้ ง นี้ อุป กรณ ก ารทดลองประกอบไปด ว ย เตา
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 220 มิลลิเมตร ความสูง 600

มิลลิเมตร ใชเม็ด อลูมินา (Al2O3) ทรงกลมขนาด 25
มิลลิเมตรเปนวัสดุพรุน ขณะที่ multi-stage มีดวยกัน
สามสวนคือ สวนที่หนึ่ง (Stage 1st) สวนที่สอง (Stage
2nd) และ สวนที่สาม (Stage 3rd) โดยเงื่อนไขของการ
จายอากาศแบบ multi-stage ถูกแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เงื่อนไข multi-stage แตละสวน
Stage
เงื่อนไขการทํางาน
ตําแหนง
ปอนเชื้อเพลิง และ อากาศ
1st
ดานลางเตา
(Premix combustion)
ปอนอากาศตามแนวรัศมี
nd
2
(มี: Ignition system)
50 mm*
(หองเผาไหมที่ 1)
ปอนอากาศตามแนวรัศมี
3rd
300 mm*
(หองเผาไหมที่ 2)
หมายเหตุ *ระยะหางจากตะแกรงกระจายสวนผสม

อุปกรณการทดลองและการบันทึกผล แสดงดังรูป
ที่ 2 ในการทดลองจะทํ าการปรับ อั ต ราการไหลของ
อากาศและเชื้ อเพลิ ง ให ส อดคล องกั บ เงื่ อ นไขการ
ทดลอง ตามตารางที่ 2 และใช Rota meter ควบคุม
อัตราการไหลของเชื้อเพลิงและอากาศ การบันทึกคา
อุณหภูมิ (Grant Data logger รุน 2010 Series) จะ
บันทึก อุ ณหภูมิทั้งหมด 6 จุ ด (Thermocouple type
K) มีระยะจากแผนกระจายสวนผสม 80 150 230
380 440 และ 510 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความสูงจาก
แผนกระจายส วนผสม โดยจะบั นทึก ทุก ๆ 10 วิน าที
เมื่ออุณหภูมิเขาสูสภาวะคงตัวจะทําวัดกาซไอเสีย โดย
ใชเครื่องวัดกาซ (TECHNOTEST Type STARGAS
898) ที่บริเวณทอทางออก ซึ่งกาซไอเสียที่ทําการเก็บ
ผลไดแก O2 CO2 และ CO และ HC เพื่อนําไปใชใน
การหาค า ป ระสิ ท ธิ ภาพการเผาไหม  c  โด ย
ประสิทธิภาพการเผาไหมสามารถนิยามไดดวยสมการ
ดังนี้
 Q  Qloss, co  Qloss, HC 
c   fuel
  100
Q fuel



(1)
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Q fuel
Qloss, HC
Qloss,co

คื อ ควา มร อ นที่ ไ ด จ า กการเผาไหม
เชื้อเพลิง
คือ ปริ มาณความรอนที่สูญเสียจากการ
เผาไหมไมสมบูรณ ของไฮโดรคารบอน
คือ ปริมาณความรอนที่สูญเสีย จากการ
ที่ CO ไมถูกเผาไหมเปน CO
2

4. ผลการทดสอบและวิจารณผล
4.1 การกระจายตั ว ของอุ ณ หภู มิ เ นื่ อ งจากการ
ปรับเปลี่ยนปริมาณอากาศสวนที่สอง (Stage 2nd)
ปริมาณอากาศในสวนทีห่ นึ่ง และสาม(Stage 1st,
3rd) ถูกควบคุมไวค งที่ ที่ 50 และ 100 ลิต รตอนาที
ตามลําดับ ขณะเดียวกันไดทําการปรับเปลี่ยนปริมาณ
อากาศในส วนที่สอง (Stage 2nd) ที่ อัต รา 100 120
และ 140 ลิ ต รต อนาที จากการทดลองพบว าการ
กระจายตัวของอุณหภูมิตามความสูงของตัวเตามีก าร
กระจายตัวตัง้ แต 800-1000°C โดยอุณหภูมมิ ีแนวโนม
ลดลง ตามความสูงของตัวเตา ซึ่งเปนผลอันเนื่องจาก
อัต ราการเผาไหมล ดลง และการถ ายเทความร อน
ใหกับอากาศที่ปอนในตําแหนงที่สาม (Stage 3rd) ดวย
อัตราที่ลดลงคอนขางคงที่ ทําใหอุณหภูมิในชวงของ
หองเผาไหมที่สองมีแนวโนม ลดลง ดั งรู ป ที่ 3 โดยที่
EA 30% พบวาแนวโนมของอุณหภูมิจะต่ํากวาที่ EA
50%

4.2
การกระจายตัวของอุณหภูมิเนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนปริมาณอากาศสวนที่สาม (Stage 3rd)
ปริมาณอากาศสวนที่หนึ่ง และสอง (Stage 1st,
2nd) ถูก รักษาไวค งที่ ที่ 50 และ 100 ลิต รตอนาที
ตามลําดับ โดยไดทําการปรั บเปลี่ ยนปริ มาณอากาศ
สวนที่สาม (Stage 3rd ) ที่อัตรา 100 120 และ 140
ลิตรตอนาที ทําใหการกระจายตัวของอุณหภูมิในชวง
up stream จนถึง down stream สําหรับ กรณี EA
30% ยังคงมี แนวโนมลดลงตามความสู งของเตา แต
เมื่อมีการปอนอากาศเพิ่มขึ้นพบวาการกระจายตัวของ
อุณหภูมิมีแนวโนมสูงขึ้น (EA 40-50%) ทั้งนี้เปนผล
เนื่องจากการเพิ่มอากาศเขาไปหลังจากเกิ ด การเผา
ไหมจากหองเผาไหม ที่ห นึ่ง พบว า ไฮโดรคาร บอนที่
เหลื อ อยู (ไฮโดรคาร บ อน ของ Stage 3rd ต่ํ า กว า
Stage 2rd ที่ EA 40-50%, รูปที่ 7) จะทําปฏิกิริยากับ
อากาศที่ Stage 3rd ที่มีปริมาณ EA 40-50% ที่มาก
พอที่ทําใหเกิดการคลุกเคลาของเชื้อเพลิงและอากาศที่
สูงขึ้นสงผลใหอัตราการเผาไหมรุนแรงขึ้นและเกิด การ
คายพลังงานความรอนจากการเผาไหมไฮโดรคารบอน
ทําใหอุณหภูมิในตําแหนง T- 4 เพิ่มสูงขึ้นเขาใกลคา
อุณหภูมิ adiabatic flame temperature และคอยๆ
ลดลงเนื่องจากการสูญเสียความรอนตามลําดับ ความ
สูงของเตา การเพิ่มปริมาณอากาศสวนเกินเขาไปทํา
ให อุณ หภู มิ ในส ว นของห องเผาไหม ที่ สองสูง ขึ้น อยู
ระหวาง 900-1060°C ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 3 ผลของอากาศสวนเกิน (Stage 2nd) ตอการ
กระจายตัวของอุณหภูมิ

T(adi) @ 50% EA
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รูปที่ 4 ผลของอากาศสวนเกิน (Stage 3rd) ตอการ
กระจายตัวของอุณหภูมิ
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รูปที่ 5 ผลของอากาศสวนเกิน (Stage 2nd) ตอความ
เขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดและประสิทธิภาพ
การเผาไหม ที่มาตรฐาน 6% ออกซิเจน
4.4 ผลของอากาศสวนเกิน (Stage 3rd) ตอความ
เข มข นขอ งคาร บ อ นม อ นอ กอ อ กไซ ด แ ละ
ประสิทธิภาพการเผาไหม
ผลความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดเมื่อมีการ
ปอนอากาศ Stage 3rd สามารถทํ าใหป ระสิทธิภ าพ
การเผาไหม สู ง ดั ง รู ป ที่ 6 ผลความเข ม ข น ของ
ค า ร บ อนม อนอก ไซ ด มี แนวโ น มสู งขึ้ น โด ย ที่
ประสิท ธิภ าพการเผาไหม ยัง คงสู งตาม เนื่องมาจาก
อากาศที่ปอนใหกับการเผาไหมในหองเผาไหมที่หนึ่งมี
การคลุกเคลาและเกิ ดอัตราการเผาไหมนอย ทําให มี
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ไฮโดรคารบอน เหลือหลังจากการเผาไหมจากหองเผา
ไหมที่หนึ่ง เมื่อเพิ่มอากาศ Stage 3rd จึงทําใหเกิดการ
คลุ ก เคล า และส งผลให เกิด การเผาไหม ที่ รุนแรงขึ้ น
เห็นไดชัดจากรูปที่ 4 คาอุณหภูมิบ ริเวณ T-4 เพิ่มขึ้น
ใกลเคียงกับคา Tadi แตในทางกลับกันคาความเขมขน
ของคารบอนมอนอกไซดที่ EA=40% และ EA=50%
เพิ่มขึ้น เปนที่นาสังเกตวา คารบ อนมอนอกไซดกรณี
ป อนอากาศ Stage 3rd จะมี ค า สู ง กว า กรณีที่ ป อน
อากาศ Stage 2nd ซึ่ ง เป นผลมาจากการเผาไหม
ไฮโดรคารบอน ในชวง T-4 ทําใหคาความเขมขนของ
คารบ อนมอนอกไซดสูงกวา กรณีปอนอากาศ Stage
2nd โดยมีค าสู งสุ ด ที่ 64 ppm ที่ EA= 50 % ที่
มาตรฐาน O2 6%
Combustion efficiencies (%)

100

CO concentrations
at 6% O2 (ppm)

Combustion efficiencies (%)

4.3 ผลของอากาศสวนเกิน (Stage 2nd) ตอความ
เข ม ข นของก าซ ค าร บ อ นม อ นอก ไซ ด แ ละ
ประสิทธิภาพการเผาไหม
ผลความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด มี
แนวโนมลดลงตามปริมาณการปอนอากาศสวนเกินใน
(Stage 2nd) จากรูปที่ 5 เมื่อปอนอากาศสวนเกินมาก
ขึ้นใน (Stage 2nd) ทําใหเกิดการเผาไหมสมบูรณ โดย
เห็นได ชัด จากแนวโนมของคาความเขม ขนของกา ซ
คารบอนมอนอกไซดที่ลดลงตามอัตราการปอนอากาศ
ที่เ พิ่ มขึ้ น จากการทดลองพบว าการป อนอากาศใน
Stage 2nd พบประสิทธิภาพการเผาไหมระหวาง 9299 % ตามลํ า ดั บ และมี ค า ความเข ม ข น ของ
คารบอนมอนอกไซดสูงสุดที่ 28 ppm ที่ EA= 30 % ที่
มาตรฐาน O2 6%

60.00

Excess air (%)

รูปที่ 6 ผลของอากาศสวนเกิน (Stage 3rd) ตอความ
เขมขนของคารบอนไดออกไซดและประสิทธิภาพการ
เผาไหม ทีม่ าตรฐาน 6% ออกซิเจน
4.5 ผลของอากาศสวนเกินตอความเขมขนของ
ไฮโดรคารบอน
จากรูปที่ 7 ผลจากการเผาไหมโดยการปรับเปลี่ยน
ปริ ม าณอากาศทั้ ง สองกรณี มี ค า ความเข ม ข นของ
ไฮโดรคาร บ อนที่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นปริ ม าณอากาศ
(Stage 2nd) มี ค า มากกว า ค า ความเข ม ข น ของ
ไฮโดรคารบอนที่ไดจากการปรับเปลี่ยนปริมาณอากาศ
(Stage 3rd) ที่ EA = 40% และ EA=50% เปนผลจาก
อัต ราการเผาไหม ในห องผาไหม ที่ห นึ่ งจากการป อน
อากาศตั้งแต ตนทางทําให อัตราการเผาไหมสูงตั้งแต
ฐานของเตาและคอยๆลดลงตามลําดับความสูงของเตา
แตเมื่อปรับเปลี่ยนการปอนอากาศที่ (Stage 3rd)ทําให
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แตกตัวของไฮโดรคารบอนในอัตราที่สูง และสงผลให
ค าคาร บ อนมอนอกไซด เพิ่ ม ขึ้ น ตามไป เนื่ องจากมี
ชวงเวลาการเผาไหมที่สั้น ดวยดังรูปที่ 6
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รูปที่ 8 ผลของอากาศสวนเกิน (Stage 2nd, 3rd) ตอ
ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดที่ 6% ออกซิเจน
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รูปที่ 7 ผลของอากาศสวนเกิน (Stage 2nd, 3rd) ตอ
ความเขมขนของไฮโดรคารบอนที่ 6% ออกซิเจน
4.6 ผลของอากาศสวนเกินตอความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซด
จากรูปที่ 8 ผลจากการเผาไหมโดยการปรับเปลี่ย น
ปริ มาณอากาศทั้ งสองกรณี พบว าความเข มขนของ
คารบอนไดออกไซด ที่การปรับเปลี่ย นปริมาณอากาศ
Stage 2nd มี แนวโน มสูง ขึ้น และมากกว า การป อ น
อากาศที่ Stage 3rd ที่ EA = 40% และ EA=50% ซึ่ง
เปนผลจากอัตราการเผาไหมในหองเผาไหมที่แตกตาง
กันในแตละชวง เมื่อเพิ่มการปอนอากาศ Stage 2nd
ทําใหอัตราการเผาไหมสูงตั้งแตฐานของเตาและคอยๆ
ลดลงตามลํ าดั บความสูง ของเตา เมื่อมี ก ารเผาไหม
ผานไปยั งหองเผาไหม สวนที่สองของเตา (T-4 T-5
และT-6) ทําใหการเผาไหมสมบูรณยิ่งขึ้น
การปอนเปนอากาศ Stage 3rd ทําใหเกิดการเผา
ไหมไฮโดรคารบอนที่รุนแรงในบริเวณ T-4 ดังรูปที่ 4
ส ง ผ ล ใ ห ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พิ่ ม ขึ้ น แ ต ทํ า ใ ห
คารบอนมอนอกไซดที่ไมไดเผาไหมเพิ่มขึ้น (รูปที่ 6)
เนื่องจากชวงเวลาการเผาไหมสั่นกอนถึงจุด วัดแก็สไอ
เสีย และสงผลใหคารบอนไดออกไซดลดลงดังรูปที่ 8

5. สรุปผลการทดลอง
1) การเผาไหมภายในเตาเผาแบบวัสดุพรุนดวย
เทคนิ ค การแบ งอากาศเป นลํา ดั บ ขั้ นนี้ สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเผาไหมไดถึง 92.5 - 99.8 %
2) สามารถควบคุมการกระจายตัวของอุณหภูมิ
จากการเผาไหมต ลอดความสูง ของตัวเตาที่ อุณหภู มิ
ระหวาง 800-1060C
3) การเพิ่มปริ มาณการปอนอากาศสวนเกิ นใน
Stage 3rd เปนผลทําใหป ริมาณความเขมขนของกาซ
คารบ อนมอนอกไซดเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มอากาศ
ใน Stage 2nd โดยได ป ระสิ ท ธิ ภ าพการเผาไหม
ใกล เ คี ย งกั น เป น ผลจากช ว งเวลาการเผาไหม ไ ม
เพียงพอตามระยะความสูงของเตาจนถึงจุดวัดไอเสีย
4) การปรั บ เปลี่ ย นอากาศส วนเกิ น ในการเผา
ไหม Stage 2nd, 3rd สามารถใชรวมกับระบบปฏิรูป
เชื้อเพลิงสําหรับเซลลเชื่อเพลิงแบบออกไซดข องแข็ง
เพื่อควบคุมการกระจายตัวของอุณหภูมิของหองปฏิรูป
เชื้อเพลิงได และมีมลพิษนอย
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