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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวของซังข้าวโพดและแกลบในห้องเผาไหม้จําลองของเตาแก๊สซิไฟเออร์
แบบฟลูอิไดซ์เบดสําหรับเป็นแนวทางในการออกแบบอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงและขนาดห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมที่สุด เตาแก๊สซิไฟเออร์ที่
ใช้ศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวเป็นเตาแบบทรงกระบอก มีช่องสําหรับการวัดความสูงและการมองพฤติกรรมการลอยตัว ห้องเผาไหม้มีขนาด
พื้นที่ 400 cm2 ความสูง 150 cm ท่อลมป้อนและท่อลมออกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm ใช้พัดลมขนาดมอเตอร์ 1.5 HP 3 phase
ร่วมกับชุดอินเวอร์เตอร์สําหรับควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์และอัตราการป้อนอากาศ ความเร็วลมทดสอบอยู่ในช่วง 5-15 m/s ท่อลมออก
ทดสอบปรับวาล์ว 3 ระดับ คือ 25% 50% และ 100% ชีวมวลทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ < 1 mm < 3 mm และ < 5 mm ผลการ
ทดสอบพบว่า ซังข้าวโพดให้การลอยตัวสูงกว่าแกลบเมื่อชีวมวลทั้ง 2 ชนิด มีขนาดต่ํากว่า 1 mm และ 3 mm ความเร็วลมที่ใช้ป้อนแปรผัน
ตรงกับขนาดของชีวมวล โดยชีวมวลที่มีขนาดต่ํากว่า 1 mm ถึง 5 mm ใช้ความเร็วอยู่ในช่วง 6-12 m/s ความสูงของชีวมวลโดยเฉลี่ยเรียงตาม
ขนาดต่ํากว่า 1 mm ถึง 5 mm อยู่ในช่วง 1-1.2 m 0.6-1.15 m และ 0.2-0.5 m ตามลําดับ การเปิดวาล์วอากาศทางออกสูงสุดส่งผลให้
พฤติกรรมการลอยตัวชีวมวลและความดันในห้องเผาไหม้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการเปิดวาล์ว 25%
คําสําคัญ: ซังข้าวโพด แกลบ การลอยตัว เตาแก๊สซิไฟเออร์
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Abstract
Research work was to study the floating behavior of corn cob and rice husk on the prototype combustion of
fluidized bed gasifier for optimal design of air-fuel ratio and combustion chamber size. The gasifier was a cylindrical,
channels for measuring the height and looking at floating behavior. The area combustion chamber was about 400 cm2
and 150 cm of height, the diameter of air Inlet and outlet pipes was 5 cm, 1.5 HP 3 phase of blower operate with the
inverter for controlled motor speed and air feed rate. The air velocity was tested between 5-15 m/s and adjusting air
outlet valve was 3 levels are 25% 50% and 100%. Biomass testing is divided into 3 sizes are < 1 mm < 3 mm and < 5
mm. It was found that, the floating of corn cob is higher than the husk when both biomass was less than 1mm and 3mm.
The air velocity inlet varies with the size of the biomass which that less than 1 mm to 5 mm was used air velocity in a
range of 6-12 m/s. The height floating of both biomass between 1-1.2 m, 0.6-1.15 m and 0.2-0.5 m respectively with
sorted by biomass size. Opening up the maximum outlet air valve was resulted in better biomass buoyancy and pressure
in the combustion chamber with compared to opening the valve at 25%.
Keywords: corn cob, rice husk, floating, gasifier.

1. บทนํา
ปัจจุบันการใช้พลังงานของมนุษย์ยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การขนส่ง ที่
อยู่ อ าศั ย หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ทางด้ า นการเกษตร พลั ง งานถื อ เป็ น
ปั จจั ยพื้ นฐานที่ สํ าคั ญของการดํ าเนิ นชี วิต อี กทั้ งยั งสํ าคั ญต่ อการ

พัฒนาชุมชนและประเทศอีกด้วย ซึ่งศักยภาพปริมาณชีวมวลที่มีอย่าง
เพียงพอและความต้องการน้ํามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูปที่มีอยู่ จึงทําให้
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถนําไปใช้แปลงสภาพ
ชีวมวลที่มีอยู่เป็นเชื้อเพลิงและใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่นําเข้าได้
โดยส่งผลต่ อการลดการนํ าเข้ าน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งลงได้เป็นอย่ างมาก
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กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นแบบฟลูอิไดซ์เบดเป็นอีกหนึ่งกระบวนการ
ที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีความยืดหยุ่นสูงในเรื่องของ
การใช้ เชื้ อเพลิ งที่ หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นเชื้ อเพลิ งจากวั สดุ ภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ที่ได้จาก
เทคโนโลยีนี้จะได้แก๊สเชื้อเพลิงที่สามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อน
ให้กับโรงไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานความร้อนในระดับชุมชนได้ และที่
สําคัญการศึกษาวิจัยด้านการผลิตแก๊สด้วยวิธีนี้ภายในประเทศยังคงมี
การศึกษาไม่มากนัก การพัฒนาเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบฟลูอิดไดเบดจะ
เริ่มต้นด้วยการศึกษาชนิดชีวมวลที่ใช้ การออกแบบและการสร้างเตา
แก๊สซิไฟเออร์ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นของการคัดเลือกชีวมวลที่ใช้
สําหรับป้อนให้กับเตาชีวมวลควรที่จะต้องมีการศึกษาพฤติกรรมการ
ลอยตัวของชีวมวลก่อน การลอยตัวของชีวมวลที่ดีจะส่งผลให้การเผา
ไหม้ในสภาวะแก๊สซิฟิเคชั่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นแนว
ทางการนําไปสู่การคํานวณหาอัตราการป้อนเชื้อเพลิงและอัตราการ
ป้ อ นอากาศให้ มี ค วามเหมาะสมสู ง สุ ด สุ ดท้ า ยที่ จ ะทํ า ให้ ไ ด้ แ ก๊ ส
เชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนที่สูง ปริมาณน้ํามันดินต่ําซึ่งเหมาะแก่การ
นําไปป้อนให้กับเครื่องยนต์ต้นกําลังสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของชีว
มวลเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาออกแบบระบบผลิตแก๊สชนิดนี้
การศึกษาวิจัยประกอบด้วยการศึกษาผลกระทบของประเภทชีวมวล
ต่อการลอยตัว ผลของความเร็วลมที่ป้อนเข้าต่ําสุดต่อขนาดชีวมวล
ผลกระทบของความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว ผลของการเปิดวาล์ว
ต่อการลอยตัวของชีวมวล และผลของการเปิดวาล์วต่อความดันที่
เกิดขึ้นในระบบ
การศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า Bemgba Bevan
Nyakuma et al. (2012) [1] ทําการออกแบบระบบผลิตแก๊สชีวมวล
แบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฟองอากาศ (BFBG) เพื่อผลิตแก๊สจากทะลาย
ปาล์มโดยภายในระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การป้อน
เชื้อเพลิง การผลิตแก๊ส และการกําจัดของเสียบริเวณที่แก๊สผลิตได้
ซึ่งผลที่ได้การศึกษาพบว่า พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อความเร็วในการทํา
ฟลูอิไดซ์ ได้แก่ความสูงของการลอยตัวเบด และความดันตกคร่อม
ภายในระบบ เมื่อทําการป้อนเชื้อเพลิง 1.25-1.40 kg จะส่งผลให้
ความดันตกคร่อมภายในระบบเหมาะสมที่สุด ทําให้ความเร็วในการ
ทําฟลูอิไดซ์ดีขึ้น A. Johari et al. (2014) [2] ทําการออกแบบระบบ
ผลิ ตแก๊ สชี วมวลแบบฟลู อิ ไดซ์ เบดชนิ ดฟองอากาศ (BFBG) จาก
ทะลายปาล์มโดยใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อน โดย
ภายในระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การป้อนเชื้อเพลิง
การผลิตแก๊ส และการกําจัดของเสียบริเวณที่แก๊สผลิตได้เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Bemgba Bevan Nyakuma ซึ่งผลที่ได้การศึกษาพบว่า
สิ่งที่ส่งผลต่อการป้อนเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ความหนาแน่นของชีว
มวล และขนาดของชีวมวลที่ใช้ในการทดสอบ Nestor Proenza
Perez et al. (2014) [3] ได้ศึกษาการประเมินของไหลแบบไดนามิกส์
โดยใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบและใช้เตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดช
นิดฟองอากาศโดยทําการประเมินของเหลวแบบไดนามิกส์และอุณ

หพลศาสตร์ของการใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบสําหรับเตาแก๊สชีวมวล
แบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฟองอากาศ ซึ่งการทดสอบดังกล่าวพบว่าขนาด
ของชานอ้อยที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการผลิตแก๊ส ซึ่งขนาดของชาน
อ้อยที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.8 และ 1.21 mm Young Doo Kim et
al. (2013) [4] ศึ กษาเครื่ องป้ อนอากาศที่ ใช้ ในการผลิ ตก๊ า ซของ
เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทไม้โดยใช้เตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดช
นิ ด ฟองอากาศ โดยการศึ ก ษาเครื่ อ งป้ อ นอากาศดั ง กล่ า วเป็ น
การศึกษาเพื่อที่จะควบคุมองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แก๊ส ปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบอีกทั้งยังเป็นการศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
ใน gasifier และองค์ประกอบของ syngas อีกด้วย ผลการศึกษา
ปรากฏว่าเครื่องป้อนอากาศส่งผลต่ออัตราการป้อนของชีวมวลซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขภายในการเปลี่ยนแปลงของ
ชีวมวล
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างการทดสอบ
ชีวมวลที่นํามาทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวในห้องเผาไหม้แบบ
ฟลูอิดไดซ์เบด ได้แก่ ซังข้าวโพดและแกลบ การเตรียมตัวอย่าง เริ่ม
จากการนําตัวอย่างชีวมวลทั้ง 2 ชนิด มาลดความชื้นด้วยการตากให้
แห้งด้วยแสงอาทิตย์ให้ความชื้นลดต่ําลงประมาณ 15% จากนั้นนําซัง
ข้าวโพดและแกลบมาลดขนาดโดยการบดหยาบด้วยเครื่องบดหยาบ
ขนาดตะแกรง 10 mm ทําการร่อนด้วยตะแกรงเพื่อแยกขนาดชีว
มวลออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ ขนาดต่ํา กว่า 1 mm ขนาดต่ํากว่า 3
mm และขนาดต่ํ ากว่ า 5 mm ดั งรู ปที่ 1 จากนั้ นทํ าการบดย่ อย
ละเอียดอีกครั้งด้วยเครื่องบดหยาบขนาด 1 mm เพื่อลดขนาดชีวมวล
ที่มีขนาดต่ํากว่า 1 mm ตัวอย่างชีวมวลที่นํามาใช้ตัวอย่างละ
ประมาณ 200 g โดยลักษณะทางกายภาพ ของตัวอย่างชีวมวลแสดง
ในตารางที่ 1

ซังข้าวโพด

แกลบ
รูปที่ 1 การเตรียมตัวอย่างชีวมวลก่อนการทดสอบ
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของชีวมวลทดสอบ [5-8]
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ลักษณะทางกายภาพ
ความหนาแน่น (kg/m3)
ความชื้น (%)
ค่าความร้อน (MJ/kg)

ซังข้าวโพด
282
6
18.04

แกลบ
90-106
8-9
14.27

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
ชุดทดสอบการลอยตัวของชีวมวลประกอบด้วยห้องเผาไหม้ชีว
มวลแบบฟลูอิดไดซ์เบดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 cm ความ
ยาว 150 cm ด้านบนห้องเผาไหม้มีวาล์วควบคุมการเปิด-ปิดลม
ขนาดท่อลม 2 inch ชุดป้อนอากาศจะป้อนอากาศทางด้านล่างของ
ห้องเผาไหม้ผ่านตะแกรงละเอียดโดยใช้พัดลมเป่าอากาศ ของ VENZ
รุ่น SB-30 มอเตอร์ ½ HP 3 phase ขนาดท่อลมออก 2 inch การ
ควบคุมความเร็วลมใช้อินเวอร์เตอรปรับความถี่กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของ MITSUBISHI รุ่น FR-D700 1 phase 200 V ขนาด
4.2 A ดังแสดงในรูปที่ 2 เครื่องมือวัดประกอบด้วย เครื่องวัด
ความเร็วลมแบบใบพัดใช้วัดความเร็วลมที่ป้อนเข้าและความเร็วลมที่
ออกจากห้ อ งเผาไหม้ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง BENETECH รุ่ น
GM8901 สามารถวัดความเร็วลมอยู่ในช่วง 0-45 m/s ความแม่นยํา
±3% ความ ละเอียด 0.1 m/s ในส่วนของการวัดความดันตกคร่อม
ของห้องเผาไหม้ใช้เครื่องวัดความดันบานอมิเตอร์แบบ U-tube ใช้น้ํา
เป็นสารตัวกลางในการอ่านค่า

ไหลของอากาศเมื่อผ่านห้องเผาไหม้ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบเพื่อการ
ควบคุมอัตราการไหลอากาศต่อความดันตกคร่อมในห้องเผาไหม้ โดย
ทําการควบคุมการเปิดของวาล์วเป็นเปิด สูงสุด 100% 50% และ
25% ตามลําดับ พร้อมทั้งดูระดับการลอยตัวของตัวอย่างชีวมวลที่ใช้
ในการทดสอบที่เส้นระดับการวัดตําแหน่งบริเวณด้านข้างชุดทดสอบ
ในการทดสอบความเร็วลมที่ใช้ป้อนเป็นความเร็วที่ได้จากการ
ออกแบบเตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบด อัตราการไหลของอากาศที่
ป้อนให้กับเตาสามารถคํานวณได้จากสมการที่ 1
T  273 
1 
 T0  273 
Qgas, aver   Q air   b
  Q gas  

2 
 273 
 273 

เมื่อ Qgas, aver คือ อัตราการไหลเฉลี่ยแก๊สรวม (m3/s)
Q air
คือ อัตราการไหลอากาศ (m3/s)
คือ อัตราการไหลโปรดิวเซอร์แก๊ส (m3/s)
Q gas

2.3 วิธีการวิจัย
การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวลทําการ
ควบคุมความเร็วลมโดยใช้อินเวอร์เตอร์ที่ความถี่ 25-45 Hz และแบ่ง
การทดสอบตามชนิดของชีวมวล โดยชีวมวลที่ทําการเปรียบเทียบใน
การทดสอบ ได้แก่ ซังข้าวโพดและแกลบ ทําการแบ่งขนาดของชีวมวล
ตามขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างการทดสอบในหัวข้อ 2.1 หลังจากทํา
การเตรียมตัวอย่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นําชีวมวลที่ทําการแยก
ขนาดใส่ในชุดทดสอบเพื่อเริ่มทําการทดสอบ โดยเริ่มจากซังข้าวโพด
ขนาด <1 mm <3 mm และ <5 mm ตามด้วยแกลบขนาด <1
mm <3 mm และ <5 mm ตามลําดับ ในการทดสอบแต่ครั้งจะทํา
การวัดความเร็วลมที่ป้อนเข้าสู่ระบบและความเร็วลมที่ออกจากระบบ
ด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลอากาศและความดันที่เกิดขึ้นในระบบด้วย
บารอมิเตอร์แบบตัวยู ในการทดสอบแต่ละรอบจะทําการเปิดวาล์วที่
อยู่ด้านบนท่อลมบริเวณทางออกของชุดทดสอบเพื่อควบคุมอัตราการ

คือ อุณหภูมิผิววัสดุเบด (oC)

Tb
T0

คือ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (oC)
เลขเรย์โนลด์เป็นเลขดัชนีที่ชี้บอกสภาพปรากฏการณ์การไหลของ
ของไหล จํานวนเลขเรย์โนลด์มีค่าขึ้นอยู่กับความเร็วการไหล ความ
หนืด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อและความหนาแน่นของของไหล [10]
การวิเคราะห์เลขเรย์โนลด์ของอากาศที่ไหลผ่านห้องเผาไหม้ของเตา
แก๊สชีวมวลแสดงในสมการที่ 2
Re =

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการทดสอบพฤติกรรมการลอยตัวของชีวมวล

(1)

ρVD
μ

(2)

เมื่อ Re คือ เลขเรย์โนลด์
 คือ ความหนาแน่นอากาศ (kg/m3)
V คือ ความเร็วเฉลี่ยอากาศ (m/s)
D คือ เส้นผ่าศูนย์กลางห้องเผาไหม้ (m)
 คือ ความหนืดสัมบูรณ์อากาศ (Pa.s)
3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 ผลกระทบชนิดและขนาดของชีวมวลต่อการลอยตัว
การทดลองการลอยตัวของซังข้าวโพดและแกลบ พบว่าการใช้ซัง
ข้าวโพดให้การลอยตัวสูงกว่าการใช้แกลบ ในกรณีที่ขนาดชีวมวลต่ํา
กว่า 1 mm และ 3 mm ดังรูปที่ 3 ในขณะที่การใช้ซังข้าวโพดที่มี
ขนาดต่ํากว่า 5 mm มีการลอยตัวที่ตํ่ากว่าการใช้แกลบ สาเหตุที่ซัง
ข้าวโพดมีการลอยตัวสูงกว่าแกลบ เนื่องจากลักษณะและรูปร่างพื้นที่
ผิวของซังข้าวโพดมีสูงกว่าแกลบ [11] ดังรูปที่ 1 ซึ่งเมื่อมีลมมาปะทะ
จึงทําให้เกิดแรงยกหรือการลอยตัวได้ดีกว่าการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
ขณะเดียวกันเมื่อเปลี่ยนขนาดของชีวมวลทั้ง 2 ชนิดให้มีรูปร่างที่ใหญ่
ขึ้น (size 3) ขนาดพื้นที่ผิวของแกลบเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับความ
หนาแน่ น ที่ ต่ํ า อยู่ แ ล้ ว โดยเฉลี่ ย 96-106 kg/m3 [5] ในขณะที่ ซั ง
ข้ าวโพดมี ความหนาแน่ น 282 kg/m3 [6] จึ งทํ าให้ แกลบสามารถ
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ลอยตัวได้สูงกว่า การใช้ซังข้าวโพดที่มีขนาดต่ํากว่า 1 mm และ 3
mm สามารถลอยตัวสูงกว่าแกลบโดยเฉลี่ย 17-47% ความแตกต่าง
ของขนาดเมื่อใช้ซังข้าวโพดแตกต่ างกั นค่อนข้ างต่ํ าแต่ ในส่วนของ
แกลบมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงถึง 40% ส่วนของการใช้ชีวมวล
ที่มีขนาดต่ํากว่า 5 mm ให้การลอยตัวแตกต่างกับขนาดชีวมวลต่ํา
กว่า 1 mm ค่อนข้างสูง

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว

รูปที่ 3 ผลกระทบของชนิดชีวมวลต่อการลอยตัว
3.2 ผลของเรย์โนลด์ต่ําสุดต่อการเริ่มลอยตัวชีวมวล
การทดสอบนี้เปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลสูงสุดโดยศึกษาถึง
ความเร็วลมต่ําสุดในค่าตัวเลขเรย์โนลด์ที่ทําให้ชีวมวลแต่ละขนาด
เกิดการลอยตัวโดยพบว่าการใช้แกลบขนาด ต่ํากว่า 1-5 mm ตัว
เลขเรย์โนลด์มีค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.09x1051.33x105 คิดเป็นความเร็วลมที่ป้อนมีค่าเฉลี่ย 6–7.3 m/s และมี
ค่าใกล้เคียงกับการใช้ซังข้าวโพดขนาดต่ํากว่า 1-3 mm ดังรูปที่ 4
อย่างไรก็ตามในส่วนของซังข้าวโพดที่มีขนาดต่ํากว่า 5 mm ยังคง
ต้องใช้ปริมาณลมป้อนในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของชีวมวลที่
มีขนาดต่ํากว่า 3 mm เนื่องจากพื้นที่ผิว ของชีวมวลสูง ทําให้ต้อง
ใช้ความเร็วลมที่สูงในการทําให้ซังข้าวโพดเกิดการลอยตัว

3.4 ผลการเปิดวาล์วต่อการลอยตัวของชีวมวล
การทดสอบการควบคุมอัตราการไหลของอากาศเมื่ อผ่านห้อง
เผาไหม้ ด้วยการควบคุ มการเปิ ดของวาล์ วเป็ น เปิ ด สู งสุ ด 100%
50% และ 25% ผลการทดสอบพบว่า การเปิดวาล์วสูงสุด 100%
ส่งผลให้การลอยตัวของชีวมวลเพิ่มสูงขึ้น ทุกขนาดเชื้อเพลิงและชนิด
เชื้อเพลิง ยกเว้นการใช้แกลบที่มีขนาดต่ํากว่า 5 mm ดังแสดงผลใน
รูปที่ 6 การใช้ซังข้าวโพดที่ขนาดต่ํากว่า 1-3 mm ให้อัตราการ
ลอยตัวสูงกว่าการใช้แกลบ การเปิดวาล์วควบคุมที่ 25% และ 50%
ส่งผลต่อการลอยตัวซึ่งข้าวโพดมีการลอยตัวต่ําสุด ในส่วนของแกลบที่
ขนาดต่ํากว่า 3-5 mm ให้ ความสูงการลอยตัวที่ใกล้เคียงกันเมื่อมี
การการเปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลอากาศทั้ง 3 ระดับ

รูปที่ 6 ผลการควบคุมการเปิดวาล์วต่อการลอยตัวของชีวมวล

รูปที่ 4 ผลของเรย์โนลด์ต่ําสุดต่อการเริ่มลอยตัวชีวมวล
3.3 ผลกระทบของความเร็วลมเฉลี่ยต่อการลอยตัว
ผลการทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการลอยตั ว ของชี ว มวล
พบว่ าผลกระทบของความเร็ วลมเฉลี่ ยที่ ป้ อนต่ อการลอยตั วของ
ชีวมวลทั้ง 2 ชนิด โดยการใช้ซังข้าวโพดให้ความสูงการลอยตัวอยู่
ในช่วง 1-1.5 m ขณะเดียวกันในการใช้แกลบจะมีความสูงของ การ
ลอยตัวอยู่ในช่วง 0.6-0.7 m ดังแสดงในรูปที่ 5

3.5 ผลการควบคุมอัตราการไหลต่อความดันตกคร่อมในห้องเผา
ไหม้
การควบคุมอัตราการไหลอากาศต่อความดันตกคร่อมในห้อง เผา
ไหม้ การเปิดวาล์วควบคุมที่ 25% และ 50% ส่งผลให้ความดันใน
ห้องเผาไหม้เพิ่มสูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 7 เนื่องจากอากาศไม่สามารถ
ไหลออกได้ อย่ างสะดวก บางส่ วนมีการไหลย้ อนกลั บส่ งผลให้ เกิ ด
ความดั นและชี วมวลไม่ สามารถไหลขึ้ นได้ สู งสุ ด การปรั บวาล์ วที่
100% มีความดันเกิดขึ้นในระบบอยู่ในช่วง 21-25 mmH2O การ
ปรั บ วาล์ ว ที่ 50% มี ค วามดั น เกิ ด ขึ้ น ในระบบอยู่ ใ นช่ ว ง 28-32
mmH2O และการปรับวาล์วที่ 25% มีความดันเกิดขึ้นในระบบอยู่
ในช่วง 36-38 mmH2O
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รูปที่ 7 การเปรียบเทียบความดันที่เกิดขึ้นภายในระบบ
3.6 ขนาดชีวมวล ความเร็วลมและการเปิดวาล์วที่เหมาะสม
ผลจากการทดสอบและคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการ
นําไปออกแบบเตาแก๊สชีวมวลแบบฟลูอิไดซ์เบดสรุปได้ว่าขนาดชีว
มวลที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงขนาดต่ํากว่า 1-3 mm เนื่องจากให้การ
ลอยตัวที่ค่อนข้างสูงและเสถียร สามารถใช้ได้ทั้งซังข้าวโพดและแกลบ
ส่วนตัวเลขเรย์โนลด์ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปออกแบบควรจะอยู่
ในช่วง 1x105-1.3x105 หรือคิดเป็นความเร็วลมที่ใช้ป้อนจะอยู่ในช่วง
6-7.3 m/s สําหรับการควบคุมอัตราการไหลของอากาศภายในห้อง
เผาไหม้การเปิดวาล์วสูงสุดที่ 100% มีความเหมาะสมสูงสุดเนื่องจาก
ให้แรงลอยตัวชีวมวลสูงสุดและความดันที่ตกคร่อมในระบบต่ําสุด
4. สรุป
 การใช้ชีวมวลที่มีขนาดต่ํากว่า 1-3 mm ให้อัตราการลอยตัว
สูงกว่าการใช้เชื้อเพลิงที่มีขนาดต่ํากว่า 5 mm และการใช้ซังข้าวโพด
ให้การลอยตัวของเชื้อเพลิงสูงกว่าแกลบ
 ค่าตัวเลขเรย์โนลด์ที่เหมาะสมสําหรับการใช้ซังข้าวโพดและ
แกลบเป็นเชื้อเพลิงที่มีขนาดอยู่ในช่วงที่ต่ํากว่า 1-3 mm มีค่าอยู่
ในช่วง 1.09x105-1.33x105
 การเปิดวาล์วควบคุมอัตราการไหลของอากาศในห้องเผา ไหม้
สูงสุด 100% ส่งผลให้ความดันตกคร่อมในห้องเผาไหม้ต่ําสุดโดยซัง
ข้าวโพดและแกลบลอยตัวได้ดีกว่าการเปิดวาล์วที่ 25% และ 50%
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