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บทที่ 5
การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด
(Energy Conservation for Compressed Air System)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
โดยทัว่ ไปแล้วโรงงานอุตสาหกรรมนิ ยมใช้ระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิตหลายกระบวนการ เช่น การใช้
ลมขับกระบอกสู บเครื่ องพิ มพ์ผา้ การพ่นสี รถยนต์ เป็ นต้น เพราะลมเป็ นพลังงานสะอาดและไม่มีอนั ตราย
ระบบอากาศอัดเป็ นระบบที่ ใช้พลังงานไฟฟ้ ามาก เนื่ องจากต้องการความดันของอากาศอัดสู งและต้นทุนการ
ผลิตอากาศอัดจะยิ่งสู งขึ้นหากมีการรั่วไหลในระบบ

วัตถุประสงค์
1. ทราบชนิดและหลักการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบอากาศอัด
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
3. ทราบวิธีการสํารวจและประเมินประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
4. สามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศจากตัวอย่างข้อมูลการสํารวจ
5. ทราบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของระบบอากาศอัด

5-1

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด

5.1 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับเครื่ องอัดอากาศ และระบบอากาศอัด
ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างอัตราการไหลของลมที่ ความดันสู งกว่ า 1 บาร์ หรื อ 10 เมตรนํ้า จะต้องใช้อุปกรณ์ท่ี
เรี ยกว่า เครื่ องอัดอากาศ (Air Compressor)
ระบบอากาศอัดมีส่วนประกอบที่สําคัญทั้งหมด 3 ส่ วนดังต่ อไปนี้
5.1.1 ส่ วนการสร้ างอากาศอัด (Air Compressor Section)
ในส่ วนนี้ จะประกอบไปด้วยเครื่ องอัดอากาศ (Compressor) เครื่ องกรองอากาศและระงับเสี ยงบริ เวณทางเข้า
(Silencer/Filter) อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัด (Aftercooler) และถังเก็บอากาศ (Air Receiver)

รู ปที่ 5.1-1 ส่ วนการสร้างอากาศอัด
5.1.2 ส่ วนการจ่ ายอากาศอัด (Distribution Section)
ในส่ วนนี้ จะประกอบไปด้วย ท่อจ่ายลมหลัก (Supply Line) ท่อแยก (Branch) อุปกรณ์กรองฝุ่ นและความชื้น
(Filter) อุปกรณ์จ่ายนํ้ามันหล่อลื่น (Lubricator) และอุปกรณ์ควบคุมระดับความดันลม (Regulator)

รู ปที่ 5.1-2 ส่ วนการจ่ายอากาศ
5-2

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

5.1.3 ส่ วนการใช้ อากาศอัด
ในส่ วนนี้ จะประกอบไปด้วย อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมื อต่ าง ๆ ที่ ใช้ลมในการใช้งาน เช่ น กระบอกสู บ (Air
Cylinder) เครื่ องเป่ าลม (Blower) เครื่ องเจาะถนนแบบกระแทก เป็ นต้น

รู ปที่ 5.1-3 ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้อากาศอัดในการทํางาน

5.2 อุปกรณ์ ในระบบอากาศอัด
อุปกรณ์หลักในระบบอากาศอัดประกอบด้วย กรองอากาศ เครื่ องอัดอากาศ After Cooler Air Dryer ถังเก็บ
อากาศอัด ระบบท่อ และอุปกรณ์ใช้อากาศอัด เป็ นต้น

ภาพรวมขององค์ประกอบของระบบอากาศอัด
อุปกรณ์ กรองแยก
ละอองนํ้ามัน
ไส้ กรอง
อากาศ

อุปกรณ์
แยกหยด
นํ้ามัน
เครื่องอัดอากาศ

อุปกรณ์ ผลัดความ ชุดกรองอากาศ
อุปกรณ์ ผลัด
ร้ อนหลังเครื่องอัด ก่ อนเข้ าเครื่ องทํา
ความร้ อนนํ้ามัน อากาศ (After Cooler) อากาศแห้ ง

ไปใช้ งานปลายทาง
เครื่องทําอากาศแห้ ง
ชุดกรองอากาศ

ถังเก็บอากาศ
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ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด

อุปกรณ์ ในระบบอากาศอัด
5.2.1 เครื่ องอัดอากาศ
(1) เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
เป็ นเครื่ องอัดอากาศที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ยิ่งมีจํานวนขั้น (Stage) เพิ่มขึน้ ยิ่งมีประสิ ทธิภาพสู ง ส่ วนใหญ่ใช้
เพียง 2 ขั้น เครื่ องอัดอากาศแบบระบายความร้ อนด้ วยนํ้าจะมีประสิ ทธิภาพสู งกว่ าแบบระบายความร้ อนด้ วย
อากาศ เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บเหมาะสมกับการรับโหลดที่ไม่สมํ่าเสมอได้ดี เนื่องจากมีอุปกรณ์ Un-load
ที่ดี ใช้อุปกรณ์ Un-load น้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่ องแบบอื่นๆ การควบคุมยังสามารถทําเป็ นแบบ Multi step
ในช่วงการเดิน Part load จะให้ประสิ ทธิ ภาพดี

รู ปที่ 5.2-1 เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
(2) เครื่ องอัดอากาศแบบโรตารี่ สกรู
เป็ นเครื่ องที่มีความสึ กหรอน้อยเนื่ องจากตัวสกรู ไม่ได้สัมผัสกัน การอัดอากาศมีประสิ ทธิ ภาพพอสมควรแต่
โครงสร้างเป็ นตัวสกรู ทาํ ให้มีอตั ราส่ วนความดันคงที่ เครื่ องอัดอากาศแบบโรตารี่ สกรู จะเหมาะกับการรั บ
โหลดเต็มพิกดั และสมํา่ เสมอ จึงจะให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดี

รู ปที่ 5.2-2 เครื่ องอัดอากาศโรตารี่ สกรู
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(3) เครื่ องอัดอากาศแบบหอยโข่ง
เป็ นเครื่ องอัดอากาศที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งพอควรเหมาะกับระบบที่ มีความต้องการอากาศมากแต่ความดันไม่
สู งมากนัก และประสิ ทธิ ภาพสู งเมื่อทํางานที่ภาระสู ง

รู ปที่ 5.2-3 เครื่ องอัดอากาศแบบหอยโข่ง

5.2.2 ท่ อดูดอากาศ
การออกแบบท่อดูดอากาศ ควรให้ท่อดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศต้ องเย็น แห้ งและสะอาด อากาศที่มี
อุณหภูมติ าํ่ ลง 3 °C จะทําให้ ใช้ พลังงานลดลง 1% การอัดอากาศที่แห้งจะช่วยลดการอัดไอนํ้าให้ได้ความดัน
เท่าอากาศ และความดันไอนํ้าจะควบแน่นเป็ นหยดนํ้า เรี ยกว่า คอนเดนเสท ซึ่ งไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ
ได้และต้องหาวิธีกาํ จัดด้วยวิธีต่างๆ ความสะอาดของอากาศจะมีผลต่อฟิ ลเตอร์ หากมีฝนมากจะทํ
ุ่
าให้ฟิลเตอร์
อุดตัน มีผลให้อากาศไหลเข้าน้อย อัตราส่ วนความดันจะสู งขึ้น ทําให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
5.2.3 After Cooler
เนื่องจากอากาศที่ดูดเข้าไปจะมีอุณหภูมิสูงและมีความชื้นอยูม่ าก After Coolerจะทําหน้ าที่ลดอุณหภูมลิ ง ซึ่ ง
จะทําให้ความชื้ นที่อยู่ในอากาศกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้า ดังนั้นการติดตั้ง After Cooler จะช่วยลดปั ญหาการเกิ ด
นํ้าคอนเดนเสทได้มาก

รู ปที่ 5.2-4 After Cooler
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5.2.4 Air Dryer
งานบางอย่างต้องการความชื้ นในอากาศน้อยหรื อมีความสะอาดมาก เช่ น อุตสาหกรรมพ่นสี อุตสาหกรรม
อาหารและยา Air Dryer จะช่ วยลดความชื้นและทําให้ อากาศมีความแห้ งมาก

รู ปที่ 5.2-5 เครื่ องทําอากาศแห้ง

5.2.5 ถังเก็บอากาศอัด
ระบบที่ตอ้ งการความดันอากาศที่สมํ่าเสมอ ถังเก็บอากาศจะช่ วยให้ ลมในระบบมีความสมํ่าเสมอและช่ วยลด
อุณหภูมอิ ากาศ ทําให้น้ าํ คอนเดนเสทแยกจากอากาศอัดได้บางส่ วน

รู ปที่ 5.2-6 ถังเก็บอากาศ
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5.2.6 ท่ อเมน
ท่อเมนจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ให้ความเร็ วของอากาศภายในสู งเกินไป ลักษณะการต่อท่อเมนในระบบ
ใหญ่นิยมต่อเป็ นวงแหวน สําหรับระบบขนาดเล็กต่อเป็ นแนวตรงก็ใช้ได้ ระบบท่อเมนต้องดูแลให้มีการรั่ ว
ของอากาศไม่ เกิน 5 %

รู ปที่ 5.2-7 ระบบท่อจ่ายอากาศอัด
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ความดันของอากาศอัด
(1) การใช้ความดันของอากาศอัดควรตั้งความดันของอากาศให้เพียงพอกับความดันที่ ใช้งาน ต้องไม่มาก
เกินไป ตัวอย่างเช่น ระบบนิวเมติกส์จะใช้ความดันอากาศไม่เกิน 5 บาร์ โรงงานส่ วนใหญ่ผลิตอากาศที่ ความ
ดัน 7 บาร์ส่งไปตามท่อ แล้วลดความดันที่ตรงจุดใช้งานตามความต้องการของอุปกรณ์ การออกแบบลักษณะ
นี้ ประสิ ทธิ ภาพด้านการใช้พลังงานไม่ดี เนื่ องจากต้องลดความดันมากที่จุดใช้งาน โดยทัว่ ไปท่ ออากาศส่ วน
ใหญ่ จะมีการสู ญเสี ยความดันไม่ เกิน 5 % ดังนั้นเมื่อระบบต้องการความดันไม่เกิน 5 บาร์ อาจต้องผลิตอากาศ
ที่ 5.6 บาร์ เมื่อเกิดการลดความดันในท่อ 5 % จะเหลือความดันที่ปลายท่อ 5.3 บาร์ ซึ่ งเพียงพอกับการใช้งาน
(2) ในกรณี ที่ความดันของอากาศ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ควรแยกระบบเป็ นแรงดันสู งและตํ่า เช่น กลุ่มหนึ่ งใช้
ความดัน 6 บาร์ อีกกลุ่มหนึ่ งใช้ความดัน 3 บาร์ ทั้งสองกลุ่มมีปริ มาณการใช้อากาศใกล้เคียงกัน โรงงานส่ วน
ใหญ่มกั จะผลิ ตอากาศที่ ความดัน 7 บาร์ แล้วลดความดันลงให้เหมาะกับจุ ดที่ ใช้งาน ซึ่ งกลุ่มที่ ใช้ความดัน
3 บาร์ จะสิ้ นเปลืองพลังงานอย่างมาก การใช้งานลักษณะนี้ ควรผลิตอากาศแยกระบบ โดยระบบแรกผลิตที่
ความดัน 7 บาร์ สําหรับใช้กบั อุปกรณ์ความดัน 6 บาร์ และอีกระบบผลิตที่ ความดัน 3.5 – 4 บาร์ เพื่อใช้กบั
ความต้องการ 3 บาร์ จะทําให้ลดพลังงานลง 33% เมื่อแบ่งเป็ นสองระบบแล้วอาจจะต่อท่อและลดความดัน
ระหว่างระบบทั้งสองเพื่อใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น
(3) ในกรณี ที่ความดันของอากาศ แบ่งเป็ น 2 ระดับ แต่ในระดับสู งมีปริ มาณการใช้ที่นอ้ ยกว่า เช่ น โรงงาน
แห่ งหนึ่ งใช้ความดันที่ 6 บาร์ และ 10 บาร์ แต่ความดันที่ 10 บาร์ มีความต้องการใช้อยู่ระหว่าง 10-15% ของ
การใช้ท้ งั หมด ลักษณะนี้ อาจจะผลิตอากาศที่ความดัน 7 บาร์ แล้วติดตั้ง Booster เพื่ออัดอากาศจากความดัน
7 บาร์ เป็ น 11 บาร์ เพื่ อป้ อนให้กับอุปกรณ์ ที่ต ้องการความดัน 10 บาร์ การจัดการลักษณะนี้ จะช่ วยลดการใช้
พลังงานได้อย่างมาก
5.2.7 เครื่ องเพิม่ แรงดัน (Booster)
โดยปกติแล้วเราพอจะจําแนกเครื่ องเพิ่มแรงดันไว้สองแบบด้วยกัน
1) เครื่ องเพิม่ แรงดันแบบ (Pressure Booster) อาศัยแรงดันของตัวมันเองเพิ่มแรงดันใหม่
ปกติแล้วเราจะผลิตแรงดันออกมาที่ประมาณสองเท่าของแรงดันที่ป้อนเข้าเพราะถูก
จํากัดด้วยปริ มาณอัตราการไหลของอากาศอัดที่ค่อนข้างตํ่า

รู ปที่ 5.2-8 บู๊ตเตอร์แบบ (Pressure Booter)
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2) เครื่ องเพิม่ แรงดันแบบ (Motor Booster Pump)
เครื่ องเพิ่มแรงดันแบบบู๊ตเตอร์ป๊ัมนั้น ลักษณะทัว่ ไปคล้ายกับเครื่ องอัดอากาศชนิดลูกสู บ
เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลิตแรงดันให้สูงกว่าซึ่ งอาจสู งได้ 5-6 เท่าของแรงดันใช้ปกติ (7 บาร์) หรื อถ้า
เป็ นลักษณะงานที่พิเศษ อาจผลิตแรงดันได้สูงถึง 180 บาร์ หรื อสู งกว่านั้น

รู ปที่ 5.2-9 บู๊ตเตอร์ Motor Pump

การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของเครื่ องอัดอากาศประเภทต่ างๆ
ประเภทเครื่ องอัด

ลูกสู บ

สกรู

โรตารี่เวน
เซนตริฟูกลั
หรื อเทอร์ โบ

ประสิ ทธิ ภาพ
ในช่วงไม่มี
โหลด

การลงทุน

ค่าใช้จ่าย
ในการ
ทํางาน

ค่าบํารุ งรักษา

คุณภาพ
อากาศที่ผลิต

2 - 25
25 - 250
250 – 1,000
2 - 25
25 - 250
250 - 1,000
2 - 25
25 - 250
250 - 1,000
25 - 250
250 - 1,000
1,000 - 2,000
2 - 25
25 - 250
250 - 1,000
1,000 - 2,000

พลังไฟฟ้า
ในการอัด
ที่ 7 บาร์
(kW/l/s)
0.52
0.43
0.36
0.56
0.47
0.41
0.52
0.45
0.41
0.43
0.38
0.38
0.52
0.45
0.45
0.39

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ตํ่า
ดี (ถ้าใช้ VSD)
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก

ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
ตํ่า
ตํ่า
กลาง
สู ง
สู ง
สู ง
ตํ่า
ตํ่า
กลาง
กลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า

ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
สะอาด
สะอาด
สะอาด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สะอาด
สะอาด
สะอาด
ตํ่า
ปานกลาง
สะอาด
สะอาด

มากกว่า 2,000

0.36

ดีมาก

สู ง

ตํ่า

ตํ่า

สะอาด

ประเภทการ
หล่อลื่น

ประเภท
การระบาย
ความร้อน

อัตราการผลิต
อากาศอัด
(l/s)

Lubricated
Lubricated
Lubricated
Oil Free
Oil Free
Oil Free
Oil injected
Oil injected
Oil-injected
Oil Free
Oil Free
Oil Free
Oil-injected
Oil-injected
Oil-free
Oil-free

Air
Air/Water
Air/Water
Air
Air/Water
Air/Water
Air
Air
Air/Water
Air
Air
Air/Water
Air
Air
Water
Water

Oil-free

Water
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5.3 หลักการทํางาน การติดตั้ง และการควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
การทํางานของเครื่ องอัดอากาศเริ่ มจากดูดอากาศเข้าทางท่อลมเข้า (Air Intake) เพื่อส่ งเข้าไปยังเครื่ องอัดอากาศ
(Air Compressor) บริ เวณทางเข้าเครื่ องอัดอากาศจะติดตั้งกรองอากาศ (Filter) เพื่อกรองสิ่ งเจื อปนต่าง ๆ เช่น
ฝุ่ นละออง เศษใบไม้ที่อาจลอยมากับอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายกับเครื่ องอัดอากาศ อากาศที่ผา่ น
เครื่ องอัดอากาศแล้ว จะระบายความร้อนด้วยอุปกรณ์ระบายความร้อนหลังจากอัด (After cooler) แล้วนําไปเก็บ
ไว้ในถังเก็บอากาศ จากนั้นอากาศอัดจะทําให้แห้งด้วยอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Air dryer ก่อนนําไปใช้งานต่อไป
อากาศที่มีความดันสู งจะถูกส่ งผ่านจากท่อจ่ายอากาศหลัก (Supply Line) และแยกไปใช้งานตามจุดต่าง ๆ ผ่าน
ท่อแยก (Branch) แต่ก่อนที่อากาศจะเข้าไปยังเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระบอกสู บ หรื อพู่กนั ลม ต้องมี
การดักและกรองสิ่ งที่ปนมากับอากาศ ซึ่ งได้แก่ ฝุ่ นละออง สิ่ งสกปรกจากภายในท่อ และนํ้ามันหล่อลื่นเสี ยก่อน
โดยใช้อุปกรณ์กรองละอองนํ้าและฝุ่ น (Filter)
5.3.1 การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศู นย์ กบั แบบกระจาย
การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศูนย์ เพื่อจ่ายอากาศอัดไปทัว่ โรงงานตามท่อ ในกรณี ที่ใช้เครื่ องอัดอากาศที่มี
Capacity สู ง ค่ากําลังขับจําเพาะ (ความสิ้ นเปลืองกําลังขับต่อปริ มาณอากาศหนึ่งหน่วย, FAD) จะยิ่งลดลง ดังนั้น
จึงควรติดตั้งเครื่ องอัดอากาศที่มี Capacity สู งๆ จํานวนน้ อยเครื่ องจะดีกว่ าการติดตั้งเครื่ องที่มี Capacity ที่น้อย
กว่ าจํานวนมาก อย่างไรก็ตามการติดตั้งแบบนี้ จะเดิ นเครื่ องด้วยความดันสู งสุ ดที่ตอ้ งการภายในช่วงเวลาหนึ่ ง
ดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ความดันสู งจะไม่ประหยัดพลังงาน
กรณี ที่ติดตั้งเครื่ องอัดอากาศกระจายในแต่ละจุดที่ตอ้ งการอากาศอัด เครื่ องอัดอากาศที่ใช้จะมี Capacity ตํ่า กําลัง
ขับจําเพาะจึงมีค่าตํ่า อนึ่งการติดตั้งแบบกระจายจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสู งกว่าการติดตั้งแบบรวมศูนย์ แต่จะ
สามารถเดินเครื่ องด้วยความดันอากาศที่เหมาะสม ทําให้ไม่เกิดการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ า
5.3.2 การควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
เครื่ องอัดอากาศส่ วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่จะทํางานตํ่ากว่าพิกดั โดยเป็ นเรื่ องที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะต้อง
ทํา งานแปรผัน ไปตามความต้อ งการในแต่ ล ะวัน การควบคุ ม การทํ า งานของเครื่ อ งอั ด อากาศอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพโดยการปิ ดเครื่ องเมื่อไม่มีความจําเป็ นต้องใช้งาน จะสามารถทําให้ ประหยัดค่ าใช้ จ่ายได้ ประมาณ
5 – 20 % ของค่ า ใช้จ่า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นทั้งหมด ซึ่ งมี หลักเกณฑ์การควบคุ มเครื่ องอัด อากาศ 3 หลักเกณฑ์ ที่ ค วร
คํานึงถึงคือ
1. การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ละเครื่ อง
2. การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแบบหลายเครื่ อง
3. การควบคุมระบบโดยรวม
5.3.2.1 การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ ละเครื่ อง
เครื่ องอัดอากาศมีหลากหลายรู ปแบบและมีวิธีการควบคุมจํานวนมาก โดยรู ปแบบการควบคุมเครื่ องอัดอากาศที่
นิยมใช้มากที่สุดคือ
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•
•
•
•

การเปิ ด/ปิ ด ส่ วนใหญ่ใช้กบั เครื่ องขนาดเล็ก
มีภาระ/ปลดภาระ (On-Line/Off-Line)
ลดโหลด (Unloading) ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
แบบมอดูเลติ้ง (Modulating)
การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ ละเครื่ อง
1. ระบบเปิ ด/ปิ ดอัตโนมัติ (Automatic Start/Stop) ของเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เวนและสกรู
สําหรับเครื่ องอัดอากาศที่มีอตั ราการผลิตอากาศน้อยกว่า 10 ลิตรต่อวินาที มอเตอร์ ของเครื่ องอัดอากาศจะ
หยุดเมื่อไม่ตอ้ งการใช้งาน จะเปิ ดเมื่อมีการทํางานโดยมีการใช้พลังงานคงที่ ณ ระดับความดันปกติ และเมื่อ
ปิ ดการใช้พลังงานจะเท่ากับศูนย์ อย่างไรก็ตามอาจเกิดปั ญหา เช่น เมื่อมีโหลดตํ่ากว่าพิกดั ทําให้เครื่ องต้อง
ทํางานและหยุดบ่อยๆ ดังนั้น วิธีน้ ีจึงไม่เหมาะที่จะนําไปใช้กบั เครื่ องอัดอากาศขนาดใหญ่
การควบคุมแบบปิ ดเปิ ดต้องติ ดตั้งถังเก็บอากาศหรื อใช้ระบบท่อที่ สามารถรองรับปริ มาณอากาศมากๆได้
ซึ่ งจะสามารถช่วยป้องกันการเปิ ดและการปิ ดเครื่ องอัดอากาศบ่อยๆ ข้อเสี ยของระบบนี้ คือการควบคุมรอบ
ของการทํางานที่มีโหลด/ไม่มีโหลด ซึ่ งจะต้องทําให้มีความดันแตกต่างกันประมาณ 0.5 บาร์
2. ระบบควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระ (On-Line/Off-Line) ของเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เวนและสกรู
เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เวนและสกรู ส่ วนมากจะใช้ระบบควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระ (On-Line/OffLine) เมื่อมีการอัดอากาศเครื่ องจะทํางานใกล้เคียงกับอัตราการใช้พลังงานจริ ง แต่เมื่อความต้องการอากาศ
อัดได้ตามต้องการ เครื่ องอัดอากาศจะยังทํางานอย่างต่ อเนื่ องแต่เป็ นแบบปลดภาระ (Off-Line) ซึ่ งจะใช้
พลังงานน้อยลง ในรู ปที่ 5.3-1 แสดงให้เห็นถึงการควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระ โดยขณะปลดภาระจะใช้
พลังไฟฟ้ าประมาณ 30% ของพลังไฟฟ้ าพิกดั และยังแสดงให้เห็นถึงอัตราเฉลี่ยของความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ภาระโหลดเฉพาะต่างๆ เช่นมีภาระ 50% ต้นทุนการผลิตลมประมาณ 171,002 บาท/100 cfm/ปี ถ้า
ปลดภาระเครื่ องอัดอากาศจะทํางานตัวเปล่าที่ 100% ทําให้ตน้ ทุนจะประมาณ 131,540 บาท/100 cfm/ปี นัน่
หมายความว่า มีความเป็ นไปได้ที่จะประหยัดพลังงานในระหว่างการทํางานโดยสัมพันธ์กนั กับวงจรของ
มอเตอร์
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รู ปที่ 5.3-1 การเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายที่โหลดในแต่ละสภาวะของเครื่ องอัดอากาศแบบโรตารี่
ภายใต้การควบคุมแบบมีภาระและปลดภาระ (On-line/Off line)

รู ปที่ 5.3-2 การมีภาระโหลดบางส่ วนเมื่อใช้ระบบควบคุมแบบมีภาระและปลดภาระ (On-line/Off line)
วิธีการควบคุ มเครื่ องอัดอากาศทําโดยการเปิ ดวาล์วที่ ท่ อทางเข้าของอากาศ (Suction line) กับเครื่ องอัด
อากาศแบบลูกสู บบางรุ่ น จะทําให้มีผลต่อการปลดภาระ สําหรับเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู และแบบโรตารี่
เวน จะมีระบบฉี ดนํ้ามันหล่อลื่ นเพื่อรั กษาระดับความดัน ซึ่ งจะทําให้มีการใช้พลังงานในช่ วงไม่มีภาระ
โหลดประมาณ 30-40 % ของโหลดเต็มพิกดั
การใช้ On-Line/Off-Line ควบคุมการไหลที่ ท่อขาเข้าของเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู ชนิ ดไม่มีน้ าํ มัน (Oil
free) ซึ่ งการทํางานของเครื่ องอัดอากาศแบบไม่มีน้ าํ มันส่ วนใหญ่จะทํางานแบบ 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรก
จะเป็ นการควบคุ มอัตราการไหล โดยในขั้นตอนที่ 2 จะนําอากาศไหลเวียนกลับมาที่ ท่อทางเข้าเพื่ อลด
อุณหภูมิที่ชุดหล่อเย็น ซึ่ งวิธีน้ ีจะลดการใช้พลังงานได้แต่นอ้ ยกว่าเครื่ องอัดอากาศแบบโรตารี่ และแบบสกรู
ชนิดใช้น้ าํ มัน
การควบคุ มแบบมี ภาระ/ปลดภาระและแบบอัตโนมัติ (On-Line/Off-Line+Auto) สวิตซ์ปิดมอเตอร์ โ ดย
อัตโนมัติเมื่อเครื่ องทํางานโดยไม่มีโหลดตามที่ผใู ้ ช้กาํ หนดโดยตั้งระยะเวลาไว้ เช่น 10 นาที, 20 นาที หรื อ
มากกว่านี้ (ซึ่ งจะกําหนดเป็ นตัวเลขเช่ น 1/6 , 2/6 และอื่ นๆเป็ นต้น เลขส่ วนจะเป็ น 6 หมายถึ ง 60 นาที
สําหรับเลขเศษ 1,2 หมายถึงช่วงเวลาปลดโหลดเท่ากับ 10 นาที หรื อ 20 นาที เป็ นต้น เมื่อครบเวลาเครื่ องอัด
อากาศก็จะหยุดการทํางานอย่งอัตโนมัติ) และเครื่ องจะเปิ ดใหม่เมื่อต้องการอากาศอัด
การทํางานของเครื่ องอัดอากาศโดยมีโหลดไม่เต็มพิกดั ภายใต้การควบคุมด้วยวิธีน้ ี จะสัมพันธ์กบั การเปิ ด/
ปิ ดของเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ และมีการหยุด/เริ่ มเดินเครื่ องแบบอัตโนมัติทาํ ให้สามารถนําระบบซอฟ
สตาร์ ทเตอร์ (Soft Starter) หรื อการเริ่ มเดินเครื่ องแบบนุ่มนวลมาใช้กบั มอเตอร์ เมื่อจําเป็ นต้องเปิ ดและปิ ด
เครื่ องบ่อยๆ ซึ่ งวิธีน้ ีจะทําให้สามารถประหยัดพลังงานเช่นกัน
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รู ปที่ 5.3-3 การควบคุมการทํางานโดยมีภาระโหลดบางส่ วนด้วยวิธีมอดูเลติ้ง

รู ปที่ 5.3-4 การทํางานที่โหลดเต็มพิกดั ของเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง

รู ปที่ 5.3-5 การทํางานที่มีโหลดบางส่ วนของเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง
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3. การควบคุมแบบหลายขั้นตอน (Clearance Pocket Unloading) ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
การทํางานที่ มีภาระโหลดพิกดั จะคล้ายๆ กับการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line ที่ ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศ
แบบลูกสู บ แต่จะสามารถปรับปริ มาณอากาศได้ถึง 5 ระดับคือ 100% -75% -50% -25% และ 0% ดังแสดง
ให้เห็นอยูใ่ นรู ปที่ 5.10 อย่างไรก็ตาม วิธีน้ ีจะมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
4. การควบคุ มแบบมอดู เลติ้ งโดยการหมุนวาล์ว (Modulating-by Turn Valve) สําหรั บเครื่ องอัดอากาศ
แบบสกรู ชนิดฉี ดนํ้ามัน
โดยการเปิ ดทางเข้า(ท่ อ ย่อย)เพื่ อ ทํา ให้อ ากาศส่ วนเกิ นไหลย้อนกลับไปยังท่ อทางเข้าเครื่ องอัดอากาศ
ในทางปฏิ บตั ิ พบว่าวิธีการนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพคล้ายกันกับการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line อย่างไรก็
ตาม ระบบนี้ทาํ ให้สามารถควบคุมความดันแตกต่างภายในได้ 0.1 บาร์ ตลอดระยะเวลาที่ควบคุมด้วยวิธีมอ
ดูเลติ้ง (Modulating)
5. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งด้วยคันบังคับการไหลที่ ทางเข้า (Modulating - byInlet Throttling) สําหรับ
เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เวนและสกรู
เครื่ อ งอัด อากาศแบบลู ก สู บ เวนและสกรู สามารถควบคุ มได้โ ดยการใช้การควบคุ ม แบบ มอดู เ ลติ้ ง
Modulating) ด้วยวาล์วควบคุ มการไหลหรื อการควบคุ มโดยใช้ Throttling Valve ( ปรับปริ มาณอากาศ ที่
ทางเข้า ) วิธีน้ ี นาํ มาใช้กบั การเปลี่ยนแปลงช่องทางไหลโดยยอมให้อากาศบางส่ วนไหลเข้ามาที่ท่อทางเข้า
ทําให้ระบบมีความดันเพิ่มขึ้ น เพื่อทําให้อากาศที่ ผลิตจากเครื่ องลดลง ข้อดี ของวิธีน้ ี สามารถรักษาระดับ
ความดันภายในให้มีความแตกต่างกันน้อยมากถ้ามีการควบคุมการไหลอย่างต่อเนื่องจะทําให้ความดันที่ ท่อ
ทางเข้าลดลง และอัตราส่ วนของการอัดอากาศเพิ่ มขึ้ น ทําให้มีความต้องการใช้พลังงานตํ่า (เมื่ อมี ภาระ
โหลดตํ่ากว่าพิกดั แต่จะสู งมากกว่าการควบคุมแบบ On-Line/Off-Line)
จากการที่ อตั ราส่ วนการอัดเพิ่มขึ้ น เป็ นผลให้อุณหภู มิของอากาศที่ ส่งจ่ายเพิ่ มขึ้ น เพื่อเป็ นการหลี กเลี่ ยง
ปัญหานี้ วิธีมอดูเลติ้งจะควบคุมอากาศให้ไหลผ่านได้ประมาณ 50% ในขณะที่พลังงานลดลง จะสามารถทํา
ให้อากาศอัดเพิ่มขึ้ น 75 % ซึ่ งวิธีควบคุมการไหลของอากาศอัดที่ ผลิตได้วิธีน้ ี จะมีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า
การควบคุมแบบ On-Line/Off-Line และจะนํามาใช้ได้กบั เครื่ องอัดอากาศที่มีภาระโหลดสู งเท่านั้น
สําหรับเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู ชนิดฉี ดนํ้ามันจะสามารถกําจัดความร้อนส่ วนเกินออกจากนํ้ามันได้ วิธีมอ
ดูเลติ้งจะสามารถนําไปใช้ได้กบั เครื่ องที่มีภาระโหลดตํ่าๆ แต่ไม่ค่อยจะมีประสิ ทธิ ภาพมากนัก
6. การควบคุ มแบบมอดู เลติ้งด้วยคันบังคับการไหลที่ ทางเข้า (Modulating-by Inlet Throttling) ร่ วมกับ
การควบคุมแบบ On-Line/Off-Line สําหรับเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เวนและสกรู
การเลือกวิธีการควบคุมแบบมอดูเลติ้ง หรื อควบคุมแบบ On-line/Off-Line การควบคุมมอดูเลติ้งจะไม่ใช้
กับการทํางานที่มีโหลดตํ่ากว่า 70% ระบบนี้จะมีความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการควบคุมด้วยมือ
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7. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งด้วยวาล์วที่ท่อด้านดูด (Modulating-by Suction Valve) ที่ไม่มีโหลดใช้เฉพาะ
เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
การทํางานของวาล์วที่ท่อด้านดูด จะสามารถปรับเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยการควบคุมระยะเวลา
การเปิ ดวาล์ว ซึ่ งวิธีน้ ีสามารถที่จะนํามาควบคุมจังหวะการเปิ ดให้นอ้ ยลงจากภาวะที่ไร้ภาระจนถึงภาวะที่มี
ภาระโหลดเต็มพิกดั
8. การควบคุมแบบมอดูเลติ้งด้วยวาล์วควบคุมการไหลที่ทางเข้าร่ วมกับท่อบายพาส (Modulating-by Inlet
Throttle with Bypass) ใช้เฉพาะเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง
เครื่ องอัดอากาศแบบไดนามิ ก (Dynamic) จะถูกออกแบบให้ทาํ งานเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนื่ องจาก
อุณหภู มิสูง และความดันตํ่าในแต่ ละวัน การเปลี่ ยนแปลงอย่า งฉับพลันแสดงให้เ ห็ นอยู่ใ นรู ป ที่ 5.3-4
รวมทั้งการไหลย้อนกลับของอากาศทันทีทนั ใดภายในเครื่ องอัดอากาศ และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิ ดขึ้ นในระหว่างการทํางานปกติ ซึ่ งจะทําให้มีความต้องการพลังงานที่ มีภาระโหลดเต็มพิกดั
เพิ่มขึ้น เพื่อทําให้อากาศที่ทางเข้ามีความหนาแน่นสู งขึ้น
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยงที่มีโหลดตํ่ากว่าพิกดั ได้แสดงในรู ปที่ 5.3-5
โดยใช้วิธีการควบคุมแบบต่างๆ
9. การควบคุมอากาศด้วยครี บนําร่ องที่ทางเข้ากับบายพาส (Inlet Guide Vanes with Atmospheric Bypass)
ใช้เฉพาะเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง
การควบคุมอากาศด้วยครี บนําร่ องที่ทางเข้า (Inlet Guide Vanes) นั้น จะเป็ นใบพัดชนิดปรับมุมได้ที่ติดตั้งอยู่
ที่ท่อทางด้านดูดของเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวีย่ ง การควบคุมวิธีน้ ีนิยมนํามาใช้มากกว่าการควบคุมการ
ไหลที่ท่อทางเข้า ซึ่ งจะทําให้การทํางานที่มีโหลดพิกดั มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
10. การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic Dual Control) ใช้เฉพาะเครื่ องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง
การควบคุมวิธีน้ ี จะใช้วิธีการเดี ยวกับ Modulating + on-Line/off-Line ซึ่ งจะทําให้การใช้พลังงานลดลงแต่
ข้อเสี ยของการควบคุม Automatic Dual control ก็คือจะมีความแตกต่างของความดันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5
บาร์ ระหว่างการทํางานที่มีโหลดตํ่า
11. การควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์เครื่ องอัดอากาศ
การใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบ (Variable speed control) เป็ นวิธีควบคุมเครื่ องอัดอากาศวิธีใหม่ ซึ่ งจะ
ทํา ให้ข อบเขตการควบคุ มกว้า งขึ้ น ( ลดลงได้ถึง 20 % ของกํา ลังการผลิ ต ) สามารถผลิ ต อากาศอัดได้
สอดคล้องกับความต้องการ เป็ นวิธีที่เหมาะกับเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ แบบโรตารี่ เวน และสกรู
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบจะทําให้ควบคุมระบบอัดอากาศได้ดีข้ ึนและความดันมีค่าเฉลี่ยตํ่าลง
ตัวอย่างเช่น ถ้าความดันลดลง 0.5 บาร์ จะทําให้ประหยัดได้ 3 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงาน
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การใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบ จะเหมาะกับเครื่ องอัดอากาศที่มีโหลดบางส่ วนที่มีช่วงระยะเวลานานๆ
แต่จะไม่เหมาะกับเครื่ องอัดอากาศที่มีโหลดเต็มพิกดั เพราะไม่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ซึ่ งการควบคุม
ความเร็ วรอบของเครื่ องอัดอากาศในขณะนี้จะนิยมนํามาใช้กบั เครื่ องอัดอากาศแบบสกรู
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ ของเครื่ องอัดอากาศจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั กับมอเตอร์
ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา (Ac Induction Motor) และมอเตอร์ความต้านทานแม่เหล็ก (Reluctance Motor)

รู ปที่ 5.3-6 การใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ ว ควบคุมการผลิตอากาศอัดเปรี ยบเทียบกับการควบคุมวิธีอื่น ๆ
5.3.2.2 การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแบบหลายเครื่ อง (Multiple Compressor Control)
โรงงานส่ ว นใหญ่ จะมี เ ครื่ อ งอัด อากาศมากกว่า 1 เครื่ อง เพื่ อให้ทาํ งานร่ ว มกัน อย่า งดี ที่ สุ ด การจัด ลํา ดับ
หมุนเวียนให้เครื่ องอัดอากาศทํางาน จะทําให้แต่ ละเครื่ องเสื่ อมสภาพเท่ ากัน และยังมี ความเป็ นไปได้ที่จะ
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่ องที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ วิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติที่เหมาะกับการควบคุมเครื่ องอัดอากาศ
ที่ติดตั้งหลายๆเครื่ องที่นิยมใช้กนั อยูท่ วั่ ไปมี 2 วิธี คือ
• การควบคุมความดันตามลําดับขั้น (Cascade pressure control)
• การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control)

การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแบบหลายเครื่ อง (Multiple Compressor Control)
1. การควบคุมความดันตามลําดับขั้น (Cascade pressure control)
จากวิธีการควบคุมอย่างง่ายๆ นี้ เป็ นการควบคุมบนพื้นฐานของสวิตซ์ควบคุมความดันของเครื่ องอัดอากาศ
โดยปกติ สวิตซ์ควบคุมความดันหรื อทรานส์ดิวเซอร์ จะติ ดตั้งอยู่ในห้องเครื่ องของโรงงานทําให้ได้รับการ
ตอบสนองต่อการควบคุ มอย่างมาก แม้จะเป็ นสถานที่ ที่อยู่ไกลถึ งปลายสุ ดของเครื อข่ายการส่ งจ่ายอากาศ
อย่างไรก็ตาม ควรนํามาใช้อย่างระมัดระวังเพื่อทําให้มน่ั ใจได้ว่าไม่มีความดันอากาศสู งเกิ นความจําเป็ นโดย
ให้เพียงพอกับความดันตกในระบบท่อและการปรับปรุ งคุณภาพของอากาศ
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จากรู ปที่ 5.3-7 แสดงการทํางานของเครื่ องอัดอากาศเครื่ องที่ 1 "เครื่ องสําคัญที่สุด" ที่กาํ หนดให้มีความดันสู ง
ที่สุดสําหรับความต้องการอากาศตํ่าๆ ซึ่ งถ้ามีความต้องการอากาศเพิ่มขึ้น ความดันจะลดลงนําไปสู่ การทํางาน
ของเครื่ องที่ 2 ที่ ออนไลน์อยู่และส่ งไปยังเครื่ องต่ อๆ ไปจนกระทัง่ ถึ งระดับความต้องการอากาศสู งสุ ด
สําหรับเครื่ องอัดอากาศทั้ง 4 เครื่ อง

รู ปที่ 5.3-7 ตัวอย่างวิธีการควบคุมตามลําดับขั้น
เครื่ อ งอัด อากาศแต่ ละเครื่ องจะกํา หนดความดันแตกต่ า ง (∆P1) ของโหลด ในรู ปที่ 5.3-7 จะมี ค วามดัน
แตกต่าง 0.5 บาร์ แต่ละขั้นจําเป็ นจะต้องรักษาระดับความดันน้อยที่สุดไว้ หากไม่สามารถทําให้เกิดความดัน
สอดคล้องกับความต้องการอากาศอัด ก็อาจต้องใช้วิธีกาํ หนดความดันสู งที่ระดับความต้องการตํ่า แต่วิธีน้ ีควร
นํามาใช้อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ ใจว่าความดันที่ กาํ หนด อยู่ภายในขีดจํากัดของอัตราการผลิตอากาศของ
เครื่ องอัดอากาศ

2. การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Control)
การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์สามารถนํามาใช้กบั การควบคุมตามลําดับขั้น โดยการรวมความดันและความ
ต้องการอากาศที่สัมพันธ์กบั สัญญาณ ควรหลีกเลี่ยงการกําหนดความดันคงที่ ซึ่ งความดันที่เกิดขึ้นจากวิธีน้ ี จะ
สอดคล้องกับความต้องการอากาศอัด และอาจมี ความดันตํ่าเกิ ดขึ้ น(ระหว่างช่ วงเย็นและสุ ดสัปดาห์) การ
ตรวจวัดอัตราการเปลี่ ยนแปลงความดัน สามารถนํามาคาดการณ์ ระยะเวลาการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นได้
โดยประมาณการความต้องการอากาศอัดของเครื่ องอัดอากาศล่วงหน้าใหม่ และจากนั้นจึงทําการหยุดเครื่ อง
เพื่อหลีกเลี่ยงการสู ญเสี ยพลังงานในช่วงไม่มีโหลด
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รู ปที่ 5.3-8 การลดความดันอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่
โดยใช้วิธีการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิ กส์
การควบคุมความแตกต่างของความดันแต่ ละรอบ สามารถใช้วิธีการควบคุ มแบบไมโครโพรเซสเซอร์ ข้ นั
พื้นฐาน (Microprocessor based control) แล้วลดความดันของระบบที่ ยอมรับได้ จะสามารถทําให้ประหยัด
พลังงานได้ ดังแสดงในรู ปที่ 5.3-8

5.3.2.3 การควบคุมระบบโดยรวม (Overall System Control)
โดยทั่ว ไประบบควบคุ ม ที่ มี ค วามซับ ซ้อนมากจะสามารถยื ด หยุ่น และประหยัด ได้ม ากขึ้ น แต่ บ่ อ ยครั้ งที่
จําเป็ นต้องระมัดระวังถึงระดับความต้องการอากาศของระบบทั้งหมด บางระดับจะต้องติดตามตรวจวัดผลก็เพื่อ
ทํา ให้มน่ั ใจว่า ทํา งานถู กต้องอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และเชื่ อมต่ อกับระบบการจัด การอาคารสํา นักงาน (Building
Management system) ซึ่ งเป็ น วิธีการที่สมบูรณ์ของการทําให้บรรลุความสําเร็ จของวิธีน้ ี
การควบคุมระบบโดยรวม (Overall System Control)
1. การควบคุมอย่างง่าย
- ระบบจําเป็ นต้องสัมพันธ์กนั กับพื้นที่ควบคุมที่ไม่ซบั ซ้อน และยอมให้บางส่ วนของระบบหยุดการทํางานเมื่อ
ไม่ใช้งาน
- การควบคุมด้วยสวิตซ์เวลาอย่างง่ายๆ เป็ นรู ปแบบพื้นฐานที่นิยมนํามาใช้กนั มากที่สุดของการควบคุมตามเวลา
ที่กาํ หนด ซึ่ งสามารถนํามาใช้กบั จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของการผลิตอากาศที่อยู่ไกลออกไปเมื่อไม่จาํ เป็ นต้อง
ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน
2. การควบคุมแบบรวมศูนย์ (Integrated Control)
การควบคุ มแบบรวมศู นย์อาจนํามาบรรจุ เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการจัดการอาคาร (Building Management
system) สามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องติ ดตามผลปฏิ บตั ิ งานในโรงงาน ความต้องการอากาศอัด การใช้พลังงาน
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ไฟฟ้ าและอื่นๆแล้ว ยังสามารถนํามาแสดงให้เห็นถึงความต้องการ การบํารุ งรักษาบนพื้นฐานของชัว่ โมงการ
ทํางานหรื อสภาวะของการติดตามผลได้อีกทาง
สัญญาณเตือนภัยสามารถนํามาใช้เพื่อแสดงความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรื อเกินขอบเขตเงื่อนไขของโรงงาน และยัง
สามารถนํามาใช้ประโยชน์กบั ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านพลังงาน และบ่อยครั้งสามารถนํามาใช้บ่งชี้
ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รู ปที่ 5.3-9 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการติดตั้งระบบควบคุมแบบรวมศูนย์

รู ปที่ 5.3-9 ตัวอย่างการติดตั้งระบบควบคุมแบบรวมศูนย์

5.4 ปัจจัยที่มผี ลต่ อประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดอากาศ
กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี ของเครื่ องอัดอากาศ จะมีความซับซ้อนเล็กน้อย ในกรณี ของการอัดแบบไม่ถ่ายเท
ความร้อน (Isentropic Process) ความสัมพันธ์ระหว่างความดันก๊าซกับปริ มาตร ดังนี้
pvκ = ค่ าคงที่
โดย κ คือ Specific heat ratio (Adiabatic index) = ความร้อนจําเพาะที่ความดันคงที่ / ความร้อนจําเพาะที่ปริ มาตรคงที่
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าว กําลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี P [kW] เพื่อทําการอัดปริ มาณลม Q [m3/min] ตั้งแต่ความ
ดัน P1 [Pa] จนถึง P2 [Pa] จะเท่ากับ
κ −1


p1Q  p 2  κ
κ
  − 1 [kW]
P=
⋅

κ − 1 60000  p1 



ดังนั้น หากให้ผลคู ณของประสิ ทธิ ภาพเชิ งกลและประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทความร้ อนเท่ ากับ η [%] และให้
Tolerance เท่ากับ α จะได้กาํ ลังขาออกที่ใช้ในมอเตอร์ Pm เท่ากัน
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κ −1


p1Q  p 2  κ
100
κ
  − 1 ⋅
⋅
Pm =
(1 + α) [kW]
 η
κ − 1 60000  p1 



5.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
การใช้เครื่ องอัดอากาศภายหลังการออกแบบและติดตั้ง จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่องเป็ นประจําเพื่อให้เครื่ องอัดอากาศทํางานอย่างปกติและมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อมูลและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการตรวจวัดเครื่ องอัดอากาศ
5.5.1 ข้ อมูลที่สําคัญที่ควรตรวจวัด
ข้อมูลในระบบอากาศอัดที่ตอ้ งตรวจวัด จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลการใช้งานจริ ง โดยข้อมูลที่
สําคัญ มีดงั นี้
1. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครื่ องอัดอากาศ
2. สํารวจระบบและการเปิ ดใช้งานจริ ง
3. ตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้า
4. สํารวจค่าความดันของอากาศ
5. สํารวจขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและการเดินท่อ
5.5.1.1 การสํ ารวจข้ อมูลเบื้องต้ นของเครื่ องอัดอากาศ
ขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูล คือการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครื่ องอัดอากาศ เพื่อให้ทราบถึง Spec ของ
เครื่ องที่มีการใช้งาน และข้อมูลประสิ ทธิ ภาพจากผูผ้ ลิต ซึ่ งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
• ชนิดของเครื่ องอัดอากาศที่ใช้งาน ว่าเป็ นแบบ Centrifugal หรื อ Rotary Screw หรื อ แบบลูกสู บ เป็ นต้น
• ขนาดของเครื่ องอัดอากาศ เช่น พิกดั กําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ พิกดั อัตราการไหลของอากาศ
ที่พิกดั ความดันที่ผลิตได้ พิกดั แรงดัน
• จํานวน และยี่หอ้ ของเครื่ องอัดอากาศที่ใช้งาน
5.5.1.2 การสํ ารวจระบบและการเปิ ดใช้ งานจริง
เพื่อให้ทราบสภาพและลักษณะการใช้งาน และการเดินเครื่ องอัดอากาศ ควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
• แผนผังการจัดวางเครื่ องอัดอากาศ และระยะเวลาการใช้งานแต่ละเครื่ อง
• เวลาการเปิ ด - ปิ ด เครื่ องอัดอากาศ (ชัว่ โมงการทํางาน/วัน)
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5.5.1.3 การตรวจวัดค่ ากําลังไฟฟ้ า
เพื่อให้ทราบค่ากําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้งาน ซึ่ งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
• แรงดันไฟฟ้า (Volt)
• กระแสไฟฟ้า (Amps)
• Power Factor
• กําลังไฟฟ้า (kW)
5.5.2 อุปกรณ์ ที่ใช้ สําหรับการตรวจวัด
5.5.2.1 ประเภทและชนิดเครื่ องมือวัดที่ใช้
ประเภทและชนิดของเครื่ องมือวัดที่อาจใช้ในระบบพัดลมเป็ นประจํา สรุ ปได้ดงั นี้
5.5.2.1.1 ประเภทเครื่ องมือวัดด้ านไฟฟ้ าทั่วไป ได้แก่
ก) เครื่ องวัดแรงดันไฟฟ้าหรื อโวลต์มิเตอร์
ข) เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าหรื อแอมป์ มิเตอร์
ค) เครื่ องวัดกําลังไฟฟ้าหรื อวัตต์มิเตอร์
ง) เครื่ องมือตรวจวัดและบันทึกพลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
จ) เครื่ องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟ้ าหรื อเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ (P.F. meter) สําหรับทั้งระบบกระแสตรง
(DC) และกระแสสลับ (AC)
เครื่ องมือวัดเหล่านี้ ควรเป็ นแบบพกพาได้ (Portable) และใช้งานง่าย เช่น เป็ นประเภทหนีบ หรื อคล้องกับสายไฟ
ซึ่ งในปั จจุบนั เครื่ องมือวัดไฟฟ้ าแบบพกพาจะสามารถวัดได้ท้ งั แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กําลังไฟฟ้า และตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าในเครื่ องเดียวกันโดยสามารถดูภาพตัวอย่างของเครื่ องมือวัดด้านไฟฟ้าเหล่านี้ได้ในตอนที่
2 บทที่ 1
5.5.2.1.2 ประเภทเครื่ องมือวัดด้ านความร้ อน ได้แก่
ก) เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วดั อุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิผิวแบบสัมผัส
ข) เครื่ องวัดความชื้นบรรยากาศ
ค) เครื่ องวัดความเร็ วและอัตราการไหลของก๊าซและของเหลว
ง) เครื่ องมือวัดความดัน
โดยสามารถดูภาพตัวอย่างของเครื่ องมือวัดด้านความร้อนเหล่านี้ได้ในตอนที่ 3 บทที่ 1
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5.6 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบอากาศอัด
ระบบอัดอากาศมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท แต่ละโรงงานจําเป็ นต้องออกแบบระบบที่ ดี การ
เลือกใช้ประเภทและขนาดให้เหมาะสม ขนาดของถังเก็บอากาศมีปริ มาณที่เพียงพอกับลักษณะงาน ขนาดของ
ท่อเมนต้องโตพอที่ จะทําให้ความเร็ วของอากาศไม่สูงเกิ นไปจนทําให้เสี ยความดัน และสามารถแยกคอนเดน
เสทได้ดี หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศอัดอย่างสมํ่าเสมอ เข้าใจถึงหลักการทํางานตลอดจนการใช้
อากาศอัดให้เหมาะสมกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ และ การใช้งานและการบํารุ งรักษาที่ดี จะช่วยลดต้นทุน
การผลิตลงได้ เกิดความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจและยังเป็ นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย
แนวทางการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในระบบอากาศอัด ที่ ใ ช้ ง านในโรงงานอุ ต สาหกรรม สามารถทํ า ได้ ทํ า ได้
ดังต่ อไปนี้
1. ลดอุ ณ หภู มิอากาศขาเข้า เพื่ อช่ ว ยเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการทํา ความเย็น (Cooling Effect) ของอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน (Intercooler)
2. ปรับตั้งความดันลมของเครื่ องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. เลือกใช้เครื่ องอัดอากาศและระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
4. ป้องกันการรั่วของลมจากจุดต่าง ๆ ของระบบ และจากตัวเครื่ องอัดอากาศเอง
5. บริ หารการใช้เครื่ องอัดอากาศและระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็นสํ าคัญในการอนุรักษ์ พลังงานของระบบอากาศอัด
(1) คํา นวณต้นทุ นของอากาศอัด [บาท/m3] แล้วใช้ต ้นทุ นนี้ ในการคํา นวณค่ า ใช้จ่า ยตามปริ มาณความ
สิ้ นเปลื องอากาศของอุ ป กรณ์ ที่ทาํ งานด้วยอากาศอัด ในจํานวนต้นทุ นนี้ จะมี ค่าไฟฟ้ าของเครื่ อ งอัด
อากาศเป็ นหลัก
(2) ปริ ม าณอากาศขาออกของเครื่ อ งอัด อากาศโดยทั่ว ไปจะมี ค่ า ประมาณ 5.5-7.5 ที่ ก ํา ลัง ขับ จํา เพาะ
[kW/m3/min] (ANR) กล่าวคือเท่ากับ 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR)
(3) เครื่ องอัดอากาศขนาดเล็กจะใช้แบบลูกสู บ ขนาดกลางจะใช้แบบสกรู และขนาดใหญ่จะใช้แบบเทอร์ โบ
เป็ นหลัก ประเด็นสําคัญในการเลือกใช้เครื่ องอัดอากาศคือ จะใช้แบบใช้น้ าํ มันหรื อไม่ใช้น้ าํ มัน จํานวน
ชั้นของการอัดอากาศ การสัน่ สะเทือน เสี ยง และวิธีควบคุม Capacity เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระ
(4) หากมีเครื่ องอัดอากาศหลายตัว แล้วใช้วิธีควบคุมจํานวนเครื่ องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาระ
จะทําให้เดินเครื่ องได้อย่างอนุรักษ์พลังงานใกล้เคียงกับเส้นกราฟกําลังขับในอุดมคติ
(5) สิ่ งที่สาํ คัญคือการอนุรักษ์พลังงานทางด้านผูใ้ ช้อากาศอัด (การปรับความดันให้เหมาะสม การลดการ
ปล่อยอากาศทิ้งและอากาศรั่ว เป็ นต้น)
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การตรวจหาการรั่วไหลของอากาศอัด
วิธีการตรวจสอบปริมาณการรั่ วไหลของอากาศอัดขณะไม่ มโี หลด (No-Load Testing)
การทดสอบหาปริ มาณอากาศอัดที่รั่วไหล สามารถกระทําได้โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ ซึ่ งไม่ตอ้ งมีการ
ลงทุนใดๆเพิ่มเติม มีขอ้ พึงปฏิบตั ิที่สาํ คัญคือ ต้องปิ ดโหลดทุกชนิด ของระบบอัดอากาศที่จะทําการทดสอบ
วิธีการทดสอบดังกล่าวมีอยู่ 2 กรณี ดังนี้
วิธีที่ 1 การทดสอบเครื่ องอัดอากาศที่ทํางานแบบ ON/OFF หรื อ Load-Unload
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ องอัดอากาศขนาดเล็กจําพวกลูกสู บ แต่ถา้ เครื่ องอัดอากาศขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะการทํางาน
แบบนี้ กใ็ ช้วิธีเดียวกัน
สมการคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
อัตราการรั่วไหล (ลิตร/วินาที) QLeak = Q x Tav
Tav + tav
เมื่อ

QLeak
Q
Tav
tav

=
=
=
=

อัตราการรั่วไหลของระบบ (ลิตร/วินาที)
อัตราการผลิตที่เครื่ องอัดอากาศผลิตได้ (ลิตร/วินาที : FAD)
เวลาเฉลี่ยที่เครื่ องอัดอากาศเริ่ มทํางาน (วินาที)
เวลาเฉลี่ยที่เครื่ องอัดอากาศหยุดทํางาน (วินาที)

วิธีการทดสอบ
1. ปิ ดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดในระบบทุกตัว (ปิ ดเครื่ องจักรแต่ให้เปิ ดวาล์วไว้)
2. เริ่ มเดินเครื่ องอัดอากาศ พร้อมกับจับเวลา (Ton) เครื่ องอัดอากาศจะหยุดทํางานเมื่อถึงความดันที่ต้ งั ไว้
ทําการบันทึ กเวลา ช่ วงระยะเวลา หลังจากนี้ อากาศที่ อดั จะรั่วออกตามรอยรั่วต่ างๆ ให้จบั เวลาที่
เครื่ องหยุด (toff)
3. เมื่อความดันลดลงเครื่ องอัดอากาศทํางานใหม่ให้ทาํ การบันทึกเวลาอีก ดําเนินการเช่นนี้ ประมาณ
3-5 ครั้ง เพื่อความแม่นยํา แล้วนํามาวิเคราะห์ผล
4. นําค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้จากตารางบันทึกเวลา ไปแทนในสมการ เพื่อคํานวณหาอัตราการรั่วไหล
ของอากาศ
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ตัวอย่ างตารางการบันทึกสภาวะการทํางานของเครื่ อง
ครั้งที่
1
2
3
4
5

เวลาที่เครื่ องอัด เวลาที่เครื่ องอัด
อากาศเริ่มทํางาน อากาศหยุดทํางาน
T11 = 0
T12
T21
T22
T31
T32
T41
T42
T51
T52
ค่ าเฉลีย่

Ton
toff
(วินาที)
(วินาที)
T1 = T12 – T11
T2 = T22 – T21
t1 = T21 – T12
T3 = T32 – T31
t2 = T31 – T22
T4 = T42 – T41
T3 = T41 – T32
T5 = T52 – T51
T4 = T51 – T42
Tav = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 tav = t1 + t2 + t3 + t4 + t5
5
5

ตัวอย่ างการคํานวณ
โรงงานแห่ งหนึ่ งติ ดตั้งเครื่ องอัดอากาศขนาด 15/11 , HP/kW กําลังการผลิตอากาศอัด 20.48 L/sec (ที่ 10 bar)
จากการทดสอบการรั่วไหลของอากาศอัด โดยการจับเวลาได้ดงั นี้ ช่ วงเวลาทํางานเฉลี่ย Tav = 45 วินาที และ
ช่ วงเวลาเครื่ องหยุดเฉลี่ ย tav = 120 วินาที คิ ดเป็ นการรั่ วไหลเท่ าไร และคิ ดเป็ นค่ าพลังงานไฟฟ้ าเท่ าไร (ค่ า
พลังงานต่อการผลิตอากาศอัดเท่ากับ 11 kW/20.48l/s = 0.537 kW/l/sec) เวลาทํางาน 3,600 ชัว่ โมง/ปี
จากสมการ
Qleak

คิดเป็ นพลังไฟฟ้า
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้า

=

20.48 x 45
45 + 120

l/sec

=
=
=
=
=

5.59
5.59 x 0.537
3.00
3.00 x 3,600
10,800

l/sec
(l/sec) x (kW/l/sec)
kW
kWh/year
kWh/year

จะเห็นได้ว่าในขณะที่เราทําการผลิตอากาศอัด จะมีการรั่วไหลแฝงอยูป่ ระมาณ 3 กิโลวัตต์ หรื อประมาณ 27.27
เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งเป็ นการสู ญเสี ยมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นทางโรงงานจะต้องรี บดําเนินการอุดรอยรั่วโดยด่วน
วิธีที่ 2 การทดสอบเครื่ องอัดอากาศแบบ Modulate or Step Load + Unload
เหมาะสําหรับเครื่ องที่ทาํ งานในสภาวะ Step Load + Unload ทัว่ ไปไม่เหมาะกับเครื่ องที่ทาํ งานแบบ Modulate
โดยอาศัยการหรี่ วาล์ว เพราะการหรี่ วาล์วทําให้เราหาค่าการผลิตอากาศอัดได้ยาก เครื่ องอัดอากาศบางยี่ห้อหรี่
วาล์วแทบจะไม่ผลิ ตอากาศอัดออกมา แต่ เครื่ องอัดอากาศยังต้องใช้พลังงานมากถึ ง 70 เปอร์ เซ็ นต์ของพิกดั
เครื่ อง (เครื่ องอัดอากาศแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนํามาทํางานในลักษณะ Load + Unload)
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สมการคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด (ลิตร/วินาที) Qleak = V x [P1 – P2]
Tav
เมื่อ

V
P1
P2
Tav
Qleak

=
=
=
=
=

ปริ มาตรทั้งหมดของถัง ท่อส่ ง และวาล์ว (ลิตร)
ความดันสุ ดท้าย หรื อแรงดันตัดโหลด (bar)
ความดันเริ่ มต้น หรื อแรงดันต่อโหลด (bar)
เวลาเฉลี่ยจาก P1 และ P2 (วินาที)
อัตราการรั่วไหลของระบบ (ลิตร/วินาที)

วิธีการทดสอบ
1. คํานวณปริ มาตรของถังเก็บอากาศ ท่อส่ ง และวาล์วต่างๆ หน่วยเป็ นลิตร
2. ปิ ดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดในระบบทุกตัว (ปิ ดเครื่ องจักรแต่ให้เปิ ดวาล์วไว้)
3. เดิ นเครื่ องอัดอากาศ เพื่ ออัดอากาศเข้าถัง จนถึ งความดันที่ ต้ งั ไว้ (P1) แล้วทําการปิ ดวาล์วด้าน
อากาศเข้าถัง พร้อมทั้งจับเวลา รอจนกระทัง่ ความดันลดถึง P2 ทําการบันทึกเวลา ดําเนินการเช่นนี้
ประมาณ 3-5 ครั้ง แล้วทําการวิเคราะห์ (หรื อเปิ ดเครื่ องอัดอากาศตลอดแล้วจับช่ วง Unload 3-5
ครั้งก็ได้)
4. นําค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้จากตาราง ไปแทนในสมการ เพื่อคํานวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศ
ตัวอย่ างตารางบันทึกสภาวะการทํางานของเครื่ อง

1
2
3
4
5

เวลา ณ ความดัน P1
P1 = ………. บาร์
T11
T21
T31
T41
T51

เวลา ณ ความดัน P2
P2 = ………. บาร์
T12
T22
T32
T42
T52

ค่ าเฉลีย่
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T1
(วินาที)
T1 = T12 – T11
T2 = T22 – T21
T3 = T32 – T31
T4 = T42 – T41
T5 = T52 – T51
Tav = T1 + T2 + T3 + T4 + T5
5
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ตัวอย่ างการคํานวณ
โรงงานแห่ งหนึ่ งติ ดตั้งเครื่ องอัดอากาศขนาด 100/75 , HP/kW กําลังการผลิตอากาศอัด 243 L/sec (ที่ ความดัน
7.5 bar) จากการสํารวจความจุของถังเก็บอากาศและท่อส่ งจ่ายอากาศอัดมีความจุรวม 4500 L ความดันสุ ดท้าย
(P1) = 7.5 บาร์ และความดันเริ่ มต้น (P2) = 6.5 บาร์ เวลาเฉลี่ยจาก P1 - P2 (Tav) เท่ากับ 150 วินาที (ค่าพลังงานต่อ
การผลิตอากาศอัดเท่ากับ (75kW / 243 L/s) = 0.31 kW / L/sec เวลาทํางาน 7,200 ชัว่ โมง/ปี
จากสมการ

Qleak

=

4500 x (7.5-6.5) l/sec
150
=
30
l/sec
คิดเป็ นค่าพลังไฟฟ้า
=
30 x 0.31
(l/sec) x (kW/l/sec)
=
9.3
kW
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้า =
9.3 x 7200
kWh/year
=
66,960
kWh/year
จะเห็นได้ว่าในขณะที่เราผลิตอากาศอัดเข้าไปในระบบจะมีการรั่วไหลของอากาศแฝงอยู่ประมาณ 9 กิโลวัตต์
หรื อประมาณ 12.4 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งก็มากกว่า 5 เปอร์ เซ็นต์ ทางโรงงานควรรี บดําเนิ นการแก้ไขโดยด่วน เช่นกัน
ต่อไปก็เป็ นการคิดการรั่วไหลของอากาศอัดเฉพาะจุด ซึ่ งวิธีน้ ีกเ็ หมาะสําหรับโรงงานที่ทาํ งานตลอด 24 ชัว่ โมง
ไม่มีวนั หยุด แต่ตอ้ งขยันมากหน่ อยเนื่ องจากจะต้องเดิ นตรวจสอบรอยรั่ วไหลทั้งหมด และนํามาวิเคราะห์ก็
พอจะสรุ ปได้เช่นเดียวกัน

สมการสําหรับการคิดการรั่วไหลของอากาศอัดเฉพาะจุด
Q leak

=

0.158 x d2 x (Pg + Po)

l/sec

0.158
d
Pg
Po

=
=
=
=

เป็ นค่าที่ได้มาจากการแทนค่าในสมการมาตรฐานตาม (ISO 1217-1986)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู ร่ัว (mm)
ค่าแรงดันเกจ ณ. จุดรั่วไหล (bar)
ความดันสัมบูรณ์ (1.013 bar)
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ตารางการหาอัตราการรั่วไหลอย่างเร็ ว เมื่อทราบขนาดความดัน ณ.จุดรั่วไหล และขนาดของรู ร่ัวไหล
Pressure
(bar)
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
7.5
8.0
9.0
10.0

0.3
l/sec kW
0.06 0.01
0.07 0.01
0.08 0.02
0.09 0.02
0.10 0.03
0.11 0.03
0.12 0.04
0.13 0.04
0.14 0.05
0.16 0.05

0.5
l/sec kW
0.16 0.03
0.20 0.04
0.22 0.05
0.24 0.06
0.28 0.07
0.32 0.09
0.34 0.10
0.36 0.11
0.40 0.13
0.44 0.15

Dimeter Pipe (mm) and Air Leakage
0.7
1
3
5
l/sec kW l/sec kW l/sec kW l/sec KW
0.31 0.05 0.63 0.11 5.71 0.97 15.85 2.71
0.39 0.08 0.79 0.16 7.13 1.46 19.80 4.06
0.43 0.09 0.87 0.19 7.84 1.73 21.78 4.81
0.47 0.11 0.95 0.22 8.55 2.01 23.75 5.58
0.54 0.14 1.11 0.29 9.97 2.61 27.70 7.25
0.62 0.18 1.27 0.36 11.39 3.25 31.65 9.04
0.66 0.20 1.35 0.40 12.11 3.59 33.63 9.98
0.70 0.21 1.42 0.44 12.82 3.94 35.60 10.94
0.78 0.25 1.58 0.52 14.24 4.66 39.55 12.96
0.85 0.30 1.74 0.60 15.66 5.43 43.50 15.07
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7
L/sec
31.07
38.81
42.68
46.55
54.29
62.04
65.91
69.78
77.52
85.26

kW
5.31
7.97
9.42
10.95
14.21
17.71
19.56
21.45
25.40
29.54

10
l/sec
63.41
79.21
87.11
95.01
110.81
126.61
134.51
142.41
158.21
174.01

kW
10.83
16.26
19.22
22.34
28.99
36.15
39.91
43.78
51.83
60.28

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด

กราฟแสดงการรั่วไหลเมื่อทราบค่าความดันของอากาศอัด ณ.ที่จุดรั่วไหล และขนาดของรู ร่ัวไหลต่างๆ
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แสดงปริมาณอากาศอัดที่ความดันและขนาดท่ อต่ างๆ
Nominal Pipe Diameter
(mm.)
(in.)
12.70 mm
1/2"
19.05 mm
3/4"
Dia.25.40 mm
1"
Dia.31.75 mm
1 1/4"
Dia.38.10 mm
1 1/2"
Dia.50.80 mm
2"
Dia.63.50 mm
2 1/2"
Dia.67.20 mm
3"
Dia.101.60 mm
4"
Dia.127.00 mm
5"
Dia.152.40 mm
6"
Dia.203.20 mm
8"
Dia.254.00 mm
10"
Dia.304.80 mm
12"

Maximum (Velocity) For Main Pipe @ V= 6 m/s
Pressure @ 6 Bar
Pressure @ 7 Bar
Pressure @ 8 Bar
Pressure @ 9 Bar
L/S
CFM
L/S
CFM
L/S
CFM
L/S
CFM
8.87
18.78
10.14
21.47
11.41
24.16
12.68
26.85
15.82
33.49
18.08
38.28
20.34
43.07
22.61
47.86
25.32
53.59
28.93
61.25
32.55
68.91
36.16
76.57
43.71
92.55
49.96 105.77
56.20 118.99
62.45 132.22
59.03 124.97
67.47 142.84
75.90 160.69
84.33 178.55
94.43 199.93 107.92 228.49 121.42 257.06 134.91 285.62
158.45 335.47 181.08 383.38 203.72 431.32 226.35 479.23
218.61 462.85 249.84 528.97 281.07 595.08 312.29 661.18
370.01 783.39 422.87 895.31 475.73 1,007.23 528.58 1,119.13
565.33 1,196.93 646.09 1,367.91 726.85 1,538.90 807.61 1,709.89
807.04 1,708.68 922.33 1,952.78 1,037.62 2,196.87 1,152.91 2,440.97
1,362.63 2,884.99 1,557.29 3,297.13 1,751.95 3,709.27 1,946.61 4,121.41
2,137.09 4,524.69 2,442.39 5,171.08 2,747.69 5,817.47 3,152.99 6,675.58
3,033.55 6,422.70 3,466.92 7,340.24 3,900.28 8,257.76 4,333.65 9,175.31

การคํานวณหาขนาดท่ อระบบอัดอากาศทีค่ วามดันต่ างๆ

Dia (mm.)
Po
Pg
Dmm
Qmm
V

=
=
=
=
=

√

=

3536 x Q CMM x PO
Pg + PO

ความดันที่ 1 บรรยากาศ (1.013 bar)
แรงดันอากาศที่ผลิต (bar)
ขนาดท่ อหน่ วยเป็ น (mm)
อากาศอิสระ (m3 / min)
ความเร็วลมในท่ อ (6 m/sec)
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Pressure @ 10 Bar
L/S
CFM
13.94
29.52
24.87
52.64
39.78
84.22
68.69
145.43
92.77
196.41
148.39
314.17
248.99
527.17
343.53
727.33
581.44 1,231.04
888.37 1,880.88
1,268.20 2,685.06
2,141.27 4,533.55
3,358.29 7,110.25
4,767.01 10,092.82

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด

แสดงค่ าอัตราส่ วนการใช้ พลังไฟฟ้ าเฉพาะในการอัดอากาศ (Specific Energy Consumption : SEC)
ประเภทเครื่องอัดอากาศ
ลูกสูบ (Reciprocating Compressor)
ขนาด 0.2 – 11 kW
ขนาด 0.4– 11 kW
ขนาด 0.4– 11 kW
ขนาด 0.4– 11 kW
ขนาด 0.2 – 11 kW
ขนาด 0.4– 11 kW
ขนาด 15 -37 kW (Single Acting)
ขนาด 22 – 55 kW (Double Acting)
ขนาด 22 – 55 kW (Double Acting)
ขนาดมากกวา 55 kW ขึ้นไป (Double Acting)
ขนาดมากกวา 55 kW ขึ้นไป (Double Acting)
ขนาดมากกวา 55 kW ขึ้นไป (Double Acting)
ขนาดมากกวา 55 kW ขึ้นไป (Double Acting)
สกรู (Screw Compressor)
สกรู (Screw Compressor)
สกรู (Screw Compressor)
สกรู (Screw Compressor)
โรตารี่เวน (Vane Compressor)
โรตารี่เวน (Vane Compressor)
โรตารี่เวน (Vane Compressor)
เซนตริฟวกลปหรือเทอรโบ
(Centrifugal Compressor)
ขนาด 1000 - 10000 cu.m/h
ขนาด 1000 - 10000 cu.m/h
ขนาดมากกวา 10000 cu.m/h ขึ้นไป

จํานวนขั้นตอน
อัดอากาศ

ประเภท
การหลอลื่น

1

น้ํามัน

ความดัน
อากาศอัด
bar
7

1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2

น้ํามัน
น้ํามัน
น้ํามัน
ไมมีน้ํามัน
ไมมีน้ํามัน
น้ํามัน
น้ํามัน
ไมมีน้ํามัน
น้ํามัน
ไมมีน้ํามัน
น้ํามัน
ไมมีน้ํามัน

10
7
10
7
10
7
7
7
7
7
10
10

0.67 – 1.04
0.50 – 0.59
0.64 – 0.68
0.58 – 0.86
0.71 – 1.14
0.40 – 0.50
0.34 – 0.36
0.35 – 0.38
0.28 – 0.30
0.29 – 0.31
0.35 – 0.41
0.36 – 0.41

0.71
0.53
0.65
0.6
0.75
0.45
0.35
0.38
0.29
0.3
0.37
0.38

1
2
2

น้ํามัน
ไมมีน้ํามัน
ไมมีน้ํามัน

7
7-8
10

0.33 – 0.40
0.36 – 0.44
0.44 – 0.50

0.37
0.4
0.47

1
2

น้ํามัน
น้ํามัน

7
10

0.36 – 0.43
0.45 – 0.48

0.39
0.47

2
2
2&3

ไมมีน้ํามัน
ไมมีน้ํามัน
ไมมีน้ํามัน

7
9
8-9

0.32 - 0.35
0.35 - 0.40
0.30 - 0.32

0.33
0.37
0.31
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SEC
คาเฉลี่ย
คาระหวาง
kW/l/s
kW/l/s
0.55 – 0.80
0.57

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

5.7 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบอากาศอัดนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสิ่ ง
ผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบความสะอาดของ
กรองอากาศ

เกณฑ์ พจิ ารณา
กรองอากาศต้องไม่สกปรกและ
ไม่ตนั เพราะจะทําให้ลมดูดเข้า
เครื่ องลดลงส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องอัดอากาศ
ลดลง
2. ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศที่เข้า อุณหภูมิอากาศควรจะตํ่าที่สุด
เครื่ องอัดอากาศ
เท่าที่จะทําได้จะส่ งผลให้มวล
ของอากาศเข้าเครื่ องอัดมากขึ้น
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดจะ
สู งขึ้น

•
•
•
•
•

•
•

3. ตรวจวัดความชื้นของอากาศ อากาศที่ดูดเข้าเครื่ องควรมี
ดูดเข้าเครื่ องอัดอากาศ
ความชื้นตํ่าที่สุดเพราะจะทําให้
มวลของอากาศแห้งมากขึ้นอีกทั้ง •
ลดภาระของอุปกรณ์ลดความชื้น

4. ตรวจสอบระบบส่ งกําลังของ ระบบส่ งกําลังจะต้องมี
เครื่ องอัดอากาศ
ประสิ ทธิ ภาพสู ง

•
•
•
•

5. ตรวจสอบความดันในการ
ผลิตอากาศอัด

ปรับลดความดันอากาศอัดให้ต่าํ
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะที่ความ
ดันสู งขึ้นประสิ ทธิ ภาพเครื่ องอัด
อากาศจะลดลง
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•

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ทําความสะอาดในระยะเวลาที่
เหมาะสมตามสภาพการใช้งาน
ติดตั้งท่อดูดอากาศเพื่อดูดอากาศที่
สะอาดจากภายนอก
ย้ายตําแหน่งเครื่ องอัดอากาศ
ติดตั้งท่อดูดอากาศจากภายนอกที่
มีอุณหภูมิต่าํ กว่า
ติดตั้งระบบทําความเย็นเพื่อทําให้
อากาศก่อนเข้าเครื่ องมีอุณหภูมิ
ลดลง
ย้ายตําแหน่งเครื่ องอัดอากาศ
ติดตั้งท่อดูดอากาศจากภายนอกที่
มีความชื้นตํ่ากว่า
ติดตั้งระบบทําความเย็นเพื่อทําให้
อากาศก่อนเข้าเครื่ องมีความชื้ น
ลดลง
ย้ายตําแหน่งเครื่ องอัดอากาศ
ปรับความตึงของสายพานให้
เหมาะสม
เปลี่ยนสายพานเมื่อหมดอายุการ
ใช้งาน
ใช้ระบบส่ งกําลังที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง
ปรับลดความดันเครื่ องอัดโดยดู
จากความดันสู งสุ ดของอุปกรณ์ใช้
อากาศอัด

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด

รายการตรวจ
6. ตรวจวัดสมรรถนะของ
เครื่ องอัดอากาศแต่ละชุด

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องอัดอากาศที่มีการใช้งาน
สลับกันไปมาควรตรวจวัด
สมรรถนะของแต่ละชุด

•
•
•

7. ตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทํางานของเครื่ องอัดอากาศ

เครื่ องอัดอากาศควรทํางานที่
ภาระเต็มพิกดั ตลอดเวลา โดยมี
การหยุดหรื อการเดินตัวเปล่า
(Unload) น้อยที่สุด

•
•
•
•
•

8. ตรวจสอบความดันใช้งาน
ของอุปกรณ์ใช้อากาศอัด
ทั้งหมด

ควรผลิตอากาศอัดเพื่ออุปกรณ์ใช้ •
อากาศอัดที่มีจาํ นวนมาก
•

•

9. ตรวจสอบการใช้งานอากาศ
อัดตามคุณภาพ

ไม่ควรใช้อากาศอัดที่มีคุณภาพสู ง
กับงานที่ไม่ตอ้ งการอากาศอัด
คุณภาพสู ง เช่น เป่ าทําความ
สะอาด เป่ าระบายความร้อน
10. ตรวจสอบการใช้งานอากาศ ไม่ควรใช้อากาศอัดเป่ าทําความ
อัดที่ผิดวัตถุประสงค์
สะอาดหรื อระบายความร้อน

•
•

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
จัดทําแผนการใช้งานชุดที่มีค่า
kW/m3/min ตํ่าที่สุดเป็ นหลัก
หาสาเหตุและแก้ไขเครื่ องอัดชุดที่
มีค่า kW/m3/min สู ง
เปลี่ยนเครื่ องอัดให้มีสมรรถนะ
สู งขึ้น
ปรับตั้งระยะห่างของความดันใน
การเดินและหยุดให้มากที่สุด
ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบขณะเดิน
Unload
ใช้เครื่ องอัดอากาศขนาดเล็กลง
เพิ่มขนาดถังเก็บอากาศ
ถ้ามีเครื่ องอัดอากาศเดินพร้อมกัน
หลายชุดให้ปรับตั้งความดันแต่ละ
ชุดไม่เท่ากัน
แยกระบบผลิตอากาศอัดเป็ นระบบ
ความดันสู งและความดันตํ่า
ลดความดันระบบผลิตรวมแล้วใช้
Booster เพื่อเพิ่มความดันให้กบั
อุปกรณ์ที่ใช้ความดันสู งซึ่ งเป็ น
ส่ วนน้อย
ใช้เครื่ องอัดขนาดเล็กเพื่อเดินใช้
งานเฉพาะจุดที่ตอ้ งการความดัน
สู ง
ติดตั้งท่อลมแยกโดยไม่ผา่ น
อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศอัด
ติดตั้งเครื่ องอัดอากาศเฉพาะงาน

• ลดความดันในจุดที่ตอ้ งใช้
• ใช้ Blower แทนอากาศอัด
• ใช้หวั ฉี ดเพิ่มความเร็ วเพื่อ

ประหยัดอากาศอัด
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รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
11. ตรวจสอบความดันอากาศที่ ขณะที่ภาระการใช้อากาศอัดสู ง
ต้นทางและปลายทาง
ความดันที่ปลายทางควรตํ่ากว่า
ต้นทางไม่เกิน 0.5 Barg

•
•
•
•

•

12. ตรวจสอบการรั่วไหลของ
อากาศอัด

อากาศอัดไม่ควรมีการรั่วไหลโดย •
ควรควบคุมให้ไม่เกิน 5%
ทดสอบโดยวิธี NO LOAD TEST •
โดยทําการจับเวลาการทํางานและ
ไม่ทาํ งานของเครื่ องอัดขณะที่ไม่
มีการใช้อากาศอัด

13. ตรวจสอบการปิ ดวาล์วลมที่ หยุดพักกลางวันและเลิกงานควร
ถังเก็บอากาศอัด
ปิ ดวาล์วที่ถงั เก็บอากาศอัดเพื่อลด
การสู ญเสี ยอากาศอัดที่เกิดจาก
การรั่วไหลภายในระบบ
14. ตรวจสอบการทํางานของ การ Drain แต่ละครั้งไม่ควรมี
ระบบปล่อยนํ้าอัตโนมัติ
อากาศมากเกินไป
(Auto drain)
15. ตรวจสอบการปิ ดวาล์วที่เข้า เครื่ องจักรทุกเครื่ องจะมีอากาศ
เครื่ องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน
อัดรั่วเสมอ

16. ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของอุปกรณ์ใช้ลมที่มีการ
หมุน

•

• ปรับตั้งเวลา Timer ให้เหมาะสม
• เลือกใช้ขนาด Auto drain ใน
•

•
•

อุปกรณ์ใช้ลมที่มีการหมุน เช่น
ประแจลม สว่านลม เมื่อใช้งาน
ไประยะเวลาหนึ่งจะใช้ปริ มาณ
•
ลมมากขึ้นเนื่องจากใบพัดเกิดการ
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ขนาดท่อเล็กเกินไปควรเพิ่มขนาด
ท่อหรื อเพิ่มจํานวนท่อลม
ลดความยาวท่อและข้อต่อข้องอ
เชื่อมต่อท่อให้เป็ นวงแหวน (Ring
Loop)
ความดันตกมากบางช่วงเวลาอาจ
เกิดจากเครื่ องอัดมีขนาดเล็กหรื อ
ขนาดถังเก็บอากาศเล็ก
จุดที่ใช้อากาศอัดปริ มาณมากควร
ติดตั้งถังเก็บอากาศ
จัดทําแบบทดสอบและซ่อมตาม
ความเหมาะสม
รณรงค์และออกข้อกําหนด
ให้ผใู ้ ช้อากาศอัดตรวจสอบ
ทุกวัน โดยการฟังเสี ยงหรื อ
สังเกตคราบนํ้ามันบริ เวณข้อ
ต่อข้องอหรื อการตรวจโดย
ใช้ฟองสบู่
จัดทําข้อกําหนดและกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ

ขนาดที่เหมาะสม
รณรงค์และออกข้อกําหนดให้ปิด
วาล์วเข้าเครื่ องจักรทุกครั้งหลัง
เลิกงาน
ติดตั้งวาล์วเข้าเครื่ องจักรทุกเครื่ อง
เปลี่ยนใบพัดอุปกรณ์เมื่อใช้งาน
นานหรื อกําลังในการขับน้อย
เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด

รายการตรวจ

17. ตรวจสอบการใช้งานของ
ระบบระบายความร้อน
ด้วยนํ้า

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
สึ กหรอหรื ออุปกรณ์มีความฝื ด
• ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแทนอุปกรณ์ลม
มากขึ้น
เครื่ องอัดอากาศที่ใช้น้ าํ ระบาย
• เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์
ความร้อนจะมีอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆให้สูงที่สุด
เพิ่มขึ้น เช่น หอผึ่งเย็น และปั๊มนํ้า • ใช้งานในจํานวนที่เหมาะสมกับ
ภาระการระบายความร้อนในแต่
ละช่วงเวลา
• เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง
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5.8 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1. การทําความสะอาดกรองอากาศสมํ่าเสมอ

เพราะ…

2. การลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด

เพราะ…

3. การลดการรั่วไหลในระบบอากาศอัด

เพราะ…

4. การลดความดันใช้งานของอุปกรณ์ใช้อากาศอัด

เพราะ…

5. การลดความดันในการผลิตอากาศอัด

เพราะ…

6. การใช้หวั ฉี ดลมเพื่อลดการใช้อากาศอัด

เพราะ…

7. การเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้อากาศอัดที่มีการสึ กหรอ

เพราะ…

8. การลดเวลาการใช้งานเครื่ องอัดอากาศที่มอเตอร์เคยไหม้

เพราะ…

9. การจัดการใช้เครื่ องอัดชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลัก

เพราะ…

10. การเดินเครื่ องอัดอากาศกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลัก

เพราะ…

11. การใช้ Booster กับอุปกรณ์ส่วนน้อยที่ใช้ความดันสู ง

เพราะ…

12. การแยกระบบอากาศอัดเป็ นความดันสู งและตํ่า

เพราะ…

13. การลดความยาวและข้อต่อข้องอในระบบท่อลม

เพราะ…

14. การเพิ่มขนาดท่อลมให้ใหญ่ข้ ึนหรื อเดินท่อเพิ่ม

เพราะ…

15. การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทํางานเครื่ องอัดอากาศแบบ

เพราะ…

อันดับ
16. การเดินท่อลมแบบวงแหวน (Loop)

เพราะ…

17. การเปลี่ยนระบบควบคุมจาก Load-Unloadเป็ นการใช้ Invertor

เพราะ…

18. การเปลี่ยนเครื่ องอัดให้มีขนาดเหมาะสม

เพราะ…

19. การเปลี่ยนไปใช้เครื่ องอัดประสิ ทธิ ภาพสู ง

เพราะ…

20. การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ Intercooler / Aftercooler

เพราะ…
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5.9 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การปรับลดความดันอากาศอัดที่ผลิตสู งเกินความต้ องการ
1. หลักการและเหตุผล
อุปกรณ์ ในโรงงานใช้ค วามดันอากาศสู งสุ ด …… barg ซึ่ งตํ่ากว่าความดันอากาศอัด ที่ ผ ลิ ต มาก ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดลดตํ่าลง เนื่ องจากการอัดอากาศที่ ความดันสู งขึ้ นจะต้องใช้พลังไฟฟ้ ามากขึ้ น
นอกจากนั้นการลดความดันอากาศอัดในระบบจะส่ งผลให้ปริ มาณอากาศที่สูญเสี ยจากการรั่วไหลลดลงด้วย
ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะลดความดันในการผลิตอากาศอัดจาก.......... barg เป็ น ..............barg

รู ปการตั้งความดันอากาศอัดเดิม

รู ปการตั้งความดันอากาศอัดใหม่

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ (kJ/kg)
W = ค่าคงที่ / (ค่าคงที่-1) x ค่าคงที่ของอากาศ (kJ/kg K) x อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด (K) x (( ความ
ดันอากาศออกจากเครื่ องอัด (kPa) / ความดันอากาศเข้าเครื่ องอัด (kPa)) (ค่าคงที่-1) / ค่าคงที่) -1)
2.1.2 ร้อยละพลังงานในการอัดลดลง (%)
Ws = ((พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนลดความดัน (kJ/kg) - พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลังลด
ความดัน (kJ/kg)) / พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนลดความดัน (kJ/kg)) x 100
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2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศก่อนลดความดัน (kWh/y)
EO = พลังไฟฟ้ าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศช่วงรับ Load (kW) x ชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องอัดตลอดปี
(h/y) x (เวลาการเดินของเครื่ องในช่วง Load (sec) / (เวลาการเดินของเครื่ องในช่วง Load (sec) +
เวลาการเดินของเครื่ องในช่วง Unload (sec)) x ตัวประกอบการทํางาน
2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศลดลง (kWh/y)
ES = พลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ในเครื่ องอัดอากาศก่อนลดความดัน (kWh/y) x (ร้อยละพลังงานในการ
อัดลดลง / 100)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
ไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุน
3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการทํางานเครื่องอัดอากาศตลอดทั้งปี
1.2 ค่าคงที่ของอากาศ
1.3 ค่าคงที่ (n)
1.4 ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.5 ตัวประกอบการทํางาน
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 เวลาการเดินของเครื่องใน1Cycle
หรือช่วง Load เฉลี่ย
2.2 เวลาการหยุดเครื่องใน1 Cycle
หรือช่วงUnload เฉลี่ย
2.3 อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด
2.4 ความดันอากาศเข้าเครื่องอัด
2.5 ความดันอากาศออกจากเครื่องอัดเดิม
2.6 ความดันอากาศอัดสูงสุดที่อุปกรณ์
ในโรงงานใช้
2.7 ความดันอากาศออกจากเครื่องอัดใหม่
2.8 พลังไฟฟ้าใช้กับเครื่องอัดช่วงรับ Load
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนลดความดัน
WI = (n/(n-1)) x R x TI x ((PO/PI) n-1/n - 1)
3.2 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลังจากลด
ความดัน
WIN = (n/(n-1)) x R x TI x ((PON/PI)n-1/n-1)
3.3 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง
WS = ((WI - WIN)/WI x 100
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h
R
n
CE
OF

No.1

ข้อมูล

No.2

h/y 3,000.00 3,000.00
kJ/kg K 0.2871 0.2871
1.30
1.30
3.00
฿/kWh 3.00
%
75.00
75.00

TL

Sec

100.00

100.00

TU

Sec

20.00

30.00

TI
PI
PO
PU

K
kPa
kPa
kPa

303.00
100.00
800.00
600.00

303.00
100.00
700.00
600.00

PON
EI

kPa
kW

700.00
55.00

650.00
45.00

WI

kJ/kg

232.16

213.67

WIN

kJ/kg

213.67

203.66

WS

%

7.96

4.68

ที่มาของ
ข้อมูล
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

3.4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศก่อน
ลดความดัน
EO = EI x h x (TL/(TL+TU)) x OF
3.5 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศลดลง
ES = EO x (WS/100)
3.6 คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
SE = E S x C E
4. การวิเคราะห์การลงทุน
การดําเนินงานไม่ใช้เงินลงทุน
5. สรุปผลที่ได้จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศลดลง
5.2 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

No.1

ข้อมูล

No.2

EO

kWh/y 103,125.00 77,884.62

ES

kWh/y 8,208.75 3,645.00

SE

฿/y 24,626.25 10,935.00

ES
SE

kWh/y 8,208.75 3,645.00
฿/y 24,626.25 10,935.00

ที่มาของ
ข้อมูล

มาตรการที่ 2 การลดการรั่วไหลของอากาศอัดโดยการทดสอบแบบ NO LOAD TEST
1. หลักการและเหตุผล

ปกติโรงงานเดินใช้งานเครื่ องอัดอากาศจํานวน......ชุ ด หลายเลข............................ อากาศอัดเป็ นอากาศ
ที่มีตน้ ทุนสู งโดยอากาศอัดที่มีความดันสู งมากก็จะมีตน้ ทุนสู งมาก นอกจากนั้นการรั่วไหลของอากาศ
ในระบบ บริ เวณข้อต่อ ข้องอ และวาล์ต่างๆ จะมากขึ้นตามความดันของอากาศด้วย ปั จจุบนั โรงงานมีจุด
รั่วไหลของอากาศมาก จึงมีแนวคิดที่จะลดการรั่วไหลของอากาศอัดลงให้ได้ไม่เกิน 5% ของอากาศอัดที่
ใช้ท้ งั ระบบ
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
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2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค

2.1.1 ปริมาณอากาศอิสระของแต่ละเครื่องที่ทําได้(m3/min)
FADA = ปริมาตรถังลมที่ใช้ทดสอบ(m3)/ เวลาที่ใช้ในการอัดเพิ่มความดันขึ้น 1 barg (min)
2.1.2 ดัชนีการใช้พลังงานของแต่ละเครื่อง (kW/m3/min)
IA =พลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดใช้ขณะอัดลมเข้าถัง (kW)/ปริมาณอากาศอิสระ
ของแต่ละเครื่องที่ทําได้ (m3/min)
2.1.3 ดัชนีการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศรวม (kW/m3/min)
IS = พลังไฟฟ้าของเครื่องอัดรวมขณะเดินใช้งานจริง (kW) / ปริมาณอากาศอิสระรวมที่
โรงงานใช้ใน 1 นาที ขณะใช้งานจริง (m3/min)
2.1.4 อัตราการรั่วไหลของอากาศแต่ละเครื่องที่เดินทดสอบอัดทั้งระบบ(m3/min)
AL = ปริมาณอากาศอิสระของเครื่องที่เดินใช้งาน (m3/min) x (เวลาที่ใช้ขณะอัดอากาศ/
(เวลาที่ใช้ขณะอัดอากาศ + เวลาที่ใช้ขณะไม่อัดอากาศ))
2.1.5 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวม(m3/min)
ALT = ผลรวมของอัตราการรั่วไหลของอากาศอัดแต่ละเครื่องที่เดินทดสอบทั้งระบบ
2.1.6 เปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ(%)
QL = (อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวม(m3/min)/ ปริมาณอากาศอิสระรวมที่
โรงงานใช้ใน 1 นาทีขณะใช้งานจริง (m3/min)) x 100
2.1.7 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดตลอดทั้งปี(m3/y)
ALY = อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวม(m3/min) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี x 60
2.1.8 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียจากการรั่วไหล (kWh/y)
ES = ดัชนีการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ (kW/m3/min) x อัตราการรั่วไหล
ของอากาศอัดรวม(m3/min) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB =ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรู รั่ว (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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การทดสอบหาดัชนีการใช้ พลังของเครื่ องอัดแต่ ละเครื่ อง
เปิ ดเครื่ องอัดอากาศเพื่อทดสอบที
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้ขณะ
ละเครื่ องไม่จ่ายโหลด
เครื่ องอัดอากาศ
อัดลมเข้าถึง ……….
…. kW
ถังเก็บอากาศอัด
No
.
1
เวลาที่ใช้ในการอัดเพิ่มความดัน
ปิ ดวาล์ ว
ในถังลมขึ้น 1 barg
…. min
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดใช้ขณะ
อัดลมเข้าถึง ……….
…. kW
เครื่ องอัดอากาศ
เวลาที่ใช้ในการอัดเพิ่มความดัน
No. 2
ในถังลมขึ้น 1 barg ……….
…. min
การหาปริมาณอากาศอัดทั้งระบบขณะใช้ งานจริง
เวลาเฉลี่ยต่อชัว่ โมงที่ใช้ในการ
อัดอากาศขณะทํางานปกติ =…………min/h
พลังไฟฟ้าขณะอัดอากาศ =…………kW
เวลาเฉลี่ยต่อชัว่ โมงที่ใช้ในการ
อัดอากาศขณะทํางานปกติ =…………min/h
พลังไฟฟ้าขณะอัดอากาศ =…………kW

ON
เครื่ องอัด
อากาศ

จ่ายโหลดเปิ ดใช้งาน
อุปกรณ์ตามปกติ
ถังเก็บอากาศอัด

เครื่ องอัด
อากาศ .

OFF
การเดินเครื่ องอัดบางชุ ดเพื่อทดสอบการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบ
- เวลาที่ใช้ในช่วงอัดอากาศ = ……….Sec
- เวลาที่ใช้ในช่วงไม่อดั อากาศ =……….
…… Sec

- เวลาที่ใช้ในช่วงอัดอากาศ = ……….Sec
- เวลาที่ใช้ในช่วงไม่อดั อากาศ =……….
…… Sec

เครื่ องอัด
อากาศ

เครื่ องอัด
อากาศ
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ถังเก็บอากาศอัด

จ่ายโหลดไม่เปิ ด
ใช้งานอุปกรณ์

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด

รายการ
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการทํางานของระบบอากาศอัด
1.2 พิกัดอากาศอิสระของเครื่องอัด
1.3 พิกัดพลังไฟฟ้าของเครื่องอัด

สัญลักษณ์ หน่วย

h
FADL
kWL

VR
1.4 ปริมาตรถังลมที่ใช้ทดสอบ
CE
1.5 ราคาค่าไฟฟ้าฉลี่ยต่อหน่วย
CI
1.6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรูรั่ว
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 ทดสอบหาปริมาณอากาศอิสระโดยวิธี
อัดลมเข้าถังทีละชุด (ปิดลมออกจากถัง)
- เวลาที่ใช้ในการอัดเพิ่มความดันในถังลม TT
ขึ้น 1 barg
- พลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดใช้ขณะอัดลมเข้าถัง kWT
Th
2.2 เวลาเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่ใช้ในการ Load
ของเครื่องอัดแต่ละเครื่องขณะทํางานปกติ
(ตามจํานวนเครื่องอัดที่เปิดใช้งานจริง)
kWA
2 พลังไฟฟ้าของเครื่องอัดขณะ Load
(ตามจํานวนเครื่องอัดที่เปิดใช้งานจริง)
2.4 ทดสอบหาปริมาณอากาศรั่วไหลเดิม
โดยวิธี No Load Test
(ปิดอุปกรณ์ใช้อากาศอัดทั้งหมด)
- กรอกหมายเลข1ในช่องของเครื่องที่จะ
No.O

h/y
m3/min
kW
m3
฿/kWh
฿

ข้อมูล
ที่มาของ
No.1
No.2 ข้อมูล
2,700.00 1,000.00
10.00 15.00
37.00 37.00
5.00
5.00
3.00
3.00
1,000.00 1,000.00

min

1.00

1.00

kW
min/h

35.00
40.00

35.50
45.00

kW

35.00

35.50

-

1.00

TLO

Sec

120.00

- เวลาที่ใช้ในช่วงไม่ทํางานอัดลม (Unload) TUO

Sec

20.00

เดินทดสอบ

- เวลาที่ใช้ในช่วงทํางานอัดลม (Load)
กรอกเฉพาะในช่องของเครื่องที่เดินทดสอบ
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

2.5 ทดสอบหาปริมาณอากาศรั่วไหลใหม่โดย
วิธี NO LOAD TEST

ข้อมูล
ที่มาของ
No.1
No.2 ข้อมูล

(ปิดอุปกรณ์ใช้อากาศอัดทั้งหมด)

No.N

-

1.00

TLN

Sec

80.00

- เวลาที่ใช้ในช่วงไม่ทํางานอัดลม (Unload) TUN

Sec

20.00

- กรอกหมายเลข1ในช่องของเครื่องที่จะ
เดินทดสอบ

- เวลาที่ใช้ในช่วงทํางานอัดลม(Load)
กรอกเฉพาะในช่องของเครื่องที่เดินทดสอบ
กรอกเฉพาะในช่องของเครื่องที่เดินทดสอบ

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3
IL kW/m /min
3.1 ดัชนีการใช้พลังงานพิกัดของเครื่องอัด
IL = kWL / FADL
3.2 ปริมาณอากาศอิสระของแต่ละเครื่องที่ทําได้ FADA m3/min
FADA = VR / TT
3
IA kW/m /min
3.3 ดัชนีการใช้พลังงานจริงของเครื่องอัด
IA = kWT / FADA

3.70

2.47

5.00

5.00

7.00

7.10

3.4 ปริมาณอากาศอิสระที่แต่ละเครื่องทําได้
ในหนึ่งชั่วโมงขณะใช้งานจริง
FADh = FADA x Th

FADh

m3/h

200.00

225.00

3.5 ปริมาณอากาศอิสระรวมที่โรงงาน
ใช้ใน 1 นาที ขณะใช้งานจริง
FADT = (FADhNo.1 + FADhNo.2

FADT

m3/min

7.08

-

kWAT

kW

70.50

-

+FADhNo.3)/60
3.6 พลังไฟฟ้าของเครื่องอัดรวม
ขณะเดินใช้งานจริง
kWAT = kWANo.1+kWANo.2+kWANo.3
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย
IS

3.7 ดัชนีการใช้พลังงานของ
เครื่องอัดอากาศรวม
IS = kWAT/FADT

ข้อมูล
ที่มาของ
No.1
No.2 ข้อมูล
kW/m3/min 9.96
-

3.8 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
แต่ละเครื่องที่เดินทดสอบทั้งระบบเดิม
ALO = Noo x FADA x (TLO/ (TLO + TUO))

ALO

m3/min

4.29

0.00

3.9 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวมเดิม
ALTO = ALONo.1+ALONo.2+ALONo.3
3.10 เปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของ
อากาศอัดทั้งระบบเดิม
QLO = (ALTO/FADT) x 100

ALTO

m3/min

4.29

-

QLO

%

60.59

-

m3/y

694,980

-

ALYO
3.11 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
ตลอดทั้งปีเดิม
ALYO = ALTO x h x 60
3.12 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียจากการรั่วไหลเดิม ESO
ESO = IS x ALTO x h

kWh/y 115,366.68

-

3.13 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดแต่ละ
เครื่องที่เดินทดสอบทั้งระบบใหม่
ALN = NON x FADA x (TLN / (TLN + TUN)

ALN

m3/min

4.00

0.00

3.14 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดรวมใหม่
ALTN = ALNNo.1+ALNNo.2+ALNNo.3
3.15 เปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัด
ทั้งระบบใหม่
QLN = (ALTN / FADT) x 100

ALTN

m3/min

4.00

-

QLN

%

56.50

-

3.16 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัด
ตลอดทั้งปีใหม่
ALYN = ALTN x h x 60

ALYN

m3/y

648,000

-
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

3.17 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียจาก
การรั่วไหลใหม่
ESN = IS x ALTN x h
3.18 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียลดลง
ES = ESO - ESN
3.19 ค่าพลังงานไฟ้ฟ้าลดลง
SC = E S x C E
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

ESN

ข้อมูล
ที่มาของ
No.1
No.2 ข้อมูล
kWh/y 107,568.00 -

ES

kWh/y

7,798.68

-

SC

฿/y

23,396.04

-

PB

y

0.04

ES
SC
PB
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kWh/y 7,798.68
฿/y 23,396.04
0.04
y

ตอนที่ 2 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับระบบอากาศอัด

มาตรการที่ 3 การลดอุณหภูมอิ ากาศที่ดูดเข้ าเครื่ องอัดอากาศ
1. หลักการและเหตุผล

อุณหภูมิอากาศภายนอกโดยเฉลี่ ยประมาณ ……OC ซึ่ งตํ่ากว่าอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องประมาณ ….
O
C การที่ อุณหภู มิอากาศที่ดูดเข้าเครื่ องมี อุณหภู มิสูงจะส่ งผลให้มวลของอากาศที่ได้จากการอัดลด
ตํ่าลง ทําให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดลดลง ดังนั้นจึ งมี แนวคิดในการลดอุ ณหภูมิอากาศที่ ดูดเข้า
เครื่ องโดยการต่อท่อดูดอากาศจากภายนอกซึ่ งมีอุณหภูมิต่าํ กว่า
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค

2.1.1 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ (kJ/kg)
W = ค่าคงที่ / (ค่าคงที-่ 1) x ค่าคงที่ของอากาศ (kJ/kg K) x อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด (K) x (((
ความดันอากาศออกจากเครื่องอัด(kPa) / ความดันอากาศเข้าเครื่องอัด(kPa)) (ค่าคงที่-1) / ค่าคงที่)
-1)
2.1.2 ร้อยละพลังงานในการอัดลดลง (%)
WS = ((พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนลดความดัน (kJ / kg) - พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลัง
ลดความดัน (kJ/kg)) / พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนลดความดัน (kJ/kg)) x 100
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศก่อนลดความดัน (kWh/y)
EO = พลังไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศช่วงรับ Load (kW) x ชั่วโมงการทํางานของเครื่องอัดตลอดปี
(h/y) x (เวลาการเดินของเครื่องในช่วง Load (Sec) / (เวลาการเดินของเครื่องในช่วง Load
(Sec) + เวลาการเดินของเครื่องในช่วง Unload (Sec)) x ตัวประกอบการทํางาน
2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศลดลง (kWh/y)
ES = พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศก่อนลดความดัน (kWh/y) x (ร้อยละพลังงานในการอัด
ลดลง / 100)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน

2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุ ง (฿) / ค่าไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
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3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า

รายการ

สั ญลักษณ์

หน่ วย

1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการทํางานเครื่ องอัดอากาศตลอดทั้ง
ปี
1.2 ค่าคงที่ของอากาศ
1.3 ค่าคงที่ (n)

h
R
n

h/y
kJ/kg K
-

1.4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.5 ตัวประกอบการทํางาน

CE
OF

฿/kWh
-

1.6 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 เวลาการเดินของเครื่ องใน 1 Cycle หรื อ
ช่วง
Load เฉลี่ย

CI

฿

TL

Sec

2.2 เวลาการหยุดเครื่ องใน 1 Cycle หรื อช่วง
Unload เฉลี่ย

TU

Sec

2.3 อุณหภูมิอากาศออกจากเครื่ องอัด

TO

K

2.4 อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด (เดิม)

TI

K

2.5 อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด หลังจากปรับปรุ ง

TIN

K

2.6 ความดันอากาศเข้าเครื่ องอัด

PI

kPa

2.7 ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัด

PO

kPa

2.8 พลังไฟฟ้าใช้กบั เครื่ องอัดช่วงรับ Load
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนปรับปรุ ง

EI

kW

WI = n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI) n-1/n - 1)
3.2 พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ
หลังจากลดความดัน

WI

kJ/kg
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WI = n/n-1) x R x TIN x ((PO/PI)n-1/n-1)
3.3 คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง

WIN

kJ/kg

0.00

0.00

WS = ((WI - WIN)/WI x 100
3.4 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศ
ลดลง
ES = EI x h x TL/(TL+TU) x (WS/100) x
OF
3.5 คิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

WS

%

0.00

0.00

ES

kWh/y

0.00

0.00

SE = E S x C E
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

SE

฿/y

0.00

0.00

PB = CI / SE
ที่ประหยัดได้ (บาท/ปี )
5. สรุ ปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่ องอัดอากาศ
ลดลง

PB

y

0.00

0.00

ES

kWh/y

0.00

0.00

5.2 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

SE
PB

฿/y
y

0.00
0.00

0.00
0.00
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5.10 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1 : การเดินเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู ทดแทนการเดินเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติ ดตั้งใช้งานเครื่ องอัดอากาศทั้งสิ้ นจํานวน 4 ชุ ด เป็ นแบบลูกสู บขนาดพิกดั ไฟฟ้ า 22 kW
พิกดั การผลิตลมอัด 2.58 m3/min จํานวน 2 ชุด และแบบสกรู ขนาดพิกดั ไฟฟ้ า 37 kW พิกดั การผลิตลมอัด 5.81
m3/min จํานวน 2 ชุด โดยต่อวงจรของท่ออากาศอัดร่ วมกันทั้งหมด และเดินเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู จาํ นวน 1
ชุด และแบบลูกสู บจํานวน 2 ชุด ควบคุมการทํางานเครื่ องอัดอากาศแบบรับ-ปลดภาระ (Load-Unload)
ที่ความดัน 7.8 barg (100 Psig)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บมีประสิ ทธิ ภาพตํ่ากว่าแบบสกรู และมีอายุการใช้งานมากกว่า รวมถึงติ ดตั้งอยู่ใน
บริ เวณที่มีความชื้ นสู งกว่าส่ งผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตอากาศอัดลดลงมากขึ้น นอกจากนั้นดัชนี การใช้
พลังงานที่พิกดั ของแบบลูกสู บสู งกว่าแบบสกรู ดังนั้นการเลือกเดินเครื่ องอัดอย่างเหมาะสมจะส่ งผลให้ลดการ
ใช้พลังงานได้

รู ปที่ 5.10-1 เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บและเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู ท่ีใช้
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ควรจัดการเดินเครื่ องอัดอากาศใหม่โดยเปิ ดใช้งานเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู 2 ชุดซึ่ งมีพิกดั ดัชนีการใช้พลังงาน
รวม 6.368 kW/m3/min ตํ่ากว่าการเดิน 3 ชุ ดแบบเดิ มซึ่ งมีพิกดั ดัชนี การใช้พลังงานรวม 7.475 kW/m3/min จะ
สามารถลดต้นทุนในการผลิตอากาศอัดได้
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4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
สถานประกอบการเปิ ดใช้งานเครื่ องอัดอากาศครั้งละ 3 ชุ ด เป็ นแบบลูกสู บ 2 ชุ ดและแบบสกรู 1 ชุ ดคิ ดเป็ น
ปริ มาณการผลิตอากาศอัดที่ พิกดั ติดตั้งรวม 10.97 m3/min และพิกดั กําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ ติดตั้งรวม 82 kW
(110 HP) คิดเป็ นดัชนีการใช้พลังงาน 7.475 kW/m3/min

ชนิดเครื่ องอัดอากาศ

พิกดั มอเตอร์
(kW)
22 (30HP)
37 (50HP)

พิกดั ผลิตอากาศอัด
(m3/min)
2.58
5.81

พลังงานที่ใช้
(kW/m3/min)
8.527
6.368

ลูกสู บ
สกรู
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการเปลี่ยนการเดิ นเครื่ องอัดอากาศใหม่โดยเปิ ดใช้งานเครื่ องอัดอากาศแบบสกรู 2 ชุด แทนแบบเดิ มโดยมี
พิกดั กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ ติดตั้งรวม 75 kW (100HP) และพิกดั อากาศอัดรวม 11.62 m3/min คิดเป็ นดัชนี การ
ใช้พลังงาน 6.368 kW/m3/min จะเห็ นว่ามี ประสิ ทธิ ภาพดี กว่าการเดิ นเครื่ องแบบเดิ มเป็ นอย่างมากส่ งผลให้
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า 78,732.55 บาท/ปี โดยยังใช้ประโยชน์จากถังอากาศอัดของเครื่ องชุดลูกสู บ โดยเปิ ด
วาล์วให้ลมอัดเข้าไปเก็บเพื่อเพิ่มปริ มาตรการกักเก็บลมอัดของระบบด้วย
กรณีศึกษาที่ 2 : มาตรการลดลมรั่วในระบบอากาศอัด
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บขนาด 11 kW จํานวน 5 เครื่ อง ใช้ระบบการควบคุมการ
ทํางานเป็ นแบบ On/Off โดยอากาศอัดที่ได้นาํ ไปใช้ในอุปกรณ์นิวเมติกส์

รู ปที่ 5.10-2 เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บที่ใช้งาน

5-50

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการเดิ นสํารวจการรั่วไหลของอากาศอัดโดยวิธีการฟั งเสี ยงพบว่ามี อากาศอัดรั่วไหลเป็ นจํานวนมาก
โดยทัว่ ไปปริ มาณอากาศอัดที่รั่วไหลไม่ควรมีค่าเกิน 5 % ของปริ มาณอากาศอัดที่ผลิต

รู ปที่ 5.10-3 อากาศอัดที่ร่ัวบริ เวณข้อต่อ
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดอบรมวิธีการทดสอบหารอยรั่ว และปริ มาณการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบ แล้วทําการซ่อมรอยรั่ว
โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการดังนี้
• ทดสอบหาปริ มาณการรั่วไหลของระบบลมอัดทั้งหมด
• หารอยรั่วตามจุดต่าง ๆ
• วิเคราะห์และประเมินผลประหยัด และการลงทุน
• ดําเนินการซ่อมแซมรอยรั่ว
• วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
จากการทดสอบหาเปอร์ เซ็ นต์การรั่ วไหลของอากาศอัดในระบบ โดยวิธีการปิ ดอุปกรณ์ ใช้อากาศอัด และ
เดิ นเครื่ องอัดอากาศ NO.1-5 แล้วจับเวลาในช่ วงการทํางานและหยุดการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ แล้ว
นํามาวิเคราะห์ปรากฏว่ามีการรั่วไหลของอากาศอัดในระบบคิดเป็ น 11.98% ของอัตราการผลิตอากาศอัดของ
เครื่ องอัดอากาศ NO.1-5 ซึ่ งถือว่ามีอตั ราการรั่วไหลที่สูง
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากทําการทดสอบหารอยรั่วและซ่ อมรอยรั่วของอากาศอัดในระบบแล้ว ผลปรากฏว่าการรั่วไหลของ
อากาศอัดในระบบคิดเป็ น 5.01% ของอัตราการผลิตอากาศอัดของเครื่ องอัดอากาศ NO.1-5 ซึ่ งทําให้ลดการ
สู ญเสี ยพลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศลงได้ โดยสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 16,403.90 kWh/ ปี
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กรณีศึกษาที่ 3 : การอนุรักษ์ พลังงานของเครื่ องอัดอากาศในโรงงาน Forging

ความดันอากาศ [kg/cm2]

ความสิ้ นเปลืองกําลังไฟฟ้า [kW]

1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตภัณฑ์เหล็ก Forging มีการใช้พลังงานไฟฟ้ า 10,630 MWh/ปี และนํ้ามันเตา 1,260 kL/ปี
มี สัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ า ในระบบอากาศอัดร้ อยละ 25 ของพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ท้ ังหมด โดยอากาศอัด
นําไปใช้ในการขับเครื่ อง Forging และใช้ในการทํา Air blow
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
สถานประกอบการปล่อยให้พนักงานเดิ นใช้งานเครื่ องอัดอากาศให้สอดคล้องกับการทํางานของกระบวนการ
ผลิต ส่ งผลให้มีการเดิ นเครื่ องอัดอากาศมากเกิ นความจําเป็ น และในระบบอากาศอัดมีการรั่วไหลมาก รวมทั้ง
อุปกรณ์ใช้อากาศอัดมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า การเปลี่ยนแปลงความดันที่ใช้และการเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟ้ าแสดงดัง
รู ปที่ 5.10-4 และรู ปที่ 5.10-5 ตามลําดับ โดยการเปลี่ ยนแปลงความดันมี ลกั ษณะกระเพื่ อมรุ นแรง มี ช่วงการ
เปลี่ยนแปลงถึง 2 kg/cm2 ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงความดัน โดย
กํา ลังไฟฟ้ า เฉลี่ ย ประมาณ 620 kW การใช้ Air blow และปริ มาณอากาศรั่ วมี ค่ า 1,590 m3/h ซึ่ งมี ค่ า สู ง กว่ า
Capacity ของเครื่ องอัดอากาศขนาด 150 kW 1 ตัว ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยพลังงานมาก

[เวลา]

รู ปที่ 5.10-4 การเปลี่ยนแปลงความดัน

[เวลา]

รู ปที่ 5.10-5 การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าของเครื่ องอัดอากาศ

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
การรั่วไหลของอากาศอัดส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าโดยไม่เกิ ดประโยชน์และอุปกรณ์ใช้อากาศอัด ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพตํ่าส่ งผลให้สิ้นเปลืองอากาศอัดมาก รวมทั้งการผลิตและใช้อากาศอัดที่ความดันสู งส่ งผลให้ตน้ ทุน
และการรั่วไหลสู ง จึงดําเนิ นการตรวจหารอยรั่วทั้งหมดและสํารวจอุปกรณ์ใช้อากาศเพื่อทําการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
ตรวจสอบการรั่วของอากาศทั้งหมดด้วยเสี ยงอากาศรั่ว (เสี ยงชู่ว...ว) และทําการซ่ อมแซมให้หมด ลดพื้นที่ช่อง
เปิ ดของ Air nozzle สํา หรั บพ่ นสารหล่ อ ลื่ นแม่ พิ มพ์แ ละอื่ นๆ ลดความดันของอากาศที่ ใ ช้ในการพ่ น และ
ปรับปรุ งวิธีพ่นให้มีประสิ ทธิ ผลดีย่ิงขึ้น ใช้เครื่ องตั้งเวลาและสวิตซ์เท้าเพื่อหยุดการป้ อนอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อ
ไม่ได้ใช้งาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
จากการสํารวจด้วยการฟั งเสี ยงพบว่าระบบอากาศอัดมีการรั่วไหลมาก และอุปกรณ์บางส่ วนใช้อากาศอัดและ
ความดันสู งเกินพิกดั
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5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการซ่อมรู รั่วทั้งหมด ลดพื้นที่ช่องเปิ ดของ Air nozzle สําหรับพ่นสารหล่อลื่นแม่พิมพ์และอื่นๆ ลดความดัน
ของอากาศที่ใช้ในการพ่น และปรับปรุ งวิธีพ่นให้มีประสิ ทธิ ผลดีย่งิ ขึ้น ใช้เครื่ องตั้งเวลาและสวิตซ์เท้าเพื่อหยุด
การป้อนอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน ส่ งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,445 MWh/ปี คิดเป็ นร้อยละ
13.59 ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ท้ งั หมด ส่ งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 1,229,880 บาท/ปี
กรณีศึกษาที่ 4: การลดความดันของระบบอากาศอัด
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้เครื่ องอัดอากาศขนาด 50 hp ความจุ 212 cfm จํานวน 5 เครื่ อง โดยปรับตั้งความดันใน
การตัด ต่ อไว้ที่ 7-8 kg/cm2 ขณะที่ มีอุปกรณ์ ใ ช้แ รงดันสู งสุ ด 4 kg/cm2 ซึ่ งสู งกว่า แรงดันตํ่า สุ ด ที่ ป รั บ ตั้ง
ประมาณ 3 kg/cm2 ส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตอากาศอัดสู งและการสู ญเสี ยจากการรั่วไหลในระบบเพิ่มมากขึ้น
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การผลิตอากาศอัดที่ความดันสู งกว่าความดันใช้งานของอุปกรณ์ที่ตอ้ งการความดันสู งที่สุดนั้นจะส่ งผลให้
ดัชนี การใช้พลังงานของเครื่ องอัดอากาศ (kW/Nm3-min)สู งขึ้น โดยทัว่ ไปการลดความดันลง 1 bar จะส่ งผล
ให้เครื่ องอัดอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงประมาณ 6-10 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 5.10-1 การลดแรงดันส่ งผลต่อดัชนี การใช้พลังงานของเครื่ องอัดอากาศ
(Confederation of Indian Industries)
การลดลงของแรงดัน
ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้ า (kW/Nm3-min)
จาก
ถึง
ขั้นตอนเดียว
สองขั้นตอน
สองขั้นตอน
(บาร์)
(บาร์)
หล่อเย็นด้วยนํ้า
หล่อเย็นด้วยนํ้า หล่อเย็นด้วยอากาศ
6.8
6.1
4
4
2.6
6.8
5.5
9
11
6.5
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการตรวจวัดความดันในการผลิตอากาศอัดและความดันปลายทางในตําแหน่งที่มีอุปกรณ์ใช้อากาศอัด
สู งสุ ด เพื่อดูวา่ ในขณะใช้งานความดันอากาศอัดที่เข้าอุปกรณ์สูงกว่าความต้องการของอุปกรณ์มากเพียงใด
และทําการบันทึกพลังงานไฟฟ้ าที่เครื่ องอัดอากาศใช้ หลังจากนั้นทําการลดความดันในการผลิตอากาศอัดลง
โดยทัว่ ไปจะสู งกว่าความดันที่อุปกรณ์ใช้ความดันสู งสุ ดประมาณ 30% แล้วทําการบันทึกพลังงานไฟฟ้าที่
เครื่ องอัดอากาศใช้ เพื่อนําไปวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ปรับตั้งความดันการผลิตอากาศที่ 7-8 kg/cm2 อุปกรณ์ใช้ความดันสู งสุ ดที่ 4 kg/cm2 พลังงานไฟฟ้ าที่เครื่ อง
อัดอากาศใช้ 1,669.65 kWh/วัน
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รู ปที่ 5.10-6 การตั้งความดันในการผลิตอากาศอัดก่อนปรับปรุ ง
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ปรับตั้งความดันการผลิตอากาศลดลงจาก 7-8 kg/cm2 เป็ น 6-7 kg/cm2 อุปกรณ์ใช้ความดันสู งสุ ดที่ 4 kg/cm2
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศใช้ 1,527.52 kWh/วัน ใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี

รู ปที่ 5.10-7 การตั้งความดันในการผลิตอากาศอัดหลังปรับปรุ ง
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ชัว่ โมงการใช้งาน
=
24
ชัว่ โมง/วัน
จํานวนวันใช้งาน
=
365
วัน/ปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
=
2.85
บาท/kWh
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนการปรับตั้ง
=
1,669.65
kWh/วัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับตั้ง
=
1,527.52
kWh/วัน
พลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
=
142.13
kWh/วัน
=
142.13 x24 x365
=
42,600
kWh/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
42,600 x2.85
=
121,410
บาท/ปี
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
บาท
ผลประหยัดพลังงาน
=
121,410
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
ปี
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กรณีศึกษาที่ 5: การลดความดันใช้ งานของระบบอากาศอัดที่อาคาร A
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
อาคาร A มีเครื่ องอัดอากาศขนาด 37 kW จํานวน 3 เครื่ อง โดยเปิ ดใช้งานครั้งละ 2 เครื่ อง ตลอด 24 ชัว่ โมง
ปรับตั้งความดันในการผลิตอากาศอัดที่ 7.8 บาร์ แต่อุปกรณ์ใช้อากาศอัดที่ตอ้ งการความดันตํ่ากว่าที่ควบคุม
ดังนั้น จึงมีความเป็ นไปได้ที่จะลดความดันที่เครื่ องอัดอากาศลงเพื่อประหยัดพลังงาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การผลิตอากาศอัดที่สูงจะส่ งผลให้เครื่ องอัดอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มและการสู ญเสี ยจากการรั่วไหลสู ง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการสํารวจความต้องการใช้ความดันอากาศอัดในกระบวนการผลิตทั้งหมด พบว่าสามารถลดความดันของ
เครื่ องอัดอากาศลงเหลือ 7.6 บาร์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และทําการตรวจวัดค่าต่างๆ
ของเครื่ องอัดอากาศเพื่อนําไปใช้วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ อ งอัด อากาศทํา งานในช่ ว ง LOAD ใช้เ วลา 100 วิ น าที ช่ ว ง UNLOAD 20 วิ น าที ใช้ก ํา ลัง ไฟฟ้ า 74
กิโลวัตต์ ที่ความดัน 7.8 บาร์ ใช้งาน 8,640 ชัว่ โมง/ปี

รู ปที่ 5.10-8 เครื่ องอัดอากาศที่ทาํ การปรับลดความดัน

5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ปรับตั้งความดันในการผลิตอากาศอัดเป็ น 7.6 บาร์ โดยไม่ส่งผลต่อการผลิตและเกิดผลการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 25,681 บาท/ปี
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ชัว่ โมงการใช้งาน
(h)
=
8,640
h/y
เวลาการเดินของเครื่ องใน 1 รอบการ
(TL)
=
100
S
ทํางานหรื อช่วงมีภาระ
เวลาการหยุดของเครื่ องใน 1 รอบการ (TU)
=
20
S
ทํางานหรื อช่วงไร้ภาระ
ค่าคงที่ของอากาศ
(R)
=
0.29
kJ/kg-K
ค่าคงที่ของกระบวนการอัดอากาศ
(n)
=
1.30
อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัด
(Ti)
=
303
K
ความดันอากาศเข้าเครื่ องอัด
(Pi)
=
101.33
kPa
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ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัดเดิม
ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัดใหม่
กําลังไฟฟ้าของเครื่ องอัดช่วงรับภาระ
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ
ก่อนลดความดัน

(Po)
(Pon)
(Ei)
(CE)

=
=
=
=

780
760
74
2.41

(Wi)

=
=

(n/(n-1) x R x Ti x ((Po/Pi)(n-1)/n-1)
227
kJ/kg

พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศ
หลังจากลดความดัน

(Win)

เปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดที่ลดลง

(Ws)

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนลดความดัน

(Eo)

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ที่ลดลง

(Esave)

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

(Msave)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

(n/(n-1) x R x Ti x ((Pon/Pi)(n-1)/n-1)
223
kJ/kg
((Wi-Win)/Wi) x 100
%
2
%
Ei x h x (TL/(TL+TU)
kWh/y
532,800
kWh/y
Eo x (Ws/100)
kWh/y
kWh/y
10,656
Esave x CE
฿/y
฿/y
25,681

7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดพลังงาน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=

kPa
kPa
kW
฿/kWh

บาท
25,681 บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 6: การติดตั้ง Air Shut off Valve เพื่อลดการรั่วไหลในระบบท่ อส่ ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตอากาศอัดที่ความดัน 5.6 bar จ่ายไปใช้งานใน 7 ส่ วนการผลิตโดยมีวาล์ว (Ball Valve)
ที่ใช้ในการปิ ดเมื่อส่ วนงานต่างๆไม่มีการผลิตในช่วงเวลาที่บางส่ วนงานมีการทํางานนอกเวลา(OT) การปิ ด
วาล์วเพื่อไม่ให้อากาศอัดส่ งไปยังส่ วนที่ไม่ใช้งานนั้นจะส่ งผลให้ลดการสู ญเสี ยจากการรั่วไหลของอากาศอัด
ในบริ เวณต่างๆได้
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
วาล์วดังกล่าวมีการติดตั้งไว้สูงมากจึงไม่สามารถดําเนิ นการปิ ดได้ ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการติดตั้ง Air Shut off Valve ในแต่ละส่ วนการผลิต ทั้งหมด เพื่อควบคุมที่ จะไม่จ่ายลมไปยังส่ วนที่
ไม่มีการผลิต และทําการตรวจวัดปริ มาณอากาศอัดที่ผลิตและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ เพื่อวิเคราะห์ดชั นีการใช้
พลังงาน (kWh/m3) ก่อนและหลังการปรับปรุ ง
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ผลิตอากาศอัด 568,660 kWh ปริ มาณอากาศอัดที่ผลิต 4,483,661 m3 และดัชนีการใช้
พลังงาน 0.1268 kWh/m3

Ball Valve ก่อนติดตั้ง Air Shutoff Valve
Ball Valve ก่อนติดตั้ง Air Shutoff Valve Stamping
Trim/Final
รู ปที่ 5.10-9 แสดง Ball Valve ก่อนติดตั้ง Air Shutoff Valve
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากทําการติ ดตั้ง Air Shutoff Valve ในแต่ละส่ วนการผลิต ทั้งหมด และเพื่อควบคุมการเปิ ด-ปิ ด ใน
ห้อ งควบคุม ส่ งผลให้พลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ผลิตอากาศอัดลดลงเป็ น 330,590 kWh ปริ มาณอากาศอัดที่ ผลิต
3,577,3214 m3 และดัชนีการใช้พลังงาน 0.0924 kWh/m3

รู ปที่ 5.10-10 แสดงการติดตั้ง Air Shutoff Valve
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6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
=
ปริ มาณลมที่ใช้ใน 1 ปี (2548)
=
ดัชนีการใช้พลังงานก่อนปรับปรุ ง =
ดัชนีการใช้พลังงานหลังปรับปรุ ง =
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
=
=
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
=
=
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดพลังงาน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

2.84
บาท/ kWh
48,706,614
m3/ ปี
0.1268
kWh/m3
0.0924
kWh/m3
(0.1268-0.0924) x 48,706,614
1,675,507.52
kWh/ปี
1,675,507.52 x 2.84
4,758,442.72
บาท/ปี
2,600,000
บาท
4,758,442.72
บาท/ปี
4,758,442.72/2,600,000
0.55
ปี

กรณีศึกษาที่ 7: การลดการรั่วไหลของอากาศอัดในพื้นที่ผสมวัตถุดบิ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้เครื่ องอัดอากาศแบบสกรู ขนาดพิกดั 75 kW ดัชนีการใช้พลังงาน 0.30 kW/l/sec จํานวน
รวม 1 เครื่ อง ผลิตอากาศอัดที่ความดัน 6 บาร์ เพื่อใช้ในกระบวนการผสมวัตถุดิบและกระบอกสู บของเครื่ อง
Press โดยเครื่ องอากาศใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 250 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสํารวจการใช้อากาศอัดของสถานประกอบการ พบว่าในพื้นที่ ผสมวัตถุดิบ มีอากาศอัดรั่ว ขนาดรู
ประมาณ 3 มม. จํานวน 1 รู ส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ โดยทัว่ ไปในขนาดรู ร่ัวที่
เท่ากันปริ มาณอากาศอัดจะรั่วมากขึ้นเมื่อความดันอากาศอัดในระบบสู งขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการสํารวจและบันทึ กจํานวน ขนาดรู รั่ว และความดันอากาศอัดในบริ เวณต่างๆของสถานประกอบการ
รวมทั้งตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศใช้ เพื่อนําไปวิเคราะห์หาพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ย
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ตารางที่ 5.10-2 อัตราการรั่วไหลของอากาศอัดที่ขนาดรู รั่วและความดันต่างๆ
Pressure
(bar)
3.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
7.5
8.0
9.0
10.0

0.3
l/ses
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.16

0.5
kW
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
0.05
0.05

l/ses
0.16
0.20
0.22
0.24
0.28
0.32
0.34
0.36
0.40
0.44

0.7
kW
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.11
0.13
0.15

l/ses
0.31
0.39
0.43
0.47
0.54
0.62
0.66
0.70
0.78
0.85

Dimeter Pipe (mm)
1.0
kW l/ses kW
0.05 0.63 0.11
0.08 0.79 0.16
0.09 0.87 0.19
0.11 0.95 0.22
0.14 1.11 0.29
0.18 1.27 0.36
0.20 1.35 0.40
0.21 1.42 0.44
0.25 1.58 0.52
0.30 1.74 0.60

and Air Leakage
3.0
5.0
l/ses kW l/ses kW
5.71 0.97 15.85 2.71
7.13 1.46 19.80 4.06
7.84 1.73 21.78 4.81
8.55 2.01 23.75 5.58
9.97 2.61 27.70 7.25
11.39 3.25 31.65 9.04
12.11 3.59 33.63 9.98
12.82 3.94 35.60 10.94
14.24 4.66 39.55 12.96
15.66 5.43 43.50 15.07

7.0
l/ses
31.07
38.81
42.68
46.55
54.29
62.04
65.91
69.78
77.52
85.26

kW
5.31
7.97
9.42
10.95
14.21
17.71
19.56
21.45
25.40
29.54

10.0
l/ses kW
63.41 10.83
79.21 16.26
87.11 19.22
95.01 22.34
110.81 28.99
126.61 36.15
134.51 39.91
142.41 43.78
158.21 51.83
174.01 60.28

4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ตรวจพบรู รั่วขนาด 3 มิลลิเมตร ความดัน 6 บาร์ จํานวน 1 รู บริ เวณ ข้อต่อลมของเครื่ องเครื่ องสัน่ (Shake)
เครื่ องอัดอากาศใช้กาํ ลังไฟฟ้า 69.0 kW

รู ปที่ 5.10-11 รู รั่วบริ เวณข้อต่อ เข้าเครื่ องสัน่ (Shake) ของหน่วยงานเตรี ยมผสมนํ้าดิน
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการซ่อมข้อต่อท่อลมเข้าเครื่ องทําให้สามารถลดอัตราการรั่วไหลได้ประมาณ 9.97 ลิตร/วินานาที คิดเป็ น
เงินที่ประหยัดได้ประมาณ 52,575.84 บาท/ปี

รู ปที่ 5.10-12 แสดงการปรับปรุ ง เปลี่ยนข้อต่อลม
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6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าของระบบอัดอากาศ
ดัชนีการใช้พลังงานของเครื่ องอัด
อัตราการรั่วไหล
กําลังไฟฟ้าสู ญเสี ย
พลังงงานไฟฟ้าที่ประหยัด
ค่าพลังงงานไฟฟ้าที่ประหยัด
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดพลังงาน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

69.0
kW
0.30
kW/L/sec
9.97
ลิตร/นาที
0.30 x 9.97
kW
2.99
kW
2.99 x 24 x 365
17,946.00
หน่วย/ปี
17,946.00 x 2.93
52,575.84
บาท/ปี
52,575.84
-

บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 8 : การลดอุณหภูมอิ ากาศเข้ าเครื่ องอัดอากาศ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากเมล็ด โกโก้ ในกระบวนการผลิ ต ของโรงงาน มี ก ารใช้อ ากาศอัด ใน
กระบวนการผลิตโดยทางโรงงานตั้งความดันใช้งานเครื่ องอัดอากาศไว้ที่ 7.2 บาร์ เกจ และมีเครื่ องอัดอากาศ
ทั้งหมด 3 เครื่ อง ชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ 24 ชัว่ โมง/วัน 340 วัน/ปี

รูปที่ 5.10-13 การใช้เครื่ องอัดอากาศภายในโรงงาน

5-60

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสํารวจของที มอนุ รักษ์พลังงานพบว่าอุณหภู มิอากาศเข้าเครื่ องอัดมีอุณหภู มิค่อนข้างสู ง เนื่ องจาก
ความร้อนจากการระบายความร้อนของเครื่ องผลิตลมอัดที่ทาํ งานตลอดเวลาจากการตรวจวัดพบว่ามีอุณหภูมิ
ประมาณ 42 oC จึงมีแนวความคิดที่จะทําการลดอุณหภูมิของลมอากาศก่อนเข้าเครื่ องอัดอากาศ ให้มีอุณหภูมิ
ลดตํ่าลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับปรุ งโดย ทําการต่อท่อระบายลมร้อนของเครื่ องอัดอากาศให้มีขนาดยาวขึ้นเพื่อให้ลมร้อนที่
ระบายออกจากเครื่ องอัดอากาศแล้วไม่กลับเข้ามายังเครื่ องอัดอากาศอีก

รู ปที่ 5.10-14 การต่อท่อระบายลมร้อนออกจากเครื่ องอัดอากาศ
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งพบว่าอุณหภูมิขาเข้าของเครื่ องอัดอากาศมีอุณหภูมิลดตํ่าลงวัดอุณหภูมิอากาศหลังปรับปรุ งได้
เท่ากับ 35 oC โดยคิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดลงได้ 10,260.44 kWh/y
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากการตรวจวัดพบว่ามีการใช้พลังไฟฟ้ารวมช่วง load ประมาณ 67.9 kW
จากการตรวจวัดพบว่ามีการใช้พลังไฟฟ้ารวมช่วง unload ประมาณ 32 kW
ใน 1 ชัว่ โมงจะมีการทํางานช่วง load ประมาณ
50 นาที
ใน 1 ชัว่ โมงจะมีการทํางานช่วง unload ประมาณ
10 นาที
ชัว่ โมงการทํางานของระบบอัดอากาศ
24
ชัว่ โมง/วัน
วันการทํางานของระบบอัดอากาศ
340 วัน/ปี
ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน
=
2.85 บาท/kWh
o
อุณหภูมิที่ออกจากเครื่ องอัดอากาศเฉลี่ย
55 C
อุณหภูมิเข้าเครื่ องอัดอากาศเฉลี่ยก่อนปรับปรุ ง
42 oC
อุณหภูมิเข้าเครื่ องอัดอากาศเฉลี่ยหลังปรับปรุ ง
35 oC
ความดันอากาศออกจากเครื่ องอัดอากาศ (Absolute) 8.2 bar
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ตารางแสดงการคํานวณผลประหยัด
รายการ

หน่วย

ตัวย่อ

No.1

h/y
Sec
Sec
kJ/kg K
K
K
K
kPa
kPa
kW
฿/kWh

h
TL
TU
R
n
TO
TI
TIN
PI
PO
EI
CE

8,160.00
50
10
0.2871
1.3
328
315
308
100
820
67.9
2.85

WI = (n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI)n-1/n-1)
พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลังจากลดความดัน

kJ/kg

WI

244.97

WI = (n/(n-1) x R x TIN x ((PO/PI)n-1/n-1)
คิดเป�นเปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง
WS = ((WI-WIN)/WI) x 100
พลังงานไฟฟ�าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศลดลง
ES = EI x h x (TL/(TL+TU) x (WS/100)
คิดเป�นค่าไฟฟ�าที่ประหยัดได้
S E = ES x C E

kJ/kg

WIN

239.53

%

WS

2.22

kWh/y

ES

10,260.44

฿/y

SE

29,242.27

ข้อมูล
ชั่วโมงการใช้งานเครื่องอัดอากาศตลอดป�
เวลาการเดินของเครื่องใน 1 Cycle หรือช่วง Load
เวลาการหยุดของเครื่องใน 1 Cycle หรือ Unload
ค่าคงที่ของอากาศ
ค่าคงที่ (n)
อุณหภูมิอากาศออกจากเครื่องอัด
อุณหภูมิอากาศเข้าเครือ่ งอัด (เดิม)
อุณหภูมิอากาศเข้าเครือ่ งอัด หลังจากปรับปรุง
ความดันอากาศเข้าเครื่องอัด
ความดันอากาศออกเครื่องอัด
พลังไฟฟ�าใช้กับเครื่องอัดช่วงรับ Load
ราคาค่าไฟฟ�าเฉลี่ย
การคํานวณ
พลังงานทีใ่ ช้ในการอัดอากาศก่อนปรับปรุง

๐

หมายเหตุ : K = 273+ C

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด

=
=
=
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10,260.44
kWh/year
10,260.44 x 2.85
29,242.27
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กรณีศึกษาที่ 9 : การลดการรั่วไหลในระบบอากาศอัด
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน ในส่ วนของโรงประกอบตูเ้ ย็น มีการใช้งานระบบอัด
อากาศ โดยติดตั้งเครื่ องอัดอากาศขนาด 180 kW จํานวน 1 ชุด และขนาด 160 kW จํานวน 2 ชุด เปิ ดใช้
งานครั้งละ 3 ชุด ตั้งความดันในการผลิตที่ 6.0 – 6.5 บาร์ และติดตั้ง Air dryer จํานวน 2 ชุด ในการทําให้
ลมเย็นและลดความชื้นของลมที่ผลิต เปิ ดใช้งานวันละ 13 ชัว่ โมง 300 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การปรับตั้งความดันของลมอัดที่สูงเกิ นไปจะทําให้อุปกรณ์ที่มีการใช้ลม เช่น กระบอกสู บลม ข้อต่อ วาล์ว
อื่นๆ มีการสึ กหรอเกิดการรั่วไหล ยิ่งทําการผลิตลมที่ความดันสู งปริ มาณที่ร่ัวก็จะเกิดการรั่วมากยิ่งขึ้น เมื่อ
เกิดการรั่วในระบบก็จะมากขึ้นและแรงดันในระบบก็จะตกลงทั้งระบบ บางเครื่ องที่ใช้แรงดันสู งก็จะหยุด
ทํางานเกิ ดผลเสี ยต่อกระบวนการผลิต และทางโรงงานก็จะต้องเดิ นเครื่ องอัดอากาศเพิ่มขึ้ น และเครื่ องอัด
อากาศจะทํางานอยูต่ ลอดเวลาไม่เกินการ Unload เลย จึงทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องใช้

รู ปที่ 5.10-15 ระบบอากาศอัด
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทีมงานดําเนิ นการสํารวจจุดที่มีการรั่วไหลหรื อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ที่ใช้เครื่ องมือลมได้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่
ตนเองใช้งานอยู่ว่ามีการรั่วของลมตรงจุดใดบ้าง และแจ้งส่ วนงานที่ดูแลรับผิดชอบให้ทาํ การแก้ไขเพื่อลด
การรั่วไหลของระบบอัดอากาศ
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ดําเนิ นการเปลี่ ยนอุป กรณ์ แ ละสายลมที่ มีการรั่ วไหลในการผลิ ตของโรงประกอบตู เ้ ย็น สามารถลดการ
เดิ นเครื่ องอัดอากาศจากเดิ นพร้อมกัน 3 ชุ ด เหลือเดิ นเครื่ องอัดอากาศขนาด 180 kW จํานวน 1 ชุ ด และ
เครื่ องขนาด 160 kW จํานวน 1 ชุด ก็เพียงพอกับการใช้งาน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบอัด
อากาศได้ 210,483.00 kWh / ปี

5-64

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การใช้ พลังงานก่ อนปรับปรุ ง
ชัว่ โมงการใช้งาน
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.3 ขนาด 180 kW
load
Unload
เวลาการทํางานช่วง load
เวลาการทํางานช่วง Unload
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.1 ขนาด 160 kW
load
Unload
เวลาการทํางานช่วง load
เวลาการทํางานช่วง Unload
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.2 ขนาด 160 kW
load
Unload
เวลาการทํางานช่วง load
เวลาการทํางานช่วง Unload
คิดเป็ นพลังไฟฟ้าที่ใช้

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
การใช้ พลังงานหลังปรับปรุ ง
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.3 ขนาด 180 kW
load
Unload
เวลาการทํางานช่วง load
เวลาการทํางานช่วง Unload
พลังไฟฟ้าของเครื่ อง No.2 ขนาด 160 kW
load
เวลาการทํางานช่วง load

=
=

13 x 300
3,900

ชัว่ โมงต่อปี

=
=
=
=

182
79.0
67.77
32.23

kW
kW
%
%

=
=
=
=

163
68.5
43.34
56.66

kW
kW
%
%

=
=
=
=
=

=
=
=

161
kW
69.8
kW
31.75
%
68.25
%
[(182 x 0.6777)+(79 x 0.3223)+(163 x 0.4334
+ (68.5 x 0.5666)+(161 x 0.3175)
+ (69.8 x 0.6825)]
357.02
kW
357.02 x 3,900
1,392,378.00 kWh/ปี

=
=
=
=

182
79.0
61.21
38.79

kW
kW
%
%

=
=

161
100

kW
%
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คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
คิกเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลการประหยัด
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=
=
=
=

[(182 x 0.6121)+(79 x 0.3879)+(161 x 1.00)]
x 3,900
303.05
kW
303.05 x 3,900
1,181,895.00 kWh/ปี
1,392,378.00 – 1,181,895.00
210,483.00
kWh /ปี
210,483.00 x 3.07
646,182.81
บาท/ปี

=
=
=
=

100,000
บาท
646,182.81
บาท/ปี
100,000/646,182.81
0.06
ปี

กรณีศึกษาที่ 10 : การใช้ พดั ลมแรงดันสู งแทนเครื่ องอัดอากาศในกระบวนการการเป่ าแผ่ นอลูมเิ นียม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในกระบวนการผลิตเหรี ยญอลูมิเนี ยมจะต้องหลอมอลูมิเนี ยมเพื่อผลิตเป็ นแผ่นอลูมิเนี ยมให้ได้ขนาดและ
ความหนาที่ตอ้ งการ ซึ่ งหลังจากแผ่นอลูมิเนี ยมผ่านนํ้าระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิจะต้องเป่ านํ้าที่เกาะ
แผ่นออกให้หมดเพื่อส่ งแผ่นอลูมิเนี ยมเก็บม้วนหรื อเข้าสู่ กระบวนการต่อไป การเป่ าแห้งของหน่วยงานที่ใช้
งานอยู่ปัจจุ บนั ใช้อากาศอัดจากเครื่ องอัด อากาศขนาดพิ กดั มอเตอร์ 75 kW พิ กดั ผลิ ตอากาศ 450 m3/min
(FAD) จํานวน 1 ชุดเพื่อใช้ในการจ่ายอากาศในการเป่ าแห้งโดยเฉพาะ
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การใช้อากาศอัดความดัน 7.0 barg ที่ผลิตจากเครื่ องอัดอากาศซึ่ งถือว่าเป็ นต้นทุนที่สูง(ดัชนี 6.0 kW/ m3/min)
เนื่ องจากพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ส่วนหนึ่ งจะเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตอากาศอัดที่ความดันสู งขึ้นดังนั้นการผลิตอากาศอัด
ที่ ความดัน 7.0 barg เพื่อส่ งไปยังหัวเป่ าปล่อยสู่ บรรยากาศซึ่ งมี การรั่วไหลระหว่างทาง จึ งเป็ นการสู ญเสี ย
พลังงานไฟฟ้าไปกับการเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่มากเกินไป
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
การเป่ าเพื่อไล่ลมออกจากแผ่นอลูมิเนี ยมเพื่อให้แห้งสามารถใช้พดั ลมแรงดันสู งที่สามารถผลิตลมที่มีแรงดัน
เพียงพอต่อการใช้งานและได้ปริ มาณมาก (ดัชนี 1.5-2.0 kW/ m3/min) จะช่วยลดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้าที่
ใช้และกําจัดการสู ญเสี ยเนื่ องจากการรั่วไหลในระบบส่ งจ่ายลงได้ เนื่ องจากสามารถติดตั้งใกล้กบั จุดใช้งาน
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ยิ่งขึ้ น จากดัชนี การใช้พลังงานที่ แตกต่างกันคิ ดเป็ นผลการประหยัดพลังงานที่ ลดลงได้มากกว่า 50% ทั้งนี้
ปริ มาณลมที่จะใช้เป่ าแผ่นหลังจากเปลี่ยนไปใช้ใบพัดลมแล้วจะเพิ่มสู งขึ้นจากเดิมจํานวนหนึ่ ง เนื่องจากต้อง
เพิ่มระยะทางและเวลาเป่ าให้นานขึ้นเพื่อทดแทนหรื อชดเชยกับแรงดันที่ต่าํ กว่าลมที่ได้จากเครื่ องอัดอากาศ
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 941,892 kWh/ปี
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
รายการ
หน่ วย
ตัวย่ อ
ผลวิเคราะห์
ข้ อมูลเบื้องต้ น
ชัว่ โมงการทํางานของระบบอากาศอัด
h
h/y
4,368
3
ดัชนีการใช้พลังงานของเครื่ องอัดอากาศเฉลี่ย
IE
kW/m /min
7.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู ใช้งาน
d
mm
10
จํานวนรู รั่วใช้งาน
n
unit
24
ความดันบรรยากาศ
Pa
bar
1.01325
ความดันอากาศออกจากรู ใช้งาน
Pg
bar
1
แฟคเตอร์การใช้งานเครื่ องจักร
%
OF
70
ราคาค่าไฟฟ้าฉลี่ยต่อหน่วย
CE
฿/kWh
3.00
การคํานวณ (ก่ อนปรับปรุ ง)
อัตราการไหลของลมอัดต่อนาที
Q = [0.158 x d2 x (Pg + Pa) x 60] / 1,000
Q
m3/min
1.91
กําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศ
E1 = IE x Q
E1
kW
10.15
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศ
E2 = E1 x h x n x OF
E2
kWh/y
1,064,443.162
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
S = E2 x CE
S
฿/y
3,193,329.485
การคํานวณ (หลังปรับปรุ ง)
ดัชนีการใช้พลังงานเฉลี่ยพัดลมแรงดันสู ง
IN
kW/m3/min
1.75
จํานวนพัดลมแรงดันสู ง
nN
unit
12
กําลังไฟฟ้าที่ใช้กบั พัดลมแรงดันสู ง
E1N = nN x IN x QN
E1N
kW
3.34
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศ
E2 = E1N x h x n x OF
E2N
kWh/y
122,550.443
รายการ
หน่ วย
ตัวย่ อ
ผลวิเคราะห์
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ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
SN = E2N x CE
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
ES = E - EN
คิดเป็ นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
SE = ES x CE
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ผลการประหยัด
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

SN

฿/y

367,651.328

kWh/yr

ES

941,892.72

฿/yr

SE

2,825,678.16

360,000
บาท
2,825,678.16 บาท/ปี
360,000/2,825,678.16
0.13
ปี

กรณีศึกษาที่ 11 : การปิ ดเครื่ องอัดอากาศชุดที่ประสิ ทธิภาพตํ่า
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

โรงงานมีการติดตั้งใช้งานเครื่ องอัดอากาศจํานวนรวม 3 ชุ ด ประกอบด้วยเครื่ องอัดอากาศขนาด 37
kW ปกติมีการเดินใช้งานทั้ง 3 ชุ ด ทําการเดินใช้งานเฉลี่ย 16 ชัว่ โมง/วัน 270 วัน/ปี การใช้งานส่ วน
ใหญ่จะใช้ในเครื่ องมือใช้ลมและการในการพ่นสี ชิ้นงาน โดยความดันต้องการใช้งานประมาณ 6.0
ถึง 8 บาร์ เกจ
Air Compressor
No. 13

Air Dryer
Tank

Tank

Process

Air Compressor
No. 7
Air Compressor
No. 11

รู ปที่ 5.10-16 ระบบเครื่ องอัดอากาศจํานวน 3 ชุด
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง

จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพเครื่ องอัดอากาศที่ใช้งานทั้งหมดพบว่า เครื่ องอัดอากาศแต่ละชุดมี
ประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน ความหมายก็คือหากเครื่ องอัดแต่ละชุดต้องการผลิตลมให้ได้ 1 ลูกบาศก์
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เมตรต่อนาที พลังไฟฟ้าที่ตอ้ งใช้ในการผลิตลมในแต่ละชุ ดนั้นมีความแตกต่างกัน บางชุดต้องใช้พลัง
ไฟฟ้ามากกว่าชุดอื่น ดังนั้นจึงทําให้เกิดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ามาก

รายละเอียด
พลังไฟฟ้ าที่ใช้ (kW)
ความเร็ วลมเข้าเครื่ องอัด (m/s)
พื้นที่ทางลมเข้าเครื่ องอัด (m2)
ปริ มาณลมที่เครื่ องผลิต (m3/min)
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องอัด (kW/m3/min)
ลักษณะการเดินใช้งาน (%)

No.7
38.68
12.9
0.0086
6.656
5.81
100

No.11
37.06
8.57
0.0086
4.422
8.38
100

No.13
35.69
5.73
0.0086
2.956
12.07
100

รู ปที่ 5.10-17 ความดันก่อนการปิ ดเครื่ องอัดอากาศ No.13

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน

ทีมที่ปรึ กษาได้ทาํ ความเข้าใจกับทีมคณะทํางานของหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงหลักในการคิดจึง
ทดลองปิ ดเครื่ องอัดอากาศชุ ดที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
4. สภาพหลังปรับปรุ ง

คณะทํางานของหน่ วยงานทําการปิ ดเครื่ องอัดอากาศ No.13 ทําให้สามารถลดพลังไฟฟ้ า 35.69 kW
ส่ งผลทําให้ความดันลดลงจาก 7.4 barg เป็ น 7.2 barg ความดันหลังจากการปิ ดเครื่ องอัดอากาศ No.13
ไม่มีผลกับกระบวนการผลิต
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รู ปที่ 5.10-18 ความดันหลังการปิ ดเครื่ องอัดอากาศ No.13

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

= (38.68 + 37.06 + 35.69) x 16 x 270 x 0.8
= 385,102.08 kWh/y
= (38.68 + 37.06) x 16 x 270 x 0.8
= 261,757.44 kWh/y
= 385,102.08 – 261,757.44
= 123,344.64 kWh/y
= 123,344.64 x 3.03
= 373,734.25 Baht/y

กรณีศึกษาที่ 12 : จัดการเดิน Air comp. No. 1-2 มากกว่ า 1-1
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการใช้งานระบบอัดอากาศขนาด 75 kW 2 ชุด สลับกันเดินใช้งาน ระบายความร้อนด้วยนํ้า โดยทํา
การติดตั้งปั๊มนํ้าขนาด 3 HP จํานวน 2 ชุด ใช้งานในการปั๊มนํ้าเข้าระบายความร้อนเครื่ องอัดอากาศและส่ งนํ้า
ไประบายความร้อนที่หอผึ่งนํ้าเย็นบนหลังคาอาคาร
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ปัจจุบนั เครื่ องอัดอากาศที่เดินใช้งานสลับกันนั้น แต่ละเครื่ องใช้พลังไฟฟ้าในการอัดอากาศไม่เท่ากัน โดย
ชุดที่ 1-1 ใช้กาํ ลังไฟฟ้ามากกว่า ชุดที่ 1-2 ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้า
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการปรับปรุ งโดย ทําการเปิ ดใช้งานเครื่ องอัดอากาศชุดที่ 1-2 ให้มากกว่าชุด 1-1 โดยกําหนดเป็ นตาราง
การเดิ นใช้งาน ให้ชุดที่ 1-2 เดิ นใช้งาน 90 % ชุ ดที่ 2 เดิ นใช้งาน 10 % และทําการปิ ดวาล์วส่ งจ่ายอากาศอัด
ออกจากเครื่ อ งอัดอากาศชุ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้เ ดิ นใช้ เนื่ องจากชุ ด ที่ 1-2 ใช้พ ลังไฟฟ้ าน้อยกว่าชุ ด ที่ 1-1 ประมาณ
1.40 kW
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
สามารถการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 4,032.0 kWh/y
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศชุดที่ 1-1
=
71.20
kW
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องอัดอากาศชุดที่ 1-2
=
69.80
kW
จํานวนชัว่ โมงที่เดินใช้งานเดิม
=
24
hr/day
วันทํางานทั้งปี
=
300
day/year
ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน
=
2.877
บาท/kWh
ชัว่ โมงทํางานใหม่ชุดที่ 1-1
=
24 x 300 x 0.1
=
720
hr/y
ชัว่ โมงทํางานใหม่ชุดที่ 1-2
=
24 x 300 x 0.9
=
6,480
hr/y
ชัว่ โมงทํางานที่ประหยัด
=
6,480 – (24 x 300 x 0.5)
=
2,880.00
hr/y
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
=
(71.20-69.80) x 2,880.0
=
4,032.00
kWh/year
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
=
4,032.00 x 2.877
=
11,600.06
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 13 : การเปลีย่ นเครื่ องอัดอากาศใหม่
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
จากการตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องอัดอากาศพบว่าเครื่ องอัดอากาศขนาด 75 kW จํานวน 2 ชุด มีสมรรถนะตํ่ามาก
เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 20 ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องอัดอากาศ N0.12 มีค่าสมรรถนะ 0.551 kW/l/sec และ N0.13 ประมาณ 0.566 kW/l/sec ส่ งผลให้สิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้ามาก

รู ปก่อนการปรับปรุ ง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทํา การเปลี่ ย นเป็ นเครื่ องที่ มีส มรรถนะสู งโดยมี ค่ า ประมาณ 0.366 kW/l/sec จะส่ งผลให้ส ามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้มาก
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 440,476.8 kWh/ปี

รู ปหลังการปรับปรุ ง
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ลําดับ
1
2
3

รายการ
สถานที่ติดตั้ง

ชัว่ โมงการทํางานต่อปี
Factor การใช้งาน

สัญลักษณ์

การคํานวณ
Audit

เครื่ องที่ 12
อาคาร A

เครื่ องที่ 13
อาคาร A

Hy

Audit

7,680

7,680

F1

Audit

0.85

0.85
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4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
การคํานวณสมรรถนะเครื่ องอัดอากาศ
ก่อนปรับปรุ ง
5 พิกดั อัตราการผลิตอากาศ(FAD)
6 กําลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้
7 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง
8 ค่าไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง

ปริ มาตรท่ออากาศอัดจากเครื่องอัดอากาศ
ถุงถังเก็บอากาศ

Ec

ข้อมูลค่าไฟฟ้า

3.68

3.68

บาท/
kWh
l/s

Q

ข้อมูลผูผ้ ลิต

205

205

kW

Aud it

73.59

72.81

E1

Hy x F1 X kW

B1

E1 x Ec

146.40

kW
480,395.52 475,303.68 955,699.20 kWh/
ปี
บาท/ปี
1,767,855.51 1,749,117.54 3,516,973.06

VP

Audit

130

140

l it e

VT

Audit

5,000

5,000

l it e

10 ความดันอากาศอัดเริ่ มต้น
11 ความดันอากาศอัดสุ ดท้าย

Po

standard air

1.013

1.013

bar

Ps

Audit

5

5

barg

Pf

Audit

6.90

6.90

barg

12

t

Audit

72

75

sec

QT

(Pf-Ps/ Po )
x(VT+ VP)

9,621.92

9,640.67

l it e

9

10 ปริ มาตรถังเก็บอากาศ
11 ความดันบรรยากาศ

13

ช่วงเวลาที่เครื่ องอัดอากาศทํางาน
(Load )

ปริ มาณอากาศอิสระ
อัตราการไหลโดยปริมาตรของอากาศอิสระ

14

15 สมรรถนะเครื่ องอัดอากาศเดิม
หลังปรับปรุ ง

QT / t

133.64

128.54

l/s

SECo

kW/FAD

0.551

0.566

kW/ l
/s

SECn

kW/ FAD

0.366

0.366

kW/ l
/s

สมรรถนะเครื่ องอัดอากาศใหม่

16

17

FAD

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังการปรับปรุ ง

18 ค่าไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง
ผลประหยัด
19 พลังงานไฟฟ้าลดลง
20 ค่าไฟฟ้าลดลง

SECn x FAD

B2

E12 x Ec

kWh/
ปี
1,175,020.69 1,130,179.26 2,305,199.95 บาท/ปี

Es

E1 - E2

161,096.42

168,189.75

Bs

Es x Ec

592,834.83

618,938.28

E2

x H y x F1
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319,299.10

307,113.93

626,413.03

329,286.17 kWh/ปี
1,211,773.11 บาท/ปี
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6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ผลการประหยัด
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

1,800,000
บาท
1,211,773
บาท/ปี
1,800,000/1,211,773
1.48
ปี
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. ระบบอากาศอัดมีส่วนประกอบที่สําคัญทั้งหมด 3 ส่ วน
1.1 ส่ วนการสร้ างอากาศอัด (Air Compressor Section)
ประกอบด้วยเครื่ องอัดอากาศ (Compressor) เครื่ องกรองอากาศและระงับเสี ยงบริ เวณทางเข้า (Silencer/Filter)
อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัด (Aftercooler) และถังเก็บอากาศ (Air Receiver)
1.2 ส่ วนการจ่ ายอากาศอัด (Distribution Section)
ประกอบด้วย ท่อจ่ายลมหลัก (Supply Line) ท่อแยก (Branch) อุปกรณ์กรองฝุ่ นและความชื้น (Filter) อุปกรณ์
จ่ายนํ้ามันหล่อลื่น (Lubricator) และอุปกรณ์ควบคุมระดับความดันลม (Regulator)
1.3 ส่ วนการใช้ อากาศอัด
ประกอบด้วย อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ลมในการใช้งาน เช่น กระบอกสู บ (Air Cylinder) เครื่ องเป่ า
ลม (Blower) เครื่ องเจาะถนนแบบกระแทก เป็ นต้น
2. อุปกรณ์ ในระบบอากาศอัด
2.1 เครื่ องอัดอากาศ
(1) เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ เป็ นเครื่ องอัดอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ยิ่งมีจาํ นวนขั้น (Stage) เพิ่มขึ้นยิ่ง
มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ส่ วนใหญ่ใช้เพียง 2 ขั้น เครื่ องอัดอากาศแบบระบายความร้อนด้วยนํ้าจะมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง กว่ า แบบระบายความร้ อ นด้ว ยอากาศ เครื่ อ งอัด อากาศแบบลู ก สู บ เหมาะสมกับ การรั บโหลดที่ ไ ม่
สมํ่าเสมอได้ดี เนื่ องจากมีอุปกรณ์ Un-load ที่ดี ใช้อุปกรณ์ Un-load น้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่ องแบบอื่ นๆ
การควบคุมยังสามารถทําเป็ นแบบ Multi step ในช่วงการเดิน Part load จะให้ประสิ ทธิ ภาพดี
(2) เครื่ องอัดอากาศแบบโรตารี่ สกรู เป็ นเครื่ องที่มีความสึ กหรอน้อยเนื่ องจากตัวสกรู ไม่ได้สัมผัสกัน การ
อัดอากาศมี ประสิ ทธิ ภาพพอสมควรแต่ โครงสร้ างเป็ นตัวสกรู ทาํ ให้มีอตั ราส่ วนความดันคงที่ เครื่ องอัด
อากาศแบบโรตารี่ สกรู จะเหมาะกับการรับโหลดเต็มพิกดั และสมํ่าเสมอ จึงจะให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีได้
(3) เครื่ องอัดอากาศแบบหอยโข่ ง เป็ นเครื่ องอัดอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งพอควรเหมาะกับระบบที่มีความ
ต้องการอากาศมาก
2.2 ท่ อดูดอากาศ
การออกแบบท่อดูดอากาศ ควรให้ท่อดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศต้องเย็น แห้งและสะอาด อากาศที่มี
อุณหภูมิต่าํ ลง 3 °C จะทําให้ใช้พลังงานลดลง 1% การอัดอากาศที่แห้งจะช่วยลดการอัดไอนํ้าให้ได้ความดัน
เท่าอากาศ และความดันไอนํ้าจะควบแน่นเป็ นหยดนํ้า เรี ยกว่า คอนเดนเสท ซึ่ งไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ
ได้และต้องหาวิ ธีกาํ จัด ด้วยวิธีต่า งๆ ความสะอาดของอากาศจะมี ผ ลต่ อฟิ ลเตอร์ หากมี ฝุ่นมากจะทํา ให้
ฟิ ลเตอร์อุดตัน มีผลให้อากาศไหลเข้าน้อย อัตราส่ วนความดันจะสู งขึ้น ทําให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
2.3 After Cooler
เนื่องจากอากาศที่ดูดเข้าไปจะมีอุณหภูมิสูงและมีความชื้นอยูม่ าก After Coolerจะทําหน้าที่ลดอุณหภูมิลง ซึ่ ง
จะทําให้ความชื้ นที่อยู่ในอากาศกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้า ดังนั้นการติดตั้ง After Cooler จะช่วยลดปั ญหาการเกิด
นํ้าคอนเดนเสทได้มาก
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2.4 Air Dryer
งานบางอย่างต้องการความชื้ นในอากาศน้อยหรื อมีความสะอาดมาก เช่น อุตสาหกรรมพ่นสี อุตสาหกรรม
อาหารและยา Air Dryer จะช่วยลดความชื้นและทําให้อากาศมีความแห้งมาก
2.5 ถังเก็บอากาศ
ระบบที่ ตอ้ งการความดันอากาศที่สมํ่าเสมอ ถังเก็บอากาศจะช่วยให้ลมในระบบมีความสมํ่าเสมอ ถังเก็บ
อากาศยังช่วยลดอุณหภูมิอากาศ ทําให้น้ าํ คอนเดนเสทแยกจากอากาศอัดได้บางส่ วน
2.6 ท่ อเมน
ท่อเมนจะต้องมี ขนาดใหญ่พอที่ จะไม่ให้ความเร็ วของอากาศภายในสู งเกิ นไป ลักษณะการต่อท่ อเมนใน
ระบบใหญ่นิยมต่อเป็ นวงแหวน สําหรับระบบขนาดเล็กต่อเป็ นแนวตรงก็ใช้ได้ ระบบท่อเมนต้องดูแลให้มี
การรั่วของอากาศไม่เกิน 5 %
3. ความดันของอากาศอัด
(1) การใช้ความดันของอากาศอัด ควรตั้งความดัน ของอากาศให้เพียงพอกับความดันที่ ใช้งาน ต้องไม่มาก
เกินไป
(2) ในกรณี ที่ความดันของอากาศ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ เช่ น กลุ่มหนึ่ งใช้ความดัน 6 บาร์ อีกกลุ่มหนึ่ งใช้
ความดัน 3 บาร์ ทั้งสองกลุ่มมีปริ มาณการใช้อากาศใกล้เคี ยงกัน ควรผลิตอากาศแยกระบบกัน จะทําให้ลด
พลังงานลง 33 %
(3) ในกรณี ที่ความดันของอากาศ แบ่งเป็ น 2 ระดับ แต่ในระดับสู งมีจาํ นวนใช้ที่นอ้ ยกว่า เช่น โรงงานแห่ ง
หนึ่ งใช้ความดันที่ 6 บาร์ และ 10 บาร์ แต่ความดันที่ 10 บาร์ มีความต้องการใช้อยู่ระหว่าง 10-15% ของการ
ใช้ท้ งั หมด ลักษณะนี้ อาจจะผลิตอากาศที่ ความดัน 7 บาร์ แล้วติ ดตั้ง Booster เพื่ออัดอากาศจากความดัน 7
บาร์ เป็ น 11 บาร์ เพื่อป้ อนให้กบั อุปกรณ์ที่ตอ้ งการความดัน 10 บาร์ การจัดการลักษณะนี้ จะช่วยลดการใช้
พลังงานได้อย่างมาก
4. หลักการทํางานของระบบอากาศอัด
การทํางานของเครื่ องอัดอากาศเริ่ มจากดู ดอากาศเข้าทางท่ อลมเข้า (Air Intake) เพื่ อส่ งเข้าไปยังเครื่ องอัด
อากาศ (Air Compressor) บริ เวณทางเข้าเครื่ องอัดอากาศจะติดตั้งเครื่ องกรองอากาศ (Filter) กรองสิ่ งเจือปน
ต่ าง ๆ เช่ น ฝุ่ นละออง เศษใบไม้ที่อาจลอยมากับอากาศ เพื่ อป้ องกันไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายกับเครื่ องอัด
อากาศ อากาศที่ผา่ นเครื่ องอัดอากาศแล้ว จะระบายความร้อนด้วยอุปกรณ์ระบายความร้อนหลังจากอัด (After
cooler) แล้วนําไปเก็บไว้ในถังเก็บอากาศ จากนั้นอากาศอัดจะทําให้แห้งด้วยอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Air dryer
ก่อนนําไปใช้งานต่อไป
อากาศที่ มีความดันสู งจะถูกส่ งผ่านจากท่อจ่ายอากาศหลัก (Supply Line) และแยกไปใช้งานตามจุดต่าง ๆ
ผ่านท่อแยก (Branch) แต่ก่อนที่อากาศจะเข้าไปยังเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระบอกสู บ หรื อพู่กนั
ลม ต้อ งมี ก ารดัก และกรองสิ่ ง ที่ ป นมากับ อากาศ ซึ่ งได้แ ก่ ฝุ่ นละออง สิ่ ง สกปรกจากภายในท่ อ และ
นํ้ามันหล่อลื่นเสี ยก่อน โดยใช้อุปกรณ์กรองละอองนํ้าและฝุ่ น (Filter)
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5. การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศูนย์ กบั แบบกระจาย
การติดตั้งเครื่ องอัดอากาศแบบรวมศูนย์ เพื่อจ่ายอากาศอัดไปทัว่ โรงงานตามท่อ ในกรณี ที่ใช้เครื่ องอัดอากาศ
ที่มี Capacity สู ง ค่ากําลังขับจําเพาะ (ความสิ้ นเปลืองกําลังขับต่อปริ มาณอากาศหนึ่งหน่วย, FAD) จะยิ่งลดลง
ดังนั้นจึงควรติดตั้งเครื่ องอัดอากาศที่มี Capacity สู งๆ จํานวนน้อยเครื่ องจะดีกว่าการติดตั้งเครื่ องที่มี Capacity
ที่ น้อยกว่าจํา นวนมาก อย่างไรก็ตามการติ ดตั้งแบบนี้ จะเดิ นเครื่ องด้วยความดันสู งสุ ด ที่ ตอ้ งการภายใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ความดันสู งจะไม่ประหยัดพลังงาน
กรณี ที่ติดตั้งเครื่ องอัดอากาศกระจายในแต่ละจุดที่ ตอ้ งการอากาศอัด เครื่ องอัดอากาศที่ใช้จะมี Capacity ตํ่า
กําลังขับจําเพาะจึ งมีค่าตํ่า อนึ่ งการติ ดตั้งแบบกระจายจะมีค่าใช้จ่ายในการติ ดตั้งสู งกว่าการติ ดตั้งแบบรวม
ศูนย์ แต่จะสามารถเดินเครื่ องด้วยความดันอากาศที่เหมาะสม ทําให้ไม่เกิดการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
6. การควบคุมการทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
เครื่ องอัดอากาศส่ วนใหญ่ที่ใช้งานอยูจ่ ะทํางานตํ่ากว่าพิกดั โดยเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะต้อง
ทํา งานแปรผัน ไปตามความต้อ งการในแต่ ล ะวัน การควบคุ ม การทํา งานของเครื่ อ งอัด อากาศอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยการปิ ดเครื่ อ งเมื่ อไม่ มีค วามจําเป็ นต้องใช้งาน จะสามารถทําให้ประหยัดค่ า ใช้จ่า ยได้
ประมาณ 5 – 20 % ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่ งมีหลักเกณฑ์การควบคุมเครื่ องอัดอากาศ 3 หลักเกณฑ์
ที่ควรคํานึงถึงคือ
1. การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ละเครื่ อง
2. การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแบบหลายเครื่ อง
3. การควบคุมระบบโดยรวม
6.1 การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแยกแต่ ละเครื่ อง
เครื่ องอัดอากาศมี หลากหลายรู ปแบบและมี วิธีการควบคุ มจํานวนมาก โดยรู ปแบบการควบคุมเครื่ องอัด
อากาศที่นิยมใช้มากที่สุดคือ
 การเปิ ด/ปิ ด ส่ วนใหญ่ใช้กบั เครื่ องขนาดเล็ก
 มีภาระ/ปลดภาระ (On-Line/Off-Line)
 ลดโหลด (Unloading) ใช้กบั เครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ
 แบบมอดูเลติ้ง (Modulating)
6.2 การควบคุมเครื่ องอัดอากาศแบบหลายเครื่ อง (Multiple Compressor Control)
โรงงานส่ วนใหญ่จะมี เครื่ องอัดอากาศมากกว่า 1 เครื่ อง เพื่ อให้ทาํ งานร่ วมกันอย่างดี ที่สุด การจัดลําดับ
หมุนเวียนให้เครื่ องอัดอากาศทํางาน จะทําให้แต่ละเครื่ องเสื่ อมสภาพเท่ากัน และยังมีความเป็ นไปได้ที่จะ
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่ องที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ วิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติท่ี เหมาะกับการควบคุ มเครื่ องอัด
อากาศที่ติดตั้งหลายๆเครื่ องที่นิยมใช้กนั อยูท่ ว่ั ไปมี 2 วิธี คือ
 การควบคุมความดันตามลําดับขั้น (Cascade pressure control)
 การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control)
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6.3 การควบคุมระบบโดยรวม (Overall System Control)
โดยทัว่ ไประบบควบคุ มที่ มีความซับซ้อ นมากจะสามารถยื ดหยุ่นและประหยัด ได้มากขึ้ น แต่ บ่อยครั้ งที่
จําเป็ นต้องระมัดระวังถึงระดับความต้องการอากาศของระบบทั้งหมด บางระดับจะต้องติดตามตรวจวัดผลก็
เพื่อทําให้มน่ั ใจว่า ทํางานถูกต้องอย่างต่อเนื่ อง และเชื่ อมต่อกับระบบการจัดการอาคารสํานักงาน (Building
Management system) ซึ่ งเป็ น วิธีการที่สมบูรณ์ของการทําให้บรรลุความสําเร็ จของวิธีน้ ี
1. การควบคุมอย่างง่าย
- ระบบจําเป็ นต้องสัมพันธ์กนั กับพื้นที่ควบคุมที่ไม่ซบั ซ้อน และยอมให้บางส่ วนของระบบหยุดการทํางาน
เมื่อไม่ใช้งาน
- การควบคุมด้วยสวิตซ์เวลาอย่างง่ายๆ เป็ นรู ปแบบพื้นฐานที่นิยมนํามาใช้กนั มากที่สุดของการควบคุมตาม
เวลาที่กาํ หนด ซึ่ งสามารถนํามาใช้กบั จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของการผลิตอากาศที่อยูไ่ กลออกไปเมื่อไม่
จําเป็ นต้องใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน
2. การควบคุมแบบรวมศูนย์ (Integrated Control)
การควบคุมแบบรวมศูนย์อาจนํามาบรรจุเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการจัดการอาคาร (Building Management
system) สามารถนํามาใช้เป็ นเครื่ องติดตามผลปฏิบตั ิงานในโรงงาน ความต้องการอากาศอัด การใช้
พลังงานไฟฟ้าและอื่นๆแล้ว ยังสามารถนํามาแสดงให้เห็นถึงความต้องการ การบํารุ งรักษาบนพื้นฐานของ
ชัว่ โมงการทํางานหรื อสภาวะของการติดตามผลได้อีกทาง
7. แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบอากาศอัด
แนวทางการอนุ รั กษ์พ ลังงานในระบบอากาศอัดที่ ใช้งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม สามารถทํา ได้ทาํ ได้
ดังต่อไปนี้
1. ลดอุ ณ หภู มิอากาศขาเข้า เพื่ อช่ ว ยเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการทํา ความเย็น (Cooling Effect) ของอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน (Intercooler)
2. ปรับตั้งความดันลมของเครื่ องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. เลือกใช้เครื่ องอัดอากาศและระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
4. ป้องกันการรั่วของลมจากจุดต่าง ๆ ของระบบ และจากตัวเครื่ องอัดอากาศเอง
5. บริ หารการใช้เครื่ องอัดอากาศและระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
เนื่องจากระบบอัดอากาศมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท แต่ละโรงงานจําเป็ นต้องเลือกเครื่ องอัด
อากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน หมัน่ ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศอัดอย่างสมํ่าเสมอ เข้าใจถึงหลักการ
ทํางานตลอดจนการใช้อากาศอัดให้เหมาะสมกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้
เกิดความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจและยังเป็ นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย
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ตัวอย่ างแนวทางการใช้ งานอย่ างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานในเครื่ องอัดอากาศและระบบ
อากาศอัดนั้น มีดงั นี้
(1) คํา นวณต้นทุ นของอากาศอัด [บาท/m3] แล้วใช้ต ้นทุ นนี้ ในการคํา นวณค่ า ใช้จ่า ยตามปริ มาณความ
สิ้ นเปลื องอากาศของอุ ป กรณ์ ที่ทาํ งานด้วยอากาศอัด ในจํานวนต้นทุ นนี้ จะมี ค่าไฟฟ้ าของเครื่ อ งอัด
อากาศเป็ นหลัก
(2) ปริ ม าณอากาศขาออกของเครื่ อ งอัด อากาศโดยทั่ว ไปจะมี ค่ า ประมาณ 5.5-7.5 ที่ ก ํา ลัง ขับ จํา เพาะ
[kW/m3/min] (ANR) กล่าวคือเท่ากับ 0.13-0.18 [m3/min/kW] (ANR)
(3) เครื่ องอัดอากาศขนาดเล็กจะใช้แบบลูกสู บ ขนาดกลางจะใช้แบบสกรู และขนาดใหญ่จะใช้แบบเทอร์ โบ
เป็ นหลัก ประเด็นสําคัญในการเลือกใช้เครื่ องอัดอากาศคือ จะใช้แบบใช้น้ าํ มันหรื อไม่ใช้น้ าํ มัน จํานวน
ชั้นของการอัดอากาศ การสัน่ สะเทือน เสี ยง และวิธีควบคุม Capacity เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระ
(4) หากมีเครื่ องอัดอากาศหลายตัว แล้วใช้วิธีควบคุมจํานวนเครื่ องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาระ
จะทําให้เดินเครื่ องได้อย่างอนุรักษ์พลังงานใกล้เคียงกับเส้นกราฟกําลังขับในอุดมคติ
(5) สิ่ งที่ สําคัญคื อการอนุ รักษ์พลังงานทางด้านผูใ้ ช้อากาศอัด (การปรับความดันให้เหมาะสม การลดการ
ปล่อยอากาศทิ้งและอากาศรั่ว เป็ นต้น)
การประหยัดพลังงานของระบบอัดอากาศต้องประกอบด้วย การออกแบบระบบที่ดี การเลือกใช้ประเภทและ
ขนาดให้เหมาะสม ขนาดของถังเก็บอากาศมีปริ มาณที่ เพียงพอกับลักษณะงาน ขนาดของท่อเมนต้องโต
พอที่ จะทําให้ความเร็ วของอากาศไม่สูงเกิ นไปจนทําให้เสี ยความดัน และสามารถแยกคอนเดนเสทได้ดี
การใช้งานและการบํารุ งรักษาที่ดี
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