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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาและปรับ ปรุ ง เครื่อ งอัด แท่ ง ชีว มวลความดัน สูง ด้ว ยระบบ
ไฮดรอลิก สําหรับ อัดแท่ ง ชีวมวลแบบไม่ ใช้ตัว ประสานเพื่อ ใช้เ ป็ น เชื้อ เพลิง แข็ง โดยศึก ษาผล
ลักษณะทางกายภาพของชีวมวลอัดแท่งทีไ่ ด้ อุณหภูมแิ ละเวลาในการไพโรไลซีสถ่านอัดแท่งจาก
ชีวมวล รวมทัง้ ชนิดของชีวมวลทีเ่ หมาะสมกับเครื่องทีผ่ ลิตได้จากงานวิจยั ซึง่ วัตถุดบิ เหล่านี้จะถูก
อัดแท่งโดยไม่ใช้ตวั ประสาน ด้วยเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดันสูงด้วยระบบไฮดรอลิก สําหรับอัด
แท่งชีวมวลแบบไม่ใช้ตัวประสานเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 cm พบว่า
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เศษใบสับปะรดที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเส้นใยสามารถใช้ความดันจากเครื่องได้สูงกว่า
หญ้าเนเปี ยบด ใยมะพร้าว กากอ้อย และฝั กกระถินบด คือ 80, 70, 60, 50 และ 50 bar ตามลําดับ
และยัง พบว่ า เวลาและอุ ณ หภู มิท่ีเ หมาะสมในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ 30 นาที และ 400 oC ค่ า
ความร้อนทีค่ วามดัน 50 bar ของถ่านอัดแท่งจากเศษใบสับปะรดมีค่าความร้อนสูงสุด เมือ่ เทียบกับ
ถ่ านจากเศษใบสับ ปะรดที่ใช้ก าวลาเท็ก ซ์ เ ป็ น ตัว ประสาน (20% โดยนํ้ าหนัก ) หญ้าเนเปี ย บด
ใยมะพร้าว กากอ้อย และฝั กกระถินบด คือ 31.92, 24.81, 28.57, 25.75, 24.57 และ 20.75 MJ/kg
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อทําการเปรียบเทียบค่าความร้อนของชีวมวลและถ่านอัดแท่งจากงานวิจยั นี้กบั
งานวิจยั อื่นๆ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ดังนัน้ ถ่านอัดแท่งชีวมวลด้วยเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดัน
สูงแบบไม่มตี วั ประสานด้วยระบบไฮดรอลิกมีความเหมาะสมที่สามารถนํ ามาเป็ นเครื่องมือในการ
สร้างแหล่งพลังงานเนื่องจากลดเวลาในการผลิต ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ได้ [1-4]
คาสาคัญ: เชือ้ เพลิงแข็ง, เครือ่ งอัดแท่ง, ชีวมวล, ไพโรไลซีส, ค่าความร้อน
ABSTRACT
This research aims to study and improve the hydraulic high pressure biomass briquetting
machine for making biomass without binder for use as solid fuel, by studying the physical
characteristics of the obtained biomass briquettes, temperature, time of charcoal pyrolysis
from biomass, including the type of biomass that is suitable for the machine produced from
the research. Which these raw materials will be briquetted without using a binder with high
pressure biomass briquetting machine with hydraulic system for pressing the biomass without
binder for use as solid fuel. With a diameter of 3 cm, it was found that the pineapple leaf
scraps left from the fiber production process were able to apply higher pressure than Napier
grass, coconut fiber, sugarcane bagasse and acacia pods were 80, 70, 60, 50 and 50 bar,
respectively. The optimum time and temperature in this study was 30 min and 400 oC. The
heat value at pressure 50 bar of briquette charcoal from pineapple leaf scraps had the
highest heating values, compared to Pineapple leaf scraps using latex glue as a binder
(20%by weight), Napier grass crushed, coconut fiber, sugarcane bagasse, and acacia pods
were 31.92, 24.81, 28.57, 25.75, 24.57 and 20.75 MJ/kg, respectively, when comparing the
heating value of biomass and charcoal from this research with other studies, and It was
found that the values are similar. Therefore, the hydraulic high pressure biomass briquetting
machine for making biomass without binder for use as solid fuel is suitable and can be used
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as a tool to generate energy sources because of the reduction time, saves energy and costs
that occur in the process. [1-4]
KEYWORDS: solid fuel, briquetting machine, biomass, pyrolysis, heating value
1. บทนา
ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมากขึน้ ซึ่งการ
สนับสนุ นให้มกี ารใช้ชวี มวลเป็ นพลังงานทางเลือกจึงเป็ นสิง่ จําเป็ นและมีความสําคัญเพื่อลดการตัด
ไม้ทาํ ลายป่ า ซึง่ ปั จจุบนั ทรัพยากรป่ าไม้มจี าํ นวนลดลงจึงจําเป็ นต้องลดการใช้ไม้จากธรรมชาติ โดย
ชีวมวล คือ วัตถุหรือสสารที่ได้จากสิง่ มีชวี ติ การนํ าชีวมวลและเศษวัสดุท่ใี ช้ แล้วจากธรรมชาติ
กลับมาใช้ประโยชน์และสร้างทางเลือกที่ดตี ่อการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ซึ่งปั จจุบนั ความต้องการใช้
สอยในรูปของถ่านอัดแท่งชีวมวลมีจํานวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ทดแทนไม้จริงจากป่ าไม้ทม่ี ี
ปริมาณลดน้อยลง หรืออีกนัยความหมายหนึ่งของชีวมวลคือ แหล่งกัก เก็บพลังงานเนื่องจากพืช
อาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตจากนัน้ จะถูกแปรเปลีย่ นสภาพเป็ นแป้ ง
และนํ้ าตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เมื่อนํ าพืชมาเป็ นเชื้อเพลิง เราจึงได้พลังงาน
ออกมา การใช้ประโยชน์ จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทงั ้ ในรูปของพลั งงานความร้อน ไอนํ้ า
หรือผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ า ดังนัน้ ชีวมวลจึงเป็ นแหล่งเชือ้ เพลิงราคาถูกทีม่ อี ยู่ทวไปในประเทศไทย
ั่
กระบวนการเปลีย่ นชีวมวลให้เป็ นพลังงานแบ่งออกเป็ น 3 วิธี คือ วิธที างเคมี วิธที างชีวเคมี และ
วิธกี ารใช้พลังงานความร้อน โดยวิธกี ารใช้พลังงานความร้อนนี้ ยังแบ่งออกเป็ น 3 กระบวนการ คือ
กระบวนการไพโรไลซีส (Pyrolysis) กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification) และกระบวนการ
ลิควิแฟรกชัน่ (Liquefaction) โดยกระบวนการไพโรไลซีสเป็ นกระบวนการให้ความร้อนกับวัสดุท่ี
อุณหภูมปิ านกลาง (300-700 oC) ในบรรยากาศทีไ่ ม่มอี อกซิเจน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการกระบวน
ไพโรไลซีสประกอบไปด้วยของแข็งหรือถ่านชาร์ ของเหลว และแก๊ส [1]
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาและปรับปรุงเครือ่ งอัดแท่งชีวมวลแบบไม่ใช้ตวั
ประสานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อนํ าไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงแข็ง เดิมมีงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิต
เครือ่ งอัดแท่งชีวมวลทีห่ ลากหลาย [5-7] แต่ผวู้ จิ ยั ยังต้องการพัฒนาให้เกิดความคุม้ ค่า ลดเวลา และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด มีการปรับปรุงพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่มี ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ลดต้นทุนการผลิตซึง่ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วน
วัสดุท่ตี ้องนํ ามาทําเป็ นตัวประสาน เพื่อให้ได้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและได้พลังงาน
มากขึน้ ซึ่งวัสดุชวี มวลที่นํามาใช้ในงานวิจยั คือ เศษใบสับปะรดที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
เส้นใย กากอ้อย หญ้าเนเปี ย บด ฝั กกระถินบด และใยมะพร้าว ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ที่หาได้ง่ายใน
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ท้องถิน่ และเพื่อเป็ นการส่งเสริมรายได้ให้กบั ชุมชน ตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานทดแทนเพือ่
ความมันคงทางด้
่
านพลังงานในประเทศต่อไป
2. อุปกรณ์และวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้ทําการศึกษา การศึกษาและปรับปรุงเครื่องอัดแท่ งชีวมวลแบบไม่ใช้ตวั ประสาน
ด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อนํ าไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงแข็ง จากนัน้ ทําการไพโรไลซีสชีวมวลอัดแท่งที่ได้
ซึง่ มีรายละเอียดของการออกแบบเครือ่ ง การเตรียมวัตถุดบิ อุปกรณ์และวิธดี าํ เนินการวิจยั ดังนี้
2.1 การออกแบบเครื่อง
คณะผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการออกแบบเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดันสูงแบบไม่ใช้ตวั ประสานด้วย
ระบบไฮดรอลิก ตามรูปที1่ ประกอบไปด้วย (1) โครงถังบรรจุน้ํามัน ทําจากเหล็กฉากขนาด 1.5 นิ้ว
(2) ชุดต้นกําลัง ระบบไฮดรอลิก (3) สายไฮดรอลิก (4) กระบอกอัดถ่านทําด้วยเหล็กทรงกระบอก
ตันเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm (5) ช่องใส่วตั ถุดบิ (6) หัวเครื่องอัดแท่ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 3 cm (7) โครงเครื่อ งอัด แท่ ง ทํ า จากเหล็ก ฉากขนาด 1.5 นิ้ ว (8) กระบอกไฮดรอลิก
(9) ชุดควบคุมและเกจวัดความดัน ซึ่งเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดันสูงแบบไม่ใช้ตวั ประสานด้วย
ด้วยระบบไฮดรอลิกทีส่ ร้างขึน้ นัน้ ประกอบไปด้วย ชุดวาล์วไฮดรอลิกขนาด 3.7 kW ควบคุมการ
ทํางานแบบอัตโนมัตขิ องชุดกระบอกไฮดรอลิก ซึ่งชีวมวลบดจะถูกลําเลียงใส่ลงในชุดถังลําเลียง
วัสดุ ผ่านไปยังชุดหัวอัดทีส่ ามารถปรับความดันได้ตงั ้ แต่ 0-400 bar หรือ 0-5,800 psi หลังจากนัน้
ผ่านไปยังรูของแท่งอัด ที่มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm ตามรูปที่ 2 (ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทดสอบ
กรณีทไ่ี ม่มวี ตั ถุดบิ ป้ อนเข้า เครื่องมือวัดนี้สามารถวัดความดันสูงสุดได้ 400 bar จริง)

รูปที่ 1 แบบเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดันสูงแบบไม่ใช้ตวั ประสานด้วยด้วยระบบไฮดรอลิ ก
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รูปที่ 2 เครือ่ งอัดแท่งชีวมวลความดันสูงแบบไม่ใช้ตวั ประสานด้วยด้วยระบบไฮดรอลิ ก
2.2 การเตรียมวัตถุดิบ
ชีวมวลได้แก่ เศษใบสับปะรดทีเ่ หลือทิง้ จากกระบวนการผลิตเส้นใย กากอ้อย หญ้าเนเปี ย บด
ฝั กกระถินบด และใยมะพร้าว ได้มาจากพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งชีวมวลที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้ ต้องนํ าชีวมวลเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 105 oC เพื่อให้ความชื้นลดลงเหลือประมาณ 20%
หลังจากนัน้ นําไปบดโดยใช้เครือ่ งปั น่ และร่อนด้วยตะแกรงร่อน
รูปที่ 3 (ก) เป็ นตัวอย่างชีวมวลทีผ่ า่ นการบดละเอียดเพือ่ รอนําเข้าเครือ่ งอัดแท่ง ส่วนรูปที่ 3 (ข)
นัน้ เป็ นตัวอย่างชีวมวลทีผ่ ่านการอัดแท่งจากเครื่องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 cm แล้ว โดยใน
งานวิจยั นี้ไม่ใช้ตวั ประสานในการอัดแท่ง แต่ใช้ความดันสูงจากการนํ าแรงจากกระบอกไฮดรอลิก
เพื่อเป็ นเครื่องช่วยเพิม่ ความดันในการทําให้แท่งชีวมวลอัดแน่ นมากยิง่ ขึน้ ด้วยเกจวัดความดัน มี
ย่านในการวัด 0 ถึง 400 bar หรือ 0 ถึง 5,800 psi ดังรูปที่ 2 เพื่อศึกษาความดันในการอัดแท่ง ที่
เหมาะสม และบันทึกลักษณะทางกายภาพทีเ่ กิดขึน้

กากอ้อย

เศษใบสับปะรด หญ้าเนเปี ยบด

ฝั กกระถิน่ บด ใยมะพร้าวบด
(ก) ชีวมวลบดละเอียด

(ข) ชีวมวลอัดแท่ง

รูปที่ 3 ตัวอย่างชีวมวล
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2.3 การศึกษาผลของอุณหภูมิในการไพโรไลซีสชีวมวลอัดแท่งที่เหมาะสม
2.3.1 นําชีวมวลเข้าตูอ้ บทีอ่ ุณหภูมิ 105 oC เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ นําไปบดโดยใช้
เครือ่ งปั น่ และร่อนด้วยตะแกรงร่อน
2.3.2 นํ าตัวอย่างที่เตรียมได้เข้าเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดันสูงแบบไม่ใช้ตวั ประสานด้วย
ด้วยระบบไฮดรอลิก นําชีวมวลอัดแท่งทีไ่ ด้ออกจากกระบอกอัดแท่ง พร้อมกับบันทึกความดันสูงสุด
ทีเ่ กิดขึน้
2.3.3 ชังชี
่ วมวลอัดแท่งทัง้ 5 ชนิด ทีเ่ ตรียมได้ 1 kg บรรจุภายในเตาปฏิกรณ์ ดังรูปที่ 4 (ก)
ทําจากเหล็กโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 cm สูง 60 cm เพือ่ ทําการไพโรไลซีส ด้วยเตาเผาอุณหภูมิ
สูงระบบแก๊ส LPG ด้วยเครือ่ งควบคุมอุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมดิ ว้ ยเทอร์โมคัปเปิ ลรุน่ SPL T_S/107
Type K, J, PT100 ที่สภาวะปราศจากก๊าซออกซิเจนโดยการปล่อยก๊าซไนโตรเจนด้วยอัตราการ
ไหล 100 cm3/ นาที ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้อุณหภูมใิ นกระบวนการไพโรไลซีสที่ 500 oC เป็ นเวลา
30 นาที ดัง รู ป ที่ 4 (ข) ประกอบไปด้ ว ยหมายเลข 1 คือ ถัง แก๊ ส ไนโตรเจน หมายเลข 2 คือ
มาตรวัดอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน หมายเลข 3 คือ เตาเผาอุณหภูมสิ งู สร้างด้วยอิฐทนความ
ร้อ น ควบคุ ม อุ ณ หภูมิแ บบอัตโนมัติ หมายเลข 4 คือ เตาปฏิก รณ์ สําหรับ บรรจุ ชีวมวลอัด แท่ ง
หมายเลข 5 คือ ชีวมวลอัดแท่ง หมายเลข 6 คือ ภาชนะรองรับสําหรับเก็บผลิตภัณฑ์ของเหลว
2.3.4 จากนัน้ เปลีย่ นอุณหภูมไิ ปที่ 300 oC และ 400 oC โดยทําการทดลองซํ้าข้อ 2.3.1-2.3.3
ตามลําดับ

(ก) เตาปฏิกรณ์

(ข) เครือ่ งต้นแบบเตาเผาอุณหภูมสิ งู

รูปที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการไพโรไลซีสถ่านอัดชีวมวล
2.4 การศึกษาผลของเวลาในการไพโรไลซีสถ่านอัดแท่งชีวมวลที่เหมาะสม
เมื่อ ได้อุ ณ หภู มิท่ีเ หมาะสมจากข้อ 2.3 แล้ว นํ า มาศึก ษาผลของเวลาในการไพโรไลซีสที่
เหมาะสม โดยทําการไพโรไลซีส ทีเ่ วลา 60, 90 และ 120 นาที ตามลําดับ
Faculty of Engineering, Kasem Bundit
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2.5 การศึกษาชนิ ดของถ่านอัดแท่งชีวมวลที่เหมาะสม
เมื่อ ได้อุ ณ หภู มิแ ละเวลาที่เ หมาะสมจากข้อ 2.3 และ 2.4 แล้ว นํ า มาศึก ษาชนิ ด ของถ่ าน
อัดแท่งในการไพโรไลซีสทีเ่ หมาะสม โดยทําการไพโรไลซีสกับถ่านอัดแท่งชนิดเศษใบสับปะรดที่
เหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตเส้นใย กากอ้อย หญ้าเนเปี ย บด ฝั กกระถินบด ใยมะพร้าว และถ่าน
จากเศษใบสับปะรดทีใ่ ช้กาวลาเท็กซ์เป็ นตัวประสาน (20% โดยนํ้าหนัก) ตามลําดับ
2.6 วิ เคราะห์คณ
ุ สมบัติต่าง ๆ ของผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีส
2.6.1 เก็ บ ตัว อย่ า งผลิต ภัณ ฑ์ ข องแข็ง (ถ่ า นอัด แท่ ง ) และผลิต ภัณ ฑ์ ข องเหลวที่ไ ด้ จ าก
กระบวนการไพโรไลซีส มาชัง่ นํ้ า หนั ก เพื่อ หาร้อ ยละผลได้ข องผลิต ภัณ ฑ์ (Yield) โดยสํา หรับ
ผลิตภัณฑ์ก๊าซหาได้จากสมการที่ (1) คือ [2]
%ผลิตภัณฑ์ก๊าซ = 100 – %ผลิตภัณฑ์ของแข็ง – %ผลิตภัณฑ์ของเหลว

(1)

2.6.2 การวิเคราะห์สมบัตแิ บบประมาณ (Proximate analysis) ได้แก่ คาร์บอนคงตัว (Fixed
carbon) สารระเหย (Volatile matter) เถ้ า (Ash) และความชื้น (Moisture) ทํ า ได้โ ดยใช้เ ครื่อ ง
Thermogravimetric Analyzer (TGA) [2] ก๊ า ซให้ค วามร้อ นกับ ตัว อย่ า งจากอุ ณ หภู มิห้อ งจนถึง
อุณหภูมิ 120 oC ภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน (อัตราการไหล 100 cm3/นาที, อัตราการให้
ความร้อน 10 oC/นาที) เป็ นเวลา 10 นาที โดยนํ้ าหนั กที่วดั ที่อุณหภูมิ 120 oC นี้สามารถนํ าไป
คํานวณหาค่าความชืน้ ได้ดงั สมการที่ (2)
%ของความชืน้ = (นํ้าหนักเริม่ ต้นของตัวอย่าง – นํ้าหนักของตัวอย่างที่ 120 oC) x 100
นํ้าหนักเริม่ ต้นของตัวอย่าง

(2)

จากนัน้ ให้ความร้อนกับตัวอย่างต่อไปจนถึงอุณหภูมิ 700 oC นี้เป็ นเวลา 10 นาที ภายใต้
บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเช่นเดิม โดยนํ้าหนักทีอ่ ุณหภูมิ 700 oC นี้สามารถนําไป คํานวณหา
ค่าสารระเหยได้ดงั สมการที่ (3)
%ของสารระเหย = (นํ้าหนักของตัวอย่างที่ 120 oC – นํ้าหนักของตัวอย่างที่ 700 oC) x 100
(3)
นํ้าหนักเริม่ ต้นของตัวอย่างที่ 120 oC
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ขัน้ ตอนต่อไปจะให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 700 oC เป็ นเวลา 10 นาที แต่จะเปลี่ยนจากแก๊ ส
ไนโตรเจนเป็ นอากาศ เพื่อให้ตวั อย่างเกิดการเผาไหม้ ซึ่งนํ้ าหนักสุดท้ายนี้สามารถคํานวณหา
ปริมาณเถ้าได้ดงั สมการที่ (4)
ร้อยละของเถ้า = (นํ้าหนักสุดท้ายของตัวอย่าง) x 100
นํ้าหนักเริม่ ต้นของตัวอย่าง

(4)

โดยปริมาณคาร์บอนคงตัวหาได้จากสมการที่ (5)
%คาร์บอนคงตัว = 100 – %ของความชืน้ – %ของสารระเหย – %ของเถ้า

(5)

สําหรับ%ความชืน้ ของผลิตภัณฑ์นนั ้ วิเคราะห์ตามมาตรฐาน AOAC, 2000
2.6.3 การวิเ คราะห์ ค วามหนาแน่ น ของเชื้อ เพลิง อัด แท่ ง หรือ ความหนาแน่ น จริง (True
density) ทําได้โดยการนํ าเชื้อเพลิงอัดแท่งมาชังนํ
่ ้ าหนัก และวัดความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพื่อหาปริมาตรของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง จากนัน้ สามารถคํานวณหาค่าความหนาแน่นของเชือ้ เพลิงอัด
แท่งได้จากสมการที่ (6) [2]
True density = นํ้าหนักของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง / ปริมาตรของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง

(6)

โดยปริมาตรของเชือ้ เพลิงอัดแท่งสามารถหาได้จากสมการที่ (7)
(7)

v =  r2L

เมื่อ คือ v ปริมาตรของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง (cm3) r คือ รัศมีของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง (cm) และ L
คือ ความยาวของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง (cm)
2.6.4 การวิเคราะห์ความหนาแน่นรวม (Bulk density) ทําได้โดยการนําเชือ้ เพลิงอัดแท่งบรรจุ
เข้าไปในกล่องทีม่ ปี ริมาตรทีแ่ น่นอน (10 cm x 10 cm × 10 cm) จากนัน้ นําไปชังนํ
่ ้าหนัก แล้วนํามา
คํานวณหาค่าความหนาแน่นรวมได้จากสมการที่ (8) [2]
bulk density (g/cm3) = นํ้าหนักของเชือ้ เพลิงอัดแท่งทีอ่ ยูใ่ นกล่อง (g)
ปริมาตรของกล่อง (cm3)
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2.6.5 ค่ า ความร้ อ น (Heating value) ของผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเ ป็ นของแข็ง โดยใช้ เ ครื่อ ง Bomb
Calorimeter (GALLENKAMP Auto bomb) โดยเริม่ จากทําการชังนํ
่ ้ าหนักถ่านอัดแท่งทีไ่ ด้จากการ
ไพโรไรซิส และชังอุ
่ ปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ จากนัน้ เริม่ ทําการทดลองหาค่าความร้อน
โดยรอให้อุณหภูมคิ งที่ จะได้อุณหภูมเิ ริม่ ต้น หลังจากนัน้ ทําการกดปุ่ม Fire ค้างไว้เป็ นเวลา 5 นาที
แล้วรอจนกระทังอุ
่ ณหภูมเิ ริม่ คงทีอ่ กี ครัง้ จะได้อุณหภูมสิ ุดท้าย และหลังจากการทดลองหาค่าความ
ร้อนแล้ว ถ้ามีส่วนของเส้นลวด และเถ้าของวัตถุดิบ ที่เหลืออยู่จ ะนํ าไปชังนํ
่ ้ าหนักเพื่อนํ าไปใช้
ประกอบการคํานวณ โดยนําอุณหภูมเิ ริม่ ต้นและอุณหภูมสิ ุดท้ายไปคํานวณหาค่าความร้อนต่อไป
3. ผลการศึกษา
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ 1) สมบัติทางกายภาพของชีวมวลอัดแท่ง 2) สมบัติ
ของชีวมวลอัดแท่งเริม่ ต้น 3) ผลของอุณหภูมิในการไพโรไลซีสถ่านอัดแท่งชีวมวลที่เหมาะสม
4) ผลของเวลาในการไพโรไลซีสถ่านอัดแท่งชีวมวลทีเ่ หมาะสม 5) ชนิดของถ่านอัดแท่งชีวมวลที่
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สมบัติทางกายภาพของชีวมวลอัดแท่งความดันสูงด้วยระบบไฮดรอลิ ก
จากตารางที่ 1 การสังเกตลักษณะทางกายภาพของชีวมวลอัดแท่งทัง้ 5 ชนิด คือ เศษใบ
สับปะรด หญ้าเนเปี ยบด ใยมะพร้าว กากอ้อย และฝั กกระถินบด โดยทําการลดความชื้นให้เหลือ
ประมาณ 20% ก่อนทําการอัดแท่ง พบว่า ชีวมวลอัดแท่งจากเศษใบสับปะรดสามารถเกิดความดัน
ได้สงู สุดถึง 80 bar ส่วนหญ้าเนเปี ยบด ใยมะพร้าว กากอ้อย และฝั กกระถินบด เกิดความดันสูงสุด
ได้เพียง 70, 60, 50 และ 50 bar ตามลําดับ และได้ทาํ การเปรียบเทียบที่ความดัน 50 bar ซึง่ เป็ น
ความดันทีส่ ามารถทําการทดลองได้ทงั ้ 5 ชนิด รวมทัง้ ชีวมวลจาก กากอ้อย ฝั กกกระถิน มีความ
ดัน ในการอัด แท่งสูงสุดได้เ พีย ง 50 bar เท่านัน้ พบว่าที่ความดันเดียวกัน ใยมะพร้าวอัดแท่งมี
ลักษณะทางกายภาพทีด่ ที ส่ี ุด คือ แท่งชีวมวลประสานกันดี ไม่มรี อยร้าว พืน้ ผิวไม่เรียบ แต่เครื่องนี้
ควรเหมาะทีส่ ุด กับ การอัด แท่ง ชีว มวลจากสับ ปะรด และทีค่ วามดัน ทีเ่ หมาะสมคือ 80 bar
เนื่องจาก แท่งชีวมวลประสานกันดีมาก ไม่มรี อยร้าว พืน้ ผิวเรียบดีมาก
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ตารางที่ 1 ผลจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของชีวมวลอัดแท่ง ที่ความชื้น 20%
ชนิ ดของชีว ความดันสูงสุด ลักษณะทางกายภาพของ ลักษณะทางกายภาพของ
มวลอัดแท่ง ของการอัดแท่ง
ชีวมวลอัดแท่ง
ชีวมวลอัดแท่ง
ที่เกิ ดขึน้ (bar)
ที่ความดันสูงสุด
ที่ความดัน 50 bar
เศษใบ
80
แท่งชีวมวลประสานกันดีมาก แท่งชีวมวลประสานกันดี
สับปะรด
ไม่มรี อยร้าว
มีรอยร้าวเล็กน้อย
พืน้ ผิวเรียบดีมาก
พืน้ ผิวเรียบดี
หญ้าเนเปี ย
70
แท่งชีวมวลประสานกันดี
แท่งชีวมวลประสานกันดี
บด
มีรอยร้าวเล็กน้อย
มีรอยร้าวเล็กน้อย
พืน้ ผิวเรียบดี
พืน้ ผิวเรียบดี
ใยมะพร้าว
60
แท่งชีวมวลประสานกันดี
แท่งชีวมวลประสานกันดี
ไม่มรี อยร้าว พืน้ ผิวไม่เรียบ ไม่มรี อยร้าว พืน้ ผิวไม่เรียบ
กากอ้อย
50
แท่งชีวมวลประสานกันดี มีรอยร้าวเล็กน้อย พืน้ ผิวไม่เรียบ
ฝั กกระถินบด
50
แท่งชีวมวลประสานกันดี มีรอยร้าวเล็กน้อย พืน้ ผิวไม่เรียบ
3.2 สมบัติของชีวมวลอัดแท่งเริ่ มต้น
ชีวมวลอัดแท่งซึง่ ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในกระบวนการไพโรไลซีส นํามาวิเคราะห์สมบัตติ ่าง ๆ ได้แก่
การสลายตัวทางความร้อน การหาค่าความร้อน และการหาค่าองค์ประกอบแบบประมาณ ได้แก่
คาร์บอนคงตัว สารระเหย เถ้า และความชื้น โดยรูปที่ 5 แสดงการสลายตัวทางความร้อนของ
ชีว มวล พบว่ า ชีว มวลอัดแท่ ง ทัง้ 5 มีคุ ณสมบัติท่ีใกล้เ คีย งกัน คือ นํ้ าหนัก ของตัวอย่างลดลง
เล็กน้อยในช่วงแรกที่อุณหภูมริ ะหว่าง 100-120 oC ซึง่ คือการระเหยของความชืน้ จากชีวมวล โดย
การระเหยของสารต่าง ๆ เริม่ ต้นทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ 220 oC และการกําจัดสารระเหยต่าง ๆ เสร็จ
สิ้น ที่อุ ณ หภูมิป ระมาณ 400 oC เมื่อ อุ ณหภูมิสูง ขึ้น จากนี้ จะไม่ทําให้น้ํ าหนัก ของชีวมวลเสียอีก
เนื่องจากที่อุณ หภูมใิ นช่วงระหว่าง ระหว่าง 400-700 oC นํ้ าหนักเริม่ มีค่าคงที่ ดังนัน้ จึงทําการ
เลือกอุณหภูมทิ ท่ี ําการไพโรไลซีส ระหว่าง 300-500 oC ซึ่งเป็ นช่วงทีเ่ กิดการสูญเสียนํ้ าหนักมาก
ทีส่ ุด โดยการสลายตัวทางความร้อนนี้ สามารถนําไปหาองค์ประกอบแบบประมาณได้
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การหาองค์ ป ระกอบแบบประมาณของชีว มวลทัง้ 5 ชนิ ด พบว่ า มี เศษใบสับ ปะรดมี
ค่าความร้อ นสูง สุ ด 18.92 MJ/kg ความหนาแน่ น สูง สุด 9,750 kg/m³ ค่าความชื้น เริ่ม ต้น สูง สุด
ร้อยละ 34.57 และปริมาณเถ้าสูงสุดร้อยละ 4.6 โดยนํ้ าหนัก แต่กากอ้อยมีปริมาณคาร์บอนคงตัว
สูงสุด คือร้อยละ 67.70 โดยนํ้ าหนัก ซึ่งพบว่า องค์ประกอบแบบประมาณต่าง ๆ เหล่านี้ มีค่าอยู่
ในช่วงเดียวกับวัสดุชวี มวลอื่น ๆ ทีน่ ํามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในกระบวนการไพโรไลซีส ได้แก่ เปลือกไม้
ยูคาลิปตัส เหง้ามันสําปะหลัง ทะลายปาล์ม ชานอ้อย ซังข้าวโพด เส้นใยปาล์ม และฟางข้าว ดัง
ตารางที่ 2 [2-3]
ตารางที่ 2 ผลการหาองค์ประกอบแบบประมาณของชีวมวลทัง้ 5 ชนิ ดก่อนการทดลอง
ชนิ ดของ
ชีวมวล
อัดแท่ง
เศษใบสับปะรด
หญ้าเนเปี ยบด
ใยมะพร้าว
กากอ้อย
ฝั กกระถินบด

ค่าความ ค่าความชื้น ปริ มาณ
ร้อน
เริ่ มต้น
เถ้า
(MJ/kg)
(%)
(%)
18.92
34.57
4.60
18.10
26.92
3.74
18.25
29.35
4.45
17.73
24.57
0.93
12.81
20.07
2.30

ความ
หนาแน่ น
(kg/m³)
9,750
8,340
7,450
6,250
6,750

สาร คาร์บอน
ระเหย คงตัว
(%)
(%)
0.295
44.32
0.212
35.95
0.254
39.52
0.276
67.70
0.164
16.14

3.3 ผลของอุณหภูมิในการไพโรไลซีสถ่านอัดแท่งจากเศษใบสับปะรดที่เหมาะสม
จากผลการหาองค์ประกอบแบบประมาณของชีวมวลทัง้ 5 ชนิด พบว่าเศษใบสับปะรดมีค่า
ความร้อนสูงสุดจึงเหมาะกับการทําเป็ นเชือ้ เพลิงแข็งมากทีส่ ุด ดังนั ้นจึงได้เลือกนําเศษใบสับปะรด
อัดแท่งมาทําการไพโรไลซีส ที่สภาวะปราศจากก๊าซออกซิเจนโดยการปล่อยก๊าซไนโตรเจนด้วย
อัตราการไหล 100 cm3/ นาที เป็ นเวลา 30 นาที ตามตารางที่ 3 พบว่าอุณหภูมใิ นการไพโรไลซีส
มีผลต่อของร้อยละผลได้ คือ เมือ่ อุณหภูมใิ นการไพโรไลซีสสูงขึน้ ทําให้รอ้ ยละผลได้ (%ของแข็ง) มี
ค่าลดลง เนื่ องจากที่อุณหภูมิสูง ของแข็งจะสลายตัวไปเป็ นของเหลวและก๊ าซมากขึ้น และค่า
ความร้อนที่ได้จะมีค่าสูงขึ้นด้วยและมีค่าเกือบคงที่เมื่ออุณหภูมสิ ูงกว่า 400 oC ดังนัน้ อุณหภูมทิ ่ี
เหมาะสมในการไพโรไลซีสถ่านอัด แท่งชีวมวล คือ 400 oC ทีท่ ําให้ค่าความร้อนเฉลีย่ สูง หรือมีค่า
ความเป็ นเชื้อเพลิงสูง 31.92 MJ/kg ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ การไพโรไลซีสถ่านอัด แท่งชีวมวลที่
500 oC มีคา่ ใกล้เคียงกัน
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ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิในการไพโรไลซี สถ่านอัดแท่ งจากเศษใบสับปะรดที่ ความดัน
50 bar และเวลา 30 นาที
อุณหภูมิใน
ร้อยละผลได้
การไพโรไลซีส (oC) %ของแข็ง %ของเหลว
300
84
10
400
73
19
500
70
21

%แก๊ส
6
10
11

%ความชื้น ค่าความร้อน
(MJ/kg)
9.3
29.15
5.2
31.92
2.7
31.98

3.4 ผลของเวลาในการไพโรไลซีสถ่านอัดแท่งจากเศษใบสับปะรดที่ เหมาะสม ที่ ความดัน
50 bar และอุณหภูมิ 400 oC
เวลามีผลกับค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งชีวมวลเล็กน้อย นันคื
่ อเมื่อใช้เวลาในการไพโรไลซีส
สูงขึน้ ทําให้ค่าความร้อนสูงขึน้ เล็กน้อย ดังนัน้ เวลาทีเ่ หมาะสม เพื่อความคุม้ ค่าในการไพโรไลซีส
ถ่านอัดแท่งชีวมวล คือ 30 นาที ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลของเวลาในการไพโรไลซี สถ่านอัดแท่ งจากเศษใบสับปะรดที่ เหมาะสม ที่
ความดัน 50 bar และอุณหภูมิ 400oC
เวลาในการไพโรไลซีส
(นาที)
30
60
90
120

ค่าความร้อน
(MJ/kg)
31.92
31.95
31.97
31.98

ความหนาแน่ นของ
ถ่านอัดแท่ง (kg/m3)
1,750
1,390
1,280
1,250

ความหนาแน่ นรวม
(kg/m3)
1,150
970
890
830

3.5 ผลของชนิ ดถ่ า นอัด แท่ ง ชี ว มวลที่ เ หมาะสม ที่ ค วามดัน 50 bar เวลา 30 นาที และ
อุณหภูมิ 400 oC
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากเศษใบสับปะรดมีค่าความร้อนสูงสุด
เมื่อเทียบกับหญ้าเนเปี ยบด ใยมะพร้าว กากอ้อย ฝั กกระถินบด และถ่านจากเศษใบสับปะรดทีใ่ ช้
กาวลาเท็ก ซ์ เ ป็ น ตัว ประสาน (20% โดยนํ้ า หนั ก ) คือ 31.92, 28.57, 25.75, 24.57, 20.75 และ
24.81 MJ/kg ตามลําดับ และยังพบอีกว่าชีวมวลชนิดเดียวกันถ่านอัดแท่งด้วยความดันสูง 50 bar
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แบบไม่ ใ ช้ต ัว ประสานจากเศษใบสับ ปะรดมีค่ า ความร้อ นสูง กว่ า ถ่ า นจากเศษใบสับ ปะรดที่ใ ช้
กาวลาเท็กซ์เป็ นตัวประสาน (20% โดยนํ้าหนัก) ถึง 7.11 MJ/kg
ตารางที่ 5 ผลของชนิ ดถ่านอัดแท่งชีวมวลที่เหมาะสม ที่เวลา 30 นาที และอุณหภูมิ 400 oC
ชนิ ดของชีวมวลอัดแท่ง
เศษใบสับปะรด
หญ้าเนเปี ยบด
ใยมะพร้าว
กากอ้อย
ฝั กกระถิน บด
เศษใบสับปะรดทีใ่ ช้กาวลาเท็กซ์เป็ นตัว
ประสาน (20% โดยนํ้าหนัก)

ค่าความร้อน (MJ/kg)
31.92
28.57
25.75
24.57
20.75
24.81

4. สรุปผลการวิ จยั
เมื่อนํ าชีวมวลทัง้ 5 ชนิดมาทําการอัดแท่งด้วยเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดันสูงแบบไม่มตี วั
ประสานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงแข็ง นัน้ พบว่า เศษใบสับปะรดที่เหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตเส้นใยสามารถใช้ความดันจากเครื่องได้สูงกว่า หญ้าเนเปี ยบด ใยมะพร้าว กาก
อ้ อ ย และฝั ก กระถิ น บด คือ 80, 70, 60, 50 และ 50 bar ตามลํ า ดับ และชีว มวลอัด แท่ ง จาก
เศษใบสับปะรดที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเส้นใยที่ได้เป็ นชีวมวลอัดแท่งที่ประสานกันดีมาก
ไม่มรี อยร้าว พื้นผิวเรียบดีมาก ซึ่ง เมื่อนํ าชีวมวลอัดแท่งไปทําการไพโรไลซีสที่อุณหภูมริ ะหว่าง
300-500 °C เป็ นเวลา 30-120 นาที พบว่า เวลาในการไพโรไลซีสไม่มผี ลต่อค่าความร้อนของถ่าน
ที่ได้ แต่อุณหภูมใิ นการไพโรไลซีสที่ 300 และ 400 oC มีผลต่อของร้อยละผลได้และค่าความร้อน
เนื่องจากทีอ่ ุณหภูมิ 300-400 oC ยังมีการเปลีย่ นแปลงของนํ้าหนัก และสารระเหยต่าง ๆ แต่เริม่ มี
ค่ า คงที่เ มื่อ อุ ณ หภู มิสู ง กว่ า 400 oC ดัง นั น้ อุ ณ หภู มิแ ละเวลาที่เ หมาะสมในการไพโรไลซี ส
ถ่านอัดแท่งชีวมวล คือ 400 oC และ 30 นาที ตามลําดับ รวมทัง้ ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจาก
เศษใบสับปะรดมีค่าความร้อนสูงสุด เมื่อเทียบกับ ถ่านจากเศษใบสับปะรดที่ใช้กาวลาเท็กซ์เป็ น
ตัวประสาน (20% โดยนํ้าหนัก) หญ้าเนเปี ยบด ใยมะพร้าว กากอ้อย และฝั กกระถินบด คือ 31.92,
24.81, 28.57, 25.75, 24.57 และ 20.75 MJ/kg ตามลําดับ ซึง่ เมือ่ ทําการเปรียบเทียบค่าความร้อน
ของชีวมวลและถ่านอัดแท่งจากงานวิจยั นี้กบั งานวิจยั อื่น ๆ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ดังนัน้ ถ่าน
อัดแท่งชีวมวลด้วยเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดันสูงแบบไม่มตี วั ประสานด้วยระบบไฮดรอลิก มี
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ความเหมาะสมที่สามารถนํามาเป็ นเครื่องมือในการสร้างแหล่งพลังงานเนื่องจากประหยัดพลังงาน
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิจ ัย งบประมาณแผ่ น ดิน ประจํ า ปี ง บประมาณ 2560 จาก
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ (วช.) และขอขอบคุ ณ ภาควิช าวิศ วกรรมเคมี คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล โครงการจัด ตั ง้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ
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