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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการศึกษา คุณลักษณะการเผาไหมเชื้อเพลิง
แกลบในเตาเผาวอรเทคหลายขั้น เพื่อจะไดเขาใจถึงคุณลักษณะของ
ระบบวอรเทคหลายขั้นสําหรับเผาแกลบและตัวแปรที่มีผลตอการเผา
ไหม ไดแก คา equivalence ratio ( Φ )และ อัตราสวนการไหลเชิง
ปริมาตรของอากาศทุติยภูมิตอการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผา และ
กาซไอเสียที่เกิดขึ้น
โดยหองเผาไหมของเตาเผามีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเทากับ 0.3 m(D) ความสูงเตาเผาโดยรวม เทากับ 1.2 m และ
มีแกนกลางทอไอเสียภายในเตา ซึ่งมีการติดตั้งตําแหนงทอฉีดอากาศไว
ในแนวสัมผัสรอบ ๆ ผนังเตาเผาไหม เพื่อทําใหเกิดการไหลหมุนวนของ
อากาศภายใน ขนาดหองเผาไหมของเตาเผาสวนลางและสวนกลางถูก
ออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได 2 ขนาด คือ 0.75D และ 0.5D
ตามตองการ
การเปลี่ยนขนาดหองเผาไหมจะกอใหเกิดการหมุนวน
หลายขั้นภายในเตาเผา ซึ่งสงผลตอการเกิดการหมุนวนยอนกลับไปมา
อยางรุนแรงในหองเผาไหมสวนบน การกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผา
จะพิจารณาโดยการปรับคา equivalence ratio ( Φ )เทากับ 0.8, 1.0
และ1.2 โดยแตละการทดลอง กําหนดอัตราสวนของปริมาณการไหล
ของอากาศทุติยภูมิตอปริมาณอากาศทั้งหมด ( λ ) เทากับ 0.0, 0.15
และ 0.25 ที่อัตราการไหลของเชื้อเพลิงแกลบคงทีเ่ ทากับ 0.3 kg/min
จากผลการทดลองที่ขนาดหองเผาไหมเตาเผาสวนกลางขนาด
0.5D, Φ = 1.0 และ λ = 0.0 จะใหอุณหภูมิสูงสุดภายในเตาเผา
ประมาณ 1,050 oC ที่บริเวณกึ่งกลางวงแหวนภายในหองเผาไหม ควัน
ที่เกิดขึ้นมีปริมาณนอย และพบวากาซไอเสียที่วัดจากทางออกทอไอเสีย
ประกอบดวย O2= 1.8 %, CO2= 17.6 % และ CO= 288 ppm.

Abstract
This paper presents the study of combustion characteristics of
rice husk fuel in a multiple vortex combustor. In order to
understand the characteristics of system for burning rice husk, the
effects of various operating parameters, such as the equivalence
ratio and ratio of volumetric flow rates of secondary airflow on
temperature distribution and pollutant emissions are investigated.
The combustion chamber is 0.3 m in diameter (D) and 1.2 m in
height with a centered exhaust pipe and has a set of air nozzles
placing circumferentially on the combustor to produce air-vortex
flow inside. The bottom and middle parts of the combustion
chamber are designed to be adjustable for two sizes 0.75D and
0.5D as desired. The Change of combustion chamber size leads
to multi-stages vortex inside the combustor that promotes strong
recirculation at the top chamber. The temperature distribution
inside the combustor is measured according to equivalence ratio,
Φ of 0.8, 1.0, and 1.2. The ratio of volumetric flow rates of the
secondary air to the total air, λ was set to be 0.0, 0.15, and 0.25
for each test condition. The feed rate of rice husk was held
constant at 0.3 kg/min. The experiment shows the maximum
temperature of about 1,050 oC in the annular chamber can be
achieved with less smoke of flue gas for the middle chamber size
of 0.5D, Φ =1.0 and λ = 0.0. The emission of exhaust gas from
the stack are composed of O2=1.8 %, CO2=17.6 % and CO=288
ppm.

คําสําคัญ: หองเผาไหมวอรเทคหลายขั้น, การหมุนวนยอนกลับ
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1. บทนํา
ปจจุบันทั้งองคกรรัฐและเอกชนตางใหความสนใจในการวิจัยและ
พัฒนาวัสดุเหลือใชทางภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อนํามาใช
ผลิตเปนพลังงานทดแทนแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติเดิมซึ่งไดแก
น้ํามันปโตรเลียม, กาซธรรมชาติ และ ถานหิน เปนตน ที่นับวันกําลัง
ลดลงเรื่อยๆ เนื่องมาจากมีความตองการใชพลังงานเปนจํานวนมากใน
ทุกวันนี้ แตนอกจากทรัพยากรดังกลาวแลวนั้น เชื้อเพลิงอีกประเภท
หนึ่งคือ เชื้อเพลิงชีวมวล เปนเชื้อเพลิงที่เกิดจากผลพลอยไดทางการ
เกษตรกรรมหรือวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน แกลบ ขี้
เลื่อย ชานออย เปนตน ซึ่งถือเปนเชื้อเพลิงคุณภาพต่าํ แตราคาถูกและ
สามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจาก การนําแกลบ
ใชเปนเชื้อเพลิงเพือ่ ผลิตไอน้ําใชในโรงสีขาวหรือนําความรอนที่ไดจาก
การเผาแกลบไปอบเมล็ดพืช ซึ่งคาความรอนของแกลบ (Overall gross
calorific Value of rice husk) ประมาณ 2,900-4,500 kcal/kg เนื่องจาก
แกลบเปนวัสดุชีวมวลคุณภาพต่ํา ถาใชวิธีการเผาไหมแกลบในเตาเปด
ปกติจะทําใหไดปริมาณความรอนนอยกวาที่ควรจะไดและทําใหเกิด
มลพิษทางอากาศเนื่องจากเถาที่เกิดจากการเผาไหม ฉะนั้นวิธีเผาไหม
เพื่อใหมีประสิทธิภาพของการเผาไหมดีที่สุดและสภาพแกสที่ออกจาก
ปลองไฟเปนมลพิษนอยที่สุด จึงทําการเผาไหมในเตาเผาไหมแบบวอร
เทคโดยใชเทคนิคการหมุนวนของอากาศความเร็วสูงแบบปนปวน ที่มีผู
ไดศึกษาและนําไปใชเผาไหมพวกเชื้อเพลิงถานหินและวัสดุชีวมวลให
ผลดีมาแลว[4]
ปจจุบันไดมีการวิจัยทั้งในและตางประเทศ ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับ
เตาเผาประเภทตาง ๆ มากมาย ในที่นี้จะกลาวถึง เตาเผาแบบวอรเทค
ซึ่ ง ผลงานวิ จั ย อาทิ เ ช น งานวิ จั ย ของ พงษ เ จต พรหมวงศ [1]
ทําการศึกษาการเผาไหมเชื้อเพลิงแกลบในชองวางภายในหองเผาไหม
แบบวอรเทค (Vortex Combustor:VC), งานวิจัยของ Sen Nieh และ
Tim T. Fu [2] ไดทําการทดลองโดยการทดสอบการไหลในเตา
แบบจําลอง Hot test model ของเตาแบบวอรเทคโดยใชถานหินผงและ
งานวิจัยตอเนื่องถึงการทดสอบเตาแบบวอรเทคโดยใชเชื้อเพลิง Dry
Ultra Find Coal และ Coal Water Fuel
ในบทความนี้ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหมของแกลบ
ภายในเตาเผาแบบวอรเทคสองขั้น และสามขั้น โดยพิจารณาถึงการ
กระจายอุณหภูมิภายในเตาเผาวอรเทค ขี้เถา และ องคประกอบของ
กาซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม ซึ่งการหมุนวนอยางปนปวนระหวาง
อากาศและเชื้อเพลิงเกิดจากผลของ recirculation zone ซึ่งทําใหได
ความรอนสูงสุดที่เกิดจากการเผาไหมที่เหมาะสม
2. อุปกรณการทดลอง
การออกแบบเตาเผาที่ใชในการทดลองนั้น ขนาดของเตาเผาไหมที่
ใชในการทดลองมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 ขนาด คือ 0.5D, 0.75D,
1.0D. ตามลําดับ(โดยคา D มีคาเทากับ 0.3 m.) เพื่อทําการทดสอบการ
เผาไหมเตาเผาวอรเทค สองขั้น และสามขั้น ซึ่งลักษณะของเตาเผาแบบ
วอรเทคมีลักษณะดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเตาเผาวอรเทค และทอทิ้งไอเสีย
ในการติดตั้ งชุ ดอุ ปกรณการทดลอง เริ่ มตนจากการประกอบตั ว
เตาเผาไหมแตละสวนเขาดวยกัน เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลว ใหทําการ
ติดตั้ง Thermocouple Type K จํานวน 8 ตัวเขากับชุด Digital
Thermometer And Multichannel Switch (9) โดยอากาศที่ใชในการเผา
ไหมประกอบดวยอากาศ 2 สวนดวยกั น คือ อากาศสวนปฐมภู มิ
(Primary Air)และอากาศสวนทุติยภูมิ (Secondary Air) ซึ่งไดจากแหลง
ตนกําลังแหลงเดียวกัน คือ Blower (1) มีชุด Power Supply (16) ใชทํา
หนาที่ปรับความเร็วรอบของชุดมอเตอรขับของ Blower (1) ในสวนของ
อากาศในทอ Primary Air จะผานชุด Needle Valve (3) ซึ่งมีหนาที่
ควบคุมอัตราการไหล และวัดอัตราการไหลผานชุด Orifice Plate(5)
และManometer(4) ซึ่งอากาศสวนปฐมภูมิ จะเขาไปผสมกับแกลบที่ชุด
ทอลมของเครื่องปอนแกลบ โดยแกลบจะถูกบรรจุภายใน Hopper(8) จะ
ลําเลียงเขาสูชุดทอลมโดยใช Screw Feeder(7) ซึ่งมีตนกําลังจาก
Motor(11) เปนชุดขับเคลื่อน และมี Inverter(6) เปนชุดปรับรอบ
ความเร็วของมอเตอร เพื่อทําใหเกิดการผสมและคลุกเคลาอากาศกับ
เชื้อเพลิงกอนเขาสูเตาเผาไหม สวน Secondary Air จะผานเขาสูทอลม
โดยมีชุด Needle Valve(15) ซึ่งมีหนาที่ควบคุมอัตราการไหลและวัด
อัตราการไหลผานชุด Orifice Plate(13) และ Manometer (14) และจะ
แบงอากาศสวนนี้ออกเปน 8 สวนเทา ๆ กันเพื่อจายลมใหกับเตาเผา
สวนกลาง (4 สวน) และเตาเผาสวนลาง (4 สวน) โดยจะจายลมเขาทาง
ผนังบริเวณกึ่งกลางเตาเผา ซึ่งทอลมจะติดตั้งสัมผัสผนังดานในของหอง
เผาไหมและตั้งฉากกับรัศมีเตาทุก ๆ 90 องศา ทั้งเตาเผาสวนบนและ
สวนลาง เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณเรียบรอยแลวจึงเริ่มทําการอุนเตาเผาไหม
แสดงดังรูปที่ 2
ในการเผาไหมนั้นจําเปนตองมีการอุนเตากอนเสมอ โดยจะอุนเตา
ดวย LPG Supply (18) โดยใชหัว Burner เปนตัวปรับเปลวไฟใหเปนสี
น้ําเงิน จากนั้นนําเขาไปที่ทออุนเตาของเตาเผา เพื่อใหมีอุณหภูมิสูงที่
เหมาะสมตอการเผาไหมเสียกอน ซึ่งในขั้นตนเริ่มอุนเตาใหมีอุณหภูมิ
ประมาณ 450°C จนอุณหภูมิภายในเริ่มคงที่ จึงทําการ Feed เชื้อเพลิง
แกลบเขา ไปในปริ มาณน อ ย เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด การเผาไหม ซึ่ ง หลั ง จาก
แกลบถูกเผาไหมแลวจะคายคาความรอนของแกลบออกมามีผลทําให
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อุณหภูมิสูงขึ้น จนอุณหภูมิภายในสูงถึงประมาณ 600-700°C ซึ่งขณะนี้
แกลบสามารถติดไฟไดดวยตัวเองแลว จึงหยุดให LPG Supply แลว

เริ่มทําการทดลองตอไป
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1. Blower
2. Bypass Valve
3. Needle Valve
4. Manometer
5. Orifice Plate

6. Inverter
7. Screw Feeder
8. Hopper
9. Digital Thermometer Switch
10.Thermocouple Type K

11. Motor
12. Primary Air Nozzle
13. Orifice Plate
14. Manometer
15. Needle Valve

16. Power Supply
17. Vortex Combustor
18. LPG Supply
19. Cyclone
20.Secondary Air Nozzle (x8)

รูปที่ 2 ผังแสดงชุดอุปกรณการทดลอง เตาเผาวอรเทคหลายขั้น
ตารางที่ 1 องคประกอบของเชื้อเพลิงแกลบ[1]
สาร
คารบอน C
ไฮโดรเจน H
ออกซิเจน O
ไนโตรเจน N
ซัลเฟอร S
ความชื้น Moisture
ขี้เถา Ash

%โดยมวล
38.0
5.70
41.6
0.69
0.06
10.3
19.8

การเผาไหม เ ชื้ อ เพลิ ง โดยปกติ แ ล ว ต อ งใช อ อกซิ เ จนเข า ทํ า
ปฏิกิริยาจึงเปนการยากที่จะใชออกซิเจนบริสุทธิ์เพียงอยางเดียว การ
เผาไหมจึงใชอากาศเขาทําปฏิกิริยา โดยแสดงปริมาณของอากาศที่ใชใน
การเผาไหม ฉะนั้ น จึ ง กํ า หนดให อ ยู ใ นรู ป ของ อั ต ราส ว นสมมู ล
(Equivalence ratio, Φ ) [3] จะไดวา
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Φ=

(m f / ma ) act
(m f / ma ) sto

เมื่อ ma คือ อัตราการไหลของอากาศ (kg/min)
mf คือ อัตราการไหลของเชื้อเพลิง (kg/min)
โดยสัดสวนผสมจะเรียกวา
สวนผสมหนา
Fuel-rich mixture เมื่อ
สวนผสมพอดีทางเคมี Stoichiometric เมื่อ
สวนผสมบาง
Fuel-lean mixture เมื่อ

(1)

Φ> 1
Φ= 1
Φ< 1

3. การทดลอง
1. ติดตั้งเตาเผาไหมวอรเทค โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางหองเผา
ไหมสวนลางเทากับ 0.75D และมีขนาดเสนผานศูนยกลางหองเผาไหม
สวนกลางและบนเทากับ 1.0D (ความสูงของเตาเผาวอรเทคสวนลาง
และสวนกลางเทากับ 1.0D และสวนบนเทากับ 2.0D) (โดยคา D มีคา
เทากับ 0.3 m.)
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4.1 เตาเผาวอรเทค 2 ขั้น และ 3 ขั้น
เตาเผาวอรเทค 2 ขั้น ประกอบดวย วอรเทคขั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งก็คือ
หองเผาไหมสวนลาง, หองเผาไหมสวนกลางและสวนบน ตามลําดับ
โดยขนาดหองเผาไหมสวนกลางและสวนบน มีขนาดเทากันคือ (1.0D)
สวนหองเผาไหมสวนลางจะปรับเปลี่ยนใหมีขนาดเทากับ 0.75D หรือ
0.5D แลวแตการทดลอง สวนเตาเผาวอรเทค 3 ขั้น ประกอบดวย วอร
เทคขั้นที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งก็คือ หองเผาไหมสวนลาง, สวนกลาง และ
สวนบน ตามลําดับ โดยขนาดหองเผาไหมสวนลางและสวนบน มีขนาด
เทากันคือ (1.0D) สวนหองเผาไหมสวนกลางจะปรับเปลี่ยนใหมีขนาด
เทากับ 0.75D หรือ 0.5D แลวแตการทดลอง โดยจะทําการศึกษา
อิทธิพลของ λ ที่มีผลตอการเผาไหมที่ Φ = 0.8, 1.0, และ 1.2(แตใน
ที่นี้จะกลาวถึงผลการทดลองที่ Φ = 1.0 เพราะผลการทดลองที่ไดใหคา
การกระจายอุณหภูมิคงที่ ที่สูงสุด)
λ=0.0
λ=0.15
λ=0.25

4. ผลการทดลอง
จากผลการทดลองการเผาไหมเตาเผาแบบวอรเทคหลายขั้น โดยจะ
ใชเตาเผาที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดหองเผาไหมของเตาเผาสวนลางและ
สวนกลางทั้งสิ้น 2 ขนาด คือขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 0.75D
และ 0.5D ตามลําดับ เพื่อศึกษาการกระจายอุณหภูมิที่สม่ําเสมอสูงสุด
ภายในเตาเผาที่เหมาะสมที่สุด
สาขาการประยุกตใชพลังงาน
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เมื่อ x คือ ความสูงของเตาเผาวอรเทค
r/R คือ อัตราสวนระหวางตําแหนงที่วัดอุณหภูมิในแนวรัศมีตอรัศมี
ภายในเตาเผาวอรเทค

λ=0.0
λ=0.15
λ=0.25

wall

Temperature C

2. เมื่อ λ = 0.0 ( λ คือ อัตราสวนของปริมาณการไหลของอากาศ
ทุติยภูมิตอปริมาณอากาศทั้งหมด)
3. ปรับอัตราการไหลของอากาศใหคา equivalence ratio เทากับ
0.8
4. เริ่มบันทึกอุณหภูมิที่ระดับความสูง x = 0.075 m , 0.225 m ,
0.375 m , 0.525 m , 0.675 m ที่ r/R = 0.25 และ ที่ตําแหนง x =
0.825 m , 0.975 m , และ 1.125 m ที่ r/R = 0.0
5. บันทึกอุณหภูมิที่เวลา นาทีที่ 10 และ นาทีที่ 15, บันทึกผลการ
ทดลอง สัง เกตควันและเก็ บขี้ เถา ที่ไดจากการเผาไหมและ วิ เคราะห
องคประกอบของกาซที่เกิดจากการเผาไหม
6. ทําการทดลองซ้ําขอ 4 ที่ตําแหนง x = 0.075 m, 0.225 m วัด
อุณหภูมิที่ตําแหนง r/R = 0.37, 0.50, 0.62 และ 0.75 สวนที่ตําแหนง x
= 0.375 m, 0.525 m และ 0.675 m วัดอุณหภูมิที่ตําแหนง r/R = 0.44,
0.63, 0.82, และ 1.0 ตามลําดับ และที่ x = 0.825 m, 0.975 m, และ
1.125 m ทําการวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง r/R = 0.25, 0.44, 0.63, 0.82,
และ 1.0 ตามลําดับ
7. ทําการทดลองตามขอที่ 3-6 ปรับอัตราการไหลของอากาศใหคา
equivalence ratio เทากับ 1.0, 1.2 ตามลําดับ บันทึกผล
8. ทําการทดลองตามขอที่ 2 - 7 เมื่อ λ = 0.15 และเมื่อ λ = 0.25
ตามลําดับ บันทึกผลการทดลอง
9. ทําการทดลองตามขอที่ 1 เปลี่ยนขนาดเสนผานศูนยกลางของ
หองเผาไหมสวนลางจาก 0.75D เปน 0.5D (เตาเผาวอรเทค 2 ขั้น) ทํา
การทดลองซ้ําขอที่ 4 - 8 โดยเปลี่ยนการวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง x =
0.075 m, 0.225 m โดยเริ่มวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง r/R = 0.25, 0.31,
0.38, 0.44, และ 0.50 ตามลําดับ บันทึกผลการทดลอง
10. ทําการทดลองตามขอที่ 1 เปลี่ยนขนาดเสนผานศูนยกลางของ
หองเผาไหมสวนที่กลางจาก 1.0D เปน 0.75D (เตาเผาวอรเทค 3 ขั้น)
ทําการทดลองซ้ําขอที่ 4 - 8 โดยเปลี่ยนการวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง x =
0.375 m, 0.525 m โดยเริ่มวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง r/R = 0.25, 0.37,
0.50, 0.62, และ 0.75 ตามลําดับ บันทึกผลการทดลอง
11. ทําการทดลองตามขอที่ 10 เปลี่ยนขนาดเสนผานศูนยกลาง
หองเผาไหมสวนกลางจาก 0.75D เปน 0.5D (เตาเผาวอรเทค 3 ขั้น)
ทําการทดลองซ้ําขอที่ 4 - 8 โดยเปลี่ยนการวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง x =
0.375 m, 0.525 m โดยเริ่มวัดอุณหภูมิที่ตําแหนง r/R = 0.25, 0.31,
0.38, 0.44, และ 0.50 ตามลําดับ บันทึกผลการทดลอง
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1

(ก)
(ข)
รูปที่ 3 เปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผาวอรเทค ที่คา
Φ = 1.0, (ก) 2 ขั้น (0.75D) และ (ข) 3 ขั้น (0.75D)
จากรูปที่ 3(ก) แสดงการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผาวอรเทค
2 ขั้ น โดยมี ข นาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางห อ งเผาไหม ส ว นล า ง เท า กั บ
0.75D เนื่องจากภายในหองเผาไหมสวนลางนี้ เปนชวงเริ่มตนการเผา
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เพียง 200-350°C เทานั้น โดยมีเชื้อเพลิงเพียงบางสวนเทานั้นที่
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเผาไหม เนื่ อ งมาจากพื้ น ที่ ภ ายห อ งเผาไหม ล ดลง
มากกวา รูปที่ 3(ก) เวลาที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหมจึงลดลงเชนกัน จาก
ผลการทดลอง พบวาอิทธิพลของอากาศทุติยภูมิมีผลตอการกระจาย
อุ ณ หภู มิภ ายในน อ ยมาก เมื่ อ การเผาไหม ดํ า เนิน มาถึ ง ห อ งเผาไหม
สวนกลางและสวนบน แนวโนมการกระจายอุณหภูมิจะคลายกับรูปที่ 3
(ก) อุณหภูมิที่วัดอยูในชวง 700-800°C (อิทธิพลจาก recirculation
zone)
λ=0.0
λ=0.15
λ=0.25
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λ=0.25
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ไหมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ ฉะนั้นการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมจึง
ยังไมสมบูรณมากนัก ประกอบกับพื้นที่ภายในหองเผาไหมนอยทําให
ความเร็วในแนวแกนของกาซรอนสูง สงผลใหเวลาที่ใชในการเผาไหม
ระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ ขณะหมุนวนรอบผนังหองเผาไหมลดลง ทํา
ใหอุณหภูมิที่เกิดจากการเผาไหมภายในหองเผาไหมสวนลางนี้จึงมีการ
กระจายอุณหภูมิไมสูงมากนัก แตอิทธิพลจากอากาศทุติยภูมิ ซึ่งเปน
อากาศที่ฉี ดเข า ดา นข า งรอบผนั ง ห อ งเผาไหมมี สวนที่ ชวยทํ า ให เ กิ ด
ความปนปวน ขณะเกิดการเผาไหมเพิ่มขึ้น ทําใหอุณหภูมิที่เกิดจากการ
เผาไหมสูงขึ้นวัดไดประมาณ 400-500°C เมื่อการเผาไหมดําเนินมาถึง
หองเผาไหมสวนกลาง พบวาอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก เนื่องมาจาก
พฤติกรรมการไหลของอากาศที่ไหลจากพื้นที่หองเผาไหมแคบไปสูหอง
เผาไหมที่กวางกวา(ลักษณะเหมือนกับปากระฆัง) จะเกิดบริเวณการ
หมุนวนยอนกลับ( recirculation zone)[5] ตรงบริเวณแนวกึ่งกลาง
(centerline) ของหองเผาไหม ซึ่งประกอบดวย swirling forward jet
และ reverse flow ของอากาศ สงผลใหบริเวณดังกลาวเกิดความ
ปนปวนรุนแรงระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศในขณะเกิดการเผาไหม ซึ่ง
ความปนปวนรุนแรงนี้ชวยทําใหอนุภาคของขี้เถาที่ติดอยูกับผิว particle
ของเชื้อ เพลิงแกลบหลุ ดออกง ายขึ้ น การเขา ทําปฏิกิ ริยาของอากาศ
บริเวณผิวนอก particle ของเชื้อเพลิงแกลบจึงเปนไปไดอยางตอเนื่อง
อุณหภูมิจากการเผาไหมที่เกิดจึงคอนขางสม่ําเสมอและอุณหภูมิสูงสุดที่
วัดไดภายในหองเผาไหมสวนกลางและสวนบนนี้อยูในชวง 600-700°C
จากรูปที่ 3(ข) แสดงการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผาวอรเทค
3 ขั้น ซึ่งการเผาไหมเริ่มตนที่หองเผาไหมสวนลางเชนเดียวกับรูปที่ 3
(ก) ตางกันที่การกระจายอุณหภูมิภายในสูงกวา โดยไดรับอิทธิพลของ
อากาศทุติยภูมิที่ ( λ =0.25) มากที่สุด และขนาดหองเผาไหมที่กวางขึ้น
นี้สงผลตอเวลาที่ใชในขณะเกิดการเผาไหมจึงนานขึ้นดวย การเผาไหม
ระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศจึงมีความสมบูรณมากกวารูปที่ 3(ก) แตการ
กระจายอุ ณ หภู มิ ภ ายในห อ งเผาไหม ส ว นล า งนี้ ไ ม ค อ ยสม่ํ า เสมอ
อุณ หภูมิ ที่ วัด ได อยูใ นช วง 500-700°C หลั ง จากการเผาไหม ดํา เนิ น
มาถึงหองเผาไหมสวนกลาง อุณหภูมิที่วัดไดสูงขึ้น เนื่องมาจากการเผา
ไหมที่เกิดขึ้นระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ จากหองเผาไหมสวนลางมายัง
สวนกลาง เริ่มเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้นเพราะวาเวลาที่
ใชในขณะเกิดการเผาไหมนานขึ้น(ชวงเวลาของขบวนการเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหมตั้ ง แตเ ริ่ มตนจนถึ ง ห อ งเผาไหมสว นกลาง) และยั งได รับ
อิทธิพลจากอากาศทุติยภูมิที่เพิ่มความปนปวนชวยคลุกเคลาเชื้อเพลิง
กับอากาศขณะเกิดการเผาไหมไดดียิ่งขึ้น อุ ณหภูมิที่วัดไดอยูในชวง
700-800°C เมื่ อ การเผาไหม ม าถึ ง ยั ง ห อ งเผาไหม ส ว นบนจะได รั บ
อิทธิพลของ recirculation zone เชนเดีย วกั บรูปที่ 3(ก) สง ผลให
อุณหภูมิสูงขึ้นมาก แตจากการสังเกตเสนกราฟการกระจายอุณหภูมิ
พบวาอิทธิพลของอากาศทุติยภูมิมีผลตอการกระจายอุณหภูมิภายใน
ห อ งเผาไหม ส ว นบนนี้ ไ ม ม ากนั ก และจากการทดลองสามารถวั ด
อุณหภูมิสูงสุดไดที่บริเวณกึ่งกลาง annular อยูในชวง 800-900°C
รูปที่ 4 (ก) เปนรูปที่แสดงถึงการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผา
วอรเทค 2 ขั้น ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางหองเผาไหมสวนลาง เทากับ
0.5D ในขณะเริ่มการเผาไหมที่หองเผาไหมสวนลางนี้ พบวาการ
กระจายอุณหภูมิที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอแตไมสูงมากนัก ซึ่งมีชวงอุณหภูมิ
สาขาการประยุกตใชพลังงาน
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมิภายในเตาเผาวอรเทค ที่คา
Φ = 1.0, (ก) 2 ขั้น (0.5D) และ (ข) 3 ขั้น (0.5D)
รูปที่ 4(ข) มีการกระจายอุณหภูมิในลักษณะเดียวกับรูปที่ 3(ข)
แตอุณหภูมิที่เกิดขึ้นสูงกวาทุกขั้นของหองเผาไหม โดยหองเผาไหม
สวนลางมีอุณหภูมิสม่ําเสมอมากกวาอยูในชวง 700-800°C แตในสวน
ของหองเผาไหมสวนกลางอุณหภูมิลดลง เนื่องมาจากมีพื้นที่ภายในหอง
เผาไหมลดลงครึ่งหนึ่ง ชวงเวลาที่ใชในขณะเกิดการเผาไหมตองลดลง
เชนกัน เชื้อเพลิงที่เกิดการเผาไหมในหองเผาไหมสวนกลางนี้จะเกิด
น อ ยมากอุ ณ หภู มิ ที่ วั ด ได จึ ง ลดลง ส ว นการเผาไหม ใ นห อ งเผาไหม
สวนบนยังมีแนวโนมเชนเดียวกับรูปที่ 3(ข) แตอุณหภูมิที่วัดไดจะสูง
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
กวา พบวา ที่ λ = 0.0 วัดชวงอุณหภูมิสูงสุดที่กึ่งกลาง annular อยู
ในชวง 900-1,050°C
4.2 การศึกษาผลของกาซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม
จากผลการทดลอง เมื่อปรับคา equivalence ratio ( Φ )เทากับ
0.8, 1.0 และ1.2 และใหอัตราสวนของปริมาณการไหลของอากาศทุติย
ภูมิตอปริมาณอากาศทั้งหมด(λ) เทากับ 0.0, 0.15 และ 0.25 ซึ่งจาก
การทดลองการเผาไหมในเตาเผาวอรเทค พบวาการเปลี่ยนแปลง λ
และคา Φ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ กาซคารบอนมอนนอกไซด
, กาซออกซิเจน และ กาซคารบอนไดออกไซด โดยการทดลองการเผา
ไหมในเตาเผาวอรเทค 3 ขั้น(0.5D) สามารถวัดคากาซคารบอนมอน
นอกไซดต่ําสุดไดเทากับ 288 ppm, กาซออกซิเจนเทากับ 1.8% และ
กาซคารบอนไดออกไซดเทากับ 17.6% (รูปที่ 5)
λ=0.0
λ=0.15
λ=0.25
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6. กิตติกรรมประกาศ
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5. สรุปผลการทดลอง
1.การเปลี่ยนขนาดหองเผาไหมสวนลางของเตาเผาวอรเทค 2 ขั้น
จาก 0.75D เปน 0.5 D พบวาการกระจายอุณหภูมิจากเดิมวัดได
700°C เป น 800°C สู ง ขึ้ น กว า เดิ ม ประมาณ 14% ส ว นการเปลี่ ย น
ขนาดหองเผาไหมสวนกลางของเตาเผาวอรเทค 3 ขั้น จาก 0.75D เปน
0.5 D พบวาการกระจายอุณหภูมิเดิมจาก 800°C เปน 1,050°C สูงขึ้น
กวาเดิมประมาณ 31%
2.จากผลการทดลองพบวา อั ต ราสวนของปริ มาณการไหลของ
อากาศทุติยภูมิตอปริมาณอากาศทั้งหมด(λ)ที่มีความเหมาะสมตอการ
เผาไหมของเตาเผาแกลบแบบวอรเทค คือ λ=0.25 ซึ่งจะชวยทําใหเกิด
การกระจายตัวของแกลบภายในเตาเผาวอรเทคมากขึ้น แกลบจึงไม
สามารถจั บตั ว เปนก อนไดทํ าให เ กิ ดการผสมหรื อ การสัมผั สกั นอยา ง
ทั่วถึงระหวางเชื้อเพลิงแกลบกับอากาศ และการเคลื่อนที่แบบหมุนวน
ภายในเตาเผาวอรเทคจะชวยทําใหแกลบมีระยะเวลาในการเผาไหมนาน
ยิ่งขึ้น การกระจายอุณหภูมิภายในหองเผาไหมจึงสูง
3. ในการเผาไหมจริง การใหสวนผสมระหวางอากาศมากกว า
เชื้อเพลิง (Fuel-lean mixture) จะพบวากาซไอเสียที่เกิดขึ้นมี
องคประกอบของ CO และ CO2 นอยกวา การเผาไหมที่ใหสวนผสม
ระหวางอากาศนอยกวาเชื้อเพลิง (Fuel-rich mixture)
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รูปที่ 5 แสดงองคประกอบของกาซไอเสีย ไดแก CO, O2, และ CO2 กับ
คา Φ = 0.8, 1.0, และ 1.2 เมื่อ λ = 0.0, 0.15, 0.25
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