
หัวเผาเชื้อเพลิง (BURNER) 

หลักสูตรการอนุรักษพลังงานดานเครื่องกล 

หัวเผาเชื้อเพลิง (BURNER) 

1. ประเภทหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง 
1.1 หัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

         1.1.1 ชนิดของไหลคู (Twin-Fluid Atomizer) เปนหัวเผาที่ใชลมหรือไอน้ําเพื่อฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนฝอย 

หลักการทํางานของหัวเผาแบบนี้คือจะมีน้ํามันไหลผานในทอขนาดเล็กซึ่งวางเรียงตัวกันอยูดานในของทอใหญ โดยมีอากาศ
หรือไอน้ําภายใตความดันสูงไหลผานในทอดานนอก ที่ปลายทอทั้งสองน้ํามันและอากาศหรือไอน้ํา จะถูกเปาใหกระทบกันจึง
ทําใหน้ํามันแตกตัวเปนฝอยเล็กๆ หัวเผาแบบนี้แบงออกไดเปน 3 ประเภทตามความดันของลมหรือไอน้ําที่ใชในการเปากระทบ
ใหน้ํามันเปนฝอย 
 

หัวเผาแบบความดันต่ํา (Low Pressure Burner) ใชอากาศความดันประมาณ 1.08 บาร ปริมาณของอากาศที่
เปากระทบเทากับ 25-40%ของอากาศที่ตองการใชเพื่อทําใหการเผาไหมที่สมบูรณ เหมาะสําหรับหมอไอน้ําใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 

หัวเผาแบบความดันปานกลาง (Medium Pressure Burner) ใชอากาศความดันระหวาง 1.25-2.0 บาร ใน
การเปากระทบ ปริมาณอากาศที่ใชเปากระทบเทากับ 3-5% ของอากาศทั้งหมดที่ตองการใชในการเผาไหมที่
สมบูรณหัวเผาประเภทนี้สวนใหญจะนํามาใชกับเตาถลุงโลหะ 
 

หัวเผาแบบความดันสูง (High Pressure Burner) ใชอากาศที่มีความดันประมาณ 2.00-4.45 บาร โดยมี
ปริมาณของอากาศที่ใชใกลเคียงกับหัวเผาแบบความดันปานกลาง 



หัวเผาเชื้อเพลิง (BURNER) 

1. ประเภทหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง 
1.1 หัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

         1.1.2 ชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล (Pressure Atomizer) หรือแบบใชความดันของน้ํามันเพื่อฉีดใหเปนฝอย  

(Oil Pressure Burner) หัวเผาแบบนี้เหมาะสําหรับหมอไอน้ําขนาดใหญ เชน ในเรือเดินสมุทรและในโรงจักรไฟฟาหัวเผาชนิด
นี้ทํางานโดยการปมน้ํามันเชื้อเพลิงภายใตความดันสูง (70-300 PSI) และมีความหนืดต่ําประมาณ 50-120 sec Redwood 

No.1 (สวนใหญจะตองมีการอุนน้ํามันใหรอนเพื่อลดความหนืดกอนที่จะปอนเขาหัวเผา) ผานไปยังรูเล็ก ๆ เพื่อใหไดผลของการ
เผาไหมที่ดีน้ํามันจะถูกอัดผานชองทางเล็กๆ ใน Swirl Chamber ทําใหฝอยน้ํามันที่ออกมามีความเร็วทั้งที่พุงไปขางหนาและ
ความเร็วหมุนรอบตัว (Rotational velocity) การผสมกันระหวางน้ํามันกับอากาศก็จะยิ่งดีขึ้น หัวเผาแบบนี้ใชงานไดสะดวก
เพราะสามารถปรับความดันและอัตราการไหลของน้ํามันไดงาย แตมีขอเสียคือรูของหัวเผามักจะมีฝุนผงหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ไป
อุดตันบอย จึงตองทําความสะอาดบอย และทําความสะอาดไสกรองน้ํามันดวย 
 

 1.1.3 ชนิดโรตารี (Rotary Cup Burner) หรือชนิดถวยหมุนที่ใชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางเพื่อกระจายน้ํามันใหเปน
ฝอย การทํางานของหัวเผาชนิดนี้คือ น้ํามันจะถูกปอนทางดานในของกรวยที่กําลังหมุนรอบแกน แรงหนีศูนยกลางจะทําให
น้ํามันถูกเหวี่ยงไปอยูดานขอบของกรวย และกระจายออกจากปลายกรวยในขณะที่อากาศถูกเปามาปะทะ ทําใหละอองน้ํามัน
ที่กระจายออกมาเปนฝอยเล็กๆ หัวเผาแบบนี้เหมาะที่จะใชกับน้ํามันที่มีความหนืดสูง 

หัวเผาเชื้อเพลิง (BURNER) 

1. ประเภทหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง 
1.2 หัวเผาน้ํามันทุกประเภทจะมีหลักการทํางานที่เหมือนกัน ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ 

1. Filming   คือขั้นตอนทําใหน้ํามันกอตัวเปนแผนบางมาก ๆ 

2. Disintegration  คือขั้นตอนทําใหแผนน้ํามันบาง (Oil film) แตกกระจายเปนอนุภาคเล็ก ๆ โดยอาศัย ความไมเสถียรที่มี 
    อยูในตัวของแผนน้ํามันบางเองหรือโดยใชของไหลอื่นมาทําใหแตกตัว 
1.3 ขอดีและขอเสียของหัวเผาน้ํามันแบบตาง ๆ 

 3.1 ขอดขีองหัวเผาชนิดของไหลคู (Twin-Fluid Atomizer) เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล  

      (Pressure Atomizer) 
 

มีโครงสรางที่แข็งแรง 
ใหสัดสวน Turn-down สูง คือ 4:1 

ใชน้ํามันความดันต่ํา 
ใหขนาดของ Droplet เล็กกวา 
ใหการผสม (Mixing) ระหวาง Droplet กับอากาศดีกวา 
ตอบสนองตอ Thermal load ไดเร็วกวา 
ในกรณีซึ่งของไหลที่ทําใหเกิดการแตกตัวของน้ํามันเปนไอน้ําจะสามารถชวยลดการกอตัวของคารบอนลงได 
โดยที่ประสิทธิภาพของการเผาไหมเกือบจะไมเปลี่ยนแปลงเมื่อใชปริมาณของไอน้ําต่ํากวา 9% ของอากาศ
ที่ใชในการเผาไหม 

 

ขอเสีย คาใชจายแพงกวาเนื่องจากมีการใชพลังงานเพื่ออัดอากาศหรือไอน้ํา 



หัวเผาเชื้อเพลิง (BURNER) 

2. ขอดีและขอเสียของหัวเผาน้ํามันแบบตาง ๆ  

 2.2 ขอดขีองหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล (Pressure Atomizer) 
 

โครงสรางเรียบงาย ใชงานงายและราคาถูก 

มีหลายขนาดใหเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน 

สามารถปรับรูปรางของเปลวไฟได 
 

ขอเสีย 
 

ใหคาสัดสวน Turn-down ต่ํา (อัตราสวนของการสิ้นเปลืองน้ํามันสูงสุดกับต่ําสุด) ดังนั้นถาจะใหภาระการ
สันดาปเปลี่ยนแปลงไดในชวงกวาง จําเปนตองเพิ่มจํานวน Atomizer ใหมากขึ้น 

ทํางานในลักษณะ On-off เทานั้น และใชงานในสภาวะภาระทางความรอนไมเปลี่ยนแปลง 
ใชปมน้ํามันความดันสูง และตองการอุณหภูมิในการอุนน้ํามันที่สูง 
น้ํามันที่สกปรกจะทําใหหัวเผาอุดตันจึงตองมีการกรองน้ํามันอยางละเอียด 

เกิดความเสียหายไดงายระหวางการทําความสะอาด 

 

หัวเผาเชื้อเพลิง (BURNER) 

 

 2.3 ขอดขีองหัวเผาชนิดโรตารี (Rotary Cup Burner) 
 

มีความเชื่อถือไดสูง ใชงานไดสะดวก 

สามารถใชไดกับอัตราการปอนน้ํามันซึ่งไมคงที่ได 
สามารถปรับอัตราการปอนน้ํามันไดสูง หรือใหคาสัดสวน turn-down สูง (4:1) โดยไมจําเปนตองเพิ่มจํานวน
ของหัวเผา 
ไมมีปญหาเรื่องอุดตันของน้ํามันเพราะทอทางไหลในตัวหัวเผามีขนาดใหญ 
ความดันปอนของน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา งายตอการทํางาน 

สามารถควบคุมขนาดของ droplet ไดงาย เพียงแตควบคุมความเร็วรอบของถวยหมุน เพราะขนาดเฉลี่ยของ 
droplet เปนสัดสวนผกผันกับความเร็วรอบของการหมุนของถวย 

 

ขอเสีย 
 

การบํารุงรักษาซับซอนยุงยากและราคาแพง 
ตองใชไฟฟาเพื่อหมุนถวย 

2. ขอดีและขอเสียของหัวเผาน้ํามันแบบตาง ๆ  



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
1. แผนผังการตรวจสอบการเผาไหม 

การปรับแตงหัวเผาเพื่อใหหมอไอน้ําทํางานมีประสิทธิภาพในการเผาไหมสูงสุด มีขั้นตอนดังที่แสดงในรูปดานลาง 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
2. การตรวจวัด Stack Loss 

            การสูญเสียความรอนทางแกสไอเสียสามารถคํานวณไดโดยการวัดอุณหภูมิของแกสไอเสีย และวัดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในแกสไอเสียหลักการในการคิดประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนไอน้ํามีดังนี้ 

อุณหภูมิของแกสรอนที่ออกจากตัวหมอไอน้ําจะแสดงวาปริมาณความรอนจากแกสรอนสามารถถายเทใหกับน้ําไดดี
เพียงไร หมอไอน้ําจะทําหนาที่ถายเทความรอนจากแกสรอนนี้ไปสูน้ําเพื่อใหน้ําเดือดกลายเปนไอน้ํา ถาหมอไอน้ํา
สามารถถายเทความรอนใหกับน้ําไดมากปริมาณความรอนที่ปลอยออกทางไอเสียก็จะนอย ซึ่งจะสังเกตไดจากอุณหภูมิ
ไอเสียที่ต่ํา 
 

%CO2 ในแกสไอเสียจะบงชี้วาการเผาไหมมีประสิทธิภาพสูงเพียงใดถาเชื้อเพลิงเผาไหมไดหมดโดยใชอากาศสวนเกิน
นอยที่สุดจะไดความรอนจากแกสรอนสูงสุด ดังนั้นถาตรวจวัดไดวาไอเสียมี %CO2 สูงสุด หรือ %O2 ต่ําสุดประสิทธิภาพ
การเผาไหมจะดีที่สุด 
 

การสูญเสียความรอนเนื่องจากการแผรังสีความรอนและลมหมุนเวียนเปนคาความรอนที่สูญเสียจากตัวหมอไอน้ํา
เนื่องจากการกระจายความรอนออกรอบๆ ตัวหมอไอน้ํา และการพาความรอนจากลมที่พัดผานตัวหมอไอน้ํา ซึ่งการ
สูญเสียความรอนตัวนี้จะขึ้นอยูกับขนาดและความดันของไอน้ําในหมอไอน้ํา 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
2. การตรวจวัด Stack Loss 

วิธีการคํานวณประสิทธิภาพของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงใหเปนไอน้ํา โดยการวัดอุณหภูมิที่ปลองและวัดปริมาณของ CO2 

วิธีนี้เปนวิธีที่ไมซับซอน และเปนวิธีการที่ยอมรับกันอยูโดยทั่วไป ซึ่งอุปกรณที่ตองการใชมีดังนี้ 
 1. เครื่องวัด CO2 และ O2 

 2. เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ปลองไอเสีย 

 3. เครื่องมือวัดอุณหภูมิอากาศที่ปอนเขาหมอไอน้ํา 
 4. ตารางสําหรับคํานวณการสูญเสียทางปลอง สําหรับเชื้อเพลิงตางๆ 

 5. ตารางสําหรับความรอนที่สูญเสียจากการแผรังสีความรอน และการพาความรอน (RADIATION & CONVECTION) 

ตารางแสดงคา Stack Loss ของน้ํามันดีเซล 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
2. การตรวจวัด Stack Loss 

ตารางแสดงคา Stack Loss ของน้ํามันเตา C 

ตารางแสดงคา Stack Loss ของแกสธรรมชาติ 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
2. การตรวจวัด Stack Loss 

ตารางแสดงคา Radiation Loss 

วิธีปฏิบัติสามารถทําไดดังตอไปนี้ 
 

 1. ใหหมอไอน้ําทํางานตามภาระปกติประมาณ 2-3 ชั่วโมง จนอุณหภูมิที่ปลองไฟไมเปลี่ยนแปลง 
 2. วัด CO2 และตองแนใจวามี O2 เหลืออยูนอยที่สุด คือตองเผาไหมอยางไมมีควันออกจากปลอง แตหากใชแกสเปนเชื้อเพลิง
ก็จะสังเกตจากควันไมไดตองวัด O2 ดวย 

 3. อานอุณหภูมิที่ปลอง และเอาตัวเลขนี้ลบดวยอุณหภูมิในหองหมอไอน้ํา (ซึ่งจะเปนอุณหภูมิที่อากาศรอนขึ้นและสูญเสียไป
ทางปลอง) 
 4. ดูตารางสําหรับ เปอรเซ็นความรอนที่สูญเสียไปจากไอรอนที่ขึ้นไปทางปลองไอเสียจากตารางที่แสดงคา Stack Loss  ตาม
ชนิดของเชื้อเพลิง สมมุติวาเราอานแลวไดคาเทากับ X 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
2. การตรวจวัด Stack Loss 

 

 5. ดูตารางที่แสดงคา Radiation Loss เปอรเซ็นการสูญเสียจากการแผรังสีความรอนและพาความรอน สมมุติวาเราอานไดคา
เทากับ Y 

 6. ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงใหเปนไอน้ํา (Fuel to Steam Efficiency) จะเทากับ 100-(X+Y) ตัวเลขนี้เปน
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนไอน้ําของหมอไอน้ําลูกนั้น 

ตัวอยาง หมอไอน้ํา ขนาด 400 แรงมา ความดัน 150 psi ใชน้ํามันเตา C ตามรูปขางลาง เมื่อเดินเครื่องเต็มที่ (Full load) 

วัดคาตาง ๆ กอนปรับแตงหัวเผาไดดังนี้ 
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2. การตรวจวัด Stack Loss 

Tex-Troom = 380 0F, CO2 = 13% 

จากตารางแสดงคา Stack Loss   = 14.4 % 

จากตารางแสดงคา Radiation Loss  = 1.1 % 

Stack Loss + Radiation Loss   = 15.5 % 

ดังนั้นประสิทธิภาพหมอไอน้ํา(η1)   = 100 - 15.5 = 84.5 % 
 

สมมติวาหลังปรับแตงหัวเผาไดคาใหม ดังนี้ 
Tex-Troom = 220 0F, CO2 = 13% 

จากตารางแสดงคา Stack Loss   = 10.3% 

จากตารางแสดงคา Radiation Loss  = 1.1% 

Stack Loss + Radiation Loss   = 11.4 % 

ดังนั้นประสิทธิภาพหมอไอน้ํา (η2)  = 100 - 11.4 = 88.6 % 
 

 

อัตราการประหยัดเชื้อเพลิง 
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3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 

3.1 การปรับแตงหัวเผาแบบ 2 จังหวะ (Two Stage Burner Tuning) 

การปรับแตงหัวเผาแบบ 2 จังหวะ มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี ้
     1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด (nozzle) ใหมีอุณหภูมิระหวาง 100-120 oC 

     2. ตรวจสอบระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม (air diffuser) ใหมีระยะตามที่กําหนดในคูมือ    

อุณหภูมิกอนเขาหัวฉีด 100-120 oC ระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม 
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3. ปรับตั้งความดันของปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel oil pump) ใหเปนไปตามที่กําหนดในคูมือ  

    ตามรุนของหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับหัวฉีดแบบ 2จังหวะ (two-stage burner) จะใชความดัน   

    (ประมาณ) 20-25 บาร 

รูปแสดงหัวฉีดแบบ 2 จังหวะ (two-stage burner) ความดันประมาณ 20-25 บาร 

ตําแหนงสําหรบัปรับ 

เพิ่มความดันน้ํามัน โดยการขันเขา 
ปรับลดความดัน โดยการขันออก 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 

3.1 การปรับแตงหัวเผาแบบ 2 จังหวะ (Two Stage Burner Tuning) 
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4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มประมาณอากาศ จนไมมีควัน 

5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดย มีปริมาณ O2 ประมาณ 3.5-4.5 % หรือ ปริมาณ CO2 12.5-13.5% 

6. ตรวจวัดปริมาณ CO วาต่ํากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาเกินใหกลับไปตรวจสอบ       

   อุณหภูมิน้ํามันและความดันน้ํามัน รวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปกติหรือไม 
7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดแกส จะตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน 

รูปแสดงตําแหนงตรวจวัดไอเสีย 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 

3.1 การปรับแตงหัวเผาแบบ 2 จังหวะ (Two Stage Burner Tuning) 
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โดยที่อุณหภูมิไอเสียตองเปนไปตามสมการ Tex = Tsat + 83oC (150 oF) 

เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 psi (หรือ 6 บาร) อุณหภูมิไอน้ําจากตารางดานลาง เทากับ 164 oC อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 247 oC 

ถาอุณหภูมิสูง ใหหยุดหมอไอน้ํา แลวทําการตรวจสอบและทําความสะอาดพื้นที่ผิวทางดานไฟและดานน้ํา (แยงเขมา ลางตะกรัน) 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 

3.1 การปรับแตงหัวเผาแบบ 2 จังหวะ (Two Stage Burner Tuning) 
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 1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะหัว 1 (จังหวะ low fire หรือ partial load) ใหปรับลิมิตสวิตช (limit switch)  

ในรูปดานลาง หมายเลข 2 ไปทางตําแหนงตัวเลขมากทีละนอย ๆ จนไมมีควันดํา 
 

 2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะหัว 2 (จังหวะ full load หรือ high fire) ใหปรับลิมิตสวิตช (limit switch) หมายเลข 3 

ไปทางตําแหนงตัวเลขมากทีละนอย ๆ จนไมมีควันดํา 
 

 3. ถาหากมีควันดําระหวางการเปลี่ยนจากตําแหนงหัว 1 ไปเปนหัว 2 (จังหวะเรง) ใหปรับลิมิตสวิตช (limit switch) 

หมายเลข 1 ไปทางตําแหนงตัวเลขมากทีละนอย ๆ จนไมมีควันดํา 
หมายเหตุ สําหรับหัวเผาที่ใชตางผูผลิต ตางรุน ใหสังเกตรายละเอียดของลิมิตสวิตชที่ตัวมอเตอร 
 

 4. รูปดานลาง แสดงตัวอยางลิมิตสวิตช (Limit switch) ของหัวขับไฟฟาแบบเรงหรี่ (servo drive) เพื่อกําหนดอากาศ
สวนเกินใหเหมาะสมกับการเผาไหมของหัวเผาเชื้อเพลิง ดังนี้ 
  ลิมิตสวิตช หมายเลข 1 (I) ตําแหนง โซลินอยควาลวหัว 2 ทํางาน 

  ลิมิตสวิตช หมายเลข 2 (II) ตําแหนง ไฟนอย (partial load) 

  ลิมิตสวิตช หมายเลข 3 (III) ตําแหนง ไฟมากสุด (full load) 

  ลิมิตสวิตช หมายเลข 4 (IV) ตําแหนง หยุดการทํางาน (close) 

3.1.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา 
3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 
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รูปแสดงตัวอยางมอเตอรเรงหรี่น้ํามันและลม (servo motor) 

5. ตัวอยางการปรับลิมิตสวิทซ (Limit switch) โดยปรับตายตัว ไมควรเปลี่ยนบอย ดังนี้ 

 5.1 ลิมิตสวิทซ หมายเลข 1 (I) ตําแหนง โซลินอยควาลวหัว 2 ทํางานประมาณ 25-30 องศา 
 5.2 ลิมิตสวิทซ หมายเลข 2 (II) ตําแหนง ไฟนอย (partial load) ประมาณ 10-15 องศา 
 5.3 ลิมิตสวิทซ หมายเลข 3 (III) ตําแหนง ไฟมากสุด (full load) ประมาณ 50-60 องศา 
 5.4 ลิมิตสวิทซ หมายเลข 4 (IV) ตําแหนง หยุดการทํางาน คือศูนย 
 

6. ปรับแตงตําแหนงไฟนอย (partial load) 2 (II) และ ไฟมากสุด (full load) 3 (III) ใหไดคาดังนี ้
 6.1 ปริมาณ O2 = 2-6 % 

 6.2 ปริมาณ CO2 = 11-14 % 

 6.3 เบอรเขมา (Soot No.) = 0−3 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 
3.1.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา 
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การปรับแตงหัวเผาแบบ Modulating มีขั้นตอนดังตอไปนี ้
 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด ใหมีอุณหภูมิ ระหวาง 100-120 oC 

2. ตรวจสอบระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม (air diffuser) ใหมีระยะหางตามที่กําหนดในคูมือ 

อุณหภูมิกอนเขาหัวฉีด 100-120 oC 

3.2 การปรับแตงหัวเผาแบบ Modulating 

อุณหภูมิกอนเขาหัวฉีด 100-120 oC ระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

3. ปรับตั้งความดันของปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel oil pump) ใหเปนไปตามที่กําหนดในคูมือ  

    ตามรุนของหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับหัวฉีดแบบ 2 จังหวะ (two-stage burner) จะใชความดัน   

    (ประมาณ) 20-25 บาร 

รูปแสดงหัวฉีดแบบ 2 จังหวะ (two-stage burner) ความดันประมาณ 20-25 บาร 

ตําแหนงสําหรบัปรับ 

เพิ่มความดันน้ํามัน โดยการขันเขา 
ปรับลดความดัน โดยการขันออก 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 

3.2 การปรับแตงหัวเผาแบบ Modulating 
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4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มประมาณอากาศ จนไมมีควัน 

5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดย มีปริมาณ O2 ประมาณ 3.5-4.5 % หรือ ปริมาณ CO2 12.5-13.5% 

6. ตรวจวัดปริมาณ CO วาต่ํากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาเกินใหกลับไปตรวจสอบ       

   อุณหภูมิน้ํามันและความดันน้ํามัน รวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปกติหรือไม 
7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดแกส จะตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน   

   ดังแสดงตามรูดานลาง 

รูปแสดงตําแหนงตรวจวัดไอเสีย 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 

3.2 การปรับแตงหัวเผาแบบ Modulating 
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โดยที่อุณหภูมิไอเสียตองเปนไปตามสมการ Tex = Tsat + 83oC (150 oF) 

เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 psi (หรือ 6 บาร) อุณหภูมิไอน้ําจากตารางดานลาง เทากับ 164 oC อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 247 oC 

ถาอุณหภูมิสูง ใหหยุดหมอไอน้ํา แลวทําการตรวจสอบและทําความสะอาดพื้นที่ผิวทางดานไฟและดานน้ํา (แยงเขมา ลางตะกรัน) 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 

3.2 การปรับแตงหัวเผาแบบ Modulating 
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 1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุดนํา (ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limit switch) หมายเลข 3 ตั้งไวประมาณ 

25-30 องศา โดยการขันนอตที่แคมลมเขาเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา 
 

 2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ low fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limitswitch) หมายเลข 7 ตั้งไวประมาณ 

40-55 องศา โดยการขันนอต (ประมาณตัวที2่-3) ที่แคมลมเขาเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา 
 

 3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ high fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limitswitch) หมายเลข 1 ตั้งไวประมาณ 

100-130 องศา โดยการขันนอตที่ตําแหนงสูงสุดที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละ
นอย ๆ จนไมมีควันดํา 
 

 4. ทําการปรับปริมาณลมที่นอตตําแหนงอื่น ๆ ระหวางจังหวะ low fire ถึง high fire โดยใชสวิตชบังคับให 
มอเตอร เรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถามีควันดําใหขันนอตที่ตําแหนงนั้น ๆ ที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดม
เปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอย ๆ จนไมมีควันดํา 
 

 5. ทําจนครบทุกตําแหนงนอต (7 ตําแหนง) 
 

หมายเหตุ สําหรับหัวเผาที่มอเตอร เรงหรี่ และแคมลม ตางผูผลิต ตางรุน ใหสังเกตรายละเอียดของหัวเผานั้น
ประกอบ 

3.2.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา 
3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 
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3.2.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา 

หัวพนน้ํามัน แบบปรับเรงหรี่ได 

การปรับจังหวะจุดนํา โดยการขันนอตที่แคมลมเขาเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศ 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 
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6. ตัวอยางการปรับลิมิตสวิตช (limit switch) โดยปรับตายตัว ไมควรเปลี่ยนบอย ดังนี้ 

 6.1 ตําแหนงเริ่มจุดไฟ (ignition oil) 25-30 องศา (สกรูปรับที่ #2-3) 

 6.2 ตําแหนงไฟนอย (partial load) 40-55 องศา (สกรูปรับที่ #4) 

 6.3 ตําแหนงไฟมากสุด (full load) 100-130 องศา (สกรูปรับที่ #6-7) 

ภาพแสดงการปรับลิมิตสวิตชและอุปกรณเสริม 

3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 

3.2.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา 
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7. การปรับอากาศสวนเกินของหัวเผาเชื้อเพลิงแบบปรับเรงหรี่ได (modulating burner) 

ภาพแสดงการปรับแถบสปริง 

3.2.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา 
3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 
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7.1 ตําแหนงการจุด สกรูปรับที่ 2-3 

  CO2 ประมาณ 11-14 % 

  O2 ประมาณ 2-6 % 

  เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3 
 

7.2 ตําแหนงไฟนอย สกรูปรับที่ 4-5 

  CO2 ประมาณ 11-14 % 

  O2 ประมาณ 2-6 % 

  เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3 
 

7.3 ตําแหนงไฟมากสุด สกรูปรับที่ 6-7 

  CO2 ประมาณ 11-14 % 

  O2 ประมาณ 2-6 % 

  เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3 

3.2.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา 
3. การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

 1. การปรับแตงหัวเผาชนิด air atomizing แบบ modulating 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด (nozzle) ใหมีอุณหภูมิระหวาง 95-105 oC 

ชดุควบคมุการจ่ายเชือเพลิง 

4. Air atomizer (Modulating) 

 Air atomizer Burner 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

 4.1 การปรับแตงหัวเผาชนิด air atomizing แบบ modulating 

2. ปรับตั้งความดันน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel oil pump) ใหเปนไปตามที่กําหนดในคูมือ ตามรุนของหัวเผา
เชื้อเพลิงที่กําหนด สําหรับหัวเผาแบบ air atomizing ความดันกอนเขาชุดจายน้ํามัน ประมาณ 70-90 psi 
 

3. ปรับตั้งความดันน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ชุดควบคุมน้ํามัน ใหเหลือ 35-45 psi และปรับตั้งความดันน้ํามันขา
กลับจากชุดควบคุมน้ํามันใหต่ํากวาขาเขา 10 psi (25-35 psi) 
 

4. ตรวจสอบความดันลมจากปมลมที่เขาหัวพนไฟ จะตองไมต่ํากวา 10 psi (ตอนเครื่องเรงสุด จะตองไมต่ํา
กวา 15 psi) 

ลักษณะของไสกรองลม 

4. Air atomizer (Modulating) 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

 4.1 การปรับแตงหัวเผาชนิด air atomizing แบบ modulating 

5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือปริมาณ CO2 โดย มีปริมาณ O2 ประมาณ 3.5-4.5 % หรือ ปริมาณ CO2 

12.5-13.5 % 
 

6. ตรวจวัดปริมาณ CO ใหมีปริมาณต่ํากวามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ถาสูงกวาใหกลับไปตรวจสอบ 

อุณหภูมิน้ํามัน และความดันน้ํามันรวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปกติหรือไม) 
 

7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย (Stack Temperature) ที่ตําแหนงสําหรับตรวจวัดแกส โดยตําแหนงนี้จะตอง
อยูทางออกของปลองไอเสีย และจะตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปนดังรูปดานลาง 

รูแแสดงตําแหนงตรวจวัดไอเสีย 

4. Air atomizer (Modulating) 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

โดยที่อุณหภูมิไอเสียตองเปนไปตามสมการ Tex = Tsat + 83oC (150 oF) 

เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 psi (หรือ 6 บาร) อุณหภูมิไอน้ําจากตารางดานลาง เทากับ 164 oC อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 247 oC 

ถาอุณหภูมิสูง ใหหยุดหมอไอน้ํา แลวทําการตรวจสอบและทําความสะอาดพื้นที่ผิวทางดานไฟและดานน้ํา (แยงเขมา ลางตะกรัน) 

4. Air atomizer (Modulating) 

 4.1 การปรับแตงหัวเผาชนิด air atomizing แบบ modulating 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุด ใหปรับโดยการขันนอตที่ตําแหนงที่ 1 เขาเพื่อลดปริมาณน้ํามันทีละนอย ๆ จนไม
มีควันดํา 

 

2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ low fire ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limitswitch) หมายเลข 7 ตั้งไวประมาณ 40-55 

องศา ใหปรับโดยการขันนอต(ประมาณตัวที่ 2-3) ที่แคมลมเขาเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอย ๆ จนไมมีควันดํา 
 

3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ high fire ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limitswitch) หมายเลข 1 ตั้งไวประมาณ 100-

130 องศา ใหปรับโดยการขันนอตที่ตําแหนงสูงสุดที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศที
ละนอยๆ จนไมมีควันดํา 

 4.1.1 การปรับแตงหัวเผากรณีควันดํา 

ตําแหนงที่ปรับหัวเผา 

4. Air atomizer (Modulating) 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

4. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะเรง ใหทําการปรับปริมาณลมที่นอตตําแหนงอื่น (ตําแหนงที่ 2-12) ระหวาง
จังหวะ low fire ถึง high fire โดยใชสวิตซบังคับใหมอเตอร เรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถาควันดําให
ขันนอตที่ตําแหนงนั้นๆ ที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมี
ควันดํา 

 4.1.1 การปรับแตงหัวเผากรณีควันดํา 

แดมเปอรลมเคลื่อนที่แบบหมุน 

ตําแหนงที่ปรับหัวเผา 

4. Air atomizer (Modulating) 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
 5. ROTARY CUP (Modulating) 

 5.1  การปรับแตงหัวเผาชนิด Rotary cup แบบ modulating  

       มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาถวยเหวี่ยง ใหมีอุณหภูมิระหวาง 70-90 oC ขึ้นกับชนิดของน้ํามัน 

(น้ํามันเตา A ใชอุณหภูมิ 70-75 oC, น้ํามันเตาC ใชอุณหภูมิ 80-85 oC) 

 

รูปแสดงตําแหนงที่ปรับหัวเผา 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

 5.1 การปรับแตงหัวเผาชนิด Rotary cup แบบ modulating 

 
2. ปรับตั้งความดันน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือตามรุนของหัวเผา สําหรับหัวเผาแบบ 

Rotary cup ใชความดัน 2-3 bar 
 

3. เช็คความตึงของสายพาน และความเร็วรอบ ใหไดประมาณ 4,600-6,000 รอบตอนาที ขึ้นกับผูผลิต 
 

4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มปริมาณอากาศตอไปจนไมมีควัน 
 

5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดยใหมีคา O2 ประมาณ 3.5-4.5 % หรือ ปริมาณ CO2 12.5-13.5 % 
 

6. ตรวจวัดปริมาณ CO มีปริมาณต่ํากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาสูงกวาใหกลับไป
ตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และความดันน้ํามันวาสูงกวาปกติหรือไม รวมทั้งถวยเหวี่ยงวามีสภาพผิดปกติ
หรือไม 
 

7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย และจะตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปนดังรูปดานลาง 

 5. ROTARY CUP (Modulating) 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

โดยที่อุณหภูมิไอเสียตองเปนไปตามสมการ 
 

Tex = Tsat + 83oC (150 oF) 
 

 เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 psi (หรือ 6 bar) อุณหภูมิไอน้ําจากตารางดานลางเทากับ 164 oC 

อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 247 oC 

 ถาอุณหภูมิสูง ใหหยุดหมอไอน้ํา แลวทําการตรวจสอบและทําความสะอาดพื้นที่ผิวทางดานไฟ
และดานน้ํา (แยงเขมา ลางตะกรัน) 

รูปแสดงตาํแหนงตรวจวัดไอเสีย 

 5. ROTARY CUP (Modulating) 

 5.1 การปรับแตงหัวเผาชนิด Rotary cup แบบ modulating 

 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

ตาราง แสดงคาความสัมพันธระหวางความดันกับอุณหภูมิ 

 5. ROTARY CUP (Modulating) 

 5.1 การปรับแตงหัวเผาชนิด Rotary cup แบบ modulating 

 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

 5.1.2 การปรับแตงหัวเผากรณีควันดํา 

รูปแสดงวาลวเรงหรี่น้ํามัน และแคมลม 

นอตตําแหนงที่ 2-3 

1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุด ใหขันนอตตําแหนงที่ 1 ในทิศทางที่เพิ่มอากาศทีละนอย ๆ จนไมมีควัน
ดํา ดังรูปดานลาง (ใหดูเอกสารของหัวเผาแตละชนิดประกอบเพิ่มเติม) 

 5. ROTARY CUP (Modulating) 

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 

 5.1.2 การปรับแตงหัวเผากรณีควันดํา 

 2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ low fire ใหขันนอต (ประมาณตัวที่ 2-3) ที่แคมลม เพื่อเพิ่มปริมาณ
อากาศทีละนอย ๆ จนไมมีควันดํา 
 

 3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ high fire ใหขันนอตที่ตําแหนง 8-10 ใหตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง
แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอย จนไมมีควันดํา 
 

 4. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะเรง ใหทําการปรับปริมาณลมที่นอตตําแหนงอื่น (ตําแหนงที่ 2-10) 

ระหวางจังหวะ low fire ถึง high fire โดยใชสวิตซบังคับให มอเตอร เรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต  

ถาควันดําใหขันนอตที่ตําแหนงนั้น ๆ ที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศ 

ทีละนอย ๆ จนไมมีควันดํา 

 5. ROTARY CUP (Modulating) 



เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
การบํารุงรักษาหัวเผา  

ถังเก็บน้ํามันเตา - ควรตรวจและถายน้ําและตะกอนเหนียวออกจากกนถังอยูสม่ําเสมอ  

ระบบสงน้ํามัน - ควรตรวจและทําความสะอาดหมอกรองน้ํามันเปนประจําอยาใหอุดตัน ขนาดรู
      ไสกรองน้ํามันตองเหมาะสม 

    - ควรตรวจความดันปมน้ํามันวาปกติหรือไม หากความดันต่ําไป ตัวปมอาจชํารุด
      หรือผุกรอนหรือหมอกรองดานหนาปมอาจอุดตัน 

     - ตรวจดูวาหมออุนน้ํามันเตาทํางานเปนปกติหรือไม อุณหภูมิของน้ํามันเตาที่
       ออกจากหมออุนสูงพอตามความตองการหรือไม 

หัวเผา    - ตรวจความดันของน้ํามันเตา ความดันลม/ไอน้ําวาไดตามขอบงใชหรือไม 
     - ตรวจดูอุณหภูมิของน้ํามันที่เขาหัวฉีดวาไดตามขอบงใชหรือไม 
      

เทคนิคการปรับแตงหัวเผา 
การบํารุงรักษาหัวเผา  

หัวเผา    - ตรวจดูสภาพของชองบังคบัลมอยูเสมอ หากชํารุดใหรีบซอมแซมใหดีดังเดิม 

     - ตรวจสภาพของชองหัวเผา หากอิฐทนไฟแตกหักและหลนลงมาใหรีบแกไข 

     - ตรวจดูขอตอที่เชื่อมคันบังคับชองลมกับวาลวน้ํามัน อยาใหหลวมหรือหลุด 

     - ตรวจดูปริมาณของอากาศที่เขาหัวเผา ไมควรเกินกวา 1.2 เทาของจํานวน 

       อากาศตามทฤษฎีการเผาไหม โดยดูจากปริมาณ O2 สวนเกินในแกสไอเสีย ซึ่ง
       ไมควรเกิน 3.5% หรือดูจากปริมาณCO2 ซึ่งไมควรต่ํากวา 12.5% 

     - ทําความสะอาดหัวเผาเปนประจํา สําหรับพวกหัวฉีดที่ใชความดันของน้ํามัน
       เตาเองนั้นตองระวังอยาใหรองตางๆ ที่ปลายหัวฉีดเกิดบิดเบี้ยวหรือชํารุดได ไม
       ควรใชเหล็กแข็งขูดทําความสะอาด สวนหัวเผาแบบถวยเหวี่ยง ใชผาชุบ 

       น้ํามันสนเช็ดทําความสะอาด ถาหากมีคราบคารบอนใหใชมีดอลูมิเนียม 

       ที่มากับหัวเผาทําความสะอาด หามใชวัสดุที่เปนเหล็กหรือแสตนเลส ทําความ
       สะอาดเพราะจะทําใหเกิดรอยภายในถวย 

 



ขอบคุณครับ 

หัวเผาเชื้อเพลิง (BURNER) 


