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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีEนําเสนอ การออกแบบ สร้าง และ ทดสอบสมรรถนะเตาชีวมวลทรงกระบอก ทีม กี ารเผยแพร่ใช้งานใน
นาม “เตาเทวดา” โดยเตาทีใ ช้ในการทดลองมีขนาดความสูง 55 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. ทางอากาศเข้า และ ออก มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์ก ลาง 10 ซม. ชีว มวลทีใช้ในการทดสอบ 3 ชนิด คือ แกลบ ขีEเลือ ย ชานอ้อ ย อัดบรรจุ ในเตา
ทรงกระบอกด้วยเครือ งอัดแบบไฮดรอลิค ความดัน 80 ปอนด์ต่อตารางนิEว และ 120 ปอนด์ต่อตารางนิEว จากการทดสอบ
เตาเชือE เพลิง เพือ ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้และหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเชืEอเพลิงแต่ละชนิด และ พบว่าเตา
ชีวมวลนีE ให้การเผาไหม้แบบเผาชีวมวลโดยตรง ร่วมกับการเผาไหม้ของก๊าซโปรดิวเซอร์ ทีเกิดจากขบวนการก๊าซซิฟิ
เคชัน (Gasification process) ในขณะนันE จากการตรวจวัดปริมาณก๊าซโปรดิวเซอร์ พบว่าเกิดก๊าซโปรดิวเซอร์ H2 , CH4
และ CO ในปริมาณทีส ูงกว่าเตาผลิตก๊าซชีวมวล (gasifier) ทัวไป
 คือ เกิด H2 2.3221, CH4 13.2776, CO 27.324
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร โดยเฉลีย เตาชีวมวลทีใ ห้ปริมาณก๊าซมากทีส ุดคือชีวมวลแกลบทีบ รรจุอดั ด้วยแรงดัน 120 psi มี
ปริมาณก๊าซโปรดิวเซอร์ มากทีส ุด ซึงจะได้ค่าความร้อนของก๊าซ 4.2848 MJ/m3 โดยทัวไปการเผาไหม้

ของเตาชีวมวลนีE
ให้การเผาไหม้ทคี ่อนข้างสมบูรณ์ และ มลพิษตํา และ ผลการวิเคราะห์มลพิษจากการเผาไหม้ อยู่ในเกณฑ์ทดี มี าก และ ตํา
กว่าการเผาไหม้ชวี มวลโดยทัวไป

คําสําคัญ: เตาชีวมวล การเผาไหม้ของเตาชีวมวล ก๊าซโปรดิวเซอร์ กระบวนการก๊าซซิฟิเคชัน
Abstract
This research paper presents the design and testing of the combustion performances of a cylindrical biomass
stove widely known as “Dhevada Stove.” The stove used in this study was 55 cm in height and 35 cm in
diameter. The air inlet and outlet ports were 10 cm in diameter. Three types of biomass, rice husk, sawdust, and
sugarcane residue, were used in the study. These were packed in stoves by compressing with a hydraulic
machine at a pressure of 80 psi and 120 psi. Investigations of the combustion behavior and thermal efficiency
showed that the former resulted from a combination of the direct combustion of the biomass and producer gas
obtained from the gasification process in the stove concurrently. Results indicated that there were higher
amounts of producer gases (H2, CH4 and CO) compared to those from a typical gasifier (H2 2.3221%, CH4
13.2776%, and CO 27.324% by volume). The rice husk stove, with 120 psi packing pressure, gave the highest
heating value of producer gases of 4.2848 MJ/m3. Generally, this stove performed with relatively complete
combustion and low emission. Emission analysis revealed that the pollutant gases were in the good practice
range and lower than those of the typical biomass stoves.
Keywords: Biomass stove , Combustion of biomass stove, Producer gases, Gasification
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1. บทนํา
พลังงานนับเป็ นปจั จัยสําคัญในการพัฒนาประเทศใน
ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าเป็นการผลิตในงานอุตสาหกรรมต่างๆ การ
ขนส่ ง การผลิต ไฟฟ้ า และงานบริก ารอื น ๆ อี ก หลาย
ประเภท แหล่งทีมาของพลังงานของโลกในป จั จุบนั ส่ว น
ใหญ่มาจากเชืEอเพลิงฟอสซิล คิดเป็ น 80% โดยประมาณ
ในขณะทีอ กี ประมาณ 14% มาจากชีวมวล ซึง เป็ นพลังงาน
หมุนเวียนทีส าํ คัญทีส ุดในขณะนีE โดยประมาณ 3 ใน 4 ของ
พลังงานทีใช้ในโลกใช้ในประเทศกําลังพัฒนา อีก 1 ใน 4
ใช้ในประเทศทีพ ฒ
ั นาแล้ว [6] ความต้อ งการใช้พ ลังงาน
ของโลกเพิ ม สู ง ขึE น มากอย่ า งต่ อ เนื อ งตั งE แต่ อ ดี ต ยิ ง
มาตรฐานการดํารงชีว ิต ของมนุ ษ ย์ย ิงสูง ขึEน เท่ าใดความ
ต้องการสิง อํานวยความสะดวกก็มากขึEนเท่านันE จึงต้องใช้
พลัง งานมากขึEน อย่ า งหลีก เลีย งไม่ ไ ด้ ป จั จุ บ ัน นีE ร าคา
เชืEอ เพลิ ง สู ง ขึEน เรือ ยๆ เป็ น วิ ก ฤติ ไ ปทัว โลก หลายๆ
ประเทศทัวโลกจึ

งแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนรูปแบบ
ใหม่เพือเป็ นหลักประกันความมันคงด้

านพลังงานในระยะ
ยาว
เชือE เพลิงชีวมวลเป็นแหล่งให้ความร้อนและแสงสว่าง
ทีสํา คัญ แหล่ ง แรกทีม นุ ษ ยชาติไ ด้ใ ช้ ชีว มวลเป็ น แหล่ ง
พลังงานหมุนเวียนทีก กั เก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ซงึ มา
จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและเกิดขึนE หมุนเวียนซํEาแล้วซํEา
อีกได้ในธรรมชาติ ชีวมวลเป็นพลังงานทีม าจากแหล่งทีไ ม่ม ี
วันหมดไป เพราะวงจรการผลิตชีวมวลคือวงจรของพืชทีม ี
ระยะสันE ต่างจากนํEามันหรือถ่านหินทีต ้องอาศัยการทับถม
กั น เป็ น เว ลาหล ายล้ า น ปี ชี ว มว ลสามารถ ผลิ ต ไ ด้
ภายในประเทศ ช่วยลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
ได้ ข้อ ดีต่อสิง แวดล้อ มทีสําคัญคือ การใช้พ ลังงานในการ
ผลิตความร้อ นหรือ ไฟฟ้าจะไม่เพิมปริมาณสุท ธิข องก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชันE บรรยากาศโลก ในกรณีทเี รามี
การผลิตชีวมวลขึนE มาเพือทดแทนชีวมวลทีไ ด้ใช้ไป เพราะ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกหมุนเวียนมาใช้ในชีวมวลที
ผลิตใหม่เท่ากับปริมาณก๊าซทีถ ูกผลิตจากการเผาไหม้นนั E ๆ
เนืองจากพืช ต้องหายใจเพือเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เข้าไปเพือใช้ในการเจริญเติบโต อีกทังE ชีวมวลยังมีปริมาณ
กํามะถันตํากว่าเชืEอเพลิงฟอสซิลมาก นันหมายถึ

ง การใช้
ชีวมวลจะลดโอกาสในการเกิดปรากฏการณ์ เรือนกระจก
(greenhouse effect) ซึงตรงข้ามกับการใช้นEํ ามันในภาค
ขนส่งหรือการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้า
จะเห็น ได้ว่าพลังงานจากชีว มวลมีศ กั ยภาพสูงมาก
และได้มงี านวิจยั ทีไ ด้นํ าชีว มวลเป็ น แหล่งพลังงานหลาย
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แบบและหลายประเภท เช่ น เตาอังE โล่ ช นิ ด ต่ า งๆ เตา
Gasifier แบบต่างๆ ซึงมีการศึกษาและออกแบบเตาชีวมวลเพือใช้เป็ นพลังงานทดแทน มีการทํางานวิจยั เกีย วกับ
เตาทีใช้ในครัว เรือ นโดยงานวิจยั ได้เปรีย บเทียบเตาชนิด
ต่างๆ 24 ชนิด โดยศึกษาประสิทธิภ าพด้ว ยวิธี water
boiling ผลการทดลองที ใ ห้ป ระสิท ธิภ าพสู ง สุ ด คือ เตา
Indian ”Harsha” cookstove มีประสิทธิภาพ 25.2 % ส่วน
เตาทีม ปี ระสิทธิภาพตําสุดคือ เตา Malaysian traditional มี
ประสิทธิภาพ 9.5 % โดยเชือE เพลิงทีใ ช้มฟี ืนและถ่าน พร้อม
ทังE เปรีย บเทีย บค่าการปลดปล่อ ยมลพิษ คือ CO, CO2,
CH4, TNMOC, NOX ของเตาแต่ละประเภท [3]
Bhattacharya [2] ได้ศกึ ษาการพัฒนาการใช้เตาชีวมวลโดยใช้แท่งเชืEอเพลิงจากแกลบและแท่งเชืEอเพลิงจากขีE
เลือย ทีม ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55-60 mm ยาว 20-30
cm เตาชีวมวลทีใ ช้ในการทดลองมีขนาดของปล่องสูง 60
cm และ 80 cm ผลการทดลองประสิทธิภาพมากสุดคือ
15.76% ทีป ล่องสูง 60 cm และตําสุด 9.60% ทีป ล่องสูง
80 cm ของเชือE เพลิงขีเE ลือ ย
Kuti [5] ศึกษาส่วนประกอบของเชืEอเพลิงขีEเลือยใน
เตาชีวมวลภายใต้การจําลองสภาวะต่างๆ โดยใช้ขEเี ลือ ย
และเมล็ดปาล์มทีอ ตั ราส่วน 50:50, 60:40, 70:30, 80:20
และ 90:10 ใช้เ จลผสมแล้ว อัด เป็ น ก้อ นด้ว ยเครือ งอัด
ไฮดรอลิ ค โดยแบ่ ง การทดลองออกเป็ น 3 ขันE คื อ
intermediate phase (เริม ต้นทดลอง) high power phase
(15 นาทีหลังจากขันแรก)
E
และ low power phase (30 นาที
หลัง high power phase) ทดสอบประสิทธิภาพโดยวิธี
water boiling test จะได้ว่าประสิทธิภาพจะเพิม ขึนE จาก
intermediate phase ไป low power phase การสิEนเปลือง
เชืEอเพลิงจะลดลง intermediate phase ไป low power
phase และหาอั ต ราการเผาไหม้ เ ชืE อ เพลิ ง ลดลงจาก
intermediate phase ไป low power phase ของแต่ละ
เชือE เพลิง
จากการศึกษาข้อมูลงานวิจยั ต่างๆ ทีเ กีย วข้องจะเห็น
ว่ามีการวิจยั จํานวนมากทีไ ด้ศกึ ษาหาประสิทธิภาพของเตา
ชีวมวลชนิดต่างๆ แต่ยงั ไม่มกี ารวิจยั เตาชีวมวลชนิดนีEเลย
นีE จึ ง เป็ นงานวิ จ ั ย เริ ม ต้ น ของการศึ ก ษาเตาชี ว มวล
ทรงกระบอกที ม ีชื อ ว่ า “เตาเทวดา” ซึ ง เป็ น เตาที ใ ห้
ประสิท ธิภาพสูงเพราะมีการเกิดก๊าซชีวมวลขึEนด้วยขณะ
เผาไหม้ทําให้มอี ุ ณหภูมสิ ูง และมีก ารเผาไหม้ทีส มบูร ณ์
เพราะไม่มกี ารปลดปล่อยก๊าซมลพิษ ดังนันE การวิจยั นีEจึง
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เห็นความสําคัญของเศษชีวมวลทีเ หลือใช้จงึ ได้นําชีวมวล
มาใช้ประโยชน์ ช่วยเพิม ทางเลือกของพลังงานทดแทน ซึง
เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายเกียวกับเชืEอเพลิงได้อย่างมาก
รวมถึงการนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ทางด้านพลังงาน
ด้า นโดยไม่สูญ เปล่ า ซึง การวิจยั จะศึก ษาเตาชีว มวล
ทรงกระบอกโดยใช้เชืEอเพลิงชีวมวล 3 ชนิด คือ ชานอ้อย
แกลบ และขีเE ลือ ย โดยเตาชีวมวลทีใ ช้ในการทดลองคือ เตา
ชีวมวลทรงกระบอก เชืEอเพลิงชีวมวลจะถูกบรรจุเข้าไปใน
เตาทรงกระบอกด้วยเครือ งอัดไฮดรอลิค ทีค วามดันต่างกัน
ซึงความดันทีใ ช้ในการทดลองคือ 80 psi และ 120 psi
จุดสําคัญของการทดลองคือจะทดสอบหาประสิทธิภาพของ
เตาชีว มวลแต่ ล ะชนิ ดเชืEอ เพลิงทีค วามดัน ดัง กล่ าว และ
วิเคราะห์การเกิดปริมาณก๊าซชีวมวล รวมทังE เปรียบเทียบ
การปล่อยก๊าซมลพิษเปรียบเทียบกับเตาทีใ ช้ในครัวเรือนที
ั บนั
นิยมใช้ในปจจุ
เตาชีวมวลทรงกระบอกเป็นเตาชีวมวลแบบใหม่ทเี พิง
ได้ทาํ การศึกษาลักษะเด่นของเตาคือใช้เหล็กเป็ นโครงสร้าง
สามารถใช้งานได้หลายครังE เพียงแค่นําเชืEอเพลิงเข้าไปอัด
ในเตาด้วยเครือ งอัดไฮดรอลิคก็สามารถนําเตากลับมาใช้ได้
อีก และสามารถใช้กบั เชือE เพลิงได้หลายชนิด แต่เชือE เพลิงที
ใช้ตอ้ งบดค่อนข้างละเอียด

M1
mf
T1

=
=
=

T2
L
H

=
=
=

นํEาหนักของนํEาทีห ายไป, กรัม
นํEาหนักของเชือE เพลิงทีห ายไป , กรัม
อุณหภูมกิ ่อนการทดลอง, องศา
เซลเซียส
อุณหภูมนิ Eําเดือด, องศาเซลเซียส
ความร้อนแฝงของนํEา, 540 kcal/kg
ค่าความร้อนเชือE เพลิง, kcal/kg

2.2 กระบวนการก๊าซซิฟิเคชัน (Gasification Process)
ก๊าซซิฟิเคชัน (Gasification) [7] เป็ นกระบวนการ
เปลียนแปลงของสารเชืEอเพลิงให้กลายเป็ นก๊าชทีเรียกว่า
ก๊าซโปรดิวเซอร์ (Producer Gas) ซึง ยังคงมีคุณสมบัตขิ อง
เชืEอ เพลิง อยู่ แ ละมีคุ ณ ค่ า พลัง งานความร้อ นสูง พอทีจ ะ
นําไปใช้งานได้ ซึงกระบวนการผลิตก๊าซชีวมวล เป็ นการ
เปลีย นเชืEอ เพลิงชีวมวลทีธาตุ คาร์บอนเป็ นส่ว นประกอบ
หลัก ซึง เป็ น เชืEอ เพลิง แข็ง ให้เ ป็ น เชืEอ เพลิง ก๊ า ซ (ก๊ า ซที
สามารถจุดติดไฟได้) ซึงเกิดจากการเผาไหม้เชืEอเพลิงแข็ง
ในทีท มี อี ากาศจํากัด (หรือ ออกซิเจนจํากัด) โดยความร้อน
ทีเกิดขึEน นีEจะเป็ น ตัว เร่งปฏิก ิร ิย าแบบต่ อ เนือ งกลายเป็ น
ก๊าซชีวมวล หรือ ก๊าซโปรดิวเซอร์ (producer gas) ก๊าซชีว
มวลนีEมอี งค์ประกอบหลักคือ ก๊าซ-คาร์บอนมอนนอกไซด์
(CO) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) ดังแสดง
ในภาพที 1 การจะเปลีย นเชือE เพลิงแข็งให้เป็นก๊าซเชือE เพลิง
2. ทฤษฎี
นั นE ต้ อ งอาศัย อุ ป กรณ์ ทีเ รีย กว่ า “เตาผลิต ก๊ า ซชีว มวล
2.1 การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน
การทดลองการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา (Gasifier)” ซึงการเกิดปฏิกริ ยิ า ทางเคมีของกระบวนการ
ชีวมวลทรงกระบอก ให้วธิ ี water boiling test [1] โดยทํา ก๊าซซิฟิเคชัน
การทดลองการเผาเชืEอ เพลิง ให้เ กิด พลัง งานความร้อ น
กระบวนการก๊ าซซิฟิเคชัน
ถ่ า ยเทไปยัง นํE า ทีต้ม ให้เ ดือ ดและปริม าณไอนํE า ทีร ะเหย
Gasification Process
ก๊ าซชีวมวล
ชีวมวล
เตาผลิตก๊ าซ
Biomass gas
กลายเป็ น ไอ ให้นEํ าสามารถระเหยกลายเป็ น ไอได้อ ย่ า ง
Biomass
Gasifier
อิสระ คํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้จากสมการ
ที (1)
ภาพทีE 1 การเปลีย นเชือE เพลิงแข็งให้เป็นก๊าซเชือE เพลิง
สมการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ηth =

ηth
M
Cp

MCp (T2 − T1 ) + ( M 1 ) L ×100
mfH

=
=
=

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน, %
นํEาหนักของนํEาทังE หมด, กรัม
ความร้อนจําเพาะของนํEา, cal/g
(1kcal/kg-°C)

(1)

ค่าความร้อนของก๊าซเชือE เพลิง [4] ขึนE อยู่กบั ความสัมพันธ์
ของส่วนประกอบของ CO, H2, CH4 ทีเ ผาไหม้และค่าความ
ร้อนของก๊าซเชือE เพลิงสามารถคํานวณได้ตามสมการ
H ig =

12,680VCO + 10,800VH 2 + 35,900VCH 4

(2)

1 + 2.38VCO + 2.38VH 2 + 9.52VCH 4

Hig =
ค่าพลังงานของก๊าซเชือE เพลิงผสมตาม
ปริมาณสารสัมพันธ์กบั อากาศ (kJ/m3)
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VCO =
ผสมกับอากาศ)
VH2 =
ผสมกับอากาศ)
VCH4 =
ผสมกับอากาศ)
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สัดส่วนปริมาตรของ CO ในก๊าซ (ก่อน

เตากําลังเผาไหม้ มีลกั ษณะโค้งตามขนาดความโค้งของ
เตามีขนาด ½ เท่าของเตา
สัดส่วนปริมาตรของ H2 ในก๊าซ (ก่อน
3.1.2.2 ทีก นั E ตัวเตา หรือ ทีค าด
คือ อุปกรณ์ทกี นั E ระหว่างเตาตามแนวรัศมีของเตา ดัง
สัดส่วนปริมาตรของ CH4 ในก๊าซ (ก่อน ภาพที 3 (b) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของเตา ทําหน้าทีก นั E ไม่ให้เชืEอเพลิงทีก ําลัง
เผาไหม้พงั ลงมา และให้เตาคงสภาพดังเดิมจนกระทังการ

เผาไหม้สนEิ สุดลง
3. การออกแบบและหลักการทํางานเตาชีวมวล
3.1.2.3 ฝาปิดเตา
ทรงกระบอก
คือ อุปกรณ์ทที ําหน้าทีป ิ ดเตาชีวมวล ดังภาพที
3.1 การออกแบบเตาชีวมวลทรงกระบอก
3
(c)
หลั
ง
การอั
ดเชือE เพลิงเข้าเตา
เตาชีว มวลทรงกระบอก เป็ น เตาทีทํ า จากเหล็ ก
3.1.2.4 ฝาครอบชันE บน
ส่วนประกอบหลักของตัวเตาชีวมวลจะประกอบด้วยตัวเตา
คือ อุปกรณ์ทที ําหน้าทีป ิดฝาปิดเตา ดังภาพที 3 (d)
ชีวมวลและโครงสร้างภายในเตาชีวมวล ดังนีE
มีขนาดเท่ากับทางเข้าของปล่องอากาศ
3.1.1 ตัวเตา
เตาชีวมวลทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35
เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร ทางเข้าอากาศเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 10 เซนติเมตร ทางออกของเปลวไฟขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ดังภาพที 2
(a) ทีก นั E ทางอากาศเข้าหรือเกือกม้า

(b) ทีก นั E ตัวเตาหรือทีค าด

35 cm
โ

10 cm

55 cm

(c) ฝาปิดเตา

10 cm

ภาพทีE 2 ขนาดเตาชีมวลทรงกระบอก
3.1.2 อุ ปกรณ์ ประกอบโครงสร้างภายในของเตา
ชีวมวลทรงกระบอก
คือ อุปกรณ์ทชี ่วยรักษาสภาพเตาชีวมวลทรงกระบอก
ไม่ใ ห้พ ังทลายขณะเผาไหม้ จะประกอบด้ว ยอุ ป กรณ์ 4
ชนิ ด ดัง แสดงในภาพที 3 และทีม ีคุ ณ สมบัติ ก ารใช้ ที
แตกต่างกันดังนีE
3.1.2.1 ทีก นั E ทางเข้าอากาศ หรือ เกือกม้า
คือ อุปกรณ์ทวี างกันE ภายในเตา ดังภาพที 3 (a) ตรง
ทางอากาศเข้าทําหน้าทีก นั E การเผาไหม้ไม่ให้รวดเร็ว ตรง
ฐานล่างภายในเตา และป้องกันการพังของชีวมวลในขณะที

(d) ฝาครอบชันE บน

ภาพทีE 3 อุปกรณ์ประกอบโครงสร้างภายในของเตาชีวมวล
กระทรงกระบอก
3.2 การบรรจุเตาชีวมวลทรงกระบอก
โดยเชืEอเพลิงทีใช้ในโครงงานนีE ได้ทดลองเชืEอเพลิง
ชีวมวล 3 ชนิด คือ แกลบ ขีเE ลือย และชานอ้อย ทําการอัด
เชือE เพลิงด้วยเครือ งอัดไฮดรอลิคดังภาพที 4

ภาพทีE 4 เครือ งอัดไฮดรอลิคทีใ ช้บรรจุเตาชีวมวล
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ขันตอนในการอั
E
ดเตาชีวมวลทรงกระบอกดังภาพที 5
ก่อนอืนต้องจัดเตรียมชีวมวลทีค ่อนข้างละเอียดก่อนทําการ
อัดเตา ซึงชีวมวลทีใช้ในการทดลองทังE 3 ชนิด คือแกลบ
ขีเE ลือย และชานอ้อย มีลกั ษณะทีค่อนข้างละเอียดอยู่แล้ว
สามารถนํ า มาบรรจุ อ ัด เตาชีว มวลทรงกระบอกได้เ ลย
ขันตอนการอั
E
ดบรรจุเตาชีวมวลมีดงั นีE
1. เตรียมเครือ งอัดไฮดรอลิค พร้อมใช้งาน
2. เตรียมชีวมวลบดให้ละเอียด และแห้ง
3. ผสมขีเE ถ้ากับนํEาพอหมาดไว้สาํ หรับปิดด้านบนของ
เตา อาจเติมปูนซีเมนต์เล็กน้อย
4. วางเตาชีว มวลตรงเครือ งอัด และวางแกนเหล็ก
ตรงกลาง และทางเข้าอากาศ เป็ นช่องทางเข้าอากาศเพือ
การเผาไหม้จนถึงปล่องทางออกของเตา
5. วางทีก นั E ทางเข้าอากาศ หรือ เกือ กม้าในแนวตังE
ระหว่ า งแกนกลางและของของเตา เกือ กม้า จะโค้ง ตาม
ลักษณะของเตา
6. ใส่ชวี มวลลงไปในเตาทําการอัดเตาด้วยความดันที
ต้องการให้สงู ประมาณ 1/3 ของเตา
7. หลังจากนันE ใส่ทีก นั E ในเตา หรือ ทีค าด ให้อ ยู่บ น
ชีวมวลทีอ ัด หลังจากนันE ใส่ชวี มวลแล้วอัด ให้สูงประมาณ
2/3 ของเตาใส่ทคี าดอีกอัน ทําการอัดให้เต็ม
8. ปิ ดด้า นบนของเตาด้ว ยฝาปิ ด เตาใส่ขEเี ถ้าทีผ สม
เล็กน้อยตามด้วยฝาครอบชันE บนใส่ขEเี ถ้าผสมนํE าพอหมาย
ให้เต็มโดยรอบทําการอัดด้วยแรงดันเพียงเล็กน้อย
9. ดึงแกนเหล็กด้านบนและด้านล่างออก ก็สามารถ
นํ า เตามาใช้ ง านได้ ซึ ง เมื อ อั ด เตาชี ว มวลเรี ย บร้ อ ย
ส่ ว นประกอบทุ ก ส่ ว นจะอยู่ ภ ายในเตาดั ง ภาพที 6
โครงสร้างภายในของเตาชีวมวลจะช่วยรักษาโครงสร้าง
ชีว มวลขณะเผาไหม้ไ ม่ให้ท รุดตัว หรือ พังลงมาทําให้เตา
ชีวมวลสามารถใช้งานได้นาน

ภาพทีE 6 โครงสร้างภายในของเตาชีวมวล
3.3 หลักการทํางานของเตาชีวมวลทรงกระบอก
หลังจากผ่านการอัดบรรจุชวี มวล เตาสามารถใช้งาน
ได้เลย โดยทําการจุดทีปล่อ งทางเข้าของอากาศด้านล่าง
ของเตาและจะเผาไหม้ช ีว มวลตลอดทางเดิน ของอากาศ
จนถึงปล่องทางออกของเตาอุณหภูมขิ องการเผาไหม้เตา
ชีว มวลทรงกระบอกจะสูง มากเพราะมีก๊ า ซโปรดิว เซอร์
เกิดขึEนขณะทีเผาไหม้ การศึกษาจึงได้ทําการปิ ดทางเข้า
ของอากาศวิเคราะห์การจุดก๊าซทีเ กิดขึนE จากเตาดัง ภาพที
7

(a) แสดงเปลวไฟจากเตาชีวมวล

(b) แสดงก๊าซทีเกิดขึนE จากเตาชีวมวล

(c) แสดงเปลวไฟจากการจุดก๊าซ

ภาพทีE 7 แสดงเปลวไฟทีเ กิดจากการจุดก๊าซจากเตา
ชีวมวลทรงกระบอก
3.4 การออกแบบวิธกี ารทดลอง
การออกแบบการทดลองประสิท ธิข องเตาชีว มวล
ทรงกระบอกโดยเชืEอเพลิงทีใช้ในโครงงานนีEเราจะทดลอง
เชืEอเพลิงชีวมวล 3 ชนิด แกลบ ขีเE ลือย และชานอ้อย ทํา
การอัดเชือE เพลิงด้วยเครือ งอัดไฮดรอลิคที ความดัน 80 psi
และ 120 psi มาทดลองโดยการวิเคราะห์การทดลองจะ
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ภาพทีE 5 แสดงวิธกี ารบรรจุเตาชีวมวล
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3.4.1 หาค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเชืEอเพลิง
ชีวมวลแต่ละชนิด
การทดลองจุดเตาชีวมวลทรงกระบอกด้านทางอากาศ
เข้าของเตาชีวมวลเริม เผาไหม้ตามแนวแกนจากด้านล่าง
จนถึง บนสุด จนถึง ทางออกด้า นบน อากาศไหลเข้า ทาง
ปล่ อ งด้า นล่ า งเตาแบบธรรมชาติ เตาจะจุ ด ติด ต่ อ เนื อ ง
จนกว่ า ชีว มวลจะหมด เมือ ชีว มวลเริม เผาไหม้ ทํ า การ
ทดลองหาประสิท ธิภ าพเชิง ความร้ อ นของเตาชีว มวล
ทรงกระบอก ใช้วธิ ี water boiling test ใช้ภาชนะบรรจุนEํา
โดยไม่มฝี าปิ ด เพือ ให้นEํ าสามารถระเหยกลายเป็ น ไอได้
อย่างอิสระ บันทึกปริมาณนํEาทีห ายไปจากการถ่ายเทความ
ร้อ นจากเตามาทําให้นEํ าเดือ ดและระเหยกลายเป็ นไอ ทํา
การบัน ทึก ทุก ๆ ชัวโมง

และหาปริมาณเชืEอ เพลิงทีใช้ทุก
ชัว โมงเช่ น กัน วัด อุ ณ หภู ม ิ โดยใช้ thermocouple วัด
อุณหภูมขิ องนํEา และใช้ thermocouple type K วัดอุณหภูม ิ
ทีเ ปลวไฟ ทําการวัดอุณหภูมทิ ุกตําแหน่งดังภาพที 8

ภาพทีE 8 การติดตังE จุดวัดอุณหภูม ิ
นํ า ข้อ มูล การทดลองมาหาประสิท ธิภ าพเชิง ความใช้ค่ า
ความร้อนตํา (LHV) ของเชืEอเพลิงคํานวณทุกชัวโมงที

ท ํา
การทดลองของทุกชนิด
3.4.2 วิเคราะห์กระบวนการเผาไหม้ของก๊าซโปรดิว
เซอร์ ของเชือE เพลิงแต่ละชนิด
การวิเคราะห์การเผาไหม้ การทดลองทําการสร้างชุด
เก็บก๊าซเชืEอ เพลิงดังภาพที 9 เพือ นํ าก๊ าซไปตรวจ
วิเคราะห์ดว้ ยเครือ ง Gas Chromatography (GC) สภาวะมี
ดังนีE
column : stanless steel pack column WG -100
SUS COLUMN เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก ¼ นิEว ความ
ยาวคอลัมน์ 18 เมตร
carrier gas : Helium / Flow rate 40 มิลลิลติ ร/นาที
อุณหภูมแิ บบคงที 50 องศาเซลเซียส
detector : Thermal Conductivity Detector , TCD
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วิเคราะห์หาปริมาณด้ว ยวิธี standard calibration
curve โดยใช้สารมาตรฐานก๊าซ CO, H2, CH4โดยต่อท่อ
ก๊า ซจากเตา เมือ ทํา การจุด เตาเป็ น ระยะเวลาผ่ า นไป 2
ชัวโมง
 ทําการปิดทางเข้าอากาศและทางออกของปล่องไฟ
เปิดวาล์วเพือ เก็บก๊าซไปวิเคราะห์

ภาพทีE 9 การติดตังE ชุดเก็บก๊าซ
3.4.3 วิเคราะห์ก๊าซมลพิษทีเ กิดขึนE หลังการเผาไหม้
การทดลองได้ส ร้างชุ ดทดลองโดยใช้ hood ครอบเตา
ชีว มวลทรงกระบอกดังภาพที 10 และทําการทดลอง
เปรียบเทียบกับเตาทีใช้ในครัวเรือน คือ เตาก๊าซ เตาถ่าน
และเตาฟื น โดยดู ด ก๊ า ซไปวิเ คราะห์ ด้ ว ยเครือ ง Gas
chromatography (GC)

ภาพทีE 10 การติดตังE ชุดวัดก๊าซมลพิษ
3.5 เครือ งมือทีใ ช้ในงานวิจยั
เครือ งมือทีต ้องเตรียมจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที
ทดสอบประสิทธิภาพเตา และส่วนการวิเคราะห์ก๊าซโปรดิว
เซอร์และก๊าซมลพิษ
เตรียมเตาชีวมวลทรงกระบอก เครืองอัดไฮดรอลิค ทีใ ช้
อัดบรรจุชวี มวลทังE 3 ชนิด คือ แกลบ ขีเE ลือ ย ชานอ้อย เมือ
ทําการอัดบรรจุเตาชีมวลเรียบร้อยตามวิธกี ารอัดบรรจุดงั
หัวข้อที 3.2 แล้ว ทําการจุดเตาชีวมวลทรงกระบอกเพือทํา
การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้วธิ ี water boiling test ใช้
thermocouple type K วัดอุณหภูมทิ จี ุดต่างๆ ดังภาพที 8
เก็บข้อมูลโดยใช้ Data logger แบบ 12 Channel ยีห ้อ
SUPCON ทําการวิเคราะห์ทุกชัวโมงจนกว่

าเชืEอเพลิงจะ
หมด
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เตรียมชุดอุปกรณ์ในการเก็บก๊าซโปรดิวเซอร์และก๊าซ
ผลการทดลองประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นของ
มลพิษ ดังภาพที 8 และ ภาพที 9 เพือทําการเก็บก๊าซ เชืEอเพลิงชีว มวลทังE 3 ชนิด คือ แกลบ ขีEเลือ ย และ ชาน
โปรดิว เซอร์ แ ละก๊ า ซมลพิษ ใส่ ถุ ง เก็บ ก๊ า ซเพือ ทํ า การ อ้อย ทีค วามดัน 80 psi และ 120 psi แสดงในตารางที 1 –
วิเคราะห์ดว้ ยเครือ งวิเคราะห์ Gas chromatography (GC) 6 ตามลําดับ
4. ผลการทดสอบเตาชีวมวลทรงกระบอก
ตารางทีE 1 ตารางแสดงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
การศึกษางานวิจยั ครังE นีEได้แบ่งการทดสอบสมรรถนะ
แกลบ 80 psi
เตาชีวมวลทรงกระบอกออกเป็ น 3 ส่วน คือ การทดสอบ
ชัวโมง

มวลนํEาที
มวล
อุณหภูม ิ η (%)
ประสิท ธิภ าพเชิงความร้อ นของเตา การทดสอบก๊า ซ
ที
หายไป เชือE เพลิงที นํEาเฉลีย
โปรดิว เซอร์ และการทดสอบการปล่ อ ยมลพิษ จากเตา
(g)
หายไป (g)
(°C)
ชีวมวลทรงกระบอกเปรียบเทียบกับเตาทีใ ช้ในครัวเรือน
1
1750
1800
69.62
16.56
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน
2
1900
1500
98.72
22.65
จากกราฟแสดงอุณหภูมทิ จี ุดต่างๆ ของเตาชีวมวล
3
2000
1450
95.89
24.55
จะเห็น ว่ า อุ ณ หภู ม ิทีต รงกลางเตาจะสู ง มากโดยเฉลีย
4
2400
1700
94.17
25.05
5
1800
1500
91.6
21.21
ประมาณ 900°C และทีเ ปลวไฟจะมีอุ ณ หภูม ิเ ฉลีย ที
6
2050
1550
85.84
23.15
650°C ดังแสดงในภาพที 11 อุณหภูมทิ สี ูงของเตาชีวมวล
7
2180
1750
96.13
22.18
จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของเตาสูงด้วยและทีส ําคัญคือ เตา
8
1100
850
89.8
22.80
ชีวมวลขณะจุดเตาเกิดก๊าซโปรดิวเซอร์ ร่วมด้วย เนืองจาก
ηav
22.27
การเกิดก๊าซโปรดิวเซอร์ กระบวนการเกิดจะเกิดทีส ภาวะมี
อุณหภูมสิ งู ประมาณ 650 - 800°C สภาวะถึงจะดํารงอยู่ได้ ตารางทีE 2 ตารางแสดงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
[7]
แกลบ 120 psi
ชัวโมง

ที

ภาพทีE 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ณ จุดต่าง
กับเวลาของขีเE ลือ ยทีอ ดั ด้วยความดัน 120 psi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

มวลนํEาที
หายไป
(g)
1800
2220
2100
2320
2000
2280
2180
2140
2200
1900
1050

มวล
เชือE เพลิงที
หายไป (g)
2100
1200
1400
1200
900
1050
750
1000
700
800
500
ηav

อุณหภูม ิ
นํEาเฉลีย
(°C)
66.19
99.38
97.52
95.02
95.33
89.45
93.9
97.02
96.62
95.47
90.01

η (%)

14.51
33.11
26.77
34.36
39.51
38.24
51.56
38.16
56.00
42.24
37.01
37.41
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ตารางทีE 3 ตารางแสดงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ ตารางทีE 6 ตารางแสดงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
ขีเE ลือ ย 80 psi
ชานอ้อย 120 psi
ชัวโมง

ที
1
2
3
4
5

มวลนํEาที
หายไป
(g)
3650
4350
4450
5250
2700

มวล
เชือE เพลิงที
หายไป (g)
2200
2900
3200
3300
1800
ηav

อุณหภูม ิ
นํEาเฉลีย
(°C)
87.4
99.37
95.22
99.25
95.88

η (%)

ชัวโมง

ที

38.47
35.15
32.66
37.61
35.27
35.83

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางทีE 4 ตารางแสดงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
ขีเE ลือ ย 120 psi
ชัวโมง

ที
1
2
3
4
5
6
7

มวลนํEาที
หายไป
(g)
2150
4450
4250
5900
3600
1150
900

มวล
เชือE เพลิงที
หายไป (g)
1800
2500
2500
3800
2600
700
500
ηav

อุณหภูม ิ
นํEาเฉลีย
(°C)
89.59
92.9
93.42
91.48
95.52
90.25
87.58

η (%)

27.80
41.65
39.82
36.25
32.54
38.28
41.75
36.87

ตารางทีE 5 ตารางแสดงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
ชานอ้อย 80 psi
ชัวโมง

ที
1
2
3
4
5
6
7

มวลนํEาที
หายไป
(g)
2500
3450
3650
3100
3100
2550
1100

มวล
เชือE เพลิงที
หายไป (g)
1500
2200
1900
1800
1500
1400
900
ηav

อุณหภูม ิ
นํEาเฉลีย
(°C)
89.64
98.23
96.91
98.03
91.48
97.52
94.58

η (%)

30.14
28.76
35.16
31.58
37.49
33.37
22.29
31.26

มวลนํEาที
หายไป
(g)
1700
1500
1300
1100
2000
1600
1500
1400
900

มวล
เชือE เพลิงที
หายไป (g)
2750
1450
1400
1200
1500
1300
1100
950
750
ηav

อุณหภูม ิ
นํEาเฉลีย
(°C)
69.87
99.02
96.19
94.47
91.9
86.14
96.43
90.1
81.89

η (%)

10.81
19.00
16.98
16.71
24.20
22.13
24.94
26.67
21.42
20.32

เนืองจากการทดลองทําการเผาไหม้เชืEอเพลิงจนกว่า
เชือE เพลิงจะหมด ใช้ค่าความร้อนตํา(LHV) ของเชือE เพลิง ใน
การหาประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นของเตาชี ว มวล
ทรงกระบอก จากตารางแสดงผลจะเห็นได้ว่าเวลาทีท ําการ
เผาไหม้ไม่เท่ากัน เพราะความดันการอัดบรรจุเตาต่างกัน
ปริม าณเชืEอ เพลิง ทีอ ัด บรรจุ จ ะไม่เ ท่ า กัน ทํา ให้ป ริม าณ
เชือE เพลิงบรรจุในเตาชีวมวลแต่และความดันไม่เท่ากัน เตา
ทีอ ดั ด้วยแรงดันทีสูงจะมีปริมาณเชืEอเพลิงทีมากกว่าเตาที
อัดด้วยแรงดันตําและใช้งานได้นานกว่า อย่างไรก็ตาม เตา
ทีอดั ด้วยแรงดันสูงไม่ใช่จะมีประสิทธิภ าพสูงตามไปด้ว ย
เสมอไป เนืองจากเชืEอเพลิงแต่ละชนิดมีคุณลักษณะในการ
เผาไหม้ทแี ตกต่างกัน (ปริมาณคาร์บอนและไฮโดรเจน ใน
เนืE อ ชีว มวล ทีแ ตกต่ างกัน ) ถ้า เชืEอ เพลิงถู ก อัดแน่ น มาก
เกิ น ไป ทํ า ให้ อ ากาศเข้ า ไปทํ า การเผาไหม้ และเกิ ด
กระบวนการ gasification ไม่ได้สะดวก ทําให้ประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนลดลงได้ ดังนันE เชืEอเพลิงแต่ละชนิดจึงมีความ
เหมาะสมต่ อ แรงอัด แตกต่ า งกัน จึง ทํา ให้ป ระสิท ธิภ าพ
ต่างกันด้วย
4.2 ผลการทดลองการวิเคราะห์การเกิดก๊าซโปรดิวเซอร์
การทดลองหาปริมาตรก๊าซเชืEอเพลิงทีเ กิดจากเตาชีวมวลทรงกระบอก หลังจากการจุดเตาชีวมวลทรงกระบอก
เป็นเวลา 2 ชัวโมง

ทําการดูดก๊าซเชืEอเพลิงไปวิเคราะห์ผล
การทดลองด้วยเครือ ง Gas chromatography (GC) ผลการ
ทดลองดังแสดงในตารางที 7 และ ตารางที 8
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ตารางทีE 7 ปริมาณก๊าซโปรดิวเซอร์ ทีค วามดัน 80 psi
ชนิด
เชือE เพลิง
แกลบ
ขีเE ลือย
ชานอ้อย

ร้อยละโดยปริมาตร
H2
1.9619
2.303
1.9333

CO
22.576
17.3875
16.6778

CH4
11.129
13.1508
10.9806

Calorific
value
(MJ/m3)
4.2757
4.1458
4.1818

ตารางทีE 8 ปริมาณก๊าซโปรดิวเซอร์ ทีค วามดัน 120 psi
ชนิด
เชือE เพลิง
แกลบ
ขีเE ลือย
ชานอ้อย

ร้อยละโดยปริมาตร
H2
2.3221
1.650
2.4304

CO
27.324
12.4859
24.6557

CH4
13.2776
9.294
13.9278

Calorific
value
(MJ/m3)
4.2848
4.1406
4.2356

4.3 ผลการทดสอบมลพิษจากการเผาไหม้
การทดสอบมลพิษ การเผาไหม้เชืEอเพลิงชีวมวลทังE
3 ชนิด เปรียบเทียบกับการเผาไหม้ของเตาชีวมวลทีใ ช้ใน
ครัวเรือน โดยสร้างชุดทดลองสร้าง hood ครอบ ดูดก๊าซที
เกิดจากการการเผาไหม้วเิ คราะห์ผลการทดลองด้วยเครือง
Gas chromatography (GC) ผลการทดลองดังภาพที 12

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

N2
O2
CO2
CO
H2

ภาพทีE 12 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ก๊าซมลพิษ
5. สรุป และข้อเสนอแนะการทดลอง
จากการทดลองเตาชีวมวลทรงกระบอกเชืEอเพลิงทังE
3 ชนิด คือ แกลบ ขีEเลือย และชานอ้อย ความดันทีใช้อ ัด
บรรจุเชืEอเพลิงทีค วามดัน 80 และ 120 psi จะมีผลกับ
ระยะเวลาในการเผาไหม้ คือทีความดัน 120 psi เวลาใน
การเผาไหม้จะยาวนานกว่าความดัน 80 psi เมือนํ าค่า

ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่า
แกลบทีอดั ด้วยความดัน 120 psi และขีเE ลือยทีอดั ด้ว ย
ความดัน 80 psi จะได้ค่าประสิท ธิภ าพสูงสุดเท่ากับ
35.86 % และ 35.76 % ตามลําดับ ดังนันE แรงดันจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของแต่ละชนิดเชืEอเพลิงเนืองจาก
เชืEอเพลิงแต่ละชนิดมีความเหมาะสมต่อแรงอัดทีแ ตกต่าง
กัน ความดัน ทีสูง เกิน ไปไม่ เ หมาะกับ ทุ ก ชนิ ด เชืEอ เพลิง
เพราะทํ า ให้ อ ากาศไม่ ส ามารถเข้า ไปทํ า การเผาไหม้
เชือE เพลิงได้ทวถึ
ั  ง ดังนันE แรงดันของแต่ละชนิดเชือE เพลิงจึงมี
ความเหมาะสมทีแ ตกต่างกัน
การทดลองเกิดก๊าซโปรดิวเซอร์ร่ว มด้วย ดังนันE ใน
การเผาไหม้ จึงเป็ นการเผาไหม้โดยตรงของชีวมวลนันE ๆ
และ ก๊าซโปรดิวเซอร์จะเกิดขึEน ในทุกแรงอัดและทุกชนิด
เชือE เพลิงทีใ ช้ในการทดลอง จะเห็นได้ว่า ชีวมวลแกลบทีอ ดั
แน่ นด้วยความดัน 120 psi จะให้ปริมาณก๊าซโปรดิวเซอร์
มากทีสุด คือ H2 2.8103%, CH4 15.9830%, และ CO
30.3680% โดยปริมาตร โดยเฉลีย และค่าความร้อนของ
ก๊าซเชืEอเพลิงของทุกเชืEอเพลิงทุกความดันจะมีค่าค่อนข้าง
ใกล้เคียงกันแต่แกลบทีค วามดัน 120 psi จะมีค่ามากทีส ุด
คือ 4.2848 MJ/m3 ส่วนการปล่อยมลพิษทางอากาศพบว่า
เตาชีวมวลทรงกระบอกมีการเผาไหม้ทสี มบูรณ์ เป็ นพิษต่อ
สิง แวดล้อมน้อยมาก เมือ เทียบกับเตาชีวมวลชนิดอืนๆ
จากการทดลองจะเห็น ว่าเตาชีว มวลทรงกระบอกมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงเมือ เทียบกับเตาชีวมวลแบบ
อืน ทีไ ด้มกี ารวิจยั ซึงสามารถนํ าไปใช้เป็ น แหล่งพลังงาน
ความร้อนกับเครือ งผลิตลมร้อนในการอบแห้ง เช่น อบแห้ง
ลําไย อบแห้งพืช สมุนไพร หรือผลไม้ หรือแม้แต่ใช้งานกับ
หม้อไอนํEาชีวมวลได้
ความชืE น ของเชืE อ เพลิ ง ก็ เ ป็ นอี ก หนึ ง ป จั จั ย ที ม ี
ความสําคัญต่อประสิทธิภาพของเตาชีวมวลทรงกระบอก
การวิจยั นีEไม่ไ ด้พจิ ารณาว่าความชืEนของเชืEอเพลิงเป็ นตัว
แปรสํ า คัญ ในการศึก ษา การวิจ ัย ได้ใ ช้เ ชืEอ เพลิง ทีม ีค่ า
ความชืนE คงที หรือ ใกล้เคียงกัน คือ อยู่ในช่วงประมาณ 1520% ถ้าความชืEน ของเชืEอ เพลิง ทีอ ยู่น อกช่ว งนีE อาจจะมี
ผลกระทบต่ อ การเกิ ด เผาไหม้ และ ผลต่ อ การเกิ ด
กระบวนการก๊าซซิฟิเคชัน ได้ คือ ถ้าชืEนเกินไป จะเกิดการ
เผาไหม้ทไี ม่รุนแรงเพราะต้องสูญเสียพลังงานในการทําให้
เชือE เพลิงแห้ง (drying) แต่หากเชืEอเพลิงแห้งเกินไป จะเกิด
กระบวนการ gasification
ไม่ ด ี เ พราะในการเกิ ด
gasification ทีด ี ต้องการไอนํEาในปริมาณทีเ หมาะสมด้วย
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