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ภูมิหลังของการประดิษฐ์ เตาเผาไหม้ วอร์ เทค-ฟลูอไิ ดซ์ เบดสํ าหรับเชื้อเพลิงแกลบ
การเผาไหม้โดยใช้หลักการของการไหลวนหรื อการไหลแบบวอร์ เทค ได้เป็ นที่รู้จกั มาหลายทศวรรษ
แล้ว ซึ่ งนอกจากทําหน้าที่ผลิตความร้อนแล้วยังทําหน้าที่ดกั เถ้าไม่ให้หลุดลอยออกไปพร้อมกับแก๊สเผาไหม้ดว้ ย
ต่อมาได้มีการนํามาประยุกต์ใช้กบั เชื้อเพลิงชีวมวล เช่น แกลบ สําหรับเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดก็ได้มีการ
พัฒนามานานแล้วเช่นกัน ส่ วนใหญ่จะใช้กบั เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า แต่ก็มีการนํามาประยุกต์ใช้
กับเชื้อเพลิงชีวมวลเช่นกัน เมื่อประมาณ 10 กว่าปี มานี้ ได้มีการพัฒนาเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบด ซึ่ งใช้กบั กถ่าน
หิ นบดและเป็ นเตาชนิดที่ป้อนเชื้อเพลิงเข้าทางด้านล่างของเบด และได้มีการพัฒนาขึ้นโดยมีการเพิ่มอากาศส่ วนที่
สอง ซึ่งถูกฉีดเข้าไปในแนวสัมผัสในบริ เวณ free board โดยจะทําให้เกิดการหมุนวนของแก๊สเผาไหมและ
อนุภาคขึ้นในบริ เวณ free board การฉี ดอากาศส่ วนที่สองสามารถทําได้ที่ระดับความสู งต่าง ๆ ของตัวเตา ผล
ของการเกิดวอร์ เทคจากการฉี ดอากาศเข้าไปในแนวสัมผัสนี้จะทําให้สามารถดักอนุภาคที่ยงั เผาไหม้ไม่หมดไม่ให้
หลุดลอยออกไปจากเตาและยังทําให้เกิดการหมุนเวียนของอนุภาคเชื้อเพลิง ระหว่างบริ เวณเบดด้านล่างกับ
บริ เวณที่เกิด วอร์ เทคใน free board ส่ งผลให้สามารถลดความสู งของเตาฟลูอิไดซ์เบดลงได้
ประโยชน์ ด้านการเกษตร
สามารถนําไปใช้กบั อุตสาหกรรมทัว่ ไปที่ตอ้ งการแหล่งพลังงาน
ความร้อนไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยอาจนําไปใช้โดยตรงหรื อโดยทาง
อ้อม เช่น การอบแห้งข้าวเปลือกในอุตสาหกรรมโรงสี ขา้ ว การลดความชื้ นใน
อุตสาหกรรมทําเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวล การอบแห้งเมล็ดข้าวโพดในอุตสาหกรรม
แปรรู ปอาหารสัตว์ และการนําไปใช้กบั อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อผลิตไอนํ้าในอุตสาหกรรมโรงสี ขา้ วนึ่ง
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จุดเด่ นของ “เตาเผาไหม้ วอร์ เทค-ฟลูอไิ ดซ์ เบดสํ าหรับเชื้อเพลิงแกลบ”
1. เตาเผาไหมวอร์ เทค-ฟลูอิไดซ์เบด ถูกออกแบบให้มีตวั เตาเป็ นทรงกระบอกและมีส่วนล่างของเตาเป็ นทรงกรวย
หงาย โดยบริ เวณส่ วนของเตาที่เป็ นทรงกระบอกจะมีวงแหวนวอร์ เทคทํางานร่ วมกับการฉี ดอากาศในแนวสัมผัสที่หวั
เตา เพื่อช่วยในการหมุนวนของอากาศเหนือวงแหวนวอร์ เทค ทําให้ดีกรี ของการเกิดวอร์ เทคเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพในการดักจับอนุภาคเชื้อเพลิงที่ยงั เผาไหม้ไม่หมดและมีขนาดใหญ่ได้ดีข้ ึน เป็ นการเพิ่มระยะเวลาที่
อนุภาคเชื้อเพลิงจะอยูภ่ ายในเตา
2. เตาเผาไหม้วอร์ เทค-ฟลูอิไดซ์เบด มีวงแหวนวอร์เทคทํางานร่ วมกับการฉีดอากาศในแนวสัมผัสที่หวั เตา ช่วยใน
การ ดักจับอนุภาคเชื้อเพลิงขนาดใหญ่และก่อให้เกิดการหมุนเวียนของอนุภาคเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้น ส่ งผลให้เตาเผาไหม้
มี สัดส่ วนความสู งต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง (H/D) ตํ่า โดยที่ค่า H/D จะอยูใ่ นช่วง 2.75 – 3.5 ซึ่งทําให้ลดต้นทุนในการ
ก่อสร้างเตาเผาไหม้ลงได้
3. เตาเผาไหม้วอร์ เทค-ฟลูอิไดซ์เบด มีวงแหวนวอร์เทค ทําให้ก้ นั ห้องเผาไหม้ออกเป็ นสอบห้องคือ ส่ วนแรกเป็ น
ห้อง เผาไหม้ที่อยูเ่ หนือวงแหวนวอร์ เทค ซึ่ งมีลกั ษณะการเผาไหม้แบบวอร์เทคทําหน้าที่เผาไหม้สารระเหยที่อยูใ่ น
เชื้อเพลิง ส่ วนที่สองเป็ นห้องเผาไหม้ที่อยูด่ า้ นล่างวงแหวนวอร์เทคมีลกั ษณะการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด โดย
จะ เผาไหม้ส่วนที่เป็ นถ่านเชื้อเพลิง
4. เตาเผาไหม้วอร์ เทค-ฟลูอิไดซ์เบด มีส่วนล่างของเตาเป็ นทรงกรวยหงายเชื่อมต่อกับส่ วนที่เป็ นตะแกรงกระจายลม
ท่อ จ่ายลมเข้าที่ดา้ นล่างของตะแกรงกระจายลม ส่ วนล่างของเตาทรงกรวยหงายนี้ทาํ หน้าที่ (1) เป็ นส่ วน
รองรับเบด ของอนุภาคเชื้อเพลิงที่ยงั เผาไหม้ไม่หมด (2) ช่วยเหนี่ยวนําให้เกิดพฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้
แบบ ฟลูอิไดซ์เบดในห้องเผาไหม้ส่วนที่อยูถ่ ดั ไป (3) ลดปริ มาณอากาศที่ทาํ ให้เกิดฟลูอิไดซ์เซชัน่
5. เตาเผาไหม้วอร์ เทค-ฟลูอิไดซ์เบด มีใบกวนที่ทาํ หน้าที่ทาํ ลายการเกาะตัวของอนุภาคเชื้ อเพลิงที่ยงั เผาไหม้ไม่หมด
และช่วยกวาดเชื้อเพลิงให้ลงมาสู่ ตะแกรงกระจายลม
6. เตาเผาไหม้วอร์ เทค-ฟลูอิไดซ์เบด ไม่ตอ้ งผสมวัสดุเฉี่อยจําพวก ทราย ซิลิกา หรื ออะลูมินา ลงในเบดเชื้ อเพลิง
7. จากการรวมพฤติกรรมการเผาไหม้แบบวอร์ เทคและฟลูอิไดซ์เบด ขณะที่เกิดการเผาไหม้จะทําให้เกิดการเผาไหม้
ตลอดทัว่ ทั้งพื้นที่หน้าตัดของเตาเผา VFBC ทําให้เตาสามารถผลิตภาระความร้อนจําเพาะได้สูงสุ ด 0.91 MW/m3
ที่ประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 95% และปริ มาณอากาศส่ วนเกิน 157% โดยอุณหภูมิแก๊สเผาไหม้ที่ทางออก
ประมาณ 1,060 องศาเซลเซี ยส
8. ปริ มาณ CO2 CO และ O2 สอดคล้องกับปริ มาณอากาศส่ วนเกินและประสิ ทธิ ภาพของเตา โดยที่
ประสิ ทธิ ภาพ เชิงความร้อนเท่ากับ 95% จะได้ปริ มาณ CO และ NOx ที่ปล่อยออกมาจากเตาค่าไม่เกิน 50 ppm
และ 380 ppm ตามลําดับ

