บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 บทนํา
หอ งเผาไหม แ บบไซโคลน (Cyclone Combustor) ได มี ก ารพั ฒ นาขึ้ นมาตั้ง แตก อ น
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในขณะนั้นใชสําหรับเผาไหมถานหิน เพื่อผลิตไอน้ําสํา หรับใชผลิตไฟฟา
และทฤษฎี ที่ ใ ช ใ นการออกแบบห อ งเผาไหม แ บบไซโคลนพั ฒนามาจากไซโคลนที่ ใ ช ดั ก ฝุ น
(Cyclone Dust Separator) และ ได มีผู ทํา การวิจัย ตอมาโดยใชเ ชื้อเพลิง ที่แ ตกตา งกั นไปตลอดจน
ลักษณะของหองเผาไหมที่แตกตางกันไปดวย
2.2. ทฤษฎีการเผาไหม [7]
กาซชี วมวลไดจากการเผาไหม (ปฏิ กิริยา Oxidation) บางสว นของเชื้อเพลิง แข็ง การเผา
ไหม เ ชื้ อ เพลิ ง แข็ ง ได แ ก ไม , ถ า นไม , ถ า นหิ น ต า งๆ, แกลบ, ขี้ เ ลื่ อ ย หรื อ วั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช ท าง
การเกษตรที่ติดไฟได กาซชีวมวลสวนใหญประกอบดวย กาซคารบอนมอนอกไซด, ไฮโดรเจนและ
มีเทน
โดยปฏิ กิริยาเคมีข องการเกิดกา ซชี วมวล ในเตาผลิ ตก าซ สามารถแบง ออกไดเปน โซน
ตางๆ ไดดังนี้
- Combustion Zone
- Reduction Zone
- Pyrolysis หรือ Distillation Zone
- Drying Zone
การแบงโซนตางๆ สามารถแบงออกจากกันตามปฏิกิริยาเคมีและอุณหภูมิที่แตกตางกัน
2.2.1 Combustion Zone ในโซนนี้สามารถแยกธาตุหลักที่จําเปนออกได 2 ธาตุ ที่เกี่ยวของ
กับการเผาไหมไดแก คารบอน (C) และไฮโดรเจน (H2) ในกระบวนการเผาไหม คารบอน 1 โมล ทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจน (O2) 1 โมล ไดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 1 โมล จึงทําใหเกิดบริเวณ
combustion zone ขึ้นโดยอากาศที่สงเขาไปในบริเวณนี้ จะสัมผัสเชื้อเพลิงเปนจุดแรกกอนเกิดการ
เผาไหม การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางออกซิเจนในอากาศกับคารบอนและไฮโดรเจน ในเชื้อเพลิงทํา
ใหเกิดคารบอนไดออกไซดและน้ํา ดังสมการ
C + O2
O2
(2.1)
2H2 + O2
H2O
(2.2)
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ไฮโดรเจน 2 โมล ทําปฏิ กิริยา กับ ออกซิเจน 1 โมล ไดน้ํา (H2O) ดังสมการ (2.2) การเกิดปฏิกิริย า
ดังสมการ (2.1) และ (2.2) เปนปฏิกิริยาแบบคายความรอน และความรอนที่เกิดขึ้นในโซนนี้จะถูก
นําไปใช ในปฏิ กิริยาแบบดูดความรอนใน Reduction และ Pyrolysis Zone อุณ หภูมิ Combustion
Zone จะอยูระหวาง 1100 – 1500 องศาเซลเซียส
2.2.2 Reduction Zone เมื่ ออากาศผ านเขา สู Combustion Zone และทํ าปฏิ กิริ ยากับ
คารบ อนและไฮโดรเจน ไดคารบ อนไดออกไซด และน้ํา แล วจะไหลผ านเขา สู Reduction Zone
ดังนั้นในโซนนี้จะเปน Reduction reaction อุณหภูมิในโซนนี้ 500 – 900 องศาเซลเซี ยส ในโซนนี้
จะเปลี่ยนกาซที่เผาไหมไมไดใหเผาไหมได ดังสมการ
C + CO2
2CO
(2.3)
C + H2O
CO + H2
(2.4)
C + 2H2O
CO2 + 2H
(2.5)
CO + H2O
CO2 + H2
(2.6)
C + 2H2
CH4
(2.7)
จากสมการ (2.3) และ (2.4) เป นปฏิกิริย าดูด ความรอ นจะเกิด ขึ้นที่ อุณ หภู มิ 900 องศา
เซลเซียส และกาซที่ไดจะเปนก าซที่สามารถเผาไหมได ซึ่งเปนองคประกอบหลักในกาซผสมที่ได
จากเตาผลิตกาซ กาซหลักนี้คือ กาซคารบอนมอนอกไซด โดยหลักการแลวควรทําใหกาซมีปริมาณ
มากที่สุดเทาที่จะทําได ปริมาณของคารบ อนมอนอกไซดจะเกิดไดมากกับผิวของเชื้อเพลิงแข็งใน
Reduction Zone และอุณหภูมิในขณะนั้น ดังนั้นขนาดของเชื้อเพลิงที่ใสใ นเตาผลิตกาซ จึงมีผลตอ
การเกิดกา ซคารบอนมอนอกไซด ดังนั้นเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญจะมีอัตราสวนระหวางพื้นที่ผิวตอ
ปริม าตรต่ํ า เมื่อจะทํ าการติ ดเตาจึงติด ไฟยากกวาปกติ เพราะมีชองวางมากทําใหกาซออกซิเจน
บางสวนไหลผานชองวางของเชื้อเพลิงโดยที่ไมไดสัมผัสกับผิวเชื้อเพลิง ทําใหการติดไฟเปนไปได
ยาก และปฏิกิริย าที่เกิดจึง มีนอย ทําใหประสิทธิภาพการผลิตกาซที่ไดจากการเผาไหมต่ํา แตถา
ขนาดของเชื้อเพลิงมีขนาดเล็กเกินไปจะทําใหเกิดความดันสูญเสียในเตามาก จําเปนจะตองใชพัดลม
ที่มีขนาดใหญทําใหสิ้นเปลืองพลังงานมากกวาปกติ เนื่องจากความตานทานตอการไหลของกาซสูง
และกาซที่ผลิตไดจะมีฝุนมากกวาปกติ ในบางครั้งการใชเชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็กเกินไปจะทําใหเกิด
ชองวางเล็กๆ ขึ้นในตัวเตาผลิตกาซเชื้อเพลิง ทํ าใหอากาศพยายามแทรกตัวขึ้ นตามชองว างเหลา นี้
และมีความเร็วมาก ดังนั้นอากาศที่ไหลขึ้นตามชองนี้จึงไมคอยทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง เปนเหตุให
กาซที่ไดมีคุณภาพต่ําลง จากปฏิกิริยา (2.3) ถาอุณหภูมิใน Reduction สูงกวา 900 องศาเซลเซียส
และถาอุณหภูมิสู งกวา 1100 องศาเซลเซีย ส CO2 จะเปลี่ย นเปน CO หมดดังนั้นประสิท ธิภ าพจะ
เพิ่มขึ้น ตามอุณหภูมิของ Reduction Zone ในเตาผลิตกาซ
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เมื่ อกาซมีอุณ หภูมิสูงจาก Combustion ไหลเข าสูโซนนี้ อุณ หภูมิจะลดลงเนื่ องจาก
ปฏิกิริยา แบบดูดความรอนในปฏิกิริยา (3.4) และ (3.5) สวนใหญปฏิกิริยาที่ (3.6) เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ
ต่ํา คือ 500 – 600 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยานี้มีความสําคัญ เพราะทําใหสวนผสมของไฮโดรเจนใน
กาซมี มากขึ้ น ถา มีไอน้ํามากเกินไปไอน้ํา อาจทําใหป ฏิกิริย ากั บก าซคารบอนมอนออกไซด ทํ าให
เกิดคารบอนไดออกไซด และไฮโดรเจนดังสมการ (3.7) เรี ยกวา Water Shift Reaction ทํ าใหคา
ความรอนของก าซที่ ไ ดล ดลง จึงจํา เป นอย า งยิ่ ง ที่ จะตองระมั ดระวัง เกี่ ย วกั บ เรื่องความชื้ นของ
เชื้อเพลิง ที่จะเขาสูเตาผลิตกาซ
2.2.3 Pyrolysis Zone
ในโซนนี้จะไดรับความรอนจาก Reduction Zone เพื่อที่ สลายสารพวก organic ใน
เชื้อเพลิ ง ทํา ใหไ ดเมทานอล, กรดน้ําส ม และ น้ํามั นดิบ อุณ หภูมิใ นโซนนี้จ ะเกิด ประมาณ 200 –
500 องศาเซลเซียส ของแข็งที่เหลืออยูหลังจากผานกระบวนการนี้แลว คือ คารบอนในรูปของถาน
ซึ่งทําปฏิกิริยาตอใน Reduction Zone และ Combustion Zone ดังสมการ
Dry wood+Heat
Charcoal+CO+CO2+H2O+C2H2+Proligneous Acids+tars (2.8)
2.2.4 Drying Zone
บริเวณโซนนี้ อุณหภูมิไมสูงพอที่จะทํา ใหเกิดการสลายตัวของสารจําพวกสารระเหยแต
ความชื้นในเชื้อเพลิงจะถูกความรอนทําใหระเหยออกมาในรูปของไอน้ํา โซนนี้จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ
ประมาณ 100 – 200 องศาเซลเซียส
Wet wood + Heat
y wood + Steam
(2.9)
2.3 การเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง [7]
ปริมาณออกซิเจนที่ไมเพียงพอ คือ สาเหตุหนึ่งของการสันดาปไมสมบูรณ เกิดการจัดรูป
ของ คารบอนมอนอกไซด ดังสมการ
2C + O2
2CO
(2.10)
แตป ริม าณออกซิเจนที่ มีมากเกินความตอ งการก็เปนสาเหตุใ หการสันดาปไมสมบูรณ
เช นกัน สัดสว นของเชื้ อเพลิงและอากาศ อาจจะตอ งอยูในชวงที่ พอเหมาะ จึง จะเกิดการสัน ดาป
ปริม าณที่ ใ ช ใ นการวิเคราะหก ระบวนการสั นดาปจํ า นวนทั้ ง หมดของเชื้ อเพลิ ง และอากาศ คื อ
อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิง (Air-Fuel Ratio; AF) หมายถึง อัตราสวนมวลของอากาศตอมวลของ
เชื้อเพลิง สําหรับกระบวนการสันดาป
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ดั ง นั้ น เมื่ อ เชื้ อ เพลิ ง เผาไหม ส มบู ร ณ กั บ อากาศเชิ ง ทฤษฎี จะไม มี อ อกซิ เ จนที่ ไ ม
เกิดปฏิกิริยาในกา ซผลิต ภัณฑ เรียกว า สตอยคิ โอเมตริก หรือ การสันดาปเชิ งทฤษฎี (Theoretical
Combustion) ของเชื้อเพลิง
SOLID FUEL

COMBUSTIBLE

NON-VOLATILE

NON-COMBUSTIBLE

VOLATILE

MOISTURE

INORGANIC

รูปที่ 2.1 องคประกอบของเชื้อเพลิง
เชื้ อ เพลิ ง แข็ ง ที่ ใ ช อ ยู ทั่ ว ๆ ไป มี ห ลายชนิ ด เช น ถ า นหิ น ฟ น ขี้ เ ลื่ อ ย แกลบ เป น ต น
ขบวนการไหมเชื้อ เพลิงแข็ง จะมีความแตกตางไปจากเชื้อเพลิงเหลวและกาซ เนื่ องจากคุณสมบัติ
ของเชื้ อเพลิ งแข็ง มั ก เป นสารประกอบที่ มี ส วนผสมของสารตา ง ๆ ภายในเชื้ อเพลิ ง แข็ ง ยั ง ไม
แนนอน นอกจากนี้การเผาไหมเชื้อเพลิง แข็ งยั งขึ้ นอยูกั บขนาดของเชื้ อเพลิ งแข็ง ดวย เชื้ อเพลิ ง
ประกอบดวยสารตาง ๆ ซึ่ งมี ทั้งที่เผาไหมไ ด แสดงดังรูป 2.1 สารที่ไมส ามารถเผาไหมไ ดเรียกวา
สารเฉื่อย (Inert) สารเฉื่อยนี้เปรียบเทียบไดกับกาซไนโตรเจนในอากาศที่ไมชวยใหเกิดการสันดาป
แตในบางครั้งสารเฉื่อยเหลานี้ก็อาจเกิดปฏิกิริยาไดในบางกระบวนการเผาไหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกระบวนการเผาไหมที่อุณหภูมิสูง ๆ สารเฉื่อยที่ประกอบอยูในเชื้อเพลิงแข็งสามารถแบงไดเปน
2 ชนิด คือ ความชื้นและสารอนินทรียที่ประกอบเปนขี้เถา สารอนินทรีย เหลานี้สวนมาเปนสาร
จําพวกซิ ลิเกต(Silicates) ซัลเฟส(Sulfides) และเกลือของฮาโลเจน (Halogen) เปนตน เมื่อเผาไหม
เชื้อเพลิงแข็ง สารเหลานี้จะกลายเปนขี้เถา บางสวนจะตกอยูในหองเผาไหม บางสวนที่มีน้ําหนักเบา
จะปลิวออกไปกับกาซไอเสียหรือเรียกวา เถาปลิว (Fly Ash)
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เชื้อเพลิงแข็งสวนที่เผาไหมไดสามารถแยกเปนสวนที่ระเหยได (Volatile) และสวนที่ไม
ระเหย (Non volatile) ในสวนที่ไมระเหยนี้ประกอบดวย คารบอน สารประกอบของคารบอน CxHy
( C ในแกน x ตอ C ในแกน y ) โดยที่ x มากกวาคา y มากๆ หรือเปนสารที่น้ําหนักโมเลกุลสูง
นั้นเอง สวนสารระเหยที่ไดในที่ นี้จะหมายถึงสารประกอบที่ระเหยในชวงอุณหภูมิการเผาไหม ซึ่ ง
ประกอบดวยสารไฮโดรคารบ อนที่ น้ํา หนัก โมเลกุ ล ต่ํา ๆ หลัก การในการเผาไหม เชื้ อเพลิ ง แข็ ง
ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นดังรูป 2.2 โดยจะเกิดกระบวนการไพโรไลซีส (Pyrolysis ) ในชวงของคอนเดนส
เฟส (Condened phase) และกาซ (Gas phase) ในขบวนการไพโรไลซีส สารระเหยที่ไดในเชื้อเพลิง
จะระเหยออกมาจากผิวของอนุภาคของเชื้อเพลิงแข็ง และผสมกับอากาศรอบๆ เกิดการเผาไหมขึ้น
ซึ่งเรียกวา การเผาไหมชวงแรก ( Primary Combustion ) หลังจากการเผาไหมมีสวนที่ยังเผาไหมไม
สมบูรณ เมื่อมาพบกับอากาศสวนที่สอง
PYROLYSIS
SOLID
PHASE

GAS
PHASE

OXIDATION
PRIMARY
COMBUSTION

PRIMARY
NON-REACTING
SOLID

CONDENSED PHASE
REACTION ZONE

VOLAILES

GAS PHASE
REACTION ZONE

AIR

SECONDARY
POST
FLAME REACTIONS

EFFLUENT

รูปที่ 2.2 ปฏิกิริยาการเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง
ในสวนของสารที่ไมระเหยที่อยูในเชื้อเพลิงแข็ง เชน คารบอน เมื่อเกิดขบวนการเผาไหม
ออกซิเจน จะเขาไปสัมผัสกับผิวคารบอน ดังนี้
C + ½ O2
CO
(2.11)
C + O2
CO2
(2.12)
C + ½ O2
CO2
(2.13)
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อัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของคาร บ อน เมื่ อ รวมตัว กั บ ออกซิ เจนขึ้ น อยู กั บ อุ ณ หภู มิ ข อง
คารบอนมากที่สุด คือ คารบอนที่ไดรับการถายเทความรอน ตามรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 แสดงกลไกการถายเทความรอน
โดยการแผรังสี จัดเปนกลไกที่สํ า คั ญที่ สุ ดถ า Tw, Ts คื ออุณ หภูมิรอบผิ วและที่ ผิ ว
ตามลําดับ ไดฟลักสการแผรังสี q ra คือ
(2.14)
q    T
T 
ซึ่ง  เปนคาคงที่ Stefan – Bolt Mann มีคาเทากับ 5.76 x 10 -8 Wm2K4 และ  คือคาการ
แผรังสีก ารถา ยเทความรอนโดยการนํา จะมีบ ทบาทเมื่ ออนุภาคมีข นาดเล็ก เมื่อ k เป นคาการนํา
ความรอน ดังนั้นฟลักซความรอน qc หาไดจากสมการ
(2.15)
q c   k ( dT / dr )
ในกรณีที่มีการปอนเชื้อเพลิงตนคาความเร็วสูงทําใหคาเนโนลนัมเบอร (Re) มีคาสูงดวย
จะเกิดการถายเทฟลักซความรอน qv โดยการพาคือ
q v  h (T   T s )
(2.16)
4

ra

w

4
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โดยที่ h สัมประสิทธิ์การพาความรอนขณะที่ T  คืออุณหภูมิแวดลอมจากสมการที่ 2.14,
2.15 และ 2.16 สามารถจัดรูปของสมดุลของพลังงานได
(2.17)
 Tw4  Ts4   k dT / dr   hT  Ts   0
อัต ราการเกิดปฏิกิริย าของการเผาไหม ขึ้น อยูกั บอุ ณหภูมิข องเชื้ อเพลิง แข็ง และเชื้ อเพลิ งแข็ งนี้ จะ
ไดรับการถายเทความรอน โดยการผานรังสีมากที่สุด
ในสวนของสารที่ไมสามารถเผาไหมได เชน ความชื้น ซึ่งระเหยออกไปในชวงที่มีการเผา
ไหมและออกไปกับกาซไอเสีย ความชื้นเหลานี้จะทําใหอุณหภูมิการเผาไหม และสารที่ไมสามารถ
เผาไหมไดจําพวก สารอนินทรียตางๆ จะเกิดเปนขี้เถา ถาอุณหภูมิการเผาไหมสูงมากๆ ขี้เถาเหลานี้
จะกลายเปนสแลก (Slag) เชน ซิลิเกต จะละลายเมื่ออุณหภูมิการเผาไหมสูงกวา 1000 0C เปนตน
2.4 คุณสมบัติทางกายภาพของแกลบ [8]
เนื่องดวยแกลบขาวนําไปเปนเชื้อเพลิงมาก การวิเคราะหองคประกอบของแกลบขาวและ
คุณสมบัติทางกายภาพจึงเปนประโยชน รูปรางของแกลบขาว และโครงสรางของชิ้นสวนแกลบขาว
ในเตาเผา มีความสําคัญมากกวาปริมาณความชื้น องคประกอบของขี้เถาและพลังงานที่ให ตารางที่
2.1 แสดงองคป ระกอบที่ธาตุตางๆ ของแกลบข าวและใหค วามหนาแนนจริงของธาตุตางๆ เหลานี้
หลั งจากการเผาไหมแ ลว แกลบเผาจะเปน ซิลิกาเปน สว นใหญ (14.66%) เนื่ องดวยคารบ อนและ
ออกซิ เ จนเป น ส ว นประกอบหลั ก ถู ก เผาไหม เ ป น คาร บ อนไดออกไซด แกลบข า วจะมี ค วาม
หนาแนนจริงที่สูงกวาน้ําแตแกลบขาวลอยน้ําไดเพราะฟองอากาศที่ถูกกักอยูที่ผิวของแกลบขาว ถา
ฟองอากาศหายไปแกลบก็จะจมน้ํา พื้น ที่ผิวปรากฏของแกลบข าวเปนพื้ นที่ผิวของแกลบข าวที่ไ ม
พรุน ซึ่ง วัด ไดโดยการใชก ลองจุล ทรรศนอิ เล็ กตรอนและเครื่อง image analyzer ไดเทากั บ 3885
m2/m3 ความสํา คัญตอความวองไว (reactivity) ของเชื้อเพลิง ในการเผาไหม มีค าเฉลี่ยเทากับ 302
m2/m3 สําหรับแกลบเผาที่อัดเปนกอน (pellet) แกลบขาวจากเมล็ดขาว มีน้ําหนักระหวาง 2.9 ถึง 3.6
มิล ลิก รัม น้ําหนักเฉลี่ ย 3.1 มิ ลลิก รัม การเผาไหม ของแกลบขา ว มัก จะเกิดขี้ตะกรันและก อนเค ก
(Slagging and caking) เนื่องจากเปลี่ยนเฟสขององคประกอบตา ง ๆ ขณะเกิดการเผาไหมชุ ด
หลอมเหลวของแรออกไซดบางชนิดได องค ประกอบของแกลบขาวที่มี จุดหลอมเหลวต่ําที่สุดคือ
ไฮโดรเจน ออกซิ เจน ไนโตรเจน และสารประกอบคารบ อนบางชนิดจะถูกเผาไหมและระเหย
กลายเปนไอออกมาก อน กระบวนการเผาไหมอุณหภู มิต่ําที่มี ออกซิเ จนจํากัด กอใหเ กิด คาร บอน
อิส ระ ซึ่ ง จะไปรวมตั วกั บ ไฮโดรเจนอิส ระทํ า ใหเ กิ ด น้ํา มั น ยาง (tar oil) และน้ํ า ถู ก เรีย กว า
กระบวนการไพโรไลซีส ทําใหแกลบขาวติด กันเปนกอนเค กซึ่งไปกีดขวางการเคลื่อนไหวของ
เชื้อเพลิง
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ตารางที่ 2.1 แสดงสวนประกอบของแกลบขาวตอน้ําหนัก 100 กก. [8]
องคประกอบ
คารบอน
ไฮโดรเจน
ออกซิเจน
ไนโตรเจน
กํามะถัน
ความชื้น
ขี้เถา

นน.(กก.)
39.26
4.66
32.70
1.99
0.10
3.56
17.40

นน. โมเลกุล
12
2
32
28
32
18.

จํานวนโมล
3.271
2.495
1.022
0.071
0.003
0.198

ตารางที่ 2.2 แสดงสวนประกอบของแกลบขาว (Ultimate analysis) และความหนาแนนจริงของแต
ละธาตุองคประกอบ [8]
ธาตุ
C
O
Si
H
K
N
S
P
Ca
Na
Fe
Mg
Zn

สัดสวนของมวลแหง
(mass fraction-dry basis)
14.44
37.32
14.66
4.94
0.59
0.57
0.30
0.07
0.06
0.035
0.006
0.003
0.006

ความหนาแนนจริง
(กรัม/ลบ.ซม.)
1.80-2.26
2.0-2.5
0.86
2.0-2.9
1.82-2.69
1.55
0.97
7.86
1.74
7.14
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2.5 อัตราสวนสมมูล (Equivalence ratio) [9]
ในการเผาไหมจ ริง ปริม าณอากาศที่ใชในการเผาไหมอาจจะมากกวาหรือ นอยกวาทาง
ทฤษฎี ถาปริมาณอากาศที่ใชมากกวาปริมาณอากาศทางทฤษฎีจะเรียกวา อัตราสวนผสมบาง (Lean
Mixture) ตรงกันขามหากปริมาณอากาศที่ใชนอยกวาจะเรียกวา อัตราสวนผสมหนา (Rich Mixture)
เพื่อความสะดวกในการแสดงปริม าณของอากาศที่ ในการเผาไหม จริง จึงกํ าหนดให อยูใ นรูป ของ
อัตราสวนของอากาศตอเชื้อเพลิง (A/F)stoic = (mair/mfuel)stoic อัตราสวนสมมูล (equivalence ratio, )
จะหมายถึง


=

( A / F ) Stioc
( F / A) Actual

( A / F ) Actual
( F / A) Stioc

Fuel – rice mixtures
Stoichiometric mixtures
Fuel – lean mixtures

(2.18)

> 1 มีเชื้อเพลิงมาก อากาศนอย
= 1 ปริมาณอากาศที่ใชเทากับปริมาณที่ตองใชทางทฤษฎี
 < 1 มีเชื้อเพลิงนอย อากาศมาก




2.6งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การคน ควาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของเตาเผาประเภทตางๆ เพื่อใหเหมาะสมตอการใช
งาน หลายประเภทดวยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม ซึ่งจากอดีตจนถึงป จจุ บันไดมี
นักวิจัยทําการวิจัยทั้งในและตางประเทศมากมาย ดังนี้
2.6.1 งานวิจัยภายในประเทศ
งานวิจัยของ ประจักษ จิตรีพิทย [4] ไดส รางหองเผาไหม แบบไซโคลน แบบมี ชองปอน
เชื้อเพลิง หนึ่งชองทางและอากาศอีกหนึ่งชองทางขึ้น 2 ชุด และใชขี้เลื่อยเป นเชื้อ เพลิ ง ดังรูปที่ 2.4
ห อ งเผาไหม แ บบไซโคลนชุ ด แรก เป น ห อ งเผาไหม จํ า ลอง ซึ่ ง สร า งจากพลาสติ ก ใส เพื่ อ
ทําการศึกษาลักษณะการไหลของเชื้อเพลิงภายในหองเผาไหม โดยมีขนาด L/D =2.06 (L=338 mm,
D= 164 mm) สวนหอ งเผาไหมชุดที่สองเปนหองเผาไหมที่สรางมาจากเหล็กกลา เพื่อใชในการ
ทดลองการเผาไหมจริงมีขนาด L/D=2.0 (L=310 mm, D=155 mm) จากผลการทดลอง พบวาการ
ปอนอากาศเพื่อนําเชื้อ เพลิ งเขาในแนวสัมผัสทางสว นบนของหองเผาไหม อนุภาคจะแพรกระจาย
ไม สม่ํา เสมอ คื อ อนุ ภาคจะเคลื่อนที่ร วมกลุม หมุ นวนเปนเกลีย วลงสูกน ไซโคลน การเผาไหม ขี้
เลื่อยที่คา   1.5 การเผาไหมจะเกิดตั้งแตชวงกลางถึงปากทางออกของหองเผาไหม มีเชื้อเพลิงที่
เผาไหมไ มหมดเหลือตกคา งมาก ส วนการเผาไหม ที่ค า  มากกว า 1.5-2.0 เกิดการเผาไหม เปน
บริเวณกวางไม ปรากฏ เชื้อเพลิงที่เผาไหมมาหมดเหลือตกค าง เถาจะปลิว ออกไปพรอมกับกา ซไอ
เสีย สวนการเผาไหมที่คา 2.0 จะเกิดการเผาไหม ตั้งแตกนไซโคลนขึ้นไปจนถึงปากทางออก
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รูปที่ 2.4 ชุดอุปกรณหองเผาไหมแบบอากาศชองทางเดียว
งานวิจัยของ สุพจน นานําโชค [5] ไดทําการเผาไหมขี้เลื่อยในหองเผาไหมแบบไซโคลน
ชนิดอากาศเข าหลายชองทาง ดังรูป ที่ 2.5 การทดลองใชอัต ราการป อนอนุ ภาค ตั้ง แต 205.4 ถึ ง
333.3 กรัมตอนาที อัตราการปอนอากาศตั้งแต 12.185 กิโลกรัมตอนาที และมี การแปรคา ปริมาณ
อากาศสวนที่สองเปน 5, 10 และ15 เปอรเซ็นต และเปลี่ยนคาอัตราสวนสมมูลทั้งหมด 3 คา คือ 1.0,
1.2 และ 1.5 จากการทดลองพบวา ปริมาณอากาศสวนที่สอง 15 เปอรเซ็นตของอากาศทั้งหมด และ
ที่ =1.5 จะเกิ ดการเผาไหม เป นบริเ วณกวา งทั่ วทั้ งห องเผาไหม มี เปลวไฟออกมาช องทางออก
เล็กนอย กาซจากการเผาไหมประกอบดวยกาซคารบอนมอนอกไซด 885-2121 ppm นับวาต่ําที่สุด
และกาซออกซิเจนอยูในชวง 7.1- 14.2 เปอรเซ็นต แสดงวาเกิดการเผาไหมคอนขางสมบูรณกวาคา
 อื่นๆ เพราะมีปริมาณอากาศอยางเพียงพอตอการเผาไหม
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รูปที่ 2.5 ชุดอุปกรณและเครื่องมือวัดการทดลองลักษณะการเผาไหมเตาเผาไซโคลน
งานวิจัย ของ วิศิษฐ ลี ลาผาติกุ ล [6] ไดนําเสนอการศึก ษาเชิงทดลองอิทธิพ ลของอากาศ
ทุติ ยภูมิตอ การดั กฝุน ในถังไซโคลนหลายขั้น โดยขนาดเส นผานศูนยกลางภายในถังไซโคลนมี
ขนาดเทากับ 0.28 m(D) ความสูงของถังไซโคลนเทากับ 1.2 m กําหนดใหขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของถังไซโคลนสามารถปรับเปลี่ยนได 2 ขนาด คือ 0.75D และ 1.0D ตามตองการ ซึ่งมีการติดตั้ง
ตํา แหน งทอ ฉีดอากาศไว ในแนวสั มผัส รอบๆ ผนังไซโคลน เพื่อทํ าให เกิด การไหลหมุน วน ของ
อากาศภายใน โดยแตล ะการทดลอง กํา หนดอัตราส วนของอากาศทุติยภู มิตออากาศทางเขา (  )
เทากับ 0.0, 0.25 และ 0.35 ซึ่งในการทดลองจะใชฝุ นทั้งสิ้ น 6 ชนิดดว ยกั น คือ แกลบ, แกลบเผา,
กากมะพราว, กากมะพราวเผา, กระดาษเผา และ ทรายละเอียด โดยจากการทดลองพบวา ขนาดเสน
ผานศูนยกลางภายในถังไซโคลนสวนบน เทากับ 1.0D และ  เทากับ 0.35 จะใหประสิทธิภาพการ
ดักอนุภาคฝุนของไซโคลนหลายขั้นสูงสุด เทากับ 96 % ดังรูปที่ 2.6
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1. Primary Blower 2. Power Supply 3. Needle Valve 4. Manometer 5. Hopper 6. Inlet air
7. Secondary Blower 8. Power Supply 9. Needle Valve 10. Manometer 11. Secondary Air Nozzle
12. Needle Valve 13. Cyclone 14. Stack 15. Dust Drop Tube
รูปที่ 2.6 องคประกอบของอุปกรณการทดลองไซโคลน
2.6.2 งานวิจัยภายนอกประเทศ
งานวิจัยของ Agrest [1] ไดดัดแปลงจากเตาแบบตะกรับลําดับขั้นของหมอไอน้ําที่มีขนาด
15 ตันตอชั่วโมง ที่ใชเศษฝายเปนเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพทางความรอน 82 เปอรเซ็นต ผลิตไอน้ํา
4.4 ถึง 4.5 กิโลกรัมตอเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัมที่ความดัน 17.2 บาร อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส มาใช
หองเผาไหมแบบวนเปนเกลีย ว หรือ แบบไซโคลน มีอัต ราสวนความยาว L ตอ เสนผาศู นย กลาง
ภายใน D เท า กั บ 1.7 ดั ง รู ป ที่ 2.7 จากผลการทดลอง พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพทางความร อ นไม
เปลี่ย นแปลง แต ผลิ ตไอน้ํ าได 4.5-4.7 กิโ ลกรัม ต อเชื้อ เพลิง 1 กิโ ลกรัม ที่ ความดัน และอุ ณหภูมิ
ดังกลาว มีชวงเวลาการเผาไหมประมาณ 15 เทาของความเร็วในแนวแกน ผลของการเผาไหมจัดวา
มีความสมบูรณสูง คือ ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซด และมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 1819 เปอรเซ็นต
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รูปที่ 2.7 แสดงหองเผาไหมแบบวนเปนเกลียวหรือไซโคลน

รูปที่ 2.8 แสดงหองเผาไหมแบบชองปอนอากาศหลายชองทาง
งานวิ จัย ของ Sahati-Mehr [2] ได สร างอุป กรณทดลองแบบไซโคลน 2 ชุด มีลั กษณะ
ทั่ วไปดังรู ป ที่ 2.8 ป อนอากาศเขา ในแนวสั ม ผั ส หลายช องทางตามความยาวของอุป กรณ และ
อุปกรณที่มีขนาด L/D= 2.5 (D=152.4 mm) และอุป กรณจําลองหองเผาไหมมี L/D= 1.7( D=140
mm) โดยมีวัตถุประสงคทางดานพลศาสตรก ารไหลจากน้ํา และ Polystyrene อุณ หภูมิการเผาไหม
และองคประกอบของกาซไอเสีย โดยใชเชื้อเพลิงคุณภาพต่ํา จากการศึกษา พบวา ภายในอุปกรณมี
ความปนปวนและระดับการหมุนวนสู งตลอดปริมาตร ความเร็ วของกาซขณะเผาไหมที่บ ริเ วณ
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ศูนยกลางของการไหลวนภายในห องเผาไหมคื อ 14-19 m/s และที่ ปากทางออกประมาณ 25 m/s
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปริมาตรหองเผาไหมที่  = 1.64-2.2 มีคาประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส
งานวิ จัย ของ Bin และ Bin Ali [3] ไดส รา งเตาแบบไซโคลนติด ตั้ง ในแนวดิ่ ง ที่ป อน
อากาศเข าในแนวสั ม ผัส และใช แกลบเป นเชื้ อเพลิ ง ดัง รู ป ที่ 2.9 โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษา
ทางดานพลศาสตร ของก าซที่ มีผลกระทบตอ การเผาไหม จากการศึ กษา พบวา เปลวไฟมี ความ
เสถียรสูง ในบริเวณที่การไหลของกาซสวนทางกันระหวางวงแหวนของการไหลหมุนวนที่ใกลกับ
ผนั งและการไหลหมุนวนยอ นกลั บออกสูป ากทางออก ซึ่ง เปน ยานที่มีค วามปนป วนสู ง โดยการ
เปลี่ยนแปลงของความเร็ วของอากาศที่ ปอนเข าในแนวสัม ผัส จะทําใหยานที่ มีความป นปวนสูง
เปลี่ ยนแปลงตาม และเมื่อเพิ่มอากาศมากขึ้น จนถึง จุดที่กอนเปลวไฟจะดับสมรรถนะของห องเผา
ไหมลดลง แสดงวามีชวงเวลาการเผาไหมไมเพียงพอ

รูปที่ 2.9 แสดงเตาเผาแบบไซโคลนติดตั้งในแนวดิ่ง

