การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ํา

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ํา
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2.4 เชือ้ เพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
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ส่วนประกอบของระบบไอนํ้า
• การผลิตไอนํ้า

• ผูใ้ ช้ไอนํ้าปลายทาง

-

-

หม้อนํ้า
อุปกรณ์หม้อนํ้า
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ดีแอเรเตอร์ (Deaerator)
ั ๊ ้ าป้อน (feedwater)
ปมนํ
ทีเ่ ก็บเชือ้ เพลิงและอุปกรณ์ขนถ่าย

-

กังหันไอนํ้า
เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
(Heat exchangers)
การฉีดไอนํ้า
Stripping columns
เครือ่ งระเหย เป็ นต้น

• การจ่ายไอนํ้า

• การนํากลับมาใช้ใหม่

-

-

ท่อไอนํ้า
สถานีลดแรงดัน

กับดักไอนํ้า
ระบบนําคอนเดนเสทกลับมาใช้ใหม่
ั๊
ปมคอนเดนเสท
3

พืน้ ฐานของหม้อนํ้า ระบบไอนํ้าและการนําไปใช้ประโยชน์
ระบบไอนํ้ า หมายถึง ระบบการผลิตและการนํ าไอนํ้ าไปใช้ งาน
ซึ่งประกอบด้วย หม้อนํ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
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พืน้ ฐานของหม้อนํ้า ระบบไอนํ้าและการนําไปใช้ประโยชน์
หม้ อ นํ้ า มี ค วามหมายถึ ง “ภาชนะปิ ดที ม่ ี ก ารให้ ค วามร้ อ นแก่ น้ ํ า หรื อ
ของเหลวอืน่ ๆ จนทําให้ กลายเป็ นไอนํ้ า หรือ ไอของเหลวชนิ ดนัน้ ๆ ซึ ง่ อยู่ในสภาวะ
ร้ อ นยิ ง่ ยวด (Superheated)” สํา หรับ ความหมายที่ รู้จ กั กัน โดยทัว่ ไป อาจหมายถึ ง
อุปกรณ์ สําหรับผลิ ตไอนํ้ า เพื่ อนํ าไอนํ้ าไปใช้ ประโยชน์ ในโรงงานอุตสาหกรรมด้ า น
ต่างๆ โดยสามารถผลิ ตไอนํ้าได้ทงั ้ ปริ มาณและความดันที่ต้องการ
คํา จํา กัด ความของหม้ อ นํ้ า ตามกฎกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่ อ งกํา หนดมาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ ยวกับหม้อนํ้ า หม้อต้ มที่ ใช้ ของเหลวเป็ นสื่อนํ าความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน
่ ีปริ มาณความจุเกิ น 2
พ.ศ. 2549 ระบุว่า หม้อนํ้ า หมายถึง ภาชนะปิ ดสําหรับบรรจุน้ ํ าที ม

ลิ ตรขึ้นไป เมือ่ ได้รบั ความร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิ งหรือแหล่งพลังงานความ
ร้อนอืน่ นํ้าจะเปลีย่ นสถานะกลายเป็ นไอนํ้าภายใต้ความดันมากกว่า 1.5 เท่าของความ
ดันบรรยากาศทีร่ ะดับนํ้าทะเล หรือ ภาชนะปิ ดสําหรับบรรจุน้ ําซึง่ ใช้ในการผลิ ตนํ้าร้อน
ทีม่ ีพ้ ืนทีผ่ ิวรับความร้อนตัง้ แต่ 8 ตารางเมตรขึ้นไป
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พืน้ ฐานของหม้อนํ้า ระบบไอนํ้าและการนําไปใช้ประโยชน์
โครงสร้างหม้อนํ้า
หม้อนํ้า ทุกแบบจะต้องประกอบด้วย
1) เตา (Furnace) หรือห้องเผาไหม้ (Combustion chamber)
คือ ส่วนที่เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้หรือสันดาปกับอากาศ
2) ส่วนที่เก็บนํ้า (Water space) คือ ส่วนที่เก็บนํ้าไว้ภายในหม้อนํ้า
3) ส่วนที่เก็บไอนํ้า (Steam space) คือ ส่วนที่สะสมไอนํ้าที่เกิดจาก
กระบวนการส่งถ่ายความร้อนของความร้อนจากเชื้อเพลิงกับนํ้า
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พืน้ ฐานของหม้อนํ้า ระบบไอนํ้าและการนําไปใช้ประโยชน์

ตัวอย่างรายละเอียดโครงสร้างของหม้อนํ้า
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ประเภทหม้อนํ้า
•หม้อนํ้าแบบท่อไฟ
•หม้อนํ้าแบบท่อนํ้า
•หม้อนํ้าแบบผสม
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ประเภทหม้อนํ้า
•หม้อนํ้าแบบท่อไฟ
•หม้อนํ้าแบบท่อนํ้า
•หม้อนํ้าแบบผสม
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ประเภทหม้อนํ้า
•หม้อนํ้าแบบท่อไฟ
•หม้อนํ้าแบบท่อนํ้า
•หม้อนํ้าแบบผสม
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ข้อมูลหม้อนํ้าในประเทศไทย
จํานวนของหม้อนํ้าและขนาดหม้อนํ้าแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
จํานวนหม้อนํ้า

ประเภทอุตสาหกรรม

จํานวน (ลูก)

อุตสาหกรรมกระดาษ

ขนาดหม้อนํ้า

สัดส่วน ขนาด (ตัน/ชม.) สัดส่วน

342

3.88%

4,832

4.40%

1,389
675

15.76%
7.66%

10,460
1,137

9.53%
1.04%

549

6.23%

2,451

2.23%

อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ หนังสัตว์

77
1,713

0.87%
19.43%

324
6,994

0.30%
6.37%

อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่

69
3,508

0.78%
39.79%

350
37,412

0.32%
34.08%

494

5.60%

45,803

41.73%

8,816

100.00%

109,763

100.00%

อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมไม้

อุตสาหกรรมอืน่ ๆ
รวม
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ข้อมูลหม้อนํ้าในประเทศไทย
จํานวนของหม้อนํ้าและขนาดหม้อนํ้าจําแนกตามประเภทของหม้อนํ้า
ประเภทหม้อนํ้า
ประเภทอุตสาหกรรม

ท่ อไฟ

ท่ อนํ้า

ผสม

ไฟฟ้า

No data

รวม

จํานวน

ขนาด

จํานวน

ขนาด

จํานวน

ขนาด

จํานวน

ขนาด

จํานวน

ขนาด

จํานวน

ขนาด

(ลูก)

(ตัน/ชม.)

(ลูก)

(ตัน/ชม.)

(ลูก)

(ตัน/ชม.)

(ลูก)

(ตัน/ชม.)

(ลูก)

(ตัน/ชม.)

(ลูก)

(ตัน/ชม.)

อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมเคมี

279
953

2,252.22
4,363.47

63
407

2,579.76
6,084.31

0
0

0.00
0.00

0
27

0.00
11.48

0
2

0.00
0.37

342
1,389

4,831.98
10,459.62

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมไม้
อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน

222
494
52

632.10
2,138.23
251.88

410
50
23

489.65
251.02
71.39

0
1
0

0.00
1.00
0.00

33
1
1

4.67
0.31
0.49

10
3
1

10.57
60.53
0.00

675
549
77

1,136.98
2,451.10
323.75

อุตสาหกรรมสิง่ ทอ หนังสัตว์
อุตสาหกรรมอโลหะ

1271
59

6,343.62
296.52

187
10

617.90
53.10

0
0

0.00
0.00

254
0

32.24
0.00

1
0

0.15
0.00

1,713
69

6,993.91
349.62

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ

2747
228

13,148.13
1,588.28

738
254

24,071.26
44,213.75

0
0

0.00
0.00

10
12

1.02
0.83

13
0

191.83
0.00

3,508
494

37,412.24
45,802.86

2,142

78,432.14

1

1.00

338

51.04

30

263.45

8,816 109,762.06

รวม

6,305 31,014.45
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ข้อมูลหม้อนํ้าในประเทศไทย
ประสิทธิภาพหม้อนํ้าที่ผลิตและจําหน่ ายในประเทศไทย

ประเภทเชื้อเพลิง

ประสิทธิภาพหม้อนํ้า (%)
Max.

Min.

เชื้อเพลิงแข็ง

90

75

เชื้อเพลิงเหลว

96

80

เชื้อเพลิงก๊าซ

96

80
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ส่วนประกอบของหม้อนํ้า
การผลิ ตไอนํ้ าให้ มีความดันตามที่ ต้องการนํ าไปใช้ งานนํ้ า กระบวนการที่
สําคัญกระบวนการหนึ่ ง คือ ระบบกําเนิ ดไอนํ้ าภายในตัวหม้อนํ้ า แต่ ทงั ้ นี้ ก่อนที่ นํ้า
หรื อ ของเหลวจะเข้ า สู่ ร ะบบกํา เนิ ดไอนํ้ า ได้ นั ้น ระบบหรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของหม้อนํ้านัน้
1) ระบบนํ้าป้ อน (Feed water system)
(ก) ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
(ข) ถังนํ้าป้ อน
(ค) ระบบปัม๊ นํ้าป้ อน
(ง) ระบบปัม๊ สารเคมีเข้าหม้อนํ้า

2) ระบบวัดและควบคุมความดันไอนํ้า
(ก) มาตรวัดความดันไอนํ้า
(ข) สวิ ทช์ควบคุมความดัน
(ค) สวิ ทช์ควบคุมความดันไอนํ้าแบบต่อเนื่ อง
(ง) สวิ ทช์จาํ กัดความดันไอนํ้าสูงสุด
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ระบบจ่ายและหมุนเวียนไอนํ้า
ในการใช้งานไอนํ้า ไอนํ้าจะถูกลําเลียงผ่านระบบจ่ายไอนํ้าไปยังอุปกรณ์ ที่
ใช้ไอนํ้ าที่ ติดตัง้ อยู่ทวทั
ั ่ ง้ บริเวณของสถานประกอบการ เมื่อไอนํ้ าถ่ายเท
ความร้อนให้แก่อปุ กรณ์ ใช้ไอนํ้าดังกล่าวแล้ว จะมีความดันและอุณหภูมิที่
ลดลง เกิ ด การควบแน่ น กลายเป็ นของเหลวกลันตั
่ ว หรื อ คอนเดนเสท
(Condensate)
1) อุปกรณ์ในระบบท่อไอนํ้า
2) อุปกรณ์ ในระบบระบายนํ้าออกจาก
หม้อนํ้า หรือระบบโบลว์ดาวน์
3) อุปกรณ์ในระบบจัดการคอนเดนเสท
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อุปกรณ์ในระบบท่อไอนํ้า
ไอนํ้ าความดันสูงพร้อมใช้ งานที่ ผลิตจากหม้อนํ้ าจะถูกลําเลี ยงผ่าน
ระบบท่ อไอนํ้ าไปยังอุปกรณ์ ที่ใช้ไอนํ้ าที่ ติดตัง้ อยู่ทวทั
ั ่ ง้ บริเวณของสถาน
อุปกรณ์ในระบบท่อไอนํ้ามีดงั นี้
(ก) ท่อรวมไอนํ้า (Steam header) ทําหน้าทีเ่ ป็ นทีพ่ กั รวมไอนํ้าจากหม้อนํ้าเครือ่ งต่าง ๆ
และแจกจ่ายไอนํ้าไปใช้งานตามอุปกรณ์ต่าง ๆ
(ข) ท่อไอนํ้า (Steam line) ประกอบไปด้วยท่อประธานหรือท่อเมน (Main steam line)
และท่อแยก (Branch steam line) ทําหน้าทีล่ าํ เลียงไอนํ้าไปยังอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าทีต่ ดิ ตัง้ อยู่
ในแผนกต่าง ๆ

ท่อรวมไอนํ้า
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ระบบการเผาไหม้ของหม้อนํ้า
สําหรับระบบการเผาไม้ของหม้อนํ้า จะเกิ ดขึน้ ได้ต้องอาจจะมีระบบย่อยที่มา
ทํางานร่วมกัน ดังนี้
1) ระบบป้ อนเชื้อเพลิ ง
2) ระบบหัวเผาเชื้อเพลิ ง
3) ระบบป้ อนอากาศ หรือ ลม สําหรับการเผาไหม้
1) ระบบป้ อนเชื้อเพลิ ง ประกอบไปด้วย (ก) ถังเก็บเชื้อเพลิ ง (Fuel storage tank) (ข)
อุปกรณ์ส่งเชื้อเพลิ ง (Transfer pump) (ค) ถังพัก (กรณี ใช้นํ้ามันเป็ นเชื้อเพลิ ง) และ (ง) วงจรเชื้อเพลิ ง
ส่งไปป้ อนหัวฉี ดเพื่อเผาไหม้

วงจรนํ้ามันสําหรับหัวเผาแบบพ่นฝอยนํ้ามันด้วยอากาศ
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ระบบการเผาไหม้ของหม้อนํ้า (ต่อ)
2) ระบบหัวเผาเชื้อเพลิ ง
มีหน้ าที่พ่นหรือฉี ดเชื้อเพลิ ง เพื่อผสมกับอากาศได้อย่างรวดเร็วและผสมกัน
อย่างทัวถึ
่ ง ทําให้เกิ ดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ด้วยการใช้ปริ มาณอากาศส่วนเกิ นที่น้อย
ที่สดุ โดยไม่เกิ ดควันที่ปล่องทางออกของก๊าซเสียจาการเผาไหม้

หัวเผาแบบพ่นฝอยด้วยอากาศความดันตํา่ (Low pressure air atomized burner)
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ระบบการเผาไหม้ของหม้อนํ้า (ต่อ)
ระบบป้ อนอากาศ หรือ ลม สําหรับการเผาไหม้
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ หลัก 3 ชนิ ด ด้วยกัน ดังนี้
(ก) พัดลม (Force draft fan) มีหน้ าที่ผลักดันอากาศหรือลม เพื่อป้ อนเข้า
เผาไหม้กบั เชื้อเพลิ ง ให้เป็ นไปตามอัตราส่วนอากาศส่วนเกิ นที่เหมาะสม
(ข) ชุดมอเตอร์ควบคุมการเผาไหม้ มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ ได้แก่
Servomoter หรือ Damper motor หรือ Modutrol
(ค) ปล่อง (Chimney or Stack) มีหน้ าที่นําก๊าซเสียที่เกิ ดจากการเผาไหม้
ปล่องออกสู่บรรยากาศ ทัง้ นี้ ปล่องควรมีขนาดที่ใหญ่และความสูงเหมาะสมพอที่จะไม่
ทําให้เกิ ดความดันต้านกลับการไหลของก๊าซเสียในเตามากเกิ นไป
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การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์
1) การลดความดันไอนํ้าก่อนเข้าเครื่องจักร/อุปกรณ์ใช้ไอนํ้า
การกําหนดความดันไอนํ้ าที่ ผลิตนั น้ ถูกกําหนดตามการนํ าไอ
นํ้ าไปใช้ งานและวัตถุประสงค์ของกระบวนการผลิตนัน้ ๆ ดังนัน้ ความ
ดันที ห่ ม้อนํ้ าจะต้ องผลิตได้ เท่ากับ ความดันสูงสุดที ผ่ ้ใู ช้ไอนํ้ าต้ องการ
บวกกับความดันทีส่ ญ
ู เสียขณะส่งไอนํ้าผ่านระบบท่อและอุปกรณ์ ต่างๆ
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การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์
2) อุปกรณ์ใช้ไอนํ้าในกระบวนการผลิ ต (Steam Used Equipment)
เครื่องอุปกรณ์ ใช้ไอนํ้าโดยทางอ้อม (Indirectly Heated Processes) เพื่อนําความ
ร้ อ นไปใช้ ป ระโยชน์ มี ห ลายวิ ธี ก ารมี ท ัง้ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการทางอุต สาหกรรม ใน
โรงพยาบาลและโรงแรม เป็ นต้น ตัวอย่างของอุปกรณ์ ใช้ไอนํ้าโดยทางอ้อม เช่น ขดท่อ
ไอนํ้ าไหลในท่อคายความร้อนให้กบั ของเหลวนอกขดท่อ หม้อต้มที่ ใช้ไอนํ้ าอยู่ในแจ็ก
เก็ต และเครือ่ งแลกเปลี่ยนความร้อน (Shell and Tube heater)

ตัวอย่างเครื่องอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าโดยทางอ้อม
21

การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์
3) การระบายนํ้าคอนเดนเสท
วิ ธีการระบายนํ้าคอนเดนเสทได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ การใช้วาล์ว
อัตโนมัติ ที่เรียกกันว่า อุปกรณ์ ดกั ไอนํ้า หรือ กับดับไอนํ้า หรือ สตรีมแทรป (Steam
Trap) ดังนัน้ การเลือกใช้กบั ดักไอนํ้า ขนาด ชนิ ด การติ ดตัง้ และการดูแลตรวจสอบ
บํารุงรักษา จึงเป็ นสิ่ งสําคัญของเครื่องใช้ไอนํ้าในระบบการผลิ ต
4) การเก็บกลับนํ้าคอนเดนเสท (Condensate Return)
การเก็บนํ้าระบายมาใช้ (Drain Recovery) หมายถึง การนํากลับไปลงถังนํ้าเลีย้ ง
(Feed Water Tank) โดยผสมกับนํ้าเย็นจากเครือ่ งทํานํ้าอ่อน เพือ่ ป้อนเข้าหม้อไอนํ้าต่อไป
วิ ธีนําคอนเดนเสทกลับไปยังหม้อนํ้า
1) ส่งกลับคืนด้วยความดันของตัวเอง
ั ๊ เศษเข้าสูห่ ม้อนํ้าโดยตรง
2) ส่งกลับด้วยปมพิ
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การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์
5) การใช้ประโยชน์ จากไอนํ้าแฟลช (Use of Flash Steam)
เมื่อนํ้าร้อนคอนเดนเสทภายใต้ความดันถูกปล่อยออกจากกับดักไอนํ้า ไม่ว่า
จะออกสู่บ รรยากาศโดยตรง หรื อ ไหลผ่ า นท่ อ ส่ ง กลับ ไปลงถัง นํ้ า เลี้ ย งที่ เ ปิ ดออกสู่
บรรยากาศ และการใช้ประโยชน์ ไอนํ้าแฟลช จะต้องมีถงั แฟลช (Flash Tank)

การติ ดตัง้ ถังเฟลชและท่อเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์
23

การใช้งานหม้อนํ้า
หม้อนํ้าเป็ นอุปกรณ์ ที่สาํ คัญที่สดุ ในระบบไอนํ้าซึ่งเป็ นระบบผลิต
พลังงานความร้อนที่ มีใช้ งานอยู่ทวไปทั
ั่
ง้ ในโรงงานอุตสาหกรรมและใน
อาคารกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล ระบบไอนํ้าและหม้อนํ้าถือเป็ นระบบที่ใช้
เชื้อเพลิงในปริมาณสูง และอาจก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
เรื่อ งการใช้ งาน และการควบคุม หม้อ นํ้ า ตลอดจนอุป กรณ์ ใ น
ระบบไอนํ้าทัง้ หมด ยกเว้นอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ที่ระบุไว้
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ ความปลอดภัยสําหรับ
หม้อนํ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่อนําความร้อน พ.ศ. 2549
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การใช้งานหม้อนํ้า
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ในการใช้งานหม้อนํ้า
1) ก่อนเดินเครื่องหม้อนํ้า
2) ขณะเดินเครื่องหม้อนํ้า
3) การหยุดเดินเครื่องหม้อนํ้า
4) การจดบันทึกข้อมูลการใช้งานหม้อนํ้าประจําวัน
5) การปฏิบตั ิ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้า
การที่หม้อนํ้ าสามารถผลิตไอนํ้ าที่ความดันและอุณหภูมทิ ่สี ูงมากขึ้นใน
ระยะเวลาไม่ก่ปี ี ทผ่ี ่านมานี้ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคนิคการปรุง
แต่งคุณภาพนํ้าป้อนนันเอง
่ หากนํ้าทีป่ ้ อนเข้าหม้อนํ้ามีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เหมาะสมจะเกิด
ปญั หาการกัดกร่อนผิวถ่ายเทความร้อน หรือเกิดปญั หาการจับเกาะของตะกรันแข็ง
ซึง่ ทําให้ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนลดลง และอาจเป็ นสาเหตุทําให้หม้อ
นํ้าระเบิดได้
ดังนัน้ การตรวจสอบการทํางานของระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทีใ่ ช้ว่ายัง
สามารถทํางานได้ตามปรกติหรือไม่ รายละเอียดทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าได้นําเสนอไว้ดงั ต่อไปนี้
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คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้า
1) ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
หม้อนํ้ าต้ องการนํ้ าที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อไม่ให้ เกิ ดปั ญหาการกัดกร่อน
หรือปั ญหาอื่ น อันเนื่ องมาจากคุณภาพของนํ้ า หม้อนํ้ าแต่ ละเครื่องต้ องการระบบปรับ
สภาพนํ้าที่ไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็ นหม้อนํ้ายี่ห้อและรุน่ เดียวกัน
่
ได้แก่ นํ้ากลัน่ นํ้าฝน หรือนํ้าที่ได้
- นํ้าที่เหมาะสมที่จะใช้กบั หม้อนํ้าโดยทัวไปๆ
ผ่านเครื่องกรองนํ้ าดี มิน (Demineralizer)
หรือเครื่องกรองนํ้ าแบบรีเวิ รส์ ออสโมซิ ส
(Reverse osmosis, RO)
- นํ้าที่ผา่ นการปรุงแต่งให้ค่าพีเอช (pH) อยู่ระหว่าง 8 ถึง 9 (ค่าพีเอช หมายถึง
ค่าแสดงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในนํ้า ค่าคุณสมบัติเป็ นกลางคือ 7 ถ้าค่าพีเอช
สูงกว่า 7 แสดงว่าเป็ นด่าง และหากค่าพีเอชตํา่ กว่า 7 แสดงว่าเป็ นกรด)
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คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้า
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าแบบนอกหม้อนํ้า
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าแบบนอกหม้อนํ้า (External boiler water treatment)
เป็ นการกําจัดหรือลดความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆ ให้กบั นํ้าป้ อนหม้อนํ้า จุดมุ่งหมาย
ของขัน้ ตอนนี้ คือ ต้องการกําจัดแร่ธาตุต่างๆให้หมดสิ้ น
•ระบบถังกรองทราย (Sand filter)
•ระบบถังกรองนํ้าอ่อน
•ระบบถังกรองนํ้าแบบแลกเปลี่ยนไอออน
•ระบบถังกรองนํ้าแบบดีอลั คาไลซ์
•ระบบถังกรองนํ้าแบบรีเวิ รส์ ออสโมซีส
•ระบบถังไล่อากาศ (Deaerator)
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คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้า
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าแบบในหม้อนํ้า
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าแบบในหม้อนํ้า (Internal boiler water treatment)
เป็ นระบบที่ นํ้าเกิ ดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติภายในหม้อนํ้ า ทําหน้ าที่ เป็ นระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเพื่อเสริ มระบบการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าแบบนอกหม้อนํ้ าในกรณี ที่
คุณภาพของนํ้ ายังไม่ได้มาตรฐาน ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้ าแบบในหม้อนํ้ าที่ นิยมใช้
กันมากที่สดุ ในปัจจุบนั คือ ระบบเติ มเคมี (Chemical feed system or dosing system)

ระบบเติ มเคมี
29

คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้า
2) คุณสมบัติของนํ้าและการทดสอบคุณภาพนํ้า
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของนํ้ าสําหรับหม้อนํ้ า
พ.ศ. 2549 ได้กาํ หนดคุณภาพของนํ้าป้ อนหม้อนํ้า (Boiler feed water) และคุณภาพนํ้าใน
หม้อนํ้า (Boiler water) ไว้ดงั ตารางที่ 1-1 และ 1-2
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คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้า
2) คุณสมบัติของนํ้าและการทดสอบคุณภาพนํ้า

ความเป็ นกรดเป็ นด่าง

ความกระด้างรวม
ความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในนํ้า
31

คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้า
3) ปัญหาและการควบคุมปัญหาที่เกิดจากนํ้า
ปัญหาที่ เกิ ดจากนํ้ า และการควบคุมปั ญหาที่เกิ ดจากนํ้ าที่ เกี่ยวข้องกับหม้อนํ้ า
และระบบไอนํ้า สามารถจําแนกได้ดงั นี้
1) ปัญหาเรือ่ งการกัดกร่อนของนํ้า
นํ้ าที่ มีคณ
ุ ภาพไม่เหมาะสมสามารถกัดกร่อนโลหะนานาชนิ ดที่ เป็ นอุปกรณ์ ของระบบไอนํ้ าและท่อนํ้ าทําให้
เกิ ด ความเสี ย หายหรื อ ทํา ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของอุป กรณ์ ด งั กล่ า วลดตํ่า ลงและในบางครัง้ อาจทํา ให้ ต้ อ ง
สิ้ นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ อีกด้วย

2) ปัญหาเรือ่ งตะกรันในหม้อนํ้า
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นเสมอและมักหลีกเลี่ยงได้ยากอีกประการหนึ่ งที่ เกิ ดกับระบบหม้อนํ้าได้แก่เรื่องตะกรันที่เกิ ด
จากนํ้า ตะกรันที่เกิ ดขึ้นจะเป็ นฉนวนขวางกัน้ การถ่ายเทความร้อน สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดคือตะกรัน
สนิ ม หมายถึงตะกรันที่เป็ นโลหะออกไซด์ และตะกรันหิ นปูน
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คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้า
4) การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
การปรับแต่งหัวเผาของหม้อนํ้าเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของการเผาไหม้และการ
ดูแลควบคุมหม้อนํ้ าที่ ถกู ต้องและเหมาะสมนัน้ ซึ่ งหากทําการควบคุมดูแลการเผาไหม้
อย่างถูกต้องแล้วก็จะเป็ นประโยชน์ ต่อทัง้ การประหยัดพลังงาน และการป้ องกันมลพิ ษ
สภาวะแวดล้อมอีกด้วย
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
1) เชื้อเพลิง
เชื้อเพลิ งเป็ นสารที่มีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอน และไฮโดรเจน เป็ นส่วนใหญ่
เมื่อเผาไหม้กบั ออกซิ เจนในอากาศจะให้พลังงานความร้อนออกมาเป็ นจํานวนมาก
เนื่ องจากเชื้อเพลิ งประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน จึงเรียกว่า เชื้อเพลิ ง
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon fuel) ในเชื้อเพลิ งอาจจะมีกาํ มะถันปนอยู่เล็กน้ อย
สามารถแบ่งประเภทเชื้อเพลิ งตามสถานะได้ 3 ประเภท คือ
1) เชื้อเพลิ งแข็ง ได้แก่ ถ่านหิ น ไม้ฟืน ถ่าน ชานอ้อย แกลบ ขีเ้ ลื่อย เป็ นต้น
2) เชื้อเพลิ งเหลว ได้แก่ นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันโซล่า นํ้ามันเตา เป็ นต้น
3) เชื้อเพลิ งก๊าซ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas, NG) ก๊าซธรรมชาติ เหลว
(Liquefied natural gas, LNG) ก๊าซธรรมชาติ อดั (Compressed natural gas, CNG)
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied petroleum gas, LPG) หรือก๊าซหุงต้ม เป็ นต้น
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
2) พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า (Electrical energy) ไม่ถือเป็ นประเภทหนึ่ งของเชื้อเพลิ ง
(Fuel) แต่ถือเป็ นรูปแบบหนึ่ งของพลังงาน (Energy) ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็ นพลังงาน
ต้ นกําลังในการผลิ ตความร้อนให้ แก่ หม้อนํ้ าแบบที่ ใช้ ขดลวดไฟฟ้ าในการผลิ ตไอนํ้ า
ข้อดีและข้อเสียของหม้อนํ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า ได้แก่
- หม้อนํ้าไฟฟ้ าใช้งานสะดวก ควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติง่าย
- ไม่มีมลภาวะทางไอเสีย
- ไม่มีปล่องไฟ
- ไม่ต้องมีที่เก็บเชื้อเพลิ ง
- แต่หม้อนํ้าไฟฟ้ าจะมีค่าเชื้อเพลิ งแพงที่สดุ เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิ งชนิ ดอื่น
- หม้อนํ้าไฟฟ้ าจึงเหมาะที่ใช้งานขนาดเล็ก ผลิ ตไอนํ้าไม่มาก
- หม้อนํ้าไฟฟ้ าทัวไปมี
่
ขนาดกําลังผลิ ต 10-2,000 กิ โลกรัมต่อชัวโมง
่
และผลิ ตไอนํ้า
ที่มีความดันไม่เกิ น 2 MPa
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
3) คุณสมบัติและค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
จากเชื้ อเพลิ งทัง้ สามประเภทที่ กล่ าวมาข้างต้ น สามารถเปรี ยบเที ยบข้ อดี
ข้ อ เสี ย และความเหมาะสมของเชื้ อ เพลิ ง แต่ ล ะประเภทในการนํ า มาใช้ ก บั หม้ อ นํ้ า
อุตสาหกรรมได้
ตาราง การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมของเชื้อเพลิ งแต่ละประเภท

37

เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
3) คุณสมบัติและค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
ตาราง การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมของเชื้อเพลิ งแต่ละประเภท
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
การเผาไหม้
การเผาไหม้ คื อ ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี ที่ เ รี ย กว่ า ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ ไ ดส์ ระหว่ า ง
เชื้ อ เพลิ ง กับ ออกซิ เจน ซึ่ ง ปฏิ กิ ริ ย าดัง กล่ า วจะให้ ค วามร้ อ นจํา นวนมากออกมา
(Exothermic
reaction) องค์ประกอบที่ จาํ เป็ นสําหรับการเผาไหม้ คื อ เชื้ อเพลิ ง
ออกซิ เจน ความร้อน และปฏิ กิริยาทางเคมี

หลักการเบือ้ งต้นของกระบวนการเผาไหม้
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
ห้องเผาไหม้

เป็ นอุปกรณ์หรือส่วนประกอบสําหรับระบบหม้อนํ้า ซึ่งเป็ นส่วนที่แยกจากตัว
หม้อนํ้า ใช้กบั เชื้อเพลิ งแข็ง เช่น ถ่านหิ น กากอ้อย แกลบ หรือ ชีวมวล

ห้องเผาไหม้
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
การปรับแต่งหัวเผา
2) วิ ธีการปรับแต่งหัวเผา
การปรับ การเผาเชื้ อ เพลิ ง ของหม้ อ นํ้ า ก็เ พื่ อ ทํา ให้ เ กิ ด การเผาไหม้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ใช้
พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิ งอย่างคุ้มค่าที่สดุ และมีการสูญเสียน้ อยที่สดุ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณไอนํ้าที่ต้องการและการทํางานของหัวเผาจึงสามารถใช้เป็ น
แนวทางหนึ่ งในการปรับแต่งหัวเผาได้ ดังแสดงในตาราง

ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณไอนํ้าที่ต้องการและการทํางานของหัวเผา
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
การปรับแต่งหัวเผา
2) วิ ธีการปรับแต่งหัวเผา
ตาราง ผลการตรวจวัดไอเสีย และแนวทางการปรับแต่งหัวเผา

42

เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในระบบหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง
2) วิ ธีการปรับแต่งหัวเผา
ตาราง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นใน
ระบบเผาไหม้

การขาดการบํารุงรักษาอุปกรณ์
หัวเผา หัวฉี ดนํ้ ามันที่ สกปรก สึ กกร่อน
เสี ย รูป และการตัง้ ความดัน นํ้ า มัน ไม่
ถูกต้อง ล้วนมีผลทําให้ความสามารถใน
การฉี ดนํ้ า มัน ให้ เ ป็ นละอองขนาดเล็ก
ลดลง รวมทัง้ การที่ หวั เผามี ขนาดใหญ่
เกิ นไปทําให้ต้องดับหัวเผาบ่อย ๆ จะทํา
ให้ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมลดตํา่ ลงเช่นกัน
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เชื้อเพลิงและการปรับแต่งหัวเผา
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในระบบหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง
2) วิ ธีการปรับแต่งหัวเผา

ตาราง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิ ดขึน้ ในระบบเผาไหม้
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อุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย

ภาพรวมอุตสาหกรรมนํ้าตาล
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อุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
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อุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
กระบวนการผลิตนํ้าตาล
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อุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
กระบวนการผลิตนํ้าตาล
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อุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
กระบวนการผลิตนํ้าตาล
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อุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
หม้อไอนํ้าในโรงงานนํ้าตาล
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อุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
หม้อไอนํ้าในโรงงานนํ้าตาล
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การปรับปรุงประสิทธิภาพ
หม้อน้ําและระบบไอน้ํา
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของหม้อนํ้า
การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้อนํ้ า คื อ การ
วิเคราะห์หาศักยภาพการใช้ งานของหม้อนํ้ าโดยการคํานวณหา
ประสิทธิภาพของหม้อนํ้า
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของหม้อนํ้า คือ การวิเคราะห์หา
ศักยภาพการใช้ งานของหม้อนํ้ าโดยการคํานวณหาประสิทธิภาพ
ของหม้อนํ้า
การวิเคราะห์หาศักยภาพการใช้งานของหม้อนํ้ าโดยการคํานวณหา
ประสิทธิภาพของหม้อนํ้า สามารถคํานวณได้ 2 วิธี ดังนี้



การคํานวณโดยวิธตี รง (Direct Method)
การคํานวณโดยวิธอี อ้ ม (Indirect Method)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
1. การคํานวณโดยวิธีทางตรง (Direct Method)
วิธีการคํานวณวิธีตรง จะต้องทําการวัดค่าอัตราการไหลของเชื้อเพลิงและ
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง
Heat output
ไอนํา้

Heat input
Boiler Efficiency 
เชือ้ เพลิง +
อากาศ

หม้ อนํา้

Heat Output
 100
Heat Input

ไอเสีย
Boiler Efficiency 





Steam flow rate  steam enthalpy  feed water enthalpy
 100
Fuel firing rate  Gross calorific value

นํา้

รูปแผนผังสมรรถนะด้านพลังงานของหม้อนํ้า วิ ธีการโดยตรง
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
2. การคํานวณโดยวิธีทางอ้อม (Indirect Method)
คํานวณได้จากการหักลบผลรวมของค่าการสูญเสียความร้อนที่ เกิดขึ้นใน
หม้อนํ้า ออกจากการใช้พลังงาน ซึ่งจะหาได้ดงั สมการ
ประสิทธิภาพหม้อนํ้า (%) = 100 (%) – การสูญเสียความร้อนในหม้อนํ้า (%)
ไอนํา้

6. การสูญเสียที ่
พื้นผิวหม้อนํ้า

เชือ้ เพลิง
อากาศ

หม้ อ
นํา้

ไอเสีย

1. การสูญเสียทีเ่ กิ ดจากไอเสีย
2. การสูญเสียทีเ่ กิ ดจาก H2
3. ความชื้นของเชื้อเพลิ ง
4. ความชื้นของอากาศ
5. การสูญเสียทีเ่ กิ ดจาก CO
7. การสูญเสียทีเ่ กิ ดจากขี้เถ้า
ลอย

รูปแผนผังสมรรถนะด้านพลังงานของหม้อนํ้า วิ ธีทางอ้อม
8. การสูญเสียทีเ่ กิ ดจากขี้เถ้า

นํา้

โบลว์ดาวน์
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
การวิเคราะห์ค่าการสูญเสียความร้อนที่เกิดขึน้ ในหม้อนํ้า
1. การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากไอเสีย (Dry Flue Gas Loss)
เกิ ดจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิ งหม้อนํ้า โดยทัวไปจะมี
่
การสูญเสียประมาณ
10 - 30% สามารถหาได้จากสมการ
L1 

โดยที่

L1
m

=
=

Cp =
Tf =
Ta =
GVC =

m  C p  T f  Ta 
GVC of fuel

 100

% การสูญเสียความร้อนที่เกิ ดจากไอเสีย
มวลของไอเสีย (kg/kg-fuel)
(มวลของไอเสียที่เกิ ดจากการเผาไหม้ [CO2+SO2+N2 fuel+N2 air+O2 ไอเสีย])
ค่าความร้อนจําเพาะของไอเสีย (kCal/kg oC)
อุณหภูมิไอเสีย (oC)
อุณหภูมิแวดล้อม (oC)
Gross Calorific Value
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
2. การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ (Combustion Loss)
มีสาเหตุเนื่ องมาจาก

การสูญเสี ย ความร้อนที่ เกิ ดจากการควบแน่ นของนํ้ าจากก๊าซ
ไฮโดรเจน (H2) ในเชื้อเพลิง
• การสูญเสียความร้อนเนื่ องจากความชื้นในเชื้อเพลิง
• การสูญเสียความร้อนเนื่ องจากความชื้นในอากาศ
• การสู ญ เสี ย ความร้ อ นเนื่ องจากการเผาไหม้ ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์
(Incomplete combustion)

•
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
2.1 การสูญเสียความร้อนทีเ่ กิดจากการควบแน่ นของนํ้าจาก
ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ในเชื้อเพลิง
L2 

โดยที่

9  H 2  584  C p T f  Ta 
GCV of fuel

 100

L2

= % การสูญเสียความร้อนที่เกิ ดจากการควบแน่ นของนํ้าในกระบวน
การเผาไหม้
H2 = มวลของไฮโดรเจน (kg/kg-fuel)
Cp = ค่าความร้อนจําเพาะของนํ้า (kCal/kg oC)
Tf = อุณหภูมิไอเสีย (oC)
Ta = อุณหภูมิแวดล้อม (oC)
584 = ค่าความร้อนแฝงในการกลายเป็ นไอของนํ้า (kJ หรือ Btu)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
2.2 การสูญเสียความร้อนเนื อ่ งจากความชื้นในเชื้อเพลิง
L3 

โดยที่

L3 =
Cp =
Tf =
Ta =
GVC =
M =
584 =

M  584  C p T f  Ta 
GCV of fuel

 100

% การสูญเสียความร้อนเนื่ องจากความชื้นในเชื้อเพลิ ง
ค่าความร้อนจําเพาะของนํ้า (kCal/kg oC)
อุณหภูมิไอเสีย (oC)
อุณหภูมิแวดล้อม (oC)
Gross Calorific Value
มวลของนํ้าที่ทาํ ให้เกิ ดความชื้นในเชื้อเพลิ ง(kg/kg-fuel)
ค่าความร้อนแฝงในการกลายเป็ นไอของนํ้า (kJ หรือ Btu)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
2.3 การสูญเสียความร้อนเนื อ่ งจากความชื้นในอากาศ
L4 

โดยที่

AAS  humidity factor  C p  T f  Ta 
GCV of fuel

 100

L4 = % การสูญเสียความร้อนเนื่ องจากความชื้นในอากาศ
Cp = ค่าความร้อนจําเพาะของนํ้า (kCal/kg oC)
Tf = อุณหภูมิไอเสีย (oC)
Ta = อุณหภูมิแวดล้อม (oC)
GVC = Gross Calorific Value
AAS = มวลอากาศตามจริ งที่ใช้ในขณะนัน้ (kg/kg-fuel)
Humidity factor = kgนํ้า / kgอากาศแห้ง
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
2.4 การสูญเสียความร้อนเนื อ่ งจากการเผาไหม้ทีไ่ ม่สมบูรณ์
เกิ ดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ ซึ่งจากปริ มาณปริ มาณออกซิ เจนที่ใช้ในการเผาไหม้
น้ อยเกิ นไป สภาวะที่ เหมาะสมในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิ งที่ เป็ นของเหลวและก๊าซ
ควรมีออกซิ เจนส่วนเกิ น 10–30%
L5 

โดยที่

L5 =
CO =
CO2 =
C =
GVC =

% CO  C
5744

 100
% CO  % CO 2 GCV of fuel

% การสูญเสียความร้อนเนื่ องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์
ปริ มาณ CO ในไอเสียจากปล่อง (%)
ปริ มาณ CO2 ในไอเสียจากปล่อง (%)
ค่าคงที่คาร์บอน (kg/kg-fuel)
Gross Calorific Value
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
3. การสูญเสียความร้อนจากการแผ่รงั สี (Surface loss)
โดยปกติ การสูญเสียจากการแผ่รงั สีความร้อนจะรวมอยู่ในการสูญเสียอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต้อง
เกิ ดขึน้ ปกติ ค่าการแผ่รงั สีและค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิ จารณาจากชนิ ดและขนาดหม้อนํ้า
เป็ นสําคัญ โดยทัวไปสามารถสรุ
่
ปดังนี้
o หม้อนํ้ าชนิ ดท่อไฟสําหรับอุตสาหกรรม มีค่าการสูญเสียจากการแผ่รงั สี = 1.5% – 2.5%
o หม้อนํ้ าชนิ ดท่อนํ้ าสําหรับอุตสาหกรรม มีค่าการสูญเสียจากการแผ่รงั สี = 2.0% – 3.0%
o หม้อนํ้ าสําหรับโรงไฟฟ้ า มีค่าการสูญเสียจากการแผ่รงั สี = 0.4% – 1.0%
 Ts  4  Ta  4 
 196.85Vm  68.9  
1.25
L6  0.548  
 
   1.957  Ts  Ta   

68.9


 55.55   55.55  

โดยที่

L6
Vm
Ts
Ta

=
=
=
=

% การสูญเสียความร้อนจากการแผ่รงั สี
ค่าความเร็วลม (m/s)
อุณหภูมิผิวหม้อนํ้า (oC)
อุณหภูมิแวดล้อม (oC)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
3. การสูญเสียความร้อนจากขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้
สามารถแยกพิ จารณาจากขีเ้ ถ้าที่เกิ ดจากการเผาไหม้ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
4.1) ขี้เถ้าทีม่ ีน้ ําหนักเบาหรือขี้เถ้าลอย (Unburned in fly ash)
ขีเ้ ถ้าลอยคือขีเ้ ถ้าที่มีนําหนักเบาฟุ้ งกระจายอยู่ส่วนบนของห้องเผาไหม้ในหม้อนํ้า
L7 

Total ash collected / kg of fuel burnt  GCV of fly ash
 100
GCV of fuel

4.2) ขี้เถ้าทีม่ ีน้ ําหนักมากหรือขี้เถ้าจม (Unburned in bottom ash)
ขีเ้ ถ้าจมคือขีเ้ ถ้าที่มีนํ้าหนักมากและตกตะกอนอยู่ด้านล่างของห้องเผาไหม้ในหม้อนํ้า
L8 

โดยที่

L7
L8

Total ash collected / kg of fuel burnt  GCV of bottom ash
 100
GCV of fuel

=
=

% การสูญเสียความร้อนเนื่ องจากขีเ้ ถ้าลอย
% การสูญเสียความร้อนเนื่ องจากขีเ้ ถ้าจม
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของหม้ อนํา้
สมดุลพลังงาน

รูปที่ 2.1-4 แผนผังประสิ ทธิ ภาพการพลังงานในหม้อนํ้าสําหรับผลิ ตไอนํ้า
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของระบบไอนํ้า เป็ นการประเมินด้านการ
ใช้ พลังงานไอนํ้ า หรือหาประสิทธิภาพที่ เกิดขึ้นในระบบไอนํ้ า ซึ่ งจะทําให้
ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบไอนํ้าว่าดีหรือไม่ มีการสูญเสียที่ไหนบ้าง และ
จะสามารถวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขได้ถกู ต้อง
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
การประเมินสมรรถนะระบบไอนํ้า หรือการคํานวณหาประสิทธิภาพที่เกิดขึน้
ในระบบไอนํ้า จะใช้วิธีการคํานวณแบบทางอ้อม ดังสมการ
สมรรถนะของระบบไอนํ้า (%) = 100 (%) – การสูญเสียความร้อนในหม้อนํ้า (%)
โดยการสูญเสียในอุปกรณ์ และระบบท่อส่งจ่ายไอนํ้ า สามารถแบ่งออกเป็ น
5 ประเภท ได้แก่
- การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากกับดักไอนํ้า (Steam Trap Loss)
- การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากรอยรัวในท่
่
อส่งไอนํ้า (Leak Loss)
- การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากความดันของไอนํ้า (Steam Pressure Loss)
- การสูญเสียความร้อนที่เกิดการไม่ห้มุ ฉนวนท่อส่งไอนํ้า (Uninsulated Loss)
- การสูญเสียความร้อนที่เกิดในระบบไอนํ้าส่วนอื่นๆ (Other Loss)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้

รูปแผนผังค่าการสูญเสียที่เกิ ดขึน้ ในระบบไอนํ้า (Steam System Loss)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
1. การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากกับดักไอนํ้า
เกิ ดจากการอุดตันบางส่วนหรืออุดตันทัง้ หมดของกับดักไอนํ้ า การอุดตันอาจเกิ ดได้
อย่างรวดเร็วด้วยตะกรัน สนิ มและอื่นๆ ที่ ผสมอยู่ในไอนํ้าและคอนเดนเสท ส่งผลให้
คอนเดนเสทปล่อยออกจากกับดักไอนํ้าได้ช้า ทําให้การจ่ายไอนํ้ามีประสิ ทธิ ภาพลดลง
SL1 

Vent rate  h  h  T   100
GCV kg / hr   
vent

makeup

Boiler

โดยที่

SL1 = % การสูญเสียความร้อนจากการรัวของกั
่
บดักไอนํ้า
CGV = ค่าความร้อนเชื้อเพลิ งของหม้อนํ้า (kJ/kg)
B = ประสิ ทธิ ภาพหม้อนํ้า
Vent rate = อัตราการรัวของไอนํ
่
้า (kg/hr)
hvent = เอนทาลปี ของไอนํ้า (kJ/kg)
hmake up = เอนทาลปี ของนํ้าป้ อน (kJ/kg)
T
= ชัวโมงการใช้
่
งานไอนํ้า (hr)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
2. การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากรอยรัวในท่
่
อส่งไอนํ้า
เกิ ดจากรอยรัวของท่
่
อส่งไอนํ้า
SL2 

เมื่อ
โดยที่

Fuel Loss 

SL2
Steam loss
Fuel loss
S/F
A
P
V
n
GCV
T

Steam Loss
S / F 

FuelLoss  T
100
GCV  Boiler

และ

P
Steam Loss kg / hr   199  A   
V 

0 .5

 3600  n

= % การสูญเสียความร้อนจากการรัวไหลของไอนํ
่
้า
= อัตราการรัวไหลของไอนํ
่
้า
= อัตราการใช้เชื้อเพลิ งที่สญ
ู เสียจากการรัวไหลของไอนํ
่
้า (kg/hr)
= ดัชนี การผลิ ตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิ ง
= พืน้ ที่หน้ าตัดของรูรวั ่ (m2)
= ความดันไอนํ้า (barg )
= ปริ มาตรจําเพาะของไอนํ้า (m3/kg)
= จํานวนรูรวั ่ (จุด)
= ค่าความร้อนเชื้อเพลิ งของหม้อนํ้า (kJ/kg)
= ชัวโมงการใช้
่
งานไอนํ้า (hr)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
3. การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากความดันของไอนํ้า
การสูญเสียความร้อนที่เกิ ดจากความดันของไอนํ้า
SL3 

เมื่อ
โดยที่

Fuel Loss 

SL3
Steam rate
Fuel loss
S/F
D

V
GCV
T

Steam Loss
S / F 

=
=
=
=
=
=
=
=
=

FuelLoss  T
 100
GCV  Boiler

และ

Steam rate kg / hr   900      D 2  V

% การสูญเสียความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงความดัน
อัตราการไหลของไอนํ้าในท่อ (kg/hr)
อัตราการใช้เชื้อเพลิ งที่สญ
ู เสียจากการรัวไหลของไอนํ
่
้า (kg/hr)
ดัชนี การผลิ ตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิ ง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (m)
ความหนาแน่ นของไอนํ้า (kg/m3)
ความเร็วของไอนํ้าในท่อ (m/s)
ค่าความร้อนเชื้อเพลิ งของหม้อนํ้า (kJ/kg)
ชัวโมงการใช้
่
งานไอนํ้า (hr)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
4. การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากการไม่ห้มุ ฉนวนท่อส่งไอนํ้า
การปล่อยท่อไอนํ้าให้เปลือยไว้โดยไม่มีการหุ้มฉนวน จะทําให้เกิ ดความสูญเสียความ
ร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมในปริ มาณสูง โดยทัวไปจะประมาณ
่
5-10% การสูญเสียความ
ร้ อ นดัง กล่ า ว สามารถคํา นวณได้ โ ดยการใช้ ค่ า คํา นวณบางส่ ว นจากข้ อ มู ล การ
ตรวจวัด ซึ่งข้อมูลตรวจวัดที่ต้องทราบ คือ
ชัวโมงการใช้
่
งานระบบไอนํ้าโรงงาน
วัดอุณหภูมิผิวท่อที่ไม่ห้มุ ฉนวน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ความยาวท่อไอนํ้า

=
=
=
=

time
ชัวโมง/วั
่
น
o
T1
C
D
นิ้ ว
L+0.4n+0.2a เมตร

โดยที่
L = ความยาวท่อไอนํ้า (เมตร)
n = จํานวนหน้ าแปลนที่มีอยู่ในช่วงท่อความยาว L เมตร (ตัว)
a = จํานวนวาล์วที่มีอยู่ในช่วงท่อความยาว L เมตร (ตัว)
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
4.1) การหาค่าการสูญเสียความร้อนของท่อก่อนหุ้มฉนวนความร้อน
SL4 

เมื่อ
โดยที่

Qno insu

SL4
L
CGV
B

total

Qno insu

total

GCV  Boiler

100

kWh / day   Qnoinsu kW / m  L m  time hr / day 

= % การสูญเสียความร้อนขอท่อก่อนหุ้มฉนวนความร้อน
= ความยาวท่อไอนํ้า (m)
= ค่าความร้อนเชื้อเพลิ งของหม้อนํ้า (kJ/kg)
= ประสิ ทธิ ภาพหม้อนํ้า

73

การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
4.2) การหาค่าการสูญเสียความร้อนของท่อหลังหุ้มฉนวนความร้อน
SL5 

เมื่อ
โดยที่

QInsu

SL5
L
CGV
B

total

Qinsu

total

GCV kJ / kg    Boiler

 100

kWh / day   QInsu kW / m L m time hr / day 

= % การสูญเสียความร้อนขอท่อหลังหุ้มฉนวนความร้อน
= ความยาวท่อไอนํ้า (m)
= ค่าความร้อนเชื้อเพลิ งของหม้อนํ้า (kJ/kg)
= ประสิ ทธิ ภาพหม้อนํ้า
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
5. การสูญเสียความร้อนที่เกิดในระบบไอนํ้าส่วนอื่นๆ (SL6)
เป็ นการสูญเสียที่ เกิดขึ้นในระบบไอนํ้ า แต่เป็ นการสูญเสียไม่ใช่ประเด็น
ใหญ่ การสูญเสียส่วนอื่นๆ นี้ ได้แก่
- ท่อที่มากเกินความจําเป็ น
- จุดระบายนํ้าทิ้งและแนวทางการวางท่อ
- ตัวกรอง
- การระบายอากาศ
- การถ่ายเทความร้อนจากไอนํ้า
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของระบบไอนํา้
สมดุลพลังงาน

รูปแผนผังประสิ ทธิ ภาพการพลังงานของระบบส่งจ่ายไอนํ้า
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การประเมินสมรรถนะด้ านพลังงานของ
หม้ อนํา้ และระบบไอนํา้

รูปแผนผังพลังงานในระบบหม้อนํ้า (ก่อนจ่ายไอนํ้าไปยังอุปกรณ์การใช้งานในโรงงาน)
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
แนวทางในการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อนํ้ าและระบบไอนํ้ า เกี่ยวข้องกับ
ด้านต่างๆ เช่น การเผาไหม้ การแลกเปลีย่ นความร้อน คุณภาพของนํ้า เป็ นต้น
ในทีน่ ้ีได้เสนอแนวทางการปรับปรุงไว้ทงั ้ สิน้ 13 หัวข้อได้แก่
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
1. แนวทางในการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย

- 22 oC ของอุณหภูมกิ ๊าซไอเสียทีล่ ดลง ทําให้ประสิทธิภาพของหม้อนํ้าเพิม่ ขึน้ 1%
การเพิ่มอุณหภูมินํ้าป้ อนด้วย Economizer

- 6 oC ของอุณหภูมนิ ้ําป้อนหม้อนํ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ จะลดความต้องการเชือ้ เพลิงลงได้ 1%
การอุ่นอากาศเข้าเผาไหม้
- 20 oC ของอุณหภูมอิ ากาศเข้าเผาไหม้เพิม่ ขึน้ จะลดความต้องการเชือ้ เพลิงลงได้ 1%
การลดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
การควบคุมปริมาณอากาศส่วนเกิน
- 5% ของอากาศเข้าเผาไหม้สว่ นเกิน หรือ ทุกๆ 1% ของปริมาณออกซิเจนในก๊าซ
ไอเสียทีล่ ดลง ทําให้ประสิทธิภาพของหม้อนํ้าเพิม่ ขึน้ 1%
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
1. แนวทางในการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ต่อ)
หลีกเลี่ยงการสูญเสียจากการพาความร้อนและการแผ่รงั สีความร้อน
ควบคุมการโบลว์ดาวน์ ด้วยการใช้ ระบบโบลว์ดาวน์ อต
ั โนมัติ

- 10% ของการโบลว์ดาวน์ในหม้อนํ้าทีผ่ ลิตไอนํ้าความดัน 15 kg/cm2 ทําให้
ประสิทธิภาพของหม้อนํ้าลดลง 3%
การลดเขม่าและคราบหินปูนบนพืน
้ ที่แลกเปลี่ยนความร้อน
- 3 mm. ของความหนาเขม่าทีผ่ วิ แลกเปลีย่ นความร้อนของท่อไฟ จะเพิม่ ความ
ต้องการเชือ้ เพลิงขึน้ อีก 2.5%
การลดความดันผลิตไอนํ้า
- โดยทัวไปแล้
่
วความดันผลิตไอนํ้าสามารถลดลงได้ แต่ไม่ควรตํ่ากว่า 20 % ของ
ความดันทีใ่ ช้เดิม
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
1. แนวทางในการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ต่อ)
การใช้อป
ุ กรณ์ปรับความเร็วรอบสําหรับพัดลม และปัม๊
การควบคุมภาระของหม้อนํ้า

- ประสิทธิภาพของหม้อนํ้า โดยมากจะมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ ในช่วงภาระ 2/3 ของ
พิกดั ถ้าภาระของหม้อนํ้าลดลงประสิทธิภาพของหม้อนํ้าก็มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลงด้วย
การจัดตารางการใช้งานหม้อนํ้าที่เหมาะสม
- ควรทําการเดินหม้อนํ้าจํานวนน้อยเครือ่ ง โดยให้แต่ละเครือ่ งมีภาระสูง
การเปลี่ยนหม้อนํ้าใหม่
- หม้อนํ้าทีม่ อี ายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี การเปลีย่ นหม้อนํ้าใหม่จะมีความคุม้ ค่าใน
การลงทุน
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
เพื่ อ ความสะดวกในการประเมิ นศั ก ยภาพในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของหม้อนํ้ าและระบบไปนํ้ า การใช้ แบบตรวจสอบจะช่ วยให้
ทราบว่า ควรทําการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ใช่

ผลการตรวจสอบ
ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการจัดการ (House Keeping)
ลดช่วงเวลาการทํางานของหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการจัดตารางเวลาการใช้ งานหม้ อนํ ้า
 ไม่มีแผนการทํางานที่สมั พันธ์กบั แผนการผลิต
การเลือกใช้ เชื ้อเพลิงที่เหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์ โดยขึ ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาการทํางานสําหรับหม้ อ
นํ ้าที่ใช้ เชื ้อเพลิงได้ หลายชนิด
 ไม่มีการตรวจสอบแนวโน้ มของราคาเชื ้อเพลิง
 ไม่สามารถเปลี่ยนเชื ้อเพลิงได้
การใช้ งานอุปกรณ์ข้างเคียงหม้ อนํ ้าให้ เหมาะสมกับ
การทํางานและภาระของหม้ อนํ ้า
 ไม่มีอปุ กรณ์ควบคุมการใช้ งานอุปกรณ์ข้างเคียง
 หม้ อนํ ้าไม่มีการควบคุมระดับนํ ้าอัตโนมัติ
 ไม่มีการบํารุงรักษาปั๊ มและวาล์วตามผู้ผลิตแนะนํา
การกระจายภาระการทําความร้ อนในแต่ละหม้ อนํ ้า ให้ ภาพรวมของการใช้ เงินลงทุนในการ
ดําเนินการลดลง
 ไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของหม้ อนํ ้าแต่ละเครื่ อง
 ไม่มีการวางแผนการเดินหม้ อนํ ้าแต่ละลูก
 มีการอุน่ หม้ อนํ ้าสํารองตลอดเวลา

1

2

3

4
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

5

การรักษาความดันของไอนํ ้าในระบบไอนํ ้าให้ ตํ่าที่สดุ เท่าที่จะเพียงพอต่อความต้ องการของ
อุปกรณ์และระบบกระจายไอนํ ้า
 ไม่มีการสํารวจแรงดันที่ต้องการใช้ งานในแต่ละอุปกรณ์
 ไม่มีแผนการเดินเครื่ องจักรที่ใช้ ไอนํ ้าแต่ละเครื่ อง
ตรวจสอบประสิทธิภาพของหม้ อนํ ้าอย่างต่อเนื่อง

ผลการตรวจสอบ
ใช่
ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการจัดการ (House Keeping)

6

7

8

 ไม่มีการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ของหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการตรวจสอบระบบควบคุมหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการตรวจวัดปริ มาณการเชื ้อเพลิง
การปรับสัดส่วนผสมระหว่างอากาศต่อเชื ้อเพลิงที่เหมาะสม
 ไม่มีการตรวจวัดและปรับปริ มาณอากาศเข้ าเผาไหม้
 ไม่มีการจดบันทึกผลการตรวจวัดประสิทธิภาพการ
เผาไหม้
การทําความสะอาดปรับตั ้งและซ่อมแซมส่วนประกอบของ
หัวเผาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 ไม่มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
 ไม่มีการทําความสะอาดหัวฉีด
 ไม่มีการปรับตังตํ
้ าแหน่งหัวฉีด
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่

ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการจัดการ (House Keeping)

9

10

11

12

กําจัดการรั่วไหลของอากาศในผนังอากาศตัวเรื อนของพัดลมและท่อส่งต่างๆ
 มีการรั่วไหลของอากาศที่ประตูหม้ อนํ ้า
 มีการรั่วไหลระหว่างหม้ อนํ ้าและปล่องไอเสีย
การควบคุม Draft ให้ มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ
 ไม่มีการปรับความเร็ ว หรื อ แดมเปอร์ ของพัดลม
 พัดลมไม่สามารถเลือกช่วงการทํางานได้
แก้ ไขข้ อผิดพลาดในระบบก๊ าซไอเสียและการหมุนเวียนอากาศภายในหม้ อนํ ้าซึง่ ก่อให้ เกิด
ปั ญหาเกี่ยวกับ Draft
 มีการรั่วไหลของอากาศที่ประตูหม้ อนํ ้า
 มีการรั่วไหลของอากาศระหว่างหม้ อนํ ้าและปล่องไอเสีย
การลดการสูญเสียจาก Draft ในขณะเดินตัวเปล่า
 ไม่มีระบบควบคุมพัดลมขณะที่หม้ อนํ ้าไม่ทํางาน


ไม่มีการตรวจสอบระบบควบคุมการทํางานของพัดลม
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่
ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการจัดการ (House Keeping)

13

14

15

16

การควบคุมปริ มาณนํ ้าโบลว์ดาวน์
 ไม่มีการตรวจสอบค่า TDS ของนํ ้าโบลว์ดาวน์
 นํ ้าโบลว์ดาวน์มีแคลเซียมคาร์ บอเนต (CaCO3) อยูร่ ะหว่าง 50 – 150 ppm ที่ pH
8.3
 นํ ้าโบลว์ดาวน์มีสภาพเป็ นด่าง และค่า pH ไม่เกิน 12
 นํ ้าโบลว์ดาวน์มีคา่ ฟอสเฟตไม่เกิน 25 ppm
 นํ ้าโบลว์ดาวน์มีซิลกิ ้ าไม่เกิน 40 ppm
การปรับความหนืดของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ เหมาะสม
 ไม่มีการควบคุมความชื ้นของเชื ้อเพลิงแข็ง
 ไม่มีการควบคุมความหนืดของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
การใช้ สารเติมแต่งในเชื ้อเพลิงเพื่อปรับปรุงคุณสมบัตขิ องเชื ้อเพลิง
 ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องเชื ้อเพลิง
 ไม่มีการปรับปรุงคุณสมบัตขิ องเชื ้อเพลิงก่อนเข้ าเผาไหม้
การใช้ กบั ดักไอนํ ้าที่เหมาะสม
 ไม่มีการสํารวจชนิดกับดักไอนํ ้าที่ใช้ งานว่าเหมาะสมหรื อไม่
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ใช่

ผลการตรวจสอบ
ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการจัดการ (House Keeping)

17

18

17

18

การซ่อมบํารุงกับดักไอนํ ้า
 ไม่มีการตรวจสอบรอยรั่วของกับดักไอนํ ้า
 ไม่มีการตรวจสอบการทํางานของกับดักไอนํ ้า
การปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้ อนของหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพนํ ้าป้อนหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการใช้ เคมีในการปรับปรุงคุณภาพนํ ้า
 ไม่มีการบํารุงรักษา Softener ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
 ไม่มีการทําความสะอาดพื ้นผิวแลกเปลี่ยนความร้ อนด้ านท่อนํ ้า
 ไม่มีการทําความสะอาดพื ้นผิวแลกเปลี่ยนความร้ อนด้ านท่อไฟ
การซ่อมบํารุงกับดักไอนํ ้า
 ไม่มีการตรวจสอบรอยรั่วของกับดักไอนํ ้า
 ไม่มีการตรวจสอบการทํางานของกับดักไอนํ ้า
การปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้ อนของหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพนํ ้าป้อนหม้ อนํ ้า
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่
ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการปรั บปรุ งกระบวนการ (Process Improvement)

19

20

การติดตังเครื
้ ่ องควบคุมเวลาการใช้ งานของหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการติดตั ้งอุปกรณ์ควบคุมเวลาการทํางานของหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการติดตั ้งระบบแจ้ งเตือนการหยุดทํางานของอุปกรณ์ที่ใช้ ไอนํ ้า
การติดตั ้งอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ข้างเคียงของหม้ อนํ ้า

21

 ไม่มีการติดตั ้งอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ข้างเคียงของหม้ อนํ ้า
การติดตั ้งระบบควบคุมการทํางานของหม้ อนํ ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อกระจายภาระของหม้ อนํ ้า


ไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของหม้ อนํ ้าแต่ละเครื่ อง






ไม่มีการวางแผนการเดินหม้ อนํ ้าแต่ละลูก
มีการอุ่นหม้ อนํ ้าสํารองตลอดเวลา
ไม่มีอปุ กรณ์ควบคุมการทํางานของหม้ อนํ ้าหลายเครื่ อง
อุปกรณ์ควบคุมการทํางานของหม้ อนํ ้าไม่สามารถเปลี่ยนรอบได้
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่
ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการปรั บปรุ งกระบวนการ (Process Improvement)

23

24

23

24

การติดตั ้งตัวอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ
ในพัดลม Forced-draft และ Induce-draft ขนาดใหญ่
 ไม่มีการปรับความเร็ ว หรื อ แดมเปอร์ ของพัดลม
 พัดลมไม่สามารถเลือกช่วงการทํางานได้
การติดตั ้งระบบระบายนํ ้าโบลว์ดาวน์อตั โนมัติ
 ไม่มีการควบคุมปริ มาณการโบลว์ดาวน์
 ไม่มีการตรวจสอบค่า TDS ในนํ ้าโบลว์ดาวน์
การติดตั ้งตัวอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ
ในพัดลม Forced-draft และ Induce-draft ขนาดใหญ่
 ไม่มีการปรับความเร็ ว หรื อ แดมเปอร์ ของพัดลม
 พัดลมไม่สามารถเลือกช่วงการทํางานได้
การติดตั ้งระบบระบายนํ ้าโบลว์ดาวน์อตั โนมัติ
 ไม่มีการควบคุมปริ มาณการโบลว์ดาวน์


ไม่มีการตรวจสอบค่า TDS ในนํ ้าโบลว์ดาวน์
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่
ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการปรั บปรุ งกระบวนการ (Process Improvement)

27

การหุ้มฉนวนท่อส่งไอนํ ้า และท่อคอนเดนเสท
 ฉนวนหม้ อนํ ้าชํารุดเสียหาย
 ฉนวนหม้ อนํ ้าบางเกินไป
 ไม่มีการหุ้มฉนวนท่อส่งความร้ อนอื่นๆ

28

การอุ่นนํ ้าป้อนหม้ อนํ ้าด้ วยความร้ อนจากคอนเดนเสท
 ไม่มีการเพิ่มอุณหภูมินํ ้าป้อนหม้ อนํ ้าก่อนป้อนเข้ าหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการนําความร้ อนทิ ้งจากคอนเดนเสทมาใช้ งาน
การหุ้มฉนวนท่อส่งไอนํ ้า และท่อคอนเดนเสท
 ฉนวนหม้ อนํ ้าชํารุดเสียหาย
 ฉนวนหม้ อนํ ้าบางเกินไป
 ไม่มีการหุ้มฉนวนท่อส่งความร้ อนอื่นๆ

27

28

การอุ่นนํ ้าป้อนหม้ อนํ ้าด้ วยความร้ อนจากคอนเดนเสท
 ไม่มีการเพิ่มอุณหภูมินํ ้าป้อนหม้ อนํ ้าก่อนป้อนเข้ าหม้ อนํ ้า
 ไม่มีการนําความร้ อนทิ ้งจากคอนเดนเสทมาใช้ งาน
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่
ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการเปลี่ยนเครื่ องจักร (Machine Change)

29

30

31

32

การติดตังระบบการเปลี
้
่ยนชนิดเชื ้อเพลิงอัตโนมัติ
 ไม่สามารถเลือกใช้ เชื ้อเพลิงหลายชนิดได้
 ไม่มีระบบการเปลี่ยนเชื ้อเพลิงอัตโนมัติ
การติดตังระบบหั
้
วเผาที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถหลากหลาย
 ไม่มีการบํารุงรักษาหัวเผาตามความเหมาะสม
 หัวเผาไม่สามารถเลือกใช้ เชื ้อเพลิงหลายชนิดได้
ติดตัง้ Economizer
 ไม่มีการนําความร้ อนจากก๊ าซไอเสียมาใช้
 ไม่มีการเพิ่มอุณหภูมินํ ้าป้อนหม้ อนํ ้า
 ไม่ความร้ อนทิ ้งจากคอนเดนเสทกลับมายังหม้ อนํ ้า
การติดตั ้งเครื่ องอุ่นอากาศ



ไม่มีการนําความร้ อนจากก๊ าซไอเสียมาใช้
ไม่มีการอุ่นอากาศก่อนเข้ าเผาไหม้
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อนํา้ และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
ผลการตรวจสอบ
มาตรการที่

ชื่อมาตรการ

ใช่

ไม่ ใช่

มาตรการด้ านการเปลี่ยนเครื่ องจักร (Machine Change)

33

การติดตังเครื
้ ่ องเก็บคืนความร้ อนชนิดพ่นฝอยนํ ้า


34

35

ไม่มีการนําความร้ อนจากก๊ าซไอเสียมาใช้

การติดตัง้ Tabulator ในหม้ อนํ ้าแบบท่อไฟ


อุณหภูมิของก๊ าซไอเสียสูงเกินกว่าปกติ ในขณะที่อากาศเผาไหม้ สว่ นเกินไม่เกิน
มาตรฐาน



ไม่มีการติดตั ้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้ อนในหม้ อนํ ้า

การเก็บคืนความร้ อนกลับจากการโบลว์ดาวน์


มีการโบลว์ดาวน์อย่างต่อเนื่อง



มีถงั รองรับนํ ้าโบล์ดาวน์



ไม่มีการนําความร้ อนจากนํ ้าโบลว์ดาวน์กลับมาใช้
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กรณีศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยของหม้อน้ํา
และหม้อน้ําที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบนํ้าป้ อนหม้อนํ้า และนํ้าในหม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

1. นํ้ า ดิ บ มี คุณ ภาพตํ่า (TDS ของนํ้ า บาดาล 1. การปรับปรุงคุณภาพนํ้าก่อนเข้าหม้อนํ้า
เท่ากับ 1300 ppm, Hardness เฉลี่ยประมาณ วิ ธีที่ 1 ใช้นํ้าดิ บหรือนํ้าบาดาลจากแหล่งเดิ ม แต่
860 ppm, Chloride เฉลี่ยประมาณ 160 ppm) ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ดี ขึ้ น โ ด ย ล ด TDS,
Hardness
และของแข็งละลายนํ้ าลง ด้ วย
กระบวนการทํานํ้าให้ใส และผ่าน Softener
วิ ธีที่ 2 ใช้นํ้าดิ บหรือนํ้าบาดาลจากแหล่งเดิ ม แต่
ปรับปรุงให้ มีคุณภาพดี ขึ้น ด้ วยกระบวนการทํา
นํ้ า ให้ ใ ส และผ่ า นระบบ Demineralization หรื อ
ผ่านระบบ Reverse Osmosis
วิ ธีที่ 3 จัดหานํ้าดิ บจากแหล่งใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพดี
แล้วปรับปรุงคุณภาพตามวิ ธีที่ 1 หรือ 2
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบนํ้าป้ อนหม้อนํ้า และนํ้าในหม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
2. นํ้ าในหม้อนํ้ ามี TDS สูงเกิ นไป (ตาม
ข้อกําหนด TDS ในหม้อนํ้าไม่ควรเกิ น 3500
ppm.) เช่ น 18,400
ppm. (ตรวจวิ เคราะห์
23/2/2552)

95

ข้อเสนอแนะ
2. ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพนํ้าภายในหม้อนํ้า
วิ ธีที่ 1 ติ ดตัง้ ระบบ Intermittent Blow down
Valve แต่ ต้องมีการปรับตัง้ ระยะเวลาในการ
Blow down และระยะเวลาในการเปิ ดวาล์วให้
เหมาะสม
วิ ธีที่ 2 ติ ดตัง้ ระบบวาล์วระบายนํ้ าแบบต่ อเนื่ อง
เพิ่ มจากวิ ธีที่ 1 ระบบนี้ จะเน้ นการระบายนํ้าที่ผิว
นํ้า โดยติ ดตัง้ Electric Conductivity Sensor เพื่อ
ส่ ง สัญ ญาณไปควบคุม การเร่ ง หรี่ ว าล์ว ระบาย
อัตโนมัติ ตามความเข้มข้นของ EC วิ ธีนี้สามารถ
นํานํ้าร้อนจากการระบายไปเข้า Flash Vessel
95
เพื่อแยกไอนํ้าความดันตํา่ ไปใช้งาน

กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบนํ้าป้ อนหม้อนํ้า และนํ้าในหม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
3. มี ก ารโบลว์ด าวน์ ทุ ก ๆ 24 ชัว่ โมง ครัง้ ละ
ประมาณ 5 นาที โดยมีค่า TDS เท่ากับ 530
ppm. ซึ่งตํา่ กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
4. มีการล้างเกลือเรซิ น 2 เดือน ต่อ 1 ครัง้ ทํา
ให้ค่า Hardness ยังสูง
5. pH นํ้าในหม้อนํ้า 12.15 (สูงเกิ นมาตรฐาน)
6. ค่ า คลอไรด์ค่ อ นข้ า งสูง ส่ ง ผลให้ เ รซิ น ใน
เครื่องกรองเกิ ดการแตกและเสื่อมสภาพได้

96

ข้อเสนอแนะ
3. ลดปริ ม าณการโบลว์ด าวน์ ล ง เพื่ อ ควบคุ ม
ระดับค่า TDS ของนํ้าโบลว์ดาวน์ ให้ใกล้ 3,500
ppm. โดยทําการลดปริ มาณโบลว์ดาวน์ ลง จาก 5
นาทีต่อวัน เป็ น 1 นาทีต่อวัน
4. ควรปรับช่ วงเวลาการล้ างเกลื อ ให้ เหมาะสม
โดยควบคุมค่า Hardness ≤ 10 ppm.
5. ควรควบคุมค่า pH นํ้าในหม้อนํ้า ≤ 11.8 โดย
การเพิ่ มการ Blow Down และ/หรือควบคุม
ปริ มาณสารเคมีเข้าหม้อนํ้า
6. ตรวจสอบค่าคลอไรด์ หากมีค่าสูงจะต้องกําจัด
ก่ อ นนํ า นํ้ า เข้ า เครื่ อ งกรอง พร้ อ มให้ ต รวจค่ า
96
เหล็ก และซิ ลิกาเพิ่ มเติ ม

กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ถังพักนํ้าป้ อน
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ถัง Feed Tank อยู่ในระดับพืน้ หากอุณหภูมิ 1. ควรยกถัง Feed Tank ให้สงู และปรับปรุงท่อ
ทางดู ด ของปั ๊ม ให้ ใ หญ่ เ พื่ อ ป้ องกั น การเกิ ด
นํ้าสูงอาจเกิ ดปัญหาเรื่อง Cavitations
Cavitations
2. ควรหุ้มฉนวนถัง Feed Tank เพื่อป้ องกันการ
สูญเสียความร้อน
3. ควรติ ดตัง้ หลอดแก้วพร้อมเครื่องป้ องกันที่ ถงั
Feed Tank เพื่อสามารถตรวจสอบระดับนํ้ าได้
2. ถัง Feed
Tank ไม่มีฉนวนหุ้มเกิ ดการ ตลอดเวลา
สูญ เสี ย ความร้ อ น อี ก ทัง้ มี ข นาดใหญ่ ทํา ให้
อุณหภูมินํ้าเพิ่ มขึน้ ช้าและต้องใช้พลังงานมาก
3. ไม่มีหลอดแก้วบอกระดับนํ้าถัง Feed Tank
97
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ถังพักนํ้าป้ อน
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
4.ถัง Deaerator อุ่นนํ้าป้ อนโดยใช้คอนเดน
เสท และไอนํ้า มีอณ
ุ หภูมินํ้าเท่ากับ 85C และ
มีขนาดความจุ 2,000 ลิ ตร ซึ่ งมีขนาด
ค่ อ นข้ า งเล็ ก เมื่ อ เที ยบกั บ ปริ มาณใช้ นํ้ า
15,000 ลิ ตร/ชม. ทําให้ใช้ Steam ในการอุ่นใน
ปริ มาณมาก

98

ข้อเสนอแนะ
4. ควรเพิ่ มอุณหภูมินํ้าอยู่ประมาณ 103-105 0C
แต่ต้องระวังเรื่องการเกิ ด Cavitations โดยต้อง
คํานึ งถึง Spec ของปัม๊ นํ้าด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่
และควรเพิ่ ม ขนาดความจุข อง Deaerator Tank
ให้เหมาะสมกับอัตราการป้ อนนํ้าเข้าหม้อนํ้าด้วย
เพื่อสามารถควบคุมทัง้ ปริ มาณนํ้ า และอุณหภูมิ
นํ้า ได้อย่างเหมาะสม
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
เครื่องสูบนํ้าป้ อน
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
1. ลิ้ นกันกลับที่ ท่อส่งนํ้าเข้าหม้อนํ้าใช้ปัม๊ 2
ชุด มีลิ้นกันกลับเพียง 1 จุด เวลาเปลี่ยนการ
ทํา งานของปั ม๊ จะต้ อ งปิ ด-เปิ ด วาล์ว บัง คับ
ทิ ศทางให้ถกู ต้อง ซึ่งหากผู้ควบคุมไม่ชาํ นาญ
หรือไม่เข้าใจอาจปิ ด-เปิ ด วาล์วผิ ดได้ซึ่งอาจมี
ผลให้นํ้าไม่เข้าหม้อนํ้า

ข้อเสนอแนะ
1.ควรติ ดตัง้ ลิ้ นกันกลับเพิ่ มอีก 2 จุด ที่ทางออก
ของปั ม๊ แต่ ละเครื่อง จะทําให้ สามารถเปิ ดวาล์ว
ทุกตัวทิ้ งไว้ได้และขณะเปลี่ยนการทํางานของปัม๊
ก็ไ ม่ จ าํ เป็ นต้ องปิ ด-เปิ ด วาล์วบัง คับ ทิ ศ ทางทุก
ครัง้
2. ควรติ ดตัง้ เกจวัดความดันที่ระบบท่อส่งนํ้าเข้า
หม้อนํ้า เพื่อเป็ นจุดสังเกตในการวิ เคราะห์สภาพ
การทํางานของปัม๊ และข้อบกพร่องอื่นๆ

2. ไม่ได้ติดตัง้ เกจวัดความดันที่ ท่อส่ งนํ้ าเข้า
หม้อนํ้า
99
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
หม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

1. เกจวัดความดันไอนํ้ าและแท่ งแก้วบอก 1. ควรทําเครื่องหมายแสดงระดับใช้งานปกติ และ
ระดับ นํ้ า ในหม้ อ นํ้ า ไม่ มี เ ครื่ อ งหมายแสดง ระดับ อัน ตรายที่ เ กจวัด ความดัน และแท่ ง แก้ ว
ระดับใช้งานปกติ และระดับอันตราย
บอกระดับนํ้า เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
2. ให้ ซ่อมหรือเปลี่ยนวาล์วหลอดแก้ ว และหาก
อุปกรณ์ ความปลอดภัยชํารุดห้ ามใช้ งานหม้อนํ้ า
เครื่องดังกล่าว (ให้ เดิ นอี กเครื่องก่ อนจนกว่าจะ
ซ่อมเสร็จ)
2. วาล์วหลอดแก้วชํารุด และปิ ดขณะใช้งาน
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
หม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
3. ท่ อระบายไอนํ้ าของลิ้ นนิ รภัย
Valve) ไม่ได้เจาะรูระบายนํ้าใต้ท่อ

ข้อเสนอแนะ
(Safety 3. ควรเจาะรูระบายนํ้าใต้ท่อระบายไอนํ้าของลิ้ น
นิ รภัย (Safety Valve) เพื่อป้ องกันนํ้าขังซึ่งจะทํา
ให้บา่ วาล์วเป็ นสนิ มและเกิ ดการขัดตัวค้างได้
4. ควรติ ดตัง้ ท่อระบายไอนํ้าที่ Safety Valve เพื่อ
ป้ องกันเรื่องความร้อนและเสียงภายในอาคาร

4. Safety Valve หลังหม้อนํ้าทัง้ 2 เครื่อง ไม่ได้
ต่อท่อระบายไอนํ้าออกนอกอาคาร
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
หม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
5. ถังพักไอไม่มีอปุ กรณ์ความปลอดภัย
6. เกจวัดความดันของหม้อนํ้าและถังพักไอไม่
ตรงกัน (5/7 Bar)
7. ผนั ง หลัง มี อุ ณ หภูมิ สู ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ดการ
สูญเสียความร้อนในปริ มาณมาก
8. หม้อนํ้า และคอเตามีความเสี่ยงจากการ
ออกแบบและโครงสร้าง
9. ใต้ คอเตามักมีการสะสมของโคลนตะกอน
ซึ่งทําให้คอเตาเกิ ดความเสียหาย
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ข้อเสนอแนะ
5. ให้ติดตัง้ ลิ้นนิ รภัยที่ถงั พักไอ
6. ควรปรั บ ปรุ ง ห้ อ งหม้ อ นํ้ า ให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย
7. ตรวจสอบอิ ฐทนไฟผนังหลัง หากชํารุดให้ซ่อม
8. ควรตรวจสอบโครงสร้างหม้อนํ้า และคอเตา
อย่างต่อเนื่ อง
9. ควรต่อวาล์วและท่อระบายใต้คอเตา
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
หม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

10. ช่ องมองเปลวไฟข้างเตากระจกแตกร้าว 10. ควรเปลี่ ยนกระจกใหม่ โดยเน้ นเป็ นกระจก
ชํ า รุ ด อาจกระเด็ น เข้ า ตาผู้ค วบคุ ม ขณะ ทนความร้อนสูง
ตรวจสอบ

103

103

กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
หม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

11. หม้อนํ้าบริ เวณคอเตาซึ่งเป็ นแบบ 2 ชัน้ 11. ควรติ ด ตัง้ ฉนวนกัน ความร้ อ นที่ บ ริ เ วณคอ
ไม่มีฉนวนหุ้ม และไม่มีท่อ Blow Down
เตาเพื่อป้ องกันการสูญเสียความร้อน และติ ดตัง้
วาล์วพร้อมท่อ Blow Down เพื่อป้ องกันโคลน
ตะกอนตกค้างทําให้คอเตาเสียหายได้
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
หม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

12. ท่อระบายไอนํ้าของเครื่องอบฆ่าเชื้อที่ ต่อ 12. ควรติ ดตัง้ ท่อระบายต่อลงพืน้ ในที่ปลอดภัย
ท่ อออกนอกอาคาร มีนํ้าร้อนหยดลงบริ เวณ
ทางเดิ น อาจหยดใส่ พ นั ก งานที่ เ ดิ นผ่ า น
บริ เวณดังกล่าว
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงเหลว
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
1. นํ้ามันหนื ดเหนี ยว ไหลยาก เมื่ออากาศเย็น
มีการอุดตันที่ Strainer บ่อย
2. ปัม๊ นํ้ามันชํารุดสึกหรอเร็ว
3. มีถ่านและตะกอนแข็งเกาะอยู่ภายในเครื่อง
อุ่นนํ้ามัน (Electric Heater) การอุ่นนํ้ามัน
อาจอุ่นได้ ที่อุณ หภูมิ ตํ่า กว่ าที่ ปรับ ตัง้ ไว้ ม าก
เครื่องอุ่นนํ้ามันมักร้อนจัดจน Heater ไหม้
4. ถ่านและตะกอนแข็งจาก Electric Heater
จะค่ อยๆแตกตัวและไหลเข้าสู่หวั ฉี ด ทําให้
หัวฉี ดสึกหรอเร็วจากการกัดกร่อน
106

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการล้างถังเก็บนํ้ามันเตา และ Daily
Tank ทุกๆ 1-2 ปี /ครัง้ การล้างถังนํ้ามันเตา
ต้องระมัดระวังเรื่อง Confine Space และก๊าซที่
อาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้วย
2. ควรล้าง Strainer และ Electric Heater อย่าง
น้ อยปี ละ 2 ครัง้
3. ควรตรวจสภาพและล้างนมหนูอย่างน้ อย 1-3
เดือน/ครัง้
4. ควรมีการระบายนํ้ามันใต้ Daily Tank เพื่อ
ตรวจสอบนํ้าและโคลนนํ้ามันอย่างน้ อย 3 เดือน/
ครัง้
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงเหลว
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

5. หัวฉี ดสกปรกและเกิ ดการอุดตันง่าย การ 6.ควรปรับตัง้ Burner โดยช่ างผู้ชาํ นาญ โดย
ฉี ดนํ้ามันเฉี ยงไปด้านใดด้านหนึ่ ง
คํานึ งถึงอุณหภูมินํ้ามัน %O2 , %CO , และ %CO2
ฯลฯ ให้เหมาะสม

หัวฉีดมีคราบนํา้ มันเปรอะเปื้ อน

6. จากการสอบถามผู้ค วบคุ ม พบว่ า มี ก้ อ น
Carbon ภายในท่อไฟใหญ่ อาจเกิ ดจากการ
ปรับตัง้ Burner ที่ยงั ไม่เหมาะสม
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงเหลว
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
7. การอุ่ น นํ้ า มัน เตาใช้ ที่ อุ ณ หภูมิ ป ระมาณ
100 oC
8. อุปกรณ์ วดั อุณหภูมิ (นํ้ามันเตา) มีค่าไม่
สอดคล้องกัน
9. เกจวัดอุณหภูมินํ้ามันเตาก่อนเข้าหัวฉี ดไม่
มีการติ ดตัง้ จึงไม่สามารถรู้อณ
ุ หภูมินํ้ามันเตา
ได้เลย

108

ข้อเสนอแนะ
7.หัวฉี ด Rotary Cup ใช้นํ้ามันเตาเกรด A ปกติ จะ
อุ่นที่ประมาณ 60-75 oC
8. ควรสอบเที ยบอุปกรณ์ วดั ให้สามารถอ่านได้
ถูกต้อง
9. ควรติ ดตัง้ เกจวัดอุณหภูมินํ้ามันเตาก่ อนเข้ า
หัวฉี ด เพื่อจะได้ปรับตัง้ อุณหภูมินํ้ามันให้ถกู ต้อง
เหมาะสมตามประเภทหัวฉี ดและชนิ ดของนํ้ ามัน
เตา (หัวฉี ดแบบ Pressure Atomized ใช้นํ้ามัน
เตาเกรด A ต้องอุ่นนํ้ามันที่อณ
ุ หภูมิ 85-105 oC)
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงแข็ง
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

1. การใช้เชื้อเพลิ งมีขนาดใหญ่และมีความชื้น 1. ควรย่อย และทําให้เชื้อเพลิ งมีความชื้นลดลง
สูงมีผลให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
2. ควรตรวจสอบเรื่องการเกิ ดไฟฟ้ าสถิ ตย์ และมี
2. มี การใช้ เศษขี้เลื่อยเป็ นเชื้ อเพลิ งอาจเกิ ด อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
ปัญหาอัคคีภยั และการระเบิดของฝุ่ น

109

109

กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ปล่องไอเสีย
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
1. อุณหภูมิปล่องสูงประมาณ 350 oC อาจเกิ ด
ความเสียหายของหม้อนํ้า
2. ไม่ มี ก ารติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม อุ ณ หภูมิ
ปล่องอัตโนมัติ (Flue Gas Thermostat)

110

ข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบลมป้ อน และลมดูดที่ อาจทําให้ ก๊าซ
ร้อนออกสู่ปล่องมากเกิ นไป และตรวจสอบความ
เสี ย หายโครงสร้ า งส่ ว นที่ ส ั ม ผัส อุ ณ หภู มิ สู ง
ตรวจสอบและทําความสะอาดท่ อไฟ ตรวจสอบ
การลัด ทางของเปลวไฟ และตรวจสอบตะกรัน
ภายในหม้อนํ้า
2. ควรติ ดตั ง้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ ป ล่ อ ง
อัตโนมัติ (Flue Gas Thermostat) ที่หม้อนํ้าแต่ละ
เครื่องพร้อมต่ อวงจรส่ งสัญญาณเตื อนด้ วยแสง
และเสียง เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบคอนเดนเสท
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
1. ระบบคอนเดนเสทใน Line ผลิ ตที่ระบายนํ้า
ออกจากเครื่องจักรหลายเครื่องแล้วรวมกัน
มาที่ Steam Trap เพียงชุดเดียว ไม่ถกู ต้อง
ตามหลักวิ ศวกรรม
2. อุณหภูมินํ้าคอนเดนเสทลดลงเรื่อยๆ จาก
ต้นทาง 88 C เหลือ 50C เนื่ องจากถังและ
อุปกรณ์ ไม่ได้ ห้ มุ ฉนวน จึงเกิ ดความสูญเสี ย
ความร้อน
3. การรอสะสมปริ มาณคอนเดนเสทให้ได้ 300
ลิ ตร จึงปั ม๊ ส่ ง ทําให้ คอนเดนเสทมี ช่วงเวลา
สูญเสียความร้อนมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับเปลี่ยนวิ ธีการติ ดตัง้ Steam Trap ให้
ถูก ต้ อ ง โดยเครื่ อ งจัก รหนึ่ งเครื่ อ งต่ อ Steam
Trap หนึ่ งชุด ซึ่งจะสามารถลดขนาด Steam Trap
ลงแต่จะเพิ่ มจํานวนมากขึน้
2. ควรหุ้มฉนวนถังคอนเดนเสท 1 , 2 และระบบ
ท่อทางเดิ น เพื่อป้ องกันการสูญเสียความร้อน
3. ควรปรับลดปริ มาณการสะสมนํ้าคอนเดนเสท
เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ น้ อยลง อาจปรับ ให้ เ หลื อ 50-100
ลิ ตร แล้วส่งครัง้ หนึ่ ง (ส่งน้ อยแต่ ถี่) เพื่อป้ องกัน
การสูญเสียความร้อน
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบคอนเดนเสท
ปัญหา/ข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะ

4. Header Tank บางชุดไม่ได้ติดตัง้ Steam 4. ควรติ ดตัง้ Steam Trap ระบายนํ้าคอนเดนเสท
Trap ระบายนํ้าคอนเดนเสทใต้ถงั (ใช้คนเปิ ด- ใต้ถงั Header Tank
ปิ ดวาล์วระบายด้วยมือ ซึ่งไม่แน่ นอนอาจเป็ น 5. ปรับปรุงท่อคอนเดนเสท และควรหุ้มฉนวนท่อ
เหตุให้เกิ ด Carry Over)

5. มีการเดิ นท่อคอนเดนเสทบางส่วนใต้ดิน
ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การซ่ อ มบํา รุ ง และการสู ญ เสี ย
ความร้อนของนํ้าคอนเดนเสท
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบคอนเดนเสท
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
6. มีเครื่องใช้ไอนํ้าหรือเครื่องจักรในการผลิ ต
ประเภท Indirect Steam ประมาณ 16 เครื่อง
ไม่มีการนําคอนเดนเสทใน Line ผลิ ตกลับมา
ใช้ เลยเนื่ องจากโรงงานกลัวเรื่องกลิ่ นที่ อาจ
ติ ดมากับนํ้าคอนเดนเสท

ข้อเสนอแนะ
6. ควรจัดทําระบบนําคอนเดนเสทใน Line ผลิ ต
กลับ มาใช้ ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด เช่ น อุ่ น นํ้ า
ป้ อนเข้ า หม้ อ นํ้ า เพื่ อ เพิ่ มอุ ณ หภู มิ นํ้ า ทํ า ให้
ประหยัด การใช้ พ ลัง งานและลดการใช้ ไ อนํ้ า ใน
การอุ่นอีกทางหนึ่ งด้วย

113

113

กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบส่งจ่ายไอนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
1. มีการต่อท่อไอนํ้าไปใช้แต่วาล์วชํารุดมีการ
รัวตลอดเวลา
่
2. ระบบท่อจ่ายไอนํ้าที่ต่อแยกเข้าถังต้มแต่ละ
ถัง พบว่ า ฉนวนหุ้ ม มี ส ภาพเก่ า และชํ า รุ ด
โดยเฉพาะในส่วนที่ เป็ นอุปกรณ์ Valve และ
ข้อต่อต่างๆ ไม่มีการหุ้มฉนวน
3. การเดิ นท่ อไอนํ้ าค่อนข้างยาว และมีข้องอ
มาก โดยไม่มีเครื่องดักไออาจมีคอนเดนเสท
ในท่อทางได้ ส่งผลให้เกิ ด Water Hammer
4.
การเดิ นท่ อไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันการ
ขยายตัว (Expansion Joint)
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ข้อเสนอแนะ
1. ซ่อมวาล์วและท่อที่ชาํ รุด
2.ควรทําการหุ้มฉนวน ท่อจ่ายไอนํ้า Valve และ
ข้อต่อต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียความร้อน
3. ควรติ ดตัง้ เครื่องดักไอเพิ่ มเติ มในระบบท่ อที่
อาจมีนํ้าตกค้าง
4. ให้ตรวจสอบการขยายตัวของท่ อ (โดยเฉพาะ
เมื่ อ มี ก ารใช้ ค วามดัน สู ง ) เนื่ องจากอาจทํา ให้
ระบบท่อ หรืออุปกรณ์ใช้ไอนํ้า เกิ ดการชํารุด
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
ระบบส่งจ่ายไอนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
5. การเดิ นท่ อ นํ า ไอนํ้ า ไปใช้ ง านต่ อ จาก
ด้ า นล่ า งของท่ อ เมน ซึ่ ง ทํา ให้ นํ้ า เข้ า ไปใน
อุ ป กรณ์ ใช้ ไ อนํ้ า ส่ ง ผลให้ เ ครื่ อ งเสี ย หาย
ประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทความร้อนตํา่
6. ท่ อจ่ายไอของหม้อนํ้ า ไม่ได้ ติดตัง้ Check
Valve
7. เครื่องดักไอส่วนใหญ่เป็ นแบบจาน

ข้อเสนอแนะ
5. ปรับ ปรุ ง การเดิ นท่ อ นํ า ไอนํ้ า ไปใช้ ง านให้
ถูกต้องตามหลักวิ ศวกรรม
6. ควรติ ดตัง้ Check Valve ที่จ่ายไอนํ้า กรณี มี
หม้อนํ้ ามากกว่า 1 เครื่อง และต่ อท่ อจ่ายไอ
ร่วมกัน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
7. ตรวจสอบอุปกรณ์ ใช้ไอนํ้า หากอุปกรณ์ ใดเกิ ด
การกลันตั
่ วสูงควรเปลี่ยนเป็ นแบบเชิ งกล เพื่อให้
สามารถระบายนํ้าได้ดีขึน้
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้า
การใช้งานหม้อนํ้า
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
1. บัน ทึ ก ประจํา วัน ในการควบคุ ม หม้ อ นํ้ า
รายละเอียดการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
2. ไม่ มี ก ารจดบัน ทึ ก ประวัติ ก ารซ่ อ มบํา รุง
หม้อนํ้า
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทําบันทึ กประจําวันแยกหม้อนํ้ าแต่ ละ
เครื่ อ ง โดยให้ มี ร ายละเอี ย ดการตรวจสอบ
อุปกรณ์ ความปลอดภัยให้ครบถ้วน เช่น ระดับนํ้า
ในหลอดแก้ ว การตรวจสอบการทํา งานของ
ระบบสั ญ ญาณเตื อ นภัย ช่ ว งเวลาการ Blow
Down เป็ นต้ น โดยเน้ นการทํางานจริ งของผู้
ควบคุมฯ
2. ควรจัดทําบันทึกประวัติการซ่อมบํารุงหม้อนํ้ า
เพื่อเป็ นข้อมูลในการวิ เคราะห์ความเสียหายของ
หม้อนํ้าอย่างเป็ นระบบ
116

กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้าต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสือ่ นําความร้อน

กรณี ศึกษาที่ 1 : โรงงานอาหาร
สาเหตุ

ปัญหา/ข้อบกพร่อง
โรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร มีการใช้ หม้อ
ต้มที่ ใช้ของเหลวเป็ นสื่อนําความร้อน โดยใน
ปี พ.ศ. 2549 ได้ เ กิ ด อุบ ตั ิ เ หตุข้ อ ต่ อ อ่ อ นใน
ระบบท่อส่งของเหลวที่ใช้เป็ นสื่อนําความร้อน
แตก ทําให้เกิ ดไฟลุกไหม้

1. มีการอุดตันของไส้กรองของเหลวที่ใช้เป็ นสื่อนําความ
ร้อนก่อนเข้าเครื่องอบแป้ ง
2. อัตราการไหลของของเหลวที่ ใช้ เป็ นสื่อนํ าความร้อน
ไม่เพียงพอ ทําให้ ของเหลวที่ ใช้ เป็ นสื่อนํ าความร้อนใน
หม้อต้มและท่อส่งร้อนจัด
3. ท่ อส่ งของเหลวที่ ใช้ เ ป็ นสื่ อนํ าความร้ อนร้ อนจัด จึ ง
ขยายตัวเกิ นความยาวที่ ข้อต่ ออ่ อนจะรองรับได้ ทําให้
ข้อต่ออ่อนแตกและขาด
4. ของเหลวที่ใช้เป็ นสื่อนําความร้อนบางส่วนเกิ ดการเดือด
เป็ นไอไหลปนไปกับของเหลวที่ ใช้ เป็ นสื่อนํ าความร้อนใน
ท่อส่งของเหลวทําให้เกิ ด Liquid hammer ในข้อต่ออ่อน
และท่อส่งของเหลว ส่งผลให้ข้อต่ออ่อนแตกและขาด
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้าต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสือ่ นําความร้อน

กรณี ศึกษาที่ 2 : โรงงานอาหารสัตว์
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
โรงงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ มีการใช้
หม้ อ ต้ ม ที่ ใ ช้ ข องเหลวเป็ นสื่ อ นํ า ความร้ อ น
โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้ เ กิ ด อุบ ตั ิ เ หตุไ ฟไหม้
ของเหลวที่ ใช้ เป็ นสื่ อนํ าความร้อนที่ บริ เวณ
วาล์วภายในตู้ บริ เวณเครื่องนึ่ งย่างผลิ ตภัณฑ์
อาหาร

118

สาเหตุ
1. เกิ ดจากการรัวของของเหลวที
่
่ใช้เป็ นสื่อนําความ
ร้อนที่ บริ เวณข้อต่ อวาล์วและท่อของเหลวที่ใช้เป็ น
สื่อนําความร้อนของเครื่องนึ่ งย่างผลิ ตภัณฑ์อาหาร
2. มีควันเกิ ดขึ้นที่ ตู้ติดตัง้ วาล์วปิ ด-เปิ ด ของเหลวที่
ใช้เป็ นสื่อนําความร้อนก่อนเข้าเครื่องจักร เมื่อเปิ ด
ตู้เพื่ อตรวจสอบ ได้ เกิ ดการลุกติ ดไฟขึ้นที่ บริ เวณ
วาล์วภายในตู้
3. ข้อต่อเกลียวท่อติ ดตัง้ เกจวัดความดันในตู้มีการ
รัวของของเหลวที
่
่ใช้เป็ นสื่อนําความร้อน
4. มีของเหลวที่ ใช้เป็ นสื่อนํ าความร้อนที่ รวจากข้
ั่
อ
ต่อสะสมในฉนวนกันความร้อน (ใยแก้ว)
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้าต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสือ่ นําความร้อน

กรณี ศึกษาที่ 3 : โรงงานสิ่งทอ
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ มีการใช้หม้อต้มที่
ใช้ ของเหลวเป็ นสื่ อนํ าความร้อนที่ ใช้ เชื้อเพลิ ง
ถ่านหิ น อายุการใช้งาน 1 ปี โดยในปี พ.ศ. 2551
ได้เกิ ดอุบตั ิ เหตุไฟไหม้โรงงานบริ เวณใต้ ถงั รับ
การขยายตัว ใกล้หม้อต้มที่ ใช้ของเหลวเป็ นสื่อ
นําความร้อน

สาเหตุ
1. มีการขยายเครื่องจักร และเติ มนํ้ามันประมาณ
7,000 ลิ ต ร เข้ า สู่ร ะบบขณะใช้ ง านหม้ อ ต้ ม ที่ ใ ช้
ของเหลวเป็ นสื่อนําความร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 250 oC
2. ของเหลวที่ ใ ช้ เ ป็ นสื่ อ นํ า ความร้ อ นล้ น ถัง รับ
การขยายตัว มีควันกระจายตัวจากของเหลวที่ใช้
เป็ นสื่อนําความร้อนที่รวั ่ และเกิ ดไฟไหม้
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้าต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสือ่ นําความร้อน

กรณี ศึกษาที่ 4 : โรงงานเส้นใย
ปัญหา/ข้อบกพร่อง
โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่ งทอประเภทเส้นใย
สังเคราะห์ มีการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ น
สื่อนําความร้อนที่ ใช้เชื้อเพลิ งนํ้ามัน อายุการ
ใช้ ง าน 15 ปี โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้ เ กิ ด
อุบ ตั ิ เ หตุ ไ ฟไหม้ ที่ ตัว หม้ อ ต้ ม ที่ ใ ช้ ข องเหลว
เป็ นสื่อนําความร้อน

120

สาเหตุ
1. เกจวัด ความดัน ส่ ว นใหญ่ ชํ า รุ ด ขาดการ
บํารุงรักษา
2. ของเหลวที่ ใช้เป็ นสื่อนําความร้อนเสื่อมสภาพ
สกปรก เกิ ดตะกอนและการเสี ยดสี ภายในท่ อ มี
ความเป็ นกรด เกิ ดการกั ด กร่ อ น และเกิ ด
Thermal cracking เป็ นต้น
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กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของหม้อนํ้าต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสือ่ นําความร้อน

กรณี ศึกษาที่ 5 : โรงงานสิ่งทอ
สาเหตุ

ปัญหา/ข้อบกพร่อง
โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ มี การใช้ หม้ อ
ต้ ม ที่ ใ ช้ ข องเหลวเป็ นสื่ อ นํ า ความร้ อ นที่ ใ ช้
เชื้อเพลิ งนํ้ ามัน อายุการใช้ งาน 1 ปี โดยในปี
พ.ศ. 2549 ได้เกิ ดอุบตั ิ เหตุวาล์วส่งของเหลวที่
ใช้เป็ นสื่อนําความร้อนแตก

1. เกิ ด จากการติ ดตัง้ และการยึ ด ระบบท่ อ ไม่
ถูกต้อง ชุดวาล์วและหน้ าแปลนมีระยะเยื้องศูนย์
ทําให้เกิ ดแรงดัดโค้งที่ตวั วาล์ว จนเกิ ดการล้าของ
วัสดุ
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า
เทคโนโลยีด้านพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมของหม้ อนํา้ และอุปกรณ์ ใช้ ไอนํา้
เทคโนโลยีของหม้ อนํ้าและอุปกรณ์ หม้ อนํ้า เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะช่ วยให้ เกิดการ
ประหยัดด้ านพลังงานได้ ถ้ ามีการเลือกใช้ ให้ เหมาะสม อีกทั้งเทคโนโลยีของหม้ อนํ้าใน
ปั จจุบันยังให้ ความสํ าคัญด้ านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมอีกด้ วย ในที่นี้จึงเป็ น
การยกตัว อย่ า งเทคโนโลยีข องหม้ อ นํ้า และอุ ป กรณ์ ไ อนํ้า ที่เ กิด ขึ้น เป็ นจํ า นวนมาก
เพือ่ ให้ เป็ นประโยชน์ แก่ ผ้ ูปฏิบัตงิ านหม้ อนํา้ ดังมีรายการของเทคโนโลยี ดังนี้
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เทคโนโลยีด้านพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมของหม้ อนํา้ และอุปกรณ์ ใช้ ไอนํา้

เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีเกี่ยวกับนํ้าป้ อนหม้อนํ้า
เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอนเดนเสท
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโบลว์ดาวน์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบควบคุม
เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไอนํ้า
123

4.1 เทคโนโลยีด้านพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมของหม้ อนํา้ และอุปกรณ์ ใช้ ไอนํา้

1st Generation Super Boiler Technology
2nd Generation Super Boiler Technology
หม้อนํ้าแบบ Once-Through
หม้อนํ้าแบบเหนื อยิ่งยวด (Supercritical Boiler)
หม้อนํ้าแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed Combustion, FBC)
หม้อนํ้าลูกผสม (Hybrid Boiler)
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
1st Generation Super Boiler Technology
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
Super Boiler รุ่นแรกนี้ จะใช้ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของหม้อนํ้าแบบ Fire-tube Boiler โดยมีจดุ มุ่งหมาย
คือ ให้ได้ประสิ ทธิ ภาพออกมามากกว่า 94% HHV และมีการปล่อยมลภาวะน้ อยที่สุด โดยการออกแบบ
Super Boiler จะใช้หลักการนําพลังงานกลับมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ มากที่สดุ และได้พฒ
ั นาอุปกรณ์ นําความ
ร้อนกลับมาใช้ใหม่ คือ Transport Membrane Condenser (TCM) และ Humidifying Air Heater (HAH) เพื่อ
เป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพรวมของหม้อนํ้า การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีขึ้น ทําให้อณ
ุ หภูมิของไอเสียลดลง
และการปล่อยมลพิ ษก็ลดลงตามไปด้วย
Gasification

- ถ่ายเทความร้อนมากขึน้ 18 เท่า
- ขนาดเล็กลง 40%
- NOx < 5 ppm

อุ่นอากาศ
& เพิ่ มความชื้น

เก็บความร้อนแฝง
กลับมาด้วย
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
2nd Generation Super Boiler Technology
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
Super Boiler ในรุ่นที่สอง ได้นําเอาหม้อนํ้าแบบ Water-tube มาทําการพัฒนาเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของการ
นําพลังงานจากเชื้อเพลิ งมาใช้ให้ได้มากกว่า 94% และลดมลพิ ษที่ปล่อยออกไป โดยนําเอาอุปกรณ์ จากรุ่น
แรกมาใช้ คือ TMC และ HAH และได้พฒ
ั นาอุปกรณ์ ขึน้ มาใหม่คือ Flash Evaporation Cooler (FEC) และ
Direct-fired Super Heater (DFSH) โดยที่อปุ กรณ์ เหล่านี้ สามารถที่จะทํางานได้ ณ ที่สภาวะที่มีแรงดันสูง
(> 1500 psig, 1500ºF) การทํางานของ Super Boiler รุ่นที่สองนี้ จะใช้ห้องเผาไหม้แบบ Two–stage
Intercooled
- ขนาดเล็กลง
- NOx < 2 ppm
- CO < 2 ppm
- VOC < 1 ppm
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
หม้อไอนํ้าแบบ Once-Through
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
หม้อนํ้าแบบ Once-Through มักจะ
มี โ ครงสร้ า งง่ า ยๆ มี นํ้ า อยู่ ใ นท่ อ
โดยมี ท่ อ ขดเป็ นคอยล์ห รื อ อาจจะ
เป็ นท่อตรง มีปริ มาณนํ้ าน้ อย ทําให้
การระเหยกลายเป็ นไอนํ้ า เป็ นไป
อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ร า ว กั บ ว่ า นํ้ า ที่
ป้ อนเข้ามาแล้วระเหยไปทันที

ขนาดเล็ก 40-2000 kg/h
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
หม้อไอนํ้าแบบเหนื อยิ่งยวด (Supercritical Boiler)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
คล้ายจะเป็ น Once-Through Boiler ขนาดใหญ่
ได้ไอนํ้าล้วนๆ ไม่ต้องมีถงั แยกไอนํ้า
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
หม้อไอนํ้าแบบฟลูอิดไดซ์เบด
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
หม้อไอนํ้าแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed Combustion, FBC) ใช้ทรายเป็ นตัวช่วยในการเผา
ไหม้ เหมาะกับ เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ค วามชื้ น สูง และสามารถเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง ได้ ห ลากหลายชนิ ดพร้ อ มกัน แม้
เชื้อเพลิ งนัน้ จะมีคณ
ุ ภาพตํา่ แต่ยงั ให้ประสิ ทธิ ภาพการเผาที่สูงอยู่ นอกจากนี้ อณ
ุ หภูมิของการเผาไหม้ไม่สูง
มากนักจึงลดการเกิ ด NOx ได้โดยตรง
หลักการสําหรับการเผาไหม้วิธีนี้ คือ ถ่านหิ นที่ บดจนมีขนาดเล็กมากผสมถูกพ่นเข้าไปในหม้อ
นํ้ า พร้อมกับอากาศร้อนที่ไหลผ่านทรายหรือมีหินปูนด้วยซึ่ งใช้เป็ นตัวช่วยในการเผาไหม้ ถ่านหิ นที่ พ่นเข้า
ไปจะแขวนลอยอยู่ในคลื่นอากาศร้อน โดยมีลกั ษณะคล้ายของเหลวเดือด ใช้ทรายเป็ นตัวช่วยในการเผาไหม้
ขณะที่หินปูนจะทําหน้ าที่คล้ายฟองนํ้าดักจับกํามะถันที่เกิ ดขึน้
กํามะถันน้ อย
ใช้ไอเสียขับกังหันแก๊สได้
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
หม้อไอนํ้าแบบฟลูอิดไดซ์เบด
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :

การเกิ ดฟลูอิดไดซ์เบดแบบต่างๆ
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
หม้อไอนํ้าลูกผสม (Hybrid Boiler)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
สามารถเผาเชื้อเพลิ งสองชนิ ดที่ แตกต่าง
กัน ได้ ปกติ จ ะใช้ ข องเสี ย จากกระบวนการผลิ ต เป็ น
เชื้อเพลิ งหรือความร้อนที่จะต้องทิ้ ง (Waste Heat) และ
เชื้อเพลิ งไฮโดรคาร์บอนที่ เป็ นปิ โตรเลียม ของเสียจาก
การผลิ ตหรือเชื้อเพลิ งแข็ง จะเผาไหม้ในห้องเผาไหม้
แรกและความร้อนที่ ได้จากการเผาไหม้ผ่านไปยังห้อง
เผาไหม้ที่สอง ซึ่ งเชื้อเพลิ งปกติ จะเผาต่ อ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับการออกแบบเช่นเดียวกัน เพราะแก๊สร้อนจากห้อง
เผาไหม้ แ รกสามารถผ่ า นไปได้ บ างส่ ว นของพื้ น ผิ ว
ถ่ายเทความร้อนก่อนเข้าไปห้องเผาไหม้ที่สอง หรืออีก
ทางหนึ่ งแก๊ ส ร้ อ นอาจผ่ า นเข้ า หม้ อ ไอนํ้ า โดยตรง
หลังจากเผาไหม้สมบูรณ์แล้ว

131

เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

 Regenerative Burner
 Self Recuperative Burner
 หัวเผาเม็ดพลาสติก
 แก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification)
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

Regenerative Burner
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
หัวเผาที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการนําเอาความร้อนทิ้ งกลับมาใช้ให้ได้มากที่สดุ ซึ่งแก๊สไอเสีย
จะนํ า มาเก็ บ สะสมความร้ อ นที่ ห้ อ งสะสมความร้ อ น การสะสมความร้ อ นสามารถทํ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเนื่ องจากห้ องกักเก็บแก๊สไอเสียถูกออกแบบให้ ใช้วสั ดุที่สะสมความร้อนได้สูงมาก อากาศ
เย็นที่ จะใช้ ในการเผาไหม้จะแลกเปลี่ยนความร้อนจากห้ องกักเก็บไอเสี ย ทําให้ อากาศที่ จะใช้ เผาไหม้มี
อุณหภูมิสงู ได้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิใช้งาน

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศที่
เพิ่ มขึน้ และเปอร์เซ็นต์การประหยัดเชื้อเพลิ ง
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

Regenerative Burner
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :

ใช้ในอุตสาหกรรมอุณหภูมิสงู
โลหะ แก้ว เซรามิ ก
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

Self Recuperative Burner
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
หัวเผาที่ มีลกั ษณะเป็ นเครื่องแลกเปลี่ ยนความร้อนแบบท่ อแผ่รงั สี โดยเครื่องแลกเปลี่ ยน
ความร้อนจะถูกสร้างขึ้นมาติ ดกับหัวเผาเป็ นชุดเดียวกัน เพื่ออุ่นอากาศที่ ใช้ ในการเผาไหม้ให้ มีอณ
ุ หภูมิ
สูงขึ้น โดยการนําแก๊สไอเสียทิ้ งมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นที่จะใช้เผาไหม้ ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ความร้อนจะเกิ ดขึน้ ภายในตัวหัวเผาที่ออกแบบให้เป็ นอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อนในตัวเอง

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศที่
เพิ่ มขึน้ และเปอร์เซ็นต์การประหยัดเชื้อเพลิ ง
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

Self Recuperative Burner
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :

ใช้ในอุตสาหกรรมอุณหภูมิสงู
โลหะ แก้ว เซรามิ ก
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

หัวเผาเม็ดพลาสติก
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
หัวเผาที่ออกแบบมาให้สามารถใช้เชื้อเพลิ งของแข็งประเภทเม็ดพลาสติ กได้ ซึ่งเม็ดพลาสติ ก
เป็ นแหล่งเชื้อเพลิ งพลังงานทดแทนที่ได้จากขยะพลาสติ ก
ประเภทเชือ้ เพลิง นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล เม็ดเชือ้ เพลิงพลาสติก
(kg)

แก๊ส LPG

RDF(kg)

RPF(kg) มี
พลาสติกอยู่ 60%

4,000-5,000

มากกว่า 6,000

ค่าความร้อน
(cal/kg)

9,900

8,600

11,000-11,500

10,500-12,000

ราคาต่อหน่วย
(ขายส่ง)

15.9

24.37

9.5

12.45

ราคาต่อหน่วย
(ขายปลีก)

19.05

27.34

9.5

16.81

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิ งแต่ละประเภทและราคา
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

หัวเผาเม็ดพลาสติก
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
- ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ 90%
- เหลือขีเ้ ถ้าเพียง 0.25%
(100 g: 40 kg)
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

แก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เป็ นระบบการเผาไหม้ในเตาแก๊สซิ ไฟเออร์ (Gasifier) โดยควบคุมอากาศไหลเข้าในปริ มาณ
จํากัด ทําให้ เกิ ดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จะได้แก๊สที่ สาํ คัญ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ
ไฮโดรเจน (H2) เป็ นหลัก และเกิ ด มีเทน (CH4) แก๊สที่เกิ ดขึน้ สามารถนําไปให้ความร้อนโดยตรง หรือนําไป
เป็ นเชื้อเพลิ งสําหรับเครื่องยนต์สนั ดาปภายในเพื่อผลิ ตไฟฟ้ า
ระวังปัญหาเรื่องนํ้ามันดิ น (Tar)

บริ เวณตําแหน่ งต่างๆ ของการเกิ ดปฏิ กิริยาความร้อนของ
เครื่องแก๊สซิ ไฟเออร์ (Gasifier)
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหัวเผาและอุปกรณ์เผาไหม้

แก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
 Economizer แบบ Fin & Tube
 Economizer แบบสัมผัสตรง
 Economizer แบบท่อความร้อน (Heat Pipe)
 Recuperative Air Preheater
 Rotary Air Preheater
 Steam Air Preheater
 Xthermal Air Preheater
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Economizer แบบ Tube & Fin
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
ประกอบด้วยท่ อดัดและเพิ่ มครี บเพื่อเพิ่ มพื้นที่ แลกเปลี่ ยนความร้อนจากปล่องไอเสี ยสู่นํ้า
ป้ อนที่จะวิ่ งผ่าน Economizer เพื่อรับความร้อนจากไอเสียก่อนเข้าหม้อไอนํ้า ไอเสียเมื่อวิ่ งผ่านครีบท่อจะ
ถ่ายเทความร้อนให้กบั นํ้าป้ อน โดยที่นํ้าป้ อนวิ่ งอยู่ภายในท่อ

Economizer แบบท่อกลม
(Cylindrical Economizer)

Economizer แบบท่อสี่เหลี่ยม
(Rectangular Economizer)
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Economizer แบบ Tube & Fin
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :

143

เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Economizer แบบสัมผัสตรง
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เป็ นการนําเอาแก๊สที่ ได้จากการเผาไหม้เข้าไปผ่านกระบวนการแยกของแข็ง (Cyclone) ให้
ออกจากแก๊ส ภายในถัง แรงดัน หลัง จากผ่ า นกระบวนการนี้ แ ล้ ว จะเหลื อ แต่ แ ก๊ส และจะนํ า แก๊ส นี้ ไ ป
แลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าโดยตรง หลังจากสิ้ นสุดกระบวนการจะได้อากาศที่เย็นและนํ้าร้อน ซึ่งอากาศ
ที่ เย็นจะถูกปล่อยทิ้ งออกไป ส่วนนํ้ าที่ ร้อนถูกส่งไปยังหม้อต้มนํ้ า การใช้ เทคโนโลยี Economizer แบบ
สัมผัสตรงสามารถทําให้ประหยัดพลังงานไปได้ 15-35%
- ถ่ายเทความร้อนโดยตรงดีกว่าโดยอ้อม
- ระวังปัญหาการกัดกร่อน & คุณภาพนํ้า
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Economizer แบบ Heat Pipe
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลที่ร้อนกับนํ้าเย็น ก่อนเข้าหม้อไอนํ้า
โดยอาศัยท่อความร้อนซึ่งมีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สงู

ไม่มีเครื่องจักรหรือส่วนเคลื่อนที่
(No Moving Parts)
145

เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Recuperative Air Preheater
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
ไอเสียจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศแบบไหลสวนทางกันผ่านวัสดุ เช่น แผ่นเพลท ท่อ
เหล็ ก หรื อ อาจเป็ นท่ อ แก้ ว เพื่ อ ป้ องกัน การกัด กร่ อ น ตามลัก ษณะการใช้ ง าน การทํ า งานของ
Recuperative Air Preheater เป็ นการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแก๊สไอเสียกับอากาศป้ อน ทําให้
อากาศมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ้น โดยเป็ นอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ซึ่งมี
ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง (ประสิ ทธิ ภาพการทํางานทําได้ถึง 97%)
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Rotary Air Preheater
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เป็ น Air Preheater ชนิ ดหนึ่ งที่จดั อยู่ใน Regenerative Air Preheater ใช้หลักการของ
Ljungstrom Air Preheater คือ แบ่งอากาศและไอเสียให้อยู่คนละฝัง่ ของใบพัด ความร้อนจะถูกส่งผ่าน
จากไอเสียไปยังอากาศโดยผ่านใบพัดที่หมุนอยู่ระหว่างทัง้ สองฝัง่ (ความเร็วประมาณ 1-3 rpm)
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Steam Air Preheater
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
หลักการทํางานของ Steam Air Preheater ก็คือ ใช้คอยล์ไอนํ้า (Steam Coil) เพื่อถ่ายเทความ
ร้อนให้กบั อากาศก่อนป้ อนเข้าสู่หวั เผาของหม้อนํ้า โดยมีการทํางาน คือ จะเอาไอนํ้าร้อนมาไหลผ่านใน
ท่ อที่ ขดเป็ นวงของอุปกรณ์ แลกเปลี่ ยนความร้อนแล้วให้ อากาศไหลผ่านอุปกรณ์ เมื่ออากาศไหลผ่าน
อุปกรณ์ จะมีการถ่ายเทความร้อนจากไอนํ้ าร้อนมาสู่อากาศ ทําให้ อากาศที่ ไหลออกไปมีอุณหภูมิสูงขึ้น
แล้วจะนํ าเอาอากาศร้อนไปใช้ งานต่ อไป (ส่วนมากจะเอาอากาศร้อนเข้าไปทําการเผาไหม้กบั เชื้อเพลิ ง
ภายในห้องเผาไหม้ของหม้อนํ้า)
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Xthermal Air Preheater
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
ทํางานโดยการใช้ ตวั กลางที่เป็ นของแข็งซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะปิ ดสุญญากาศมีรปู ทรงตามที่
ออกแบบ เมื่อมีการให้ความร้อนที่ ปลายด้านหนึ่ งความร้อนก็จะถูกส่งไปอีกด้านหนึ่ งที่ มีอณ
ุ หภูมิตาํ่ กว่า
๐
โดยที่อณ
ุ หภูมิที่ผิวจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 1.5 C การใช้งานจะนําเอา Xthermal ไปบรรจุอยู่
ในกล่องที่ มีการแบ่งห้องออกเป็ นสองชัน้ โดยที่ ปลายข้างหนึ่ งจะถูกให้สมั ผัสกับแก๊สร้อนที่ ไหลเข้ามาใน
กล่อง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่ งจะให้สมั ผัสกับอากาศเย็นที่ไหลเข้ามาในกล่อง โดยที่อากาศเย็นกับแก๊สร้อน
จะไหลสวนทางกัน พอสิ้ นสุดกระบวนการก็จะได้แก๊สที่เย็นลงและได้อากาศที่ร้อนขึน้ และก็จะนําอากาศที่
ร้อนขึน้ นี้ ไปใช้งานต่อไป โดยส่วนมากจะนําอากาศร้อนนี้ ไปใช้ในการเผาไหม้กบั เชื้อเพลิ ง
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับไอเสีย
Xthermal Air Preheater
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :

คล้าย Heat Pipe แต่ใช้ตวั กลางอยู่กบั ที่
การนําความร้อน (Conduction)
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
 Coal Water Mixture (CWM)
 การใช้อปุ กรณ์ตวั เร่งปฏิกิริยาแบบ Contact Catalyst
 การเติมแมกนี เซียมเข้ากับนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อลดการเกิด Slag
 การเติมสารลดแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลในนํ้ามันเชื้อเพลิง
 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
Coal Water Mixture (CWM)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
Coal Water Mixture (CWM) คือ เชื้อเพลิ งเหลวชนิ ดหนึ่ งซึ่งได้จากการผสมนํ้ากับถ่านหิ นที่บดจนได้ขนาด
และเติ มสารเติ มแต่ ง (Additives) ซึ่ งมีอยู่ 2 ชนิ ดคือ สารตัวกระจาย (Dispersant) และสารคงสภาพ
(Stabilizer) เพื่อให้อนุภาคถ่านหิ นสามารถแขวนลอยอยู่ในของเหลวได้โดยไม่ตกตะกอน ซึ่งสามารถนําไปใช้
เป็ นเชื้อเพลิ งทดแทนนํ้ ามันเตาสําหรับหม้อไอนํ้ าอุตสาหกรรม หรือใช้ เป็ นเชื้อเพลิ งสําหรับหม้อไอนํ้ าเพื่อ
ผลิ ตไฟฟ้ า
- ความเข้มข้น 70%
- มีความชื้น อุณหภูมิเผาไหม้ไม่สงู  NOx น้ อย
- ระวังปัญหาการสึกกร่อนจากการเสียดสี
ใช้หวั เผาเซรามิ ก ซิ ลิกอนคาร์ไบด์ ทังสเตนคาร์ไบด์
- ถ้าเป็ นเตาที่ใช้เชื้อเพลิ งแข็งอยู่แล้ว ปัญหาจะน้ อย
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
การใช้อปุ กรณ์ตวั เร่งปฏิกิริยาแบบ Contact Catalyst
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เป็ นอุปกรณ์ ตวั เร่งปฏิ กิริยาแบบ Contact Catalyst ที่
มี ห ลัก การทํ า งานพื้ น ฐานของตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าบน
พื้นฐานของโลหะ Catalyst โดยกระบวนการไฮโดร
แครกกิ้ ง หมายถึง กระบวนการที่ ทําให้ เกิ ดการแตก
ย่อยของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ มีขนาดใหญ่
และมีนํ้าหนักโมเลกุลสูงให้ มีโครงสร้างที่ เล็กลงมีผล
ทําให้ การเผาไหม้สมบูรณ์ ขึ้น ตัวเร่งปฏิ กิริยาที่ ใช้ ใน
กระบวนการแครกกิ งของสารไฮโดรคาร์ บ อน
โดยทัวไปผลิ
่
ตจากสารซีโอไลท์

Area used for making
hot water, hot air, or
steam
Fuel catalyst

Burner

Combustion
Chamber

Oil Nozzle

- ซีโอไลท์ = อลูมิเนี ยมออกไซด์ + ซิ ลิกาออกไซด์
- ประหยัดเชื้อเพลิ ง 5-15%

Install
here
Oil pump that
delivers oil from
the fuel tank

Oil from
tank
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
การเติมแมกนี เซียมเข้ากับนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อลดการเกิด Slag
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เนื่ อ งจากเชื้ อ เพลิ ง เหลวที่ ใ ช้ ส นั ดาปในห้ อ งเผาไหม้ ข องหม้ อ ไอนํ้ า มัก จะมี ส ารปนเปื้ อน เช่ น Vanadium
Sodium และ Sulfur ปนอยู่ เมื่อนําไปสันดาปในห้องเผาไหม้แล้วจะทําให้เกิ ด Slag และเกิ ดการกัดกร่อนบน
พืน้ ผิวภายในห้องเผาไหม้ เพื่อเป็ นการป้ องกันการกัดกร่อนและเกิ ด Slag จึงต้องมีการเติ ม Magnesium เข้า
ไปในนํ้ามันเชื้อเพลิ ง เมื่อเกิ ดการสันดาปขึน้ จะได้ Magnesium Orthovanadate ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิจดุ หลอมเหลว
สูงมากกว่าอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ ทําให้ไม่เกิ ดการหลอมเหลว จึงไม่เกิ ด Slag ขึน้

ผลพลอยได้  ลดมลพิ ษจาก Na, K และ Pb ได้ด้วย
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
การเติมสารลดแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลในนํ้ามันเชื้อเพลิง
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เป็ นการเติ มสารลดแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลเข้าไปในนํ้ามันเชื้อเพลิ ง เพื่อช่วยให้การเผาไหม้ของนํ้ามัน
ให้ได้มากขึน้ ทําให้การสันดาปได้พลังงานเต็มที่ เนื่ องจากนํ้ามันเชื้อเพลิ งจะมีการรวมตัวกันเป็ นโมเลกุลใหญ่
(Fuel Cluster) ดังนัน้ เมื่อเติ มสารเพื่อลดแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุล จะทําให้เกิ ดการแยกตัวเป็ นโมเลกุล
เดี่ยวๆ มากขึน้ มีโอกาสเกิ ดการสันดาปสูงขึน้ การเผาไหม้สมบูรณ์มากขึน้
ประหยัดเชื้อเพลิ ง 10-30%
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาด คือ เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพในการทํ า เหมื อ ง การจัด การถ่ า นหิ นก่ อ น
นํ ามาใช้ และการใช้ ประโยชน์ ถ่านหิ น โดยมีผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมน้ อยที่ สุด โดยทัวไปเทคโนโลยี
่
ถ่านหิ นสะอาด
สามารถนํามาใช้ได้ในหลายลักษณะ ได้แก่
 เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาดก่อนการเผาไหม้
(Pre-combustion)
 เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาดขณะเผาไหม้
(Combustion) หรือเมื่อนํามาใช้ประโยชน์
 เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาดหลังการเผาไหม้
(Post-combustion)
ถ่านหิ นมีปริ มาณสํารอง 200 กว่าปี
อย่างไรก็ต้องใช้
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
 เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาดก่อนการเผาไหม้ (Pre-combustion)  ลดขีเ้ ถ้าและกํามะถัน
 กายภาพ – บดแล้วล้างนํ้ า แยกของหนักออก โดยเหล็กที่ จบ
ั กํามะถันอยู่จะจมลง
 เคมี – ใช้สารกลุ่ม Caustic มาฟอกขึเ้ ถ้าและกํามะถัน
 ชี วภาพ – แบคที เรียและเชื้อราบางชนิ ดมีเอ็นไซม์ย่อยกํามะถัน
 เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาดขณะเผาไหม้ (Combustion)  เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ และลดมลพิ ษ




ระบบเผาไหม้
 Pulverized Coal – บดจนเป็ นผงเล็กๆ
 Fluidized Bed – มีหินปูนดักจับกํามะถัน และเผาไหม้ที่อณ
ุ หภูมิตาํ่ ทําให้ NOx ลดลง
 Pressurized Fluidized Bed – นํ าไอเสียความดันสูงไปขับกังหันแก๊สต่อ
การแปรรูปถ่านหิ น
 Underground Gasification – อัดไอนํ้ าและออกซิ เจนลงไปใต้ดิน เปลี่ยนถ่านหิ นให้เป็ นแก๊ส
 Liquefaction – เติ มไฮโดรเจนผสมถ่านหิ น ได้เชื้อเพลิ งเหลวที่ นําไปกลันนํ
่ ้ามันต่อได้
 Dimethyl Ether – ใช้ CH4, O2, ไอนํ้ า, CO2 และโพรเพน แปรรูปให้เป็ น DME ที่ เที ยบเท่ากับ LPG
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
 เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาดหลังการเผาไหม้ (Post-combustion)  ลดมลพิ ษ
 ดักจับฝุ่ น
 Electrostatic Precipitator – ให้ฝน
ุ่ มีขวั ้ ทางไฟฟ้ าขัว้ หนึ่ ง และลวดดักจับมีขวั ้ ตรงข้าม
 Cyclone – เหวี่ยงเถ้าฝุ่ นให้ตกลงข้างล่าง
 Bag Filter – ใช้ถงุ กรอง
 กําจัด SO2
 Limestone-Gypsum – กํามะถัน + หิ นปูน  ยิ ปซัม
 ลด NOx
 Selective Catalytic Reduction – NH3 + NOx  N2 + H2O
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับนํ้าป้ อนหม้อนํ้า
 การบําบัดนํ้าป้ อนหม้อนํ้าโดยวิธีการ Reverse Osmosis (RO)
 การบําบัดนํ้าป้ อนหม้อนํ้าโดยวิธีการเติมสารเคมีลงไปในระบบ
 การบําบัดนํ้าป้ อนหม้อนํ้าโดยวิธีการ Electro Magnetic
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับนํ้าป้ อนหม้อนํ้า
การบําบัดนํ้าป้ อนหม้อไอนํ้าโดยวิธีการ Reverse Osmosis (RO)
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
รีเวอร์ส ออสโมซิ ส (Reverse Osmosis) เป็ นการบังคับให้ เกิ ดการย้อนกลับของปรากฏการณ์
ออสโมซิ ส โดยการให้ความดันไฮโดรลิ ก (Hydraulic Pressure) แก่สารละลายที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อให้เกิ ด
การออสโมซิ สจากสารละลายที่ มีความเข้มข้นสูงไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นตํา่ ซึ่ งความดันไฮโดรลิ กที่
ใส่เข้าไปต้องมีค่ามากกว่าความดันออสโมติ กจึงจะเกิ ดการ RO ได้
ระบบ RO ถูกนํามาใช้ในการบําบัดนํ้าป้ อน เนื่ องมาจากสาเหตุหลัก คือ หลังจากผ่านเครื่องกรอง
ความกระด้ า ง (Softener) แม้ ว่ า ความกระด้ า งจะหมดไปกลายเป็ นนํ้ า อ่ อ น แต่ ค่ า สารละลายในนํ้ า (Total
Dissolved Solid, TDS) ยังคงมีค่าสูงอยู่ ซึ่งจะทําให้เกิ ดปัญหาตามมา คือ เกิ ดการ Foaming และ Carry Over
ของไอนํ้าที่ผลิ ตหากไม่มีการโบลว์ดาวน์ อย่างเพียงพอ
- ลดสารเคมี ลดโบลว์ดาวน์ ลดการกัดกร่อน
- บ่อยครัง้ ที่มาตรการด้านคุณภาพนํ้า
ประหยัดกว่ามาตรการด้านเชื้อเพลิ ง!
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับนํ้าป้ อนหม้อนํ้า
การบําบัดนํ้าป้ อนหม้อไอนํ้าโดยการเติมสารเคมีลงไปในระบบ
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
นํ้ าในระบบหม้อไอนํ้ าที่ มีการระเหยตลอดเวลา จะเกิ ดการสะสมของแร่ธาตุต่างๆ ที่ ละลายอยู่ในนํ้ า ทําให้
ความเข้มข้นของนํ้าในระบบสูงขึน้ เรื่อยๆ ซึ่งเป็ นตัวเร่งปฏิ กิริยาให้เกิ ดการกัดกร่อนหรือสนิ ม และเกิ ดตะกรัน
ขึ้นในระบบ ส่งผลให้อายุการใช้งานของระบบนัน้ ๆ ลดลง ทําให้ต้องของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม
เร็วกว่ากําหนดที่ควรจะเป็ น และที่ สาํ คัญอาจก่อให้เกิ ดความเสี่ยงต่อบุคคล และทรัพย์สินได้โดยเฉพาะหม้อ
ไอนํ้ า โดยการใช้ เ คมี เ ป็ นอี ก วิ ธี ห นึ่ งของการปรับ ปรุง คุณ ภาพนํ้ า ภายในที่ ล งทุ น ตํ่า ที่ สุ ด ซึ่ ง เป็ นที่ นิ ยม
แพร่หลายมากที่สดุ ในขณะนี้
- ฟอสเฟต
- ไฮดราซีน
- โพลิ เมอร์
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การบําบัดนํ้าป้ อนหม้อไอนํ้าโดยวิธีการ Electro Magnetic
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
อุปกรณ์ ETROMAC Electro Magnetic Water Treatment
Unit คือ อุปกรณ์ ป้องกันและขจัดตะกรัน (หิ นปูน) ซึ่ ง
เกิ ดขึ้นในระบบหม้อกําเนิ ดไอนํ้ า และระบบหล่อเย็น ใน
นํ้าดิ บ อุปกรณ์ นี้สามารถจัดเรียงอนุภาคของสารละลายที่
ปะปนอยู่ในนํ้าที่ไหลหมุนเวียน อยู่ในระบบหม้อกําเนิ ดไอ
นํ้า หรือระบบหล่อเย็น โดยอาศัยกําลังของสนามแม่เหล็ก
ซึ่ ง อนุ ภ าคที่ ถ กู ทํา การจัด เรี ย งจะเปลี่ ย นสภาพเป็ นสาร
แขวนลอย มีโครงสร้างใหม่และแข็งแรงกว่าโครงสร้างเดิ ม
ของอนุภาคที่เป็ นสารละลาย ทําให้ไม่เกิ ดการแตกตัวของ
อนุภาคออกไปเป็ นธาตุแข็งยึดเกาะตามผิ วผนังของหม้อ
กําเนิ ดไอนํ้ า ท่ อนํ้ า หรืออุปกรณ์ หล่อเย็นอื่นๆ ดังนัน้
ตะกรัน (หิ นปูน) จึงไม่สามารถก่อตัวขึน้ ได้
ไม่ต้องใช้สารเคมี
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 Deaerator
 Steam Trap
 Mechanical Pump
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Deaerator
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
Deaerator เป็ นอุปกรณ์ ทางกลที่ใช้กาํ จัดแก๊สที่ไม่ละลายออกจากระบบนํ้าที่ป้อนเข้าสู่หม้อนํ้า ซึ่ง Deaerator
จะปกป้ องระบบไอนํ้าจากการกัดกร่อนจากแก๊ส ซึ่งจะทําโดยการลด O2 และ CO2 ให้อยู่ในระดับที่ทาํ ให้เกิ ด
การกัดกร่อนน้ อยที่ สุด หลักการการทํางานของ Deaerator คือ เมื่อไอนํ้าไหลผ่านนํ้ า นํ้ าก็จะถูกทําให้ร้อน
เกิ ดการปั น่ ป่ วน และเดือด หลังจากนัน้ ก็จะทําให้เย็นลงแล้วจะเกิ ดการควบแน่ นที่ส่วนระบาย (Vent) ส่วน
แก๊สที่ไม่ควบแน่ นก็จะถูกปล่อยออกไปผ่านช่องระบาย
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Steam Trap
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
กับดักไอนํ้ า (Steam Trap) เป็ นวาล์วชนิ ดพิ เศษที่ใช้ในระบบไอนํ้ าเพื่อช่วยให้กระบวนการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนของระบบไอนํ้ ามีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด และยังช่ วยลดต้ นทุนการผลิ ตของระบบไอนํ้ า ซึ่ งกับดักไอนํ้ าทุก
ชนิ ดจะมีหน้ าที่สาํ คัญ 3 ประการ ได้แก่
1. เปิ ดเพื่อระบายคอนเดนเสท (Condensate)
่
2. ปิ ดเพื่อป้ องกันไอนํ้ารัวไหล
3. เปิ ดเพื่อระบายอากาศและแก๊สที่ไม่ควบแน่ นออก
- ติ ดตัง้ บริ เวณอุปกรณ์ใช้ไอนํ้า
& ท่อส่งจ่ายที่ไกลหรือมีข้อต่อมาก
- ลด Water Hammer
- ลดการกัดกร่อนจากความชื้น
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Mechanical Pump
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
ปัม๊ คอนเดนเสทมีหลักการง่ายๆ คือ การปัม๊ เอานํ้าคอนเดนเสทกลับเข้าสู่
ระบบอีกครัง้ ซึ่งปัม๊ คอนเดนเสทนี้ มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่ใช้ไฟฟ้ า กับแบบ
ที่ ใช้ แรงดันจากไอนํ้ ามาขับ ซึ่ งที่ นิยมใช้ กนั คือ แบบที่ ใช้ แรงดันไอนํ้ ามา
ขับ เพราะประหยัดพลังงานมากกว่า โดยมีขนั ้ ตอนการทํางานดังนี้
 ขัน
้ ที่1 ปัม๊ จะรับนํ้าคอนเดนเสทจากถังเก็บมาโดยไหลผ่านวาล์ว
ทางเข้า โดยที่วาล์วทางออกกับวาล์วไอนํ้าเข้ายังปิ ดอยู่
 ขัน
้ ที่2 เมื่อนํ้าที่ปัม๊ เต็มได้ระดับแล้ว วาล์วที่ปิดไอนํ้าอยู่กจ็ ะถูกเปิ ด
ออก และวาล์วที่ทางเข้าก็จะถูกปิ ดลง นํ้าก็จะถูกขับออกจากปัม๊ เข้าไป
ที่ระบบนํ้าเข้าหม้อนํ้า
 ขัน
้ ที่3 เมื่อระดับนํ้าในถังลดตํา่ ลงถึงระดับหนึ่ ง วาล์วนํ้าที่ทางออกและ
วาล์วไอนํ้าก็จะถูกปิ ด ส่วนวาล์วนํ้าที่ทางเข้าก็จะถูกเปิ ดออก นํ้าก็จะไหล
เข้ามาที่ปัม๊ ใหม่
ที่อณ
ุ หภูมิ 100oC ถังต้องสูงกว่าปัม๊ > 5 m
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับการโบลว์ดาวน์
Automatic Blowdown Control System
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
 เทคโนโลยี Automatic Blowdown Control System เป็ นระบบที่หาความเหมาะสมของการโบลว์ดาวน์ โดย
การปล่อยนํ้าทิ้ งที่เที่ยงตรง มีความสัมพันธ์กบั ค่าการนําความร้อน TDS Silica ฯลฯ โดยที่ระบบควบคุมจะเป็ น
ตัวควบคุมการเปิ ด-ปิ ดวาล์วโบลว์ดาวน์ ให้น้อยที่สดุ
 หม้อนํ้าที่มีการติ ดตัง้ เทคโนโลยี Automatic Blowdown Control System แล้วจะมีการลดลงของอัตราการ
โบลว์ดาวน์ เช่น ทุกๆ 100,000 lb/hr หม้อนํ้าจะมีการลดอัตราการโบลว์ดาวน์ จาก 8% เหลือ 6% และอัตราการ
ป้ อนนํ้าให้หม้อนํ้าจะลดลงประมาณ 2300 lb/hr
โบลว์ดาวน์ ที่ผิวนํ้า (Surface Blowdown)
เก็บนํ้ากลับมาใช้ได้มากกว่า เพราะตะกอนน้ อยกว่า
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบควบคุม
 การใช้ระบบควบคุมแรงดันไอนํ้า
 การใช้ระบบควบคุมการเผาไหม้
 การใช้ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ดดู อากาศ
 การปรับสมดุลการใช้หม้อนํ้า
 กับดักไอนํ้าแจ้งเตือนอัตโนมัติ
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบควบคุม
การใช้ระบบควบคุมแรงดันไอนํ้า
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เทคโนโลยี ก ารควบคุม แรงดัน ไอนํ้ า นั ้น จะอาศัย การวัด
แรงดันไอนํ้ าจากดรัมทางด้ านบน โดยมีการติ ดตัง้ อุปกรณ์
วัด แรงดัน เอาไว้ พร้ อ มทัง้ ติ ด ตัง้ ระบบควบคุม แรงดัน ไอ
ภายในดรัม เมื่อมีแรงดันไอใกล้เคียงกับที่ ต้องการ หรือค่าที่
ตัง้ เอาไว้ แ ล้ ว ระบบควบคุ ม ก็ จ ะเข้ า ไปสัง่ ให้ มี ก ารจ่ า ย
เชื้อเพลิ งและอากาศให้ลดลงเพื่อลดปริ มาณการเผาไหม้ ทํา
ให้ ระบบค่ อย ๆ ลดความเร็วในการผลิ ตไอลงตามไปด้ ว ย
โอกาสที่ ไอนํ้ าที่ ผลิ ตมากเกิ นความต้ องการและจําเป็ นต้ อง
ปล่อยทิ้ งไปกับวาล์วระบายจึงลดลง เมื่อมีความต้ องการใช้
อาศัยวาล์วนิ รภัย (Safety Valve) อย่างเดียว
ไอนํ้ามาก แรงดันไอที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์จะแสดงให้เห็นถึง
จะมีการระบายไอนํ้าความดันสูงทิ้ งไป
ความแตกต่างกับค่าที่ กาํ หนด ระบบควบคุมก็สามารถสังให้
่
โดยเปล่าประโยชน์
หม้อไอนํ้าทํางานเต็มกําลัง หม้อไอนํ้าก็จะผลิ ตไอนํ้าได้อย่าง
รวดเร็ว จนกระทังใกล้
่ ถึงค่าที่กาํ หนดเอาไว้กจ็ ะมีการปรับลด
ความเร็วในการผลิ ตลง
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การควบคุมการเผาไหม้
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
 แนวคิ ดในการปรับสัดส่ วนอากาศต่ อเชื้ อเพลิ งให้ เหมาะสมนั น้ เป็ น
แนวคิ ดพื้นฐานที่ จาํ เป็ นสําหรับระบบที่ มีการเผาไหม้อยู่แล้ ว เพราะถ้า
หากสามารถควบคุมให้ การเผาไหม้เ กิ ดขึ้น ได้ อย่ างสมบูรณ์ พอดี ก็จ ะ
ส่งผลให้ เกิ ดการประหยัดเชื้อเพลิ งได้ พร้อมทัง้ สามารถนํ าพลังงานจาก
การเผาไหม้มาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
 ระบบจะมีเซ็นเซอร์สาํ หรับอ่านปริ มาณออกซิ เจนส่วนเกิ นที่ออกมากับ
ไอเสี ย จากนั น้ นํ า มาวิ เ คราะห์ แล้ ว ชุ ด ควบคุม จะสังงานให้
่
มี ก ารจ่ า ย
อากาศและเชื้อเพลิ งที่ เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ ให้ เข้าไปในสัดส่ วนที่
เหมาะสมตลอดเวลา ถ้าอากาศมากเกิ นไประบบจะปรับลดอากาศเข้าจน
ได้ระดับที่ต้องการ แต่ถ้าน้ อยเกิ นไป ก็จะเพิ่ มอากาศหรือลดเชื้อเพลิ งลง
จนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน
สังแดมเปอร์
่
ปรับปริ มาณอากาศป้ อน
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ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ดดู อากาศ
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
 การปรับสัดส่ วนอากาศต่ อเชื้อเพลิ งให้ เหมาะสมนั น้ เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับระบบที่ มีการเผาไหม้อยู่แล้ ว
เพราะถ้ าหากสามารถควบคุมให้ การเผาไหม้เกิ ดขึ้นได้ อย่ างสมบูร ณ์ พอดี ก็จะส่ งผลให้ เ กิ ดการประหยัด
เชื้อเพลิ งได้ พร้อมทัง้ สามารถนําพลังงานจากการเผาไหม้มาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
 โดยปกติ แล้วระบบจะอ่านค่าออกซิ เจนจากไอเสี ย แล้วส่งสัญญาณผ่านชุดควบคุม จากนัน้ ชุดควบคุมจะ
ประมวลผล และสังให้
่ มีการปรับความเร็วรอบของพัดลมดูดอากาศให้เหมาะสม ซึ่ งจะให้ผลที่ ดีกว่าการปรับ
แดมเปอร์เพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อลดความเร็วรอบของพัดลมลง ปริ มาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ระบบก็จะลดลง
ตามไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสําหรับพัดลมลงไปด้วยเช่ นกัน ต่างจากการปรับแดม
เปอร์ที่ จะลดปริ มาณอากาศเข้ าแต่ ไ ม่ไ ด้ ลดพลังงานไฟฟ้ าที่ จ่ายให้ กบั พัดลม แต่ ถึ งอย่างไรการควบคุมนี้
จําเป็ นต้องอาศัยการวิ เคราะห์ปริ มาณออกซิ เจนในไอเสียเช่นเดียวกัน
ใช้ VSD ปรับรอบพัดลม
เพื่อปรับปริ มาณอากาศป้ อน
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบควบคุม
การปรับสมดุลการใช้หม้อนํ้า
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
ระบบการปรับสมดุลการใช้หม้อนํ้านัน้ จะเข้าไปควบคุมการเริ่ มต้นทํางาน และการหยุดการทํางานของหม้อนํ้า
โดยเมื่อมีความต้ องการใช้ ไอนํ้ าน้ อย ระบบจะสังให้
่ หม้อนํ้ าทํางานเฉพาะเท่ าที่ จาํ เป็ น จากนั น้ เมื่อมี ความ
่ ่อ
ต้องการมากขึ้นก็จะสังให้
่ หม้อนํ้ าตัวถัดมาเริ่ มทํางาน และปรับกําลังให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม จนกระทังเมื
ระบบในโรงงานต้ องการไอนํ้ ามากขึ้น ก็จะสังให้
่ หม้อนํ้ าถัดมาทํางาน เป็ นเช่ นนี้ ไปเรื่อย ๆ และเมื่อมีความ
ต้ องการใช้ ไอนํ้ าลดลงจนถึ งจุดที่ ตํ่าเพี ยงพอ ระบบจะหยุดการทํางานของหม้อนํ้ าบางตัวลงเพื่อลดการใช้
พลังงานที่สิ้นเปลือง รวมทัง้ สามารถปรับชัวโมงการทํ
่
างานของหม้อนํ้าที่มีในโรงงานให้เหมาะสมกันเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของหม้อนํ้า และหน่ วงเวลาการเริ่ มทํางานระหว่างหม้อนํ้าแต่ละตัวเพื่อช่วยลดเชื้อเพลิ งและไฟฟ้ าที่
ไม่จาํ เป็ นจากการเริ่ มต้นทํางานของอุปกรณ์ หลาย ๆ ตัวพร้อมกันได้อีกด้วย
- เดิ นจํานวนหม้อนํ้าให้น้อยที่สดุ
- เดิ นให้ใกล้เคียงภาระเต็มพิ กดั (Full Load) มากที่สดุ
- จัดจังหวะการเดิ นให้เหมาะสม
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบควบคุม
กับดักไอนํ้าแจ้งเตือนอัตโนมัติ
หลักการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เทคโนโลยี Intelligent Autonomous Steam Trap นัน้ จะช่วยให้กบั ดักไอนํ้าสามารถตรวจสอบตัวเองได้โดย
อัตโนมัติ และสามารถแจ้งเตือนให้ผ้ใู ช้ทราบได้ทนั ที ที่เกิ ดปั ญหา โดยปั ญหามักจะเกิ ดขึ้นได้สองกรณี คือ ปิ ด
สนิ ทไม่สามารถเปิ ดทิ้ งนํ้ าที่ ควบแน่ นได้ และรัวทํ
่ าให้ ไอนํ้ าไหลผ่านออกมาได้ ซึ่ งในกรณี แรกจะทําให้ มีนํ้า
ควบแน่ นที่ กบั ดักไอนํ้ าเป็ นจํานวนมาก และไอนํ้ าไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ ได้ ส่วนกรณี ที่สองนัน้ ไอนํ้ าจะถูก
ปล่อยทิ้ งออกไป โดย IAST นัน้ จะติ ดตัง้ เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วดั เสียงความถี่สงู และใช้พลังงาน
จากแสงอาทิ ตย์ซึ่งสะสมเอาไว้ด้วยแบตเตอรี่ภายในตัว หากเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิได้ตาํ่ กว่าปกติ เช่น ตํา่ กว่า
่
60oC แสดงว่ามีนํ้าขังอยู่ภายใน และหากสามารถจับเสียงความถี่สงู ได้ แสดงว่ามีไอนํ้ารัวไหล
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไอนํ้า
 ระบบผลิตไฟฟ้ าและความร้อนร่วม (Cogeneration)
 ระบบ Combined Cycle
 การทํา Repowering
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไอนํ้า
ระบบผลิตไฟฟ้ าและความร้อนร่วม (Cogeneration)

ไฟฟ้ า & ความร้อน

เป็ น Hybrid System ทีส่ ามารถผลิตและจ่ายพลังงานทุตยิ ภูมติ งั ้ แต่ 2 ชนิดขึน้
ไปจากแหล่งพลังงานปฐมภูมชิ นิดเดียว
 เครือ
่ งต้นกําลังจะใช้เครือ่ งยนต์แก๊ส ดีเซล กังหันแก๊ส กังหันไอนํ้า ฯลฯ
 โครงสร้างหลักของระบบโคเจเนอเรชัน่ ประกอบด้วย


•
•
•
•



เครือ่ งต้นกําลัง (รวมทัง้ เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า ฯลฯ)
เครือ่ งนําความร้อนทิง้ กลับมาใช้
เครือ่ งส่งความร้อน (ปมั ๊ ท่อ ฯลฯ)
เครือ่ งสะสมความร้อน (ถังนํ้าเย็น ถังนํ้าร้อน ฯลฯ)

ประสิทธิภาพความร้อนรวมแม้แต่ในระบบขนาดเล็กก็อาจสูงถึง 80%
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไอนํ้า
ระบบผลิตไฟฟ้ าและความร้อนร่วม (Cogeneration)
สิ่ งสําคัญ
ต้องจัดความต้องการไฟฟ้ าและความร้อนให้ลงตัว
อากาศความ
ดันสูง

เชือ้ เพลิง

Topping Cycle
 ไฟฟ้ า

อากาศ
อิม่ ตัว

ไอดี

Bottoming Cycle
 ความร้อน

ส่งไอนํ้าไปกระบวนการ
ผลิต

ไอเสีย
เครือ่ ง
ผสม

เครือ่ งกําเนิด
ไฟฟ้า

ห้องเผา
ไหม้
เครือ่ งอัด
อากาศ

เทอร์ไบน์
นํ้าเลีย้ ง
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไอนํ้า
ระบบ Combined Cycle
นําความร้อนกลับมาใช้โดยนําไปคายความร้อนให้หม้อนํ้าแบบ Waste Heat
Boiler
 ใช้เป็ นอากาศสําหรับเผาไหม้ในหม้อนํ้ าโดยเปา่ พ่นเชือ
้ เพลิงเข้าไปเผาไหม้ในแก๊ส
ไอเสีย จะทําให้ระบบมีประสิทธิภาพรวมสูงขึน้ มาก


Combined Cycle = Cogeneration ที่ใช้ไอนํ้าขับกังหันไอนํ้าเพื่อผลิตไฟฟ้ า
ไม่ใช่ใช้ไอนํ้าในรูปความร้อน


ในปจั จุบนั แบ่งเป็ น 2 แบบ
แบบเพลาเดีย่ วซึง่ กังหันแก๊สจะต่อกับกังหันไอนํ้าโดยตรงบนเพลาเดียวกัน
แบบหลายเพลาซึง่ ประกอบด้วยกังหันแก๊สหลายตัวกับกังหันไอนํ้า 1 ตัว สามารถตรวจ
ซ่อมแต่ละเพลาได้โดยไม่ตอ้ งหยุดโรงไฟฟ้า

•
•
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ระบบ Combined Cycle
Topping Cycle
 ไฟฟ้ า

กังหันไอนํ้า

กังหันแก๊ส

เชือ้ เพลิง

เชือ้ เพลิงกังหันแก๊ส 100%

กําลังขาออกของกังหันแก๊ส
32%

Bottoming Cycle
 ไฟฟ้ า

หม้อไอนํ้า
waste-heat boiler

กําลังขาออกของกังหันไอนํ้า 12%
ความสูญเสียในการควบแน่น 26%
ความสูญเสียในไอเสีย 30%
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไอนํ้า
การทํา Repowering

Repowering หมายถึง นํ าเครื่องจักรใหม่ไปติดตัง้ เพิม่ เติมให้โรงไฟฟ้าเดิม เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและกําลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ รวมถึงการเพิม่ กําลังของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าโดย
พิจารณาปรับระบบนํ้ าใหม่ดว้ ย แต่ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงการติดตัง้ กังหันแก๊สเพิม่ เติมให้
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเดิม เพือ่ ทํา Combined Cycle กับหม้อนํ้าและกังหันไอนํ้าทีม่ ี
อยูแ่ ล้ว
ของใหม่
Topping Cycle

ของเดิ ม
Bottoming Cycle
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What is Steam?
• Liquid enthalpy
• Enthalpy of evaporation
• Total Energy

(hf)
(hfg)
(hg)
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Pressure and Specific Enthalpy
Relationship of Dry Saturated Steam
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Temperature- Pressure Diagram

182

Volume- Pressure Diagram
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Steam Tables
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Pipe size of Downstream?

185

Adding heat to water to produce steam
in an atmospheric system
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Dryness Fraction
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Wet Steam and Its Effect on the Heat
Content of Steam
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The need For Steam Traps?
•
•
•
•

Condensate Removal
Air Venting
Thermal Efficiency
Reliability
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Steam Traps Selection Chart:
Dry Saturated Steam
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Thermal Energy Efficiency
Advance Utilization Method For Thermal Energy
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Thermal Energy Efficiency
1.Utilization of Thermal Energy
1) Energy Sources
2) Utilization Method
3) Characteristics for each method

2. Application Examples to Industrial Field
1) Boiler 2) Industrial Furnace (Electric/Combustion)
3) Petro-Chemical plant

3. Effective Methods for energy Saving
1) Saving for heat losses 2) Waste Heat Recovery
3) Advanced Combustion Technology
4) Improvement of Heating Method
5) Fuel Switching
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1.Utilization of Thermal Energy
1) Energy Sources
 Chemical Reaction
Combustion (Oxidation) of Fuels,
Other Exothermic Reaction, ect.

 Electricity
Thermal Energy explained by Joule’s Law,
Discharging (Arc, Plasma ect.)
Microwave, ect.

 Natural Energy
Solar, Geothermal ect…
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1.Utilization of Thermal Energy
2) Utilization Method
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1.Utilization of Thermal Energy
2) Utilization Method (Example 1)

195

1.Utilization of Thermal Energy
2) Utilization Method (Example 2)
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1.Utilization of Thermal Energy
2) Utilization Method (Example in Industry)
Combustion Furnaces
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1.Utilization of Thermal Energy
2) Utilization Method (Example in Industry)
Electric Furnaces
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1.Utilization of Thermal Energy
3) Characteristics for each method
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2. Application Examples to Industrial Field
2) Industrial Furnace
Categorized by Kind of Heated Material
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Temperature Range for Direct Firing Furnaces
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Temperature Range for Radiant Tube or
Electric Furnaces
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Continuous Heat Treatment Furnaces
with Burners (Direct Fired/Radiant Tube)
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Batch type Heat Treatment Furnaces
with Burners (Direct Fired/Radiant Tube)
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Batch type Heat Treatment Furnaces
with Electric Heating (Resistant/Induction)
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3. Effective Methods for energy Saving
1) Saving for Heat Losses
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3. Effective Methods for energy Saving
2) Waste Heat Recovery
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3. Effective Methods for energy Saving
2) Waste Heat Recovery/Boiler
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