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การเผาไหมเช้ือเพลิงแกสในหัวพนไฟวัสดุพรุนที่มีการติดตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบกลุมทอ
Combustion of Gas Fuel on Porous Burner Installed Tube Bank Heat Exchanger
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ไดทดลองพฤติกรรมการไหมของหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแกสท่ีมีการติดต้ังอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบกลุมทอ 

(Tube-bank heat exchanger) โดยอากาศเปนสารทํางาน เชื้อเพลิงท่ีจายเขาสูหัวพนไฟเปนแบบท่ีมีการผสมเชื้อเพลิงระหวางอากาศและแอลพีจี 
(Liquid Petroleum Gas, LPG) กอนเขาสูระบบการไหม (Premixed-gas combustion) วัสดุพรุนท่ีเลือกใชในหัวพนไฟเปนแบบเม็ดกลมอัดแนนทํา
มาจากอะลูมินา-คอรดไรท (Alumina-Cordierite, Al-Co) โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย (Average dimiter, d) และคาความพรุน (Porosity,
ϕ) เทากับ 0.72 cm และ 0.395 ตามลําดับ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเปนแบบกลุมทอท่ีมีจํานวนแถวในแนวต้ัง (NT) และแถวในแนวนอน (NL)
เทากับ 3 และ 8 แถว ในการทดลองความเร็วเชิงปริมาตรของเชื้อเพลิงแกสผสมกอน (Volumetric premixed-gas velocity, Vmax) ถูกสงเขามายัง
ชั้นวัสดุพรุนในชวงความเร็ว 5 - 30 m3/h โดยพิจารณาอางอิงกับสภาวะเสถียรของเปลวไฟ และแสดงคาดวยอัตราสวนสมมูลของเชื้อเพลิง 

(Equivalence ration, Ф) จากการศึกษาพบวาโครงสรางทางอุณหภูมิ (Temperature profile, T) ตลอดความยาวของหัวพนไฟและคาประสิทธิผล 
(Effectiveness, ɛ) มีแนวโนม เพ่ิมข้ึนตาม Ф และ Vmax แตแนวโนมของ T และ ɛ ลดลงเมื่ออัตราการไหลของอากาศผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอน (QAH) เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังพบวาขอบเขตเสถียรภาพการเผาไหมของหัวพนไฟแบบนี้มีคา Ф อยูในชวง 0.5 - 0.95 สําหรับปริมาณองคประกอบ
แกสไอเสีย (O2, CO2, CO และ NOx) ท่ีปลอยออกมาอยูในเกณฑตํ่าเปนท่ียอมรับได

คําสําคัญ: หัวพนไฟวัสดุพรุน, อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบกลุมทอ, แอลพีจี

1. บทนํา
หัวพนไฟหรือหัวเผาแผรังสีแบบวัสดุพรุน (Porous radiant burner) ท่ีใชแกสเปนเชื้อเพลิง มีการใชประโยชนอยางกวางขวางในหลาย

วัตถุประสงค [1] ยกตัวอยางเชน ใชในขบวนการผลิตกระดาษ การทําใหกระดาษแหง (Paper dying) การเคลือบเงากระดาษ (Paper finishing) ใชใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ การอบและการทําใหเสนใยแหง (Baking and textile dying) การผลิตไอน้ําในหมอตมน้ําทางอุตสาหกรรม การหลอ การหลอม
เหล็ก หรือแมแตการสรางความอบอุนภายในบานเรือน (Domestic radiant heater) ก็มีการใชประโยชนจากหัวเผาแบบนี้แลว ขอดีท่ีโดดเดนของหัว
เผาแกสวัสดุพรุนมีสองขอหลัก ๆ คือ มีความสามารถในการแผรังสีไดสูงและปลดปลอยมลพิษจากการเผาไหมในปริมาณท่ีตํ่า ดวยสาเหตุนี้เปนเหตุผล
ใหนักวิจัยและวิศวกรจํานวนมากมีความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับหัวเผาชนิดนี้ ท้ังดวยวิธีการทดลองและทางทฤษฎีเพ่ือท่ีจะพัฒนาสมรรถนะใหดีย่ิงข้ึน

กลุมงานวิจัยภายใตการนําของ Echigo [2-4] เปนกลุมงานวิจัยแรกท่ีเสนอผลงานการเผาไหม ในวัสดุพรุนท้ังการทดลองและทฤษฎี โดยพบวา
วัสดุพรุนจะชวยสงเสริมการเผาไหมใหดีย่ิงข้ึน เนื่องจากการหมุนเวียนพลังงานดวยการแผรังสี (Radiation recirculation) จากบริเวณเปลวไฟไปยังไอ
ดีผสม (Unburned gas mixture) ท่ีกําลังสงมายังระบบ หลังจากนั้นไดมีนักวิจัยหลายกลุมศึกษาการใชเทคโนโลยีของวัสดุพรุนรวมกับการเผาไหม
อยางมากมายท้ังดวยการทดลอง [5,6] และดวยวิธีทางทฤษฏี [7-9] ซึ่งผลการศึกษาของกลุมงานวิจัยตาง ๆ เหลานั้น ลวนทําใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเผาไหม ในวัสดุพรุนไดดีย่ิงข้ึนรวมท้ังเสนอแนวทางการนําไปใชประโยชนไดจริงในอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ Krittacom และคณะ [10,
11] ไดทําการทดลองและสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพ่ือศึกษาคุณลักษณะการแผรังสีของหัวเผาไหมแบบวัสดุพรุนชนิดเซลลูลารเปด การเผา
ไหมท่ีเกิดข้ึนจะเปนแบบ การผสมเชื้อเพลิงกอนเขาสูระบบการเผาไหม (แกสมีเทนและอากาศ) การวัดรังสีท่ีแผออกมาจากหัวเผา จะใชเคร่ืองมือวัด
ชนิด ผิวหนาสองสี (A two-color radiometry) จากการศึกษาของ Krittacom และคณะ [10,11] พบวาสภาวะเสถียรของการเผาไหมอยูในชวง
อัตราสวนสมมูลการเปาดับประมาณ 0.48 ถึง 0.5 และการยอนกลับของเปลวไฟ จะตํ่ากวา 0.62 สําหรับปริมาณการแผรังสีจะข้ึนอยูกับอัตราสวน
สมมูลและอัตราการจายเชื้อเพลิงผสมกอนหรือเลขเรยโนลด (Reynolds number, Re) ผลการเปรียบเทียบระหวางการคํานวณและการทดลอง
มีความสอดคลองกันอยางสมเหตุสมผล

จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนจะพบวาการศึกษาและการพัฒนาเกี่ยวกับหัวพนไฟหรือหัวเผาแผรังสี จะนิยมใชวัสดุพรุนชนิดเซรามิกสท่ีมี
โครงสรางทางกายภาพท่ีมีคาความพรุนสูง ๆ เชน เซลลูลารเปด (Open-cellular) โครงขาย (Reticulated media) เสนใย (Fibrous) เปนตน ซึ่งมี
เหตุผลหลักคือความรอนท่ีจะนําไปใชงานจะตองใหอยูในรูปของการแผรังสีความรอน อยางไรก็ตามในการประยุกตใชบางงาน ความยาวของเปลวไฟ 
(Flame length) เปนสิ่งท่ีตองการ เชน การตมน้ําในหมอน้ําอุตสาหกรรม การเผาขยะ เปนตน ซึ่งวัสดุพรุนท่ีมีคาความพรุนสูง ๆ จะไมมีเปลวไฟท่ีลาม
ออกไปจากหัวเผา แตวัสดุพรุนท่ีมีคาความพรุนตํ่า ๆ ไดแก เม็ดกลมอัดแนน (Packed-bed sphere) แบบชิ้นสวน (Discrete element) จะสามารถ
ชวยสงเสริม ใหเกิดการเผาไหมดานนอกวัสดุพรุนได สงผลใหมีความยาวเปลวไฟเพ่ิมข้ึน ดวยเหตุนี้ ปรีชา ศรีสุวรรณและคณะ [12] ไดทําการ
ทดลองและสรางหัวพนไฟวัสดุพรุนท่ีมีคาความพรุนตํ่า ๆ โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ Krittacom และคณะ [10,11] เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเผา
ไหมและลักษณะเปลวไฟท่ีมีความยาว วัสดุพรุนท่ีเลือกใชมีโครงสรางเปนแบบเม็ดกลมอัดแนนและใชแอลพีจีเปนเชื้อเพลิง จากการศึกษาพบวา
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เสถียรภาพการเผาไหมในการทดลองนี้มีคา  อยูในชวง 0.72 โครงสรางทางอุณหภูมิมีความยาวตลอดความยาวหัวพนไฟและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตาม

การเพ่ิมข้ึนของ  และ Vmix สําหรับปริมาณ CO และ NOx ท่ีปลอยออกมาจากหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดนี้อยูในเกณฑตํ่าท่ียอมรับได ดวยจุดเดนของ
หัวพนไฟวัสดุพรุน ท่ีใชคาความพรุนตํ่า ๆ นี้ โดยเฉพาะจุดเดนท่ีเปลวไฟมีโครงสรางอุณหภูมิสูงและยาวนั้น ผูเขียบทความนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะ
ประยุกตใชงานจากเปลวไฟท่ีมีความยาวนี้ โดยการติดต้ังเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนท่ีเปนลักษณะกลุมทอ (Tube banks) โดยใชอากาศเปนสาร
ทํางานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรอนจากหัวพนไฟ ซึ่งจะปรับปรุงและพัฒนาจากหัวพนไฟของปรีชา ศรีสุวรรณ และคณะ [12] โดยยังคงใชแอลพีจี 
(Liquefied Petroleum Gas, LPG) เปนเชื้อเพลิง ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา จะเปนประโยชนในการนําเอาความรอน ไปใชงานในลักษณะของการ
อบแหง (Drying) หรือลักษณะงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของตอไป

2. อุปกรณและวิธีการทดลอง
รูปท่ี 1 แสดงอุปกรณการทดลอง ซึ่งแบงออกได 3 ขอบเขตท่ีสําคัญ ประกอบไปดวย ขอบเขตท่ีหนึ่งเปนสวนท่ีปอนเชื้อเพลิง (Injection

zone) หรือการจายไอดีผสม (อากาศกับแกสแอลพีจี) เขาสูชั้นวัสดุพรุน ขอบเขตท่ีสองเปนการอุนไอดีหรือตําแหนงการติดต้ังวัสดุพรุน (Porous
burner zone, PB) ซึ่งวัสดุพรุนท่ีเลือกใชคือเซรามิกสเม็ดกลมอัดแนน เรียงตัวบรรจุอยูขางในทอสแตนเลส ท่ีมีเสนผาศูนยกลางภายนอกเทากับ 104 
mm หนา 2 mm เพ่ือกันความรอนสูญเสียสูภายนอก จึงหลอปูนทนไฟ (Cement) หนา 2 mm ภายในทอสแตนเลสตลอดชวงท่ีมีการบรรจุ วัสดุพรุน 
(150 mm) และขอบเขตสุดทายคือการเผาไหมและ การแลกเปลี่ยนความรอน (Combustion and Heat exchanger zone, CH)

รูปที่ 1: แผนผังอุปกรณการทดลอง

จากสวนประกอบท้ังหมดของหัวพนไฟแกสแบบนี้จะมีหลักการทํางาน คือ เมื่อไอดี (อากาศผสมกับแอลพีจี) ไหลผาน Injection zone เขาสู
ชั้นวัสดุพรุนของ Porous burner zone ไอดีจะไหลผานชั้นวัสดุพรุน และจะมีระดับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน หลังจากนั้นไอดีจะไหลลงมาสูบริเวณทางออก
ของชั้นวัสดุพรุนเขาสูขอบเขตท่ีสามกอใหเกิดการจุดติดไฟ (Ignition) และเผาไหมในท่ีสุด (Combustion zone) เปลวไฟ ท่ีเกิดข้ึนจะแผรังสีความ
รอนยอนกลับไปยังชั้นวัสดุพรุนทําใหมีความรอนหมุนเวียนภายในระบบเปนวัฎจักรเกิดการเผาไหมอยางตอเนื่องตราบท่ีมีเชื้อเพลิงปอนมายังชั้นวัสดุ
พรุน ท่ีบริเวณท่ีเกิดการเผาไหมและมีเปลวไฟนี้จะทําการติดต้ังอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat exchanger) ตามท่ีไดออกแบบไว ดังนั้นขณะท่ี
หัวพนไฟเกิดการเผาไหมก็ทําการจายอากาศเย็น (Cold air) ไหลเขา Heat exchanger เพ่ือรับความรอนจากการเผาไหมและไหลออกจาก Heat
exchanger จะไดอากาศรอน (Heat air) ท่ีสามารถนําไปใชงานตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงคตอไป

3. ผลการทดลอง
3.1 อิทธิพลของอัตราสวนสมมูล

รูปท่ี 2 แสดงอิทธิพลของอัตราสวนสมมูล (Equivalenct ratio, ) ท่ีมีตอโครงสรางทางความรอน ซึ่งแสดงอยูในรูปการกระจายตัวของ
อุณหภูมิตามแนวแกนตลอดความยาวของอุปกรณการทดลอง ในท่ีนี้ จะเรียกวาโครงสรางทางอุณหภูมิ (Temperature profile, T) โดยเปนการ
ทดลองท่ีสภาวะอัตราความเร็วเชิงปริมาตรของเชื้อเพลิงแกสเผสมกอน (Volumetric premixed gas velocity, Vmix) เทากับ 20 m3/hr ความหนา
ของชั้นวัสดุพรุน (Porous matrix height, H) เทากับ 7.5 cm อัตราการจายอากาศไหลเขา อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Air flow rate into

heat exchanger, QAH) เทากับ 24 m3/hr และมีคาความพรุน (Porosity, ) คือ 0.395 จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพ่ิมคา  จาก 0.55 ถึง 
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0.85 แนวโนม T จะเพ่ิมข้ึนอยางเดนชัดซึ่งปรากฏการเชนนี้เปนไปตามกายภาพการเผาไหมจริง เนื่องจากระบบไดรับเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมหรือปริมาณไอดี
ผสมท่ีหนาข้ึนยอมทําใหการเผาไหมมีความรุนแรงและสมบูรณย่ิงข้ึน

สําหรับกลไกการถายเทความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนไดแสดงในรูปท่ี 3 โดยเปนการแสดงอิทธิพลของ  ตออุณหภูมิอากาศท่ี
ทางเขา (Inlet temperature, Tc,in) และท่ีทางออก (Outlet temperature, Tc,out) โดยเปนการทดลองท่ีสภาวะ Vmix = 20 m3/hr, H = 7.5 cm,

QAH = 24 m3/hr และ  = 0.395 จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพ่ิมคา  จาก 0.55 ถึง 0.85 อุณหภูมิ Tc,out จะเพ่ิมข้ึนอยางเดนชัดเนื่องจาก

อากาศไดรับพลังงานหรือความรอนมากข้ึน จากเปลวไฟท่ีมีระดับอุณหภูมิสูงตามปริมาณ  เชนกันท่ีเพ่ิมข้ึน เปนปรากฏการณตามธรรมชาติของการ
เผาไหม
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รูปที่ 2: อิทธิพลของ  ตอ T
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รูปที่ 3: อิทธิพลของ  ตอ Tc,in และ Tc,out

3.2 อิทธิพลของอัตราความเร็วเชิงปริมาตรของเช้ือเพลิงแกสผสมกอน 

รูปท่ี 4 แสดงอิทธิพลของ Vmix ท่ีมีตอ T โดยเปนการทดลองท่ีสภาวะ  = 0.70 H = 7.5 cm, QAH = 24 m3/hr และ  = 0.395 จากการ
ทดลองพบวาเมื่อทําการเพ่ิมคา Vmix จาก 5 ถึง 25 m3/hr แนวโนมของ T จะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระบบมีอัตราการไดรับเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมหรือเชื้อเพลิง
ปอนเขาสูระบบเร็วและมากข้ึน ยอมทําใหการเผาไหมมีความรุนแรงและสมบูรณย่ิงข้ึน สงผลใหอุณหภูมิในการเผาไหมมีคาสูงตามไปดวยสวนอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอนนั้นไดแสดงในรูปท่ี 5 เปนอิทธิพลของ Vmix ท่ีมีตอ Tc,in และ Tc,out โดยเปนการทดลองท่ีสภาวะ  = 0.70, H = 7.5 cm, QAH

= 24 m3/hr และ  = 0.395 จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพ่ิมคา Vmix จาก 5 ถึง 25 m3/hr แนวโนมของอุณหภูมิ Tc,out จะเพ่ิมข้ึนอยางเดนชัด 
เนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนมากข้ึนจากเปลวไฟ เปนปรากฏการณตามธรรมชาติของการเผาไหม
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รูปที่ 4: อิทธิพลของ Vmix ตอ T
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รูปที่ 5: อิทธิพลของ Vmix ตอ Tc,in และ Tc,out

3.3 อิทธิพลของอัตราการไหลของอากาศผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

รูปท่ี 6 แสดงอิทธิพลของ QAH ท่ีมีตอ T โดยเปนการทดลองท่ีสภาวะ  = 0.70 Vmix = 20 m3/hr, H = 7.5 cm, และ  = 0.395 จาก
การทดลองพบวาเมื่อทําการเพ่ิมคา QAH จาก  24, 30, 36, และ 42 m3/hr ตามลําดับ แนวโนมของ T จะลดลง เนื่องจากระบบมีอัตราการไดรับ
เชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงปอนเขาสูระบบเทาเดิมแตอัตราการจายอากาศผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนมีความเร็วเพ่ิมข้ึนจึงสามารถนํา ความรอน
ออกไปไดมากข้ึนสงผลให T ลดลงเมื่อ QAH เพ่ิมข้ึน สวนอุปกรณการแลกเปลี่ยนความรอนได แสดงในรูปท่ี 7 เปนการแสดงอิทธิพลของ QAH ท่ีมีตอ

Tc,in และ Tc,out โดยเปนการทดลองท่ีสภาวะ  = 0.70 , Vmix = 20 m3/hr, H = 7.5 cm, และ  = 0.395 จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพ่ิมคา 
QAH จาก 24, 30, 36, และ 42 m3/hr ตามลําดับ แนวโนมของอุณหภูมิ Tc,out จะลดลงอยางชัดเจนเนื่องจากระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความรอน
ลดลงสงผลใหอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนจากเปลวไฟลดลงเมื่อคา QAH เพ่ิมข้ึน 
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รูปที่ 6: อิทธิพลของ QAH ตอ T
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รูปที่ 7: อิทธิพลของ Vmix ตอ Tc,in และ Tc,out

3.4 ประสิทธิผลของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

รูปท่ี 8 แสดงอิทธิพลของอัตราสวนสมมูล (Equivalence ratio, ) ท่ีมีตอประสิทธิผลของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน () โดยเปนการ

ทดลองท่ีสภาวะ Vmix = 20 m3/hr H = 7.5 cm และ QAH = 24 m3/hr จากการทดลองพบวาเมื่อทําการเพ่ิมคา  แนวโนมของ  จะเพ่ิมข้ึน

เล็กนอย เนื่องจากระบบไดรับเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมหรือปริมาณไอดีผสมท่ีหนาข้ึนการเผาไหมมีความรุนแรงและสมบูรณย่ิงข้ึน สงผลให  มีปริมาณเพ่ิม
มากข้ึน

รูปท่ี 9 แสดงอิทธิพลของ Vmix ท่ีมีตอ  โดยเปนการทดลองท่ีสภาวะ  = 0.70 H = 7.5 cm และ QAH = 24 m3/hr จากการทดลองพบวา

เมื่อทําการเพ่ิมคา Vmix แนวโนมของ  จะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระบบมีอัตราการไดรับเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมหรือเชื้อเพลิงปอนเขาสูระบบเร็วมากข้ึน การเผาไหม

มีความรุนแรงและ สมบูรณย่ิงข้ึน อากาศไดรับพลังงานหรือความรอนมากข้ึนตามระดับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน เมื่อคา Vmix เพ่ิมข้ึน สงผลให  เพ่ิมข้ึนตาม
ไปดวย

รูปท่ี 10 แสดงอิทธิพลของ QAH ท่ีมีตอ  โดยเปนการทดลองท่ีสภาวะ  = 0.70 Vmix = 20 m3/hr, H = 7.5 cm และ  = 0.395 จาก

การทดลองพบวาเมื่อทําการเพ่ิมคา QAH จาก 24, 30, 36, และ 42 m3/hr ตามลําดับ แนวโนมของ  จะลดลงเนื่องจากระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน

ความรอนลดลง สงผลใหอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนจากเปลวไฟลดนอยลง เมื่อคา QAH เพ่ิมข้ึน สงผลให  ลดลงตามไปดวย
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รูปที่ 8: อิทธิพลของ  ตอ 

รูปที่ 9: อิทธิพลของ Vmix ตอ 

รูปที่ 10: อิทธิพลของ QAH ตอ 
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3.5 ขอบเขตการเผาไหม
สภาวะขอบเขตเปลวไฟเสถียร (Stability of combustion) ของหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแกสแบบเม็ดกลมอัดแนนชนิดเซรามิกซ อะลูมิ

นา-คอรดิไรท (Al-Co) ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ยเทากับ 7 mm จะถูกกําหนดโดยขอบเขตการเปาดับ (Blow off limit) คือปรากฏการณท่ีเปลวไฟ 

(Flame) เคลื่อนตัวออกจาก ผิวดานลางของชั้นวัสดุพรุนและจะดับ (Extinguishment) ในท่ีสุดโดยแสดงผานอัตราสวนสมมูล () มีคาอยูในชวง
ประมาณ 0.5 ถึง 0.6 และชวงประมาณ 0.5 ถึง 0.65 ถาเปลวไฟเคลื่อนตัวยอนกลับหรือสวนทางกับทิศการจายเชื้อเพลิงออกจากผิวดานบนของชั้น
วัสดุพรุนแลวเกิดการดับ จะเรียกวาขอบเขตการยอนกลับ (Flash back limit) ยังสรุปไมได เนื่องจากเปนขีดจํากัดของอุปกรณการทดลอง ดังแสดงไว
ในรูปท่ี 11 การเผาไหมหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแกส มีขอบเขตการเผาไหมท่ีกวาง เมื่อมีการติดต้ังอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเขาไปในหัวพน
ไฟ ดังนั้นหากจะนําไปใชงานจึงควรเลือกใชหัวพนไฟท่ีมีขอบเขตการเผาไหมกวางมากกวาจะไดไมตองกังวลในเร่ืองการดับหรือควบคุมเสถียรภาพของ
เปลวไฟ

รูปที่ 11: ขอบเขตเปลวไฟเสถียร 

4 สรุปผลการทดลอง

4.1 โครงสรางทางอุณหภูมิ (T) ของหัวพนไฟชนิดนี้ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตาม  และ Vmix ท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระบบไดรับเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึนทํา
ใหการเผาไหมมีความรุนแรงและสมบูรณย่ิงข้ึน แตมีแนวโนมลดลงตาม QAH

4.2 อุณหภูมิ Tc,out มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตาม  และ Vmix ท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนมากข้ึนจากเปลวไฟท่ีระดับ
อุณหภูมิสูงข้ึน นอกจากนี้ปริมาณ Tc,out มีแนวโนมลดลงเมื่อ QAH เพ่ิมข้ึนเนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนจากเปลวไฟลดลง

4.3 แนวโนมของ  จะเพ่ิมข้ึนตาม  และ Vmix ท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือ ความรอนมากข้ึนจากเปลวไฟท่ีระดับ
อุณหภูมิสูงข้ึน แตมีแนวโนมลดลงตาม QAH ท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอากาศไดรับพลังงานหรือความรอนจากเปลวไฟลดลง

4.4 ขอบเขตการเผาไหมของหัวพนไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงแกสเม็ดกลมอัดแนนชนิดเซรามิกส ชนิด Al-Co #07 มีขอบเขตการเผาไหมท่ี
กวางมากสามารถนําไปประยุกตใชกับงานไดหลายประเภท
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ไฟวัสดุพรุนเชื้อเพลิงแกส," การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 5, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
18-20 ธันวาคม 2555.




