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(CFBC Clean Coal Technology
for Industrial Boilers)

1. บทนํา (Introduction)

พลังงานเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ าำ คัญในการตอบสนองความต้องการ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยพืน้ ฐานของการผลิต ทัง้ ในภาค
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

เพิ่ ม ขึ้ น ของการใช้ พ ลั ง งานที่ สู ง กว่ า อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ค่อนข้างมาก คือ สูงเป็น 3.71 และ 3.0 เท่าของปี พ.ศ. 2553 ตามลำาดับ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ขั บ ดั น ให้
แนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น และจำานวนของปริมาณ
การใช้พลังงานนีก้ ว่าร้อยละ 55% เราต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ โดยที่
พลังงานส่วนใหญ่ที่นำาเข้าเกือบทั้งหมดจะเป็นพลังงานฟอสซิล ในรูป
ของน้าำ มันดิบ ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ และในบรรดาพลังงานฟอสซิล
เหล่ า นี้ นั้ น พลั ง งานจากถ่ า นหิ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น พลั ง งานที่ มี ศั ก ยภาพ
อย่างมากต่อการทีจ่ ะถูกนำาไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและ
การผลิตไฟฟ้า เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกและมีปริมาณสำารองในโลกที่มาก
แต่ก็มีผลกระทบต่อมลภาวะของโลก อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการ
เผาไหม้พลังงานฟอสซิลชนิดนี้

2. ถ่านหิน (Coal)

รูปที่ 1.1 การใช้พลังงาน และแนวโน้มความต้องการพลังงานในอนาคต
กรณีปกติ (BAU)
(ที่มา : แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)
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ถ่ า นหิ น เป็ น หิ น ตะกอนชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ กิ ด จากการตกตะกอน
สะสมของซากพื ช ในยุ ค ดึ ก ดำ า บรรพ์ เ ป็ น เวลายาวนานหลายล้ า นปี
ในสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม เราจะพบว่ า ถ่ า นหิ น มั ก เกิ ด ร่ ว มกั บ
หินทรายและหินดินดาน ทัง้ นี้ เพราะเมือ่ ซากพืชโบราณเหล่านีล้ ม้ ตายลง
ก็จะถูกฝังหรือกดทับโดยตะกอนอื่นๆ ซึ่งโดยปกติก็จะได้แก่ทรายและ
โคลนดังกล่าว และเปลี่ยนสภาพไปเป็นถ่านหินในที่สุด การสะสมตัว
ของถ่านหินจะเริ่มจากอินทรียวัตถุ ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน ออกซิเจน
และไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่ น้าำ หนักซึง่ เกิดจากการกดทับของตัวถ่านหิน
เอง หรือตะกอนอื่นๆ ก็ตาม จะทำาให้อุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้น

ไฮโดรเจนและออกซิเจนก็จะเริม่ ลดน้อยลงและหนีหายออกไป คุณภาพ
ของถ่า นหิน จะขึ้น อยู่กับเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่มีอยู่ ถ่านหินที่มี
เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนต่ำ�ที่สุด คือ ประมาณ 60% ให้ค่าความร้อน
ประมาณ 3,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม และมีคุณภาพต่ำ�สุด ได้แก่
ลิกไนท์ (Lignite) ในขณะที่ ซับบิทมู นิ สั (Sub-bituminous) มีคาร์บอน
ประมาณ 75% บิทมู นิ สั (Bituminous or Soft Coal) มีเปอร์เซ็นต์ของ
คาร์บอนประมาณ 85% และแอนทราไซท์ (Anthracite) มีเปอร์เซ็นต์
คาร์บอนสูงถึง 90-95% ให้ค่าความร้อนประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี
ต่อกิโลกรัม และมีคุณภาพสูงที่สุด เนื่องจากถ่านหินมีแหล่งสำ�รอง
กระจายอยู่ทั่วโลกและปริมาณค่อนข้างมาก การขุดถ่านหินขึ้นมาใช้
ประโยชน์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ถ่านหินมีราคาถูกกว่าน้ำ�มัน ด้วยเหตุนี้
ถ่านหินจึงนิยมถูกนำ�มาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอุตสาหกรรม และใช้เป็น
เชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของโลก โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 41
มากกว่าเชือ้ เพลิงชนิดอืน่ ในประเทศไทยถ่านหินถูกนำ�ไปใช้ในการผลิต
ภาคไฟฟ้าถึงร้อยละ 81 และที่เหลือร้อยละ 19 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเรียงตามลำ�ดับการใช้จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ อุตสาหกรรมซีเมนต์
กระดาษ เยือ่ ไฟเบอร์ อาหาร ปูนขาว ใบยาสูบ โลหะ แบตเตอรี่ และอืน่ ๆ
เนื่องจากถ่านหินมีปริมาณสำ�รองจำ�นวนมาก คือ ปริมาณสำ�รองใน
ประเทศไทย 2,075 ล้านตัน[2] และในปี ค.ศ. 2011 มีปริมาณความ
ต้ อ งการใช้ ถ่ า นหิ น เป็นพลังงานหลักทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 30.3
เปอร์เซ็นต์จากปี ค.ศ. 1969[3] และเชือ้ เพลิงถ่านหินมีความมัน่ คงในการ
จั ด หา แต่ ทำ � ให้ เ กิ ด มลภาวะต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มสู ง กว่ า การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง
ประเภทอืน่ ๆ โดยมลภาวะทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ถา่ นหิน ได้แก่ ออกไซด์
ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ,ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(Sulfur Dioxide : SO2), คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide :
CO) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulates : TSP) เป็นต้น
ดังนัน้ การนำ�เทคโนโลยีถา่ นหินสะอาดมาใช้ จึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็น
เพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีต่อการนำ�ถ่านหินมาใช้ประโยชน์ และเพื่อ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

3. เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่พัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมหม้อไอน้ำ�
เป็นเทคโนโลยีถา่ นหินสะอาดขณะเผาไหม้ (Combustion Technology)
โดยเลือกใช้ระบบการเผาไหม้ถา่ นหินเป็นชนิดฟลูอไิ ดซ์เบดแบบหมุนเวียน
(Circulating Fluidized Bed Combustion : CFBC) และเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้ (Post-combustion Technology) โดย
เลือกใช้เครื่องดักจับฝุ่นชนิดใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator
: ESP) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีกำ �จัดฝุ่นที่ทันสมัยและมีความน่า
เชื่อถือที่สุดในปัจจุบัน
3.1 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้ (Combustion
Technology)
1. ระบบการเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
		 (Circulating Fluidized Bed Combustion : CFBC)
เป็นระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) ที่ถูกออกแบบให้
เชื้อเพลิงและสารตัวกลางของแข็ง (Media) ที่อาจเป็นขี้เถ้าจากการ
เผาไหม้ และหรือทรายทีม่ ขี นาดเชือ้ เพลิงต่�ำ กว่า 10 มิลลิเมตร คลุกเคล้า
กันและลอยตัวอยู่ในอากาศที่ถูกป้อนเข้าห้องเผาไหม้ ทำ�ให้ท้งั เชื้อเพลิง
และสารตัวกลางอยู่ในสภาวะที่เหมือนของไหล โดยประสิทธิภาพของ
การเผาไหม้ ที่ สู ง จะเกิ ด จากการคลุ ก เคล้ า ของอากาศแบบปั่ น ป่ ว น
(Turbulence) ในห้องเผาไหม้ และอากาศร้อนกับขีเ้ ถ้าบางส่วนเมือ่ ออก
จากห้องเผาไหม้แล้วก็จะผ่านเข้าไซโคลน เพือ่ แยกถ่านหินบางส่วนทีย่ งั
เผาไหม้ไม่หมดหมุนเวียนกลับมา (Circulate) เข้าห้องเผาไหม้ใหม่ เพื่อ
เผาไหม้ซ�้ำ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของระบบนีส้ งู ถึง 95-98 เปอร์เซ็นต์
และการลดปริมาณอากาศในห้องเผาไหม้ทเี่ หมาะสม รวมถึงการควบคุม
อุณหภูมิระหว่างการเผาไหม้อยู่ระหว่าง 870-880 องศาเซลเซียส เมื่อ
เปรียบเทียบจากตารางระบบการเผาไหม้ฟลูอไิ ดซ์เบด ระบบการเผาไหม้
ฟลูอไิ ดซ์เบดแบบหมุนเวียนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบการเผาไหม้
ฟลูอิไดซ์เบดแบบที่ใช้ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Fluidized
Bed Combustion : AFBC) เนื่องจากการเผาไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดที่
ห้ อ งเผาไหม้ ที่ ไ ม่ มี ก ารทำ � ให้ เ กิ ด อากาศแบบปั่ น ป่ ว น และไม่ มี ก าร
หมุนเวียนเชื้อเพลิงกลับมาเข้าห้องเผาไหม้

ตารางการเปรียบเทียบระบบการเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนกับแบบที่ใช้ความดันบรรยากาศ
พารามิเตอร์
อุณหภูมิการเผาไหม้
ขนาดเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพทางความร้อน
การปล่อย NOx
การกำ�จัดซัลเฟอร์

ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
870-880 องศาเซลเซียส

ฟลูอิไดซ์เบดแบบที่ใช้ความดันบรรยากาศ
850-920 องศาเซลเซียส

ถ่านหิน < 10 มิลลิเมตร

ถ่านหิน < 10 มิลลิเมตร

87 เปอร์เซ็นต์

82 เปอร์เซ็นต์

< 100 ppm

< 250-300 ppm

กำ�จัดซัลเฟอร์ในระบบมากกว่า 95%

กำ�จัดซัลเฟอร์ในระบบมากกว่า 75%
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2) การควบคุมการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน
ระบบการเผาไหม้ฟลูอไิ ดซ์เบดแบบหมุนเวียน จึงสามารถควบคุม
การเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน (Emissions NOx < 100 ppm) ได้ดกี ว่า
ระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดที่ความดันบรรยากาศ (Emissions
NOx <250-300 ppm) ซึ่งไนโตรเจนออกไซด์จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงมากกว่า 1,100 องศาเซลเซียส ตามกราฟ

3) การควบคุมการเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
การควบคุมการเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะควบคุมที่คุณภาพของ
ถ่านหิน โดยใช้ถ่านหินที่มีปริมาณกำ�มะถันต่ำ�และการเติมหินปูน เช่น
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3) เข้าไปพร้อมกับถ่านหิน ซึง่ หินปูนเมือ่ ถูก
เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 800 Cํ จะสลายตัวเป็นแคลเซียม ทำ�หน้าทีร่ ว่ ม
กับอากาศส่วนทีเ่ หลือจากการเผาไหม้ทำ�ปฏิกริ ยิ ากับซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เกิ ด เป็ น ยิ ป ซั่ ม (CaSO 4) และระบบการเผาไหม้ ฟ ลู อิ ไ ดซ์ เ บดแบบ
หมุนเวียนมีประสิทธิภาพการกำ�จัดกำ�มะถันในระบบมากกว่า 95%
สามารถควบคุมการเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ดีกว่าระบบการเผาไหม้
แบบฟลูอิไดซ์เบดที่ความดันบรรยากาศที่มีประสิทธิภาพการกำ�จัด
กำ�มะถันในระบบมากกว่า 75% ตามสมการการเกิดปฏิกิริยา
800 ํC
CaCO3
CaO + SO2
CaSO3 + ½O2

CaO + CO2
CaSO3
CaSO4

ปฏิกิริยาการเกิดยิปซั่มจากหินปูนและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [6]

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการเกิดไนโตรเจนออกไซด์
กับอุณหภูมิการเผาไหม้ [4]
Thermal NO คือ ปฏิกริ ยิ าการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ทมี่ อี อกซิเจนเกิน
จำ�นวนมาก
Fuel NO
คือ ปฏิกิริยาการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ที่มีออกซิเจน,
เวลาการทำ�ปฏิกริ ยิ าและอุณหภูมกิ ารเผาไหม้เกีย่ วข้อง
และเป็นการเกิดปฏิกริ ยิ าทีร่ วดเร็วกว่า Thermal NO
Prompt NO คือ ปฏิกริ ยิ าการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ทมี่ อี อกซิเจนน้อย
โดยไนโตรเจน (N2)จะทำ�ปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ
(CH, CN)

สามารถคำ�นวณหาปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เมื่อทราบปริมาณของไนโตรเจนออกไซด์
(NO) จากเครื่องวัดแก๊สทั่วไป (Portable Flue Gas Analyzers) ใน
หน่วยหนึ่งส่วนในล้านส่วน (ppm) ได้ต่อไปตามสมการ
NOx = NO ÷ 0.95
NOx = NO + NO2
สมการการคำ�นวณ NOx, NO, NO2
เนื่องจากโดยสมมุติฐาน ในไนโตรเจนออกไซด์จะมีแก๊สที่จุด
ระเบิดได้ (Combustion Gases) ประกอบอยู่ 95% ของปริมาณออกไซด์
ของไนโตรเจนโดยประมาณ[5]
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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. คาร์บอนมอนอกไซด์ทำ�ปฏิกิริยากับออกซิเจนและโฟตอน
ของพลังงานแสง (hv) จะเกิดโอโซน (O3) คือ
CO + O2 + hv

CO2 + O3

……[d]

โอโซนจะทำาหน้าที่ออกซิไดซ์คาร์บอนมอนอกไซด์ต่อไปในชั้น
บรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (Troposphere)
3.2 เทคโนโลยี ถ่ า นหิ น สะอาดหลั ง การเผาไหม้ (PostCombustion Technology)
1) เครื่ อ งดั ก ฝุ น แบบไฟฟ า สถิ ต (Electrostatic
Precipitators : ESP)
หลักการทำางานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เป็นเครื่องมือที่
ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาคออกจากกระแสก๊าซ โดยมีหลักการคือ
ใส่ประจุไฟฟ้าให้อนุภาคแล้วผ่านอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปในสนาม
ไฟฟ้าสถิต อนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนที่เข้าหาและถูกเก็บบนแผ่นเก็บ
ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าตรงกันข้ามกับของอนุภาค เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต
มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน
โดยทัว่ ไปมีประสิทธิภาพถึง 99.5% หรือสูงกว่า ความดันสูญเสียมีคา่ ต่าำ
สามารถรับก๊าซร้อนในปริมาณมากได้ ปัจจุบันใช้เครื่องดัก ฝุ่นแบบ
ไฟฟ้าสถิตอย่างแพร่หลายในการควบคุมมลพิษอากาศของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ โรงจักรไฟฟ้าและหม้อน้าำ โรงหล่อหลอมโลหะ
โรงปูนซีเมนต์ และโรงงานผลิตสารเคมี เป็นต้น
ขั้นตอนการทำางานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต แบ่งได้เป็น
3 ขั้นตอน ดังนี[7]้
1. การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาค
2. การเก็บอนุภาคทีม่ ปี ระจุ โดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้า
3. การแยกฝุ่นออกจากขั้วเก็บในเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตไป
ยังถังพัก
ส่วนประกอบของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตมี 4 ส่วนดังนี้
1. ขั้วปล่อยประจุ (Discharge Electrodes) : เป็นลักษณะเส้น
ลวดหน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.25 ซม. ถ่วงด้วย
น้าำ หนักเรียงเป็นแนวตรง กึง่ กลางระหว่างขัว้ เก็บทีเ่ ป็นแผ่นหรือท่อ แล้ว
ใส่แรงดันไฟฟ้าสูงให้แก่ขวั้ ปล่อยประจุเพือ่ ให้เกิดการแตกตัวเป็นโคโรน่า
ระบบจ่ า ยแรงดั น ไฟฟ้ า สู ง ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ สำ า คั ญ ในการควบคุ ม
สนามไฟฟ้าที่เกิดระหว่างขั้วปล่อยประจุและขั้วเก็บเรียกว่า T-R set
ประกอบด้วยเครือ่ ง Transformer และ Rectiﬁer ซึง่ จะแปลงศักย์ไฟฟ้า
จาก 400-480 โวลต์ เป็นประมาณ 50,000 โวลต์ และเปลี่ยนกระแส
สลับเป็นกระแสตรงส่งไปยัง Precipitator Field
2. ขั้วเก็บ (Collection Electrodes) : ส่วนใหญ่ใช้เป็นแผ่น
(Plate) เนือ่ งจากทำาให้รบั ปริมาณของก๊าซได้มากและได้ประสิทธิภาพสูง
3. เครือ่ งแยกฝุน่ (Rapper) : ใช้สาำ หรับเอาฝุน่ ออกจากแผ่นเก็บ
(Collection Plate) จากโครงของขัว้ ปล่อยประจุ (Discharge Electrode
Frame) และจากแผ่นที่ใช้กระจายการไหลของก๊าซ (Gas Distribution
Plate) โดยเครื่องแยกฝุ่นมี 2 แบบ คือ แบบติดตั้งบนหลังคาและแบบ
ติดตั้งบนด้านข้าง

4. ถังพัก (Hopper) : ถังพักจะมีลกั ษณะชันมาก เพือ่ ให้ฝนุ่ ไหล
ไปที่วาล์วระบายฝุ่น (Solid Discharge Valve) และเข้าสู่ Pneumatic
Line ตรงกลางของถังพักมีแผ่น Anti-Sneakage Hopper Baﬄe เพื่อ
ป้องกันไม่ให้กระแสก๊าซที่ไม่ได้รับการบำาบัดไหลผ่านส่วนบนของถังพัก
นอกจากนี้มี Heater สำาหรับทำาให้ฝุ่นร้อนเพื่อช่วยในการถ่ายทิ้ง และมี
Anti-Sneakage Baﬄe ที่ผนังด้านข้างของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต
ด้วย เพือ่ ป้องกันก๊าซทีไ่ ม่ได้บาำ บัดไหลผ่านผนังด้านข้างของเครือ่ งดักฝุน่
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
ทัง้ สองเป็นเทคโนโลยีถา่ นหินสะอาดทีท่ นั สมัยและมีความน่าเชือ่ ถือทีส่ ดุ
ในปัจจุบัน อันน่าจะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถ่านหินเป็นแหล่ง
พลังงาน และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
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