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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดนําเสนออิทธิพลของอากาศสวนเกินตอ

พฤติกรรมการเผาไหมของแกลบภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบด 

โดยจะทําการศึกษาการกระจายตั วของ อุณหภู มิและ

องคประกอบแก็สไอเสียที่เกิดขึ้น ในงานวิจัยน้ีจะทําการติดตั้ง

ครีบรูปตัววีมุม 45º ภายในหองเผาไหม โดยมีระยะหาง

ระหวางครีบเทากับ 15 มิลลิเมตร ปริมาณอากาศที่จายเขาสู

ระบบคิดเปนรอยละอากาศสวนเกินเทากับ 30%, 50%, 

70% และ 90% ตามลําดับ ที่อัตราการปอนเชื้อเพลิงแกลบ

คงที่ คือ 8.7 กิโลกรัมตอชั่วโมง จากการศึกษาพบวาการ

ติดตั้งครีบตัววีมุม 45º ที่ปริมาณรอยละอากาศสวนเกิน 30% 

จะใหคาอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 819 oC ซ่ึงสูงกวากรณีอ่ืนๆ 

คําสําคัญ: เตาเผาฟลูอิไดซเบด  เชื้อเพลิงชีวมวล  การเผา

ไหม  ครีบ 
 

Abstract 

 The research presents an effect of excess air 

on rice husk combustion behaviors in a fluidized 

bed combustor. The temperature distributions 

inside the bed and exhaust gas emissions are 

investigated in the present work. In the present 

work, rib configuration, namely, 45º V-shaped ribs 

are introduced and mounted in the combustion 

chamber. The gap between ribs is about 15 mm. 

Experiments are made by varying the percent 

excess air to be 30%, 50%, 70% and 90% at a 

constant mass flow rate of rice husk fuel of 8.7 

kg/hr. The results show that the fluidized bed 

combustor with 45º V-shaped ribs at 30% percent 

excess air provides the highest mean temperature 

of 819oC 

Keywords:  Fluidized-bed combustor, Biomass fuel, 

Combustion, Ribs 
 

1. บทนํา 

เพราะเน่ืองจากเชื้อเพลิงชีวมวลสวนใหญจะเปนผลที่

ไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน ฟางขาว แกลบ กาก

ออยและทะลายปาลม เปนตน ดังน้ันการใชเชื้อเพลิงชีวมวล

นอกจากจะไดพลังงานออกมาแลวยังเปนการกําจัดวัสดุที่

เห ลือทิ้ ง เหลา น้ีดวย จึ งมีงานศึกษาวิ จัย จํานวนมากที่

ทําการศึกษาถึงกระบวนการการเปล่ียนรูปแบบพลังงานที่อยู

ในรูปแบบชีวมวลใหเปนพลังงานในรูปแบบตาง ๆ หน่ึงในวิธี

ที่ไดรับความนิยมและนับวามีความสะดวกในการดําเนินการ 

คือ กระบวนการการเผาไหมโดยตรงภายในเตาเผาชนิดตาง ๆ 

เชน ระบบฟลูอิไดซเบด (Fluidized Bed) ระบบไซโคลน 

(Cyclone), ระบบวอรเทค (Vortexing) หรือเปนการ

ผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีฟลูอิไดซเบดและวอรเทค 

(Vortexing fluidized bed) ซ่ึงแตละเทคโนโลยีก็มีทั้งขอดี

และขอจํากัดแตกตางกัน  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวาเทคนิคฟลูอิไดซ

เบดเปนอีกทางเลือกที่ไดรับความนิยม เน่ืองจากมีความ

ยืดหยุนตอการเป ล่ียนแปลงคุณภาพของเชื้อเพลิงและ

สามารถใชไดกับเชื้อเพลิงชีวมวลหลากหลายชนิด นอกจากน้ี

ยังตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาวะการทํางานไดอยาง
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รวดเร็ว สามารถทํางานที่อุณหภูมิการเผาไหมต่ํากวาเม่ือ

เปรียบเทียบกับเตาเผาระบบอ่ืน ๆ ทําใหลดการกอตัวของ

กลุมแก็สออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และการหลอมตัวของ

เถาภายในเตาเผา ลดปญหาของการเกิดตะกรัน แตการใช

เตาเผาชนิดน้ียังพบปญหาบางประการ 

Promvonge and Silipabanleng [1] ได

ทําการศึกษาโดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิงแทนถานหินและ

รายงานวาขี้เถาภายในเตามีผลตอประสิทธิภาพการเผาไหม

เน่ืองจากแกลบมีปริมาณขี้เถาสูง 

Wan และ Chyang [2] กลาววาการใชวิธีการของ

เทคนิคฟลูอิไดซเบดน้ันตองการหองเผาไหม (ฟรีบอรด) ที่สูง

มากเพื่อลดอัตราการหลุดลอยของอนุภาคเชื้อเพลิง โดยอาจ

ตองมีความสูงรวมของฟรีบอรดมากกวา 15 เทาของเสนผาน

ศูนยกลางของเบด แตอยางไรก็ตามไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อ

พัฒนาเตาเผาชนิดน้ีโดยพยายามกําจัดขอดอยน้ีออกไป เชน

การอาศัยหลักการอากาศหมุนวนภายในเตาเผาเขามาชวย

เพื่อลดขนาดความสูงของเตาเผา เน่ืองจากการเคล่ือนที่ของ

อนุภาคเชื้อเพลิงขนาดเล็กในเตาเผาฟลูอิไดซเบดน้ีจะมี

ลักษณะขึ้นลงในแนวดิ่งตามทิศทางลมที่จายเขาสูระบบ แต

หลักการอากาศหมุนวนจะเปล่ียนลักษณะการเคล่ือนที่ของ

อนุภาคใหเกิดการหมุนวนในแนวระดับไปพรอม ๆ กับการ

เคล่ือนที่ในแนวดิ่ง. 

ภัทรพันธุ และคณะ [3] ไดทําการทดลองพฤติกรรม

การเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่มีการติด

ครีบรูปตัววีแบบแยกตัว ซ่ึงผลการทดลองพบวาการติดตั้ง

ครีบตัววีควํ่า-หงายแบบแยกตัวทํามุม 45o ใหการเผาไหมที่

ดีกวากรณีที่ไมมีการติดตั้งครีบและกรณีที่ติดตั้งครีบตัววีแบบ

แยกตัวน้ันยังชวยใหประสิทธิภาพในการเผาไหมสูงกวากรณี

อ่ืนๆ 

ภัทรพันธุ และคณะ [4] ไดทําการศึกษาอิทธิพลของ

การจัดวางครีบในเตาเผาแกลบฟลูอิไดซเบดตอพฤติกรรมการ

เผาไหม โดยการติดตั้งครีบลักษณะตางๆ จํานวน 3 รูปแบบ 

ไดแก ครีบตัววีควํ่า ครีบตัววีหงายและวางเอียงซ่ึง 3 รูปแบบ

น้ีจะทํามุม 30o โดยพบวาลักษณะการกระจายตัวของ

อุณหภูมิที่ไดจากกระบวนการมีคาใกลเคียงกันในสวนหองเผา

ไหมแตในสวนของฟรีบอรด จะพบวาที่มีการติดตั้งครีบตัววี

ควํ่าน้ันจะใหคาสูงกวากรณีอ่ืนๆและการเผาไหมอยูในระดับที่

สูงอีกทั้งแกสไอเสียก็อยูในชวงปริมาณที่ต่ําเชนกัน 
 

2. วัตถุประสงค 

ทําการศึ กษาเปรียบเที ยบอากาศสวนเ กินและ

พฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบภายใน

เตาเผาฟลูอิไดซเบดเพื่อเปนแนวทางในการหาอัตราการเผา

ไหมเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่สมบูรณและนําทรัพยากรเหลือใช

มาเปนอุปกรณกําเนิดพลังงานความรอน 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิงชีวมวล

ในเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่ภายในหองเผาไหมทําการติดตั้งครีบ

รูปตัววีหงายทํามุม 45º และจัดวางครีบลักษณะวางแนว

ระนาบบริเวณครึ่งบนของหองเผาไหม  

2. อัตราการปอนเชื้อเพลิงแกลบคงที่  คือ 8.7 

กิโลกรัมตอชั่วโมง  

3. ปริมาณอากาศที่จายเขาสูระบบที่ 64-93 กิโลกรัม

ตอชั่วโมง คิดเปนรอยละอากาศสวนเกินเทากับ 30%, 50%, 

70% และ 90% ตามลําดับ 

4. พฤติกรรมการเผาไหมที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบ 

ไดแก การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตาเผาและปริมาณ

องคประกอบของแก็สไอเสีย  
 

4. การติดต้ังอุปกรณ 

การติดตั้งอุปกรณสําหรับศึกษาทดลอง แสดงในรูปที่ 

1 เตาเผาฟลูอิไดซเบดลักษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ซ่ึงถูกหุม

ฉนวนภายนอกเพื่อปองกันความรอนสูญเสีย ขนาดหนาตัด

ของหองเผาไหมเทากับ 0.2x0.2 ตารางเมตร และสูงเทากับ 

1.05 เมตร ในขณะที่ขนาดหนาตัดของฟรีบอรดเทากับ 

0.3x0.3 ตารางเมตร และสูง 0.80 เมตร สวนของหองผสม

และสวนเปล่ียนแปลงหนาตัดมีความสูง 0.25 เมตรและ 0.20 

เมตร ตามลําดับ ลักษณะของครีบที่ใชในการทดลองทําจาก

เหล็กฉากเชื่อมติดกันเปนรูปตัววี ตัววีควํ่าและครีบวางเอียง 

ซ่ึงจะถูกติดตั้งเขามุมในแนวทแยงขวางไวภายในหองเผาไหม 

ดั ง รู ปที่  2 อุปกรณ สํ าห รับป อนอากาศ กับร ะบบ น้ัน

ประกอบดวยอุปกรณที่เปนแหลงกําเนิดของลม คือ Blower 

โดยอากาศจะถูกแบงออกเปนสองสวน สวนแรกเปนอากาศที่

ใชสําหรับพยุงแกลบภายในหองเผาไหมมีลักษณะเปนลม

กระจายเน่ืองจากผานแผนกระจายลม และอีกสวนหน่ึงเปน

ลมสําหรับพาแกลบเขาสูหองเผาไหม ปริมาณอากาศทั้งสอง

จะถูกควบคุมดวยวาลวจากการวัดและอานคาความดันตก
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ครอมผานแผน Orifice จาก Manometer ซ่ึงปริมาณอากาศ

แตละสวนน้ันจะทําการวัดโดยอาศัยเครื่องมือวัดความเร็ว

อากาศในแตละทอ (Flow Meter) จากน้ันทําการแปลงคา

เปนปริมาณการไหลของอากาศอากาศ เชื้อเพลิงแกลบจะถูก

ปอนจาก Hopper ไหลลงสูรางของ Screw Feeder เพื่อ

ลําเลียงเชื้อเพลิงแกลบใหตกลงสูทอลมที่สําหรับพาแกลบเขา

สูหองผสมของเตาเผา ปริมาณของเชื้อเพลิงแกลบจะถูก

ควบคุมผานความเร็วรอบของมอเตอรที่ตอเขากับ Screw 

Feeder โดยมี Inverter เปนอุปกรณสําหรับควบคุมความเร็ว

รอบของมอเตอร อนุภาคของเถาที่เกิดขึ้นจะถูกกระแสของ

ไหลภายในเตาเผาลําเลียงออกที่บริเวณสวนบนของฟรีบอรด

เขาสูไซโคลน เถาลอยที่มีนํ้าหนักมากจะถูกดักออกทาง

ดานลางของไซโคลน การวัดระดับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจะใช

เทอรมอคัปเปลชนิด K บันทึกและอานคาผานเครื่องบันทึก

ขอมูล (Data Logger) สวนองคประกอบแก็สไอเสียที่

ทางออกบริเวณสวนบนของฟรีบอรดน้ันจะใชเครื่องวิเคราะห

แก็สไอเสีย TESTO 350M XL ปริมาณรอยละอากาศ

สวนเกิน (EA) สามารถคํานวณไดจากสมการความสัมพันธน้ี 
 

                   
  100%1
A/F
A/FEA

S

A 







      (1) 

 

เม่ือ    EA    คือ ปริมาณรอยละอากาศสวนเกิน  

        A/FA  คือ อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงทางปฏิบัต ิ  

        A/Fs  คือ อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงทางทฤษฎี 
  

5. ขั้นตอนการทดลอง 

การศึ กษาทดลอง น้ี มีขั้ นต อนการ ดํ า เ นิ นการ 

ดังตอไปน้ี 

1. จายอากาศเขาสูระบบพรอมกับทําการอุนเตาโดย

ใชเชื้อเพลิงแก็ส LPG จนกระทั่งอุณหภูมิภายในเตาเผา

บริเวณสวนของหองเผาไหมมีคาประมาณ 500– 550 องศา

เซลเซียส  

2. เริ่มทําการปอนเชื้อเพลิงแกลบพรอมกับอากาศ

สําหรับลําเลียงเชื้อเพลิงแกลบเขาสูหองเผาไหม จนกระทั่ง

อุณหภูมิภายในเตาเผามีคาประมาณ 650–700 องศา

เซลเซียส จึงหยุดการอุนเตาและเอาชุดอุนเตาเผาออก 

 

 

 
 

รูปที่ 1 อุปกรณทดลองเตาเผาแกลบฟลูอิไดซเบด 
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รูปที่ 2 การจัดวางครีบภายในหองเผาไหม 

 

3. ปรับอัตราการไหลของอากาศ 64 กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง (ปริมาณรอยละอากาศสวนเกินเทากับ 30%) และ

ปรับอัตราการปอนของเชื้อเพลิงแกลบจนกระทั่งมีคา

เทากับ 8.7 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

4. สังเกตการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายใน

เตาเผาแตละตําแหนง หากพบวามีความเสถียรอุณหภูมิ 

จึงทําการบันทึกคาอุณหภูมิภายในเตาเผาและวัดปริมาณ

คาองคประกอบของไอเสีย 

5. ทําการปรับตําแหนงเทอรโมคัปเปลเขาไป

ภายในเตาตามตําแหนงในแนวระดับที่ กําหนดไว ใน

ตําแหนงที่ 2 จากน้ันดําเนินการทดลองซํ้าตามวามใหม

ขั้นตอนในขอ 3 

6. ปรับอัตราการไหลของอากาศเปน 71, 80 และ 

93 กิโลกรัมตอชั่วโมง (ปริมาณรอยละอากาศสวนเกินที่ 

50%, 70% และ 90% ตามลําดับ) แลวดําเนินการทดลอง

ซํ้าตามขั้นตอนในขอ 3-4 ตามลําดับ 
 

6. ผลการทดลองและการวิเคราะห 

6.1 ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ 

รูปที่ 3 แสดงลักษณะการกระจายของระดับ

อุณหภูมิเฉ ลี่ยภายในเตาเผาที ่ระดับความสูงตางๆ 

เป ร ีย บ เ ท ีย บ แตละกรณี ที ่ป ร ิม าณร อย ละอากาศ

สวนเกินเทากับ 30%, 50%, 70% และ 90% ตามลําดับ 

พบวา ระดับอุณหภูมิภายในหองเผาไหมจะสูง จากนั้น

ระดับอุณหภูมิจะลดลงอยางมากเมื่อเขาสูสวนขยาย

หนาต ัด ในสวนของฟร ีบอร ด ระด ับ อุณหภ ูม ิม ีกา ร

เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่อ เปรียบเทียบกับระดับ

อุณหภูมิในสวนขยายหนาตัด  

เม่ือเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้ง

เตาเผา กรณีการติดตั้ งครีบพบวาที ่ร อยละอากาศ

สวนเกิน 30% จะใหคาระดับอุณหภูมิสูงที่สุด ในขณะที่

รอยละอากาศสวนเกิน 90% จะใหคาระดับอุณหภูมิต่ํา

ที่สุด เน่ืองจากปริมาณรอยละอากาศสวนเกินที่เพิ่มมาก

ขึ้นมีผลตอความเร็วของอากาศภายในเตาเผาที่มากขึ้น 

10 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH  ปที ่9 ฉบับที่ 10 มกราคม-มิถุนายน 2557 

 

 

ดังน้ันที่ความเร็วมากเกินความพอดีจะทําใหเกิดการพัดพา

เอาเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมเต็มที่หลุดลอยออกไป และยัง

ทําใหอากาศเย็นที่จายเขาสูระบบเขามาแทนที่อากาศรอน

ที่เกิดจากกระบวนการไหมเร็วกวากรณีศึกษาอ่ืน ๆ  ทําให

ระดับอุณหภูมิที่วัดไดจึงมีคาต่ํา กรณีการติดครีบรูปตัววี

หงายที่อากาศสวนเกินตางๆ พบวา ระดับอุณหภูมิเฉลี่ย

ภายในหองเผาไหมม ีคาสูงสุด  965.3oC และระดับ

อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งเตามีคาสูงสุด 819.4oC ที่ปริมาณ

รอยละอากาศสวนเกิน 30% 
 

6.2 ปริมาณแก็สไอเสีย 

ปริมาณแก็สคารบอนมอนอกไซดที่ วัดไดตาม

กรณีศึกษาที่คาปริมาณรอยละอากาศสวนเกินตางๆ 

แส ด ง ใน รู ป ที่  4 จ าก รู ป จ ะพ บ ว า  ป ริ ม า ณ แ ก็ ส

คารบอนมอนอกไซดที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการการเผา

ไหมเชื้อเพลิงชีวมวลแกลบมีคาอยูระหวาง 64-145 ppm 

สําหรับกรณีการติดตั้งครีบลักษณะเดียวกัน ที่คาปริมาณ

รอยละอากาศสวนเ กิน 70% จะใหปริมาณแก็ส

คารบอนมอนอกไซดนอยกวาที่ปริมาณรอยละอากาศ

สวนเกินอ่ืน ๆ ในขณะที่คาปริมาณรอยละอากาศสวนเกิน

ที่ 90% จะใหปริมาณแก็สคารบอนมอนอกไซดสูงที่สุด 

เน่ืองมาจากกระแสฟลูอิไดซเซชันมีความเร็วสูงเกินไปจึง

นําเอาอนุภาคเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมสมบูรณหลุดลอย

มาดวย สวนปริมาณกลุมแก็สออกไซดของไนโตรเจน

เปรียบเทียบกรณีที่ ลักษณะตาง ๆ ที่รอยละปริมาณ

อากาศสวนเกินใดๆ ดังแสดงในรูปที่ 4 พบวา กรณีที่ติด

ครีบทั้งหมดมีปริมาณกลุมแก็สออกไซดของไนโตรเจนมีคา

อยูระหวาง 64-142 ppm 

 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณแก็สไอเสียทั้ง 2 ชนิดกับคา

มาตรฐานควบคุมการปลอยปริมาณแก็สไอเสียจาก

โรงงาน [5] (ปริมาณแก็สคารบอนมอนอกไซดมีคาไมเกิน 

690 ppm และปริมาณกลุมแก็สออกไซดของไนโตรเจนมี

คาไมเกิน 200 ppm) จากผลการทดลองพบวากรณีที่มี

การเผาไหม เชื้อเพลิงชีวมวล น้ัน ผลที่ เ กิดจากการ

ศึกษาวิจัยมีคาต่ํากวาปริมาณที่กําหนด 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะการกระจายตัวอุณหภูมิ 
 

 
 

รูปที่ 4 ปริมาณแก็สคารบอนมอนอกไซดและปริมาณกลุม

แก็สออกไซดของไนโตรเจน 
 

7. สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิง

แกลบภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่มีการติดตั้งครีบรูปตัววี

หงาย โดยจัดวางในลักษณะบริเวณครึ่งบนของหองเผาไหม 

พบวา ลักษณะการเปล่ียนแปลงการกระจายตัวอุณหภูมิที่

ไดจากกระบวนการการเผาไหมที่ปริมาณรอยละอากาศ

สวนเกินตางกันมีความคลายคลึงกันและมีคาใกลเคียงกัน

ภายในสวนของหองเผาไหม แตเม่ือเขาสูสวนของฟรีบอรด

จะพบวาระดับอุณหภูมิที่เกิดจากการติดตั้งครีบรูปตัววี

หงายที่อากาศสวนเกินเทากับ 30% จะใหคาที่สูงกวากรณี

อ่ืนๆ อยางชัดเจน หากพิจารณาคาระดับอุณหภูมิเฉล่ีย

ตลอดทั้งเตา โดยพบวาการติดตั้งครีบตัววีหงาย ที่ปริมาณ

รอยละอากาศสวนเกิน 30% จะใหคาระดับอุณหภูมิเฉล่ีย
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สูงที่ สุดภายใตขอบเขตการศึกษาวิจัยน้ีที่คาประมาณ 

819.4 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงกวากรณีอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณา

ปริมาณแก็สไอเ สียพบวาแตละกรณีศึกษามีปริมาณ

ใกลเคียงกันและมีคาต่ํากวาคาที่มาตรฐานกําหนด ดังน้ัน

จะเห็นไดวาการเตาเผาฟลูอิไดซเบดนาจะเปนอีกหน่ึง

ทางเลือกสําหรับเปนอุปกรณกําเนิดพลังงานความรอนจาก

เชื้อเพลิงชีวมวลแกลบ เน่ืองจากใหระดับอุณหภูมิการเผา

ไหมที่สูงและปลอยแก็สไอเสียในปริมาณที่ต่ํา 
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