คํานํา
การส่ งเสริ มงานด้านการอนุ รักษ์พลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมให้ประสบผลสําเร็ จได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมนั้น ความรู ้และความเข้าใจของผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานถือเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ดังนั้น
กองพัฒ นาทรั พยากรบุ คคลด้า นพลัง งาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์พลังงาน จึ งได้จัดให้มี การ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญให้กบั บุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน และมีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานใน
โรงงานควบคุ มและอาคารควบคุม พร้ อมกับได้จดั ให้มีการพัฒนาคู่มือสําหรั บใช้ในการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญขึ้น เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึกอบรมใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลักสู ตรดังกล่าว
คู่มือสําหรั บหลักสู ตรฝึ กอบรมผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิ งข้อมูลและเนื้ อหาจากคู่มือ
ฝึ กอบรมผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่ มีอยู่เดิ มของกองพัฒนาทรั พยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยได้มีการ
พัฒนาปรั บปรุ งเนื้ อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในปั จจุ บนั และสอดคล้องกับ
รายละเอียดการปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยคู่มือ
ประกอบด้วยเนื้ อหา 3 ส่ วนหลัก คือ กฎหมายและความรู ้พ้ืนฐานด้านการอนุ รักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน
ไฟฟ้า และ การจัดการพลังงานความร้อน
เนื้อหาในส่ วนที่ 1 มุ่งเน้นให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับความรู ้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะ ความรู ้ในเรื่ องระบบการจัดการพลังงานซึ่ งจะสนับสนุนให้
การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างยัง่ ยืน โดยในการพัฒนาเนื้อหาของคู่มือได้มี
การปรั บปรุ งแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานพร้ อมทั้งปรั บปรุ งและเพิ่มเติ มตัวอย่างเอกสารและ
รู ปแบบรายงานที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินการจัดการพลังงานไว้อย่างครบถ้วน สําหรับ เนื้อหาในส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3
ประกอบไปด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยได้
มีการเพิ่มเติ มเนื้ อหาเกี่ ยวกับการตรวจวินิจฉัย การค้นหาศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงาน และการวิเคราะห์ผลการ
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มเติมกรณี ศึกษาและบทสรุ ปให้ครบถ้วนในทุกเนื้ อหาวิชา เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เกิดความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีและสามารถนําความรู ้ไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างแท้จริ ง
ในการนี้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือสําหรับหลักสู ตรฝึ กอบรมผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่พฒั นาขึ้นนี้ จะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทั้งในการใช้ประกอบการฝึ กอบรมและเป็ นคู่มือที่ใช้อา้ งอิงประกอบการทํางาน
ด้านการอนุ รั กษ์พลังงานภายหลังการฝึ กอบรมแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ เพื่อให้การอนุ รั กษ์พลังงานเกิ ดผลได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมและยัง่ ยืนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เมษายน 2562
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ตอนที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานภาคความร้ อน
บทที่ 1 เครื่ องมือวัดทางความร้ อน
(Thermal Measurement )
1.1 บทนํา
1.2 เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
1.2.1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว
1.2.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล
1.2.3 เทอร์โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
1.2.4 เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทัล (Bimetallic Thermometer)
1.2.5 เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน (Resistance Thermometer – RTD)
1.2.6 เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermister)
1.2.7 เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี (Radiation Pyrometer)
1.2.8 กล้องอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ (Infrared Camera)
1.2.9 อุปกรณ์แสดงผลอุณหภูมิ (Display or Data presentation element)
12.10 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ
1.3 เครื่ องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity Sensor)
1.3.1 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยก และกระเปาะแห้ง
(Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer)
1.3.2 เครื่ องมือวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Relative Humidity
Meter)
1.3.3 เครื่ องบันทึกความชื้น
1.4 เครื่ องมือวัดความเร็ ว (Velocity Meter)
1.5 เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter)
1.5.1 การวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล
1.5.2 การวัดอัตราการไหลแบบแทนที่ทางปริ มาตร (Positive Displacement)
1.5.3 มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ
Multi-Jet
1.5.4 มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter)
1.5.5 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter)
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1.5.6 การวัดอัตราการไหลโดยใช้โรตามิเตอร์ (Rotameter)
1.6 เครื่ องมือวัดความดัน (Pressure Meter)
1.6.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
1.6.2 ทรานสดิวเซอร์ความดัน (Pressure Transducer)
1.7 เครื่ องมือวัดสภาพความเป็ นกรดหรื อด่าง (pH Meter)
1.8 เครื่ องวัดสภาพการนําไฟฟ้าของนํ้า (Conductivity Meter)
1.9 เครื่ องมือวัดประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyser)
1.10 เครื่ องมือวัดกับดักไอนํ้า
1.11 ความถูกต้องของค่าข้อมูลตรวจวัด
1.11.1 ความคลาดเคลื่อน
1.11.2 ความเที่ยงตรงกับพิกดั ความเที่ยงตรง
1.11.3 ความไม่แน่นอน
1.11.4 ช่วงการวัด (Range, Span, Full Scale)
1.11.5 การเลือกใช้เครื่ องมือวัดให้เหมาะสม
1.12 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.12.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.12.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.13 การตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
1.13.1 การติดตั้งเครื่ องวัด
1.13.2 การตรวจวัดการไหลของพลังงานในเชิงปริ มาณ
1.13.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานกับการใช้พลังงาน
1.13.4 การบันทึก เรี ยบเรี ยง และสร้างกราฟข้อมูลที่วดั ได้
1.13.5 การควบคุมการใช้พลังงานต่อหน่วย
บทที่ 2 การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้ (Energy Conservation for Steam System)
2.1 บทนํา
2.2 ระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2.3 หม้อไอนํ้า
2.3.1 ประเภทของหม้อไอนํ้า
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2.3.2 อุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอนํ้า
2.3.3 การเผาไหม้เบื้องต้น
2.3.4 การระบายนํ้าจากหม้อไอนํ้า (โบลว์ดาวน์)
2.3.5 ข้อควรปฏิบตั ิในการใช้หม้อไอนํ้า
2.4 กับดักไอนํ้า
2.4.1 ประเภทของกับดักไอนํ้า
2.4.2 การเลือกใช้กบั ดักไอนํ้า
2.4.3 ข้อแนะนําในการติดตั้งกับดักไอนํ้า
2.5 การตรวจวิเคราะห์หม้อไอนํ้า
2.5.1 การตรวจวัดการทํางานของหม้อไอนํ้า
2.5.2 การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า
2.6 การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า
2.6.1 การปรับตั้งอัตราส่ วนอากาศป้อนต่อเชื้อเพลิง
2.6.2 การลดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ย
2.6.3 เครื่ องประหยัดเชื้อเพลิงหรื อเครื่ องอุ่นนํ้าเลี้ยง
2.6.4 การควบคุมนํ้าระบาย (โบลว์ดาวน์)
2.6.5 การปรับสภาพนํ้าป้อน
2.7 การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบส่ งจ่ายไอนํ้า
2.7.1 การติดตั้งฉนวนกันความร้อน
2.7.2 การตรวจสอบกับดักไอนํ้า
2.7.3 การตรวจสอบระบบท่อส่ งจ่ายไอนํ้า
2.7.4 การใช้วาล์วอย่างถูกต้อง
2.8 การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบคอนเดนเสท
2.8.1 การใช้คอนเดนเสท
2.8.2 การนําไอนํ้าแฟลชกลับมาใช้
2.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
2.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
2.11 โปรแกรมวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน
2.12 กรณี ศึกษา

2-5
2-11
2-14
2-15
2-16
2-17
2-20
2-23
2-26
2-26
2-27
2-31
2-31
2-37
2-40
2-40
2-42
2-44
2-44
2-56
2-57
2-57
2-58
2-58
2-61
2-64
2-70
2-72
2-100

สารบัญ
2.13 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
2.13.1 การใช้ป๊ัมความร้อนสําหรับการทําความร้อน
2.13.2 หม้อไอนํ้าแบบ Once-Through
2.13.3 การปรับสมดุลการใช้หม้อไอนํ้า
บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับเตาอุตสาหกรรม (Energy Conservation for Industrial
Furnace)
3.1 บทนํา
3.2 ประเภทของเตาอุตสาหกรรม
3.2.1 เตาหลอมไฟฟ้า
3.2.2 เตาหลอมเชื้อเพลิง
3.3 การตรวจวัดการใช้พลังงานเตาอุตสาหกรรม
3.3.1 พลังงานจากเชื้อเพลิงป้อน
3.3.2 การสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ย
3.3.3 การสู ญเสี ยความร้อนทางผนังเตา
3.3.4 การสู ญเสี ยความร้อนจากช่องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
3.3.5 การสู ญเสี ยความร้อนจากนํ้าระบายความร้อน
3.4 มาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและอนุรักษ์พลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม
3.4.1 การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
3.4.2 การลดความสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ย
3.4.3 การลดความสู ญเสี ยความร้อนที่ผวิ เตาโดยการติดตั้งฉนวน
3.4.4 การลดการสู ญเสี ยความร้อนจากช่องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
3.4.5 การลดการสู ญเสี ยพลังงานจากการระบายความร้อน
3.5 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
3.6 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
3.7 โปรแกรมการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
3.8 กรณี ศึกษา
3.9 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
3.9.1 เทคโนโลยีหวั เผาแบบรี เจนเนอเรทีฟ
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บทที่ 1
เครื่ องมือวัดทางความร้ อน
(Thermal Measurement)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
การตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบต่างๆ ในอาคารหรื อโรงงานอุตสาหกรรมเป็นขั้นตอนหนึ่ งในระบบจัด
การพลังงานที่มีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าขั้นตอนอื่น ผูด้ าํ เนิ นการตรวจวัดพลังงานจําเป็ นต้องมีความรู ้ ความ
เข้าใจ และที่สาํ คัญ คือ ทักษะในการใช้เครื่ องมือวัด เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยํา และเชื่อถือ
ได้ ในบทนี้ เราจะกล่าวถึง อุปกรณ์และเครื่ องมือวัดทางความร้ อนต่างๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการตรวจวัดการใช้
พลังงาน
วัตถุประสงค์
1. ทราบประเภทของเครื่ องมือวัดทางความร้อน
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือวัดได้อย่างเหมาะสมสําหรับงานแต่ละประเภท
3. เข้าใจความสําคัญของการวัดค่าพลังงานและความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล
4. สามารถตรวจวัดและบอกค่าทางความร้อนที่จาํ เป็ นสําหรับใช้วิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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ตอนที่ 3 บทที่ 1 เครื่ องมือวัดทางความร้ อน

1.1 บทนํา
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่ องมือวัดทางความร้อนและวิธีใช้งาน การเลือกใช้เครื่ องมือวัด
ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมถึงความถูกต้องเที่ยงตรงของการวัดข้อมูล ค่าทางความร้อนเป็ นข้อมูลที่
สําคัญและจําเป็ นสําหรับการประเมินทั้งการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของระบบต่างๆ ในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยทัว่ ไปแล้ว ปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนมักแสดงในหน่วยของ ตันถ่านหิ น ลิตร
เชื้อเพลิง กิโลจูล บีทียตู ่อชัว่ โมง ฯลฯ ซึ่ งบ่อยครั้งไม่สามารถตรวจวัด (ในหน่วยดังกล่าว) ได้โดยตรง อย่างไรก็
ตาม เรายังสามารถตรวจวัดโดยทางอ้อมในรู ปของอุณหภูมิ ความชื้ น ความดัน และอัตราการไหล ค่าเหล่านี้
สามารถนํามาคํานวณเพื่อแสดงปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนได้ สําหรับเครื่ องมือวัดที่เกี่ ยวข้องกับความ
ร้อนและพบเห็นใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย มีดงั นี้
 เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
 เครื่ องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์
 เครื่ องมือวัดความเร็ ว
 เครื่ องมือวัดอัตราการไหล
 เครื่ องมือวัดความดัน
 เครื่ องมือวัดสภาพความเป็ นกรดหรื อด่าง
 เครื่ องวัดสภาพการนําไฟฟ้าของนํ้า
 เครื่ องมือวัดการเผาไหม้
 เครื่ องมือวัดกับดักไอนํ้า
1.2 เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิแสดงถึงระดับของพลังงานความร้อนในวัตถุ มาตรวัดอุณหภูมิในระบบ SI (International System of
Units) คือ องศาเซลเซี ยส (°C) และสําหรับระบบอังกฤษ คือ องศาฟาเรนไฮต์ (°F) มาตรอุณหภูมิมกั กําหนด
อ้างอิงกับจุดอ้างอิงสองจุด คือ จุดเยือกแข็ง (Freezing point) และจุดเดือด (Boiling point) ของนํ้า โดยในสเกล
องศาเซลเซียสกําหนดให้จุดเยือกแข็ง และจุดเดือดของนํ้ามีระดับอุณหภูมิ 0°C และ 100°C ตามลําดับ ในขณะที่
สเกลองศาฟาเรนไฮต์กาํ หนดให้เป็ น 32°F และ 212°F ตามลําดับ สมการคณิ ตศาสตร์ สําหรับแปลงหน่ วย
ระหว่างอุณหภูมิสเกลต่างๆ มีดงั นี้
Fahrenheit (°F)
Celsius (°C)
Kelvin (K)
Rankine (°R)

F = (1.8 x C) + 32
C = (F-32)/1.8
K = C + 273.15
R = F + 459.67

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
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ในปั จจุ บนั เครื่ องมื อวัดอุ ณหภู มิมีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งแต่ละแบบก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตาม
สภาวะแวดล้อมของการวัดและการประยุกต์ใช้งาน
เครื่ องมือวัดอุณหภูมทิ ใี่ ช้ กนั อยู่ทวั่ ไป

• เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว (Liquid-in-Glass Thermometers)
• เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Thermometer)
• เทอร์โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
• เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน (Resistance Thermometers - RTDS)
• เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor)
• เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี (Radiation Pyrometer)
• กล้องอินฟราเรด (Infrared Camera)
1.2.1 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบหลอดแก้ ว
เทอร์ โมมิเตอร์ ชนิ ดหลอดแก้ว เป็ นเทอร์ โมมิเตอร์ ซ่ ึ งมีของเหลวบรรจุอยู่ภายในหลอดแก้ว ที่ปลายล่างของ
หลอดแก้วมีกระเปาะที่เรี ยกว่า หลอดคาปิ ลลารี (Capillary Tube) ตัวหลอดแก้วมีสเกลแสดงค่าอุณหภูมิ (Scale)
และปลายบนของหลอดแก้วอาจมีกระเปาะเล็กๆ ทําหน้าที่รับของเหลวส่ วนที่ลน้ เมื่อเกิ นช่ วงวัดอุณหภูมิ
ขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ของเหลวในหลอดแก้วจะขยายตัวทําให้ระดับของเหลวในหลอดคาปิ ลลารี สูงขึ้น ความ
สู งของระดับของเหลวใช้สาํ หรับการบอกอุณหภูมิ ปริ มาตรด้านบนเหนือของเหลว อาจเป็ นสุ ญญากาศหรื อเติม
ด้วยอากาศหรื อก๊าซอย่างอื่น สําหรับช่วงอุณหภูมิสูงๆ จะใช้ก๊าซเฉื่ อยเติมด้วยความดันเริ่ มต้นที่ควบคุมค่าหนึ่ ง
เพื่อที่จะทําให้ของเหลวมีจุดเดือดสู งขึ้น และเพิ่มช่วงการวัดในการใช้งาน นอกจากนั้นความดันในส่ วนนี้ จะทํา
ให้ลดโอกาสการแยกส่ วนของลําของเหลวที่อยูภ่ ายใน
ในช่วงวัดอุณหภูมิใช้งานทัว่ ไป ปรอทเป็ นของเหลวที่ดีที่สุดสํ าหรับเทอร์ โมมิเตอร์ หลอดแก้ ว และใช้งานทัว่ ไป
ในเครื่ องมือระดับสู ง แอลกอฮอล์ ใช้ งานได้ ระดับน่ าพอใจ ส่ วนของเหลวอย่างอื่นส่ วนใหญ่จะใช้ในกรณี
ต้องการยืดช่วงการวัดไปที่อุณหภูมิต่าํ ๆ รู ปที่ 1.2-1 แสดงลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว

รู ปที่ 1.2-1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว
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1.2.2 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล
เทอร์ โมมิ เตอร์ แบบดิ จิตอลดังแสดงในรู ปที่ 1.2-2 เป็ นเทอร์ โมมิ เตอร์ ที่เริ่ มมี การนํามาใช้งานมากขึ้ น เพื่อ
ทดแทนการใช้เทอร์ โมมิเตอร์ ชนิ ดหลอดแก้ว โดยทัว่ ไป เทอร์ โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลจะเป็นแบบพกพาได้ และ
สามารถวัดค่าเป็นจุดได้ท้ งั ของแข็งและของเหลว นอกจากนี้ เทอร์ โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลยังให้ค่าละเอียดที่สูง
กว่า 1C

รู ปที่ 1.2-2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล
1.2.3 เทอร์ โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
เทอร์ โมคัปเปิ ลเป็นโลหะ 2 ชนิ ดต่างกัน ที่นํามาเชื่ อมปลายเข้ าด้ วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่ งเป็ นด้านที่ใช้วดั อุณหภูมิ
ส่ วนอีกด้านหนึ่ งต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งาน เทอร์ โมคัปเปิ ลสามารถใช้สาํ หรับการวัดอุณหภูมิแบบติดตั้งถาวร
และในบริ เวณพื้นที่จาํ กัด เทอร์ โมคัปเปิ ลนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่องจาก ราคาถูก มีความคงทน ติดตั้งง่ าย
และให้ ผลตอบสนองทีร่ วดเร็ว ใช้ งานได้ หลากหลาย สามารถใช้วดั ได้ท้ งั อากาศ ก๊าซ และนํ้าได้ ข้อเสี ยของเทอร์
โมคัปเปิ ล คือ แรงดันตํ่า ความผิดพลาดของค่าที่ตรวจวัดอาจเกิดขึ้นได้สาํ หรับการใช้งานบางประเภทที่ตอ้ งการ
ความถูกต้องแม่นยํา ซึ่ งอาจจําเป็ นต้องใช้โคลด์จงั ชัน่ (Cold Junction) รู ปที่ 1.2-3 แสดงเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบ
เทอร์โมคัปเปิ ล

รู ปที่ 1.2-3 เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิ ล
เทอร์ โมคัปเปิ ลที่ขายในท้องตลาดมีอยู่ดว้ ยกันหลายชนิ ด ซึ่ งอาจจําแนกได้ตามช่วงของอุณหภูมิ และลักษณะ
การใช้งาน ตารางที่ 1.2-1 แสดงประเภทของเทอร์ โมคัปเปิ ลและช่วงของอุณหภูมิการใช้งาน และตารางที่ 1.2-2
แสดงสภาวะแวดล้อมในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิ ลแบบมาตรฐานโดยไม่ตอ้ งใช้ Protecting Tube
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ตารางที่ 1.2-1 ประเภทของเทอร์โมคัปเปิ ลและอุณหภูมิใช้งาน
ชนิด

ย่ านอุณหภูมใิ ช้ งาน

ส่ วนผสม

C

B แพลทินัม - 30% โรเดียม / แพลทินัม - 6% โรเดียม 0 to 1820

โค๊ ตสี ตามมาตรฐาน
IEC
BS
ANSI

F
32 ถึง 3310

แรงเคลื่อนไฟฟ้ าทีไ่ ด้
mV

ไม่มีกาํ หนด ไม่มีกาํ หนด ไม่มีกาํ หนด 0 ถึง 13.814
-

-02.26 ถึง 21.108

-

-0.236 ถึง 18.698

R แพลทินัม / 13% โรเดียม แพลทินัม

-50 to 1768

-60 ถึง 3210

S แพลทินัม / 10% โรเดียม แพลทินัม

-50 to 1768

-60 ถึง 3210

J เหล็ก/คอนสแตนแตน

-210 to 760

-350 ถึง 1400

-8.096 ถึง 42.922

K โครเมล/อะลูเมล

-270 to 1372 -450 ถึง 2500

-6.458 ถึง 54.875

T ทองแดง/คอนสแตนแตน

-270 to 400

E โครเมล/คอนสแตนแตน

-270 to 1000 -450 ถึง 1830

-

-6.258 ถึง 20.865

-450 ถึง 750

-9.835 ถึง 76.358

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จากการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิที่วดั กับจุดเยือกแข็งของนํ้า

ตารางที่ 1.2-2 สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิ ลแบบมาตรฐานโดยไม่ตอ้ งใช้ Protecting Tube
ความเหมาะสมในการใช้ งาน

B
R
S

บรรยากาศ
Oxidizing
ได้
ได้
ได้

บรรยากาศ
Reducing
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

บรรยากาศ
Inert
ได้
ได้
ได้

ได้ในช่วงสั้น ๆ
ไม่ได้
ไม่ได้

J

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนิด

Vacuum

บรรยากาศ
Sulferous
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้ถา้ > 500
C
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

ได้*
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
K
ได้
ได้
ได้
ได้
T#
ได้
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
E
* ใช้งานได้ดีกว่าแบบ E, J และ T เมื่ออุณหภูมิ > 550C
# โดยเฉพาะกับอุณหภูมิ < 0C
Oxidizing : กระบวนการทางเคมีที่ดึงออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปทําปฏิกิริยากับสารนั้น
Reducing : กระบวนการทางเคมีที่ออกซิ เจนถูกดึงออกจากสารนั้นเพื่อไปทําปฏิกิริยากับสารภายนอก
Vacuum : ค่าความดันที่ต่าํ กว่าบรรยากาศจนถึงสภาวะสุ ญญากาศ
Inert : สภาวะเฉื่ อยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

ที่มา: http://www.eng-temperature.com/thermocouple.html
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อุณหภูมิ
< 0C
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

มีไอของโลหะ
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
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1.2.4 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบไบเมทัล (Bimetallic Thermometer)
การทํางานของเทอร์โมมิเตอร์น้ ีใช้หลักการขยายตัวของของแข็งสองชนิดเมื่อรับความร้อน โดยของแข็งหรื อ
โลหะทั้งสองมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวและคุณสมบัติการนําความร้อนแตกต่างกัน

รู ปที่ 1.2-4 เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทัล
1.2.5 เทอร์ โมมิเตอร์ ความต้ านทาน (Resistance Thermometer - RTD)
เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานหรื ออาร์ทีดี (RTD) ทําจากโลหะทีม่ ีความยาวค่ าหนึ่ง ซึ่งทําให้ เกิดความต้ านทานที่
ต้ องการ ณ อุณหภูมิ 0C ลวดโลหะนี้จะพันอยูบ่ นแกนที่เป็ นฉนวนไฟฟ้าและมีสมบัติทนต่อความร้อน แกนที่
ใช้เป็ นวัสดุจาํ พวกเซรามิกหรื อแก้ว ขดลวดนี้ มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการสั่นสะเทือน
ทั้งนี้ เพราะเมื่ อขดลวดได้รับความร้ อนจะเกิ ดการขยายตัว และเมื่ อเย็นลงก็จะหดตัว แกนที่ ใช้พนั จึ งต้องมี
สัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวสัมพันธ์กบั การขยายตัวของขดลวด อาร์ ทีดีอาศัยหลักการทํางานของค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าในเส้นลวดโลหะที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ข้อได้เปรี ยบของการใช้อาร์ ทีดี คือ มีความเป็ นเชิงเส้ น
ตลอดพิสัย การใช้ งานดี มีพ ิสัย ของอุณ หภูมิใช้ งานกว้ าง มีเสถีย รภาพที่ดีที่อุณหภูมิสูง และมีความถูกต้ อง
แม่ นยําสู ง แต่ขอ้ เสี ย คือ มีราคาแพง และต้องการไฟเลี้ยง

รู ปที่ 1.2-5 หัววัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน RTD
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1.2.6 เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์ มิสเตอร์ (Thermistor)
เทอร์ มิสเตอร์ เป็ นอุ ปกรณ์วดั อุ ณหภู มิที่อาศั ย การเปลี่ย นแปลงความต้ านทานเช่ นเดีย วกับ อาร์ ทีดี แต่เทอร์
มิสเตอร์ จะใช้คาร์ บอนและสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) พวกออกไซด์ของโลหะ เช่น นิ เกิล เหล็ก ทองแดง
แมงกานิ ส เป็นต้น โดยปกติ เทอร์ มิสเตอร์ ทาํ จากออกไซด์ของแมงกานี สกับทองแดง หรื อออกไซด์ของนิ เกิล
กับทองแดง ที่ให้สมั ประสิ ทธิ์การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานสู ง

รู ปที่ 1.2-6 รู ปแบบของเทอร์มิสเตอร์ที่ใช้กนั ทัว่ ไป
ประเภทของเทอร์มิสเตอร์ จําแนกได้ดงั นี้
ก) NTC (Negative Temperature Coefficient)
• ค่าความต้านทานลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
• ใช้ในระบบป้ องกันกระแสเกินสําหรับวงจรไฟฟ้า, อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เช่น วัดอุณหภูมิของ
Coolant หรื อนํ้ามันเครื่ องเพื่อส่ งข้อมูลให้ ECU
ข) PTC (Positive Temperature Coefficient)
• ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
• ใช้ในระบบป้องกันกระแสเกินสําหรับวงจรไฟฟ้า, Crystal oven เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
1.2.7 เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่ รังสี (Radiation Pyrometer)
เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี เหมาะสําหรับการใช้ งานในช่ วงอุณหภูมิสูง (500-1600C) ปั จจุบนั ได้รับความ
นิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจากสามารถตรวจวัดวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากได้โดยตรง อีกทั้งให้ค่าที่แม่นยํารวดเร็ ว
เครื่ องมื อ มี ลกั ษณะที่ พกพาได้สะดวก ข้อเสี ยของเครื่ องวัดชนิ ดนี้ คื อ ราคาแพง และความแม่ นยําอาจ
คลาดเคลื่อน เนื่องจากสภาพของพืน้ ผิวทีท่ าํ การตรวจวัด อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึน
เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการตรวจวัดค่าการเปล่งรังสี ออกจากพื้นผิว
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รู ปที่ 1.2-7 เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี
1.2.8 กล้ องอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ (Infrared Camera)
วัตถุท้ งั หมดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์จะมีการแผ่รังสี อินฟราเรดออกมา โดยความยาวคลื่นจะสั้ นลง
ตามอุณหภูมิที่สูงขึน้ กล้องอินฟราเรดอาศัยหลักการที่ว่านี้ ในการวัดความแตกต่างอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อม
หนึ่ง โดยการเปลีย่ นความยาวคลื่นทีไ่ ม่ สามารถมองเห็นได้ ให้ เป็ นรู ปสี หรื อ ขาวดํา

รู ปที่ 1.2-8 กล้องอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ
กล้องอินฟราเรดมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลายไม่ว่าจะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร กิ จการของตํารวจและ
ทหาร สําหรับงานด้านพลังงาน โดยทัว่ ไป เราจะใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจวัดคุณสมบัติของฉนวนอาคาร
หรื อเตาเผา โดยสามารถตรวจวัดจุดร้อนที่เกิดขึ้น และความแตกต่างอุณหภูมิได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ์
มีราคาที่ค่อนข้างสู ง เครื่ องมือนี้ จึงมักใช้ในการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียดโดยบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น
1.2.9 อุปกรณ์ แสดงผลอุณหภูมิ (Display or Data presentation element)
ทําหน้าที่แปลงสัญญาณที่ได้จากส่ วน signal conditioning มาเป็ นสิ่ งที่จะสื่ อความเข้าใจถึงมนุษย์ได้หรื อ
ผูใ้ ช้งานได้ เช่น
 การพิมพ์อก
ั ขระบนกระดาษ
 เข็มชี้บนหน้าปั ด (analog indicator)
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สัญญาณไฟติด-ดับ
รู ปกราฟ
ตัวเลขดิจิตอล (digital display)
tape recorders
chart recorders

1.2.10 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ เป็ นการบันทึกค่าอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.2.10.1 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิโดยใช้ กระดาษ (Hybrid Recorder) มีท้ งั กระดาษที่เป็ นสี่ เหลี่ยม หรื อ วงกลม
แม้กระทัง่ ทรงกระบอก
1.2.10.2 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิโดยไม่ ใช้ กระดาษ (Paperless Recorder) แต่เป็ นการเก็บค่าไว้ในหน่วยความจํา
เช่น การ์ดหน่วยความจํา (Memory Card) Compact Flash (CF)/Multi Media Card (MMC), SD card, mini Card,
หรื อ ฮาร์ดดิสค์

รู ปที่ 1.2-10 เครื่ องบันทึกอุณหภูมิ
1.3 เครื่ องมือวัดความชื้นสั มพัทธ์ (Humidity Sensor)
การคํานวณหรื อประเมินปริ มาณการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศหรื อระบบทําความเย็น เรามักจําเป็นต้อง
ตรวจวัดความชื้ นร่ วมไปกับการตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าความชื้ นและค่าอุณหภูมิของอากาศที่วดั ได้จะทําให้เรา
สามารถคํานวณค่าเอนทาลปี (Enthalpy) หรื อปริ มาณความร้อนที่อยูใ่ นอากาศ ณ ตําแหน่งที่ทาํ การตรวจวัด
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การตรวจวัดความชื้นมักจะแสดงในหน่วยของร้อยละ (%) ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่อุณหภูมิค่าหนึ่ง แสดง
ถึงปริมาณของไอนํา้ ที่มีอยู่ในอากาศขณะนั้นว่ ามีค่าเป็ นร้ อยละเท่ าไรของปริมาณไอนํา้ สู งสุ ดที่มีได้ (ปริมาณไอ
นํ้าอิ่มตัว) ที่อุณหภูมิน้ันๆ ตัวอย่างเช่น อากาศมีความชื้ นสัมพัทธ์ร้อยละ 60 ที่อุณหภูมิ 25C หมายความว่า
อากาศในขณะนั้นมีปริ มาณไอนํ้าอยูร่ ้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปริ มาณไอนํ้าอิ่มตัวในอากาศที่อุณหภูมิ 25C
เครื่ องมือวัดความชื้นสั มพัทธ์ ทใี่ ช้ กนั ทัว่ ไป
• เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยกและกระเปาะแห้ง (Wet and Dry Bulb Thermometer)
• เครื่ องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Relative Humidity Meter)
1.3.1 เทอร์ โมมิเตอร์ กระเปาะเปี ยก และกระเปาะแห้ ง (Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer)
เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ก ระเปาะเปี ยก และกระเปาะแห้ ง ประกอบด้ว ย เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ 2 แท่ ง โดยที่ ป ลายของ
เทอร์ โมมิเตอร์ แท่งหนึ่งจะถูกหุ ้มด้วยผ้าเปี ยกชุบนํ้ากลัน่ ส่ วนเทอร์ โมมิเตอร์ อีกแท่งหนึ่งจะใช้วดั อุณหภูมิของ
อากาศตามปกติ

รู ปที่ 1.3-1 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยกและกระเปาะแห้ง
ความชื้นของอากาศจะหาได้จากความแตกต่ างอุณหภูมิระหว่ างเทอร์ โมมิเตอร์ ท้งั 2 แท่ ง โดยอาศัย หลักการการ
ระเหยของนํ้า ซึ่ งทําให้อุณหภูมิของเทอร์ โมมิเตอร์ ที่ปลายหุ ้มด้วยผ้าเปี ยกมีค่าลดลง ในกรณี ที่อากาศที่วดั แห้ง
อัตราการระเหยของนํ้าจะสู งทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเทอร์ โมมิเตอร์ ท้ งั 2 แท่งมากกว่า กรณี
ที่อากาศมีความชื้ นสู ง ผลต่างของอุณหภูมิท้ งั สองจะต่างกันน้อย เทอร์ โมมิเตอร์ กระเปาะเปี ยก และกระเปาะ
แห้งอาจ ติดตั้งอยูบ่ นก้านหมุน หรื อติดตั้งพัดลมขนาดเล็กเพื่อที่จะให้อากาศที่วดั วิ่งผ่านเทอร์ โมมิเตอร์ ท้ งั สอง
เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยก และกระเปาะแห้งมีความแม่ นยําในการตรวจวัดสู ง แต่มีขอ้ เสี ยในการที่จะต้องชุบ
นํ้ากลัน่ ก่อนใช้งานทุกครั้ง และต้องใช้เวลามากในการตรวจวัดค่าแต่ละครั้ง
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1.3.2 เครื่ องมือวัดความชื้นสั มพัทธ์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Relative Humidity Meter)
เครื่ อ งมื อวัดความชื้ น สัมพัทธ์แบบอิ เลคทรอนิ กส์ จะวัด ค่าความชื้ นโดยใช้หัว เซ็ นเซอร์ แบบตัว เก็บประจุ
(Capacitive Sensor) ซึ่งค่ าความจุไฟฟ้ าจะขึน้ อยู่กับความชื้ นของอากาศที่วัด หรื อเป็ นหัวเซ็นเซอร์ ที่ทําด้ วย
ซิลคิ อน ซึ่งค่ าความนําไฟฟ้ าจะเปลีย่ นแปลงตามความชื้ นของอากาศที่วดั ค่ า สัญญาณไฟฟ้าจากหัวเซ็นเซอร์ จะ
ถูกส่ งไปยังหน่ วยประมวลผล เพื่อแสดงค่าความชื้ นของอากาศที่ตรวจวัด ในปั จจุ บนั เครื่ องมือวัดความชื้ น
สัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความแม่ นยําในการตรวจวัดสู ง และสะดวกในการพกพาในการนําไปตรวจวัด ณ
จุดต่างๆ

รู ปที่ 1.3-2 เครื่ องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3.3 เครื่ องบันทึกความชื้น
เป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นของสถานที่หรื อบริ เวณที่ทาํ การตรวจวัด สามารถ
บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ต่อเนื่องได้

รู ปที่ 1.3-3 เครื่ องบันทึกความชื้นแบบต่อเนื่อง
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รู ปที่ 1.3-4 เครื่ องบันทึกความชื้นแบบไม่ต่อเนื่อง
1.4 เครื่ องมือวัดความเร็ว (Velocity Meter)
ในปั จจุบนั มีการนําเครื่ องวัดความเร็ วของไหลมาใช้แทนเครื่ องวัดอัตราการไหลกันมากขึ้นในอุตสาหกรรม
เนื่ องจากเครื่ องวัดอัตราการไหลของท่อขนาดใหญ่จะมีราคาสู งมาก หากเราสามารถนําเครื่ องวัดความเร็ วของ
ไหลมาใช้แทนได้จะลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก อย่างไรก็ตาม กรณี ที่การกระจายความเร็ วของไหลในท่อมีความไม่
สมํ่าเสมอ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาแล้ว ความเที่ยงตรงในฐานะที่เป็ นเครื่ องวัดอัตราการไหลจะไม่
ค่อยดีนกั
วิธีใช้เครื่ องวัดความเร็ วของไหลในการวัดอัตราการไหลแบ่งเป็ น 2 วิธี
1. เลือกตําแหน่ งที่การกระจายความเร็ วภายในท่ อไม่ มีความปั่นป่ วน ติ ดตั้งเครื่ องวัดความเร็ วของไหล ณ
ตําแหน่ งที่สามารถวัดได้ความเร็ วของไหลเฉลี่ย นําผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกับพื้นที่หน้าตัดของท่อจะได้อตั รา
การไหล อนึ่ ง ตําแหน่ งที่จะวัดได้ความเร็ วของไหลเฉลี่ย โดยประมาณจะอยู่ห่างจากผนังท่อออกมาเป็ น
ระยะ 12% ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
2. วัดความเร็ วของไหลหลายๆ จุดบนพื้นที่หน้ าตัดท่ อซึ่งกําหนดตําแหน่ งไว้ ก่อนแล้ ว นํามาหาความเร็ วของ
ไหลเฉลี่ยภายหลัง หรื อติดตั้งเซ็นเซอร์ความเร็ วของไหลหลายๆ ตัวพร้อมกัน แล้วนํามาคํานวณหาความเร็ ว
ของไหลเฉลี่ย เครื่ องวัดบางรุ่ นเพียง 1 เครื่ องก็มีหน้าที่การทํางานเหมือนกับมีเซ็นเซอร์ ความเร็ วของไหล
จํานวนหลายตัว

รู ปที่ 1.4-1 เครื่ องมือวัดความเร็ ว
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1.5 เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter)
อัตราการไหล (Flow Rate) เป็ นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการประเมินปริ มาณพลังงาน การวัดอัตราการ
ไหลมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การวัดปริ มาณการไหลซึ่ งมีหน่ วยเป็ นปริ มาตร เช่น ลูกบาศก์เมตร (m3) และการวัด
อัตราการไหลซึ่งมีหน่วยเป็ นปริ มาณการไหลต่อหน่วยเวลา เช่น ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง (m3/h)
เครื่ องมือวัดอัตราการไหลทีน่ ิยมใช้ กนั ทัว่ ไป
• มาตรวัดวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล
• มาตรวัดวัดอัตราการไหลแบบแทนที่ทางปริ มาตร (Positive Displacement)
• มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet
• มาตรวัดก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter)
• มาตรวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter)
• มาตรวัดอัตราการไหลโดยใช้โรตามิเตอร์ (Rotameter)
1.5.1 การวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล
หากมีการติดตั้งคอคอดในท่อที่มีของไหลไหลอยู่ จะเกิดผลต่างความดันขึ้นในตําแหน่งก่อนและหลังของคอคอด
นั้น เนื่ องจากผลต่างความดันนี้ สามารถแปลงไปเป็นอัตราการไหลได้โดยอาศัยสมการการไหลแบบต่อเนื่ อง และ
สมการ Bernoulli ดังนั้น เมื่อเราสามารถวัดผลต่างของความดันนี้ได้ เราจะสามารถคํานวณค่าอัตราการไหลได้
เนื่ องจากเครื่ องมือวัดนี้ ทาํ หน้าที่วดั ผลต่างของความดัน เราจึงมักเรี ยกว่า เครื่ องวัดอัตราการไหลแบบผลต่าง
ความดัน หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างว่า “วิธีวดั อัตราการไหลด้วยกลไกคอคอด” วิธีวดั ดังกล่าวนี้ มีดว้ ยกันทั้งหมด 3
ลักษณะ คือ Orifice, Nozzle และ Venturi Tube อย่างไรก็ตามที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ได้แก่ Orifice
การคํานวณทางทฤษฎี
สมการเบอร์ นูลี่ (Bernoulli)

กฏทรงมวล

P 1/+ V12/2g + Z 1 = P 2/+ V22/2g + Z 2
= (V22-V12)/2g
(P 1 – P 2)

(1.5)

V1A1
V2

(1.6)

= V2A2
= V1A1/A2

แทน (1.6) ใน (1.5) จะหา V1 และ V2 ได้
และ
อัตราการไหล

= VA
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1

2

รู ปที่ 1.5-1 การวัดอัตราการไหลด้วยกลไกคอคอด Orifice, Nozzle และ Venturi Tube
1.5.2 การวัดอัตราการไหลแบบแทนทีท่ างปริมาตร (Positive Displacement)
มาตรวัดการไหลของของไหลแบบแทนที่ทางปริ มาตร หรื อ “โพสิ ทีฟดิสเพลสเมนต์” เป็ นมิเตอร์ ที่นิยมใช้ กนั มาก
ทีส่ ุ ด การวัดอาศัยหลักการของการเคลื่อนทีข่ องไดอะแฟรมทีแ่ ปรผันโดยตรงกับปริมาตรของการไหลในท่อมิเตอร์
มิเตอร์แบบนี้มกั ใช้กบั การตรวจวัดของไหล เช่น นํ้า นํ้ามันเชื้อเพลิง และแอลกอฮอล์ มิเตอร์สามารถต่อเข้ากับท่อที่
มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6–80 mm. และสามารถวัดอัตราการไหลได้ต้ งั แต่ 80 mm3/h จนถึง 24 m3/h

รู ปที่ 1.5-3 มิเตอร์วดั นํ้ามันแบบโพสิ ทีฟดิสเพลสเมนต์
1.5.3 มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet
มิ เตอร์ วดั อัตราการไหลแบบใบพัดอาศัยหลักการทํางานของใบพัดที่ จะหมุ นไปตามกระแสการไหล โดย
ความเร็ วของกระแสการไหลเป็ นตัวกําหนดความเร็ วรอบของการหมุนของใบพัด คือ เมื่อของไหลมีกระแสการ
ไหลเร็วใบพัดก็จะหมุนเร็ว และจะถ่ายเทการหมุนผ่านกลไก และชุดเฟื องสู่ เครื่ องบันทึกปริ มาตรการไหล มาตร
วัดการไหลมีอยูห่ ลายลักษณะ เช่น
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มาตรใบพัดแบบช่องรับนํ้าช่องเดียว (Single- Jet Meters)
มาตรใบพัดแบบช่องรับนํ้าหลายช่อง (Multi- Jet Meters)
มาตรวัดนํ้าแบบติดตั้งใบพัดแนวนอน

รู ปที่ 1.5-3 มาตรใบพัดแบบช่องรับนํ้าช่องเดียว (Single- Jet Meters)

รู ปที่ 1.5-4 มาตรใบพัดแบบช่องรับนํ้าหลายช่อง (Multi- Jet Meters)
1.5.4 มิเตอร์ วดั ก๊ าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter)
มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ตามการทํางานที่แตกต่างกัน คือ
1. ไดอะแฟรมมิเตอร์ ซึ่ งเป็ นแบบโพสิ ทีฟดิ สเพลสเมนต์ที่มีห้องการวัดปริ มาตรคงที่ ความดันที่ตกคร่ อม
มิเตอร์ จะทําให้เกิดการหมุน โดยจะมีก๊าซเข้าและออกจากห้องของมิเตอร์ สลับกันไปมา จํานวนรอบการ
หมุนจะเป็ นตัววัดปริ มาตรของก๊าซ
2. เทอร์ ไบน์ มิเตอร์ มีส่วนของโรเตอร์ อยู่ภายใน ซึ่ งหมุนเป็ นอัตราส่ วนของความเร็ วที่แปรผันกับอัตราการ
ไหลของก๊าซ
การเลือกว่ามิเตอร์ใดเหมาะสมที่สุดสําหรับการตรวจวัดก๊าซ จะขึ้นอยูก่ บั
 ความดันของก๊าซที่วด
ั
 อัตราการไหลสู งสุ ดของก๊าซที่วด
ั
 อัตราการไหลตํ่าสุ ดของก๊าซที่วด
ั
การพิจารณาขั้นต้นในการเลือกชนิ ดมิเตอร์ วดั ก๊าซ คือความดันของก๊าซ ไดอะแฟรมมิเตอร์ จะใช้กบั ความดันไม่
เกิน 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ ขณะที่เทอร์ไบน์มิเตอร์จะใช้กบั งานที่ความดันสู งกว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ
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เราควรเลือกใช้มิเตอร์ วดั ก๊าซธรรมชาติแบบไดอะแฟรมสําหรับการใช้งานที่ความดันตํ่ากว่า 100 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้วเกจ และอัตราการไหลสู งสุ ดไม่เกิน 850 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน-ชัว่ โมง และเลือกใช้มิเตอร์ วดั ก๊าซ
ธรรมชาติประเภทเทอร์ไบน์สาํ หรับอัตราการไหลที่สูงกว่า 50,000 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน-ชัว่ โมง
เราสามารถพิจารณาใช้มิเตอร์ ได้ท้ งั 2 แบบ หากอัตราการไหลอยูร่ ะหว่าง 850-50,000 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐานชัว่ โมง และที่ความดันตํ่ากว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ
มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติรุ่นใหม่จะมีค่าความแม่นยําอยูท่ ี่ 1% ของค่าการอ่านตลอดช่วงการใช้งาน อนึ่ง ลูกบาศก์
ฟุตมาตรฐาน (Standard Cubic Foot) หมายถึง ปริมาตรของก๊ าซที่สภาวะมาตรฐานความดัน 14.7 psi และ
อุณหภูมิ 60F

รู ปที่ 1.5-5 มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติ
มิเตอร์ วดั อัตราการไหลก๊าซรุ่ นใหม่บางรุ่ นสามารถแสดงค่าอัตราการไหลของก๊าซตามสภาวะที่วดั จริ งในรู ป
ของอัตราการไหลที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 14.7 psi และอุณหภูมิ 60F) อย่างไรก็ตาม ในกรณี มิเตอร์ ที่
แสดงได้เฉพาะอัตราการไหลที่สภาวะจริ ง เราสามารถแปลงค่าอัตราการไหลจริ งของก๊าซนั้นให้เป็นอัตราการ
ไหลที่สภาวะมาตรฐาน โดยใช้สมการข้างล่างนี้
Qs
เมื่อ

Qs
Qa
Ps
Pa
Ts
Ta

= Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta)
=
=
=
=
=
=

อัตราการไหลก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน (SCFM)
อัตราการไหลก๊าซที่สภาวะตรวจวัด (ACFM)
ความดันสมบูรณ์ที่สภาวะมาตรฐาน (psi)
ความดันสมบูรณ์ที่สภาวะตรวจวัด (psi)
อุณหภูมิที่สภาวะมาตรฐาน (R)
อุณหภูมิที่สภาวะตรวจวัด (R) (เมื่อ R = F + 459.67)
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ตัวอย่ างที่ 1 มิเตอร์ วดั อัตราการไหลของก๊าซได้ 1,000 ACFM ที่ความดันเกจ 87 psi อุณหภูมิ 95F จงคํานวณ
อัตราการไหลของก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 14.7 psi และอุณหภูมิ 60F)
Qs
= Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta)
= 1,000 x (87+14.7) / (14.7) x (60 + 459.67) / (95 + 459.67)
= 6,481.1
SCFM
1.5.5 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter)
การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีหลักการวัดคืออาศัยคลื่นความถี่เหนือเสี ย ง โดยอาศัยการสะท้อนกลับ
ของคลื่ นความถี่ เมื่ อ ส่ งไปกระทบกับอนุ ภาคของสารที่ ปะปนมากับของเหลว เนื่ อ งจากอนุ ภาคของสารมี
ความเร็ วเท่ากับของไหล ดังนั้น ความเร็ วในการสะท้อนกลับจะต่างไปจากค่าที่ส่งออกไป ค่าความถี่ที่เปลี่ยนไป
นี้จะแปรผันตรงกับความเร็ วในการไหลของของไหล เราจึงสามารถทราบค่าอัตราการไหลของของไหลได้

รู ปที่ 1.5-6 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก
1.5.6 การวัดอัตราการไหลโดยใช้ โรตามิเตอร์ (Rotameter)
ตัวมิเตอร์ เป็นแก้วใสซึ่ งด้ านในเป็ นรู ปกรวยเรีย ว และมีลูกลอย ซึ่ งออกแบบพิเศษบรรจุอยูภ่ ายใน ของไหลที่
ต้องการวัดไหลผ่านเข้ามาทางด้านล่างของลูกลอย ลูกลอยถูกยกขึ้นด้วยเฮดความเร็ ว (Velocity Head) ตําแหน่ง
ของลู กลอยจะนิ่ งอยู่กบั ที่ เมื่อเกิ ดสมดุ ลระหว่าง เฮดความเร็ ว กับ นํ้าหนักของลูกลอย เมื่ อลอยสู งขึ้น พื้นที่
สําหรับให้ของไหลไหลผ่านก็จะมีมากขึ้น เป็นการรักษาความดันตกคร่ อมตัววัดให้คงที่ เนื่ องจากเฮดความเร็ ว
กับอัตราการไหลจะแปรเปลี่ยนไปตามกัน ดังนั้น ตําแหน่งของลูกลอยจะบอกค่าอัตราการไหลได้

รู ปที่ 1.5-7 การวัดอัตราการไหลโดยใช้โรตามิเตอร์ (Rotameter)
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1.6 เครื่ องมือวัดความดัน (Pressure Meter)
การตรวจวัดความดันเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญสําหรับสถานประกอบการซึ่งมีการใช้ระบบอากาศอัดแบบวงแหวน หรื อมี
ระบบการส่ งจ่ายไอนํ้าจากส่ วนกลาง ระบบดังกล่าวจะมีการสู ญเสี ยความดันเกิ ดขึ้นในระบบ เนื่ องจากผูใ้ ช้
ปลายทาง หรื อการรั่วไหล การตรวจวัดความดันของระบบดังกล่าวจะทําให้ทราบถึงการรั่วไหล การใช้งานที่ไม่
ถูกต้อง หรื อการกําหนดตารางเวลาใช้งานที่ไม่เหมาะสมของไอนํ้าหรื ออากาศอัด ดังนั้น การใช้อุปกรณ์วดั
ความดันจะช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ และทําให้การใช้งานมีประสิ ทธิภาพขึ้น
เครื่ องมือวัดความดันทีน่ ิยมใช้ กนั ทัว่ ไป
• เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
• ทรานสดิวเซอร์ความดัน (Pressure Transducer)
1.6.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
เกจวัดความดันนิย มใช้ มากที่สุดในอุต สาหกรรม เพราะเป็ นแบบที่มีโครงสร้างง่าย ราคาถูก วัดความดันได้ถึง
ย่านสู ง ๆ ความเที่ยงตรงดีเมื่อเทียบกับราคา สามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 3 แบบ คือ แบบบูร์ดอง แบบเบลโลว์ และ
แบบไดอะแฟรม

รู ปที่ 1.6-1 เกจวัดความดันแบบต่างๆ
(ซ้าย:บูร์ดอง, กลาง:ไดอะแฟรม, ขวา:เบลโลว์)
1.6.2 ทรานสดิวเซอร์ ความดัน (Pressure Transducer)
การทํางานของทรานสดิวเซอร์ ความดันจะขึ้นอยูก่ บั ความดันของไดอะแฟรม ซึ่ งจะมีผลต่อเครื่ องกําเนิดความถี่
แบบผลึ ก ควอตซ์ การเปลี่ ย นแปลงความถี่ ข องเครื่ อ งกํา เนิ ด ความถี่ จะเป็ นไปตามความดัน ที่ เ ข้า อุ ป กรณ์
อุปกรณ์ประเภทนี้มีขนาดกะทัดรัด คงทน และราคาไม่ สูง เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งภายนอกท่อของก๊าซ หรื อไอ
นํ้า โดยปกติจะมีค่าความผิดพลาด 0.01% โดยมีอายุการใช้งานนานหลายสิ บปี
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รู ปที่ 1.6-2 ทรานสดิวเซอร์ความดัน
1.7 เครื่ องมือวัดสภาพความเป็ นกรดหรื อด่ าง (pH Meter)
สภาพความเป็ นกรด-ด่าง วัดโดยการบอกระดับ pH ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 14 นํ้าที่ดี ควรมีสภาพเป็ นกลาง คือ มี pH
เท่ากับหรื อใกล้เคียง 7 สามารถใช้ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคบริ โภค และเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมได้
องค์การอนามัยโลก กําหนดว่า แม่น้ าํ ลําคลองใดๆ ที่ตอ้ งการใช้เป็ นแหล่งนํ้าดิบ เพื่อผลิตนํ้าประปา เพื่อเป็ นนํ้า
ดื่ม และนํ้าใช้ แหล่งนํ้านั้นควรมีค่า pH อยูใ่ นช่วง 5-9 ถ้านํ้ามีสภาพเป็ นกรด ค่า pH จะลดลง เช่น 1 ถึง 4 เป็ น
ต้น ส่ วนนํ้าที่เป็ นด่าง มีค่า pH สู งกว่า 7 ซึ่งอาจเป็ น 10 ถึง 13 เป็ นต้น นํ้าในแม่น้ าํ ลําคลองมีสภาพเป็ นกรด-ด่าง
มากเกินไป ส่ วนใหญ่เกิดจากแม่น้ าํ ลําคลองนั้นๆ ปนเปื้ อนด้วยนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

รู ปที่ 1.7-1 เครื่ องมือวัดสภาพความเป็ นกรดหรื อด่าง
1.8 เครื่ องวัดสภาพการนําไฟฟ้ าของนํา้ (Conductivity Meter)
เครื่ องมือวัดค่าการนําไฟฟ้าของนํ้า โดยใช้ข้ วั ไฟฟ้าโลหะ 2 ขั้วแยกกัน โดยมีระยะห่ างคงที่ ซึ่ งออกแบบให้ใช้
มือถือได้และใช้กบั แบตเตอรี่ โดยไม่ตอ้ งใช้สายไฟ หลักการของเครื่ องมือใช้การชดเชยค่าการนําไฟฟ้าอัตโนมัติ
โดยสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้า ค่าที่วดั ได้ควรอยูใ่ นช่วง 0-1990 ไมโครซี เมนส์ต่อเซนติเมตร
(s/cm) โดยเครื่ องมือนี้ควรจะมีการตั้งค่ามาตรฐานโดยใช้สารละลายมาตรฐาน
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ค่าการนําไฟฟ้ าจะถูกใช้เป็ นเครื่ องมือวัดเพื่อประมาณความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในนํ้าความสัมพันธ์
ระหว่างค่าการนําไฟฟ้า และค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายอยูใ่ นนํ้า (Total Dissolved Solids, TDS) เป็ นดังนี้ TDS
(ppm) = Conductivity (s/cm)  0.7

รู ปที่ 1.8-1 เครื่ องมือวัดสภาพการนําไฟฟ้าของนํ้า
1.9 เครื่ องมือวัดประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer)
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า หรื อเตาเชื้อเพลิงจะสามารถวัดได้จากการตรวจวัดส่ วนประกอบของ
ก๊าซที่ปล่อยทิ้งออกทางปล่อง ปริ มาณ O2 CO หรื อ CO2 ในก๊าซ และอุณหภูมิของก๊าซที่ปล่อยทิ้ง จะใช้ในการ
คํานวณการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่อง และประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของเตาเชื้อเพลิง เครื่ องมือวัดการเผาไหม้
สมัยใหม่ จะมีโพรบการตรวจวัดที่วดั ตัวแปรทั้งหมด และสามารถให้ผูใ้ ช้ป้อนคุณสมบัติของเชื้ อเพลิงได้ ซึ่ ง
เครื่ องจะให้ผลการตรวจวัดของก๊าซ และผลการคํานวณประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ออกมาโดยอัตโนมัติ

รู ปที่ 1.9-1 เครื่ องมือวัดประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
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1.10 เครื่ องมือวัดกับดักไอนํา้
การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของ กับดักไอนํ้า เพื่อความปลอดภัยจากปั ญหาค้อนนํ้า ประหยัดต้นทุนการผลิตและ
ประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของขบวนการผลิต และลดปั ญหาการเสี ยของกับดักไอนํ้า
(Steam trap) ที่เร็ วกว่าปกติ

รู ปที่ 1.10-1 เครื่ องมือวัด กับดักไอนํ้า
1.11 ความถูกต้ องของค่ าข้ อมูลตรวจวัด
ข้อมูลการใช้พลังงานที่ถูกต้องแม่นยําช่ วยให้ทราบถึงสถานภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการ และ
ช่วยให้การกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง
องค์ ประกอบของความถูกต้ องของค่ าข้ อมูลตรวจวัด
1.11.1 ความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อน หมายถึง “ผลต่างระหว่างค่าที่วดั ได้กบั ค่าที่แท้จริ ง” โดยค่าที่แท้จริ ง หมายถึง “ค่าที่ถูกต้อง
ของปริ มาณที่กาํ ลังวัด” อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทราบค่าที่แท้จริ งได้
การวัดต้องกระทําอย่างระมัดระวัง กําจัดสาเหตุของความคลาดเคลื่อน และวัดหลายๆ ครั้งเพื่อนํามาคํานวณ
ค่าเฉลี่ย เพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงค่าที่แท้จริ งมากที่สุด โดยทัว่ ไปแล้ว เราจะถือว่าค่าที่วดั ได้น้ ีเป็ นค่าที่แท้จริ ง
สาเหตุของความคลาดเคลื่อนสํ าหรับการวัด ได้ แก่
 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากหลักการและวิธีการวัด
 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่ องมือวัด
 ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วด
ั
สภาพแวดล้อม อุณหภูมิรอบข้าง ความชื้ น การสั่นสะเทือน แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ ส่ งผลให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วดั ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพึ่งระมัดระวัง การใช้เครื่ องมือวัดต้องเป็ นไป
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ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดตามมาตรฐานหรื อตามผูผ้ ลิต การใช้เครื่ องวัดภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่
กําหนดจะส่ งผลให้ค่าวัดที่ได้มีความคลาดเคลื่อนสู ง
ประเภทของความคลาดเคลื่อน
 ความคลาดเคลื่อนจากระบบ เป็ นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุที่ทาํ ให้ผลการวัดมีความเอนเอียง และ
หากเราทราบสาเหตุน้ นั ก็สามารถชดเชยค่า เพื่อกําจัดความคลาดเคลื่อนนี้ได้ (รู ปที่ 1.0-1)
 ความคลาดเคลื่ อ นโดยบั ง เอิ ญ เป็ นความคลาดเคลื่ อ นที่ เ กิ ด จากจากสาเหตุ เ ล็ ก ๆ น้อ ยๆ ผลของความ
คลาดเคลื่อนทําให้ค่าที่วดั ได้มีการแจกแจงดังรู ปที่ 1.10-1 ลักษณะการแจกแจงแบบนี้ เรี ยกว่า การแจกแจง
ปกติ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะแสดงระดับความไม่สมํ่าเสมอด้วย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ความผิดพลาด เป็ นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความพลั้งเผลอของผูว้ ด
ั
1.11.2 ความเทีย่ งตรงกับพิกดั ความเทีย่ งตรง
ความเที่ยงตรงหรื อพิกดั ความเที่ยงตรงของเครื่ องวัด หมายถึง “ช่วงของความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดที่ยอมให้มีได้
ตามข้อกําหนดจําเพาะของแต่ละรุ่ นของอุปกรณ์วดั ”
1.11.3 ความไม่ แน่ นอน
ความไม่แน่นอน นิยามได้ว่าเป็ น “ค่าคาดการณ์ซ่ ึ งแสดงให้ทราบว่าค่าที่แท้จริ งของปริ มาณที่วดั นั้นอยูใ่ นช่วงใด”
ความไม่แน่นอนสื่ อถึงความเชื่ อถือได้ของค่าที่วดั ได้ สาเหตุของความไม่แน่นอนเกิดจากความคลาดเคลื่อนจาก
ระบบ และความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ อย่างไรก็ตาม โดยมากจะมีสาเหตุมาจากประการหลัง ความไม่แน่นอน
อาจนิยามว่าเป็ น “ช่วงที่มีค่าที่วดั ได้เป็ นศูนย์กลาง และมีความน่าจะเป็ น 95% ที่ค่าที่แท้จริ งจะอยูใ่ นช่วงนั้น”
1.11.4 ช่ วงการวัด (Range, Span, Full Scale)
Range คือ “ช่วงของปริ มาณที่สามารถวัดได้ดว้ ยเครื่ องวัด” โดยผลต่างระหว่างค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ดของ Range
เรี ยกว่า Span ตัวอย่างเช่น เมื่อ Range เท่ากับ -50°C ถึง 200°C แล้ว Span จะเท่ากับ 250°C สําหรับคําว่า Full
Scale (FS) โดยทัว่ ไปจะมีความหมายเช่นเดียวกับ Span
ความเที่ยงตรงหรื อพิกดั ความเที่ยงตรงนั้น โดยทัว่ ไปจะแสดงเป็ นร้อยละ (%) เทียบกับ Span (หรื อ Full Scale)
แต่บางครั้งก็แสดงเป็ นร้อยละเทียบกับค่าที่วดั ได้ ในกรณี แรก ถ้าเราต้องการระบุความหมายให้ชดั เจน จะระบุว่า
± ( ) % ของ Span หรื อ ± ( ) % FS ส่ วนในกรณี หลังจะระบุวา่ ± ( ) % ของค่าที่อ่านได้ เป็ นต้น
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ค่าที่แท้จริ ง
ค่าเฉลี่ยประชากร
ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง

ค่าที่วดั ได้
residual
ค่าเบี่ยงเบน

ความคลาดเคลื่อน

เอนเอียง
ชดเชย

รู ปที่ 1.11-1 การแจกแจงของค่าที่วดั ได้
1.11.5 การเลือกใช้ เครื่ องมือวัดให้ เหมาะสม
1. ความน่ าเชื่ อถือ - มีความสําคัญโดยเฉพาะกับสถานประกอบการที่พนักงานต้องใช้เครื่ องมือวัดร่ วมกัน
2. ราคา - มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่ องมือวัด อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถึงความน่าเชื่อถือของเครื่ องวัดด้วย
3. ความถีใ่ นการใช้ งาน - ถ้าเครื่ องวัดมีการใช้งานน้อยควรพิจารณาเครื่ องที่ราคาตํ่ากว่าและใช้งานง่ายกว่า
4. ค่ าใช้ จ่ ายการบํารุ ง รั กษา - ควรมี ค่าบํารุ งรั กษาตํ่า และต้องแน่ ใจว่าเครื่ องมื อได้รับการสอบเที ยบอย่าง
สมํ่าเสมอ
5. ย่ านการตรวจวัด - ต้องมียา่ นในการวัดที่รองรับการใช้งานทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
6. พกพาสะดวก – มีความสําคัญ เมื่อจําเป็ นต้องมีการนําเครื่ องมือวัดไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ
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1.12 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การจัดการพลังงานอาจไม่ตอ้ งการความแม่นยําของข้อมูลที่สูงนัก แต่ที่สําคัญมากกว่า คือ กระบวนการเก็บ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ประเด็นสําคัญที่ตอ้ งพิจารณาในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
กระบวนการเก็บข้ อมูลทีถ่ ูกต้ อง
1.12.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ใบเสร็ จค่าพลังงานรายเดือนบางประเภทจะมีขอ้ มูลที่ไม่ละเอียดพอที่จะนําไปใช้ในการจัดการพลังงาน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ แม้มีค่าใช้จ่ายตํ่า แต่ความแม่นยําก็นอ้ ยด้วยเช่นกัน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับเครื่ องบันทึกข้อมูล จะให้ความแม่นยําสู งขึ้น และสามารถถ่าย
ข้อมูลที่บนั ทึกไว้ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติท้ งั หมดมีขอ้ ดี คือ ความถี่ของการเก็บข้อมูลสู งขึ้น ความผิดพลาดและ
เวลาการอ่านข้อมูลลดลง แต่ขอ้ เสี ย คือ มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสู ง
1.12.2 ความถีใ่ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มากเกินไปทําให้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสู ง แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์การใช้พลังงานได้อย่างครอบคลุม
2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของพลังงานที่ประหยัดได้

1.13 การตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
ขั้นแรกของการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงาน คือ การตรวจวัดการใช้พลังงาน โดยเริ่ มตั้งแต่แหล่งผลิตพลังงาน
เส้นทางการไหลของพลังงาน จนถึงจุดที่มีการใช้พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานควรดําเนินการสําหรับแต่
ละกระบวนการผลิต หรื อแต่ละเครื่ องจักร เมื่อตรวจสอบการใช้พลังงานแล้วจะทําให้เราทราบว่าการสู ญเสี ย
พลังงานเกิดขึ้นในขั้นตอนใด และสามารถกําหนดเป้าหมายเพื่อลดการสู ญเสี ย (เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน)
รวมถึงหามาตรการปรับปรุ งต่อไปได้
ขั้นตอนการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
1.13.1 การติดตั้งเครื่ องวัด
ในโรงงานและอาคาร ข้อมูลที่ควรตรวจวัดอย่างน้อยที่สุดให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของกฎหมาย
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เครื่ องมือตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนมีมากมาย เช่น มาตรวัดอัตราไหล
เทอร์ โมมิเตอร์ เกจวัดความดัน เครื่ องวัด O2 ในไอเสี ย โวลต์มิเตอร์ แอมป์ มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฯลฯ ให้ติดตั้งไป
ตามความเหมาะสม
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1.13.2 การตรวจวัดการไหลของพลังงานในเชิงปริมาณ
การตรวจวัดการไหลของพลังงานด้วยเครื่ องวัดทําให้ทราบปริ มาณพลังงานที่ใช้และสู ญเสี ยไปในแต่ละขั้นตอน
ตามกระบวนการผลิตในโรงงานหรื อพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร
1.13.3 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างการทํางานกับการใช้ พลังงาน
สภาพการทํางานในแต่ละโรงงานอาจแตกต่างกันไป แม้วา่ จะผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุดิบ
ปริ มาณการผลิต คุณภาพที่ตอ้ งการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในสภาพการทํางานต่างๆ จะทําให้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ ยนแปลงการใช้
พลังงาน และสามารถค้นพบสภาพการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพสู งได้
1.13.4 การบันทึก เรียบเรียง และสร้ างกราฟข้ อมูลทีว่ ดั ได้
ข้อมูลที่จดั เก็บมาได้ ต้องนํามาเรี ยบเรี ยงและจัดทําเป็ นกราฟหรื อตารางเพื่อให้ทราบและเข้าใจแนวโน้มของการ
ใช้พลังงานและการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น ในกรณี ที่ขอ้ มูลถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั มีซอฟต์แวร์จาํ นวนมากที่
ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล ช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิผลมาก
1.13.5 การควบคุมการใช้ พลังงานต่ อหน่ วย
ในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานระหว่างสถานประกอบการต่างๆ ที่มีกิจกรรมหรื อผลิตภัณฑ์
ลักษณะเดียวกัน โดยทัว่ ไปจะพิจารณาจากค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย
 ในกรณี ของโรงงาน การใช้พลังงานต่อหน่วย หมายถึง ปริ มาณพลังงานที่ใช้ไปสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วย และในกรณี ของอาคารจะหมายถึงการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ของอาคาร
 การใช้พลังงานหากพลังงานนั้นคือเชื้อเพลิง เราจะเรี ยกว่า การใช้ เชื้ อเพลิงต่ อหน่ วย และหากเป็ นไฟฟ้า
จะเรี ยกว่า การใช้ พลังงานไฟฟ้ าต่ อหน่ วย
 ในกรณี ที่โรงงานหรื ออาคารมีการใช้ท้ งั พลังงานความร้อนและไฟฟ้า การคํานวณการใช้พลังงานต่อ
หน่ วย จะต้องแปลงพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานปฐมภูมิแล้ว จึ งรวมเข้ากับปริ มาณความร้อน เพื่อให้ได้ค่า
ผลรวมของการใช้พลังงาน
 การเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานต่อหน่วยระหว่างสถานประกอบการ จะต้องเป็ นไปอย่างระมัดระวัง
เนื่ องจากประเภทของกิจการ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลมีผลต่อค่าการใช้พลังงานต่อหน่ วย แต่อย่าง
น้อยที่สุดแต่ละโรงงานหรื ออาคารควรมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยของตนเอง
อยูเ่ สมอ เช่น เปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยกับเดือนก่อน หรื อปี ก่อน หากการใช้พลังงานต่อหน่วยเพิ่ม
สู งขึ้นอย่างมีนยั ก็ตอ้ งวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทํามาตรการปรับปรุ ง
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ วดั พลังงานด้ านความร้ อน
การตรวจวัดพลังงานด้านความร้อนโดยส่ วนใหญ่เป็ นการวัดตัวแปรพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ดา้ นความร้อน
ซึ่งประกอบไปด้วย อุณหภูมิ ความชื้น อัตราการไหล ความดัน และการเผาไหม้ ตารางข้างล่างแสดงเครื่ องมือที่
ใช้วดั ข้อมูลต่างๆ
ข้ อมูล
เครื่ องมือวัด
อุณหภูมิ
- เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว
- เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล
- เทอร์โมคัปเปิ ล
- เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน
- เทอร์มิสเตอร์
- เครื่ องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี
- กล้องอินฟาเรด
- Bimetallic thermometer
ความชื้นสัมพันธ์
- เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปี ยกและกระเปาะแห้ง
- เครื่ องวัดความชื้นสัมพันธ์แบบอิเลคทรอนิกส์
ความเร็ วของของไหล
- เครื่ องวัดความเร็ วของไหล
อัตราการไหล
- เครื่ องวัดอัตราการไหลแบบ Differential pressure
- เครื่ องวัดอัตราการไหลแบบ Positive displacement
- มาตรวัดปริ มาณการไหลแบบใบพัด
- มิเตอร์วดั ก๊าซธรรมชาติ
- เครื่ องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก
- โรตามิเตอร์
ความดัน
- เกจวัดความดัน
- ทรานสดิวเซอร์ความดัน
สภาพความเป็ นกรดด่าง
- เครื่ องวัดสภาพความเป็ นกรดด่าง
สภาพการนําไฟฟ้า
- เครื่ องวัดสภาพการนําไฟฟ้า
การเผาไหม้
- เครื่ องวัดปริ มาณ O2 CO2 และ CO
นอกเหนื อจากที่จะต้องทราบว่าจะใช้เครื่ องมือใดในการจัดเก็บข้อมูลที่ตอ้ งการ ผูใ้ ช้ควรต้องเข้าใจหลักการ
ทํางานและใช้งานของเครื่ องมือนั้นๆ
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2. สาเหตุของความคลาดเคลื่อน
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของข้อมูลก็มีส่วนสําคัญยิ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดคลาดเคลื่อนเกินกว่าระดับที่
ยอมรับได้ทาํ ให้การวิเคราะห์ดา้ นพลังงานและอนุรักษ์พลังงานไม่ถูกต้องและสร้างความเสี ยหายได้มาก
ในการตรวจวัดข้อมูล “ความคลาดเคลื่อน” หมายถึง ค่าที่ได้จากค่าที่วดั ได้ลบค่าที่แท้จริ ง โดย “ค่ าที่แท้ จ ริ ง”
หมายถึง ค่าที่ถูกต้องของค่าที่วดั สาเหตุของความคลาดเคลื่อน ได้แก่
(1) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากหลักการ-วิธีการวัด
(2) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่ องวัด
(3) ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วดั
3. ประเภทของความคลาดเคลื่อนแบ่ งเป็ น
(1) ความคลาดเคลื่อนจากระบบ
(2) ความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ
(3) ความผิดพลาด ที่เกิดจากความพลั้งเผลอ
4. ปัจจัยทีต่ ้ องคํานึงในการเลือกใช้ เครื่ องมือวัดให้ เหมาะสมกับงานแต่ ละประเภท ได้ แก่
ความน่าเชื่อถือ ราคา ความถี่ในการใช้งาน ค่าใช้จ่ายการบํารุ งรักษา ย่านการตรวจวัด และพกพาสะดวก
5. กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลจะต้ องพิจารณาประเด็น
ข้อมูลที่ตอ้ งการเก็บรวบรวม และ ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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บทที่ 2
การอนุรักษ์ พ ลังงาน
สํ าหรับระบบไอนํา้
(Energy Conservation for
Steam System)

ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
ระบบไอนํ้าเป็ นระบบผลิตพลังงานความร้อน (ในรู ปของไอนํ้า) ที่มีใช้งานอยู่ทวั่ ไปทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม
และในอาคารกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล ระบบไอนํ้าเป็ นระบบที่ใช้เชื้อเพลิงในปริ มาณสู ง และอาจก่อมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม การบริ หารจัดการ การใช้งาน การปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์รวมทั้ง การบํารุ งรักษา
หรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในระบบไอนํ้า จะเป็ นการช่ วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดมลพิษที่
ปล่ อยสู่ สิ่งแวดล้อม อี กทั้งสร้ างสภาพแวดล้อมที่ ดีแก่ สถานประกอบการ และช่ วยลดอัตราการเกิ ดก๊าซเรื อ น
กระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
วัตถุประสงค์
1. รู ้จกั อุปกรณ์และการทํางานของอุปกรณ์ในระบบไอนํ้า
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของระบบไอนํ้า
3. ทราบวิธีตรวจวัดและประเมินประสิ ทธิภาพพลังงานของระบบไอนํ้า
4. ทราบมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไอนํ้า
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบไอนํา้

2.1 บทนํา
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอนํ้า ประกอบด้วย 4 ส่ วนหลัก คือ การอนุรักษ์ พ ลังงานในหม้ อไอนํ้า การอนุรักษ์
พลัง งานในระบบส่ ง จ่ ายไอนํ้า การอนุ รั กษ์ พ ลัง งานจากระบบนํากลับไอนํ้าควบแน่ น (คอนเดนเสท) และการ
อนุรักษ์ พ ลังงานในอุปกรณ์ ใช้ ไอนํ้า ซึ่ งเทคนิ คการอนุ รักษ์พลังงานในแต่ละส่ วนนั้น จะต้องเริ่ มจากองค์ความรู ้
พื้นฐานในเรื่ อง ส่ วนประกอบและหลักการทํางาน เพื่อนําสู่ ปัญหาสาเหตุ แนวทางปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลง และการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนที่จะทําการปรับปรุ ง/เปลี่ยนแปลงให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็ น
รู ปธรรมต่อไป
2.2 ระบบไอนํา้ อุตสาหกรรม
ระบบไอนํ้าเป็นระบบที่มีการใช้งานในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานความร้อนจากไอนํา้ ที่สูงกว่ า 100OC
โดยระบบไอนํ้าประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบย่อยต่างๆ ได้แก่ (1) หม้อไอนํ้า (2) ระบบส่ งจ่ ายไอนํ้า (3)
อุปกรณ์ใช้ไอนํ้า และ (4) ระบบนํากลับไอนํ้าควบแน่น (คอนเดนเสท)
ระบบส่ งจ่ายไอนํ้า

ไอนํ้า
อุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้า

ก๊าซร้อนทิ้ง

นํ้าควบแน่น

นํ้าเลี้ยงเย็น
เครื่ องอุ่นนํ้าเลี้ยง
นํ้าร้อน

ระบบนํากลับนํ้าควบแน่น

หม้อไอนํ้า

ถังนํ้าเลี้ยง
ปั๊มนํ้า

รู ปที่ 2.2-1 แผนภาพระบบไอนํ้าและการทํางานของหม้อไอนํ้า
นํ้า ป้ อ นที่ มี อุ ณ หภู มิต่ าํ จะถู ก เครื่ อ งสู บนํ้า ป้ อ นส่ ง นํ้า ไปยัง หม้อ ไอนํ้า เพื่ อรั บ ความร้ อ นจากก๊ า ซเผาไหม้แ ละ
กลายเป็ นไอนํ้า ไอนํ้าที่ผลิ ตขึ้นจะผ่านระบบท่อส่ งจ่ ายไอนํ้าไปยังอุปกรณ์ใช้ไอนํ้า แล้วเกิ ดการควบแน่ นเป็ น
ของเหลว (คอนเดนเสท) ผ่านกับดักไอนํ้า ซึ่งนํ้าคอนเดนเสทที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลผ่านท่อคอนเดนเสทกลับไปยัง
ถังนํ้าเลี้ยงเพื่อรวมกับนํ้าเติม ก่อนที่จะส่ งไปยังหม้อไอนํ้าและผลิตเป็ นไอนํ้าต่อไป
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ก๊าซร้ อนจากกระบวนการเผาไหม้ เมื่อถ่ายเทความร้ อนให้กบั นํ้าแล้ว จะถูกปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม ซึ่ งความร้ อนที่
ปล่ อยออกไปพร้ อมกับก๊ าซไอเสี ยนีเ้ ป็ นการสู ญเสี ยพลังงานมากทีส่ ุ ดของหม้ อไอนํา้ ดังนั้นควรพิจารณานํากลับมา
ใช้ประโยชน์โดยการติดตั้งอุปกรณ์อุ่นนํ้าป้อนซึ่ งเป็ นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซไอเสี ยกับนํ้าป้อน
เพื่ อ ให้น้ ํา ป้ อ นมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น ก่ อ นจ่ า ยเข้า หม้อ ไอนํ้า วิ ธี ก ารดัง กล่ า วเป็ นหนึ่ ง ในหลายมาตรการเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของหม้อไอนํ้าและระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทนี้
ในสถานประกอบการที่มีความต้องการใช้ท้ งั ไอนํ้าและนํ้าร้อน มักใช้หม้อไอนํ้าขนาดใหญ่หนึ่ งลูกเพื่อผลิตไอนํ้า
ความดัน ปานกลาง และนํา ไอนํ้าส่ ว นหนึ่ งไปใช้เ พื่ อ ผลิ ต นํ้าร้ อ นด้ว ยเครื่ องแลกเปลี่ ย นความร้ อ น (Heat
Exchanger) ซึ่ งเป็ นการลดคุณภาพด้านพลังงาน (ไดอะแกรม 1) ดังนั้นควรใช้หม้อไอนํ้าเล็กๆ หนึ่ งลูกผลิตไอนํ้า
และใช้เครื่ องทํานํ้าร้อน 1 ลูกแทน (ไดอะแกรม 2) ด้วยเหตุผลดังนี้
• หม้อไอนํ้าจะมีประสิ ทธิภาพมากกว่า เมื่อใช้งานที่ความดันไอนํ้าตํ่า ๆ
• หม้อไอนํ้าขนาดใหญ่จะมีการสู ญเสี ยโดยการแผ่รังสี มากกว่าหม้อไอนํ้าขนาดเล็ก
• หม้อไอนํ้าจะมีการสู ญเสี ยทางปล่อง (Stack Losses) สู งกว่าเครื่ องทํานํ้าร้อน
ไอนํ้า

ไดอะแกรม 1

นํ้าเย็น

หม้ อไอนํา้

เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน
นํ้าร้อน

ความดันไอนํ้าตํ่า
หม้อไอนํ้าขนาด
เล็ก

นํ้าร้อน

ไอนํ้า

ไดอะแกรม 2
หม้ อไอนํา้

คอนเดนเสท

เครื่ องทํานํา้ ร้ อน

รู ปที่ 2.2.2 การใช้งานหม้อไอนํ้าให้เหมาะสม
ในงานที่ตอ้ งการอุณหภูมิสูงมาก (เช่น 260°C) ควรใช้หม้อต้มนํ้ามันร้อน (Thermal Oil Boiler) ซึ่ งสามารถทํา
ความร้อนได้ถึง 350°C ที่ความดันบรรยากาศแทนหม้อไอนํ้าความดันสู งในระบบนํ้ามันร้อนนี้ ปั๊ มนํ้ามันร้อนจะ
ทําหน้าที่ดูดและส่ งนํ้ามันร้ อนอุณหภูมิ 350°C ด้วยความดันตํ่า (2-3 bar) ไปยังกระบวนการผลิ ตที่อยู่ไกลๆ
หลังจากนํ้ามันร้อนถ่ายเทความร้อนให้กบั อุปกรณ์ที่ใช้งานความร้อนแล้ว ทําให้อุณหภูมิจะลดลง 10-20°C แล้วจึง
ไหลกลับเข้าไปรับความร้อนในหม้อต้มใหม่อีกจนมี อุณหภูมิ 350°C และถูกส่ งไปใช้งานวนไปเรื่ อยๆ
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จากคุณสมบัติไอนํ้า ถ้าต้องการอุณหภูมิ 260°C ไอนํ้าจะต้องมีความดันสู งถึง 47 bar ซึ่งหม้อไอนํ้าความดันสู งจะมี
ราคาแพงมาก ระบบท่อไอนํ้า และอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าจะต้องออกแบบให้ทนความดันสู งได้ การใช้งานต้องการการ
ควบคุมดูแล และบํารุ งรักษาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาเป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายใน
การเดิ นเครื่ องและการบํารุ งรักษาสู ง ดังนั้นการใช้หม้อต้มนํ้ามันร้อนทํางานที่ความดันตํ่า และการใช้ระบบท่อ
ความดันตํ่าจึงมีความปลอดภัยกว่า
2.3 หม้ อไอนํา้
หม้อไอนํ้าเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญหลักในระบบไอนํ้า ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตไอนํา้ ให้ ได้ ตามอุณหภูมิที่ต้องการเพื่อจ่าย
ไปยังกระบวนการผลิตภายในโรงงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร
2.3.1 ประเภทของหม้ อไอนํา้
หม้อไอนํ้ามีหลายชนิดและหลายลักษณะ อย่างไรก็ตามอาจจําแนกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
2.3.1.1 หม้ อไอนํา้ ชนิดท่ อนํา้ (Water-tube Boiler) หม้อไอนํ้าชนิดนี้น้ าํ จะถูกบรรจุและไหลอยูใ่ นท่อโดยเปลว
ไฟหรื อก๊าซร้อนจะเคลื่อนที่อยูโ่ ดยรอบท่อ
2.3.1.2 หม้ อไอนํา้ ชนิดท่ อไฟ (Fire-tube or Shell Boiler) หม้อไอนํ้าชนิดนี้ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้จะเคลื่อนที่
ในท่อซึ่งจมอยูใ่ นนํ้า โดยที่น้ าํ จะอยูน่ อกท่อ (ระหว่างเปลือกหม้อไอนํ้าและท่อ) ของหม้อไอนํ้า

(ก) หม้อไอนํ้าชนิดท่อนํ้า

(ข) หม้อไอนํ้าชนิดท่อไฟ

(ค) หม้อไอนํ้าแบบไหลผ่าน
รู ปที่ 2.3-1 ประเภทของหม้อไอนํ้า
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หม้อไอนํ้าชนิ ดท่อไฟสามารถผลิตไอนํ้าให้ได้ความดันตามต้องการช้ากว่าหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้า ในกรณี ที่ภาระ
ของไอนํ้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควรใช้หม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้า เพราะจะสามารถผลิ ตไอนํ้าได้ทนั ต่อความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็ วกว่าหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ
สําหรับหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ จํานวนกลับของท่อไฟยิง่ มากประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้าก็ยงิ่ สู งขึ้น เนื่องจากก๊าซร้อน
ใช้เวลาไหลอยูใ่ นหม้อไอนํ้านานกว่า สําหรับหม้อไอนํ้าขนาดเล็กมักจะมีจาํ นวนกลับเพียง 2 กลับ ขณะที่หม้อไอ
นํ้าขนาดใหญ่จะมี 3 หรื อ 4 กลับ
2.3.1.3 หม้ อไอนํา้ ชนิดไหลผ่ าน (Once Through Boiler)
ในกรณี ที่ มี ภ าระไอนํ้า น้ อ ยไม่ ต่ อ เนื่ อ งและต้ องการไอนํ้ า เร็ ว ควรเลื อ กใช้ห ม้อ ไอนํ้า ชนิ ด ไหลผ่ า น (Steam
Generator or Once through Boiler) ซึ่ งเป็ นหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้า โดยไม่มีหม้อพักไอนํ้าสามารถผลิตไอนํ้าจนได้
ความดันไอนํ้าที่ต้ งั ไว้ได้รวดเร็ วกว่าโดยจะทํางานก็ต่อเมื่อต้องการไอนํ้าเท่านั้นการที่หม้อไอนํ้าไม่มีหม้อพักไอนํ้า
ทําให้สามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานลงได้มากในช่วงเวลาที่หยุด (Idle Periods)
ข้ อดี
1. ราคาถูก (ประมาณครึ่ งหนึ่งของหม้อไอนํ้า)
2. ตอบสนองต่อความต้องการไอนํ้าได้อย่างรวดเร็ ว

3. สามารถติดตั้งใกล้ๆ กับจุดที่ตอ้ งการใช้ไอนํ้า ซึ่ งจะ
ลดการสู ญ เสี ย ความร้ อ นในการส่ ง จ่ า ยไอนํ้าไปใช้
ประโยชน์
4. ขดไส้ไก่ไอนํ้า (Steam Coil) ในเครื่ องผลิตไอนํ้าจะ
มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง แ ต่ ผ นัง ข อ ง ข ด จ ะ บ า ง ก ว่ า
(เปรี ยบเทียบกับท่อของหม้อไอนํ้า)

ข้ อเสี ย
1. ประสิ ทธิ ภาพตํ่า : จํานวนกลับของท่อมีนอ้ ยกว่า ทํา
ให้มีเวลาที่น้ าํ ไหลอยูใ่ นหม้อไอนํ้าน้อย หมายถึง เวลา
ที่ น้ ํา จะกลายเป็ นไอนํ้า มี เ วลาน้อ ยเป็ นผลให้ต ้อ งใช้
เชื้อเพลิงมากขึ้น
2. อุณหภูมิก๊าซร้อนทิ้งออกปล่องสู งกว่าเป็ นผลให้การ
สู ญเสี ยความร้อนไปทางปล่องและการสู ญเสี ยจากการ
แผ่รังสี สูงกว่า
3. อาจจะต้องให้ความสําคัญและใส่ ใจในเรื่ อง คุณภาพ
นํ้าป้อน และการโบลว์ดาวน์มากขึ้น

2.3.2 อุปกรณ์ เผาไหม้ เชื้ อเพลิงของหม้ อไอนํ้า การเผาไหม้เชื้อเพลิงแต่ละชนิ ดต้องทําการออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วย
ให้อากาศทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดเพื่อให้ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้สงสุ ด
2.3.2.1 การเผาไหม้ เชื้อเพลิงก๊ าซ
สําหรับหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซ เราสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1) แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner)
2) แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix Burner)
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Air
Gas
Burner

Burner

Air

100% Premix

Air

Low Pressure
Gas

Gas

Air

High Pressure Gas

Pressurized Air

Injector & Burner

Proportional
Mixer & Burner

Nozzle Mix Burner

(1) Pre-mix Burner

(2) Nozzle-mix Burner

รู ปที่ 2.3-2 ประเภทของหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซ
2.3.2.2 การเผาไหม้ เชื้อเพลิงเหลว
สําหรับหัวเผาเชื้อเพลิงเหลวสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1) แบบใช้ความดันนํ้ามัน (Pressure Atomized)
2) แบบใช้ไอนํ้าหรื ออากาศ (Steam or Air Atomized)
3) แบบใช้แรงเหวี่ยงของถ้วยหมุน (Rotary Cup)

(1) Pressure Atomized

(2) Steam or Air Atomized

(3) Rotary Cup

รู ปที่ 2.3-3 ประเภทของหัวเผาเชื้อเพลิงเหลว
นอกจากหัวเผาจะมีอยูด่ ว้ ยกันหลายประเภทแล้ว เรายังต้องเลือกใช้หัวเผาให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีตน้ ทุนที่เหมาะสม โดยสามารถจัดแบ่งหัวเผาตามลักษณะ
การใช้งานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพดีที่สุดได้ดงั นี้
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หัวเผาแบ่ งตามลักษณะการใช้ งานเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพดีทสี่ ุ ดเป็ น 3 แบบ
1) หัวเผาแบบเผาต่ อเนื่อง (Modulating Burners)
หัวเผาแบบนี้ เหมาะสําหรับกรณี ที่ภาระไอนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยปริ มาณเชื้ อเพลิงที่หัวเผาป้ อน
เพื่อผลิตไอนํ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการใช้ไอนํ้า เพื่อรักษาความดันไอนํ้าตามที่กาํ หนดไว้ กล่าวคือ เมื่อ
ค่าความดันไอนํ้าในหม้อไอนํ้าสู งเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ หัวเผาจะลดปริ มาณเชื้อเพลิงลง และเมื่อความดันไอนํ้าตํ่า
กว่าที่กาํ หนดไว้ หัวเผาจะเพิ่มปริ มาณเชื้อเพลิงให้มากขึ้น
2) หัวเผาแบบไฟสู ง-ตํา่ (High/Low-Fire Burners)
หัวเผาแบบนี้สามารถป้อนเชื้อเพลิงด้วยอัตราคงที่ 2 ระดับ คือ ไฟสู ง (High Fire) และไฟตํ่า (Low Fire) ซึ่ งทั้งนี้
ขึ้นกับสภาพการใช้ไอนํ้าและช่วงของการควบคุมความดันไอนํ้าที่ต้ งั ไว้ท้ งั 2 ระดับ ซึ่ งหัวเผาลักษณะนี้ เหมาะ
สําหรับภาระไอนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
3) หัวเผาแบบไฟตัด-ต่ อ (Constant-Fire or ON-OFF Burners)
หัวเผาแบบนี้เหมาะสําหรับภาระไอนํ้าคงที่ เชื้อเพลิงที่ถูกป้อนเข้าหัวเผาอัตราเดียวขึ้นกับความดันไอนํ้าในหม้อ
ไอนํ้าที่ต้ งั ไว้ คือ เมื่อความดันไอนํ้าเกินกว่าที่ต้ งั ไว้หวั เผาก็จะตัด (OFF) การป้อนเชื้อเพลิง และหากความดันตํ่า
กว่าที่ต้ งั ไว้หวั เผาก็จะต่อ (ON) การป้อนเชื้อเพลิง
การเลื อ กใช้หัว เผากับ หม้อ ไอนํ้า จํา เป็ นต้อ งพิ จ ารณาให้เ หมาะสมกับ ภาระของไอนํ้า หากภาระไอนํ้า มี การ
เปลี่ย นแปลงมาก ควรเลือกหัวเผาที่มีค่าเทิร์นดาวน์ เรโช (Turn Down Ratio) สู ง ซึ่ งจะช่วยให้การผลิตไอนํ้ามี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เช่น หัวเผาแบบ High-fire/Low-fire มีค่าเทิร์นดาวน์เรโช 3:1 ขณะที่หวั เผาแบบเผาต่อเนื่อง
ซึ่งมีราคาและประสิ ทธิภาพสู งจะมีค่าเทิร์นดาวน์เรโช 10:1
ค่ าเทิร์นดาวน์ เรโช (Turn Down Ratio) = อัตราการเผาไหม้สูงสุ ด (Maximum Firing Rate) /
อัตราการเผาไหม้ต่าํ สุ ด(Minimum Firing Rate)

โดยที่ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ยงั ดีเช่นเดิม ดังนั้น หัวเผาที่มีค่าเทิร์นดาวน์เรโช 10:1 จะสามารถลดการผลิตไอนํ้า
ลงเหลือ 10% ของกําลังผลิตไอนํ้าสู งสุ ด โดยที่หม้อไอนํ้าไม่มีการตัดการเผาไหม้
2.3.2.3 การเผาไหม้ เชื้อเพลิงแข็ง
เชื้ อเพลิงแข็งเป็ นเชื้ อเพลิงที่ติดไฟยากและมีปัญหาในการจัดการค่อนข้างมาก เช่น ปัญ หาในการขนย้ าย ปัญ หา
พืน้ ที่ในการเก็บ และปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อม ดังนั้นการใช้เชื้อเพลิงแข็งโดยทัว่ ไปมักจะทําให้เชื้อเพลิงมีขนาดเล็ก
ลง เพื่อให้อตั ราการเผาไหม้เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยมีเตาเผาทําหน้าที่เผาไหม้เชื้อเพลิงให้
ได้ความร้อนเพื่อเอาก๊าซร้อนไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น การนําความร้อนที่ได้ไปผลิตไอนํ้าร้อนที่มีความดันสู ง
เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า หรื อใช้ในกระบวนการผลิต ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งนั้นเตาเผาถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญ
เพราะการจะนําพลังงานเคมีในเชื้อเพลิงเปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนให้ได้มากที่สุดนั้น เตาเผาที่ใช้จะต้องมี
2-7

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบไอนํา้

ประสิ ทธิ ภาพที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานกับเชื้อเพลิงในแต่ละประเภท ซึ่ งระบบการป้อนเชื้อเพลิงของเตาเผา
ที่ใช้อยูท่ วั่ ไปมี 5 ระบบ ได้แก่
1) ระบบการป้อนเชื้อเพลิงด้วยคน (Manual Feed) ต้องอาศัยคนงานที่มีความชํานาญในการกระจายเชื้อเพลิงให้
ทัว่ สมํ่าเสมอบนตะกรับเตาไฟ อากาศที่ใช้สําหรับเผาไหม้จะถูกส่ งจากใต้เตาเหนื อตะกรับเตาไฟ ส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ของระบบนี้ค่อนข้างตํ่า
2) ระบบสโตกเกอร์ (Stoker Feed) เป็ นระบบที่ป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่ เตาโดยอาศัยเครื่ องกล ข้อดีของระบบนี้คือ มี
ราคาถูกและสามารถออกแบบให้ใช้ได้กบั เชื้อเพลิงแข็งหลายชนิด โดยระบบนี้สามารถแบ่งตามลักษณะการ
ป้อนเชื้อเพลิงได้เป็ น 2 ชนิด คือ
(ก) ระบบสโตกเกอร์ที่เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าสู่ เตาทางด้านบน (Overfeed Stoker)
(ข) ระบบสโตกเกอร์ที่เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าสู่ เตาทางด้านล่าง (Underfeed Stoker)
ก. ระบบสโตกเกอร์ ที่เชื้ อเพลิงถูกป้อนเข้าสู่ เตาทางด้านบน เชื้อเพลิงจะถูกป้อนเข้าสู่ เตาทางด้านบน หรื อสู งกว่า
ตําแหน่ งทางเข้าของอากาศ โดยป้อนเชื้อเพลิงให้อยู่บนตะแกรง จากนั้นอากาศส่ วนแรกถูกป้ อนเข้าทางด้านล่าง
ของตะแกรงผ่านขึ้นมาเผาไหม้เชื้ อเพลิงบนตะแกรง อากาศอีกส่ วนหนึ่ งจะถูกป้ อนเข้าทางส่ วนบนของตะแกรง
เพื่อช่วยให้การเผาไหม้สมบรู ณ์
ข้ อได้ เปรีย บ ของการเผาไหม้ระบบนี้ คือ การที่เชื้อเพลิงกองอยูบ่ าง ๆ บนตะแกรงทําให้ความดันอากาศไหลผ่าน
เชื้อเพลิงมีค่าน้อยกว่าสโตกเกอร์ แบบตะกรับเลื่อน ดังนั้นการควบคุมอากาศที่ป้อนใต้ตะแกรงสามารถทําได้ง่าย
กว่า
ข้ อเสี ย ของระบบสโตกเกอร์ แบบกระจาย คือ มีปริ มาณเขม่าและควันออกจากปล่องมากจึงต้องมีอุปกรณ์สาํ หรับ
ดักขี้เถ้าที่ออกจากปล่องสู่ บรรยากาศภายนอก

รู ปที่ 2.3-4 แสดงลักษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบสโตกเกอร์แบบกระจาย
ข. ระบบสโตกเกอร์ ที่เชื้ อเพลิงถูกป้ อนเข้าสู่ เตาทางด้านล่าง เชื้ อเพลิงจะถูกป้ อนเข้าสู่ เตาทางด้านล่าง โดยส่ ง
เชื้อเพลิงไปตามรางให้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปในเตาตลอดเวลา ทําให้เกิดความดันขึ้นในเชื้อเพลิงส่ วนล่าง ส่ งผลให้
เชื้อเพลิงส่ วนบนขยับขึ้นด้านบนได้ วิธีน้ ีจะทําให้สารระเหยที่มีอยูใ่ นเชื้อเพลิงระเหยขึ้นสู่ ส่วนบนจึงทําให้ติดไฟ
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ได้ง่ายขึ้นและเกิ ดการเผาไหม้ข้ ึนได้อย่างสมบรู ณ์ เชื้ อเพลิ งที่ลุกไหม้หมดแล้วเป็ นเถ้าซึ่ งอยู่ส่วนบนสุ ดจะถู ก
เชื้อเพลิงตอนล่างดันกระจายลงสู่ ที่รองรับเถ้า
ข้ อดี ของระบบสโตกเกอร์ ที่เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าสู่ เตาทางด้านล่าง คือ การป้อนเชื้อเพลิงทางด้านล่างจะช่วยลด
ควันได้ เพราะสารระเหยที่ปล่อยออกจากเชื้อเพลิงจะไหลผ่านชั้นเชื้อเพลิงที่ร้อนทําให้เผาไหม้หมด
3) ระบบพัลเวอร์ไรซ์ (Pulverised)
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาระบบพัลเวอร์ ไรซ์จะเกิดขึ้นขณะที่เชื้อเพลิงลอยอยู่ ดังนั้นเชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาเผา
แบบนี้จะต้องมีขนาดเล็กพอที่จะลอยอยูใ่ นอากาศภายในเตา อากาศส่ วนแรกจะถูกอุ่นก่อนส่ งเข้าเตา เพื่อใช้ในการ
อบแห้งเชื้ อเพลิ งในขณะที่อากาศส่ วนที่สองถูกส่ งเข้าเตาโดยตรง เพื่อช่ วยให้การเผาไหม้เกิ ดขึ้นอย่างสมบรู ณ์
ขี้เถ้าที่ได้จากการเผาไหม้จะถูกพัดพาออกจากเตาเผาติดมากับแก๊สร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
ข้ อได้ เปรีย บ ของการเผาไหม้ระบบนี้ คือ ไม่จาํ เป็นต้องมีระบบตะแกรงที่จะต้องให้ความร้อน ไม่จาํ เป็นต้องใช้
ความร้อนสู งจากเชื้อเพลิงเก่าบนตะแกรง จากเหตุดงั กล่าวข้างต้น เตาเผาแบบนี้จึงให้ความร้อนในการเผาไหม้ได้
สู งกว่าเตาแบบตะแกรง
ข้ อเสี ย ของระบบพัลเวอร์ ไรซ์น้ ี คือ การควบคุมเถ้าทําได้ยาก ดังนั้นจึ งต้องมีระบบกําจัดเถ้าที่ดีซ่ ึ งต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายสู ง เชื้อเพลิงที่ใช้จะต้องมีขนาดเล็กเพียงพอ ทําให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการบดเชื้อเพลิงให้มีขนาดเล็กลง
นอกจากนี้ การควบคุมอุณหภูมิภายในเตาทําได้ยาก เพราะถ้าอุณหภูมิของการเผาไหม้สูงเกินไปจะทําให้เกิดการ
หลอมตัวของเถ้าเกาะกันเป็ นก้อนใหญ่ ซึ่ งจะทําให้เตาเผาเสี ยหายได้ เชื้ อเพลิงที่ใช้จะต้องแห้งเพียงพอจึงต้องมี
การอบแห้ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็ นการเพิม่ ราคาต้นทุนและพลังงานที่ใช้

รู ปที่ 2.3-5 แสดงลักษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบพัลเวอร์ไรซ์
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4) ระบบไซโคลน (Cyclone)
เตาเผาระบบนี้ เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าเตาเผาโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับระบบพัลเวอร์ ไรซ์ แต่ไม่จาํ เป็นต้อง
บดเชื้อเพลิงให้มีขนาดเล็ก ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบดเชื้อเพลิงลงได้ การเผาไหม้ในระบบไซโคลนจะ
ใช้หวั เผาแบบ Horizontal water-cooled ขนาดเล็ก ทําให้เตาเผาระบบไซโคลนมีขนาดเล็กกว่าเตาเผาระบบพัลเวอร์
ไรซ์ อุณหภูมิของการเผาไหม้ภายในเตาระบบไซโคลนสู งถึง 1650C ซึ่ งจะทําให้ข้ ีเถ้าถูกเผาไหม้กลายเป็ นขี้เถ้า
เหลว (Liquid Slag) ได้ประมาณ 30-50% และเหลือขี้เถ้าที่ปนออกมากับแก๊สร้ อนเพียง 70-50% ขี้เถ้าเหลวที่
เกิดขึ้นภายในเตาเผาระบบไซโคลนนี้สามารถปล่อยออกทางด้านล่างของเตาเผาได้

รู ปที่ 2.3-6 แสดงลักษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบไซโคลน
5) ระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)
อากาศจะไหลผ่านชั้นของเชื้อเพลิง และเมื่อเพิ่มค่าความเร็ วของอากาศถึงค่าหนึ่ งเชื้อเพลิงจะลอยตัวขึ้นมีลกั ษณะ
คล้ายของไหล การเผาไหม้จะเกิดขึ้นทัว่ ๆ บริ เวณเตา โดยปกติจะใส่ สารเฉื่ อย (Inert Material) เช่น ทราย หรื อ
สารที่ทาํ ปฏิกิริยา (Reaction Material) เช่น หิ นปูน (Limestone) หรื อตัวเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่ งจะช่วยในด้าน
การถ่ายเทความร้อนและช่วยทําความสะอาดภายในเตาระบบฟลูอิดไดซ์เบดนี้แสดงดังรู ป

รู ปที่ 2.3-7 แสดงลักษณะเตาเผาเชื้อเพลิงระบบฟลูอิดไดซ์เบด
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ระบบฟลูอิดไดซ์เบดนี้ ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั เนื่ องจากสามารถใช้กบั เชื้ อเพลิงแข็งได้ทุกชนิ ด เพราะ
อุณหภูมิภายในเตาจะมีค่าใกล้เคียงตลอดทัว่ เตาเผา ทําให้อตั ราการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงสมํ่าเสมอ สามารถเผา
เชื้อเพลิงที่มีปริ มาณความชื้นสู งได้ดี นอกจากนี้ยงั ทําให้อุณหภูมิของเปลวไฟคงที่
ข้ อดี ของระบบฟูลอิดไดซ์เบด คือมีสารเฉื่ อย เช่น ทราย เป็ นเบด จึงทําให้เกิดการผสมของเชื้อเพลิงกับออกซิ เจน
ได้ดี เกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบรู ณ์และรวดเร็ ว นอกจากนี้ตวั เบดยังช่วยอมความร้อนทําให้เตามีความเสถียร ไม่
ดับง่าย และเกิดการเผาไหม้ในตัวเตาเผาได้อย่างทัว่ ถึง จึงทําให้อุณหภูมิภายในเตาเผามีค่าเท่ากันและสมํ่าเสมอ
สามารถใช้เผาไหม้เชื้อเพลิงในช่วงอุณหภูมิการเผาไหม้ที่ต่าํ (ประมาณ 850C) จึงช่วยแก้ปัญหาด้านมลพิษของ
อากาศเนื่องจากการเกิดสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ได้
2.3.3 การเผาไหม้ เบื้องต้ น
การเผาไหม้ คือ กระบวนการเกิ ดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเชื้ อเพลิงกับออกซิ เจนทําให้ได้ความร้ อนออกมา
องค์ประกอบที่จาํ เป็นสําหรับการเผาไหม้ คือ เชื้ อเพลิง ออกซิเจน ความร้ อน และปฏิกิริย าทางเคมี โดย
องค์ประกอบทั้งหมดนี้ตอ้ งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจึงจะทําให้เกิดการเผาไหม้ โดยทัว่ ไปแล้ว ออกซิ เจนได้มาจาก
อากาศที่อยูใ่ นบริ เวณของการเผาไหม้ รู ปที่ 2.3-8 แสดงหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเผาไหม้
เชื้ อเพลิงแต่ละชนิ ดมีประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ที่แตกต่างกันโดย เชื้ อเพลิงแข็งมีค่าประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
75-85% เชื้อเพลิงเหลว 80-85% และเชื้อเพลิงก๊าซ 80-90 % ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ ของเชื้ อเพลิงแข็งจะตํ่ากว่ า
เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงเหลวตํา่ กว่ าเชื้อเพลิงก๊ าซ เนื่องจากพื้นที่สมั ผัสระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศน้อยกว่ากัน
ตามลําดับ นอกจากนั้น เชื้อเพลิงที่มีความหนื ดสู งจะกระจายออกเป็นฝอยละอองได้ยาก ทําให้พ้ืนที่สัมผัสน้อย
ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ต่าํ

ก๊าซไอเสี ย

เชื้ อเพลิง

- คาร์ บอน (C)
- ไฮโดรเจน (H)
- กํามะถัน(S)

- คาร์บอนไดออกไซด์(CO2)
- ไอนํ้า(H2O)
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)

อากาศ

- ออกซิ เจน(O2)
- ไนโตรเจน(N2)

ความร้ อน
รู ปที่ 2.3-8 หลักการเผาไหม้เบื้องต้น
หมายเหตุ สําหรั บการเผาไหม้ จริ งอาจมีก๊าซไอเสียอื่ นอีก ได้ แก่ CO, HC, NOx, SOx, O2
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2.3.3.1 ปฏิกริ ิยาเคมีการเผาไหม้ ทฤษฎี
สมการพื้นฐานซึ่ งอธิ บายปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเชื้ อเพลิงกับออกซิ เจนและปล่อยพลังงานความร้ อนสามารถ
แสดงได้ดงั นี้
ปฏิกริ ิยาทางเคมีระหว่ างเชื้อเพลิงกับออกซิเจน
C  O2

 CO2  393,520 kJ/kmol

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการสันดาปอย่างสมบูรณ์ของคาร์บอน)
C  21 O2  CO  110,530 kJ/kmol

(ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์เกิดจากการสันดาปอย่างไม่สมบูรณ์ของคาร์บอน)
CO  21 O2  CO2  282,990 kJ/kmol

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการสันดาปอย่างสมบูรณ์ของคาร์บอนมอนนอกไซด์)
H 2  21 O2  H 2 O( g )  241,820 kJ/kmol
H 2  21 O2  H 2 O( l )  285,830 kJ/kmol

(การเกิดไอนํ้าหรื อนํ้าจากการสันดาปอย่างสมบูรณ์ของไฮโดรเจน)
S  O2

 SO2  334,960 kJ/kmol

(ก๊าซซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์เกิดจากการสันดาปอย่างสมบูรณ์ของซัลเฟอร์)
2.3.3.2 อากาศตามทฤษฎี (Theoretical air)
สําหรับอากาศ เราประมาณได้ว่ามีส่วนประกอบของ O 2 เป็ นส่ วนผสม 23.2% โดยมวล ในกรณี ที่การเผาไหม้ใช้
นํ้ามันดีเซลเป็ นเชื้อเพลิง จากสมการจะเห็นได้ว่านํ้ามันดีเซล 1 kg ต้องใช้ปริ มาณ O2 ในการเผาไหม้ 3.334 kg ซึ่ ง
เทียบเท่ากับปริ มาณอากาศ 3.334/0.232=14.37 kg ดังนั้น อัตราส่ วนระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลิงตามทฤษฎีเท่ากับ
14.37 ต่อ 1
C  O2

 CO2

12 kg  32 kg  44 kg

ชนิดของเชื้อเพลิง
นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันเตา

H 2  12 O2  H 2 O

S  O2  SO2

2kg  16 kg  18 kg

32 kg  32 kg  64 kg

C
86.3
86.1

% องค์ ประกอบโดยมวล
H
12.8
11.8
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การหาปริ มาณอากาศเชิงทฤษฎีในการเผาไหม้
H 2  21 O2  H 2 O

C  O2

2 kg  16 kg  18 kg

12 kg  32 kg  44 kg
12
32
44
0.863 kg  0.863 kg  0.863 kg
12
12
12
0.863kg  2.301kg  3.164 kg

2
16
18
0.128 kg  0.128 kg  0.128 kg
2
2
2
0.128 kg  1.024 kg  1.152kg

 CO2

S  O2  SO2
32kg  32kg  64 kg
64
32
32
kg  0.009 kg  0.009 kg
32
32
32
0.009 kg  0.009 kg  0.018 kg
0.009

2.3.3.3 อากาศส่ วนเกิน (Excess Air)
ในการเผาไหม้จริ งๆ หากป้ อนอากาศเข้าเผาไหม้ในปริ มาณที่พอดี กบั ค่าทางทฤษฎี แล้ว เป็ นการยากที่จะทําให้
ออกซิเจนทุกตัวพบกับธาตุต่างๆ ในเชื้อเพลิงได้หมดและทัว่ ถึงกัน จึงเป็ นผลให้เกิดการเผาไหม้ในลักษณะอากาศ
ไม่เพียงพอ การเผาไหม้ที่อากาศไม่เพียงพอนี้ จะให้พลังงานความร้อนออกมาน้อยกว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ โดย
เกิดก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ เชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้ เขม่า และควันสี ดาํ ดังนั้นในทางปฏิบัติการเผาไหม้ จ ริงๆ
จําเป็ นต้ องป้ อนอากาศให้ เกินกว่ าความต้ องการในเชิ งทฤษฎี ซึ่งอากาศส่ วนนี้เรี ย กว่ า อากาศส่ วนเกิน (Excess
Air) อย่างไรก็ตาม การป้อนอากาศมากจนเกินไปจะเกิดการสู ญเสี ยพลังงานความร้อนออกไปกับก๊าซไอเสี ยมาก
เพราะออกซิ เจนและไนโตรเจนในอากาศที่เกินมานี้ มิได้ทาํ ปฏิกิริยาใดๆ ในการเผาไหม้นอกจากจะดูดพลังงาน
ความร้อนจากการเผาไหม้และพาออกทิ้งยังปล่องไอเสี ย
ปริ มาณอากาศเข้าเผาไหม้ที่เหมาะสมสําหรับเชื้อเพลิงแต่ละประเภทสั งเกตได้ จากปริมาณ O 2 หรื อ CO 2 ในไอเสี ย
โดยค่าที่เหมาะสมสําหรับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ แสดงในตารางที่ 2.3-1 สําหรับเชื้อเพลิงทุกประเภท ปริมาณ CO
ในก๊ าซไอเสี ยไม่ ควรสู งกว่ า 200 ส่ วนในล้ านส่ วน (ppm)
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รู ปที่ 2.3-9 ปริ มาณอากาศป้อนและการสู ญเสี ยพลังงาน
ตารางที่ 2.3-1 ปริ มาณอากาศส่ วนเกินที่เหมาะสม
เชื้อเพลิง
ก๊าซ
เหลว
แข็ง

อากาศส่ วนเกิน (% )
5-15
15-20
15-60

O 2 ในก๊ าซไอเสีย (% )
1-2
3-4
7-10

CO 2 ในก๊ าซไอเสี ย (% )
9-10
12-14
12-13

2.3.4 การระบายนํา้ จากหม้ อไอนํา้ (โบลว์ ดาวน์ )
นอกจากการควบคุมการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าแล้วการควบคุมคุณภาพของนํ้าในหม้อไอนํ้าก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่
ต้องควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยปกติ นํ้าจะมีของแข็งแขวนลอยและแร่ ธาตุต่างๆ เจือปนอยู่ ดังนั้นเมื่อ
นํ้าถูกผลิตเป็ นไอนํ้าแล้ว ความเข้มข้นของสารเจือปนเหล่านี้จะสู งขึ้นและเกิดการตกตะกอน/ตกผลึก ซึ่ งมีผลอย่าง
ยิง่ ต่อการลดลงของประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้าและคุณภาพของไอนํ้า รวมถึงความเสี ยหายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อป้องกันปั ญหาเหล่านี้ เราจําเป็ นต้องระบายนํ้าร้อนในหม้อไอนํ้าทิ้งผ่านระบบโบลว์
ดาวน์
ระบบโบลว์ดาวน์ที่ทาํ งานไม่เหมาะสม เช่น ระบายนํ้าโบลว์ ดาวน์ มากเกินไป ทําให้ ประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํ้า
ลดลงและสิ้นเปลืองนํา้ และหากระบายน้อยเกินไปจะทําให้เกิดตะกรันเกาะผิวท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลงและอาจเกิดการเดือดอย่างรุ นแรงของนํ้า ทําให้ไอนํ้าเปี ยกและอาจ
นํามาซึ่งความเสี ยหายของระบบท่อนํ้า
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2.3.4.1 การระบายนํา้ ออกจากหม้ อไอนํา้ สามารถแบ่ งได้ 2 ลักษณะ
1) การระบายนํ้าจากด้ านล่ างหม้ อไอนํ้า (Bottom Blowdown) เพื่อระบายตะกอนโคลนที่สะสมบริ เวณก้นหม้อ
ไอนํ้าทิ้ง
2) การระบายนํ้าจากด้ านบนหม้ อไอนํ้า (Surface Blowdown) เพื่อลดความเข้มข้นของสารละลายและสาร
แขวนลอยที่อยูใ่ นนํ้า
2.3.4.2 การควบคุมการระบายนํา้ แบ่ งได้ 2 แบบ
1) แบบเป็ นครั้งคราว โดยผูใ้ ช้หม้อไอนํ้าจะเปิ ดวาล์วระบายหลายๆ ครั้ง ครั้งละสั้นๆ
2) แบบต่ อเนื่อง โดยวาล์วระบายนํ้าของหม้อไอนํ้าจะเปิ ดหรื อปิ ดเมื่อได้รับสัญญาณเวลาที่ต้ งั ไว้ (Timer Control)
หรื อสัญญาณที่ได้จากการวัดสมบัติของนํ้าในหม้อไอนํ้า เช่น สภาพการนําไฟฟ้าของนํ้า (Conductivity)
การพิจารณาว่าระดับความเข้มข้นของสารละลายเหมาะสมหรื อไม่ สามารถพิจารณาได้จากค่า TDS (Total
Dissolved Solid) ซึ่ งวัดปริ มาณสารแขวนลอยที่อยูใ่ นนํ้าของหม้อไอนํ้าโดยตรงว่าใน 1 ล้านส่ วนมีสารแขวนลอย
กี่ส่วน (ppm) หรื อวัดโดยอ้อมจากค่าสภาพการนําไฟฟ้าของนํ้า (Conductivity) ซึ่ งมีหน่วยเป็นไมโครซี เมนต์ต่อ
เซนติเมตร (S/cm) ผูใ้ ช้หม้อไอนํ้าควรควบคุมคุณภาพนํ้าป้อนและนํ้าในหม้อไอนํ้าให้ได้มาตรฐานตามตารางที่
2.3-2 เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของไอนํ้าที่ดี
ตารางที่ 2.3-2 มาตรฐานนํ้าป้อนและนํ้าหม้อไอนํ้า
(ความดันไม่เกิน 20 barg : British Standard and JIS)
รายการ
ค่าการนําไฟฟ้าของนํ้า (S/cm)
ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)
โซเดียมฟอสเฟต (mg/l)
ซิลิกา (mg/l)
ความกระด้าง (ppm)

นํา้ ป้ อน
<400
8.5-9.5
ค่าเข้าใกล้ 0

นํา้ ในหม้ อไอนํา้
ไม่เกิน 7,000
10.8-11.3
50-100
ไม่เกิน 120-150
0

2.3.5 ข้ อควรปฏิบตั ใิ นการใช้ หม้ อไอนํา้
ข้ อควรปฏิบตั ใิ นการใช้ หม้ อไอนํา้
1. ขั้นตอนการออกแบบ
ควรเลือกขนาดของหม้อไอนํ้า (กําลังการผลิตไอนํ้าต่อชัว่ โมง) ที่พอเหมาะกับภาระไอนํ้า และควรเดินใช้งานที่
ภาระเต็มที่ตลอดเวลาเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยทัว่ ไปหม้อไอนํ้าจะมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดที่ภาระเต็มที่หรื อใกล้เต็มที่
ดังนั้นหม้อไอนํ้าที่เดินภาระตํ่าๆ ตลอดเวลา เรี ยกว่า “หม้อไอนํ้ามีขนาดใหญ่เกินไป” (Oversized) ควรเปลี่ยนไป
ใช้หม้อไอนํ้าที่มีขนาดเล็กลง (ถ้าสามารถทําได้)
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2. หลีกเลี่ยงการสตาร์ทบ่อยๆ เนื่องจากจะทําให้เกิดการ
• สู ญเสี ยพลังงานไปในการที่ตอ้ งทําให้หม้อไอนํ้าร้อนขึ้นมาใหม่
• สู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าในการเดิ นพัดลมเป่ าไล่อากาศและก๊าซต่างๆ ออกไปจากห้องเผาไหม้ ก่อนการจุ ด
สตาร์ททุกครั้ง
• สู ญเสี ยความร้อนออกไปจากหม้อไอนํ้า ในขณะที่พดั ลมเป่ าไล่ลมร้อนออกไปจากหม้อไอนํ้า (Purging)
3. ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงควรใช้ปริ มาณอากาศส่ วนเกินให้ต่าํ ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ซึ่ งแสดงให้ทราบได้โดยปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์สูง (หรื อปริ มาณออกซิ เจนตํ่า) ควันดํา คือ คาร์ บอนที่มี
ขนาดเล็กมากเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ อันเนื่ องมาจากการใช้ปริ มาณอากาศส่ วนเกินตํ่ามากเกินไป หรื อ
การปรับแต่งการเผาไหม้ไม่ดี หรื อ หัวเผาทํางานผิดปกติ
4. อุณหภูมิของก๊าซร้อนทิ้งออกปล่องควรตํ่าสุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้
แต่ตอ้ งสู งกว่าจุดกลัน่ ตัวของนํ้าและกรดเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการผุกร่ อน หม้อไอนํ้าทัว่ ๆ ไป ขณะเดินที่
ไฟตํ่า (Low Fire) จะมีอุณหภูมิปล่องตํ่ากว่าขณะเดินที่ไฟสู ง (High Fire) หรื อเดินที่ไฟปานกลาง (Medium Fire)
5. ทําความสะอาดท่อในหม้อไอนํ้าเป็ นระยะๆ
เพื่ อ ลดการขัด ข้อ งอัน เนื่ อ งมาจากตะกรั น (หม้อ ไอนํ้า แบบท่ อ นํ้า ) และเขม่ า (หม้อ ไอนํ้า ท่ อ ไฟ) ซึ่ ง จะลด
ความสามารถในการผลิ ต ไอนํ้าให้ ไ ด้สู ง สุ ด ตามพิ กัด ของหม้อ ไอนํ้า การทํา ความสะอาดสามารถเพิ่ ม
ความสามารถของหม้อไอนํ้าให้กลับคืนดังเดิมได้
6. ตรวจวัดปริ มาณการผลิตไอนํ้า (หรื อปริ มาณนํ้าป้อนเข้าหม้อไอนํ้า)
เพื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ใช้ไปในช่ วงเวลาเดี ยวกัน เพื่อติดตามดูว่าประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้า
ลดลงหรื อไม่ วิธีที่นิยมใช้กนั กับหม้อไอนํ้านํ้ามันเตา คือ
• ติดตั้งมิเตอร์วดั ปริ มาณ และเทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูมิน้ าํ ป้อนเข้าหม้อไอนํ้า
• ติดตั้งมิเตอร์วดั ปริ มาณการใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง
2.4 กับดักไอนํา้
กับดักไอนํ้า (Steam Trap) คือ วาล์วอัตโนมัติที่ทาํ หน้าที่แยกนํ้าที่เกิดขึ้นในระบบไอนํ้าหรื อเกิดจากการควบแน่น
ของไอนํ้าออกไปจากระบบ เพื่อป้องกันการอั้นตัวของนํา้ (Water Locked) ส่ งผลให้อุปกรณ์ไม่ร้อน (ร้อนช้า)
หรื อทําอุ ณหภูมิไม่ได้และอาจนําไปสู่ การเกิ ดแรงกระแทกอย่างรุ นแรง หรื อปรากฏการณ์ “ค้ อนนํ้า” (Water
Hammer) ซึ่งมีผลให้ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้าต่างๆ ในกระบวนการผลิตเกิดความเสี ยหาย กับดักไอนํ้ายัง
มีหน้าที่ในการระบายก๊าซและอากาศออกจากระบบโดยไม่เกิดการสู ญเสี ยไอนํ้า ก๊าซและอากาศเหล่านั้นสามารถ
แทนที่ไอนํ้า ซึ่ งทําให้ความสามารถในการพาความร้อนลดลงและยังกั้นไม่ให้ไอนํ้าไปถึงพื้นผิวถ่ายเทความร้อน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตด้วย และในกรณี ที่เลวร้ายที่สุดก็คือ ท่อหรื อชิ้นส่ วนของอุปกรณ์เกิดอากาศ
อัด (Air Locked) ทําให้อากาศเคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่ งแม้แต่ไอนํ้าควบแน่นก็ไม่สามารถออกไปได้ เราจะเห็นได้ชดั
ว่า กับ ดัก ไอนํ้า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่น ว่ า อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ไ อนํ้า ทํา งานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม กับดักไอนํ้าที่เสื่ อมสภาพลงจากการใช้งานก็สามารถสร้างปั ญหาให้กบั ระบบไอนํ้า
ได้อย่างมากเช่นกัน
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2.4.1 ประเภทของกับดักไอนํา้
กับดักไอนํ้าสามารถแบ่งตามหลักการทํางานหรื อตามโครงสร้างทางกลไกของอุปกรณ์ภายในออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้
ดังนี้
2.4.1.1 กับดักไอนํา้ ทํางานโดยความร้ อน (Thermostatic Trap)
กับดักไอนํ้ากลุ่มนี้ ใช้ความแตกต่ างของอุณหภูมิข องไอนํ้าและของคอนเดนเสทเป็ นตัวทําให้วาล์วเปิ ดและปิ ด
คอนเดนเสทจะต้องเย็นลงตํ่ากว่าอุณหภูมิไอนํ้าก่อนที่จะถูกปล่อยออกจากกับดักไอนํ้า ซึ่ งกับดักไอนํ้ากลุ่มนี้แบ่ง
ออกเป็ น
• แบบสมดุลความดัน (Balanced Pressure Type)
• แบบใช้โลหะ 2 ชนิด (Bimetallic Type)
• แบบใช้การขยายตัวของเหลว (Liquid Expansion Type)

กับดักไอนํ้าแบบสมดุลความดัน

กับดักไอนํ้าแบบใช้โลหะ 2 ชนิด

กับดักไอนํ้าแบบใช้การขยายตัวของเหลว
รู ปที่ 2.4-1 กับดักไอนํ้าทํางานโดยความร้อน
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2.4.1.2 กับดักไอนํา้ ทํางานโดยกลไก (Mechanical Group)
กับดักไอนํ้ากลุ่มนี้ทาํ งานโดยอาศัยความแตกต่ างของความหนาแน่ นระหว่ างไอนํา้ และคอนเดนเสททําให้ลูกลอย
(Float) หรื อถ้วย (Bucket) ส่ งอาการไปเปิ ด-ปิ ดวาล์ว ซึ่งกับดักไอนํ้าในกลุ่มนี้ แบ่งออกเป็ น
• แบบลูกลอย (Loose Float Type)
• แบบลูกลอยมีกา้ น (Float and Lever Type)
• แบบถ้วยหงาย (Open Top Bucket Type)
• แบบถ้วยควํ่า (Inverted Bucket Type)

แบบลูกลอยมีกา้ น

แบบลูกลอย

แบบถ้วยหงาย

แบบถ้วยควํ่า

รู ปที่ 2.4-2 กับดักไอนํ้าทํางานโดยกลไก
2.4.1.3 กับดักไอนํา้ กลุ่มทีท่ าํ งานด้ วยการเคลื่อนไหวเนื่องจากความร้ อน (Thermodynamic Groups)
กับดักไอนํ้ากลุ่มนี้ทาํ งานโดยอาศัยความแตกต่ างของความเร็วระหว่ างไอนํา้ และคอนเดนเสทที่ไหลผ่านตัววาล์วที่
เป็ นจานกลม ซึ่งจะปิ ดเมื่อมีไอนํ้าไหลเข้ามาด้วยความเร็ วสู ง และจะเปิ ดเมื่อมีคอนเดนเสทไหลเข้ามาด้วยความเร็ ว
ที่ต่าํ กว่า ซึ่งกับดักไอนํ้าในกลุ่มนี้เรี ยกว่า กับดักไอนํ้าแบบเทอร์โมไดนามิกส์
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รู ปที่ 2.4-3 กับไอดักนํ้าทํางานด้วยการเคลื่อนไหวเนื่องจากความร้อน
2.4.1.4 กับดักไอนํา้ ชนิดอื่นๆ (Miscellaneous Group)
กลุ่มนี้ประกอบด้วยกับดักไอนํ้าที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดๆ ข้างต้นได้ เช่น Impulse Type, Labyrinth Type หรื อ
Orifice Plate Type

Impulse Type

Labyrinth Type
รู ปที่ 2.4-4 กับดักไอนํ้าทํางานด้วยระบบอื่นๆ

สําหรับกับดักไอนํ้าแต่ละประเภทมีขอ้ ดี และข้อเสี ยสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2.4-1
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ตารางที่ 2.4-1 ข้อดี และข้อเสี ยของกับดักไอนํ้าแต่ละประเภท

กับดักไอนํา้ แบบเทอร์ โม
ไดนามิกส์

กับดักไอนํา้ แบบเทอร์ โมสแตติกส์

กับดักไอนํา้ แบบเมคคานิกส์

แบบ
แบบถ้ วยหงาย
แบบถ้ วยควํา่

แบบลูกลอยติดคาน

แบบเบลโลส์

ข้ อดี
•การทํางานแม่นยํา
•ไอนํ้าไม่รั่วไหลเนื่องจากมี Water Seal
•การระบายอากาศทิ้งดี
•เหมาะสมกับความดันตํ่าและภาระตํ่า
•โครงสร้างง่าย
•ปล่อยทิ้งอย่างต่อเนื่องและการทํางาน
เงียบ
•เปลี่ยนลูกลอยและบ่าลิ้นได้ง่าย
•สามารถปรับตั้งและควบคุมอุณหภูมิน้ าํ
ระบายได้
•การระบายอากาศทิ้งดี

ข้ อเสี ย
•รู ปร่ างและขนาดใหญ่
•การระบายอากาศทิ้งไม่ดี
•การติดตั้งไม่สะดวก
•ประสิ ทธิภาพการระบายนํ้าคอนเดนเสท
ไม่ดี
•ไม่ทนต่อ Water Hammer
•จําเป็ นต้องติดตั้งในแนวระนาบจึงมี
ข้อจํากัดด้านสถานที่ติดตั้ง
•ไม่ทนต่อ Water Hammer
•ไม่เหมาะสมกับความดันสู ง

แบบไบเมทัล

•ไม่มีปัญหาลิ้นปิ ดตาย
•การระบายอากาศทิ้งดี

•ผลต่างอุณหภูมิสาํ หรับเปิ ดปิ ดลิ้นสู ง
•คุณสมบัติของไบเมทัลเปลี่ยนแปลงไป
ในขณะใช้งาน

แบบออริ ฟิส

•ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
•เหมาะกับความดันสู ง อุณหภูมิสูง
•ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
•โครงสร้างง่าย
•สามารถใช้กบั ไอดงได้
•ทนต่อ Water Hammer ได้

•ไอนํ้ารั่วไหลมาก
•มีขีดจํากัดความดันย้อนกลับ (30%)
•ต้องมีผลต่างความดันทํางานอย่างตํ่าสุ ด
0.3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
•มีขีดจํากัดของความดันย้อนกลับ (30%)

แบบจาน

2.4.2 การเลือกใช้ กบั ดักไอนํา้
กับดักไอนํ้ามีหลายประเภท ดังนั้น จึงจําเป็ นต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และลักษณะงานต่างๆ
โดยทัว่ ไป
ข้ อพิจารณาและหลักเกณท์ ในการเลือกกับดักไอนํา้ ให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
2.4.2.1 ข้ อพิจารณาในการเลือกกับดักไอนํา้ ให้ เหมาะสม
1) ความดันไอนํ้า
2) อุณหภูมิไอนํ้า
3) ปริ มาณนํ้าคอนเดนเสทที่เกิดขึ้น
4) เงื่อนไขในการติดตั้ง
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2.4.2.2 หลักเกณฑ์ ง่ายๆ ในการเลือกใช้ กบั ดักไอนํา้
1) ใช้กบั ดักไอนํ้าแบบจานกับท่อไอนํ้าหลัก ท่อย่อย ถังรองรั บ และเฮดเดอร์ หรื อบริ เวณที่ อาจจะเกิ ดการ
กระแทกของนํ้า (Water Hammer)
2) ใช้กบั ดักไอนํ้าแบบลูกลอยอิสระ ถ้วยกลมอิสระ ถ้วยกลมติดคานและแบบถ้วยควํ่ากับเครื่ องให้ความร้อน
ด้วยไอนํ้า เครื่ องระเหย เครื่ องกลัน่ เครื่ องอบแห้ง
3) ในกรณี ที่ปริ มาณการใช้ไอนํ้าสู งควรใช้กบั ดักไอนํ้าแบบถ้วยกลมอิสระและแบบถ้วยควํ่าติดคานหากเป็ น
กรณี ที่ปริ มาณน้อยควรใช้แบบลูกลอยอิสระ ลูกลอยติดคานและแบบถ้วยควํ่าอิสระ
4) ถ้าการใช้ไอนํ้าอาจจะเกิดการกระแทกของนํ้า ไม่ควรใช้กบั ดักไอนํ้าแบบถ้วยควํ่าติดคานแบบลูกลอยติดคาน
และแบบลูกลอยอิสระ เพราะการกระแทกของนํ้าจะทําให้คานและลูกลอยเสี ยรู ปทรงได้ ซึ่ งจะทําให้วาล์ว
ปิ ดไม่สนิท
5) โดยทัว่ ไปแล้ว กับดักไอนํ้าแบบเทอร์โมไดนามิกส์ไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้า โดยเฉพาะถ้ามีการนํา
คอนเดนเสทกลับ กับดักไอนํ้านี้จะทําให้เกิดการสู ญเสี ยของไอนํ้าอย่างมาก
ตารางที่ 2.4-2 การเลือกใช้กบั ดักไอนํ้า
การเลื อ กกับ ดัก ไอนํ้า ใน
ร ะ บ บ ไ อ นํ้ า อิ่ ม ตั ว
(Saturated Steam)

การเลือกกับดักไอนํ้าใน
ระบบไอนํ้าไอดง
(Superheated Steam)
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2.4.2.3 การเลือกกับดักไอนํา้ ในระบบไอนํา้ อิม่ ตัว (Saturated Steam) สามารถแบ่ งตามลักษณะตําแหน่ งติดตั้งได้
5 ประเภท
1) ถังบรรจุ (Storage Tanks) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ก) ถังบรรจุที่ให้ความร้อนภายนอก กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิด Ball float (FT) หรื อ กับดักไอ
นํ้าชนิด ถ้วยควํ่า Inverted Bucket (IB) และควรต่อ Air vent คร่ อมด้วย
ข) ถังบรรจุที่มี Coil อยูด่ า้ นล่างถัง กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิด Balanced Pressure (BP) หรื อ
กับดักไอนํ้าชนิด Bimetallic (SM)
2) ท่อประธานของไอนํ้า (Steam Mains Drainage)
กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิด Thermodynamic (TD)
3) เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน( Heat Exchanger), หม้อต้ม (Jackets), ลมร้อน ( Air Heaters), ถังเก็บไอนํ้า
แฟลช (Flash vessels), ลูกกลิ้ง (Rotating Cylinders)
กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิด Ball float (FT) หรื อ กับดักไอนํ้าชนิด ถ้วยควํ่า Inverted Bucket
(IB) และควรต่อ Air vent คร่ อมด้วย
4) ระบบอุ่นอุณหภูมิในท่อ (Tracers and Jacketed pipe) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ก) เครื่ องมือวัด (Instrument) กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิด Balanced Pressure (BP) หรื อกับ
ดักไอนํ้าชนิด Thermodynamic (TD)
ข) ระบบป้องกันนํ้าแข็งตัว(Frost Protection) กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิด Balanced Pressure
(BP) หรื อ กับดักไอนํ้าชนิด Bimetallic (SM)
ค) ระบบฉุ กเฉิ น (Critical) กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิด Thermodynamic (TD) หรื อ กับดักไอ
นํ้าชนิด Balanced Pressure (BP)
5) ระบบให้ความร้อนสัมผัส แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ก) ชุด Coil ที่เป็ นท่อ กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ ชนิด Balanced Pressure (BP) หรื อ ชนิด Ball float (FT)
ข) เครื่ องกระจายความร้อน (Radiators) กับดักไอนํ้าที่เหมาะสมคือกับดักไอนํ้าชนิดกับดักไอนํ้าชนิด Balanced
Pressure (BP)
ค) เครื่ องปรับอากาศ (AHU), ชุดให้ความร้อน (Unit Heaters) ,ชุดวัดความร้อน (Calorifiers) กับดักไอนํ้าที่
เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิดกับดักไอนํ้าชนิด กับดักไอนํ้าชนิด Ball float (FT) หรื อ กับดักไอนํ้าชนิด
ถ้วยควํ่า Inverted Bucket (IB)และควรต่อ Air vent คร่ อมด้วย
ง) ชุดเปล่งรังสี (Radiant Panels) กับดักไอนํ้าชนิดกับดักไอนํ้าชนิด กับดักไอนํ้าชนิด Ball float (FT) หรื อ กับ
ดักไอนํ้าชนิด Balanced Pressure (BP)
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2.4.2.4 การเลือกกับดักไอนํา้ ในระบบไอนํา้ ไอดง (Superheated Steam) สามารถแบ่ งตามลักษณะตําแหน่ งติดตั้ง
ได้ 2 ประเภท
1) เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน( Heat Exchanger), หม้อต้ม (Jackets), ลมร้อน ( Air Heaters), ถังเก็บไอนํ้า
แฟลช (Flash vessels) , ลูกกลิ้ง (Rotating Cylinders)
กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิด Ball float (FT) หรื อ กับดักไอนํ้าชนิด ถ้วยควํ่า Inverted Bucket
(IB) และควรต่อ Air vent คร่ อมด้วย
2) ท่อประธานของไอนํ้า (Steam Mains Drainage)
กับดักไอนํ้าที่เหมาะสม คือ กับดักไอนํ้าชนิดThermodynamic (TD) หรื อ กับดักไอนํ้าชนิด Bimetallic (SM)
2.4.3 ข้ อแนะนําในการติดตั้งกับดักไอนํา้
การเลือกกับดักไอนํ้าในชนิดและขนาดที่เหมาะสมแล้ว แต่การติดตั้งไม่ถูกต้องก็จะทําให้เกิดปัญหาในระบบไอนํ้า
หรื อเกิดการสู ญเสี ยพลังงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องดังตารางที่ 2.4-3
ตารางที่ 2.4-3 ข้อแนะนําในการติดตั้งกับดักไอนํ้า
ผิด

ถูก

คําแนะนํา
ติดตั้งกับดักไอนํ้าให้ถูกต้องตาม
ทิศทางการไหล

กับดักไอนํ้าแบบลูกลอยอิสระ
ต้องติดตั้งในแนวนอน

กับดักไอนํ้าแบบเทอร์โม
ไดนามิกส์ไม่มีขอ้ จํากัดในการ
ติดตั้ง

2-23

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบไอนํา้

ผิด

ถูก

คําแนะนํา
ไม่ควรใช้ท่อเล็กกว่าขนาดของ
กับดักไอนํ้า

ไม่ควรติดตั้งกับดักไอนํ้าสู งกว่า
จุดที่ระบายนํ้าออก ทางเข้าของ
กับดักไอนํ้าควรอยูใ่ นระดับที่
คอนเดนเสทสามารถไหลเข้ามา
ได้ดว้ ยแรงโน้มถ่วง
ถ้ากับดักไอนํ้าต้องติดตั้งในระดับ
ที่สูงกว่าจุดระบายนํ้าออก ควรใช้
Lift Fitting
Lift fitting

ขนาดของท่อร่ วมที่จะนํานํ้ากลับ
ควรมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของ
กับดักไอนํ้า และพื้นที่หน้าตัด
ต้องมากกว่าพื้นที่หน้าตัดของกับ
ดักไอนํ้าทั้งหมดรวมกัน
คอนเดนเสทที่มีความดันแตกต่าง
กัน ไม่ควรนําไปรวมในท่อร่ วม
เดียวกัน
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ผิด

ถูก

คําแนะนํา
ท่อทางออกไม่ควรจุ่มอยูใ่ นนํ้า
และควรมีรูเล็กๆ เพื่อไม่ให้เกิด
การดูดกลับ

อุปกรณ์แต่ละอย่างควรมีกบั ดักไอ
นํ้าแยกกันไม่ควรติดตั้งกับดักไอ
นํ้าตัวเดียวกับอุปกรณ์หลายๆ
อย่าง เพราะจะทํางานได้ไม่ดี
การใช้กบั ดักไอนํ้าซ้อนกัน 2 ตัว
จะทํางานได้ไม่ดี ใช้ตวั เดียวก็พอ

กับดักไอนํ้าต้องติดตั้งไว้ดา้ น
ทางเข้าเพื่อเอานํ้าคอนเดนเสท
ออกก่อนที่จะเข้าวาล์วควบคุม
(Regulating Valve)
ทางออกของกับดักไอนํ้าไม่ควร
ต่อที่ดา้ นล่างของท่อร่ วม

Collector

Collector
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ท่อร่ วมไม่ควรมีส่วนที่ยกขึ้น
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2.5 การตรวจวิเคราะห์ หม้ อไอนํา้
หม้อไอนํ้าแต่ละลู กจะระบุขอ้ มูลจําเพาะของหม้อไอนํ้า เช่ น กําลังการผลิ ตไอนํ้าพิกดั ชนิ ดและปริ มาณความ
ต้องการใช้เชื้ อเพลิง และอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้ สามารถใช้ประเมินเพื่อให้ทราบค่าประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้าลูก
นั้นๆ โดยเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ เรายังจําเป็นต้องตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ของหม้อไอนํ้าเป็น
ประจําเพื่อให้ทราบถึงสภาพการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานที่แท้จริ งของหม้อไอนํ้าที่เราใช้งานอยู่
2.5.1 การตรวจวัดการทํางานของหม้ อไอนํา้
ตารางที่ 2.5-1 แสดงข้อมูลการวัดที่จาํ เป็นต้องทราบสําหรับการประเมินสมรรถนะการทํางานและประสิ ทธิ ภาพ
ของหม้อไอนํ้า
ตารางที่ 2.5-1 ข้อมูลตรวจวัดระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
ข้ อมูล

ค่ าตรวจวัด
เชื้อเพลิง
- ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง
- อุณหภูมิเชื้อเพลิง
ไอนํ้า
- ความดันและอุณหภูมิไอนํ้า
- อัตราการผลิตไอนํ้า
- อัตราการไหลของนํ้าป้อนและโบลว์
นํ้าป้อนและนํ้าโบลว์
ดาวน์
ดาวน์
- อุณหภูมิของนํ้าป้อนและโบลว์ดาวน์
- ค่า TDS (Total Dissolved Solid)
ก๊าซไอเสี ย
- เปอร์เซ็นต์ของ O2
- เปอร์เซ็นต์ของCO2
- เปอร์เซ็นต์ของ CO และอื่นๆ
- อุณหภูมิของก๊าซไอเสี ย
การสู ญ เสี ยความร้ อ น - อุณหภูมิผิวและพื้นที่ผวิ ของหม้อไอนํ้า
จากการแผ่รังสี
- อุณหภูมิแวดล้อม
- ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่รังสี ความร้อน
(Emissivity)
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การวิเคราะห์
- อัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ของหม้อไอนํ้า
- อัตราการผลิตพลังงานความ
ร้อน (ไอนํ้า) ของหม้อไอนํ้า
- การสู ญเสี ยพลังงานจากการ
โบลว์ดาวน์

- ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ของ
หม้อไอนํ้า

- การสู ญเสี ยความร้อนจากการ
แผ่รังสี ของหม้อไอนํ้า
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ก๊าซไอเสี ย
ไอนํา้

•อัตราการผลิตไอนํา้
•ความดันและอุณหภูมิไอนํา้

นํา้ ป้ อน

•อัตราการไหล และ
อุณหภูมินํา้ ป้อน
•TDS

•% ออกซิเจน
•% คาร์ บอนไดออกไซด์
•% คาร์ บอนมอนนอกไซด์
•อุณหภูมิ
นํา้ โบลว์ ดาวน์

•อัตราการไหล และ
อุณหภูมิโบลว์ดาวน์
•TDS

เชื้อเพลิง

•อัตราการใช้ เชื้อเพลิง
•อุณหภูมิเชื้อเพลิง
การแผ่ รังสี

•อุณหภูมิผวิ และพืน้ ที่ผวิ ของหม้ อไอนํา้
•อุณหภูมิแวดล้อม

รู ปที่ 2.5-1 การตรวจวัดข้อมูลการทํางานของหม้อไอนํ้า
สําหรับความร้อนสู ญเสี ยของระบบส่ งจ่ายไอนํ้า ค่าที่จาํ เป็ นต้องตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิผิวและพื้นที่ผิวของท่อส่ ง
จ่าย วาล์ว และหน้าแปลน อุณหภูมิแวดล้อม และค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่รังสี ความร้อน (Emissivity) ของพื้นผิว
ตลอดจนสภาพของฉนวน
เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการตรวจวัดข้อมูลข้างต้น ประกอบด้วย เครื่ องวัดประสิ ทธิ ภาพการ
เผาไหม้ เครื่ องวิเคราะห์สภาพนํ้า เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ และเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดแสดงในบทที่ 1
2.5.2 การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํา้
จากข้อมูลการวัดที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ 2.5.1 เราสามารถคํานวณประสิ ทธิ ภาพการทํางานของหม้อไอนํ้าได้ โดย
ปกติแล้ว การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้ามีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธี คือ
2.5.2.1 การคํานวณโดยวิธีตรง
2.5.2.2 การคํานวณโดยวิธีออ้ ม
2.5.2.1 การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํา้ โดยวิธีตรง
การคํานวณประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้าโดยวิธีตรง เป็ นการคํานวณประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ขอ้ มูลของปริ มาณพลังงาน
ความร้อนของไอนํ้าที่ผลิตขึ้นโดยหม้อไอนํ้าและข้อมูลปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง การคํานวณโดยวิธีน้ ี ง่ายและไม่
ยุง่ ยาก อย่างไรก็ตาม วิธีน้ ีไม่ได้แสดงให้เราทราบว่าการสู ญเสี ยพลังงานหรื อการลดลงของประสิ ทธิ ภาพของหม้อ
ไอนํ้าเกิดจากสาเหตุใด สมการที่ (2.1) แสดงการคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้าโดยวิธีตรง
B 

m S ( h S  hW )
mF HV

(2.1)
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เมื่อ

B
mS
mF
hS
hW
HV

=
=
=
=
=
=

ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า
อัตราการไหลของไอนํ้า, kg/s
อัตราการใช้เชื้อเพลิง, kg/s
เอนทาลปี ของไอนํ้า, kJ/kg
เอนทาลปี ของนํ้าป้อน, kJ/kg
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง, kJ/kg

2.5.2.2 การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํา้ โดยวิธีอ้อม
การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้าโดยวิธีออ้ มจะใช้วิธีวดั การสู ญเสี ยพลังงานจากแหล่งต่างๆ ของหม้อไอนํ้า
แล้วหักออกจาก 100 ซึ่ งก็คือค่าประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้า การคํานวณประสิ ทธิ ภาพโดยวิธีออ้ ม เราจะต้อง
ตรวจวัดหรื อคํานวณเพื่อให้ทราบการสู ญเสี ยพลังงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
• การสู ญเสี ยพลังงานทางปล่อง (L1)
• การสู ญเสี ยพลังงานจากการแผ่รังสี ความร้อนที่ผวิ (L2)
• การสู ญเสี ยพลังงานจากโบลว์ดาวน์ (L3)
• การสู ญเสี ยพลังงานอื่นๆ (L4)
ทันทีที่ทราบการสู ญเสี ยเหล่านี้ เราสามารถคํานวณประสิ ทธิ ภาพสุ ทธิ ของหม้อไอนํ้าได้จากการคํานวณโดยใช้
สมการที่ (2.2)
 B  100  ( L1  L2  L3  L4 )

(2.2)

พลังงานในไอนํ้า
100 - (L1 + L2 + L3 + L4)

พลังงานป้อน
(100%)

การสู ญเสี ยอื่นๆ (L4%)

สู ญเสี ยทางปล่อง (L1%)

สู ญเสี ยในโบล์วดาวน์ (L3%)
สู ญเสี ยจากการแผ่รังสี (L2%)
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ตัวอย่ างที่ 1
สมมุติให้หม้อไอนํ้าชนิ ดท่อนํ้าลู กหนึ่ งซึ่ งใช้น้ าํ มันเตาเป็ นเชื้ อเพลิ ง ผลิ ตไอนํ้าที่ ความดัน 10 barg อุ ณหภู มิ
184C ข้อมูลข้างล่างได้จากการตรวจวัดหม้อไอนํ้า
ข้ อมูลตรวจวัด
ปริ มาณการใช้น้ าํ มันเตา
800
L/h (สมมุติน้ าํ มันเตามีค่าความร้อน 40 MJ/L)
ปริ มาณนํ้าป้อน
10,600
kg/h
ปริ มาณโบลว์ดาวน์
600
kg/h
อุณหภูมิน้ าํ ป้อน
25
C
หม้อไอนํ้าทํางาน
6,000
h/y
ไม่มีการนํากลับคอนเดนเสท
ราคานํ้ามันเตาสมมติให้เท่ากับ 14.0
฿/L
จงคํานวณหาประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า (โดยใช้วิธีตรง)
วิธีคาํ นวณ
ค่าความร้อนของนํ้า 25C ; hf
=
105
kJ/kg
ค่าความร้อนของนํ้า 184C ; hf =
781
kJ/kg
ค่าความร้อนของไอนํ้า 184C ; hg =
2,782
kJ/kg
ปริ มาณการผลิตไอนํ้า
=
10,600 - 600 = 10,000
kg/h
ความร้อนที่ใช้ในการผลิตไอนํ้า =
ค่าความร้อนของนํ้าจาก 25C เป็ น 184C +
ค่าความร้อนของนํ้า 184C เป็ นไอนํ้า 184C
=
10,600 x (781 – 105) + 10,000 x (2,782 – 781)
=
27,175,600
kJ/h
พลังงานจากการใช้เชื้อเพลิง
=
800 x 40,000 = 32,000,000 kJ/h
ดังนั้น ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า =
27,175,600 / 32,000,000 = 0.849 (84.9%)
ปริ มาณนํ้ามันที่ใช้ต่อปี
ค่านํ้ามันเตาต่อปี
ราคาไอนํ้าต่อตัน

=
=
=

800 x 6,000
= 4,800,000 L/y
4,800,000 x 14 = 67,200,000 B/y
67,200,000 / (10 x 6,000) = 1,120 B/t
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ตารางที่ 2.5-2 ตารางแสดงค่าเอนทาลปี ของนํ้าที่ค่าความดันต่างๆ

ตัวอย่ างที่ 2
จากตัวอย่างที่ 1 และจากการตรวจวัดการสู ญเสี ยความร้อนจากแหล่งต่างๆ ของหม้อไอนํ้า พบได้วา่ การสู ญ เสี ย
ความร้อนจากปล่อง = 12.4 % (ผลจากการตรวจวัดไอเสี ย) การสู ญเสี ยความร้อนจากการแผ่รังสี = 1.7%
จงคํานวณหาการสู ญเสี ยจากโบลว์ดาวน์และประสิ ทธิภาพสุ ทธิของหม้อไอนํ้า
วิธีคาํ นวณ
การสู ญเสี ยความร้อนจากโบลว์ดาวน์
=
600 x (781 - 105)
=
405,600
kJ/h
=
405,600 / 32,000,000
=
1.26
%
จากสมการที่ (2.2) ประสิ ทธิภาพสุ ทธิของหม้อไอนํ้า
=
100 – 12.14 – 1.7 – 1.26
=
84.9
%
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พลังงานในไอนํ้า
(84.9%)

พลังงานป้อน
(100%)

สู ญเสี ยในก๊าซไอเสี ย
(12.14%)

สู ญเสี ยในโบล์วดาวน์
(1.26%)

สู ญเสี ยจากการแผ่รังสี
(1.7%)

2.6 การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพหม้ อไอนํา้
หม้อไอนํ้าโดยทัว่ ไปมีประสิ ทธิ ภาพ 70-80% หมายความว่าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง 100 ส่ วน สามารถให้
ความร้อนกับนํ้าได้ 70-80 ส่ วนเท่านั้น พลังงานส่ วนที่เหลือจะสู ญเสี ยไปกับก๊าซร้อนที่ปล่อยทิ้งทางปล่อง ผ่าน
พื้นผิวของหม้อไอนํ้า และนํ้าที่ตอ้ งระบายทิ้งเป็นระยะ แนวทางและวิธีการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
หม้อไอนํ้ามีรายละเอียด ดังนี้
2.6.1 การปรับตั้งอัตราส่ วนอากาศป้ อนต่ อเชื้อเพลิง
การควบคุ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเผาไหม้ข องหม้อ ไอนํ้า ให้อ ยู่ใ นระดับ สู ง ตลอดเวลามี ผ ลอย่า งยิ่ง ต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบไอนํ้า ซึ่งสามารถทําได้โดยการปรับอัตราส่ วนอากาศต่อเชื้อเพลิงให้เหมาะสม ซึ่ง
ผูด้ ูแลหม้อไอนํ้าสามารถดําเนิ นการได้โดยดูจากเปลวไฟ ความสว่างในห้องเผาไหม้และสี ของควันไฟ อย่างไรก็
ตามหากเป็ นไปได้ควรทําการตรวจวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้โดยใช้เครื่ องวิเคราะห์ก๊าซเผาไหม้เป็ น
ประจํา จะช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้สูงสุ ด นอกจากนั้นควรทําการติดตั้งเครื่ องควบคุมและปรับปริ มาณ O2
(Continuous Oxygen Trimming) จะช่วยให้หม้อไอนํ้าทํางานด้วยการเผาไหม้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตลอดเวลา
สําหรับหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้าขนาดใหญ่มกั จะติดตั้งเครื่ องมือดังกล่าวไว้
การปรับตั้งอัตราส่ วนอากาศจําเป็ นต้องปรับตั้งที่ทุกๆ ภาระการทํางาน เช่น หัวเผาทํางานแบบเป็ นขั้น ให้ปรับตั้ง
ค่าสําหรับแต่ละขั้น และหัวเผาทํางานแบบต่อเนื่องให้ปรับตั้งอย่างน้อยที่ภาระตํ่า ปานกลางและสู ง ในการปรับตั้ง
เริ่ มจากการบังคับหัวเผาให้ทาํ งานที่ภาระใดภาระหนึ่ง จากนั้นตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสี ย แล้วปรับแดม
เปอร์ อากาศ เพื่อให้ร้อยละของ O 2 ในก๊ าซไอเสี ย ใกล้ เคีย งกับเกณฑ์ มาตรฐานหรื อปริมาณ CO 2 มีค่าสู งสุ ด ทั้งนี้
ก๊ าซไอเสี ย ที่ปล่ อยทิง้ ต้ องไม่ เกิดเขม่ าดําและปริมาณ CO ไม่ เกิน 200 ppm ให้ลอ็ กตําแหน่งนั้นไว้ แล้วปรับตั้ง
สําหรับที่ภาระอื่นๆ ต่อไป
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2.6.1.1 การคํานวณค่ าประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Efficiency)
ค่าประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (2.3)


c

 1 0 0  L1

(2.3)

จากสมการที่ (2.3) ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ (%) ของหม้อไอนํ้าเท่ากับ 100 หักด้วยร้อยละ (%) ของความร้อนที่
สู ญเสี ยทางปล่องไฟ
ผูผ้ ลิตหม้อไอนํ้าบางรายใช้ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้น้ ี เป็นประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้า ขณะที่ผูผ้ ลิตหม้อไอนํ้าบาง
รายใช้ประสิ ทธิ ภาพจากการเปลี่ ยนเชื้ อเพลิ งเป็ นไอนํ้าซึ่ งรวมการสู ญเสี ยพลังงานจากการแผ่รังสี ไว้ด้วย เป็ น
ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า ดังนั้นควรตรวตสอบข้อมูลจากผูผ้ ลิตให้ชดั เจนก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้อ
2.6.1.2 ขั้นตอนการหาค่ าการสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไฟ
1. เลือกตารางของเชื้อเพลิง โดยนํ้ามันดีเซลใช้ตารางที่ 2.6-1 NO.2 OIL, นํ้ามันเตาใช้ตารางที่ 2.6-2 NO.6 OIL
และก๊าซธรรมชาติใช้ตารางที่ 2.6-3 NATURAL GAS
2. วัด %CO2 จากก๊าซไอเสี ยที่ปล่องไฟ ณ. ตําแหน่งที่ใกล้หม้อไอนํ้ามากที่สุด
3. ถ้าเครื่ องมือวัดที่ใช้ เป็นเครื่ องวัด %O2 ของก๊าซไอเสี ย ให้ใช้กราฟในรู ปที่ 2.6-1 ในการเทียบค่า (Convert)
%O2 ไปเป็ น %CO2
4. วัดอุณหภูมิของก๊าซไอเสี ยที่ปล่องไฟ แล้วลบด้วยอุณหภูมิห้อง (ค่าอุณหภูมิในตารางที่ 2.6-1, 2.6-2 และ
2.6-3 เป็ นผลต่างของอุณหภูมิปล่องกับอุณหภูมิแวดล้อม , หน่วยเป็ น oF)
5. หา % ความร้อนที่สูญเสี ยออกไปจากปล่องไฟจากตาราง
หมายเหตุ
ก) ตารางที่ 2.6-1, 2.6-2 และ 2.6-3 เป็นตารางที่คิดจากค่าความร้อนสู งของนํ้ามันเตา ถ้าคิดด้วยค่าความร้อนตํ่า
ของนํ้ามันเตาจะต้องลบค่า % ความร้อนที่สูญเสี ยออกไปจากปล่องไฟประมาณ 4-5 %
ข) ดังนั้นก่อนการใช้งานตารางหรื อกราฟใดๆ ที่เกี่ยวกับ%ของความร้อนต่างๆ จะต้องตรวจสอบก่อนว่าตาราง
หรื อกราฟนั้น ใช้กบั ค่าความร้อนสู งหรื อค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง ไม่เช่นนั้นเมื่อนําค่าที่หาได้ไปใช้งาน
ต่อ เช่น คํานวณต้นทุนของการผลิตไอนํ้าจะผิดพลาดไป ถ้าไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่าตารางหรื อกราฟนั้น ใช้
กับค่าความร้ อนสู งหรื อค่าความร้ อนตํ่าของเชื้ อเพลิง อาจสังเกตจากเครื่ องมือวัด เช่ น ถ้าผลิตจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจะใช้ค่าความร้อนสู งของเชื้อเพลิง ถ้าผลิตจากประเทศญี่ปุ่นหรื อยุโรปจะใช้ค่าความร้อนตํ่าของ
เชื้อเพลิง
ค) ข้อสังเกตจากตาราง % ความร้อนที่สูญเสี ยออกไปจากปล่องไฟ
• ถ้าอุณหภูมิของไอเสี ยสู ง จะมีความร้อนที่สูญเสี ยออกไปจากปล่องมาก
• ถ้า % CO2 สู ง หรื อ % O2 ตํ่า จะมีความร้อนที่สูญเสี ยออกไปจากปล่องน้อย
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ตารางที่ 2.6-1 ร้อยละการสู ญเสี ยความร้อนออกทางปล่องไอเสี ย สําหรับนํ้ามันดีเซล
STACK LOSS -% - NO.2 OIL
%
DIFFERENCE BETWEEN FLUE GAS AND ROOM TEMPERATURES IN DEGREES FAHRENHEIT
CO 2\ 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 750 800 850 900 950 1000
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10
11
12
13
14
15

24.1
21.7
19.9
18.4
17.2
16.3
15.6
14.9
14.4
13.9
13.5
13.2
12.8
12.5
12.3
11.8
11.4
11.2

25.8
23.1
21.2
19.7
18.5
17.4
16.5
15.7
15.3
14.6
14.3
13.8
13.4
13.2
12.8
12.4
11.8
11.6
11.3

27.7
24.8
22.5
20.8
19.5
18.4
17.4
16.7
16.0
15.4
14.9
14.5
14.1
13.7
13.4
12.8
12.5
12.1
11.8
11.4

29.3
26.2
24.9
22.0
20.7
19.4
18.3
17.5
16.8
16.2
15.7
15.2
14.7
14.3
14
13.4
12.9
12.5
12.2
11.7

31.3
27.8
25.2
23.2
21.7
20.4
19.3
18.4
17.8
16.9
16.3
15.8
15.4
14.9
14.6
13.9
13.4
12.9
12.6
12.4

33.9
29.2
26.5
24.4
22.7
21.3
20.4
19.3
18.4
17.7
17.1
16.5
16.0
15.7
15.2
14.5
13.9
13.4
13.0
12.6

34.8
31.7
27.9
25.6
23.8
22.3
21.2
20.1
19.3
18.5
17.7
17.3
16.7
16.3
15.7
15
14.4
13.9
13.4
13.1

36.4
32.5
29.2
26.9
24.9
23.3
22.0
20.9
20.1
19.2
18.5
17.8
17.3
16.8
16.3
15.5
14.9
14.3
13.8
13.5

38.2
33.9
31.7
28.0
26.0
24.3
23.0
21.8
20.9
20.1
19.3
18.6
17.9
17.4
16.9
16.7
15.9
15.3
14.8
14.3

40.0
35.3
32.0
29.3
27.1
25.4
23.9
22.7
21.7
20.7
20.0
19.3
18.6
18.1
17.5
17.2
16.4
15.8
15.3
14.8

42.9
36.9
33.3
30.4
28.2
26.3
24.9
23.6
22.4
21.3
20.7
20.0
19.3
18.6
18.1
17.2
16.4
15.8
15.3
14.8

44.8
38.5
35.8
31.8
29.4
27.3
25.8
24.5
23.2
22.2
21.4
20.6
20
19.3
18.7
17.8
16.9
16.3
15.6
15.3

45.5
40.0
36.0
32.9
30.3
28.4
26.8
25.3
24.1
23.0
22.1
21.3
20.6
19.9
19.3
18.3
17.4
16.7
16.2
15.6

47.0
41.7
37.3
34.2
31.5
29.4
27.7
26.1
24.9
23.8
22.8
21.9
21.2
20.5
20
18.7
17.9
17.2
16.5
15.9

49.0
43.1
38.7
35.6
32.7
30.6
28.6
27.0
25.7
24.5
23.5
22.6
21.8
21.1
20.5
19.4
18.4
17.7
16.9
16.4

50.8
44.8
40.0
36.7
33.8
31.4
29.5
27.8
26.5
25.2
24.2
23.3
22.4
21.7
21.0
20.0
18.9
18.1
17.4
16.7

52.4
46.1
41.4
37.8
34.9
32.4
30.4
28.8
27.3
26
25
23.9
23.1
22.4
21.6
20.5
19.5
18.6
17.8
17.3

2-33

54.3
47.8
42.9
39.0
35.9
33.6
31.4
29.6
28.1
26.8
25.7
24.6
23.8
22.9
22.2
20.9
20.0
19.1
18.3
17.7

56.0
49.4
44.1
40.1
36.8
34.5
32.3
30.6
28.9
27.5
26.3
25.3
24.4
23.5
22.8
21.5
20.5
19.6
18.7
18.1

57.9
50.9
45.5
41.2
38
35.3
33.1
31.3
29.8
28.2
27
25.9
25
24.1
23.4
22
20.9
20.1
19.2
18.4

59.6
52.2
46.9
42.5
39.2
36.4
34.2
32.3
30.5
29.0
27.8
26.7
25.7
24.8
24.0
22.6
21.4
20.5
19.7
18.9

61.5
53.9
48.1
43.8
40.1
37.4
35.0
33.0
31.4
29.8
28.5
27.3
26.3
25.4
24.6
23.1
22.9
21.1
20.2
19.4

63.5
55.7
49.8
45.0
41.7
38.4
36.0
34.1
32.3
30.6
29.2
28.0
27.0
26.0
25.1
23.7
22.4
21.3
20.6
19.8

65.0
57.0
50.9
46.3
42.4
39.6
36.9
34.8
33.0
31.3
30.0
28.8
27.7
26.7
25.8
24.2
22.9
21.8
21.0
20.3

66.8
58.3
52.1
47.4
43.7
40.3
37.9
35.7
33.8
32.3
30.8
29.4
28.3
27.2
36.3
24.8
23.5
22.3
21.4
20.6

68.8
60.0
53.8
48.8
44.7
41.7
38.9
36.5
34.6
32.9
31.5
30.1
28.9
27.9
27.0
25.3
24.0
22.8
21.8
21.0

63.8
57.0
51.8
47.4
44.0
41.0
38.7
36.5
34.8
33.2
31.8
30.5
29.4
28.3
26.7
25.2
24.0
22.9
22.0

67.8
60.2
54.6
50.1
46.5
43.5
40.8
38.6
36.5
35.0
33.5
32.1
31.0
29.9
28.0
26.5
25.2
24.1
23.1

63.9
57.8
52.9
49.0
45.8
42.9
40.5
38.5
36.8
35.2
33.8
32.5
31.4
29.4
27.8
26.3
25.2
24.2

67.1
60.9
55.8
51.8
48.0
45.1
42.7
40.3
38.5
36.9
35.3
34.0
32.9
31.8
29.0
27.5
26.2
25.2

63.9
58.3
54.1
50.3
47.5
44.7
42.3
40.2
38.7
37.0
35.5
34.4
32.1
30.2
28.8
27.4
26.2

66.9
61.2
56.5
52.8
49.7
46.6
44.2
42.1
40.2
38.5
37.2
35.7
33.5
31.7
30.0
28.6
27.3

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

ตารางที่ 2.6-2 ร้อยละการสู ญเสี ยความร้อนออกทางปล่องไอเสี ย สําหรับนํ้ามันเตาซี
STACK LOSS -% - NO.6 OIL
DIFFERENCE BETWEEN FLUE GAS AND ROOM TEMPERATURES IN DEGREES FAHRENHEIT

%
CO 2
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10
11
12
13

200
24.5
21.8
19.8
18.2
16.8
15.8
14.8
14.3
13.5
13.0
12.5
12.2
11.7
11.4
11.2
10.6
10.2

220
26.5
23.4
21.2
19.4
18.0
16.8
15.8
15.2
14.4
13.8
13.3
12.8
12.4
12.1
11.7
11.3
10.7
10.3

240
28.5
25.2
22.8
20.8
19.3
18.0
16.9
16.1
15.3
14.6
14.1
13.6
13.2
12.7
12.3
11.8
11.3
10.8

260
30.2
26.8
24.2
22.2
20.4
19.2
18.0
17.1
16.2
15.5
14.8
14.4
13.8
13.4
13.0
12.4
11.7
11.3

280
32.2
28.6
25.7
23.5
21.7
20.3
19.0
18.0
17.1
16.3
15.7
15.1
14.6
14.0
13.7
12.9
12.3
11.8

300
34.5
30.4
27.3
24.8
22.8
21.3
20.0
18.9
17.9
17.3
16.4
15.7
15.3
14.7
14.4
13.5
12.8
12.3

320
36.5
32.1
28.8
26.2
23.2
22.5
21.1
19.9
18.8
18.0
17.3
16.6
15.9
15.4
14.8
14.2
13.4
12.8

340
38.2
33.8
30.2
27.4
25.3
23.5
22.0
20.8
19.7
18.8
18.0
17.3
16.6
16.0
15.5
14.7
13.8
13.3

360
40.4
35.5
31.6
28.8
26.6
24.6
23.1
21.8
20.7
19.7
18.8
18.0
17.4
16.7
16.2
15.3
14.5
13.8

380
42.2
37.4
32.5
30.4
27.8
25.8
24.2
22.8
21.5
20.5
19.6
18.7
18.1
17.5
16.8
15.8
15.1
14.4

400
44.4
39.0
34.8
31.5
29.0
26.9
25.2
23.7
22.4
21.4
20.4
19.6
18.8
18.1
17.5
16.5
15.6
14.8

420
46.4
4.6
36.3
33.0
30.3
28.0
26.3
24.6
23.3
22.2
21.2
20.3
19.5
18.7
18.2
17.0
16.2
15.4

440
48.2
42.2
37.8
34.2
31.4
29.2
27.3
25.5
24.2
22.9
21.9
21.0
20.2
19.4
18.7
17.6
16.7
15.8

460
50.0
44.0
39.4
35.4
32.6
30.2
28.3
26.5
25.0
23.7
22.7
21.6
20.8
20.0
19.4
18.2
17.2
16.3

480
52.3
45.6
40.8
37.0
33.8
31.4
29.3
27.5
25.8
24.6
23.5
22.5
21.6
20.7
20.0
18.8
17.8
16.8

500
54.3
47.5
42.2
38.1
35.3
32.5
30.3
28.5
26.8
25.4
24.2
23.3
22.3
21.4
20.6
19.4
18.3
17.3

520
56.3
49.2
43.8
39.4
36.2
33.5
31.3
29.4
27.7
26.3
25.0
23.9
22.9
22.1
21.3
20.0
18.8
17.9

540
58.2
51.0
45.1
41.0
37.5
34.7
32.3
30.4
28.6
27.2
25.8
24.7
23.7
22.8
21.9
20.6
19.4
18.4

560
60.3
52.8
46.9
42.2
38.3
35.8
33.5
31.4
29.0
27.9
26.6
25.5
24.4
23.5
22.6
21.2
19.9
18.9

580
62.0
54.0
48.2
43.5
39.8
37.0
34.3
32.3
30.2
28.8
27.4
26.2
25.0
24.0
23.2
21.7
20.4
19.3

600
64.1
56.0
49.8
45.0
41.0
37.9
35.3
33.4
31.2
29.6
28.2
26.8
25.7
24.7
23.8
22.3
21.0
19.8

620
66.2
57.8
51.2
46.3
42.3
39.2
36.5
34.3
32.2
30.5
29.0
27.6
26.5
25.4
24.5
22.9
21.6
20.4

640
68.1
59.9
52.9
47.9
43.8
40.1
37.5
35.1
33.0
31.2
29.9
28.2
27.1
26.1
25.1
23.5
22.1
20.9

660
70.1
61.1
54.2
49.0
44.9
41.3
38.3
36.1
33.9
32.1
30.6
29.1
27.9
26.8
25.8
24.1
22.7
21.4

680 700 750 800 850 900 950 1000
63.0
56.0
50.1
46.1
42.3
39.7
37.1
34.9
33.0
31.5
29.9
28.7
27.5
26.4
24.8
23.1
21.9

64.9
57.8
51.9
47.5
43.8
40.5
38.0
35.8
34.9
32.1
30.8
29.4
28.1
27.0
25.2
23.8
22.4

69.0
61.1
55.0
50.1
46.1
43.0
40.2
37.9
35.9
34.1
32.6
31.1
29.8
28.7
26.8
25.0
23.8

65.0
58.2
53.6
49.1
45.8
42.8
40.1
37.9
36.0
34.2
32.9
31.2
30.1
28.1
26.4
24.9

68.9
61.8
56.3
52.0
48.2
45.1
42.1
40.0
38.0
36.2
34.6
33.2
31.8
29.8
27.9
26.2

65.1
59.8
54.7
50.9
47.6
44.4
42.0
40.0
38.0
36.3
34.9
33.5
31.2
29.1
27.5

68.5
62.3
57.8
53.5
49.9
46.8
44.1
41.9
39.9
38.0
36.4
35.0
32.5
30.5
28.9

65.8
60.1
56.0
52.1
49.0
46.1
43.9
41.8
39.9
38.1
36.7
34.1
31.9
30.0

14

9.8 10.4 10.8 11.4 11.8 12.3 12.8 13.3 13.7 14.3 14.7 15.2 15.6 16.2 16.6 17.1 17.5 18.0 18.5 18.8 19.4 19.9 20.4 20.9 21.2 22.5 23.7 24.9 26.1 27.2 28.5

15

10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.4 12.7 13.3 13.7 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.4 16.8 17.3 17.7 18.2 18.6 19.0 19.5 19.9 20.3 21.5 22.6 23.8 24.9 25.9 27.1

16

10.3 10.7 11.1 11.5 11.8 12.3 12.8 13.3 13.7 14.0 14.4 14.8 15.3 15.7 16.2 16.6 16.9 17.4 17.9 18.2 18.8 19.1 19.5 20.6 21.6 22.7 23.8 24.8 25.9

2-34
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ตารางที่ 2.6-3 ร้อยละการสู ญเสี ยความร้อนออกทางปล่องไอเสี ย สําหรับนํ้ามันก๊าซธรรมชาติ
%
CO 2
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10
11
12

200
23.1
21.2
19.9
18.9
18.0
17.4
16.8
16.3
15.8
15.5
15.2
14.9
14.6
14.4
14.2

220
24.4
22.5
20.9
19.9
18.9
18.1
17.4
16.9
16.5
16.1
15.7
15.4
15.2
14.9
14.6
14.4

240
25.9
23.8
22.0
20.9
19.8
18.9
18.2
17.6
17.1
16.7
16.3
15.9
15.7
15.4
15.2
14.7
14.4

260
27.2
24.9
23.1
21.8
20.6
19.8
18.9
18.4
17.8
17.2
16.9
16.5
16.2
15.9
15.6
15.2
14.8

280
28.6
26.1
24.1
22.7
21.4
20.5
19.6
19.0
18.4
17.9
17.4
17.1
16.6
16.4
16.1
15.6
15.2

300
30.0
27.2
25.1
23.6
22.2
21.2
20.4
19.8
19.1
18.5
18.0
17.6
17.2
16.9
16.6
16.1
15.6

STACK LOSS -% - NATURAL GAS
DIFFERENCE BETWEEN FLUE GAS AND ROOM TEMPERATURES IN DEGREES FAHRENHEIT
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700
31.3 32.8 34.1 35.8 36.9 38.2 39.8 41.0 42.2 43.8 45.0 46.3 47.8 49.0 50.0
28.4 29.6 30.9 32.0 33.2 34.4 35.8 36.8 38.0 39.2 40.3 41.6 42.8 43.8 45.0 46.2 47.7 48.3 49.8
26.2 27.2 28.3 29.4 30.4 31.8 32.5 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.9 40.9 42.1 43.0 44.1 45.2 46.2
24.5 25.5 26.4 27.3 28.3 29.2 30.2 31.2 32.2 33.0 34.0 34.9 35.9 36.8 37.8 38.6 39.8 40.4 41.5 42.6
23.1 24.0 24.9 25.8 26.8 27.5 28.3 29.1 30.1 30.9 31.8 32.5 33.6 34.3 35.7 36.2 36.9 37.8 38.8 39.7
22.1 22.9 23.8 24.5 25.2 26.2 26.9 27.8 28.5 29.2 30.0 30.8 31.8 32.3 33.2 34.1 34.9 35.8 36.3 37.3
21.1 21.8 22.7 23.3 24.1 24.9 25.5 26.2 27.0 27.8 28.4 29.2 30.0 30.8 31.5 32.2 32.9 33.8 34.3 35.2
20.4 21.1 21.8 22.4 23.2 23.8 24.5 25.2 25.9 26.5 27.2 27.9 28.7 29.2 30.0 30.9 31.4 32.1 32.8 33.5
19.8 20.4 21.0 21.8 22.3 22.9 23.6 24.2 24.9 25.5 26.2 26.8 27.4 28.0 28.8 29.4 30.0 30.8 31.2 32.0
19.1 19.8 20.3 20.9 21.5 22.2 22.8 23.3 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 26.9 27.7 28.2 28.8 29.4 30.1 30.8
18.6 19.2 19.8 20.3 20.9 21.5 22.1 22.8 23.2 23.8 24.4 25.0 25.5 26.0 26.7 27.2 27.8 28.4 29.0 29.5
18.2 18.7 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.1 23.7 24.2 24.8 25.3 25.8 26.4 26.9 27.4 28.1 28.6
17.8 18.3 18.8 19.3 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.5 23.0 23.5 24.1 24.5 25.2 25.8 26.2 26.7 27.2 27.8
17.4 17.9 18.4 18.9 19.5 19.9 20.6 20.9 21.4 21.9 22.4 22.9 23.4 23.8 24.4 24.9 25.4 25.9 26.4 26.9
17.1 17.5 18.1 18.5 19.0 19.5 20.0 20.4 20.8 21.4 21.8 22.4 22.8 23.3 23.8 24.2 24.8 25.2 25.8 26.2
16.5 16.9 17.4 17.8 18.4 18.8 19.3 19.6 20.2 20.5 20.9 21.4 21.9 22.3 22.8 23.2 23.7 24.2 24.6 25.0
16.1 16.5 16.9 17.3 17.8 18.2 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2 20.6 21.1 21.4 21.9 22.3 22.8 23.2 23.6 24.0

2-35

750 800 850 900 950 1000

48.8
44.8
41.8
39.2
36.8
34.6
33.8
32.2
31.0
29.9
29.0
28.2
27.4
26.2
25.1

47.2
43.8
41.0
38.8
36.8
35.3
33.8
32.4
31.3
30.3
29.4
28.6
27.2
26.1

49.8
46.0
43.0
40.4
38.4
36.8
35.2
33.8
32.8
31.8
30.8
29.8
28.3
27.2

48.2
45.3
42.5
40.3
38.3
36.8
35.4
34.2
33.0
32.0
31.2
29.5
28.3

47.2
44.3
42.0
40.0
38.3
36.8
35.4
34.3
33.3
32.2
30.8
29.2

49.0
46.2
43.8
41.8
39.9
38.2
36.8
35.7
34.5
33.4
31.8
30.3

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

(DIESEL FUEL)

ก) ความสัมพันธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของนํ้ามันดีเซล

ข) ความสัมพันธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของนํ้ามันเตา C
2-36
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ค) ความสัมพันธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของก๊าซธรรมชาติ
รู ปที่ 2.6-1 ความสัมพันธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ
ตัวอย่ างที่ 3
จากการตรวจวัดหม้อไอนํ้าลูกหนึ่ งพบว่าปริ มาณ O2 ในก๊าซไอเสี ยมีค่าเท่ากับ 8% และอุณหภูมิไอเสี ยเท่ากับ
246C ขณะที่อุณหภูมิหอ้ งเท่ากับ 35C จงประเมินการสู ญเสี ยความร้อนของไอเสี ยและประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ของหม้อไอนํ้า
วิธีคาํ นวณ
จากรู ปที่ 2.6-1 ข) เมื่อ O2 เท่ากับ 8% และเชื้อเพลิงที่ใช้เป็ นนํ้ามันเตา ดังนั้น ปริ มาณอากาศส่ วนเกินจะเท่ากับ
58% และ CO2 เท่ากับ 10.2% จากตารางที่ 2.7 เมื่ออุณหภูมิไอเสี ยหักด้วยอุณหภูมิห้อง ซึ่ งคํานวณได้เท่ากับ
211C (380F)
ฉะนั้น การสู ญเสี ยในก๊าซไอเสี ย  16.8
% (พิจารณาที่ค่าความร้อนเชื้อเพลิงสู ง HHV)
การสู ญเสี ยในก๊าซไอเสี ย  16.8 – 4.5 = 12.3 % (พิจารณาที่คา่ ความร้อนเชื้อเพลิงตํ่า LHV)
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ = 100 – 12.3 = 87.7 % (พิจารณาที่ค่าความร้อนเชื้อเพลิงตํ่า LHV)
2.6.2 การลดการสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
พลังงานความร้ อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงจะถูกนําไปใช้ในการต้มนํ้าเพื่อผลิตไอนํ้า โดยผ่านพื้นผิว
แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนของหม้อไอนํ้าแต่ละลูกจะไม่เท่ากัน ดังนั้น
จึงเกิดการสู ญเสี ยความร้อนออกทางปล่องไอเสี ยในปริ มาณที่แตกต่างกัน ซึ่ งโดยทั่วไปจะมีการสู ญเสี ย ประมาณ
10-30%
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2.6.2.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
1) ปริมาณอากาศทีใ่ ช้ เผาไหม้ ไม่ เหมาะสม ถ้าปริ มาณอากาศมากเกินไป อากาศส่ วนที่ไม่ได้ช่วยในการเผาไหม้
จะพาความร้ อนจากห้องเผาไหม้ ทิ้งทางปล่องไอเสี ยมากขึ้น โดยสังเกตได้จากอุณหภูมิไอเสี ยที่สูงขึ้น
ดังนั้น ควรทําการปรับอัตราส่ วนอากาศ (Air Ratio) ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแต่ละชนิด
2) เขม่ า (Soot) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ซึ่ งเชื้ อเพลิงแข็งจะเกิดเขม่ ามากกว่ าเชื้ อเพลิงเหลวและ
เชื้ อเพลิงก๊ าซ โดยเขม่าจะมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่าควัน (Smoke) ดังนั้นจึงเกาะและสะสมอยูบ่ นพื้นผิว
แลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อเขม่ามากขึ้นอุณหภูมิไอเสี ยที่ออกปล่องจะสู งขึ้น ส่ งผลให้การสู ญเสี ยความร้อน
ออกทางปล่องมากขึ้น โดยทัว่ ไปเขม่ าที่หนาขึน้ 1 มิลลิเมตร จะทําให้ เกิดการสิ้นเปลืองเชื้ อเพลิงเพิม่ ขึน้
ประมาณ 15-20%
1) ตะกรั น (Scale) เกิดจากการรวมตัวของสารละลายที่อยู่ในนํ้าเกิดเป็ นของแข็งเกาะบนพื้นผิวแลกเปลี่ยน
ความร้อน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดตํ่าลง ซึ่ งจะทําให้การสู ญเสี ยความร้อน
ทางปล่องไอเสี ยมากขึ้น โดยสังเกตจากอุณหภูมิไอเสี ยจะสู งขึ้น ซึ่ งตะกรันที่หนาขึน้ ทุกๆ 1 mm. จะทําให้
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2%
ปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมาจะทําให้อุณหภูมิไอเสี ยสู งขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้การสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ยเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ผูใ้ ช้หม้อไอนํ้าควรตรวจสอบอุณหภูมิไอเสี ยเป็ นประจําโดยทําการบันทึกอุณหภูมิไอเสี ยหลังจากปรับตั้ง
ปริ มาณอากาศที่เหมาะสมและทําความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว อุณหภูมิไอเสี ยที่ได้ไม่ควรเกินค่า
ในตารางที่ 2.6-4 บวกกับอุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อมลบด้วย 20 นอกจากนั้น หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะ
สังเกตเห็นว่าอุณหภูมิไอเสี ยจะสู งขึ้น ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิไอเสี ยสู งกว่ าเดิม 20C ควรทําความสะอาดโดยการขูด
เขม่ า เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อนดังกล่าว
ตารางที่ 2.6-4 มาตรฐานอุณหภูมิไอเสี ยของหม้อไอนํ้า (C)
ขนาดพิกดั หม้ อไอนํา้

เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ

ก๊าซทิง้ กระบวนการ
ผลิต
200
200

หม้อไอนํ้าขนาดใหญ่เพื่อผลิตไฟฟ้า
145
110
หม้อไอนํ้าอื่นๆ
200
200
170
30 ตันต่อชัว่ โมง หรื อมากกว่า
10 ถึง 30 ตันต่อชัว่ โมง
200
200
170
5 ถึง 10 ตันต่อชัว่ โมง
220
200
น้อยกว่า 5 ตันต่อชัว่ โมง
250
220
หมายเหตุ ใช้ที่อุณหภูมิบรรยากาศ 20C และภาระ 100% และพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนสะอาด
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2.6.2.2 การคํานวณการสู ญเสี ยความร้ อนจากไอเสี ย
การสู ญเสี ยความร้อนออกทางปล่องไอเสี ยของหม้อไอนํ้าแต่ละชุดไม่เท่ากัน เราสามารถคํานวณการสู ญเสี ย
ความร้อนจากไอเสี ย จากตารางที่ 2.6-1 ถึง 2.6-3 และรู ปที่ 2.6-1 ในหัวข้อที่ 2.6.1
ตัวอย่ างที่ 4
จากตัวอย่างที่ 1 และ 3 การตรวจวัดปริ มาณออกซิ เจนในก๊าซไอเสี ยพบว่าเท่ากับ 8% และอุณหภูมิไอเสี ยเท่ากับ
246C โดยที่อุณหภูมิห้องเท่ากับ 35C หากต้องการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้าโดยการปรับลด
ปริ มาณ O2 ในก๊าซไอเสี ยลงเหลือ 5% ประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้ามีค่าเท่าใด (พิจารณาเฉพาะมาตรการปรับลด
ปริ มาณออกซิเจนในก๊าซไอเสี ยเท่านั้น)
วิธีคาํ นวณ
จากรู ปที่ 2.6-1 ข) และตารางที่ 2.6-2 ที่ปริ มาณ O2 เท่ากับ 5% การสู ญเสี ยในก๊าซไอเสี ยจะเท่ากับ 10.3%
ดังนั้น ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า
= 100 – 10.3 – 1.7 – 1.23 = 86.8 %
หรื อเพิ่มขึ้น
= 86.8 – 84.7
= 2.1 %
จากตัวอย่างที่ 1 เพื่อผลิตไอนํ้าในอัตรา 10 ตันต่อชัว่ โมงต้องป้อนพลังงานความร้อนให้น้ าํ
= 27,124,800
kJ/h
ดังนั้น พลังงานเชื้อเพลิงที่ตอ้ งใช้
= 27,124,800 / 0.868
kJ/h
= 31,249,769.6
kJ/h
ปริ มาณการใช้น้ าํ มันเตา
= 31,249,769.6 / 40,000 (ค่าความร้อน 40 MJ/L)
= 781.2
L/h (4,687,200 L/y)
ค่านํ้ามันเตาต่อปี
= 4,687,200 x 14
B/y
= 65,620,800.0
B/y
ราคาไอนํ้าต่อตัน
= 65,620,800.0 / (10 x 6,000)
= 1,093.7
B/t
2.6.2.3 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานทีเ่ กีย่ วกับการใช้ และการบํารุงรักษา ระบบ/อุปกรณ์ ในการเผาไหม้
1) ทําความสะอาดหัวเผาเชื้อเพลิงเหลวทุกสัปดาห์ และเชื้ อเพลิงก๊าซทุกเดือน เขม่าหรื อสิ่ งสกปรกจะทําให้
อากาศและเชื้อเพลิงไหลไม่สะดวก ไม่สามารถฉี ดเป็ นละอองได้
2) ตรวจสอบสภาพการเผาไหม้และปรับตั้งอากาศให้เป็ นไปตามมาตรฐานทุกเดือน
3) ควรทําเครื่ องหมายไว้ที่เกจวัดความดันนํ้ามันเชื้อเพลิง หมัน่ ตรวจสอบว่าความดันยังมีค่าใกล้เคียงกับค่าเดิม
4) ควบคุมอุณหภูมิน้ าํ มันเชื้อเพลิงที่เข้าเผาไหม้ให้เหมาะสม เชื้อเพลิงที่หนืดเกินไปจะกระจายเป็ นละอองได้
ไม่ดีส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ลดตํ่าลง ขณะเดียวกันถ้าอุ่นร้อนเกินไป จะสิ้ นเปลื้องพลังงาน และ
เกิดคราบเขม่าที่หวั เผา
นํ้ามันเตาเอ อุณหภูมิอุ่นเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
นํ้ามันเตาซี อุณหภูมิอุ่นเชื้อเพลิงที่เหมาะสม

90–100°C
110–120°C
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5)
6)
7)
8)
9)

อุ่นนํ้ามันเตาด้วยไอนํ้าแทนการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากต้นทุนไฟฟ้าสู งกว่าเชื้อเพลิงประมาณ 30 %
ล้างกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นประจําและปล่อยนํ้าก้นถังนํ้ามันเชื้อเพลิงอย่างน้อยปี ละครั้ง
ลดขนาดหัวเผาให้เหมาะกับการผลิตไอนํ้า หากพบว่าหัวเผาทํางานที่ภาระตํ่าตลอดเวลาหรื อเดินหยุดบ่อย
อุปกรณ์อุ่นนํ้ามันควรมีฉนวนหุม้
ในกรณี ของเชื้อเพลิงแข็ง ควรลดความชื้นและลดขนาดของเชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้

2.6.3 เครื่ องประหยัดเชื้อเพลิงหรื อเครื่ องอุ่นนํา้ เลีย้ ง
นอกจากการป้ องกันการสู ญเสี ยความร้ อนจากปล่ องแล้ว เราสามารถนําก๊าซร้ อนทิ้ งซึ่ งมี อุ ณหภู มิประมาณ
200-250C มาใช้ประโยชน์ โดยการติดตั้งเครื่ องประหยัดเชื้อเพลิง (หรื ออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน) ที่ปล่อง
ไอเสี ยโดยบางส่ วนของความร้อนในก๊าซร้อนทิ้งจะถูกนํากลับคืนมาเพื่ออุ่นนํ้าเลี้ยงหรื อผลิตนํ้าร้อนได้ ในทาง
ปฏิบตั ิจริ งต้องคํานวณการประหยัดออกมาเป็นรายกรณี การประหยัดจะได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อ อุณหภูมิก๊าซร้อน
ทิ้งสู งและไม่มีการเก็บคืนคอนเดนเสทกลับเข้าไปในหม้อไอนํ้าหรื อมีกน็ อ้ ยมาก
การติดตั้งเครื่ องประหยัดเชื้อเพลิงจะคุม้ กับการลงทุนก็ต่อเมื่อ หม้อไอนํ้ามีขนาดใหญ่ประมาณ 3 MW (ผลิตไอ
นํ้าประมาณ 3.6 ตัน/ชัว่ โมง) หรื อใหญ่กว่า ในกรณี ที่หม้อไอนํ้าต้องเดินที่ภาระตํ่าๆ เป็ นเวลานานๆ ก็จาํ เป็ นต้อง
ติดตั้งทางผ่าน (Bypass) เพื่อบังคับให้ก๊าซร้อนทิ้งออกปล่องไปโดยตรงโดยไม่ผา่ นเครื่ องประหยัดเชื้อเพลิง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกลัน่ ตัวของกรดทีจ่ ะทําให้ เครื่ องประหยัดเชื้อเพลิงผุกร่ อน อันเนื่องมาจากอุณหภูมิก๊าซร้อนทิ้งตํ่า

ไม่มีเครื่ องประหยัดเชื้อเพลิง

ประสิ ทธิภาพ

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

แหล่งที่มา : จากประสบการณ์หม้อไอนํ้ามากกว่า 500 ลูก
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รู ปที่ 2.6-2 ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้าขนาดใหญ่
2.6.4 การควบคุมนํา้ ระบาย (โบลว์ ดาวน์ )
การระบายนํ้าออกจากหม้อไอนํ้า หรื อ โบลว์ดาวน์ เป็ นการสู ญเสี ยพลังงานที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง รองจากการสู ญเสี ย
ไปกับก๊าซไอเสี ย โดยทัว่ ไปควรมีปริมาณนํ้าที่ระบายออกไม่ เกิน 5% ของปริมาณนํ้าป้ อนเข้ าหม้ อไอนํ้า โดย
ระหว่างการใช้งานหม้อไอนํ้า ความเข้มข้นและความเป็ นด่างของนํ้าที่อยู่ในหม้อไอนํ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้น และ
ก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนสภาพและการสึ กกร่ อนของโลหะที่เป็ นเปลือกหม้อไอนํ้า และที่สาํ คัญจะ
เกิดไอนํ้าเปี ยกเนื่องจากการเดือดอย่างรุ นแรง ดังนั้นจึงต้องมีการระบายนํ้าออกจากหม้อไอนํ้า เพื่อควบคุมความ
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เข้มข้นของนํ้าในหม้อไอนํ้าไม่ให้มีค่าสู งเกินไป อย่างไรก็ดีการปล่อยนํ้าระบายมากเกินไปจะทําให้มีความร้อน
สู ญเสี ยออกไปมากเช่ นกัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้าสามารถทําได้โดยการควบคุมการปล่อยนํ้า
ระบายให้อยูใ่ นระดับให้ต่าํ ที่สุด
การควบคุมการโบลว์ดาวน์ ทําได้โดยการวัดค่าสภาพการนําไฟฟ้าของนํ้าในหม้อไอนํ้า โดยนํานํ้าจากหม้อไอนํ้า
มาวัดด้วยเครื่ องวัดสภาพการนําไฟฟ้า โดยต้องปล่อยนํ้าระบายทิ้ง เพื่อไล่สิ่งสกปรกในท่อออกก่อน แล้วจึงนํามา
เข้าเครื่ องวัด หากค่าที่วดั ได้ต่าํ กว่ามาตรฐานก็ควรลดความถี่หรื อปริ มาณการระบายลง
2.6.4.1 การคํานวณการสู ญเสี ยความร้ อนจากนํา้ ระบาย
เราสามารถคํานวณการสู ญเสี ยความร้อนจากโบล์วดาน์ QB (kW) ได้จากสมการที่ (2.4)
QB  mB hB  hW 

เมื่อ

mB
Cp
hB
hW
TB
TW

(2.4)

= อัตราการโบลว์ดาวน์, kg/s
= ค่าความจุความร้อนจําเพาะของนํ้า (4.18 kJ/kg.K)
= เอนทาลปี ของนํ้าโบลว์ดาวน์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของนํ้าป้อน, kJ/kg
= อุณหภูมิของนํ้าโบลว์ดาวน์, kJ/kg
= อุณหภูมิของนํ้าป้อน, kJ/kg

ค่าการสู ญเสี ยความร้อนจากโบลว์ดาวน์ QB (kW) ที่ได้จากสมการที่ (2.4) เมื่อหารด้วยปริ มาณความร้อนของ
เชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าเราจะทราบค่าเป็ นร้อยละของสู ญเสี ยความร้อนจากการโบลว์ดาวน์ (B)
ในกรณี ที่มีการตรวจวัดค่าสภาพการนําไฟฟ้าของทั้งนํ้าป้อนและนํ้าในหม้อไอนํ้า เราสามารถใช้ขอ้ มูลนี้ ในการ
ประเมินร้อยละของการโบลว์ดาวน์ (B) โดยใช้ตารางที่ 2.6-5
2.6.4.2 ขั้นตอนการหาข้ อมูลของนํา้ โบลว์ ดาวน์
1. ตรวจวัดค่าสภาพการทําไฟฟ้าของนํ้าป้อนและนํ้าในหม้อไอนํ้าโดยใช้เครื่ องมือวัดค่าสภาพการนําไฟฟ้าของ
นํ้า ซึ่งนํ้าป้อนจะวัดในตําแหน่งก่อนเข้าหม้อไอนํ้า และนํ้าในหม้อไอนํ้าวัดจากนํ้าที่ระบายทิ้ง
2. นําค่าสภาพการนําไฟฟ้าของนํ้าป้อนและนํ้าในหม้อไอนํ้าไปเปิ ดตารางที่ 2.6-5 จะได้ร้อยละของนํ้าโบลว์
ดาวน์ (เทียบกับปริ มาณไอนํ้าที่ผลิตได้)

2-41

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

ไอนํ้า mS kg/s
นํ้าป้อน

หม้อไอนํ้า

mW=mS(1+B) kg/s
TDSFW kg/s

TDSB

โบลว์ดาวน์ mB kg/s
MB=mSB kg/s

ตารางที่ 2.6-5 ร้อยละของปริ มาณนํ้าโบลว์ดาวน์ (เทียบกับปริ มาณไอนํ้าที่ผลิตได้)
ค่ าการนําไฟฟ้ านํา้
ป้อน (µs/cm)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

3,000
3.45%
7.14%
11.11%
15.38%
20.00%
25.00%
30.43%
36.36%
42.86%
50.00%

ค่ าการนําไฟฟ้ าของนํา้ ในหม้ อไอนํา้ (µs/cm)
3,500
4,000
5,000
6,000
2.94%
2.56%
2.04%
1.69%
6.06%
5.26%
4.17%
3.45%
9.38%
8.11%
6.38%
5.26%
12.90%
11.11%
8.70%
7.14%
16.67%
14.29%
11.11%
9.09%
20.69%
17.65%
13.64%
11.11%
25.00%
21.21%
16.28%
13.21%
29.63%
25.00%
19.05%
15.38%
34.62%
29.03%
21.95%
17.65%
40.00%
33.33%
25.00%
20.00%

7,000
1.45%
2.94%
4.48%
6.06%
7.69%
9.38%
11.11%
12.90%
14.75%
16.67%

2.6.5 การปรับสภาพนํา้ ป้ อน
ตัวแปรที่สาํ คัญอย่างยิง่ ต่อการระบายนํ้า คือ คุณภาพนํ้าป้อน ถ้านํ้าป้อนมีสารละลายและสารแขวนลอยอยูม่ าก
จะส่ งผลให้สารละลายและสารแขวนลอยในหม้อไอนํ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ผูใ้ ช้หม้อไอนํ้าจะต้อง
ระบายนํ้าในหม้อไอนํ้าทิ้งเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นการสิ้ นเปลืองนํ้าและความร้อนที่อยูใ่ นนํ้า ดังนั้น นํ้าที่ใช้กบั หม้อไอนํ้า
ควรมีการปรับสภาพให้ได้มาตรฐาน นอกจากนั้นผูใ้ ช้ตอ้ งควบคุมคุณภาพนํ้าในหม้อไอนํ้าให้ได้ตามมาตรฐาน
บ่อยครั้งพบว่ามีการระบายถี่เกินไป หรื อ นานเกินไป ส่ งผลให้คุณภาพนํ้าในหม้อไอนํ้าตํ่ากว่ามาตรฐานมาก จึง
จําเป็ นต้องมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าและปรับตั้งการควบคุมอยูเ่ สมออย่างน้อยทุกเดือน
2.6.5.1 เหตุผลของการปรุงแต่ งนํา้ โดยอาศัยสารเคมี
1) เพื่อป้องกันการเกาะตัวของตะกรันในหม้อไอนํ้า ซึ่ งจะทําให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดี และอุณหภูมิของ
ก๊าซที่ปล่องสู งมาก ทําให้เสี ยค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
2) เพื่อควบคุมปริ มาณตะกอน (Sludge) และตะกรันในหม้อไอนํ้า
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3) เพื่อลดการสึ กหรอของหม้อไอนํ้า และท่อไอนํ้า (Steam Main) ซึ่งเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ในนํ้าละลาย
ตัวเป็ นกรด
4) เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงฟองลอยตัวไปกับไอนํ้า
5) เพื่อลดการสึ กกร่ อนเนื่องจากออกซิเจนที่ละลายในนํ้า
การเติมสารปรุ งแต่งนํ้าจะต้องให้ในปริ มาณที่เหมาะสมโดยปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนี้ โดยเฉพาะ เนื่ องจาก
การเติมสารมากเกินไปมีผลเสี ยเช่ นกัน และควรควบคุมปั๊ มเติมสารให้ทาํ งานพร้ อมกับปั๊ มนํ้าเข้าหม้อไอนํ้า
(Feed Water Pump)
ตัวอย่ างที่ 5
จากการตรวจวัดสภาพการนําไฟฟ้าของหม้อไอนํ้าตามตัวอย่างที่ 1 พบว่าสภาพการนําไฟฟ้าของนํ้าป้อนและนํ้า
ในหม้อไอนํ้าเท่ากับ 200 และ 3,500 µs/cm เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทาํ การปรับคุณภาพของนํ้าป้อนเพื่อให้มีคุณภาพดีข้ ึน
และวัดค่าสภาพนําไฟฟ้าได้เท่ากับ 100 µs/cm สถานประกอบการจะสามารถลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงได้
เท่าไร
วิธีคาํ นวณ
จากตารางที่ 2.6-5 เราสามารถประเมินร้อยละของการปล่อยนํ้าโบลว์ดาวน์ได้เท่ากับ 6.06 (สภาพนําไฟฟ้าของนํ้า
ป้อนและนํ้าในหม้อไอนํ้าเท่ากับ 200 และ 3,500 µs/cm) เมื่อปรับปรุ งคุณภาพนํ้าป้อนให้ดีข้ ึน โดยมีค่าสภาพนํา
ไฟฟ้าได้เท่ากับ 100 µs/cm ประเมินได้วา่ การปล่อยนํ้าโบลว์ดาวน์จะลดลงเหลือร้อยละ 2.94
ดังนั้น ปริ มาณนํ้าป้อนสามารถลดลงเหลือ = (100 + (6.06 – 2.94)) x 10,000
= 103.12 x 10,000
= 10,312
kg/h
เมื่อเทียบกับปริ มาณนํ้าป้อนเดิม 10,600 kg/h ดังนั้นปริ มาณการใช้น้ าํ ลดลงเท่ากับ 10,600 – 10,312 = 288 kg/h
(หรื อ 1,728,000 kg/y เมื่อจํานวนชัว่ โมงทํางานของหม้อไอนํ้าเท่ากับ 6,000 h/y)
ความร้อนที่ใช้ในการผลิตไอนํ้า = 10,312 x (763 – 105) + 10,000 x (2,766 – 763)
= 26,815,296
kJ/h
ความร้อนที่ใช้ผลิตไอนํ้าลดลง = 27,004,800 - 26,815,296
kJ/h
= 189,504
kJ/h
จากตัวอย่างที่ 1 ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้าเท่ากับ 84.4%
พลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงลดลง = 189,504 / 0.844
= 224,530.8
kJ/h
หรื อ
= 224,530.8 x 6,000 / 1,000
MJ/y
= 1,347,184.8
MJ/y
คิดเป็ นปริ มาณนํ้ามันที่ลดลงต่อปี = 1,347,184.8 / 40
L/y
= 33,679.6
L/y
2-43

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

ค่านํ้ามันเตาต่อปี
ราคาไอนํ้าต่อตัน

= (4,800,000 – 33,679.6) x 14
= 66,728,485.6
= 66,728,485.6 / (10 x 6,000)
= 1,112

B/y
B/y
B/t

2.7 การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบส่ งจ่ ายไอนํา้
ระบบส่ งจ่ายไอนํ้าทําหน้าที่ส่งไอนํ้าที่ผลิตได้ไปยังอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าต่างๆ โดยทัว่ ไปภายในท่อของระบบส่ งจ่าย
จะมีการควบแน่นของไอนํ้าซึ่ งเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการเย็นตัวลงของไอนํ้าในท่อทั้งขณะใช้งานและ
หลังจากใช้งาน (ตกค้าง) เราจําเป็ นต้องดึ งไอนํ้าที่ควบแน่ นเหล่านี้ ออกจากระบบท่อ ณ ตําแหน่ งใดตําแหน่ ง
หนึ่ง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ดกั ไอนํ้า (Steam trap) ทั้งในส่ วนของระบบส่ งจ่ายไอนํ้าและส่ วนของอุปกรณ์ใช้ไอ
นํ้าต่างๆ ซึ่ งข้อมูลชนิ ดและลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ดกั ไอนํ้าสามารถค้นหาได้จากเอกสารผูผ้ ลิตอุปกรณ์
ได้โดยตรง
2.7.1 การติดตั้งฉนวนกันความร้ อน
การปล่ อยท่ อไอนํ้าให้เปลื อยไว้โดยไม่ มีการหุ ้มฉนวน จะทําให้เกิ ดการสู ญเสี ยความร้ อนสู่ สิ่งแวดล้อมใน
ปริ มาณสู ง ความร้อนที่สูญเสี ยไปเทียบได้กบั ปริ มาณไอนํ้าที่เกิดการควบแน่นภายในท่อ ส่ งผลให้ปริ มาณความ
ร้อนที่ใช้งานได้จริ งลดลงเท่ากับปริ มาณความร้อนที่สูญเสี ยไป ปริ มาณการสู ญเสี ยความร้อนจากผิวท่อเปลือย
จะมากกว่าท่อที่หุ้มฉนวนมาก หรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวนอกของท่อหรื อฉนวนกับ
อากาศภายนอก โดยทัว่ ไปจะประมาณ 5-10%
ฉนวนมีคุณสมบัติในการนําความร้อนตํ่า ดังนั้นจึงสามารถป้องกันหรื อหน่ วงการถ่ายเทความร้อน จากไอนํ้าสู่
บรรยายกาศฉนวนที่ใช้หุม้ ในระบบไอนํ้า เช่น ที่ท่อไอนํ้า อุปกรณ์ต่างๆ หน้าแปลน วาล์ว ควรเลือกชนิดให้
เหมาะสม โดยเป็ นฉนวนที่ทนต่ออุณหภูมิของไอนํ้าได้ เช่น ฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยหิ น ปั จจุบนั ฉนวนความร้อน
มีหลายแบบให้เลือกใช้งาน ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น แบบแผ่นแข็ง แบบแผ่นม้วน แบบสําเร็ จรู ป
หุ ม้ ท่อ แบบผืนผ้า และ แบบฝุ่ นผง โดยควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิใช้งาน และเลือกวัสดุที่มีสภาพการ
นําความร้อนตํ่า ดังตารางที่ 2.7-1 และ 2.7-2
ในการหุม้ ฉนวนนั้นควรพิจารณาใช้ความหนาที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ไม่มีฉนวนใดสามารถป้องกันการ
สู ญเสี ยความร้อนได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้น ความหนาของฉนวนและชนิดของฉนวนที่ใช้จะถูกกําหนดจากต้นทุน
การผลิ ตความร้ อน และต้นทุนในการใช้ฉนวนความร้ อนในการป้ องกันการสู ญเสี ยความร้ อนของฉนวน
กล่าวคือ ถ้าใช้ความหนาฉนวนตํ่ากว่าค่าๆ หนึ่ง แล้วจะเกิดการสู ญเสี ยความร้อนมาก นัน่ คือ หนาไม่พอ แต่ถา้ ใช้
ความหนาฉนวนสู งกว่าค่าๆ หนึ่งแล้ว ต้นทุนฉนวนที่สูงขึ้น จะไม่คุม้ กับพลังงานที่ประหยัดเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น
จะมี ความหนาฉนวนอยู่ค่าหนึ่ งที่ เหมาะสมในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ที่ผลรวมของราคาฉนวนกับราคาพลังงานที่
สู ญเสี ยตํ่าที่สุด
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ท่อไอนํ้าทั้งหมดควรหุ ้มฉนวนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและเพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน
การสู ญเสี ยความร้ อนมากเกิ นไปไม่เพียงแต่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายเชื้ อเพลิ งเท่านั้น ยังทําให้อากาศในห้องร้ อนขึ้น
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพภายในการทํางาน
ตารางที่ 2.7-1 สมบัติบางประการของฉนวนความร้อน
ชนิดของฉนวน
แคลเซี ยมซิ ลิเกต
ใยแก้ว
ใยหิ น

ค่ าการนําความร้ อน (W/m. K)
0.0407
0.0324
0.0314

ความร้ อนจําเพาะ (kJ/kg.K)
0.84
0.84
1.13

ความหนาแน่ น (kg/m 3)
135
45
100

ตารางที่ 2.7-2 ประเภทของฉนวนและการเลือกใช้
วัสดุฉนวน
แอสเบสตอส
(Asbestos)

อุณหภูมิใช้ งาน
ที่ปลอดภัย
ประเภท
(C)
ฉนวนทรงกระบอก หมายเลข 1
550
ฉนวนแผ่น หมายเลข 2
350
ผ้าห่มทนความร้อน เชือกฉนวน
400

ใยหิน (Rock Wool) ฉนวนแผ่น
ฉนวนทรงกระบอก
ฉนวนแถบ
ใยแก้ว Glass Wool) ฉนวนแผ่น
หมายเลข 1 8K–24K
หมายเลข 2 10K–96K
หมายเลข 3 96K
ฉนวนทรงกระบอกหมายเลข 1
ฉนวนแถบ
ฉนวนแผ่น หมายเลข 1
แคลเซียมซิลิเกต
(Calcium silicate) 1,000๐C
ฉนวนทรงกระบอก
หมายเลข 2 650๐C

สภาพการนําความร้ อน
(W/m.K)
ไม่เกิน 0.046 - 0.048
ไม่เกิน 0.041 - 0.046
ไม่เกิน 0.047 - 0.056

400 – 600

ไม่เกิน 0.034 - 0.041

300 – 350

ไม่เกิน 0.046 - 0.034
ไม่เกิน 0.049 - 0.031
ไม่เกิน 0.034
ไม่เกิน 0.032
ไม่เกิน 0.039

650
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ไม่เกิน 0.050
ไม่เกิน 0.046

จุดเด่ น
การติดตั้งสะดวก เหมาะสม
กับบริ เวณสัน่ สะเทือน
การติดตั้งสะดวก สามารถ
ถอดได้ เหมาะสมกับวาล์ว
หน้าแปลน
เหมาะสมกับอุณหภูมิสูง ใช้
เป็ นฉนวนของหม้อไอนํ้า
ถัง ท่อ และทางไฟ เป็ นต้น
เป็ นวัสดุฉนวนที่นิยมใช้กนั
มากที่สุด สภาพการนําความ
ร้อนตํ่า ความสามารถใน
การรักษาอุณหภูมิได้ดี
มีความแข็งแรงมากถ้าทํา
เป็ นแบบสําเร็ จรู ป การติดตั้ง
และมีความทนทานได้ดี

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

ตารางที่ 2.7-3 ความหนาของฉนวนความร้อนที่เหมาะสมสําหรับหุม้ ท่อทางเศรษฐศาสตร์
ช่ วงอุณหภูมขิ อง
ไหล
ระบบท่ อ

ไอนํ้า, ไอร้อนยิง่ ยวด
ไอนํ้า,นํ้าร้อน
ความดันสู ง
ความดันปานกลาง
ความดันตํ่า
คอนเดนเสท

ขนาดท่ อ

°C

°F

<1"
(33 mm)

239-320
238-152
151-122
121-94
93-49
50-30

462-608
450-306
305-251
250-201
200-120
148-110

2.0"(50 mm)
1.5"(38 mm)
1.5"(38 mm)
1.0"(25 mm)
1.0"(25 mm)
1.0"(25 mm)

5" - 6"
(140168mm)
ความหนาฉนวน

1 1"/2 - 2" 2 1"/2 - 4"
(42-60mm) (73-14mm)
2.0"(50 mm)
1.5"(38 mm)
1.5"(38 mm)
1.5"(38 mm)
1.0"(25 mm)
1.0"(25 mm)

2.5"(63 mm)
2.0"(50 mm)
2.0"(50 mm)
1.5"(38 mm)
1.5"(38 mm)
1.0"(25 mm)

3"(63 mm)
2.5"(63 mm)
2.0"(50 mm)
2.0"(50 mm)
1.5"(38 mm)
1.5"(38 mm)

8" - 12"
(219324mm)

14" - 20"
(350500mm)

3.5"(88 mm)
3.0"(75 mm)
2.5"(63 mm)
2.0"(50 mm)
1.5"(38 mm)
1.5"(38 mm)

3.5"(88 mm)
3.5"(88 mm)
3.0"(75 mm)
2.5"(63 mm)
2.0"(50 mm)
2.0"(50 mm)

การหุม้ ฉนวนกันความร้อนจะส่ งผลให้ลดการสู ญเสี ยทางพืน้ ผิวของวัตถุได้ ประมาณ 95% ของการสู ญเสี ยความ
ร้ อนทางพื้นผิว ซึ่ งผลประหยัดจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั การเลือกใช้ ชนิ ดและความหนาของฉนวนความร้อน
ดังนั้นเมื่อลงทุนหุม้ ฉนวนพื้นผิววัตถุแล้ว ระยะเวลาคืนทุนจะมากหรื อน้อย จะขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิพ้ืนผิวของวัตถุ,
ชัว่ โมงการใช้งาน และค่าเชื้อเพลิง ซึ่งปกติการหุม้ ฉนวนจะมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 2 ปี โดยปกติเมื่อหุ ม้ ฉนวน
ที่ความหนาแน่นเหมาะสม อุณหภูมิพืน้ ผิวฉนวนจะไม่ เกิน 60°C
2.7.1.1 การคํานวณการสู ญเสียความร้ อนของท่ อ
ตารางที่ 2.7-4 ถึง 2.7-11 แสดงค่าการสู ญเสี ยความร้อนผ่านพื้นผิวท่อและผนังที่หุม้ และไม่หุม้ ฉนวนความร้อน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่
รายละเอียดของตาราง
ตารางที่ 2.7-4
แสดงการสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวท่อที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน
ตารางที่ 2.7-5
แสดงการสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวผนังที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน
ตารางที่ 2.7-6 ถึง 2.7-8
แสดงการสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวท่อหลังจากหุม้ ฉนวนใยแก้ว ฉนวนแคลเซียม
ซิลิเกต และฉนวนใยหิ น ที่ความหนาที่เหมาะสมตามลําดับ
ตารางที่ 2.7-9 ถึง 2.7-11 แสดงการสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวผนังหลังจากหุม้ ฉนวนใยแก้ว ฉนวน
แคลเซียมซิลิเกต และฉนวนใยหิ น ที่ความหนาที่เหมาะสมตามลําดับ
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ตารางที่ 2.7-4 การสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวท่อที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน (kW/m)
ขนาดท่ อ
in.
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

ขนาดท่ อ (mm)
De
Di
10.29 6.83
13.72 9.25
17.75 12.52
21.34 15.8
26.67 20.93
33.4 26.64
42.16 35.05
48.26 40.89
60.33 52.5
73.03 62.71
88.9 77.93
101.6 90.12
114.3 102.26
141.3 128.19
168.27 154.05
219.08 202.72
273.05 254.51
323.85 304.8

70
0.03
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.17
0.19
0.21
0.26
0.3
0.38
0.47
0.55

80
0.03
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
0.14
0.17
0.19
0.21
0.26
0.3
0.38
0.47
0.55

100
0.04
0.05
0.07
0.08
0.09
0.12
0.14
0.16
0.19
0.23
0.27
0.31
0.34
0.41
0.48
0.61
0.74
0.87

120
0.06
0.08
0.09
0.11
0.13
0.16
0.2
0.23
0.27
0.32
0.39
0.43
0.48
0.58
0.68
0.86
1.05
1.23

อุณหภูมผิ วิ ท่ อหรื อผนังร้ อน (°C)
140 160 180 200 220 240
0.08 0.1 0.12 0.15 0.17 0.2
0.1 0.13 0.16 0.19 0.22 0.26
0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.33
0.15 0.19 0.23 0.28 0.33 0.39
0.18 0.23 0.28 0.34 0.4 0.47
0.22 0.28 0.34 0.41 0.49 0.57
0.27 0.34 0.42 0.51 0.6 0.71
0.3 0.38 0.47 0.57 0.68 0.8
0.36 0.46 0.57 0.7 0.83 0.97
0.43 0.55 0.68 0.83 0.98 1.16
0.51 0.65 0.81 0.98 1.17 1.38
0.58 0.74 0.91 1.11 1.32 1.56
0.64 0.82 1.02 1.23 1.47 1.74
0.78 0.99 1.23 1.5 1.79 2.11
0.91 1.16 1.44 1.75 2.09 2.47
1.15 1.47 1.83 2.23 2.66 3.15
1.41 1.8 2.24 2.72 3.26 3.85
1.64 2.1 2.61 3.18 3.81 4.51

หมายเหตุ: ท่อ Schedule 40 อุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม 35°C
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260
0.24
0.3
0.38
0.45
0.55
0.67
0.82
0.93
1.13
1.35
1.61
1.82
2.02
2.46
2.88
3.68
4.5
5.27

280
0.27
0.35
0.44
0.51
0.63
0.77
0.95
1.07
1.31
1.55
1.86
2.1
2.34
2.84
3.34
4.26
5.22
6.11

300
0.31
0.4
0.5
0.59
0.72
0.88
1.08
1.22
1.5
1.78
2.13
2.41
2.68
3.26
3.83
4.89
6
7.03

320
0.35
0.45
0.56
0.66
0.81
0.99
1.23
1.39
1.7
2.02
2.42
2.74
3.06
3.72
4.37
5.58
6.85
8.04

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

ตารางที่ 2.7-5 การสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวผนังที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน (kW/m)
อุณหภูมผิ วิ ผนัง (๐C)
ความสู งผนัง (m)
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3

70

80

100

0.17
0.21
0.25
0.29
0.33
0.37
0.41
0.45
0.49
0.53
0.57
0.61
0.65
0.7
0.74
0.78
0.82
0.87
0.91

0.24
0.29
0.34
0.39
0.44
0.5
0.55
0.61
0.66
0.72
0.77
0.83
0.89
0.94
1
1.06
1.12
1.18
1.23

0.37
0.46
0.54
0.62
0.71
0.79
0.88
0.96
1.05
1.14
1.23
1.32
1.41
1.5
1.59
1.68
1.77
1.86
1.96

120 140 160 180 200 220 240 260
การสู ญเสี ยความร้ อนของพืน้ ผิวผนังทีไ่ ม่ ได้ หุ้มฉนวน (kW/m)
0.53 0.71 0.92 1.15 1.4 1.68
2
2.35
0.65 0.87 1.11 1.39 1.7 2.04 2.43 2.85
0.77 1.02 1.31 1.64
2
2.41 2.86 3.35
0.88 1.18 1.52 1.89 2.31 2.78 3.29 3.86
1
1.34 1.72 2.15 2.62 3.15 3.73 4.38
1.12 1.5 1.93 2.4 2.93 3.52 4.18 4.9
1.25 1.67 2.14 2.66 3.25 3.9 4.62 5.42
1.37 1.83 2.35 2.92 3.57 4.28 5.07 5.94
1.49
2
2.56 3.19 3.89 4.67 5.53 6.47
1.62 2.16 2.77 3.45 4.21 5.05 5.98 7.01
1.75 2.33 2.99 3.72 4.54 5.44 6.44 7.54
1.87 2.5 3.2 3.99 4.86 5.83 6.9 8.08
2
2.67 3.42 4.26 5.19 6.22 7.37 8.62
2.13 2.84 3.64 4.53 5.52 6.62 7.83 9.17
2.26 3.01 3.86 4.8 5.85 7.02 8.3 9.71
2.39 3.19 4.08 5.08 6.19 7.41 8.77 10.26
2.52 3.36 4.3 5.35 6.52 7.81 9.24 10.81
2.65 3.53 4.53 5.63 6.86 8.22 9.72 11.37
2.78 3.71 4.75 5.91 7.2 8.62 10.19 11.92

หมายเหตุ: อุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม 35°C
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280

300

320

2.74
3.31
3.9
4.49
5.09
5.69
6.29
6.9
7.52
8.13
8.75
9.38
10
10.63
11.26
11.9
12.54
13.18
13.82

3.16
3.83
4.5
5.18
5.87
6.56
7.26
7.96
8.66
9.37
10.08
10.8
11.52
12.24
12.97
13.69
14.43
15.16
15.9

3.62
4.39
5.16
5.94
6.72
7.51
8.31
9.11
9.91
10.72
11.54
12.35
13.17
14
14.83
15.66
16.49
17.33
18.17

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.7-6 การสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวท่อหลังหุม้ ฉนวนใยแก้ว (W/m)
อุณหภูมกิ ่อนหุ้ม(°C)
อุณหภูมหิ ลังหุ้มเฉลีย่ (°C)
ขนาดท่ อ (in.)
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

70
40.19

80
41.34

90
42.43

100
42.51

4.27
4.83
5.44
5.97
6.72
7.64
8.8
9.59
11.13
10.54
12.06
13.26
14.46
16.98
19.49
24.18
29.15
33.81

5.6
6.35
7.17
7.87
8.88
10.1
11.65
12.72
14.78
13.84
15.86
17.45
19.04
22.38
25.7
31.91
38.49
44.66

6.96
7.91
8.94
9.83
11.09
12.64
14.6
15.94
18.55
17.22
19.74
21.73
23.72
27.9
32.06
39.84
48.07
55.81

8.35
8.46
9.51
10.4
11.67
13.2
15.11
13.85
15.81
17.81
20.25
22.17
24.06
24.18
27.41
33.37
39.57
45.32

120
44.28

140
160
180
200
220
240
43.55
44.23
45.36
46.45
47.51
45.69
การสู ญเสี ยความร้ อนหลังหุ้มฉนวนทีค่ วามหนาทีเ่ หมาะสม (W/m)
11.16
12.2
14.63
17.07
19.52
21.98
22.17
11.25
13.73
16.48
19.25
22.02
24.8
24.81
12.67
15.41
18.51
21.62
24.74
27.87
27.66
13.86
16.82
20.22
23.63
27.05
30.48
30.06
15.56
18.84
22.65
26.49
30.33
34.19
33.45
17.63
21.28
25.61
29.96
34.32
38.7
37.54
20.21
24.35
29.32
34.32
39.34
44.38
42.65
18.38
26.44
31.85
37.29
42.76
48.25
46.11
21
30.5
36.76
43.06
49.4
55.76
52.81
23.68
29.61
35.59
41.59
47.61
53.65
52
26.95
33.76
40.59
47.45
54.34
61.24
58.95
29.52
37.04
44.54
52.08
59.65
67.25
64.43
32.05
40.29
48.46
56.68
64.93
73.2
69.86
32.09
47.14
48.57
56.71
64.88
73.07
72.2
36.39
53.92
55.27
64.55
73.86
83.19
81.84
44.35
56.42
59.79
69.76
79.76
89.78
88.87
52.63
67.38
71.06
82.94
94.84
106.77
105.2
60.3
77.64
81.62
95.27
108.96 122.68 120.46

260
46.49

280
47.26

300
48.02

320
48.77

24.39
27.29
30.43
33.07
36.81
41.32
46.96
50.78
58.16
57.23
64.89
70.93
76.9
79.45
90.07
97.77
115.74
132.54

26.6
29.77
33.21
36.09
40.18
45.11
51.27
55.45
63.52
62.46
70.83
77.43
83.96
86.7
98.3
106.68
126.3
144.64

28.82
32.26
35.98
39.12
43.55
48.9
55.59
60.12
68.88
67.7
76.78
83.93
91.02
93.96
106.54
115.59
136.86
156.74

31.04
34.74
38.76
42.14
46.92
52.69
59.9
64.79
74.25
72.94
82.73
90.44
98.09
101.22
114.79
124.51
147.42
168.85

หมายเหตุ: ท่อ Sch. 40 ฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 64 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าการนําความร้อน = 0.042 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบไอนํา้

ตารางที่ 2.7-7 การสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวท่อหลังหุม้ ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต (W/m)
อุณหภูมกิ ่อนหุ้ม(°C)
อุณหภูมหิ ลังหุ้มเฉลีย่ (°C)
ขนาดท่ อ (in.)
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

70
40.86

80
42.17

90
43.42

100
43.54

4.83
5.45
6.13
6.71
7.54
8.55
9.82
10.69
12.39
11.91
13.61
14.96
16.29
19.11
21.91
27.16
32.70
37.90

6.35
7.19
8.10
8.88
9.99
11.35
13.07
14.24
16.52
15.69
17.95
19.74
21.52
25.28
29.00
35.97
43.35
50.27

7.92
8.97
10.13
11.11
12.52
14.24
16.42
17.91
20.81
19.57
22.41
24.66
26.89
31.60
36.28
45.04
54.31
63.01

9.51
9.54
10.70
11.68
13.07
14.74
16.84
15.62
17.80
20.02
22.73
24.85
26.95
27.25
30.85
37.49
44.39
50.77

120
45.57

140
160
180
200
220
240
44.79
45.59
46.88
48.14
49.36
47.32
การสู ญเสี ยความร้ อนหลังหุ้มฉนวนทีค่ วามหนาทีเ่ หมาะสม (W/m)
12.76
14.08
16.91
19.75
22.60
25.46
25.75
12.71
15.84
19.03
22.25
25.47
28.71
28.80
14.27
17.75
21.35
24.97
28.61
32.25
32.09
15.60
19.37
23.31
27.28
31.26
35.25
34.87
17.48
21.67
26.10
30.56
35.03
39.52
38.79
19.75
24.46
29.48
34.53
39.61
44.71
43.51
22.59
27.97
33.73
39.54
45.37
51.23
49.41
20.79
30.35
36.62
42.94
49.29
55.67
53.41
23.71
34.97
42.23
49.55
56.91
64.30
61.14
26.69
34.10
41.04
48.01
55.02
62.05
60.30
30.32
38.85
46.78
54.75
62.76
70.80
68.34
33.18
42.60
51.31
60.08
68.88
77.72
74.67
35.99
46.32
55.81
65.36
74.96
84.58
80.95
36.25
54.17
56.08
65.55
75.06
84.59
83.75
41.06
61.93
63.80
74.59
85.42
96.29
94.91
49.93
65.00
69.11
80.72
92.36
104.03 103.15
59.16
77.59
82.12
95.93
109.79 123.69 122.06
67.70
89.38
94.30
110.18 126.11 142.09 139.75

260
48.24

280
49.14

300
50.02

320
50.88

28.33
31.69
35.32
38.38
42.71
46.63
54.43
58.84
67.37
66.39
75.25
82.24
89.16
92.19
104.50
113.52
134.35
153.83

30.91
34.58
38.56
41.90
46.63
52.33
59.45
64.28
73.61
72.49
82.18
89.82
97.38
100.65
114.09
123.90
146.65
167.93

33.49
37.48
41.79
45.42
50.56
56.75
64.48
69.73
79.86
78.59
89.11
97.40
105.61
109.11
123.70
134.29
158.96
182.03

36.08
40.38
45.03
48.95
54.49
61.17
69.52
75.18
86.12
84.70
96.04
104.99
113.85
117.58
133.31
144.68
171.28
196.15

หมายเหตุ: ท่อ Schedule 40 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ความหนาแน่น 135 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าการนําความร้อน = 0.049 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม 35°C
ตารางที่ 2.7-8 การสู ญเสี ยความร้อนของท่อหลังหุม้ ฉนวนใยหิ น (W/m)
2-50

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

อุณหภูมกิ ่อนหุ้ม(°C)
อุณหภูมหิ ลังหุ้มเฉลีย่ (°C)
ขนาดท่ อ (in.)
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

70
40.38

80
41.58

90
42.72

100
42.81

4.43
5.01
5.65
6.19
6.96
7.90
9.10
9.91
11.50
10.94
12.51
13.76
15.00
17.61
20.20
25.06
30.19
35.01

5.82
6.59
7.44
8.17
9.20
10.47
12.07
13.16
15.30
14.38
16.47
18.12
19.76
23.23
26.66
33.10
39.91
46.31

7.24
8.22
9.29
10.20
11.51
13.11
15.13
16.52
19.22
17.90
20.52
22.59
24.64
28.98
33.29
41.36
49.90
57.92

8.69
8.78
9.86
10.78
12.08
13.65
15.62
14.37
16.39
18.46
20.98
22.96
24.91
25.08
28.42
34.58
40.99
46.92

120
44.65

140
160
180
200
220
240
43.91
44.62
45.80
46.94
48.04
46.16
การสู ญเสี ยความร้ อนหลังหุ้มฉนวนทีค่ วามหนาทีเ่ หมาะสม (W/m)
11.62
12.74
15.29
17.84
20.41
22.98
23.20
1168
14.34
17.22
20.11
23.01
25.92
25.95
13.14
16.08
19.33
22.58
25.85
29.13
28.93
14.37
17.56
21.11
24.68
28.26
31.85
31.44
16.13
19.66
23.65
27.66
31.69
35.73
34.98
18.25
22.20
26.72
31.28
35.85
40.43
39.25
20.91
25.40
30.60
35.83
41.08
46.35
44.59
19.09
27.57
33.23
38.92
44.64
50.38
48.21
21.79
31.79
38.34
44.94
51.56
58.22
55.20
24.56
30.91
37.16
43.44
49.74
56.06
54.38
27.94
35.23
42.37
49.55
56.76
63.99
61.64
30.59
38.64
46.49
54.38
62.31
70.26
67.37
33.21
42.03
50.58
59.18
67.82
76.48
73.04
33.30
49.17
50.73
59.25
67.81
76.38
75.51
37.76
56.24
57.73
67.44
77.19
86.96
85.59
45.98
58.90
62.47
72.91
83.38
93.87
92.97
54.54
70.32
71.25
86.67
99.14
111.63 110.04
62.47
81.03
85.27
99.56
113.89 128.26 125.99

260
46.99

280
47.80

300
48.60

320
49.38

25.52
28.55
31.83
34.60
38.50
43.21
49.10
53.09
60.81
59.86
67.86
74.17
80.42
83.10
94.21
102.29
121.08
138.65

27.84
31.15
34.74
37.76
42.03
47.18
53.62
57.98
66.42
65.34
74.08
80.98
87.81
90.70
102.83
111.62
132.13
151.32

30.16
33.75
37.65
40.92
45.56
51.15
58.14
62.88
72.03
70.82
80.31
87.80
95.21
98.30
111.46
120.95
143.19
163.99

32.48
36.36
40.56
44.09
49.09
55.12
62.66
67.77
77.66
76.31
86.54
94.61
102.61
105.91
120.09
130.29
154.26
176.67

หมายเหตุ : ท่อ Schedule 40 ฉนวนใยหิ น ความหนาแน่น 40-200 kg/m3 ค่าการนําความร้อน=0.044W/m Kอุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม 35°C
ตารางที่ 2.7-9 การสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวผนังหุม้ ฉนวนใยแก้ว ตามความหนาฉนวนที่เหมาะสม (W/m)
ความหนาฉนวนทีเ่ หมาะสม อุณหภูมกิ ่ อนหุ้ม(°C)

70

80

90

100

120

2-51

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบไอนํา้

49-93
(°C)
in.
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

94-238 239–320 อุณหภูมหิ ลังหุ้มเฉลีย่
(°C)
(°C)
(°C)
in.
in.
ความสู งผนัง (m)
1.5"
2"
0.5
1.5"
2"
0.6
1.5"
2"
0.7
1.5"
2"
0.8
1.5"
2"
0.9
1.5"
2"
1
1.5"
2"
1.1
1.5"
2"
1.2
1.5"
2"
1.3
1.5"
2"
1.4
1.5"
2"
1.5
1.5"
2"
1.6
1.5"
2"
1.7
1.5"
2"
1.8
1.5"
2"
1.9
1.5"
2"
2
1.5"
2"
2.1
1.5"
2"
2.2

40.98
23.93
28.72
33.5
38.29
43.07
47.86
52.65
57.43
62.22
67
71.79
76.58
81.36
86.15
90.93
95.72
100.51
105.29

40.48
31.4
37.69
43.97
50.25
56.53
62.81
69.09
75.37
81.65
87.93
94.21
100.5
106.78
113.06
119.34
125.62
131.9
138.18

44.76
39.03
46.84
54.65
62.45
70.26
78.07
85.87
93.68
101.49
109.29
117.1
124.91
132.71
140.52
148.33
156.13
163.94
171.75

43.09

45.74

48.42

51.12

53.83

56.55

59.27

55.76

57.84

59.93

62.02

64.11

32.36
38.83
45.31
51.78
58.25
64.72
71.2
77.67
84.14
90.61
97.09
103.56
110.03
116.5
122.98
129.45
135.92
142.39

การสู ญเสี ยความร้ อนหลังหุ้มฉนวนทีค่ วามหนาทีเ่ หมาะสม (W/m)
42.97
53.68
64.47
75.31
86.18
97.09
83.02
51.56
64.42
77.36
90.37 103.42 116.51 99.63
60.15
75.15
90.25 105.43 120.66 135.93 116.23
68.75
85.89 103.15 120.49 137.89 155.34 132.83
77.34
96.62 116.04 135.55 155.13 174.76 149.44
85.93 107.36 128.93 150.61 172.37 194.18 166.04
94.53
118.1 141.83 165.67 189.6
213.6 182.65
103.12 128.83 154.72 180.74 203.84 233.02 199.25
111.71 139.57 167.61 195.8 224.08 252.43 215.85
120.31 150.3 180.51 210.86 241.31 271.85 232.46
128.9 161.04 193.4 225.92 258.55 291.27 249.06
137.49 171.78 206.29 240.98 275.79 310.69 265.67
146.09 182.51 219.19 256.04 293.03 330.11 282.27
154.68 193.25 232.08 271.1 310.26 349.52 298.88
163.27 203.98 244.97 286.16 327.5 368.94 315.48
171.86 214.72 257.87 301.23 344.74 388.36 332.08
180.46 225.46 270.76 316.29 361.97 407.78 348.69
189.05 236.19 283.66 331.35 379.21 427.2 365.29

91.36
109.63
127.91
146.18
164.45
182.72
200.99
219.27
237.54
255.81
274.08
292.36
310.63
328.9
347.17
365.44
383.72
401.99

99.71
119.65
139.59
159.53
179.48
199.42
219.36
239.3
259.24
279.19
299.13
319.07
339.01
358.95
378.9
398.84
418.78
438.72

108.06
129.68
151.29
172.9
194.51
216.13
237.74
259.35
280.97
302.58
324.19
345.8
367.42
389.03
410.64
432.26
453.87
475.48

116.42
139.71
162.99
186.28
209.56
232.85
256.13
279.42
302.7
325.99
349.27
372.56
395.84
419.13
442.41
465.7
488.98
512.26

260

280

300

320

มายเหตุ : ฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 64 kg/m3 ค่าการนําความร้อน = 0.042 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม 35°C
ตารางที่ 2.7-10 การสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวผนังหุม้ ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ตามความหนาที่เหมาะสม (W/m)
ความหนาฉนวนทีเ่ หมาะสม อุณหภูมกิ ่ อนหุ้ม(°C)

70

80

90

100

120

2-52

140

160

180

200

220

240

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

49-93
(°C)
in.
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

94-238 239–320 อุณหภูมหิ ลังหุ้มเฉลีย่
(°C)
(°C)
(°C)
in.
in.
ความสู งผนัง (m)
1.5"
2"
0.50
1.5"
2"
0.60
1.5"
2"
0.70
1.5"
2"
0.80
1.5"
2"
0.90
1.5"
2"
1.00
1.5"
2"
1.10
1.5"
2"
1.20
1.5"
2"
1.30
1.5"
2"
1.40
1.5"
2"
1.50
1.5"
2"
1.60
1.5"
2"
1.70
1.5"
2"
1.80
1.5"
2"
1.90
1.5"
2"
2.00
1.5"
2"
2.10
1.5"
2"
2.20

41.77
27.08
32.49
37.91
43.33
48.74
54.16
59.57
64.99
70.41
75.82
81.24
86.65
92.07
97.48
102.90
108.32
113.73
119.15

41.44
35.63
42.76
49.89
57.01
64.14
71.27
78.40
85.52
92.65
99.78
106.90
114.03
121.16
128.28
135.41
142.54
149.66
156.79

46.10
44.39
53.27
62.15
71.03
79.90
88.78
97.66
106.54
115.42
124.30
133.17
142.05
150.93
159.81
168.69
177.56
186.44
195.32

44.29

47.36

50.46

53.60

56.75

59.91

63.08

59.07

61.50

63.93

66.37

68.80

37.14
44.57
52.00
59.43
66.86
74.28
81.71
89.14
96.57
104.00
111.43
118.86
126.28
133.71
141.14
148.57
156.00
163.43

การสู ญเสี ยความร้ อนหลังหุ้มฉนวนทีค่ วามหนาทีเ่ หมาะสม (W/m)
49.42
61.85
74.38
86.98
99.64 112.33 96.28
59.31
74.23
89.26 104.38 119.56 134.80 115.54
69.19
86.60 104.14 121.78 139.49 157.26 134.80
79.08
98.97 119.01 139.18 159.42 179.73 154.05
88.96 111.34 133.89 156.57 179.35 202.19 173.31
98.85 123.71 148.77 173.97 199.29 224.66 192.57
108.73 136.08 163.64 191.37 219.20 247.12 211.82
118.62 148.45 178.52 208.76 239.13 269.59 231.08
128.50 160.82 193.40 226.16 259.06 292.06 250.34
138.39 173.19 208.28 243.56 278.98 314.52 269.60
148.27 185.56 223.15 260.95 298.91 336.99 288.85
158.16 197.93 238.03 278.35 318.84 359.45 308.11
168.04 210.30 252.91 295.75 338.77 381.92 327.37
177.93 222.68 267.78 313.14 358.69 404.39 346.62
187.81 235.05 282.66 330.54 378.62 426.85 365.88
197.70 247.42 297.54 347.94 398.55 449.32 385.14
207.58 259.79 312.41 365.34 418.48 471.78 404.39
217.47 272.16 327.29 382.73 438.40 494.25 423.65

106.00
127.20
148.40
169.60
190.80
212.00
233.20
254.40
275.60
296.80
318.00
339.20
360.40
381.60
402.80
424.01
445.21
466.41

115.73
138.88
162.02
185.17
208.31
231.46
254.60
277.75
300.90
324.04
347.19
370.33
393.48
416.63
439.77
462.92
486.06
509.21

125.47
150.56
175.65
200.75
225.84
250.93
276.03
301.12
326.21
351.31
376.40
401.49
426.59
451.68
476.77
501.87
526.96
552.05

135.21
162.25
189.30
216.34
243.38
270.42
297.46
324.51
351.55
378.59
405.63
432.67
459.72
486.76
513.80
540.84
567.89
594.93

260

280

300

320

หมายเหตุ : ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ความหนาแน่น 135 kg/m3 ค่าการนําความร้อน = 0.049 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม 35°C
ตารางที่ 2.7-11 การสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวผนังหุม้ ฉนวนใยหิ น ตามความหนาที่เหมาะสม (W/m)
ความหนาฉนวนทีเ่ หมาะสม อุณหภูมกิ ่ อนหุ้ม(°C)

70

80

90

100

120

2-53

140

160

180

200

220

240

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบไอนํา้
49-93
(°C)
in.
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

94-238 239–320 อุณหภูมหิ ลังหุ้มเฉลีย่
(°C)
(°C)
(°C)
in.
in.
ความสู งผนัง (m)
1.5"
2"
0.50
1.5"
2"
0.60
1.5"
2"
0.70
1.5"
2"
0.80
1.5"
2"
0.90
1.5"
2"
1.00
1.5"
2"
1.10
1.5"
2"
1.20
1.5"
2"
1.30
1.5"
2"
1.40
1.5"
2"
1.50
1.5"
2"
1.60
1.5"
2"
1.70
1.5"
2"
1.80
1.5"
2"
1.90
1.5"
2"
2.00
1.5"
2"
2.10
1.5"
2"
2.20

41.21

40.76

45.15

43.44

46.21

49.01

51.83

54.67

57.51

60.37

56.71

58.89

61.08

63.26

65.45

การสู ญเสี ยความร้ อนหลังหุ้มฉนวนทีค่ วามหนาทีเ่ หมาะสม (W/m)
24.85

32.64

40.59

33.74

44.83

56.04

67.32

78.67

90.05

101.47

86.83

95.56

104.30

113.05

121.81

29.82

39.16

48.71

40.49

53.80

67.24

80.79

94.40

108.06

121.76

104.19

114.67

125.16

135.66

146.17

34.79

45.69

56.83

47.24

62.76

78.45

94.25

110.13

126.07

142.06

121.56

133.78

146.02

158.27

170.53

39.76

52.22

64.95

53.99

71.73

89.66

107.72

125.87

144.08

162.35

138.92

152.90

166.89

180.89

194.89

44.73

58.75

73.07

60.74

80.69

100.86

121.18

141.60

162.09

182.65

156.29

172.01

187.75

203.50

219.26

49.70

65.27

81.18

67.49

89.66

112.07

134.65

157.33

180.11

202.34

173.65

191.12

208.61

226.11

243.62

54.67

71.80

89.30

74.24

98.63

123.28

148.11

173.07

198.12

223.23

191.02

210.23

229.47

248.72

267.38

59.64

78.33

97.42

80.99

107.59

134.49

161.58

188.80

216.13

243.53

208.38

229.35

250.33

271.33

292.34

64.61

84.86

105.54

87.73

116.56

145.69

175.04

204.53

234.14

263.82

225.75

248.46

271.19

293.94

316.70

69.58

91.38

113.66

94.48

125.52

156.90

188.50

225.27

252.15

284.12

243.11

267.57

292.05

316.55

341.07

74.55

97.91

121.78

101.23

134.49

168.11

201.97

236.00

270.16

304.41

260.48

286.68

312.91

339.16

365.43

79.52

104.44

129.89

107.98

143.46

179.32

215.43

251.73

288.17

324.70

277.85

305.79

333.77

361.77

389.79

84.49

110.97

138.01

114.73

152.42

190.52

228.90

267.47

306.18

345.00

295.21

324.91

354.63

384.38

414.15

89.46

117.49

146.13

121.48

161.39

201.73

242.36

283.20

324.19

365.29

312.58

344.02

375.49

406.99

438.51

94.43

124.02

154.25

128.23

170.35

212.94

255.83

298.93

342.20

385.59

329.94

363.13

396.35

429.60

462.87

99.40

130.55

162.37

134.98

179.32

224.14

269.29

314.67

360.21

405.88

347.31

382.24

417.21

452.21

487.24

104.37

137.08

170.49

141.72

188.29

235.35

282.76

330.40

378.22

426.17

364.67

401.35

438.07

474.82

511.60

143.60

178.61

148.47

197.25

246.56

296.22

346.13

396.23

446.47

382.04

420.47

458.93

497.43

535.96

109.34
3

หมายเหตุ : ฉนวนใยหิ น ความหนาแน่น 40-200 kg/m ค่าการนําความร้อน = 0.044 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม 35°C
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ตัวอย่ างที่ 6
จากการตรวจสอบระบบท่อของหม้อไอนํ้าตามตัวอย่างที่ 1 พบว่าท่อไอนํ้าขนาด 2” ความยาว 50 m. ไม่มีการหุ ม้
ฉนวน จงคํานวณพลังงานที่ประหยัดได้หากท่อความยาวดังกล่าวถูกหุม้ ด้วยฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 64 kg/m3
วิธีคาํ นวณ
การหาค่าการสู ญเสี ยความร้อนของท่อก่อนหุม้ ฉนวนความร้อน
รายการ
อุณหภูมิผิวท่อที่ไม่หุม้ ฉนวน
ความยาวท่อและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทั้งหมด
จํานวนวาล์วและหน้าแปลนทั้งหมด โดยหน้าแปลนคิด
เป็ นความยาวเทียบเท่า 0.4 ม./ตัว และ วาล์วคิดเป็ นความ
ยาวเทียบเท่า 1.2 ม./ตัว
จากตาราง 2.7-4 การสู ญเสี ยความร้อนของท่อไม่หุม้
ฉนวน ที่อุณหภูมิ 180C ท่อขนาด 2 นิ้ว
ชัว่ โมงการใช้งานระบบความร้อนของโรงงาน
ค่าการสู ญเสี ยความร้อนรวม

ข้ อมูลวัดและคํานวณ
วัดได้ 180C (อุณหภูมิไอนํ้า)
ท่อขนาด 2” ความยาว 50 m
วาล์ว 2” จํานวน 3 ตัว และ
หน้าแปลน 2” จํานวน 6 ตัว
ดังนั้น ความยาว (1.2 x 3) + (0.4 x 6) = 6 m
อ่านค่าได้ 0.57 kW/ m
= 6,000 h/y
= 0.57(kW/m) x (50+6)(m) x 6,000(h/y)
= 191,520.0 kWh/y

การหาค่าการสู ญเสี ยความร้อนของท่อหลังหุม้ ฉนวนความร้อน
รายการ

ข้ อมูลวัดและคํานวณ
ประเภทฉนวน
ฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 64 kg/m3
อ่านค่าการสู ญเสี ยความร้อนของฉนวนใยแก้วที่อุณหภูมิ ค่าการสู ญเสี ย 43.06 W/ m อุณหภูมิพ้นื ผิวหลังหุ ม้ ฉนวน
ผิวท่อ 180C ของท่อขนาด 2 นิ้ว จากตารางที่ 2.7-6 ถึง เฉลี่ย 45.36C
2.7-8
นําค่าอุณหภูมิผิวท่อก่อนหุม้ ฉนวนไปเลือกขนาดความ ได้ความหนาฉนวน 1.5” (38 mm.)
หนาฉนวนที่เหมาะสมจากตารางที่ 2.7-3
ชัว่ โมงการใช้งานระบบความร้อนของโรงงาน
= 3,000 h/y
คิดเป็ นค่าการสู ญเสี ยความร้อนรวม
= 43(W/m) x (50+6)(m) x 6,000(h/y) x 10-3
= 14,448 kWh/y
ความร้อนสู ญเสี ยที่ลดลงจากการหุ ม้ ฉนวน
= 191,520.0 – 14,448.0 = 177,072.0 kWh/y
หมายเหตุ: การหาค่าการสู ญเสี ยความร้อนของพื้นผิวผนัง ใช้วธิ ีเดียวกันกับการหาความร้อนสู ญเสี ยของท่อ โดยใช้ตาราง
ที่ 2.7-5, ตารางที่ 2.7-9 ถึง 2.7-11 ซึ่ งสามารถหาค่าการสู ญเสี ยความร้อนได้
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2.7.2 การตรวจสอบกับดักไอนํา้
เราควรดําเนิ นการตรวจสอบกับดักไอนํ้าเป็ นประจําและอย่างเป็ นระบบ วิธีการตรวจสอบกับดักไอนํ้ามี อยู่
ด้วยกันหลายวิธี เช่น การตรวจสอบอุณหภูมิสูงที่ท่อทางเข้า การติดตั้งกระจกมองเห็นที่ท่อทางออก หรื อการใช้
เครื่ องมื อตรวจสอบอุ ลตร้ าโซนิ ค (Ultrasonic Detector) ปั จจุ บนั กับดักไอนํ้าสามารถใช้ร่วมกับเครื่ องมื อ
ตรวจสอบทําให้สามารถทําการตรวจสอบได้ง่าย ตามคู่มือที่แนบมาหรื อระบบการตรวจติดตามโดยฐานข้อมูล
จากคอมพิวเตอร์
การตรวจสอบกับดักไอนํา้
2.7.2.1 รายการตรวจสอบกับดักไอนํา้
1) มีช่วงที่กบั ดักไอนํ้าเย็นตัวหรื อไม่
2) กับดักไอนํ้าพ่นไอนํ้าทิ้งอยูต่ ลอดเวลาหรื อไม่
3) กับดักไอนํ้าอุดตันหรื อไม่
4) วาล์ว by-pass ของกับดักไอนํ้าเปิ ดทิ้งอยูห่ รื อไม่
5) การติดตั้งกับดักไอนํ้าถูกต้องหรื อไม่ (ตําแหน่ง ทิศทาง มุม)
6) เลือกใช้ชนิดของกับดักไอนํ้าเหมาะสมกับอุปกรณ์หรื อไม่
7) อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไอนํ้ามีปัญหาอุณหภูมิผดิ ปกติหรื ออุณหภูมิไม่สมํ่าเสมอหรื อไม่
8) กับดักไอนํ้ามีน้ าํ ท่วมอยูห่ รื อไม่
9) กับดักไอนํ้าที่ติดตั้งอยูเ่ หมาะสมกับความดันหรื อไม่
10) ติด Sight Glasses Check เพื่อดูวา่ มีการรั่วหรื อไม่
11) ใช้ Ultrasonic ต้องอาศัยความชํานาญและประสบการณ์สูง
กับดักไอนํ้ามีรูเล็กๆ และมีส่วนเคลื่ อนไหวหลายชิ้ น ถ้าไม่มีการดู แลบํารุ งรั กษาเป็ นประจําจะเกิ ดการอุดตัน
บางส่ วนหรื ออุดตันทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ วด้วยตะกรัน สนิมและอื่นๆ เป็ นผลให้การปล่อยคอนเดนเสทออกได้
ช้า ออกน้อยหรื อไม่ออกเลย เกิดอาการที่เรี ยกว่า “นํ้าขัง” ในเครื่ องอุปกรณ์การผลิตทําให้ผลิตช้าลง ผลผลิตไม่ได้
คุณภาพตามต้องการ แต่ถา้ ตะกรันสนิมไปขัดส่ วนเคลื่อนไหวทําให้เปิ ดค้างตลอดเวลา จะเกิดไอนํ้ารั่ว สิ้ นเปลือง
ไอนํ้ามาก กระบวนการผลิ ตไม่เป็ นไปตามที่ ตอ้ งการ ดังนั้น กับดักไอนํ้าทุกตัวในโรงงานจึ งควรได้รับการ
ตรวจสอบและบํารุ งรักษาแก้ไขให้ทาํ งานเป็ นปกติอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง
2.7.2.2 สาเหตุทที่ าํ ให้ อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ไอนํา้ ทํางานไม่ ดี
1. คุณภาพไอนํ้าไม่ดี (ไอเปี ยก, ความดันไอนํ้าตํ่ากว่าพิกดั , ใช้สารเคมีปรุ งแต่งนํ้าเลี้ยงเข้าหม้อไอนํ้าไม่ถูกต้อง)
2. ระบบไอนํ้าทํางานไม่ดี (นํ้าขังในเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้า, มีการกัดกร่ อน, รั่ว, สัน่ สะเทือน)
3. ใช้กบั ดักไอนํ้าไม่ถูกต้องกับงาน
4. ติดตั้งกับดักไอนํ้าไม่ถูกต้อง (คอนเดนเสทไม่สามารถหาทางไหลออกไปยังกับดักไอนํ้าได้, ไม่อยูท่ ี่จุดตํ่าสุ ด
ในระบบ, มีขนาดไม่ถูกต้องกับอัตราการไหลของไอนํ้า/คอนเดนเสท)
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ก) ขนาดเล็กไป (Under Size) ปล่อยคอนเดนเสทได้นอ้ ยกว่าคอนเดนเสทที่เกิดขึ้น เกิดอาการ “นํ้าขัง”
ข) ขนาดใหญ่ไป (Oversize) ปล่อยคอนเดนเสทได้มากกว่าที่เกิดทําให้มีการเปิ ด-ปิ ดถี่มาก วาล์วและบ่า
วาล์วสึ กหรอเร็ ว และเกิดการรั่วของไอนํ้าขึ้นได้
5. สิ่ งสกปรก และหรื อค้อนนํ้า จะทําให้กบั ดักไอนํ้าไม่ทาํ งาน/ชํารุ ด
6. มีอากาศในไอนํ้า
2.7.3 การตรวจสอบระบบท่ อส่ งจ่ ายไอนํา้
ไม่ว่าจะเป็ นไอนํ้าหรื อนํ้าหรื ออากาศ ต่างก็ตอ้ งส่ งด้วยระบบท่อ การสู ญเสี ยพลังงานเนื่ องจากระบบท่อส่ ง
นับเป็ นการสู ญเสี ยที่มาก ดังนั้น การตรวจสอบระบบท่ออย่างเคร่ งครัดจึงนับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการประหยัด
พลังงานที่ดี
การตรวจสอบระบบท่ อส่ งจ่ ายไอนํา้
1) ระบบท่อชํารุ ดหรื อไม่
2) มีรอยรั่วจากข้อต่อต่างๆ (หน้าแปลน วาล์ว เป็ นต้น) หรื อไม่
3) มีรอยรั่วจากบริ เวณรอยเชื่ อมหรื อเกลียวต่อหรื อไม่
4) มีระบบท่อซึ่ งไม่ใช้อยู่หรื อไม่
5) มีท่อไอนํ้าบางส่ วนแช่อยู่ในนํ้าบ้างหรื อไม่
6) มีการรั่วจากลิ้นนิ รภัยหรื อไม่
7) มีระบบท่อไอนํ้าซึ่ งเปลือยอยู่หรื อไม่
2.7.4 การใช้ วาล์ วอย่ างถูกต้ อง
ตรวจดูวา่ วาล์วของเชื้อเพลิงไอนํ้าและอากาศ เป็ นต้น ทํางานได้อย่างสมบูรณ์หรื อไม่ นอกจากนี้จะต้องตระหนัก
ไว้ดว้ ยว่าวาล์วเป็นสิ่ งที่รั่วได้ การลืมปิ ดวาล์วหรื อปิ ดไม่สนิ ทหลังการปฏิบตั ิงานมีส่วนให้สูญเสี ยพลังงานได้
อย่างมากมายทีเดียว ดังนั้นควรประหยัดพลังงานโดยการเปิ ดปิ ดวาล์วให้ถูกต้อง
การใช้ วาล์ วอย่ างถูกต้ อง
1) มีการรั่วจากวาล์วหรื อไม่
2) ตรวจดูอีกครั้งหนึ่งว่าลืมปิ ดวาล์วขณะเลิกงานหรื อขณะหยุดพักหรื อไม่
3) มีการกําหนดและติดประกาศชื่อผูร้ ับผิดชอบในการเปิ ดปิ ดวาล์วหรื อไม่
4) เปิ ดวาล์วเกินจําเป็ นหรื อไม่
5) มีป้ายแสดงการเปิ ดปิ ดของวาล์วหรื อไม่
6) วาล์วที่ติดตั้งเหมาะสมกับความดันหรื อไม่
7) ตําแหน่งติดตั้งวาล์วเหมาะสมหรื อไม่
8) ใช้วาล์วทั้ง ๆ ที่ชาํ รุ ดหรื อไม่
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2.8 การปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบคอนเดนเสท
ไอนํ้าเป็ นพลังงานที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ปริ มาณความร้อนที่มีอยู่ในไอนํ้าที่อุปกรณ์ไอนํ้าทัว่ ไป
นํามาใช้งานจะมีเพียงความร้อนแฝงของการควบแน่นเท่านั้น ส่ วนความร้อนสัมผัส คือ ความร้อนที่มีอยู่ในนํ้า
ควบแน่นมักจะถูกปล่อยทิ้งไปในบรรยากาศ
หากเราสามารถนําความร้อนในนํ้าควบแน่ นกลับมาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั หมดแล้ว อัตราส่ วนของความร้ อนที่นํา
กลับมาใช้ต่ อความร้ อนทั้ ง หมดในไอนํ้า อาจจะมี ค่ า สู ง ถึ ง 20-30% นอกจากนั้น ยิ่ ง ความดัน สู ง ขึ้ น เท่ า ใด
อัตราส่ วนนี้ ยงิ่ สู งขึ้นเท่านั้น อีกทั้งนํ้าคอนเดนเสทสะอาดกว่านํ้าป้อน ดังนั้นจะส่ งผลให้สามารถลดการสู ญเสี ย
นํ้าและความร้อนจากการโบลว์ดาวน์ได้ ดังนั้นจึงต้องพยายามเท่าที่จะทําได้ที่จะไม่ปล่อยนํ้าควบแน่นทิ้งไปใน
บรรยากาศ
2.8.1 การใช้ คอนเดนเสท
นํ้าควบแน่ น (คอนเดนเสท) ถื อเป็ นนํ้าที่สะอาดมาก ถ้าไม่มีสิ่งปลอมปนเกิ ดขึ้นในระบบส่ งจ่ ายนํ้า และยังมี
พลังงานความร้อนที่มาก ดังนั้นควรนํากลับมาใช้เป็นนํ้าป้อนหม้อไอนํ้า จะสามารถลดต้นทุนนํ้าป้อน ลดอัตรา
การโบลว์ดาวน์และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้า อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งปลอมปน เช่น อากาศ
ละลายในนํ้า นํ้ามันและสนิ มเหล็กต่างๆ หรื อของเหลวในกระบวนการผลิ ตเข้ามาปะปน เป็ นต้น กรณี ที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงสิ่ งปลอมปนได้ ให้นาํ กลับมาใช้แต่ความร้อนอย่างเดียว โดยยอมที่จะไม่นาํ นํ้ากลับมาใช้
2.8.1.1 วิธีนํา คอนเดนเสทกลับมาใช้ แบ่ งเป็ นวิธีส่งกลับด้ วยความดันของตัวเองและวิธีสูบด้ วยปั๊ม
1) วิธีส่งกลับด้ วยความดันของตัวเอง จะใช้ Back Pressure ของคอนเดนเสทส่ งกลับด้วยท่อ Recovery ไปยังถัง
จ่ายนํ้าเลี้ยงหม้อไอนํ้า วิธีน้ ีมีประสิ ทธิผลดีในกรณี ที่ความดันใช้งานของอุปกรณ์ไอนํ้าต่างๆ มีค่าค่อนข้างสู ง
และระยะทางไปยังถังจ่ายนํ้าเลี้ยงหม้อไอนํ้ามีระยะทางไม่ไกลมาก
2) วิธี ส่งกลับด้ ว ยปั๊ ม ยังแบ่ งเป็ นแบบเปิ ดกับแบบปิ ดโดยแบบเปิ ดจะรวบรวมคอนเดนเสทใส่ ถงั เปิ ด
(Recovery Tank) ก่อน แล้วใช้ปั๊มสู บไปยังถังจ่ายนํ้าเลี้ยงหม้อไอนํ้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอนเดนเสทมี
อุณหภูมิสูง จึงต้องระมัดระวังในการเลือกประเภทและกําหนดตําแหน่ งของปั๊ ม ในกรณี ของปั๊ มทัว่ ไป จะ
รองรับคอนเดนเสทที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดไม่ เกิน 70-80°C เพื่อป้ องกัน Cavitations ส่ วนแบบปิ ดจะใช้ปั๊มซึ่ ง
ออกแบบมาสําหรับ Drain Recovery โดยเฉพาะ ปั๊ มนี้จะสามารถติดตั้งไว้กลางทางท่อ Drain Recovery ได้
และสู บอัดส่ งไปยังถังนํ้าเลี้ยงหม้อไอนํ้า หรื อส่ งไปยังหม้อไอนํ้าโดยตรงก็ได้
การนํานํ้าควบแน่ นกลับมาใช้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจะต้องออกแบบท่ อ นํากลับนํ้าควบแน่ น อย่างเหมาะสม
กล่าวคือ สมบัติของของเหลวภายในท่อคอนเดนเสทเป็นกระแสของไหลสองสถานะ ได้แก่ ไอนํ้าแฟลชกับนํ้า
คอนเดนเสท ดังนั้นในการออกแบบท่อคอนเดนเสท โดยถือว่าเป็ นท่อนํ้าอุ่นที่มีแต่น้ าํ คอนเดนเสท ซึ่ งเกิดจากไอ
นํ้าควบแน่ นเพียงอย่างเดี ยว ในทางปฏิบตั ิแล้วท่อจะมีขนาดเล็กไป ทําให้ความเร็ วของของไหลภายในท่อสู ง
เกินไปมาก ความดันสู ญเสี ย เพิม่ ขึน้ ทําให้ Back Pressure ของกับดักไอนํา้ เพิม่ สู งขึน้ ส่ งผลทําให้กบั ดักไอนํ้ามี
ความจุ (Capacity) ไม่เพียงพอได้ ช่ วงความเร็วของของไหลภายในท่ อทีเ่ หมาะสมจะเท่ ากับ 5-15 m/s นอกจากนี้
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ไอนํ้าแฟลชที่เกิดขึ้นในท่อไม่เพียงแต่จะขัดขวางการไหลตามปกติของนํ้าคอนเดนเสทท่านั้น แต่ยงั ทําให้กบั ดัก
ไอนํ้ามีความสามารถในการระบายลดลงอีกด้วย จึงต้องพยายามเท่าที่จะทําได้ในการออกแบบท่อไม่ให้เกิดของ
ไหลสองสถานะขึ้น
ตารางที่ 2.8-1 ขนาดของท่อในการนําคอนเดนเสทกลับที่เหมาะสม
ขนาดท่ อ mm (inch)
15 (1/2)
20 (3/4)
25 (1)
32 (1-1/4)
40 (1-1/2)
50 (2)
65 (2-1/2)
80 (3)
100 (4)

ปริมาณสู งสุ ด (kg/h)
160
370
700
1,500
2,300
4,500
9,000
14,000
29,000

2.8.1.2 การคํานวณอุณหภูมินํา้ หลังจากผสมกับคอนเดนเสท
1) วัดอุณหภูมิของนํ้าที่จะนําไปผสมกับคอนเดนเสท และอุณหภูมิคอนเดนเสท โดยใช้เครื่ องมือวัดอุณหภูมิน้ าํ
ในตําแหน่งที่น้ าํ และคอนเดนเสทก่อนเข้าผสม
2) ประเมินหรื อตรวจวัดสัดส่ วนระหว่างคอนเดนเสทต่อนํ้าที่เข้าผสม
3) นําค่าอุณหภูมิน้ าํ ที่เข้าผสมและคอนเดนเสท รวมทั้งสัดส่ วนระหว่างคอนเดนเสทต่อนํ้าไปเปิ ดตารางที่ 2.8-2
โดยขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิน้ าํ ที่เข้าผสมกับคอนเดนเสทจะได้อุณหภูมิน้ าํ หลังจากผสมกับคอนเดนเสท
การหาอุณหภูมิน้ าํ ป้อนหลังผสมกับคอนเดนเสทและปริ มาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้จากการใช้คอนเดน
เสทสามารถคํานวณได้จากการสมดุลมวลและพลังงาน
mW  mCD  mM

สมดุลมวล
สมดุลความร้อน

mW cpt3  mCDcpt1  mM cpt2

อุณหภูมิหลังจากผสม

t3 

(2.5)
(2.6)

mCD c p t1  mM c p t 2
mW c p

(2.7)
ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัด
เมื่อ

mCD
mM

=
=

Fuel saving 

อัตราการไหลของนํ้าคอนเดนเสท, kg/s
อัตราการไหลของนํ้าเข้าผสม, kg/s
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mW
t1
t2
t3
LHV

B
Cp

อัตราการไหลของนํ้าหลังผสม (นํ้าป้อนหม้อไอนํ้า), kg/s
อุณหภูมิคอนเดนเสทที่เข้าผสม, °C
อุณหภูมิน้ าํ เข้าผสม, °C
อุณหภูมิน้ าํ หลังจากการผสมหรื ออุณหภูมิน้ าํ ป้อนหม้อไอนํ้า, °C
ค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง, kJ/kg
ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า
ค่าความจุความร้อนของนํ้า, 4 .187 kJ/kg °C

=
=
=
=
=
=
=

ตารางที่ 2.8-2 อุณหภูมิของนํ้าหลังจากผสมกับคอนเดนเสท (t3; °C)
อุณหภูมนิ ํา้ ที่ อุณหภูมคิ อน
เข้ าผสม (oC) เดนเสท (oC)
25
60
70
80
90
100
110
30
60
70
80
90
100
110
35
60
70
80
90
100
110
40
60
70
80
90
100
110

10:90
28.5
29.5
30.5
31.5
32.5
33.5
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0

20:80
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0
42.0
36.0
38.0
40.0
42.0
44.0
46.0
40.0
42.0
44.0
46.0
48.0
50.0
44.0
46.0
48.0
50.0
52.0
54.0

อัตราส่ วนผสมระหว่ าง (คอนเดนเสท : นํา้ )
30:70 40:60 50:50 60:40 70:30
35.5
39.0
42.5
46.0
49.5
38.5
43.0
47.5
52.0
56.5
41.5
47.0
52.5
58.0
63.5
44.5
51.0
57.5
64.0
70.5
47.5
55.0
62.5
70.0
77.5
50.5
59.0
67.5
76.0
84.5
39.0
42.0
45.0
48.0
51.0
42.0
46.0
50.0
54.0
58.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
48.0
54.0
60.0
66.0
72.0
51.0
58.0
65.0
72.0
79.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
42.5
45.0
47.5
50.0
52.5
45.5
49.0
52.5
56.0
59.5
48.5
53.0
57.5
62.0
66.5
51.5
57.0
62.5
68.0
73.5
54.5
61.0
67.5
74.0
80.5
57.5
65.0
72.5
80.0
87.5
46.0
48.0
50.0
52.0
54.0
49.0
52.0
55.0
58.0
61.0
52.0
56.0
60.0
64.0
68.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
58.0
64.0
70.0
76.0
82.0
61.0
68.0
75.0
82.0
89.0
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80:20
53.0
61.0
69.0
77.0
85.0
93.0
54.0
62.0
70.0
78.0
86.0
94.0
55.0
63.0
71.0
79.0
87.0
95.0
56.0
64.0
72.0
80.0
88.0
96.0

90:10
56.5
65.5
74.5
83.5
92.5
101.5
57.0
66.0
75.0
84.0
93.0
102.0
57.5
66.5
75.5
84.5
93.5
102.5
58.0
67.0
76.0
85.0
94.0
103.0
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2.8.2 การนําไอนํา้ แฟลชกลับมาใช้
ไอนํ้าแฟลชเป็ นไอนํ้าที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้กบั อุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้าความดันตํ่า ปริ มาณไอนํ้าแฟลช
จะมากขึ้นเมื่อความแตกต่ างระหว่ างความดันคอนเดนเสทกับความดันของไอนํา้ แฟลชมาก ไอนํ้าแฟลชเกิดขึ้น
ได้โดยการนําคอนเดนเสทที่ออกจากกับดักไอนํ้า (Steam trap) มารวมกันแล้วต่อเข้ากับถังแฟลช ซึ่ งมีความดัน
ตํ่ากว่าความดันคอนเดนเสท จะทําให้คอนเดนเสทเกิดการระเหยกลายเป็ นไอ (รู ปที่ 2.8-1) ซึ่ งไอนํ้าแฟลชที่ได้
จากถังแฟลชนี้ สามารถนําไปใช้กบั อุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้าความดันตํ่า สําหรับขนาดของถังไอนํ้าแฟลชที่เหมาะสม
สามารถดูได้จาก ตารางที่ 2.8-3
2.8.2.1 การคํานวณร้ อยละของปริมาณไอนํา้ แฟลช
1) ตรวจวัดความดันของนํ้าร้อนก่อนเข้าถังแฟลชหรื อก่อนลดความดัน (ด้านความดันสู ง) โดยใช้เครื่ องมือวัด
ความดัน
2) ตรวจวัดความดันของไอนํ้าหลังจากเข้าถังแฟลชหรื อหลังจากลดความดัน (ด้านความดันตํ่า) โดยใช้
เครื่ องมือวัดความดัน
3) นําความดันทั้งสองไปเปิ ดตารางที่ 2.8-4 จะได้ร้อยละของไอนํ้าแฟลชที่เกิด

รู ปที่ 2.8-1 การเกิดไอนํ้าแฟลช
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ตารางที่ 2.8-3 ขนาดของถังไอแฟลชที่เหมาะสม
ปริมาณคอนเดนเสท
(kg/h)
900
2,250
4,500
9,000
13,000
16,000
20,000
34,000
50,000

ขนาดของถังไอนํา้ แฟลช
เส้ นผ่านศูนย์กลาง
ความสู ง (mm)
(mm)
150
940
200
940
300
1,000
380
1,100
460
1,200
500
1,400
600
1,400
760
1,400
920
1,500

ตารางที่ 2.8-4 ร้อยละของปริ มาณการเกิดไอนํ้าแฟลช
ด้ านความดัน
สู ง (barg)
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20

ด้ านความดันตํา่ (barg)

0.0

0.3

0.5

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

8.0

10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

3.7
6.2
8.1
9.7
11.0
12.2
14.2
15.9
17.4
18.7
19.0
21.0
22.0

2.5
5.0
6.9
8.5
9.8
11.0
13.1
14.8
16.3
17.6
18.8
19.9
20.9

1.7
4.2
6.1
7.7
9.1
10.3
12.3
14.2
15.5
16.9
18.1
19.2
20.2

2.6
4.5
6.1
7.5
8.7
10.8
12.5
14.0
15.4
16.6
17.7
18.8

1.2
3.2
4.8
6.2
7.4
9.5
11.2
12.7
14.1
15.3
16.5
17.5

2.0
3.6
5.0
6.2
8.3
10.1
11.6
13.0
14.3
15.4
16.5

1.6
3.1
4.3
6.4
8.2
9.8
11.2
12.4
13.6
14.7

1.4
3.0
4.8
6.6
8.2
9.6
10.9
12.1
13.2

1.3
3.4
5.3
6.9
8.3
9.6
10.8
11.9

2.2
4.0
5.7
7.1
8.4
9.6
10.7

1.9
3.5
5.0
6.3
7.5
8.7

1.7
3.2
4.5
5.7
6.9
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2.9
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8.3

1.4
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3.8
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mFS hP1  hP 2

mCD
h fg ( P 2)

ร้อยละของไอนํ้าแฟลชที่เกิดขึ้น

RFS 

ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยจากไอนํ้าแฟลช

QFS  mCD h fg

ปริ มาณเชื้อเพลิงที่สูญเสี ยจากไอนํ้าแฟลช
เมื่อ

=
mCD =
h(P1) =
h(P2) =
hfg(P2) =
LH V =
B =
mFS

Loss fuel

RFS
100

QFS  103

LHV  B

(2.9)
(2.10)
(2.11)

ปริ มาณไอนํ้าแฟลช (kg/s)
ปริ มาณนํ้าคอนเดนเสท (kg/s)
เอนทาลปี ของนํ้าคอนเดนเสทที่ความดัน P1 (kJ/kg) (ก่อนการแฟลช)
เอนทาลปี ของนํ้าคอนเดนเสทที่ความดัน P2 (kJ/kg) (หลังการแฟลช)
เอนทาลปี ของไอนํ้าที่ความดัน P2 (kJ/kg)
ค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง MJ/kg
ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า

ตัวอย่ างที่ 7
จากตัวอย่างที่ 1 หากมีการติดตั้งระบบนํากลับคอนเดนเสท ระบบสามารถนําคอนเดนเสทกลับมาได้ 6,000 kg/h
ที่อุณหภูมิ 100°C นอกจากนี้ยงั ติดตั้งเครื่ องอุ่นนํ้าป้อน (Economizer) ซึ่ งสามารถนําความร้อนจากก๊าซไอเสี ยมา
ใช้เพิ่มอุณหภูมิน้ าํ ป้อนได้อีก 30°C จงคํานวณพลังงานที่ประหยัดได้
ระบบผลิตไอนํ้าได้
=
10,000
kg/h
ปริ มาณนํ้าป้อน
=
10,600
kg/h (รวมโบลว์ดาวน์ 6%)
เก็บคืนคอนเดนเสท
=
6,000
kg/h ที่ 100°C (60%)
ต้องเติมนํ้า
=
10,600 – 6,000 = 4,600 kg/h ที่ 25°C
อุณหภูมิน้ าํ ป้อน
=
[(6,000 x 100) + (4,600 x 25)] / 10,600 = 67.5 °C
ในกรณี ที่ใช้ตาราง 2.8-2 คํานวณอุณหภูมิน้ าํ ป้อนได้ดงั นี้
ค่าอัตราส่ วนของ คอนเดนเสท : นํ้าเติม
=
(6,000 / 10,600) : (4,600 / 10,600)
=
56.6 : 43.4
ที่อุณหภูมิน้ าํ เติม 25°C และคอนเดนเสท 100°C จะได้อุณหภูมิน้ าํ ป้อน = 66.8 °C
เมื่อนํ้าป้ อนผ่านเครื่ องอุ่นนํ้าป้ อน (Economizer) อุณหภูมิน้ าํ เพิ่มได้อีก 30°C ดังนั้น อุณหภูมิน้ าํ ป้ อนเท่ากับ
67.5 + 30 = 97.5°C
จากตารางไอนํ้า นํ้าป้อนที่อุณหภูมิ 97.5°C มีพลังงานความร้อน
= 408.5
kJ/kg
ความร้อนที่ใช้ในการผลิตไอนํ้า
=
10,600 x (781 – 408.5) + 10,000 x (2,782 – 781)
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=
23,958,500
ความร้อนที่ใช้ผลิตไอนํ้าลดลง
=
27,124,800 - 23,958,500
=
3,166,300
จากตัวอย่างที่ 1 ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้าเท่ากับ 84.7%
พลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงลดลง
=
3,166,300 / 0.849
=
3,729,446
หรื อ
=
3,729,446 x 6,000 / 1,000
=
22,376,676
คิดเป็ นปริ มาณนํ้ามันที่ลดลงต่อปี
=
22,376,676 / 40
=
559,417
ค่านํ้ามันต่อปี
=
(4,800,000 – 559,417) x 14
=
59,368,162
ราคาไอนํ้าต่อตัน (เมื่อมีการนําคอนเดนเสทกลับมา)
=
59,368,162 / (10 x 6,000)
=
989.5
ราคาไอนํ้าต่อตัน (เดิมเมื่อไม่มีการนํากลับคอนเดนเสท)
=
1,120

kJ/h
kJ/h
kJ/h

kJ/h
MJ/y
MJ/y
L/y
L/y
B/y

B/t
B/t

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่า ประโยชน์จากการนําคอนเดนเสทกลับมาใช้ นอกเหนื อจากการลดค่าใช้จ่ายด้าน
เชื้อเพลิงแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของนํ้าประปาที่จะต้องป้อนให้กบั หม้อไอนํ้าในปริ มาณเท่าๆ กับคอนเดน
เสทที่นาํ กลับมาใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงยังสามารถลดค่าการปรับปรุ งสภาพนํ้าให้เหมาะสมอีกด้วย
2.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในหม้อไอนํ้าและระบบส่ งจ่ายไอนํ้านั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจ
วินิจฉัยเพือ่ หาสิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบสี ของเปลวไฟใน
แต่ละภาระ

เกณฑ์ พจิ ารณา
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ดี
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจาก
เปลวไฟ
- เชื้อเพลิงเหลวเปลวไฟควรมี
สี ส้ม
- เชื้อเพลิงก๊าชเปลวไฟควรมีสี
ฟ้าปลายสี ส้ม
- เปลวไฟควรมีสภาพคงตัว
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จัดทําแผนการตรวจสอบ
ทุกวัน
ปรับตั้งหัวเผาให้อยูใ่ นจุดที่
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้สูงสุ ด
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งหัวเผาเมื่อสึ ก
หรอ
ความดันและอุณหภูมิเชื้อเพลิงต้อง
เหมาะสม

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการตรวจ
2. ตรวจสอบสี ควันไฟที่ออก
จากปล่อง

เกณฑ์ พจิ ารณา
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ดี
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจากสี
ของควันไฟที่ออกจากปล่องโดย
ควันไฟควรมีสีเทาอ่อน
3. ตรวจสอบความสว่างภายใน ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ดี
ห้องเผาไหม้
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจาก
ความสว่างภายในห้องเผาไหม้
โดยภายในห้องเผาไหม้ไม่สว่าง
จ้าหรื อคลํ้า
4. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าํ มัน
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีความหนืดสู ง
เชื้อเพลิง
การพ่นเป็ นฝอยจะไม่ดีส่งผลให้
เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ดังนั้นควรอุ่นเชื้อเพลิงให้มี
อุณหภูมิเหมาะสม
นํ้ามันเตาเกรด เอ ที่ 90-100 OC
นํ้ามันเตาเกรด ซี ที่ 110-120 OC
5. ตรวจสอบความดันนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

ความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่ากว่า
มาตรฐานของหัวเผาจะทําให้
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ลดลง
6. ตรวจวัดปริ มาณ O2 ส่ วนเกิน ปริ มาณ O2 ส่ วนเกินควรจะน้อย
ที่ออกจากห้องเผาไหม้
ที่สุดที่ทาํ ให้เกิด CO ไม่เกิน 200
ppm
- เชื้อเพลิงก๊าชไม่เกิน 2 %
- เชื้อเพลิงเหลวไม่เกิน 4 %
- เชื้อเพลิงแข็งขึ้นอยูก่ บั สภาพ
เชื้อเพลิง
7. ตรวจสอบอุณหภูมิไอเสี ย
อุณหภูมิไอเสี ยขณะใช้งานไม่
ขณะใช้งานกับหลังจากขูด ควรสู งขึ้นจากเดิมเกิน 20 O C
เขม่าและปรับตั้งหัวเผา ณ
เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อนออก
สภาวะการทํางานระดับและ ทางปล่อง
ความดันไอนํ้าเท่ากัน
8. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าํ ป้อน อุณหภูมิน้ าํ ป้อนควรสู งที่สุด
เท่าที่จะทําได้ เพื่อไล่ O2 และ
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 ลดปริ มาณอากาศเมื่อควันไฟสี ขาว
หรื อไม่มีสี
 ลดปริ มาณเชื้อเพลิงเมื่อควันไฟสี ดาํ
 ลดปริ มาณอากาศเมื่อห้องเผาไหม้
สว่างจ้า
 ลดปริ มาณเชื้อเพลิงเมื่อห้องเผาไหม้
คลํ้า
 ปรับตั้งอุณหภูมิในการอุ่นให้
เหมาะสม
 ควรใช้ไฟฟ้าในการอุ่นช่วงแรกและ
อุ่นด้วยไอนํ้าเมื่อมีไอนํ้า
 ลดจํานวน Heater ในการอุ่นให้
เหมาะสมกับการใช้งาน
 หุม้ ฉนวนถังป้อนนํ้ามันและระบบท่อ
 ตรวจสอบและปรับตั้งความดันให้ได้
ตามมาตรฐานของหัวเผาแต่ละชนิด
 ตรวจวัดและปรับตั้งหัวเผาทุกครั้งเมื่อ
ทําการบํารุ งรักษาหัวเผา
 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้
อัตโนมัติ

 ทําการขูดเขม่าบนพื้นที่แลกเปลี่ยน
ความร้อน
 ปรับส่ วนผสมระหว่างอากาศกับ
เชื้อเพลิงให้เหมาะสม
 นําคอนเดนเสทกลับมาอุ่นนํ้าป้อน

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา
CO2 ในนํ้า และผลิตไอนํ้าได้เร็ ว
ขึ้น โดยทัว่ ไปควรสู งกว่า 90 OC
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นําไอเสี ยมาอุ่นนํ้าป้อน
นําไอนํ้ามาอุ่นนํ้าป้อน
เพิ่มอุณหภูมิน้ าํ ป้อนจะต้องยกระดับ
ถังนํ้าป้อนให้สูงขึ้น
ทําแผนการตรวจสอบคุณภาพนํ้าป้อน
เป็ นประจํา
ติดตั้งระบบนํ้า RO

9. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าป้อน

นํ้าป้อนควรผ่านการปรับสภาพ 
อย่างดีเพื่อลดสารแขวนลอยและ
สารละลายต่างๆ ซึ่งเป็ นต้นเหตุ 
ของตะกรันโคลน และการเดือด
ผิดปกติ โดยทัว่ ไปค่าสภาพการ
นําไฟฟ้าควรตํ่ากว่า 800 s/cm

10. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใน
หม้อไอนํ้า

นํ้าในหม้อไอนํ้าควรมีค่าสภาพ
การนําไฟฟ้าอยูใ่ นช่วง
6,000 – 7,000 s/cm

12. ตรวจสอบระยะเวลาในการ
กําจัดตะกรันในหม้อไอนํ้า

ควรกําจัดตะกรันในหม้อไอนํ้า
อย่างน้อยทุกปี

 จัดทําแผนการทําความสะอาด
ทุกปี

13. ตรวจสอบแผนการทําความ
สะอาดหัวเผา

เชื้อเพลิงเหลวควรทําความ
สะอาดหัวเผาอย่างน้อยสัปดาห์
ละครั้ง

 จัดทําแผนการทําความสะอาดทุก
สัปดาห์

14. ตรวจสอบความดันไอนํ้าที่
ผลิต และความดันสู งสุ ดที่
อุปกรณ์ใช้ไอนํ้าต้องการ

ความดันไอนํ้าที่ผลิตควรสู งกว่า  ลดความดันในการผลิตไอนํ้าให้
ความดันสู งสุ ดที่อุปกรณ์ใช้ไอนํ้า
เหมาะสมกับการใช้งาน
ต้องการประมาณ 0.5-1.0 barg

 ลดอัตราหรื อระยะเวลาการโบลว์
ดาวน์เมื่อค่าสภาพการนําไฟฟ้าตํ่ากว่า
6,000 s/cm
 ตรวจสอบคุณภาพนํ้าป้อนและคอน
เดนเสทที่นาํ กลับ เมื่อค่าสภาพการนํา
ไฟฟ้าสู งกว่า 7,000 s/cm
 ถ่ายนํ้าในหม้อไอนํ้าทิ้งทุกสัปดาห์
เพื่อลดความเข้มข้น
O
11. ตรวจวัดอุณหภูมิเฉลี่ยบนผิว อุณหภูมิเฉลี่ยไม่ควรเกิน 60 C  ซ่อมฉนวนเมื่อเกิดการสึ กหรอ
ผนังหม้อไอนํ้า
เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อนออก  เปลี่ยนฉนวนเมื่อหมดสภาพ
ทางพื้นผิว
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รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความดันตกในระบบ
ถ้าสามารถลดความดันไอนํ้าที่
ผลิตลงจะส่ งผลให้สดั ส่ วนระ
หว่างไอนํ้าที่ผลิตได้ต่อเชื้อเพลิง
เพิ่มสู งขึ้น และการสู ญเสี ยความ
ร้อนต่าง ๆ ของหม้อไอนํ้าและ
ระบบส่ งจ่ายไอนํ้าจะลดลง

15. ตรวจสอบปริ มาณไอนํ้าที่ใช้ อุปกรณ์ใช้ไอนํ้าส่ วนน้อยที่
กับอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าต่างๆ
ต้องการความดันสู งให้ทาํ การ
แยกระบบเป็ นระบบความดันสู ง
และความดันตํ่า เพื่อลดความดัน
ไอนํ้าของระบบรวมลง
16. ตรวจสอบหม้อไอนํ้าขนาด
ใหญ่กว่าการใช้งานหรื อไม่
17. ตรวจสอบหัวเผาเดิน-หยุด
บ่อยหรื อไม่

ควรใช้หม้อไอนํ้าที่ภาระ 8090% ตลอดเวลาเพราะเป็ นจุดที่
หม้อไอนํ้ามีประสิ ทธิภาพสู ง
ก่อนจุดไฟของหัวเผาทุกครั้งจะมี
การไล่เชื้อเพลิง (Purge)
ประมาณ 2 นาที ซึ่งทําให้หอ้ งเผา
ไหม้สูญเสี ยความร้อน

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี

 จัดหาหม้อไอนํ้าขนาดเล็กและเดินท่อ
ไอนํ้าไปใช้กบั อุปกรณ์ส่วนน้อยแต่ใช้
ความดันไอนํ้าสู ง

 บริ หารจัดการใช้ไอนํ้าให้เหมาะสม
 จัดหาหม้อไอนํ้าขนาดเล็กมาใช้แทน
 ลดเวลาในการไล่เชื้อเพลิง
 ลดขนาดหัวเผาหรื อนมหนูน้ าํ มัน

18. ตรวจสอบอัตราการผลิตไอ
นํ้าต่อเชื้อเพลิงของหม้อไอ
นํ้าแต่ละชุดที่ความดันไอนํ้า
เท่ากัน

หม้อไอนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพสู งจะ  หาสาเหตุและปรับปรุ งให้มี
มีสดั ส่ วนระหว่างไอนํ้าที่ผลิตได้
ประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
ต่อเชื้อเพลิงสู ง เช่นเชื้อเพลิง
 เลือกใช้งานหม้อไอนํ้าชุดที่มีสดั ส่ วน
เหลว ควรมีสดั ส่ วนประมาณ 13
การผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงสู งเป็ นหลัก
– 14 : 1
 เปลี่ยนหม้อไอนํ้าให

19. ตรวจสอบบางช่วงเวลาความ
ดันในการผลิตไอนํ้าตกจึง
ต้องเดินหม้อไอนํ้าสํารอง
เสริ มตลอดเวลา

ไม่ควรเดินหม้อไอนํ้าเพื่อรอ
เสริ มในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ของ
วัน เพราะหม้อไอนํ้ามีการสู ญเสี ย
ตลอดเวลาในขณะที่ไม่มีการจ่าย
ไอนํ้า
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บริ หารจัดการการใช้ไอนํ้าใหม่
อุ่นนํ้าป้อนให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น
ติดตั้งถังเก็บไอ (Steam Accumulator)
แก้ไขความดันตกในระบบส่ งจ่ายไอ
นํ้า เช่น ขนาดท่อ ความยาวท่อ
จํานวนข้อต่อข้องอ

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

รายการตรวจ
20. ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ ไอ
นํ้าบางส่ วนร้อนช้า แล้วจึง
เปิ ดวาล์ว Bypass หรื อไม่

21. ตรวจสอบกับดักไอนํ้า

22. ตรวจสอบคุณภาพไอนํ้า
ก่อนเข้าอุปกรณ์

23. ตรวจสอบสภาพฉนวน ท่อ
วาล์ว และหน้าแปลน

24. ตรวจสอบการรั่วไหลของไอ
นํ้าทั้งหมด
25. ตรวจสอบปริ มาณและ
คุณภาพคอนเดนเสท

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ไม่ควรเปิ ดวาล์ว Bypass ถ้าความ  ไอนํ้าที่เข้าอุปกรณ์ตอ้ งแห้ง
ดันไอนํ้าที่เข้าอุปกรณ์ได้ตาม
 กับดักไอนํ้าขนาดเล็กปล่อยคอนเดน
มาตรฐานอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าแต่
เสทไม่ทนั
อุปกรณ์ร้อนช้า
 ไม่มีอุปกรณ์ไล่อากาศ (Air Vent)
 วาล์วควบคุม (Control Valve) ทํางาน
ผิดปกติ
 พื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของ
อุปกรณ์สกปรก
 ปริ มาณไอนํ้าเข้าอุปกรณ์นอ้ ยไป
กับดักไอนํ้าต้องไม่รั่วภายใน ไม่  ซ่อมหรื อเปลี่ยนกับดักไอนํ้า
ตัน ไม่เล็กเกินไป และติดตั้งไม่  เลือกชนิดและขนาดให้เหมาะสม
ถูกต้อง
 ติดตั้งในตําแหน่งที่ถูกต้อง
ไอนํ้าก่อนเข้าอุปกรณ์ตอ้ งแห้ง  ไอนํ้าออกจากหม้อไอนํ้าต้องแห้ง
 ฉนวนท่อส่ งจ่ายไอนํ้ามีสภาพดี
 ระบบท่อไอนํ้าต้องมีกบั ดักไอนํ้าเป็ น
ระยะ
 ก่อนเข้าอุปกรณ์ไอนํ้าต้องมีอุปกรณ์
กําจัดนํ้า (Steam Separator)
ระบบส่ งจ่ายไอนํ้าทั้งหมดจะต้อง  ติดตั้งฉนวนเพิ่มเติม
มีฉนวนที่อยูใ่ นสภาพดี
 ซ่อมฉนวนที่ชาํ รุ ด
โดยทัว่ ไปอุณหภูมิผวิ ฉนวนไม่  เปลี่ยนฉนวนที่เสื่ อมสภาพ
ควรเกิน 60 OC

ระบบไอนํ้าทั้งหมดจะต้องไม่มี
การรั่วไหลของไอนํ้า
ควรนําคอนเดนเสททั้งหมด
กลับมาใช้
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 ตรวจสอบและซ่อมทันทีที่พบ
 คอนเดนเสทคุณภาพสู งและมีปริ มาณ
มากนํากลับมาอุ่นนํ้าป้อนหม้อไอนํ้า
 คอนเดนเสทคุณภาพสู งและมีปริ มาณ
น้อยนําไปใช้กบั กระบวนการผลิตที่
อยูใ่ กล้
 คอนเดนเสทคุณภาพตํ่า และมีปริ มาณ
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รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา

26. ตรวจสอบอุณหภูมิใช้งาน
ของอุปกรณ์ใช้ไอนํ้า

อุณหภูมิใช้งานสู งกว่ามาตรฐาน
ที่กาํ หนด

27. ตรวจสอบอุณหภูมิผวิ ของ
อุปกรณ์ใช้ไอนํ้า

อุณหภูมิผวิ ของอุปกรณ์ใช้ไอนํ้า
ไม่ควรสู งเกิน 60 OC

28. ตรวจสอบการนําไอเสี ย
กลับมาใช้ประโยชน์

อุณหภูมิไอเสี ยสู งกว่า 200 OC
ควรนํากลับมาใช้ถา้ ในเชื้อเพลิง
ไม่มีกาํ มะถันเป็ นองค์ประกอบ
กรณี มีการ Blow down จํานวน
มากควรหาทางนํากลับมาใช้

29. ตรวจสอบการนํานํ้าระบาย
(Blow down) กลับมาใช้
ประโยชน์
30. ตรวจสอบการเปลี่ยนชนิด
เชื้อเพลิง

31. ตรวจสอบความชื้นของ
เชื้อเพลิงแข็ง

เลือกใช้เชื้อเพลิงต้นทุนตํ่าและ
สะอาด

เชื้อเพลิงมีความชื้นสู ง
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ต่าํ
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
มากนําไปแลกเปลี่ยนความร้อนก่อน
ปล่อยทิ้ง
ปรับลดอุณหภูมิให้ได้มาตรฐาน
เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิใหม่
เปลี่ยนฉนวนที่ชาํ รุ ด
หุม้ ฉนวนใหม่
ใช้อุ่นนํ้าป้อน (Economizer)
ใช้อุ่นอากาศ (Air Preheated )

 ติดตั้งระบบการระบายแบบต่อ เนื่อง
( Continuous Blow down)
แลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าป้อน
 เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
 นํ้ามันดีเซลเป็ น LPG
 นํ้ามันเกรดเอเป็ นเกรดซี
 นํ้ามันเตาเป็ น LPG
 นํ้ามันเตาเป็ นถ่านหิ นหรื อเชื้อเพลิง
แข็ง
 นําไอเสี ยไปไล่ความชื้นจากเชื้อเพลิง
 ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปไล่
ความชื้น

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

2.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่จะ
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1. การลดปริ มาณอากาศส่ วนเกิน(Excess Air) ที่ใ ช้ใ นการเผาไหม้
2. การทําความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อน
3. การปรับลดความดันไอนํ้าที่ผลิตให้เหมาะสม

เพราะ…

4. การลดอัตราการโบลว์ดาวน์
5. การอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้
6. การอุ่นเชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้
7. การอุ่นนํ้าก่อนเข้าหม้อไอนํ้า
8. การปรับปรุ งฉนวนหุ ม้ หม้อไอนํ้า
9. การลดความชื้นของเชื้อเพลิงแข็ง
10. การเปลี่ยนหม้อไอนํ้าใหม่
11.การใช้หม้อไอนํ้าที่ภาระใกล้เคียงพิกดั
12. การจัดโหลดการใช้งานเพื่อลดการเดินหม้อไอนํ้า
13. การเลือกเดินหม้อไอนํ้าชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
14. การลดความถี่ใ นการดับเตาที่บ่อยเกินไป
15. การติดตั้งถังเก็บไอในจุดที่ใ ช้ไ อนํ้าบางช่วงเวลามาก
16. การนํา Flash Steam กลับมาใช้
17. การนําคอนเดนเสทกลับมาใช้
18. การนําความร้อนจากนํ้าโบลว์ดาวน์กลับมาใช้
19. การนําความร้อนจากไอเสี ยกลับมาใช้
20. การเลือกซื้อเชื้อเพลิงจากหลายผูผ้ ลิต
21. การหุ ม้ ฉนวนท่อวาล์วและอุปกรณ์ใ ช้ไ อนํ้า
22. การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
23. การใช้ไ อนํ้าอุ่นนํ้ามันร่ วมกับการใช้ไ ฟฟ้า
24. การลดความดันใช้งานของอุปกรณ์ใ ช้ไ อนํ้าให้เหมาะสม

เพราะ…
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ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

25. การตรวจซ่อมหรื อเปลี่ยนกับดักไอนํ้า
26. การลดความดันตกในระบบท่อ
27. การแยกระบบการใช้ไ อนํ้าเป็ นหลายระดับความดัน
28. การลดไอนํ้าแฟรชจากอุปกรณ์ใ ช้ไ อนํ้า
29. การติดตั้งอุปกรณ์ไ ล่อากาศที่อุปกรณ์ใ ช้ไ อนํ้า
30. การเปลี่ยนการใช้ไ อนํ้าจากผสมโดยตรงเป็ นการแลกเปลี่ยน
ความร้อน
31. การปรับปรุ งคุณภาพไอนํ้าก่อนเข้าอุปกรณ์ใ ช้ไ อนํ้า
32. การเลือกชนิดและขนาดกับดักไอนํ้าให้เหมาะสม
33. การใช้ระบบควบคุมการเผาไหม้อตั โนมัติ
34. การผลิตนํ้าร้อนด้วย Heat Pump แทนการใช้ไ อนํ้า
35. อุ่นนํ้าป้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

2.11 โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การลดปริมาณอากาศส่ วนเกินทีใ่ ช้ ในการเผาไหม้
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ ใช้น้ าํ มันดี เซลเป็ นเชื้ อเพลิง ขนาดพิกดั 1 ตัน จํานวน 1 ชุ ดโดย
ปกติ จ ะทํา การปรั บ ตั้ง ส่ ว นผสมระหว่ า งอากาศกับ เชื้ อ เพลิ ง ปี ละหนึ่ งครั้ ง โดยขณะใช้ง านมี ก าร
บํารุ งรักษาอุปกรณ์และปรับตั้งโดยใช้การสังเกตส่ งผลให้การเผาไหม้ของเชื้ อเพลิง มีปริ มาณอากาศ
ส่ วนเกิ นที่ไม่เหมาะสมโรงงานจึ งได้ตดั สิ นใจซื้ อเครื่ องมือตรวจวัดไอเสี ยที่ออกจากปล่องซึ่ งจะทําให้
โรงงานสามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงลงได้

สี ของเปลวไฟก่ อนปรับอัตราส่ วน A/F
สี ของเปลวไฟหลังปรับอัตราส่ วน A/F
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยทางปล่องไอเสี ย
- เชื้อเพลิงแข็ง
QES = อัตราการใช้เชื้อเพลิงแข็งเฉลี่ย (kg/h) x ปริ มาณก๊าซไอเสี ยจริ ง (Nm3/kg) x ค่า
ความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสี ยออกจาก
ห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x ชัว่ โมงการใช้งาน
ตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการใช้งาน x ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า
- เชื้อเพลิงเหลว
QEL = อัตราการใช้เชื้อเพลิงเหลวเฉลี่ย (L/h) x ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง (kg/L) x
ปริ มาณก๊าซไอเสี ยจริ ง (Nm3/kg) x ค่าความจุความร้ อนของก๊าซไอเสี ย
(kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศ
เข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการ
ใช้งาน x ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า
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- เชื้อเพลิงก๊าซ
QEG = อัตราการใช้เชื้อเพลิงก๊าซเฉลี่ย (m3/h) x ปริ มาณก๊าซไอเสี ยจริ ง (Nm3/m3) x ค่า
ความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสี ยออกจาก
ห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x ชัว่ โมงการใช้งาน
ตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการใช้งาน x ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า
2.1.2 ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยลดลง (kcal/y)
QS = พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยก่อนปรับ (kcal/y) - พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยหลัง
ปรับ (kcal/y)
2.1.3 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
- เชื้อเพลิงแข็ง (kg/y)
FSS = ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยลดลง (kcal/y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิงแข็ง
(kcal/kg) x ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า (%) / 100)
- เชื้อเพลิงเหลว (L/y)
FLS = ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยลดลง (kcal/y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
เหลว (kcal/L) x ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า (%) / 100)
3
- เชื้อเพลิงก๊าซ (m /y)
FGS = ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยลดลง (kcal/y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิงก๊าซ
(kcal/m3) x ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า (%) / 100)
2.1.4 ค่าเชื้อเพลิงลดลง
CS = ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ x ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุน (บาท) / ค่าเชื้อเพลิงลดลง (บาท)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.2 ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
- เชื้อเพลิงแข็ง
- เชื้อเพลิงเหลว

h
LHV S
LHV L

- เชื้อเพลิงก๊าซ
1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย
- เชื้อเพลิงแข็ง
- เชื้อเพลิงเหลว

LHV G

- เชื้อเพลิงก๊าซ
1.4 ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง
- เชื้อเพลิงเหลว

CG

- เชื้อเพลิงก๊าซ
1.5 ตัวประกอบการใช้งาน
1.6 ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย

DG
OF
CPg

(ที่ 200 OC = 0.33 , ที่ 400 OC = 0.34)
1.7 ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
1.8 ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า

C

CS
CL

DL

F
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3,500

ข้อมูลโรงงาน

kcal/kg
0
kcal/L 8,698.77
kcal/m3
0

นํ้ามันดีเซล

฿/kg
฿/L
฿/m3

0
25.00

kg/L
kg/m3

0.85

ผูผ้ ลิต

ข้อมูลโรงงาน

kcal/Nm C

0
0.80
0.33

%
%

83
80

3O

นํ้ามันดีเซล

0

การคํานวน
การคํานวน
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1.9 อัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย
- เชื้อเพลิงแข็ง
- เชื้อเพลิงเหลว

mFS
mFL

- เชื้อเพลิงก๊าซ
1.10 ค่าเครื่ องมือตรวจวัดปริ มาณ
ออกซิเจนส่ วนเกิน
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิไ อเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ก่อนปรับ

mFG
COST

kg/h
L/h
m3/h
฿

ข้ อมูล
0
40
0
50,000

TgO

O

C

184.00

2.2 อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ก่อน

TaO

O

C

36.00

ปรับส่ วนผสม
2.3 อุณหภูมิไ อเสี ยออกจากห้องเผาไหม้หลังปรับ

TgN

O

C

150.00

TaN

O

C

36.00

O2O

%

5.32

O2N

%

4.50

M

-

1.34

AOS

Nm3/kg

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
A OL = (0.85 x LHV L /1,000)

A OL

Nm3/L

7.39

- เชื้อเพลิงก๊าซ
A OG = ((1.09 x LHV G)/1000)-0.25

A OG

Nm3/m3

0.00

2.4 อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้หลัง
ปรับส่ วนผสม
2.5 ปริ มาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้
ก่อนปรับ
2.6 ปริ มาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้
หลังปรับ
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การสู ญเสี ยความร้ อนก่ อนปรับส่ วนผสม
3.1อัตราส่ วนอากาศเดิม
M = 21/(21- O2o)
3.2 ปริ มาณอากาศทางทฤษฎีก่อนปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง
A OS = (1.01 x LHV S /1,000) + 0.5
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ข้ อมูล

AS

Nm3/kg

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
A L = A OL x M

AL

Nm3/L

9.90

- เชื้อเพลิงก๊าซ
A G = A OG x M
3.4 ปริ มาณก๊าซเสี ยทางทฤษฎีก่อนปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง
OOS = (0.89 x LHV S /1,000)+1.65

AG

Nm3/m3

0.00

OOS

Nm3/kg

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
OOL = (1.11 x LHV L /1,000)

OOL

Nm3/L

9.66

- เชื้อเพลิงก๊าซ
OOG = ((1.14 x LHV G)/1000)+0.25
3.5ปริ มาณก๊าซเสี ยจริ งก่อนปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง
OS = OOS + (M-1) x A OS

OOG

Nm3/m3

0.00

OS

Nm3/kg

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
OL = OOL + (M-1) x A OL

OL

Nm3/L

12.17

- เชื้อเพลิงก๊าซ
OG = OOG +(M-1) x A OG
3.6 พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยก่อนปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง

OG

Nm3/m3

0.00

QES

kcal/y

0.00

QEL

kcal/y 55,453,538

QEG

kcal/y

3.3 ปริ มาณอากาศใช้จริ งก่อนปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง
A S = A OS x M

QES = mfS x OS x C Pg x (TgO-TaO) x h x OF x C/100

- เชื้อเพลิงเหลว
QEL = mfL x OL x CPg x (Tgo-Tao) x h x OF x C/100

- เชื้อเพลิงก๊าซ
QEG = mfG x OG x Cpg x (Tgo-Tao) x h x OF x C/100
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การสู ญเสี ยความร้ อนหลังปรับส่ วนผสม
3.7 อัตราส่ วนอากาศหลังปรับส่ วนผสม
MN = 21/(21-O2N)
3.8 ปริ มาณอากาศทางทฤษฏีหลังปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง
A OSN = (1.01 x LHV S /1,000)+0.5

ข้ อมูล

MN

-

1.27

A OSN

Nm3/kg

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
A OLN = (0.85 x LHV L /1,000)

A OLN

Nm3/L

7.39

- เชื้อเพลิงก๊าซ
A OGN = ((1.09 x LHVG)/1000)-0.25
3.9 ปริ มาณอากาศที่ใ ช้จริ งหลังปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง
A SN = A OSN x MN

A OGN

Nm3/m3

0.00

A SN

Nm3/kg

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
A LN = A OLN x MN

A LN

Nm3/L

9.39

- เชื้อเพลิงก๊าซ
A GN = A OGN x MN
3.10 ปริ มาณก๊าซเสี ยทางทฤษฏีหลังปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง
OOSN = (0.89 x LHV S /1,000)+1.65

A GN

Nm3/m3

0.00

OOSN

Nm3/kg

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
OOLN = (1.11 x LHV L /1,000)

OOLN

Nm3/L

9.66

- เชื้อเพลิงก๊าซ
OOGN = ((1.14 x LHVG)/1000)+0.25

OOGN

Nm3/m3

0.00
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ข้ อมูล

OSN

Nm3/kg

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
OLN = OOLN + (MN-1) x A OLN

OLN

Nm3/L

11.66

- เชื้อเพลิงก๊าซ
OGN = OOGN +(MN-1) x A OGN
3.12 พลังงานความร้อนสู ญเสี ยหลังปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง

OGN

Nm3/m3

0.00

QESN

kcal/y

0.00

QELN

kcal/y 40,924,216

QEGN

kcal/y

0.00

QSS

kcal/y

0.00

QLS

kcal/y 14,529,322

QGS

kcal/y

0.00

FSS

kg/y

0.00

FLS

L/y

2,087.84

FGS

m3/y

0.00

3.11 ปริ มาณก๊าซเสี ยจริ งหลังปรับส่ วนผสม
- เชื้อเพลิงแข็ง
OSN = OOSN + (MN-1) x A OSN

QESN = mfS x OSN x C Pg x (TgN-TaN) x h x OF x C/100

- เชื้อเพลิงเหลว
QELN = mfL x OLN x CPg x (TgN-TaN) x h x OF x C/100

- เชื้อเพลิงก๊าซ
QEGN = mfG x OGN x Cpg x (TgN-TaN) x h x OF x C/100

3.13 พลังงานความร้อนสู ญเสี ยลดลง
- เชื้อเพลิงแข็ง
QSS = QES - QESN
- เชื้อเพลิงเหลว
QLS = QEL - QELN
- เชื้อเพลิงก๊าซ
QES = QEG - QEGN
3.14 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
- เชื้อเพลิงแข็ง
FSS = QSS /[LHV S x (F/100)]
- เชื้อเพลิงเหลว
FLS = QLS /[LHV L x (F/100)]
- เชื้อเพลิงก๊าซ
FGS = QGS /[LHV G x DG x (F/100)]
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3.15 ค่าเชื้อเพลิงลดลง
- เชื้อเพลิงแข็ง
CSS = FSS x CS
- เชื้อเพลิงเหลว
CLS = FLS x CL
- เชื้อเพลิงก๊าซ
CGS = FGS x CG
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
- เชื้อเพลิงแข็ง
PBS = CC / CSS
- เชื้อเพลิงเหลว
PBL = CC / CLS
- เชื้อเพลิงก๊าซ
PBG = CC / CGS
5. สรุ ปผลที่ไ ด้จากการวิเคราะห์
5.1 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใ ช้ลดลง
5.2 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน
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CSS

฿/y

0.00

CLS

฿/y

52,196.00

CGS

฿/y

0.00

PBS

y

0.00

PBL

y

0.96

PBG

y

0.00

FS
CF
PB

L/y
฿/y
y

2,087.84
52,196.00
0.96
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มาตรการที่ 2 การปรับลดความดันไอนํา้ ทีผ่ ลิตให้ เหมาะสม
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟใช้น้ าํ มันเตา C เป็ นเชื้อเพลิง ขนาดพิกดั 2 ตัน จํานวน 1 ชุด โดยปกติปรับตั้ง
ความดันสู งสุ ดที่ 9 barg อุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้าต้องการความดันไอนํ้าสู งสุ ด 6.5 barg ซึ่ งความดันไอนํ้าที่ผลิตใน
ปัจจุบนั สู งกว่าความต้องการของอุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้า โรงงานจึงสามารถลดความดันไอนํ้าลงเหลือ 8 barg ซึ่ งจะทําให้
โรงงานประหยัดเชื้อเพลิงลงได้

ความดันไอนํา้ ทีป่ รับตั้งเดิม 9 barg
ความดันไอนํา้ ทีป่ รับตั้งใหม่ 8 barg
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยความร้อนที่ลดลงจากการต้มนํ้าที่ความดันตํ่าลง
%QP = [(เอนธาลปี ของไอนํ้าที่ความดันก่อนปรับลดความดัน (kJ/kg) - เอนธาลปี ของไอนํ้าที่ความดัน
หลังปรับลดความดัน (kJ/kg)) / เอนธาลปี ของไอนํ้าก่อนปรับลดความดัน (kJ/kg)] x
ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า (%)
2.1.2 ปริ มาณการโบลว์ดาวน์
mB = [ค่า TDS นํ้าป้อน (PPM) / (ค่า TDS นํ้าในหม้อไอนํ้า (PPM) - ค่า TDS นํ้าป้อน (PPM))] x
ปริ มาณนํ้าป้อนที่ใช้เฉลี่ยในหนึ่งชัว่ โมง (kg/h)
2.1.3 พลังงานความร้อนที่ลดลงจากนํ้าโบลว์ดาวน์
QB = ปริ มาณการโบลว์ดาวน์ (kg/h) x (เอนธาลปี ของไอนํ้าที่ความดันก่อนปรับลดความดัน (kJ/kg) เอนธาลปี ของไอนํ้าที่ความดันหลังปรับลดความดัน (kJ/kg))
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (B) / ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง (B/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

4,800

ข้อมูลโรงงาน

1. ข้ อมูล เบื้ องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี

h

h/y

1.2 ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง

บิลเชื้อเพลิง

- เชื้อเพลิงแข็งที่ใ ช้ตลอดทั้งปี

mS

k/y

0

- เชื้อเพลิงเหลวที่ใช้ตลอดทั้งปี

mL

l/y

480,000.00

- เชื้อเพลิงก๊าซที่ใ ช้ตลอดทั้งปี

mG

m3/y

0

- ราคาเชื้อเพลิงแข็งเฉลี่ย

CS

฿/kg

0

- ราคาเชื้อเพลิงเหลวเฉลี่ย

CL

฿/l

14.00

- ราคาเชื้อเพลิงก๊าซเฉลี่ย

CG

฿/m3

0

1.4 เอนธาลปี ของไอนํ้า ที่ความดันก ่อนปรับลด

hg

kJ/kg

2,778.1

ตารางไอนํ้า

1.5 เอนธาลปี ของไอนํ้า ที่ความดันหลังปรับลด

hN

kJ/kg

2,774

1.6 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงาน

C

฿

500.00

ตารางไอนํ้า
ผูใ้ ห้บริ การ

1.7 ประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้า

B

%

80.00

ตรวจวัด

ผูจ้ าํ หน่าย

1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย
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1.8 ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
- เชื้อเพลิงแข็ง
- เชื้อเพลิงเหลว

LHVS
LHVL

LHVG
- เชื้อเพลิงก๊าซ
1.9 ตัวประกอบการใช้งาน
OF
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 ความดันสู งสุ ดก่อนปรับลด (Gage Pressure) Pg
2.2 ความดันสู งสุ ดหลังปรับลด (Gage Pressure) PN
TDSF
2.3 ค่า TDS นํ้าป้อน
TDSB
2.4 ค่า TDS นํ้าในหม้อไอนํ้า
WF
2.5 ปริ มาณนํ้าป้อนที่ใช้ใน 1 ชัว่ โมงเฉลี่ย
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้เมื่อไ
ม่ตอ้ งต้มนํ้าที่ความดันสู ง
%QP
- เปอร์เซ็นต์ของความร้อนที่สูญเสี ยน้อยลง
%QP = [(hg-hN) / hg]
- เชื้อเพลิงที่ใช้ลดลง
QPS
เชื้อเพลิงแข็ง
QPS = [(%QP / 100) x mS x OF] / B
QPL
เชื้อเพลิงเหลว
QPL = [(%QP / 100) x mL x OF] / B
เชื้อเพลิงก๊าซ
QPL = [(%QP / 100) x mG x OF]/ B

QPG
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kJ/kg
kJ/l
kJ/m3
-

0
41,280.00

barg
barg
PPM
PPM
kg/h

9.00
8.00
400.00
3,000.00
1,200.00

%

0.17

kg/y

0.00

L/y

816.00

m3/y

0.00

0
0.80
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- ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
เชื้อเพลิงแข็ง
CPS = QPS x CS
เชื้อเพลิงเหลว
CPL = QPL x CL
เชื้อเพลิงก๊าซ
CPG = QPG x CG
3.2 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้เมื่อ
โบลว์ดาวน์ที่ความดันตํ่าลง
- ปริ มาณการโบลว์ดาวน์
mB = [TDSF / (TDSB - TDSF)] x WF
- พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้
QB = mB x (hg - hN)
- พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ท้ งั ปี
QBT = QB x h
- ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
เชื้อเพลิงแข็ง
FBS = [QBT / (LHVS x (B / 100))] x OF
เชื้อเพลิงเหลว
FBL = [QBT / (LHVL x (B / 100))] x OF
เชื้อเพลิงก๊าซ
FBG = [QBT / (LHVG x (B / 100))] x OF
- ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
เชื้อเพลิงแข็ง
CBS = FBS x CS
เชื้อเพลิงเหลว
CBL = FBL x CL
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CPS

B/y

0.00

CPL

B/y

11,424.00

CPG

B/y

0.00

mB

kg/h

184.62

QB

kJ/h

886.18

QBT

kJ/y 4,253,664.00

FBS

kg/y

0.00

FBL

l/y

103.04

FBG

m3/y

0.00

CBS

B/y

0.00

CBL

B/y

1,442.56
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ข้ อมูล

เชื้อเพลิงก๊าซ
CBG = FBG x CG
3.3 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้จากการ
สู ญเสี ยความร้อนออกจากผิวหม้อไอนํ้า และ
ระบบส่ งจ่ายไอนํ้าประมาณ 20% ของความ
ร้อนสู ญเสี ยจากการต้มไอนํ้าที่ความดันตํ่าลง
และจากการโบลว์ดาวน์
- ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
เชื้อเพลิงแข็ง
FRS = (QPS + FBS) x 0.2
เชื้อเพลิงเหลว
FRL = (QPL + FBL) x 0.2

CBG

B/y

0.00

FRS

kg/y

0.00

FRL

l/y

183.81

เชื้อเพลิงก๊าซ
FRG = (QPG + FBG) x 0.2
- ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
เชื้อเพลิงแข็ง
CRS = (CPS + CBS) x 0.2
เชื้อเพลิงเหลว
CRL = (CPL + CBL) x 0.2
เชื้อเพลิงก๊าซ
CRG = (CPG + CBG) x 0.2
3.4 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดทั้งสิ้ น
- เชื้อเพลิงแข็ง
FTS = QPS + FBS + FRS
- เชื้อเพลิงเหลว
FTL = QPL + FBL + FRL

FRG

m3/y

0.00

CRS

B/y

0.00

CRL

B/y

2,573.31

CRG

B/y

0.00

FTS

kg/y

0.00

FTL

l/y

1,102.85

FTG

m3/y

0.00

- เชื้อเพลิงก๊าซ
FTG = QPG + FBG + FRG
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3.5 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดไปทั้งสิ้ น
- เชื้อเพลิงแข็ง
CTS = CPS + CBS + CRS
- เชื้อเพลิงเหลว
CTL = CPL + CBL + CRL
- เชื้อเพลิงก๊าซ
CTG = CPG + CBG + CRG
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C / (CTS หรื อ CTL หรื อ CTG)
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
5.2 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน
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CTS

B/y

0.00

CTL

B/y

15,439.87

CTG

B/y

0.00

PB

y

0.03

FT
CT
PB

l/y
B/y
y

1,102.85
15,439.87
0.03
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มาตรการที่ 3 การนําคอนเดนเสทกลับมาใช้ อ่นุ นํา้ ป้ อนหม้ อไอนํา้
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ ใช้เชื้อเพลิงนํ้ามันเตาเกรด C ขนาดพิกดั 1 ตัน จํานวน 1 ชุด โดยปกติโรงงานมี
การปล่อยนํ้าคอนเดนเสททิ้งดังรู ป ทางโรงงานมีแนวคิดที่จะนํานํ้าคอนเดนเสทมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าที่จะ
ป้อนเข้าหม้อไอนํ้า ซึ่งจะทําให้โรงงานสามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงลงได้

การปล่ อยคอนเดนเสททิง้
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ปริ มาณคอนเดนเสทที่นาํ กลับมาได้โดยให้ Flash ไป 20% (kg/y)
CR = ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงตลอดทั้งปี x สัดส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิง x (เปอร์เซ็นต์คอน
เดนเสทที่สามารถนํากลับมาได้ / 100) x 0.8
2.1.2 ปริ มาณความร้อนในคอนเดนเสทที่นาํ กลับมาใช้ (kJ/y)
QC = ปริ มาณคอนเดนเสทที่นาํ กลับมาใช้ (kg/y) x (เอนธาลปี ของนํ้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิคอน
เดนเสท (kJ/kg) - เอนธาลปี ของนํ้าป้อนที่อุณหภูมิน้ าํ ป้อน (kJ/kg))
2.1.3 เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
F = ปริ มาณความร้อนในคอนเดนเสทที่นาํ กลับมาใช้ (kJ//y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
x ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า (%) / 100)
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุน (฿) / ค่าใช้จ่ายที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการใช้งานของหม้อไอนํ้า
1.2 ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง
- เชื้อเพลิงแข็งที่ใ ช้ตลอดทั้งปี
- เชื้อเพลิงเหลวที่ใ ช้ตลอดทั้งปี

hr

h/y

mS
mL

kg/y
0
l/y 200,000.00
m3/y
0

- เชื้อเพลิงก๊าซที่ใ ช้ตลอดทั้งปี
1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย
- ราคาเชื้อเพลิงแข็งเฉลี่ย
- ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

mG

- ราคาเชื้อเพลิงก๊าซเฉลี่ย

CS
CL

1.4 ราคานํ้ารวมค่าปรับสภาพนํ้า
1.5 ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า
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4,800

0
14.00

CG

฿/kg
฿/L
฿/m3

WC

฿/m

3

B

%

20.00
80.00

0
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1.6 ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
- ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแข็ง
- ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงเหลว

LHV S
LHV L

- ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงก๊าซ
1.7 เปอร์เซ็นต์คอนเดนเสทที่สามารถนํากลับมาได้

LHV G
CD

kJ/kg
kJ/L
3
kJ/m
%

ข้ อมูล
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0
41,280.00 นํ้ามันเตา C
0
10.00

1.8 เอนธาลปี ของนํ้าป้อนที่อุณหภูมิน้ าํ ป้อน

hf

kJ/kg

125.79

hf ที่ 30oC

1.9 เอนธาลปี ของนํ้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิ
คอนเดนเสท
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 สัดส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิง
- สัดส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงแข็งที่ใ ช้
- สัดส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงเหลวที่ใ ช้

hC

kJ/kg

376.92

hf ที่ 90 C

RS
RL

0
13.00

- สัดส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงก๊าซที่ใ ช้

RG

kg/kg
kg/l
kg/m3

2.2 อุณหภูมิน้ าํ ป้อน
2.4 อุณหภูมิน้ าํ คอนเดนเสท
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ปริ มาณคอนเดนเสทที่นาํ กลับมาได้โ ดย
ให้ Flash ไป 20%
- เชื้อเพลิงแข็ง
CRS = mS x RS x (CD/100) x 0.8
- เชื้อเพลิงเหลว
CRL = mL x RL x (CD/100) x 0.8
- เชื้อเพลิงก๊าซ
CRG = mG x RG x (CD/100) x 0.8
3.2 ปริ มาณความร้อนในนํ้าคอนเดนเสทซึ่ง
นํากลับมาใช้ไ ด้ท้ งั ปี
- เชื้อเพลิงแข็ง
QCS = CRS x (hC - hf)
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30.00

TC

O

C

90.00

CRS

kg/y

0.00

CRL

kg/y

208,000.00

CRG

kg/y

0.00

QCS

kJ/y

0.00

C

o
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ข้ อมูล

QCL

kJ/y 52,235,040.00

QCG

kJ/y

0.00

FS

kg/y

0.00

FL

L/y

1,581.73

FG

m3/y

0.00

OLS

฿/y

0.00

CLL

฿/y

22,144.22

CLG

฿/y

0.00

W LS

m3/y

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
W LL = (CRL /1,000)

W LL

m3/y

208.00

- เชื้อเพลิงก๊าซ
W LG = (CRG /1,000)
3.6 ค่านํ้าที่ประหยัดได้
- เชื้อเพลิงแข็ง
W SS = W LS x W C

W LG

m3/y

0.00

W SS

฿/y

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว
QCL = CRL x (hC - hf)
- เชื้อเพลิงก๊าซ
QCG = CRG x (hC - hf)
3.3 เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ท้ งั ปี
- เชื้อเพลิงแข็ง
FS = QCS / [LHV S x (B/100)]
- เชื้อเพลิงเหลว
FL = QCL / [LHV L x (B/100)]
- เชื้อเพลิงก๊าซ
FG= QCG / [LHV G x (B/100)]
3.4 คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้จากเชื้อเพลิง
- เชื้อเพลิงแข็ง
OLS = FS x CS
- เชื้อเพลิงเหลว
CLL = FL x CL
- เชื้อเพลิงก๊าซ
CLG = FG x CG
3.5 ปริ มาณนํ้าที่ประหยัดได้
- เชื้อเพลิงแข็ง
W LS = (CRS /1,000)
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

- เชื้อเพลิงเหลว
W SL = W LL x W C
- เชื้อเพลิงก๊าซ
W SG = W LG x W C
3.7 รวมค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ท้ งั สิ้ น
- เชื้อเพลิงแข็ง
MS = CLS + W SS
- เชื้อเพลิงเหลว
ML = CLL + W SL
เชื้อเพลิงก๊าซ
MG = CLG + W SG
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ท่อคอนเดนเสทรวมฉนวนใยแก้ว
- หนา 1 นิ้ว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 1 นิ้ว ยาว 0 ม.
- หนา 1 นิ้ว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 1 1/2 นิ้ว ยาว 0 ม.
- หนา 1 นิ้ว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 2 นิ้ว ยาว 10 ม.
- หนา 1 นิ้ว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 2 1/2 นิ้ว ยาว 0 ม.
- หนา 1 นิ้ว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 3 นิ้ว ยาว 0 ม.
- ความยาวท่อรวม
- ค่าแรงในการติดตั้ง

4.2 ค่าแรงในการติดตั้ง
LC = LEN x LR
4.3 รวมราคาวัสดุและค่าติดตั้ง
TC = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + LC
4.4 ระยะเวลาการคืนทุน
PB = TC/ML
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ข้ อมูล

W SL

฿/y

4,160.00

W SG

฿/y

0.00

MS

฿/y

0.00

ML

฿/y

26,304.22

MG

฿/y

0.00

P1
P2
P3
P4
P5
LEN
LR

฿
฿
฿
฿
฿
m
฿/m

0
0
20,000.00
0
0
10.00
500.00

LC

B

5,000.00

LC

B

25,000.00

PB

Y

0.95
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5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
5.2 ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
5.3 ปริ มาณนํ้าที่ประหยัดได้
5.4 ค่านํ้าที่ประหยัดได้
5.5 ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้รวม
5.6 ระยะเวลาคืนทุน

F
C
WC
WS
CT
PB
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L/y
฿/y
m3/y
฿/y
฿/y
y

ข้ อมูล
1,581.73
22,144.22
208.00
4,160.00
26,304.22
0.95
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มาตรการที่ 4 การซ่ อมแซมรอยรั่วในระบบส่ งจ่ ายไอนํา้
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ ใช้น้ าํ มันเตาเกรด C เป็ นเชื้อเพลิง ขนาดพิกดั 5 ตัน จํานวน 1 ชุด จากการ
สํารวจพบว่ามีไอนํ้ารั่วไหลตามข้อต่อ ข้องอ จํานวน 4 จุด การรั่วไหลของไอนํ้าส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน
ความร้ อน และปริ มาณนํ้า รวมทั้งยังทําให้สภาวะแวดล้อมมี อุณหภู มิสูงขึ้น ดังนั้นจึ งมี แนวคิดที่ จะลดการ
สู ญเสี ยดังกล่าว โดยการซ่อมรู รั่วของไอนํ้าทั้งหมด ซึ่งจะทําให้โรงงานสามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงลงได้

การรั่วของไอนํา้ บริเวณต่ างๆ
การรั่วของไอนํา้ บริเวณต่ างๆ
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 อัตราการสู ญเสี ยไอนํ้าผ่านรู รั่ว (kg/y)
mS = [ 0.2827 (ขนาดรู รั่ว (mm))2 x (ความดันไอนํ้า (kg/cm2) + 1.013)] x จํานวนรู รั่ว x ชัว่ โมง
การใช้งานตลอดปี (h/y)
2.1.2 ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ย (kJ/y)
Q = อัตราการการสู ญเสี ยไอนํ้าผ่านรู รั่ว (kg/y) x (เอนธาลปี ของไอนํ้าในท่อ (kJ/kg) - เอนธาลปี
ของนํ้าป้อน (kJ/kg)
2.1.3 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่สูญเสี ย
MF = ปริ มาณความร้อนที่สูญเสี ย (kJ/y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง x ประสิ ทธิภาพหม้อ
ไอนํ้า (%) / 100)
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรู รั่วทั้งหมด (฿) / ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

h

h/y

2,400

ข้อมูลโรงงาน
ผูจ้ าํ หน่าย

- ราคาเชือ้ เพลิงแข็งเฉลี่ย

CS

฿/kg

0

- ราคานํ้า มันเชือ้ เพลิงเฉลี่ย

CL

฿/L

14.00

- ราคาเชือ้ เพลิงก๊าซเฉลี่ย

CG

฿/m

1.3 ค่านํ้าและค่าปรับสภาพนํ้า

CW

1.4 เอนธาลปี ของไอนํ้า ในท่อทีค่ วามดันจุด d1

1. ข้ อมูล เบื้ องต้ น
1.1 ชัวโมงการใช้งานตลอดปี
่
1.2 ราคาเชือ้ เพลิงเฉลี่ย

นํ้า มันเตา C

3

0

฿/m

3

20.00

บิลนํ้า

hg1

MJ/kg

2.7691

ตารางไอนํ้า

1.5 เอนธาลปี ของไอนํ้า ในท่อทีค่ วามดันจุด d2

hg2

MJ/kg

2.7691

ตารางไอนํ้า

1.6 ประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้า

hB

%

80.00

ตรวจวัด
คุณสมบัติ

1.7 ค่าความร้อนทางตํา่ ของเชือ้ เพลิง

เชื้อเพลิง
- ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงแข็ง

LHV S

MJ/kg

0

- ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงเหลว

LHV L

MJ/L

41.28

- ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงก๊าซ

LHV G

MJ/m3

0

1.8 เอนธาลปี ของนํ้า ป้อนทีอ่ ุณหภูมิน้ าํ ป้อน

hf

MJ/kg

0.1258

ตารางนํ้า อิม่ ตัว

1.9 ค่าใช้จ่ ายในการซ่อมรูรวั่ ทัง้ หมด

C

฿

500

ผูใ้ ห้บริ การ
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2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 ขนาดรู รั่วที่จุด d1
2.2 จํานวนรู รั่วที่จุด d1
2.3 ความดันไอนํ้าที่จุด d1
2.4 ขนาดรู รั่วที่จุด d2
2.5 จํานวนรู รั่วที่จุด d2
2.6 ความดันไอนํ้าที่จุด d2
2.7 อุณหภูมิของนํ้าป้อน

d1

mm

n1
P1

จุด
2
kg/cm

d2

mm

n2

จุด

P2

kg/cm

1.00
1
7.00
0.50
3
7.00

C

30.00

mS1

kg/y

5,436.66

mS2

kg/y

4,077.50

mST

kg/y

9,514.16

QT

kJ/y 25,095,594.97

mS

kg/y

0.00

mL

L/y

759.92

mG

m /y

3

0.00

TF

3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 อัตราการสู ญเสี ยไอนํ้าผ่านรู รั่วที่จุด d1

O

2

ข้ อมูล

2

mS1 = [0.2827(d1) x (P1+1.013)] x n1 x h

3.2 อัตราการสู ญเสี ยไอนํ้าผ่านรู รั่วที่จุด d2
2

mS2 = [0.2827(d2) x (P2+1.013)] x n2 x h

3.3 อัตรการสู ญเสี ยไอนํ้าผ่านรู รั่วรวมทั้งสิ้ น
mST = mS1 + mS2

3.4 ปริ มาณความร้อนที่สูญเสี ยจากการรั่วไหล
QT = mS1 x (hg1 - hf) + mS2 x (hg2 - hf)

3.5 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่สูญเสี ย
- เชื้อเพลิงแข็ง
mS = QT / (LHV S x hB / 100)
- เชื้อเพลิงเหลว
mL= QT / (LHV L x hB / 100)
- เชื้อเพลิงก๊าซ
mG = QT / (LHV G x hB / 100)
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3.6 ค่าใช้จ่ายค่านํ้าและปรับสภาพนํ้าที่ประหยัดได้

ข้ อมูล

SW

฿/y

190.28

SS

฿/y

0.00

SL

฿/y

10,638.88

SG

฿/y

0.00

STS

฿/y

0.00

STL

฿/y

10,829.16

STG

฿/y

0.00

PB

y

0.05

mST

kg/y

mS , mL ,mG

L/y

SW

฿/y

SS ,SL , SG

฿/y

STS ,STL ,STG

฿/y

PB

y

9,514.16
759.92
190.28
10,638.88
10,829.16
0.05

SW = (mST / 1,000) x CW

3.7 คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้จากเชื้อเพลิง
- เชื้อเพลิงแข็ง
S S = m S x CS

- เชื้อเพลิงเหลว
SL = mL x CL

- เชื้อเพลิงก๊าซ
SG = mG x CG

3.8 ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ท้ งั สิ้ น
- เชื้อเพลิงแข็ง
STS = SW + SS

- เชื้อเพลิงเหลว
STL = SW + SL

- เชื้อเพลิงก๊าซ
STG = SW + SG

4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C / (STS หรื อ STL หรื อ STG)
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์

5.1 อัตราการสู ญเสี ยไอนํ้าผ่านรู รั่ว
5.2 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่สูญเสี ย
5.3 ค่านํ้าที่ประหยัดได้
5.4 ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
5.5 ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ท้ งั สิ้ น
5.6 ระยะเวลาคืนทุน
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

มาตรการที่ 5 การเปลีย่ นหม้ อไอนํา้ ใหม่ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพสู งกว่ าเดิม
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ ใช้น้ าํ มันเตาเกรด C เป็ นเชื้อเพลิง ขนาดพิกดั 5 ตัน จํานวน 1 ชุด ปั จจุบนั
หม้อไอนํ้ามีอายุการใช้งานมากและมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า จึงมีแนวคิดทีจะเปลี่ยนหม้อไอนํ้าใหม่ โดยใช้หม้อไอนํ้า
ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นกว่าหม้อไอนํ้าเดิ ม มีอตั ราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้ อเพลิงที่สูงกว่าเดิม ทําให้โรงงาน
สามารถประหยัดเชื้อเพลิงลงได้

หม้ อไอนํา้ ชุ ดทีต่ ้ องการเปลีย่ น
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ร้อยละอัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
%R = [(อัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงของหม้อไอนํ้าชุดใหม่ - อัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อ
เชื้ อเพลิงของหม้อไอนํ้าชุดเดิม) / อัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้ อเพลิงของหม้อไอนํ้าชุด
เดิม] x 100
2.1.2 ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง
Fs = ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงเดิมตลอดทั้งปี x (อัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงของหม้อไอ
นํ้าชุดเดิม / อัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงของหม้อไอนํ้าชุดใหม่ )
2.2 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB =
เงินลงทุนในการเปลี่ยนหม้อไอนํ้า (฿) / ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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ปริ มาณเชื้อเพลิง

ปริ มาณนํ้าโบลว์ดาวน์ ……kg/h

ปริ มาณนํ้าป้อน ……kg/h
อัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิง = (ปริ มาณนํ้าป้อน - ปริ มาณนํ้าโบลว์ดาวน์) /ปริ มาณเชื้อเพลิง
รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ขนาดพิกดั หม้อไอนํ้าเดิม
1.2 ขนาดพิกดั หม้อไอนํ้าใหม่
1.3 ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงตลอดปี
- เชื้อเพลิงแข็ง
- เชื้อเพลิงเหลว
- เชื้อเพลิงก๊าซ
1.4 อัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงของ
หม้อไอนํ้าชุดใหม่
- เชื้อเพลิงแข็ง
- เชื้อเพลิงเหลว
- เชื้อเพลิงก๊าซ
1.5 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย
เชื้อเพลิงแข็ง
เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงก๊าซ
1.6 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปลี่ยนหม้อไอนํ้า

สั ญลักษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล

TONQ
TONN

T/h
T/h

5
5

mFS
mFL

0
500,000.00

mFG

kg/y
L/y
m3/y

RNS

kg / kg fuel

0
14.00
0

kg / L fuel
3

RNG

kg / Nm fuel

CS
CL

฿ / kg
฿/L
฿ / m3

CG
CC
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0

0
14.00
0
6,000,000
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รายการ
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงของ
หม้อไอนํ้าชุดเดิม
- เชื้อเพลิงแข็ง
- เชื้อเพลิงเหลว
- เชื้อเพลิงก๊าซ
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ร้อยละอัตราส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อ
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
- เชื้อเพลิงแข็ง
%RS = [(RNS - ROS) / ROS] x 100
- เชื้อเพลิงเหลว
%RL = [(RNL - ROL) / ROL] x 100
- เชื้อเพลิงก๊าซ
%RG = [(RNG - ROG) / ROG] x 100
3.2 ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง
- เชื้อเพลิงแข็ง
FSS = mFS x (%RS / 100)
- เชื้อเพลิงเหลว
FSL = mFL x (%RL / 100)
- เชื้อเพลิงก๊าซ
FSG = mFG x (%RG / 100)

สั ญลักษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

ROS
ROL
ROG

kg/kg fuel
kg/L fuel

นํ้ามันเตา C

kg/Nm3 fuel

0
10.00
0

% RS

%

0.00

%RL

%

40.00

%RG

%

0.00

FSS

kg/y

0.00

FSL

L/y

200,000.00

FSG

m3/y

0.00
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รายการ
3.3 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลง
- เชื้อเพลิงแข็ง
CFS = FSS × CS
- เชื้อเพลิงเหลว
CFL = FSL × CL
- เชื้อเพลิงก๊าซ
CFG = FSG × CG
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
- เชื้อเพลิงแข็ง
PBS = CC / CFS
- เชื้อเพลิงเหลว
PBL = CC / CFL
- เชื้อเพลิงเหลว
PBG = CC / CFG
5. สรุ ปผลที่ไ ด้จากการวิเคราะห์
5.1 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใ ช้ลดลง
5.2 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล

CFS

฿/y

0.00

CFL

฿/y

2,800,000.00

CFG

฿/y

0.00

PBS

y

0.00

PBL

y

2.14

PBG

y

0.00

FS
CF
PB

L/y
฿/y
y

200,000.00
2,800,000.00
2.14
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2.12 กรณีศึกษาทีป่ ระสบผลสําเร็จ
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟที่ใช้น้ าํ มันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดพิกดั 1 ตันไอนํ้า จํานวน 2
ชุด ทํางานครั้งละ 1 ชุด ผลิตไอนํ้าที่ความดัน 6.5 บาร์ เพื่อใช้ในการ ซัก รี ด และทํานํ้าร้อนจ่ายให้กบั ห้องพัก
จํานวน 460 ห้อง โดยมีการเปิ ดใช้งาน 5,293 ชัว่ โมง/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
โดยทัว่ ไปการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ยของหม้อไอนํ้าจะมีปริ มาณมากที่สุดประมาณร้อยละ 10-30 ซึ่ ง
ขึ้นอยูก่ บั การปรับตั้งอัตราส่ วนผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงที่เข้าเผาไหม้และประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างก๊าซร้อนที่ได้จากการเผาไหม้กบั นํ้าที่ตอ้ งการต้มให้กลายเป็ นไอ ปกติสถานประกอบการทํา
การปรับอัตราส่ วนผสมโดยสังเกตจากเปลวไฟและสี ของควันไฟที่ออกจากปล่อง ส่ งผลให้ตอ้ งใช้อากาศในการ
เผาไหม้มากเกินความจําเป็ น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับตั้งส่ วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศใหม่ โดยการใช้เครื่ องมือวัดปริ มาณออกซิ เจนส่ วนเกินของ
ก๊าซไอเสี ยที่ออกจากห้องเผาไหม้ ซึ่ งเชื้อเพลิงเหลวควรมีค่าไม่เกิน 4% แล้วทําการปรับลดปริ มาณอากาศที่เข้า
เผาไหม้ เพื่อให้ได้ปริ มาณออกซิ เจนส่ วนเกินไม่เกินเกณฑ์ แล้วนําค่าที่ได้ก่อนและหลังการปรับตั้งไปวิเคราะห์
หาปริ มาณการสู ญเสี ยความร้อน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
หม้อไอนํ้าใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย 36 ลิตร/ชัว่ โมง ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง 38.9 MJ/kg จากการตรวจวัดไอ
เสี ยพบว่ามีปริ มาณ ออกซิเจน 8.0 % คาร์บอนมอนน็อกไซด์ 48 ppm และอุณหภูมิไอเสี ย 210.6 °C
5. สภาพหลังปรับปรุง
ทํา การปรั บ แดมเปอร์ เ พื่ อ ลดปริ ม าณอากาศเข้า ไหม้ แล้ว ทํา การวัด ไอเสี ย พบว่า ปริ ม าณ ออกซิ เ จน 5.0 %
คาร์ บอนมอนน็อกไซด์ 51 ppm และอุณหภูมิไอเสี ย 209.6 °C ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้าเพิ่มขึ้นจาก
85.6 %เป็ น 89.6 % ค่าใช้จ่ายในการผลิตไอนํ้าลดลงจาก 1.56 Baht/kg เป็ น 1.43 Baht/kg
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6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ข้ อมูล
ชนิดหม้อไอนํ้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความยาว
ขนาดพิกดั กําลังผลิตไอนํ้า
ความดันไอนํ้าใช้งาน
เวลาทํางาน
อุณหภูมิแวดล้อมหม้อไอนํ้า
เชื้อเพลิง
ชนิดเชื้อเพลิง
อุณหภูมิน้ าํ มัน
ความหนาแน่นนํ้ามัน
ค่าความร้อนสู งของเชื้อเพลิง
ค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง
ค่าความร้อนจําเพาะของเชื้อเพลิง
ปริ มาณนํ้ามันที่ใช้
ราคาเชื้อเพลิง
อุณหภูมิอากาศที่ใช้เผาไหม้
นํ้าป้ อน
อัตราการป้อนนํ้า
อุณหภูมิน้ าํ ป้อน
ก๊ าซไอเสีย
ปริ มาณ CO
ปริ มาณ O2
อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย
โบลว์ ดาวน์
อัตราการโบลว์ดาวน์
อุณหภูมิน้ าํ โบลว์ดาวน์
การแผ่ รังสีความร้ อน
ส.ป.ส การแผ่รังสี
พื้นที่ผวิ

สั ญลักษณ์
ข้ อมูลทัว่ ไป

หน่ วย

ก่ อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

m.
m.
Ton/hr
kg/cm2
hr/y
°C

ท่อไฟ
1.7
3.2
1.0
6.5
5,293
35

ท่อไฟ
1.7
3.2
1.0
6.5
5,293
35

Ta

°C
kg/L
MJ/kg
MJ/kg
kJ/kg. °C
Liter/hr
Baht/Liter
°C

ดีเซล
36.3
0.88
43.1
39.8
1.88
36
20
35

ดีเซล
36.3
0.88
43.1
39.8
1.88
33
20
35

mW
TW

kg/hr
°C

470
68.5

470
68.5

CO
O2
TFLUE

ppm
%
°C

48
8.0
210.6

51
5.0
209.6

mB
TB

kg/hr
°C

9.4 (2%)
161

9.4 (2%)
161

e
A

m2

0.8
21.6

0.8
21.6

D
L
Cap
P
H
Tr

TF
F
HHV
LHV
Cp
VF
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อุณหภูมิผวิ

Tsurf
°C
การวิเคราะห์ หม้ อไอนํา้

ความร้ อนเข้ า
ความร้อนจากเชื้อเพลิง
QC = VF x F x LHV
ความร้อนสัมผัสของเชื้อเพลิง
QS = VF x F x Cp x (TF – Tr)
ความร้อนสัมผัสของนํ้าป้อน
QW = mW x Cp x (TW – Tr)
ผลรวมความร้ อนทีป่ ้ อนเข้ า
Qin = QC + QS + QW
ความร้ อนออก
การสูญเสียความร้ อนในก๊ าซไอเสีย
ผลต่างอุณหภูมิไอเสี ยกับสิ่ งแวดล้อม
DT = (TFLUE - Tr)
ปริ มาณ CO2 ในไอเสี ย
(รู ปที่ 2.6-1 ก)
ปริ มาณอากาศส่ วนเกิน
(รู ปที่ 2.6-2 ก)
ร้อยละการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่อง
(ค่าจากการเปิ ดตารางที่ 2.6 และหักด้วย 5
สําหรับกรณี ค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง)
ความร้อนสู ญเสี ยของก๊าซไอเสี ย
การสูญเสียความร้ อนจากโบลว์ ดาวน์
เอนทาลปี ของนํ้าโบลว์ดาวน์
ความร้อนสู ญเสี ยจากโบลว์ดาวน์
QB = (MB x hB) – (MB x Cp x Tr)
การสูญเสียความร้ อนจากผนังหม้ อไอนํา้
ความร้อนสู ญเสี ยจากผนังหม้อไอนํ้า
QR = Qconv + Qrad
ความร้อนของไอนํ้า
QS = Qin - QE - QB - QR
รวมความร้ อนออก

48

48

QC

MJ/hr

1,206.9

1,154.6

QS

MJ/hr

0.08

0.08

QW

MJ/hr

66.1

66.1

Qin

MJ/hr

1,273.1

1,220.9

DT

°C (°F)

175 (347)

175 (347)

CO2

%

9.6

11.9

%

58

29

% (LHV)

13.9

10.1

QE

MJ/hr

167.8

115.5

hB
QB

kJ/kg
MJ/hr

684.2
5.1

684.2
5.1

QR

MJ/hr

5.6

5.6

QS

MJ/hr

1,094.6

1,094.6

Qout

MJ/hr

1,273.1

1,220.9
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สมรรถนะหม้ อไอนํา้
mS
kg/hr

ปริ มาณไอนํ้าที่ผลิต
mS = mW - mB
ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า (ค่าความร้อนตํ่า)
Eff = QS / Qin
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในการผลิตไอนํ้า
ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ลดลง

ค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=

7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ประหยัดค่าเชื้อเพลิง
=

Eff

460.6

460.6

%

85.6

89.6

Baht/kg

1.56

1.43

(ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ก่อน-ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้หลัง) x ชัว่ โมง
ใช้งานต่อปี
(36 - 33) x 5,293
15,879
ลิตร/ปี
15,879 x 20
317,580
บาท
ดําเนินการเอง
317,580

บาท
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 2: การลดแรงดันของไอนํา้ ทีผ่ ลิต
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟที่ใช้น้ าํ เตาเป็นเชื้อเพลิง ขนาดพิกดั 2 ตันไอนํ้า จํานวน 2 ชุด
ทํางานครั้งละ 1 ชุด ผลิตไอนํ้าที่ความดัน 105 psig เพื่อใช้ในการ ซัก รี ด และทํานํ้าร้อนจ่ายให้กบั ห้องพัก
จํานวน 400 ห้อง โดยมีการเปิ ดใช้งาน 17 ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี ใช้งานประมาณ 70 %
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
อุปกรณ์ใช้ไอนํ้าต้องการความดันสู งสุ ดประมาณ 75 psig ดังนั้นการผลิตไอนํ้าที่ความดันสู งกว่าความต้องการ
มากจะส่ งผลให้การสู ญเสี ยความร้อนในด้านต่างๆของหม้ไอนํ้าและระบบส่ งจ่ายไอนํ้าเพิ่มขึ้น และความร้อน
แฝงที่ได้จากไอนํ้าจะลดตํ่าลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับลดความดันในการผลิตไอนํ้าจาก 105 psig 172°C เป็ น 90 psig 166°C โดยค่อยๆปรับลดลงครั้งละ 5
psig แล้วสังเกตการณ์ทาํ งานของอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าต่าง ในกรณี ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดความดันไอนํ้าก่อน
เข้าอุปกรณ์ให้ทาํ การปรับตั้งค่าใหม่ดว้ ย
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
หม้อไอนํ้าปรับตั้งความดันไอนํ้าที่ 105 psig มีอุณหภูมิ 172°C ซึ่ งสู งเกินกว่าความต้องการของอุปกรณ์ใช้ไอนํ้า
ทําให้หม้อไอนํ้าใช้เชื้อเพลิงเกินความจําเป็ น
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5. สภาพหลังปรับปรุง
ทําการปรับลดความดันในการผลิตไอนํ้าจาก 105 psig อุณหภูมิ 172°C เป็ น 90 psig อุณหภูมิ 166°C ส่ งผลให้
ลดการใช้เชื้อเพลิงในส่ วนของความร้อนแฝงที่แตกต่างกันประมาณ 1,221.03 ลิตร/ปี
รายการ
ก่ อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ความดันไอนํ้าที่ต้ งั ไว้ (Psig)
105
90
อุณหภูมิไอนํ้า (°C)
172
166
เอนทาลปี ของไอนํ้า (kJ/kg)
2770.31
2,764.72
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานจากไอนํ้าที่ลดลง
=
(2,770.31 – 2,764.72 ) x 2,000 x 17 x 365 x 0.7
=
48,560,330
kJ/ปี
=
48,560.33
MJ/ปี
ค่าความร้อนทางตํ่าของนํ้ามันเตา =
39.77
MJ/ลิตร
คิดเป็ นปริ มาณนํ้ามันเตา
=
48,560.33 / 39.77
=
1,221.03
ลิตร/ปี
ราคานํ้ามันเตาเฉลี่ย
=
16
บาท/ลิตร
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
1,221.03 x 16
=
19,536.4 8
บาท/ปี
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ดําเนินการเอง
บาท
ประหยัดค่าเชื้อเพลิง
=
19,536.48
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 3: การลดการโบลว์ ดาวน์
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟที่ใช้น้ าํ มันเตาเกรดเอเป็ นเชื้อเพลิง ขนาดพิกดั 4 ตันไอนํ้า จํานวน
2 ชุด ทํางานครั้งละ 1 ชุด โดยมีการเปิ ดใช้งาน 20 ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี มีการโบลว์ดาวน์วนั ละ 2 ครั้ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การโบลว์ดาวน์มากเกิ นไปส่ งผลให้สิ้นเปลื องพลังงานความร้ อนและนํ้ารวมทั้งสารเคมี ที่เติ มในหม้อไอนํ้า
โดยทัว่ ไปหม้อไอนํ้าที่มีแรงดันตํ่ากว่า 150 psig ค่าความเข้มข้นของสารละลายในหม้อไอนํ้าควรอยู่ประมาณ
3,000-3500 ppm ดังนั้นควรปรับลดอัตราการโบลว์ดาวน์ให้เหมาะสมโดยดูจากคุณภาพนํ้าในหม้อไอนํ้าเป็ นหลัก
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
จากการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายในหม้อไอนํ้าพบว่ามีค่าประมาณ 685 ppm จึงทําการปรับลดอัตรา
การโบลว์ดาวน์จากวันละ 2 ครั้งเป็ นวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที โดยควบคุมความเข้มข้นของสารละลายในหม้อ
ไอนํ้าไม่เกิน 3,500 ppm และทําการตรวจวัดปริ มาณนํ้าโบลว์ดาวน์ที่ลดลง เพื่อนําไปวิเคราะห์ผลการประหยัด
พลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายในนํ้าของหม้อไอนํ้าอยูท่ ี่ 685 ppm ขณะที่มีการโบลว์ดาวน์วนั ละ 2 ครั้ง
อุณหภูมิน้ าํ อยูท่ ี่ 95°C นํ้าประปาที่ป้อนเข้าหม้อไอนํ้ามีการรั่วไหลประมาณ 1,680 ลิตร/ชัว่ โมง หรื อ 14,716.80
ลบ.ม./ปี
5. สภาพหลังปรับปรุง
ทําการลดอัตราการโบลว์ดาวน์เป็ น 1 ครั้ง/วัน ครั้งละไม่เกิน 5 นาที พบว่าค่าความเข้มข้นของสารละลายในหม้อ
ไอนํ้าไม่เกิน 3,500 ppm ส่ งผลให้ลดการสู ญเสี ยนํ้าได้ประมาณ 360 ลิตร/ชัว่ โมง หรื อ 3,153.6 ลบ.ม./ปี และทํา
การเปลี่ยนวาล์วควบคุมนํ้าประปาที่ชาํ รุ ดขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 4 ชุด ทําให้ลดการสู ญเสี ยนํ้าประปาประมาณ
1,680 ลิตร/ชัว่ โมง หรื อ 14,716.80 ลบ.ม./ปี
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้าเฉลี่ย
=
84.52
ชัว่ โมงการใช้งาน
=
7,300
อุณหภูมิน้ าํ ป้อน
=
95.0
อัตราการโบลว์ดาวน์
=
360
อัตราการไหลของนํ้าประปาที่รั่วจากวาล์ว
=
1,680
ค่าความร้อนตํ่าของนํ้ามันเตาเกรดเอ
=
39.77
ค่านํ้าเฉลี่ย
=
17.11
ค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ย
=
14.31
นํ้าร้อน
=
อัตราการไหลของนํ้ารั่ว x ชัว่ โมงใช้งาน
=
(360 x 7,300) / 1,000
=
2,628
นํ้าประปา
=
อัตราการไหลของนํ้ารั่ว x ชัว่ โมงใช้งาน
=
(1,680 x 7,300) / 1,000
=
12,264
ค่านํ้าประปาสู ญเสี ย
=
(2,628 + 12,264 ) x 17.11
=
254,802.12
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ความร้ อนสู ญเสี ยไปกับนํา้ ทีร่ ั่ว (นํา้ ร้ อน)
Qw
=
Fw x Dw x Cp x (Tw – Two)
เมื่อ
Fw
=
อัตราการไหลของนํ้าที่รั่ว (L/h)
=
ค่าความหนาแน่นของนํ้า
Dw
Cp
=
ค่าความร้อนจําเพาะของนํ้า
=
อุณหภูมิน้ าํ รั่ว
Tw
Two =
อุณหภูมิน้ าํ ปกติที่สภาวะมาตรฐาน
=
Fw x Dw x Cp x (Tw – Two)
Qw
=
360 x 1 x 4.187 x (95 - 25) / 1,000
=
105.51
MJ/h
คิดเป็ นนํ้ามันเตาเกรดเอ =
(Qw / LHV) / 
=
(105.51 / 39.77) / 0.8452
=
3.29
ลิตร/ชัว่ โมง
=
3.29 x 7,300
=
24,017
ลิตร/ปี
ค่าเชื้อเพลิง
=
24,017 x 14.31
=
343,683.27
บาท/ปี
ผลประหยัดรวม
=
ค่านํ้า + ค่าเชื้อเพลิง
=
254,802.12 + 343,683.27
=
598,485.39
บาท/ปี
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุนวาล์ว 1.5 นิ้ว 4 ชุด =
91,440
บาท
ประหยัดค่าใช้จ่าย
=
598,485.39
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
91,440/ 598,485.39
=
0.15
ปี
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กรณีศึกษาที่ 4: การนํานํา้ คอนเดนเสทปล่ อยทิง้ กลับมาใช้ งาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีการใช้ไอนํ้ากระบวนการ Paint Shop โดยไม่การนําคอนเดนเสทซึ่ งเป็ นนํ้าร้อนที่สะอาด
มากกลับมาใช้ประโยชน์
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
นํ้าป้อนเข้าหม้อไอนํ้าที่มีอุณหภูมิต่าํ และคุณภาพไม่ดีส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้าลดลง อีกทั้งหม้อไอนํ้า
ผลิตไอนํ้าได้ชา้ และต้องปล่อยนํ้าก้นหม้อไอนํ้าทิ้งมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการตรวจวัดปริ มาณและอุณหภูมิคอนเดนเสทที่ปล่อยทิ้งและนํ้าป้อนก่อนและหลังทําการปรับปรุ งเพื่อนํามา
วิเคราะห์หาผลการประหยัดพลังงาน รวมทั้งติดตั้งท่อนําคอนเดนเสทกลับและถังรวมคอนเดนเสทก่อนส่ งเข้า
ยังถังนํ้าป้อน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ปริ มาณนํ้าคอนเดนเสทเฉลี่ย 21,883 กิโลกรัม/วัน อุณหภูมิ 90 ๐C คิดเป็ นปริ มาณความร้อน 5,488 MJ/วัน

รู ปที่ 2.12-1 แสดงการวัดปริ มาณนํ้าคอนเดนเสท

5. สภาพหลังปรับปรุง
ปริ มาณนํ้าคอนเดนเสทที่นาํ กลับเฉลี่ย 18,133 กิโลกรัม/วัน อุณหภูมิ 83.3 ๐C คิดเป็ นปริ มาณความร้อน 4,133
MJ/วัน ส่ งผลให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิง LPG ได้ 24,818 kg/ปี และสามารถประหยัดได้ 371,773.64 บาท/ปี
โดยมีระยะเวลาคืนทุน 0.32 ปี

ตําแหน่ งเชื่ อมต่ อท่ อนํา้ คอนเดนเสทเดิม
ท่ อคอนเดนเสทเข้ าถังนํา้ ป้ อน
รู ปที่ 2.12-2 แสดงต่อท่อนํ้าคอนเดนเสทเข้าถังนํ้าป้อน หลังปรับปรุ ง
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ตารางที่ 2.12-1 แสดงผลการตรวจวัดปริ มาณนํ้าคอนเดนเสท
อุณหภูมิของนํ้าคอนเดนเสท อุณหภูมิ และปริ มาณนํ้าเติมหลังปรับปรุ ง
Soft
ปริ มาณความร้อนที่นาํ
Date
Condensate
Temp
Water
กลับมาได้
(m)
Condensate Soft Water
Q= m Cp ΔT
๐
๐
(kg/day) (kg/day)
( C)
( C)
(MJ/day)
15-Jan-06 55,930
21,570
84.0
28.2
5,027
16-Jan-06 47,930
20,150
80.3
28.5
4,360
17-Jan-06 40,930
19,870
86.1
29.9
4,668
18-Jan-06 33,930
16,170
83.6
28.8
3,699
19-Jan-06 38,930
11,870
84.8
28.6
2,785
20-Jan-06 27,930
19,170
81.2
28.1
4,260
Avg/day
40,930
18,133
83.3
28.7
4,133
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
รายการ
สั ญลักษณ์
สู ตร
ค่ า
หน่ วย
พลังงานความร้ อนทีส่ ู ญเสี ย
Post Retrofit
P
4,133
MJ/วัน
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง LPG
LHV
50.22
MJ/kg
ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า
%
82.24%
การคํานวณ
วันทํางาน
D
248
วัน/ปี
(PxD)/(LHV
F
24,818
kg/ปี
เชื้อเพลิงทีป่ ระหยัดต่ อปี
x %)
ราคาเชื้อเพลิง
E
14.98
บาท
C
(F x D)
371,773.64 บาท/ปี
จํานวนเงินทีป่ ระหยัดได้
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
118,770.00
บาท
ผลประหยัดที่ได้
=
371,773.64
บาทต่อปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
118,770.00/ 371,773.64
=
0.32
ปี
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กรณีศึกษาที่ 5 : การปรับปรุงประสิ ทธิภาพหม้ อไอนํา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตไฟฟ้าจําหน่าย โดยใช้ แกลบ , เปลือกไม้ และ ไม้ชิพ เป็ นเชื้อเพลิง โดยทางโรงงานทําการ
ผลิตไฟฟ้า 24 ชัว่ โมง/วัน, 350 วัน/ปี

รู ป 2.12-3 หม้อไอนํ้าของทางโรงงาน

รู ปที่ 2.12-4 เชื้อเพลิงที่ป้อนให้กบั หม้อไอนํ้าเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจพบว่าปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงเทียบกับการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานมีค่าเท่ากับ 19.03 MJ/kWh อัตรา
การผลิตไฟฟ้าของโรงงานเฉลี่ยเท่ากับ 203,660 kWh/day ในการป้อนเชื้อเพลิงเมื่อคิดจากค่าความร้อน แกลบเท่ากับ
13,918 kJ/kg และค่าความร้อนของเปลือกไม้ยคู าลิปตัส เท่ากับ 6,845 kJ/kg เมื่อคิดเป็ นสัดส่ วนการใช้พบว่าในการ
ผลิตไฟฟ้าจะใช้ค่าความร้อนจากแกลบ 80% และใช้ค่าความร้อนจากเปลือกยูคาลิปตัส 20% เมื่อมาพิจารณาค่าการใช้
เชื้อเพลิงเทียบกับการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานที่ 19.03 MJ/kWh พบว่ามีค่าค่อนข้างสู งเนื่อง เนื่องจากมีรอยรั่วที่
หม้อไอนํ้า และมีตะกรันจับที่ บริ เวณท่อของหม้อไอนํ้า ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของหม้อไอนํ้าตกลง ซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วย ซึ่งผลที่ตามมาคือการใช้เชื้อเพลิงของหม้อไอนํ้าก็จะมีค่าสู งขึ้น ทํา
ให้ทางโรงงานสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์
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รู ปที่ 2.12-5 ตะกรันที่จบั ที่ท่อไอนํ้าก่อนทําความสะอาด

รู ปที่ 2.12-6 รอยรั่วของหม้อไอนํ้าก่อนปรับปรุ ง

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับปรุ งโดยการทําความสะอาดหม้อไอนํ้าเพื่อกําจัดตะกรั น และทําการซ่ อมรอยรั่ วของหม้อไอนํ้า โดย
มอบหมายให้แผนกซ่ อมบํารุ งเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ และกําหนดการซ่ อมบํารุ งหม้อไอนํ้าเป็ นแผนของบริ ษทั โดย
กําหนดให้มีการซ่อมบํารุ งทุกๆ 3 เดือน

รู ปที่ 2.12-7 ขณะทําการซ่อมบํารุ งหม้อไอนํ้า
4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุ งพบว่าปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงเทียบกับการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานมีค่าเท่ากับ 18.46 MJ/kWh ซึ่ งเมื่อ
 19.03 18.46 
 100  2.995%
 19.03 

เทียบกับก่อนปรับปรุ งพบว่ามีค่าลดลง 

โดยคิดเป็ นพลังงานความร้อนที่สามารถลดลงได้ 35,457,650.28 MJ/y
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รู ปที่ 2.12-8 ท่อไอนํ้าหลังทําความสะอาด

รู ปที่ 2.12-9 หม้อไอนํ้าหลังทําการซ่อมรอยรั่ว

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากการตรวจวัดข้อมูลของระบบหม้อไอนํ้าได้ขอ้ มูลต่างๆดังนี้
ค่าความร้อนของแกลบ(LHV)
=
13,918 kJ/kg
ค่าความร้อนของเปลือกไม้ยคู าลิปตัส (LHV)
=
6,845 kJ/kg
สัดส่ วนการใช้พบว่าในการผลิตไฟฟ้าจะใช้ค่าความร้อนจากแกลบ 80% และใช้ค่าความร้อนจากเปลือกยูคาลิปตัส
20 %
ปริ มาณไฟฟ้าที่โรงงานสามารถผลิตได้ท้ งั ปี
ราคาแกลบเฉลี่ย
ราคาเปลือกยูคาลิปตัสเฉลี่ย

=
=
=

62,206,404
1.03867
0.41267

kWh/ปี
บาท/kg
บาท/kg

ก่ อนปรับปรุง
มีค่าปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงเทียบกับการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานมีค่าเท่ากับ 19.03 MJ/kWh
หลังปรับปรุง
มีค่าปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงเทียบกับการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานมีค่าเท่ากับ 18.46 MJ/kWh
คิดเป็ นพลังงานความร้อนที่สามารถประหยัดได้
=
(19.03-18.46) x 62,206,404
MJ/ปี
=
35,457,650.28
MJ/ปี
-9
เทียบเท่าตันนํ้ามันดิบ =
35,457,650.28/39.77 x 941.24 x 10
=
0.8391
ktoe/year
คิดเป็ นจํานวนแกลบที่ประหยัดได้

=
=

35,457,650.28x0.8/13.918
2,038,088.822
2-111
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คิดเป็ นมูลค่าแกลบที่สามารถประหยัดได้

=
=
คิดเป็ นจํานวนเปลือกยูคาลิปตัสที่ประหยัดได้ =
=
คิดเป็ นมูลค่าเปลือกยูคาลิปตัสที่สามารถประหยัดได้
=
=
คิดเป็ นผลประหยัดรวม
=
=
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ผลการประหยัด
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

2,038,088.822x1.03867
2,116,901.717
35,457,650.28x0.2/6.845
1,036,016.078

บาท/ปี
บาท/ปี
kg/ปี
kg/ปี

1,036,016.078x0.41267
427,532.755
2,116,901.717 + 427,532.755
2,544,434.472

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

198,100
2,544,434.47
198,100/2,544,434.47
0.077

บาท
บาท/ปี
ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 6 : การปรับปรุงประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ ของหม้ อไอ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการได้มีการเดินหม้อไอนํ้าขนาด 6.3 ตัน/ชัว่ โมง ครั้งละ 1 ชุด โดยเดินช่วง Medium เป็นส่ วนใหญ่
จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ดว้ ยเครื่ องมือวิเคราะห์แก๊สไอเสี ย (Flue gas Analyzer) ในช่วง Medium
พบว่า Boiler ชุดที่ 1 มีค่าออกซิ เจน (O2) เกินกว่าค่ามาตรฐานอยูท่ ี่ 6.09% (ค่ ามาตรฐานปริมาณออกซิเจน (O 2) ของ
เชื้อเพลิงเหลวไม่ เกิน 4% ) ส่ งผลให้เกิดความร้อนสู ญเสี ยออกจากปล่องสู ง ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก

รู ปที่ 2.12-10 การตรวจวัดประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ก่อนการปรับปรุ ง
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การนําอากาศเข้าเผาไหม้มากเกินความจําเป็ นส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ลดลงและการสู ญเสี ยความร้อน
ทางปล่องไอเสี ยสู งขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับอัตราส่ วนอากาศต่อเชื้อเพลิง (A/F Ratio) ในช่วง Medium แล้วใช้เครื่ องมือตรวจวัดและวิเคราะห์
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ เพื่อควบคุม ออกซิเจน (O2) ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงที่เดิน Medium Fire

รู ปที่ 2.12-11 ทําการปรับตั้งอัตราส่ วนอากาศต่อเชื้อเพลิง
4. สภาพหลังปรับปรุง
ค่าออกซิเจน (O2) ส่ วนเกินของหม้อไอนํ้าลดตํ่าลงจากเดิมเข้าใกล้เกณฑ์มาตรฐานอยูท่ ี่ 4.30 % ค่า CO2 เพิม่ มาก
ขึ้น และประสิ ทธิภาพในระบบการเผาไหม้สูงขึ้น

รู ปที่ 2.12-12 การตรวจวัดประสิ ทธิภาพการเผาไหม้หลังปรับปรุ ง
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
หม้อไอนํ้าใช้น้ าํ มันเตา A เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไอนํ้า มีค่าความร้อนตํ่า 9,500 kcal/kg ค่าความหนาแน่นของ
เชื้อเพลิงเหลว 0.94 kg/L มีการเปิ ดใช้งานตลอดทั้งปี 5,891 h/y มีอตั ราการใช้เชื้ อเพลิง 254 L/h และราคา
เชื้อเพลิงเฉลี่ย 11.50 B/L จากการตรวจวัดประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ ในช่วง Medium Fire
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

รายการ
1. ข้ อมู ลเบื้องต้น
1.1 ชั่ วโมงการใช้ งานตลอดทั้งปี
1.2 ค่าความร้ อนทางต่ําของเชื้ อเพลิ ง
- เชื้ อเพลิ งเหลว
1.3 ราคาเชื้ อเพลิ งเฉลี่ ยต่อหน่ วย
- เชื้ อเพลิ งเหลว
1.4 ความหนาแน่ นของเชื้ อเพลิ ง
- เชื้ อเพลิ งเหลว
1.5 ตัวประกอบการใช้ งาน

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้ อมู ล
เตา 1

h

h/y

5,891

LHVL

kcal/kg

9,500.00

น้ํามั นเตา A

CL

฿/L

11.50

น้ํามั นเตา A

DL
OF

kg/L

0.94
1.00

1.6 ค่าความจุ ความร้ อนของก๊าซไอเสี ย

3O
CPg kcal/Nm C

(ที่ 200 OC = 0.33 , ที่ 400 OC = 0.34)
1.7 ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้

hC

%

88

hF

%

82

mFL
สัญลักษณ์

L/h
หน่วย

254
ข้ อมู ล

TgO

O

C

260.00

TaO

O

C

35.00

2.3 อุณหภู มิไอเสี ยออกจากห้ องเผาไหม้หลังปรั บ

TgN

O

C

255.00

2.4 อุณหภู มิอากาศเข้ าห้ องเผาไหม้หลั งปรั บส่ วนผสม
2.5 ปริ มาณออกซิเจนออกจากห้ องเผาไหม้ก่อนปรั บ

TaN

O

C

35.00

O2O

%

6.09

2.6 ปริ มาณออกซิเจนออกจากห้ องเผาไหม้หลังปรั บ

O2N

%

4.30

1.8 ประสิ ทธิภาพหม้อไอน้ํ า
1.9 อัตราการใช้ เชื้ อเพลิ งเฉลี่ ย
- เชื้ อเพลิ งเหลว
รายการ
2. ข้ อมู ลตรวจวั ด
2.1 อุณหภู มิไอเสี ยออกจากห้ องเผาไหม้ก่อนปรั บ
2.2 อุณหภู มิอากาศเข้ าห้ องเผาไหม้ก่อนปรั บส่ วนผสม
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แหล่งที่มา
ของข้ อมู ล

0.33

แหล่งที่มา
ของข้ อมู ล
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3. การวิ เคราะห์ทางเทคนิค
การสูญเสียความร้ อนก่อนปรั บส่วนผสม
3.1อัตราส่ วนอากาศเดิม
M = 21/(21- O2o)
3.2 ปริ มาณอากาศทางทฤษฎี ก่อนปรั บส่ วนผสม

M

-

1.41

AOL

Nm3/kg

8.08

AL

Nm3/kg

11.39

OOL

Nm3/kg

10.55

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้ อมู ล

OL

Nm3/kg

13.86

QEL

kcal/y

1,269,845,948.45

MN

-

1.26

AOLN

Nm3/kg

8.08

- เชื้ อเพลิ งเหลว
AOL = (0.85 x LHVL /1,000)
3.3 ปริ มาณอากาศใช้ จริ งก่อนปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว AL = AOL x M
3.4 ปริ มาณก๊าซเสี ยทางทฤษฎี ก่อนปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว
OOL = (1.11 x LHVL /1,000)
รายการ

แหล่งที่มา
ของข้ อมู ล

3.5ปริ มาณก๊าซเสี ยจริ งก่อนปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว
OL = OOL + (M-1) x AOL
3.6 พลั งงานความร้ อนที่ สูญเสี ยก่อนปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว
QEL = mfL x DL x OL x CPg x (Tgo-Tao) x h x
OF x hC/100
การสูญเสียความร้ อนหลังปรั บส่วนผสม
3.7 อัตราส่ วนอากาศหลั งปรั บส่ วนผสม
MN = 21/(21-O2N)
3.8 ปริ มาณอากาศทางทฤษฏี หลั งปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว
AOLN = (0.85 x LHVL /1,000)
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รายการ

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้ อมู ล

ALN

Nm3/kg

10.18

OOLN

Nm3/kg

10.55

OLN

Nm3/kg

12.65

QELN

kcal/y

1,133,231,128.59

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้ อมู ล

3.13 พลั งงานความร้ อนสู ญเสี ยลดลง
- เชื้ อเพลิ งเหลว

QLS

kcal/y

136,614,819.86

QLS = QEL - QELN
3.14 ปริ มาณเชื้ อเพลิ งที่ประหยั ดได้
- เชื้ อเพลิ งเหลว

FLS

L/y

18,737.19

FLS = QLS /(LHVL x DL x hF/100)
3.15 ค่าเชื้ อเพลิ งลดลง
- เชื้ อเพลิ งเหลว

CLS

฿/y

215,477.69

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้ อมู ล

PBL

y

0.00

แหล่งที่มา
ของข้ อมู ล

3.9 ปริ มาณอากาศที่ใช้ จริ งหลั งปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว ALN = AOLN x M
3.10 ปริ มาณก๊าซเสี ยทางทฤษฏี หลั งปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว
OOLN = (1.11 x LHVL /1,000)
3.11 ปริ มาณก๊าซเสี ยจริ งหลั งปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว
OLN = OOLN + (M-1) x AOLN
3.12 พลั งงานความร้ อนสู ญเสี ยหลั งปรั บส่ วนผสม
- เชื้ อเพลิ งเหลว

4743705.504

QELN = mfL x OLN x CPg x (TgN-TaN) x h x
OF x hC/100
รายการ

แหล่งที่มา
ของข้ อมู ล
571869.6359

CLS = FLS x CL
รายการ
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
- เชื้ อเพลิ งเหลว
PBL = CC / CLS
5. สรุ ปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 ปริ มาณเชื้ อเพลิ งที่ใช้ ลดลง
5.2 ค่าใช้ จ่ายเชื้ อเพลิ งลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

แหล่งที่มา
ของข้ อมู ล

FS

L/y

18,737.19

ลดลงรวม
18,737.19

CF
PB

฿/y
y

215,477.69
0.00

215,477.69
0.00
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กรณีศึกษาที่ 7 : การเลือกใช้ งานหม้ อไอนํา้ ชุ ดทีมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเป็ นหลัก
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการประเภท ฟอกย้อม ทําการผลิ ตหนังสําเร็ จรู ปใช้งานระบบไอนํ้าในกระบวนการผลิต โดย
ติดตั้งหม้อไอนํ้าที่ใช้น้ าํ มันเตาเกรด C No. 1 ขนาด 4.5 ตันต่อชัว่ โมง จํานวน 1 ชุด และ No.2 ขนาด 5 ตัน
ต่อชัว่ โมงจํานวน 1 ชุด สลับกันเดินโดยใช้งานเปิ ด 24 ชัว่ โมงต่อวัน ครั้งละ 1 ชุด ซึ่ งทําการตั้งแรงดันไอนํ้า
ผลิตที่ 7 บาร์ เพื่อส่ งเข้าไปยังกระบวนการผลิต ชุดที่ 2 มีสัดส่ วนการใช้น้ าํ ต่อเชื้ อเพลิงสู งสุ ด ดังนั้นจึงมี
แนวคิดที่จาํ นํามาใช้งานเป็ นหลัก
หม้ อไอนํา้

No.1

No.2

ขนาดพิกดั (kg)
4,500
5,000
การใช้เชื้อเพลิง (ลิตร/ชม.)
253.63
233.35
การใช้น้ าํ (ลิตร/ชม.)
3,256.80
3,701.38
การผลิตไอนํ้า / เชื้อเพลิง
12.84
15.86
การใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย 9 เดือน (ลิตร)
66,959.15
56,003.60
การใช้น้ าํ เฉลี่ย 9 เดือน (ลิตร)
859,795.56
888,331.11
ลําดับประสิ ทธิภาพ
2
1
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
หม้อไอนํ้า No.2 ขนาด 5,000 kg มีประสิ ทธิภาพสู งกว่าหม้อไอนํ้า No.1 ดังนั้นจึงเปลี่ยนวิธีการใช้งานจากการ
เดินสลับกันไปมาเป็ นการใช้งาน No.2 เป็ นหลัก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เปลี่ยนวิธีการใช้งานจากการใช้งานสลับกันไปมา เป็ นการใช้งาน No.2 เป็ นหลัก เดือนละ 3 สัปดาห์ วันละ 24
ชัว่ โมง ซึ่งอัตราการการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 14.22 เป็ น 15.86
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4. สภาพหลังปรับปรุง
ใช้งาน No.2 เป็ นหลักเดือนละ 3 สัปดาห์ ส่ งผลให้การใช้เชื้อเพลิงลดลงปี ละประมาณ 87,505.92 ลิตร/ปี

รู ปที่ 2.12.13 หม้อไอนํ้าขนาด 4.5 ตัน
รู ปที่ 12.2-14 หม้อไอนํ้าขนาด 4.5 ตัน
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ข้อมูลจาก Log Sheet รายเดือน พบว่ามีการใช้น้ าํ ในหม้อไอนํ้าเฉลี่ย 1,748,126.67 ลิตร/เดือน หรื อ 83,244.13
ลิตร/วัน และใช้เชื้อเพลิงรวม 122,962.75 ลิตร/เดือน สัดส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงเฉลี่ย 14.22 และหม้อไอ
นํ้า No.2 มีการใช้น้ าํ รวม 888,331.11 ลิตร และใช้เชื้ อเพลิงรวม 56,003.60 ลิตร สัดส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อ
เชื้อเพลิงเฉลี่ย 15.86 ใช้งาน No.2 เป็ นหลัก เดือนละ 5 สัปดาห์ ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย 19.46 บาทต่อลิตร
สัดส่ วนการผลิตไอนํ้าต่อเชื้อเพลิงสู งขึ้น
สัดส่ วนการใช้เชื้อเพลิงต่อการผลิตไอนํ้าลดลง
คิดเป็ นต่อเชื้อเพลิงที่ลดลงต่อวัน
คิดเป็ นต่อเชื้อเพลิงที่ลดลงต่อปี
ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงต่อปี
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

15.86 – 14.22
1.64
ลิตรนํ้าต่อลิตรเชื้อเพลิง
0.0703 – 0.0630
0.0073
ลิตรเชื้อเพลิงต่อลิตรนํ้า
0.0073 x 83,244.13
607.68
ลิตรเชื้อเพลิงต่อวัน
607.68 x 15 x 12 x 0.8
87,505.92 ลิตรต่อปี
87,505.92 x 18.71
1,637,235.76 บาทต่อปี

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

กรณีศึกษาที่ 8: การใช้ ความร้ อนและนํา้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในกระบวนการซักผ้าขาวมีการใช้งานเครื่ อง L-Box จํานวน 2 ชุด (No.1 และ No.2) ซึ่ งมีส่วนประกอบต่างๆ ดัง
รู ป และจากรู ปสามารถอธิบายการใช้และการสู ญเสี ยพลังงานได้ดงั นี้
1) บ่อที่ 3-5 เป็ นบ่อนํ้าร้อน (อุณหภูมิที่ตอ้ งการประมาณ 70oC - 80oC) ที่ได้จากการนํานํ้าประปาที่อุณหภูมิ
30oC มาจ่ายเข้าในบ่อที่ 5 และปล่อยให้น้ าํ ล้นผ่านไปยังบ่อที่ 4-3-2-1 ตามลําดับ โดยในบ่อที่ 3-5 จะมีการจ่ายไอ
นํ้าที่ความดันไม่เกิน 4 บาร์ เกจ (ควบคุมโดย Ball Valve แบบ Manual Control) ลงไปผสมกับนํ้าในบ่อโดยตรง
และเมื่อนํ้าร้อนได้ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนกับผ้าขาวในกระบวนการผลิตแล้วบางส่ วนก็จะถูกปล่อยทิ้ง
ออกทางท้ายบ่อที่ 1 ด้วยระบบนํ้าล้น ซึ่งเป็ นจุดที่ทาํ ให้เกิดการสู ญเสี ยนํ้าและพลังงานความร้อน
2) บ่อที่ 1-2 เป็ นบ่อนํ้าเย็น และบ่อที่ 6 เป็ นบ่อเคมี เป็ นส่ วนที่ไม่มีการใช้พลังงานความร้อน
3) ตูอ้ บไอ เป็ นส่ วนที่ใช้ไอนํ้าพ่นลงบนเนื้อผ้าโดยตรง ควบคุมอุณหภูมิภายในตูไ้ ว้ไม่เกิน 95oC โดยใช้Ball
Valve ที่เปิ ด-ปิ ดการจ่ายไอนํ้าตามอุณหภูมิที่แสดงไว้ที่หน้าตูแ้ บบ Manual Control

รู ปที่ 12.2-15 เครื่ อง L-Box (กระบวนการซักผ้าขาว)
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากข้อ 1) – 4) ในข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการสู ญเสี ยพลังงานความร้อนและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งในส่ วนของนํ้า
ร้อนที่ลน้ ทิ้งตลอดเวลา (บ่อที่ 1 และ 7) เนื่องจากมีปริ มาณที่มากในแต่ละวันและต้องใช้ความร้อนจากไอนํ้า
โดยตรงในการรักษาอุณหภูมิขณะใช้งาน ประกอบกับเรื่ องของค่าใช้จ่ายทางด้านเคมีที่ใช้ควบคุมคุณภาพของ
นํ้าด้วย
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทางฝ่ ายผลิ ตได้ประสานงานกับทางฝ่ ายวิศวกรรมในการปรั บปรุ งอุปกรณ์ดงั กล่าวให้สามารถนํานํ้าทิ้งและ
พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด (ดังรู ป) โดยการนํานํ้าร้อนทิ้งจากบ่อที่ 7 มา
เก็บในถังพักและสู บกลับไปเติมลงในบ่อที่ 5 ที่อุณหภูมิประมาณ 77 oC - 79 oC ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิที่เพียงพอต่อ
กระบวนการผลิตในบ่อที่ 1-5 ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งจ่ายไอนํ้าเข้าในบ่อที่ 1-5 รวมทั้งสามารถยกเลิก
การเติมนํ้าประปาในบ่อที่ 5 ได้ดว้ ยเนื่องจากนํ้าที่ได้จากบ่อที่ 7 มีปริ มาณมากพอสําหรับใช้แทนนํ้าประปาใน
บ่อที่ 5

รู ปที่ 12.2-16 เครื่ อง L-Box (หลังปรับปรุ ง)
4. สภาพหลังปรับปรุง
ทางโรงงานสามารถลดการใช้น้ าํ ประปา (ส่ วนที่เติมลงในบ่อที่ 5), การใช้ไอนํ้า (บ่อที่ 1-5) และสารเคมีสาํ หรับ
บําบัดนํ้าลงได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตแต่อย่างใด
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รู ปที่ 12.2-17 ถังพักนํ้าร้อนและเครื่ องสู บนํ้ากลับจากบ่อที่ 7 ไปยังบ่อที่ 5
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
- ส่ วนของสารเคมีในการบําบัดนํา้
ปริ มาณสารเคมีที่ใช้ลดลง
อัตราค่าสารเคมี
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
- ส่ วนของนํา้ ร้ อนทิง้
ปริ มาณนํ้าร้อนทิ้งที่ลดลง
อุณหภูมิน้ าํ ร้อนทิ้งเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ าํ ประปาที่ป้อนเข้า
พลังงานความร้อนสู ญเสี ยที่ลดลง

คิดเป็ นปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=

300 kg/เดือน x 12 เดือน/ปี
3,600 kg/ปี
26
บาท/kg
3,600 kg/ปี x 26 บาท/kg
93,600 บาท/ปี

ปริ มาณนํ้าประปาที่ใช้ลดลงในบ่อที่ 5
5,616,000 ลิตร/ปี
o
75
C
o
30
C
5,616,000 ลิตร/ปี x 1 kg/ลิตร x 0.004187 MJ/kg-oC
x (75 - 30)oC
= 1,058,139 MJ/ปี
= 1,058,139MJ/ปี / 17,930 MJ/ตัน
= 59.01
ตัน/ปี
=
=
=
=
=

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้ = 59.01 ตัน/ปี x 2,500 บาท/ตัน
= 147,525 บาท/ปี
รวมทั้งสิ้ นคิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
= 336,128 บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 9 : การปรับปรุงฉนวนหุ้มท่ อส่ งไอนํา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปส่ งออกจําหน่ายต่างประเทศทํางานวันละ 20 ชัว่ โมง จํานวน 312 วัน/ปี ในบาง
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะมีการใช้ไอนํ้าในการย้อมสี ผลิตภัณฑ์ ใช้หม้อไอนํ้า ขนาด 4 ตัน/ชม. ชนิดท่อ
ไฟ ใช้เชื้อเพลิงชนิ ดนํ้ามันเตาเกรด C ผลิตไอนํ้าส่ งไปตามท่อส่ งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ ว ไปยัง
สายการผลิต
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
โรงงานเปิ ดกิจการมาเป็ นระยะเวลานานทําให้ฉนวนที่ใช้หุม้ ท่อเกิดการชํารุ ดคิดเป็ นความยาว 170 เมตร
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการหุม้ ฉนวนท่อไอนํ้าที่ชาํ รุ ดทั้งหมด
4. สภาพหลังปรับปรุง
โรงงานสามารถประหยัดพลังงานได้ 330,936 MJ/ปี หรื อเชื้อเพลิง 9,717 ลิตร/ปี หรื อเป็ นเงิน 115,181 บาท/ปี
และมีระยะ เวลาคืนทุน 1.70 ปี
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ข้อมูลสําหรับการคํานวณ
(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 2 นิ้ว
(2) ขนาดความยาวท่อ 170 เมตร
(3) พื้นที่ผวิ การระบายความร้อน (A) 27.12 m2
(4) อุณหภูมิที่ผวิ เตาก่อนหุม้ ฉนวน (Ta) 140.0 oC
(5) อุณหภูมิภายนอก (Ts) 27 oC
(6) สัมประสิ ทธิ์การแผ่รังสี ความร้อน (hr) 0.9 W/m2K
(7) สัมประสิ ทธิ์การพาความร้อน (hc) 5.110 W/m2K
(8) ค่าเชื้อเพลิง (นํ้ามันเตา C) 11.85 บาท/ลิตร
(9) ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้หม้อไอนํ้าเฉลี่ย 82.5 %
(10) เงินลงทุนในการปรับปรุ ง 196,227 บาท
กําลังความร้อนสู ญเสี ยก่อนปรับปรุ งฉนวน = (hr + hc) x A x (Ts-Ta)
= 18,415
W
การหุม้ ฉนวนลดการสู ญเสี ยพลังงานลงได้ (ข้อมูลจาก พพ.) 80%
คิดเป็ นค่ากําลังงานที่ลดลง
= 18.415 kW x 80%
= 14.732
kW
คิดเป็ นค่าพลังงานที่ประหยัดได้
= 18.415 kW x 20 ชม. x 312 วัน
= 91,927
kWh/ปี
หรื อ = 330,936
MJ/ปี
หรื อเทียบเท่านํ้ามันเตา C
= 330,936
MJ/ปี
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คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

= 41.28 MJ/ลิตร x 82.5% = 9,717 ลิตร/ปี
= 9,717 ลิตร/ปี x 11.85 บาท/ลิตร
= 115,181
บาท/ปี

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
คิดระยะเวลาคืนทุน
= 196,227 บาท /115,181 บาท/ปี
= 1.70 ปี
กรณีศึกษาที่ 10 : การนําความร้ อนจากไอเสียไปอุ่นนํา้ ป้ อนหม้ อไอนํา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตเครื่ องดื่มออกจําหน่ายภายในประเทศ ทํางานวันละ 24 ชัว่ โมง จํานวน 300 วัน/ปี ใช้หม้อไอนํ้า
ขนาด 10 ตัน/ชม. ชนิดท่อไฟ ใช้เชื้อเพลิงชนิดนํ้ามันเตาเกรด C ราคา 12.50 บาท/ลิตร ในอัตรา 1,000 ลิตร/ชม.
จากการตรวจวัดพบว่า อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย 300oC ปริ มาณ O2 ในก๊าซไอเสี ย 4% ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
80.5% อุณหภูมิน้ าํ ป้อน 30oC
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
อุณหภูมิก๊าซไอเสี ยสู งถึง 300oC ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ยมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
นําความร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสี ยมาอุ่นนํ้าป้อนหม้อไอนํ้าจะส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้าสู งขึ้น
4. สภาพหลังปรับปรุง
ประหยัดพลังงานได้ 6,816,202 MJ/ปี หรื อเชื้อเพลิง 205,120 ลิตร/ปี หรื อเป็ นเงิน 2,564,000 บาท/ปี และมี
ระยะเวลาคืนทุน 0.59 ปี
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
สมการสําหรับการคํานวณ M = 21/(21- O2 )
A = M/A0
G = G0 + (M-1) A0
โดย A คือ ปริ มาณอากาศที่ใช้จริ ง (m3/kgfuel)
A0 คือ ปริ มาณอากาศทางทฤษฎี (m3/kgfuel)
G คือ ปริ มาณไอเสี ยจริ ง (m3/kgfuel)
G0 คือ ปริ มาณไอเสี ยทางทฤษฎี (m3/kgfuel)
M คือ อัตราส่ วนอากาศ
O2 คือ เปอร์เซ็นของ O2 ในก๊าซเสี ย
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แทนค่าลงในสมการ
M = 21/(21- 4 )
= 1.24
A0 = 10.8 m3/kgfuel
G0 = 11.4 m3/kgfuel
G = 11.4 m3/kgfuel + [(1.24-1) X 10.8] = 14 m3/kgfuel
ค่าความหนาแน่นของอากาศที่อุณหภูมิ 300oC = 1.29 x (273/(273+300))
= 0.61 kg/ m3
ค่าความร้อนจําเพาะของอากาศที่อุณหภูมิ 300oC มีค่าประมาณ 1.045 kJ/kg.K
ค่าความหนาแน่นของเชื้อเพลิง = 0.96 kg/ m3
ดังนั้น พลังงานที่สามารถนํากลับมาได้สูงสุ ด = mcΔT
= (14 X 0.61 x 1,000 x 0.96) (1.045) (300-170)
= 1,456,446 kJ/hr
ถ้า Economizer มีประสิ ทธิภาพ 75% พลังงานที่นาํ กลับมาใช้จริ ง
= 1,456,446 kJ/hr x 75%
= 1,092,335 kJ/hr
คิดเป็ นค่าพลังงานที่ประหยัดได้
= 1,092.34 MJ/ชม. x 20 ชม. x 312 วัน
= 6,816,202 MJ/ปี
หรื อเทียบเท่านํ้ามันเตา C
= 6,816,202 MJ/ปี / (41.28 MJ/ลิตร x 80.5%)
= 205,120 ลิตร/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
= 205,120 ลิตร/ปี x 12.50 บาท/ลิตร
= 2,564,000 บาท/ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
คิดระยะเวลาคืนทุน
= 1,500,000 บาท / 2,564,000 บาท/ปี
= 0.59 ปี

กรณีศึกษาที่ 11 : เดินเครื่ องแบบ Low Fire เป็ นหลักแทนเดินเครื่ องแบบ Medium Fire
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีการใช้หม้อไอนํ้าขนาด 3.2 ตันต่อชัว่ โมง เดินครั้งละ 1 ชุด ขณะตรวจวัดการทํางานของหัวเผา
พบว่ามีการทํางานของหัวเผาแบบไฟปานกลาง Medium fire (เชื้อเพลิงป้อนเข้าหัวเผา ปานกลาง ) ทําให้หม้อไอนํ้า
เดิ น-หยุดบ่อย เนื่ องจากทําความดันไอนํ้าได้เร็ วและภาระการใช้ไอนํ้าที่น้อยมาก ส่ งผลต่อการสู ญเสี ยความร้ อน
เนื่องจากการเดินที่ medium fire ตลอด
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ก่อนจุดหัวเผาแต่ละครั้งจะต้องมีการไล่เชื้ อเพลิงที่ตกค้างออกก่อนโดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที ช่วงเวลาดังกล่าว
อากาศที่ส่งเข้าห้องเผาไหม้จะพาความร้อนออกจากห้องเผาไหม้ส่งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อนมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ตั้งหัวเผาให้มีการเดินแบบ เปลวไฟตํ่า Low fire ( เชื้อเพลิงป้อนเข้าหัวเผาน้อย ) ซึ่ งจะช่วยยืดเวลาการเดินของหัวเผา
ให้ ม ากขึ้ นและลดเวลาการตั ด การทํ า งานของหั ว เผาให้ น้ อ ยลง เพื่ อ ลดความถี่ การ เดิน-หยุ ด ของ
หม้อไอนํ้าลง จะส่ งผลให้ลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้

รู ปที่ 12.2-18 การปรับตั้งหัวเผา
4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากการปรับตั้งเป็นตําแหน่งให้หวั เผาเดินที่ Low fire แล้ว การทําไอนํ้าที่ความดันเดิมก็จะช้าลงแต่ก็สามารถ
รองรับภาระจากการใช้งานได้พอเพียงไม่เกิดปั ญหาที่จะผลิตไอนํ้าได้ไม่ทนั และจากการตรวจวัดอัตราส่ วนไอนํ้าต่อ
เชื้อเพลิง ระหว่างตอนเดิน medium fire กับ หลังปรับตั้งเป็ น Low fire พบว่าช่วง low fire มีสดั ส่ วนที่ดีข้ ึน คือผลิตไอ
นํ้าได้มากขึ้นแต่ใช้เชื้อเพลิงเท่าเดิม อุณหภูมิปล่องลดลงจากช่วง medium fire ประมาณ 20 ๐C ส่ งผลต่อการลดการ
สู ญเสี ยความร้อนน้อยลง

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จํานวนเท่ าของการระเหยช่วงเดินMedium Fire
ปริ มาณนํ้าป้อนต่อ 1 ชัว่ โมง (kg.steam)
=
ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 1 ชัว่ โมง (L fuel)
=
อัตราการผลิตไอนํ้าต่ออัตราการใช้เชื้อเพลิง (kg.steam/L.fuel)
=
=
จํานวนเท่ าของการระเหยช่ วงเดิน Low Fire
ปริ มาณนํ้าป้อนต่อ 1 ชัว่ โมง (kg steam)
=
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ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 1 ชัว่ โมง (L fuel)
= 83.00
L/hr
อัตราการผลิตไอนํ้าต่ออัตราการใช้เชื้อเพลิง (kg.steam/L.fuel)
= 1,004.00 / 83.00
= 12.10
kg steam/L fuel
อัตราการผลิตไอนํ้าต่ออัตราการใช้เชื้อเพลิง เฉลี่ย
= (11.32 + 12.10) / 2
= 11.71
kg steam/L fuel
เดินเครื่ องแบบ Low Fire ตลอด
= 12.10
kg steam/L fuel
ผลประหยัด
= [(12.10 -11.71) / 12.10] x 100
คิดเป็ น %
= 3.22%
ก่อนปรับปรุ งพลังงานเชื้อเพลิงที่หม้อไอนํ้าขนาด 3.2 Ton/hr ใช้ท้ งั ปี 5,200 hr/y
ประเมินจากชุดที่ 1 (ชุดที่ 2 ชํารุ ดอยู)่
= 88.40 L/hr x 5,200 hr/y
= 459,680
L/ปี
หลังปรับปรุ งพลังงานเชื้อเพลิงที่หม้อไอนํ้าใช้ท้ งั ปี
= 459,680 x 0.9678
= 444,878
L/ปี
พลังงานเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
= 459,680 - 444,878
= 14,802
L/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้ที่ประหยัด
= 14,802 x 12.84
= 190,057.68
บาท/ปี
คิดเป็ นพลังงานความร้อนที่ประหยัด
= 14,802 x 39.77
= 588,675.54
MJ/ปี
กรณีศึกษาที่ 12 : การเปลีย่ นหม้ อไอนํา้ แบบท่ อไฟ ขนาด 6.3 ตันต่ อชั่วโมง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการได้มีการเดินหม้อไอนํ้าขนาด 6.3 ตัน/ชัว่ โมง ใช้น้ าํ มันเตาเกรด A อายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี
จากการตรวจวัดประสิ ทธิหม้อไอนํ้า 76.7% จํานวนเท่าของการระเหย 12.6 kg steam/ลิตร
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จํานวนเท่าของการระเหย 12.6 kg steam/ลิตร สู งกว่าหม้อไอนํ้าใหม่ที่มีอตั ราการระเหยมากกว่า 14 kg steam/ลิตร
ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตไอนํ้าสู ง

รู ปที่ 12.2-19 หม้อไอนํ้าชุดเดิม
2-126

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
หม้อไอนํ้าอยูใ่ นสภาพเก่าต้องใช้ค่าบํารุ งรักษาสู ง อีกทั้งมีตน้ ทุนไอนํ้าสู ง จึงทําการเปลี่ยนใหม่
4. สภาพหลังปรับปรุง
หม้อไอนํ้าใหม่ ซึ่งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า 85% และมีจาํ นวนเท่าของการระเหยมากกว่า 14.0 kg steam/ลิตร

รู ปที่ 12.2-20 หม้อไอนํ้าที่ติดตั้งใหม่

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การใช้ พลังงานก่ อนการปรับปรุง
หม้อไอนํ้าเปิ ดใช้งาน 16 ชัว่ โมงต่อวัน 365 วันต่อปี วันละ 1 ชุด สลับไป-มา อัตราการผลิตไอนํ้าเฉลี่ย
ประมาณ 3.44 ตันไอนํ้าต่อชัว่ โมง มีจาํ นวนเท่าของการระเหย 12.6 kg steam/ลิตร ใช้น้ าํ เตาเกรด A
เชื้อเพลิงที่ใช้ = [ปริ มาณไอนํ้าที่ผลิต (kg steam) / สมรรถนะ (kg steam/ลิตร) ] x ชัว่ โมง/วัน(h/d) x วัน/ปี (d/y)
x O.F.
= [3,440 kg steam / 12.6kg steam/ลิตร] x 16h/d x 365d/y x 0.4
= 637,765
ลิตร/y
สรุปก่ อนการปรับปรุง ชนิดพลังงาน พลังงานความร้อน (นํ้ามันเตาเกรด A) หน่วย (ลิตร)
ลิตร/ปี
เชื้อเพลิงที่ใช้ = 637,765
ราคาพลังงาน = 24.29
บาท/ลิตร (ราคาเฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค.56-พ.ค.59)
ค่าเชื้อเพลิง
= 15,491,311.85
บาท/ปี
การใช้ พลังงานหลังการปรับปรุง
หม้อไอนํ้าใหม่ มีจาํ นวนเท่าของการระเหยประมาณ 14.0 kg steam/ลิตร ใช้เดินเป็ นหลักทุกวัน 16
ชัว่ โมงต่อวัน 365 วันต่อปี
เชื้อเพลิงที่ใช้
= [ ปริ มาณไอนํ้าที่ผลิต(kg steam) / สมรรถนะ (kg steam/ลิตร) ] x ชัว่ โมง/วัน(h/d) x วัน/ปี
(d/y) x O.F.
= [3,440 kg steam / 14.0kg steam/ลิตร ] x 16h/d x 365d/y x 0.4
= 573,989
ลิตร/y
สรุปหลังการปรับปรุง ชนิดพลังงาน พลังงานความร้อน (นํ้ามันเตาเกรด A) หน่วย (ลิตร)
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เชื้อเพลิงที่ใช้ = 573,989
ลิตร/ปี
ราคาพลังงาน = 24.29
บาท/ลิตร (ราคาเฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค.56-พ.ค.59)
ค่าเชื้อเพลิง
= 13,942,192.81
บาท/ปี
สรุปผลประหยัด
ค่ าความร้ อนตํา่ ของนํา้ มันเตา
39.77 MJ/ลิตร (ค่ ามาตรฐาน)
เชื้อเพลิงที่ใช้ลดลง
= 63,776
ลิตร/ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง
= 1,549,119.04 บาท/ปี
เงินลงทุน
= 9,603,250.00 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 6.2
ปี
กรณีศึกษาที่ 13 : ปรับลดความดันไอนํา้ ทีผ่ ลิตให้ เหมาะสม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีการตั้งความดันไอนํ้าตัดต่อที่ 6.5 – 8 บาร์ แต่อุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้าต้องการแรงดันไอนํ้า
เพียงแค่ 5 บาร์เท่านั้น
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การเดินหม้อไอนํ้าที่ความดันสู งมากเกินไปทําให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเกินความจําเป็ นและส่ งผลให้เกิดการ
สู ญเสี ยความร้อนที่ผวิ ท่อไอนํ้าที่ไม่ได้หุม้ ฉนวนกับที่ตวั หม้อไอนํ้า และนํ้าระบาย (Blow down) อีกด้วย
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับลดแรงดันตัดต่อให้อยูใ่ นช่วงการใช้งานหรื อให้สูงกว่าแรงดันที่อุปกรณ์ใช้งานประมาณ 1 บาร์ จะ
ทําให้ลดการใช้พลังงานลงได้เพราะหม้อไอนํ้าไม่ตอ้ งผลิตไอนํ้าที่ความดันสู งเกินความจําเป็ น

รู ปที่ 12.2-21 ความดันไอนํา้ ก่ อนลดลง
4. สภาพหลังปรับปรุง
การลดความดันของหม้อไอนํ้า ไม่พบว่าส่ งผลเสี ยต่ออุ ปกรณ์และกระบวนการ เป็ นผลให้การใช้ปริ มาณ
เชื้อเพลิงลดลง เนื่ องจากไม่ตอ้ งผลิตไอนํ้าที่ความดัน 100 psig ซึ่ งสามารถลดการสู ญเสี ยความร้อนในส่ วน
ต่างๆของหม้อไอนํ้า และระบบส่ งจ่ายด้วย
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รู ปที่ 12.2-22 ความดันไอนํา้ หลังลดลง 1 Barg
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
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กรณีศึกษาที่ 14 : ลดเวลาการเดินหม้ อไอนํา้ ทั้ง 2 ชุ ดลงวันละครึ่งชั่วโมง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ปัจจุบนั เปิ ดใช้งานหม้อไอนํ้าเวลา 6.00 น. ถึง 19.00 น. โดยการใช้ไอนํ้าเวลา 7.00 น. ถึง 18.00 น.
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การเปิ ดเร็ วและปิ ดช้าส่ งผลทําให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดทําแผนบริ หารจัดการอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าและปรับลดเวลาในการปิ ดหม้อไอนํ้าให้เร็ วกว่าเดิมครึ่ งชัว่ โมง และ
ปิ ดก่อนเลิกใช้งาน 15 นาที เพื่อให้ใช้ไอนํ้าที่ตกค้างในระบบหมด

รู ปที่ 12.2-23 หม้ อไอนํา้ ทีล่ ดเวลาการใช้ งาน
4. สภาพหลังปรับปรุง
สามารถลดเวลาการเดินและการใช้พลังงานของหม้อไอนํ้าลงได้โดยไม่มีผลเสี ยต่อการผลิต
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ข้อมูล
Temp feed water
hf feed water
hg steam at 6 barg
LHV of LPG
hBoiler
hCB
Water flow rate
Working Day

Boiler 1
95.6
401
2,763
46,700
79.5
86
1,007
182

Boiler 2
84.0
352
2,763
46,700
81.6
86.2
978
183

22.69
0.5

22.69
0.5

ราคาเชื้อเพลิง
Time reduced

ข้อมูล

ตัวย่อ

Temp feed water

Tf

hf feed water

hf

hg steam at 6 barg

hg

LHV of LPG

LHV

Boiler

B
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ความหมาย
อุณหภูมิน้ําป้อน
เอนธาลปีที่อุณหภูมิน้ําป้อน
เอนธาลปีไอน้ําอิ่มตัวที่ความดันที่ผลิต
ค่าความร้อนทางต่ําของเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ํา

หน่วย
Cํ
kJ/kgS
kJ/kgS
kJ/kgF
%
%
kgS/hr
d/y
บาท/kg
hr/d

หน่วย
ํC
kJ/kgS
kJ/kgS
kJ/kgF
%
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Water flow rate

CB
mํ

Working Day

WD

ราคาเชื้อเพลิง

FCost

Time reduced

Tr

CB

ความร้อนที่สามารถประหยัดได้
เชื้อเพลิงที่สามารถประหยัดได้
เงินที่คาดว่าจะสามารถประหยัดได้

QSave
FSave
MSave

ประสิทธิภาพการเผาไหม้
อัตราการไหลของน้ําป้อน
วันทํางานต่อปี
ราคาเชื้อเพลิง LPG ของสถานประกอบการ
เวลาการทํางานของหม้อไอน้ําที่ลดลง
ความร้อนที่สามารถประหยัดได้ต่อปี
เชื้อเพลิงที่สามารถประหยัดได้ต่อปี
เงินที่คาดว่าจะสามารถประหยัดได้ต่อปี

%
kgS/hr
d/y

บาท/kg
hr/d
kJ/y
Kg/y

บาท/y

สมการทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
QSave
FSave
MSave

=

[mํ(hg - hf)(Tr)(WD)(100)](OF)

kJ/y

=

B
(Qsave)(100)

kg/y

=

(CB)(LHV)
(Fsave)(Fcost)

บาท/y

หม้อไอนํ้าเบอร์ 1
ก่อนปรับปรุ ง

=

หลังปรับปรุ ง

=
=
=
=
=
=
=
=
=

หม้อไอนํ้าชุดที่ 2
ก่อนปรับปรุ ง

=

หลังปรับปรุ ง

=
=

[((1,007 kgS/hr) x (2,763 kJ/kgS - 401 kJ/kgS) x 2,366 hr/y
x 100) / 79.5] x 0.5
3,539,378,267
kJ/y
[((1,007 kgS/hr) x (2,763 kJ/kgS - 401 kJ/kgS) x 2,275 hr/y
x 100) / 79.5] x 0.5
3,403,248,333
kJ/y
3,539,378,267- 3,403,248,333
136,129,934
kJ/y
(136,129,934 kJ/y x 100) / (86)(46,700 kJ/kg)
3,389.52
kg/y
3,389.52 kg/y x 22.69 บาท/kg
76,908.23
บาท/ปี

[((978 kgS/hr) x (2,763 kJ/kgS - 352 kJ/kgS) x 2,379 hr/y
x 100) / 81.5] x 0.5
3,441,461,400
kJ/y
[(978 kgS/hr) x (2,763 kJ/kgS - 352 kJ/kgS) x 2,287 hr/y
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ผลประหยัดรวมทั้ง 2 เครื่ อง
พลังงานที่ประหยัดรวม

คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=
=
=

x 100) / 81.5] x 0.5
3,308,374,200
kJ/y
3,441,461,400 - 3,308,374,200
133,087,200
kJ/y
(133,087,200 kJ/y x 100) / (86.2)(46,700 kJ/kg)
3,313.76
kg/y
3,313.76 kg/y x 22.69 บาท/kg
75,189.20
บาท/ปี

=
=
=
=
=
=

136,129,934 + 133,087,200
269,217,134
kJ/y
269,217,134 /1000
269,217.13
MJ/y
76,908.23 + 75,189.20
152,097.42
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 15 : การปรับปรุงประสิ ทธิภาพกับดักไอนํา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งหม้อไอนํ้าขนาด 3.0 ตันต่อชัว่ โมง ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ผลิตไอนํ้าที่ความดัน 6.5 บาร์
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจพบว่ามีกบั ดักไอนํ้าขนาด 0.25 นิ้ว รั่วภายในโดยมีขนาดรู 0.16 นิ้ว ส่ งผลให้สิ้นเปลืองไอนํ้ามาก

รู ปกับดักไอนํา้ ชุ ดทีร่ ั่ว
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
หม้อไอนํ้าอยูใ่ นสภาพเก่าต้องใช้ค่าบํารุ งรักษาสู ง อีกทั้งมีตน้ ทุนไอนํ้าสู ง จึงทําการเปลี่ยนใหม่
4. สภาพหลังปรับปรุง
หม้อไอนํ้าใหม่ ซึ่งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า 85% และมีจาํ นวนเท่าของการระเหยมากกว่า 14.0 kg steam/ลิตร

รู ปกับดักไอนํา้ ชุ ดทีป่ รับปรุง
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ขนาดพิกดั หม้อไอนํ้า
ประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้า

85 %

ความดันไอนํ้าที่ผลิต

6.5

ชัว่ โมงการทํางาน

12

bar
ชัว่ โมงต่อวัน

วันทํางาน

300

วันต่อปี

ราคา LPG เฉลี่ย

16.50

บาทต่อกิโลกรัม

ค่าความร้อน LPG

50.23

MJ/ kg

การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง
กับดักอนํ้าขนาด 0.25 นิ้วมีขนาดรู Orifice

3

ตันต่อชัว่ โมง

mm

ความดันไอนํ้าที่จุดรั่วไหลประมาณ

= 1.6
= 5.5

ค่าเอนทัลปี ไอนํ้า @5.5 bar

= 2,760.50

kJ/ kg

อุณหภูมิคอนเดนเสท

= 800C

ค่าเอนทัลปี
อัตราการสูญเสียไอนํ้า

= 334.9
= 0.4 D2 (P + 1.013)
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bar

kJ/ kg

ตอนที่ 3 บทที่ 2 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบไอนํา้

= 0.4 x (1.6)2 x (5.5 + 1.013)
พลังงานความร้อนที่สูญเสีย

คิดเป็ นเชื้อเพลิง
คิดเป็นการสูญเสียเช้ือเพลิงทั้งปี

= 6.67

kg/ hr

= 6.67 x (2,760.50– 334.9)
= 16,178.75

kJ/ hr

= 16.18

MJ/ hr

= 16.18 / (50.23 x 0.85)
= 0.38

kg/ hr

= 0.38 x 12 x 300
= 1,368

การใช้พลังงานหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งไม่เกิดการรั่วไหลของไอนํ้า
kg/yr
พลังงานที่ใช้ลดลง
เช้ือเพลิงที่ประหยัดได้

คิดเป็นพลังงานความร้อน
ค่าเช้ือเพลิงลดลง

kg/ yr

= 0

= เช้ือเพลิงที่ใช้ก่อนปรับปรุง - = เช้ือเพลิงที่ใช้หลังปรับปรุง
=
=
=
=
=
=

1,368 – 0
1,368
1,368 x 50.23
68,714.64
1,368 x 16.50
22,572

kg/ yr
MJ/ yr
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 16 : การเลือกเดินหม้ อไอนํา้ ชุ ดทีม่ ีประสิ ทธิภาพสู ง
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตภัณฑ์ยางมีการใช้ไอนํ้าในกระบวนการผลิต โดยความดันไอนํ้าที่ผลิตอยูท่ ี่ประมาณ 7 บาร์เกจ
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
โรงงานมีหม้อไอนํ้า 2 ลูก มีประสิ ทธิ ภาพไม่เท่ากัน หม้อไอนํ้าNo.1 มีประสิ ทธิ ภาพ 79% หม้อไอนํ้า No.2 มี
ประสิ ทธิ ภาพ 72% ปริ มาณการใช้งานหม้อไอนํ้าใน 1 ปี ทําการเดินหม้อไอนํ้า No.1 50% และทําการเดิน
หม้อไอนํ้า No.2 50%
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รู ปที1่ 2.2-26 หม้อไอนํ้า No.1
รู ปที1่ 2.2-27 หม้อไอนํ้า No.2
3.แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เลือกเดินหม้อไอนํ้า No.1 เป็ นหลัก
4.สภาพหลังปรับปรุง
สามารถลดปริ มาณการใช้น้ าํ มันเตาลงได้โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า No.1 1

=

79

%

ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า No.2 2

=

72

%

เปอร์เซ็นการใช้หม้อไอนํ้า No.1 ใน 1ปี

=

50

%

เปอร์เซ็นการใช้หม้อไอนํ้า No.2 ใน 1ปี

=

50

%

ปริ มาณการใช้น้ าํ มันเตา C ใน 1 ปี

= 943,850

ค่าความร้อนนํ้ามันเตา C
พลังงานที่ประหยัดได้

คิดเป็ นเชื้อเพลิง

ลิตร/ปี

MJ/ลิตร

=39.77
=

  1   2
  2
1  
  1
 

=

  79  72  
  2 
1  
   943850  39.77
79
 
 

 

=

1663027.858



   943850  39.77
 


MJ/ปี

=

1663027.858/ 39.77

=

41816.13
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ลิตร/ปี

MJ/ปี
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กรณีศึกษาที่ 17 : การปรับปรุงประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการใช้หม้อไอนํ้าฃนาด 1 ตัน/ชัว่ โมง จํานวน 1 ชุด โดยใช้น้ าํ มันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง ผลิตไอนํ้าที่
ความดัน 7 Barg
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสี ยของหม้อไอนํ้า พบว่ามีปริ มาณ O2 เท่ากับ 10% และอุณหภูมิของไอเสี ย 160
°C โดยทัว่ ไปหม้อไอนํ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวขนาดกําลังการผลิตไอนํ้าไม่เกิน 10 ตัน/ชัว่ โมง ควรจะมีค่า O2 ไม่เกิน 4%
ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ยมาก

3.แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับลดปริ มาณอากาศเข้าเผาไหม้ให้เหมาะสม เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ย แล้วทําการ
บันทึกการใช้เชื้อเพลิงเปรี ยบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังการปรับตั้ง
4.สภาพหลังปรับปรุง
ดําเนิ นการควบคุมปริ มาณอากาศที่ใซในการเผาไหม้ให้นอ้ ยลงโดยการปรับอัตราส่ วนการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า
ให้มีค่า O2 อยูท่ ี่ 4% ทั้งนี้จาํ เป็ นต้องพิจารณาปริ มาณ การเกิดก๊าซ CO ให้อยูใ่ นปริ มาณที่ต่าํ ไม่เกิน 200 PPM

รู ปที1่ 2.2-28 การตรวจวัดประสิ ทธิภาพหม้อไอนํ้าก่อน-หลังปรับปรุ ง
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ปริ มาณการใช้น้ าํ มันเตา ; F
= 273,873
L/y
ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง ; D
= 0.95
kg/L
ค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง ; LH
= 38.18
MJ/L , 40.189
3o
ความร้อนจําเพาะของก๊าซเสี ย ; Cpg
= 1.39
kJ/Nm C
o
อุณหภูมิของบรรยากาศ ; Ta
= 36
C
ราคาเชื้อเพลิง
= 16.29 บาท/ลิตร
ระดับการใช้ พลังงานอ้างอิงก่ อนปรับปรุ ง
ปริ มาณออกซิ เจนออกจากห้องเผาไหม้ (% 02) = 10
%
o
อุณหภูมิไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ (Tg)
= 160
C
ปริ มาณอากาศเซิ งทฤษฎี(Ao)
= (0.85 x LH/4.187) + 2
= (0.85 x 40.189/4.187) + 2
= 10.158
Nm3 /kgfue
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ปริ มาณก๊าซเสี ยเซิ งทฤษฎี(Go)

อัตราส่ วนของอากาศ (m)

ปริ มาณก๊าซเสี ยจริ ง (G)

ความร้อนสู ญเสี ยในก๊าซเสี ย (Qg)

= 1.11 x LH/4.187
= 1.11 x 40.189/4.187
= 10.654
Nm3 /kgfue
= 21/(21-02)
= 21/(21-10)
= 1.91
= Go + (Ao X(m-1 ))
= 10.654 + (10.158 x (1.91 - 1))
= 19.897
Nm3 /kgfue
= F x D x G x Cpg x (Tg-Ta)/1,000
= 273,873 x 0.95 x 19.897 x 1.39 x (160-36)/ 1,000
= 892,405.80 MJ/yr

ระดับการใช้ พลังงานอ้ างอิงหลังปรับปรุ ง
ปริ มาณออกซิ เจนออกจากห้องเผาไหม้ (% 02) = 4%
o
อุณหภูมิไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ (Tg)
= 165
C
ปริ มาณอากาศเซิ งทฤษฎี(Ao)
= (0.85 x LH / 4.187) + 2
= (0.85 x 40.189/4.187) + 2
= 10.158
Nm3 /kgfue
ปริ มาณก๊าซเสี ยเซิ งทฤษฎี(Go)
= 1.11 x LH/4.187
= 1.11 x 40.189/4.187
= 10.654
Nm3 /kgfue
อัตราส่ วนของอากาศ (m)
= 21/(21-02)
= 21/(21-4)
= 1.24
ปริ มาณก๊าซเสี ยจริ ง (G)
= Go + (Ao x (m-1 ))
= 10.654 + (10.158 x (1.24 - 1))
= 13.09
Nm3 /kgfue
ความร้อนสู ญเสี ยในก๊าซเสี ย (Qg)
= F x D x G x Cpg x (Tg-Ta)/1,000
= 273,873 x 0.95 x 13.09 x 1.39 x (165-36)/ 1,000
= 629,969.39 MJ/yr
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
= [Qg(ก่อน) - Qg (หลัง)]/ (LH)
= [892,405.80 – 629,969.39)] /(38.18 )
= 6,873.66
ลิตร/ปี
คิดเป็ นเงิน
= 6,873.66 x16.29
= 111,971.92
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 18 : การหุ้มฉนวนปั๊มนํา้ มันร้ อน
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการผลิต และใช้น้ าํ มันร้อนให้ความร้อนในการทอดไก่ โดยมีหม้อนํ้ามันร้อน 4 ชุด ปกติทาํ งาน 2 ชุด
และปั๊มนํ้ามันร้อน 6 ชุด ปัจจุบนั ทํางาน 2 ชุด อุณหภูมิน้ าํ มันร้อนที่จ่าย 280-290oC นํ้ามันกลับ 270 oC ปั๊ มนํ้ามัน
ทั้ง 6 ชุดไม่มีฉนวนหุม้
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เนื่องจากไม่มีฉนวนหุม้ ทําให้ผวิ ปั๊มอุณหภูมิประมาณ 245oC จึงสู ญเสี ยความร้อนอยูต่ ลอดเวลา

รู ปที1่ 2.2-29 ปั๊ มนํ้ามันร้อนก่อนปรับปรุ ง
3.แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงงานได้หุม้ ฉนวนปั๊มทั้ง 6 ชุด ด้วยใยแก้ว และมีอลูมิเนียมปิ ดครอบ ขั้นตอนการดําเนินงาน ได้แก่
1.สํารวจและประเมินความร้อนสู ญเสี ย
2.ออกแบบและจัดหาผูร้ ับเหมาติดตั้ง
3.ตรวจวัดและประเมินความสู ญเสี ยหลังปรับปรุ ง
4.สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุ งความร้อนสู ญเสี ยที่ออกจากฉนวนของปั๊มลดลง

รู ปที1่ 2.2-30 ปั๊ มนํ้ามันร้อนหลังปรับปรุ ง
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5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จํานวนปั๊มที่ทาํ งาน
ขนาดท่อนํ้ามันร้อน
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม(Ta)
ชัว่ โมงการทํางาน
ราคานํ้ามันเตา
สภาพก่ อนหุ้มฉนวน
อุณหภูมิผวิ (Ti)
ค่า emissivity(e)
ความยาวสมมูลย์ของปั๊ม
พื้นที่ผวิ ท่อที่จะหุม้
hr
hc
Total (h )
ความร้อนสู ญเสี ย Q

หลังหุ้มฉนวน
อุณหภูมิผวิ (Ti)
ค่า emissivity(e)
เส้นผ่าศูนย์กลางรวมฉนวน
พื้นที่ผวิ ท่อที่จะหุม้
hr(ค่าใหม่)
hc(ค่าใหม่)
Total( h)
ความร้อนสู ญเสี ย Q

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
8,760
=

2
ชุด
6
นิ้ว หรื อ 0.17 เมตร
o
30
C
ชัว่ โมง/ปี
15
บาท/ลิตร

=
245 oC
=
0.6
=
1
เมตร/ชุด
=
¶dL
=
0.53 ตารางเมตร/ชุด
(5.67x10-8xex(Ti +273.15)4 – (Ta + 273.15)4)/(Ti – Ta)
10.07 W/m2 K
1.32 x ( (Ti – Ta)/d)0.25
7.89 W/m2 K
hr + hc
17.96 W/m2 K
hA(Ti – Ta)
17.96x0.53x215 วัตต์
2,040.37 วัตต์/ชุด
o
C
50
0.3
=
0.22 เมตร
=
¶dL
0.69
ตารางเมตร/ชุด
2.09
W/m2 K
4.08
W/m2 K
6.17
W/m2 K
hA(Ti – Ta)
6.17x0.69x20
85.21
วัตต์/ชุด
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ความร้อนสู ญเสี ยลดลง
คิดเป็ นเมกะจูล
หรื อ นํ้ามันเตา

รวม 2 ชุด

=
=
=
=
=
=
=
=

=
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุนค่าแรง+ค่าของ
=
ระยะเวลาคืนทุน
=

2,040.37 – 85.21
1,955.16 วัตต์/ชุด
1.95 kWx8,760 hr x3.6
61,652.8 MJ/ปี /ชุด
61,652.8/39.77x0.9
1,722.48 ลิตร/ชุด/ปี
25,613 บาท/ชุด
3,444.96 ลิตร/ปี
51,226

บาท/ปี

6,000
0.12

บาท
ปี
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2.13 เทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงาน
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานถือเป็ นการเทคนิคการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของโรงงาน
ให้สูงขึ้นและทันสมัย
2.13.1 การใช้ ปั๊มความร้ อนสํ าหรับการทําความร้ อน (Heat Pump for Process Heating)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี
ปั๊มความร้ อน คืออะไร
ปั๊ มความร้อน เป็ นระบบที่มีวฏั จักรการทํางานทางเทอร์ โมไดนามิกส์ที่รู้จกั กันว่า Carnot Cycle ซึ่ งดึงความร้อน
จากแหล่งความร้อนแล้วนําไปถ่ายเทในบริ เวณที่ตอ้ งการความร้อน หรื อกล่าวอย่างง่ายๆก็คือการปั๊ มความร้อน
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนัน่ เอง วัฏจักรการทํางานของปั๊ มความร้อนมีลกั ษณะเช่นเดียวกับระบบการทําความ
เย็นแบบอัดไอ (Mechanical Vapour Compression System) ต่างกันเพียงแต่ปั๊มความร้อนจะเลือกใช้ประโยชน์
จากด้านความร้อนเป็ นหลักและควบคุมอุณหภูมิดา้ นความร้อนแทนด้านความเย็น
ส่ วนประกอบการทํางานหลักของปั๊มความร้อน ประกอบด้วย
 อีวาพอเรเตอร์ ทําหน้าที่ดึงความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ วงจรปั๊มความร้อน โดยสารทําความเย็นที่ความดันตํ่า
และอุณหภูมิต่าํ กว่าอุณหภูมิภายนอกจะดึงความร้อนจากภายนอกและเปลี่ยนสถานะเป็ นไอ
 คอมเพรสเซอร์ ทําหน้าที่ เพิ่มความดันให้สารทําความเย็นในสถานะไอที่ อุณหภู มิต่ าํ ให้มีความดันและ
อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าภายนอกและส่ งต่อไปที่คอนเดนเซอร์
 คอนเดนเซอร์ ทําหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทําความเย็นที่ความดันและอุณหภูมิสูงกว่าภายนอก ทําให้
สารทําความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวที่ความดันสู งไหลต่อไปยังเอ๊กซ์แพนชัน่ วาล์ว
 เอ็กซ์แพนชัน่ วาล์ว ทําหน้าที่ลดความดันของสารทําความเย็นเพื่อป้อนให้กบั อีวาพอเรเตอร์

รู ปที่ 2.13-1 แสดงวัฏจักรการทํางานของปั๊มความร้อน (2)
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จึงเห็นได้ว่าปั๊ มความร้อนจะทํางานโดยใช้การหมุนเวียนของสารทําความเย็นเพื่อพาความร้อนจากแหล่งความ
ร้อนที่มีอุณหภูมิต่าํ มาให้แก่ดา้ นที่ตอ้ งการอุณหภูมิสูงได้ โดยใช้พลังงานจากคอมเพรสเซอร์ ความร้อนที่ได้จาก
ปั๊ มความร้ อนจึ งมีค่าเท่ากับ ความร้ อนจากภายนอกผ่านอี วาพอเรเตอร์ รวมกับพลังงานไฟฟ้ าที่ป้อนให้กบั
คอมเพรสเซอร์
การประยุกต์ ใช้ ปั๊มความร้ อนสํ าหรับการทําความร้ อนในกระบวนการผลิต
จากหลักการทํางานของปั๊ มความร้อนจะเห็นได้ว่าปั๊ มความร้ อนสามารถใช้ประโยชน์จากความร้ อนจากแหล่ง
ความร้อนที่มีอุณหภูมิต่าํ เช่น ความร้อนในอากาศหรื อแหล่งความร้อนสู ญเสี ยซึ่งไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ดว้ ย
กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนตามปกติ มาทําให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนสามารถนํากลับมาใช้ได้
ในระบบปั๊ มความร้อนทัว่ ไปซึ่ งมีค่า COP (Heating) เท่ากับ 3 พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์ เพียง
1 ส่ วนสามารถสร้างความร้อนได้ถึง 3 ส่ วน โดยพลังงานความร้อนอีก 2 ส่ วนจะดึงมาจากอากาศภายนอกหรื อ
ความร้อนสู ญเสี ยจากกระบวนการอื่นได้ ดังนั้นปั๊มความร้อนจึงเป็ นเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพด้านพลังงานสู ง
สําหรับการทําความร้อน ได้แก่ การผลิตนํ้าร้อนสําหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรื อในอาคาร
รวมทั้งการอบแห้งเพื่อไล่ความชื้นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
เทคโนโลยีปั๊มความร้อนสามารถนํามาเปลี่ยนใช้แทนหม้อต้มนํ้าหรื อหม้อไอนํ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหรื อไฟฟ้า เพื่อผลิต
นํ้าร้อนอุณหภูมิประมาณ 50 – 60 oC สําหรับกระบวนการผลิตหรื อการใช้งานต่างๆในอาคาร และใช้ทดแทนการ
ใช้พลังงานจากเชื้ อเพลิง ไอนํ้า หรื อไฟฟ้า ในกระบวนการทําความร้อนหรื อการอบแห้งผลิตภัณฑ์ เช่น พืชผล
ทางการเกษตร อาหาร ไม้ ที่มีอุณหภูมิไม่สูงนักประมาณไม่เกิน 60 oC ซึ่ งเมื่อพิจารณาในแง่ประสิ ทธิ ภาพโดย
เปรี ยบเทียบค่าสัมประสิ ทธิ์ การทํางาน (COP) แล้ว ปั๊ มความร้อนโดยทัว่ ไปซึ่ งมีค่า COP มากกว่า 3 จึงมี
ประสิ ทธิภาพมากกว่าการผลิตความร้อนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติหรื อนํ้ามันที่มีค่า COP ประมาณ 0.75 – 0.95 มาก
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากผลการวิเคราะห์การใช้พลังงานของการใช้ปั๊มความร้อนในการผลิตความร้อน เปรี ยบเทียบกับการใช้หม้อต้ม
นํ้าด้วยนํ้ามันเตา LPG และไฟฟ้า (5) ปั๊ มความร้อนมีศกั ยภาพในการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 60% โดย
สามารถประเมินเปรี ยบเทียบในกรณี การผลิตนํ้าร้อนอุณหภูมิ 55 oC จากนํ้าดิบอุณหภูมิ 27 oC ปริ มาณ 16,000
ลิตรต่อวัน (เทียบเท่าปริ มาณการใช้น้ าํ ร้อนสําหรับโรงแรมขนาด 100 ห้อง) ดังนี้
พลังงานความร้อนที่ตอ้ งใช้ในการผลิตนํ้าร้อน 448,000 กิโลแคลอรี่
ประเภทหม้ อต้ มนํา้
ด้วยนํ้ามันเตา
ด้วยก๊าซ LPG
ด้วยขดลวดไฟฟ้า
ด้วยปั๊ มความร้อน

ประสิ ทธิภาพ
การให้ ความร้ อน
60%
70%
100%
300%

ปริมาณการใช้ พ ลังงาน
(kcal)
746,666
640,000
448,000
149,333
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ตารางที่ 2.13-1 แสดงศักยภาพการประหยัดพลังงานของปั๊มความร้อน (5)
กรณี
เปลี่ยนจากนํ้ามันเตาเป็ นปั๊ มความร้อน
เปลี่ยนจาก LPG เป็ นปั๊ มความร้อน
เปลี่ยนจากขดลวดไฟฟ้าเป็ นปั๊ มความร้อน

การเพิม่ ขึน้ ของประสิ ทธิภาพ
การให้ ความร้ อน
จาก 60% เป็ น 300%
จาก 70% เป็ น 300%
จาก 100% เป็ น 300%

ปริมาณพลังงาน
ทีป่ ระหยัดได้
80%
76%
66%

นอกจากนี้จากข้อมูลการติดตั้งใช้งานปั๊มความร้อนในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยังแสดงถึงปริ มาณ
พลังงานที่ประหยัดได้ซ่ ึงมากกว่า 30% ในหลายๆกระบวนการ (2)
4. สภาพทีเ่ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีปั๊มความร้ อนเหมาะสําหรับการใช้ผลิตความร้ อน ได้แก่ นํ้าร้ อน หรื ออากาศร้ อน สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรื ออาคาร ในช่วงอุณหภูมิของการทําความร้อนไม่เกิน 60 oC ซึ่ งเป็ นช่วงที่ปั๊มความร้อนทํางานที่
ประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยการผลิ ตความร้ อนที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ จะทําให้ปั๊มความร้ อนมีประสิ ทธิ ภาพลดลงมาก
รวมทั้งข้อจํากัดของคอมเพรสเซอร์ที่ไม่สามารถทํางานได้อุณหภูมิสูงกว่าช่วง 80 – 90 oC
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
 โรงงานเคมี
 โรงงานสิ่ งทอ
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
 โรงงานอบแห้งไม้แปรรู ป
 อาคารโรงแรม
 อาคารโรงพยาบาล
 ฯลฯ
6. ราคาของเทคโนโลยี
ราคาของระบบปั๊ มความร้อนสําหรับการทําความร้อน จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดติดตั้งของระบบและประเภทการติดตั้ง
ใช้งาน โดยจากข้อมูลผูจ้ าํ หน่ายระบบ (6) และกรณี ศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (4) (5) ค่าใช้จ่ายของการติดตั้ง
ระบบปั๊ มความร้อนแบบวงจรปิ ดจะอยูร่ ะหว่าง 12,000 – 28,000 บาทต่อกิโลวัตต์ความร้อนหรื อ 3,500,000 –
8,200,000 บาทต่อ MMBtu
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (4) (5) (6) เทคโนโลยีการใช้ปั๊มความร้อนในการทําความร้อน
สามารถให้ผลประหยัดซึ่ งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 – 5 ปี ซึ่ งในบางกรณี ปั๊มความร้อนอาจให้ระยะเวลาคืน
ทุนไม่ถึง 1 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
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เทคโนโลยีปั๊มความร้อนมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตํ่าอยูใ่ นระดับเดียวกับระบบเครื่ องปรับอากาศทัว่ ไป
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าํ หน่ ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนํา
เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้นเหลวไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน
4% ของจํานวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 100 แห่งจาก 2,741 แห่ง)
โดยเมื่อพิจารณากลุ่มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศกั ยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน้ ีสามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 9,797 ktoe ตามข้อมูล
การใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่มี
ศักยภาพเหล่านี้ นาํ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิ ดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ
19,594 ล้านบาท
10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (3)
กรณีศึกษา:
โรงแรม The Royal City
ประเภทอาคาร:
โรงแรมขนาดห้องพัก 400 ห้อง
การใช้เทคโนโลยี:
ติดตั้งระบบปั๊มความร้อนเพื่อทํานํ้าร้อนแทนการใช้หม้อไอนํ้าเดิมซึ่งใช้น้ าํ มันเตา
เป็ นเชื้อเพลิง
เงินลงทุน:
1,120,000 บาท (ระบบปั๊มความร้อนขนาดพิกดั กําลังไฟฟ้า 5.25 kW ซึ่งมีอตั ราการ
ทํานํ้าร้อนได้ 861 ลิตรต่อชัว่ โมง รองรับภาระการใช้น้ าํ ร้อนได้ 20,000 ลิตรต่อวัน
ทํางานร่ วมกับถังเก็บนํ้าร้อนขนาด 13,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง)
ผลประหยัดพลังงาน:
นํ้ามันเตา 70,273 ลิตร/ปี (2,795 GJ/ปี ) ใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึ้น 37,405 kWh/ปี (135 GJ/ปี )
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 517,412 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
2.16 ปี
กรณีศึกษา:
โรงแรม Mike
ประเภทอาคาร:
โรงแรมขนาดห้องพัก 110 ห้อง
การใช้เทคโนโลยี:
ติดตั้งระบบปั๊มความร้อนเพื่อทํานํ้าร้อนแทนการใช้หม้อทํานํ้าร้อนเดิมซึ่งใช้ LPG
เป็ นเชื้อเพลิง
เงินลงทุน:
557,000 บาท (ระบบปั๊มความร้อนขนาดพิกดั กําลังไฟฟ้า 11 kW ซึ่งมีอตั ราการทํานํ้า
ร้อนได้ 1,200 ลิตรต่อชัว่ โมง พร้อมถังเก็บนํ้าร้อนขนาด 3,000 ลิตร)
ผลประหยัดพลังงาน:
LPG 17,520 kg/ปี (880 GJ/ปี ) ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 54,073 kWh/ปี (195 GJ/ปี )
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 131,351 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
4.24 ปี
กรณีศึกษา:
จากกรายงาน Energy Audit โรงงานประกอบรถยนต์
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ประเภทอาคาร:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานประกอบรถยนต์
ติดตั้งระบบปั๊มความร้อนเพื่อทํานํ้าร้อนแทนการใช้หม้อไอนํ้าเดิมซึ่งใช้ LPG เป็ น
เชื้อเพลิง
เงินลงทุน:
420,000 บาท (ระบบปั๊มความร้อนขนาดพิกดั กําลังไฟฟ้า 7.8 kW ซึ่งมีอตั ราการทํา
นํ้าร้อนได้ 700 ลิตรต่อชัว่ โมง)
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 180,181 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
2.32 ปี
11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(1) Energy Efficiency: A Guide to Current and Emerging Technologies, Volume 2 Part 8 Chapter 3: Heat
Pump and Related Plant, Centre for Advanced Engineering, New Zealand, 1996.
(2) Industrial Heat Pump, A Means to Mitigate Global Industrial Emissions, Heat Pump Programme, IEA,
OECD, 1995.
(3) Industrial Heat Pumps for Steam and Fuel Savings, Industrial Technologies Program, U.S. Department of
Energy, 2003.
(4) กรณี ศึกษา 017 การใช้ปั๊มความร้อน (Heat Pump), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547
(5) รายงานโครงการส่ งเสริ มการใช้ Heat Pump ในสถานประกอบการโรงแรม, มูลนิธิสถาบันประสิ ทธิภาพ
พลังงาน (ประเทศไทย)
(6) การใช้ปั๊มพ์ความร้อนในขบวนการทางอุตสาหกรรม, นายปรเมธ ประเสริ ฐยิง่ วก.485
(7) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2.13.2 หม้ อไอนํา้ แบบ Once-Through
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี

หม้อนํ้าแบบ Once-Through มักจะมีโครงสร้างง่ายๆ มีน้ าํ อยูใ่ นท่อ โดยมีท่อขดเป็ นคอยล์หรื ออาจจะเป็ นท่อตรง
มีปริ มาณนํ้าน้อย ทําให้การระเหยกลายเป็นไอนํ้าเป็นไปอย่างรวดเร็ ว ราวกับว่านํ้าที่ป้อนเข้ามาแล้วระเหยไป
ทันที จึ งได้ต้ งั ชื่ อเรี ยกหม้อนํ้าแบบนี้ ว่า Once-Through Boiler หม้อนํ้าชนิ ดนี้ เข้าใจว่ามีถิ่นกําเนิ ดจาก
สหรัฐอเมริ กา แต่ปรากฏว่าได้ถูกพัฒนาและนิยมใช้ในประเทศญี่ปุ่น โดยในปี พ.ศ. 2498 ญี่ปุ่น ได้สั่งหม้อนํ้า
ชนิด Single-Tube Type Steam Generators จากสหรัฐฯ และได้พฒั นาต่อ จากนั้นมา การควบคุมมาตรฐานของ
หม้อนํ้าขนาดเล็กในญี่ปุ่นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั JIS Code แต่ข้ ึนอยูก่ บั The Safety Rule of Boiler and Pressure
Chamber รวมทั้ง Structural Code ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่ งกฎดังกล่าวได้ครอบคลุมถึง SmallSized and Once-Through Type Boilers ด้วยสาเหตุที่ทาํ ให้หม้อนํ้าแบบ Once-Through เริ่ มเป็ นที่นิยมมากขึ้น
เนื่องจากว่าไม่จาํ เป็ นต้องมีผคู ้ วบคุมหม้อนํ้าที่รับใบอนุญาต และได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีการตรวจสอบประจําปี
ถ้าหากหม้อนํ้าดังกล่าวสร้างขึ้นและใช้งานในลักษณะดังนี้
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1. เป็ นแบบท่อนํ้า
2. พื้นผิวรับความร้อนน้อยกว่า 10 ตารางเมตร
3. ความดันใช้งานสู งสุ ด 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ตัวอย่างข้อมูลของหม้อนํ้าแบบ Once-Through ขนาดเล็กมีดงั นี้
- อัตราการระเหยเทียบเท่า: 40 - 2,000 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
- ประสิ ทธิภาพหม้อนํ้า: สู งกว่า 87%
- เชื้อเพลิงที่ใช้ได้: ก๊าซ นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเตา
- ระบบควบคุม: อัตโนมัติท้ งั หมด

รู ปที่ 2.13-2 ระบบการทํางานของหม้อนํ้าแบบ Once-Through

2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
เนื่องจากประสิ ทธิภาพของหม้อนํ้าแบบ Once-Through ได้ถูกพัฒนาให้เทียบเท่าหรื ออาจจะดีกว่าหม้อนํ้าขนาด
ที่ใหญ่กว่า (คือ 3-10 ตันต่อชัว่ โมง) จึงได้ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมด้วย
ข้ อดี
- มีขนาดเล็ก ทําให้ประหยัดพื้นที่
- มีความปลอดภัยสู ง เนื่องจากมีแรงดันน้อย
- ใช้งานง่าย เพราะเป็ นการควบคุมอัตโนมัติ
ข้ อเสี ย
- มีแรงดันน้อย ทําให้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีแรงดันสู งไม่ได้
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
ประสิ ทธิ ภาพของหม้อนํ้าโดยทัว่ ไป ผูผ้ ลิตหม้อนํ้ามักจะบ่งบอกประสิ ทธิ ภาพหม้อนํ้าในขณะที่ใช้งานที่ภาระ
สู งสุ ด แต่ในการใช้งานจริ ง ภาระที่หม้อนํ้าประสบมักจะไม่ใช่ภาระสู งสุ ด วิธีการหนึ่งที่จะทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
หม้อนํ้าสู งตลอดเวลา สามารถทําได้โดยการใช้หม้อนํ้าขนาดเล็กหลายตัว
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2.13.3 การปรับสมดุลการใช้ หม้ อนํา้
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี
สําหรับโรงงานที่มีขนาดใหญ่ อาจจะมีความจําเป็ นต้องใช้หม้อนํ้าหลายตัวทํางานร่ วมกันโดยต่อร่ วมกันแบบขนาน
ซึ่งในบางช่วงเวลาที่เครื่ องจักรในระบบการผลิตไม่ได้ทาํ งานเต็มที่ อาจจะมีความต้องการไอนํ้าไม่สูงมากนัก หม้อ
นํ้าเพียงตัวเดียวก็สามารถผลิตไอนํ้าได้มากเพียงพอ แต่โรงงานอาจจะต้องเปิ ดให้หม้อนํ้าทํางานพร้อมกันทั้งหมด
ตลอดเวลา ซึ่ งจะส่ งผลให้หม้อนํ้าทํางานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ผลิตไอนํ้าเกินความจําเป็ น และต้องสู ญเสี ยทั้ง
เชื้อเพลิงและไอนํ้าไปโดยเปล่าประโยชน์
ระบบการปรับสมดุลการใช้หม้อนํ้านั้นจะเข้าไปควบคุมการเริ่ มต้นทํางานและการหยุดการทํางานของหม้อนํ้า โดย
พิจารณาจากปริ มาณไอนํ้าที่ตอ้ งการในระบบ และวิเคราะห์จากกําลังของหม้อนํ้าแต่ละตัวในระบบ โดยเมื่อมีความ
ต้องการใช้ไอนํ้าน้อย ระบบจะสั่งให้หม้อนํ้าทํางานเฉพาะเท่าที่จาํ เป็ น จากนั้น เมื่อมีความต้องการมากขึ้น ก็จะสั่ง
ให้หม้อนํ้าตัวถัดมาเริ่ มทํางาน และปรับกําลังให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม จนกระทัง่ เมื่อระบบในโรงงานต้องการไอ
นํ้ามากขึ้น ก็จะสั่งให้หม้อนํ้าถัดมาทํางาน เป็ นเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ และเมื่อมีความต้องการใช้ไอนํ้าลดลงจนถึงจุดที่ต่าํ
เพียงพอ ระบบจะตัดสิ นใจหยุดการทํางานของหม้อนํ้าบางตัวลงเพื่อลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองได้เอง รวมทั้ง
สามารถปรับชัว่ โมงการทํางานของหม้อนํ้าที่มีในโรงงานให้เหมาะสมกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของหม้อนํ้าได้เอง
และหน่ วงเวลาการเริ่ มทํางานระหว่างหม้อนํ้าแต่ละตัวเพื่อช่วยลดเชื้ อเพลิงและไฟฟ้าที่ไม่จาํ เป็ นจากการเริ่ มต้น
ทํางานของอุปกรณ์หลายๆ ตัวพร้อมกันได้อีกด้วย
• แผนผังการใช้งานเทคโนโลยี

รู ปที่ 2.13-3 การใช้งานระบบปรับสมดุลช่วยกระจายภาระการทํางานของหม้อนํ้า
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
จําเป็ นต้องมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ วดั ปริ มาณการใช้ไอนํ้า อุปกรณ์ควบคุมส่ วนกลาง และอุปกรณ์ควบคุมที่
หม้อนํ้าแต่ละตัว
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
ลดการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงและไอนํ้าจากการทํางานของหม้อนํ้าที่ไม่จาํ เป็ น โดยลดกําลังการผลิตให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม และช่วยกระจายภาระการทํางานของหม้อนํ้าให้อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกันทุกตัวช่วยให้อุปกรณ์มีอายุ
การใช้งานยาวนานขึ้น แต่ระบบนี้มกั จะมีความสามารถจํากัด โดยสามารถควบคุมหม้อนํ้าได้เป็ นชุด ชุดละ 3-4 ตัว
เท่านั้น หากโรงงานมีหม้อนํ้ามากกว่านี้ จะต้องติดตั้งระบบเพิ่มขึ้นหรื อแยกระบบท่อส่ งไอนํ้าออกจากกัน
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. หน้ าทีข่ องหม้ อไอนํา้
มีหน้าที่ในการผลิตไอนํ้าให้ได้ตามอุณหภูมิที่ตอ้ งการเพื่อจ่ายไปยังกระบวนการผลิตภายในโรงงานและกิจกรรมต่างๆ
ภายในอาคาร
2. ระบบไอนํา้ ประกอบด้ วยระบบย่ อยๆ ได้ แก่
(1) หม้อไอนํ้า (2) ระบบส่ งจ่ายไอนํ้า (3) ระบบนํากลับไอนํ้าควบแน่น (คอนเดนเสท) และ (4) อุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้า (ผูใ้ ช้
ไอนํ้าปลายทาง)
3. หม้ อไอนํา้ ทีใ่ ช้ งานอยู่สามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
3.1 หม้ อไอนํา้ ชนิดท่ อนํา้ (Water-tube Boiler) หม้อไอนํ้าชนิดนี้น้ าํ จะถูกบรรจุและไหลอยูใ่ นท่อโดยเปลวไฟหรื อก๊าซร้อนจะ
เคลื่อนที่อยูโ่ ดยรอบท่อ
3.2 หม้ อไอนํา้ ชนิดท่ อไฟ (Fire-tube or Shell Boiler) หม้อไอนํ้าชนิ ดนี้ ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้จะเคลื่อนที่ในท่อซึ่ งจมอยูใ่ น
นํ้า โดยที่น้ าํ จะอยูน่ อกท่อ (ระหว่างเปลือกหม้อไอนํ้าและท่อ) ของหม้อไอนํ้า
3.3 หม้ อไอนํา้ ชนิดไหลผ่ าน (Once Through Boiler)ในกรณี ที่มีภาระไอนํ้าน้อยไม่ต่อเนื่องและต้องการไอนํ้าเร็ วควรเลือกใช้
หม้อไอนํ้าชนิดไหลผ่าน (Steam Generator or Once through Boiler) ซึ่ งเป็ นหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้า

4. หน้ าทีแ่ ละชนิดหัวเผาเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊ าซ
หัวเผาเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้อากาศทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดเพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้สงสุ ด โดยหัวเผา
แบ่งตามชนิดเชื้อเพลิงได้ดงั นี้
4.1 การเผาไหม้ เชื้อเพลิงก๊ าซ
สําหรับหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซ เราสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1) แบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนป้อนเข้าเผาไหม้ (Pre-mix Burner)
2) แบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix Burner)
4.2 การเผาไหม้ เชื้อเพลิงเหลว
สําหรับหัวเผาเชื้อเพลิงเหลวสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1) แบบใช้ความดันนํ้ามัน (Pressure Atomized)
2) แบบใช้ไอนํ้าหรื ออากาศ (Steam or Air Atomized)
3) แบบใช้แรงเหวี่ยงของถ้วยหมุน (Rotary Cup)
5. จัดแบ่ งหัวเผาตามลักษณะการใช้ งานเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพดีทสี่ ุ ดได้ ดงั นี้

5.1 หัวเผาแบบเผาต่ อเนื่อง (Modulating Burners) หัวเผาแบบนี้เหมาะสําหรับกรณี ที่ภาระไอนํ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5.2 หัวเผาแบบไฟสู ง-ตํ่า (High/Low-Fire Burners) หัวเผาแบบนี้ สามารถป้ อนเชื้อเพลิงด้วยอัตราคงที่ 2 ระดับ คือ ไฟสู ง
(High Fire) และไฟตํ่า (Low Fire) ซึ่ งหัวเผาลักษณะนี้เหมาะสําหรับภาระไอนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
หัวเผาแบบไฟตัด-ต่ อ (Constant-Fire or ON-OFF Burners) หัวเผาแบบนี้ เหมาะสําหรับภาระไอนํ้าคงที่ เมื่อความดัน
ไอนํ้าเกิ นกว่าที่ ต้ งั ไว้หัวเผาก็จะตัด (OFF) การป้ อนเชื้ อเพลิง และหากความดันตํ่ากว่าที่ ต้ งั ไว้หัวเผาก็จะต่อ (ON) การป้ อน
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เชื้อเพลิง

6. ค่ าเทิร์นดาวน์ เรโช
ค่าเทิร์นดาวน์เรโช เป็ นค่าที่แสดงถึง อัตราส่ วนระหว่างอัตราการเผาไหม้สูงสุ ด (Maximum Firing Rate) และอัตรา
การเผาไหม้ต่าํ สุ ด (Minimum Firing Rate) โดยที่ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ยงั ดีเช่นเดิม ดังนั้น หัวเผาที่มีค่าเทิร์น
ดาวน์เรโช 10:1 จะสามารถลดการผลิตไอนํ้าลงเหลือ 10% ของกําลังผลิตไอนํ้าสู งสุ ด โดยที่หม้อไอนํ้าไม่มีการตัด
การเผาไหม้
7. การเผาไหม้ เชื้อเพลิงแข็ง
เชื้ อเพลิงแข็งเป็ นเชื้ อเพลิงที่ติดไฟยากและมีปัญหาในการจัดการค่อนข้างมาก เช่ น ปั ญหาในการขนย้าย ปั ญหา
พื้นที่ในการเก็บ และปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม เตาเผาที่ใช้จะต้องมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานกับ
เชื้อเพลิงในแต่ละประเภท ซึ่งระบบการเผาไหม้ของเตาเผาที่ใช้อยูท่ วั่ ไปมี 5 ระบบ ได้แก่
7.1 ระบบการป้ อนเชื้อเพลิงด้ วยคน (Manual Feed)
ต้องอาศัยคนงานที่มีความชํานาญในการกระจายเชื้อเพลิงให้ทวั่ สมํ่าเสมอบนตะกรับเตาไฟ อากาศที่ใช้สาํ หรับเผา
ไหม้จะถูกส่ งจากใต้เตาเหนือตะกรับเตาไฟ ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ของระบบนี้ค่อนข้างตํ่า
7.2 ระบบสโตกเกอร์ (Stoker Feed)
เป็ นระบบที่ป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่ เตาโดยอาศัยเครื่ องกล ข้อดีของระบบนี้คือ มีราคาถูกและสามารถออกแบบให้ใช้ได
กับเชื้อเพลิงแข็งหลายชนิด โดยระบบนี้สามารถแบ่งตามลักษณะการป้อนเชื้อเพลิงได้เป็ น 2 ชนิด คือ
(ก) ระบบสโตกเกอร์ที่เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าสู่ เตาทางด้านบน (Overfeed Stoker)
(ข) ระบบสโตกเกอร์ที่เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าสู่ เตาทางด้านล่าง (Underfeed Stoker)
7.3 ระบบพัลเวอร์ ไรซ์ (Pulverised)
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาระบบพัลเวอร์ ไรซ์จะเกิดขึ้นขณะที่เชื้อเพลิงลอยอยู่ ดังนั้นเชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาเผา
แบบนี้จะต้องมีขนาดเล็กพอที่จะลอยอยูใ่ นอากาศภายในเตา อากาศส่ วนแรกจะถูกอุ่นก่อนส่ งเข้าเตา เพื่อใช้ในการ
อบแห้งเชื้อเพลิงในขณะที่อากาศส่ วนที่สองถูกส่ งเข้าเตาโดยตรง
7.4 ระบบไซโคลน (Cyclone)
เตาเผาระบบนี้ เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าเตาเผาโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับระบบพัลเวอร์ ไรซ์ แต่ไม่จาํ เป็นต้อง
บดเชื้อเพลิงให้มีขนาดเล็ก ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบดเชื้อเพลิงลงได้ การเผาไหม้ในระบบไซโคลนจะใช้
หัวเผาแบบ Horizontal water-cooled ขนาดเล็ก ทําให้เตาเผาระบบไซโคลนมีขนาดเล็กกว่าเตาเผาระบบพัลเวอร์ไรซ์
7.5 ระบบฟลูอดิ ไดซ์ เบด (Fluidized Bed)
อากาศจะไหลผ่านชั้นของเชื้อเพลิง และเมื่อเพิ่มค่าความเร็ วของอากาศถึงค่าหนึ่ งเชื้อเพลิงจะลอยตัวขึ้นมีลกั ษณะ
คล้ายของไหล การเผาไหม้จะเกิดขึ้นทัว่ ๆ บริ เวณเตา โดยปกติจะใส่ สารเฉื่ อย (Inert Material) เช่น ทราย หรื อ สาร
ที่ทาํ ปฏิกิริยา (Reaction Material) เช่น หิ นปูน (Limestone) หรื อตัวเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่ งจะช่วยในด้านการ
ถ่ายเทความร้อนและช่วยทําความสะอาดภายในเตาระบบฟลูอิดไดซ์เบดนี้
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8. การเผาไหม้ คือ
กระบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิ เจนทําให้ได้ความร้อนออกมา องค์ประกอบที่จาํ เป็ น
สําหรับการเผาไหม้ คือ เชื้ อเพลิง ออกซิเจน ความร้ อน และปฏิกริ ิย าทางเคมี โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ตอ้ ง
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจึงจะทําให้เกิดการเผาไหม้
9. ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงแต่ ละชนิด
เชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ที่แตกต่างกันโดย เชื้อเพลิงแข็งมีค่าประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ 7585% เชื้อเพลิงเหลว 80-85% และเชื้อเพลิงก๊าซ 80-90 % ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็งจะตํ่ากว่า
เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงเหลวตํ่ากว่าเชื้อเพลิงก๊าซ
10. อากาศส่ วนเกิน (Excess Air)
การเผาไหม้ เชื้ อเพลิงแต่ ละชนิดต้ องการปริ ม าณอากาศที่ใช้ ในการเผาไหม้ ม ากกว่ าทางทฤษฎี ไม่ เท่ ากันเพื่อให้
เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้ สมบูรณ์ ทสี่ ุ ด
เชื้อเพลิง
อากาศส่ วนเกิน (% )
O 2 ในก๊ าซไอเสีย (% )
CO 2 ในก๊ าซไอเสี ย (% )
ก๊าซ
5-15
1-2
9-10
เหลว
15-20
3-4
12-14
แข็ง
15-60
7-10
12-13
11. การระบายนํา้ จากหม้ อไอนํา้ (โบลว์ ดาวน์ )
เมื่อนํ้าถูกผลิตเป็ นไอนํ้าแล้ว ความเข้มข้นของสารเจือปนเหล่านี้จะสู งขึ้นและเกิดการตกตะกอน/ตกผลึก ซึ่ งมีผล
อย่างยิ่งต่อการลดลงของประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้าและคุณภาพของไอนํ้า รวมถึงความเสี ยหายของอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จึงต้องปล่อยนํ้าทิ้งบางส่ วนเพื่อควบคุมความเข้มข้นของนํ้าในหม้อไอนํ้าการ
โบลว์ดาวน์มากเกินไป ทําให้ประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้าลดลงและสิ้ นเปลืองนํ้า และหากระบายน้อยเกินไปจะ
ทําให้เกิดตะกรันเกาะผิวท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลงและอาจ
เกิดการเดือดอย่างรุ นแรงของนํ้า ทําให้ไอนํ้าเปี ยกและอาจนํามาซึ่งความเสี ยหายของระบบท่อนํ้า
11.1 การระบายนํา้ ออกจากหม้ อไอนํา้ สามารถแบ่ งได้ 2 ลักษณะ
1) การระบายนํา้ จากด้ านล่ างหม้ อไอนํา้ (Bottom Blowdown) เพื่อระบายตะกอนโคลนที่สะสมบริ เวณก้นหม้อ
ไอนํ้าทิ้ง
2) การระบายนํ้าจากด้ านบนหม้ อไอนํ้า (Surface Blowdown) เพื่อลดความเข้มข้นของสารละลายและสาร
แขวนลอยที่อยูใ่ นนํ้า
11.2 การควบคุมการระบายนํา้ แบ่ งได้ 2 แบบ
1 แบบเป็ นครั้งคราว โดยผูใ้ ช้หม้อไอนํ้าจะเปิ ดวาล์วระบายหลายๆ ครั้ง ครั้งละสั้นๆ
2 แบบต่ อเนื่ อง โดยวาล์วระบายนํ้าของหม้อไอนํ้าจะเปิ ดหรื อปิ ดเมื่อได้รับสัญญาณเวลาที่ต้ งั ไว้ (Timer
Control) หรื อสัญญาณที่ได้จากการวัดสมบัติของนํ้าในหม้อไอนํ้า เช่น สภาพการนําไฟฟ้าของนํ้า
(Conductivity)
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การพิจารณาว่าระดับความเข้มข้นของสารละลายเหมาะสมหรื อไม่ สามารถพิจารณาได้จากค่ า TDS (Total
Dissolved Solid) ซึ่ งวัดปริ มาณสารแขวนลอยที่อยู่ในนํ้าของหม้อไอนํ้าโดยตรงว่าใน 1 ล้านส่ วนมีสาร
แขวนลอยกี่ส่วน (ppm) หรื อวัดโดยอ้อมจากค่าสภาพการนําไฟฟ้ าของนํา้ (Conductivity) ซึ่ งมีหน่วยเป็ นไมโคร
ซีเมนต์ ต่อเซนติเมตร (S/cm) ผูใ้ ช้หม้อไอนํ้าควรควบคุมคุณภาพนํ้าป้อนและนํ้าในหม้อไอนํ้าให้ได้มาตรฐาน
ตามตาราง
(ความดันไม่เกิน 20 barg : British Standard and JIS)
รายการ
นํา้ ป้ อน
นํา้ ในหม้ อไอนํา้
<400
ไม่เกิน 7,000
ค่าการนําไฟฟ้าของนํ้า (S/cm)
ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)
8.5-9.5
10.8-11.3
โซเดียมฟอสเฟต (mg/l)
50-100
ซิลิกา (mg/l)
ไม่เกิน 120-150
ความกระด้าง (ppm)
ค่าเข้าใกล้ 0
0
12. กับดักไอนํา้ (Steam Trap) คือ
วาล์วอัตโนมัติที่ทาํ หน้าที่แยกนํ้าที่เกิดขึ้นในระบบไอนํ้าหรื อเกิดจากการควบแน่นของไอนํ้าออกไปจากระบบ
เพื่อป้องกันการอั้นตัวของนํ้า (Water Locked) ส่ งผลให้อุปกรณ์ไม่ร้อน (ร้อนช้า) หรื อทําอุณหภูมิไม่ได้และอาจ
นําไปสู่ การเกิดแรงกระแทกอย่างรุ นแรง หรื อปรากฏการณ์ “ค้อนนํ้า” (Water Hammer) ซึ่ ง กับดักไอนํ้ายังมี
หน้าที่ในการระบายก๊าซและอากาศออกจากระบบโดยไม่เกิดการสู ญเสี ยไอนํ้า ก๊าซและอากาศเหล่านั้นสามารถ
แทนที่ไอนํ้า ซึ่งทําให้ความสามารถในการพาความร้อนลดลงและยังกั้นไม่ให้ไอนํ้าไปถึงพื้นผิวถ่ายเทความร้อน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิ ตด้วย และในกรณี ที่เลวร้ ายที่สุดก็คือ ท่อหรื อชิ้ นส่ วนของอุปกรณ์เกิ ด
อากาศอัด (Air Locked) ทําให้อากาศเคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งแม้แต่ไอนํ้าควบแน่นก็ไม่สามารถออกไปได้
13. ประเภทของกับดักไอนํา้
กับดักไอนํ้าสามารถแบ่งตามหลักการทํางานหรื อตามโครงสร้างทางกลไกของอุปกรณ์ภายในออกเป็ น 4 กลุ่ม
13.1 กับดักไอนํา้ ทํางานโดยความร้ อน (Thermostatic Trap)
กับดักไอนํ้ากลุ่มนี้ใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิของไอนํ้าและของคอนเดนเสทเป็ นตัวทําให้วาล์วเปิ ดและปิ ด
คอนเดนเสทจะต้องเย็นลงตํ่ากว่าอุณหภูมิไอนํ้าก่อนที่จะถูกปล่อยออกจากกับดักไอนํ้า ซึ่งกับดักไอนํ้ากลุ่มนี้แบ่ง
ออกเป็ น
• แบบสมดุลความดัน (Balanced Pressure Type)
• แบบใช้โลหะ 2 ชนิด (Bimetallic Type)
• แบบใช้การขยายตัวของเหลว (Liquid Expansion Type)
13.2 กับดักไอนํา้ ทํางานโดยกลไก (Mechanical Group)
กับดักไอนํ้ากลุ่มนี้ ทาํ งานโดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่ นระหว่างไอนํ้าและคอนเดนเสททําให้ลูก
ลอย (Float) หรื อถ้วย (Bucket) ส่ งอาการไปเปิ ด-ปิ ดวาล์ว ซึ่งกับดักไอนํ้าในกลุ่มนี้ แบ่งออกเป็ น
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กับดักไอนํ้าสามารถแบ่งตามหลักการทํางานหรื อตามโครงสร้างทางกลไกของอุปกรณ์ภายในออกเป็ น 4 กลุ่ม
13.1 กับดักไอนํา้ ทํางานโดยความร้ อน (Thermostatic Trap)
กับดักไอนํ้ากลุ่มนี้ ใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิของไอนํ้าและของคอนเดนเสทเป็ นตัวทําให้วาล์วเปิ ดและปิ ด
คอนเดนเสทจะต้องเย็นลงตํ่ากว่าอุณหภูมิไอนํ้าก่อนที่จะถูกปล่อยออกจากกับดักไอนํ้า ซึ่งกับดักไอนํ้ากลุ่มนี้แบ่ง
ออกเป็ น
• แบบสมดุลความดัน (Balanced Pressure Type)
• แบบใช้โลหะ 2 ชนิด (Bimetallic Type)
• แบบใช้การขยายตัวของเหลว (Liquid Expansion Type)
13.3 กับดักไอนํา้ ทํางานโดยกลไก (Mechanical Group)
กับดักไอนํ้ากลุ่มนี้ ทาํ งานโดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่ นระหว่างไอนํ้าและคอนเดนเสททําให้ลูก
ลอย (Float) หรื อถ้วย (Bucket) ส่ งอาการไปเปิ ด-ปิ ดวาล์ว ซึ่งกับดักไอนํ้าในกลุ่มนี้ แบ่งออกเป็ น
• แบบลูกลอย (Loose Float Type)
• แบบลูกลอยมีกา้ น (Float and Lever Type)
• แบบถ้วยหงาย (Open Top Bucket Type)
• แบบถ้วยควํ่า (Inverted Bucket Type)
13.4 กับดักไอนํา้ กลุ่มทีท่ าํ งานด้ วยการเคลื่อนไหวเนื่องจากความร้ อน (Thermodynamic Groups)
กับดักไอนํ้ากลุ่มนี้ทาํ งานโดยอาศัยความแตกต่างของความเร็ วระหว่างไอนํ้าและคอนเดนเสทที่ไหลผ่านตัววาล์ว
ที่เป็ นจานกลม ซึ่ งจะปิ ดเมื่อมีไอนํ้าไหลเข้ามาด้วยความเร็ วสู ง และจะเปิ ดเมื่อมีคอนเดนเสทไหลเข้ามาด้วย
ความเร็ วที่ต่าํ กว่า ซึ่งกับดักไอนํ้าในกลุ่มนี้เรี ยกว่า กับดักไอนํ้าแบบเทอร์โมไดนามิกส์
13.4 กับดักไอนํา้ ชนิดอื่นๆ (Miscellaneous Group)
กลุ่มนี้ประกอบด้วยกับดักไอนํ้าที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดๆ ข้างต้นได้ เช่น Impulse Type, Labyrinth Type หรื อ
Orifice Plate Type
14. การเลือกใช้ กบั ดักไอนํา้
14.1 ข้ อพิจารณาในการเลือกกับดักไอนํา้ ให้ เหมาะสม
1) ความดันไอนํ้า
2) อุณหภูมิไอนํ้า
3) ปริ มาณนํ้าคอนเดนเสทที่เกิดขึ้น
4) เงื่อนไขในการติดตั้ง
14.2 หลักเกณฑ์ ง่ายๆ ในการเลือกใช้ กบั ดักไอนํา้
1) ใช้กบั ดักไอนํ้าแบบจานกับท่อไอนํ้าหลัก ท่อย่อย ถังรองรั บ และเฮดเดอร์ หรื อบริ เวณที่ อาจจะเกิ ดการ
กระแทกของนํ้า (Water Hammer)
2) ใช้กบั ดักไอนํ้าแบบลูกลอยอิสระ ถ้วยกลมอิสระ ถ้วยกลมติดคานและแบบถ้วยควํ่ากับเครื่ องให้ความร้อน
ด้วยไอนํ้า เครื่ องระเหย เครื่ องกลัน่ เครื่ องอบแห้ง
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3) ในกรณี ที่ปริ มาณการใช้ไอนํ้าสู งควรใช้กบั ดักไอนํ้าแบบถ้วยกลมอิสระและแบบถ้วยควํ่าติดคานหากเป็ น
กรณี ที่ปริ มาณน้อยควรใช้แบบลูกลอยอิสระ ลูกลอยติดคานและแบบถ้วยควํ่าอิสระ
4) ถ้าการใช้ไอนํ้าอาจจะเกิดการกระแทกของนํ้า ไม่ควรใช้กบั ดักไอนํ้าแบบถ้วยควํ่าติดคานแบบลูกลอยติดคาน
และแบบลูกลอยอิสระ เพราะการกระแทกของนํ้าจะทําให้คานและลูกลอยเสี ยรู ปทรงได้ ซึ่ งจะทําให้วาล์ว
ปิ ดไม่สนิท
5) โดยทัว่ ไปแล้ว กับดักไอนํ้าแบบเทอร์โมไดนามิกส์ไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ไอนํ้า โดยเฉพาะถ้ามีการนํา
คอนเดนเสทกลับ กับดักไอนํ้านี้จะทําให้เกิดการสู ญเสี ยของไอนํ้าอย่างมาก
15. การประเมินหรื อการคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํา้ ต้ องมีข้อมูลต่ อไปนี้
ข้ อมูล
เชื้อเพลิง

ไอนํ้า

ค่ าตรวจวัด
- ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง
- อุณหภูมิเชื้อเพลิง

การวิเคราะห์
- อัตราการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงของหม้อไอนํ้า

- ความดันและอุณหภูมิไอนํ้า
- อัตราการผลิตไอนํ้า

- อัตราการผลิตพลังงาน
ความร้อน (ไอนํ้า) ของ
หม้อไอนํ้า

นํ้าป้อนและนํ้าโบลว์ดาวน์

- อัตราการไหลของนํ้าป้อนและโบลว์ดาวน์
- อุณหภูมิของนํ้าป้อนและโบลว์ดาวน์
- ค่า TDS (Total Dissolved Solid)
ก๊าซไอเสี ย
- เปอร์เซ็นต์ของ O2
- เปอร์เซ็นต์ของCO2
- เปอร์เซ็นต์ของ CO และอื่นๆ
- อุณหภูมิของก๊าซไอเสี ย
การสู ญ เสี ย ความร้ อ นจาก - อุณหภูมิผิวและพื้นที่ผวิ ของหม้อไอนํ้า
การแผ่รังสี
- อุณหภูมิแวดล้อม
- ค่าสัมประสิ ทธิ์การแผ่รังสี ความร้อน
(Emissivity)

- การสู ญเสี ยพลังงานจาก
การโบลว์ดาวน์
- ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
ของหม้อไอนํ้า

- การสู ญเสี ยความร้อนจาก
การแผ่รังสี ของหม้อไอนํ้า

16. การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํา้ มี 2 วิธี คือ
16.1 การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํา้ โดยวิธีตรง
การคํานวณประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้าโดยวิธีตรง เป็นการคํานวณประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ขอ้ มูลของปริ มาณพลังงาน
ความร้อนของไอนํ้าที่ผลิตขึ้นโดยหม้อไอนํ้าและข้อมูลปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง การคํานวณโดยวิธีน้ ี ง่ายและไม่
ยุง่ ยาก
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16.1 การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํา้ โดยวิธีตรง
การคํานวณประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้าโดยวิธีตรง เป็นการคํานวณประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ขอ้ มูลของปริ มาณพลังงาน
ความร้อนของไอนํ้าที่ผลิตขึ้นโดยหม้อไอนํ้าและข้อมูลปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง การคํานวณโดยวิธีน้ ี ง่ายและไม่
ยุง่ ยาก
B 

เมื่อ

mS (hS  hW )
mF  HV

B

=
ประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า
mS
=
อัตราการไหลของไอนํ้า, kg/s
mF
=
อัตราการใช้เชื้อเพลิง, kg/s
hS
=
เอนทาลปี ของไอนํ้า, kJ/kg
hW
=
เอนทาลปี ของนํ้าป้อน, kJ/kg
HV =
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง, kJ/kg
16.2 การคํานวณประสิ ทธิภาพของหม้ อไอนํา้ โดยวิธีอ้อม
การคํานวณประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้าโดยวิธีออ้ มจะใช้วิธีวดั การสู ญเสี ยพลังงานจากแหล่งต่างๆ ของหม้อไอ
นํ้า แล้วหักออกจาก 100 ซึ่งก็คือค่าประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า การคํานวณประสิ ทธิ ภาพโดยวิธีออ้ ม เราจะต้อง
ตรวจวัดหรื อคํานวณเพื่อให้ทราบการสู ญเสี ยพลังงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
• การสู ญเสี ยพลังงานทางปล่อง (L1)
• การสู ญเสี ยพลังงานจากการแผ่รังสี ความร้อนที่ผวิ (L2)
• การสู ญเสี ยพลังงานจากโบลว์ดาวน์ (L3)
• การสู ญเสี ยพลังงานอื่นๆ (L4)
B 100  (L1  L2  L3  L4 )
17. การคํานวณค่ าประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Efficiency)
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ (%) ของหม้อไอนํ้าเท่ากับ 100 หักด้วยร้อยละ (%) ของความร้อนที่สูญเสี ยทางปล่อง
ไฟ
c  100  L1
18. การลดการสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
โดยทัว่ ไปจะมีการสู ญเสี ยทางปล่องไอเสี ยประมาณ 10-30% ซึ่งถือว่าเป็ นการสู ญเสี ยทีม่ ากทีส่ ุ ด
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
1) ปริมาณอากาศทีใ่ ช้ เผาไหม้ ไม่ เหมาะสม ถ้าปริ มาณอากาศมากเกินไป อากาศส่ วนที่ไม่ได้ช่วยในการเผาไหม้
จะพาความร้ อนจากห้องเผาไหม้ ทิ้งทางปล่องไอเสี ยมากขึ้น โดยสังเกตได้จากอุณหภูมิไอเสี ยที่สูงขึ้น
ดังนั้น ควรทําการปรับอัตราส่ วนอากาศ (Air Ratio) ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแต่ละชนิด
2) เขม่ า (Soot) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ซึ่ งเชื้อเพลิงแข็งจะเกิดเขม่ามากกว่าเชื้อเพลิงเหลวและ
เชื้อเพลิงก๊าซ โดยเขม่าจะมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่าควัน (Smoke) ดังนั้นจึงเกาะและสะสมอยูบ่ นพื้นผิว
แลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อเขม่ามากขึ้นอุณหภูมิไอเสี ยที่ออกปล่องจะสู งขึ้น ส่ งผลให้การสู ญเสี ยความร้อน
2-156

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ออกทางปล่องมากขึ้น โดยทัว่ ไปเขม่าที่หนาขึ้น 1 มิลลิเมตร จะทําให้เกิดการสิ้ นเปลืองเชื้ อเพลิงเพิ่มขึ้น
ประมาณ 15-20%
2) ตะกรั น (Scale) เกิดจากการรวมตัวของสารละลายที่อยู่ในนํ้าเกิดเป็ นของแข็งเกาะบนพื้นผิวแลกเปลี่ยน
ความร้อน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดตํ่าลง ซึ่ งจะทําให้การสู ญเสี ยความร้อน
ทางปล่องไอเสี ยมากขึ้น โดยสังเกตจากอุณหภูมิไอเสี ยจะสู งขึ้น ซึ่ งตะกรันที่หนาขึ้นทุกๆ 1 mm. จะทําให้
สิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงเพิม่ ขึ้นประมาณ 2%
ในทางปฎิบตั ิ หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิไอเสี ยจะสู งขึ้น ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิไอเสี ยสู ง
กว่าเดิม 20C ควรทําความสะอาดโดยการขูดเขม่า เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อนดังกล่าว
19. มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอนํ้า
ระบบไอนํา้
มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
- การปรับตั้งอัตราส่ วนอากาศป้อนต่อเชื้อเพลิง
หม้อไอนํ้า
- การควบคุมนํ้าระบาย
- การปรับสภาพนํ้าป้อน
- การลดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ย
- เครื่ องประหยัดเชื้อเพลิงหรื อเครื่ องอุ่นนํ้าเลี้ยง
- มาตรการบํารุ งรักษา
- การติดตั้งฉนวนกันความร้อน
ระบบส่ งจ่ายไอนํ้า

ระบบนํากลับคอนเดนเสท

-

การตรวจสอบกับดักไอนํ้า
การตรวจสอบระบบท่อส่ งจ่ายไอนํ้า
การใช้วาล์วอย่างถูกต้อง
การใช้คอนเดนเสท
การผลิตไอนํ้าแฟลช
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บทที่ 3
การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับ
เตาอุตสาหกรรม
(Energy Conservation
for Industrial Furnace)

ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
เตาอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสู งมากอุปกรณ์หนึ่ งในโรงงานโดยปกติ เตาอุตสาหกรรมจะมี
ประสิ ทธิภาพลังงานตํ่า และมีการสู ญเสี ยความร้อนผ่านไอเสี ยในระดับสู งหากเราสามารถเข้าใจหลักการทํางาน
สามารถตรวจวัด วิเคราะห์และดําเนิ นมาตรการอนุ รักษ์พลังงานกับเตาอุตสาหกรรมได้แล้ว ก็จะนําไปสู่ การ
ลดลงของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็ นอย่างมาก
เตาอุตสาหกรรมมีใช้งานในโรงงานหลายประเภท เช่น โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานหล่อโรงงานรี ดเหล็ก โรงงาน
แก้ว โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเคมี ตลอดจนโรงงานกําจัดขยะเป็ นต้น
วัตถุประสงค์
1. รู ้จกั เตาประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของเตาอุตสาหกรรม
3. เข้าใจวิธีตรวจวัดและประเมินประสิ ทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรม
4. ทราบมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของเตาอุตสาหกรรม
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3.1 บทนํา
เตาอุตสาหกรรมที่ใช้งานอยูใ่ นโรงงานมีความหลากหลาย เตาแต่ละประเภทมีลกั ษณะและการทํางานที่แตกต่าง
กันไป นอกจากนี้ เตายังมีอุณหภูมิทาํ งานที่แตกต่างกัน (ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1) ซึ่ งส่ งผลให้การใช้พลังงาน
ของเตาแตกต่างกันไปด้วยโดยทัว่ ไป เตาอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการอุณหภูมิสูงจะใช้พลังงานสู งและเกิดการสู ญเสี ย
ความร้อนสู ง เมื่อเทียบกับเตาที่มีอุณหภูมิใช้งานตํ่ากว่า
ตารางที่ 3.1-1 อุณหภูมิทาํ งานของเตาอุตสาหกรรม
อุณหภูมภิ ายในเตา (OC)

ประเภทเตา (แยกตามลักษณะการใช้ งาน)
เตาอบเหล็ก
เตาหลอมแก้ว
เตาเผาเซรามิคส์
เตาเผาซี เมนต์
เตาเผากําจัดของเสี ย

600-1,100
1,000-1,300
700-1,100
650-700
650-1,000

3.2 ประเภทของเตาอุตสาหกรรม
3.2.1 เตาหลอมไฟฟ้ า
เตาหลอมไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์ที่เปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานความร้ อนเพื่อใช้หลอมโลหะเตาหลอมไฟฟ้าที่
ใช้อย่างแพร่ หลายในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะได้แก่เตาเหนี่ ยวนําและเตาอาร์ คไฟฟ้าการ
สู ญเสี ยพลังงานสําหรับเตาหลอมไฟฟ้าประกอบไปด้วย
 การสู ญเสี ยทางไฟฟ้า (ระบบจ่ายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าคอยล์ข้ วั อิเลคโตรด)
 การสู ญเสี ยผ่านผนังเตาโดยการนําความร้อน
 การสู ญเสี ยเนื่ องจาก Slag
 การสู ญเสี ยจากฝาเตาโดยการแผ่รังสี
ก) เตาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace)
เตาเหนี่ยวนําใช้ในงานหลอมโลหะทั้งในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กเตาเหนี่ยวนําจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แก่เตาเหนี่ย วนําแบบไม่ มีแกน (Coreless Type) และเตาเหนี่ย วนําแบบช่ อง (Channel Type) รู ปที่ 3.2-1
แสดงรู ปร่ างของเตาเหนี่ ยวนําทั้งสองแบบเตาเหนี่ ยวนําแบบไม่มีแกนมีขดลวดพันอยู่รอบเบ้าในขณะที่ เตา
เหนี่ยวนําแบบช่องมีขดลวดพันอยูร่ อบแกนที่ติดตั้งอยูส่ ่ วนนอกของเบ้าหลอม
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เตาเหนี่ ย วนํา ให้ค วามร้ อ นแก่ โ ลหะที่ ใ ช้ห ลอมโดยอาศัย การจ่ า ยไฟฟ้ า กระแสสลับ แก่ ข ดลวดเพื่ อ กํา เนิ ด
สนามแม่ เ หล็ก เหนี่ ย วนํา ให้เ กิ ด กระแสขึ้ น ที่ โ ลหะความต้า นทานของโลหะที่ มี ต่ อ กระแสเหนี่ ย วนํา เป็ น
แหล่งกําเนิดความร้อนที่ใช้ในการหลอมโลหะ

ก. เตาเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกน

ข. เตาเหนี่ยวนําแบบช่อง
รู ปที่ 3.2-1 เตาเหนี่ยวนํา
แรงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ ยวนําและสนามแม่เหล็กจะช่วยให้น้ าํ โลหะกระเพื่อมการกระเพื่อมช่วยกวนนํ้า
โลหะให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกันโลหะผสมที่เติมเข้าไปเพื่อปรั บส่ วนประกอบจะกลมกลื นไปกับนํ้าโลหะได้อย่าง
รวดเร็ วและทัว่ ถึงอย่างไรก็ตามการกระเพื่อมมีผลเสี ยคือทําให้น้ าํ โลหะทําปฏิกิริยากับออกซิ เจนได้มากขึ้นและ
ผนังเตาถูกกัดกร่ อนได้มากขึ้น
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ก. เตาเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกนความถี่สูง

ข. เตาเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกนความถี่ต่าํ

รู ปที่ 3.2-2 สมดุลพลังงานเตาเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกนความถี่ต่าํ และความถี่สูง [UNIDO]
เตาหลอมเหนี่ยวนํายังสามารถแบ่งได้ตามความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั เตาเป็ นเตาเหนี่ยวนําความถี่ต่าํ ซึ่ ง
มีความถี่ 50 หรื อ 60 Hz และเตาเหนี่ยวนําความถี่สูงซึ่ งมีความถี่มากกว่า 500 Hz รู ปที่ 3.2-2 แสดงตัวอย่าง
สมดุลพลังงานของเตาเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกนความถี่ต่าํ และความถี่สูง
ระบบระบายความร้อนด้วยนํ้า (Water cooling system ) เป็ นสิ่ งสําคัญ สําหรับการออกแบบเตาหลอม
โลหะโดยการเหนี่ ยวนํา การระบายความร้อนช่วยป้ องกันขดลวดเหนี่ ยวนําและฉนวนไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
จากความร้ อนไม่ใช่ แต่เฉพาะช่ วงเตาทํางานเท่านั้น แต่รวมถึ งช่ วงที่เตาหยุดทํางานด้วยและรอให้เตาเย็นลง
(Cool down) นอกจากนี้ แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าของเตาก็ตอ้ งใช้ระบบระบายความร้อนเช่นเดียวกัน ซึ่ งโดยปกติ
แล้วเตาหลอมโลหะโดยการเหนี่ยวนําจะมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นงานโลหะที่เราต้องการให้ความร้อนจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ดังนี้
• ขนาดกําลังไฟฟ้าของเครื่ องให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนํา โดยมีขนาดตั้งแต่ระดับกิโลวัตต์จนถึงระดับหลาย
เมกกะวัตต์
• ค่าความต้านทานสนามแม่เหล็ก (Reluctance) และค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) ของชิ้นงานโลหะ
• ลักษณะรู ปร่ างของขดลวดและชิ้นงาน
• ความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวดเหนี่ยวนํา โดยอยูในช่วงตั้งแต่ 50 Hz ไปจนถึงระดับหลายร้อย kHz
โดยกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่าํ จะทําให้เกิดการเหนี่ยวนําและความร้อนในระดับลึกเข้าไปในเนื้อวัสดุ โดยทัว่ ไป
จะใช้กบั กระบวนการ เช่น การหลอมโลหะ การให้ความร้อนสําหรับการตีข้ ึนรู ป เป็ นต้น ส่ วนกระแสไฟฟ้าที่มี
ความถี่สูงจะทําให้เกิ ดการเหนี่ ยวนําและความร้อนในระดับตื้นจากผิววัสดุโดยทัว่ ไปใช้กบั กระบวนการ เช่ น
การอบผิวโลหะ การอบให้ความร้อนชิ้นโลหะขนาดเล็ก เป็ นต้น
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การให้ความร้ อนและการหลอมโดยการเหนี่ ยวนํานั้นจะใช้ระยะเวลาสั้นในการทําความร้ อนและควบคุ ม
อุณหภูมิให้ได้ตามต้องการ ประสิ ทธิภาพของการถ่ายเทพลังงานโดยรวมประมาณร้อยละ 55 - 85 ซึ่ งสู งกว่าการ
ให้ความร้อนโดยเชื้อเพลิงที่มีประสิ ทธิภาพการถ่ายเทพลังงานโดยรวมประมาณร้อยละ15 - 25 เท่านั้น
ส่ วนปัญหาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเตาหลอมทีอุณหภูมิสูงก็คือ มลภาวะจากควันและไอระเหยที่เกิดขึ้น
ซึ่ งต้องกําจัดออกจากพื้นที่ทาํ งาน ผูป้ ฏิบตั ิที่ทาํ งานในส่ วนนี้ ตอ้ งตระหนักว่าโลหะที่หลอมละลาย สามารถทํา
ให้เกิดก๊าซพิษและอาจติดไฟได้เอง เช่น แอมโมเนีย อะเซติลีน
ข) เตาอาร์ คไฟฟ้ า (Electric-Arc Furnace)
เตาอาร์ คไฟฟ้ามักใช้ในงานหลอมเหล็กกล้าเตาอาร์ คไฟฟ้าใช้ ความร้ อนที่เกิดจากการอาร์ คทางไฟฟ้ าเพื่อหลอม
โลหะเตาอาร์ คไฟฟ้าแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่เตาอาร์ คไฟฟ้ าทางอ้ อม(Indirect-Arc Furnace) และเตา
อาร์ คไฟฟ้ าทางตรง (Direct-Arc Furnace)สําหรับเตาอาร์ คไฟฟ้าทางอ้อมการอาร์ คจะเกิดขึ้นระหว่างขั้วอิเลค
โตรด 2 ขั้วส่ วนเตาอาร์คไฟฟ้าทางตรงการอาร์คจะเกิดขึ้นระหว่างขั้วอิเลคโตรดและโลหะที่ใช้หลอมรู ปที่ 3.2-3
แสดงเตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง

รู ปที่ 3.2-3 เตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง
3.2.2 เตาหลอมเชื้อเพลิง
เตาหลอมเชื้อเพลิงใช้ ความร้ อนจากการสั นดาปหลอมโลหะ ซึ่งจะใช้ การถ่ ายเทความร้ อนภายในเตาไปยังพืน้ ผิว
โลหะด้ วยการพาความร้ อนและการแผ่ รังสี จากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิง เตาหลอมเชื้อเพลิงที่ใช้อย่างแพร่ หลาย
ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะได้แก่เตาเบ้ าเตาคิวโปลาและเตาสะท้ อนความร้ อนเตาหลอม
เชื้อเพลิงจะมีระบบมอเตอร์ เพื่อนําอากาศและเชื้อเพลิงเข้ามาผสมกันสําหรับการสันดาปการสู ญเสี ยพลังงานใน
เตาหลอมเชื้อเพลิงประกอบไปด้วย
 การสู ญเสี ยเนื่ องจากการสันดาป
 การสู ญเสี ยเนื่ องจากการถ่ายเทความร้อน
 การสู ญเสี ยผ่านผนังเตา
 การสู ญเสี ยทางปล่องหรื อการสู ญเสี ยในก๊าซเสี ย
 การสู ญเสี ยพลังงานในระบบมอเตอร์
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ก) เตาเบ้ า (Crucible Furnace)
เตาเบ้ามักใช้ในงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มีปริ มาณน้อย เตาเบ้าถือว่าเป็ นเตาหลอมโลหะที่เก่าแก่ที่สุด
และมีโครงสร้างง่ายที่สุด รู ปที่ 3.2-4 แสดงรู ปร่ างของเตาเบ้าซึ่ งประกอบด้วยเบ้าบรรจุโลหะที่ทาํ จากกราไฟต์
(Clay-Graphite) หรื อซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ (Silicon-Carbine) และเปลือกที่ทาํ จากวัสดุทนความร้อนโดยมีเหล็กหุ ม้
อยูด่ า้ นนอกเปลือกดังกล่าวทําหน้าที่กกั ความร้อนจากการสันดาปให้ถ่ายเทไปยังเบ้าให้มากที่สุดความร้อนจาก
การสันดาปจะไม่ได้สัมผัสกับโลหะที่ ใช้หลอมโดยตรงแต่ ถ่ายเทโดยผ่านเบ้าที่ บรรจุ โลหะโดยทัว่ ไปแล้ว
เชื้อเพลิงที่ใช้กบั เตาเบ้าได้แก่น้ าํ มันและก๊าซอย่างไรก็ตามบางครั้งอาจใช้เชื้อเพลิงแข็งเช่น ถ่านหิ นหรื อถ่านโค้ก

รู ปที่ 3.2-4 เตาเบ้า
ข) เตาคิวโปลา (Cupola Furnace)
เตาคิ ว โปลาใช้ใ นงานหลอมเหล็ก หล่ อ และใช้ถ่ า นโค้ กเป็ นเชื้ อเพลิง เตาคิ ว โปลามี ล ัก ษณะเป็ นแท่ ง เหล็ก
ทรงกระบอกแนวตั้งภายในบุดว้ ยวัสดุทนความร้อนที่กน้ ของเตาเป็ นแอ่ง (Well) พักนํ้าโลหะที่หลอมเหลว
ก่อนที่น้ าํ โลหะจะถูกจ่ายออกรู ปที่ 3.2-5 แสดงรู ปร่ างของเตาคิวโปลา

รู ปที่ 3.2-5 เตาคิวโปลา
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ภายในเตาคิวโปล่าจะบรรจุดว้ ยชั้นของถ่านโค้กหิ นปูน (Limestone) และเหล็กที่ใช้หล่อสลับกันไปผ่านทางช่อง
บรรจุวสั ดุที่ดา้ นบนของเตาชั้นของถ่านโค้กที่อยูใ่ กล้กบั รู จ่ายลม (Tuyere)จะเกิดการสันดาป (เราเรี ยกเขตนี้ว่า
เขตสันดาปหรื อเขตเพิ่มออกซิ เจน) ความร้อนจากการสันดาปจะหลอมชั้นของโลหะที่อยู่ใกล้กบั เขตสันดาป
โลหะที่หลอมเหลวจะไหลลงสู่ แอ่งพักนํ้าโลหะเมื่อถ่านโค้กชั้นแรกถูกสันดาปจนหมดถ่านโค้กชั้นถัดไปก็จะ
เลื่อนลงมาแทนที่ดว้ ยวิธีน้ ี กระบวนการสันดาปและการหลอมก็สามารถดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ องรู ปที่ 3.2-6
แสดงตัวอย่างสมดุลพลังงานจากถ่านโค้กของเตาคิวโปลา

รู ปที่ 3.2-6 สมดุลพลังงานจากถ่านโค้กของเตาคิวโปลา
ค) เตาสะท้ อนความร้ อน (Reverberatory Furnace)
เตาสะท้อนความร้อนใช้ในงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กครั้งละปริ มาณมากๆโครงสร้างของเตาสะท้อนความ
ร้ อนจะเป็ นห้องที่บุดว้ ยวัสดุ ทนไฟภายในห้องมีอ่างสําหรั บบรรจุ โลหะที่ใช้หลอมหัวเผา(Burner) จะฉี ด
เชื้ อเพลิงซึ่ งเป็ นนํ้ามันหรื อก๊าซให้มาสันดาปในห้องดังกล่าวความร้อนจากการสันดาปถ่ายเทเข้าสู่ โลหะที่ใช้
หลอมโดยวิธีการแผ่รังสี ท้ งั จากเปลวไฟโดยตรงและจากเพดานเตาที่ดูดซับความร้อนจากเปลวไฟ
เตาสะท้อนความร้อนบางตัวอาจมีปั๊มหมุนเวียนนํ้าโลหะเพื่อเพิ่มผลผลิตลดการใช้เชื้อเพลิงและให้น้ าํ โลหะผสม
เป็ นเนื้อเดียวกันมากขึ้นรู ปที่ 3.2-7 แสดงลักษณะของเตาสะท้อนความร้อน

รู ปที่ 3.2-7 เตาสะท้อนความร้อน
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3.3 การตรวจวัดการใช้ พลังงานเตาอุตสาหกรรม
ดังได้กล่าวแล้วว่า เตาอุตสาหกรรมเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานและสู ญเสี ยความร้อนสู ง เพื่ออนุรักษ์พลังงานและ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของเตา เราควรตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานของเตาอุตสาหกรรม ตารางที่
3.3-1 และ 3.3-2 แสดงการตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับเตาหลอมแบบเชื้อเพลิงและแบบไฟฟ้าตามลําดับ
สําหรับรู ปที่ 3.3-1 แสดงแผนภาพของเตาและตําแหน่งที่ควรทําการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของเตา
หลอมเชื้อเพลิง
ตารางที่ 3.3-1 การตรวจวัดวิธีเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของเตาหลอมเชื้อเพลิง
ข้ อมูล
1. โลหะบรรจุ

ค่ าตรวจวัด

การวิเคราะห์
ผลได้จากการหลอม (Yield of Melting) ประสิ ทธิภาพเตา
หลอม
ประสิ ทธิ ภาพเตาหลอม

- มวล
- อุณหภูมิ

- ความดัน

ประสิ ทธิภาพเตาหลอมและดัชนีการใช้พลังงาน
ประสิ ทธิ ภาพเตาหลอม อุณหภูมิเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
หัวเผา
ความดันเชื้อเพลิงเป็ นไปตามข้อกําหนดของหัวเผา

3. อากาศ

- อุณหภูมิ,อัตราการไหล

ประสิ ทธิภาพเตาหลอม

4. ไอเสี ย

- CO2 CO O2

ปริ มาณ O2และ CO ไม่สูงเกินไป, ปริ มาณ CO2ไม่ต่าํ
เกินไปพลังงานสู ญเสี ยในก๊าซไอเสี ย, ประสิ ทธิภาพเตา
หลอม และความจําเป็ นในการปรับแต่งหัวเผา
พลังงานสู ญเสี ยในก๊าซไอเสี ย ประสิ ทธิภาพเตาหลอม
ศักยภาพในการนําความร้อนจากก๊าซไอเสี ยไปใช้
ประโยชน์

2. เชื้อเพลิง

- อัตราการไหล
- อุณหภูมิ

- อุณหภูมิ

5. ตัวเตาหลอม

- สภาพผิวภายนอก
- อุณหภูมิผิวภายนอก

สํารวจจุดชํารุ ดเพื่อดําเนินการซ่อมแซม
ความร้อนสู ญเสี ยผ่านพื้นผิว ประสิ ทธิภาพเตาหลอม
ศักยภาพในการซ่อมแซมและหุม้ ฉนวน
อุณหภูมิภายในเตาไม่สูงเกินความจําเป็ นสําหรับการหลอม
ความดันภายในเตาควรมากกว่าความดันภายนอกเตา
เล็กน้อยเพื่อควบคุมอากาศรั่ว

- อุณหภูมิภายในเตา
- ความแตกต่างระหว่าง
ความดันภายในและ
ภายนอกเตา
- สภาพผิววัสดุทนไฟ
- ชัว่ โมงการทํางาน

สํารวจจุดชํารุ ดเพื่อดําเนินการซ่อมแซม
คํานวณความคุม้ ค่าและผลตอบแทนการลงทุน
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ข้ อมูล
6. นํา้ โลหะ

ค่ าตรวจวัด
- อุณหภูมิ
- ปริ มาณ

7. โลหะหล่อ

- มวล

การวิเคราะห์
อุณหภูมิน้ าํ โลหะไม่สูงเกินความจําเป็ น
สังเกตว่ามีปริ มาณนํ้าโลหะที่เหลือจากการเทแบบมาก
เกินไปหรื อไม่เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
ผลได้จากการหลอม (Yield of Melting) ผลได้จากการ
หล่อ (Yield of Casting) และดัชนีการใช้พลังงาน

ตารางที่ 3.3-2 การตรวจวัดวิธีเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้า
จุดทีต่ รวจสอบ วิธีการตรวจวัดและเก็บข้ อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
- มวล
ผลที่ได้จากการหลอม ( yield of Melting ) ประสิ ทธิภาพเตา
1.โลหะบรรจุ
หลอม
- อุณหภูมิ
พลังไฟฟ้า (kWh)
กําลังไฟฟ้า (kW)
ความต่างศักย์ (V)
กระแสไฟฟ้า (A)
ตัวประกอบกําลัง (PF)

2. ค่ าทางไฟฟ้ า

-

3. ตัวเตาหลอม

- สภาพผิวภายนอก
- อุณหภูมิผิวภายนอก
- อุณหภูมิภายในเตา
- สภาพผิววัสดุทนไฟ
- ชัว่ โมงการทํางาน

ดัชนีการใช้พลังงาน, เปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้เข้ากับค่าพิกดั ของ
อุปกรณ์, ความเป็ นไปได้ในการปรับปรุ งตัวประกอบกําลัง, ความ
เป็ นไปได้ในการเปลี่ยนตารางการทํางานของอุปกรณ์เพื่อหลบ
ช่วง On Peak
สํารวจจุดชํารุ ดเพื่อดําเนินการซ่อมแซม
ความร้อนสู ญเสี ยผ่านพื้นผิว ประสิ ทธิภาพเตาหลอม ศักยภาพใน
การซ่อมแซมและหุม้ ฉนวน
อุณหภูมิภายในเตาไม่สูงเกินความจําเป็ นในการหลอม
สํารวจจุดชํารุ ดเพื่อดําเนินการซ่อมแซม
คํานวณความคุม้ ค่าและผลตอบแทนการลงทุน

4. นํา้ โลหะ
4.1 อุณหภูมิ

- อุณหภูมิ
- ปริ มาณ

อุณหภูมิน้ าํ โลหะไม่สูงเกินความจําเป็ น
สังเกตว่ามีปริ มาณนํ้าโลหะที่เหลือจากการเทแบบมากเกินไป
หรื อไม่เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข

5. โลหะหล่อ

- มวล

ผลได้จากการหลอม (Yield of Melting) ผลได้จากการหล่อ
(Yield of Casting) และดัชนีการใช้พลังงาน
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รู ปที่ 3.3-1 จุดที่ควรทําการตรวจวัดเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานของเตาหลอมเชื้อเพลิง
ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของเตาอุตสาหกรรมเราต้องทําสมดุลพลังงาน โดยต้องทราบปริ มาณพลังงานที่
ป้อนเข้าและปริ มาณพลังงานที่จ่ายออกไปยังผลิตภัณฑ์และการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในส่ วนต่างๆดังแสดงในตาราง
ที่ 3.3-3
ตารางที่ 3.3-3 ตารางสมดุลพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม
พลังงานเข้ า
เชื้อเพลิง + อากาศ
(100%)

พลังงานออก
พลังงานที่ชิ้นงานได้รับ
พลังงานที่สูญเสี ยไปกับก๊าซไอเสี ย
พลังงานสู ญเสี ยผ่านพื้นผิว
พลังงานสู ญเสี ยทางช่องเปิ ด
พลังงานสู ญเสี ยจากนํ้าระบายความร้อนและอื่นๆ

สั ดส่ วนโดยประมาณ (% )
20-40
51-54
3
9
8-15

จากตารางที่ 3.3-3 จะเห็นได้วา่ แนวทางการประหยัดพลังงานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การทําให้การเผาไหม้
สมบูรณ์ที่สุดการถ่ายเทความร้อนไปสู่ ชิ้นงานให้มากที่สุด และการลดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปต่างๆให้เหลือ
น้อยที่สุด
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3.3.1 พลังงานจากเชื้อเพลิงป้ อน
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมขึ้นกับปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ใช้และค่าความ
ร้อนของเชื้อเพลิงซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าความร้อนที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 3.5
(3.1)

QC  m F  LHV

เมื่อ

QC
mF
LHV

=
=
=

ปริ มาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้, MJ/h
อัตราการใช้เชื้อเพลิง, L/hหรื อ kg/h
ค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง, MJ/L หรื อ MJ/kg หรื อ Nm3/kg
ตารางที่ 3.3-4 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ

เชื้อเพลิงแข็ง
เชื้อเพลิง
ค่ าความร้ อน
- ถ่านหิ นบิทูมินสั
26.37MJ/kg
10.47MJ/kg
- ถ่านหิ นลิกไนท์
10.88 MJ/kg
- ขี้เลื่อย
14.40MJ/kg
- แกลบ
7.53MJ/kg
- ชานอ้อย

เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิง
ค่ าความร้ อน
34.53MJ/L
- นํ้ามันก๊าด
36.42MJ/L
- นํ้ามันดีเซล
39.77MJ/L
- นํ้ามันเตา

เชื้อเพลิงก๊าซ
เชื้อเพลิง
ค่ าความร้ อน
36.72MJ/Nm3
- ก๊าซธรรมชาติ
50.22 MJ/kg
- ก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว

เช่นเดียวกับการเผาไหม้ในหม้อไอนํ้า อัตราส่ วนอากาศ (Air Ratio) แสดงถึงปริ มาณอากาศป้ อนจริงว่ ามี
สั ดส่ วนเป็ นอย่ างไรเมื่อเทีย บกับปริมาณอากาศป้ อนที่ต้องการตามทฤษฎี เช่น ถ้าเราควบคุมให้ปริ มาณอากาศ
ป้อนจริ งเกินจากทฤษฎี20%หมายความว่า อัตราส่ วนอากาศเท่ากับ 120/100 =1.2 เป็ นต้นเราสามารถคํานวณค่า
อัตราส่ วนอากาศได้จากสมการที่ (3.2)เมื่อทราบปริ มาณO2 เป็ นร้อยละในก๊าซไอเสี ย
m

เมื่อ

m
O2

21
21  O2

=
=

(3.2)
อัตราส่ วนอากาศ
ร้อยละของก๊าซออกซิเจนในก๊าซไอเสี ย (%)

ตัวอย่ างที่ 1 ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงของเตาหลอมโลหะ
เตาอบโลหะของโรงงานแห่ งหนึ่ งใช้น้ าํ มันเตาซี ในปริ มาณ1,000,000 ลิตรต่อเดือนปริ มาณความต้องการใช้
พลังงานของเตาอบต่อเดือนมีค่าเท่าไร
วิธีคาํ นวณ
จากตารางที่ 3.3-4 ค่าความร้อนของนํ้ามันเตาซี เท่ากับ 39.77 MJ/L ดังนั้น ปริ มาณพลังงานความร้อนที่ป้อนให้
เตาอบโลหะ = 1,000,000 L x 39.77 MJ/L คิดเป็ นพลังงาน = 39,770,000 MJ/ Month
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3.3.2 การสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
ความร้อนจากการสันดาปเชื้อเพลิงจะถูกใช้ให้ความร้อน (Heating) หรื อหลอมละลาย (Melting) ชิ้นงาน โดย
ความร้อนส่ วนใหญ่จะสู ญเสี ยออกทางปล่องไอเสี ย
ความร้อนที่สูญเสี ยไปกับก๊าซไอเสี ยขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิงและประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ เราสามารถประเมิน
การสู ญเสี ยความร้อนในก๊าซไอเสี ยอย่างคร่ าวๆ โดยใช้สมการตามที่แสดงในตารางที่ 3.3-5 และตารางที่ 3.3-6
โดยข้อมูลตรวจวัดที่ตอ้ งการ ได้แก่
 ชนิ ดและปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้
 ปริ มาณO2ในก๊าซไอเสี ย(วัดที่ตาํ แหน่งไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้)
 อุณหภูมิไอเสี ย(วัดที่ตาํ แหน่งไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้)
ตารางที่ 3.3-5 ความสัมพันธ์ของค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง ปริ มาณอากาศป้อนและก๊าซไอเสี ยเชิงทฤษฎี
เชื้อเพลิง
(LHV: kCal/kg)
เชื้อเพลิงแข็ง
เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงก๊าซ

อากาศป้ อนเชิงทฤษฎี (Ao)
(Nm3/kg)
1.01  LHV
 0.5
1000
0.85  LHV
Ao 
 2.0
1000
1.09  LHV
Ao 
 0.25
1000

Ao 

ก๊ าซไอเสี ยเชิงทฤษฎี (G o)
(Nm3/kg)
0.89  LHV
 1.65
1000
1.11  LHV
Go 
1000
1.14  LHV
Go 
 0.25
1000
Go 

ปริ มาณก๊าซไอเสี ยจริ ง
G  Go  (m  1) Ao
ปริ มาณความร้อนทิ้งในก๊าซไอเสี ย Qg  G  C p  (Tg  Ta )
Tg = อุณหภูมิไอเสี ย (C) , Ta = อุณหภูมิแวดล้ อม (C)
ตารางที่ 3.3-6 ค่าความร้อนจําเพาะของก๊าซไอเสี ยชื้น
200
400
600
อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย (C)
ค่าความร้อนจําเพาะเฉลี่ย (Cp; kCal/Nm3C)
0.332
0.340
0.348
“ข้อสังเกต ค่าความร้อนจําเพาะเฉลี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิไอเสี ยน้อยมาก”

800
0.358

ตัวอย่ างที่ 2 การสู ญเสี ยความร้ อนจากปล่ อง
จากตัวอย่างที่ 1 เตาอบโลหะของโรงงานใช้น้ าํ มันเตาเกรด C เดือนละ 1,000,000 ลิตร และจากการตรวจวัดไอ
เสี ยออกปล่อง พบว่ามีปริ มาณO28% และอุณหภูมิไอเสี ย 900C อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35C เมื่อโรงงานได้
ดําเนินการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเตาใหม่พบว่าอุณหภูมิไอเสี ยลดลงเป็ น 750C และปริ มาณO2 ลดลงเป็ น 4%
โรงงานสามารถลดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องได้เท่าใด
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วิธีคาํ นวณ
ความหนาแน่นนํ้ามันเตา C=
ค่าความร้อนนํ้ามันเตา C =
=
=
จากตารางที่ 3.3-5

0.94
39.77
39.77 / 0.94
42.31  239

Ao 

= 42.31
= 10,112

kg/L
MJ/L(จาก ตร.3.3-4)
MJ/kg
kCal/kg

0.85  LHV
 2.0 = 10.60
1000

(1.11)  (10,112)
1000
 11.22

Go 

รายการ
อัตราส่ วนอากาศป้อน
ปริ มาณก๊าซไอเสี ย (Nm3/kg)
ความร้อนทิ้งในก๊าซไอเสี ย
(kcal)

ก่ อนปรับปรุง
21
21  8
 1.62
G  Go  ( m  1) Ao
m

 11.22  (1.62  1)(10.60)
 17.74
Qg  G  C p  (Tg  Ta )

21
21  4
 1.24
G  Go  (m  1) Ao
m

 11.22  (1.24  1)(10.60)
 13.72
Qg  G  C p  (Tg  Ta )

 (13.72)(0.358)(750  35)
 3,511.91

 (17.74)(0.358)(900  35)
 5, 493.55

ร้อยละของความร้อนทิ้งในก๊าซ = (5,493.55 / 10,112) x 100
ไอเสี ย (%)
= 54.3
ดังนั้น การสู ญเสี ยความร้อนจากปล่องลดลง
จากตัวอย่างที่ 1 เตาใช้พลังงาน
การสู ญเสี ยพลังงานจากปล่องที่ลดลง
ลดปริ มาณการใช้น้ าํ มันเตาได้

หลังปรับปรุง

= (3,511.91 / 10,112) x 100
= 34.7

= 54.3 – 34.7 = 19.6
= 39,770,000
= 0.196 x 39,770,000
= 7,794,920
= 7,794,920 / 39.77
= 196,000

%
MJ/ Month
MJ/ Month
MJ/ Month
L/Month

3.3.3 การสู ญเสี ยความร้ อนทางผนังเตา
ผนังเตาเป็ นอีกช่องทางหนึ่งของการสู ญเสี ยความร้อนและส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพพลังงานโดยรวมของเตาลดลง
การสู ญเสี ยที่ผิวเตาเกิ ดจาการพาความร้ อนโดยอากาศแวดล้อมและการแผ่รังสี ความร้ อนเนื่ องจากผิวเตาที่มี
อุณหภูมิสูงกว่าสิ่ งแวดล้อม การคํานวณการถ่ายเทความร้อนที่ผิวเตาสามารถทําได้โดยการเขียนสมการสมดุล
พลังงานที่บริ เวณผิวเตา
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QSur  QConv  QRad

( 3.3)

 hA(TS  Ta )   A(TS4  Ta4 )

เมื่อ

QConv
QRad
A
Ts
Ta
ε


h

=
=
=
=
=
=
=

การสู ญเสี ยความร้อนจากการพา (W)
การสู ญเสี ยความร้อนจากการแผ่รังสี (W)
พื้นที่ผวิ ของผนังเตา (m2)
อุณหภูมิผวิ ของผนังเตา (K)
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (K)
สัมประสิ ทธิ์การแผ่รังสี ความร้อน
ค่าคงที่ Stefan Boltman = 5.67 x 10-8(W/m.K4)

=

T T
สัมประสิ ทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยการพา = 1.42  s a 
 H 

0.25

(W/m2.K)

H
=
ความสู งของเตา พื้นที่ ที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน ( m. )
จากสมการที่ (3.3) เราสามารถคํานวณอัตราการสู ญเสี ยความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อทราบพื้นที่ผิวเตา และอุณหภูมิผิว
เตาและอากาศแวดล้อม ซึ่งค่าเหล่านี้หาได้จากการวัด
ตัวอย่ างที่ 3 การสู ญเสี ยความร้ อนจากผิวเตา
จากตัวอย่างข้างต้น ผนังเตาสู ง 1.20 m. ยาว 2.5 m. ไม่ได้หุม้ ฉนวน เมื่อตรวจวัดได้ว่าค่าอุณหภูมิที่ผนังเตาพบว่า
เท่ากับ 400C พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยจากการถ่ายเทความร้อนผ่านผิวเตามีค่าเท่าไร
วิธีคาํ นวณ
อุณหภูมิผวิ ผนังเปลือยที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน
= 400C
ความยาวและความสู งผนังทั้งหมดที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน = ผนังสู ง 1.20m. และยาว 2.5m.
QSur  QConv  QRad

 hA(TS  Ta )   A(TS4  Ta4 )
T  T 
 1.42  s a 
 H 

0.25

A(TS  Ta )   A(TS4  Ta4 )
0.25

 (400  273.15)  (35  273.15) 
 1.42 
 (1.2  2.5)  (400  273.15)  (35  273.15)
1.2

0.9  5.67 108  (1.2  2.5)  (400  273.15) 4  (35  273.15) 4 
 36,546.76 W
 36.5 kW

ชัว่ โมงการใช้งานเตาอบของโรงงาน
คิดเป็ นปริ มาณพลังงานความร้อนที่สูญเสี ยต่อปี
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=
=
=
=

312 (d/y) x 24 (h/d)
7,488
h/y
36.5 (kW) x 7,488 (h/y)
273,312
kWh/y
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3.3.4 การสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงส่ วนหนึ่งจะสู ญเสี ยออกไปทางช่องเปิ ดหรื อรู รั่วต่างๆ ของ
ผนังเตาซึ่งสามารถคํานวณหาอัตราการสู ญเสี ยดังกล่าวได้จากตารางที่ 3.3-7
ตารางที่ 3.3-7 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ด ( MJ/ hr/ m2 )
ความดันภายในเตา
(mm H2O)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

600
2,498.1
3,583.2
4,605.1
5,551.4
6,447.2
7,267.3
8,024.3
8,705.6
9,336.4
9,891.5
10,371.0
10,800.0

700
2,737.3
3,926.3
5,046.1
6,082.9
7,064.5
7,963.1
8,792.6
9,539.2
10,230.4
10,838.7
11,364.1
11,834.1

800
2,949.1
4,230.0
5,436.4
6,553.5
7,611.0
8,579.1
9,472.8
10,277.1
11,021.8
11,677.2
12,243.1
12,749.6

อุณหภูมกิ า๊ ซร้อนภายในเตา (oC)
900
1000
1100
3,152.0 3,326.3 3,494.5
4,521.0 4,771.1 5,012.3
5,810.5 6,131.9 6,441.9
7,004.4 7,391.8 7,765.6
8,134.6 8,584.6 9,018.7
9,169.4 9,676.6 10,165.9
10,124.5 10,684.5 11,224.8
10,984.1 11,591.7 12,177.9
11,780.1 12,431.7 13,060.3
12,480.5 13,170.9 13,836.9
13,085.5 13,809.3 14,507.6
13,626.7 14,380.5 15,107.6

1200
3,654.4
5,241.7
6,736.7
8,120.9
9,431.3
10,631.0
11,738.4
12,735.0
13,657.9
14,470.0
15,171.3
15,798.8

1300
3,793.3
5,440.9
6,992.7
8,429.6
9,789.8
11,035.1
12,184.6
13,219.1
14,177.0
15,020.0
15,748.0
16,399.4

1400
3,914.6
5,614.9
7,216.3
8,699.1
10,102.9
11,387.9
12,574.2
13,641.8
14,630.4
15,500.3
16,251.6
16,923.8

ตัวอย่ างที่ 4 การสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ด
เตาอบในกรณี ศึกษาข้างต้น มี ช่องเปิ ดที่ ประตูเพื่อนําชิ้ นงานขนาดใหญ่ออกความดันภายในเตามี ค่าตํ่ากว่า
ภายนอกซึ่งส่ งผลให้อากาศเย็นที่อุณหภูมิ 35Cจากภายนอกไหลเข้าไปในเตาเผาโดยความดันภายในเตาเท่ากับ
–3 mm H2O และพื้นที่ช่องเปิ ดเหนือชิ้นงาน 0.1 m2จงหาว่าเมื่อลดขนาดพื้นที่ลงหรื อเพิ่มความดันภายในเตาให้
เป็ น 0 mm H2O จะส่ งผลให้ลดการสู ญเสี ยความร้อนเท่าใด (ค่าความร้อนตํ่าของนํ้ามันเตาซี 38.17 MJ/L)
วิธีคาํ นวณ -กรณี มอี ุปกรณ์ ตรวจวัดความดันภายในเตา
จากตารางที่ 3.3-7 ที่อุณหภูมิภายในเตา 900C และความดันภายในเตา 3 mmH2O จะได้อตั ราการ
สู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ดต่อตารางเมตรเท่ากับ 5,810.5 MJ/h/m2
เตามีพ้นื ที่ช่องเปิ ด
= 0.1
m2
อัตราความร้อนสู ญเสี ยผ่านช่องเปิ ด
= 5, 810.5 x 0.1
= 581.1
MJ/h
อัตราสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง
= 581.1 / 38.17
= 15.22
L/h
= 15.22 x 7,488 (312 d x 24 h = 7,488 h)
= 113,997
L/y
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3.3.5 การสู ญเสี ยความร้ อนจากนํา้ ระบายความร้ อน
เตาอุตสาหกรรมบางชนิ ดจะต้องใช้น้ าํ ระบายความร้อนให้กบั ชิ้นส่ วนหรื อโครงสร้างเพื่อรักษาคุณสมบัติของ
วัสดุ ดังนั้นอัตราการระบายความร้อนจะต้องเหมาะสมซึ่ งหากระบายความร้อนมากจะส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ย
ความร้อนมากยิง่ ขึ้นอีกทั้งจะสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ขบั ปั๊ มนํ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั หอผึ่งเย็นที่ตอ้ งทํา
หน้าที่ระบายความร้อนออกจากนํ้า เพื่อหมุนเวียนนํ้ากลับมาใช้ใหม่
พลังงานความร้อนที่อยูใ่ นนํ้าระบายความร้อนเป็ นความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ดังนั้น เราสามารถคํานวณ
ปริ มาณความร้อนในนํ้าระบายได้ดงั นี้
(3.4)

Q  m W C p (TWout  TWin )

เมื่อ

Q
mW
Cp
TWin
TWout

=
=
=
=
=

อัตราการระบายความร้อนของนํ้า (kW)
อัตราการไหลของนํ้าระบายความร้อน (kg/s)
ความจุความร้อนจําเพาะของนํ้า (kJ/kg/K) , ( นํ้าบริ สุทธิ์ = 4.187 kJ/kg/K )
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ป้อนเข้าเตา (C)
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ออกจากเตา (C)

ตัวอย่ างที่ 5 การสู ญเสี ยความร้ อนจากนํา้ ระบายความร้ อน
เตาอบข้างต้นใช้น้ าํ ในการระบายความร้อน จากการวัดโดยเครื่ องอัลตร้าโซนิกส์พบว่า อัตราการไหลของนํ้าเท่า
10 m3/h อุณหภูมิน้ าํ เข้าและออกเตา 30C และ 50Cตามลําดับโรงงานได้ลดอัตราการไหลของนํ้าโดยการหรี่
วาล์วเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการระบายความร้อนของเตาเป็น 5 m3/h ส่ งผลให้อุณหภูมิของนํ้าออกจากเตา
สู งขึ้นเป็ น 60C จงหาว่าโรงงานลดการสู ญเสี ยความร้อนที่เกิดจากนํ้าระบายความร้อนได้เท่าใด
วิธีคาํ นวณ
ก่ อนปรับปรุง
อุณหภูมิแตกต่างของนํ้าระบายความร้อนเข้า-ออกจากเตา
= 50-30 = 20C
อัตราการสู ญเสี ยความร้อน
= 10 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.K) x 20/ 1000
= 840 MJ/h
หลังปรับปรุง
อุณหภูมิแตกต่างของนํ้าระบายความร้อนเข้า-ออกจากเตา
= 60-30 = 30C
อัตราการสู ญเสี ยความร้อน
= 5 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.K) x 30 / 1000
= 630 MJ/h
อัตราการสู ญเสี ยลดลง
= 840 – 630
= 210
MJ/h
จํานวนชัว่ โมงใช้งานต่อปี
= 7,488
h/y
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พลังงานที่ลดลงได้ต่อปี
อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงลดลง

= 210 x 7,488
= 1,572,480 / 39.77

= 1,572,480
= 39,539.4

MJ/y
L/y

3.4 มาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพและอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับเตาอุตสาหกรรม
มาตรการและเทคนิคต่างๆ มากมายสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่ออนุรักษ์และลดการใช้พลังงานสําหรับเตา
อุตสาหกรรม ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงเทคนิคการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเตาอุตสาหกรรมได้ดงั นี้
การปรับปรุงประสิ ทธิภาพเตาอุตสาหกรรม
• การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
• การลดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ย
• การลดการสู ญเสี ยความร้อนผ่านพื้นผิว
• การลดการสู ญเสี ยความร้อนจากช่องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
• การลดการสู ญเสี ยความร้อนจากนํ้าระบายความร้อน
3.4.1 การปรับปรุงประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
เตาอุ ตสาหกรรมใช้หลักการของการเผาไหม้เช่ นเดี ยวกับหม้อไอนํ้ากล่ าวคือประสิ ทธิ ภาพของการเผาไหม้
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเชื้อเพลิงปริ มาณอากาศเข้าเผาไหม้ และลักษณะการเผาไหม้โดยองค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิดการ
เผาไหม้สมบูรณ์กค็ ือ
- มีการผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศอย่างทัว่ ถึง
- มีเวลาที่ใช้ในการเผาไหม้เพียงพอ เพื่อไม่ให้สูญเสี ยเชื้อเพลิงที่ยงั ไม่ถูกเผาไหม้ออกไปจากห้องเผาไหม้
- มีอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ ระหว่างการเผาไหม้สูงกว่าจุดติดไฟของเชื้อเพลิง เพื่อที่จะทําให้เกิดการเผา
ไหม้อย่างต่อเนื่อง
ก) การปรับอัตราส่ วนอากาศ
ในทางปฏิ บตั ิ ปริ มาณอากาศที่ ป้อ นจริ งให้กับเตาจะต้อ งมี มากกว่าปริ มาณอากาศเชิ ง ทฤษฎี เพื่อ ให้อ ากาศ
สามารถผสมกับเชื้ อเพลิงได้ทวั่ ถึงหากอัตราส่ วนอากาศมีค่าน้อยเกิ นไปจะเกิ ดการสู ญเสี ยเนื่ องมาจากการเผา
ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และในทางตรงกันข้ามหากอัตราส่ วนอากาศมีค่ามากเกินไปก๊าซไอเสี ยที่มากขึ้นจะพาความ
ร้อนสู ญเสี ยออกทางปล่องเพิ่มมากขึ้นดังนั้นอัตราส่ วนอากาศที่เหมาะสมคืออัตราส่ วนอากาศที่ให้ผลรวมของ
การสู ญเสี ยเนื่องมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และการสู ญเสี ยเนื่องมาจากการพาความร้อนโดยก๊าซไอเสี ยมีค่า
น้อยที่สุดตารางที่ 3.4-1 สรุ ปอัตราส่ วนอากาศที่เหมาะสมสําหรับเตาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
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ตารางที่ 3.4-1 อัตราส่ วนอากาศที่เหมาะสมสําหรับเตาอุตสาหกรรม
ประเภท
เตาหลอมสําหรับหล่อโลหะ
เตาให้ความร้อนชิ้นเหล็กกล้าอย่างต่อเนื่อง
เตาให้ความร้อนโลหะที่ไม่ใช่เตาให้ความร้อนชิ้นเหล็กกล้าอย่างต่อเนื่อง
เตา Heat Treatment อย่างต่อเนื่อง
เตาให้ความร้อนแก่น้ าํ มันเตา
เตา Thermal Cracking และเตาปรุ งแต่งคุณภาพ

อัตราส่ วนอากาศมาตรฐาน
1.30
1.25
1.30
1.30
1.40
1.30

ตัวอย่ างที่ 6 การหาอัตราส่ วนอากาศ
จากตัวอย่างที่ 2 เมื่อโรงงานได้ทาํ การตรวจวัดปริ มาณ O2ในก๊าซไอเสี ยของเตาอบ พบว่ามีค่าเท่ากับ 8% จาก
ข้อมูลที่มีอยูน่ ้ ี ค่าอัตราส่ วนอากาศป้อนเป็ นเท่าไร และเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
วิธีคาํ นวณ
m

จากสมการที่ (3.2)

21
21  O2

21
21  8
 1.615


จากตารางที่ 3.4-1 อัตราส่ วนของอากาศมาตรฐานสําหรับเตาอบมีค่าประมาณ 1.3 ดังนั้น ในปัจจุบนั ค่า
อัตราส่ วนอากาศของเตาอบสู งเกินไป และควรต้องปรับลด
ข) การเลือกใช้ หัวเผาทีเ่ หมาะสม
เลือกใช้หัวเผาที่มีภาระพิกดั ใกล้เคียงกับภาระที่ตอ้ งการการใช้งานหัวเผาที่ต่ าํ กว่าภาระพิกดั มากเกิ นไปจะมี
ผลเสี ยไม่เพียงแต่การพ่นฝอยของหัวเผาจะเลวลงเพราะความดันเชื้ อเพลิงตกตํ่าลงเท่านั้นแต่สภาวะของการ
สันดาปจะเลวลงด้วยเพราะการผสมของเชื้อเพลิงและอากาศเกิดขึ้นไม่เพียงพอเนื่ องจากความเร็ วของอากาศที่
ป้ อนเข้าช้าลงด้วยเหตุน้ ี จะเกิดเขม่าขึ้นถ้าไม่ใช้อตั ราส่ วนอากาศที่มีค่าค่อนข้างมากกว่าของการสันดาปตามที่
ออกแบบไว้ซ่ ึงทําให้การสู ญเสี ยโดยการพาความร้อนทางก๊าซไอเสี ยเพิ่มมากขึ้น
เลือกใช้หวั เผาที่มี Turn-Down Ratio สู งสําหรับการใช้งานที่ภาระการสันดาปมีการเปลี่ยนแปลงมากเพื่อปรับ
การสันดาปให้เหมาะสมกับภาระการควบคุมปริ มาณความร้ อนโดยวิธีเปิ ดปิ ดเป็ นสิ่ งที่ไม่แนะนําเพราะเมื่ อ
จํานวนครั้ งของการเปิ ดปิ ดมี มากขึ้นนอกจากความร้ อนที่ สูญเสี ยไปในขณะปิ ดหัวเผาจะเพิ่มขึ้ นการจุ ดไฟ
ซํ้าๆซากๆจะมีผลเสี ยต่อหัวเผาด้วยดังนั้นจึงควรเลือกใช้ หัวเผาที่มี Turn-Down Ratio สู งซึ่ งสามารถปรับอัตรา
การสันดาปให้เหมาะสมกับภาระที่เปลี่ยนแปลงแทนการใช้วิธีเปิ ดปิ ด
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ค) การบํารุงรักษาหัวเผา
ข้อแนะนําในการบํารุ งรักษาหัวเผามีดงั นี้
 ทําความสะอาดหัวเผาที่มีสิ่งสกปรกและคาร์ บอนเกาะอยู่หัวเผาที่มีสิ่งสกปรกและคาร์ บอนเกาะอยู่ทาํ ให้
ละอองของเหลวที่ พ่นฝอยมี ขนาดโตขึ้นและเกิ ดการกระจายของละอองเหลวไม่สมํ่าเสมอผลก็คือเกิ ด
บริ เวณที่มีการสันดาปไม่สมบูรณ์และเกิดบริ เวณที่มีอากาศเกินพอดังนั้นจึงควรทําความสะอาดหัวเผาที่มี
สิ่ งสกปรกและคาร์ บอนเกาะอยู่ด้วยนํ้ามันล้างแล้ว จึ งเช็ดออกด้วยผ้านิ่ มๆไม่ ควรทําความสะอาดด้ว ย
ของแข็งเช่นไขควงหรื อมีดเพราะอาจทําให้เกิดรอยแผลขึ้นที่ปลายหัวเผาทําให้การพ่นฝอยเลวลงได้อีก
 ตรวจสอบอุณหภูมิของนํ้ามันเตาและความดันพ่นฝอยว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของหัวเผาหรื อไม่การอุ่น
นํ้ามันเตาที่ไม่เพียงพอและความดันพ่นฝอยที่นอ้ ยเกินไปเป็ นสาเหตุของการพ่นฝอยที่เลวและนํามาซึ่ งการ
เกาะติดของสิ่ งสกปรกและคาร์บอนที่หวั เผา
ตารางที่ 3.4-2 อุณหภูมิอุ่นนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม








เชื้อเพลิง

อุณหภูมอิ ่นุ เชื้อเพลิงทีเ่ หมาะสม (oC)

นํ้ามันเตาเอ
นํ้ามันเตาซี

90 -100
110 -120

ล้างกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นประจําและปล่อยนํ้าก้นถังอย่างน้อยปี ละครั้ง
กรณี เชื้อเพลิงแข็งควรลดความชื้นและขนาดของเชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้
ควรลดขนาดหัวเผาหากพบว่าหัวเผาทํางานที่ภาระตํ่าอยูต่ ลอด หรื อหยุดบ่อย
ปรับตั้งทิศทางของหัวเผาให้เหมาะสมอย่าให้เปลวไฟสัมผัสวัตถุภายในเตาโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
เขม่าและปรับความยาวของเปลวให้เหมาะสม อย่าให้ลอดออกทางปล่องควันหรื อประตู
ถ้าใช้งานหัวเผาแบบธรรมดาควรพิจารณาเปลี่ยนเป็นหัวแบบรี คูปเปอเรทีฟหรื อรี เจนเนอร์ เรทีฟที่มีการนํา
ความร้อนทิ้งกลับมาใช้งาน

ง) หัวเผาประสิ ทธิภาพสู ง
ปั จจุบนั มีการพัฒนาหัวเผาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเพื่อใช้กบั การเผาไหม้อุณหภูมิสูง เช่น เตาอุตสาหกรรมโดย
อาศัยหลักการนําความร้อนเหลือทิ้งจากก๊าซไอเสี ยกลับมาอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้หวั เผาประเภทนี้มี 2 แบบ
คือ
 แบบอุ่นตัวเอง (Self Recuperative Burner) ซึ่ งจะดึงก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ไหลสัมผัสผิวท่อของอากาศ
ใหม่ที่เข้าเผาไหม้หวั เผาแบบนี้ติดตั้งทดแทนหัวเผาเดิมได้ง่าย และสามารถประหยัดเชื้ อเพลิงได้ ถึงร้ อยละ
30 (ดูรูปที่ 3.4-1 ก)
 แบบรีเจนเนอร์ เรทีฟ (Regenerative Burner)ซึ่ งจะเป็ นหัวเผาคู่ทาํ งานสลับกัน ขณะที่หว
ั เผาชุดที่ 1 ทํางาน
ก๊าซไอเสี ยจากชุดที่ 1 จะถูกดูดเข้าไปอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ของชุดที่ 2 ซึ่ งจะมีอุปกรณ์สะสมความร้อน
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ไว้ใช้เมื่อหัวเผาชุดที่ 2 ติดขึ้น และทํางานสลับกันไปมา (ดูรูปที่ 3.4-1 ข) หัวเผาแบบนี้จะประหยัดเชื้ อเพลิง
ได้ ถงึ ร้ อยละ 50 แต่จะมีใช้เฉพาะในเตาขนาดใหญ่ เช่น เตาหลอมแก้ว เตาหลอมเหล็ก เป็ นต้น

ก . หัวเผาแบบอุ่นตัวเอง

ข . หัวเผาแบบรี เจนเนอร์เรทีฟ

รู ปที่ 3.4-1 หัวเผาประสิ ทธิภาพสู ง
3.4.2 การลดความสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
 ปริ มาณอากาศที่ใช้เผาไหม้ไม่เหมาะสมถ้าใช้ปริ มาณอากาศมากเกิ นไป อากาศส่ วนที่ไม่ได้ช่วยในการเผา
ไหม้จะพาความร้ อนจากห้องเผาไหม้ทิ้งทางปล่องไอเสี ยมากขึ้นโดยสั งเกตจากอุณ หภูมิไอเสี ย ที่สูงขึ้น
ดังนั้นจะต้องทําการปรับอัตราส่ วนอากาศ (Air Ratio) ให้เหมาะสมกับชนิดของเตาอุตสาหกรรม
 ความดันภายในเตาไม่สมดุลกับความดันบรรยากาศถ้าความดันภายในเตาตํ่ากว่าความดันบรรยากาศอากาศ
เย็นจากภายนอกจะเข้าสู่ เตาส่ งผลให้อุณหภูมิเตาลดลงและการสู ญเสี ยความร้ อนออกทางปล่องจะสู งขึ้น
ดังนั้นควรควบคุมความดันภายในเตาโดยการติดตั้งบานปรับ (Damper) ที่ปล่องไอเสี ยเพื่อให้ความดันสู ง
กว่ าบรรยากาศเล็กน้ อยประมาณ 1 mm H 2O
 อุณหภูมิภายในเตาไม่เหมาะสมโดยทัว่ ไปมาตรฐานจะควบคุมอุณหภูมิที่แกนกลาง (Core Temperature)
ของชิ้นงานดังนั้นถ้าอุณหภูมิที่ใช้สูงกว่ามาตรฐานจะส่ งผลให้คุณภาพลดลงและการสู ญเสี ยความร้อนทาง
ปล่องจะมากขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิไอเสี ยสู งขึ้น
3.4.3 การลดความสู ญเสี ยความร้ อนทีผ่ วิ เตาโดยการติดตั้งฉนวน
ผิวเตาเป็ นแหล่งหนึ่ งของการสู ญเสี ยความร้อน และส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของเตาลดลง การติดตั้งฉนวนกับ
ผนังของเตาสามารถลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิผิวภายนอกเตาและอากาศแวดล้อม ทําให้ลดการสู ญเสี ย
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ความร้ อนและประสิ ทธิ ภาพเตาเพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตาม ในท้องตลาดฉนวนมีอยู่หลายประเภทและมีความ
เหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการเลื อกใช้ฉนวนเราจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
เพื่อให้การใช้ฉนวนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ก) การสั งเกตดูสภาพฉนวนความร้ อนทีเ่ สื่ อมสภาพ
ฉนวนความร้อนที่หมดอายุ หรื อเสื่ อมสภาพดูได้จาก
 อุณหภูมิผว
ิ ฉนวนที่สูงเกินกว่าเกณฑ์อุณหภูมิผวิ นอกเตาที่ความหนาใช้งานที่เหมาะสมหรื ออุณหภูมิผิวฉนวน
สู งกว่าตอนหลังการติดตั้งใช้งานใหม่ๆ เกินกว่า 20๐C อาจเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในตารางที่ 3.4-3
 การเกาะยึดตัวของเนื้ อฉนวนความร้ อน โดยปกติเมื่อฉนวนความร้ อนถูกใช้งานไปนานๆเนื้ อฉนวนความ
ร้อนจะเริ่ มเปื่ อยยุย่ ไม่เกาะติดกันเมื่อใช้มือจับดึงเนื้ อฉนวนความร้อนจะหลุดติดมือออกมาจํานวนมากได้
ง่ายโดยที่ใช้แรงดึงน้อย หรื อสังเกตจากการที่มีเศษฉนวนความร้อนหลุดร่ วงลงพื้น
ข) การป้ องกันฉนวนความร้ อนเสื่ อมสภาพและมลพิษจากฉนวนความร้ อน
ในการป้องกันฉนวนความร้อนเสื่ อมสภาพสามารถทําได้โดยการใช้วสั ดุห่อหุม้ ฉนวนอีกชั้นหนึ่งโดยมากมักหุม้
ด้วยแผ่นอะลูมิเนี ยมฟลอยด์, แผ่นเหล็กอาบสังกะสี บางหรื อแผ่นอะลูมิเนี ยมบาง ซึ่ งเรี ยกว่า หุ ้ม แจ๊คเก็ต
หลังจากหุ ้มแล้วต้องยาแนวรอยต่อด้วยซิ ลิโคนเพื่อป้ องกันความชื้ นและนํ้าเข้าสู่ ฉนวนความร้อนและป้ องกัน
เศษฉนวนความร้อนหลุดร่ วงทําอันตรายแก่คนหรื อหลุดร่ วงลงสู่ ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นการป้ องกันการเกิดมลพิษ
จากฉนวนความร้อน
ตารางที่ 3.4-3 เกณฑ์อุณหภูมิที่ผวิ นอกของเตาอุตสาหกรรม
อุณหภูมใิ นเตา(°C)
>1,300
1,100 – 1,300
900 – 1,100
700 – 900
500 – 700

อุณหภูมผิ วิ นอกของเตาหลังหุ้มฉนวนความร้ อน(๐C)
เพดานเตา
ผนังข้ างเตา
148
133
118
98
71

128
118
103
88
66

3.4.4 การลดการสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง นอกจากจะส่ งถ่ายให้กบั ชิ้นงานแล้ว ยังจะต้องสู ญเสี ยไป
ในทางต่างๆ เช่น ก๊าซไอเสี ยออกปล่อง ผนังเตา นํ้าระบายความร้อน รวมทั้งการสู ญเสี ยความร้อนออกไปทาง
ช่องเปิ ดหรื อรู รั่วต่างๆ ของผนังเตา ดังนั้น ผูใ้ ช้ควรลดการสู ญเสี ยความร้อนในส่ วนนี้ลงโดยมีแนวทางดังนี้
 ขนาดของพื้นที่ช่องเปิ ดหรื อรู รั่วถ้ามีขนาดใหญ่การสู ญเสี ยจะมากขึ้น ดังนั้นควรลดขนาดให้เล็กที่สุดหรื อ
อุดรู รั่วทั้งหมด
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อุณหภูมิของก๊าซภายในเตา ถ้าอุณหภูมิสูงการสู ญเสี ยจะมากขึ้นดังนั้นควรลดอุณหภูมิให้ได้มาตรฐาน
อุ ณหภู มิบรรยากาศแวดล้อมที่ ลดตํ่าลงจะส่ งผลให้อตั ราอากาศหรื อก๊ าซที่ รั่ วผ่านช่ องเปิ ดมากขึ้นและ
สู ญเสี ยมากขึ้น
การควบคุมความดันภายในเตาความดันภายในเตาควรควบคุมให้ใกล้เคียงกับความดันบรรยากาศโดยค่าที่
เหมาะสมควรจะให้สูงกว่าบรรยากาศเล็กน้อย ประมาณ 1 mm H2O ถ้าความดันภายในเตาสู งกว่าความดัน
บรรยากาศมากจะส่ งผลให้ก๊าซร้อนรั่วออกทางช่องเปิ ดหรื อรู รั่วมากขึ้นและถ้าความดันตํ่ากว่าบรรยากาศ
จะส่ งผลให้อากาศเย็นจากภายนอกถูกดูดเข้าไปในเตาส่ งผลให้อุณหภูมิในเตาไม่สมํ่าเสมอ โดยจุดที่ใกล้รู
รั่วจะมีอุณหภูมิต่าํ กว่าจุดอื่นซึ่งอาจทําให้คุณภาพของชิ้นงานลดตํ่าลง

3.4.5 การลดการสู ญเสี ยพลังงานจากการระบายความร้ อน
 ลดอัต ราการไหลของนํ้า ระบายความร้ อ นเมื่ อ อุ ณ หภู มิ น้ าํ ที่ อ อกจากเตาตํ่า กว่า มาตรฐานของผูผ
้ ลิ ต ซึ่ ง
สามารถทําได้โดย
- การหรี่ วาล์วทางออกของนํ้าที่ออกจากปั๊มนํ้า
- การลดขนาดใบพัดของปั๊มนํ้า
- การลดความเร็ วรอบของปั๊มนํ้า
- การเปลี่ยนขนาดของปั๊มนํ้าซึ่งจะส่ งผลให้การสู ญเสี ยความร้อนลดลงและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั ปั๊มนํ้า
ลดลง
 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของหอผึ่งเย็น หอผึ่งเย็นเมื่อขาดการบํารุ งรักษาที่ดี จะส่ งผลให้น้ าํ ที่ได้มีอุณหภูมิสูงขึ้นทํา
ให้ตอ้ งเดินหอผึ่งเย็นในจํานวนมากขึ้นส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานในพัดลมที่ใช้มากขึ้นดังนั้นผูใ้ ช้จะต้อง
สมดุลนํ้าในหอระบายให้เหมาะสม ทําความสะอาดหัวฉี ดและแผ่นพลาสติกที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนเป็น
ประจํา
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3.5 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบเตาอุตสาหกรรมนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัย
เพื่อหาสิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
1. ตรวจสอบสี ของเปลวไฟ ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ดี
ในแต่ละภาระ
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจาก
เปลวไฟ
- เชื้อเพลิงเหลวเปลวไฟควรมี
สี ส้ม
- เชื้อเพลิงก๊าชเปลวไฟควรมีสี
ฟ้าปลายสี ส้ม
- เปลวไฟควรมีสภาพคงตัว
2. ตรวจสอบสี ควันไฟที่
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ดี
ออกจากปล่อง
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจากสี
ของควันไฟที่ออกจากปล่องโดย
ควันไฟควรมีสีเทาอ่อน
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ดี
3. ตรวจสอบความสว่าง
ภายในห้องเผาไหม้
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจาก
ความสว่างภายในห้องเผาไหม้
โดยภายในห้องเผาไหม้ไม่สว่าง
จ้าหรื อคลํ้า
4. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ าํ มัน นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีความหนืดสู ง
เชื้อเพลิง
การพ่นเป็ นฝอยจะไม่ดีส่งผลให้
เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ดังนั้นควรอุ่นเชื้อเพลิงให้มี
อุณหภูมิเหมาะสม
นํ้ามันเตาเกรด เอ ที่ 90-100 OC
นํ้ามันเตาเกรด ซี ที่ 110-120 OC
5. ตรวจสอบความดัน
ความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่ากว่า
นํ้ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานของหัวเผาจะทําให้
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
ลดลง
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
จัดทําแผนการตรวจสอบ
ทุกวัน
ปรับตั้งหัวเผาให้อยูใ่ นจุดที่
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้สูงสุ ด
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งหัวเผาเมื่อสึ ก
หรอ
ความดันและอุณหภูมิเชื้อเพลิงต้อง
เหมาะสม
ลดปริ มาณอากาศเมื่อควันไฟสี ขาว
หรื อไม่มีสี
ลดปริ มาณเชื้อเพลิงเมื่อควันไฟสี ดาํ
ลดปริ มาณอากาศเมื่อห้องเผาไหม้
สว่างจ้า
ลดปริ มาณเชื้อเพลิงเมื่อห้องเผาไหม้
คลํ้า
ปรับตั้งอุณหภูมิในการอุ่นให้
เหมาะสม
ควรใช้ไฟฟ้าในการอุ่นช่วงแรกและ
อุ่นด้วยไอนํ้าเมื่อมีไอนํ้า
ลดจํานวน Heater ในการอุ่นให้
เหมาะสมกับการใช้งาน
หุม้ ฉนวนถังป้อนนํ้ามันและระบบท่อ
ตรวจสอบและปรับตั้งความดันให้ได้
ตามมาตรฐานของหัวเผาแต่ละชนิด

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม

รายการตรวจ
6. ตรวจวัดปริ มาณ O2
ส่ วนเกินที่ออกจากห้อง
เผาไหม้

เกณฑ์ พจิ ารณา
ปริ มาณ O2 ส่ วนเกินควรจะน้อย
ที่สุดที่ทาํ ให้ CO ไม่เกิน 200 ppm
- เชื้อเพลิงก๊าซไม่เกิน 2 %
- เชื้อเพลิงเหลวไม่เกิน 4 %
- เชื้อเพลิงแข็งขึ้นอยูก่ บั สภาพ
เชื้อเพลิง
7. ตรวจสอบอุณหภูมิใช้
อุณหภูมิใช้งานในแต่ละโซนไม่
งานภายในเตาแต่ละโซน ควรสู งกว่ามาตรฐานเพราะจะทํา
ให้การสู ญเสี ยความร้อนสู งขึ้น
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่าํ











8. ตรวจสอบอุณหภูมิผนัง
เตาด้านข้างและด้านบน

9. ตรวจสอบสภาพอิฐทน
ไฟ

อุณหภูมิผนังเตาต้องได้ตาม
มาตรฐานการออกแบบของเตาแต่
ละชนิดและขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ
ภายในเตา ถ้าอุณหภูมิผวิ ผนังเตา
สู งขึ้นการสู ญเสี ยจะมากขึ้น
ดังนั้นควรบันทึกอุณหภูมิและ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีต
อิฐทนไฟต้องไม่สึกหรอมาก
เพราะจะทําให้เกิดการสู ญเสี ย
ความร้อนตามผนังเตาเพิ่มขึ้น











10. ตรวจสอบอุณหภูมิไอ
เสี ย

อุณหภูมิไอเสี ยควรจะตํ่าที่สุด
เท่าที่จะทําได้ เพื่อลดการสู ญเสี ย
ความร้อนออกทางปล่อง
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ตรวจวัดและปรับตั้งหัวเผาทุกครั้งเมื่อ
ทําการบํารุ งรักษาหัวเผา
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้
อัตโนมัติ

ปรับลดอุณหภูมิแต่ละโซนให้ได้
มาตรฐาน
จัดตําแหน่งหัวเผาให้เกิดการกระจาย
ความร้อนได้ดี
จัดตําแหน่งการวางชิ้นงานให้เกิดการ
กระจายความร้อนได้ดี
ซ่อมฉนวนที่สึกหรอ
เปลี่ยนฉนวนที่เสื่ อมสภาพ
เปลี่ยนอิฐทนไฟที่สึกหรอ
ติดตั้งฉนวนเซรามิกส์ไฟเบอร์ที่ผนัง
ด้านใน

ทําแผนการตรวจสอบเป็ นประจํา
เปลี่ยนชนิดอิฐทนไฟถ้าเกิดการสึ ก
หรอเร็ ว
แก้ไขปั ญหาที่อิฐทนไฟเกิดการสึ ก
หรอเร็ ว
ลดความดันภายในเตาลง
ลดอัตราการให้ความร้อน
ลดปริ มาณอากาศส่ วนเกินในการเผา
ไหม้
ลดอุณหภูมิภายในเตา
จัดวางผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและเต็ม
พิกดั
ลดปริ มาณอากาศที่ส่งเข้าเตา

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ
11. ตรวจสอบความดันภาย
ในเตา

12. ตรวจสอบตําแหน่งการ
ติดตั้งหัวเผา

13. ตรวจสอบปริ มาณการ
ป้อนชิ้นงาน

เกณฑ์ พจิ ารณา
ความดันภายในเตาควรเท่ากับ
ความดันบรรยากาศหรื อสู งกว่า
ไม่เกิน 1 mm H2O ถ้าความดันใน
เตาสู งเกินไปจะทําให้ความร้อน
สู ญเสี ยออกทางช่องเปิ ดต่างๆมาก
ขึ้น และถ้าความดันตํ่าเกินไปจะ
ทําให้อากาศเย็นเข้า ไปในเตาทํา
ให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและควบคุม
อุณหภูมิภายในเตาไม่ได้
หัวเผาจะต้องอยูใ่ นตําแหน่งที่
สามารถกระจายความร้อนให้กบั
ชิ้นงานให้ทวั่ ถึงทุกจุด เพื่อลด
เวลาการให้ความร้อนและลดของ
เสี ยที่อาจเกิดจากชิ้นงานรับความ
ร้อนที่สูงเกินไป
ควรป้อนชิ้นงานให้เต็มเตา เพราะ
ประสิ ทธิภาพของเตาจะสู งที่สุด







ควรป้อนชิ้นงานให้เต็มเตา เพราะ
ประสิ ทธิภาพของเตาจะสู งที่สุด







15. ตรวจสอบมีการปล่อยให้ ไม่ควรปล่อยให้เตาเย็นก่อนใส่
เตาเย็นก่อนใช้งาน
ชิ้นงานครั้งต่อไป เพราะจะ
หรื อไม่
สู ญเสี ยความร้อนในการเริ่ มต้น
ทํางานของเตา



16. ตรวจสอบมีการหยุดเตา
เนื่องจากชํารุ ดของ
อุปกรณ์หรื อไม่



เตาเผาแบบต่อเนื่องไม่ควรมีการ
หยุดเผาขณะที่มีการใช้งานเพราะ
จะทําให้เกิดของเสี ยมากขึ้นและ
สิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง
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จัดวางตําแหน่งและจํานวนหัวเผาให้
เหมาะสม





14. ตรวจสอบปริ มาณการ
ป้อนชิ้นงาน

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ทําแผนการตรวจสอบความดันทุก
ชัว่ โมง
ติดตั้งระบบควบคุมความดัน
อัตโนมัติ





จัดทํามาตรฐานการจัดวางและป้อน
ชิ้นงาน
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการป้อน
ชิ้นงาน
จัดทํามาตรฐานการจัดวางและป้อน
ชิ้นงาน
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการป้อน
ชิ้นงาน
วางแผนการผลิตให้ต่อเนื่อง
ปิ ดช่องเปิ ดต่างๆทางด้านผนังและ
ปล่องขณะที่รอชิ้นงาน
เปลี่ยนจากการเผาจากเป็ นครั้ง
(Batch) เป็ นแบบต่อเนื่อง
จัดทําแผนการซ่อมบํารุ งให้เหมาะสม

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม

รายการตรวจ
17. ตรวจสอบอุปกรณ์
ควบคุมความเร็ วและ
อุณหภูมิ
18. ตรวจสอบการจัดเรี ยง
ชิ้นงานภายในเตา

เกณฑ์ พจิ ารณา
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วและ
อุณหภูมิควรมีความเที่ยงตรง

จัดเรี ยงชิ้นงานภายในเตาให้เกิด
การกระจายความร้อนให้ทวั่ ถึง
ทุกจุดและให้ได้ปริ มาณเต็ม
ความสามารถของเตาเผา
19. ตรวจสอบขนาดช่องเปิ ด ช่องเปิ ดของเตาควรมีขนาดเล็ก
และรู รั่วของผนังเตา
ที่สุดและผนังเตาไม่ควรมีรูรั่ว
เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน
20. ตรวจสอบการปิ ดเตา
ขณะเลิกงานควรปิ ดช่องเปิ ดของ
ขณะเลิกงาน
เตาทั้งหมดทั้งที่ผนังและปล่อง
เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน
21. บันทึกปริ มาณเชื้อเพลิง ควรบันทึกปริ มาณเชื้อเพลิงและ
และปริ มาณผลผลิต
ปริ มาณการผลิตเพื่อหาสัดส่ วน
การใช้เชื้อเพลิงต่อผลผลิต เพื่อ
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบการใช้งาน
โดยถ้าสัดส่ วนการใช้เชื้อเพลิง
สู งขึ้นจะต้องหาสาเหตุและแก้ไข
เพื่อควบคุมต้นทุนในการใช้เตา
22. ตรวจสอบใช้หวั เผาที่มี ควรเปลี่ยนหัวเผาเป็ นชนิดที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งหรื อไม่ ประสิ ทธิภาพสู งเพื่อเกิดการเผา
ไหม้ที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
23. ตรวจสอบมีการนําไอเสี ย นําไอเสี ยมาทําการอุ่นอากาศและ
มาอุ่นอากาศและ
เชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้จะทําให้
เชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้ ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้สูงขึ้น
หรื อไม่
และประสิ ทธิภาพเตาเผาสู งขึ้น
เพราะเป็ นการนําความร้อนที่
สู ญเสี ยกลับมาใช้
24. ตรวจสอบระยะเวลาใน ระยะเวลาในการเผาควรสั้นที่สุด
การเผาไหม้และการเพิ่ม และรู ปแบบการเพิ่มอุณหภูมิควร
อุณหภูมิในการเผา
จะเหมาะสมกับระยะเวลา
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
จัดทําแผนการสอบเทียบเป็ นประจํา

จัดทําข้อกําหนดมาตรฐานการจัดเรี ยง
ชิ้นงาน
ใช้อุปกรณ์จดั เรี ยงชิ้นงานอัตโนมัติ
ลดขนาดช่องเปิ ด
อุดรู รั่วของผนังเตาทั้งหมด
จัดทําแบบตรวจสอบการ ใช้งาน
ติดตั้งอุปกรณ์ปิดช่องเปิ ดที่ผนังและ
ปล่อง
จัดทําแบบบันทึกและวิเคราะห์
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของเตา
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริ มาณ
เชื้อเพลิงและปริ มาณการผลิต



ใช้หวั เผาแบบ Regenerative Burner



ติดตั้งอุปกรณ์อุ่นอากาศ Recuperator
หรื อ Regenerator



ทดสอบสมดุลเตาอย่างสมํ่าเสมอใน
ทุกแบบหรื อประเภทผลิตภัณฑ์ของ
การผลิตเพื่อให้ตน้ ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตตํ่าลง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
25. ตรวจสอบการนําไอเสี ย ควรนําไอเสี ยไปอุ่นชิ้นงานเพื่อ
ไปอุ่นชิ้นงานก่อนเข้าเตา ลดปริ มาณความร้อนที่ใช้ในการ
หรื อไม่
เผา






26. ตรวจสอบการออกแบบ
เตาเผา

ควรออกแบบเตาเผาให้เกิดการ
สู ญเสี ยความร้อนน้อยที่สุด

















27. ตรวจสอบปริ มาณการใช้ ควรระบายความร้อนออกจากเตา
ให้นอ้ ยที่สุด
อากาศหรื อนํ้าระบาย
ความร้อนเตา



28. ตรวจสอบชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ เลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีตน้ ทุนตํ่า
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
เพิ่มความยาวของเตาเพื่อนําไอเสี ยไป
อุ่นชิ้นงาน
ไอเสี ยสะอาดนําไปใช้โดยตรงได้
ไอเสี ยสกปรกนําไปผ่านอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน
รู ปทรงผนังภายในมีการสะท้อน
ความร้อนได้ดีโดยมีความโค้งมน
มีขนาดความยาวและความกว้าง
เหมาะสม
ตําแหน่งหัวเผาเหมาะสม
ผนังมีความหนาน้อยแต่มีความเป็ น
ฉนวนสู ง
มีอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้
อัตโนมัติ
มีอุปกรณ์ควบคุมความดันอัตโนมัติ
มีช่องเปิ ดต่างๆน้อย
มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง
มีการสู ญเสี ยความร้อนออกทางปล่อง
น้อย
มีการระบายความร้อนตํ่า
ลดปริ มาณอากาศหรื อนํ้าระบายความ
ร้อนให้เหมาะสม
ปรับปรุ งอุปกรณ์ในระบบระบาย
ความร้อนให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม

3.6 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

1. การลดปริ มาณอากาศส่ วนเกิน (Excess Air)ที่ใ ช้ใ นการเผาไหม้
2. การลดอุณหภูมิใ ช้งานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
3. การอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้
4. การอุ่นเชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้
5. การปรับปรุ งฉนวนหุม้ ผนังเตาภายนอก
6. การหุม้ ฉนวนเซรามิกซ์ที่ผนังภายในเตา
7. การลดรู รั่วที่ผนังเตา
8. การลดช่องเปิ ดทางเข้าหรื อทางออกให้นอ้ ยที่สุด
9. การลดอัตราการระบายความร้อนของเตา
10. การควบคุมความดันภายในเตาให้สูงกว่าความดันบรรยากาศ
เล็กน้อย
11. การลดการสู ญเสี ยความร้อนจากไอเสี ย
12. การนําไอเสี ยไปใช้ประโยชน์
13. การใช้เตาเผาที่ภาระใกล้เคียงพิกดั
14. การเลือกใช้เตาเผาชุดที่ประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
15. การลดเวลาการเปิ ดเตาก่อนเริ่ มใช้งาน
16. การปรับปรุ งรู ปแบบการเพิ่มอุณหภูมิเตาให้เหมาะสม
17. การใช้เตาเผาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยให้อุณหภูมิลดลง
18. การลดความชื้นของเชื้อเพลิงแข็งก่อนเข้าเผาไหม้
19. การจัดวางผลิตภัณฑ์ภายในเตาให้สามารถรับความร้อนได้
ทัว่ ถึงทุกจุด
20. การเปลี่ยนชนิดหัวเผาเป็ น Recuperative Burner
21. การเปลี่ยนชนิดหัวเผาเป็ น Regenerative Burner
22. การใช้ระบบควบคุมการเผาไหม้อตั โนมัติ
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ดําเนิน
การแล้ ว

พร้ อม
ไม่ พร้ อม
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดําเนิน
พร้ อม
ไม่ พร้ อม
การแล้ ว

23. การอุ่นวัตถุดิบก่อนเข้าเตาโดยใช้ไ อเสี ย
24. การลดของเสี ยที่เกิดจากการเผาไหม้
25. การลดของเสี ยจากการเตรี ยมวัตถุดิบ
26. การเปลี่ยนอิฐตามระยะเวลาที่เหมาะสม
27. การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
28. การเปลี่ยนชนิดเตาเผา
29. การทําความสะอาดและอุดรู รั่วของ Recuperator
30. การเพิ่มความยาวของเตาเผา
31. การใช้ Inverter ควบคุมปริ มาณอากาศเข้าเตาแทนการใช้
Damper
32. การใช้อุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้อตั โนมัติ
33. การปรับทิศทางของหัวเผาให้เกิดการกระจายความร้อนที่ดี
34. การปรับรู ปทรงของเตาเผาให้เกิดการสะท้อนความร้อนได้ดี
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ดําเนินการ ดําเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม

3.7 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การลดการสู ญเสียความร้ อนจากช่ องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งเตาเผาใช้เชื้อเพลิงนํ้ามันเตา C ขนาดพิกดั 1 MJ/h จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิให้
ชิ้นงาน โดยอุณหภูมิใช้งาน 925 ๐C จากการตรวจสอบสภาพภายนอกของเตาเผาพบว่า มีช่องเปิ ดที่ผนังเตาใหญ่
เกินไป ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อน จึงมีแนวคิดที่จะลดขนาดช่องเปิ ด เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน

รู ปรู รั่วทีผ่ นังเตา/ช่ องเปิ ดก่ อนปรับปรุง
รู ปรู รั่วทีผ่ นังเตา/ช่ องเปิ ดหลังปรับปรุง
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความเร็ วของอากาศเข้าหรื อก๊าซร้อนที่ออกจากช่องเปิ ดของเตา (m/sec)
VL = - 0.0263 x (ความดันภายในเตา (mmH2O))2 + 0.9402 x ความดันภายในเตา(mmH2O) x 1.0638
2.1.2 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่เข้าหรื อก๊าซร้อนที่ออก (kg/sec)
mL = ความหนาแน่นของอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย (kg/m3) x พื้นที่หน้าตัดของช่องเปิ ด (m2) x ความเร็ ว
ของอากาศเข้าหรื อก๊าซร้อนออก (m/sec)
2.1.3 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนจากช่องเปิ ดของเตา (kJ/y)
QL = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/sec) x ค่าความร้อนจําเพาะของอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย
(kJ/kg ๐C) x (อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตา (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C)) x 3,600 ชัว่ โมงการใช้
งาน (h/y) x ตัวประกอบการทํางาน
2.1.4 อัตราการสู ญเสี ยเชื้อเพลิง
FL = (อัตราการสู ญเสี ยความร้อน (kJ/y) / 1,000) / ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
2.1.5 ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงจากการลดช่องเปิ ด (฿/y)
SC = อัตราการสู ญเสี ยเชื้อเพลิง x ราคาเชื้อเพลิงต่อหน่วย x (ร้อยละของช่องเปิ ดลดลง / 1,000)
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2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการอุดรู รั่ว (฿) / ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
ความดันภายในเตา = ………………

mmH2O
อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตา = …………….. ๐C

อุณหภูมิอากาศแวดล้อม = ………. OC
พื้นที่หน้าตัดช่องเปิ ด = ………. m2

รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.2 ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
(เชื้อเพลิงเหลว MJ/L ,เชื้อเพลิงแข็ง MJ/kg ,
เชื้อเพลิงก๊าซ MJ/m3)
1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย
(เชื้อเพลิงเหลว ฿/L ,เชื้อเพลิงแข็ง ฿/kg ,

เชื้อเพลิงก๊าซ ฿/m3)
1.4 ตัวประกอบการใช้งาน

h
LHV

h/y
MJ/L

4,800.00
38.18

FC

฿/L

14.50

OF
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ข้ อมูล

60.00

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม

รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

r

kg/m3

0.47

CP

kJ/kg oC

1.03

Rd
CI

%
฿

80
1,000.00

H

mmH2O

1.00

2.2 พื้นที่หน้าตัดช่องเปิ ด

A

m2

0.04

2.3 อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตาเผา

Ti

o

925.00

2.4 อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความเร็ วของอากาศที่เข้าหรื อก๊าซร้อน
ที่ออกจากช่องเปิ ดของเตาเผา

TO

o

C

35.00

VL

m/sec

1.98

moL

kg/sec

0.04

QL

kJ/y 378,697,420.80

1.5 ความหนาแน่นของอากาศที่
อุณหภูมิเฉลี่ย (480oC)
1.6 ความร้อนจําเพาะของอากาศที่
อุณหภูมิเฉลี่ย (480oC)
1.7 ร้อยละของช่องเปิ ดที่ลดลง
1.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 ความดันภายในเตาเผา

C

VL = -0.0263 x H2 + 0.9402 x H+1.0638
3.2 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่เข้า
หรื อก๊าซร้อนที่ออก
moL = r x A x VL
3.3 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนจากช่อง
เปิ ดของเตาเผา
QL = moL x CP x ( Ti-TO) x 3,600 x h x OF

3.4 อัตราการสู ญเสี ยเชื้อเพลิง
(เชื้อเพลิงเหลว L/y ,เชื้อเพลิงแข็ง kg/y ,

FL

เชื้อเพลิงก๊าซ m3/y)
FL = (QL /1,000) / LHV
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9,918.74

แหล่งทีม่ า
ของข้ อมูล
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รายการ
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3.5 ค่าเชื้อเพลิงสู ญเสี ย
FCL = FL x FC
3.6 พลังงานความร้อนลดลง
FS = FL x (Rd/100)
3.7 ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงจากการลดช่องเปิ ด
SC = FCL x (Rd/100)
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ลดลง
5.2 ค่าเชื้อเพลิงลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน
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FCL

฿/y

143,821.73

FS

L/y

7,934.99

SC

฿/y

115,057.38

PB

y

0.01

FS
SC
PB

L/y
฿/y
y

7,934.99
115,057.38
0.01
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มาตรการที่ 2 การลดการสู ญเสียความร้ อนโดยการหุ้มฉนวนผนังเตา
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งเตาเผาใช้เชื้อเพลิงนํ้ามันเตา C จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการให้ความร้อนกับชิ้นงาน อุณหภูมิที่ใช้
งาน 1,000๐C การสู ญเสี ยความร้อนออกจากผนังเตา เป็ นการสู ญเสี ยความร้อนที่มากเป็ นอันดับสองรองจาก
การสู ญเสี ยทางปล่อง ซึ่ งเตาส่ วนใหญ่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ งอิ ฐทนไฟและฉนวน จะเกิ ดการเสื่ อมสภาพ
นอกจากนั้นเตาบางชุดอาจหุ ม้ ฉนวนในความหนาที่ไม่เหมาะสมจึงเกิดการสู ญเสี ยความร้อนมาก จึงมีแนวคิดที่
จะทําการหุ ้มฉนวนผนังเตาเพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อนซึ่ งปั จจุบนั อุณหภูมิผิวผนังเฉลี่ยประมาณ 105๐C ซึ่ ง
หลังจากหุม้ ฉนวนแล้วอุณหภูมิควรจะประมาณ 60๐C

บริเวณผนัง
เตาที่จะทํา
การปรับปรุง

รู ปผิวผนังก่ อนหุ้มฉนวน
รู ปผิวผนังหลังหุ้มฉนวน
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศ (W/m2๐C)
hC = 1.42 x [(อุณหภูมิพ้นื ผิวภายนอก (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C)) / ความสู งของผนังที่
ต้องการหุม้ (m)] 0.25
2.1.2 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนของผนังก่อนหุม้ ฉนวน (W/m)
QUNIN = 1.42 x [(อุณหภูมิพ้วื ผิวผนังก่อนหุ ม้ ฉนวน (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C) / ความสู งของ
ผนังที่ตอ้ งการหุม้ (m)] 0.25 x (อุณหภูมิพ้นื ผิวผนัง (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C)) x พื้นที่ผิวผนังที่
ต้องการหุ ม้ (m2) + 5.6697 x 10-8 x [( อุณหภูมิผิวผนัง (๐C) + 273)4 - (อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C) +
273)4] x ค่าสัมประสิ ทธิการแผ่รังสี ของพื้นผิว x พื้นที่ผวิ ที่ตอ้ งการหุม้ ฉนวน (m2)
2.1.3 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนหลังการหุม้ ฉนวน (W/m)
QINS = (อุณหภูมิพ้ืนผิวผนังก่อนหุ ม้ ฉนวน (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C) / [(ความหนาของ
ฉนวนที่ใช้ (m) / (พื้นที่ผิวผนังที่ตอ้ งการหุ ม้ (m2) x ค่าการนําความร้อนของฉนวนที่ใช้ (W/m2 ๐C)) +
(1 / (พื้นที่ผวิ ผนัง (m2) x ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศหลังหุม้ ฉนวน (W/m2 ๐C)]
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2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนที่ใช้ในการหุม้ ฉนวน (฿) / ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า

H

L

ความสู งของผนัง
อุณหภูมิผวิ ผนังก่อนหุม้
อุณหภูมิผวิ ผนังหลังหุม้
ความยาวของผนัง
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.2 ค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง

ข้ อมูล

h
LHV

h/y
MJ/L

5,000
39.77

Fc

฿/L

14.00

1.4 ตัวประกอบการใช้งาน
1.5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่รังสี ของพื้นผิว (ใช้ค่า 0.9)

OF

%



80.00
0.90

1.6 ค่าการนําความร้อนของฉนวนที่ใ ช้

ki

W/m2 oC 0.038

1.7 ความหนาของฉนวนที่ใ ช้

ti

(เชื้อเพลิงเหลว MJ/L, เชื้อเพลิงแข็ง MJ/kg, เชื้อเพลิงก๊าซ MJ/m3)

1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย
(เชื้อเพลิงเหลว ฿/L , เชื้อเพลิงแข็ง ฿/kg , เชื้อเพลิงก๊าซ ฿/m3)

m

0.025

o

C

60.00

C

%

80.00

CIN

฿

4,000.00

H
Le

m
m
o
C

1.20
1.00

TWIN

1.8 อุณหภูมิผวิ ฉนวนหลังจากหุ ม้ ที่ตอ้ งการ
1.9 ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
1.10 ราคาฉนวนความร้อน
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 ความสู งของผนังที่ตอ้ งการหุม้
2.2 ความยาวของผนังที่ตอ้ งการหุ ม้

TW

2.3 อุณหภูมิผวิ นอกผนังก่อนหุ ม้ ฉนวน

105.00

Ta

o

C

35.00

3.1 พื้นที่ผวิ ผนังที่ตอ้ งการหุ ม้ ฉนวน
A=LxH

A

m2

1.20

3.2 ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศก่อนหุ ม้ ฉนวน

hCO

W/m2 oC

3.92

QUNIN

W

1,028.72

2.4 อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

0.25

hC0 = 1.42 x [(TW - Ta)/H]

3.3 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนของผนังก่อน
หุ ม้ ฉนวน
QUNIN = 1.42 x [(TW- Ta)/H]0.25 x (TW-Ta) x A + 5.6697
x 10-8 x [(TW+273)4 - (Ta+273)4 ] x x A
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ข้ อมูล

3.4 ปริ มาณความร้อนที่สูญเสี ยก่อนหุ น้ ฉนวน
QLO = (QUNIN /1,000,000) x 3600 x h x OF

QLO

3.5 ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศหลังหุ ม้ ฉนวน

hCN

W/m2oC

3.03

3.6 อัตราการสู ญเสี ยหลังการหุ ม้ ฉนวน
QINS = (TW-Ta)/[(ti/(A x ki)) + (1/(A x hCN)]

QINS

W

85.03

3.7 อุณหภูมิผวิ ฉนวนหลังจากหุ ม้
TWINA =TW-(QINS x (ti / (A x ki)))

TWINA

O

58.38

MJ/y 14,813.57

hCN = 1.42 x [(TWIN- Ta)/H]0.25

C

* หาก TWINA และ TWIN ไม่เท่ากันให้กาํ หนด TWIN ใหม่

3.8 ปริ มาณความร้อนที่สูญเสี ยหลังจากหุ ม้ ฉนวน
QLN = (QINS /1000000) x 3600 x h x OF

QLN

MJ/y 1,224.43

3.9 ปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยลดลง
QS = QLO-QLN

QS

MJ/y 13,589.14

3.10 ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง
FS = QS/(LHV x (C / 100))

FS

L/y

427.12

CS

฿/y

5,979.68

PB

y

0.67

(เชื้อเพลิงเหลว L/y ,เชื้อเพลิงแข็ง kg/y ,เชื้อเพลิงก๊าซ m3/y)

3.11 ค่าเชื้อเพลิงลดลง
CS = FS x FC
4 การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาการคืนทุน
PB = CIN /CS
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 ปริ มาณเชื้อเพลิงลดลง
5.2 ค่าเชื้อเพลิงลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

FS
CS
PB
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3.8 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การลดขนาดช่ องเปิ ดเตาเผาปลายกันโคลง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์มีการใช้เตาเผาปลายกันโคลงเพื่อขึ้นรู ปหูแหนบ โดยใช้อุณหภูมิภายในเตา 900 C ใช้
งาน 12 ชัว่ โมง/วัน 300 วัน/ปี ใช้น้ าํ มันเตา C เป็ นเชื้อเพลิงเตาดังกล่าวมีการสู ญเสี ยพลังงานความร้อนทางช่อง
เปิ ดทางเข้ามาก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ทางเข้าปากเตาบริ เวณที่ใส่ ชิ้นงาน มีขนาดกว้างมากเกินไป (ขนาด 100 x 3500 mm) ขณะที่ชิ้นงานที่ตอ้ งเผามี
ขนาด 7 x 70 mm รวมทั้งอิฐทนไฟและฉนวนเสื่ อมสภาพทําให้มีความร้อนสู ญเสี ยจากเตาสู่ อากาศแวดล้อม
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการลดขนาดช่องเปิ ดจากขนาด 100 x 3,500 มิลลิเมตร เป็ นขนาด 30 x 3,500 มิลลิเมตร และพร้อมทั้งเปลี่ยน
อิฐทนไฟและฉนวนกันความร้อนใหม่
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
เตาเผามีช่องเปิ ดขนาด 100 x 3500 มิลลิเมตร คิดเป็ นพื้นที่ 0.35 ตารางเมตร ความเร็ วของอากาศที่เข้าเตา
ประมาณ 1 เมตรต่อวินาทีมีการใช้งานร้อยละ 70 ในเวลาหนึ่งปี

รู ปที่ 3.8-1 แสดงช่องเปิ ดเตาเผาปลายกันโคลงก่อนปรับปรุ ง
5. สภาพหลังปรับปรุง
ดําเนินการปรับปรุ งโดยการลดขนาดช่องเปิ ดเป็ น 30 x 3,500 mm คิดเป็ นพื้นที่ 0.11 ตารางเมตร (ลดขนาดลง
70%) และทําการซ่อมอิฐทนไฟที่ชาํ รุ ดใหม่ ปรับปรุ งปลอกปิ ดหัวเตา ติดตั้งใยแก้วกันความร้อนบริ เวณปากเตา
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รู ปที่ 3.8-2 แสดงช่องเปิ ดเตาเผาปลายกันโคลงหลังปรับปรุ ง
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พื้นที่เตาก่อนปรับปรุ ง
=
0.35
ตารางเมตร
พื้นที่เตาหลังปรับปรุ ง
=
0.11
ตารางเมตร
ความเร็ วของอากาศที่เข้าเตา
=
1
m/s
อัตราการไหลของอากาศเข้าเตาที่ลดลง
Q
=
AV
=
(0.35 – 0.11) x 1 m3/s
=
0.24
m3/s
=
864
m3/hr
ตารางที่ 3.8-1 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ดต่อลูกบาศก์เมตร (kJ/h/m3)
อุณหภูมิกา๊ ซร้อนภายในเตา

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

350.5

384.0

413.7

447.2

466.7

490.3

512.7

532.2

549.2

O

หรือผ่านช่องเปิ ด ( C)
อัตราการสูญเสียความร้อน
3

(kJ/h/m )
อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง

0.0092 0.0102 0.0108 0.0117 0.0122 0.0128 0.0134 0.0139 0.0144

3

นํา้ มันเตาเกรดซี (L/h/m )
ถ่านหินบิทมู ินสั (kg/h/m3)

0.0133 0.0146 0.0157 0.0170 0.0177 0.0186 0.0194 0.0202 0.0208

ก๊าซธรรมชาติ (Nm3/h/m3)

0.0096 0.0105 0.0113 0.0122 0.0127 0.0134 0.0140 0.0145 0.0150

หมายเหตุ :พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรื อก๊าซร้อนออกที่ 1 m2,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC
จากตารางที่อุณหภูมิภายในเตา 900 C
จะได้อตั ราสู ญเสี ยความร้อน
อัตราการสู ญเสี ยความร้อนต่อชัว่ โมง

=
=
=

447.2
kJ/h/m3
(864 m3) x (447.2 kJ/h/m3)
386,381
kJ/hr
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อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง

=
=
เมื่อปรับปรุ งฝาเตาจะประหยัดเชื้อเพลิงได้ =
=
=
=
=

(386,381kJ/hr) / (41,300 kJ/L)
9.36
L/hr
นํ้ามันเตา (L/hr) x ชม.ทํางาน x วันทํางานต่อปี
x เปอร์เซ็นต์การเดินเตา
9.36 x 12 x 300 x 0.7
23,587
ลิตร/ปี
23,587 x 11.7
บาท/ปี
275,968
บาท/ปี

7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=

300,000
300,000/275,968
1.09

บาท
ปี

กรณีศึกษาที่ 2: การปรับปรุง Blower ดูดอากาศของ Gas Burner ให้ เผาไหม้ ได้ ดขี นึ้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้ก๊าซ LPG เผาไหม้ให้ได้อุณหภูมิในการอบยางที่ 330 C โดยอากาศที่เข้าเผาไหม้มีการ
ควบคุมโดยใช้แดมเปอร์ ซึ่ งเปิ ดไว้ที่ร้อยละ 80 ส่ งผลให้ตอ้ งใช้เชื้อเพลิงมาก จากการสํารวจภายในโรงงานผลิต
ชิ้นส่ วนรถยนต์แห่ งหนึ่ ง พบว่ามีการใช้ลมความร้อนจากแก็สในกระบวนการอบยาง ซึ่ งลักษณะการเผาไหม้มี
การดูดอากาศจากด้านนอกเข้ามาใช้ในการเผาไหม้ผ่านทางช่ องแดมเปอร์ แต่สภาพปั จจุบนั พบว่ามีการเปิ ดช่อง
แดมเปอร์ไว้ค่อนข้างมาก ทําให้สิ้นเปลืองแก็สในการเผาไหม้เพราะความร้อนโดนดูดออกไปทางช่องไอเสี ยหมด
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ปริ มาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้มากเกินไปส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยทางปล่องไอเสี ยมากและประสิ ทธิ ภาพใน
การอบลดตํ่าลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับลดปริ มาณอากาศลงโดยการปรับแดมเปอร์ และทําการบันทึกปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง และอุณหภูมิ
ในเตาอบยาง
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
เปิ ดแดมเปอร์ที่ 10 % มีการใช้เชื้อเพลิง 115.79 กิโลกรัม/วัน และอุณหภูมิในการอบยาง 330-335 C
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รู ปที่ 3.8-3 แสดงแดมเปอร์ช่องดูดอากาศที่ 10 %
5. สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากทําการปรับช่องแดมเปอร์ ไว้ที่ 80 % มีการใช้เชื้อเพลิง 79.09 กิโลกรัม/วัน และอุณหภูมิในการอบยาง
275-300 C โดยไม่ส่งผลเสี ยต่อคุณภาพของผลผลิต

รู ปที่ 3.8-4 แสดงการปรับแดมเปอร์ช่องดูดอากาศที่ 80 %
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จํานวนวันทํางาน =
300
วัน/ปี
ผลประหยัดเชื้อเพลิง
= การใช้เชื้อเพลิงก่อนปรับปรุ ง – การใช้เชื้อเพลิงหลังปรับปรุ ง
= (115.79 – 79.09) x 300
=
11,010
กิโลกรัม/ปี
ราคาเชื้อเพลิง
=
13.53
บาท/กิโลกรัม
ผลประหยัด
=
11,010 x 13.53
=
148,965.30
บาท/ปี
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7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าเชื้อเพลิง

=
=

ดําเนินการเอง
148,965.30

บาท
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 3: การปรับปรุงประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ ในการเผาเซรามิก
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้ก๊าซ LPG เผาไหม้ให้ความร้อนในเตาเผาเซรามิกที่อุณหภูมิ 1,250˚Cโดยใช้ก๊าซ LPG
ประมาณ 407,438 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 6,069,130 บาทต่อปี มีการผลิต 24 ชัว่ โมงต่อวัน
จํานวน 340 วันต่อปี เตาเผามีการสู ญเสี ยพลังงานความร้อนทางปล่องไอเสี ยสู งส่ งผลให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การปรับสัดส่ วนการใช้อากาศและเชื้อเพลิง (Air-Fuel Ratio) ที่ไม่เหมาะสมส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ต่าํ
และปริ มาณอากาศที่มากเกินความจําเป็ นจะพาความร้อนออกจากเตาเผาทางปล่องไอเสี ยเพิ่มขึ้น โดยทัว่ ไปการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส ต้องใช้ออกซิเจนส่ วนเกินตํ่ากว่า 2% โดยมีปริ มาณคาร์บอนมอนน็อกไซด์ไม่เกิน 200 ppm
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการตรวจวัดปริ มาณออกซิเจนส่ วนเกิน ปริ มาณคาร์บอนมอนน็อกไซด์และประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ ใน
ตําแหน่งที่ไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ในขณะที่ภาระสู งสุ ดแล้วทําการปรับลดปริ มาณอากาศเข้าเผาไหม้ให้
เหมาะสม

รู ปที่ 3.8-5 แสดงเครื่ องมือวัดการเผาไหม้และการใช้งาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดไอเสี ยพบว่ามีปริ มาณออกซิ เจน 4.1 % อุณหภูมิไอเสี ย 462 ˚C และประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
70.0 % ซึ่งปริ มาณออกซิเจนส่ วนเกินสู งเกินเกณฑ์สาํ หรับเชื้อเพลิงก๊าซ
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รู ปที่ 3.8-6 แสดงเตาเผาเซรามิก 1,250 ˚C
5. สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากปรับลดปริ มาณอากาศเข้าเผาไหม้ลงโดยมีปริ มาณออกซิ เจน 3.0 % อุณหภูมิไอเสี ย 462 ˚C และ
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ 72.0 % ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้สูงขึ้นกว่าเดิม 2 % ส่ งผลให้สามารถลดการใช้
เชื้อเพลิงได้
ตารางที่ 3.8-2 ข้อมูลตรวจวัดของเตาเผาเซรามิก ก่อนและหลังปรับปรุ ง
ผลการวิเคราะห์ประเมิน
ก่อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง
Flue gas temperature
C
462
462
O2 content
Excess air
ความร้อนสู ญเสี ย
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ร้อยละของก๊าซ LPG ที่ใช้

คิดเป็ นปริ มาณก๊าซ LPG ที่ใช้ลดลง

%
%
%
%

4.1
23
30
70

3.0
15
28
72

= ((ประสิ ทธิภาพหลังปรับปรุ ง-ประสิ ทธิภาพ
หลังปรับปรุ ง)/ประสิ ทธิภาพหลังปรับปรุ ง) x 100 %
= ((72.0-70.0)/72.0) x 100
= 2.78 %
=
=

407,438 x 0.0278
11,327 kg/ปี
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คิดเป็ นเงิน
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าตรวจวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายก๊าซ LPG ที่ประหยัดได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=

11,327 x 14.90
168,722 บาท/ปี

=
=
=

50,000 บาท
168,722 บาท/ปี
0.30 ปี

กรณีศึกษาที่ 4 : การทําฝาครอบเตาหลอม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตอลูมิเนียม ในส่ วนของโรงหลอมอลูมิเนียมจะมีการใช้เตาหลอมในการหลอมอลูมิเนียม
342 วันต่อปี โดยใช้เชื้อเพลิงแก็ส LPG เป็ นเชื้อเพลิง

รู ป 3.8-7 เตาหลอมที่ใช้ในการหลอมอลูมิเนียมภายในโรงงาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจของทีมอนุ รักษ์พลังงานพบว่าในการหลอมอลูมิเนี ยมในช่ วงแรกจะมีการใส่ อลูมิเนี ยมที่เป็ น
วัต ถุ ดิ บ ลงในบ่ อ หลอม เมื่ อ อลู มิ เ นี ย มได้รั บ ความร้ อ นก็จ ะกลายเป็ นของเหลว จากการสํา รวจพบว่า เตา
อลูมิเนียม C-Furness, และ เตาอลูมิเนียม M-Furness เมื่อมีการหลอมตัวของนํ้าอลูมิเนียมแล้ว ไม่มีการปิ ดบ่อทํา
ให้ความร้อนส่ วนนี้จะสู ญเสี ยไปโดยการพาความร้อนและการแผ่รังสัความร้อนให้กบั สิ่ งแวดล้อม จะทําให้ทาง
โรงงานสู ญเสี ยเชื้อเพลิงที่เป็นแหล่งกําเนิ ดความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ งจากการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิ
ของอลูมิเนียมเหลว มีอุณหภูมิ 760 oC ขนาดปากบ่อของ C-Furness มีขนาดเท่ากับ 5.5 m2และ ขนาดปากบ่อ
ของ M-Furness มีขนาดเท่ากับ 7.56 m2
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รู ปที่ 3.8-8 นํ้าอลูมิเนียมหลังจากหลอมเหลวแล้ว
จากรู ปจะเห็นได้วา่ ปากบ่อของเตาหลอมอลูมิเนียมหลังจากอลูมิเนียมหลอมเหลวแล้วไม่มีการปิ ดจะทําให้ความ
ร้อนส่ วนหนึ่งสู ญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับปรุ งโดยทําฝาครอบปากบ่อของเตาหลอมอลูมิเนี ยมโดยมอบหมายให้แผนกซ่อมบํารุ งเป็น
ผูร้ ับผิดชอบ

รู ปที่ 3.8-9 ขณะทําการปรับปรุ งปากเตาหลอม

รู ปที่ 3.8-10 ฝาครอบปากเตาหลอมที่ทาํ เสร็ จแล้ว

รู ปที่ 3.8-11 หลังจากทําการปิ ดฝาครอบเตาหลอมแล้ว
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4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรั บปรุ งพบว่าโรงงานอุ ณหภู มิ บริ เ วณปากเตาหลอมลดลง ซึ่ งขณะนี้ ทางโรงงานกําลัง เก็บข้อ มู ล ผล
ประหยัดแก๊ส LPG จากการทํามาตรการอยูโ่ ดยวัดจากมิเตอร์แก๊สภายในโรงงาน

รู ปที่ 3.8-12 มิเตอร์แก็สที่ทางโรงงานใช้ในการเก็บข้อมูล

กรณีศึกษาที่ 5 : การลดเวลาการเปิ ด-ปิ ด ระบบประตูเตาเผา
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ประเภทเหล็กแผ่น ในส่ วนผลิตของทางโรงงานจะทําการผลิต 24 ชัว่ โมง
ต่อวัน 298 วันต่อปี ในส่ วนของระบบเตาเผาเหล็ก มีข้ นั ตอนการนํา SLAB ออกจากเตาเผา โดยมีข้ นั ตอนการเปิ ด-ปิ ด
ประตูเตาเผาเหล็กแบบอัตโนมัติ ซึ่ งระยะเวลาในการปิ ดประตูข้ ึนอยู่กบั ตําแหน่ งตัว SENSOR การสู ญเสี ยพลังงาน
ความร้อนจะแปรผันตามระยะเวลาการ เปิ ด-ปิ ด ประตูเตาเผา โดยเตาเผา 1 ชุด มีประตูเตาเผาจํานวน 2 ประตู

รู ปที่ 3.8-13 เตาเผาเหล็กของทางโรงงาน
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจของทีมอนุรักษ์พลังงานพบว่าจํานวนของ SENSOR ในการเปิ ดปิ ดประตูมีจาํ นวนน้อย ทําให้การทํางาน
ในการเปิ ดปิ ดประตูเตาเผาล่าช้า ซึ่ งจะทําให้ความร้อนส่ วนหนึ่ งสามารถออกจากเตาเผาไปสู่ สิ่งแวดล้อมได้ทาํ ให้ทาง
โรงงานสู ญเสี ยพลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับปรุ งโดย ปรับลดเวลาในการเปิ ด-ปิ ด ประตูเตาเผา โดยทําการติดตั้งเพิ่มตําแหน่งตัว SENSOR ซึ่ งจะทําให้
ระยะการทํางานของตัว SENSOR เร็ วขึ้น จึงส่ งผลทําให้เวลาในการปิ ดประตูเร็ วขึ้น ซึ่ งมีผลทําให้การสู ญเสี ยพลังงาน
ความร้อนของเตาเผาจะลดลงด้วย

แสดงขันตอนการเปิ ด-ปิ ดประตูเตาเผา

รู ปที่ 3.8-14 แสดงขั้นตอนการเปิ ด-ปิ ด ประตูของเตาเผาเหล็ก
4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุ งพบว่าสามารถลดเวลาในการปิ ดประตูของเตาเผาลงได้ โดยคิดเป็ นพลังงานความร้อนที่สามารถลดลงได้
400,848 MJ/y
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
โรงงานใช้น้ าํ มันเตา C เป็ นเชื้อเพลิงค่าความร้อนเท่ากับ 39.77 MJ/ลิตร
ราคานํ้ามันเตาเฉลี่ยลิตรละ 19.63 บาทต่อลิตร
เวลาในการเปิ ดประตูเตาก่อนปรับปรุ ง
58
วินาที
เวลาในการเปิ ดประตูเตาหลังปรับปรุ ง
50
วินาที
อุณหภูมิภายในเตาเผา
1,250 เซลเซียส
ใน 1 ชัว่ โมงจะทําการเปิ ด-ปิ ด ประตูจาํ นวน 15 Cycles
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การคํานวณสูญเสีย ความร้อนเนื่องจากการแผ่รังสี จากการเปดปดเตา
ปริมาณการแผ่รังสีของ Black Body = 4.88((273.15+t)/100)^4 kcal/m2hr

อุณหภูมิหน่วยเปน C

จากกราฟสัมประสิทธิสําหรับเปรียบเทียบ (รูป 2-7 หน้า 47 หนังสือ "คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
ลักษณะของช่องเปดของเตาเผาเปน ปากเปดที่แคบและยาว
ความกว้างของช่องเปด (D)
0.75 เมตร
ความหนาของผนัง (X)
0.25 เมตร
อัตราส่วน D/X =
3
จากกราฟสัมประสิทธิสําหรับเปรียบเทียบได้ค่าสัมประสิทธิเปรียบเทียบ =
0.85
อุณหภูมิในเตาเผา =
1250
C
ความยาวของช่องเปด
2.4
เมตร
เวลาในการเปดประตูเตาก่อนปรับปรุง
58
วินาที
เวลาในการเปดประตูเตาหลังปรับปรุง
50
วินาที
ปริมาณความร้อนสูญเสีย =
223,259
kcal/m2hr
ปริมาณความร้อนสูญเสียผ่านช่องประตู =
401,867
kcal/hr
ปริมาณความร้อนสูญเสียผ่านช่องประตู =
111.63
kcal/sec
ลดเวลาเปดฝาเตา
8
วินาทีต่อ Cycle
893.04
kcal/Cycle
1 kcal =
0.004184 MJ
3.74
MJ/Cycle
เตาเผา 1เตามี 2 ประตู
1 ชม เปด - ปด
15
Cycle
1 วัน Operate
24
ชม
1 ป Operate
298
วัน
ความร้อนที่ลดการสูญเสียได้
400,848
MJ/ป
ความร้อนที่ลดการสูญเสียได้
66,808
MJ/เดือน
Heating Value น้ํามันเตา
น้ํามันเตาที่ประหยัดได้
น้ํามันเตาที่ประหยัดได้
น้ํามันเตาที่ประหยัดได้
ราคาน้ํามันเตา
ประหยัดได้
ประหยัดได้

39.77
0.09
10,079.16
1,679.86
19.63
1.84
197,854

MJ/liter
liter/Cycle
liter/ป
liter/เดือน
Baht/liter
Baht/Cycle
บาท/ป

จากการคํานวณพบว่าโรงงานสามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานความร้อนได้ = 400,848 MJ/ปี
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คิดเป็ นนํ้ามันเตาที่สามารถประหยัดได้
คิดเป็ นค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัด

=
=
=
=

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
50,000
ผลการประหยัด
=
197,850.77
ระยะเวลาคืนทุน
=
50,000/197,850.77
=
0.252

400,848/39.77 ลิตร/ปี
10,079.16
ลิตร/ปี
10,079.16x 19.63
บาท/ปี
197,850.77
บาท/ปี
บาท
บาท/ปี
ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 6: การลดระยะความสู งของช่ องเปิ ดทีฝ่ าเตาหลอมเพื่อลดการสู ญเสี ยความร้ อน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ทางโรงงานใช้เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ ยวนําในการหลอมเหล็ก โดยที่เตาแต่ละชุดจะมีฝาปิ ดเพื่อป้องกันการสู ญเสี ย
ความร้อนจากการแผ่รังสี ความร้อน (ทั้งเตาหลอมและเตา Hold)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ฝาเตาที่ปิดอยูเ่ ดิมมีระยะความสู งจากปากเตามากเกินไป เนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมและผลกระทบจาก
การใช้งานในแต่ละวัน ทําให้มีพ้นื ที่การสู ญเสี ยความร้อนมากกว่าปกติ

รู ปที่ 3.8-15 สภาพการใช้งานฝาเตาหลอม (ก่อนปรับปรุ ง)
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ดําเนินการปรับลดระยะความสู งของฝาเตาจากความสู งเดิมประมาณ 10-20 cm. ลงมาเหลือ 3-4 cm.พร้อมกับ
ปรับ Alignment ใหม่ให้ฝาเตาอยูใ่ นแนวขนานกับปากเตาและปิ ดพื้นที่ปากเตาให้ได้มากที่สุด
2. วัดค่าอุณหภูมิที่บริ เวณปากเตา และขนาดของพื้นที่สูญเสี ยความร้อนที่ลดลงได้
3. คํานวณผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าจากปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยที่ลดลงได้
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4. สภาพหลังปรับปรุง
ภายหลังการดําเนินการแล้วเสร็ จ ทางทีมงานด้านพลังงานพบว่าสามารถลดอุณหภูมิใช้งานของเตาหลอมขนาด
3,500 kW จํานวน 2 ชุด (Line M5) ลงได้จาก 1,560oC เหลือ 1,540oC โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการหล่อ
เหล็กแต่อย่างใด

รู ปที่ 3.8-16 สภาพการใช้งานฝาเตาหลอม (หลังปรับปรุ ง)
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

หมายเหตุ : สู ตรการคํานวณ Q =
E =
พลังงานไฟฟ้ารวมที่ประหยัดได้ =
คิดเทียบเป็ นนํ้ามันดิบได้
=
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ =
=

5.67 x 10-8 x e x A x ((Ts + 273.15)4 – (Tr + 273.15)4) / 1,000
Q x H x %SF
1,107,479 kWh/ปี
0.0944
ktoe/ปี
1,107,479 kWh/ปี x 2.71 บาท/kWh
3,001,268 บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 7 : ลดรอยรั่วของผนังเตาเผาปลายกันโคลง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ มีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ในกระบวนการผลิต จากการสํารวจพบว่าบริ เวณผนัง
เตาเผาปลายกันโคลงมี ความร้อนสู ญเสี ยจากเตาสู่ สิ่งแวดล้อม มีพ้นื ที่รอยรั่วขนาด 15 cm x 30 cm
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
รอยรั่วจากผนังเตาจะทําให้มีการสู ญเสี ยความร้อนจากเตาออกสู่ อากาศภายนอก ทําให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ซ่อมแซมรอยรั่วของช่องเปิ ดเตาจะช่วยลดการสู ญเสี ยความร้อนจากเตาออกสู่ อากาศแวดล้อมได้
4. สภาพหลังปรับปรุง
ทําการติดตั้งฉนวนปิ ดช่องเปิ ดเตา ราคา 54,891 บาท
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
หน่ ว ย

ตัว ย่อ

ปริม าณ

ข้อ มูล
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิง
ราคาเชือ้ เพลิงต่อหน่วย

kg/hr
฿/kg

F
฿f

27
14.42

ความหนาแน่นอากาศทีอ่ ุณหภูมเิ ฉลีย่

kg/m3

r

0.847

m2

0.09

kJ/kg.C
C
C
MJ/kg
hr
day
%

A
Cp
T1
T2
LHV
h
d
%

kJ/hr
m/s

spec
V

m3

Q1

0.18

Q table
Q estimate
อัตราการไหลของอากาศร้อนทีเ่ ข้า / ออก เตา
m = r.A.V
อัตราการสูญเสียความร้อน
Q = Qe .3600

kJ/hr/m3

447.20

kJ/hr
kg/s

Qt
Qe
m

kJ/s

Q

289,800

สูญเสียเชือ้ เพลิงลดลง

kg/month

Fl

1,384.95

Fl =Q. h .d /(LHV . 1000)
สูญเสียเชือ้ เพลิงลดลง
จํานวนเงินทีป่ ระหยัดได้

kg/year
฿/year

FlT
฿lT

16,619.4

รายการ

พืน้ ทีห่ น้าตัดของช่องเปิ ด
ค่าความร้อนจําเพาะของอากาศทีอ่ ุณหภูมเิ ฉลีย่
อุณหภูมขิ องอากาศในเตา
อุณหภูมขิ องอากาศสิง่ แวดล้อม
ค่าความร้อนเชือ้ เพลิง
ชัวโมงการทํ
่
างาน
วันทํางาน
% การปฏิบตั งิ าน
การคํา นวณ
Spec เตา = F . LHV . 1000
ค่าความเร็วอากาศเข้า / ออก เตา
ปริมาตรการไหล
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1.084
900
40
50.22
16
25
0.60
1,355,940
2

80.50
0.15

239,651

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม

ตารางที่ 1 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ดต่อตารางเมตร (MJ/h/m2)

หมายเหตุ : พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรื อก๊าซร้อนออกที่ 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC
,ใช้คุณสมบัติอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย
ตารางที่ 2 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ดต่อลูกบาศก์เมตร (kJ/h/m3)

หมายเหตุ : พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรื อก๊าซร้อนออกที่ 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC
,ใช้คุณสมบัติ อากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
54,891
บาท
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
16,619
kg/ปี
ผลการประหยัด
239,651
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
0.23
ปี
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3.9 เทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงาน
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานถือเป็ นการเทคนิคการปรับปรุ งเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของ
โรงงานให้สูงขึ้นและทันสมัย
3.9.1 เทคโนโลยีหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ(Regenerative Burner)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)(9)
หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ คือ อะไร
หัวเผารี เจนเนอเรทีฟ คือ หัวเผาที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการนําเอาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด ซึ่ งก๊าซ
ไอเสี ย จะนํา มาเก็ บ สะสมความร้ อ นที่ ห้ อ งสะสมความร้ อ น การสะสมความร้ อ นสามารถทํา ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพเนื่องจากห้องกักเก็บก๊าซไอเสี ยถูกออกแบบให้ใช้วสั ดุที่สะสมความร้อนได้สูงมาก อากาศเย็นที่จะ
ใช้ในการเผาไหม้จะแลกเปลี่ยนความร้ อนจากห้องกักเก็บไอเสี ยทําให้อากาศที่จะใช้เผาไหม้มีอุณหภูมิสูงได้
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิใช้งาน ทําให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากและประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ดีข้ ึน

รู ปที่ 3.9-1 แสดงรู ปของหัวเผาแบบรี เจนเจอเรทีฟ
การแลกเปลีย่ นความร้ อนในหัวเผารีเจนเนอเรทีฟ
หลักการสําคัญที่ทาํ ให้หวั เผาแบบรี เจนเนอเรทีฟประหยัดเชื้อเพลิงได้ นัน่ คือการเพิ่มอุณหภูมิให้กบั อากาศเย็นที่
จะใช้เผาไหม้ ซึ่ งชุดหัวเผารี เจนเนอเรทีฟประกอบด้วยหัวเผาและรี เจนเนอเรเตอร์ อย่างละ 2 ชุด และวาล์วสลับ
ทิศทางอีก 1 ชุด หลักการทํางานคือ หัวเผาชุดที่ 1 ทํางาน อากาศจากภายนอกถูกป้อนเข้าที่รีเจนเนอเรเตอร์ ชุดที่
1 ในขณะเดียวกันก๊าซไอเสี ยที่เกิดจากการเผาไหม้จะผ่านออกไปทางหัวเผาชุดที่ 2 และไปเก็บสะสมความร้อน
ที่รีเจนเนอเรเตอร์ ชุดที่ 2 เมื่อวาล์วกลับทิศทางการไหลของอากาศที่ป้อนเข้า อากาศก็จะถูกอุ่นโดยความร้อนที่
สะสมในรี เจนเนอเรเตอร์ ก่อนที่จะถึงหัวเผาทําให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น การเผาไหม้ที่หัวเผาชุ ดที่ 2 ก็จะประหยัด
เชื้อเพลิงได้ การสลับทิศทางของวาล์วจะสลับทุกๆ 10-60 วินาที ขึ้นกับการออกแบบ ดังนั้นหัวเผาชุดที่ 1 และ 2
จะได้รับการอุ่นอากาศก่อนการเผาไหม้ตลอดเวลา สําหรับก๊าซร้อนที่ถูกใช้ให้ความร้อนไปแล้วจะถูกดึงออก
โดยพัดลมดูดอากาศสําหรับการเผาไหม้ ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-2
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รู ปที่ 3.9-2 แสดงหลักการทํางานของหัวเผารี เจนเนอเรทีฟ(1)
สําหรั บรี เจนเนอเรเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ เป็ นแบบรั งผึ้ง (Honeycomb) และแบบก้อนกลม
(Ball)ที่ทาํ จากอลูมิน่าความบริ สุทธิ์ สู ง รี เจนเนอเรเตอร์ ท้ งั 2 ลักษณะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับนํ้าหนักเมื่อเทียบกับ
ความจุความร้อนของหัวเผา ดังแสดงในรู ป 3.9-3

รู ปที่ 3.9-3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักของรี เจนเนอเรเตอร์เทียบกับค่าความร้อนของหัวเผา (4)
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2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
เตาอุตสาหกรรมทัว่ ไป หัวเผาที่ใช้เป็ นแบบหัวเผาอากาศเย็น ซึ่งอุณหภูมิอากาศที่ป้อนเข้าห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิ
ใกล้เคียงกับบรรยากาศ (ประมาณ 30-35 oC) ซึ่ งหากสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่ใช้เผาไหม้ได้จะทําให้ลดการ
ใช้เชื้ อเพลิงลงได้ การติดตั้งหัวเผาแบบรี เจนเนอเรทีฟจะต้องมีการปรับปรุ งเตาค่อนข้างมาก หรื ออาจจะต้อง
สร้างเตาใหม่เพื่อให้เป็ นเตาสําหรับการใช้หวั เผารี เจนเนอเรทีฟ
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศ (1) การให้ความร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบ
รี เจนเนอเรทีฟสามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 40%-50% เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนในเตาเผาที่ใช้หวั
เผาแบบอากาศเย็นทัว่ ไป ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-4

รู ป 3.9-4 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์การประหยัดเชื้อเพลิง (1)
จากรู ป 3.9-4 จะพบว่าเมื่อเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่จะใช้ในการเผาไหม้ได้ จะทําให้การสู ญเสี ยพลังงาน
ในการทําให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นลดลงได้ ระยะเวลาในการเผาไหม้ก็สามารถลดลงได้ ในกรณี ของเตาเผา
ที่ ทาํ งานแบบเป็ นงวด (Batch) จะช่ วยลดระยะเวลาการทํางานของเตาลงได้ ซึ่ งจะสามารถเพิ่ มผลผลิ ตใน
กระบวนการผลิตได้อีกด้วย ในทํานองเดียวกันกรณี ของเตาเผาที่ทาํ งานแบบต่อเนื่ อง (Continuous) จะสามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์
จากข้อมูลกรณี ศึกษาของ Flanagan, J.M. (2) เรื่ องกระบวนการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมโลหะพบว่าการให้
ความร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบรี เจนเนอเรเตอร์ สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 50%
(Regenerator แบบ Ceramic Bed) เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนในเตาเผาที่ใช้หวั เผาแบบอากาศเย็นทัว่ ไป ซึ่ ง
สามารถนําความร้อนจากก๊าซเสี ยมาใช้ได้ถึง 85% และทําให้อุณหภูมิอากาศที่จะเผาไหม้สูงได้มาก (น้อยกว่า
อุณหภูมิเตาประมาณ 150 oC)
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จากข้อมูลกรณี ศึกษาของ Shinichiro Fukushima, Yutaka Suzukawa, Toshikazu Akiyama, Akiko Fujibayashi,
Takeshi Tada (3) การติดตั้งหัวเผาแบบรี เจนเนอเรเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับ
การให้ความร้อนในเตาเผาที่ใช้หวั เผาแบบอากาศเย็นทัว่ ไปและสามารถลด NOxได้ประมาณ 50% ผลการเก็บ
ข้อมูลเรื่ องการประหยัดพลังงาน ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-5

รู ป 3.9-5 กราฟแสดงผลการใช้พลังงานของเตาเผาทัว่ ไปหมายเลข 4 และ 5 เปรี ยบเทียบกับเตารี เจนเนอเรทีฟ
หมายเลข 2 และ 3 (3)
4. สภาพทีเ่ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการนําความร้ อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นอากาศในการเผาไหม้โดยการติดตั้งหัวเผาแบบรี เจนเนอเรที ฟ
สามารถจัดการกับก๊าซร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 1400 oC โดยจะทําให้อุณหภูมิของอากาศที่จะใช้เผาไหม้
สู งได้ประมาณ 1,000 – 1,200 oC และไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของชนิดเชื้อเพลิง

รู ปที่ 3.9-6 แสดงการติดตั้งหัวเผารี เจนเนอเรทีฟกับเตาเผา(4)

3-58

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รู ปที่ 3.9-7 ขยายรู ปหัวเผารี เจนเนอเรทีฟที่ติดกับเตาเผา(4)
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (8)
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตโลหะ เช่น การรี ดเหล็กเส้น
 โรงงานผลิตเซรามิค
 โรงงานผลิตแก้ว
6. ราคาของเทคโนโลยี
ขึ้นกับขนาดของอุปกรณ์รวมทั้งค่าการติดตั้งที่จะต้องมีการปรับปรุ งเตา
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ (6) เทคโนโลยีการใช้หวั เผาแบบรี เจนเนอเรทีฟสามารถให้ผลประหยัด
ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
การนําความร้อนจากก๊าซเสี ยทิ้งมาใช้ในการอุ่นอากาศเผาไหม้ช่วยให้ประสิ ทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในเตาเผาดี
ขึ้น ส่ งผลให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงลดน้อยลง จึงถือว่าเป็ นอีกแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับ ผูจ้ าํ หน่ า ยและฐานข้อ มู ล โรงงานอาคารควบคุ ม ของ พพ. ประมาณการว่า มี ก ารนํา
เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยฮี ทไปป์ ไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิ น 1% ของ
จํานวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 2แห่งจาก 182 แห่ง)
โดยเมื่ อพิ จารณากลุ่ มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ ี ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมและอาคารที่ มี ศ ักยภาพแล้วพบว่ า
เทคโนโลยีน้ ีสามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 395 ktoe ตามข้อมูลการใช้
พลังงานของประเทศในปี 2549 (7)และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศกั ยภาพ
เหล่านี้นาํ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ 790 ล้านบาท
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10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา(5)
กรณีศึกษา:
โรงงาน Hitachi Kinzoku (Yasugi)
ประเภทโรงงาน:
ผลิตเหล็กกล้า/เหล็กกล้าพิเศษ
การใช้เทคโนโลยี:
เปลี่ยนจากเตาเดิมที่เป็ นเตาให้ความร้อนหลอมโลหะมาเป็ นเตาที่ใช้หวั เผารี เจน
เนอเรทีฟ ซึ่งมีอุณหภูมิทาํ งานที่ 1,350 oC
เงินลงทุน:
ผลประหยัดพลังงาน: 52,963 GJ คิดเป็ น 50.9%
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
กรณีศึกษา:
โรงงาน Tokai Rika Denki Seisakusho
ประเภทโรงงาน:
ผลิตเหล็กกล้าสแตนเลส
การใช้เทคโนโลยี:
เปลี่ยนจากเตาเดิมที่เป็ นเตาให้ความร้อนแบบ Twin chamber มาเป็ นเตาที่ใช้หวั เผารี
เจนเนอเรทีฟ ซึ่งติดตั้ง Chamber ละ 1 คู่ รวม 1 คู่ เตามีอุณหภูมิทาํ งานที่ 1,030 oC
เงินลงทุน:
ผลประหยัดพลังงาน: 24,655GJ คิดเป็ น 51.9%
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(1) Regenerative Burner System,Research & Development, Osaka Gas Co., Ltd.
(2) Flanagan, J.M., 1993. Process Heating in the Metals Industry, CADDET Analyses Series No.11, Caddet,
Sittard, The Netherlands.
(3) Shinichiro Fukushima, Yutaka Suzukawa, Toshikazu Akiyama, Akiko Fujibayashi, Takeshi Tada, 2002.
Eco-friendly Regenerative Burner Heating System, NKK Technical Review No.87
(4) Regenerative Burner Kiln, Takasago Industry Co., Ltd.
(5) Energy Conservation of Heating Furnace Seminar (Bangkok), January2001, NEDO, DEDE, ECCJ,
ECCT.
(6) Full Time Regenerative Burner System (FFR), CADDET 2002, UK
(7) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(8) กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงานสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์อนุรักษ์
พลังงานแห่งประเทศไทย
(9) การจัดการพลังงานความร้อน, เอกสารการฝึกอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชพ), กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2550
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3.9.2 เทคโนโลยีการให้ ความร้ อนแบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating)
1.หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)(2)(6)
การให้ ความร้ อนแบบไดอิเล็กทริกทํางานอย่ างไร
การให้ความร้ อนแบบไดอิเล็กทริ ก (Dielectric Heating) ทํางานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่ย่าน
คลื่นวิทยุหรื อไมโครเวฟกําลังสู งส่ งผ่านเข้าไปในเนื้ อวัสดุ สนามของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทําให้โมเลกุลของ
วัสดุที่มีโครงสร้างแบบมีข้ วั (Dipolar Molecules) ซึ่ งมีข้ วั ไฟฟ้าที่เป็ นขั้วบวกและขั้วลบพยายามเรี ยงตัวตาม
ทิศทางของสนามคลื่นที่ส่งผ่านเข้ามาทําให้เกิดการเสี ยดสี กนั ของโมเลกุล เกิดเป็ นความร้อนกระจายทัว่ ภายใน
เนื้อวัสดุหรื อการถ่ายเทพลังงานจากคลื่นไปยังวัสดุนนั่ เอง ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-8

รู ปที่ 3.9-8 แสดงการเกิดความร้อนในเนื้อวัสดุจากการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ ก
วัสดุ ที่สามารถใช้การให้ความร้ อนแบบไดอิ เล็กทริ กได้จะต้องเป็ นวัสดุ ที่มีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่ อคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือ จะต้องเป็ นวัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีข้ วั หรื อประกอบไปด้วยนํ้าซึ่ งมีโมเลกุล
แบบมีข้วั เช่นกันเป็ นองค์ประกอบ วัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบไม่มีข้วั เช่น อากาศ เทฟล่อน หรื อแก้ว จะไม่
สามารถดู ดซับพลังงานจากคลื่ นได้ โดยคลื่ น จะผ่านทะลุ เข้าไปในเนื้ อวัสดุ โดยไม่ เกิ ดความร้ อ นหรื อ การ
เปลี่ ยนแปลงใดๆ ส่ วนวัสดุ ที่เป็ นโลหะจะมี คุณสมบัติสะท้อนคลื่ นจึ งไม่ สามารถเกิ ดความร้ อนได้ เหมาะ
สําหรับทําโครงสร้างเตาและตัวสะท้อนคลื่นดูรูปที่ 3.9-9 ประกอบ
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กเป็ นวิธีการให้ความร้อนที่มีประสิ ทธิภาพสู ง เนื่องจากการถ่ายเทพลังงานเป็ น
ความร้ อนเกิ ดภายในเนื้ อวัสดุ โดยตรง ซึ่ งแตกต่างจากการให้ความร้ อนแบบเดิ มซึ่ งใช้เชื้ อเพลิ งหรื อขดลวด
ไฟฟ้า ซึ่ งการถ่ายเทความร้อนจะอาศัยการพาของอากาศร้อนหรื อการแผ่รังสี จากแหล่งความร้อนเป็ นหลักซึ่ ง
ความร้ อนที่เกิ ดขึ้นจะถ่ายเทไปที่ผิววัสดุก่อน จากนั้นจึงจะค่อยเกิ ดการนําความร้ อนจากผิวนอกของวัสดุเข้า
ไปสู่ ภายใน
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ส่ วนประกอบการทํางาน
เตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กจะมีส่วนประกอบการทํางานหลัก คือ แหล่งกําเนิดคลื่นซึ่ งใช้พลังงานไฟฟ้า
ส่ วนกระจายคลื่นไปยังวัสดุ และส่ วนโครงสร้างเตา โดยจะแบ่งเตาออกได้เป็ น 2 ประเภท ตามย่านความถี่ของ
คลื่นที่ใช้งาน คือ เตาให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Heating) และเตาให้ความร้อนด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ (Microwave Heating)

วัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีข้วั หรื อวัสดุที่มีความชื้น จะดูดซับพลังงานของคลื่นและเกิดความร้อน

วัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบไม่มีข้วั คลื่นจะทะลุผา่ นโดยไม่เกิดความร้อน

วัสดุโลหะมีคุณสมบัติสะท้อนคลื่น
รู ปที่ 3.9-9 แสดงการตอบสนองของวัสดุแต่ละประเภทต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (1)
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เตาให้ ความร้ อนด้ วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Heating)
เตาให้ความร้ อนด้วยคลื่ นวิทยุทาํ งานโดยใช้ตวั กําเนิ ดคลื่ นซึ่ งทําด้วยวงจรหลอดแก้วสุ ญญากาศหรื อสารกึ่ ง
ตัว นํา สร้ างคลื่ นวิทยุกาํ ลังสู งส่ งผ่านมายังอิ เล็กโทรด โดยอิ เล็กโทรดจะเป็ นตัวปล่ อยสนามคลื่ นวิทยุตาม
รู ปแบบที่กาํ หนดไปยังวัสดุที่ตอ้ งการให้ความร้อน
ขนาดของกําลังคลื่นวิทยุที่ใช้สาํ หรับการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมจะอยูใ่ นระดับตั้งแต่ 500 วัตต์ไปจนถึง
หลายร้อยกิโลวัตต์ในย่านความถี่ 13.56, 27.12 และ 40.68 MHz ซึ่งจะสามารถผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุได้แตกต่าง
กัน ขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของวัสดุและความถี่คลื่น โดยคลื่นที่ความถี่ต่าํ กว่าจะสามารถผ่านเข้าไปในเนื้ อวัสดุได้
ลึกกว่า เหมาะสําหรับการให้ความร้อนกับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ส่วนคลื่นความถี่สูงจะสามารถผ่านเข้าไปในเนื้ อ
วัสดุได้ต้ืนกว่า เหมาะสําหรับการให้ความร้อนกับวัสดุที่มีขนาดเล็ก

รู ปที่ 3.9-10 แสดงตัวอย่างเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ

รู ปที่ 3.9-11 แสดงลักษณะโครงสร้างและส่ วนประกอบของเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ (6)
เตาให้ ความร้ อนด้ วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Heating)
เตาให้ความร้อนโดยคลื่นไมโครเวฟทํางานโดยใช้แมกนิ ตรอนสร้างคลื่นไมโครเวฟกําลังสู งส่ งผ่านท่อนําคลื่น
ซึ่งทําด้วยช่องโลหะ (Wave Guide) ไปยังวัสดุที่ตอ้ งการให้ความร้อน
ขนาดของกําลังคลื่นวิทยุที่ใช้สําหรับการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมจะอยู่ในระดับตั้งแต่ 200 วัตต์ไปจนถึง
60 กิโลวัตต์ ในย่านความถี่ 915 MHz, 2.45 GHz และ 5.8 GHz โดยจะทํางานในลักษณะเดียวกับคลื่นวิทยุ แต่
ด้วยความถี่ที่สูงกว่าทําให้ลดระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างคลื่นเมื่อเทียบกับคลื่นวิทยุที่มีกาํ ลังคลื่นเท่ากัน
คลื่นไมโครเวฟจะเหมาะสมกับการให้ความร้อนแก่วสั ดุขนาดเล็กกว่าคลื่นวิทยุ เนื่ องจากคลื่นจะสามารถผ่าน
เข้าไปในเนื้อวัสดุในระดับที่ต้ืนกว่า
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รู ปที่ 3.9-12 แสดงตัวอย่างเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ

รู ปที่ 3.9-13 แสดงลักษณะโครงสร้างและส่ วนประกอบของเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ (8)
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กสามารถทดแทนการใช้ขดลวดไฟฟ้า คอยล์ร้อนจากไอนํ้า หรื อการใช้หวั เผา
เชื้ อเพลิง เพื่อสร้างความร้อนหรื ออากาศร้อนสําหรับการให้ความร้อนแก่วสั ดุ โดยการให้ความร้อนแบบไดอิ
เล็กทริ กจะเป็ นการให้ความร้อนซึ่ งเกิดขึ้นโดยตรงภายในวัสดุ (Inside Out) ซึ่ งแตกต่างจากการให้ความร้อน
แบบเดิมซึ่งจะเกิดความร้อนจากบริ เวณผิววัสดุก่อนแล้วจึงค่อยเกิดการนําความร้อนสู่ ภายใน (Outside In) ทําให้
การกระจายความร้อนเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอทัว่ ถึงภายในเนื้ อวัสดุพร้อมๆกัน ส่ งผลให้ลดระยะเวลาและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการให้ความร้อน
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รู ปที่ 3.9-14 แสดงเปรี ยบเทียบการเกิดความร้อนในวัสดุระหว่าง
การให้ความร้อนแบบเดิมกับการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ ก
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กเป็ นเทคโนโลยีการให้ความร้อนที่มีประสิ ทธิภาพสู ง โดยมีประสิ ทธิ ภาพรวม
ในการถ่ายเทพลังงานประมาณ 50% - 70% เทียบกับประสิ ทธิ ภาพรวมของการถ่ายเทพลังงานโดยอาศัยการ
อาศัยการให้ความร้อนแบบเดิมซึ่ งอาศัยการพาและการแผ่รังสี ความร้อนซึ่ งอยูป่ ระมาณ 10% - 30% จากข้อมูล
การประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ (4)(5)(6)(7)(8) การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กสามารถลดปริ มาณการใช้พลังงาน
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50% เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนด้วยการพาอากาศร้อนจากขดลวดไฟฟ้า คอยล์ร้อนไอนํ้า หรื อ
หัวเผาเชื้อเพลิง
จากข้อมูลผลการเปรี ยบเทียบการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กด้วยคลื่นไมโครเวฟกับการให้ความร้อนด้วย
ก๊าซธรรมชาติในการให้ความร้อนแก่เซรามิก (4) ได้แสดงผลระยะเวลาการเผาการใช้พลังงานที่ลดลงไว้ดงั นี้

(ก)
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(ข)
รู ป 3.9-15 แสดงเปรี ยบเทียบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
กับการให้ความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติในการให้ความร้อนแก่เซรามิก(4)
4. สภาพทีเ่ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กเหมาะสําหรับการให้ความร้อนและการอบไล่ความชื้นแก่วสั ดุที่มี
โครงสร้างโมเลกุลแบบมีข้ วั หรื อมีน้ าํ เป็ นองค์ประกอบ เช่น อาหาร ยาง ไม้ กระดาษ เซรามิก ซึ่ งต้องการการ
กระจายความร้อนอย่างทัว่ ถึงสมํ่าเสมอภายในเนื้ อวัสดุและการควบคุมอุณหภูมิการให้ความร้อนอย่างแม่นยํา
เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กยังเหมาะสมอย่างยิ่งกับการให้ความ
ร้ อนแก่วสั ดุซ่ ึ งเป็ นฉนวนความร้ อน เนื่ องจากการให้ความร้ อนแบบทัว่ ไปจะใช้เวลานานกว่าที่ความร้ อนจะ
ถ่ายเทเข้าสู่ ภายในวัสดุ
เนื่ องจากคุณสมบัติของความถี่คลื่นที่แตกต่างกัน การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กด้วยคลื่นวิทยุจะเหมาะกับ
การให้ความร้อนแก่วสั ดุที่มีลกั ษณะรู ปทรงพื้นฐานที่ไม่ซบั ซ้อน เช่น แท่งสี เหลี่ยม ทรงกระบอกโดยสามารถ
ให้ความร้อนกับวัสดุได้ต้ งั แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หลายเมตรส่ วนการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กด้วย
คลื่นไมโครเวฟจะเหมาะกับการให้ความร้อนแก่วสั ดุที่มีรูปร่ างซับซ้อนได้ดี แต่ดว้ ยความถี่ที่สูงกว่าทําให้คลื่น
ไมโครเวฟสามารถผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุในระดับที่ต้ืนกว่าคลื่นวิทยุจึงเหมาะกับวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าคลื่นวิทยุ
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กสามารถออกแบบติดตั้งได้ท้ งั ในลักษณะการให้ความร้อนแบบ Batch และ
การให้ความร้ อนแบบลําเลี ยงต่อเนื่ อง โดยตัวอย่างกลุ่ มของโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 อุตสาหกรรมอาหาร ในกระบวนการให้ความร้อนในการผลิตหรื ออบแห้งวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์อาหาร
 อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในกระบวนการให้ความร้อน หรื ออบแห้งเส้นด้ายหรื อเส้นใย
 อุตสาหกรรมยางในกระบวนการอบให้ความร้อนแผ่นยางธรรมชาติ
 อุตสาหกรรมเซรามิก ในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์เซรามิกเครื่ องปั้ นดินเผา
 อุตสาหกรรมพลาสติก ในกระบวนการอบแห้ง การเชื่อม และละลายพลาสติก
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อุตสาหกรรมกระดาษ ในกระบวนการอบแห้งสารเคลือบผืนกระดาษ
 อุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อน ในกระบวนการอบแห้งไม้ และกระบวนการอบกาวอัดไม้
 ฯลฯ
6.ราคาของเทคโนโลยี (3)(6)(8)
ราคาของการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดและประเภทของการติดตั้งใช้งาน โดยค่าใช้จ่าย
ของการติดตั้งเตาให้ความร้ อนแบบไดอิ เล็กทริ กคลื่ นวิทยุรวมทั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ ายไฟ ระบบลําเลี ยง ระบบ
ควบคุมและอุปประกอบทั้งหมดจะอยูใ่ นช่วงประมาณ 33,000 – 130,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ของกําลังคลื่น
($1,000 - $4,000 per kW) ส่ วนเตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กด้วยคลื่นไมโครเวฟจะอยูใ่ นช่วงราคา
ประมาณ 66,000 - 165,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ($2,000 - $5,000 per kW) อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่าราคาของ
เตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กโดยเฉพาะเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะมีราคาที่สูงกว่าเตาไมโครเวฟที่ใช้ใน
ครัวเรื อนมาก เนื่ องจากตัวกําเนิ ดคลื่นได้แก่ แมกนิ ตรอนของเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะทํางานกับระบบ
แหล่งจ่ายไฟแรงดันสู ง เพื่อให้สามารถสร้างคลื่นออกมาได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน และสามารถปรับ
ระดับของกําลังคลื่นได้อย่างแม่นยํา (9)
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลการติดตั้งใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กในต่างประเทศ (3) แม้ว่าเทคโนโลยีการให้
ความร้ อ นแบบไดอิ เ ล็ก ทริ ก จะมี ร าคาลงทุ น เริ่ ม ต้น ค่ อ นข้า งสู ง แต่ ด้ว ยประสิ ทธิ ภ าพการใช้พ ลัง งานและ
ประสิ ทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทําให้เทคโนโลยีน้ ีสามารถให้ระยะเวลาคืนทุนได้ภายในประมาณ 2 – 3 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นแหล่งพลังงานในการให้ความร้อน จึงไม่มี
การปล่อยก๊าซไอเสี ยซึ่ งเป็นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ส่ วนการรั่วไหลของคลื่นจากเตาให้ความร้อนแบบไดอิ
เล็กทริ ก ปั จจุบนั มีมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่สูง
เช่น มาตรฐาน IEC 60519-6:2002 ซึ่งกําหนดว่าการรั่วไหลของคลื่นจากโครงสร้างเตาจะต้องอยูใ่ นระดับไม่เกิน
5 mW/cm2ที่ระยะ 5 ซ.ม.จากตัวเตา ดังนั้นการเลือกใช้เตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กจึงจําเป็ นที่จะต้องผ่าน
การรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งจะต้องมีการทดสอบการรั่วไหลของคลื่นหลังการติดตั้งและ
ทดสอบการทํางาน ณ พื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบเป็ นระยะตามรอบการบํารุ งรักษาเตา
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าํ หน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. มีการนําเทคโนโลยีการให้ความ
ร้อนแบบไดอิเล็กทริ กไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการเพียง 1 แห่ งหรื อคิดเป็ นประมาณ 0.1% ของ
จํานวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (1 แห่งจาก 738 แห่ง)
โดยเมื่ อพิจารณากลุ่ มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ ี ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมและอาคารที่ มีศกั ยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน้ ีสามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 1,863 ktoe ตามข้อมูล
การใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (12)และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่มี
ศักยภาพเหล่านี้ นาํ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ
2,981 ล้านบาท
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10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:
การลงทุน:
ผลประโยชน์ที่ได้:
ระยะเวลาคืนทุน:
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:
การลงทุน:
ผลประหยัดพลังงาน:

โรงงานผลิตภัณฑ์ ไม้ ประเทศสหรัฐอเมริกา(3)
ผลิตภัณฑ์ไม้
ติดตั้งเตาอบแห้งด้วยคลื่นวิทยุ ในกระบวนการผลิตไม้แผ่นบางสําหรับงานตกแต่ง
(Veneer) เพื่อทดแทนการใช้ไอนํ้าในการอบแห้ง
เตาอบแห้งด้วยคลื่นวิทยุ (RF Redryer) ขนาด 300 kW
ลดการใช้พลังงาน และลดปริ มาณไม้ที่ไม่ได้คุณภาพ และเพิ่มผลผลิตของ
กระบวนการอบแห้งได้ประมาณ 15% - 20%
1.5 ปี
AlföldiMalomipari, Hungary(5)
ผลิตข้าวแบบหุ งสุ กเร็ ว
ติดตั้งเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบสายพานลําเลียงต่อเนื่อง ทดแทนการ
ให้ความร้อนด้วยไอนํ้า
เตาให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบสายพานลําเลียงต่อเนื่องขนาด 20 kW
ความถี่คลื่น 2.45 GHz (จํานวนแมกนิตรอน 26 x 800 W.) กําลังผลิต 300 kg/h
พลังงานรวมทั้งไฟฟ้าและความร้อนคิดเป็ นประมาณ 4,925kWh/t rice (ก่อนติดตั้ง
ใช้พลังงาน 5,070 kWh/t rice หลังติดตั้งใช้พลังงาน 145 kWh/t rice)

11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(1) Microwave Heating, Linn High Therm GmbH.
(2) Horst Linn, MalteMöller, Microwave Heating, Thermprocess Symposium 2003.
(3) S.J. Hillenbrand, Overview of Fourteen Applied Technologies, 1997 Hazardous Materials and Waste
Management Conference, Jan. 27-30, 1997.
(4) Research and Development of Microwave Firing Technology, Takasago-Industry Co., Ltd., Japan.
(5) New Energy-Saving Process for Fast Cooking Rice Production, Linn High Therm GmbH, Food
Marketing & Technology, June 2005.
(6) Techcommentary ‘Radio Frequency Heating of Plastics’, published by the EPRI Center for Materials
Fabrication, Vol.4 No.2, 1984.
(7) Techapplication ‘Microwave Curing of Rubber’, published by the EPRI Center for Materials
Fabrication, Vol.2 No.1, 1988.
(8) Techcommentary ‘Industrial Microwave Heating Applications’, published by the EPRI Center for
Materials Fabrication, Vol.4 No.3, revised 1993.
(9) Y. Pianroj, P. Kerdthongmee, M. Nisoa, P. Kerdthongmee, J. Galakarn, Development of a Microwave
System for Highly-Efficient Drying of Fish, Walailak Journal of Science & Technology, 2006.
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(10) ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ณัฐวุฒิ สุ วรรณภูมิ, สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย, สุ ชนม์ ปิ ยโชติ, ดวงเดือน อาจองค์, การ
วิเคราะห์กระบวนการให้ความร้อนในวัสดุไดอิเลคตริ ค โดยใช้เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลําเลียงแบบต่อ
เนื่อง (Analysis of Heating Process in Dielectric Materials Using A Continuous Microwave Belt Furnace),
การประชุมเชิงวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม 2548
(11) ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์, พันธ์ศกั ดิ์ เกิดทองมี, หมุดตอเล็บ หนิสอ, การพัฒนาระบบการให้ความร้อนเพือ่ การ
อบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Developing the Heating System for Drying with Microwave), การประชุมเชิง
วิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม 2548
(12) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. เตาอุตสาหกรรมแบ่ งตามระดับอุณหภูมิการทํางานของเตาดังนี้
อุณหภูมภิ ายในเตา (OC)
600-1,100
1,000-1,300
700-1,100
650-700
650-1,000

ประเภทเตา (แยกตามลักษณะการใช้ งาน)
เตาอบเหล็ก
เตาหลอมแก้ว
เตาเผาเซรามิคส์
เตาเผาซี เมนต์
เตาเผากําจัดของเสี ย

2. ประเภทของเตาอุตสาหกรรม แบ่ งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ เตาหลอมไฟฟ้ า และ เตาหลอมเชื้อเพลิง
2.1 เตาหลอมไฟฟ้ า แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ชนิด คือ
1) เตาเหนี่ย วนํา (Induction Furnace)ซึ่ งใช้หลักการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแก่ขดลวดเพื่อกําเนิดสนามแม่เหล็ก
เหนี่ยวนําให้เกิดกระแสขึ้นที่โลหะ ความต้านทานของโลหะที่มีต่อกระแสเหนี่ยวนําเป็ นแหล่งกําเนิดความร้อน
ที่ใช้ในการหลอมโลหะ ซึ่งยังแยกออกเป็ นสองแบบคือ แบบไม่มีแกน (Coreless Type) และ แบบช่อง (Channel
Type) และแบบไม่มีแกนยังแบ่งได้อีกเป็ นแบบความถี่สูง (มากกว่า500 Hz) และความถี่ต่าํ (50-60Hz)
2) เตาอาร์ คไฟฟ้ า ( Electric-Arc Furnace )โดยใช้หลักการอาร์ คที่ข้ วั อิเล็คโตรดเพื่อหลอมโลหะ ซึ่ งยังแบ่ง
ออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบอาร์คทางอ้อม (Indirect) และ ทางตรง(Direct)
การสู ญเสี ยพลังงานในเตาหลอมไฟฟ้ า
- การสู ญเสี ยจากระบบทางไฟฟ้า เช่น จากหม้อแปลง ระบบการจ่ายไฟ จากคอยล์และขดลวดอิเล็คโตรด
- การสู ญเสี ยจากผนังเตา
- การสู ญเสี ยจาก ขี้โลหะ (slag)
- การสู ญเสี ยจากการแผ่รังสี
2.2 เตาหลอมเชื้อเพลิง หลักการก็คือใช้ ความร้ อนจากการสั นดาปเพื่อหลอมโลหะ แบ่ งออกได้ 3 แบบ คือ
1) เตาเบ้ า เป็ นเตาที่เก่าแก่ และมีโครงสร้างง่ายที่สุด ตัวเบ้าทําจากกราไฟต์หรื อซิลิกอนคาร์ ไบน์ และมีเปลือกทํา
ด้วยเหล็กกล้ามีหน้าที่เก็บกักความร้อนจากการสันดาปเพื่อถ่ายเทไปยังเบ้าให้มากที่สุด และเตาชนิ ดนี้ สามารถ
ใช้เชื้อเพลิงได้ท้ งั ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง
2) เตาคิวโปล่ า ส่ วนมากจะใช้หลอมเหล็กหล่อ และใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็ นหลัก (ถ่านโค๊ก) ลักษณะของเตามีรูปร่ าง
เป็ นทรงกระบอกแนวตั้ง ก้นเตาจะมีแอ่ง (Well) สําหรับพักนํ้าโลหะก่อนจะถูกถ่ายออกจากเตา
3) เตาสะท้ อนความร้ อน ใช้หลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กครั้งละปริ มาณมากๆ และใช้หวั เผา(Burner) ฉี ดเชื้อเพลิง
เข้ามาสันดาปในห้อง ความร้อนจากการสันดาปจะถ่ายเทเข้าสู่ โลหะ โดยวิธีการแผ่รังสี ท้ งั จากเปลวไฟโดยตรง
และจากเพดานเตาที่ถูกซับความร้อนไว้ ซึ่งตรงฐานเตาจะมีช่องสําหรับรับนํ้าโลหะที่หลอมละลายแล้ว
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การสู ญเสี ยพลังงานความร้ อนจากเตาหลอมเชื้อเพลิง
- การสู ญเสี ยจากการสันดาปของเชื้อเพลิง
- การสู ญเสี ยจากการถ่ายเทความร้อนจากช่องเปิ ดเตา
- การสู ญเสี ยจากผนังเตา
- การสู ญเสี ยจากทางปล่องไอเสี ย
- การสู ญเสี ยจากมอเตอร์
3. การประเมินประสิ ทธิภาพของเตาอุตสาหกรรม
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของเตาอุตสาหกรรม ต้องทําการสมดุลพลังงานโดยต้องทราบปริ มาณพลังงานที่เข้า
และออกจากเตาและสู ญเสี ยไปในส่ วนใดๆ บ้าง ดังตาราง
ตารางที่ 3.3-3 ตารางสมดุลพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม
พลังงานเข้ า
เชื้อเพลิง + อากาศ
(100%)

พลังงานออก
พลังงานที่ชิ้นงานได้รับ
พลังงานที่สูญเสี ยไปกับก๊าซไอเสี ย
พลังงานสู ญเสี ยผ่านพื้นผิว
พลังงานสู ญเสี ยทางช่องเปิ ด
พลังงานสู ญเสี ยจากนํ้าระบายความร้อนและอื่นๆ

สั ดส่ วนโดยประมาณ (% )
20-40
51-54
3
9
8-15

จากตารางที่ 3.3-3 จะเห็นได้ว่าแนวทางการประหยัดพลังงานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การทําให้การเผาไหม้
สมบูรณ์ที่สุดการถ่ายเทความร้อนไปสู่ ชิ้นงานให้มากที่สุด และการลดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปต่างๆให้เหลือ
น้อยที่สุด
4. แนวทางและมาตรการลดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปแบบต่ างๆ
 การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ ได้แก่ การปรับอัตราส่ วนระหว่างอากาศกับเชื้ อเพลิ งให้เหมาะสม
เลือกใช้หวั เผาให้เหมาะสม มีแผนบํารุ งดูแลรักษาหัวเผาและห้องสันดาป หรื อการใช้หวั เผาประสิ ทธิภาพสู ง
 การลดการสู ญเสี ยทางปล่ อ ง ได้แก่ ปรั บ ปริ มาณอากาศเข้าห้อ งสัน ดาปให้เ หมาะสม , ควบคุ มความดัน
ภายในเตาให้เหมาะสม (สู งกว่าความดันบรรยากาศประมาณ 1 mm H2O ) ,หรื อปรับอุณหภูมิเตาให้
เหมาะสมกับงาน
 การลดการสู ญเสี ยความร้ อนที่ผนังเตา ได้แก่ เลือกใช้ฉนวนความหนาที่เหมาะสม , หมัน
่ ตรวจสอบสภาพ
ของฉนวนอยูเ่ สมอ ,หรื อการป้องกันความเสื่ อมฉนวนด้วยการหุม้ แจ็กเก็ตทับภายนอก
 การลดการสู ญเสี ยช่องเปิ ดเตา ได้แก่ เวลาเปิ ดเตาควรเปิ ดให้มีช่องน้อยที่สุดและสะดวกต่อการทํางาน ,หรื อ
ควบคุมความดันภายในเตาให้เหมาะสม (สู งกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อย)
 การลดการสู ญเสี ยพลังงานจากการระบายความร้ อ น ได้แก่ การปรั บอัตราการไหลของของไหลที่ นาํ มา
ระบายความร้อนกับเตาให้เหมาะสม เช่นการหรี่ วาล์วนํ้าระบาย , การลดขนาดเครื่ องสู บให้เหมาะสม , การ
ลดรอบ , การเพิ่มประสิ ทธิภาพของหอระบายความร้อน
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5. พลังงานจากเชื้อเพลิงป้ อน
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมขึ้นกับปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ใช้และค่าความ
ร้อนของเชื้อเพลิงซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าความร้อนที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 3.5
(3.1)

QC  m F  LHV

เมื่อ

QC
=
ปริ มาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้, MJ/h
mF =
อัตราการใช้เชื้อเพลิง, L/h หรื อ kg/h
LHV =
ค่าความร้อนตํ่าของเชื้อเพลิง, MJ/L หรื อ MJ/kg หรื อ Nm3/kg
ตัวอย่ างที่ 1 ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงของเตาหลอมโลหะ
เตาอบโลหะของโรงงานแห่ งหนึ่งใช้น้ าํ มันเตาซี ในปริ มาณ 1,000,000 ลิตรต่อเดือนปริ มาณความต้องการใช้
พลังงานของเตาอบต่อเดือนมีค่าเท่าไร
วิธีคาํ นวณ
จากตารางที่ 3.3-4 ค่าความร้อนของนํ้ามันเตาซี เท่ากับ 39.77 MJ/L ดังนั้น ปริ มาณพลังงานความร้อนที่ป้อน
ให้เตาอบโลหะ = 1,000,000 L x 39.77 MJ/L คิดเป็ นพลังงาน = 39,770,000 MJ/ Month
6. อัตราส่ วนอากาศ (Air Ratio)
คือ ปริ มาณอากาศป้ อนจริ งว่ามีสัดส่ วนเป็ นอย่างไร เมื่อเทียบกับปริ มาณอากาศป้อนที่ตอ้ งการตามทฤษฎี เช่น
ถ้าเราควบคุมให้ปริ มาณอากาศป้ อนจริ งเกินจากทฤษฎี20% หมายความว่า อัตราส่ วนอากาศเท่ากับ 120/100
=1.2 เป็ นต้นเราสามารถคํานวณค่าอัตราส่ วนอากาศได้จากสมการที่ (3.2) เมื่อทราบปริ มาณO2 เป็นร้อยละใน
ก๊าซไอเสี ย
m

21
21  O2

(3.2)

เมื่อ

m
=
อัตราส่ วนอากาศ
=
ร้อยละของก๊าซออกซิเจนในก๊าซไอเสี ย (%)
O2
7. การสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
ความร้อนจากการสันดาปเชื้อเพลิงจะถูกใช้ให้ความร้อน (Heating) หรื อหลอมละลาย (Melting) ชิ้นงาน โดย
ความร้อนส่ วนหนึ่งจะสู ญเสี ยออกทางปล่องไอเสี ยซึ่งถือเป็ นสัดส่ วนที่มากที่สุด
ความร้อนที่สูญเสี ยไปกับก๊าซไอเสี ยขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิงและประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ เราสามารถประเมิน
การสู ญเสี ยความร้อนในก๊าซไอเสี ยอย่างคร่ าวๆ โดยใช้สมการตามที่แสดงในตารางที่ 3.3-5 และตารางที่ 3.3-6
โดยข้อมูลตรวจวัดที่ตอ้ งการ ได้แก่
 ชนิ ดและปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้
 ปริ มาณO2ในก๊าซไอเสี ย(วัดที่ตาํ แหน่งไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้)
 อุณหภูมิไอเสี ย(วัดที่ตาํ แหน่งไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้)
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8. การสู ญเสี ยความร้ อนทางผนังเตา
การสู ญเสี ยที่ผิวเตาเกิ ดจาการพาความร้ อนโดยอากาศแวดล้อมและการแผ่รังสี ความร้ อนเนื่ องจากผิวเตาที่มี
อุณหภูมิสูงกว่าสิ่ งแวดล้อม
9. การสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงส่ วนหนึ่งจะสู ญเสี ยออกไปทางช่องเปิ ดหรื อรู รั่วต่างๆ ของ
ผนังเตาโดยถ้าความดันในเตาตํ่ากว่าความดันบรรยากาศมากจะเกิดการสู ญเสี ยมาก เพราะจะดูดอากาศเย็นเข้า
เตามากขึ้น
10. การสู ญเสี ยความร้ อนจากนํา้ ระบายความร้ อน
เตาอุตสาหกรรมบางชนิ ดจะต้องใช้น้ าํ ระบายความร้อนให้กบั ชิ้นส่ วนหรื อโครงสร้างเพื่อรักษาคุณสมบัติของ
วัสดุ ดังนั้นถ้าระบายความร้อนมากจะส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อนมากยิง่ ขึ้น
11. แนวทางและมาตรการลดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปแบบต่ างๆ
 การปรั บปรุ งประสิ ทธิภ าพการเผาไหม้ ได้แก่ การปรับอัตราส่ วนระหว่างอากาศกับเชื้ อเพลิงให้เหมาะสม ,
เลือกใช้หวั เผาให้เหมาะสม ,มีแผนบํารุ งดูแลรักษาหัวเผาและห้องสันดาป หรื อ การใช้หวั เผาประสิ ทธิ ภาพ
สู ง
 การลดการสู ญ เสี ย ทางปล่ อง ได้แ ก่ ปรั บปริ มาณอากาศเข้า ห้อ งสันดาปให้เ หมาะสม , ควบคุ มความดัน
ภายในเตาให้เหมาะสม (สู งกว่าความดันบรรยากาศประมาณ 1 mm H2O ) ,หรื อปรับอุณหภูมิเตาให้
เหมาะสมกับงาน
 การลดการสู ญ เสี ย ความร้ อนที่ผ นังเตา ได้แก่ เลือกใช้ฉนวนความหนาที่เหมาะสม , หมัน
่ ตรวจสอบสภาพ
ของฉนวนอยูเ่ สมอ ,หรื อการป้องกันความเสื่ อมฉนวนด้วยการหุม้ แจ็กเก็ตทับภายนอก
 การลดการสู ญ เสี ย ช่ องเปิ ดเตา ได้แก่ เวลาเปิ ดเตาควรเปิ ดให้มีช่องน้อยที่สุดและสะดวกต่อการทํางาน ,หรื อ
ควบคุมความดันภายในเตาให้เหมาะสม (สู งกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อย)
 การลดการสู ญ เสี ย พลัง งานจากการระบายความร้ อน ได้แก่ การปรั บอัตราการไหลของของไหลที่ นาํ มา
ระบายความร้อนกับเตาให้เหมาะสม เช่นการหรี่ วาล์วนํ้าระบาย , การลดขนาดเครื่ องสู บให้เหมาะสม , การ
ลดรอบ , การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของหอระบายความร้อน
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บทที่ 4
การอนุรักษ์ พ ลังงานโดย
การนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่
(Energy Conservation by
Waste Heat Recovery)

ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
การใช้พลังงานในภาคอุ ตสาหกรรมที่ มีกระบวนการผลิ ตที่ ใช้อุณหภู มิสูง ความร้ อนส่ วนหนึ่ งจะถู กปล่ อ ย
ออกมาจากกระบวนการโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอดีตความร้อนส่ วนนี้ ถูกทิ้งไปสู่ สิ่งแวดล้อมโดยเปล่า
ประโยชน์ ทั้งๆ ที่ความร้อนดังกล่าวมีศกั ยภาพที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้หากมีเครื่ องมือในการแปลงพลังงานที่
จะทิ้งให้กลับมีประโยชน์ข้ ึนมา อุปกรณ์ดงั กล่าวอาจจะเป็นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดใดชนิ ดหนึ่ ง หรื อ
หม้อไอนํ้าความร้อนทิ้ง และหากสามารถนําความร้อนส่ วนนี้ กลับไปใช้ในกระบวนการได้ ก็ย่อมสามารถลด
พลังงานป้อนเข้าให้นอ้ ยลงได้ นัน่ หมายความว่าระบบจะมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น และบริ ษทั หรื อโรงงานก็จะลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าใจลักษณะและแหล่งความร้อนทิ้ง
2. เพื่อประเมินปริ มาณและคุณภาพของความร้อนทิ้ง
3. ศึกษาถึงโอกาสในการนําความร้อนทิ้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. รู ้ชนิดของเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
5. สามารถเลือกเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
6. สามารถพิจารณาโครงการการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
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4.1 บทนํา
ความร้อนทิ้งมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ของเหลวร้ อน (เช่น นํ้าร้อน นํ้ามันร้อน) และก๊ าซร้ อน (เช่น อากาศร้อน
ก๊าซไอเสี ยร้อน) การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้อีก ในขั้นแรกต้องประเมินตัวแปรดังต่อไปนี้ อัตราการไหลของ
กระแส อุ ณหภู มิ และองค์ประกอบของความร้ อนทิ้ ง เมื่ อสามารถหาค่าตัวแปรเหล่ านี้ ได้แล้วก็สามารถหา
ปริ มาณความร้อนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งจะต้องกําหนดวิธีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ และต้อง
ทําให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยพิจารณาศักยภาพในการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การใช้ความร้อนทิ้ง
อย่างคุม้ ทุน ทางเลือกของการใช้ความร้อนทิ้ง เทคโนโลยีที่ใช้ในการนําความร้อนทิ้งในรู ปก๊าซไอเสี ยร้อน
กลับมาใช้ใหม่ เช่น การอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ การผลิตไอนํ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า โดยตัวอย่างของ
เทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ รี คูเพอเรเตอร์ เครื่ องสะสมความร้อน
เป็ นต้น
4.2 แหล่ งความร้ อนทิง้ ในอุตสาหกรรม
ในกระบวนการอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่มีการใช้พลังงานความร้อน และจะมีพลังงานความร้อนส่ วนหนึ่ งถูกทิ้ง
ออกมาจากกระบวนการ หากมีการนําความร้อนส่ วนนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก โดย
ความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากกระบวนการอุตสาหรรมมีหลายรู ปแบบ ดังนี้
ความร้อนทิ้งมี 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ของเหลวร้ อน เช่น
• นํ้าร้อน (อาจมีสารปนเปื้ อน)
• นํ้ามันร้อน
• ของเหลวร้อนอื่น ๆ
2. ก๊ าซร้ อน เช่น
• ก๊าซร้อนจากเตาเผาและเตาอบ
• อากาศร้อนจากกระบวนการระบายความร้อน
• ก๊าซร้อนจากแหล่งอื่น ๆ
ระดับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนทิ้งอาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1. อุณหภูมิสูง หมายถึง อุณหภูมิ > 650oC ดังแสดงในตารางที่ 4.2-1
2. อุณหภูมิปานกลาง หมายถึง อุณหภูมิระหว่ าง 230-650oC ดังแสดงในตารางที่ 4.2-2
3. อุณหภูมิต่าํ หมายถึง อุณหภูมิ < 230oC ดังแสดงในตารางที่ 4.2-3
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ตารางที่ 4.2-1 ตัวอย่างแหล่งความร้อนทิ้งอุณหภูมิสูง
อุณหภูมิ (oC)
1,371-1,649
649-760
760-1,093
760-816
927-1,038
982-1,538
649-982

แหล่ งความร้ อนทิง้
Nickel Refining Furnace
Aluminum Refining Furnace
Zinc Refining Furnace
Copper Refining Furnace
Steel Heating Furnace
Glass Melting Furnace
Solid Waste Incinerators

ตารางที่ 4.2-2 ตัวอย่างแหล่งความร้อนทิ้งอุณหภูมิปานกลาง
อุณหภูมิ (oC)
232-482
371-538
316-593
427-649
232-593

แหล่ งความร้ อนทิง้
Steam Boiler Exhausts
Gas Turbine Exhausts
Reciprocating Engine Exhausts
Heat Treating Furnace
Drying and Baking Ovens

ตารางที่ 4.2-3 ตัวอย่างแหล่งความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่าํ
แหล่ งความร้ อนทิง้
Process Steam Condensate
Cooling Water from:
Furnace Doors
Bearings
Welding Machines
Injection Molding Machines
Air Compressor
Internal Combustion Engine
Condenser of Air Conditioner and Refrigerator
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อุณหภูมิ (oC)
54-88
32-54
32-88
32-88
32-88
27-49
66-121
32-43
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4.3 การประเมินปริมาณและคุณภาพของความร้ อนทิง้
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการประเมินปริ มาณและคุณภาพความร้อนทิ้งในรู ปของก๊าซร้อนเป็นหลัก ส่ วน
ความร้อนทิ้งในรู ปของของเหลวร้อนสามารถพิจารณาได้โดยใช้แนวทางเดียวกัน
การสู ญเสี ยความร้อนไปกับก๊าซไอเสี ยร้อนเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อน
สู ง ประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นได้ โดยการนําความร้อนทิ้งจากกระแส
ก๊าซไอเสี ยกลับมาใช้อีก ในขั้นแรกต้องประเมินตัวแปร ดังต่อไปนี้
 อัตราการไหลของกระแสก๊าซไอเสี ย
 อุณหภูมิของก๊าซไอเสี ย
 องค์ประกอบของก๊าซไอเสี ย
เมื่ อสามารถหาค่าตัวแปรเหล่ านี้ ได้แล้ว การกําหนดวิธีการนําความร้ อนทิ้ งกลับมาใช้ใหม่ ก็สามารถทําให้
สอดคล้องกับการใช้งานได้
โดยทัว่ ไป การวัดอุณหภูมิและอัตราการไหลสามารถทําได้ภายในหน่วยงานของตนเองโดยใช้เครื่ องมือที่มีราคา
ถูก ซึ่งตัวแปรทั้งสองตัวที่ทาํ การวัดนี้ทาํ ให้รู้ค่าระดับพลังงานที่มีอยูใ่ นกระแสก๊าซร้อนโดยประมาณในเบื้องต้น
โดยในขั้นแรกนี้ การตรวจวัดยังไม่จาํ เป็ นต้องมีความแม่นยํามาก (ค่าความคลาดเคลื่อน 10% เป็ นค่าที่เพียงพอ
สําหรับการประเมินเบื้องต้น) แต่หากต้องการความแม่นยํามากขึ้น สามารถเพิ่มรายละเอียดของการตรวจวัด
องค์ประกอบของก๊าซและประมาณความถี่ในการปล่อยความร้อนทิ้งจากแหล่งจ่ายความร้อนที่ได้รับจากการ
ตรวจวัดในขั้นแรก และหากจําเป็ น ก็สามารถว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทําการตรวจวัดโดยละเอียดเพิ่มเติมได้
4.3.1 การตรวจวัดอัตราการไหลของความร้ อนทิง้ (Measurement of Flow Rate)
อัตราการไหลของก๊าซสามารถวัดในเชิงปริ มาณได้ โดยการวัดแรงดันที่ลดลงผ่านหน้าตัดของท่อ (Pipe หรื อ
Ductwork) โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ท่ อพิทอท (Pitot Tube) – วัดค่าแรงดันสถิตและแรงดันพลวัต (Static and Dynamic Pressure) ซึ่ งเป็ นผลมา
จากความเร็ วของก๊าซในท่อ สิ่ งกี ดขวางในท่อจําเป็ นต้องคํานึ งถึ งผลจากผนังภายในท่อด้วยเพราะมี
ผลกระทบต่อการไหลของก๊าซ
- ออริฟิซ (Orifice) – ตรวจวัดแรงดันสู ญเสี ยขณะที่ไหลผ่านแผ่นออริ ฟิซ (Orifice Plate) ซึ่งติดตั้งอยูภ่ ายในท่อ
- เวนจูรี (Venturi) – ตรวจวัดแรงดันสู ญเสี ยขณะที่ไหลผ่านเวนจูรีซ่ ึงติดตั้งอยูท่ ี่ท่อ
- แอนนีโมมิเตอร์ (Anemometer) – วัดความเร็ วของไหลในท่อ
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การพิจารณาคัดเลือกเทคนิ คการตรวจวัดที่เหมาะสมจะต้องคํานึ งถึงลักษณะของรู ปทรงทางเรขาคณิ ตและการจัด
วางท่อ การตรวจวัดการไหลของก๊าซควรตรวจวัดให้ใกล้กบั แหล่งจ่ายความร้อนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความไม่เที่ยงตรงซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้จากอากาศรั่วไหลหรื อการรับอากาศเย็นเข้ามา การตรวจวัดในบริ เวณ
ที่ มีการไหลสมํ่าเสมอเป็ นสิ่ งสําคัญเช่ นกัน เช่ น การตรวจวัดในจุ ดที่ เป็ นท่ อตรงและอยู่ห่างจากข้องอ หรื อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยูบ่ นท่อ
4.3.2 การตรวจวัดอุณหภูมิ (Measurement of Temperature)
การตรวจวัดค่าอุณหภูมิของก๊าซไอเสี ยโดยทัว่ ไปมักใช้เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์ โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
ที่ใช้หลักการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเชิงความร้อน หรื อเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ (Pyrometer) ที่ใช้หลักการ
แผ่รังสี ความร้อนของวัตถุ
1. เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์ โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์ โมคัปเปิ ล เป็ นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง สะดวกในการใช้งาน และสามารถตรวจวัด
ได้หลายจุดภายในเตาหลอมหรื อเตาอบในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ควรระวังในการใช้ คือ อุปกรณ์น้ ีอาจ
ไม่ทนต่อการกัดกร่ อนของสารเคมี (Chemical Attack) การอุดตัน (Fouling) หรื อความล้าที่เกิดจากความร้อน
(Thermal Fatigue) นอกจากนี้ ก๊าซที่ไหลอย่างรวดเร็ วผ่านเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์ โมคัปเปิ ล ทําให้เกิดผล
กระทบด้านการพาความร้อนบางส่ วนทิ้งไป ซึ่ งมีผลทําให้ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ลดลง รวมทั้งการแผ่รังสี ความ
ร้อนจากผนังเตายังมีผลกระทบต่อการตรวจวัดอีกด้วย
2. เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ (Pyrometer)
เครื่ องวัดอุณหภูมิที่ให้ ผ ลแม่ นยํามากที่สุดในปั จจุบนั คือ เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ ชนิ ดดูด (Suction
Pyrometer) เครื่ องมือนี้จะดูดก๊าซทิ้งที่ไหลออกจากปล่องเข้าสู่ หลอดแก้วควอตซ์ปลายเปิ ด (Open-ended Quartz
Tube) ความเร็ วของก๊าซจะเพิ่มขึ้นจนกระทัง่ อุณหภูมิซ่ ึ งวัดโดยเทอร์ โมคัปเปิ ลที่ฝังอยู่ภายในเครื่ องมีค่าคงที่
เครื่ องมือตรวจวัดชนิดนี้ สามารถรับมือกับผลกระทบเรื่ องการพาความร้อนของเทอร์ โมคัปเปิ ล และผลกระทบ
จากการแผ่รังสี ของผนังเตา อย่างไรก็ตาม เครื่ องมือตรวจวัดชนิ ดนี้ อาจเกิดการอุดตันและการกัดกร่ อนได้เร็ ว
(รายละเอียดการใช้งานเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ สามารถศึกษาได้จากคู่มือ The Efficient Use of
Energy เรี ยบเรี ยงโดย IGC Dden)
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4.3.3 การหาปริมาณความร้ อนทีส่ ามารถใช้ ประโยชน์ ได้ (Quantifying Available Heat)
สําหรับกระบวนการผลิตความร้อนอย่างต่อเนื่อง สามารถคํานวณหาอัตราการถ่ายเทของพลังงานในก๊าซได้โดย
ใช้สมการต่อไปนี้
Q = V x A x ρ x C x T
โดย

Q
V
A
ρ
C
T

(4.1)

= อัตราการถ่ายเทของพลังงานในก๊าซ, kW
= ความเร็ วการไหลของก๊าซ, m/s
= พื้นที่หน้าตัดของปล่องปล่อยก๊าซไอเสี ย ณ จุดที่วดั , m2
= ความหนาแน่นของก๊าซหรื อก๊าซผสม, kg/m3
= ความร้อนจําเพาะของก๊าซหรื อก๊าซผสมที่คาํ นวณได้, kJ/(kg.K)
= ความแตกต่างของอุณหภูมิของก๊าซที่ปล่อยออกและอุณหภูมิบรรยากาศ, C

สําหรับก๊าซสะอาดสามารถใช้ค่า Q ควบคู่ไปกับประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําความร้อนทิ้งกลับมา
ใช้ใหม่ นัน่ คือ ความร้อนที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ทางออกหารด้วยความร้อนที่ใส่ เข้าไปในอุปกรณ์ (Useful Heat
Out / Heat Into Device) เพื่อให้ได้ค่าอัตราการไหลของพลังงานที่มีประโยชน์เพื่อนํามาใช้แทนเชื้อเพลิงปฐมภูมิ
ข้อมูลนี้ สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการประมาณการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบการนําความร้อนทิ้ง
กลับมาใช้ใหม่
4.4 โอกาสในการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่
เมื่อสามารถหาปริ มาณและคุณภาพของความร้ อนทิ้งที่มีอยู่ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว ขั้นต่อไป คือ
การพิจารณาศักยภาพในการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
(หมายเหตุ: ข้ อควรคํานึงในการนําความร้ อนทิ ง้ กลับมาใช้ ใ หม่ คือ ไม่ ควรทําถ้ ายังไม่ ทราบว่ าจะนํามาใช้ งานที่
ไหนจึ งจะได้ รับผลสําเร็ จ)
4.4.1 การใช้ ความร้ อนทิง้ อย่ างคุ้มทุน (Cost-effective Use of Waste Heat)
การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่พบโดยทัว่ ไป มักใช้วิธีการที่ไม่คุม้ ต่อค่าใช้จ่ายมากนัก ตัวอย่างที่เห็นได้
บ่อยครั้งที่สุด คือ การนําความร้อนทิ้งมาให้ความร้อนกับพื้นที่ (Space Heating) ซึ่ งอาจมีการใช้งานได้เฉพาะ
ช่วงฤดูหนาวเพียงไม่กี่เดือนในหนึ่ งปี ส่ วนในเดือนที่เหลือ ความร้อนต้องนําไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ยิ่งไป
กว่านั้น ถ้าแหล่งจ่ ายความร้ อนทิ้งมี คุณภาพดี แต่มีการนําความร้ อนไปให้ความร้ อนกับพื้นที่ เพียงบางส่ วน
เท่านั้น ก็จะยิง่ เป็ นการใช้ความร้อนที่ไม่คุม้ ค่า ซึ่ งจากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การใช้ความร้อนทิ้งยังคงถูกจํากัด
การใช้งานอยูท่ ี่อุณหภูมิระดับตํ่าเท่านั้น
4-6

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

การใช้ความร้อนทิ้งที่คุม้ ต่อค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของกระบวนการ
ผลิตความร้อน โดยการนําความร้อนทิ้งในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่โดยทันทีซ่ ึงสามารถจะช่วย
 ลดการใช้เชื้อเพลิงให้นอ้ ยลง
 ขจัดขั้นตอนการส่ งผ่านความร้อน
 การจัดหาและการใช้พลังงานมีความสมดุลกัน
(หมายเหตุ: จะได้ ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสู งที่สุดถ้ าสามารถใช้ ความร้ อนทิ ง้ ในขณะที่อุณหภูมิยังสู งอยู่ ทั้งนีจ้ ะ
ทําให้ ปริ มาณการใช้ เชื อ้ เพลิงลดลงอย่ างมาก)
อัตราการถ่ายเทความร้อนจะมีค่าสู งที่สุด ณ อุณหภูมิระดับสู ง เพราะจะทําให้เกิดการนําความร้อนดีข้ ึนและการ
แผ่รังสี ความร้อนจะมากขึ้น (สัดส่ วนเท่ากับอุณหภูมิยกกําลังสี่ ) ดังนั้น การใช้งานที่อุณหภูมิระดับสู งจะลดได้
ทั้งพื้นที่ผิวสัมผัสของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน และค่าใช้จ่ายการที่จะใช้อากาศผสมเพื่อลดอุณหภูมิของก๊าซ
ก่อนเข้าสู่ เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน การลดอุณหภูมิก๊าซดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถว้ นก่อนการ
ปฏิบตั ิ เพราะทําให้ลดประสิ ทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลงทั้งนี้เพราะว่าอุณหภูมิลดตํ่าลงเเละต้องการอัตราการ
ไหลเพิ่มขึ้น
สําหรับกระบวนการผลิตบางประเภท ไม่สามารถที่จะนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุม้ ค่า เนื่ องจาก
ขาดความคุม้ ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรื อไม่มีเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่เป็ นไปได้
4.4.2 ทางเลือกของการใช้ ความร้ อนทิง้ (Available Options of Using Waste Heat)
ความร้อนทิ้งที่นาํ กลับมาใช้ใหม่มีความเป็ นไปได้ที่จะนํากลับมาใช้ในกรณี ต่างๆ ดังนี้
แนวทางการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
1. อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้ ทั้งภายในหัวเผา หรื อใช้ที่เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบรี คูเพอเรเตอร์
(Recuperator) หรื อเครื่ องสะสมความร้อน (Regenerator)
2. การอุ่นแท่งเหล็ก (Stock) ก่อนบรรจุเข้าเตาหลอม
3. การอุ่นเตาหลอมโดยใช้ความร้อนทิ้งจากเตาหลอมอื่น (Furnace Regenerator)
4. การอบแห้ง เช่น ในการผลิตอิฐ
5. การให้ความร้อนกับพื้นที่หรื อการผลิตนํ้าร้อน
6. ผลิตไอนํ้าสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
7. ผลิตไอนํ้าที่ความดันตํ่าเพื่อใช้งานในกระบวนการผลิต
8. อุ่นนํ้ามันเชื้อเพลิง เช่น นํ้ามันเตา
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ตัวอย่ างของการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่ ในกรณีต่างๆ
4.4.2.1 การอุ่นอากาศทีใ่ ช้ ในการเผาไหม้ (Pre-heating Combustion Air)
การอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้เป็นวิธีการใช้ความร้อนทิ้งที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง การอุ่นอากาศแบบนี้
เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพมากและให้ผลตอบแทนในการลงทุนสู ง ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ
 มีการแลกเปลี่ยนความร้อนจากแหล่งจ่ายความร้อนทิ้งกับแหล่งรับความร้อนทิ้ง
 ลดการใช้เชื้อเพลิงที่จุดใช้งาน
 การใช้ความร้อนทิ้งได้มากที่สุด
 การใช้ความร้อนทิ้งโดยไม่ตอ้ งทําให้เจือจางลง (เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด)
อุปกรณ์สําหรับอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้สามารถแบ่งได้เป็ น เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบรี คูเพอเร
เตอร์ (Recuperator) และเครื่ องสะสมความร้อน (Regenerator) สําหรับรี คูเพอเรเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การนําความ
ร้ อนทิ้ งกลับมาใช้ใหม่ ซ่ ึ งทํางานโดยใช้วิธีการให้ก๊าซร้ อนและอากาศเย็นไหลสวนทางกันโดยผ่านเครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อน ขณะที่รีเจนเนอร์ เรเตอร์ เป็ นอุปกรณ์สะสมความร้อนแบบวัฎจักร (Cyclic Heat Storage
Device) การเลือกใช้งานขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์และจุดที่จะติดตั้งใช้งาน เช่น การใช้ในเตาหลอม
นั้นมีขอ้ เสนอแนะว่า ภายใต้สภาวะที่วิกฤตของรู ปแบบการใช้อุณหภูมิ (Temperature Profiles) ภายในเตาหลอม
หรื อเตาเผา ควรพิจารณาทําแบบจําลอง (Modeling) ทางกายภาพและทางคณิ ตศาสตร์ ของรู ปทรงทางเรขาคณิ ต
ของเตาเผาและหัวเผาก่อน เพื่อจะทําให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด
ตัวอย่ างที่ 4.1 แท่งเหล็ก (Steel Billet) จํานวน 10 ตัน ถูกให้ความร้อนในเตาหลอมที่อุณหภูมิ 1,250oC เป็ นเวลา
8 ชัว่ โมง สมมติว่าเตาหลอมทํางาน 15 ชัว่ โมงต่อวัน และ 45 สัปดาห์ในหนึ่งปี จะได้รูปที่ 4.4-1 ซึ่ งเป็ นผลการ
วิเคราะห์การไหลของพลังงาน (Energy Flow) สําหรับหัวเผา 3 แบบ คือ แบบอากาศเย็น แบบรี คูเพอเรทีฟ
(Recuperative) และแบบสะสมความร้อน (Regenerative) ค่าการใช้พลังงานจําเพาะสําหรับหัวเผาทั้ง 3 คือ
หัวเผาแบบอากาศเย็น
32.6 กิกะจูลส์/ตัน ( GJ / Ton )
หัวเผาแบบรี คูเพอเรทีฟ
22.8 กิกะจูลส์/ตัน ( GJ / Ton )
หัวเผาแบบสะสมความร้อน
16.2 กิกะจูลส์/ตัน ( GJ / Ton )
ระบบหัวเผาแบบสะสมความร้อน และแบบรี คูเพอเรทีฟ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าระบบหัวเผาแบบ
อากาศเย็นถึง 50% และ 30% ตามลําดับ
การใช้หวั เผาแบบสะสมความร้อนกับเตาหลอมให้ความร้อนซํ้า (Reheating Furnace) จะลดค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะของเตาหลอมลงไปได้อีก ยิง่ ไปกว่านั้น หากลดการสู ญเสี ยความร้อนผ่านทางโครงสร้างของเตาหลอม
โดยการปรับปรุ งฉนวน จะสามารถลดการใช้พลังงานจําเพาะได้อีกประมาณ 10-15%
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รู ปที่ 4.4-1 การไหลของพลังงานรอบเตาหลอมที่ให้ความร้อนซํ้าโดยใช้หวั เผาทั้ง 3 แบบ
4.4.2.2 การอุ่นและการทําให้ แห้ ง (Charge Pre-heating and Drying)
ในการอุ่นวัตถุดิบ (บางครั้งหมายถึงการจ่ายความร้อนให้แก่รีคูเพอเรเตอร์ หรื อ Charge Recuperator ก๊าซจากเตา
หลอมหรื อเตาเผาจะถูกส่ งตรงไปยังแท่งเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (Incoming Stock) โดยผ่านท่อหรื อการขยายขนาด
ของเตาหลอม ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการอุ่นขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของรู ปทรงของเตาหลอม เตาอบ หรื อ
เตาเผา
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มต้นในการขยายเตาหลอมหรื อการหุ ้มฉนวนท่อลมอาจจะสู ง แต่ค่าใช้จ่ายในการ
บํารุ งรักษาที่ตามมาจะมีค่าตํ่า ซึ่ งในเชิงเศรษฐศาสตร์ แล้วจุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ จุดที่มีการใช้พลังงาน
ในการอุ่นวัตถุดิบเท่ากับการอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้ โดยที่การอุ่นวัตถุดิบมีขอ้ ได้เปรี ยบในเรื่ องค่าใช้จ่าย
การบํารุ งรักษาที่ต่าํ แต่การอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต่าํ กว่า
เตาหลอมส่ วนมากมักจะมีการออกแบบโดยติดตั้งระบบการจ่ายความร้อนให้รีคูเพอเรเตอร์ เช่น เตาหลอมเหล็ก
แบบใช้ลมเป่ า (Blast Furnaces) และเตาเผาเครื่ องปั้ นดินเผาเเบบอุโมงค์ (Tunnel Kiln) ในกรณี น้ ีก๊าซปล่อยทิ้ง
จากรี คูเพอเรเตอร์ มีอุณหภูมิค่อนข้างตํ่า (น้อยกว่า 400oC) ในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การหล่อ
อลูมิเนียมและทองเเดง การอุ่นวัตถุดิบมีขอ้ ได้เปรี ยบในด้านการขจัดอันตรายจากการระเบิดที่เกิดจากบ่อนํ้าที่ขงั
อยู่ ประสิ ทธิ ภาพของการถ่ายเทความร้อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะรู ปร่ างของวัตถุดิบ การนําความร้อน
อัตราการไหล และอุณหภูมิ เตาหลอมที่ใช้เทคนิคดังกล่าวนี้จะประหยัดเชื้อเพลิงอยูใ่ นช่วงประมาณ 10-30%
4.4.2.3 การผลิตไอนํา้ (Steam Generation)
ในอุตสาหกรรมเคมี ทองแดง เหล็ก เเละเหล็กกล้า มีการใช้ไอนํ้าอย่างคุม้ ค่ามานานหลายปี แล้ว โดยนําความ
ร้อนทิ้งมาใช้กบั หม้อไอนํ้าเพื่อผลิตไอนํ้ามาใช้กบั งานในกระบวนการผลิต ซึ่ งวิธีการดังกล่าวจะให้ความคุม้ ค่า
ในทางเศรษฐศาสตร์ การบํารุ งรักษาและการควบคุมอย่างสมํ่าเสมอเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นเพราะจะทําให้ระยะเวลาการ
คืนทุนอยูท่ ี่ 2 หรื อ 3 ปี ตามต้องการ
โดยทัว่ ไป หม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้งมีประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานสู งถึง 80% ทั้งนี้เป็ นเพราะมีการดูดซึ ม
พลังงานในระหว่างการเปลี่ยนสถานะ (Phase Change) การใช้หม้อไอนํ้าแบบนี้ควรพิจารณาถึงความสะดวกใน
การติดตั้งอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา โดยทัว่ ไปการพิจารณาใช้หม้อไอนํ้าแบบความร้อนทิ้งจะต้อง
ทําตั้งแต่ในขั้นของการออกแบบโรงงาน
ก่อนที่จะพิจารณาเลือกใช้หม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้ง ควรคํานึงถึงคําถามต่างๆ ต่อไปนี้
 มีความร้อนทิ้งอย่างต่อเนื่องหรื อไม่
 มีความต้องการใช้ไอนํ้าอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตที่อยูใ่ กล้กนั หรื อไม่
 มีระบบปรับปรุ งคุณภาพนํ้าในเบื้องต้นที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานแล้วหรื อไม่
 มีพ้นื ที่สาํ หรับหม้อไอนํ้าขนาดใหญ่ที่อยูใ่ กล้กบั แหล่งจ่ายความร้อนทิ้งแล้วหรื อไม่
 มีความสามารถในการบํารุ งรักษาระบบให้ทาํ งานอยูใ่ นสภาวะที่ดีที่สุดหรื อไม่
โดยทัว่ ไป การพิจารณาจัดซื้ อหม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้งจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการไอนํ้าในกระบวนการผลิต
หรื อในบางกรณี กพ็ ิจารณาถึงความต้องการให้ความร้อนสําหรับป้อนให้ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม
4.4.2.4 การผลิตกระแสไฟฟ้ า (Power Generation)
การผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากความร้ อนทิ้งได้นาํ มาใช้อย่างแพร่ หลายในภาคอุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเคมีจน
กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการผลิตสารเคมี ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ กระบวนการผลิตมักไม่คุม้ ค่า
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ในทางเศรษฐศาสตร์หากปราศจากอุปกรณ์การนําความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างการใช้งานสามารถพบได้ใน
กระบวนการแยกเอทีลีน (Ethylene Cracking) การผลิตแอมโมเนีย (Ammonia Production) และการกลัน่ ปิ โตร
เคมี (Petrochemical Refining) ซึ่ งมีความต้องการทั้งกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าแรงดันตํ่า การผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยใช้ความร้อนทิ้งควรจะต้องมี
 แหล่งจ่ายความร้อนทิ้งอย่างต่อเนื่อง
 การบําบัดนํ้าในเบื้องต้น
 การบํารุ งรักษาเป็ นประจํา
 หม้อไอนํ้าแรงดันสู งและกังหันไอนํ้าแบบควบแน่น (Condensing Steam Turbine)
ความต้องการข้อสุ ดท้ายนี้มีผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสู ง ระยะเวลาการคืนทุนโดยทัว่ ไปอยูท่ ี่ 3 ถึง 6 ปี
โดยประมาณ ปั จจุบนั ยังไม่มีตวั อย่างสําหรับกรณี การปรับปรุ งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซทิ้งอุณหภูมิสูง
ข้อยกเว้นสําหรับกรณี น้ ีคือ การใช้ไอเสี ยจากหม้อไอนํ้าความร้อนทิ้ง (Waste Heat Boiler) สําหรับขับกังหันก๊าซ
(Gas Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนร่ วม (Combined Heat and Power, CHP)
4.5 เทคโนโลยีการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่ (Available Heat Recovery Technology)

อุณหภูมิของอากาศที่อุ่น

วิธีการต่างๆ ในการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่จากก๊าซทิ้งได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มี
เทคโนโลยีหลายแบบที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่ หลาย และมีการนําไปประยุกต์ใช้งานในโรงงานที่
ทันสมัยในปั จจุบนั ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ใหม่ที่คาดว่าจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งและมีผลตอบแทนที่จูงใจ นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์การเผาไหม้ก็ให้ความ
สนใจในเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเลือกวิธีที่
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการนําความร้อนอุณหภูมิสูงจากก๊าซทิ้งกลับมาใช้ใหม่
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รู ปที่ 4.5-1 การประหยัดเชื้อเพลิงที่ได้จากการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นอากาศป้อน
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยที่ใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เตาหลอมหรื อเตาเผา มักติดตั้ง
อุปกรณ์นาํ ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยเตารุ่ นใหม่ที่ได้มาตรฐานจะมีการติดตั้งมาพร้อมกับเครื่ องอยูแ่ ล้ว
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุ งให้สามารถใช้งานได้กบั อุปกรณ์เดิมที่มี
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อยู่แล้ว ในที่น้ ี จะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน และจะเน้นใน
เรื่ องของการประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ ตัวอย่างเช่นในรู ปที่ 4.5-1 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการประหยัด
เชื้อเพลิงจากการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในการอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
4.5.1 เทคโนโลยีทเี่ ป็ นทีย่ อมรับ (Established Technology)
ในปั จจุบนั อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 400oC กลับมาใช้ใหม่น้ นั ได้นาํ เอาหลักการ
หลายอย่างของการแลกเปลี่ยนความร้อนมาใช้ ซึ่งในส่ วนต่อไปจะได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่มีใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
โดยนําเสนอในรู ปของตารางสรุ ปเนื้อหาของแต่ละเทคโนโลยี ประกอบด้วยศักยภาพในการใช้งาน ช่วงอุณหภูมิ
ที่นาํ มาใช้งาน ประสิ ทธิภาพโดยทัว่ ไป และข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละเทคโนโลยี
(หมายเหตุ: วิธีการเลือกใช้ เทคโนโลยีการนําความร้อนทิง้ กลับมาใช้ ใ หม่ ชนิดที่เหมาะสมที่สุดขึน้ อยู่กับประเภท
ของการใช้ งานนั้นๆ ผู้ใ ช้ งานควรจะติดต่ อผู้ผลิตอุปกรณ์ หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาก่ อนที่จะตัดสิ นใจ)
4.5.1.1 เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน (Heat Exchanger)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนทําหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง ส่ วนใหญ่จะใช้
เมื่อต้องการลดความร้อนของผลิตภัณฑ์ให้เย็นลง ในทางตรงกันข้าม สามารถใช้ในการเพิ่มความร้อนให้กบั
วัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่ กระบวนการผลิต (เช่น ความร้อนจากเชื้อเพลิงถ่ายเทให้กบั นํ้าในท่อของหม้อไอนํ้า) ได้
เช่นกัน นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายเทความร้อนจากกระบวนการผลิตหนึ่งไปยังอีกกระบวนการหนึ่งได้ดว้ ย
ก) เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบแผ่ น (Plate Exchanger)
ภายในเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบแผ่น
อากาศเย็น และก๊ า ซร้ อ นทิ้ ง จะมี ก ารไหลสวนทางกัน
(Counterflow) ระหว่างแผ่นที่เรี ยงติดกัน ดังนั้นการถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ้นระหว่างกระแสร้อนกับกระแส
เย็น (ดูรูปที่ 4.5-2) เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้อาจมีขอ้ จํากัดในการใช้งานในช่วงอุณหภูมิสูง เนื่องจากมี
การเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกับก๊าซออกซิ เจน (Oxidation) ที่ระดับอุณหภูมิสูงกว่า 800oC ยกเว้นว่าจะใช้โลหะ
ผสมชนิ ดพิเศษ (Special Alloys) คุณสมบัติของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นได้รวบรวมสรุ ปไว้ใน
ตารางที่ 4.5-1
เครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนที่ ทาํ ด้วยเซรามิ กได้มีการพัฒนาให้สามารถทนต่อความร้ อนสู ง (900-1,100oC)
อย่างไรก็ตาม พบว่าเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดนี้ มีปัญหาเกี่ยวกับการรั่วไหลได้ง่ายและไม่ค่อยจะเป็นที่
ยอมรับกันแพร่ หลายในท้องตลาด
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ตารางที่ 4.5-1 คุณสมบัติของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี

ข้ อด้ อย

- ใช้ทาํ ความร้อนให้กบั พื้นที่
- ใช้อุ่นอากาศให้กบั การเผาไหม้
- ใช้กบั ความร้อนทิ้งอุณหภูมินอ้ ยกว่า 200oC
- ประมาณ 40-60%
- สร้างไว้เป็ นชุดสําเร็ จรู ป
- ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสู ง
- มีหลายขนาดให้เลือก
- อาจมีการรั่วไหล
- เกิดความสกปรกหรื ออุดตันได้ง่าย
- ต้องการการบํารุ งรักษามาก

รู ปที่ 4.5-2 เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
ข) เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบเปลือกและท่ อ (Shell-and-Tube Heat Exchanger)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ประกอบด้วยขดท่อขนาดเล็กมัดรวมกัน แล้วบรรจุไว้ภายใน
เปลื อ กท่ อ หรื อ ท่ อ ขนาดใหญ่ อี กที ห นึ่ ง เครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบเปลื อ กและท่ อมี การใช้งานอย่า ง
แพร่หลายในกระบวนการแลกเปลี่ ย นความร้ อ นระหว่ า งของเหลวกับ ของเหลว แต่ ก็ มี ก ารใช้ ง านใน
กระบวนการแลกเปลี่ ยนความร้ อนระหว่างก๊าซกับก๊าซ โดยก๊าซด้านหนึ่ งจะมี แรงดันสู งส่ วนอี กด้านหนึ่ งมี
แรงดันตํ่ากว่า เครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนแบบเปลือกและท่อนี้ มีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าอุปกรณ์การพาความร้ อน
(Convection) ชนิ ดใช้ท่อแบบอื่ น เพราะสามารถถอดขดท่อเพื่อทําความสะอาดได้สะดวก ทําให้เครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้มีความเหมาะสมในการใช้งานกับก๊าซที่สกปรกได้มากกว่า เครื่ องแลกเปลี่ยนความ
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ร้อนแบบนี้ โดยทัว่ ไปจะถูกออกแบบและสร้างตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ดังนั้น
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดนี้จึงค่อนข้างจะมีราคาแพงกว่าเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดอื่น คุณสมบัติ
ของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-2
ตารางที่ 4.5-2 คุณสมบัติของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี
ข้ อด้ อย

- ก๊าซกับก๊าซ และ ของเหลวกับของเหลว เช่น การทําความร้อน
ให้กบั ของไหล
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 550oC
- ประมาณ 70-80%
- สามารถใช้ได้กบั ก๊าซแรงดันสู ง (230 – 250 bar)
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- ราคาแพง
- ขนาดค่อนข้างใหญ่
- ต้องออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละงาน
- ประสิ ทธิภาพแลกเปลี่ยนความร้อนตํ่ากว่า Plate HE

รู ปที่ 4.5-3 เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ
ค) เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบก้ นหอย (Spiral Heat Exchanger)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ สร้างขึ้นจากแผ่นราบ 2 แผ่น มาทําการดัดขนานกันให้เหมือนลายก้นหอย
โข่งดังรู ป ซึ่งมีท้ งั แบบไหลสวนทาง (Counter Flow) กับไหลตั้งฉาก ( Cross Flow)
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รู ปที่ 4.5-4 เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบก้นหอย
ตารางที่ 4.5-3 คุณสมบัติของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบก้นหอย
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี

ข้ อด้ อย

- ใช้การทําความร้อนให้กบั ของไหล
- 100-300oC
- ประมาณ 70-80%
- สัมประสิ ทธิ์การถ่ายเทความร้อนสู ง
- ความดันสู ญเสี ยน้อย
- การไหลภายในสมํ่าเสมอ
- ทําความสะอาดและซ่อมแซมได้ยาก
- ไม่เหมาะกับของไหลที่กดั กร่ อน
- ไม่เหมาะกับของไหลที่มีความดันสู ง

4.5.1.2 รีคูเพอเรเตอร์ (Recuporator)
รี คูเพอเรเตอร์ เป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดหนึ่ งที่ใช้ในการถ่ายเทความร้ อนจากก๊าซไอเสี ยร้อนที่เกิ ด
จากการเผาไหม้ กับอากาศเย็นเพื่อนําไปใช้สําหรั บการเผาไหม้ ดังนั้น ความร้ อนจึ งถูกส่ งกลับเข้าไปในเตา
หลอมและทําให้เตาหลอมมีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น นอกจากนี้ อุณหภูมิของเปลวไฟก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
ก) ท่ อแผ่ รังสี กบั รีคูเพอเรเตอร์ (Radiation Tubes with Recuperator)
อากาศเย็นและก๊าซร้อนทิ้งไหลสวนทางกันตามแนวท่อซึ่ งมีจุดศูนย์กลางร่ วมกัน การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้น
จากการแผ่รังสี จากผิวท่อ (ดูรูปที่ 4.5-4) ท่อแผ่รังสี เหมาะสมที่สุดกับเตาหลอมขนาดใหญ่ที่มีอตั ราการไหลของ
ก๊าซสู ง (5-10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่ งจะไม่ทาํ ให้เกิดการปนเปื้ อนจากก๊าซเหมือนเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชนิดอื่น โดยรี คูเพอเรเตอร์มกั ติดตั้งที่จุดปล่อยก๊าซไอเสี ย คุณสมบัติของรี คูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดย
การแผ่รังสี สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-4
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ตารางที่ 4.5-4 คุณสมบัติของรี คูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี
การใช้ งาน

ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี

ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- นิ ยมใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่มีเตาหลอมให้ความ
ร้อนซํ้า (Reheating Furnace) ขนาดใหญ่ และบ่อชุบ (Soaking Pit)
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,400oC
- ประมาณ 10-20%
- สามารถใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและก๊าซมีสารปนเปื้ อนมาก
- มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน
- มีค่าใช้จ่ายตํ่า
- มีประสิ ทธิภาพตํ่า

รู ปที่ 4.5-5 รี คูเพอเรเตอร์แบบท่อสองชั้น (Double Shell Type Recuperator)
ข) ท่ อพาความร้ อนกับรีคูเพอเรเตอร์ (Convection Tubes with Recuperator)
สําหรับท่อพาความร้อนกับรี คูเพอเรเตอร์ อากาศเย็นสําหรับการเผาไหม้ไหลอยูภ่ ายในขดท่อที่ยดึ ติดกับแผ่นซี ล
ในขณะที่ก๊าซร้อนทิ้งไหลผ่านภายนอกท่อ (รู ปที่ 4.5-5) การไหลของก๊าซทิ้งอย่างปั่ นป่ วน (Turbulent) ทําให้
เกิดการถ่ายเทความร้อนโดยการพา (Convection) วัสดุที่ใช้ทาํ ท่อมีท้ งั โลหะและเซรามิก เซรามิกสามารถใช้งาน
ได้ที่อุ ณหภู มิสูง กว่าแต่ มี ปัญหาเรื่ องการรั่ ว ซึ มมากกว่ารี คูเพอเรเตอร์ ชนิ ด ท่ อ เซรามิ คไม่ ค่อ ยนิ ย มใช้อย่า ง
แพร่ หลายด้วยเหตุน้ ี นอกจากนี้ ยงั เนื่ องมาจากวัสดุมีราคาแพงอีกด้วย คุณสมบัติของรี คูเพอเรเตอร์ แบบถ่ายเท
ความร้อนโดยการพาความร้อน สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-5
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ตารางที่ 4.5-5 คุณสมบัติของรี คูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดยการพา
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี
ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,200oC
- ประมาณ 30-50%
- สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูง
- สามารถทนทานต่อก๊าซปนเปื้ อนบางชนิด
- มีราคาแพง
- มีปัญหาการรั่วซึมบริ เวณซีลของท่อและผนัง

รู ปที่ 4.5-6 รี คูเพอเรเตอร์แบบการพาความร้อนด้วยท่อ (Tubular Convection Recuperator)
ค) หัวเผาระบบรีคูเพอเรทีฟ และหัวเผาแบบเซลฟ์ -รีคูเพอเรทีฟ (Recuporative Burner System and Selfrecuporative Burner)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นและท่อแผ่รังสี (Plate and Radiation Tube Heat Exchanger) เมื่อนํามาใช้
ร่ วมกับหัวเผาความร้อนสู ง ทําให้เกิดเป็ นหัวเผาระบบรี คูเพอเรทีฟ หลักการทํางานของระบบนี้ คือ ก๊าซทิ้งจะ
ถูกส่ งผ่านรี คูเพอเรเตอร์ ที่ติดตั้งแยกต่างหาก ซึ่ งโดยปกติจะต่อเข้ากับปล่องของเตาหลอมเพื่อที่จะใช้อุ่นอากาศ
สําหรับการเผาไหม้
การพัฒนาที่ตามมาทําให้เกิดหัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อแผ่รังสี โดยจะสร้างขึ้นมาติดกับตัวของหัวเผา (รู ปที่ 4.5-6) ก๊าซทิ้งจะไหลผ่านหัวเผาโดยใช้อุปกรณ์ดึงก๊าซ
ไอเสี ย (Flue Gas Eductor) และให้ความร้อนกับอากาศเย็นที่ใช้ในการเผาไหม้ที่ไหลสวนทางผ่านช่วงรอบนอก
ของท่อที่เข้ามา
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หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ มีขอ้ ดีตรงที่มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่า
เนื่องจากมีการสู ญเสี ยความร้อนจากก๊าซทิ้งน้อยมาก และไม่จาํ เป็นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่แพงในการหุ ้มฉนวนท่อ
ส่ งลม
หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟมีความสะดวกในการปรับปรุ งให้เข้ากับอุปกรณ์เดิมที่ติดตั้งอยู่แล้ว โดยหัวเผา
ดังกล่าวเหมาะสมทั้งโรงงานขนาดเล็กและใหญ่ที่มีก๊าซปนเปื้ อนตํ่าเเละก๊าซที่มีอุณหภูมิระดับสู ง (มากกว่า
800oC) หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟมีประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ ในการใช้งานที่ตอ้ งการอุณหภูมิสมํ่าเสมอ โดยใช้
กับเตาหลอมที่มีปริ มาตรขนาดเล็ก เช่น เตาเผาเครื่ องปั้ นดินเผา หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟอาจนํามาใช้เสริ ม
กับหัวเผาแบบเซรามิกชนิดรี เจนเนอเรทีฟ (Regenerative Ceramic Burner) สําหรับการใช้งานขนาดใหญ่เพื่อจะ
ทําให้การกระจายความร้อนสมํ่าเสมอมากยิง่ ขึ้น คุณสมบัติของหัวเผาระบบรี คูเพอเรทีฟและเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ
สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-6

รู ปที่ 4.5-7 หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ (Self-recuperative Burner)
ตารางที่ 4.5-6 คุณสมบัติของหัวเผาระบบรี คูเพอเรทีฟและเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี
ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 20-40%
- มีขนาดกะทัดรัด (หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ) สะดวกต่อการติดตั้ง
- ต้องใช้กบั ก๊าซทิ้งที่สะอาด
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4.5.1.3 เครื่ องสะสมความร้ อน (Regenerator)
เครื่ องสะสมความร้ อนทํางานโดยใช้หลักการของวัฏจักรการเก็บความร้ อนระยะสั้น โดยทัว่ ไประบบสะสม
ความร้อนจะประกอบด้วย แท่งเซรามิกสําหรับเก็บความร้อนหนึ่งคู่ ต่อเข้ากับหัวเผาหนึ่งคู่หรื อหัวเผาเดี่ยว ใน
กรณี ของเครื่ องสะสมความร้อนแบบหมุน (Rotary Regenerator) ก๊าซร้อนทิ้งจากหัวเผาที่กาํ ลังติดไฟอยูจ่ ะไหล
ผ่านแท่งเซรามิกแท่งใดแท่งหนึ่งของเครื่ องสะสมความร้อน เมื่อวัฏจักรย้อนกลับ อากาศเย็นที่ไหลเข้ามาใหม่จะ
ถูกทําให้ร้อนขึ้นโดยไหลผ่านไปยังแท่งที่ร้อนของเครื่ องสะสมความร้อนซึ่ งก่อนหน้านี้ได้สะสมความร้อนจาก
ก๊าซร้อนทิ้งไว้แล้ว เวลาที่ใช้ในการสลับเปลี่ยน (Cycle Times) จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 30 วินาทีถึง 30 นาที ขึ้นอยู่
กับชนิดของเครื่ องสะสมความร้อนและการใช้งาน
ก) เครื่ องสะสมความร้ อนแบบอยู่กบั ที่ (Static Regenerator)
เครื่ องสะสมความร้อนแบบอยูก่ บั ที่เป็นแบบทัว่ ไปที่ใช้มาเป็นเวลานานหลายปี แล้วในอุตสาหกรรมแก้ว เหล็ก
และเหล็กกล้า ตัวเครื่ องจะทําด้วยอิ ฐทนไฟ ขนาดของเครื่ องสะสมความร้ อนแต่ละเครื่ องจะมีขนาดใหญ่
ประมาณเท่ากับขนาดของบ้านสองชั้น (รู ปที่ 4.5-7) เครื่ องสะสมความร้อนแบบอยูก่ บั ที่มีความแข็งแรง ทนต่อ
การกัดกร่ อน และสามารถนําไปใช้งานกับก๊าซปนเปื้ อนได้ คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนแบบอยูก่ บั ที่
สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-7

รู ปที่ 4.5-8 เครื่ องสะสมความร้อนซึ่งทําด้วยอิฐทนไฟขนาดใหญ่ใช้กบั เตาหลอมแก้ว
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ตารางที่ 4.5-7 คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนแบบอยูก่ บั ที่
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี

ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- มีประสิ ทธิภาพสู ง
- ต้องการการบํารุ งรักษาตํ่า
- สามารถใช้กบั ก๊าซที่มีสารปนเปื้ อนได้
- มีขนาดใหญ่
- มีราคาแพง

ข) เครื่ องสะสมความร้ อนแบบหมุน (Rotary Regenerator)
เครื่ องสะสมความร้อนแบบหมุน ประกอบด้วยวัสดุรูปทรงกระบอกที่ทาํ ด้วยอิฐทนไฟ (Refractory Matrix
Drum) ซึ่ งอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 10 เมตร และลึกถึง 2 เมตร ลักษณะการทํางาน คือ ตัวเครื่ องจะเก็บ
ความร้ อนเมื่อหมุนผ่านก๊าซร้ อนที่ปล่อยออกมา และความร้ อนนี้ จะถูกถ่ายเทเมื่อเครื่ องหมุนผ่านอากาศเย็น
อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถนําไปใช้กบั งานที่มีอตั ราการไหลสู งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่ องชนิดนี้
ก็มีขอ้ ด้อยในเรื่ องการรั่วซึมและการปนเปื้ อน คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนแบบหมุนสรุ ปไว้ในตารางที่
4.5-8
ตารางที่ 4.5-8 คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนแบบหมุน
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี

ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- การให้ความร้อนกับพื้นที่
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,700oC
- ประมาณ 70-90%
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถใช้ได้กบั ก๊าซที่มีปริ มาณมาก
- ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
- มีความดันตกสู ง (High Pressure Drop)
- ง่ายต่อการรั่วซึม
- ไม่ เหมาะสําหรั บก๊ าซที่ มีฝุ่นละอองเจื อปน เพราะอาจเกิ ดการ
ปนเปื้ อนข้ามถึงกันได้
- มีราคาแพง

4-20

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ค) เครื่ องสะสมความร้ อนชนิดทําด้ วยเซรามิกแบบกะทัดรัด (Compact Ceramic Regenerators)
ปั จจุบนั เครื่ องสะสมความร้ อนชนิ ดนี้ เป็ นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรั บแล้วและประสบความสําเร็ จในการ
นําไปใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงการหลอมแก้ว การหลอมโลหะ การบ่ม
โลหะ (Annealing) และการปรับปรุ งคุณภาพเหล็กโดยใช้การอบคลายเครี ยดด้วยความร้อน (Heat Treatment of
Steel) การหลอมอลูมิเนี ยมซํ้า (Aluminium Remelting) เครื่ องสะสมความร้อนชนิ ดนี้ ประกอบด้วยวัสดุรูป
ทรงกระบอก (Drum) ซึ่ งมีขนาดประมาณถังขยะตามบ้าน (Domestic Dust Bin) และมีหวั เผาอุณหภูมิสูงติดไว้
ต่างหากหรื อติดไว้ที่อุปกรณ์น้ ี ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สถานที่ติดตั้ง (รู ปที่ 4.5-8) เครื่ องสะสมความร้อนและหัวเผาจะ
ทํางานพร้อมกัน เวลาที่ใช้ในการสลับเปลี่ยนการทํางานโดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ประมาณ 60-120 วินาที ประสิ ทธิ ภาพ
ในการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ตามที่มีการรายงานไว้อาจสู งถึง 90%
เครื่ องสะสมความร้อนชนิดนี้ง่ายต่อการเกิดการอุดตัน (Fouling) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การใช้งาน แต่กง็ ่ายต่อการทํา
ความสะอาด ในกระบวนการผลิตที่สะอาด เช่น การปรับปรุ งคุณภาพเหล็กโดยใช้ความร้อน อาจจําเป็ นต้องทํา
ความสะอาดฐานทุกปี ในกระบวนการผลิตที่สกปรกกว่า เช่ น การหลอมอลูมิเนี ยม อาจจําเป็ นต้องทําความ
สะอาดบ่อยๆ เช่น ทุกสามสัปดาห์ คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนชนิดนี้ได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-9
ตารางที่ 4.5-9 คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนชนิดทําด้วยเซรามิกแบบกะทัดรัด
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี

ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถใช้งานได้กบั ก๊าซที่ปนเปื้ อนบางชนิด
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- อาจเกิดการอุดตันได้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งาน
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รู ปที่ 4.5-9 แผนผังแสดงหลักการทํางานของหัวเผาแบบสะสมความร้อน
ง) หัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ ไฟพ่น (Impulse-fired Regenerative Burner)
หัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่น (รู ปที่ 4.5-8) เป็ นหัวเผาแบบสะสมความร้อน (Regenerative Burner) อีกชนิด
หนึ่ง โดยจะทํางานเฉพาะเมื่อตอนมีความร้อนสู งสุ ด หรื อเมื่อไม่มีความร้อนเลยเท่านั้น วิธีน้ ีจะช่วยให้ปรับการ
ไหล ปรับอัตราส่ วนระหว่างอากาศ/เชื้ อเพลิง ตลอดจนอัตราส่ วนระหว่างอากาศ/ก๊าซทิ้งได้สะดวกขึ้น วิธี
ดังกล่าวนี้ จะทํางานก็ต่อเมื่อหัวเผาทํางานเต็มที่เท่านั้น โดยระบบจะไม่ใช้พดั ลมสําหรับก๊าซทิ้งและไม่ใช้วาล์ว
ไหลกลับ (Reversing Valves) สําหรับท่ออากาศ/ก๊าซทิ้งที่เครื่ องสะสมความร้อนแต่ละตัว ทั้งนี้เพราะก๊าซที่ใช้
แล้วจะถูกดึงออกโดยพัดลมดูดอากาศสําหรับการเผาไหม้
หัวเผาแต่ละหัวเผาจะสลับกันทํางานประมาณ 15 วินาที ระหว่างการสลับกัน หัวเผาและวาล์วปล่อยก๊าซทิ้งจะ
ปิ ดเพื่อไม่ให้อากาศไหลเข้าเตาหรื อไหลออกจากเตาได้ การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเชื้อเพลิง/อากาศที่ป้อนเข้า
หัวเผาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ระยะเวลาการปิ ด/เปิ ดการทํางานจะสลับเปลี่ยนไปตามความต้องการความร้อนซึ่ ง
จะกําหนดโดยการควบคุมของเทอร์โมคัปเปิ ล (Themocouple) ในเตาหลอม
การอุ่นอากาศและประสิ ทธิภาพของหัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่นจะอยูในระดับที่ใกล้เคียงกับหัวเผาแบบรี เจน
เนอเรทีฟที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไป อย่างไรก็ตาม หัวเผาชนิ ดนี้มีขอ้ ได้เปรี ยบ คือ มีระบบการไหลแบบง่าย และมีการ
ลงทุนที่ต่าํ กว่า
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ตารางที่ 4.5-10 คุณสมบัติของหัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่น
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อดี

ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- ไม่จาํ กัดอุณหภูมิ
- ประหยัดได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับแบบหัวผาทัว่ ไป
- สามารถใช้งานได้กบั ก๊าซที่ปนเปื้ อนบางชนิด
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- ใช้พ้นื ที่มากในการติดตั้งเพราะมีอุปกรณ์หลายส่ วน

รู ปที่ 4.5-10 แผนผังแสดงระบบการไหลของก๊าซในหัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่น
จ) ท่ อความร้ อน (Heat Pipe)
ท่อความร้อนสามารถถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าทองแดงถึง 100 เท่า นับว่าเป็ นตัวนําความร้อนที่ดีที่สุดตั้งแต่
รู ้จกั มา กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ท่อความร้อนเป็นระบบถ่ายเทความร้อนโดยที่ไม่มีส่วนไหนเคลื่อนที่เลยและ
แทบจะไม่ตอ้ งการการบํารุ งรักษาเลย
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ท่อความร้อนประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือส่ วนที่เป็ นชุดที่ปิดผนึ กแล้ว ส่ วนโครงสร้างท่อขนาดเล็กหรื อวิก
และส่ วนที่เป็นของเหลวที่ใช้ปฏิบตั ิงาน โดยส่ วนท่อวิกนั้นจะถูกผลิตมาให้อยู่ที่พ้ืนผิวด้านในของท่อ และปิ ด
ผนึ กให้เป็นสุ ญญากาศ พลังงานความร้อนที่ให้แก่พ้ืนผิวภายนอกของท่อความร้อน จะอยูใ่ นภาวะสมดุลกับไอ
ระเหยของมันเอง เมื่อท่อถูกปิ ดผนึกภายใต้ภาวะสู ญญากาศ พลังงานความร้อนที่ให้แก่พ้ืนผิวภายนอกของท่อ
ความร้อนนี้ จะทําให้ของเหลวที่ใช้ทาํ งานระเหยไปในทันที ดังนั้นไอระเหยที่ก่อตัวขึ้นจึงดูดกลืนความร้อน
แฝงของการระเหยกลายเป็ นไอ และส่ วนนี้ของท่อความร้อนจึงกลายเป็ นส่ วนของการระเหย จากนั้นไอระเหย
นี้ ก็จะเข้าไปสู่ อีกด้านหนึ่ งของท่อซึ่ งพลังงานความร้ อนถูกกําจัดออกไปแล้ว ทําให้ไอระเหยนี้ ถูกควบแน่ น
กลายเป็ นของเหลวอีกครั้ง ซึ่งก็จะให้ความร้อนแฝงของการควบแน่น ส่ วนนี้ของท่อความร้อนจึงเป็ นส่ วนของ
การควบแน่น จากนั้นของเหลวควบแน่นจึงไหลกลับไปที่ส่วนของการระเหยกลายเป็ นไอ

รู ปที่ 4.5-11 แสดงระบบการไหลภายในท่อความร้อน
ท่อความร้อนถูกนํามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
 กระบวนการให้ความร้ อนแก่พ้ืนที่โดย เครื่ องถ่ายเทความร้ อนแบบท่อความร้ อน จะถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนจาก ก๊าซไอเสี ยของกระบวนการเพื่อใช้สําหรับสร้างความร้อน อากาศอุ่นจะถูกผสมด้วย
ตามต้องการ ดังนั้นจึงเป็ นการลดความต้องการที่จะใช้อุปกรณสําหรับทําความร้อนเพิ่มเติม หรื อไม่
จําเป็ นต้องใช้เลย
 กระบวนการกูค้ ืนความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยจะนําความร้อนมาจากไอเสี ยของ
กระบวนการแล้วถ่ายเทความร้อนนั้นให้แก่อากาศที่ไหลเข้ามา ซึ่งอากาศนั้นก็จะอุ่นขึ้น และสามารถ
ถูกนําไปใช้ในกระบวนการเดียวกัน หรื อกระบวนการอื่นก็ได้ ซึ่งจะเป็ นการลดปริ มาณการใช้พลังงาน
ในกระบวนการ
 การใช้งาน กับระบบ HVAC
 การหล่อเย็น ท่อความร้อนจะช่วยทําให้อากาศสํารองในช่วงฤดูร้อนให้เย็นลง ดังนั้นจึงช่วยลดการใช้
สารทําความเย็นได้เป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นข้อดีเพิม่ เติมหลังจากที่ได้ช่วยประหยัดจากระบบหล่อเย็น
แล้วพลังงานความร้อนจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่จากก๊าซไอเสี ยเย็นและถ่ายเทไปให้ก๊าซสํารองร้อนที่ถูก
นํามาใช้
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การทําความร้อน กระบวนการข้างตนจะถูกทําโดยวิธีการย้อนกลับในฤดูหนาว เพื่อจะอุ่นอากาศที่ใช้
การอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า
การนําความร้อนเหลือทิ้งจากเตาเผากลับมาใช้ใหม่
การอุ่นอากาศสําหรับเครื่ องอบอากาศร้อน
การนําความร้อนจากเครื่ องดูดดับกลิ่นเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
การนําความร้อนเหลือทิ้งจากเตาเผามาใช้เป็ นแหล่งความร้อนสําหรับเตาอบอื่นๆ
การนําความเย็นให้แก่หอ้ งที่ไม่มีอากาศภายนอกเข้ามา
การอุ่นนํ้าป้อนหม้อไอนํ้า โดยการใช้ความร้อนจากก๊าซไอเสี ยที่ปล่องในแผงท่อทําความร้อน
เตาอบสําหรับการอบแห้ง การบ่ม และการผิง
การนําไอนํ้าเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
เตาเผาอิฐ
การนําความร้อน การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ

4.5.2 พัฒ นาการใหม่ (New Developments)
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา กิจกรรมการพัฒนาส่ วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุ ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีของหัวเผา
แบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ (Self-recuperative) และหัวเผาแบบสะสมความร้อน (Regenerative) ผลของการพัฒนา
ทั้งสองระบบนี้ได้นาํ มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ซึ่งจะกล่าวเน้นในหัวข้อนี้
4.5.2.1 หัวเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท (Radial Plate Recuperative Burner)
หัวเผาชนิ ดนี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้กบั การนําความร้ อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่สําหรับกระบวนการผลิตที่มีความ
ร้ อนทิ้งตํ่ากว่า 1,000oC แต่ก็มีระบบรี คูเพอเรทีฟขนาดกะทัดรั ดที่ ผ่านการทดสอบแล้วสําหรั บใช้กบั
กระบวนการผลิตที่ให้ก๊าซทิ้งที่สะอาดที่มีอุณหภูมิระดับสู งกว่านี้ แต่กระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิระดับตํ่ากว่า
ยังจําเป็ นต้องใช้รีคูเพอเรเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพการทํางานสู งเพื่อให้มีระยะเวลาคืนทุนที่ยอมรับได้
การทํางานของหัวเผาชนิดนี้มีหลักการคล้ายคลึงกับรี คูเพอเรเตอร์แบบทัว่ ไป โดยใช้การผสมผสานกันของพื้นที่
ถ่ายเทความร้ อนที่เพิ่มขึ้น และการออกแบบที่ทาํ ให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้ อน (Heat Transfer
Coefficient) สู งขึ้น มีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น (รู ปที่ 4.5-10) การออกแบบมีลกั ษณะคล้ายกับรี คูเพอเรเตอร์
แบบทัว่ ๆ ไป ที่มีท่อวงแหวนแคบๆ สําหรับให้อากาศจากก๊าซทิ้งและอากาศดีไหลผ่าน การไหลของอากาศจะ
ไหลแยกออกจากกันโดยผ่านท่อแบนๆ จํานวนหนึ่งซึ่ งทําจากแผ่นโลหะ 2 แผ่นติดตั้งในแนวรัศมีภายในรี คูเพอ
เรเตอร์ จึงได้ชื่อว่ารี คูเพอเรเตอร์แบบเรเดียลเพลท การถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ้นระหว่างแผ่น ทางผ่านของก๊าซ
ทิ้ ง มี ลกั ษณะเป็ นช่ อ งแคบเล็ก ๆ ช่ อ งแคบเกิ ด จากการสอดวัส ดุ ที่ทาํ จากเซรามิ กมี รู ปตัด คล้า ยลิ่ ม (Wedgesectioned Ceramic) สอดอยูร่ ะหว่างเเผ่น ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพาความร้อน (Convection Heat Transfer
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Coefficient) จะเกิดขึ้นสู งสุ ดโดยการใช้การไหลที่มีความเร็ วสู งบนพื้นที่ถ่ายเทความร้อนวิกฤตและลดแรงดัน
ตกที่จุดต่างๆ ในรี คูเพอเรเตอร์ให้นอ้ ยที่สุด

รู ปที่ 4.5-12 รู ปตัดของหัวเผารี คูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท
หัวเผาชนิ ดนี้ มีท้ งั แบบเป็ นชุดเดียว (Stand-alone Unit) และแบบรวมกับหัวฉี ดของหัวเผาความร้อนสู ง ซึ่ ง
ประกอบเป็ นหัวเผาเเบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ หัวเผาที่มีอยูจ่ ะมีขนาดอยูใ่ นช่วงตั้งแต่ 0.65-1.62 GJ/h (180-450
kW) ซึ่ งใช้งานกับกระบวนการผลิตที่มีก๊าซทิ้งที่สะอาดและมีอุณหภูมิอยูใ่ นช่วงระหว่าง 700-1,100oC โดย
สามารถใช้กบั การปรับปรุ งคุณภาพของเหล็กโดยใช้ความร้อน การผลิตอิฐ เครื่ องปั้ นดินเผา อิฐทนไฟ เเละเบ้า
หลอมโลหะ
จากคุ ณลักษณะที่กะทัดรั ดของหัวเผาชนิ ดนี้ จึ งเหมาะที่จะเป็ นทางเลื อกที่ดีสําหรั บการใช้งานเพื่อปรั บปรุ ง
ระบบเดิม (Retrofit Application) คุณสมบัติของหัวเผารี คูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลทได้สรุ ปไว้ไนตารางที่
4.5-11
ตารางที่ 4.5-11 คุณสมบัติของหัวเผารี คูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อได้ เปรียบ

ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- มีท้ งั แบบที่ติดอยูก่ บั หัวเผาหรื อแบบแยกส่ วนต่างหาก
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 700-1,100oC
- ประมาณ 60%
- มีประสิ ทธิภาพสู งสามารถนําไปใช้งานได้กบั กระบวนการผลิต
ที่มีอุณหภูมิระดับตํ่า
- สามารถนําไปใช้ปรับปรุ งระบบเดิม
- ไม่สามารถใช้กบั ก๊าซที่มีสารปนเปื้ อน
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4.5.2.2 หัวเผาสะสมความร้ อนแบบอินทีกรัลเบด (Integral Bed Regenerative Burner)
หัวเผาชนิ ดนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยประกอบด้วยฐานซึ่ งมีเซรามิกรู ปทรงกลมหลายลูก (Bed of
Ceramic Spheres) บรรจุอยูภ่ ายในตัวหัวเผา (รู ปที่ 4.5-11) หัวเผาจะติดตั้งเป็นคู่ ในขณะที่หวั เผาหนึ่ งทํางาน
ก๊าซทิ้งจะไหลผ่านไปยังฐานของหัวเผาอีกหัวหนึ่ งที่ไม่ทาํ งาน ในทางกลับกัน อากาศเย็นที่เข้ามาจะถูกอุ่นโดย
ผ่านฐานที่เก็บความร้ อนและกระบวนการจะทํางานเป็ นวัฏจักรต่อเนื่ อง ระยะเวลาทํางานในหนึ่ งวัฏจักรจะ
เปลี่ยนแปลงอยูร่ ะหว่าง 30-180 วินาที

รู ปที่ 4.5-13 รู ปตัดของหัวเผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบด (Integral Bed Regenerative Burner)
หัวเผาชนิดนี้มีขนาดกะทัดรัดมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับหัวเผาสะสมความร้อนแบบทัว่ ไป เนื่องจากมีฐานเซรามิก
อยูใ่ นตัวของชุดหัวเผา สิ่ งนี้คือข้อได้เปรี ยบของหัวเผาชนิดนี้ เนื่องจากหัวเผาชนิดนี้เหมาะสมสําหรับการติดตั้ง
ในเตาหลอมขนาดเล็กซึ่งปัจจุบนั ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสะสมความร้อนแบบอื่นที่เหมาะสมในการใช้งานใน
พื้นที่จาํ กัดได้ หัวเผาชนิดนี้มีขนาดตั้งแต่ 0.2 GJ/h (0.65 kW) จนถึง 18.6 GJ/h (5,160 kW) คุณสมบัติของหัว
เผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบดได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-12
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ตารางที่ 4.5-12 คุณสมบัติของหัวเผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบด
การใช้ งาน
ช่ วงอุณหภูมิทใี่ ช้ งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้ อได้ เปรียบ

ข้ อด้ อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-80%
- มีขนาดกะทัดรัด
- มีขนาดพิกดั ตํ่าทําให้สามารถใช้งานกับเตาหลอมขนาดเล็กได้
- ง่ายต่อการนําไปปรับปรุ งระบบเดิม
- มีโอกาสอุดตัน (Fouling) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งาน

4.5.2.3 เตาหลอมทีใ่ ช้ พลังงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (Energy Optimising Furnace, EOF)
ประมาณ 20% ของพลังงานที่ป้อนเข้าเตาหลอมเหล็กที่ใช้การอาร์ คของกระแสไฟฟ้า (EIectric Arc Furnace)
ความร้อนจะสู ญเสี ยไปกับก๊าซร้อน โดยความร้อนที่สูญเสี ยนี้ มีปริ มาณเพียงพอที่จะให้ความร้อนกับเศษเหล็ก
เพื่อให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 600oC โดยประมาณ ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาเพื่อนําความร้อนทิ้งเหล่านี้กลับมาใช้
ใหม่ในเตาหลอม

รู ปที่ 4.5-14 แผนผังการทํางานของเตาหลอมประสิ ทธิภาพสู ง (Energy Optimising Furnace, EOF)
การพัฒนาเช่ นนี้ เป็ นการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในเตาหลอมโดยการใช้ก๊าซไอเสี ยเพื่ออุ่นเศษ
เหล็ก ตัวอย่างที่พบเช่น ในประเทศบราซิ ลและอินเดีย แต่เตาหลอมประสิ ทธิ ภาพสู งที่ใช้ถ่านหิ นหรื อนํ้ามันเป็ น
เชื้อเพลิงแทนการใช้วิธีการอาร์ คของกระแสไฟฟ้าสามารถอุ่นเศษเหล็กให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 850oC หลักการ
ทํางานโดยทัว่ ไปของเตาหลอมประสิ ทธิ ภาพสู งแสดงอยูใ่ นรู ปที่ 4.5-12 ค่าใช้จ่ายในการใช้งานคาดว่าตํ่ากว่า
มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับเตาหลอมเหล็กแบบใช้การอาร์คของกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดเดียวกัน
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4.6 การเลือกเทคโนโลยีการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่
ในหัวข้อที่ 4.4 ได้กล่าวถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้งานจากการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การตัดสิ นใจ
เลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการใช้งานขึ้นอยูก่ บั ความพอดีดา้ นปริ มาณ คุณภาพ และอุณหภูมิของก๊าซ
ไอเสี ย (ดูหวั ข้อที่ 4.3) ที่จะใช้ในกระบวนการผลิตหรื อความต้องการความร้อนของโรงงาน เมื่อได้มีการ
พิจารณาการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่แล้ว ขั้นต่อไปคือการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (ดูหวั ข้อที่ 4.5)
รู ปที่ 4.6-1 แสดงขั้นตอนการตัดสิ นใจโดยพิจารณาจากศักยภาพของผูใ้ ช้งานความร้อนทิ้งโดยเน้นถึงอุปกรณ์ที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับการใช้งานแต่ละอย่างโดยเฉพาะ แผนภาพนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงรายละเอียดของ
การใช้งานหรื อรายการอุปกรณ์อย่างละเอียด และไม่ได้ยดึ ติดกับระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ (ผูใ้ ช้งานได้มี
การพิจารณาการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ บางรายสามารถค้นคิดวิธีการใหม่ๆ ได้) แผนภาพนี้เป็ นเพียง
การสรุ ปวิธีการเลือกเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน ผูท้ ี่มี
ศักยภาพในการใช้อุปกรณ์การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ควรปรึ กษากับผูเ้ ชี่ ยวชาญ บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้าน
พลังงาน หรื อผูจ้ าํ หน่ายอุปกรณ์เฉพาะด้านเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

รู ปที่ 4.6-1 หลักการตัดสิ นใจในการเลือกเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
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เทคโนโลยีการอนุ รักษ์พลังงานถื อ เป็ นการเทคนิ คการปรั บปรุ งเพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของ
โรงงานให้สูงขึ้นและทันสมัย

การติดตั้งเครื่ องอุ่นอากาศด้ วยก๊ าซไอเสี ย
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี
นําไอเสี ยจากหม้อไอน้า หรื อเตาเผามาแลกเปลี่ยนความร้อนให้กบั อากาศก่อนเข้าเผาไหม้ ส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพในการเผาไหม้สูงขึ้นและลดการใช้เชื้อเพลิง
2. สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล
อุณหภูมิแตกต่างลอกมีน
ΔTLM = (ΔT1-ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2)
°C
ปริ มาณความร้อนที่นาํ กลับมาได้ Q = ∪ A ΔTLM h
Wh/ปี
คิดเป็ นปริ มาณเชื้อเพลิง
F = 3.6 ∪ A ΔTLM h / (1,000 LHV)
หน่วย/ปี
ผลประหยัด
S = 3.6 ∪ A ΔTLM h / (1,000 LHV CF ) บาท/ปี
เงินลงทุน
I = CA / A
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
PB = I / S = 1,000 CA / 3.6 U ΔTLM ho
ปี
เมื่อ อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย T °C
ราคาเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน CA บาท/ตรม.
พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน A ตรม.
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถ่ายเทความร้อน U W/m2/°C
ชัว่ โมงการทํางานต่อปี h ชม./ปี
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง LHV MJ/ปี
ราคาเชื้อเพลิง CF บาท/หน่วย

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมุติฐานที่ใช้
ก๊าซไอเสี ยหลังจากนาความร้อนมาอุ่นอากาศแล้วอุณหภูมิ
- ถ้าเป็ นเชื้อเพลิงที่มีซลั เฟอร์ 150°C
- ถ้าเป็ นเชื้อเพลิงที่มีซลั เฟอร์ต่าํ า 100°C
อากาศเข้าระบายความร้อน 30 °C
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ค่าประสิ ทธิผลการแลกเปลี่ยนความร้อน u เท่ากับ 20 W/m2°C
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ผลการแลกเปลี่ยนความร้อน (effectiveness) ไม่เกิน 0.5
ชัว่ โมงการทางาน 7,200 ชัว่ โมง/ปี
อัตราการไหลด้านก๊าซไอเสี ยต่อด้านอากาศ (mfl/mair) 1.1
ประเภทเชื้อเพลิง
ค่ าความร้ อน
ราคา
(MJ/หน่ วย)
(บาท)
เชื้อเพลิงน้ามัน
39.77 MJ/ลิตร
20.68 บาท/ลิตร
ก๊าซธรรมชาติ
1,055 MT/Mbtu
316.5 บาท/Mbtu
ถ่านหิ น
15 MT/kg
1.65 บาท/kg
4. ผลการวิเคราะห์

ราคา/MJ
0.52
0.30
0.11

โดยการคํานวณค่าอุ ณหภู มิลอกมี นจากอุณหภู มิเข้าออกเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนจากสมมุติฐาน
ข้างต้น และในกรณี ที่ค่าประสิ ทธิ ผลสู งกว่า 0.5 ใช้ค่า 0.5 และเนื่ องจากราคาเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
ขึ้นกับวัสดุที่ใช้ และการออกแบบจึงไม่สามารถกําหนดได้ตายตัวในที่น้ ีได้แปรค่าราคาเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนต่อตารางเมตร จาก 20,000 ถึง 50,000 บาทต่อตารางเมตร ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
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หมายเหตุ
การใช้ตารางข้างต้น
1) หากสามารถคํานวณค่า ΔTLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนตามสมการให้ใช้ค่านั้นเปิ ดตารางดูค่าความ
คุม้ ค่าแต่หากไม่มีขอ้ มูลให้ใช้อุณหภูมิก๊าซไอเสี ยเปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า
2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ชัว่ โมงการใช้งาน ราคาเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อน และค่า Uให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่ วนของตัวแปรนั้นเทียบกับค่าที่ใช้ใน
สมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็ นตัวตั้งในสมการหาค่า PB ให้คูณผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน และหากเป็ นตัวหารก็
ให้หารผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
 โรงงานเคมี
 โรงงานสิ่ งทอ
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
 โรงงานอบแห้งไม้แปรรู ป
 อาคารโรงแรม
 อาคารโรงพยาบาล
 ฯลฯ

การติดตั้งเครื่ องอุ่นน้ าป้ อนหม้ อไอน้ า (ECONOMIZER)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี
นําความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากไอเสี ยมาอุ่นนํ้าป้อนเข้าหม้อไอนํ้าส่ งผลให้หม้อไอนํ้าใช้เชื้อเพลิงลดลง
2. สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์
สมการที่ใช้เช่นเดียวกับการอุ่นอากาศ
ระยะเวลาคืนทุน = 1,000 CA / (3.6 U ΔTLM ho)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมุติฐาน
ไอเสี ยหลังจากการอุ่นนํ้า ถ้าเป็ นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ หรื อ ซัลเฟอร์ต่าํ 100°C ถ้าเป็ นเชื้อเพลิงอื่น 150°C
อุณหภูมินา้ เข้าความร้อน 30 °C
ชัว่ โมงการทางาน 7,200 ชัว่ โมง/ปี
อายุโครงการ 10 ปี
ค่าประสิ ทธิผลการถ่ายเทความร้อน (effectiveness) 0.6
4-33

ตอนที่ 3 บทที่ 4 การอนุรักษ์ พ ลังงานโดยการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่

ผลคูณอัตราการไหลและค่าความจุความร้อนฝั่งนํ้าป้อนต่อฝั่งก๊าซไอเสี ย ประมาณเท่ากับ 3
ราคาค่ าความร้ อน
ค่ าความร้ อน
ราคา
ราคา/MJ
ประเภทเชื้อเพลิง
(MJ/หน่ วย)
(บาท)
เชื้อเพลิงน้ามัน
39.77 MJ/ลิตร
20.68 บาท/ลิตร
0.52
ก๊าซธรรมชาติ
1,055 MT/Mbtu
316.5 บาท/Mbtu
0.30
ถ่านหิ น
15 MT/kg
1.65 บาท/kg
0.11
ค่า U ของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศกับนํ้า ปกติมีค่า 15 ถึง 70 W/m2°C ในที่น้ ีเลือก 40 W/m2°C
4. ผลการวิเคราะห์
ความคุม้ ค่าของการติดตั้งอุปกรณ์นาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ จะขึ้นกับเชื้อเพลิงที่ใช้ อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย และราคา
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนต่อตารางเมตร ในที่น้ ี ได้แปรค่าราคาเครื่ องแลกเปลี่ยน ความร้อนตั้งแต่ 20,000-50,000
บาทต่อตารางเมตร ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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หมายเหตุ
การใช้ตารางข้างต้น
1) หากสามารถคํานวณค่า ΔTLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนตามสมการให้ใช้ค่านั้นเปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า แต่
หากไม่มีขอ้ มูล ให้ใช้อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย เปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า
2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ชัว่ โมงการใช้งาน ราคาเครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน U ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่ วนของตัวแปรนั้นเทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัว
แปรดังกล่าวเป็ นตัวตั้งในสมการ PB ให้คูณผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน และหากเป็ นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
 โรงงานเคมี
 โรงงานสิ่ งทอ
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
 โรงงานอบแห้งไม้แปรรู ป
 อาคารโรงแรม
 อาคารโรงพยาบาล
 ฯลฯ
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การติดตั้งเครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนจากนํา้ ร้ อนกับนํา้
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี
นําความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากนํ้าร้อนคอนเดนเสทหรื อนํ้าร้อนปล่อยทิ้งไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ ส่ งผลให้ลดการใช้พลังงานในการทําให้น้ าํ ร้อนได้
2. สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์
อุณหภูมิแตกต่างลอกมีน
ΔTLM = (ΔT1-ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2)
°C
ระยะเวลาคืนทุน
PB = 1,000 CA / 3.6 U ΔTLM ho
ปี

ถ้าให้อตั ราการไหลและค่าความจุความร้อนของทั้งสองกระแสมีอตั ราส่ วน r = mh cph mc cpc
และค่าประสิ ทธิผลของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน ε อุณหภูมิความร้อนแตกต่างของแหล่งความร้อน Thi และ
อุณหภูมิตวั รับ Tci เป็ น ΔT จะได้วา่

จะเห็นว่าหากทราบค่า ε อุณหภูมิแตกต่างของ ns แลกเปลี่ยนความร้อน ΔT และอัตราส่ วน r ก็จะหาความสัมพันธ์
ของ ΔT และ ΔTLM เพื่อนาไปคํานวณความคุม้ ค่าในการลงทุนได้
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมุติฐาน
เพื่อให้เห็นภาพของความคุม้ ค่าในการปรับปรุ งกําหนดค่าตัวแปรต่างๆ ดังนี้
ค่าประสิ ทธิผลของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน (ε) 0.7
อัตราการไหลของกระแสร้อนต่อกระแสเย็น (r) 1.2
อุณหภูมิตวั กลางสายเย็นที่รับความร้อน 30 °C
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อน 2,000 W/m2°C
ชัว่ โมงการทํางาน 7,200 ชัว่ โมง/ปี
ราคาค่ าความร้ อน
ค่ าความร้ อน
ราคา
ราคา/MJ
ประเภทเชื้อเพลิง
(MJ/หน่ วย)
(บาท)
เชื้อเพลิงน้ามัน
39.77 MJ/ลิตร
20.68 บาท/ลิตร
0.52
ก๊าซธรรมชาติ
1,055 MT/Mbtu
316.5 บาท/Mbtu
0.30
ถ่านหิ น
15 MT/lg
1.65 บาท/kg
0.11
4. ผลการวิเคราะห์
เมื่อแปรราคาเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน 20,000 – 50,000 บาท/ตารางเมตร มีความคุม้ ค่าของการดําเนินมาตรการ
แบ่งเป็ น สองกรณี คือเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลต และแบบ (เปลือกและท่อ) ดังนี้

มาตรการติดตั้งเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนนํ้า-นํ้า แบบเพลต
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มาตรการติดตั้งเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนน้า-น้า แบบ Shell &Tube
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หมายเหตุ
การใช้ตารางข้างต้น
1) หากสามารถคํานวณค่า ΔTLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนตามสมาการ ให้ใช้ค่านั้นเปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า
แต่หากไม่มีขอ้ มูล ให้ใช้อุณหภูมิน้ าํ ร้อน เปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า
2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ชัว่ โมงการใช้งาน ราคาเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อน U ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่ วนของตัวแปรนั้นเทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน
ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็ นตัวตั้งในสมการ PB ให้คูณผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน และหากเป็ นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ดว้ ย
ค่าสัดส่ วน
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
 โรงงานเคมี
 โรงงานสิ่ งทอ
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
 โรงงานอบแห้งไม้แปรรู ป
 อาคารโรงแรม
 อาคารโรงพยาบาล
ฯลฯ
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4.7 การพิจารณาโครงการการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่
รายการตรวจสอบนี้เตรี ยมชุดคําถามไว้สาํ หรับให้ผใู ้ ช้งานที่มีศกั ยภาพตอบ เมื่อมีการพิจารณาโครงการนําความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ความสําเร็ จของโครงการขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาประเด็นที่สาํ คัญเหล่านี้ ก่อนที่จะมีการ
ลงทุนใดๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

คําถาม
ท่านทราบปริ มาณและคุณภาพของความร้อนทิ้งที่เกิดขึ้นหรื อไม่
ท่านทราบค่าความจุความร้อนจําเพาะของก๊าซไอเสี ยหรื อไม่
ท่านได้มีการบํารุ งรักษาเบื้องต้น (Good Housekeeping) และได้ใช้มาตรการที่มีค่าใช้จ่ายตํ่า
ในการลดการสู ญเสี ยความร้อนให้ต่าํ ที่สุดแล้วหรื อยัง
ท่านมีทางเลือกที่คุม้ ค่าใช้จ่าย (Cost-effective) กว่าวิธีที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นปัจจุบนั เพื่อลดการ
สู ญเสี ยความร้อนทิ้งแล้วหรื อยัง
ผูร้ ่ วมงานในบริ ษทั ของท่านได้คาํ นึงถึงการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่หรื อไม่
ท่านสามารถหาประสบการณ์ในทางปฏิบตั ิที่ใช้งานได้จริ งได้หรื อไม่
มีการใช้ความร้อนทิ้งที่คุม้ ค่าใช้จ่ายหรื อไม่
หัวข้อดังต่อไปนี้ได้รับการพิจารณาแล้วหรื อยัง
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบํารุ งรักษา
 แหล่งของอุปกรณ์การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
 ความเป็ นไปได้ของลักษณะการทํางานแบบไม่สมํ่าเสมอ
 ปั ญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการอุดตัน (Fouling) โดยฝุ่ นละออง การกัดกร่ อนซึ่ งเกิดจาก
การควบแน่นของกรด และอื่นๆ
 แนวโน้มที่จะปล่อยมลภาวะเพิ่มขึ้น เช่น การปล่อยก๊าซในกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์
(NOx)
 ผลกระทบต่อการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โครงการที่นาํ เสนอนี้มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์หรื อไม่
การประยุกต์ใช้งานที่เสนอได้นาํ ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพแล้วหรื อยัง
โครงการที่นาํ เสนอได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่ใช้ในปัจจุบนั และที่
กําลังจะประกาศใช้หรื อไม่
ข้อมูลที่ตอ้ งการทั้งหมดมีเพียงพอที่จะขอเงินสนับสนุนสําหรับทําโครงการที่เสนอไว้หรื อไม่
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4.8 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การนําไอเสี ยจากปล่ องไอเสี ยไปใช้ ประโยชน์
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ ใช้เชื้อเพลิง ………… ขนาดพิกดั …… ตัน จํานวน …… ชุด ปัจจุบนั
อุณหภูมิไอเสี ยเข้าปล่องโดยเฉลี่ยประมาณ……..oC ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องมากจึงมี
แนวคิดในการนําความร้อนจากไอเสี ยไปใช้ในการ………………………………โดยคาดว่าอุณหภูมิไอเสี ย
หลังจากผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแล้วจะมีอุณหภูมิประมาณ........ oC (ถ้าเชื้อเพลิงมีองค์ประกอบของ
กํามะถันอุณหภูมิไอเสี ยหลังจากนําไปใช้แล้วไม่ควรตํ่ากว่า 180 oC )
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยทางปล่อง
- เชื้อเพลิงแข็ง (kcal/y)
QES = อัตราการใช้เชื้อเพลิงแข็งเฉลี่ย (kg/h) x ปริ มาณก๊าซไอเสี ยจริ ง (Nm3/kg) x
ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสี ยออก
จากห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x ชัว่ โมงการ
ใช้งานตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการทํางาน x ประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ (%) / 100
- เชื้อเพลิงเหลว (kcal/y)
QEL = อัตราการใช้เชื้อเพลิงเหลวเฉลี่ย (L/h) x ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง (kg/L)
x ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสี ยออก
จากห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x ชัว่ โมงการ
ใช้งานตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการทํางาน x ประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ (%) / 100
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- เชื้อเพลิงก๊าซ (kcal/y)
QEG = อัตราการใช้เชื้อเพลิงก๊าซเฉลี่ย (m3/h) x ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง
(kg/m3) x ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิ
ไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x
ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการทํางาน x
ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ (%) / 100
2.1.2 พลังงานความร้อนที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
- เชื้อเพลิงแข็ง (kg/y)
FSS = พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิ ทธิภาพ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /100)/ (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
(kcal/kg) x ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง/100)
- เชื้อเพลิงเหลว (L/y)

FSL = พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิ ทธิภาพ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /100)/ (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
(kcal/kg) x ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงเหลว (kg/L) x ประสิ ทธิภาพการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิง/100)

- เชื้อเพลิงก๊าซ (m3/y)

FSG = พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิ ทธิภาพ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /100)/ (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
(kcal/kg) x ความหนาแน่นของเชื้อก๊าซ (kg/m3) x ประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิง/100)

2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (บาท) / ค่าพลังงานความ
ร้อนที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้ (บาท/ปี )
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

สั ญลั กษณ์

หน่ วย

h

h/y

- เชื้อเพลิงแข็ง

LHV S

kcal/kg

- เชื้อเพลิงเหลว

LHV L

kcal/kg

- เชื้อเพลิงก๊าซ

LHV G

kcal/kg

- เชื้อเพลิงแข็ง

CS

฿/kg

- เชื้อเพลิงเหลว

CL

฿/L

- เชื้อเพลิงก๊าซ

CG

฿/m3

- เชื้อเพลิงเหลว

DL

kg/L

- เชื้อเพลิงก๊าซ

DG

kg/m3

1.5 ตัวประกอบการทํางาน

OF

1.6 ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย

CPg

kcal/Nm3 OC

1.7 ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้

C

%

1.8 ประสิ ทธิ ภาพหม้อไอนํ้า
1.9 อัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย

B

%

- เชื้อเพลิงแข็ง

mFS

kg/h

- เชื้อเพลิงเหลว

mFL

L/h

- เชื้อเพลิงก๊าซ

mFG

m3/h

1.10 ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

HX

%

1.11 เงิ นลงทุนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

CI

฿

1. ข้ อมูล เบื้ องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.2 ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง

1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย

1.4 ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง

(ที่ 200 OC = 0.33 , ที่ 400 OC = 0.34)
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2. ข้ อมูล ตรวจวัด
2.1 อุณหภูมไิ อเสี ยออกจากห้องเผาไหม้เดิม

TgO

O

C

2.2 อุณหภูมอิ ากาศเข้าห้องเผาไหม้เดิม

TaO

O

C

2.3 อุณหภูมไิ อเสี ยออกจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนหลัง TgN

O

C

2.4 ปริ มาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้เดิม

O2O

%

3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องเดิม
3.1 อัตราส่วนอากาศเดิม

M

-

0.00

A OS

Nm3/kg

0.00

A OL

Nm3/kg

0.00

A OG

Nm3/kg

0.00

AS

Nm3/kg

0.00

AL

Nm3/kg

0.00

AG

Nm3/kg

0.00

M = 21/(21- O2O)
3.2 ปริ มาณอากาศทางทฤษฎีเดิม
- เชื้อเพลิงแข็ง
A OS = (1.01 x LHV S /1,000)+0.5
- เชื้อเพลิงเหลว
A OL = 0.85 x LHV L /1,000
- เชื้อเพลิงก๊าซ
A OG = (1.09 x LHV G /1,000)-0.25
3.3 ปริ มาณอากาศใช้จริ งเดิม
- เชื้อเพลิงแข็ง
A S = A OS x M
- เชื้อเพลิงเหลว
A L = A OL x M
- เชื้อเพลิงก๊าซ
A G = A OG x M
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3.4 ปริ มาณก๊าซเสี ยทางทฤษฎีเดิม
- เชื้อเพลิงแข็ง

OS

Nm3/kg

0.00

OL

Nm3/kg

0.00

OG

Nm3/kg

0.00

S

Nm3/kg

0.00

L

Nm3/kg

0.00

G

Nm3/kg

0.00

QES

kcal/y

0.00

QEL

kcal/y

0.00

QEG

kcal/y

0.00

QESN

kcal/y

0.00

OS = (0.89 x LHV S /1,000)+1.65
- เชื้อเพลิงเหลว
OL = 1.11 x LHV L /1,000
- เชื้อเพลิงก๊าซ
OG = (1.14 x LHV G / 1,000) + 0.25
3.5ปริ มาณก๊าซเสี ยจริ งเดิม
- เชื้อเพลิงแข็ง
S = OS + (M-1) x A OS
- เชื้อเพลิงเหลว
L = OL + (M-1) x A OL
- เชื้อเพลิงก๊าซ
G = OG + (M-1) x A OG
3.6 พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยเดิม
- เชื้อเพลิงแข็ง
QES = mfS x S x C Pg x (TgO-TaO)
x h x OF x hC/100
- เชื้อเพลิงเหลว
QEL = mfL x DL x L x CPg x (Tgo-Tao)
x h x OF x hC/100
- เชื้อเพลิงก๊าซ
QEG = mfG x DG x qG x CPg x (Tgo-Tao)
x h x OF x C/100
3.7 การสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ยใ หม่
เมือนําความร้อนจากไอเสียไปใช้

- เชื้อเพลิงแข็ง
QESN = mfS x S x CPg x (TgN-TaO)
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x h x OF x hC/100
- เชื้อเพลิงเหลว

QELN

kcal/y

0.00

QEGN

kcal/y

0.00

QSS

kcal/y

0.00

QSL

kcal/y

0.00

QSG

kcal/y

0.00

FSS

kg/y

0.00

FSL

L/y

0.00

FSG

m3/y

0.00

QELN = mfL x DL x qL x CPg x (TgN-Tao)
x h x OF x C/100
- เชื้อเพลิงก๊าซ
QEGN = mfG x DG x qG x CPg x (TgN-Tao)
x h x OF x C/100
3.8 พลังงานความร้อนสู ญเสี ยออกทางปล่อง
- เชื้อเพลิงแข็ง
QSS = (QES - QESN)
- เชื้อเพลิงเหลว
QSL = (QEL - QELN)
- เชื้อเพลิงก๊าซ
QSG = (QEG - QEGN)
3.9 พลังงานความร้อนที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ ไ ด้
- เชื้อเพลิงแข็ง
FSS = QSS x (HX / 100) / (LHV S x C/100)
- เชื้อเพลิงเหลว
FSL = QSL x (HX / 100) / (LHV L x DL x C/100)
- เชื้อเพลิงก๊าซ
FSG = QSG x (HX / 100) / (LHV G x DG x C/100)
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3.10 ค่าใช้จา่ ยเชื้อเพลิงที่ลดลง
- เชื้อเพลิงแข็ง

SS = FSS x CS

SS

฿/y

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว

SL = FSL x CL

SL

฿/y

0.00

- เชื้อเพลิงก๊าซ

SG = FSG x CG

SG

฿/y

0.00

4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
- เชื้อเพลิงแข็ง

PBS = CI / SS

PBS

y

0.00

- เชื้อเพลิงเหลว

PBL = CI / SL

PBL

y

0.00

- เชื้อเพลิงก๊าซ

PBG = CI/ SG

PBG

y

0.00

5.1 พลังงานความร้อนที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ ไ ด้

FS

………./y

0.00

5.2 ค่าใช้จา่ ยเชื้อเพลิงลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

S
PB

฿/y
y

0.00
0.00

5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
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4.9 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การนําความร้ อนทิง้ จากเตาหลอมมาอุ่นอากาศก่ อนการเผาไหม้ โดยรีคูเพอเรเตอร์ แบท่ อ 2 ชั้น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษทั พีพีจี-สยามซิ ลิกา จํากัด เป็ นอุตสาหกรรม ผลิตผงซิ ลิกา มีการใช้เตาหลอมทรายทําด้วยอิฐทนไฟ
อุณหภูมิภายในประมาณ 1,400oC กําลังการผลิตประมาณ 4 ตัน/ชม./เตา โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิง
ประมาณ 13.0 ล้านบีทีย/ู ชม. หรื อประมาณ 13.7 GJ/ชม. ไอเสี ย (Flue Gas)ที่ออกจากเตามีอุณหภูมิ ประมาณ
1,100oC ซึ่งนํากลับไปใช้ในการอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้โดยใช้ รี คูเพอเรเตอร์ที่ทาํ ด้วยอิฐทนไฟ
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ไอเสี ยที่ออกจากเตาหลอมจะไหลผ่านรี คูเพอเรเตอร์ ที่ทาํ ด้วยอิฐทนไฟ แต่เนื่องจากมีการแตกของอิฐภายในจึง
ทําให้เกิดการผสมของไอเสี ยกับอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ ส่ งผลให้อุณหภูมิอากาศและประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ลดลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เปลี่ยนรี คูเพอเรเตอร์ ใหม่เป็ นแบบท่อ 2 ชั้น ทําด้วยเหล็กไร้สนิม โดยการออกแบบให้มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความ
ร้ อนเหมาะสมกับปริ มาณและอุณหภูมิไอเสี ยเพื่อให้ได้อุณหภูมิอากาศที่สูงที่สุดรวมทั้งให้สามารถทําความ
สะอาดได้สะดวก
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
รี คูเพอเรเตอร์ที่ทาํ ด้วยอิฐทนไฟมีอายุการใช้ งานนานทําให้ เกิดการชํารุดส่ งผลให้ เตาใช้ พลังงานความร้ อนมากขึน้
5. สภาพหลังปรับปรุง
ติดตั้งรี คูเพอเรเตอร์ แบบท่อสองชั้น สู งประมาณ 10 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมประมาณ 1.2 เมตร ทําด้วย
เหล็กไร้สนิม ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั Thermal Transfer ในการใช้งานนั้นไอเสี ยจากเตาหลอม
เข้าสู่ ท่อชั้นในของรี คูเพอเรเตอร์ และจะถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศดีที่ใช้ในการเผาไหม้ซ่ ึ งไหลผ่านระหว่าง
ท่อชั้นในกับท่อชั้นนอก โดยจะเพิ่มอุณหภูมิอากาศจากประมาณ 35oC มาเป็ น 550oC หลังจากที่ถ่ายเทความ
ร้อนให้อากาศแล้ว ไอเสี ยยังมีอุณหภูมิสูงอยู่ คือ ประมาณ 500oC ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้คิดตั้งเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนเพื่อทํานํ้าร้อนซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นท่อ 2 ชั้นเหมือนกัน โดยไอเสี ยจะไหลผ่านท่อชั้นใน ส่ วนนํ้าจะไหล
ผ่านระหว่างท่อชั้นในกับท่อชั้นนอก สามารถทํานํ้าร้อนได้ประมาณ 6,000 ลิตร/ชม. ที่อุณหภูมิประมาณ 70 80oC นํ้าร้อนที่ได้น้ ีนาํ ไปใช้ทาํ ความสะอาดเครื่ องจักรในกระบวนการผลิต ประสิ ทธิ ภาพรวมของรี คูเพอเรเตอร์
อยูท่ ี่ประมาณ 50-55% สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 25% และคาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 12 ปี

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
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เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

10,000,000
บาท
3,000,000
บาทต่อปี
10,000,000/ 3,000,000
3.3
ปี

7. การใช้ และบํารุงรักษา
ทําความสะอาดปล่องปี ละครั้งโดยใช้ช่างเทคนิคของโรงงานเป็ นผูด้ าํ เนินการ
8. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ งานกับงานอื่น
รี คูเพอเรเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ดี ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาตํ่า มีประสิ ทธิ ภาพดี ใช้ได้ทวั่ ไปกับเตาที่มี
ไอเสี ยทิ้งหรื อไอเสี ยที่มีฝุ่นสกปรกปนเปื้ อนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสู ง โดยจะทําหน้าที่นาํ ความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ใหม่เพื่อใช้อุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ และถ้าความร้อนทิ้งหลังจากการอุ่นอากาศแล้วยังมีอุณหภูมิสูงอยู่ ยัง
สามารถนําไปใช้ทาํ นํ้าร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย

กรณีศึกษาที่ 2: การนําความร้ อนทิง้ จากเตาหลอมมาอุ่นอากาศก่ อนการเผาไหม้ โดยใช้ เครื่ องสะสมความร้ อน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมเครื่ องแก้วไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว (Glass Container) มี
การใช้เตาหลอมทราย/เศษแก้วทําด้วยอิฐทนไฟจํานวน 3 เตา คือ เตาที่ใช้รีคูเพอเรเตอร์ 1 เตา กับเตาที่ใช้รีเจน
เนอเรเตอร์ 2 เตา โดยทั้ง 3 เตาใช้น้ าํ มันเตาเกรด C เป็ นเชื้อเพลิงหลักร่ วมกับการใช้ไฟฟ้า ปริ มาณการใช้น้ าํ มัน
เตาเกรด C ประมาณ 60,000 ลิตร/วัน โดยเตาหลอมทราย/เศษแก้วที่ใช้รีคูเพอเรเตอร์ มีอุณหภูมิภายในประมาณ
1,500oC กําลังการผลิตของเตาที่ใช้รีเจนเนอเรเตอร์ ตวั ที่ 1 ประมาณ 200 ตันแก้ว/วัน และเตาตัวที่ 2 ประมาณ
400 ตันแก้ว/วัน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เตาหลอมชุดที่ใช้รีคูเพอเรเตอร์มีประสิ ทธิภาพตํ่ากว่าชุดที่ใช้รีเจนเนอเรเตอร์ และมีอายุการใช้งานมานานส่ งผล
ให้มีการใช้พลังงานสิ้ นเปลืองมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เปลี่ยนไปใช้รีเจนเนอเรเตอร์ เหมือนกับสองเตาที่ใช้อยู่ โดยรี เจนเนอเรเตอร์ ทาํ ด้วยอิฐทนไฟ ทําหน้าที่สะสม
ความร้อนจากไอเสี ย มี 2 ชุดต่อหนึ่งเตา และสลับกันทํางาน ภายในมีช่องคล้ายรังผึ้งเพื่อให้ไอเสี ยไหลผ่านได้
โดยมีขนาดกว้าง 2.9 เมตร ยาว 13.5 เมตร และสู ง 6.7 เมตร ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริ กา ยี่หอ้ National
Refractories
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
เตาที่ใช้รีคูเพอเรเตอร์จาํ นวน 1 เตา มีประสิ ทธิ ภาพตํ่าและมีอายุการใช้งานมานาน จึงทําการเปลี่ยนใหม่
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5. สภาพหลังปรับปรุง
เปลี่ยนไปใช้รีเจนเนอเรเตอร์ โดย เตาหลอมมีอุณหภูมิประมาณ 1,500oC ไอเสี ยจากเตาก่อนเข้ารี เจนเนอเรเตอร์
มีอุณหภูมิประมาณ 1,350oC โดยไอเสี ยจะถ่ ายเทความร้ อนให้กบั อิ ฐทนไฟเพื่อเก็บสะสมความร้ อนไว้ เมื่ อ
ถ่ายเทความร้ อนให้อิฐแล้วอุณหภูมิไอเสี ยจะลดลงเหลือ 500oC และถูกปล่อยทิ้งที่อุณหภูมิ 200-300oC โดยมี
แผ่นปรับลมปิ ดเปิ ด (Damper) เป็ นตัวปล่อยไอเสี ยออกสู่ บรรยากาศ อากาศดีที่ใช้ในการเผาไหม้ถูกเป่ าเข้ารี เจน
เนอเรเตอร์ และอากาศดีจะรับความร้อนจากอิฐทนไฟ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจาก 30-35oC เป็ น 1,200-1,300oC และ
เข้าเตาหลอม รี เจนเนอเรเตอร์ มี 2 ตัวซึ่ งจะสลับกันทํางานประมาณ 30 นาทีโดยอาศัยโบลเวอร์ ที่มีแผ่นปรับลม
เป็ นตัวปิ ดเปิ ด เพื่อสลับทิศทางการไหลของอากาศที่เข้าสู่ รีเจนเนอเรเตอร์ ท้ งั 2 ตัว ประสิ ทธิ ภาพของรี เจนเนอเร
เตอร์อยูท่ ี่ประมาณ 70-75% สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 30% และคาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ
10ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน (เตาขนาด 200 ตัน)
=
20,000,000
บาท
ผลประหยัดที่ได้
=
12,250,000
บาทต่อปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
20,000,000/12,250,000
=
1.63
ปี
7. การใช้ และบํารุงรักษา
ไม่มีการดูแลรักษา นอกจากเกิดปั ญหาการอุดตันในช่องรังผึ้ง อันเนื่องมาจากเขม่าจากการเผาไหม้ การใช้และ
บํารุ งรักษาไม่จาํ เป็ นต้องใช้ผชู ้ าํ นาญการพิเศษเป็ นผูด้ ูแล
8. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ งานกับงานอื่น
การใช้รีเจนเนอเรเตอร์ในกรณี ศึกษานี้ อาจไม่เหมาะสมกับกรณี ที่โรงงานมีพ้ืนที่จาํ กัดหรื อเป็ นอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดเล็ก ดังนั้น จึงควรศึกษาความเหมาะสมและความคุม้ ค่าในการลงทุนก่อนที่จะนําไปใช้งาน นอกจากนี้
หากนํารี เจนเนอเรเตอร์ ไปใช้งานกับเตาที่มีไอเสี ยอุณหภูมิค่อนข้างสู ง หลังจากการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ใหม่เพื่ออุ่นอากาศแล้ว ความร้อนที่ยงั เหลืออยู่ในไอเสี ยอาจจะนํามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น ใช้ทาํ นํ้า
ร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
กรณีศึกษาที่ 3: การนําก๊ าซติดไฟได้ (Waste Gas) จากกระบวนการผลิตมาผลิตไอนํา้ โดยใช้ หม้ อไอนํา้ ทีใ่ ช้
ความร้ อนทิง้ (Waste Heat Boiler)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)เป็ นอุตสาหกรรมผลิตผงเขม่าดํา (Carbon Black) เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอื่นๆ มีกาํ ลังผลิตเขม่าดําประมาณ 420 ตัน/วัน (24 ชัว่ โมง) และใช้น้ าํ มัน
คอนเวอร์ ชนั ออยล์ประมาณ 750 ตัน/วัน วัตถุดิบหลักคือ นํ้ามันคอนเวอร์ ชนั ออยล์ (Conversion Oil) มีความ
ถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity) ประมาณ 1.09-1.10 มีสารประกอบคาร์ บอนประมาณ 90% นํ้ามันนี้จะถูกเผาใน
เตาและเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณ 1,600-1,850oC ผลจากการทําปฏิกิริยาจะทําให้เกิดเขม่าดําและก๊าซติด
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ไฟได้ (Waste Gas)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ก๊าซติดไฟได้ (Waste Gas) ทีเ่ กิดจากการทําปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไม่ ได้ นําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
นําก๊าซติดไฟได้จากกระบวนการผลิตมาเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ผลิตไอนํ้า แล้วนําไอนํ้าความดันสู งไปขับกังหันไอ
นํ้า (Steam Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และนําไอนํ้าความดันตํ่าไปใช้ในกระบวนการผลิต
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ก๊าซติดไฟที่ได้จากชุดกรอง (Bag Filter) เป็ นเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนตํ่า ติดไฟยาก จึงต้องออกแบบห้องเผา
ใหม้ในขนาดที่เหมาะสม ซึ่ งก๊าซติดไฟประกอบด้วยก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็ นส่ วนใหญ่ ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และก๊าซอื่นๆ อัตราการไหลของก๊าซติดไฟได้ประมาณ 150,000 m3/h ค่าความ
ร้อนของก๊าซมีค่าประมาณ 634 kCal/m3 หรื อ 2,654 kJ/m3
5. สภาพหลังปรับปรุง
หม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้งทําด้วยอิฐทนไฟ เป็ นแบบท่อนํ้า (Water Tube) เนื่องจากก๊าซติดไฟได้เป็ นก๊าซที่มี
ค่าความร้ อนตํ่า หม้อไอนํ้าจึ งมีห้องเผาไหม้ที่ใหญ่และแยกต่างหาก หม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้ อนทิ้งมีขนาด
ประมาณ 15.7 x 37.8 x 18.4 เมตร ผลิตจากประเทศเยอรมนี ยีห่ อ้ Rekupcrater ซึ่ งอุปกรณ์ดงั กล่าวติดตั้งมา
พร้อมกับระบบ ส่ วนชุดกรองหลัก (Main Bag Filter) มีขนาดประมาณ 8 x 24 x 20 เมตร ผลิตจากประเทศ
ฝรั่งเศส ยีห่ อ้ Filter Media
ก๊าซติ ดไฟได้จากกระบวนการผลิ ต ประกอบด้วยก๊าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็ นส่ วนใหญ่ ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และก๊าซอื่นๆ อัตราการไหลของก๊าซติดไฟได้ประมาณ 150,000 m3/h ค่าความ
ร้อนของก๊าซมีค่าประมาณ 634 kCal/m3 หรื อ 2,654 kJ/m3 นํามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไอนํ้าโดยใช้หม้อไอ
นํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้งซึ่งสามารถผลิตไอนํ้ารวมได้ประมาณ 130 ตัน/ชม. ที่ความดัน 42 บาร์ อุณหภูมิ 400oC เพื่อ
ใช้ขบั กังหันไอนํ้าและเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า ได้กาํ ลังไฟฟ้ ารวมประมาณ 17.5 MW กระแสไฟฟ้ าที่ผลิตได้น้ ี
นํามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน และส่ วนหนึ่งจะจ่ายให้กบั บริ ษทั ในเครื อซึ่งอยูใ่ กล้เคียงกัน ส่ วนไอนํ้า
ที่ออกจากกังหันมีอตั ราการไหลประมาณ 110 ตัน/ชม. ที่ความดันประมาณ 3.5 บาร์ นํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตและส่ งต่อให้บริ ษทั ในเครื อเช่นเดียวกัน ประสิ ทธิ ภาพของระบบอยูท่ ี่ประมาณ 55-60% สามารถประหยัด
พลังงานได้ประมาณ 25-30% และคาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
300
ล้านบาท
ผลประหยัดที่ได้
=
300
ล้านบาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
300/300
=
1.0
ปี
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ตอนที่ 3 บทที่ 4 การอนุรักษ์ พ ลังงานโดยการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่

7. การใช้ และบํารุงรักษา
โรงงานมีระบบควบคุมคุณภาพนํ้าที่ดี นํ้าไม่มีซิลิกาเจือปนจึงไม่เกิดตะกรัน และไม่จาํ เป็ นต้องทําความสะอาด
ท่อทุกปี มีการซ่อมบํารุ งใหญ่ทุก 1.5-2 ปี ปั ญหาทัว่ ไปเป็ นเรื่ องท่อบวมจากความร้อนและและอิฐทนไฟชํารุ ด
8. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ งานกับงานอื่น
ก๊าซติดไฟได้และความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสู งและมีปริ มาณพอสมควร สามารถนําไปอุ่นนํ้าก่อนเข้า
หม้อไอนํ้า หรื ออุ่นอากาศสําหรับใช้ในการเผาไหม้ได้ ทําให้สามารถประหยัดพลังงานได้ส่วนหนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมบางชนิด ก๊าซติดไฟได้ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตถูกนําไปเผาทิ้ง ทําให้สูญเสี ย
พลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ควรพิจารณานํามาใช้ประโยชน์ดงั กรณี ตวั อย่างนี้

กรณีศึกษาที่ 4: การใช้ ประโยชน์ จากความร้ อนทิง้ ของเครื่ องยนต์ ใช้ ก๊าซ (Gas Engine)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)เป็ นอุตสาหกรรมผลิตฝาปิ ดสําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาํ ด้วยเเก้ว พลาสติก และโลหะ เช่น ขวด
และกระป๋ องอลูมิเนี ยม เป็ นต้น ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง เนื่ องจากในบริ เวณดังกล่าวเกิด

ไฟฟ้าดับบ่อย มีผลกระทบทําให้การผลิตเสี ยหายและเกิดการสู ญเสี ยบ่อยครั้ง และเพื่อลดผลกระทบจากปั ญหา
ด้านราคาของพลังงานที่มีแนวโน้มสู งขึ้น เเละในขณะนั้นได้ใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตอยูแ่ ล้ว โดย
ต่อท่อก๊าซมาจากท่อหลักของ ปตท. ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลนัก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ผลผลิตเกิดความเสี ยหายจากไฟฟ้าดับและต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าสู งและขาดเสถียรภาพ
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่โรงงานใช้อยูแ่ ล้วโดยใช้เครื่ องยนต์ก๊าซ (Gas Engine) และ
นําความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากไอเสี ยกลับมาใช้ในการผลิตไอนํ้าและทํานํ้าเย็นระบบดูดซึม
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด
5. สภาพหลังปรับปรุง
ทําการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ประกอบด้วย
 เครื่ องยนต์ก๊าซ (Gas Engine) และเครื่ องปั่ นไฟ (Generator) 3 เครื่ อง พิกดั กําลังผลิต (Rated Capacity)
เครื่ องละประมาณ 2 MW มีระดับแรงดันไฟฟ้า 6.6 kV มีขนาดประมาณ 1.5 x 5.0 x 2.5 เมตร ผลิตใน
ประเทศสวีเดน ยีห่ อ้ Wartsila
 หม้อไอนํ้าใช้ความร้อนทิ้ง 3 เครื่ อง พิกดั เครื่ องละ 1.56 ตัน/ชม. ที่ความดันใช้งาน 6 บาร์ เกจ (barg) เป็ น
หม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ (Fire Tube) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 เมตร ยาว 3.5 เมตร ผลิตในประเทศ
เดนมาร์ก ยีห่ อ้ Danstoker ซึ่งเครื่ องดังกล่าวติดตั้งมาพร้อมกับระบบ
 เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม 3 เครื่ อง พิกดั เครื่ องละ 360 ตันความเย็น มีขนาดประมาณ 1.5 x 3.5 x 2.2 เมตร
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ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ยีห่ อ้ Sanyo
ปริ ม าณการผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า รวมของเครื่ อ งยนต์ก๊ า ซและเครื่ อ งปั่ น ไฟฟ้ า ทั้ง 3 เครื่ อ งโดยเฉลี่ ย จะอยู่ที่
ประมาณ 2,150,000 kWh/เดือน และใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงประมาณ 23,676 ล้านบีทียู (MMBTU) ต่อ
เดือน ปัจจุบนั ใช้งานอยูท่ ี่ประมาณ 70-75% ของพิกดั
ไอเสี ยจากเครื่ องยนต์ก๊าซมีอุณหภูมิประมาณ 500oC มีอตั ราการไหลประมาณ 150-210 ลู กบาศก์เมตร/ชม./
เครื่ อง ใช้เป็ นความร้อนให้กบั หม้อไอนํ้าความร้อนทิ้งผลิตไอนํ้าเต็มที่ประมาณ 1.56 ตัน/ชม./เครื่ อง ความดัน 6
บาร์ เกจ ใช้งานประมาณ 60-70% ของพิกดั ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณไอนํ้าที่ตอ้ งการของเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบดูด
ซึม ถ้าหากความดันหม้อไอนํ้าเกิน 6 บาร์เกจ ก๊าซไอเสี ยจะถูกปล่อยทิ้งไปสู่ บรรยากาศทางปล่องของหม้อไอนํ้า
ไอนํ้าที่ผลิตได้จะนําไปใช้ที่เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมทั้ง 3 เครื่ อง ซึ่งมีพิกดั อัตราการทําความเย็นประมาณ 360
ตันความเย็นต่อเครื่ อง โดยที่แต่ละเครื่ องมีอตั ราการไหลของนํ้าเย็นประมาณ 218 ลูกบาศก์เมตร/ชม. ในปั จจุบนั
ใช้งานอยูท่ ี่ประมาณ 60% ของพิกดั นํ้าเย็นที่จ่ายออกไปมีอุณหภูมิประมาณ 7oC และไหลกลับเข้าเครื่ องที่
อุณหภูมิประมาณ 12oC นํ้าเย็นนี้นาํ ไปใช้ในการลดความร้อนในกระบวนการผลิตและในการปรับอากาศเฉพาะ
จุด (Spot Cooling) ให้กบั พนักงานฝ่ ายผลิต ระบบนี้คาดว่าจะมีอายุการใช้งานได้ประมาณ 15 ปี
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
เงินลงทุน
= 160
ล้านบาท
ผลประหยัดที่ได้
= ประมาณ 25% (เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าไฟฟ้าถ้าใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า)
ระยะเวลาคืนทุน
= 10
ปี
7. การใช้ และบํารุงรักษา
โรงงานใช้หลักการบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยจัดให้มีการบํารุ งรักษาแต่ละเครื่ อง
สลับกันไปตามชัว่ โมงการใช้งาน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อแนะนําของผูผ้ ลิต เช่น เครื่ องยนต์ก๊าซจะทําการบํารุ งรักษา
ที่ 250, 500, 1,000, 5,000, 10,000 และ 20,000 ชัว่ โมง เป็นต้น และทําการบํารุ งรักษาครั้งใหญ่เมื่อเดินเครื่ อง
ครบ 40,000 ชัว่ โมง ส่ วนใหญ่วิศวกรและช่างของโรงงานจะเป็ นผูด้ ูแลระบบและดําเนินการซ่อมบํารุ ง ในกรณี
ที่ทาํ การซ่ อมบํารุ งที่ 20,000 ชัว่ โมง จะว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั ที่จาํ หน่ายเครื่ องมาสาธิ ตและเรี ยนรู ้จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น การเปลี่ยนแหวนลูกสู บ เป็นต้น ในระหว่างที่ทาํ การบํารุ งรักษาจะใช้กระแสไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าแทน
8. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ งานกับงานอื่น
สําหรับโรงงานที่ใช้ท้ งั พลังงานไฟฟ้าและความร้อนในกระบวนการผลิตในปริ มาณที่ค่อนข้างสู ง และใช้งาน
ค่อนข้างคงที่ตลอด 24 ชัว่ โมง (เช่น มีความต้องการพลังไฟฟ้ามากกว่า 4,000 kW และต้องการใช้ไอนํ้าประมาณ
4-5 ตัน/ชม. หรื อมากกว่า) และมีท่อก๊าซธรรมชาติอยูใ่ กล้โรงงาน หรื อมีวสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟื น
แกลบ กากอ้อย ฯลฯ ในปริ มาณที่พอเพียง อาจพิจารณาใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนร่ วม
(Cogeneration)
แต่ ค วรจะศึ ก ษาความเป็ นไปได้ท างด้า นเทคนิ ค และเศรษฐศาสตร์ โ ดยละเอี ย ดก่ อ น
ผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับอีกประการหนึ่ง คือ ถ้าผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการ ส่ วนที่เกินนี้อาจจะขายให้กบั
การไฟฟ้าได้ตามนโยบายของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
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นอกจากนี้ โรงงานยังมีการจัดการด้านพลังงานที่ดีในเรื่ องของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยมีการ
ตรวจวัดการใช้ไฟฟ้ าและปริ มาณนํ้าเย็นที่ใช้ในแต่ละฝ่ ายการผลิ ต และให้แต่ละฝ่ ายรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายค่า
พลังงานที่ใช้ ดังนั้น จึงมีผลทําให้แต่ละฝ่ ายต้องวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างรัดกุม

กรณีศึกษาที่ 5 : การนําอากาศร้ อนทิง้ จากการระบายความร้ อนแผ่ นกระเบื้องกลับมาใช้ ที่ Spray Dryer
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีอากาศร้อนปล่อยทิ้งจากขั้นตอนการระบายความร้อนให้กบั กระเบื้องหลังออกจากเตาเผา
ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 150oC และสถานประกอบการมีข้นั ตอนการผลิตอื่นที่สามารถนําความร้อนดังกล่าว
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
อากาศร้ อนถูกปล่อยทิ้งส่ งผลให้สิ้นเปลืองเชื้ อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์และทําให้สภาวะแวดล้อมมีอุณหภูมิ
สู งขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
นําอากาศร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 150oC ไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการอบไล่ความชื้ นให้กบั
กระเบื้องดิบที่เตาอบก่อนที่จะเข้าสู่ ข้นั ตอนการเคลือบสี ซ่ ึ งต้องการอากาศร้อนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 140oC
จะส่ งผลให้สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงในเตาอบไล่ความชื้น โดยขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุ งมีดงั นี้
1. ตรวจวัดปริ มาณและอุณหภูมิของอากาศร้อนที่จะนํากลับมาใช้
2. วิเคราะห์และประเมินผลประหยัด และการลงทุน
3. ทําการเดินท่อนําอากาศร้อนที่ได้จากการ Cooling แผ่นกระเบื้องที่เตาเผากลับมาใช้ผสมเป็นอากาศ
ป้อนเข้าที่ Spray Dryer
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
Spray Dryer ใช้อากาศร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 150 oC ไป
สัมผัสกับวัตถุดิบโดยตรง โดยมีดชั นีการใช้พลังงาน(ก๊าซธรรมชาติต่อนํ้าหนักดิน) 14.39 ลบ.ม./ตัน ที่อตั ราการ
ผลิตผงดิน 16.38 ตัน/ชัว่ โมง
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รู ปที่ 4.8-1 สภาพก่อนปรับปรุ งใช้อากาศที่อุณหภูมิปกติเข้าเผาไหม้ใน Spray Dryer
5. สภาพหลังปรับปรุง
ทําการเดิ นท่อนําอากาศร้ อนที่ได้จากขั้นตอนการระบายความร้ อนแผ่นกระเบื้ องกลับมาใช้ผสมเป็ นอากาศ
ป้อนเข้า Spray Dryer โดยอุณหภูมิอากาศร้อนที่นาํ กลับมาได้ประมาณ 130oC ส่ งผลให้ดชั นี การใช้พลังงาน
(ก๊าซธรรมชาติต่อนํ้าหนักดิน)ลดลงเป็น 13.93 ลูกบาศก์เมตร/ตัน โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในโบล์ว
เวอร์ที่ใช้ดูดอากาศร้อน 4.3 kW

รู ปที่ 4.8-2 หลังปรับปรุ งนําอากาศร้อนจากการ Cooling แผ่นกระเบื้องผสมอากาศป้อน
เข้าเผาไหม้ใน Spray Dryer
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ที่อตั ราการผลิตผงดิน 16.38 ตัน/ชัว่ โมง มีดชั นี การใช้พลังงานก่อนปรับปรุ งเท่ากับ 14.39 ลูกบาศก์เมตร/ตัน
และหลังปรับปรุ งเท่ากับ 13.93 ลูกบาศก์เมตร/ตัน กําลังไฟฟ้าของโบล์วเวอร์ ที่ใช้ดูดอากาศร้อนเท่ากับ 4.3 kW
เวลาทํางาน 24 ชัว่ โมง/วัน 150 วัน/ปี ค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ย (ก๊าซธรรมชาติ) 10.31 บาท/ลูกบาศก์เมตร ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
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2.6 บาท/kWh
ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้

พลังงานไฟฟ้าที่ตอ้ งใช้
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงาน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=
=
=

(SEC1 - SEC2) x Q x ชัว่ โมงทํางาน x วันทํางาน
(14.39 - 13.93) x 16.38 x 24 x 150
27,125.28
ลบ.ม./ปี
4.3 x 24 x 150
15,480
kWh/ปี
(27,125.28 x 10.31) - (15,480 x 2.6)
239,413.64
บาท/ปี

=
=

70,000
239,413.64

=
=

70,000 / 239,413.64
0.29
ปี

บาท
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 6: การนําอากาศร้ อนทีป่ ล่ อยทิง้ จากเตาอบแห้ งกลับมาใช้ หมุนเวียนในเตา อีกครั้ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ขั้นตอนการอบแห้งผลิ ตภัณฑ์ จะใช้อากาศร้ อนที่ ได้จากการเผาไหม้เชื้ อ เพลิ งก๊ าซธรรมชาติ ซ่ ึ งมี อุณหภู มิ
ประมาณ 140oC ส่ งผ่านเข้าไปในเตาอบแห้งเพื่อระเหยนํ้าออกจากผลิตภัณฑ์โดยอากาศร้อนที่ปล่อยทิ้งจากเตา
อบมีอุณหภูมิประมาณ 90oC ซึ่งอากาศร้อนที่ปล่อยทิ้งนั้นสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และเตาอบแห้งเดิมมีการ
กระจายความร้อนไม่ทวั่ ถึงส่ งผลให้ชิ้นงานแห้งไม่พร้อมกัน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
อากาศร้อนที่ปล่อยทิ้งจากเตาอบมีอุณหภูมิประมาณ 90oC และการกระจายอากาศร้อน ไม่ทวั่ ถึงชิ้นงานทําให้
ต้องใช้เวลาในการอบมาก ส่ งผลให้ดชั นีการใช้พลังงานสู ง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
มีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบนําอากาศร้อนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานและเพิ่มการกระจายลม
ในห้อ งให้ท ั่ว ถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ทุ ก ชิ้ น ซึ่ ง จะทํา ให้ส ามารถลดดัช นี ก ารใช้พ ลัง งานในการอบ โดยขั้น ตอนการ
ดําเนินงานมีดงั นี้
1. ตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศเพื่อคํานวณหาขนาดของท่อ และขนาดของพัดลมดูดอากาศ เพื่อช่วยใน
การกระจายลมภายในห้องอบให้เป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมีความเร็ วที่เหมาะสมและทําการหุม้ ฉนวนท่อ
2. ทําการปรับสัดส่ วนระหว่างอากาศที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ต่ออากาศทั้งหมดให้อยูใ่ นสัดส่ วนประมาณ 80-90%
3. เปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงต่อนํ้าหนักชิ้นงานก่อนและหลังปรับปรุ ง
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4. สภาพก่ อนปรับปรุง
หาดัชนี การใช้พลังงานโดยการบันทึกปริ มาณการผลิ ตและเชื้ อเพลิ งที่ใช้ในเวลาเดี ยวกัน พบว่า ดัชนี การใช้
พลังงานประมาณ 0.097 Nm3/kg และมีการใช้เชื้อเพลิงปี ละ 1,350.50 MMBTU
5. สภาพหลังปรับปรุง
บันทึกค่าหลังจากปรับปรุ งจํานวน 2 ครั้ง พบว่าดัชนีการชัพลังงานลดลงเป็ น 0.058 Nm3/kg ซึ่ งลดลงจากเดิม
ร้อยละ 40.61

รู ปที่ 4.8-3 สภาพห้องอบก่อนทําการปรับปรุ ง
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รู ปที่ 4.8-4 สภาพห้องอบหลังทําการปรับปรุ ง
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ปริ มาณก๊าชธรรมชาติที่ประหยัดได้

= 0.4061 x 1,350.50 MMBTU/ปี
= 548.40
MMBTU/ปี
= 578,565.68
MJ/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
= 144,637.37
บาท/ปี
(ค่ าความร้อนของ NG 1,055.00 MJ/MMBTU ราคา 263.74 บาท/MMBTU)
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 25,000.00
บาท
ประหยัดค่าพลังงาน
= 144,637.37
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
= 25,000/144,637.37
= 0.17
ปี

กรณีศึกษาที่ 7: การอุ่นนํา้ ป้ อนหม้ อไอนํา้ โดยใช้ ระบบ Heat Recovery จากเครื่ องทําความเย็น(Compressor)
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1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานแห่งหนึ่งมีการใช้งานหม้อไอนํ้าและเครื่ องทําความเย็นโดยมีรายละเอียดดังนี้
Boiler : โรงงานมีการใช้งาน Boiler ถ่านหิ น สําหรับการผลิตไอนํ้า โดยปกติใช้งาน Boiler วันละ 2 ชุด ที่ความ
ดันใช้งานประมาณ 8 - 10 bar ใช้น้ าํ ในการผลิตไอนํ้าเฉลี่ยวันละ 305 m3/day นํ้าจาก Water Tank มีอุณหภูมิ
ประมาณ 31.7 oC ถูกส่ งไปยัง Deaerator มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 102 oC จากนั้นส่ งเข้า Boiler ทั้ง 2 ชุด
Compressors : โรงงานมีระบบ Compressor สําหรับทําความเย็นใช้ใน Process ใช้แอมโมเนียเป็ นสารทําความ
เย็น Compressor ทํางานวันละ 6 ชุด การระบายความร้อนจะถูงส่ งไปที่ Evaporative Cooling Towerโดย
อุณหภูมิแอมโมเนียก่อนเข้า และออกจาก Evaporative Cooling Tower เท่ากับ 96.4 oC , 35.3 oC ตามลําดับ

รู ปที่ 4.8-5 แสดง Schematic Diagram ก่อนปรับปรุ ง
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การที่น้ าํ ป้อนเข้าหม้อไอนํ้ามีอุณหภูมิต่าํ จะส่ งผลให้หม้อไอนํ้าใช้พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
อุณหภูมิของสารทําความเย็น แอมโมเนีย ก่อนเข้า Evaporative Cooling Tower ค่อนข้างสู ง
ซึ่งสามารถนําความร้อนส่ วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้
4. สภาพหลังปรับปรุง
ติดตั้งระบบ Heat Recovery เพื่ออุ่นนํ้าป้อนก่อนเข้าDeaerator ส่ งผลให้ปริ มาณไอนํ้าที่ใช้ใน Deaerator ลดลง
และสามารถประหยัดเชื้อเพลิงจากถ่านหิ นได้ จากการปรับปรุ งทําให้อุณหภูมิน้ าํ เติมก่อนเข้าDeaeratorเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 18 oC

รู ปที่ 4.8-6 แสดง Schematic Diagram หลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 4.8-7 แสดง Feed Water Temperature
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

รู ปที่ 4.8-8 Tank และ Heat Exchanger ที่ติดตั้ง

Water Flow Rate (m.)
= 121,614
m3/yr
Specific Heat (Cp)
= 1.0
kcal/kg-oC
o
Water Temperature (Before ; T1)
= 31.8
C
o
C
Water Temperature (After ; T2)
= 49.7
Total Energy Saving
= 2,172,056,280 kcal/yr
Total Energy Saving
= 8,619
MMBtu/Yr
LHV of Fuel (Coal)
= 6,349
kcal/kg
Fuel Cost (Coal)
= 3.6
฿/kg
Fuel Cost (Coal)
= 142.90
฿/MMBtu
Fuel Saving (Coal)
= 342,110
kg/Yr
Cost Saving
= 1,231,595.94 ฿/Yr
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
Investment
= 3,005,750 ฿
Payback Period
= 2.44
Yr
หมายเหตุ : ประสิ ทธิภาพของ Compressor ดีข้ ึนเนื่องจากสามารถระบายความร้อนได้มากขึ้น
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. แหล่ งความร้ อนทิง้ ในอุตสาหกรรม
ความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากกระบวนการอุตสาหรรมมี 2 รู ปแบบ
1.1 ของเหลวร้อน เช่น
 นํ้าร้อน (อาจมีสารปนเปื้ อน)
 นํ้ามันร้อน
 ของเหลวร้อนอื่น ๆ
1.2 ก๊าซร้อน เช่น
 ก๊าซร้อนจากเตาเผาและเตาอบ
 อากาศร้อนจากกระบวนการระบายความร้อน
 ก๊าซร้อนจากแหล่งอื่น ๆ
2. ระดับอุณหภูมิของแหล่ งความร้ อนทิง้ แบ่ งออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
2.1 อุณหภูมิสูง หมายถึง อุณหภูมิ > 650oC
2.2 อุณหภูมิปานกลาง หมายถึง อุณหภูมิระหว่าง 230-650oC
2.3 อุณหภูมิต่าํ หมายถึง อุณหภูมิ < 230oC
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ประเมินความร้ อนทิง้ จากก๊ าซไอเสี ย
3.1 อัตราการไหลของกระแสก๊าซไอเสี ย
3.2 อุณหภูมิของก๊าซไอเสี ย
3.3 องค์ประกอบของก๊าซไอเสี ย
4. การคํานวณหาอัตราการถ่ ายเทของพลังงานในก๊ าซไอเสี ย
H = F x A x D x C x T
โดย

H
F
A
D
C
T

= อัตราการถ่ายเทของพลังงานในก๊าซ, kW
= อัตราการไหลของก๊าซ, m3/(s.m2)
= พื้นที่หน้าตัดของปล่องปล่อยก๊าซไอเสี ย ณ จุดที่วดั , m2
= ความหนาแน่นของก๊าซหรื อก๊าซผสม, kg/m3
= ความร้อนจําเพาะของก๊าซหรื อก๊าซผสมที่คาํ นวณได้, kJ/(kg.K)
= ความแตกต่างของอุณหภูมิของก๊าซที่ปล่อยออกและอุณหภูมิบรรยากาศ, C
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5. การใช้ ความร้ อนทิง้ ทีค่ ุ้มต่ อค่ าใช้ จ่ายมากทีส่ ุ ด คือ
การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลัง งานของกระบวนการผลิ ต ความร้ อ น โดยการนํา ความร้ อ นทิ้ ง ใน
กระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่โดยทันทีซ่ ึงสามารถจะช่วย
 ลดการใช้เชื้อเพลิงให้นอ้ ยลง
 ขจัดขั้นตอนการส่ งผ่านความร้อน
 การจัดหาและการใช้พลังงานมีความสมดุลกัน
6. ความร้ อนทิง้ ทีน่ ํากลับมาใช้ ใหม่ มีความเป็ นไปได้ ทจี่ ะนํากลับมาใช้ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
6.1 อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้ ทั้งภายในหัวเผา หรื อใช้ที่เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้ อนแบบรี คูเพอเรเตอร์
(Recuperator) หรื อเครื่ องสะสมความร้อน (Regenerator)
6.2 การอุ่นแท่งเหล็ก (Stock) ก่อนบรรจุเข้าเตาหลอม
6.3 การอุ่นเตาหลอมโดยใช้ความร้อนทิ้งจากเตาหลอมอื่น (Furnace Regenerator)
6.4 การอบแห้ง เช่น ในการผลิตอิฐ
6.5 การให้ความร้อนกับพื้นที่หรื อการผลิตนํ้าร้อน
6.6 ผลิตไอนํ้าสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
6.7 ผลิตไอนํ้าที่ความดันตํ่าเพื่อใช้งานในกระบวนการผลิต
6.8 อุ่นนํ้ามันเชื้อเพลิง เช่น นํ้ามันเตา
7. เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน (Heat Exchanger)
ทําหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง
7.1 เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบแผ่ น (Plate Exchanger)
ภายในเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบแผ่น
อากาศเย็น และก๊ า ซร้ อ นทิ้ ง จะมี ก ารไหลสวนทางกัน
(Counterflow) ระหว่างแผ่นที่เรี ยงติดกัน
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้ทาํ ความร้อนให้กบั พื้นที่
- ใช้อุ่นอากาศให้กบั การเผาไหม้
- ใช้กบั ความร้อนทิ้งอุณหภูมินอ้ ยกว่า 200oC
- ประมาณ 40-60%
- สร้างไว้เป็ นชุดสําเร็ จรู ป
- ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสู ง
- มีหลายขนาดให้เลือก
- อาจมีการรั่วไหล
- เกิดความสกปรกหรื ออุดตันได้ง่าย
- ต้องการการบํารุ งรักษามาก
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7.2 เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบเปลือกและท่ อ
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ประกอบด้วยขดท่อขนาดเล็กมัดรวมกัน แล้วบรรจุไว้ภายใน
เปลือกท่อหรื อท่อขนาดใหญ่อีกทีหนึ่ง
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ก๊าซกับก๊าซ และ ของเหลวกับของเหลว เช่น การทําความร้อน
ให้กบั ของไหล
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 550oC
- ประมาณ 70-80%
- สามารถใช้ได้กบั ก๊าซแรงดันสู ง (230 – 250 bar)
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- ราคาแพง
- ขนาดค่อนข้างใหญ่
- ต้องออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละงาน
- ประสิ ทธิภาพแลกเปลี่ยนความร้อนตํ่ากว่า Plate HE

8. รีคูเพอเรเตอร์ (Recuporator)
รี คูเพอเรเตอร์ เป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดหนึ่ งที่ใช้ในการถ่ายเทความร้ อนจากก๊าซไอเสี ยร้อนที่เกิ ด
จากการเผาไหม้ กับอากาศเย็นเพื่อนําไปใช้สาํ หรับการเผาไหม้
8.1 รีคูเพอเรเตอร์ แบบถ่ ายเทความร้ อนโดยการแผ่ รังสี (Radiation Tubes with Recuperator)
อากาศเย็นและก๊าซร้อนทิ้งไหลสวนทางกันตามแนวท่อซึ่ งมีจุดศูนย์กลางร่ วมกัน การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้น
จากการแผ่รังสี จากผิวท่อ
การใช้งาน

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- นิ ยมใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่มีเตาหลอมให้ความ
ร้อนซํ้า (Reheating Furnace) ขนาดใหญ่ และบ่อชุบ (Soaking Pit)
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,400oC
- ประมาณ 10-20%
- สามารถใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและก๊าซมีสารปนเปื้ อนมาก
- มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน
- มีค่าใช้จ่ายตํ่า
- มีประสิ ทธิภาพตํ่า
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8.2 รีคูเพอเรเตอร์ แบบถ่ ายเทความร้ อนโดยการพา (Convection Tubes with Recuperator)
อากาศเย็นสําหรับการเผาไหม้ไหลอยูภ่ ายในขดท่อที่ยดึ ติดกับแผ่นซี ล ในขณะที่ก๊าซร้อนทิ้งไหลผ่านภายนอก
ท่อ โดยการไหลของก๊าซทิ้งอย่างปั่นป่ วน (Turbulent)
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,200oC
- ประมาณ 30-50%
- สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูง
- สามารถทนทานต่อก๊าซปนเปื้ อนบางชนิด
- มีราคาแพง
- มีปัญหาการรั่วซึมบริ เวณซีลของท่อและผนัง

8.3 หัวเผาระบบรีคูเพอเรทีฟ และหัวเผาแบบเซลฟ์ -รีคูเพอเรทีฟ (Recuporative Burner System and Selfrecuporative Burner)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นและท่อแผ่รังสี (Plate and Radiation Tube Heat Exchanger) เมื่อนํามาใช้
ร่ วมกับหัวเผาความร้อนสู ง ทําให้เกิดเป็ นหัวเผาระบบรี คูเพอเรทีฟ
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 20-40%
- มีขนาดกะทัดรัด (หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ) สะดวกต่อการ
ติดตั้ง
- ต้องใช้กบั ก๊าซทิ้งที่สะอาด

9. เครื่ องสะสมความร้ อน (Regenerator)
เครื่ องสะสมความร้อนทํางานโดยใช้หลักการของวัฏจักรการเก็บความร้อนระยะสั้น โดยทัว่ ไประบบสะสม
ความร้อนจะประกอบด้วย แท่งเซรามิกสําหรับเก็บความร้อนหนึ่งคู่ ต่อเข้ากับหัวเผาหนึ่งคู่หรื อหัวเผาเดี่ยว โดย
ก๊าซร้อนทิ้งจะไหลผ่านแท่งเซรามิกแท่งใดแท่งหนึ่งของเครื่ องสะสมความร้อน เมื่อวัฏจักรย้อนกลับ อากาศเย็น
ที่ไหลเข้ามาใหม่จะถูกทําให้ร้อนขึ้นโดยไหลผ่านไปยังแท่งที่ร้อนของเครื่ องสะสมความร้อนซึ่งก่อนหน้านี้ได้
สะสมความร้อนจากก๊าซร้อนทิ้งไว้แล้ว
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9.1 เครื่ องสะสมความร้ อนแบบอยู่กบั ที่ (Static Regenerator)
ตัวเครื่ องจะทําด้วยอิฐทนไฟ เครื่ องมีขนาดใหญ่ประมาณเท่ากับขนาดของบ้านสองชั้น
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- มีประสิ ทธิภาพสู ง
- ต้องการการบํารุ งรักษาตํ่า
- สามารถใช้กบั ก๊าซที่มีสารปนเปื้ อนได้
- มีขนาดใหญ่
- มีราคาแพง

9.2 เครื่ องสะสมความร้ อนแบบหมุน (Rotary Regenerator)
ตัวเครื่ องจะเก็บความร้อนเมื่อหมุนผ่านก๊าซร้อนที่ปล่อยออกมา และความร้อนนี้จะถูกถ่ายเทเมื่อเครื่ องหมุนผ่าน
อากาศเย็น
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- การให้ความร้อนกับพื้นที่
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,700oC
- ประมาณ 70-90%
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถใช้ได้กบั ก๊าซที่มีปริ มาณมาก
- ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
- มีความดันตกสู ง (High Pressure Drop)
- ง่ายต่อการรั่วซึม
- ไม่ เหมาะสําหรั บก๊ าซที่ มีฝุ่นละอองเจื อปน เพราะอาจเกิ ดการ
ปนเปื้ อนข้ามถึงกันได้
- มีราคาแพง
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9.3 เครื่ องสะสมความร้ อนชนิดทําด้ วยเซรามิกแบบกะทัดรัด (Compact Ceramic Regenerators)
เครื่ องสะสมความร้อนและหัวเผาจะทํางานพร้อมกัน เวลาที่ใช้ในการสลับเปลี่ยนการทํางานโดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่
ประมาณ 60-120 วินาที ประสิ ทธิ ภาพในการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ตามที่มีการรายงานไว้อาจสู งถึง
90%
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถใช้งานได้กบั ก๊าซที่ปนเปื้ อนบางชนิด
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- อาจเกิดการอุดตันได้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งาน

9.4 หัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ ไฟพ่น (Impulse-fired Regenerative Burner)
เป็ นหัวเผาแบบสะสมความร้อน (Regenerative Burner) หัวเผาแต่ละหัวเผาจะสลับกันทํางานประมาณ 15 วินาที
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- ไม่จาํ กัดอุณหภูมิ
- ประหยัดได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับแบบหัวผาทัว่ ไป
- สามารถใช้งานได้กบั ก๊าซที่ปนเปื้ อนบางชนิด
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- ใช้พ้นื ที่มากในการติดตั้งเพราะมีอุปกรณ์หลายส่ วน
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บทที่ 5
การอนุรักษ์ พ ลังงาน
สํ าหรับระบบปรับอากาศ
(Energy Conservation for
Air Conditioning System)

ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
การปรับอากาศมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ต้ งั อยูใ่ นเขตภูมิอากาศแบบร้อน
ชื้ น ภายในอาคารจํา เป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ อากาศเพื่ อ ให้ เ จ้า หน้า ที่ ห รือบุ ค ลากรสามารถทํา งานได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ แต่กเ็ ป็ นที่ทราบกันดีวา่ การปรับอากาศมีการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูง
ระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์จาํ นวนมาก อุปกรณ์เหล่านี้ หลายส่ วนสามารถปรับปรุ ง
เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายสื บเนื่องของระบบปรับอากาศลงได้
นอกจากนี้ การใช้งานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่สามารถลดการใช้พลังงาน
ลงได้อย่างมีประสิ ทธิผล
วัตถุประสงค์
1. รู ้จกั อุปกรณ์และหลักการทํางานของระบบปรับอากาศ
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของระบบปรับอากาศ
3. เข้าใจวิธีตรวจวัดและประเมินประสิ ทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ
4. ทราบมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ
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5.1 บทนํา
การปรับอากาศเป็ นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการ โดยทัว่ ไปปั จจัย
หรื อพารามิเตอร์ ของอากาศที่ตอ้ งควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้ น ความสะอาด การกระจายลม และ
ปริมาณลม การปรับอากาศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท คือ การปรับอากาศ
เพื่อ สร้ างสภาวะสบายแก่ ผูอ้ ยู่อาศัย และการปรั บอากาศเพื่อควบคุ มสภาวะอากาศในกระบวนการผลิ ตใน
อุตสาหกรรม
สําหรับประเทศไทยซึ่ งมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น หน้าที่หลักของระบบปรับอากาศ คือ การทําความเย็นและลด
ความชื้นของอากาศให้เป็นไปตามความต้องการ โดยใช้น้ าํ ยาหรื อสารทําความเย็นเป็นตัวกลางในการดึงความ
ร้อนภายในพื้นที่ปรับอากาศออกไประบายทิ้งภายนอก
โดยปกติไม่ว่าจะเป็ นอาคารธุ รกิ จหรื อโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานที่สูงมาก การ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศจึงสามารถประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้
เป็ นอย่างมาก
5.2 แผนภูมิไซโครเมตริก
อากาศที่อยูโ่ ดยรอบตัวเราประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) อากาศแห้ ง 2) ไอนํา้ (หรื อความชื้น) เราสามารถทราบค่า
สมบัติของอากาศชื้นได้จากการอ่านแผนภูมิไซโครเมตริ ก (Psychrometric Chart)
แผนภูมิไซโครเมตริ กยังสามารถใช้เพื่อแสดงสภาวะของอากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรับอากาศต่างๆ และ
สามารถใช้ประเมินภาระการทําความเย็น (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซึ่ งจะนําไปสู่ การประเมินค่า
ของพลังงานที่ใช้ของระบบปรับอากาศได้ต่อไป
แผนภูมิไซโครเมตริกสามารถแสดงค่ าสมบัตทิ สี่ ํ าคัญของอากาศชื้นได้ ดงั นี้
แสดงบนแกนนอนของแผนภู มิ สามารถวั ด และอ่ า นได้ ด้ ว ย
1. อุณหภูมิกระเปาะแห้ ง
เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา
(Dry-bulb Temperature)
แสดงบนเส้ น แนวทแยงของแผนภู มิ สามารถวัด และอ่ า นได้จ าก
2. อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก
เทอร์โมมิเตอร์ที่มีผา้ หรื อสําลีชุบนํ้าหุม้ อยูท่ ี่กระเปาะ
(Wet-bulb Temperature)
คือ ค่าของอุณหภูมิที่ทาํ ให้ไอนํ้าในอากาศเริ่ มกลัน่ ตัว โดยอุณหภูมิจุด
3. อุณหภูมิจุดกลัน่ ตัว
กลัน่ ตัว ที่ ภาวะหนึ่ ง ๆ อ่ านได้โดยการลากเส้นแนวนอนจากสภาวะ
(Dew-point Temperature)
นั้นๆ ไปทางซ้ายของแผนภู มิจนตัดเส้นโค้งความชื้ นสัมพัทธ์ 100%
และค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งที่อ่านได้ ณ จุดนั้นคืออุณหภูมิจุดกลัน่ ตัว
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4. ความชื้น
4.1 ความชื้นสัมบูรณ์
(Absolute Humidity)
4.2 ความชื้นจําเพาะหรื อสัดส่ วน
ความชื้น (Humidity Ratio)
4.3 ความชื้นสั มพัทธ์
(Relative Humidity)
5. เอนทาลปี
(Enthalpy)

หมายถึง มวลของไอนํ้าต่อมวลของอากาศแห้งหนึ่งหน่วย (g/kg) แสดง
บนแกนตั้งของแผนภูมิ
หมายถึง อัตราส่ วนของความดันไอที่ปริ มาณไอนํ้าจริ งในอากาศต่อ
ความดันไอที่ปริ มาณไอนํ้าอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน ค่าความชื้น
สัมพัทธ์แสดงบนเส้นโค้งของแผนภูมิ
คือ ปริ มาณพลังงานความร้ อนในอากาศ ซึ่ งสามารถอ่ านได้จากเส้น
ทแยงในแผนภูมิที่มีความชันใกล้เคียงกับเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปี ยก ค่า
ความร้อนภายในของอากาศประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
หมายถึ ง พลัง งานความร้ อ นที่ ท าํ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ
กระเปาะแห้งของอากาศที่ความชื้นจําเพาะคงที่
หมายถึ ง พลัง งานความร้ อ นที่ ท ํา ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงปริมาณ
ความชื้ น ในอากาศ (เกิ ด การระเหย หรื อ การควบแน่ น ) ที่ อุ ณ หภู มิ
กระเปาะแห้งคงที่
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5.2.1 กระบวนการปรับอากาศ
กระบวนการปรั บอากาศมีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กบั จุ ดประสงค์ของการใช้งาน ตารางที่ 5.2-1 และแผนภู มิ
ไซโครเมตริ กในรู ปที่ 5.2-2 แสดงกระบวนการปรับอากาศในลักษณะต่างๆ
ตารางที่ 5.2-1 กระบวนการปรับอากาศ
ตําแหน่ งใน
รู ปที่ 5.2-1

กระบวนการ

12 การทําความเย็น
23 การทําความเย็น
และลดความชื้น
3+45 การผสมระหว่ าง
อากาศ 2 สภาวะ

56 การทําความเย็น
แบบระเหย

57 การทําความเย็น
แบบระเหยและเกิด
การกลัน่ ตัว

วิธีการ
คอยล์เย็น
คอยล์เย็นทําความเย็น
และเกิดการกลัน่ ตัว
กระเปาะแห้ง 35oC
กระเปาะเปี ยก 24oC
5 อยูร่ ะหว่าง 3 และ 4
และใช้สัดส่ วนของ
อากาศที่ไหล
ตัวทําความเย็นแบบ
ระเหยเชิงพาณิ ชย์
(อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก
คงที่) ประสิ ทธิภาพ
80%
บนเส้นอิ่มตัว

อุณหภูมิ
ความชื้น เอนทาลปี การเปลีย่ นแปลง
กระเปาะแห้ ง สั มพัทธ์ (kJ/kg)
เอนทาลปี
o
( C)
(% )
(kJ/kg)
9.5
4030
4070 8878.5
38.5
3015
7093 78.540
27

56

59

19

2721.5

5690

59

0

2720.5

56100

59

0

ประโยชน์สาํ คัญประการหนึ่ งของแผนภูมิไซโครเมตริ ก คือ การใช้คาํ นวณภาระการทําความเย็น หรื อปริ มาณ
ความร้อนที่ตอ้ งดึงออกจากอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ ตัวอย่างเช่น จากตารางที่ 5.2-1 อากาศที่ผา่ นกระบวนการ
ทําความเย็นและลดความชื้น (23) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่คอยล์เย็นของเครื่ องปรับอากาศ อากาศจะ
เปลี่ยนสภาวะจากอุณหภูมิ 30oC ความชื้นสัมพัทธ์ 70% เป็นอากาศที่อุณหภูมิ 15oC ความชื้ นสัมพัทธ์ 93%
ภาระการทําความเย็นที่เกิดขึ้นต่ออากาศ 1 kg คือ ค่าเอนทาลปี ที่เปลี่ยนแปลงซึ่ งเท่ากับ 38.5 kJ/kg หากอัตรา
การไหลของอากาศที่ผ่านคอยล์เย็นมีค่าเท่ากับ 0.1 kJ/s หมายความว่า เครื่ องปรับอากาศสามารถทําความเย็น
หรื อดึงความร้อนออกได้ในอัตรา 3.85 kJ/s หรื อ 3.85 kW (เทียบเท่ากับ 13,136 Btu/h)
ค่าอัตราการทําความเย็นหรื อความสามารถในการทําความเย็นนี้ สามารถนําไปใช้คาํ นวณปริ มาณพลังงานที่ใช้
และประสิ ทธิภาพของระบบปรับอากาศต่อไปได้
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รู ปที่ 5.2-2 แผนภูมิไซโครเมตริ กตาม
กระบวนการปรับอากาศในตารางที่ 5.2-1

1

2
7

6

4
5

3
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5.3 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
โดยส่ วนใหญ่ ระบบปรับอากาศจะใช้หน่วยทําความเย็น (Refrigeration Unit) ที่ทาํ งานโดยอาศัยหลักการของวัฏ
จักรการทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cycle) จากรู ปที่ 5.3-1 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
ประกอบด้วยอุปกรณ์พ้นื ฐาน 4 ชุด ได้แก่
1. เครื่ องระเหยหรื อ
คอยล์ เย็น
(Evaporator)
2. เครื่ องอัดไอหรื อ
คอมเพรสเซอร์
(Compressor)
3. เครื่ องควบแน่ น
หรื อคอนเดนเซอร์
(Condenser)
4. วาล์ วลดความดัน
(Expansion Valve)

อุปกรณ์ พืน้ ฐานของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
ทําหน้าที่ดึงความร้ อนจากอากาศ (หรื อนํ้าในกรณี ของเครื่ องทํานํ้าเย็น) ที่เคลื่อนผ่าน
คอยล์เย็น เพื่อทําให้สารทําความเย็นซึ่ งไหลอยูภ่ ายในคอยล์เย็นเปลี่ยนสถานะจากของ
ผสมระหว่ า งของเหลวและไอที่ ค วามดัน ตํ่า อุ ณ หภู มิ ต่ าํ ไปเป็ นไอที่ ค วามดัน และ
อุณหภูมิใกล้เคียงกัน
ทําหน้าที่เพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารทําความเย็น คอมเพรสเซอร์ จะอัดไอสารทํา
ความเย็นซึ่ งมีความดันและอุณหภูมิต่าํ ให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อส่ งต่อไปยัง
คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาํ ให้สารทําความเย็นเกิดการไหลเวียนใน
ระบบ และมีอุณหภูมิสูงพอที่จะระบายความร้อนทิ้งสู่ สิ่งแวดล้อม
ทําหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทําความเย็นที่มาจากคอมเพรสเซอร์ โดยสารทํา
ความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากไอที่ความดันสู ง อุณหภูมิสูง เป็ นของเหลวที่ความดันสู ง
อุณหภูมิสูง การระบายความร้อนอาจใช้วิธีระบายความร้อนด้วยอากาศหรื อนํ้าก็ได้
ทําหน้าที่ลดความดันของสารทําความเย็นที่มาจากคอนเดนเซอร์ สารทําความเย็นจะ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวความดันสู ง อุณหภูมิสูง เป็ นของผสมระหว่างของเหลวและ
ไอที่ความดันตํ่า อุณหภูมิต่าํ ก่อนไหลเข้าสู่ เครื่ องระเหยต่อไป

วัฎจักรการทําความเย็นแบบอัดไอแสดงได้ดงั รู ปที่ 5.3-1 โดยมีหลักการทํางานคือ สารทําความเย็นจะรั บ
พลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิต่าํ (QL หรื อ ภาระการทําความเย็น หรื อ cooling load) และถ่ายเทพลังงานความ
ร้อนออกที่อุณหภูมิสูง (QH) โดยที่ท้ งั สองกระบวนการ สารทําความเย็นจะมีความดันคงที่ระหว่างที่มีการถ่ายเท
ความร้อน ซึ่งการที่สารทําความเย็นจะรับพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิต่าํ ได้น้ นั สารทําความเย็นจะต้องระเหย
กลายเป็ นไอที่ความดันตํ่า และการที่สารทําความเย็นจะระบายความร้อนออกไปยังสิ่ งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
นั้น สารทําความเย็นจะต้องควบแน่นกลายเป็ นของเหลวที่ความดันสู ง
เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่าํ (TL) ไปยังสิ่ งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า (TH) นั้น
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงต้องใช้พลังงานกลในการขับเคลื่อนระบบ ซึ่ งในวัฏจักรการทํา
ความเย็นแบบอัดไอ ก็คือพลังงานที่ตอ้ งใช้ในการขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ นนั่ เอง ส่ วนวิธีการลดความดันทําได้
โดยการให้สารทําความเย็นไหลผ่านอุ ปกรณ์ลดความดัน เช่ น ท่อทองแดงขนาดเล็กเรี ยกว่า หลอดรู เล็ก
(Capillary tube) หรื อวาล์วลดความดัน (Expansion Valve)
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รู ปที่ 5.3-1 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
โดยสรุ ป ในวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ สารทําความเย็นจะรับพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิต่าํ (QL) ใน
เครื่ องระเหย หลังจากนั้นจะถูกอัดให้มีความดันสู งขึ้นด้วยคอมเพรสเซอร์ ซ่ ึ งต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน
(W) จากนั้น สารทําความเย็นจะระบายความร้อนให้กบั สิ่ งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (QH) และจะถูกลดความดัน
ด้วยอุปกรณ์ลดความดัน จากนั้นจะเข้าไปรับความร้อนในเครื่ องระเหยอีกวนเวียนเป็ นวัฏจักร
จะเห็นว่า ในวัฏจักรทําความเย็นจะมีส่วนความดันตํ่าและส่ วนความดันสู ง ซึ่ งคอมเพรสเซอร์ คือ หัวใจในการ
ดูดสารทําความเย็นจากความดันตํา่ แล้ วอัดให้ เป็ นความดันสู ง ซึ่งเป็ นตัวสําคัญที่ใช้พลังงานส่ วนใหญ่ ถ้าต้องการ
อัดสารทําความเย็นปริ มาณเดียวกัน ความดันด้านสู งยิง่ สู งก็จะใช้พลังงานในการอัดยิง่ มาก หรื อความดันด้านตํ่า
หรื อความดันระเหยยิง่ ตํ่าก็จะใช้พลังงานในการอัดยิง่ มากเช่นกัน
5.3.1 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอแบบอุดมคติ
วัฏ จัก รการทําความเย็นแบบอุ ด มคติ เป็ นวัฏจักรที่ เ ป็ นต้นแบบของเครื่ อ งทําความเย็นแบบอัด ไอหรื อ
เครื่ องปรับอากาศที่ใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้ วัฏจักรนี้ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ คือ
เส้ น
1-2
2-3
3-4
4-1

กระบวนการ
กระบวนการอัดแบบย้อนกลับได้โดยไม่มีการถ่ายเทความร้อน หรื อกระบวนการไอเซนโทรปิ ก
กระบวนการถ่ายเทความร้อน (ระบายความร้อน) ในคอนเดนเซอร์แบบความดันคงที่
กระบวนการลดความดันโดยไม่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่มีการถ่ายเทความร้อน
กระบวนการถ่ายเทความร้อน (ทําความเย็น) ในเครื่ องระเหย แบบความดันคงที่
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(ก)
(ข)
รู ปที่ 5.3-2 T-S และ P-h ไดอะแกรมของวัฏจักรเครื่ องทําความเย็นอุดมคติ
ในวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอในอุดมคติน้ ี จะสมมุติท่อให้ที่ต่อระหว่างอุปกรณ์หรื อเครื่ องทั้งหมดไม่มี
ความเสี ยดทาน นัน่ คือ ความดันคงที่ขณะไหลผ่านท่อ
จุดมุ่งหมายของวัฏจักรอุดมคติน้ ีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆ ใน
วัฏจักร หรื อการเปลี่ยนชนิดสารทําความเย็น และเป็ นการบอกถึงขอบเขตของประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทําความ
เย็นจริ งที่ใช้กนั อยู่
จากวัฏจักรทางเทอร์ โมไดนามิกส์ รู ปที่ 5.3-2 (ข) จะเห็นได้ว่ามีตวั แปรที่สาํ คัญ 2 ตัวเท่านั้น คือ PC และ PE ส่ วน
TC และ TE ในรู ปที่ 5.3-2 (ก) นั้น จะมีค่าที่ข้ ึนอยูก่ บั PC และ PE ตามลําดับ โดยตัวแปรดังกล่าวนี้จะมีชื่อเรี ยก
ดังต่อไปนี้
ตัวแปร

ความหมาย

PC

ความดันด้านสู งหรื อความดันในคอนเดนเซอร์ (High/Discharge/Head/ Condensing Pressure)

PE

ความดันด้านตํ่าหรื อความดันในเครื่ องระเหย (Low/Suction/Back/ Evaporating Pressure)

TC

อุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันสู ง (Condensing Temperature or Saturated Discharge Temperature) คือ
อุณหภูมิอิ่มตัว (Saturated Temperature) ที่ตรงกับความดันด้านสู ง (PC)
อุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันตํ่าหรื อด้านดูด (Evaporating Temperature or Saturated Suction
Temperature) คืออุณหภูมิอิ่มตัวที่ตรงกับความดันด้านตํ่า (PE)

TE

ในทางปฏิบตั ิจะสะดวกกว่าถ้ากล่าวถึง TC และ TE แทนการกล่าวถึง PC และ PE ดังนั้น ตารางไอร้อนยิง่ ยวดหรื อ
ไอซูเปอร์ฮีทบางตาราง จึงแสดงด้วยค่าอุณหภูมิอิ่มตัวแทนความดัน โดยความดันพิมพ์ไว้ในวงเล็บ
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เราสามารถคํานวณสมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรความเย็นแบบอัดไอโดยใช้กฎข้อที่หนึ่ งของเทอร์ โม
ไดนามิกส์ โดยสมมุติให้มีสารทําความเย็นไหลผ่าน 1 หน่วยมวล เช่น 1 kg (กก.) ถ้าต้องการพลังงานต่อหน่วย
เวลา (kJ/s = kW) ก็เอาอัตราการไหลของมวลคูณกับพลังงานต่อหน่วยมวลนั้น
จากรู ปที่ 5.3-2

และที่อุปกรณ์ลดความดัน
ถ้า

= อัตราการไหลของมวล

ขนาดกําลังของมอเตอร์ที่ฉุดคอมเพรสเซอร์

ความร้อนที่ตอ้ งระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร์

และ
ประสิ ทธิภาพ (Coefficient of Performance)

5.3.2 วัฏจักรเครื่ องทําความเย็นแบบอัดไอทางปฏิบตั ิ
ในทางปฏิบตั ิคอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ในเครื่ องปรับอากาศ มักจะเป็ นแบบหุ ม้ ปิ ดชิด (Hermetic Compressor) คือ ทั้ง
คอมเพรสเซอร์ แ ละมอเตอร์ ข บั ถู ก หุ ้ม มิ ดชิ ด ในกล่ อ งหรื อ ถัง โลหะ โดยไอสารทํา ความเย็น ที่ ไ หลเข้า
คอมเพรสเซอร์ จะดูดความร้อนที่ถ่ายออกจากมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์ เองกลับเข้าไปสู่ สารทําความเย็น นัน่ ก็
เปรี ยบเหมือนในกระบวนการ 1-2 ไม่มีการถ่ายเทความร้อนดังแสดงในรู ปที่ 5.3-3 แต่ในทางปฏิบตั ิจะมีความ
เสี ยดทานที่เกิดจากการไหลในท่อสารทําความเย็น จึงทําให้เอนโทรปี เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเอนทัลปี นัน่ ก็หมายถึง
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ว่า สภาวะที่ 2 จะร้อน (มีอุณหภูมิสูง) กว่าทางทฤษฎีที่สมบูรณ์หรื ออุดมคติ (สภาวะที่ 2) ดังนั้นกําลังที่ตอ้ งใช้
จริ งในทางปฏิบตั ิ WC-ACTUAL ที่วดั ออกมาได้กจ็ ะมากกว่ากําลังทางทฤษฎี หรื อ
W C-ACTUAL= h 2- h 1
นัน่ คือ ประสิ ทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ C จะนิยามได้ดงั นี้
C = W C/ W C-ACTUAL = (h 2- h 1)/ (h 2- h 1)

(ก)
(ข)
รู ปที่ 5.3-3 T-S และ P-h ไดอะแกรมของวัฏจักรเครื่ องทําความเย็นทางปฏิบตั ิ
5.4 หลักการทํางานของระบบปรับอากาศ
สําหรับโรงงานและอาคารธุ รกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งและใช้งานมักเป็ นระบบปรั บอากาศ
แบบรวมศู นย์ (Central Air-conditioning System) โดยเครื่ องทํานํ้าเย็น (Chiller) เป็ นแบบระบายความร้อนด้วย
นํ้า ซึ่งมีประสิ ทธิภาพการทํางานสู งกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (รู ปที่ 5.4-1)
ดังแสดงในรู ปที่ 5.4-1 เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบอัดไอประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์
(Condenser) เครื่ องระเหย (Evaporator) และวาล์วลดความดัน (Expansion Valve) โดยมีสารทําความเย็น เช่น
R134 a บรรจุอยูภ่ ายในวงจรสารทําความเย็น
เมื่ อป้ อนไฟฟ้ าให้คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ จะดู ดไอสารทําความเย็นจากเครื่ องระเหยแล้วอัดส่ งไปที่
คอนเดนเซอร์ ที่เครื่ องระเหย สารทําความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิต่าํ สารทําความเย็นจะดูดความร้อนจาก
นํ้าเย็นที่ไหลผ่านเครื่ องระเหยและระเหยกลายเป็ นไอ ในขณะเดียวกันที่คอนเดนเซอร์ สารทําความเย็นจะมีความ
ดันและอุณหภู มิสูง ความร้ อนจากสารทําความเย็นจะถ่ายเทให้กบั นํ้าหล่อเย็นทําให้สารทําความเย็นกลัน่ ตัว
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กลายเป็ นของเหลวที่ความดันสู ง เมื่อสารทําความเย็นไหลผ่านวาล์วลดความดัน ความดันก็จะลดลงเท่ากับความ
ดันตํ่าที่เครื่ องระเหย สารทําความเย็นก็จะไหลครบ วัฏจักรสารทําความเย็น
นํ้าหล่อเย็นเมื่อได้รับความร้ อนจากคอนเดนเซอร์ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อถูกเครื่ องสู บนํ้าหล่อเย็นส่ งไปที่หอ
ระบายความร้อน (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศโดยการระเหยนํ้า ทําให้น้ าํ ที่เหลือเย็นลง
แล้วไหลกลับไปรับความร้อนที่คอนเดนเซอร์อีกทําให้ครบ วัฏจักรนํา้ หล่ อเย็น
นํ้าเย็นเมื่อถ่ายเทความร้อนให้กบั เครื่ องระเหยก็มีอุณหภูมิต่าํ ลง เมื่อถูกเครื่ องสู บนํ้าเย็นส่ งไปที่เครื่ องส่ งลมเย็น
(Air Handling Unit) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศทําให้น้ าํ ร้อนขึ้นแล้วไหลกลับไปถ่ายเทความร้อนให้กบั
เครื่ องระเหยอีกทําให้ครบ วัฏจักรนํา้ เย็น
เครื่ องส่ งลมเย็นจะดูดอากาศร้ อนจากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่อลมไปถ่ายเทความร้ อนให้กบั นํ้าเย็นทําให้
อากาศมีอุณหภูมิต่าํ ลงแล้วส่ งกลับไปที่หอ้ งปรับอากาศทําให้ครบ วัฏจักรลมเย็น
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รู ปที่ 5.4-1 แผนภาพระบบปรับอากาศ
5.5 อุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
5.5.1 เครื่ องทํานํา้ เย็น (Water Chiller)
เครื่ องทํานํ้าเย็นเป็ นอุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่ผลิตนํ้าเย็นส่ งไปให้กบั เครื่ องส่ งลมเย็น เครื่ องทํานํ้าเย็นใช้คอมเพรสเซอร์
ได้หลายแบบ
ก) เครื่ องทํานํ้าเย็นขนาดใหญ่ ประมาณ 500 ตันความเย็น (TR) นิ ยมใช้คอมเพรสเซอร์ แบบหอยโข่ ง
(Centrifugal) ซึ่งจะมีประสิ ทธิภาพสู ง เช่น 0.6 kW/TR
ข) เครื่ องทํานํ้าเย็นขนาดกลางประมาณ 300 ตันความเย็น จะใช้คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู (Screw) ซึ่ งจะมี
ประสิ ทธิภาพปานกลาง เช่น 0.8 kW/TR และ
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ค) เครื่ องทํานํ้าเย็นขนาดเล็กประมาณ 100
ประสิ ทธิภาพตํ่า เช่น 1.0 kW/TR

ตันความเย็นจะใช้คอมเพรสเซอร์ ลูกสู บ

ก) เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal)

(Piston) ซึ่ งจะมี

ข) เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบสกรู (Screw)

ค) เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบลูกสู บ (Piston)
รู ปที่ 5.5-1 เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบต่างๆ ในระบบปรับอากาศ
5.5.2 เครื่ องสู บนํา้ (Water Pump)
เป็ นอุปกรณ์หลักในการขับเคลื่อนของเหลวซึ่งในที่น้ ีคือนํ้าโดยการป้อนพลังงานเชิงกลเข้าไป ทําให้น้ าํ ที่ถูกขับมี
ความดันสู งขึ้น ความดันดังกล่าวจะทําหน้าที่เอาชนะแรงเสี ยดทานที่เกิ ดขึ้นจากท่อ ข้อต่อ วาล์ว และอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้ได้อตั ราการไหลตามที่ตอ้ งการ การขับเคลื่อนเครื่ องสู บนํ้านั้นจะอาศัยมอเตอร์ ไฟฟ้าซึ่ งจะเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ในระบบปรับอากาศนั้นเครื่ องสู บนํ้าจะสามารถพบได้ในทั้งระบบนํ้าเย็นและ
ระบบนํ้าระบายความร้อน (ระบบนํ้าหล่อเย็น) เครื่ องสู บนํ้าจะสามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบใหญ่ๆ คือ
ก) แบบ Positive Displacement เครื่ องสู บนํ้าแบบนี้จะอาศัยการกักนํ้าในบริ เวณที่มีปริ มาตรจํากัด แล้วอาศัย
แรงดันเพื่อลดปริ มาตรนั้นลง ส่ งผลให้เกิ ดการไหลขึ้น ตัวอย่างได้แก่ แบบลูกสู บ แบบโรตารี เวน แบบ
ไดอะแฟรม เครื่ องสู บนํ้าประเภทนี้จะให้ความดันสู งและอัตราการไหลตํ่า
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ข) แบบ Rotor Dynamic เครื่ องสู บนํ้าแบบนี้ จะอาศัยหลักการเหวี่ยงของใบพัด เพื่อให้น้ าํ มีความเร็ วเพิ่มขึ้น
และพลังงานจลน์ที่ได้จะถูกเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปของความดันของนํ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการไหลขึ้น
เช่ นกัน ตัวอย่างได้แก่ แบบหอยโข่ง ซึ่ งมีใช้กนั อยู่อย่างแพร่ หลายในที่อยู่อาศัย อาคารธุ รกิ จและโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่ องสู บนํ้าประเภทนี้จะให้ความดันตํ่าถึงปานกลาง และอัตราการไหลสู ง

ก) เครื่ องสู บนํ้าแบบโรตารี เวน
Impeller

Rotation

Volute

ข) เครื่ องสู บนํ้าแบบหอยโข่ง
รู ปที่ 5.5-2 เครื่ องสู บนํ้า
5.5.3 หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
หอระบายความร้อนเป็ นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบนํ้าหล่อเย็น ซึ่ งทําหน้าที่ลดอุณหภูมิของนํ้าหล่อ
เย็นโดยใช้กระบวนการทําความเย็นแบบระเหย ซึ่ งในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน นํ้าหล่อเย็นส่ วนหนึ่ ง
จะระเหยกลายเป็นไอ รวมทั้งอาจะมีหยดนํ้าบางส่ วนหลุดติดไปกับอากาศด้วย (Drift Loss) ดังนั้น ปริ มาณของ
นํ้าหล่อเย็นที่ผ่านหอระบายความร้ อนจะมีปริ มาณลดลง จึ งต้องมีการเติมนํ้าจากแหล่งนํ้าภายนอกเข้าสู่ ตวั หอ
ระบายความร้อนเพื่อรักษาปริ มาณนํ้าในระบบให้คงที่ หอทําความเย็นนั้นสามารถแบ่งตามลักษณะทิศทางการ
ไหลระหว่างอากาศและนํ้าได้เป็ น 2 ชนิดคือ
ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)
ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow)
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ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)

ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow)
รู ปที่ 5.5-3 หอระบายความร้อนจําแนกตามการไหลของนํ้าและอากาศ
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5.5.4 เครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit)
เครื่ องส่ งลมเย็นเป็ นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบนํ้าเย็น ซึ่งทําหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างนํ้าเย็น
ที่มาจากเครื่ องทํานํ้าเย็นกับอากาศ ส่ งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมีอุณหภูมิต่าํ ลงและนําไปใช้เพื่อปรับอากาศ
ต่อไป เครื่ องส่ งลมเย็นประกอบด้วย พัดลม คอยล์ทาํ ความเย็น แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศรวมอยู่ใน
ตัวเครื่ องเดียวกัน เครื่ องส่ งลมเย็นขนาดใหญ่มกั จะนิยมเรี ยกสั้น ๆ ว่า AHU (Air Handling Unit) สําหรับเครื่ อง
ขนาดเล็ก จะเรี ยกว่า FCU ( Fan Coil Unit) การติดตั้งเครื่ องมักจะติดตั้งอยูภ่ ายในอาคาร โดยถ้าเป็ นเครื่ องขนาด
เล็ก มักจะติดตั้งโดยการแขวนใต้ฝ้าเพดาน ยึดติดกับผนัง ตั้งพื้น หรื อซ่อนในฝ้าเพดาน สําหรับเครื่ องขนาดใหญ่
มักจะจัดให้มีหอ้ งเครื่ อง และนําเครื่ องส่ งลมเย็นขนาดใหญ่มาตั้งภายในห้องนี้ หากมีการใช้ระบบท่อลมในการ
ส่ งลมเย็น ก็จะต่อท่อลมมาเข้ากับเครื่ อง ท่อลมที่ออกจากเครื่ องเรี ยกว่า ท่อลมส่ ง (Supply Air Duct) ท่อลมที่นาํ
ลมภายในห้องกลับมาที่เครื่ อง เรี ยกว่า ท่อลมกลับ (Return Air Duct )

(ก) FCU (Fan Coil Unit)

(ข) AHU (Air Handling Unit)

รู ปที่ 5.5-4 เครื่ องส่ งลมเย็นแบบต่างๆ ในระบบปรับอากาศ
5.6 การตรวจวัดและประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ
ในการประเมินสมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศและระบบปรับอากาศแบบอัดไอ เราต้องทราบภาระการทําความ
เย็นและกําลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศหรื อระบบปรับอากาศนั้นๆ
5.6.1 เครื่ องปรับอากาศแบบหน่ วยเดียว
ในทางปฏิบตั ิการประเมินสมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศแบบหน่ วยเดียว เราจะวัดภาระการทําความเย็นจาก
อากาศที่ ห มุ นเวี ย นผ่านคอยล์เ ย็น และกํา ลัง ไฟฟ้ า ของคอมเพรสเซอร์ ร วมกับพัด ลมของเครื่ อ งระเหยและ
คอนเดนเซอร์ อย่างไรก็ตาม กําลังไฟฟ้ าของพัดลมเครื่ องระเหยและคอนเดนเซอร์ จะมีค่าตํ่าเมื่อเทียบกับของ
คอมเพรสเซอร์
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5.6.1.1 การตรวจวัดภาระการทําความเย็น
ภาระการทําความเย็น (Cooling Load) ในที่น้ ี หมายถึง ปริ มาณหรื ออัตราของพลังงานความร้อนที่ดูดซับโดย
คอยล์เย็นหรื อเครื่ องระเหยในพื้นที่ปรับอากาศหนึ่งๆ ซึ่งประกอบด้วย
ก) แหล่ งความร้ อนภายใน (Internal Heat Source) ได้แก่ คน ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆ
ข) แหล่ งความร้ อนภายนอก (External Heat Source) ได้แก่ การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารเนื่องจาก
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน และการแผ่รังสี ความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ผา่ นกรอบ
อาคารที่เป็ นกระจก
ค) อากาศระบายและอากาศรั่วไหล (Ventilation and Infiltration Air) ได้แก่ อากาศภายนอกที่ป้อนเข้ามาใน
พื้นที่ปรับอากาศเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศ และอากาศภายนอกที่รั่วไหลเข้ามาตามรอยแยกของกรอบอาคาร
หรื อวงกบประตูหน้าต่าง
อัตราการทําความเย็นที่คอยล์เย็นสําหรับเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (5.1)
Q L = m ao x (h i - h o)
เมื่อ

QL
m ao
hi
he

(5.1)

= อัตราการทําความเย็น, kW
= อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ผา่ นคอยล์เย็น, kg/s
= เอนทาลปี ของอากาศที่เข้าคอยล์เย็น, kJ/kg
= เอนทาลปี ของอากาศที่ออกจากคอยล์เย็น, kJ/kg

อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศผ่านคอยล์เย็นคํานวณได้จาก
m ao = a x Va = a x va x Adiff
เมื่อ

a
VaO
va
Adiff

(5.2)

= ความหนาแน่นของอากาศ, kg/m3
= อัตราการไหลเชิงปริ มาตรของอากาศที่ผา่ นคอยล์เย็น, m3/s
= ความเร็ วของอากาศที่หวั จ่ายลม, m/s
= พื้นที่ของหัวจ่ายลม, m2

จากสมการที่ (5.1) และ (5.2) ขนาดการทําความเย็นในหน่วยตันความเย็นของเครื่ องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว
สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (5.3) และ (5.4)
Q L = 5.707 x 10-3 x VaO x (h i - h o)
เมื่อ

QL
VaO

= ความสามารถในการทําความเย็น, Ton of Refrigeration (TR)
= ปริ มาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น, m3/min
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Q L = 4.5 x VaO x (h i - h o)
เมื่อ

VaO
hi
he

หมายเหตุ

(5.4)

= ปริ มาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น, ft3/min
= เอนทาลปี ของอากาศที่เข้าคอยล์เย็น, Btu/lbm
= เอนทาลปี ของอากาศที่ออกจากคอยล์เย็น, Btu/lbm
Q L มีหน่ วยเป็ น Ton of Refrigeration โดย 1 TR = 12,000 Btu/h = 3.517 kW

สําหรับสมการที่ (5.1) ถึง (5.4) สามารถใช้คาํ นวณภาระความเย็นของเครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit) และ
เครื่ องจ่ายลมเย็น (Fan Coil Unit) ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ได้เช่นกัน
2.6.1.2 การตรวจวัดกําลังไฟฟ้ า
เราสามารถตรวจวัดกําลังไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ (Ecomp) และพัดลมที่เครื่ องระเหยและคอนเดนเซอร์ ได้จาก
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้าโดยตรงในขณะที่เครื่ องปรับอากาศกําลังทํางาน
ดังนั้น ในการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศแบบหน่ วยเดี ยว รายการเครื่ องมือวัดที่จาํ เป็ น ได้แก่
Power Meter หรื อ kW Meter, Thermometer (เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ), Anemometer (เครื่ องมือวัดความเร็ ว
อากาศ), Hygrometer (เครื่ องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์) และ Psychometric Chart (แผนภูมิไซโครเมตริ ก) โดยมี
แนวทางการเก็บข้อมูลดังนี้
• บันทึกค่าความเร็ วลมผ่านหน้าตัดของช่องลมกลับ (หรื อช่องลมจ่าย) ในหน่วย m/s โดยควรวัดหลาย ๆ จุด
ให้ทวั่ ทั้งหน้าตัดแล้วหาเป็ นค่าเฉลี่ย
• วัดขนาดพื้นที่ หน้าตัดของช่ องลมกลับ (หรื อช่ องลมจ่ าย) แล้วนําไปคู ณกับค่าความเร็ วลมเฉลี่ ยเพื่อหา
ปริ มาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น
• บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลมจ่าย (Supply Air) เพื่อนําไปหาค่าเอนทาลปี ของลมจ่าย (he)
จากแผนภูมิไซโครเมตริ ก
• บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลมกลับ (Return Air) เพื่อนําไปหาค่าเอนทาลปี ของลมกลับ (hi)
จากแผนภูมิไซโครเมตริ ก
• บันทึกค่ากําลังไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์และพัดลมเป็ น kW ด้วย Power Meter
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5.6.1.3 สมรรถนะการทําความเย็น
สมรรถนะของระบบปรับอากาศแสดงในรู ปของค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP)
ซึ่ งนิ ย ามด้ว ย อัต ราส่ ว นของปริ ม าณความร้ อ นที่ ถู ก ดู ด ซับ โดยคอยล์เ ย็น (ปริ ม าณความเย็น ที่ ท าํ ได้) ต่ อ
กําลังไฟฟ้าที่ระบบใช้
COP = Q L / E comp
เมื่อ

QL
Ecomp

(5.5)

= อัตราการทําความเย็น, kW
= กําลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศ, kW

ค่า COP สู งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพที่ดีของระบบปรับอากาศ สําหรับค่า COP ที่พิจารณาเฉพาะพลังงานที่ใช้ใน
คอมเพรสเซอร์ เป็ นเพียงค่าที่แสดงประสิ ทธิ ภาพของการทําความเย็นเท่านั้น ส่ วนค่าสมรรถนะของทั้งระบบ
(System COP, SCOP) จะต้องรวมพลังงานที่จ่ายให้กบั พัดลมและเครื่ องสู บนํ้าด้วย ค่า SCOP สู งหมายถึงระบบ
ปรับอากาศที่ใช้พลังงานน้อย
ในทางปฏิบตั ิ สมรรถนะของระบบปรับอากาศยังสามารถแสดงได้ในรู ปของ ค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิภาพพลังงาน
(Energy Efficiency Ratio, EER) และค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็น (kW/TR) โดยค่า EER ซึ่ งมีหน่วยเป็ น บีทียตู ่อ
ชัว่ โมงต่อวัตต์ นิยมใช้แสดงค่าประสิ ทธิภาพการทําความเย็นของเครื่ องปรับอากาศขนาดเล็ก ส่ วนค่ากิโลวัตต์ต่อ
ตันความเย็น นิ ยมใช้แสดงค่าประสิ ทธิ ภาพการทําความเย็นของเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ เช่น เครื่ องทํานํ้า
เย็น
EER = 3.415 x COP
เมื่อ

COP

(5.6)

= สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศ

ตัวอย่ างที่ 1 ในการตรวจวัดเครื่ องปรับอากาศแบบ Split type เครื่ องหนึ่ง บันทึกค่าความเร็ วลมกลับเฉลี่ยบริ เวณ
ช่องลมกลับได้เท่ากับ 0.5 m/s วัดขนาดของช่องลมกลับได้พ้นื ที่เท่ากับ 0.9 m2 ค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ของลมจ่ายเท่ากับ 15.8oC และ 78.7% RH สําหรับลมกลับวัดได้ 21.1oC และ 58.2%RH ค่ากําลังไฟฟ้าของ
เครื่ องปรับอากาศวัดได้เท่ากับ 2.4 kW คํานวณหาขนาดการทําความเย็นและสมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศ
วิธีการคํานวณ
จากข้อมูลของลมจ่ ายและลมกลับ นําไปพล็อตในแผนภูมิไซโครเมตริ ก จะได้ค่าเอนทัลปี ของลมจ่ ายเท่ากับ
38.1 kJ/kg ส่ วนของลมกลับเท่ากับ 54.8 kJ/kg
ปริ มาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็นคิดเป็ น 0.5  60  0.9 = 27.0 ลบ.ม./นาที
ขนาดทําความเย็นของเครื่ องส่ งลมเย็นตัวนี้จะเท่ากับ
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Q L = 5.707 x 10-3 x VaO x (h i - h o)
QL = 5.707  10-3  27.0  (54.8 – 38.1)
หรื อ 2.6  12000
หรื อ 30,879  0.2928 / 1000
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศ
EER
= (30,879)/(2.4  1000)
COP
= (9.05)/(2.4)

= 2.6
= 30,879
= 9.05 kW

TR
Btu/h
(1 Btu/h = 0.2928 W)

= 12.9
= 3.77

Btu/h/W

5.6.2 เครื่ องทํานํา้ เย็น
อัตราการทําความเย็นของเครื่ องทํานํ้าเย็น สามารถคํานวณได้จาก
Q L = mwo x CPW x (Twin – Twout)
เมื่อ

QL
mwo
cp,w
Twin
Twout

(5.7)

= อัตราการทําความเย็น, kW
= อัตราการไหลเชิงมวลของนํ้าเย็น, kg/s
= ค่าความจุความร้อนจําเพาะของนํ้า, kJ/kg.K
= อุณหภูมิน้ าํ เย็นที่เข้าเครื่ องทํานํ้าเย็น, C
= อุณหภูมิน้ าํ เย็นที่ออกจากเครื่ องทํานํ้าเย็น, C

อัตราการไหลเชิงมวลของนํ้าเย็นสามารถคํานวณได้จาก
m wo = w x Vw
เมื่อ

w
Vw

=
=

(5.8)

ความหนาแน่นของนํ้า, kg/m3
อัตราการไหลเชิงปริ มาตรของนํ้าเย็น, m3/s

ในกรณี ของนํา้ W = 1000 kg/m3 (8.333 lb/gallon) และ Cp,w = 4.187 kJ/kg.oC (1 Btu/lb.oF)
ภาระการทําความเย็นในหน่วยอังกฤษ (ตันความเย็น) สามารถคํานวณได้จาก
Q L = Vw x (T win – T wout) / 24
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เมื่อ

QL
Vw
Twin
Twout

= อัตราการทําความเย็น, TR
= อัตราการไหลเชิงปริ มาตรของนํ้าเย็น, GPM
= อุณหภูมิน้ าํ เย็นที่เข้าเครื่ องทํานํ้าเย็น, F
= อุณหภูมิน้ าํ เย็นที่ออกจากเครื่ องทํานํ้าเย็น, F

จากสมการข้างต้น ในการวิเคราะห์อตั ราการทําความเย็นของเครื่ องทํานํ้าเย็น สิ่ งที่จะต้องทําการตรวจวัด ได้แก่
• อัตราการไหลเชิงปริ มาตรของนํ้าเย็น โดยอ่านจากมิเตอร์ หรื อใช้เครื่ องมือวัดแบบอุลตร้าโซนิ ค เพื่อนําไป
คํานวณหาค่าอัตราการไหลเชิงมวลของนํ้าเย็น
• อุณหภูมิน้ าํ เย็นด้านเข้าของเครื่ องทํานํ้าเย็น
• อุณหภูมิน้ าํ เย็นด้านออกของเครื่ องทํานํ้าเย็น
ตัวอย่ างที่ 2 จากรู ปที่ 5.4-1 นํ้าเย็นไหลเข้าเครื่ องทํานํ้าเย็นวัดได้ในอัตรา 480 GPM อุณหภูมิน้ าํ เข้า 55F และ
ไหลออก 45F และวัดความต้องการไฟฟ้าได้ 120 kW จงหาขนาดทําความเย็นและสมรรถนะการทําความเย็น
ของเครื่ องทํานํ้าเย็น
วิธีการคํานวณ
ขนาดทําความเย็น
Q L = Vw x (T win – T wout) / 24
= 480  (55-45) / 24
= 200 TR
= 2,400,000 Btu/h
(= 200  12000)
= 702.7 kW
(= 2,400,000  0.2928 / 1000)
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็น
EER
= (2,400,000)/(120  1000)
= 20.0 Btu/h/W
COP
= 702.7/120
= 5.85
kW/TR = 120/200
= 0.6 kW/TR
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5.6.3 เทคนิคการตรวจวัด
5.6.3.1 เครื่ องทํานํา้ เย็น (Chiller)
การตรวจวัดเครื่ องทํานํ้าเย็นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องนั้น ในการเก็บข้อมูลแต่ละค่าจะต้องดําเนินการวัดค่าในเวลา
เดี ยวกันหรื อใกล้เคียงกันให้มากที่สุด เราสามารถตรวจวัดค่าประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องที่ภาระการทํางานต่างๆ
ของเครื่ องได้ โดยในระหว่างดําเนินการทดสอบจะต้องควบคุมภาระของเครื่ องให้มีค่าคงที่ดว้ ยซึ่ งควรจะใช้การ
ควบคุมแบบ Manual แทนการให้เครื่ องทํางานแบบ Automatic เว้นเสี ยแต่ว่าภาระความเย็นของระบบ (Cooling
Load) ในช่วงเวลาทดสอบมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถตรวจวัดได้ทนั ที แต่ค่าที่วดั ได้น้ นั เป็ นค่าที่สภาวะภาระ
ของเครื่ อง ณ ขณะนั้นเท่านั้น
เครื่ องมือที่ใ ช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Ultrasonic Flow Meter)
3. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
1.วัดพลังไฟฟ้าที่เข้า
เครื่ องทํานํ้าเย็น
......................kW

3.วัดอุณหภูมิน้ าํ เย็นกลับ
......................oF

4.วัดอุณหภูมิน้ าํ เย็นจ่าย
......................oF

2. วัดอัตราการไหลนํ้าเย็น
............................usGPM

รู ปที่ 5.6-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องทํานํ้าเย็น
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5.6.3.2 เครื่ องปรับอากาศแบบเป็ นชุ ดและแบบแยกส่ วน (Package / Split Type)
การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพเครื่ องปรั บอากาศแบบเป็ นชุ ดหรื อแบบแยกส่ วนนั้น จะใช้เครื่ องมื อและวิธีการ
ตรวจวัดเดี ยวกัน แต่อาจแตกต่างกันที่รูปร่ างและขนาดซึ่ งจะทําให้การประยุกต์ใช้เครื่ องมือวัดให้ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องนั้นแตกต่างกันบ้าง ซึ่งในการตรวจวัดแต่ละจุดนั้นก็จะต้องทําในช่วงเวลาเดียวกันเหมือนกับการตรวจวัด
เครื่ องทํานํ้าเย็น โดยการวัดอุณหภูมิ/ความชื้ นสัมพัทธ์ และความเร็ วลมนั้นจะต้องตรวจวัดหลาย ๆ จุด ตลอด
พื้นที่ลมกลับและลมจ่ายเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องที่สุด
เครื่ องมือที่ใ ช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดความเร็ วลม (Vane Anemometer)
3. และ 4. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ / ความชื้นสัมพัทธ์ (Thermometer / %RH Meter)
5. ตลับเมตร

2. วัดความเร็ วลม
...............fpm
3. วัดอุณหภูมิ / ความชื้น
สัมพัทธ์ดา้ นลมกลับ
.............oF / ...........%RH

FCU

220 / 380 V

1. วัดพลังไฟฟ้า
.....................kW.

CDU

4. วัดอุณหภูมิ / ความชื้น
สัมพัทธ์ดา้ นลมจ่าย
.............oF / ...........%RH

5. ตลับเมตร
วัดหาพื้นที่ลมกลับ
........................ft2

รู ปที่ 5.6-2 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
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5.6.3.3 เครื่ องส่ งลมเย็น / จ่ ายลมเย็น (AHU / FCU)
การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพเครื่ องส่ งลมเย็น/จ่ายลมเย็นนั้นสามารถดําเนิ นการได้ท้ งั ด้านนํ้าเย็น และด้านลมเย็น
โดยการตรวจวัดทางด้านนํ้าเย็นจะใช้เครื่ องมือและวิธีการตรวจวัดเดียวกันกับการวัดเครื่ องทํานํ้าเย็นทุกประการ
ส่ วนการตรวจวัดทางด้านอากาศก็จะใช้วิธีเหมือนกับการวัดเครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน โดยทัว่ ไปการ
ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพด้วยวิธีการทางด้านนํ้าเย็นจะได้ค่าที่ ถูกต้องมากกว่าวิธีการวัดทางด้านอากาศและยัง
สามารถดําเนิ นการได้ง่ายกว่า แต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั เครื่ องมือที่เราใช้อยูเ่ ช่นกันว่าสามารถดําเนิ นการวัดในด้านใด
ได้
เครื่ องมือที่ใ ช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Ultrasonic Flow Meter)
3. และ 4. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

3.วัดอุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้า
......................oF

1. วัดพลังไฟฟ้าของพัดลม
............................kW

4.วัดอุณหภูมิน้ าํ เย็นออก
......................oF

2. วัดอัตราการไหลนํ้าเย็น
............................usGPM

รู ปที่ 5.6-3 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องส่ งลมเย็น
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5.6.3.4 หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพหอระบายความร้ อนควรตรวจวัดทางด้านนํ้าระบายความร้ อน เนื่ องจากจะได้ค่าที่
ถูกต้องมากกว่า โดยในการวัดอุณหภูมิของนํ้านั้นเราสามารถใช้เทอร์ โมมิเตอร์ แบบหลอดแก้วหรื อแบบดิจิตอล
ก็ได้ โดยให้หวั วัดสัมผัสกับนํ้าเข้าหรื อออกโดยตรงจะให้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ส่ วนวิธีการวัดทางด้านอากาศนั้นการ
ดําเนิ นการจะยุ่งยากกว่ามาก เนื่ องจากในการวัดคุ ณสมบัติของอากาศขาออกจากหอระบายความร้ อนจะไม่
สามารถใช้เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ / ความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิ คส์ในการตรวจวัดได้ นอกจากนี้ ความเร็ ว
ลมที่ตรวจวัดได้จะมีความคลาดเคลื่อนสู งทําให้การวิเคราะห์ค่าประสิ ทธิ ภาพไม่ถูกต้องด้วย และการทํางานในที่
สู งนั้นจะเป็ นจุดที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
เครื่ องมือที่ใ ช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Ultrasonic Flow Meter)
3. และ 4. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer) แบบหลอดแก้วหรื อแบบดิจิตอล

3.วัดอุณหภูมิน้ าํ เข้า
......................oF

1. วัดพลังไฟฟ้าของพัดลม
............................kW

4.วัดอุณหภูมิน้ าํ ออก
......................oF
2. วัดอัตราการไหลนํ้าระบาย
ความร้อน ..................usGPM

รู ปที่ 5.6-4 การตรวจวัดสมรรถนะหอระบายความร้อน
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5.7 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศ
แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศด้วยการลดปริ มาณการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบปรับอากาศ สามารถทําได้หลายแนวทางดังต่อไปนี้
5.7.1 การเพิม่ อุณหภูมิอมิ่ ตัวด้ านความดันตํา่ หรื อความดันในเครื่ องระเหย (T E /P E )
เราสามารถใช้แผนภูมิ P-h ของวัฏจักรอุดมคติวิเคราะห์ให้เห็นว่า อุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันตํ่าหรื อความดันใน
เครื่ องระเหยยิง่ มีค่าสู ง COP ยิง่ ดี
จากแผนภูมิ P-h จะเห็นว่า สมรรถนะการทําความเย็นที่ TE ต่างๆ มีคา่ ดังนี้
COP = (h 1 - h 3) / (h 2 - h 1) สําหรับ TE (อุณหภูมิอิ่มตัวในเครื่ องระเหยเดิม)
COP = (h 1' - h 3) / (h 2' - h 1' ) สําหรับ TE (อุณหภูมิอิ่มตัวในเครื่ องระเหยเพิ่มขึ้น)
COP = (h 1" - h 3) / (h 2" - h 1" )สําหรับ TE (อุณหภูมิอิ่มตัวในเครื่ องระเหยเพิ่มขึ้นมาก)

รู ปที่ 5.7-1 การเพิ่มอุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันด้านตํ่าหรื อความดันในเครื่ องระเหย
จากแผนภูมิจะเห็นว่า (h1 - h3)< (h1' - h3) < (h1" - h3) และ (h2 - h1) > (h2' - h1' ) > ( h2" - h1" ) ดังนั้น
COP > COP> COP หรื อ สมรรถนะการทําความเย็นจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันตํ่ามีค่าสู งขึ้น
นอกจากนี้ จากแผนภูมิยงั เห็นได้ว่า อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์ เย็นลง T2" < T2'< T2 และปริ มาตรจําเพาะของไอที่
คอมเพรสเซอร์ดูดเข้าเล็กลง (ความหนาแน่นมากขึ้น) v1" < v1' < v1 ขนาดคอมเพรสเซอร์เล็กลงได้
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5.7.2 การลดอุณหภูมิอมิ่ ตัวด้ านความดันสู งหรื อความดันในคอนเดนเซอร์
เราสามารถวิเคราะห์ได้เช่นกันว่า ถ้าลดอุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันสู งหรื อความดันในคอนเดนเซอร์ สมรรถนะ
ของระบบปรับอากาศ (COP) จะสู งขึ้น และความสามารถในการทําความเย็นก็เพิ่มขึ้น
จากแผนภูมิ P-h จะเห็นได้วา่
COP = (h 1 - h 3) / (h 2 - h 1) สําหรับ TC (อุณหภูมิอิ่มตัวในคอนเดนเซอร์เดิม)
และ
ซึ่ง

COP' = (h 1 - h 3' ) / (h 2' - h 1) สําหรับ TC (อุณหภูมิอิ่มตัวในคอนเดนเซอร์ลดลง)
(h1 - h3') > (h1 - h3) และ (h2' - h1) < (h2 - h1)

ดังนั้น COP > COP

รู ปที่ 5.7-2 การลดอุณหภูมิควบแน่นความดันด้านสู ง
5.7.3 ระบบส่ งนํา้ เย็นแบบปริมาตรแปรเปลีย่ น (Variable Water Volume (VWV) System)
ในระบบปรั บอากาศขนาดใหญ่ จะใช้น้ าํ เย็น เป็ นตัวกลางในการดึ งความร้ อนออกจากห้องปรั บอากาศผ่า น
เครื่ องส่ งลมเย็น แล้วนําความร้อนกลับไประบายทิ้งที่เครื่ องทํานํ้าเย็น ในการหมุนเวียนนํ้าเย็นจะใช้เครื่ องสู บนํ้า
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะใช้กาํ ลังไฟฟ้าตามสมการ
Pp 

โดย

Pp

 Qw H
 m P

(5.10)

= กําลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ของเครื่ องสู บนํ้า, W
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Qw
H

m
P

= นํ้าหนักจําเพาะของนํ้า, N/m3
= อัตราการไหลของนํ้าเย็น, m3/s
= ความดันรวมของนํ้า (Total Dynamic Head), m
= ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์
= ประสิ ทธิภาพของเครื่ องสู บนํ้า

จากสมการที่ 5.10 เมื่อ Qw และ H มีค่าสู ง ระบบจะต้องการกําลังไฟฟ้าสู ง ในระบบที่อตั ราการไหลของนํ้าเย็น
คงที่โดยไม่ข้ ึนกับภาระการทําความเย็น เรี ยกว่า ระบบปริ มาตรคงที่ ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้พลังงานมาก ส่ วนระบบที่
ใช้วาล์ว 2 ทาง อัตราการไหลจะเปลี่ยนไปตามภาระในการทําความเย็น เรี ยกว่า ระบบปริ มาตรนํ้าแปรเปลี่ยน
(ดังแสดงในรู ปที่ 5.7-4) ระบบนี้ จะมีระบบควบคุมการทํางานของเครื่ องสู บนํ้าเพื่อปรับลดความเร็ วรอบของ
เครื่ องสู บนํ้า และสามารถประหยัดพลังงานได้เมื่อภาระในการทําความเย็นลดลง นอกจากนี้การออกแบบระบบ
ท่อนํ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบท่อนํ้าที่ดี จะช่วยลด H ของเครื่ องสู บนํ้า ซึ่ งเป็ นการลดพลังงานที่ใช้กบั เครื่ อง
สู บนํ้าด้วย
Constant Volume Flow
Coil 1
Chiller
Plant

Coil 2

Coil 3

Flow quantities
Coil 1
100 Units
Coil 2
200
Coil 3
100

Diverting
Valve
Chiller water pump
Three-way valve control to a cooling coil
T
Chiller
Pump

T
Chiller

Pump

C
From other
coils

NC
3-way
mixing
valve

NO
T
Coil

Air Flow

N t

รู ปที่ 5.7-3 Three-Way Valve Control of a Coil

5-28

To other
coils

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

Variable Volume Flow

Coil 1
Chiller
Plant

Flow quantities
Coil 2

Coil 3 Coil 1
Coil 2
Coil 3
Simultaneous
flow

Throttling
Valve

10
90
160
60
310

12
100
180
70
350

Time (hrs)
14
16
90
80
200
180
80
100
370
360

18
70
150
80
300

Chiller water pump
System with two-way control valves
T
Chiller 1

Pump 1

T
Chiller 2
Pump 2
Note:
• System chilled water flow decrease
with load
• Bypass valve modulates open to reduce
P increase
• Chiller #2 and pump shut down when
bypass valve is nearly open

StartStop
Bypass

DP

Differential pressure
controller
T

Coil

From other
coils

2-way
valve
To other
coils

Air Flow

รู ปที่ 5.7-4 Two-Way Value with Pump Bypass
5.7.4 ระบบส่ งลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลีย่ น (Variable Air Volume (VAV) System)
ในระบบส่ งลมเย็นจะใช้อากาศเย็นเป็ นตัวกลางในการดึงความร้อนออกจากห้องหรื อโซนต่างๆ โดยใช้หวั จ่ายลม
ดังแสดงในรู ปที่ 5.7-5 จากนั้นจะนําความร้อนกลับไปทิ้งที่เครื่ องส่ งลมเย็น ในการหมุนเวียนลมเย็นจะใช้พดั ลม
ที่ขบั เคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้า เมื่อภาระการทําความเย็นของห้องต่างๆ ลดลง ระบบควบคุมจะปรับลดความเร็ ว
รอบของมอเตอร์และปริ มาณลมตาม ทําให้เกิดการประหยัดพลังงาน
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T

T

T

T

Fan

Cooling
Coil

DT

Fan

TC

NC
Cooling
Air

Differential
Pressure
Pickup
Reset
Controller

220 Vac
6-9 Vdc

Lo
OP1
ISA COM 24H 24G
Hi

C-1

Terminal Unit VAV – Pressure Independent
Zone
Sensor

24 Vdc

T-1

รู ปที่ 5.7-5 VAV System Control
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5.7.5 การใช้ ท่อความร้ อน (Heat Pipe)
งานบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยา ฯลฯ จําเป็ นต้องมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศไปพร้อมกัน วิธีการดั้งเดิม ได้แก่ วิธีลดอุณหภูมิให้ต่าํ แล้วให้ความร้อนซํ้า (Overcool and
Reheat) ซึ่ งมีหลักการทํางาน คือ คอยล์เย็นจะลดอุณหภูมิของอากาศให้ต่าํ กว่าค่าที่ตอ้ งการก่อน เพื่อดึงความชื้น
ออกจนถึงระดับที่ตอ้ งการ จากนั้น จะใช้ขดลวดความร้ อนเพิ่มอุณหภูมิของอากาศเพื่อให้ลมจ่ายมีอุณหภูมิสูง
กลับขึ้นมาถึงค่าที่ตอ้ งการ
ท่ อ ความร้ อ นเป็ นอุ ป กรณ์ ถ่า ยเทความร้ อ นที่ ไ ม่ ต ้อ งใช้พ ลัง งานในการขับ เคลื่ อน ส่ ว นประกอบมี เ พี ย งท่ อ
ทองแดงหรื อท่อโลหะอื่นปลายปิ ดสองข้าง ภายในบรรจุ สารทําความเย็นปริ มาณเล็กน้อย สารทําความเย็นที่
ปลายด้านที่ต่าํ กว่าจะมีสถานะเป็ นของเหลว ทําหน้าที่ดูดความร้ อนจากภายนอก ซึ่ งจะทําให้สารทําความเย็น
เปลี่ยนสถานะกลายเป็ นไอลอยขึ้นไปสู่ ปลายด้านที่สูงกว่าและคายความร้อนสู่ ภายนอก จากนั้น สารทําความเย็น
จะควบแน่นกลายเป็ นของเหลวไหลกลับลงสู่ ปลายด้านที่ต่าํ กว่า วนเวียนอยูอ่ ย่างนี้เป็ นวัฏจักร
เมื่อนําท่อความร้อนไปติดตั้งภายในเครื่ องส่ งลมเย็น จะใช้สาํ หรับนําความร้อนจากอากาศที่เข้าคอยล์เย็นหรื อลม
กลับ (Return Air) ไปถ่ายเทให้กบั อากาศที่ออกจากคอยล์เย็นหรื อลมจ่าย (Supply Air) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศในลักษณะที่คล้ายกับวิธีด้ งั เดิม แต่จะประหยัดพลังงานกว่าเพราะไม่ตอ้ งลดอุณหภูมิทาํ งาน
ของคอยล์เย็นให้ต่าํ กว่าปกติ และไม่ตอ้ งใช้ขดลวดความร้อนซึ่ งต้องการพลังงานไฟฟ้า ตัวอย่างการทํางานของ
ท่อความร้อนที่ติดตั้งในเครื่ องส่ งลมเย็นแสดงไว้ในรู ปที่ 5.7-6

รู ปที่ 5.7-6 การติดตั้งท่อความร้อนในเครื่ องส่ งลมเย็น
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5.7.6 การปรับปรุงตัวอาคาร
การปรับปรุ งที่ตวั อาคารเป็นการลดภาระของการปรับอากาศลง อาจเป็นการออกแบบอาคารใหม่หรื อปรับปรุ ง
อาคารเก่าโดยคํานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้ (อย่างไรก็ตาม การประหยัดพลังงานจะได้ผลมากที่สุดถ้าคํานึงถึงตั้งแต่ช่วงเริ่ ม
ออกแบบ)
•
•
•
•
•
•
•

อาคารหันในทิศทางที่ถูกต้อง
ฉนวนที่ใช้ถูกต้องและเหมาะสม
อุดช่องรอยรั่วทั้งหมด
ติดตั้งชุดปิ ดประตู (Door Closer) ที่ประตู
หน้าต่างต้องมีการบังแดดที่ดี
ปริ มาณอากาศจากภายนอกที่เข้ามาในระบบปรับอากาศต้องไม่เกินความต้องการ
การออกแบบที่เหมาะสมจะทําให้สามารถลดขนาดของเครื่ องปรับอากาศ ลดต้นทุนในการติดตั้ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

5.7.7 การเลือกใช้ อุปกรณ์ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพ
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพอาจทําได้หลายแนวทาง เช่น
• เลือกประเภทและขนาดให้ถูกต้องตามประเภทของงาน
• ใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง
• ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบในการควบคุมภาระที่เปลี่ยนแปลงของเครื่ องสู บนํ้าและพัดลม
• จัดอุปกรณ์และการควบคุมตามพื้นที่หรื อโซนที่แตกต่างกัน (ไม่ควรให้มีพ้นื ที่คาบเกี่ยวกัน)
5.7.8 การควบคุมการทํางานทีเ่ หมาะสม
แนวทางการการควบคุมการทํางานให้เหมาะสมอาจทําได้หลายประการ เช่น
• ตั้งค่าอุณหภูมิให้ถูกต้องและเหมาะสม (อย่าให้เย็นเกินไป)
• อย่าเดินระบบถ้าไม่จาํ เป็ น
• ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณช่วยในการควบคุม
• ใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่มีคุณภาพดี
• ใช้โปรแกรมควบคุมเวลา 365 วัน สําหรับอุปกรณ์ที่ง่ายหรื อเล็ก
• สําหรับระบบที่มีความซับซ้อน ใช้การควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ในการตรวจสอบ บันทึกข้อมูลของ
ระบบพร้อมรายงานผล
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5.7.9 การบํารุงรักษาทีเ่ หมาะสม
อุปกรณ์ท้ งั หมดต้องทําการดู แลรักษาเป็ นประจํา ซึ่ งความถี่ ในการดู แลตรวจสอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั
อุปกรณ์ การบํารุ งรักษาที่ดีควรจะต้อง
• ถูกต้องตามความต้องการของอุปกรณ์
• ยืดอายุการใช้งาน
• ป้องกันประสิ ทธิภาพไม่ให้ต่าํ ลง
• ใช้พลังงานน้อย
โดยทัว่ ไปการบํารุ งรักษาขึ้นอยูก่ บั
• ช่วงระยะเวลาที่กาํ หนดตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
• จํานวนชัว่ โมงในการทํางาน
• ผลการตรวจสอบ
5.8 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบปรับอากาศนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อหา
สิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบการปรับตั้งอุณหภูมิ
นํา้ เย็น

2. ตรวจสอบการปรับตั้งภาระ
ของเครื่ องอัดแบบแรงเหวีย่ ง
3. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าหรื อ
พลังไฟฟ้ าของคอมเพรสเซอร์
เทียบกับพิกดั
4. ตรวจวัดอุณหภูมินํา้ เย็นทีอ่ อก
และอุณหภูมิสารทําความเย็น
ใน Cooler ทีภ่ าระสู ง

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องทํานํา้ เย็น
ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าํ เย็นให้สูงที่สุด
เท่าที่จะทําได้ โดยทุกๆ 1F ที่ปรับ
ให้สูงขึ้นจะประหยัดพลังงาน
ประมาณ 2-4 %
เครื่ องอัดแบบแรงเหวี่ยงจะมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดที่ภาระประมาณ
80-90%
พลังไฟฟ้าที่ได้จากการทํางานจริ ง
ควรอยูป่ ระมาณ 80-90% ของพลัง
ไฟฟ้าพิกดั ของเครื่ องอัด เพราะเป็ น
จุดที่เครื่ องมีค่า kW/TR ตํ่าที่สุด
อุณหภูมิน้ าํ เย็นที่ออกไม่ควรสู งกว่า
อุณหภูมิอิ่มตัวของสารทําความเย็น
เกิน 4 F เพราะประสิ ทธิภาพของ
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
 ขณะภาระปรับอากาศตํ่ากว่า
80% ให้ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าํ เย็น
สู งขึ้นครั้งละ 1F แล้วสังเกต
อุณหภูมิอากาศภายในพื้นที่
 ปรับตั้งภาระการทํางานของ
เครื่ องอัดให้ใกล้เคียง 90%
 ปรับการทํางานให้ภาระของ
เครื่ องอัดแต่ละเครื่ องอยูท่ ี่ 8090%
 ทําความสะอาด Cooler
 ลดอัตราการไหลของนํ้าเย็น
 เพิม่ ปริ มาณสารทําความเย็น
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รายการตรวจ

5. ตรวจวัดอุณหภูมินํา้ ระบาย
ความร้ อนทีอ่ อกและอุณหภูมิ
สารทําความเย็นใน
Condenser ทีภ่ าระสู ง

6. ตรวจสอบอัตราการไหลของ
นํา้ เย็นทีเ่ ข้ าหรื อออก Cooler
เทียบกับพิกดั

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องจะลดลงหรื อค่า kW/TR จะ
สู งขึ้น
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ออก
ไม่ควรตํ่ากว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของ
สารทําความเย็นเกิน 6 F เพราะ
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจะลดลง
หรื อค่า kW/TR จะสู งขึ้น
อัตราการไหลของนํ้าเย็นจะต้อง
เท่ากับหรื อมากกว่าพิกดั เล็กน้อย
เพราะถ้ามากหรื อน้อยเกินไป
ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนจะลดลง ส่ งผลให้ค่า kW/TR
สู งขึ้น (ถ้าออกแบบที่ ∆T=10 F
อัตราการไหลพิกดั อยูท่ ี่ 2.4
GPM/TR)












7. ตรวจสอบอัตราการไหลของ
นํา้ ระบายความร้ อนทีเ่ ข้ าหรื อ
ออกจาก Condenser เทียบกับ
พิกดั

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ์ลดความดัน
ทําความสะอาด Condenser
ลดอัตราการไหลของนํ้าระบาย
ความร้อน
ลดปริ มาณสารทําความเย็น
ตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ์ลดความดัน
หรี่ วาล์วนํ้าเย็นเพื่อลดอัตราการ
ไหลของนํ้าจะส่ งผลให้พลัง
ไฟฟ้าที่เครื่ องสู บนํ้าใช้ลดลง
เล็กน้อย
ลดรอบของมอเตอร์จะส่ งผลให้
พลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงได้มากแต่
ไม่ควรลดเกิน 30% เพราะ
ประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บนํ้าจะ
ลดลง
ลดขนาดใบพัดของเครื่ องสู บนํ้า
เย็น
เลือกใช้เครื่ องสู บนํ้าและ
มอเตอร์ที่มีขนาดลดลง

อัตราการไหลของนํ้าระบายความ
 หรี่ วาล์วนํ้าระบายความร้อน
ร้อนจะต้องเท่ากับหรื อมากกว่าพิกดั
เพื่อลดอัตราการไหลของนํ้าจะ
เล็กน้อย เพราะถ้าน้อยหรื อมาก
ส่ งผลให้พลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บ
เกินไป ประสิ ทธิภาพการ
นํ้าใช้ลดลงเล็กน้อย
แลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลง
 ลดรอบของมอเตอร์จะส่ งผลให้
ส่ งผลให้ค่า kW/TR สู งขึ้น (ถ้า
พลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงได้มาก แต่
ไม่ควรลดเกิน 30% เพราะ
ออกแบบที่ ∆T=10 F อัตราการ
ประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บนํ้าจะ
ไหลพิกดั อยูท่ ี่ 3.0 GPM/TR)
ลดลง
 ลดขนาดใบพัดของเครื่ องสู บนํ้า
ระบายความร้อน
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รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
 เลือกใช้เครื่ องสู บนํ้าและ
มอเตอร์ที่มีขนาดลดลง

8. บันทึกความดันสารทําความ
เย็นด้ านสู งและด้ านตํา่

เปรี ยบเทียบความดันสารทําความ
เย็นด้านสู งและด้านตํ่าในแต่ละวัน
ว่าผิดปกติไปจากเดิมหรื อไม่

 ความดันสารทําความเย็น
ผิดปกติไปจากเดิมควร
ตรวจสอบแก้ไข

9. ตรวจสอบความดันสารทํา
ความเย็นด้ านสู งและด้ านตํา่
เทียบกันแต่ ละเครื่ อง

เครื่ องที่ความดันสารทําความเย็น
ด้านสู งมีค่าสู งกว่าเครื่ องอื่นและ
เครื่ องที่ความดันสารทําความเย็น
ด้านตํ่ามีค่าตํ่ากว่าเครื่ องอื่นจะต้อง
หาสาเหตุและแก้ไขเพราะ
ประสิ ทธิภาพจะตํ่ากว่าเครื่ องอื่น
เครื่ องที่มีผลต่างของความดันสู งกว่า
เครื่ องอื่นเป็ นเครื่ องที่มี
ประสิ ทธิภาพตํ่า

 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข

10. ตรวจสอบผลต่ างของความ
ดันสารทําความเย็นด้ านสู ง
และด้ านตํ่าของแต่ ละเครื่ อง
11. ตรวจวัดหาค่ า kW/TR ของ
เครื่ องทํานํา้ เย็นแต่ ละ
เครื่ อง

12. ตรวจวัดอุณหภูมินํา้ ระบาย
ความร้ อนก่ อนเข้ าเครื่ องทํา
นํา้ เย็น

แต่ละเครื่ องควรจะมีค่า kW/TR
ใกล้เคียงกันหรื อใกล้เคียงกับพิกดั
ของเครื่ องซึ่งอาจเกิดจาก
 อุณหภูมิน้ าํ เข้าระบายความ
ร้อนไม่เท่ากัน
 อัตราการไหลของนํ้าเย็นหรื อ
นํ้าระบายความร้อนไม่เท่ากัน
หรื อต่างจากพิกดั มาก
 ปรับตั้งอุณหภูมิของนํ้าเย็นไม่
เท่ากัน
 ภาระการทํางานไม่เท่ากัน
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนไม่ควร
สู งกว่า 90F เพราะจะทําให้
kW/TR ของเครื่ องสู งขึ้น
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 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข
 หาสาเหตุและแก้ไข
 ใช้เครื่ องที่มีค่า kW/TR สู งให้
น้อยลง
 เปลี่ยนเป็ นเครื่ องทํานํ้าเย็น
ประสิ ทธิภาพสู ง

 เปิ ดหอระบายความร้อนเพิ่มขึ้น
แล้วสังเกตอุณหภูมิน้ าํ ระบาย
ความร้อนต้องลดลง
 ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพหอ
ระบายความร้อน
 เปลี่ยนหอระบายความร้อนใหม่

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบปรับอากาศ

รายการตรวจ
13. ตรวจสอบการลัดวงจรของ
นํา้ เย็นเข้ าเครื่ องทีไ่ ม่ เปิ ดใช้
งาน

14. ตรวจสอบว่ ามีการหรี่วาล์ ว
ทางเข้ าหรื อทางออกของ
เครื่ องสู บนํา้ หรื อไม่

15. ตรวจสอบผลต่ างของความ
ดันของนํา้ ทางเข้ าและ
ทางออกของเครื่ องสู บนํา้ แต่ ละ
ชุ ด
16. ตรวจสอบประวัตกิ ารซ่ อม
บํารุงเครื่ องสู บนํา้ แต่ ละชุ ด

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ไม่ควรเปิ ดวาล์วของเครื่ องทํานํ้าเย็น  ปิ ดวาล์วนํ้าที่เข้าเครื่ องทํานํ้า
ที่ไม่ใช้งานเพื่อให้น้ าํ เย็นลัดวงจร
เย็นแล้วทําการหรี่ วาล์วเครื่ อง
เพราะจะทําให้น้ าํ เย็นที่ส่งไป AHU
สู บนํ้าหรื อลดรอบมอเตอร์ของ
มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยถ้า อุณหภูมิผวิ
เครื่ องสู บนํ้าจะทําให้เครื่ องสู บ
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนของ AHU
นํ้าใช้พลังไฟฟ้าลดลง
สู งขึ้นจะส่ งผลให้ลดความชื้นจาก
อากาศได้นอ้ ยลงพื้นที่ปรับอากาศ
อาจมีปัญหาเรื่ องความชื้น
เครื่ องสู บนํา้ เย็นและนํา้ ระบายความร้ อน
การหรี่ วาล์วจะส่ งผลให้พลังไฟฟ้าที่ 
เครื่ องสู บนํ้าใช้ลดลงเล็กน้อยแต่

ประสิ ทธิภาพของเครื่ องสู บนํ้าลดลง 
มาก
เครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีที่มีผลต่างของ
ความดันนํ้าทางเข้าและทางออกสู ง
กว่าชุดอื่นจะมีประสิ ทธิภาพตํ่า

ลดรอบมอเตอร์
ลดขนาดใบพัด
ลดขนาดเครื่ องสู บนํ้าและ
มอเตอร์

 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข

เครื่ องสู บนํ้าชุดที่ผา่ นการซ่อมบํารุ ง  นําชุดที่ผา่ นการซ่อมบํารุ งมาใช้
มาใหม่จะมีประสิ ทธิภาพสู งกว่า
งานให้มากขึ้นกว่าชุดอื่น
เครื่ องสู บนํ้าที่ยงั ไม่ผา่ นการซ่อม
 ทําแผนซ่อมบํารุ งตามความ
บํารุ ง
เหมาะสม

เครื่ องสู บนํ้าชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้า
17. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ าหรื อ
 เลือกใช้งานชุดที่ใช้กาํ ลังไฟฟ้า
พลังไฟฟ้ าทีเ่ ครื่ องสู บนํา้ แต่ ละ หรื อพลังไฟฟ้าน้อยควรนํามาใช้งาน
ตํ่าเป็ นหลัก
เป็ นหลัก
ชุ ดใช้
 หาสาเหตุและแก้ไขชุดที่ใช้
กระแสไฟฟ้าสู ง
18. ตรวจสอบประวัตขิ อง
มอเตอร์ เครื่ องสู บนํา้

มอเตอร์ชุดที่ผา่ นการไหม้
 ลดการใช้งาน
ประสิ ทธิภาพจะลดตํ่าลง 4% ต่อทุก  เปลี่ยนเป็ นมอเตอร์
ครั้งของการไหม้แต่ละครั้ง
ประสิ ทธิภาพสู งที่มีขนาด
เหมาะสมกับภาระ
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รายการตรวจ
19. ตรวจสอบพลังไฟฟ้ าที่
มอเตอร์ ใช้ เทียบกับพิกดั

20. ตรวจประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บ
นํา้ แต่ ละชุ ด

21. ตรวจวัดประสิ ทธิภาพของ
กลุ่มเครื่ องสู บนํา้ ถ้ าเดินพร้ อม
กันครั้งละหลายชุ ด

22. บันทึกกระแสไฟฟ้ าหรื อพลัง
ไฟฟ้ าทีเ่ ครื่ องสู บนํา้ ใช้

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
มอเตอร์ควรใช้พลังไฟฟ้าที่ 80-90%  สลับมอเตอร์ภายในโรงงานให้
ของพิกดั เพราะเป็ นจุดที่มอเตอร์มี
ขนาดเหมาะสม
ประสิ ทธิภาพสู ง
 เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้มีขนาด
เหมาะสม
เครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีค่า GPM/kW สู ง  จัดทําแผนการใช้งานเครื่ องสู บ
เป็ นเครื่ องสู บนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
นํ้าใหม่ โดยนําชุดที่มี GPM/kW
กว่าชุดอื่น
สู งมาใช้งานเป็ นหลัก
 ปรับปรุ งแก้ไขชุดที่มีค่า
GPM/kW ตํ่า
เครื่ องสู บนํ้ากลุ่มที่มีค่า GPM/kW
 จัดทําแผนการใช้งานกลุ่มเครื่ อง
สู ง เป็ นเครื่ องสู บนํ้ากลุ่มที่มี
สู บนํ้าโดยนํากลุ่มเครื่ องสู บนํ้า
ประสิ ทธิภาพสู งกว่าปั๊มกลุ่มอื่น
ที่มี GPM/kW สู งมาใช้งานเป็ น
เนื่องจากตําแหน่งการติดตั้งและการ
หลัก
เชื่อมต่อท่อเข้า-ออก ของเครื่ องสู บ  ปรับปรุ งแก้ไขระบบเชื่อมต่อ
นํ้าแต่ละชุดส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ย
เครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุด เช่น
ไม่เท่ากัน
เปลี่ยนการต่อแบบตัวทีเป็ นตัว
วาย และเพิ่มขนาด Header ให้
ใหญ่ข้ ึน
เครื่ องสู บนํ้าชุดใดที่ใช้กระแสไฟฟ้า  ลดการใช้งาน
หรื อพลังไฟฟ้าแตกต่างไปจากเดิม  หาสาเหตุและแก้ไข
เป็ นเครื่ องสู บนํ้าที่ผดิ ปกติ
ประสิ ทธิภาพของปั๊มจะลดลง

23. ตรวจสอบพิกดั ของหอระบาย
ความร้ อนเทียบกับพิกดั ของ
เครื่ องทํานํา้ เย็น

หอระบายความร้ อน
ขนาดพิกดั ของหอระบายความร้อน
ควรมีขนาดมากกว่าพิกดั ของเครื่ อง
ทํานํ้าเย็นประมาณ 20-30%

24. ตรวจสอบระดับนํา้ ในถาด
ของหอระบายความร้ อนแบบ
เหลีย่ ม

ควรสู งกว่า 1/3 ของความสู งถาด
เพื่อให้อตั ราการไหลของนํ้า
เหมาะสม
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 เปิ ดใช้งานหอระบายความร้อน
ให้มากกว่าจํานวนเครื่ องทํานํ้า
เย็น
 เพิ่มจํานวนหอระบายความร้อน
 ปรับสมดุลปริ มาณนํ้าในแต่ละ
ถาดใหม่

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบปรับอากาศ

รายการตรวจ
25. ตรวจสอบรู นํา้ ในถาดของ
หอระบายความร้ อนแบบ
เหลีย่ มหรื อรู นํา้ ของ Sprinkle
Pipe
26. ตรวจสอบรอบการหมุนของ
Sprinkle Pipe

เกณฑ์ พจิ ารณา
รู น้ าํ ทั้งหมดไม่ควรตันเพื่อให้เกิด
การกระจายนํ้าได้ดี ส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพการและแลกเปลี่ยน
ความร้อนสู งขึ้น

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
 จัดทําแผนการตรวจและ
บํารุ งรักษาในระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ปรับลดปริ มาณนํ้าที่เข้าหอ
ระบายความร้อนเพื่อให้ได้รอบ
การหมุนตามมาตรฐาน

27. ตรวจสอบว่ ามีเม็ดนํา้ ออก
ด้ านบนหรื อไม่

รอบการหมุนจะต้องได้ตาม
มาตรฐานถ้าเร็ วเกินมาตรฐานแสดง
ว่าปริ มาณนํ้ามากเกิน ทําให้
ประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนลดลง
เม็ดนํ้าออกด้านบนทําให้เกิดการ
สู ญเสี ยนํ้า

28. ตรวจสอบว่ ามีเม็ดนํา้
กระเด็นออกด้ านข้ าง

เม็ดนํ้ากระเด็นออกด้านข้างทําให้
เกิดการสู ญเสี ยนํ้า

29. ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศทีท่ างเข้ า
หอระบายความร้ อน

30. ตรวจวัดอุณหภูมินํา้ ทีไ่ ด้ จาก
หอระบายความร้ อน

31. บันทึกและเปรียบเทียบ
อุณหภูมินํา้ ทีไ่ ด้ จากหอระบาย
ความร้ อนแต่ ละชุ ด









อากาศที่เข้าระบายความร้อนจะต้อง 
มีอุณหภูมิและความชื้นตํ่าเท่ากับ

อากาศแวดล้อมทัว่ ไป ถ้าสู งกว่า
อากาศแวดล้อมอาจเกิดจากการ

ลัดวงจรของอากาศที่ออกจากหอ
ระบายความร้อน
อุณหภูมิน้ าํ ที่ออกจากหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุดไม่ควรสู งกว่า
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศที่
เข้าระบายความร้อนเกิน 4 F







อุณหภูมิน้ าํ ที่ได้จากหอระบายความ 
ร้อนแต่ละชุดควรจะใกล้เคียงกัน
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ติดแผ่นกันนํ้าด้านบน
ลดความเร็ วลมดูด
ติดแผ่นกันนํ้า Sprinkle Pipe
ลดปริ มาณนํ้า
ลดระดับนํ้าในอ่าง
ลดปริ มาณนํ้าที่เข้าหอระบาย
ความร้อน
ติดตั้ง Louver ให้ถูกต้อง
ติดตั้งปากทางออกให้สูงขึ้น
จัดระยะห่างของหอระบาย
ความร้อนให้เหมาะสม
ย้ายตําแหน่งหอระบายความ
ร้อนไปอยูใ่ นจุดที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
ลดปริ มาณนํ้าให้ได้มาตรฐาน
เพิ่มปริ มาณอากาศ
แก้ไขการกระจายนํ้าให้ทวั่ พื้นที่
แลกเปลี่ยนความร้อน
ทําความสะอาดฟิ ลเลอร์
เปลี่ยนฟิ ลเลอร์ใหม่
ปรับปรุ ง แก้ไข หอระบายความ
ร้อนชุดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าชุด
อื่น

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา



32. ตรวจสอบแผ่ นฟิ ลเลอร์
สกปรกและล้ ม

33. ตรวจสอบว่ ามีการปล่ อยนํา้
ผ่ านหอระบายความร้ อนทีไ่ ม่
เปิ ดพัดลมหรื อไม่

แผ่นฟิ ลเลอร์ตอ้ งสะอาดตลอดทั้ง

แผ่นและไม่ลม้ เพื่อให้น้ าํ แลกเปลี่ยน
ความร้อนกับอากาศได้ดี


นํ้าทั้งหมดควรไหลผ่านหอระบาย
ความร้อนที่มีการเปิ ดพัดลม เพราะ
จะทําให้อุณหภูมิน้ าํ ที่ส่งไปใช้งานมี
อุณหภูมิไม่สูง




แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ลดการใช้งานหอระบายความ
ร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
เลือกใช้หอระบายความร้อนที่มี
อุณหภูมิน้ าํ ตํ่าเป็ นหลัก
ทําแผนการทําความสะอาดเป็ น
ประจําตามความเหมาะสม
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิด
ตะกรันและตะไคร่ น้ าํ
ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าที่เติม
ปิ ดวาล์วนํ้าที่เข้าออกหอระบาย
ความร้อนชุดที่ไม่เปิ ดพัดลม

ควรเปิ ดหอระบายความร้อนให้มี
34. ตรวจสอบการเปิ ดใช้ งานหอ
 เปิ ดหอระบายความร้อน
จํานวนมากกว่าเครื่ องทํานํ้าเย็น
ระบายความร้ อนมากกว่ า
มากกว่าจํานวนเครื่ องทํานํ้าเย็น
อย่างน้อย 1 ชุด
จํานวนเครื่ องทํานํา้ เย็นหรื อไม่ เพื่อให้ได้อุณหภูมิน้ าํ ลดตํ่าลง โดย
การทดลองเปิ ดหอระบายความร้อน
เพิ่มแล้วตรวจวัดอุณหภูมิน้ าํ ถ้าลดลง
มากจึงควรเปิ ดเพิ่ม
35. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าหรื อ
พลังไฟฟ้ าทีห่ อระบายความ
ร้ อนแต่ ละชุ ดใช้

ชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้า  นํามาใช้งานให้มากขึ้น
ตํ่าที่สุดแต่ได้อุณหภูมิน้ าํ เท่ากันเป็ น  ปรับปรุ งชุดที่มีประสิ ทธิภาพตํ่า
ชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

36. บันทึกกระไฟฟ้ าหรื อพลัง
ไฟฟ้ าทีห่ อระบายความร้ อน
แต่ ละชุ ดใช้ เป็ นประจํา

กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้าที่หอ
 ทําแบบตรวจสอบและบันทึก
ระบายความร้อนแต่ละชุดใช้ไม่ควร
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นประจํา
สู งขึ้นจากเดิม โดยถ้าสู งขึ้นต้องหา
สาเหตุและแก้ไข

37. บันทึกปริมาณนํา้ ทีใ่ ช้ กบั หอ
ระบายความร้ อนแต่ ละชุดทุก
วัน

อัตราการใช้น้ าํ ของหอระบายความ  ทําแบบตรวจสอบและบันทึก
ร้อนแต่ละชุดควรมีสดั ส่ วนการเพิ่ม
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นประจําทุก
หรื อลดที่ใกล้เคียงกัน ถ้าชุดใด
วัน
แตกต่างมากควรหาสาเหตุและแก้ไข
5-39

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบปรับอากาศ

รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
เครื่ องส่ งลมเย็น (AHU) และเครื่ องจ่ ายลมเย็น (FCU)
กรองอากาศต้องสะอาดและไม่ตนั
38. ตรวจสอบกรองอากาศ
 ทําแผนการทําความสะอาดใน
จะส่ งผลให้อตั ราการไหลของอากาศ
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ที่เข้าไปรับความเย็นมีปริ มาณตาม  เปลี่ยนกรองอากาศเมื่อหมดอายุ
ต้องการ
การใช้งาน
ครี บและคอยล์จะต้องสะอาดเพื่อให้  ทําแผนการทําความสะอาดใน
39. ตรวจสอบความสกปรกของ
ประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
คอยล์
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ความร้อนดี
40. ตรวจสอบปริมาณนํา้ กลัน่ ตัว นํ้ากลัน่ ตัวน้อยหรื อไม่กลัน่ ตัวส่ งผล  อุณหภูมิน้ าํ เข้าคอยล์เย็นต้องไม่
ให้ประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
ทีอ่ อกจาก AHU หรื อ FCU
สู งเกินไป
ความร้อนลดลงและความชื้นใน
 อุณหภูมิผวิ คอยล์ตอ้ งตํ่ากว่า
บริ เวณปรับอากาศสู ง
อุณหภูมิจุดนํ้าค้าง (Dew Point)
 ปรับอัตราการไหลของนํ้าไม่ให้
น้อยเกินไป เพราะจะทําให้
อุณหภูมิผวิ คอยล์ช่วงปลายไม่
ถึงอุณหภูมิจุดนํ้าค้าง
 กําจัดตะกรันภายในคอยล์
 ทําความสะอาดครี บแลกเปลี่ยน
ความร้อน
 ปรับความเร็ วของอากาศผ่าน
คอยล์ไม่ให้สูงเกินไป
41. ตรวจวัดอัตราการไหลของ
นํา้ เย็นทีผ่ ่ าน AHU ในช่ วง
ภาระสู ง

อัตราการไหลของนํ้าเย็นผ่านคอยล์  ปรับอัตราการไหลของนํ้าเย็น
ควรได้ตามมาตรฐาน โดยทัว่ ไป
เข้าคอยล์ให้ได้ตามมาตรฐาน
ประมาณ 2.4 GPM/TR ที่ ∆T =
10 F (ภาระเต็มพิกดั ) ถ้าอัตราการ
ไหลน้อยประสิ ทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลงและ
ความสามารถในการทําความเย็นจะ
ลดลงด้วย

42. ตรวจวัดอัตราการไหลของ
อากาศทีเ่ ข้ าหรื อออกจาก

อัตราการไหลของอากาศที่ผา่ น
AHU ควรประมาณ 300-400
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 เปลี่ยนพูเ่ ลย์เพิม่ รอบของพัดลม
ให้ได้อตั ราการไหลตาม

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ
AHU

43. ตรวจสอบผลต่ างของ
อุณหภูมิอากาศทีอ่ อกและ
อุณหภูมินํา้ เย็นทีอ่ อกจาก
AHU

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
CFM/TR ถ้าตํ่าเกินไปประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลง  ปรับความตึงสายพานให้
เหมาะสม
 ทําความสะอาดใบพัดสมํ่าเสมอ
 ทําความสะอาดกรองอากาศ
สมํ่าเสมอ
ผลต่างอุณหภูมิไม่ควรต่างกันมาก  ทําความสะอาดครี บและผิว
เพราะจะให้ประสิ ทธิภาพการ
คอยล์
แลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
 กําจัดตะกรันภายในคอยล์
 ลดอัตราการไหลของอากาศ
 ปรับอัตราการไหลของนํ้าเย็น
ให้เหมาะสม

44. ตรวจสอบอุปกรณ์ ควบคุม
อุณหภูมิ

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะต้อง
สามารถควบคุมปริ มาณนํ้าเย็นที่
ไหลผ่านคอยล์ได้ตามภาระปรับ
อากาศและควรติดตั้งในตําแหน่งที่
เหมาะสม

 ย้ายตําแหน่งติดตั้งให้เหมาะสม
 เปลี่ยนใหม่เมื่อชํารุ ดหรื อไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตาม
ต้องการ

45. ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นสั มพัทธ์ ในพืน้ ที่
ปรับอากาศ

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้
ตามมาตรฐานและแต่ละจุดควรมี
อุณหภูมิแตกต่างกันไม่เกิน 2 F

46. บันทึกอุณหภูมินํา้ เย็นทีเ่ ข้ า
และออกจาก AHU

ควรทําการบันทึกอุณหภูมิที่เข้าและ
ออก AHU เป็ นประจําเพื่อดูสิ่ง
ผิดปกติที่เกิดขึ้น ถ้าผลต่างของ
อุณหภูมิผดิ ปกติไปจากเดิม

 ปรับปรุ งการกระจายลมใน
พื้นที่
 ความชื้นสัมพัทธ์ที่ออกคอยล์
ควรมากกว่า 80%
 ทําแผนบันทึกอุณหภูมิน้ าํ เย็น
เข้าออก

47. บันทึกกระแสไฟฟ้ าหรื อพลัง
ไฟฟ้ าที่ AHU ใช้

ควรทําการบันทึกเป็ นประจําเพื่อดู
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อกระแส
ไฟฟ้าสู งขึ้นหรื อตํ่ากว่าเดิม

48. ตรวจสอบฉนวนหุ้มนํา้ เย็น

อื่นๆ
ฉนวนควรอยูใ่ นสภาพดี ไม่แตกยุย่
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 ทําแผนบันทึกกระแสไฟฟ้า
หรื อพลังไฟฟ้า

 เปลี่ยนฉนวนเมื่อหมดอายุการ
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รายการตรวจ

49. ตรวจสอบการนําอากาศ
ภายนอกเข้ าและนําอากาศ
ภายในทิง้

เกณฑ์ พจิ ารณา
หรื ออมนํ้า เพราะจะทําให้สูญเสี ย
ความเย็นและท่อเป็ นสนิม



ควรนําอากาศภายนอกเข้าและนํา

อากาศภายในทิ้งให้นอ้ ยที่สุดเพื่อลด 
ภาระการปรับอากาศ




50. ตรวจสอบภาระจากภายนอก
ทีผ่ ่ านผนังโปร่ งแสง

51. ตรวจสอบภาระทีเ่ กิดขึน้
ภายในพืน้ ทีป่ รับอากาศ

ภาระจากภายนอกที่ผา่ นผนังโปร่ ง 
แสงหรื อกระจกควรจะน้อยที่สุด
โดยเฉพาะในทิศตะวันตก ตะวันตก 
เฉี ยงใต้และทิศใต้


ภาระภายในพื้นที่ปรับอากาศควรตํ่า 
ที่สุด
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ใช้งานหรื อเสื่ อมสภาพ
ติดตั้ง Jacket ให้กบั ฉนวนยางที่
เดินภายนอกอาคารและโดน
แสง UV
ลดจํานวนพัดลมระบายอากาศ
หรี่ อุปกรณ์ปรับปริ มาณลมที่เข้า
หรื อออกพัดลมระบายอากาศ
ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบพัดลม
โดยควบคุมด้วย CO2 Sensor
เปลี่ยนพูเ่ ลย์เพือ่ ลดรอบพัดลม
นําอากาศเย็นที่ปล่อยทิ้งกลับมา
ใช้
ลดพื้นที่ผนังโปร่ งแสงโดยการ
ติดตั้งโฟมหรื อไม้อดั
ติดตั้งฟิ ล์มกันความร้อน
ติดตั้งกันสาดหรื อครี บให้ร่มเงา
ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา
เพิ่มประสิ ทธิภาพให้กบั ระบบ
แสงสว่าง
นําอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความ
ร้อนออกไปภายนอกห้องปรับ
อากาศ เช่น กระติกนํ้าร้อน
ตูเ้ ย็น
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้นอ้ ยลง
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
ประสิ ทธิภาพสู ง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

5.9 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่จะ
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

1. เครื่ องทํานํา้ เย็นและระบบ
1.1 การปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็นให้สูงขึ้น
1.2 การลดอุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนก่อนเข้าเครื่ องทํานํ้าเย็น
1.3 การปรับอัตราการไหลของนํ้าเย็นเข้าเครื่ องทํานํ้าเย็นให้ไ ด้
ตามพิกดั
1.4 การปรับอัตราการไหลของนํ้าระบายความร้อนเข้าเครื่ องทํานํ้า
เย็นให้ไ ด้ตามพิกดั
1.5 การปรับภาระการทํางานของเครื่ องทํานํ้าเย็นให้อยูป่ ระมาณ
80-95% (Current Limit)
1.6 การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์อย่างสมํ่าเสมอ
1.7 การจัดการใช้เครื่ องทํานํ้าเย็นชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
1.8 การเพิ่มอุณหภูมิใ นพื้นที่ปรับอากาศให้สูงขึ้น
1.9 การจัดการใช้เครื่ องทํานํ้าเย็นในจํานวนที่เหมาะสมกับภาระ
1.10 การเปลี่ยนไปใช้เครื่ องทํานํ้าเย็นที่มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
1.11 การลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็วขึ้น
2. เครื่ องส่ งจ่ ายลมเย็น
2.1 การสมดุลอากาศเย็นในพื้นที่ใ ห้เหมาะสมกับภาระ
2.2 การสมดุลนํ้าเย็นในระบบให้เหมาะสมกับภาระ
2.3 การทําความสะอาดขดท่อความเย็นและกรองอากาศเครื่ องส่ ง
ลมเย็นสมํ่าเสมอ
2.4 การกั้นห้องเพื่อลดพื้นที่ปรับอากาศ
2.5 การลดการนําอากาศภายนอกเข้าหรื อการนําอากาศภายในออก
โดยการปิ ดหรื อลดรอบพัดลม
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ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดําเนิน
พร้ อม
ไม่ พร้ อม
การแล้ ว ดําเนินการ ดําเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบปรับอากาศ

รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

2.6 การเปลี่ยนระบบควบคุมปริ มาณนํ้าเย็นจาก 3 Way Valve
เป็ น 2 Way Valve
2.7 การเปลี่ยนขดท่อทําความเย็นใหม่
2.8 การใช้ระบบปรับความเร็ วรอบ (VVVF) กับมอเตอร์พดั ลม
2.9 การใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นที่ปล่อยทิ้ง
2.10 การปรับลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็วขึ้น
2.11 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งกับพัดลม
2.12 การลดการรั่วไหลของอากาศเย็น
2.13 การติดตั้งฟิ ล์มกันความร้อนที่กระจก
2.14 การเปลี่ยนกระจกใหม่หรื อการติดตั้งกันสาด
2.15 การติดตั้งมู่ลี่ที่มีการสะท้อนความร้อนสู ง
3. เครื่ องสู บนํา้ เย็นและเครื่ องสู บนํา้ ระบายความร้ อน
3.1 การปรับลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็ วขึ้น
3.2 การปรับลดปริ มาณนํ้าโดยการหรี่ วาล์ว
3.3 การปรับลดปริ มาณนํ้าโดยการลดขนาดใบพัด
3.4 การปรับลดปริ มาณนํ้าโดยการเปลี่ยนใบพัด
3.5 การปรับลดปริ มาณนํ้าโดยการลดรอบมอเตอร์
3.6 การปรับลดปริ มาณนํ้าโดยการลดขนาดเครื่ องสู บนํ้า
3.7 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งในขนาดที่เหมาะสม
3.8 การใช้งานเครื่ องสู บนํ้าในจํานวนที่เหมาะสม
3.9 การเลือกใช้งานเครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
3.10 การเลือกใช้งานกลุ่มเครื่ องสู บนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ น
หลัก
3.11 การปรับปรุ งการเชื่อมต่อท่อทางเข้าและทางออกจากแบบตัว
ทีเป็ นแบบตัววายและเพิม่ ขนาด Header
3.12 การทําความสะอาด Strainer เป็ นประจํา
3.13 การเปลี่ยนแบริ่ ง และหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสม
3.14 การเปลี่ยนไปใช้เครื่ องสู บนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
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รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

4. หอระบายความร้ อน
4.1 การใช้งานหอระบายความร้อนในจํานวนที่เหมาะสมโดย
ควบคุมจากอุณหภูมิน้ าํ หล่อเย็นที่ไ ด้
4.2 การเลือกใช้งานหอระบายความร้อนชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
เป็ นหลัก
4.3 การปรับปรุ งและทําความสะอาดหอระบายความร้อนเพื่อเพิม่
ประสิ ทธิภาพ
4.4 การเปลี่ยนใบพัดหอระบายความร้อนจากโลหะเป็ นไฟเบอร์
4.5 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งที่มีขนาดเหมาะสม
4.6 การลดการสู ญเสี ยนํ้า
4.7 การลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็วขึ้น
4.8 การเปลี่ยนหอระบายความร้อนให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
4.9 การแก้ไ ขการลดวงจรของอากาศร้อนชื้นที่ปล่อยทิ้งถูกดูดกลับ
เข้ามาระบายความร้อน
4.10 การลดปริ มาณนํ้าเพื่อให้ไ ด้อุณหภูมิน้ าํ ที่ต่าํ สุ ด
4.11 การเปลี่ยนรังผึ้งในระยะเวลาที่เหมาะสม
4.12 การนําอากาศเย็นที่ระบายทิ้งจากพื้นที่ปรับอากาศเข้ามา
ระบายความร้อน
4.13 การทําความสะอาดและซ่อมหัวฉีดให้เกิดการกระจายนํ้าที่ดี
4.14 การใช้โ อโซนกําจัดตะใคร่ และตะกรัน
4.15 การติดตั้งฝาปิ ดถาดนํ้าเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่ น้ าํ
4.16 การปรับตั้งมุมใบพัดลมให้อตั ราการไหลของอากาศมากขึ้น
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5.10 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การใช้ เครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิภาพสู ง (ขนาดเล็ก)
1. หลักการและเหตุผล
เครื่ อ งปรั บ อากาศขนาดเล็ก โดยทั่ว ไปมี อ ายุก ารใช้ง านประมาณ 8
-10 ปี เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่ องปรับอากาศจะลดตํ่าลงจนไม่คุม้ ค่าในการใช้งานต่อไป โดยความเย็นที่ได้จะลดตํ่าลงและพลังไฟฟ้าที่ใช้จะ
สู งขึ้นส่ งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่ องสู งขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศใหม่โดยใช้เครื่ องปรับอากาศ
ที่มีค่า kW/TR ประมาณ 1.10 kW/TR ซึ่งเครื่ องปรับอากาศเดิมมีค่า kW/TR ประมาณ 1.24 kW/TR

รู ปที่ 6.10-1 เครื่ องปรับอากาศเดิมที่จะเปลี่ยน
รู ปที่ 6.10-2 เครื่ องปรับอากาศใหม่ที่ใช้
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 อัตราการไหลของอากาศที่ผา่ นเครื่ อง (CFM)
F = ความเร็ วเฉลี่ยของอากาศที่ออกจากเครื่ อง (Ft/min) x พื้นที่หน้าตัดบริ เวณที่วดั ความเร็ วลม (Ft2)
2.1.2 อัตราการทําความเย็น
QO = 4.5 x อัตราการไหลของอากาศที่ผา่ นเครื่ อง (CFM) x (เอนธาลปี ของอากาศเข้าเครื่ อง (Btu/hr)
- เอนธาลปี ของอากาศออกเครื่ อง (Btu/hr))/12,000
2.1.3 ค่า kW/TR ของเครื่ องปรับอากาศ (kW/TR)
ChP = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ (kW) / อัตราการทําความเย็น (TR)
2.1.4 ร้อยละของค่า kW/TR ที่ลดลง (%)
% ChP = (ค่า kW/TRของเครื่ องที่จะเปลี่ยน - ค่า kW/TR ของเครื่ องใหม่) x 100 / ค่า kW/TR ของ
เครื่ องที่จะเปลี่ยน
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2.1.5 พลังงานไฟฟ้าลดลง (ES, kWh/y)
ES = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องเดิมใช้ (kW) x (ร้อยละของค่า kW/TR ที่ลดลง / 100) x ชัว่ โมงการใช้งาน
(h/y) x ตัวประกอบการทํางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า
อุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่ อง ……………..oC
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่เข้าเครื่ อง……………. %RH
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ =
……………. kW
o
อุณหภูมิอากาศที่ออกจากเครื่ อง =……. C

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ออกจากเครื่ อง = ……………. %RH
ความเร็ วลมเฉลี่ยที่ออกจากเครื่ อง = ……………. FPM
พื้นที่หน้าตัดจุดที่วดั ความเร็ ว = ……………. Ft

2

รายการ
สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
ทีม่ าของข้ อมูล
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
EC ฿/kWh 3.00 ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้า
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
ChPN kW/TR 1.10 ข้อมูลจากผูผ้ ลิต
1.2 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศใหม่
1.3 ชัว่ โ มงการใช้งานของเครื่ องปรับอากาศ
h
h/y
7,000 จากการใช้งานจริ ง
1.4 แฟคเตอร์ การทํางาน
OF
%
75.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ CI
฿ 20,000.00
2. ข้ อมูลตรวจวัด
o
C
TS
2.1 อุณหภูมิอากาศที่ส่งออกจากเครื่ อง
10.00 ตรวจวัดอุณหภูมิ
อากาศที่ส่งออก
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รายการ
2.2 ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

สั ญลักษณ์ หน่ วย
RHS
%

ข้ อมูล
30.00

ทีม่ าของข้ อมูล
ตรวจวัดความชื้น

26.00

สัมพัทธ์อากาศ
ที่ส่งออก
ตรวจวัดอุณหภูมิ

60.00

อากาศที่เข้าเครื่ อง
ตรวจวัดความชื้น

ที่ส่งออกจากเครื่ อง
2.3 อุณหภูมิอากาศที่กลับเข้าเครื่ อง
2.4 ความชื้นสัมพัทธ์อากาศที่

TR
RHR

o

C

%

กลับเข้าเครื่ อง
2.5 ความเร็ วลมเฉลี่ยที่ส่งออกจากเครื่ อง

V AV

m/s

5.00

2.6 ความกว้างของจุดที่วดั ความเร็ วลม
2.7 ความสู งของจุดที่วดั ความเร็ วลม
2.7 พลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 เอนทาลปี อากาศที่ส่งออกจากเครื่ อง
3.2 เอนทาลปี อากาศที่กลับเข้าเครื่ อง
3.3 พื้นที่หน้ากากที่วดั ความเร็ วลม
A = W x H x 0.9
3.4 อัตราการไหลของลมที่ดูดหรื อเป่ า
F = V AV x A
3.5 อัตราการทําความเย็น
QO = (4.5 x F x (hR - hS)) / 12,000
3.6 ค่า kW/TR ของเครื่ องปรับอากาศเดิม
ChPO = ELO / QO
3.7 ค่า kW/TR ต่างกัน
ChPD = ChPO - ChPN
3.8 ร้อยละของค่า kW/TR ลดลง
% ChP = (ChPD /ChPO) x 100

W
H
ELO

cm
cm
kW

80.00
10.00
6.50

hS
hR

Btu/lb
Btu/lb

14.50
32.98

A

ft2

0.77

F

CFM

757.87

QO

TR

5.25

ChPO kW/TR

1.24

ChPD kW/TR

0.14

%ChP

11.29
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รายการ
3.9 พลังงานไฟฟ้าลดลง
ES = ELO x (%ChP / 100 ) x h x FO
3.10 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC = ES x EC
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ES

ข้ อมูล

kWh/y 3,852.71

SC

฿/y

11,558.13

PB

y

1.73

ES
SC
PB

ทีม่ าของข้ อมูล

kWh/y 3,852.71
฿/y 11,558.13
y
1.73

มาตรการที่ 2 การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล
เดิ มโรงงานทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ ปีละ 1 ครั้ ง ซึ่ งก่ อนทําความสะอาดความดันสารทําความเย็นใน
คอนเดนเซอร์ ประมาณ ……..barg และหลังทําความสะอาดความดันสารทําความเย็นในคอนเดนเซอร์ ลดลง
เป็น ……… barg การที่ความดันสารทําความเย็นสู งขึ้นเกิดจากประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน
ระหว่างสารทําความเย็นกับนํ้าลดลงเนื่ องจากมีตะกรันเกาะผิวท่อซึ่ งจะส่ งผลให้ค่า kW/TR สู งขึ้นและค่า COP
ลดลง เนื่องจากสารทําความเย็นสามารถระบายความร้อนได้นอ้ ยลง ความสามารถในการทําความเย็นลดลงและ
พลังไฟฟ้าที่ใช้สูงขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะเพิม่ ความถี่ในการทําความสะอาดจากปี ละ 1 ครั้งเป็ นปี ละ 2 ครั้ง

รู ปที่ 6.10-3 ความดันสารทําความเย็นและพลังไฟฟ้า
ที่ใช้ก่อนทําความสะอาด

รู ปที่ 6.10-4 ความดันสารทําความเย็นและพลังไฟฟ้า
ที่ใช้หลังทําความสะอาด
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2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่ องทํานํ้าเย็น (TR)
TR = 500 x อัตราการไหลของนํ้าเย็น (GPM) x (อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าเครื่ อง (F) - อุณหภูมิน้ าํ เย็น
ออกจากเครื่ อง (F)) / 12,000
2.1.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็น (kW/TR)
ChP = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)
ES = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้เดิม (kW) x ( ร้อยละของค่า kW/TR ที่ลดลง / 100) x ชัว่ โมงการใช้งาน
(h/y) x ตัวประกอบการทํางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า
พลังไฟฟ้าที่ใ ช้ก่อนทําความสะอาด =………………kW
พลังไฟฟ้าที่ใ ช้หลังทําความสะอาด =………………kW
อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าเครื่ อง
อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกจากเครื่ องก่อนทํา
o
o
ก่อนทําความสะอาด …… F
ความสะอาด= ……………… F
อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าเครื่ อง
เครื่ องทํานํา้ เย็น
o
หลังทําความสะอาด …… F
อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกจากเครื่ องหลังทํา
o
อัตราการไหลของนํ้าเย็น
ความสะอาด = ……………… F
ก่อนทําความสะอาด ……GPM
อัตราการไหลของนํ้าเย็น
หลังทําความสะอาด ……GPM
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รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.3 ชัว่ โมงการใช้งานในช่วงเวลา
การทําความสะอาดใหม่
1.4 ตัวประกอบการทํางาน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
hN

฿/kWh
h/y

OF

%

ข้ อมูล

ทีม่ าของข้ อมูล

3.00 ค่าไฟฟ้า
3,500.00
80.00

ภาระการปรับ
อากาศของเครื่ อง
15,000.00 ค่าตรวจวัดและ
ทําความสะอาด

1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด
และทําความสะอาด
2 ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าก่อนทําความสะอาด

CI

฿

Toi

o

F

57.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกก่อนทําความสะอาด

TOO

o

F

48.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าหลังทําความสะอาด

TNI

o

F

57.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

TNO
FLO

o

F

GPM

47.00 ตรวจวัดที่ภาระสู ง
1,200.00 จากการตรวจวัด

FLN

GPM

1,200.00 จากการตรวจวัด

ELO
ELN

kW
kW

400.00
380.00

TRO

TR

450.00

TRN

TR

500.00

2.4 อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกหลังทําความสะอาด
2.5 อัตราการไหลของนํ้าเย็นก่อน
ทําความสะอาด
2.6 อัตราการไหลของนํ้าเย็นหลัง
ทําความสะอาด
2.7 พลังไฟฟ้าก่อนทําความสะอาด
2.8 พลังไฟฟ้าหลังทําความสะอาด
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็น
ก่อนทําความสะอาด
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 ความสามารถในการทําความเย็น
หลังทําความสะอาด
TRN = ((500 x FLN x (TNI - TNO))/12,000
3.3 ประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็น
ก่อนทําความสะอาด
ChPO = ELO / TRO

ChPO kW/TR
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0.89

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
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รายการ
3.4 ประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็น
หลังทําความสะอาด
ChPN = ELN / TRN
3.5 ร้อยละของค่า kW/TR ลดลง
% ChP = (ChPO-ChPN)/ChPO) x 100
3.6 พลังงานไฟฟ้าลดลง
ES = ELO x (%ChP / 100 ) x h x FO
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC = ES x EC
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

ChPN kW/TR

0.76

% ChP

14.61

ES

%

kWh/y 163,632.00

SC

฿/y

490,896.00

PB

y

0.03

ES
SC
PB
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kWh/y 163,632.00
฿/y 490,896.00
y
0.03

ทีม่ าของข้ อมูล
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มาตรการที่ 3 การเพิม่ อุณหภูมินํา้ เย็นให้ สูงขึน้
1. หลักการและเหตุผล
การปรับตั้งอุณหภูมิน้ าํ เย็นให้สูงขึ้นจะส่ งผลให้ความดันสาทําความเย็นด้านตํ่า (Low Pressure) สู งขึ้น ซึ่ งจะทํา
ให้เครื่ องทําความเย็นมีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น โดยค่า kW/TR จะลดลงหรื อค่า COP สู งขึ้น โดยทัว่ ไป ถ้าอุณหถูมิ
นํ้าเย็นสู งขึ้น 1 oF จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่ องลดลงประมาณ 2-4 % จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็น
จาก ...........oF เป็ น ......... oF ซึ่งจะไม่กระทบต่อการใช้งาน

รู ปที่ 6.10-5 อุณหภูมิทปี่ รับตั้งเดิม
รู ปที่ 6.10-6 อุณหภูมิทปี่ รับตั้งใหม่
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่ องทํานํ้าเย็น (TR)
TR = 500 x อัตราการไหลของนํ้าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าเครื่ อง (oF) – อุณหภูมิน้ าํ
เย็นออกจากเครื่ อง (oF) ) / 12,000
2.1.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็น (kW/TR)
ChP = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Es = (ประสิ ทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) - ประสิ ทธิภาพของเครื่ องทํา
นํ้าเย็นหลังเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR)) x ความสามารถในการทําความเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ
(TR) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y) x ตัวประกอบการทํางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนในการตรวจวัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า
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พลังไฟฟ้าที่ใ ช้ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ ………….. kW
อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้า
๐
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ =………. F
อุณหภูมิน้ าํ เย็นออก
๐
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ =………. F

พลังไฟฟ้าที่ใ ช้หลังเพิม่ อุณหภูมิ ………….. kW
อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกก่อนเพิม่
๐
อุณหภูมิน้ าํ เย็น ……… F
เครื่ องทํานํ้าเย็น
อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกหลังเพิม่
๐
อุณหภูมิน้ าํ เย็น ……… F

อัตราการไหลของนํ้าเย็น =……….GPM

รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทํางาน
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็น

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
EC
h
OF
CI

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

฿/kWh 3 ใบแจ้งหนี้คา่ ไฟฟ้า
h/y 3,500 จากการใช้งานจริ ง
80 ภาระการปรับอากาศ
เปลื่ยนแปลงเท่าใด
฿ 25,000 ค่าจ้างตรวจวัดต่างๆ

Toi

๐

F

58

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกก่อนเพิม่ อุณหภูมิน้ าํ เย็น

TOO

๐

F

48

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็น

TNI

๐

F

60

การตรวจวัดที่ภาระสู ง
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รายการ
สั ญลักษณ์
2.4 อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกหลังเพิ่มอูณหภูมิน้ าํ เย็น TNO
FLO
2.5 อัตราการไหลของนํ้าเย็น
ELO
2.6 พลังไฟฟ้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็น
ELN
2.7 พลังไฟฟ้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็น
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
TRO
3.2 ความสามารถในการทําความเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมิน้ าํ เย็น
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000
TRN
3.3 ประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็นก่อนปรับ
ChPO = ELO / TRO
ChPO
3.4 ประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็นหลังเพิม่
อุณหภูมิ
ChPN = ELN / TRN
ChPN
3.5 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
ES
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC = ES x EC
SC
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
PB
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
ES
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน
PB
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หน่ วย
๐
F
GPM
kW
kW

ข้ อมูล
50
1,200
400
391

TR

500.00

TR

500.00

kW/TR

0.80

kW/TR

0.78

kWh/y 28,000
฿/y

84,000

y

0.30

kWh/y 28,000
฿/y 84,000
y
0.30

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
การตรวจวัดที่ภาระสู ง
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
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มาตรการที่ 4 การลดอุณหภูมินํา้ ระบายความร้ อนก่ อนเข้ าคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล
การที่ อุณหภู มิน้ าํ ระบายความร้ อนที่ เข้าคอนเดนเซอร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทําให้ความดันสารทําความเย็นใน
คอนเดนเซอร์ สูงขึ้ น ส่ งผลให้ความสามารถในการทําความเย็นลดลงและพลังไฟฟ้ าที่ เครื่ องอัดใช้มากขึ้ น
เครื่ องปรับอากาศจะมีค่า kW/TR สู งขึ้น หรื อค่า COP ลดลง โดยทัว่ ไปถ้าอุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนลดลง 1
o
F จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ลดลงประมาณ 1-3 % จึงมีแนวคิดที่จะลดอุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนก่อนเข้า
คอนเดนเซอร์ ลง โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหอผึ่งเย็นและเดินหอผึ่งเย็นเพิ่มขึ้นจํานวน .......... ชุด จะส่ งผลให้
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนลดลงจาก .............oF เป็ น ..............oF

รู ปที่ 6.10-7 อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์

รู ปที่ 6.10-8 อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ออก
คอนเดนเซอร์

2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทําความเย็นของเครื่ องทํานํ้าเย็น (TR)
TR = 500 x อัตราการไหลของนํ้าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าเครื่ อง (oF) - อุณหภูมิน้ าํ เย็น
ออกจากเครื่ อง (oF)) / 12,000
2.1.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็น (kW/TR)
ChP = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทําความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเย็นที่เพิม่ ขึ้น
ECT = (พลังไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเย็นหลังจากเดินเพิ่มขึ้น (kW) - พลังไฟฟ้าของระบบหอผึ่ง
เย็นก่อนเดินเพิม่ (kW)) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y)
2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Es = ((ค่า kW/TR ของเครื่ องทํานํ้าเย็นเดิม - ค่า kW/TR ของเครื่ องทํานํ้าเย็นใหม่) x
ความสามารถในการทําความเย็นเดิม(TR) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y) x ตัวประกอบการใช้
งาน) - พลังงานไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเย็นที่เพิม่ ขึ้น (kWh/y)
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2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB =ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและทําความสะอาดหอผึ่งเย็น(฿)/ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง(฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า
พลังไฟฟ้าก่อนเดินเพิ่ม ……. kW
หอผึง่ เย็น

พลังไฟฟ้าหลังเดินเพิ่ม ……. kW
๐
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนก่อนปรับปรุ ง ………. F
๐

อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนหลังปรับปรุ ง =………. F
เครื่ องทํานํา้ เย็น

อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกก่อนทําความสะอาด
๐
CT และเดินเพิ่ม = ………. F
อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกหลังทําความสะอาด
๐
CT และเดินเพิ่ม = ………. F

อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าก่อนทําความสะอาด CT
๐
และเดินเพิ่ม = ………. F
อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าหลังทําความสะอาด CT
๐
และเดินเพิ่ม = ………. F
พลังไฟฟ้าที่ใ ช้เดิม = ……………kW
อัตราการไหลของนํ้าเย็น =
พลังไฟฟ้าที่ใ ช้หลังลดอุณหภูมิ
……….GPM
นํ้าระบายความร้อน = ……………kW
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

ทีม่ าของข้ อมูล

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทํางาน

EC
h
OF

1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล

CI

2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าก่อนทําความสะอาด

TOi

๐

F

99.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

และเดินCT เพิ่ม
2.2 อุณหภูมิน้ าํ เย็นออกก่อนทําความสะอาด

TOO

๐

F

89.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

และเดินCTเพิ่ม
2.3 อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าหลังทําความสะอาด

TNI

๐

F

97.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

และเดินCT เพิ่ม
2.4 อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้าหลังทําความสะอาด

TNO

๐

F

86.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

และเดินCT เพิ่ม
2.5 อัตราการไหลของนํ้าเย็น
2.6 พลังไฟฟ้าของ Chiller เดิม
2.7 พลังไฟฟ้าของ Chiller หลังอุณหภูมิน้ าํ ระบาย
ความร้อนลด
2.8 พลังไฟฟ้าของ Cooling Tower ก่อนเดินเพิ่ม
2.9 พลังไฟฟ้าของ Cooling Tower หลังเดินเพิม่
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 ความสามารถในการทําความเย็นหลัง
ทําความสะอาดและระดับ CT เพิม่
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000
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฿/kWh 3.00 ค่าไฟฟ้า
h/y 3,500.00 การใช้งานจริ ง
%
80.00 ภาระการปรับ
อากาศ
฿ 25,000.00 ค่าตรวจวัดและ
ทําความสะอาด

FLO
ELO
ELN

GPM 1,600.00 จากการตรวจวัด
kW 395.00 จากการตรวจวัด
kW 385.00 จากการตรวจวัด

ECTO
ECTN

kW
kW

12.00
13.50

TRO

TR

666.67

TRN

TR

733.33

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

3.3 ประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็นก่อนปรับปรุ ง
ChPO = ELO / TRO
3.4 ประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็นหลัง
ทําความสะอาดและระดับ CT เพิม่
ChPN = ELN / TRN
3.5 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC = ES x EC
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

ChPO kW/TR

0.59

ChPN kW/TR

0.53

ES

kWh/y 112,000.56

SC

฿/y 336,001.68

PB
ES
SC
PB
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y

0.07

kWh/y 112,000.56
฿/y 336,001.68
y
0.07
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5.11 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุ รักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุ รักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การปรับเพิม่ อุณหภูมินํา้ เย็นจาก 7๐C เป็ น 10๐C (เพิม่ ความดันและอุณหภูมิสารทําความเย็นใน
เครื่ องระเหย) และลดการเดินเครื่ องทํานํา้ เย็นและเครื่ องสู บนํ้าเย็นลงอย่ างละ 1 ชุ ด ในช่ วง 8:00-12:00 น. (การ
ใช้ พลังงานอย่ างเหมาะสม)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งระบบทํานํ้าเย็นสําหรับการปรับอากาศ ประกอบด้วยเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ (Air cooled water chiller) ขนาดพิกดั 55 kW จํานวน 2 ชุด และปั๊ มนํ้าเย็น (Chilled water pump)
ขนาด 7.5 kW จํานวน 2 ชุด เดินใช้งาน 8-9 ชัว่ โมง/วัน 312 วัน/ปี ตั้งอุณหภูมิน้ าํ เย็นที่ 7๐C
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดพบว่าในช่วงเวลา 8:00 - 12:00 น. ภาระการทําความเย็นของระบบตํ่า แต่มีการเดินเครื่ องทํานํ้า
เย็นทั้งหมดตลอดเวลา ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็ นจํานวนมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
หยุดเดินเครื่ องทํานํ้าเย็นและปั๊ มนํ้าเย็นลงอย่างละ 1 ชุด ในช่วง 8:00 - 12:00 น. และปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็นจาก
7๐C เป็ น 10๐C โดยทําการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่เครื่ องทํานํ้าเย็นและปั๊ มนํ้าเย็นใช้ และทําการทดสอบว่าระบบทํา
นํ้าเย็นยังสามารถทํางานได้หรื อไม่
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ทําการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้พบว่าเครื่ องทํานํ้าเย็นใช้กาํ ลังไฟฟ้ารวม 87.80 kW และปั๊ มนํ้าเย็นใช้กาํ ลังไฟฟ้า
รวม 11.87 kW คิดเป็ นกําลังไฟฟ้าที่ใช้รวม 99.67 kW
พิกดั พลังไฟฟ้ า พลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้
(kW)
(kW)
เครื่ องทํานํ้าเย็น 1
55
44.20
เครื่ องทํานํ้าเย็น 2
55
43.60
รวม
110
87.80
รายละเอียด
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พิกดั พลังไฟฟ้ า พลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้
(kW)
(kW)
ปั๊มนํ้าเย็น 1
7.5
5.90
ปั๊มนํ้าเย็น 2
7.5
5.97
รวม
15.0
11.87
รายละเอียด
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รู ปที่ 5.11-1 เครื่ องทํานํ้าเย็นสําหรับปรับอากาศและการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า
5. สภาพหลังปรับปรุง
หยุดเดินเครื่ องทํานํ้าเย็นจํานวน 1 ชุด และปั๊มนํ้าเย็นจํานวน 1 ชุด รวมทั้งปรับตั้งอุณหภูมิน้ าํ เย็นให้สูงขึ้นจาก
7 ๐C เป็ น 10๐C ในเวลา 08.00 - 12.00 น. หรื อ 4 ชัว่ โมง/วัน คิดเป็ น 1,248 ชัว่ โมง/ปี ส่ งผลให้ใช้กาํ ลังไฟฟ้ารวม
ลดลงจาก 99.67 kW เป็ น 70.37 kW โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน
พิกดั พลังไฟฟ้า พลังไฟฟ้า ที่ใช้ รายละเอียด
(kW)
(kW)
เครื่ องทํานํ้าเย็น 1
55
64.4
ปั๊มนํ้าเย็น 1
เครื่ องทํานํ้าเย็น 2
55
0.0
ปั๊มนํ้าเย็น 2
รวม
110
64.4
รวม
รายละเอียด

พิกดั พลังไฟฟ้า
(kW)
7.5
7.5
15.0

รู ปที่ 5.11-2 แสดงการเดิน เครื่ องทํานํ้าเย็นและ ปั๊มนํ้าเย็นอย่างละชุด
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พลังไฟฟ้า ที่ใช้
(kW)
9.97
0.0
9.97
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รู ปที่ 5.11-3 ภาพการตั้งอุณหภูมิน้ าํ เย็นให้สูงขึ้น

6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จํานวนวันทํางาน
พลังไฟฟ้าที่ใช้เดิม
พลังไฟฟ้าที่ใช้ใหม่
พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้
ชัว่ โมงใช้งานที่สามารถหยุดได้ On Peak
ชัว่ โมงใช้งานที่สามารถหยุดได้ Off Peak
ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak
ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak
ค่าปรับปรุ งต้นทุนการผลิต Ft
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ช่วง On peak

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ช่วง Off peak =
=
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
=
=
คิดเป็ นเงินที่สามารถประหยัดได้ On peak =
=
คิดเป็ นเงินที่สามารถประหยัดได้ Off peak =
=
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประหยัดได้
=
=
รวมเงินที่สามารถประหยัดได้
=
=
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312
วัน/ปี
99.67
kW ( . 0+11.87=99.67)
70.37
kW (64.4+9.97=70.73)
29.30
kW (99.67-70.37=29.30)
1,000.00
ชม/ปี
248.00
ชม/ปี
2.695
บาท/kWh
1.1914
บาท/kWh
0.4683
บาท/kWh
29.30 x 1,000
29,300.00
kWh/ปี
29.30 x 248
7,266.40
kWh/ปี
29,300 + 7,266.40
36,566.40
kWh/ปี
29,300.00 x (2.695+0.4683)
92,684.69
บาท/ปี
7,266.40 x (1.1914+0.4683)
12,060.04
บาท/ปี
(92,684.69+12,060.04) x 0.07
7,332.13
บาท/ปี
92,684.69+12,060.04+7,332.13
112,076.86
บาท/ปี

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า

ดําเนินการเอง บาท
112,076.86
บาท/ปี

=
=

กรณีศึกษาที่ 2: การลดเวลาการเปิ ดใช้ งานเครื่ องปรับอากาศ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ เวณสํานักงานของสถานประกอบการมีการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ขนาด 12,000-48,000 Btu/h
จํานวน 29 เครื่ อง เปิ ดใช้งานตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. โดยมีตวั ประกอบการใช้งานประมาณ 80 %หลังจากเริ่ ม
โครงการอนุรักษ์พลังงานได้มีการกําหนดให้ปิดเครื่ องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยงระหว่าง 12.00-13.00 และ
ปรับลดเวลาปิ ดเครื่ องให้เร็ วขึ้นอีก 1 ชัว่ โมง รวมเวลาการปิ ด 2 ชัว่ โมง โรงงานมีเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
จํานวน 29 เครื่ อง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศในช่วงเวลาที่ไม่จาํ เป็นส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่ องจากภาระความร้อนจาก
ภายนอกเข้าสู่ ห้องปรับอากาศตลอดเวลา และก่อนเลิกงานยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่ภายในห้องในช่ วงเวลาพัก
กลางวันและก่อนเลิกงานเครื่ องปรับอากาศมีการเปิ ดใช้งานมากเกินความจําเป็ น จึงลดเวลาการเปิ ดใช้งานลงวันละ
2 ชัว่ โมง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ออกระเบียบให้ปิดเครื่ องปรับอากาศในช่วงเวลา 12.00-13.00น.และก่อนเลิกงานประมาณ 1 ชัว่ โมง และไม่เปิ ด
ประตูหน้าต่าง โดยตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ เพื่อนําไปวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
สถานประกอบการเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. โดยไม่มีการปิ ด ซึ่ งใช้กาํ ลังไฟฟ้ารวม 55.57
kW

รู ปที่ 5.11-4 เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ในสํานักงาน
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ตารางที่ 5.11-1 ผลการตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้
ขนาด (Btu/h)
10640
12000
12000
12000
12000
12000
12500
13000
13000
13000
13000
18000
18000
18000

kW
1
1.5
0.95
0.93
1.21
2.
1.01
1.26
1.05
1.46
3.99
2.11
1.94
1.21

ขนาด (Btu/h)
18000
20000
22000
22000
22000
22000
30000
30000
30000
30000
36000
36000
36000
36000
48000
พลังไฟฟ้ ารวม

kW
1.75
1.3
1.24
0.94
2.33
1.58
2.06
1.61
2.36
4.34
2.66
3.15
2.3
3.66
2.37
55.57

5. สภาพหลังปรับปรุง
ปิ ดเครื่ องปรับอากาศในเวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 16.30 น. คิดเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง/วัน 297 วัน/ปี สามารถลด
พลังงานไฟฟ้าได้ 26,468.64 kWh/ปี
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่ องปรับอากาศ = (พลังไฟฟ้ารวมของเครื่ อง) x (ชัว่ โมงทํางานต่อปี ) x
(เปอร์เซ็นต์การทํางานของเครื่ อง)
ชัว่ โมงการหยุดทํางานของเครื่ อง
= 297 x 2.0
= 594
ชัว่ โมง/ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
= 55.7 x 594 x 0.8
= 26,468.64
kWh/ปี
ผลประหยัดต่อปี
= 26,468.64 x 2.5
= 66,171.60
บาท/ปี
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= ดําเนินการเอง
บาท
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
= 112,076.86
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 3: การปรับปรุงการทํางานของเครื่ องทํานํา้ เย็นของระบบปรับอากาศ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทํานํ้าเย็นระบายความร้อนด้วยนํ้าจํานวน 2 ชุด เครื่ องสู บนํ้าเย็น 2 ชุด เครื่ องสู บ
นํ้าระบายความร้อน 2 ชุด เครื่ องทํานํ้าเย็น 2 ชุด หอระบายความร้อน 2 ชุด และเครื่ องส่ งลม 6 ชุด โดยใช้งาน
ทั้งหมด
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การเปิ ดใช้งานเครื่ องทํานํ้าเย็นและอุปกรณ์ประกอบต่างๆมากเกินความจําเป็นในบางช่วงเวลาส่ งผลให้เกิดการ
สิ้ นเปลืองพลังงาน และการปรับตั้งอุณหภูมิน้ าํ เย็นที่ต่าํ เกินไปส่ งผลให้สมรรถนะของเครื่ องทํานํ้าเย็นลดลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
หยุดเดินเครื่ องทํานํ้าเย็นและอุปกรณ์ประกอบในช่วงเวลาที่ภาระความร้อนตํ่า เวลา 17.00-07.00 น. และทําการ
ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าํ เย็นให้สูงขึ้นจาก 44F เป็ น 46F โดยการบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลัง
ดําเนินงาน เพื่อนําไปวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศทั้งหมด โดยใช้ขอ้ มูลจากเครื่ องมือวัดของสถานประกอบการที่มี
การติดตั้ง จากการบันทึกข้อมูล 15 วัน พบว่าระบบปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 121,080 kWh ในขณะที่ไม่
มีการแก้ไขปรับปรุ ง

รู ปที่ 5.11-5 การทํางานของระบบปรับอากาศก่อนปรับปรุ ง
5. สภาพหลังปรับปรุง
หยุดเดินเครื่ องทํานํ้าเย็น ปั๊ มนํ้าเย็น ปั๊ มนํ้าระบายความร้อนและหอระบายความร้อน จํานวน 1 ชุด และเครื่ องส่ ง
ลมเย็น จํานวน 2 ชุด รวมทั้งปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็นจาก 44F เป็ น 46F ในช่วงเวลา 17:00 น. จนถึง 7:00 น.
ส่ งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลา 15 วัน ลดลงจาก 121,080 kWh เป็ น 106,680 kWh คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้า
ที่ลดลงประมาณ 14,400 kWh หรื อเดือนละ 28,800 kWh
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รู ปที่ 5.11-6 แสดงระบบการทํางานของระบบปรับอากาศหลังปรับปรุ ง
ก่ อนทําการปรับปรุง

หลังทําการปรับปรุ ง

140000

121080
106680106680104280

120000

K w.h

100000

84120

106680

90000

80000
60000

เฉลีย่ ใช้ = 102,140/เดือน = 3,404.67/day

40000

dec

nov

oct

sep

aug

june

may

apr

mar

feb

0

july

20000

รู ปที่ 5.11-7 การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศหลังปรับปรุ ง 15 วัน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
= พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x จํานวนเดือนใช้งานในหนึ่งปี
= 28,800 x 12
= 345,600
kWh / ปี
คิดเป็ นค่าไฟฟ้า (หน่วยละ 3 บาท) = 345,600 x 3
= 1,036,800
บาท/ปี
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= ดําเนินการเอง
บาท
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
= 112,076.86
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 4: การปรับเพิม่ อุณหภูมิปรับอากาศจาก 22oC เป็ น 24oC ทั้งโรงงาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
พื้นที่การผลิตส่ วนใหญ่มีการตั้งอุณหภูมิปรับอากาศอยูท่ ี่ 20-22oC โดยสถานประกอบการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
ขนาดรวม 1,081.6 kW (เทียบเท่ากับ 307.5 ton หรื อ 3,690,418 Btu/h) เปิ ดใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 360 วัน/ปี โดยมี
การปรับตั้งอุณหภูมิการปรับอากาศที่ 22oC ซึ่งตํ่าเกินไป
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การปรับตั้งอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศที่ต่าํ เกินไปจะส่ งผลให้ภาระการปรับอากาศสู งขึ้นและไม่อยูใ่ นสภาวะสุ ข
สบายของคน
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นจาก 22 oC เป็ น 24 oC โดยบันทึกการใช้พลังงานที่เครื่ องปรับอากาศใช้เพื่อนําไป

วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน

4. สภาพก่ อนปรับปรุง
อุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศประมาณ 22 oC เครื่ องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3,592 kWh/วัน

รู ปที่ 5.11-8 อุณหภูมิที่ปรับตั้งก่อนปรับปรุ ง
5. สภาพหลังปรับปรุง
ปรับตั้งอุณหภูมิในพืน้ ทีใ่ ห้ สูงขึน้ เป็ น 24 oC เครื่ องปรับอากาศมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าเฉลีย่ 3,077 kWh/วัน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ขณะปรับตั้งที่ 22 oC
Pe1
=
3,592
kWh/วัน
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ขณะปรับตั้งที่ 24 oC
=
3,077
kWh/วัน
Pe2
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (S)
=
Pe1-Pe2
=
515
kWh/วัน
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (CE)
=
2.43
บาท/kWh
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จํานวนวันทํางาน (D)
เปอร์เซ็นต์การใช้งานเฉลี่ย (%)
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Esave)
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Msave)
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้

=
=
=
=
=
=
=
=

360
วัน/ปี
80
%
((Pe2/Pe1) x S x D x %)/1,000
718,097
kWh/ปี
CE x Esave
1,744,976
บาท/ปี
1,744,976

บาท
บาทต่อปี

กรณีศึกษาที่ 5: การใช้ เครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิภาพสู ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีการใช้เครื่ องปรับอากาศแบบ แยกส่ วน (Split type) ในส่ วนของอาคารสํานักงานและใน
บางส่ วนของพื้นที่ผลิต โดยเครื่ องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จํานวน 24 ชุด ขนาดพิกดั รวม
725,008 Btu/h ใช้งาน 10-24 ชัว่ โมง/วัน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนจะมีอายุการใช้งานประมาณ 8-10 ปี ในกรณี ที่ไม่เปลี่ยนใหม่จะส่ งผลให้ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานและค่าซ่อมบํารุ งสู งขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศใหม่เป็ นเครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิ ภาพสู ง(เบอร์ 5) จํานวน 24 ชุด โดยทําการตรวจวัด
ความสามารถในการทําความเย็น กําลังไฟฟ้าที่ใช้ เพื่อวิเคราะห์หาค่า kW/TR เทียบกับเครื่ องใหม่ ในการหาผล
การประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
เครื่ องปรับอากาศเดิมที่จะเปลี่ยนใหม่จาํ นวน 24 ชุด มีพิกดั การทําความเย็นรวม 725,008 Btu/h จากการตรวจวัด
พบว่ามีความสามารถในการทําความเย็น 395,916 Btu/h และใช้กาํ ลังไฟฟ้ารวม 62.59 kW มีค่า kW/TR ประมาณ
1.90 kW/TR หรื อเท่ากับ 2.14 kW/TR เมื่อใส่ แฟคเตอร์ปรับแก้สภาวะอากาศ ซึ่งสู งกว่าเครื่ องใหม่มาก

รู ปที่ 5.11-9 เครื่ องปรับอากาศชุดเดิม ก่อนการปรับปรุ ง
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5. สภาพหลังปรับปรุง
เครื่ องปรับอากาศที่เปลี่ยนใหม่จาํ นวน 24 ชุด มีพิกดั การทําความเย็นรวม 725,008 Btu/h จากการตรวจวัดพบว่ามี
ความสามารถในการทําความเย็น 638,634 Btu/h และใช้กาํ ลังไฟฟ้ารวม 66.78 kW มีค่า kW/TR ประมาณ 1.25
kW/TR หรื อเท่ากับ 1.32 kW/TR เมื่อใช้แฟคเตอร์ปรับแก้สภาวะอากาศ ซึ่งตํ่ากว่าเครื่ องเดิมมาก

รู ปที่ 5.11-10 เครื่ องปรับอากาศชุดใหม่ หลังการปรับปรุ ง
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศเดิมทั้งหมดที่ตรวจวัดเฉลี่ย
= 1.90 kW/TR
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศเดิมทั้งหมดที่สภาวะมาตรฐานเฉลี่ย = 2.14 kW/TR
= 1.25 kW/TR
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศใหม่ท้งั หมดที่ตรวจวัดเฉลี่ย
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศใหม่ทั้งหมด ที่สภาวะมาตรฐานเฉลี่ย = 1.32 kW/TR
ปริ มาณการทําความเย็นของเครื่ องทําปรับอากาศเดิมทั้งหมดต่อปี (Base Case)
= 1,724,025,163
BTU/year
= 143,668.76
TR/year
ผลประหยัดต่อปี
= ผลต่างประสิ ทธิภาพ x ปริ มาณการใช้ต่อปี
= (2.14 – 1.32) x 143,668.76
= 117,808.38
kWh/ปี
มูลค่าผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งต่อปี = ปริ มาณพลังงานที่ประหยัดได้ x ราคาค่าไฟฟ้า
= 117,808.38 x 2.49
= 293,342.87
บาท/ปี

7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

1,072,150
บาท
293,342.87
บาทต่อปี
1,072,150/ 293,342.87
3.65
ปี
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กรณีศึกษาที่ 6 : การปรับสมดุลอัตราการไหลนํา้ ระบายความร้ อนเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํา้ เย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานติดตั้งเครื่ องทํานํ้าเย็นสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตและปรับอากาศภายในพื้นที่ต่างๆ มีขนาด 1,100 ตัน
ความเย็น พิกดั กําลังไฟฟ้า 693 kW จํานวน 3 ชุด และขนาด 550 ตันความเย็น พิกดั กําลังไฟฟ้า 350 kW จํานวน
1 ชุด เปิ ดใช้งานเครื่ องขนาด 1,100 ตันความเย็น ครั้งละ 2 ชุด ทํางานร่ วมกับหอระบายความร้อนขนาด 750 ตัน
ความร้อน จํานวนทั้งสิ้ น 8 ชุด (โดยใช้ร่วมกับระบบอัดอากาศแบบระบายความร้อนด้วยนํ้า) เปิ ดใช้งาน 8 ชุด
ระบบทํางาน 24 ชัว่ โมงต่อวัน 350 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การทํางานของเครื่ องทํานํ้าเย็นพร้อมกันทั้ง 2 ชุด เพื่อรองรับภาระการปรับอากาศของหน่ วยงานรวมประมาณ
1,500 ตันความเย็น คิดเป็ นความร้อนที่ตอ้ งระบายทิ้งประมาณ 2,000 ตันระบายความร้อน (1.3 เท่าของภาระการ
ปรับอากาศ) เครื่ องทํานํ้าเย็นเปิ ดใช้งานขนาด 1,100 ตันความเย็น ต้องการอัตราการไหลนํ้าระบายความร้อน
3,300 แกลลอนต่อนาที (GPMUS) จากการตรวจวัดประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็นทั้ง 2 ชุด พบว่า อัตราการไหลนํ้า
ระบายความร้อนเครื่ องทํานํ้าเย็นหมายเลข CH-04 มีค่าเฉลี่ย 2,600 – 2,700 GPM ในขณะที่ CH-02 มีค่าเฉลี่ย
3,000 – 3,100 GPM (นํ้าเย็นของทั้งสองชุดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 2,640 GPM) ผลการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องทํานํ้าเย็นทั้ง 2 ชุด มีค่าแตกต่างกันโดย CH-04 มีค่า kW/TR สู งกว่า CH-02 ถึงร้อยละ 10.4 ดังรายละเอียด
การตรวจวัดในตารางด้านล่าง ส่ งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบสู งขึ้น
ผลการตรวจวัดเครื่องทํานํ้าเย็น (ก่ อนปรับปรุง)
sea gate UT2 : CH2
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@50%valve
o
o
CDW Temp ( F)
time
CHW Flow CDW Flow CHW Temp ( F)
(GPMus)
(GPMus)
Enter
Leaving
Inter
Outlet
11:30:00
2700
2300
48.5
41.8
90.8
101.6
11:45:00
2700
2300
49.0
42.2
90.9
101.7
12:00:00
2700
2300
48.4
41.7
91.0
101.9
13:00:00
2700
2300
48.7
42.0
91.5
102.5
13:15:00
2700
2300
48.5
41.9
91.3
102.1
13:30:00
2700
2300
48.8
42.0
91.0
101.9
AVG
2700
2300
48.7
41.9
91.1
102.0

Power
(kW)
625
644
639
648
635
645
639

Cooling Cap
SEC
Reject Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
(TRr)
(kW/TRr)
754
0.829
1035
0.604
765
0.842
1035
0.622
754
0.847
1045
0.611
754
0.859
1054
0.615
743
0.855
1035
0.614
765
0.843
1045
0.617
756
0.846
1041
0.614

Power
(kW)
662
687
658
682
660
675
671

Cooling Cap
SEC
Reject Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
(TRr)
(kW/TRr)
758
0.873
1033
0.641
782
0.879
1033
0.665
770
0.855
1041
0.632
770
0.886
1041
0.655
758
0.871
1024
0.645
747
0.904
1041
0.648
764
0.878
1035
0.648

sea gate UT2 : CH4
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@50%valve
o
o
CDW Temp ( F)
time
CHW Flow CDW Flow CHW Temp ( F)
(GPMus)
(GPMus)
Enter
Leaving
Inter
Outlet
11:30:00
2800
2100
48.5
42.0
90.3
102.1
11:45:00
2800
2100
48.7
42.0
90.5
102.3
12:00:00
2800
2100
48.6
42.0
90.4
102.3
13:00:00
2800
2100
48.8
42.2
90.9
102.8
13:15:00
2800
2100
48.5
42.0
90.5
102.2
13:30:00
2800
2100
48.6
42.2
90.2
102.1
AVG
2800
2100
48.6
42.1
90.5
102.3

Chiller Unit Cap. And Reject
sum Cooling Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
1512
0.851
1547
0.86
1524
0.851
1524
0.873
1501
0.863
1512
0.873
1520
0.862

sum Reject Cap
SEC
(TRr)
(kW/TRr)
2068
0.622
2068
0.644
2086
0.622
2095
0.635
2059
0.629
2086
0.633
2076
0.631
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทํานํ้าเย็นให้สูงขึ้นได้โดยการปรับเพิ่มอัตราการไหลนํ้าระบายความร้อนของ
CH-04 ให้เพิ่มสู งขึ้นตามค่ามาตรฐาน (เท่ากับ CH-02) ทําให้เครื่ องมีค่า kW/TR ลดตํ่าลง จะช่วยให้สามารถลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ โดยไม่ตอ้ งลงทุนใดๆ
4. สภาพหลังปรับปรุง
ปรับเพิ่มอัตราการไหลนํ้าระบายความร้อนของ CH-04 ให้มีค่าเท่ากับ CH-02 ส่ งผลให้ค่า kW/TR เครื่ อง CH-04
ลดลง ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพของระบบสู งขึ้นและช่วยลดพลังงานไฟฟ้าลงได้

รู ปที่ 5.11-12 ปรับวาล์วนํ้าระบายความร้อนที่ header บริ เวณหอระบายความร้อน
ผลการตรวจวัดเครื่องทํานํ้าเย็น (หลังปรับปรุง)
sea gate UT2 : CH2
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@100%valve
o
o
CDW Temp ( F)
time
CHW Flow CDW Flow CHW Temp ( F)
(GPMus)
(GPMus)
Enter
Leaving
Inter
Outlet
13:40:00
2700
2600
48.2
41.7
90.4
99.7
13:45:00
2700
2600
48.1
41.8
89.5
98.3
13:55:00
2700
2650
48.5
42.0
89.0
98.0
14:10:00
2700
2700
48.4
42.0
89.5
98.5
14:30:00
2700
2700
48.3
41.9
89.5
98.5
AVG
2700
2650
48.3
41.9
89.6
98.6

Power
(kW)
600
573
578
579
586
583

Cooling Cap
SEC
Reject Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
(TRr)
(kW/TRr)
731
0.821
1008
0.595
709
0.808
953
0.601
731
0.791
994
0.581
720
0.804
1013
0.572
720
0.814
1013
0.578
722
0.808
996
0.586

Power
(kW)
620
597
604
612
627
612

Cooling Cap
SEC
Reject Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
(TRr)
(kW/TRr)
735
0.844
980
0.633
723
0.826
960
0.622
747
0.809
1000
0.604
735
0.833
1000
0.612
758
0.827
1021
0.614
740
0.827
992
0.617

sea gate UT2 : CH4
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@100%valve
o
o
CDW Temp ( F)
time
CHW Flow CDW Flow CHW Temp ( F)
(GPMus)
(GPMus)
Enter
Leaving
Inter
Outlet
13:40:00
2800
2400
48.0
41.7
89.2
99.0
13:45:00
2800
2400
48.2
42.0
88.9
98.5
13:55:00
2800
2450
48.5
42.1
88.9
98.7
14:10:00
2800
2450
48.5
42.2
89.5
99.3
14:30:00
2800
2450
48.3
41.8
89.3
99.3
AVG
2800
2430
48.3
42.0
89.2
99.0

Chiller Unit Cap. And Reject
sum Cooling Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
1466
0.832
1432
0.817
1478
0.800
1455
0.819
1478
0.821
1462
0.818

sum Reject Cap
SEC
(TRr)
(kW/TRr)
1988
0.614
1913
0.612
1994
0.593
2013
0.592
2034
0.596
1988
0.601
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ก่ อนปรับปรุง
สมรรถนะเครื่ องทํานํ้าเย็นรวม
ภาระการทําความเย็นรวม
ชัว่ โมงการทํางาน
แฟคเตอร์การเปลี่ยนแปลงภาระเฉลี่ย
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
หลังการปรับปรุง
สมรรถนะเครื่ องทํานํ้าเย็นรวม
ภาระการทําความเย็นรวม
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเฉลี่ย
กําลังไฟฟ้าที่ลดลง
พลังงานไฟฟ้าลดลง
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=
=
=

0.862
kW/TR
1,520
TR
24 x 350 x (2/3)
5,600
ชัว่ โมง/ปี
80
%
0.862 x 1,520 x 5,600 x 0.80
5,869,875.20
กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง/ปี

=
=
=
=

0.818
kW/TR
1,462
TR
0.818 x 1,462 x 5,600 x 0.80
5,357,703.68
กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง/ปี

=
=
=
=
=
=
=

2.94
บาท/กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง
(0.862 x 1,520) – (0.818 x 1,462)
114.32
กิโลวัตต์
5,869,875.20 - 5,357,703.68
512,171.52
กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง/ปี
512,171.52 x 2.94
1,505,784.27
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 7 : ปรับ Current limit ให้ เหมาะสม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

จากการตรวจวัด พบว่า เครื่ องทํานํ้าเย็นปรับตั้งค่า current limit ไว้ที่ 100% เครื่ องทํานํ้าเย็น CH-01 ,
CH-02 และ CH-04 ทํางานที่ 97%, 96% และ 97% ตามลําดับ โดยในวันที่ตรวจวัด เครื่ องทํานํ้าเย็นทํางาน
ที่ภาระเต็มพิกดั เกือบทั้งวัน ค่าสมรรถนะมีค่าเท่ากับ 0.645 kW/TR, 0.635 kW/TR และ 0.572 kW/TR
(เฉลี่ย 0.615 kW/TR)
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2. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน

โดยปรกติ เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหอยโข่งจะมีสมรรถนะดีที่สุดในช่วงภาระการทํางานที่ประมาณ 90 95% จึงทดลองปรับตั้ง Current limit ที่ 95% และตรวจวัดค่าสมรรถนะสําหรับเปรี ยบเทียบ เพื่อพิจารณา
Current limit ที่เหมาะสม

รู ปที่ 5.11-13 ก่อนปรับตั้ง Current limit
3. สภาพหลังปรับปรุ ง

เมื่อปรับตั้ง current limit ที่ 95% เครื่ องจะลด % การทํางานลง เครื่ อง CH-01, CH-02 และ CH-04 เหลือ
88%, 91% และ 92% ตามลําดับ (เฉลี่ย 90.3%) ค่าสมรรถนะของเครื่ องดีข้ ึนเป็ น 0.631 kW/TR, 0.625
kW/TR และ 0.564 kW/TR ตามลําดับ (เฉลี่ย 0.605 kW/TR) โดยที่อุณหภูมิน้ าํ กลับเข้าเครื่ องไม่สูงขึ้น
แสดงว่าภาระการทําความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน
อุณหภูมนิ ํา้ เย็น อัตราการไหล % FLA กําลังไฟฟ้า ความสามารถ สมรรถนะ
หมายเหตุ
(% )
(kW)
(TR)
(kW/TR)
เข้ า (F) ออก (F) (GPM)
ก่อนปรับปรุ ง CH-01
63.2
51.0
1,739
97
570
884
0.645 Set point 47F
ก่อนปรับปรุ ง CH-02
63.1
50.9
1,770
96
565
890
0.635 Current Limit 100%
ก่อนปรับปรุ ง CH-04
63.0
49.2
1,749
97
575
1,006
0.572
927
0.615
เฉลีย่
1,753
96.7
5 0
หลังปรับปรุ ง CH-01
62.9
51.6
1,739
88
517
819
0.631 Set point 47F
หลังปรับปรุ ง CH-02
62.7
51.0
1,770
91
540
862
0.625 Current Limit 95%
หลังปรับปรุ ง CH-04
62.7
49.4
1,749
92
547
969
0.564
เฉลีย่
1,753
90.3
535
883
0.605
เครื่ องทํานํา้ เย็น

4. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่อนปรับปรุง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง = 0.615 kW/TR × 2,534 TR × (8 h/d × 365 h/y) × 0.8
= 3,640,445.76 kWh/y
หลังปรับปรุง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง = 0.605 kW/TR × 2,534 TR × (8 h/d ×365 h/y) × 0.8
= 3,581,251.52 kWh/y
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ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง

= พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง – พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุ ง
= 3,640,445.76 – 3,581,251.52
= 59,194.24 kWh/y
= 59,194.24 kWh/y × 3.85 บาท/kWh
= 227,897.82 บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 8 : การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ เครื่ องทํานํา้ เย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการติดตั้งเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหอยโข่งขนาด 1,200 TR จํานวน 2 ชุด ปกติเดินครั้งละ 1 ชุด ตลอด 24
ชัว่ โมงและจะสลับกันเดินเครื่ องใหม่อีกทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะทําการซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
เครื่ องที่ใช้งานมาก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยนํ้าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดตะกรันภายในคอนเดนเซอร์ ซึ่ ง
จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ ยนความร้ อนของสารทําความเย็นลดตํ่าลง โดยทัว่ ไป Condenser
Approach Temperature ไม่ควรต่างกันเกิน 6 oF
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ปัจจุบนั ระยะเวลาการทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ ของทางโรงงานคือทุก 6 เดือน หรื อเปรี ยบเทียบกับความดัน
สารทําความเย็นด้านสู งจะประมาณ 12 Psig และหลังจากทําความสะอาดความดันจะลดลงเหลือ 10 Psig จึงทํา
ให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็นก่อนทําความสะอาดตํ่า และสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในระบบประอากาศ
มากขึ้น

รู ปที่ 5.11-14 ความดันสารทําความเย็นด้านสู งก่อนทําความสะอาด
4. สภาพหลังปรับปรุง
ทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ ของ CH- 1 ในช่วงที่มีการเดินใช้งาน CH – 2 ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทํา
นํ้าเย็นเพิม่ สู งขึ้นค่า kW/TR ลดตํ่าลงประมาณ 13.48 % โดยความดันสารด้าน High side ก่อนล้างเท่ากับ 12 Psig
และหลังล้างเท่ากับ 10 Psig ซึ่ งในทางปฏิบตั ิโรงงานควรทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ ทุก ๆ 3 เดือน หาก
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ต้องการเพิ่มระยะเวลาในการทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ ก็สามารถกระทําได้หลายทางเช่ น การใช้โอโซน
บําบัด หรื อการปรับปรุ งคุณภาพนํ้าก่อนส่ งเข้าระบบให้มีคุณภาพสู งกว่าที่เป็ นอยู่
เครื่ องทํานํ้าเย็นหมายเลข CH - 1
ก่อนดําเนินการ
หลังดําเนินการ
1,200
1,200
675.00
600
80.0
80.0
50.0
50.0
12.0
10.0
62.0
62.0
52.0
52.0
88.0
87.0
95.0
97.0
3,100
3,530
1,033.33
1,062.5

รายละเอียด
ขนาดพิกดั (TR)
กําลังไฟฟ้าที่วดั (kW)
Current Limit (%)
Chiller Water Set Point (OF)
ความดันสาร High side (Psig)
อุณหภูมิน้ าํ เย็นเข้า (OF)
อุณหภูมิน้ าํ เย็นออก (OF)
อุณหภูมิน้ าํ ระบายเข้า (OF)
อุณหภูมิน้ าํ ระบายออก (OF)
อัตราการไหลนํ้าเย็น (GPM)
ความสามารถในการทําความเย็น (TR)
(500 x GPM x T/12,000)
kW/TR จากการตรวจวัด

0.653

0.565

รู ปที่ 5.11-15 ความดันสารทําความเย็นด้านสู งหลังทําความสะอาด
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
โรงงานเดินเครื่ องทํานํ้าเย็น 24 hour/day, 360 day/year
ชัว่ โมงการเดินตลอดทั้งปี
=
(24 x 360)/2
=
4,320
hour/year
เดิน CH-1 เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็ น 75%
=
8,640 x 0.25
(จากมาตรการจัดการใช้งานใหม่)
=
2,160.0
hour/year
ชัว่ โมงการเดิน CH-1 หลังจัดการเดินใหม่
=
4,320 + 2,160
=
6,480
hour/year
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ตันทําความเย็นของ CH – 1 ก่อนล้าง
ค่า kW/TR ของ CH – 1 ก่อนล้าง
ค่า kW/TR ของ CH – 1 หลังล้าง
ค่า kW/TR ลดลง

=
1,033.33
TR
=
0.653
kW/TR
=
0.565
kW/TR
=
0.653 – 0.565
=
0.088
kW/TR
เนื่องจากการใช้งานตะกรันจะเกิดมากขึ้นเรื่ อย ๆ ส่ งผลให้ค่า kW/TR สู งขึ้นคิดเป็ น
=
(1/2) x 0.088
=
0.044
kW/TR
ทําความสะอาดให้เร็ วเพิม่ ขึ้นจาก 6 เดือน/ครั้งเป็ น 3 เดือน/ครั้ง
กําลังไฟฟ้าลดลง
=
0.044 x 1,033.33 x 0.8
=
36.37
kW
พลังงานไฟฟ้าลดลง
=
36.37 x 6,480
=
235,698.44
kWh/year
ค่าใช้จ่ายลดลง
=
235,698.44 x 2.633
= 620,593.99
Baht/year
กรณีศึกษาที่ 9 : การเลือกเดินเครื่ องทํานํา้ เย็นชุ ดทีม่ ีประสิทธิภาพสู งเป็ นหลัก
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ มีการใช้เครื่ องทํานํ้าเย็นในการผลิตนํ้าเย็นให้กบั อาคาร ซึ่งมีท้ งั เครื่ องทํานํ้าเย็นตัวใหม่
No.1, No.2, No.3 และเครื่ องทํานํ้าเย็นตัวเก่า No.4
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจพบว่า Chiller No.4 ซึ่งเป็ น Chiller ตัวเก่ามีการเปิ ดใช้งานตลอดเวลา 24 hr/วัน 300/ปี โดยในวันที่
เข้าทําการสํารวจทางโรงงานได้ทาํ การเดิน Chiller No.2 ,No.3 และ No.4 จากการสอบถามพบว่าทางโรงงานจะ
สลับกันเปิ ด No.1, No.2, No.3 และ No.4 จะเปิ ดใช้งานตลอด

รู ปที่ 5.11-16 Chiller No.4
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จากการเก็บข้อมูลพบว่า Chiller No.1, No.2, No.3 เป็ น Chiller ตัวใหม่ที่ทาํ การติดตังพร้อมๆกัน ทางทีมที่ปรึ กษา
ได้ทาํ การตรวจวัด ประสิ ทธิภาพของ Chiller No.2 เปรี ยบเทียบกับ Chiller No.4 ได้ผลดังตารางที่ 1 ซึ่ งผลจากการ
ตรวจวัดพบว่า ค่า kW/TR ของเครื่ องทํานํ้าเย็น No.2 มีค่า 0.64 kW/TR และ เครื่ องทํานํ้าเย็น No.4 มีค่า 1.19
kW/TR การที่ทางโรงงานเดินเครื่ องทํานํ้าเย็น Chiller No.4 ตลอดเวลาจะทําให้ทางโรงงานสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้า
ไปโดยเปล่าประโยชน์
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดประสิ ทธิภาพของ Chiller No.2 เปรียบเทียบกับChiller No.4
รายการ

สั ญลั กษณ์

หน่ วย

1. ข้ อมูล เบื้ องต้ น
1.1 ขนาดพิกดั ทําความเย็น

TRR

TR

400

400

1.2 เกณฑ์คา่ kW/TR มาตรฐาน

ChPS

kW/TR

0.80

0.80

1.3 ค่า kW/TR พิกดั ของเครื่ อง

ChPR

kW/TR

0.62

0.75

EL

kW

FL

GPM

959

929

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมนิ ้ าํ เย็นเข้าส่วนทํานํ้า เย็น

TI

o

F

52.88

51.80

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.4 อุณหภูมนิ ้ าํ เย็นออกจากส่วนทํานํ้า เย็น

TO

o

F

44.60

45.50

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็น

TRA

TR

3.2 ค่า kW/TR ของเครื่ องทํานํ้า เย็น

ChPA

kW/TR

0.64

1.19

ChP = EL / TRA
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการทําความ
เย็นเทียบกับพิกดั ของเครื่ อง

%TR

%

17.29

39.04

%ChPS

%

25.00

32.77

%ChPR

%

3.23

58.67

2. ข้ อมูล ตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าที่ใ ช้ของส่วนทํานํ้า เย็น

ข้ อมูล
No.2
No.4

211.00 291.40

ทีม่ าของ
ข้ อมูล

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อัตราการไหลของนํ้า เย็นที่ไ หลผ่าน
ส่วนทํานํ้า เย็น

330.86 243.86

TR = (500 x FL x (TI - TO) / 12,000)

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน
% ChPS = ((ChPS - ChPA) / ChPS) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิก ัดของ
เครื่ อง
% ChPR = ((ChPA - ChPR) / ChPR) x 100
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับปรุ งโดยการเดิน Chiller ตัวใหม่ No.1, No.2, No.3 และปิ ดการใช้งาน Chiller No.4
4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุ งทําให้โรงงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ Chiller ลงได้ 965,962.8 kWh/ปี
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ความสามารถในการทําความเย็นของ Chiller No.4 จากการตรวจวัด

= 243.93 TR

ประสิ ทธิภาพของ Chiller No.4

=

1.19

kW/TR

ประสิ ทธิภาพของ Chiller ตัวใหม่

=

0.64

kW/TR

ชัว่ โมงทํางาน

=

24

ชัว่ โมง/วัน

วันทํางานทั้งปี

=

300

วัน/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน

=

2.98

บาท/kWh

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าในการเดิน Chiller No.4 =
=
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าในการเดิน Chiller ใหม่ =
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด

243.93 x 1.19 x 24 x 300 kWh/ปี
2,089,992.24

kWh/ปี

243.93 x 0.64 x 24 x300 kWh/ปี

=

1,124,029.44

kWh/ปี

=

2,089,992.24 - 1,124,029.44

kWh/ปี

=

965,962.8

kWh/ปี

=

965,962.8x 2.98

บาท/ปี

=

2,878,569.14

บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 10 : การย้ ายภาระปรับอากาศไปยังเครื่ องทํานํา้ เย็นชุ ดทีม่ ีประสิ ทธิภาพสู ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในอาคาร A มีการใช้งานนํ้าเย็น เพื่อใช้กบั เครื่ องจักรและสําหรับการปรับอากาศภายในพื้นที่ โดยติดตั้งเครื่ อง
ทํานํ้าเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ) Air Cooled Water Chiller) ขนาด 170 ตัน จํานวน เครื่ อง การทํางาน 3
ของการผลิตจะมีช่วงเวลาทํางานสองช่วงคือ 24 ชัว่ โมง วัน/20 วันต่อเดือน และ 16 ชัว่ โมง วัน/10 วันต่อเดือน
วันต่อปี 350
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากLog Sheet และการร่ วมกันตรวจวัดประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็น พบว่า เครื่ องทํานํ้าเย็นรับภาระที่ 85-95%
ของภาระเต็มพิกดั ซึ่งคิดเป็ นภาระ 140-160 TR จากการตรวจวัดพบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็นมีค่า
เท่ากับ 1.20 kW/TR คิดเป็ นกําลังไฟฟ้าที่ใช้ขณะทํางานที่ 168-192 kW
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รู ปที่ 5.11-17 Air Cooled Water Chiller 170 TR
รู ปที่ 5.11-18 Water Cooled Water Chiller 500 TR
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
จากการตรวจสอบระบบทํานํ้าเย็นพบว่า มีเครื่ องทําเย็นแบบระบายความร้อนด้วยนํ้า ที่ใช้กบั อาคาร B และ
อาคาร C ที่รับภาระความร้อนเฉลี่ยในช่วงกลางวันรวมกันเฉลี่ยที่ 600-700 TR และในช่วงกลางคืนเฉลี่ยที่ 400450 TR ในขณะที่พิกดั เครื่ องที่ทาํ งานเครื่ องทํานํ้าเย็นมีขนาด 500 ตันจํานวนติดตั้ง 3 เครื่ อง เปิ ดใช้งานครั้งละ 2
เครื่ อง มีความสามารถรับภาระเพิ่มได้อีก จึงมีแนวคิดการย้ายภาระปรับอากาศของอาคาร A จากเดิมซึ่ งใช้เครื่ อง
ทํานํ้าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่ งมีค่า kW/TR สู งกว่าเครื่ องทํานํ้าเย็นระบายความร้อนด้วยนํ้าที่มีค่า
kW/TR เฉลี่ยเพียง 0.8 จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้มาก
4. สภาพหลังปรับปรุง
ทางหน่วยงานวางแผนดําเนินงาน โดยต้องทําการติดตั้งท่อเชื่อมต่อระบบนํ้าเย็นของทั้ง2 อาคารเข้าด้วยกันโดย
ใช้เครื่ องสู บนํ้าเดิมที่มีอยู่ในการทํางาน โดยเครื่ องทํานํ้าเย็นระบายความร้อนด้วยนํ้าซึ่ งมีความสามารถรวม 2
เครื่ อง 1000 TR สามารถรับภาระได้เพียงพอซึ่ งคิดเป็ นภาระปรับอากาศใหม่รวมทั้งสิ้ น 700+160 = 860 TR
จะต้องมีการลงทุนในการปรับปรุ งระบบท่อ ฉนวนกันความร้ อนและอลูมิเนี ยมหุ ้มภายนอก โดยคิดเป็ นการ
ลงทุนรวมประมาณ 700,000 บาท
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ก่ อนปรับปรุง
ภาระการปรับอากาศเฉลี่ย
=
150
TR
แฟคเตอร์การเปลี่ยนแปลงภาระ =
90
%
กําลังไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ย
=
180
kW
ดัชนีการใช้พลังงาน
=
kW/TR
=
180/150
=
1.20
kW/TR
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง =
180 x 16 x 350 x 0.9
=
907,200 kWh/y
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หลังปรับปรุง
ภาระการปรับอากาศเฉลี่ย
ดัชนีการใช้พลังงาน
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ใหม่เฉลี่ย

=
150
TR
=
0.80
kW/TR
=
150 x 0.80
=
120
kW
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง =
120 x 16 x 350 x 0.9
=
604,800 kWh/y
ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
=
907,200 - 604,800
=
302,400 kWh/y
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
302,400 x 3.22
=
973,728.00
Bath/y
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ปรับปรุ งระบบท่อและติดตั้งฉนวนกันความร้อนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 900,000.00 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
=
900,000.00 / 973,728.00
=
0.92
ปี

กรณีศึกษาที่ 11 : การเปลีย่ นเครื่ องทํานํา้ เย็นให้ มีประสิ ทธิภาพสู งขึน้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในกระบวนการผลิตของทางโรงงานมีความจําเป็ นต้องใช้น้ าํ เย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการต่างๆ
และใช้สําหรับการปรับอากาศในสํานักงาน โดยทางโรงงานมีการใช้เครื่ องทํานํ้าเย็นระบายความร้อนด้วย
อากาศ )Water Cooled Water Chiller) ขนาด 650 ตันความเย็น ในการผลิตนํ้าเย็นเพื่อใช้งานจํานวน 2 เครื่ อง
โดยติดตั้งอยู่ใน 2 พื้นที่ของโรงงาน โดยทํางาน 24 ชัว่ โมง/วัน และมีวนั ทํางาน 350 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
โดยสภาพปั จจุบนั พบว่าเครื่ องทํานํ้าเย็นขนาด 65 ตัน 0 จํานวน 2 ชุด มีอายุการใช้งานมาก อุปกรณ์วดั ต่างๆ
ชํารุ ดหรื ออ่านค่าผิดเพี้ยนไปทําให้การควบคุมการทํางานต่างๆ ไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและต้องใช้
งบประมาณในการซ่อมบํารุ ง รวมถึงปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพที่สูงมาก จากการตรวจวัดพบว่าค่า kW/TR มีค่าสู ง
ถึง 0.9-1.0 kW/TR ส่ งผลทําให้สิ้นเปลืองกําลังไฟฟ้าสู งมาก
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รู ปที่ 5.11-19 เครื่ องทํานํ้าเย็นเดิมที่ใช้
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะทํางานด้านพลังงานมีแนวคิดในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตนํ้าเย็นให้สูงขึ้นโดยการเปลี่ยนเครื่ องทํานํ้า
เย็นใหม่ เป็ นแบบประสิ ทธิ ภาพสู ง ซึ่ งเครื่ องรุ่ นใหม่มีค่า kW/TR ตํ่าถึง 0.56 โดยทางทีมที่ปรึ กษาได้ทาํ การ
ตรวจวัดประสิ ทธิภาพของเครื่ องทํานํ้าเย็นหมายเลข ที่จะทําการเป 1ลี่ยนใหม่โดยมีขอ้ มูลการตรวจวัดดังนี้
CHILLER No.01 (650 TR)
CHWTi = 48.0 F , CHWTo = 42.5 F ) at 1,120 GPM)
CDWTi = 85.8 F , CDWTo = 90.6 F )at 1,730 GPM)
Power Consumption
=
235 kW
Cooling Capacity (TR)
=
500 x GPM x (CHWTi - CHWTo) / 12,000
=
500 x 1,120 x (48.0-42.5) / 12,000
=
256.66 TR
Specific Energy Consumption =
235 / 256.66
=
0.92 kW/TR
Correction Factor 0.96
Specific Energy Consumption =
0.92 / 0.96
=
0.958 kW/TR
Correction Factor to STD
(at Chill Water Leaving Temp 45oF, Condenser Water Entering Temp 90 oF)
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4. สภาพหลังปรับปรุง
จากการตรวจวัดประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํ้าเย็นชุดใหม่ที่ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งเครื่ องหมายเลข 1 จํานวน 1 เครื่ อง
พบว่ามีค่า 0.56 kW/ TR โดยมีภาระการทําความเย็นเฉลี่ยที่ 70%ของภาระเต็มพิกดั ซึ่งส่ งผลให้สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าลงได้ 1,521,156 kWh/ปี หรื อ 1.30 ktoe/ปี คิดเป็ นเงิน 4,822,064.52 บาท/ ปี

รู ปที่ 5.11-20 เครื่ องทํานํ้าเย็นใหม่ประสิ ทธิภาพสู ง

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การวิเคราะห์เครื่ องทํานํ้าเย็น No.1
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดิม

=
=
=
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลัง =
=

TR (Rated (x kW/TR x h/y x %LF
650 x 0.958 x 24 x 350 x 0.7
3,661,476
kWh/y
650 x 0.56 x 24 x 350 x 0.7
2,140,320
kWh/y
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ผลการประหยัดพลังงาน =
3,661,476 - 2,140,320
=
1,521,156
kWh/y
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้ =
1,521,156 x 3.17
=
4,822,064.52 Baht/y
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนเครื่ องทํานํ้าเย็นใหม่ราคารวมทั้งสิ้ น 5,300,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
=
5,300,000 / 4,822,064.52
=
1.10
ปี

กรณีศึกษาที่ 12 : การเปลีย่ นมาใช้ Absorption Chiller แทน Electric Chiller
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการผลิตไอนํ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและเหลือทิ้ง 136-140 ตันวัน/ ซึ่งได้ใช้ป้อนให้ Absorption
Chiller (ACh) ขนาด 240 RT/ชม ที่อตั รา .1.1 kg ชม. ที่/3 บาร์ ส่ วนที่เหลือได้ปล่อยทิ้งไป
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
โรงงานยังมีการผลิตนํ้าเย็นโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (ECh) ขนาด 100 และ 15 0RT/ชมซึ่งใช้ตน้ ทุนการผลิตนํ้าเย็น .
สู งกว่า ACh ขนาด 240 RT/ชม ที่มีอยู่ ขณะเดียวกันความสามารถในการทําความเย็นของ ACh ลดลงเนื่องจาก
Heat Exchanger รั่ว จึงต้องใช้ ECh ทํางานเพิ่มขึ้นและทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น โรงงานจึงมีโครงการเพิ่ม
ACh อีก 1 เครื่ อง แทนการซ่อมเครื่ องเดิมเพราะค่าซ่อมแพงมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงงานมีจะติดตั้ง ACh ขนาด 400 RT/ชม (อัตราการป้อนไอนํ้า 3 ตัน/ชม.) เพื่อทดแทน ECh ขนาดรวม 250
RT/ชม และ AC 240 RT เนื่องจากมีไอนํ้าเหลือทิ้งประมาณ 4.6 ตัน/ชม. ซึ่ งเพียงพอที่จะนําไปผลิตนํ้าเย็นเพิม่

รู ปที่ 5.11-21 ก่อนปรับปรุ ง
รู ปที่ 5.11-22 หลังปรับปรุ ง
4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังการปรับปรุ งโดยการติดตั้ง Absorption Chiller แทน Electric Chiller สามารถประเมินผลประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้ 969,883.20 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน 2,696,275.30 บาท/ปี
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
สามารถคํานวณผลประหยัดได้ดงั นี้
 การประเมินผลประหยัดโดยคิดมูลค่าของไอนํ้าที่ป้อนให้แก่ Absorption Chiller เพื่อผลิตนํ้าเย็น
(Chilled water) โดยเทียบกับต้นทุนการผลิตนํ้าเย็นจากการใช้ Electric Chiller
 นอกจากนี้อาจคิดมูลค่าไอนํ้าจากค่าไอนํ้าที่ผลิตด้วยเชื้อเพลิงนํ้ามันเตาที่ประมาณ 1,500 บาทตัน/
ไอนํ้า
คํานวณผลประหยัดโดยวิธีคิดมูลค่าไอนํ้าเทียบกับต้นทุนการผลิตนํ้าเย็นจากการใช้ Electric Chiller ได้ดงั นี้
พลังงานไฟฟ้ าทีล่ ดลง
กําลังไฟฟ้าตรวจวัด Electric Chiller :
YORK 150 RT/ชม. (all com)
=
88.3
kW
มอเตอร์เครื่ องสู บนํ้าเย็น
=
7.5
kW
Carrier 100 RT/ชม. (1 com)
=
44.9
kW
มอเตอร์เครื่ องสู บ)เครื่ องสู บนํ้าเย็น(
=
15
kW
ชัว่ โมงการใช้งาน
=
24
hrวัน/
จํานวนวันทํางาน
=
330
วันปี /
=
3.05
บาท/kWh
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย(มิ .ย.2549) (CE)
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
=
((88.3+44.9)+(7.5+15)) x 24 x 330
=
1,233,144.00 kWh/ปี
พลังงานไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้
กําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั Absorption Chiller
Absorption pump rating
=
5.5
kW
Refrigerant pump rating
=
0.3
kW
Vacuum pump rating
=
0.75
kW
พิกดั มอเตอร์เครื่ องสู บนํ้าเย็น
=
35
kW
เปอร์เซ็นการทํางานของอุปกรณ์
=
80
%
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั Absorption Chiller =
(5.5+0.30+0.75+35)
x 80% x 24 x 330
=
263,260.80
kWh/ปี
การประหยัดพลังงาน
=
พลังงานที่ลด – พลังงานที่เพิ่ม
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
=
1,233,144.00- 263,260.80
=
969,883.20
kWh/ปี
=
3,491,579.52 MJ/ปี
=
0.08264
ktoe/ปี
เงินที่ประหยัดได้
=
2,696,275.30 บาท/ปี
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6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ราคา Absorption Machine ขนาด 400TR
o Absorption Chiller
o ฐานราก
o Piping and insulation
o Manual valves
o Control valves
 เงินลงทุนรวม
 ระยะเวลาคืนทุน

4,600,000.00
100,000.00
408,000.00
280,000.00
150,000.00
5,538,000.00
2.05

บาท
บาท
ทบา
บาท
บาท
บาท
ปี

กรณีศึกษาที่ 13 : การปรับปรุงท่ อนํา้ ระบายความร้ อนเครื่ องปรับอากาศ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศแบบ Package Cooled Chiller ขนาดรวม 20 TR จํานวน 8 ชุด และติดตั้ง
เครื่ องสู บนํ้าระบายความร้อนจํานวน 3 ชุด ขนาด 7.5 kW ซึ่ งเปิ ดใช้งานวันละ8 ชัว่ โมง/ปี 350 วัน/ปี การจากซึ่ ง
ไหลนํ้าระบายพบว่า อัตราการไหลของเครื่ องสู บแต่ละชุดมีความแตกต่างกัน เนื่องจากทางออกของเครื่ องสู บแต่
ละชุดก่อนเข้าท่อเมนเป็ นการต่อท่อแบบ T จึงทําให้เกิดการสู ญเสี ยขึ้นในระบบ

รู ปที่ 5.11-23 การเชื่อมต่อท่อแบบตัวที
รายละเอียด
เดิน CDP 1 ชุด
เดิน CDP 2 ชุด
เดิน CDP 3 ชุด
 เฉลี่ย 20.75 GPM/kW

กําลังไฟฟ้ า
(kW)
7.41
6.81
8.27
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อัตราการไหลของนํา้
(GPM)
211.50
138.50
110.50

GPM/kW
28.54
20.34
13.36
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2. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ปรับปรุ งท่อใหม่ โดยการเปลี่ยนจากการต่อแบบ T เป็ นการต่อท่อแบบ Y ซึ่ งให้อตั ราการไหลของนํ้าเพิ่มสู งขึ้น
จากเดิม 450GPM เป็ น 660GPM เมื่อเดินเครื่ องสู บนํ้าระบายจํานวน ชุด เท่ากัน จากการตรวจวัดอัตราการ 3
660 ไหลของนํ้าระบายหลังการปรับปรุ งท่อ พบว่าอัตราการไหลอยูท่ ี่GPM เมื่อเดินเครื่ องสู บชุด ซึ่ งจะเกิน 3
มาตรฐานของอัตราการไหลของเครื่ องปรั บอากาศที่ใช้ โดยมาตรฐานของพิกดั เครื่ องปรั บอากาศที่ 160Ton
อัตราการไหลของนํ้าระบายความร้อนที่เหมาะสมจะอยูท่ ี่ 480GPM จึงทําการปิ ดเครื่ องสู บลง ชุด และวัด 1
412 อัตราการไหลอยูท่ ี่GPM ซึ่ งน้อยกว่ามาตรฐานแต่ทางอาคารแจ้งว่าปกติจะไม่เดินเครื่ องปรับการทั้ง ชุด 8
420 าะสมจะอยูท่ ี่ชุด อัตราการไหลที่เหม 7 ชุด ทั้งนี้หากเดิน 7 -6 แต่จะเดินเพียงGPM ซึ่ งอัตราการไหลหลังปิ ด
เครื่ องสู บลง ชุด จะมีค่าใกล้ เคียงกับมาตรฐาน 1

รู ปที่ 5.11-24 การเชื่อมต่อท่อแบบตัววาย
กําลังไฟฟ้ า (kW) อัตราการไหลของนํา้ (GPM)
22.99
660
15.32
412

รายละเอียด
เดิน CDP 3 ชุด
เดิน CDP 2 ชุด
 เฉลี่ย 27.80 GPM/kW
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

GPM/kW
28.71
26.89

=

7.67

kW

จํานวนชัว่ โมงที่ปิดในช่วง On Peak(8 x 260)

=

2,080

hr/year

จํานวนชัว่ โมงที่ปิดในช่วง Off Peak(8 x 52)

=

416

hr/year

ค่าความต้องการกําลังไฟฟ้า

=

132.93

Baht/kW

ค่าพลังงานไฟฟ้า On Peak

=

2.695

Baht/kWh

ค่าพลังงานไฟฟ้า Off Peak

=

1.1914

Baht/kWh

ค่า Ft

=

0.4683

Baht/kWh

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

=

7.67 x (2,080+416)

=

19,144.32

=

7.67 x 12 x 132.93

คิดเป็ นค่าความต้องการกําลังไฟฟ้า
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kWh/year
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=
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak ที่ประหยัด =
=

12,234.88

Baht/year

7.67x2,080x2.695
42,994.95

Baht/year

คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak ที่ประหยัด=

7.67x416x1.1914

=

3,801.42 Baht/year

=

19,144.32 x0.4683

=

8,965.29 Baht/year

=

(12,234.88+42,994.95+3,801.42

คิดเป็ นค่า Ft ที่ประหยัด
รวมค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

+8,965.29) x1.07
=
4. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลการประหยัด
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

72,756.30

Baht/year

25,000
บาท
72,756.30
บาท/ปี
25,000/72,756.30
0.34
ปี

กรณีศึกษาที่ 14 : การเปลีย่ นใบพัดลมหอระบายความร้ อนเป็ นแบบประสิ ทธิภาพสู ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานสิ่ งทอมีการติดตั้งใช้งานเครื่ องทํานํ้าเย็นแบ่งออกเป็ น 2 พื้นที่ ประกอบด้วยเครื่ องทํานํ้าเย็นระบายความ
ร้อนด้วยนํ้า ขนาด 650 ตัน จํานวน 2 ชุด (พื้นที่ละ 1 ชุด) ทํางานร่ วมกับหอระบายความร้อนแบบไหลสวนทาง
(Counter Flow Cooling Tower) ขนาด 500 ตัว จํานวน 6 ชุด (พื้นที่ละ 3 ชุด) เปิ ดใช้งานเครื่ องทํานํ้าเย็น 2 ชุด
และหอระบายความร้อนรวมทั้งสิ้ น 6 ชุด ตลอดเวลาการผลิต 24 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
กําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั พัดลมที่ติดตั้งใบพัดแบบโลหะที่มีน้ าํ หนักมากและมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า มีค่าสู ง โดยมีผลการ
ตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั พัดลมดังนี้
Plant A (350 day/year)
Plant B (300 day/year)
CT-1-1
7.0
kW
CT-2-1
7.5
kW
CT-1-2
7.8
kW
CT-2-2
8.8
kW
CT-1-3
11.0 kW
CT-2-3
9.0
kW
กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 8.52 kW
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รู ปที่ 5.11-25 ใบพัดลมโลหะเดิม
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
สื บเนื่ องจากที่ตอ้ งใช้งานอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาทําให้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั พัดลมทั้ง ชุด มีค่าสู ง ปั จจุบนั มี 6
ใบพัดลมรุ่ นใหม่ ทําจากวัสดุที่มีน้ าํ หนักเบา มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทําให้ใช้กาํ ลังไฟฟ้าตํ่ากว่าในขณะที่สามารถจ่าย
อัตราการไหลของลมได้เท่าเดิม ซึ่งจะต้องใช้การลงทุนในการปรับปรุ งจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้
ประมาณ 30% ของพลังงานที่ใช้เท่าเดิม
4. สภาพหลังปรับปรุง
กําลังไฟฟ้าลดลงจากเดิมเฉลี่ย 30% โดยเมื่อตรวจวัดอัตราการไหลของลมผ่านหอระบายความร้อนแล้วยังคงมีค่า
เท่าเดิม ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์

รู ปที่ 5.11-26 ใบพัดลมไฟเบอร์ใหม่
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ใบพัดลมเฉลี่ยต่อชุด Plant A
=
จํานวนพัดลมระบายความร้อน
=
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ใบพัดลมเฉลี่ยต่อชุด Plant B =
จํานวนพัดลมระบายความร้อน
=
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
=
=
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง
=
=
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8.6
kW/Unit
3
Unit
8.43 kW/Unit
3
Unit
(8.6 x 3 x 24 x 350) + (8.43 x 3 x 24 x 300)
398,807.00
kWh/y
398,807.00 x (100% - 30%)
279,165.60
kWh/y
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พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

=
=
=
=

6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุนปรับปรุ งพัดลมระบายความร้อนรวมทั้งสิ้ น
ผลการประหยัด
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

398,807.00-279,165.60
110,419.20
kWh/y
110,419.20 x 3.17
350,028.86
B/y
450,000 บาท
350,028.86
บาท/ปี
450,000/350,028.86
1.3
ปี

กรณีศึกษาที่ 15 : การเปลีย่ นหอระบายความร้ อน จากแบบไหลสวนทางเป็ นไหลตัดกัน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ จากการเข้าสํารวจ Plant ของบริ ษทั พบว่ามีการใช้ เครื่ องทํานํ้า
เย็นในการผลิตนํ้าเย็นให้กบั อาคารซึ่ งมีเครื่ องทํานํ้าเย็นทั้งหมด 4 ตัวโดยทําการติดตั้งที่ OPS BUILDING จํานวน
3 ตัวประกอบด้วย Chiller ยีห่ อ้ Carrier จํานวน 2 ตัว หมายเลข No.1 และ No.2 เป็ น Chiller เก่า Spec ปัจจุบนั ทาง
โรงงานไม่ได้เดินเครื่ องใช้งานแล้ว และยีห่ อ้ Trane จํานวน 1 ตัวหมายเลข No.3 ขนาด 900 TR เป็ น Chiller ใหม่
ที่ทางโรงงานเพิ่งทําการติดตั้งซึ่ งมี Spec ของอุปกรณ์อยูท่ ี่ 0.554 kW/TR จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ Chiller
พบว่ามีค่าประสิ ทธิภาพทําความเย็นเท่ากับ 0.57 kW/TR และทําการติดตั้งที่ EDC BUILDING จํานวน 1 ตัว ยีห่ อ้
Trane หมายเลข No.4 ขนาด 900 TR เป็ น Chiller เก่าอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ
Chiller พบว่ามีค่าประสิ ทธิภาพทําความเย็นเท่ากับ 0.72 kW/TR
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจอุปกรณ์ระบายความร้อนด้านคอนเดนเซอร์ ของระบบนํ้าเย็น (Cooling Tower) พบว่า Cooling
Tower ของทางโรงงานหมายเลข 1,2 เป็ นชนิดกลมซึ่ งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทําให้ความสามารถในการ
ระบายความร้อนของระบบลดตํ่าลง ซึ่ งจากการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั Cooling Tower ตัวเก่ามีค่าสู งถึง
30 kW/ตัวซึ่งมีการใช้พลังงานสู งกว่ารุ่ นใหม่ๆ ค่อนข้างมาก

รู ปที่ 5.11-27 Cooling Tower ตัวเก่า 1,2 ของโรงงาน
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Spec ของ Cooling Tower ตัวเก่ า
• Brand : Thai Cooling (Thailand)

• Brand : Marley ( USA )

Model : TSC 1000RT
Manufacturing in : Thailand.
Type : Counter flow type.
Service team : Lank of skill
Pro : Big Capacity.
Good efficiency.
Price is cheaper.
• Cons : Many moving part ( Fan, sprinkler )
High maintenance.
High Fan speed ( 6,370 m3/h )
High noise at 77 dBA.
High water drift loss.
High weight 10,650 Kg/unit.
Cannot extend Capacity.
Big size unit.
Filler life time ( < 3 years )
• Energy cost : Motor 30 kW/unit

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Model : NC8407PLS2
Manufacturing in : Malaysia.(USA)
Type : Cross flow type.
Service team : Professional.
Pro : Flexible Capacity.
High efficiency ( New type )
Low moving part ( only fan )
Low maintenance.
Low Fan speed ( 400 m3/h )
Low noise at 63 dBA.
Lower water drift loss.
Lower weight at 7,440 Kg/ 2 units.
Extend Capacity provided.
Small size unit.
Filler is long life ( >5 years )

• Cons : Take time to installation.
• Energy cost : Motor : 11kw x 2 Cells

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับปรุ งโดยทําการเปลี่ยน Cooling Tower ตัวใหม่ชนิ ดแบบเหลี่ยมแทนตัวเก่าซึ่ งมีการใช้พลังงานน้อย
กว่า ทําให้ทางโรงงานสามารถลดการใช้พลังงานในระบบระบายความร้อนลงได้
4. สภาพหลังปรับปรุง
หลังปรับปรุ งทําให้โรงงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบระบายความร้อนและระบบ Chiller ลงได้
347,212.8 kWh/ปี

รู ปที่ 5.11-28 Cooling Tower ตัวใหม่ที่โรงงานทําการติดตั้งแทนตัวเก่า
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้ารวมของ Chiller และ Cooling Tower ก่อนปรับปรุ งจากการตรวจวัด

583.6

kW

กําลังไฟฟ้ารวมของ Chiller และ Cooling Tower ก่อนปรับปรุ งจากการตรวจวัด

542.5

kW

*ทําการตรวจวัดขณะระบบทําความเย็นทํางานเต็มพิกดั
ชัว่ โมงทํางาน

=

24

ชัว่ โมง/วัน

วันทํางานทั้งปี

=

352

วัน/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน

=

3.12

บาท/kWh

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง

=

583.6x24x352

=

4,930,252.8

=

542.5x24x352

=

4,583,040

=

4,930,252.8- 4,583,040

=

347,212.8

=

347,212.8x 3.12

=

1,083,303.936

=

6,000,000

บาท

ผลการประหยัด

=

1,083,303.94

บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน

=

6,000,000/1,083,303.94 ปี

=

5.53

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
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กรณีศึกษาที่ 16: การปรับปรุงประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํา้ เย็นโดยการลดอุณหภูมินํา้ หล่ อเย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในกระบวนการ Evaporation มีการดึงนํ้าหล่อเย็นบางส่ วนจากระบบทํานํ้าเย็น (จากหอผึ่งนํ้า) มาใช้ในการ
หล่อเย็นกับผลิตภัณฑ์ก่อนจะปล่อยกลับเข้าสู่ หอผึ่งนํ้าเพื่อลดอุณหภูมิแล้วนํากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งดังรู ป

รู ปที่ 5.11-29 ระบบหล่อเย็นที่ใช้งานในส่ วนของเครื่ องทํานํ้าเย็นและส่ วนของ Evaporation (ก่อนปรับปรุ ง)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากสภาพการทํางานของระบบหล่อเย็นในลักษณะดังกล่าว ทางโรงงานพบว่าอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นหลังผ่าน
กระบวนการ Evaporation มาแล้วนั้น จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นประมาณ 45oC ซึ่งเมื่อนํากลับมาผสมกับนํ้าหล่อเย็น
ในระบบทํานํ้าเย็นแล้ว จะมีผลทําให้อุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นของทั้งระบบโดยรวมสู งขึ้น นัน่ คืออุณหภูมิของนํ้า
หล่อเย็นในส่ วนที่นาํ ไประบายความร้อนในเครื่ องทํานํ้าเย็นก็จะสู งขึ้นเช่นกัน (ประมาณ 37oC) ทําให้เครื่ องทํานํ้า
เย็นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยความเย็นที่เพิม่ ขึ้น
นอกจากนี้ นํ้าหล่อเย็นที่ออกจากกระบวนการ Evaporation นั้นมีส่วนผสมของสาร Aroma ปะปนมาด้วยทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าหล่อเย็น ความสะอาดของชุ ดคอนเดนเซอร์ และหอผึ่งนํ้า ซึ่ งเป็ นเหตุให้
ความสามารถในการระบายความร้อนของระบบมีปัญหาเกิดขึ้นจนกระทัง่ เกิดการน็อคของเครื่ องทํานํ้าเย็นตามมา
และส่ งผลกระทบต่อระบบปรับอากาศและส่ วนของการผลิต โดยในกรณี ดงั กล่าวนี้ทางโรงงานจะทําการ Bypass
นํ้าหล่อเย็นในส่ วนนี้ทิ้งออกไปทันที และทําการล้างทําความสะอาดชุดคอนเดนเซอร์ และหอผึ่งนํ้าให้กลับมาเป็ น
ปกติ จากนั้นจึ งค่อยเปิ ดนํานํ้าหล่อเย็นส่ วนที่ทิ้งนี้ กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง (เนื่ องจากนํ้าหล่อเย็นที่ปล่อยทิ้งมี
ปริ มาณค่อนข้างมาก
ดังนั้นทางโรงงานจึงกลัวในเรื่ องของค่าใช้จ่ายด้านนํ้าประปาที่เกิดขึ้นหากต้องปล่อยทิ้งออกไปทั้งหมด)
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รู ปที่ 5.11-30 อุณหภูมิน้ าํ หล่อเย็นก่อนเข้าเครื่ องทํานํ้าเย็น (ก่อนปรับปรุ ง)
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางโรงงานได้มีแนวทางในการปรับปรุ งระบบท่อนํ้าหล่อเย็นใหม่โดยการแยกวงจร
นํ้าหล่อเย็นในส่ วนของเครื่ องทํานํ้าเย็นและ Evaporation ออกจากกัน (ดังรู ป) ทั้งนี้ในส่ วนของ Evaporation นั้น
จะต้องเพิ่มเติม (ติดตั้งเพิ่ม) ในส่ วนของหอระบายความร้อนสําหรับใช้ระบายความร้อนนํ้าหล่อเย็นที่หมุนเวียน
ในกระบวนการด้วย
4. สภาพหลังปรับปรุง
ภายหลังการปรับปรุ งพบว่าอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นในส่ วนที่ใช้กบั เครื่ องทํานํ้าเย็นนั้นมีค่าลดลงจาก 37oC
เหลือเพียง 32oC และช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานในส่ วนของเครื่ องทํานํ้าเย็น โดยดูจากอุณหภูมิ/ความดัน
ของสารทําความเย็น นอกจากนี้ยงั เป็ นการแก้ปัญหาในเรื่ องของสาร Aroma ปะปนมาในนํ้าอันเป็ นสาเหตุหลัก
ของความสกปรกและประสิ ทธิภาพการระบายความร้อนที่ลดลงของระบบทํานํ้าเย็นได้อีกด้วย

รู ปที่ 5.11-31 ระบบหล่อเย็นที่ใช้งานในส่ วนของเครื่ องทํานํ้าเย็นและส่ วนของ Evaporation (หลังปรับปรุ ง)
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากการตรวจวัดค่าแรงดันนํ้ายา R-22 ของเครื่ องทํานํ้าเย็น No.1 และ No.2 ทั้งก่อนและหลังปรับปรุ ง เพื่อคํานวณ
ค่า COP ของระบบทําความเย็นบน P-h Diagram ด้วยโปรแกรม Refrigeration Utilities Version 2.84 จะ
ได้ผลการวิเคราะห์ตามตาราง
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หมายเหตุ : 1. No.1 เป็ น Base Unit และ No.2 เป็ น Partial Unit
2. ข้อมูลก่อนปรับปรุ ง ณ วันที่ 2/11/2550
3. ข้อมูลหลังปรับปรุ ง ณ วันที่ 15/11/2550
4. รายละเอียดการคํานวณค่า COP ของโปรแกรมฯดูตามเอกสารท้ายมาตรการ
จากการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องทํานํ้าเย็น (ก่อนปรับปรุ ง)
เครื่ องทํานํ้าเย็น No.1
= 55.9 kW x 8,760 ชัว่ โมง/ปี x 80%
= 375,648 kWh/ปี
เครื่ องทํานํ้าเย็น No.2
= 31.9 kW x 8,760 ชัว่ โมง/ปี x 80%
= 214.268
kWh/ปี
% Safety Factor
= 80%
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
= (375,648 x 32.2% + 214,268 x 11.3%) x 80%
= 116,052 kWh/ปี
คิดเทียบเป็ นนํ้ามันดิบได้
= 116,052 kWh/ปี x 3.6
= 42,244,000 kWh/ปี
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
= 116,052 kWh/ปี x 3.06 บาท/kWh
= 355,120 บาท/ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 110,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 0.31
ปี
กรณีศึกษาที่ 17 : ปิ ดการใช้ งานเครื่ องสู บนํา้ เย็น (Primary Pump)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ปั จจุบนั สถานประกอบการเปิ ดใช้งานเครื่ องทํานํ้าเย็นขนาดพิกดั 500 TR เครื่ องสู บนํ้าเย็น Primary เครื่ องสู บนํ้า
เย็น Secondary หอระบายความร้อนครั้งละ 1 ชุด (ยกเว้นช่วงหน้าร้อนเปิ ดหอระบายความร้อน 2 ชุด)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดเครื่ องสู บนํ้าเย็น พบว่ามีอตั ราการไหลของนํ้าเย็นสู งกว่าพิกดั อยูป่ ระมาณ 27.9 % และมีเฮดที่
CHP(S)เหลืออยู่ (เฮดตํ่ากว่าพิกดั ) ในขณะที่ทาํ การตรวจวัดความดันตกคร่ อมของ CHP (P) พบว่าความดัน
ทางด้านดูดและด้านจ่ายมีค่าใกล้เคียง (ความดันตกคร่ อมมีค่าใกล้ 0) แสดงว่า CHP (P) ไม่ได้ช่วยสร้างเฮดให้กบั
ระบบ แต่มอเตอร์ยงั ใช้กาํ ลังไฟฟ้าอยู่
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รู ปที่ 5.11-32 เครื่ องสู บนํ้าเย็น Primary
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องสู บนํ้าเย็น Primary โดยมีเทคนิคคือ ลด Head Loss ก่อนเข้าเครื่ องทํานํ้าเย็นให้
ได้มากที่สุด คือ การเปิ ดวาล์วของเครื่ องสู บนํ้าเย็นตัวที่ปิดอยูท่ ้ งั 2 ตัว ให้วาล์วเปิ ดสุ ด จากนั้นค่อยๆหรี่ วาล์วของ
เครื่ องสู บนํ้า Primary ที่ตอ้ งการปิ ดจนวาล์วนํ้าปิ ดสุ ด แล้วตรวจสอบอัตราการไหลของนํ้าเย็นว่าได้ตามพิกดั อยู่
หรื อไม่ ถ้าได้ก็ให้ปิดการใช้งานเครื่ องสู บนํ้าเย็น Primary ได้เลย แล้วเปิ ดวาล์วนํ้าที่เข้าและออกเครื่ องสู บนํ้าเย็น
Primary ให้น้ าํ ไหลผ่านทุกตัว
CHW
Power
FLA
สภาวะ
kW/TR
Remark
Flow (GPM) (kW)
(%)
ก่อนปิ ด CHP (P) – 3
1,535
11.8
41
0.725 เปิ ดใช้งาน CH – 02 ในขณะ
หลังปิ ด CHP (P) – 3
1,483
0
41
0.695 ที่ทาํ การทดลอง
ความดันด้านออก

รู ปที่ 5.11-33 ความดันนํ้าเข้าและออกเครื่ องสู บนํ้า

ความดันด้านเข้า

4. สภาพหลังปรับปรุง
อัตราการไหลของนํ้าเย็นลดลงประมาณ 3.3 % จากเดิม แต่ยงั สู งกว่าพิกดั อยู่ ค่าสมรรถนะของเครื่ องทํานํ้าเย็น
CH – 02 ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่ วนของเครื่ องสู บนํ้าเย็น Primary ลงได้
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ก่ อนปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
=
11.8 kW x 365 day/y x 24 hr/day
=
103,368
kWh/ปี
หลังปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง
=
0
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ผลประหยัด
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

=
=
=
=

ค่าไฟฟ้าที่ลดลง

103,368 - 0
103,368
103,368 × 3.90
403,135.20

kWh/ปี
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 18 : การปรับอัตราการไหลนํา้ เย็นและนํา้ ระบายให้ เหมาะสม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สมรรถนะของเครื่ องทํานํ้าเย็นขึ้นอยูก่ บั อัตราการไหลของนํ้าเย็นและนํ้าระบายความร้อน โดยทัว่ ไปที่ภาระเต็ม
พิกดั อัตราการไหลของนํ้าเย็นประมาณ 2.4 GPM/TR และนํ้าระบายความร้อนประมาณ 3.0 GPM/TR
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการตรวจวัดเครื่ องทํานํ้าเย็น พบว่า CH-2, CH-4 มีค่าอัตราการไหลของนํ้าเย็นตํ่ากว่าพิกดั คือ -30% และ -4%
นํ้าระบายความร้อนของ CH-2, CH-5, CH-7 และCH-8 ตํ่ากว่าพิกดั คือ -6 %, -25%, -38% และ -38% ค่า
สมรรถนะเฉลี่ ยรวม เท่ากับ 0.766 kW/TR มีน้ าํ By-pass ผ่านเครื่ องทํานํ้าเย็นชุ ดที่ไม่มีการใช้งาน ทําให้
ความสามารถในการทําความเย็นตํ่าลงและอุณหภูมิน้ าํ จ่ายจริ งสู งกว่าที่เครื่ องทําได้ อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อน
สู งมาก (ประมาณ 90oF) เนื่องจากหอระบายความร้อนชํารุ ด ความเย็นทําได้รวมประมาณ 3,325 TR กําลังไฟฟ้า
เครื่ องสู บนํ้าเย็นรวม 617 kW กําลังไฟฟ้าเครื่ องสู บนํ้าระบายความร้อนรวม 488 kW

อุณหภูมินํา้ เย็น
เครื่ องทํานํา้ เย็น

o

( F)
เข้ า
ออก
ก่ อนปรับปรุ ง
CH-1
CH-2
CH-4
CH-5
CH-7
CH-8
หลังปรับปรุ ง
CH-1
CH-2
CH-4
CH-5
CH-8

อัตราการไหล
นํา้ เย็น
( GPM )

อัตราการไหล % FLA กําลังไฟฟ้ า
อุณหภูมินํา้
ระบายความร้ อน นํา้ ระบาย
ความร้ อน
o
( F)
( GPM )
(% )
( kW )
เข้ า
ออก

ความสามารถใน
การทําความเย็น

สมรรถนะ

( TR )

( kW/TR )

53.2
53.3
53.2
53.2
53.3
54.6

45.7
46.0
46.4
47.7
49.3
52.7

2,602
1,787
2,470
3,340
3,018
3,950

95.1
95
95.1
95.1
95.1
94.8

101.1
102.0
102.3
102.9
100.4
99.3

4,175
3,020
3,320
2,400
1,874
1,874

77
84
87
92
66
67

560
469
485
507
376
381

813
544
700
765
503
313

0.689
0.862
0.693
0.663
0.748
1.217

54.2
54.2
54.2
54.2
54.2

46.1
48.2
48.6
47.6
51.3

2,497
2,837
2,890
2,859
2,677

95.7
95.8
95.8
95.7
95.7

104.7
102.8
104.9
102.9
99.6

2,725
3,124
3,259
2,929
2,965

90
96
83
88
67

645
512
465
489
381

843
709
674
786
323

0.765
0.722
0.690
0.622
1.180
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ปิ ดวาล์ว By-pass เครื่ องทํานํ้าเย็นชุดที่ไม่ได้เปิ ดใช้งาน และสมดุลนํ้าเข้าเครื่ องทํานํ้าเย็น ตามพิกดั เครื่ อง โดยนํ้า
เย็นได้มากกว่าพิกดั 10% นํ้าระบายปรับให้พอดี คือนํ้าเย็น CH-1, CH2ถึงCH5, และCH-7,8 เท่ากับ 2,420 2,820
และ 2,640 GPM นํ้าระบาย CH-1, CH2ถึงCH5, และCH-7,8 เท่ากับ 2,760 3,200 และ 3,000 GPM

รู ปที่ 5.11-34 เครื่ องทํานํ้าเย็น เครื่ องสู บนํ้าเย็น และเครื่ องสู บนํ้าระบายความร้อน
4. สภาพหลังปรับปรุง
เมื่อปิ ดวาล์ว By-pass และสมดุลนํ้า อัตราการไหลนํ้าเย็นและนํ้าระบายเข้าเครื่ อง มีค่าใกล้เคียงค่าที่เหมาะสม ทํา
ให้ค่าสมรรถนะโดยรวมของเครื่ องทํานํ้าเย็นดีข้ ึน โดย kW/TR รวมมีค่า 0.749 kW/TR กําลังไฟฟ้าเครื่ องสู บนํ้า
เย็นลดลงเหลือ 567 kW กําลังไฟฟ้าเครื่ องสู บน้าระบายความร้อนรวมเหลือ 484 kW
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ระยะเวลาดําเนินการ
:
ดําเนินการได้ทนั ที
เงินลงทุน
:
ไม่ใช้เงินลงทุน
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า
:
494,403
kWh/y
0.0174 ktoe/y
ผลประหยัดดําเนินงาน
:
1,977,612
บาท/y
ระยะเวลาคืนทุน
:
ทันที
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
แนวทางการขยายผล
เมื่ อ อัตราการไหลเหมาะสมเครื่ อ งทํานํ้าเย็น ทําความเย็น ได้มากขึ้ น ควรควบคุ มการเปิ ดเครื่ องทํา นํ้าเย็นให้
เหมาะสม
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วิธีการคํานวณผลการอนุรักษ์ พลังงาน
ก่ อนปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง

= (3,32 x 0.766 x 12.4 x 365 x 0.8)
+[( 617 + 488 ) x 14.7 x 365 ]
= 9,221,997 + 5,928,878
= 15,150,875

kWh/y

= (3,325x 0.749 x12.4 x 365 x 0.8)
+ [( 567 + 484 ) x 14.7 x 365 ]
= 9,017,331 + 5,639,141
= 14,656,472

kWh/y

=
=
=
=

15,150,875 - 14,656,472
494,403
494,403 x 4.0
1,977,612

kWh/y
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 19 : ลดการสู ญเสี ยจาก Auto Balancing ในระบบท่ อนํา้ เย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

มีการติดตั้ง Auto Balancing ที่เครื่ องทํานํ้าเย็นทุกชุด ตรวจสอบแรงดันสู ญเสี ยตกคร่ อมที่มีค่าเกือบ 40
Psig (28 m) ซึ่ งคิดเป็ นอัตราส่ วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับพิกดั ของปั๊ มนํ้าเย็น (พิกดั 47.5 m ที่ 1,600 GPM)
ในขณะที่เครื่ องสู บนํ้าเย็น มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบ (VSD) สามารถปรับรอบหรื อความถี่
เพื่อควบคุมอัตราการไหลได้
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ความดันสู ญเสี ยในระบบสู งส่ งผลให้อตั ราการไหลของนํ้าลดตํ่าลงและไม่เพียงพอกับการใช้งานเครื่ องทํานํ้าเย็น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน

ควรลดการสู ญเสี ยโดยการถอด Auto Balancing ออก และใช้วิธีสมดุลการไหลโดยการหรี่ วาล์วที่ Chiller
แต่ละชุดแทน ซึ่ง Chiller แต่ละชุด มีอุปกรณ์วดั อัตราการไหลนํ้าเย็น แสดงค่าที่หน้าจอควบคุมอยูแ่ ล้ว ก็
จะทําให้ลดการสู ญเสี ยในระบบท่อนํ้าเย็นได้ สามารถใช้ VSD ปรับรอบมอเตอร์ในการควบคุมการไหลนํ้า
เย็น ซึ่งจะประหยัดพลังงานได้อย่างมาก ซึ่งตามกฎของปั๊ม คือ
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3

p1  Q1 
   หรื อ P2 = P1 (Q2/Q1)3
P2  Q 2 
คาดว่า อัตราการไหลจะเพิ่มขึ้นตาม Head ที่ลดลงประมาณ 10-20% เมื่อใช้ VSD ก็จะลดการใช้
พลังงานตามอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น คือ
ลดการอัตราการไหล 10% P2 = P1 (90/100)3 = (0.729)P1
ลดการอัตราการไหล 20% P2 = P1 (80/100)3 = (0.512)P1

4. สภาพหลังปรับปรุง

รู ปที่ 5.11-35 การตรวจวัดเครื่ องทํานํ้าเย็น

สามารถลดอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นได้ 10-20% คิดเป็ นพลังงานที่ลดลงได้ 20-50% โดยที่สามารถปรั บ
อัตราการไหลนํ้าเย็นให้เหมาะสมกับความต้องการได้ โดยค่าสมรรถนะเครื่ องทํานํ้าเย็นยังเหมือนเดิม
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่อนปรับปรุง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง = 220.4 kW × (13.31 h/d × 365 h/y)
= 1,070,736.26 kWh/y
หลังปรับปรุง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง = 1,070,736.26 kWh/y × (100 – 30)/100
= 1,070,736.26 × 0.7
= 749,515.38 kWh/y
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
= พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง – พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุ ง
= 1,070,736.26 – 749,515.38
= 321,220.88 kWh/y
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
= 321,220.88 kWh/y × 3.85 บาท/kWh
= 1,236,700.39 บาท/ปี
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เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน

= 50,000 บาท
= 0.04 ปี

กรณีศึกษาที่ 20 : ลดอัตราการไหลของนํา้ ระบายความร้ อน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

เครื่ องทํานํ้าเย็นทํางานที่ภาระโหลดตํ่าประมาณ 15-30% โดยอัตราการไหลนํ้าระบายความร้อน ประมาณ
1,000 GPM หรื อ 66% ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องสู บนํ้า
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ขณะที่เครื่ องทํานํ้าเย็นทํางานที่ภาระตํ่ากว่าพิกดั มาก อัตราการไหลของนํ้าระบายความร้อนสามารถลดลงให้
เหมาะสมกับการใช้งานจะส่ งผลให้กาํ ลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บนํ้าใช้ลดลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน

ที่ภาระโหลด 15-30% สามารถลดอัตราการไหลของนํ้าระบายความร้อนลงได้อีกโดยให้มากกว่าภาระ
โหลดประมาณ 20-30% (เช่นภาระโหลด 30% อัตราการไหลอาจเท่ากับ 50-60% หรื อประมาณ 750-900
GPM) โดยทดสอบเพื่อดูผลกระทบต่อค่าสมรรถนะของเครื่ อง (โดยมีการตรวจสอบจุดไกลหรื อจุดที่อาจ
มีผลกระทบด้วย)

รู ปที่ 5.11-36 อัตราการไหลและกําลังไฟฟ้า CDP-01 ก่อนปรับปรุ ง
4. สภาพหลังปรับปรุง

ลดอัตราการไหลนํ้าระบายความร้อนจาก 994 GPM เหลือ 700 GPM หรื อ 46% ปรากฏว่าอุณหภูมิน้ าํ
ระบายความร้ อ นยัง ใกล้เ คี ย งของเดิ ม แต่ อุ ณ หภู มิ น้ ํา ระบายออกสู ง ขึ้ น เล็ก น้อ ยซึ่ ง ยัง ไม่ มี ผ ลต่ อ ค่ า
สมรรถนะของเครื่ องทํานํ้าเย็น กําลังไฟฟ้าพิกดั Pump นํ้าระบายความร้อนลดลงจาก 18.5 kW เหลือ 16.3
kW
Chiller

CHW Temp
CDP Temp
Cooling
CHW
CDW FLA Power
Entering Leaving
Entering Leaving
Load kW/TR
FLOW
FLOW (%) (kW)
(TR)
F
F
F
F

หมายดหตุ

ก่ อนปรับ CH-02 54.3

48.0

610

77.6

81.4

994

21.3

71

160

0.444

Flow นํ้าระบาย
994 GPM

หลังปรับ CH-02 53.4

47.6

610

77.7

83.1

700

19.4

63

147

0.429

Flow นํ้าระบาย
700 GPM
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รู ปที่ 5.11-37 อัตราการไหลและกําลังไฟฟ้า CDP-01 หลังปรับปรุ ง
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่ อนปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

= kW×ชัว่ โมงการทํางาน
= 18.5× (24×365)
= 162,060

kWh/ปี

= 16.3× (24×365)
= 142,788

kWh/ปี

=
=
=
=
=

พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง-พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุ ง
162,060 - 142,788
19,272
kWh/ปี
19,272 × 4.00
77,088.00
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 21 : ปรับสมดุลนํา้ ระบายความร้ อนเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพเครื่ องทํานํา้ เย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

จากการสํารวจหอระบายความร้อนทั้ง 2 ชุด พบว่าบริ เวณรับนํ้าในแต่ละช่องมีระดับนํ้าไม่เท่ากันและบาง
ถาดก็น้ าํ แห้งบางถาดก็มีน้ าํ น้อยเกินไป บางถาดก็มากเกินไป จะส่ งผลให้น้ าํ ระบายความร้อนที่ออกมามี
อุณหภูมิสูงส่ งผลต่อสมรรถนะของเครื่ องทํานํ้าเย็น
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนเข้าเครื่ องทํานํ้าเย็นสู งขึ้นส่ งผลให้สมรรถนะเครื่ องทํานํ้าเย็นลดตํ่าลง
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน

 การเปิ ด Valve ที่ CT มากขึ้นแล้วทําความสะอาดพร้อมทั้งปรับสมดุลนํ้าในแต่ละถาดให้เท่ากัน
ทั้งหมด
 ทําการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของนํ้าระบาย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสมรรถนะของเครื่ องทํานํ้าเย็นทั้ง 2
ชุด
Chiller
CHW Temp
ก่อนปรับ Entering Leaving
F
F
CH-02
52.2
44.6
CH-03
52.2
45.0

4. สภาพหลังปรับปรุง

CDP Temp
CHW
FLOW Entering Leaving
(GPM)
F
F
928
82.7
93.9
900
82.5
94.5

CDW
FLOW
(GPM)
650
650

FLA Power Cooling Chiller
(%) (kW) Load Perf.
kW/TR
82 183 294 0.622
88 184 270 0.719

Power
CDP
02+04
62.1
62.1

รู ปที่ 5.11-38 ถาดของ CT ตอนนํ้าแห้ง

 มิน้ าํ ระบายความร้อนลดลง สมรรถนะเครื่ องทํานํ้าเย็นดีข้ ึน ในถาดมีระดับนํ้าที่พอๆกัน อัตราการ
ไหลมากขึ้นจากเดิม 29% กําลังไฟฟ้าที่ CDP-02+04 เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย
Chiller
CHW Temp
หลังปรับ Entering Leaving
F
F
CH-02
51.2
44.4
CH-03
51.9
44.9

CDP Temp
CHW
FLOW Entering Leaving
(GPM)
F
F
928
80.5
89.9
900
80.4
90.4

CDW
FLOW
(GPM)
840
840

FLA Power Cooling Chiller
(%) (kW) Load Perf.
kW/TR
75 167 290 0.576
91 175 263 0.665

รู ปที่ 5.11-39 CT ตอนสมดุลนํ้าแล้ว
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Power
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02+04
64.3
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่ อนปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง

ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

= [(183+184 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y) × 0.8]
+ [(33.9+28.2 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y)]
= 642,984 + 135,999
= 778,983
kWh/ปี
= [(167+175 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y) × 0.8]
+ [(34.9+29.4 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y)]
= 599,184 + 140,817
= 740,001
kWh/ปี
=
=
=
=

778,983 - 740,001
38,982
38,982 x 3.80
148,131.60

kWh/ปี
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 22 : ปรับปรุ งหอระบายความร้ อนจากบ่ อเป็ นรางนํา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนแบบเปิ ด โดยนํ้าที่ออกจากหอระบายความร้อนถูกปล่อยมารวมกันที่บ่อ
นํ้าที่เปิ ดสู่ บรรยากาศและถูกแสงแดดทําให้อุณหภูมิน้ าํ ที่เข้า Chiller สู งถึง 91 0C ส่ งผลให้สมรรถนะของ
เครื่ องทํานํ้าเย็นลดตํ่าลง และความสามารถในการทําความเย็นลดลงทําให้ตอ้ งเปิ ดใช้งานในจํานวนมาก
ขึ้นส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง

จากการตรวจวัดหอระบายความร้อน พบว่าอุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ทาํ ได้เท่ากับ 91°F โดยเปิ ดหอ
ระบายความร้อนขนาด 1,200 TR ทั้งหมด 8 ชุด อุณหภูมิน้ าํ ที่ตกจาก Cooling ก่อนลงบ่อวัดได้ 85°F ต่าง
จากอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศ 5.8°F แต่เมื่อลงไปรวมในบ่อทําให้อุณหภูมิน้ าํ รวมเท่ากับ 91°F
ต่างจากอุณหภูมิกระเปาะเปี ยก 11.8°F
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หอระบาย
ความร้อน

เข้า ออก
(°F) (°F)

CT-1ถึง 8 99.7

85

Approch Temp.

สถาวะอากาศ

Temp.

Tdb
(°F)
91.9

%RH Twb
(°F) (°F)
60

79.2

Temp.ในบ่อ
(°F)
ก่อนลงบ่อ
(°F)

ในบ่อ

5.8

11.8

91

(°F)

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน

ลดขนาดบ่ น้ ํา ระบายความร้ อนเหลื อ เป็ นรางนํ้า ลดเวลารั บ ความร้ อ นจากแดดและอุ ณ หภู มิอ ากาศ
แวดล้อม จะทําให้อุณหภูมิน้ าํ ระบายเข้า Chiller ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ตกลงจาก Cooling Tower ก่อนลง
บ่อ ลดอุณหภูมิได้ 5-6°Fโดยทัว่ ไปถ้าลดอุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนได้ ทุก 1°Fจะสามารถลดการใช้
พลังงานของเครื่ องทํานํ้าเย็นได้ประมาณ 2-4%

4. สภาพหลังปรับปรุง

รู ปที่ 5.11-40 บ่อนํ้าออกจากหอระบายความร้อน

ลดอุณหภูมิน้ าํ ระบายได้ ประมาณ 5°F หรื อลดการใช้พลังงานของเครื่ องทํานํ้าเย็น 10-20%
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่อนปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง =
=
=
=

พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องทํานํ้าเย็นใช้ก่อนปรับปรุ ง
TR  ชัว่ โมงต่อปี OF
3,781  0.575 4,015 0.8
6,983,128.9 kWh/yr

หลังปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง =
=
=
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
=
=
=
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
=
=
เงินลงทุน
=
ระยะเวลาคืนทุน
=

6,983,128.9(1 6,983,128.9 0.9
6,284,816

)
kWh/yr

พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง – พลังงานหลังปรับปรุ ง
6,983,128.9 – 6,284,816
698,312.9
698,312.9 kWh/yr  3.5 บาท/kWh
2,444,095.15 บาท/ปี
500,000
บาท
0.2
ปี

กรณีศึกษาที่ 23 : การติดตั้ง Invertor ที่ AHU
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการใช้ระบบปรับอากาศแบบทํานํ้าเย็น โดยใช้ AHU กระจายลมจ่ายไปยังส่ วนต่างๆของพื้นที่ปรับ
อากาศ โดย Blower ของ AHU ไม่สามารถปรับความเร็ วรอบตามภาระการปรับอากาสที่เปลี่ยนแปลง
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ในขณะที่ภาระการปรับอากาศลดตํ่าลงพัดลดก็รับภาระคงที่ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
3.แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตั้ง Invertor ควบคุมรอบมอเตอร์ พดั ลม AHU โดยให้ลดรอบลงเมื่ออุณหภูมิห้องได้ตามต้องการตามที่
ปรับตั้งไว้
4.สภาพหลังปรับปรุง
พัดลดทํางานที่ 45 Hz ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 211,466.40 kWh/year
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รู ปที5่ .11-41 ติดตั้ง Invertor และอุปกรณ์ควบคุม
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าที่วดั ได้ (kW)

Panel Name
AHU-10-1
OAHU-4-3
OAHU-4-2
AHU-7
AHU-9
AHU-NEW-3
OAHU-NEW-1
AHU-NEW-1(6-3)
AHU 3-1
AHU 2-5-1
AHU 2-5-2

ก่อน

หลัง

ลดลง

1.84
1.35
2.45
3.32
3.9
5.43
6.54
12.82
7.9
32.36
43.25

1.33
0.82
1.7
2.23
2.8
4.02
4.7
9.1
5.92
28.2
36.2

0.51
0.53
0.75
1.09
1.1
1.41
1.84
3.72
1.98
4.16
7.05

รวมกําลังไฟฟ้าที่ลดลง
เวลาใช้งานต่อวัน
วันทํางานต่อปี
คิดเป็ นพลังงานที่ประหยัด

=
=
=
=

24
365
24.14 x 24 x 365
211,466.40
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คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

=
=
6.การวิเคราห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

฿/year
฿/year

211,466.40 x 2 .81
594,220.58
1,167,000
1,167,000 / 594,220.58
1.97

บาท
ปี

กรณีศึกษาที่ 24 : การติดตั้ง Invertor ให้ ปั๊มนํา้ เย็น (Chilled Water)
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมี ก ารใช้น้ ํา เย็น เพื่ อ ใช้ใ นระบบปรั บ อากาศ และ เครื่ อ งจัก ร ซึ่ ง ขนาดของปั๊ ม ถู ก ออกแบบมาให้
ครอบคลุมปริ มาณการใช้ท้ งั หมด แต่ปัจจุบนั กระบวนการผลิตบางส่ วนถูกเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ความต้องการ
นํ้าเย็นลดลง ปั๊มจึงมีขนาดใหญ่เกินจําเป็ น
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ปั๊ มนํ้าเย็นขนาด15 HP ใหญ่เกินความจําเป็ น ทําให้เกิดแรงดันภายในท่อสู ง โรงงานต้องเปิ ดให้ Bypass นํ้าเย็น
ในระบบกลับมา ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานในเครื่ องสู บนํ้าเย็น
3.แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการติดตั้ง Invertor ให้กบั เครื่ องสู บนํ้าเย็นจํานวน 2 ชุด เพื่อลดรอบแทนการ Bypass จะส่ งผลให้ลดการใช้
กําลังไฟฟ้าเป็ นกําลังสามของรอบที่ลดลง
4.สภาพหลังปรับปรุง
ทําการปรับความถี่ที่ 43 Hz ส่ งผลให้ลดกําลังไฟฟ้าลงจากเดิม 11 kW เป็ น 6.6 kW

รู ปที5่ .11-42 ติดตั้ง Invertor ให้กบั เครื่ องสู บนํ้าเย็นจํานวน 2 ชุด
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนติด Invertor

=

11

kW
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กําลังไฟฟ้าที่ใช้หลังติด Invertor
จํานวนปั๊มนํ้าที่ติดตั้ง Invertor
คิดเป็ นกําลังไฟฟ้าที่ลดลง(2ชุด)
สัดส่ วนการทํางานของปั๊ม
ชัว่ โมงทํางานต่อวัน
วันทํางานต่อปี
ชัว่ โมงทํางานต่อปี
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
คิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
6.การวิเคราห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ระยะเวลาคืนทุน
=

6.6
kW
2
pcs.
8.8 kW
90 %
24
hr/day
300 day/year
6,480 hr/year
8.8 x 6,480 kWh/year
57,024
kWh/year
3.00
Baht/kWh
171,072.00 Baht/year
200,000.00 Baht
1.17 year

กรณีศึกษาที่ 25 : การเปลีย่ นฟิ ลเลอร์ หอระบายความร้ อน
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ระบบทําความเย็นติดตั้งหอระบายความร้อนขนาด 175 ตันความเย็น มีการทํางาน 24 ชัว่ โมงต่อวัน 365 วันต่อ
ปี
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการ สํารวจพบว่าสภาพของแผ่นฟิ ลเลอร์ ภายในหอระบายความร้อนดังกล่าวมีสภาพชํารุ ดและมีตะไคร่
เกาะจํานวนมาก ซึ่ งทําให้ ประสิ ทธิ ภาพการกระจายฝอยนํ้าลดลง ล่งผลให้ไม่สามารถระบายความร้อนของนํ้า
ได้ดีเทําที่ควร ล่งผลให้สารทําความเย็นมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทําความเย็นของระบบ
ลดลง
3.แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการเปลี่ยนแผ่นฟิ ลเลอร์ภายในหอระบายความร้อนขนาด 175ตันความเย็น จํานวน 1 ชุด
4.สภาพหลังปรับปรุง
หลังจากทําการเปลี่ยนแผ่นฟิ ลเลอร์ ของหอระบายความร้อนแล้ว พบว่าประสิ ทธิ ภาพในการกระจายฝอยนํ้าดี
ขึ้น สามารถลดอุณหภูมิน้ าํ ได้อย่างเหมาะสม สามารถลดกําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดสารทําความเย็นขนาด
150 แรงม้าลงได้
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รู ปที5่ .11-43 หอระบายความร้อน (Cooling tower) ก่อนและหลังเปลี่ยนแผ่นฟิ ลเลอร์
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ข้ อมูลทัว่ ไป
กําลังไฟฟ้าเครื่ องอัดสารทําความเย็นก่อนปรับปรุ ง ; P,
กําลังไฟฟ้าเครื่ องอัดสารทําความเย็นหลังปรับปรุ ง ; P2
ชัว่ โมงการทํางาน ; hr
วันทํางาน ; d
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ; CE
ระดับการใช้ พลังงานก่ อนปรับปรง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

ค่าไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
ระดับการใช้ พลังงานหลังปรับปรง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง

คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

kW
kW
ชัว่ โมง/วัน
วัน/ปี
บาท/kWh

= Pi x hr x d
= 109 x 24 x 365
= 954,840 kWh/ปี
= 954,840 kWh/ปี x 3.21 บาท/kWh
= 3,065,036.40
บาท/ปี
= Pn x hr x d
= 103 x 24 x 300
= 902,280 kWh/ปี
= 902,280 kWh/ปี x 3.21 บาท/kWh
= 2,896,318.80
บาท/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง
ผลประหยัดทีเ่ ทิดขึน้
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

= 109
= 103
= 24
= 365
= 3.21

= พลังงานไฟฟ้า (ก่อนปรับปรุ ง) - พลังงานไฟฟ้า (หลังปรับปรุ ง)
= 954,840 -902,280
= 52,560 kWh/ปี
= พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x CE
= 52,560 x 3.21
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= 168,717.60
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ราคาแผ่นฟิ ลเลอร์
ระยะเวลาคืนทุน

บาท/ปี

= 19,054บาท
= เงินลงทุน / จํานวนเงินที่ประหยัดได้
= 19,054 / 168,717
= 0.11 ปี
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5.12 เทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงาน
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานถือเป็ นการเทคนิคการปรับปรุ งเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงาน
ให้สูงขึ้นและทันสมัย
5.12.1 เทคโนโลยีการลดความชื้นด้ วยฮีทไปป์ (Heat Pipe Dehumidification)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)
ฮีทไปป์ คือ อะไร
ฮีทไปป์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนหรื อส่ งถ่ายความร้อนได้โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานจากภายนอก
ส่ วนประกอบของฮีทไปป์ จะเป็ นท่อโลหะที่ปิดหัวท้ายภายในเป็ นสุ ญญากาศที่มีสารทํางาน (Working Fluid)
บรรจุอยูภ่ ายใน ซึ่ งมักจะเป็ นสารทําความเย็น (Refrigerant) ฟรี ออน 22 หรื อ 134a การทํางานของฮีทไปป์ อาศัย
หลักการเปลี่ยนสถานะจากการระเหยและควบแน่ นร่ วมกับแรงโน้มถ่วงของสารทํางาน โดยไม่ใช้พลังงานจาก
ภายนอก (Passive) กล่าวคือสารทํางานในท่อด้านที่ต่าํ กว่าเมื่อได้รับความร้อนก็จะระเหยเป็ นไอลอยขึ้นอีกด้านที่
สู งกว่าแล้วคายความร้อนออก ทําให้ไอของสารทํางานมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดควบแน่น แล้วกลายเป็ นของเหลวตก
ลงสู่ ดา้ นที่ต่าํ กว่าอีกครั้ง และด้วยเหตุน้ ีจึงเรี ยกด้านที่อยูต่ ่าํ กว่าว่าด้านระเหย (Evaporation Section) และเรี ยกด้าน
ที่อยูส่ ู งกว่าว่าด้านควบแน่น (Condensation Section) ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-1
A traditional heat pipe is a hollow
cylinder filled with a vaporizable
liquid.

D

C

A. Heat is absorbed in the evaporating
section.
B. Fluid boils to vapor phase.
C. Heat is released from the upper part
of cylinder to the environment;
vapor condenses to liquid phase.
D. Liquid returns by gravity to the
lower part of cylinder (evaporating
section).

B
A

รู ปที่ 5.12-1 แสดงโครงสร้างภายในของฮีทไปป์

(1)

การใช้ ฮีทไปป์ ในการลดความชื้น
ฮีทไปป์ สามารถใช้ในการลดความชื้นในระบบปรับอากาศ โดยการติดตั้งฮีทไปป์ คร่ อมคอยล์เย็น (Cooling Coil)
ของระบบปรับอากาศ ฮีทไปป์ ที่ติดตั้งจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก เรี ยกว่า ส่ วนให้ความเย็นเบื้องต้น (Precool
Heat Pipe Section) ซึ่งอยูท่ างช่องลมเข้าก่อนที่ที่จะผ่านคอยล์เย็น เมื่ออากาศร้อนผ่านฮีทไปป์ ส่ วนนี้ อากาศร้อนก็
จะถ่ายเทความร้อนให้แก่ฮีทไปป์ อากาศที่ผา่ นไปยังคอยล์เย็นจึงมีอุณหภูมิลดลงกว่าปกติ ทําให้คอยล์เย็นทํางาน
ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจากไอนํ้ากลั่น ตัว ได้ม าก อุ ณ หภู มิ ข องอากาศที่ ผ่ า นคอยล์ เ ย็น จะเย็น กว่ า
เครื่ องปรับอากาศทัว่ ไป (Overcooled Air)
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ในขณะที่ฮีทไปป์ ส่ วนแรกรับพลังงานจากลมร้อน สารทําความเย็นภายในตัวฮีทไปป์ จะระเหยและพาความร้อนที่
ได้รับจากอากาศร้อนนั้นไปยังฮีทไปป์ ส่ วนที่สอง (Reheat Heat Pipe Section) เมื่ออากาศจากคอยล์เย็นผ่านฮีท
ไปป์ ส่ วนที่สอง ก็จะได้รับความร้อนจากฮีทไปป์ ส่ วนนี้ ทําให้อากาศที่ผา่ นระบบมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ
ขั้นตอนทั้งหมดเกิ ด ขึ้ นโดยไม่ อาศัย พลังงานจากภายนอก และผลที่ ได้คือ เครื่ องปรั บอากาศสามารถดึ ง เอา
ความชื้นออกจากอากาศได้สูงถึง 50%-100% ของระบบปกติ

Precool

Reheat
Increased Condensate

รู ปที่ 5.12-2 ระบบลดความชื้นด้วยฮีทไปป์

(1)

2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
การควบคุ มความชื้ นในระบบปรั บอากาศโดยทัว่ ไปจะใช้คอยล์เย็นเพื่อทําหน้าที่ในการดึ งความชื้ นออกจาก
อากาศ โดยอากาศภายนอกที่ร้อนชื้นเมื่อผ่านคอยล์เย็นก็จะคายความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ทําให้อุณหภูมิ
ตํ่าลง ถ้าคอยล์เย็นมีอุณหภูมิต่าํ กว่าจุดกลัน่ ตัวของไอนํ้า (Dew Point) ไอนํ้าบางส่ วนจะคายความร้อนแฝง (Latent
Heat) พร้อมทั้งควบแน่นเป็ นหยดนํ้า ในกรณี น้ ีอากาศที่ผา่ นการดึงความชื้นออกแล้วจะเย็นจัด (Overcooled Air)
ไม่เหมาะสมที่จะส่ งผ่านเข้าไปยังพื้นที่ทาํ งานได้ จึงต้องใช้ขดลวดไฟฟ้าหรื อท่อแก๊สร้อนทําให้อุณหภูมิสูงขึ้น
กว่าเดิม เพื่อให้ได้อากาศที่อุณหภูมิสบาย (Comfortable Air) ทําให้ตอ้ งใช้พลังงานสู งเพื่อทําให้อากาศเย็นและ
ร้อนในภายหลัง ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-3 และแผนภูมิ Psychrometric ในรู ป 5.12-4
Oversized
Cooling Coil
Reheating
Coil
Hot &
Very Humid Air

80F

OverOverCooled Air

Comfortable
Air

50F/95%RH

60F/65%RH

Moisture
Removed

รู ปที่ 5.12-3 แสดงการลดความชื้นในระบบปรับอากาศทัว่ ไป (1)
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รู ปที่ 5.12-4 แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื้นในระบบปรับอากาศทัว่ ไป (2)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบเดิม การติดตั้งฮีทไปป์ จึงสามารถลดความชื้นของอากาศ โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานในการ
ลดอุณหภูมิอากาศให้เย็นกว่าปกติ (Overcool) เพื่อดึงความชื้น และไม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้าหรื อพลังงานความร้อนในการ
เพิ่มอุณหภูมิของอากาศ (Reheat) ให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-5 และแผนภูมิ Psychrometric
ในรู ป 5.12-6

60F/65%RH
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O
ver-Over
Cooled Air

Hot &
Very Hum id Air

80F

70F

M oisture
Rem oved

Standard
Cooling Coil

รู ปที่ 5.12-5 แสดงการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์
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รู ปที่ 5.12-6 แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ (2)
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศ (3) และกรณี ศึกษาในประเทศไทย (4) การลดความชื้ นด้วยฮีทไปป์
สามารถลดการใช้พลังงานที่ใช้ในกระบวนการลดความชื้นของอากาศที่เติมเข้าสู่ ระบบปรับอากาศ ได้ประมาณ
30%-50% เมื่อเทียบกับระบบลดความชื้นเดิมที่ทาํ ให้อากาศเย็นลงกว่าปกติ (Overcool) และใช้พลังงานไฟฟ้าหรื อ
พลังงานความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในภายหลัง (Reheat)
ทั้งนี้ศกั ยภาพการประหยัดพลังงานสามารถแสดงให้เห็นได้ดงั กรณี ตวั อย่างการติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยฮีท
ไปป์ กับระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล (6) เพื่อต้องการควบคุมสภาวะอากาศในพื้นที่หอ้ งผ่าตัดให้อยูท่ ี่ 22 oC
50% RH โดยระบบลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ สามารถให้ผลประหยัดเมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใช้การทําความเย็น
และการใช้ขดลวดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าขนาด 3.5 kW ดังนี้
Cooling Coil
4.6 ตั น

Cooling Coil
5.5 ตั น

Heat Pipe

Electric Heater
3.5 kW

C 80.2/69.6

60.8/54.1

C

51/50

C 70.5/66.6
C

Precooled

51/50

ห้ อ งผ่ า ตั ด
22 o C / 50% RH

Reheat

60.8/54.1

Reheat

ห้อ งผ่ า ตั ด
22 oC / 50% RH

ระบบที่ติ ด ตัง้ Heat Pipe

ระบบเดิม ที่ใ ช้ Electric Heater
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รายละเอียด
อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
PRECOOL อากาศออก (oFDB/oFWB)
ปริ มาณการถ่ายเทความร้อน
(Btu/h)
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
COOLING อากาศออก (oFDB/oFWB)
COIL
ขนาดทําความเย็น (Btu/h)
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
REHEAT อากาศออก (oFDB/oFWB)
ขนาดทําความร้อน (Btu/h)
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
กําลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้ รวม (kW)
กําลังไฟฟ้ าทีป่ ระหยัดได้ (kW)

การปรับอากาศและควบคุมความชื้น
ระบบเดิมทีต่ ดิ ตั้ง Heater ระบบทีต่ ดิ ตั้ง Heat Pipe
80.2 / 69.6
70.5 / 66.6
11,807 (0.98 Ton)
80.2 / 69.6
51 / 50

70.5 / 66.6
51 / 50

66,511 (5.5 Ton)
6.6
51 / 50
60.8 / 54.1
11,807 (0.98 Ton)
3.5
10.1
-

54,704 (4.6 Ton)
5.5
51 / 50
60.8 / 54.1
11,807 (0.98 Ton)
5.5
4.6 (46% )

พลังงานที่ประหยัดได้เท่ากับพลังงานที่ลดลงในการทําความเย็นและพลังงานที่ลดลงในการให้ความร้อนกับ
อากาศ ซึ่งรวมกันได้เท่ากับ 4.6 kW หรื อคิดเป็ นประมาณ 46% เมื่อเทียบกับระบบเดิม
4. สภาพทีเ่ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยฮี ทไปป์ เหมาะสําหรั บโรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารปรั บอากาศที่ ตอ้ งการ
ควบคุมความชื้ นในพื้นที่หรื อกระบวนการผลิตให้อยู่ในช่วงความชื้ นสัมพัทธ์ 40%-60%RH เพื่อทดแทนระบบ
ควบคุมความชื้ นเดิ มที่มีการใช้พลังงานสู ง โดยสามารถออกแบบติดตั้งฮี ทไปป์ เข้ากับคอยล์เย็นของเครื่ องเติม
อากาศ (Fresh Air Unit) หรื อเครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit) ระบบปรับอากาศได้ทนั ที และยกเลิกการใช้
ขดลวดความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ
ในกรณี ออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่การใช้ระบบฮีทไปป์ ในการลดความชื้นก็จะช่วยให้ลดขนาดคอยล์
เย็นลงได้ เนื่องจาก Cooling Load ที่ลดลง จากการ Precool อากาศด้วยฮีทไปป์
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รู ปที่ 5.12-7 แสดงการติดตั้งฮีทไปป์ กับคอยล์เย็นของเครื่ องเติมอากาศ (1)
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (3) (5) (6)
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องจักร
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
 โรงงานผลิตอาหาร
 โรงงานผลิตยา
 ห้องเก็บผลิตภัณฑ์
 ห้องควบคุมกระบวนการผลิต (Control Room)
 ห้องเครื่ องมือสื่ อสาร (Communication Room)
 ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
 ห้องพักของโรงแรม
 ฯลฯ
6. ราคาของเทคโนโลยี
จากข้อมูลของผูจ้ าํ หน่ายในประเทศไทย ราคาเฉลี่ยของอุปกรณ์รวมการติดตั้งของฮีทไปป์ ซึ่ งติดตั้งกับคอยล์เย็น
ของเครื่ องส่ งลมเย็นหรื อเครื่ องเติมอากาศของระบบปรับอากาศ จะอยูท่ ี่ประมาณ 15,000 บาทต่อตันความเย็น
โดยมีอายุใช้งานประมาณ 20 ปี
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ (3) และกรณี ศึกษาการติดตั้งใช้ระบบลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ ในประเทศ
ไทย (4) เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ สามารถให้ผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณไม่เกิน 1 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากฮีทไปป์ เป็ นท่อปิ ดและไม่มีส่วนเคลื่อนที่ มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการรั่วไหลของสารทําความเย็นออก
สู่ สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั ได้เปลี่ยนมาใช้สารทําความเย็น R-134a ทดแทน R-22 ใน
การผลิตฮีทไปป์ เพื่อให้เป็ นไปตามพิธีสารมอนทรี ออลในการควบคุมปริ มาณการใช้สารทําความเย็นที่มีผลต่อ
การทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
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9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับ ผู จ้ ํา หน่ า ยและฐานข้อ มู ล โรงงานอาคารควบคุ ม ของ พพ. ประมาณการว่ า มี ก ารนํา
เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ ไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 4% ของจํานวน
สถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 101 แห่งจาก 2,223 แห่ง)
โดยเมื่ อ พิจารณากลุ่ ม เป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ ี ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมและอาคารที่ มีศกั ยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน้ ีสามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตามข้อมูลการ
ใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่มี
ศักยภาพเหล่านี้นาํ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ 756
ล้านบาท
10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (4)
กรณีศึกษา:
โรงงานบริษทั กุลธร เคอร์ บี้ จํากัด (มหาชน)
ประเภทโรงงาน:
ผลิตคอมเพรสเซอร์
การใช้เทคโนโลยี:
ติดตั้งฮีทไปป์ ทดแทนเครื่ องลดความชื้นเดิมแบบ Desiccant ซึ่งใช้ Steam Coil ใน
ระบบเติมอากาศเข้าสู่ ระบบปรับอากาศแบบส่ วนกลางในห้องประกอบ
คอมเพรสเซอร์
เงินลงทุน:
750,000 บาท (เครื่ องเติมอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ ขนาด 84,000 Btu/hr)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 548,424 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 1,371,060 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
0.55 ปี
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ผลิตบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป
ติดตั้งฮีทไปป์ เพื่อลดความชื้นที่คอยล์เย็นของระบบปรับอากาศแบบส่ วนกลางห้อง
ผสมเครื่ องปรุ งบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปใส่ ซอง ทดแทนการระบบลดความชื้นเดิม ซึ่งใช้
การลดอุณหภูมิของอากาศ และใช้ขดลวดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
เงินลงทุน:
1,140,000 บาท (เครื่ องปรับอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ 28,500 Btu/hr x 4 ชุด)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 673,344 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 1,683,360 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
0.68 ปี
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แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
Wrap-Around Dehumidifier Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc.
เอกสารประกอบการนําเสนอ What are Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc., Natural Green Innovation.
Why Heat Pipes? Case Summaries, Heat Pipe Technology, Inc.
กรณี ศึกษา 013 การใช้ฮีทไปป์ เพื่อประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2547
(5) เอกสารประกอบการนําเสนอ ระบบปรับอากาศ และ ระบบควบคุมความชื้น สําหรับโรงแรมกับการ
ประหยัดพลังงาน, บริ ษทั เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน่ จํากัด
(6) เอกสารประกอบการนําเสนอ ระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมความชื้น สําหรับห้องผ่าตัดกับการ
ประหยัดพลังงาน, บริ ษทั เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน่ จํากัด
(7) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

11.
(1)
(2)
(3)
(4)

5.12.2 เทคโนโลยีการลดความชื้นด้ วยสารดูดความชื้นเหลว (Liquid Desiccant Dehumidification
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1) (2)
เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวอาศัยการทํางานของสารละลายของสารดูดความชื้นในการดึง
ความชื้ นออกจากอากาศ โดยสามารถควบคุมความชื้ นของอากาศได้ในระดับความชื้ นสัมพัทธ์ต่าํ กว่า 40% RH
ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 22 + 1 oC โดยระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวจะประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ
ส่ วนดูดความชื้น (Collection Section), ส่ วนคายความชื้น (Regeneration Section) และส่ วนปั๊ มความร้อน (Heat
Pump Section) ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-8

รู ปที่ 5.12-8 แสดงส่ วนประกอบของระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว
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 ส่ วนดูดความชื้น (Collection Section) จะดูดอากาศที่ตอ้ งการลดความชื้นผ่านส่ วนดูดความชื้น ที่มีสารละลาย
ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ่งไหลผ่าน Heat Exchanger ฝั่งเย็นและได้รับการถ่ายเทความเย็นจาก Heat Exchanger จนมี
อุณหภูมิต่าํ พ่นกระจายเป็ นละอองฝอยอยูใ่ นส่ วนดูดความชื้น เมื่ออากาศที่ตอ้ งการลดความชื้นสัมผัสกับสารละลาย
ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ตัวสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ก็จะดูดความชื้นในอากาศไว้พร้อมๆกับถ่ายเทความเย็น
จากสารละลายให้แก่อากาศ จึงทําให้อากาศที่ผา่ นส่ วนดูดความชื้นมีคุณสมบัติแห้งและเย็น สารละลายลิเทียมคลอ
ไรด์ ( LiCl ) ที่ดูดความชื้นไว้กจ็ ะไหลลงมายังถาดรองรับ และไหลวนจากด้านดูดความชื้นไปยังส่ วนคายความชื้น
(Regeneration Section)
 ส่ วนคายความชื้น (Regeneration Section) จะมีปั๊มซึ่งทําหน้าที่ดูดสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ไหลผ่าน
Heat Exchanger ฝั่งร้อน และได้รับการถ่ายเทความร้อนให้สารละลายลิเทียมคลอไรด์ ( LiCl ) จนมีอุณหภูมิสูงขึ้น
หลังจากนั้นจะพ่นเป็ นละอองฝอยลงในด้านคายความชื้น และเครื่ องจะดูดอากาศจากภายนอกมาผ่าน Pre-Heat Coil
ของส่ วนปั๊มความร้อน เพื่อทําให้อุณหภูมิของอากาศสู งขึ้น เมื่ออากาศจากภายนอกสัมผัสกับสารละลายลิเทียมคลอ
ไรด์ (LiCl) ด้านคายความชื้น อากาศจากภายนอกก็จะพาความชื้นที่เกาะอยูท่ ี่สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl)
ออกไปด้วย สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ที่คายความชื้นออกก็จะไหลวนกลับไปยังด้านดูดความชื้นเพื่อทําการ
ดูดความชื้นต่อไป
 ส่ วนปั๊มความร้ อน (Heat Pump Section) จะเป็ นส่ วนที่ทาํ หน้าที่ควบคุมการทํางานของนํ้ายา R-22 เพื่อให้เกิด
การถ่ายเทความร้อนและความเย็นให้แก่ Heat Exchanger ทั้งฝั่งร้อนและฝั่งเย็นซึ่งจะนําไปใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ
และลดอุณหภูมิของสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) จึงเห็นได้วา่ กระบวนการต่างๆของระบบลดความชื้นด้วยสาร
ดูดความชื้นเหลวจะมีการใช้พลังงานหลักที่ส่วนปั๊มความร้อนเท่านั้น และได้นาํ คุณสมบัติดา้ นความเย็นและความ
ร้อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงทําให้มีการใช้พลังงานที่นอ้ ยกว่าระบบอื่นๆ
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม (2) (3)
ในอดีตการออกแบบระบบควบคุมความชื้นในระดับตํ่ากว่า 40% RH โดยมีอุณหภูมิของห้องปรับอากาศประมาณ 22
+ 1 oC มีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เครื่ องลดความชื้น (Desiccant Dehumidifying Unit) ในการรักษาระดับความชื้น
ภายในห้องให้ได้ตามต้องการ เนื่ องจากเครื่ องปรับอากาศโดยทัว่ ไปไม่สามารถดึงความชื้นออกจากอากาศที่สภาวะ
ดังกล่าว ดังนั้นเครื่ องปรั บอากาศจึ งทําหน้าที่ในการเก็บความร้ อนสัมผัสของห้องเท่านั้น และความชื้ นที่เกิ ดขึ้น
ทั้งหมดจะถูกกําจัดโดยเครื่ องลดความชื้นแต่เพียงอย่างเดียว
เครื่ องลดความชื้นแบบเดิมที่นิยมใช้กนั จะเป็ นชนิดกงล้อดูดความชื้น (Desiccant Wheel) ซึ่งมีการใช้สารดูดความชื้น
อาทิเช่น LiCl หรื อ Silica Gel และมีการใช้ Heater ซึ่ งอาจเป็น Electric Heater หรื อ Steam Heater ในการเพิ่ม
อุณหภูมิอากาศเพื่อไล่ความชื้นออกจากสารดูดความชื้น ซึ่ งต้องใช้พลังงานสู งมาก และผลที่ตามมา คือ อากาศแห้งที่
ส่ งกลับสู่ ห้องจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก (เพิ่มประมาณ 15 – 20 oC จากอุณหภูมิห้อง) จึ งทําให้การออกแบบ
เครื่ องปรับอากาศจะต้องมีขนาดการทําความเย็นที่มากขึ้น เพื่อชดเชยภาระความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่ องลดความชื้น
ดังนั้น เทคโนโลยีในการควบคุมความชื้นแบบเดิมจึงจําเป็นที่จะต้องสิ้ นเปลืองพลังงานเป็ นอย่างมาก (ดูรูป 5.12-9
และแผนภูมิ Psychrometric ในรู ป 5.12-10)
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รู ปที่ 5.12-9 แสดงระบบลดความชื้นด้วยกงล้อดูดความชื้นซึ่งใช้ Electric Heater

รู ปที่ 5.12-10 แผนภูมิ Psychrometric เปรี ยบเทียบสภาวะอากาศสําหรับระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆ (3)
ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับเครื่ องลดความชื้ น และอุปกรณ์ลดความชื้นสําหรับเครื่ องปรับอากาศ
ซึ่ งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ที่กล่าวถึงนี้คือ เครื่ องลดความชื้นแบบสารดูดซึ มเหลว
(Liquid Desiccant) ซึ่ งใช้สารดูดความชื้นชนิดสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ในการดึงความชื้นและลดอุณหภูมิ
ของอากาศไปพร้อมกัน ข้อได้เปรี ยบอย่างยิง่ ของเทคโนโลยีน้ ี คือ การออกแบบใช้งานร่ วมกับระบบปั๊ มความร้อนทํา
ให้การใช้พลังงานของตัวเครื่ องเหลือเพียง 1 ใน 3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเทคโนโลยีเดิม อากาศที่ผ่านการดึงความชื้ น
ออกจะมีคุณสมบัติแห้งและเย็น มีอุณหภูมิต่าํ กว่าอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่ องลดความชื้นประมาณ 5-7 oC จึงทําให้ขนาด
ของเครื่ องปรั บอากาศที่ ใช้ทาํ ความเย็นให้แก่ ห้องมี ขนาดเล็กลงได้ ซึ่ งช่ วยลดการใช้พลังงานของทั้งเครื่ องลด
ความชื้นและเครื่ องปรับอากาศลงได้อย่างมาก
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากข้อมูลกรณี ศึกษาในประเทศไทย (3) เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้ นเหลวสามารถลดการใช้
พลังงานในกระบวนการลดความชื้นได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับระบบลดความชื้ นเดิมที่ใช้กงล้อดูดความชื้ น
(Desiccant Wheel) และพลังงานไฟฟ้า (Electric Heater) หรื อพลังงานความร้อน (Steam Heater) ในการไล่ความชื้น
จากกงล้อดูดความชื้น (Regeneration)
จากข้อมูลผลการติดตั้งใช้งานของผูจ้ าํ หน่าย (2)(4) ในการนําเทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวมา
ติดตั้งสําหรับห้องบรรจุอาหารอบแห้งที่ผ่านกระบวนการทําแห้งแบบ Vacuum Freeze Drying เพื่อควบคุมสภาวะ
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อากาศของห้องดังกล่าวให้มีความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่าํ มาก คือ 30% RH ที่อุณหภูมิห้อง 22.5 oC การเปรี ยบเทียบการ
ลงทุนและการประหยัดพลังงานระหว่างระบบปรั บอากาศและควบคุ มความชื้ นแบบเดิ มกับแบบใหม่ ดังตาราง
ต่อไปนี้
รายละเอียดงบประมาณการลงทุน
1. ระบบ Air-Cooled Split Type (บาท)
2. เครื่ องลดความชื้น (บาท)
งบประมาณการลงทุนทั้งหมด (บาท)
1. ระบบปรับอากาศ
ขนาดทําความเย็นรวม (Ton)
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 เดือน (kWh/เดือน)
ค่ าใช้ จ่ายพลังงานไฟฟ้า (บาท/เดือน)
2. ระบบควบคุมความชื้น
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 เดือน (kWh/เดือน)
ค่ าใช้ จ่ายด้ านไฟฟ้า (บาท/เดือน)
รวมค่ าใช้ จ่ายไฟฟ้าทั้งหมด (บาท/เดือน)
รวมค่ าใช้ จ่ายไฟฟ้าทั้งหมด (บาท/ปี )

ระบบ Liquid Desiccant
1,250,000 (25 TR)
1,500,000
2,750,000

ระบบ Desiccant Wheel ส่ วนต่ าง
1,750,000 (35 TR)
500,000
1,350,000
-150,000
3,100,000
350,000

25
37.5
27,000
74,250

35
52.5
37,800
103,950

10
15
10,800
29,700

25
18,000
49,500
123,750
1,485,000

70
50,400
138,600
242,550
2,910,600

45
32,400
89,100
118,800
1,425,600

หมายเหตุ: คิดค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้าที่ 2.75 บาท/kWh, 24ชั่วโมง/วัน, 30 วัน/เดือน, 1.5 kW/TR
จากตารางข้ างต้ นสามารถจะเห็นได้ ว่าการใช้ ระบบลดความชื ้นด้ วยสารดูดความชื ้นเหลว สามารถลดงบประมาณ
รวมในการลงทุนได้ ประมาณ 10% – 15% รวมทั้งยังสามารถลดค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้าได้ มากถึง 50%
4. สภาพทีเ่ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้ นเหลวเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารปรับอากาศที่
ต้องการควบคุมความชื้นในพื้นที่หรื อกระบวนการผลิตให้อยูใ่ นช่วงความชื้นสัมพัทธ์ต่าํ กว่า 40% RH เพื่อทดแทน
ระบบควบคุมความชื้นแบบกงล้อดูดความชื้นที่มีการใช้พลังงานสู ง
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตและบรรจุอาหารอบแห้ง
 โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง
 โรงงานผลิตภัณฑ์นม
 โรงงานผลิตยา
 โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
 โรงงานผลิตเคมีภณ
ั ฑ์
 ฯลฯ
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รู ปที่ 5.12-11 ระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวที่ติดตั้งในโรงงานผลิตยา (4)
6. ราคาของเทคโนโลยี
ราคาของระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดติดตั้งของระบบและประเภทการติดตั้งใช้
งาน โดยจากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) ค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบจะอยูท่ ี่ประมาณ 400,000 –
600,000 บาทต่อขนาดอัตราการไหล 1,000 CFM
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ (1) และกรณี ศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) เทคโนโลยีการลดความชื้น
ด้วยสารดูดความชื้นเหลวสามารถให้ผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เทคโนโลยีก ารลดความชื้ น ด้ว ยสารดู ด ความชื้ น เหลว มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มตํ่าอยู่ใ นระดับ เดี ย วกับ
เครื่ องปรับอากาศทัว่ ไป และสารลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ่ งเป็นสารดูดความชื้นเหลว เป็ นสารที่มีความเป็ นพิษต่อ
สิ่ งแวดล้อมตํ่า (ระดับใกล้เคียงกับเกลือโซเดียมคลอไรด์)
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าํ หน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนําเทคโนโลยี
การลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 3% ของจํานวน
สถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 40 แห่งจาก 1,218 แห่ง)
โดยเมื่ อ พิจารณากลุ่ มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ ี ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมและอาคารที่ มีศกั ยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน้ ีสามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตามข้อมูลการใช้
พลังงานของประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศกั ยภาพ
เหล่านี้นาํ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ 378 ล้านบาท
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10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (3)
กรณีศึกษา:
โรงงานบริษทั โรงงานเภสั ชกรรมแอตแลนติค จํากัด
ประเภทโรงงาน:
ผลิตยา
การใช้เทคโนโลยี:
ติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวชนิดใช้ปั๊มความร้อน ทํางาร่ วมกับ
ระบบปรับอากาศของโรงงาน เพื่อควบคุมสภาพความดัน อุณหภูมิ และความชื้นของ
พื้นที่กระบวนการผลิต
600,000 บาท (เครื่ องลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวชนิดใช้ปั๊มความร้อนขนาด
เงินลงทุน:
1,650 CFM)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 40,248 kWh
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 110,688 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
5.4 ปี
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานบริษทั ดัชมิลล์ จํากัด
ผลิตอาหารประเภทผลิตภัณฑ์นม
ติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวชนิดใช้ปั๊มความร้อน ทํางานร่ วมกับ
ระบบเติมอากาศควบคุมความชื้น (ฮีทไปป์ ) เพื่อควบคุมสภาพอุณหภูมิ และความชื้น
ภายในตูฉ้ ี ดพลาสติกสําหรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ให้อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสม
เงินลงทุน:
1,654,000 บาท (แบ่งเป็ น ค่าเครื่ องลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นขนาด 1,000 CFM
592,000 บาท, ค่าระบบเครื่ องเติมอากาศ 476,000 บาท, ค่าติดตั้งงานระบบและค่า
อุปกรณ์อื่นๆ 586,000 บาท)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 207,360 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 570,240 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
2.9 ปี
11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(1) 1996 ASHRAE Handbook: HVAC System and Equipment, Chapter 22 Desiccant Dehumidification and
Pressure Drying Equipment.
(2) เอกสาร การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้นระดับตํ่าโดยใช้เทคโนโลยีใหม่, บริ ษทั
เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน่ จํากัด
(3) กรณี ศึกษา 027 การใช้เครื่ องลดความชื้นแบบสารดูดซึมเหลว (Liquid Desiccant Dehumidifier), กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547
(4) Newsletter, Dry-Cooling News, Spring 2004, Volume III, DryKor Inc.
(5) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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5.12.3 เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนํา้ ด้ วยโอโซน (Ozone Water Treatment)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (3)(4)
โอโซน คือ อะไร
โอโซนเป็นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยออกซิ เจนสามอะตอม มีสัญลักษณ์ทางเคมีเป็น O3 โอโซนเป็นก๊าซที่ไม่เสถียร
และสลายได้ดว้ ยตัวเอง โดยปกติโอโซนจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจากการที่รังสี อลั ตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ทาํ
ให้โมเลกุลของออกซิ เจนในบรรยากาศชั้นสตาโตรสเฟี ยร์ ที่ระดับความสู ง 15-50 กิโลเมตรเหนื อระดับนํ้าทะเลแตก
ตัวออกเป็ นอะตอมของออกซิเจนและไปทําปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็ นโอโซน ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-12
OXYGEN (O2)

OZONE(O3)
O2

+

ULTRAVIOLET
LIGHT

O1
o2

=

O3

OXYGEN ATOMS

รู ปที่ 5.12-12 การเกิดโอโซนตามธรรมชาติ (4)
นอกจากการเกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว โอโซนยังสามารถเกิ ดขึ้นได้จากการผ่านอากาศแห้งและมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเข้าไปยังสนามไฟฟ้ าแบบ Corona Discharge ทําให้ออกซิ เจนในอากาศบางส่ วนแตกตัวเกิ ดอะตอม
ออกซิเจน ซึ่งจะรวมตัวกับออกซิเจนเกิดเป็ นโอโซนได้ ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-13

Ground

Cooling Water
Ozone
Gas

o3

o3

o2

o2

o2

o3

Oxygen
Gas
Feed

Glass Dielectric
Variable High Voltage Electrode

High Voltage

รู ปที่ 5.12-13 แสดงรู ปแสดงการเกิดโอโซนจากสนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge (4)
โอโซนมีคุณสมบัติที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ได้อย่างรุ นแรง สามารถทําลายเซลล์เนื้อเยือ่ ของเชื้อโรคได้แบบ
เฉี ยบพลัน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้เร็ วกว่าคลอรี น 3,125 เท่า
การประยุกต์ ใช้ โอโซน
โอโซนได้ถูก นํามาประยุก ต์ใช้ในงานด้านต่ างๆ เช่ น ใช้ปรั บสภาพอากาศ เพื่อ ขจัด กลิ่ นอับ และฆ่ าเชื้ อ โรค ใช้
ประกอบกับเครื่ องทํานํ้าดื่ม ใช้ประกอบการล้างผักผลไม้ และอาหารสด ใช้ในการแพทย์ เช่น ใช้ฆ่าเชื้ อโรคในห้อง
ผ่าตัด ใช้บาํ บัดนํ้าในสระว่ายนํ้า ใช้ในกระบวนการซักผ้า รวมถึ งใช้เพื่อฆ่าเชื้ อโรคและปรั บสภาพนํ้าในระบบนํ้า
ระบายความร้อนสําหรับระบบปรับอากาศและกระบวนการผลิต
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
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โอโซนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการบําบัดและปรับสภาพนํ้า เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรื อปรับสภาพนํ้า และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้
 การใช้โอโซนในระบบนํ้าระบายความร้อนของเครื่ องทํานํ้าเย็น เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพนํ้าซึ่งเป็ นสาเหตุที่
ทําให้เกิดการกัดกร่ อนและตะกรันในระบบแทนการใช้สารเคมีในการปรับสภาพนํ้า ระบบโอโซนเป็ นระบบที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งในการฆ่าเชื้อโรคที่อยูใ่ นนํ้า ทําให้ลดการใช้สารเคมี และความจําเป็ นในการโบลว์ดาวน์เพื่อ
รักษาคุณภาพนํ้าของระบบหอระบายความร้อน และที่สาํ คัญช่วยลดการเกิดตะกรันทําให้เพิม่ ประสิ ทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนความร้อนของหอระบายความร้อน ส่ งผลให้สมรรถนะการทําความเย็นของเครื่ องทํานํ้าเย็นดีอยู่
ตลอดเวลา ทําให้การใช้พลังงานของระบบการทําความเย็นลดลง

รู ปที่ 5.12-14 แสดงการใช้สารเคมีและการโบลว์ดาวน์ในระบบนํ้าระบายความร้อนสําหรับเครื่ องทํานํ้าเย็น (1)

รู ปที่ 5.12-15 แสดงการใช้โอโซนในระบบนํ้าระบายความร้อนสําหรับเครื่ องทํานํ้าเย็น (1)
 การใช้โอโซนในกระบวนการซักผ้า ระบบโอโซนสามารถติดตั้งกับระบบเครื่ องซักผ้าทดแทนการใช้น้ าํ ร้อนและ
ลดการใช้ผงซักฟอก ทําให้สามารถลดปริ มาณการใช้น้ าํ ผงซักฟอก สารเคมีและพลังงานที่ใช้ในการผลิตนํ้าร้อน
ในระบบลงได้
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รู ปที่ 5.12-16 แสดงการใช้โอโซนในระบบเครื่ องซักผ้า (4)
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
การใช้โอโซนในการบําบัดและปรับสภาพนํ้า มีศกั ยภาพในการประหยัดพลังงานดังนี้
 กรณีการใช้ โอโซนในระบบนํา้ ระบายความร้ อนของเครื่ องทํานํา้ เย็น
จากข้อมูลการติดตั้งใช้งานระบบโอโซนกับระบบนํ้าระบายความร้อนของเครื่ องทํานํ้าเย็นในประเทศสหรัฐอเมริ กา(1)
การใช้โอโซนสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื่ องทํานํ้าเย็น
เพิ่มขึ้นประมาณ 10%-20% ช่วยลดปริ มาณการใช้สารเคมี ลดปริ มาณการใช้น้ าํ และการโบลว์ดาวน์น้ าํ ทิ้ง ทั้งนี้ ได้มี
การสรุ ปแสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งโอโซนกับระบบระบายความร้อนของเครื่ องทํานํ้าเย็นกับ
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดงั นี้
รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ค่าไฟฟ้าของระบบปรับ
สภาพ
ค่าสารเคมี
ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายจากการโบลว์
ดาวน์
ค่าก๊าซคลอรี น
ค่าไฟฟ้าของระบบรวม
รวมค่ าใช้ จ่ายต่ อปี

การปรับสภาพด้ วยเคมี
$0

การปรับสภาพด้ วยโอโซน
$2,592

ผลประหยัด
-$2,592 (-100%)

$18,613
$9,370
$45,360

$0
$2,808
$4,536

$18,613 (100%)
$6,562 (70%)
$40,824 (90%)

$6,120
$118,715
$198,168

$0
$47,479
$57,415

$6,120 (100%)
$71,236 (60%)
$140,753 (71% )

 กรณีการใช้ โอโซนในระบบซักผ้ า
จากข้อมูลการติดตั้งระบบโอโซนในระบบเครื่ องซักผ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ (2)(3) และกรณี ศึกษาในประเทศไทย
(4)(5)
การใช้โอโซนสามารถให้ผลที่ชดั เจนในการลดขั้นตอนการซัก ปริ มาณการใช้น้ าํ ร้อน ปริ มาณการใช้สารเคมีและ
ผงซักฟอก ทําให้ลดปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงสําหรับผลิตนํ้าร้อนในการกระบวนการซักได้ประมาณ 80% ลดปริ มาณ
การใช้น้ าํ ได้ประมาณ 5%-20% และลดปริ มาณสารเคมีสาํ หรับซักล้างได้ประมาณ 5%-30% นอกจากนี้การซักผ้าที่ใช้
นํ้าอุณหภูมิต่าํ ลงยังส่ งผลต่อคุณภาพของผ้าที่ซกั ด้วย
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จากข้อมูลการวิจยั การใช้ระบบโอโซนกับระบบเครื่ องซักผ้าขนาดใหญ่กบั โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย
แสดงผลประหยัดไว้ดงั นี้
ตารางที่ 5.12-1 แสดงตัวอย่างเปรี ยบเทียบขั้นตอนการซักผ้าก่อนและหลังติดตั้งระบบโอโซน (3)
ขั้นตอน
ก่ อนติดตั้งระบบโอโซน
หลังติดตั้งระบบโอโซน
1
ซักล้างนํ้าเปล่า (3 นาที)
2
ซักโดยใช้ผงซักฟอกและนํ้าร้อน (20 นาที)
ซักโดยใช้ผงซักฟอกและนํ้าโอโซน
(15 นาที)
3
ซักล้างนํ้าเปล่า (5 นาที)
ซักล้างนํ้าโอโซน (3 นาที)
4
ซักล้างนํ้าเปล่า (5 นาที)
ซักล้างนํ้าโอโซน (3 นาที)
5
ซักล้างนํ้าเปล่า (5 นาที)
-

(3)

ได้

ตารางที่ 5.12-2 แสดงตัวอย่างเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประหยัดในการติดตั้งระบบโอโซน (3)
พลังงานทีป่ ระหยัด ค่ าใช้ จ่ายก่ อนติดตั้ง ค่ าใช้ จ่ายหลังติดตั้ง ค่ าใช้ จ่ายทีล่ ดลง
ผลการประหยัด
ได้
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
(% )
เคมีภณ
ั ฑ์
698,979
412,807
286,172
40.94
ค่าไฟฟ้า
471,061
229,948
241,113
51.18
ค่าก๊าซ LPG
166,688
116,688
100
สําหรับทํานํ้าร้อน
ค่านํ้า
76,851
63,718
13,133
17.09
ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
1,413,579
706,474
707,105
50.03
4. สภาพทีเ่ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนํ้าด้วยโอโซนเหมาะสําหรับการติดตั้งใช้กบั โรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารที่ใช้
ระบบทําความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยนํ้าเพื่อใช้ทดแทนระบบปรับสภาพนํ้าด้วยสารเคมี และเหมาะกับการ
ติดตั้งกับกระบวนการซักล้างของโรงงานหรื ออาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใช้ผงซักฟอก สารเคมี
และพลังงานความร้อน
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (8)
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 อุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
 อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในกระบวนการซักฟอกย้อม
 โรงงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่ใช้เครื่ องปรับอากาศ หรื อระบบทําความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยนํ้า
 อาคารโรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีกระบวนการซักผ้า
 ฯลฯ
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6. ราคาของเทคโนโลยี
ราคาของระบบการบําบัดและปรั บสภาพนํ้าด้วยโอโซนจะขึ้นอยู่กบั ขนาดและประเภทของการติ ดตั้งใช้งาน โดย
ค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบโอโซนสําหรับการปรับสภาพนํ้าระบายความร้อน(1) จะอยู่ในช่วงประมาณ 850,000 –
2,500,000 บาท ($25,000 - $70,000) สําหรับหอระบายความร้อนขนาด 1,000 ตัน หรื อเฉลี่ยประมาณ 1,250 บาท
($36) ต่อตัน สําหัรบราคาของระบบโอโซนตามกําลังผลิตสําหรับช่วง 10 ถึง 3,700 กรัม/ช.ม. จะมีราคาอยูใ่ นช่วง
340,000 ถึง 10,200,000 บาท ($10,000 - $300,000)
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตั้งใช้เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนํ้าด้วยโอโซนในประเทศไทย (1) แสดงผล
ประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนํ้าด้วยโอโซน ช่ วยควบคุมคุณภาพนํ้าระบายความร้ อน ทําให้ลดความถี่และ
ปริ มาณการใช้สารเคมีและนํ้าเพื่อล้างทําความสะอาดระบบนํ้าระบายความร้อน การใช้โอโซนในระบบซักผ้าช่วยลด
ปริ มาณการใช้น้ าํ ลดปริ มาณการใช้ผงซักฟอก สารเคมี และทําให้น้ าํ ทิ้งจากกระบวนการซักผ้ามีคุณภาพที่ดีข้ ึนเป็ น
ผลดีต่อสิ่ งแวดล้อม
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าํ หน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนําเทคโนโลยีการ
บําบัดและปรับสภาพนํ้าด้วยโอโซนไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 1% ของจํานวนสถาน
ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 11 แห่งจาก 2,972 แห่ง)
โดยเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศกั ยภาพแล้วพบว่า เทคโนโลยี
นี้สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 450 ktoe ตามข้อมูลการใช้พลังงานของ
ประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณี ที่ 2-0% ของสถานประกอบการที่มีศกั ยภาพเหล่านี้ นาํ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ 1,441 ล้านบาท
10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (1)
กรณีศึกษา:
โรงงานบริษทั ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จํากัด
ประเภทโรงงาน:
ผลิตชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์
การใช้เทคโนโลยี:
ติดตั้งระบบโอโซน เพื่อปรับสภาพนํ้าในระบบนํ้าระบายความร้อนของเครื่ องทํานํ้าเย็น
เงินลงทุน:
410,250 บาท (ระบบโอโซนขนาดกําลังผลิตก๊าซโอโซน 20 กรัม/ช.ม.)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 48,260 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 93,756 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: 200,000 บาท/ปี (ค่าล้างทําความสะอาดคอนเดนเซอร์)
ระยะเวลาคืนทุน:
1.4 ปี
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กรณีศึกษา:
ประเภทอาคาร:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงแรมโซฟี เทล เซ็นทรัล หัวหิน
โรงแรมขนาดใหญ่
ติดตั้งติดตั้งระบบผลิตก๊าซโอโซนเพื่อทํางานร่ วมกับเครื่ องซักผ้าเดิมจํานวน 6 เครื่ อง ของ
โรงแรม
เงินลงทุน:
1,800,000 บาท (ระบบโอโซนสําหรับเครื่ องซักผ้า 6 ชุดขนาดซักผ้ารวม 387 ปอนด์)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 31,965 kWh/ปี , LPG 13,671 kg/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 270,300 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: 347,000 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน:
2.9 ปี
11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(1) Federal Technology Alert: Ozone Treatment for Cooling Towers, The New Technology Demonstration
Program, U.S. Department Of Energy, 1998.
(2) Ozone in Laundry: Measurable Economic Benefits, American Laundry News, July 2007.
(3) จันทนา กุญชรรัตน์, ไพรวัลย์ เซี่ยงหลิว, การใช้เทคโนโลยีระบบโอโซนเพื่อการประหยัดพลังงานในเครื่ องซักผ้า
ขนาดใหญ่ (Ozone for Energy Saving in Laundry System), การประชุมเชิงวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม 2548
(4) กรณี ศึกษา 029 การทําความสะอาดและปรับสภาพนํ้าโดยใช้โอโซน (Ozone for Water Treatment), กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547
(5) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5.12.4 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV)
1. แนวคิดและหลักการทํางาน

รู ปที่ 5.12-17 ตัวอย่างระบบ VRV (Variable refrigerant volume)
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ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable refrigerant flow system) ได้ถูกออกแบบขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 20 กว่าปี ที่
ผ่านมาและได้ขยายออกมาสู่ ประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก ในประเทศ
ญี่ปุ่นเองมีการใช้ระบบ VRF ประมาณ 50% ของอาคารพาณิ ชย์ขนาดกลาง (พื้นที่ไม่เกิน 6,500 ตารางเมตร) และ
ประมาณ 33% ของอาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ (พื้นที่มากกว่า 6,500 ตารางเมตร) ถึงแม้ว่าระบบ VRF ในบางประเทศ
เช่นประเทศสหรัฐอเมริ กายังเพิ่มเริ่ มต้นมีการใช้ระบบนี้ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ก็มีแนวโน้มเติบโตและมีการใช้มากขึ้น
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศจากประเทศต่างๆ ก็มีการพัฒนาระบบ VRF ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเองออกมา
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศ
DAIKIN
HITACHI
SAMSUNG
MIDEA
TRANE
LG
YORK (JOHNSON AND CONTROL)
CARRIER (TOSHIBA)
FUJITSU

ชื่อทางการค้า
VRV
SET FREE
DVM
MDV
TVR
MULTI V
VRF
VRF
VRF

คนที่ทาํ งานกับเครื่ องปรับอากาศโดยส่ วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ช้ ผูอ้ อกแบบ ผูต้ ิดตั้ง ผูด้ ู แลรั กษา ค่อนข้างคุน้ เคย
ระบบแบบแยกส่ วน Split type หรื อไม่ก็ระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์ หรื อ Chiller system สําหรับความหมายของ
ระบบ VRF อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นแบบ Split type ที่มี Evaporator หรื อ Fan Coil Unit หลายตัว ต่ออยูก่ บั
Condensing Unit ตัวเดียว

รู ปที่ 5.12-18 การเชื่อมต่อระหว่าง condensing unit และ evaporators
ถ้าเปรี ยบเทียบระหว่าง ระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์ กับ ระบบ VRF จะพบว่าระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์
จะต้องอาศัยทั้งระบบท่อนํ้าและระบบท่อลม ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร ในขณะที่ VRF จะใช้
การอาศัยระบบนํ้ายาโดยตรง ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร แต่ท้ งั นี้ระบบเองก็จะต้องใช้ระบบท่อ
นํ้ายาและการควบคุมที่ซบั ซ้อนกว่า
คําว่า Variable Refrigerant Volume หมายถึงการที่ระบบจะต้องสามารถควบคุมปริ มาณการไหลของนํ้ายา ไปยัง
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evaporator แต่ละตัวได้อย่างอิสระ ซึ่ งจะทําให้ระบบปรับอากาศ ทํางานได้หลายสภาวะในขณะเดียวกัน ขึ้นกับพื้นที่
และการใช้งาน ตัวอย่างเช่ นพื้นที่ที่ตอ้ งการควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นที่แตกต่างกัน หรื อพื้นที่สองโซนทํางาน
พร้อมกัน โดยโซนหนึ่ งต้องการความร้อน อีกโซนหนึ่ งต้องการความเย็น อีกทั้งยังสามารถนําความร้อนและความ
เย็นมาแลกเปลี่ยนกันได้อีกด้วย การควบคุมปริ มาณการไหลของนํ้ายาโดยการใช้ variable speed compressor เป็น
หัวใจสําคัญของการทํางานของระบบ VRF

รู ปที่ 5.12-19 ตัวอย่างเทคโนโลยี Variable Speed Compressor
การปรับเปลี่ยนระดับการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ระบบ VRF ซึ่ งเป็นระบบหลักของเครื่ องระบบนี้ ทํางานผ่าน
อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Variable speed compressor ทําให้ คอมเพรสเซอร์ ของระบบนี้ สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานเป็ น
ขั้นๆ ตามภาระการทําความเย็นที่ตอ้ งการ โดยตัวอย่างของผูผ้ ลิ ตรายหนึ่ ง เริ่ มต้นจากรุ่ นเล็กซึ่ งมีขนาด 6 แรงม้า
(ประมาณ 5 ตัน ความเย็น) สามารถควบคุม การทํางานขึ้นลงได้ 13 ขั้น ส่ วนในรุ่ นใหญ่ขนาด 10 แรงม้า (ประมาณ 9
ตันความเย็น) สามารถ ควบคุมรอบ การทํางานของคอมเพรสเซอร์ได้ 21 ขั้น

รู ปที่ 5.12-20 ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนระดับการทํางานของคอมเพรสเซอร์

5-131

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบปรับอากาศ

อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายนํ้ายา (Refrigerant piping) เป็ นอุปกรณ์เสริ มที่ทาํ ให้สามารถเดินท่อนํ้ายาแบบรวมท่อหรื อแยกท่อ
ได้เหมือนการเดินระบบท่อนํ้าประปา ทําให้ การติดตั้ง ท่อนํ้ายาปรับอากาศ สะดวก ประหยัด และยืดหยุ่น กว่าการ
เดินท่อนํ้ายาในระบบเดิม ทําให้ระบบนี้ สามารถติดตั้ง FCU หลายชุด กับ CDU เพียงตัวเดียวได้

รู ปที่ 5.12-21 การเดินท่อนํ้ายาระหว่าง FCU และ CDU

รู ปที่ 5.12-22 อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายนํ้ายา (REFRIGERANT PIPING)

Split type
conventional

VRF piping
รู ปที่ 5.12-23 การเดินท่อนํ้ายาระหว่าง CONVENTIONAL SPLIT TYPE และ VRF SYSTEM
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ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ FCU หรื อ Indoor Units หลายชนิ ด ได้ตามความเหมาะสม เช่น แบบฝังฝ้าเพดาน
(Ceiling Mounted Cassette), แบบซ่อนในฝ้าเพดาน (Ceiling Mounted Duct Type และ Ceiling Mounted Built-in
Type), แบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type), แบบติดผนัง (Wall Mounted Type), แบบตั้งพื้นภายนอก (Floor
Stand Type), แบบตั้งพื้นชนิดซ่อน (Concealed Floor Stand Type) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้งาน
การควบคุมของระบบ VRF จะใช้ Wiring System ลักษณะจะเป็ นสายสัญญาณที่ต่อกันในรู ปแบบอนุกรมจากเครื่ อง
FCU เข้าหากันแล้วต่อเข้าเครื่ อง CDU การต่ออุปกรณ์ควบคุมสามารถต่อกับ CDU เพียงจุดเดียวจะสามารถควบคุม
การทํางานของระบบทั้งหมดได้ (รายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมการทํางาน มีขอ้ ปลีกย่อย อีกมาก สามารถ ศึกษา
ได้จากเอกสารของผูผ้ ลิตแต่ละราย) ระบบควบคุมการทํางานและแจ้งความผิดพลาดในการทํางานของเครื่ องตั้งแต่
การตรวจสอบความผิดพลาดในการต่อเชื่ อมสายเคเบิลความผิดพลาดในการเดินท่อนํ้ายาปรับอากาศ และในบาง
ผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อระบบควบคุมนี้ เข้ากับระบบบริ หารอาคาร (BMS) ส่ วนกลางได้ดว้ ย

รู ปที่ 5.12-24 ระบบ WIRING ของการควบคุมระหว่าง FCU และ CDU
การแก้ปัญหาเรื่ องระบบนํ้ามันหล่อลื่ นระบบ VRF มีการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเรื่ องระบบนํ้ามันหล่อลื่ นใน
คอมเพรสเซอร์ ทําให้สามารถวางท่อนํ้ายาทําความเย็นได้ไกลกว่าการวางท่อนํ้ายาในระบบเดิมมาก ดังในภาพเป็ น
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่ งระยะห่ างของระหว่าง CDU (Outdoor Unit) กับ FCU (Indoor Unit) ในระบบแบบนี้ มี
ระยะทางสู งสุ ดเท่ากับ 100 เมตร ระดับแตกต่างระหว่าง Outdoor Unit กับ Indoor Unit เท่ากับ 50 เมตร ระดับ
แตกต่างของ Indoor Unit แต่ละชุดในระบบเดียวกันเท่ากับ 15 เมตร (ทั้งนี้ในแต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีขอ้ จํากัดในส่ วนนี้
แตกต่างกัน ซึ่งผูอ้ อกแบบและผูใ้ ช้จะต้องศึกษาข้อมูลจากผูผ้ ลิตแต่ละราย)

รู ปที่ 5.12-25 ตัวอย่าง ระยะห่างระหว่าง CDU และ FCU
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2. ข้ อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศ
ลักษณะการเปรียบเทียบ

ระบบ split type
แบบ constant refrigerant
flow system
ต้องมีพ้ืนที่วาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็ นจุด
ย่อย หรื ออาจต่อเป็ นท่อลม
จากเครื่ อง FCU ก็ได้

ระบบ water cooled
chiller system

การวางอุปกรณ์แต่ละส่ วน

ระยะห่างของ FCU กับ
CDU ได้ประมาณ 15 เมตร

ระยะห่างระหว่าง FCU,
chiller, cooling tower อยู่
ห่างกันได้มาก เนื่องจากใช้
ระบบปั๊มนํ้าและต้องใช้
ระบบท่อนํ้าเย็นในการ
ทํางาน ซึ่ งระบบท่อนํ้าเย็น
มักมีขนาดใหญ่ และ
ต้องการพื้นที่ติดตั้งมากใน
อาคาร

การถ่ายเทความร้อน

การถ่ายเทความร้อน เกิดขึ้น การถ่ายเทความร้อน
เกิดขึ้นสองขั้นตอน
ในขั้นตอนเดียวระหว่าง
นํ้ายาทําความเย็นและอากาศ ประกอบไปด้วย
1) ขั้นตอนระหว่างนํ้ายา
ทําความเย็นและนํ้าเย็น 2)
ขั้นตอนระหว่างนํ้าเย็น
และอากาศ ส่ งผลต่อความ
สู ญเสี ยของพลังงาน
ต้องมีสถานที่เปิ ดโล่งหรื อมี ไม่จาํ เป็ นต้องมีสถานที่
เปิ ดโล่งหรื อมีเกล็ดระบาย
เกล็ดระบายอากาศ ทุก
ตําแหน่งของการติดตั้ง CDU อากาศ ทุกตําแหน่งของ
การติดตั้ง CDU ซึ่ ง
ซึ่ งกระจายไปทัว่ อาคาร
กระจายไปทัว่ อาคาร

อุปกรณ์และการใช้พ้นื ที่

ผลกระทบต่อรู ปแบบ
สถาปัตยกรรมภายนอก

ระบบ VRF
Variable refrigerant
flow system
ต้องมีพ้ืนที่วาง FCU โดย ต้องมีพ้ืนที่วาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็ นจุด สามารถกระจายไปเป็ นจุด
ย่อย หรื ออาจต่อเป็ นท่อลม ย่อย หรื ออาจต่อเป็ นท่อลม
จากเครื่ อง FCU ก็ได้
จากเครื่ อง FCU ก็ได้
พื้นที่วาง CDU รวมเป็ นจุด
ต้องมีพ้ืนที่วาง chiller
ต้องมีพ้ืนที่วาง CDU
cooling tower และปั๊มนํ้า ใหญ่จุดเดียว หรื อแบ่งเป็ น
ตําแหน่งจะต้องอยูใ่ กล้ FCU ส่ วนกลาง
โซน
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ระยะห่างระหว่าง FCU,
CDU อยูห่ ่างกันได้มาก
เนื่องจากใช้ระบบ variable
speed compressor
ไม่ตอ้ งใช้ระบบท่อนํ้าเย็น
ในการทํางาน ส่ วนระบบ
ท่อนํ้ายาที่ตอ้ งเดินใน
อาคารมีขนาดเล็ก และ
ต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อย
กว่าระบบท่อนํ้า
การถ่ายเทความร้อน
เกิดขึ้นในขั้นตอนเดียว
ระหว่างนํ้ายาทําความเย็น
และอากาศ

ต้องมีสถานที่เปิ ดโล่งหรื อ
มีเกล็ดระบายอากาศ ทุก
ตําแหน่งของการติดตั้ง
CDU ซึ่ งกระจายไปทัว่
อาคารแต่จาํ นวนของ
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การทํางาน part load ของ
อุปกรณ์ทาํ ความเย็น

การแบ่งช่วงการติดตั้งระบบ

การควบคุมอุณหภูมิในส่ วน
พื้นที่ปรับอากาศ

แต่จาํ เป็ นต้องมีหอ้ งเครื่ อง
สําหรับ chiller, ระบบปั๊ม
นํ้า, ที่ต้ งั ของ cooling
tower
Chiller ในระบบ constant
การทํางานของ CDU เป็ น
water flow ทํางาน part
แบบ on/off control ไม่
สามารถทํางานแบบขั้นได้ load ไม่ได้ ต้องเปิ ดหรื อ
แบ่งส่ วนการทํางานโดย
ปิ ดอย่างเดียว ในขณะที่
กระจาย FCU ไปในพื้นที่ที่ Chiller ในระบบ varible
ต้องการเหมาะสําหรับการ water flow ทํางาน part
ใช้งานที่มีการเปิ ดปิ ดระบบ load ได้ แต่ได้นอ้ ยขั้น
ปรับอากาศไม่พร้อมกันและ แบ่งส่ วนการทํางานโดย
การควบคุมอุณหภูมิไม่
กระจาย FCU หรื อ AHU
เท่ากันในแต่ละส่ วน
ไปในพื้นที่ที่ตอ้ งการ
เหมาะสําหรับการใช้งานที่
มีการเปิ ดปิ ดระบบปรับ
อากาศพร้อมกัน
สามารถแบ่งการติดตั้งระบบ ต้องติดตั้งระบบทั้งหมด
เป็ นส่ วนๆ ได้ตามการเปิ ดใช้ ในครั้งเดียว
งานของอาคาร
ตัดการทํางานของ CDU ถ้า ต้องใช้ระบบ VAV
อุณหภูมิถึงจุดที่ตอ้ งการและ (variable air volume) เข้า
จะเริ่ มทํางานอีกครั้งเมื่อเวลา มาช่วยในการควบคุม
ปริ มาณอากาศที่ไหลเข้า
ผ่านไปไม่นอ้ ยกว่า 3 นาที
การทํางานของ CDU เป็ น
พื้นที่ใช้งาน
แบบรอบการหมุนคงที่

การใช้งานและการบํารุ งรักษา มีจาํ นวนอุปกรณ์ที่ตอ้ งดูแล
รักษาน้อย
สามารถใช้ช่าง
เครื่ องปรับอากาศทัว่ ไปใน
การซ่อมบํารุ ง

มีจาํ นวนอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
ดูแลรักษามาก
และต้องใช้ช่าง
เครื่ องปรับอากาศที่มี
ความรู ้เฉพาะในการซ่อม
บํารุ ง

CDU จะน้อยกว่าในกรณี
ของ ระบบ split type
แบบ constant refrigerant
flow system อยูม่ าก
การทํางานของ CDU เป็ น
แบบ variable speed
control สามารถทํางาน
แบบขั้นได้แบ่งส่ วนการ
ทํางานโดยกระจาย FCU
ไปในพื้นที่ที่ตอ้ งการ
เหมาะสําหรับการใช้งานที่
มีการเปิ ดปิ ดระบบปรับ
อากาศไม่พร้อมกันและ
การควบคุมอุณหภูมิไม่
เท่ากันในแต่ละส่ วน

สามารถแบ่งการติดตั้ง
ระบบเป็ นส่ วนๆ ได้ตาม
การเปิ ดใช้งานของอาคาร
ทํางานร่ วมกันระหว่าง
FCU และ CDU สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละ
พื้นที่ ได้แตกต่างกัน
การทํางานของ CDU เป็ น
แบบ variable speed
compressor
มีจาํ นวนอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
ดูแลรักษาน้อย
แต่ยงั คงต้องใช้ช่าง
เครื่ องปรับอากาศที่มี
ความรู ้เฉพาะในการซ่อม
บํารุ ง

3. ประโยชน์ ของระบบ VRF
การติดตั้ง : ระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์ หรื อ Chiller system มีการใช้ Water chiller ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์หนัก และ
ต้องการการยกด้วยปั้ นจัน่ ส่ วนระบบ VRF เป็ นอุปกรณ์ที่มีน้ าํ หนักเบามากกว่า ไม่ว่าจะเป็ น condensing unit หรื อ
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evaporator การขนย้ายแต่ละ unit ทําได้ง่ายกว่า ในกรณี ที่ตอ้ งระบบที่มี capacity มาก เช่นหลายร้อยตันความเย็น ก็
สามารถทําได้โดยการใช้ unit ย่อยมาทํางานต่อเนื่ องกัน แต่ละระบบเป็นระบบนํ้ายาที่สามารถควบคุมได้โดยอิสระ
แต่ใช้ระบบควบคุมร่ วมกัน ซึ่ งมีประโยชน์ในกรณี ที่อาคารมีภาระความร้อนไม่เต็มพิกดั (part load) หรื อมีการใช้
อาคารในบางพื้นที่ ไม่ ท้ งั หมด การปรั บนํ้ายาสามารถทําให้ระบบมี ความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ได้ ซึ่ งมี ความ
คล้ายคลึงกับระบบ VAV (variable air volume system) ที่ทาํ งานร่ วมกับระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์ และยังคงใช้
แนวคิดในการถ่ ายเทความร้ อนโดยผ่านระบบท่อ นํ้าและระบบท่อลม การที่ ระบบ VRF มี น้ าํ หนักเบา ทําให้
โครงสร้างที่ตอ้ งรองรับ มีขนาดเล็กลง ไม่ตอ้ งมีการใช้ท่อลมสําหรับการจ่ายลมเย็น แต่ยงั คงมีการใช้ท่อลมสําหรับ
การระบายอากาศระบบ VRF มีความเหมาะสมสําหรับการปรับปรุ ง หรื อติดตั้งเครื่ องปรับอากาศสําหรับอาคารเก่า
หรื ออาคารที่ตอ้ งมีการอนุรักษ์เพราะทําให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมน้อยกว่าระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์
ซึ่งต้องมีพ้นื ที่ในการวาง water chiller, พื้นที่ในการวาง AHU, และการเดินท่อลม อย่างไรก็ตามเนื่องจากการที่ตอ้ งใช้
การเดินท่อนํ้ายาจํานวนมากในอาคาร การเดินท่อดังกล่าวต้องการช่างติดตั้งที่มีทกั ษะการทํางานที่สูง เพื่อให้ได้งาน
ติดตั้งที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาในการทํางานต่างๆ เช่น การรั่ว เกิดขึ้น
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รู ปที่ 5.12-26 ตัวอย่างการติดตั้งระบบ VRF
ความยืดหยุ่นในการออกแบบ : condensing unit 1 ตัวสามารถทํางานได้กบั evaporator ได้หลายตัว (ข้อมูลเรื่ อง
จํานวน สอบถามได้จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต) โดยที่ evaporator หรื อ fan coil unit อาจมีได้หลายรู ปแบบเช่น แบบติดผนัง
แบบแขวนใต้ฝ้า แบบตั้งพื้น การเพิ่มเติมระบบสามารถทําได้ง่ายกว่าระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์
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รู ปที่ 5.12-27 การทํางานร่ วมกันระหว่าง CDU 1 unit กับ FCU หลาย unit ที่มีความหลากหลาย
การดูแลรักษาและซ่ อมบํารุ ง : ถึงแม้ว่าระบบจะมีความซับซ้อนเรื่ องการควบคุมนํ้ายาแต่เป็นความซับซ้อนภายใน
วงจรควบคุมอิเลคทรอนิ กส์เท่านั้น ในแง่ผใู ้ ช้ ผูต้ ิดตั้ง ผูด้ ูแลรักษา ระบบ VRF จะมีลกั ษณะที่คล้ายกับ ระบบ split
type มาก ซึ่ งมีความซับซ้อน อุปกรณ์ที่นอ้ ยกว่า และการดูแลรักษาที่ประหยัดกว่า ระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์
การดูแลรักษาพื้นฐานก็จะเหมือนกับเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนทัว่ ไป เช่นการเปลี่ยนแผ่นกรอง การทําความ
สะอาด coil ความแตกต่างที่ชดั เจนคือไม่มีระบบท่อนํ้าเย็น ไม่ตอ้ งมีการทํา water treatment อย่างไรก็ตามการดูแล
รักษาสําหรับระบบควบคุมและอิเลคทรอนิกส์อาจจะต้องพึ่งพาบริ ษทั ผูผ้ ลิตทั้งในแง่ service และ spare part
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น : ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ตอ้ งการความแตกต่างของ
อุณหภูมิและความชื้นได้ เนื่องจากระบบใช้ VARIABLE SPEED COMPRESSOR ทําให้สามารถควบคุมปริ มาณการ
ไหลของนํ้ายา ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง +/- 1 DEG F (+/- 0.6 DEG C)

รู ปที่ 5.12-28 ข้อเปรี ยบเทียบการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง VRF และ ระบบ AHU ทัว่ ไป
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การประหยัดพลังงาน : ด้วยพื้นที่และสภาพการณ์ที่เหมาะสม ระบบ VRF อาจมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่า ระบบผลิตนํ้า
เย็นแบบรวมศูนย์ ที่ทาํ งานร่ วมกับระบบท่อลม เนื่ องจากการที่มีท่อลม โดยทัว่ ไปจะมีการรั่วของอากาศหมุนเวียน
ประมาณ 10-20% ของระบบลมหมุนเวียนทั้งหมด ระบบ VRF มักจะประกอบไปด้วย 2-3 compressor ต่อ 1
condensing unit ทําให้เกิดผลดีเมื่อระบบต้องการการทํางานแบบ part load ซึ่ งโดยทัว่ ไประบบปรับอากาศจะทํางาน
อยูท่ ี่ 40-80% ของ full load กรณี อาคารที่ตอ้ งการทั้งความร้อนและความเย็นในเวลาเดียวกัน ระบบสามารถถ่ายโอน
พลังงานระหว่างโซนได้ โดยการใช้ระบบ heat recovery

รู ปที่ 5.12-29 twin DC compressor
สําหรับผูผ้ ลิต VRF แต่ละราย จะมีแนวทางการออกแบบเป็ นของตนเอง หลายรายมีการใช้ระบบท่อแบบสามทาง
(liquid, suction และ discharge) ประกอบกับวาล์วและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ที่ใช้ในถ่ายเทความร้อนจาก
นํ้ายาสภาวะ superheat ไปสู่ อุปกรณ์อื่นที่ตอ้ งการความร้อน
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ VRF ขึ้นกับพื้นที่และสภาพการณ์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นอาคารหน่วยงานรัฐหลังหนึ่ งใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แบ่งพื้นที่เป็น 2 โซน มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน โดยโซน 1 มีการติดตั้ง ระบบ rooftop VAV และ
โซน 2 มีการติดตั้งระบบ VRF จากการทดสอบเปรี ยบเทียบพบว่า การใช้พลังงานของ VRF ตํ่ากว่า ระบบ VAV
ประมาณ 38%
การทดสอบเปรี ยบเทียบระหว่างผูผ้ ลิต VRF ขนาด 200 TR ระหว่าง VRF แบบระบายความร้อนด้วยอากาศและ
ระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํ้า ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แสดงให้เห็นค่าติดตั้งของระบบ
VRF ที่ถูกกว่าระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํ้า ประมาณ 5-20% สําหรับการทํางานในช่วง
ปกติสาํ หรับ VRF ที่ใช้น้ าํ ยา R410A พบว่าค่าการประหยัดพลังงานของระบบ VRF ดีกว่าระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวม
ศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํ้า ประมาณ 30-40% โดยเฉลี่ย ข้อน่าสังเกตอันหนึ่งจากการทดสอบพบว่า ระบบผลิตนํ้า
เย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํ้า มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าระบบ VRF ณ ที่สภาวะมากกว่า 90% ของ full load
แต่ในช่วงเวลาทํางานจริ ง มากกว่า 80% ของระบบทําปรับอากาศทํางานอยูท่ ี่สภาวะ 45-80% ของ full load ซึ่ งระบบ
VRF มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าระบบผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํ้า จากการเปรี ยบเทียบนี้ แสดงให้
เห็นถึงประสิ ทธิภาพที่ดีกว่าในช่วง part load ของระบบ VRF
การตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบ VRF โดยการติดตั้งมิเตอร์ วดั ย่อยสําหรับแต่ละชุด condensing unit สามารถ
ทําได้โดยง่าย ทําให้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละโซน แต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน มากกว่าระบบระบบ
ผลิตนํ้าเย็นแบบรวมศูนย์ซ่ ึ งจําเป็ นต้องทําการตรวจสอบการใช้พลังงานในภาพรวมเท่านั้น ในบางลักษณะงานเช่น
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เป็นในอาคารที่มีพ้ืนที่ใช้งานร่ วมกันหลายหน่วยงาน ก็สามารถทําการตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละโซน แต่
ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
ความสามารถในการควบคุมสภาวะอากาศที่หลากหลาย : ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ตอ้ งการ
ความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นได้ เนื่ องจากระบบใช้ variable speed compressor ทําให้สามารถควบคุม
ปริ มาณการไหลของนํ้ายาได้อย่างแม่นยํา จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานสําหรับอาคารที่มีหลายลักษณะพื้นที่ใช้
งานและต้องการการควบคุมที่แตกต่างกัน เช่นอาคารสํานักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็ นต้น

รู ปที่ 5.12-30 ระบบ VRF ที่สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ตอ้ งการความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้น
ความต้ านทานต่ อกระแสลมในอาคารสู ง : โดยทัว่ ไปความเร็ วในการ discharge อากาศออกจาก condensing unit อยู่
ที่ความเร็ ว 3-4 m/s เมื่อติดตั้ง condensing unit ในอาคารสู งซึ่ งมีกระแสลมที่แรงทําให้การระบายความร้อนไม่
สามารถทําได้อย่างที่ควรจะเป็ นจากในภาพจะเป็ นผลการ simulation ของอากาศที่เกิดการ recirculation เนื่องจากลม
แรงในอาคารสู ง ส่ งผลให้การระบายความร้อนของ condensing unit เกิดปัญหา

3-4 m/s
10 m/s

รู ปที่ 5.12-31 ผลการ simulation ของอากาศที่เกิดการ recirculation เนื่องจากลมแรงในอาคารสู ง
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จากกราฟในภาพแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการทํา งานของเครื่ องปรั บ อากาศแบบ
conventional split type ซึ่ง condensing temperature ส่ งผลต่อ cooling capacity ถ้าอุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากับ
35 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิในการควบแน่นของ CDU จะอยูท่ ี่ 55 องศาเซลเซี ยส แต่ถา้ อุณหภูมิของอากาศภายนอก
เท่ากับ 31 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิในการควบแน่ นของ CDU จะอยู่ที่ 50 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งถ้าอุณหภูมิในการ
ควบแน่นเพิ่มขึ้นจาก 50 องศาเซลเซี ยส มาเป็น 55 องศาเซลเซี ยส ความสามารถในการทําความเย็น หรื อ cooling
capacity ก็จะลดลงประมาณ 10 % ส่ งผลต่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

รู ปที่ 5.12-32 การเปลี่ยนแปลงของ cooling capacity เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ condensing temperature
เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบระหว่างระบบ conventional split type และระบบ VRF ไม่วา่ จะเป็ นสภาวะมีลมแรงไหลขึ้นบน
หรื อลมแรงไหลลงล่าง ระบบ VRF ทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีผลกระทบจากลมแรงของอาคารสู ง

รู ปที่ 5.12-33 ผลการเปรี ยบเทียบความต้านทานต่อแรงลม
ระหว่างระบบ Conventional split type และระบบ VRF

5-141

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับระบบปรับอากาศ

4. ตัวอย่ างอาคารทีใ่ ช้ ระบบปรับอากาศ VRF

อาคาร A.C.E. DAIKIN COMPLEX
ชนิดของอาคาร: สํานักงาน, โชว์รูม, ห้องสัมมนาและฝึกอบรม โรงงานผลิตสิ นค้าไฮเทค, ส่ วนบริ การซ่อมบํารุ ง,
โกดัง เก็บสิ นค้า แบบ อัตโนมัติ
ที่ต้ งั : ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK

ตําแหน่งที่ต้ งั ของ CDU บริ เวณดาดฟ้าชั้น 2 ของอาคารได้มีการแบ่งกลุ่มของ CDU เป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะจ่ายนํ้ายา
ปรับอากาศให้แก่ FCU ของอาคารแต่ละชั้น
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5.12.5 เทคโนโลยีเครื่ องทํานํา้ เย็นใช้ คอมเพรสเซอร์ แบบแบริ่งแม่ เหล็ก (Magnetic Bearings Chiller)
เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบนี้เป็ นเครื่ องทํานํ้าเย็นที่มีวฏั จักรทําความเย็นแบบอัดไอที่มีการเพิ่มสมรรถนะโดยการใช้
คอมเพรสเซอร์ที่มีการสู ญเสี ยด้านความเสี ยดทานในการเคลื่อนที่ต่าํ โดยการใช้แบริ่ งที่เป็ นแม่เหล็กที่สามารถ ยก
เพลาของคอมเพรสเซอร์ให้ลอยจากแบริ่ งที่เป็ นโลหะส่ งผลให้การเสี ยดสี ระหว่างผิวเพลาและผิวแบริ่ งลดตํ่าลงกว่าแบ
ริ่ งแบบเดิมมาก ทําให้แบริ่ งแบบนี้ไม่จาํ เป็ นต้องใช้น้ าํ มันหล่อลื่นส่ งผลให้น้ าํ มันไม่ติดไปกับสารทําความเย็นทําให้
ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นและนํ้าสู งกว่าคอมเพรสเซอร์ที่ใช้น้ าํ มันหล่อลื่นทัว่ ไป
นอกจากนั้นเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบนี้ยงั มีอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนรอบการหมุนของมอเตอร์
ขับคอมเพรสเซอร์
(Variable Speed Drive) ที่เปลี่ยนไปตามภาระการทําความเย็นส่ งผลให้มีความเหมาะสมที่จะใช้งานทั้งในช่วงที่ภาระ
การทําความเย็นสู งและตํ่าทําให้สมรรถนะสู งกว่าเครื่ องทํานํ้าเย็นที่ใช้งานทัว่ ไปประมาณ 20%
1.Magnetic bearings & bearing sensors
2.Permanent-magnet synchronous motor
3.Touchdown bearings
4.Shaft & impellers
5.Compressor cooling

รู ปที่ 5.12-34 ส่ วนประกอบของคอมเพรสเซอร์ที่ใช้แบริ่ งแม่เหล็ก

รู ปที่ 5.12-35 การสู ญเสี ยประสิ ทธิภาพจากการที่น้ าํ มันหล่อลื่นไปกับสารทําความเย็น
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รู ปที่ 5.12-36 ค่า kW/TR ของคอมเพรสเซอร์แต่ละชนิดที่ภาระเปลี่ยนแปลง
กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ทําการเปลี่ยนเครื่ องทํานํ้าเย็นเป็ นแบบ Oil free Magnetic Bearing VSD
Centrifugal Chiller ขนาดทําความเย็น 400 ตัน/ชัว่ โมง จํานวน 1 ชุด เพื่อนํามาใช้ทาํ งานเป็ นหลักวันละ 24 ชัว่ โมง
สามารถลดการใช้พลังงานในส่ วนของเครื่ องทํานํ้าเย็นของระบบปรับอากาศลงคิดเป็ น 24.59%
5.12.6 เทคโนโลยีเครื่ องทํานํา้ เย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)
เครื่ องทํานํ้าเย็นชนิดปรับความเร็ วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller) เป็ นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่อาศัย
หลักการทํางานของ VFD (Variable Frequency Drive) ในการปรับความเร็ วรอบของคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ในการ
ดูดอัดสารทําความเย็นตามภาระโหลดที่ตอ้ งการ ซึ่งจะทําการปรับความเร็ วรอบของคอมเพรสเซอร์โดยการปรับ
ความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั มอเตอร์ตามภาระโหลดที่เกิดขึ้นจริ ง ครอบคลุมลักษณะการใช้งานของเครื่ องทํา
นํ้าเย็นที่ภาระการทําความเย็นเต็มตามพิกดั ที่ออกแบบไว้หรื อเรี ยกว่า “Full Load” และการใช้งานที่ภาระการทําความ
เย็นไม่เต็มพิกดั หรื อน้อยกว่าตามที่การออกแบบไว้ หรื อเรี ยกว่า “Part Load” โดยเครื่ องทํานํ้าเย็นชนิดปรับความเร็ ว
รอบคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller) นี้จะมีสมรรถนะที่ Part Load ดีกว่าเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบเดิม (Centrifugal, Screw
Chiller) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้งานเครื่ องทํานํ้าเย็นหลายชุดพร้อมกัน อาจส่ งผลให้ภาระของเครื่ องทํานํ้าเย็นที่ใช้
งานแต่ละตัวอยูท่ ี่ 30-50% เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการสู ญเสี ยการใช้พลังงานในระบบทํานํ้าเย็นของระบบปรับอากาศ
(Chilled water system) เป็ นอย่างมาก ศักยภาพในการประหยัดพลังงานขั้นต้นอยูท่ ี่ประมาณ 20-40% โดยพลังงาน
ไฟฟ้าที่ลดลงขึ้นอยูก่ บั ภาระการทํางานของเครื่ องทํานํ้าเย็นเป็ นหลัก
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รู ปที่ 5.12-37 เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบปรับความเร็ วรอบคอมเพรสเซอร์

รู ปที่ 5.12-38 ค่า kW/TR ของคอมเพรสเซอร์ที่ภาระเปลี่ยนแปลง
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. ความหมายของการปรับอากาศ
การปรับอากาศเป็ นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการ โดยทัว่ ไปปั จจัยหรื อ
พารามิเตอร์ ของอากาศที่ตอ้ งควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้ น ความสะอาด การกระจายลม และปริ มาณลม
การปรั บอากาศมุ่งให้เกิ ดความรู ้ สึกสบายต่อผูอ้ ยู่อาศัย อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรม การปรั บอากาศอาจใช้เพื่อ
ควบคุมภาวะอากาศในกระบวนการผลิต
2. อากาศทีอ่ ยู่โดยรอบตัวเราประกอบด้ วย 2 ส่ วน คือ
1) อากาศแห้งและ 2) ไอนํ้า (หรื อความชื้น) เราสามารถทราบค่าสมบัติของอากาศชื้นได้จากการอ่านแผนภูมิไซโคร
เมตริ ก (Psychrometric Chart)
แผนภู มิไซโครเมตริ กยังสามารถใช้เพื่อแสดงสภาวะของอากาศที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการปรั บอากาศต่างๆ และ
สามารถใช้ประเมินภาระการทําความเย็น (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซึ่ งจะนําไปสู่ การประเมินค่าของ
พลังงานที่ใช้ของระบบปรับอากาศได้ต่อไป
3. วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ ซึ่งประกอบด้ วยอุปกรณ์ พืน้ ฐาน 4 ตัว ได้ แก่
อุปกรณ์ พืน้ ฐานของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
1. เครื่ องระเหยหรื อ ทําหน้าที่ดึงความร้ อนจากอากาศ (หรื อนํ้าในกรณี ของเครื่ องทํานํ้าเย็น) ที่เคลื่อนผ่าน
คอยล์เย็น โดยสารทําความเย็นซึ่งไหลอยูภ่ ายในคอยล์เย็นจะเปลี่ยนสถานะจากของผสม
คอยล์ เย็น
ระหว่างของเหลวและไอที่ความดันตํ่า อุณหภูมิต่าํ ไปเป็ นไอร้อนยิง่ ยวดที่ความดันและ
(Evaporator)
อุณหภูมิใกล้เคียงกัน
2. คอมเพรสเซอร์
(Compressor)

ทําหน้าที่เพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารทําความเย็น คอมเพรสเซอร์ จะอัดไอสารทํา
ความเย็นซึ่ งมีความดันและอุณหภูมิต่าํ ให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อส่ งต่อไปยัง
คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทาํ ให้สารทําความเย็นเกิดการไหลเวียนใน
ระบบ และมีอุณหภูมิสูงพอที่จะระบายความร้อนทิ้งสู่ สิ่งแวดล้อม

3. คอนเดนเซอร์ หรื อ ทําหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทําความเย็นที่มาจากคอมเพรสเซอร์ โดยสารทํา
ความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากไอที่ความดันสู ง อุณหภูมิสูง เป็ นของเหลวที่ความดันสู ง
คอยล์ ร้อน
อุณหภูมิสูง การระบายความร้อนอาจใช้วิธีระบายความร้อนด้วยอากาศหรื อนํ้าก็ได้
(Condenser)
4. วาล์ วลดความดัน
(Expansion Valve)

ทําหน้าที่ลดความดันของสารทําความเย็นที่มาจากคอนเดนเซอร์ สารทําความเย็นจะ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวความดันสู ง อุณหภูมิสูง เป็ นของผสมระหว่างของเหลวและ
ไอที่ความดันตํ่า อุณหภูมิต่าํ ก่อนไหลเข้าสู่ เครื่ องระเหยต่อไป
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4. กระบวนการทํางานของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอในอุดมคติประกอบด้ วย
อุปกรณ์
กระบวนการ
การถ่ายเทความร้อน (ทําความเย็น) แบบความดันคงที่ ซึ่ งสารทําความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจาก
เครื่ อง
ระเหย
ของผสมระหว่างของเหลวและไอที่ความดันตํ่า อุณหภูมิต่าํ ไปเป็ นไออิ่มตัวที่ความดันเดียวกัน
คอมเพรส การอัดแบบไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรื อกระบวนการอัดแบบไอเซนโทรปิ ก ซึ่ งจะทําให้สาร
เซอร์
ทําความเย็นเปลี่ยนสถานะจากไออิ่มตัวที่ความดันตํ่า ไปเป็ นไอร้อนยิง่ ยวดที่ความดันสู ง
คอนเดน การถ่ายเทความร้อนแบบความดันคงที่ ซึ่ งจะทําให้สารทําความเย็นเปลี่ยนสถานะจากไอร้อน
เซอร์
ยิง่ ยวดที่ความดันสู ง อุณหภูมิสูง ไปเป็ นของเหลวที่ความดันเดียวกัน
วาล์วลด
การลดความดันโดยไม่ มีการถ่ ายเทงานและความร้ อน ซึ่ งจะทําให้สารทําความเย็นเปลี่ ยน
ความดัน สถานะจากของเหลวที่ความดันสู ง ไปเป็ นของผสมระหว่างของเหลวและไอที่ความดันตํ่า
5. ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ชนิดระบายความร้ อนด้ วยนํา้ ซึ่งประกอบด้ วยอุปกรณ์ หลักดังต่ อไปนี้
5.1 เครื่ องทํานํ้าเย็น เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสู งที่สุด ทําหน้าที่ผลิตนํ้าเย็นสําหรับการปรับอากาศโดยใช้วฏั
จักรการทําความเย็นแบบอัดไอ ซึ่ งสารทําความเย็นจะรับความร้อนจากนํ้าเย็นในเครื่ องระเหยและระบายความร้อน
ออกให้กบั นํ้าหล่อเย็นในคอนเดนเซอร์
5.2 เครื่ องสู บนํา้ เย็น ทําหน้าที่ส่งจ่ายนํ้าเย็นที่ผลิตจากเครื่ องทํานํ้าเย็นไปยังเครื่ องส่ งลมเย็นที่ติดตั้งอยูใ่ นพื้นที่ปรับ
อากาศ และนํานํ้าเย็นที่รับความร้อนจากเครื่ องส่ งลมเย็นกลับมาทําความเย็นที่เครื่ องทํานํ้าเย็น
5.3 เครื่ องส่ งลมเย็น เป็ นอุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศภายในพื้นที่ปรับอากาศกับนํ้าเย็น
5.4 เครื่ องสู บนํา้ หล่ อเย็น ทําหน้าที่หมุนเวียนนํ้าหล่อเย็นของเครื่ องทํานํ้าเย็นไปยังหอระบายความร้อน และนํานํ้า
หล่อเย็นจากหอระบายความร้อนกลับมายังเครื่ องทํานํ้าเย็น
5.5 หอระบายความร้ อน ทําหน้าที่ลดอุณหภูมิน้ าํ หล่อเย็นเครื่ องทํานํ้าเย็น โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างนํ้า
หล่อเย็นกับอากาศภายนอก
6. สมรรถนะของระบบปรับอากาศจะแสดงด้ วย
6.1 ค่ าสั มประสิ ทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance: COP) ซึ่ งนิยามด้วย อัตราส่ วนของความสามารถใน
การทําความเย็นของเครื่ องปรับอากาศในหน่วยวัตต์ ต่อกําลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ (วัตต์)
6.2 ค่ าอัตราส่ วนประสิ ทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio: EER) ซึ่ งหมายถึง อัตราส่ วนของความสามารถ
ในการทําความเย็นในหน่วย บีทียตู ่อชัว่ โมง ต่อกําลังไฟฟ้าที่ระบบใช้ (วัตต์)
6.3 ค่ ากิโลวัต ต์ ต่ อตันความเย็น (kW/TR) ซึ่ งหมายถึง อัตราส่ วนระหว่างกําลังไฟฟ้ าของเครื่ องปรับอากาศ
(กิโลวัตต์) กับความสามารถในการทําความเย็นของเครื่ องในหน่วยตันความเย็น
7. ปัจจัยหลักทีม่ ีผลต่ อสมรรถนะของระบบปรับอากาศ ได้ แก่
อุณหภูมิระเหยของสารทําความเย็นในเครื่ องระเหย และอุณหภูมิควบแน่ นของสารทําความเย็นในคอนเดนเซอร์
ระบบปรับอากาศจะมีสมรรถนะสู งหากอุณหภูมิระเหยของสารทําความเย็นมีค่าสู ง และอุณหภูมิควบแน่นของสาร
ทําความเย็นมีค่าตํ่า
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8. ภาระการทําความเย็น (Cooling Load)
หมายถึง ปริ มาณหรื ออัตราของพลังงานความร้อนที่ดูดซับโดยคอยล์เย็นหรื อเครื่ องระเหยในพื้นที่ปรับอากาศหนึ่งๆ
ซึ่งประกอบด้วย
8.1 แหล่ งความร้ อนภายใน (Internal Heat Source) ได้แก่ คน ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆ
8.2 แหล่ งความร้ อนภายนอก (External Heat Source) ได้แก่ การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารเนื่องจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน และการแผ่รังสี ความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ผ่านกรอบอาคารที่
เป็ นกระจก
8.3 อากาศระบายและอากาศรั่วไหล (Ventilation and Infiltration Air) ได้แก่ อากาศภายนอกที่ป้อนเข้ามาในพื้นที่
ปรับอากาศเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศ และอากาศภายนอกที่รั่วไหลเข้ามาตามรอยแยกของกรอบอาคารหรื อวงกบ
ประตูหน้าต่าง
9. การประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ
จําเป็ นต้องทราบภาระการทําความเย็นและกําลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศ โดยสําหรับเครื่ องทํานํ้าเย็น ข้อมูลที่
ต้องการประกอบด้วย อัตราการไหลของนํ้าเย็นผ่ านเครื่ องทํานํ้าเย็น อุณหภูมินํ้าเย็นที่เข้ าและออกจากเครื่ องทํานํ้า
เย็น และกําลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้ ขณะนั้น ๆ ของเครื่ องทํานํา้ เย็น
10. มาตรการอนุ รั กษ์ พ ลัง งานในระบบปรั บอากาศมีม ากมายหลายวิธี ซึ่ ง สามารถปรั บใช้ ให้ เ หมาะกับแต่ ละ
สถานการณ์ โดยพอสรุปได้ ดงั นี้
- การเพิ่มอุณหภูมิน้ าํ เย็นจ่ายออกจากเครื่ องทํานํ้าเย็น (การเพิ่มอุณหภูมิระเหยของสารทําความเย็น)
- การลดอุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนเข้าเครื่ องทํานํ้าเย็น (การลดอุณหภูมิควบแน่นของสารทําความเย็น)
- การใช้ระบบส่ งนํ้าเย็นแบบปริ มาตรแปรเปลี่ยน (Variable Water Volume: VWV)
- การใช้ระบบส่ งลมเย็นแบบปริ มาตรแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume: VAV)
- การใช้ท่อความร้อน (Heat Pipe)
- การปรับปรุ งตัวอาคาร
- การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
- การควบคุมการทํางานที่เหมาะสม
- การบํารุ งรักษาที่เหมาะสม
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บทที่ 6
การอนุรักษ์ พ ลังงานสํ าหรับ
ระบบทําความเย็น
(Energy Conservation for
Refrigeration System)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
โรงงานที่มีการใช้ระบบทําความเย็น ไม่ว่าเพื่อการแช่ แข็งหรื อลดอุ ณหภู มิสินค้า จําเป็ นต้องใช้พลังงานใน
ปริ มาณมหาศาล แต่ ห ากโรงงานสามารถควบคุ ม การทํา งานของระบบทํา ความเย็น ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพได้แล้ว การใช้พลังงานก็จะเป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กบั สถาน
ประกอบการลงได้เป็ นอันมาก

วัตถุประสงค์
1. ทราบหลักการทํางานและอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบทําความเย็น
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของระบบทําความเย็น
3. เข้าใจวิธีประเมินประสิ ทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น
4. ทราบมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทําความเย็น
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6.1 บทนํา
การทําความเย็นเป็ นกระบวนการดึ งความร้ อนออกจากวัตถุหรื ออากาศเพื่อรั กษาให้มีอุณหภูมิต่าํ กว่าอากาศ
แวดล้อมภายนอก เช่น การแช่เย็นอาหารในตูเ้ ย็น การแช่แข็งอาหารสดในตูแ้ ช่แข็งหรื อห้องเย็นในโรงงานแปร
รู ปอาหารหรื อห้างสรรพสิ นค้า หรื อการผลิตนํ้าแข็งในโรงนํ้าแข็ง
ระบบทําความเย็นมีหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตามในที่น้ ีเราจะเน้นที่การทําความเย็นโดยระบบทําความเย็น
แบบอัดไอ เนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย
6.2 ระบบทําความเย็น (Refrigeration System)
อุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่ดงึ ความร้ อนออกจากวัตถุหรื ออากาศ เพื่อรักษาให้ มีอุณหภูมิตํ่ากว่ าอากาศแวดล้ อมภายนอก
เรี ยกว่า เครื่ องทําความเย็น (Refrigerator) กระบวนการทําความเย็นในเครื่ องทําความเย็นอาจจําแนกได้เป็ น
ก) การทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cooling)
- แบบชั้นเดียว (Single stage)
- แบบหลายชั้น (Multi stage)
ข) การทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Cooling)
ในเครื่ องทําความเย็นจะมี สารตัวกลางที่ ทาํ หน้าที่ ขนถ่ ายความร้ อน เรี ยกว่า สารทําความเย็น (Refrigerant)
โดยมากเครื่ องทําความเย็นแบบอัดไอจะใช้แอมโมเนี ยและสารในกลุ่มฟรี ออนเป็ นสารทําความเย็น ส่ วนใน
เครื่ องทําความเย็นแบบดูดซึ มจะใช้น้ าํ เป็ นสารทําความเย็นร่ วมกับการใช้สารในกลุ่มนํ้าเกลือ เช่น ลิเทียมโบร
ไมด์ เป็ นสารดูดซึม (Absorbent)
6.2.1 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System)
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 ตัว ได้แก่ เครื่ องระเหย คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์
และวาล์ วลดความดัน เช่นเดียวกับระบบปรับอากาศ ดังแสดงในรู ป

วาล์วลด
ความดัน

3

4

คอนเดนเซอร์

เครื่ องระเหย

2

คอมเพรสเซอร์

1

รู ปที่ 6.2.1 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอชั้นเดียว
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ในกรณี ของการทําความเย็นที่อุณหภูมิต่าํ ช่วงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างคอนเดนเซอร์และเครื่ องระเหย
จะมีค่ากว้างมาก วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอชั้นเดี ยวไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในกรณี น้ ี เนื่ องจากอัตราส่ วน
ความดันของคอมเพรสเซอร์ จะมีค่าสู งเกินไป ยิง่ ช่วงความแตกต่างของอุณหภูมิกว้างมากเท่าใด ก็ยิ่งทําให้ช่วง
ความแตกต่างของความดันในวัฏจักรกว้างมากขึ้นเท่านั้น และส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบลดลง
เนื่องจากประสิ ทธิภาพของคอมเพรสเซอร์จะแปรผกผันกับค่าอัตราส่ วนความดัน
ปั ญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยวัฏจักรทําความเย็นแบบหลายชั้น (Cascade vapour compression refrigeration
cycle) ดังแสดงในรู ปที่ 6.2-2 ซึ่ งเป็ นการเชื่อมต่อวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอที่ทาํ งานที่อุณหภูมิแตกต่าง
กันตั้งแต่ 2 วัฏจักรขึ้นไปเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน (cascade heat exchanger) ซึ่ งทําหน้าที่
เป็ นคอนเดนเซอร์ ของวัฏจักรที่ทาํ งานที่อุณหภูมิต่าํ และเป็นเครื่ องระเหยของวัฏจักรที่ทาํ งานที่อุณหภูมิสูงกว่า
โดยที่สารทําความเย็นของวัฏจักรทั้งสองจะแยกออกจากกัน ระบบนี้ มีขอ้ ได้เปรี ยบคือ วัฏจักรที่นาํ มาเชื่ อมต่อ
เข้าด้วยกันสามารถใช้สารทําความเย็นต่างชนิดกันได้ สารทําความเย็นบางชนิดเหมาะกับการใช้งานที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า บางชนิดก็เหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง เราจึงสามารถเลือกใช้สารทําความเย็นชนิดต่างๆ เพื่อที่จะทําให้
ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์การทําความเย็นดีที่สุด แต่ขอ้ เสี ยของวัฏจักรนี้ก็คือ อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์ ของวัฏจักรที่มี
อุณหภูมิต่าํ จะต้องมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิของเครื่ องระเหยของวัฏจักรอุณหภูมิสูง เพื่อที่จะให้การถ่ายเทความร้อน
ระหว่างวัฏจักรทั้งสองเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงเป็ นสาเหตุให้ค่าอัตราส่ วนความดันของคอมเพรสเซอร์ ในวัฏจักรทั้ง
สองมีค่าสู งขึ้น การที่จะลดอุณหภูมิแตกต่างในเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนจําเป็ นที่จะต้องใช้เครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนที่มีประสิ ทธิภาพสู งและมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้นด้วย
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คอมเพรสเซอร์
ความดันสู ง

คอมเพรสเซอร์
ความดันตํ่า

1

รู ปที่ 6.2-2 (ก) ระบบทําความเย็นแบบหลายชั้น (Cascade vapour compression refrigeration system)
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8

QL ความสามารถในการทํา

ความเย็นที่เพิ่มขึ้น

S

รู ปที่ 6.2-2 (ข) แผนภูมิอุณหภูมิ-เอนโทรปี สําหรับวัฏจักรในรู ปที่ 6.2-2 (ก)
ถ้าวัฏจักรทั้งสองในวัฏจักรทําความเย็นแบบหลายชั้นใช้สารทําความเย็นชนิ ดเดียวกัน เครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้ อนอาจจะถูกแทนที่โดยถังความดันธรรมดา ซึ่ งเรี ยกว่า ถังแยกไอ (liquid-vapour separator หรื อ flash
intercooler) ดังแสดงในรู ปที่ 6.2-3 ซึ่ งถังแยกไอนี้จะทําหน้าที่แยกสารทําความเย็นที่เป็นของเหลวและไอออก
จากกัน ไอสารทําความเย็นที่ออกจากถังแยกไอ (6) จะรวมตัวกับไอสารทําความเย็นที่มาจากคอมเพรสเซอร์
ความดันตํ่า (3) และถูกดูดเข้าคอมเพรสเซอร์ ความดันสู งต่อไป (7) ส่ วนสารทําความเย็นเหลวที่ออกจากถังแยก
ไอ (4) จะถูกลดความดันผ่านวาล์วลดความดันก่อนที่จะเข้าเครื่ องระเหยเพื่อทําความเย็น ซึ่ งจะเรี ยกวัฏจักรชนิด
นี้วา่ วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดัน (Multistage compression vapour compression refrigeration cycle)
ในบางกรณี ถงั แยกไอของวัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดันอาจจะมีเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนรวมอยู่ ดัง
รู ปที่ 6.2-4 ในระบบนี้ สารทําความเย็นในสถานะของเหลวที่ออกจากคอนเดนเซอร์ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนแรก (8) จะไหลเข้าเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อคายความร้อนให้กบั สารทําความเย็นเหลวในถังแยกไอ
เพื่อให้เกิดการระเหยกลายเป็ นไอ ทําให้สารทําความเย็นเหลวในเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนมีอุณหภูมิลดลง (9)
ก่อนที่จะเข้าวาล์วลดความดันและเข้าเครื่ องระเหยต่อไป ส่ วนที่สอง (7) จะไหลเข้าวาล์วลดความดันทําให้มี
ความดันและอุณหภูมิลดลง (4) ก่อนที่จะเข้าถังแยกไอ สารทําความเย็นเหลวในถังแยกไอจะรับความร้อนทั้ง
จากเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนและจากไอสารทําความเย็นที่มาจากคอมเพรสเซอร์ ความดันตํ่า (3) ทําให้เกิด
การระเหย จากนั้นไอสารทําความเย็นส่ วนนี้ (5) จะถูกดูดเข้าคอมเพรสเซอร์ ความดันสู งต่อไป ระบบนี้เหมาะที่
จะใช้กบั งานที่จาํ เป็ นต้องติดตั้งเครื่ องระเหยกับวาล์วลดความดันไกลจากอุปกรณ์อื่น
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รู ปที่ 6.2-3 วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดัน

รู ปที่ 6.2-4 วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดัน โดยใช้ถงั แยกไอเป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
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นอกจากนี้ วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดันยังสามารถทําความเย็นได้มากกว่า 1 อุณหภูมิ โดยติดตั้ง
เครื่ องระเหยมากกว่า 1 ชุด ตัวอย่างของระบบนี้แสดงไว้ในรู ปที่ 6.2-5

รู ปที่ 6.2-5 วัฏจักรทําความเย็นแบบหลายความดันและมีเครื่ องระเหย 2 ชุด

6.2.2 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Refrigeration System)
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มเป็นระบบทําความเย็นที่อาศัยพลังงานความร้อนในการขับเครื่ องทําความเย็นให้
ทํางาน โดยความร้ อนที่ ป้อ นให้มกั จะอยู่ในรู ปของไอนํ้า นํ้าร้ อน หรื อก๊าซร้ อนซึ่ งเป็ นพลังงานคุ ณภาพตํ่า
ถึงแม้วา่ ประสิ ทธิภาพของระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มจะตํ่ากว่าระบบทําความเย็นแบบอัดไอ แต่หากพลังงาน
ความร้อนที่ป้อนมาจากความร้อนเหลือทิ้ง (เช่น ไอเสี ย) หรื อมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (เช่น แสงอาทิตย์
ชีวมวล) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มมีส่วนประกอบที่สาํ คัญ คือ เครื่ องกําเนิด (Generator) คอนเดนเซอร์ หรื อคอยล์
ร้ อน (Condenser) เครื่ องระเหยหรื อคอยล์ เย็น (Evaporator) เครื่ องดูดซึม (Absorber) และวาล์ วลดความดัน
(Expansion Valve) ส่ วนสารทํางานจะเป็ นลักษณะของสารคู่ผสมระหว่างสารทําความเย็น (เช่น นํ้า) และสาร
ดูดซึม (เช่น สารลิเทียมโบรไมด์, LiBr) ดังแสดงในรู ปที่ 6.2-6
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รู ปที่ 6.2-6 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม
หลักการทํางานเริ่ มต้นจากเครื่ องกําเนิ ดรับความร้อนจากแหล่งความร้อนภายนอก ทําให้สารทําความเย็นเดือด
กลายเป็ นไอและแยกตัวจากสารดูดซึ ม ไอสารทําความเย็นจะถูกทําให้ควบแน่นที่คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) ที่
อุณหภูมิ 40-50 C และเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวแล้วไหลผ่านวาล์วลดความดันไปสู่ คอยล์เย็น ที่คอยล์เย็น
สารทําความเย็นจะรับความร้อนจากสิ่ งแวดล้อมเพื่อระเหยกลายเป็ นไอ (ที่อุณหภูมิ 5 C ความดัน 6
mmHg) จากนั้นไอสารทําความเย็นจะถูกดูดซึ มด้วยสารดูดซึ มที่ไหลผ่านวาล์วลดความดันอีกตัวหนึ่ งที่ต่อมา
จากเครื่ องกําเนิ ดและกลายเป็ นของเหลวในเครื่ องดูดซึ ม ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน จากนั้น
ของเหลวผสมจะถูกสู บโดยปั๊ มให้มีความดันสู งขึ้นเป็ น 75 mmHg และส่ งไปยังเครื่ องกําเนิดเพื่อรับความร้อน
จากแหล่งกําเนิดความร้อนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็ นการทํางานครบรอบวัฏจักร
ความแตกต่างระหว่างระบบทําความเย็นแบบอัดไอและแบบดูดซึ ม คือ ระบบทําความเย็นแบบอัดไอเพิ่มความ
ดันให้กบั สารทําความเย็นทําโดยใช้คอมเพรสเซอร์ ซ่ ึ งทํางานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าขับ แต่ในระบบทําความ
เย็นแบบดูดซึ ม การเพิ่มความดันให้กบั สารทํางานทําโดยอาศัยเครื่ องกําเนิ ดและเครื่ องดูดซึ มร่ วมกัน โดยใช้
ความร้ อนป้ อนเข้าที่เครื่ องกําเนิ ดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ า เพื่อผลิ ตไอที่มีสมบัติเช่ นเดี ยวกับไอที่ออกจาก
คอมเพรสเซอร์ในระบบแบบอัดไอ
ก) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว (Single Effect Absorption Cooling)
ระบบนี้ใช้พลังงานความร้อนที่อยูใ่ นรู ปของไอนํ้าที่ความดันระหว่าง 0.8 – 1.5 kg/cm2 หรื อนํ้าร้อนที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 130 – 150 C รู ปที่ 6.2-7 แสดงแผนผังระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว
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รู ปที่ 6.2-7 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว

ข) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น (Double Effect Absorption Cooling)
ระบบนี้ใช้พลังงานความร้อนในรู ปของไอนํ้าที่ความดันประมาณ 8 kg/cm2 หรื อนํ้าร้อนที่อุณหภูมิระหว่าง 180
– 200 C โดยระบบนี้จะมีประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้อนสู งกว่าระบบแรกประมาณ 65% รู ปที่ 6.2-8 แสดงแผนผัง
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น

รู ปที่ 6.2-8 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น
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ค) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหม้ โดยตรง (Direct-fired Absorption Cooling)
ระบบนี้ ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงภายในเครื่ องกําเนิ ด หรื อความร้อนในรู ปของก๊าซร้อน
โดยอุณหภูมิของก๊าซร้อนที่ออกจากเครื่ องกําเนิ ดจะมีอุณหภูมิประมาณ 190-204 C โดยระบบนี้ จะมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะอยูใ่ นช่วง 0.85 – 1.14 รู ปที่ 6.2-9 แสดงแผนผังระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มชนิ ดเผา
ไหม้โดยตรง

รู ปที่ 6.2-9 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหม้โดยตรง
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6.3 สารทําความเย็น (Refrigerant)
สารทําความเย็นที่ใช้กนั ทัว่ ไปในระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ได้แก่ แอมโมเนี ยและสารในกลุ่มฟลูออโร
คาร์ บอน ในระบบทําความเย็นที่อุณหภูมิค่อนข้างตํ่า แอมโมเนี ยเป็ นสารทําความเย็นที่ได้รับความนิ ยมใช้กนั
อย่างแพร่ หลาย
แอมโมเนียเป็ นสารความเย็นชนิดเดียวที่ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มฟลูออโรคาร์ บอน แม้ว่าแอมโมเนียจะเป็ นสารพิษและ
สามารถจุดระเบิดได้ในบางสภาวะก็ตาม แต่คุณสมบัติทางด้านความร้ อนที่ดีเยี่ยมของแอมโมเนี ย ทําให้
แอมโมเนี ยเหมาะที่จะนําไปใช้กบั โรงงาน ลานสเกตและห้องหรื ออุปกรณ์ทาํ ความเย็นขนาดใหญ่ และถ้า
ประกอบกับความรู ้ความชํานาญในการควบคุมระบบ จะทําให้ปัญหาความเป็ นพิษของแอมโมเนี ยกลายเป็ น
เพียงปัญหาเล็กๆ เท่านั้น
แอมโมเนียมีความสามารถในการทําความเย็นสู งสุ ด เมื่อเทียบกับสารความเย็นชนิดอื่น แอมโมเนียมีจุดเดือดตํ่า
ประมาณ -2.2 C ที่ความดันบรรยากาศ ดังนั้น เครื่ องระเหยและคอนเดนเซอร์ ในระบบจึงมีอุณหภูมิ และความ
ดันอยูใ่ นช่วงปานกลางคือ -15 C และ 30 C ที่ความดัน 2.37 bar และ 11.67 bar
โดยปกติแอมโมเนี ยแห้งจะไม่กดั กร่ อนโลหะ แต่เมื่อถูกความชื้ นแอมโมเนี ยจะกัดโลหะที่ไม่ใช่ เหล็ก เช่ น
ทองแดง ทองเหลือง เป็ นต้น ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีโลหะเหล่านี้ในระบบที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารความ
เย็น
แอมโมเนี ยมีคุณสมบัติไม่ผสมกับนํ้ามัน จึงไม่ทาํ ให้น้ าํ มันหล่อลื่นเครื่ องอัดเจือจาง สําหรับการรั่วไหลของ
แอมโมเนี ย เราสามารถทดสอบได้โดยเผาเทียนที่ทาํ ด้วยกํามะถันในจุดที่จะทดสอบ ถ้าหากมีแอมโมเนี ยรั่ว
ออกมาจะเกิดควันสี ขาวขึ้น หรื ออาจทาบริ เวณรอยต่อของท่อด้วยสารละลายสบู่เข้มข้น ถ้ามีการรั่วไหลจะมีฟอง
เกิดขึ้น
แอมโมเนียเป็นสารความเย็นที่มีราคาถูกและใช้งานได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยงั มีคุณสมบัติทางเคมีหลาย
อย่างที่เหมาะจะใช้กบั ระบบทําความเย็นใหญ่ๆ ซึ่ งความเป็นพิษไม่ใช่ปัจจัยสําคัญ เช่น มีระบบควบคุมดีหรื อ
ตั้งอยูห่ ่างจากชุมชน และแอมโมเนียยังมีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเทความร้อนสู งอีกด้วย แอมโมเนียสามารถใช้
กับคอมเพรสเซอร์ท้ งั แบบลูกสู บชัก แบบโรตารี่ และแบบใช้แรงเหวี่ยง

6-10

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

6.4 ภาระการทําความเย็น
ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นเป็ นผลรวมของความร้อนที่มาจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย
ภาระจากความร้ อนผ่ านผนัง
(Wall Heat Gain Load)

ภาระจากอากาศอุ่นภายนอก
(Air Change Load)

ภาระจากตัวสิ นค้ า
(Product Load)

ภาระอื่น ๆ
(Miscellaneous Load)

ภาระส่ วนนี้ ได้แก่ ความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังจากภายนอกเข้ามาภายใน
บริ เวณทําความเย็นหรื อห้องเย็น ถึงแม้วา่ จะมีฉนวนความร้อนหุม้ อยูก่ ต็ าม
สิ่ งที่ตอ้ งระวังประการหนึ่งคือความร้อนจากรังสี อาทิตย์ที่ผา่ นช่องเปิ ด
ต่างๆ เข้ามาภายในห้องโดยตรง
ในขณะที่เปิ ดประตูหอ้ งเย็นหรื อบริ เวณทําความเย็นอากาศอุ่นจากภายนอก
จะเข้าไปแทนที่อากาศเย็น เราจําเป็ นต้องขจัดความร้อนออกจากอากาศอุ่น
นี้เพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการออกแบบ
ภาระความร้อนส่ วนนี้จะต้องถูกรวมเข้าใน ภาระการทําความเย็น
ความร้อนที่ตอ้ งดึงออกจากตัวสิ นค้า เพื่อลดอุณหภูมิลงจนถึงระดับที่
ต้องการ ในบางกรณี ผลิตภัณฑ์อาจถูกแช่แข็งซึ่งจะต้องรวมความร้อนแฝง
เข้าไปด้วย
ภาระจากตัวสิ นค้ามีผลต่อภาระการทําความเย็นโดยรวมซึ่งก็ข้ ึนกับลักษณะ
งาน ภาระจากตัวสิ นค้าอาจเป็ นทั้งในลักษณะชัว่ คราวและในลักษณะ
ต่อเนื่องขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานเช่นกัน
ภาระจากตัวสิ นค้าจะเป็ นส่ วนหนึ่งของภาระการทําความเย็นเฉพาะช่วงที่
กําลังลดอุณหภูมิลงเพื่อให้เท่าอุณหภูมิหอ้ งเก็บ เมื่ออุณหภูมิเท่าห้องเก็บ ก็
จะไม่มีความร้อนที่ตอ้ งขจัดทิ้งอีกต่อไป
ความร้อนจากคนที่กาํ ลังทํางานภายในบริ เวณทําความเย็น และความร้อน
จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นตัวเกิดความร้อนที่อยูใ่ นบริ เวณทําความเย็น เช่น
มอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็ นต้น

ภาระความร้อนต่างๆ ข้างต้นยังสามารถพิจารณาได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความร้ อนจากสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
และความร้ อนจากตัวสิ นค้ าทีต่ ้ องการทําความเย็น ในบางกรณี ของห้องเย็น ความร้อนจากตัวสิ นค้าอาจไม่สูงนัก
เมื่อเทียบกับความร้ อนที่ผ่านผนังห้องเย็นหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเย็น สําหรับกรณี ของอุตสาหกรรมผลิ ต
นํ้าแข็ง ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นส่ วนใหญ่เกิดจากทํานํ้าที่อุณหภูมิเริ่ มต้นให้กลายเป็ นนํ้าแข็ง
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6.5 ประสิ ทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น
สมรรถนะของระบบทําความเย็นจะแสดงในรู ปของค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of Performance,
COP) ซึ่งหมายถึง อัตราส่ วนระหว่างปริ มาณพลังงานความร้อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น (ปริ มาณความเย็นที่ทาํ
ได้) ต่อพลังงานที่ระบบใช้
การวิเคราะห์ค่า COP ของระบบทําความเย็นทําโดยใช้แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ดังแสดงในรู ปที่ 6.5-1 จาก
รู ป ค่า COP ของระบบทําความเย็นจะคํานวณได้จาก
COP 

โดย

h1  h4
h2  h1

(6.1)

= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่เข้าคอมเพรสเซอร์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นก่อนเข้าคอยล์เย็น (เท่ากับเอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่
ออกจากคอยล์ร้อน), kJ/kg

h1
h2
h4

ความดัน

P 2,3

3

2
งานของคอมเพรสเซอร์

P 1,4

1

อัตราการทําความเย็น h1 - h4

4

h 2 - h1

อีวาโปเรเตอร์

h 3,4

h1

h2

เอนทาลปี

รู ปที่ 6.5-1 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
ดังนั้น สิ่ งที่จะต้องทราบ ได้แก่ สภาวะ (ความดันและอุณหภูมิ) ของสารทําความเย็นที่แต่ละจุดของระบบ เพื่อ
นําไปหาค่าเอนทาลปี จากตารางคุณสมบัติทางเทอร์ โมไดนามิกส์ หรื อจากแผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของสาร
ทําความเย็นชนิดที่ใช้ในระบบ ตัวอย่างแผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของสารทําความเย็น R-134a แอมโมเนี ย
R-22 (SI) และ R-22 (IP) แสดงอยูใ่ นรู ปที่ 6.5-2 ถึง 6.5-5 ตามลําดับ
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รู ปที่ 6.5-2 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของสารทําความเย็น R-134a

รู ปที่ 6.5-3 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของแอมโมเนีย
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รู ปที่ 6.5-4 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของ R-22 (SI)

รู ปที่ 6.5-5 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี ของ R-22 (IP)
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6.6 ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น
สําหรับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ อุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์และของเครื่ องระเหยเป็ นปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อสมรรถนะการทํางานของระบบทําความเย็น หากสามารถลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์ และเพิ่ม
อุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหยได้ สมรรถนะการทํางานของระบบทําความเย็นก็จะสู งขึ้น
ปัจจัยที่กล่าวข้างต้นเป็ นปัจจัยที่ทาํ ให้ระบบทําความเย็นมีสมรรถนะสู งขึ้น ระบบมีการใช้พลังงานลดลง ซึ่ งเป็ น
การอนุ รักษ์พลังงาน อย่างไรก็ตามอีกปั จจัยหนึ่ งที่ตอ้ งพิจารณา คือ การลดภาระการทําความเย็นของระบบให้
ตํ่าลง
6.7 อุตสาหกรรมอาหารแช่ เยือกแข็งและห้ องเย็น
การแช่เยือกแข็ง เป็ นวิธีถนอมอาหารซึ่ งใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยมีหลักการชะลอการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กายภาพและเคมี รวมถึงปฏิกิริยาการขยายพันธุ์ของจุลินทรี ยท์ ี่จะทําให้อาหารเน่าเสี ย โดยทัว่ ไปอาหารจะถูกแช่
แข็งที่อุณหภูมิต่าํ กว่า 0C จากรู ปที่ 6.7-1 ขบวนการแช่เยือกแข็งจะเริ่ มตั้งแต่การนําอาหารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
จุดเยือกแข็งมาลดอุณหภูมิ ซึ่ งอุณหภูมิของอาหารจะลดลงตามขบวนการความร้อนสัมผัส จากนั้น อาหารจะ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ จุดเยือกแข็ง ซึ่ งจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันไปตามชนิ ดของอาหาร ขบวนการที่อาหารเข้าสู่ จุด
เยือกแข็งนี้ อาหารจะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นของแข็งตามขบวนการความร้อนแฝง ซึ่ งอุณหภูมิของอาหารจะ
เกือบคงที่ และหากลดอุณหภูมิของอาหารต่อไป อาหารจะมีอุณหภูมิลดลงตามขบวนการความร้อนสัมผัสอีก
ครั้งหนึ่ง กรรมวิธีที่ใช้ในการแช่แข็งอาหารแบ่งได้เป็ น 4 วิธีดงั ต่อไปนี้
6.7.1 การแช่ แข็งแบบการพาความเย็น (Blast Freezing)
การแช่แข็งอาหารด้วยวิธีน้ ี อาศัยหลักการพาความเย็น (Convection) โดยลมที่มีอุณหภูมิต่าํ จะหมุนเวียนภายใน
ั ฑ์ที่อยู่ภายในห้อง (รู ปที่ 6.7-2) ลมที่มีอุณหภูมิต่าํ นี้ จะถูกลด
ห้องเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของอาหารหรื อบรรจุภณ
อุณหภูมิลงตามวัฏจักรการทําความเย็นที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีน้ ีประกอบด้วยห้องเย็นที่หุม้ ฉนวน
มิดชิ ดด้วยโฟมที่มีความหนาเพื่อป้ องกันการเกิ ดหยดนํ้าที่ ผนังภายนอก โดยความหนาของฉนวนขึ้นอยู่กบั
อุณหภูมิของห้องเย็นและประเภทของฉนวน ส่ วนอุปกรณ์ทาํ ความเย็นนิ ยมใช้เป็นวัฎจักรการทําความเย็นแบบ
อัดไอที่ใช้แอมโมเนียหรื อสารประกอบกลุ่ม CFC การกระจายลมเย็นภายในห้องเย็น นิยมใช้เครื่ องกระจายลม
เย็นลักษณะเหมือนเครื่ องเป่ าลมเย็น แต่จะมีจาํ นวนครี บถ่ายเทความร้อนเพียง 4-6 ครี บต่อนิ้ว ขณะที่เครื่ องเป่ า
ลมเย็นของระบบปรับอากาศ จะมีครี บ 10-12 ครี บต่อนิ้ว เหตุที่ตอ้ งให้ครี บมีจาํ นวนน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
นํ้าแข็งที่ครี บเนื่องจากอากาศที่ไหลเข้าทางประตูขณะเปิ ดประตู
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รู ปที่ 6.7-1 การเกิดการเยือกแข็งของอาหาร

(ก) ห้องเย็นในห้างสรรพสิ นค้า

(ข) ห้องเย็นสําหรับอุตสาหกรรม

รู ปที่ 6.7-2 ห้องแช่แข็งแบบการพาความเย็น
6.7.1.1 ห้ องเย็น (Cold Storage Room)
ห้องเย็นทัว่ ไปที่ใช้แช่ อาหารมีอุณหภูมิภายในห้องเย็นคงที่เพื่อให้เหมาะสมกับอาหารที่เก็บภายในห้อง ซึ่ ง
อาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 0C เพื่อใช้ในการแช่ผกั และผลไม้ และตํ่ากว่า 0C เพื่อใช้ในการแช่เนื้อและไอศกรี ม
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โดยถนอมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อยูภ่ ายในห้องเย็นให้เหมาะสมกับระยะเวลาการบริ โภค โดยทัว่ ไปห้องเย็นที่
มีอุณหภูมิภายในห้องมากกว่า 0C มักนิยมใช้สารประกอบ CFC เป็ นสารทําความเย็น ส่ วนห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ
ภายในห้องตํ่ากว่า -10C นิ ยมใช้แอมโมเนี ยเป็ นสารทําความเย็น ห้องเย็นประเภทนี้ เช่น ห้องแช่เนื้ อ ห้องแช่
ผัก ห้องแช่นมและไข่ ห้องแช่ปลา รวมไปถึงห้องแช่น้ าํ แข็งที่ผลิตแล้ว เป็นต้น ศูนย์การค้าและซุ ปเปอร์ สโตร์
ส่ วนใหญ่จะมีหอ้ งเย็นลักษณะนี้
6.7.1.2 ห้ องเย็นสํ าหรับอุตสาหกรรม
ห้องเย็นสําหรับอุตสาหกรรมมี 2 ลักษณะตามกระบวนการผลิต คือ แบบที่แช่ แข็งเป็ นเที่ย ว (Batch) เช่น ห้อง
เย็นแช่ผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นกระบวนการแช่แข็งแล้ว และห้องเย็นที่นาํ อาหารใส่ กระบะเก็บ เพื่อถนอมอาหารก่อน
นําไปเข้ากระบวนการอื่นๆ และแบบแช่ แข็งต่ อเนื่ อง เช่น ห้องเย็นที่ใช้ในการผลิตนม เครื่ องดื่ม และไอศกรี ม
เป็ นต้น
6.7.2 การแช่ แข็งแบบการสั มผัส (Contact Freezing)
การแช่แข็งอาหารด้วยวิธีน้ ีอาศัยหลักการนําความเย็น (Conduction) โดยอาหาร หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจะ
วางอยูบ่ นผิวสัมผัสที่มีความเย็น (รู ปที่ 6.7-3) ความร้อนของอาหารหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจะถูกลดลงโดย
ผิวสัมผัสที่มีความเย็น
ผิวสั มผัสทีเ่ ย็น

สารทําความเย็นที่
มีอุณหภูมติ ํ่า

รู ปที่ 6.7-3 ห้องแช่แข็งแบบการสัมผัส
ภายในผิวสัมผัสความเย็นจะมีสารทําความเย็นไหลอยูภ่ ายใน ลักษณะโดยทัว่ ไปคล้ายตูเ้ ย็นที่อยูต่ ามบ้าน การแช่
แข็งแบบการสัมผัสมีท้ งั แบบแช่เป็นเที่ยว หรื อเป็นสายพานให้อาหารผ่านผิวสัมผัสที่เป็นโลหะ อุตสาหกรรม
อาหารแช่เยือกแข็งที่ตอ้ งนํานํ้าแข็งแบบเกล็ดไปใช้ในการประกอบอาหาร มักนิยมใช้เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบเกล็ด
ซึ่งมีลกั ษณะการทํางานแบบการแช่แข็งแบบการสัมผัส
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6.7.3 การแช่ แข็งโดยใช้ สารแช่ แข็งอุณหภูมิตาํ่ (Cryogenic Freezing)
การแช่แข็งโดยใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ เป็นอีกหนึ่ งทางเลือกที่เหมาะสําหรับการแช่แข็งในปริ มาณที่ไม่มาก
หรื อผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ช่ แ ข็ ง ที่ จ ํ า หน่ า ยตามฤดู ก าล สารแช่ แ ข็ ง โดยทั่ ว ไปนิ ย มใช้ ไ นโตรเจนเหลว หรื อ
คาร์ บอนไดออกไซด์เหลวเป็ นตัวกลางในการแช่แข็ง โดยไนโตรเจนเหลว จะมีอุณหภูมิระหว่าง -150 C ถึง
-200 C ส่ วนคาร์ บอนไดออกไซด์เหลวจะมีอุณหภูมิต้ งั แต่ -70 C ถึง -80 C การลดอุณหภูมิของอาหารแช่
แข็งโดยใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ นี้ อาหารจะถูกสัมผัสโดยตรงกับสารแช่แข็งในลักษณะของก๊าซ ซึ่ งจะไม่เป็ น
อันตรายและถูกสุ ขลักษณะ

รู ปที่ 6.7-4 การแช่แข็งโดยใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ
6.7.4 การแช่ แข็งแบบใช้ สารแช่ แข็งอุณหภูมิตํ่าร่ วมกับการแช่ แข็งแบบการพาความเย็น (Cryomechanical
Freezing)
การแช่ แข็งแบบใช้สารแช่ แข็งอุณหภูมิต่ าํ ร่ วมกับการแช่ แข็งแบบการพาความเย็น เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้กบั
อุตสาหกรรมอาหาร เช่ น กุง้ สตรอเบอร์ รี่ วัตถุประสงค์ของการแช่ แข็งแบบนี้ เพื่อไม่ให้อาหารที่จะแช่ แข็ง
ติดกันเป็ นก้อน เช่น กุง้ สด อาหารจะถูกไนโตรเจนเหลวไหลผ่านให้แข็งอย่างรวดเร็ ว โดยยังคงความสด และนํ้า
ภายในอาหาร จากนั้น อาหารดังกล่าวจะถูกนําไปยังห้องเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้อาหารเน่าเสี ย ตัวอย่างของ
อาหารชนิดนี้ เช่น IQF ประเภทต่าง ๆ
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(ก) เครื่ องทําไอศกรี มเป็ นการทําอาหารแช่แข็งแบบอาศัยสารแช่แข็งและการพาความเย็น

(ค) เครื่ อง IQF กุง้

(ข) เครื่ องแช่แข็งสําเร็ จรู ปแบบ IQF

รู ปที่ 6.7-5 การแช่แข็งแบบใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ ร่ วมกับการแช่แข็งแบบการพาความเย็น
ตารางต่อไปนี้แสดงค่าอุณหภูมิและระยะเวลาที่อาหารจะคงสภาพไม่เน่าเสี ย
ตารางที่ 6.7-1 การแช่แข็งอาหารประเภทต่างๆ
ประเภท

ผัก

ชนิด
หน่อไม้ฝรั่ง
ถัว่
ข้าวโพด
แครอท
บร๊ อคโคลี่
พริ ก
มะเขือเทศ
กะหลํ่าปลี
ฟักทอง
ผักกาดหอม
หัวหอม

อุณหภูมิ (oC)
0-2
5-7
0-2
0-2
0-2
0-10
2-4
0-2
10-12
0-2
0-2

ความชื้นสั มพัทธ์ (% )
95-100
95
95-100
95-100
95-100
60-70
90-95
95-100
50-55
95-100
95-100
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เวลาก่ อนเน่ าเสีย (สั ปดาห์ )
2-3
1
1
4-6
2
2-3
1
35
21
2-3
3-4
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ประเภท

ผลไม้

เนื้อสั ตว์

นมและไข่

ชนิด
แตงกวา
แอปเปิ้ ล
กล้วย
องุ่น
มะนาว
ลิ้นจี่
มะม่วง
สตรอเบอร์รี่
ฝรั่ง
ลําไย
ส้ม
มะละกอ
ปลาทู
ปลาทูน่า
ปลาแซลมอน
กุง้
ปลาหมึก
หอย
เนื้อ
ตับ
หมู
เบคอน
ไส้กรอก
แฮม
ไก่
เนย
ชีส
ไอศกรี ม
นม
ไข่
ช็อกโกแลต
ขนมปัง

อุณหภูมิ (oC)
5-7
2-4
10-12
10-12
10-12
0-2
10-12
0-2
5-7
0-2
2-4
2-4
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0
0-2
0-2
0-2
0-2
-1 ถึง 0
0
0
-15 ถึง -20
2-4
0-2
-15 ถึง 0
0

ความชื้นสั มพัทธ์ (% )
95-100
90-95
85-95
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
85-90
85-90
95-100
95-100
95-100
95-100
95-100
100
85
90
85-90
80-85
85
80-85
90-95
75-85
65
90-95
90-95
80-90
40
90-95
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เวลาก่ อนเน่ าเสีย (สั ปดาห์ )
2
21
1-3
2-8
4-6
3-5
2-3
1
2-3
0.5
3-6
1-3
2.5
2
2
2
1.5
1
1-3
0.75
1
2-3
1
0.75
1-3
2-4
52
52-100
1
35
42
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ประเภท

ชนิด
อุณหภูมิ (oC)
กาแฟ
2-4
เบียร์
2-4
นํ้าผึ้ง
10
นํ้ามันพืช
20
นํ้าส้ม
2-4
ข้าวโพดยังไม่ควั่
2-4
บุหรี่
2-4

ความชื้นสั มพัทธ์ (% )
80-85
80-85
80-85
65-70
90-95
85
50-55

เวลาก่ อนเน่ าเสีย (สั ปดาห์ )
28
3-8
มากกว่า 52
มากกว่า 52
3-6
4-6
42

6.8 อุตสาหกรรมผลิตนํา้ แข็ง
ประเทศที่อยูใ่ นเขตร้อนจะนิ ยมการบริ โภคนํ้าแข็ง ซึ่ งนอกจากนํ้าแข็งที่ใช้ในการบริ โภคแล้ว นํ้าแข็งยังเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย์ในการถนอมอาหาร อุตสาหกรรมประมง รวมไปถึงการใช้น้ าํ แข็งสําหรับ
งานตกแต่ง

(ก) นํ้าแข็งเพื่อการบริ โภค

(ข) เครื่ องทํานํ้าแข็งหลอด

(ค) นํ้าแข็งเพื่อใช้ในการถนอมอาหาร

(ง) นํ้าแข็งสําหรับงานตกแต่ง

รู ปที่ 6.8-1 อุตสาหกรรมผลิตนํ้าแข็ง
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6.8.1 เครื่ องทํานํา้ แข็งเพื่อการบริโภค
เครื่ องทํานํ้าแข็งที่ใช้ในการบริ โภค ประกอบด้วย เครื่ องทํานํ้าแข็งหลายรู ปแบบตามความนิยมของผูบ้ ริ โภค เช่น
เครื่ องทํานํ้าแข็งหลอดขนาดต่าง ๆ (19 มม. 25 มม. 38 มม. 47 มม.) เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบเกล็ด เครื่ องทํานํ้าแข็ง
แบบแผ่น เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบซอง และเครื่ องทํานํ้าแข็งแบบชิ้น เป็ นต้น

(ก) นํ้าแข็งเกล็ด

(ข) นํ้าแข็งชิ้น

(ค) นํ้าแข็งซอง

(ง) นํ้าแข็งแผ่น

(จ) นํ้าแข็งหลอด
รู ปที่ 6.8-2 อุตสาหกรรมนํ้าแข็งเพื่อบริ โภค
6.8.2 เครื่ องทํานํา้ แข็งสํ าหรับอุตสาหกรรมอาหารและประมง
ในอุตสาหกรรมอาหารและประมงจําเป็นต้องใช้น้ าํ แข็งเพื่อถนอมอาหาร (รู ปที่ 6.8-3) โดยคุณภาพของนํ้าที่ใช้
ในการทํานํ้าแข็งจะต้องควบคุมไม่ให้มีสารแขวนลอยและสารเคมีที่มีอยูใ่ นนํ้ามากจนเป็นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
อุ ต สาหกรรมอาหารที่ ใ ช้เ ครื่ องทํา นํ้าแข็ ง ในการถนอมอาหาร ตัว อย่ า งเช่ น อุ ต สาหกรรมแช่ เ ยื อ กแข็ ง
อุตสาหกรรมไก่ถอดกระดูก เป็ นต้น รู ปที่ 6.8-4 แสดงตัวอย่างเครื่ องทํานํ้าแข็งสําหรับอุตสาหกรรม
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รู ปที่ 6.8-3 อุตสาหกรรมนํ้าแข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและประมง

(ก) เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบซองสําเร็ จรู ป

(ข) เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบแผ่นสําเร็ จรู ป

รู ปที่ 6.8-4 อุตสาหกรรมนํ้าแข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและประมง
6.9 เครื่ องผลิตนํา้ แข็ง
นํ้าแข็งที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประมงและการบริ โภคสามารถแบ่งเป็ นแบบต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
6.9.1 นํา้ แข็งซอง (Block Ice)
นํ้าแข็งซองถือได้วา่ เป็ นนํ้าแข็งแบบแรกของเครื่ องผลิตนํ้าแข็ง การทํานํ้าแข็งซอง นํ้าจะถูกแช่อยูใ่ นนํ้าเกลือและ
ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชัว่ โมงโดยขนาดของนํ้าแข็งจะมีน้ าํ หนักประมาณ 150 กิโลกรัม
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รู ปที่ 6.9-1 การผลิตนํ้าแข็งซองและภาพตัดขวางแสดงลักษณะของซองนํ้าแข็งในบ่อนํ้าเกลือ
นํ้าแข็งแบบซองที่นิยมผลิตในประเทศไทยจะมีน้ าํ หนักประมาณ 150 กิโลกรัม มีความกว้าง 10 นิ้ว ความหนา
20 นิ้ว และสู ง 50-60 นิ้ว ซึ่ งความสู งขึ้นอยูก่ บั การเติมนํ้าลงในซอง แต่ละโรงผลิตจะใช้คนงานประมาณ 10-15
คนต่อการผลิตนํ้าแข็ง 100 ตันต่อวัน โดยแรงงานผลิตส่ วนใหญ่จะเริ่ มทํางานตั้งแต่ 02.00 น. จนถึง 18.00 น.
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตนํ้าแข็งซองประกอบด้วย

(ข) ชุดระบายความร้อนเพือ่ ควบแน่นนํ้ายา
นิยมใช้หอระบายความร้อนที่ใช้น้ าํ กับอากาศ
ระบายความร้อน ส่ วนนํ้าแข็งหลอดนิยมใช้ชุด
ระบายความร้อนแบบใช้น้ าํ ระบายความร้อน

(ก) เครื่ องอัดนํ้ายาซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ
สกรู เนื่องจากราคาถูกกว่าแบบอื่นๆ
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(ค) นํ้ายาทําความเย็นนิยมใช้แอมโมเนีย

(ง) บ่อนํ้าเกลือและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนระหว่าง
แอมโมเนียและนํ้าเกลือ

(จ) ใบกวนนํ้าเกลือ

6.9.2 เครื่ องทํานํา้ แข็งแบบเกล็ดหรื อแบบแผ่ น
เครื่ องทํานํ้าแข็งแบบเกล็ดหรื อแบบแผ่นประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตนํ้าแข็งดังนี้

(ก) แผ่นเพลทสแตนเลสเพื่อทํานํ้าแข็ง

(ข) เครื่ องอัดนํ้ายานิยมใช้แบบลูกสู บ
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(ง) ชุดระบายความร้อนพือ่ ควบแน่นนํ้ายาโดย
ใช้อากาศ

(ค) นํ้ายานิยมใช้ฟริ ออน

(จ) อุปกรณ์ลดแรงดันนํ้ายา

(ฉ) เครื่ องสู บนํ้าประปาประกอบสําเร็ จจาก
โรงงานผูผ้ ลิตเพื่อสะดวกในการใช้งาน
6.10 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบทําความเย็น
แนวคิดหลักในการอนุรักษ์พลังงานในระบบทําความเย็น คือ การปรับปรุ งสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ให้เหมาะสม การลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์ และการเพิ่มอุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหย นอกจากนี้
มาตรการเสริ มอย่างการบํารุ งรักษาที่เหมาะสมก็สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องลงทุนมาก
6.10.1 การลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์
พิจารณารู ปที่ 6.10-1 การควบแน่นของสารทํางานในระบบทําความเย็นจะเกิดขึ้นตามเส้นทาง 2-3 ถ้าสามารถ
ลดอุณหภูมิและความดันที่คอนเดนเซอร์ ลงได้ การควบแน่นจะเกิดขึ้นตามเส้นทาง 5-6 แทน และการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์ จะเปลี่ยนจากเส้นทาง 1-2 มาเป็ น 1-5 ส่ วนอัตราการทําความเย็นของเครื่ องระเหยจะเปลี่ยน
จากเส้นทาง 4-1 เป็ น 7-1 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จะสามารถลดพลังงานที่ตอ้ งป้อนให้กบั คอมเพรสเซอร์ ลง และเพิ่ม
อัตราการทําความเย็นขึ้นได้ ทําให้ค่า COP ของระบบเพิ่มขึ้น
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ความดัน

P6
P 1,4

2

3

P 2,3

5

6

7

4

เครื่ องระเหย

1

อัตราการทําความเย็น

h 6,7 h 3,4

h1

งานของคอมเพรสเซอร์

h5 h2

เอนทาลปี

รู ปที่ 6.10-1 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี เมื่อลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์
ข้อแนะนําในการลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- เดินพัดลมคอนเดนเซอร์ และเครื่ องสู บนํ้าหล่อเย็นให้มากตัวที่สุด เพื่อทําให้อุณหภูมิควบแน่นตํ่าที่สุดเท่าที่
จะทําได้ สําหรั บระบบที่มีคอมเพรสเซอร์ และคอนเดนเซอร์ หลายชุ ดนั้น ควรจะมีการตรวจตราการใช้
พลังงานของเครื่ องจักรทั้งสองอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อกําหนดการใช้งานให้เหมาะสม โดยปกติ คอนเดนเซอร์
ควรจะใช้พลังงานน้อยกว่า 15% ของพลังงานที่คอมเพรสเซอร์ใช้
- หัวฉี ด (Spray Nozzle) ของคอนเดนเซอร์ตอ้ งสะอาด
- ลดปริ มาณลมเลี่ยง (Bypass) ที่ผา่ นคอนเดนเซอร์ให้นอ้ ยที่สุด
- รักษาพื้นผิวของคอนเดนเซอร์ ให้สะอาด และตรวจสอบให้แน่ ใจว่า นํ้าหล่อเย็นที่ใช้ผ่านการปรับสภาพ
(Treatment) มาอย่างดีแล้ว
- ไล่อากาศและก๊าซที่ไม่กลัน่ ตัวออกจากคอนเดนเซอร์ให้หมด โดยหมัน่ ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
6.10.2 การเพิม่ อุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหย
พิจารณารู ปที่ 6.10-2 กระบวนการระเหยของสารทําความเย็นเกิดขึ้นภายในเครื่ องระเหยตามเส้นทาง 4-1 เมื่อ
ความร้อนถูกดูดจากผลิตภัณฑ์ สารทําความเย็นจะมีค่าเอนทาลปี สู งขึ้น โดยที่ความดันยังคงที่ ถ้าเพิ่มอุณหภูมิ
และความดันในเครื่ องระเหยให้สูงขึ้นจากเส้นทาง 4-1 เป็ น 7-5 งานของคอมเพรสเซอร์ ที่ทาํ จะเปลี่ ยนจาก
เส้นทาง 1-2 เป็ น 5-6 ผลที่ได้คือ งานที่จะต้องป้อนให้กบั คอมเพรสเซอร์ จะลดลง และอัตราการทําความเย็นจะ
สู งขึ้นเล็กน้อย มีผลทําให้ค่า COP ของระบบทําความเย็นสู งขึ้น
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ความดัน
P2,3,6

3

P7,5

7

P1,4

6

2

5
4

เครื่ องระเหย

1

งานของคอมเพรสเซอร์

อัตราการทําความเย็น

h3,4

h1,5

h6 h2 เอนทาลปี

รู ปที่ 6.10-2 แผนภาพความดัน-เอนทาลปี เมื่อเพิ่มอุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหย
ข้อแนะนําในการเพิ่มอุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- ตั้งอุณหภูมิควบคุมที่เทอร์ โมสตัทภายในพื้นที่ทาํ ความเย็นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่ทาํ ให้
ผลิตภัณฑ์เกิดความเสี ยหายหรื อเสื่ อมคุณภาพ
- ควบคุมความร้อนภายนอกไม่ให้เข้ามาในห้องเย็นมากเกินไป
- ระวังไม่ให้เกิดสภาพความเป็ นไอร้อนยิง่ ยวดของสารทําความเย็นที่ทางออกของเครื่ องระเหย (ทางเข้าของ
คอมเพรสเซอร์) มากเกินไป
- พื้นที่ผิวของเครื่ องระเหยต้องมีมากเพียงพอเพื่อให้การถ่ายเทความร้อนทําได้มากขึ้น ซึ่ งจะทําให้อุณหภูมิ
ทํางานของเครื่ องระเหยสู งขึ้น และช่วยลดการสู ญเสี ยความชื้นของตัวผลิตภัณฑ์ดว้ ย
- ละลายนํ้าแข็งที่คอยล์เย็นเป็นระยะ เพราะนํ้าแข็งที่เกาะที่คอยล์จะทําให้สมรรถนะของระบบลดลง ซึ่ งจะ
สังเกตได้จากอากาศที่ออกจากคอยล์เย็นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
- หยุดการละลายนํ้าแข็งทันทีที่น้ าํ แข็งได้ละลายออกจากคอยล์เย็นหมดแล้ว
- ใช้พดั ลมและมอเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพสู งในห้องเย็นและห้องแช่แข็ง
- สารทําความเย็นและนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้ตอ้ งถูกต้องเหมาะสม ทั้งชนิด คุณภาพ และปริ มาณ
- ป้ องกันการที่น้ าํ มันหล่อลื่นจะถูกพาไปตกค้างในเครื่ องระเหยได้ดว้ ยการบันทึกปริ มาณนํ้ามันหล่อลื่นที่
ถ่ายออกและใส่ เข้าไปแทนที่ในระบบ
6.10.3 เทคนิคการตรวจวัด
การตรวจวัดความดันสารทําความเย็นนั้นเราจะใช้เครื่ องวัดความดันที่ติดตั้งที่เครื่ องอัดโดยเครื่ องวัดความดัน
นั้นควรต้องมีการสอบเทียบตามกําหนดเวลา จะทําให้การวัดค่าที่ตรวจวัดได้ในแต่ละเครื่ องสามารถจะนํามา
เปรี ยบเทียบกันได้เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดการทํางานเพื่อประหยัดพลังงานด้วย หรื ออาจติดตั้งเครื่ องมือ
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วัดความดันหรื อหัวต่อสําหรับติดตั้งกับเครื่ องมือวัดความดันไว้เก็บข้อมูลแยกต่างหากจากที่ติดตั้งมากับอุปกรณ์
ก็ได้ เพื่อความถูกต้องในการตรวจวัดและวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือที่ใ ช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดความดัน (Pressure Gauge)

1.วัดพลังไฟฟ้าที่เข้าเครื่ อง
อัดสารทําความเย็น
......................kW
2.วัดความดันสารทําความเย็นออก
....................barg
3.วัดความดันสารทําความเย็นเข้า
..................barg

รู ปที่ 6.10-3 การตรวจวัดสมรรถนะระบบทําความเย็น
6.11 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบทําความเย็นนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพือ่ หา
สิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. บันทึกความดันสารทําความ
เย็นด้ านสู งและด้ านตํา่

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
เครื่ องอัดสารทําความเย็น
เปรี ยบเทียบความดันสารทําความ  ความดันสารทําความเย็น
เย็นด้านสู ง และด้านตํ่าในแต่ละวัน
ผิดปกติไปจากเดิมควร
ว่าผิดปกติไปจากเดิมหรื อไม่
ตรวจสอบแก้ไข
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รายการตรวจ
2. ตรวจสอบความดันสารทํา
ความเย็นด้ านสู งและด้ านตํา่
เทียบกันแต่ ละเครื่ อง

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องที่ความดันสารทําความเย็น
ด้านสู งมีค่าสู งกว่าเครื่ องอื่น และ
เครื่ องที่ความดันสารทําความเย็น
ด้านตํ่ามีค่าตํ่ากว่าเครื่ องอื่น จะต้อง
หาสาเหตุและแก้ไขเพราะ
ประสิ ทธิภาพจะตํ่ากว่าเครื่ องอื่น
เครื่ องที่มีผลต่างของความดันสู ง
3. ตรวจสอบผลต่ างของความ
กว่าเครื่ องอื่นเป็ นเครื่ องที่มี
ดันสารทําความเย็นด้ านสู ง
ประสิ ทธิภาพตํ่า
และด้ านตํา่ ของแต่ ละเครื่ อง
พลังไฟฟ้าที่ได้จากการทํางานจริ ง
4. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าหรื อ
พลังไฟฟ้ าของเครื่ องอัดเทียบ ควรอยูป่ ระมาณ 80-90 % ของพลัง
ไฟฟ้าพิกดั ของมอเตอร์ขบั เครื่ อง
กับพิกดั มอเตอร์ ขบั
อัดเพราะเป็ นจุดที่มอเตอร์มี
ประสิ ทธิภาพสู ง
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ออก
5. ตรวจวัดอุณหภูมินํา้ ระบาย
ความร้ อนทีอ่ อกและอุณหภูมิ ไม่ควรตํ่ากว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของ
สารทําความเย็นเกิน 6 OF เพราะ
สารทําความเย็นใน
ประสิ ทธิภาพของระบบทําความ
คอนเดนเซอร์ ทีภ่ าระสู ง
เย็นจะลดตํ่าลง โดย สังเกตจาก
ความดันด้านสู งจะเพิ่มสู งขึ้น
ความดันสารทําความเย็นที่
6. ตรวจสอบความดันสารทํา
ความเย็นด้ านสู ง ด้ านตํา่ และ Medium
= (ความดันด้าน High + ความ
ระดับกลาง (High Low
ดันด้าน Low)0.5
Medium)
ซึ่งเป็ นจุดที่ระบบทําความเย็นมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
อุณหภูมิสารทําความเย็นด้านตํ่า
7. ตรวจสอบอุณหภูมิสารทํา
ความเย็นด้ านตํา่ (Low) เทียบ ควรใกล้เคียงกับอุณหภูมิใช้งาน
กับอุณหภูมิใช้ งานตํา่ สุ ดของ โดยต่างกันไม่เกิน 4 OFเพราะถ้า
อุณหภูมิสารทําความเย็นด้านตํ่า
Evaporator
ลดลงมาก ประสิ ทธิภาพของระบบ
ทําความเย็นจะลดลง
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข

 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข
 สลับมอเตอร์ที่เป็ นประเภท
เดียวกันภายในโรงงาน
 เปลี่ยนขนาดของมอเตอร์ใหม่

 ทําความสะอาดคอนเดนเซอร์
 ลดอัตราการไหลของนํ้าระบาย
ความร้อน
 ลดปริ มาณสารทําความเย็น
 เพิ่มขนาดคอนเดนเซอร์
 ปรับตั้งความดัน Medium ให้
เหมาะสม

 ปรับเพิ่มความดันสารทําความ
เย็นด้านตํ่าให้สูงขึ้น
 เพิ่มปริ มาณสารทําความเย็น

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ
8. ตรวจวัดอุณหภูมินํา้ ระบาย
ความร้ อนก่ อนเข้ า
Condenser

เกณฑ์ พจิ ารณา
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนไม่
ควรสู งกว่า 90 OF เพราะจะทําให้
ประสิ ทธิภาพของระบบทําความ
เย็นลดลง





9. ตรวจสอบสมรรถนะในการทํา แต่ละเครื่ องควรมีค่า COP

ความเย็น (COP) ของเครื่ อง ใกล้เคียงกัน ถ้ามีการปรับตั้งความ
ดันด้านตํ่าเท่ากัน
ทําความเย็นแต่ ละเครื่ อง


10. ตรวจสอบประวัตกิ ารซ่ อม
เครื่ องอัดสารทําความเย็น

11. ตรวจสอบประวัตมิ อเตอร์ ขบั
เครื่ องอัด
12. ตรวจสอบระบบส่ งกําลัง

13. ตรวจสอบมีการหรี่วาล์ ว
ทางเข้ า หรื อออกของเครื่ อง
สู บนํา้ หรื อไม่

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
Evaporative Condenser หรื อ
Cooling Tower
ติดตั้ง Evaporative Condenser
หรื อ Cooling Tower เพิ่ม
ลดการใช้งานเครื่ องที่มีค่า
COP ตํ่า
ปรับปรุ งให้มีค่า COP
ใกล้เคียงกัน
เปลี่ยนเครื่ องใหม่ให้มีค่า COP
สู งขึ้น
นําชุดที่ผา่ นการซ่อมบํารุ งมา
ใช้งานให้มากกว่าชุดอื่น

เครื่ องอัดสารทําความเย็นที่ผา่ น

การซ่อมบํารุ งใหม่จะมี
ประสิ ทธิภาพสู งกว่าเครื่ องที่ไม่
ผ่านการซ่อมบํารุ ง
มอเตอร์ที่เคยไหม้ประสิ ทธิภาพจะ  นํามาใช้งานให้นอ้ ยลง
ลดลงประมาณ 4 % ต่อการไหม้แต่  เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ละครั้ง
ประสิ ทธิภาพสู ง
ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานจะมี
 ปรับตั้งความตึงสายพานใน
ประสิ ทธิภาพลดลงเมื่อสายพาน
ระยะเวลาเหมาะสม
หย่อน สานพานหมดสภาพ
 เปลี่ยนสายพานใหม่เมื่อ
หมดอายุการใช้งาน
 เปลี่ยนไปใช้สายพานที่มี
ประสิ ทธิภาพสู ง
เครื่ องสู บนํา้ ระบายความร้ อน
การหรี่ วาล์วจะส่ งผลให้พลังไฟฟ้า  ลดรอบมอเตอร์
ที่เครื่ องสู บนํ้าใช้ลดลงเล็กน้อยแต่  ลดขนาดใบพัด
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องสู บนํ้า
 ลดขนาดเครื่ องสู บนํ้าและ
ลดลงมาก
มอเตอร์
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ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบทําความเย็น

รายการตรวจ
14. ตรวจสอบผลต่ างของความ
ดันของนํา้ ทางเข้ าและทาง
ออกของเครื่ องสู บนํา้ แต่ ละชุ ด
15. ตรวจสอบประวัตกิ ารซ่ อม
บํารุงเครื่ องสู บนํา้ แต่ ละชุ ด

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีผลต่างของ
ความดันนํ้าทางเข้าและทางออกสู ง
กว่าชุดอื่นจะมีประสิ ทธิภาพตํ่า
เครื่ องสู บนํ้าชุดที่ผา่ นการซ่อม
บํารุ งมาใหม่จะมีประสิ ทธิภาพสู ง
กว่าเครื่ องสู บนํ้าที่ยงั ไม่ผา่ นการ
ซ่อมบํารุ ง

16. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ า
หรื อพลังไฟฟ้ าทีเ่ ครื่ องสู บนํา้
แต่ ละชุ ดใช้

เครื่ องสู บนํ้าชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้า
หรื อพลังไฟฟ้าน้อยควรนํามาใช้
งานเป็ นหลัก

17. ตรวจสอบประวัตขิ อง
มอเตอร์ เครื่ องสู บนํา้

มอเตอร์ชุดที่ผา่ นการไหม้
ประสิ ทธิภาพจะลดตํ่าลง 4% ต่อ
การไหม้แต่ละครั้ง

18. ตรวจสอบพลังไฟฟ้ าที่
มอเตอร์ ใช้ เทียบกับพิกดั

มอเตอร์ควรใช้พลังไฟฟ้าที่ 8090% ของพิกดั เพราะเป็ นจุดที่
มอเตอร์มีประสิ ทธิภาพสู ง

19. ตรวจประสิ ทธิภาพเครื่ องสู บ
นํา้ แต่ ละชุ ด

เครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีค่า GPM/kW
สู ง เป็ นเครื่ องสู บนํ้าที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งกว่าชุดอื่น
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข
 นํามาใช้งานให้มากขึ้นกว่าชุด
อื่น
 ทําแผนซ่อมบํารุ งตามความ
เหมาะสม
 เลือกใช้งานชุดที่ใช้
กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้าตํ่า
เป็ นหลัก
 หาสาเหตุและแก้ไขชุดที่ใช้
กระแสไฟฟ้าสู ง
 ลดการใช้งาน
 เปลี่ยนเป็ นมอเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู งที่มีขนาด
เหมาะสมกับภาระ
 สลับมอเตอร์ภายในโรงงานให้
ขนาดเหมาะสม
 เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้มีขนาด
เหมาะสม
 จัดทําแผนการใช้งานเครื่ องสู บ
นํ้าใหม่ โดยนําชุดที่มี
GPM/kW สู งมาใช้งานเป็ น
หลัก
 ปรับปรุ งแก้ไขชุดที่มีค่า
GPM/kW ตํ่า

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
เครื่ องสู บนํ้ากลุ่มที่มีค่า GPM/kW  จัดทําแผนการใช้งานกลุ่ม
20. ตรวจวัดประสิ ทธิภาพของ
กลุ่มเครื่ องสู บนํา้ ถ้ าเดินครั้งละ สู ง เป็ นเครื่ องสู บนํ้ากลุ่มที่มี
เครื่ องสู บนํ้าโดยนํากลุ่มเครื่ อง
ประสิ ทธิภาพสู งกว่าเครื่ องสู บนํ้า
สู บนํ้าที่มี GPM/kW สู งมาใช้
หลายชุ ดพร้ อมกัน
กลุ่มอื่น เนื่องจากตําแหน่งการ
งานเป็ นหลัก
ติดตั้งและการเชื่อมต่อท่อเข้า-ออก  ปรับปรุ งแก้ไขระบบเชื่อมต่อ
ของเครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุดส่ งผลให้
เครื่ องสู บนํ้าแต่ละชุด เช่น
เกิดการสู ญเสี ยตํ่าไม่เท่ากัน
เปลี่ยนการต่อแบบตัวทีเป็ นตัว
วาย และเพิ่มขนาด Header ให้
ใหญ่ข้ ึน
เครื่ องสู บนํ้าชุดใดที่ใช้
21. บันทึกกระแสไฟฟ้ าหรื อ
 ลดการใช้งาน
กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้า
พลังไฟฟ้ าทีเ่ ครื่ องสู บนํา้ ใช้
 หาสาเหตุและแก้ไข
แตกต่างไปจากเดิมเป็ นเครื่ องสู บ
นํ้าที่ผดิ ปกติประสิ ทธิภาพของ
เครื่ องสู บนํ้าจะลดลง
หอระบายความร้ อน
22. ตรวจสอบพิกดั ของหอระบาย ขนาดพิกดั ของหอระบายความร้อน  เปิ ดใช้งานหอระบายความร้อน
ควรมีขนาดมากกว่าพิกดั ของเครื่ อง
ความร้ อนเทียบกับพิกดั ของ
ให้มากกว่าจํานวนเครื่ องทํา
ทําความเย็นประมาณ 30-40%
ความเย็น
เครื่ องทําความเย็น
 เพิ่มหอระบายความร้อน
ควรสู งกว่า 1/3 ของความสู งถาด  ปรับสมดุลปริ มาณนํ้าในแต่ละ
23. ตรวจสอบระดับนํา้ ในถาด
เพื่อให้อตั ราการไหลของนํ้า
ของหอระบายความร้ อน
ถาดใหม่
เหมาะสม
แบบเหลีย่ ม
รู น้ าํ ทั้งหมดไม่ควรตันเพื่อให้เกิด  จัดทําแผนการตรวจและ
24. ตรวจสอบรู นํา้ ในถาดของ
การกระจายนํ้าได้ดี ส่ งผลให้
หอระบายความร้ อนแบบ
บํารุ งรักษาในระยะเวลาที่
เหมาะสม
เหลีย่ มหรื อรู นํา้ ของ Sprinkle ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนสู งขึ้น
Pipe
25. ตรวจสอบรอบการหมุน
ของ Sprinkle Pipe

รอบการหมุนจะต้องได้ตาม
มาตรฐานถ้าเร็ วเกินมาตรฐาน
แสดงว่าปริ มาณนํ้ามากเกินทําให้
ประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนลดลง
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 ปรับลดปริ มาณนํ้าที่เข้าหอ
ระบายความร้อน เพื่อให้ได้
รอบการหมุนตามมาตรฐาน

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบทําความเย็น

รายการตรวจ
26. ตรวจสอบว่ ามีเม็ดนํา้ ออก
ด้ านบนหรื อไม่

เกณฑ์ พจิ ารณา
เม็ดนํ้าออกด้านบนทําให้เกิดการ
สู ญเสี ยนํ้า

27. ตรวจสอบว่ ามีเม็ดนํา้
กระเด็นออกด้ านข้ าง

เม็ดนํ้ากระเด็นออกด้านข้างทําให้
เกิดการสู ญเสี ยนํ้า











28. ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศทีท่ าง
เข้ าหอระบายความร้ อน

อากาศที่เข้าระบายความร้อน
จะต้องมีอุณหภูมิและความชื้นตํ่า
เท่ากับอากาศแวดล้อมทัว่ ไป ถ้าสู ง
กว่าอากาศแวดล้อมอาจเกิดจากการ 
ลัดวงจรของอากาศที่ออกจากหอ
ระบายความร้อน

29. ตรวจวัดอุณหภูมินํา้ ทีไ่ ด้
จากหอระบายความร้ อน

อุณหภูมิน้ าํ ที่ออกจากหอระบาย

ความร้อนแต่ละชุดไม่ควรสู งกว่า 
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศ 
ที่เข้าระบายความร้อนเกิน 6 F

30. บันทึกและเปรียบเทียบ
อุณหภูมินํา้ ทีไ่ ด้ จากหอระบาย
ความร้ อนแต่ ละชุ ด

อุณหภูมิน้ าํ ที่ได้จากหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุดควรจะใกล้เคียง
กัน
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แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ติดแผ่นกันนํ้าด้านบน
ลดความเร็ วลมดูด
ติดแผ่นกันนํ้า Sprinkle Pipe
ลดปริ มาณนํ้า
ลดระดับนํ้าในอ่าง
ลดปริ มาณนํ้าที่เข้าหอระบาย
ความร้อน
ติดตั้ง Louver ให้ถูกต้อง
ติดตั้งปากทางออกให้สูงขึ้น
จัดระยะห่างของหอระบาย
ความร้อนให้เหมาะสม
ย้ายตําแหน่งหอระบายความ
ร้อนไปอยูใ่ นจุดที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
ลดปริ มาณนํ้าให้ได้มาตรฐาน
เพิม่ ปริ มาณอากาศ
แก้ไขการกระจายนํ้าให้ทวั่
พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน
ทําความสะอาดฟิ ลเลอร์
เปลี่ยนฟิ ลเลอร์ใหม่
ปรับปรุ ง แก้ไข หอระบาย
ความร้อนชุดที่มีอุณหภูมิสูง
กว่าชุดอื่น
ลดการใช้งานหอระบายความ
ร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
เลือกใช้หอระบายความร้อนที่
มีอุณหภูมิน้ าํ ตํ่าเป็ นหลัก

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

รายการตรวจ
31. ตรวจสอบแผ่ นฟิ ลเลอร์
สกปรกและล้ ม

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
แผ่นฟิ ลเลอร์ตอ้ งสะอาดตลอดทั้ง  ทําแผนการทําความสะอาดเป็ น
แผ่นและไม่ลม้ เพื่อให้น้ าํ
ประจําตามความเหมาะสม
แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศได้  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิด
ดี
ตะกรันและตะไคร่ น้ าํ
 ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าที่เติม

32. ตรวจสอบว่ ามีการปล่ อยนํา้
ผ่ านหอระบายความร้ อนทีไ่ ม่
เปิ ดพัดลมหรื อไม่

นํ้าทั้งหมดควรไหลผ่านหอระบาย  ปิ ดวาล์วนํ้าที่เข้าออกหอระบาย
ความร้อนที่มีการเปิ ดพัดลม เพราะ
ความร้อนที่ไม่เปิ ดพัดลม
จะทําให้น้ าํ หล่อเย็นมีอุณหภูมิไม่
สู ง

ควรเปิ ดหอระบายความร้อนให้มี  เปิ ดหอระบายความร้อน
33. ตรวจสอบการเปิ ดใช้ งาน
หอระบายความร้ อนมากเกินไป จํานวนเหมาะสมกับภาระ เพื่อให้
มากกว่าภาระการระบายความ
ได้อุณหภูมิน้ าํ ลดตํ่าลง โดยทดลอง
ร้อนเล็กน้อย
หรื อไม่
เปิ ดหอระบายความร้อนเพิ่ม หาก
อุณหภูมิน้ าํ ลดลงมากจึงควรเปิ ด
เพิ่ม
34. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าหรื อ
พลังไฟฟ้ าทีห่ อระบายความ
ร้ อนแต่ ละชุ ดใช้

ชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้าหรื อพลัง
ไฟฟ้าตํ่าที่สุดแต่ได้อุณหภูมิน้ าํ
เท่ากับชุดอื่นเป็ นชุดที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

 นํามาใช้งานให้มากขึ้น
 ปรับปรุ งชุดที่มีประสิ ทธิภาพ
ตํ่า

35. บันทึกกระไฟฟ้ าหรื อพลัง
ไฟฟ้ าทีห่ อระบายความร้ อน
แต่ ละชุ ดใช้ เป็ นประจํา

กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้าที่หอ
ระบายความร้อนแต่ละชุดใช้ไม่
ควรสู งขึ้นจากเดิม โดยถ้าสู งขึ้น
ต้องหาสาเหตุและแก้ไข

 ทําแบบตรวจสอบและบันทึก
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นประจํา

36. บันทึกปริมาณนํา้ ทีใ่ ช้ กบั
หอระบายความร้ อนแต่ ละชุ ด
ทุกวัน

อัตราการใช้น้ าํ ของหอระบายความ  ทําแบบตรวจสอบและบันทึก
ร้อนแต่ละชุดควรมีสดั ส่ วนการ
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นประจําทุก
เพิ่มหรื อลดที่ใกล้เคียงกัน ถ้าชุดใด
วัน
แตกต่างมากควรหาสาเหตุและ
แก้ไข
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รายการตรวจ
37. ตรวจสอบรู สเปรย์ นํา้

เกณฑ์ พจิ ารณา
Evaporative Condenser
รู สเปรย์น้ าํ ต้องสะอาด ไม่ตนั การ
กระจายนํ้าเต็มพื้นที่ขดท่อ จะทํา
ให้ประสิ ทธิภาพการระบายความ
ร้อนดี
อุณหภูมิน้ าํ เข้าระบายความร้อน
ควรใกล้เคียงกับอุณหภูมิกระเปาะ
เปี ยกของอากาศ โดยห่างกันไม่เกิน
6 OF จะส่ งผลให้ความดันสารทํา
ความเย็นในคอนเดนเซอร์ลดตํ่าลง

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
 ทําแบบการตรวจและทําความ
สะอาดในระยะเวลาที่
เหมาะสม

 ปรับปรุ งการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนระหว่างนํ้ากับอากาศ
 เพิ่มปริ มาณอากาศให้มากขึ้น
 ลดปริ มาณนํ้าให้สมดุลกับ
ปริ มาณอากาศ
 เพิ่มปริ มาณอากาศระบายความ
ร้อน
อุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนที่ออก  การสเปรย์น้ าํ เต็มพื้นที่ผวิ
39. ตรวจวัดอุณหภูมินํา้ ระบาย
ความร้ อนทีอ่ อกและอุณหภูมิ ควรตํ่ากว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของสาร
คอนเดนเซอร์
O
ทําความเย็นไม่เกิน 6 F จะส่ งผล  ทําความสะอาดผิวท่อด้านนอก
สารทําความเย็นใน
ให้ความดันสารทําความเย็นใน
คอนเดนเซอร์
คอนเดนเซอร์โดยกําจัดตะกรัน
คอนเดนเซอร์ลดตํ่าลง
และตะไคร่ น้ าํ
 ลดปริ มาณนํ้าระบายความร้อน
 เพิ่มปริ มาณอากาศระบายความ
ร้อน
40. ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 ติดตั้งปากทางออกของอากาศ
จะต้องตํ่าที่สุดและเท่ากับสภาวะ
สั มพัทธ์ ของอากาศทีเ่ ข้ า
ร้อนชื้นให้สูงขึ้น
อากาศโดยทัว่ ไปเพราะถ้าสู งจะ
ระบายความร้ อน
 จัดระยะห่างของแต่ละชุดให้
ส่ งผลให้อุณหภูมิน้ าํ ระบายความ
เหมาะสม
ร้อนสู งขึ้น
 ย้ายตําแหน่งไปอยูใ่ นจุดที่มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก
38. ตรวจสอบอุณหภูมิของนํา้ ที่
เข้ าระบายความร้ อนเทียบกับ
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของ
อากาศทีเ่ ข้ าระบายความร้ อน
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รายการตรวจ
41. ตรวจสอบตะกรันบนผิวท่ อ
คอนเดนเซอร์

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
ผิวท่อคอนเดนเซอร์ควรปราศจาก  จัดทําแผนการทําความสะอาด
ตะกรัน เพื่อให้ประสิ ทธิภาพการ
ตามความเหมาะสม
ระบายความร้อนดี
 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิด
ตะกรัน
 ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าที่เติม

พัดลมแต่ละชุดควรทํางานเป็ น
 จัดทําแผนการตรวจสอบ
ปกติ เพราะถ้าพัดลมชุดใดชํารุ ดจะ
ตลอดเวลาอย่างน้อยทุกชัว่ โมง
เกิดการลัดวงจรของอากาศผ่านทาง
ช่องพัดลม ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพ
การแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
พัดลมที่มีขนาดเท่ากันควรใช้
43. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าหรื อ
 จัดทําแผนการตรวจสอบตาม
พลังไฟฟ้ าทีพ่ ดั ลมแต่ ละชุดใช้ กระแสไฟฟ้าใกล้เคียงกัน
ความเหมาะสม
 หาสาเหตุและแก้ไขพัดลมชุดที่
ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าชุดอื่น
และผิดปกติไปจากเดิม
42. ตรวจสอบการทํางานของพัด
ลมตลอดเวลาในกรณีทใี่ ช้ พดั
ลมหลายชุ ด

44. ตรวจสอบแผ่ นกั้นเซล

Evaporative Condenser ขนาดใหญ่  ตรวจสอบและแก้ไข
มักแบ่งเป็ นเซล เพื่อให้สามารถเปิ ด
ใช้งานแต่ละเซลได้ตามภาระการ
ทําความเย็น ซึ่งแต่ละเซลควรมี
แผ่นกั้นจนถึงพื้นนํ้า และปิ ดประตู
ให้สนิทเพื่อป้องกันการลัดวงจร
ของอากาศ

45. ตรวจวัดอุณหภูมิสารทําความ
เย็นทีอ่ อกจากคอนเดนเซอร์
แต่ ละเซล หรื อแต่ ละชุ ด
46. ตรวจสอบประวัตขิ องมอเตอร์
พัดลม

ชุดที่อุณหภูมิสารทําความเย็นออก
มีอุณหภูมิสูง เป็ นชุดที่มี
ประสิ ทธิภาพตํ่า
มอเตอร์ไหม้แต่ละครั้งจะทําให้
ประสิ ทธิภาพลดลงประมาณ 4 %
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รายการตรวจ
47. ตรวจสอบความสกปรกของ
ครีบและท่ อความเย็น

48. ตรวจวัดอุณหภูมิภายในพืน้ ที่
ใช้ งาน
49. ตรวจสอบระยะเวลาการ
ละลายนํา้ แข็ง

50. ตรวจสอบสภาพฉนวนท่ อ
และผนังห้ องเย็น

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี
Evaporator
ครี บสกปรกและตันส่ งผลให้
 จัดทําแผนทําความสะอาดตาม
อากาศไหลผ่านน้อยลง
ความเหมาะสม
ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนลดลง และนํ้าแข็งเกาะเร็ วขึ้น
อุณหภูมิในพื้นที่ใช้งานควรได้
 ปรับตั้งอุณหภูมิใหม่ให้
มาตรฐานถ้าตํ่ากว่ามาตรฐานมาก
เหมาะสม
จะสิ้ นเปลืองพลังงานมากขึ้น
ไม่ควรละลายนํ้าแข็งบ่อยเกินไป  เพิม่ ความเร็ วอากาศที่ผา่ นท่อ
เพราะสิ้ นเปลืองพลังงาน
ให้สูงขึ้น
 ใช้อุปกรณ์ลดความชื้นภายใน
ห้องเย็น
 เปลี่ยนระบบละลายนํ้าแข็งจาก
ใช้ไฟฟ้าเป็ นสารทําความเย็น
ร้อน
 ปรับตั้งระยะเวลาการละลาย
นํ้าแข็งตามภาระการทํางาน
จริ ง
อื่น ๆ
ฉนวนท่อและห้องเย็นต้องอยูใ่ น
สภาพดีมีอุณหภูมิผวิ ใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิบรรยากาศ

 จัดทําแผนการตรวจตามความ
เหมาะสม

51. ตรวจสอบการรั่วของสารทํา
ความเย็นในระบบเป็ นประจํา

ปริ มาณสารทําความเย็นในระบบ  จัดทําแผนการตรวจและแก้ไข
ลดลงส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํา
ความเย็น

52. ตรวจสอบห้ องเย็นมีประตู 2
ชั้นหรื อไม่

ห้องเย็นที่มีอุณหภูมิต่าํ ควรติดตั้ง
ประตู 2 ชั้น เพื่อลดการสู ญเสี ย
ความเย็นขณะเปิ ดประตู
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รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา

แนวทางปฏิบตั ิทดี่ ี

53. ตรวจสอบประตูห้องเย็นควรมี
ม่ านพลาสติกกั้น

ประตูหอ้ งเย็นทั้งหมดควรติดตั้งม่าน  ติดตั้งม่านพลาสติกที่ประตู
พลาสติกกั้นเพื่อลดการสู ญเสี ยความ
ทั้งหมด
เย็นขณะเปิ ดประตู

54. ตรวจสอบการติดสั ญญาณ
เตือนการเปิ ดประตูทงิ้ ไว้

ควรติดสัญญาณเตือนการเปิ ดประตู  ติดตั้งสัญญาณการเปิ ดประตู
ทิ้งไว้เพื่อลดการสู ญเสี ยความเย็น
ห้องเย็นทิ้งไว้

55. ตรวจสอบการจัดวางสิ่ งของที่
แช่ เย็น

จัดวางสิ่ งของให้เป็ นระบบเพื่อให้
เกิดการหมุนเวียนของอากาศที่ดี

 กําหนดวิธีการจัดวางสิ่ งของใน
ห้องเย็น

56. ตรวจสอบการใช้ ห้องเย็นให้ เต็ม
พิกดั
57. ตรวจสอบการปิ ดไฟฟ้ าแสง
สว่ างทุกครั้งเมื่อไม่ มีการทํางาน
ในห้ องเย็น

ต้นทุนการใช้พลังงานของห้องเย็น
จะลดลงเมื่อใช้งานให้เต็มพิกดั
ระบบแสงสว่างเป็ นภาระของ
ห้องเย็น

 บริ หารจัดการการใช้หอ้ งเย็นให้
มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
 ปิ ดแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่มีการ
ทํางาน
 ลดการใช้แสงสว่างเท่าที่จาํ เป็ น
 เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบแสง
สว่าง

58. ตรวจสอบการแยกระบบทํา
ความเย็นเป็ นหลายระดับ

ระบบทําความเย็นที่ทาํ อุณหภูมิต่าํ
 แยกระบบทําความเย็นเป็ น
จะมีสมรรถนะ (COP) ตํ่ากว่าระบบ
ระบบอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิ
ทําความเย็นที่ทาํ อุณหภูมิ
ตํ่าตามการใช้งาน
สู งกว่า
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6.12 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

1. การเพิ่มอุณหภูมิใ ห้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2. การลดอุณหภูมิน้ าํ ระบายความร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์
3. การใช้งานเครื่ องอัดชุดที่ประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
4. การใช้งานเครื่ องทําความเย็นให้เต็มพิกดั
5. การจัดวางผลิตภัณฑ์ใ ห้กระจายความเย็นทัว่ ถึง
6. การใช้หอ้ งเย็นให้เต็มพิกดั
7. การเปลี่ยนตําแหน่งหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
ในห้องเย็น
8. การเลือกใช้งานกลุ่มเครื่ องอัดที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
9. การลดภาระความร้อนจากภายนอกให้ต่าํ ลง
10. การปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเย็นเมื่อไม่ใ ช้งาน
11. การใช้งานเครื่ องอัดในจํานวนที่เหมาะสมกับภาระ
12. การลดการเดินเครื่ อง Unload ของเครื่ องอัด
13. การลดขนาดมอเตอร์เครื่ องอัดให้เหมาะสม
14. การใช้เครื่ องอัดประสิ ทธิภาพสู ง
15. การทําความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของ
คอนเดนเซอร์
16. การทําความสะอาด Evaporative Condenser
17. การทําความสะอาดหัวฉีดของ Evaporative Condenser
18. การติดตั้งหอระบายความร้อนลดอุณหภูมิน้ าํ ของ Evaporative
Condenser
19. การเพิ่มขนาดคอนเดนเซอร์ใ ห้ระบายความร้อนได้มากขึ้น
20. การเปลี่ยนไปใช้หอระบายความร้อนประสิ ทธิภาพสู ง
21. การใช้เครื่ องสู บนํ้าประสิ ทธิภาพสู ง
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ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
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เพราะ…
เพราะ…
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เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
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รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พ ลังงาน

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดําเนิน
พร้ อม
ไม่ พร้ อม
การแล้ ว

22. การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งกับเครื่ องสู บนํ้า
23. การเปลี่ยนจากระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเป็ นระบาย
ความร้อนด้วยนํ้า
24. การเปลี่ยนระบบทํานํ้าเย็นจากการใช้เครื่ องทํานํ้าเย็นเป็ น
เครื่ องทําความเย็นที่มีอยู่
25. การลดเวลาการละลายนํ้าแข็งให้เหมาะสม
26. การใช้งานหอระบายความร้อนในจํานวนที่เหมาะสมโดย
ควบคุมจากอุณหภูมิน้ าํ หล่อเย็นที่ไ ด้
27. การเลือกใช้งานหอระบายความร้อนชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
เป็ นหลัก
28. การปรับปรุ งและทําความสะอาดหอระบายความร้อนเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ
29. การเปลี่ยนใบพัดหอระบายความร้อนจากโลหะเป็ นไฟเบอร์
30. การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งกับพัดลมหอระบายความร้อน
31. การเปลี่ยนหอระบายความร้อนให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
32. การปรับปรุ งฉนวนห้องเย็นเพื่อลดการสู ญเสี ยความเย็น
33. การติดตั้งม่านอากาศหรื อม่านพลาสติกบริ เวณทางเข้าออก
34. การเลือกใช้งานเครื่ องสู บนํ้าชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเป็ น
หลัก
35. การเลือกใช้งานกลุ่มเครื่ องสู บนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเป็ น
หลัก
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ดําเนินการ

ดําเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบทําความเย็น

6.13 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การเปลีย่ นหรื อปรับปรุงเครื่ องอัดสารทําความเย็นชุ ดทีม่ ีสมรรถนะตํา่
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งเครื่ องอัดสารทําความเย็นเพื่อใช้ใน……………….อุณหภูมิใช้งาน………OC โดยมีเครื่ องอัด
จํานวน……….ชุด เครื่ องอัดสารทําความเย็นแต่ละชุดมีสมรรถนะไม่เท่ากันเนื่องจากมีอายุการใช้งานมาก และ
มีการสึ กหรอที่ต่างกันส่ งผลให้ตน้ ทุนการทําความเย็นสู ง จึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งเครื่ องอัดสาร
ทําความเย็นชุดที่มีสมรรถนะตํ่า

รู ปที่ 6.13-1 เครื่ องอัดสารทําความเย็นชุดที่จะเปลี่ยน

รู ปที่ 6.13-2 เครื่ องอัดสารทําความเย็นชุดที่เปลี่ยนใหม่

2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะของระบบ
COP = เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด(kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้า evaporator(kJ/kg) (เอนธาลปี
ออกจากเครื่ องอัด(kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด(kJ/kg))
2.1.2 ร้อยละของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น (%)
%COP = ((สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะใหม่ - สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะเดิม) / สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะ
เดิม) × 100
2.1.3 พลังไฟฟ้าที่ลดลง (kW)
EL = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดเดิมใช้ (kW) - พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใหม่ใช้ (kW)
2.1.4 พลังงานไฟฟ้าของระบบลดลง
ES
= พลังไฟฟ้าที่ลดลงทั้งหมด (kW) × ชัง่ โมงการทํางาน (h/y) × ตัวประกอบการทํางาน
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2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งเครื่ องอัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า

3

Condensor

h

2

2

Expantion

3

h

ความดันออกจากเครื่ องอัดเดิม ………….barg
ความดันออกจากเครื่ องอัดใหม่ ………….barg
พลังไฟฟ้าที่ใ ช้กบั เครื่ องอัด ………….kW

4

h

h

4

1

1

ความดันก่อนเข้าเครื่ องอัดเดิม …………..barg
ความดันก่อนเข้าเครื่ องอัดใหม่ ………….barg

Evaporator

รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย
No1

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัง่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.3 เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด(เดิม)
1.4 เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด(ใหม่)
1.5 เอนธาลปี ออกจากเครื่ องอัด(เดิม)
1.6 เอนธาลปี ออกจากเครื่ องอัด(ใหม่)
1.7 เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator (เดิม)
1.8 เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator (ใหม่)
1.9 ตัวประกอบการทํางาน
1.10 เงินลงทุนในการเปลี่ยนหรื อ
ปรับปรุ งเครื่ องอัดสารทําความเย็น

CE
h
h1
hIN
h2
h2N
h4
h4N
OF
CI

฿/kWh
h/y
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
kJ/kg
%
฿
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3.00
4,000.00
389.00
390.00
431.00
430.00
200.00
200.00
75.00

ข้ อมูล
No2
3.00
4,000.00
388.00
389.00
432.00
431.00
200.00
200.00
75.00
20,000.00

No3
3.00
4,000.00
387.00
388.00
433.00
432.00
200.00
200.00
75.00

ทีม่ าของ
ข้ อมูล

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบทําความเย็น

รายการ
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าของเครื่ องอัด(เดิม)
2.2 พลังไฟฟ้าเครื่ องอัด(ใหม่)
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ
ของระบบ(เดิม)
COPO = (h1 - h4)/(h2 - h1)
3.2 สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ
ของระบบ(ใหม่)
COPN = (h1N - h4N)/(h2N - h1N)
3.3 ร้อยละของสัมประสิ ทธิ์
สมรรถนะเพิ่มขึ้น
%COP = ((COPN - COPO)/COPO) x100
3.4 พลังไฟฟ้าที่ลดลง
EL = ELO - ELN
3.5 พลังไฟฟ้าของระบบลดลงรวม
EL = ELNo1 + ELNo2 + ELNo3
3.6 พลังงานไฟฟ้าของระบบลดลงรวม
ES = EL xh xOF
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
CS = ES xCE
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / CS
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
No1

ข้ อมูล
No2

No3

ELO
ELN

kW
kW

20.00
19.50

20.50
20.00

21.00
20.50

COPO

-

4.50

4.27

4.07

COPN

-

4.75

4.50

4.27

%COP

%

5.56

5.39

4.91

EL

kW

0.50

0.50

0.50

EL

kW

1.50

ES

kWh/y

4,500.00

CS

฿/y

13,500.00

PB

y

1.48

ES
CS
PB

kWh/y
฿/y
y

4,500.00
13,500.00
1.48
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มาตรการที่ 2 การลดความดันสารทําความเย็นด้ านคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งเครื่ องอัดสารทําความเย็นเพื่อใช้ใน..................อุณหภูมิใช้งาน...........°C โดยมีเครื่ องอัดจํานวน........
ชุด การที่ความดันสารทําความเย็นด้านสู ง (High Pressure) เพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้เครื่ องอัดใช้พลังไฟฟ้ามากขึ้น
และประสิ ทธิภาพของระบบจะลดตํ่าลง เนื่องจากเครื่ องอัดจะต้องใช้กาํ ลังมากขึ้นในการอัดสารทําความเย็น ดังนั้น
การลดความดันสารทําความเย็น ด้านคอนเดนเซอร์ ให้ต่าํ ลงจะส่ งผลให้ค่า COP ของระบบสู งขึ้น ซึ่ งอาจทําโดย
การทําความสะอาดพื้นที่ผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์ การเพิ่มปริ มาณนํ้าระบายความร้อน การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของหอผึ่งเย็นโดยการทําความสะอาด การปรับการกระจายนํ้าให้ดีข้ ึน การเพิ่มปริ มาณอากาศระบาย
ความร้อน หรื อการเปิ ดหอผึ่งเย็นเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้อุณหภูมิน้ าํ ที่เข้าระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ ลดตํ่าลงเป็ นต้น
ดังนั้นจึ งมี แนวคิ ดที่ จะปรั บปรุ งระบบระบายความร้ อนเพื่อลดความดันสารทําความเย็นด้านสู งให้ลดลงจาก
..................barg เป็ น......................barg

รู ปที่ 6.13-3 ความดันสารทําความเย็นด้านสู งเดิม รู ปที่ 6.13-4 ความดันสารทําความเย็นด้านสู งใหม่
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะของระบบ
COP = [เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด (kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator (kJ/kg)] /
[ เอนธาลปี ออกจากเครื่ องอัด (kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด (kJ/kg)]
2.1.2 ร้อยละของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น (%)
%COP = [(สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะใหม่ - สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะเดิม) / (สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะ
เดิม)] x 100
2.1.3 อัตราการไหลของสารทําความเย็นทั้งระบบ (kg / sec)
M = (สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะเดิม x พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้เดิม (kW) / (เอนธาลปี ก่อนเข้า
เครื่ องอัดเดิม (kJ/kg) - เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator เดิม (kJ/kg))
2.1.4 พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัด (kW)
WCN = อัตราการไหลของสารทําความเย็นทั้งระบบ (kg/sec) x (เอนธาลปี ที่ออกจาก
คอมเพรสเซอร์ (kJ/kg) - เอนทาลปี ก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ (kJ/kg))
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2.1.5 ความสามารถในการทําความเย็น
QE
= อัตราการไหลของสารทําความเย็นทั้งระบบ (kg/sec) x (เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด
(kJ/kg) -เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator (kJ/kg))
2.1.6 ค่า kW/TR
Chp = พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัด (kW) / (ความสามารถในการทําความเย็น (kWth) / 3.517 )
2.1.7 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง (kWh / y))
ES
= (พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดเดิม(kW) -[พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดใหม่(kW)+พลัง
ไฟฟ้าที่ใช้กบั หอผึ่งเย็นที่เปิ ดเพิ่ม(kW)] x ชัว่ โมงการใช้งาน(h/y) x ตัวประกอบการ
ทํางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB =ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและปรับปรุ งระบบ (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/ y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า
พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั ระบบระบายความร้อน

…………

kW

หอผึ่งเย็น

Condensor
3

h

h

3

2

2

ความดันออกจากเครื่ องอัดเดิม…………….barg
ความดันออกจากเครื่ องอัดใหม่…………….barg
พลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัด…………….kW

4

h

4

h

1

1

ความดันก่อนเข้าเครื่ องอัด…………….
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.3 เอนธาลปี ก่อนเข้าเครื่ องอัด (เดิม)
1.4 เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator (เดิม)
1.5 เอนธาลปี ออกจากเครื่ องอัด (เดิม)
1.6 เอนธาลปี ออกจากเครื่ องอัด (ใหม่)
เมื่ออุณหภูมิคอนเดนเซอร์ลด
1.7 เอนธาลปี ก่อนเข้า Evaporator (ใหม่)
เมื่ออุณหภูมิคอนเดนเซอร์ลด
1.8 ตัวประกอบการทํางาน
1.9 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและปรับปรุ งระบบ
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้ (เดิม)
2.2 พลังไฟฟ้าของหอผึ่งเย็นที่เปิ ดเพิ่มขึ้น
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะรวมทั้งระบบ(เดิม)
COPO = (h1 - h4) / (h2 - h1)
3.2 สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะของระบบ(ใหม่)
COPN = (h1 - h4N) / (h2N - h1 )
3.3 สัมประสิ ทธิ์สมรรถนะของระบบเพิ่มขึ้น
∆ COP = COPN - COPO
3.4 ร้อยละของสมรรถนะที่เพิม่ ขึ้น
%COP = [(COPN - COPO)/ COPO] x 100

CE
h
h1
h4
h2
h2N

฿/kWh 3.00
h/y 4,000.00
kJ/kg 389.00
kJ/kg 200.00
kJ/kg 430.00
kJ/kg 418.00

h4N

kJ/kg

190.00

OF
CI

%
฿

75.00
20,000.00

W CO
ECT

kW
kW

15.00
2.00

COPO

4.61

COPN

6.86

∆ COP

2.25

%COP
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

3.5 อัตราการไหลของสารทําความเย็นทั้งระบบ
m = (COPO x W CO)/( h1 - h4 )
3.6 พลังไฟฟ้าที่ใ ช้ใ หม่หลังปรับเพิ่มความดัน
W CN = m x (h2N - h1)
3.7 ความสามารถในการทําความเย็นเพิ่มขึ้น
∆QE = m x (h4 - h4N)
3.8 ความสามารถในการทําความเย็น(ใหม่)
QEN = m x (h1 - h4N)
3.9 ความสามารถในการทําความเย็น (เดิม)
QEO = m x (h1 - h4)
3.10 ค่า kW/TR (เดิม)
ChPO = W CO / (QEO / 3.517)
3.11 ค่า kW/TR (ใหม่)
ChPN = W CN / (QEN / 3.517 )
3.13 พลังงานไฟฟ้าที่ใ ช้ลดลง
ES = (W CO - (W CN + ECT) x h x OF
3.14 คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
CS = ES x CE
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / CS
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

kg/s

m

0.37

W CN

kW

10.73

∆QE

kW th

3.70

QEN

kW th

73.63

QEO

kW th

69.93

ChPO kW/TR

0.75

ChPN kW/TR

0.51

ES

kWh/y 6,810.00

CS

฿/y

20,430.00

PB

y

0.98

ES
CS
PB
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6.14 โรงผลิตนํา้ แข็งซอง
ขนาดของโรงผลิตนํ้าแข็งซอง นิยมเรี ยกเป็ นตันนํ้าแข็งต่อวัน การผลิตนํ้าแข็งมีตวั แปร 2 ส่ วนสําคัญคือ
6.14.1 อุณหภูมิของนํา้ ดิบทีใ่ ช้ ในการผลิตนํา้ แข็ง
โรงงานผลิ ตนํ้าแข็งที่มีขนาดเท่ากันแต่โรงงานที่ผลิตนํ้าแข็งโดยมีอุณหภูมิของนํ้าดิ บตํ่ากว่าจะสามารถผลิ ต
นํ้าแข็งได้มากกว่าด้วย โดยความสําคัญของอุณหภูมิน้ าํ เป็ นไปตามตาราง
ตารางที่ 6.14-1 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิน้ าํ ดิบและความสามารถในการผลิตนํ้าแข็ง
อุณหภูมินํา้ ดิบทีใ่ ช้ ในการทํา
นํา้ แข็ง (°C)
0
5
10
15
20
25
30
35

ความสามารถในการผลิตนํา้ แข็ง
(ตันต่ อ 24 ชั่วโมง)
43.0
41.8
40.4
39.2
38.0
36.8
35.7
34.5

ร้ อยละของความสามารถในการ
ผลิตนํา้ แข็งทีท่ าํ ได้
100
97
94
91
88
85
83
80

6.14.2 ความดันของนํา้ ยาทีช่ ุ ดระบายความร้ อน
การระบายความร้อนที่ชุดระบายความร้อนเพื่อให้น้ าํ ยาควบแน่นเป็นของเหลวให้ได้เร็ วที่สุดจะใช้พลังงานใน
การผลิตนํ้าแข็งน้อย นัน่ หมายถึงจะสามารถผลิตนํ้าแข็งได้มากขึ้นในแต่ละวัน
ตารางที่ 6.14-2 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิชุดระบายความร้อนและอุณหภูมิน้ าํ ยาและร้อยละความสามารถใน
การทําความเย็น
อุณหภูมิของชุดระบายความ
ร้ อน (°C)
20
25
30
40

อุณหภูมิของนํา้ ยา (°C)
-15
-20
79
61
75
59
66
51
57
43

-10
100
94
83
73
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6.14.3 พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ ในการผลิตนํา้ แข็งแต่ ละชนิด
โรงนํ้าแข็งแต่ละชนิ ดจะใช้พลังงานในการผลิ ตนํ้าแข็งแตกต่างกัน ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นแนวทางที่ใช้ในการ
เปรี ยบเทียบการผลิตนํ้าแข็งแต่ละชนิด
ตารางที่ 6.14-3 ชนิดของนํ้าแข็งและการใช้พลังงานไฟฟ้า
ชนิดของนํา้ แข็ง
นํา้ แข็งเกล็ด
นํา้ แข็งหลอด
นํา้ แข็งชิ้น
นํา้ แข็งแผ่ น
นํา้ แข็งซอง

พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้
(กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่ อตันนํา้ แข็ง)
0.15 - 0.20
0.10 - 0.15
0.15 - 0.20
0.16 - 0.25
0.16 – 0.25

6.14.4 กรณีศึกษา การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานผลิตนํา้ แข็งซอง
กรณี ศึกษานี้ เป็ นการพิจารณาการอนุ รักษ์พลังงานในโรงนํ้าแข็งผลิตนํ้าแข็งซอง โรงผลิตนํ้าแข็งซองเป็ นโรง
นํ้าแข็งที่บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตจะออกแบบอุปกรณ์ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูล้ งทุน การผลิ ตนํ้าแข็งของโรง
นํ้าแข็งประเภทนี้ให้มีประสิ ทธิ ภาพและอนุรักษ์พลังงานโดยคํานึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมมีแนวทาง
และข้อแนะนําดังต่อไปนี้
แนวทางและข้ อแนะนําในการอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานผลิตนํา้ แข็งซอง
1. การลดความดันนํา้ ยาทีช่ ุดระบายความร้ อนให้ มีอุณหภูมิตาํ่ สุ ด
เครื่ องทํานํ้าแข็งซองระบุกาํ ลังการผลิตนํ้าแข็งในหน่ วยตันนํ้าแข็งต่อวัน (ตันต่อ 24 ชัว่ โมง) ที่อุณหภูมิน้ าํ ดิ บ
เดียวกัน หากความดันนํ้ายาที่ชุดระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูง ระยะเวลาในการผลิตนํ้าแข็งจะเพิ่มมากขึ้น ใน
ทํานองเดียวกัน หากความดันนํ้ายาที่ชุดระบายความร้อนมีอุณหภูมิต่าํ หรื อนํ้ายาควบแน่ นได้เร็ ว ระยะเวลาใน
การผลิตนํ้าแข็งก็จะน้อยลง
ดังนั้น การผลิ ตนํ้าแข็งโดยใช้พลังงานไฟฟ้ าตํ่าจึ งจะต้องคํานึ งถึ งความดันนํ้ายาที่ ชุดระบายความร้ อน โดย
จะต้องควบคุมความดันนํ้ายาที่ชุดระบายความร้อนให้ต่าํ ที่สุดเท่าที่สามารถทําได้
ตารางที่ 6.14-2 ได้เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงอุณหภูมิน้ าํ ยาที่ชุดระบายความร้อนต่างๆ กัน ที่ทาํ ให้ร้อยละของการ
ผลิตนํ้าแข็งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง โดยหากอุณหภูมิของนํ้ายาที่ชุดระบายความร้อนยิ่งสู ง ร้อยละของ
การผลิตของนํ้าแข็งจะลดลง
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มาตรการที่ 1
ที่อุณหภูมิน้ าํ ยาของชุดระบายความร้อน 40C (เป็ นอุณหภูมิที่ใช้งานโดยทัว่ ไป) และอุณหภูมิน้ าํ ยาที่ชุดอีแวฟ
ปอเรเตอร์ (อุณหภูมิน้ าํ ยา) -10 C ผลผลิตของนํ้าแข็งจะผลิตได้เพียงร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับอุณหภูมิน้ าํ ยาของ
ชุ ดระบายความร้ อนที่ 20C ซึ่ งจะทําให้การใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นประมาณร้ อยละ 27 ที่ ผลผลิ ตนํ้าแข็ง
เท่ากัน (หรื อเท่ากับ 0.20 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตันนํ้าแข็งซึ่ งสู งกว่ามาตรฐานที่โรงงานผูผ้ ลิตออกแบบไว้)ดังนั้น
หากสามารถควบคุมให้ความดันนํ้ายาที่ชุดระบายความร้อนทํางานที่อุณหภูมิ 35C โดยหมัน่ ทําความสะอาด
ครี บระบายความร้อนต่าง ๆ ที่ชุดระบายความร้อน จะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 78 หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 และการใช้พลังงานไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ 4
2. การทําความสะอาดชุดระบายความร้ อนอย่ างสมํ่าเสมอ
ในการผลิตนํ้าแข็ง นอกจากต้องทําให้อุณหภูมิน้ าํ ยาที่ชุดระบายความร้อนตํ่าแล้ว การทําความสะอาดชุดระบาย
ความร้อนอย่างสมํ่าเสมอก็สามารถเพิ่มการผลิตนํ้าแข็งและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ ความถี่ในการล้างทํา
ความสะอาดชุ ดระบายความร้อนขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อมที่ต้ งั โรงนํ้าแข็ง และระบบที่ใช้ในการระบายความ
ร้อน โดยทัว่ ไป หากใช้ชุดระบายความร้อนด้วยอากาศ และตั้งอยูบ่ ริ เวณชุมชนที่มีฝนละอองไม่
ุ่
มาก ควรล้างทํา
ความสะอาดชุดระบายความร้อนทุกๆ 1 เดือน ในขณะที่ใช้ชุดระบายความร้อนด้วยนํ้าก็อาจล้างทําความสะอาด
ชุ ดระบายความร้ อนทุกๆ 6 เดื อน โดยทัว่ ไปอุณหภู มิน้ าํ ยาที่ชุดระบายความร้ อนที่เพิ่มขึ้นทุก 1C จะทําให้
เครื่ องอัดนํ้ายาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-6
มาตรการที่ 2
เครื่ องอัดนํ้ายาไปยังชุ ดระบายความร้ อนที่อุณหภูมิ 40C เมื่อล้างทําความสะอาดชุ ดระบายความร้ อนทําให้
อุณหภูมิน้ าํ ยาลดลง 3C การใช้พลังงานของเครื่ องอัดนํ้ายาจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 12-18
3. การเพิม่ ความดันนํา้ ยาทีถ่ งั นํา้ เกลือให้ สูงสุ ดสํ าหรับการผลิตนํา้ แข็ง
การผลิตนํ้าแข็งผูป้ ระกอบการควรคํานึงถึงอุณหภูมิน้ าํ ยาที่ต่าํ ที่สุดที่ทาํ ให้น้ าํ ดิบควบแน่นเป็ นนํ้าแข็ง โดยทัว่ ไป
นํ้าจะควบแน่นเป็ นนํ้าแข็งที่ 0C โดยอุณหภูมิน้ าํ ยาที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าจะต้องมีอุณหภูมิต่าํ กว่า 0C
ประมาณ -10C ถึง -15C ทั้งนี้เพื่อให้น้ าํ ควบแน่นในเวลาที่เร็ วขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
มาตรการที่ 3
ที่อุณหภูมิน้ าํ ยาของชุดระบายความร้อน 30C และอุณหภูมิน้ าํ ยา -10C ในการผลิตนํ้าแข็งร้อยละของการผลิต
จะลดลงร้อยละ 83 เมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิน้ าํ ยา 20C ดังนั้น การผลิตนํ้าแข็งจะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 17
ส่ งผลให้ดชั นีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.18 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตันนํ้าแข็ง
4. การลดอุณหภูมิของนํา้ ดิบทีใ่ ช้ ในการผลิตนํา้ แข็ง
นํ้าดิบที่ใช้ในการผลิตนํ้าแข็ง บางโรงงานใช้น้ าํ ประปา (ซึ่ งจะมีตน้ ทุนในการผลิตนํ้าแข็งสู งแต่จะผลิตนํ้าแข็งที่
มีคุณภาพ) จะต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิต่าํ ที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ เพื่อให้น้ าํ เป็ นนํ้าแข็งในระยะเวลาที่ส้ ัน
ที่สุด การลดอุ ณหภู มิน้ าํ สามารถทําได้โดยนํานํ้าแข็งที่ ละลายในกระบวนการผลิ ตมาแลกเปลี่ ยนความร้ อน
ก่อนที่จะนํานํ้าดิบไปผลิตนํ้าแข็ง นํ้าดิบที่มีอุณหภูมิต่าํ จะควบแน่ นเป็ นนํ้าแข็งได้เร็ วกว่านํ้าดิบที่มีอุณหภูมิสูง
ซึ่งทําให้เครื่ องอัดนํ้ายาใช้พลังงานไฟฟ้าตํ่าลงด้วย ดังแสดงในตารางที่ 5.2
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มาตรการที่ 4
อุณหภู มิน้ าํ ดิ บที่ ใช้ในการผลิ ตนํ้าแข็งมี อุณหภู มิ 30C จะมี กาํ ลังการผลิ ตนํ้าแข็งลดลงเป็ น 35.7 ตันต่อ 24
ชัว่ โมง เมื่อเทียบกับนํ้าดิบที่อุณหภูมิ 0C หากเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการทํานํ้าแข็งซองจะ
พบว่าจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็ น 0.19 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตันนํ้าแข็ง หากโรงงานผลิตนํ้าแข็งสามารถ
ลดอุณหภูมิให้เหลือ 20C กําลังการผลิตนํ้าแข็งจะเพิ่มขึ้นเป็ น 38 ตันต่อ 24 ชัว่ โมง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7) ขณะที่
ใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงใช้เท่าเดิม
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6.15 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การลดเวลาการเปิ ดระบบทําความเย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการอาหารทะเลแช่แข็ง มีการใช้ระบบทําความเย็นเพื่อให้ความเย็นกับห้องเย็น 365วัน/ปี โดย
ปิ ดในช่วงเวลาประมาณ 03.00- 08.00 น. ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 303 kW
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
การเปิ ดใช้งานระบบทําความเย็นนานเกินไปจะส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า โดยทัว่ ไปการแช่เย็นสิ นค้าให้
ได้อุณหภูมิตามที่ลูกค้ากําหนดจะต้องเดินระบบทําความเย็นในปริ มาณและเวลาตามปริ มาณสิ นค้าที่อยูใ่ นห้อง
เย็นจะส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการหยุดเดินให้เร็ วขึ้นกว่าเดิมเมื่อปริ มาณสิ นค้าน้อยและได้อุณหภูมิตามที่กาํ หนดแล้ว จากการทํากิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานและสํารวจพบว่าสามารถปิ ดห้องเย็นได้ต้ งั แต่เวลา 02.00น. และเปิ ดอีกครั้งเวลา 08.00น. ซึ่ง
สามารถลดเวลาการใช้งานระบบทําความเย็นได้อีกวันละ 1 ชัว่ โมงต่อวัน

รู ปที่ 6.15-1 ระบบทําความเย็น
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รู ปที่ 6.15-2 ห้องเย็น
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
ปิ ดระบบทําความเย็นตั้งแต่เวลา 03.00- 08.00 น.
5. สภาพหลังปรับปรุง
ปิ ดระบบทําความเย็นตั้งแต่เวลา 02.00- 08.00 น. พบว่าระดับความเย็นภายในห้องเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิ
ของสิ นค้าได้ตามกําหนด โดยปกติจะมีช่างเฝ้าเก็บข้อมูลอุณหภูมิของห้องเย็นทุก 1 ชัว่ โมง หลังจากทํามาตรการ
พบว่าไม่มีปัญหาในกระบวนการแช่เย็น ห้องเย็นสามารถทํางานได้ตามปกติ

รู ปที่ 6.15-3 การตรวจวัดระบบทําความเย็น
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังไฟฟ้ารวมของระบบทําความเย็น
จํานวนชัว่ โมงที่สามารถปิ ดได้ต่อวัน
วันทํางานทั้งปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงาน

=
=
=
=
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คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าไฟฟ้า

=
=
=
=

303 x 1 x 365
110,595
110,595x 2.95
326,255.25

บาท/ปี

=
=

ดําเนินการเอง
326,255.25

บาท
บาท/ปี

kWh/ปี

กรณีศึกษาที่ 2 : การปิ ดพัดลม Condenser No.2 ในช่ วงทีไ่ ม่ มีการ Freeze
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการอาหารทะเลแช่แข็ง มีการใช้ระบบทําความเย็นเพื่อให้ความเย็นกับห้องเย็น 365วัน/ปี โดยใช้
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานหลัก ในการทํางานของระบบทําความเย็น จะมีช่วง Freeze และช่ วงรั กษา
อุณหภูมิหอ้ ง โดยมีการเปิ ดพัดลมระบายความร้อนเต็มที่ตลอดเวลา ในขณะที่ภาระการทําความเย็นลดลง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ในช่วงรักษาอุณหภูมิของห้องเย็น สถานประกอบการจะทําการลดจํานวนการเดิน Compressor ลงแต่ไม่ได้ลด
จํานวนพัดลมระบายความร้อนของระบบลง ทําให้สูญเสี ยพลังงานไฟฟ้าในการขับชุดพัดลมระบายความร้อน

รู ปที่ 6.15-4 ชุดพัดลมระบายความร้อนของระบบทําความเย็น No.1
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รู ปที่ 6.15-5 ชุดพัดลมระบายความร้อนของระบบทําความเย็น No.2
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปิ ดพัดลม Condenser No.2 ในช่วงที่ไม่มีการ Freeze โดยให้ผคู ้ วบคุมทําการตรวจสอบความดันและ
อุณหภูมิสารทําความเย็น ที่ออกจาก Condenser ตลอดเวลา
4. สภาพก่ อนปรับปรุง
เปิ ดพัดลมระบายความร้อนทั้ง 2 ชุด ตลอดเวลา โดยพัดลม No.1 ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 12 kW พัดลม
ระบายความร้อน No.2 ใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 8 kW

NO.1

NO.2

รู ปที่ 6.15-6 การเปิ ดชุดพัดลมระบายความร้อนทั้ง 2 ชุด
5. สภาพหลังปรับปรุง
ทําการปิ ดพัดลม Condenser No.2 ในช่วงที่ไม่มีการ Freeze ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ซึ่ งสามารถลดเวลา
การใช้งานของพัดลม No.2 ได้ 8 ชัว่ โมง/วัน โดยหลังปรับปรุ งพบว่าห้องเย็นสามารถทํางานได้ตามปกติและไม่
ส่ งผลต่อระบบทําความเย็น
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NO.1

NO.2

รู ปที่ 6.15-7 ทําการปิ ดพัดลม No.2
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังไฟฟ้าของชุดพัดลม No.2
จํานวนชัว่ โมงที่สามารถปิ ดได้ต่อวัน
วันทํางานทั้งปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงาน
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าไฟฟ้า

=
=
=
=
=
=
=
=

8
8
365
2.95
8 x 8 x 365
23,360
23,360x 2.95
68,912

kW
ชม./วัน
วัน/ปี
บาท/kWh

=
=

ดําเนินการเอง
68,912

บาท
บาท/ปี

kWh/ปี
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 3 : การลดการเปิ ด Compressor ห้ องเย็นในตอนกลางคืน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงาน มีหอ้ งเย็น 4 ห้อง ประกอบด้วยห้องใหญ่ 2 ห้อง และห้องเล็ก 3 ห้อง จากการสํารวจ พบว่าในส่ วนของ
ห้องใหญ่ซ่ ึงมี Compressor 2 ชุดต่อห้อง สามารถที่จะปิ ด Compressor ได้ 1 ชุด ต่อห้องเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
ในช่วงเวลากลางคืนได้ เนื่องจากยังมี การสะสมความเย็นอยู่ และจัดเวลาละลายนํ้าแข็งใหม่เพื่อเป็ นการ
ประหยัดพลังงานและเป็ นการหลบ Peak Demand

6-57

ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบทําความเย็น

ข้อมูลการสํารวจก่อนปรับปรุ ง
- ควบคุมอุณหภูมิที่ -18 องศา Set Point – 25 องศา
- อุณหภูมิต่าํ สุ ดของการละลายนํ้าแข็ง 8 องศา
- ค่าความไวในการตัดต่อ 4 องศา
- เวลาในการละลายนํ้าแข็ง 30 นาที
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแข็ง 4 ชัว่ โมง
- กําลังไฟฟ้าที่วดั ได้ (จากการตรวจวัดจริ ง) = 18.3 kW
- วันทํางาน 365 วันต่อปี

รู ปที่ 6.15-8 COMPRESSOR ชุ ดที่ 1 ของห้ องเย็นก่ อนการปรับปรุงมีการเดินเครื่ องตลอดเวลา
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
ในช่วงเวลา 18.30 น. – 21.30 น. เป็ นช่วง Peak ส่ งผลให้เสี ยค่า Demand Chart มาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
หยุดการทํางานของCOMPRESSOR ห้องเย็นใหญ่สองห้อง ห้องละ ชุด หลังจากมีการปรับปรุ งสามารถ 1
ประหยัดพลังงานจากการปิ ดCompressor จํานวน ) ชุดนี้ ทั้งในส่ วนของค่าพลังงานไฟฟ้า 2kWh) และค่า
PEAK DEMAND
4. สภาพหลังปรับปรุง
มีการหยุดเดินเครื่ องเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงในช่วง PEAK (18.30น.-21.30น.)
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ทําการปิ ด Compressor ห้องใหญ่ 2 ชุดเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
ก่ อนปรับปรุง
- ควบคุมอุณหภูมิที่ -18 องศา ตั้งอุณหภูมิที่ - 25 องศา
- อุณหภูมิต่าํ สุ ดของการละลายนํ้าแข็ง 8 องศา
- ค่าความไวในการตัดต่อ 4 องศา
- เวลาในการละลายนํ้าแข็ง 30 นาที
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแข็ง 4 ชัว่ โมง
- กําลังไฟฟ้าที่วดั ได้ (จากการตรวจวัดจริ ง) = 18.3 kW
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หลังปรับปรุง
ทดลองหยุดระบบ หยุดทํางาน Compressor ชุด เวลา 18 1. 30- 21..น 30
- ควบคุมอุณหภูมิที่ -18 องศา ตั้งอุณหภูมิที่ - องศา 22
- อุณหภูมิต่าํ สุ ดของการละลายนํ้าแข็ง องศา 8
- ค่าความไวในการตัดต่อ องศา 3
- เวลาในการละลายนํ้าแข็ง นาที 30
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแข็ง ชัว่ โมง 4
- กําลังไฟฟ้าที่วดั ได้ (จากการตรวจวัดจริ ง)= 16.57 kW
จํานวน 2 ชุด จํานวนชัว่ โมงที่ปิด 3 ชัว่ โมงต่อวัน วันทํางาน 365 วันต่อปี
ดังนั้นพลังงานที่ลดได้
=
(กําลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง – กําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง) (kW)
x จํานวน Compressor x ชัว่ โมงต่อวัน x วันต่อปี
=
(18. 3- 16.57) x 2 x 3 x 365
=
3,788.70
kWh/ปี
ราคากําลังไฟฟ้า
=
1.7034
บาท/kWh
บาทปี /
คิดเป็ นเงินที่ประหยัด
=
3,788.70 x 1.7034
=
6,453.67
บาทปี /
หรื อเท่ากับ
=
0.00032
ktoe
ราคากําลังไฟฟ้า
=
285.06
บาท/kW
On Peak
คิดเป็ นเงินที่ประหยัด
=
(18.30 - 16.57) x 285.06 x 12 x 2
=
11,835.69
บาทปี /
เงินที่ประหยัดได้
=
18,289.36
บาท/ปี
พลังงานที่ประหยัดได้
=
3,788.70
kWh/ปี
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ดําเนินการเอง บาท
ประหยัดค่าไฟฟ้า
=
18,289.36
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 4: การติดตั้ง Cooling Pad ทีเ่ ครื่ องทําความเย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีเครื่ องทําความเย็นขนาด 30 แรงม้า จํานวน 4 เครื่ อง ชนิ ดระบายความร้อนด้วยอากาศ ทํางาน 24
ชัว่ โมงต่อวัน 365 วันต่อปี ที่ Set Point -25 oC

รู ปที่ 6.15-9 เครื่ องทําความเย็นและการตรวจวัดก่อนการปรับปรุ ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
จากการสํารวจพบว่าอุณหภูมิระบายความร้ อนที่เข้าคอนเดนเซอร์ ค่อนข้างสู ง ทําให้เครื่ องทําความเย็นมี
ประสิ ทธิภาพตํ่าและใช้พลังงานสู ง

รู ปที่ 6.15-10 P-H Diagram
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ปรับปรุ งโดยการติดตั้ง Cooling Pad ที่ดา้ นลมเข้าคอนเดนเซอร์ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิอากาศที่เข้าไประบายความ
ร้อนให้คอนเดนเซอร์ ซึ่งจะทําให้ประสิ ทธิภาพของเครื่ องทําความเย็นดีข้ ึน
-สัง่ ซื้อ Cooling Pad จาก Supplier
-ติดตั้ง Cooling Pad
-ทําการวัดประสิ ทธิภาพ
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รู ปที่ 6.15-11 การตรวจวัดอุณหภูมิเข้าและออกจาก Cooling Pad

รู ปที่ 6.15-12 การตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดันสารทําความเย็น
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4. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
4.1 การตรวจวัดวิเคราะห์ก่อนการปรับปรุ ง
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4.2 การตรวจวัดวิเคราะห์หลังการปรับปรุ ง
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กรณีศึกษาที่ 5 : ลดการใช้ งานเครื่ องทําความเย็นห้ องเย็นช่ วง Peak Load
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ห้องเย็นของโรงงานใช้เครื่ องทําความเย็นขนาด 90 kW จํานวน 2 เครื่ อง โดยจะเปิ ดเครื่ องทําความเย็นทั้ง 2
เครื่ องเมื่อห้องเย็นมีภาระเพิ่มขึ้น
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
เดิมพนักงานจะทําการเปิ ดเครื่ องทําความเย็นพร้อมกัน เมื่อได้รับแจ้งว่าจะมีการนําสิ นค้าเข้าห้องเย็น โดยไม่ได้
พิจารณาดูว่าภาระของสิ นค้านั้น มากเกินความสามารถของเครื่ องทําความเย็นเครื่ องเดียวหรื อไม่ ดังนั้นในบาง
ช่ วงเวลามี การเดิ นเครื่ องทําความเย็นเกิ นกว่าภาระของห้องเย็น ทําให้เครื่ องทํางานที่ ประสิ ทธิ ภาพตํ่าและ
สิ้ นเปลืองพลังงาน

รู ปที่ 6.15-13 เครื่ องทําความเย็น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ปิ ดเครื่ องทําความเย็น 1 เครื่ องเมื่อภาระตํ่า
4. สภาพหลังปรับปรุง
ลดเวลาทํางานของเครื่ องทําความเย็นลงได้เฉลี่ย 6 ชัว่ โมงต่อวัน ในระยะเวลา 5 เดือน ซึ่ งเป็นช่วงที่มีการผลิต
น้อย
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ขนาดเครื่ องทําความเย็น

90

ภาระที่ควรจะหยุดเครื่ องทําความเย็น

30%

ชัว่ โมงทํางานที่ลดลงได้

6

hr/day

วันทํางานต่อปี

150

day/year

ชัว่ โมงทํางานที่ลดลงได้ต่อปี

900

hr/year

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี

90 x 0.3 x 900

kWh/year

24,300

kWh/year

87,480

MJ/year

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย

2.95

Baht/kWh

คิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี

71,685.00

Baht/year
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กรณีศึกษาที่ 6 : การปรับปรุงการระบายอากาศทีค่ อนเดนเซอร์ ระบายความร้ อนด้ วยอากาศ
1.ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษทั ผลิตอาหารแปรรู ป (กุง้ ปลา) มีการใช้เครื่ องปรับอากาศจํานวน 4 ชุด เพื่อใช้ปรับอุณหภูมิอากาศใน
อาคารผลิต ห้อง Packing Room และ ห้อง Mixing Room
2.ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุง
อุณหภูมิอากาศเข้าระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูง ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพเครื่ องทําความเย็นลดตํ่าลง

รู ปที6่ .15-14 อุณหภูมิอากาศออกจากคอนเดนเซอร์ก่อนปรับปรุ ง 47.3 ˚C ความชื้นที่ 32 %
3.แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตั้งชุดระบายความร้อน (Cooling Pack) เข้ากับ Condenser ด้านหลัง Coil ร้อน โดยมีน้ าํ เป็ นตัวช่วยลด
อุณหภูมิของอากาศก่อนผ่านเข้าไปใน Condenser
4.สภาพหลังปรับปรุง
การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ดีข้ ึน ทําให้อุณหภูมิอากาศที่ออกจากคอนเดนเซอร์ลดลง ส่ งผล
Compressor ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงและได้ความเย็นเพิ่มขึ้น

รู ปที6่ .15-15 อุณหภูมิอากาศที่ออกจาก Condenser ลดลงเป็ น 40.9 °C ความชื้นที่ 47 %
5.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากการตรวจวัดและเก็บข้อมูล พบว่า
ก่อนปรับปรุ ง
Condenser ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยต่อชุด เท่ากับ 39 A
หลังปรับปรุ ง
Condenser ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยต่อชุด เท่ากับ 32 A
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การคํานวณ
พลังไฟฟ้า (P)

=

3IV cos 
1,000

Pก่อนปรับปรุ ง

=

3  39  380  0.9
1,000

= 23.10 kW

Pหลังปรับปรุ ง

=

3  32  380  0.9
1,000

= 18.96 kW

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด = kW ที่ประหยัด x ชม.การทํางาน x วันทํางาน x เปอร์เซ็นต์การใช้งาน
= [4 x (23.10-18.96)] x 24 x 300 x 0.8
kWh / ปี
= 95,386
kWh / ปี
คิดเป็ น
= 95,386 x 2.82
บาท / ปี
= 268,989
บาท / ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ซื้อชุด Cooling Pack ราคาชุดละ 15,000 บาท จํานวน 4 ชุด รวมเป็ นเงิน 60,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 0.223
ปี
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. การทําความเย็น คือ
กระบวนการดึ งความร้ อนออกจากวัตถุ หรื ออากาศเพื่อรั กษาให้มีอุณหภู มิต่ าํ กว่าอากาศแวดล้อมภายนอก
โดยทัว่ ไปจะเป็ นการทําความเย็นที่อุณหภูมิค่อนข้างตํ่า (0 C หรื อตํ่ากว่า) เช่น การแช่เย็นอาหารในตูเ้ ย็น การ
แช่แข็งอาหารสดในตูแ้ ช่แข็งหรื อห้องเย็นในโรงงานแปรรู ปอาหารหรื อห้างสรรพสิ นค้า หรื อการผลิตนํ้าแข็งใน
โรงนํ้าแข็ง เป็ นต้น
2. กระบวนการทําความเย็นในเครื่ องทําความเย็นอาจจําแนกได้ เป็ น 2 แบบ
ก) การทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cooling)
- แบบชั้นเดียว (Single stage)
- แบบหลายชั้น (Multi stage)
ข) การทําความเย็นแบบดูดซึ ม (Absorption Cooling)
3. ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ
เป็ นระบบที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 ตัว ได้แก่ เครื่ องระเหย คอมเพรสเซอร์
คอนเดนเซอร์ และวาล์วลดความดัน ซึ่งมีกระบวนการทํางานเช่นเดียวกับในระบบปรับอากาศ
4. ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม
เป็ นระบบที่ใช้ความร้ อนเป็ นแหล่งพลังงาน ถึ งแม้ว่าระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มจะมีประสิ ทธิ ภาพตํ่าเมื่อ
เทียบกับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ แต่ในกรณี ที่โรงงานมีความร้อนซึ่ งเหลือทิ้งไปสู่ สิ่งแวดล้อม ความร้อน
ทิ้งเหล่านั้นสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อทําความเย็นได้
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ มมีส่วนประกอบที่สาํ คัญ คือ เครื่ องกําเนิ ด (Generator) คอนเดนเซอร์ หรื อคอยล์
ร้อน (Condenser) เครื่ องระเหยหรื อคอยล์เย็น (Evaporator) เครื่ องดูดซึ ม (Absorber) และวาล์วลดความดัน
(Expansion Valve) ส่ วนสารทํางานจะเป็ นลักษณะของสารคู่ผสมระหว่างสารทําความเย็น (เช่น นํ้า) และสารดูด
ซึม (เช่น สารลิเทียมโบรไมด์, LiBr)
5. การทําความเย็นทีอ่ ุณหภูมิตาํ่
การทําความเย็นที่อุณหภูมิต่าํ มีผลให้ช่วงความแตกต่ างของอุณหภูมิระหว่างเครื่ องควบแน่นและเครื่ องระเหยมี
ค่ากว้างมาก วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอวัฏจักรเดียวจึงไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ ยิ่งช่วงความแตกต่างของอุณ
ภูมิกว้างมากเท่าใด ก็ยิ่งทําให้ช่วงความแตกต่างของความดันในวัฏจักรกว้างมากขึ้นเท่านั้น และส่ งผลให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของระบบลดลง ปั ญ หานี้ สามารถแก้ไ ขได้โ ดยระบบทํา ความเย็น แบบหลายชั้น
(Multistage compression with intercooler) และระบบทําความเย็นแบบหลัน่ (Cascade refrigeration system)
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ตอนที่ 3 บทที่ 6 การอนุรักษ์ พ ลังงานสําหรับระบบทําความเย็น

6. ค่ าสั มประสิ ทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) ซึ่ งหมายถึง อัตราส่ วนระหว่างปริ มาณพลังงาน
ความร้อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น (ปริ มาณความเย็นที่ทาํ ได้) ต่อพลังงานที่ระบบใช้
COP 

โดย

h1
h2
h4

h1  h4
h h

(6.1)

= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่เข้าคอมเพรสเซอร์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์, kJ/kg
= เอนทาลปี ของสารทําความเย็นก่อนเข้าคอยล์เย็น (เท่ากับเอนทาลปี ของสารทําความเย็นที่
ออกจากคอยล์ร้อน), kJ/kg

หากสามารถลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์ และเพิม่ อุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหยได้ สมรรถนะของ
ระบบทําความเย็นก็จะสู งขึ้น
7. การแช่ เย็นสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ มีอยู่ 4 ลักษณะ
- การแช่แข็งแบบการพาความเย็น (Blast Freezing)
- การแช่แข็งแบบการสัมผัส (Contact Freezing)
- การแช่แข็งโดยใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ (Cryogenic Freezing)
- การแช่แข็งแบบใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิต่าํ ร่ วมกับการแช่แข็งแบบการพาความเย็น (Cryomechanical
Freezing)
8. แหล่ งความร้ อนของระบบทําความเย็นประกอบด้ วย 4 ด้ าน
- ภาระจากความร้อนผ่านผนัง (Wall Heat Gain Load)
- ภาระจากอากาศอุ่นภายนอก (Air Change Load)
- ภาระจากตัวสิ นค้า (Product Load)
- ภาระอื่น ๆ (Miscellaneous Load)
ภาระความร้อนต่างๆ ข้างต้นยังสามารถพิจารณาได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความร้อนจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ
และความร้อนจากตัวสิ นค้าที่ตอ้ งการทําความเย็น ในบางกรณี ของห้องเย็น ความร้อนจากตัวสิ นค้าอาจไม่สูงนัก
เมื่อเทียบกับความร้ อนที่ผ่านผนังห้องเย็นหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเย็น สําหรับกรณี ของอุตสาหกรรมผลิ ต
นํ้าแข็ง ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นส่ วนใหญ่เกิดจากทํานํ้าที่อุณหภูมิเริ่ มต้นให้กลายเป็ นนํ้าแข็ง
9. มาตรการอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับระบบทําความเย็นทีอ่ ุณหภูมิตาํ่ ได้ แก่
- การลดอุณหภูมิทาํ งานของคอนเดนเซอร์
- การเพิ่มอุณหภูมิทาํ งานของเครื่ องระเหย
- การทําความสะอาดชุดระบายความร้อนอย่างสมํ่าเสมอ
- การลดภาระทําความเย็นของระบบทําความเย็น
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