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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดกากตะกอนน้ําเสียจากระบบบําบัดน้ําเสียของอุตสาหกรรมǰ
แปงมันสําปะหลังและวิเคราะหคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ได กระบวนการผลิตเริ่มจากนํากากตะกอนที่ไดจากระบบบําบัดน้ําเสีย มาตากǰ
แดด บดยอยลดขนาด ควบคุมความชื้น (10% 15% 18% และ 20% w.b.) และทําการอัดเปนเม็ดเชื้อเพลิง โดยการอัดเม็ดเชื้อเพลิงใชǰ
เครื่องอัดเม็ดแบบแมพิมพวงแหวนที่มีขนาดรูอัด 8 mm เชื้อเพลิงที่ไดนี้ถูกนําไปวิเคราะหหาคุณสมบัติ การเปนเชื้อเพลิง ไดแก คาǰ
ความรอน องคประกอบแบบประมาณ องคประกอบแบบแยกธาตุ และองคประกอบของสารพิษ รวมถึงวิเคราะหคุณสมบัติของเม็ดǰ
เชื้อเพลิง ไดแก ความคงทน ความตานทานน้ํา เวลาในการจุดติดไฟ ระยะเวลาการเผาไหม โดยผลการศึกษาพบวากากตะกอนน้ําเสียมีǰ
คาความรอน 8.195 MJ kg-1 และหลังอัดเม็ดมีคาความหนาแนน 492 kg m-3 และที่ความชื้น 15% เปนความชื้นที่เหมาะสมในการǰ
อัดเม็ดเชื้อเพลิง เนื่องจากมีคาเปอรเซ็นตผลผลิตที่สงู 92% ความคงทนที่สูง 98% ความตานทานน้ําที่สูง 93.57% เวลาในการจุดติดไฟ
0.83 min และ ระยะเวลาในการเผาไหม 8.53 min ถึงแมวาเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากกากตะกอนจะมีคุณสมบั ติเชื้อเพลิงดอยกวาชีวมวล
แตก็สามารถใชเปนเชื้อเพลิงเสริมในระบบผลิตพลังงานได
คําสําคัญ: เชื้อเพลิงอัดเม็ด, กากตะกอนน้ําเสีย, คุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิง
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Abstract
The objective of this research were to study a pellet production process of sewage sludge from a wastewater
treatment system in tapioca starch industry and to determine their properties in terms of fuel potential. The pellet
production strarted from separation of sewage sludge from wastewater in the treatment pond, sun drying, fine
crushing, adjusting the moisture content (10%, 15%, 18%, 20%) and pelletizing. The pellets were produced from
a mill ring die pelletizer with a compression hole of 8 mm in diameter. The characteristics of raw material were
analyzed for heating value, proximate and ultimate parameters and toxic elements. The properties of pellets were
analyzed for mechanical durability, water resistance index, ignition time and combustion time. The results showed
that sewage sludge had a heating value of 8.195 MJ kg-1 with a bulk density of 492 kg m-3 after pelletizing. It was
found that the moisture content of 15% was suitable for the production of pellets. At this moisture content, the
pellets had a high yield percentage of 92% , high mechanical durability of 98% , high water resistance index of
93. 57% , ignition time of 0.ǰ83 min and combustion time of 8.ǰ53 min. Overall, although the pellets from sewage
slude had fuel characteristics inferior to biomass, they can be used as a supplementary fuel during energy
production.
Keywords: biomass pellet, sewage sludge, fuel properties
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แบบแมพิมพวงแหวน Mill ring die pelletizer กากตะกอนที่ไดถูก
นํามาวิเคราะหหาคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิง ไดแก องคประกอบ
แบบประมาณ (Proximate analysis) ตามมาตรฐาน ASTM
D7582 / TGA 701 และวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบแบบแยกธาตุ
(Ultimate analysis) โดยใช เ ครื่ อ ง CHN628, 628S Truspec
Micro O รวมทั้งวิเคราะหองคประกอบสารพิษ โดยเครื่อง X-ray
Fluorescence Energy Dispersive Spectrometer Model XGT5200 และวิ เ คราะห ค า ความร อ น โดยใช เ ครื่ อ ง Automatic
Calorimeter IKA รุน 5000 PKG

(a) Dried sewage sludge (b) Pelletized sewage sludge
Figure 1 Photographs of ( a) dried sewage sludge and ( b)
pelletized sewage sludge.
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1 บทนํา
ปญหาการเพิ่มขึ้นของกากตะกอนที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในชวงหลายปที่ผานมามีแนวโนม
สูงขึ้น ซึ่งปจจุบันวิธีการจัดการกากตะกอนที่ใชกันอยางแพรหลายก็
คือ การเผา การฝงกลบ และนําไปเปนปุยทางการเกษตร ทั้งนี้การ
กํ า จั ด กากตะกอนด ว ยวิ ธี ก ารฝ ง กลบนั้ น ไม ค อ ยเป น ที่ ย อมรับ ใน
สหภาพยุโรป (EU) นอกจากนี้กากตะกอนมีโลหะหนัก สารมลพิษ
อิ น ทรี ย และวั ส ดุ อั น ตรายอื่ น ๆ (Kliopova and Makarskiene,
2014) จึ ง ไม ส นั บ สนุ น ให ใ ช วิ ธี กํ า จั ด โดยการเผาและใช ใ นการ
เพาะปลูก ซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอ มประกอบกับ พลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิสเริ่มเขาสูสภาวะขาดแคลนและมีราคาสู ง ขึ้น
ตามสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงทําใหหนวยงานหลายภาคสวนทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนมี ค วามสนใจที่ จ ะนํ า กากตะกอนมาผลิ ต เป น
พลังงานเพื่อทดแทนการนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิส โดยนํากากตะกอน
มาใชเปนเชื้อเพลิงผลิตเปนพลังงานในรูปแกสเชื้อเพลิง (Hinsui et
al., 2007)
งานวิจัยที่ผานมา ไดมีการศึกษาการเตรียมเชื้อเพลิงอัด เม็ด
สําหรับนําไปใชผลิตพลังงานทดแทน ไมวาจะเปนการนําวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรหลายชนิดมาใชในการผลิตเชื้อเพลิงอัด เม็ด ไดแก
หญาเนเปยร (Thamsirisap and Pachana, 2015) เปลือกทุเรียน
(Poonkasemm, 1999) ซั ง ข า วโพด (Chunniyom, 2010) ซึ่ ง
คุ ณ สมบั ติ ข องเชื้ อ เพลิ ง อั ด เม็ ด นี้ ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง
ทดแทนฟนไมและถานไมไดดี นอกจากนี้ ยังไดมีการนํากากตะกอน
จากโรงบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของอุ ต สาหกรรมฟอกย อ มมาอั ด เป น แท ง
เชื้ อ เพลิ ง (Briquetted Fuel) แล ว นํ า ไปผลิ ต พลั ง งานด วย
กระบวนการแกสซิฟเคชั่นเพื่อผลิตพลังงานในรูปของกระแสไฟฟา
(Hinsui et al., 2007)
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารผลิ ต
เชื้อเพลิงอัดเม็ดดวยเครื่องอัดเม็ดแบบแมพิมพวงแหวน (Mill ring
die pelletizer) และวิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ด และ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลอัด เม็ดของงานวิจัยใน
ปจจุบันเพื่อนําไปเปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตพลังงานตอไป
2 อุปกรณและวิธีการ

20

19

2.2 เครื่องมือในการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด ประกอบดวย เครื่อง
บดย อ ยกากตะกอน และเครื่ อ งอั ด เม็ ด แบบแม พิ ม พ ว งแหวน
Mill ring die pelletizer โดยเครื่ อ งบดยอ ยกากตะกอนมีขนาด
มอเตอรไฟฟา 0.7 kW และเครื่องอัดเม็ดแบบแม พิม พว งแหวน
Mill ring die pelletizer มีกําลังมอเตอร 30 kW และมีความเร็ว
รอบของมอเตอร 985 rpm ขนาดรู ข องแม พิ ม พ มี เ ส น ผ า น
ศูนยกลาง 8 mm สวนชุดอัดลูกกลิ้งเปนแบบคู (Figure 2)
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2.1 วัตถุดิบ
กากตะกอนไดรับมาจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Activated
sludge ของบริ ษั ท สงวนวงษ อุ ต สาหกรรม จํ า กั ด จั ง หวั ด
นครราชสีมา ซึ่งเปนโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง แตเนื่องจากกาก
ตะกอนที่ไดมีความชื้นสูง (ประมาณ 80%) จึงตองลดความชื้นดวย
การตากแดดบนพื้นซีเมนตเปนเวลา 4-5 วัน จนกระทั่งความชื้น
ลดลงเหลือนอยกวา 10% หลังจากนั้นนํากากตะกอนที่ผานการลด
ความชื้ น แล ว มาลดขนาด (<15 mm) และปรั บ ความชื้ น เพื่ อ
ทําการศึกษาการผลิต เม็ดเชื้อเพลิง (10% 15% 18% และ 20%
w.b.) ก อ นที่ จ ะอั ดเปน เม็ ดรูป ทรงกระบอก (เส น ผ านศูนยกลาง
8 mm และความยาว 10-30 mm, Figure 1) โดยใชเครื่องอัดเม็ด

(a) A mill ring die pelletizer

(b) Ring die pelletizing process
Figure 2 Photographs of (a) a mill ring die pelletizer
(b) ring die pelletizing process (source : http://www.bio
fuelmachines.com/flat-die-and-ring-die-pellet-millscomparison.html).
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Wwa
Wf
Wi
Mi
Mf

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

น้ําหนักน้ําที่ตองเติม (kg)
น้ําหนักสุดทาย (kg)
น้ําหนักเริ่มตน (kg)
ความชื้นเริ่มตน, decimal
ความชื้นสุดทาย, decimal

(1)

ความหนาแนนรวม (Bulk density) เปนการวิเคราะหอัตราสวน
มวลต อ ปริ ม าตรของเชื้ อ เพลิ ง อั ด เม็ ด มี ห น ว ยเป น กิ โ ลกรั ม ต อ
ลู ก บาศก เ มตร (kg m-3) โดยหาได จ ากสมการที่ 4 ในส ว นของ
ปริมาตรของเชื้อเพลิงอัดเม็ด จะใช บิ๊กเกอรขนาด 5,000 mL ใน
การชั่งน้ําหนักเชื้อเพลิงอัดเม็ด
m
ρ=
(4)
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โดย M คือ รอยละของความชื้นมาตรฐานเปยก
W1 คือ น้ํ า หนั ก ของถาดอลู มิ เ นี ย มพร อ มฝารวมกั บ
น้ําหนักของตัวอยางที่ใชในการทดลองกอนทํา
การอบ (g)
W2 คือ น้ํ า หนั ก ของถาดอลู มิ เ นี ย มพร อ มฝารวมกั บ
น้ําหนักของตัวอยางที่ใชในการทดลองหลั งทํ า
การอบ (g)
W คือ น้ําหนักของตัวอยางที่ใชในการทดลอง (g)
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2.3 ขั้นตอนการทดลอง
นํากากตะกอนน้ําเสียที่ผานการลดขนาด (<15 mm) ดวย
เครื่ อ งบดย อ ยกากตะกอนมาปรั บ ความชื้ น โดยการเติ ม น้ํ า ให ไ ด
ความชื้ น ต า ง ๆ ดั งนี้ คื อ 10% 15% 18% และ 20% w.b. ซึ่ ง
ปริ ม าณน้ํา ที่ ใ ช ถู ก คํ านวณไดจ ากน้ํ าหนัก สุดท า ยลบดว ยน้ํ าหนัก
เริ่มตนที่ไดจากสมการที่ 1 ในการเตรียมตัวอยางแตละครัง้ จะใชกาก
ตะกอนที่ ผ า นการลดขนาดมาแล ว ประมาณ 20 kg และทํ า การ
ทดลองจํานวน 3 ครั้งของแตละความชื้นเพื่อหาคาเฉลี่ย

โดย ρ คือ ความหนาแนนรวมของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (kg m-3)
M คือ มวลของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (kg)
V คือ ปริมาตรของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (m3)

การทดสอบความคงทน
คาความคงทนเปนคามาตรฐานที่ใชกําหนดความสามารถในการ
คงรูปรางจากการขนสงหรือจับตอง การทดสอบประกอบดวยแผน
เหล็กที่มวนเปนทรงกระบอก ทําจากวัสดุที่แข็งมีพื้นผิวที่เรียบและ
แบน ด า นในของทรงกระบอกมี ไ ดมิ เ ตอร 615 mm ความยาว
600 mm ภายในทรงกระบอกมีใบกวนขนาดความยาว 600 mm
ความกว า ง 200 mm ใบกวนมี ลั ก ษณะโค ง มน ไม แ หลมคมเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบตอการตัด (Williams et al., 2018) (Figure 3)
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2.4 ประเมินลักษณะเบื้องตนของเชื้อเพลิงอัดเม็ด
นําเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ความชื้นตาง ๆ (10% 15% 18% และ
20%) มาประเมิ น ลั ก ษณะเบื้ อ งต น ของเชื้ อ เพลิ ง อั ด เม็ ด โดยใช
รูปราง (ตรง/งอเล็กนอย/โคง) ลักษณะผิวที่ปรากฏ (เรียบ/ไมเรียบ)
ความสามารถในการอัดเม็ด (วัตถุดิบออกมางายอยางสม่ําเสมอ จะ
ถือวาอยูในเกณฑดี แตหากสวนผสมเคลื่อนออกมายาก ไมสม่ําเสมอ
จะถือวาอยูในเกณฑไมดี และหากวัตถุดิบไมสามารถเคลื่อนออกมา
จากกระบอกอัดได ถือวาไมสามารถอัดเม็ดได) ความสามารถในการ
ขึ้นรูป (ภายหลังจากการอัดเม็ดวัตถุดิบแลวยังคงรูปทรงกระบอกอยู
ได แสดงวามีความสามารถในการขึ้นรูปในเกณฑดี แตหากวัตถุดิบ
ไมสามารถคงรูปทรงกระบอกไดจะถือวาอยูในเกณฑไมดี และการ
เกิดรอยราว (นอย/ปานกลาง/มาก) ซึ่งในสวนการของการเกิดรอย
ร า วของเชื้ อ เพลิ ง อั ด เม็ ด จะทํ า การทดสอบโดยการสุ ม ตั ว อย า ง
ประมาณ 10 ตัวอยางที่ความชื้นตาง ๆ มาประเมินรอยราวดวยตา
เปลาและนับจํานวนรอยราวที่เกิดขึ้น

TS
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2.5 วิเคราะหคุณสมบัติกากตะกอนอัดเม็ด
หลังจากประเมินลักณษะเบื้องตนของเชื้อเพลิงอัด เม็ดแลว
ตอมาจะนําเชื้อเพลิงอัดเม็ดดังกลาวมาวิเคราะหเปอรเซ็นตผลผลิต
และคุณสมบัติทางดานกายภาพ ไดแก
เปอรเซ็นตผลผลิต คือเปอรเซ็นตของน้ําหนักเชื้อเพลิงอัดเม็ด
ตอน้ําหนักของกากตะกอนที่ผสมกับน้ํา โดยหาไดจากสมการที่ 2

เปอรเซ็นตผลผลิต ൌ

น้ําหนักเชื้อเพลิงอัดเม็ด
น้ําหนักของกากตะกอนที่ผสมกับน้ํา

 ൈ 100

(2)

คาความชื้น (M) คือเปอรเซ็นตของน้ําตอน้ําหนักเชื้อเพลิง
อัดเม็ด โดยหาไดจากสมการที่ 3
 ൌ

భ ିమ


 ൈ ͳͲͲ

(3)
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Figure 3 Pellet durability tester.
วิธีการทดสอบดังนี้ นําตัวอยางไปรอนดวยตะแกรงจนหมดฝุน
ทํ า การชั่ ง น้ํ า หนั ก ตั ว อย า งที่ ร อ นแล ว 500 ± 10 g บรรจุ ล งใน
ทรงกระบอก เริ่ ม ทดสอบโดยการหมุ น กระบอกด ว ยความเร็ ว
50±2 rpm จํานวน 500 รอบ และนําตัวอยางที่ผานการทดสอบมา
รอนดวยตะแกรงขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.15 mm หลังจากรอน
ดวยตะแกรงแลว ชั่งน้ําหนักตัวอยางที่เหลืออยูบนตะแกรง การ
ทดสอบความคงทนของเชื้อเพลิงอัดเม็ดแสดงดังสมการที่ 5
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୍

(5)

โดย

คือ ความคงทน (% w/w)
โดย DU
WPW คือ มวลตัวอยางที่คางบนตะแกรงหลังการทดสอบ (g)
IW
คือ มวลตัวอยางที่รอนแลวกอนเริ่มการทดสอบ (g)

ఽ ିా
ా

 ൈ ͳͲͲ

ୖ ൌ ͳͲͲ െ 

(7)

WW คือ รอยละน้ําหนักของน้ําในชีวมวลอัดเม็ด (%)
WB คือ น้ําหนักเชื้อเพลิงจากกากตะกอนน้ําเสียกอนแช
น้ํา (kg)
WA คือ น้ําหนักเชื้อเพลิงจากกากตะกอนน้ําเสียหลังแช
น้ํา 30 s (kg)
WR คือ ความตานทานน้ําของเชื้อเพลิงจากกากตะกอน
น้ําเสีย (%)

3 ผลและวิจารณ
3.1 ผลการเตรียมเชื้อเพลิงอัดเม็ด
จากการผสมน้ํ า เข า กั บวั ต ถุ ดิบ และนํ า ไปทดสอบในเครื่อง
อัดเม็ดแบบแมพิมพวงแหวน Mill ring die pelletizer พบวา คา
ความชื้นลดลงกวาเดิมเล็กนอยจากความชื้น 15% 18% และ 20%
ลดลงเหลือ 14% 16% และ 18% ตามลําดับ ยกเวนที่ความชื้ น
10% ไมสามารถอัดเม็ดเชื้อเพลิงได (Figure 4) เนื่องจากวา วัตถุดิบ
มีความชื้นไมเพียงพอและลักษณะของกากตะกอนมีการจับตัวกัน
เปนแผนไมสามารถอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงได
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โดย

(6)

กระแสมอเตอร (A)
แรงดันไฟฟา (V)
กําลังไฟฟา (W)
ตัวประกอบกําลัง
ประสิทธิภาพมอเตอร

ce

 ൌ 

=
=
=
=
=
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การทดสอบคาความตานทานน้ํา
การทดสอบคาความตานทานน้ําเปนการวิเคราะหความสามารถ
ของเชื้ อ เพลิ ง อั ด เม็ ด ในการทนต อ สภาพแวดล อ ม เช น น้ํ า และ
ความชื้น ดังแสดงในสมการที่ 6 และ 7

I
V
P
PF
eff.

TS

AE

20
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2.6 การวิเคราะหคุณสมบัติดานการเผาไหมของเชื้อเพลิงอัดเม็ด
การหาเวลาในการจุดติดไฟ
นําเชื้อเพลิงอัดเม็ดเขาเตาเผาอุณหภูมิสงู ยี่หอ Carbolite รุน
CWF12-23 ที่อุณหภูมิ 800 ºC เปดดูเตาเผาตามเวลาที่เหมาะสม
และบันทึกเวลาที่สังเกตเห็นวาเชื้อเพลิงอัด เม็ดเริ่มติดไฟโดยอางอิง
ตามการวิเคราะหคุณสมบัติทางดานการเผาไหมของเชื้อเพลิงอัด
แท ง จากเศษซั ง ข า วโพด (Chunniyom, 2010) ซึ่ ง น้ํ า หนั ก ของ
เชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ใชในการทดสอบ จะอยูในชวง 1.53 – 1.80 g
การหาระยะเวลาการเผาไหม
นําเชื้อเพลิงอัดเม็ดไปจุดไฟในเตาอั้งโล โดยใชแอลกอฮอล
ประมาณ 20 mL ตอครั้งในการจุดไฟ และเปดพัดลมเปาเขาที่ชอง
หน า ต า งของเตาอั้ งโล เพื่ อ ให เ หมื อ นกั บ สภาวะการเผาไหมจริง
พร อ มทํ า การจั บ เวลาตั้ง แต เชื้ อ เพลิงอั ด เม็ ดเริ่ม ติด ไฟจนกระทั่ง
เชื้ อ เพลิ ง อั ด เม็ ด เผาไหม จ นหมดโดยอ า งอิ ง ตามการวิ เ คราะห
คุ ณ สมบั ติ ท างด า นการเผาไหม ข องเชื้ อ เพลิ ง อั ด แท ง จากเศษซั ง
ขาวโพด (Chunniyom, 2010) ซึ่งน้ําหนักของเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ใช
ในการทดสอบ เทากับ 50 g
2.7 อัตราการใชกระแสไฟฟา
สามารถคํานวณอัตราการใชกระแสไฟฟามอเตอร 3 เฟสของ
เครื่ อ งอั ด เม็ ดแบบแม พิม พ วงแหวน Mill ring die pelletizer ได
จากสมการที่ 8
 ൌ ͳǤ͵ʹ  Ǥ

(8)

Figure 4 Sewage sludge pelletizing at 10% (w.b.)

ผลของการปรับความชื้น (15% 18% และ 20%) ตออัตรา
การใชกระแสไฟฟา แสดงใหเห็นวาเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นอัตราการใช
กระแสไฟฟาจะลดลงเทากับ 19.15 kW 17.75 kW และ 15.88 kW
ตามลําดับ รวมทั้งผลของการปรับความชื้นตอเปอรเซ็นตผลผลิต
พบวาเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้น เปอรเซ็นตผลผลิต จะมีคาเพิ่มขึ้นเทากับ
92% 96% และ 97% ตามลําดับ
3.2 ผลการประเมินลักษณะเบื้องตนของเชื้อเพลิงอัดเม็ด
หลั ง จากนํ า กากตะกอนที่ ผ า นการบดลดขนาดมาอั ด เม็ ด
เชื้ อ เพลิ ง โดยเครื่ อ งอั ด เม็ ด แบบแม พิ ม พ ว งแหวน Mill ring die
pelletizer แลวทําการสุมเก็บตัวอยางของแตละความชื้น (15%
18% และ 20%, Figure 5) ยกเวนที่ความชื้น 10% ที่ไมสามารถ
อั ด เม็ ด เชื้ อ เพลิ ง ได มาประเมิ น ลั ก ษณะเบื้ อ งต น ผลแสดงดั ง
(Table 1) โดยพบวาที่เชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ความชื้น 15% มีการเกิด
รอยราวหลังจากการอัดเม็ดนอยที่สุด เนื่องจากสัดสวนการผสมกาก
ตะกอนที่ ผ านการบดลดขนาดแลว กับ น้ํ ามีค วามเหมาะสมทําให
เชื้ อ เพลิ ง อั ด เม็ ด เกาะตั ว กั น ได ดี ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
(Jackson et al., 2016) ที่ศึกษาการเพิ่มความหนาแนนของชีวมวล
โดยใช เครื่องอัดเม็ด แบบแมพิมพเรียบในระดับนํารอง โดยนําซัง
ขาวโพดที่ปริมาณความชื้น 15% 20% และ 25% มาทดสอบอัดเม็ด
เชื้อเพลิง ซึ่งพบวา ที่ความชื้นของวัตถุดิบ 15% ทําใหอัตราการกอ
ตัวของเชื้อเพลิงอัดเม็ดมีคาสูงที่สุด

158

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562

10%
รูปราง (ตรง/งอเล็กนอย/โคงงอ) -

ปริมาณความชื้น
15% 18%
ตรง
ตรง

20%
ตรง

ลักษณะผิว (เรียบ/ไมเรียบ)

เรียบ

เรียบ

การอัดเม็ด (ดี/ไมดี/ไมได)
การขึ้นรูป (ดี/ไมดี/ไมได)
รอยราว (นอย/ปานกลาง/มาก)

ไมได
ไมได
-

เรียบ

พารามิเตอร
สมบัติแบบประมาณ
% ความชื้น
% สารระเหย
% คารบอนคงตัว
% เถา
สมบัติแบบแยกธาตุ
% คารบอน
% ไฮโดรเจน
% ไนโตรเจน
% ซัลเฟอร
% ออกซิเจน
โลหะหนักและคลอรีน
(mg kg-1)
ทองแดง
เหล็ก
สังกะสี
คลอรีน
คาความรอน (MJ kg-1 )
อางอิงขอมูล

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
นอย ปานกลาง ปานกลาง

เชื้อเพลิงชีวมวล
แกลบ ซังขาวโพด

กากตะกอน
9.05
23.03
11.34
56.58
18.147
3.536
2.076
1.782
18.53

3.53
63
19.5
19.5

2.23
81
15.4
1.4

37.4
4.6
0.5
0.01
57.4

en

ลักษณะเบื้องตน

Table 2 Results of evaluated fuel properties.
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Table 1 Assessment of basic characteristics of pellet fuel.
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งานวิจัยนี้
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Pellet fuel at moisture content 15% (w.b.)

48.1
7.5
0.4
44.1
0.01

100
790
6,980
15,100
180
270
8,410
19,240
12.40
15.60
(Arjharn et al., 2012)
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Pellet fuel at moisture content 20% (w.b.)

Figure 5 Pellet fuel at various moisture content levels.
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3.3 ผลการประเมินคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิง
สมบัติของกากตะกอนจากอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลัง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เชื้ อ เพลิ งชี ว มวล 2 ชนิ ด ได แ ก แกลบ ซั ง
ขาวโพด (Table 2) พบวากากตะกอนมีปริมาณสารระเหย ปริมาณ
ธาตุคารบอน และคาความรอนที่คอนขางต่ํา รวมถึงมีปริมาณเถา
และปริมาณโลหะหนักที่มีคาสูงมาก

TS

3.4 คาความหนาแนนรวม (Bulk density)
กากตะกอนน้ําเสียที่ผานการลดขนาด (<15 mm) มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 262 kg m-3 ซึ่งหลังจากการอัดเม็ดเชื้อเพลิงโดยใช
เครื่ อ งอั ด เม็ ด แบบแม พิ ม พ ว งแหวน พบว า มี ค วามหนาแน นรวม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 492 kg m-3 ซึ่งมีคานอยกวาเชื้อเพลิงชีวมวลมาตรฐาน
ที่ ร ะบุ ว า ความหนาแน น รวมต อ งไม น อ ยกว า 600 kg m-3 (Thai
Industrial Standards Institute, 2017)
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Mechanical durability (%)

3.5 คาความคงทน
จากผลการทดลองปรับความชื้นของกากตะกอนน้ําเสียที่รอย
ละ 15 18 และ 20 ที่มีตอคาความคงทนแสดงดัง (Figure 6) พบวา
เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้น สงผลใหคาความคงทนมีแนวโนมลดลง โดยมี
คาเทากับรอยละ 98 98 และ 96 ตามลําดับ โดยเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่
มี ค า ความคงทนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 96 แสดงว า มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมที่จะนําไปใชงาน และมีการจับตัวกันอยางดี ทําใหเกิดการ
แตกรวนนอย

Pellet fuel at moisture content 18% (w.b.)

100
98
96
94

92
90
15

18
Moisture content (%)

20

Figure 6 The relationship between moisture content and
mechanical durability.
3.6 คาความตานทานน้ํา
จากผลการทดลองปรับความชื้นของกากตะกอนน้ําเสียที่รอย
ละ 15 18 และ 20 ที่มีตอคาความตานทานน้ํา แสดงดัง (Figure 7)
พบวา เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้น สงผลใหคาความตานทานน้ํามีแนวโนม
ลดลง โดยมีคาเทากับรอยละ 93.57 90.73 และ 88.76 ตามลําดับ
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Figure 7 The relationship between moisture content and
water resistance index.
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3.7 การหาเวลาในการจุดติดไฟ
จากผลการทดลองปรับความชื้นของกากตะกอนน้ําเสียที่รอย
ละ 15 18 และ 20 ที่มีตอเวลาในการจุดติดไฟแสดงดัง (Figure 8)
พบวาเมื่อความชื้นเพิ่มขึ้น สงผลใหเวลาในการจุดติดไฟมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเทากับ 0.83 1.10 และ 1.20 min ตามลําดับ ทั้งนี้เปนผล
มาจากความชื้นในกากตะกอนน้ําเสีย โดยที่ความชื้นต่ํากวาจะเรงให
เวลาในการจุดติดไฟไดเร็วขึ้น
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Figure 8 The relationship between moisture content and
ignition time.

10
8

TS

Combustion time (min)

AE

20

3.8 การหาระยะเวลาการเผาไหม
จากผลการทดลองปรับความชื้นของกากตะกอนน้ําเสียที่รอย
ละ 15 18 และ 20 ที่มีตอระยะเวลาการเผาไหม แสดงดัง (Figure
9) พบว า เมื่ อ ความชื้ น เพิ่ ม ขึ้ น ส งผลให ร ะยะเวลาการเผาไหมมี
แนวโนมลดลงเทากับ 8.53 4.88 และ 2.68 min ตามลําดับ ทั้งนี้
เปนผลมาจากความชื้นในกากตะกอนน้ําเสีย โดยที่ความชื้นต่ํากวา
จะทําใหระยะเวลาการเผาไหมนานขึ้น
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4 สรุป
จากการศึกษา คุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงของกากตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลัง พบวามีคา
ความรอน 8.175 MJ kg-1 โดยมีการปรับความชื้นของกากตะกอน
(15% 18% และ 20%) เมื่อทําการอัดเม็ดจะไดผลผลิตที่มี ความ
หนาแนนใกลเคียงกัน (492 kg m-3) และมีเปอรเซ็นตผลผลิตอยู
ในชวง 92 – 97% ผลการทดสอบความคงทน ความตานทานน้ํา
และระยะเวลาในการเผาไหม จะลดลงเมื่อ มีความชื้นเพิ่มขึ้น แต
เวลาในการจุดติดไฟจะมีคาเพิ่มขึ้น โดยเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ความชื้น
10% ไม ส ามารถอั ด เป น เม็ ด ได เ นื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ มี ค วามชื้ น ไม
เพียงพอและลักษณะของกากตะกอนมี การจั บตัวกั นเป นแผ น ไม
สามารถอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงได โดยรวมแลวเชื้อเพลิงกากตะกอน
อัดเม็ดมีความเหมาะสมในแงของการขนสงและมีศักยภาพในการ
ผลิตพลังงานไดถึงแมจะดอยกวาเชื้อเพลิงชีวมวล นอกจากนี้ แมวา
กากตะกอนจะมีองคประกอบของสารพิษที่สูงกวาเชื้อเพลิงชีวมวล
แตหากมองในแงของการกําจัดของเสียและการนําของเสียมาผลิต
เปนพลังงานทดแทนจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม ควรสงเสริม
ใหมีการนําเชื้อเพลิงกากตะกอนอัดเม็ดดังกลาวไปเปนเชื้อเพลิงผลิต
พลังงานตอไป
5 กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
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Figure 9 The relationship between moisture content and
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