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บทที่ 3 
วิธีการอนุรักษพลังงานสําหรับระบบการเผาไหม 

(Energy Conservation Approach to Combustion Equipment) 
 

   ความสําคัญของเนื้อหาวิชา 
 
ในการใชพลังงานความรอนเพื่อจุดประสงคตาง ๆ สวนใหญ  จะเปนการใชประโยชนทางความรอนที่

ไดจากการสันดาปของเชื้อเพลิง  ดวยเหตุนี้การควบคุมดูแลการสันดาปใหเปนไปอยางเหมาะสม  ซึ่งไดแกการ
ควบคุมอัตราสวนของอากาศและเชื้อเพลิงท่ีใชในการเผาไหม  ตลอดจนการลดการสูญเสียความรอนที่ออกจาก
ระบบ  เชนการติดตั้งระบบการนําความรอนทิ้งกลับมาใช  หรือการปรับปรุงวัสดุของผนังเตาตลอดจนการ
ควบคุมการเปดเตาเผา  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการอนุรักษพลังงานของระบบ 
 

  วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหเขาใจวิธีการอนุรักษพลงังานสําหรับระบบการเผาไหม 
2. เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการนําความรอนกลับมาใชใหม 

 
  บทนํา 

 
วิธีการอนุรักษพลังงานสําหรับระบบการเผาไหมมีอยูหลายวิธีข้ึนอยูกับเทคโนโลยีท่ีใช   ลักษณะการ

ใชงาน   และการบํารุงรักษาอุปกรณ  เครื่องจักร   และมาตรการประหยัดพลังงานที่นํามาใช    ซึ่งทุกวิธีการนั้น
จะสงผลใหเกิดการอนุรักษพลังงานขึ้นท้ังสิ้น  โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม  ตลอดจน
การนําความรอนทิ้งกลับมาใชและการใชอุปกรณตางๆ ในการประหยัดพลังงาน   

 
เนื้อหาวิชาของบทนี้จะประกอบดวยวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการเผาไหมเบื้องตน   วิธีการ

นําความรอนท้ิงกลับมาใช  หลักการออกแบบและวิธีการคํานวณสําหรับการติดตั้งระบบอุนอากาศที่ใชในการ
เผาไหม และหลักการออกแบบและวิธีการคํานวณสําหรับการติดตั้งระบบหมอไอน้ําท่ีใชความรอนทิ้ง 

 
 
 



บทที ่3  วิธีการอนุรักษพลังงานสําหรับระบบการเผาไหม ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส  ดานปฏิบตัิ “  ดานความรอน 
 

3 - 2 

 3.1   วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเบื้องตน (Recommendable Approach) 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเบื้องตนของระบบการเผาไหม 
ตารางที่ 3.1  วิธีการอนุรักษพลังงานในอปุกรณการเผาไหม (1/3) 

(1)  มาตรการโดยทั่วไป 
(1.1)  การอนุรักษพลังงานในขั้นตอนของการออกแบบกระบวนการ 

ในขั้นตอนการออกแบบโรงงานควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงานความรอนของระบบ
ความรอน โดยออกแบบใหมีการใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1.2) การจํากัดการใชพลังงานของโรงงาน 

การใชพลังงานในกระบวนการผลิตควรมีการควบคุมใหมีการใชอยางจํากัดเทาท่ีจําเปนและเพียง
พอท่ีจะไมสงผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพของสินคาท่ีตองการ 
(1.3) การบํารุงรักษาอุปกรณดักจับไอน้ํา 

เมื่ออุปกรณดักจับไอน้ําชํารุด อาจจะมีการรั่วไหลของไอน้ํา ซึ่งจะสงผลกระทบตอปริมาณการใชไอน้ํา 
ดังนั้นการบํารุงรักษาอุปกรณดักจับไอน้ําอยางสม่ําเสมอจะชวยลดปญหาดังกลาวลงได 
(1.4) การนําน้ําคอนเดนเสทของไอน้ํากลับมาใชใหม 

น้ําคอนเดนเสทที่เหลือจากการผลิตสามารถนํากลับมาใชเปนน้ําปอน หมอไอน้ําซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวา
อุณหภูมิหองซึ่งจะชวยใหประหยัดท้ังพลังงานและคาใชจายในการผลิตน้ําปอนของหมอไอน้ํา 
(1.5) การปรับปรุงข้ันตอนของการผลิต 

โดยการเปลี่ยนลําดับการผลิต ทําใหเปนรอบ "การทําใหความรอนขึ้น" และ "การทําใหเย็น-ลง" ของ
ผลิตภัณฑนอยท่ีสุด ยกตัวอยางเชนในอุตสาหกรรมเหล็ก  การลดขั้นตอนการใหความรอนที่อุณหภูมิเดียวกันลง
โดยทํารวมเปนครั้งเดียวกันจะชวยใหสามารถขามขั้นตอนการทําช้ินงานใหเย็นตัวลงในแตละครั้งกอนที่จะทํา
ช้ินงานใหรอนขึ้นอีกซึ่งจะชวยประหยัดพลังงานลงไดมาก 
(1.6) การบํารุงรักษาฉนวนกันความรอน และอุปกรณการอนุรักษพลังงาน 

ฉนวนกันความรอนของอุปกรณเครื่องจักรในสายการผลิตอุปกรณและของอื่นๆ เชน ลิ้น ระบบควบคุม
อัตโนมัติควรจะมีการบํารุงรักษาที่ดี และควรจะไดรับการซอมแซมโดยทันทีในกรณีท่ีเกิดการเสียหาย 
(2) การเลือกใชอุปกรณการเผาไหม 
(2.1)  ใชหัวเผาที่มีการเผาไหมท่ีสมบูรณ 

หัวเผาที่ดีซึ่งมีการผสมกันระหวางน้ํามันเชื้อเพลิงกับออกซิเจนอยางเหมาะสมจะทําใหเกิดการเผาไหม
ท่ีสมบูรณ เพื่อใหเกิดการผสมที่ดีระหวางเชื้อเพลิงและอากาศ การควบคุมความดันของอากาศที่หัวเผาเปน
สิ่งจําเปนโดยเฉพาะหัวเผาชนิด Natural draft ในการเลือกใชหัวเผาควรพิจารณาทั้งชนิดท่ีมีการเผาไหมท่ี
สมบูรณและที่ปลดปลอยกาซ NOX  และเขมาในปริมาณที่ไมเกินมาตรฐานที่กําหนด 
(2.2) การควบคุมอากาศสวนเกิน 

ในการควบคุมอากาศสวนเกินควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(2.2.1) ใชหัวเผาชนิดท่ีใชอากาศสวนเกินต่ํา 
(2.2.2) ใชระบบควบคุมการเผาไหมอัตโนมัต ิ
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ตารางที่ 3.1 วิธีการอนุรักษพลังงานในอปุกรณการเผาไหม (2/3) 
 

(2.3) ปรับอัตราสวนระหวางเชื้อเพลิงและอากาศใหเหมาะสมเปนระยะโดยใชวิจารณญาณของผูควบคุม
เอง 

(2.4) เพื่อใหหัวเผาทาํงานไดดี ควรปรับตั้งความดันของอากาศที่ใชในการเผาไหมท่ีหัวเผาใหเพียงพอ 
(2.5) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณ O2 เพื่อตรวจวัดปริมาณ O2 ในกาซเผาไหม 

 
(3)   การควบคุมการเปดเตา 
(3.1)   ควรเปดเตาใหนอยครั้งท่ีสุด 

การเปดเตาโดยไมจําเปนเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพทางความรอนของเตาต่าํลง ดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้: 

(3.1.1)  สําหรับเตาเผาที่มีความดันภายในเตาเปนบวก กาซไอเสียรอนจะรัว่ผานออกมา   อนัจะเปน
สาเหตุใหเกิดการสูญเสียความรอนโดยตรงและเกิดอันตรายตอผูควบคุมเตา 

(3.1.2) ในกรณีเตาเผาที่มีความดันภายในเตาเปนลบ  อากาศเย็นจะไหลเขามาภายในเตาขณะเปดเตา   
อันจะเปนสาเหตุทําใหปริมาณอากาศสวนเกินตองเพิ่มข้ึนโดยไมจําเปน ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงกับ
ประสิทธิภาพของเตา 
(3.2)   การปรับความดันภายในเตาใหใกลเคียงความดันบรรยากาศ 

ควรปรับความดันภายในของเตาใหเขาใกลความดันบรรยากาศ เพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสีย
ความรอนในขณะเปดเตา ซึ่งโดยทั่วไปจะคอนขางยากสําหรับเตาชนิด Natural draft เพราะวาอากาศที่ใชใน
การเผาไหมจะถูกจายโดยการดูดอากาศจากภายนอกเขามา 
(3.3)   ติดตั้งอุปกรณปองกันการรั่วของอากาศ 

สําหรับเตาที่มีความจําเปนตองเปดบอย  เชน  "เตาเผาเหล็กอยางตอเนื่อง" หรือ "เตาเผาเซรามิกสอยาง
ตอเนื่อง" ควรมกีารติดตั้งอุปกรณปองกันการรั่วของอากาศ เชน Double dampers เปนตน 
(4)  การปรับปรุงวัสดุที่ใชทําผนังเตา 
(4.1)   การเพิ่มความหนาของวัสดุทนความรอน (Refractory) 

เพื่อท่ีจะลดการสูญเสียความรอนของเตา  อาจพิจารณาเพิ่มความหนาของวัสดุทนความรอนที่ใชทํา
ผนังเตาซึ่งจะชวยลดอุณหภูมิของผิวผนังเตาลงไดอุณหภูมิพื้นผิวผนังเตาไมควรเกิน  100 0C 
(4.2)   ทําการเปลี่ยนวัสดุ (Refractory) 

ในกรณีท่ีไมสามารถเพิ่มความหนา Refractory ได อาจพิจารณาเปลี่ยนไปใชชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพ
สูงกวา เชน เสนใยเซรามิกส เปนตน 
(5)  การติดต้ังระบบการนําความรอนทิ้งกลับคืน 
(5.1)   การติดตั้งระบบอุนอากาศ APH (Air pre heater) ในระบบเตา 
เมื่ออุณหภูมิของกาซไอเสียในปลองสูง     การติดตั้ง APH :ซึ่งจะทําการแลกเปลี่ยนความรอนระหวาง กาซ 
ไอเสียกับอากาศสําหรับเผาไหม  จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาเผาไหมสูงข้ึน ซึ่งในการติดตั้งนั้น 
ควรทําการศึกษาวิเคราะหการลงทุนใหดีเสียกอนเนื่องจากราคาของระบบคอนขางแพงมาก ดูหัวขอ 3.2.2 
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ตารางที่ 3.1  วิธีการอนุรักษพลังงานในอปุกรณการเผาไหม (3/3) 
 

(5.2)   การติดตั้ง WHB ในระบบเตาเผา 
เมื่ออุณหภูมิกาซไอเสียในปลองไอเสียคอนขางสูงและโรงงานมีความตองการใชไอน้ํา การติดตั้ง

WHB (Waste heat boiler) เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถ นําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมในรูปของไอน้ํา ซึ่ง 
ในการติดตั้งนั้นควรทําการศึกษาวิเคราะหทางดานการลงทุนใหดีเสียกอนเนื่องจากราคาของระบบคอนขาง
แพงมาก (ดูหัวขอท่ี 3.2.1) 
(5.3)   การเปลี่ยนหัวเผาเปน ชนิด Forced draft  

เมื่อหัวเผาแบบ Natural  draft ถูกนํามาใช  หากตองการประหยัดพลังงานควรเปลี่ยนหัวเผาเปนแบบ 
Forced Draft เนื่องจากหัวเผาชนิด Forced Draft  สามารถปรับลดอากาศสวนเกินลงซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพ
ทางความรอนของเตาสูงข้ึนในขณะเดียวกันก็ชวยลดปริมาณของ NOX  และเขมาในกาซไอเสียลงดวย 
(6) วิธีดําเนินการอื่นๆ 
(6.1)   การลดความดันจากทอจายไอน้ําหลัก 

เมื่อความดันไอน้ําในทอจายไอน้ําหลักลดลง ความดันใน Drum ของหมอไอน้ําก็จะสามารถลดลงได 
ดังนั้นอุณหภูมิไออิ่มตัวในหมอน้ําจะลดลงตามกัน และ อุณหภูมิกาซไอเสียในปลองไอเสียก็จะลดลงตามไป
ดวย นั่นหมายถึงประสิทธิภาพทางความรอนของหมอไอน้ําก็ดีข้ึนไปดวย 
(6.2) การใชหมอไอน้ําขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงหลายตัวแทนหมอไอน้ําขนาดใหญ 

ในกรณีท่ีใชหมอไอน้ําขนาดใหญเพียงตัวเดียวจายไอน้ําใหแกโรงงาน ซึ่งโดยทั่วไปหมอไอน้ํา
ดังกลาว จะมีกาํลังการผลิตสํารองเผื่อไวเพื่อใหสามารถจายในกรณีเกิดความตองการไอน้ําสูง แตบางครั้งอาจ
เกินกําลังท่ีออกแบบไว ทําใหหมอไอน้ําทํางานที่ประสิทธิภาพต่ํา ดังนั้นหากแทนหมอไอน้ําดังกลาวดวย 
หมอไอน้ําขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงท่ีตอกันอยูหลายตวั โดยมีระบบควบคุมการทํางานที่สามารถเลือกจาํนวน
หมอไอน้ําใหทํางานอัตโนมัติก็จะชวยใหประสิทธิภาพของระบบสูงกวาการใชหมอไอน้ําขนาดใหญเพียงลูก
เดียว 
(6.3) ในกรณีท่ีมีภาระโหลดมากเกินกําลัง  อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอุปกรณท่ีจําเปน 

เมื่อหมอไอน้ําอยูในสภาวะของการรับภาระมากเกินกําลัง อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอุปกรณท่ีจําเปน 
เชน การเปลี่ยนหัวเผาที่มีอยู  
(6.4) ในกรณีท่ีหมอไอน้ําหลายตัวมีกําลังการผลิตเกินความตองการ 

ควรพิจารณารวมภาระยอยเขาดวยกัน แลวใชหมอไอน้ํานอยลงเพื่อใหแตละลูกทํางานที่ภาระซึ่งให
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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  3.2    วิธีการนําความรอนทิ้งกลับมาใช 
 

การใช WHB (Waste Heat Boiler)  
รูปที่ 3.1 แสดงตัวอยางการติดตั้ง WHB (Waste heat boiler) เขากับระบบเตาเผาที่มีอยู 

 

1.   สภาวะเดิมกอนการติดตั้ง 
 

 
 

2. หลังการติดตั้ง WHB (Waste heat boiler) 
 

 
 

รูปที่ 3.1  การติดต้ัง  WHB 
 

CT °1  
-10 [Pa] 

เช้ือเพลิง 
hrkgf /ω Wf 

เตาเผา 

LP. Stm. ]/[ hrkgsω  BFW 
]/[ hrkgwω  

Blow-down 
]/[ hrkgbdω  

CT °1  
-10 [Pa] 

T2  [ OC ] 
-98 [Pa] 

 
-8 [Pa] 

IDF 

เช้ือเพลิง 
]/[ hrkgfω  

เตาเผา 

[ ] 

[ ]
T2 [ oC] 

เช้ือเพลิง 
]/[ hrkgfω  
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3.2.1.1  ปจจัยท่ีควรพิจารณา  
ในการนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหมโดยใช WHB  จะขึ้นอยูกับอุณหภูมิของไอน้ําท่ีผลิตจาก WHB  

เมื่อ WHB ผลิตไอน้ําท่ี 0.3 MPa อุณหภูมิของกาซไอเสีย ไมสามารถลดลงใหมีคาต่ํากวาอุณหภูมิไอน้ําใน WHB  
ในการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมโดยใช WHB จะขึ้นอยูกับอุณหภูมิของไอน้ําท่ีตองการ เชน หากตองการที่ 
0.3 MPa อุณหภูมิของกาซไอเสียต่ําสุดหลังจากใช WHB สามารถหาไดจากสมการดังตอไปนี้  

อุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัว ท่ี  
 
 0.3 MPa + MINT∆  [ oC ]  = 133.54  oC + MINT∆  [ oC ]   (1) 

 
เมื่อ MINT∆  คือ สวนตางของอณุหภูมิต่ําสุดท่ีตองการระหวางกาซไอเสียและอุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัว

ของ WHB (หาอุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัว ไดจากตารางที่ 3.2) โดยปกติ MINT∆  จะใหมีคา 50 oC  เพราะฉะนั้น 
อุณหภูมิต่ําสุดของกาซไอเสียจะเปนดังนี้ 

 
CTCT MINFl °∆+°= 54.133  

 CC °+°= 5054.133  
 C°≅ 185         (1’) 

 
(note.1)  ในกรณีอุนน้ําปอนหมอไอน้ํา(Boiler feed water) อุณหภูมิของกาซไอเสยีสามารถต่ํากวานี้ไดเลก็นอย 

ในกรณีที่ผลิตไอน้ําที่ 1.0 MPa )/10( 2 gcmkg≅  ตามสมการที่  90’) ขางบนอุณหภูมิกาซไอเสียจะ
เปนดังนี ้

 
=FlT  อุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัวท่ี  1.0 MPa )/10( 2 gcmkg≅  + MINT∆ [ oC ] 

        = 179.88 oC + 50 oC 
       C°≅ 230  .                                                      (2) 
 
นั้นหมายถึง เมือ่ผลิตไอน้ําท่ีความดันต่ํา จะมีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชสูงกวาในกรณีท่ีผลิตไอน้ํา

ความดันสูงกวา 
 
บทสรุป 

เพื่อท่ีจะใหไดระยะเวลาคืนทุนอยูในระหวาง 2-4 ป สําหรับกรณีดังกลาวขางตน อุณหภูมิของกาซ 
ไอเสีย กอนติดตั้ง WHB ควรสูงกวา 360 0C วิธีการนี้ไมสามารถใชกับโรงงานที่ไมตองการไอน้ําเพิ่ม 
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ตารางที่ 3.2   สมบัติของน้ําและไอน้ําอิ่มตวั 
 

ความดัน 
 (MPa) 

อุณหภูมิอ่ิมตวั  
 (  OC) 

เอนทัลป (ของเหลว)   
(kJ/kg) / (kcal/kg) 

เอนทัลป (ของไอน้ํา)  
(kJ/kg) / (kcal/kg) 

0.2 120.23 504.70 / 120.55 2706.3 / 646.39 

0.3 133.54 561.43 / 134.10 2724.7 / 650.78 

0.4 143.62 604.67 / 144.42 2737.6 / 653.86 

0.5 151.84 640.17 / 152.90 2747.5 / 656.23 

0.6 158.84 670.42 / 160.13 2755.5 / 658.14 

0.7 164.96 697.06 / 166.49 2762.0 / 659.69 

0.8 170.41 720.94 / 172.19 2767.5 / 661.01 

0.9 175.36 724.64 / 173.08 2772.1 / 662.10 

1.0 179.88 762.61 / 182.15 2776.2 / 663.08 

1.2 187.96 798.43 / 190.70 2782.7 / 664.64 

1.4 195.04 830.08 / 198.26 2787.8 / 665.85 

1.5 198.29 844.67 / 201.75 2789.9 / 666.36 

1.6 201.37 858.56 / 205.06 2791.7 / 666.79 

1.8 207.11 884.58 / 211.28 2794.8 / 667.53 

2.0 212.37 908.59 / 217.01 2797.2 / 668.10 
Energy management technology, ECCJ 
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3.2.1.2   วิธีการออกแบบระบบ WHB  (Design Method of WHB System) 
 

จากรูปที่ 3.1 ระบบเตาเผา ตัวมันเองไมมผีลกระทบตอการติดตั้งของ WHB กลาวคืออตัราการเผา
ไหมของเตาเผาและอุณหภูมิขาออกของกาซไอเสียข้ึนอยูกับภาระความรอนของเตาเผา ซึ่งไมเปลี่ยนหลังจาก
ติดตั้ง WHB ประการนี้นี้เปนจุดสําคัญของการออกแบบระบบ WHB 

 
(1) ภาระทางความรอนโดยรวมของ WHB  (Total Heat Duty of the WHB) 

 ภาระทางความรอนโดยรวมของ WHB จะขึ้นอยูกับอุณหภมูิเปาหมายของกาซไอเสีย 2T  หลงัจากการ
ติดตั้ง WHB 

 
( ) ( ){ }21 THTHVQ wWHB −⋅=      (3) 

 
ดูท่ีมาของสมการที่ (3) ไดจากสมการที่ (61) ในหัวขอท่ี II.1. ของตําราเรียนนี้ 

 
(2) การคํานวณหารายละเอียดของ WHB (Calculation of WHB Specification)  
  ความรอนที่อยูในไอน้ําท่ีผลิตได คือ 

 
SsSTM HQ ⋅= ω        (4) 

 
ความรอนที่ออกไปกับน้ํา Blow – down คือ 

 
BDbdBD HQ ⋅= ω       (5) 

 
ความรอนที่มากับน้ําปอนหมอไอน้ํา คือ 

 

BFWwBFW HQ ⋅= ω       (6) 
 
สมดุลของน้ําในระบบแสดงไดดวยสมการดงันี้ 

 

bdsw ωωω +=        (7) 
 
เมื่อทราบอัตราสวนการ Blow – down ปริมาณน้ํา Blow – down สามารถหาไดจากสมการดังนี้ 

 

wbd ωγω ⋅=
100

       (8) 
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สมการสมดุลความรอนของระบบ สามารถแสดงไดดังนี ้
BFWBDSTMWHB QQQQ −+=     (9) 

 

โดยที่ STMQ  คือ ความรอนที่อยูในไอน้ําท่ีผลิตได [ ]hrkcal /  
 BDQ   คือ ความรอนที่ออกไปกับน้ํา Blow – down [ ]hrkcal /  
 BFWQ   คือ ความรอนที่มากับน้ําปอนหมอไอน้ํา [ ]hrkcal /  
 WHBQ   คือ ภาระทางความรอนโดยรวมของ WHB [ ]hrkcal /  
 sω   คือ อัตราการผลิตไอน้ํา [ ]hrkg /  
 bdω  คือ อัตราการ Blow - down [ ]hrkg /  
 wω  คือ อัตราการจายน้าํปอนหมอไอน้าํ [ ]hrkg /  
 SH   คือ เอนทัลปของไอน้ํา [ ]kgkcal /  
 BDH  คือ เอนทัลปของน้ําในหมอไอน้ํา [ ]kgkcal /  
 BFWH  คือ เอนทลปของน้ําปอนหมอไอน้าํ [ ]kgkcal /  
 γ   คือ อัตราสวนระหวางน้ํา Blow–down ตอน้ําปอนหมอไอน้ํา [ ]%  

 
จากสมการ (4) ถึง (9) มีคาตัวแปร 6 ตัวท่ีรูคา ไดแก STMQ , BDQ , BFWQ , sω ,  bdω  และ wω  จะทํา

ใหสามารถแกสมการ (4) ถึง สมการ (9) ได ดังตัวอยางการคํานวณ 
 

(3) การเลือกหมอไอน้ําท่ีใชความรอนท้ิง  (WHB)  (Selection of WHB) 
โดยทั่วไป หมอไอน้ําชนิดไหลเวียนแบบธรรมชาติ (Natural circulation) หรือหมอไอน้ําชนิดไหลเวียน

โดยปม (Forced circulation) จะถูกนํามาใชเปน WHB ในปจจุบัน ไมพบวามีการนําหมอไอน้ําชนิดอื่น เชน ชนิด 
Smoke tube มาใชเพื่อวัตถุประสงคนี้  

 
หมอไอน้ําแบบ Natural Circulation มีลักษณะดังนี้: 
1) จัดทําเปนแบบสําเร็จรูปงายตอการติดตั้งมีงานเดินทอและติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมนอย 
2) การสรางหมอไอน้ําเปนเรื่องท่ีงายและเชื่อถือไดสูง 
3) รูปรางของหมอไอน้ําชนิดนี้จะใหญกวาชนิด  Forced circulation boiler จึงจําเปนตองใชพื้นที่

มากกวา 
4) งายตอการควบคุมการทํางานโดยใชผูควบคุมจํานวนนอย 
Forced Circulation Boiler มีลักษณะดังนี้ 
1) หมอไอน้ําประเภทนี้ประกอบดวย Drum  ปมหมุนเวียน ชุดทําความรอน ระบบทออุปกรณ

เครื่องวัดตางๆ  การสรางคอนขางยุงยากและใชระยะเวลานานสําหรับการติดตั้ง 
2) เนื่องจากมีสวนประกอบตางๆ จํานวนมาก ในการออกแบบและการควบคุมการทํางานจะตองใช

ความระมัดระวังเปนอยางมาก โดยเฉพาะในดานความปลอดภัย  ยกตัวอยางเชน ควรมีปมสํารองพรอมท่ีจะ
ทํางานแทนหากปมหมุนเวียนที่ใชอยูเกิดปญหา 
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ปมไหลเวียน 

Steam Drum 

ไอน้ํา 
น้ําปอน 

สวนรับความรอน 

ทอกาซไอเสีย 

3) เนื่องจากชุดทําความรอนของหมอไอน้ําชนิดนี้มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับหมอไอน้ําชนิด
ไหลเวียนแบบธรรมชาติ (Natural circulation boiler) จึงทําใหสามารถติดตั้งในที่แคบๆ ได 

4) การใชงานหมอไอน้ําชนิดนี้  จําเปนตองใชคนควบคุมท่ีเชื่อถือและไวใจไดเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

5) โดยท่ัวไป คาใชจายในการติดตั้งหมอไอน้ําชนิดนี้จะถูกกวาหมอน้ําชนิดไหลเวียนแบบธรรมชาติ 
(Natural circulation boiler) 

6) รูปที่ 3.2 แสดงแผนภูมิการสรางของหมอไอน้ําชนิดไหลเวียนโดยใชปม (Forced circulation 
boiler) 

 

 
รูปที่  3.2  Forced Circulation type WHB  

 
ไมวากรณีใด หมอไอน้ําชนิดความรอนทิ้ง (WHB) ควรจะมีกําลังการผลิตไอน้ําสูงกวาอัตราปกติอยาง

นอย 10 % เพื่อใหสามารถรองรับภาระสูงสุดของเตาเผาได 
 

(4) การออกแบบอื่นๆ (Other design)  
IDF (Induced draft fan) 
1) โดยปกติความดันของกาซไอเสียภายใน WHB จะมีคาอยูระหวาง 50-200 Pa  เมื่อความดันของกาซ

ไอเสียลดลงเหลือนอยกวา 30 Pa จะเปนผลใหคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของชุดแลกเปลี่ยนความ
รอนของ WHB ลดต่ําลงมาก ซึ่งสงผลใหตองใชชุดแลกเปลี่ยนความรอนที่มีขนาดใหญข้ึน นั่นหมายถึงหมอไอ
น้ําก็ตองมีขนาดใหญข้ึนเชนกัน 

2) IDF ท่ีใชควรเปนชนิดเทอรโบแบบดูดสองครั้ง จะชวยปองกันการกัดกรอนซึ่งเปนผลจากกาซไอ
เสียในบริเวณที่มีการเชื่อมตอกับ IDF และที่ตัวขับเคลื่อนโดยตรง นอกจากนี้ควรเลือกใช IDF ท่ีมีคาความ
ตานทานความรอนจากกาซไอเสียรอนสูงกวาท่ีออกแบบไวอยางนอย 20 0C   
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3) ในกรณีท่ี IDF มีประสิทธิภาพต่ํา จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเตาเผาลดลง และสงผล
กระทบตอการทํางานของ WHB ซึ่งเชื่อมตออยูกับเตาเผา  เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนนี้ จึงควรออกแบบให  
IDF สามารถจะทํางานและรับภาระไดสูงกวาท่ีออกแบบไว 10% 

4) ควรออกแบบให IDF ทํางานแบบอัตโนมัติ โดยใชวิธีการ
ควบคุมดังตอไปนี้ 

4.1) ควบคุมชองเปดปดของลม (Damper) 
4.2) ควบคุมทิศทางของใบพัด 
4.3) ควบคุมความเร็วรอบ ประสิทธิภาพของ IDF จะเพิ่มจาก 4.1 ถึง 4.3 ตามลําดับ  การควบคุม

ดังกลาวจะทําใหความดันในเตาเผาใหมีคาคงที่ 
 Circulation Pump 

1) ในกรณีท่ี Circulation pump เกิดความผิดปกติในระหวางการใชงาน ชุดแลกเปลี่ยนความรอนจะ
เกิดความรอนสงูผิดปกติซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอ WHB  เพื่อปองกันปญหาจากความผิดปกติของ 
Circulation Pump กฎหมายจึงกําหนดใหมีการสํารองปมชนิดนี้ไวอยางนอย 1 ตัว เพื่อท่ีจะสามารถทํางานแทน
ไดทันทีในกรณีท่ีเกิดปญหาผิดปกติ 
(5) ขั้นตอนการออกแบบระบบ WHB   (Basic design flow of WHB system) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3   ขั้นตอนการออกแบบระบบ WHB 

เลือกอุณหภูมิกาซไอเสีย 
หลังติดตั้ง WHB  
ใชสมการที่ 90') 

คํานวณภาระทางความรอนของ 
WHB โดยใชสมการ 92) 

คํานวณหาคาตัวแปรทั้งหมดโดย
ใชสมการ93)  ถึง สมการ 98) 

ออกแบบอุปกรณอื่นๆ ทั้งหมด
โดยใชคาที่คํานวณไดจาก 
สมการ 93)  ถึงสมการ 98) 
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3.2.1 มาตรการการอนุรักษพลงังานโดยการใช  Air Pre-heater (APH)  
3.2.1.1 ลักษณะพื้นฐานของระบบ APH  

รูปที่ 3.4 แสดงตัวอยางของการอนุรักษพลังงานดานความรอนโดยการใช  APH (ระบบอุนอากาศ) ซึ่ง
จะแลกเปลี่ยนความรอนระหวางกาซไอเสียกับอากาศที่ใชสําหรับการเผาไหม 

 

 
รูปที่ 3.4 (1) สภาพการทํางานของเตาเผากอนการติดต้ัง APH  

 
 

 
 

รูปท่ี 3.4 (2)  สภาพการทํางานของเตาเผาหลังการติดตั้ง APH 
 

CT °1  
-10mm H2O 

น้ํามันเชื้อเพลิง 
]/[ hrkgfω  

เตาเผา 

QT 

CT °1  

-10 mm H2O 

]/[ 3 hrm NFω  

น้ํามันเชื้อเพลิง 
]/[ hrkgXω  

เตาเผา 

FDF 

IDF 
APH 

][2 CT °  
-160 mm H2O 

][0 Ct °  
+250 mm H2O 

CT ° 1 ] 
+115 mm H2O 

]/[ 3 hrm NAω  

QT 

[ ] 

[ 

[ ] 
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3.2.2.2 การออกแบบ APH ขั้นพื้นฐาน  
APH คืออุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนชนิดหนึ่งท่ีติดตั้งระหวางกาซไอเสียและอากาศสําหรับการเผา

ไหม   ความรอนทิ้งท่ีไปกับกาซไอเสียจะถูกนํากลับมาใช    เพื่อทําใหอากาศสําหรับการเผาไหมมีอุณหภูมิสูงข้ึน  
โดยท่ัวไป การออกแบบระบบ APH จะคอนขางยุงยาก เมื่อทําการติดตั้ง APH สภาวะการใชงาน

ท้ังหมด เชน อุณหภูมิของทุกจุดท่ีติดตั้ง และอัตราการไหลของอากาศและกาซไอเสียจะตองเปลี่ยนแปลงไปจาก
สภาวะเดิม จึงจําเปนตองมีการคํานวณโดยใชสมการที่ไมใชสมการเชิงเสนหากตองการคําตอบที่ถูกตอง (note.2) 
อยางไรก็ตาม วิธีการคํานวณดังแสดงดานลางก็มีความแมนยําเพียงพอที่จะสามารถนําไปใชงานไดในทางปฏิบัติ 

 
ตัวอยางสําหรับการออกแบบจริง (กรณีศึกษาที่ 11 ในบทที่ 5) 

(1) สมมติฐานเบื้องตน (Basic Assumption) วิธีการคํานวณนี้ข้ึนอยูกับสมมุติฐานที่วาอุณหภูมิของ
กาซไอเสียท่ีออกจากเตาเผาที่ T1 OC ดังแสดงในรูปท่ี 3.4 จะไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกอนและหลังการติดตั้ง 
APH โดยปกติ อุณหภูมิดังกลาวจะเพิ่มข้ึนเล็กนอยหลังการติดตั้ง APH อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
จะมีผลกระทบนอยมากและอยูในเกณฑท่ีสามารถจะยอมรับได 

(2) การกําหนดประสิทธิภาพทางความรอนหลังทําการปรับปรุง (Selection of the Thermal 
Efficiency after the Revamping) ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ทําการเลือกคาอุณหภูมิของกาซไอเสียท่ีออกจากปลอง
ไอเสียหลงัการติดตั้ง APH กอน ซึ่งจะเหมือนกับการที่เราเลือกประสิทธิภาพของเตาเผาหลังจากการปรับปรุง ใน
ข้ันตอนนี้ ควรใชโปรแกรม EXCEL ทําตารางแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของกาซไอเสียและ
ประสิทธิภาพทางความรอน 
 

(note.2)   H.Urakubo, "Energy Conservation Rectification of Existing Furnace" vol 23, 24 and 25, 
No.12(1982),1,and 2(1983), "Kagaku Souch" Japan 

 
บทสรุป     

หากเลือกประสิทธิภาพหลังการติดตั้ง APH สูงเกินไป อาจจะมีปญหาดังตอไปนี้ 
 (1) อุณหภูมิกาซไอเสียหลังผาน APH จะต่ําลงมาก เปนสาเหตุใหเกิดการผุกรอนอันเนื่องจากจาก SOX 

ท่ีปนอยูในกาซไอเสีย ดังนั้นอุณหภูมิกาซไอเสียท่ีออกจาก APH จะตองสูงกวาจุดกลั่นตัวของ SOX ซึ่งปนอยูใน
กาซไอเสีย โดยทั่วไป ตองไมต่ํากวา 120 OC 

(2) อุณหภูมิของอากาศรอนท่ีออกจาก APH ท่ี t1 OC ดังแสดงในรูปท่ี 12 จะมีคาสูงข้ึนมาก เปนผลให
ตองใชหัวเผาที่มีราคาแพง ดังนั้น ในการใชงานโดยทั่วไป อุณหภูมิของอากาศรอนจึงควรจะมีคานอยกวา 350OC  

(3) เมื่ออัตราการแลกเปลี่ยนความรอนที่ APH มีคาสูงมากและคา LMTD (Logarithmic mean 
temperature difference) ของ APH จะมีคานอยลง เปนผลใหตองเลือกใช APH ท่ีมีขนาดใหญและมีราคาแพง 

เมื่อประสิทธิภาพทางความรอนต่ําเกินไป อาจเกิดปญหา ดังตอไปนี้ 
(1)  นําความรอนทิ้งจาก APH กลับมาใชไดนอยมาก และอาจกอใหเกิดปญหาในระบบกอนเวลาอัน

สมควร 



บทที ่3  วิธีการอนุรักษพลังงานสําหรับระบบการเผาไหม ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส  ดานปฏิบตัิ “  ดานความรอน 
 

3 - 14 

(2) คํานวณอัตราการจายเชื้อเพลิงท่ีหัวเผา  (Calculation of fuel firing rate at the burners)การใชตาราง
คาเอนทัลปท่ีสรางขึ้น ซึ่งจะตองใหสามารถตรวจสอบคาประสิทธิภาพสุดทายหลังการปรับปรุงได  ถึงจุดนี้จะ
สามารถคํานวณหาคาการสูญเสียความรอนทั้งหมด เชน การสูญเสียความรอนจากผนังเตาและผนังของทอ Duct  

(3) การคํานวณการใชเชื้อเพลิง อากาศสําหรับการเผาไหมและกาซที่เกิดจากการเผาไหม (Calculation 
of fuel, combustion air and flue gas) โดยการใชตารางคาเอนทัลป และประสิทธิภาพที่แนะนําใหจัดทําข้ึน
ขางตนสามารถหาคาประสิทธิภาพของระบบหลังการติดตั้ง APH ได สําหรับการสูญเสียความรอนทั้งหมด เชน 
จากผนังเตาและผนังทอ สามารถจะทําการประเมินไดดังท่ีแสดงในหัวขอท่ี II-3  

 
จากนั้นสามารถคํานวณหาอัตราสวนการใชเช้ือเพลิงไดดังนี ้
 

TTFire QQ η/=   (10) 
 

WlLT ηηη −=                                                  (11) 
 
โดยที่ FireQ  คือ ผลรวมของอัตราการใชเช้ือเพลิงท่ีหัวเผา   [ ]hrkcal /  

TQ  คือ อัตราการผลิตความรอนโดยรวมของเตา  [ ]hrkcal /  
Tη  คือ ประสิทธิภาพรวมของเตาหลังปรับปรุง [ ]%   โดยใชคา LHV 
Lη    คือ ประสิทธิภาพไดมาจากการตั้งเปาหมายอุณหภูมิกาซไอเสียโดยใช  

       ตารางของ EXCEL  [ ]%  และคา LHV 
Wlη  คือ ประสิทธิภาพหลังการสูญเสียท่ีผนังท้ังหมด [ ]%  LHV 

 
(4)  การคํานวณภาระทางความรอนของ APH (Calculation of heat duty of APH ) ในกรณีน้ํามัน

เชื้อเพลิง คํานวณไดดังตอไปนี้: 
 

อัตราการปอนเชื้อเพลิงคือ 
 

slFireX hQ /=ω .                                  (12) 
 
อัตราการใชอากาศสําหรับเผาไหม 
 
 XSairA G ωω ×=  (13) 

 

QFire 

 hsl 
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ปริมาณการไหลของกาซไอเสยี 
 
 XSacF G ωω ×=  (14) 
 
 โดยที่  Xω  คือ อัตราการปอนน้ํามันเชื้อเพลิง [ ]hrkg /  

Aω   คือ อัตราการไหลของอากาศสําหรบัการเผาไหม   [ ]hrmN /3  
Fω   คือ อัตราการไหลกาซไอเสีย [ ]hrmN /3  
SairG  คือ อัตราสวนอากาศ (Excel work Sheet) [ ]fuelkgairmN ./3  
SacG   คือ อัตราสวนกาซไอเสียเปยก (Excel work Sheet)  [ ]fuelkggasfluemN ./.3  

slh   :  คาความรอนต่ําของน้ํามันเชื้อเพลิง [ ]kgkcal /  

 
(5)   การคํานวณภาระทางความรอนของ APH  (Calculation of hot air temperature) ภาระความรอน

ของ APH สามารถคํานวณไดดังตอไปนี้: 
 

( ) ( ){ }21 THTHQ FFFAPH −×= ω  (15) 
 
โดยที่ ( )1TH F คือ  เอนทัลป (Enthalpy) ของกาซไอเสีย ท่ี 1T  ,   [ ]3/ Nmkcal  
 ( )2TH F คือ เอนทัลป (Enthalpy)ของกาซไอเสีย ท่ี 2T  , [ ]3/ Nmkcal   
 1T  คือ อุณหภูมิทางเขาของกาซไอเสียท่ี APH   [ ]C°  
 2T  คือ อุณหภูมิทางออกของกาซไอเสยีท่ี APH  [ ]C°  
 
(6)   การคํานวณอุณหภูมิของอากาศรอน (Confirmation of LMTD of APH)   ปริมาณความรอน APHQ    

จะใชในการทําใหอากาศรอนขึ้น กลาวคือ APHQ    จะถูกดูดซับโดยอากาศ  ดังนั้น อุณหภูมิของอากาศรอนที่
ออกจาก APH สามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

 ( ) ( )01 tH
Q

tH A
A

APH
A +=

ω
  (16) 

 
โดยที่ ( )1tH A คือ  เอนทัลปของอากาศรอน 1t   [ ]3/ Nmkcal  
 ( )0tH A คือ เอนทัลปของอากาศรอน 0t   [ ]3/ Nmkcal  
 ( )0tH A และ ( )1tH A   สามารถคํานวณโดยการใชตาราง Enthalpy  ท่ีจัดทําข้ึนโดยใช

โปรแกรม Excel โดยงาย 

. 
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(7)  การตรวจสอบคา LMTD (Logarithmic mean temperature difference) ของ APH (Confirmation of 
LMTD of APH) คา LMTD (Logarithmic mean temperature difference) มีผลกระทบอยางมากตอขนาด และ
ราคาของ APH เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่จะตองคํานวณหาคา LMTD กอนที่จะเลือกและติดตั้งระบบ APH 
 

 ( )12

12

/ln θθ
θθ −

=LMTD                             (17) 

 
 021 tT −=θ                                           (18) 
 
 112 tT −=θ                                    (19) 

 
 

 
 
โดยที่ LMTD  คือ Logarithmic mean temperature difference of APH  [ ]C°  

1θ  คือ temp.  อุณหภูมิความแตกตางระหวางกาซไอเสียกับอากาศดานหนึ่ง [ ]C°  
2θ  คือ temp.  อุณหภูมิความแตกตางระหวางกาซไอเสียกับอากาศอีกดานหนึ่ง [ ]C°  

 
โดยทั่วไป LMTD ของ APH ควรมีคาสูงกวา 100 °C 

 
(5) หลักการออกแบบพื้นฐานของระบบ APH   ( ฺBasic Design Flow of APH System) 

 
 

T2 

t0 

T1 

t1 

2θ  1θ  

กาซไอเสีย 

อากาศ 
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รูปที่ 3.5   ขั้นตอนการออกแบบพื้นฐานของระบบ APH 

คํานวณหาประสิทธิภาพที่สอดคลอยกับอุณหภูมิทางออกกาซ ไอเสีย 
หลังปรับปรุงโดยใชตาราง Excel work sheet 

คํานวณหาการสูญเสียที่ผนังหลังการปรัปรุงและประเมินคา 
ประสิทธิภาพสุทธิหลังการปรับปรุง ตามสมการที่99) 

 และสมการที่ 100) 

คํานวณอัตราการใชเชื้อเพลิง อัตราการไหลของอากาศสําหรับเผาไหม
และอัตราการไหลกาซไอเสีย โดยการใชสมการที่ 101)   

สมการที่ 102 )และสมการที่ 103) 

คํานวณภาระความรอนของ APH, และคํานวณอณุหภูมิของอากาศรอน
โดยการใชสมการที่104) และสมการที่105) 

ยืนยันคา LMTD ของ APH โดยการใชสมการที่106)  
สมการที่107) และ สมการที่108) 

จัดทํารายละเอียดของ "APH", "IDF", "FDF", "หัวเผา" และอุปกรณอื่นๆ  
ที่จําเปนตอ ระบบ APH. 

 

เลือกอุณหภูมิกาซไอเสียหลังปรับปรุง 

หาก LMTDมากกวา  
100 OC 

กําหนดประสิทธิภาพเปาหมายใหตํ่าลง 
กลาวคือ เพิ่มอุณหภูมิ T2 ในสมการที่ 104) 
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3.2.2.3 อุปกรณท่ีใชใน ระบบ APH  (Equipment Use in APH System) 
(1)   APH 

โดยทั่วไป APH จะไดรับการออกแบบใหทํางานไดสูงกวาปกติอยางนอย 10% เพื่อรองรับการใชงานที่
ภาระสูงสุดและปองกันการเกิดปญหาที่อาจเกิดตามมาชนิดของ APH สามารถแบงไดดังนี้ 

(1.1) Regenerative type APH :  
APH ชนิดนี้มีชุดทําความรอนที่หมุนได  APH ชนิดนี้จะมีขนาดเล็กและราคาไมสูงมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับ APH ชนิดอื่น ๆ เพราะมันมีการเคลื่อนที่ของชิ้นสวนของเครื่อง จะพบวา APH ชนิดนี้มีความ
ทนทานและความนาเชื่อถือนอยวา APH ชนิดอื่นๆ  ทางดานโครงสราง อากาศที่ไหลเขา APH บางสวนจะเกิด
การรั่วไหลปนออกไปกับกาซไอเสียซึ่งปญหานี้ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได ประมาณ 10%  ของอากาศที่ไหลเขา
จะรั่วไหลออกไปกับกาซไอเสีย ดังนั้นเมื่อเลือกใช APH ชนิดนี้ จะตองคํานึงถึงการรั่วไหลของอากาศที่เกิดข้ึน
ดวย โดยปกติ คาความดันดานอากาศและกาซไอเสียท่ีเหมาะสม จะตองมีคาประมาณ 50-150 Pa  

(1.2) Plate type APH :  
ชุดแลกเปลี่ยนความรอนชนิดแผนสามารถนํามาประยุกตใชกับ APH APH ชนิดนี้จะไมมีการเคลื่อนที่ของ

ช้ินสวนของเครื่อง จงึทําใหมีความทนทานและความนาเชื่อถือสูงกวา Regenerative type APH และไมมีการรั่วไหล
ของอากาศ เนื่องจากแผนของชุดแลกเปลี่ยนความรอนบางมาก จึงทําใหเกิดปญหาการกัดกรอนที่อุณหภูมิต่ํา ดังนั้น
เมื่อความดันดานกาซไอเสียลดลง โดยมีคานอยกวา 40 Pa      อาจจะทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดโดยปกติ    คาความดัน
ดานอากาศและกาซไอเสียท่ีเหมาะสม จะตองมีคาประมาณ 40-120  Pa  

(1.3) APH ท่ีทําจากเหล็กหลอ  :  
APH นี้ทําจากเหล็กหลอ และมีโครงสรางที่คลายกับแบบแผน   เพราะทําจากเหล็กหลอ จึงทําใหมี

น้ําหนักมาก และไมมีผลกระทบจากการกัดกรอนที่กาซไอเสียอุณหภูมิต่ําในบางครั้ง อาจมีการนําหลอดแกวเขา
มาประยุกตใชในอุปกรณท่ีติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําเพื่อปองกันปญหาการกัดกรอนที่อุณหภูมิต่ําโดยปกติ 
คาความดันดานอากาศและกาซไอเสียท่ีเหมาะสม จะตองมีคาประมาณ 40-120 Pa 

(1.4) Shell and Tube type APH :  
APH ชนิดนี้ไมคอยมีการนํามาใชเนื่องจากความดันสมบูรณของกาซไอเสีย และอากาศไมสูงพอท่ีจะนํา

เครื่องแลกเปลีย่นความรอนชนิด Shell and Tube type มาใชได 
(2) พัดลมดูด (Induced Draft Fan) 

(2.1) โดยปกติความดันของกาซไอเสียภายใน WHB จะมีคาอยูระหวาง 50-200 Pa เมื่อความดันของ
กาซไอเสียลดลงเหลือนอยกวา 30 Pa จะเปนผลใหคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของชุดแลกเปลี่ยน
ความรอนของ WHB ลดต่ําลงมาก ซึ่งสงผลใหตองใชชุดแลกเปลี่ยนความรอนที่มีขนาดใหญข้ึน นั่นหมายถึง
หมอไอน้ําก็ตองมีขนาดใหญข้ึนเชนกัน 

(2.2) IDF ท่ีใชควรเปนชนิดเทอรโบแบบดูดสองครั้ง จะชวยปองกันการกัดกรอนซึ่งเปนผลจากกาซ
ไอเสียในบริเวณที่มีการเชื่อมตอกับ IDF และที่ตัวขับเคลื่อนโดยตรง นอกจากนี้ควรเลือกใช IDF ท่ีมีคาความ
ตานทานความรอนจากกาซไอเสียรอนสูงกวาท่ีออกแบบไวอยางนอย 20 0C   
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(2.3) ในกรณีท่ี IDF มีประสิทธิภาพต่ํา จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเตาเผาลดลง และสงผล
กระทบตอการทํางานของ WHB ซึ่งเชื่อมตออยูกับเตาเผา  เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนนี้ จึงควรออกแบบให  
IDF สามารถทํางานและรับภาระไดสูงกวาท่ีออกแบบไว 10% 

(2.4) ควรออกแบบให IDF ทํางานแบบอัตโนมัติ โดยใชวิธีการควบคุมดังตอไปนี้ 
1) ควบคุมชองเปดปดของลม (Damper) 
2)  ควบคุมทิศทางของใบพัด 
3) ควบคุมความเร็วรอบ 

 
(3) พัดลมเปา FDF (Forced Draft Fan) 

(3.1) FDF  ท่ีไดรับความนิยมใชแพรหลายไดแก ชนิดเทอรโบ (Turbo type) โดยอาจใชแบบ Single 
หรือ Double suction กรณีท่ีไมมีการกัดกรอนที่เกิดจากอากาศ ก็สามารถจะใชเครื่องเปาลมชนิด Single suctionได   

(3.2) เชนเดียวกับ IDF, FDF ไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถทํางานไดสูงกวาปกติ 10%  
(3.3) การควบคุมของ FDF แบบอัตโนมัติ จะเหมือนกับ IDF คือ สามารถทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 

1) ควบคุมดานจายออกของแดมเปอร 
2)  ควบคุมทางเขาของ Guide – vane 
3) ควบคุมความเร็วของการหมุน ประสิทธภิาพของ IDF จะถูกเพิ่มจาก1) ถึง 3) ตามลําดับโดย

ปกติ การควบคุม FDF จะควบคุมโดยการสงสัญญาณจาก ACC (หนวยควบคุมการเผาไหม
อัตโนมัต)ิ เพื่อควบคุมใหอัตรา O2 ในกาซไอเสียมีคาคงที่ (note.3). 

(note.3)  
สัญญาณจากเครื่องวิเคราะห O2  ไมสามารถใชงานไดโดยตรงกับการควบคุม FDF  เนื่องจากเครื่อง

วิเคราะห O2 ลาสมัยและมีความนาเชื่อถือนอย จึงอาจทําใหเกิดอันตรายหากนํามาประยุกตใชโดยตรงกับ FDF 
 

(4) หัวเผา (Burner) 
โดยปกติ  หัวเผาทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเปนหัวเผาชนิด Forced draft และชนิด NOx    ต่ําหลังจากการ

ปรับปรุงแกไข  
โดยปกติ ความดันของอากาศรอนที่เหมาะสมที่หัวเผา ควรจะมีคาอยูระหวาง 50-150 OHmm 2  
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  3.3 กิจกรรม  (Activities) 
 

3.3.1 ตัวอยางการคํานวณ  
 

ตัวอยางที่ 1  เตาเผาลูกหนึ่งทํางานภายใตสภาวะที่กําหนดใหดังขางลางหากตองการนําความรอนทิ้งกลบัมา
ใชผลิตไอน้ําท่ี 0.3 mPa ใหคํานวณหาปริมาณไอน้ําท่ีสามารถผลิตไดและประสิทธิภาพของเตาเผาหลังการติดตั้ง 
WHB 

 

 

น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช คือ น้ํามันดีเซลหมุนเรว็ ซึ่งมีสวนประกอบของน้ํามันเหมือนกันกับในตัวอยางที่ 4 
วิธีทํา 
(1)   การประเมินหาอัตราการใหความรอนของเตาเผา 

(1)  ความรอนที่เขาสูเตาเผา 
ความรอนที่ไดจากการเผาเชื้อเพลิงคือ 

 

hrkgLHVQF /480×=   
       hrkgkgkcal /480/850,10 ×= hrkcal /000,208,5= . 

 

(2)  ความรอนที่ออกจากเตาเผา 
ความรอนสูญเสียท่ีผนังเตาเผา 

 

hrkcalQLoss / 000,235=  
 

โดยใช  Excel work sheet เอนทัลปของเชื้อเพลิงท่ี  420 OC 
 

( ) ( )87.12256.156
100
2087.122420 −×+=°CH 61.129= [ ]3/ Nmkcal  

C°420  
-8.0 mmH2O 
O2: 3.0 % 

น้ํามันเชื้อเพลิง 
hrkg /480  

เตาเผา 

การสูญเสียความรอนทางผนงั
เตาโดยรอบ 235,000 kcal/hr 
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โดยการใช Excel work sheet อตัราการไหลของเชื้อเพลิง 
 

hrmW NF / 8.768448001.16 3=×=  
 

ดังนั้น ความรอนที่สูญเสียไปกับกาซเผาไหมจะทากับ 
 

( ) hrkcalWCHQ FFl / 950,9958.768461.129420 =×=⋅°=  
 

(3)  โดยใชกฎของการอนรุักษพลังงาน อัตราการใหความรอนของเตาเผาสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

FlLossFD QQQQ −−=  
       hrkcal / 050,977,3950,995000,235000,208,5 =−−=  
 

2. การออกแบบระบบ WHB 
(1)  เปาหมายของอุณหภูมิหลงัผาน WHB จะติดตั้งจากตารางที่ 9 อุณหภูมิอิม่ตัวของไอน้ํา 0.3 MPa ไอน้ํา

คือ 133.54 OC  ดังนั้นเปาหมายของอุณหภูมิไอเสียสามารถคํานวณไดโดยใชสมการที่ (1’) 
 

MinFl TT ∆+= 54.133  
       C°=+= 1855054.133  
 

(2)  ผลรวมภาระหนาท่ีของ WHB  
เอนทัลปของกาซเผาไหมท่ีอุณหภูมิ  185OC คือ 
 

( ) ( )15.2471.56
100
8515.24185 −×+=°CH 83.51= [ ]3/ Nmkcal  

 

ดังนั้นการสมดลุทางความรอนของ WHB หาไดดังนี้ 
 

( ) ( ){ }CHCHWQ FWHB °−°⋅= 185420  
           ( )83.5161.1298.684,7 −×=  
           hrkcal /720,597=  
 

(3) การสรางสมการ 
จากสมการที่ (4)  ความรอนที่อยูในไอน้ําท่ีผลิตได คือ 

 

SsSTM HQ ⋅= ω  
           sω⋅= 43.561    (a.1) 
 

จากสมการที่ (5)  ความรอนที่ออกไปกับน้ํา คือ 
 

BDbdBD HQ ⋅= ω  
         bdω⋅= 10.134  (a.2) 
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จากสมการที่ (6), ความรอนที่มากับน้ําปอนหมอน้ํา คือ 
 

BFWwBFW HQ ⋅= ω  
            wω⋅= 0 0=  (a.3) 
 

(∴BFW อุณหภูมท่ีิ 25 OC) จากการสมดุลของน้าํในระบบไดดังนี้ : 
 

bdsw ωωω +=    (a.4) 
 

เมื่ออัตราสวนระหวางน้ํา Blow down ตอน้ําปอนหมอไอน้ํา (γ  )  เทากับ 5% สมการไดดังนี ้
 

wbd ωγω ⋅=
100

 

        wω⋅= 05.0  (a.5) 
 

การสมดุลความรอนของระบบไดดังนี้ : 
 

BFWBDSTMWHB QQQQ −+=    
BFWBDSTM QQQ −+=720,597  (a.6) 

 

(4)  แกสมการพรอมกัน 1), 2), 3), 4), 5) and 6)  แลวผลลัพธคือ 
 

0=BFWQ  
hrkcalQSTM /344,590=  

hrkcalQBD /416,7=  
hrkgs /052,1=ω  

hrkgbd /55=ω     
 

hrkgw /107,1=ω  
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LP. Stm. 1051.1 kg/hr BFW 
1106.6kg/hr 

Blow-down 
55.1 kg/hr 

420OC 
-8 mmH2O 

185OC 
-98 mmH2O 

185 OC 
± 0 mmH2O  

IDF 

น้ํามันเชื้อเพลิง 
480 kg/hr 

เตาเผา 
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3.  รายละเอียดของอุปกรณแตละชนิด 
 
(1)   รายละเอียดของ WHB 
 

 

a.   ชนิดของหมอไอน้ํา ชนิดทอน้ําและการไหลเวยีนแบบธรรมชาติ 
b.  ไอน้ํา 
     การผลิตไอน้ํา 

   Blow-down 
   อัตราการปอนน้ําเขาหมอไอน้ํา 

 
1051.5 kg/hr  @ 3 kg/cm2 ไอน้ําอิ่มตัว 

55.1 kg/hr 
1106.6 kg/hr 

c  กาซเผาไหม 
    อุณหภูมิ / ความดันของกาซเผาไหมขาเขา 
    อุณหภูมิ / ความดันของกาซเผาไหมขาออก 
 

 
420 OC  - 8 mm H2O 
185 OC  - 84 mm H2O  ( P∆ of Flue Gas is 76 Pa.) 

d  การดูดซับความรอน 
    หมอไอน้ํา 
    Blow-down 

 
590,300 kcal/hr 
7,420 kcal/hr 

 
(2)   รายละเอียดของ IDF 

 
a.  ชนิดของ IDF เทอรโบโบเวอร, Double suction type 
b.  อุปกรณเชื่อมตอ 
c.  ของเหลว 
    อัตราการไหล 
d. อุณหภูมิท่ีออกแบบ   
e. สภาวะความดัน 
f.  ตัวขับ 
g. ระบบควบคุม 

แบบตอตรง 
กาซเผาไหม 
7,684 m3

N / hr 
205 OC  (+ 20 OC ) 
ทางเขา   :   -84 mm H2O  
ทางออก : 0±  mm H2O  
มอเตอรไฟฟา 
ใช Inverter 
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4. สมดุลความรอน 
สมดุลความรอนของเตาเผาหลังการติดตั้ง WHB 

ความรอนเขา  % ความรอนออก % 
จากการเผาไหม   

FQ : 5,208,000 kcal/hr 
 

100.00 
โดย process    
    DQ    : 3,977,050 kcal/hr 
               โดยการสูญเสียท่ีผนัง  
    LossQ : 235,000 kcal/hr 
                โดยการผลิตไอน้ํา  
    STMQ : 590,300 kcal/hr 
                โดยการ Blow down  
   BDQ   : 7,420 kcal/hr 
               โดยการสูญเสียท่ีปลองไอเสยี  
    LQ  :    398,308 kcal/hr 

 
76.40 

 
4.50 

 
11.30 

 
0.14 

 
7.64 

ผลรวม    5,208,000 kcal/hr 100.00 ผลรวม      5,208,000 kcal/hr 100.00 
 
5.   ตารางเปรียบเทียบกอนและหลังติดตั้ง WHB 
 

หัวขอ กอนติดต้ัง WHB หลังติดต้ัง WHB 
ประสิทธิภาพของทั้งเตาเผาโดยรวม [% on LHV] 76.4 87.8 

ภาระหนาท่ีความรอนของของไหลหลัก Fluid [kcal / 
hr] 

3,977,050 3,977,050 

ภาระหนาท่ีความรอนเสียของหมอไอน้ํา (WHB) ไมมี 597,720 

อัตราการผลิตไอน้ํา 3 kg/cm2 ไมมี 1,051 

อัตราการเผาไหมของเชื้อเพลงิ   [kcal / hr] 5,208,000 5,208,000 

ชนิดของ Waste heat boiler  ไมมี Natural circulation 

FD
F ชนิดของ Forced draft fan ไมมี Turbo type 

อุณหภูมิของกาซเผาไหม  [OC] ไมมี 185 

Bu
rne

r ชนิดของหัวเผา Natural draft type Natural draft type 

ชนิดของเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล 
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ตัวอยางที่ 2  เตาเผาลูกหนึ่งทํางานภายใตสภาวะที่กําหนด ใหดังขางลาง ให พิจารณาความเปนไปไดในการ
นําความรอนทิ้งกลับมาใชโดยการออกแบบระบบอุนอากาศที่ใชในการเผาไหมท่ีเหมาะสม เพื่อติดตั้งใชงาน 
 
 

 

น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช คือ น้ํามันดีเซลหมุนเรว็ ซึ่งมีสวนประกอบของน้ํามันเหมือนกับตัวอยางที่ 4 
วิธีทํา 
1.  การประเมินหาอัตราการใหความรอนของเตาเผา 

(1) ความรอนที่เขาสูเตาเผา 
ความรอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงคือ 
 

hrkgLHVQF / 480⋅=  
       hrkgkgkcal /480/850,10 ×= hrkcal / 000,208,5=  
 

(2)  ความรอนที่ออกจากเตาเผา 
ความรอนที่สูญเสียท่ีผนังเตาเผา คือ 
 

hrkcalQLoss / 000,235=  
 

โดยใช Excel work sheet   เอนทัลปของกาซเผาไหมท่ี 420 OC คือ 
 

( ) ( )87.12256.156
100
2087.122420 −×+=°CH 61.129= [ ]3/ Nmkcal  

 

โดยใช Excel work sheet  อัตราการใชกาซเผาไหม คือ 
 

hrmW NF /38.768448001.16 =×=  
 

C°420  
-8.0 mm H2O 
O2: 3.0 % 

น้ํามันดีเซล 
hrkg /480  

เตาเผา 

การสูญเสียความรอนทางผนงั
เตาโดยรอบ 235,000 kcal/hr 
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ดังนั้น ความรอนที่สูญเสียไปกับกาซเผาไหมจะเทากับ     
 

 ( ) hrkcalWCHQ FFl / 950,9958.768461.129420 =×=×°=  
 

(3)  โดยใชกฎการอนุรักษพลงังาน อัตราการใหความรอนของเตาเผาสามารถคํานวณไดดังนี้ : 
 

FlLossFD QQQQ −−=  
        hrkcal / 050,977,3950,995000,235000,208,5 =−−=  
 

2. การออกแบบระบบอุนอากาศ (Air preheating system, APH) 
(1) กําหนดประสิทธิภาพเตาเผาหลังติดตั้งระบบ APH โดยกําหนดใหอุณหภูมกิาซไอเสียอยูท่ี 160 OC หลัง

การติดตั้งระบบ APH  
(2)  ประเมินการสูญเสียความรอนที่ผนังหลังการติดตั้งระบบ APH กอนการติดตั้งระบบ APH การสูญเสีย

ความรอนที่ผนังคํานวณโดยใชคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง, LHV เปนดังนี้  
 

100235000
×=

F
Wl Q

η  

       %5.4100
5208000
235000

=×=  
 

 หลังการติดตั้งระบบ APH ความรอนสูญเสียจะเพิ่มข้ึน 30%  เนื่องจากตามที่การสูญเสียความรอนจาก
ระบบ APH  ดังนี้ 
 

WlRWl ηη ×= 3.1  
          %9.55.43.1 =×=  
 

(3) การประเมินประสิทธิภาพเตาเผาหลังการติดตัง้ระบบ APH จาก Excel work sheet  
ในตัวอยางที่ 4  ประสิทธิภาพของเตาเผา  ซึ่งอุณหภูมิกาซเผาไหมอยูท่ี 160 OC  
 

=  ( ) 664.9344.9663.91
100
6044.96 =−×+  % ท่ีคาความรอนต่ําของเชือ้เพลิง 

เมื่อคิดคาการสูญเสียท่ีผนังดวย ประสิทธิภาพสุทธิของเตาเผาจะเปนดังนี้ 
 

 RWlT ηη −= 664.93   
  8.879.5664.93 ≈−=  % on LHV 
 

 (4)  อัตราการเผาไหมหลังการติดตั้งระบบ APH  
อัตราการเผาไหมเชื้อเพลิงหลงัการติดตั้งระบบ APH สามารถคํานวณไดโดยใช 

( )100/T

D
Fire

QQ
η

=  

 ( ) 000,530,4
100/8.87
050,977,3

==  kcal/hr 
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(5) การคํานวณการใชเชื้อเพลิง ปริมาณการปอนอากาศและอัตราการไหลของกาซเผาไหม  :  อัตราการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงสามารถคํานวณได โดยใชสมการที่ (12) ดังนี้ : 

sl

Fire
X h

Q
=ω  

       5.417
850,10

000,530,4
==  kg/hr 

อัตราการปอนอากาศสําหรับการเผาไหมสามารถคํานวณไดโดยใชสมการที่ (13)  ดังนี้ : 
XSairA G ωω ×=  

       323,65.41714374.15 =×=  m3
N/hr 

อัตราการไหลของกาซเผาไหมสามารถคํานวณไดโดยใชสมการที่ (14) ดังนี ้: 
XSacF G ωω ×=  

       683,65.41700838.16 =×=  m3
N/hr 

(6)  การคํานวณภาระหนาท่ีของ  APH 
ภาระหนาท่ีทางความรอนของ APH สามารถคํานวณหาไดโดยใชสมการที่ (15) ดังนี้ : 

( ) ( ){ }21 THTHQ FFFAPH −×= ω  
            ( ) ( ){ }CHCH FF °−°×= 160420683,6  

ซึ่ง 
( ) 61.129420 =°CH F  kcal/m3

N 

( ) ( ) 69.4315.2463.91
100
6015.24160 =−+=°CH F  kcal/m3

N 

ดังนั้น 
( ) ( ){ }CHCHQ FFAPH °−°×= 160420683,6  

            { } 200,57469.4361.129683,6 =−×=  kcal/hr 
(7)  การคํานวณอุณหภูมิอากาศรอน  

อุณหภูมิอากาศรอนสามารถคํานวณหาไดโดยใชสมการที่ (16) 

( ) ( )01 tHQtH A
A

APH
A +=

ω
 

โดยที่ 
Ct °= 250  

( ) 025 =°CH A   kcal/m3
N 

ดังนั้น 

( ) ( )01 tHQtH A
A

APH
A +=

ω
 

              81.900.0
323,6
200,574

=+=  kcal/m3
N 
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 โดยการใชตารางเอนทัลปของการรวมของอากาศจากตารางของ Excel work sheet ในตัวอยางที่ 4 
อุณหภูมิของอากาศซึ่งมีเอนทัลป เทากับ 90.81 kcal/m3

N สามารถคํานวณหาไดดังนี้โดยงาย:  
 
 ( ) 9.315300400

782.85429.117
782.8581.903001 =−×

−
−

+=t  OC 

 
 (8)   หาคา LMTD ของ APH 
 โดยใชสมการที่106), 107) และ 108)  คา LMTD สามารถคํานวณหาไดดังนี้ 

 

 
 (1= 104.1 oC                 (2=135.0 OC 
 

� ��� EMBED Equation.3   
 

    ( ) =
−

=
1.104/0.135ln
1.1040.135 118.88 OC 

 
เนื่องจาก LMTD มีคามากกวา 100 OC  ดังนั้นระบบ APH ท่ีออกแบบใวนี้มีความเหมาะสมในทาง

ปฏิบัติ 
 

160oC

25oC

420 

315.9oC 

กาซเผาไหม 

อากาศ
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(9)  รายละเอียดของอุปกรณหลัก 
(9.1) รายละเอียดของ APH 

 รายละเอียดของ APH เปนดังนี้ 
รายละเอียดของ APH 

อัตราการแลกเปลี่ยนความรอน Kcal/hr 574,200 
LMTD OC 118.88 
ชนิด Regenerative Type APH 

รายการ หนวยวัด ดานกาซเผาไหม ดานอากาศ 
ของไหล - กาซเผาไหม อากาศที่ใชเผาไหม 
อัตราการไหล m3

N / hr 6,683 6,323 
อุณหภูมิขาเขา OC 420 25 
อุณหภูมิขาออก OC 160 315.9 
ความดันขาเขา mm H2O -10 +250 
ความดันขาออก mm H2O -160 +115 
ความดันตกครอม mm H2O 150 135 
หมายเหตุ เนื่องจาก APH เปนชนิด Regenerative ซึ่งจะมีอากาศรั่วเพียง 10 %   

อยางไรก็ตาม การรั่วจากทางเขา ของอากาศถึงทางออกของกาซเผา
ไหม การรั่วของอากาศไมมีผลกระทบตอสมดุลความรอนของ 
APH 

 
(9.2)   รายละเอียดของ IDF 

• รายละเอียดของ IDF แสดงดงันี้ : 
a.  ชนิดของ IDF Turbo blower, Double suction type 
b.  อุปกรณเชื่อมตอ 
c.  ของไหล 
     อัตราการไหล 
d.  อุณหภูมิท่ีกําหนด  
e.  ระดับความดัน 
 
f . ตัวขับ 
g. การควบคุม 

ชนิดตอโดยตรง 
กาซเผาไหม 
7,351 m3

N / hr (Incl. 10% of air leakage) 
180 OC   (รวมการรั่วของอากาศ 10 %) 
ทางเขา   -160 mm H2O 
ทางออก 0±  mm H2O 
ใชมอเตอรไฟฟา 
ใช Inverter 
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(9.3)  รายละเอียดของ FDF 
 

a.  ชนิดของ FDF Turbo blower, Single or Double suction type 
b.  อุปกรณเชื่อมตอ 
c.  ของไหล 
     อัตราการไหล 
d.  อุณหภูมิท่ีกําหนด 
e.  ระดับความดัน 
 
f.  ตัวขับ 
g. การควบคุม 

ชนิดตอโดยตรง 
อากาศที่ใชเผาไหม 
6,960 m3

N / hr (รวมการรั่วของอากาศ 10 %) 
อุณหภูมิหอง 
ทางเขา   -20 mm H2O 
ทางออก +115 mm H2O 
ใชมอเตอรไฟฟา 
ใช INVERTER 

 
 

(9.4)   รายละเอียดของหัวเผา 
 

a.  ชนิดของหัวเผา 
b.  น้ํามันเชื้อเพลิง 
     คาความรอนต่ํา 
     ความดันจาย 
c.  การทําใหเปนละออง 
d.  การเผาไหม 
      สูงสุด 
      ปกติ 
      ต่ําสุด 
e.  อากาศสวนเกิน 
f .  ขีดจํากัดเสียง 
g.  ขีดจํากัด NOX  
h.  การติดตั้ง 

Hot air, Forced draft type 
ดีเซลหมุนเรว็ 
10,850  kcal/kg 
2 kg/cm2 ทางเขาของหัวเผา 
ใชอากาศอัดท่ีความดัน 0.3MPa    
 
4,983,000  kcal/hr 
4,530,000  kcal/hr 
1,661,000  kcal/hr (1/3 of max. load) 
การเผาไหมสมบูรณท่ีความเขมขนของ O2 4.64 vol.% 
สูงสุดท่ี 85 dbA ท่ีระยะ 1.0m  
สูงสุดท่ี 60 ppm ท่ีระดับของ O2 6%  
ตามแนวตั้ง 
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(10) สภาวะการทํางานของเตาเผาหลังการตดิตัง้ APH เปนดงันี ้
 

 
 

(11)   ตารางการเปรียบเทียบกอนและหลังการติดต้ัง APH  
รายการ กอนการติดต้ัง APH หลังการติดต้ัง APH 

ประสิทธิภาพเตาเผาโดยรวม  
[% ท่ีคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง] 

76.4 87.8 

Heat duty of main process fluid [kcal / hr] 
ภาระทางความรอนของของไหล 

3,977,050 3,977,050 

อัตราการเผาไหมของเชื้อเพลงิ   [kcal / hr] 5,208,000 4,530,000 

หัว
เผา

 

ชนิดของหัวเผา Natural draft type Forced draft type 

ชนิดของเชื้อเพลิง HSD (Diesel oil) HSD (Diesel oil) 

อุณหภูมิของอากาศที่ใชเผาไหม   [OC] อุณหภูมิหอง 315.9 

การทําใหเปนละออง ใชอากาศอัด ใชอากาศอัด 

APH (Air pre-heater) ไมมี Regenerative type 

IDF (Induced draft fan) ไมมี Turbo type 

FDF (Forced draft fan) ไมมี Turbo type 

 

C°420  
-10 mm H2O 

hrm N / 683,6 3  เช้ือเพลิง 
hrkg /5.417

เตาเผา

FDF 

IDF 

APH 

C°25 +250 mm H2O 

 

C°9.315  
+115 mm H2O 

hrm N / 323,6 3  

QT 

25oC + 250 mmH2O 
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3.3.2 แบบฝกหัด (Exercise) 
 
แบบฝกหัดท่ี 1   

เตาเผามีอัตราการเผาไหม 1,200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ปลอยกาซไอเสียอุณหภูม ิ1,000 °C ปริมาณ 
ในกาซไอเสีย 10%  โดยปริมาณ ถานําความรอนจากกาซไอเสียมาผลิตไอน้าํโดยใชหมอไอน้ําท่ีใชความรอนทิ้ง 
(Waste heat boiler) ซึ่งมีประสิทธิภาพ  60%  จงคํานวณหาปริมาณพลังงานที่สามารถประหยัดได   

เมื่อ ปริมาณอากาศทางทฤษฎี      fuelNO kgmA /8.3 3=  
กาซไอเสียทางทฤษฎี        fuelNO kgmG /3.4 3=  
ความหนาแนนของอากาศที่   3/34.01000 mkgCT =°=  
ความรอนจําเพาะที่         CkgkcalCT °≅°= /274.01000  
อุณหภูมิอากาศภายนอก         C°= 30  

 
แบบฝกหัดท่ี 2   

กาซไอเสียท่ีออกจากเตาเผาไหลผานเขา Air pre heater เพื่ออุนอากาศกอนนําเขาไปใชในการ
เผาไหม จากขอมูลขางลางนี้ จงคํานวณหาพื้นที่ผิวของการถายเทความรอนที่ตองใชใน Air pre-heater 

อัตราการไหลของกาซไอเสีย ขาเขา    sec/15 3
Nm  

อุณหภูมิขาเขา CAPH °850   
ความรอนจําเพาะของกาซไอเสีย   Cmkcal N °

3/7.334  
อัตราการไหลของอากาศ     sec/14 3

Nm  
อุนอากาศจากอณุหภูมิ 25 °C เปน 500°C ความรอนจําเพาะของอากาศ       

       KmJ N //250,1 3  
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนทั้งหมด ( ) 5U  
 

แบบฝกหัดท่ี 3   
จงคํานวณหาอัตราสวนของเชือ้เพลิงท่ีประหยัดไดจากการติดตั้ง Air pre-heater   
เมื่อ อุณหภูมิอากาศ ขาเขา   Cta °= 25

1
 

อุณหภูมิอากาศ ขาออก  Cta °= 110
2

 
คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง          kgkcalLHV /000,10=  
ปริมาณอากาศที่ใชในการสันดาป   8.13=aV  
อัตราสวนอากาศ   3.1=M  
คาความจุความรอนเฉลีย่ท่ีความดันคงที่ของอากาศ    

31.0=aC  

m3
N /kg 

m3
N 

kcal / m3
N

oC 
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3.3.3 เฉลยแบบฝกหัด (Solution of exercise) 
 
แบบฝกหัดท่ี 1 
วิธีทํา 

 อัตราสวนอากาศ ( )M  

91.1
1021

21

21
21

2

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
O

M

 

 

 ปริมาณกาซไอเสีย ( )G  
 

( )[ ]
( )[ ]

fuelN

OO

kgm

AMGG

/8
8.3191.15.4

1

3=

×−+=
×−+=

 

 

ดังนั้น  พลังงานจากกาซไอเสียของเตาเผา จะเทากับ  
 

 ( )( )( )
hrkJ

TMC

/162,625,3
30000,1145.1200,134.08

=
−××=

∆=
 

 
ถาหมอไอน้ํามปีระสิทธิภาพ 60% พลังงานที่สามารถนําไปใชประโยชนได จะเทากับ 

hrkJ /097,175,2
100
60162,625,3

=

×=  

 
หรือประหยัดไดเทียบเทาเชื้อเพลิงท่ีตองใชผลิตไอน้ําจากหมอไอน้ําใชน้ํามันกํามะถันต่ําประสิทธิภาพ 80.5% 
เทากับ 

( )
hrliter /63
720,42805.0

097,175,2

=
×

=  
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แบบฝกหัดท่ี 2 
วิธีทํา 
 ความรอนที่สงผานจากกาซเผาไหม ( )gasQ    = ความรอนที่อากาศรบัไว ( )airQ  

        
( ) ( )

Ct
W

t

°=
=

−×=−×

454
500,831

2550014250,185015400,1

2

2

 

 

       
( ) ( ) ( )

2.388
500850
25454ln

50085025454tdifferenceetemperaturmeanLog

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

−−−
=∆

 

 
จากสมการ  Heat transfer   

    

2

6

281,4
2.3885

1031.8

m

tU
QA

tUAQ

=
×
×

=

∆
=

∆=

 

 
นั่นคือ พื้นที่ผิวของอากาศถายเทความรอนที่ตองใช จะเทากับ  2281,4 m  
 
แบบฝกหัดท่ี 3 
วิธีทํา อัตราสวนการประหยัดเชื้อเพลิง คือ  
    

    
( )

1

21

aaa

aaaa

O

O

tCVLHV
ttCV

F
FF

+

−⋅⋅
=

−  

 

      
( )

( )
035.0

11031.08.13000,1
2511031.08.13

=
××+
−×

=  

            
   นั่นคือ  อัตราสวนการประหยัดเชื้อเพลิง  %5.3≅  


