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บทที่ 3 
ทฤษฏีการเผาไหม 

(Combustion theory) 
 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 

การเผาไหมเปนปฏิกิริยาเคมี ท่ีซึ่งวัตถุท่ีเผาไหมไดจะทําปฏิกิริยาออกซิเดช่ันกับออกซิเจนพรอมกับ
ปลดปลอยความรอนออกมา ในขณะเดียวกันก็จะแปรสภาพไปเปนสารประกอบออกไซด หรือผลิตภัณฑจากการเผา
ไหมเช้ือเพลิงท่ีสมบูรณ ไดแกคารบอนไดออกไซดและนํ้า การเผาไหมท่ีไมสมบูรณกอใหเกิดการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงไปโดยเปลาประโยชนและกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

ดังน้ันการทราบหลักการของกระบวนการเผาไหมและวิธีการควบคุมการเผาไหมใหสมบูรณ จึงมี
ความสําคัญยิ่งตอการอนุรักษพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การทราบสาเหตุของการสูญเสียความรอน
ในรูปแบบตางของระบบและอุปกรณความรอน พรอมท้ังแนวทางในการปองกัน จะชวยทําใหสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงานความรอนของระบบโดยรวมใหสูงข้ึนไดอีกดวย 
 
วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของการเผาไหม 
2. เพ่ือใหสามารถนําหลักการเผาไหมไปประยุกตใชกับการอนุรักษพลังงานได 

 
บทนํา (Introduction) 

เนื้อหาในบทนี้จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับเช้ือเพลิงและการเผาไหม  ประเภทของเช้ือเพลิงและวิธีการทดสอบ
เช้ือเพลิง ทฤษฎีการเผาไหมและการคํานวณการเผาไหม ปฏิกิริยาและกระบวนการเผาไหม คาความรอนเช้ือเพลิง  
ปริมาณอากาศท่ีตองการในทางทฤษฎีและในการเผาไหมจริง การวิเคราะหกาซท่ีเกิดจากการเผาไหม การคํานวณ
สมดุลพลังงานความรอนกอนและหลังการเผาไหม กรณีศึกษาของการอนุรักษพลังงาน วิธีการเผาไหมและอุปกรณ
การเผาไหม เครื่องยนตสันดาปภายใน หลักการทํางานของเครื่องยนตสันดาปภายใน การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครื่องยนตสันดาปภายใน การบํารุงรักษา ระบบเตาเผา โครงสรางพ้ืนฐานของเตาเผา ประเภทของเตาเผา การ
อนุรักษพลังงานของเตาเผา วัสดุสําหรับอุปกรณความรอน ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุทนไฟชนิดตางๆ วัสดุ
ทนไฟท่ีใชกับเตาหลอม วัสดุกันความรอน โครงสรางของผนังเตา 
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3.1  เชื้อเพลิงและการเผาไหม  
   เช้ือเพลิง หมายถึง สารท่ีสามารถเผาไหมไดโดยงายเมื่อทําปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจน และความรอนท่ี
เกิดข้ึนจากการเผาไหมนั้นสามารถนํามาใชงานอยางไดคุมคาทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน การจะนําส่ิงใดมาใชเปนเช้ือเพลิง
ไดนั้น จําเปนตองสามารถผลิตไดเปนจํานวนมาก สามารถจัดหามาใชไดอยางสะดวก เก็บรักษา ขนสง และใชงาน
ไดงาย นอกจากน้ี สารท่ีเกิดจากการเผาไหม (เชน ไอเสีย ข้ีเถา เปนตน) ตองไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน 
ทางอากาศ ทางนํ้า ฯลฯ 

เช้ือเพลิงสามารถแบงออกไดตามสภาพทางกายภาพ เปนเช้ือเพลิงกาซ เช้ือเพลิงเหลว และเช้ือเพลิงแข็ง 
 

3.1.1   เชื้อเพลิงกาซ 
 เช้ือเพลิงกาซเปนเช้ือเพลิงท่ีอยูในสถานะกาซภายใตอุณหภูมิและความดันปกติ แบงออกเปนกาซธรรมชาติซึ่ง

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ กาซท่ีผลิตข้ึนจากการแยกเช้ือเพลิงแข็งหรือเช้ือเพลิงเหลวชนิดอื่น  
 

ตารางที่ 3.1 ลักษณะทั่วไปของเช้ือเพลิงกาซ 
 

คาความรอนสงู วัตถปุระสงค
CO2 CmHa O2 CO H2 CaH2a+2 N2 [MJ/m3

N] การใชงานหลกั
กาซแยกสลายดวยความรอน *1

4.3 30.6 1.2 5.9 17.8 34.5 5.7 39.7 กาซใชหุงตม (town gas)
กาซแยกสลายดวย catalyst *1

8.9 7.1 0.2 14.6 56.2 12.0 1.0 19.3 เหมือนขางตน

กาซผานไอนํ้าอณุหภูมิสงู *2
10.5 0.1 21 33.6 1.3 0.8 11.5

กาซสาํหรบัเปนวัตถดุบิในการผลติ

กาซหุงตม (town gas)

กาซผานไอนํ้าอณุหภูมิต่าํ *2
21.7 - - 1.5 21.6 55.2 - 24.9 กาซหุงตม (town gas)

กาซแหง 3.4 - 0.1 - - 94.6 0.9 37.7

กาซสาํหรบัเปนวัตถดุบิในการผลติ
กาซหุงตม (town gas) กาํเนิดไฟฟา

กาซชืน้ 0.7 - - - - 99.3 - 51.1 เหมือนขางตน

- 6.3 - - - 93.7 - 132.8 อตุสาหกรรม กาซหุงตม (town gas)

- 20.6 - - - 79.4 - 107.2สาํหรบัครวัเรอืน

2.5 3.0 0.7 9.9 52.1 27.3 4.5 20.9 กาซหุงตม (town gas) และ kiln

17.7 - - 23.9 2.9 - 55.5 3.7 kiln และหมอไอนํ้า

*1 นํ้ามันทีเ่ปนวตัถดุบิ   นํ้ามันดบิจากทางใต วิธไีซคลกิ

*2 นํ้ามันทีเ่ปนวตัถดุบิ   แนฟทา อดัความดนั catalyst ตอเนือง

กาซถานหิน (กาซเตาถานโคก)

 *กาซ LPG ใหดรูายละเอยีดการจําแนกประเภทในตารางท่ี 3.3

กาซ blast furnace

องคประกอบ [%]
เช้ือเพลงิกาซ

พวก
ถานหิน

พวก
นํ้ามันดบิ

กาซทีไ่ด

จากการ
แยกสลาย
นํ้ามันดบิ

กาซ
ธรรมชาติ

กาซ LPG (ประเภท 2 หมายเลข 4)

เหมือนขางตน (ประเภท 1 หมายเลข 2)

 
3.1.1.1  สมบัติของเชื้อเพลิงกาซ 
ขอดี 
(1) เทียบกับเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลวแลว แมวาปริมาณอากาศสวนเกิน (Excess air) จะมีนอยก็ยัง

สามารถเผาไหมสมบูรณไดงายกวา เผาไหมไดอยางมีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพในการเผาไหมสูง 
(2) นอกจากการอุน (Preheat) อากาศท่ีใชในการเผาไหม (Combustion air) แลว ยังสามารถอุนตัวเช้ือเพลิง

เองไดอีกดวย ดังน้ัน แมวาเช้ือเพลิงจะมีคาความรอนคอนขางตํ่า แตก็สามารถเผาไหมใหอุณหภูมิสูงได 
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(3) สามารถปรับระดับการเผาไหมไดสะดวกดวยวาลวปรับ ดังน้ัน จึงสามารถจุดไฟและดับไฟไดโดยงาย 
และสามารถปรับอัตราสวนระหวางเช้ือเพลิงและอากาศไดตามท่ีตองการ รวมท้ังยังสามารถใชระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมอุณหภูมิใหความรอนเฉพาะท่ีหรือใหความรอนกระจายท่ัวสมํ่าเสมอ 
หรือปรับสภาพบรรยากาศภายในเตาเผาไดสะดวกอีกดวย 

 (4) ไมมีข้ีเถาเปนสวนประกอบในเช้ือเพลิง 
 (5) มีสวนผสมของกํามะถันนอยมาก จึงไมทําใหเกิดมลพิษทางอากาศคือซัลเฟอรไดออกไซด 
 

ขอเสีย 
 (1) เทียบกับความรอนท่ีไดเทากัน ตองใชปริมาตรมากกวาเช้ือเพลิงอื่นๆ จึงไมสะดวกในการขนสงลําเลียง 
 (2) การเก็บกักกาซตองใชถังกาซ จึงมีคาใชจายดานสิ่งกอสรางสูง 
 (3) ราคาคาเช้ือเพลิงแพงกวาเช้ือเพลิงเหลว 
 (4) ตองควบคุมความปลอดภัยอยางเขมงวดเนื่องจากมีอันตรายจากการร่ัวไหลและการระเบิด 
 

3.1.1.2  ลักษณะของเชื้อเพลิงกาซ 
 ตารางท่ี 3.2 แสดงองคประกอบหลักๆ ของเช้ือเพลิงกาซและลักษณะขององคประกอบนั้น หากทราบ
สัดสวนขององคประกอบตางๆ เหลาน้ีในเช้ือเพลิง ก็สามารถคํานวณคุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงกาซน้ัน
โดยประมาณได เชน ความถวงจําเพาะ คาความรอน การเผาไหม และ Explosion limit ฯลฯ เปนตน 
 

ตารางที่ 3.2 ลักษณะขององคประกอบของเชือ้เพลิงกาซ 
 

องคประกอบ สูตรโมเลกุล
คาความรอนสูง

[MJ/m3
N]

ความถวงจําเพาะ

(อากาศ = 1)

ความหนาแนน

[kg/m3
N]

มีเทน CH4 39.9 1 0.544 2
0,7168

อีเทน C2H6 70.5 1 1.049 2
1,356

โพรเพน C3H8 101 1 1.550 2
2,004

บิวเทน n-C4H10 132 1 2.067 2
2,672

ไอโซบิวเทน i-C4H10 133 1 2.074 2
2,682

เอทิลีน C2H4 63.4 3 0.9750 3
1,2604

โพรพิลีน C3H6 93.6 3 1.481 3
1.9370

บิวทิลีน n-C4H8 125 3 1.937 5
2,558

ไอโซบิวทิลีน i-C4H8 123 4

คารบอนมอนอกไซด CO 12.6 *4 0.9669 *3 1.2500
คารบอนไดออกไซด CO2 - 1.5291 3

1,9769
ไฮโดรเจน H2 12.8 3 0.0695 3

0,0899
ออกซิเจน O2 - 1.1053     1.4290
ไนโตรเจน N2 - 0.9673 3

1,2505

*1 JIS M 8012   *2 JIS M 8013   *3 Koppers Handbuch der Brennstoff-technik

*4 DIN 51850   *5 I.G.U.  
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3.1.1.3 ประเภทของเชื้อเพลิงกาซ 
1.  กาซธรรมชาติ 
 เปนเช้ือเพลิงกาซท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนเปนหลัก มีท้ังกาซท่ีไดจาก

บอนํ้ามันซึ่งเปนกาซท่ีเกิดข้ึนพรอมกับน้ํามัน และกาซท่ีไดจากบอกาซซ่ึงไมมีน้ํามัน นอกจากน้ี สภาพของกาซของ
แบงออกไดเปนกาซแหงและกาซช้ืน สําหรับกาซแหงจะมีกาซมีเทน (CH4) เปนองคประกอบไมนอยกวา 95 % สวน
กาซช้ืนนอกจากจะมีกาซมีเทน อีเทน (C2H6) แลว ยังมีสารไฮโดรคารบอนท่ีมีจํานวนอะตอมคารบอนต้ังแตโพรเพน 

(C3H8) ข้ึนไปเปนองคประกอบ กาซธรรมชาติมีคาความรอนสูง (36-48 MJ/mN   3) เผาไหมไดงาย และไอเสียจากการ

เผาไหมจะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศนอยท่ีสุดเทียบกับเช้ือเพลิงทุกชนิด 
การขนสงทางบกจะขนสงกาซตามทอกาซ (Pipeline) ในสภาพกาซ การขนสงทางนํ้าจะขนสงใน

สภาพของเหลวโดยใสเรือแทงเกอรหองเย็น แลวถายใสถังกาซเหนือพื้นดินหรือใตดินในสภาพของเหลว โดยท่ัวไป
กาซธรรมชาติท่ีลดอุณหภูมิเหลือ -162 °C จนเปนของเหลว จะเรียกวา กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas 
หรือกาซ LNG) 

2.  กาซ LPG 
                   กาซ LPG หมายถึงกาซท่ีมีองคประกอบหลักเปนสารไฮโดรคารบอนพวกปโตรเลียม ซึ่งอยูในสถานะ
กาซท่ีอุณหภูมิและความดันปกติ แตเมื่อเพ่ิมความดันหรือลดอุณหภูมิจะกลายเปนของเหลวไดงาย โดยท่ัวไปจะเปน
กาซผสมระหวางโพรเพนกับบิวเทน มีช่ือเรียกท่ัวไปวา กาซ LPG (Liquefied Petroleum Gas)  มีท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติในบอน้ํามันและท่ีเปนผลพลอยไดจากกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบ 
                   คุณสมบัติของกาซ LPG คือ มีคาความรอนสูงและเปนกาซท่ีสะอาด ขนสงไดสะดวก ปรับระดับการเผา
ไหมไดสะดวก จึงนิยมใชกันอยางแพรหลายท้ังในอุตสาหกรรมและในครัวเรือน 
ตารางท่ี 3.3 แสดงกาซ LPG ชนิดตางๆ ตามมาตรฐาน JIS 
 

ตารางที่ 3.3 มาตรฐานกาซ LPG (JIS K 2240-1991) 
 

หัวขอ

ประเภท

อีเทน +

เอทิลีน

โพรเพน +

โพรพิลีน

บิวเทน +

บิวทิลีน
บิวทาไดอีน

เบอร 1 ไมเกิน 80 ไมเกิน 20

เบอร 2

60 ข้ึนไป

ไมถึง 80
ไมเกิน 40

เบอร 3 ไมถึง 60  30 ขึ้นไป

เบอร 1 ไมนอยกวา 90 ไมเกิน 10

เบอร 2

50 ข้ึนไป

ไมถึง 90
ไมเกิน 50

เบอร 3
ไมถึง 50

50 ขึ้นไป

ไมถึง 90
ไมเกิน 1.25

เบอร 4 ไมเกิน 10 90 ขึ้นไป ไมเกิน 0.52

ประเภท 1

ประเภท 2

0.005-0.620

ไมเกิน 1

ไมเกิน 1

ไมเกิน 1.55

ไมเกิน 1.53
เชื้อเพลิงสําหรับครัวเรือน

เชื้อเพลิงสําหรับพาณิชย

เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ

สําหรับอุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงรถยนต

วัตถุประสงค

การใชงานหลัก

องคประกอบ [mol %]

ไมเกิน 5

-

ไมเกิน 0.5

- *1

ไมเกิน 0.015

ไมเกิน 0.02

การกัดกรอน

แผนเหล็กกลา

(40°C, 1 h)

ความหนาแนน

(15°C)

[g/cm3]

ความดันไอ

(40°C)

[MPa]

กํามะถัน

[% โดยมวล]

*1  กรณีที่ใชกับรถยนต ใชในอุตสาหกรรม (ทั้งเปนเชื้อเพลิงและเปนวัตถุดิบ) หรืออื่นๆ ปริมาณบิวทาไดอีนที่มีอยูตองไมเปน

อุปสรรคตอ วัตถุประสงคการใชงานน้ัน 
หมายเหตุ  บิวเทน + บิวทิลีน หมายถึง ของผสมระหวางไอโซบิวเทน n-บิวเทน ไอโซบิวทิลีน 1-บิวทิลีน trans 2-บิวทิลีน sis 2- บิวทีลิน 
  นอกจากนี้ บิวทาไดอีน หมายถึง 1,3-บิวทาไดอีน 
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3.  กาซหุงตม (Town gas) 
    กาซหุงตมเปนเช้ือเพลิงกาซท่ีสงผานมาตามทอกาซจายใหแกโรงงาน อาคาร และครัวเรือน แตเดิมใชกาซ
ถานหินเปนหลัก แตปจจุบันมีการใชกาซธรรมชาติมีสัดสวนมากข้ึน 
    กาซหุงตมเปนกาซท่ีสะอาด มีประสิทธิภาพการเผาไหมสูง ปรับระดับการเผาไหมไดสะดวก มีปริมาณ
สํารองท่ีสามารถใชงานไดเปนเวลานาน จึงมีคุณสมบัติเปนเช้ือเพลิงในอุดมคติ อยางไรก็ตาม กาซหุงตมมีหลายชนิด
ข้ึนอยูกับวัตถุดิบและอุปกรณท่ีใช ดังน้ันจึงจําเปนตองใชอุปกรณเผาไหมท่ีเหมาะสมกับชนิดของกาซ 

4.  กาซที่ไดจากการแยกสลายน้ํามัน 
   กาซท่ีไดจากการแยกสลายนํ้ามัน หมายถึง กาซเช้ือเพลิงท่ีไดจากการนําสารไฮโดรคารบอนมาแยกสลาย

ดวยความรอน ดวยการเผาไหมบางสวน ดวยการปรับสภาพดวยไอนํ้า หรือดวยการทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเพ่ือทํา
ใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลง วัตถุดิบในการผลิตท่ีใชกันมากไดแก Off-oil จากโรงกลั่นน้ํามัน กาซ LPG แนฟทา 
น้ํามันกาด น้ํามันหนัก ฯลฯ 

5.  กาซเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ 
    กาซถานหิน (กาซจากเตาถานโคก) เปนกาซท่ีเปนผลพลอยไดจากการนําถานหินมากลั่นแหง (Dry 
distillation) เพื่อผลิตเปนถานโคก ประกอบดวยไฮโดรคารบอน ไฮโดรเจน คารบอนมอนอกไซด ฯลฯ มีคาความ

รอนไมเกิน 22 MJ/ 3
Nm  ใชเปนเช้ือเพลิงของหมอไอนํ้า และเปนวัตถุดิบในการทํากาซหุงตม (Town gas) เปนตน 

         กาซจากเตาหลอมเหล็ก เปนกาซท่ีไดจากสวนบนสุดของเตาในกระบวนการผลิตเหล็ก เรียกวา กาซ 
Blast furnace หรือ กาซ B (ยอจากจาก Blast furnace gas) เปนกาซท่ีมีองคประกอบหลักเปนคารบอนมอนอกไซด

ซึ่งสามารถติดไฟได มีคาความรอนไมเกิน 3.8 MJ/ 3
Nm  

        กาซท้ิงจากโรงกลั่นน้ํามัน (off gas) เปนกาซท่ีปลอยจากกระบวนการกลั่นน้ํามันตางๆ ในโรงกลั่น 
องคประกอบจะข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องจักร ลักษณะของนํ้ามันดิบ เงื่อนไขการเดินเครื่อง ฯลฯ จะมี
ไฮโดรคารบอน เชน C3, C4 ฯลฯ อยูมาก 
 

3.1.2 เชื้อเพลิงเหลว 
      เช้ือเพลิงเหลว หมายถึง เช้ือเพลิงท่ีอยูในสถานะของเหลวภายใตอุณหภูมิและความดันปกติ เช้ือเพลิง
เหลวท่ีใชกันท่ัวไปในปจจุบันเกือบท้ังหมดจะเปนเช้ือเพลิงปโตรเลียม การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจะนํานํ้ามันดิบท่ีขุด
ไดจากบอน้ํามัน มากลั่น แยกสลาย (แยกสลายดวย Catalyst แยกสลายดวยการทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจน เปนตน) ทํา 
Alkylation กลั่นลําดับสวน ฯลฯ เพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงานแตละ
ประเภท ตารางท่ี 3.4 แสดงลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑปโตรเลียม 
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ตารางที่ 3.4 ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 

เชื้อเพลิง องคประกอบหลัก
ชวงจุดเดือด

[°C]

คาความรอนสูง

[MJ/kg]

วัตถุประสงค

การใชงานหลัก

นํ้ามันเบนซิน C, H 30-210 46.1 เคร่ืองยนตเบนซิน

นํ้ามันกาด C, H 160-300 46.0 เคร่ืองยนตขนาดเล็กสําหรับการเกษตร

ใชในครัวเรือน

น้ํามันเบา C, H 160-360 41.9 เคร่ืองยนตดีเซลขนาดเล็ก

นํ้ามันหนัก C, H (O, S) 250-360 42.8-46.5 หมอไอนํ้า เตาอุตสาหกรรม

เคร่ืองยนตดีเซลขนาดใหญ  
 
 3.1.2.1 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงเหลว 

ขอด ี (1) มีคาความรอนสูง 
 (2) ราคาถูกเทียบตอคาความรอนหนึ่งหนวย 
 (3) จัดเก็บและขนสงสะดวก ไมคอยเสื่อมสภาพระหวางการจัดเก็บ 
 (4) ประสิทธิภาพในการเผาไหมสูง 
 (5) มีข้ีเถานอย 
 (6) เผาไหมงาย ใชระบบควบคุมอัตโนมัติไดงาย 
ขอเสีย (1) อุณหภูมิในการเผาไหมสูง ทําใหเกิดความรอนในบางจุดท่ีอาจสูงเกินไปไดงาย 

(2) น้ํามันหนักจะมีองคประกอบของกํามะถันมาก เปนสาเหตุของมลพิษทางอากาศได
งาย 

 (3) หัวเผาเช้ือเพลิง (Burner) บางชนิดจะทําใหเกิดเสียงดังไดงาย 
 

3.1.2.2  ประเภทและลักษณะของเชื้อเพลิงเหลว 
1.  น้ํามันดิบ 

 หมายถึงนํ้ามันดิบท่ีขุดไดจากบอน้ํามันใตดินท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ น้ํามันดิบจะมีคุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมีแตกตางกันข้ึนอยูกับแหลงท่ีพบและช้ันความลึกของนํ้ามันดิบ องคประกอบหลักไดแกสาร
ไฮโดรคารบอน อยางไรก็ตาม น้ํามันดิบท่ัวไปจะมีพาราฟนและแนฟเทนไฮโดรคารบอนรวมอยูดวยเปนจํานวนมาก 
บางครั้งก็มีสารอะโรมาติกไฮโดรคารบอนรวมอยูดวยเปนจํานวนมาก แตน้ํามันดิบแทบจะไมมีสารพวกโอลิฟน
ไฮโดรคารบอนรวมอยูเลย 

2.  น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 
 เปนผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีมีชวงจุดเดือดเดียวกับแนฟทา (30-210 °C) แตมีการปรับสวนผสมใหเหมาะสม
ในการใชเปนเช้ือเพลิงของเครื่องยนตสันดาปภายใน จึงแยกออกมาเปนประเภทตางหากจากแนฟทา 
 น้ํามันเบนซินแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก น้ํามันเบนซินสําหรับรถยนต น้ํามันเบนซินสําหรับ
เครื่องบิน และน้ํามันเบนซินสําหรับอุตสาหกรรม 
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 ลักษณะท่ีจําเปนของน้ํามันเบนซินสําหรับรถยนต ไดแก การปองกันเครื่องยนตน็อค การกลายเปนไอได
งาย (Volatility) ความปลอดภัย และความสะอาด การปองกันเครื่องยนตน็อกจะใชคาออกเทนเปนตัวช้ีวัด วิธีการวัด
คาออกเทน แบงออกเปนวิธี Research method กับวิธี Motor method  

3.  น้ํามันกาด 
 เปนน้ํามันท่ีมีชวงจุดเดือด 160-300°C ในการกล่ันลําดับสวนจะไดออกมาระหวางแนฟทากับน้ํามันเบา มี
ความหนาแนน 0.78-0.80 g/cm3 มีคาความรอนสูง 46 MJ/kg ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับทําความรอนและทําครัว เชน 
ฮีตเตอรน้ํามัน เปนตน ใชในเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กตามครัวเรือน และใชลางทําความสะอาดเครื่องจักรตางๆ มี
ลักษณะดังตารางท่ี 3.5 

ตารางที่ 3.5 มาตรฐานนํ้ามันกาด (JIS K 2003-1996) 
หัวขอ

ประเภท

เบอร 1 ไมเกิน 270 ไมเกิน 0.008 23 ข้ึนไป *1 ไมเกิน 1 +25 ข้ึนไป

เบอร 2 ไมเกิน 300 ไมเกิน 0.50 - - -

การกัดกรอนแผนทองแดง

(50°C, 3 h)

สี

[Saybolt]

ไมนอยกวา 40

flash point

[°C]

อุณหภูมิท่ีออกมา 95%

ในการกลั่นลําดับสวน [°C]

กํามะถัน

[%]

smoke point

[mm]

 *1 Smoke point ของนํ้ามันกาดเบอร 1 สําหรับฤดูหนาว เทากับ ต้ังแต 21 ข้ึนไป 
 

 ในการใชน้ํามันกาดท่ีทําความรอนและใชในครัว กาซท่ีเกิดจากการเผาไหมมักจะถูกปลอยท้ิงในหอง
นั้นเอง ดังน้ันจึงตองใชน้ํามันน้ํามันกาดใสซ่ึงมีความบริสุทธิ์สูง และตองใสใจคุณสมบัติเรื่องจุดใหควัน (Smoke 
point) ปริมาณกํามะถัน และคุณสมบัติในการกลั่นลําดับสวน เปนตน สวน Smoke point เปนตัวบงช้ีคราวๆ วา
เช้ือเพลิงน้ันเกิดเขมายากงายเพียงใด ยิ่งมีคาตํ่ายิ่งเกิดเขมาไดงาย นอกจากน้ี smoke point ยังข้ึนอยูกับองคประกอบ 
ชวงจุดเดือด ฯลฯ โดย Normal paraffin จะมี Smoke point สูงท่ีสุด สวน Polycyclic aromatic hydrocarbon จะมี 
Smoke point ตํ่าท่ีสุด 
 น้ํามันกาดท่ีใชในเครื่องยนตขนาดเล็กสําหรับการเกษตรตางๆ จะเปนน้ํามันกาดสีชา น้ํามันกาดสีชาจะตอง
มีคุณสมบัติปองกันการน็อกในระดับหนึ่ง แต Smoking point ไมมีปญหาใดๆ ดังน้ัน โดยท่ัวไปจึงผลิตจากนํ้ามันดิบ
ท่ีมีอะโรมาติกไฮโดรคารบอนซึ่งมีคาออกเทนสูงรวมอยูในปริมาณสูง 

4.  น้ํามันดีเซล 
 มีชวงจุดเดือด 160-360°C เปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไดออกมาระหวางนํ้ามันกาดกับน้ํามันหนักในการกลั่น
ลําดับสวน 
 สวนใหญแลวจะใชเปนเช้ือเพลิงเครื่องยนตดีเซลหมุนเร็วสําหรับรถยนต เครื่องจักรกอสราง รถไฟ หรือ
เรือ และใชสําหรับเครื่องยนต Hot-bulb ในเรือประมง และเครื่องยนตขนาดเล็กสําหรับการเกษตร 

ตารางท่ี 3.6 แสดงมาตรฐานและลักษณะของนํ้ามันเบาท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน JIS 
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ตารางที่ 3.6 มาตรฐานนํ้ามันเบา (JIS K 2204-1997) 
 

หัวขอ
ประเภท
เบอร 1 พิเศษ 50 ขึ้นไป ไมเกิน 360 ไมเกิน +5 - 50 ขึ้นไป 2.7 ขึ้นไป
เบอร 1 50 ขึ้นไป ไมเกิน 360 ไมเกิน -2.5 ไมเกิน -1 50 ขึ้นไป 2.7 ขึ้นไป
เบอร 2 50 ขึ้นไป ไมเกิน 350 ไมเกิน -7.5 ไมเกิน -5 45 ขึ้นไป 2.5 ขึ้นไป

เบอร 3 45 ขึ้นไป ไมเกิน 330 *1 ไมเกิน -20 ไมเกิน -12 45 ขึ้นไป 2.0 ขึ้นไป
เบอร 3 พิเศษ 45 ขึ้นไป ไมเกิน 330 ไมเกิน -30 ไมเกิน -19 45 ขึ้นไป 1.7 ขึ้นไป

ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.05

คารบอนท่ีเหลือเมื่อกลั่นเหลือ

นํ้ามัน 10% [% โดยมวล]
cetane index *2 ความหนืดจลน (°C)

[mm2/s] {cSt} *3
กํามะถัน

[% โดยมวล]

flash point

[°C]

อุณหภูมิท่ีออกมา 95%

ในการกลั่นลําดับสวน [°C]

pour point

[°C]

cold filter plug-

ging point [°C]

*1 ทั้งนี้ กรณีที่ความหนืดจลน (30°C) ไมเกิน 4.7 mm2/s {cSt} ตอง ไมเกิน 350°C 

*2 คา cetane index อาจจะใช cetane number ก็ได 
*3 1 mm2/s = 1 cSt 

 
 เช้ือเพลิงเครื่องยนตดีเซลหมุนเร็ว ตองมีความสามารถในการติดไฟไดดี มีจุดติดไฟไมตํ่าเกินไป มีความ
หนืดท่ีเหมาะสมในขณะท่ีใชงาน มี Pour point ตํ่า และมีกํามะถันตํ่า ความสามารถในการติดไฟจะใช Cetane 
number ในการประเมิน 

5.  น้ํามันเตา 
 โดยท่ัวไป น้ํามันเตาเปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลมาก ไดจากการนํานํ้ามันท่ีเหลือจากการกลั่น
ลําดับสวนน้ํามันดิบ น้ํามันท่ีเหลือจากการแยกสลาย และนํ้ามันท่ีเหลือจากนํ้ามันเบามาผสมกัน แตเดิมจะแบงเปน
น้ํามันเตา A น้ํามันเตา B และน้ํามันเตา C แตในมาตรฐาน JIS จะใชความหนืดจลนเปนหลักในการแบงนํ้ามันหนัก
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภท 1 (น้ํามันเตา A) ประเภท 2 (น้ํามันเตา B) และประเภท 3 (น้ํามันเตา C) 
นอกจากน้ี น้ํามันเตาประเภท 1 ยังแบงยอยตามปริมาณกํามะถันเปนเบอร 1 และเบอร 2 และประเภท 3 ยังแบงยอย
ตามความหนืดเปนเบอร 1 เบอร 2 และเบอร 3 ซึ่งมาตรฐานน้ีจะแสดงไวในตารางท่ี 3.7 การแบงประเภทน้ํามันเตา
จะมีช่ือเรียกและรายละเอียดแตกตางกันในแตละประเทศ แตมาตรฐานการแบงจะใชความหนืดเปนหลัก 
 

ตารางที่ 3.7 มาตรฐานนํ้ามันเตา (JIS K 2205-1991) 
 

ปฏิกิริยา
flash point

°C
ความหนืดจลน (50°C)

mm2/s {cSt} (2)

pour point

°C

คารบอนเหลือ

% โดยมวล

ความชื้น

% โดยปริมาตร

ขี้เถา

% โดยมวล

กํามะถัน

% โดยมวล
เบอร 1 ไมเกิน 0.5
เบอร 2 ไมเกิน 2.0

ไมเกิน 50 ไมเกิน 10 (1) ไมเกิน 8 ไมเกิน 0.4 ไมเกิน 3.0
เบอร 1 ไมเกิน 250 - - ไมเกิน 0.5 ไมเกิน 3.5
เบอร 2 ไมเกิน 400 - - ไมเกิน 0.6 -
เบอร 3 เกิน 400 ไมเกิน 1000 - - ไมเกิน 2.0 - -

ไมเกิน 0.1

ไมเกิน 5 (1) ไมเกิน 4 ไมเกิน 0.3
ไมเกิน 0.05

เปนกลาง

60 ข้ึนไป

70 ข้ึนไป

ไมเกิน 20ประเภท 1

ประเภท 3

ประเภท 2

ประเภท

*1       คา pour point ของน้ํามันประเภท 1 และ 2 สําหรับฤดูหนาวตองไมเกิน 0°C คา pour point ของน้ํามันประเภท 1  

           สําหรับฤดรูอนตองไมเกิน 10°C 
*2      1 mm2/s = 1 cSt 

 
 สําหรับในแงของการใชงานแลว น้ํามันเตายังสามารถแบงไดเปนน้ํามันดีเซลหมุนชาสําหรับใชใน
เครื่องยนตดีเซล และน้ํามันเตาสําหรับใชเปนเช้ือเพลิงของอุปกรณใหความรอน เชน หมอไอน้ําและเตาเผา เปนตน 
ความตองการใชน้ํามันหนักสวนใหญจะอยูท่ีน้ํามันเตา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําเนิดไฟฟามีสัดสวนความตองการถึง
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ประมาณ 30% ของความตองการน้ํามันเตาทั้งหมด รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมซีเมนต เคมี และเหล็กตามลําดับ 
ตอไปนี้จะอธิบายคุณสมบัติตางๆ ของนํ้ามันเตา 
ความหนาแนน 
 น้ํามันเตา A มีความหนาแนนประมาณ 0.83-0.88 g/cm3 น้ํามันเตา B ประมาณ 0.91-0.93 g/cm3 และน้ํามัน
เตา C ประมาณ 0.94-0.97 g/cm3 ความหนาแนนยิ่งมาก อัตราสวนระหวาง C/H (คารบอนตอไฮโดรเจน) ก็ยิ่งสูงข้ึน 
ทําใหคาความรอนตํ่าลง ความหนาแนนนอกจากใชเปนเกณฑในการแบงประเภทน้ํามันหนักแลว ยังใชเปนดัชนีช้ี
วัดลักษณะอื่นๆ ดวย 
จุดวาบไฟ 
 เปนคุณสมบัติบังคับในแงของความปลอดภัยซึ่ง ใชช้ีวัดอันตรายตออัคคีภัย น้ํามันเตาชนิดตางๆ จะมีจุดติด
ไฟแตกตางกันมาก ในมาตรฐาน JIS จะกําหนดจุดติดไฟของนํ้ามันเตา A และ B ไมตํ่ากวา 60°C น้ํามันเตา C ไมตํ่า
กวา 70°C 
ความหนืด 
 เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการจายนํ้ามันและฉีดพนน้ํามันในการฉีดพนน้ํามันเพ่ือเผาไหม ความหนืดจะ
ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ ดังน้ัน น้ํามันเตาท่ีมีความหนืดสูงจะตองนําไปใหความรอนใหมีความหนืดเหมาะสมท่ีจะฉีดพน 
 โดยท่ัวไปความหนืดท่ีจําเปนในการจายนํ้ามันจะเทากับ 500-1000 mm2/s และความหนืดท่ีจําเปนในการ
ฉีดพนและเผาไหมดวย Burner จะข้ึนอยูกับประเภทของ Burner แตโดยคราวๆ แลวจะเทากับ 15-45 mm2/s ดังน้ัน
สวนมากแลวน้ํามันเตา A และ B จะสามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองใหความรอนกอน แตน้ํามันเตา C ในการจาย
น้ํามันจะตองอุนใหมีอุณหภูมิ 20-30°C และในการฉีดพนเพื่อเผาไหมตองมีอุณหภูมิ 80-90°C 
จุดไหลเท 
 เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญซึ่งใชช้ีวัดความสามารถในการไหลท่ีอุณหภูมิตํ่า โดยท่ัวไป น้ํามันเตาท่ีมีความหนืด
ตํ่าจะมีจุดไหลเทตํ่ากวานํ้ามันเตาท่ีมีความหนืดสูง น้ํามันเตายิ่งมีแอสฟลเทนหรือแวกซสูงเทาใดจะยิ่งมีจุดไหลเท
สูงข้ึนเทาน้ัน อนึ่งจุดไหลเทเปนคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงตามเวลาไดงาย จึงตองใชความระมัดระวัง โดยจุดไหลเท
ของนํ้ามันเตาท่ีมีจําหนายท่ัวไป น้ํามันเตาA จะเทากับ -20 ถึง -5 °C น้ํามันเตา B เทากับ -20 ถึง -2.5 °C น้ํามันเตา C 
เทากับ -5 ถึง 47 °C 
คารบอนคงเหลือ (Carbon residue) 
 คารบอนคงเหลือ หมายถึง ปริมาณคารบอนเมื่อนําเช้ือเพลิงไปทํา Carbonization ซึ่งจะมีคาเพ่ิมข้ึนตาม
ปริมาณ Condensed aromatic hydrocarbon จุดเดือดสูง เรซินและแอสฟลเทนท่ีมีอยูในเช้ือเพลิง 
 คุณสมบัตินี้จะมีผลอยางมากตอการเกิดสารประกอบคารบอนท่ี Nozzle ของ Burner ปริมาณเขมาในกาซ
เผาไหม ระดับการเกิดถานโคกเมื่อนํานํ้ามันหนักไปทํา Gasification และการเกิดคารบอนในหองเผาไหมเช้ือเพลิง
ดีเซล 
กํามะถัน 
 เมื่อสารประกอบของกํามะถันในนํ้ามันหนักเกิดการเผาไหม จะเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซดหรือซัลเฟอร
ไตรออกไซด ถาอุณหภูมิไมเกิน Dew point ของไอเสีย กาซเหลาน้ีจะทําปฏิกิริยากับนํ้าซ่ึงเกิดข้ึนจากการเผาไหม 
กลายเปนกรดซัลฟูริก ซึ่งจะกัดกรอนพ้ืนผิวถายเทความรอนอุณหภูมิตํ่าและจุดอื่นๆ หากกาซซัลเฟอรไดออกไซด
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ในกาซเผาไหมถูกปลอยสูบรรยากาศ จะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ จึงตองติดต้ังเครื่องกําจัดกํามะถันจากไอเสียหรือ
เครื่องกําจัดกํามะถันจากน้ํามันหนัก 
ไนโตรเจน 
 เมื่อไนโตรเจนในนํ้ามันเตาเกิดการเผาไหม สวนหนึ่งจะกลายเปนสารประกอบไนตรัสออกไซดปลอย
ออกไปในบรรยากาศ โดยท่ัวไปในนํ้ามันเตา A จะมีไนโตรเจน 0.01-0.03% [kg/kg] น้ํามันเตา B และ C จะมี 0.1-
0.4% [kg/kg] ซึ่งมีสัดสวนนอยกวากํามะถันมาก 
ขี้เถา 
 ในนํ้ามันเตาจะมีสารประกอบของโลหะหนักอยูดวยเล็กนอย สารประกอบเหลาน้ีหลังจากเผาไหมจะ
กลายเปนข้ีเถา โลหะท่ีมีไดแก เหล็ก ซิลิกอน อลูมิเนียม แคลเซียม แมกเนเซียม โซเดียม นิกเกิล วาเนเดียม เปนตน 
ซึ่งเม่ือเผาไหมจะสะสมอยูท่ีพื้นผิวถายเทความรอนของหมอไอนํ้าและขัดขวางการถายเทความรอน นอกจากนี้ เมื่อ
โลหะวาเนเดียมเผาไหม จะทําปฏิกิริยากับโซเดียมหรืออื่นๆ เกิดสารประกอบที่มีจุดหลอมเหลวตํ่า ซึ่งจะกัดกรอน
ทอใหความรอนหรือสวนอื่นๆ ของหมอไอนํ้า ปรากฏการณนี้เรียกวา High temperature corrosion หรือ Vanadium 
attack 
คาความรอน 

        น้ํามันเตามีความแตกตางจากถานหินตรงท่ี ถานํ้ามันเตามีความหนาแนนเทากันแลว คาความรอนจะเกือบ
เทากัน อยางไรก็ตาม หากมีปริมาณกํามะถันสูง คาความรอนอาจลดลงไปบางได น้ํามันเตาท่ีมีจําหนายท่ัวไปจะมีคา
ความรอนสูงระหวาง 42.8-46.5 MJ/kg 
 

3.1.3  เชื้อเพลิงแข็ง 
    เช้ือเพลิงแข็งหมายถึงเช้ือเพลิงท่ีใชงานในสภาพท่ีเปนของแข็ง เช้ือเพลิงแข็งหลักๆ ไดแก เช้ือเพลิง

ธรรมชาติ เชน ถานหิน ลิกไนต ถานพีท ไม ฯลฯ และเช้ือเพลิงท่ีไดจากการนําเช้ือเพลิงธรรมชาติมาเผาถาน 
(Carbonization) เชน ถานโคก (Coke) ถานเซมิโคก (Semi-coke) ถานลิกไนตโคก (Lignite coke) ถานไม เปนตน 
ตารางท่ี 3.8 แสดงลักษณะท่ัวไปของเช้ือเพลิงแข็ง 
 

ตารางที่  3.8   ลักษณะของถานหิน 
หัวขอ

ประเภท
ลิกไนตและ Brown coal 0.8-1.5 0.26-0.28 250-300 23,020-31,400

บิทูมินัส 1.2-1.7 0.24-0.28 300-400 31,400-36,840
แอนทราไซต 1.5-1.8 0.22-0.24 400-450 34,330-35,580

ความหนาแนน

[g/cm3]
ความรอนจําเพาะ

อุณหภูมิติดไฟ

[°C]

คาความรอน

[kJ/ถานหินบริสุทธ์ิ kg]

 
 

 3.1.3.1  ถานหิน 
   1.  ชนิดของถานหิน 

                   ถานหินเกิดจากพืชดึกดําบรรพเปลี่ยนเปนถานหินชาๆ ดวยความรอนและความดันใตผิวโลก ดังน้ัน 
คุณสมบัติของถานหินจึงข้ึนอยูกับประเภทของพืชท่ีเปนตนกําเนิด สภาพการทับถม coal rank และสภาพของดิน 
เปนตน 
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                   คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนท่ีอยูในเช้ือเพลิงแข็งธรรมชาตินั้น เมื่อไมคอยๆ เปลี่ยนสภาพเปน
ถานบิทูมินัส สัดสวนของคารบอนจะเพ่ิมข้ึน สัดสวนของออกซิเจนจะลดลง การเปลี่ยนสภาพน้ีเรียกวา การ
เปลี่ยนเปนถานหิน (Coalification) และตัวช้ีวัดวาเปลี่ยนเปนถานหินไดมากเพียงใด เรียกวา Coal rank ยิ่งคา Coal 
rank สูง เมื่อทํา Proximate analysis จะพบวา Fixed carbon จะเพ่ิมข้ึน Volatile matter จะลดลง และ Fuel ratio 
(Fixed carbon / Volatile matter) จะเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ถานหินในประเทศญ่ีปุนโดยท่ัวไปจะมี Coal rank ตํ่า และ
สวนใหญจะมี Fuel ratio ตํ่า จึงยากตอการจําแนกประเภท จึงใชคาความรอนของถานหินบริสุทธิ์ (คาความรอนท่ี
แปลงเปน Dry mineral matter free basis) มาชวยในการจําแนกประเภทดวย วิธีการจําแนกประเภทแบบนี้แสดงไว
ในตารางท่ี 3.9 

ตาราง 3.9  ตารางจําแนกประเภทถานหินในประเทศญี่ปุน (JIS M 1002-1978) 

เกรดของถานหิน ชนิด

A1

A2 blind coal ที่เกิดจากปฏิกิริยาของหินภูเขาไฟ
B1 1.5 ขึ้นไป
B2 ไมถึง 1.5

C 33910 ข้ึนไป ไมถึง 35160 - caking

D 32650 ข้ึนไป ไมถึง 33910 - weakly caking

E 30560 ข้ึนไป ไมถึง 32650 - non-caking
F1 29470 ข้ึนไป ไมถึง 30560 -
F2 24280 ข้ึนไป ไมถึง 29470 -

brown coal

(F)

 คาความรอน *1

(ชดเชยใหเปน dry ash-free basis)

[kJ/kg]

fuel ratio
ประเภท

แอนทราไซต

(A)

บิทูมินัส

(B, C)

4.0 ขึ้นไป-

35160 ขึ้นไป

ซับบิทูมินัส

(D, E)

หมายเหตุ

non-caking

strongly caking

non-caking

caking

property

 
 
*1  คาความรอน (ชดเชยเทียบเทาไมมีความชื้นและไมมีข้ีเถา) =  คาความรอน    × 100 

  
 
ทั้งนี้ อัตราสวนชดเชยข้ีเถาใหใชวิธีของการถานหินแหงประเทศญ่ีปุน 
 ที่มา: คําอธิบายมาตรฐานการคํานวณถานหิน, เมษายน พ.ศ. 2492, ฝายเอกสารวิชาการที่ 2 กองวิชาการและกองถาน

หิน การถานหินแหงประเทศญ่ีปุน 

 
2. สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถานหิน 

 ความหนาแนนเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพิจารณาคุณสมบัติและโครงสรางทางกายภาพของถานหิน การวัด
ความหนาแนนท่ีแทจริงของถานหิน ปจจุบันเช่ือวาการวัดดวยวิธีแทนท่ีดวยกาซฮีเลียมเปนวิธีท่ีเช่ือถือไดท่ีสุด 
 ความรอนจําเพาะของถานหินมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนตาม Coal rank คาความรอนของถานหินสามารถ
คํานวณไดคราวๆ จากธาตุองคประกอบ และเปนปจจัยท่ีสําคัญในการประเมินการเผาไหมของถานหิน 
 นอกจากน้ี เมื่อนําถานหินไปทําถานโคกดวยการอัดความดัน อัตราสวนระหวางปริมาตรท่ีไดกอน และ
หลังผานกรรมวิธี เรียกวา Expansion เนื่องจาก Expansion มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ Caking property ของถาน
หิน ดังน้ัน จึงใช Expansion ท่ีหาไดจากวิธี Coke button ในมาตรฐาน JIS M 801 เปนตัวช้ีวัด Caking property 

คุณสมบัติทางเคมีของถานหินจะหาไดจากการทํา Proximate analysis และ Ultimate analysis 
 การทํา Proximate analysis เปนการหาปริมาณความช้ืน ข้ีเถา และ Volatile matter เพื่อคํานวณหาปริมาณ 
Fixed carbon คาเหลาน้ีสามารถหาไดคอนขางสะดวก จึงนิยมใชเปนวิธีตรวจสอบคุณสมบัติของถานหิน 

100-อัตราสวนชดเชยขี้เถาx สัดสวนขี้เถา-สัดสวนความช้ืน 
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 การทํา Ultimate analysis เปนการวิเคราะหคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และกํามะถันท่ีเผา
ไหมไดในถานหิน โดยแสดงคารอยละท่ี Dry basis 
 คารบอนเปนองคประกอบหลักของถานหิน ในถานหินบริสุทธิ์จะมีคารบอน 70-80% [kg/kg] ถานหินยิ่งมี 
Coal rank สูงจะยิ่งมีคารบอนในสัดสวนสูง ดังน้ัน อัตราสวนคารบอนตอไฮโดรเจน (อัตราสวน C/H) จึงเปนตัวช้ีวัด 
Coal rank อยางหน่ึง 

สําหรับไฮโดรเจน ในถานบิทูมินัส ในถานหินบริสุทธิ์จะมี 5-6% [kg/kg] 
 สวนไนโตรเจน ในถานหินบริสุทธิ์จะมี 0.5-1.5% [kg/kg] เนื่องจากเมื่อเผาไหมจะเปลี่ยนเปนสารประกอบ
ไนตรัสออกไซด จึงตองระมัดระวังเรื่องมาตรการปองกันมลพิษ 
 สําหรับออกซิเจน ในถานหินบริสุทธิ์จะมี 10-20% [kg/kg] แตเมื่อ coal rank สูงข้ึนจะมีสัดสวนลดลง 
 กํามะถันท่ีเผาไหมไดในถานหินบริสุทธ์ิจะมี 0.5-2% [kg/kg] เมื่อถานหินเผาไหม กํามะถันอนินทรียสวน
หนึ่งซ่ึงเปนเกลือซัลเฟตสวนใหญจะเหลืออยูเปนข้ีเถา แตอีกสวนหน่ึงจะกลายเปนสารประกอบซัลไฟด และ
เปลี่ยนเปนซัลเฟอรไดออกไซด สวนกํามะถันอินทรียจะเผาไหมท้ังหมดกลายเปนซัลเฟอรไดออกไซด กํามะถัน
เหลาน้ีรวมเรียกวา กํามะถันท่ีเผาไหมได 
 

3.1.3.2 ลิกไนต 
 ลิกไนตเปน Brown coal ชนิดหน่ึง โดย Brown coal ท่ีลักษณะเปนสีดําโดยท่ัวไปจะถือวาเปนถานหิน แต
ถามีสีน้ําตาลจะเรียกวา ลิกไนต 
 ลิกไนตมีความช้ืนมากกวาถานหิน (ประมาณ 30-50% [kg/kg]) ไดรับอิทธิพลจากภูมิอากาศไดงาย ทําให
เกิดรอยแยก และแตกออกไดงาย มีคาความรอน 12.5-16.7 MJ/kg และมีอุณหภูมิการเผาไหมตํ่า แตเมื่อทําใหแหง
แลวจะมีอุณหภูมิติดไฟตํ่า เผาไหมไดดี นอกจากใชในโรงงานและบานเรือนในบริเวณใกลเคียงกับเหมืองลิกไนต
แลว ยังนํามาทํา Low temperature carbonization เพื่อทําเปน Lignite coke อีกดวย 
 

3.1.3.3  ถานโคก 
 ไดจากการนําถานหินวัตถุดิบท่ีมี Caking coal เปนองคประกอบหลัก มาทํา Carbonization ท่ีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 1,000°C ใชในการถลุงเหล็กและงานหลอโลหะเปนหลัก 
 องคประกอบหลักของถานโคกไดแก คารบอน ถานโคกท่ีดีจะมีความช้ืน ข้ีเถา Volatile matter กํามะถัน 
และฟอสฟอรัส ฯลฯ อยูนอย 
 ถานโคกสําหรับใชงานท่ัวไป จะใชในการใหความรอนและทําครัว ใชอบพืชผลการเกษตรดวยอากาศรอน 
เปนตน ถานโคกมีขอดีคือใหความรอนสูงกวาถานหิน และมีควันและฝุนดํา (Soot) นอยกวา 
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3.2  ประเภทของเชื้อเพลิงและวิธีการทดสอบเช้ือเพลิง  
3.2.1  การวัดคาความรอน 
1.  เชื้อเพลิงกาซ 

 การวัดคาความรอนของเช้ือเพลิงกาซจะใช Junker’s flow type gas calorimeter ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 (JIS K 

2301) วิธีนี้จะใชกับเช้ือเพลิงกาซท่ีมีคาความรอนสูงระหวาง 8.4-62.8 MJ/ 3
Nm  

 วิธีวัดจะนํากาซตัวอยาง 5 L หรือ 10 L ไปเผาไหมอยางสมบูรณกับอากาศดวย Gas Burner และถายเทความ
รอนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใหแกกระแสนํ้าท่ีไหลอยูในแคลอรีมิเตอร ซึ่งสามารถหาคาความรอนสูงไดจากปริมาณกาซ
ตัวอยาง ปริมาณน้ําท่ีไหล และผลตางอุณหภูมิขาเขาและขาออกของนํ้าท่ีไหล 
 การวัดคาความรอนของกาซธรรมชาติท่ีมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลัก  และมีสัดสวนของ
ไฮโดรคารบอนต้ังแตโพรเพนข้ึนไปอยูในเช้ือเพลิงนอยนั้น จะใชวิธี Gas chromatography (JIS K 2301) หา
อัตราสวนรอยละขององคประกอบออกมากอน แลวใชการคํานวณคาความรอนของกาซผสมออกจากคาความรอน
เดี่ยวๆ ขององคประกอบแตละตัว 
 

2.  เชื้อเพลิงเหลว 
 การวัดคาความรอนของนํ้ามันดิบและน้ํามันเช้ือเพลิง จะใช Automatic bomb calorimeter ท่ีมีสมรรถนะไม
ตํ่ากวา Bomb calorimeter แบบ B (JIS K 2279) 
 

 
รูปที่ 3.1 Junker’s flow type gas calorimeter 

 
3.   เชื้อเพลิงแข็ง 

 การวัดคาความรอนของถานหินและถานโคก จะใช Bomb calorimeter แบบ B ดังแสดงในรูปท่ี 3.2 หรือ 
Automatic bomb calorimeter (JIS M 8814) อนึ่ง คาความรอนของถานไมและ Briquette ก็สามารถวัดไดดวยวิธี
เดียวกันนี้ดวย 

ตาช่ัง

นํ้า 
สําหรับ 
วัด 

น้ํา 
ไหลลน 

น้ํา
ควบแนน

มิเตอรกาซ 

กาซ 
เครื่องปรับ 
ความดัน 

วาลวปรับปริมาณนํ้า 
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(1) Bomb      (2)  กระบอกใน (3)  กระบอกกลาง(4)  กระบอกนอก  (5)  เครื่องกวนกระบอกใน 
   (6)  เครื่องกวนกระบอกนอก     (7)  เทอรโมมิเตอรกระบอกใน     (8)  เทอรโมมิเตอรกระบอกนอก 

รูปที่ 3.2  Bomb calorimeter แบบ B 
 

 การหาคาความรอนทําไดโดยนําเช้ือเพลิงในสภาพแหง และมีมวลประมาณ 1 g  ใสไวในจานเผาไหม 
แขวนจานไวใน Bomb ใหสัมผัสกับเสนลวดนิกเกิลสําหรับจุดไฟ ยึดเสนลวดนิกเกิลท้ังสองดานไวกับข้ัวไฟฟา เติม
ออกซิเจนใน Bomb อัดใหมีความดันประมาณ 2.5 MPa แลวจายกระแสไฟฟาใหเสนลวดนิกเกิลเพื่อจุดไฟ โดย 
Bomb จะบรรจุอยูในกระบอกในระหวางกระบอกกลางและกระบอกนอก ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะถายเทใหน้ําใน
กระบอกใน เม่ือน้ําในกระบอกในมีอุณหภูมิสูงข้ึน ใหเติมนํ้าอุนลงในกระบอกนอก รักษาผลตางอุณหภูมิของนํ้าใน
กระบอกในและนอกไมใหเกิน 0.1°C จะสามารถวัดการเพิ่มอุณหภูมิของนํ้าในกระบอกในได แลวใชสมการตอไปนี้
คํานวณหาคาความรอนสูงของตัวอยาง 1 g โดยในกรณีของถานหิน จะคํานวณท่ี Equilibrium moisture และกรณี
ของถานโคกจะคํานวณท่ี Dry basis 
 
คาความรอนสูงของเช้ือเพลิงท่ีวัด [J/g]  =    
 
ความจุความรอนเทียบเทานํ้า: เนื่องจากใน Calorimeter ความรอนท่ีเกิดข้ึนสวนหน่ึงจะถายเทสูตัวเครื่อง ดังน้ัน จึง
แสดงความจุ 

ความรอนของตัวเครื่องดวยปริมาณน้ําท่ีมีความจุความรอนเทียบเทากัน คาน้ีเรียกวา ความจุความรอน 
เทียบเทานํ้าของ Calorimeter 
กรณีท่ีจะคํานวณคาความรอนตํ่าจากคาความรอนสูง จะใชสมการดังตอไปนี้ 

 คาความรอนตํ่า [MJ/kg] = คาความรอนสูง [MJ/kg] – 
100

)wh9(44.2 +
 

 ในท่ีนี้ h คือ อัตราสวนโดยมวลของไฮโดรเจนในเช้ือเพลิง [%] 
  w คือ อัตราสวนโดยมวลของความช้ืนในเช้ือเพลิง [%] 
 ท้ังน้ี ท้ังคาความรอน ความช้ืน และไฮโดรเจน ตองเปนคาท่ีฐานเดียวกัน 
 

 4.186 x {ปริมาณนํ้าในกระบอกใน [g]+ ความจุความรอนเทียบเทานํ้า [g]} x อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น [°C] 
ปริมาณตัวอยาง [g] 
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3.2.2  การวิเคราะหองคประกอบ 
3.2.2.1  เชื้อเพลิงกาซ 

 องคประกอบของเชื้อเพลิงกาซ แบงออกไดเปน องคประกอบท่ัวไป (ไฮโดรคารบอนท่ีมีสถานะกาซ (เชน 
มีเทน ฯลฯ)   คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ออกซิเจน และไนโตรเจน) และองคประกอบพิเศษซ่ึงมีอยู
ในปริมาณนอย (กํามะถันรวม ไฮโดรเจนซัลไฟด อัมโมเนีย แนฟทาลีน และความช้ืน) 
 วิธีการวิเคราะหโดยทั่วไปสําหรับกาซเช้ือเพลิง เชน กาซหุงตม (town gas) และกาซธรรมชาติซึ่งใชเปน
เช้ือเพลิง จะใชวิธีตามมาตรฐาน JIS K 2301 และสําหรับกาซธรรมชาติเหลว (LNG) จะใชวิธีตามมาตรฐาน JIS K 
2240 

 
1.  วิธีวิเคราะหองคประกอบทั่วไป 

 วิธี Gas chromatography จะวิเคราะหดวยเครื่อง Gas chromatography ท่ีตรวจจับการนําความรอนหรือมี 
Hydrogen flame ionization detector 
 องคประกอบท่ีสามารถวัดไดดวยวิธีนี้ ไดแก ไฮโดรเจน (H2)  ออกซิเจน (O2) ไนโตรเจน (N2) 
คารบอนมอนอกไซด (CO) คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) อีเทน (C2H6) เอทิลีน (C2H4) โพรเพน (C3H8) 
โพรพิลีน (C2H6) บิวเทน (C4H10) ไอโซเมอรของบิวทีน (C2H8) เปนตน 
 

2.  วิธีวิเคราะหองคประกอบพิเศษ 
 องคประกอบท่ีตองวิเคราะหดวยวิธีพิเศษและวิธีวิเคราะห แสดงไวในตารางท่ี 3.10 

ตารางที่ 3.10 องคประกอบที่จะวิเคราะหและประเภทของวิธวีิเคราะห 
องคประกอบท่ีจะวิเคราะห วิธีวิเคราะห 

กํามะถันรวม วิธี Barium per chlorate gravimetric  
วิธี Dimethyl sulfonazo-III absorption spectrometric 

ไฮโดรเจนซัลไฟด วิธี Iodometric titration 
วิธี Methylene blue absorption spectrometric 
วิธีใชกระดาษทดสอบ Lead acetate 

แอมโมเนีย วิธีไตเตรตใหเปนกลาง 
วิธี Indophenol absorption spectrometric 
วิธีใชกระดาษทดสอบ Silver nitrate - manganese nitrate 

แนฟทาลีน วิธี Gas chromatography 
ความช้ืน วิธี Adsorption weighing 

วิธี Dew point 
   

3.2.2.2 เชื้อเพลิงเหลว 
ตอไปนี้จะอธิบายวิธีทดสอบองคประกอบตามมาตรฐาน JIS 
1.  วิธีวิเคราะหองคประกอบ (JIS K 2536) 

    ใชวิธี Fluorescent indicator adsorption วัดปริมาณองคประกอบไฮโดรคารบอนในผลิตภัณฑปโตรเลียม 
โดยแยกเปนไฮโดรคารบอน 3 ประเภท ไดแก ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว โอลีฟนไฮโดรคารบอน และอะโรมาติก
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ไฮโดรคารบอน และใชวิธี Gas chromatography ในการวัดเบนซีน โทลูอีน ไซลีน เมทานอล เมทิลเทอเชียรีบิวทิล
อีเทอร (MTBE) ฯลฯ 
  

    วิธีทดสอบแสดงไวในตารางท่ี 3.11 
 

ตารางที่    3.11   วิธีทดสอบประเภทตางๆ 

ประเภท 
ประเภทของ
ไฮโดรคารบอน 

และองคประกอบที่
ทดสอบ 

ขอบเขตการใชงาน หนวยของผล 
การทดสอบ 

ตัวอยางของน้ํามันท่ีทดสอบ
ได 

Fluorescent 
indicator 
adsorption 
method 

อิมตัว 
โอลีฟน 
อะโรมาติก 

ใ ช กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ป โ ต ร เ ลี ย ม ที่ มี
จุด ส้ิน สุด*ไม เกิน 
315°C *1 

[% โดย
ปริมาตร] 

นํามันเบนซินรถยนต 
น้ํามันแก็สโซลีนเคร่ืองบิน 
น้ํ า มัน เชื้ อ เพลิ ง เทอร ไบน
เคร่ืองบิน 
น้ํามันกาด 

วิธีทดสอบสาร 
อะโรมาติก 
ดวย Gas 
chromatography 

อะโรมาติก 
เบนซีน 
โทลูอีน 
ไซลีน 

ใ ช กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ป โ ต ร เ ลี ย ม ที่ มี
จุด ส้ิน สุด*ไม เกิน 
220°C *1 

[% โดยมวล] 
หรือ 
[% โดย
ปริมาตร] 

นํามันเบนซินปรับสภาพ 
น้ํามันเบนซินรถยนต 
น้ํามันแก็สโซลีนเคร่ืองบิน 

วิธีทดสอบ
องคประกอบ 
รวมดวย Gas 
chromatography 

องคประกอบรวม 
เบนซีน 
โทลูอีน 
ไซลีน 
เมทานอล 
MTBE 
น้ํามันกาด 

ใ ช กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ป โ ต ร เ ลี ย ม ที่ มี
จุด ส้ิน สุด*ไม เกิน 
250°C *1 

นํามันเบนซินปรับสภาพ 
น้ํามันเบนซินรถยนต 

วิธีทดสอบ
สารประกอบ
ของออกซิเจน
ดวย Gas 
chromatography 

เมทานอล 
MTBE 

[% โดย
ปริมาตร] 

นํามันเบนซินรถยนต 

 *1 จุดส้ินสุด ใหยึดตามวิธีทดสอบการกล่ันดวยวิธีความดันปกติท่ีกําหนดไวใน JIS K 2254 หมายถึง
จุดท่ีมีการเปลี่ยนสถานะ 
 

2.  วิธีทดสอบกํามะถัน 
 ตารางท่ี 3.12 แสดงประเภทและขอบเขตการใชวิธีทดสอบกํามะถันในนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม
รวมท้ังตัวอยางนํ้ามันท่ีทดสอบได จากวิธีทดสอบดังตอไปนี้ 
Sulfonazo-III titration method after oxyhydrogen flame combustion 
 นําตัวอยางไปเผาไหมดวยเปลวไฟออกซิเจน-ไฮโดรเจน นําออกไซดของกํามะถันท่ีเกิดข้ึนไปละลายใน
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดเพ่ือใหเปนกรดซัลฟูริก นําสารละลายท่ีไดไปไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานแบเรียมเปอร
คลอเรตโดยใชไดเมทิลซัลโฟนาโซ III เปนอินดิเคเตอร แลวคํานวณหาปริมาณกํามะถันในเช้ือเพลิง 
 
Precise coulometric titration method 
 นําตัวอยางใสใน combustion tube ท่ีอุนใหรอนแลว ทําการเผาไหมในบรรยากาศของออกซิเจนและกาซ
เฉื่อย นําซัลเฟอรไดออกไซดท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมไปละลายในสารละลายอิเล็กโตรไลต ทํา Coulometric 
titration และคํานวณหาปริมาณกํามะถันจากปริมาณไฟฟาท่ีใชไป 
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ตารางที่ 3.12 ประเภทของวิธทีดสอบ 
ประเภทของวิธีทดสอบ ตัวอยางน้ํามันท่ีทดสอบได ขอบเขตการวัด หมายเหตุ 

sulfonazo-III titration method after oxyhydrogen flame 
combustion 

น้ํามันเบนซินรถยนต น้ํามันกาด 
น้ํามันเบา 

1-300 ppm โดยมวล  

precise coulometric titration method 1-1000 ppm โดยมวล  
air combustion tube method น้ํามันดิบ น้ํามันเบา น้ํามันหนัก ตั้งแต 0.01% โดยมวลข้ึนไป  
excitation method using radiation ตั้งแต 0.010% โดยมวลข้ึนไป  
oxygen combustion tube method ตั้งแต 0.01% โดยมวลข้ึนไป  
bomb method น้ํามันดิบ น้ํามันหนัก น้ํามันหลอลื่น ตั้งแต 0.10% โดยมวลข้ึนไป  
lamp volume method น้ํามันเบนซินรถยนต น้ํามันกาด ตั้งแต 0.002% โดยมวลข้ึนไป หมายเหตุ 1 
wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry น้ํามันเบนซินรถยนต น้ํามันกาด 

น้ํามันเบา น้ํามันหนัก น้ํามันดิบ 
น้ํามันหลอลื่น 

0.0010-2.50% โดยมวลข้ึนไป หมายเหตุ 2 

 
Air combustion tube method 
 ปอนอากาศใหแก combustion tube ทําการเผาไหมตัวอยาง นําสารประกอบออกไซดของกํามะถันท่ีเกิดข้ึน
ไปละลายในสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดเพื่อใหเปนกรดซัลฟูริก นําไปไตเตรตดวยสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไฮดรอกไซด แลวคํานวณหาปริมาณกํามะถันในเช้ือเพลิง 
Excitation method using radiation 
 วิธี excitation method นี้เม่ือฉายรังสีท่ีตัวอยาง อะตอมของกํามะถันในตัวอยางจะปลดปลอยรังสี 
fluorescent x-ray ท่ีมีความเขมแปรผันตามปริมาณกํามะถัน เมื่อแยกวัดรังสีนี้จะคํานวณหาปริมาณกํามะถันใน
ตัวอยางได 
Oxygen combustion tube method 
 ปอนออกซิเจนใหแก Combustion tube แกวควอตซท่ีอุนใหรอนจนมีอุณหภูมิ 1150-1120°C ทําการเผา
ไหมตัวอยาง นําสารประกอบออกไซดของกํามะถันท่ีเกิดข้ึนไปละลายในสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (1%) 
เพื่อใหเปนกรดซัลฟูริก นํากรดซัลฟูริกนี้ไปไตเตรตใหเปนกลางดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด แลว
คํานวณหาปริมาณกํามะถัน 
Bomb method 
 นําตัวอยางไปเผาไหมใน bomb ซึ่งอัดออกซิเจนเอาไว แลวลางภายใน bomb วัดปริมาณเกลือซัลเฟตในนํ้า
ท่ีลางออกมาในรูปแบเรียมซัลเฟต แลวคํานวณหาปริมาณกํามะถัน 

3.  วิธีทดสอบไนโตรเจน (JIS K 2609) 
 องคประกอบไนโตรเจนในผลิตภัณฑปโตรเลียมสามารถวัดไดดวย Macro Kjeldahl method และ 
Instrumental method ไดแก Precise coulometric titration method และ Chemiluminescent method 
 Macro Kjeldahl method จะทําการแยกสลายดวยความรอนในกรดซัลฟูริกเขมขนซึ่งเติมตัวเรงปฏิกิริยาลง
ในตัวอยาง เพื่อเปลี่ยนไนโตรเจนในตัวอยางใหเปนแอมโมเนียม เติมดางแกแลวระเหยนํ้าออกไป นําแอมโมเนียท่ี
เกิดข้ึนไปละลายในสารละลายกรดบอริก นําไปไตเตรตดวยสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกโดยใช Methyl purple 
หรือ Methyl red-methylene blue เปนอินดิเคเตอร แลวคํานวณหาปริมาณไนโตรเจน 
 Micro Kjeldahl method จะนําแอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนไปละลายในสารละลายกรดซัลฟูริกเจือจาง เติม
สารละลาย 1-Naphthol และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตเพื่อใหเกิดสี แลววัดการดูดกลืนแสงเพ่ือหาปริมาณ
ไนโตรเจน 
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 Precise coulometric titration method จะนําตัวอยางมาใหความรอนและแยกสลายในบรรยากาศของ
ไฮโดรเจน ใชตัวเรงปฏิกิริยาในการรีดักช่ัน เพื่อเปลี่ยนไนโตรเจนในตัวอยางใหเปนแอมโมเนีย หลังจากน้ันนําไป
ละลายในสารละลายอิเล็กโตรไลต ทํา Coulometric titration แลวคํานวณหาปริมาณไนโตรเจน 
 Chemiluminescent method จะนําตัวอยางท่ีอุนใหรอนแลวใสใน Combustion tube ทําการแยกสลายและ
ออกซิเดช่ันในบรรยากาศของออกซิเจน เพ่ือเปลี่ยนสารประกอบของไนโตรเจนในตัวอยางใหเปนไนโตรเจนมอน
อกไซด หลังจากน้ัน นําไนโตรเจนมอนอกไซดไปทําปฏิกิริยากับโอโซนเพื่อเปลี่ยนใหเปนไนโตรเจนไดออกไซด
ในสภาวะท่ีถูกกระตุน  ตรวจจับแสงท่ีปลดปลอยออกมาเม่ือโมเลกุลของสารน้ีกลับสูภาวะพ้ืนฐานดวย 
Hotomultiplier tube แลวคํานวณหาปริมาณไนโตรเจนจากปริมาณแสงน้ี 

4.  วิธีทดสอบปริมาณคารบอนคงเหลือ (JIS K 2270) 
 นํา Crucible ท่ีมีบรรจุตัวอยางอยูใสใน Crucible สองช้ัน ปดไมใหอากาศเขาแลวใหความรอน หลังจากน้ัน
ใหความรอนสูงเปนระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือแยกสลายและทําปฏิกิริยา coking หลังจากนํา Crucible ไปท้ิงไวใหเย็น
ใน Desiccator ช่ังหามวล แลวคํานวณปริมาณคารบอนคงเหลือ 

5.  วิธีทดสอบปริมาณขี้เถา (JIS K 2272) 
 เผาตัวอยางใน crucible เพ่ือทํา carbonization หลังจากน้ันทําใหเปนข้ีเถาโดยสมบูรณท่ี 775°C วัดปริมาณ
สารท่ีเลือกแลวคํานวณปริมาณข้ีเถา 

6.  วิธีทดสอบความชื้น (JIS K 2275) 
 เติมตัวทําละลายท่ีไมละลายนํ้า (ไซลีน) ลงในตัวอยาง คอยๆ ใหความรอนและกลั่น ตัวทําละลายและน้ําท่ี
ควบแนนจะแยกตัวใน Water measuring tube  
 
 3.2.2.3 เชื้อเพลิงแข็ง 

1.  วิธี Ultimate analysis (JIS M 8813) 
 ตอไปนี้จะอธิบายการทํา Ultimate analysis ของถานหินและถานโคก 
 การทํา Ultimate analysis ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานน้ี หมายถึงการวัดปริมาณคารบอน ไนโตรเจน กํามะถัน
รวม กํามะถันในข้ีเถา ฟอสฟอรัส รวมท้ังคํานวณปริมาณออกซิเจน อนึ่ง มาตรฐานนี้ไดกําหนดวิธีวัดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในรูปของเกลือคารบอเนตในถานหินไวดวย 
 ในกรณีท่ีตัวอยางเปนถานหินและถานโคก จะใชตัวอยาง Air dried ท่ีเตรียมดวยวิธีท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐาน JIS M 8811 
 ผลการทํา Ultimate analysis จะระบุเปนสัดสวนท่ี Dry basis ขององคประกอบ 6 ตัว ไดแก ข้ีเถา คารบอน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน กํามะถัน และไนโตรเจน ท้ังน้ี องคประกอบตอไปนี้ อาจแสดงคาแยกออกมาตางหากจาก 6 
ตัวขางตน ข้ึนอยูกับฐาน 
 กํามะถันรวมและฟอสฟอรัส...กรณีของถานหินจะใช Air dried basis หรือ Dry basis 
        กรณีของถานโคกจะใช Dry basis 
 กํามะถันในข้ีเถา Dry basis 
 คารบอนไดออกไซดในรูปของเกลือคารบอเนตในถานหิน Dry basis 
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วิธีวัดปริมาณคารบอนและไฮโดรเจน 
 Liebig method: เตรียมตัวอยาง 800 ± 20°C ใน Combustion tube ปอนออกซิเจนพรอมกับเผาไหมตัวอยาง 
เปลี่ยนคารบอนเปนกาซคารบอเนต เปลี่ยนไฮโดรเจนเปนน้ํา นําไปละลายในสารละลายของแตละตัว แลววัด
ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมา วิธีนี้มีความเท่ียงตรงสูงแตตองใชเวลาในการวิเคราะห 
 Sheffield high temperature method: นําตัวอยางมาเผาไหมใน Combustion tube ท่ีมีอุณหภูมิ 1350°C โดย
ปอนออกซิเจนใหไหลผานดวยความเร็วคอนขางสูง เปลี่ยนคารบอนเปนกาซคารบอเนต เปลี่ยนไฮโดรเจนเปนนํ้า 
นําไปละลายในสารละลายของแตละตัว แลววัดปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมา วิธีนี้ใชเวลาในการวิเคราะหนอย สารเคมีท่ีตอง
ใชในการวิเคราะหมีนอยชนิด และทํางานไดสะดวก แตตองใชเตาอุณหภูมิสูง 
วิธีวัดปริมาณกํามะถันรวม 
 Eschka method: นําตัวอยางมาผสมใหเขากันดีกับ Eschka mixture ซึ่งประกอบดวยมักเนเซียมออกไซด
และโซเดียมคารบอเนตในอัตราสวน 2 : 1 นํา Eschka mixture มากลบดานบนแลวใหความรอน 800 ± 20°C ภายใต
บรรยากาศของอากาศ เพื่อเปลี่ยนกํามะถันรวมในตัวอยางใหกลายเปนเกลือซัลเฟต แลวใชสารละลายแบเรียมคลอ
ไรดทําใหกลายตกตะกอนเปนแบเรียมซัลเฟตแลววัดปริมาณ 
 วิธีเผาไหมอุณหภูมิสูง: ใหความรอนแกตัวอยางจนมีอุณหภูมิ 1350°C ในบรรยากาศของออกซิเจน เพ่ือ
ออกซิไดซกํามะถันท้ังหมดใหกลายเปนกาซ นําไปละลายในไฮโดรเจนเปอรออกไซด แลวไตเตรตดวยสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด หาปริมาณกํามะถันรวมเปนอัตราสวนรอยละโดยมวลตอมวลของตัวอยาง วิธีนี้มี
ขอดีคือใชเวลาวัดนอย 
วิธีวัดปริมาณกํามะถันในขี้เถา 
 การวัดกํามะถันในข้ีเถา จะใช Gravimetric method หรือวิธีเผาไหมอุณหภูมิสูงอยางใดอยางหน่ึง 
วิธีวัดปริมาณไนโตรเจน 
 กรณีของถานหิน จะใช Kjeldahl method หรือ Semi-micro Kjeldahl method กรณีของถานโคกจะใช 
Kjeldahl method, Semi-micro gas chromatographic method หรือ Semi-micro Kjeldahl method ในการวัด 
วิธีคํานวณอัตราสวนรอยละของออกซิเจน 
 อัตราสวนรอยละของออกซิเจนสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 
 ปริมาณออกซิเจนในตัวอยาง [%] = 100 – { คารบอน [%] + ไฮโดรเจน [%] + ไนโตรเจน [%] + ข้ีเถา [%] 
+ กํามะถันรวม [%]– ปริมาณกํามะถันในข้ีเถา [%] × (ปริมาณข้ีเถาในตัวอยาง [%] / 100) } 
 

2.  Proximate analysis 
 ในท่ีนี้จะอธิบาย Proximate analysis ของถานหินและถานโคก 
 Proximate analysis หมายถึงการวิเคราะหปริมาณความช้ืน ข้ีเถา และ Volatile matter ในตัวอยาง รวมท้ัง
คํานวณปริมาณ Fixed carbon ผลลัพธท่ีไดในกรณีของถานหินจะระบุเปนองคประกอบ 4 ตัวท่ี Air dried basis 
ไดแก ความช้ืน ข้ีเถา Volatile matter และ Fixed carbon และในกรณีของถานโคก จะระบุเปนองคประกอบ 3 ตัวท่ี 
Dry basis ไดแก ข้ีเถา Volatile matter และ Fixed carbon 
 ความช้ืน : เปอรเซ็นต % โดยมวลของมวลท่ีลดลงตอมวลของตัวอยางเม่ือใหความรอนเพื่อใหแหงท่ี 107 ± 
2°C เปนเวลา 1 ช่ัวโมงในกรณีท่ีตัวอยางเปนถานหิน และท่ี 200°C เปนเวลา 4 ช่ัวโมงกรณีท่ีเปนถานโคก 
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 ข้ีเถา : เปอรเซ็นต % โดยมวลของข้ีเถาท่ีเหลือตอมวลของตัวอยางเม่ือใหความรอนตัวอยางท่ี 815°C เพ่ือ
ทํา Carbonization ภายใตอากาศ 
 Volatile matter: นําตัวอยางใส Crucible มีฝา หลีกเลี่ยงไมใหสัมผัสกับอากาศและใหความรอนท่ี 900°C 
เปนเวลา 7 นาทีหาเปอรเซ็นต % โดยมวลของมวลท่ีลดลงจากการใหความรอนตอมวลของตัวอยาง แลวลบออกดวย
ปริมาณความช้ืนท่ีวัดพรอมๆ กัน 
 Fixed carbon: กรณีของถานหิน  
Fixed carbon ท่ี air dried basis               Fixed carbon = 100 – (ความช้ืน + ข้ีเถา + Volatile matter) 
Fixed carbon ท่ี dry basis   Fixed carbon = 100 – (ความช้ืน + Volatile matter) 
กรณีของถานโคก    Fixed carbon = 100 – (ความช้ืน + Volatile matter) 
 

3.2.3 การวัดสมบัติของเชื้อเพลิง 
3.2.3.1 เชื้อเพลิงกาซ 

 วิธีวัดคาความถวงจําเพาะของเชื้อเพลิงกาซ กําหนดไวในมาตรฐาน JIS K 2301 ความถวงจําเพาะในท่ีนี้ 
หมายถึง อัตราสวนระหวางมวลของกาซตอมวลของอากาศท่ีมีปริมาตรเทากันท่ีอุณหภูมิและความดันเดียวกัน โดย 
Bunsen-Schilling method (Effusion method) จะใหอากาศและกาซตัวอยางแพรผานชองเล็กๆ บนแผนทองคําขาว 
และคํานวณความถวงจําเพาะจากอัตราสวนของเวลาท่ีใชในการแพร สวน Specific gravity bottle method จะเติม
อากาศแหงและกาซตัวอยางแยกกันใสขวดความถวงจําเพาะท่ีทราบมวลอยูแลว ปรับอุณหภูมิและความดัน แลวช่ัง
น้ําหนักเพื่อคํานวณความถวงจําเพาะ นอกจากนี้ ยังสามารถคํานวณความถวงจําเพาะของกาซตัวอยางดวยการแยก
องคประกอบดวย Gas chromatography แลวคํานวณจากความถวงจําเพาะขององคประกอบแตละตัวไดอีกดวย 
3.2.3.2 เช้ือเพลิงเหลว 

1.  วิธีทดสอบความหนาแนน (JIS K 2249) 
 ความหนาแนนของนํ้ามันดิบ และผลิตภัณฑปโตรเลียม ปกติจะระบุคาท่ี 15°C วิธีทดสอบระบุไวใน
มาตรฐาน JIS 

2.  วิธีทดสอบความหนืดจลน (JIS K 2283) 
 นําตัวอยางใสใน Glass capillary viscometer วางไวนิ่งๆ ในอางอุณหภูมิคงท่ี (Constant temperature bath) 
เมื่อทําใหมีอุณหภูมิเทากับตัวอยางแลว จะวัดเวลาท่ีตัวอยางท่ีมีปริมาตรคาหน่ึงไหลผานหลอด capillary นํา
ระยะเวลาการไหลน้ีมาคูณกับคาคงท่ีของ Viscometer ซึ่งทราบคาอยูแลวจะไดเปนความหนืดจลนของตัวอยาง 
Glass capillary viscometer ท่ีใชกันท่ัวไป ไดแก Cannon-Fenske viscometer และ Cannon-Fenske viscometer for 
non-transparent liquid เปนตน 

3.  วิธีทดสอบ Flash point (JIS K 2265) 
 ใหความรอนแกตัวอยางดวยอุปกรณและเงื่อนไขท่ีกําหนด เมื่อนําเปลวไฟเล็กๆ เขาใกลผิวหนาของนํ้ามัน 
อุณหภูมิตํ่าสุดของตัวอยางท่ีทําใหกาซผสมระหวางไอนํ้ามันกับอากาศติดไฟ เรียกวา Flash point วิธีทดสอบ Flash 
point ของนํ้ามันเช้ือเพลิงมี 2 วิธีดังตอไปนี้ 
 วิธี TAG closed cup method ใชกับน้ํามันดิบ น้ํามันแกสโซลีนสําหรับอุตสาหกรรม น้ํามันกาด น้ํามัน
เช้ือเพลิงเทอรไบนสําหรับเครื่องบิน ฯลฯ ท่ีมี Flash point ไมเกิน 93°C สวนวิธี Pensky-Martens closed cup method 
ใชกับเช้ือเพลิงท่ีจะเปนตองวัด Closed cup flash point และเช้ือเพลิง น้ํามันดิบ น้ํามันเบา น้ํามันหนัก ฯลฯ ท่ีไม
สามารถใชกับการทดสอบ Flash point ดวยวิธี TAG closed cup method ได 
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4.  วิธีทดสอบ Pour point (JIS K 2269) 
 นําเช้ือเพลิงในหลอดทดลองมาอุน (Preheat) แลวทําใหเย็นดวยวิธีท่ีกําหนด เมื่ออุณหภูมิภายในหลอด
ทดลองลดลงทุกๆ 2.5°C นําหลอดทดลองออกมาสังเกต อานคาอุณภูมิท่ีตัวอยางไมเปลี่ยนแปลงเปนระยะเวลาท่ี
กําหนด นําอุณหภูมิท่ีอานไดนี้บวกดวย 2.5°C จะถือวาเปน Pour point 

5.  วิธีทดสอบคาออกเทนและ Cetane number (JIS K 2280) 
 คาออกเทนเปนตัวช้ีวัดความสามารถในการปองกันเครื่องยนตน็อกของเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนตท่ีจุด
ระเบิดดวยประกายไฟ การวัดทําไดโดยเดินเครื่องยนต CFR ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนด เปรียบเทียบความสามารถใน
การปองกันเครื่องยนตน็อกของตัวอยางกับเช้ือเพลิงมาตรฐานซ่ึงเปนสารผสมระหวางไอโซออกเทนกับเฮปเทน 
สัดสวน % โดยปริมาตรของไอโซออกเทนในเช้ือเพลิงมาตรฐานท่ีมีความสามารถในการปองกันเครื่องยนตน็อก
เทากับตัวอยาง จะเทากับคาออกเทนของตัวอยาง เช้ือเพลิงท่ีมีคาออกเทนเกิน 100 ใหเปรียบเทียบกับไอโซออกเทน
ท่ีเติม Tetra-ethyl lead แลวหาคาออกเทนจากความเขมขนของ Tetra-ethyl lead วิธีทดสอบแบงเปนวิธี Research 
method กับวิธี Motor method มาตรฐานกําหนดใหน้ํามันเบนซินสําหรับรถยนตตองใชวิธีแรกในการทดสอบ 
สําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบิน จะทดสอบคาออกเทนดวยวิธี Supercharge (JIS K 2276) 
 Cetane number เปนปจจัยหนึ่งท่ีใชช้ีวัดความสามารถในการจุดระเบิดดวยตัวเองของเช้ือเพลิงเครื่องยนต
ดีเซล โดยเปรียบเทียบความสามารถในการจุดระเบิดของตัวอยางกับเช้ือเพลิงมาตรฐานซ่ึงเปนสารผสมระหวางซี
เทน (คาซีเทน 100) กับ Heptamethyl nonane (คาซีเทน 15) คาซีเทนจะหาไดจากสวนผสมของเช้ือเพลิงมาตรฐานท่ี
มีความสามารถในการจุดระเบิดเทากับตัวอยาง 
 Cetane index ก็เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการจุดระเบิดดวยตัวเองของนํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องยนตดีเซล
เชนกัน คาน้ีสามารถคํานวณท่ีความหนาแนน ณ 15°C และอุณหภูมิท่ีไดออกมาในการกลั่น 3 จุด (10% โดยปริมาตร 
50% โดยปริมาตรและ 90% โดยปริมาตร) โดยใชสมการความสัมพันธกับคา Cetane number 
 

3.2.3.3 เชื้อเพลิงแข็ง 

1.  ขนาดอนุภาคของถานหิน (JIS M 8801) 
 นําตะแกรงรอนท่ีกําหนดมารอนตัวอยาง วัดปริมาณท่ีเหลือบนตะแกรงท่ีมีชองแตละขนาด และวัดปริมาณ
ท่ีลอดผานตะแกรงท่ีมีชองเล็กท่ีสุด แลวแสดงขนาดอนุภาคของตัวอยางเปนรอยละโดยมวลตอมวลของตัวอยาง 

2.  การขยายตัวของถานหิน (JIS M 8801) 
 การทดสอบการขยายตัวใน Crucible (Button method) จะใหความรอนแกตัวอยางในถวย Crucible แลว
เปรียบเทียบรูปรางของ Coke button ท่ีเกิดข้ึนกับขอบรางมาตรฐานเพ่ือหา Button index 

3.  Grindability ของถานหิน (JIS M 8801) 
 Grindability เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญในการเลือกและออกแบบเครื่องบดถานหินในกรณีท่ีจะนําถานหินไป
บดกอนเผาไหม โดยท่ัวไปจะวัดดวยเครื่องทดสอบ Hardgrove grindability ซึ่งตัวเลขยิ่งสูงแสดงวายิ่งบดไดงาย 

4.  Fluidity ของถานหิน (JIS M 8801) 
 Gieseler plastometer method จะใหความรอนใน อางโลหะเหลว แก crucible ท่ีใสตัวอยางไว จะวัดระยะ
การเคลื่อนตัวของถานหินท่ีหลอม จะวัดระยะการเคลื่อนท่ีสัมพันธทุก 1 นาที ของถานหินท่ีหลอมเหลว 
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5.  Coking test 
 การทดสอบ Coakability มีวิธี small retort และวิธีเผาในกระปอง วิธี small retort จะนําตัวอยางใส retort ท่ี
กําหนดไปทํา carbonization ณ อุณหภูมิท่ีกําหนด วัด coke strength ท่ีไดดวยวิธี JIS K 2151 แลวแสดงดวยดัชนี 
15mm 
 วิธีเผาในกระปอง จะนําตัวอยางมาใสภาชนะ นําไปทํา Carbonization ใน Carbonizing furnace แลว
ทดสอบ Coke strength ท่ีไดรวมท้ังทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อแสดงผลของ Coking test 

6.  Ash fusion properties 
 นําตัวอยางท่ีเผาเปนข้ีเถาแลวมากองเปนกรวยสามเหลี่ยม นําไปใสในเตาไฟฟา ใหความรอนท่ีอุณหภูมิท่ี
กําหนด จดบันทึกอุณหภูมิท่ีกองข้ีเถาตัวอยางเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีกําหนด ไดแก Softening temperature, 
Hemisphere temperature และ Fluid (flow) temperature 

7.  Reflectance ของถานหิน 
 นําตัวอยางท่ีบดแลวมาผสมกับตัวประสาน binder ทําเปน briquette แลวขัดผิวหนาใหเรียบ จากนั้นใช 
Polarizing microscope วัด Oil immersion reflectance สูงสุดของ Vitrinite ท่ีผิวท่ีขัดน้ันเปนจํานวนครั้งเทากับท่ี
กําหนด แลวหาคาเฉลี่ย คา reflectance ของถานหินเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดง Coal rank และ Cokability ของถานหิน 
 
3.3  ทฤษฎีการเผาไหมและการคํานวณการเผาไหม  
 ในการคํานวณการเผาไหม จะคํานวณปริมาณตางๆ ตอปริมาณเช้ือเพลิงหน่ึงหนวย อยางไรก็ตามโดยท่ัวไป
สําหรับเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว จะใชมวล 1 kg (เขียนตามความนิยมวา kg-f) และสําหรับเช้ือเพลิงกาซ จะใช 

1 3
Nm  (เขียนตามความนิยมวา 3

fNm − ) เปนปริมาณหน่ึงหนวย หนวย 3
Nm  หมายถึงปริมาตรท่ีสภาวะมาตรฐาน 

(ความดัน 0.1013 MPa (1 บรรยากาศ) อุณหภูมิ 0°C (273.15 °K)) เมื่อแสดงปริมาณอากาศหรือปริมาณกาซเช้ือเพลิง
ตางๆ ดวยหนวยนี้แลว จะสามารถกําหนดปริมาณสัมบูรณของกาซเหลาน้ันได  จึงมีความสะดวกในการใชงาน 

 กรณีของเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว จะแสดงสัดสวนโดยมวล (kg / kg-f) ของคารบอน ไฮโดรเจน 
กํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ความช้ืน และข้ีเถาในเช้ือเพลิงดวย C, H, S, O, N, w, a ตามลําดับ 
 

 1awNOSHC =++++++  (3.1) 
 

 ในกรณีของเช้ือเพลิงกาซ จะแสดงสัดสวนโดยปริมาตร [ 3
Nm / 3

fNm − ] ของคารบอนมอนอกไซด 
ไฮโดรเจน กาซไฮโดรคารบอน ออกซิเจน ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด ไอนํ้า ฯลฯ ซึ่งเปนองคประกอบดวย 
CO, H2, CmHn, O2, N2, CO2, H2O ตามลําดับ 
 

  1OHCONOHCHCO 22222 nm =++++++ ∑  (3.2) 
 

สมการท่ีแสดงความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางกอนและหลังปฏิกิริยาเผาไหม เรียกวา สมการปฏิกิริยาเผาไหม 
ตัวอยางเชน ไฮโดรเจนและออกซิเจนเผาไหมเกิดไอนํ้า สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
 

OH2OH2 222 =+  
ปฏิกิริยาในหองเผาไหม H2 และ O2 จะไมเปลี่ยนเปน H2O ท้ังหมดทันที แตจะตองผานปฏิกิริยาพ้ืนฐานจํานวนมาก 
ทําใหเกิด H2O ดวยความเรว็คาหน่ึง และในขณะเดียวกันก็จะเกิดปฏิกิริยาท่ี H2O สลายตัวยอนกลับกลายเปน H2 กับ 
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O2 อีกดวย ดังน้ัน H2, O2 และ H2O จะยังคงอยูดวยสัดสวนคาหน่ึงซ่ึงข้ึนอยูกับอุณหภูมิในขณะน้ัน (สภาวะสมดุล
เคมี) อยางไรกต็าม โดยท่ัวไปสัดสวนของผลติภัณฑตอสารต้ังตนจะมีคาสูงมาก หากอุณหภูมิของกาซเผาไหมไมได
มีอุณหภูมิสูงมากแลว จะพิจารณาวาสารต้ังตนเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑท้ังหมดก็ได 
 ตารางท่ี 3.13 แสดงสมการปฏิกิริยาของธาตุองคประกอบตางๆ เมื่อเช้ือเพลงิแข็งและเช้ือเพลิงเหลวเกิดการ
เผาไหม ตัวอยางเชน หัวขอ I ในตาราง เปนสมการปฏิกิริยาในกรณีท่ีคารบอนเผาไหมสมบูรณ คารบอน 1 kmol (12 

kg) จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน 1 kmol (32 kg, 22.4 3
Nm ) เกิดคารบอนไดออกไซด 1 kmol (44 kg, 22.4 3

Nm ) หาก
เช้ือเพลิง 1 kg มีคารบอนอยู c [kg] แลว เนื่องจากคารบอนจํานวน c [kg] จะเทากับ c/12 [kmol] ดังน้ัน การทําให

คารบอนน้ีเผาไหมสมบูรณจะตองใช O2 จํานวน (c/12) × 22.4 [ 3
Nm ] ผลจากการเผาไหมสมบูรณ จะเกิด CO2 ข้ึน 

(c/12) × 22.4 [ 3
Nm ]  

ตารางท่ี 3.14 แสดงสมการปฏิกิริยาของกาซหนึ่งๆ ท่ีเปนองคประกอบของเช้ือเพลิงกาซ ในทํานองเดียวกับตารางท่ี 
3.13 

ตารางที่ 3.13 สมการปฏิกิริยาในการเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว 

I 

C 
1 kmol 
12 kg 

 
c kg 

+ O2 
1 kmol 
32 kg 

22.4 3
Nm  

(c / 12) × 22.4 3
Nm  

= CO2 
1 kmol 
44 kg 

22.4 3
Nm  

(c / 12) × 22.4 3
Nm  

II 

C 
1 kmol 
12 kg 

 
c kg 

+ (1 / 2) O2 
1/2 kmol 
32/2 kg 

22.4/2 3
Nm  

(c / 12)/2 × 22.4 3
Nm  

= CO 
1 kmol 
28 kg 

22.4 3
Nm  

(c / 12) × 22.4 3
Nm  

III 

H 
1 kmol 

1 kg 
 

h kg 

+ (1 / 4) O2 
1/4 kmol 
32/4 kg 

22.4/4 3
Nm  

(h / 4) × 22.4 3
Nm  

= (1 / 2) H2O 
1/2 kmol 
18/2 kg 

22.4/2 3
Nm  

(h / 2) × 22.4 3
Nm  

IV 

S 
1 kmol 
32 kg 

 
s kg 

+ O2 
1 kmol 
32 kg 

22.4 3
Nm  

(s / 32) × 22.4 3
Nm  

= SO2 
1 kmol 
64 kg 

22.4 3
Nm  

(s / 32) × 22.4 3
Nm  

V 

N 
1 kmol 
14 kg 

 
n kg 

= (1 / 2) N2 
1 kmol 
28/2 kg 

22.4/2 3
Nm  

(n / 28) × 22.4 3
Nm  

  

VI 

H2O 
1 kmol 
18 kg 

 
w kg 

= H2O 
1 kmol 
18 kg 

22.4 3
Nm  

(w / 18) × 22.4 3
Nm  
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ตารางที่ 3.14 สมการปฏิกิริยาในการเผาไหมเชื้อเพลิงกาซ 

I 

CO 
1 kmol 

22.4 3
Nm  

co 3
Nm  

+ (1 / 2) O2 
1/2 kmol 

22.4/2 3
Nm  

(1 / 2) co 3
Nm  

= CO2 
1 kmol 

22.4 3
Nm  

co 3
Nm  

 

II 

H2 
1 kmol 

22.4 3
Nm  

h2 3
Nm  

+ (1 / 2) O2 
1/2 kmol 

22.4/2 3
Nm  

(1 / 2) h2 3
Nm  

= H2O 
1 kmol 

22.4 3
Nm  

h2 3
Nm  

 

III 

CmHn + (m + 
4
n

) O2 = m CO2 + 
2
n

 H2O 

1 kmol  (m + 
4
n

) kmol  m kmol  
2
n

 kmol 

22.4 3
Nm   (m + 

4
n

) × 22.4 3
Nm   m × 22.4 3

Nm   (
2
n

 ) × 22.4 3
Nm  

cmhn 3
Nm   (m + 

4
n

) cmhn 3
Nm   m cmhn 3

Nm   (
2
n

 ) cmhn 3
Nm  

 
3.4  ปฏิกิริยาและกระบวนการเผาไหม  

3.4.1  ปฏิกิริยาเผาไหม 
 ปฏิกิริยาเผาไหมมีลักษณะเดนคือ เปนปฏิกิริยาอุณหภูมิสูงและความเร็วสูงท่ีประกอบดวยอะตอมและ
อนุมูลอิสระ รวมท้ังคุณสมบัติของปฏิกิริยาจะข้ึนอยูอยางมากกับอิทธิพลทางกลศาสตรของกาซ กลาวคือ ปฏิกิริยา
เผาไหมท่ัวไปหากไมสนใจกระบวนการระหวางทางแลว ผลลัพธสุดทายแลวจะเปนปฏิกิริยาคายความรอนใน
สถานะกาซ ไมวาเช้ือเพลิงจะเปนของแข็งหรือของเหลว เมื่อเริ่มเผาไหมจะเกิดการกลายเปนไอกอน หลังจากน้ันจะ
ทําปฏิกิริยาคายความรอนในสถานะกาซระหวางกาซเช้ือเพลิงกับสารออกซิเดช่ัน 
 เช้ือเพลิงไมวาจะเปนกาซ ของเหลว หรือของแข็ง จะประกอบดวยอะตอมของ C, H, O ฯลฯ ท่ีทําพันธะกัน
ในรูปแบบตางๆ อะตอมเหลาน้ีจะทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับออกซิเจนกอใหเกิดแสงและความรอน จากการทํา
ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน สุดทายแลวเช้ือเพลิงจะกลายเปน CO2, H2O ท้ังน้ีแลววัตถุประสงคของอุปกรณท่ีทํางานดวย
ความรอน ก็คือ การใชความรอนท่ีเกิดข้ึนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 ปฏิกิริยาระหวางไฮโดรเจนและออกซิเจนท่ีไดสัดสวนตามทฤษฎีมีดังตอไปนี้ 
 

 OH2OH2 222 =+  (R1) 
 

อยางไรก็ตาม ดานซายของสมการนี้จะแสดงเพียงสภาวะกอนทําปฏิกิริยา และดานขวาก็แสดงเพียงสภาวะหลังทํา
ปฏิกิริยาเทาน้ัน ไมไดแสดงใหเห็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหวางทางแตอยางใด ในทางปฏิบัติเนื่องจากเปลวไฟจะมี
อุณหภูมิสูง ดังน้ัน H2O จึงสลายตัว (Dissociation) ทําใหเกิดสารประกอบมีท้ัง H2, O2, OH, H, O อยูดวย ซึ่งเม่ือ
หลุดพนเปลวไฟออกมาปฏิกิริยาหลักท้ังหมดจะสิ้นสุดลง และไดสมดุลทางเคมีตามสมการ อยางไรก็ตาม กอนจะถึง
จุดน้ัน ปฏิกิริยาจะดําเนินไปโดยผานกระบวนการพ้ืนฐานจํานวนมาก เชน 
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 HOHHOH 22 +→+  (R2) 
 

 OOHOH 2 +→+   (R3) 
 

 HOHHO 2 +→+   (R4) 
 

 MHOMOH 22 +→++  (R5) 
 

 เสถียรโมเลกุลท่ี→OHOH ,,  (R6) 
 
 ท้ังน้ี M หมายถึงโมเลกุลใดๆ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ Chemical species ระหวางการทําปฏิกิริยา
เทาน้ัน แตตัวมันเองจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยา (R2)-(R6) เรียกวา Elementary reaction ซึ่งปฏิกิริยาเหลาน้ีไม
เพียงดําเนินไปในทิศทางตามลูกศร (ปฏิกิริยาไปขางหนา) เทาน้ัน แตยังดําเนินไปในทิศทางยอนลูกศรดวย 
(ปฏิกิริยายอนกลับ) ดังน้ัน ปฏิกิริยาเผาไหมจึงดําเนินตอไปเรื่อยๆ ไมมีสิ้นสุด และในกาซเผาไหมจะมีสาร 
Intermediate จากปฏิกิริยารวมอยูดวย ปรากฏการณนี้เรียกวา Dissociation หรือ Thermal dissociation และเมื่อความ
เขมขนของ Chemical species อยูในภาวะคงที่ไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะเรียกวาไดสมดุลเคมี ปรากฏการณ 
Dissociation จะเห็นไดอยางชัดเจนเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 2000 K อยางไรก็ตาม ปรากฏการณดังกลาวทําใหปฏิกิริยา
ปลดปลอยความรอนจากการเผาไหมออกมาไมหมด และทําใหอุณหภูมิกาซเผาไหมลดตํ่าลง 
 

   3.4.2    การติดไฟกับการเคลื่อนที่ของเปลวไฟ 
    1.  การติดไฟกับการจุดไฟ 

      เม่ือรักษาอุณหภูมิของภาชนะท่ีบรรจุกาซผสมท่ีติดไฟไดใหคงท่ีท่ี T0 แลว ณ อุณหภูมิสูงกวา T0 คาหน่ึง 
เมื่อเวลาผานไปเล็กนอย กาซผสมจะติดไฟดวยตัวเองและระเบิด ปรากฏการณนี้เรียกวา การติดไฟดวยตัวเองหรือ
การระเบิด เวลาท่ีใชในการติดไฟ เรียกวา Ignition delay หรือ Explosion delay ในขณะท่ีการใหพลังงานจํานวนหน่ึง
แกกาซผสมดวยประกายไฟจากไฟฟา ดวยพื้นผิวอุณหภูมิสูง หรือดวย Pilot flame ฯลฯ ใหเกิดเปลวไฟเล็กๆ ข้ึน
กอน แลวใหเปลวไฟน้ันแผไปท่ัวท้ังกอนกาซผสม เรียกวา  การจุดไฟ 
 อุณหภูมิติดไฟของเช้ือเพลิงแข็ง โดยท่ัวไปจะวัดไดดวย Wearometer หรืออุปกรณอื่นๆ อุณหภูมิติดไฟของ
เช้ือเพลิงเหลว จะวัดดวยวิธี Crucible method และอุณหภูมิติดไฟของเชื้อเพลิงกาซ จะมีวิธีวัด 2-3 วิธี เชน Bomb 
method เปนตน 

    2.  ความเร็วในการเผาไหมกับความเร็วของเปลวไฟ 
      เปลวไฟมีคุณสมบัติในการเคลื่อนท่ีดวยตัวเองโดยอาศัยการนําความรอน การแพรของโมเลกุล และ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีรวดเร็วเปนแรงขับเคลื่อน ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของเปลวไฟสัมพัทธกับกรอบหยุดน่ิง (ผูสังเกตท่ี
อยูกับท่ี) เรียกวา Flame speed ในขณะท่ีความเร็วของเปลวไฟเทียบสัมพัทธกับกาซผสมท่ียังไมเผาไหมทางดานหนา
ของเปลวไฟ (ตนเพลิง) เรียกวา ความเร็วของการเผาไหม หากนิยามความเร็วในการเผาไหมวา เทากับปริมาตรของ
อากาศผสมท่ียังไมเผาไหม ท่ีระนาบเปลวไฟหนึ่งหนวยพื้นท่ีใชไปตอหนึ่งหนวยเวลาแลวจะเขาใจไดงาย ในขณะท่ี
ความเร็วของเปลวไฟจะข้ึนอยูกับการไหลของกาซ และลักษณะของเปลวไฟ ความเร็วของการเผาไหมของเปลวไฟ
ชนิด Premix ท่ีมีกระแสการไหลแบบราบเรียบ (Premixed-laminar flame) จะมีคาเฉพาะตัวข้ึนอยูกับประเภทของ
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เช้ือเพลิง สวนผสม อุณหภูมิ และความดันของอากาศผสม ซึ่งเรียกวา ความเร็วของการเผาไหมชนิด Premix แบบ
กระแสราบเรียบ (Premixed- laminar flame speed) 

มีการเสนอวิธีวัดความเร็วของการเผาไหมแบบกระแสราบเรียบหลายวิธี แตวิธีท่ีนิยมใชกันไดแก (1) 
วิธี Slot Burner (2) วิธีลูกโปงฟองสบู (3) วิธี Flat flame Burner (4) วิธี Dual flame Burner (5) วิธี Bunsen Burner 
เปนตน 
                        วิธี Slot Burner จะพนกาซผสมออกมาจากหัวฉีดทรงส่ีเหลี่ยมท่ีมีอัตราสวนความยาวตอความกวาง
ไมนอยกวา 3 ทําใหเกิดเปลวไฟรูปเตนทสามเหลี่ยม หากวาดรูปลักษณะของกระแสเปลวไฟท่ีจุดก่ึงกลางดานยาวจะ
ไดดังรูปท่ี 3.3 เนื่องจากความเร็วของการเผาไหมจะเทากับความเร็วในทิศทางต้ังฉากกับกระแสกาซผสมท่ียังไมเผา
ไหม ดังน้ัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.3  รูปแบบกระแสเปลวไฟของ Slot Burner 
 

 s]/[msinUS uu α=  (3.3) 
 

ถาวัดความเร็วของกาซผสมที่ยังไมเผาไหม Uu [m/s] และมุม α ท่ีกระแสกาซผสมทํากับระนาบเปลวไฟแลว
สามารถคํานวณความเร็วการเผาไหมได 
 สําหรับวิธี Bunsen Burner ก็สามารถคํานวณความเร็วของการเผาไหมไดในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม 
โดยท่ัวไปเราจะนิยามความเร็วของการเผาไหมท่ีสอง ไดแก ปริมาตรของกาซผสมท่ียังไมเผาไหมท่ีถูกใชไปตอหน่ึง
หนวยพื้นท่ีระนาบเปลวไฟตอหนึ่งหนวยเวลา 
 

 s][m
A
VS

f
u /=  (3.4) 

 

ในท่ีนี้ V เปนอัตราไหลโดยปริมาตรของกาซผสมท่ียังไมเผาไหม [m3/s] และ Af เปนพื้นท่ีเปลวไฟ [m2] ท่ีคํานวณ
จากภาพถายเปลวไฟโดยนําเปลวไฟหมุนรอบแกน 
 รูปท่ี 3.4 แสดงคาความเร็วของการเผาไหมแบบกระแสราบเรียบท่ีวัดดวยวิธี (1)-(5) วิธีใดวิธีหน่ึง ใน
เช้ือเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน เชน มีเทน เอทิลีน โพรเพน ท่ี Equivalent ratio φ (สวนกลับของอัตราสวน
อากาศ) ประมาณ 1.1  ความเร็วของการเผาไหมจะมีคาสูงสุด แตสําหรับคารบอนมอนอกไซดหรือไฮโดรเจน จะมี
คาสูงสุดเม่ือ Equivalent ratio มีคาต้ังแต 2 ข้ึนไป คุณสมบัติของความเร็วของการเผาไหมเชนนี้ จะมีความคลายคลึง
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อยางยิ่งกับคุณสมบัติของอุณหภูมิของกาซเผาไหมสมดุลในสภาวะท่ีไมมีการถายเทความรอน ดังน้ัน เมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิ (Preheat) ของกาซผสมท่ียังไมเผาไหม อุณหภูมิของกาซเผาไหมในสภาวะท่ีไมมีการถายเทความรอนจะ
สูงข้ึน และความเร็วของการเผาไหมจะสูงข้ึนดวย นอกจากน้ี กรณีท่ีเพิ่มความดันยอยของอากาศ (Oxygen enriched 
combustion method) ก็จะไดผลเชนเดียวกัน 
 

 
1* รวมไฮโดรเจน 1.5% และไอนํ้า 1.35% 

รูปที่ 3.4 ความเร็วของการเผาไหมแบบกระแสราบเรียบของอากาศผสมชนิดตางๆ 
 
    3.  Flammability limit 

  กาซท่ีผสมไวแลวจะมีชวงความเขมขนท่ีติดไฟไดชวงหนึ่งซ่ึงข้ึนอยูกับอุณหภูมิและความดัน หากความ
เขมขนของเช้ือเพลิงสูงกวาหรือตํ่ากวาชวงน้ัน เปลวไฟจะไมติดไฟ คาตํ่าสุดของชวงความเขมขนนี้ เรียกวา Lean 
flammability limit และคาสูงสุดเรียกวา Rich flammability limit คาเหลาน้ีจะข้ึนอยูกับวิธีวัดดวย ดังน้ัน จึงกําหนด
วิธีวัด Flammability limit โดยนําตัวอยางกาซผสมใสไวในหลอดแกวมีเสนผานศูนยกลางภายในไมนอยกวา 50 mm 
โดยไมตองพิจารณา Quenching (การสูญเสียความรอน) ท่ีผนังหลอดภายใตความดันบรรยากาศ ใหหลอดแกวน้ียาว 
1.5-2 m และมีปลายปดขางหน่ึง ความเขมขนของกาซผสมท่ีทําใหเมื่อจุดไฟท่ีปลายเปดแลว เปลวไฟจะลามไปถึง
ปลายปดดวยความนาจะเปนไมนอยกวา 50% จะถือวาเปน Flammability limit การเคลื่อนข้ึนขางบนจะมีขีดจํากัด
การติดไฟกวางกวาการเคลื่อนลงขางลาง ตัวอยาง Flammability limit แสดงไวในตารางท่ี 3.15 

โพรเพน–อากาศ 

คารบอนมอนอกไซด–อากาศ *1 
มีเทน–อากาศ 

เอทิลีน–อากาศ 

ไฮโดรเจน–อากาศ 

โพรเพน–อากาศ 
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ตารางที่ 3.15 Flammability limit *1 ของกาซผสมระหวางเชือ้เพลิงตางๆ-อากาศ 
ช่ือเช้ือเพลิง

Lean

flammability limit

Rich

flammability limit
ช่ือเชื้อเพลิง

Lean

flammability limit

Rich

flammability limit

ไฮโดรเจน 4.0 75 บิวเทน 1.6-1.7 9.7-10

คารบอนมอนอกไซด *2 12,5 74 1,3-บิวทาไดอีน 2.0 12

มีเทน 5.0 15 เบนซีน 1,3 7,9

อีเทน 3.0 12,4 โทลูอีน 1,2 7,1

โพรเพน 2,1 9,5 ไซลีน 1,1 6.4-6.6

บิวเทน 1,8 8,4 ไซโคลเฮกเซน 1,3 7,8

เฮกเซน 1,2 7,4 อะเซตัลดีไฮด 4.0 36

เอทิลีน 2,7 36 อะซีโตน 2,6 13

อะเซทิลีน 2,5 100 (81) *3 อัมโมเนีย 15 28

โพรพิลีน 2.0 11.0

*1   101.325 kPa 298.15 K เปลวไฟลามขึ้นบน

*2   รวมไอน้ําจํานวนเล็กนอย

*3   ตัวเลขนอกวงเล็บเปนขีดจํากัดการติดไฟจากปฏิกิริยาสลายตัว ในวงเล็บเปนจากปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน  
 
    4.  ปรากฏการณ Quenching 

      เม่ือนําพ้ืนผิวของแข็งวางไวในเปลวไฟ เปลวไฟท่ีบริเวณใกลพื้นผิวจะเย็นลงและความเร็วของปฏิกิริยา
ลดลง ทําใหไมสามารถเกิดเปลวไฟตอไปได ดังน้ัน ภายในระยะทางหางจากพ้ืนผิวคาหน่ึง (ภายใตความดัน
บรรยากาศจะมีคาไมเกิน 1 mm) จะไมเกิดเปลวไฟที่มองเห็นไดดวยตาเปลา ปรากฏการณนี้เรียกวา Quenching 
กลาวกันวาไฮโดรคารบอนที่ไมเผาไหมท่ีปลอยออกมาจากเครื่องยนตเบนซิน จะเกิดจาก Quenching ในสัดสวน
คอนขางสูง 
 ตอไป เม่ือนําแผนวัสดุ 2 แผนวางขนานไวในกาซผสมท่ีติดไฟได โดยคอยๆ ลดระยะหาง dp ใหเขาใกลกัน
เรื่อยๆ ในท่ีสุดเปลวไฟจะไมสามารถลามผานชองวางระหวางแผนวัสดุไปได เนื่องจาก quenching ของแผนวัสดุท้ัง
คูสงผลไปถึงตรงกลาง ทําใหเปลวไฟไมสามารถเคลื่อนผานได ระยะทาง dp ในขณะน้ันเรียกวา Flat-plate 
quenching distance 
 

     3.4.3  กระบวนการเผาไหมในทางปฏิบัติ 
    1.  วิธีการเผาไหมประเภทตางๆ 

                     วิธีการเผาไหมเช้ือเพลิงกาซ แบงออกเปนการเผาไหมดวย Burner และการเผาไหมในภาชนะ วิธีแรกมี
วัตถุประสงคเพื่อใหกําเนิดเปลวไฟท่ีนิ่งและสมํ่าเสมอ วิธีหลังมีวัตถุประสงคเพื่อเผาไหมกาซผสมท่ีอยูในภาชนะ
ดวยการเคลื่อนท่ีหรือการลามของเปลวไฟ 
      นอกจากน้ี ถาแบงวิธีการเผาไหมโดยใชเกณฑอีกแบบหน่ึง ยังสามารถแบงไดเปน Premix combustion, 
Partial premix combustion และ Diffuse combustion โดย Premix combustion จะนําเช้ือเพลิงกับอากาศมาผสมให
เขากันกอนแลวจึงนําไปเผาไหม มีคุณสมบัติเดนคือเปลวไฟจะลามไปในกาซ Premix ดวยตัวเอง ในขณะท่ี Diffuse 
combustion จะใชกระแสเช้ือเพลิงกับกระแสอากาศ หรือกอนเช้ือเพลิงกับกอนอากาศ ทําใหเกิดการเผาไหมตรงท่ี
เช้ือเพลิงกับออกซิเจนสัมผัสกัน วิธีนี้จะทําใหเปลวไฟไมเคลื่อนท่ี สวน Partial premix combustion จะมีลักษณะอยู
ระหวางท้ังสองวิธีขางตน โดยใชกาซ Premix ท่ีมีความเขมขนสูงเกินกวา Flammability limit แทนเช้ือเพลิง 
     นอกจากนี้ การเผาไหมยังแบงออกตามการไหลของกาซใกลๆ เปลวไฟวาเปนการไหลราบเรียบหรือ
ปนปวน ออกเปน การเผาไหมกระแสราบเรียบ (Laminar flame) และการเผาไหมกระแสปนปวน (Turbulent flame)
ไดอีกดวย เม่ือการไหลเปลี่ยนจากราบเรียบเปนปนปวน ลักษณะของเปลวไฟจะเปล่ียนแปลงไปอยางมาก โดย
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นอกจากจะมีความหนาแนนเพ่ิมข้ึนแลว ในการเผาไหมแบบ Premix combustion ความเร็วของเปลวไฟยังเพ่ิมข้ึน 
และในการเผาไหมแบบ Diffuse combustion นั้น Combustion rate ตอหนึ่งหนวยพื้นท่ีผิวของเปลวไฟจะเพิ่มข้ึนอีก
ดวย 
 เมื่อเรียบเรียงการแบงประเภททั้ง 3 แบบขางตน จะไดผลดังตารางท่ี 3.16 การแบงประเภท A, B, C 
สามารถใชรวมกันไดอยางอิสระ ตัวอยางเชนการเผาไหมกระแสราบเรียบ แบบ Diffuse combustion ดวย Burner 
การเผาไหมกระแสปนปวนแบบ Premix ในภาชนะ เปนตน 
 

ตารางที่ 3.16 วิธีเผาไหมประเภทตางๆ 
วิธีแบง
ประเภท 

เกณฑ A เกณฑ B เกณฑ C 

 การเผาไหมดวย 
Burner 

Premix combustion การเผาไหมกระแสราบเรียบ 

ชื่อ การเผาไหมในภาชนะ Partial premix combustion การเผาไหมกระแสปนปวน 
  Diffuse combustion  

 
     2.  ขีดความสามารถ (Capacity) ของอุปกรณเผาไหม 

      เนื่องจากการเผาไหมเช้ือเพลิงจําเปนตองใชระยะเวลาคาหน่ึง และสถานท่ีในการเกิดปฎิกิริยา สถานท่ี
หนึ่ง ดังน้ัน ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีสามารถเผาไหมไดในหองเผาไหมจึงมีขีดจํากัดอยูคาหน่ึง การเปรียบเทียบปริมาณ
ความรอนท่ีเกิดข้ึนในหองเผาไหม จะแสดงในเทอม อัตราการกําเนิดความรอน (ภาระความรอน) ในหองเผาไหม 
อัตราการเผาไหมบนตะแกรง อัตราการกําเนิดความรอน (ภาระความรอน) บนตะแกรงเปนตน ยิ่งปริมาณเหลาน้ีมีคา
มากเทาใด หองเผาไหมก็จะเล็กลงเทาน้ัน เพื่อใหเกิดขอไดเปรียบ อยางไรก็ตาม เช้ือเพลิงและ Burner ประเภทตางๆ 
จะมีขีดจํากัด จึงไมสามารถทําใหปริมาณเหลาน้ีมีคาสูงเกินระดับหนึ่งได 

ในกรณีของการเผาไหมดวย Burner จะใชอัตราการกําเนิดความรอนของหองเผาไหม ซึ่งเปนคาท่ีแสดง
ปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึนตอหนึ่งหนวยปริมาตรของหองเผาไหมตอหนึ่งหนวยเวลา 

ในการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็งดวยตะแกรง จะใชอัตราการเผาไหมบนตะแกรง ซึ่งเปนปริมาณเช้ือเพลิงท่ี
สามารถเผาไหมไดตอหนึ่งหนวยพื้นท่ีของตะแกรงตอหนึ่งหนวยเวลา หรือใชอัตราการกําเนิดความรอนบนตะแกรง
เพื่อแปลงคาขางตนเปนปริมาณความรอน 
 

3.  Diffuse combustion 
เปลวไฟแบบ Diffusion flame มีหลายประเภท เชน Free jet diffusion flame (รูปท่ี 3.5 (a)) ซึ่งเกิดข้ึนท่ี

ผิวหนาของ fuel jet ท่ีพนจาก Burner port ออกมาในอากาศท่ีหยุดน่ิง Coaxial flow diffusion flame (รูปท่ี 3.5 (b)) 
ซึ่งเกิดข้ึนท่ีผิวหนาของกระแสเช้ือเพลิงท่ีพนออกมาจาก Burner port โดยมีแกนตรงกันกับกระแสอากาศ 
Counterflow diffusion flame (รูปท่ี 3.5 (c)) ซึ่งเกิดข้ึนท่ีผิวกระทบระหวางกระแสเช้ือเพลิงกับกระแสอากาศท่ีมีทิศ
ทางตรงขามกัน และ Countercurrent jet diffusion flame (รูปท่ี 3.5 (d)) ท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวหนาของ Fuel jet ท่ีพนสวน
กระแสอากาศออกมา 
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รูปที่ 3.5 Diffusion flame ลักษณะตางๆ 
  

เปลวไฟแบบ Coaxial flow diffusion flame ท่ีกระแสเช้ือเพลิงมีความเร็วสูงกวากระแสอากาศรอบๆ 
(บางครั้งเรียกวา Coaxial jet diffusion flame) และ Free jet diffusion flame จะเรียกรวมๆ กันวา Jet diffusion flame 
ซึ่งความเร็วเช้ือเพลิง uf ของเปลวไฟเปลาน้ีจะมีผลตอความยาว xf ของเปลวไฟดังรูปท่ี 3.6 

เมื่อเช้ือเพลิงมีคาความเร็วไหลตํ่า จะเกิดเปลวไฟราบเรียบ (Laminar flame) บางๆ ท่ีไมมีการปนปวน จาก
การวิเคราะหพบวา 

 
fu

f
f D

du
x

2

∝  (3.5) 

 

 
รูปที่ 3.6 ลักษณะและความยาวของ Jet diffusion flame 

 
ท้ังน้ี d เปนเสนผานศูนยกลางของปาก Burner และ Dfu เปนสัมประสิทธิ์การแพร (Diffusion coefficient) 

ของเช้ือเพลิง กลาวคือ ความยาวของเปลวไฟจะแปรผันตามกําลังสองของเสนผานศูนยกลางของปาก Burner และ
แปรผันตามความเร็วของเช้ือเพลิง ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมของคาท่ีวัดไดจริงท่ีแสดงไวในรูปท่ี 3.6 

Transition point 

เปลวไฟราบเรียบ เปลวไฟปนปวน Transition flame 

(Turbulent flame) (Laminar 
flame) 

(c) counterflow diffusion flame 

ผิวหนาเปลวไฟอากาศน่ิง

เชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง 

อากาศ 

อากาศ 

(a) free jet diffusion flame 

(b) coaxial flow diffusion flame 

(d) countercurrent jet diffusion flame 

อากาศ

อากาศเปลวไฟ

ผิวหนาเปลวไฟ 
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 อยางไรก็ตาม เมื่อเช้ือเพลิงมีความเร็วสูงเกินคาหน่ึง ท่ีปลายเปลวไฟจะเกิดการปนปวนข้ึน เมื่อกระแส
เช้ือเพลิงมีความเร็วเพิ่มข้ึน จุด Transition point ท่ีเริ่มเกิดการปนปวน (แสดงดวยเสนประในรูป) จะคอยๆ เลื่อน
ตํ่าลงเขาหาฐานของเปลวไฟ เมื่อเช้ือเพลิงมีความเร็วอยูในชวงเปลวไฟปนปวน (Turbulent flame) ซึ่งเปลวไฟเกือบ
ท้ังเปลวจะเปลี่ยนเปนเปลวไฟปนปวน จะตองเปลี่ยนคา Dfu ในสมการ (3.5) เปนสัมประสิทธิ์การแพรหมุนวน 
(Eddy diffusion coefficient) ซึ่งมีสัญลักษณเขียนแทนดวย ε เนื่องจาก Mixing length hypothesis ไดวา 

 

 fudu ⋅∝′=ε l  (3.6) 
 

ดังน้ัน สมการ (3.5) จึงกลายเปน 
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ท้ังน้ี ℓ เปน Mixing length และ u' เปนระดับ (สัมบูรณ) ของความปนปวน จากสมการน้ีจะไดวา ความยาวของ 
Diffusion flame กระแสปนปวนจะไมข้ึนกับความเร็วของเช้ือเพลิง แตจะแปรผันตามเสนผานศูนยกลางของปาก 
Burner เทาน้ัน ซึ่งก็สอดคลองกับแนวโนมของคาท่ีวัดไดจริงท่ีแสดงไวในรูปท่ี 3.6 
3.  การรักษาเสถียรภาพของเปลวไฟ 
 หมายถึงการทําใหเปลวไฟมีเสถียรภาพในกระแสกาซ Premix ความเร็วสูง หรือการทําใหเปลวไฟมี
เสถียรภาพท่ีปลายเพลิงของ Burner ซึ่งอยูในกระแสอากาศปฐมภูมิ วิธีการรักษาเสถียรภาพทําไดโดยใช (1) Flame 
stabilizer (2) Swirler (3) Countercurrent jet เปนตน ไมวาวิธีใดก็ตาม จะทํางานดวยการสรางบริเวณท่ีมี Reflux หรือ
บริเวณท่ีเกิดกระแสความเร็วตํ่าข้ึน แลวทําใหเปลวไฟมีเสถียรภาพในบริเวณนั้น 
 Flame stabilizer ในหัวขอ (1) หมายถึงวัตถุต้ังขวาง (Bluff body) ท่ีมีรูปรางเปนทรงกระบอก จานกลม 
ทรงกลม พื้นผิวรูปตัว V หรือพื้นผิวรูปกรวยกลม ฯลฯ ซึ่งจะกักกาซเผาไหมแลวมีอุณหภูมิสูงไวในบริเวณ Feflux 
ปดลอมบริเวณท่ีเกิดข้ึนท่ี Wake ของตัวมัน แลวใชกาซน้ีเปนเช้ือในการจุดไฟใหกระแสกาซ Premix ความเร็วสูง 
ลักษณะการไหลของกาซรอบๆ Flame stabilizer แสดงไวในรูปท่ี 3.7  และรูปท่ี 3.8 แสดง Blowoff limit ของเปลว
ไฟในกรณีท่ีวางทอทองแดงเสนผานศูนยกลาง D ท่ีใหความเย็นดวยน้ําไวในกระแสกาซ premix ระหวางโพรเพน-
อากาศ จะพบวาความเร็วกระแส  uu  ณ  ระนาบหนาตัดท่ีตัดผานศูนยกลางของ Flame stabilizer ยิ่งมีคาสูงเทาใด 
Equivalent ratio φ ท่ีทําใหเปลวไฟมีเสถียรภาพ ก็ยิ่งมีชวงแคบลงเทาน้ัน 

Swirler ในหัวขอ (2) เปนอุปกรณท่ีทําใหกระแสเกิดการตีเกลียว ทําใหเกิด Reflux ข้ึนดวยความดันลบท่ี
บริเวณศูนยกลาง เพื่อทําใหเปลวไฟมีเสถียรภาพ ความแตกตางจาก Flame stabilizer คือวิธีทําใหเกิด Reflux เทาน้ัน 
สวนหลักการทํางานเหมือนกันทุกประการ 
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รูปที่ 3.7  ลักษณะการไหลของกาซรอบๆ  
 Flame stabilizer 

(เปลวไฟโพรเพน-อากาศ อุณหภูมิหอง ความดัน
บรรยากาศ) 

รูปที่ 3.8 Blow off limit จาก flame stabilizer  
รูปทรงกระบอก 

(เปลวไฟโพรเพน-อากาศ อุณหภูมิหอง ความดัน
บรรยากาศ) 

 
Countercurrent jet ในขอ (3) จะเปนวิธีพน Jet สวนกับกระแสสมํ่าเสมอ แลวทําใหเปลวไฟมีเสถียรภาพ ณ 

บริเวณกระแสความเร็วตํ่าใกลๆ กับจุดหยุดน่ิง มีท้ังวิธีพน Fuel jet สวนกระแสอากาศ และวิธีพน Jet ของอากาศ
หรือกาซเผาไหมอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิสูงสวนกับกระแสกาซ Premix 
 นอกจากน้ี ยังมีวิธีควานปากหัวพน Fuel jet ใหกวางข้ึนเปนข้ันบันได หรือวิธีบากรองบนผนัง ฯลฯ วิธีการ
เหลาน้ีก็สามารถพิจารณาไดวาเปน Flame stabilizer ประเภทหน่ึง 
 

3.4.4   การเผาไหมของเชื้อเพลิงเหลว 
1.  วิธีเผาไหมประเภทตางๆ 

 วิธีเผาไหมเช้ือเพลิงเหลวแบงไดเปน (1) Liquid surface combustion (2) Wick combustion   (3) 
Evaporating combustion    (4) Spray combustion 
 (1) Liquid surface combustion เปนการถายเทความรอนจากเปลวไฟดวยการแผรังสีหรือดวยการพาความ
รอนใหแกผิวหนาของเช้ือเพลิงทําใหเกิดการระเหย แลวนําไอระเหยท่ีเกิดข้ึนไปสัมผัสกับอากาศทําใหเกิดการเผา
ไหมแบบ Diffusion combustion ข้ึนเหนือผิวหนาของของเหลว แบงเปน Pot combustion ซึ่งจะวางภาชนะใส
เช้ือเพลิงไวในกระแสอากาศท่ีไหลผานผิวหนาเช้ือเพลิง แลวทําใหเกิด Boundary layer combustion ซึ่งจะใหเกิด
เปลวไฟลามขนานกับผิวหนาของเหลว 
 (2) Wick combustion จะนําเชือกขนาดใหญท่ีทําจากฝายหรือใยแกวหรือผาหนาจุมลงไปในนํ้ามัน เพื่อดูด
เช้ือเพลิงข้ึนมาดวยปรากฏการณ Capillary แลวใชการพาความรอนหรือการแผรังสีจากเปลวไฟถายเทความรอนให
ระเหยและเผาไหม 
 (3) Evaporating combustion จะใหความรอนดวยเปลวไฟแกเช้ือเพลิงท่ีไหลอยูในทอ ทําใหเช้ือเพลิงเหลว
ระเหย และเผาไหมดวยวิธีเดียวกับเช้ือเพลิงกาซ  
 (4) Spray combustion จะใชหัวฉีดพนเช้ือเพลิงเหลวใหเปนละอองเล็กๆ ท่ีมีขนาดไมกี่ μm ถึงหลายรอย 
μm เพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการระเหยแลวนําไปเผาไหม วิธีนี้นิยมใชกันมากท่ีสุดในอุตสาหกรรม ตอไปนี้จะอธิบายการ
เผาไหมดวยหัวฉีด 

ผิวหนาเปลวไฟ ระยะส้ินสุดบริเวณ reflux ดานทายเพลิง 

flame stabilizer บริเวณ reflux 

กาซ premix 

บริเวณ
blowoff

บริเวณ
เปลวไฟเสถียร
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2.  การระเหยและเผาไหมของละออง 
 ละอองท่ีถูกพนออกไปสัมผัสอยางกระทันหันกับอากาศในบรรยากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงและมีคุณสมบัติออกซิ
เดช่ันนั้น หากบรรยากาศดังกลาวมีเงื่อนไขเหมาะสม และเสนผานศูนยกลางของละอองมีคาสูงกวาคาวิกฤตคาหน่ึง
แลว เมื่อเวลาผานไปคาหน่ึง ละอองจะติดไฟดวยตัวเอง การหนวงเวลาติดไฟนี้แบงไดเปนการหนวงเวลาทาง
กายภาพต้ังแตเริ่มเกิดกาซผสมข้ึนรอบๆ ละอองจนถึงสภาวะท่ีสามารถติดไฟได และการหนวงเวลาทางเคมีต้ังแต
ปฏิกิริยาเริ่มดําเนินไปหลังจากน้ันจนถึงการติดไฟ 
 เมื่อติดไฟแลวรอบๆ ละอองจะเกิดเปลวไฟ Diffusion flame ข้ึน ลักษณะของเปลวไฟนี้จะข้ึนอยูกับ
ความเร็วสัมพัทธระหวางละอองกับอากาศรอบขาง ดังรูปท่ี 3.9 โดยรูปท่ี 3.9 (a) เปนกรณีท่ีไมมี Convection flow 
เลย ซึ่งบริเวณท่ีเกิดการเผาไหมจะเปนทรงกลมสมมาตร เกิดเปลวไฟรูปทรงกลม รูปท่ี 3.9 (b) เปนกรณีท่ีมี Free 
convection หรอื Forced convection เล็กนอย ซึ่งเปลวไฟจะเปลี่ยนรูปเปนรูปไข  เปลวไฟในรูปท่ี 3.9 (a) และรูปท่ี  
3.9 (b) เรียกวา Envelope flame เมื่อ Forced convection เพิ่มข้ึนถึงคาหน่ึง เปลวไฟใกลๆ กับจุดหยุดน่ิงจะดับอยาง
กระทันหัน เปลี่ยนเปน Wake flame ดังรูปท่ี 3.9 (c) โดย Envelope flame ในรูปท่ี 3.9 (a) และรูปท่ี  3.9 (b) เปน 
Counterflow diffusion flame ท่ีเกิดข้ึนจากไอระเหยของเช้ือเพลิงจากผิวหนาของละอองไปหาผิวหนาของเปลวไฟ
กับออกซิเจนท่ีแพรจากภายนอกมายังผวิหนาของเปลวไฟ 
 
 

 
  (a)  เปลวไฟรอบตัว         (b)   เปลวไฟรอบตัว   (c) wake flame 
  (ไมมี convection flow) (convection flow ออน) (convection flow แรง) 

รูปที่ 3.9 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเผาไหมของละอองตามความเร็วสัมพัทธกับกาซ 
  

ละอองของเช้ือเพลิงท่ีอยูในอากาศอุณหภูมิสูงเม่ือเวลาผานไปขนาดของละอองจะเปล่ียนไปดวย อยางไรก็
ตาม เมื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของกําลังสองของเสนผานศูนยกลาง d ของละอองเทียบกับเวลา t แลวจะไดรูปท่ี 
3.10 จากรูป (1) เปน Ignition delay โดยเม่ืออุณหภูมิของละอองเพิ่มข้ึนจะเกิดการขยายตัว ทําใหมีเสนผานศูนยกลาง
เพิ่มข้ึนเล็กนอย แตเม่ือเริ่มระเหยละอองจะเริ่มเล็กลง (2) เปนชวง Non-stationary burning โดยหลังจากติดไฟท่ีเวลา 
τ แลว d2 จะลดลงดวยอัตราตํ่าอยูระยะหน่ึง จนเมื่อเขาสู (3) Semi-stationary burning แลว d2 จะลดลงเปนเชิงเสน 
สุดทายละอองจะหายไป ในชวงน้ีจะมีความสัมพันธดังตอไปนี้ 

 

เปลวไฟ เปลวไฟ เปลวไฟ 
ละออง ละออง 

ละออง 
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รูปที่ 3.10 การเปลี่ยนแปลง d2 ของละอองที่ติดไฟและเผาไหม 

 

bC
dt

)d(d 2

−=  (3.8) 
 

)(tCdd b
2
0

2 τ−−=  (3.9) 

คา Cb เรียกวา burning-rate constant 
 

3.4.5    การเผาไหมของเชื้อเพลิงแข็ง 
 รูปแบบการเผาไหมของเช้ือเพลิงแข็ง แบงออกไดเปน (1) Evaporating combustion (2) Decomposing 
combustion (3) Surface combustion (4) Smoldering 
 (1) Evaporating combustion เปนปรากฏการณท่ีเช้ือเพลิงแข็งท่ีมีจุดหลอมเหลวคอนขางตํ่า จะหลอมเหลว
กอนเผาไหม แลวระเหยในทํานองเดียวกับเช้ือเพลิงเหลว หลังจากน้ันจึงเผาไหม ปรากฏการณนี้จะเกิดข้ึนในกรณีท่ี
อุณหภูมิระเหยมีคาตํ่ากวาอุณหภูมิสลายตัวดวยความรอน 
 (2) Decomposing combustion เปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีอุณหภูมิสลายตัวดวยความรอนมีคาตํ่า
กวาอุณหภูมิระเหย โดยเม่ือไดรับความรอน เช้ือเพลิงจะสลายตัวดวยความรอน และเมื่อ volatile matter ถูก
ปลดปลอยออกจากพื้นผิวจะเกิดการเผาไหม 
 (3) Surface combustion เปนปรากฏการณท่ีพบไดในถานไมหรือถานโคกซึ่งแทบไมมี volatile matter และ
พบไดใน Fixed carbon หลังจาก Decomposing combustion โดยออกซิเจนหรือกาซท่ีมีคุณสมบัติออกซิเดช่ัน (เชน 
CO2) จะแพรเขาไปในชองวางบนพื้นผิวหรือภายในของแข็งแลวเกิดปฏิกิริยาเผาไหม 
 (4) Smoldering  สําหรับสสารท่ีมีอุณหภูมิสลายตัวดวยความรอนตํ่า เชน กระดาษ หลังจากเกิดการสลายตัว
ดวยความรอน หาก Volatile matter ไมถูกจุดไฟ บางครั้งจะเกิดปฏิกิริยาท่ีพื้นผิวซึ่งทําใหเกิดควันข้ึนเปนจํานวนมาก 
เรียกปรากฏการณนี้วา Smoldering  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากปฏิกิริยาท่ีพื้นผิวมีการดําเนินไปอยางตอเนื่องภายใต
อุณหภูมิท่ีตํ่ากวาอุณหภูมิติดไฟของ Volatile matter ถาบังคับควันใหติดไฟ หรือเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนสูงกวาจุดติดไฟ
ของควันแลว การเผาไหมจะเปลี่ยนรูปแบบเปนการเผาไหมท่ีเกิดเปลวไฟ 
 วิธีการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็ง แบงออกไดเปน (1) Grate firing (Fixed bed combustion) (2) Fluidized bed 
combustion (3) Pulverized coal firing 
1.  Grate firing  

Grate firing เปนการสราง Fixed bed ของเช้ือเพลิงแข็งบนตะแกรงท่ีเรียกวาตะกรับ ( Grate) แลวปลอย
อากาศใหไหลผานไปเพ่ือเผาไหม 
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 Fluidized bed combustion เปนการเปาอากาศเขาไปจากดานลางของ Mixed particle bed ซึ่งประกอบดวย
อนุภาคเล็กๆ ระหวางสารทนไฟ (เชน ทราย) กับเช้ือเพลิงแข็ง (ดวยสัดสวนของเช้ือเพลิงไมเกินไมกี่ %) เพื่อทําให
เกิด Fluidized bed ซึ่ง Particle bed ท้ังกอนจะมีการเคลื่อนท่ีคลายการเดือด 
 สําหรับ Pulverized coal firing จะเปนการนําเช้ือเพลิงท่ีปนเปนอนุภาคเล็กๆ ดวยเครื่องบด มาผสมกับ
อากาศปฐมภูมิแลวพนออกมาดวย Burner แลวเผาไหมในสภาพลอยอยูกลางอากาศ 
2.  Grate firing combustion 
 Grate firing combustion หมายถึงการผานอากาศเขาไปใน Fixed bed ของเช้ือเพลิงแลวทําการเผาไหม ซึ่ง
แบงตามทิศทางการปอนเช้ือเพลิงและอากาศไดเปน Overfeed firing กับ Underfeed firing 
 วิธี Overfeed firing จะมีทิศทางการปอนถานหินตรงขามกับทิศทางการปอนอากาศปฐมภูมิ ดังรูปท่ี 3.11 
(a) ตัวอยางเชน Hand fired stoker และ Spreader stoker เปนตน ถานหินท่ีปอนเขาไปจะไดรับความรอนจากกาซเผา
ไหม แลวปลอย Volatile matter ออกมาท่ี Drying zone หลังจากน้ัน ถานหินท่ีเปลี่ยนเปนถานโคกแลว จะรีดิวซกาซ
ท่ีเกิดข้ึนท่ี Oxidation zone ใหเปนคารบอนมอนอกไซดท่ี Reduction zone และ Volatile matter ตอมา
คารบอนมอนอกไซดจะผสมกับอากาศทุติยภูมิและเผาไหมท่ีเหนือ Firing zone สวนใน Oxidation zone นั้น จะมี
การปอนออกซิเจนอยางเพียงพอใหแกผิวหนากอนถานหินท่ีเปลี่ยนเปนถานโคกและรอนจนแดง และการเผาไหม
แบบ Surface combustion จะใหกาซคารบอนไดออกไซด ถานหินท่ีผานทุกๆ Zone มาแลวจะกลายเปนข้ีเถาสะสม
อยูบน Grate แลวรวงผานชองวางของ Grate ลงมาท่ีถังเก็บข้ีเถา ในวิธี Overfeed firing เนื่องจากกาซเผาไหม
อุณหภูมิสูงจะไหลผาน Green coal zone ท่ีปอนเขามา ดังน้ัน การติดไฟจึงมีความแนนอน และเหมาะกับการเผาไหม
ถานหินท่ีมี Coal rank ตํ่า 

 
 
  (a)  overfeed firing             (b) underfeed firing 

รูปที่ 3.11 โครงสรางของ Firing zone 
 
 สําหรับวิธี Underfeed firing จะมีทิศทางการปอนถานหินเดียวกับทิศทางการปอนอากาศปฐมภูมิ ดังรูปท่ี 
3.11 (b) ตัวอยางเชน Underfeed stoker หรือสวนท่ีติดไฟของ Chain stoker เปนตน ในกรณีนี้ ไมเพียงแต Green coal 
zone จะสัมผัสกับกาซเผาไหมเทาน้ัน แตการใหความรอนสวนใหญยังเกิดจากการนําความรอนและการแผรังสีจาก 
Oxidation zone ซึ่งมีอุณหภูมิสูง กลาวคือ การเผาไหมดําเนินไปอยางตอเนื่องไดดวยปรากฏการณการเคลื่อนของ
เปลวไฟ ดังน้ัน ความเร็วของระนาบการติดไฟจึงข้ึนอยูกับความเร็วกระแสของอากาศปฐมภูมิ ซึ่งความเร็ว Sf นั้น
เรียกวา Fluidization velocity ซึ่งมีคาประมาณ 0.2 m/h โดย Sf จะเปนฟงกชันของ Coal rank, particle size ของถาน

อากาศปฐมภูมิอากาศปฐมภูมิ rate grate 

reduction zone 

oxidation zone 

drying zone 
green coal zone 

oxidation zone 

drying zone 

reduction zone 

green coal 
zone 

firing zone ถานหิน 
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หิน อุณหภูมิของอากาศปฐมภูมิ ฯลฯ คา Sf จะมีคาสูงถา Coal rank มีคาตํ่า คาความรอนและอุณหภูมิของอากาศปฐม
ภูมิมีคาสูง และ Particle size มีคานอย 
3.  Pulverized coal firing 
 เปนวิธีนําอนุภาคถานหินท่ีบดดวยเครื่องบด (ผานตะแกรงรอน 200-mesh ประมาณ 80%) นําไปผสมกับ
อากาศปฐมภูมิแลวพนจาก Burner ใหลอยในอากาศแลวเผาไหม 
 Pulverized coal firing จะคลายกับ Spray combustion ของนํ้ามันเช้ือเพลิงหนักดวยเหตุผล 2 ประการคือ (1) 
เปนการเผาไหมในสภาวะ 2-Phase flow และ (2) ในชวง Decomposing combustion ในตอนตน จะมีการปลอยกาซ
ท่ีติดไฟไดออกมาจํานวนมาก หลังจากน้ันจึงเขาสูชวง Surface combustion ของ Fixed carbon แตแตกตางจาก Spray 
combustion ตรงท่ี (3) การเกิดกาซจากเช้ือเพลิงแข็ง (Gasification) มีความเร็วตํ่า ตองใชเวลาและระยะทางมากกวา
ในการ Burn off (4) ไมมีผิวหนาเปลวไฟใหเห็นชัดเจน แตเปลวไฟจะแผไปท่ัวท้ังหองเผาไหม (5) การนําความรอน
ดวยการแผรังสีจากผนังเตาและจากเปลวไฟ จะมีอิทธิพลอยางมากตอเสถียรภาพของเปลวไฟและระยะทางท่ีตองใช
ในการ Burn off 
 Burn-off time ของ Pulverized coal (เวลาท่ีตองใชในการเผาไหม Fixed carbon ใหได99%) จะข้ึนอยูกับ
ความเร็วของปฏิกิริยาพ้ืนผิว ท่ีอัตราสวนอากาศเทากับ 1.2 และท่ีอุณหภูมิภายในเตา 1300°C จะใชเวลาประมาณ 1.8 
วินาที ซึ่งใชเวลามากเปน 100 เทาของเวลาระเหยของละอองท่ีคํานวณไดจากสมการท่ี (3.9)  โดยให Cb = 1 mm2/s 
 กลไกในการทําใหเปลวไฟของ Pulverized coal มีเสถียรภาพ สามารถทําไดโดย (1) การติดไฟดวยการ
เคลื่อนท่ีของเปลวไฟ (2) การติดไฟดวยการแผรังสีความรอนจากผนังเตาหรือจากเปลวไฟ (3) การติดไฟดวยการ
ผสมกับกาซเผาไหมอุณหภูมิสูง (4) การติดไฟดวยการสัมผัสกับผนังเตาอุณหภูมิสูง ความเร็วการเผาไหมของ 
Pulverized coal ท่ีวัดไดโดยใช Burner ท่ีใหเปลวไฟรูปกรวยกลมหัวกลับภายใตบรรยากาศเปด จะเทากับ 0.1-0.2 
m/s ซึ่งภายใตเงื่อนไขเชนนี้ จะไมสามารถเผาไหมดวยความเร็วสูงได อยางไรก็ตาม ในการเผาไหมภายใต
บรรยากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงไมนอยกวา 900°C จะมี Volatile matter ถูกปลดปลอยออกมาถึง 80% ภายในเวลา 20 ms 
ดังน้ัน เปลวไฟจึงสามารถลามไปในสถานะกาซได และวัดความเร็วการเผาไหมได 0.8-10 m/s ดังน้ัน กลไกท่ัวไป
ในการรักษาเสถียรภาพของเปลวไฟของ Pulverized coal จึงไดแก การใชความรอนจากการแผรังสีจากผนังเตาและ
จากเปลวไฟ และการผสมกับกาซเผาไหมอุณหภูมิสูง ทําใหอุณหภูมิของ Pulverized coal สูงข้ึนดวยอัตราไมนอย
กวา 104 °C/s และทําใหเปลวไฟลามไปในกาซผสมระหวางอากาศกับ Volatile matter ท่ีปลดปลอยออกมาอยาง
รวดเร็ว 
 
3.5  คาความรอนเชื้อเพลิง  

3.5.1  คาความรอนสูงกับคาความรอนตํ่า 
 ปริมาณความรอนท่ีไดออกมาเม่ือเช้ือเพลิงปริมาณหน่ึงหนวยท่ีอยูภายใตสภาวะคงท่ีคาหน่ึง (เชน 101.3 
kPa (1 บรรยากาศ) 25°C) เกิดการเผาไหมสมบูรณ (กลาวคือ ธาตุท่ีเผาไหมไดในเช้ือเพลิง (C, H, S) ท้ังหมดถูก
เปลี่ยนไปเปนองคประกอบเคมีสุดทายท่ีเสถียร (CO2, H2O, SO2)) จนถึงเม่ือสารผลลัพธท่ีเกิดข้ึนคายความรอน
กลับไปอยูสภาวะเริ่มแรก เรียกวา คาความรอนของเช้ือเพลิง ดังน้ัน คาความรอนของเช้ือเพลิง จึงหมายถึงปริมาณ
ความรอนจากการเผาไหมเช้ือเพลิงท่ีสามารถนํามาใชงานไดสูงสุดจากการเผาไหมนั้น องคประกอบของกาซเผา
ไหมทุกชนิดจะมีสถานะเปนกาซ ยกเวน H2O สําหรับ H2O นั้น สถานะสุดทายอาจเปนกาซ (ไอน้ํา) หรือของเหลว 
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(น้ํา) ก็ได กรณีท่ีสุดทายแลว H2O กลายเปนน้ํา ไอน้ําท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมจะควบแนนเมื่ออุณหภูมิลดตํ่าลง และ
ปลดปลอยความรอนแฝงของการควบแนนออกมา แตถา H2O มีสถานะสุดทายเปนกาซแลว เนื่องจากจะไมเกิดความ
รอนแฝงของการควบแนน ปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจึงนอยลงเทากับความรอนแฝงน้ัน คาความรอนใน
กรณีแรกท่ี H2O มีสถานะสุดทายเปนของเหลว เรียกวา คาความรอนสูง (Hh) และกรณีท่ีเปนกาซ เรียกวา คาความ
รอนตํ่า (Hℓ) 
 ในอุปกรณท่ีทํางานดวยความรอนจากการเผาไหม จะใชประสิทธิภาพความรอนเปนตัวช้ีวัดสมรรถนะวา
อุปกรณนั้นสามารถนําพลังงานท่ีมีอยูในเช้ือเพลิงมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิผลเพียงใด ในกรณีนี้ แมวา
ปริมาณพลังงานความรอนท่ีนํามาใชงานจะเทากัน แตสําหรับคาพลังงานท่ีมีอยูในเช้ือเพลิง การเลือกใชคา Hh หรือ 
Hℓ จะทําใหคํานวณประสิทธิภาพความรอนไดไมเทากัน ในอุปกรณท่ีทํางานดวยความรอนในอุตสาหกรรม หากลด
อุณหภูมิของกาซเผาไหมลงมาตํ่ากวาอุณหภูมิอิ่มตัวของไอนํ้า น้ําท่ีควบแนนอาจทําใหเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนผุ
กรอนได ดังน้ัน โดยท่ัวไป เราจะไมนําความรอนแฝงของการควบแนนของไอนํ้าในกาซเผาไหมมาใชงาน ดวยเหตุ
ดังกลาว เมื่อจะใหคําจํากัดความประสิทธิภาพความรอน สวนมากแลวมักจะใชคาความรอนตํ่าเปนคาความรอนของ
เช้ือเพลิง 
 

3.5.2  คาความรอนของเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว 
 คาความรอนของเช้ือเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว โดยท่ัวไปจะใช Bomb calorimeter ในการวัด โดย 
Calorimeter เปนอุปกรณท่ีถายเทความรอนจากการเผาไหมเช้ือเพลิงใหแกน้ําใน calorimeter และวัดคาความรอน
ของเช้ือเพลิงจากปริมาณความรอนท่ีมีอยูในน้ําท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากภายใน calorimeter ไอน้ําท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม
จะเกิดการควบแนน คาความรอนท่ีวัดไดจึงเปนคาความรอนสูง 
 สําหรับคาความรอนตํ่าของเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว หากทราบอัตราสวนของไฮโดรเจนและ
ความช้ืนท่ีมีอยูในเช้ือเพลิง ก็สามารถคํานวณไดโดยใหความรอนแฝงของการควบแนนของ H2O เทากับ 2.44 MJ / 
kg (ความรอนแฝงของการควบแนนท่ี 25°C) ดังตอไปนี้ 
 

]kg/[MJw)h9(44.2HH fh −+−=l  (3.10) 

 
3.5.3  คาความรอนของเชื้อเพลิงกาซ 
คาความรอนของเช้ือเพลิงกาซ โดยท่ัวไปจะวัดดวย Junker’s flow type calorimeter ซึ่งคาท่ีวัดไดจะเปนคา

ความรอนสูง (Hh) สวนคาความรอนตํ่า จะคํานวณไดโดยใหความรอนแฝงของการควบแนนของไอนํ้า 1 3
Nm  

เทากับ 1.96 MJ / 3
Nm  (= 2.44 [MJ / kg] × 18 [kg / kmol] / 22.4 [ 3

Nm  / kmol]) ตามสมการตอไปนี้ 
 

]m[MJ}hc)2(n{h961HH 3
fN2 nmh −∑+−= //.l

 (3.11) 
 

กาซองคประกอบแตละตัวของเช้ือเพลิงกาซไมไดทําพันธะเคมีตอกัน ดังน้ัน คาความรอนของเช้ือเพลิงกาซจึง
สามารถคํานวณไดจากผลบวกของคาความรอนของกาซองคประกอบแตละตัวตามสมการตอไปนี้ 
 

]m[MJhcHh812co612H 3
fN2 nmhih −∑++= /..  (3.12) 
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]m[MJhcHh810co612H 3
fN2 nmi −∑++= /.. ll

 (3.13) 
 

ในท่ีนี้ Hhi และ Hℓi เปนคาความรอนสูงและคาความรอนตํ่าของกาซไฮโดรคารบอนแตละตัว ตารางท่ี 3.17 แสดงคา
ความรอนสูงของกาซท่ีสําคัญชนิดตางๆ 
 

ตารางที่ 3.17 คาความรอนสูงของกาซองคประกอบแตละชนิดของเชื้อเพลงิกาซ 
กาซ คาความรอนสูง Hh [MJ / 

3
fNm −
] 

H2 12.8 
CO 12.6 
CH4 39.8 
C2H6 69.9 
C2H4 63.0 
C2H2 58.0 
C3H8 99.1 
C3H6 91.9 

n-C4H10 128.5 
iso-C4H10 128.1 

 
3.6  ปริมาณอากาศที่ตองการในทางทฤษฎีและในการเผาไหมจริง  

3.6.1  ปริมาณอากาศตามทฤษฎีกับอัตราสวนอากาศ 
 ในการคํานวณการเผาไหม ปฏิกิริยาพ้ืนฐานคือปฏิกิริยาระหวางองคประกอบที่เผาไหมไดในเช้ือเพลิงกับ
ออกซิเจน อยางไรก็ตาม เนื่องจากในการเผาไหมท่ัวไปจะใชอากาศเปนแหลงออกซิเจน ดังน้ัน ในหองเผาไหมจึงมี
ไนโตรเจน (N2) ติดมากับออกซิเจนดวย เนื่องจากสามารถคิดวากาซอื่นๆ ในอากาศนอกเหนือจากออกซิเจนเปน
องคประกอบเฉ่ือยท่ีไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเผาไหม ดังน้ัน อัตราสวนของออกซิเจนในอากาศจึงเปนคาท่ีมี
ความสําคัญ โดยอัตราสวนโดยปริมาตรของออกซิเจนในอากาศเทากับ 0.210 (อัตราสวนโดยมวลเทากับ 0.232) และ
องคประกอบท่ีเหลือจะถือวาเปนไนโตรเจนท้ังหมด 
 ปริมาณอากาศท่ีจําเปนทางทฤษฎีในการเผาไหมสมบูรณเช้ือเพลิงปริมาณหน่ึงหนวย เรียกวา ปริมาณ

อากาศตามทฤษฎี มีสัญลักษณวา A0 [
3
Nm  / kg-f] หรือ [ 3

Nm  / 3
fNm − ] ในกรณีของเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว 

เนื่องจาก 

 (ปริมาณอากาศตามทฤษฎี [ 3
Nm  / kg-f]) = { Σ (ปริมาณออกซิเจนท่ีจําเปนสําหรับธาตุท่ีเผาไหมไดแตละตัว [kmol / 

kg])}× (22.4 / 0.21)   ดังน้ัน ตาราง 3.13 จึงสามารถแสดงไดดวยสมการตอไปนี้ 
 

]kg/[m)()(h)(A f
3
N32

s

8

o

4

1

12

c

21.0

4.22
0 }{ −+−+=  (3.14) 
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 สําหรับเช้ือเพลิงกาซ 

(ปริมาณอากาศตามทฤษฎี [ 3
Nm  / 3

fNm − ]) = { Σ (ปริมาณออกซิเจนท่ีจําเปนของกาซแตละชนิด [kmol / kg])}× (1 
/ 0.21) 
จากตารางท่ี 3.14 
 

]m[mohc)4
n(mh2

1co2
1

210
1A 3

fN
3
N220 }{ nm −−+++= ∑ /.  (3.15) 

 

จากสมการท่ี (3.14) และ (3.15) จะสรุปไดวา ปริมาณอากาศตามทฤษฎี A0 จะข้ึนอยูกับสัดสวน
องคประกอบของเชื้อเพลิงเทาน้ัน ซึ่งเปนคาเฉพาะตัวของเช้ือเพลิงน้ันๆ ในกรณีพิเศษท่ีไมใชอากาศ (บรรยากาศ) 
แตใชอากาศท่ีมีออกซิเจนเขมขน (Oxygen enriched air) ในการเผาไหม ในกรณีนี้จะตองเปลี่ยนตัวเลข 0.21 ใน
สมการขางตน 
 ปริมาณอากาศท่ีคํานวณไดจากสมการท่ี (3.14) และ (3.15) เปนปริมาณอากาศท่ีตองใชพอดีในการเผาไหม
สมบูรณเช้ือเพลิงปริมาณหน่ึงหนวย แตในทางปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาจะเกิดการเผาไหมสมบูรณอยางแนนอน เราจะ
ปอนอากาศใหมีปริมาณมากกวาปริมาณอากาศตามทฤษฎีอยูบางพอสมควร อัตราสวนระหวางปริมาณอากาศท่ีปอน
ใหจริงกับปริมาณอากาศตามทฤษฎีเรียกวา อัตราสวนอากาศ (Air ratio) หรือ สัมประสิทธิ์อากาศสวนเกิน (Excess 
air coefficient) (มีสัญลักษณวา α) หากใหปริมาณอากาศท่ีปอนใหจริงเทากับ A แลว 
 

0AA α=  (3.16) 
 

ดังน้ันจะมีปริมาณอากาศมากกวาปริมาณอากาศตามทฤษฎีอยู (α – 1) A0 
 เพื่อใหเกิดการเผาไหมสมบูรณอยางแนนอน หากเราเพียงเผาไหมดวยปริมาณอากาศท่ีมากกวาปริมาณ
อากาศตามทฤษฎีอยางมหาศาล ปริมาณกาซเผาไหมจะเพิ่มข้ึนอยางมากมาย ทําใหอุณหภูมิภายในหองเผาไหมลด
ตํ่าลง ความสูญเสียจากความรอนท่ีมีอยูในกาซไอเสียจากการเผาไหมจะเพ่ิมข้ึน ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมพึงประสงคในแงของ
การใชความรอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในการควบคุมการเผาไหม การกําหนดอัตราสวนอากาศจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสามารถคํานวณอัตราสวนอากาศจากผลการวิเคราะหกาซไอเสียจากการเผาไหมได ซึ่ง
จะไดอธิบายตอไป ดังน้ัน สิ่งท่ีสําคัญคือ ตองทําการวิเคราะหกาซไอเสียจากการเผาไหมอยูเสมอเพ่ือรักษาการเผา
ไหมใหอยูในสภาวะท่ีเหมาะสม 
 

3.6.2  ปริมาณกาซเผาไหม 
 กาซอุณหภูมิสูงท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมเช้ือเพลิง เรียกวา กาซเผาไหม (Combustion gas) เมื่อกาซน้ีถายเท
ความรอนใหวัตถุท่ีตองการใหความรอน และไหลออกไปทางทอไอเสียหรืออื่นๆ แลว จะเรียกวา กาซไอเสียจากการ
เผาไหม กรณีท่ีเช้ือเพลิงเกิดการเผาไหมสมบูรณดวยอากาศท่ีมีปริมาณเทากับหรือมากกวาปริมาณอากาศตามทฤษฎี 
องคประกอบของกาซเผาไหมจะประกอบดวย CO2, H2O, SO2 ซึ่งเปนสารผลลัพธของปฏิกิริยาเผาไหมท่ีเกิดจาก
เช้ือเพลิง และประกอบดวยอากาศท่ีปอนใหยกเวนออกซิเจนท่ีถูกใชไปในการเผาไหมสมบูรณ หากในเช้ือเพลิงมี
ไนโตรเจนหรือความช้ืนอยูดวย องคประกอบเหลาน้ีจะกลายเปนกาซไนโตรเจนและไอนํ้าออกมาพรอมกับกาซเผา
ไหม ข้ีเถาในเช้ือเพลิงจะถูกปลดปลอยออกมาในรูปฝุนละออง ซึ่งจะไมนํามาคิดเปนปริมาณกาซเผาไหม 
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 ในกาซเผาไหมจะมีไอน้ํารวมอยูดวย แตในบางกรณีจะคํานวณกาซเผาไหมโดยไมคิดไอนํ้า ซึ่งเรียกวา กาซ
เผาไหมแหง (Dry combustion gas) จะทําการวิเคราะหองคประกอบของกาซเผาไหมเพื่อควบคุมการเผาไหม ในการ
วิเคราะห เนื่องจากไอน้ําในกาซเผาไหมจะถูกควบแนน จึงวิเคราะหองคประกอบของกาซเผาไหมแหง เพื่อระบุกาซ
เผาไหมจริงๆ ซึ่งมีไอน้ําอยู บางครั้งจะเรียกวา กาซเผาไหมเปยก (Wet combustion gas) 
 องคประกอบของกาซเผาไหม  แสดงไวโดยจําลองในรูปท่ี  3.12 โดยสามารถพิจารณา 
ไดวา 

 
ที่มา “การคํานวณความรอนเบือ้งตน III ฉบับปรับปรุงใหม” โดย อ.มาซาคัตซึ ยามาซากิ (ECCJ) 

รูปที่ 3.12 ผังจําลององคประกอบของกาซเผาไหม (1) 
 

(ปริมาณกาซเผาไหม) = (ปริมาณอากาศทั้งหมด) – (ปริมาณออกซิเจนตามทฤษฎี) + (ปริมาณสารผลลัพธที่เกิดจากการเผาไหม) 

โดยปริมาณอากาศท้ังหมดท่ีปอนใหเทากับ αA0 ปริมาณออกซิเจนท่ีใชไปในการเผาไหมสมบูรณ (ปริมาณ
ออกซิเจนตามทฤษฎี) เทากับ 0.21 A0 กรณีท่ีเผาไหมเช้ือเพลิงแข็งหรือเช้ือเพลิงเหลว ผลลัพธจากปฏิกิริยาเคมีจะ

แสดงอยูในตารางท่ี 3.13 ดังน้ัน ปริมาณกาซเผาไหม G [ 3
Nm  / kg-f] จะเทากับ 

 

 ]kg[m)18
w

28
n

32
s

2
h

12
c(422A)210(G f

3
N0 −+++++−α= /..  (3.17) 

 

[กาซที่ปอนให] [กาซเผาไหม] 

ปริมาณอากาศสวนเกิน 

[เชื้อเพลิง] 
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 นอกเหนือจากสมการขางตนแลว ยังสามารถคํานวณปริมาณกาซเผาไหมจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรกอน

และหลังการเผาไหมไดอีกดวย ปริมาตรรวมของเช้ือเพลิงและอากาศท่ีปอนใหกอนการเผาไหมจะเทากับ αA0 [
3
Nm  

/ kg-f] (ปริมาตรของเช้ือเพลงิ 1 kg เทียบกับ αA0 แลวจะมีคานอยมากสามารถตัดท้ิงได) หากในเช้ือเพลิงมีออกซิเจน

รวมอยูดวย เพ่ือความสะดวกจะคิดวา ปริมาณกาซออกซิเจนจํานวนน้ัน (o / 32) × 22.4 [ 3
Nm  / kg-f] จะเขาไปรวม

กับปริมาณกอนการเผาไหม αA0 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรกอนและหลังการเผาไหมขององคประกอบ
แตละตัวในเช้ือเพลิง (ดูตารางท่ี 3.13 และรูปท่ี 3.12) จะไดวา 
 

 ]kg[m)18
w

28
n

4
h

32
o(422AG f

3
N0 −++++α= /.  (3.18) 

 

ในกรณีท่ีองคประกอบของเชื้อเพลิงมีแต C และ H เทาน้ัน (เช้ือเพลิงเหลวสวนใหญจะสามารถพิจารณา
เชนนี้ได) 
 

  ]kg[mh65AG f
3
N0 −+α= /.  (3.19) 

 

ซึ่งเปนสมการท่ีงายมาก 
 สําหรับเช้ือเพลิงกาซ จากวิธีคิดเชนเดียวกับสมการ (3.17) ขางตน จะไดวา 
 

 ]m[mohconhc)4
n(mhco)A210(G 3

fN
3
N22220 nm −+++++++−α= ∑ /. (3.20) 

 

และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรกอนและหลังการเผาไหม จะสามารถแสดงไดดังสมการตอไปนี้ 
(เนื่องจากไมสามารถตัดท้ิงปริมาตรของเช้ือเพลิงกาซกอนการเผาไหมได ปริมาตรรวมกอนการเผาไหมจึงเทากับ 1 

+ αA0 [
3
Nm  / 3

fNm − ]) 
 
 ]m[mhc)14

n(h2
1co2

1A1G 3
fN

3
N20 nm −∑ −+−−α+= /  (3.21) 

 
3.6.3  ปริมาณกาซเผาไหมแหง ปริมาณกาซเผาไหมตามทฤษฎี 

 ปริมาณกาซเผาไหมแหง G' เทากับปริมาณกาซเผาไหมเปยกลบดวยปริมาณไอนํ้า แสดงดวยสัญลักษณ G' 
สําหรับเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว โดยสมการท่ี (3.17) และ (3.18) จะเปลี่ยนเปน 
 

 ]kg[m)28
n

32
s

12
c(422A)210(G f

3
N0 −+++−α=′ /..  (3.22) 

 

 ]kg[m)28
n

4
h

32
o(422AG f

3
N0 −+−+α=′ /.  (3.23) 

 

กรณีท่ีองคประกอบของเช้ือเพลิงมีแต C และ H เทาน้ัน จะไดวา 
 

 ]kg[mh65AG f
3
N0 −+α=′ /.  (3.24) 
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กรณีของเช้ือเพลิงกาซ สมการท่ี (3.20) และ (3.21) จะเปลี่ยนเปนดังตอไปนี้ 
 

 ]m[mconhcmco)A210(G 3
fN

3
N220 nm −++++−α=′ ∑ /.  (3.25) 

 

 ]m[mohhc)14
n(h2

3co2
1A1G 3

fN
3
N220 nm −∑ −++−−α+=′ /  (3.26) 

 

 ปริมาณกาซเผาไหมและปริมาณกาซเผาไหมแหงในกรณีท่ีสมมติวาเช้ือเพลิงเผาไหมสมบูรณดวยปริมาณ
อากาศตามทฤษฎี เรียกวา ปริมาณกาซเผาไหมตามทฤษฎี ( 0G ) และปริมาณกาซเผาไหมแหงตามทฤษฎี ( 0G′ ) ซึ่ง
สามารถคํานวณไดโดยให α = 1 (ดังน้ัน 0G  และ 0G′  จึงเปนคาท่ีข้ึนอยูกับสัดสวนองคประกอบของเช้ือเพลิง
เทาน้ัน เชนเดียวกับปริมาณอากาศตามทฤษฎี A0) 
 เมื่อดูรูปท่ี 3.12 สามารถพิจารณาไดวา 
 (ปริมาณกาซเผาไหม) = (ปริมาณกาซเผาไหมตามทฤษฏี) + (ปริมาณอากาศสวนเกิน) 
ดังน้ัน จะไดความสัมพันธดังตอไปนี้ 
 

 ]m[m]kg[mA)1(GG 3
fN

3
Nf

3
N00 −−−α+= /,/  (3.27) 

 

 ]m[m]kg[mA)1(GG 3
fN

3
Nf

3
N00 −−−α+′=′ /,/  (3.28) 

 

กลาวคือ สามารถพิจารณาไดวา ปริมาณกาซเผาไหม จะเทากับปริมาณกาซเผาไหมตามทฤษฎีซึ่งเปนคา
เฉพาะตัวของเช้ือเพลิงหน่ึงๆ บวกกับปริมาณอากาศสวนเกิน (ข้ึนอยูกับอัตราสวนอากาศ) นั่นเอง 

 สมการคํานวน G และ G' ขางตน ทุกสมการมีสมมติฐานวามีการปอนอากาศเทากับหรือมากกวาปริมาณ
อากาศตามทฤษฎี (α > 1) และเกิดการเผาไหมสมบูรณ อยางไรก็ตาม บางครั้งแมวา α > 1 แตหากเช้ือเพลิงกับ
อากาศผสมกันไดไมดี ก็อาจมีกาซท่ียังไมเผาไหม เชน CO ฯลฯ ปรากฏอยูในกาซเผาไหมได (ดูรูปท่ี 3.12 ในหัวขอ 

3.6.2) ดังน้ัน กรณีท่ีเกิดการเผาไหมบางสวนไมสมบูรณ ตองระวังวา ไมสามารถใชสมการคํานวณ G และ G' 
ขางตนได 
 

3.6.4  สัดสวนองคประกอบของกาซเผาไหม 
 องคประกอบหลักของกาซเผาไหม ไดแก CO2, H2O, O2, N2 เปนตน อยางไรก็ตาม หากในหองเผาไหม 
เช้ือเพลิงกับอากาศผสมกันไดไมดี บางครั้งจะเกิด CO เหลืออยูในกาซเผาไหม นอกจากน้ี หากในเช้ือเพลิงมี
กํามะถันอยูก็จะมี SO2 ดวย สัดสวนขององคประกอบของกาซเผาไหมเหลาน้ี จะเปนขอมูลท่ีสําคัญในการตรวจสอบ
อัตราสวนอากาศขณะเดินเครื่องและสภาพการเผาไหมภายในหองเผาไหมวาดีหรือไมดีเพียงใด 

จากการวิเคราะหกาซเผาไหม สามารถวัดอัตราสวนโดยปริมาตรของกาซองคประกอบแตละชนิดในกาซ

เผาไหมแหงได โดยแสดงดวย (CO2), (O2), (CO), (N2) [
3
Nm  / 3

Nm ] 
[กรณีของการเผาไหมสมบูรณของเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว] 
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[กรณีของการเผาไหมสมบูรณของเช้ือเพลิงกาซ] 
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G
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 ]m[m
G

nA790)(N 3
N

3
N

20
2 /.

′
+α

=  (3.35) 
 

 เมื่อพิจารณาสมการท่ี (3.29) ถึง สมการท่ี (3.35) เนื่องจาก  เปนฟงกชันของสัดสวนองคประกอบของ
เช้ือเพลิงกับอัตราสวนอากาศ ดังน้ัน สัดสวนโดยปริมาณขององคประกอบใดๆ ในกาซเผาไหมแหง จะสามารถ
แสดงไดดวยสัดสวนองคประกอบของเช้ือเพลิงกับอัตราสวนอากาศ α เชนกัน ดังน้ัน หากไมทราบอัตราสวนอากาศ 
α แตทราบสัดสวนองคประกอบของเช้ือเพลิงหรือสัดสวนโดยปริมาตรขององคประกอบของกาซเผาไหมตัวใดตัว
หน่ึงแลว จากสมการความสัมพันธขององคประกอบน้ันในจํานวนสมการต้ังแตสมการท่ี (3.29) ถึงสมการท่ี (3.35) 
จะไดสมการ 1 ตัวแปรท่ีมีตัวแปรท่ีไมรูคาเทากับ α เมื่อหาคําตอบของสมการน้ันจะหาคา α ได ในจํานวนสมการ
เหลาน้ัน สมการท่ี (3.29) และ สมการท่ี (3.35) ไมมีอัตราสวนอากาศ α เปนตัวแปรโดยตรง ดังน้ัน กรณีท่ีสามารถ

หาคา G' ไดจากสัดสวนองคประกอบของเช้ือเพลิงและสัดสวนโดยปริมาตรขององคประกอบของกาซเผาไหมแลว 
จะสามารถคํานวณไดโดยงาย 
 ตอไปนี้จะพิจารณากรณีท่ีคารบอนสวนหนึ่งในเช้ือเพลิงเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ และสารผลลัพธของ
การเผาไหมไมสมบูรณมีแต CO ในกาซเผาไหมเทาน้ัน ถาใหคารบอนในเช้ือเพลิงในสัดสวน ηb เกิดการเผาไหม
สมบูรณ กลาวคือ ในจํานวนคารบอน c [kg / kg-f] ท่ีอยูในเช้ือเพลิง คารบอนจํานวน c ηb [kg / kg-f] จะเผาไหม
สมบูรณ และท่ีเหลือ c (1 – ηb) [kg / kg-f] กลายเปน CO แลว จากตารางท่ี 3.13 หรือตารางปฏิกิริยาเผาไหม จะไดวา 

ปริมาณ CO2 และ CO ท่ีเกิดข้ึนจะเทากับ (c ηb / 12) × 22.4 และ { c (1 – ηb) / 12 } × 22.4 [ 3
Nm  / kg-f] ตามลําดับ 

ซึ่งผลบวกจะเทากับ (c / 12) × 22.4 [ 3
Nm  / kg-f] กลาวคือ CO2 กับ CO ท่ีเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงหน่ึงหนวย

มวล ไมวาท้ังสองจะมีสัดสวนเปนเทาใด ปริมาณรวมจะเทากับ (c / 12) × 22.4 [ 3
Nm  / kg-f] เสมอ ในกรณีของ

เช้ือเพลิงกาซก็เชนกัน ปริมาณรวมของ CO2 กับ CO จะเทากับ co + Σ m cmhn + co2 [ 3
Nm  / kg-f] เสมอไมวาท้ังสอง

จะมีสัดสวนเทาใดก็ตาม (ดูตารางท่ี 3.14 ประกอบ) ดังน้ัน จะไดวา 
[กรณีท่ีเกิด CO เปนสารผลลัพธของการเผาไหมไมสมบูรณ] 
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ในกรณีท่ี มีสารผลลัพธจากการเผาไหมไมสมบูรณเหลืออยู จะไมสามารถคํานวณคา G' จากสมการท่ี (3.22) ถึง

สมการท่ี (3.26) ได แตจากสมการท่ี (3.36) และสมการท่ี (3.37) จะสามารถคํานวณคา G' ได 
 

3.6.5  การคํานวณอัตราสวนอากาศ 
 อัตราสวนอากาศ α หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาณอากาศท่ีปอนใหจริง A กับปริมาณอากาศตาม
ทฤษฏี A0 ซึ่งไดอธิบายไปแลววาเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญในการควบคุมการเผาไหม ในอุปกรณเผาไหมในทางปฏิบัติ 
การวัดอัตราไหลของอากาศซึ่งปอนใหเปนจํานวนมากจะทําไดไมสะดวก จึงใชสมการท่ีจะอธิบายตอไปในการ
คํานวณอัตราสวนอากาศ เพ่ือพิจารณาสภาวะการเผาไหม และควบคุมปริมาณการปอนอากาศใหเหมาะสม ในหัวขอ
กอนไดอธิบายวิธีคํานวณอัตราสวนอากาศจากสัดสวนองคประกอบเช้ือเพลิงและสัดสวนโดยปริมาตรของกาซเผา
ไหมไปแลว แตในสมการตอไปนี้ (ภายใตสมมติฐานบางประการ) จะสามารถคํานวณอัตราสวนอากาศจากความ
เขมขนขององคประกอบของกาซเผาไหมเทาน้ันได 
 

3.6.5.1 สมการคํานวณอัตราสวนอากาศดวยสมดุลไนโตรเจน 
 กรณีท่ีองคประกอบท่ีไมเผาไหมในกาซเผาไหม มีแต CO เทาน้ัน สมดุลของ N2 กลาวคือ อัตราสวน
ระหวาง (ปริมาตรของ N2 ในอากาศท้ังหมดท่ีปอนให) ตอ (ปริมาตรของ N2 ในอากาศตามทฤษฎี) จะเทากับ
อัตราสวนอากาศ α จะแสดงไดดวยสมการตอไปนี้ (รูปท่ี 3.13) 
 

α  =      (ปริมาตรของ N2 ในอากาศท้ังหมดท่ีปอนให)   
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 สมการขางตนเปนสมการในกรณีของเช้ือเพลิงแข็งหรือเช้ือเพลิงเหลว กรณีของเช้ือเพลิงกาซ พจน (n / 28) 
× 22.4 จะกลายเปน n2 ในท่ีนี้ หากถือวาปริมาณกาซ N2 ท่ีเกิดจากไนโตรเจนในเช้ือเพลิงมีปริมาณนอยมากตัดท้ิงได
แลว จะสามารถคํานวณอัตราสวนอากาศไดจากสมการตอไปนี้ 
[กาซไนโตรเจนท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงมีนอยมากสามารถตัดท้ิงได และองคประกอบท่ีไมเผาไหมมีแต CO เทาน้ัน] 
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นอกจากน้ี กรณีท่ีเกิดการเผาไหมสมบูรณ ((CO) = 0) และให (N2) = 0.79 โดยประมาณแลว จะไดสมการอยางงาย
ดังตอไปนี้ 
[สมการอยางงายในกรณีท่ีเกิดการเผาไหมสมบูรณ และให (N2) = 0.79 โดยประมาณ] 
 

 
)(O210
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2−
=α

.
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{(ปริมาตรของ N2 ในอากาศท้ังหมดที่ปอนให) –  (ปริมาตรของ N2 ในอากาศสวนเกิน)} 
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ท่ีมา “การคํานวณความรอนเบ้ืองตน III ฉบับปรับปรุงใหม” โดย อ.มาซาคัตซึ ยามาซากิ (ECCJ) 

รูปที่ 3.13 ผังจําลององคประกอบของกาซเผาไหม (2) 
  
 จากสมการท่ี (3.39) จะสามารถคํานวณ α ไดโดยงายเพียงแตทราบคา (O2) เทาน้ัน สมการน้ีมักใชในการ
คํานวณหาอัตราสวนอากาศโดยคราวๆ ในการควบคุมการเผาไหมในทางปฏิบัติ 
 

3.6.5.2 การคํานวณอัตราสวนอากาศดวย (CO2)max 
 การท่ี (CO2) ในกาซเผาไหมจะมีคาสูงสุดน้ัน คารบอนท้ังหมดในเช้ือเพลิงจะตองกลายเปน CO2 และ

ปริมาณกาซเผาไหมแหง G' ตองมีคานอยท่ีสุด กลาวคือ เมื่อเกิดการเผาไหมสมบูรณดวยปริมาณอากาศตามทฤษฎี 
A0 นั่นเอง ในกรณีนี้ ความเขมขนของ CO2 ในกาซเผาไหมแหงจะเรียกวา ความเขมขนคารบอนไดออกไซดสูงสุด มี
สัญลักษณ (CO2)max 
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  เนื่องจาก 0G′  จะข้ึนอยูกับสัดสวนองคประกอบของเช้ือเพลิงเทาน้ัน ดังน้ัน (CO2)max จึงข้ึนกับ
สัดสวนองคประกอบของเช้ือเพลิงเทาน้ัน กลาวคือ เปนคาเฉพาะของของเช้ือเพลิงเชนกัน คา (CO2)max สามารถได
จากการวิเคราะหกาซเผาไหม ในกรณีของการเผาไหมสมบูรณ เนื่องจากปริมาตรของกาซเผาไหมแหงตามทฤษฎีใน

กาซเผาไหมแหงจริงจํานวน 1 3
Nm  จะเทากับ1 – (O2) / 0.21 [ 3

Nm ] ดังน้ัน 
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ถาผลลัพธของการเผาไหมไมสมบูรณมีแต CO เทาน้ันแลว 

กาซเผา 
ไหมแหง 

กาซ 
เผาไหม 

อากาศ 
ที่ปอนให 

กาซเผาไหมแหงในกรณี 
ที่ CO เผาไหมสมบูรณ 

อากาศ 
ตามทฤษฎี 

กาซเผาไหม 
ตามทฤษฎี 

กาซเผาไหม
แหงตามทฤษฎี

ปริมาณออกซิเจน 
สวนเกินสุทธิ 
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จากขางตน หากทราบคา (CO2)max แลว จากคา (CO2) และ (CO) ในกาซเผาไหมแหง จะสามารถคํานวณอัตราสวน
อากาศไดดังตอไปนี้ 
[α > 1 และถือวาองคประกอบท่ีไมเผาไหมมีแต CO เทาน้ัน] 
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[สมการอยางงายในกรณีท่ีเผาไหมสมบูรณ] 
 นอกจากน้ี หากเกิดการเผาไหมสมบูรณ ((CO) = 0) และแทนคาสมการขางตนสวนหนึ่งดวย (CO2)max = 
0.21 แลว (กรณีท่ี h, o, s, n มีคานอยเทียบกับ c แลว จะไดวา (CO2)max ≈ 0.21) ไดจะสมการคํานวณอยางงาย
ดังตอไปนี้ 
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3.7  การวิเคราะหกาซที่เกิดจากการเผาไหม  
3.7.1  การวิเคราะหกาซเผาไหมแบบตาง ๆ  

 องคประกอบหลักในกาซไอเสียจากการเผาไหม ไดแก N2, O2, CO2, H2O อยางไรก็ตาม ประเภทของ
เช้ือเพลิงและสภาพการเผาไหมบางอยางจะทําใหเกิด CO, SO2, NO, NO2, HCL และไฮโดรคารบอนท่ีไมเผาไหม
ปริมาณเล็กนอยได นอกจากน้ี บางครั้งยังมีอนุภาคของแข็งอีกดวย เชน เขมา เปนตน การวิเคราะหองคประกอบ
ตางๆ ในกาซไอเสียจากการเผาไหม มีความสําคัญในการประมาณอัตราสวนอากาศ การตรวจสอบปริมาณกาซเผา
ไหม การประมาณความสูญเสียในกาซไอเสียในสมดุลความรอน การปรับปรุงสภาวะการเผาไหม เปนตน เครื่อง
วิเคราะหกาซเหลาน้ีสามารถแบงออกไดเปนเครื่องวิเคราะหทางเคมี และเครื่องวิเคราะหทางฟสิกส ซึ่งยังแบง
ออกเปนประเภทยอยไดอีกตามตารางท่ี 3.18 

ตารางที่ 3.18 ประเภทของเคร่ืองวิเคราะหกาซ 
 วิธีวิเคราะห ช่ือเคร่ืองวิเคราะห องคประกอบที่วัด 

เคร่ืองวิเคราะห 
กาซทางเคมี 

การดูดกลนืของสารละลาย Hempel gas analyzer 
Orsat gas analyzer 

CO2, O2, CO, N2 
CO2, O2, CO, N2 

เคร่ืองวิเคราะห 
กาซทางฟสิกส 

วิธีสัมประสิทธ์ิการนําความรอน เคร่ืองวัด CO2 แบบไฟฟา CO2 
วิธีความถวงจําเพาะ เคร่ืองวัด CO2 แบบความถวงจําเพาะ CO2 
วิธีการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ต เคร่ืองวิเคราะหกาซแบบรังสีอัลตราไวโอเล็ต CO2, CO, CH4, SO2, NO 
วิธีการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด เคร่ืองวิเคราะหกาซแบบรังสีอินฟราเรด NO, NO2, SO2 
วิธีการเปลงแสงทางเคมี เคร่ืองวิเคราะหแบบการเปลงแสงทางเคมี NO, NOx 
วิธีการนําไฟฟา เคร่ืองบันทึก SO2 อัตโนมัต ิ SO2 
วิธีไฟฟาเคมี เคร่ืองวิเคราะห O2 แบบเซอรโคเนีย 

เคร่ืองวิเคราะห O2 แบบแบตเตอร่ีกัลวาน ี
O2 
O2 

วิธีแมเหล็ก เคร่ืองวัด O2 แบบแมเหล็ก O2 
วิธีกาซโครมาโตกราฟฟ กาซโครมาโตกราฟฟ CO2, N2, H2, O2, CO 

CH4, SO2, NO2 
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วิธีวิเคราะหทางฟสิกสหมายถึง วิธีวิเคราะหเพื่อหาความเขมขนของ chemical species ท่ีอยูในกาซ ดวยการ
วัดคุณสมบัติทางฟสิกสหรือทางเคมีฟสิกสตัวอยาง เชน การดูดกลืนและการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา (แสงท่ีมองเห็น
ได รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีอินฟราเรด) สัมประสิทธ์ิการนําความรอน ความหนาแนน ความเปนแมเหล็ก เปนตน 
ในกรณีท่ีตองมีกรรมวิธีหรือการกระทําทางเคมีเปนข้ันตอนสนับสนุน บางครั้งก็ยังเรียกรวมๆ กันกวางๆ วาการ
วิเคราะหทางฟสิกสเชนกัน หากตีความคําวา วิธีวิเคราะหทางฟสิกส ในความหมายกวางๆ เชนนี้แลว วิธีการ
วิเคราะหกาซเกือบท้ังหมดจะจัดเปนวิธีวิเคราะหทางฟสิกสท้ังส้ิน 
 วิธีวิเคราะหทางเคมี หมายถึง Orsat gas analyzer, Hempel gas analyzer และการวิเคราะหปริมาตรดวยการ
ไตเตรตตางๆ เทาน้ัน อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหกาซไอเสียจากการเผาไหม มีท้ังแบบท่ีสามารถวัดความเขมขนได
อยางตอเนื่อง และแบบท่ีตองเก็บตัวอยางมาวิเคราะหเปนครั้งๆ ไป โดยวิธีการวิเคราะหทางเคมีจะเปนแบบหลัง 
ดังน้ัน ในแงของความรวดเร็วจึงเสียเปรียบวิธีวิเคราะหทางฟสิกส 
 

3.7.2  วิธีเก็บตัวอยางกาซไอเสีย (JIS K 0095) 
 ในการเก็บตัวอยางกาซจากทอไอเสียเพื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบของกาซ ใหอางอิงจากมาตรฐาน JIS 
และตองคํานึงถึงปญหาเฉพาะตัวขององคประกอบเปาหมายดวย 
1.  การเลือกตําแหนงที่เก็บตัวอยาง 
 ใหเลือกตําแหนงทอไอเสียท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน JIS โดยหลีกเลี่ยงตําแหนงท่ีมีอากาศรั่วเขามาในทอไอ
เสีย หรือตําแหนงท่ีฝุนละอองสะสมหรือรวงหลนในทอไอเสีย ติดต้ังปากทางวัดโดยกําหนดตําแหนงท่ีวัดหลายๆ 
แหงใหสอดคลองกับขนาดและรูปรางของทอไอเสีย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีพิจารณาไดวาผลการวิเคราะหของแตละ
ตําแหนงจะแตกตางกันนอย และความหนาแนนของกาซจะคงท่ีสมํ่าเสมอตลอดระนาบหนาตัดของตําแหนงท่ีเก็บ
ตัวอยาง เชน ในทอไอเสียของหมอไอนํ้า จะเก็บตัวอยางจากจุดใดๆ เพียง 1 จุดก็ได 
2.  โครงสรางของอุปกรณเก็บตัวอยางกาซ 
 อุปกรณเก็บตัวอยางโดยท่ัวไปจะประกอบดวยหลอดเก็บตัวอยาง หลอดนํากาซ เครื่องทําความเย็น-กําจัด
ความช้ืน หลอดแยกกาซ-ของเหลว กับดักน้ําควบแนน ฯลฯ วัสดุท่ีใชทําหลอดเก็บตัวอยางและหลอดนํากาซ จะตอง
เลือกใชวัสดุท่ีไมมีผลกระทบตอผลการวิเคราะหกาซไอเสียเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี การดูดเกาะ ฯลฯ และตองทนทาน
ตอการกัดกรอน และเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาท่ีเกิดจากความช้ืนหรือกาซท่ีมี dew point สูงในกาซไอเสียเกิดการ
ควบแนน ใหทําการหุมฉนวนรักษาความรอนหรือใหความรอนแกหลอดเก็บตัวอยางและหลอดนํากาซตามความ
เหมาะสม 
 เพื่อปองกันฝุนละอองตางๆ ปะปนเขาไปในกาซตัวอยาง ใหใสสารกรองไวในหลอดเก็บตัวอยางตามความ
เหมาะสม และใชสารกรองละเอียดหลังจากผานหลอดแยกกาซ-ของเหลวมาแลว และเพื่อหลีกเลี่ยงความ
คลาดเคลื่อนในการชี้บอกคาเน่ืองจากนํ้าท่ีควบแนนไปเกาะติดทอตางๆ ในเครื่องวิเคราะหและเนื่องจากความ
เสียหายจากความช้ืน ใหใชเครื่องทําความเย็น-กําจัดความช้ืน หลอดแยกกาซ-ของเหลว หรือกับดักน้ําควบแนน ฯลฯ 
ในการทําความเย็นใหความช้ืนควบแนนเปนน้ําและกําจัดความช้ืนออกไป หรือใชสารดูดความช้ืนตางๆ ชวย 
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3.7.3  เคร่ืองวิเคราะหกาซทางเคม ี
 ตอไปนี้จะอธิบาย Orsat gas analyzer 
 Orsat gas analyzer เปนเครื่องวิเคราะหกาซคารบอนไดออกไซด ออกซิเจน คารบอนมอนอกไซดในกาซไอ
เสียดวยวิธี absorption method โดยใชสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด  สารละลาย pyrogallol ท่ีเปนดาง 
สารละลายคอปเปอร คลอไรดท่ีเปนแอมโมเนีย เปน absorbent อุปกรณนี้มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา พกพาสะดวก และ
ใชงานงายแตตองมีความเช่ียวชาญ (รูปท่ี 3.14) 

 
รูปที่ 3.14 Orsat Gas Analyzer 

 
3.7.4  อุปกรณวิเคราะหกาซทางฟสิกส 
1.  การวิเคราะหคารบอนไดออกไซด 
วิธีสัมประสิทธิ์การนําความรอน 
มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เครื่องวัด CO2 แบบไฟฟา ทํางานดวยหลักการวาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน

ของ CO2 จะตํ่ากวาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของอากาศมาก เครื่องวัดน้ีมีโครงสรางดังรูปท่ี 3.15 กลาวคือให
ความรอนประมาณ 100°C ดวยไฟฟาแกเสนลวดทองคําขาวเล็กท่ีขึงไวในหองกาซตัวอยาง (1) กับหองกาซ
มาตรฐาน (3) เนื่องจากสัมประสิทธิ์การนําความรอนของกาซทอไอเสียในหองกาซซ่ึงมี CO2 ปริมาณมาก จะสูงกวา
ของอากาศ ดังน้ัน การแผรังสีความรอนของเสนลวดในหองกาซจึงมีระดับตํ่ากวา ดังน้ันอุณหภูมิของเสนลวดใน
หองกาซตัวอยางจึงสูงกวาในหองกาซมาตรฐาน ทําใหมีความตานทานไฟฟาสูงกวาดวย ซึ่งสามารถวัดความ
ตานทานน้ันดวย Wheatstone bridge แลวแสดงคาดวยมิเตอร (6) หรือบันทึกดวยเครื่องบันทึกผล (7) 

 
            
 (1) หองกาซตัวอยาง   (2) ทางผานกาซ (3) หองกาซมาตรฐาน 

(4) ตัวตานทานแบบสไลด   (5) ammeter  (6) มิเตอรวัด 
 (7) เครื่องบันทึกผล   

รูปที่ 3.15  เคร่ืองวัด CO2 แบบสัมประสิทธิ์การนําความรอน 
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วิธีความถวงจําเพาะ 
เปนวิธีการวัดปริมาณ CO2 ท่ีมีอยูโดยอาศัยหลักการวา CO2 จะมีความถวงจําเพาะสูงกวาอากาศ ดังรูปท่ี  

3.16 โดยมีใบพัดท่ีมีลักษณะและความเร็วเหมือนกัน 2 ตัว ตัวหนึ่งหมุนอยูในหองอากาศ อีกตัวหนึ่งหมุนตรงขาม
กันปอนไอเสียเขาไป แลวมีใบพัดรับลมอีกสองตัวท่ีหมุนไดอยางอิสระ ติดต้ังในทิศทางท่ีรับแรงดันลมท่ีเกิดจาก
ใบพัดสองตัวแรก เมื่อเปากระแสอากาศดวยเงื่อนไขเดียวกันใหใบพัดสองตัวหลังไดรับแรงลม แรงท่ีพยายามหมุน
แขนดานอากาศลงดานลางจะมีคาเทากัน กานยึดระหวางแขนท้ังสองจึงไมขยับ แตเมื่อปอนกาซทอไอเสียเขาไปใน
หองกาซ เนื่องจากท้ังสองจะมีความถวงจําเพาะตางกัน แรงบิดท่ีแขนดานกาซจึงมีคาสูงกวาแขนดานอากาศ ทําให
กานยึดถูกแขนดานกาซดึงข้ึนไป แลวใชการเคลื่อนท่ีของแขนดานอากาศ แขนดานกาซและกานยึดท่ีเกิดจากผลตาง
แรงบิดน้ี ไปขยับเข็มช้ีหรือปากกาบันทึกผลท่ีติดอยูกับแกนของใบพัดรับลมดานอากาศ 
 

       
รูปที่ 3.16  เคร่ืองวัด CO2 แบบความถวงจําเพาะ 

 
 ท่ีสวนลางของเครื่องจะมีถังนํ้าเพื่อใหความช้ืนแกกาซและอากาศใหมีความช้ืนเทากัน 
 กรณีท่ีใชเปนเครื่องวัด CO2 ของกาซทอไอเสีย หากสัดสวนของกาซอื่นนอกจาก CO2 เปลี่ยนแปลงไป 
ความถวงจําเพาะของกาซผสมจะเปลี่ยนแปลงไปดวย จึงเกิดความคลาดเคลื่อนไดบาง 

วิธีวิเคราะหกาซดวยรังสีอินฟราเรด 
นอกจากกาซท่ี 1 โมเลกุลประกอบดวยธาตุเดียวกัน 2 อะตอม เชน H2, N2, O2 แลว กาซอื่นๆ เกือบทุกชนิด 

เชน CO2, CO, CH4 ฯลฯ จะมีชวงความยาวคลื่นการดูดคลื่นรังสีอินฟราเรดเฉพาะตัว เครื่องวิเคราะหแบบรังสี
อินฟราเรดสําหรับอุตสาหกรรมจะใชหลักการน้ีในการทํางาน โดยมีแบบฟลเตอรบวกและฟลเตอรลบ รูปท่ี 3.17 (a) 
แสดงแบบฟลเตอรบวก โดยท่ัวไปจะใชเสนลวดนิโครมท่ีรอนแดงเปนแหลงกําเนิดแสง แลวใชกระจกสะทอนแบง
ออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 จะสองผานหองตัวอยางเขาไปในเครื่องตรวจจับ 1 และอีกสวนหน่ึงจะสองผานหอง
เปรียบเทียบ (โดยท่ัวไปจะใส N2 ไว) เขาไปในเครื่องตรวจจับ 2 โดยในหองตรวจจับ 1 และ 2 จะมีแตกาซท่ีจะ
วิเคราะหเทาน้ันบรรจุไวดวยความเขมขนสูง พลังงานดูดกลืนของหองตรวจจับ 2 จะไมเปลี่ยนแปลง แตพลังงานท่ี
ดูดกลืนในหองตรวจจับ 1 จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเขมขนของกาซท่ีจะวิเคราะหในหองตัวอยาง เมื่อวัดผลตาง
พลังงานท่ีถูกดูดกลืนในหองตรวจจับ 1 และ 2 ดวยการเปลี่ยนแปลงความจุของคาปาซิเตอรท่ีตออยูระหวางหองท้ัง
สอง หรือดวยวิธีอื่นๆ จะนําไปช้ีวัดความเขมขนขององคประกอบกาซท่ีจะวิเคราะหได รูปท่ี 3.17 (b) แสดงแบบ
ฟลเตอรลบ ซึ่งจะใชเครื่องตรวจจับแบบ non-selective และในหองฟลเตอรจะมีกาซท่ีจะตรวจจับบรรจุอยู 100% ใน

(1) ใบพัดดานกาซ 
(2) ใบพัดดานอากาศ 
(3) ใบพัดรับลมดานกาซ 
(4) ใบพัดรับลมดานอากาศ 
(5) กานยึด 
(6) แขนดานกาซ 
(7) แขนดานอากาศ 
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หองชดเชยจะบรรจุ N2 หรือกาซจากหองทดสอบท่ีขจัดเอากาซท่ีจะตรวจจับออกแลว ในกรณีนี้ จะวัดผลตางของ
เครื่องตรวจจับท้ังคู เชน เอาตพุตของ bolometer เพื่อหาความเขมขนของกาซท่ีจะตรวจจับ 

 
         (a) แบบฟลเตอรบวก     (b) แบบฟลเตอรลบ 

รูปที่ 3.17 เคร่ืองวิเคราะหกาซแบบรังสีอินฟราเรด 
 

2.  การวิเคราะหออกซิเจน (JIS B 7983) 
เคร่ืองวัด O2 แบบแมเหล็ก 
เครื่องวัดแบบแมเหล็กเปนอุปกรณท่ีสามารถวัดความเขมขนของออกซิเจนไดอยางตอเนื่อง โดยใชแรง

ดึงดูดท่ีเกิดข้ึนเมื่อโมเลกุลของออกซิเจนซึ่งเปนสารแมเหล็กถาวรถูกทําใหเปนแมเหล็กภายใตสนามแมเหล็ก แบง
ไดเปน แบบลมแมเหล็ก กับแบบแรงแมเหล็ก สารแมเหล็กจะใชในกรณีท่ีละเวนการพิจารณาผลกระทบของกาซท่ี 
Bulk susceptibility มีคาสูง (คารบอนมอนอกไซด) ได 

(ก)  เครื่องวัด O2 แบบลมแมเหล็ก 
 วิธีนี้จะใหความรอนแกโมเลกุลของออกซิเจนสวนหนึ่งท่ีไดรับแรงดึงดูดในสนามแมเหล็ก แลวใช heating 
coil ในการตรวจจับลมแมเหล็กท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียความเปนแมเหล็ก 
 (ข)  เครื่องวัด O2 แบบแรงแมเหล็ก 
 แบบดัมเบล: วัดการเปลี่ยนตําแหนงเม่ือดัมเบลท่ีไมเปนสารแมเหล็กถูกโมเลกุลของออกซิเจนซึ่งถูกทําให
กลายเปนแมเหล็กดันออกมานอกสนามแมเหล็ก 
 แบบตรวจจับความดัน:วัดแรงดึงดูดท่ีกระทําตอโมเลกุลออกซิเจนเปนชวงๆ ในสนามแมเหล็กท่ีเกิดข้ึนเปน
ชวงๆ เปนคาบ ในรูปของการเปลี่ยนแปลงความดัน back pressure ของกาซชวงท่ีไหลเขามาในสนามแมเหล็กดวย
ปริมาณคงท่ี 

เคร่ืองวัด O2 แบบไฟฟาเคมี 
วิธีไฟฟาเคมี หมายถึงการใชปฏิกิริยาออกซิเดช่ันรีดักช่ันทางไฟฟาเคมีของออกซิเจน ในการหาความ

เขมขนของออกซิเจนอยางตอเนื่อง แบงเปนแบบเซอรโคเนียกับแบบอิเล็กโทรด 
แบบเซอรโคเนีย: ติดต้ังข้ัวไฟฟาไวท่ีท้ังสองดานของ Zirconia device ท่ีไดรับความรอนจนมีอุณหภูมิสูง 

ดานหน่ึงปอนกาซตัวอยาง อีกดานหน่ึงปอนอากาศเขาไปเพ่ือใหเกิดความแตกตางความเขมขนของออกซิเจน แลว
ตรวจจับแรงเคลื่อนไฟฟาท่ีเกิดข้ึนระหวางข้ัวไฟฟาท้ังสอง 

แบบอิเล็กโทรด: ตรวจจับกระแสไฟฟาอิเล็กโทรไลตท่ีเกิดข้ึนเมื่อออกซิเจนท่ีแพรผานไดอะแฟรมท่ียอม
ใหกาซผานไดถูกดูดซับและแพรไปในถังอิเล็กโทรไลต และถูกรีดิวซท่ีผิวหนาของอิเล็กโทรดของแข็ง วิธีนี้
แบงเปนวิธีอิเล็กโทรไลตศักยไฟฟาคงท่ีซึ่งกําหนดศักยไฟฟารีดักช่ันจากภายนอก กับวิธีแบตเตอรี่กัลวานีซึ่ง
ประกอบดวยแบตเตอรี่กัลวานี 

แหลงกําเนิดแสง 
chopper 
หองเปรียบเทียบ 

ฟลเตอรแทรกสอด 
หองตรวจจับ 

ตัวอยาง

แหลงกําเนิดแสง 
ฟลเตอรแทรกสอด 
ตัวอยาง 

หองชดเชย 
เครื่องตรวจจับ หอ

งฟ
ลเต

อร
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3.  การวิเคราะหคารบอนมอนอกไซด (JIS K 0098) 
 วิธีกาซโครมาโตกราฟฟ 

เก็บตัวอยางกาซจํานวนหน่ึง มาใสในกาซโครมาโตกราฟฟท่ีติดต้ังเครื่องตรวจจับการนําความรอนไว แลว
คํานวณหาความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดจากความสูงของคาสูงสุดของโครมาโตรกราฟฟ 

วิธีวิเคราะหกาซดวยรังสีอินฟราเรด 
ใชการดูดกลืนแสงในชวงรังสีอินฟราเรดของคารบอนมอนอกไซด  โดยวัดความเขมขนของ

คารบอนมอนอกไซดท่ีมีในกาซตัวอยางดวยเครื่องวิเคราะหกาซแบบรังสีอินฟราเรดแบบ Non-dispersive 
วิธีหลอดตรวจจับ 
วัดความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดดวยการยอมสีโดยผานกาซตัวอยางเขาไปในหลอดตรวจจับ

คารบอนมอนอกไซดท่ีบรรจุสารตรวจจับปริมาณหน่ึงไวในหลอดแกวเล็กๆ เปนวิธีวัดท่ีงายท่ีสุดในการหาคาโดย
คราวๆ ของความเขมขนคารบอนมอนอกไซดท่ีมีในกาซไอเสีย 

4.  การวิเคราะหไฮโดรคารบอนรวม 
 ตอไปนี้จะอธิบายวิธีวิเคราะหไฮโดรคารบอนรวมโดยใช Flame Ionization Detector (FID) 
 ความเขมขนของอิออนในเปลวไฟออกซิเจน-ไฮโดรเจนปกติจะมีคานอยมาก แตเมื่อมีสารอินทรียอยูดวย
ความเขมขนของอิออนในเปลวไฟออกซิเจน-ไฮโดรเจนจะเพิ่มสูงข้ึนอยางมากมาย FID  
เปนอุปกรณท่ีนําปรากฏการณนี้มาประยุกตใชงาน ความไวของ FID จะข้ึนอยูกับ Chemical species แตจะเกือบแปร
ผันตามจํานวนอะตอมคารบอนในโมเลกุล นอกจากน้ี FID จะมีความไวตอกาซอนินทรียตํ่ามาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.18 เคร่ืองวิเคราะหไฮโดรคารบอนรวม 
 

5.  การวิเคราะห NOx (JIS B 7982) 
 เครื่องวัดท่ีสามารถวัดความเขมขนของ NO, NO2 หรือ NOx (NO + NO2) ไดอยางตอเนื่อง ตามท่ีมาตรฐาน 
JIS กําหนดไดแก วิธีการเปลงแสงทางเคมี วิธีดูดกลืนรังสีอินฟราเรด วิธีดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ต และใน
ภาคผนวกไดแสดงวิธีอิเล็กโทรไลตศักยไฟฟาคงท่ีไว ตารางท่ี 3.19 แสดงประเภทและชวงการวัดของเครื่องวัด NOx 
อัตโนมัติ ในท่ีนี้จะอธิบายหลักการทํางานคราวๆ ของวิธีการเปลงแสงทางเคมี ซึ่งเปนวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด 
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 เมื่อไนโตรเจนมอนอกไซดทําปฏิกิริยากับโอโซนเปนไนโตรเจนไดออกไซด สวนหน่ึงจะกลายเปน
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีอยูในสภาวะถูกกระตุน (NO2

*) เมื่อสารน้ีกลับสูสภาวะพื้นฐาน จะเปลงแสงท่ีมีความยาว
คลื่น 0.6-3.0 μm และมีความเขมสูงสุดท่ี 1.2 μm ปฏิกิริยาน้ีแสดงไดดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.19 ประเภท ชวงการวัด และองคประกอบเปาหมายการวัดของเคร่ืองวัด NOx อัตโนมัติ 
ประเภทของเครื่องวัด range *1 

(vol ppm) 
สารเปาหมายการวัด เง่ือนไขการใชงาน 

หลักการ 

วิธีเปลงแสงทางเคมี 
0-10 ถึง 
0-2000 

 NO 
 NOx 

*2 
กรณีท่ีสามารถไมพิจารณาผลกระทบของ CO2 ท่ีมีอยูดวย 
หรือกรณีท่ีสามารถกําจัดผลกระทบนั้นออกไปไดเทานั้น 

วิธีดูดกลืนรังสีอนิฟราเรด 
0-10 ถึง 
0-2000 

 NO 
 NOx 

*3 

กรณีท่ีสามารถไมพิจารณาผลกระทบของ CO2 SO2 ความชื้น 
และไฮโดรคารบอนท่ีมีอยูดวยหรือกรณีท่ีสามารถกําจัดผล 
กระทบนั้นออกไปไดเทานั้น 

วิธีดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเล็ต 
0-50 ถึง 
0-2000 

 NO 
 NO2 
 NOx 

*3 

กรณีท่ีสามารถไมพิจารณาผลกระทบของ SO2 และไฮโดร 
คารบอนท่ีมีอยูดวยหรือกรณีท่ีสามารถกําจัดผลกระทบนั้น 
ออกไปไดเทานั้น 

 *1 ใน range นี้จะแบงเปน range ยอยๆ ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวัด 
 *2 NOx จะวัดโดยแปลง NO2 เปน NO กอน 
 *3 เปนปริมาณรวมของคาของ NO กับ NO2 ที่วัดได 

 

 hvNONO

ONOONO

22

223

+→

+→+
*

*  

 
ปริมาณแสงท่ีเกิดข้ึนจะแปรผันตามความเขมขนของคารบอนมอนอกไซดในตัวอยาง และไมมีผลกระทบ

จากไนโตรเจนไดออกไซด เอทิลีนจะทําปฏิกิริยากับโอโซนเปลงแสงเคมีท่ีมีความเขมสูงสุดใกลเคียงกับ 0.4 μm 
รูปท่ี 3.19 จะแสดงหลักการทํางานคราวๆ ของเครื่องวิเคราะหแบบการเปลงแสงทางเคมี เครื่องตรวจจับจะใช 
Photomultiplier tube โดยมีฟลเตอรทางแสงท่ียอมใหแสงท่ีเปลงออกมาทางเคมีจากปฏิกิริยาของไนโตรเจนมอนอก
ไซดเทาน้ันผานได การวัดความเขมขนของ NOx จะนํากาซตัวอยางมาผาน Converter ท่ีบรรจุตัวเรงปฏิกิริยารีดักช่ัน
พวก Molibden-carbon เอาไวเพื่อเปลี่ยนไนโตรเจนไดออกไซดท้ังหมดใหเปนไนโตรเจนมอนอกไซดกอนแลวจึง
นําไปเขาเครื่องวิเคราะห 

 
 

รูปที่ 3.19 เคร่ืองวิเคราะหไนโตรเจนมอนอกไซดดวยการเปลงแสงทางเคม ี
 

มิเตอร ปมสุญญากาศ 

เชื้อเพลิง 

op-amp 

ออกซิเจน 

แหลงจายไฟ 
แรงดันสูง 
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tiplier tube 
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ญากาศ 
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6.  การวิเคราะหสารประกอบกํามะถัน (JIS B 7981) 
 เครื่องวัดท่ีสามารถวัดความเขมขนของ SO2 ในกาซไอเสียไดอยางตอเนื่องตามท่ีมาตรฐาน JIS กําหนด 
ไดแก วิธีการนําไฟฟาของสารละลาย วิธีดูดกลืนรังสีอินฟราเรด วิธีดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ต และในภาคผนวก
ไดแสดงวิธีอิเล็กโทรไลตศักยไฟฟาคงท่ีไว ตารางท่ี 3.20 แสดงประเภทและชวงการวัดของเครื่องวัด SO2 อัตโนมัติ 
 วิธีการนําไฟฟาของสารละลาย จะนําซัลเฟอรไดออกไซดในกาซตัวอยางไปละลายในไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดท่ีมีคุณสมบัติเปนกรดดวยกรดซัลฟูริก แลวหาความเขมขนจากการเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟาของ
สารละลาย เนื่องจากไฮโดรเจนคลอไรด แอมโมเนีย ไนโตรเจนไดออกไซดในกาซไอเสียก็จะมีผลเพิ่มการนําไฟฟา
ของสารละลายเชนเดียวกับซัลเฟอรไดออกไซด ดังน้ัน วิธีนี้จึงใชในกรณีท่ีสามารถไมพิจารณาผลกระทบของสาร
เหลาน้ีไดเทาน้ัน 
 

ตารางที่ 3.20 ประเภทและชวงการวัดของเคร่ืองวัด SO2 อัตโนมัติ 

ประเภทของเครื่องวัด 
range *1 

(vol ppm) 
หมายเหตุ 

วิธีการนําไฟฟา 
0-25 ถึง 
0-2000 

กรณีที่สามารถไมพิจารณาผลกระทบของคารบอนไดออกไซด 
แอมโมเนีย ไฮโดรเจนคลอไรด 
และไนโตรเจนไดออกไซดที่ มีอยูดวยหรือกรณีที่สามารถกําจัด
ผลกระทบน้ันออกไปไดเทานั้น 

วิธีดูดกลนืรังสีอนิฟราเรด 
0-25 ถึง 
0-2000 

กรณีที่สามารถไมพิจารณาผลกระทบของความช้ืน คารบอนไดออกไซด 
และไฮโดรคารบอน 
ที่มีอยูดวยหรือกรณีที่สามารถกําจัดผลกระทบน้ันออกไปไดเทานั้น 

วิธีดูดกลนืรังสีอัลตราไวโอ
เล็ต 

0-25 ถึง 
0-2000 

กรณีที่สามารถไมพิจารณาผลกระทบของไนโตรเจนไดออกไซดที่มีอยู
ดวยหรือกรณีที่สามารถ 
กําจัดผลกระทบน้ันออกไปไดเทานั้น 

วิธีฟลูออเรสเซตรังสีอัลตรา
ไวโอเล็ต 

0-10 ถึง 
0-1000 

กรณีที่สามารถไมพิจารณาผลกระทบของไฮโดรคารบอนที่มีอยูดวยหรือ
กรณีที่สามารถกําจัด 
ผลกระทบน้ันออกไปไดเทานั้น 

 
7.  วิธีกาซโครมาโตกราฟฟ 

 การวิเคราะหกาซเผาไหม สามารถใชกาซโครมาโตกราฟฟได เมื่อเทียบกับเครื่องวิเคราะหกาซแบบรังสี
อินฟราเรดแลว จะมีความเร็วในการตอบสนองตํ่ากวา และไมสามารถวิเคราะหตอเนื่องได อยางไรก็ตาม หากติดต้ัง
เครื่องเก็บตัวอยางกาซอัตโนมัติ จะสามารถทําการวิเคราะหอัตโนมัติได กาซโครมาโตกราฟฟเหมาะสําหรับ
วิเคราะหตัวอยางท่ีมีองคประกอบจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถวิเคราะหองคประกอบท่ีมีอยูจํานวนนอย
มากได วิธีนี้สามารถวิเคราะหองคประกอบหลักของกาซเผาไหม ไดแก CO2, O2, CO, N2, CH4, SO2, NO2 ได 
 กาซโครมาโตกราฟฟจะติดต้ังเครื่องตรวจจับการนําความรอน เครื่องนํากาซตัวอยาง หรือเครื่องเก็บ
ตัวอยางกาซอัตโนมัติ โดยใชฮีเลียมหรือไฮโดรเจนเปนกาซพาหะ เนื่องจากไมสามารถสกัดแยกองคประกอบขางตน
ไดดวยการเติมเพียงครั้งเดียว ดังน้ัน จึงใชคอลัมน 2 ชนิดซ่ึงมีความสามารถในการแยกไมเทากัน โดยคอลัมน 1 ตัว
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จะวางไวใน Constant temperature bath ท่ีทางผานกระแสกอนเขาเครื่องตรวจจับ อีกคอลัมนหนึ่งจะติดต้ังไวท่ี
ทางผานกระแสหลังเครื่องตรวจจับ วิธีนี้เรียกวา Cell method ซึ่งสะดวกในการสกัดแยกและวัดปริมาณ 
 
3.8  การคํานวณสมดุลพลังงานความรอนกอนและหลังการเผาไหม  

3.8.1  สมดุลความรอนกอนและหลังการเผาไหมกับอุณหภูมิของกาซเผาไหม ตามทฤษฎี 
 อุณหภูมิของกาซเผาไหมสามารถคํานวณไดจากกฎการอนุรักษเอนทัลปกอนและหลังการเผาไหม กลาวคือ 
ต้ังสมการใหปริมาณความรอนท่ีมีอยูในเช้ือเพลิงและในอากาศกอนการเผาไหม เทากับปริมาณท่ีมีอยูในกาซเผา
ไหมหลังการเผาไหมบวกกับปริมาณความรอนท่ีปลดปลอยออกมาจากกาซเผาไหม ปริมาณตางๆ เก่ียวกับสมดุล
ความรอนกอนและหลังปฏิกิริยาเผาไหมสามารถแสดงไดดวยสัญลักษณดังตอไปนี้ 

 คาความรอนตํ่าของเช้ือเพลิง : Hℓ [kJ / kg-f], [kJ / 3
fNm − ] 

 ประสิทธิภาพการเผาไหม : ηc 

 ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิงและอากาศ : Qp [kJ / kg-f], [kJ / 3
fNm − ] 

 ปริมาณกาซเผาไหม (ปริมาณกาซเผาไหมเปยก) : G [ 3
Nm  / kg-f], [

3
Nm  / 3

fNm − ] 

 ความรอนจําเพาะท่ีความดันคงท่ีเฉลี่ยของกาซเผาไหม : cpm [kg / ( 3
Nm ·K)] 

 ปริมาณความรอนท่ีปลดปลอยจากกาซเผาไหม : Qr [kJ / kg-f], [kJ / 3
fNm − ] 

 อุณหภูมิของกาซเผาไหม : Tg [K] 
 อุณหภูมิฐาน : T0 [K] 
 ในท่ีนี้ ประสิทธิภาพการเผาไหม หมายถึงอัตราสวนท่ีพลังงานเคมีท่ีมีอยูในเช้ือเพลิงถูกแปลงเปนพลังงาน
ความรอน กลาวคือ ในกรณีท่ีเช้ือเพลิงบางสวนเผาไหมไมสมบูรณ เกิดเปน CO, H2, CmHn หรือสารท่ีไมเผาไหม
อื่นๆ เชน เขมา ฯลฯ เมื่อใหปริมาณสารท่ีไมเผาไหมเหลาน้ีตอเช้ือเพลิงปริมาณหน่ึงหนวยเทากับ bi และใหคาความ
รอนตํ่าของสารเหลาน้ีเทากับ Hbi แลว ประสิทธิภาพความรอนในกรณีนี้จะเทากับ ηc = 1 – (คาความรอนของสารท่ี
ไมเผาไหม) / (คาความรอนของเช้ือเพลิง) 
 

  lH
Hb

1 bii
c

∑−=η  (3.47) 

 

 กรณีท่ีมีการ preheat อากาศสําหรับเผาไหม จะคํานวณไดวา 
 
Qp = (ปริมาณอากาศ) × (ความรอนจําเพาะที่ความดนัคงที่เฉลี่ยของอากาศ) × {(อุณหภูมิ preheat) – (อุณหภูมิฐาน) } 

 
อุณหภูมิฐานโดยท่ัวไปจะเลือกใชอุณหภูมิบรรยากาศปกติ (25°C) สําหรับการปลดปลอยความรอนจาก

กาซเผาไหม จะประกอบดวยการพาความรอนและการแผรังสีความรอนไปยังวัตถุท่ีจะใหความรอน นอกจากน้ียังมี
ความรอนท่ีถายเทผานผนังเตาออกไปภายนอกตางๆ อีกดวย ความรอนเหลาน้ีจะแสดงกันรวมๆ ดวย Qr สําหรับคา 
cpm เปนคาความรอนจําเพาะท่ีความดันคงท่ีเฉลี่ยของกาซเผาไหมเปยกระหวางอุณหภูมิ T0 ถึง Tg และความรอนท่ีมี
อยูในกาซเผาไหมจะคํานวณไดดังตอไปนี้ 
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(ปริมาณกาซเผาไหมเปยก)×(ความรอนจําเพาะที่ความดันคงที่เฉลี่ย)×{(อุณหภูมิกาซเผาไหม) – (อุณหภูมิฐาน)} 
 

 ในการเผาไหมเช้ือเพลิงปริมาณหน่ึงหนวย พลังงานกอนการเผาไหม (พลังงานความรอนท่ีถายเทใหกับ
กาซเผาไหม) จะเทากับ 
 

 pc QH +η l  
 

และพลังงานหลังการเผาไหมจะเทากับ 
 

 rgpm Q)T(TcG 0 +−  
 

จากกฎการอนุรักษเอนทัลป เมื่อต้ังสมการใหพลังงานกอนและหลังการเผาไหมเทากัน และจัดพจนใหมแลว 
อุณหภูมิของกาซเผาไหม Tg จะแสดงไดดวยสมการตอไปนี้ 
 

[K]T
cG

QQH
T 0

pm

rpc
g +

−+η
= l  (3.48) 

   

อุณหภูมิของกาซเผาไหมเมื่อไมมีการพา และแผรังสีความรอนจากกาซเผาไหม (Qr = 0) เรียกวา อุณหภูมิ
กาซเผาไหมเมื่อไมมีการสูญเสียความรอน (adiabatic combustion gas temperature) โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุณหภูมิกาซ
เผาไหมในกรณีท่ีเช้ือเพลิงท่ีอุณหภูมิฐานเกิดการเผาไหมสมบูรณกับอากาศ (Qp = 0, ηc = 1) เรียกวา อุณหภูมิของ
กาซเผาไหมเมื่อไมมีการถายเทความรอนตามทฤษฎี (Tth) 
 

[K]T
cG
H

T 0
pm

th += l  (3.49) 

 

 เนื่องจากปริมาณกาซเผาไหมเปยก G สามารถคํานวณไดจากสัดสวนองคประกอบของเชื้อเพลิงและ
อัตราสวนอากาศ และ Hℓ เปนคาเฉพาะตัวของเช้ือเพลิง ดังน้ัน Tth จึงข้ึนอยูกับชนิดของเช้ือเพลิงและอัตราสวน
อากาศเทาน้ัน อุณหภูมิของกาซเผาไหมเมื่อไมมีการสูญเสียความรอนตามทฤษฎีในสมการ (3.49) จะมีคาสูงสุดเม่ือ
อัตราสวนอากาศ α = 1 และเกิดการเผาไหมสมบูรณในอุดมคติ อุณหภูมินี้บางครั้งก็เรียกวา อุณหภูมิของกาซเผา
ไหมตามทฤษฎีสูงสุด ตัวอยางเชน รูปท่ี 3.20 แสดงอุณหภูมิของกาซเผาไหมเมื่อไมมีการสูญเสียความรอนตาม
ทฤษฎีในกรณีท่ีเผาไหม C3H8 ดวยอัตราสวนอากาศตางๆ และ ตาราง 3.21 แสดงอุณหภูมิของกาซเผาไหมตาม
ทฤษฎีสูงสุดของเช้ือเพลิงชนิดตางๆ 
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ตารางที่ 3.21 อุณหภูมิของกาซเผาไหมตามทฤษฎีสูงสุดของเช้ือเพลิงชนดิตางๆ 
ชนิดของเช้ือเพลิง คาความรอนต่ํา Hℓ อุณหภูมิของกาซเผาไหมตามทฤษฎี

สูงสุด Tth 

H2 10.80 MJ / mN-f   3  2252°C 

CO 12.64 2390 
CH4 35.83 2054 
C2H2 56.26 2635 
C3H8 91.30 2121 

น้ํามันหนัก 

⎝
⎜
⎛

⎠
⎟
⎞

 
c = 0.87
h = 0.13  

40.19 MJ/kg-f 2027 

เชื้อเพลิง  25°C กับอากาศแหงปริมาณตามทฤษฎี (สัดสวน O2 โดยปริมาตร 21%) เผาไหม
สมบูรณภายใตความ 
ดัน 0.1 MPa (ความดันบรรยากาศ) และพิจารณาวากาซที่เกิดจากการเผาไหมมีแค CO2, 
H2O และ N2 เทานั้น 

 

 
  เผาไหมโดยใชอากาศแหง 25°C ภายใตความดัน 0.1 MPa (ความดันบรรยากาศ) 
  เสนทึบ : ไมพิจารณาสมดุลเคมี เม่ือ α  ≥ 1 ถือวาเผาไหมสมบูรณ 
  เม่ือ α < 1 พิจารณาวาสารผลลัพธจากการเผาไหมไมสมบูรณมีเฉพาะ CO เทานั้น 
  เสนประ : จากการคํานวณสมดุลโดยพิจารณา chemical species ตอไปนี้ 
   CO2, CO, H2O, H2, O2, N2, NO, O, H, OH 

รูปที่ 3.20  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกาซเผาไหมเมื่อไมมกีารถายเทความรอนตามทฤษฎี (เผาไหม : C3H8) 

อุณ
หภู

มิข
อง
กา
ซเ
ผา
ไห

มเ
มื่อ

ไม
มีก

าร
ถา
ยเท
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าม
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3.8.2  อุณหภูมิของกาซเผาไหมที่สมดุล 
 ในการคํานวณอุณหภูมิของกาซเผาไหมในหัวขอกอน ไดพิจารณาแตองคประกอบของกาซเผาไหม
สมบูรณเทาน้ัน เชน N2, O2, CO2, H2O, SO2 เปนตน อยางไรก็ตาม ในกาซเผาไหมอุณหภูมิสูงในทางปฏิบัติ 
องคประกอบของกาซเผาไหมจะเกิดการสลายตัวดวยความรอน แมในกรณีท่ีอัตราสวนอากาศมีเทากับ 1 หรือ
มากกวาก็ตาม จะเกิดองคประกอบทางเคมีท่ีไวตอปฏิกิริยาจํานวนเล็กนอย เชน CO หรือ H2 หรือ O, H, OH, N เปน
ตน ในกาซเผาไหมอุณหภูมิสูงในปฏิกิริยาพ้ืนฐานตอไปนี้ 
 

 CO2 →←  CO + (1 / 2) O2    H2O →← H2 + (1 / 2) O2 

 H2O →← (1 / 2) H2 + OH    (1 / 2) H2 →← H 

 (1 / 2) O2 →← O     (1 / 2) N2 →← N 

 (1 / 2) O2 + (1 / 2) N2 →← NO 
 

องคประกอบของกาซท้ังดานซายและขวาจะยังคงมีอยูท้ังคูในสภาวะสมดุล โดยความเร็วของปฏิกิริยาไปขางหนาใน
ทิศไปทางขวาจะเทากับปฏิกิริยายอนกลับในทิศไปทางซาย อัตราสวนขององคประกอบดานซายตอดานขวาท่ีมีอยู
จะเทากับ 
 

 ,
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ในท่ีนี้และอื่นๆ หมายถึงความดันยอย ((ความดันยอย) / (ความดันรวม) = (สัดสวนโดยปริมาตรขององคประกอบ)) 
ขององคประกอบกาซแตละตัว Kp1 และอื่นๆ เรียกวา คาคงท่ีของสมดุล คาคงท่ีของสมดุลจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิของ
กาซเผาไหมเทาน้ัน ซึ่งมีระบุไวเปนขอมูลทางอุณหพลศาสตร อุณหภูมิกาซเผาไหมในกรณีท่ีคํานึงถึงสมดุลเคมีใน
กาซเผาไหมเชนนี้ สามารถคํานวณไดตามวิธีดังตอไปนี้ อันดับแรก ใหสมมติอุณหภูมิกาซเผาไหม Tg ตามความ
เหมาะสมและคํานวณสัดสวนองคประกอบของกาซเผาไหมท้ังหมดโดยใชคาคงท่ีของสมดุล ณ อุณหภูมินั้น 
(สัดสวนองคประกอบของกาซเผาไหมสมดุล) หลังจากน้ันใหคํานวณพลังงานหลังปฏิกิริยาเผาไหม (ผลบวกของ
เอนทัลปขององคประกอบของกาซเผาไหมท้ังหมดและปริมาณการถายเทความรอน) หากพลังงานน้ีเทากับพลังงาน
กอนการเผาไหม อุณหภูมินั้นจะเปนอุณหภูมิของกาซเผาไหมท่ีตองการ หากไมเทากัน ใหสมมติ Tg ใหม และหา
อุณหภูมิท่ีทําใหเกิดสมดุลพลังงานกอนและหลังการเผาไหม อุณหภูมิของกาซเผาไหมท่ีคํานวณไดดวยวิธีนี้ เรียกวา 
อุณหภูมิของกาซเผาไหมท่ีสมดุล และกรณีท่ีไมมีการถายเทความรอนจากกาซเผาไหม จะเรียกวา อุณหภูมิของกาซ
เผาไหมท่ีสมดุลเม่ือไมมีการสูญเสียความรอน รูปท่ี 3.20 แสดงตัวอยางผลการคํานวณอุณหภูมิของกาซเผาไหมท่ี
สมดุลเมื่อไมมีการสูญเสียความรอน (การเผาไหม C3H8) เปรียบเทียบกับอุณหภูมิกาซเผาไหมทางทฤษฎีเมื่อไมมีการ
ถายเทความรอน จะเห็นวาเม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวาประมาณ 1700°C อิทธิพลของการสลายตัวดวยความรอนจะ
ปรากฏชัดเจนข้ึน ทําใหคํานวณอุณหภูมิของกาซเผาไหมตามทฤษฎีไดสูงกวาอุณหภูมิของกาซเผาไหมท่ีสมดุล แต
ผลตางน้ันก็ไมไดทําใหเกิดความผิดพลาดมากมาย ในการควบคุมความรอนในทางปฏิบัติ หากทําการคํานวณ
อุณหภูมิของกาซเผาไหมตามท่ีอธิบายในหัวขอกอน ก็เพียงพอท่ีจะไดขอมูลท่ีมีประโยชนแลว 
 



ตอนที ่2 บทท่ี 3  ทฤษฏีการเผาไหม         ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

 

 

3-58 

3.9  กรณีศึกษาของการอนุรักษพลังงาน  
3.9.1  รีเจเนอเรทีฟเบิรนเนอร 

 ในเตาท่ีตองการอุณหภูมิสูง เชน เตาหลอมแกว จะติดต้ังหองกันความรอนแบบ Switching โดยผานกาซไอ
เสียจากการเผาไหมเขาไปในหองหนึ่งใหกันความรอนไว หลังจากน้ันท้ิงไวเปนระยะเวลา 15-30 นาที จะสลับเอา
อากาศสําหรับเผาไหมผานเขาไปแทน เพ่ือถายเทความรอนท่ีสะสมไว ทําใหไดอากาศอุนท่ีมีอุณหภูมิสูง เมื่อทําหอง
กันความรอนนี้ใหมีขนาดกะทัดรัดเปนช้ินเดียวกับ Burner จะได Regenerative Burner 
 เนื่องจาก Regenerator จะมีความจุความรอนตํ่า จึงจะมีการสลับทุกๆ ไมกี่สิบวินาที Burner แบบนี้จะมีท้ัง
แบบท่ีมี Burner และ Regenerator อยางละ 2 ชุด แลวใชวาลวสลับเสนทางการไหลของกาซ กับแบบท่ีมี Burner 1 
ชุดแตให Regenerator หมุน หลักการทํางานของท้ังสองแบบแสดงไวในรูปท่ี 3.21 และรูปท่ี 3.22 Regenerator จะมี
ลักษณะเปน Honeycomb หรือ Pebble ท่ีทําจากอลูมินาความบริสุทธิ์สูง 
 การนําความรอนในกาซไอเสียกลับมาใช โดยท่ัวไปจะใช Recuperator แตใน Recuperator จะมีขอจํากัด
เรื่องวัสดุ ทําใหอุณหภูมิของกาซไอเสียท่ีจัดการไดจะมีคาไมเกิน 800-850 °C เทาน้ัน กรณีท่ีสูงกวาน้ีจะตองนําไป
ผสมกับอากาศทําใหเย็นลงกอน ทําใหเกิดความสูญเสียพลังงานท่ีมีประสิทธิผล (Effective energy) นอกจากน้ันยัง
พบวาอากาศเม่ืออุนแลวยังมีอุณหภูมิตํ่าลงเน่ืองจากการแผความรอนจากทอลมอีกดวย  การใช Regenerative Burner 
มีคุณสมบัติดังตารางท่ี 3.22 
 

ตารางที่   3.22     คุณสมบัติของ   Regenerative Burner 
อุณหภูมิภายในเตา สามารถจัดการกาซอุณหภูมิสูงประมาณ 1400 [°C] ได ทําใหไดกาซอุนแลว

อุณหภูมิสูง 800-1300 [°C] จึงสามารถทําใหภายในเตามีอุณหภูมิสูงได และเพิ่ม
ปริมาณการถายเทความรอนในบริเวณเผาไหมอุณหภูมิสูง เชื้อเพลิงจะมีการติดไฟดี 
จึงสามารถเกลี่ยการแจกแจงอุณหภูมิภายในเตาใหสมํ่าเสมอมากข้ึนไดดวยการแยก
การเผาไหมเชื้อเพลิงแบบกระจายและการบังคับหมุนเวียนกาซเผาไหม 

ปริมาณการแลกเปลี่ยน
ความรอน 

เทียบกับ  Recuperator ที่จะมีการถายเทความรอนทางออมแลว  Regenerative 
Burner จะใหความรอน Regenerator โดยตรง ดังนั้นจึงมีปริมาณการแลกเปล่ียน
ความรอนตอปริมาตรหนึ่งหนวยสูงกวา 

ประสิทธิภาพอุณหภูมิ เทียบกับ Recuperator ที่มีประสิทธิภาพอุณหภูมิ 70-85 [%] แลว Regenerative 
Burner จะมีคาสูงต้ังแต90 [%] ข้ึนไป จึงสามารถลดความสูญเสียในกาซไอเสียได 

 
 เมื่ออุณหภูมิท่ีอุนอากาศสูงข้ึน แมวาอาจมีผลทําให NOx เพิ่มข้ึน แตดวยการเผาไหมอยางมีเสถียรภาพดวย
อากาศท่ีอุนแลวอุณหภูมิสูง และการเปลี่ยนทิศทางเปลวไฟเปนคาบดวยระยะเวลานอย ทําใหเกิดบริเวณเผาไหม
สมํ่าเสมอท่ีมีความเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิและความหนาแนนนอย ผลก็คือทําให NOx มีคาตํ่ากลาวท่ีมักจะคาดไว 
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รูปที่ 3.21 หลักการทํางานของ Regenerative 
Burner 

รูปที่ 3.22 หลักการทํางานของ Regenerative 
Burner แบบหมุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               รูปที่ 3.23  Regenerative Burner แบบหมุน                รูปที่ 3.24  Regenerative Burner 
 
กรณีศึกษาที่ 1 การอนุรักษพลังงานในเตา Forging furnace ท่ีใช Regenerative Burner 
ผลิตภัณฑ  :  ผลิตภัณฑเหล็ก 
จํานวนพนักงาน  :  53 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป  :  กาซหุงตม (town gas)  1.3         ลาน [m3/y] 
    ไฟฟา    1,330  [MWh/y] 
1.  ขอมูลสรุป 
 ใชระบบ Regenerative Burner ในเตา Forging furnace แบบ Batch กับเตาใหความรอนปลายแทงเหล็กกลม 
(กระบวนการผลิตของอุปกรณเปาหมายแสดงไวในรูปท่ี 3.25) ซึ่งสามารถอนุรักษพลังงานโดยลดปริมาณการใช
เช้ือเพลิงของเตาได 38-47 [%] นอกจากน้ัน ยังทําการทุนแรงโดยใหเริ่มเดินเครื่องโดยไมใชคน 
 

สลับทุก 30-90 วินาที 

เปดหมด

ปดหมด
อากาศสําหรับเผาไหม

กาซไอเสีย 

กาซเช้ือเพลิง 

อากาศสําหรับเผาไหม 

กาซไอเสีย 

กาซเช้ือเพลิง 

หมุน 
อากาศสําหรับเผาไหม 

อากาศอุณหภูมิสูง

(regenerator) กาซไอเสียอุณหภูมิสูง (ทอลม) กาซไอเสียหลัง 
การระบายความรอน 

เช้ือเพลิง 
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รูปที่ 3.25 กระบวนการผลิตของอุปกรณเปาหมาย 
 
2.  มาตรการ 
 -  พิจารณาจากรูปท่ี 3.26 

  
 

รูปที่ 3.26 หลักการทํางานของระบบ Regenerator Burner 
 

- ปรับปรุงและติดต้ังระบบควบคุมความดันในเตา 
 

กาซ 

ระหวางอุนอากาศ เก็บความรอน

หองเก็บความรอนRegenerative Burner 

Combustion air blower 

อากาศ ไอเสีย

วาลวสลับสี่ทาง
พัดลมระบายอากาศ

Burner A กับ Burner B จะเผาไหม
สลับ  กันดังรูปด านซาย  ในขณะท่ี 
Burner A เผาไหมอยู Burner B
กลายเปนทอไอเสีย และ Regenerator
ท่ีอยูใน Burner B จะทําการกันความ

อุณหภูมิกาซไอเสียหลังจากออกจาก
หอง เ ก็บความรอนจะลดลงเหลือ
200 [°C]-300 [°C] 

เตา forging furnace แบบ batch เคร่ืองเพรส 1,500 [t] 

aluminium ball 

regenerative Burner 
(ใหความรอน) press forging 

วัตถุดิบ : billet 

(ผลิตภัณฑ)

shaft แบบมี flange 
heat treatment ดวย 
เตา normalizing 

1,000 [t] หรือ 700 [t] 
เคร่ืองเพรสแนวนอน 

(horizontal press forging) 

shaft แบบมี flange 

(ผลิตภัณฑ)(ใหความรอน) 

เตาใหความรอนปลายแทงเหล็กกลม 

regenerative Burner 

แทงเหล็กกลม 

(a) เตา forging furnace แบบ batch 

(b) เตาใหความรอนปลายแทงเหล็กกลม 

 

heat treatment ดวย 
เตา normalizing 
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ตารางที่ 3.23 การปรับปรุงการควบคุมความดันในเตา 
(ก) กอนปรับปรุง 

เตา Forging furnace แบบ Batch  เตาใหความรอนปลายแทงเหล็กกลม 
ปริมาณที่จัดการ Nor.20 [t/charge] ปริมาณที่จัดการ Nor.770 [t/charge]  

(บริเวณใหความรอน) 
วัตดุดิบที่จัดการ เหล็ก Billet เหล็ก ingot วัตดุดิบที่จัดการ แทงเหล็กกลม (Round bar) 
อุณหภูมิใหความรอน 1,200-1,330 [°C] อุณหภูมิใหความรอน 1,200-1,330 [°C] 
Burner Gas Burner 

931 [kW] × 2 หัว = 1,862 [kW] 
(8 แสน [kcal/h] × 2 หัว  
= 1.6 ลาน [kcal/h]) 

Burner Gas Burner 
466 [kW] + 291 [kW] = 757 
[kW] 
(40 แสน [kcal/h] + 2.5 แสน 
[kcal/h]  
= 6.5 แสน [kcal/h]) 

เ ค ร่ื อ งแลก เป ล่ี ยน
ความรอน 

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 
ทอสองชั้นแบบแผรังสี 

เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
รอน 

ไมมี 

การควบคุมการเผา
ไหม 

ควบคุมแปรผันตําแหนง PID การควบคุมการเผาไหม ควบคุมแปรผันตําแหนง PID 

การควบคุมความดัน
ในเตา 

มี การควบคุมความดันใน
เตา 

ไมมี 

 
(ข) หลังปรับปรุง 

เตา Forging furnace แบบ Batch  เตาใหความรอนปลายแทงเหล็กกลม 
ปริมาณที่จัดการ Nor.20 [t/charge] ปริมาณที่จัดการ Nor.580 [t/charge]  

(บริเวณใหความรอน) 
วัตดุดิบที่จัดการ เหล็ก Billet เหล็ก ingot วัตดุดิบที่จัดการ แทงเหล็กกลม (Round bar) 
อุณหภูมิใหความรอน 1,200-1,330 [°C] อุณหภูมิใหความรอน 1,200-1,330 [°C] 
Burner Twin regenerator Burner 

815 [kW] (7 แสน [kcal/h]) 
Burner self regenerative Burner 

466 [kW] (4 แสน [kcal/h]) 
Regenerator : alumina ball 
เวลา Switching : 60 วินาที 

Regenerator : alumina ball 
เวลา Switching : 60 วินาที 

การควบคุมการเผา
ไหม 

ควบคุมแปรผันตําแหนง PID  
(Process controller) 

การควบคุมการเผาไหม ควบคุมแปรผันตําแหนง PID 
 (เคร่ืองปรับอุณหภูมิ) 

การควบคุมความดัน
ในเตา 

ควบคุมความดันในเตาแบบ  
Direct feedback 

การควบคุมความดันใน
เตา 

Combustion air blower 
การควบคุมความเร็วรอบพัด
ลม 
ระบายอากาศ 

อื่นๆ ใชระบบเร่ิมเดินเคร่ืองโดยไม
ใชคน 
ใชระบบ Pager monitor แจง
เหตุผิดปกติ 
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3.  ประสิทธิผล 
 (โปรดดูประสิทธิผลจากตารางท่ี 3.24 และตารางท่ี 3.25) 
 

ตารางที่ 3.24 ประสิทธิผลหลังปรับปรุงเตา forging furnace แบบ batch 
  กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง หมายเหต ุ
(1) 

การ
อนุรักษ 
พลังงาน 

ความส้ินเปลือง 
ตอหนวยตลอด

วัน 

ประมาณ 3.98 [GJ/t] 
(ประมาณ 9.5 แสน 

[kcal/t]) 

ประมาณ 2.09 [GJ/t] 
(ประมาณ 5 แสน 

[kcal/t]) 
    อนุรักษพลังงาน
ได 
    47 % 

อัตราอนุรักษ
พลังงาน 

100 53 

คาเชื้อเพลิง 6,040 [เยน/t] 3,200 [เยน/t] 
(2) 

การแจกแจงอุณหภูมิภายใน
เตา 

Δt = 50 [°C] 
(วัดอุณหภูมิผนังเตาดวย 

Pyrometer) 

Δt = 40 [°C] 
(วัดอุณหภูมิผนังเตาดวย 

Pyrometer) 

ปรับปรุงการแจก
แจงอุณหภูมิภายใน
เตาได  
Δt = 10 [°C] 

(3) ปริมาณการปลอย CO2 100 53 ลดการปลอย CO2 ได 
47 % 

 
ตารางที่ 3.25 ประสิทธิผลหลังปรับปรุงเตาใหความรอนปลายแทงเหล็กกลม 

 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง หมายเหต ุ

การอนุรักษ 
พลังงาน 

ความส้ินเปลือง 
ตอหนวยตลอด

วัน 

ประมาณ 3.89 [GJ/t] 
(ประมาณ 9.3 แสน 

[kcal/t]) 

ประมาณ 2.43 [GJ/t] 
(ประมาณ 5.8 แสน 

[kcal/t])        อนุรักษพลังงานได 
38 [%] อัตราอนุรักษ

พลังงาน 
100 62 

คาเชื้อเพลิง 6,930 [เยน/t] 4,300 [เยน/t] 
ปริมาณการปลอย CO2 100 62 ลดการปลอย CO2 ได 38 

[%] 

 
กรณีศึกษาที่  2  การเพ่ิมประสิทธิภาพของเตา Heat treating furnace ดวย Regenerative Burner 
ผลิตภัณฑ  : ช้ินสวนรถยนต 
จํานวนพนักงาน  : 720 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป : ไฟฟา   11,892  [MWh/y] 
    กาซหุงตม (town gas) 169,237  [m3/y] 
    น้ํามันหนัก  512  [kL/y] 
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1.  ขอมูลสรุป 
 เปลี่ยนแหลงความรอนของเตา Heat treating furnace จากไฟฟาซ่ึงมีราคาตอความรอนหนึ่งหนวยสูงเปน
กาซหุงตม (Town gas) โดยใช Regenerative Burner เพื่อลดความสูญเสียในกาซไอเสีย พรอมกับ เปลี่ยนวัสดุทําผนัง
เตาเพื่อลดการแผความรอน 
2.  มาตรการ 

 ใช Regenerative Burner 
 Radiant tube เดิมจะมีพื้นท่ีถายเทความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนนอย เนื่องจากกาซไอเสียมี
อุณหภูมิสูงถึง 500 °C จึงเลือกใช Radiant tube แบบ Regenerative Burner ในรูปท่ี 3.27 ดานซาย การกระจาย
อุณหภูมิภายในเตาจะอยูในมาตรฐานเทียบเทากับเตาไฟฟา กาซไอเสียมีอุณหภูมิตํ่าลงเฉลี่ย 300 °C 
 

 
รูปที่   3.27   Radiant tube 

 
 เสริมฉนวนความรอนผนังเตา 

 อุณหภูมิผนังเตาของเตากาซเดิมจะมีคาเฉล่ีย 90 °C สงผลใหอิฐทนไฟมีการแตกราวและความตานทาน
ความรอนของบอรดฉนวนความรอนมีคาตํ่า ดังน้ันจึง 
 (ก) เปลี่ยนอิฐทนไฟจาก TB5 เปน FLB 
 (ข) เปลี่ยนบอรดฉนวนความรอนจาก silica #650 เปน microtherm 
 มาตรการน้ีทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังเตาลดเหลือ 76 [°C] 
 ประสิทธิภาพความรอนเพิ่มข้ึน 22 [%] เทียบกับเตากาซเดิมดังรูปท่ี 3.28 
3.  ประสิทธิผล 
 ความส้ินเปลืองพลังงานตอหนวย ลดลง 36 [%] 
 การเกิด CO2 ตอหนวย  ลดลง 48 [%] 

 ตนทุนพลังงาน   ลดลง 33 [%] Δ11 [ลานเยน/y] 
 

กาซเชื้อเพลิง 

อากาศสําหรับเผาไหม

เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน

กาซไอเสีย

radiant tube 

regenerator

กาซเชื้อเพลิง 

อากาศสําหรับเผาไหม 

regenerator 

regenerative Burner 

กา
ซไ

อเ
สีย
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รูปที่ 3.28 ประสิทธิภาพความรอน 

 
กรณีศึกษาที่ 3   โครงสรางของระบบเผาไหมแบบอนุรักษพลังงาน 

ประเภทปรับสภาพแวดลอมของเตาชนิดมี Burner หลายกลุม 
ผลิตภัณฑ  :  ผลิตภัณฑเหล็ก 
จํานวนพนักงาน  :  5,500 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป : เช้ือเพลิง   132   [PJ/y] 
    ไฟฟา    2.33  [TWh/y] 
1.  ขอมูลสรุป 
 เตา Annealing furnace เหล็กแผนตอเนื่อง (ดูรูปท่ี 3.29) หนึ่งเตาจะมีการใหความรอนดวย Radiant tube 
(RT) จํานวน 100-400 ทอ โดย RT เหลาน้ีจะมีจัดตําแหนงแยกตามโซนตางๆ ตามความยาวของเตา ในแตละโซนจะ
มี RT จํานวน 42 ทอติดต้ังอยูกับเฮดเดอรความสูง 20 [m] ซึ่งโดยโครงสรางจะทําใหกาซเผาไหมกระจายตัว
สมํ่าเสมอไดไมดี เครื่องวิเคราะหออกซิเจนมี 1 เครื่อง ทําการตรวจวัดความเขมขนของออกซิเจนในกาซไอเสียของ
แตละ RT ดวยการสลับวาลว จึงมีจุดออนท่ีเวลาตอบสนองชา 
 RT แตละทอมีการปรับอัตราไหลของเช้ือเพลิงดวยวาลวเพื่อใหอัตราสวนอากาศมีคาคอนขางสูง แตหาก
เวลาผานไปสัก 1 ป สมดุลจะเปลี่ยนไปทําใหบาง RT มีอากาศมากเกินไปและบาง RT มีอากาศนอยเกินไป การ
ปรับต้ังใหมเปนงานท่ีเหน่ือยยากโดยตองทํางานในสภาพแวดลอมอุณหภูมิสูง60 [°C] เปนเวลานาน ดังน้ันจึงได
จัดทําระบบควบคุมการเผาไหมใหมข้ึน 
2.  มาตรการ 

 ระบบเฝาติดตามการเผาไหมของ RT แตละตัว 
 ติดต้ังเซ็นเซอร Zirconia แบบสอดซึ่งมีราคาถูกและมีขายท่ัวไปเขากับแตละ RT เนื่องจากอุณหภูมิทนความ
รอนของเซ็นเซอรมีคาตํ่ากวาอุณหภูมิกาซไอเสีย ดังน้ัน จึงติดต้ังแผนกั้นเขากับ vent ของทอกาซไอเสียดังรูปท่ี 3.30 
เพื่อนํากาซไอเสียสวนหนึ่งไปยังบายพาสสําหรับทําใหเย็น แลวติดต้ังเซ็นเซอรตรงน้ัน 

 การควบคุมอัตราสวนอากาศต่ําสุดดวยการตรวจสอบเขมา 
 เลือกใชเซ็นเซอรแบบเลเซอรในการตรวจจับเขมาความเขมขนตํ่าอยางตอเนื่อง ติดต้ังไว 1 ตําแหนงท่ีทอไอ
เสียรวมดังรูปท่ี 3.31  ยึดเครื่องกําเนิดแสงกับเครื่องรับแสงไวท่ีท้ังสองดานของทอท่ีเจาะรูกาซผานเอาไว และติดต้ัง
เลนสรวมแสงไวหนาเครื่องรับแสง เพื่อปองกันแนวแกนของลําแสงเบ่ียงเบนไปเน่ืองจากการบิดตัวดวยความรอน
ของทอไอเสีย เพื่อปองกันพื้นผิวกําเนิดแสงและพ้ืนผิวรับแสงสกปรก จึงใชกาซไนโตรเจนในการ Purge ท่ีผิว
กระจก  การระบายความรอนใหเซ็นเซอรจะใช Vortex cooler 

ประสิทธิภาพ effective 
เตากาซหมายเลข 2 (radiant tube Burner) 

ประสิทธิภาพ effective 
เตากาซหมายเลข 1 (regenerative Burner) 

ความรอนเขา 100 [%] ความรอนเขา 100 [%] 

ความรอนท่ีแผจากผนงัเตา ฯลฯ ความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย ความรอนท่ีแผจากผนงัเตา ฯลฯ ความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย
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รูปที่ 3.29 โครงสรางของเตา RT กับระบบควบคุมการเผาไหม 

แผนทองแดง

Burner 

เคร่ืองแลกเปลี่ยนความ
รอน 

กา
ซไ

อเส
ีย 

ปล
อง
ไอ
เส
ีย 

วาลวปรับความดนั 

หอ
งป

รับ
คว

าม
ดัน

 

blower สําหรับดูดกาซ
ไอเสีย 

กาซ COG เฮดเดอรกาซไอเสีย

ระบบ Burner หลาย
กลม

ผิวหนาเปลวไฟ 

(burning zone) 
(primary 
soaking) 
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คอยล
คอยล 

หมายเหตุ coke oven gas 

เตา radiant tube furnace 
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 ในการนําสัญญาณขาออกของเซ็นเซอรตรวจจบั
เขมาไปปอนใหระบบควบคุมเดิม ไดทําการปรับปรุง
ดังตอไปนี้ 
 (ก)  ปรับอัตราสวนอากาศซึ่งเคยกําหนดไวคงท่ี
ใหมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับภาระเปนเสนกราฟหักดัง
รูปท่ี 3.32 
 (ข)  ใชวิธีควบคุมการกําหนดอัตราสวนอากาศ
โดยอัตโนมัติ โดยขณะท่ีไมเกิดเขมา จะกําหนดใหใช

อัตราสวนอากาศตํ่าสุด กรณีท่ีเกดิเขมาข้ึนจาก 
RT ท่ีผิดปกติ จะกําหนดอัตราสวนอากาศให
สูงข้ึน 
3.  ประสิทธิผล 

 การอนุรักษพลังงาน 
 เฉพาะเตา Annealing furnace 
แบบตอเนื่องท่ีไดดําเนินมาตรการไปแลวจะมี
ประสิทธิผลดังตอไปนี้ 

 ความส้ินเปลืองพลังงานตอหนวย 996 → 
896 [MJ/t] Δ10 [%] 
 ความส้ินเปลืองพลังงาน 896 → 808 
[TJ/y] Δ10 [%] 
 กรณีท่ีขยายผลมาตรการนี้ไปปฏิบัติกับเตา 
annealing furnace อื่นดวยจะเทากับ Δ362 [TJ/y] 

 ไมเกิดควันท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา
เลย 
 ลดงานปรับแตงการเผาไหมลงไดมาก 

  
 
 
 
 

blower สําหรับดูดกาซ
ไอเสีย 

 

ระบบ Burner หลายกลุม 
 

รูปท่ี 3.30  วิธีใชเซ็นเซอรแบบสอด 

รูอากาศผาน 

กระจก เลนส Wide 

เคร่ืองรับแสง แสงเลเซอร 
เคร่ืองกําเนดิ

Cooler 
ทอไอเสีย Cooler 

รูปท่ี 3.31  เคาโครงของเซ็นเซอรตรวจจับเขมา 

เดิม 

เสนขีดจํากัด 
ปรับปรุง

ชวงเกิดเขมา

ภาระ COG 

อัต
รา
สว

นอ
าก
าศ

 

รูปท่ี 3.32  วิธีควบคุมอัตราสวนอากาศตํ่าสุด 

เซ็นเซอร Zirconia (ไมเกิน 600 0 C) 

แผนก้ัน 

กาซไอเสีย

Burner 
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กรณีศึกษาที่ 4  การปรับปรุงความส้ินเปลืองน้ํามันหนักตอหนวยของเตาหลอมอลูมิเนียม 
ผลิตภัณฑ  : แทงอลูมิเนียมหลอ Billet 
จํานวนพนักงาน : 149 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป : น้ํามันหนัก 12,000 [kL/y] 
    น้ํามันกาด 5,100 [kL/y] 
    LPG  600 [t/y] 
    ไฟฟา  15,000 [MWh/y] 
1.  ขอมูลสรุป 
 ในเตาหลอมโลหะอลูมิเนียมและ return scrap ฯลฯ (ดูรูปท่ี 3.33) เนื่องจากมีความตองการเพ่ิมปริมาณการ
หลอม จึงตองปอนวัตถุดิบเย็นเขาไปถึงใกลๆ กับ Burner แมวาจะเปลี่ยนเปน Burner เปลวไฟส้ันแลว แตก็ยัง
ปรับปรุงความส้ินเปลืองตอหนวยไดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน การเกิดควันดําก็ไมหายอยางส้ินเชิง ดังน้ัน จึงได
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 

 
รูปที่ 3.33 เตาหลอมกับโฟลวการเผาไหมของเตา 

2.  มาตรการ 
 การดัดแปลง Burner 

 ขยายมุมฉีดเช้ือเพลิงใหกวางข้ึนเพื่อใหทิศทางฉีดเช้ือเพลิงสอดรับกับช้ันอากาศสําหรับเผาไหม (ดูรูปท่ี 
3.34) 

 
รูปที่ 3.34 การผสมน้ํามันหนกัที่ฉีดออกมากบัอากาศสําหรับเผาไหม 

 
 การตรวจสอบ Burner 

 เปลี่ยนการตรวจสอบเม่ือผิดปกติเปนการตรวจสอบเปนระยะ 
 การปรับปรุงการตรวจวัดอุณหภูมิของโลหะ 

แดมเปอรความดนัเตา 
combustion blower 

Burner 

น้ํามันหนัก

อากาศความดันสูง

หัวขอ ขอกําหนดจําเพาะ 
side-charge tilting furnace 

Burner หัวฉีด 

นํ้ามันหนัก C 

อากาศความดันสูง 

36 [t] 

400 [L/h] 

รุน 

capacity 

รุน 

เชื้อเพลิง 

ตัวกลางฉีดพน 

capacity 

เต
า 

Bu
rne

r 

น้ํามันหนัก

อากาศ
กอนปรับปรุง 

น้ํามันหนัก 

อากาศ 
หลังปรับปรุง 



ตอนที ่2 บทท่ี 3  ทฤษฏีการเผาไหม         ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

 

 

3-68 

 ตําแหนงท่ีตรวจวัดของเทอรโมคัปเปลเดิมต้ืนเกินไปจึงทําการแกไข เพื่อเพิ่มความเท่ียงตรงในการวัด
อุณหภูมิ 

 การปรับปรุงรูปแบบการเผาไหมน้ํามันหนัก 
 กําหนดปริมาณการเผาไหมน้ํามันหนัก ความดันในเตา รูปแบบอัตราสวนอากาศใหสอดคลองกับปริมาณ
การปอนวัตถุดิบ 

 ทบทวนการกําหนดการควบคุมโปรแกรมเผาไหม 
 ทบทวนลดอุณหภูมิสูงสุดของบรรยากาศ ปริมาณการเผาไหมน้ํามันหนัก Hi-Lo ปริมาณการเผาไหมน้ํามัน
หนักตํ่าสุด 
3.  ประสิทธิผล 
  ความส้ินเปลืองนํ้ามันหนักตอหนวย 64.0  58.6 [L/t] 

  ตนทุนน้ํามันหนัก Δ3,310 [พันเยน/y] 
 
กรณีศึกษาที่ 5  การอนุรักษพลังงานดวยการปรับปรุงวิธีการเดินเครื่องเตา Cupola 
ผลิตภัณฑ  : รถยนต ช้ินสวนรถยนต 
จํานวนพนักงาน  : 6,500 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป : ไฟฟา 400.6 
[GWh/y] 
น้ํามันหนัก/น้ํามันกาด 25,180 [kL/y]  
กาซบิวเทน  12,647 [t/y] 
ถานโคก   33,329 [t/y] 
1.  เคาโครง 
 ในตัวอยางจะนํากาซ CO ในกาซไอเสีย
ท่ีเกิดจากเตา Cupola มาเผาไหม แลวนําความ

รอนน้ันกลับมาใชดวยเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน เพื่อเผาไหม CO อยางสมบูรณ จะนํา
เช้ือเพลิงชวย ไดแก กาซบิวเทนมาเผาไหม และ
รักษาอุณหภูมภิายในหองเผาไหมไวท่ี 700-750 
°C กระบวนการในเตา Cupola แสดงไวในรูปท่ี 
3.35 สมดุลความรอนของระบบเตา cupola 
แสดงไวในรูปท่ี 3.36 ตัวอยางน้ีจะทบทวน
เงื่อนไขการเดินเครื่องเตา Cupola เพ่ือเพ่ิมความ
เขมขนของ CO ในกาซไอเสียและลดกาซ 
บิวเทน

ปลองไอเสีย

เคร่ืองระบาย
เคร่ืองดักฝุน
(แบบแหง)

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน

พัดลมหลัก อุปกรณใชกาซบิวเทน 
หองเผาไหม 

รูปท่ี 3.35 กระบวนการของเตา Cupola 

เตา cupola ขนาด 22 [t] 

อากาศ

อ่ืนๆ 

ความรอนที่สะสมในและแผจากตัวเตา 

ความรอนไปกับนํ้าระบายความรอน

ความรอนในโลหะหลอมเหลว

ความรอนไปกับกาซไอเสีย มีความสูญเปลา 

ความรอนไปกับนํ้าระบายความรอนเคร่ืองดักฝุน 
อ่ืนๆ 

ความรอนสัมผัสของอากาศท่ีสงความรอนออกซิเดชั่น
ของธาตุโลหะ 

เชื้อเพลิงชวย 

ความรอนเผาไหมถานโคก 

รูปท่ี 3.36 สมดุลความรอนของระบบเตา Cupola 
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2.  มาตรการ 
 สํารวจเง่ือนไขการเผาไหมในหองเผาไหมกาซไอเสียเพื่อปองกันเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน จะทํา

การควบคุมอุณหภูมิในกรณีท่ีอุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนหรืออุณหภูมิสงอากาศสูงกวาคาท่ีกําหนด จะพน
ละอองน้ําเขาไปในหองเผาไหม เมื่อพนน้ําเขาไปดานลางจะมีอุณหภูมิตํ่าลง ทําใหปริมาณการเผาไหมกาซบิวเทน
เพิ่มสูงข้ึน 

จากการสํารวจพบวา หากความเขมขน CO ในกาซไอเสียมีคาไมนอยกวา 16.5 [%] แลวจะสามารถเผาไหม
ท่ีดานลางหองเผาไหมได 

 เพ่ิมความเขมขน CO 
 (ก)  เพิ่มความหนาของช้ันวัสดุดานบนชองนํากาซเขาท่ีดานบนของเตา Cupola อีก 500 [mm] เพ่ือลด
ปริมาณอากาศท่ีดูดเขาจากสวนบนสุดของเตา cupola นอกจากน้ัน ยังกําหนดปริมาณสงลมระหวางเวลาพักใหเปน
มาตรฐานเพ่ือจํากัดปริมาณของวัสดุท่ีลดลง 
 (ข)  เนื่องจากความเขมขน CO จะข้ึนอยูกับปริมาณการสงลม จึงไดรักษาปริมาณการสงลมไวใหอยูในชวง
คงท่ีชวงหนึ่ง 
 (ค)  กําหนดระดับการเปดแดมเปอรอากาศสําหรับเผาไหมใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 (ง)  ทําใหเครื่องควบคุมความดันสถิตภายในเตามีปฏิกิริยารวดเร็วข้ึน 
3.  ประสิทธิผล 
 ปริมาณการใชกาซบิวเทน 14.2 - 5.5 [m3/t]  12 [ลานเยน/y] 
 
กรณีศึกษาที่ 6  มาตรการลดความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงตอหนวยของเตาใหความรอนรีดรอน 
ผลิตภัณฑ  : ผลิตภัณฑเหล็ก เชน เหล็กแผน 
จํานวนพนักงาน  : 120 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป (โรงงานรีดรอน) : LNG 116 [Mm3/y] 
                    ไฟฟา 329 [GWh/y] 
1.  ขอมูลสรุป 
 มาตรการปรับปรุงความส้ินเปลืองพลังงานตอหนวย
ของเตาใหความรอนรีดรอน 

 เพ่ิมอัตราการนําความรอนท้ิงกลับมาใชของ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนดวยการปรับความดันภายในเตา
ใหเหมาะสม 

 ปองกันอากาศเขามาในเตาดวยการปรับปรุง
การซีล 

 ลดอุณหภูมิกาซไอเสียท่ีทายเตาโดยติดต้ังผนัง
กั้น 
 
 

slit gap ทางออกน้ํา 7 [mm] 

ย่ืนขออนุสิทธิบัตรแลว 

เฮด
เด
อร
น้ํา

 

เฮด
เด
อร
น้ํา

 

ทอตั้ง

รูปที่ 3.37 ภาพหนาตัดโครงสราง 
ของ เคร่ือง Water curtain seal 
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2.  มาตรการ 
 เพ่ิมอัตราการนําความรอนท้ิงกลับมาใชของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนดวยการปรับความดันภายใน

เตาใหเหมาะสมเม่ือวัดคาความดันในเตาท่ีทําใหผลรวมของความสูญเสียเนื่องจากการพนกาซไอเสียออกไปและ
ความสูญเสียจากอากาศภายนอกเขามามีคาตํ่าสุด และอุณหภูมิของอากาศท่ี Preheat แลวมีคาสูงสุด ปรากฏวามีคา
เทากับ 14.9 [Pa] (1.5 [mmAq]) เนื่องจากเดิมเคยกําหนดไวใหเทากับ 17.9 [Pa] (1.8 [mmAq]) จึงไดเปลี่ยนใหเปน 
14.9 [Pa] (1.5 [mmAq]) 

 ปองกันอากาศเขามาในเตาดวยการปรับปรุง
การซีลท่ีชองปลอยโลหะเหลวดานลางของเตาจะมีแดม
เปอรติดต้ังอยู แตแดมเปอรนี้ไมสามารถซีลไดสนิท จึงมี
อากาศเขามามาก ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกาซไอเสียมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน รวมท้ังทําใหคุณภาพและ Yield ของ
ผลิตภัณฑตํ่าลง ดังน้ัน จึงติดต้ังเครื่อง water curtain seal 
ในรูปท่ี 3.37 จํานวน 12 แหง ความเขมขนออกซิเจนท่ี
ใกลๆ กับชองปลอยโลหะเหลวเดิมเคยสูงถึง 17-18 [%] แต
ไดลดลงเหลือ 2-5 [%] และความเขมขนออกซิเจนภายใน
เตาไดลดลง 1-4 [%] 

 ลดอุณหภูมิกาซไอเสียท่ีทายเตาโดยติดต้ัง
ผนังก้ันท่ี preheating zone ดังรูปท่ี 3.38 เพ่ือบังความรอน
แผรังสีจาก preheating Burner เพ่ือลดอุณหภูมิกาซไอเสีย
ดานทายเตาทําใหการสูญเสียในกาซไอเสียลดตํ่าลง 
รวมท้ังเพ่ือเพิ่มอุณหภูมิเตาในบริเวณอุณหภูมิสูงของ 
preheating zone ทําใหการถายเทความรอนไปยังวัตถุดิบ
เพิ่มมากข้ึนอีกดวย 
 เมื่อเปรียบเทียบความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงกอน
และหลังติดต้ังแผนกั้นแลว ในกรณีท่ีมีปริมาณการผลิตเฉล่ีย 150 [t/h] จะสามารถลดความส้ินเปลืองตอหนวยได 
63,000 [kJ/t] ดังรูปท่ี 3.39 
3.  ประสิทธิผล 
 (สําหรับประสิทธิผลโปรดดูตารางท่ี 3.26) 

ตารางที่ 3.26 ประสิทธิผลของการปรับปรุง 

มาตรการ 
ลดความส้ินเปลืองเชื้อเพลิงตอหนวยได 

[MJ/t] 
ขอไดเปรียบ[ลานเยน/y] 

 เตาเปาหมาย  เทียบเปนทั้งหมด  
ปรับความดันเตาใหเหมาะสมที่สุด No.1 8.4 2.09 3.3 
ปรับปรุงซีล No.1 20.9 5.23 8.3 
ติดต้ังผนังกัน No.3 62.8 25.12 40.0 

รวม   32.45 41.6 

zone zone zone 

ปอนวัตถุดิบ ผนังกั้น กาซไอเสีย นําออก 

การอนุรักษพลังงานดวยการลดอุณหภูมิกาซ

กอนติดต้ังผนังกั้น (อุณหภูมิเตา)
กาซไอเสีย 
อุณหภูมิ 

อุณหภูมิ
วัตถุดิบ 

หลังติดต้ังผนังกั้น

อุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อใชเชื้อเพลิงเดิม

preheating heating soaking 

รูปท่ี 3.38 แบบจําลองอุณหภูมิกาซไอเสียกับ 
การเพิ่มอุณหภูมิของวัตถุดิบหลังติดต้ังผนังก้ัน 

กอนปรับปรุง 

หลังปรับปรุง

กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

คว
าม
สิ้น

เป
ลอื

งเช
ื้อเพ

ลงิ
 (M

ca
l/t)

 

รูป 3.39 ประสิทธิผลของการติดต้ังผนังก้ัน 
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กรณีศึกษาที่ 7  การลดความสูญเสียในการเผาไหมดวยการปรับปรุง Preheating  zone ของเตาอบอีนาเมล 
ผลิตภัณฑ  : ผลิตภัณฑเคลือบอีนาเมล อางอาบน้ํา เปนตน 
จํานวนพนักงาน  : 444 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป : กาซธรรมชาติ 966,000 [m3/y] 
    ไฟฟา  280.5     [MWh/y] 
1.  ทั่วไป 
 มีลมรอนแผออกมาจากทางเขา/ทางออกเตาอบ และมีอากาศเย็นไหลเขาไปทําใหเกิดความรอนสูญเสียข้ึน 
นอกจากน้ัน ดานบนและดานลางของ Preheating zone ยังมีผลตางอุณหภูมิสุง ทําใหผลิตภัณฑดานบนและดานลาง
มีสีตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตตํ่าลง (ดูรูปท่ี 3.40) ดังน้ันจึงทําการปรับปรุง Preheating zone 

 
รูปที่ 3.40 อุณหภูมิดานบน และดานลางของทางเขา และทางออกเตา Baking furnace 

 
2.  มาตรการ 

 ปองกันการแผความรอน 
 (ก) เพ่ิมปริมาตรอากาศ Air seal 
 ปรับระดับการเปดแดมเปอรของ Air seal ทางเขา-ทางออกเพ่ือเพิ่มปริมาตรอากาศ 
 (ข) เพ่ิม Air seal 
 ติดต้ัง Air seal เพ่ิมท่ีดานนอกของ Air seal เดิมใหหางออกมา 5 [m] เพื่อลดอากาศรอนไหลออกและใช
บริเวณระหวาง Seal ท้ังสองเปน Primary preheating zone และ Primary slow cooling zone 
 (ค) เสริมฉนวนความรอน 
 ติดต้ังฉนวนความรอน Glass wool 100 [mm] ท่ีผนัง Primary preheating zone และ Primary slow 
cooling zone 

slow cooling zone 
burning zone 

preheating zone 

ทางออก ทางเขา 

บน 

ลาง 

กลาง 

บน 

ลาง 

กลาง 

ทางออก B 

ทางออก 
A 

ทางเขา B 

ทางเขา A 

air seal ทางออก air seal ทางเขา 
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รูปที่ 3.41 Air seal ติดต้ังใหม 
 
 (ง) ติดต้ังผนังหอยบัง (ดูรูปท่ี 3.42) 
 ติดต้ังผนังหอยบังท่ีเพดานเพ่ือปองกันอากาศรอน
ไหลออกจากดานบนของ Preheating zone 
 (จ) ปองกันอากาศรอนไหลออกจากดานบนของ
ทางเขาทางออกเตา โดยการติดต้ัง Guard ท่ีชองวางระหวาง
เพดานเตากับสายพาน 
 (ฉ) ปรับปรุงประตูทางเขาทางออก 
 ปรับปรุงประตูซึ่งเดิมเปนแบบบานเดี่ยวเปนแบบ 2 
พับ และปรับระดับการเปดประตูใหสอดคลองกับขนาดของ
วัตถุดิบ 

 ปรับปรุงผลตางของอุณหภูมิดานบน  และ
ดานลางของ Preheating zone 
 (ก) ติดต้ัง Burner ชวยท่ีดานลางของ Preheating 
zone ติดต้ัง Radiant tube Burner ท่ีพื้นเตาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิดานลางของ Preheating zone 
 (ข) ติดต้ัง Circulator ท่ี Preheating zone เพื่อใหอุณหภูมิดานบน-ดานลางของบรรยากาศใน Primary 
preheating zone สมํ่าเสมอกัน 
3.  ประสิทธิผล 

 ผลตางของอุณหภูมิดานบน-ดานลางของ Preheating zone 120 → 60 [°C] 

 ปริมาณกาซเช้ือเพลิง    3,355 → 2,663 [m3/d] 

 จํานวนครั้งท่ีเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 3.1 → 0 [ครั้ง/เดือน] 
 มูลคาประสิทธิผล     12.5 [ลานเยน/ป] 

Air seal เดิม 
Air seal 

ติดต้ังใหม Air seal เดิม 
Air seal 
ติดต้ังใหม 

ตําแหนง : ดานนอกของ air seal ติดต้ังใหม 

รูปท่ี 3.42 ผนังหอยบัง 

วัสดุ : สเตนเลส 1.6 [mm] 

ประตูบานเด่ียว ระหวาง
ผลิตจะเปดหมด และเมื่อ
ผลิตเสร็จจะปดหมด

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

รูปที่ 3.43 ประตู 2 พับ 

ประตู 2 พับ ระหวางการ
ผลิตจะเปดปดใหสอดคลอง
กับขนาดของวัตถุดิบ
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กรณีศึกษาที่ 8  การปรับปรุงการกันความรอนของเตาหลอมแกว           
ผลิตภัณฑ  : ขวดแกว 
จํานวนพนักงาน   : 80 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป : LPG 399,130 [kg/y] 
    ไฟฟา 7,917 [MWh/y] 
1.  ขอมูลสรุป 
 การกันความรอนของผนังดานนอกเตาหลอมแกว หากเพิ่มช้ันฉนวนความรอนใหหนาข้ึน จะกันความรอน
ไดดีข้ึนและชวยอนุรักษพลังงาน แตในทางกลับกัน การกัดกรอนวัสดุตัวเตาจากแกวหลอมเหลวจะรุนแรงข้ึน ทําให
เกิดของเสียเนื่องจากวัสดุตัวเตาถูกกัดกรอนเพิ่มมากข้ึน และอายุการใชงานของเตาหลอมส้ันลง ดวยการใชวิธีสราง
ผลตางของประสิทธิภาพการกันความรอนของผนังเตาดานนอก จะสามารถอนุรักษพลังงานไดโดยไมทําใหเกิด
ปญหาขางตน 
2.  มาตรการ 
 กระบวนการผลิตขวดแกวแสดงไวในรูป 3.44 การหลอมวัตถุดิบแกวจะใชเตาหลอมไฟฟา ซึ่งมีสัดสวน
การใชไฟฟา 70 [%] ของท้ังโรงงาน 
 (1) สภาพปจจุบัน : วิธีติดต้ังวัสดุผนังเตาเดิมและสภาพการกัดกรอนวัสดุทนไฟหลังจากส้ินสุดการใช
งานแสดงไวในรูป 3.45 หลังจากเริ่มใชงานแลว 4 เดือน จะรื้ออิฐกันความรอนท่ีผนังเตาออก แลวระบายความรอน
จากวัสดุทนไฟดวยอากาศจากภายนอก วัสดุทนไฟเม่ือผานไปประมาณ 1 ปจะถูกแกวหลอมเหลวกัดกรอนทําให
ความหนาลดลง จึงตองเปลี่ยนวัสดุทนไฟใหม สวนท่ีถูกกัดกรอนมากท่ีสุด ไดแก วัสดุทนไฟเหนือข้ัวไฟฟา 
 (2) มาตรการ : เสริมการกันความรอนของวัสดุทนไฟท่ีผนังดานขาง เพื่อลดปริมาณการใชไฟฟาของเตา 
อยางไรก็ตาม จะตองไมทําใหเกิดอัตราของเสียของผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนเนื่องจากการกัดกรอนวัสดุทนไฟ และตองไม
ทําใหอายุการใชงานของเตาส้ันลง สําหรับเปาหมายน้ีไดดําเนินมาตรการโดยเปลี่ยนวิธีกออิฐกันความรอนให
เหมาะสมกับสภาพการกัดกรอนวัสดุทนไฟท่ีผนังดานขาง และเปลี่ยนระยะเวลารื้ออิฐกันความรอน โดยรูปธรรม
แลวจะเสริมฉนวนความรอนโดยเปลี่ยนเปนวิธี “กอตามยาว” จนถึงบริเวณ B ดังรูป 3.46 และเลื่อนชวงเวลารื้ออิฐ
กันความรอนสวนบนออกไปอีก 1 เดือนเปน 5 เดือน และคงอิฐกันความรอนสวน B ไวจนถึงสุดทายโดยไมรื้อออก 
 (3) ผลลัพธ : สภาพการกัดกรอนหลังปรับปรุงแสดงไวในเสนประในรูป 3.46 โดยวัสดุทนไฟท่ีผนังเตา
จะมีถูกกัดกรอนสมํ่าเสมอมากข้ึนกวาเดิม (รูป 3.45) จนถึงดานลางของพื้นผิวท่ีสัมผัสกับแกวหลอมเหลว 
นอกจากนั้น ยังไมเกิดผลิตภัณฑของเสียท่ีเกิดจากการกัดกรอนวัสดุทนไฟ และอายุการใชงานของเตาก็ไม
เปลี่ยนแปลง 
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3.  ประสิทธิผล 

 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอป 4,575,000 [kWh/y] → 4,501,800 [kWh/y] 
 ปริมาณไฟฟา   73,200 [kWh/y] 
 เงื่อนไข    73,200 × 12 = 88 [หมื่น/y] 
 มูลคาเงินลงทุนปรับปรุง  2 [หมื่นเยน/ป] 
 (ระยะเวลาคืนทุน   0.02 ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 3.45 วิธีกออิฐกันความรอนกอนปรับปรุง 

กับสภาพการกัดกรอนวัสดุทนไฟ 
รูปที่ 3.46 วิธีกออิฐกันความรอนหลังปรับปรุง 

กับสภาพการกัดกรอนวัสดุทนไฟ 

 
 

สวน A 

รื้อออกเม่ือ
ผานไป 4 เดือน

หลังจาก 1 

ขั้วไฟฟา

วัสดุทนไฟสวน B 

อิฐกันความรอน 

เคร่ืองตรวจสอบ

รูปที่ 3.44 กระบวนการผลิตขวดแกว 

สายพาน belt conveyor 

ชั่งนํ้าหนักอัตโนมัติ 

ไซโลเก็บวัตถุดิบ 

มิกเซอร ผสม 5 นาที

สารเคมีอ่ืนๆ
ปูนขาว
โซดาแอช
เฟลดสปาร
ทรายซิลิกา
ชื่อวัตถุดิบ

ขั้วไฟฟา
เตาหลอม

เตา annealing ประมาณ 1 [h] อุณหภูมิหอง 580 [°C] เคร่ืองหลอ

สุมตรวจสอบตรวจตาเปลา

ไมผาน

สิ่งสกปรก
สิ่งเจือปน
รอยราว

หัวขอตรวจสอบ

ผาน
สงของ

อัตโนมัติ
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3.10  วิธีการเผาไหมและอุปกรณการเผาไหม  
3.10.1  อุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงกาซ 
เช้ือเพลิงกาซสามารถผสมกับอากาศไดงาย และดวยการปรับอัตราสวนอากาศ จะสามารถสรางบรรยากาศ

ภายในเตาใหมีลักษณะออกซิเดช่ันหรือรีดักช่ันก็ได นอกจากนี้ ยังสามารถสรางใหเกิดเปลวไฟ Luminous flame 
หรือ Non-luminous flame ก็ได ข้ึนอยูกับวิธีการผสมเช้ือเพลิงกับอากาศ 

เมื่อแบงประเภทของ Gas Burner ตามวิธีการผสมกาซกับอากาศสําหรับเผาไหม จะแบงไดเปน (1) 
Diffusion Burner (2) Partially premixed Burner (3) Fully premixed Burner โดย Diffusion Burner บางครั้งก็เรียกวา 
External mixing Burner ซึ่งจะผสมกาซกับอากาศสําหรับเผาไหมภายนอก Burner แลวจึงเผาไหม เนื่องจากภายใน 
Burner จะไมเกิดกาซผสมท่ีเผาไหมได ดังน้ัน จึงไมมีอันตรายจาก การเกิดเปลวไฟวิ่งยอนกลับ (Backfire) รวมท้ัง
สามารถ Preheat ท้ังกาซเช้ือเพลิงและอากาศใหมีอุณหภูมิสูงได จึงเปน Gas Burner ท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางใน
อุตสาหกรรม สวน Premixed Burner เทียบกับ Diffusion Burner แลวจะสามารถเผาไหมท่ีภาระความรอนสูงได 
และสามารถใหเปลวไฟท่ีมีอุณหภูมิสูงได แตจะเกิด Backfire และ Blow off (เปลวไฟดับเมื่อเพิ่มอัตราการเผาไหม)
ไดงายกวา รวมท้ังเปลวไฟอาจมีเสถียรภาพต่ํา ดังน้ัน Premixed Burner จึงตองมีโครงสรางของ Burner ท่ีคํานึงถึง
การรักษาเสถียรภาพของเปลวไฟดวย 

(1) Diffusion Burner 
(ก) รูปรางของ Port 

กรณีท่ีจะใชกาซท่ีมีคาความรอนตํ่า เชน Blast furnace gas หรือ Producer gas ใน Kiln จะทําการติดต้ัง
โครงสรางของปากทอพนไฟท่ีทําจากวัสดุเดียวกับท่ีทําเตาท่ีผนังเตา แลวพนอากาศกับกาซออกจากปากทอคนละอัน 
ใหผสมกันภายในเตา แลวทําใหเผาไหม ปากทอนี้เรียกวา Gas port ซึ่งแสดงในรูปท่ี 3.47 โดยรูปท่ี 3.47 (a) เปน 
Port ท่ีใชเมื่อจะ Preheat ท้ังอากาศและกาซ และรูปท่ี 3.43 (b)  จะใชในกรณีท่ีจะพนกาซท่ีมีความถวงจําเพาะต่ํา
ออกมาทางดานลางของอากาศ แลวใหแรงลอยตัวของกาซพาตัวเองข้ึนไปผสมใหเขากับอากาศ 
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(b) 

รูปที่ 3.47 Gas port 
 

อยางไรก็ตาม กรณีท่ีจะเผากาซท่ีมีคาความรอนสูง เชน กาซธรรมชาติ จะใชวิธีพน Jet ความเร็วสูงออกจาก Nozzle 
ท่ีมีปากขนาดเล็กในรูปท่ี 3.48 เขาไปในเตา ในกรณีนี้ไมตอง preheat กาซเพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหกาซสลายตัวเน่ือง
ความรอน และในกรณีนี้ยังสามารถใชวิธีควบคุมปริมาณอากาศใหเกิดเปลวไฟ luminous flame เพื่อเรงการถายเท
ความรอนภายในเตาไดอีกดวย 
 

 
 

รูปที่ 3.48 gas port  (กรณีที่เผากาซที่มีคาความรอนสูง) 
 
 

อากาศ 

อากาศ 

อากาศ 

กาซ 

(a) 

กาซ 

กาซ 

กาซความดันสูง

preheated air 
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(ข) รูปรางของ Nozzle 
 ในหมอไอนํ้าเนื่องจากไมตองการอุณหภูมิสูงเปนพิเศษ จึงนิยมใช Diffusion Burner ซึ่งมีความปลอดภัยสูง 
โดยมีการใช Blower ในการสงกาซและอากาศดวยความดันสูงเพ่ือรักษาความดันภายในเตาใหเหมาะสม 
 นอกจากนี้ เนื่องจากในหมอไอนํ้า เตาจะถูกลอมรอบดวยผนังท่ีระบายความรอนดวยน้ํา ดังน้ัน Burner 
สําหรับหมอไอน้ํายังตองมีการปองกันเปลวไฟท่ีเหมาะสมอีกดวย รูปรางท่ีใชกันไดแก แบบ Gun แบบ Ring แบบ 
Spud แบบ Annular เปนตน รูปท่ี 3.49 เปนแบบท่ีเรียกวา Centre fire (หรือแบบ Gun) ซึ่งเหมาะสมกับกรณีท่ีจะพน
กาซดวยความดันตํ่า และเพื่อใหสามารถปรับภาระความรอนไดในชวงกวาง จึงใชวิธีเผาไหมผสมกันระหวางกาซ
และน้ํามันหนัก รูปท่ี 3.50 เปนแบบท่ีเรียกวา Multi-lance (หรือแบบ Multi-spud) ซึ่งเปน Burner มีทอ Lance หลาย
ทอขนานกันยื่นออกมาจาก Gas ring header เขาไปใน Throat และจะพนกาซแผกวางออกมาจากปากพนท่ีปลายทอ 
Lance แลวเผาไหม อากาศสําหรับเผาไหมจะพนออกมาจาก Throat ใหเกิดการ Swirling มาผสมกับ Jet ของกาซ 
Burner นี้ใชสําหรับกาซท่ีมีคาความรอนสูง สวน Burner สําหรับกาซท่ีมีคาความรอนตํ่าน้ัน ถามีภาระความรอน
เทากันจะตองใชปริมาณกาซมากกวา และมีอากาศสําหรับเผาไหมนอยกวา ดังน้ันเพื่อใหกาซกับอากาศผสมกันไดดี 
จึงตองมีโครงสรางเปนพิเศษ 

Burner สําหรับอุตสาหกรรมจะตองรองรับเงื่อนไขของวัตถุท่ีจะใหความรอนตางๆ ท่ีแตกตางกัน เชน 
บรรยากาศ อุณหภูมิ เงื่อนไขการใหความรอน เปนตน ดังน้ัน จึงมี Burner หลายชนิดจําหนายในทองตลาด สิ่งท่ี
สําคัญคือ การคัดเลือกใช Burner ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงาน 

 
 

 
   

 
 

รูปที่ 3.49 Burner แบบ Center fire 
(สําหรับความดันตํ่า) 

รูปที่ 3.50 Burner รูป Multi-lance 

  
 เปลวไฟของการเผาไหมกาซเช้ือเพลิงเม่ือเทียบกับเปลวไฟของน้ํามันแลว โดยท่ัวไป จะมีอัตราการแผรังสี
ของเปลวไฟตํ่ากวา ดังน้ัน ประสิทธิภาพการถายเทความรอนจึงตํ่ากวาดวย การแผรังสีจากเปลวไฟจะประกอบดวย
การแผรังสีจากกาซ เชน CO2, H2O และการแผรังสีจากของแข็ง แตเนื่องจากอัตราการแผรังสีของเปลวไฟจะมีคาตํ่า
เพียง 0.15-0.25 ดังน้ัน การทําใหมีคาเทียบเทากับเปลวไฟจากน้ํามัน หรือต้ังแต 0.5 ข้ึนไป จะตองทําใหเกิดอนุภาค

กาซเชื้อเพลิง 

อากาศ

อากาศ 
กาซ 

อากาศ

กาซเชื้อเพลิง

นํ้ามันหนัก
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ของคารบอนข้ึนจํานวนมาก จึงมีการพัฒนา Luminous flame Burner ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคนี้ รูปท่ี 3.51 
แสดงโครงสรางของ Luminous flame Burner ซึ่งใชวิธีการเผาไหมสองข้ัน (Two stage combustion) โดยข้ันท่ีหน่ึง
จะเผาไหมภายใตสภาวะอากาศคอนขางไมเพียงพอ เพื่อใหเกิดอนุภาคของคารบอนข้ึน และข้ันท่ีสองจะเผาไหม
สมบูรณ 
 

 
 

รูปที่ 3.51 โครงสรางของ Luminous flame Burner 
 
 รูปท่ี 3.52 แสดง High speed Burner ซึ่งจะพนกาซอุณหภูมิสูงออกมาดวยความดันสูง แลวใหความรอน
ดวยการพาความรอน โดยมีอัตราคาความรอน 107-108 kJ/(m3·h) หรือสูงกวา มีความเร็วของกาซเช้ือเพลิงท่ีพน
ออกมา 100-150 m/sec หรือสูงกวา ขอดีของวิธีนี้มีหลายประการ เชน หองเผาไหมมีขนาดกะทัดรัดเน่ืองจากการเผา
ไหมจะดําเนินไปดวยภาระความรอนสูงและความเร็วสูง นอกจากน้ี ยังเกิดเขมานอย ทําใหวัตถุท่ีตองใหความรอน
ไดรับความเสียหายนอย ฯลฯ แตปญหาท่ีสําคัญอยางยิ่งคือเสถียรภาพของเปลวไฟ 
 รูปท่ี 3.53 แสดง High load Burner ซึ่งใชในเตาใหความรอนแบบทอ เรียกวา Single troidal Burner ภายใน 
Burner ซึ่งทําจากวัสดุทนไฟ การปอนอากาศจะพนจากปากพนจํานวนมากท่ีติดต้ังอยูใกลๆ กับปากพนของ Burner 
เลียบตามผนังในทิศทางสวนกับทิศทางของเปลวไฟ และทําการเผาไหมภายใตสภาวะภาระความรอนสูงโดยสราง
ใหเกิดกระแสวน Troidal ข้ึนตามรูป เนื่องจากกาซอุณหภูมิสูงจะพนเขาไปภายในเตาดวยความเร็วสูง จึงไปชวยเรง
การหมุนเวียนของกาซภายในเตา 
 

 
 

รูปที่ 3.52 high speed Burner รูปที่ 3.53 single troidal Burner 
 

อากาศปฐมภูมิ 

อากาศทุติยภูมิ 

กาซ 

nozzle 

อากาศ 

กาซ 

กาซ 

รูพนอากาศ 
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ทําใหมีประสิทธิภาพการถายเทความรอนสูงข้ึน และการกระจายอุณหภูมิภายในเตามีความสมํ่าเสมอ จึง
สามารถหลีกเลี่ยงการไดรับความรอนเฉพาะท่ี และผนังของ Burner จะมีอุณหภูมิคอนขางตํ่ากวาอุณหภูมิของเปลว
ไฟดวยอิทธิพลของกระแสอากาศเย็น 
 ในอุปกรณเผาไหมอุณหภูมิสูง เนื่องจากความรอนสูญเสียไปกับไอเสียจะมีคาสูง จึงตองมีการติดต้ังเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน (Recuperator) ไวระหวางทอไอเสีย แลวใชไอเสียในการ preheat อากาศสําหรับเผาไหม แตมี
ขอเสียคือตองลงทุนสูง รูปท่ี 3.54 แสดง Recuperative Burner ซึ่งมีทอไอเสียและ Recuperator อยูในตัว เปน Burner 
ท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือลดความยุงยากและตนทุนดานอุปกรณ ซึ่งสามารถอนุรักษพลังงานได 20-50% โดย Burner ชนิด
นี้สามารถใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิงไดดวย แตจะเหมาะกับกาซมากกวา เนื่องจากสามารถใช Return flow ท่ีกลับมายังฺ
Burner ไดอยางสะอาด ควบคุมงาย และซอมบํารุงสะดวก 
 

 
 

รูปที่ 3.54 recuperative Burner 
 
 รูปท่ี 3.55 แสดง Disk-shaped flame Burner ซึ่งมีเปลวไฟแผเลียบไปตาม Burner tile เปนรูปจาน เพื่อทําให
อากาศเกิดการ Swirling อยางมาก Burner แบบนี้ใชเพื่อใหความรอนดวยการแผรังสีจากผนังเตา ซึ่งเปลวไฟจะไม
สัมผัสโดยตรงกับวัตถุท่ีตองการใหความรอน หรือใชถายเทความรอนโดยตรงดวยการแผรังสีและการนําความรอน
โดยการใหกาซเผาไหมสัมผัสกับวัตถุท่ีตองการใหความรอนดวยความเร็วสูง เปนตน รูปท่ี 3.56 แสดง Variable 
flame Burner ซึ่งสามารถปรับรูปรางของเปลวไฟไดตามวัตถุประสงคการใชงานวาจะใหความรอนแกช้ินงานแบบ
ใด โดยแบงการปอนเช้ือเพลิงเปนเช้ือเพลิงปฐมภูมิและเช้ือเพลิงทุติยภูมิ และควบคุมรูปรางเปลวไฟไดดวยการปรับ
อัตราไหลของเช้ือเพลิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ นอกจากนี้ ยังมี Burner ท่ีปรับรูปรางของเปลวไฟไดดวยการเลื่อน 
Nozzle หนา-หลังอีกดวย 

กาซไอเสีย 

อากาศ

กาซ 

ผน
ังเต

า 

บริเวณใหความรอน 
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รูปที่ 3.55 Disk-shaped flame Burner รูปที่ 3.56 Variable flame Burner 
 
(2) Partially premixed Burner 
 หมายถึง Burner แบบ Semi-premixed ซึ่งจะผสมอากาศสําหรับเผาไหมสวนหนึ่งกับเช้ือเพลิงกอน แลวจึง
พนออกจาก Burner สวนอากาศที่เหลือจะปอนเขาไปชวยการเผาไหมเปนอากาศทุติยภูมิ ตัวอยางเชน Bunsen 
Burner เปนตน 
 การผสมกาซกับอากาศภายใน Burner มีท้ังวิธีพนอากาศออกมาดวยความเร็วสูงเพ่ือใหดูดกาซเขาไป กับวิธี
พนกาซออกมาดวยความเร็วสูงเพ่ือใหดูดอากาศเขาไป 
 Burner แบบพนอากาศออกมาดวยความเร็วสูงเพ่ือใหดูดกาซเขาไป จะใชในกรณีท่ีกาซมีความดันตํ่า จึงใช
อากาศอัดความดันในการดึงกาซเขามาทําการ Premix และมีประสิทธิผลในการเพิ่มความดันของ Premixed gas 
 สวน Burner แบบพนกาซออกมาดวยความเร็วสูงเพ่ือใหดูดอากาศเขาไป มักพบในเตากาซภายในครัวเรือน
ตางๆ รูปท่ี 3.57 แสดง Gas Burner แบบตางๆ สําหรับใชงานภายใตความดันบรรยากาศ รูปท่ี 3.58 แสดง Flame 
retention Burner ท่ีถูกพัฒนาข้ึนท่ีสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลาวกันวามีสมรรถนะสูง โดยท่ีปลายของ Burner จะมีนอซเซิล
หลักของ Burner อยู และรอบๆ นั้นจะมีนอซเซิล Pilot gas อยู และรอบๆ ออกไปอีกจะติดต้ัง Retention ring ซึ่ง 
Retention ring นี้มีประสิทธิผลสูงมากในการรักษาเสถียรภาพของเปลวไฟ แมวากาซผสมจะมีความเร็วสูงแตจะไม
เกิดการ Blow off ทําใหขอบเขตของการเผาไหมอยางมีเสถียรภาพเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน 
 เมื่อเผาไหมกาซปริมาณ 10-30% ของกาซท่ีออกมาจากนอซเซิลหลักของ Burner ดวย Pilot Burner แลว จะ
สามารถเพ่ิมปริมาณการเผาไหมของ Burner หลักไดเปน 10 เทาของเดิม รวมท้ังภาระความรอนของหองเผาไหมก็
เพิ่มข้ึนสูงเปน 20 GJ/(m3·h) ดังน้ัน จึงนิยมใชอยางแพรหลายในเตาอุตสาหกรรมท่ีตองการอุณหภูมิสูง 
 

กาซ 

อากาศ 

อากาศเชื้อเพลิงปฐมภูมิ

เชื้อเพลิงทุติยภูมิ 

รูพนเชื้อเพลิงปฐมภูมิ

รูพนเชื้อเพลิงทุติยภูมิ
รูพนอากาศ
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   (a) แบบ Bunsen  
 (b) แบบ ring   (c) แบบ ventury  

กาซเช้ือเพลิง 
รูปที่ 3.57 Burner แบบตางๆ สําหรับใชงานใตความดันบรรยากาศ รูปที่ 3.57 Retention flame Burner 
 
 ใน Partially premixed Burner ปริมาณอากาศท่ีนําไป Premix นั้นจะเทากับประมาณ 30-80% ของอากาศ
สําหรับเผาไหม และดวยการปรับปริมาณอากาศปฐมภูมิ จะสามารถปรับความยาวและความสวางของเปลวไฟได 
สําหรับ Premixed gas นั้น เกือบทุกกรณีจะกลายเปนกาซผสมท่ีสามารถเผาไหมได ดังน้ันจึงจําเปนตองคํานึงถึง 
Backfire ดวย นอกจากนี้ อากาศท่ีเหลือท่ียังขาดอยูท้ังหมดจะปอนเขาไปเปนอากาศทุติยภูมิโดยดูดผาน Draft 
ภายในเตา 
(3) Fully premixed Burner 
 บางครั้งก็เรียกวา Internal mixing Burner เปนการเผาไหมโดยใชอากาศสําหรับเผาไหม 100% เปนอากาศ
ปฐมภูมิ ทําการ Premix ภายในตัว Burner แลวจึงนําไปเผาไหม จึงไมตองใชอากาศทุติยภูมิ และสามารถเผาไหมได
ดวยความเร็วสูง ดังน้ัน จึงสามารถทําใหหองเผาไหมมีขนาดเล็กได และสามารถเผาไหมท่ีภาระความรอนสูงได แต
ในทางกลับกัน ก็มีอันตรายจาก Backfire มากท่ีสุด จึงตองคิดหามาตรการปองกันไวดวย 
 การ Premix กาซกับอากาศสามารถแบงไดเหมือนกับ Partially premixed Burner ดังตอไปนี้ 
(ก) Burner แบบใชกาซความดันสูงดูดอากาศเขามา 
 Burner แบบนี้จะใช Venture tube และพลังงานจลนของ Gas jet ในการดูดอากาศเขาไปผสมกัน ดังน้ัน 
กาซจึงตองมีความดันสูงพอท่ีจะดูดอากาศเขามา ความดันของกาซท่ีตองใชจะข้ึนอยูกับประเภทของกาซ ซึ่งเกือบ
แปรผันตรงกับคาความรอนของกาซ 
 รูปท่ี 3.59 แสดงตัวอยางของ Fully premixed Burner ซึ่งมีท้ังแบบใชเปลวไฟสัมผัสกับ Stabilizing block 
และใหจุดท่ีสัมผัสน้ันเปนตนเพลิงของแข็งสําหรับใหไฟติด เพื่อใหการเผาไหมมีเสถียรภาพ หรือแบบใช Tunnel 
block หรือฉากทนไฟซ่ึงรักษาสภาพอุณหภูมิสูงไวใหเปนพื้นผิวสําหรับใหไฟติด นอกจากน้ี ยังมี Burner แบบท่ีเผา
วัสดุทนไฟรูป Cup ใหรอนแดง แลวใชความรอนท่ีแผรังสีออกมาจากพ้ืนผิวนั้นอีกดวย 
 

 
  (a) แบบ Stabilizing block (b) แบบ Tunnel block     (c) แบบฉากทนไฟ 

รูปที่ 3.59 fully premixed Burner แบบตางๆ 

retention ring 

นอซเซิล pilot gas 

นอซเซิลหลัก 

อากาศ 

กาซ 

อากาศปฐมภูมิ 

อากาศทุติยภูมิ 

กาซผสม

กา
ซผ

สม
 

กา
ซผ
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(ข) Burner แบบใชอากาศดูดกาซเขามา 
 ปริมาณอากาศท่ีตองใชในการเผาไหมกาซ 1 m3 จะข้ึนอยูกับชนิดของกาซ แตโดยท่ัวไปจะมีปริมาณหลาย
เทาของปริมาณกาซ ดังน้ัน การใชอากาศดูดกาซเขามาจึงทําไดงายกวา และใชอากาศความดันตํ่าในการทํางาน 
Burner หลักๆ แบบนี้ไดแก แบบท่ีใช Proportional mixer โดยใชอากาศความดันตํ่าท่ีอัดเขาไปในการดูดกาซเขามา
ผสมกัน รูปท่ี 3.60 แสดง Proportional mixer ซึ่งใชความดันลบท่ีเกิดข้ึนเมื่ออากาศความดันตํ่าไหลผาน Throat ของ 
Venturi ในการดูดกาซท่ีกลายเปนความดันบรรยากาศเขามาท่ี Zero governor เมื่อปรับอัตราสวนอากาศใหเทากับท่ี
กําหนดดวยวาลวปรับอัตราสวนอากาศแลว แมวาความดันของอากาศจะเปลี่ยนไป ก็สามารถปอนกาซผสมท่ีมี
อัตราสวนอากาศคงท่ีได จึงสามารถปรับอัตราไหลไดดวยการปรับความดันของอากาศเทาน้ัน โดยท่ัวไปความดัน
ของอากาศจะข้ึนอยูกับความดันของกาซผสมท่ีตองการ แตจะมีคาประมาณ 3.5-20 kPa 
 

        
รูปที่ 3.60  Proportional mixer 

 
(ค) Burner แบบอัดความดันท้ังกาซและอากาศ 
 Blast Burner เปน Burner แบบที่จะกลาวน้ี เนื่องจากมีการอัดความดันท้ังกาซและอากาศ กาซผสมจึงมี
ความดันสูง ทําใหเกิด Backfire ไดยากข้ึน และสามารถปรับปริมาณเช้ือเพลิงไดในชวงกวาง Blast Burner มี 2 
ประเภทไดแก (1) Premixed Burner (2) Nozzle-mix Burner ซึ่งตัวอยางของแตละแบบแสดงไวในรูปท่ี 3.61 และรูป
ท่ี 3.62 
 

  
รูปที่ 3.61  Premixed Burner รูปที่ 3.62  Nozzle-mix Burner 

 
 ใน Premixed Burner กาซเช้ือเพลิงจะมีความดันตํ่า แตเมื่อพนอากาศอัดความดันจาก Nozzle อากาศจะดูด
กาซเขามา ทําใหมีกาซไหลเขาไปในทอผสมมากกวาปริมาณท่ีเกิดจากความดันของตัวกาซเอง 

(1) ขอตอดูดกาซรูปตัว T 
(2) Nozzle อากาศ 
(3) ทอ Venturi 
(4) Gas orifice 
(5) ทอนําอากาศ 
(6) วาลวปรับอัตราสวนอากาศ 
(7) ฝาครอบวาลวในขอกอน 
(8) Gas pressure zero governor 
(9) Diaphragm 
(10) รูระบายอากาศ 

ทางเขากาซ

ทางเขาอากาศ 

กาซ อากาศ 

ปลาย Burner 

กาซ อากาศ 
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 ใน Nozzle-mix Burner จะใชทอกลม 2 ช้ันท่ีมีแกนตรงกัน โดยปอนกาซผานทอนอก และปอนอากาศผาน
ทอใน ใหไปผสมกับท่ีปลาย Nozzle จึงไมมีอันตรายจาก Backfire เลย อยางไรก็ตาม เปลวไฟท่ีเกิดข้ึนจะมีความยาว
มากกวา Premixed Burner. 
 

3.10.2  อุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงเหลว 
1.  Evaporating type กับ Spray type 

 การเผาไหมน้ํามันเช้ือเพลิงอยางตอเนื่องในอุตสาหกรรม มีท้ังวิธีใชไอระเหยของนํ้ามันจากผิวหนา
ของเหลวในภาชนะท่ีเรียกวา Pan หรือ Pot และกาซท่ีเกิดจากการสลายตัวดวยความรอน มาผสมกับอากาศแลว
นําไปเผาไหม ซึ่งเรียกวา Evaporating combustion กับวิธีฉีดพนน้ํามันใหเปนละอองเล็กๆ แลวเผาไหมกลางอากาศ 
ซึ่งเรียกวา Spray combustion 
 เมื่อน้ํามันหนักสลายตัวดวยความรอน จะเกิดสารพวกคารบอนหลงเหลืออยู ดังน้ัน ในการเผาไหมแบบ 
Evaporating combustion จึงมีคารบอนตกตะกอนอยูใน pot ทําใหไมสามารถเผาไหมตอเนื่องไปได ดังน้ัน การเผา
ไหมแบบ Evaporating combustion จะใชกับน้ํามันท่ีระเหยไดงาย เชน น้ํามันกาด น้ํามันเบา ฯลฯ เทาน้ัน 
 ในอุปกรณเผาไหมแบบ Evaporating combustion น้ํามันในภาชนะซ่ึงมีการรักษาระดับนํ้ามันใหคงท่ี จะ
ระเหยกลายเปนไอ แลวไปผสมกับอากาศซ่ึงเปาออกมาจาก Blower แลวเผาไหม ดังน้ัน เพื่อเรงการผสมระหวาง
อากาศกับกาซท่ีเกิดจากการสลายตัวดวยความรอน จึงมีการติดต้ังทอกลมสําหรับผสมซ่ึงทําจากแผนโลหะท่ีมีรูพรุน 
2 แทงระหวางทางผานของอากาศและกาซ โดยเสนผานศูนยกลาง ความหนาแนน ตําแหนง ฯลฯ ของรูบนแผน
โลหะท่ีมีรูพรุน จะมีผลตอสมรรถนะของอุปกรณเผาไหมประเภทน้ี 
 turndown ratio ของหัวเผาแบบนี้มีคาประมาณ 1:5 โดยปริมาณน้ํามันสูงสุดจะเทากับประมาณ 10 L/h แต
ในอุปกรณขนาดเล็กจะสามารถทําไดนอยกวาน้ีมาก อุปกรณบางชนิดปรับไดตํ่ากวา 1 L/h 
 ในการเผาไหมแบบ Spray combustion เนื่องจากจะตองทําใหละอองน้ํามันติดไฟและเผาไหมอยางสมบูรณ
ภายในบริเวณจํากัด ปจจัยสําคัญคือเสนผานศูนยกลางของละอองนํ้ามันท่ีพนออกมา ซึ่งเสนผานศูนยกลางละออง

น้ํามันน้ีจําเปนตองมีขนาดไมเกิน 300 μm ดังน้ัน การปรับความหนืดของนํ้ามันและบํารุงรักษา Burner จึงมี
ความสําคัญ และสมรรถนะของหัวฉีดจะเปนปจจัยช้ีขาดประสิทธิภาพของ Burner 
 เสนผานศูนยกลางของละอองนํ้ามันท่ีพนออกมานั้น ยิ่งมีขนาดเล็กเทาใด พื้นท่ีผิวท่ีสัมผัสกับอากาศก็ยิ่ง
เพิ่มข้ึน ทําใหเผาไหมไดดี อยางไรก็ตาม ในการใหความรอนบางกรณีท่ีไมตองการเปลวไฟสั้น สามารถใหความ
รอนดวยเปลวไฟยาวได ก็ไมจําเปนตองใชละอองน้ํามันท่ีมีเสนผานศูนยกลางเล็กมากนัก 
 

2. ประเภทและคุณสมบัติของ Burner น้ํามันหนัก 
(ก) การแบงประเภท Burner น้ํามันหนัก 

 เมื่อแบงประเภทของ Burner น้ํามันหนักตามวิธีการฉีดเช้ือเพลิง จะแบงไดเปน(1) แบบไฮดรอลิก (2) แบบ 
Atomizing (3) แบบ Rotary (แบบกล) ซึ่งแบบไฮดรอลิกเปนวิธีฉีดนํ้ามันอัดความดันผานรูเล็กๆ ใหเปนละออง 
โครงสรางจะไมซับซอน แตคุณลักษณะในการฉีดเช้ือเพลิงจะดอยกวาวิธีอื่น เพื่อใหสามารถฉีดเช้ือเพลิงไดดียิ่งข้ึน
จําเปนตองรักษาความหนืดของเช้ือเพลิงใหอยูในระดับตํ่า 
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 Atomizing Burner จะใช Atomizing medium (อากาศหรือไอนํ้า) ผสมกับน้ํามันท่ีรูของ Burner แลวฉีด
ออกมา มีคุณลักษณะในการฉีดเช้ือเพลิงท่ีดีเยี่ยม Burner แบบนี้ยังแบงไดอีกเปน 2 ประเภท ไดแก High pressure 
atomizing Burner และ Low pressure atomizing Burner. 
 Rotary Burner จะใชมอเตอรหรือเทอรไบนหมุนแกนของ Burner เพื่อใหน้ํามันเปนละออง สามารถทําใหมี
ขนาดกะทัดรัด และมีใชแพรหลายในหมอไอนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 Burner น้ํามันมีหลายประเภทตามท่ีกลาวมาแลว แตละประเภทมีคุณลักษณะแตกตางกัน จึงตองเลือกใช 
Burner ท่ีเหมาะสมกับเงื่อนไขการใหความรอน โครงสรางของเตา ฯลฯ ตารางท่ี 3.27 แสดงคุณลักษณะของ Burner 
ชนิดตาง ๆ  
 

ตารางที่  3.27 คุณสมบัติและวัตถุประสงคการใชงานของ Burner แบบตางๆ 
ประเภทของ burner

ชวงการใชงานเชื้อเพลิง

[L/h]
มุมฉีดเชื้อเพลิง turndown ratio ลักษณะของเปลวไฟ วัตถุประสงคการใชงาน

hydraulic burner 30-3000 ระหวาง 40-90
แบบ non-return type 1 : 2.0

แบบ return type 1 : 3.0

เปนเปลวไฟมุมกวาง มีความยาวข้ึนอยูกับ

อากาศที่ปอนเขาไป แตยังคอนขางสั้น

สําหรับกําเนิดไฟฟา สําหรับเรือ หมอไอนํ้า

ขนาดใหญอ่ืนๆ ท่ีภาระมีการเปล่ียนแปลงนอย

rotary burner 5-1000 ระหวาง 40-80 1 : 5
มีมุมคอนกวางกวาง ปรับความยาวไดดวย

อากาศที่ปอนเขาไป

หมอไอนํ้าขนาดกลางและเล็กที่ภาระมีการ

เปล่ียนแปลง

high pressure atomizing burner 2-2000 ประมาณ 30 1 : 10
มีเปลวไฟมุมแคบท่ีสุด แบบ internal

mixing type จะมีเปลวไฟนุมนวลกวา

เตาเผาตอเน่ือง เตาหลอมแกว cement kiln

ฯลฯ ท่ีตองใหความรอนอยางสมํ่าเสมอ

low pressure atomizing burner 2-500 ระหวาง 30-60 1 : 8
มีมุมคอนขางแคบ ความยาวนอย แตสามารถ

ปรับไดดวยอากาศปฐมภูมิและทุติยภูมิ

อุปกรณใหความรอนขนาดคอนขางเล็ก

เชน เตาขนาดเล็ก heat treatment ฯลฯ  
 

(ข) แบบไฮดรอลิก 
 Hydraulic Burner ประกอบดวยแบบ Non-return type Burner และ Return type Burner ซึ่งมีหลักการ
ทํางานดังรูปท่ี 3.63 
 Hydraulic Burner ทุกแบบจะมีหอง Vortex chamber ซึ่งนํ้ามันอัดความดันจะไหลเขามาจากชองบากหลาย
แหงตามทิศทาง Eccentric ทําใหเกิดกระแสวนท่ัวท้ังหอง รูปท่ี 3.63 (a) เปนแบบ Non-return type ซึ่งนํ้ามันท่ีไหล
เขามาในหอง Vortex chamber ท้ังหมดจะถูกพนออกไปทาง Nozzle ดังน้ันการปรับปริมาณน้ํามันจึงทําไดดวยการ
ลดความดันของนํ้ามันเทาน้ัน 

 
 (a) แบบ Direct injection     (b) แบบ Return type           (c) แบบ Return type       (d) แบบ Plunger type 

รูปที่ 3.63 หลักการทํางานของ Hydraulic Burner 
 

แตการกระทําดังกลาวจะทําใหฉีดพนเช้ือเพลิงไดไมดี จึงไมสามารถลดปริมาณการเผาไหมลงไดมากนัก 
 Burner ในรูปท่ี 3.63 (d) จะมีผนังดานหน่ึงของหอง Vortex chamber สามารถเคลื่อนท่ีได เมื่อปรับความ
ดันของนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมหรือลดปริมาณนํ้ามัน จะเล่ือนผนังน้ีไปทางขวาหรือซายเพ่ือปรับพื้นท่ีทางผานของน้ํามันเขา
ไปยังหอง Vortex chamber เพื่อใหความเร็วกระแสของนํ้ามันท่ีไหลเขาไปมีคาเกือบคงท่ี เมื่อทําเชนนี้แลว การ 
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Swirling ในหอง Vortex chamber จะมีความสมํ่าเสมอคงท่ี แมวานํ้ามันจะมีความดันตํ่าลงการฉีดเช้ือเพลิงก็ยังทําได
ดีเหมือนเดิม 
 รูปท่ี 3.64 แสดงโครงสรางของ Non-return type hydraulic Burner ซึ่ง Burner แบบนี้ สามารถออกแบบให
มีมุมฉีดเช้ือเพลิงกวางระหวาง 40° ถึง 90° มุมฉีดเช้ือเพลิงจะมีการเปล่ียนแปลงไดเล็กนอยข้ึนอยูกับความดันและ
ความหนืดนํ้ามัน 
 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีฉีดจะเกือบแปรผันตามรากท่ีสองของความดันน้ํามัน หากเสนผานศูนยกลางของหัวฉีดมี
ขนาดคงท่ี จะมี turndown ratio ประมาณ 1/2  เนื่องจากถาความดันน้ํามันตํ่ากวา 0.5 MPa แลวการฉีดเช้ือเพลิงจะทํา
ไดไมดีอยางยิ่ง 
 รูปท่ี 3.65 แสดงโครงสรางของ Return type hydraulic Burner ซึ่งความดันน้ํามันขาเขาจะถูกรักษาใหมี
คาคงท่ี ดังน้ัน เมื่อเปดวาลวน้ํามันยอนกลับเพื่อลดปริมาณฉีด-เผาไหมเช้ือเพลิง ความดันในหอง Vortex chamber 
จะลดตํ่าลง ทําใหความเร็วท่ีน้ํามันไหลเขามาในหองมีคาเพ่ิมข้ึน ความเร็วในการ Swirling จากหัวฉีดของนํ้ามันจะ
เพิ่มข้ึน จึงฉีดเช้ือเพลิงไดดี Burner แบบนี้มี Turndown ratio ประมาณ 1/3 ซึ่งในกรณีนี้ เมื่อปริมาณน้ํามันลดลง มุม
ฉีดเช้ือเพลิงจะเพ่ิมข้ึนจาก 60° เปน 85° 
 

  
รูปที่ 3.64 หัวฉีดแบบ Non-return hydraulic type รูปที่ 3.65 หัวฉีดแบบ Non-return hydraulic 

type 
 

(ค) High pressure atomizing Burner 
 เปน Burner ท่ีใชอากาศหรือไอนํ้าความดันประมาณ 0.2-1.0 MPa เปนตัวกลางฉีดนํ้ามัน มีคุณลักษณะใน
การฉีดเช้ือเพลิงไดดีกวาแบบไฮดรอลิก หลักการทํางานแสดงไวในรูปท่ี 3.66 (a), (b) และ (c) โดยรูปท่ี 3.66 (a) 
เรียกวา แบบ External mixing type ซึ่งจะผสมนํ้ามันกับตัวกลางฉีดเช้ือเพลิงท่ีปลาย Burner สวนรูปท่ี 3.66 (b) และ 
(c) จะมีหองผสมอยูในตัว Burner ซึ่งนํ้ามันและตัวกลางจะผสมกันในหองน้ี แลวจึงฉีดออกไฟภายนอก จึงเรียกวา 
แบบ Internal mixing ซึ่งในกรณีสวนใหญแลว 

 

แทงควบคุม แทงควบคุม 

นํ้ามันเขา 

นํ้ามันกลับ 

Nozzle plate Vortex chamber 

นํ้ามัน

นํ้ามัน
กาซ

กาซ

นํ้ามัน

กาซ
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รูปที่ 3.66 หลักการทํางานของ Atomizing Burner 
 

หองผสมจะมีโครงสรางท่ีทําใหเกิด Swirling flow และสามารถฉีดเช้ือเพลิงท่ีมีความหนืดสูงไดโดยใช
ตัวกลางปริมาณคอนขางนอย 
 สําหรับตัวกลางฉีดเช้ือเพลิง กรณีท่ีสามารถหาไอนํ้าท่ีมีความดันเทากับท่ีตองการได ไดจากหมอไอน้ํา 
หากใชไอน้ําจะไดเปรียบกวา เนื่องจากไอนํ้าสามารถฉีดเช้ือเพลิงท่ีมีความหนืดสูงไดดี และเหมาะกับการใชงานท่ี
ตองการขีดความสามารถ (Capacity) สูง คุณลักษณะของเปลวไฟท่ีฉีดเช้ือเพลิงดวยไอนํ้าจะมีความสวางสูงกวาบาง 
 ปริมาณตัวกลางท่ีใช กรณีท่ีใชอากาศจะตองใชประมาณไมกี่ % ของปริมาณอากาศตามทฤษฎี ถาใชไอน้ํา
จะตองใช20-60% ของเช้ือเพลิง 
 

 
 

รูปที่ 3.67 หัวฉีดแบบ External mixing type รูปที่ 3.68 หัวฉีดแบบ Internal mixing type 
 
 High pressure atomizing Burner จะมีเปลวไฟมุมแคบและมีเปลวไฟยาว ดังน้ัน วัตถุประสงคการใชงานจึง
ถูกจํากัด อยางไรก็ตาม ในระยะหลังมีการผลิต Burner แบบรูพรุนกันมากข้ึน ขอนี้จึงไมใชปญหาอีกตอไป 
 เนื่องจากใชตัวกลางฉีดเช้ือเพลิงท่ีมีความสูง จึงมีคุณลักษณะในการฉีดเช้ือเพลิงดีมาก แมน้ํามันจะมีความ
หนืดสูงบางก็สามารถใชงานได และมี Turndown radio ประมาณ 1/10 
(ง) Low pressure atomizing Burner 
 เปน Burner ท่ีใชอากาศหรือไอนํ้าความดันประมาณ 4-20 kPa เปนตัวกลางฉีดเช้ือเพลิง นิยมใชในอุปกรณ
ความรอนขนาดคอนขางเล็ก กลาวคือ ไมเกิน 500 L/h ปริมาณอากาศท่ีใชการฉีดเช้ือเพลิงจะมีปริมาณคอนขางมาก
เทียบกับแบบ High pressure atomizing type กลาวคืออยูในชวง 30-50% ของปริมาณอากาศท้ังหมดท่ีตองใชในการ
เผาไหม โครงสรางของ Burner ชนิดน้ีแสดงไวในรูปท่ี 3.69 โดยแบงอากาศปริมาณมากออกเปน 2 สวน แลวผสม
อากาศปฐมภูมิและอากาศทุติยภูมิในการฉีดนํ้ามัน อัตราสวนระหวางอากาศปฐมภูมิและทุติยภูมินี้ สามารถปรับได
สะดวกดวยคันบังคับ 
 

 
รูปที่ 3.69 หัวฉีดแบบ High pressure atomizing type 

 

หองผสม รูฉีด 

nozzle 

นํ้ามัน 

ไอนํ้า 

nozzle 

อากาศ 

นํ้ามัน 

A (nozzle นํ้ามัน) 

B (nozzle) 

C (nozzle อากาศ) 
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 Burner แบบนี้ยังมี Proportional adjustment Burner ซึ่งสามารถปรับปริมาณนํ้ามันกับปริมาณอากาศให
แปรผันตามกันโดยอัตโนมัติไดดวยคันบังคับเพียง 1 แทง Burner ประเภทน้ีสามารถควบคุมการเผาไหมอัตโนมัติได
สะดวก และมี Turndown radio ประมาณ 1/8 จึงเหมาะกับเตาท่ีจําเปนตองปรับสภาพบรรยากาศ 
(จ) Rotary Burner 
 ทํางานโดยปลอยน้ํามันใหไหลไปตามวัตถุท่ีหมุน แลวใชแรงหนีศูนยกลางในการสะบัดนํ้ามันไปในอากาศ
แลวนําไปเผาไหม หลักการทํางานแสดงไวในรูปท่ี 3.70 น้ํามันท่ีปอนเขาไปในเพลากลวงซึ่งหมุนดวยความเร็วรอบ 
3500-4000 rpm จะแผเปนช้ันเคลือบผิวดานใน Nozzle ทรงรูปถวย แลวกระจายออกจากขอบถวยตามแนวเสน
สัมผัส อากาศปฐมภูมิจะปอนเขาไปในนํ้ามัน แตเนื่องจากการปอน ดวยพัดลม Fan จะไมสามารถปอนไดเกินกวา 7-
20% ของอากาศสําหรับเผาไหม อากาศท่ีเหลืออีกไมนอยกวา 80% จึงตองปอนเขาไปในหองเผาไหมจากชองทางเขา
อากาศทุติยภูมิ 

   
รูปที่ 3.70 หลักการทํางานของ Rotary Burner 

 
 ความดันน้ํามันจะเทากับความดัน flow-down ตามธรรมชาติ กลาวคือประมาณ 20-100 kPa และมี 
turndown ratioประมาณ 1/5 ซึ่งถือวาปรับไดชวงกวาง อยางไรก็ตาม เมื่อน้ํามันมีปริมาณนอยลง การฉีดเช้ือเพลิงจะ
ทําไดไมดีดวย เช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมคือน้ํามันหนักประเภท 1 และ 2 
 มุมฉีดเช้ือเพลิงสามารถปรับไดในชวง 40-80° โดยปรับความเร็วกระแสของหัวฉีดหรือปรับมุมของ Guide 
wing 
 Burner แบบนี้สามารถทําใหมีขนาดกะทัดรัดโดยมีมอเตอรและปมไฮดรอลิกอยูภายใน สามารถใชกับหมอ
ไอนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กไดสะดวก จึงนิยมใชกันแพรหลาย 
(ฉ) Stabilizer 
 Stabilizer มีไวเพ่ือรักษาเสถียรภาพของเปลวไฟ Stabilizer จะทําหนาท่ีสรางกระแส Reflux ของกาซเผา
ไหมท่ีสวนทายของกระแส เพื่อเรงใหกาซผสมติดไฟและทําใหเปลวไฟมีเสถียรภาพ 
 Stabilizer มีท้ังแบบ Swirl type และแบบ Baffle type ในแบบ Swirl type จะใชแรงหนีศูนยกลางของ
กระแส Swirling ทําใหกระแสของอากาศหันไปในทิศทางช้ีออกดานนอกเทียบกับเพลาของ Burner ทําใหท่ีเพลามี
ความดันลบ จึงเกิดกระแสยอนกลับของกาซเผาไหมอุณหภูมิสูงพุงเขาหา Burner และเกิดบริเวณ Recirculation ข้ึน 
Stabilizer แบบ Swirl type จะมี 3 ประเภท ไดแก แบบ Axial flow แบบ Radial flow และแบบ Mixed flow ดังรูปท่ี 
3.71 แตท่ีนิยมใชกันไดแกแบบ Axial flow. 
 สวน Stabilizer แบบ Baffle type ท่ีนิยมใชกันมากไดแก แบบกรวยท่ีแสดงในรูปท่ี 3.72 เมื่ออากาศ
ความเร็วสูงไหลไปตาม Baffle กระแสน้ันจะแยกตัวจาก Baffle ท่ีขอบของมัน และทําใหเกิดบริเวณ recirculation ท่ี

นํ้ามัน

แกนหมุน

พัดลม
อากาศปฐมภูมิ
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ดานใน แตถากระแส Recirculation แรงมากเกินไป คารบอนท่ีเกิดจากการสลายตัวของเช้ือเพลิงเหลวจะไปสะสมท่ี
ปลาย Burner หรือ Stabilizer ในขณะท่ี Slit ทําใหมีอากาศสวนหนึ่งปอนเขาท่ีปลาย Burner โดยตรง ชวยปองกัน
การสะสมของเขมาและระบายความรอนให Stabilizer 

 
 (a) axial flow (b) radial flow    (c) mixed flow 

 

รูปที่ 3.71 Swirl type stabilizer รูปที่ 3.72 Stabilizer 
 

3.10.3  อุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง 
 หลังจากวิกฤติการณน้ํามัน นอกจากถานหินจะถูกพิจารณานํามาใชเปนเช้ือเพลิงแทนนํ้ามันแลว ยังมี
แนวโนมท่ีจะนําเช้ือเพลิงแข็งซ่ึงท่ีผานมาไมไดนํามาใชหรือเอาท้ิงไป มาใชในทางอุตสาหกรรมอีกดวย เช้ือเพลิง
แข็งท่ีสําคัญไดแก ถานหิน อยางไรก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการนําเช้ือเพลิงคุณภาพตํ่า เชน ขยะพลาสติก ขยะ ไมฟน 
ขยะทางการเกษตร ฯลฯ มาใชเพ่ิมข้ึน 
 ในท่ีนี้จะอธิบายอุปกรณเผาไหมถานหิน อยางไรก็ตาม เช้ือเพลิงแข็งอื่นๆ ก็สามารถเผาไหมไดดวยอุปกรณ
ท่ีคลายกัน 
 วิธีเผาไหมถานหิน สามารถแบงไดเปนการเผาไหมบน Grate กับการเผาไหม Pulverized coal โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเผาไหม Pulverized coal จะใชกับอุปกรณขนาดใหญ เชน หมอไอนํ้าของโรงไฟฟาพลังความรอน เปน
ตน นอกจากน้ี ในระยะหลังยังมีการเผาไหมแบบ Fluidized bed ดวย 

1. การเผาไหมบน Grate 
 การเผาไหมบน Grate จะปอนกอนถานหินท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5-25 mm บน grate เหล็กหลอท่ี
อากาศสามารถผานได แลวปอนอากาศผาน Grate เขาไปในช้ัน Green coal zone ใหเกิดการเผาไหม ทิศทางการปอน
เช้ือเพลิงกับอากาศสามารถแบงไดเปนวิธี Overfeed กับวิธี Underfeed ในการเผาไหมบน Grate เนื่องจากจะตอง
รักษาการไหลของอากาศผานช้ัน Green coal zone ตลอดเวลา จึงไมเหมาะสมกับถานหินท่ีมีคุณสมบัติ Caking 
นอกจากน้ี ถานหินท่ีติดไฟยาก เชน Anthracite ก็ไมเหมาะสมกับวิธี Underfeed 
 การเผาไหมบน Grate แบงเปนวิธี Hand fired กับวิธี Automatic fired แตวิธีการเผาไหมจะแบงเปนวิธี
หวานถานหินบน Grate ตายตัวกับวิธีท่ี Grate จะเปน Chain stoker ซึ่งสามารถเลื่อนได อนึ่ง Step grate ท่ีใชในการ
เผาขยะก็เปนตัวอยางหน่ึงของ Grate เคลื่อนท่ีไดนี้ 
 ในการเผาไหมบน Grate ตัวช้ีวัดความสามารถในการเผาไหมบน Grate จะใชอัตราการเผาไหมบน Grate 
[kg/(m2·h)] ซึ่งแสดงปริมาณการเผาไหมตอหนึ่งหนวยพื้นท่ีของ Grate ตอหนึ่งหนวยเวลา กับภาระความรอนของ 
Grate ซึ่งแสดงปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึนตอหนึ่งหนวยพื้นท่ีของ Grate ตอหนึ่งหนวยเวลา 

2. อุปกรณเผาไหม Pulverized coal 
 การเผาไหม Pulverized coal แบงเปนแบบสะสมกับแบบโดยตรง แบบสะสมจะปนเช้ือเพลิงเก็บไวในถัง
เก็บ แลวใชเครื่องปอนคอย ๆ นําออกมาจากถังเก็บในปริมาณท่ีตองใช นํามาผสมกับอากาศแลวเผาไหมดวย Burner 

 

nozzle 
 

slit 

baffle 
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ในขณะท่ีแบบโดยตรงจะคอย ๆ ปนเช้ือเพลิงดวยเครื่องปน แลวปอนอากาศนํา Pulverized coal ท่ีเกิดข้ึนปอนเขาไป
ท่ี Burner โดยตรง 
 ในการเผาไหม Pulverized coal การควบคุมท่ีสําคัญท่ีสุดเพ่ือใหเกิดเปลวไฟท่ีมีเสถียรภาพ ไดแก การรักษา
ระนาบติดไฟ Pulverized coal พนออกมาจาก Burner จะไดรับความรอนจากการแผรังสีหรือการพาความรอนจาก
ผิวหนาเปลวไฟหรือผนังเตา แลวมีอุณหภูมิสูงข้ึนจนติดไฟ โดยท่ัวไปเนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กจะติดไฟงาย ดังน้ัน 

โดยท่ัวไปจึงตองปนใหมีขนาดประมาณ 50 μm ดังน้ันในอุปกรณเผาไหม Pulverized coal นั้น เครื่องปนจึงเปน
สวนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดและเปนตัวท่ีมีผลตอความคุมทุน 
 Burner ท่ีใชในการเผาไหม Pulverized coal นั้น เทียบกับ Burner น้ํามันหนกัตางๆ แลวจะมีโครงสรางเรียบ
งายกวามาก หากจะกลาวแลว เพียงแคสามารถพนกาซผสมระหวาง Pulverized coal กับอากาศปฐมภูมิออกมาดวย
ความเร็วท่ีไมทําใหเกิด Backfire ไดก็พอแลว สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากเช้ือเพลิงจะถูกปนใหมีขนาดท่ีตองการอยู
แลว จึงไมจําเปนตองทําเช้ือเพลิงใหเปนอนุภาคเล็กๆ เหมือนกับ Burner น้ํามันหนัก 
 ขนาดท่ีตองการ หมายถึง ขนาดท่ีสามารถรักษาระนาบติดไฟของเปลวไฟใหมีเสถียรภาพได ซึ่งจะข้ึนอยู
กับคุณภาพของถานหิน อุณหภูมิภายในเตา รูปรางของเปลวไฟ ตําแหนงของผนังเตา ฯลฯ อยางไรก็ตาม กรณีของ
ถานหินท่ีขุดไดท่ัวไปในประเทศญ่ีปุน (ท่ีมีอุณหภูมิติดไฟประมาณ 450°C) จะกําหนดใหตองสามารถลอดผาน

ตะแกรงขนาด 200-mesh (มีรูขนาด 74 μm) ไดไมนอยกวา 70% ปริมาณอากาศปฐมภูมิท่ีจะนําไปผสมกับ 
Pulverized coal แลวปอนให Burner โดยท่ัวไปจะเทากับประมาณ 30% ของอากาศตามทฤษฎี 
 ระยะเวลาท่ี Pulverized coal อยูในเตาจนถึงถูกปลอยออกมาทางปลองไฟจะเทากับ 2-3 วินาที เนื่องจาก
ระยะเวลาท่ีมันอยูในบริเวณอุณหภูมิสูงเพ่ือเผาไหม จะไมเกิน 1/2 ของระยะเวลาขางตน ดังน้ัน หากไมปอนอากาศ
ทุติยภูมิอยางเพียงพอใหกับเปลวไฟ ณ ตําแหนงท่ีเหมาะสมในหองเผาไหม อนุภาคเช้ือเพลิงจะเคลื่อนท่ีไปยังปลอง
ไฟโดยท่ียังไมเผาไหม ทําใหประสิทธิภาพในการเผาไหมลดลง ดังน้ันจึงตองใหความสําคัญกับตําแหนงของ Burner 
และการกระจายอุณหภูมิภายในเตา กลาวคือ pulverized coal Burner จะแตกตางจาก Burner น้ํามันหนัก โดยในกรณี
สวนใหญ จะมี Burner และรูปอนอากาศจํานวนมาก ณ ตําแหนงท่ีเหมาะสมบนผนังเตา เพื่อใหเกิดกระแสและสนาม
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการทําใหติดไฟท่ัวท้ังเตาและเผาไหมหมด จึงจะสามารถเผาไหมไดดี จากการทดลองพบวา 
การเผากาซผสมระหวาง pulverized coal กับอากาศใหมีเสถียรภาพในบรรยากาศเปดโลงโดยไมมีการใหความรอน
จากท่ีอื่น เปนสิ่งท่ีทําไดยากมาก 
 จากเหตุผลขางตน จึงเปนท่ีทราบวาไมสามารถพิจารณาสมรรถนะของ Pulverized coal กับวิธีเผาไหมแยก
ออกจากกันได โดยท่ัวไปรูปแบบของเปลวไฟของการเผาไหม Pulverized coal ท่ีนิยมใชกันท่ัวไป จะมีวิธีการเผา
ไหมรูปตัว U วิธีเผาไหมรูปตัว L วิธีเผาไหมท่ีมุม (Corner firing) เปนตน 
(ก) การเผาไหมรูปตัว U 
 ตามรูปท่ี 3.73 เปนการพนกาซผสมระหวาง Pulverized coal กับอากาศปฐมภูมิ ออกจาก Burner จํานวน
มากท่ีติดต้ังไวท่ีเพดานของหมอไอน้ํา พนลงมาดานลางใหเกิดเปลวไฟ ในขณะท่ีกาซไอเสียจะระบายออกทางดาน
บน เปลวไฟจึงกลายเปนรูปตัว U และอากาศทุติยภูมิจะปอนเขาจากผนังดานขางใหรวมกับเปลวไฟหลังจากท่ีติดไฟ
แลว วิธีนี้กาซเผาไหมอุณหภูมิสูงจะยอนเปนรูปตัว U กลับไปท่ีปากทางออก Burner ดังน้ัน ปากทางออก Burner จึง
ไดรับความรอนจากการแผรังสีในปริมาณมากทําใหการติดไฟมีเสถียรภาพ 
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 กรณีท่ีมีปริมาณการเผาไหมสูง จะใชหองเผาไหม 2 หองท่ีสมมาตรกันมาประกอบกัน และใหเปลวไฟรูป
ตัว U จํานวน 2 เปลวมารวมกันท่ีกลางเตาแลวระบายไอเสียออกจากดานบนท่ีกลางเตา วิธีนี้เรียกวาการเผาไหมรูป
ตัว W ซึ่งสามารถเผาไหมไดอยางมีเสถียรภาพดีมาก 
 

 
รูปที่ 3.73 การเผาไหมรูปตัว U 

(ข) การเผาไหมรูปตัว L 
 ตามรูปท่ี 3.74 เปนการเรียง Burner หลายๆ ช้ันไวท่ีผนังดานหนา แลวใหเผาไหมเกิดเปลวไฟแนวระดับพุง
เขาหาผนังดานหลัง แลวระบายกาซไอเสียออกทางดานบน ซึ่งทําใหเกิดเปลวไฟรูปตัว L โดย Burner ท่ีใชในวิธีนี้จะ
ใช swirling burner ท่ีแสดงในรูปท่ี 3.75 เพ่ือใหติดไฟไดอยางมีเสถียรภาพ Burner แบบนี้มีโครงสรางเปนทอกลม 3 
ช้ัน ทอช้ันในสุดจะติดต้ัง Burner น้ํามันหนักสําหรับ Preheat ทอช้ันกลางจะพนกาซผสมระหวาง Pulverized coal 
กับอากาศปฐมภูมิ ทอช้ันนอกจะพนอากาศทุติยภูมิออกมา ในทอท่ีเปนทางผานกาซผสมกับทางผานอากาศจะติดต้ัง 
Guide wing เอาไว เพ่ือใหกระแสเกิดการ Swirling เปลวไฟจึงแผเปนรูปกรวยกลมจากการ Swirling นั้น และความ
ดันตรงกลางจะตํ่าจึงดูดกาซอุณหภูมิสูงเขามา ทําใหการติดไฟมีเสถียรภาพ การเผาไหมรูปตัว L นี้ยังมีวิธีเผาไหม
แบบ Counter flow โดยติดต้ัง Burner ไว ณ ตําแหนงท่ีสัมพันธกันบนผนังดานหลัง และทําการเผาไหมมาพบกัน
จากผนังดานหนาและหลังอีกดวย 
 เมื่อใชวิธีเผาไหมแบบน้ี ท่ีกลางหองเผาไหมจะมีเปลวไฟ Swirling จํานวน 2 เปลวมาพบกันอยางรุนแรง 
ทําใหเกิดแกนกลางท่ีมีอุณหภูมิสูง การเผาไหมจึงมีเสถียรภาพ 

 
                                

  
(Burner ใชไดท้ัง Pulverized coal น้ํามันหนัก 

Burner 

อากาศทุติยภูมิ 

ทางออกหองเผาไหม 

Burner 

ทางออกหองเผาไหม 

บริเวณการพาความรอน 

Burner นํ้ามันหนัก 

อากาศทุติยภูมิ 

อากาศทุติยภูมิ 

ทางผานกาซ 

ทางเขากาซผสม 
ระหวาง pulverized 
coal กับอากาศ 

รูฉีดนํ้ามัน
รูฉีดกาซ

Burner tile
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และกาซธรรมชาติ) 

รูปที่ 3.74 การเผาไหมรูปตัว L รูปที่ 3.75 Swirling burner 
 
(ค) การเผาไหมท่ีมุม (Corner firing) 
 ตามรูปท่ี 3.76 มี Burner ติดต้ังไวท่ีมุมท้ัง 4 ของหองเผาไหมรูปสี่เหลี่ยม โดยติดต้ังไวมุมละ 4 ช้ัน และเมื่อ
เผาไหมใหเกิดเปลวไฟในทิศทางเยื้องศูนยดังรูป กระแสของกาซภายในเตาจะกลายเปนกระแส Swirling รอบ
แกนกลางของเตา กาซไอเสียจะระบายออกทางดานบน วิธีนี้จะทําใหสวนกลางของเตามีบริเวณอุณหภูมิสูงอยู
ตลอดเวลา และสามารถเผาไหมไดอยางมีเสถียรภาพ 
 

 
รูปที่ 3.76 การเผาไหมที่มุม 

 อัตรากําเนิดความรอนของหองเผาไหมในการเผาไหม Pulverized coal นั้น ในอุปกรณขนาดใหญ เชน 
หมอไอนํ้าของโรงไฟฟาพลังความรอน จะมีคา 0.6-0.8 [GJ/(m3·h)] ในอุปกรณขนาดคอนขางเล็กจะมีคา 1.2-2-0 
[GJ/(m3·h)] 
 

Superheater 

อากาศทุติยภูมิ 

กาซผสมระหวางอากาศ
ปฐมภูมิกับ pulverized coal
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3. Fluidized bed combustion 
 การเผาไหมแบบ Fluidized bed combustion มีหลักการดังรูปท่ี 3.77 โดยปอนถานหินหยาบเสนผาน
ศูนยกลาง 1-5 mm บนแผนท่ีมีรูพรุนท่ีวางอยูดานลางของเตาทรงต้ัง ปอนอากาศจากดานลางข้ึนขางบน ใหเกิดการ
เคลื่อนไหวแลวเผาไหม หรือใชทราย ฯลฯ เปนตัวกลางในการเคลื่อนไหว ทําใหเคลื่อนไหวไปพรอมๆ กับเช้ือเพลิง
แลวเผาไหม เนื่องจากการเคลื่อนของวัตถุภายใน Fluidized bed จะมีความเร็วสูงมาก อัตรากําเนิดความรอนของหอง
เผาไหมจึงมีคาสูง และมีคุณลักษณะดานการถายเทความรอนดี ถาใชหินปูนเปนตัวกลางการไหล จะสามารถลดการ
ปลอย SOx ได นอกจากน้ี เนื่องจากเปนการเผาไหมอุณหภูมิตํ่า จึงเกิดสารประกอบออกไซดของไนโตรเจนนอยอีก
ดวย 

 
  (a) Bubbling fluidized bed   (b) Circulating fluidized bed 

รูปที่ 3.77 ภาพหลักการทํางานของการเผาไหมแบบ Fluidized bed combustion 
 

 Circulating fluidized bed ในรูปท่ี 3.77 (b) ดานนอกจะมี Cyclone มีโครงสรางเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวม
อนุภาคท่ีกระเด็นออกมาจากเตา แลวหมุนเวียนกลับเขาไปในเตาอีกครั้ง เทียบกับ Bubbling fluidized bed แลว 
เนื่องจากมีการ Recirculation อนุภาคท่ียังไมเผาไหม ดังน้ันจึงมีประสิทธิภาพการเผาไหมสูงกวา และสามารถปอน
อนุภาคหินปูนท่ีมีขนาดเล็กกวาได ดังน้ัน จึงมีประสิทธิผลในการกําจัดกํามะถันสูงกวาดวย นอกจากน้ี ยังสามารถ
ปรับความสูงของรอยตอระหวางช้ันหนาแนนกับช้ันเบาบางของอนุภาคภายในเตาไดอีกดวย 
 

3.10.4  การเผาไหมที่ให NOx ตํ่า 
1.  Low NOx burner 

 นับต้ังแตปญหามลพิษทางอากาศเน่ืองจากการปลอยกาซ NOx ไดรับความสนใจ ก็มีการวิจัยเกี่ยวกับ 
Burner ท่ีกําเนิด NOx ตํ่ากันอยางกวางขวาง ปจจุบันผูผลิต Burner ตางก็วางจําหนาย Low NOx burner ในทองตลาด
แลว นอกจากการควบคุมการปลอยกาซดวยการปรับปรุงการเผาไหมแลว จึงมีการนํา Low NOx burner เขามาใชดวย 
 เทคโนโลยีในการควบคุมการเกิดกาซ NOx ดวยการปรับปรุงการเผาไหมนั้นมีหลายวิธี ไดแก Flue gas 
recirculation, การเผาไหมสองข้ัน การเผาไหมท่ีนําวิธี 2 วิธีขางตนมาใชรวมกัน และ Bias (rich-lean) combustion 
ฯลฯ อยางไรก็ตาม Low NOx burner สวนมากจะนําวิธีเผาไหมซึ่งมีการปรับปรุงการเผาไหมเหลาน้ีมาใชงานดวย
อุปกรณรอบๆ ตัว Burner รูปท่ี 3.78 และรูปท่ี  3.79 แสดงหลักการทํางานของ low NOx urner ในการเผาไหมกาซ 
ซึ่งเราสามารถพิจารณาวา bias combustion ท่ีจริงแลวก็คือการเผาไหมสองข้ันขนานกันนั่นเอง 

กาซ

อากาศทุติยภูมิ 

อากาศปฐมภูมิ 

หินปูน 

เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง

หินปูน

อากาศทุติยภูมิ

อากาศปฐมภูมิ

กาซ

อากาศ
แผนพรุนแผนพรุน 

ไซ
โค
ลน
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   อากาศ 
รูปที่ 3.78 หลักการทํางานของการเผาไหมสองขั้น รูปที่ 3.79 หลักการทํางานของ Bias 

combustion 
 
 นอกจากน้ี Burner สําหรับเช้ือเพลิงเหลว ยังมีแบบท่ีแสดงในรูปท่ี 3.80 และรูปท่ี 3.81 อีกดวย รูปท่ี 3.80 
เรียกวาแบบ Automatic recirculating type ซึ่งจะใช jet ความเร็วสูงทําใหเกิดความดันลบใกลๆ กับ Nozzle เพื่อทํา
การ Circulate กาซเผาไหม สวนรูปท่ี 3.81 เปน Burner ท่ีทําการเผาไหมแบบ Bias combustion ดวยเปลวไฟเพียง 1 
เปลว โดยออกแบบรูหัวฉีดท่ีปลาย Burner ใหมีความไมสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ยังมี Burner ท่ีควบคุมการเกิด NOx 
ดวยการลดอุณหภูมิของเปลวไฟ และระยะเวลาท่ีกาซอยูในเตาใหนอยลงอีกดวย 
 

 

  
      
             (a)     (b) 

รูปที่ 3.81 ตัวอยางโครงสรางของ Bias atomizer 

รูปที่ 3.80 Automatic recirculating low NOx 
burner 

 กรณีของการเผาไหม Pulverized coal เนื่องจากถานหินจะมีไนโตรเจนเปนองคประกอบในสัดสวน
มากกวานํ้ามันหนักมาก จึงเกิด NOx ข้ึนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะเปน Fuel NOx รูปแบบการเผาไหม Pulverized 
coal นั้น จะแบงเปนบริเวณเผาไหมปฐมภูมิ (การเผาไหม Volatile matter) กับบริเวณเผาไหมทุติยภูมิ (การเผาไหม
ของแข็งท่ี Volatile matter ระเหยออกไปแลว ของแข็งน้ีเรียกวา Char) ในแตละบริเวณจะเกิด NOx ข้ึน ไนโตรเจนจะ
มีอยูใน Volatile matter และใน Char เกือบเทาๆ กัน แตกลาวกันวา NOx ท่ีเกิดข้ึนกวา 70% เปนไนโตรเจนท่ีอยูใน 
Volatile matter รูปท่ี 3.82 แสดงการควบคุมการเกิด NOx ดวยการใช Conc burner และ Weak Burner รวมกันตาม
ความเขมขนของ Pulverized coal ซึ่งเปน Burner ท่ีมีเสถียรภาพในการติดไฟดี 
 

lean flame 

rich flame 

กาซ 

นํ้ามัน 

อากาศปฐมภูมิ 

ring nozzle 

อากาศทุติยภูมิ 

(a) ย่ีหอ Chugai 

(b) ย่ีหอ Tatung 

front chamber 

เชื้อเพลิง 

อากาศสําหรับเผาไหม 
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รูปที่ 3.82 แสดงการควบคุมการเกิด NOx 

2. การเผาไหมรีดักชั่นอุณหภูมิสูง 
 เทคโนโลยีการเผาไหมแตเดิมเพ่ือใหเกิด NOx ตํ่าน้ัน สวนใหญจะเปนเทคโนโลยีท่ีควบคุมการเกิด NOx 
ดวยวิธีลดอุณหภูมิการเผาไหม อยางไรก็ตาม การทําเชนนี้จะประสิทธิภาพความรอนลดลงดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
การเพ่ิมประสิทธิภาพกับการควบคุมการปลอย NOx จึงตอง Trade off ซึ่งกัน และกัน แตในระยะหลังน้ี ไดมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีสามารถลด NOx ไดโดยไมสูญเสียประสิทธิภาพ 
 เทคโนโลยีดังกลาวจะใชกับเช้ือเพลิงท่ีมีธาตุ N เปนองคประกอบดวยความเขมขนสูง เชน น้ํามันหนักและ
ถานหิน โดยใชอากาศท่ี preheat แลวทําการเผาไหมอุณหภูมิสูงภายใตสภาวะ Fuel-rich ซึ่ง NOx, CN, เอมีน ฯลฯ ท่ี
เกิดข้ึนจะสลายตัวในขณะนั้นแลวถูกรีดิวซใหกลายเปน N2 สวนองคประกอบท่ีเผาไหมไดท่ีเหลือ จะนําไปเผาไหม
ดวยอากาศท่ีไมได preheat กลาวคือเปนการเผาไหมสองข้ันแบบหนึ่งน่ันเอง ในขณะท่ีการเผาไหมสองข้ันแบบเดิม
จะพยายามลด NOx ดวยการลดความเขมขนของออกซิเจนและลดอุณหภูมิในการเผาไหมข้ันท่ีหนึ่ง แตวิธีนี้ยิ่งทําให
การเผาไหมข้ันท่ีหนึ่งมีอุณหภูมิสูงมากเทาใด ประสิทธิผลในการลด NOx ก็จะปรากฏชัดเจนข้ึนเทาน้ัน รูปท่ี 3.83 
แสดงตัวอยางของ Pulverized coal fired low NOx burner 
 

 
รูปที่ 3.83  Pulverized coal fired low NOx burner 

 
3.10.5 การเผาไหมแบบสะสมความรอน 

 การเผาไหมแบบนี้ เปนเทคโนโลยีการเผาไหมท่ีมีโครงสรางรวมเอา Burner กับ regenerator (อุปกรณ
สะสมความรอน) ไวดวยกันทําใหกะทัดรัด และเมื่อใช Burner ดังกลาว 2 ชุด สลับกันเผาไหมแลวจะมีประสิทธิภาพ
สูง รูปท่ี 3.84 แสดงหลักการทํางาน โดยกาซเผาไหมท่ีเกิดข้ึนจาก Burner ตัวหนึ่งจะถูกปอนเขาไปใน Regenerator 
ของ Burner ตัวท่ีหยุดทํางานอยูเพื่อสะสมความรอน หลังจากน้ันจะถูกระบายออกไป และเม่ือสลับเสนทางของ
กระแสใหอากาศสําหรับเผาไหมไหลผาน Regenerator ท่ีสะสมความรอนไวแลว จะทําใหอากาศถูก Preheat จนมี

Oil : รูฉีดนํ้ามัน 
Aux : รูฉีดสํารอง 
SGR : รูฉีด recirculation กาซไอเสีย 
Conc : รูฉีด fuel-rich mixture (ถานหิน) 
Weak : รูฉีด air-rich mixture (ถานหิน) 

front 

high temperature reduction flame 

protection ring 

denitration
zone 

tertiary air 

circumferential
secondary air
guide sleeve

circumferential secondary air swirler 
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อุณหภูมิสูง กลาวไดวาเปนเทคโนโลยีการเผาไหมแบบอนุรักษพลังงานดวยการนําความรอนกลับมาใชใหม การเผา
ไหมแบบสะสมความรอนมีใชมานานแลวในเตาหลอมแกว เตาเผาถานโคก ฯลฯ อยางไรก็ตาม แตเดิมระยะเวลาใน
การสลับจะนานถึง 15-20 นาที แตระยะหลังน้ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีลดเวลาสลับลง (20 วินาที - 2 นาที) ทําให
เทคโนโลยีการเผาไหมแบบสะสมความรอนท่ีมีคาบสั้น (ความถี่สูง ความเร็วสูง) กําลังเปนท่ีแพรหลายมากข้ึน 
 วิธีนี้มีขอดีหลายประการ ไดแก เม่ือเทียบกับการเผาไหมแบบสะสมความรอนในอดีตแลว ประสิทธิภาพจะ
เพิ่มข้ึน 20-40% จึงสามารถประหยัดเช้ือเพลิงได และสามารถทําใหอุณหภูมิของอากาศท่ี Preheat แลวมีคาสูงมากได 
ดังน้ันจึงมีการถายเทความรอนดีข้ึน และสามารถใชเช้ือเพลิงท่ีมีคาความรอนตํ่าได รวมท้ังตัวอุปกรณเองก็มีขนาด
กะทัดรัด จึงสามารถคาดหวังไดวาการลงทุนดานเครื่องจักรจะลดลงอยางมาก 
 

 
รูปที่ 3.84 หลักการทํางานของการเผาไหมแบบสะสมความรอน 

 
3.11  การอนุรักษพลังงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายใน  

3.11.1  ประเภทและลักษณะสมบัติ 
 เครื่องยนตสันดาปภายในเปนเครื่องจักรท่ีทําการเผาไหมเช้ือเพลิงในหองเผาไหม เพื่อใหกําเนิดกาซ
อุณหภูมิและความดันสูง แลวนํากาซน้ีไปใชเปน Working fluid โดยทําใหขยายตัว เพื่อแปลงพลังงานความรอนใน
กาซเปนพลังงานกล โดยท่ัวไปทํางานเปน Open cycle โดย Working fluid ใน cycle จะมีสภาพเปนกาซตลอดเวลา
ไมมีการเปลี่ยนสถานะ 
 วิธีแปลงพลังงานความรอนเปนพลังงานกลสามารถแบงไดเปนแบบปริมาตรโดยใชการเคล่ือนท่ีของลูกสูบ
ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของกาซเผาไหมในกระบอกสูบทําหนาท่ีหมุนขอเหวี่ยง กับแบบความเร็วโดยปลอยให 
Working fluid ขยายตัวในเทอรไบนเพื่อใหใบพัดหมุน เครื่องยนตแบบปริมาตรยังแบงตามวิธีจุดระเบิดเช้ือเพลิงได
เปนเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน (เครื่องยนตเบนซิน เครื่องยนตแก็ส) ซึ่งเปนเครื่องยนตแบบ Otto cycle และ
เครื่องยนตจุดระเบิดดวยตัวเอง (เครื่องยนตดีเซล) ซึ่งเปนเครื่องยนตแบบ Diesel cycle สวนตัวอยางของเครื่องยนต
แบบความเร็วไดแก กาซเทอรไบน 
 เครื่องยนตสันดาปภายในมีอุปกรณเสริมตางๆ คอนขางนอย จึงมีขนาดกะทัดรัด สามารถติดเครื่อง-ดับ
เครื่องไดโดยใชระยะเวลาไมนาน นอกจากน้ี ยังสามารถทํางานตามการเปลี่ยนแปลงภาระไดดี จึงเปนเครื่องตนกําลัง

ไอเสีย 

ระบายไอเสีย เผาไหม 

ปดอากาศ 

ปดอากาศ 

เผาไหม ระบายไอเสีย 

second half cycle 

first half cycle 

regenerator กําลัง 
preheat อากาศ 

regenerator กําลัง
สะสมความรอน

regenerator กําลัง
preheat อากาศ

regenerator กําลัง 
สะสมความรอน 

ปดอากาศ 

ไอเสีย 
ปดไอเสีย 
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ท่ีมีประวัติการใชงานยาวนาน ในคําอธิบายตอไปนี้ หากไมไดระบุไวเปนอยางอื่น เมื่อกลาววาเครื่องยนตสันดาป
ภายในเฉยๆ จะหมายถึง เครื่องยนตสันดาปภายในแบบปริมาตร เพื่อใหเห็นความแตกตางจากกาซเทอรไบน 
 เครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน เปนเครื่องยนตท่ีใชเช้ือเพลิงเหลวท่ีเบาและระเหยเปนไอไดงาย เชน 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเบา ฯลฯ หรือใชเช้ือเพลิงกาซ เชน กาซธรรมชาติ กาซถานหิน กาซหุงตม (Town 
gas) เปนตน โดยจะผสมเช้ือเพลิงกับอากาศใหเขากันกอนแลวจึงดูดเขาไปอัดในกระบอกสูบ แลวใชพลังงานจาก
ภายนอกในการจุดระเบิด เครื่องยนตแบบนี้มีใชอยางแพรหลายในรถยนต เครื่องบินขนาดเล็ก เครื่องยนตขนาด
กลางและขนาดคอนขางเล็กท่ีมีกําลังไมเกินหลาย kW สําหรับงานท่ัวไปหรือสําหรับกําเนิดไฟฟา 
 สวนเครื่องยนตดีเซล จะดูดอากาศอยางเดียวเขาไปอัดในกระบอกสูบใหมีความดันและอุณหภูมิสูงกอน 
หลังจากนั้นจึงฉีดละอองเช้ือเพลิงเขาไปในกระบอกสูบใหจุดระเบิดดวยตัวเองโดยไมตองใชพลังงานจากภายนอก 
ดังน้ัน ในเครื่องยนตดีเซล เนื่องจากตองอัดอากาศใหมีความดันสูงถึงอุณหภูมิจุดระเบิดดวยตัวเอง โดยหลักการแลว
จึงมีอัตราสวนกําลังอัดสูง และมีประสิทธิภาพความรอนสูง สามารถใชน้ํามันปโตรเลียมและน้ํามันหนักท่ีมีจุดเดือด
สูงและราคาถูกได แตเดิมเคยใชเปนเครื่องยนตขนาดคอนขางใหญท่ีมีความเร็วตํ่าสําหรับเรือ กําเนิดไฟฟา รถยนต
ขนาดใหญ เครื่องจักรกอสราง ฯลฯ แตในปจจุบัน มีการผลิตเครื่องยนตขนาดเล็กท่ีมีความเร็วสูงออกมาใชแลว 
 ในเครื่องยนตสันดาปภายใน เมื่อลูกสูบเคลื่อนท่ีไปกลับระหวางจุดสูงสุด-จุดตํ่าสุดภายในกระบอกสูบ จะ
เกิดการทํางาน 4 จังหวะ ไดแก ดูด อัด ระเบิด คาย การทํางานท้ังหมดนี้เรียกวา 1 รอบ ในเครื่องยนต 4 จังหวะ เมื่อ
เพลาขอเหวี่ยงหมุนไป 2 รอบ จะทํางานขางตนได 1 รอบ ในจํานวนการทํางานทั้ง 4 จังหวะน้ี กาซเผาไหมจะทํางาน
จริงๆ ตอลูกสูบเฉพาะจังหวะระเบิดเทาน้ัน อีก 3 จังหวะท่ีเหลือจะเปนการใชพลังงานท่ีขอเหวี่ยงสะสมไวจากสวน
หนึ่งของพลังงานจากจังหวะระเบิด รูปท่ี 3.85 แสดงข้ันตอนการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะ 
 

 
 1 : ลูกสูบ 2 : กระบอกสูบ 3 :  กานสูบ 4 : ขอเหวี่ยง 5 : เพลาขอเหวีย่ง 
 6 : วาลวไอด ี 7 : วาลวไอเสีย 8 : หัวเทียน 9 : คาบูเรเตอร 

รูปที่ 3.85 ขั้นตอนการทํางานของเคร่ืองยนต 4 จังหวะ 
 
 นอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต 2 จังหวะซ่ึงเม่ือเพลาขอเหวี่ยงหมุนไป 1 รอบ เครื่องยนตจะทํางาน 1 รอบมี 2 
จังหวะไดแก ดูด-อัด และระเบิด-คาย เครื่องยนตแบบน้ีใชในเครื่องยนตดีเซลสําหรับเรือขนาดใหญ และเครื่องยนต
เบนซินขนาดเล็ก เชน เครื่องยนตท่ัวไปขนาดเล็กและจักรยานยนตขนาดเล็ก เปนตน 

(a) ดูด (b) อัด (c) ระเบิด (d) คาย 

เชื้อเพลิง 

อากาศ ไอเสีย 

(จุ
ดร
ะเบ

ิด-
เผา

ไห
ม)

 



ตอนที ่2 บทท่ี 3  ทฤษฏีการเผาไหม         ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

 

 

3-97 

 สําหรับงานกําเนิดไฟฟา โดยท่ัวไปจะใชเครื่องยนตดีเซลความเร็วปานกลาง (500-1000 rpm) 4 จังหวะซ่ึง
เทียบกับเครื่องยนต 2 จังหวะแลวจะสามารถทํางานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงภาระไดดีกวา และเมื่อเดินเครื่องท่ีภาระ
ไมเต็มพิกัดแลวประสิทธิภาพความรอนจะลดลงไมมาก 
 

3.11.2  สมรรถนะ 
 ประสิทธิภาพความรอนตามทฤษฎีของ Otto cycle ซึ่งเปนไซเคิลตามทฤษฎีของเครื่องยนตเบนซินและ
เครื่องยนตแก็ส และมีการเปลี่ยนแปลงแบบ Adiabatic จํานวน 2 ครั้งกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรคงท่ี 2 ครั้ง ถาให

อัตราสวนของความรอนจําเพาะเทากับ κ แลว ประสิทธิภาพความรอนจะเทากับ 

 1
11 −κε

−=η  (3.11) 

ดังน้ัน หากอัตราสวนกําลังอัด ε มีคาสูง ประสิทธิภาพความรอนจะเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ถาอัตราสวนกําลังอัดมีคา
สูงเกินไป จะเกิดการน็อก (Detonation) ข้ึนทําใหไมสามารถเดินเครื่องได ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ แมแตเครื่องยนตท่ี
ใชกาซหุงตม (Town gas) เปนเช้ือเพลิงก็มีอัตราสวนกําลังอัดสูงสุดประมาณ 13 เทาเทาน้ัน ดังน้ันในแงของ
ประสิทธิภาพความรอนจึงมีคาตํ่ากวาเครื่องยนตดีเซลมาก ในขณะท่ีเครื่องยนตดีเซลจะมีสมบัติท่ีดีคือ เผาไหมท่ี
ความดันคงท่ีและมีอัตราสวนกําลังอัดสูง เครื่องยนตดีเซลหมุนเร็ว (1000-1800 rpm) จํานวนมากมีอัตราสวนกําลัง
อัดถึง 23 เทา 
 ปริมาณงานท่ีกาซเผาไหมหนึ่งหนวยมวลกระทําได เปนปริมาณท่ีสําคัญตัวหนึ่งในการประเมินสมรรถนะ
ของเครื่องยนตสันดาปภายใน ปริมาณงาน Effective work ตอ 1 จังหวะของลูกสูบหารดวยปริมาตรจังหวะของ
เครื่องยนตแลวแสดงดวยคาความดันเฉลี่ย เรียกวา Mean effective pressure มีสัญลักษณวา Pm คาน้ีเปนเกณฑของ
กําลังขาออกของเครื่องยนตซึ่งไมข้ึนกับขนาดของลูกสูบและความเร็วรอบ หากใช Supercharger ปอนอากาศจํานวน
มากเขาไปในกระบอกสูบ ปริมาณการเผาไหมจะเพิ่มข้ึนภายในกระบอกสูบปริมาตรเทาเดิม ทําให Mean effective 
pressure สูงข้ึน จึงสามารถเพ่ิมกําลังขาออกตอกระบอกสูบใหสูงข้ึนได 
 สมรรถนะอีกประการหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับขางตน ไดแก Output factor ซึ่งมีนิยามดังตอไปนี้ 
 

 (Output factor) = (Net mean effective pressure) × (ความเร็วเฉลี่ยของลูกสูบ) (3.12) 
 

 ในเครื่องยนตสันดาปภายใน ความรอนจากการเผาไหมสวนใหญจะปลอยท้ิงเปนกาซไอเสีย และสูญเสีย
ไปถึงนํ้าระบายความรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเครื่องยนตดีเซลจะเดินเครื่องดวยอัตราอากาศสวนเกินสูงมาก ใน
เครื่องยนตธรรมดา จะมีอัตราอากาศสวนเกินประมาณ 1.4-1.6 ท่ีกําลังขาออกท่ีพิกัด และเครื่องยนต Supercharge จะ
มีอัตราอากาศสวนเกินสูงถึง 1.7-2.3 ยิ่งเครื่องยนตขนาดใหญยิ่งมีแนวโนมมีคาสูงข้ึน ดังน้ัน ไอเสียเครื่องยนตดีเซล
จึงมีอุณหภูมิคอนขางตํ่าแตมีปริมาณไอเสียมาก ในเครื่องยนต Supercharge ถึงแมจะสามารถนําพลังงานความรอน
ในไอเสียกลับมาใชไดถึง 30% แตโดยรวมๆ แลวความสูญเสียในกาซไอเสียก็ยังมีคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
เครื่องยนตสําหรับกําเนิดไฟฟาซ่ึงเดินเครื่องดวยความเร็วคงท่ี แมจะมีภาระไมเต็มพิกัด แตปริมาณอากาศก็จะคงท่ี 
ดังน้ัน ประสิทธิภาพท่ีภาระไมเต็มพิกัดจึงมีคาตํ่า 
 ในทางกลับกัน ในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน จะเดินเครื่องดวยอัตราสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับ
อากาศคงท่ีตลอดเวลา ปริมาณไอเสียไมวาในเครื่องยนตธรรมดา หรือ Supercharge ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาระ 
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โดยเกือบจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณเช้ือเพลิง สําหรับอัตราอากาศสวนเกินจะมีคาประมาณ 1.1-1.3 เทาของอัตรา
สวนผสมกับอากาศตามทฤษฎี (ตารางท่ี 3.28) แตในกรณีท่ีใช three-way catalytic converter ในการบําบัดไอเสีย 
จะตองควบคุมใหมีคาใกลเคียงกับ 1.0 เพ่ือใหเกิดสมดุลระหวางกาซท่ีมีสมบัติรีดักช่ันกับออกซิเดช่ัน 
 

ตารางที่  3.28 คุณลักษณะของกาซเช้ือเพลิง 

ประเภทของ
กาซ 

สูตรเคมีและ
สัดสวน
จํานวน
โมเลกุล 

คาความ
รอนต่าํ 
[kcal / 
m3

N] 

อัตรา
สวนผสม 
ตาม
ทฤษฎี 
[m3

N / 
m3

N] 

คาความรอน
ของกาซ 

ผสมที่อัตราสวน
สมมูล 

[kcal / m3
N] 

explosion 
limit 

อัตราสวนกําลัง
อัดสูงสุด 

(เครือ่งทดสอบ
มาตรฐาน) 

C.C.R. 

คา
มีเทน 
M.N. 

คาออก
เทน 

(MON) 
lower upper 

ไฮโดรเจน H2          2570         2.38 760    
4.0 

 74.2   8.5       0         66 

คารบอนมอนอ
กไซด 

CO          3020         2.38 893  
12.5 

 74 13.0     73       100 

มีเทน CH4          8550         9.52 813    
5.0 

 15 15.4   100       103 

อีเทน C2H6        15370       16.7 868    
3.0 

 12.5 12.4     43.5       101 

โพรเพน C3H8        22100       23.8 901    
2.2 

   9.5 12.2     35         97 

i-บิวเทน i-C4H10        28240       31.0 908    
1.9 

   8.5   5.5          98 

n-บิวเทน n-C4H10        28330       31.0 922    
1.9 

   8.8   8.0     10.5         89 

town gas 6C H2 : 45% 
CH4, CO 
ฯลฯ 

         4050         4.2 779 
   

    33 
 

town gas 13A CH4 : 88% 
CnHm           9940       10.95 832        66  

digestion gas CH4, CO2, N2 
ฯลฯ 

4700-6500 5.2-7.2 750-790    90-130  

 
 ระบบระบายความรอนของเครื่องยนตสันดาปภายใน ประกอบดวยระบบอุณหภูมิสูงซ่ึงใชน้ําระบายความ
รอนท่ีเสื้อสูบ และฝาสูบ กับระบบอุณหภูมิตํ่าซ่ึงใชระบายความรอนน้ํามันหลอลื่นและอากาศ ระบบอุณหภูมิสูงจะ
รักษาอุณหภูมิขาออกของนํ้าระบายความรอนไวท่ีประมาณ 80-90°C ทําให 

* ลดความสูญเสียจากการระบายความรอน 
* ประหยัดนํ้ามันเพราะเผาไหมไดดีเนื่องจากหองเผาไหมมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
* ลดการกัดกรอนของกรดไนตริกตอปลอกสูบ แหวนลูกสูบ ฯลฯ และเพิ่มความทนทานตอการเสียด

สีเนื่องจากอุณหภูมิรอบๆ หองเผาไหมสูงข้ึน 
* ไอเสียมีอุณหภูมิสูงข้ึน ทําใหสามารถนําความรอนในไอเสียกลับมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการนํากลับมาใช เปนตน 
 ในระยะหลัง เริ่มมีเครื่องยนตแก็สท่ีระบายความรอนแบบ Vapor cooling ซึ่งทําใหกระบอกสูบมีอุณหภูมิ
สูงถึงประมาณ 120°C นอกจากน้ี ในเครื่องยนตดีเซลก็เริ่มมีการใชน้ํามันท่ีมีจุดเดือดสูงเปนตัวกลางระบายความ
รอนแทนน้ํา ทําใหอุณหภูมิขาออกของของเหลวระบายความรอนมีคาสูงกวา 100°C เพื่อใหประหยัดนํ้ามันและลด
การผุกรอน อยางไรก็ตาม เนื่องจากผนังหองเผาไหมจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน จึงตองใชเช้ือเพลิงท่ีมีคาออกเทนสูงข้ึน 
และควรหลีกเลี่ยงการเดินเครื่องท่ีภาระไมเต็มพิกัดอีกดวย 
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 ในทางกลับกัน ระบบอุณหภูมิตํ่าควรมีอุณหภูมิไมเกิน 50°C เพื่อไมใหน้ํามันหลอลื่นเส่ือมสภาพ ยิ่ง
เครื่องยนตท่ี Supercharge มาก ปริมาณความรอนของนํ้าระบายความรอนอากาศจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในเครื่องยนต
ดีเซล บางครั้งปริมาณความรอนของระบบอุณหภูมิตํ่าจะมีคาถึง 30-40% ของปริมาณความรอนของนํ้าระบายความ
รอนท้ังหมด รูปท่ี 3.86 แสดงตัวอยางสมดุลความรอนของเครื่องยนตเบนซิน 
 

 
รูปที่ 3.86 ตัวอยางสมดุลความรอนของเคร่ืองยนตดีเซล 

 
3.11.3  เชื้อเพลิงกับการเผาไหม 
1.  เชื้อเพลิง 

 เช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน จะมีคาความรอนของกาซผสมสูง ดังแสดงในตารางท่ี 3.28 
รวมท้ังมีอัตราสวนกําลังอัดสูงสุดสูง กลาวคือ เช้ือเพลิงท่ีมีคาออกเทนสูงจะใหกําลังขาออกสูงและประสิทธิภาพสูง
จึงเปนเช้ือเพลิงท่ีดี 
 เช้ือเพลิงกาซท่ีมีกาซมีเทนและกาซโพรเพนเปนองคประกอบหลักจะมีคาออกเทนสูง สามารถใชกับ
เครื่องยนต Supercharge ท่ีมีอัตราสวนกําลังอัดสูงได สวนบิวเทนแมวาจะมีคาความรอนของกาซผสมสูงแตมีคาออก
เทนตํ่า นอกจากน้ีกาซท่ีมีไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลักก็จะมีคาออกเทนตํ่าอีกดวย ในกรณีท่ีใชกาซท้ังสองน้ี
จะตองใชเครื่องยนตธรรมดา ท่ีมีอัตราสวนกําลังอัดตํ่าลง กําลังขาออกจึงลดลงอยางมาก และกรณีท่ีตองการกําลังขา
ออกเทาเดิมจะตองเพิ่มจํานวนลูกสูบ 

สําหรับเมทานอลและเอเทนอล จะมีคาออกเทนสูงและมีการคาดหวังวาจะนํามาใชไดในอนาคต นอกจากน้ี 
กรณีท่ีใชกาซ regenerative และกาซผลพลอยได จะตองพิจารณาถึงอัตราสวนระหวางเช้ือเพลิงกับอากาศและการ
น็อกของเครื่องยนต เพ่ือตัดสินวาเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปนเช้ือเพลิงหรือไม 
 เครื่องยนตดีเซลมีขอดีคือมีประสิทธิภาพสูงและสามารถใชน้ํามันเช้ือเพลิงคุณภาพตํ่าซ่ึงมีราคาถูกได จึง
สามารถลดคาใชจายในการเดินเครื่อง และเพิ่มความคุมทุน โดยมากจะใชน้ํามันหนักชนิด A สวนน้ํามันหนักชนิด C 
ก็ใชได แต Acid dew point ของไอเสียจะมีคาสูงข้ึน ดังน้ัน กรณีท่ีจะนําความรอนในไอเสียกลับมาใชจะตอง
คํานึงถึงการกัดกรอนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนดวย นอกจากน้ี การเดินเครื่องดวยน้ํามันเช้ือเพลิงชนิดหนัก เชน 
น้ํามันหนัก C ซึ่งมีองคประกอบท่ีติดไฟยาก เชน ไฮโดรคารบอนหนักเปนจํานวนมาก รวมท้ังยังมีองคประกอบ
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งจะทําอันตรายตอเครื่องยนต นอกจากน้ี น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมีความหนืดสูงมาก มักจะทําใหละออง
เช้ือเพลิงจากวาลวหัวฉีดเช้ือเพลิงมีขนาดใหญ และมีการกระจายตัวไมดี คุณลักษณะการฉีดพนเช้ือเพลิงจึงไมคอยดี 
ในทางกลับกันหากมีความหนืดนอยเกินไป จะเรงใหปมรั่วและสึกหรอเร็วข้ึน ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเผาไหม

กําลังขาออก
สุทธิ

พลังงานความรอนในเชื้อเพลิง 

ปริมาณความรอนท่ีสูญเสียไปจาก 
ผนังกระบอกสูบและนํ้าระบายความรอน 

ปริมาณความรอนท่ี 
สูญเสียไปในไอเสีย 

ความสูญเสียจากแรงเสียดทาน กําลังขับอุปกรณ 
เสริมตางๆ ความสูญเสียจากการแผรังสี ฯลฯ 
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ประกอบดวยความละเอียดของการฉีดพนเช้ือเพลิง การกระจายตัว การทะลุทะลวง เปนตน ดังน้ัน จึงตองบํารุงรักษา
และควบคุม Burner tip รวมท้ังความดันของปมหัวฉีด ฯลฯ อยางเขมงวด 

โดยท่ัวไป ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเผาไหมน้ํามันเช้ือเพลิงชนิดหนักจะมีดังตอไปนี้ 
*   แหวนลูกสูบและปลอกสูบมีการสึกหรอเพิ่มข้ึนเนื่องจากการเพ่ิมปริมาณและสะสมของสารท่ีเกิดจาก

การเผาไหม 
*   ภาระความรอนรอบๆ หองเผาไหมเพิ่มสูงข้ึน 
*   อุณหภูมิไอเสียมีคาสูงข้ึนจากเหตุผลขางตน 
*   เผาไหมไดไมดีเมื่อเดินเครื่องท่ีภาระตํ่า และความดันสูงสุดในลูกสูบสูงเกินไปเน่ืองจากคาซีเทนตํ่า 
*   สมรรถนะตํ่าลงและเกิด surging เนื่องจากใบพัด (เทอรไบน) ของ Supercharger สกปรกมาก 
*   ไสกรองเสียหายเนื่องจากเกิดโคลนหรือเลน (Sludge)  ข้ึนในนํ้ามันเช้ือเพลิงมากกวาปกติ 
*   plunger ของปมหัวฉีดสึกหรอมากกวาปกติเนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยา FCC (Fluid catalytic cracking) 

 ดวยเหตุผลขางตน การเลือกใชเช้ือเพลิงจะมีผลกระทบอยางมากตอการเดินเครื่องของระบบ ความคุมทุน 
สิ่งแวดลอม ฯลฯ จึงตองพิจารณาไมเพียงแตราคาเทาน้ัน แตตองตัดสินใจอยางบูรณาการโดยคํานึงถึงความสะดวก
ในการจัดซ้ือ การใชงานและจัดเก็บ ความปลอดภัย การบํารุงรักษา และสิ่งแวดลอม 

2. วิธี Supercharge 
 วิธีเพิ่มปริมาณอากาศสําหรับการเผาไหมของเครื่องยนตสันดาปภายในเพื่อเพิ่มกําลังขาออกวิธีหนึ่ง ไดแก 
Supercharge ซึ่งสามารถทําใหเครื่องยนตท่ีมีความจุนอยสามารถกําเนิดกําลังขาออกสูงได จึงทําใหเครื่องยนตมี
ขนาดเล็ก และท่ีกําลังขาออกเทากันจะมีความเร็วรอบตํ่ากวา จึงชวยประหยัดนํ้ามัน 
 วิธี Supercharge แบงไดเปนวิธีเชิงกลโดยขับ Supercharger ดวยเพลาขอเหวี่ยง และวิธีขับใบพัด (เทอร
ไบน) ของ Supercharger ดวยไอเสีย โดยท่ัวไปจะเรียกวา Turbocharge โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธี Turbocharge จะมี
ขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา รวมท้ังเม่ือภาระของเครื่องยนตเพิ่มข้ึนปริมาณลมจะเพ่ิมข้ึน จึงมีประสิทธิภาพเชิงกล
สูงข้ึน สามารถเพ่ิม Mean effective pressure ได อยางไรก็ตาม เมื่อเครื่องยนตมีภาระตํ่าหรือเมื่อมีความเร็วรอบตํ่าซ่ึง
เม่ือไอเสียจะมีปริมาณลดลง จะไมสามารถเพ่ิมอากาศไดสูง รวมท้ังความเฉ่ือยในการหมุนของ Turbocharger ยังทํา
ใหเกิดการหนวงเวลา ทําใหเครื่องยนตตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงภาระไดชาลง รวมท้ังยังมีขอจํากัดดานวัสดุ
เนื่องจากอุณหภูมิของไอเสียอีกดวย จึงตองทําความเขาใจไวลวงหนา 
 นอกจากน้ี เมื่อเพิ่มระดับการ Supercharge จะทําใหอุณหภูมิของผนังหองเผาไหมเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจาก
อุณหภูมิไอดี อุณหภูมิของกาซผสมหลังอัดแลว และภาระความรอนเพิ่มสูงข้ึน นอกจากจะจุดระเบิดเอง (น็อก) ได
งายแลว ยังทําใหมีความเคนจากความรอนเพิ่มข้ึนอยางมากเน่ืองจากความดันสูงสุดของการเผาไหมเพิ่มข้ึนอีกดวย 
ดังน้ัน จึงตองพิจารณาเรื่องความทนทานท้ังเชิงความรอนและเชิงกลของวัสดุ เชน การไหมหรือแตกราวของฝาสูบ 
เปนตน รวมท้ังปลอกสูบ แหวนปะเก็น และรองวงแหวนจะมีการสึกหรอรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใช
น้ํามันหนักจะตองใชความระมัดระวัง 

3. การน็อก 
 ไดอธิบายไปแลววาหากสามารถทําใหเครื่องยนต Otto cycle มีอัตราสวนกําลังอัดสูงได ประสิทธิภาพ
ความรอนตามทฤษฎีจะสูงข้ึนโดยไมข้ึนกับขนาดความจุของเครื่องยนต ภาระ ความเร็วรอบ หรืออัตราสวนผสม
ระหวางเช้ือเพลิงกับอากาศ ฯลฯ อยางไรก็ตามสําหรับเช้ือเพลิงท่ีมีจําหนายในทองตลาด เมื่อเครื่องยนตมีภาระสูงจะ
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เกิดการเผาไหมอยางรวดเร็วกวาปกติภายในกระบอกสูบท่ีมีอัตราสวนกําลังอัดตํ่ากวาคาในอุดมคติมาก เกิดเปนเสียง
น็อก (หรือน็อค) และทําใหกําลังขาออกรวมท้ังประสิทธิภาพความรอนลดลง จึงไมสามารถเพิ่มอัตราสวนกําลังอัด
ใหสูงเกินกวาคาหน่ึงได ขีดจํากัดน้ีเรียกวา คา Maximum effective compression ratio 
 ในการลุกไหมของเปลวไฟของกาซผสมระหวางเช้ือเพลิงกับอากาศ สวนท่ีเผาไหมเปนสวนสุดทาย (end 
gas) จะเผาไหมอยางรวดเร็ว ทําใหความดันเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วดวย ดังน้ัน ความดันภายในกระบอกสูบจึงไมสมดุล 
เกิดเปนคลื่นความดันหรือคลื่นกระแทกท่ีมีการส่ันสะเทือนสูงมาก เสียงน็อกเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี
คลื่นนี้สะทอนไปมาในหองเผาไหม และกระแทกหองเผาไหมหลายๆ ครั้ง เรียกวา knock หรือ knocking 
 end gas จะไดรับแรงอัดจากลูกสูบและการลุกไหมของเปลวไฟจนมีอุณหภูมิและความดันสูง ผลคือจะไป
เรงการถายเทความรอนใหแกผนังหองเผาไหม ทําใหมีความรอนสูญเสียมากข้ึนและรอบๆ ลูกสูบมีความรอนสูง
เกินไป ไมเพียงแตจะชักนําใหเกิดการเผาไหมอยางผิดปกติอื่นๆ ทําใหแหวนลูกสูบไหมหรือลูกเสียเสียหาย แตใน
กรณีท่ีแรงกระแทกมีความรุนแรง อาจทําใหเกิดความเสียหายเชิงกล เชน กระบอกสูบแตกหักเสียหายได เปนตน 
 เช้ือเพลิงแตละชนิดมีสมบัติในการตานทานการน็อกเมื่ออัตราสวนกําลังอัดมีคาตํ่าและสูงแตกตางกัน 
คุณสมบัติของเช้ือเพลิงท่ีไมเกิดการน็อกท่ีอัตราสวนกําลังอัดสูง เรียกวาสมบัติ Anti-knock (ความตานทานการน็อก) 
ซึ่งดัชนีช้ีวัดตัวหนึ่งไดแก คาออกเทน คาน้ีใชเฮปเทนซึ่งเปนองคประกอบท่ีเกิดการน็อกงายท่ีสุดของนํ้ามันเบนซิน
และไอโซออกเทนซ่ึงเกิดการน็อกไดยากท่ีสุดเปนมาตรฐาน โดยคาออกเทนของเช้ือเพลิงจะเทากับสัดสวนโดย
ปริมาตรเทียบเปนรอยละของไอโซออกเทนในเช้ือเพลิงมาตรฐานท่ีเปนสวนผสมของสารท้ังสองตัวซ่ึงมีความ
ตานทานการน็อกเทากับเช้ือเพลิงน้ันๆ 
 เงื่อนไขของเช้ือเพลิงท่ีทําใหไมเกิดการน็อก จะตองมีคาออกเทนสูง ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการน็อก เชน 
อุณหภูมิติดไฟดวยตัวเอง ระยะเวลาติดไฟ (Ignition delay) ความเร็วของเปลวไฟ ฯลฯ จะข้ึนอยูกับองคประกอบใน
เช้ือเพลิง โดยท่ัวไปองคประกอบท่ีมีโครงสรางโมเลกุลเรียบงาย มีจํานวนอะตอมคารบอนมากเปนโซยาว และมีจุด
เดือดยิ่งตํ่าจะยิ่งน็อกยาก 
 ในเครื่องยนตดีเซล หากระยะเวลาติดไฟ (ระยะเวลาต้ังแตฉีดพนเช้ือเพลิงจนถึงติดไฟ) มีระยะเวลานาน
เกินไป ปริมาณกาซผสมท่ีติดไฟไดซึ่งเกิดข้ึนในระหวางน้ันจะมีเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดการกระแทกเน่ืองจากการเผาไหม
อยางรวดเร็ว ปรากฏการณนี้เรียกวา ดีเซลน็อค ตัวช้ีวัดตัวหนึ่งเก่ียวกับความสามารถในการติดไฟของเช้ือเพลิงดีเซล 
เรียกวา คาซีเทน (Cetane number) และสําหรับเช้ือเพลิงกาซ จะใชคามีเทน (ตารางท่ี 3.1) 
 ในการระบุคาซีเทน จะให Cetane ซึ่งมีสมบัติการติดไฟดี มีคาซีเทนเทากับ 100 และให 
Heptamethylnonane ซึ่งมีสมบัติการติดไฟไมดี มีคาซีเทนเทากับ 15 แลววัดโดยใชสมบัติการติดไฟของเช้ือเพลิง
มาตรฐานซ่ึงมีสวนผสมของสารท้ังสองและทราบคาซีเทนอยูแลวเปนเกณฑ อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีความยุงยาก
ในการวัด โดยท่ัวไปจึงระบุดวยคา Cetane index ซึ่งหาไดจากการคํานวณจากสมบัติของเช้ือเพลิง  คา Cetane index 
มีความสอดคลองดีกับคาท่ีวัดจริง และแมแตมาตรฐาน JIS ก็ยอมรับใหใชได การติดไฟใหไดดีภายใตอุณหภูมิตํ่า 
จะตองเปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมีคาซีเทนสูงและระเหยงาย น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมีคาซีเทนตํ่าจะมีระยะเวลาติดไฟสูงและมี
เปลวไฟยาว ทําใหความสามารถในการเผาไหมตํ่าลง และผลกระทบนั้นจะเห็นชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เครื่องยนตความเร็วปานกลาง 
 ปจจัยท่ีชวยลดการน็อกของกาซผสม ไดแก การลดระยะเวลาการลุกไหมของเปลวไฟ การลดความไม
สมํ่าเสมอของเช้ือเพลิง การลดอุณหภูมิและความดันของกาซผสม การใชกาซผสมท่ีเขมขน (Rich) หรือเบาบาง 
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(Lean) เปนตน สําหรับอุณหภูมิของไอดี อุณหภูมิตํ่าจะทําใหเกิดการน็อกไดยากกวา แมแตในเครื่องยนต 
supercharge ก็ควรทําใหมีอุณหภูมิไมเกิน 30°C การเดินเครื่องโดยใหความรอนแกไอดีเพื่อเรงการกลายเปนไอของ
เช้ือเพลิง เปนสิ่งท่ีไมควรทําในแงของการปองกันการน็อก อยางไรก็ตาม ในเครื่องยนตดีเซลท่ีใชน้ํามันหนัก C หาก
อุณหภูมิไอดีตํ่าเกินไป จะเกิดการกัดกรอนดวยกรดไนตริกเนื่องจากเกิดนํ้าควบแนนข้ึน จึงตองระมัดระวัง 
 ดวยเหตุผลขางตน หากตองการหลีกเลี่ยงการน็อก จะมีขอจํากัดเรื่อง Net mean effective pressure 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียนเทียบกับเครื่องยนตดีเซลแลว จะมีชวงท่ีสามารถเผาไหมได
แคบกวา เนื่องจากถาอัตราสวนเช้ือเพลิงตออากาศหากเขมขนไปเครื่องยนตจะน็อก หากเบาบางไปเครื่องยนตจะ
สั่นสะเทือนไดงาย 
 

3.11.4  การเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา 
 ช้ินสวนท่ีมีปญหาเรื่องอายุการใชงานในเครื่องจักรพลังความรอน สวนใหญจะเปนช้ินสวนท่ีไดรับความ
รอนสูง ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากเช้ือเพลิงท่ีใช ความดัน อุณหภูมิ ความเร็วรอบ และสภาพการเดินเครื่อง (Load 
ratio วิธี และจํานวนครั้งท่ีติดเครื่อง-ดับเครื่อง เปนตน) ในการเผาไหมของเครื่องยนตสันดาปภายใน ระยะเวลาการ
เผาไหมตอ 1 รอบจะมีเวลาสั้นมาก จึงตองใชความระมัดระวังในการคงไวซึ่งสมรรถนะของระบบหัวฉีดเช้ือเพลิง 
 พื้นฐานการเดินเครื่องของเครื่องจักรพลังความรอน จะตองพยายามใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดในการ
เดินเครื่องตอเนื่องดวยภาระคงท่ีโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางความรอน การเปลี่ยนแปลงภาระและการติดเครื่อง-
ดับเครื่องซํ้าๆ กันจะมีอิทธิพลอยางมากตออายุการใชงาน นอกจากนี้ การเดินเครื่องดวยภาระตํ่าหรือเดินเบาเปน
ระยะเวลานาน ไมเพียงแตจะมีประสิทธิภาพตํ่าเทาน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตดีเซลจะเกิดปญหาใน
กระบอกสูบ เชน จะเกิดโคลนหรือเลน (Sludge)  เพิ่มข้ึน การผุกรอน ฯลฯ เพิ่มข้ึน จึงตองใชความระมัดระวัง 
 ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงในการเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องยนตสันดาปภายในดวยการเพ่ิมอัตราสวน
กําลังอัดหรือวิธีอื่นๆ ไดแก การท่ีกาซเผาไหมรั่วออกมาระหวางปลอกสูบกับแหวนลูกสูบ ซึ่งไมเพียงแตจะมี
ผลกระทบอยางมากตอสมรรถนะของเครื่องยนตเทาน้ัน  แตยังทําใหน้ํามันหลอลื่นท่ีผนังปลอกสูบแหง 
น้ํามันหลอลื่นเสื่อมคุณภาพ อุณหภูมิของแบริ่งสูงข้ึน ฯลฯ และเปนสาเหตุใหเครื่องยนตมีความทนทานลดลงอีก
ดวย จึงตองมีการบํารุงรักษาและควบคุมอยางถี่ถวน 
 คาเช้ือเพลิงและคาใชจายในการบํารุงรักษาเปนหัวขอสําคัญขอหนึ่งท่ีมีผลตอดัชนีช้ีวัดความคุมทุน เมื่อ
คาแรงสูงข้ึน คาบํารุงรักษาจะมีแนวโนมสูงข้ึนดวย ในจํานวนน้ัน หากสามารถยืดอายุของน้ํามันหลอลื่นซึ่งมี
ระยะเวลาการเปลี่ยนถายคอนขางส้ันออกไปได จะสามารถยืดระยะเวลาท่ีตองหยุดเครื่องเพื่อซอมบํารุงเปนระยะได 
จึงชวยเพิ่มอัตราการเดินเครื่องของระบบ 
 นอกจากนี้ ในการคงไวซึ่งสมรรถนะเปนระยะเวลานานอยางไดสมดุล ดวยการหลอลื่นและระบายความ
รอนลูกสูบ แหวนลูกสูบ ปลอกสูบซึ่งเปนช้ินสวนท่ีมีอุณหภูมิสูง โดยไมใหรอน สึกหรอ หรือไหม ฯลฯ จะตองใช
น้ํามันหลอลื่นซึ่งมีระดับคุณภาพและความหนืดเหมาะสมท่ีสุดกับเครื่องยนตรุนนั้นๆ  และเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคการใชงาน ไมวาจะทําอยางไรก็ตาม น้ํามันหลอลื่นจะรั่วเขาไปในกระบอกสูบและเกิดการเผาไหม 
ดังน้ัน หากใชน้ํามันท่ี Base number สูงเกินไป ในเครื่องยนตดีเซลตางๆ ท่ีใชน้ํามันหนัก จะเกิดโคลนหรือเลน 
(Sludge)  จํานวนมากข้ึนท่ีสวนตางๆ ในหองเผาไหม ทําใหแหวนลูกสูบกับปลอกสูบมีความเสียดทานสูง หรือ
กลายเปนศูนยกลางของการเผาไหมผิดปกติ ปญหาเรื่องความเหมาะสมระหวางเช้ือเพลิงกับนํ้ามันหลอลื่น ในกรณีท่ี
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มีการสับเปลี่ยนใชเช้ือเพลิงหลายชนิด จะเกิดปญหาเชนเดียวกันข้ึนระหวางเชื้อเพลิงตางชนิดกันดวย จึงตองใช
ความระมัดระวัง 
 การหลอลื่นของระบบวาลวโดยสรางฟลมนํ้ามันในช้ินสวน ก็เปนจุดขับเคลื่อนท่ีสมบุกสมบันเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตแก็ส เนื่องจากเช้ือเพลิงสามารถเผาไหมไดดี จึงมีสารตกคางนอย หองเผาไหมจะไม
คอยสกปรก อยางไรก็ตาม เทียบกับเครื่องยนตเบนซินและเครื่องยนตดีเซลแลว อุณหภูมิการเผาไหมจะสูงกวา และ
อุณหภูมิของนํ้ามันในอางนํ้ามันหลอลื่นจะสูงถึง 90-100°C ซึ่งเปนสภาพท่ีเขมงวดสําหรับน้ํามันหลอลื่น 
 สําหรับการสึกหรอ โดยท่ัวไปเพียงแคเพิ่มสารปองกันการเสียดสีพวกฟอสฟอรัส (P) ในนํ้ามันหลอลื่นก็
เพียงพอ และสําหรับสารทําความสะอาดโลหะ หากมีแคลเซียม (Ca) ในปริมาณสูงข้ึน การทนการเสียดสีจะมี
แนวโนมดีข้ึน อยางไรก็ตาม P, Ca และสังกะสี (Zn) ตางๆ เหลาน้ีในนํ้ามันหลอลื่น เปนธาตุท่ีทําลายตัวเรงปฏิกิริยา
ใน three-way catalytic converter ซึ่งเปนวิธีหลักในการลดปริมาณ NOx ในประเทศญ่ีปุน ทําใหความสามารถในการ
เรงปฏิกิริยาลดลงและอายุการใชงานส้ันลง จึงตองพยายามใหมีปริมาณนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เปนท่ีทราบกันวา P 
ทําใหเกิดสารท่ีมีลักษณะคลายแกว ซึ่งจะไปอุดตันรูเล็กของตัวเรงปฏิกิริยา นอกจากน้ี เมื่อมี Zn ไปเกาะท่ีตัวเรง
ปฏิกิริยา จะทําใหตัวเรงปฏิกิริยาดูดซับ CO ไดนอยลง เปนปญหาทําใหความสามารถในการเลือกรีดิวซ NO ลดลง 
เปนตน การเลือกใชน้ํามันหลอลื่นท่ีเหมาะสม รวมท้ังการเลือกสารเติมแตง จึงตองระวังไมใหไปทําลายตัวเรง
ปฏิกิริยาดวย 
 น้ํามันหลอลื่นจะสัมผัสกับ NOx ใน Blow-by gas ดวย จึงตองมี Base number ท่ีเหมาะสมเพ่ือทําใหกรดไน
ตริดซ่ึงเกิดจาก NOx รวมตัวกับน้ํามีสภาพเปนกลางเพ่ือปองกันช้ินสวนของเครื่องยนตไมใหผุกรอนจากกรด 
นอกจากนี้ น้ํามันหลอลื่นยังตองมีความสามารถในการทําใหกรดเปนกลางเพ่ือปองกันการเกิดสนิมท่ีช้ินสวนของ
เครื่องยนตเนื่องจากสารกัดกรอน รวมท้ังความสามารถในการทําความสะอาดและกระจายตะกอนท่ีเกิดข้ึนและ
สะสมในรองแหวนลูกสูบตางๆ ใหกระจายออกไปในนํ้ามัน เพื่อรักษาการทํางานอยางราบรื่นของช้ินสวนตางๆ 
และปองกันการเสียดสีอีกดวย ยิ่งไปกวาน้ัน ยังใชน้ํามันหลอลื่นท่ีมีความเปนดางสูงซ่ึงมีเสถียรภาพดี ไมทําปฏิกิริยา
กับออกซิเจนท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อปองกันการผุกรอน การเสียดสี และการสะสมของสารท่ีเกิดจากการเผาไหม ดังน้ัน 
สิ่งท่ีสําคัญในการทําใหน้ํามันหลอลื่นมีอายุการใชงานยาวนาน ไดแก การใช base oil ท่ีมีเสถียรภาพดีตอความรอน
และปฏิกิริยากับออกซิเจน โดยไมใหมีสารพวก Naphthobenzene กํามะถัน ไนโตรเจน ฯลฯ ซึ่งจะทําให
น้ํามันหลอลื่นสูญเสียความเฉ่ือยตอปฏิกิริยากับออกซิเจน รวมท้ังตองเพิ่มดัชนีความหนืดและทําใหระเหยไดยาก จึง
จะไมกินน้ํามันหลอลื่น สําหรับความหนืดยังตองเลือกใชใหเหมาะสมกับอุณหภูมิของนํ้าระบายความรอนอีกดวย 
 การเปลี่ยนถายนํ้ามันหลอลื่น ตามหลักการในอุดมคติแลวควรทําการเฝาติดตามและควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของ Base number และความหนืด รวมท้ังโคลนหรือเลน (Sludge)  ตางๆ และหากทําไดควรทําการ
จัดระบบในการเปลี่ยนถายดวย 
 ท้ังน้ีตองระมัดระวังไมใหน้ําระบายความรอนเย็นจนเปนน้ําแข็ง และตองตรวจสอบคุณภาพนํ้าดวย ใน
เครื่องยนตสันดาปภายใน น้ําระบายความรอนจะมีอุณหภูมิสูง ดังน้ัน กรณีท่ีน้ําระบายความรอนมีคุณภาพไม
เหมาะสมจะทําใหผนังดานในเส้ือสูบผุกรอน และมีแรธาตุตางๆ มาสะสมอยู ทําใหเครื่องยนตรอนเกินไป บางครั้ง
อาจเกิดอุบัติเหตุรายแรงได รวมท้ังตองระมัดระวังการแหงขอดของนํ้าระบายความรอนท่ีหมอน้ําดวย 
 ดวยเหตุผลขางตน เนื่องจากไมสามารถหลีกเลี่ยงความสกปรกและการสึกหรอของช้ินสวนตางๆ ในการ
เดินเครื่องเครื่องยนตสันดาปภายในได เพ่ือใหสามารถเดินเครื่องอยางตอเนื่องโดยมีสมรรถนะสูงสมํ่าเสมอ จึงตอง
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มีการใชงาน ซอมบํารุง และควบคุมอยางเปนระบบ ในการทําเชนนี้ตองกําหนดระยะเวลาในการซอมบํารุง กําหนด
เกณฑเก่ียวกับขอบเขตในการ Overhaul และการเปลี่ยนช้ินสวนตางๆ เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานและความคุม
ทุนสูงสุด 
 

3.11.5  ปญหาส่ิงแวดลอม 
 ปญหาสิ่งแวดลอมของเครื่องยนตสันดาปภายใน ไดแก เสียงดัง การส่ันสะเทือน มลพิษทางอากาศ เปนตน 
 แหลงกําเนิดเสียงหลักๆ มีอยู 3 แหง ไดแก ตัวเครื่องยนต เครื่อง Supercharger และทอไอเสีย สําหรับ 
Supercharger สามารถปองกันไดดวยการติดต้ังหองดูดไอดี และใชเครื่องเก็บเสียงไอดีกับวัสดุดูดซับเสียงบุผนัง
ภายในหอง สําหรับเสียงจากทอไอเสียเนื่องจากมีเสียงความถี่ตํ่ารวมอยูดวย จึงตองปองกันใหครอบคลุมถึงความดัน
อากาศของเสียงความถี่ตํ่าในชวงท่ีหูไมไดยินอีกดวย 
 สําหรับการส่ันสะเทือนโดยท่ัวไปจะสามารถแกไขไดดี จึงไมคอยเปนปญหา 
 สารกอมลพิษทางอากาศท่ีมีอยูในกาซไอเสีย ประกอบดวย ไนโตรเจนออกไซด (NOx) ออกไซดของ
กํามะถัน (SOx) คารบอนมอนอกไซด (CO) ไฮโดรคารบอนท่ีไมเผาไหม (HC) ฝุนละออง เปนตน สําหรับ SOx 
สามารถแกไขไดดวยการเลือกเช้ือเพลิงท่ีใช โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตแก็สซ่ึงการเลือกใชเช้ือเพลิงท่ีสะอาด 
จึงเผาไหมไดดี มีความสกปรกและการสึกหรอจากสารท่ีเหลือการการเผาไหมตางๆ นอย รวมท้ังสามารถลดและ
กําจัด NOx, CO, HC ฯลฯ ไดงายกวาอีกดวย 
 เทคโนโลยีการลด NOx มีดังตอไปนี้ กลาวคือ มาตรการดานโครงสรางภายในของเครื่องยนต ไดแก (1)  วิธี
หมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) (2) วิธีเผาไหมเบาบาง (lean burn) และ (3) วิธี Three-way catalytic converter (ตัวเรง
ปฏิกิริยาซ่ึงสามารถบําบัด HC, CO, NOx ท้ังสามตัวไดพรอมๆ กัน) ซึ่งจะนําไอเสียมาบําบัดภายนอกเครื่องยนต 
หรือนําวิธีการขางตนมาใชรวมกัน วิธี Three-way catalytic converter มีสมรรถนะสูงในการบําบัดกาซไอเสีย แต
จําเปนตองเดินเครื่องยนตดวยอัตราอากาศสวนเกินใกลเคียงกับ 1.0 ดังรูปท่ี 3.87 นอกจากน้ีบางครั้งยังเกิดปญหาจาก
สารทําลายตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนองคประกอบการสารเติมแตงเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นอีกดวย 

 
รูปที่ 3.87 คุณลักษณะการบําบัดกาซไอเสียของ Three-way catalytic converter 

 
 สําหรับองคประกอบในไอเสียของเครื่องยนตดีเซล องคประกอบ HC และ CO จะนอยกวาเครื่องยนตจุด
ระเบิดดวยหัวเทียน อยางไรก็ตาม ปญหาคือ SOx , NOx และเขมา (รูปท่ี 3.88) โดย SOx สามารถแกไขไดดวยการ
เลือกเช้ือเพลิงท่ีใช แตสําหรับ NOx จะมีความสัมพันธตรงขามกับประสิทธิภาพความรอนและการเกิดเขมา 
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นอกจากนี้ ยังไมสะดวกในการใช Three-way catalytic converter ท่ีอธิบายขางตน จึงมีการพัฒนาวิธี EGR และ 
Three-way catalytic converter สําหรับเครื่องยนตดีเซลข้ึน ปจจุบันแมวาจะพัฒนาดีข้ึนมาก แตก็ยังมีปญหาอยู 
 การใชเครื่องยนต Supercharge เทียบกับเครื่องยนตท่ัวไปท่ีกําลังขาออกเทากันแลวจะเกิดฝุนละอองนอย
กวา แตจะมี NOx เพ่ิมข้ึน 

 
รูปที่ 3.88 ตัวอยางสภาพกาซไอเสียของเคร่ืองยนตดีเซล 

3.12  ระบบเตาเผา  
 เมื่อใหความรอนแกวัตถุดิบ สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากน้ันการใหความรอนยังชวยใหเกิดปฏิกิริยาเคมีอีกดวย เตาอุตสาหกรรมเปนอุปกรณท่ีใชในการผลิตโดย
อาศัยผลลัพธของความรอนดังกลาวในการถลุงวัตถุดิบ หลอม แปรรูปดวยความรอน ทํากรรมวิธีความรอน แตงผิว 
เปนตน ดังแสดงใน ตารางท่ี 3.29 เตาอุตสาหกรรมหลักๆ ท่ีใชในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 

[กําลังขาออก %] 



ตอนที ่2 บทท่ี 3  ทฤษฏีการเผาไหม         ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

 

 

3-106 

ตารางที่ 3.29 เตาอุตสาหกรรมหลักๆ ที่ใชในอุตสาหกรรม 
กิจการ ชนิดของเตา 

ถลุงเหล็ก blast furnace, hot blast stove, sintering furnace, pelletizing furnace, coke oven 
เหล็กกลา รีดเหลก็ revolving furnace, arc furnace, heating furnace, forging furnace 
รถยนต เคร่ืองจักร annealing furnace, brazing furnace, carburizing furnace, nitrogenation oven, sintering furnace, 

plating furnace, 
เคร่ืองกําเนิดบรรยากาศควบคุม 

เหล็กหลอ cupola, เตาหลอมเหนี่ยวนํา, heat treating furnace 
โลหะอืน่นอกจาก

เหล็ก 
smelting furnace, melting furnace, soaking pit, heating furnace, heat treating furnace (annealing, 
brazing, sintering), calciner 

เซรามิก melting furnace (แกว วัสดุทนไฟ glaze), calciner (วัตถุดิบสําหรับเซรามิก) 
baking furnace (ซีเมนต วัสดุทนไฟ ปูนขาว คารบอน เคร่ืองปนดินเผา กระเบื้อง หินลับมีด enamel) 
heat treating furnace (กระจกแผน หลอดภาพโทรทัศน ขวด เปนตน) 
graphitizing furnace (คารบอน) 

อุตสาหกรรมเคมี coke oven, gas generator, เตาใหความรอนน้ํามันปโตรเลียม, cracking furnace, reformer 
ส่ิงแวดลอม เตาเผาขยะอุตสาหกรรม เตาเผากาซไอเสีย 

 
3.12.1  โครงสรางพ้ืนฐานของเตาอุตสาหกรรม 
โดยท่ัวไปเตาอุตสาหกรรมจะประกอบดวยสวนประกอบตอไปนี้ 
(1) ฐาน : หากเตาไมไดมีน้ําหนักเบาเปนพิเศษ โดยท่ัวไปจะตองมีฐานคอนกรีตเพ่ือรองรับน้ําหนักของ

เตา 
(2) เปลือกเตา : เตาในปจจุบันเกือบท้ังหมด จะหอหุมดวยเปลือกเตาท่ีทําดวยเหล็กแผนเช่ือมติดกับวัสดุ

เสริมความแข็งแรง เปลือกเตาจะรองรับฉนวนความรอนทนไฟท่ีประกอบเปนพื้นเตา ผนังเตา เพดานเตา ฯลฯ 
นอกจากน้ี ยังปองกันกาซบรรยากาศภายในเตารั่วไหลออกไปภายนอก และปองกันอากาศภายนอกเขามาอีกดวย 

(3) โครงสรางฉนวนความรอน : โครงสรางฉนวนความรอนของผนังเตา ประกอบดวยฉนวนความรอน
ทนไฟตางๆ เชน อิฐ เปนตน ฉนวนความรอนทนไฟจะตองเลือกใชวัสดุและโครงสรางท่ีทนทานตอสภาพการใช
งาน เชน อุณหภูมิและบรรยากาศของเตา แรงกระทําเชิงกล ฯลฯ รวมท้ังตองลดความรอนสูญเสียเนื่องจากการแผ
รังสีและการนําความรอนใหเหลือนอยท่ีสุด นอกจากน้ี เพื่อปองกันพื้นผิวของช้ินงานไมใหสกปรกจากฝุนฉนวนกัน
ความรอน บางครั้งจะบุดานในเตาดวยแผนเหล็กทนความรอนอีกดวย 

(4) อุปกรณใหความรอน : วัตถุประสงคของเตาคือ การใหความรอนแกวัตถุดิบ ดังน้ันจึงตองมีอุปกรณ
ใหความรอน ซึ่งแบงคราวๆ ไดเปนการใหความรอนดวยการเผาไหมกับการใหความรอนดวยพลังงานไฟฟา 

(5) เครื่องลําเลียงวัตถุดิบ : เปนอุปกรณลําเลียงวัตถุดิบเขาไปและออกจากเตา หรือเคลื่อนยายวัตถุดิบ
ภายในเตา เครื่องลําเลียงมีหลายชนิด สําหรับใชกับเตาแบบ Batch และเตาแบบตอเนื่อง อาจกลาวไดวาความ
แตกตางของประเภทของเตาโดยมากจะข้ึนอยูกับความแตกตางของประเภทของเครื่องลําเลียง 

(6) อุปกรณนําความรอนกลับมาใช : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากพลังงานความรอน ใน
เตาแบบเผาไหมโดยมากจะมีอุปกรณนําความรอนท้ิงจากความรอนสัมผัสของกาซไอเสียจากการเผาไหมกลับมาใช
ประโยชน นอกจากน้ี ยังมีการนําความรอนสัมผัสของวัตถุดิบกลับมาใชกันมากอีกดวย 
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(7) เครื่องควบคุม : เปนอุปกรณปรับอุณหภูมิ ความดัน อัตราไหล องคประกอบ ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือพรอมๆ กันเพื่อรักษาสภาพการเดินเครื่องของเตาใหมีเสถียรภาพ เครื่องควบคุมมีหลายชนิดต้ังแตควบคุมลูป
เดียวจนถึงควบคุมดวยคอมพิวเตอรซึ่งสามารถควบคุมการผลิตไดดวย 
 

 3.12.2  ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
เตาอุตสาหกรรมผลิตข้ึนดวยเทคโนโลยีแบบบูรณาการ ประกอบดวย วิศวกรรมการเผาไหม 

วิศวกรรมการถายเทความรอน เทอรโมไดนามิกส กลศาสตรของไหล วิศวกรรมโลหะ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
วัสดุศาสตร วิศวกรรมปฏิกิริยา เปนตน เตาอุตสาหกรรมจะมีปจจัยสําคัญแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุประสงคการใช
งาน จึงไมสามารถจําแนกไดอยางเด็ดขาด 

        ในการแบงประเภทเตาอุตสาหกรรม จะมีปจจัยอยู 5 ตัวท่ีจําเปนในการประเมินลักษณะของเตา ไดแก 
วัตถุท่ีตองการใหความรอน เปาหมายการใหความรอน แหลงความรอน วิธีเดินเครื่องและปริมาณผลผลิต และ
ประเภทของเตา ในจํานวนน้ี โดยมากจะแบงประเภทเตาดวยปจจัย 3 ตัว ไดแก แหลงความรอน วิธีเดินเครื่องและ
ปริมาณผลผลิต และประเภทของเตา 
 
 3.12.2.1  แหลงความรอนและวิธีใหความรอน 
         เมื่อแบงประเภทเตาอุตสาหกรรมตามแหลงความรอนท่ีใชในการใหความรอน จะแบงไดเปนเตาเผา
กับเตาไฟฟา เตาเผายังแบงออกไดเปนกรณีท่ีใชเช้ือเพลิงแข็ง เชน ถานโคก ถานหิน ฯลฯ กับกรณีท่ีใชเช้ือเพลิงเหลว
และเช้ือเพลิงกาซ สวนเตาไฟฟาจะแบงออกไดเปน Resistance furnace, Induction furnace, Arc furnace, Electron 
beam furnace และ Plasma furnace นอกจากน้ี เตาเผายังแบงเปนแบบใหความรอนโดยตรงโดยใหกาซไอเสียจาก
การเผาไหมสัมผัสกับวัตถุดิบโดยตรง กับแบบใหความรอนทางออมซ่ึงกาซไอเสียจากการเผาไหมจะไมสัมผัสกับ
วัตถุดิบโดยตรงเพื่อไมใหเกิดการ Oxidation และ Decarbonization อีกดวย โดยรูปธรรมแลวแสดงไวในรูปท่ี 3.89 
โดยมีวิธีเผาไหมเช้ือเพลิงในทอปดทําจากโลหะผสมทนความรอนหรือเซรามิก เรียกวา Radiant tube แลวใหความ
รอนวัตถุดิบดวยการแผรังสีความรอนจากผิวดานนอกทอท่ีไดรับความรอน กับวิธีท่ีครอบวัตถุดิบดวยภาชนะทําจาก
โลหะผสมทนความรอนหรือเซรามิก เรียกวา Muffle แลวใหความรอนวัตถุดิบดวยการแผรังสีความรอนจากผิวดาน
ในของ Muffle ท่ีไดรับความรอน เปนตน 

 แบบ muffle 

แบบ radiant tube 
muffle 

radiant tube 

ทอรูปตัว I ทอรูปตัว U ทอรูปตัว T 

ทอรูปตัว O ทอรูปตัว P ทอรูปตัว W 
radiant tube แบบตางๆ 
(ลูกศรหมายถึง Burner) 
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รูปที่ 3.89 การใหความรอนทางออมดวยเตาเผา 
 ตารางท่ี 3.30 แสดงตัวอยางการแบงประเภทตามแหลงความรอนและวิธีใหความรอนในกรณีของเตา
สําหรับโลหะ 
 การใหความรอนดวยการเผาไหมโดยท่ัวไปจะมีขอดีดังตอไปนี้ 

(1) ตนทุนพลังงานมีราคาตํ่า : ในการใชประโยชนจากสมบัติขอนี้จะตองนําปริมาณความรอนสูญเสียท่ี
กาซไอเสียในเตา 
 

ตารางที่ 3.30 ตัวอยางวิธีใหความรอนของเตาสําหรับโลหะและวัตถุประสงคการใชงาน 
ชนิด  

แหลงความรอน 
วัตถุประสงคการใชงานเตา 

เตา ใหความรอนโดยตรง ใหความรอนทางออม 

เต
าเผ

า 

เชื้อเพลิง
แข็ง 

ถานหิน 
ถ า น โ ค ก 
ฯลฯ 

smelting, steel making, forging  

เชื้อเพลิง
เหลว 

น้ํามันหนัก 
น้ํ า มั น ก า ด 
ฯลฯ 

rolling, forging, 
quenching, tempering, 
annealing, 
normalizing, baking, plating 
drying, 
hot blast generation 

deoxigenation & bright heat treatment, 
quenching, 
annealing, carburizing, carburizing & 
denitrogenation, 
soft nitriding, sintering, brazing, 
hot blast generation 

เชื้อเพลิง
กาซ 

town gas 
โพรเพน 
บิวเทน ฯลฯ 

เต
าไ
ฟฟ

า 

resistance furnace เกือบเหมือนกับการใหความรอนทางออมดวยเตาเผา 
นอกจากนี้ยังใชทํา vacuum heat treatment, infrared heating, ohmic heating 

inductance 
furnace 

ความถี่สูง ใหความรอนอยางรวดเร็ว, surface quenching, melting, rolling, forging 
ความถี่ตํ่า melting, smelting, rolling, forging 

arc furnace steel making, หลอมโลหะที่ไมใชเหล็ก, ผลิต ferroalloy, แยกอลูมิเนียมดวย
ไฟฟา 

electron beam furnace หลอมโลหะที่ มี จุดหลอมเหลวสูงและโลหะผสมที่ มีความบริสุทธ์ิสูง , 
evaporation coating, welding 

plasma furnace หลอมโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง รีดิวซแรธาตุ 

 
จะนําออกไป กลับมาใชในการอุนอากาศสําหรับเผาไหมหรืออื่นๆ หากปลอยกาซไอเสียอุณหภูมิสูงท้ิงไป 

สมบัติขอนี้จะไมมีประโยชนเลย 
(2) สามารถใชโมเมนตัมของกาซท่ีเกิดจากการเผาไหมในการใหความรอนอยางสมํ่าเสมอได วิธีนี้จะ

ไดเปรียบโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือใหความรอนดวยการพาความรอนในชวงอุณหภูมิตํ่า 
(3) สามารถทํา Forced firing ไดพอสมควร แมวามีความสูญเสียบาง คือ ประสิทธิภาพการเผาไหมจะ

ตํ่าลงและอายุของฉนวนความรอนทนไฟจะส้ันลง แตทําใหเตามีความยืดหยุนสูงข้ึน 
(4) อุปกรณเผาไหม เชน Burner, Blower หรือปม ฯลฯ มีตนทุนตํ่ากวาอุปกรณใหความรอนดวยไฟฟา 

เชน อุปกรณรับไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และ Heating element เปนตน 
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สําหรับขอเสียมีดังตอไปนี้ 
(1) จะเกิดเสียงดังจากการเผาไหม จึงตองมีมาตรการรองรับ 
(2) หากเช้ือเพลิงรั่วไหลจะมีอันตราย และกอมลพิษตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของ

เช้ือเพลิงกาซซ่ึงสวนใหญจะไมมีสี จึงตองมีมาตรการรองรับโดยคํานึงถึงอันตรายจากการติดไฟ 
(3) เช้ือเพลิงแข็งตองมีวิธีเผาไหมอยางมีประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ัน ยังตองหาวิธีกําจัดข้ีเถาโดยไมกอ

มลพิษอีกดวย 
(4) อาจเกิดฝุนละออง NOx และ SOx จึงตองใชเช้ือเพลิงท่ีมีกํามะถันตํ่าหรือติดต้ังเครื่องบําบัดกาซไอ

เสีย 
สวนการใหความรอนดวยไฟฟาโดยท่ัวไปจะมีขอดีดังตอไปนี้ 
(1) สามารถใหความรอนดวยอุณหภูมิสูงไดงายกวาการใหความรอนดวยการเผาไหม 
(2) สามารถทําใหวัตถุดิบมีอุณหภูมิสูงข้ึนจากภายในได 
(3) สามารถใหความรอนภายใตบรรยากาศควบคุมและสุญญากาศได 
(4) ไมมีความรอนสูญเสียท่ีเทียบเทากับความรอนสูญเสียท่ีกาซไอเสียนําออกไปในการใหความรอน

ดวยการเผาไหม จึงมีประสิทธิภาพสูง 
(5) ควบคุมอุณหภูมิไดงาย สามารถควบคุมละเอียดและควบคุมจากระยะไกลได 
(6) สามารถใหความรอนไดรวดเร็ว 
(7) ทํางานไดสะดวก สภาพแวดลอมก็สะอาด 

สําหรับขอเสียมีดังตอไปนี้ 
(1) อุปกรณรับไฟฟามีตนทุนสูง 
(2) ตนทุนพลังงานมีราคาสูง 
(3) กรณีท่ีใหความรอนดวยความตานทานไฟฟา ในชวงอุณหภูมิสูงต้ังแต 1000°C ข้ึนไป ฉนวนความ

รอนอาจจะนําไฟฟาได จึงตองระมัดระวังเรื่องฉนวนไฟฟา 
 

 3.12.2.2 วิธีเดินเคร่ืองกับวิธีลําเลียงวัตถุดิบ 
         กรณีท่ีพิจารณาเตาดวยรูปแบบการเดินเครื่อง จะแบงประเภทไดเปนเตาแบบตอเนื่องกับเตาแบบ 
batch และหากแบงดวยรูปรางของเตาแลว อาจแบงไดเปนเตาแบบนอนกับเตาแบบต้ัง เครื่องลําเลียงวัตถุดิบจะมี
หนาท่ีปอนวัตถุดิบเขาไปในเตาและนําออกมา ซึ่งเครื่องลําเลียงสําหรับเตาแบบตอเนื่อง เตาแบบ Batch เตาแบบ
นอน และเตาแบบต้ังจะแตกตางกัน 
 เตาแบบตอเนื่องโดยท่ัวไปวัตถุดิบจะถูกปอนเขาไปจากทางเขาเตาดานหนึ่งอยางตอเนื่อง และขณะท่ี
เคลื่อนท่ีภายในเตาดวยความเร็วคงท่ีจะมีการใหความรอนตามท่ีกําหนด วัตถุดิบท่ีใหความรอนหรือใหความเย็น
เสร็จแลวจะออกมาจากทางออกอีกดานหน่ึง เตาแบบตอเนื่องแบงเปนแบบตอเนื่องแทจริงซ่ึงวัตถุดิบจะถูกปอนและ
นําออกจากเตาโดยไมมีการพัก กับเตาแบบตอเนื่องเปนระยะซึ่งการปอนและนําออกจากเตาจะเกิดข้ึนทุกชวงเวลาท่ี
กําหนด 
 เตาแบบ Batch เปนวิธีท่ีเม่ือนําวัตถุดิบเขาไปในเตาแลว วัตถุดิบจะวางอยูในเตาจนกวาจะใหความรอนหรือ
ความเย็นเสร็จและถูกนําออกมา โดยมากมักมีทางเขาและทางออกอยูท่ีเดียวกัน 
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 ดังน้ัน ในกระบวนการท่ีตองเปลี่ยนเงื่อนไขอุณหภูมิและบรรยากาศตลอดไซเคิลการใหความรอน ในกรณี
ของเตาแบบตอเนื่องจะแบงโซนตามทิศทางความยาวของเตาใหสอดคลองกับไซเคิลการใหความรอน รักษาเงื่อนไข
อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศของแตละโซนใหคงท่ี แลวลําเลียงวัตถุดิบดวยความเร็วคาหน่ึงก็จะไดไซเคิลการให
ความรอนท่ีตองการ ในกรณีของเตาแบบ Batch จะใชวิธีเปลี่ยนอุณหภูมิและสภาพบรรยากาศภายในเตาให
สอดคลองกับกําหนดเวลาน้ัน 
 ไมวาจะเปนเตาแบบตอเนื่องหรือเตาแบบ Batch ก็สามารถใหความรอนหรือทํา Heat treatment พรอมกัน
ได สิ่งท่ีเปนตัวกําหนดวาจะเลือกใชเตาแบบใดก็คือ ปริมาณผลผลิตท่ีตองการและเง่ือนไขการเดินเครื่อง กลาวคือ 
โดยท่ัวไปเตาแบบตอเนื่องจะเหมาะกับวัตถุดิบท่ีมีการผลิตนอยชนิดแตมีจํานวนมาก สวนเตาแบบ batch จะเหมาะ
กับวัตถุดิบท่ีแตละล็อตมีจํานวนนอย 

(1) ในการผลิตมากชนิดและมีจํานวนมาก จะใชเตาแบบตอเนื่อง หรือเตาแบบ Batch หลายตัว
เดินเครื่องตอเนื่อง 

(2) ในการผลิตมากชนิดแตมีจํานวนนอย จะใชเตาแบบ Batch 
(3) ในการผลิตนอยชนิดแตมีจํานวนมาก จะใชเตาแบบตอเนื่องขนาดใหญเดินเครื่องตอเนื่อง 
(4) ในการผลิตนอยชนิดแตมีจํานวนนอย จะใชเตาแบบ Batch 
เกณฑตัดสินสุดทายวาจะเลือกใชเตาแบบตอเนื่องหรือเตาแบบ Batch นอกจากลักษณะการเดินเครื่องแลว 

ยังตองเปรียบเทียบตนทุนเดินเครื่อง (เช้ือเพลิง กําลังไฟฟา น้ํา ฯลฯ) ตอวัตถุดิบหนักหนึ่งหนวย ซึ่งรวมถึง ความคุม
ทุนของตนทุนคาเตา คาบํารุงรักษา คาแรง ฯลฯ ดวย 

รูปท่ี 3.90 แสดงตัวอยางเตาแบบ Batch ชนิดตางๆ 

 
รูปที่ 3.90 ตัวอยางเตาแบบ Batch ชนิดตางๆ 

 
(1) เตาแบบ Batch ชนิดตางๆ และคุณสมบัติ 
(ก) แบบอเนกประสงค (แบบ all case) 

แบบ Pit 
แบบ Pot 

แบบ Cover (แบบ bell) 

แบบ Elevator 
แบบกลอง 

แบบรถเข็น 

แบบอเนกประสงค 
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เปนการใหความรอนดวย radiant tube หรือใหความรอนดวยความตานทานไฟฟา ใชในการทํา heat 
treatment โดยสงกาซบรรยากาศควบคุมท่ีกําหนดเขาไปในเตา 
(ข) แบบ pit 

พื้นท่ีทํางานจะมีแตสวนบนของเตาโผลออกมา ตัวเตาจะเปนเตาแบบต้ังฝงอยูในหลุม 
(ค) แบบกลอง 

เปนเตาท่ีมีโครงสรางเรียบงาย มีต้ังแตขนาดเล็กท่ีใชในหองทดลองจนถึงขนาดใหญท่ีใชในการ Annealing 
หรือใหความรอนแกเหล็ก Ingot และเหล็ก Billet 
(ง) แบบรถเข็น 

นําวัตถุดิบบรรทุกใสรถเข็นจากนอกเตา เปดฝาเตาเข็นรถเขาไปและปดประตูแลวจึงเริ่มใหความรอน วิธีให
ความรอนมีท้ังทางตรง ทางออม และใหความรอนดวยไฟฟา 
(จ) แบบ Cover 

นําคอยลมาเรียงเปนช้ันๆ สูงข้ึนไป เชน สตริปคอยลโลหะ คอยลลวด ฯลฯ แลวครอบดวยมัฟเฟลท่ีเรียกวา 
Inner cover ดานนอกออกไปอีกยังครอบดวยตัวเตาท่ีติดต้ังอุปกรณใหความรอนไว เปนการใหความรอนทางออม 
(ฉ) แบบ Elevator 

เปนแบบผสมระหวางแบบรถเข็นกับแบบ Cover 
(ช) แบบ Pot 

ใชกันมากกับ Crucible และ Salt bath 
(ซ) แบบ Revolving furnace 

เปนแบบ Pot ขนาดใหญ แตโดยท่ัวไปจะไมมีอุปกรณใหความรอน ใชในการรักษาอุณหภูมิของ
กระบวนการดวยความรอนจากปฏิกิริยาของวัตถุดิบหลอมเหลว 
(2) เครื่องลําเลียงวัตถุดิบชนิดตางๆ 
 ในเตาแบบตอเนื่อง วัตถุดิบท่ีตองการใหความรอนจะปอนเขาจากทางเขาดานหนึ่งของเตาตลอดเวลา และ
วัตถุดิบท่ีใหความรอน (ความเย็น) เสร็จแลวจะนําออกมาจากทางออกอีกดานหน่ึง ดังน้ัน เตาจึงตองมีเครื่องลําเลียง
วัตถุดิบอยางใดอยางหน่ึง แมแตในเตาแบบ Batch ก็มีการใชเครื่องลําเลียงแบบงายๆ เชน ปนจั่น, Hoist, Handler, 
Pusher เปนตน 
 เครื่องลําเลียงวัตถุดิบในเตาจะตองทํางานท่ีอุณหภูมิสูง ดังน้ันโดยท่ัวไปจึงมีขอจํากัดมากกวาสายพานท่ีใช
กันอยูท่ัวไป เนื่องจากโลหะจะออนลงเมื่ออุณหภูมิสูง เครื่องลําเลียงจึงตองใชโลหะท่ีมีความเสียดทานตํ่า เพราะวาท่ี
อุณหภูมิสูงการหยอดนํ้ามันหลอลื่นใหสวนท่ีเสียดสีจะแทบไมชวยอะไรเลย นอกจากนั้นยังตองใชวัสดุและ
โครงสรางท่ีเหมาะสมอีกดวย 
(3) วิธีลําเลียงวัตถุดิบของเตาแบบตอเนื่อง 
 กลไกของวิธีลาํเลียงวัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีใชในเตาแบบตอเนื่อง แสดงไวในรูปท่ี 3.91 
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แบบ Strand 

 
แบบสายพาน 

รูปที่ 3.87 วิธีลําเลียงวัตถุดิบของเตาแบบตอเนื่อง 
 

ประเภท รูปแบบเตา กลไก 

ชิ้นสวน 

ขับ roller chain 

ขับ roller chain 

roller 

ชิ้นสวน 

ชิ้นสวน stroke 

แบบสกรู 

แบบ 
roller hearth 

แบบ 
rotary retort 

แบบ 
shaker hearth 

แบบ 
walking beam 

แบบ 
walking beam 

แบบ belt 

แบบ slat 

แบบ overhead 
(แบบ monorail) 

แบบ 
rotary hearth 

แบบ 
เตาหลายชั้น 

arm 
hearth 

กาซไอเสีย ชองปอนวัตถุดิบ 

(ภาพตัดขวางเตา) 

มีวิธีขับหลายแบบ เชน 
roller chain, 
bevel gear, 
locker arm เปนตน 

เชน 
chain conveyer 
แบบ wave 

link belt 
chain belt 
mesh belt 

ชิ้นสวน roller 
chain 

pusher 
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3.12.2.3 เตาอุตสาหกรรมชนิดตางๆ 
 ตอไปนี้จะยกตัวอยางอยางเปนรูปธรรมและอธิบายวิธีเดินเครื่อง ฯลฯ 

(1) Sintering furnace  เตาท่ีทําใหผงแรและวัตถุดิบท่ีเปนผงจับตัวเปนกอนเพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรับปอน
เตา Blast furnace เรียกวา Sintering furnace เมื่อใช Sintering furnace จะชวยลด Coke ratio และทําใหการทํางาน
ของ Blast furnace มีเสถียรภาพ 

(2) Hot blast stove  เปนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบสะสมความรอนดวยการอุนอากาศท่ีเปาจากรู
ระบายอากาศ (Tuyere) ของ Blast furnace เพื่อทําใหเปนลมรอน มีวัตถุประสงคเพื่อปอนลมรอนอุณหภูมิ 1200-
1350°C ดวยความเร็ว 200-250 m/s ท่ีปลายรูระบายอากาศ (Tuyere) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของลมรอนจะทําใหสามารถ
ลดอัตราสวนเช้ือเพลิงได 

(3) Blast furnace  เปนอุปกรณหลักในการทําเหล็กดิบ (Pig iron) โดยใชสินแรเหล็กเปนวัตถุดิบ แหลง
ความรอนและสารรีดิวซของเตานี้ไดแก ถานโคก สวนตัวทําละลายเพื่อกําจัดส่ิงเจือปน จะใชหินปูนเปนหลัก ในรี
แอกเตอรตัวเดียวจะมีหนาท่ีการทํางานท้ังการอุน รีดิวซ หลอมเหลว และแยกเหล็กออกจาก Slag ในครั้งเดียว เพ่ือ
เพิ่มสมรรถนะในการเดินเครื่อง จะเดินเครื่องดวยความดันสูง ปอนอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูง ปอนออกซิเจนใหมาก 
ปอนอากาศท่ีควบคุมความช้ืน พนเช้ือเพลิงทดแทนจากรูระบายอากาศ (Tuyere) ควบคุมการกระจายตัวของวัตถุดิบ
ท่ีปอนเขาไป เปนตน วัตถุประสงคของการเดินเครื่องดวยความดันสูงคือ เมื่ออุณหภูมิของกาซภายในเตาสูงเกินกวา
คาหน่ึง จะเกิดการไหลผานของอากาศอยางผิดปกติ การเดินเครื่องดวยความดันสูงจะปองกันปรากฏการณนี้ได และ
ยังมีผลรอง คือชวยใหเกิดปฏิกิริยาดีข้ึน จึงชวยลดอัตราสวนเช้ือเพลิงไดอีกดวย การควบคุมการกระจายตัวของ
วัตถุดิบ จะปรับความหนาของช้ันถานโคกกับความหนาช้ันสินแรเหล็กทําใหกระแสกาซซ่ึงลอยตัวสูงข้ึนในเตา 
Blast furnace มีการแจกแจงท่ีเหมาะสม 

(4) Revolving furnace  เปนเตาท่ีนอกจากเหล็กดิบหลอมเหลวซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักแลว ยังปอนเหล็กดิบ
เย็นและเศษเหล็ก รวมท้ังหินปูนเพื่อกําจัดฟอสฟอรัสและกํามะถันเขาไปในเตา เติมออกซิเจนบริสุทธ์ิความเร็วสูง
จากดานบนผิวหนาของโลหะหลอมเหลว พรอมท้ังกวนอยางรุนแรงกับเหล็กหลอมเหลว เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาอยาง
รวดเร็ว กาซไอเสียจาก Revolving furnace จะเปนกาซท่ีมี CO เปนองคประกอบหลัก รวมท้ังมีเหล็กออกไซดรวมอยู
เล็กนอย นอกจากน้ียังมีวิธีปอนอากาศปริมาณมากเขาไปทาง Hood ท่ีชองเตา เพื่อเผาไหมกาซ CO แลวใชหมอไอนํ้า
แปลงใหเปนไอน้ําอีกดวย อยางไรก็ตามเน่ืองจากเตา Revolving furnace จะเดินเครื่องเปนชวงๆ จึงมีอัตราการใช
ประโยชนจากความรอนตํ่า ดังน้ัน จึงนําไปลดอุณหภูมิแลวนํากลับมาใชในรูปกาซ โดยใชเปนเช้ือเพลิงและสารต้ัง
ตนสําหรับปฏิกิริยาเคมี 

(5)   Heating furnace  เตาใหความรอนท่ีใชในอุตสาหกรรมเหล็กกลา เปนอุปกรณท่ีใชใหความรอนอีกครั้ง
แกเหล็ก Billet ท่ี Slab มาแลว หรือเหล็ก Billet ท่ีถูกหลอออกมาอยางตอเนื่องใหมีอุณหภูมิสูงถึงจุดท่ีสามารถนําไป
รีดรอนได เตานี้มีท้ังแบบ Batch และแบบตอเนื่อง แตท่ีใชกันมากจะเปนแบบตอเนื่อง อุณหภูมิท่ีใหความรอนจะ
ข้ึนอยูกับเหล็ก Billet แตโดยท่ัวไปเหล็ก Billet จะไดจากเตาท่ีมีอุณหภูมิ 1100-1250°C เตา Heating furnace ท่ีใชใน
อุตสาหกรรมเคมีจะใชในการใหความรอน ระเหย และทําใหวัตถุดิบ (ของเหลวหรือกาซ) สลายตัวตามท่ี
กระบวนการทางเคมีตองการ กาซเผาไหมในเตาจะมีอุณหภูมิ 800-1200°C ผนังเตาจะประกอบดวยฉนวนกันความ
รอนทนไฟเพื่อรักษาอุณหภูมิใหไดระดับดังกลาว เตาจะใหความรอนแกวัตถุดิบท่ีอยูในทอซึ่งเรียงอยูในหองเผา
ไหม โดยท่ัวไปจึงเรียกวา Fired tube heater 
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(6) Calciner เปนการนําสินแรซัลไฟดของโลหะตางๆ ไปทําปฏิกิริยากับออกซิเจนดวยอากาศท่ีอุณหภูมิ
สูง เพื่อใหกลายเปนกาซกรดซัลฟูริกและออกไซดของโลหะ เรียกวา Calcining เตาท่ีทําหนาท่ีเชนนี้เกือบท้ังหมดจะ
เปนแบบ Fluidized bed ซึ่งจะมีNozzle พนอากาศท่ีใชในการ Fluidize จํานวนมากเรียงอยูท่ี Hearth โดยอากาศท่ีพน
ออกมาอยางสมํ่าเสมอท่ัวเตาจะกวนและผสมสินแรปนท่ีปอนเขามาใหอยูสภาพ Fluidized เกิดการ Calcining แลว
นํามาจากชอง Overflow แผนเหล็กของตัวเตาจะมีการรักษาอุณหภูมิไมใหตํ่ากวาจุด Acid dew point เพื่อไมใหผุ
กรอน อุณหภูมินี้ข้ึนอยูกับชนิดของกรดกํามะถันท่ีเกิดข้ึน 

(7) Reverberatory furnace  เปนเตาท่ีใหความรอนเพดานเตาดวยเปลวไฟจาก Burner แลวใชการแผรังสี
ความรอนจากเพดานในการหลอมสินแรทองแดงหรือทองแดง Electrolytic ปนกับเศษสายไฟฟา หรือ Aluminum 
base metal ปนกับ Scrap เปนตน เตานี้มีประสิทธิภาพความรอนตํ่า จึงตองใชออกซิเจนเพื่อใหกาซท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณ
นอย หรือใช Waste-heat boiler นําความรอนกลับมาในรูปไอนํ้า เปนตน 

(8) Rotary melting furnace มีตัวเตาเปนทรงกระบอกซึ่งจะหมุนอยูตลอดเวลายกเวนเวลาเทโลหะ
หลอมเหลวออกมา ท่ีปลายเตาดานหน่ึงจะติดต้ัง Burner แบบถอดไดเอาไว จากปลายดานเดียวกันจะปอนวัตถุดิบเขา
มา เตาจะหมุนอยูตลอดเวลา ดังน้ัน จึงไมจําเปนตองกวน รวมท้ังพ้ืนท่ีถายเทความรอนของวัตถุดิบท่ีเย็นจะมีพื้นท่ี
มาก ใชในการหลอม Aluminum scrap 

(9) Crucible furnace  มักใชเปนเตาหลอมโลหะผสมทองแดง โลหะผสมเบา ฯลฯ ท่ีมีการผลิตจํานวน
นอย หรือใชเปนเตารักษาอุณหภูมิสําหรับการ Forging เตานี้มี Burner ติดต้ังไวในแนวเสนสัมผัสกับผนังกนเตา
เพื่อใหเปลวไฟหมุนเปนเกลียวไตข้ึนมารอบ Crucible เตานี้โดยมากมักจะใชหลอมและรักษาอุณหภูมิในตัวเดียวกัน 
จึงใช Burner ท่ีสามารถปรับเปลวไฟไดในชวงกวาง 

(10) Cupola  ใชเปนเตาหลอมเหล็กหลอ โดยใส Bed coke ใหถึงความสูงเทากับ Tuyere line ท่ีกําหนด
ไว ปอน Base metal ถานโคก และสารกอ Slag สลับกันในอัตราสวนคาหน่ึง ปอนอากาศจากรูระบายอากาศ 
(Tuyere) ใหเผาไหมถานโคกเพ่ือหลอมวัตถุดิบ โลหะหลอมเหลวและ Slag จะมีความถวงจําเพาะตางกัน จึงแยกกัน
ไหลคนละชองจากทางออกซ่ึงอยูใกลๆ กนเตา เตาท่ีทําการอุนอากาศดวยความรอนสัมผัสของกาซไอเสียจาก
ดานบนเตาและความรอนจากการนํากาซ CO ในกาซไอเสียไปเผาไหมซ้ํา เรียกวา Hot blast cupola ยิ่งทําการ
หลอมเหลวท่ีอุณหภูมิสูง ผนังเตาจะยิ่งถูกกัดกรอนรุนแรง เตาท่ีใชผนังเตาระบายความรอนดวยน้ําเพ่ือปองกันความ
เสียหายของเตา เรียกวา Water cooling copula 

(11) Forging furnace ใชใหความรอนเหล็กใหมีอุณหภูมิ 1200-1300°C เพื่อทํา Hot forging ดวยคอน
หรือทํา Hot pressing และสําหรับ Cold forging ยังใชในการทํา Process annealing ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนรูปมากและ
ตองทํา Cold forging ต้ังแต 2 ครั้งข้ึนไปอีกดวย ความรอนสูญเสียท่ีมีสัดสวนสูงท่ีสุดของเตาน้ี ไดแก ความรอน
สูญเสียในกาซไอเสีย โดยความรอนนี้จะนํากลับมาใชดวยการอุนวัตถุดิบหรืออุนอากาศ ในกรณีของเตาแบบ batch 
ความรอนสะสมในวัสดุทนไฟก็เปนความรอนสูญเสียท่ีมีสัดสวนสูงเชนกัน เพื่อลดความสูญเสียนี้ จะใชเซรามิกไฟ
เบอรเปนวัสดุทนไฟ ในการเดินเครื่อง 

หากทําใหเตามีอุณหภูมิสูงข้ึน เวลาท่ีใชในการใหความรอนจะส้ันลง แตกาซไอเสียจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
หากทําใหเตามีอุณหภูมิตํ่าลง กาซไอเสียจะมีอุณหภูมิตํ่าลงดวย แตเวลาท่ีใชในการใหความรอนจะนานข้ึน ทําให
เกิด Scale และ Decarburization ได ดังน้ัน จึงตองกําหนดอุณหภูมิเตาใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดของวัตถุดิบ 
โดยท่ัวไป จะใหเตามีอุณหภูมิสูงกวาวัตถุดิบประมาณ 50°C 
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(12) Heat treating furnace  เตานี้ใชในการทํา Annealing, Rrefining, Carburization ฯลฯ การทํา 
Annealing มีวัตถุประสงคเพ่ือใหแปรรูปเหล็กแผนรีดเย็นไดงายยิ่งข้ึน แตโดยท่ัวไปจะเปนการทํา Light annealing 
ดังน้ัน ภายในเตาจึงเปนบรรยากาศรีดักช่ัน แมในการทํา Annealing ช้ินงาน Forging บางครั้งก็ใหภายในเตาเปน
บรรยากาศ Non-oxidation เพื่อลดระยะตัดของเครื่องจักร เตา Annealing อลูมิเนียมเกือบท้ังหมดจะมีบรรยากาศ 
Non-oxidation อลูมิเนียมจะมี Blackness ตํ่ามาก และมีจุดหลอมเหลวตํ่า ไมสามารถใหความรอนดวยการแผรังสีได 
ดังน้ัน จึงใหความรอนดวยการพาความรอนแบบบังคับโดยหมุนเวียนอากาศรอนปริมาณมาก 

(13) Glass melting furnace แบงเปน Pot furnace กับ Tank furnace โดย Pot furnace จะใชกับการผลิต
จํานวนนอย เชน แกวชนิดพิเศษและ Glaze เปนตน เตา Pot furnace ยังแบงเปนแบบท่ีใช Pot ท่ีมี Furnace กับแบบ 
Furnace ท่ีใช pot แบบปากเปด แบบแรกจะใหความรอนผานผนัง Pot จึงสะดวกในการหลอม Flint glass ซึ่งเม่ือถูก
เปลวไฟจะเปลี่ยนสภาพไดงาย แบบหลังจะเหมาะกับการหลอมแกวท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง เชน Optical glass เปนตน 

Tank furnace เปนเตา Reverberatory furnace ท่ีปอนวัตถุดิบลงไปในถังขนาดใหญอยางตอเนื่อง เพื่อทําการ
หลอม ทําใหบริสุทธิ์ ทําใหเย็น และนําออกมา ภายในเตาจะมีอุณหภูมิสูง อุณหภูมิสูงสุดในหองหลอมเหลว
สวนมากจากการวัดจะพบวาสูงกวา 1600°C จึงจําเปนตองอุนอากาศสําหรับเผาไหม 

วิธีนําความรอนท้ิงกลับมาใชแบงเปนแบบ Regenerative กับแบบแลกเปลี่ยนความรอน ในเตาขนาดเล็ก
มากไมเกิน10 t เนื่องจากไมตองการใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจาก Regeneration และเพื่อความสะดวกในการ
เดินเครื่องเตา จะใช Recuperator tube ท่ีทําจากเซรามิกหรือโลหะ สวน Tank furnace ขนาดใหญเกือบท้ังหมดจะใช
อุปกรณนําความรอนกลับมาใชแบบ Regenerative เหตุผลคือในกาซไอเสียจากการเผาไหมของ Tank furnace จะมี
ของแข็งปลิวและไอระเหย เชน ดาง ฯลฯ รวมอยูดวยเปนจํานวนมาก ถาใช Recuperator จะเกิดปญหาอุดตันและอายุ
การใชงาน แบบ Regenerative จึงไดเปรียบ 

(14) Cement kiln เปนเตาท่ีใชในการเผาผงวัตถุดิบท่ีประกอบดวยพวกปูนขาว ดินเหนียว ซิลิเกต หรือ 
Slag ของเหล็ก ฯลฯ ในอัตราสวนท่ีกําหนด ใหมีสภาพกึ่งหลอมเหลว เตาท่ีใชโดยมากจะเปนแบบ Rotary kiln 
เช้ือเพลิงท่ีใชกับ Rotary kiln แตเดิมจะใชน้ํามันหนัก แตปจจุบันจะใชถานหินเกือบท้ังหมด เตาท่ีติดต้ังเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบไซโคลนซอนกัน 4 ช้ันท่ีทางออกกาซไอเสียของ Rotary kiln ใหกาซไอเสียผานไป เพ่ือ
นําความรอนมาใชอุนวัตถุดิบและทําใหเกิดปฏิกิริยา Decarbonation ประมาณ 40% เรียกวา Suspension preheater 
(SP) Short kiln สวนเตาท่ีระหวาง SP กับ Kiln จะติดต้ังเตาชวยเผาไหม เพื่อใหเกิดปฏิกิริยา Decarbonation ไมนอย
กวา 85% เรียกวา New suspension preheater (NSP) short kiln เตาแบบ Rotary kiln เปนกลไกแลกเปลี่ยนความรอน
จากพื้นผิวของช้ันวัตถุดิบท่ีกองอยู จึงมีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนตํ่า ดังน้ัน Rotary kiln จึงใชทํา
ปฏิกิริยาเพื่อทํา Clinker เทาน้ัน ซึ่งจะเพ่ิมสมรรถนะในการเผาไดมาก Clinker ท่ีไดจาก Rotary kiln จะมีอุณหภูมิสูง
ถึง 1300-1400°C จึงนําไประบายความรอนดวยอากาศ และอากาศรอนท่ีไดจะนําไปใชเปนอากาศทุติยภูมิสําหรับเผา
ไหม 

(15) Baking furnace สําหรับวัสดุทนไฟ เซรามิก กระเบ้ือง ฯลฯ เตาเผาท่ีใชกันมากในปจจุบันแบงเปน
แบบตอเนื่อง (Tunnel kiln, Ring kiln) กับแบบไมตอเนื่อง (Round kiln, Rectangular kiln. Shuttle kiln เปนตน) ใน
จํานวนน้ันท่ีใชกันมากท่ีสุดไดแก Tunnel kiln โดย Tunnel kiln ท่ีใชเผาวัสดุทนไฟเกือบท้ังหมดจะเปนแบบ Direct 
firing วิธีลําเลียงวัตถุดิบจะใชรถเข็นเกือบท้ังหมด เตาเผาเซรามิก และกระเบ้ือง ฯลฯ โดยมากจะใช Tunnel kiln 
ขนาดเล็ก วิธีลําเลียงจะใชวิธีขับดวยลูกกลิ้ง วิธีเผาไหมแบงเปนเผาไหมดานบนกับเผาไหมดานขาง วิธีเผาไหม
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ดานบนจะติดต้ัง Burner ไวท่ีเพดานเตา ในเตา Tunnel kiln กาซเผาไหมและวัตถุดิบจะมีทิศทางเคลื่อนท่ีสวนกัน ทํา
ใหวัตถุดิบและกาซเกิดการแลกเปลี่ยนความรอนไดดี มีประสิทธิภาพความรอนสูง ผลตางอุณหภูมิระหวางดานบน
และดานลางตามหนาตัดของเตาจะมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังน้ัน จึงมีการใชวิธีการตางๆ เพื่อทําให
อุณหภูมิแผกระจายอยางสมํ่าเสมอ วิธีทําใหอุณหภูมิดานบนกับดานลางสมํ่าเสมอมีดังตอไปนี้ 

(ก) ดูดกาซอุณหภูมิตํ่าท่ีบริเวณกนเตานําไปใชความรอนดวยเครื่องหมุนเวียนเพิ่มความรอน แลวเปาเขา
มาหมุนเวียนใหมจากดานบน 

(ข) ในเตาแบบเผาไหมดานขาง สวนมากจะมีหอง Precombustion chamber เพื่อไมใหเปลวไฟสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑโดยตรง แตวิธีนี้แรงลอยตัวจะทําใหเปลวไฟพุงข้ึนดานบนภายในเตาไดงาย และเลยตอไปยังบริเวณ 
Preheat จึงทําใหผลตางอุณหภูมิระหวางดานบนและดานลางในบริเวณ Preheat มีคาสูง เพื่อปองกันปรากฏการณนี้ 
จะใชวิธีเผาไหมดานลาง โดยเวนชองวางระหวางอิฐบนรถเข็นกับดานลางของกองผลิตภัณฑ แลวติดต้ัง Burner 
ขนาดเล็กกระจายในชองวางน้ันแลวใหพนเปลวไฟเขาไป 

(ค) ในเตาแบบเผาไหมดานบนซ่ึงจะเรียงผลิตภัณฑบนรถเข็นใหมีชองวางในกอง แลวติดต้ัง Burner ให
พนเปลวไฟจากเพดานใหตรงชองวางน้ัน จะใช Burner ความเร็วสูง เพื่อดูดกาซรอบๆ เขามากวนผสมกันใหดี เปน
ตน 
 

 3.12.3  การอนุรักษพลังงานในเตาเผาอุตสาหกรรม 
         ในการพิจารณาการอนุรักษพลังงานของเตา จะตองเขาใจความรอนสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในการเดินเครื่อง
เตาเพื่อนําไปวิเคราะห โดยท่ัวไปการคํานวณหาพลังงานท่ีปอนใหเตาและท่ีไปของพลังงานเหลาน้ันวาใชไปอยางไร 
เรียกวา การคํานวณสมดุลความรอน ผลการคํานวณจะรูวาเดินเครื่องเตาไดเหมาะสมหรือไม ใชเช้ือเพลิงโดยสูญ
เปลาหรือไม และยังสามารถเตรียมมาตรการลดความรอนสูญเสียใหเหลือนอยท่ีสุดไดอีกดวย ระยะเวลาวัดเตาเพ่ือ
คํานวณสมดุลความรอนจะข้ึนอยูกับประเภทของเตา แตในการเดินเครื่องตอเนื่อง จะใชคาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3 ช่ัวโมง 
ในการเดินเครื่องไมตอเนื่อง จะใชคาเฉล่ียตอการเดินเครื่อง 1 ครั้ง หรือแบงเปนหลายๆ ข้ันแลวตัดเอาเฉพาะ
กระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุด ปริมาณท่ีใชแสดงสมรรถนะของเตา ไดแก ประสิทธิภาพความรอน และความสิ้นเปลือง
พลังงาน (หรือปริมาณความรอน) ตอหนวย 

         ประสิทธิภาพความรอนโดยท่ัวไปจะแสดงดวย  η [%] =  
 ปอนใหความรอนที

 fectiveความรอนef
X 100  

ประสิทธิภาพยิ่งมีคาสูง แสดงวาเตายิ่งมีสมรรถนะสูง 
         ความรอนท่ีปอนใหจะมีท้ังกรณีท่ีคิดความรอนเขาท้ังหมดกับกรณีท่ีคิดเฉพาะความรอนจากเช้ือเพลิง 
         วิธีคิดความรอน Effective จะข้ึนอยูกับวัตถุท่ีใหความรอน แตในการตัดสินความรอนจะตองพิจารณา
อยางถี่ถวน ตัวอยางเชน กรณีท่ีใหความรอนวัตถุดวยอุณหภูมิสูงเกินจําเปนในเตาใหความรอน ความรอน Effective 
ท่ีปรากฏจะมีคามาก แตในกรณีนี้จะมีความรอนสูญเสียรวมอยูในความรอน Effective ดวย ความรอน Effective  ใน
การหลอมจะเทากับความรอนแฝงบวกความรอนสัมผัสของวัตถุ ในการใหความรอนจะเทากับความรอนสัมผัสท่ี
อุณหภูมิสูงสุดของวัตถุ ในเตาเผาซีเมนตจะเทากับ (ความรอนแฝงในการกลายเปนไอของนํ้า) + (ความรอนท่ี
ปฏิกิริยาดูดกลืน) 
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 ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงตอหนวยหมายถึงปริมาณเช้ือเพลิงท่ีปอนใหตอวัตถุท่ีจะใหความรอนหนึ่งหนวย
มวล หากแสดงดวยปริมาณความรอนจะเรียกวา ความส้ินเปลืองความรอนตอหนวย สวนอัตราสวนเช้ือเพลิง 
(เช้ือเพลิง kg / เหล็ก t) ท่ีใชแสดงสมรรถนะของเตา Blast furnace จะเทียบเทากับความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงตอหนวย 
 

3.12.3.1  สมดุลความรอนของเตาอุตสาหกรรม 
 เตาอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก เตาใหความรอน ซึ่งแสดงสมดุลความรอนไดดังรูปท่ี 3.92 และตารางท่ี 
3.31 

 
รูปที่ 3.92 สมดุลความรอนของเตาใหความรอนเหล็ก Billet 

 
ตารางที่ 3.31 ตารางสมดุลความรอนของเตาใหความรอนเหล็ก Billet 

ความรอนเขา ความรอนออก 

หัวขอ 103 kJ 
[103 kcal] [%] หัวขอ 103 kJ 

[103 kcal] [%] 

(1) ความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิง 
(2) ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง 
(3) ความรอนในเหล็กท่ีนําใสเตา 
(4) ความรอนในการเกิด scale 
 

    1765 
          7.5 
          – 
43.5 

       97.2 
         0.4 
         – 
         2.4 

(6) ความรอนในเหล็กท่ีนําออกจากเตา 
(7) ความรอนสัมผัสของกาซไอเสีย 
(8) ความรอนท่ีตัวเตาแผรังสีและสะสมไว 
(9) ความรอนสูญเสียในการระบายความรอน 
(10) ความรอนสูญเสียอื่นๆ 

      835 
      431 
      358 
      109 
         83 

       46.0 
       23.7 
       19.7 
         6.0 
         4.6 

รวม 
    1816 
     (434) 

     100 รวม 
     1816 
     (434) 

     100 

(5) ความรอนท่ีนํากลับมาใชอุนอากาศ
สําหรับเผาไหม 

      259.7        14.3 
   

หมายเหตุ) ประสิทธิภาพความรอน = 
(6) – (3)

(1) + (2) + (4) × 100 = 46.0% 

  ความส้ินเปลืองเชื้อเพลิงตอหนวย = 1765 × 103 [kJ/t] (421.6 × 103 [kcal/t]) 

 
 ความรอนออกท่ีสําคัญ ไดแก (ก) ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง (ข) ความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย (ค) 
ความรอนท่ีแผรังสีจากตัวเตา และ (ง) ความรอนสูญเสียในการระบายความรอน พื้นฐานของการอนุรักษพลังงานใน

ความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงและความรอนแฝง 

ความรอนใน 
การเกิด scale 

ความรอน 
สูญเสียอ่ืนๆ 

ความรอนสูญเสียในการระบายความรอน 

ความรอนท่ีตัวเตาแผรังสีและสะสมไว 

ความรอนในเหล็กท่ีนําออกจากเตา 

ความรอนสัมผัสในกาซไอเสีย 

เค
รื่อ
งอุ
นอ

าก
าศ

 

ความรอนท่ีนํากลับมาใชในเคร่ืองอุนอากาศ 
14.3% 
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เตาใหความรอน คือ จะลดความรอนท้ัง 4 ขอนี้ไดอยางไร และนอกจากท้ัง4 ขอนี้แลว จะนําความรอนกลับมาใชให
มากท่ีสุดอยางไร 
 

3.12.3.2  การอนุรักษพลังงานของเตาใหความรอนเหล็ก Billet 
 ตอไปนี้จะอธิบายกลวิธีอนุรักษพลังงานของเตาใหความรอนเหล็ก Billet โดยใชตัวอยางรูปธรรมขางตน 

(ก) การลดความรอนสัมผัสในเหล็ก 
 จะตองปฏิวัติกระบวนการรีดรอนเหล็ก Billet กลาวคือ ลําเลียงจากเตา Forging furnace แบบตอเนื่องไปยัง
เตาใหความรอนโดยตรง เรียกวา Direct rolling หรือปอน Slab ท่ีตองปอนดวยมือเขาเตากอนท่ีจะเย็น เรียกวา Hot 
charge หรือการลดอุณหภูมิของเหล็กท่ีนําออกมาดวยการเพ่ิมความเร็วของไลนรีดเหล็ก อยางไรก็ตาม วิธีการเหลาน้ี
ไมใชมาตรการอนุรักษพลังงานเกี่ยวกับตัวเตา อุณหภูมิของเหล็ก billet ท่ีนําออกมาจากเตาจะถูกกําหนดดวยเงื่อนไข
ในการรีด เชน อุณหภูมิท่ีทุกๆ จุดของเหล็ก Billet ท่ีออกจากเครื่องรีดเหล็ก จะตองไมตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีเหล็กจะ
เปลี่ยนสภาพจากโครงสราง Austenite เปน Ferrite + Perlite ในกระบวนการทําใหเย็น ซึ่งเรียกวา Ar3 เปนตน ดังน้ัน 
หากทําใหชวงการแจกแจงอุณหภูมิของเหล็ก Billet ท่ีเกิดจากผลตางอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนตามทิศทางการรีดเหล็กใน
ขณะท่ีปอนเหล็ก Billet ซึ่งเรียกวา Skid mark และเกิดจากความไมสมํ่าเสมอในเตา มีชวงแคบลงไดแลว จะสามารถ
ลดอุณหภูมิท่ีนําเหล็กออกมาจากเตาได กลาวคือ การอนุรักษพลังงานในแงของเตาในขอนี้ สามารถทําไดโดยการทํา
ใหอุณหภูมิภายในเตามีการแจกแจงสม่ําเสมอ ดวยการลด Skid mark ซึ่งเกิดจาก Skid beam shift หรือ High skid 
button หรือ Skid beam หนาตัดวงรี ฯลฯ และดวยการใช Burner ความเร็วสูง 
  (ข)  การลดความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย 
 กรณีของเตาเผา ความสูญเสียท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือความสูญเสียในกาซไอเสีย กลาวคือในจํานวน
ความรอนท่ีเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง สวนหนึ่งจะกลายเปนความรอนสัมผัสของกาซไอเสียเมื่อระบายกาซไอเสีย
จากการเผาไหมออกไปจากเตา ความรอนสูญเสียมีสัดสวนสูงมากตอความรอนท่ีจําเปนตองใชในการใหความรอน
เหล็ก การลดความรอนสูญเสียนี้ ตองใชกลวิธีท่ีเปนพื้นฐานของการอนุรักษพลังงาน ไดแก การควบคุมอัตราสวน
อากาศใหเหมาะสม ในการเผาไหมเช้ือเพลิง ตามทฤษฎีแลวเราสามารถเผาไหมไดดวยอัตราสวนอากาศ 1.0 ก็
เพียงพอแลว อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติเนื่องจากเช้ือเพลิงไมไดผสมกับอากาศอยางสมบูรณ จึงตองเดินเครื่องดวย
ปริมาณอากาศเกินจําเปนไปบางเพ่ือปองกันไมใหเกิดเขมาข้ึน อยางไรก็ตาม ยิ่งอัตราสวนอากาศมีคาสูงเทาใด 
ปริมาณไอเสียท่ีจะตองใหความรอนก็จะยิ่งเพ่ิมข้ึนเทาน้ัน แตกาซไอเสียท่ีเพิ่มข้ึนจากอากาศสวนเกิน เปนสิ่งท่ีไมมี
ความจําเปนอยางใดเลย ดังน้ันจึงตองพยายามเผาไหมดวยอัตราสวนอากาศใกลเคียงกับ 1.0 ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ได ดังน้ัน จึงมีการทํา Cross limit ของการควบคุม Cascade ของอุณหภูมิและอัตราไหล ทําการควบคุมความดัน
ภายในเตาเพื่อลดอากาศท่ีไหลเขามา รวมท้ังทําการควบคุม O2 โดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมอัตราสวนอากาศอยาง
เท่ียงตรง ท้ังในการเผาไหมเต็มท่ีและเผาไหมแบบ Turn down 
 นอกจากน้ีในกรณีพิเศษ ยังมีการลดความรอนสูญเสียในกาซไอเสียดวยการเผาไหมดวยออกซิเจนหรือเผา
ไหมดวยออกซิเจนจํานวนมากอีกดวย อยางไรก็ตาม จะมีปญหาเรื่องราคาออกซิเจน ปจจุบัน ในเตาหลอมแกวตางๆ 
จะมีการนําเอาการเผาไหมดวยออกซิเจนมาใชกันมากข้ึนเน่ืองจากตองการลดคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนขนาดใหญ 
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 นอกจากการลดปริมาณกาซไอเสียแลว ยังมีวิธีลดอุณหภูมิของกาซไอเสียเพื่อลดความสูญเสียในกาซไอเสีย
อีกดวย 
 ในกรณีของเตาใหความรอนแบบดั้งเดิม กาซไอเสียจะไหลเขาจากทางออกวัตถุดิบไปออกท่ีทางเขาวัตถุดิบ 
กลาวคือ ในเตาใหความรอนแบบด้ังเดิม อุณหภูมิท่ีกาซไหลออกจากดานทางเขาวัตถุดิบจะเทากับอุณหภูมิกาซไอ
เสียของเตา อยางไรก็ตาม อุณหภูมิกาซไอเสียท่ีบริเวณทางออกวัตถุดิบจะตองสูงกวาอุณหภูมิของเหล็ก billet ท่ีจะ
นําออกจากเตาอยูบาง และในกรณีท่ีใหความรอน หากทําใหเตามีอุณหภูมิสูงข้ึน จะสามารถใหความรอนไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหเตาสั้นลงได ดังน้ัน ในบริเวณการใหความรอนจึงกําหนดอุณหภูมิไวเทากับอุณหภูมิทนความรอน
สูงสุดของฉนวนความรอนท่ีใช ซึ่งมีคาประมาณ 1250-1300°C สวนบริเวณทางเขาวัตถุดิบจะพยายามกําหนดใหตํ่า
ท่ีสุดเพ่ือลดความสูญเสียในกาซไอเสีย ตัวอยางเชน 

กําหนด Heat pattern ของเหล็ก Billet ใหมีอุณหภูมิท่ีทางเขาตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และจัดใหมีบริเวณ 
Preheat ดวยกาซไอเสียโดยไมติดต้ัง Burner เพื่อใหแลกเปลี่ยนความรอนกับเหล็ก Billet และลดอุณหภูมิกาซไอเสีย 
อยางไรก็ตาม สําหรับเตาท่ีมีความยาวเทากันหากคอยๆ เพิ่มอุณหภูมิใหนุมนวลท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดแลว แมวา
อุณหภูมิเฉลี่ยของหนาตัดเหล็ก Billet โดยเฉลี่ยจะสอดคลองกับความสามารถในการเพ่ิมอุณหภูมิก็ตาม ปญหาเรื่อง
ความเร็วในการถายเทความรอนภายในตัวเหล็ก Billet จะทําใหเกิดการเบ่ียงเบนอุณหภูมิของตัวยึดมากข้ึน กลาวคือ 
เกิด Skid mark มากข้ึนนั่นเอง 
 การแกไขปญหานี้จะตองทําใหเตามีความยาวเพิ่มข้ึน กลาวคือ ในเตาแบบดั้งเดิมหากตองการลดอุณหภูมิ
ของกาซไอเสีย จะตองทําใหเตามีความยาวเพ่ิมข้ึนไมมีทางเลี่ยง 
 ความยาวของเตาจะถูกจํากัดดวยเหตุผลดานความคุมทุน ไดแก ตนทุนคาเครื่องจักร ดังน้ัน หากใหอุณหภูมิ
ของเหล็ก Billet ท่ีนําออกจากเตามีอุณหภูมิ 1200°C แลว อุณหภูมิของกาซไอเสียท่ีทางเขาวัตถุดิบโดยท่ัวไปจะ
เทากับ 1150-1000°C 
 จากเหตุผลขางตน ระยะหลังน้ี Regenerative Burner จึงไดรับความสนใจมากข้ึน รายละเอียดจะอธิบายใน
หัวขอการนํากาซไอเสียกลับมาใช 
  (ค)  การลดความสูญเสียจากการแผรังสีจากตัวเตาและความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน 
 ความสูญเสียนี้สามารถลดไดอยางมากดวยการเสริมฉนวนความรอนท่ีผนังเตาและตัวยึดในเตาท่ีระบาย
ความรอนดวยน้ําท่ีเรียกวา Skid beam หรือ Post โดยท่ัวไปในกรณีของเตาใหความรอนเหล็ก Billet จะเดินเครื่อง
ตอเนื่อง แตในปจจุบันมักจะตองหยุดเครื่องบอยข้ึนเพื่อปรับกําลังผลิต ในกรณีนี้ตัวเตาจะถูกรักษาไวท่ีอุณหภูมิตํ่า 
แตเม่ือเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งจะตองเพ่ิมอุณหภูมิอีกครั้ง กลาวคือ ตองใชพลังงานในสวนของความรอนสะสมในตัว
ฉนวนความรอนดวย แตจุดน้ีสามารถอนุรักษพลังงานไดดวยการใชฉนวนความรอนท่ีมีการสะสมความรอนตํ่า 
 ไมวากรณีใดจะมีการใชเซรามิกไฟเบอรกันมาก แตระยะหลังจะมีการใชเตาใหความรอนท่ีใชเซรามิกไฟ
เบอรท้ังตัวยกเวนพ้ืนเตา ตารางท่ี 3.32 จะเปรียบเทียบการแผรังสีความรอน และความรอนสะสมของฉนวนความ
รอนแบบตางๆ ในเตาเผา และยังแสดงการแผรังสีความรอน ของฉนวนความรอนแบบตางๆ ของ Skid beam และ 
post อีกดวย ไมวาในกรณีใด หากใชเซรามิกไฟเบอรเปนฉนวนความรอนจะสามารถอนุรักษพลังงานไดมาก 
 เตาควรจะทําหนาท่ีกั้นความรอนไมใหไหลออกภายนอกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อยางไรก็ตาม ในการ
ปอนวัตถุดิบเขา นําวัตถุดิบออก และการลําเลียงวัตถุดิบ จําเปนตองมีชองเปดเสมอ เพื่อลดความรอนสูญเสียจากชอง
เปดและความสูญเสียจากเปลวไฟแลบออกนอกเตา จะติดต้ังอุปกรณปดผนึกท่ีสามารถขยับได อุปกรณท่ีสําคัญ
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ไดแก ประตูสองช้ันทางดานชองนําวัตถุดิบออก และ Movable beam post cover เปนตน รูปท่ี 3.93 แสดงตัวอยาง
ของประตูสองช้ัน 
     (ง)  การนําความรอนท้ิงกลับมาใช 
    ไดอธิบายไวในหัวขอการลดความสูญเสียในกาซไอเสียแลว วาการจัดใหมีบริเวณ preheat ดวยกาซไอ
เสียเปนการนําความรอนท้ิงกลับมาใชในเตา ในท่ีนี้จะอธิบายการนําความรอนท้ิงกลับมาใชดวยอุปกรณนํากลับมา
ใชชนิดตาง ๆ 
    ในการอุนอากาศสําหรับเผาไหมดวย Recuperator ความรอนท่ีนํากลับมาใชจะถูกหมุนเวียนกลับเขาไป
ในเตาทันที จึงมีประสิทธิภาพการใชงานสูง รูปท่ี 3.94 แสดงอัตราการประหยัดเช้ือเพลิงดวยการอุนอากาศ เครื่อง 
Recuperator บางชนิดจะทําดวยเซรามิกซึ่งสามารถใชกาซไอเสียอุณหภูมิสูงไดโดยตรง แตจะมีประสิทธิภาพตํ่า 
อากาศท่ีอุนแลวจะมีอุณหภูมิประมาณ 400°C แตในกรณีของ Recuperator โลหะซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง กาซไอเสียท่ี
ปอนใหตองมีอุณหภูมิไมเกิน 900°C เนื่องจากขอจํากัดเรื่องการทนความรอนของโลหะ ดังน้ัน โดยท่ัวไปจะนํากาซ
ไอเสียจากเตาไปเจือจางดวยอากาศอุณหภูมิปกติกอนปอนให Recuperator ในกรณีนี้จะสามารถอุนอากาศใหมี
อุณหภูมิสูงถึง 600°C 
   ในกรณีของเตาขนาดใหญ เชน เตาใหความรอนเหล็ก Billet ฯลฯ หลังจากนําความรอนกลับมาใชดวย
เครื่องแลกเปลี่ยน 

 
ตารางที่ 3.32 เปรียบเทียบความรอนที่แผรังสแีละความรอนสะสม 

 (1) เปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีผิวเหล็กกับปริมาณความรอนท่ีแผรังสี 

 
 

ผนังขาง 

ผิวเตาดานใน 

เพดาน 

ผิวเตาดานใน 

ผิวเหล็ก 

ผิวเหล็ก 

ความรอนแผรังสี ผิวเหล็ก ความรอนแผรังสี ผิวเหล็ก ความรอนแผรังสี 

ผนังพลาสติกเดิม ผนังเดิม + veneering ผนังเซรามิก F ตลอดความหนา 

ผิวเหล็ก ความรอนแผรังสี ความรอนแผรังสี ผิวเหล็ก ความรอนแผรังสี 

ผนังพลาสติกเดิม ผนังเดิม + veneering ผนังเซรามิก F ตลอดความหนา 
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 (2) เปรียบเทียบความรอนท่ีสะสม 

 
 
 (3) ความรอนสูญเสียท่ี Beam ระบายความรอนดวยน้ํา 

 

 
รูปที่ 3.93 ประตูปอนวัตถุดิบ 2 ชั้น 

 

เพดาน 
× หม่ืน 

ผนังขาง เพดาน ผนังขาง เพดาน ผนังขาง 
ผนังเซรามิก F ตลอดความหนา ผนังเดิม + veneering ผนังพลาสติกเดิม 

post 

ผิวเตาดานใน Tf [°C] 

ผิวเตาดานใน Tf [°C] 

post 

ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] 

ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] 

ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] 

ผนังเดิม + veneering 

ผนังเดิม + veneering 

ผนังเซรามิกทั้งหมด 80 mmt 

ผนังเซรามิกทั้งหมด 

caster caster 

ผนังเดิม 60t caster 1 ชั้น 

ผนังเดิม 60t caster 1 ชั้น 

skid pipe 

ประตูชวย 
ประตูหลัก 

มอเตอร 
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รูปที่ 3.94 อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงดวยการอุนอากาศ 

 
ความรอนแลว ยังนําความรอนท่ีเหลือกลับมาใชดวยการติดต้ัง Waste-heat boiler เพื่อใชเปนแหลงพลังงาน

ของเครื่องจักรอื่นอีกดวย 
 ระยะหลังน้ี มีการอนุรักษพลังงานดวยการเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศอุนใหสูงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพสูงโดย
ใช Regenerative Burner ซึ่งจะเดินเครื่องเปนคูดังรูปท่ี 3.95 
 เมื่อจุดไฟ Burner A กาซไอเสียจากการเผาไหมจะถูกดูดเขาไปใน Burner B ซึ่งไมไดจุดไฟ ในขณะน้ัน
กาซจะแลกเปลี่ยนความรอนโดยตรงกับ regenerator ท่ีทําจากเซรามิก หลังจากน้ัน 30-60 วินาทีจะใชวาลวสลับให
จุดไฟ Burner B และดูดกาซไอเสียนั้นเขาไปใน Burner A โดยอากาศสําหรับเผาไหมของ Burner B จะแลกเปลี่ยน
ความรอนโดยตรงกับ 

   
รูปที่ 3.95 Regenerative burner 

 

เชื้อเพลิง : นํ้ามันหนัก 
อัตราสวนอากาศ : 1.1 

อัต
รา
ปร

ะห
ยัด
เช
ื้อเพ

ลิง
 [%

] 

mode A 

mode B 

วาลวสลับ 

วาลวสลับ 

Burner 1 
จุดไฟ 

Burner 2 
ดูดกาซไอเสีย 

Burner 2 
จุดไฟ 

Burner 1 
ดูดกาซไอเสีย 

กาซไอเสีย 

กาซไอเสีย 

อากาศสําหรับเผาไหม 

อากาศสําหรับเผาไหม 
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Regenerator ซึ่งไดรับความรอนจากไอเสีย กรณีท่ีกาซไอเสียจากเตาใหความรอนมีอุณหภูมิ 1200°C จะ
สามารถอุนอากาศใหมีอุณหภูมิสูงเกือบ 1100°C โดยเฉลี่ย ตัว Regenerator นั้นมีใชในเตาหลอมแกวและ Hot blast 
furnace มากอนแลว แตจะมีขนาดใหญมากและระยะเวลาสลับนานมาก สวน Regenerative Burner จะมี 
Regenerator ติดต้ังอยูกับ Burner แตละตัว แตแรก Burner แบบนี้ถูกคาดหวังวาจะสามารถอนุรักษพลังงานไดมาก 
แตปญหาคือเมื่ออากาศท่ีอุนมีอุณหภูมิสูงข้ึน เปลวไฟของ Burner ก็มีอุณหภูมิสูงข้ึนดวย ทําใหคา NOx ท่ีปลอย
ออกมาเพิ่มข้ึนเปนฟงกช่ันยกกําลัง อยางไรก็ตาม ระยะหลังน้ีมีการคนควาวิจัยเพิ่มมากข้ึน ทําใหเขาใกลเทคโนโลยี
ท่ีสามารถเผาไหมดวยอากาศอุนอุณหภูมิสูงเชนนี้ดวยคา NOx เทาเดิมหรืออาจตํ่ากวาเดิมเสียอีก ยิ่งไปกวาน้ัน กรณี
ของ Regenerative Burner กาซไอเสียจะมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิของกาซไอเสียหลังจากแลกเปลี่ยนความรอนกับ 
Regenerator ของ Burner แตละตัวเสร็จแลว สุดทายจึงมีอุณหภูมิตํ่าเพียงประมาณ 300°C แมวาอุณหภูมิเตาท่ี
ตําแหนงของ Burner จะสูงมากก็ตาม ดังน้ัน จึงไมจําเปนตองทําใหเตามีความยาวมากเพ่ือลดอุณหภูมิของกาซไอเสีย
เหมือนกับเตาแบบเดิม สามารถใหความรอนเหล็ก Billet ไดโดยมีขนาดกะทัดรัด ในอนาคตคงจะมีการใชระบบ 
Burner แบบนี้มากข้ึนเรื่อยๆ เรื่องการนําความรอนจากกาซไอเสียกลับมาใชคงมีเพียงเทาน้ี อยางไรก็ตาม ในกรณี
พิเศษยังมีระบบ Hot cooling ซึ่งใช Skid beam ซึ่งเปนแทงรองรับในเตาท่ีระบายความรอนดวยน้ําเพ่ือกําเนิดไอนํ้า
อีกดวย 

(จ)  การลดกําลังไฟฟา 
 การลดกําลังไฟฟาสูญเสียโดยท่ัวไปสามารถทําไดโดยเดินสายไฟใหเหมาะสมท่ีสุด ลดความสูญเสียจาก
ความตานทานไฟฟาใหเหลือนอยท่ีสุด และติดต้ังคาปาซิเตอรเพิ่มเพ่ือเพาเวอรแฟกเตอร รวมท้ังทําใหเกิดสมดุลใน
วงจรไฟฟา 3 เฟส เปนตน อยางไรก็ตาม วิธีท่ีใชกันมากในเตาใหความรอนเหล็ก Billet ไดแก เดินเครื่อง Blower 
สําหรับการเผาไหม และพัดลมดูดกาซไอเสียแบบ VVVF 
 นอกจากน้ีในการขับ Walking beam มักจะใชซิลินเดอรไฮดรอลิกแบบกานเดียวซึ่งกรณีท่ีจะเลื่อนดานกาน
สูบจะตองใชน้ํามันไฮดรอลิกปริมาณมาก ปริมาณน้ํามันท่ีตองใชนี้จะเปนตัวกําหนดขนาดของปมไฮดรอลิกรวมท้ัง
มอเตอรดวย เพ่ือแกไขจุดน้ี จะมีการติดต้ังบายพาสท้ังดานกานสูบและดานตรงขามกานสูบ เพื่อลดปริมาณน้ํามันไฮ
ดรอลิกท่ีตองใชใหนอยลงและทําใหปมมีขนาดเล็กลงดวย 

(ฉ)  การควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
 ในระยะหลังนอกจากระบบ Distributed computer system (DCS) หรือ Programmable logic controller 
(PLC) แลว ยังใชคอมพิวเตอรสําหรับควบคุม เรียกวา Level II ซึ่งจะคํานวณอุณหภูมิของเหล็ก Billet แบบ Real 
time เพื่อควบคุมสภาพการเผาไหมใหสามารถใหความรอนอยางเหมาะสมท่ีสุดอยูเสมอใหรองรับรูปแบบการเดิน
เครื่องแบบตางๆ เชน การเปล่ียนชนิดเหล็ก เปนตน เตาท่ีใชวิธีอนุรักษพลังงานเพื่อใหใชเช้ือเพลิงนอยท่ีสุดแบบน้ี
กําลังมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และในอนาคตวิธีอนุรักษพลังงานท่ีใชคอมพิวเตอรเชนนี้จะมีมากข้ึนในอนาคต 
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3.12.3.4  กลวิธีอนุรักษพลังงานพิเศษอื่นๆ 
(ก)  เตา Annealing furnace แบบ Batch ท่ีมีบรรยากาศเปนไฮโดรเจน 

 เตานี้ใชสําหรับทํา Annealing คอยลท่ีแปรรูปเย็นเสร็จแลว เรียกวา Bell annealing furnace โดยจะนําคอยล
ท่ีพันแผนเหล็ก ฯลฯ มาซอนเปนช้ันๆ แลวใหความรอนทางออมผาน Inner cover ซึ่งมีลักษณะคลาย Muffle แตเดิม
โดยมากจะใชไนโตรเจนเปนบรรยากาศภายใน Inner cover นี้ อยางไรก็ตาม จากตารางท่ี 3.33 ไฮโดรเจนจะมี
คุณลักษณะดานการถายเทความรอน ไดแก สัมประสิทธิ์การนําความรอนและความรอนจําเพาะดีกวาไนโตรเจนมาก 
จึงนําคุณลักษณะนี้มาใชประโยชนในการอนุรักษพลังงานโดยใชบรรยากาศเปนไฮโดรเจน 100% ซึ่งจะลดเวลาให
ความรอนใหสั้นลงได 
 

ตารางที่ 3.33 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของ H2 กับ N2 
สมบัติทางกายภาพ N2 H2 H2 / N2 

สัมประสิทธ์ิความหนืด [kgs/m2] ที่ 300°C 2.89 × 10-6 1.39 × 10-6 0.48 
สัมประสิทธ์ิความหนืดจลน [m2/s] ที่ 300°C 0.491 × 10-4 3.21 × 10-4 6.54 
สัมประสิทธ์ิการนําความรอน [W/(m·K)]ที่ 300°C 0.0442 0.295 6.67 
thermal diffusivity [m2/s] ที่ 300°C 7.13 × 10-5 4.94 × 10-4 6.93 
ความหนาแนน [kg/m3] ที่ 300°C 0.596 0.0424 0.072 
ความรอนจําเพาะ cp [kJ/(kg·K)] ที่ 300°C 1.070 14.55 13.6 
Pr number ที่ 300°C 0.69 0.65 0.94 
mean free path [m] ที่ 300°C 49 × 10-6 90 × 10-6 1.84 
self diffusion coefficient [m2/s] ที่ 300°C 2.03 × 10-5 1.43 × 10-5 7.0 
interdiffusion coefficient [m2/s] H2O ที่ 55°C 3.13 × 10-5 1.121 × 10-5 3.6 
interdiffusion coefficient [m2/s] อากาศ ที่ 0°C 1.83 × 10-5 6.11 × 10-5 3.3 

 
 นอกจากน้ีในกระบวนการระบายความรอน หากเพิ่มความดันจะทําใหลดระยะเวลาลงได ความสามารถใน
การระบายความรอนจะแปรผันตรงกับกําลัง 1 ของความหนาแนนของกาซและกําลัง 0.78 ของความเร็วกระแส สวน
ความดันสูญเสียของระบบจะแปรผันตรงกับกําลัง 1 ของความหนาแนนและกําลัง 2 ของความเร็วลม เนื่องจากอัตรา
ไหลจะแปรผันตามความเร็วลม ดังน้ันกําลังพัดลมระบายความรอนจึงแปรผันตามกําลัง 1 ของความดันและกําลัง 3 
ของความเร็วลม กลาวคือ กรณีท่ีใหความสามารถในการระบายความรอนคงท่ีแลว การลดอัตราไหลแลวเพิ่มความ
ดันจะสิ้นเปลืองกําลังขับนอยกวา กลาวคือเปนการอนุรักษพลังงานน่ันเอง 
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(ข)  บริเวณ Direct firing ของเตา Annealing furnace แบบตอเนื่องสําหรับเหล็กแผน 
 เตาน้ีใชทํา Annealing ข้ันสุดทายหลังจากรีดเย็นแลว ใชกับเหล็ก Strip ท่ีอยูในสภาพ Non-oxidation มา
อยางตอเน่ือง ในการทํา Annealing แตเดิมจะใชบรรยากาศท่ีมีไฮโดรเจนผสมอยูบาง แลวใหความรอนทางออมดวย 
Radiant tube อยางไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิของเหล็กกับอุณหภูมิของเตาตางกันมาก พบวาหากไมใหความรอนดวย
เปลวไฟโดยตรงท่ีเผาไหมดวยอัตราสวนอากาศต่ํากวา 1.0 เล็กนอยแลว จะไมเกิดการออกซิเดช่ัน การทําเชนน้ี
เรียกวา บริเวณ Direct firing ในบริเวณนี้จะมีการพาความรอนจากเปลวไฟของ Burner ดวย ทําใหสัมประสิทธ์ิการ
ถายเทความรอนดีข้ึนมาก นอกจากจะอนุรักษพลังงานไดแลวเตายังมีความยาวลดลงอีกดวย 

(ค)  การทํา Blacking 
 เปนการเพิ่มความสามารถในการทํา Annealing วัสดุแปรรูปเย็นข้ึนถึง 20% โดยเพียงแตเพิ่มกระบวนการน้ี
ท่ีดานทางเขาวัตถุดิบของเตา Annealing furnace ในไลน Annealing pickling ของสเตนเลสเทาน้ัน โดยใช Burner 
ชนิดพิเศษทําใหเกิดเขมา ใหไปเกาะท่ีดานหน่ึงของแผนเหล็กหรือท้ังสองดาน เพื่อเพิ่ม Emissivity ทําใหลดเวลาใน
การใหความรอนได ในชวงอุณหภูมิตํ่าวัตถุดิบจะมี Emissivity ตํ่า เขมาจะเหลืออยูท่ีผิวหนาชวยในการถายเทความ
รอน และเมื่อวัตถุดิบรอนแดงท่ี 700-800 °C เขมาจะเผาไหมหมดจึงไมมีผลกระทบใดๆ ตอผลิตภัณฑ รูปท่ี 3.96 
แสดงคุณลักษณะของการทํา Blacking ซึ่งสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมเดิมจะมีคา 0.25 แตเมื่อทํา Blacking 
ท้ังสองดานจะเพ่ิมข้ึนเปน 0.6 ผลลัพธคือ กรณีของเหล็กเบอร SUS304 เวลาท่ีใชในการใหความรอนจนมีอุณหภูมิ
เทากับท่ีกําหนดจะลดลงจากประมาณ 100 นาทีเหลือประมาณ 80 นาที นอกจากน้ี สําหรับเหล็กเบอร SUS430 เวลา
จะลดลงจาก 100 นาทีเหลือประมาณ 60 นาที 

(ง)  การนํากาซไอเสียมาใชประโยชนระหวางเตาหลายตัว 
 รูปท่ี 3.97 แสดงตัวอยางการใชกาซไอเสียของเตา Carburizing furnace เปนแหลงความรอนของเตา 
Annealing furnace ในกรณีนี้ เตา Annealing furnace จะไมตองใชแหลงความรอนอื่นอีกเลย การทําเชนนี้จะตอง
วางแผน Layout เครื่องจักรใหดี แตสําหรับเตาอุณหภูมิตํ่าจะเปนการอนุรักษพลังงานท่ีดีเลิศ นอกจากน้ีในกรณีของ
เตา Carburizing furnace บรรยากาศในเตาจะเปนกาซท่ีสามารถเผาไหมได ดังน้ัน จึงสามารถนํากาซบรรยากาศท่ี
เปนไอเสียมาเปนเช้ือเพลิงของเตาอื่นเพื่ออนุรักษพลังงานได 
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รูปที่ 3.96 คุณลักษณะของการทํา Blacking 

 
 

 
 

รูปที่ 3.97 การนํากาซไอเสียของเตา Carburizing furnace มาใชในเตา Annealing furnace 
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3.13  วัสดุสําหรับอุปกรณความรอน  
3.13.1  ทฤษฎีทั่วไป 

 วัสดุสําหรับอุปกรณความรอนแบงคราวๆ ไดเปน วัสดุทนไฟความหนาแนนสูงท่ีทนทานตอการกัดกรอน
ท้ังทางกายภาพและเคมี อิฐทนไฟกันความรอนและวัสดุทนไฟความหนาแนนตํ่า เชน Castable น้ําหนักเบา ฯลฯ ซึ่ง
ใชเปนวัสดุ Backup วัสดุขางตน และวัสดุกันความรอนท่ีใชเปนฉนวนความรอนกั้นระหวางดานนอกของวัสดุ
ขางตนกับเปลือกเตาหรือใชเปนฉนวนความรอนของทอตางๆ ตารางท่ี 3.34 แสดงประเภทวัสดุสําหรับอุปกรณ
ความรอนประเภทตางๆ แยกตามความหนาแนนของวัตถุดิบและรูปรางเปนหลัก รวมท้ังวิธีติดต้ังดวย ในญ่ีปุนกอน
หนาป พ.ศ. 2508 หากกลาววาวัสดุทนไฟจะมีความหมายเปนอิฐทนไฟ แตหลังจากน้ันมีการใชเซรามิกไฟเบอรซึ่งมี
ประสิทธิผลสูงในการอนุรักษพลังงานกันมากข้ึน นอกจากน้ันอิฐไมเผาและวัสดุทนไฟท่ีไมมีรูปรางแนนอน เชน 
castable ฯลฯ ซึ่งนํามาใชแทนอิฐเผายังมีสัดสวนสูงข้ึนถึง 45% ของวัสดุทนไฟท้ังหมด วัสดุทนไฟท่ีตองสัมผัสกับ
แกวและโลหะหลอมเหลวซึ่งมีอุณหภูมิสูง จะตองเปนวัสดุความหนาแนนสูงท่ีทนอุณหภูมิสูงและทนการกัดกรอน 
แตในอุปกรณความรอนท่ีตองสัมผัสแตกาซเผาไหมท่ัวไปและอากาศอุณหภูมิสูง จะใชผลิตภัณฑไฟเบอรท่ีมี
ประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานสูง และอิฐทนไฟกันความรอนน้ําหนักเบาเปนหลัก 
 

ตารางที่  3.34 วัสดุสําหรับอุปกรณความรอนประเภทตางๆ 
1. วัสดุทนไฟ (refractories) 
1.1 วัสดุที่ใชวัตถุดิบผง 
 1.1.1 วัสดุทนไฟความหนาแนนสูง 
  (1) พวกที่มีรูปรางแนนอน (พวกอิฐ) : ผลิตภัณฑเผา ผลิตภัณฑไมเผา 
  (2) พวกที่ไมมีรูปรางแนนอน 
   castable, ramming material, gunning material, plastic, coating material, refractory 
mortar 
 1.1.2 วัสดุทนไฟความหนาแนนตํ่า 
  (1) พวกที่มีรูปรางแนนอน (พวกอิฐ) : ผลิตภัณฑเผา (insulating fire brick, board) 
  (2) พวกที่ไมมีรูปรางแนนอน 
   lightweight castable, lightweight gunning material, insulating mortar 
1.2 วัสดุทนไฟหลอดวยไฟฟา (electrocast refractories) 
1.3 วัสดุทนไฟไฟเบอรอนินทรีย (ceramic, alumina, zirconia, graphite เปนตน) 
  (1) พวกที่มีรูปรางแนนอน (พวกอิฐ) : hard board, hard block, soft block 
  (2) พวกที่ไมมีรูปรางแนนอน : bulk, felt, blanket, fiber castable 
2. ฉนวนความรอน (วัสดุกันความรอน หรือ heat insulator) 
2.1 ฉนวนความรอน (heat insulator) : ผงสารอนินทรีย บอรดไฟเบอรอนินทรีย ฉนวนข้ึนรูปแลว 
2.2 ฉนวนความเย็น (cold insulator) : พวกที่มีรูปรางแนนอนทําจากโฟมอินทรีย (แกว) หรืออนินทรีย 
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3.13.2  ประเภทของวัสดุทนไฟ 
 ประเภทของวัสดุทนไฟจะแบงตามความหนาแนนและรูปรางไดตามตารางท่ี 3.34 นอกจากน้ียังแบงตาม
องคประกอบไดอีกดวย ซึ่งในหนังสือเลมน้ีจะอธิบายเพียงวาแบงเปน 4 ประเภท ไดแก พวกออกไซด พวกคารไบด 
พวกไนไตรด และพวกคารบอน วิธีแบงประเภททั่วไปท่ีใชในการเก็บสถิติการผลิตวัสดุทนไฟจะแสดงไวในตาราง
ท่ี 3.35 
 ตามวิธีแบงแบบนี้ อิฐทนไฟ (รวมท้ังอิฐกันความรอน) จะแบงออกตามองคประกอบ แตวัสดุทนไฟพวกท่ี
ไมมีรูปรางแนนอนจะแบงตามวิธีติดต้ัง 
 

ตารางที่   3.35    วิธีแบงประเภททั่วไปของวัสดุทนไฟ 
อิฐทนไฟ พวกดินเหนียว มีดินขาวทนไฟธรรมชาติ Al2O3·2SiO2·2H2O, agalmatolite 

Al2O3·4SiO2·H2O ฯลฯ 
  เปนหลัก หลังจากเผาแลวจะกลายเปน  SiO2 (cristobalite), 
2Al2O3·2SiO2 (mullite) 
พวกไฮอลูมินา  Al2O3 50-99.9% โดยมวล 
ซิลิกา   SiO2 ไมนอยกวา 93% โดยมวล 
โดโลไมต   xMgO·yCaO มีอัตราสวนไดหลายคา 
เปนเบส   xMgO·yCr2O3 
พวกเซอรคอน  ZrO2·SiO2 
อื่นๆ 

รูปรางไมแนนอน castable 
พลาสติก 
gunning material 
refractory mortar 

 
3.13.3  คุณลักษณะที่ตองมีในอิฐทนไฟ 

 คุณภาพของอิฐทนไฟจะแสดงดวยโครงสรางทางจุลภาค เชน องคประกอบทางเคมี ลักษณะของผลึกและ
ขนาดอนุภาค ขนาดรูพรุน ฯลฯ และสมบัติทางมหาภาค ไดแก ความหนาแนน ความเปนรูพรุน (Porosity) เปนตน 
สมบัติท่ีตองมีในอิฐทนไฟไดแก 

(1) สมบัติเชิงกล (ความแข็งแรง การทนการเสียดสี) 
(2) สมบัติเชิงความรอน (สัมประสิทธิ์การนําความรอน Residual expansion / Shrinkage, Refractoriness 

under load, Thermal shock resistance, Refractoriness เปนตน) 
(3) สมบัติทางเคมี (การทนการกัดกรอนทางเคมี : การกัดกรอนจากไอดาง กาซท่ีมีสมบัติออกซิเดช่ัน-รี

ดักช่ัน แกวหลอมเหลว และ Slag เปนตน) 
(4) สมบัติทางไฟฟา (การนําไฟฟาท่ีอุณหภูมิสูง การกลายเปนแบตเตอร่ีกับเกลือหลอมเหลว) 
(5) เสถียรภาพตอกัมมันตรังสี เปนตน ตอไปนี้จะอธิบายเฉพาะสมบัติท่ีสําคัญ 
1. Refractoriness under load 
เมื่อนําอิฐทนไฟเสนผานศูนยกลาง 50 mm สูง 50 mm มาแขวนนํ้าหนัก 0.20 MPa ไวแลวเพิ่มอุณหภูมิข้ึน

ไปเรื่อยๆ อุณหภูมิท่ีอิฐขยายตัวครั้งแรกแลวเริ่มหดตัวลง เรียกวา Refractoriness under load T1 อุณหภูมิท่ีหดตัว 2% 
ของความสูงเดิมเรียกวา T2 อุณหภูมิท่ีหดตัว 20% เรียกวา T3 อุณหภูมิเหลาน้ีกําหนดไวในมาตรฐาน JIS 

หากวัสดุทนไฟมีการเปลี่ยนแปลงขนาด (ไมใชการขยายตัวจากความรอน) ระหวางการใชงาน จะเปน
สาเหตุใหผนังเตาผุกรอนหรือพังทลายได คา T1 จึงตองสูงกวาอุณหภูมิใชงาน 
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  2. Residual expansion / shrinkage 
 สําหรับอิฐเผา หากวัสดุยังเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะท่ีมีเสถียรภาพภายใตอุณหภูมิสูงไมไดท่ี ทุกครั้งท่ีใช
งานท่ีอุณหภูมิสูง อิฐจะมีการขยายตัวหรือหดตัว ซึ่งเทากับใชอิฐท่ีเผาไมไดท่ี ระหวางท่ีใชก็เทากับนําไปเผาซํ้า ซึ่ง 
Residual shrinkage จะทําใหเกิดการราวหรือพังทลายได 

3. Thermal shock resistance 
 เมื่ออุณหภูมิพื้นผิวของอิฐมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะเกิดความเคนจากความรอนข้ึน ความเคนน้ัน
จะทําใหผิวอิฐราว เกิดอันตรายจากการหลุดลอนตกลงมาได ปรากฏการน้ีเรียกวา Thermal spalling การไดรับความ
รอนหรือความเย็นอยางรวดเร็วเปนปญหาสําคัญสําหรับอิฐทนไฟ 

4. ความหนาแนน ความเปนรูพรุน การดูดซึมน้ํา 
 เปนสมบัติพื้นฐานท่ีมีผลตอความแข็งแรง สัมประสิทธิ์การนําความรอน การยอมใหอากาศผานได และ 
Thermal spalling ของอิฐทนไฟ 

5. ความแข็งแรง 
 Crushing strength และ Bending strength เปนตัวช้ีวัดความแข็งแรงท่ีสําคัญของอิฐทนไฟ โดยสิ่งท่ีสําคัญ
ตออิฐท่ีใชในบริเวณท่ีตองรับน้ําหนัก คือ Crushing strength ท่ีอุณหภูมิสูง 
 

3.13.4  สมบัติของอิฐทนไฟชนิดตางๆ 
 (1)  อิฐดินเหนียวทนไฟ 
 อิฐดินเหนียวทนไฟทําจากดินเหนียวทนไฟซ่ึงมีดินขาวผสมอยูมาก นําไปเผาท่ี 1100-1400°C แลวนําไป
บด (เรียกวา Chamotte) นําไปปนรวมกับดินเหนียวดิบแลวเผา บางครั้งก็เรียกวา อิฐ Chamotte ปจจุบันมีการนํามาใช
นอยลงเหลือเพียงประมาณ 20% ของวัสดุทนไฟท้ังหมดเทาน้ัน สวนมากเปนเกรดธรรมดาท่ีมี Refractoriness under 
load ไมเกิน 1400°C 
 มาตรฐาน JIS R 2304 กําหนดมาตรฐานของอิฐดินเหนียวทนไฟเอาไว ในการใชงานโปรดดูจากมาตรฐาน 
 (2)  อิฐซิลิกา 
 อิฐท่ีมีซิลิกา (SiO2 เปนหลัก) นี้มี Refractoriness under load ไมนอยกวา 1,580°C มีความแข็งแรงเชิงกลสูง 
และไมมีการหดตัวระหวางใชงาน เปนอิฐท่ีขาดไมไดในเตาถานโคกซึ่งตองการการปดก้ันกาซ แตเดิมเคยใชกันมาก
ในเตา Arc furnace และเพดานโคงของเตา Tank furnace แตปจจุบันจะเปล่ียนไปใชวัสดุทนไฟแบบรูปรางไม
แนนอนแทน 
 (3)  อิฐอลูมินา 
 อิฐท่ีมีอลูมินาผสมอยูไมนอยกวา 50% เรียกวา อิฐอลูมินา มี Refractoriness และ Refractoriness under load 
สูงจึงไมคอยเปลี่ยนรูปรางท่ีอุณหภูมิสูง และมีการเปลี่ยนนอยระหวางการใชงาน มีสัมประสิทธิ์การนําความรอนสูง 
ทนทอการกัดกรอนจาก Slag และไมคอยเกิด Thermal spalling เนื่องจากอิฐน้ีมีสมบัติท่ีพึงประสงคหลายประการ 
ในจํานวนวัสดุทนไฟท้ังหมด จะมีการผลิตอิฐอลูมินาแบบดินเหนียวและแบบเบส และนํามาใชจํานวนมาก 
มาตรฐาน JIS กําหนดใหตองมีอลูมินาผสมอยูไมนอยกวา 45% จนถึงไมนอยกวา 80% โดยแบงเปน 5 เกรด 
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 การทําใหอลูมินาผสมอยูไมนอยกวา 70% จะใช Sintered mullite หรือ Electro-fused mullite กับ Burned 
alumina, Sintered alumina หรือ Electro-fused alumina เปนวัตถุดิบ อิฐประเภทน้ีเปนอิฐคุณภาพสูงท่ีสามารถหาซ้ือ
ไดงาย 
 (4)   อิฐโดโลไมต 
 อิฐประเภทนี้ใชโดโลไมตเปนวัตถุดิบ ผลิตข้ึนมาเพ่ือใชกับเตา BOF (Basic oxygen furnace) มีท้ังอิฐเผา
และอิฐไมเผา 
 (5)  อิฐเซอรคอน 
 ใชทรายเซอรคอน (ZrO2·SiO2) บดเปนวัตถุดิบ ใชกับ Steel ladle และ Tundish เนื่องจากอิฐน้ีมีเซอรโคเนีย 
(ZrO2) ผสมอยูมาก จึงทนการกัดกรอนของ Slag ไดดี มีการนําไปใชกับเตาหลอมแกวอีกดวย 
 (6)  อิฐแมกนีเซีย 
 ใช Magnesia clinker ซึ่งไดจากการนํา Magnesia ในนํ้าทะเลนํามาผานกรรมวิธีทางเคมีแลวเผา หรือ 
Magnesia clinker ซึ่งไดจากการเผา Magnesite ธรรมชาติเปนวัตถุดิบมีท้ังอิฐเผาและอิฐไมเผา 
 อิฐท่ีเผาท่ีอุณหภูมิไมนอยกวา 1,750 °C เรียกวา อิฐ Direct bond ซึ่งจะทนทานตอการกัดกรอนจาก Slag ท่ี
เปนเบส โลหะหลอมเหลว และไอดางไดดี ใชเปนอิฐในหองเก็บสะสมความรอนสําหรับการถลุงเหล็กและโลหะอื่น
ท่ีไมใชเหล็ก และในเตา Glass tank furnace 
 (7)  อิฐแมกนีเซีย / คารบอน 
 กราไฟตมีสมบัติท่ีไมเปยกโลหะหลอมเหลว และชวยปองกันไมใหโลหะหลอมเหลวซึมเขามาในตัวอิฐ อิฐ
ไมเผาท่ีทําจาก Magnesia clinker ผสมกับกราไฟตแลวอัดเปนกอนภายใตความดันสูงโดยทําการไลอากาศใน
สูญญากาศไปดวย จะสามารถรองรับสภาพท่ีเขมงวดในเตาถลุงเหล็กไดดี จึงนิยมใชกันมาก ขอเสียคือมักจะถูก
ออกซิไดซไดงาย 
 (8)  อิฐ Chrome magnesite / magnesite chrome 
 อิฐ Chrome ซึ่งใช Chromite เปนวัตถุดิบจะเกิด Thermal spalling ไดงาย เพื่อปรับปรุงจุดน้ีจึงเกิดอิฐ 
Magnesite chrome ซึ่งใช Chromite ผสมกับ Magnesia เปนวัตถุดิบหลัก 
 โดยท่ัวไปจะแบงเปนอิฐเผาธรรมดาซ่ึงมี Magnesia ไมนอยกวา 50% กับอิฐ Direct bond ซึ่งมี Magnesia 
60-80% และเผาท่ีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 1,750 °C โดยอิฐ Direct bond จะมีความทนทานตอการเสียดสีเชิงกลสูงมาก จึง
ใชกันมากในเตาถลุงเหล็กและ Cement kiln 
 (9)  อิฐซิลกิอนคารไบด 
 ซิลิกอนคารไบดมีสมบัติท่ีดีคือ มีสัมประสิทธิ์การนําความรอนสูง และมีความแข็งแรงเชิงกลสูงท่ีอุณหภูมิ
สูง รวมท้ังยังไมคอยเปยกโลหะหลอมเหลวอีกดวย อยางไรก็ตาม สมบัติการ Sintering จะไมดี แตเดิมจึงใชวิธี Clay 
bond โดยเติมดินเหนียวลงไปแลวทํา Sintering แตอิฐน้ีจะไมสามารถแสดงสมบัติของซิลิกอนคารไบดไดเต็มท่ี 
อยางไรก็ตาม ดวยการพัฒนาวิธี Sintering ดวยปฏิกิริยาโดยเติมซิลิกอนโลหะลงไปในอนุภาควัตถุดิบซิลิกอนคาร
ไบดแลวทํา Sintering ในบรรยากาศกาซไนโตรเจน จึงสามารถผลิตอิฐซิลิกอนคารไบดแบบ Silicon nitride bond 
ข้ึนมาได 
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 อิฐน้ีใชเปนช้ันวางในเตาเผาเซรามิกและใชเปนฟลเตอรโลหะหลอมเหลว อิฐคุณภาพสูงจะเปน Fine 
ceramic ท่ีมีคุณภาพเทียบเทา Silicon nitride จึงถูกคาดหวังวาจะสามารถนํามาทําเปนวัสดุในเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนอุณหภูมิสูงและช้ินสวนของเครื่องจักรพลังความรอนได 

(10)   อิฐพวกซิลิกอนไนไตรด 
 ไดรับการพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ ใหเปนวัสดุสําหรับช้ินสวนทนความรอนมากกวาจะเปนวัสดุทนไฟ เชน 
Crucible สําหรับเตาหลอมอโลหะ ช้ินสวนของ Burner และ Supercharger สําหรับรถยนต เปนตน การทํา Sintering 
โดยตรงจะทําไดยาก โดยมากจึงใชวิธี Sintering ดวยปฏิกิริยา ซึ่งจะนําซิลิกอนโลหะไปทํา Sintering โดยใหทํา
ปฏิกิริยากับสารประกอบไนไตรดท่ีอุณหภูมิ 1,200 °C ภายใตบรรยากาศกาซไนโตรเจน อิฐน้ีมีสมบัติท่ีดีคือ ไมมี
การเปลี่ยนแปลงขนาดเม่ือทํา Sintering จึงสามารถผลิตเปนรูปรางท่ีซับซอนไดดวยความเท่ียงตรงสูง อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากความเร็วในการแพรของไนโตรเจน จึงสามารถผลิตใหมีเนื้อหนาไดประมาณ 20 cm เทาน้ัน 
 Supercharger สําหรับรถยนตจะเปนซิลิกอนไนไตรดท่ีทํา Sintering โดยตรง 

(11)  อิฐคารบอน (Sarbon block) 
 มีสัมประสิทธิ์การนําความรอนสูง มีการขยายตัวดวยความรอนนอย ไมคอยเปยกโลหะหลอมเหลว และยัง
ไมคอยเกิด Thermal spalling อีกดวย ดังน้ัน hearth ของเตา Blast furnace จึงตองทําดวยอิฐน้ีเทาน้ัน วัตถุดิบมีใช
ท้ังกราไฟตธรรมชาติ และกราไฟตสังเคราะห นอกจากน้ียังใชเปนวัตถุดิบสําหรับวัสดุทนไฟผสมซ่ึงจะผสมแมกนี
เซียหรืออลูมินาอีกดวย 

(12)  อิฐอื่นๆ 
 ไดแก อิฐ Magnesia-spinel ซึ่งใชในเตาหลอมเหล็กและ Cement kiln อิฐเซอรโคเนียแบบ Calcia stabilized 
ซึ่งใชบุเตาอุณหภูมิสูงเปนตน นอกจากน้ียังมีอิฐ Calcia ซึ่งคาดหวังวาสามารถใชกับ Metallurgy ไดอีกดวย 
 

3.13.5  สมบัติของอิฐทนไฟชนิดตางๆ ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุทนไฟชนิดตางๆ วัสดุทนไฟที่ใชกับ
เตาหลอม วัสดุกันความรอน โครงสรางของผนังเตา 

3.13.5.1  ประเภทและสมบัติของวัสดุทนไฟที่ไมมีรูปรางแนนอน 
 วัสดุทนไฟท่ีไมมีรูปรางแนนอนโดยมากจะเปนครีมท่ีประกอบดวยตัวสารทนไฟกับสาร bonding หรือเปน
วัสดุทนไฟแบบผง ซึ่งสามารถนํามาใชไดทันที หรือนํามาผสมนํ้าหรือของเหลวท่ีกําหนดใหเปนครีมแลวนําไปใช 
ระยะหลังวัสดุทนไฟแบบนี้มีการนํามาใชในสัดสวนสูงข้ึน 
 การแบงประเภทตามสภาพท่ีจําหนาย แบงคราวๆ ไดเปน (1) ผงแหง (2) ครีม และแบงละเอียดไดตาม
ตารางท่ี 3.36 ในจํานวนน้ี มอรตารในลําดับท่ี 8 จะใชรวมกับอิฐเกือบทุกกรณี แทบจะไมใชเดี่ยวๆ เลย ในทาง
ปฏิบัติจึงมีเพียง 7 ประเภทเทาน้ัน 
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ตารางที่ 3.36 ประเภทและสมบัติของวัสดุทนไฟที่ไมมีรูปรางแนนอน 
ประเภท สภาพท่ี

จําหนาย 
วิธีใช การติดตัง้และสมบัติ การใชงานท่ีสําคัญ 

1  castable (โดยมาก 
เปนผนังเตาทนไฟ
ถาวร) 

เปนผง ใสถุง
หรือกระสอบ 

ผ ส ม
ข อ ง เ ห ล ว 
เ ช น  น้ํ า 
ฯลฯ  นวด
ใหเขากัน 

เทหรือเขยาเขาไป เปนวัสดุทนไฟ
ที่ไมมีรูปรางแนนอนที่ใชมากท่ีสุด 
มีสัดสวน 40% 

blast furnace runner, ผนัง ladle, 
tundish, เพดานเตาอุตสาหกรรม, 
หมอไอน้ําขางผนัง, Burner tile, ฝา
เตาไฟฟา (บางคร้ังก็หลอเอา), บุใน
ทอสงอากาศอุณหภูมิสูง ฯลฯ 

2 gunning material 
(a) cold gunning 
mat. 
(b) hot gunning mat. 

มีทั้งแบบเปยกซึ่งจะผสมวัตถุดิบ
กับน้ําแลวจึงนําไปพน  กับแบบ
แหงซ่ึงจะพนวัตถุดิบดวยอากาศให
ผสมกับน้ําท่ี nozzle มีทั้งแบบพน
เย็นกับพนรอน เคร่ืองพนอัตโนมัติ
มีใชกันแพรหลาย ใชมากรองจาก 
castable 

(a) ปลองไอเสีย, หมอไอน้ํา
, tundish, ladle, torpedo car 
(b) ใชมากในการซอมเตา
เก่ียวกับเหล็กซึ่งมีการสึกหรอมาก 
มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมหนาท่ี coating 
ในขอ 3 เขาไปพรอมกันดวย 

3 coating material 
(สารเคลือบผิวหนา) 

ใชแปรงหรือเกรียงทาท่ีผิววัสดุทน
ไฟ หลังจากใชแลวกําจัดออกได
งาย และทาซํ้าได  มีแนวโนมจะ
เปลี่ยนเปน gunning 

ใชปกปองพื้นผิวของวัสดุทนไฟใน
การหลอโลหะตอเนื่อง เชน ladle, 
tundish ฯลฯ และสามารถรองรับ
ชนิดของเหล็กที่เปลี่ยนไปได 

4 พลาสติก 
(ผนังเตาทนไฟ) 

เปนครีม  หุม
แผนกันนํ้า 

ใชไดเลย คอยๆ ตอกเขาไปดวย air hammer 
เพื่อกอผนัง สามารถทําผนังขนาด
ใหญเปนชิ้นเดียว 

เคยใชมากในเตาใหความรอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใน soaking pit 
ฯลฯ แตดวยการหลอโลหะตอเนื่อง 
ทําใหจํานวนของเตาลดลง และการ
ติดต้ังยังยุงยากจึงไมคอยทํากันแลว 

5 ramming material 
(ผนังเตาถาวรและ
ซอม) 

เ ป น ผ ง
หยาบๆ  มีน้ํา
นอยกวาขอ 4 

ใชไดเลย ใช air hammer ตอกวัสดุซึ่งมี
ความชื้นนอยเขาไปในกรอบ ใช
กันมากในเตาท่ีมีสภาพเขมงวด 
เชน เตาเหนี่ยวนําความถี่สูง / ตํ่า 

เดิมใชกับ blast furnace runner เปน
หลัก ปจจุบันเปลี่ยนไปใช castable 
กันมากขึ้น วัสดุนี้ยุงยากเหมือนขอ 
5 จึงไมคอยทํากัน 

6 patching material 
(สําหรับซอมแซม) 

เปนค รีม น่ิม
กวาขอ 4 

ใชไดเลย ตอกเขาไปเหมือนกับพลาสติก ใชซอมแซมหลุมบอเล็กๆ ที่เกิดขึ้น
ที่ผนังเตาเปนแหงๆ 

7 injection 
refractories 

เปนโคลน ใชไดเลย ใชปมฉีดเขาไป ฉีดเขาไปในชองวางระหวางตัวเตา 
เชน blast furnace กับเปลือกเหล็ก 

8 refractory mortar 
(สําหรับกอเตา) 

เปนผงใสถุง ผสมนํ้าและ 
/ หรือน้ํายา
อื่ นๆ  นวด
ใหเขากัน 

โดยท่ัวไปจะใชเกรียง ใชเชื่อมอิฐ
เวลากอ การใช mortar มีแนวโนม
ลดลง เ น่ืองจากอิฐ มี รูปร างได
มาตรฐานมากขึ้น 

ใชในการกออิฐทุกชนิด แตไมใช
กับบริเวณวัสดุทนไฟที่ตองการ
ความเท่ียงตรงสูง (เชน glass tank 
furnace, hot blast furnace Burner) 

 
 วัสดุพวกนี้มีขอดีคือสามารถกอผนังทนไฟไดเปนช้ินเดียวสม่ําเสมอไมมีรอยตอเหมือนใชอิฐทนไฟ 
 การปองกันผนังอิฐไมใหผุกรอนท่ีรอยตอ จะตองเจียรและกออิฐดวยความเท่ียงตรงสูงโดยไมใชมอรตาร 
แตวัสดุทนไฟท่ีไมมีรูปรางแนนอนจะไมจําเปนตองทําเชนนั้น จึงไดเปรียบในแงตนทุนและระยะเวลากอสราง 
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1. Castable 
 Castable มี 3 ชนิด ไดแก แบบผสมซีเมนตปกติ แบบซีเมนตตํ่า และแบบกันความรอนน้ําหนักเบาเมื่อแหง
แลวจะมี Bulk density ไมเกิน 1600 kg/m3 
 แบบผสมซีเมนตปกติ จะเกิดปฏิกิริยาพันธะ Monohydration ทําใหเกิดสารไฮเดรตของซีเมนตอลูมินา ซึ่ง
จะทําใหเกิดความแข็งแรง ความแข็งแรงหลังจากแหง และเผาแลวจะเกือบแปรผันตามปริมาณของซีเมนต แตจะทน
ไฟลดลง เมื่อมีซีเมนตต้ังแต 20% ข้ึนไปการทนไฟจะลดลงอยางมาก จากมุมมองเรื่องความแข็งแรง การทนไฟ และ
ตนทุนแลว สวนใหญโดยท่ัวไปจะผสมซีเมนตอลูมินาประมาณ 15% เมื่อใหความรอนไปเรื่อย ต้ังแต 200°C ข้ึนไป 
จะเริ่มเกิดปฏิกิริยา Dehydration และเมื่อมีอุณหภูมิประมาณ 1000 °C ปฏิกิริยา Dehydration จะเกิดอยางสมบูรณ ท่ี
อุณหภูมิสูงกวาน้ัน Hot strength จะตํ่าลง แตจะเริ่มเกิดพันธะเซรามิก ทําใหมีความแข็งแรงท่ีอุณหภูมิปกติสูงข้ึน 
 หากน้ําท่ีใชผสมมีปริมาณมาก ความเปนรูพรุนจะสูง ทําใหความแข็งแรงลดลง หากน้ํานอยจะเทยาก ทําให
เขาไปไมถึงซอกมุมตางๆ ของแบบ โดยท่ัวไปตองใชน้ํามากกวา 12% เล็กนอย การหลอใหมีความหนาแนน และ
ความแข็งแรงสูงจะตองลดปริมาณน้ําท่ีใชผสม จึงเกิด Clay bond castable ท่ีปนดินเหนียวท่ีเติมเขาไปใหเปนผงแลว
ลดปริมาณซีเมนตลง ยิ่งกวาน้ันยังลดปริมาณดินเหนียวลง แลวผสม Silica floor (ผงซิลิกาละเอียด) เขาไป ทําใหใช
น้ําเพียง 6-7% ได และเวลาเทตองเขยาเพ่ือใหไหลไดดี เกิดเปน Castable ท่ีใชน้ํานอย ความหนาแนน และความ
แข็งแรงสูง 

2. Gunning material 
 Castable เปนวัสดุท่ีใชเทในแบบ แต Gunning material จะใชเครื่องพนเย็นหรือรอน พนท่ีผิวหนาท่ี
ตองการเปนช้ันๆ เพื่อทําใหเปนผนังทนไฟโดยไมตองใชแบบ ใชมากกับดานในปลองไอเสียท่ีแคบ ดานในทอไอ
เสีย ดานในหมอไอนํ้า เปนตน รวมท้ังในเตาอุณหภูมิสูงซ่ึงแตเดิมเคยใช Castable แต Gunning material ติดต้ังไดงาย
กวาจึงมีการนํามาใชมากข้ึน ใชงานไดหลากหลายต้ังแตพนท่ัวพื้นท่ีจนถึงใชซอมแซมเฉพาะท่ี การซอมขณะรอนจะ
ใชเครื่อง Hot gunning 

3. Plastic refractories 
 ใชเปนวัสดุทําผนังเตาท่ีมีโครงสรางขนาดใหญเปนช้ินเดียวและมีความทนทาน พลาสติกท่ีมีลักษณะเปน
ครีมน้ีเคยใชกับเตา Soaking pit ขนาดใหญ เตาใหความรอน เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก Castable มีคุณภาพสูง
ข้ึนมาก จึงไมคอยใชพลาสติกกันอีกแลวเนื่องจากสิ้นเปลืองท้ังแรงงานและเวลา นอกจากนี้ ยังมีการนําฉนวนความ
รอนทนไฟนํ้าหนักเบามาใชเพ่ิมข้ึนเพื่ออนุรักษพลังงาน จึงมีการใชพลาสติกนอยลงไปทุกที 

4. Injection refractories 
 วัสดุนี้มีลักษณะเปนโคลน (Slurry) ใชสําหรับซอมแซมรอยราวหรือชองวางบนผนังเตา โดยใชปมอัดเขา
ไปจากภายนอกเพ่ือซอมแซม 

5. Refractory mortar 
 ใชกอวัสดุท่ีมีรูปรางแนนอนพวกอิฐทนไฟ เชน อิฐกันความรอน เพื่อทําเปนผนังเตา วัสดุนี้มีสมบัติ
เหมือนกับอิฐท่ีจะใชกอ 
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3.13.5.2  อิฐทนไฟกันความรอนและบอรด 
 อิฐทนไฟกันความรอน (Insulating firebrick) มีการนํามาใชกันมากต้ังแตวิกฤตการณน้ํามันในป พ.ศ. 2516 
เนื่องจากเมื่อใชกับอุณหภูมิสูงแลวจะมีประสิทธิผลสูงในการอนุรักษพลังงาน ตัวอยางเชน ในเตา Glass tank 
furnace จะใชอิฐทนไฟกันความรอนในการก้ันฉนวนความรอนของอิฐ Electrocast กันมาก ในเตาอุณหภูมิสูงอื่นๆ 
ก็ใชอิฐทนไฟกันความรอนเปนอิฐ Backup กันมาก 
 มาตรฐาน JIS กําหนดมาตรฐานของอิฐทนไฟกันความรอนไวดังตารางท่ี 3.37 โดยแบงเปน 3 ประเภทจาก
ความหนาแนนตํ่าไปหาสูงได A, B และ C ในทางปฏิบัติแลวคือแบงเปนอิฐกันความรอนแบบ Diatomite ซึ่งใชกับ
อุณหภูมิไมเกินประมาณ 900 °C อิฐกันความรอนแบบดินเหนียวทนไฟไดถึงอุณหภูมิ 1,200-1,500 °C อิฐกันความ
รอนทนไฟอุณหภูมิสูงต้ังแต 1,500 °C ข้ึนไป และบอรดกันความรอนอุณหภูมิสูง 
 ในอิฐทนไฟกันความรอน สมบัติ Residual expansion / shrinkage จะมีความสําคัญมาก เนื่องจากการหดตัว
เม่ือไดรับความรอนจะจํากัดอุณหภูมิใชงานของอิฐ อิฐน้ีมีรูพรุนมากจึงเกิด Thermal spalling นอย แตเนื่องจากมี
ความแข็งแรงตํ่า จึงทนตอการไดรับความรอนและความเย็นอยางรวดเร็วไมได โดยอิฐจะราวหรือลอน จึงตองใช
ความระมัดระวัง 
 นอกจากน้ียังมีรูพรุนมาก อากาศผานไดดี กาซ CO และ H2 ในบรรยากาศเตาจึงซึมเขามารีดิวซซิลิกาเกิด
เปน SiO ซึ่งจะระเหยทําใหอิฐพังทลาย หรือการท่ี CO ไปรีดิวซเหล็กออกไซดและการสลายตัวของ CO จะดึง
คารบอนออกมาทําใหอิฐพังทลายไดเชนกัน กรณีท่ีควบคุมบรรยากาศเตาจึงตองเลือกอิฐท่ีมีสิ่งเจือปนตํ่า 

1. อิฐกันความรอนแบบ Diatomite 
 อิฐน้ีมี Diatomite เปนวัตถุดิบหลักแลวนําไปเผา สวนมากจะมีอุณหภูมิใชงานท่ีปลอดภัย 900 °C กับ 1,000 
°C แมวาชวงอุณหภูมิจะจัดเปนวัสดุกันความรอน แตวัตถุประสงคการใชงานในเตาอุตสาหกรรมจะคอนขางจําเพาะ 
ในท่ีนี้จึงนํามารวมไวในวัสดุทําเตา  อิฐน้ีเคยใชกันมากเปนอิฐ Backup ของอิฐทนไฟ แตเมื่อการกันความรอนตอง
ทําท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน การใชงานจึงจํากัดอยูเพียงเตาขนาดใหญหรือเตาขนาดเล็กมากเทาน้ัน 
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ตารางที่  3.37  มาตรฐาน JIS เกี่ยวกับอิฐทนไฟกันความรอน 

ประเภท 

อุณหภูมิทําให 
shrinkage 

on reheating ไมเกิน 
2% 
[°C] 

bulk specific 
gravity 

crushing strength 
[MPa] 

สัมประสิทธ์ิการนํา
ความรอน 

(อุณหภูมิเฉลี่ย 350 ± 
10°C) 

[W/(m·K)] 

A 

ประเภท 1 
ประเภท 2 
ประเภท 3 
ประเภท 4 
ประเภท 5 
ประเภท 6 
ประเภท 7 

900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 

ไมเกิน 0.50 
ไมเกิน 0.50 
ไมเกิน 0.50 
ไมเกิน 0.55 
ไมเกิน 0.60 
ไมเกิน 0.70 
ไมเกิน 0.75 

ไมนอยกวา 0.49 
ไมนอยกวา 0.49 
ไมนอยกวา 0.49 
ไมนอยกวา 0.78 
ไมนอยกวา 0.78 
ไมนอยกวา 0.98 
ไมนอยกวา 0.98 

ไมเกิน 0.15 
ไมเกิน 0.16 
ไมเกิน 0.17 
ไมเกิน 0.19 
ไมเกิน 0.20 
ไมเกิน 0.23 
ไมเกิน 0.26 

B 

ประเภท 1 
ประเภท 2 
ประเภท 3 
ประเภท 4 
ประเภท 5 
ประเภท 6 
ประเภท 7 

900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 

ไมเกิน 0.70 
ไมเกิน 0.70 
ไมเกิน 0.75 
ไมเกิน 0.80 
ไมเกิน 0.80 
ไมเกิน 0.90 
ไมเกิน 1.00 

ไมนอยกวา 2.45 
ไมนอยกวา 2.45 
ไมนอยกวา 2.45 
ไมนอยกวา 2.45 
ไมนอยกวา 2.45 
ไมนอยกวา 2.94 
ไมนอยกวา 2.94 

ไมเกิน 0.20 
ไมเกิน 0.21 
ไมเกิน 0.23 
ไมเกิน 0.26 
ไมเกิน 0.27 
ไมเกิน 0.31 
ไมเกิน 0.36 

C 
ประเภท 1 
ประเภท 2 
ประเภท 3 

1300 
1400 
1500 

ไมเกิน 1.10 
ไมเกิน 1.20 
ไมเกิน 1.25 

ไมนอยกวา 4.90 
ไมนอยกวา 6.86 
ไมนอยกวา 9.81 

ไมเกิน 0.35 
ไมเกิน 0.44 
ไมเกิน 0.52 

 
2. อิฐกันความรอนแบบดินเหนียวทนไฟ 

 ใชกับอิฐทนไฟกอเปนเตาในเตาใหความรอนและเตา Sintering furnace หรือใชในเตา Heat treating 
furnace เกือบทุกเตา มีประสิทธิผลในการลดความรอนท่ีแผรังสีจากผนังเตา วัตถุดิบทําจากดินเหนียวทนไฟผสมกับ
วัตถุดิบ High alumina ตามอัตราสวนท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงาน เติมข้ีเลื่อยหรือโฟมอินทรียลงไป
เพื่อใหได Bulk density ท่ีตองการ แลวนําไปเผา อิฐน้ีจะมีสัมประสิทธ์ิการนําความรอนข้ึนอยูกับ Bulk density เปน
หลัก ดังน้ัน จึงมีบางผลิตภัณฑเพ่ิม Isolated closed pore ใหมากข้ึนและมีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน มาตรฐานในตาราง 
3.37 เกือบท้ังหมดจะใชกับอิฐกันความรอนทนไฟแบบหลังน้ี 

3. อิฐกันความรอนทนไฟอุณหภูมิสูง 
 อิฐกันความรอนทนไฟท่ีใชกับเตาท่ีมีอุณหภูมิต้ังแต 1500°C ข้ึนไปสวนมากจะเปนแบบ High alunima อิฐ
คุณภาพสูงจะใช Sintered alumina, อนุภาค Synthetic mullite, Electrocast alumina, Electrocast bubble alumina เปน
ตน อิฐท่ีใช Electrocast alumina จะสามารถใชไดอยางปลอดภัยถึง 1700°C และ Bubble alumina จะใชไดถึง 
1800°C 
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4. บอรดกันความรอนอุณหภูมิสูง 
 การบุดานในเตาความตานทานไฟฟาอุณหภูมิสูงมักใช Alumina board กันมาก โดย Alumina board 
บริสุทธิ์ 99% จะมีความทนทานเพียงพอท่ีจะใชกับเตาไฟฟาอุณหภูมิสูงสุด 1,700°C  
 

3.13.5.3  Electrocast refractories 
 Electrocast refractories ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใชกับ Glass tank furnace แกวหลอมเหลวจะไหลโดยมีอุณหภูมิ
สูงถึง 1,560°C ท่ีผิวหนา และมีดางรวมอยูดวยจํานวนมาก วัสดุทนไฟจึงถูกกัดกรอนอยางรุนแรงท้ังทางกายภาพ
และเคมี นอกจากนี้เตา Clinker tunnel furnace ก็รองรับอุณหภูมิสูงมากผนังท่ีทําจากอิฐทนไฟสําหรับอุณหภูมิสูง 
ตองรองรับการเดินเครื่องอยางตอเนื่องเพ่ือรับการเผาปูนซีเมนทท่ีอุณหภูมิสูง 1,750-1,830°C วัสดุทนไฟท่ีใชเปน
เพดานและผนังของบริเวณเผาไหมของเตานี้จึงมักเปลี่ยนรูป ไดงายดวยเหตุนี้ จึงมักใชวัสดุ Electrocast refractories 
ทําเตา 
 Electrocast refractories มีหลายประเภท ประมาณ 70% จะเปนแบบ Alumina-silica-zirconia 
 อิฐ Electrocast จะผลิตดวยการหลอมเหลววัตถุดิบท่ีผสมแลวในเตา Arc furnace ดวยอุณหภูมิ 2,400-
2,700°C แลวเทเขาไปในแบบหลอ ขณะท่ีเย็นตัวลงวัสดุจะหดตัวทําใหเกิดชองวางข้ึน แตจะมีวิธีหลอเพื่อไมให
ชองวางน้ีเปนปญหาในการใชงาน มีการผลิตอิฐขนาดใหญถึง 2,000 mm โดยกอนสงออกจากโรงงานจะนําผิวหนา
มาขัดเจียรแลวลองกอดูรอยตอกอน อิฐน้ีคาดหวังวาจะสามารถใชกับ Grating ของเตาเผาได 
 

3.13.5.4  เซรามิกไฟเบอร 
 วัสดุทนไฟท่ีเรียกวา เซรามิกไฟเบอร แตเดิมจะหมายถึงเสนใยพวก Alumina-silica ซึ่งจะนําผง Alumina 
กับผง Silica มาผสมกันดวยอัตราสวนคาหน่ึง แลวเติม B2O3, ZrO2, Cr2O3, TiO2 ตามความเหมาะสม แลวนําไป
หลอมท่ีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 2,000°C ดวยเตา Arc furnace หรือ Resistance furnace หรือ Inductance furnace ปรับ
ความหนืดแลวทําใหเปนเสนใยดวยการ Blowing โดยพนกระแสอากาศความเร็วสูงเขาไป หรือดวยการ Spinning 
โดยการใชโรเตอรท่ีหมุนดวยความเร็วสูง ตัวอยางสมบัติของเซรามิกไฟเบอรท่ีมีจําหนายในทองตลาดแสดงไวใน
ตารางท่ี 3.38 
 เซรามิกไฟเบอรท่ีมี Alumina และ Silica ในอัตราสวนประมาณ 1 : 1 จะมีอุณหภูมิใชงานสูงสุด 

ตารางที่ 3.38 สมบัติของเซรามิกไฟเบอรที่มจีําหนายตามทองตลาด 
ผูผลิต A B C D E 

เสนผานศูนยกลางเสนใย [μm] 2.8 2.5 2.5 2-4 2-4   2.8 2.8 2.5 
ความยาวของเสนใย [mm]    < 80 < 80      
ความหนาแนน [g/cm3] 2.65 2.63 2.75 2.73 2.77   2.6 2.8 2.65 
จุดหลอมเหลว [°C]        1760 1700 1760 
อุณหภูมิใชงานสูงสุด [°C] 1260 1300 1500 1260 1450 1260 1400 1260 1400 1500 
องคประกอบทางเคมี [%]           
 Al2O3 46.2 49 61 48 30 48 56 47.1 35.0 40.1 
 SiO2 53.2 51 39 52 53 52 44 52.3 49.7 58.1 
 ZrO2     16    15.0  
 Cr2O3          1.8 
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1260-1300°C ท้ังน้ีอาจมี Silica ในปริมาณมากกวาบาง สวนท่ีมีอุณหภูมิใชงานสูงสุด 1500°C จะมี Alumina ใน
ปริมาณมากกวาเล็กนอย หรือมีสารประกอบออกไซดอื่นๆ เชน Zirconia ฯลฯ ผสมอยูดวยเปนสารทําใหเสถียร การ
ผลิตเสนใยจะตองทําใหเย็นอยางรวดเร็วใหควบแนน จึงมีโมเลกุลท่ีไมเปนผลึกอยูเปนจํานวนมากเชนเดียวกับแกว 
ในการใชงานท่ีอุณหภูมิสูง โมเลกุลเหลาน้ีจะจับตัวเปนผลึกทําใหสมบัติเปลี่ยนไป โดยท่ัวไปตั้งแต 1000°C เปนตน
ไป จะเกิด Mullite (Al2O3·SiO2) ข้ึน ยิ่งอุณหภูมิสูงข้ึนและเวลาผานไปนานข้ึนจะยิ่งเกิดมากข้ึน นอกจากนี้ต้ังแต
ประมาณ 1300°C ยังเกิด Cristobalite (SiO2) ข้ึนอีกดวย แนวโนมการเกิดผลึกแสดงไวในรูปท่ี 3.98 
 

  
รูปที่ 3.98 การเกิดผลึกและการหดตัวของ blanket  เซรามิกไฟเบอร (alumina / silica = 47 / 53) 

 
 อุณหภูมิใชงานสูงสุดของเซรามิกไฟเบอร แตเดิมจะมีคาตํ่าเทียบกับอิฐ ท้ังๆ ท่ีมี Alumina เปน
องคประกอบในสัดสวนสูง สาเหตุคือเนื่องจากการเกิดผลึกดังกลาว อยางไรก็ตามปจจุบันมีการเพ่ิมปริมาณ 
Alumina เขาไปมากข้ึนเพื่อใหสามารถใชงานไดท่ีอุณหภูมิสูง นอกจากนั้น ยังมีไฟเบอรแบบ High alumina 
crystallized fiber จําหนายอีกดวย ไฟเบอรเหลาน้ีจะมีจุดหลอมเหลวสูงข้ึน จึงไมไดผลิตจากการหลอมผงออกไซด
ดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน แตผลิตโดยการนําสารประกอบอินทรียของอลูมิเนียมและซิลิกอนท่ีเปนของเหลวมาทํา
เปนเสนใยแลวนําไปเผาใหเกิดผลึกของสารออกไซด แลวนําไปผสมกับไฟเบอรแบบเดิม เพื่อผลิตเปนบอรดท่ีมี
ระดับคุณภาพตางๆ กันจําหนาย ในกรณีนี้ Crystobalite ท่ีเกิดข้ึนจะทําพันธะกับคอรันดัมกลายเปน Mullite โดย
ระหวางท่ีเกิดปฏิกิริยาน้ี กลาวกันวาจะมีประสิทธิผลในการปองกันการหดตัว และทนตออุณหภูมิสูงไดดีมาก 
ตัวอยางสมบัติแสดงไวในตารางท่ี 3.39 
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ตารางที่ 3.39 สมบัติของไฟเบอรแบบ High alumina crystallized fiber 
ผูผลิต A B C D 

เสนผานศูนยกลางเสนใย [μm]   4 3 2-4 
ความยาวของเสนใย [mm]   50-

100 
 < 50 

ความหนาแนน [g/cm3] 3.2 3.6 3.1 3.6 2.90 
จุดหลอมเหลว [°C] 1600 1600   1600 
อุณหภูมิใชงานสูงสุด [°C]    1500 1700  
องคประกอบทางเคมี [%]      
 Al2O3 80 95 72 95 72 
 SiO2 20 5 28 5 28 
ผลึก* A, M M A, M M 

* A : alumina    M : mullite 
 
การทนความรอนของไฟเบอรจะข้ึนอยูกับองคประกอบและสภาพการเกิดผลึกท่ีกลาวไปแลวเกือบท้ังหมด อยางไร
ก็ตามคุณลักษณะพื้นฐานอื่นๆ เชน คุณลักษณะการถายเทความรอนจะข้ึนอยูอยางมากกับ Bulk density ท้ังน้ี ในการ
ทําใหเปนเสนใยจะมีอนุภาคกลมท่ีกลายเปนเสนใยไมหมดเหลืออยูซึ่งเรียกวา Shot หากอนุภาคกลมนี้มีมากเกินไป 
แม Bulk density จะดูเหมือนมีคาสูง แต Bulk density จริงๆ ของไฟเบอรซึ่งมีผลตอคุณลักษณะการถายเทความรอน
จะเบากวาน้ัน จึงตองใชความระมัดระวัง รูปท่ี 3.99 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์การนําความรอนเม่ือ 
Bulk density เปลี่ยนแปลงไป รูปท่ี 3.100 แสดงการเปล่ียนแปลงสัมประสิทธ์ิการนําความรอนเมื่อ Bulk density 
เปลี่ยนแปลงไป 
 

 
รูปที่ 3.99 รายละเอยีดสัมประสิทธิ์การนําความรอนของเซรามิกไฟเบอร 

bulk density [kg/cm3] 
a) อุณหภูมิ 400°C 

bulk density [kg/cm3] 
b) อุณหภูมิ 800°C 

สัมประสิทธิ์การนําความรอนรวม 
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รูปที่ 3.100 ความสัมพันธระหวาง Bulk density กับสัมประสิทธิ์การนําความรอนของ Blanket เซรามิกไฟเบอร 
 

กลไกการถายเทความรอนของเซรามิกไฟเบอรจะประกอบดวย 3 สวน คือ การแผรังสี การนําความรอน
ของอากาศในชองวาง และการนําความรอนของไฟเบอร จากรูปจะเห็นวาการแผรังสีท่ีมีผลตอสัมประสิทธ์ิการนํา
ความรอนจะลดลงเมื่อ Bulk density เพ่ิมข้ึน ซึ่งมีแนวโนมกลับกับอิฐกันความรอน เหตุผลคือในชวง Bulk density 
ท่ีใชโดยท่ัวไปของเซรามิกไฟเบอร รูพรุนจะมีลักษณะเช่ือมติดกัน เมื่อ Bulk density เพิ่มข้ึนจะเกิดการไปขวางการ
แผรังสีไว หากของแข็งมีลักษณะตอเนื่องกันคุณลักษณะน้ีคงจะมีแนวโนมเหมือนอิฐกันความรอน ดังน้ันจึง
พิจารณาไดวาการแผรังสีนาจะมีคาตํ่าสุด ในกรณีของ Blanket ท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย 600 °C กลาวกันวา Bulk density ท่ี
ทําใหสัมประสิทธิ์การนําความรอนมีคาตํ่าสุดจะอยูท่ี 0.2-0.25 g/cm3 นอกจากน้ี กรณีท่ีบรรยากาศท่ีใชไมใชอากาศ 
สัมประสิทธิ์การนําความรอนของกาซในชองวางตามขางตนก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีท่ีกาซ
บรรยากาศประกอบดวยกาซท่ีมีสัมประสิทธ์ิการนําความรอนสูง เชน ไฮโดรเจน ฮีเลียม ฯลฯ ตัวอยางเชน กรณีของ
บรรยากาศของเตาแบบดูดความรอนซ่ึงใชในการทํา Gas carburization ฯลฯ จะตองชดเชยคาสัมประสิทธ์ิการนํา
ความรอนดวยการนําผลตางสัมประสิทธิ์การนําความรอนระหวางกาซกับอากาศไปบวกกับสัมประสิทธ์ิการนําความ
รอนในกรณีท่ีเปนอากาศดวย นอกจากน้ีในการออกแบบยังตองคํานึงถึงผลกระทบจากเหล็กยึด เชน Stud ฯลฯ ซึ่ง
ข้ึนกับวิธีการติดต้ัง ซึ่งอาจทําใหสัมประสิทธ์ิการนําความรอนในทางปฏิบัติลดตํ่าลงเน่ืองจากการพาความรอน
เชิงมหภาคในไฟเบอรอีกดวย 

ผลิตภัณฑเซรามิกไฟเบอร นอกจากจะมี Bulk fiber ซึ่งเปนผลิตภัณฑพื้นฐานแลว ยังมี Blanket,Bboard 
และอื่นๆ อีกหลายชนิด ตารางท่ี 3.40 แสดงประเภทและวัตถุประสงคการใชงาน รูปท่ี 3.101 แสดงการเปลี่ยนแปลง
สัมประสิทธิ์การนําความรอนเมื่ออุณหภูมิของ Blanket และ Board เปลี่ยนไป ไฟเบอรท่ีประกอบเปนผลิตภัณฑทุก
ชนิดยกเวน Bulk จะมีสมบัติข้ึนอยูกับทิศทาง โดยสัมประสิทธิ์การนําความรอนตามทิศทางความหนากับทิศทาง
ท่ีต้ังฉากกันจะมีคาแตกตางกัน ความแตกตางทางทิศทางไมไดมีกฎเกณฑตายตัว แตจะแตกตางจากสัมประสิทธ์ิการ
นําความรอนปกติ 20-30% โดยท่ัวไปในแคตตาล็อกจะระบุคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตามทิศทางความหนา 
แตในการติดต้ังแบบ Stack บางครั้งจะตองใชสัมประสิทธิ์การนําความรอนตามทิศทางต้ังฉากกับความหนา จึงตอง
ใชความระมัดระวัง รูปท่ี 3.102 แสดงตัวอยางของ Blanket และ Felt 
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ตารางที่ 3.40  ประเภทและวัตถุประสงคการใชงานของผลิตภัณฑเซรามิกไฟเบอร 
ชือผลิตภัณฑ ลักษณะผลิตภัณฑ วัตถุประสงคการใชงานหลัก 

bulk มีเสนใยส้ันๆ มารวมกันเปนเสน เติมเสริมความแข็งแรงในการเก็บความรอนของ
ผนังเตา ใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑอื่นๆ 

blanket นํา bulk มาข้ึนรูปเปน blanket (เหมือน
เส่ือเสนใยเปนชั้นๆ) โดยไมใช binder 
เลย 

วัสดุบุกันความรอนสําหรับเพดานและผนังเตา วัสดุ
ทําฟลเตอร วัสดุกันไฟสําหรับอาคาร วัสดุเก็บเสียง 

felt นํา bulk มาแปรรูปดวย binder อินทรีย
จํานวนเล็กนอย ข้ึนรูปใหเปนแผน 

วัสดุกันความรอน backup สําหรับเพดานและผนัง
เตา ซีลความรอน 

board นํา bulk มาแปรรูปดวย binder อนินทรีย
หรืออินทรีย ข้ึนรูปใหเปนแผน 

วัสดุบุกันความรอนสําหรับผนังเตา วัสดุซีลกาซ 

wet felt นํา binder อนินทรียมาทําใหซึมเขาไป
ใน blanket แลวนําไปใสถุงโพลีเอทิลีน 
เพื่อรักษาสภาพที่มีความชื้นไว 

บุภายในเตา (บริเวณที่ตองทนความเร็วลม ทนการ
เสียดสี) และอื่นๆ 

paper นํา bulk มาเติม binder ทําใหเปนแผน ใชเปนวัสดุ gasket สําหรับหมอตมน้ํารอนและ gas 
stove เปนตน 

ผลิตภัณฑปน นํา bulk มาเติมเสนใยเสริมความแข็งแรง
ใหเปน yarn แลวแปรรูปใหเปน cloth 
หรือ rope 

cover ของสายลีดเทอรโมคัปเปล มานกันความรอน 
เปนตน 

ผลิตภัณฑข้ึนรูป นํา bulk มาเติม binder แลวข้ึนรูป มี
รูปรางหลายแบบ 

วัสดุกันความรอนของอุปกรณเผาไหม ปาก tap เตา
หลอมอลูมิเนียม และ pipe cover สําหรับอุณหภูมิ
สูง เปนตน 

block (module) นํา bulk หรือ blanket ซอนกัน วัสดุบุกันความรอนสําหรับเพดานและผนังเตา 
ผลิตภัณฑทีไ่มมีรูปราง

แนนอน 
ประกอบดวย bulk, aggregate และ 
binder ผสมกัน 

วัสดุอุดเติม วัสดุฉาบผิวหนา กาว เปนตน 

 
เซรามิกไฟเบอรมีการกันความรอนดีกวาวัสดุทนไฟชนิดอื่นๆ มีน้ําหนักเบาและการสะสมความรอนตํ่า การใช
แพรหลายของเซรามิกไฟเบอรอุณหภูมิสูงทําใหระดับการทนไฟเพ่ิมข้ึนดวย เปนวัสดุท่ีดีเยี่ยมในแงของการอนุรักษ
พลังงาน นอกจากนี้ยังมีผลในการเก็บเสียง ทําใหเสียงการเผาไหมในเตาเงียบลง จึงชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมได
อยางดี เตาท่ีบุไฟเบอรเซรามิกรอบดานนับวันจะแพรหลายมากข้ึน อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีความเปนรูพรุน และมี
พื้นท่ีผิวจําเพาะสูงจึงถูกกัดกรอนไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทําปฏิกิริยากับออกไซดของโลหะ Alkali และ Alkali 
earth เกิดเปนสารประกอบที่มีจุดหลอมเหลวตํ่า จึงถูกกัดกรอนไดงาย การใชกับเตาท่ีเกิดฝุนละอองข้ึนเปนจํานวน
มากจะตองใชความระมัดระวัง นอกจากนี้เนื่องจากมันยอมใหอากาศผานไดงาย และดูดความช้ืนไดดี กรณีท่ีใชบน
วัสดุโครงสรางในเตาสําหรับเหล็กกลาสเตนเลสพวก Austenite ท่ีระบายความรอนดวยน้ํา ในการติดต้ัง และเมื่อดับ
เตา ไฟเบอรจะดูดความช้ืนไว หลังจากน้ันแมมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนก็จะไมแหงพอ ทําใหรอยเช่ือม Stud บนผิวหนา
โลหะหรือสวนอื่นๆ เกิดการผุกรอนและแตกราวเนื่องจากความเคนได นอกจากน้ียังตองพิจารณาใชไฟเบอรท่ีมีอิออ
นของคลอรีนละลายออกมานอย เชน ใช Blanket ท่ีไมไดผลิตดวย Wet process เปนตน 
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รูปที่ 3.101 สัมประสิทธิ์การนาํความรอนของผลิตภัณฑเซรามิกไฟเบอร 

 

 
รูปที่ 3.102 เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การนําความรอนของเซรามิกไฟเบอรของแตละทิศทางที่ใชงาน 
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3.13.5.5 ฉนวนกราไฟต 
ปจจุบัน ในการแปรรูปวัสดุ เชน Fine ceramic ฯลฯ จะตองแปรรูปท่ีอุณหภูมิสูงกวา 2,000°C เตาเชนน้ี

โดยท่ัวไปจะมีเปลือกเตาที่มีโครงสรางแบบระบายความรอนดวยน้ํา และควบคุมบรรยากาศใหเปนกาซเฉ่ือย เชน 
อารกอน ฯลฯ หรือสูญญากาศ วิธีกันความรอนนอกจากจะใชแผนสะทอน เชน โมลิบดินัม ฯลฯ แลว ยังใชฉนวนก
ราไฟตอีกดวย 

การทําฉนวนกราไฟตมีท้ังวิธีนําเสนใยคารบอนมาทําเปน Felt หรือ Board กับวิธีนําเรซินท่ีแข็งตัวเมื่อ
ไดรับความรอนซ่ึงมีสมบัติใหฟองกาซมาทําใหเปนคารบอนหรือกราไฟต ระดับการทนไฟจะข้ึนกับระดับการเปน
คารบอน แตบางชนิดจะใชงานไดถึงประมาณ 3,000°C นอกจากน้ีเพื่อเพิ่มความเปนฉนวนความรอน ยังใชเซรามิก
ไฟเบอรอุณหภูมิสูงเปนวัสดุกันความรอน Backup อีกดวย ตัวอยางคุณลักษณะของฉนวนกราไฟตแสดงไวในตาราง
ท่ี 3.41 
 

ตารางที่ 3.41 คุณลักษณะของฉนวนกราไฟต 
หัวขอ หนวย บริษัทญ่ีปุน A บริษัทญ่ีปุน B บริษัทอเมริกัน A บริษัทอเมริกัน B บริษัทอังกฤษ บริษัท

เยอรมัน 

bulk density g/cm3 0.13-0.16 0.13-0.16 0.20 0.17-0.23 0.18-0.23 0.13-0.18 
apparent porosity % — — 87 85-90 89 86-90 
specific resistance μΩ·m — — 1000 — 850-4000 800-3000 
crushing strength MPa — 1.53, 1.69 0.45 0.30 0.96 0.5-3.0 
bending strength MPa 0.50, 0.70 0.63, 0.99 — 0.80 1.20 — 
carbon % 99.8 99.9 ไมนอยกวา 99 99.9 99.9 ไมนอยกวา 

99.7 
ข้ีเถา % ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.08 0.1 0.1 ไมเกิน 0.3 
การนําความรอน W/(m·K) สุญญากาศ Ar N2 สุญญากาศ Ar สุญญากาศ Ar / N2 สุญญากาศ N2 
อุณหภูมิปกติ  — — 0.09 0.1 — — — 0.16 
 500°C  0.079 0.13 0.26 0.20 0.26 0.16 0.17 0.11 0.18 
 1000°C  0.087 0.14 0.35 0.34 — 0.24 0.30 0.19 0.26 
 1500°C  0.145 0.23 0.56 0.66 — 0.31 0.44 0.29 0.53 
 2000°C  0.256 0.37 0.75 — — — 0.64 0.46 — 
thermal expansion 
coefficient 

10-6/°C 3.3-7.3 3.6-4.48 — 1.8-5.1 3-4 2.8-3.2 

ความรอนจําเพาะ kJ/(kg·K) — — — — 0.63-2.05 — 
อุณหภูมิท่ีสามารถใชงาน °C 2600  2500 2750 ไมเกิน 3000 ไมเกิน 3000 
อุณหภูมิ heat treatment °C 2000  2000 2300 2200  
มิติของผลิตภัณฑ mm 1000 × 500 × 30-60, 

800ø × 1500 
1000 × 1000 × 30-

50, 
1500ø × 1100 

1400 × 600 × 150, 
900ø × 600 

1000 × 600 × 150, 
900ø × 500 

1500 × 1500 × 150, 
1800ø × ~ 

500 × 400 × 140 

 



ตอนที ่2 บทท่ี 3  ทฤษฏีการเผาไหม         ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

 

 

3-143 

3.13.5.6 วัสดุกนัความรอน 

วัสดุกันความรอนไมเพียงแตจะนํามาใชโดยตรงในการหุมทออากาศท่ีอุนแลวและทอกาซไอเสียอุณหภูมิตํ่า
เทาน้ัน แตยังใชเปนวัสดุโครงสรางกันความรอนชนิดหน่ึงท่ีใชคลุมดานนอกของผนังเตา เปนวัสดุทนไฟสําหรับดาน
ในแผนเหล็กท่ีเรียกวาเปลือกเตา และใชเปน Backup ของวัสดุกันความรอนทนไฟอีกดวย 

การแบงประเภทของวัสดุกันความรอนมีหลายวิธี เชน แบงตามโครงสรางภายใน แบงตามวัสดุ เปนตน 
มาตรฐาน JIS A 9501 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2538 ไดแบงประเภทไวดังตอไปนี้ 

(1) วัสดุกันความรอนเสนใยแรสังเคราะห (JIS A 9504) 
  วัสดุกันความรอน Rock wool วัสดุกันความรอน Glass wool 
(2) วัสดุกันความรอนพรุนอนินทรียท่ีมีรูพรุน (JIS A 9510) 
  วัสดุกันความรอนแคลเซียมซิลิเกต วัสดุกันความรอน Pearlite กันน้ํา 
(3) วัสดุกันความรอนพลาสติกโฟม (JIS A 9511) 

  วัสดุกันความรอนโฟมโพลีสไตรีน วัสดุกันความรอนโฟมยูรีเทนเน้ือแข็ง วัสดุกันความรอนโฟม
ฟนอล 
 ในจํานวนน้ี ประเภท (3) มักใชเปนวัสดุปองกันการแข็งตัวหรือวัสดุกันความเย็นของทอน้ํา ไมคอยใชใน
เตาอุตสาหกรรม ตอไปนี้จะอธิบายวัสดุกันความรอนประเภท (1) และ (2) 
3.13.5.6.1  วัสดุกันความรอนเสนใยแรสังเคราะห 
 

1. กันความรอน Rock wool 
 Rock wool ทําจากวัตถุดิบพวกซิลิเกต เชน Andesite, Basalt เปนหลัก แลวเพิ่มวัตถุดิบพวกแคลเซียม
ออกไซด เชน Iron slag, Nickel slag, Manganese slag หรือหินปูน ฯลฯ ลงไป ปรับสวนผสม แลวนําไปหลอมในเตา 
Cupola หรือ Arc furnace พรอมกับถานโคกซึ่งจะเปนแหลงความรอน นําไปพนผาน Nozzle ใหตกลงบนแผนจาน
ซึ่งหมุนดวยไอนํ้าความดันสูงหรืออากาศอัด ใหกระจายออกไปดวยแรงเหวี่ยงเพื่อใหเปนเสนใย เสนใยดิบของ 
Rock wool ท่ีผลิตดวยวิธีนี้จะนําไปข้ึนรูปและอบแหงดวยกาวพวกเรซินฟนอล ฯลฯ ทําเปน Felt, Blanket, แถบกัน
ความรอน หรือกระบอกกันความรอน วัสดุนี้มีองคประกอบทางเคมีท่ีหลากหลาย โดยสี ความออนนุมและ 
Refractoriness จะข้ึนอยูกับแรท่ีเปนวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม ความสามารถในการกันความรอนจะข้ึนอยูอยางมากกับ
เสนผานศูนยกลางของเสนใยและอนุภาคที่เหลืออยูท่ีปลายเสนใย ซึ่งเรียกวา Shot เชนเดียวกับเซรามิกไฟเบอร 
สมบัติเหลาน้ีมีกําหนดไวในมาตรฐาน JIS แตในการใชงานในทางปฏิบัติควรสอบถามจากผูผลิต 

2. วัสดุกันความรอน Glass wool 
 Glass wool ผลิตโดยการนําแกว Borosilicate ซึ่งมีออกไซดของโลหะ Alkali เชน Na2O และ K2O ผสมอยู 
ไปหลอมเชนเดียวกับ Rock wool แลวทําใหเปนเสนใยดวยการพนหรือใชแรงเหวี่ยง พรอมกันนั้นจะทา Binder 
พวกเรซินฟนอล ฯลฯ เพ่ือปองกันเสนใยเส่ือมสภาพเมื่อสัมผัสกับอากาศ แลวนําไปข้ึนรูป เสนใย Glass wool จะมี
อัตราการกลายเปนเสนใยสูงกวา Rock wool แตเนื่องจากมีดางรวมอยูดวย เมื่ออยูในไอน้ําดางจะละลายออกมาได
งายทําใหความแข็งแรงลดลง ดังน้ันจึงมีอุณหภูมิใชงานตํ่ากวา Rock wool ในเตาอุตสาหกรรมนอกจากใชกันความ
รอนในทออุณหภูมิตํ่าแลวจะไมคอยใชกัน 
 สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุกันความรอนเสนใยแรสังเคราะหจะข้ึนอยูกับความหนาแนน และ
อุณหภูมิ วัสดุกันความรอนท่ีมีรูพรุนตอเนื่องเหลาน้ี ในกรณีท่ีมีความหนาแนนตํ่า สัมประสิทธ์ิการนําความรอนจะ
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ยิ่งตํ่าตามไปดวย นอกจากการนําความรอนแลว ยังตองคํานึงถึงการถายเทความรอนดวยการแผรังสี และสําหรับผนัง
ต้ังฉากยังตองคํานึงถึงการพาความรอนเหมือนกับเซรามิกไฟเบอรอีกดวย ในการออกแบบจะตองคํานึงถึงปจจัย
เหลาน้ี คาความหนาแนน อุณหภูมิหดตัวเมื่อรอน และสัมประสิทธิ์การนําความรอนของ Rock wool และ Glass 
wool มีกําหนดไวในมาตรฐาน JIS A 9501 
 

3.13.5.6.2  วัสดุกันความรอนพรุนอนินทรีย 
 ความหนาแนน อุณหภูมิใชงาน สัมประสิทธิ์การนําความรอน และ Bending strength ของวัสดุเหลาน้ี
กําหนดไวในมาตรฐาน JIS A 9510 

1. วัสดุกันความรอนแคลเซียมซิลิเกต 
 เมื่อนําผงสารซิลิเกตมาทําปฏิกิริยากับผงปูนขาว จะไดเจลละเอียดของเกลือไฮเดรตแคลเซียมซิลิเกต ซึ่งจะ
พองตัวเปนหลายสิบเทาของวัตถุดิบ เมื่อเติมเสนใยแรลงไปในสารน้ี นําไปปมข้ึนรูป แลวรีดนํ้าออกใหพอเหมาะ 
นําไปทําใหแข็งตัวในเตาความดัน แลวอบใหแหง จะไดวัสดุข้ึนรูปแคลเซียมซิลิเกต ระบบผลึกจะมีแบบ Zonolite 
(6CaO·6SiO2·H2O) และ Tobermorite (5CaO·6SiO2·5H2O) แบบแรกจัดเปนผลิตภัณฑมาตรฐาน JIS หมายเลข 1 
แบบหลังเปนหมายเลข 2 สมบัติของวัสดุกันความรอนแคลเซียมซิลิเกตคือ มีความแข็งแรงเชิงกลสูงกวาวัสดุกัน
ความรอนชนิดอื่น และมีเสถียรภาพตอความรอน 

2. วัสดุกันความรอน Pearlite กันน้ํา 
 Pearlite แตเดิมหมายถึง Pearlstone แต Pearlite ท่ีใชเรียกวัสดุกันความรอนไมไดหมายถึง Pearlstone 
เทาน้ัน แตเปนช่ือเรียกรวมๆ ของอนุภาคแกวท่ีมีรูพรุนซ่ึงผลิตจากการนําหินท่ีประกอบดวยแกวธรรมชาติท่ีมี 
Volatile component เชน Obsidian, Fluolite รวมอยูดวย ไปปนเปนผงทําใหมีขนาดอนุภาคสมํ่าเสมอ เมื่อใหความ
รอนไมนอยกวา 1000°C จะหลอมเหลวทําให Volatile component ระเหยกลายเปนฟองกาซ สวนแกวท่ีเหลือจะ
แข็งตัวกลายเปนแกวท่ีมีรูพรุน นอกจากวัตถุดิบดังกลาวยังมีเสนใยเสริมความแข็งแรง สารกันน้ํา สําหรับผลิตภัณฑ
มาตรฐาน JIS หมายเลข 3 จะผสม binder ท่ีเปนอนุพันธของซิลิกา หมายเลข 4 จะผสม Binder ท่ีเปนโซเดียมซิลิเกต 
ผสมใหเขากันเปนเนื้อเดียว ข้ึนรูปและอบแหงทําเปนวัสดุกันความรอน 
 องคประกอบทางเคมีท่ีเปนมาตรฐานคือ SiO2 75%, Al2O3 15%, K2O 4%, Na2O 3.5% ท่ีเหลือเปน Fe2O3, 
CaO, MgO ซึ่งจะมีเสถียรภาพทางเคมี และยังกันน้ําไดทุกดานรวมถึงพ้ืนผิวหนาตัดดวย มีความแข็งแรงไมเทากับ
แคลเซียมซิลิเกตแตก็คอนขางแข็งแรงดี 
 

3.13.5.7  โครงสรางของผนังเตา 
3.13.5.7.1  โครงสรางผนังเตากออิฐ 

 การกออิฐจะใชอิฐมาตรฐานขนาด 230 mm × 114 mm × 65 mm ซึ่งเรียกวาอิฐธรรมดา แตการใชกับสวนท่ี
เปนทรงกระบอกหรือโคงจะใชใชอิฐมาตรฐานท่ีเรียกวา wedge brick, key brick ซึ่งจะมีลักษณะเอียงไปดานหน่ึง
เปนหลัก หรือนําอิฐมาตัดประกอบกันใหไดรูป รอยตอระหวางอิฐจะยาดวย mortar ซึ่งเปนวัสดุทนไฟสําหรับเช่ือม
โดยนําไปผสมกับน้ํา ในเตาอุตสาหกรรมรอยตอจะมีระยะประมาณ 1.5-3 mm โดยตองไมใหมีรอยตอนี้เปนเสนตรง
ยาวตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งตองไมใหรอยตอสําหรับขยายตัวซึ่งไมไดยา mortar พาดผานทิศทางของเปลือกเตาดัง
รูปท่ี 3.103 ระยะเวนรอยตอนี้มีความสําคัญมากในการออกแบบ ซึ่งระยะน้ีจะข้ึนอยูกับชนิดของอิฐท่ีใช อิฐดิน
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เหนียวและอิฐ Alumina จะเวน 6-8 mm/m อิฐ Silica จะเวน 13-15 mm/m อิฐ Magnesia-chrome และอิฐ Magnesia 
จะเวน 21 mm/m ปจจุบันจะไมคอยกออิฐอยางเดียวเปนผนังสูงๆ หรือหนาๆ แตสมมติวากรณีท่ีใชอิฐทนไฟกับอิฐ
กันความรอนกอผสมกัน ระหวางช้ันจะตองมีโครงสรางปองกันลมโดยใชอิฐทนไฟเปนตัวเช่ือม 

 

 
รูปที่ 3.103 รอยตอสําหรับขยายตัวต้ังฉากและแตละชั้น 

 
3.13.5.7.2  โครงสรางผนังเตาวัสดุทนไฟที่ไมมีรูปรางแนนอน 

 วัสดุทนไฟท่ีไมมีรูปรางแนนอนมีหลายประเภท รวมท้ัง Mortar ท่ีอธิบายในหัวขอท่ีแลวก็เปนประเภท
หนึ่ง ในท่ีนี้จะอธิบายวัสดุท่ีสําคัญ ไดแก วัสดุทนไฟ Castable และวัสดุทนไฟพลาสติก วัสดุทนไฟท่ีไมมีรูปราง
แนนอนท้ัง 2 ประเภทสามารถกอผนังท่ีมีโครงสรางเปนช้ินเดียวไมมีรอยตอ และสามารถใชเครื่องจักรในการติดต้ัง 
เชน การเทหลอ ฯลฯ ได จึงทุนแรงไดมาก เทียบกับการกออิฐแลวยังมีขอไดเปรียบคือมีขอจํากัดในการออกแบบ
นอยกวา วัสดุทนไฟ Castable มีจําหนายในลักษณะเปนผงซ่ึงประกอบดวยสาร Aggregate กับซีเมนตอลูมินา และ
สารเพ่ิมสมบัติใหติดต้ังไดสะดวก วิธีติดต้ังทําไดท้ังเท ใชเกรียงฉาบ และพน แตโดยท่ัวไปจะใชวิธีเทเปนหลัก ซึ่งมี
ท้ังการเทโดยตรงท่ีหนางาน และการข้ึนรูปเปน Precasting block มาจากโรงงาน แลวนําไปประกอบภายหลัง 
รวมท้ังยังมีแบบ Pre-fabrication  สําหรับประกอบติดเครื่องจักรและเปลือกเตาแบบเดียวกับ Burner tile อีกดวย 
 กรณีของวัสดุทนไฟ Castable วัสดุนี้เมื่อแหงจะหดตัว ทําใหไปหักลางกับการขยายตัวเมื่อไดรับความรอน 
จึงไมจําเปนตองเผื่อระยะขยายตัวมากเทากับการกออิฐ แตกรณีของเตาท่ีมีผนังหนาและมีพื้นท่ีมาก จะเวนรอยตอไว
ทุก 1-2 m แลวใช felt เซรามิกไฟเบอรสอดไวในรอยตอ ตัวยึด Castable จะใชอิฐ Anchor brick, Anchor โลหะท่ี
เรียกวา Stud หรือใชตาขายโลหะ ข้ึนอยูกับอุณหภูมิภายในเตาและความหนาของผนัง อิฐ Anchor brick ยังยึดไวกับ
เปลือกเตาดวยโลหะท่ีเรียกวา Hanger metal ซึ่งมีโครงสรางเปนรูปตะขอท่ีสามารถรองรับการขยายตัวเล็กนอยเมื่อ
ไดรับความรอนได 
 วัสดุทนไฟพลาสติก เปนวัสดุลักษณะเปนครีมทําจาก Aggregate ท่ีทนไฟหรือกันความรอนได ผสมกับดิน
เหนียวหรือสาร Caking additives อื่นๆ กับน้ําท่ีเปนตัวทําละลาย การติดต้ังจะใชคอนหรือ Air hammer ตอกเขาไป
ใหแนน ชองวางสําหรับขยายตัวของวัสดุทนไฟพลาสติกจะใชคัตเตอรกรีดใหเปนรองลึก 30-50 mm ทุก 900-1200 
mm เมื่อติดต้ังแลวท่ีผิวหนาจะใชแปรงทองเหลือง ฯลฯ ในการเล็มใหไดขนาดตามท่ีกําหนดและขูดผิวหนาใหหยาบ 
เจาะรูขนาด 3-5 mm ลึก 2/3 ของความหนาของผนังทุกๆ 150-230 mm ทําเปนรูอากาศผานเพื่อใหอบแหงได
สมํ่าเสมอ การอบแหงจะเพ่ิมอุณหภูมิดวยอัตรา 50°C/h สําหรับ Anchor จะเหมือนกับวัสดุทนไฟ Castable 
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โดยท่ัวไปจะใชอิฐ Anchor brick ทุกๆ ระยะ 300-500 mm แลวยึดอิฐดวย Hanger metal กับเปลือกเตาหรือเพดาน 
ตัวอยางการยึดแสดงไวในรูปท่ี 3.104 
 

 
 

รูปที่ 3.104 ตัวอยางโครงสรางของผนังพลาสติก 
 

3.13.5.7.3  โครงสรางผนังเตาเซรามิกไฟเบอร 
 เซรามิกไฟเบอรสามารถกันความรอนไดดีและยังติดต้ังไดสะดวก ปจจุบันการใชงานจึงแพรหลายอยาง
รวดเร็ว เมื่อกําหนดวัสดุทําไฟเบอรและความหนาฉนวนความรอนใหเหมาะสมกับชนิดของเตา โครงสราง อุณหภูมิ
และบรรยากาศภายในเตาแลว วิธีติดต้ังจะถูกกําหนดไปดวย วิธีติดต้ังท่ีสําคัญ ไดแก Paper lining, Stack lining, 
Block lining และ Board lining ซึ่งใชบอรดในการติดต้ัง รวมท้ัง Veneer lining ซึ่งใชช้ันเซรามิกไฟเบอรปดดานใน
เตาท่ีมีอยูแลวอีกดวย วิธี Paper lining บางครั้งก็เรียกวา Layer lining โดยใชวัสดุกันความรอนปดดานในเตาซอนกัน
เปนช้ันๆ เหมือนปดวอลลเปเปอร โดยท่ัวไปดานเปลือกเตาจะใชวัสดุกันความรอน เชน Rock wool ฯลฯ เปนวัสดุ 
Backup โดยใช Speed clip เสียบยึดไวช่ัวคราวกับ Stud bolt ท่ีเช่ือมยึดเอาไวแลวดังรูปท่ี 3.105 หลังจากน้ันนํา 
Blanket เซรามิกไฟเบอรมาปดทับเปนช้ันๆ แลวยึดดวย Washer และ Nut เหล็กกลาทนความรอน นอกจากน้ียังมีวิธี
บุดวยเซรามิกไฟเบอรสําหรับอุณหภูมิสูง แลวยึดดวย Ceramic anchor อีกดวย 
 วัสดุนี้สามารถติดต้ังเปนโครงสรางกันความรอนไดอยางประหยัดโดยทําใหเหมาะสมกับอุณหภูมิของแต
ละจุดต้ังแตดานในเตาจนถึงเปลือกเตา นอกจากน้ีการติดต้ังยังทําไดสะดวกงายดาย แตเนื่องจากตัวยึดจะโผลออกมา
ดานในเตา อุณหภูมิใชงานสูงสุดจึงตํ่ากวาวิธีติดต้ังแบบอื่น นอกจากน้ี blanket ยังลอนเปนช้ันๆ ไดงาย จึงมีจุดออน
ท่ีไมสามารถใชในกรณีท่ีกาซในเตามีความเร็วสูง 
 วิธี Stack lining จะตัด Blanket เปนพับสั้นๆ ดังรูปท่ี 3.106 แลวซอนกันใหต้ังฉากกับพื้นผิวเปลือกเตา ให
ปลายขอบดานท่ีตัด Blanket ยื่นเขาไปในเตา และใหความกวางของ Blanket เปนทิศทางความหนาของ Lining แลว

casing tile anchor plastic 

tile anchor 

ประมาณ 300 mm ฉนวนความรอน 

วัสดุทนไฟพลาสติก 

ปร
ะม

าณ
 45

0m
m 

insulating caster 

ผนังดานขาง เพดาน 



ตอนที ่2 บทท่ี 3  ทฤษฏีการเผาไหม         ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

 

 

3-147 

ใช Rod ท่ีทําจากเหล็กกลาทนไฟ เสียบยึด Blanket ท่ีซอนเปนช้ันๆ ดังรูปเพื่อยึดไวกับ Casing โครงสรางน้ีเปนวิธีท่ี
เสนอข้ึนมาเพ่ือแกไขจุดออนของวิธี 

  
รูปที่ 3.105 ตัวอยางวิธีติดต้ังแบบ Paper lining 

 

 
รูปที่ 3.106 ตัวอยาง Stack lining 

 

เชื่อม 

casing 
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เซรามิกไฟเบอร 

blanket สําหรับอุณหภูมิสูง 
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เซรามิกไฟเบอร #8 
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Paper lining ซึ่งทําใหการเส่ือมสภาพของไฟเบอรท่ีพื้นผิวดานในเตาไมสงผลกระทบโดยตรงตอการลอน 
นอกจากนั้นตัวยึดยังไมโผลเขาไปในเตาโดยตรงอีกดวย รวมท้ังยังสามารถซอนกันแบบบีบอัดแนน จึงมีขีดจํากัด
อุณหภูมิใชงานสูงกวาวิธี Paper lining ประมาณ 50-100°C นอกจากนี้ยังรองรับความเร็วกาซในเตาไดสูงกวาวิธี 
Paper lining อีกดวย แมวาจะมีขอดีตางๆ เหลาน้ี แตก็ตองเพิ่มความหนาตามทิศทาง Lining เซรามิกไฟเบอร มี
ตนทุนสูงกวา จึงใชเปน Lining สําหรับเตาอุณหภูมิสูง สวนวิธี Block lining เปนวิธี Stack แบบหน่ึงซ่ึงจะใช Block 
ท่ีทําจาก Blanket ซอนเปนช้ันๆ แลวข้ึนรูปเปนสี่เหลี่ยม 300 mm ไวแลวมากอผนัง นอกจากจะทําใหติดต้ังได
สะดวกแลว ยังสามารถสลับทิศทางเรียงตัวของช้ันไดอีกดวย จึงสามารถลดกระแส Convection ในเซรามิกไฟเบอร
ได 
 วิธี Board lining จะใช Board เนื้อละเอียดแทน Blanket วิธีนี้โดยพื้นฐานแลวเหมือนกับวิธี Paper lining แต
สามารถทนทานตอกระแสกาซภายในเตาไดจึงใชกับเตาควบคุมบรรยากาศ เปนตน 
 
3.14  บทสรุป 

พื้นฐานทางดานการเผาไหม คือการศึกษาหลักการของการเผาไหม วามีองคประกอบอะไรบางท่ีทําใหเกิด
การเผาไหมได ซึ่งจะมีหัวขอ และเนื้อหาโดยสรุปดังน้ี  

เช้ือเพลิงและการเผาไหม เช้ือเพลิง หมายถึง สารท่ีสามารถเผาไหมไดโดยงายภายใตอากาศหรือออกซิเจน 
และความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมนั้นสามารถนํามาใชงานอยางไดคุมคาทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ สารท่ีเกิดจาก
การเผาไหม (เชน ไอเสีย ข้ีเถา เปนตน) ตองไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะกลาวถึงเช้ือเพลิง 3 ประเภทคือ 
เช้ือเพลิงกาซ เช้ือเพลิงเหลว และเช้ือเพลิงแข็ง โดยจะพูดถึง สมบัติของเช้ือเพลิง ลักษณะของเช้ือเพลิง และประเภท
ของเช้ือเพลิง ของเช้ือเพลิงท้ัง 3 ประเภท 

ประเภทของเช้ือเพลิงและวิธีการทดสอบเช้ือเพลิง จะกลาวถึง การวัดคาความรอน การวิเคราะห
องคประกอบ และการวัดคุณสมบัติของเช้ือเพลิง ท้ังเช้ือเพลิงกาซ เช้ือเพลิงเหลว และเช้ือเพลิงแข็ง 

ทฤษฎีการเผาไหมและการคํานวณการเผาไหม จะเปนการคํานวณคาความรอนท่ีไดรับจากการเผาไหม
เช้ือเพลิง โดยพิจารณาจาก สวนผสมทางเคมีของเช้ือเพลิงน้ัน ๆ  

ปฏิกิริยาและกระบวนการเผาไหม มีลักษณะเดน คือ  เปนปฏิกิริยาอุณหภูมิสูงและความเร็วสูงท่ี
ประกอบดวยอะตอมและอนุมูลอิสระ รวมท้ังคุณสมบัติของปฏิกิริยาจะข้ึนอยูอยางมากกับอิทธิพลทาง gas 
mechanics กลาวคือ ปฏิกิริยาเผาไหมท่ัวไปหากไมสนใจกระบวนการระหวางทางแลว สุดทายแลวจะเปนปฏิกิริยา
คายความรอนในสถานะกาซ ไมวาเช้ือเพลิงจะเปนของแข็งหรือของเหลว เมื่อเริ่มเผาไหมจะเกิดการกลายเปนไอ
กอน หลังจากน้ันจะทําปฏิกิริยาคายความรอนในสถานะกาซระหวางกาซเช้ือเพลิงกับสารออกซิเดช่ัน   

การติดไฟกับการจุดไฟ เมื่อรักษาอุณหภูมิของภาชนะท่ีบรรจุกาซผสมท่ีติดไฟไดใหคงท่ีท่ี T0 แลว ณ 
อุณหภูมิสูงกวา T0 คาหน่ึง เมื่อเวลาผานไปเล็กนอย กาซผสมจะติดไฟดวยตัวเองและระเบิด ปรากฏการณนี้เรียกวา 
การติดไฟดวยตัวเองหรือการระเบิด  

ความเร็วในการเผาไหมกับความเร็วของเปลวไฟ ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของเปลวไฟสัมพัทธกับกรอบท่ี
อยูนิ่ง (ผูสังเกต) เรียกวา ความเร็วของเปลวไฟ ในขณะท่ีความเร็วของเปลวไฟเทียบสัมพัทธกับกาซผสมท่ียังไมเผา
ไหมทางดานหนาของเปลวไฟ (ตนเพลิง) เรียกวา ความเร็วของการเผาไหม  
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Flammability limit  กาซท่ีผสมไวแลวจะมีชวงคาความเขมขนท่ีติดไฟไดชวงหนึ่งซ่ึงข้ึนอยูกับอุณหภูมิและ
ความดัน หากความเขมขนของเช้ือเพลิงสูงกวาหรือตํ่ากวาชวงน้ัน เปลวไฟจะไมลาม คาตํ่าสุดของชวงความเขมขน
นี้ เรียกวา Lean flammability limit และคาสูงสุดเรียกวา Rich flammability limit  

ปรากฏการณ Quenching เมื่อนําพ้ืนผิวของแข็งวางไวในเปลวไฟ เปลวไฟท่ีบริเวณใกลพื้นผิวจะเย็นลงและ
ความเร็วของปฏิกิริยาลดลง ทําใหไมสามารถเกิดเปลวไฟตอไปน้ี ดังน้ัน ภายในระยะทางหางจากพื้นผิวคาหน่ึง 
(ภายใตความดันบรรยากาศจะมีคาไมเกิน 1 mm) จะไมเกิดเปลวไฟท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา ปรากฏการณนี้เรียกวา 
Quenching 

กระบวนการเผาไหมในทางปฏิบัติ จะกลาวถึงวิธีการเผาไหมเช้ือเพลิงกาซ แบงออกเปนการเผาไหมดวย 
Burner และการเผาไหมในภาชนะ วิธีแรกมีวัตถุประสงคเพื่อกําเนิดเปลวไฟท่ีนิ่งและสมํ่าเสมอ วิธีหลังมี
วัตถุประสงคเพ่ือเผาไหมกาซผสมท่ีอยูในภาชนะดวยการเคลื่อนท่ีหรือการลามของเปลวไฟ  

ขนาด (Capacity) ของอุปกรณเผาไหม เนื่องจากการเผาไหมเช้ือเพลิงจําเปนตองใชระยะเวลาและสถานท่ี
เปนระยะเวลาและปริมาตรหน่ึง ดังน้ัน ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีสามารถเผาไหมไดในหองเผาไหมจึงมีขีดจํากัดอยูคาหน่ึง 

Diffuse combustion เปลวไฟแบบ Diffusion flame มีหลายประเภท เชน Free jet diffusion flame ซึ่งเกิดข้ึน
ท่ีผิวหนาของ Fuel jet ท่ีพนจาก Burner port ออกมาในอากาศท่ีหยุดน่ิง Coaxial flow diffusion flame ซึ่งเกิดข้ึนท่ี
ผิวหนาของกระแสเช้ือเพลิงท่ีพนออกมาจาก Burner port โดยมีแกนตรงกันกับกระแสอากาศ Counterflow diffusion 
flame ซึ่งเกิดข้ึนท่ีผิวกระทบระหวางกระแสเชื้อเพลิงกับกระแสอากาศท่ีมีทิศทางตรงขามกัน และ Countercurrent 
jet diffusion flame ท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวหนาของ Fuel jet ท่ีพนสวนกระแสอากาศออกมา 

การรักษาเสถียรภาพของเปลวไฟ หมายถึงการทําใหเปลวไฟมีเสถียรภาพในกระแสกาซ Premix ความเร็ว
สูง หรือการทําใหเปลวไฟมีเสถียรภาพท่ีปลายเปลวไฟของ Burner ซึ่งอยูในกระแสอากาศปฐมภูมิ วิธีการรักษา
เสถียรภาพทําไดโดยใช (1) Flame stabilizer (2) Swirler (3) Countercurrent jet เปนตน 

การเผาไหมของเช้ือเพลิงเหลว วิธีเผาไหมประเภทตาง ๆ แบงไดเปน (1) Liquid surface combustion (2) 
Wick combustion (3) Evaporating combustion (4) Spray combustion 

การระเหย และเผาไหมของละอองเช้ือเพลิง ละอองท่ีถูกพนออกไปสัมผัสอยางกระทันหันกับบรรยากาศ
อุณหภูมิสูงท่ีมีคุณสมบัติออกซิเดช่ันนั้น หากบรรยากาศดังกลาวมีเงื่อนไขเหมาะสม และเสนผานศูนยกลางของ
ละอองมีคาสูงกวาคาวิกฤตคาหน่ึงแลว เมื่อเวลาผานไปคาหน่ึงละอองจะติดไฟดวยตัวเอง การหนวงเวลาติดไฟน้ี
แบงไดเปนการหนวงเวลาทางกายภาพต้ังแตเริ่มเกิดกาซผสมข้ึนรอบๆ ละอองจนถึงสภาวะท่ีสามารถติดไฟได และ
การหนวงเวลาทางเคมีต้ังแตปฏิกิริยาเริ่มดําเนินไปหลังจากน้ันจนถึงการติดไฟ 

การเผาไหมของเชื้อเพลิงแข็ง รูปแบบการเผาไหมของเช้ือเพลิงแข็ง แบงออกไดเปน (1) Evaporating 
combustion (2) Decomposing combustion (3) Surface combustion (4) Smoldering และวิธีการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็ง 
แบงออกไดเปน (1) Grate firing (fixed bed combustion) (2) Fluidized bed combustion (3) Pulverized coal firing 

คาความรอนเช้ือเพลิง จะกลาวถึงคาความรอนสูงกับคาความรอนตํ่า ของเช้ือเพลิงโดยพิจารณาจาก
สวนประกอบทางเคมีของเช้ือเพลิง ความรอนของเช้ือเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว โดยท่ัวไปจะใช Bomb 
calorimeter ในการวัด คาความรอนของเช้ือเพลิงกาซ โดยท่ัวไปจะวัดดวย Junker’s flow type calorimeter 

ปริมาณอากาศท่ีตองการในทางทฤษฎีและในการเผาไหมจริง คือปริมาณอากาศท่ีจําเปนทางทฤษฎีในการ
เผาไหมสมบูรณเช้ือเพลิงปริมาณหน่ึงหนวย เรียกวา ปริมาณอากาศตามทฤษฎี 
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ปริมาณกาซเผาไหม กาซอุณหภูมิสูงท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมเช้ือเพลิง เรียกวา กาซเผาไหม (Combustion 
gas) 

ปริมาณกาซเผาไหมแหง หรือปริมาณกาซเผาไหมตามทฤษฎีเทากับปริมาณกาซเผาไหมเปยกลบดวย
ปริมาณไอนํ้า 

สัดสวนองคประกอบของกาซเผาไหม องคประกอบหลักของกาซเผาไหม ไดแก CO2, H2O, O2, N2 เปนตน 
อัตราสวนอากาศ หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาณอากาศท่ีปอนใหจริง กับปริมาณอากาศตามทฤษฏี  
การวิเคราะหกาซท่ีเกิดจากการเผาไหม วิเคราะหจากประเภท และคุณสมบัติของกาซไอเสียจากการเผาไหม 
วิธีเก็บตัวอยางกาซไอเสีย (JIS K 0095) ในการเก็บตัวอยางกาซจากไอเสียเพื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบ

ของกาซ ใหอางอิงจากมาตรฐาน JIS ซึ่งประกอบดวย การเลือกตําแหนงท่ีเก็บตัวอยาง โครงสรางของอุปกรณเก็บ
ตัวอยางกาซ 

เครื่องวิเคราะหกาซทางเคมี Orsat gas analyzer เปนเครื่องวิเคราะหคารบอนไดออกไซด ออกซิเจน 
คารบอนมอนอกไซดในกาซไอเสียดวยวิธี absorption method 

การวิเคราะหคารบอนไดออกไซดโดยวิธีสัมประสิทธิ์การนําความรอน มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เครื่องวัด 
CO2 แบบไฟฟา อาศัยหลักการทํางานของสัมประสิทธิ์การนําความรอนของ CO2 จะตํ่ากวาสัมประสิทธิ์การนําความ
รอนของอากาศมาก วิธีความถวงจําเพาะเปนวิธีการวัดปริมาณ CO2 ท่ีมีอยูโดยอาศัยหลักการวา CO2 จะมีคาความ
ถวงจําเพาะสูงกวาอากาศ และวิธีวิเคราะหกาซดวยรังสีอินฟราเรด นอกจากกาซท่ี 1 โมเลกุลประกอบดวยธาตุ
เดียวกัน 2 อะตอม เชน H2, N2, O2 แลว กาซอื่นๆ เกือบทุกชนิด เชน CO2, CO, CH4 ฯลฯ จะมีชวงความยาวคล่ืนการ
ดูดคลื่นรังสีอินฟราเรดเฉพาะตัว 

การวิเคราะหออกซิเจน (JIS B 7983) เครื่องวัด O2 แบบแมเหล็ก เปนอุปกรณท่ีสามารถวัดความเขมขนของ
ออกซิเจนไดอยางตอเนื่อง แบงไดเปน แบบลมแมเหล็ก กับแบบแรงแมเหล็ก และเครื่องวัด O2 แบบไฟฟาเคมี วิธี
ไฟฟาเคมี หมายถึงการใชปฏิกิริยาออกซิเดช่ันรีดักช่ันทางไฟฟาเคมีของออกซิเจน ในการหาความเขมขนของ
ออกซิเจนอยางตอเนื่อง แบงเปนแบบเซอรโคเนียกับแบบอิเล็กโทรด 

การวิเคราะหคารบอนมอนอกไซด (JIS K 0098) ใชวิธี กาซโครมาโตกราฟฟ วิเคราะหกาซดวยรังสี
อินฟราเรด และวิธีหลอดตรวจจับ 

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหไฮโดรคารบอนรวม วิเคราะห NOx (JIS B 7982) และการวิเคราะห
สารประกอบกํามะถัน (JIS B 7981) 

สมดุลความรอนกอน และหลังการเผาไหมกับอุณหภูมิของกาซเผาไหมตามทฤษฎี กลาวคือ ต้ังสมการให
ปริมาณความรอนท่ีมีอยูในเช้ือเพลิงและในอากาศกอนการเผาไหม เทากับปริมาณท่ีมีอยูในกาซเผาไหมหลังการเผา
ไหมบวกกับปริมาณความรอนท่ีปลดปลอยออกมาจากกาซเผาไหม 

กรณีศึกษาของการอนุรักษพลังงาน เปนการศึกษาหลักการของรีเจเนอเรทีฟเบิรนเนอร 
อุปกรณเผาไหมเช้ือเพลิงกาซ อุปกรณเผาไหมเช้ือเพลิงเหลว และอุปกรณเผาไหมเช้ือเพลิงแข็ง 
การเผาไหมแบบ NOx ตํ่า และการเผาไหมแบบสะสมความรอน 
เครื่องยนตสันดาปภายใน หลักการทํางานของเครื่องยนตสันดาปภายใน ประเภทและสมบัติ สมรรถนะ 

เช้ือเพลิงกับการเผาไหม 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนตสันดาปภายใน การบํารุงรักษา  การเดินเครื่องและบํารุงรักษา 
และปญหาสิ่งแวดลอม 

ระบบเตาเผา โครงสรางพ้ืนฐานของเตาเผา ประเภทของเตาเผา โครงสรางพ้ืนฐานของเตาอุตสาหกรรม 
ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 

การอนุรักษพลังงานของเตาเผา สมดุลความรอนของเตาอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานของเตาใหความ
รอนเหล็ก billet กลวิธีอนุรักษพลังงานพิเศษอื่นๆ 

วัสดุสําหรับอุปกรณความรอน ทฤษฎีท่ัวไป ประเภทของวัสดุทนไฟ คุณลักษณะท่ีตองมีในอิฐทนไฟ 
สมบัติของอิฐทนไฟชนิดตางๆ 

ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุทนไฟชนิดตางๆ วัสดุทนไฟท่ีใชกับเตาหลอม วัสดุกันความรอน 
โครงสรางของผนังเตา อิฐทนไฟกันความรอนและบอรด Electrocast refractories เซรามิกไฟเบอร ฉนวนกราไฟต 
วัสดุกันความรอน โครงสรางของผนังเตา 

 


