การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 5
29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลของความสูงเบดตอกาซไอเสียจากการเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบในเตาเผาไซโคลน
The Effect of The Height of Bed on Exhaust Gas in A Cyclone Combustor for Burning
Rice Husk Fuel
วิศิษฐ ลีลาผาติกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2457-0068, โทรสาร 0-2457-3982, E-mail: wisitle17@yahoo.com, wisit.l@siam.edu
Wisit Lelaphatikul
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Siam University
235 Petkasam Road, Phasicharoen, Bangkok 10160
Tel. 0-2457-0068, Fax 0-2457-3982, E-mail: wisitle17@yahoo.com, wisit.l@siam.edu

บทคัดยอ
บทความนี้ นํ าเสนอการศึ ก ษาเชิ งทดลองการเผาไหมในเตาเผา
ไซโคลน โดยห อ งเผาไหมมีลั ก ษณะเปน ทรงกระบอกขนาดเส น ผ าน
ศูนยกลางภายในเท ากั บ 1.4 m มี ความสูงรวม เท ากั บ 2.8 m ในการ
ทดลองกําหนดความสูงของเบดในเตาเผาทั้งหมด 4 ระดับ คือ 30, 45,
50 และ 60 cm ซึ่งจะมีการติดตั้งทอ ฉีดอากาศไวในแนวสัมผัสผนังหอ ง
เผาไหม เพื่อทํา ให อากาศภายในเกิ ดการไหลแบบหมุน วน โดยแตล ะ
การทดลองกําหนดอัตราการป อนปริมาณแกลบ และ อากาศที่เข าหอ ง
เผาไหม คงที่ เทากับ 0.04 kg/s และ 1.8 m3/s ตามลําดับ จากผลการ
ทดลอง ที่ร ะดับความสู งเบด เท ากั บ 50 cm ก าซไอเสีย ที่ วัดจาก
ทางออกทอ ไอเสียประกอบดว ย O2=18%, CO=1,651 ppm, SOX=8
ppm และ NOX= 49 ppm ซึ่ งสามารถวัดประสิทธิภาพทางความรอน
สูงสุดได 85 %
คําสําคัญ: เตาเผาไซโคลน, เบด, การไหลอากาศแบบหมุนวน
Abstract
This paper presents the experimental study of the
combustion in a cyclone combustor. The combustion chamber is a
cylindrical shape 1.4 m in diameter and 2.8 m in height. The
height of bed in chamber is designed to be adjustable at four
levels: 30, 45, 50 and 60 cm as desired with a set of air nozzles
placing circumferentially on the chamber to produce air-swirl flow
inside. The feed rate of rice husk and air flow rate was held
constant at 0.04 kg/s and 1.8 m3/s , respectively. Experimental
results show that the emission of exhaust gas from stack is
composed of O2=18%, CO=1,651 ppm, SOX=8 ppm and NOX= 49
ppm at 50 cm bed-height. The maximum thermal efficiency is
85%.
Keywords: cyclone combustor, bed, air-swirl flow

1. บทนํา
ในภาวะป จ จุ บั น ราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง มี ร าคาสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
วิก ฤตการณท างเศรษฐกิ จและคาดวา ราคาน้ํ ามั นก็จ ะสูงขึ้ นอีก เพราะ
จํานวนของน้ํ ามั นที่ กํา ลังมีแ นวโนมลดนอ ยลง ทํา ใหต นทุน ในการเดิ น
เครื่อ งจักรเพื่อการผลิตเพิ่มสู งขึ้น จึงไดเล็งเห็นความสําคัญ ของการใช
พลั ง งานในรู ป ต า ง ๆ เพื่ อ ใช ใ นการขั บ เคลื่ อ นทางอุ ต สาหกรรม,
เกษตรกรรม และ การดํา รงชีวิต เพราะในปจ จุบันการพั ฒนาทางดา น
เศรษฐกิ จ จะเจริ ญ เติ บ โตก า วหน า ได นั้ น ประการสํ า คั ญ คื อ การใช
พลังงานในรูปแบบต างๆ ใหเกิดประโยชนสูง สุด ซึ่งในปจจุ บันประเทศ
ไทยมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพั ฒ นาด า นการเกษตรกรรม ซึ่ ง พื้ น ที่ ส ว นใหญ ทั่ ว ทุ ก ภาคของ
ประเทศไทยเป นพื้นที่เ กษตรกรรม จึ งมี สิ่งที่ เหลือใชท างเกษตรกรรม
มากมาย ที่ พ บมาก ไดแก แกลบ ฟาง ชานอ อย เปน ตน ซึ่งสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนได โดยผานกระบวนการเปลี่ยนรูปสิ่งที่เหลือใช
นั้ น มาเป น พลั งงานทดแทน เพื่ อ ลดการนํ าเข าพลั งงานจากต างชาติ
ไดแก น้ํามันปโตรเลียม และ ถานหิน เปนตน ในที่นี้ไดใหความสนใจกับ
แกลบข าว ซึ่งเมื่อ นําขาวเปลือก 100 kg ไปสีแลวจะไดแกลบประมาณ
26.12 kg (คิดเปนประมาณ 26 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก) จะไดคาความ
รอน (Overall gross calorific value of rice husk) ประมาณ 2,900–
4,560 kcal/kg. เมื่อ เปรียบเทีย บกับน้ํ ามันเตา จะไดค าความรอ นเพีย ง
ครึ่งหนึ่ง แตราคาต่ํ ากวามาก เมื่ อนํ าแกลบมาเปนพลังงานทดแทน จะ
ทําใหประหยัด ลดการนําเขา และเปนวัตถุดิบที่ใชไดอยางเหลื อเฟอ แต
ถาใชวิ ธีการเผาไหมแกลบในเตาเปดปกติจะทําใหไดปริมาณความรอน
นอ ยกวาที่ควรจะได และทําให เกิดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากขี้เถ าที่
เกิดจากการเผาไหม ฉะนั้นวิธีเผาไหมเพื่อใหมีประสิทธิภาพของการเผา
ไหมดีที่สุดและสภาพแก สที่ ออกจากปลองไฟเปน มลพิษ นอ ยที่สุด โดย
ใชเทคนิคการหมุนวนของอากาศความเร็วสูงแบบปนปวน
ปจจุบันไดมีการวิจัยทั้งในและต างประเทศ ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับ
เตาเผาประเภทตาง ๆ มากมาย อาทิเชน งานวิจัยของ พงษเจต พรหม

วงศ[1] ทําการศึกษาการเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบในชอ งวางภายในหอง
เผาไหมแบบวอรเทค (Vortex Combustor:VC), งานวิจัยของ ประจักษ
จิตรีทิพย ทําการศึกษารูปแบบการไหลและลักษณะการสันดาปของหอ ง
เผาไหมแบบไซโคลนที่ใชขี้เลื่อ ยเปนเชื้อเพลิง[3], งานวิจัยของ สุพ จน
นานําโชค ทําการศึกษาการเผาไหมขี้เลื่อยในหองเผาไหมแบบไซโคลน
ชนิดอากาศเขาหลายชองทาง[4] งานวิจัยของ Sen Nieh และ Tim T.
Fu [2] ไดทําการทดลองโดยการทดสอบการไหลในเตาแบบจําลอง Hot
test model ของเตาแบบวอรเทคโดยใชถานหินผงและงานวิจัยตอเนื่อง
ถึงการทดสอบเตาแบบวอรเทคโดยใชเชื้อ เพลิง Dry Ultra Find Coal
และ Coal Water Fuel
ในงานวิ จัยนี้ ไดทําการศึกษาความสูงของเบดในเตาเผาไซโคลน
ซึ่งระบบการเผาไหมของเตาเผาแบบนี้จะใหประสิทธิภาพในการเผาไหม
สูง และสามารถควบคุมมลพิ ษที่เปน ปญหาต อสิ่งแวดล อมได จึงมีก าร
วิจัย และพั ฒนา เพื่อนํ าพลั งงานความรอ นที่ไดม าใชใหเกิด ประโยชน
สูงสุดตอไปในอนาคต

1. Primary Blower
6.Thirdary Inlet air

2. Secondary Blower
7. Cyclone Combustor

2. อุปกรณการทดลอง
การติดตั้งชุดอุปกรณก ารทดลอง เริ่ มตนจากการประกอบตั วถั ง
ไซโคลนแต ล ะส ว นเข า ด ว ยกั น (7) โดยอากาศที่ ใ ช ใ นการทดลอง
ประกอบดวยอากาศ 3 สวน คือ อากาศสวนปฐมภูมิ (Primary Air) เปน
อากาศที่เขาทาง inlet air (4), อากาศสวนทุติยภูมิ (Secondary Air)
เป นอากาศที่ฉี ดเข าทางทอ ลม (Secondary Air Nozzle) [5] และ
อากาศสวนตติยภูมิ (Thirdary Air Nozzle) [6] โดยอากาศทั้ง 3 สว นจะ
ไดจากแหลงตนกําลัง คือ Blower จํานวน 2 ชุด(1,2) และมี Butterfly
Valve ทําหนาที่ปรับอัตราการไหลของกาซไอเสียที่ทอ ทิ้งไอเสีย(9) โดย
มี Blower(10) ทําหนาที่ดูดกาซไอเสียออกจากทอ ทิ้งไอเสีย ดังแสดงใน
รูปที่ 1

3. Hopper 4 Primary Inlet air
5. Secondary Inlet air
8. Butterfly Valve 9. Stack
10. Thirdary Blower

รูปที่ 1 ผังแสดงชุดอุปกรณการทดลองไซโคลน
ในการศึ ก ษาสมรรถนะของไซโคลน ได ทํา การทดลองหาจาก
ประสิทธิภาพทางความรอนของไซโคลน ซึ่งสามารถหาได จากสมการ
ดังนี้

Thermal Efficiency ( C ) 

HS
HA

(1)

โดย HS = ความรอนของอากาศที่นํ าไปใชประโยชน (Heat
Supplied)
HA = ความร อ นของอากาศที่ ไ ดจ ากเชื้ อ เพลิ ง (Heat
Available)
ตารางที่ 1. ขอมูลองคประกอบของเชื้อเพลิงแกลบ [5]
Composition of rice husk
Carbon
Hydrogen
Oxygen
Nitrogen
Sulfur
Volatile matter
Fixed carbon
Moisture
Ash

Percent (%)
38.0
5.70
41.6
0.69
0.06
55.6
20.1
10.3
14.0

3. วิธีการทดลอง
1. ติดตั้งเตาเผาไหมแบบไซโคลน (ดังรูปที่ 1)
2. ทําการอุนเตาเผา ดว ย LPG จนอุณหภูมิประมาณ 450-600
O
C
3. ป อ นเชื้ อ เพลิ ง แกลบที่ ผ สมกั บ อากาศ โดยปรั บ อากาศที่
Blower 1 เพื่ อให เกิ ดการเผาไหมเริ่ มต น กอ น จนอุ ณหภู มิเ ริ่ มคงที่
ประมาณ 700 OC และหยุดการให LPG
4. ปรั บอัต ราการปอ นเชื้ อเพลิงแกลบคงที่ เทา กับ 0.04 kg/s
และปรับอากาศที่ Blower 2 ใหจายอากาศมายังอากาศสวนที่ 2 และ
อากาศสวนที่ 3 เทากับ 80% และ 20% ของอากาศทั้งหมด ตามลําดับ
5. เมื่อความสูงของเบดภายในมีระดับความสูงที่ 30 cm ทําการ
วัดกาซไอเสีย ที่เกิ ดจากการเผาไหม ทุ ก 10 นาที จนถึง 120 นาที
บันทึกผลการทดลอง

เบด 60 cm นั้ น เกิ ดการทั บถมของเชื้ อ เพลิ งที่ เบดมากเกินไป ทํ าให
อากาศสวนเกินที่ฉีดเขาไปใหม ทําปฏิกิริยาการเผาไหมกับเชื้อเพลิงไม
ตอ เนื่ อ งมากนั ก เพราะตามหลั กทฤษฎีข องการเผาไหม จะเริ่ มที่ ผิ ว
ชั้นนอกของอนุภาคกอนแลวจึงลามเขาไปที่แกนกลาง โดยเชื้อ เพลิงที่มี
ขนาดของอนุภาคใหญ( เปรียบไดกั บเบดที่มี ระดับสูงเกิน ไป) จะทํา ให
การเผาไหมข องเชื้อ เพลิงเกิดขึ้นไดอยางชา ๆ เฉพาะที่ปริ เวณผิว หนา
ของเบดเทานั้น ซึ่งปริมาณ O2 ในอากาศสวนเกิ นที่ฉีดเขาไปในเตาเผา
จึงไมส ามารถทํ าปฏิกิริ ย าการเผาไหมไ ดทั น ที กับเชื้ อ เพลิ ง จึงเหลื อ
ปริมาณ O2 มากกวาที่ระดับความสูงอื่น ดังนั้นการวัด O2 ที่ร ะดับความ
สูงเบดที่ 60 cm นี้จึงสามารถวัดปริ มาณ O2 ไดมากกวาระดับความสูง
เบดที่ตําแหนง 30-50 cm

รูปที่ 2 กาซออกซิเจน (O2) ที่วัดได ณ. ความสูงเบดตาง ๆ

6. ทําการทดลองซ้ําขอ 5 เพิ่มระดับความสูงเบดจากเดิม 30 cm
เปน 45, 50 และ 60 cm ตามลําดับ บันทึกผลการทดลอง
4. ผลการทดลอง
จากผลการทดลอง ไดทําการศึกษาความสูงของเบดที่มี ผลตอการ
เกิดกาซจากการเผาไหม ไดแก O2, CO, SOX และ NOX ดังนี้
จากรู ปที่ 2 พบวาจากผลทดลอง ที่ร ะดับความสูงเบด 30-50 cm
จะมีจํานวนของ O2 ที่วัด ไดอยูใ นชวง 18.2-18.5% ซึ่ งปริ มาณของ O2
ที่วั ดไดนั้น เกิดจากการให อากาศสวนเกินในขณะเกิ ดการเผาไหมแ ก
เตาเผาไซโคลน จึงทําใหมี O2 เหลือหลังจากการเผาไหม และที่ระดั บ
ความสูงเบด 30-50 cm นี้ เบดจะมีป ริมาณการทับ ถมของเชื้อเพลิงที่
เผาไหม ไ ม ส มบู ร ณ บ างส ว นเหลื อ อยู ซึ่ ง จะทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ อากาศ
ส ว นเกิ น ที่ ฉี ด เข า ไปใหม ทํ า ให เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเผาไหม ร ะหว า ง
เชื้อเพลิงกับอากาศไดอยางตอเนื่อง สวนผลการทดลองที่ร ะดับความสูง

รูปที่ 3 กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่วัดได ณ. ความสูงเบดตาง ๆ
จากรูป ที่ 3 พบวา ที่ระดับความสู งของเบดในชว ง 30-60 cm คา
CO ที่วัดไดอยูในเกณฑสูงอยูในชว ง 1,500-1,700 ppm เนื่องจากการ
เผาไหมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ เกิดขึ้นอยางไมทั่ว ถึง โดยขั้นตอน
การเผาไหม เ ริ่ ม เมื่ อ เชื้ อ เพลิ ง แกลบถู ก ป อ นเข า เตาเผาด า นบน ใน
ลักษณะสัมผัสเสนรอบวง ซึ่งในขณะเกิดการเผาไหมนั้น เชื้อเพลิงแกลบ
จะตกลงมาบนฐานของหองเผาไหมต ามแรงโนม ถวงของโลกและเกิ ด
การทับถมของเชื้ อเพลิ งที่เผาไหมไ มส มบูร ณจนเกิดเปน ชั้น ความหนา
ของเบด ซึ่งบริเวณผิว หนาของเบดที่มีอากาศสัมผัส เทา นั้นที่มีการเผา
ไหม ทําใหเชื้อเพลิงสวนใหญยังคงไมถูกเผาไหม

โดยจากการทดลองคา CO ที่วัดไดอยูในปริมาณที่สูง เนื่อ งมาจาก
อีกเหตุผลที่วา การเผาไหมที่ส มบูร ณนั้น ตองเกิดการคลุกเคลาระหวาง
เชื้ อ เพลิ ง กั บ อากาศอย า งเหมาะสม แต ใ นกรณี ข องการทดลองนี้
เชื้อเพลิงแกลบไมไดเกิดการคลุกเคลากับอากาศอยางทั่วถึง เหมือ นกับ
กรณีการไหลปนปวนของเตาเผาแบบวอรเทคและเตาเผาฟลูอิดไดซเบด
ที่เกิดการคลุกเคลาระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศทั่วทั้งหองเผาไหม ซึ่งคา
CO ที่วัดไดของเตาเผาทั้งสองอยูในชวงระหวาง 250-400 ppm เทานั้น

52 ppm ซึ่งคา NOX นั้น ขึ้น อยู กับปจจัย ขององคประกอบตา ง ๆ ของ
กาซไอเสีย เชน ไฮโดรคารบอน โอโซน และ สารประกอบของซัลเฟอร
(Sulfur) โดยจากรูปที่ 4 สามารถวัดคา SOX ไดสูงที่สุดที่ตําแหนงความ
สูงเบด เทากับ 45 cm ฉะนั้นจึงเปนสาเหตุที่ทําใหระดับความสูงเบดที่
45 cm จึงสามารถวัดคา NOX ไดสูงที่สุดเชนเดียวกัน

รูปที่ 5 กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) ที่วัดได ณ. ระดับความสูง
เบดตาง ๆ
รูปที่ 4 กาซซัลเฟอรออกไซด (SOX) ที่วัดได ณ. ความสูงเบดตาง ๆ
จากรูปที่ 4 ปริมาณ SOX ที่วัดไดมีปริมาณคอนขางต่ําอยูในชว ง 516 ppm เนื่องมาจากวากาซ SOX มี Sulfur เปนองคประกอบหลัก โดย
มั ก จะพบได ใ นเชื้ อ เพลิ ง ประเภท น้ํ า มั น ดิ บ ถ า นหิ น และอยู ใ น
สารประกอบของโลหะตาง ๆ ไดแก อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว
และ เหล็ก เปนตน แตในการทดลองนี้ใชแกลบเปนเชื้อเพลิงในการเผา
ไหม ซึ่ งมีอ งค ประกอบของ Sulfur ในปริ มาณต่ํ า จึงทํ าให ในขณะ
เกิดปฏิกิริยาการเผาไหมกับอากาศนั้น เกิดปริมาณของ SOX ไมสูงมาก
นั ก โดยที่ ร ะดั บ ความสู ง เบดที่ 45 cm สามารถวั ด ปริ มาณ SOX ได
สู ง สุ ด ประมาณ 16 ppm ซึ่ ง แสดงได ว า ที่ ร ะดั บ ดั ง กล า ว การ
เกิ ดปฏิ กิริย าการเผาไหมระหวางเชื้ อเพลิงแกลบและอากาศเกิ ดมาก
ที่สุ ด จึงทําใหเกิดการรวมตัวของ Sulfur ในเชื้อเพลิ งแกลบกั บอากาศ
เกิ ด เป น SOX สู ง ที่ สุ ด แต แ ตกต า งกั บ ที่ ร ะดั บ ความสู ง เบด 60 cm
เพราะที่ร ะดับ ความสูงนี้ตองมี ปริม าณของเชื้อ เพลิงมากที่ สุด ซึ่งตาม
หลักความเปน จริงแลว ถามี Sulfur ในปริ มาณมาก เมื่ อเกิ ดปฏิ กิริย า
รวมกั บ อากาศส ว นเกิ น ภายในห อ งเผาไหม ก็ ค วรต อ งมี SOX มาก
เชน กัน แตในจากการทดลองนี้ ที่ร ะดับความสู ง 60 cm เกิดปฏิกิริย า
การเผาไหมต่ํา ฉะนั้นจึงเปน สาเหตุให เกิดการรวมตัวของ Sulfur กับ
อากาศในปริ มาณที่ นอย โดยสามารถวัดปริม าณ SOX ไดป ระมาณ 5
ppm
จากรูปที่ 5 การทดลองการเผาไหมที่ความสูงเบด 30, 45, 50 และ
60 cm สามารถวัดค า NOX อยูในชวง 44-52 ppm ซึ่ง จัด วาอยูใน
ปริ มาณไมมากนั ก เนื่ อ งจาก NOX จะเกิดขึ้ น ไดต อ งอาศั ย ปจจั ย ของ
อุณ หภูมิ ที่สูง ในขณะเกิ ดการเผาไหม โดยจากผลการทดลอง รูปที่ 4
และ รูปที่ 5 จะมีแนวโนมของกาซไอเสีย ทีวัดไดค ลายคลึ งกัน โดยที่
ระดับความสูงเบด 45 cm สามารถวัด ปริมาณ NOX ไดสู งที่สุ ด เทากับ

5. สรุปผลการทดลอง
1. การทดลองการเพิ่ มระดับความสู งเบดของเตาเผาไซโคลน
พบว า มี ผ ลต อ ปริ มาณก าซไอเสี ย ที่ วั ด ได โดยระดั บ ความสู ง เบดที่
เหมาะสมตอการเผาไหม และ ใหปริมาณกาซไอเสีย ที่ยอมรับได คือ ที่
ระดับ 50 cm หรือ ประมาณ 0.2 เทาของความสูงเตาเผา
2. การเผาไหม ที่ทําใหเกิดกาซไอเสียในปริมาณต่ํานั้น (โดยเฉพาะ
องคประกอบของ CO และ O2) เชื้ อเพลิงควรจะเกิดการคลุกเคลากั บ
อากาศอย างเหมาะสม ตลอดชว งเวลาการเผาไหม ซึ่ง ถาเชื้อเพลิงไม
เกิดปฏิกิริยาดังกลาวแลว คา CO ที่วัดไดจะมีปริมาณที่สูงมาก
3. ประสิทธิภาพทางความรอนที่วัดไดสูงสุดประมาณ 85% ที่ระดับ
ความสูงเบดที่ 50 cm ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ประสิทธิภาพทางความรอนที่วัดได ณ. ระดับความสูงเบดตาง ๆ
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