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บทที่ 5 
การอนุรักษพลังงานในระบบหมอไอน้ํา 

 

      ความสาํคัญของเนื้อหา 
  

หมอไอน้ํา เปนอุปกรณท่ีมีการใชอยางแพรหลายและมีความสําคัญอยางมากในกระบวนการทํางาน
และการผลิตท้ังในอาคารและโรงงานที่ตองการใชพลังงานความรอน หมอไอน้ําเปนอุปกรณท่ีใชพลังงาน
คอนขางสูงซึ่งหากสามารถใชงานและควบคุมหมอไอน้ําใหทํางานไดอยางถูกตองเหมาะสม ก็จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของหมอไอน้ําและลดการใชพลังงานได ซึ่งจะเปนผลดีอยางยิ่งตอการใชงานและ
อนุรักษพลังงานในระบบหมอไอน้ํา 
 

    วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและวิเคราะหการทํางานของหมอไอน้ําได 
2. เพื่อใหเขาใจวิธีการอนุรักษพลงังานสําหรับระบบหมอไอน้ํา 

 

    บทนํา 
 
หมอไอน้ําคืออุปกรณท่ีใชความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิง หรือไฟฟา สําหรับผลิตไอน้ําเพื่อใช

สําหรับการผลิตหรือเครื่องจักร อุปกรณ ท่ีตองการใชพลังงานความรอน อีกทั้งหมอไอน้ําเปนอุปกรณท่ีใช
พลังงานสูง   ดังนั้นจึงตองเขาใจระบบและการทํางานของหมอไอน้ํา  เพื่อท่ีจะสามารถวิเคราะหการทํางาน และ
ใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ในบทนี้เปนเนื้อหาดานการวิเคราะหการทํางานของหมอไอน้ําและอุปกรณ การวิเคราะหประสิทธิภาพ
หมอไอน้ํา  การวิเคราะหการสูญเสียพลังงาน   และการอนุรักษพลังงาน   เพื่อสามารถเรียนรูและเขาใจระบบ
หมอไอน้ําไดอยางถูกตอง 
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  5.1 พิกัด(ขนาด) หมอไอน้ํา 

5.1.1  ขนาดหมอไอน้ําเปรียบเทียบ  (Equivalent Boiler Capacity)  

5.1.1.1  ตัน/ชั่วโมง (Ton/hr) สําหรับยุโรป    (Japan ใชหนวย kg/hr)    
หมอน้ําขนาด 1 ตัน/ช่ัวโมง คือ ความสามารถของหมอไอน้ําท่ีจะตมน้ํา 1,000 kg จากน้ําอุณหภูมิ 

100oC    ท่ีความดันบรรยากาศ ใหระเหยไดหมดภายใน  1  ช่ัวโมง     พลังงานความรอนของไอน้ําท่ีออกจาก
หมอไอน้ําเทากับความรอนแฝงของน้ํา 1,000 กิโลกรัม/ชม. ท่ีความดันบรรยากาศ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5.1  การเปลี่ยนสถานะของน้ําเปนไอน้ํา 
 

5.1.1.2   แรงมาหมอไอนํ้า BHp (USA) 
หมอน้ําขนาด 1 แรงมาหมอไอน้ํา คือ ความสามารถของหมอไอน้ําท่ีจะตมน้ํา 34.5 ปอนด จากอุณหภูม ิ

212 oF ท่ีความดันบรรยากาศ ไดระเหยหมดภายใน 1 ช่ัวโมง 
พลังงานความรอนของไอน้ําท่ีออกจากหมอไอน้ําเทากับความรอนแฝงของน้ํา 34.5 ปอนด/ชม. ท่ีความ

ดันบรรยากาศ 
 

5.1.1.3   การเปรียบเทียบระหวางพิกัด ตัน/ชั่วโมง กับ แรงมาหมอไอน้าํ 
1 ton/hr หมอไอน้ํา = (1,000kgX2.2lb/kg)/34.5lb/BHp 
  =  63.9 BHp 
คาความรอนที่หมอไอน้ําผลิต (kJ/hr) =  mhfg  (ท่ีความดันบรรยากาศ) 
m  =  ขนาดหมอไอน้าํ (kg/hr)  
hfg =  Latent heat of water at atmospheric pressure ( 2,257 kJ/kg )  
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5.1.2 ขนาดหมอไอนํ้าผลิตจริง (Actual Boiler Capacity) 
ขนาดของหมอไอน้ําเปรียบเทียบ ไมใชกาํลังผลิตไอน้ําภายใตสภาพความที่เปนจริงที่หมอไอน้ํา

จะผลิตได เนื่องจากขนาดหมอไอน้ําท่ีแสดงในเอกสารรายละเอียด (Catalog) เครื่องจักร จะแสดงดวยมาตรฐาน
เดียวกันหมด คือ แสดงเปนขนาดหมอไอน้ําเปรียบเทียบ ซึ่งจะแสดงขนาดกําลังผลิตไอน้ําของหมอไอน้ําท่ี
อุณหภูมิน้ําเขา 100 oC และความดันไอน้ําท่ีความดันบรรยากาศ ซึ่งเมื่อติดตั้งหมอไอน้ําแลว อัตราการผลติไอน้ํา
จริงของหมอไอน้ําจะลดลง (แตพลังงานความรอนเทาเดิม) เนื่องจากอุณหภูมิน้ําปอนเขาไมใช 100 oC และความ
ดันไอน้ําท่ีผลิตไมใชความดันบรรยากาศ  ซึ่งโดยปรกติสําหรับหมอไอน้ําท่ีใชงานกันสวนใหญ อัตราการผลิตไอ
น้ําจริงของหมอไอน้ําจะลดลงประมาณ 10-20 % เนื่อง จากผลตางของพลังงานความรอน (Enthalpy) ของไอน้ํา
ท่ีความดันและอุณหภูมิใชงาน กับพลังงานความรอน (Enthalpy)  ของน้ําปอนที่อุณหภูมิเขาหมอไอน้ํา จะ
มากกวาคาความรอนแฝง (Latent Heat) ของน้ําท่ีความดันบรรยากาศ จึงทําใหหมอไอน้ําผลิตไอน้ําไดปริมาณ
นอยลง แตคาความรอนออกจากหมอไอน้ํายงัคงเทากัน 

 ขนาดหมอไอน้าํผลิตจริง =   
fg

fg

hh
atmospherehm
−

)(  
   

m คือ ขนาดหมอไอน้าํเปรียบเทียบ (kg/hr) 
hfg  คือ  คาความรอนแฝง (Latent heat) ของไอน้ําท่ีความดันบรรยากาศ (2,257 kJ/kg) 
hg  คือ พลังงานความรอน (Enthalpy) ของไอน้ําท่ีความดันและอุณหภูมิใชงาน (kJ/kg) 
hf   คือ พลังงานความรอน (Enthalpy) ของน้ําปอนที่อุณหภูมิเขาหมอไอน้ํา (kJ/kg) 

 
 

   5.2 อัตราการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ํา 
 

 อัตราการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ํา หมายถึง ปริมาณไอน้ําท่ีหมอไอน้ํานั้น ๆ สามารถผลิตไดในหนึ่ง
หนวยเวลา ปริมาณไอน้ําสูงสุดท่ีสามารถผลิตไดอยางตอเนื่องกันเรียกวา “อัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด” 
 ตามปกติ ความจุ หรือขีดความสามารถของหมอน้ํา แสดงดวยอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด เชน เราจะพูด
วา“หมอน้ํานี้มีอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด 10 ตัน/ช่ัวโมง”แตวิธีแสดงความจุของหมอไอน้ําเชน นี้ อาจกลาวไดวา 
ยังไมถูกตอง เนื่องจากความสามารถในการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ําตัวเดียวกันยังแตกตางกันตามเงื่อนไข เชน 
ความดันของไอน้ํา หรืออุณหภูมิของน้ําปอน เปนตน 
 
5.2.1  วิธีแสดงความจุของหมอไอน้ํา มี 2 วิธี คือ 
5.2.1.1  อัตราการผลิตไอน้ําจริง   (Actual Evaporation)   
    แมวาความจุและอุปกรณสันดาปจะเหมือนกัน แตความรอนที่ใชในการผลิตไอน้ําจะแตกตางกันตาม
อุณหภูมิของน้ําปอนที่เขาหมอไอน้ํา และไอน้ําท่ีไดจากหมอไอน้ํา ยังมีปริมาณความรอนในตัวเองแตกตางกัน
ตามความดันของไอน้ํา อัตราสวนความแหงของไอน้ํา และประเภทของไอน้ํา (ไออิ่มตัวและไอน้ํายิ่งยวด) หรือ
กลาวไดวา ปรมิาณความรอนที่ตองใชในการผลิตไอน้ําจํานวนหนึ่งจะแตกตางกันตามเงื่อนไขของไอน้ําท่ีผลิต



บทที ่5  การอนุรักษพลงังานในระบบหมอไอน้ํา ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส ดานปฏิบัติ”  ดานความรอน 

 

5-4 
 

ดวย ฉะนั้น ความสามารถในการผลิตไอน้ําท่ีแทจริงภายใตเงื่อนไขดังกลาวมานี้ จึงเรียกวา “อัตราการผลิตไอน้ํา
จริง” 
5.2.1.2   อัตราการผลิตสมมูลย   (Equivalent Evaporation)   

เนื่องจากการเปรียบเทียบความจุของหมอไอน้ํา ไมสามารถทําไดอยางเที่ยงตรง โดยอาศัยอัตรา
การผลิตไอน้ําจริง ดังนั้น จึงมีการกําหนดสภาวะมาตรฐาน และปรบัคาอัตราการผลิตไอน้ําเปนคาของ
สภาวะนั้น คานี้เรียกวา “อัตราการผลิตไอน้ําสมมูลย”  

สภาวะมาตรฐานในทีน่ี้ กําหนดใหเปน ปริมาณความรอนที่ใชในการเปรียบน้ําอิ่มตวัที่อุณหภูมิ 
100 oC เปนไอน้ําอิ่มตัวแหงที่อุณหภูมิเดียวกันภายใตความดันบรรยากาศมาตรฐาน (ความรอนแฝงของ
การระเหย มีคาเทากับ 539 kcal/kg หรือ 2,257 kJ/kg) ในทางวิชาการจะเรียก F&A (From&AT)  หรือ 
Factor of Evaporation  

ความสัมพันธจะเปนดังสมการนี้ 
 

อัตราการผลิตไอน้ําสมมูลย  =
  539

)'( hhG −   
 

เมื่อ  G  คือ  อัตราการผลิตไอน้ําจริง (kg/h) 
 h คือ ปริมาณความรอนทั้งหมดของไอน้ําท่ีความดันที่ผลิตข้ึน (kcal/kg) 
 h’ คือ ปริมาณความรอนสัมผัสของน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา (ใชคาอุณหภูมิของน้ําปอนได)  
   หนวยเปน kcal/kg 

 
ตัวอยาง    หมอไอน้ําตัวหนึ่งผลิตไอน้ําอิม่ตัว ความดัน 10 kg/cm2G น้ําปอน 50 oC อัตราการผลิตไอน้ํา
จริง 5 ตัน/ช่ัวโมง ใหหาอัตราผลิตไอน้ําสมมูลยของหมอไอน้ํามีคาเทาใด [จากตารางไอน้ํา อานคาความรอน
ท้ังหมด (เอ็นธาลป) ของไอน้ํา (hg) ความดัน 10 kg/ cm2G เทากับ 663.7 kcal/kg]  
 

ดังนั้น  อัตราการผลิตไอน้ําสมมูลย  =  
 
      = 5,000 x 1.14 
      = 5,700 kg/ช่ัวโมง  
 

[อัตราการผลิตไอน้ําสมมูลย มีคาสูงกวาอตัราการผลิตไอน้ําจริงเสมอ] 
 

5,000 x (663.7 – 50) 
539 
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  5.3 จํานวนเทาของการระเหยหรืออัตราสวนการผลิตของหมอไอน้ํา 
 

หมายถึง อัตราสวนของปริมาณไอน้ําท่ีผลิตข้ึน และปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชในการระเหยไอน้าํจํานวนนั้น 
 

จํานวนเทาของการระเหย = ปริมาณไอน้ําท่ีเกิดข้ึน (kg/h, t/h) 
     ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช (kg/h, Nm3/h) 
 

หรือ   = คาความรอนเชื้อเพลิง x ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา 
       คา hg – ht 
 

ตัวอยาง   หมอไอน้ํา 1 ลกูผลิตไอน้ําท่ีความดัน 7 kg/cm2G น้ําปอนอุณหภูมิ 50 ºC ใชน้ํามันเตา “C” คา
ความรอนเฉลี่ย 9,818 kcal/ลิตร ใหประสิทธิภาพหมอไอน้ําเฉลี่ย 85% ใหหาอัตราสวนการผลิตไอ และถาราคา
น้ํามันเตา 15บาท/ลิตร จงหาตนทุนไอน้ํา 1 ตันราคาเทาใด (โดยไมคิดคาไฟฟา เคมี และอื่น ๆ ) 
 
อัตราสวนการผลิตไอ (น้ํา)  = 9,818 x 0.85 
       661.4 - 50  
    = 13.65           kgไอน้ํา/น้ํามัน 1 ลิตร 
1 ตันไอน้ําจะใชน้ํามัน  = 1,000          kg 
     13.65         ลิตร 
    = 73.26  ลิตร 
1 ตันไอน้ําเปนเงินคาเชื้อเพลิง = 73.26 ลิตร x 15 
    = 1,099  บาท/ตันไอน้ํา 

 

  5.4 ตัวอยางการเพิ่มประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  
 

5.4.1 การเพิ่มอุณหภูมิน้ําปอนหมอไอน้ํา  
 หากสามารถเพิ่มอุณหภูมิใหน้ําปอนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไดทุก ๆ 6 ºC จะสามารถชวยลดการใช
พลังงานเชื้อเพลิงลงไดประมาณ 1 % 
5.4.2 การควบคุมการ Blowdown ท่ีเกินความจําเปน 
ตัวอยาง   หมอไอน้ํา ผลิตไอน้ํา 6,000 kg/ชม. TDS น้ําปอน 370 ppm ตองการควบคุมคา TDS 
ของหมอไอน้าํที่ 3,500 ppm ควรจะตอง Bd. เทาใด 
  Blowdown rate  = คา TDS น้ําปอน x ปริมาณไอน้ําที่ผลิต 
      คา TDS ในหมอไอน้ํา – คา TDS น้ําปอน 
     =  
 

     = 709  kg/ชม. 
 

และหากคา TDS ในหมอไอน้ําวัดได 2,500 ppm การ Bd. จะเปนเทาใด 

370 x 6,000 
3,500 – 370 
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    = 370 x 6,000 
     2,500 – 370 
    = 1,042  kg/ชม. 
 Over Bd.  = 1,042 – 709  kg/ชม. 
    = 333  kg/ชม. 
 
ผลประหยัดท่ีไดจากการควบคุมการ Blowdown ท่ีเกินไป 
ก. จํานวน Blowdown ท่ีเกิน   = 333 kg/ชม.  โดยหมอไอน้ําทํางานที่ 7 barG 
ข. ความรอนสัมผสัท่ี 7 barG  = 721    kJ/kg 
ค. จํานวนความรอนที่สูญเสีย  = 333 kg/ชม. x 721 kJ/kg 
      = 240,093     kJ/kg 
ง. ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา (ประมาณ) = 85   % 
จ. คาความรอนของน้ํามันเตา  = 41,100  KJ/ลิตร (ราคา 15 บาท/ลิตร) 
ฉ. คิดเปนความรอนที่สูญเสียเปนเงิน = 240,093 x 15 
       41,100 x 0.85 
      = 103   บาท/ชม. 
ช. ใน 1 ป จะเปนมูลคา   = 103 x 24 x 300 
     = 741,600 บาท/ป  

 

   5.5   อากาศที่ตองใชในการเผาไหมเช้ือเพลิง  
 

 เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ เชน เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว หรือกาซจะใชอากาศ ซึ่งประกอบดวย ออกซิเจน
ท่ีเปนกาซสําคัญในการสันดาปแตกตางกัน  การสมดุลยการเผาไหมเชื้อเพลิง โดยใชอากาศดังกลาว  เพื่อใหได
คาสัดสวนอากาศตอเชื้อเพลิง  (Air-Fuel Ratio) จําเปนตองทราบคุณสมบัติทางเคมีของเชื้อเพลิงชนิดท่ีใชวามี
คารบอน ไฮโดรเจน ซัลเฟอร กี่อะตอม แลวอะตอมตาง ๆ เหลานี้ ตองการออกซิเจน เพื่อการสันดาปใหอยูในรูป
ของน้ํ าหรือความชื้นมากเท าใด  เนื่ องจากการเผาไหม ท่ีสมดุลย เชื้ อ เพลิงจะถูก เปลี่ ยนรูปไปเปน
คารบอนไดออกไซดและน้ําเปนสวนใหญ  การสมดุลยทางเคมีของการสันดาปเชื้อเพลิงจะใชกราฟ 
Stoichiometric Combustion ซึ่งจะแสดงอากาศที่ใชในการสันดาป กาซที่เกิดข้ึนจากการสันดาป และ
ประสิทธิภาพทางความรอน ตัวอยางเชน 
 

C8H18 + 12.5 O2     8 CO2 + 9 H2O 
 

น้ําหนักตอโมล C = 12, H = 2 และ O = 16 
 
 ดังนั้น 1 โมลของ C8H18 จะเทากับ 132 กรัม และตองใชออกซิเจน จํานวน 12.5 โมล เทากับ 400 กรัม 
โดยที่อากาศมีออกซิเจน 21% 
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Air / Fuel Ratio  = 400 กรัม / 21% 

             132 
    = 14.43 
 
หรืออีกตัวอยางที่เกี่ยวกับเอทานอล C2H5 OH 
C2H5 OH + 6 O2    2 CO2 + 3 H2O 
 
น้ําหนักตอโมล C2H5 OH เทากับ 52 กรัม ตองใชออกซิเจน 6 โมล เทากับ 96 กรัม 
Air / Fuel Ratio  = 96 กรัม / 21% 
             52 
    = 8.79 

 

 จากตัวอยางจะสังเกตเห็นไดวา เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ตองการอากาศในการสันดาปจํานวนไมเทากัน คา
ความรอนจากการสันดาป จึงแตกตางกัน ทําใหไดกําลังงานที่แตกตางกันดวย  กราฟรูปที่ 3.1 Stoichiometry 
ดังตอไปนี้ ไดใหรายละเอียดของการสันดาปและประสิทธิภาพความรอนที่เกิดข้ึน 
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รูปที่ 5.1   กราฟ Stoichiometry 

 

   5.6   การสูญเสียพลังงานของระบบไอน้ํา 
 

 กอนที่จะกลาวถึงการประหยัดพลังงานในระบบไอน้ํา ควรทราบถึงสาเหตุหรือแหลงของการสูญเสีย
พลังงานในระบบไอน้ําเสียกอนเพื่อพิจารณาระบบไอน้ําอยางพื้นฐานที่สุด จะพบวาระบบไอน้ําประกอบดวย 3 
สวน คือ การผลิตไอน้ํา การสงจายไอน้ํา และการใชไอน้ํา  เมื่อพิจารณาถึงระบบไอน้ําดังกลาวนี้ สามารถแบง
แหลงของการสูญเสียพลังงานของระบบไอน้ําอยางกวาง ๆ ดังนี้ 

 การสูญเสียพลังงานในระบบหมอไอน้ํา 
 การสูญเสียพลังงานในระบบจายไอน้ํา 
 การสูญเสียพลังงานในอุปกรณท่ีใชไอน้ํา 

 

   5.7   การสูญเสียพลังงานในระบบหมอไอน้ํา 
 

5.7.1   ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  
 ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าท่ีดีมีคาประมาณ 83 % สําหรับหมอไอน้ําท่ีใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง และ
ประมาณ 85 % สําหรับหมอไอน้ําท่ีใชกาซประสิทธิภาพของหมอไอน้ําจะดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายอยาง เชน การสูญเสียความรอนของกาซรอนจากปลองไอเสียมากเกินไป การถายเทความรอนดานน้ําและ
ดานไฟไมดี อัตราสวนระหวางเชื้อเพลิงและอากาศไมถูกตอง หัวเผาไหมเชื้อเพลิงขาดการบํารุงรักษาที่ถูกตอง 
และเกิดการสูญเสียความรอนผานผิวหนังหมอไอน้ํา เปนตน  
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การคํานวณหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําควรทําทุกสัปดาหถาเปนไปได หรืออยางนอย ทุก ๆ สอง
สัปดาหแลวบันทึกไวในรูปกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 5.1 เมื่อประสิทธิภาพถึงจุดต่ําสุดท่ียอมใหได ควรคนหา
สาเหตุเพื่อจะไดทําการแกไขตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5.2   ประสิทธิภาพหมอไอน้ําแตละเดือน 
 

5.7.2    การปรับปรงุการเผาไหม   
 การเผาไหมไอน้ํา ถาหากมีการใชเชื้อเพลิงหรืออากาศมากเกินความจําเปนที่จะทําใหเกิดการเผาไหม

อยางสมบูรณแลว จะเกิดการสูญเปลาของเชื้อเพลิง ในกรณีท่ีอากาศนอยไปการเผาไหมจะไมสมบูรณ ซึ่ง
หมายความวาพลังงานที่มีอยูในเชื้อเพลิงไมไดถูกนํามาใชอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดควันและมีเขมาจับ
ในหมอไอน้ํา ซึ่งจะเปนสาเหตุท่ีทําใหการถายเทความรอนในหมอไอน้ําไมดี ถาหากอากาศมากเกินไปพลังงาน
สวนหนึ่งจะถูกใชในการทําใหอากาศสวนเกินรอนเกินไปแลวปลอยท้ิงทางปลองไอเสียโดยเปลาประโยชน 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมสามารถทําไดโดยอาศัยหลักการตอไปนี้ 
5.7.2.1  หาประสิทธิภาพของการเผาไหมสูงสุดของหมอไอนํ้าแตละตัว โดยอาจจะไดมาจากผูผลิต  

หมอไอน้ําหรือขอมูลท่ีไดรับจากการทดสอบระหวางการตรวจรับ โดยทั่วไป หมอไอน้ําท่ีใชน้ํามันจะมี 
ประสิทธิภาพประมาณ 83% และ 85%สําหรับหมอไอน้ําท่ีใชกาซ 

5.7.2.2   หมอไอน้ําสาํเร็จรูปท่ีมีประสิทธิภาพด ี จะใหอุณหภูมิของกาซรอนจากปลองควันประมาณ 
60oC สูงกวาอณุหภูมิไอน้ําอิม่ตัว  และอุณหภูมิของกาซรอนนี้จะลดลงเมือ่ระดับการเผาไหมต่ําลง 
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5.7.2.3  จัดหาเครื่องมือสําหรับตรวจหาองคประกอบทางเคมีและวัดอุณหภูมิของกาซรอน 
เพื่อนําคาท่ีไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 

5.7.2.4   ปรับอัตราสวนอากาศ/เชื้อเพลิงของหัวเผาใหไดความประหยัดและความปลอดภัย 
5.7.2.5  วัดหาประสทิธิภาพของหมอไอน้ําทกุ ๆ สองสัปดาห    ถาหากประสิทธิภาพต่ําลงใหปรับ

ใหม อยางไรก็ตาม คาใชจายของการปรับใหมและปริมาณของพลังงานที่ประหยัดไดควรไดรับการ
พิจารณาดวย โดยท่ัวไปไมควรปลอยใหประสิทธิภาพต่ําลงกวา 3 % จากคาสูงสุด 
 

ในทางปฏิบัติเนื่องจากการผสมของเชื้อเพลิงและอากาศเปนไปอยางไมท่ัวถงึ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ใชอากาศมากกวาปริมาณอากาศที่ตองการตามอัตราสวน Stoichiometric ท้ังนี้เพื่อใหการเผาไหมดําเนินไปอยาง
สมบูรณ นอกจากนี้การท่ีอุณหภูมิของอากาศอาจเปลี่ยนแปลงไดจะทําใหอากาศเขาหมอไอน้ําลดลง ซึ่งเปน
สาเหตุใหเกิดภาวะของความเขมของเชื้อเพลิงสูง และทําใหไมปลอดภัยถาหากหมอไอน้ําไมมีอุปกรณสําหรับ
ชดเชยสําหรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยทั่วไปควรปรับใหมีอากาศสวนเกิน 20% สําหรับกาซและน้ํามัน  
และอาจสูงถึง 80% สําหรับถานหิน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการออก แบบ 

 
5.7.3   การถายเทความรอนดานน้ํา   

การเกิดตะกรันในทอน้ําของหมอไอน้ํา อาจจะทําใหเกิดการสูญเสียความรอนมากเกินไป เนื่องจาก
ตะกรันจะทําตัวเปนฉนวน ซึ่งจะทําใหการถายเทความรอนลดลงซึ่งหมายถึงการลดลงของอัตราการผลติไอน้ํา
และประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา รูปที่ 5.2 แสดงถึงการสูญเสียความรอนเนือ่งจากการสะสมตะกรัน ซึ่งสามารถ
นําไปใชประมาณการสูญเสียความรอนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.3   ความสัมพันธระหวางความหนาของตะกรันและ % พลังงานที่การสูญเสีย 
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หากพบวาตะกรันมีมากเกินไปเราสามารถแกไขไดโดยการลางดวยสารเคมีหรือการปรุงแตงน้ําปอน 
อยางไรก็ดีควรระลึกไวเสมอวาการนําคอนเดนเสท (Condensate) กลับมาใชเปนวิธีท่ีดีประการหนึ่งสําหรับการ
ลดตะกรัน ท้ังนี้เนื่องจากคอนเดนเสทเปนน้ําท่ีกลั่นแลว 
 
5.7.4 การถายเทความรอนดานไฟ  

เมื่อหมอไอน้ําทํางานนานเขาจะมีเขมาจับบนผิวถายเทความรอนดานไฟ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ี
หมอไอน้ําใชเชื้อเพลิงท่ีมีความหนืดสูง เขมาจะทําใหการถายเทความรอนจากเปลวไฟไปยังน้ําลดลง เนื่องจาก
ความตานทานตอการถายเทความรอนเพิ่มข้ึนปรากฏนี้สามารถสังเกตไดจากการที่อุณหภูมิของกาซรอนจาก
ปลองไอเสียจะสูงข้ึน โดยทั่วไปแลวอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน 15oC จะหมายถึงประสิทธิภาพของการเผาไหมลดลง 1%  
ผูใชหมอไอน้ําควรจะไดตรวจดูเขมาท่ีจับบนผิวถายเทความรอนดานไฟ และทําความสะอาดปละครั้ง หรือเมื่อ
พบวาอุณหภูมิของกาซรอนสูงเกินไปจากปกติ ควรจะหยุดเดินหมอไอน้ําเพื่อทําความสะอาด 
 
5.7.5 การควบคุมการโบลวดาวน   

น้ําท่ีปอนเขาหมอไอน้ําอาจมีสิ่งเจือปนอยู ซึ่งถาหากไมจํากัดท้ิงจะทําใหเกิดตะกรันในทอน้ําได การ
กําจัดสิ่งเจือปนนี้สามารถทําไดโดยการปลอยน้ํารอนทิ้งจากหมอไอน้ํา (Blow-down) ซึ่งจะทําใหความเขมขน
ของสิ่งเจือปนลดลง อัตราของการโบลวดาวนซึ่งมีนิยามเปนอัตราสวนของน้ําท่ีปลอยท้ิงจากหมอไอน้ําตอ
ปริมาณน้ําปอนหมอไอน้ํา อาจมีคาสูงถึง 10 % การสูญเสียความรอนเนื่องจากการโบลวดาวนในกรณีนี้จะมี
คาประมาณ 1.5 %ของเชื้อเพลิงท่ีปอนใหหมอไอน้ํา ในหลายกรณีผูควบคุมหมอไอน้ําอาจจะโบลวดาวนมากกวา
ความจําเปน ซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเปลาของพลังงาน การใชอัตราการโบลวดาวนท่ีถูกตองและการนําความรอน
จากโบลวดาวนกลับมาใชจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานได 

อัตราการโบลวดาวนท่ีใชจะขึ้นอยูกับสภาพน้ําท่ีใช ซึ่งหมายถึงระดับปริมาณของสิ่งแขวนลอยและ
สารละลายในน้ํา ควรมีคาไมเกิน 3,000 ppm อัตราการโบลวดาวนท่ีถูก ตอง จึงควรจะเปนอัตราการโบลวดาวน
ท่ีนอยท่ีสุดตามสภาพความเหมาะสมของน้ําท่ีใช 
 

   5.8   การสูญเสียพลังงานในระบบจายไอน้ํา 
 

5.8.1   การรั่วของไอน้ํา   
 การสูญเสียพลังงานในระบบจายไอน้ําท่ีเห็นไดชัดเจนและรายแรงที่สุดคือ การรั่วของไอน้ํา เมื่อพบวามี
การรั่วของไอน้ําควรซอมแซมอยางเรงดวน อยาปลอยท้ิงไวเนื่องจากจะเปนการสูญเสียพลังงานแลวอาจจะเปน
อัตราตอผูกําลังปฏิบัติงานไดดวย 
 โดยทั่วไปแลวเปนการยากมากที่จะประเมินการสูญเสียพลังงานจากการรั่วของไอน้ําแตไดมีผูคิดวิธี
ประมาณอัตราการรั่วของไอน้ําท่ีสะดวกตอการปฏิบัติ โดยการวัดความยาวของไอน้ําท่ีพนออกมาจากรอยรั่ว ดัง
แสดงในรูปท่ี 5.3 แมวาวิธีนี้จะไมแมนยํานัก แตก็สามารถใชเพื่อการประมาณการไดดีในกรณีท่ีไมมีขอมูลอยาง
อื่น 
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รูปที่ 5.4   การสูญเสียพลังงานเนื่องจากการรั่วของไอน้ํา 
 
5.8.2   การใชฉนวน  

การไมใชฉนวนหุมทอจายไอน้ําหรือการใชฉนวนหุมอยางไมถูกตองเปนอีกสาเหตุของการสูญเสีย
ความรอน รูปที่ 5.4 แสดงการสูญเสียความรอนจากทอสงไอน้ําเปลือยสําหรับทอขนาดตาง ๆ และอุณหภูมิทอ
ตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.5   การสูญเสียความรอนจากทอสงไอน้ําเปลือยสําหรับทอขนาดตาง ๆ 
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ในขณะที่ทอสวนใหญถูกหุมดวยฉนวนอยางดี แตท่ีหนาแปลนของขอตอ (Flange) มักจะไมหุมฉนวน 
เคยมีผูประมาณเอาไววาขอตอไมไดหุมฉนวนในระบบจายไอน้ําท่ีความดัน 700 kPa จะสูญเสียความรอนเทียบ
ไดกับทอยาว 600 มิลลิเมตร หรือสําหรับขอตอหนึ่งอันจะเกิดความสูญเสียพลังงานเทียบไดกับถานหิน 1 ตัน 
หรือน้ํามัน 600 ลิตร หรือกาซธรรมชาติ 390 ลูกบาศกเมตรตอป 
 
5.8.3   การนําคอนเดนเสทกลับมาใช   

ถาหากไอน้ําท่ีใชมีความดัน 700 kPa  คอนเดนเสทจะมีพลังงานประมาณ 25% ของความรอนที่ใชใน
การผลิตไอน้ํา ถาหากคอนเดนเสทถูกปลอยท้ิงประสิทธิภาพของการใชไอน้ําจะนอยกวา 75 % 

คอนเดนเสท คือ ไอน้ําท่ีกลั่นตัวเปนหยดน้ํา หรือเรียกวา น้ํากลั่นรอนที่เหมาะตอการปอน กลับใหหมอ
ไอน้ํา การนําคอนเดนเสทปอนกลับใหหมอไอน้ําไมเพียงแตจะเปนการประหยัดเชื้อเพลิง แตยังเปนการประหยัด
น้ํา คาปรุงแตงน้ํา ยืดอายุการใชงานของหมอไอน้ํา และระบบไอน้ํา เมื่อคิดรวมกันแลวจะทําใหสามารถ
ประหยัดเงินไดเปนจํานวนมาก 

จากตัวอยางที่แสดงใหเห็นนี้  เปนที่ชัดเจนวาเราควรนําคอนเดนเสทกลับมาใช และควรระลึกใชเสมอ
วา การเพิ่มข้ึนทุก ๆ 5oC ของน้ําปอนหมอไอน้ํา จะประหยัดเชื้อเพลิงไดประมาณ 1% อยางไรก็ดี การนําคอน
เดนเสทกลับมาใชตองมีขอควรระวังอยูบาง คอนเดนเสทที่มีอุณหภูมิสูง อาจทําใหเกิดฟองอากาศ (Cavitations) 
ข้ึนกับเครื่องสูบน้ําปอนน้ําได แตก็มีวิธีปองกันไดโดยใหทางเขาเครื่องสูบน้ํามีเฮดความดันเพียงพอโดยยกถัง
ปอนน้ําใหสูงกวาตัวเครื่องสูบน้ําตามเกณฑตอไปนี้ 

88  °C  ใชความสูง 1.6  m 
93  °C  ใชความสูง 3.1  m 
99  °C  ใชความสูง 4.6  m 
100  °C  ใชความสูง 5.2  m 

 

เหตุผลหนึ่งท่ีคนไมนิยมนําคอนแดนเสทกลับมาใช เนื่องจากคอนเดนเสทถูกเจือปนดวยสารตาง ๆ ใน
กระบวนการผลิต ในกรณีนี้เราสามารถใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนของคอนเดนเสทกลับมาใชไดอยูดี 
เพื่อท่ีจะนําความรอนจากคอนเดนเสทมาใชใหมากที่สุด ทอคอนเดนเสทควรหุมฉนวน เพื่อปองกันการสูญเสีย
ของความรอน 
 

5.8.4   กับดักไอน้ํา (Steam Trap)   
เปนอุปกรณสําหรับปลอยคอนเดนเสทออกจากระบบไอน้ํา และปองกันคอนเดนเสททวมผิวการถายเท

ความรอน นอกจากนี้ อาจทําหนาท่ีปลอยอากาศและกาซที่ไมควบแนนทิ้งไปการรั่วของกบัดักไอน้ํา หรือการ
ลมเหลวจากการเปดคางใหไอน้ําไหลผานไดเปนสาเหตุของการสูญเสียพลังงานอยางมากมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สูญเสียความรอน ควรจะไดมีแผนตรวจการทํางานของกับดักไอน้ําอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ การเลือกใช
ประเภทและขนาดของกับดักไอน้ําท่ีไมถูกตอง จะทําใหกับดักไอน้ําทํางานโดยไมมีประสิทธิภาพเตม็ท่ีและอาจ
นําไปสูการลมเหลวของกับดักไอน้ํากอนเวลาอันควร 
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5.8.5   ไอน้ําแฟลช  (Flash Steam)   
คอนเดนเสทที่เกิดข้ึนภายใตความดันจะมีอุณหภูมิสูงกวา 100oC เมื่อคอนเดนเสทผานกับดักไอน้ํา 

ความดันของคอนเดนเสทลดลง แตอุณหภูมิยังคงท่ี ทําใหคอนเดนเสทบางสวนระเหยกลายเปนไออีก ไอที่
เกิดข้ึนนี้เรียกวา แฟลชสตีม ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดโดยใชถังแฟลช ซึ่งทําหนาท่ีเก็บไอน้ําแฟลชเอาไว
ใชประโยชนตอไปได เชน การใชไอน้ําแฟลชในกระบวนการ Preheat หรือในกระบวนการที่ตองการใชไอน้ํา
ความดันต่ํา เปนตน 

 
5.8.6  การระบายอากาศ   

การระบายอากาศหรือกาซที่ไมควบแนนอื่น ๆ ออกจากระบบไอน้ําเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากอากาศหรือ
กาซนี้จะลดการถายเทความรอนทําใหระบบรอนชาและสูญเสียพลังงานนอกจากนี้จุดเย็น (Cold Spot) อาจ
เกิดข้ึน ซึ่งจะทําใหอุปกณทําความรอนบิดเบี้ยวเสีย หายได เพื่อการระบายอากาศออก จึงควรที่จะติดตั้งกับดักไอ
น้ําท่ีมีตัวระบายอากาศในตัวและติดตั้งตัวระบายอากาศที่อุปกรณซึ่งใชไอน้ํา 

 
5.8.7   ถังปอนน้ําและเครื่องสูบน้ํา   

การสูญเสียความรอนจากถังปอนน้ําสามารถปองกันไดโดยการหุมฉนวนถัง และถังควรจะมีฝาปด ถึง
จะตองโตพอที่จะปอนน้ําใหแกหมอไอน้ําและรับน้ําจากระบบไดทัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียไอน้ําแฟลช ทอ
คอนเดนเสทควรตอกับถังโดยใหต่ํากวาระดับน้ําในถัง ถาหากอุณหภูมิของคอนเดนเสทสูงเกินไปใหตรวจดูวา 
กับดักไอน้ําลมเหลวหรือไม ถาหากกับดักไอน้ําทํางานปกติ ใหใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนกับคอนเดนเสท
เสียกอนท่ีจะปลอยเขาถัง 

 

  5.9   การสูญเสียความรอนในอุปกรณที่ใชไอน้ํา 
 

การสูญเสียพลังงานของไอน้ําจากอีกแหลงหนึ่งก็คือ การสูญเสียความรอนในอุปกรณท่ีใชไอน้ําโอกาส
ของการสูญเสียและการอนุรักษพลังงาน จะขึ้นอยูกับอุปกรณท่ีใชไอน้ําท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมักจะ
นําไปใชในกระบวนการทําความรอน  ซึ่งสามารถนําไปใชไดใน 2 ลักษณะคือ การฉีดพนโดยตรง (Direct 
Steam Injection) และการถายเทความรอนผานผนังโลหะ จะเปนการไมเพียงพอถาเราพยายามปองกันการ
สูญเสียพลังงานในระบบผลิตไอน้ําและระบบสงจายไอน้ํา แตกลับนําไอน้ํามาใชอยางไมระมัดระวังตอการ
สูญเสีย หลักการที่สําคัญของการใชไอน้ําก็คือไอน้ําจะตองแหงใหมากที่สุดเทาท่ีจะมากไดกอนเขากระบวนการ 
ในบางกรณีอาจจะมีความจําเปนตองติดตั้งตัวแยกไอน้ํา (Separator) สําหรับอุปกรณท่ีใชไอน้ําแตละตัว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีการแยกคอนเดนเสทออกทําไดลําบาก ท้ังนี้ก็เพื่อใหไอน้ําแหงและมีการถายเทความ
รอนดีท่ีสุด 

 

ในกรณีท่ีไอน้ําถูกใชผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และถาสมมติวาไอน้ําท่ีใชนั้นแหงดีแลวสาเหตุ
ตาง ๆ ท่ีทําใหกระบวนการใหความรอนมีประสิทธิภาพต่ําคือ 
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5.9.1 ผิวการถายเทความรอนไมดี หรือการระบายอากาศไมดี 
5.9.2 กับดักไอน้ําที่ใชไมถูกประเภท และขนาด หรือขาดการบํารุงรกัษา 
5.9.3 อุปกรณขาดการหุมฉนวนหรือมแีตไมเพียงพอ 

กระบวนการทําความรอนโดยการฉีดพนไอน้ําโดยตรง อยางเชน การทําของเหลวในถังใหรอนมีขอดี
หลายอยาง เชน อุปกรณท่ีใชไมซับซอนและมีราคาถูก ไมจําเปนตองใชกับดักไอน้ํา และความรอนสัมผัสจะถูก
นําไปใชในกระบวนการใหความรอนไดดวย แตในหลายกรณีพลังงานจากไอน้ําไดเกิดการสูญเปลาไปมากมาย
จากการที่ไอน้ําไดระเหยออกจากผิวของเหลวกอนที่จะกลั่นตัว ดังแสดงในรูปที่ 5.5 อีกทั้งยังเปนการทําให
สภาวะการทํางานไมดีอีกดวย 

การถายเทความรอนจากไอน้ําผานผนังโลหะ เปนปรากฏการณท่ีนาสนใจและจะทําใหเราเขาใจถึง
ความจําเปนของการระบายอากาศและคอนเดนเสทออกจากระบบไอน้ํา โดยท่ัวไปความตานทานตอการไหล
ของความรอนในพวกโลหะและโลหะผสมจะมีคานอย อยางไรก็ดี โลหะมักจะมีช้ันของตะกรันเกิดข้ึน เนื่องจาก
การออกซิเดชั่นหรือการกัดกรอน สารบางอยางอาจจะตกตะกอนติดอยูกับผิวโลหะนอกจากนี้จะมีฟลมของน้ํา
เกิดข้ึนบนดานกระบวนการ (ดูรูปที่ 5.5) และบนดานไอน้ําจะมีฟลมของคอนเดนเสทและอากาศซอนกันอยูดวย 
ฟลมเหลานี้จะทําใหเกิดความตานทานตอความรอนมากขึ้น 

ถาหากจะเปรียบเทียบความตานทานของวัสดุตาง ๆ ตอการไหลของความรอนกับทองแดง โดยให
ความตานทานของทองแดงมีคาเปนหนึ่งแลวจะพบวา คาตัวเลขเหลานี้ไดแสดงวาอากาศและน้ําจะมีคาความ
ตานทานตอการไหลของความรอนมากกวาวัสดุอื่น ๆ อยางมากมาย การระบายอากาศและคอนเดนเสทออกจาก
ระบบไอน้ํา จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.6   แผนฟลมของอากาศ น้ํา และตะกรันบนพื้นผิวโลหะ ทําใหลดประสิทธิภาพการถายเทความรอน 
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  5.10  วิธีการอนุรักษพลังงานในระบบไอน้ํา 
 

5.10.1  การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
การสูญเสียพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะเกิดข้ึนไดในรูปตาง ๆ กัน เชน การสูญ เสียความ

รอนจากการหุมฉนวนอยางไมเหมาะสม การรั่วไหลของไอน้ําตามรอยรั่วตาง ๆ ในระบบการสูญเสียไอน้ํา 
เนื่องจากความบกพรองของกับดักไอน้ํา 

การปองกันการสูญเสียในรายการเหลานี้ นอกเหนือจากการใหผลในดานการอนุรักษพลังงานแลวยังมี
ผลอยางมากตอความปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีอีกดวย ตัวอยางเชน พื้นผิวท่ีมีอุณหภูมิสูงอาจจะ
เปนอันตรายตอผูท่ีทํางานในบริเวณดังกลาว และทําใหพื้นที่ในบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงการรั่วไหลของไอน้ําก็จะ
มีผลในทํานองเดียวกัน 

ทอสงไอน้ําจะตองหุมฉนวนเสมอ การลงทุนหุมฉนวนทอไอน้ําจะไดรับทุนคืนภายในไมถึงหนึ่งป 
เกณฑอยางงาย ๆ ท่ีใชในการดูความเหมาะสมของฉนวนหุมทอ เราพิจารณาที่อุณหภูมิผิวนอกของฉนวน การ
หุมฉนวนควรพิจารณาหุมทอ หนาแปลน วาลว เฮดเดอร และอุปกรณท่ีใชไอน้ําท่ัวไปที่มีความจําเปนตองเก็บ
รักษาความรอน ซึ่งอาจจะหมายถึง ถังยอมผาดวย ในกรณีของหนาแปลนอาจจะเทียบเปนความยาวของตรง
เทากับ 0.4 เมตร และวาลวเทียบเปนความยาวของทอตรงเทากับ 1.2 เมตร โดยทั่วไปอุณหภูมิผิวนอกไมควรเกิน 
50oC อยางไรก็ตาม สําหรับทอสงไอน้ําท่ีอยูในบริเวณที่มีการปรับอากาศฉนวนหุมตองหนาเพิ่มข้ึน กลาวคือ 
อุณหภูมิผิวนอกที่เหมาะสมควรจะต่ํากวาตัวเลขที่ใหไวขางตน ท้ังนี้เนื่องจากอุณหภูมิอากาศรอบทอท่ีต่ํา จะทํา
ใหมีการสูญเสียความรอนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรอนที่สูญเสียจากทอจะกลายเปนภาระทางความรอน
ของเครื่องปรับอากาศดวย 

รูปท่ี 5.7   แสดงปริมาณการสูญเสียความรอนจากถังคอนเดนเสท ซึ่งบรรจุคอนเดนเสทที่อุณหภูมิ 
95oC และอุณหภูมิแวดลอมท่ี 25oC เปรียบเทียบระหวางในกรณีท่ีไมมีฝาปดและไมมีการหุมฉนวนถัง กับใน
กรณีท่ีมีฝาปดและหุมฉนวนหนา 50 มิลลิเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.7   ผลของการหุมฉนวนและการตดิตั้งฝาปดถังบรรจุคอนเดนเสทที่มีตอ 
การสูญเสียความรอนคอนเดนเสท 
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รูปท่ี 5.8    แสดงปริมาณความรอนที่สูญเสียจากผิวน้ํา  ในกรณีท่ีมีฝาปดถังน้ํารอน และไมมีฝาปดถัง
น้ํารอนท่ีอุณหภูมิระหวาง 35-100oC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.8  ปริมาณความรอนที่สูญเสียจากผิวน้ําในกรณีทีม่ีฝาปดและไมมีฝาปดที่อุณหภูมิน้ําระหวาง 
 35-100oC 

 
รูปท่ี 5.9   แสดงปริมาณการรั่วไหลของไอน้ําผานรูรั่วขนาดตาง ๆ และมูลคาของความสูญเสียดังกลาว

ในหนึ่งป ในการคํานวณมูลคาความสูญเสียเรากําหนดใหระบบไอน้ํามีการทํางานปละ 2,400 ช่ัวโมง และคิด
คาใชจายในการผลิตไอน้ําท่ี 0.35 บาทตอกิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.9   การสูญเสียไอน้ําผานรูร่ัวขนาดตาง ๆ ในระบบไอน้ํา และมูลคาความสูญเสียที่เกดิขึ้นตอป 
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5.10.2  การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 

พลังงานที่เหลือจากการใชแลว (Waste Heat) ในกรณีนี้ ไดแก คอนเดนเสทหรือน้ํารอนจากการใชงาน
ในกระบวนการผลิตสวนตาง ๆ รวมท้ังน้ํารอนจากการเปาหรือพนทิ้ง (Blow Down) ออกจากหมอไอน้ําคอนเดน
เสทนั้น เนื่องจากยังมีพลังงานความรอนในตัวสูง (ประมาณหนึ่งในสี่ของพลังงานในไอน้ําท่ีใช) และเปนน้ํา
สะอาดท่ีผานการบําบัดจนเหมาะสมสําหรับใชกับหมอไอน้ําแลว จึงควรจะนํากลับคืนมาใชเสมอ ยกเวนคอน
เดนเสทที่เกิดการปนเปอนในกระบวนการผลิต เพราะนอกจากอนุรักษพลังงานแลว ยังชวยลดคาใชจายสําหรับ
เปนคาน้ําและคาสารเคมีท่ีใชในการบําบัดน้ําอีกดวย คอนเดนเสทสามารถใชงานไดในสองลักษณะ คือ น้ํา
กลับคืนไปเปนน้ําปอนหมอไอน้ําโดยตรง และการนําคอนเดนเสทไปผลิตไอน้ําแฟลช (Flash Steam) เพื่อใชใน
กระบวนการผลิตท่ีตอง การไอน้ําความดันต่ํา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.10   วิธีการนําคอนเดนเสทกลับคืนไปใชดวยแทรปเครือ่งสูบน้ํา (Pumping Trap) ในกรณีที่ 
ความดันที่ทางออกของกับดกัไอน้ําไมสูงพอที่จะดันคอนเดนเสทขึ้นไปสูทอคอนเดนเสทได 

 
รูปท่ี 5.10  แสดงวิธีการหนึ่งในการนําคอนเดนเสทกลับคืนใชประโยชน สวนรูปที่ 5.11 แสดงปริมาณ

การเกิดเปนไอน้ําแฟลชคิดเปน % ของคอนเดนเสท สําหรับท่ีคาตาง ๆ ของความดันคอนเดนเสท และความดัน
ของไอน้ําแฟลชที่ตองการ ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีเปนคอนเดนเสทซึ่งมาจากกับดักไอน้ําท่ีความดัน 80 psi ถาถูก
นํากลับมาใชโดยการบรรจุในถังคอนเดนเสทแบบเปดธรรมดาจากกราฟพบวา ไอน้ําแฟลชที่เกิดข้ึนเทากับ 12% 
ของคอนเดนเสท นั่นคือ การนําคอนเดนเสทกลับมาใชดวยถังเปดธรรมดาจะทําใหเกิดการสูญเปลาไอน้ําความ
ดันต่ําถึง 12% ของคอนเดนเสททั้งหมด 
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รูปที่ 5.11   ปริมาณไอน้ําแฟลชที่เกิดขึ้นเมือ่คอนเดนเสทถูกปอนเขาไปในถงึความดันตางกัน 
 
น้ํารอนที่เกิดจากการเปาหรือพนทิ้งจากหมอไอน้ํา สามารถนําไปใชในการอุนน้ําปอนหมอไอน้ําผาน

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน หรือนําไปผลิตไอน้ําแฟลช เพื่อใชในกระบวนการผลิตท่ีตองการไอน้ําความดันต่ํา
ก็ได 

นอกจากนี้ ความรอนจากกาซไอเสียของหมอไอน้ํา หากมีอุณหภูมิท่ีสูงเพียงพอ ก็สามารถนํามาใชใน
การอุนน้ําปอนหรืออากาศที่ใชในการเผาไหมใหรอนมากขึ้นได ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพความรอนเพิ่มข้ึน
ประมาณ 1% ตอทุก ๆ 20oC ท่ีอุณหภูมิของกาซที่ลดลง ดังนั้นจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได 
  

   5.11 ตัวอยางมาตรการอนุรักษพลังงานในระบบหมอไอน้ํา 
 

5.11.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 
              โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจผลิตปลาทูนากระปองออกจําหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ทํางานวันละ 24 ช่ัวโมง จํานวน 312 วัน/ป ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลติจะมีการใชไอน้ําใน
การใหความรอนและฆาเชื้อใหกับผลิตภัณฑ ในการผลิตไอน้ําเพื่อใชงานของโรงงานแหงนี้จะอาศัยหมอไอน้ํา 
ขนาด 6 ton/hr ชนิดทอไฟ ใชเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันเตาเกรด C ปริมาณเฉลี่ย 1,169,844 ลิตร/ป จากการตรวจวัด
กาซเสียจากปลองโดยใชเครื่องมือวัดการเผาไหมไดผลดังนี ้
   ปริมาณ  O2    6.8  % 
 ปริมาณ  CO2    10.68  % 
 ปริมาณ  CO    68  ppm 
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  อุณหภูม ิ    254  oC 
  ปริมาณอากาศสวนเกิน   48.0  % 
  ประสิทธิภาพการเผาไหม   82.5  % 
 
 เนื่องจากหมอไอน้ําของโรงงานแหงนี้ใชน้ํามันเตาเกรด C เปนเชื้อเพลิง ซึ่งโดยทั่วไปอากาศที่ใชเผา
ไหมสําหรับหมอไอน้ําซึ่งใชเชื้อเพลิงดังกลาวท่ีเหมาะสมควรมีปริมาณอากาศสวนเกินไมเกิน 22% หรือมี
ปริมาณ O2 ในกาซเสียอยูในระดับไมเกิน 4%  จากผลการตรวจวัดจะเห็นวา ปริมาณอากาศสวนเกินของหมอไอ
น้ําอยูในเกณฑสูง ดังนั้นทางโรงงานจึงไดทําการปรับแตงการเผาไหมของหมอไอน้ําดังกลาว เพื่อรักษาระดับ
ปริมาณอากาศสวนเกินและควบคุมปริมาณอากาศเผาไหมท่ีปอนเขาหมอไอน้ําใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งผล
การตรวจวัดกาซเสียจากปลองมีดังนี้ 
   ปริมาณ  O2    4  % 
 ปริมาณ  CO2    12.7  % 
 ปริมาณ  CO    14  ppm 
 อุณหภูม ิ     196  oC 
 ปริมาณอากาศสวนเกิน   20.0  % 
 ประสิทธิภาพการเผาไหม   88.0  % 
 
 จากการปรับปรุงการเผาไหมของหมอไอน้ํา โดยวิธีการปรับแตงสัดสวนระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศให
อยูในชวงที่เหมาะสม สงผลใหโรงงานสามารถประหยัดพลังงานได 3,219,427 MJ/ป หรือเช้ือเพลิง 77,990 ลิตร/ป  หรือ
เปนเงิน 937,440 บาท/ป (น้ํามันเตาเกรด C ราคาเฉลี่ย 12.02 บาท/ลิตร) 
 

     การคํานวณ 
 
 ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีประหยัดได = ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช x (ประสิทธิภาพใหม–ประสิทธิภาพเกา) 

       ประสิทธิภาพเกา 
   = 1,169,844 ลิตร/ป x (88% - 82.5%)  
                    82.5 % 
      

  =  77,990  ลิตร/ป 
 =  3,219,427  MJ/ป  

 คิดเปนเงินที่ประหยัดได  =  ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีประหยัดได x คาเชื้อเพลิงเฉลี่ย 
  =  77,990 ลิตร/ป x 12.02 บาท/ลิตร   
  =  937,440  บาท/ป  
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5.11.2 การนําคอนเดนเสทกลับมาใชใหม  
ณ โรงงานแหงเดียวกันกับในกรณีศึกษาที่ 1 ในขั้นตอนของการทําใหเนื้อปลาสุกกอนที่จะนําไปบรรจุ

ลงกระปอง จะใชไอน้ํามาใชในการตมน้ําในหมอตม ไอน้ําหลังจากผานชดุแลกเปลี่ยนความรอนจะกลั่นตัวเปน
คอนเดนเสทและถูกปลอยท้ิงไปพรอมกับน้ําลางวัตถุดิบลงสูบอบําบัด ปริมาณคอนเดนเสทที่จะเกิดข้ึนจากการ
ตรวจวัด พบวา มีปริมาณโดยเฉลี่ย 700 kg/hr และมีอุณหภูมิประมาณ 80oC  
 หลังจากโรงงานไดเขารวมโครงการอนุรักษพลังงาน ทางผูบริหารของโรงงานไดเล็งเห็นถึงความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึน จึงมีนโยบายใหเรงดําเนินการปรับปรุงโดยนําเอาคอนเดนเสทที่ไดปลอยท้ิงไปนั้นกลับมาผสม
กับน้ําท่ีปอนเขาหมอไอน้ําอุณหภูมิ 30oC  
 จากการปรับปรุงสงผลใหโรงงานสามารถประหยัดพลังงานได 1,568,753 MJ/ป หรือเชื้อ เพลิง 38,003 
ลิตร/ป หรือเปนเงิน 465,796 บาท/ป และมีระยะเวลาคืนทุน 0.23 ป 
 

การคํานวณ 
 ขอมูลสําหรับการคํานวณ 

(1) เวลาทํางาน [24 (ชม.) x 312 (วัน)]      7,488  ชม./ป 
(2) ประสิทธิภาพการเผาไหมหมอไอน้ําเฉลี่ย  82.5  %  
(3) คาความรอนเชื้อเพลิง      41.28  MJ/ลิตร 
(4) ราคาเชื้อเพลิง       12.02  บาท/ลิตร 
(5) ปริมาณน้ําปอนหมอไอน้ําโดยเฉลี่ย     4,080  ลิตร/ชม. 
(6) ปริมาณน้ําคอนเดนเสท     700  kg/hr 
(7) Enthalpy ของน้ําปอนอุณหภมูิ 30oC   125.58  kJ/kg 
(8) เงินลงทุนในการปรับปรุง    100,000  บาท 

 

กอนปรับปรงุ 
  น้ําปอนอุณหภมูิ 30oC ทําใหเปนน้ําอุณหภูมิ 100oC ตองใชคาความรอน 

=  4,080 kg/hr x 4.187 kJ/kg x (100-30) (คาความถวงจําเพาะของน้ํา เปน 1 kg/ลิตร) 
=  1,406,832 kJ/hr 
 

หลังปรับปรุง 
 นําคอนเดนเสทอุณหภูมิ 80oC มาผสมกับน้ําปอนอุณหภูมิ 30oC จะไดอุณหภมูิผสมเปน 

= (3,480 kg/hr x 30oC) + (700 kg/hr x 80oC)    
           4,080 kg/hr 
= 38.8oC 

 น้ําปอนอุณหภมูิ 38.8oC ทําใหเปนน้ําอุณหภูมิ 100oC ตองใชคาความรอน 
=  4,080 kg/hr x 4.187 kJ/kg/K x (100-38.6) 
=  1,233,993 kJ/hr 
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 คาความรอนที่ประหยัดได 1,406,832 kJ/hr - 1,233,993 kJ/hr = 172,839 kJ/hr 
คิดเปนปริมาณเชื้อเพลิงได =              172,839 kJ/hr               
 41.28 MJ/ลิตร x 82.5% x 1,000 
 =  5.08   ลิตร/ชม. 
หรือ 5.08 ลิตร/ชม. x 7,488 ชม./ป  =  38,003  ลิตร/ป 

  คิดเปนเงิน 38,003 ลิตร/ป x 12.02 บาท/ลิตร  =  456,796  บาท/ป 
  คิดเปนระยะเวลาคืนทุน = 100,000 บาท 
    456,796 บาท/ป  
   =  0.23  ป 

  
5.11.3  การปรับปรุงฉนวนหุมทอสงไอน้ํา 
 โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปกระปองออกจําหนายตางประเทศ 
ทํางานวันละ 20 ช่ัวโมง จํานวน 312 วัน/ป ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะมีการใชไอน้ําในการยอมสี
ผลิตภัณฑ ในการผลิตไอน้ําเพื่อใชงานของโรงงานแหงนี้จะอาศัยหมอไอน้ํา ขนาด 4 ตัน/ชม. ชนิดทอไฟ ใช
เชื้อเพลิงชนิดน้ํามันเตาเกรด C ผลิตไอน้ําสงไปตามทอสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ไปยังสายการผลิต 
เนื่องจากโรงงานเปดกิจการมาเปนระยะเวลานานจึงทําใหฉนวนที่ใชสําหรับหุมทอเกิดการชํารุดคิดเปนความ
ยาว 170 เมตร  
 จากการปรับปรุงจุดบกพรองดังกลาว สงผลใหโรงงานสามารถประหยัดพลังงานได 330,936 MJ/ป 
หรือเชื้อเพลิง 9,717 ลิตร/ป หรือเปนเงิน 115,181 บาท/ป และมีระยะ เวลาคืนทุน 1.70 ป 
 
การคํานวณ 
 ขอมูลสําหรับการคํานวณ 
 (1)  ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 2   นิ้ว 
 (2)  ขนาดความยาวทอ 170   เมตร  
 (3)  พื้นที่ผิวการระบายความรอน (A) 27.12   m2 

 (4)  อุณหภูมิท่ีผิวเตากอนหุมฉนวน (Ta) 140.0   oC 
 (5)  อุณหภูมิภายนอก (Ts) 27   oC 
 (6)  สัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอน (hr) 0.9   W/m2K 
 (7)  สัมประสิทธิ์การพาความรอน (hc) 5.110   W/m2K 
 (8)  คาเชื้อเพลิง (น้ํามันเตา C) 11.85   บาท/ลิตร 
 (9)  ประสิทธิภาพการเผาไหมหมอไอน้ําเฉลี่ย 82.5   % 
 (10)  เงินลงทุนในการปรับปรุง 196,227    บาท 
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กําลังความรอนสูญเสียกอนปรับปรุงฉนวน   = (hr + hc) x A x (Ts-Ta) 
       =  18,415   W 
การหุมฉนวนลดการสูญเสียพลังงานลงได (ขอมูลจาก พพ.) 80% 

คิดเปนคากําลังงานที่ลดลง =  18.415 kW x 80%  
 =  14.732   kW 
คิดเปนคาพลังงานที่ประหยัดได =  18.415 kW x 20 ชม. x 312 วัน 
 =  91,927   kWh/ป 
หรือ =  330,936   MJ/ป 
หรือเทียบเทาน้ํามันเตา C =          330,936 MJ/ป   
   41.28 MJ/ลิตร x 82.5% 
 =  9,717    ลิตร/ป 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได =   9,717 ลิตร/ป x 11.85 บาท/ลิตร 
 =  115,181   บาท/ป 
 
คิดระยะเวลาคืนทุน =       196,227 บาท 
    115,181 บาท/ป 
  =  1.70    ป 

5.11.4  การนําความรอนทิ้งกลับมาใช 
 โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มออกจําหนายภายในประเทศ ทํางานวันละ 24 
ช่ัวโมง จํานวน 300 วัน/ป ใชหมอไอน้ํา ขนาด 10 ตัน/ชม. ชนิดทอไฟ ใชเชื้อเพลิงชนิดน้ํามันเตาเกรด C ราคา 
12.50 บาท/ลิตร  ในอัตรา 1,000 ลิตร/ชม. จากการตรวจวัดพบวา อุณหภูมิกาซไอเสีย 300oC ปริมาณ O2 ในกาซ
เสีย 4% ประสิทธิภาพการเผาไหม 80.5% อุณหภูมิน้ําปอน 30oC 
 ในการนําความรอนท้ิงจากกาซไอเสียมาอุนน้ําปอนหมอไอน้ําจะประหยัดพลังงานได6,816,202 MJ/ป 
หรือเชื้อเพลิง 205,120 ลิตร/ป หรือเปนเงิน 2,564,000 บาท/ป และมีระยะเวลาคืนทุน 0.59 ป 

การคํานวณ  สมการสําหรับการคํานวณ   
)21(

21

2O
M

−
=  

     A          =   MA0 

     G          =   G0 + (M-1) A0 

โดย  A  คือ ปริมาณอากาศที่ใชจริง (m3/kgfuel) 
  A0 คือ ปริมาณอากาศทางทฤษฎี (m3/kgfuel) 
  G คือ ปริมาณไอเสียจริง (m3/kgfuel) 
  G0 คือ ปริมาณไอเสียทางทฤษฎี (m3/kgfuel) 
  M คือ อัตราสวนอากาศ 
  O2 คือ เปอรเซ็นของ O2 ในกาซเสีย 
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แทนคาลงในสมการ 
   

)421(
21
−

=M  

 =   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 
 

คาความหนาแนนของอากาศที่อุณหภูมิ 300oC  
)300273(

27329.1
+

= x  

  = 0.61 kg/ m3 
 

คาความรอนจําเพาะของอากาศที่อุณหภูมิ 300oC มีคาประมาณ 1.045 kJ/kg.K 
คาความหนาแนนของเชื้อเพลงิ  = 0.96  kg/ m3 
 

ดังนั้น พลังงานที่สามารถนํากลับมาไดสูงสุด    = mc∆T 
    =  (14 X 0.61 x 1,000 x 0.96) (1.045) (300-170) 

   =  1,456,446    kJ/hr 
ถา Economizer มีประสิทธิภาพ 75% พลังงานที่นํากลับมาใชจริง  

  

   = 1,456,446 kJ/hr x 75% 
   = 1,092,335   kJ/hr 
 

คิดเปนคาพลังงานที่ประหยัดได = 1,092.34 MJ/ชม. x 20 ชม. x 312 วัน 
  = 6,816,202    MJ/ป 

 

หรือเทียบเทาน้ํามันเตา C =   6,816,202       MJ/ป 
  41.28 MJ/ลิตร x 80.5% 
 = 205,120    ลิตร/ป 
 

คิดเปนเงินที่ประหยัดได =  205,120 ลิตร/ป x 12.50   บาท/ลิตร 
 = 2,564,000    บาท/ป 
 

คิดระยะเวลาคืนทุน =   1,500,000      บาท 
   2,564,000    บาท/ป 

 = 0.59    ป 
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ปฏิบัติการชุดที่ 1 :    การหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา   การหาอากาศสวนเกิน  
                      การสมดุลพลังงาน   และการทํา Sankey Diagram 

   

1.  วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจวิธีการและสามารถคํานวณหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  การหาอากาศ
สวนเกิน   การสมดุลพลังงาน    และการทํา Sankey Diagram ได 

  
2. กิจกรรม 
 2.1 ตรวจวัดคาหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  การหาอากาศสวนเกิน  การสมดุล

พลังงานและการทํา Sankey Diagram  
 2.2 บันทึกคาตาง ๆ ลงในแบบฟอรม 
 2.3 วิเคราะหและคํานวณ  
 2.4 สรุปผลการปฏิบัติ 
 

3. อุปกรณที่ใช 
 3.1 เครื่องมือวิเคราะหกาซไอเสีย 
 3.2 แบบฟอรมเก็บขอมูล 
 

4. แบบฟอรมเก็บขอมูล 
 4.1     ขอมูลจาก Specification ของหมอไอน้ํา 

 เชื้อเพลิง ……………….……  
 คาความรอนสุทธิ ………………….… เมกกะจูลตอลิตร 
 ความหนาแนนของเชื้อเพลิง ………………….... กิโลกรัมตอลิตร 
 ความสามารถในการผลิตไอน้ํา  (ms) ……………………. กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
 ปริมาณการใชเชื้อเพลิง  (mf) ……………………. ลิตรตอช่ัวโมง 
 ขนาดของหมอไอน้ํา ……………………. กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
 องคประกอบเชื้อเพลิง โดยน้ําหนัก 

 C = …………… % H = …………… % O2  = …………… % 
 N  =  …………… %  S  =  …………… % 
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รูปที่ 1   หมอไอน้ําและตําแหนงที่ตองการตรวจวดั 
 

4.2 ขอมูลจากการตรวจวัด 
ความดันใชงาน …………………………………. บาร 
อุณหภูมิไอน้ํา  (Ts) …………………………………. oC  
อุณหภูมิน้ําปอน  (Tw) …………………………………. oC  
อุณหภูมิอากาศ  (Ta) …………………………………. oC  
อุณหภูมิ Flue gas  (Tg) …………………………………. oC  
สวนประกอบของ Flue gas 
- CO2 …………………………………. %   
- O2 …………………………………. %  
ปริมาณอากาศเกิน …………………………………. %   
ความจุความรอนจําเพาะ  (Cp) …………………………………. กิโลจูล/(ลบ.เมตร – oC)
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รูปที่ 2   จุดที่มกีารสูญเสียพลงังานของหมอไอน้ํา 
 
4.3 การหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 

คาเอ็นธาลปของไอน้ําท่ีความดัน ...........บาร (hs) =…………  กิโลจูลตอกิโลกรัม 
คาเอ็นธาลปของน้ําท่ีอุณหภูมิ ...........oC (hw)  =…………  กิโลจูลตอกิโลกรัม 

 
   สูตรการหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  =

ValueHeatingxmf
xhwhsxms 100)( −  

        
 = ความสามารถในการผลิตไอน้าํ x (คาเอ็นธาลปท่ีความดันไอน้ํา ......... บาร – 
  คาเอ็นธาลปของน้ําปอน) x ความหนาแนนของเชื้อเพลิง 
                ปริมาณการใชเชื้อเพลิง x คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง 
  

 
1/....................................../1.............................................

100)/........................./..............(........./..............................
kJxhr

xkgkJkgkjxhrkg WS −
=  

 
 = …………….. % 
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ตารางไอน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ้า การกลายเปนไอนํ้า ไอนํ้า

(hf) 
kJ/kg

(h
fg
) 

kJ/kg

(hg) 
kJ/kg

3.50 4.513 148.02 623.6 2120.3 2743.9 0.413
4.00 5.013 151.96 640.7 2108.1 2748.8 0.374
4.50 5.513 155.55 656.3 2096.7 2753.0 0.342
5.00 6.013 158.92 670.9 2086.0 2756.9 0.315
5.50 6.513 162.08 684.6 2075.7 2760.3 0.292
6.00 7.013 165.04 697.5 2066.0 2763.5 0.272
6.50 7.513 167.83 709.7 2056.8 2766.5 0.255
7.00 8.013 170.50 721.4 2047.7 2769.1 0.240
7.50 8.513 173.02 732.5 2039.2 2771.7 0.227
8.00 9.013 175.43 743.1 2030.9 2774.0 0.215
8.50 9.513 177.75 753.3 2022.9 2776.2 0.204
9.00 10.013 179.97 763.0 2015.1 2778.1 0.194
9.50 10.513 182.10 772.5 2007.5 2780.0 0.185

10.00 11.013 184.13 781.6 2000.1 2781.7 0.177

ปริมาตรจําเพาะ
ของไอนํ้า

(Vg) 

m3/kg

เอ็นธาลปจําเพาะความดันเกจ
bar

ความดัน
สมบูรณ

bar

อุณหภูมิ
ºC
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4.4 การหาอากาศสวนเกิน 

ใช Heating Value เปน kcal/litre =  (คาความรอนเมกกะจูลตอลิตร) x 1000 
 = …………………..  กิโลจูลตอลิตร 
 = …………………..  กิโลจูลตอลิตร 
  .............................   กิโลจูล/กิโลแคลอรี ่
 = ………………….   กิโลแคลอรี่/ลิตร 
 
ปริมาตรอากาศ = 2 + (0.85 x คาความรอนสุทธิ / 1,000) 
ท่ีตองการตามทฤษฎี (Ao) = 2 + (0.85 x 8,700 kcal/litre / 1,000) 
  = 9.39 m3 / litre เช้ือเพลิง 
ปริมาตรของกาซเชื้อเพลิง = 1.11 x LHV / 1,000 
ตามทฤษฎี (Go) = 1.11 x 8,700 / 1,000 
  = 9.65 m3 / litre เช้ือเพลิง 
อัตราสวนอากาศ (Ma) = 21 / (21 – O2) 
 = 21 / (21 – 6.7) 
 = 1.47 
ปริมาตรของกาซเชื้อเพลิง = Go + Ao (Ma-1) 
ท่ีตองการตามทฤษฎี (G) = 9.65 + 9.39 (1.47 – 1) 
 = 14.06 m3 / litre เช้ือเพลิง 
ปริมาตรของกาซเชื้อเพลิงท่ีตองการทั้งหมด (M) = G x Rate of Fuel Consumption (litre/hr) 
  = 14.06 x 15 
  = 210.9 m3/hr 
 

4.5 การหาสมดุลพลังงาน 
ก. พลังงานขาเขา  = mf x คาความรอนสุทธิ 
   = 15 litre/hr x 36,420 kJ/litre 
   = 546,300 kJ/hr 
ข. พลังงานจากไอน้ํา  = ms x (hs – hw) 
   = 179 x (2,766.5 – 125.58) 
   = 472,724.68 kJ/hr 
 

 % พลังงานจากไอน้ํา  = 
300,546

10068.724,472 x  
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   = 86.53 %  
ค. การสูญเสียกาซเชื้อเพลิง = M x Cp x (Tg – Ta) 
   = 210.9 m3/hr x 1.3817 kJ/ m3 oC x (224– 32) 
   = 55,948.9 kJ/hr 
 
 % พลังงานจากการสูญเสียกาซเชื้อเพลิง = 

300,546
1009.948,55 x  

 
   = 10.24 % 
 
ง. การสูญเสียอื่น ๆ    = (1) – (2) – (3) 
   = 546,300 - 472,724.68 - 55,948.9 
   = 17,626.42 kJ/hr 

  % พลังงานจากการสูญเสียอื่น ๆ   = 
300,546

10042.626,17 x  

 
     = 3.23 % 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3   Sankey Diagram ของหมอไอน้ํา 
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ปฏิบัติการชุดที่  2 :    การปรับอากาศสวนเกิน   (Excess  Air) 
 

1.  วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจวิธีการและสามารถคํานวณหาอากาศสวนเกินได 
 
2. กิจกรรม 
 2.1 ตรวจวัดคาการหาอากาศสวนเกินของหมอไอน้ํา 
 2.2 บันทึกคาตาง ๆ ลงในแบบฟอรม 
 2.3 วิเคราะหและคํานวณ 
 2.4 สรุปผลการปฏิบัติ 
 
3. อุปกรณท่ีใช 
 3.1 เครื่องมือวิเคราะหกาซไอเสีย 
 3.2 แบบฟอรมเก็บขอมูล 
 
4. แบบฟอรมเก็บขอมูล 
 4.1 แบบฟอรมเก็บขอมูล 
 

4.1.1 กอนการปรับอากาศสวนเกิน ใหทําการอานคาตาง ๆ ตอไปนี้จากเครื่องมือวิเคราะหกาซ
ไอเสีย 
ก. คาออกซิเจน    ……………………… % 
ข. คาคารบอนไดออกไซด   ……………………… % 
ค. การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ………………………      ลิตร/ช่ัวโมง 
ง. อุณหภูมิของไอเสีย   ……………………… oC 
จ. อุณหภูมิหอง    ……………………… oC 
ฉ. สีของไอเสียท่ีปลองควัน   ดํา/น้ําตาล    ขาว     เทา     ไมมีสี 
ช. คาท่ี Stoichiometry กําหนดจุดไดดังนี้ 
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4.1.2 หลังการปรับอากาศสวนเกิน ใหทําการอานคาตาง ๆ ตอไปนี้ จากเครื่องมือวิเคราะหกาซ
ไอเสียอีกครั้ง 
ก. คาออกซิเจน    ……………………… % 
ข. คาคารบอนไดออกไซด   ……………………… % 
ค. การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ………………………      ลิตร/ช่ัวโมง 
ง. อุณหภูมิของไอเสีย   ……………………… oC 
จ. อุณหภูมิหอง    ……………………… oC 
ฉ. สีของไอเสียท่ีปลองควัน   ดํา/น้ําตาล    ขาว     เทา     ไมมีสี 
ช. คาท่ี Stoichiometry กําหนดจุดไดดังนี้ 
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สรุปสูตรที่ตองใชในการคํานวณดานความรอนประกอบชุดปฏิบัติการ 
1. สูตรการคํานวณสําหรับการเผาไหม 
 1.1 การเผาไหมของเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว 
  ก. ปริมาณอากาศโดยทฤษฎี (Ao) 
 
 
 

ข. ปริมาณกาซเสียโดยทฤษฎี (Go) 
 
 

 
 

ค. อัตราสวนอากาศ (M) 
 

  
221

21
O

M
−

=   หรือ  
2

2 max)(
CO

COM =  
 

 
   

)244.12.11(
867.1max)( 2 whGo

cCO
+−

=  

 
ง. ปริมาณอากาศที่ใชจริง (A) 

 
  
 
 จ. ปริมาณกาซเสียจริง (G) 
 
 
 
  ฉ. คาความรอนสูงของเชื้อเพลิง (HHV) 
  
 
  ช. คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง (LHV) 
 
 
 

HHL = 8100 c + 34,000 (h – o/8) + 2500 s (kcal/kg เชื้อเพลิง) 

LHV = 8100 c + 28,600 h –4250 (o) + 2500 s – 600 w (kcal/kg เชื้อเพลิง) 

Ao = 8.89 c + 26.7 (h-o/8) + 3.33 s (NM3/kg เชื้อเพลิง) 

Go = (1-0.21) Ao + 1.867 c + 11.2 h + 0.7 s + 1.244 w + 0.8 n (NM3/kg เชือ้เพลิง) 

A = M Ao (NM3/kg เชื้อเพลิง) 

Go = Go + (M – 1) Ao (NM3/kg เชื้อเพลิง) 
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  ซ. ความสัมพันธระหวางคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง 
ชนิดของเชื้อเพลิง Ao Go 
เชื้อเพลิงแข็ง 5.0

000,1
01.1

+
HL   65.1

000,1
89.0

+
HL  

เชื้อเพลิงเหลว 0.2
000,1

85.0
+

HL  
000,1

11.1 HL  
 

  หมายเหตุ 
  LHV ; kcal/kg เชื้อเพลิง 
  Go ; Ao ; NM3/kg เชื้อเพลิง 
  c, h, s, o, n, w คือ ปริมาณ (หนวยน้ําหนัก) ของธาตุท่ีมีอยูในเชื้อเพลิง 
  c = คารบอน  h = ไฮโดรเจน  o = ออกซิเจน 
  n = ไนโตรเจน w = ความชื้น  
 

2. สูตรคํานวณสําหรับกาซเชื้อเพลิง 
 2.1 ปริมาณอากาศโดยทฤษฎี (Ao) 
 
 
 
 

2.2 ปริมาณกาซเสียโดยทฤษฎี (Go) 
 
 

2.3 อัตราสวนของอากาศ (M) 
 

   
Ao

GCOO
M

21.0
)](5.0)[(1 2 −+

=  

 
 
 
 

2.4 ปริมาณอากาศที่ใชจริง (A) 
AoMA =  

 
2.5 ปริมาณกาซเสียจริง (G) 
 

AoMGoG )1( −+=  

Ao   =  1/0.21 (0.5 h2 + 0.5 Co + 2 ch4 + 3.5 c2 h6 + 3 c2 h4 +  
5 c3 h8 + 6.5 c4 h10 – O2) NM3/NM3 เชื้อเพลิง 

Go = 1 + Ao – 0.5 (h2 + Co – c2 h6 + 2c3 h8 – 3c4 h10) NM3 / NM3 เชื้อเพลิง 

G = Go – (h2 + 2 ch4 + 3 c2 h6 + 2 c2 h4 + 4 c3 h8 + 5 c4 h10) NM3/NM3 เชื้อเพลิง 
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2.6 คาความรอนสูงของเชื้อเพลิง (HHV) 
 
 
 
 

2.7 คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง (LHV) 
 
 
 
 

2.8 ความรอนสัมพนัธระหวางคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง LHV และ Ao, Go  
 

กาซเชื้อเพลิง Ao Go 
 

3000,3500
NM
kcalLHV −=  

 

000,1
875.0 LHV  

 

 
1

000,1
725.0

+
LHV  

 

3000,7000,4
NM
kcalLHV −=  

 

 
25.0

000,1
09.1

−
LHV  

 
25.0

000,1
14.1

+
LHV  

LHV ; kcal / NM3 เชื้อเพลิง  Ao, Go; NM3 / NM3 เช้ือเพลิง   
 

  หมายเหตุ 
  h2 , co , ch4 , c2 h6 , c2 h4 , c3 h8 , c4 h 10 , O2 , n2 , CO2 คือ ปริมาณของกาซ 
  ไฮโดรเจน, คารบอนมอนอกไซด, Methane, ethane ethylene, propane, butane, 
  ออกซิเจน  ไนโตรเจน และคารบอนไดออกไซด ตามลําดับ ใชกาซเชื้อเพลิง 1 NM3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHV = 3020 co + 3050 h2 + 9520 ch4 + 16850 c2 h6 + 15290 c2 h4 + 
 24160 c3h8 + 31790 c4 h10 kcal/NM3 เชื้อเพลิง 

LHV = Hh + 480 ch2 + 2 ch4 + 3 c2 h6 + 2 c2 h4 + 4 c3 h8 + 5 c4 h10 kcal / NM3 เชื้อเพลิง 
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3. คาความรอนสุทธิของเชื้อเพลงิ 
 

เชื้อเพลิงแข็ง ถานหินนําเขา 
ลิกไนต 
ถานโคก 

6,300 kcal/kg 
2,500 kcal/kg 
6,600 kcal/kg 

เชื้อเพลิงเหลว น้ํามันกาด 
น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเตา  

8,250 kcal/litre 
8,700 kcal/ litre 
9,500 kcal/ litre 

กาซเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ 
โปรเพน 

980 Btu/scf 
11,256 kcal/kg 

 หมายเหตุ  :  คาความรอนของเชื้อเพลิงสอบถามไดจากบริษัทผูจําหนาย 
 
4. คาความจุความรอนจําเพาะของกาซเสีย 

อุณหภูมิกาซเสีย ºC 200 400 600 800 
ความรอนจําเพาะเฉลี่ย 
Cpm kcal / NM3 ºC 

0.332 0.34 0.348 0.358 

 
5. คา (CO2) max โดยประมาณของเชื้อเพลิงแตละชนิด 

ชนิดของเชื้อเพลิง (CO2) max% 
กาซธรรมชาติช้ืน 10.6 
กาซธรรมชาติแหง 11.5 
Oil gas 11.4 ~ 12.2 
LPG 13.8 ~ 15.1 
Coal gas 11 
Blast furnace gas 24 
น้ํามันเชื้อเพลิง 15 ~ 16 
Pitch coal 18.5 
Anthracite 19 – 20 
ถานโคก 20.6 
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6. ตัวอยางการวิเคราะหผลการประหยัดพลังงานหลังจากปรับปรุงการเผาไหม 
 6.1 ขอมูลท่ัวไป 

ช่ืออุปกรณ, ผูผลิตหมอไอน้ํา  
แบบ, ชนิด และกําลังผลิตไอน้ํา  
สภาพอากาศ และอุณหภูมิรอบ ๆ 
ในขณะทดสอบ 

 

เวลาการทํางาน ชม./วัน, วัน/ป  
  
6.2 ขอมูลการตรวจสอบและการคํานวณการสูญเสียของแกสเสีย    
หัวขอ รายการ หนวย หมายเหตุ 

(1) อัตราการผลิต %  
(2) เชื้อเพลิง ชนิดเชื้อเพลิง  -  

ปริมาณการใช (F) 
 ลิตร/ชม.  
 กก./ชม.  

อุณหภูมิ (TF1)  ºC  
คาความรอนต่าํ (LHV)  kcal/kg  
ราคาน้ํามัน (CF)  บาท/ลิตร  
ความถวงจําเพาะ (SpGr)    
ความรอนจ ุความรอนจําเพาะ (Cp)    

(3) แกสเสีย สภาพ
เดิม 

ปริมาณอากาศทางทฤษฎี (Ao)  
kgF
NM 3

 000,1
0.285.0 +− HLAo  

ปริมาณ % O2  % จากการวดั 
ปริมาณ % CO2  % จากการวดั 
ปริมาณ CO  PPM จากการวดั 
อุณหภูมิแกสเสีย (TG1)  ºC จากการวดั 
อัตราสวนอากาศ (M1)   

221
21

O
M

−
=  

 

2

2

CO
MaxCOM =
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หัวขอ รายการ หนวย หมายเหตุ 
  ปริมาณอากาศที่ใชจริง (A)  

kgF
NM 3

 MAoA =  
 

ปริมาณกาซเสียทางทฤษฎ ี
(Go) 

 
kgF
NM 3

 000,1
11.1 HLGo =  

ปริมาณกาซเสียจริง (G1)  
kgF
NM 3

 AoMGoG )1( −+=  

คาความจุความรอนจําเพาะ (Cpm) 0.33 
CNM

kcal
o−3

 

คาความรอนจาํเพาะเฉลี่ย 

(4) การสูญเสียความรอนของแกสเสียกอนการปรับปรุงการ
เผาไหม (L1) 

 
kgF
kcal  

)( 1

11

ToTG
xCpxGL m

−
=

 

(5) แกสเสียหลัง
การปรับปรุง
การเผาไหม 
และผวิถาย
ความรอน 

ปริมาณ % O2   ปริมาณ % CO2 ทีเ่หมาะสม
ในแกสเสีย 

ปริมาณ % O2   ปริมาณ % CO2  ที่เหมาะสม
ในแกสเสีย 

อุณหภูมิแกสเสีย (TG2)  ºC อุณหภูมิแกสเสียที่คาดหวังไว
หลังจากการทาํความสะอาด
ผิวถายเทความรอน 

อัตราสวนอากาศ (M2)   อัตราสวนอากาศหลังการ
ปรับปริมาณอากาศใหม 

ปริมาณกาซเสียจริง (G2)  
kgF
NM 3

 
Ao

MGoG )1( 22 −+=  

(6) การสูญเสียความรอนของแกสเสียหลังจากปรับปรุงการ
เผาไหม (L2) 

 
kgF
kcal  

)( 2

22

ToTG
xCpxGL m

−
=

 

(7) ปริมาณความรอนสูญเสียลดลง  kcal 
ชม. 

FxLL )( 21 −  

(8) คิดเปนปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง  ลิตร 
ป 

(7) / (LHV x SpGr) x เวลา
ทํางานใน 1 ป 

(9) คิดเปนมูลคา  บาท/ป (8) x CF 
 
 


