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การใช้ ลกิ ไนต์ และเชื'อเพลิงผสมระหว่ างลิกไนต์ กบั กะลาปาล์ ม
ในหม้ อไอนํา'
Using Lignite and Mixture of Lignite and Palm Shell
as Fuels in a Steam Boiler
วรรัตน์ ปัตรประกร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่ อ
โรงงานหลายแห่งได้นาํ ชีวมวลมาผสมกับถ่านหิ นเพื'อเป็ นการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ระบบการเผาไหม้และ
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที'มีอยู่เดิม เมื'อเปรี ยบเทียบค่าความร้อนลิกไนต์มีค่าความร้อนสู งกว่ากะลาปาล์ม
กรณี ที'นาํ เชื/อเพลิงทั/งสองมาผสมกัน สามารถประมาณค่าความร้อนของเชื/อเพลิงผสมได้ดว้ ยสมการเส้นตรง จาก
องค์ประกอบของเถ้านําไปหาแนวโน้มในการเกิด Slagging และ Fouling โดยใช้สมการ Alkaki Index (AI) และ
Bed Agglomeration Index (BAI) พบว่าทั/งลิกไนต์และกะลาปาล์มมีแนวโน้มในการเกิด Slagging และ Fouling
ทั/งนี/ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศเสี ยพบว่าเมื'อใช้ลิกไนต์เป็ นเชื/อเพลิง ค่าความเข้มข้น
ฝุ่ นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื'อใช้เชื/ อเพลิง
ผสมระหว่างลิกไนต์และกะลาปาล์ม (80:20) ค่าความเข้มข้นฝุ่ นละอองเกินมาตรฐาน จากแบบจําลอง METI-LIS
(Ministry of Economy, Trade and Industry Low Rise Industrial Source Dispersion Model) พบว่าในกรณี ใช้
เชื/อเพลิงผสมจะมีการกระจายตัวของฝุ่ นละอองกว้างกว่าการใช้เชื/อเพลิงลิกไนต์อย่างเดียว ซึ' งบริ เวณดังกล่าวเป็ น
พื/นที'ทางการเกษตรทําให้มีผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนัก ทั/งนี/ ถา้ ทางโรงงานจะใช้เชื/อเพลิงผสมต่อเนื' องควรจะ
เพิ'มประสิ ทธิ ภาพหรื อติ ดตั/งระบบบําบัดฝุ่ นละอองเพิ'มเติ ม เพื'อทําให้ค่าความเข้มข้นฝุ่ นละอองอยู่ในระดับ
มาตรฐาน
คําสํ าคัญ: กะลาปาล์ม, Slagging, Fouling, ฝุ่ นละออง, METI-LIS
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Abstract
Many industries have been using a mixture of biomass and coal directly without any modifications of
their combustion systems and pollution control devices. The heating value of lignite is slightly higher than that
of palm-oil shell while the heating value of the mixed fuel could be predicted by using a linear equation. The
oxide compositions of ash were analyzed and used to evaluate slagging and fouling propensity by empirical
equations including alkali index (AI) and bed agglomeration index (BAI). It was found that the use of both
lignite and palm-oil shell had a tendency to cause slagging and fouling problems. From the stack sampling, the
concentration of particulate matter, sulfur dioxide and oxides of nitrogen met the emission standard when lignite
was used as a fuel. However, the concentration of particulate matter exceeded the emission standard when the
fuel used was the mixture of lignite and palm-oil shell with the ratio of 80 to 20 by weight. METI-LIS Model
(Ministry of Economy, Trade and Industry Low Rise Industrial Source Dispersion Model) was used to evaluate
the dispersion of emissions, especially particulate matter. Particulate matters from using lignite as a fuel spread
wider than that from using the mixed fuel. However, the dispersion area was the agricultural site which might
have lower impact to the nearby community. If the industry would like to use this mixed fuel, pollution control
devices should be modified or new devices for particulate removal should be installed in order to meet the
emission standard.
Keywords: Palm-oil Shell, Slagging, Fouling, Particulate Matters, METI-LIS
ปั ญหา เช่น ปริ มาณชีวมวลบางประเภทขึ/นกับฤดูกาล
ต้ อ งการพื/ น ที' ใ นการจั ด เก็ บ เป็ นบริ เวณกว้า ง มี
ผลกระทบต่ อ ห้ อ งเผาไหม้ห รื อ ระบบแลกเปลี' ย น
ความร้อน รวมไปถึงมลพิษทางอากาศที'ปล่อยออกสู่
บรรยากาศ เป็ นต้น ทําให้มีงานวิจยั ที'ศึกษาผลกระทบ
จากการใช้ชีวมวลประเภทต่ าง ๆ รวมทั/งศึ กษาการ
แพร่ ก ระจายมลพิ ษ ทางอากาศ ตัว อย่า งงานวิ จ ัย ที'
เกี'ยวข้องกับการเกิด Slagging และ Fouling เช่น
Jenkins และคณะ (1998) ศึกษาถึงผลกระทบจากการ
ใช้ เ ชื/ อ เพลิ ง ที' ห ลากหลายต่ อ การเผาไหม้ พบว่ า
องค์ประกอบของสารอนิ นทรี ยใ์ นเชื/ อเพลิ งมี ผลต่อ
การเกิด Slagging และ Fouling โดยประมาณการเกิด
Slagging และ Fouling จาก Alkali Index (AI) และ

1. บทนํา
ประเทศไทยซึ' งมี ผ ลิ ต ผลทางการเกษตร
มากมายหลายชนิ ด ภายหลังจากการเก็บเกี'ยวหรื อ
ป้ อนเข้าสู่ อุตสาหกรรมแล้วจะมีเศษหรื อวัสดุเหลือทิ/ง
จากภาคการเกษตรอยู่เ ป็ นจํา นวนมาก ซึ' งชี ว มวล
เหล่ า นี/ มี ศ ั ก ยภาพในการนํ า มาใช้ เ ป็ นเชื/ อเพลิ ง
หมุ น เวี ย นให้ ก ั บ เตาเผาเพื' อ ผลิ ต ไอนํ/ าหรื อผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ในส่ ว นของภาครั ฐ เองก็ มี น โยบาย
สนับสนุ น การใช้พ ลังงานหมุ น เวียนซึ' งชี วมวลเป็ น
ส่ ว นหนึ' ง ที' ไ ด้รั บ ความสนใจ โดยภาครั ฐ ตั/ง เป้ าว่า
จะต้องมีการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก 4% ในปี พ.ศ.
2549 เป็ น 8% ในปี พ.ศ.2554 [1] ทั/งนี/การนําชีวมวล
ซึ' งเป็ นของเหลื อ ทิ/ ง จากภาคเกษตรมาใช้ก็ ย งั คงมี
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Base to Acid Ratio (Rb/a) นอกจากนี/การชะล้างสาร
อนิ น ทรี ย ์ด้ว ยนํ/า จะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง อุ ณ หภู มิ ข องการ
หลอมตัวของเถ้าได้ [2] D. Vamula และ D.
Zografos (2004) ได้ทาํ การศึกษาลักษณะของเถ้าชีวมวลที' เ กิ ด ขึ/ น โดยอาศัย ดัช นี ช/ ี วัด การเกิ ด Slagging
และ Fouling คือ ค่า AI, Rb/a และ Bed Agglomeration
Index (BAI) และ รวมทั/งหาค่าความร้อนของชีวมวล
ชนิ ดต่าง ๆ เช่ น เปลือกผลโอลีฟ ไม้ตน้ โอลีฟ ไม้ซีตรัส เป็ นต้น โดยพบว่าชีวมวลเหล่านี/ มีค่าความร้อน
สู งแต่มีองค์ประกอบในเถ้าที'สามารถละลายนํ/าได้ง่าย
[3] นอกจากนี/ชีวมวลจากผลโอลีฟและเปลือกไม้ตน้
โอลีฟ ที'นาํ มาใช้เป็ นเชื/อเพลิงอาจทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อห้องเผาไหม้ คือทําให้เถ้าจับตัวเป็ นก้อน ซึ' งใช้ค่า
BAI เป็ นพารามิเตอร์ ที'ใช้ในการวิเคราะห์ดงั ใน
การศึกษาของ Vamvuka และคณะ (2007) [4] สําหรับ
ตัวอย่างงานวิจยั ที'เกี'ยวข้องกับการแพร่ กระจายมลพิษ
ทางอากาศ Higashino และคณะ (2007) ได้ทาํ นายการ
แพร่ กระจายของ 1,3-butadiene ในอากาศบริ เวณพื/นที'
อุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศญี'ปุ่น โดย
ใช้แบบจําลอง METI-LIS จากการศึกษาพบว่าพื/นที'
ของจังหวัด Yokkaichi มีความเข้มข้น 1,3-butadiene
ตลอดปี เท่ากับ 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ'งมี
ค่าสู งกว่าจังหวัด Ichihara, Kawasaki และ Shunan ซึ'ง
เป็ นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกัน [5] ใน
งานวิจยั นี/ จะศึกษาผลจากการใช้ลิกไนต์และเชื/อเพลิง
ผสมระหว่างลิกไนต์และกะลาปาล์ม ทั/งในด้านการ
ให้ความร้อน ผลกระทบต่อการทํางานของหม้อไอนํ/า
มลพิ ษ ทางอากาศที' ป ล่ อ ยจากโรงงานและการ
แพร่ กระจายมลพิษไปยังชุมชน

2. วิธีการดําเนินการวิจยั
ในการดําเนิ นการวิจยั จะทําการศึกษาทั/งใน
ระดับห้องปฏิบตั ิการและรวบรวมข้อมูลจากโรงงาน
รวมทั/งชุ มชนโดยรอบ โดยแบ่ งการดําเนิ นการวิจยั
ออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ คือ
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัตกิ าร
2.1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของเชื'อเพลิง
องค์ ป ระกอบที' วิ เ คราะห์ ได้แ ก่ ร้ อ ยละ
ความชื/น วิเคราะห์ตามวิธี ASTM D 3173 ร้อยละเถ้า
วิเคราะห์ตามวิธี ASTM D 3174 โดยทําการเผาที'
อุณหภูมิ 750°C เป็ นเวลา 2 ชัว' โมงหรื อจนมวลคงที'
ร้อยละสารระเหย วิเคราะห์ตามวิธี ASTM D 3175
โดยทําการเผาที' อุณหภูมิ 950°C เป็ นเวลา 6-7 นาที
(ขึ/นอยู่กบั ชนิ ดของเชื/ อเพลิง) ร้ อยละคาร์ บอนคงตัว
หาโดยการนําร้อยละของความชื/น เถ้า และสารระเหย
หักออกจากค่า 100 สําหรับค่าความร้อนของเชื/อเพลิง
ใช้เครื' อง Bomb Calorimeter วิเคราะห์ตามวิธี ASTM
D 2015 และวิเคราะห์องค์ประกอบในเถ้าของ
เชื/อเพลิง โดยใช้เครื' อง XRF (X-Ray Fluorescence
Analyzer)
2.2 การประเมินการเกิด Slagging และFouling
ในการประเมินการเกิด Slagging
และ
Fouling จะใช้ดชั นี Alkali Index (AI) และ Bed
Agglomeration Index (BAI) ในการประเมินแนวโน้ม
การเกิ ด Slagging
และ Fouling เพื' อ ทํา การ
เปรี ยบเทียบปริ มาณเชื/ อเพลิงหรื อเชื/ อเพลิงผสมที'ให้
ความร้ อ นในการเผาไหม้ใ นปริ ม าณที' เ ท่ า กัน และ
พิจารณาการหลอมรวมกันของเถ้า ดังสมการ (1) และ
(2)
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AI =

kg ( K 2O + Na2O )
GJ

ก๊าซจากการเผาไหม้จะผ่านสู่ ระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศที'ทางโรงงานติดตั/งไว้ ตามลําดับดังนี/ อากาศ
เสี ยจากห้องเผาไหม้จะถูกกําจัดฝุ่ นละอองขนาดใหญ่
โดยชุดไซโคลนจากนั/นผ่านถังนํ/าเพื'อกําจัดฝุ่ นละออง
ที'มาจากการเผาไหม้เป็ นครั/งที'สอง สําหรับพื/นที'
โดยรอบโรงงานยังคงมี พ/ืนที' เกษตรกรรมเป็ นส่ วน
ใหญ่ มีโรงงานและชุมชนกระจายตัวอยูบ่ า้ ง ดังในรู ป
ที' 1

(1)

ถ้าค่า AI อยูใ่ นช่วง 0.17 – 0.34 kg/GJ
อาจจะมีการเกิด Slagging และ Fouling
ถ้าค่า AI มากกว่า 0.34 kg/GJ มีแนวโน้มใน
การเกิด Slagging และ Fouling แน่นอน [3]
BAI =

% ( Fe2O3 )
% ( K 2O + Na2O )

(2)

ถ้าค่า BAI น้อยกว่า 0.15 เบดสามารถจับตัว
เป็ นก้อน [3]
ทั/ งนี/ ในการประเมิ น แนวโน้ ม การเกิ ด
Slagging และ Fouling มีดชั นีที'ใช้อีกหลากหลายเช่น
Base to Acid Ratio (Rb/a), Silica/Alumina Ratio,
Slagging Index, Fouling Index และ Active Alkaline
เป็ นต้น

รู ป ที 1 ภาพถ่ า ยจากมุ ม บนแสดงพื/ น ที' โ ดยรอบ
โรงงานที'ทาํ การศึกษา

ส่ วนที 2 การรวบรวมข้ อมูลจากโรงงานและชุ มชน
โดยรอบ
โรงงานที' ศึกษาเป็ นโรงงานฟอกย้อมยีนส์
และเสื/ อผ้า ในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยจัด เป็ น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีหม้อไอนํ/าขนาด 10
ตั น ไ อ นํ/ า สํ า ห รั บ ผ ลิ ต ไ อ นํ/ า เ พื' อ ป้ อ น ใ ห้ ก ั บ
กระบวนการผลิ ต โดยหม้อ ไอนํ/า จะประกอบสอง
ส่ วนหลัก คือ ส่ วนการเผาไหม้เชื/ อเพลิง ซึ' งเชื/ อเพลิง
หลัก คื อ ลิ ก ไนต์ซ' ึ ง นํา เข้า จากประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
นอกจากนี/ ได้มีการนํากะลาปาล์มจากภายในประเทศ
มาผสมในสัดส่ วน ลิกไนต์ 80% กับกะลาปาล์ม 20%
โดยนํ/าหนัก เพื'อลดค่าใช้จ่าย อีกส่ วนหนึ' งคือระบบ
การแลกเปลี'ยนความร้อนจากการเผาไหม้เพื'อนําความ
ร้ อ นมาถ่า ยเทให้ก บั นํ/า เพื'อ ผลิ ตไอนํ/า สําหรั บป้ อน
ให้กบั หน่วยผลิต ขี/เถ้าหนักจากการเผาไหม้จะถูกแยก
ออกทางด้านล่างของห้องเผาไหม้ สําหรับเถ้าลอยและ

2.3 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่ องระบาย
อากาศเสี ย
การตรวจวัดความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ
จากปล่ อ งระบายอากาศเสี ย ได้แ ก่ ฝุ่ นละออง ก๊ า ซ
ซั ล เฟอร์ ไดออกไซด์ และก๊ าซออกไซด์ ข อง
ไนโตรเจน โดยใช้วิธีการตรวจวัดตามที'กรมควบคุม
มลพิษเสนอ [6] โดยสรุ ปวิธีการตรวจวัดแสดงไว้ใน
ตารางที' 1
ตารางที 1 วิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่อง
ตามวิธีที'เสนอแนะโดยกรมควบคุมมลพิษ
ดัชนี
วิธีการตรวจวัด
ฝุ่ นละออง (Total
Isokinetic Sampling/
Suspended Particulate) Gravimetric Method
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ตารางที 1 วิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่อง
ตามวิธีที'เสนอแนะโดยกรมควบคุมมลพิษ (ต่อ)
ดัชนี
วิธีการตรวจวัด
Impinger Absorption/
ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2)
Barium-Thorin Titration
method
ออกไซด์ของ
Vacuum Flask/
ไนโตรเจน(NOx as
Phenoldisulfonic Acid
Method
NO2)

3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชื'อเพลิง
ผลจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบพื/นฐาน
ของลิ ก ไนต์เ ที ย บกับ กะลาปาล์ม ดัง แสดงผลไว้ใ น
ตารางที' 2 จะพบว่า ลิกไนต์จะมีคาร์บอนคงตัวสู งกว่า
ชี วมวล ในขณะที'กะลาปาล์มจะมีปริ มาณสารระเหย
สู ง กว่ า ทํา ให้ ชี ว มวลติ ด ไฟง่ า ยและจะเผาไหม้ไ ด้
รวดเร็ ว กว่ า สํ า หรั บ ค่ า ความร้ อ นที' ใ ห้ ต่ อ หน่ ว ย
นํ/าหนักของลิกไนต์จะมีค่าสู งกว่ากะลาปาล์มเล็กน้อย
สําหรับเชื/อเพลิงผสมระหว่างลิกไนต์และกะลาปาล์ม
เมื'อสัดส่ วนของกะลาปาล์มเพิ'มขึ/นค่าความร้อนของ
เชื/อเพลิงผสมต่อหน่วยนํ/าหนักมีค่าลดลง ดังแสดงใน
รู ปที' 2 ทั/งนี/ ความสัมพันธ์ของค่าความร้อนของ
เชื/ อ เพลิ ง ผสมสามารถประมาณได้โ ดยใช้ส มการ
เส้นตรง
Y = 4.24X + 19356
(3)
เมื'อ Y = ค่าความร้อนของเชื/อเพลิงผสม ใน
หน่วย kcal/kg และ X = เปอร์ เซนต์ลิกไนต์ใน
เชื/อเพลิงผสมระหว่างลิกไนต์และกะลาปาล์ม

2.4 การประเมินมลพิษทางอากาศโดยใช้ แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์
แ บ บ จํ า ล อ ง ท า ง ค ณิ ต ศ า สต ร์ ที' ใ ช้ ใ น
การศึกษานี/ คือ METI-LIS Model (Ministry of
Economy, Trade and Industry Low Rise Industrial
Source Dispersion Model) เป็ นแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ที'พฒั นาจากสมการ Gaussian Plume และ
ให้ความสําคัญผลกระทบอันเนื' องมาจากอาคารที'อยู่
โดยรอบจุดปล่อยมลพิษ [7]

ตารางที 2 องค์ประกอบพื/นฐานของลิกไนต์และกะลาปาล์ม
องค์ประกอบของเชื/อเพลิง, ร้อยละโดยนํ/าหนัก
ชนิดเชื/อเพลิง
ความชื/น
เถ้า
สารระเหย
คาร์บอนคงตัว
ลิกไนต์
6.6
5.8
44.4
43.2
กะลาปาล์ม
5.8
3.0
70.8
20.4
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ค่าความร้อน (kcal/kg)
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รูปที 2 ค่าความร้อนของเชื/อเพลิงผสมระหว่างลิกไนต์และกะลาปาล์ม
Al2O3 ซึ'งจะมีค่าที'แตกต่างกันตามลําดับ จากออกไซด์
ของเถ้าจะนําไปประเมินการเกิด Slagging
และ
Fouling โดยใช้ สมการ (1) และ (2) ผลแสดงใน
ตารางที' 3 จากค่า AI พบว่าลิกไนต์และกะลาปาล์มมี
แนวโน้มในการเกิด Slagging และ Fouling แต่
ลิกไนต์มีแนวโน้มในการเกิดมากกว่า สําหรับค่า BAI
กะลาปาล์มอาจจะทําให้เบดจับตัวเป็ นก้อนได้ ทั/งนี/ผล
จากการประเมินคํานวณมาจากปริ มาณออกไซด์ที'อยู่
ในเถ้าของเชื/อเพลิงทั/งสองที'แตกต่างกัน

3.2 ผลการประเมินการเกิด Slagging และ Fouling
เมื' อ นํ า เถ้ า ของลิ ก ไนต์ แ ละชี วมวลมา
วิเคราะห์ หาองค์ประกอบออกไซด์ด้วยเครื' อง XRF
ผลที'ได้แสดงในรู ปที' 3 จะพบว่า ลิกไนต์และกะลา
ปาล์มจะมี SiO2อยูใ่ นสัดส่ วนที'สูงสุ ด แต่ในกะลา
ปาล์มจะมีอยูส่ ู งกว่า คือ 62.32% ขณะที'ลิกไนต์จะมี
34.70% สําหรับลิกไนต์องค์ประกอบหลักในลําดับ
รองลงมา ประกอบด้วย Al2O3, Fe2O3 และ CaO ซึ'งจะ
มีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 16-17%
สําหรับกะลา
ปาล์มองค์ประกอบรองลงมา ได้แก่ CaO, K2O และ
70
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รูปที 3 องค์ประกอบของสารอนินทรี ยใ์ นเถ้าของลิกไนต์และกะลาปาล์ม
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ตารางที 4 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่อง
เมื'อใช้ลิกไนต์เป็ นเชื/อเพลิง
ดัชนี
หน่วย
ค่าความ ค่ามาตรฐาน
คุณภาพ
เข้มข้นที'
อากาศ
7% O2
ฝุ่ นละออง มก./ลบ.ม. 296.8
320
ก๊าซ
สนล.
286.0
700
ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์
ออกไซด์
สนล.
188.2
400
ของ
ไนโตรเจน

ตารางที 3 การประเมินการเกิด Slagging และ Fouling
โดยใช้สมการ AI และ BAI
เชื/อเพลิง
Alkali Index
Bed
(AI)
Agglomeration
Index (BAI)
ลิกไนต์
0.75
13.37
กะลาปาล์ม
0.28
0.30
3.3 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่ องระบาย
ไอเสี ย
ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที'ปล่อย
จากปล่ อ งระบายอากาศเสี ยเมื' อ ใช้ ลิ ก ไนต์ เ ป็ น
เชื/อเพลิง แสดงในตารางที' 4 พบว่าความเข้มข้นฝุ่ น
ละออง ก๊า ซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์แ ละก๊ าซออกไซด์
ของไนโตรเจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื'อใช้
เชื/ อ เพลิ ง ผสมระหว่ า งลิ ก ไนต์แ ละกะลาปาล์ม ใน
สัดส่ วน ลิกไนต์ 80% และกะลาปาล์ม 20% (ตารางที'
5) ค่าความเข้มข้นฝุ่ นละอองเกินค่ามาตรฐาน สําหรับ
ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน แสดง
ให้เห็นว่าภายใต้สภาวะการใช้งานเหมือนกันคือผลิต
ไอนํ/า 10 ตันต่อชัว' โมง เมื'อใช้เชื/อเพลิงผสมจะมีฝนุ่
ละอองที' ระบายออกจากปล่องระบายไอเสี ยสู งกว่า
การใช้ ลิ ก ไนต์ เ ป็ นเชื/ อ เพลิ ง ชนิ ด เดี ย ว ดัง นั/ นถ้า
โรงงานจะใช้เ ชื/ อ เพลิ ง ผสมควรจะต้อ งมี ก ารเพิ' ม
ประสิ ทธิ ภาพระบบกํา จัด ฝุ่ นละอองที' มีอยู่เดิ มให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ'มขึ/นหรื ออาจติดตั/งอุปกรณ์กาํ จัดฝุ่ น
ละอองเพิ'มเติม เพื'อให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที 5 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่อง
เมื'อใช้เชื/อเพลิงผสมระหว่างถ่านหิ นและกะลาปาล์ม
หน่วย
ค่าความ ค่ามาตรฐาน
ดัชนี
คุณภาพ
เข้มข้นที'
อากาศ
7% O2
ฝุ่ นละออง มก./ลบ.ม. 554.7
320
สนล.
43.7
700
ก๊าซ
ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์
ออกไซด์
สนล.
152.7
400
ของ
ไนโตรเจน
3.4
ผลการประเมินมลพิษทางอากาศโดยใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
จากการใช้ แ บบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์
สําหรับมลพิษทางอากาศ ซึ' งในการศึกษานี/ใช้ METILIS Model และป้ อนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยรอบ
โรงงานรวมถึงขนาดและความสู งของอาคารต่าง ๆ
85
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ภายในโรงงาน จากผลที'ได้จะพบว่าการกระจายของ
ฝุ่ นละอองจากโรงงานเมื' อใช้เชื/ อเพลิงผสมระหว่าง
ลิกไนต์กบั กะลาปาล์ม (รู ปที' 5) จะมีบริ เวณกว้างกว่า
การกระจายของฝุ่ นละอองจากโรงงานเมื'อใช้เชื/อเพลิง
ลิกไนต์ชนิ ดเดียว (รู ปที' 4) โดยเฉพาะในส่ วนที'ฝนุ่
ละอองมีความเข้มข้นสู ง (พื/นที'สีแดง หรื อพื/นที'แรเงา
ด้านในสุ ด) สําหรับทิศทางในการกระจายตัวของฝุ่ น
ละอองอยู่ในแนวตะวันออกเฉี ยงเหนื อของโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ส่ ว นมากจะเป็ นบริ เวณพื/ น ที' ท าง
การเกษตร ดัง นั/น ทํา ให้มี ผูไ้ ด้รั บ ผลกระทบต่ อ ฝุ่ น
ละอองน้ อ ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามถ้า ในอนาคตมี ก าร
เปลี' ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที' ดิ น โดยชุ ม ชน
หนาแน่ นขึ/นอาจจะส่ งผลกระทบกับผูท้ ี' อยู่อาศัยใน
บริ เวณนี/ได้

4. สรุปผลการศึกษา
ค่าความร้อนของลิกไนต์และกะลาปาล์มไม่
แตกต่ า งกั น มาก ทั/ งนี/ ลิ ก ไนต์ จ ะมี สั ด ส่ วนของ
คาร์ บ อนคงตัว มากกว่า กะลาปาล์ม ในขณะที' ก ะลา
ปาล์ ม จะมี สั ด ส่ วนปริ มาณสารระเหยสู งกว่ า
นอกจากนี/ องค์ประกอบของสารอนิ นทรี ยใ์ นเถ้าของ
ลิ ก ไนต์แ ละกะลาปาล์ม มี ค่ า แตกต่ า งกัน ซึ' งอาจจะ
ส่ งผลต่อการประเมิน Slagging และ Fouling
เมื' อ นํา กะลาปาล์ม มาผสมร่ ว มกับ ลิ ก ไนต์
เพื' อ ลดค่ า ใช้จ่ า ยโดยที' ไ ม่ ไ ด้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบ
บําบัดมลพิษเดิ ม อาจจะส่ งผลให้ฝุ่นละอองที' ปล่อย
ออกสู่ ปล่องระบายไอเสี ยเกิ นค่ามาตรฐานที'กาํ หนด
แต่สาํ หรับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ยงั มีค่าตํ'ากว่ามาตรฐาน
มาก ทั/งนี/ถา้ จะมีการนําชีวมวลมาผสมกับถ่านหิ นเพื'อ
ใช้เป็ นเชื/ อเพลิงสําหรับหม้อไอนํ/าอาจจจะต้องมีการ
ปรับปรุ งระบบการบําบัดมลพิษโดยเฉพาะฝุ่ นละออง
หรื ออาจจะต้องเพิ'มความถี'ในการบํารุ งรักษามากขึ/น
ในกรณี ถา้ ผลการประเมินการเกิด Slagging และ
Fouling มีแนวโน้มในการเกิดสูง

รูปที 4 ภาพแสดงการกระจายของฝุ่ นละอองจาก
โรงงานอุ ต สาหกรรมเมื' อ ใช้ ลิ ก ไนต์ เ ป็ น
เชื/อเพลิง

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี/ ได้รับทุนสนับสนุ นการวิจยั จาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2550 ซึ'งผูว้ จิ ยั ขอบคุณ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ที' ใ ห้ ข ้อ มู ล ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
สํ า หรั บ ป้ อนให้ ก ั บ แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์
สําหรับมลพิษทางอากาศ และโรงงานฟอกย้อมยีนส์
และเสื/ อ ผ้า ที' ใ ห้ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็บ ข้อ มู ล
รวมถึงผูท้ ี'ให้การสนับสนุ นทุกท่านที'ทาํ ให้งานวิจยั นี/
สําเร็ จลุล่วง

รู ป ที 5 ภาพแสดงการกระจายของฝุ่ นละอองจาก
โรงงานอุ ต สาหกรรมเมื' อ ใช้เ ชื/ อ เพลิ ง ผสม
ระหว่างลิกไนต์กบั กะลาปาล์ม
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