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บทคัดยอ 
     งานวิจัยน้ีนําเสนอถึงลักษณะการกระจายอุณหภูมิที่เกิดขึ้น
จากการเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบดรูปทรง
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ที่มีลักษณะภายในหองเผาไหมที่แตกตางกัน 2 
กรณี ไดแก กรณีหองเผาไหมที่ไมติดตั้งครีบ และกรณีหองเผา
ไหมที่ติดตั้งครีบรูปตัววี ซ่ึงจะทําการติดตั้งครีบที่ผนังดานในของ
หองเผาไหม มีมุมปะทะเทากับ 45o โดยการทดลองจะใชคาอัตรา
การปอนเชื้อเพลิงคงที่ ที่8.7กิโลกรัม/ชั่วโมงทําการปรับคา
ปริมาณเปอรเซ็นตอากาศสวนเกินทั้งหมด 3 คา คือ 50%, 70% 
และ 100% (เทียบเทากับความเร็วอากาศภายในเตา เทากับ 
0.42, 0.48 และ 0.55 เมตร/วินาที ตามลําดับ) มีการปรับคา
ระยะหางระหวางครีบ มีคาเทากับ 15, 20 และ 25 มิลลิเมตร
ตามลําดับผลของการศึกษาน้ีจะทําการวัดการกระจายตัวของ
อุณหภูมิตามตําแหนงตาง ๆ ตามแนวความสูงของเตาเผาทั้งหมด 
10 ตําแหนง ในสวนของปริมาณแกสไอเสียและประสิทธิภาพการ
เผาไหมจะวัดคาที่บริเวณทางออกของไซโคลน จากการศึกษา 
พบวาเตาเผาที่มีการติดตั้งครีบจะใหผลของระดับอุณหภูมิที่สูง
กวากรณีที่ไมติดตั้งครีบ พบวาในกรณีที่ติดตั้งครีบรูปตัววีที่คา
ระยะหางระหวางครีบ เทากับ 20 มิลลิเมตร และปริมาณ
เปอรเซ็นตอากาศสวนเกิน 50% จะใหคาระดับอุณหภูมิสูงกวา
กรณีอ่ืน ๆ โดยมีคาเฉล่ียประมาณ 808oC เตาเผาแกลบฟลูอิไดซ
เบดที่ติดตั้งครีบรูปตัววีไวในหองเผาไหมจะสามารถนําไปสูการ
ทําเบดใหมีขนาดเล็กลงไดในขณะทีใ่หประสิทธิภาพการเผาไหมที่
ดีและมีปริมาณการปลอยกาซไอเสียมีคาต่ํา 
 

คําสําคัญ: เตาเผาฟลูอิไดซเบด ครีบ แกลบ การเผาไหม 
 

 
 

Abstract 
     This work presents the difference of temperature 
distribution of rice husk combustion characteristic in a 
quadrate fluidized bed combustor. The experiments 
were carried out in 2 types of the beds: the bed 
without rib and the bed with V-shaped ribs.The V-
shaped ribs were placed on the inside wall of 
combustion chamber with the attack angle 45º. In the 
experiment, a feeding rate of rice husk at 8.7 kg/hr was 
kept constant throughout where the three of excess 
airwere varied to be 50%, 70% and 100% (equivalent 
to air velocity of 0.42, 0.48 and0.55 m/srespectively). 
The temperature distributions were measured at 10 
selected locations along the combustor height. 
Combustion emissions and efficiency from its flue 
gases were measured and observed at the exit of 
cyclone. From experiment results, the bed with V-
shaped ribs are found to be higher of temperature 
than the without rib fluidized bed. The experimental 
result shows the V-shaped ribs with rib spacing of 20 
mm. and excess air of 50% provides the average 
temperature higher than others at about 808 oC. 
Fluidized bed rice husk combustor with V-shaped ribs 
inside combustion chamber lead to small size of the 
bed and shows an excellent performance and low 
emissions 
 

Keywords: fluidized-bed combustor, rib, rice husk, 
combustion 
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1. บทนํา 
     ปจจุบันน้ีความตองการในการใชพลังงานมีปริมาณมากขึ้น
และประกอบกับแหลงพลังงานหลักที่ใชกันในปจจุบันน้ีที่มีอยู
ตามแหลงตางๆ มีอัตราลดลงอยางมาก ดังน้ันกลุมผูนําเสนอ
งานวิจัยจึงเกิดความคิดริเริ่มในการที่จะหาแหลงพลังงานใหมขึ้น
เพื่อเปนพลังงานทางเลือกทดแทน เพื่อแทนแหลงพลังงานที่มีใช
อยูเดิม โดยที่แหลงพลังงานแหลงใหมที่นาสนใจน้ี ควรจะเปน
แหลงพลังงานที่หาไดงายและกอมลพิษตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด
ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุงประเด็นไปที่เชื้อเพลิงชีวะมวลซ่ึงเปน
ผลผลิตจากการเกษตรที่มีอยูมากในประเทศโดยเฉพาะแกลบ ซ่ึง
ประเทศไทยมีแกลบที่ไดจากการสีขาวหลายลานตันตอป ดังน้ัน
แกลบจึงจัดเปนเชื้อเพลิงแข็งชนิดหน่ึงและเปนเชื้อเพลิงแข็งที่เบา
มาก ลักษณะการเผาไหมของเชื้อเพลิงแข็งจะเปนการเผาไหม
แบบ diffusion คือ กอนเชื้อเพลิงจะติดไฟที่ผิวนอกกอน แลวจึง
คอยๆ ลามเขาไปขางในกอนเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงที่เผาไหมไป
กอนก็จะกลายเปนขี้เถาขัดขวางการลามเขาไปในกอนเชื้อเพลิง
ของ เปลวไฟ จึ งทํ าให เชื้อ เพ ลิงมักจะเผาไหม ไมสมบูรณ 
Promvonge and Silipabanleng [1] ไดทําการศึกษาโดยใช
แกลบเปนเชื้อเพลิงแทนถานหินและรายงานวาขี้เถาภายในเตามี
ผลตอประสิทธิภาพการเผาไหมเน่ืองจากแกลบมีปริมาณขี้เถาสูง. 
Wan andChyang [2] กลาววาการใชวิธีการของเทคนิคฟลูอิไดซ
เบดน้ันตองการหองเผาไหม (ฟรีบอรด) ที่สูงมากเพื่อลดอัตราการ
หลุดลอยของอนุภาคเชื้อเพลิง โดยอาจตองมีความสูงรวมของฟรี
บอรดมากกวา 15 เทาของเสนผานศูนยกลางของเบด แตอยางไร
ก็ตามไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเตาเผาชนิดน้ีโดยพยายาม
กําจัดขอดอยน้ีออกไป เชนการอาศัยหลักการอากาศหมุนวน
ภายในเตาเผาเขามาชวยเพื่อลดขนาดความสูงของเตาเผา 
เน่ืองจากการเคล่ือนที่ของอนุภาคเชื้อเพลิงขนาดเล็กในเตาเผา
ฟลูอิไดซเบดน้ีจะมีลักษณะขึ้นลงในแนวดิ่งตามทิศทางลมที่จาย
เขาสูระบบ แตหลักการอากาศหมุนวนจะเปล่ียนลักษณะการ
เคล่ือนที่ของอนุภาคใหเกิดการหมุนวนในแนวระดับไปพรอม ๆ 
กับการเคล่ือนที่ในแนวดิ่ง.ภัทรพันธุ และคณะ [3,4] ไดทําการ
ทดลองพฤติกรรมการเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ
เบดที่มีการติดครีบรูปตัววีแบบแยกตัว ซ่ึงผลการทดลองพบวา
การติดตั้งครีบตัววีควํ่า-หงายแบบแยกตัวทํามุม 45o ใหการเผา
ไหมที่ดีกวากรณีที่ไมมีการติดตั้งครีบและกรณีที่ติดตั้งครีบตัววี
แบบแยกตัวน้ันยังชวยใหประสิทธิภาพในการเผาไหมสูงกวากรณี
อ่ืน ๆ 
     เตาเผาแกลบฟลูอิดไดซเบดที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยทั่วไปแลวจะเปนหองเผาไหมแบบทรงกระบอกผิวเรียบขนาด
ใหญและมีความสูงมาก ซ่ึงหากจะนําเตาเผาแกลบฟลูอิไดซเบดที่
ใชในโรงงานอุตสาหกรรมมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือน ควรจะมีขนาดเล็กและมีเสถียรภาพทางอุณหภูมิที่ดี แต
เตาฟลูอิดไดซเบดขนาดเล็กที่ มีอยู น้ันมีความเสถียรภาพทาง
อุณหภูมิไมดีเทาที่ควร งานวิจัยน้ีจึงเปนการศึกษาและพัฒนา

เตาเผาแกลบฟลูอิไดซเบดขนาดเล็กเพื่อทําใหอุณหภูมิของหอง
เผาไหมมีความเสถียรภาพ ในการปรับปรุงการเผาไหมใหมี
ประสิทธิภาพสูงมีวิธีการอยูหลายวิธีดังน้ี 1) การปรับปรุงการ
ออกแบบหองเผาไหม 2) การเตรียมสวนผสมของเชื้อเพลิง       
3) การทําใหชวงเวลาในการเผาไหมของเชื้อเพลิงมีมากขึ้น ซ่ึง
งานวิจัยน้ีเลือกพัฒนาหองเผาไหมใหมีรูปรางที่สามารถทําใหการ
คลุกเคลาของเชื้อเพลิงกับอากาศและระยะเวลาที่เชื้อเพลิงอยูใน
หองเผาไหมเหมาะสมที่สุด จากการจําลองพฤติกรรมการไหลของ
แกลบ (cold flow model) พบวาครีบรูปตัววีจะทําใหเกิดการ
ไหลแบบหมุนควง (vortex flow) ที่เพิ่มขึ้น จึงไดนําแนวคิดน้ีมา
ปรับปรุงหองเผาไหมของเตาเผา จากผลของการเกิดการไหลแบบ
หมุนควงจะสงผลทําใหความปนปวนเพิ่มสูงขึ้น , เพิ่มการ
คลุกเคลาระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงไดดีขึ้นรวมทั้งครีบยัง
สามารถชวยปองกันไมใหแกลบหลุดออกจากหองเผาไหมโดยงาย
จากขอดีที่กลาวมาขางตนจะสามารถทําเกิดการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงแกลบที่สมบูรณและชวยลดปริมาณการปลอยกาซไอเสีย
ที่เกิดจากการเผาไหม 

 

2. วัตถุประสงค 
     ทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิง
ชีวมวลแกลบศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตา และ
ความเสถียรภาพของเปลวไฟผลของแกสไอเสียที่ เกิดขึ้นและ
ประสิทธิภาพการเผาไหมภายในเตาเผาฟลูอิไดซเบดที่มีการติดตั้ง
ครีบรูปตัววี ที่ผนังดานในของหองเผาไหมเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซเบดสําหรับเปนอุปกรณกําเนิดพลังงาน
ความรอน 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
     1. ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิงแกลบในเตาเผา
ฟลูอิไดซเบดที่ภายในหองเผาไหมทําการติดตั้งครีบรูปตัววี มีมุม
ปะทะ เทากับ 45º โดยจะทําการเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมติดตั้ง
ครีบ ดวยศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตา ปริมาณ
การปลอยของกาซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหมภายใน
เตาเผาฟลูอิไดซเบด 
     2. อัตราการปอนเชื้อเพลิงแกลบคงที่เทากับ 8.7 กิโลกรัม/
ชั่วโมง 
     3. ระยะหางระหวางครีบ เทากับ 15, 20 และ 25 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ 
     4. ปริมาณเปอรเซ็นตอากาศสวนเกินเทากับ 50% 70% และ 
100% ตามลําดับ 

 

4. อุปกรณการทดลองและการติดต้ัง 
     สวนประกอบของชุดเตาเผาแกลบแบบฟลูอิไดซเบดขนาด
และตําแหนงวัดอุณหภูมิแสดงในรูปที่1 และ 2 ตามลําดับซ่ึง
เตาเผาแกลบฟลูอิไดซเบดทําจากเหล็กมีการหุมฉนวนกันความ
รอนภายนอกความหนา 35มิลลิเมตรอยางดีอีกชั้นหน่ึง เตาเผา
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ประกอบดวยสวนหลัก ๆ สองสวน : สวนลางของเตา (หองเผา
ไหม) และสวนบนของเตา (ฟรีบอรด) ลักษณะรูปทรงของหองเผา
ไหมเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดยเตาเผามีความสูงทั้งหมด 2400 
มิลลิเมตรและมีจุดวัดอุณหภูมิ 10 จุดซ่ึงอยูดานขางผนังเตา โดย
แตละจุดมีระยะหางกัน 200 มิลลิเมตรหนาตัดของหองเผาไหม
เทากับ 200x200 มิลลิเมตร2 และสูง 1000 มิลลิเมตรและขนาด
หนาตัดของฟรีบอรดเทากับ 300x300 มิลลิเมตร2และสูง 800 
มิลลิเมตรในขณะที่สวนเปล่ียนแปลงหนาตัดมีความสูง 250 
มิลลิเมตร ลักษณะของครีบที่ใชในการทดลองทําจากเหล็กแผน
ความหนา 5 มิลลิเมตรเชื่อมติดยึดติดกับแผนเพลทเปนครีบรูปตัว
วี ทํามุม 45º จะถูกยึดติดที่ผนังดานใน 2 ดานของหองเผาไหม 
ลักษณะและขนาดของครีบที่ใชในการทดลอง แสดงไวดังรูปที่ 3 
ในการทดลองเตาเผาแกลบฟลูอิดไดซเบดน้ีจะมีหลักทํางานโดย
จะใชพัดลม (blower) ทําหนาที่จายอากาศใหกับเตาเผาแกลบ
เพื่อใชสําหรับพยุงแกลบภายในหองเผาไหมโดยลมน้ีจะมีลักษณะ
เปนลมกระจายเน่ืองจากผานแผนกระจายลม ปริมาณอากาศจะ
ถูกควบคุมดวยวาลวดวยการวัดและอานคาความดันตกครอมผาน
แผนออริฟค  (orifice plate) จะวัดจากมานอมิเตอร 
(manometer) ซ่ึงความเร็วอากาศจะวัดโดยใชมิเตอร วัด
ความเร็ว (velocity meter) จากน้ันทําการแปลงคาเปนปริมาณ
การไหลของอากาศ เชื้อเพลิงแกลบจะถูกบรรจุไวในถังบรรจุ
เชื้อเพลิง (fuel storage) จะถูกปอนจากตัวสกรูปอน (screw 
feeder) เพื่อลําเลียงเชื้อเพลิงแกลบเขาสูหองผสมของเตาเผา 
ปริมาณของเชื้อเพลิงแกลบจะถูกควบคุมผานความเร็วรอบของ
มอเตอรที่ตอเขากับ screw feeder โดยมีอินเวอเตอร (Inverter) 
เปนอุปกรณสําหรับควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร อนุภาค
ของเถาที่เกิดขึ้นจะถูกกระแสของไหลภายในเตาเผาลําเลียงออก
ที่บริเวณสวนบนของฟรีบอรดเขาสูไซโคลน เถาลอยที่มีนํ้าหนัก
มากจะถูกดักออกทางดานลางของไซโคลน การวัดระดับอุณหภูมิ
ที่เกิดขึ้นจะใชเทอรโมคัปเปลชนิด K บันทึกและอานคาผานเครื่อง
บันทึกขอมูล (data logger) สวนองคประกอบกาซไอเสียที่
ทางออกบริเวณสวนบนของฟรีบอรดและประสิทธิภาพการเผา
ไหมจะวัดคาโดยใชเครื่องวิเคราะหกาซไอเสีย TESTO 350M XL 

 
 
 

รูปที่ 1 เตาเผาแกลบฟลูอิไดซเบด 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 ขนาดและตําแหนงวัดอุณหภูมิ 
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รูปที่ 3 ลักษณะและขนาดของครีบ 
 

     ในการเริ่มตนของการทดลองจะใชหัวเผา (burner) อุนเตาให
รอนดวยกาซLPG จนอุณหภู มิในหองเผาไหม สูงประมาณ    
650–700oC ตอจากน้ันจึงปอนเชื้อเพลิงแกลบ ดวยอัตราปอน
แกลบที่กําหนดขึ้นมาในการทดลอง รอจนอุณหภูมิสูงถึง 750–
800oC จึงหยุดการอุนเตาโดยการนําหัวเผาออก 
 

5. สมการและการคํานวณ 
     ในการเผาไหมถาปริมาณอากาศที่ใชจริงมากกวาปริมาณ
อากาศทางทฤษฎีจะเรียกวา อัตราสวนผสมบาง ในทางตรงกัน
ขามถาปริมาณอากาศที่ใชจริงนอยกวาจะเรียกวา อัตราสวนผสม
หนา ดังน้ันเพื่อความสะดวกในการแสดงปริมาณอากาศที่ใชใน
การเผาไหมจริงจึงไดมีการกําหนดใหอยูในรูปของอัตราสวนสมมูล

(equivalence ratio, ) แสดงไดดังน้ี  
 

 Actual

Stoic

A/F
(A/F)Φ      (1) 

 
เม่ือ Φ      คือ อัตราสวนสมมูล 
 Actual(A/F) คืออัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงทางปฏิบัต ิ

     Stoic(A/F)  คืออัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงทางทฤษฎ ี
 

     ในการเผาไหมเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณจําเปนตองเพิ่ม
ปริมาณอากาศขึ้นจนเพียงพอ ซ่ึงอากาศที่เกินจะเรียกวา ปริมาณ
เปอรเซ็นตอากาศสวนเกิน(Excess Air, EA) แสดงไดดังน้ี 
 

100%
Φ

Φ1EA 



 

  (2) 

 

เม่ือ  EA  คือปริมาณเปอรเซ็นตอากาศสวนเกิน (%) 
 

     ประสิทธิภาพการเผาไหมวัดโดยเครื่อง [TESTO 350XL] 
ถาเปนการเผาไหมที ่สมบูรณจะมีคาประสิทธิภาพเทากับ 
100 % แตถาเปนการเผาไหมที่ไมสมบูรณจะถูกลบออกดวย
เปอรเซ็นตการสูญเสียซ่ึงสามารถแสดงเปนสมการไดดังน้ี 
 

   %loss100%%Eff   (3) 
 

เม่ือ Eff      คือประสิทธิภาพการเผาไหม (%) 
 loss คือการสูญเสีย (%) 
 

6. ขั้นตอนการทดลอง 
     การศึกษาทดลองน้ีมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
     1. ปอนอากาศเขาสูหองเผาไหม ดวยอัตราการไหลของ
อากาศเพียงเล็กนอย แลวจุดหัวเผาอุนเตา เพื่อใหมีความรอน
ดวยกาซ LPG จากน้ันสังเกตอุณหภูมิโดยรอจนกระทั่งอุณหภูมิ
ภายในหองเผาไหมสูงประมาณ 600 oC จึงทําการปอนเชื้อเพลิง
เขาสูหองเผาไหมเริ่มดวยปริมาณนอยพรอมกับเพิ่มปริมาณ
อากาศตามสัดสวนที่พอเหมาะ แลวคอยเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิง
และอากาศขึ้นพรอมกันจนไดปริมาณตามตองการ รอจนกระทั่ง
อุณหภูมิสูงประมาณ 750 oC ใหหยุดการจายกาซ LPG 
     2. ปรับปริมาณอากาศเม่ือเทียบกับอัตราการปอนเชื้อเพลิง 
8.7 kg/h ใหมีเปอรเซ็นตอากาศสวนเกินเริ่มตนดวยคาอากาศ
สวนเกินต่ําสุดคือ 50% แลวสังเกตุพฤติกรรมการติดไฟจนระดับ
อุณหภูมิคอนขางคงที่จึงทําการบันทึกคาอุณหภูมิ ปริมาณกาซไอ
เสียและประสิทธิภาพการเผาไหม พรอมทั้งสังเกตสีและขนาด
ของขี้เถาดวย เม่ือบันทึกผลการทดลองแลวเสร็จตองทําการหยุด
การปอนเชื้อเพลิงเขาหองเผาไหมแลวปลอยใหเตาอุณหภูมิต่ําลง
เหลือ 300 oC แลวจึงทําการทดลองตอในกรณีศึกษาอ่ืน ๆ 
     3. ทําซํ้าตามขอที่ 2 โดยเปล่ียนคาเปอรเซ็นตอากาศสวนเกิน
เปน 70% และ 100% ตามลาดับ 
     4. ปรับเปล่ียนลักษณะครีบตามกรณีศึกษาที่กําหนดไวแลว
ทําซํ้าตามขอที่ 2-3 
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7. ผลการทดลองและการวิเคราะห 
7.1. การกระจายตัวของอุณหภูม ิ
       ผลของระดับอุณหภูมิที่ เ กิดจากการเผาไหมที่ เ กิดจาก
กรณีศึกษาทั้งหมดแสดงในรูปที่ 4 จะเห็นวาเม่ือเปรียบเทียบจาก
กรณีที่ไมมีการติดตั้งครีบกับกรณีที่ติดตั้งครีบที่ปริมาณเปอรเซ็นต
อากาศสวนเกินเทากันพบวาเม่ือการติดตั้งครีบรูปแบบตาง ๆ จะ
ใหระดับอุณหภูมิเฉล่ียสูงกวากรณีที่ไมมีการตดิตั้งครีบพบวาเม่ือมี
การเพิ่มปริมาณเปอรเซ็นตอากาศสวนเกินจะเปนผลทําใหระดับ
อุณหภูมิลดลงจากผลการทดลองจะเห็นไดวาเตาเผาที่ไมติดตั้ง
ครีบจะใหคาระดับอุณหภูมิเฉล่ีย เทากับ 741oC, 711oC และ 
651oC สําหรับคาปริมาณเปอรเซ็นตอากาศสวนเกิน50% 70% 
และ 100% ตามลําดับ ในกรณีที่มีการติดตั้งครีบที่มีระยะหาง 
15, 20และ 25 มิลลิเมตร จะใหคาระดับอุณหภูมิเฉล่ีย เทากับ     
770oC, 710oC และ 683oC, 808oC, 753oC และ 672oC และ 
772oC, 735oC และ 706oC ที่คาปริมาณเปอรเซ็นตอากาศ
สวนเกิน50%, 70% และ 100% ตามลําดับ 
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รูปที่ 4 ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ 
 

7.2. ปริมาณกาซไอเสีย 
        ในการศึกษาน้ีไดคํานึงถึงกาซไอเสียที่อาจเกิดขึ้นไดจาก
การเผาไหมที่ไมสมบูรณ จึงไดทําการวัดสวนประกอบของกาซไอ
เสียที่เกิดจากการเผาไหมดวยเครื่องวิเคราะหกาซไอเสีย (TESTO 
MX350 XL) โดยจะมุงเนนไปที่คารบอนมอนอกไซด (CO) และ
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงเปนคาที่ถูกควบคุมใหอยูใน
มาตรฐาน ดังน้ันการพิจารณาถึงความสามารถและความ
เหมาะสมในการใชงานจําเปนที่จะนําผลจากการวัดกาซไอเสียมา
พิจารณาดวยจากรูปที่ 5 จะเห็นวาเม่ือปอนอากาศเขาไปที่คา
ปริมาณเปอรเซ็นตอากาศสวนเกินตาง ๆ สําหรับทุก ๆ กรณีที่
ศึกษา พบวาจะมีคาปริมาณคารบอนมอนอกไซดอยูในชวงตั้งแต 
40–350 ppm.สวนปริมาณออกไซดของไนโตรเจน มีคาอยู

ระหวาง 90–150 ppm. โดยคามาตรฐานของอากาศไดกําหนดไว
ใหคาคารบอนมอนอกไซดและออกไซดของไนโตรเจนจะตองไม
เกิน 690 ppm และ200 ppm ตามลําดับกอนปลอยทิ้งสู
บรรยากาศคามาตรฐานควบคุมการปลอยปริมาณกาซไอเสียจาก
โรงงานอางอิงโดย [5] 
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รูปที่ 5 ปริมาณกาซไอเสีย (ก) CO และ (ข) NOx 
 

7.3 ประสิทธิภาพการเผาไหม 
       ประสิทธิภาพการเผาไหมน้ันไดมาจากการนําคาตางๆที่วัด
ไดมาคํานวณ โดยไมคํานึงถึงอุณหภูมิของกาซไอเสียและความชื้น
(loss) จะเปรียบเทียบระหวางกรณีไมติดตั้งครีบกับการติดตั้งครีบ
ในรูปแบบตาง ๆ จากรูปที ่6 เม่ือนําไปเทียบกับรูปที่ 5 จะเห็นได
ว าป ระ สิท ธิภ าพที่ ได จากการ เ ผา ไห ม จ ะแปรผกผันกับ
คารบอนมอนอกไซดที่ได โดยเม่ือปริมาณคารบอนมอนอกไซดสูง
จะสงผลใหประสิทธิภาพการเผาไหมที่ไดต่ําเน่ืองจากเกิดการเผา
ไหมที่ไมสมบูรณ คาประสิทธิภาพที่ไดจากการเผาไหมสําหรับทุก
กรณีศึกษา พบวามีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 97-99% 
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รูปที่ 6 ประสิทธิภาพการเผาไหม 

 

8. สรุปการวิจัย 
     จากการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมของเชื้อเพลิงแกลบใน
เตาเผาฟลูอิไดซเบดที่มีครีบรูปตัววี พบวาการติดตั้งครีบชวยทํา
ใหการเผาไหมของเชื้อเพลิงแกลบไดดีกวากรณีที่ไมติดตั้งครีบ จะ
เห็นไดจากคาระดับอุณหภูมิเฉล่ียในกรณีการมีการติดตั้งครีบมีคา
สูงกวากรณีที่ ไมติดตั้งครีบ จากการปรับเป ล่ียนคาปริมาณ
เปอรเซ็นตอากาศสวนเกินและระหางระหวางครีบ พบวามีผลตอ
การเผาไหมอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่ติดตั้งครีบรูปตัววีที่คา
ระยะหางระหวางครีบ เทากับ 20 มิลลิเมตร และปริมาณ
เปอรเซ็นตอากาศสวนเกิน50% จะใหคาระดับอุณหภูมิเฉล่ียสูง
กวากรณีอ่ืน ๆ มีคาประมาณ 808oC จากการวิเคราะหคา
ปริมาณการปลอยกาซไอเสีย พบวามีคาต่ํากวามาตรฐานกําหนด
ทั้งกรณีที่ติดครีบและไมติดครีบ ในสวนของคาประสิทธิภาพการ
เผาไหม พบวามีคาใกลเคียงกับสําหรับทุก ๆ กรณีที่ศึกษามีคาอยู
ในชวง 97-99% 
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