ACE 06
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 24
20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี

หัวเผาวัสดุพรุนชนิดเผาไหมเชื้อเพลิงไดทั้งแบบ non-premixed และ premixed
Porous Burner with Non-premixed and Premixed Combustion
พีระพงษ โตขลิบ1 และ สําเริง จักรใจ*
หองปฏิบัติการวิจัยเครื่องยนตและการเผาไหม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
* ติดตอ: โทรศัพท: 0-2470-9128,โทรสาร 0-24270-9111
E-mail: 1i_din12@hotmail.com, *sumrueng.jug@kmutt.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาหัวเผาวัสดุพรุนที่ใชเชื้อเพลิงแกส LPG ที่สามารถเผาไหมเปลวไฟไดสองลักษณะ
คือ premixed และ non-premixed โดยอาศัยการควบคุมรูปแบบของการจายอากาศ คือ การจายอากาศแบบ
swirling flow ทําใหเกิดหองผสมของอากาศและเชื้อเพลิง (mixing chamber) และแบบ annular flow ทีท่ ําให
อากาศมีลักษณะเปนวงแหวนหุมรอบเชื้อเพลิงที่ถูกปลอยตามแนวแกนซึ่งใหเปลวไฟแบบ premixed และ nonpremixed ตามลําดับ หัวเผาที่ใชในการทดลองประกอบดวยวัสดุพรุนสองสวน คือ porous burner (PB) ทําจากตา
ขายสแตนเลสซอนกัน เพื่อกระจายเชื้อเพลิงใหเต็มหนาตัด กอนผสมกับอากาศและเกิดการเผาไหมในวัสดุพรุนและ
porous emitter (PE) ซึ่งเปนเม็ดหินบรรจุในทอทรงกระบอก โดยศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่สําคัญที่มีผลตอ
โครงสรางความรอน และการปลดปลอยมลพิษ (CO, NOX) ของหัวเผา อันไดแก คาอัตราสวนสมมูล (equivalence
ratio) ระยะหางระหวางวัสดุพรุน PB กับตําแหนงจายอากาศ (XPB) ที่จะกําหนดรูปแบบการจายอากาศ จากการ
ทดลองพบวาการเผาไหมในลักษณะ non-premixed สามารถลดการปลดปลอยมลพิษไดอยางมาก โดย CO และ
NOX ลดลงไดสูงสุด 1.8 เทา และ 2 เทาตามลําดับ ในขณะเดียวกันใหประสิทธิภาพการแผรังสีความรอนเพิ่มขึ้น
สูงสุดถึง 35 % เมื่อเทียบกับเปลวไฟในลักษณะ premixed ที่เงื่อนไขการทดลองเดียวกัน
คําหลัก: porous burner, swirling flow, annular flow, non-premixed and premixed flame
Abstract
This research studies porous burner for LPG fuel. The burner can be operated in both premixed
and non-premixed combustion mode depending on feeding air characteristic. In premixed mode, swirling
air and fuel mix within opened mixing chamber. On the other hand, in non-premixed mode, completely
closed mixing chamber cause annular flow of feeding air covering around axial flow of fuel. The burner
consists of two porous components. First, porous burner (PB), which made from packed of stainless wire,
use for fuel distribution causing uniform flow. Then, combustion of mixed air and fuel occur within the
second porous called porous emitter (PE), which is a packed bed of rock. The effect of gap between PB
and PE (XPB) and equivalence ratio on temperature profiles, emission (CO, NOX) and also the radiation
efficiency are studied in this research. The results show that combustion in non-premixed mode can
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significantly decrease both CO and NOX emission, which is 1.8 times and 2 times when compare to
premixed combustion mode, respectively. Moreover, non-premixed combustion mode also provide higher
radiation efficiency of about 36 % than premixed combustion mode.
Keywords: porous burner, swirling flow, annular flow, non-premixed and premixed flame
1. บทนํา
ปจจุบันหัวเผาวัสดุพรุน (porous burner) กําลัง
ไดรับ ความสนใจจากห องปฏิบัติ การหลายๆแหงทั่ว
โลก[1-7] และมี แ นวโนม เพิ่ ม มากขึ้ น พิ สูจ น ไ ด จาก
จํ า นวนงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสารต า งๆ ทั้ ง นี้
เนื่ องจากวั สดุ พรุ น (porous medium) มี อัต ราส ว น
พื้นที่ผิวตอปริมาตรสูง สงเสริมการถายเทความรอนได
ดีทั้งในแบบการพาความรอนและการแผรังสีความรอน
และสามารถหมุ นเวี ย นความร อนในตั วเองขณะเผา
ไหมไดซึ่งชวยใหไดการเผาไหมใหไดการเผาไหมแบบ
“excess-enthalpy flame” นั่นคืออุณหภูมิการเผาไหม
สามารถสู ง กว า อุ ณ หภู มิ ก ารเผาไหม ท างทฤษฎี
(adiabatic flame temperature) ที่ ส ว นผสมของ
เชื้อเพลิงในสภาวะเริ่มตนเดียวกัน[2] และยังชวยลด
NOX เพราะขณะเกิ ดการเผาไหม ในวัสดุพรุ นจะเกิ ด
การถายเทความรอนจากเปลวไฟไปยังเนื้ อวัสดุพรุ น
อยางทันทีทันใดทําใหไมเกิด Peak temperature ซึ่ง
เปนสาเหตุของ Thermal NOX [1] และยังชวยลด CO
ไดอีกดว ย เพราะอุ ณ หภู มิก ารเผาไหม โดยรวมมี ค า
สูงขึ้ น [1] ด วยเหตุผ ลดัง กลา วจึงไดนํ าหลั กการเผา
ไหมในวัสดุพรุนมาประยุกตใชกับ หัวเผาชนิดผสมกัน
มากอนที่ใชในงานอุตสาหกรรม
แตอยางไรก็ตาม การเผาไหมแบบผสมมากอนนั้น
มีขอจํากัดดานความปลอดภัยในการใชงาน เนื่องจาก
อาจเกิ ด การจุ ด ติ ด ไฟของไอดี ก อนถึ ง ห องเผาไหม
ดั ง นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานวิ จั ย นี้ คื อ แก ป ญ หา
ดั ง กล า วโดยการเปลี่ ย นรู ป แบบการเผาไหม แ บบ
premixed ไปเป น แบบ non-premixed เพื่ อ ความ
ปลอดภัยและใช porous medium technology เขามา
ช วยให ไ ด ก ารเผาไหม ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพการแผ รัง สี
ความร อนสูง โดยงานวิ จัย นี้จะทําการศึก ษาอิ ทธิ พล

ของระยะหางระหวางวัสดุพรุ น (XPB) และอั ต ราสวน
สมมูล (equivalence ratio, ) ที่มีผลตออุณหภูมิการ
เผาไหม การปลดปลอยมลพิษและประสิทธิภ าพการ
แผรังสีความรอน
2. การทดลอง
2.1 อุปกรณการทดลอง
หัวเผาวัสดุพรุนที่ใชในการทดลอง แสดงในรูปที่ 1
ประกอบดวย วัสดุพรุนสองชนิด บรรจุในทอสแตนเลส
ทรงกระบอกสองชิ้นตั้งรวมแกนอยูในแนวดิ่ง สวนแรก
คือวัสดุพรุน PB (porous burner) ประกอบดวยแผน
ตาข า ย สแตนเลสวงกลมซึ่ ง มี ค วามพรุ น 100
mesh/inch2 จํ า นวน 200 แผ น วางอั ด แน นซ อนกั น
ยาว 75 มม ในท อ สแตนเลสทรงกระบอกขนาด
เส น ผ า ศู น ย ก ลาง 60 มม เพื่ อทํ า หน า ที่ ก ระจาย
เชื้ อเพลิ งแกส ใหไ หลเต็ มหนาตัด ทอ สวนที่ สองคื อ
วัสดุพรุน PE (porous emitter) ประกอบดวยเม็ดหิ น
ขนาด 10 มม บรรจุเต็มหนาตัดในทอสแตนเลสขนาด
เสนผาศูนยก ลาง 75 มม
สูง 160 มม ทําหน า
เปนห องเผาไหมและถู กหุม ดวย air jacket เพื่ออุ น
อากาศก อ นส ง ผ า นไปยั ง รู จ า ยอากาศซึ่ ง มี ข นาด
เสนผาศูนยกลาง 5 มม จํานวนสี่รูซึ่งแตละรูอยูหางกัน
90 องศา หั ว เผาวั สดุ พรุน ในการศึ ก ษานี้ ได รับ การ
ออกแบบมาเปนพิเศษคือสามารถทํางานไดทั้งในแบบ
premixed และ non-premixed ขึ้ น อยู กั บ ระยะห า ง
ระหวางวัสดุพรุน PB และวัสดุพรุน PE ซึ่งระยะหางนี้
เรีย กว าระยะ XPB ซึ่ง สามารถปรับ ไดอย างอิสระ โดย
อาศัย การเลื่อนวัสดุพรุน PB ขึ้นหรือลงโดยขันสกรู
ดานบน ขณะที่วัสดุพรุน PE ถูกยึดอยูกับที่ ดังแสดง
ในรูปที่ 2 ซึ่งอางอิงอยูที่ตําแหนง(T6) หรือ ผิวบนของ
วัสดุพรุน PE โดยใหทิศลงเปนบวกและทิศขึ้นเปนลบ
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รูปที่ 1 หัวเผาวัสดุพรุนแบบไมมีการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศมากอน
ถาวั สดุพ รุ นทั้ งสองชนิ ด อยู ติ ด กั น XPB = 0 มม
รูปแบบการจายอากาศจะเปนแบบวงแหวน (annular)
ดังรู ป ที่ 2(ก) หั วเผาจะทํา งานแบบ non-premixed
และจะทํางานแบบ premixed เมื่อวัสดุพรุนทั้งสองอยู
หา งกั น ซึ่ ง ช อ งว า งระหว า งวั สดุ พ รุ น ทั้ ง สองจะทํ า
หน าที่ เป นห องผสม (mixing chamber) ระหว า ง
เชื้อเพลิงกับอากาศกอนการเผาไหม รูปแบบการจาย
อากาศจะเปลี่ยนมาเปนแบบหมุนวน (swirl) ดังรูปที่
2(ข) ในการทดลองนี้จะเริ่มระยะ XPB = -20 มม และ
คอยๆลดชองวาง ทีละ 2 มม จนกระทั่ง XPB = 0 มม
เพื่อพิจารณาอิทธิพลของรูปแบบการจายอากาศอยาง
ละเอี ยด และนอกจากนี้ยังทํ า การศึ กษาอิทธิพลของ

 ที่ ระยะ XPB เท า กับ 0 มม เพื่ อให เขาใจถึ งกลไก
การเผาไหมแบบ non-premixed มากขึ้น
2.2 การวัดผลการทดลอง
กลไกการเผาไหม สามารถประเมิน ได จ ากการ
กระจายอุณหภูมติ ลอดทั้งหัวเผา และไอเสีย ที่เผาไหม
ออกมาดาน downstream ของหัวเผา โดยวัดอุณหภูมิ
ทั้งหมด 16 จุด ที่วัสดุพรุน PB ใชเทอรโมคัปเปล Ntype ขนาดเสน ผาศูนย ก ลาง 0.1 มม ประกอบดว ย
สายบวกและสายลบ โดยสายบวกทํ าจากโลหะผสม
ระหวาง Ni 10% และ Cr 90% ส วนสายลบทําจาก
โลหะผสมระหวาง Ni 95% และสวนที่เหลือ 5% เปน
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(ก) กรณี non-premixed

(ข) กรณี premixed

รูปที่ 2 เปรียบเทียบการจายอากาศของกรณี nonpremixed และ premixed
สวนผสมระหวาง Al, Mn และ Si สามารถใชงานใน
สภาวะที่เปน Oxidizing หรือ Inert ไดดี ทนอุณหภูมิ
สูงสุด ประมาณ 1,260 OC จํานวน 5 ตัวตําแหนงทีว่ ัด
ตั้งแต T1-T5 แตละตัวหางกัน 40,15,10,10 มม ตาม
ลําดับสอดเขาไปตามชองวางเล็กๆ ระหวางซีเมนตทน
ไฟกับตาขายแสตนเลสตามตําแหนง ดังรูปที่ 1 สวน
ในวัสดุพรุน PE จะใชเทอรโมคัปเปล B-Type ซึ่งมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 มม สายบวกทําจากโลหะ
ผสมระหวาง Pt 70% และ Rh 30% สายลบทําจาก
โลหะผสม Pt 94% และ Rh 6% จํานวน 6 ตัว
ตําแหนงที่วัดตั้งแตT6-T11 แตละตัวหางกัน 19, 25, 40,
30,40 มม ตามลําดับ สามารถใชงานไดในชวง
อุณหภูมิ 300 OC ถึง ประมาณ 1,700 OC จึงเหมาะ
อยางยิ่งสําหรับการวัดอุณหภูมิในบริเวณหองเผาไหม
วางตามแนวตรงกลางของวัสดุพรุน PB ดังรูปที่ 1
และเทอรโมคัปเปล N-type ยังไดใชบริเวณทางออก
หัวเผาตามตําแหนง T12-T14 ซึ่งหางกัน 90 มม และ
40 มม ตามลําดับ และบริเวณทางเขา-ออกอากาศหลัง
อุนตามตําแหนง T15-T16 โดยเทอรโมคัปเปลทั้งหมดนี้
จะตอเขากับ Data Logger รุน DT600 และ
คอมพิวเตอรเพื่อบันทึกคาอุณหภูมิแบบตอเนื่อง และ

สําหรับการวัดไอเสีย CO และ NOX ทําการวัดดวย
เครื่องวิเคราะหไอเสีย (exhaust gas analyzer) ของ
บริษัท MESSTECHNIK EHEIM รุน Visit-01L
ลักษณะการวิเคราะหไอเสียเปนแบบแหง (dry-basis)
โดยวัดที่ตําแหนงทางดานขาออก (downstream) ของ
หัวเผาวัสดุพรุน
2.3 วิธีการทดลอง
ขั้นตอนการทดลองและการทํางานของหัวเผา ใน
ตอนเริ่มตนจะปรับระยะ XPB = -20 มม ปลอยอากาศ
ไหลแบบ swirl ประมาณ 6 m3/hr เขามาทางดานขาง
ของหองเผาไหม แลวใชเปลวไฟลอ (pilot flame) เปน
ตัวจุ ดไฟทางชองจุด ไฟ (ignition port) ไปพรอมกั บ
การปอนเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง LPG ดวยอั ตราการเผา
ไหม (firing rate, CL) ประมาณ 3-4 kW เข าทาง
ดานบนของวัสดุพรุน PB และ เมื่อไฟติดแลวจึงปรับ
ค า อั ต ราการเผาไหม ใ ห ไ ด ต ามต องการ และปรั บ
ปริมาณอากาศใหปริมาณ O2 จากเครื่องวิเคราะหไอ
เสียมีคาอยูระหวาง 10% ถึง 11% ของอากาศสวนเกิน
จากนั้นรอใหระบบเขาสูสภาวะ steady state จึงทํ า
การเก็บผลการทดลอง ซึ่ง จะทํา การปรับ ระยะ XPB
จาก -20มม (premixed) ถึ ง 0 มม (non-premixed)
โดยลดลงครั้งละ 2 มม เพื่อศึ กษาเพื่อศึ กษาอิ ทธิพล
ของ XPB อยางละเอียด และนอกจากนี้ยังทําการศึก ษา
อิทธิพลของ  ทีร่ ะยะ XPB เทากับ 0 มม
3. ผลการทดลอง
3.1 อิทธิพลของระยะ XPB
รูปที่ 3 แสดงอิทธิพลของระยะ XPB ตอโครงสราง
ทางความร อนในหองเผาไหมที่ CL = 5 kW และ
=0.47 พบวาที่ XPB = -20มม ตําแหนงอุณหภูมิการ
เผาไหม สูง สุ ด (peak temperature) ที่ เ ป น ตั ว แทน
ตําแหนงเปลวไฟเกิดทางดาน upstream และอุณหภูมิ
ลดลงอยางรวดเร็วตามแนวแกนเตา ทั้งนี้เนื่องจากที่
XPB =-20มม เปนการจายอากาศแบบหมุนวน การเผา
ไหมเกิดขึ้นทาง upstream เพราะการผสมที่ดีระหวาง
เชื้อเพลิงกับอากาศภายในหองผสมและพบวาตําแหนง
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รูปที่ 3 อิทธิพลของ XPB ตออุณหภูมิการเผาไหม
ระหวางกรณี non-premixed (XPB =0 มม) และ
premixed (XPB =-20 มม)

รูปที่ 4 อิทธิพลของ XPB ที่มีผลตอ CO และ NOX
80
70

ของเปลวไฟ จะเลื่ อนไปทางดา น downstream มาก
ขึ้นเมื่อลดระยะ XPB จาก -20 มม จนถึง 0 มม ทั้งนี้
เนื่องจากวั สดุพรุน PB ถู กเลื่อนลงมาใหเขาใกลวัสดุ
พรุน PE มากขึ้น ชวยดันเปลวไฟเลื่อนเขาไปติด ดาน
downstream มากขึ้น และพบวา peak Temperature
มีคาลดลง โครงสรางอุณหภูมิมีแนวโนมแบนราบมาก
ขึ้น เพราะเปนการเผาไหม แบบเปนขั้นตอน (staged
combustion) กลา วคือ เจตนาให เชื้ อเพลิง อดอากาศ
โดยที่กรณี non-premixed (XPB =0 มม) วัสดุพรุน PB
จะลงมาขวางระจายอากาศ ดังนั้นอากาศที่ปอนเขามา
จะชนกับวัสดุพรุนPB แลวไหลมีลักษณะเปนวงแหวน
(annular)รอบๆหัวPB จากนั้นไหลผสมกับเชื้อเพลิงที่
ปอนเขามาในแนวแกนเตาโดยการหุมรอบๆเชื้อเพลิง
ตลอดความยาวของห องเผาไหม เพื่อหลีก เลี่ย งการ
เขาใกลสภาวะ stoichiometry ( = 1)ของสวนผสม
จากปริมาณอากาศที่เพียงพอ
นอกจา กนี้ พบ ว าอุ ณ หภู มิ ด าน upstream มี
แนวโนมลดลง ในขณะที่อุณหภูมิดาน downstream มี
แนวโน ม ยกตั ว สู ง ขึ้ น เมื่ อระยะ XPB ลดลง ทั้ ง นี้
เนื่องจากตําแหนงเปลวไฟไดยายเขาไปติด อยูภายใน
วัสดุพรุนมากขึน้ เมื่อลดระยะ XPB ลง
รูปที่ 4 แสดงอิทธิพลของ XPB ตอการปลดปลอย
มลพิษ (CO และ NOX) ที่ CL = 5 kW และ  = 0.47

Efficiency (%)

60

LPG
CL = 5kW

with preheat

rad
pre

50
40
30
20
10
0
-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Xpb

รูปที่ 5 อิทธิพลของระยะ XPB ที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การแผรังสีความรอน
โดยทําการแกไขคาใหมาอยู 0% O2 พบวา หัวเผา
ปลดปล อยมลพิษสูงสุ ดที่ XPB =-20 มม (CO =85
ppm, NOX =112 ppm) และการปลดปลอยมลพิษจะ
ลดลงตาม XPB โดยที่ XPB =0 มม ปลดปลอย CO =30
ppm และ NOX =37 ppm และพบว าเมื่ อเปลี่ ย น
รู ป แบบการเผาไหม จ าก premixed เป น nonpremixed การปลดปลอยมลพิษ CO และ NOX ลดลง
ได 1.8 เทา และ 2 เท าตามลํ าดับ โดยสาเหตุ ที่ CO
ลดลง เพราะการลด XPB ส ง ผลให การคลุ ก เคล า
ระหวางเชื้อเพลิงกับ อากาศเกิด ภายในห องเผาไหม
(PE) ทํ าให ก ารผสมคลุ ก เคล าดี กว าภายใน mixing
chamber เนื่ อ งจากการผสมเกิ ด ในชั้ น วั ส ดุ พ รุ น
นอกจากนี้ ก ารลดลงของ CO ยั ง มี สาเหตุ ม าจาก
อุ ณ หภู มิท างด า น downstream ของหั วเผายกตั ว
สูงขึ้น นอกจากนี้คา CO สูงสุดเทากับ 88 ppm ซึ่งต่ํา
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รูปที่ 7 อิทธิพลของคาอัตราสวนสมมูล  ที่มีผลตอ
การปลดปลอย CO และ NOX กรณี non-premixed
กว าก ารเผาไหม ในกรณี ที่ เ กิ ด ก ารเผาไหม ใน
บรรยาก าศ ทั่ ว ไป แสด งให เ ห็ น ถึ ง combustion
efficiency ที่ ดี สํ า หรั บ ในกรณี ข อง NOX ที่ ล ดลง
เนื่องจากการเผาไหมที่ระยะ XPB = 0 มม เกิดการเผา
ไหมแบบเปนขั้นตอน (staged combustion) ชวยลด
peak temperature สงผลให Thermal NOX ลดลง
รูปที่ 5 แสดงอิทธิพลของระยะ XPB ที่มีต อ
ประสิ ทธิ ภ าพในการแผ รัง สี ค วามร อน (rad) และ
ประสิทธิภาพในการอุนเชือ้ เพลิง (pre) ที่ CL = 5 kW
และ  = 0.47 โดย rad เปนอัต ราส วนระหว าง
พลั ง งา น ค ว า มร อนที่ แผ รั งสี ออ ก มา ท างด า น
downstream (เปนสวนที่นําไปใชประโยชนในการให
ความรอนกับภาระทางความรอน) กับพลังงานของ

เชื้ อ เพลิ ง ที่ ป อ นเข า ไป ในขณะที่ pre ซึ่ ง เป น
อั ต ราส ว นระหว า งพลัง งานความร อนที่ อุนเชื้ อเพลิ ง
(คิ ด ที่ ผิ วล างของ PB) ต อพลั งงานของเชื้ อเพลิ ง ที่
ป อนเข า เพื่ อ นํ า ไปใช ในการอุ น เชื้ อเพลิ ง จากการ
ทดลองพบวาเมื่ อ XPB ทํา ให rad มีแนวโน มสู งขึ้ น
ในขณะที่ pre ลดลง เพราะเปลวไฟถูกเลื่อนเขาไปใน
PE มากขึ้นนั่นเอง โดยมีคาสูงสุดที่ 34%
3.2 อิทธิพลของ 
รูปที่ 6 แสดงอิทธิพลของ  ตออุณหภูมิการเผา
ไหมที่ CL = 5 kW ของกรณี XPB = 0 มม เพิ่ม 
โดยการ ทํ าไดดวยการลดอัต ราการไหลของอากาศ
แตรัก ษาอัต ราการปอนเชื้ อเพลิ งใหค งที่ พบวา การ
ลดลงของ  ทํ า ให เ ปลวไฟเลื่ อ นเข า ไปติ ด ด า น
upstream มากขึ้น เนื่องจากการผสมระหวางเชื้อเพลิง
กับอากาศที่ดีขึ้น
รูป ที่ 7 แสดงอิ ทธิ พลของค า  ตอ CO และ
NOX ที่ CL = 5 kW ของกรณี XPB = 0 มม พบวา
อัตราการปลดปลอยมลพิษทั้ง CO และ NOX ต่ํามาก
และแกวงตัวอยูในชวงแคบๆ คือ NOX อยูในชวง 3040 ppm และ CO ประมาณ 20-30 ppm เพราะเปน
การเผาไหมแบบ non-premixed สงผลใหการผสมกัน
ระหวาง เชื้อเพลิงกับอากาศในหองเผาไหมดีขึ้นและ
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รูปที่ 9 (ก) เปลวไฟกรณี XPB =0 มม

รูปที่ 9 (ข) เปลวไฟกรณี XPB = -20 มม

รูปที่ 9 เปลวไฟการเผาไหมแบบ free flame (ไมมีวัสดุพรุน PE)
ไดก ลไกการเผาไหมแ บบ staged combustion แต
อยางไรก็ตามหัวเผานี้ควรหลีก เลี่ย งการทํางานที่ 
< 0.39ซึ่งมีคา 490 ppm และ > 0.79 ซึ่งมีคาเพราะ
สูงกวา 600 ppm เนื่องจากเขาใกลข อบเขตการเผา
ไหมเปนผลให CO มีคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
รูปที่ 8 แสดงอิทธิพลของ  ตอ rad และ pre
ที่ CL =5 kW และ XPB =0 มม พบวา  ไมมีอิทธิพล
ตอ rad เนื่องจากโครงสรางอุณหภูมิภายในวัสดุพรุน
ทั้งสองชนิด มีลักษณะใกลเคียงกัน
รูปที่ 9 แสดงเปลวไฟการเผาไหมแบบ free flame
(ไมมีวัสดุพรุน PE) เมื่อมีการจายอากาศในรูปแบบตาง
ๆ โดย รู ป ที่ 9 (ก) เปลวไฟกรณี XPB = 0 มม
(Annular flow) และ รู ป ที่ 9 (ข) เปลวไฟกรณี
XPB = -20 มม (Swirling flow) เพื่อเปนการยืนยั น
สมมติฐานขางตน วาการเผาไหมที่ XPB =0 จะไดเปลว
ไฟแบบ diffusion สวนการเผาไหม ที่ XPB = -20 มม
จะไดเปลวไฟแบบ premixed พบวา การเผาไหมที่
XPB = 0 มม ใหเปลวไฟที่สวาง ซึ่งเปนลักษณะของ

ลักษณะของเปลวไฟแบบ premixed ดังรูป 8 (ข) ซึ่ง
เปนจริงตามสมติฐานเบื้องตน
4. สรุปผลการศึกษา
การเผาไหมในหั วเผาวัสดุ พรุนร วมกั บ หลัก การ
เผาไหม แบบ non-premixed สามารถลด CO และ
NOX ได สู ง สุ ด 1.8 เท า และ 2 เท า ตามลํ า ดั บ
ขณะเดียวกันยังใหประสิทธิภาพการแผรังสีความรอน
สูงกวา 35% เมื่อเปรียบเทียบกับ กรณี premixed โดย
กรณี non-premixed มี rad สูงสุด 31% และกรณี
premixed มี rad สูงสุด 23% สวนการเปลี่ยนคา 
โดยที่ ยั งคงเผาไหม แ บบ non-premixed ให ผลการ
ทดลองสอดคล องกั บ การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ล XPB ซึ่ ง
ปลดปลอย CO , NOX อยูในเกณฑต่ํา (25 ppm และ
35 ppm ตามลําดับ) และใหประสิทธิภาพการแผรังสี
ความรอนประมาณ 30%เชนกัน และจากรูปถายการ
เผาไหมแบบ free flame พบวา XPB = -20 มม และ
XPB = 0 มม ไดเปลวไฟแบบ premixed และ diffusion
ตามลําดับ
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