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การวิจัยผลของ: การลดกาซไนตริกออกไซดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลในเตาเผา
ฟลูอิไดซเบดมีจุดประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการลดปริมาณกาซไนตริกออกไซดและประสิทธิภาพการ
เผาไหม เมื่อใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้นและใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น โดย
การวิจัยทั้งสองน้ีไดวิจัยโดยใชตัวแปรดังนี้ 1. การวิเคราะหการเผาไหมโดยการใชเทคนิคการปอน
อากาศแบบเปนขั้น ตัวแปรตน คือ อัตราสวนอากาศสวนเกินรองตออากาศสวนเกินรวม ตัวแปรตาม 
คือ ตําแหนงการปอนอากาศทุติยภูมิ และ เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใชในการเผาไหม 2. การวิเคราะหการเผา
ไหมโดยการใชเทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น ตัวแปรตน คือ อัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอ
เชื้อเพลิงรวม ตัวแปรตาม คือ ชนิดของเชื้อเพลิงชีวมวลที่แตกตางกันที่ใชในการเผาไหม จาก
ผลการวิจัยเพ่ือศึกษาการลดปริมาณกาซไนตริกออกไซดและประสิทธิภาพการเผาไหมเมื่อใชเทคนิค
การปอนอากาศแบบเปนขั้น พบวา เม่ือทําการเพ่ิมอัตราสวนปริมาณอากาศสวนเกินรองตออัตรา
อากาศสวนเกินรวมสงผลใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดลดลง และ ลดลงดีที่สุดเม่ือใชอัตราสวน
ปริมาณอากาศสวนเกินรวมท่ี 60% ของทุกอัตราสวนของอากาศสวนเกินรองตออัตราสวนอากาศ
สวนเกินรวม อีกทั้งประสิทธิภาพการเผาไหมมีคาอยูในชวง 98.14%−99.53% ถือไดวาเปนการเผา
ไหมที่ใหประสิทธิภาพดีเมื่อเทียบกับการเผาไหมแบบไมใชเทคนิคการปอนอากาศแบบเปนขั้น และ
จากผลการวิจัยเพ่ือศึกษาการลดปริมาณกาซไนตริกออกไซดและประสิทธิภาพการเผาไหมเม่ือใช
เทคนิคการปอนเชื้อเพลิงแบบเปนขั้น พบวา เมื่อทําการเพ่ิมอัตราสวนของการปอนเช้ือเพลิงรองตอ
อัตราสวนการปอนเชื้อเพลิงรวมสงผลใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดลดลง และ ลดลงไดดีที่สุดเมื่อใช
เชื้อเพลิงขุยมะพราวเปนอัตราสวนเชื้อเพลิงรองตอเชื้อเพลิงรวม อีกทั้งเชื้อเพลิงที่มีการเพ่ิมความชื้น
ใหกับเชื้อเพลิงเชนแกลบชื้นก็สงผลใหปริมาณกาซไนตริกออกไซดลดลงไดเชนเดียวกันอีกทั้ง
ประสิทธิภาพการเผาไหมมีคาอยูในชวง 97.42%−98.75% และคามลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม
โดยใชเทคนิคการเผาไหมทั้งสองน้ีไมเกินมาตรฐานคามลพิษของอุตสาหกรรมไทยคือ กาซคารบอน
มอนออกไซดที่ปลอยออกสูบรรยากาศตองไมเกิน 700 ppm และ กาซไนตริกออกไซดปลอยออกสู
บรรยากาศตองไมเกิน 200 ppm 
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 This thesis is about NOx Emissions Mitigation in a Fluidized–bed Combustor 
Firing Biomass Fuels which intended to study the nitric oxide (NOx) reduction and 
combustion efficiency when using air staging technique and when using a fuel staging 
technique. Each case has a different method as follows, First, the combustion analysis by 
using air staging technique has independent variable is secondary to total air ratio, and 
dependent variable is locations of secondary air injection and biomass fuels using as 
combustion Later, the combustion analysis by using fuel staging technique has 
independent variable is reburning fuel ratio, and dependent variable is type of different 
biomass fuels used in combustion. The result of this research when using air staging 
technique found that when increase secondary to total air ratio, the NOx was decrease. 
And this gas was optimal decrease when using secondary to total air ratio at 60%. 
Later, the combustion efficiency is between 98.14-99.53%, considered that is a better 
efficiency than using excess air combustion Subsequently The result when using a fuel 
staging technique found that when increase reburning fuel ratio, the NOx was 
decrease. And this gas was optimal decrease when using Coconut shell powder as 
secondary fuels. And fuel that was increase moisture such as Moisturized rice husk  
has an effect to decrease NOx as the same. The combustion efficiency of the last 
case is between 97.42-98.75%. Last, combustion pollutants of the 2 case are not 
over The industrial emission of Thailand that has CO is not over 700 ppm and NOx is 
not over 200 ppm 
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