บทที่ 4
ผลการวิจัย
4.1 บทนํา

ในงานวิจัยนี้ ไดทํา การศึก ษาความสู งของเบดในเตาเผาไซโคลน ซึ่ง ระบบการเผาไหม
ของเตาเผาแบบนี้จะใหประสิทธิภาพในการเผาไหมสูง และสามารถควบคุมมลพิษ ที่เปนปญหาตอ
สิ่งแวดลอมได จึงมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําพลังงานความรอนที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอไปในอนาคต โดยทําการศึกษาถึงผลของแกสไอเสีย และ ประสิทธิภาพเชิงความรอนจากการเผา
ไหม

4.2 ผลของแกสไอเสียจากการเผาไหม
จากผลการทดลอง ไดทําการศึกษาความสูงของเบดที่มีผลตอการเกิดกาซจากการเผาไหม
ไดแก O2, CO, SOX และ NOX ดังนี้

รูปที่ 4.1 กาซออกซิเจน (O2) ที่วัดได ณ ความสูงเบดตางๆ
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จากรูปที่ 4.1 พบวาจากผลทดลอง ที่ระดับความสู งเบด 30-50 cm จะมี จํานวนของ O2 ที่
วัดไดเฉลี่ยอยูในชวง 18.2-18.8% ซึ่งปริม าณของ O2 ที่วัดไดนั้น เกิดจากการใหอากาศสวนเกิ น
ในขณะเกิด การเผาไหมแกเตาเผาไซโคลน จึงทํา ให มี O2 เหลือหลั งจากการเผาไหม และที่ ระดับ
ความสู งเบด 30-50 cm นี้ เบดจะมี ปริ มาณการทั บถมของเชื้อเพลิง ที่เ ผาไหมไ มสมบูร ณบ างสว น
เหลืออยู ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับอากาศสวนเกินที่ฉีดเขาไปใหม ทําใหเกิดปฏิกิริย าการเผาไหมระหวาง
เชื้อเพลิงกับอากาศไดอยางตอเนื่อง สว นผลการทดลองที่ระดับความสู งเบด 60 cm นั้นเกิดการทับ
ถมของเชื้อเพลิงที่เบดมากเกินไป ทําใหอากาศสวนเกินที่ฉีดเขาไปใหม ทําปฏิกิริยาการเผาไหมกับ
เชื้อเพลิงไม ตอเนื่องมากนัก เพราะตามหลักทฤษฎีของการเผาไหม จะเริ่มที่ผิว ชั้นนอกของอนุภาค
กอ นแลว จึง ลามเข าไปที่แกนกลาง โดยเชื้ อเพลิง ที่มีขนาดของอนุ ภาคใหญ( เปรีย บไดกับเบดที่มี
ระดับสูงเกินไป) จะทําใหการเผาไหมของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นไดอยางชา ๆ เฉพาะที่ปริเวณผิวหนาของ
เบดเทานั้น ซึ่งปริมาณ O2 ในอากาศสวนเกินที่ฉีดเขาไปในเตาเผา จึงไมสามารถทําปฏิกิริยาการเผา
ไหมไดทันทีกับเชื้อเพลิง จึงเหลือปริมาณ O2 มากกวาที่ระดับความสูงอื่น ดังนั้นการวัด O2 ที่ระดับ
ความสูงเบดที่ 60 cm นี้จึงสามารถวัดปริมาณ O2 ไดมากกวาระดับความสูงเบดที่ตําแหนง 30-50 cm

รูปที่ 4.2 กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่วัดได ณ ความสูงเบดตางๆ
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จากรูปที่ 4.2 พบวาที่ระดับความสูงของเบดในชวง 30-60 cm คา CO ที่วัดไดเฉลี่ยอยูใน
เกณฑสูงอยูในชวง 1,500-1,700 ppm เนื่องจากการเผาไหมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ เกิดขึ้นอยาง
ไมทั่ วถึง โดยขั้นตอนการเผาไหมเริ่ม เมื่ อเชื้ อเพลิงแกลบถูก ปอนเข า เตาเผาดา นบน ในลัก ษณะ
สัม ผัส เส นรอบวง ซึ่ งในขณะเกิ ดการเผาไหมนั้ น เชื้ อเพลิ งแกลบจะตกลงมาบนฐานของหอ งเผา
ไหม ตามแรงโนมถวงของโลกและเกิ ดการทับถมของเชื้อเพลิงที่ เผาไหม ไมส มบูรณจนเกิดเปนชั้น
ความหนาของเบด ซึ่งบริเวณผิวหนาของเบดที่มีอากาศสัมผัสเทานั้นที่มีการเผาไหม ทําใหเชื้อเพลิง
สวนใหญยังคงไมถูกเผาไหม
โดยจากการทดลองคา CO ที่วัดไดอยูในปริมาณที่สูง เนื่องมาจากอีกเหตุผลที่วา การเผา
ไหม ที่สมบูรณนั้นตองเกิดการคลุก เคล าระหวางเชื้อเพลิง กับอากาศอย างเหมาะสม แตในกรณีของ
การทดลองนี้ เชื้อเพลิง แกลบไม ไดเกิดการคลุ กเคลากับอากาศอยางทั่วถึง เหมือนกับกรณีการไหล
ปนปวนของเตาเผาแบบวอรเทคและเตาเผาฟลูอิดไดซเบด ที่เกิดการคลุกเคลาระหวางเชื้อเพลิงกับ
อากาศทั่ วทั้ งห องเผาไหม ซึ่งค า CO ที่ วัด ได ของเตาเผาทั้งสองอยู ในชว งระหว าง 250-400 ppm
เทานั้น

รูปที่ 4.3 กาซซัลเฟอรออกไซด (SOX) ที่วัดได ณ ความสูงเบดตางๆ
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จากรูป ที่ 4.3 ปริม าณ SOX ที่วัดไดเฉลี่ ย มี ปริม าณค อนข า งต่ํา อยู ใ นช วง 5-16 ppm
เนื่ องมาจากว ากา ซ SOX มี Sulfur เปนองคป ระกอบหลัก โดยมัก จะพบได ในเชื้ อเพลิ ง ประเภท
น้ํามันดิบ ถานหิน และอยูในสารประกอบของโลหะตาง ๆ ไดแก อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว
และ เหล็ก เปนตน แตในการทดลองนี้ใชแกลบเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม ซึ่งมีองคประกอบของ
Sulfur ในปริมาณต่ํา จึงทําใหในขณะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมกับอากาศนั้น เกิดปริมาณของ SOX
ไมสูงมากนัก โดยที่ระดับ ความสูง เบดที่ 45 cm สามารถวัด ปริมาณ SOX ได ประมาณ 16 ppm ซึ่ง
แสดงไดวาที่ระดับดังกลาว การเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมระหวางเชื้อเพลิงแกลบและอากาศเกิดมาก
ที่สุ ด จึงทํ าใหเกิดการรวมตัว ของ Sulfur ในเชื้ อเพลิง แกลบกั บ อากาศเกิดเป น SOX สู งที่ สุ ด แต
แตกตางกับที่ระดับความสูงเบด 60 cm เพราะที่ระดับความสูงนี้ตองมีปริมาณของเชื้อเพลิงมากที่สุด
ซึ่งตามหลักความเปนจริง แลว ถามี Sulfur ในปริมาณมาก เมื่อเกิดปฏิกิริยารวมกับอากาศสวนเกิน
ภายในหองเผาไหม ก็ควรตองมี SOX มากเชน กัน แตในจากการทดลองนี้ ที่ระดับความสูง 60 cm
เกิดปฏิกิริยาการเผาไหมต่ํา ฉะนั้นจึงเปนสาเหตุใหเกิดการรวมตัวของ Sulfur กับอากาศในปริมาณที่
นอย โดยสามารถวัดปริมาณ SOX ไดประมาณ 5 ppm

รูปที่ 4.4 กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) ที่วัดได ณ ระดับความสูงเบดตางๆ
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จากรูปที่ 4.4 การทดลองการเผาไหมที่ความสูงเบด 30, 45, 50 และ 60 cm สามารถวัดคา
NOX เฉลี่ยอยูในชวง 44-52 ppm ซึ่งจัดวาอยูในปริมาณไมมากนัก เนื่องจาก NOX จะเกิดขึ้นไดตอง
อาศัยปจจัยของอุณหภูมิที่สูง ในขณะเกิดการเผาไหม โดยจากผลการทดลอง รูปที่ 4.3 และ รูปที่ 4.4
จะมี แนวโนม ของก าซไอเสี ย ที่ วัดไดค ล า ยคลึ งกั น โดยที่ ระดับ ความสู ง เบด 45 cm สามารถวัด
ปริมาณ NOX เฉลี่ยไดสูงที่สุด เทากับ 52 ppm ซึ่งคา NOX นั้นขึ้นอยูกับปจจัยขององคประกอบตาง
ๆ ของกาซไอเสีย เชน ไฮโดรคารบอน โอโซน และ สารประกอบของซัล เฟอร (Sulfur) โดยจากรูป
ที่ 4.3 สามารถวัดคา SOX ไดสูงที่สุดที่ตําแหนงความสูงเบด เทากับ 45 cm ฉะนั้นจึงเปนสาเหตุที่ทํา
ใหระดับความสูงเบดที่ 45 cm จึงสามารถวัดคา NOX ไดสูงที่สุดเชนเดียวกัน
4.3 ประสิทธิภาพเชิงความรอนจากการเผาไหม

รูปที่ 4.5 ประสิทธิภาพเชิงความรอนที่วัดได ณ ระดับความสูงเบดตางๆ
จากรูปที่ 4.5 ประสิทธิภาพเชิงความรอนเกิดสูงสุดที่ระดับความสูงเบดที่ 50 cm รองลงมา
คือที่ระดับความสูงเบด 30 cm, 45 cm และ 60 cm ตามลําดับ เนื่องจากที่ระดับความสูงเบดที่มาก
เกินไป ทําใหอากาศภายในเตาเผาทําปฏิกิริยาการเผาไหมอยางไมตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากการทับถมของ
เชื้อเพลิงที่เผาไหมไมหมดที่ตกลงสูฐานเตา สงผลใหประสิทธิภาพต่ํา สวนถาระดับความสูงเบดต่ํา
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เกินไป ถึงแมวาการเผาไหมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศจะดีกวา แตอุณหภูมิที่ไดก็ไมสูงมากนัก ทํา
ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนยังอยูในเกณฑไมสูงมาก ซึ่งการพิจารณาประสิทธิภาพเชิงความรอน
ที่เหมาะสม ยังคงตองคํานึงถึงองคประกอบกาซไอเสียควบคูกันไปดวย

