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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี เปนการศึกษาการออกแบบตูอบแหงโดยนําความรอนสวนทิ้งจาก

ปลองไอเสียเตาเผาเซรามิกมาใชประโยชนสําหรับการอบแหงเซรามิกดิบ เพื่อชวยลดความชื้นของ
เซรามิกดิบกอนการเผาและใชความรอนสวนทิ้งมาใชประโยชน การออกแบบตูอบแหงไดออกแบบ
ใหมีขนาดกวาง 3 m ยาว 4 m สูง 2 m สามารถบรรจุผลิตภัณฑเซรามิกดิบ (ถวยยางเบอร 2) ได
ปริมาณ 1357 kg โดยมีขนาดหัวเผาใหความรอน 41 kW พัดลมเปาอากาศเปนแบบเหวี่ยง ชนิด
ใบพัดโคงหนามีขนาดเสนผาสูญกลาง 40 cm ขับเคลื่อนดวยมอเตอรขนาด 1 hp จากการทดลองการ
อบแหงโดยใชผลิตภัณฑเซรามิกดิบความชื้นเร่ิมตนที่ 20-24 %db พบวาสามารถอบแหงเซรามิกดิบ
ใหเหลือความชื้นในผลิตภัณฑตํ่ากวา 3 %db ไดภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง โดยใชอุณหภูมิในการ
อบแหงที่อุณหภูมิ 50-80 oC จากการวิเคราะหขอมูลการใชเชื้อเพลิงกาซหุงตมเพียงอยางเดียวจะใช
พลังงานในการอบแหงเทากับ 0.015 kgLPG/kgDRY CERAMIC และการใชกาซหุงตมรวมกับความรอนใน
กาซไอเสียจะใชพลังงานในการอบแหงเทากับ 0.0090 kgLPG/kgDRY CERAMIC เทียบเปนรอยละ 60.0%
ของการใชกาซหุงตมเพียงอยางเดียว และจากการทดลองเผาเซรามิกที่ความชื้นในผลิตภัณฑตํ่ากวา
3 %db จะชวยลดเวลาการเผาลง 1 ชั่วโมง จากเดิมใชระยะเวลาการเผา 8.5 ชั่วโมงเหลือเพียง 7.5
ชั่วโมง ชวยประหยัดกาซหุงตมที่ใชในกระบวนการเผาเทากับ 21 kg จากการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรพบวาตูอบแหงมีตนทุนรวมทั้งหมด 150,027 บาท/ป ปริมาณเชื้อเพลิงกาซหุงตมที่
ประหยัดไดเทากับ 157,500 บาท/ป และชวยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเซรามิกดิบ 2,400 m2/ป
หรือคิดเปน 48,000 บาท/ปใหอัตราผลตอบแทนเงินทุน (IRR) 18 เปอรเซ็นตตอป และระยะเวลาคืน
ทุนประมาณ 5 ป เมื่อทําการอบแหงเซรามิก 300 วัน/ป
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ABSTRACT
The objective of this thesis is to study the design of ceramic dryer by using waste heat

recovered from kiln exhaust. The purpose is to reduce the moisture of green ceramics and to use
waste heat from kiln exhaust. The ceramic dryer was designed with the width of 3 m length 4 m
and height 2 m. Loading capacity of fresh green ceramics is 1357 kgs.  The burner is 41 kW a
centrifugal fan with 40 cm diameter curved impellers that uses a motor of 1 hp. From the study,
initial green ceramic moisture content is 20-24 %db and the final moisture content is less than 3
%db.  Drying time is 8 hours at the drying temperature is between 50-80 °C. The results show
that if LPG is used as fuel, its consumption is 0.015 kgLPG/kgDRY CERAMIC. However, in the case of
using LPG combined with heat in exhaust, the consumption is reduced to 0.0090 kgLPG/kgDRY

CERAMIC, which is 60.0% compared to the case of using LPG only. The drying of ceramic product
moisture content less than 3 %db, kilning time is reduced one hour from 8.5 to 7.5 hrs, which
results saving of 21 kg LPG. Economics analysis shows that the total cost of dryer is 150,027
bahts per year, saving of LPG 157,500 bahts per a year.  Factory space saving is computed from
the space used in natural drying compared to the drying in this study, shows that space saving is
2,400 m2 or 48,000 bahts per a year.  The Internal Rate of Return (IRR) is 18 percents per a year.
The simple payback period is 5 years, if the drying had been used for 300 days in a year.


