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ในงานวิจยั นี้ไดทําการสุมเก็บขอมูลสัดสวนของเศษวัสดุที่เกิดขึ้นตอกําลังการผลิต
จากโรงงานแตละประเภท และประเมินศักยภาพของเศษวัสดุจากอุตสาหกรรมไมยางพาราพบวา
ในระหวางกระบวนการผลิตจะเกิดปกไม เปลือกไม เศษไม ขี้กบ ขีเ้ ลื่อยและฝุนไม เศษวัสดุเหลานี้
บางสวนสามารถนําไปหมุนเวียนใชในการผลิตและเปนเชื้อเพลิงเพื่อใหพลังงานความรอนได แต
ยังคงมีอีกบางสวนที่เผาทิ้งกลางแจงซึ่งกอใหเกิดมลภาวะ เศษวัสดุสวนนี้มีศักยภาพดานพลังงาน
ความรอนสูงถึง 120 – 130 ลานกิกะจูลตอป จากการทดลองของวิริยะ ดวงสุวรรณ และคณะ (2543)
พบวา ฝุนไมที่เกิดจากกระบวนการขัดผิวภายในโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพาราสามารถนํามาอัด
เปนแทงเชื้อเพลิงแข็งได และไดสรางตนแบบเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็งจากฝุนไมระดับหอง
ปฏิบัติการที่มีกําลังการผลิต 54 กิโลกรัมตอชั่วโมง งานวิจยั นี้เปนการพัฒนาเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิง
แข็งจากฝุนไมใหเหมาะสมกับการใชงานในระดับอุตสาหกรรม โดยทําการสรางตนแบบซึ่งได
ปรับปรุงขั้นตอนการอัดแทงฝุนไม ใหสามารถอัดพรอมกันไดครั้งละหลายๆแทงเพือ่ เพิ่มกําลังการ
ผลิต ตนแบบเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็งจากฝุนไมทํางานดวยระบบไฮดรอลิก อัดแทงเชื้อเพลิงแข็ง
เปนทรงกระบอกไดครั้งละ 4 แทง แตละแทงมีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 35 มิลลิเมตร ความยาว
80 - 100 มิลลิเมตรและมีความหนาแนนประมาณ 620-970 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เครื่องจักร
ตนแบบมีกําลังการผลิตประมาณ 61 กิโลกรัมตอชั่วโมง ตนทุนการผลิต 0.98 บาทตอกิโลกรัม
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ABSTRACT

In this research work, the random collection of the ratio of biomass wastes per
unit production capacity of various rubber-wood industries and the evaluation of its potential
found that slab-wood, bark, chip, wood shaving, saw dust, and wood dust were the residues of the
production processes. Some parts had been used as an energy source within the processes, but the
remaining parts still were disposed of by incineration under conditions where the energy released
was not utilized. The potential of the latter part was equivalent to heat energy as high as 120-130
million GJ per year. Daungsuwan et al. (2543) found that wood dust from sanding process could
be pressed as the solid fuel. They also constructed a prototype of a solid fuel press whose
production capacity was 54 kg/hr. The objective of this work was to develop the solid fuel press
that appropriated for using in the industrial scale. To increase the production capacity, the
pressing procedures that could simultaneously press the multiple pellets were developed. The
developed prototype was driven by a hydraulic system. It could simultaneously press 4 cylindrical
solid fuels. Diameter, length, and density of the solid fuel were 35 mm, 80-100 mm, and 620-970
kg/m3, respectively. The production capacity of the developed prototype was 61 kg/hr. The
production cost was 0.98 baht/kg.
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