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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะผลิตเชื้อเพลิงแทงแข็งจากตนโสนซึ่ง
เปนวัชพืช แทนการใชไมซึ่งไมเปนผลดีตอสภาวะแวดลอม ตนโสนจะ
ผานกระบวนการเผาใหเปนถานที่อุณหภูมิประมาณ 400°C ตัวประสาร
ที่ใชในการศึกษามี 3 ชนิดไดแก โมลาส มันสําปะหลังดิบ และแปงมัน
สําปะหลังหยาบ สวนผสมระหวางผงถานไมโสนกับตัวประสานจะถูกอัด
ใหเปนแทงมีเสนผานศูนยกลาง 35 40 และ 45 mm โดยใชเครื่องอัด
แทงแบบสกูร สมบัติทางกลที่ทดสอบไดแกความหนาแนน ความตาน
แรงกด และดัชนีคาตานการตกกระแทก จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา
เชื้อเพลิงแทงที่มีความแข็งแรงและมีคาความรอนสูงสุดไดจากเชื้อเพลิง
ที่ใชมันสําปะหลังดิบเปนตัวประสาน
Abstract
The aim of this study is to prepare a solid fuel from Sano
(weed) plant and in particular by the rural ones, instead of the
wood of forest, which is less available and its exploitation is
negative for the environment. The sano was partially pyrolyzed at
temperature about 400°C. Three types of binder are used in this
study namely: molasses, cassava and cassava starch. The
mixture of sano charcoal and binders is densified into briquettes
of diameter 35, 40 and 45 mm by using screw extruder. The
mechanical properties of the briquettes were tested to evaluate
the density, compressive strength and impact resistance index.
This study showed that strong briquettes can be obtained with a
higher calorific value when the cassava is used as binder.

สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน

1. บทนํา
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสงผลใหมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้น
ในขณะที่พลังงานจากแหลงทรัพยากรตางๆภายในประเทศนั้นมีอยาง
จํากัด เชน การใชพลังงานความรอนจากถานไม โดยปกติใชใน
ชีวิตประจําวันในการปรุงอาหาร ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ
เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อาหารรมควัน อาหารอบแหงที่ใช
ความรอนจากถาน อุตสาหกรรมหลอโลหะ ถานไมใหอรรถประโยชนได
ในหลายรูปแบบ เชน ตม นึ่ง ปง ยาง เปนวัฒนธรรมการใชถานไมนับ
แตบรรพบุรุษสืบมา ถานไมเปนผลิตภัณฑแปรรูปจากทรัพยากรปาไม
ไมที่นิยมใชในการผลิตถานนั้นไดแก ไมตะเคียนทอง ไมโกงกาง ไมยู
คาลิปตัส ไมที่สามารถผลิตถานไดนั้นจะตองมีอายุในชวง 2-3 ปจึง
สามารถตัด มาขายใชทําฟน หรือเผาถานขายได [1] แมวาประเทศเรา
เปนประเทศเกษตรกรรมมีการปลูกปาไมยูคาลิปตัสที่สามารถนํามาใช
แปรรูปเปนถานได
แตก็ยังมีการนําไปใชงานในลักษณะอื่นๆ เชน
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมกอสราง ทําใหความตองการถานไม
จึงยังคงมีอยางตอเนื่อง ดังนั้นวัตถุดิบที่จะนํามาใชแปรรูปเปนถานจึง
จะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก
และตองทําการคนควาวิจัยอยู
ตลอดเวลา เพื่อทดแทนวัสดุที่มีปริมาณอยูอยางจํากัดในปจจุบัน เพื่อ
นํามาใชแปรรูปเปนถานได ใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของ
ประชากรภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และเปนแนวทางในแกปญหาการ
ขาดแคลนถานไม ตลอดจนถานหินในอนาคต ตนโสนเปนวัชพืชที่
เกิดขึ้นโดยทั่วไปในนาขาว กอนที่เกษตรกรจะทํานาจําเปนตองกําจัด
ตนโสนทิ้ง เนื่องจากตนโสนสามารถนํามาแปรรูปเปนถานที่ใหพลังงาน
ความรอนได ความเดนชัดของตนโสน คือไมมีความจําเปนตองรอ
ระยะเวลาใหพืชโตนานมากกวา 2-3 ป ตนโสนเปนพืชลมลุกที่โตเร็ว
เปนวัชพืชที่เกิดขึ้นไดงาย การเก็บเกี่ยวตนโสนสามารถทําไดงาย เชน
การใชวิธีถอนทั้งราก ตัด หรือเกี่ยวก็ได เพราะมีรากอยูตื้นสามารถ
ถอนไดงาย ไมตองทําการบํารุงรักษา สวนประกอบของไมโสนที่เปน
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ราก ลําตน กาน กิ่ง และใบสามารถนํามาใชแปรรูปเปนถานไดทั้งหมด
ไมมีสวนใดตองสูญเสียโดยเปลาประโยชนการนําไปใชประโยชนของ
ถานไมโสนนั้นโดยตรงนั้นยังไมได เนื่องจากถานไมโสนเปนถานที่ได
ไมโสนมีลําตนขนาดเล็กลําตนโตสุดมีเสนผาน
จากวัชพืชมีมวลเบา
ศูนยกลางประมาณ 15-20 mm มีน้ําหนักถานตอปริมาตรมีนอยยังไมมี
การนํามาใชประโยชน จึงจําเปนตองนําถานไมโสนเขาสูกรรมวิธีและ
กระบวนการเพิ่มความหนาแนน
เพื่อใหไดถานอัดแทงไมโสนที่มี
น้ําหนักถานตอปริมาตรเพิ่มมากขึ้น
ลักษณะของถานอัดแทงที่จะ
ทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกกลมกลวงภายใน
เสนผานศูนยกลางภายนอกมี 3 ขนาด กําหนดใหขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายในของถานอัดแทงมีขนาดคงที่ การศึกษาจะเพิ่มขนาด
เสนผานศูนยกลางภายนอกของถาน เพื่อใหถานอัดแทงที่ไดมีความ
หนาเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาถึงผลของเชื้อเพลิงอัดแทงที่เพิ่มขึ้น โดย
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) สมบัติทางเคมี
ความรอน (Thermal Chemical Properties) การนําไปใชงาน
(Utilizability) ของถานอัดแทงจากไมโสน ผลการศึกษาในครั้งนี้เพื่อที่จะ
นํามาเปนขอมูลประกอบชวยในการตัดสินใจที่จะผลิตเชื้อเพลิงแทงแข็ง
เพื่อใชงาน ตลอดจนผลิตเปนสินคาถานอัดแทงที่ไดคุณภาพ มี
คุณลักษณะกําหนดที่สามารถชี้วัดได การศึกษาวิจัยมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของถานอัดแทงจากไมโสน
ใหมีความทนทาน
(Durable) ตอการกดทับ การตกกระแทกไมแตกหัก ในระหวางการ
เคลื่อนยาย มีความสามารถในการขนสง (Transportation) คง
ความสามารถในดานการจัดเก็บ (Storage) ไมเกิดปญหาการการลอน
และแตกหักเมื่อเก็บไวเปนเวลานาน
เปนถานอัดแทงที่มีคุณภาพดี
เหมาะสมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดเหมือนกับถานไมที่ใชอยูทั่วไป
(Lump charcoal)

สูตรถาน
อัดแทง
6:100
8:100
10:100

ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมถานอัดแทง
อัตราสวนผสม โดยน้ําหนักถานอัดแทง
ตัวประสาน (kg)
วัตถุดิบ (kg)
แปงมันฯ มันฯดิบบด โมลาส ผงถาน
น้ํา
6
6
6
70
24
8
8
8
70
22
10
10
10
70
20

2.2 ขั้นตอนการผสมกับตัวประสาน (Binder)
วัสดุที่นํามาเปนตัวประสานในการทดลองมี 3 ชนิด ไดแก มัน
สําปะหลังดิบบด แปงมันสําปะหลังหยาบ และโมลาส อัตราสวนระหวาง
ตัวปะสาน ผงถาน นํามาผสมใหเขากันจากนั้นจึงนําไปอัดแทง เพื่อให
เปนเชื้อเพลิงแทงแข็งตอไป ดังตารางที่ 1
2.3 ขั้นตอนการอัดแทง
การอัดแทงดวยเครื่องอัดแบบสกรู (Screw extrusion machine) ที่
สงกําลังดวยสายพาน สกรูอัดเปนสกรูปากเดียวขนาด 68 mm มุมเอียง
ของสกรู (Helix angle) 210 ดังรูปที่ 1 ความเร็วรอบ 273 rpm อัตรา
การไหลกวาดของสกรู 0.34 kg/min

2. การดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดใชกระบวนการผลิตแบบ C-B (Charcoal to
Briquetting) [2] คือ นําไมโสนมาผานกระบวนการ คารโบไนเซชั่น
(Carbonisation) เพื่อใหเปนกอน การดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 4
ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนการลดขนาด ขั้นตอนการผสม ขั้นตอนการอัด
แทง ขั้นตอนการวิเคราะหสมบัติถานอัดแทง
รูป 1 เครื่องอัดแบบสกรู
2.1 ขั้นตอนการลดขนาดโดยการบด
การวิจัยไดใชเครื่องบดแบบหัวฆอน (Hammer mill) เพื่อใหไดผง
ถานละเอียด ขนาดที่ทําการศึกษาไดกําหนดขนาดของผงถาน (Particle
size) ขนาดเดียว โดยการใสตะแกรงเบอร 12 (Sieve number) เพื่อให
ถานที่บดผานตะแกรงในเครื่อง จะไดผงถานมีขนาดระหวาง 0 - 1.7
mm อัตราการบดเฉลี่ย 1.39 kg min-1
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ขนาดของแมพิมพ (Die) ที่ทําการศึกษามี 3 ขนาดคือ 35 40 และ45
mm อัดโดยการสายพานรับทอรคจามอเตอรสงกําลังขนาด 5 HP ให
สกรูหมุน เมื่อปอนวัตถุดิบเขาปากรับ (Hopper) สกรูจะหมุนลําเรียง
เคลื่อนตัวสูแมพิมพ และเกิดการอัดที่หัวแมพิมพ (Die) ทําใหผงถาน
เกิดการอัดตัวแนนขึ้น หลังจากอัดเปนแทงแลวจึงนําไปตากแหงดวย
พลังแสงอาทิตย ตั้งแตเวลา 8.00-17.00 น. เปนเวลา 4 วัน เพื่อให
เชื้อเพลิงแทงแหง และแข็งตัว

ECI07-2

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
2.4 ขั้นตอนการวิเคราะหสมบัติ
การวิเคราะหสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแทงแบงเปน 3 ชนิด ไดแก
การวิเคราะหทางกายภาพ (Physic property) การวิเคราะหการใชงาน
(Ultilizability) และการวิเคราะหทางเคมีความรอน ไดแก การวิเคราะห
พรอกซิเมท (Proximate analysis) และคาความรอน (Heating value)
2.4.1 การวิเคราะหทางกายภาพ (Physic property)
การวิเคราะหทางกายภาพไดแก การทดสอบหาความหนาแนน
การทดสอบคาตานแรงกด (Compressive strength) การทดสอบ
ดัชนีคาตานการตกระแทก (Impact resistance index)
1.การหาความหนาแนน โดยการนําเชื้อเพลิงอัดแทงทีแ่ หงแลว ตัด
ใหมีขนาดสามารถใสลงในถวยยูเรกาได ชั่งน้ําหนัก และหาความ
หนาแนนในถวยยูเรกาโดยใชสารโทลูอีน (Toluene) ความหนาแนน
0.87 g cm-1 แทนน้ํา เพื่อปองกันไมใหถานอัดแทงเกิดการละลาย
2.การทดสอบแรงกด [3] โดยตัดขนาดใหยาวประมาณ 20 mm ใช
เครื่องทดสอบแรงกดแบบ UTM (Universal testing machine) รุน
WF14120 Ring No 15774
3.การทดสอบคาตานการตกกระแทก [4] โดยตัดขนาดใหยาว
ประมาณ 20 mm ทดสอบโดยการปลอยใหตกลงกระทบพื้นซีเมนตแข็ง
สูงจากพื้น 2 m ดังรูปที่ 2

2.4.3 การวิเคราะหพรอกซิเมท (Proximate analysis)
ขั้นตอนการทํางานแบงเปน 3 ขั้นตอน กอนทําการวิเคราะหมีการ
เตรียมตัวอยาง โดยการนําถานไปบดใหเปนผง จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนัก
ประมาณ 4-5 g นําตัวอยางที่ทําการทดสอบใสลงในถวยทดสอบ ซึ่งมีขั้น
ตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 นําตัวอยางทดสอบไปเขาอบในตูอบวิเคราะหพรอกซิเมท
ดังรูป 5 หาความชื้น (Moisture content) โดยตั้งอุณหภูมิไวที่ 1050C
ปดวาลวไนโตรเจน ใชเวลา 24 h จึงนําตัวอยางออกมาบันทึกน้ําหนัก
ขั้นที่ 2 นําตัวอยางทดสอบไปเขาอบในตูอบวิเคราะหพรอกซิเมท
ตั้งอุณหภูมิที่ 7500C เปดวาลวไนโตรเจนปรับอัตราการไหล 0.0035 m3
min-1 ใชเวลา 24 h หาปริมาณสารระเหย (Volatine mater) จึงนําตัว
อยางออกมาบันทึกน้ําหนัก
ขั้นที่ 3 นําตัวอยางทดสอบไปเขาอบในตูอบวิเคราะหพรอกซิเมท
ตั้งอุณหภูมิ 9500C ใชเวลา 24 h หาปริมาณคารบอนเสถียร (Fixed
carbon) จึงนําตัวอยางออกมาบันทึกน้ําหนักเถา (Ash) ชั่งน้ําหนัก
ปริมาณเถาที่ไดจากการเผาไหม
ภาพตัดของอุปกรณการวิเคราะห
พรอกซิเมท แสดงไวดังรูปที่ 3
Stainless tube
cap

Air outlet

Stainless
tube
Sample

Heater
Temperature
controll

Screen

Nitrogen gas
inlet

Flow meter
controll

รูป 3 ตูวิเคราะหพรอกซิเมท
รูป 2 ชุดทดสอบคาตานการตกกระแทก
การทดสอบไดแบงการทดสอบ ตามอิทธิพลของเชื้อเพลิงอัดแทง
อิทธิพลของสัดสวนผสมกับตัวประสาน และอิทธิพลของชนิดของตัว
ประสาน
2.4.2 การวิเคราะหการนําไปใชงาน (Ultilizability)
นําถานไปตัดขนาดมีความยาวประมาณ 65 mm ใชน้ําหนักในการ
ทดสอบ 500 g เชื้อไฟ 30 g กอไฟ ทําการจับเวลาถานติดไฟ
(Ignitability) เวลาที่เกิดควัน (Smoke emission) เวลาแตกปะทุ
(Crackling and Spitting) เวลาที่ถานเผาไหมหมด (Burning time) เมื่อ
ถานมอดดับสนิทแลว ทําการชั่งน้ําหนักของเถาที่ไดจากการเผาไหม
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2.3.4 การวิเคราะหคาความรอน (Heating value)
เปนการวิเคราะหหาคาความรอน โดยใชเครื่องบอมบ Gallenkamp
automatic adiabatic bomb calorimeter ตามมาตรฐานของ ASTM D
240 [5]
3. ผลการศึกษา
3.1 ผลจากการศึกษาถานอัดแทงทายกายภาพ
3.1.1 อิทธิพลของขนาดเชื้อเพลิงอัดแทงแข็งกับกับอัตรา
สวนผสมมีตอความหนาแนน
จากรูปที่ 4 พบวา ความหนาแนนของเชื้อเพลิงแทงแข็ง
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อขนาดของเชื้อเพลิงแทงมีการเปลีย่ นแปลง ความ
หนาแนนของเชื้อเพลิงแทงเพิ่มมากขึ้น เมื่อขนาดของเชื้อเพลิงมีขนาด
ลดลง ขนาดเชื้อเพลิงแทงแข็งทีเ่ ล็กลงสงอิทธิพลตอถานอัดแทงมี่คา
ความหนาแนนเพิ่มมากขึ้น [4] เมื่อเทียบกับขนาดของเชื้อเพลิงแทง
แข็งที่ทําการศึกษาทั้ง 3 ขนาด คือ 35 40 และ45 mm เพราะใน
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เชื้อเพลิงแทงแข็ง ขนาด 35 mm ใชแรงอัดที่สูงกวา เนื่องจากขนาดของ
แทงเชื้อเพลิงมีขนาดเล็กกวาเชื้อเพลิงแทงแข็ง ขนาด 40 และ45 mm
สวนอิทธิพลของสัดสวนผสมของตัวประสานที่ใช โมลาส ตัวประสาน ที่
อัตราสวน
ผสมตางๆ เมื่ออัตราสวนตัวประสานลดลง 10:100 8:100 และ6:100 ที่
ขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทงแข็ง 35 40 และ45 mm พบวาความหนา
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

3

ความหนาแนน (kg/m )

1300
1250

โมลาส 10:100

1200

โมลาส 8:100

1150

ดัชนีนอยๆ หมายถึง การตกกระแทกของตัวอยางที่นํามาทดสอบ
จํานวนที่แตกหักเสียหายมีมาก ถาคาดัชนีเพิ่มมากขึ้น หมายถึง คา
ตานการตกกระแทกของตัวอยางที่ทําการทดสอบ มีการแตกหักนอย มี
คาตานการตกกระแทกไดสูงขึ้น สวนคาดัชนีที่เปนคาอนันต (Infinity)
หมายถึง ไมมีการแตกหักของตัวอยางที่นํามาทดสอบ จากการทดสอบ
พบวาในขนาดเชื้อเพลิงอัดแทงที่เล็กกวาสงอิทธิพลให ดัชนีคาตานการ
ตกกระแทกมีคาเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปลี่ยนขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทงที่มี
ขนาดเพิ่มขึ้น คือ 35 40 และ45 mm ตามลําดับ มีผลใหคาดัชนีคาตาน
การตกกระแทกมีคาลดลง ตามขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทงที่เพิ่มขึ้น คา
ดัชนีตานการตกกระแทกของเชื้อเพลิงอัดแทง จะอยูที่ 325 275 และ
231 ตามลําดับ ซึ่งดัชนีคาตานการตกกระแทกต่ําสุด ของเชื้อเพลิงอัด
แทงทางพาณิชยทยี่ อมรับ คือ ดัชนีคาตานการตกกระแทก 50 [3]

โมลาส 6:100

3000

1100
45

50

ขนาดเชื้อ เพลิ งอั ดแทงแข็ง (mm)

รูป 4 เปรียบเทียบความหนาแนนตามขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทงแข็งที่
ใชโมลาสเปนตัวประสานผสมที่อัตราสวนตางๆ
3.1.2 อิทธิพลของชนิดของตัวประสานกับความหนาแนน
ในการศึกษาพบวาความหนาแนนของถานอัดแทงที่ไดจากตัว
ประสานที่ตางกัน 3 ชนิด พบวาถนอัดแทงที่ใชโมลาสเปนตัวประสานมี
คาความหนาแนนสูงสุดประมาณ 1360 kgm-3 ขณะที่ถานอัดแทงที่ใช
มันสําปะหลังดิบบด และแปงมันสําปะหลังหยาบเปนตัวประสานมีคา
ความหนาแนน 680 และ 674 kg m-3 ตามลําดับ จากความหนาแนนที่
ตางกันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมลาสเปนวัสดุชีวมวล [6] ที่มีความไวในการ
ดูดซับ (Hygroscopic) ความชื้นในบรรยากาศไดดีกวา สงผลใหโมลาสมี
คาความหนาแนนที่สูงกวาเชื้อเพลิงอัดแทงแข็งที่ใช มันสําปะหลังดิบบด
และแปงมันสําปะหลังหยาบเปนตัวประสาน
3.1.3 อิทธิพลของขนาดเชื้อเพลิงอัดแทงกับคาตานแรงกด
จากรูปที่ 5 พบวาในขนาดขนาดเชื้อเพลิงอัดแทงที่เล็กกวาสง
อิทธิพลให คาตานแรงกดมีคาเพิ่มสูงขึ้น เพราะขนาดขนาดเชื้อเพลิงอัด
แทงที่มีขนาดเล็กกวาผลของแรงอัดจะมีคาที่สูงกวาจึงทําใหเมื่อเปลีย่ น
ขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทงมีขนาดที่เพิ่มขึ้น คือ 35 40 และ45 mm
ตามลําดับ มีผลใหคาตานแรงกดมีคาลดลงตามขนาดของเชื้อเพลิงอัด
แทง คาตานแรงกดจะอยูที่ 2811.1 kPa 2425.6 kPa และ 1314.2 kPa
ตามลําดับ ซึ่งคาตานแรงกดของเชื้อเพลิงอัดแทงต่ําสุด ทางพาณิชยที่
ยอมรับคือ คาตานแรงกด 375 kPa [3]
3.1.4 อิทธิพลของขนาดเชื้อเพลิงอัดแทงกับคาดัชนีตานการตก
กระแทก
จากรูปที่ 6 เปนภาพแสดงคาคาดัชนีตานการตกกระแทก คาคา
ดัชนี ไมมีหนวย คาดัชนีจะบอกเปนจํานวนตัวเลข จํานวนตัวเลขที่คา
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รูป 5 คาตานแรงกดของขนาดเชื้อเพลิงอัดแทงแข็งกับชนิดของตัว
ประสานตางๆ
350
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แปงมันสํา ปะหลังหยาบ

คาตานตกกระแทก
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รูป 6 คาดัชนีตานการตกกระแทกของขนาดเชื้อเพลิงอัดแทงแข็งกับ
ชนิดของตัวประสานตางๆ
สวนคาดัชนีตานการตกกระแทกมีคาเพิ่มขึ้นตามแตละชนิดของตัว
ประสานเปลี่ยนไปคือ คาดัชนีตานการตกกระแทก มีคาสูงสุด
คือ ตัวประสานที่เปนแปงมันสําปะหลังหยาบ รองลงมา คือ มัน
สําปะหลังดิบบด และ โมลาส ตามลําดับ ดัชนีคาตานการตกกระแทกอยู
ระหวาง 231-325 208-258 และ 131-174 ตามลําดับ
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3.2 ผลการวิเคราะหทางการใชงาน
จากตารางที่ 2 พบวา เมื่อนําขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทง หรือ ถาน
อัดแทง ที่ใช โมลาสเปนตัวประสาน ที่อัตราสวน 6:100 มาทําการ
เปรียบเทียบทดสอบการใชงาน พบวาอิทธิพลขนาดของเชื้อเพลิงอัด
แทง ขนาด 35 mm สงผลตอความจุดไฟติด (Ignitability) การแพรควัน
(Smoke emission) และ ระยะเวลาการเผาไหม (Burning time) มี
แนวโนมที่จะมากกวา ขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทง 40 และ 45 mm แตมี
ความแตกตางที่นอยมาก ผลการวิเคราะหการใชงานไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ สวนการแตกปะทุกระเด็นของสะเก็ดของเชื้อเพลิงอัด
แทงไมเกิดขึ้น การเกิดควัน จะมีในชวงระยะเวลาเริ่มแรก ซึ่งจากการ
สังเกตกลุมควันที่เกิดขึ้นมีการแพรไมมาก ดังรูปที่ 9 ในตัวประสานที่
เปน แปงมันหยาบ และมันสําปะหลังดิบบด ที่สัดสวน 8:100 และ
10:100 มีแนวโนมของผลการทดสอบที่คลายกัน

ตาราง 2 การวิเคราะหการใชงานกับขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทง
ทดสอบการใชงาน
ตัวประสาน โมลาส
สัดสวน 6:100 โดยน้ําหนัก
หนวย
ขนาดเชื้อเพลิงอัดแทง (mm)
(min)
35
40
45
Ignitability
3.5
3.2
3.0
Smoke emission
15.6
15.2
15.0
Crackling & Spitting
0
0
0
Burning time
140
130
120

รูป 9 ปริมาณควัน (Smoke emission) ชวงติดไฟ
3.3 ผลการวิเคราะหพรอกซิเมท (Proximate analysis)
การวิเคราะหพรอกซิเมท ผลการทดลองเปรียบเทียบเชื้อเพลิงอัด
แทงที่ใช มันดิบบดเปนตัวประสาน อัตราสวนผสม ตัวประสาน:น้ําหนัก
รวม 6:100 โดยน้ําหนัก เชื้อเพลิงอัดแทงที่ขนาดตางๆ ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 3 พบวา ผลการวิเคราะหพรอกซิเมท กับ ขนาดเชื้อเพลิงอัด
แทง
เมื่อขนาดเชื้อเพลิงอัดแทงแข็งมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก คาพรอกซิ
เมทไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจากอัตราสวนของตัว
ประสานที่ใชผสมกับกับผงถานในอัตราสวนมีความแตกตางนอย
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ตาราง 3 ตารางแสดงผลทดสอบพรอกซิเมทของเชื้อเพลิงอัดแทงขนาด
ตางๆ
Proximate analysis
Binder Cassava ratio 6:100
Diameter (mm)
(%)
35
40
45
Moisture content
6.41
6.70
6.72
Volatine matter
13.10
13.11
13.30
Fixed carbon
72.28
71.32
70.21
Ash
8.21
8.87
9.77
3.3 ผลการวิเคราะหคาความรอน (Heating value)
จากตารางที่ 4 พบวา คาความรอนของถานอัดแทง มีแนวโนมที่จะ
เปลี่ยนแปลงตามชนิดของตัวประสาน แตเปนการการเปลี่ยนแปลงที่
นอยมาก ในเชื้อเพลิงอัดแทงขนาด 40 และ45 mm มีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทีค่ ลายกัน การเปลีย่ นแปลงของคาความรอนตามตาม
ชนิดของตัวประสาน และขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทง ที่อัตราสวน 6:100
8:100 และ 10:100 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหคาความรอนกับชนิดตัวประสาน

Ratio
6:100
8:100
10:100

Cassava
27.44
27.40
27.27

Die diameter 35 mm
Heating value (MJ/kg)
Coarse starch
Molasses
27.39
27.07
27.31
27.06
27.25
27.05

4 สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการนําตนโสนที่เปนวัชพืชมาผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง
แข็ง หรือ ถานอัดแทง เมื่อเทียบคาความแข็งแรงของเชื้อเพลิงอัดแทง
จากถานตนโสนมีคาสูงกวาคาความแข็งแรงทางพาณิชยที่ยอมรับ และ
คาความรอน ที่ใชมันสําปะหลังดิบบดเปนตัวประสานไดคาความรอนสูง
ที่สุด จากตัวประสานทั้ง 3 ชนิด ที่อัตราสวนผสม 6:100 มีคาประมาณ
27.44 MJ/kg เมื่อเทียบกับถานไมทั่วไปมีคาความรอนประมาณ 28.98
MJ/kg [7] เพราะสามารถใหคาความแข็งแรง คาความรอนที่ใกลเคียง
กัน และ ใหคาความรอนเกินถานอัดแทงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
กําหนดไว คือมีคาความรอนประมาณ 21.00 MJ/kg [8] และคา
ความชื้น ประมาณ 6.72%db โดยน้ําหนักมีคาต่ํากวาถานอัดแทงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกําหนดไวไมเกิน 8%db [8] โดยน้ําหนัก
เชื้อเพลิงอัดแทงแข็ง จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาชนิดของตัวประสาน
ขนาดของเชื้อเพลิงอัดแทง และอัตราสวนที่เหมาะสมในการผลิตที่สุด
คือ ใชมันสําปะหลังดิบบดเปนตัวประสาน ที่ขนาด 35 mm อัตรา
สวนผสมที่ 10:100 เปนเชื้อเพลิงอัดแทง รองลงมาไดแก แปงมัน
สําปะหลังหยาบ และโมลาสตามลําดับ ดังนั้นถานอัดแทงจากตนโสน
จากการศึกษาวิจัยนี้ สามารถนําไปใชประโยชนแทนถานไมได ซึ่งเปน
อีกทางเลือกหนึ่งของการนําวัชพืชมาใชใหเกิดประโยชน เพื่อผลิตเปน
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
เชื้อเพลิงแทงแข็ง แทนการใชไมมาทําการผลิตถานนําไปใชงาน แต
จะตองมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในหลายปจจัยที่ประกอบในการผลิต
ตอไป เชนแหลงและปริมาณของวัตถุดิบที่มีอยูตอป ชนิดสมบัติและ
ราคาของตัวประสาน วิธีการลดเวลาในการอบแหงใหนอยลงกวาเดิม
ความสิ้นเปลืองพลังงานเครื่องอัดแตละชนิดที่ใชในการอัดแทง
และ
อัตราการผลิตที่มากพอใหคุมตอการลงทุน จากปจจัยตางๆเหลานี้ จะ
สงผลทําใหลดคาใชจายตนทุนในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงแข็ง หรือ
ถานอัดแทง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแทงแข็งตอไป
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