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ส่วนประกอบของระบบไอนํ้า
• การผลิตไอนํ้า
- หมอ้นํ้า
- อุปกรณ์หมอ้นํ้า
- อุปกรณ์ปรบัปรุงคณุภาพนํ้า
- ดแีอเรเตอร ์(Deaerator)
- ป ัม๊นํ้าป้อน (feedwater)
- ทีเ่กบ็เชือ้เพลงิและอุปกรณ์ขนถ่าย

• การจ่ายไอนํ้า
- ทอ่ไอนํ้า
- สถานีลดแรงดนั

• ผูใ้ช้ไอนํ้าปลายทาง
- กงัหนัไอนํ้า
- เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น

(Heat exchangers)
- การฉีดไอนํ้า
- Stripping columns
- เครือ่งระเหย เป็นตน้

• การนํากลบัมาใช้ใหม่
- กบัดกัไอนํ้า
- ระบบนําคอนเดนเสทกลบัมาใชใ้หม่
- ป ัม๊คอนเดนเสท
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พืน้ฐานของหม้อนํ้า ระบบไอนํ้าและการนําไปใช้ประโยชน์

ระบบไอนํ้า หมายถึง ระบบการผลิตและการนําไอนํ้าไปใช้งาน 
ซึ่งประกอบด้วย  หม้อนํ้าและอปุกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้แก่
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หม้อนํ้า มีความหมายถึง  “ภาชนะปิดทีม่ีการให้ความร้อนแก่นํ้า หรือ 
ของเหลวอืน่ๆ จนทาํให้กลายเป็นไอนํ้า หรือ ไอของเหลวชนิดนัน้ๆ ซึง่อยู่ในสภาวะ
ร้อนยิง่ยวด (Superheated)”  สําหรบัความหมายที่รู้จกักนัโดยทัว่ไป  อาจหมายถึง  
อุปกรณ์สําหรบัผลิตไอนํ้า เพื่อนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมด้าน
ต่างๆ โดยสามารถผลิตไอนํ้าได้ทัง้ปริมาณและความดนัที่ต้องการ

คําจาํกดัความของหม้อนํ้าตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดมาตรการความ
ปลอดภยัเกี่ยวกบัหม้อนํ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และภาชนะรบัแรงดนัในโรงงาน 
พ.ศ. 2549 ระบุว่า หม้อนํ้า หมายถึง ภาชนะปิดสาํหรบับรรจุนํ้าทีม่ีปริมาณความจุเกิน 2 
ลิตรขึ้นไป เมือ่ได้รบัความร้อนจากการสนัดาปของเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลงังานความ
รอ้นอืน่ นํ้าจะเปลีย่นสถานะกลายเป็นไอนํ้าภายใต้ความดนัมากกว่า 1.5 เท่าของความ
ดนับรรยากาศทีร่ะดบันํ้าทะเล หรือ ภาชนะปิดสาํหรบับรรจนุํ้าซึง่ใช้ในการผลิตนํ้าร้อน
ทีม่ีพื้นทีผ่ิวรบัความรอ้นตัง้แต่ 8 ตารางเมตรขึ้นไป

พืน้ฐานของหม้อนํ้า ระบบไอนํ้าและการนําไปใช้ประโยชน์
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โครงสร้างหม้อนํ้า 
หม้อนํ้า ทกุแบบจะต้องประกอบด้วย 
1) เตา (Furnace) หรือห้องเผาไหม้ (Combustion chamber) 

คือ ส่วนที่เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้หรือสนัดาปกบัอากาศ  
2) ส่วนที่เกบ็นํ้า (Water space) คือ  ส่วนที่เกบ็นํ้าไว้ภายในหม้อนํ้า  
3) ส่วนที่เกบ็ไอนํ้า (Steam space) คือ ส่วนที่สะสมไอนํ้าที่เกิดจาก

กระบวนการส่งถ่ายความร้อนของความร้อนจากเชื้อเพลิงกบันํ้า

พืน้ฐานของหม้อนํ้า ระบบไอนํ้าและการนําไปใช้ประโยชน์
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ตวัอย่างรายละเอียดโครงสรา้งของหม้อนํ้า

พืน้ฐานของหม้อนํ้า ระบบไอนํ้าและการนําไปใช้ประโยชน์
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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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จาํนวน (ลูก) สดัส่วน ขนาด (ตัน/ชม.) สดัส่วน
  อุตสาหกรรมกระดาษ 342 3.88% 4,832 4.40%
  อุตสาหกรรมเคม ี 1,389 15.76% 10,460 9.53%
  อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 675 7.66% 1,137 1.04%
  อุตสาหกรรมไม ้ 549 6.23% 2,451 2.23%
  อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน 77 0.87% 324 0.30%
  อุตสาหกรรมสิง่ทอ หนังสตัว์ 1,713 19.43% 6,994 6.37%
  อุตสาหกรรมอโลหะ 69 0.78% 350 0.32%
  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ 3,508 39.79% 37,412 34.08%
 อุตสาหกรรมอืน่ๆ 494 5.60% 45,803 41.73%
        รวม 8,816 100.00% 109,763 100.00%

จาํนวนหม้อนํ้า ขนาดหม้อนํ้า
ประเภทอุตสาหกรรม

จาํนวนของหม้อนํ้าและขนาดหม้อนํ้าแยกตามประเภทอตุสาหกรรม
ข้อมลูหม้อนํ้าในประเทศไทย
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จาํนวน ขนาด จาํนวน ขนาด จาํนวน ขนาด จาํนวน ขนาด จาํนวน ขนาด จาํนวน ขนาด
(ลูก) (ตัน/ชม.) (ลูก) (ตัน/ชม.) (ลูก) (ตัน/ชม.) (ลูก) (ตัน/ชม.) (ลูก) (ตัน/ชม.) (ลูก) (ตัน/ชม.)

  อุตสาหกรรมกระดาษ 279 2,252.22 63 2,579.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 342 4,831.98
  อุตสาหกรรมเคม ี 953 4,363.47 407 6,084.31 0 0.00 27 11.48 2 0.37 1,389 10,459.62
  อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 222 632.10 410 489.65 0 0.00 33 4.67 10 10.57 675 1,136.98
  อุตสาหกรรมไม ้ 494 2,138.23 50 251.02 1 1.00 1 0.31 3 60.53 549 2,451.10
  อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน 52 251.88 23 71.39 0 0.00 1 0.49 1 0.00 77 323.75
  อุตสาหกรรมสิง่ทอ หนังสตัว์ 1271 6,343.62 187 617.90 0 0.00 254 32.24 1 0.15 1,713 6,993.91
  อุตสาหกรรมอโลหะ 59 296.52 10 53.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69 349.62
  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ 2747 13,148.13 738 24,071.26 0 0.00 10 1.02 13 191.83 3,508 37,412.24
 อุตสาหกรรมอืน่ๆ 228 1,588.28 254 44,213.75 0 0.00 12 0.83 0 0.00 494 45,802.86
        รวม 6,305 31,014.45 2,142 78,432.14 1 1.00 338 51.04 30 263.45 8,816 109,762.06

ประเภทอุตสาหกรรม

ประเภทหม้อนํ้า
ท่อไฟ ท่อนํ้า ผสม ไฟฟ้า No data รวม

จาํนวนของหม้อนํ้าและขนาดหม้อนํ้าจาํแนกตามประเภทของหมอ้นํ้า
ข้อมลูหม้อนํ้าในประเทศไทย
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Max. Min.
       เชื้อเพลงิแขง็ 90 75
       เชื้อเพลงิเหลว 96 80
       เชื้อเพลงิก๊าซ 96 80

ประสิทธิภาพหม้อนํ้า (%)
ประเภทเชื้อเพลิง

ประสิทธิภาพหม้อนํ้าที่ผลิตและจาํหน่ายในประเทศไทย

ข้อมลูหม้อนํ้าในประเทศไทย
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ส่วนประกอบของหม้อนํ้า
การผลิตไอนํ้าให้มีความดนัตามที่ต้องการนําไปใช้งานนํ้า  กระบวนการที่

สาํคญักระบวนการหนึ่ง คือ ระบบกาํเนิดไอนํ้าภายในตวัหม้อนํ้า  แต่ทัง้นี้ ก่อนที่นํ้า
หรือของเหลวจะเข้าสู่ระบบกําเนิดไอนํ้าได้นั้น  ระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบของหม้อนํ้านัน้

1) ระบบนํ้าป้อน (Feed water system)
(ก) ระบบปรบัปรงุคณุภาพนํ้า
(ข) ถงันํ้าป้อน
(ค) ระบบปัม๊นํ้าป้อน
(ง) ระบบปัม๊สารเคมีเข้าหม้อนํ้า

2) ระบบวดัและควบคมุความดนัไอนํ้า
     (ก) มาตรวดัความดนัไอนํ้า

(ข) สวิทชค์วบคมุความดนั
(ค) สวิทชค์วบคมุความดนัไอนํ้าแบบต่อเนื่อง
(ง) สวิทชจ์าํกดัความดนัไอนํ้าสงูสดุ
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ระบบจ่ายและหมนุเวียนไอนํ้า

ในการใช้งานไอนํ้า ไอนํ้าจะถกูลาํเลียงผา่นระบบจ่ายไอนํ้าไปยงัอปุกรณ์ที่
ใช้ไอนํ้าที่ติดตัง้อยู่ทัว่ทัง้บริเวณของสถานประกอบการ เมื่อไอนํ้าถ่ายเท
ความร้อนให้แก่อปุกรณ์ใช้ไอนํ้าดงักล่าวแล้ว จะมีความดนัและอณุหภมูิที่
ลดลง เกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลวกลัน่ตัวหรือคอนเดนเสท 
(Condensate)

1) อปุกรณ์ในระบบท่อไอนํ้า
2) อปุกรณ์ในระบบระบายนํ้าออกจาก
   หม้อนํ้า หรอืระบบโบลวด์าวน์
3) อปุกรณ์ในระบบจดัการคอนเดนเสท
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อปุกรณ์ในระบบท่อไอนํ้า
      ไอนํ้าความดนัสูงพร้อมใช้งานที่ผลิตจากหม้อนํ้าจะถกูลาํเลียงผ่าน
ระบบท่อไอนํ้าไปยงัอุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้าที่ติดตัง้อยู่ทัว่ทัง้บริเวณของสถาน  
อปุกรณ์ในระบบท่อไอนํ้ามีดงันี้
     (ก) ท่อรวมไอนํ้า (Steam header) ทาํหน้าทีเ่ป็นทีพ่กัรวมไอนํ้าจากหมอ้นํ้าเครือ่งต่าง ๆ 
และแจกจา่ยไอนํ้าไปใชง้านตามอุปกรณ์ต่าง ๆ
     (ข) ท่อไอนํ้า (Steam line) ประกอบไปดว้ยท่อประธานหรอืท่อเมน (Main steam line) 
และท่อแยก (Branch steam line) ทาํหน้าทีล่าํเลยีงไอนํ้าไปยงัอุปกรณ์ใชไ้อนํ้าทีต่ดิตัง้อยู่
ในแผนกต่าง ๆ

ท่อรวมไอนํ้า 16



ระบบการเผาไหม้ของหม้อนํ้า
สาํหรบัระบบการเผาไม้ของหม้อนํ้า จะเกิดขึน้ได้ต้องอาจจะมีระบบย่อยที่มา

ทาํงานรว่มกนั  ดงันี้  
1) ระบบป้อนเชื้อเพลิง
2) ระบบหวัเผาเชื้อเพลิง
3) ระบบป้อนอากาศ หรอื ลม สาํหรบัการเผาไหม้
1) ระบบป้อนเชื้อเพลิง  ประกอบไปด้วย  (ก) ถงัเกบ็เชื้อเพลิง (Fuel storage tank)  (ข) 

อปุกรณ์ส่งเชื้อเพลิง (Transfer pump) (ค) ถงัพกั (กรณี ใช้นํ้ามนัเป็นเชื้อเพลิง) และ (ง) วงจรเชื้อเพลิง
ส่งไปป้อนหวัฉีดเพื่อเผาไหม้ 

วงจรนํ้ามนัสาํหรบัหวัเผาแบบพ่นฝอยนํ้ามนัด้วยอากาศ
17

ระบบการเผาไหม้ของหม้อนํ้า (ต่อ)
2) ระบบหวัเผาเชื้อเพลิง
มีหน้าที่พ่นหรือฉีดเชื้อเพลิง เพื่อผสมกบัอากาศได้อย่างรวดเรว็และผสมกนั

อย่างทัว่ถึง  ทาํให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ด้วยการใช้ปริมาณอากาศส่วนเกินที่น้อย
ที่สดุ  โดยไม่เกิดควนัที่ปล่องทางออกของกา๊ซเสียจาการเผาไหม้  

หวัเผาแบบพ่นฝอยด้วยอากาศความดนัตํา่ (Low pressure air atomized burner)
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ระบบการเผาไหม้ของหม้อนํ้า (ต่อ)
ระบบป้อนอากาศ หรือ ลม สาํหรบัการเผาไหม้

ประกอบไปด้วยอปุกรณ์หลกั 3 ชนิด ด้วยกนั  ดงันี้
(ก) พดัลม (Force draft fan)  มีหน้าที่ผลกัดนัอากาศหรอืลม เพื่อป้อนเข้า

เผาไหม้กบัเชื้อเพลิง  ให้เป็นไปตามอตัราส่วนอากาศส่วนเกินที่เหมาะสม  

(ข) ชดุมอเตอรค์วบคมุการเผาไหม้  มีชื่อเรียกกนัหลายชื่อ  ได้แก่  
Servomoter หรอื Damper motor หรอื Modutrol

(ค) ปล่อง (Chimney or Stack)  มีหน้าที่นํากา๊ซเสียที่เกิดจากการเผาไหม้
ปล่องออกสู่บรรยากาศ  ทัง้นี้ปล่องควรมีขนาดที่ใหญ่และความสงูเหมาะสมพอที่จะไม่
ทาํให้เกิดความดนัต้านกลบัการไหลของกา๊ซเสียในเตามากเกินไป
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การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์
1) การลดความดนัไอนํ้าก่อนเข้าเครื่องจกัร/อปุกรณ์ใช้ไอนํ้า

การกาํหนดความดนัไอนํ้าที่ผลิตนัน้  ถกูกาํหนดตามการนําไอ
นํ้าไปใช้งานและวตัถปุระสงค์ของกระบวนการผลิตนัน้ๆ  ดงันัน้  ความ
ดนัทีห่ม้อนํ้าจะต้องผลิตได้  เท่ากบั  ความดนัสูงสุดทีผู่้ใช้ไอนํ้าต้องการ  
บวกกบัความดนัทีส่ญูเสียขณะส่งไอนํ้าผา่นระบบท่อและอปุกรณ์ต่างๆ 
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การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์
2) อปุกรณ์ใช้ไอนํ้าในกระบวนการผลิต (Steam Used Equipment)

เครื่องอปุกรณ์ใช้ไอนํ้าโดยทางอ้อม (Indirectly Heated Processes) เพื่อนําความ
ร้อนไปใช้ประโยชน์  มีหลายวิธีการมีทัง้ที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม  ใน
โรงพยาบาลและโรงแรม เป็นต้น  ตวัอย่างของอปุกรณ์ใช้ไอนํ้าโดยทางอ้อม  เช่น ขดท่อ
ไอนํ้าไหลในท่อคายความร้อนให้กบัของเหลวนอกขดท่อ  หม้อต้มที่ใช้ไอนํ้าอยู่ในแจก็
เกต็  และเครือ่งแลกเปลี่ยนความรอ้น (Shell and Tube heater) 

ตวัอย่างเครื่องอปุกรณ์ใช้ไอนํ้าโดยทางอ้อม
21

การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์
3) การระบายนํ้าคอนเดนเสท

วิธีการระบายนํ้าคอนเดนเสทได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การใช้วาลว์
อตัโนมตัิ ที่เรียกกนัว่า อปุกรณ์ดกัไอนํ้า หรอื กบัดบัไอนํ้า หรอื สตรีมแทรป (Steam 
Trap)  ดงันัน้ การเลือกใช้กบัดกัไอนํ้า ขนาด ชนิด การติดตัง้และการดแูลตรวจสอบ
บาํรงุรกัษา จึงเป็นสิ่งสาํคญัของเครื่องใช้ไอนํ้าในระบบการผลิต

4) การเกบ็กลบันํ้าคอนเดนเสท (Condensate Return)
การเกบ็นํ้าระบายมาใช ้(Drain Recovery) หมายถงึ การนํากลบัไปลงถงันํ้าเลีย้ง 

(Feed Water Tank) โดยผสมกบันํ้าเยน็จากเครือ่งทาํนํ้าอ่อน เพือ่ป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้าต่อไป 
วิธีนําคอนเดนเสทกลบัไปยงัหม้อนํ้า
1) สง่กลบัคนืดว้ยความดนัของตวัเอง 
2) สง่กลบัดว้ยป ัม๊พเิศษเขา้สูห่มอ้นํ้าโดยตรง
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การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์
5) การใช้ประโยชน์จากไอนํ้าแฟลช (Use of Flash Steam)

เมื่อนํ้าร้อนคอนเดนเสทภายใต้ความดนัถกูปล่อยออกจากกบัดกัไอนํ้า  ไม่ว่า
จะออกสู่บรรยากาศโดยตรง หรือ ไหลผ่านท่อส่งกลบัไปลงถงันํ้าเลี้ยงที่เปิดออกสู่
บรรยากาศ  และการใช้ประโยชน์ไอนํ้าแฟลช จะต้องมีถงัแฟลช (Flash Tank) 

การติดตัง้ถงัเฟลชและท่อเชื่อมเข้ากบัอปุกรณ์
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การใช้งานหม้อนํ้า
หม้อนํ้าเป็นอปุกรณ์ที่สาํคญัที่สดุในระบบไอนํ้าซึ่งเป็นระบบผลิต

พลงังานความร้อนที่มีใช้งานอยู่ทัว่ไปทัง้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใน
อาคารกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล ระบบไอนํ้าและหม้อนํ้าถือเป็นระบบที่ใช้
เชื้อเพลิงในปริมาณสงู และอาจก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

เรื่องการใช้งาน และการควบคุมหม้อนํ้า ตลอดจนอุปกรณ์ใน
ระบบไอนํ้าทัง้หมด ยกเว้นอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภยั ที่ระบุไว้
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง อปุกรณ์ความปลอดภยัสาํหรบั
หม้อนํ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. 2549
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การใช้งานหม้อนํ้า
ขัน้ตอนการปฏิบตัิในการใช้งานหม้อนํ้า

1) ก่อนเดินเครื่องหม้อนํ้า

2) ขณะเดินเครื่องหม้อนํ้า

3) การหยดุเดินเครื่องหม้อนํ้า

4) การจดบนัทึกข้อมลูการใช้งานหม้อนํ้าประจาํวนั

5) การปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน

25

คณุสมบตัิของนํ้าสาํหรบัหม้อนํ้า

การที่หม้อนํ้าสามารถผลติไอนํ้าที่ความดนัและอุณหภูมทิี่สูงมากขึ้นใน
ระยะเวลาไม่กี่ปีทีผ่่านมานี้ เป็นผลสบืเนื่องมาจากการพฒันาของเทคนิคการปรุง
แต่งคณุภาพนํ้าป้อนนัน่เอง หากนํ้าทีป่้อนเขา้หมอ้นํ้ามคีณุสมบตัไิมเ่หมาะสมจะเกดิ
ปญัหาการกดักรอ่นผวิถ่ายเทความรอ้น หรอืเกดิปญัหาการจบัเกาะของตะกรนัแขง็
ซึง่ทําใหค้วามสามารถในการถ่ายเทความรอ้นลดลง และอาจเป็นสาเหตุทําใหห้มอ้
นํ้าระเบดิได้

ดงันัน้  การตรวจสอบการทํางานของระบบปรบัปรุงคุณภาพนํ้าทีใ่ชว้่ายงั
สามารถทาํงานไดต้ามปรกตหิรอืไม ่รายละเอยีดทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุง
คณุภาพนํ้าไดน้ําเสนอไวด้งัต่อไปนี้
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คณุสมบตัิของนํ้าสาํหรบัหม้อนํ้า

 หม้อนํ้าต้องการนํ้าที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดักร่อน
หรือปัญหาอื่น อนัเนื่องมาจากคุณภาพของนํ้า หม้อนํ้าแต่ละเครื่องต้องการระบบปรบั
สภาพนํ้าที่ไม่เหมือนกนั แม้ว่าจะเป็นหม้อนํ้ายี่ห้อและรุน่เดียวกนั

-  นํ้าที่เหมาะสมที่จะใช้กบัหม้อนํ้าโดยทัว่ไปๆ ได้แก่ นํ้ากลัน่ นํ้าฝน หรือนํ้าที่ได้
ผ่านเครื่องกรองนํ้าดีมิน (Demineralizer) หรือเครื่องกรองนํ้าแบบรีเวิรส์ออสโมซิส 
(Reverse osmosis, RO)

-  นํ้าที่ผา่นการปรงุแต่งให้ค่าพีเอช (pH) อยู่ระหว่าง 8 ถึง 9 (ค่าพีเอช หมายถึง 
ค่าแสดงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในนํ้า ค่าคณุสมบตัิเป็นกลางคือ 7 ถ้าค่าพีเอช
สงูกว่า 7 แสดงว่าเป็นด่าง และหากค่าพีเอชตํา่กว่า 7 แสดงว่าเป็นกรด)

1) ระบบปรบัปรงุคณุภาพนํ้า
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คณุสมบตัิของนํ้าสาํหรบัหม้อนํ้า
ระบบปรบัปรงุคณุภาพนํ้าแบบนอกหม้อนํ้า

การปรบัปรงุคณุภาพนํ้าแบบนอกหม้อนํ้า (External boiler water treatment) 
เป็นการกาํจดัหรือลดความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆ ให้กบันํ้าป้อนหม้อนํ้า จดุมุ่งหมาย
ของขัน้ตอนนี้ คือ ต้องการกาํจดัแรธ่าตตุ่างๆให้หมดสิ้น 

•ระบบถงักรองทราย (Sand filter) 
•ระบบถงักรองนํ้าอ่อน
•ระบบถงักรองนํ้าแบบแลกเปลี่ยนไอออน
•ระบบถงักรองนํ้าแบบดีอลัคาไลซ์
•ระบบถงักรองนํ้าแบบรีเวิรส์ออสโมซีส
•ระบบถงัไล่อากาศ (Deaerator)

28



คณุสมบตัิของนํ้าสาํหรบัหม้อนํ้า
ระบบปรบัปรงุคณุภาพนํ้าแบบในหม้อนํ้า

 ระบบปรบัปรงุคณุภาพนํ้าแบบในหม้อนํ้า (Internal boiler water treatment) 
เป็นระบบที่นํ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิภายในหม้อนํ้า ทาํหน้าที่เป็นระบบการ
ปรบัปรงุคณุภาพนํ้าเพื่อเสริมระบบการปรบัปรงุคณุภาพนํ้าแบบนอกหม้อนํ้าในกรณีที่
คุณภาพของนํ้ายงัไม่ได้มาตรฐาน ระบบปรบัปรงุคุณภาพนํ้าแบบในหม้อนํ้าที่นิยมใช้
กนัมากที่สดุในปัจจบุนั คือ ระบบเติมเคมี (Chemical feed system or dosing system)

ระบบเติมเคมี
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คณุสมบตัิของนํ้าสาํหรบัหม้อนํ้า

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบตัิของนํ้าสําหรบัหม้อนํ้า 
พ.ศ. 2549 ได้กาํหนดคณุภาพของนํ้าป้อนหม้อนํ้า (Boiler feed water) และคณุภาพนํ้าใน
หม้อนํ้า (Boiler water) ไว้ดงัตารางที่ 1-1 และ 1-2

2) คณุสมบตัิของนํ้าและการทดสอบคณุภาพนํ้า
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คณุสมบตัิของนํ้าสาํหรบัหม้อนํ้า

ความเป็นกรดเป็นด่าง

2) คณุสมบตัิของนํ้าและการทดสอบคณุภาพนํ้า

ความกระด้างรวม

ความเข้มข้นของของแขง็ที่ละลายในนํ้า
31

คณุสมบตัิของนํ้าสาํหรบัหม้อนํ้า

 ปัญหาที่เกิดจากนํ้า และการควบคมุปัญหาที่เกิดจากนํ้าที่เกี่ยวข้องกบัหม้อนํ้า
และระบบไอนํ้า สามารถจาํแนกได้ดงันี้

3) ปัญหาและการควบคมุปัญหาที่เกิดจากนํ้า

1) ปัญหาเรือ่งการกดักรอ่นของนํ้า
นํ้าที่มีคณุภาพไม่เหมาะสมสามารถกดักร่อนโลหะนานาชนิดที่เป็นอปุกรณ์ของระบบไอนํ้าและท่อนํ้าทาํให้
เกิดความเสียหายหรือทําให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดงักล่าวลดตํ่าลงและในบางครัง้อาจทําให้ต้อง
สิ้นเปลืองพลงังานโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

2)     ปัญหาเรือ่งตะกรนัในหม้อนํ้า
ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอและมกัหลีกเลี่ยงได้ยากอีกประการหนึ่งที่เกิดกบัระบบหม้อนํ้าได้แก่เรื่องตะกรนัที่เกิด
จากนํ้า ตะกรนัที่เกิดขึ้นจะเป็นฉนวนขวางกัน้การถ่ายเทความร้อน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือตะกรนั
สนิม หมายถึงตะกรนัที่เป็นโลหะออกไซด ์และตะกรนัหินปนู 
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คณุสมบตัิของนํ้าสาํหรบัหม้อนํ้า
4) การตรวจสอบสภาพ และการบาํรงุรกัษาระบบปรบัปรงุคณุภาพนํ้า
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เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
การปรบัแต่งหวัเผาของหม้อนํ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้และการ

ดแูลควบคมุหม้อนํ้าที่ถกูต้องและเหมาะสมนัน้ ซึ่งหากทาํการควบคมุดแูลการเผาไหม้
อย่างถกูต้องแล้วกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อทัง้การประหยดัพลงังาน และการป้องกนัมลพิษ
สภาวะแวดล้อมอีกด้วย
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เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
1) เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงเป็นสารที่มีส่วนประกอบของธาตคุารบ์อน และไฮโดรเจน เป็นส่วนใหญ่
เมื่อเผาไหม้กบัออกซิเจนในอากาศจะให้พลงังานความรอ้นออกมาเป็นจาํนวนมาก 
เนื่องจากเชื้อเพลิงประกอบด้วยคารบ์อนและไฮโดรเจน จึงเรียกว่า เชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบ์อน (Hydrocarbon fuel) ในเชื้อเพลิงอาจจะมีกาํมะถนัปนอยู่เลก็น้อย 
สามารถแบง่ประเภทเชื้อเพลิงตามสถานะได้ 3 ประเภท คือ

1) เชื้อเพลิงแขง็ ได้แก่ ถ่านหิน ไม้ฟืน ถ่าน ชานอ้อย แกลบ ขีเ้ลื่อย เป็นต้น
2) เชื้อเพลิงเหลว ได้แก่ นํ้ามนักา๊ด นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัโซล่า นํ้ามนัเตา เป็นต้น
3) เชื้อเพลิงกา๊ซ ได้แก่ กา๊ซธรรมชาติ (Natural gas, NG)  กา๊ซธรรมชาติเหลว 

(Liquefied natural gas, LNG)  กา๊ซธรรมชาติอดั (Compressed natural gas, CNG)  
กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied petroleum gas, LPG) หรอืกา๊ซหงุต้ม เป็นต้น
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เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
2) พลงังานไฟฟ้า

พลงังานไฟฟ้า (Electrical energy) ไม่ถือเป็นประเภทหนึ่งของเชื้อเพลิง 
(Fuel) แต่ถือเป็นรปูแบบหนึ่งของพลงังาน (Energy) ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นพลงังาน
ต้นกาํลงัในการผลิตความร้อนให้แก่หม้อนํ้าแบบที่ใช้ขดลวดไฟฟ้าในการผลิตไอนํ้า 
ข้อดีและข้อเสียของหม้อนํ้าที่ใช้พลงังานไฟฟ้า ได้แก่

-  หม้อนํ้าไฟฟ้าใช้งานสะดวก ควบคมุการทาํงานแบบอตัโนมตัิง่าย
-  ไม่มีมลภาวะทางไอเสีย
-  ไม่มีปล่องไฟ
-  ไม่ต้องมีที่เกบ็เชื้อเพลิง
-  แต่หม้อนํ้าไฟฟ้าจะมีค่าเชื้อเพลิงแพงที่สดุ เมื่อเทียบกบัเชื้อเพลิงชนิดอื่น
-  หม้อนํ้าไฟฟ้าจึงเหมาะที่ใช้งานขนาดเลก็ ผลิตไอนํ้าไม่มาก
-  หม้อนํ้าไฟฟ้าทัว่ไปมีขนาดกาํลงัผลิต 10-2,000 กิโลกรมัต่อชัว่โมง และผลิตไอนํ้า
ที่มีความดนัไม่เกิน 2 MPa
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เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
3) คณุสมบตัิและค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

จากเชื้อเพลิงทัง้สามประเภทที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเปรียบเทียบข้อดี 
ข้อเสีย และความเหมาะสมของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทในการนํามาใช้กบัหม้อนํ้า
อตุสาหกรรมได้
ตาราง การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

37

ตาราง การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

3) คณุสมบตัิและค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
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เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
การเผาไหม้

การเผาไหม้ คือ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิไดส์ ระหว่าง
เชื้อเพลิงกับออกซิเจน ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวจะให้ความร้อนจํานวนมากออกมา 
(Exothermic reaction) องค์ประกอบที่จาํเป็นสําหรบัการเผาไหม้ คือ เชื้อเพลิง 
ออกซิเจน ความรอ้น และปฏิกิริยาทางเคมี 

หลกัการเบือ้งต้นของกระบวนการเผาไหม้
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เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
ห้องเผาไหม้

 เป็นอปุกรณ์หรอืส่วนประกอบสาํหรบัระบบหม้อนํ้า ซึ่งเป็นส่วนที่แยกจากตวั
หม้อนํ้า  ใช้กบัเชื้อเพลิงแขง็  เช่น ถ่านหิน กากอ้อย  แกลบ หรอื ชีวมวล

ห้องเผาไหม้
40



เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
การปรบัแต่งหวัเผา

การปรบัการเผาเชื้อเพลิงของหม้อนํ้า ก็เพื่อทําให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ใช้
พลงังานความร้อนจากเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าที่สดุ และมีการสญูเสียน้อยที่สดุ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณไอนํ้าที่ต้องการและการทาํงานของหวัเผาจึงสามารถใช้เป็น
แนวทางหนึ่งในการปรบัแต่งหวัเผาได้ ดงัแสดงในตาราง

2) วิธีการปรบัแต่งหวัเผา

ตาราง  ความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณไอนํ้าที่ต้องการและการทาํงานของหวัเผา

41

2) วิธีการปรบัแต่งหวัเผา
ตาราง  ผลการตรวจวดัไอเสีย และแนวทางการปรบัแต่งหวัเผา

เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
การปรบัแต่งหวัเผา
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เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
   ปัญหาที่เกิดขึน้ในระบบหวัเผาและระบบเชื้อเพลิง

การขาดการบาํรุงรกัษาอุปกรณ์
หวัเผา หวัฉีดนํ้ามนัที่สกปรก สึกกร่อน
เสียรูป และการตัง้ความดันนํ้ามนัไม่
ถกูต้อง ล้วนมีผลทาํให้ความสามารถใน
การฉีดนํ้ามนัให้เป็นละอองขนาดเล็ก
ลดลง รวมทัง้การที่หวัเผามีขนาดใหญ่
เกินไปทาํให้ต้องดบัหวัเผาบ่อย ๆ จะทาํ
ให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดตํา่ลงเช่นกนั

2) วิธีการปรบัแต่งหวัเผา
ตาราง  สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบเผาไหม้
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     ปัญหาที่เกิดขึน้ในระบบหวัเผาและระบบเชื้อเพลิง
  2) วิธีการปรบัแต่งหวัเผา
ตาราง  สาเหต ุและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในระบบเผาไหม้

เชื้อเพลิงและการปรบัแต่งหวัเผา
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อตุสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย

ภาพรวมอตุสาหกรรมนํ้าตาล
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   อตุสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
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 อตุสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
กระบวนการผลิตนํ้าตาล
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อตุสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
กระบวนการผลิตนํ้าตาล
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อตุสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
กระบวนการผลิตนํ้าตาล
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อตุสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
หม้อไอนํ้าในโรงงานนํ้าตาล
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อตุสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศไทย
หม้อไอนํ้าในโรงงานนํ้าตาล
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การปรับปรุงประสิทธิภาพ
หม้อน้ําและระบบไอน้ํา

52



การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
การประเมินสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํ้า

การประเมินสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํ้า คือ การ
วิเคราะห์หาศกัยภาพการใช้งานของหม้อนํ้าโดยการคาํนวณหา
ประสิทธิภาพของหม้อนํ้า 
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การวเิคราะห์หาศกัยภาพการใช้งานของหม้อนํ้าโดยการคํานวณหา
ประสทิธภิาพของหมอ้นํ้า สามารถคาํนวณได ้2 วธิ ีดงันี้

  การคาํนวณโดยวธิตีรง (Direct Method) 
  การคาํนวณโดยวธิอีอ้ม (Indirect Method)

การประเมินสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํ้า คือ การวิเคราะหห์า
ศกัยภาพการใช้งานของหม้อนํ้าโดยการคาํนวณหาประสิทธิภาพ
ของหม้อนํ้า 

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํา้

1. การคาํนวณโดยวิธีทางตรง (Direct Method)
วิธีการคาํนวณวิธีตรง จะต้องทาํการวดัค่าอตัราการไหลของเชื้อเพลิงและ
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง

100
InputHeat

OutputHeatEfficiencyBoiler
เชือ้เพลิง + 
อากาศ ไอเสีย

หม้อนํา้

นํา้

ไอนํา้

รปูแผนผงัสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํ้า วิธีการโดยตรง

Heat output

Heat input

  100





valuecalorificGrossratefiringFuel
enthalpywaterfeedenthalpysteamrateflowSteamEfficiencyBoiler
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2. การคาํนวณโดยวิธีทางอ้อม (Indirect Method)
คาํนวณได้จากการหกัลบผลรวมของค่าการสูญเสียความร้อนที่เกิดขึ้นใน
หม้อนํ้า  ออกจากการใช้พลงังาน ซึ่งจะหาได้ดงัสมการ

ประสิทธิภาพหม้อนํ้า (%) = 100 (%) – การสญูเสียความร้อนในหม้อนํ้า (%)

เชือ้เพลิง

อากาศ
ไอเสีย

5. การสญูเสียทีเ่กิดจาก CO

2. การสญูเสียทีเ่กิดจาก H2

4. ความชื้นของอากาศ
3. ความชื้นของเชื้อเพลิง

1. การสญูเสียทีเ่กิดจากไอเสีย

7. การสญูเสียทีเ่กิดจากขี้เถ้า
ลอย

โบลวด์าวน์

8. การสญูเสียทีเ่กิดจากขี้เถ้า

หม้อ
นํา้

นํา้

ไอนํา้
6. การสญูเสียที ่

พื้นผิวหม้อนํ้า

รปูแผนผงัสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํ้า วิธีทางอ้อม
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํา้

การวิเคราะหค์่าการสญูเสียความร้อนที่เกิดขึน้ในหม้อนํ้า

เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงหม้อนํ้า โดยทัว่ไปจะมีการสญูเสียประมาณ 
10 - 30% สามารถหาได้จากสมการ

1. การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากไอเสีย (Dry Flue Gas Loss)

 
1001 




fuelofGVC
TTCm

L afp

L1 = % การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากไอเสีย
m       = มวลของไอเสีย (kg/kg-fuel)

(มวลของไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ [CO2+SO2+N2 fuel+N2 air+O2 ไอเสีย])
Cp = ค่าความร้อนจาํเพาะของไอเสีย (kCal/kg oC)
Tf = อณุหภมูิไอเสีย (oC)
Ta = อณุหภมูิแวดล้อม (oC)
GVC = Gross Calorific Value

โดยที่
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มีสาเหตเุนื่องมาจาก
•  การสูญเสียความร้อนที่เกิดจากการควบแน่นของนํ้าจากก๊าซ 
ไฮโดรเจน (H2) ในเชื้อเพลิง

•  การสญูเสียความร้อนเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง
•  การสญูเสียความร้อนเนื่องจากความชื้นในอากาศ
•  การสูญเสียความร้อนเนื่องจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ 

(Incomplete combustion)

2. การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ (Combustion Loss)
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํา้

2.1 การสญูเสียความร้อนทีเ่กิดจากการควบแน่นของนํ้าจาก
     กา๊ซไฮโดรเจน (H2) ในเชื้อเพลิง

L2 = % การสญูเสียความรอ้นที่เกิดจากการควบแน่นของนํ้าในกระบวน
                   การเผาไหม้
H2 = มวลของไฮโดรเจน (kg/kg-fuel)
Cp = ค่าความรอ้นจาํเพาะของนํ้า (kCal/kg oC)
Tf = อณุหภมูิไอเสีย (oC)
Ta = อณุหภมูิแวดล้อม (oC)
584   = ค่าความรอ้นแฝงในการกลายเป็นไอของนํ้า (kJ หรอื Btu)

โดยที่

  
100

5849 2
2 




fuelofGCV
TTCH

L afp
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2.2  การสญูเสียความร้อนเนือ่งจากความชื้นในเชื้อเพลิง

L3 = % การสญูเสียความรอ้นเนื่องจากความชื้นในเชื้อเพลิง 
Cp = ค่าความรอ้นจาํเพาะของนํ้า (kCal/kg oC)
Tf = อณุหภมูิไอเสีย (oC)
Ta = อณุหภมูิแวดล้อม (oC)
GVC = Gross Calorific Value
M      =   มวลของนํ้าที่ทาํให้เกิดความชื้นในเชื้อเพลิง(kg/kg-fuel)
584   = ค่าความรอ้นแฝงในการกลายเป็นไอของนํ้า (kJ หรอื Btu)

โดยที่

  
100

584
3 




fuelofGCV
TTCM

L afp
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2.3  การสญูเสียความร้อนเนือ่งจากความชื้นในอากาศ

L4 = % การสญูเสียความรอ้นเนื่องจากความชื้นในอากาศ 
Cp = ค่าความรอ้นจาํเพาะของนํ้า (kCal/kg oC)
Tf = อณุหภมูิไอเสีย (oC)
Ta = อณุหภมูิแวดล้อม (oC)
GVC = Gross Calorific Value
AAS =   มวลอากาศตามจริงที่ใช้ในขณะนัน้ (kg/kg-fuel)
Humidity factor  = kgนํ้า / kgอากาศแห้ง

โดยที่

 
1004 




fuelofGCV
TTCfactorhumidityAAS

L afp
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2.4  การสญูเสียความร้อนเนือ่งจากการเผาไหม้ทีไ่ม่สมบรูณ์
เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรณู์ ซึ่งจากปริมาณปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการเผาไหม้
น้อยเกินไป  สภาวะที่เหมาะสมในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวและก๊าซ
ควรมีออกซิเจนส่วนเกิน 10–30%

L5 = % การสญูเสียความรอ้นเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรณู์
CO    =  ปริมาณ CO ในไอเสียจากปล่อง (%)
CO2 =  ปริมาณ CO2 ในไอเสียจากปล่อง (%)
C       =  ค่าคงที่คารบ์อน (kg/kg-fuel)
GVC  = Gross Calorific Value

โดยที่

1005744
%%

%

2
5 





fuelofGCVCOCO

CCOL
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โดยปกติการสญูเสียจากการแผ่รงัสีความร้อนจะรวมอยู่ในการสญูเสียอื่นๆ ที่จาํเป็นต้อง
เกิดขึน้ ปกติค่าการแผร่งัสีและค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากชนิดและขนาดหม้อนํ้า
เป็นสาํคญั  โดยทัว่ไปสามารถสรปุดงันี้ 
o หม้อนํ้าชนิดท่อไฟสาํหรบัอตุสาหกรรม  มีค่าการสญูเสียจากการแผร่งัสี = 1.5% – 2.5%
o หม้อนํ้าชนิดท่อนํ้าสาํหรบัอตุสาหกรรม มีค่าการสญูเสียจากการแผร่งัสี  = 2.0% – 3.0%
o หม้อนํ้าสาํหรบัโรงไฟฟ้า มีค่าการสญูเสียจากการแผร่งัสี = 0.4% – 1.0%

3. การสญูเสียความร้อนจากการแผร่งัสี (Surface loss)

L6 = % การสญูเสียความร้อนจากการแผร่งัสี
Vm = ค่าความเรว็ลม (m/s)
Ts = อณุหภมูิผิวหม้อนํ้า (oC)
Ta = อณุหภมูิแวดล้อม (oC)

โดยที่
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํา้

สามารถแยกพิจารณาจากขีเ้ถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
3. การสญูเสียความร้อนจากขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้

4.1) ขี้เถ้าทีม่ีนํ้าหนักเบาหรอืขี้เถ้าลอย (Unburned in fly ash)
       ขีเ้ถ้าลอยคือขีเ้ถ้าที่มีนําหนักเบาฟุ้ งกระจายอยู่ส่วนบนของห้องเผาไหม้ในหม้อนํ้า

100/
7 




fuelofGCV
ashflyofGCVburntfuelofkgcollectedashTotalL

L7 = % การสญูเสียความร้อนเนื่องจากขีเ้ถ้าลอย
L8 = % การสญูเสียความร้อนเนื่องจากขีเ้ถ้าจม

โดยที่

4.2) ขี้เถ้าทีม่ีนํ้าหนักมากหรอืขี้เถ้าจม (Unburned in bottom ash)
  ขีเ้ถ้าจมคือขีเ้ถ้าที่มีนํ้าหนักมากและตกตะกอนอยู่ด้านล่างของห้องเผาไหม้ในหม้อนํ้า

100/
8 
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของหม้อนํา้
สมดลุพลงังาน

รปูที่ 2.1-4 แผนผงัประสิทธิภาพการพลงังานในหม้อนํ้าสาํหรบัผลิตไอนํ้า
65

การประเมินสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํ้า เป็นการประเมินด้านการ
ใช้พลงังานไอนํ้า หรือหาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในระบบไอนํ้า  ซึ่งจะทําให้
ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบไอนํ้าว่าดีหรือไม่ มีการสญูเสียที่ไหนบา้ง และ
จะสามารถวางแผนในการปรบัปรงุแก้ไขได้ถกูต้อง

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้

66

การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้

การประเมินสมรรถนะระบบไอนํ้า หรือการคาํนวณหาประสิทธิภาพที่เกิดขึน้
ในระบบไอนํ้า จะใช้วิธีการคาํนวณแบบทางอ้อม ดงัสมการ

โดยการสูญเสียในอุปกรณ์และระบบท่อส่งจ่ายไอนํ้า สามารถแบ่งออกเป็น 
5 ประเภท ได้แก่

- การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากกบัดกัไอนํ้า (Steam Trap Loss)
- การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากรอยรัว่ในท่อส่งไอนํ้า (Leak Loss)
- การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากความดนัของไอนํ้า (Steam Pressure Loss)
- การสญูเสียความร้อนที่เกิดการไม่หุ้มฉนวนท่อส่งไอนํ้า (Uninsulated Loss)
- การสญูเสียความร้อนที่เกิดในระบบไอนํ้าส่วนอื่นๆ  (Other Loss)

สมรรถนะของระบบไอนํ้า (%) = 100 (%) – การสญูเสียความร้อนในหม้อนํ้า (%)
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้

รปูแผนผงัค่าการสญูเสียที่เกิดขึน้ในระบบไอนํ้า (Steam System Loss)
68



เกิดจากการอดุตนับางส่วนหรืออดุตนัทัง้หมดของกบัดกัไอนํ้า การอดุตนัอาจเกิดได้
อย่างรวดเรว็ด้วยตะกรนั สนิมและอื่นๆ ที่ผสมอยู่ในไอนํ้าและคอนเดนเสท ส่งผลให้
คอนเดนเสทปล่อยออกจากกบัดกัไอนํ้าได้ช้า ทาํให้การจ่ายไอนํ้ามีประสิทธิภาพลดลง

1. การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากกบัดกัไอนํ้า 

การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้

SL1 = % การสญูเสียความร้อนจากการรัว่ของกบัดกัไอนํ้า
CGV    =   ค่าความร้อนเชื้อเพลิงของหม้อนํ้า (kJ/kg)
B =   ประสิทธิภาพหม้อนํ้า
Vent rate  =  อตัราการรัว่ของไอนํ้า (kg/hr)
hvent =   เอนทาลปีของไอนํ้า (kJ/kg)
hmake up   =   เอนทาลปีของนํ้าป้อน (kJ/kg)
T          =   ชัว่โมงการใช้งานไอนํ้า (hr)

โดยที่
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เกิดจากรอยรัว่ของท่อส่งไอนํ้า
2. การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากรอยรัว่ในท่อส่งไอนํ้า

การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้
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5.0

และ

SL2 =  % การสญูเสียความรอ้นจากการรัว่ไหลของไอนํ้า
Steam loss =  อตัราการรัว่ไหลของไอนํ้า 
Fuel loss =  อตัราการใช้เชื้อเพลิงที่สญูเสียจากการรัว่ไหลของไอนํ้า (kg/hr)
S/F =   ดชันีการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิง
A     =   พืน้ที่หน้าตดัของรรู ัว่ (m2)
P =  ความดนัไอนํ้า (barg )
V         =  ปริมาตรจาํเพาะของไอนํ้า (m3/kg)
n =  จาํนวนรรู ัว่ (จดุ)
GCV = ค่าความรอ้นเชื้อเพลิงของหม้อนํ้า (kJ/kg)
T = ชัว่โมงการใช้งานไอนํ้า (hr)

โดยที่

70

3. การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากความดนัของไอนํ้า

การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้

การสญูเสียความรอ้นที่เกิดจากความดนัของไอนํ้า

 FS
SteamFuel Loss

Loss /
เมื่อ
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  VDhrkgrateSteam  2900/ 

SL3 = % การสญูเสียความรอ้นจากการเปลี่ยนแปลงความดนั
Steam rate       =    อตัราการไหลของไอนํ้าในท่อ (kg/hr)
Fuel loss = อตัราการใช้เชื้อเพลิงที่สญูเสียจากการรัว่ไหลของไอนํ้า (kg/hr)
S/F = ดชันีการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิง
D    =  เส้นผา่นศนูยก์ลางภายในท่อ (m)
 =  ความหนาแน่นของไอนํ้า (kg/m3)
V         =  ความเรว็ของไอนํ้าในท่อ (m/s)
GCV = ค่าความรอ้นเชื้อเพลิงของหม้อนํ้า (kJ/kg)
T = ชัว่โมงการใช้งานไอนํ้า (hr)

และ

โดยที่
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การปล่อยท่อไอนํ้าให้เปลือยไว้โดยไม่มีการหุ้มฉนวน จะทาํให้เกิดความสญูเสียความ
ร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณสงู โดยทัว่ไปจะประมาณ 5-10% การสญูเสียความ
ร้อนดังกล่าว สามารถคํานวณได้โดยการใช้ค่าคํานวณบางส่วนจากข้อมูลการ
ตรวจวดั ซึ่งข้อมลูตรวจวดัที่ต้องทราบ คือ

ชัว่โมงการใช้งานระบบไอนํ้าโรงงาน = time ชัว่โมง/วนั
วดัอณุหภมูิผิวท่อที่ไม่หุ้มฉนวน = T1 oC
ขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางท่อ = D นิ้ว
ความยาวท่อไอนํ้า = L+0.4n+0.2a เมตร

โดยที่
L = ความยาวท่อไอนํ้า (เมตร)
n = จาํนวนหน้าแปลนที่มีอยู่ในช่วงท่อความยาว L เมตร (ตวั)
a = จาํนวนวาลว์ที่มีอยู่ในช่วงท่อความยาว L เมตร (ตวั)

4. การสญูเสียความร้อนที่เกิดจากการไม่หุ้มฉนวนท่อส่งไอนํ้า 

การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้
4.1) การหาค่าการสญูเสียความร้อนของท่อก่อนหุ้มฉนวนความร้อน
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เมื่อ

SL4 = % การสญูเสียความรอ้นขอท่อก่อนหุ้มฉนวนความร้อน
L         =   ความยาวท่อไอนํ้า (m)
CGV    =   ค่าความรอ้นเชื้อเพลิงของหม้อนํ้า (kJ/kg)
B =   ประสิทธิภาพหม้อนํ้า

โดยที่
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้
4.2) การหาค่าการสญูเสียความร้อนของท่อหลงัหุ้มฉนวนความร้อน

       dayhrtimemLmkWQdaykWhQ InsutotalInsu /// เมื่อ

SL5 = % การสญูเสียความรอ้นขอท่อหลงัหุ้มฉนวนความรอ้น
L         =   ความยาวท่อไอนํ้า (m)
CGV    =   ค่าความรอ้นเชื้อเพลิงของหม้อนํ้า (kJ/kg)
B =   ประสิทธิภาพหม้อนํ้า

โดยที่
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เป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบไอนํ้า แต่เป็นการสูญเสียไม่ใช่ประเดน็
ใหญ่  การสญูเสียส่วนอื่นๆ นี้ ได้แก่
- ท่อที่มากเกินความจาํเป็น 
- จดุระบายนํ้าทิ้งและแนวทางการวางท่อ
- ตวักรอง 
- การระบายอากาศ 
- การถ่ายเทความร้อนจากไอนํ้า 

5. การสญูเสียความร้อนที่เกิดในระบบไอนํ้าส่วนอื่นๆ (SL6) 

การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้
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การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของระบบไอนํา้
สมดลุพลงังาน

รปูแผนผงัประสิทธิภาพการพลงังานของระบบส่งจ่ายไอนํ้า
76



รปูแผนผงัพลงังานในระบบหม้อนํ้า (ก่อนจ่ายไอนํ้าไปยงัอปุกรณ์การใช้งานในโรงงาน)

การประเมนิสมรรถนะด้านพลงังานของ
หม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
แนวทางในการดาํเนินการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

การปรบัปรุงประสทิธภิาพของหม้อนํ้าและระบบไอนํ้า เกี่ยวข้องกบั
ดา้นต่างๆ เช่น การเผาไหม ้การแลกเปลีย่นความรอ้น คุณภาพของนํ้า เป็นตน้ 
ในทีน่ี้ไดเ้สนอแนวทางการปรบัปรงุไวท้ัง้สิน้ 13 หวัขอ้ไดแ้ก่
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1. แนวทางในการดาํเนินการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
 การควบคมุอณุหภมูิปล่องไอเสีย
    - 22 oC ของอุณหภมูกิ๊าซไอเสยีทีล่ดลง ทาํใหป้ระสทิธภิาพของหมอ้นํ้าเพิม่ขึน้ 1%
การเพิ่มอณุหภมูินํ้าป้อนด้วย Economizer
    - 6 oC ของอุณหภมูนิํ้าป้อนหมอ้นํ้าทีเ่พิม่ขึน้ จะลดความตอ้งการเชือ้เพลงิลงได ้1%
 การอุ่นอากาศเข้าเผาไหม้
     - 20 oC ของอุณหภมูอิากาศเขา้เผาไหมเ้พิม่ขึน้ จะลดความตอ้งการเชือ้เพลงิลงได ้1%
การลดการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์
 การควบคมุปริมาณอากาศส่วนเกิน
    - 5% ของอากาศเขา้เผาไหมส้ว่นเกนิ หรอื ทุกๆ 1% ของปรมิาณออกซเิจนในก๊าซ
ไอเสยีทีล่ดลง ทาํใหป้ระสทิธภิาพของหมอ้นํ้าเพิม่ขึน้ 1%

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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1. แนวทางในการดาํเนินการปรบัปรงุประสิทธิภาพ (ต่อ)
 หลีกเลี่ยงการสญูเสียจากการพาความร้อนและการแผร่งัสีความร้อน
ควบคมุการโบลวด์าวน์ด้วยการใช้ ระบบโบลวด์าวน์อตัโนมตัิ
    - 10% ของการโบลวด์าวน์ในหมอ้นํ้าทีผ่ลติไอนํ้าความดนั 15 kg/cm2 ทาํให้
      ประสทิธภิาพของหมอ้นํ้าลดลง 3%
 การลดเขม่าและคราบหินปนูบนพืน้ที่แลกเปลี่ยนความร้อน
     - 3 mm. ของความหนาเขมา่ทีผ่วิแลกเปลีย่นความรอ้นของทอ่ไฟ จะเพิม่ความ
      ตอ้งการเชือ้เพลงิขึน้อกี 2.5%
 การลดความดนัผลิตไอนํ้า
    - โดยทัว่ไปแลว้ความดนัผลติไอนํ้าสามารถลดลงได ้แต่ไมค่วรตํ่ากวา่ 20 % ของ
ความดนัทีใ่ชเ้ดมิ

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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1. แนวทางในการดาํเนินการปรบัปรงุประสิทธิภาพ (ต่อ)
 การใช้อปุกรณ์ปรบัความเรว็รอบสาํหรบัพดัลม และปัม๊
 การควบคมุภาระของหม้อนํ้า
    - ประสทิธภิาพของหมอ้นํ้า โดยมากจะมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุในชว่งภาระ 2/3 ของ
     พกิดั ถา้ภาระของหมอ้นํ้าลดลงประสทิธภิาพของหมอ้นํ้ากม็แีนวโน้มทีจ่ะลดลงดว้ย 
 การจดัตารางการใช้งานหม้อนํ้าที่เหมาะสม
    - ควรทาํการเดนิหมอ้นํ้าจาํนวนน้อยเครือ่ง โดยใหแ้ต่ละเครือ่งมภีาระสงู
 การเปลี่ยนหม้อนํ้าใหม่
    - หมอ้นํ้าทีม่อีายกุารใชง้านมากกวา่ 25 ปี การเปลีย่นหมอ้นํ้าใหมจ่ะมคีวามคุม้คา่ใน
     การลงทนุ

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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เ พื่อความสะดวกในการประเ มินศักยภาพในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหม้อนํ้าและระบบไปนํ้า การใช้แบบตรวจสอบจะช่วยให้
ทราบว่า ควรทาํการปรบัปรงุแก้ไขในส่วนใด

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการจัดการ (House Keeping)
1 ลดช่วงเวลาการทํางานของหม้อนํา้ 

 ไมม่ีการจดัตารางเวลาการใช้งานหม้อนํา้
 ไมม่ีแผนการทํางานที่สมัพนัธ์กบัแผนการผลติ

2 การเลือกใช้เชือ้เพลงิที่เหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์โดยขึน้อยูก่บัช่วงเวลาการทํางานสําหรับหม้อ
นํา้ที่ใช้เชือ้เพลงิได้หลายชนิด
 ไมม่ีการตรวจสอบแนวโน้มของราคาเชือ้เพลงิ
 ไมส่ามารถเปลี่ยนเชือ้เพลงิได้

3 การใช้งานอปุกรณ์ข้างเคียงหม้อนํา้ให้เหมาะสมกบั
การทํางานและภาระของหม้อนํา้
 ไมม่ีอปุกรณ์ควบคมุการใช้งานอปุกรณ์ข้างเคียง
 หม้อนํา้ไมม่ีการควบคมุระดบันํา้อตัโนมตัิ
 ไมม่ีการบํารุงรักษาปั๊มและวาล์วตามผู้ผลิตแนะนํา

4 การกระจายภาระการทําความร้อนในแตล่ะหม้อนํา้ ให้ภาพรวมของการใช้เงินลงทนุในการ
ดําเนินการลดลง
 ไมม่ีการตรวจสอบประสทิธิภาพของหม้อนํา้แตล่ะเครื่อง
 ไมม่ีการวางแผนการเดินหม้อนํา้แตล่ะลกู
 มีการอุน่หม้อนํา้สํารองตลอดเวลา

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการจัดการ (House Keeping)
5 การรักษาความดนัของไอนํา้ในระบบไอนํา้ให้ตํ่าที่สดุเทา่ที่จะเพียงพอตอ่ความต้องการของ

อปุกรณ์และระบบกระจายไอนํา้
 ไม่มีการสํารวจแรงดนัที่ต้องการใช้งานในแตล่ะอปุกรณ์
 ไม่มีแผนการเดนิเครื่องจกัรที่ใช้ไอนํา้แตล่ะเครื่อง

6 ตรวจสอบประสทิธิภาพของหม้อนํา้อยา่งตอ่เนื่อง
 ไม่มีการตรวจวดัประสทิธิภาพการเผาไหม้ของหม้อนํา้
 ไม่มีการตรวจสอบระบบควบคมุหม้อนํา้
 ไม่มีการตรวจวดัปริมาณการเชือ้เพลงิ

7 การปรับสดัสว่นผสมระหวา่งอากาศตอ่เชือ้เพลิงที่เหมาะสม
 ไม่มีการตรวจวดัและปรับปริมาณอากาศเข้าเผาไหม้
 ไม่มีการจดบนัทกึผลการตรวจวดัประสทิธิภาพการ
เผาไหม้

8 การทําความสะอาดปรับตัง้และซอ่มแซมสว่นประกอบของ
หวัเผาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 ไม่มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
 ไม่มีการทําความสะอาดหวัฉีด
 ไม่มีการปรับตัง้ตําแหน่งหวัฉีด

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการจัดการ (House Keeping)
9 กําจดัการรั่วไหลของอากาศในผนงัอากาศตวัเรือนของพดัลมและทอ่สง่ตา่งๆ

 มีการรั่วไหลของอากาศที่ประตหูม้อนํา้
 มีการรั่วไหลระหวา่งหม้อนํา้และปลอ่งไอเสีย

10 การควบคมุ Draft ให้มีประสทิธิภาพสงูที่สดุ

 ไม่มีการปรับความเร็ว หรือ แดมเปอร์ของพดัลม
 พดัลมไม่สามารถเลือกชว่งการทํางานได้

11 แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบก๊าซไอเสียและการหมนุเวียนอากาศภายในหม้อนํา้ซึง่ก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกบั Draft

 มีการรั่วไหลของอากาศที่ประตหูม้อนํา้
 มีการรั่วไหลของอากาศระหวา่งหม้อนํา้และปลอ่งไอเสีย

12 การลดการสญูเสียจาก Draft ในขณะเดนิตวัเปลา่
 ไม่มีระบบควบคมุพดัลมขณะที่หม้อนํา้ไม่ทํางาน

 ไม่มีการตรวจสอบระบบควบคมุการทํางานของพดัลม

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการจัดการ (House Keeping)
13 การควบคมุปริมาณนํา้โบลว์ดาวน์

 ไม่มีการตรวจสอบคา่ TDS ของนํา้โบลว์ดาวน์
 นํา้โบลว์ดาวน์มีแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อยูร่ะหวา่ง 50 – 150 ppm ที่ pH 

8.3
 นํา้โบลว์ดาวน์มีสภาพเป็นดา่ง และคา่ pH ไม่เกิน 12

 นํา้โบลว์ดาวน์มีคา่ฟอสเฟตไม่เกิน 25 ppm
 นํา้โบลว์ดาวน์มีซิลกิ้าไม่เกิน 40 ppm

14 การปรับความหนืดของนํา้มนัเชือ้เพลงิให้เหมาะสม
 ไม่มีการควบคมุความชืน้ของเชือ้เพลงิแข็ง
 ไม่มีการควบคมุความหนืดของนํา้มนัเชือ้เพลงิ

15 การใช้สารเตมิแตง่ในเชือ้เพลงิเพื่อปรับปรุงคณุสมบตัขิองเชือ้เพลิง
 ไม่มีการตรวจสอบคณุสมบตัขิองเชือ้เพลงิ

 ไม่มีการปรับปรุงคณุสมบตัขิองเชือ้เพลงิก่อนเข้าเผาไหม้
16 การใช้กบัดกัไอนํา้ที่เหมาะสม

 ไม่มีการสํารวจชนิดกบัดกัไอนํา้ที่ใช้งานวา่เหมาะสมหรือไม่

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการจัดการ (House Keeping)
17 การซอ่มบํารุงกบัดกัไอนํา้

 ไม่มีการตรวจสอบรอยรั่วของกบัดกัไอนํา้
 ไม่มีการตรวจสอบการทํางานของกบัดกัไอนํา้

18 การปรับปรุงประสทิธิภาพการถ่ายเทความร้อนของหม้อนํา้
 ไม่มีการปรับปรุงคณุภาพนํา้ป้อนหม้อนํา้
 ไม่มีการใช้เคมีในการปรับปรุงคณุภาพนํา้
 ไม่มีการบํารุงรักษา Softener ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
 ไม่มีการทําความสะอาดพืน้ผิวแลกเปลี่ยนความร้อนด้านทอ่นํา้
 ไม่มีการทําความสะอาดพืน้ผิวแลกเปลี่ยนความร้อนด้านทอ่ไฟ

17 การซอ่มบํารุงกบัดกัไอนํา้
 ไม่มีการตรวจสอบรอยรั่วของกบัดกัไอนํา้

 ไม่มีการตรวจสอบการทํางานของกบัดกัไอนํา้
18 การปรับปรุงประสทิธิภาพการถ่ายเทความร้อนของหม้อนํา้

 ไม่มีการปรับปรุงคณุภาพนํา้ป้อนหม้อนํา้
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)
19 การตดิตัง้เครื่องควบคมุเวลาการใช้งานของหม้อนํา้

 ไม่มีการตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุเวลาการทํางานของหม้อนํา้
 ไม่มีการตดิตัง้ระบบแจ้งเตือนการหยดุทํางานของอปุกรณ์ที่ใช้ไอนํา้

20 การตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุการทํางานของอปุกรณ์ข้างเคียงของหม้อนํา้

 ไม่มีการตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุการทํางานของอปุกรณ์ข้างเคียงของหม้อนํา้
21 การตดิตัง้ระบบควบคมุการทํางานของหม้อนํา้แบบอตัโนมตั ิเพื่อกระจายภาระของหม้อนํา้

 ไม่มีการตรวจสอบประสทิธิภาพของหม้อนํา้แตล่ะเครื่อง

 ไม่มีการวางแผนการเดนิหม้อนํา้แตล่ะลกู
 มีการอุ่นหม้อนํา้สํารองตลอดเวลา
 ไม่มีอปุกรณ์ควบคมุการทํางานของหม้อนํา้หลายเครื่อง
 อปุกรณ์ควบคมุการทํางานของหม้อนํา้ไม่สามารถเปลี่ยนรอบได้

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)
23 การตดิตัง้ตวัอปุกรณ์ปรับความเร็วรอบ

ในพดัลม Forced-draft และ Induce-draft ขนาดใหญ่
 ไม่มีการปรับความเร็ว หรือ แดมเปอร์ของพดัลม
 พดัลมไม่สามารถเลือกช่วงการทํางานได้

24 การตดิตัง้ระบบระบายนํา้โบลว์ดาวน์อตัโนมตัิ
 ไม่มีการควบคมุปริมาณการโบลว์ดาวน์
 ไม่มีการตรวจสอบคา่ TDS ในนํา้โบลว์ดาวน์

23 การตดิตัง้ตวัอปุกรณ์ปรับความเร็วรอบ
ในพดัลม Forced-draft และ Induce-draft ขนาดใหญ่
 ไม่มีการปรับความเร็ว หรือ แดมเปอร์ของพดัลม
 พดัลมไม่สามารถเลือกช่วงการทํางานได้

24 การตดิตัง้ระบบระบายนํา้โบลว์ดาวน์อตัโนมตัิ
 ไม่มีการควบคมุปริมาณการโบลว์ดาวน์

 ไม่มีการตรวจสอบคา่ TDS ในนํา้โบลว์ดาวน์
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)
27 การหุ้มฉนวนทอ่สง่ไอนํา้ และทอ่คอนเดนเสท

 ฉนวนหม้อนํา้ชํารุดเสียหาย
 ฉนวนหม้อนํา้บางเกินไป
 ไม่มีการหุ้มฉนวนทอ่สง่ความร้อนอื่นๆ

28 การอุ่นนํา้ป้อนหม้อนํา้ด้วยความร้อนจากคอนเดนเสท
 ไม่มีการเพิ่มอณุหภมูินํา้ป้อนหม้อนํา้ก่อนป้อนเข้าหม้อนํา้
 ไม่มีการนําความร้อนทิง้จากคอนเดนเสทมาใช้งาน

27 การหุ้มฉนวนทอ่สง่ไอนํา้ และทอ่คอนเดนเสท
 ฉนวนหม้อนํา้ชํารุดเสียหาย
 ฉนวนหม้อนํา้บางเกินไป
 ไม่มีการหุ้มฉนวนทอ่สง่ความร้อนอื่นๆ

28 การอุ่นนํา้ป้อนหม้อนํา้ด้วยความร้อนจากคอนเดนเสท
 ไม่มีการเพิ่มอณุหภมูินํา้ป้อนหม้อนํา้ก่อนป้อนเข้าหม้อนํา้
 ไม่มีการนําความร้อนทิง้จากคอนเดนเสทมาใช้งาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการเปลี่ยนเครื่องจักร (Machine Change)
29 การตดิตัง้ระบบการเปลี่ยนชนิดเชือ้เพลงิอตัโนมตัิ

 ไม่สามารถเลือกใช้เชือ้เพลงิหลายชนิดได้
 ไม่มีระบบการเปลี่ยนเชือ้เพลงิอตัโนมตัิ

30 การตดิตัง้ระบบหวัเผาที่มีประสทิธิภาพสงูและมีความสามารถหลากหลาย
 ไม่มีการบํารุงรักษาหวัเผาตามความเหมาะสม
 หวัเผาไม่สามารถเลือกใช้เชือ้เพลงิหลายชนิดได้

31 ตดิตัง้ Economizer 
 ไม่มีการนําความร้อนจากก๊าซไอเสียมาใช้
 ไม่มีการเพิ่มอณุหภมูินํา้ป้อนหม้อนํา้
 ไม่ความร้อนทิง้จากคอนเดนเสทกลบัมายงัหม้อนํา้

32 การตดิตัง้เครื่องอุ่นอากาศ

 ไม่มีการนําความร้อนจากก๊าซไอเสียมาใช้
 ไม่มีการอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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การประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบ (Check List)
มาตรการที่ ชื่อมาตรการ

ผลการตรวจสอบ

ใช่ ไม่ใช่

มาตรการด้านการเปลี่ยนเครื่องจักร (Machine Change)

33 การตดิตัง้เครื่องเก็บคืนความร้อนชนิดพน่ฝอยนํา้
 ไม่มีการนําความร้อนจากก๊าซไอเสียมาใช้

34 การตดิตัง้ Tabulator ในหม้อนํา้แบบทอ่ไฟ
 อณุหภมูิของก๊าซไอเสียสงูเกินกวา่ปกต ิในขณะที่อากาศเผาไหม้สว่นเกินไม่เกิน

มาตรฐาน

 ไม่มีการตดิตัง้อปุกรณ์เพิ่มประสทิธิภาพการถ่ายเทความร้อนในหม้อนํา้
35 การเก็บคืนความร้อนกลบัจากการโบลว์ดาวน์

 มีการโบลว์ดาวน์อยา่งตอ่เนื่อง
 มีถงัรองรับนํา้โบล์ดาวน์
 ไม่มีการนําความร้อนจากนํา้โบลว์ดาวน์กลบัมาใช้

การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อนํา้และระบบไอนํา้
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กรณีศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยของหม้อน้ํา 

และหม้อน้ําที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. นํ้าดิบมีคุณภาพตํ่า (TDS ของนํ้าบาดาล
เท่ากบั 1300 ppm, Hardness เฉลี่ยประมาณ 
860 ppm, Chloride เฉลี่ยประมาณ 160 ppm)

ข้อเสนอแนะ

1. การปรบัปรงุคณุภาพนํ้าก่อนเข้าหม้อนํ้า
วิธีที่ 1 ใช้นํ้าดิบหรือนํ้าบาดาลจากแหล่งเดิม แต่
ป รับป รุ ง ใ ห้ มี คุณภ าพ ดี ขึ้ น  โ ดยลด  TDS, 
Hardness และของแขง็ละลายนํ้าลง ด้วย
กระบวนการทาํนํ้าให้ใส และผา่น Softener
วิธีที่ 2 ใช้นํ้าดิบหรือนํ้าบาดาลจากแหล่งเดิม แต่
ปรบัปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยกระบวนการทํา
นํ้าให้ใส และผ่านระบบ Demineralization หรือ
ผา่นระบบ Reverse Osmosis
วิธีที่ 3 จดัหานํ้าดิบจากแหล่งใหม่ที่มีคณุภาพดี 
แล้วปรบัปรงุคณุภาพตามวิธีที่ 1 หรือ 2 

ระบบนํ้าป้อนหม้อนํ้า และนํ้าในหม้อนํ้า
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

ระบบนํ้าป้อนหม้อนํ้า และนํ้าในหม้อนํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

2. นํ้าในหม้อนํ้ามี TDS สูงเกินไป (ตาม
ข้อกาํหนด TDS ในหม้อนํ้าไม่ควรเกิน 3500 
ppm.) เช่น 18,400 ppm. (ตรวจวิเคราะห ์
23/2/2552)

ข้อเสนอแนะ

2. ปรบัปรงุและควบคมุคณุภาพนํ้าภายในหม้อนํ้า 
วิธีที่ 1 ติดตัง้ระบบ Intermittent Blow down 
Valve แต่ต้องมีการปรบัตัง้ระยะเวลาในการ
Blow down และระยะเวลาในการเปิดวาลว์ให้
เหมาะสม
วิธีที่ 2 ติดตัง้ระบบวาล์วระบายนํ้าแบบต่อเนื่อง 
เพิ่มจากวิธีที่ 1 ระบบนี้จะเน้นการระบายนํ้าที่ผิว
นํ้า โดยติดตัง้ Electric Conductivity Sensor เพื่อ
ส่งสัญญาณไปควบคุมการเร่งหรี่วาล์วระบาย
อตัโนมตัิ ตามความเข้มข้นของ EC วิธีนี้สามารถ
นํานํ้าร้อนจากการระบายไปเข้า Flash Vessel 
เพื่อแยกไอนํ้าความดนัตํา่ไปใช้งาน
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

3. มีการโบลว์ดาวน์ทุกๆ 24 ชัว่โมง ครัง้ละ
ประมาณ 5 นาที โดยมีค่า TDS เท่ากบั 530 
ppm. ซึ่งตํา่กว่าเกณฑท์ี่กาํหนด
4. มีการล้างเกลือเรซิน 2 เดือน ต่อ 1 ครัง้ ทาํ
ให้ค่า Hardness ยงัสงู
5. pH นํ้าในหม้อนํ้า 12.15 (สงูเกินมาตรฐาน)
6. ค่าคลอไรด์ค่อนข้างสูง ส่งผลให้เรซินใน
เครื่องกรองเกิดการแตกและเสื่อมสภาพได้

ข้อเสนอแนะ

3. ลดปริมาณการโบลว์ดาวน์ลง เพื่อควบคุม
ระดบัค่า TDS ของนํ้าโบลวด์าวน์ให้ใกล้ 3,500 
ppm. โดยทาํการลดปริมาณโบลวด์าวน์ลง จาก 5 
นาทีต่อวนั เป็น 1 นาทีต่อวนั
4. ควรปรบัช่วงเวลาการล้างเกลือให้เหมาะสม 
โดยควบคมุค่า Hardness ≤ 10 ppm.
5. ควรควบคมุค่า pH นํ้าในหม้อนํ้า ≤ 11.8  โดย
การเพิ่มการ Blow Down และ/หรือควบคมุ
ปริมาณสารเคมีเข้าหม้อนํ้า
6. ตรวจสอบค่าคลอไรด ์หากมีค่าสงูจะต้องกาํจดั
ก่อนนํานํ้าเข้าเครื่องกรอง พร้อมให้ตรวจค่า
เหลก็ และซิลิกาเพิ่มเติม

ระบบนํ้าป้อนหม้อนํ้า และนํ้าในหม้อนํ้า
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. ถงั Feed Tank อยู่ในระดบัพืน้ หากอณุหภมูิ
นํ้าสงูอาจเกิดปัญหาเรื่อง Cavitations  

2. ถงั Feed Tank ไม่มีฉนวนหุ้มเกิดการ
สูญเสียความร้อน อีกทัง้มีขนาดใหญ่ ทําให้
อณุหภมูินํ้าเพิ่มขึน้ช้าและต้องใช้พลงังานมาก
3. ไม่มีหลอดแก้วบอกระดบันํ้าถงั Feed Tank

ข้อเสนอแนะ

1. ควรยกถงั Feed Tank ให้สงูและปรบัปรงุท่อ
ทางดูดของปั ๊มให้ใหญ่เ พื่อป้องกันการเกิด 
Cavitations
2. ควรหุ้มฉนวนถงั Feed Tank เพื่อป้องกนัการ
สญูเสียความร้อน
3. ควรติดตัง้หลอดแก้วพร้อมเครื่องป้องกนัที่ถงั 
Feed Tank เพื่อสามารถตรวจสอบระดบันํ้าได้
ตลอดเวลา

ถงัพกันํ้าป้อน
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

4.ถงั Deaerator อุ่นนํ้าป้อนโดยใช้คอนเดน
เสท และไอนํ้า มีอณุหภมูินํ้าเท่ากบั 85C และ
มีขนาดความจุ 2,000 ลิตร ซึ่งมีขนาด
ค่อนข้างเล็กเ มื่อเ ทียบกับปริมาณใช้ นํ้า 
15,000 ลิตร/ชม. ทาํให้ใช้ Steam ในการอุ่นใน
ปริมาณมาก

ข้อเสนอแนะ

4. ควรเพิ่มอณุหภมูินํ้าอยู่ประมาณ 103-105 0C 
แต่ต้องระวงัเรื่องการเกิด Cavitations โดยต้อง
คาํนึงถึง Spec ของปัม๊นํ้าด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ 
และควรเพิ่มขนาดความจุของ Deaerator Tank 
ให้เหมาะสมกบัอตัราการป้อนนํ้าเข้าหม้อนํ้าด้วย 
เพื่อสามารถควบคุมทัง้ปริมาณนํ้า และอุณหภมูิ
นํ้า ได้อย่างเหมาะสม

ถงัพกันํ้าป้อน
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

เครื่องสบูนํ้าป้อน

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. ลิ้นกนักลบัที่ท่อส่งนํ้าเข้าหม้อนํ้าใช้ปัม๊ 2 
ชุด มีลิ้นกนักลบัเพียง 1 จดุ เวลาเปลี่ยนการ
ทํางานของปัม๊จะต้องปิด-เปิด วาล์วบงัคับ
ทิศทางให้ถกูต้อง ซึ่งหากผู้ควบคมุไม่ชาํนาญ
หรือไม่เข้าใจอาจปิด-เปิด วาลว์ผิดได้ซึ่งอาจมี
ผลให้นํ้าไม่เข้าหม้อนํ้า

2. ไม่ได้ติดตัง้เกจวดัความดนัที่ท่อส่งนํ้าเข้า
หม้อนํ้า

ข้อเสนอแนะ

1.ควรติดตัง้ลิ้นกนักลบัเพิ่มอีก 2 จดุ ที่ทางออก
ของปัม๊แต่ละเครื่อง จะทําให้สามารถเปิดวาล์ว
ทุกตวัทิ้งไว้ได้และขณะเปลี่ยนการทาํงานของปัม๊
ก็ไม่จาํเป็นต้องปิด-เปิด วาล์วบงัคบัทิศทางทุก
ครัง้
2. ควรติดตัง้เกจวดัความดนัที่ระบบท่อส่งนํ้าเข้า
หม้อนํ้า เพื่อเป็นจุดสงัเกตในการวิเคราะห์สภาพ
การทาํงานของปัม๊ และข้อบกพร่องอื่นๆ 
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

หม้อนํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. เกจวดัความดนัไอนํ้าและแท่งแก้วบอก
ระดับนํ้าในหม้อนํ้าไม่มีเครื่องหมายแสดง
ระดบัใช้งานปกติและระดบัอนัตราย

2. วาลว์หลอดแก้วชาํรดุ และปิดขณะใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรทาํเครื่องหมายแสดงระดบัใช้งานปกติและ
ระดับอันตรายที่เกจวดัความดันและแท่งแก้ว
บอกระดบันํ้า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวาล์วหลอดแก้ว และหาก
อุปกรณ์ความปลอดภยัชาํรดุห้ามใช้งานหม้อนํ้า
เครื่องดงักล่าว (ให้เดินอีกเครื่องก่อนจนกว่าจะ
ซ่อมเสรจ็) 
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

หม้อนํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

3. ท่อระบายไอนํ้าของลิ้นนิรภยั (Safety 
Valve) ไม่ได้เจาะรรูะบายนํ้าใต้ท่อ 

4. Safety Valve หลงัหม้อนํ้าทัง้ 2 เครื่อง ไม่ได้
ต่อท่อระบายไอนํ้าออกนอกอาคาร

ข้อเสนอแนะ

3. ควรเจาะรรูะบายนํ้าใต้ท่อระบายไอนํ้าของลิ้น
นิรภยั (Safety Valve) เพื่อป้องกนันํ้าขงัซึ่งจะทาํ
ให้บา่วาลว์เป็นสนิมและเกิดการขดัตวัค้างได้
4. ควรติดตัง้ท่อระบายไอนํ้าที่ Safety Valve เพื่อ
ป้องกนัเรื่องความร้อนและเสียงภายในอาคาร 
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หม้อนํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

5. ถงัพกัไอไม่มีอปุกรณ์ความปลอดภยั
6. เกจวดัความดนัของหม้อนํ้าและถงัพกัไอไม่
ตรงกนั (5/7 Bar)
7. ผนังหลังมีอุณหภูมิสูงส่งผลให้เกิดการ
สญูเสียความร้อนในปริมาณมาก
8. หม้อนํ้า และคอเตามีความเสี่ยงจากการ
ออกแบบและโครงสร้าง
9. ใต้คอเตามกัมีการสะสมของโคลนตะกอน
ซึ่งทาํให้คอเตาเกิดความเสียหาย

ข้อเสนอแนะ

5. ให้ติดตัง้ลิ้นนิรภยัที่ถงัพกัไอ
6.  ควรปรับปรุง ห้องหม้อนํ้าให้ เ ป็นไปตาม
กฎหมาย
7. ตรวจสอบอิฐทนไฟผนังหลงั หากชาํรดุให้ซ่อม
8. ควรตรวจสอบโครงสร้างหม้อนํ้า และคอเตา 
อย่างต่อเนื่อง
9. ควรต่อวาลว์และท่อระบายใต้คอเตา
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หม้อนํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

10. ช่องมองเปลวไฟข้างเตากระจกแตกร้าว
ชํารุด   อาจกระเด็นเข้าตาผู้ควบคุมขณะ
ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ

10. ควรเปลี่ยนกระจกใหม่ โดยเน้นเป็นกระจก
ทนความร้อนสงู 
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หม้อนํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

11. หม้อนํ้าบริเวณคอเตาซึ่งเป็นแบบ 2 ชัน้ 
ไม่มีฉนวนหุ้ม และไม่มีท่อ Blow Down 

ข้อเสนอแนะ

11. ควรติดตัง้ฉนวนกนัความร้อนที่บริเวณคอ
เตาเพื่อป้องกนัการสูญเสียความร้อน และติดตัง้
วาลว์พร้อมท่อ Blow Down เพื่อป้องกนัโคลน
ตะกอนตกค้างทาํให้คอเตาเสียหายได้
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หม้อนํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

12. ท่อระบายไอนํ้าของเครื่องอบฆ่าเชื้อที่ต่อ
ท่อออกนอกอาคาร มีนํ้าร้อนหยดลงบริเวณ
ทางเดิน  อาจหยดใส่พนักงานที่เดินผ่าน
บริเวณดงักล่าว

ข้อเสนอแนะ

12. ควรติดตัง้ท่อระบายต่อลงพืน้ในที่ปลอดภยั
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ระบบเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงเหลว

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. นํ้ามนัหนืดเหนียว ไหลยาก เมื่ออากาศเยน็ 
มีการอดุตนัที่ Strainer บอ่ย 
2. ปัม๊นํ้ามนัชาํรดุสึกหรอเรว็ 
3. มีถ่านและตะกอนแขง็เกาะอยู่ภายในเครื่อง
อุ่นนํ้ามนั (Electric Heater)  การอุ่นนํ้ามนั
อาจอุ่นได้ที่อุณหภมูิตํ่ากว่าที่ปรบัตัง้ไว้มาก  
เครื่องอุ่นนํ้ามนัมกัร้อนจดัจน Heater ไหม้ 
4. ถ่านและตะกอนแขง็จาก Electric Heater 
จะค่อยๆแตกตวัและไหลเข้าสู่หวัฉีด  ทําให้
หวัฉีดสึกหรอเรว็จากการกดักร่อน  

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการล้างถงัเกบ็นํ้ามนัเตา และ Daily 
Tank  ทกุๆ 1-2 ปี/ครัง้ การล้างถงันํ้ามนัเตา 
ต้องระมดัระวงัเรื่อง Confine Space และกา๊ซที่
อาจเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบตัิงานด้วย
2. ควรล้าง Strainer และ Electric Heater อย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้   
3. ควรตรวจสภาพและล้างนมหนูอย่างน้อย 1-3 
เดือน/ครัง้
4. ควรมีการระบายนํ้ามนัใต้ Daily Tank เพื่อ
ตรวจสอบนํ้าและโคลนนํ้ามนัอย่างน้อย 3 เดือน/
ครัง้
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หัวฉีดมีคราบนํา้มันเปรอะเปื้อน

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

5. หวัฉีดสกปรกและเกิดการอุดตนัง่าย  การ
ฉีดนํ้ามนัเฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง  

6. จากการสอบถามผู้ควบคุมพบว่ามีก้อน 
Carbon ภายในท่อไฟใหญ่  อาจเกิดจากการ
ปรบัตัง้ Burner ที่ยงัไม่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

ระบบเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงเหลว

6.ควรปรบัตัง้ Burner โดยช่างผู้ชาํนาญ โดย
คาํนึงถึงอณุหภมูินํ้ามนั %O2 , %CO , และ %CO2
ฯลฯ ให้เหมาะสม
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ปัญหา/ข้อบกพร่อง

7. การอุ่นนํ้ามนัเตาใช้ที่อุณหภูมิประมาณ 
100 oC
8. อุปกรณ์วดัอุณหภมูิ (นํ้ามนัเตา) มีค่าไม่
สอดคล้องกนั
9. เกจวดัอุณหภมูินํ้ามนัเตาก่อนเข้าหวัฉีดไม่
มีการติดตัง้ จึงไม่สามารถรู้อณุหภมูินํ้ามนัเตา
ได้เลย

ข้อเสนอแนะ

7.หวัฉีด Rotary Cup ใช้นํ้ามนัเตาเกรด A ปกติจะ
อุ่นที่ประมาณ 60-75 oC
8. ควรสอบเทียบอปุกรณ์วดัให้สามารถอ่านได้
ถกูต้อง
9. ควรติดตัง้เกจวดัอุณหภมูินํ้ามนัเตาก่อนเข้า
หวัฉีด เพื่อจะได้ปรบัตัง้อณุหภมูินํ้ามนัให้ถกูต้อง
เหมาะสมตามประเภทหวัฉีดและชนิดของนํ้ามนั
เตา (หวัฉีดแบบ Pressure Atomized  ใช้นํ้ามนั
เตาเกรด A ต้องอุ่นนํ้ามนัที่อณุหภมูิ 85-105 oC)

ระบบเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงเหลว
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ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. การใช้เชื้อเพลิงมีขนาดใหญ่และมีความชื้น
สงูมีผลให้การเผาไหม้ไม่สมบรูณ์
2. มีการใช้เศษขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงอาจเกิด
ปัญหาอคัคีภยั และการระเบิดของฝุ่ น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรย่อย และทาํให้เชื้อเพลิงมีความชื้นลดลง
2. ควรตรวจสอบเรื่องการเกิดไฟฟ้าสถิตย ์และมี
อปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั

ระบบเชื้อเพลิง : เชื้อเพลิงแขง็
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ปล่องไอเสีย

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. อณุหภมูิปล่องสงูประมาณ 350 oC อาจเกิด
ความเสียหายของหม้อนํ้า
2. ไม่มีการติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
ปล่องอตัโนมตัิ (Flue Gas Thermostat)

ข้อเสนอแนะ

1. ตรวจสอบลมป้อน และลมดูดที่อาจทาํให้ก๊าซ
ร้อนออกสู่ปล่องมากเกินไป และตรวจสอบความ
เสียหายโครงสร้างส่วนที่สัมผัสอุณหภูมิสูง 
ตรวจสอบและทาํความสะอาดท่อไฟ ตรวจสอบ
การลดัทางของเปลวไฟ และตรวจสอบตะกรนั
ภายในหม้อนํ้า
2. ควรติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่อง
อตัโนมตัิ (Flue Gas Thermostat) ที่หม้อนํ้าแต่ละ
เครื่องพร้อมต่อวงจรส่งสญัญาณเตือนด้วยแสง
และเสียง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
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ระบบคอนเดนเสท

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. ระบบคอนเดนเสทใน Line ผลิตที่ระบายนํ้า
ออกจากเครื่องจกัรหลายเครื่องแล้วรวมกนั
มาที่ Steam Trap เพียงชุดเดียว ไม่ถกูต้อง
ตามหลกัวิศวกรรม
2. อณุหภมูินํ้าคอนเดนเสทลดลงเรื่อยๆ จาก
ต้นทาง 88 C เหลือ 50C เนื่องจากถงัและ
อุปกรณ์ไม่ได้หุ้มฉนวน จึงเกิดความสูญเสีย
ความร้อน 
3. การรอสะสมปริมาณคอนเดนเสทให้ได้ 300 
ลิตร จึงปัม๊ส่ง ทําให้คอนเดนเสทมีช่วงเวลา
สญูเสียความร้อนมากขึน้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรบัเปลี่ยนวิธีการติดตัง้ Steam Trap ให้
ถูกต้อง โดยเครื่องจักรหนึ่งเครื่องต่อ  Steam 
Trap หนึ่งชดุ ซึ่งจะสามารถลดขนาด Steam Trap 
ลงแต่จะเพิ่มจาํนวนมากขึน้
2. ควรหุ้มฉนวนถงัคอนเดนเสท 1 , 2 และระบบ
ท่อทางเดิน เพื่อป้องกนัการสญูเสียความร้อน
3. ควรปรบัลดปริมาณการสะสมนํ้าคอนเดนเสท
เพื่อส่งต่อให้น้อยลง อาจปรับให้เหลือ 50-100 
ลิตร แล้วส่งครัง้หนึ่ง (ส่งน้อยแต่ถี่)  เพื่อป้องกนั
การสญูเสียความร้อน
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ปัญหา/ข้อบกพร่อง

4. Header Tank บางชุดไม่ได้ติดตัง้ Steam 
Trap ระบายนํ้าคอนเดนเสทใต้ถงั (ใช้คนเปิด-
ปิดวาลว์ระบายด้วยมือ ซึ่งไม่แน่นอนอาจเป็น
เหตใุห้เกิด Carry Over)

5. มีการเดินท่อคอนเดนเสทบางส่วนใต้ดิน 
ซึ่งมีผลต่อการซ่อมบํารุง และการสูญเสีย
ความร้อนของนํ้าคอนเดนเสท 

ข้อเสนอแนะ

4. ควรติดตัง้ Steam Trap ระบายนํ้าคอนเดนเสท
ใต้ถงั Header Tank
5. ปรบัปรงุท่อคอนเดนเสท และควรหุ้มฉนวนท่อ

ระบบคอนเดนเสท
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ปัญหา/ข้อบกพร่อง

6. มีเครื่องใช้ไอนํ้าหรือเครื่องจกัรในการผลิต
ประเภท Indirect Steam ประมาณ 16 เครื่อง 
ไม่มีการนําคอนเดนเสทใน Line ผลิตกลบัมา
ใช้เลยเนื่องจากโรงงานกลวัเรื่องกลิ่นที่อาจ
ติดมากบันํ้าคอนเดนเสท

ข้อเสนอแนะ

6. ควรจดัทาํระบบนําคอนเดนเสทใน Line ผลิต
กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด เช่น อุ่นนํ้า
ป้อนเข้าหม้อนํ้า  เ พื่อเ พิ่มอุณหภูมิ นํ้า  ทําให้
ประหยดัการใช้พลงังานและลดการใช้ไอนํ้าใน
การอุ่นอีกทางหนึ่งด้วย

ระบบคอนเดนเสท
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ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. มีการต่อท่อไอนํ้าไปใช้แต่วาลว์ชาํรดุมีการ
รัว่ตลอดเวลา
2. ระบบท่อจ่ายไอนํ้าที่ต่อแยกเข้าถงัต้มแต่ละ
ถังพบว่าฉนวนหุ้มมีสภาพเก่าและชํารุด 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นอปุกรณ์ Valve และ 
ข้อต่อต่างๆ ไม่มีการหุ้มฉนวน
3. การเดินท่อไอนํ้าค่อนข้างยาว และมีข้องอ
มาก โดยไม่มีเครื่องดกัไออาจมีคอนเดนเสท
ในท่อทางได้ ส่งผลให้เกิด Water Hammer
4. การเดินท่อไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัการ
ขยายตวั (Expansion Joint)

ข้อเสนอแนะ

1. ซ่อมวาลว์และท่อที่ชาํรดุ
2.ควรทาํการหุ้มฉนวน ท่อจ่ายไอนํ้า Valve และ 
ข้อต่อต่างๆ เพื่อลดการสญูเสียความร้อน 
3. ควรติดตัง้เครื่องดกัไอเพิ่มเติมในระบบท่อที่
อาจมีนํ้าตกค้าง
4. ให้ตรวจสอบการขยายตวัของท่อ (โดยเฉพาะ
เมื่อมีการใช้ความดันสูง) เนื่องจากอาจทําให้
ระบบท่อ หรืออปุกรณ์ใช้ไอนํ้า เกิดการชาํรดุ

ระบบส่งจ่ายไอนํ้า

114
114

กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

5.  การเดินท่อนําไอนํ้าไปใช้งานต่อจาก
ด้านล่างของท่อเมน ซึ่งทําให้นํ้าเข้าไปใน
อุปกรณ์ใช้ไอนํ้าส่งผลให้เครื่องเสียหาย 
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนตํา่
6. ท่อจ่ายไอของหม้อนํ้า ไม่ได้ติดตัง้ Check 
Valve 
7. เครื่องดกัไอส่วนใหญ่เป็นแบบจาน

ข้อเสนอแนะ

5. ปรับปรุงการเดินท่อนําไอนํ้าไปใช้งานให้
ถกูต้องตามหลกัวิศวกรรม
6. ควรติดตัง้ Check Valve ที่จ่ายไอนํ้า กรณีมี
หม้อนํ้ามากกว่า 1 เครื่อง และต่อท่อจ่ายไอ
ร่วมกนั เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
7. ตรวจสอบอปุกรณ์ใช้ไอนํ้า หากอปุกรณ์ใดเกิด
การกลัน่ตวัสงูควรเปลี่ยนเป็นแบบเชิงกล เพื่อให้
สามารถระบายนํ้าได้ดีขึน้

ระบบส่งจ่ายไอนํ้า
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การใช้งานหม้อนํ้า

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

1. บนัทึกประจําวันในการควบคุมหม้อนํ้า 
รายละเอียดการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
2. ไม่มีการจดบนัทึกประวัติการซ่อมบํารุง
หม้อนํ้า

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจดัทาํบนัทึกประจาํวนัแยกหม้อนํ้าแต่ละ
เครื่อง  โดยให้มีรายละเอียดการตรวจสอบ
อปุกรณ์ความปลอดภยัให้ครบถ้วน เช่น ระดบันํ้า
ในหลอดแก้ว  การตรวจสอบการทํางานของ
ระบบสัญญาณเตือนภัย  ช่วงเวลาการ  Blow 
Down เป็นต้น โดยเน้นการทาํงานจริงของผู้
ควบคมุฯ
2. ควรจดัทาํบนัทึกประวตัิการซ่อมบาํรงุหม้อนํ้า 
เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสียหายของ
หม้อนํ้าอย่างเป็นระบบ
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กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้าตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่นําความรอ้น

กรณีศึกษาที่ 1 : โรงงานอาหาร

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

โรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร มีการใช้หม้อ
ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน โดยใน
ปี พ.ศ. 2549 ได้เกิดอุบตัิเหตุข้อต่ออ่อนใน
ระบบท่อส่งของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อน
แตก ทาํให้เกิดไฟลกุไหม้ 

สาเหตุ
1. มีการอดุตนัของไส้กรองของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความ
ร้อนก่อนเข้าเครื่องอบแป้ง 
2. อตัราการไหลของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อน
ไม่เพียงพอ ทําให้ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนใน
หม้อต้มและท่อส่งร้อนจดั
3. ท่อส่งของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนร้อนจดั จึง
ขยายตวัเกินความยาวที่ข้อต่ออ่อนจะรองรบัได้ ทําให้
ข้อต่ออ่อนแตกและขาด 
4. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนบางส่วนเกิดการเดือด
เป็นไอไหลปนไปกบัของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนใน
ท่อส่งของเหลวทาํให้เกิด Liquid hammer ในข้อต่ออ่อน
และท่อส่งของเหลว ส่งผลให้ข้อต่ออ่อนแตกและขาด
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กรณีศึกษาที่ 2 : โรงงานอาหารสตัว์

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

โรงงานในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์ มีการใช้
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้เกิดอุบตัิเหตุไฟไหม้
ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนที่บริเวณ
วาลว์ภายในตู้ บริเวณเครื่องนึ่งย่างผลิตภณัฑ์
อาหาร

สาเหตุ

1. เกิดจากการรัว่ของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความ
ร้อนที่บริเวณข้อต่อวาลว์และท่อของเหลวที่ใช้เป็น
สื่อนําความร้อนของเครื่องนึ่งย่างผลิตภณัฑอ์าหาร
2. มีควนัเกิดขึ้นที่ตู้ติดตัง้วาลว์ปิด-เปิด ของเหลวที่
ใช้เป็นสื่อนําความร้อนก่อนเข้าเครื่องจกัร  เมื่อเปิด
ตู้เพื่อตรวจสอบ ได้เกิดการลุกติดไฟขึ้นที่บริเวณ
วาลว์ภายในตู้
3. ข้อต่อเกลียวท่อติดตัง้เกจวดัความดนัในตู้มีการ
รัว่ของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อน
4. มีของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนที่รัว่จากข้อ
ต่อสะสมในฉนวนกนัความร้อน (ใยแก้ว)

กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้าตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่นําความรอ้น
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กรณีศึกษาที่ 3 : โรงงานสิ่งทอ

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

โรงงานในอตุสาหกรรมสิ่งทอ มีการใช้หม้อต้มที่
ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิง
ถ่านหิน อายกุารใช้งาน 1 ปี โดยในปี พ.ศ. 2551 
ได้เกิดอุบตัิเหตุไฟไหม้โรงงานบริเวณใต้ถงัรบั
การขยายตวั ใกล้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อน

สาเหตุ

1. มีการขยายเครื่องจกัร และเติมนํ้ามนัประมาณ 
7,000 ลิตร เข้าสู่ระบบขณะใช้งานหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่อณุหภมูิ 250 oC
2. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนล้นถงัรบั
การขยายตวั มีควนักระจายตวัจากของเหลวที่ใช้
เป็นสื่อนําความร้อนที่รัว่ และเกิดไฟไหม้

กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้าตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่นําความรอ้น
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กรณีศึกษาที่ 4 : โรงงานเส้นใย

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทเส้นใย
สงัเคราะห ์มีการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อนําความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงนํ้ามนั อายุการ
ใช้งาน  15 ปี  โดยในปี  พ .ศ .  2551 ได้เกิด
อุบตัิเหตุไฟไหม้ที่ตัวหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนําความร้อน

สาเหตุ

1.  เกจวัดความดันส่วนใหญ่ชํารุด  ขาดการ
บาํรงุรกัษา 
2. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนเสื่อมสภาพ 
สกปรก เกิดตะกอนและการเสียดสีภายในท่อ มี
ความเป็นกรด  เ กิดการกัดกร่อน  และเ กิด 
Thermal cracking เป็นต้น

กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้าตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่นําความรอ้น
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กรณีศึกษาที่ 5 : โรงงานสิ่งทอ

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการใช้หม้อ
ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่ใช้
เชื้อเพลิงนํ้ามนั อายุการใช้งาน 1 ปี โดยในปี 
พ.ศ. 2549 ได้เกิดอบุตัิเหตวุาลว์ส่งของเหลวที่
ใช้เป็นสื่อนําความร้อนแตก

สาเหตุ

1. เกิดจากการติดตัง้และการยึดระบบท่อไม่
ถกูต้อง ชุดวาลว์และหน้าแปลนมีระยะเยื้องศนูย ์
ทาํให้เกิดแรงดดัโค้งที่ตวัวาลว์ จนเกิดการล้าของ
วสัด ุ

กรณศีกึษาเกีย่วกบัความปลอดภยัของหมอ้นํ้าตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่นําความรอ้น
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า

เทคโนโลยีของหม้อนํ้าและอุปกรณ์หม้อนํ้า เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกดิการ
ประหยัดด้านพลงังานได้ ถ้ามีการเลือกใช้ให้เหมาะสม อกีทั้งเทคโนโลยีของหม้อนํ้าใน
ปัจจุบันยังให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   ในที่นี้จึงเป็น
การยกตัวอย่างเทคโนโลยีของหม้อนํ้าและอุปกรณ์ไอนํ้าที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก  
เพือ่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัตงิานหม้อนํา้  ดงัมรีายการของเทคโนโลย ีดงันี้

เทคโนโลยดี้านพลงังาน ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมของหม้อนํา้และอุปกรณ์ใช้ไอนํา้
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เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้
เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย
เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีเกี่ยวกบันํ้าป้อนหม้อนํ้า
เทคโนโลยีเกี่ยวกบัคอนเดนเสท
เทคโนโลยีเกี่ยวกบัการโบลวด์าวน์
เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบควบคมุ
เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบไอนํ้า

เทคโนโลยดี้านพลงังาน ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมของหม้อนํา้และอุปกรณ์ใช้ไอนํา้

1st Generation Super Boiler Technology
2nd Generation Super Boiler Technology
หม้อนํ้าแบบ Once-Through
หม้อนํ้าแบบเหนือยิ่งยวด (Supercritical Boiler)
หม้อนํ้าแบบฟลอูิดไดซเ์บด (Fluidized Bed Combustion, FBC)
หม้อนํ้าลกูผสม (Hybrid Boiler)

4.1 เทคโนโลยดี้านพลงังาน  ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมของหม้อนํา้และอุปกรณ์ใช้ไอนํา้
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1st Generation Super Boiler Technology

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
Super Boiler รุ่นแรกนี้จะใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพของหม้อนํ้าแบบ Fire-tube Boiler โดยมีจดุมุ่งหมาย 
คือ ให้ได้ประสิทธิภาพออกมามากกว่า 94% HHV และมีการปล่อยมลภาวะน้อยที่สุด โดยการออกแบบ 
Super Boiler จะใช้หลกัการนําพลงังานกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ และได้พฒันาอปุกรณ์นําความ
ร้อนกลบัมาใช้ใหม่ คือ Transport Membrane Condenser (TCM) และ Humidifying Air Heater (HAH) เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรวมของหม้อนํ้า การแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีขึ้น ทาํให้อณุหภมูิของไอเสียลดลง 
และการปล่อยมลพิษกล็ดลงตามไปด้วย 

เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)

Gasification

อุ่นอากาศ 
& เพิ่มความชื้น

เกบ็ความร้อนแฝง
กลบัมาด้วย

- ถ่ายเทความร้อนมากขึน้ 18 เท่า
- ขนาดเลก็ลง 40%
- NOx < 5 ppm
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2nd Generation Super Boiler Technology
หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
Super Boiler ในรุ่นที่สอง ได้นําเอาหม้อนํ้าแบบ Water-tube มาทาํการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
นําพลงังานจากเชื้อเพลิงมาใช้ให้ได้มากกว่า 94% และลดมลพิษที่ปล่อยออกไป โดยนําเอาอปุกรณ์จากรุ่น
แรกมาใช้ คือ TMC และ HAH และได้พฒันาอปุกรณ์ขึน้มาใหม่คือ Flash Evaporation Cooler (FEC) และ 
Direct-fired Super Heater (DFSH) โดยที่อปุกรณ์เหล่านี้สามารถที่จะทาํงานได้ ณ ที่สภาวะที่มีแรงดนัสงู    
(> 1500 psig, 1500ºF) การทาํงานของ Super  Boiler รุ่นที่สองนี้จะใช้ห้องเผาไหม้แบบ Two–stage 
Intercooled 

เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)

- ขนาดเลก็ลง
- NOx < 2 ppm
- CO < 2 ppm
- VOC < 1 ppm
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หม้อไอนํ้าแบบ Once-Through

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

หม้อนํ้าแบบ Once-Through มกัจะ
มีโครงสร้างง่ายๆ  มีนํ้าอยู่ ในท่อ 
โดยมีท่อขดเป็นคอยล์หรืออาจจะ
เป็นท่อตรง มีปริมาณนํ้าน้อย ทาํให้
การระเหยกลายเป็นไอนํ้าเป็นไป
อ ย่ า ง ร วด เ ร็ ว  ร า วกับ ว่ า นํ้ า ที่
ป้อนเข้ามาแล้วระเหยไปทนัที 

เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)

ขนาดเลก็ 40-2000 kg/h
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  หม้อไอนํ้าแบบเหนือยิ่งยวด (Supercritical Boiler)

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
คล้ายจะเป็น Once-Through Boiler ขนาดใหญ่ 
ได้ไอนํ้าล้วนๆ ไม่ต้องมีถงัแยกไอนํ้า

เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
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หม้อไอนํ้าแบบฟลอูิดไดซเ์บด

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

หม้อไอนํ้าแบบฟลอูิดไดซเ์บด (Fluidized Bed Combustion, FBC) ใช้ทรายเป็นตวัช่วยในการเผา
ไหม้ เหมาะกบัเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงและสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดพร้อมกนั แม้
เชื้อเพลิงนัน้จะมีคณุภาพตํา่ แต่ยงัให้ประสิทธิภาพการเผาที่สูงอยู่ นอกจากนี้อณุหภมูิของการเผาไหม้ไม่สูง
มากนักจึงลดการเกิด NOx ได้โดยตรง

หลกัการสาํหรบัการเผาไหม้วิธีนี้ คือ ถ่านหินที่บดจนมีขนาดเลก็มากผสมถกูพ่นเข้าไปในหม้อ
นํ้า พร้อมกบัอากาศร้อนที่ไหลผ่านทรายหรือมีหินปนูด้วยซึ่งใช้เป็นตวัช่วยในการเผาไหม้ ถ่านหินที่พ่นเข้า
ไปจะแขวนลอยอยู่ในคลื่นอากาศร้อน โดยมีลกัษณะคล้ายของเหลวเดือด ใช้ทรายเป็นตวัช่วยในการเผาไหม้ 
ขณะที่หินปนูจะทาํหน้าที่คล้ายฟองนํ้าดกัจบักาํมะถนัที่เกิดขึน้ 

เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)

กาํมะถนัน้อย
ใช้ไอเสียขบักงัหนัแกส๊ได้
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หม้อไอนํ้าแบบฟลอูิดไดซเ์บด

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

การเกิดฟลอูิดไดซเ์บดแบบต่างๆ

เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)

131

หม้อไอนํ้าลกูผสม (Hybrid Boiler)

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

สามารถเผาเชื้อเพลิงสองชนิดที่แตกต่าง
กนัได้  ปกติจะใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตเป็น
เชื้อเพลิงหรือความร้อนที่จะต้องทิ้ง (Waste Heat) และ
เชื้อเพลิงไฮโดรคารบ์อนที่เป็นปิโตรเลียม ของเสียจาก
การผลิตหรือเชื้อเพลิงแขง็  จะเผาไหม้ในห้องเผาไหม้
แรกและความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ผ่านไปยงัห้อง
เผาไหม้ที่สอง ซึ่งเชื้อเพลิงปกติจะเผาต่อ  ทัง้นี้ขึ้นอยู่
กบัการออกแบบเช่นเดียวกนั  เพราะแกส๊ร้อนจากห้อง
เผาไหม้แรกสามารถผ่านไปได้บางส่วนของพื้นผิว
ถ่ายเทความร้อนก่อนเข้าไปห้องเผาไหม้ที่สอง หรืออีก
ทางหนึ่งแก๊สร้อนอาจผ่านเข้าหม้อไอนํ้าโดยตรง
หลงัจากเผาไหม้สมบรูณ์แล้ว

เทคโนโลยีหม้อนํ้า (Boiler Technology)
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 Regenerative Burner
 Self Recuperative Burner
 หวัเผาเมด็พลาสติก
 แกส๊ซิฟิเคชัน่ (Gasification)

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้
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  Regenerative Burner

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

 หวัเผาที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการนําเอาความร้อนทิ้งกลบัมาใช้ให้ได้มากที่สดุ ซึ่งแกส๊ไอเสีย
จะนํามาเก็บสะสมความร้อนที่ห้องสะสมความร้อน  การสะสมความร้อนสามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากห้องกกัเกบ็แกส๊ไอเสียถกูออกแบบให้ใช้วสัดทุี่สะสมความร้อนได้สูงมาก อากาศ
เยน็ที่จะใช้ในการเผาไหม้จะแลกเปลี่ยนความร้อนจากห้องกกัเกบ็ไอเสีย ทาํให้อากาศที่จะใช้เผาไหม้มี
อณุหภมูิสงูได้ใกล้เคียงกบัอณุหภมูิใช้งาน 

กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างอณุหภมูิอากาศที่
เพิ่มขึน้และเปอรเ์ซน็ตก์ารประหยดัเชื้อเพลิง

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้
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  Regenerative Burner

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้

ใช้ในอตุสาหกรรมอณุหภมูิสงู
โลหะ  แก้ว  เซรามิก
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Self Recuperative Burner

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

หวัเผาที่มีลกัษณะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อแผ่รงัสี โดยเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนจะถกูสร้างขึ้นมาติดกบัหวัเผาเป็นชุดเดียวกนั เพื่ออุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้มีอณุหภมูิ
สงูขึ้น โดยการนําแกส๊ไอเสียทิ้งมาแลกเปลี่ยนความร้อนกบัอากาศเยน็ที่จะใช้เผาไหม้ ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ความร้อนจะเกิดขึน้ภายในตวัหวัเผาที่ออกแบบให้เป็นอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในตวัเอง

กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างอณุหภมูิอากาศที่
เพิ่มขึน้และเปอรเ์ซน็ตก์ารประหยดัเชื้อเพลิง

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้
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Self Recuperative Burner

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้

ใช้ในอตุสาหกรรมอณุหภมูิสงู
โลหะ  แก้ว  เซรามิก
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หวัเผาเมด็พลาสติก

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

หวัเผาที่ออกแบบมาให้สามารถใช้เชื้อเพลิงของแขง็ประเภทเมด็พลาสติกได้ ซึ่งเมด็พลาสติก
เป็นแหล่งเชื้อเพลิงพลงังานทดแทนที่ได้จากขยะพลาสติก 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและราคา

ประเภทเชือ้เพลงิ นํ้ามนัเตา นํ้ามนัดเีซล เมด็เชือ้เพลงิพลาสตกิ 
(kg)

แก๊ส LPG RDF(kg) RPF(kg) ม ี
พลาสตกิอยู่ 60%

คา่ความรอ้น
(cal/kg)

9,900 8,600 11,000-11,500 10,500-12,000 4,000-5,000 มากกวา่ 6,000

ราคาต่อหน่วย 
(ขายสง่)

15.9 24.37 9.5 12.45

ราคาต่อหน่วย 
(ขายปลกี)

19.05 27.34 9.5 16.81

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้
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หวัเผาเมด็พลาสติก

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้

- ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 90%
- เหลือขีเ้ถ้าเพียง 0.25%

(100 g: 40 kg)
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แกส๊ซิฟิเคชัน่ (Gasification)

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

เป็นระบบการเผาไหม้ในเตาแกส๊ซิไฟเออร ์(Gasifier) โดยควบคมุอากาศไหลเข้าในปริมาณ
จาํกดั ทาํให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์  จะได้แก๊สที่สาํคญั ได้แก่ คารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) และ
ไฮโดรเจน (H2) เป็นหลกั และเกิด มีเทน (CH4) แกส๊ที่เกิดขึน้สามารถนําไปให้ความร้อนโดยตรง หรือนําไป
เป็นเชื้อเพลิงสาํหรบัเครื่องยนตส์นัดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟ้า 

บริเวณตาํแหน่งต่างๆ ของการเกิดปฏิกิริยาความร้อนของ
เครื่องแกส๊ซิไฟเออร ์(Gasifier)

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้

ระวงัปัญหาเรื่องนํ้ามนัดิน (Tar)
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แกส๊ซิฟิเคชัน่ (Gasification)

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัหวัเผาและอปุกรณ์เผาไหม้
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 Economizer แบบ Fin & Tube
 Economizer แบบสมัผสัตรง
 Economizer แบบท่อความร้อน (Heat Pipe)
 Recuperative Air Preheater
 Rotary Air Preheater
 Steam Air Preheater
 Xthermal Air Preheater

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย
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Economizer แบบ Tube & Fin

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

Economizer แบบท่อกลม
(Cylindrical Economizer)

Economizer แบบท่อสี่เหลี่ยม 
(Rectangular Economizer)

ประกอบด้วยท่อดดัและเพิ่มครีบเพื่อเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากปล่องไอเสียสู่นํ้า
ป้อนที่จะวิ่งผา่น Economizer เพื่อรบัความร้อนจากไอเสียก่อนเข้าหม้อไอนํ้า ไอเสียเมื่อวิ่งผา่นครีบท่อจะ
ถ่ายเทความร้อนให้กบันํ้าป้อน โดยที่นํ้าป้อนวิ่งอยู่ภายในท่อ 

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย
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Economizer แบบ Tube & Fin

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย
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Economizer แบบสมัผสัตรง

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

เป็นการนําเอาแกส๊ที่ได้จากการเผาไหม้เข้าไปผ่านกระบวนการแยกของแขง็ (Cyclone) ให้
ออกจากแก๊สภายในถงัแรงดนั หลงัจากผ่านกระบวนการนี้แล้วจะเหลือแต่แก๊ส และจะนําแก๊สนี้ไป
แลกเปลี่ยนความร้อนกบันํ้าโดยตรง หลงัจากสิ้นสดุกระบวนการจะได้อากาศที่เยน็และนํ้าร้อน  ซึ่งอากาศ
ที่เยน็จะถกูปล่อยทิ้งออกไป ส่วนนํ้าที่ร้อนถกูส่งไปยงัหม้อต้มนํ้า การใช้เทคโนโลยี Economizer แบบ
สมัผสัตรงสามารถทาํให้ประหยดัพลงังานไปได้ 15-35%

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย

- ถ่ายเทความร้อนโดยตรงดีกว่าโดยอ้อม
- ระวงัปัญหาการกดักร่อน & คณุภาพนํ้า
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Economizer แบบ Heat Pipe

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลที่ร้อนกบันํ้าเยน็ ก่อนเข้าหม้อไอนํ้า
โดยอาศยัท่อความร้อนซึ่งมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สงู

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย

ไม่มีเครื่องจกัรหรือส่วนเคลื่อนที่
(No Moving Parts)
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Recuperative Air Preheater

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

ไอเสียจะแลกเปลี่ยนความร้อนกบัอากาศแบบไหลสวนทางกนัผา่นวสัด ุเช่น แผน่เพลท ท่อ
เหล็ก  หรืออาจเป็นท่อแก้วเพื่อป้องกันการกัดกร่อน  ตามลักษณะการใช้งาน  การทํางานของ 
Recuperative Air Preheater เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแกส๊ไอเสียกบัอากาศป้อน ทาํให้
อากาศมีอณุหภมูิสงูขึ้น โดยเป็นอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสงู (ประสิทธิภาพการทาํงานทาํได้ถึง 97%)

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย
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Rotary Air Preheater

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

เป็น Air Preheater ชนิดหนึ่งที่จดัอยู่ใน Regenerative Air Preheater ใช้หลกัการของ 
Ljungstrom Air Preheater คือ แบ่งอากาศและไอเสียให้อยู่คนละฝัง่ของใบพดั ความร้อนจะถกูส่งผ่าน
จากไอเสียไปยงัอากาศโดยผา่นใบพดัที่หมนุอยู่ระหว่างทัง้สองฝัง่ (ความเรว็ประมาณ 1-3 rpm)

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย
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Steam Air Preheater

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

 หลกัการทาํงานของ Steam Air Preheater กค็ือ ใช้คอยลไ์อนํ้า (Steam Coil) เพื่อถ่ายเทความ
ร้อนให้กบัอากาศก่อนป้อนเข้าสู่หวัเผาของหม้อนํ้า โดยมีการทาํงาน คือ จะเอาไอนํ้าร้อนมาไหลผ่านใน
ท่อที่ขดเป็นวงของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแล้วให้อากาศไหลผ่านอุปกรณ์ เมื่ออากาศไหลผ่าน
อุปกรณ์จะมีการถ่ายเทความร้อนจากไอนํ้าร้อนมาสู่อากาศ ทาํให้อากาศที่ไหลออกไปมีอุณหภมูิสูงขึ้น 
แล้วจะนําเอาอากาศร้อนไปใช้งานต่อไป (ส่วนมากจะเอาอากาศร้อนเข้าไปทาํการเผาไหม้กบัเชื้อเพลิง
ภายในห้องเผาไหม้ของหม้อนํ้า)

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย
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Xthermal Air Preheater

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

 ทาํงานโดยการใช้ตวักลางที่เป็นของแขง็ซึ่งบรรจอุยู่ในภาชนะปิดสุญญากาศมีรปูทรงตามที่
ออกแบบ เมื่อมีการให้ความร้อนที่ปลายด้านหนึ่งความร้อนกจ็ะถกูส่งไปอีกด้านหนึ่งที่มีอณุหภมูิตํา่กว่า
โดยที่อณุหภมูิที่ผิวจะมีความแตกต่างกนัอยู่ที่ประมาณ 1.5๐C การใช้งานจะนําเอา Xthermal ไปบรรจอุยู่
ในกล่องที่มีการแบ่งห้องออกเป็นสองชัน้ โดยที่ปลายข้างหนึ่งจะถกูให้สมัผสักบัแกส๊ร้อนที่ไหลเข้ามาใน
กล่อง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งจะให้สมัผสักบัอากาศเยน็ที่ไหลเข้ามาในกล่อง โดยที่อากาศเยน็กบัแกส๊ร้อน
จะไหลสวนทางกนั พอสิ้นสดุกระบวนการกจ็ะได้แกส๊ที่เยน็ลงและได้อากาศที่ร้อนขึน้ และกจ็ะนําอากาศที่
ร้อนขึน้นี้ไปใช้งานต่อไป โดยส่วนมากจะนําอากาศร้อนนี้ไปใช้ในการเผาไหม้กบัเชื้อเพลิง

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย
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Xthermal Air Preheater

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:

  เทคโนโลยีเกี่ยวกบัไอเสีย

คล้าย Heat Pipe แต่ใช้ตวักลางอยู่กบัที่
การนําความร้อน (Conduction)
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 Coal Water Mixture (CWM)
 การใช้อปุกรณ์ตวัเร่งปฏิกิริยาแบบ Contact Catalyst
 การเติมแมกนีเซียมเข้ากบันํ้ามนัเชื้อเพลิงเพื่อลดการเกิด Slag
 การเติมสารลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกลุในนํ้ามนัเชื้อเพลิง
 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
Coal Water Mixture (CWM)

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
Coal Water Mixture (CWM) คือ เชื้อเพลิงเหลวชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการผสมนํ้ากบัถ่านหินที่บดจนได้ขนาด
และเติมสารเติมแต่ง (Additives) ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ สารตวักระจาย (Dispersant) และสารคงสภาพ
(Stabilizer) เพื่อให้อนุภาคถ่านหินสามารถแขวนลอยอยู่ในของเหลวได้โดยไม่ตกตะกอน ซึ่งสามารถนําไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามนัเตาสาํหรบัหม้อไอนํ้าอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงสาํหรบัหม้อไอนํ้าเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า - ความเข้มข้น 70%

- มีความชื้น อณุหภมูิเผาไหม้ไม่สงู  NOx น้อย
- ระวงัปัญหาการสึกกรอ่นจากการเสียดสี
  ใช้หวัเผาเซรามิก ซิลิกอนคารไ์บด ์ทงัสเตนคารไ์บด์
- ถ้าเป็นเตาที่ใช้เชื้อเพลิงแขง็อยู่แล้ว ปัญหาจะน้อย
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
การใช้อปุกรณ์ตวัเร่งปฏิกิริยาแบบ Contact Catalyst

หลกัการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เป็นอปุกรณ์ตวัเร่งปฏิกิริยาแบบ Contact Catalyst ที่
มีหลักการทํางานพื้นฐานของตัวเร่งปฏิกิริยาบน
พื้นฐานของโลหะ Catalyst โดยกระบวนการไฮโดร
แครกกิ้ง หมายถึง กระบวนการที่ทําให้เกิดการแตก
ย่อยของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดใหญ่
และมีนํ้าหนักโมเลกลุสูงให้มีโครงสร้างที่เลก็ลงมีผล
ทาํให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น ตวัเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ใน
กระบวนการแครกกิงของสารไฮโดรคาร์บอน 
โดยทัว่ไปผลิตจากสารซีโอไลท ์

Oil from 
tank

Burner

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

Combustion 
Chamber Oil Nozzle

Fuel catalyst

Oil pump that 
delivers oil from
the fuel tank

Install 
here

- ซีโอไลท ์= อลมูิเนียมออกไซด ์+ ซิลิกาออกไซด์
- ประหยดัเชื้อเพลิง 5-15%
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
การเติมแมกนีเซียมเข้ากบันํ้ามนัเชื้อเพลิงเพื่อลดการเกิด Slag

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
เนื่องจากเชื้อเพลิงเหลวที่ใช้สนัดาปในห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้ามกัจะมีสารปนเปื้อน เช่น Vanadium  
Sodium และ Sulfur ปนอยู่ เมื่อนําไปสนัดาปในห้องเผาไหม้แล้วจะทาํให้เกิด Slag และเกิดการกดักร่อนบน
พืน้ผิวภายในห้องเผาไหม้ เพื่อเป็นการป้องกนัการกดักร่อนและเกิด Slag จึงต้องมีการเติม Magnesium  เข้า
ไปในนํ้ามนัเชื้อเพลิง เมื่อเกิดการสนัดาปขึน้จะได้ Magnesium Orthovanadate ซึ่งมีอณุหภมูิจดุหลอมเหลว
สงูมากกว่าอณุหภมูิในห้องเผาไหม้ ทาํให้ไม่เกิดการหลอมเหลว จึงไม่เกิด Slag ขึน้

ผลพลอยได้  ลดมลพิษจาก Na, K และ Pb ได้ด้วย
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
การเติมสารลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกลุในนํ้ามนัเชื้อเพลิง

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
เป็นการเติมสารลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกลุเข้าไปในนํ้ามนัเชื้อเพลิง เพื่อช่วยให้การเผาไหม้ของนํ้ามนั
ให้ได้มากขึน้ ทาํให้การสนัดาปได้พลงังานเตม็ที่  เนื่องจากนํ้ามนัเชื้อเพลิงจะมีการรวมตวักนัเป็นโมเลกลุใหญ่ 
(Fuel Cluster) ดงันัน้เมื่อเติมสารเพื่อลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกลุ จะทาํให้เกิดการแยกตวัเป็นโมเลกลุ
เดี่ยวๆ มากขึน้ มีโอกาสเกิดการสนัดาปสงูขึน้ การเผาไหม้สมบรูณ์มากขึน้

ประหยดัเชื้อเพลิง 10-30%
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)

หลกัการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด คือ เทคโนโลยีที่พฒันาขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทําเหมือง การจัดการถ่านหินก่อน
นํามาใช้ และการใช้ประโยชน์ถ่านหิน โดยมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยทัว่ไปเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
สามารถนํามาใช้ได้ในหลายลกัษณะ ได้แก่
 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้   
    (Pre-combustion) 
 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้ 
    (Combustion) หรือเมื่อนํามาใช้ประโยชน์ 
 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลงัการเผาไหม้ 
    (Post-combustion)

ถ่านหินมีปริมาณสาํรอง 200 กว่าปี
อย่างไรกต็้องใช้



เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)

หลกัการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้ (Pre-combustion)  ลดขีเ้ถ้าและกาํมะถนั

 กายภาพ – บดแล้วล้างนํ้า แยกของหนักออก โดยเหลก็ที่จบักาํมะถนัอยู่จะจมลง
 เคมี – ใช้สารกลุ่ม Caustic มาฟอกขึเ้ถ้าและกาํมะถนั
 ชีวภาพ – แบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดมีเอน็ไซมย์่อยกาํมะถนั 

 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้ (Combustion)  เพิ่มประสิทธิภาพ และลดมลพิษ
 ระบบเผาไหม้

 Pulverized Coal – บดจนเป็นผงเลก็ๆ 
 Fluidized Bed – มีหินปนูดกัจบักาํมะถนั และเผาไหม้ที่อณุหภมูิตํา่ทาํให้ NOx ลดลง
 Pressurized Fluidized Bed – นําไอเสียความดนัสงูไปขบักงัหนัแกส๊ต่อ 

 การแปรรปูถ่านหิน
 Underground Gasification – อดัไอนํ้าและออกซิเจนลงไปใต้ดิน เปลี่ยนถ่านหินให้เป็นแกส๊
 Liquefaction – เติมไฮโดรเจนผสมถ่านหิน ได้เชื้อเพลิงเหลวที่นําไปกลัน่นํ้ามนัต่อได้
 Dimethyl Ether – ใช้ CH4, O2, ไอนํ้า, CO2 และโพรเพน แปรรปูให้เป็น DME ที่เทียบเท่ากบั LPG
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology)

หลกัการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลงัการเผาไหม้ (Post-combustion)  ลดมลพิษ

 ดกัจบัฝุ่ น
 Electrostatic Precipitator – ให้ฝุ่ นมีขัว้ทางไฟฟ้าขัว้หนึ่ง และลวดดกัจบัมีขัว้ตรงข้าม
 Cyclone – เหวี่ยงเถ้าฝุ่ นให้ตกลงข้างล่าง 
 Bag Filter – ใช้ถงุกรอง 

 กาํจดั SO2
 Limestone-Gypsum – กาํมะถนั + หินปนู  ยิปซมั

 ลด NOx
 Selective Catalytic Reduction – NH3 + NOx  N2 + H2O 
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 การบาํบดันํ้าป้อนหม้อนํ้าโดยวิธีการ Reverse Osmosis (RO)
 การบาํบดันํ้าป้อนหม้อนํ้าโดยวิธีการเติมสารเคมีลงไปในระบบ
 การบาํบดันํ้าป้อนหม้อนํ้าโดยวิธีการ Electro Magnetic

เทคโนโลยีเกี่ยวกบันํ้าป้อนหม้อนํ้า
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบันํ้าป้อนหม้อนํ้า
การบาํบดันํ้าป้อนหม้อไอนํ้าโดยวิธีการ Reverse Osmosis (RO)

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
รีเวอรส์ ออสโมซิส (Reverse Osmosis) เป็นการบงัคบัให้เกิดการย้อนกลบัของปรากฏการณ์

ออสโมซิส โดยการให้ความดนัไฮโดรลิก (Hydraulic Pressure) แก่สารละลายที่มีความเข้มข้นสงู เพื่อให้เกิด
การออสโมซิสจากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงไปยงัสารละลายที่มีความเข้มข้นตํา่ ซึ่งความดนัไฮโดรลิกที่
ใส่เข้าไปต้องมีค่ามากกว่าความดนัออสโมติกจึงจะเกิดการ RO ได้ 

ระบบ RO ถกูนํามาใช้ในการบาํบดันํ้าป้อน เนื่องมาจากสาเหตหุลกั คือ หลงัจากผา่นเครื่องกรอง
ความกระด้าง (Softener) แม้ว่าความกระด้างจะหมดไปกลายเป็นนํ้าอ่อน แต่ค่าสารละลายในนํ้า (Total 
Dissolved Solid, TDS) ยงัคงมีค่าสงูอยู่ ซึ่งจะทาํให้เกิดปัญหาตามมา คือ เกิดการ Foaming และ Carry Over 
ของไอนํ้าที่ผลิตหากไม่มีการโบลวด์าวน์อย่างเพียงพอ

- ลดสารเคมี  ลดโบลวด์าวน์  ลดการกดักร่อน
- บอ่ยครัง้ที่มาตรการด้านคณุภาพนํ้า
  ประหยดักว่ามาตรการด้านเชื้อเพลิง!
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบันํ้าป้อนหม้อนํ้า
การบาํบดันํ้าป้อนหม้อไอนํ้าโดยการเติมสารเคมีลงไปในระบบ

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
 นํ้าในระบบหม้อไอนํ้าที่มีการระเหยตลอดเวลา จะเกิดการสะสมของแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในนํ้า ทาํให้
ความเข้มข้นของนํ้าในระบบสงูขึน้เรื่อยๆ ซึ่งเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการกดักร่อนหรือสนิม และเกิดตะกรนั
ขึ้นในระบบ ส่งผลให้อายกุารใช้งานของระบบนัน้ๆ ลดลง ทาํให้ต้องของบประมาณในการปรบัปรงุซ่อมแซม
เรว็กว่ากาํหนดที่ควรจะเป็น และที่สาํคญัอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบุคคล และทรพัยส์ินได้โดยเฉพาะหม้อ
ไอนํ้า โดยการใช้เคมีเป็นอีกวิธีหนึ่งของการปรบัปรุงคุณภาพนํ้าภายในที่ลงทุนตํ่าที่สุด ซึ่งเป็นที่นิยม
แพร่หลายมากที่สดุในขณะนี้ 

- ฟอสเฟต
- ไฮดราซีน
- โพลิเมอร์
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบันํ้าป้อนหม้อนํ้า
การบาํบดันํ้าป้อนหม้อไอนํ้าโดยวิธีการ Electro Magnetic

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
อปุกรณ์ ETROMAC Electro Magnetic Water Treatment 
Unit คือ อุปกรณ์ป้องกนัและขจดัตะกรนั (หินปูน) ซึ่ง
เกิดขึ้นในระบบหม้อกาํเนิดไอนํ้า และระบบหล่อเยน็ ใน
นํ้าดิบ อปุกรณ์นี้สามารถจดัเรียงอนุภาคของสารละลายที่
ปะปนอยู่ในนํ้าที่ไหลหมุนเวียน อยู่ในระบบหม้อกาํเนิดไอ
นํ้า หรือระบบหล่อเยน็ โดยอาศยักาํลงัของสนามแม่เหลก็
ซึ่งอนุภาคที่ถกูทําการจดัเรียงจะเปลี่ยนสภาพเป็นสาร
แขวนลอย มีโครงสร้างใหม่และแขง็แรงกว่าโครงสร้างเดิม
ของอนุภาคที่เป็นสารละลาย ทาํให้ไม่เกิดการแตกตวัของ
อนุภาคออกไปเป็นธาตุแขง็ยึดเกาะตามผิวผนังของหม้อ
กาํเนิดไอนํ้า ท่อนํ้า หรืออุปกรณ์หล่อเยน็อื่นๆ ดงันัน้
ตะกรนั (หินปนู) จึงไม่สามารถก่อตวัขึน้ได้

ไม่ต้องใช้สารเคมี
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 Deaerator
 Steam Trap
 Mechanical Pump

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัคอนเดนเสท
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัคอนเดนเสท

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
Deaerator เป็นอปุกรณ์ทางกลที่ใช้กาํจดัแกส๊ที่ไม่ละลายออกจากระบบนํ้าที่ป้อนเข้าสู่หม้อนํ้า ซึ่ง Deaerator 
จะปกป้องระบบไอนํ้าจากการกดักร่อนจากแกส๊ ซึ่งจะทาํโดยการลด O2 และ CO2 ให้อยู่ในระดบัที่ทาํให้เกิด
การกดักร่อนน้อยที่สุด หลกัการการทาํงานของ Deaerator คือ เมื่อไอนํ้าไหลผ่านนํ้า นํ้ากจ็ะถกูทาํให้ร้อน  
เกิดการปัน่ป่วน และเดือด หลงัจากนัน้กจ็ะทาํให้เยน็ลงแล้วจะเกิดการควบแน่นที่ส่วนระบาย (Vent) ส่วน
แกส๊ที่ไม่ควบแน่นกจ็ะถกูปล่อยออกไปผา่นช่องระบาย

Deaerator
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัคอนเดนเสท

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
กบัดกัไอนํ้า (Steam Trap) เป็นวาลว์ชนิดพิเศษที่ใช้ในระบบไอนํ้าเพื่อช่วยให้กระบวนการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนของระบบไอนํ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด และยงัช่วยลดต้นทุนการผลิตของระบบไอนํ้า ซึ่งกบัดกัไอนํ้าทุก
ชนิดจะมีหน้าที่สาํคญั 3 ประการ ได้แก่
1. เปิดเพื่อระบายคอนเดนเสท (Condensate)
2. ปิดเพื่อป้องกนัไอนํ้ารัว่ไหล
3. เปิดเพื่อระบายอากาศและแกส๊ที่ไม่ควบแน่นออก

Steam Trap

- ติดตัง้บริเวณอปุกรณ์ใช้ไอนํ้า 
  & ท่อส่งจ่ายที่ไกลหรือมีข้อต่อมาก
- ลด Water Hammer
- ลดการกดักร่อนจากความชื้น
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัคอนเดนเสท

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
ปัม๊คอนเดนเสทมีหลกัการง่ายๆ คือ การปัม๊เอานํ้าคอนเดนเสทกลบัเข้าสู่
ระบบอีกครัง้ ซึ่งปัม๊คอนเดนเสทนี้มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่ใช้ไฟฟ้า กบัแบบ
ที่ใช้แรงดนัจากไอนํ้ามาขบั ซึ่งที่นิยมใช้กนั คือ แบบที่ใช้แรงดนัไอนํ้ามา
ขบั เพราะประหยดัพลงังานมากกว่า โดยมีขัน้ตอนการทาํงานดงันี้
 ขัน้ที่1 ปัม๊จะรบันํ้าคอนเดนเสทจากถงัเกบ็มาโดยไหลผา่นวาลว์ 
   ทางเข้า โดยที่วาลว์ทางออกกบัวาลว์ไอนํ้าเข้ายงัปิดอยู่
 ขัน้ที่2 เมื่อนํ้าที่ปัม๊เตม็ได้ระดบัแล้ว วาลว์ที่ปิดไอนํ้าอยู่กจ็ะถกูเปิด
   ออก และวาลว์ที่ทางเข้ากจ็ะถกูปิดลง นํ้ากจ็ะถกูขบัออกจากปัม๊เข้าไป 
   ที่ระบบนํ้าเข้าหม้อนํ้า
 ขัน้ที่3 เมื่อระดบันํ้าในถงัลดตํา่ลงถึงระดบัหนึ่ง วาลว์นํ้าที่ทางออกและ
   วาลว์ไอนํ้ากจ็ะถกูปิด ส่วนวาลว์นํ้าที่ทางเข้ากจ็ะถกูเปิดออก นํ้ากจ็ะไหล
   เข้ามาที่ปัม๊ใหม่

Mechanical Pump

ที่อณุหภมูิ 100oC ถงัต้องสงูกว่าปัม๊ > 5 m

167

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัการโบลวด์าวน์

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
 เทคโนโลยี Automatic Blowdown Control System เป็นระบบที่หาความเหมาะสมของการโบลวด์าวน์ โดย
การปล่อยนํ้าทิ้งที่เที่ยงตรง มีความสมัพนัธก์บัค่าการนําความร้อน TDS Silica ฯลฯ โดยที่ระบบควบคมุจะเป็น
ตวัควบคมุการเปิด-ปิดวาลว์โบลวด์าวน์ให้น้อยที่สดุ
 หม้อนํ้าที่มีการติดตัง้เทคโนโลยี Automatic Blowdown Control System แล้วจะมีการลดลงของอตัราการ
โบลวด์าวน์ เช่น ทุกๆ 100,000 lb/hr หม้อนํ้าจะมีการลดอตัราการโบลวด์าวน์จาก 8% เหลือ 6% และอตัราการ
ป้อนนํ้าให้หม้อนํ้าจะลดลงประมาณ 2300 lb/hr 

Automatic Blowdown Control System

โบลวด์าวน์ที่ผิวนํ้า (Surface Blowdown) 
เกบ็นํ้ากลบัมาใช้ได้มากกว่า เพราะตะกอนน้อยกว่า
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 การใช้ระบบควบคมุแรงดนัไอนํ้า
 การใช้ระบบควบคมุการเผาไหม้
 การใช้ระบบควบคมุความเรว็มอเตอรด์ดูอากาศ
 การปรบัสมดลุการใช้หม้อนํ้า
 กบัดกัไอนํ้าแจ้งเตือนอตัโนมตัิ

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบควบคมุ
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบควบคมุ

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
เทคโนโลยีการควบคุมแรงดันไอนํ้านั้น จะอาศัยการวัด
แรงดนัไอนํ้าจากดรมัทางด้านบน โดยมีการติดตัง้อุปกรณ์
วดัแรงดันเอาไว้ พร้อมทัง้ติดตัง้ระบบควบคุมแรงดันไอ
ภายในดรมั เมื่อมีแรงดนัไอใกล้เคียงกบัที่ต้องการ หรือค่าที่
ตัง้เอาไว้แล้ว  ระบบควบคุมก็จะเข้าไปสัง่ให้มีการจ่าย
เชื้อเพลิงและอากาศให้ลดลงเพื่อลดปริมาณการเผาไหม้ ทาํ
ให้ระบบค่อย ๆ ลดความเรว็ในการผลิตไอลงตามไปด้วย 
โอกาสที่ไอนํ้าที่ผลิตมากเกินความต้องการและจาํเป็นต้อง
ปล่อยทิ้งไปกบัวาลว์ระบายจึงลดลง เมื่อมีความต้องการใช้
ไอนํ้ามาก แรงดนัไอที่อ่านได้จากเซน็เซอรจ์ะแสดงให้เหน็ถึง
ความแตกต่างกบัค่าที่กาํหนด ระบบควบคมุกส็ามารถสัง่ให้
หม้อไอนํ้าทาํงานเตม็กาํลงั หม้อไอนํ้ากจ็ะผลิตไอนํ้าได้อย่าง
รวดเรว็ จนกระทัง่ใกล้ถึงค่าที่กาํหนดเอาไว้กจ็ะมีการปรบัลด
ความเรว็ในการผลิตลง

การใช้ระบบควบคมุแรงดนัไอนํ้า

อาศยัวาลว์นิรภยั (Safety Valve) อย่างเดียว
จะมีการระบายไอนํ้าความดนัสงูทิ้งไป
โดยเปล่าประโยชน์
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบควบคมุ

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
 แนวคิดในการปรบัสดัส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงให้เหมาะสมนัน้ เป็น
แนวคิดพื้นฐานที่จาํเป็นสาํหรบัระบบที่มีการเผาไหม้อยู่แล้ว เพราะถ้า
หากสามารถควบคุมให้การเผาไหม้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์พอดี ก็จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยดัเชื้อเพลิงได้ พร้อมทัง้สามารถนําพลงังานจาก
การเผาไหม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
 ระบบจะมีเซน็เซอรส์าํหรบัอ่านปริมาณออกซิเจนส่วนเกินที่ออกมากบั
ไอเสีย จากนัน้นํามาวิเคราะห์ แล้วชุดควบคุมจะสัง่งานให้มีการจ่าย
อากาศและเชื้อเพลิงที่เข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ ให้เข้าไปในสดัส่วนที่
เหมาะสมตลอดเวลา ถ้าอากาศมากเกินไประบบจะปรบัลดอากาศเข้าจน
ได้ระดบัที่ต้องการ แต่ถ้าน้อยเกินไป กจ็ะเพิ่มอากาศหรือลดเชื้อเพลิงลง
จนอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเช่นเดียวกนั

การควบคมุการเผาไหม้

สัง่แดมเปอรป์รบัปริมาณอากาศป้อน
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบควบคมุ

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
 การปรบัสดัส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงให้เหมาะสมนัน้ เป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรบัระบบที่มีการเผาไหม้อยู่แล้ว 
เพราะถ้าหากสามารถควบคุมให้การเผาไหม้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์พอดี ก็จะส่งผลให้เกิดการประหยดั
เชื้อเพลิงได้ พร้อมทัง้สามารถนําพลงังานจากการเผาไหม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
 โดยปกติแล้วระบบจะอ่านค่าออกซิเจนจากไอเสีย แล้วส่งสญัญาณผ่านชุดควบคุม จากนัน้ชุดควบคุมจะ
ประมวลผล และสัง่ให้มีการปรบัความเรว็รอบของพดัลมดดูอากาศให้เหมาะสม ซึ่งจะให้ผลที่ดีกว่าการปรบั
แดมเปอรเ์พียงอย่างเดียว เพราะเมื่อลดความเรว็รอบของพดัลมลง ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ระบบกจ็ะลดลง
ตามไปด้วย ในขณะเดียวกนักล็ดการใช้พลงังานไฟฟ้าสาํหรบัพดัลมลงไปด้วยเช่นกนั ต่างจากการปรบัแดม
เปอร์ที่จะลดปริมาณอากาศเข้าแต่ไม่ได้ลดพลงังานไฟฟ้าที่จ่ายให้กบัพดัลม แต่ถึงอย่างไรการควบคุมนี้
จาํเป็นต้องอาศยัการวิเคราะหป์ริมาณออกซิเจนในไอเสียเช่นเดียวกนั

ระบบควบคมุความเรว็มอเตอรด์ดูอากาศ

ใช้ VSD ปรบัรอบพดัลม
เพื่อปรบัปริมาณอากาศป้อน
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบควบคมุ

หลกัการและรายละเอยีดเทคโนโลย ี:
ระบบการปรบัสมดลุการใช้หม้อนํ้านัน้จะเข้าไปควบคมุการเริ่มต้นทาํงาน และการหยดุการทาํงานของหม้อนํ้า 
โดยเมื่อมีความต้องการใช้ไอนํ้าน้อย ระบบจะสัง่ให้หม้อนํ้าทํางานเฉพาะเท่าที่จาํเป็น จากนัน้เมื่อมีความ
ต้องการมากขึ้นกจ็ะสัง่ให้หม้อนํ้าตวัถดัมาเริ่มทาํงาน และปรบักาํลงัให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม จนกระทัง่เมื่อ
ระบบในโรงงานต้องการไอนํ้ามากขึ้น กจ็ะสัง่ให้หม้อนํ้าถดัมาทํางาน เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ และเมื่อมีความ
ต้องการใช้ไอนํ้าลดลงจนถึงจุดที่ตํ่าเพียงพอ ระบบจะหยุดการทํางานของหม้อนํ้าบางตวัลงเพื่อลดการใช้
พลงังานที่สิ้นเปลือง รวมทัง้สามารถปรบัชัว่โมงการทาํงานของหม้อนํ้าที่มีในโรงงานให้เหมาะสมกนัเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของหม้อนํ้า และหน่วงเวลาการเริ่มทาํงานระหว่างหม้อนํ้าแต่ละตวัเพื่อช่วยลดเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่
ไม่จาํเป็นจากการเริ่มต้นทาํงานของอปุกรณ์หลาย ๆ ตวัพร้อมกนัได้อีกด้วย

การปรบัสมดลุการใช้หม้อนํ้า

- เดินจาํนวนหม้อนํ้าให้น้อยที่สดุ
- เดินให้ใกล้เคียงภาระเตม็พิกดั (Full Load) มากที่สดุ
- จดัจงัหวะการเดินให้เหมาะสม
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เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบควบคมุ

หลกัการและรายละเอียดเทคโนโลยี :
เทคโนโลยี Intelligent Autonomous Steam Trap นัน้จะช่วยให้กบัดกัไอนํ้าสามารถตรวจสอบตวัเองได้โดย
อตัโนมตัิ และสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบได้ทนัทีที่เกิดปัญหา โดยปัญหามกัจะเกิดขึ้นได้สองกรณี คือ ปิด
สนิทไม่สามารถเปิดทิ้งนํ้าที่ควบแน่นได้ และรัว่ทําให้ไอนํ้าไหลผ่านออกมาได้ ซึ่งในกรณีแรกจะทําให้มีนํ้า
ควบแน่นที่กบัดกัไอนํ้าเป็นจาํนวนมาก และไอนํ้าไม่สามารถเข้าถึงอปุกรณ์ได้ ส่วนกรณีที่สองนัน้ไอนํ้าจะถกู
ปล่อยทิ้งออกไป โดย IAST นัน้จะติดตัง้เซน็เซอรว์ดัอณุหภมูิ และเซน็เซอรว์ดัเสียงความถี่สงู และใช้พลงังาน
จากแสงอาทิตยซ์ึ่งสะสมเอาไว้ด้วยแบตเตอรี่ภายในตวั หากเซน็เซอรว์ดัอณุหภมูิได้ตํา่กว่าปกติ เช่น ตํา่กว่า 
60oC แสดงว่ามีนํ้าขงัอยู่ภายใน และหากสามารถจบัเสียงความถี่สงูได้ แสดงว่ามีไอนํ้ารัว่ไหล

กบัดกัไอนํ้าแจ้งเตือนอตัโนมตัิ
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 ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration)
 ระบบ Combined Cycle
 การทาํ Repowering

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบไอนํ้า

ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration)
 เป็น Hybrid System ทีส่ามารถผลติและจา่ยพลงังานทตุยิภมูติัง้แต ่2 ชนิดขึน้

ไปจากแหลง่พลงังานปฐมภมูชินิดเดยีว
 เครือ่งตน้กาํลงัจะใชเ้ครือ่งยนตแ์ก๊ส ดเีซล กงัหนัแก๊ส กงัหนัไอนํ้า ฯลฯ
 โครงสรา้งหลกัของระบบโคเจเนอเรชัน่ ประกอบดว้ย

• เครือ่งตน้กาํลงั (รวมทัง้เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า ฯลฯ)
• เครือ่งนําความรอ้นทิง้กลบัมาใช ้
• เครือ่งสง่ความรอ้น (ป ัม๊ ทอ่ ฯลฯ)
• เครือ่งสะสมความรอ้น (ถงันํ้าเยน็ ถงันํ้ารอ้น ฯลฯ)

 ประสทิธภิาพความรอ้นรวมแมแ้ต่ในระบบขนาดเลก็กอ็าจสงูถงึ 80% 

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบไอนํ้า
ไฟฟ้า & ความร้อน
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ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration)

 

เครือ่งกาํเนิด
ไฟฟ้า

เครือ่งอดั
อากาศ

เทอรไ์บน์

นํ้าเลีย้ง

ไอเสยี

สง่ไอนํ้าไปกระบวนการ
ผลติ

อากาศ
อิม่ตวั

อากาศความ
ดนัสงู

เครือ่ง
ผสม

หอ้งเผา
ไหม้

เชือ้เพลงิ

ไอดี

 

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบไอนํ้า

Topping Cycle
 ไฟฟ้า

Bottoming Cycle
 ความร้อนสิ่งสาํคญั 

ต้องจดัความต้องการไฟฟ้าและความร้อนให้ลงตวั
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ระบบ Combined Cycle
 นําความรอ้นกลบัมาใชโ้ดยนําไปคายความรอ้นใหห้มอ้นํ้าแบบ Waste Heat 

Boiler
 ใชเ้ป็นอากาศสาํหรบัเผาไหมใ้นหมอ้นํ้าโดยเปา่พน่เชือ้เพลงิเขา้ไปเผาไหมใ้นแก๊ส

ไอเสยี จะทาํใหร้ะบบมปีระสทิธภิาพรวมสงูขึน้มาก 

 ในปจัจบุนั แบง่เป็น 2 แบบ
• แบบเพลาเดีย่วซึง่กงัหนัแก๊สจะต่อกบักงัหนัไอนํ้าโดยตรงบนเพลาเดยีวกนั
• แบบหลายเพลาซึง่ประกอบดว้ยกงัหนัแก๊สหลายตวักบักงัหนัไอนํ้า 1 ตวั สามารถตรวจ
ซ่อมแต่ละเพลาไดโ้ดยไมต่อ้งหยดุโรงไฟฟ้า

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบไอนํ้า

Combined Cycle = Cogeneration ที่ใช้ไอนํ้าขบักงัหนัไอนํ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า
                                 ไม่ใช่ใช้ไอนํ้าในรปูความร้อน
Combined Cycle = Cogeneration ที่ใช้ไอนํ้าขบักงัหนัไอนํ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า
                                 ไม่ใช่ใช้ไอนํ้าในรปูความร้อน
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ระบบ Combined Cycle

กงัหนัแก๊ส

เชือ้เพลงิ

หมอ้ไอนํ้า
waste-heat boiler

กงัหนัไอนํ้า

เชือ้เพลงิกงัหนัแก๊ส 100%
กาํลงัขาออกของกงัหนัไอนํ้า 12%

ความสญูเสยีในการควบแน่น 26%

ความสญูเสยีในไอเสยี 30%
กาํลงัขาออกของกงัหนัแก๊ส

32%

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบไอนํ้า

Topping Cycle
 ไฟฟ้า

Bottoming Cycle
 ไฟฟ้า
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การทาํ Repowering
Repowering หมายถงึ นําเครื่องจกัรใหม่ไปตดิตัง้เพิม่เตมิใหโ้รงไฟฟ้าเดมิ เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพและกําลงัไฟฟ้าทีผ่ลติได ้รวมถงึการเพิม่กําลงัของโรงไฟฟ้าพลงันํ้าโดย
พจิารณาปรบัระบบนํ้าใหม่ดว้ย แต่ในทีน่ี้จะกล่าวถงึการตดิตัง้กงัหนัแก๊สเพิม่เตมิให้
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นเดมิ เพือ่ทาํ Combined Cycle กบัหมอ้นํ้าและกงัหนัไอนํ้าทีม่ ี
อยูแ่ลว้

เทคโนโลยีเกี่ยวกบัระบบไอนํ้า

ของเดิม
Bottoming Cycle

ของใหม่
Topping Cycle
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What is Steam?
• Liquid enthalpy (hf)
• Enthalpy of evaporation (hfg)
• Total Energy (hg)
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Pressure and Specific Enthalpy
Relationship of Dry Saturated Steam

181

Temperature- Pressure Diagram
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Volume- Pressure Diagram
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Steam Tables
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Pipe size of Downstream?
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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

191

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)
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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



201

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

207

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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