บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในภาวะปจจุบันราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและ
คาดวาราคาน้ํามันก็จะสูงขึ้นอีก เพราะจํานวนของน้ํามันที่กําลังมีแนวโนมลดนอยลง ทําใหตนทุ น
ในการเดินเครื่ องจัก รเพื่อ การผลิตเพิ่ม สูงขึ้ น จึง ไดเ ล็ง เห็ นความสํ าคั ญของการใชพ ลัง งานในรูป
ตางๆ เพื่อใชในการขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรม, เกษตรกรรม และ การดํารงชีวิ ต เพราะการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตกาวหนาไดนั้น ประการสําคัญคือ การใชพลังงานในรูปแบบตางๆ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมอยางตอ เนื่อ ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาดานการเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญทั่วทุกภาคของประเทศไทยเปนพื้นที่เกษตรกรรม จึง
มีสิ่งที่เหลือใชทางเกษตรกรรมมากมาย ที่พบมาก ไดแก แกลบ ฟาง ชานออย เปนตน โดยนํามาผาน
กระบวนการเปลี่ย นรูปสิ่ งที่ เหลื อใชนั้นมาเป นพลัง งานทดแทน เพื่ อลดการนํ าเข าพลัง งานจาก
ตางชาติ ไดแก น้ํามันปโตรเลียม และ ถานหิน เปนตน ในที่นี้ไดใหความสนใจกับแกลบขาว เมื่อนํา
ขาวเปลือก 100 kg ไปสีแล วจะไดแกลบประมาณ 26.12 kg (คิดเปนประมาณ 26 เปอร เซ็นตโดย
น้ําหนัก) จะไดคาความรอน (Overall gross calorific value of rice husk) ประมาณ 2,900–4,560
kcal/kg. เมื่อเปรีย บเทียบกับน้ํามันเตา จะไดคาความรอนเพียงครึ่งหนึ่ง แตราคาต่ํากวามาก การนํา
แกลบมาเปนพลั งงานทดแทน จะทํา ให ประหยัด และเปนวัตถุ ดิบที่ใ ชไ ดอยา งเหลื อเฟอ แตถ าใช
วิธีการเผาไหมแกลบในเตาเปดปกติ จะทํา ให ได ปริมาณความรอนนอยกวา ที่ค วรจะได และทํา ให
เกิดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากขี้ เถา ที่เกิ ดจากการเผาไหม ฉะนั้ นวิธี เผาไหม เพื่อใหมี ประสิทธิภาพ
ของการเผาไหมดีที่สุด และสภาพกาซไอเสียที่ออกจากปลองไฟเปนมลพิษ นอยที่สุด โดยใชเทคนิค
การหมุนวนของอากาศความเร็วสูงแบบปนปวน
ในงานวิจัยนี้ จึงไดทําการศึกษาความสูงของเบด และการฉีดอากาศทุติยภูมิใหกับหองเผา
ไหมในเตาเผาไซโคลน ซึ่งระบบการเผาไหมของเตาเผาแบบนี้จะใหประสิทธิภาพในการเผาไหมสูง
และสามารถควบคุม มลพิษที่เปนปญหาตอสิ่งแวดลอมได จึงมีการวิจัยและพัฒนา เพื่ อนําพลังงาน
ความรอนที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของความสูงเบดตอพฤติกรรมการเผาไหมในเตาเผาไซโคลน
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1.2.2 เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหมของเตาเผาไซโคลน
1.2.3 เพื่อศึ กษาถึงอิท ธิ พลของอากาศสวนที่สองตอคุ ณลักษณะการเผาไหมเชื้อเพลิ ง
แกลบ
1.2.4 เพื่อสามารถนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับประเทศได
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ใหคิดระบบการเผาไหมภายในเตาเผาไมมีการสูญเสียความรอนใหแกสิ่งแวดลอม
1.3.2 เชื้อเพลิงแกลบมีขนาดประมาณ 2.0x8.0 มม และมีความชื้นประมาณ 11 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก ซึ่งเปนขนาดและความชื้นของแกลบปกติ
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ความสูงของเบดภายในเตาเผาทั้งหมด 4 ระดับ คือ 30, 40, 45 และ 60 ซม.
1.4.2 ประสิทธิภาพทางความรอนไมต่ํากวา 70 เปอรเซ็นต
1.4.3 อัตราสวนของอากาศสวนที่สองตออากาศทางเขาถังไซโคลน เทากับ 0.0 และ 0.25
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
1.5.1 เตาเผาไซโคลน หมายถึง อุปกรณที่ใชในการเผาไหมเชื้อเพลิง ดวยหลักการหมุนวน
ของอากาศภายในหองเผาไหมขณะเกิดการเผาไหม
1.5.2 ชีวมวล หมายถึง สิ่ งที่ได มาจากสิ่งมี ชีวิ ต เชน ตนไม ออย มันสํา ปะหลัง ถา ยฟ น
แกลบ วัชพืชตาง ๆ หรือแมกระทั่ง ขยะและมูลสัตว
1.5.3 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นํามาใชแทนพลังงานที่มีอยูเดิม ในที่นี้หมายถึง
น้ํามั น ป โตรเลี ย ม ก าซธรรมชาติ และถ า นหิ น โดยพลั ง งานที่ นํา มาใช แ ทนได แก พลั ง งานทาง
ธรรมชาติ (พลัง งานลม พลั งงานน้ํา พลัง งานแสงอาทิตย ) พลั งงานชีว มวล หรือ พลั งงานจากขยะ
ของเสียตาง ๆ เปนตน
1.6 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
1.6.1 สามารถนําเชื้อเพลิงชีวมวล เชน แกลบ มาใชเปนพลังงานทดแทนได
1.6.2 สามารถนําความรอนที่ไดจากเตาเผาไซโคลนมาใชในกระบวนการอบแหงได
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1.6.3 สามารถลดตน ทุ น การผลิ ต ได เนื่ อ งจากเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลมี ร าคาต่ํา กวา น้ํา มั น
ปโตรเลี ยม และกา ซธรรมชาติ และยังเปนการเพิ่มคุณ คาให กับเศษวัสดุเหลือใช จากการเกษตรอีก
ทางหนึ่ง
1.7 ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย
1.7.1 สืบคนงานวิจัยในอดีตที่ผานมา
1.7.2 สรางชุดทดลองเตาเผาไซโคลนที่ใชในงานวิจัย
1.7.3 ทําการทดลองเรื่องความสูงของเบดในเตาเผา โดยความสูงเบดที่ใชในการทดลอง มี
ทั้งหมด 4 ระดับ คือ 30, 40, 45 และ 60 ซม. และเก็บ ผลการทดลอง โดยวั ดคาความรอนที่ ได จาก
การทดลองในแตละความสูงตาง
1.7.4 วิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความรอนที่ไดจาการทดลอง โดย
คํานวณเปนเปอรเซ็นต
1.7.5 สรุปและวิจารณผลการทดลอง
1.7.6 จัดทํารายงานสรุปผลงานวิจัย และ จัดทําบทความทางวิชาการ ฯ

