
บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

Engineering Today March 201360

เ รื่ อ ง จ า ก ป ก

1. บทนํา (Introduction)
พลังงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสำาคัญในการตอบสนองความต้องการ 

ขัน้พืน้ฐานของประชาชน และเปน็ปจัจยัพืน้ฐานของการผลติ ทัง้ในภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม การใช้พลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันตลอดช่วง

ระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2554 โดยมี

ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอยู่ที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.4 และ 4.5 ต่อปี [1] ตามลำาดับ 

ดังรูปที่ 1.1  โดยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมจะมีอัตราการ

CFBC
(CFBC Clean Coal Technology
for Industrial Boilers)

เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานที่สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ค่อนข้างมาก คือ สูงเป็น 3.71 และ 3.0 เท่าของปี พ.ศ. 2553 ตามลำาดับ  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศถือเป็นปัจจัยหลักที่ขับดันให้

แนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น และจำานวนของปริมาณ

การใชพ้ลงังานนีก้วา่รอ้ยละ 55% เราตอ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศ โดยที่

พลังงานส่วนใหญ่ที่นำาเข้าเกือบทั้งหมดจะเป็นพลังงานฟอสซิล ในรูป

ของน้ำามนัดบิ ถา่นหนิ และแกส๊ธรรมชาต ิและในบรรดาพลงังานฟอสซลิ

เหล่านี้นั้น พลังงานจากถ่านหินถือได้ว่าเป็นพลังงานที่มีศักยภาพ

อยา่งมากตอ่การทีจ่ะถกูนำาไปใชเ้ปน็เชือ้เพลงิ ทัง้ภาคอตุสาหกรรมและ

การผลิตไฟฟ้า เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกและมีปริมาณสำารองในโลกที่มาก 

แต่ก็มีผลกระทบต่อมลภาวะของโลก อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการ

เผาไหม้พลังงานฟอสซิลชนิดนี้ 

2. ถ่านหิน (Coal)
ถ่านหิน เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกตะกอน

สะสมของซากพืชในยุคดึกดำาบรรพ์เป็นเวลายาวนานหลายล้านปี 

ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เราจะพบว่าถ่านหินมักเกิดร่วมกับ

หินทรายและหินดินดาน ท้ังน้ี เพราะเม่ือซากพืชโบราณเหล่าน้ีล้มตายลง 

ก็จะถูกฝังหรือกดทับโดยตะกอนอื่นๆ ซึ่งโดยปกติก็จะได้แก่ทรายและ

โคลนดังกล่าว และเปลี่ยนสภาพไปเป็นถ่านหินในที่สุด การสะสมตัว

ของถ่านหินจะเริ่มจากอินทรียวัตถุ ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน ออกซิเจน 

และไฮโดรเจนเปน็สว่นใหญ ่น้ำาหนกัซึง่เกดิจากการกดทบัของตวัถา่นหนิ

เอง หรือตะกอนอื่นๆ ก็ตาม จะทำาให้อุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้น 

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
สําหรับหมอไอนําอุตสาหกรรม

รูปที่ 1.1 การใช้พลังงาน และแนวโน้มความต้องการพลังงานในอนาคต
กรณีปกติ (BAU)

(ที่มา : แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)
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ไฮโดรเจนและออกซเิจนกจ็ะเริม่ลดนอ้ยลงและหนหีายออกไป คณุภาพ

ของถ่านหินจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่มีอยู่ ถ่านหินที่มี

เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนต่ำาที่สุด คือ ประมาณ 60% ให้ค่าความร้อน

ประมาณ 3,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม และมีคุณภาพต่ำาสุด ได้แก่  

ลกิไนท ์(Lignite) ในขณะที ่ซบับทิมูนิสั (Sub-bituminous) มคีารบ์อน

ประมาณ 75% บทิมูนิสั (Bituminous or Soft Coal) มเีปอรเ์ซน็ตข์อง

คาร์บอนประมาณ 85% และแอนทราไซท์ (Anthracite) มีเปอร์เซ็นต์

คาร์บอนสูงถึง 90-95% ให้ค่าความร้อนประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี

ต่อกิโลกรัม และมีคุณภาพสูงที่สุด เนื่องจากถ่านหินมีแหล่งสำารอง

กระจายอยู่ทั่วโลกและปริมาณค่อนข้างมาก การขุดถ่านหินขึ้นมาใช้

ประโยชน์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ถ่านหินมีราคาถูกกว่าน้ำามัน ด้วยเหตุนี้

ถา่นหนิจงึนยิมถกูนำามาใชเ้ปน็แหลง่พลงังานในอตุสาหกรรม และใชเ้ปน็

เช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของโลก โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 41 

มากกวา่เชือ้เพลงิชนดิอืน่ ในประเทศไทยถา่นหนิถกูนำาไปใชใ้นการผลติ

ภาคไฟฟ้าถึงร้อยละ 81 และที่เหลือร้อยละ 19 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

ซึ่งเรียงตามลำาดับการใช้จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อุตสาหกรรมซีเมนต์ 

กระดาษ เย่ือไฟเบอร์ อาหาร ปูนขาว ใบยาสูบ โลหะ แบตเตอร่ี และอ่ืนๆ 

เนื่องจากถ่านหินมีปริมาณสำารองจำานวนมาก คือ ปริมาณสำารองใน

ประเทศไทย 2,075 ล้านตัน[2] และในปี ค.ศ. 2011 มีปริมาณความ

ต้องการใช้ถ่านหินเป็นพลังงานหลักทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 30.3 

เปอรเ์ซน็ตจ์ากป ีค.ศ. 1969[3] และเชือ้เพลงิถา่นหนิมคีวามมัน่คงในการ

จัดหา แต่ทำาให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าการใช้เชื้อเพลิง 

ประเภทอืน่ๆ โดยมลภาวะทีเ่กดิจากการเผาไหมถ้า่นหนิ ไดแ้ก ่ออกไซด์

ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ,ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(Sulfur Dioxide : SO2), คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : 

CO) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulates : TSP) เป็นต้น 

ดงันัน้ การนำาเทคโนโลยถีา่นหนิสะอาดมาใช ้จงึมคีวามสำาคญัและจำาเปน็

เพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีต่อการนำาถ่านหินมาใช้ประโยชน์ และเพื่อ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

3. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่พัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมหม้อไอน้ำา 

เปน็เทคโนโลยถีา่นหนิสะอาดขณะเผาไหม ้(Combustion Technology) 

โดยเลือกใช้ระบบการเผาไหม้ถ่านหินเป็นชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน 

(Circulating Fluidized Bed Combustion : CFBC) และเทคโนโลยี

ถา่นหนิสะอาดหลงัการเผาไหม ้(Post-combustion Technology) โดย

เลือกใช้เครื่องดักจับฝุ่นชนิดใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator 

: ESP) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีกำาจัดฝุ่นที่ทันสมัยและมีความน่า 

เชื่อถือที่สุดในปัจจุบัน

3.1 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้ (Combustion 

Technology)

 1. ระบบการเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

  (Circulating Fluidized Bed Combustion : CFBC) 

เป็นระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) ที่ถูกออกแบบให้

เชื้อเพลิงและสารตัวกลางของแข็ง (Media) ที่อาจเป็นขี้เถ้าจากการ 

เผาไหม้ และหรือทรายท่ีมีขนาดเช้ือเพลิงต่ำากว่า 10 มิลลิเมตร คลุกเคล้า 

กันและลอยตัวอยู่ในอากาศท่ีถูกป้อนเข้าห้องเผาไหม้ ทำาให้ท้ังเช้ือเพลิง 

และสารตัวกลางอยู่ในสภาวะท่ีเหมือนของไหล โดยประสิทธิภาพของ 

การเผาไหม้ที่สูงจะเกิดจากการคลุกเคล้าของอากาศแบบปั่นป่วน  

(Turbulence) ในหอ้งเผาไหม ้และอากาศรอ้นกบัขีเ้ถา้บางสว่นเมือ่ออก

จากหอ้งเผาไหมแ้ลว้กจ็ะผา่นเขา้ไซโคลน เพือ่แยกถา่นหนิบางสว่นทีย่งั

เผาไหม้ไม่หมดหมุนเวียนกลับมา (Circulate) เข้าห้องเผาไหม้ใหม่ เพื่อ

เผาไหมซ้้ำา ประสทิธภิาพการเผาไหมข้องระบบนีส้งูถงึ 95-98 เปอรเ์ซน็ต ์

และการลดปรมิาณอากาศในหอ้งเผาไหมท้ีเ่หมาะสม รวมถงึการควบคมุ

อุณหภูมิระหว่างการเผาไหม้อยู่ระหว่าง 870-880 องศาเซลเซียส เมื่อ

เปรยีบเทยีบจากตารางระบบการเผาไหมฟ้ลอูไิดซเ์บด ระบบการเผาไหม้

ฟลอูไิดซเ์บดแบบหมนุเวยีนจะมปีระสทิธภิาพมากกวา่ระบบการเผาไหม้

ฟลูอิไดซ์เบดแบบที่ใช้ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Fluidized 

Bed Combustion : AFBC) เนื่องจากการเผาไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดที่

ห้องเผาไหม้ที่ไม่มีการทำาให้เกิดอากาศแบบปั่นป่วน และไม่มีการ

หมุนเวียนเชื้อเพลิงกลับมาเข้าห้องเผาไหม้

ตารางการเปรียบเทียบระบบการเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนกับแบบที่ใช้ความดันบรรยากาศ

พารามิเตอร์

อุณหภูมิการเผาไหม้

ขนาดเชื้อเพลิง

ประสิทธิภาพทางความร้อน

การปล่อย NOx

การกำาจัดซัลเฟอร์

870-880 องศาเซลเซียส

ถ่านหิน < 10 มิลลิเมตร

87 เปอร์เซ็นต์

< 100 ppm

กำาจัดซัลเฟอร์ในระบบมากกว่า 95%

850-920 องศาเซลเซียส

ถ่านหิน < 10 มิลลิเมตร

82 เปอร์เซ็นต์

< 250-300 ppm

กำาจัดซัลเฟอร์ในระบบมากกว่า 75%

ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ฟลูอิไดซ์เบดแบบที่ใช้ความดันบรรยากาศ
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2) การควบคุมการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน

ระบบการเผาไหมฟ้ลอูไิดซเ์บดแบบหมนุเวยีน จงึสามารถควบคมุ

การเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน (Emissions NO
x
 < 100 ppm) ได้ดีกว่า 

ระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดที่ความดันบรรยากาศ (Emissions 

NO
x
 <250-300 ppm) ซึ่งไนโตรเจนออกไซด์จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มี

อุณหภูมิสูงมากกว่า 1,100 องศาเซลเซียส ตามกราฟ

สามารถคำานวณหาปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
x
) และ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
) เมื่อทราบปริมาณของไนโตรเจนออกไซด์ 

(NO) จากเครื่องวัดแก๊สทั่วไป (Portable Flue Gas Analyzers) ใน

หน่วยหนึ่งส่วนในล้านส่วน (ppm) ได้ต่อไปตามสมการ 

 NOx = NO ÷ 0.95

 NOx 
= NO + NO2 

สมการการคำานวณ NO
x
, NO, NO

2

เนื่องจากโดยสมมุติฐาน ในไนโตรเจนออกไซด์จะมีแก๊สที่จุด

ระเบิดได้ (Combustion Gases) ประกอบอยู่ 95% ของปริมาณออกไซด์ 

ของไนโตรเจนโดยประมาณ[5]

3) การควบคุมการเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

การควบคุมการเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะควบคุมที่คุณภาพของ

ถ่านหิน โดยใช้ถ่านหินที่มีปริมาณกำามะถันต่ำาและการเติมหินปูน เช่น 

แคลเซยีมคารบ์อเนต (CaCo3) เขา้ไปพรอ้มกบัถา่นหนิ ซึง่หนิปนูเมือ่ถกู

เผาทีอ่ณุหภมูปิระมาณ 800 ำC จะสลายตวัเปน็แคลเซยีม ทำาหนา้ทีร่ว่ม

กบัอากาศสว่นทีเ่หลอืจากการเผาไหมท้ำาปฏกิริยิากบัซลัเฟอรไ์ดออกไซด์

เกิดเป็นยิปซั่ม (CaSO4) และระบบการเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบ

หมุนเวียนมีประสิทธิภาพการกำาจัดกำามะถันในระบบมากกว่า 95% 

สามารถควบคุมการเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ดีกว่าระบบการเผาไหม้

แบบฟลูอิไดซ์เบดที่ความดันบรรยากาศที่มีประสิทธิภาพการกำาจัด

กำามะถันในระบบมากกว่า 75% ตามสมการการเกิดปฏิกิริยา

800 ำC

 CaCO3 CaO + CO2

 CaO + SO2 CaSO3

 CaSO3 + ½O2 CaSO4

ปฏิกิริยาการเกิดยิปซั่มจากหินปูนและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [6]

4) การควบคุมการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

การควบคุมการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องควบคุมอุณหภูมิ

ระหว่างการเผาไหม้ให้สูงกว่า 716 องศาเซลเซียส และมีเวลาในห้อง 

เผาไหม้เพียงพอที่จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตามการเกิดปฏิกิริยา[6]

1. คาร์บอนมอนอกไซด์ออกซิไดซ์ในบรรยากาศเป็นคาร์บอน  

ไดออกไซด์ด้วยอนุมูลอิสระ (OH−) คือ 

 

           CO + OH−                 CO2+ H−         ……[a]

ซึ่งมีปฏิกิริยาที่ตามมาของอนุมูลอิสระ (H−) และออกซิเจน (O2) 

จะเกิดอนุมูลอิสระ (HO2
−) คือ

             H− + O2 +M                          
HO2

− + M      ……[b]

โดย M คือ พลังงานที่ดูดซับโมเลกุล เช่น ไนโตรเจน (N2) หรือ 

ออกซิเจน (O2) 

2. คาร์บอนมอนอกไซด์ออกซิไดซ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

อนุมูลอิสระ (H−) จากปฏิกิริยา [b] คือ   

          

 CO + H− + O2                CO2 
+ HO2

−    ……[c]

3. คาร์บอนมอนอกไซด์ทำาปฏิกิริยากับออกซิเจนและโฟตอน 

ของพลังงานแสง (hv) จะเกิดโอโซน (O3) คือ

          CO + O2 
+ hv                 CO2 

+ O3      ……[d]

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการเกิดไนโตรเจนออกไซด์
กับอุณหภูมิการเผาไหม้ [4]

Thermal NO คือ ปฏกิริยิาการเกดิไนโตรเจนออกไซดท์ีม่อีอกซเิจนเกนิ
จำานวนมาก

Fuel NO คือ ปฏิกิริยาการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ที่มีออกซิเจน, 
เวลาการทำาปฏิกิริยาและอุณหภูมิการเผาไหม้เก่ียวข้อง 
และเปน็การเกดิปฏกิริยิาทีร่วดเรว็กวา่ Thermal NO

Prompt NO คือ ปฏกิริยิาการเกดิไนโตรเจนออกไซดท์ีม่อีอกซเิจนนอ้ย 
โดยไนโตรเจน (N

2
)จะทำาปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ 

(CH, CN)
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โอโซนจะทำาหน้าที่ออกซิไดซ์คาร์บอนมอนอกไซด์ต่อไปในชั้น

บรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (Troposphere)

3.2 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้ (Post-

Combustion Technology)

  1) เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต (Electrostat ic 

Precipitators : ESP)

หลักการทำางานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เป็นเครื่องมือที่

ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาคออกจากกระแสก๊าซ โดยมีหลักการคือ 

ใส่ประจุไฟฟ้าให้อนุภาคแล้วผ่านอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปในสนาม

ไฟฟ้าสถิต อนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนที่เข้าหาและถูกเก็บบนแผ่นเก็บ 

ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าตรงกันข้ามกับของอนุภาค เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต

มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน 

โดยท่ัวไปมีประสิทธิภาพถึง 99.5% หรือสูงกว่า ความดันสูญเสียมีค่าต่ำา 

สามารถรับก๊าซร้อนในปริมาณมากได้ ปัจจุบันใช้เครื่องดักฝุ่นแบบ

ไฟฟ้าสถิตอย่างแพร่หลายในการควบคุมมลพิษอากาศของโรงงาน

อตุสาหกรรมตา่งๆ ไดแ้ก ่โรงจกัรไฟฟา้และหมอ้น้ำา โรงหลอ่หลอมโลหะ 

โรงปูนซีเมนต์ และโรงงานผลิตสารเคมี เป็นต้น

ขั้นตอนการทำางานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต แบ่งได้เป็น 

3 ขั้นตอน ดังนี้[7]

1. การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาค

2. การเกบ็อนภุาคทีม่ปีระจ ุโดยใชแ้รงไฟฟา้สถติจากสนามไฟฟา้

3. การแยกฝุ่นออกจากขั้วเก็บในเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตไป

ยังถังพัก

ส่วนประกอบของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตมี 4 ส่วนดังนี้

1. ขั้วปล่อยประจุ (Discharge Electrodes) : เป็นลักษณะเส้น

ลวดหน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.25 ซม. ถ่วงด้วย

น้ำาหนกัเรยีงเปน็แนวตรง กึง่กลางระหวา่งขัว้เกบ็ทีเ่ปน็แผน่หรอืทอ่ แลว้

ใสแ่รงดนัไฟฟา้สงูใหแ้กข่ัว้ปลอ่ยประจเุพือ่ใหเ้กดิการแตกตวัเปน็โคโรนา่ 

ระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำาคัญในการควบคุม

สนามไฟฟ้าที่เกิดระหว่างขั้วปล่อยประจุและขั้วเก็บเรียกว่า T-R set 

ประกอบดว้ยเครือ่ง Transformer และ Rectifi er ซึง่จะแปลงศกัยไ์ฟฟา้

จาก 400-480 โวลต์ เป็นประมาณ 50,000 โวลต์ และเปลี่ยนกระแส 

สลับเป็นกระแสตรงส่งไปยัง Precipitator Field

2. ขั้วเก็บ (Collection Electrodes) : ส่วนใหญ่ใช้เป็นแผ่น 

(Plate) เน่ืองจากทำาให้รับปริมาณของก๊าซได้มากและได้ประสิทธิภาพสูง

3. เครือ่งแยกฝุน่ (Rapper) : ใชส้ำาหรบัเอาฝุน่ออกจากแผน่เกบ็ 

(Collection Plate) จากโครงของขัว้ปลอ่ยประจ ุ(Discharge Electrode 

Frame) และจากแผ่นที่ใช้กระจายการไหลของก๊าซ (Gas Distribution 

Plate) โดยเครื่องแยกฝุ่นมี 2 แบบ คือ แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบ

ติดตั้งบนด้านข้าง

4. ถงัพกั (Hopper) : ถงัพกัจะมลีกัษณะชนัมาก เพือ่ใหฝุ้น่ไหล

ไปที่วาล์วระบายฝุ่น (Solid Discharge Valve) และเข้าสู่ Pneumatic 

Line ตรงกลางของถังพักมีแผ่น Anti-Sneakage Hopper Baffl  e เพื่อ

ป้องกันไม่ให้กระแสก๊าซที่ไม่ได้รับการบำาบัดไหลผ่านส่วนบนของถังพัก 

นอกจากนี้มี Heater สำาหรับทำาให้ฝุ่นร้อนเพื่อช่วยในการถ่ายทิ้ง และมี  

Anti-Sneakage Baffl  e ที่ผนังด้านข้างของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต

ดว้ย เพือ่ปอ้งกนักา๊ซทีไ่มไ่ดบ้ำาบดัไหลผา่นผนงัดา้นขา้งของเครือ่งดกัฝุน่

แบบไฟฟ้าสถิต

4. บทสรุป (Conclusion)
ถ่านหินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จะยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่

สำาคัญของโลกและประเทศไทยต่อไปอีกนาน เนื่องจากมีปริมาณสำารอง

ค่อนข้างมาก และจากข้อมูลข้างต้น การนำาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

มาใช้ในขณะเผาไหม้ (Combustion Technology) โดยเลือกใช้ระบบ

การเผาไหม้ชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน (Circulating Fluidized 

Bed Combustion : CFBC) และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการ

เผาไหม้ (Post-combustion Technology) โดยเลือกใช้แบบเครื่อง

ดักจับฝุ่นชนิดใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) โดย

ทัง้สองเปน็เทคโนโลยถีา่นหนิสะอาดทีท่นัสมยัและมคีวามนา่เชือ่ถอืทีส่ดุ

ในปัจจุบัน อันน่าจะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถ่านหินเป็นแหล่ง
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