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Energy and environment

ผลการใชเ้ชื�อเพลงิขยะ (RDF) รว่มกบัชวีมวลตอ่สมรรถนะและการปลดปลอ่ยมลพษิ
ของเตาเผาภาชนะเซรามกิ
งานวจัิยนี�เป็นศกึษาผลกระทบทางดา้นสมรรถนะของเตาเผา การปลดปลอ่ยมลพษิสูส่ ิ�งแวดลอ้ม และการ
ปนเปื�อนในผลติภณัฑแ์ละเถา้ จากการนําเชื�อเพลงิขยะ มาใชร้ว่มกบัเชื�อเพลงิดั �งเดมิ (ไม)้ ที�อตัราสว่น 20 :
80 wt. % w.b. เทยีบกบัการใชเ้ชื�อเพลงิไม ้ซึ�งเป็นการเผาไหมโ้ดยตรงเพื�อใหค้วามรอ้นแกช่ ิ�นงานตวัอยา่ง
ไดแ้ก ่กระถางดนิเผาและจาน-ชามเซรามกิ สําหรับใสอ่าหาร โดยใชเ้ตาเผาเครื�องปั�นดนิเผาชนดิทางเดนิลม
รอ้นลง ใชช้วีมวลเป็นเชื�อเพลงิดั �งเดมิ ของอตุสาหรรมเตาเผาภาชนะเซรามกิ ตําบลดา่นเกวยีน อําเภอ
โชคชยั จังหวดันครราชสมีา โดยเชื�อเพลงิขยะที�นํามาใชร้ว่มเป็นเชื�อเพลงิขยะประเภทที� 3 และ 5 (Refuse-
Derived Fuel 3, 5: RDF-3, RDF-5) ที�ผา่นการแปรรปูโดยระบบบําบดัขยะทางกลและชวีภาพของ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี(Suranaree University of Technology, Mechanical and Biological Treatment: SUT MBT) การ
วดัมลพษิทางอากาศจะตรวจวดัเพยีงเชื�อเพลงิไมล้ว้นเทยีบกบั ไม ้: RDF-3 เนื�องจาก RDF-3 และ RDF-5 มี
คณุสมบตัทิางเคมทีี�เหมอืนกนั จงึใช ้RDF-3 เป็นตวัแทนในการตรวจวดัมลพษิทางอากาศ
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