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บทที่ 6
การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเครื่ องสู บน้า
(Energy Conservation for Water Pump)
ความสาคัญของเนื้อหาวิชา
เครื่ องสู บน้ ำเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยสู บน้ ำหรื อทำให้น้ ำเคลื่อนที่ จำกตำแหน่ งหนึ่ งไปยังอีกตำแหน่ งหนึ่ ง ปั จจุบนั
เครื่ องสู บน้ ำเป็ นอุปกรณ์ที่มีควำมจำเป็ นสำหรับบ้ำนพักอำศัยโดยเฉพำะอำคำรชุดหรื ออำคำรที่มีควำมสู งหลำย
ชั้น เครื่ องสู บน้ ำทำงำนโดยใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ ควำมรู ้ และควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภำพ
พลังงำนของเครื่ องสู บน้ ำ จะช่วยให้ทรำบถึงแนวทำงในกำรใช้งำนและบำรุ งรักษำเครื่ องสู บน้ ำอย่ำงถูกวิธีจะทำ
ให้ประหยัดน้ ำและไฟฟ้ำ
วัตถุประสงค์
1. ทรำบชนิดและหลักกำรทำงำนของเครื่ องสู บน้ ำ
2. ทรำบปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภำพพลังงำนของเครื่ องสู บน้ ำ
3. ทรำบวิธีกำรสำรวจและประเมินประสิ ทธิ ภำพพลังงำนของเครื่ องสู บน้ ำ
4. สำมำรถประเมินประสิ ทธิ ภำพพลังงำนของเครื่ องสู บน้ ำจำกตัวอย่ำงข้อมูลกำรสำรวจ
5. ทรำบแนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนของเครื่ องสู บน้ ำ
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6.1 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับเครื่ องสู บนา้
เครื่ องสู บน้ ำหรื อปั๊ม เป็ นอุปกรณ์สำหรับขับเคลื่อนของเหลวหรื อก๊ าซผ่ านทางระบบท่ อปิ ด (Pipe) ไปสู่ จุดหมาย
การใช้ งานที่ต้องการโดยกำรเพิ่มควำมดันและเพิ่มพลังงำนให้แก่ของไหลนั้นๆ เป็ นผลให้ของเหลวนั้นเคลื่อนที่
จำกจุ ด หนึ่ งไปยังอี กจุ ด หนึ่ ง หรื อจำกระดับ หนึ่ งไปยังอี กระดับ หนึ่ ง แต่ กลไกที่ ใ ช้ใ นกำรเพิ่ มพลังงำนให้
ของเหลวไม่ได้จำกัดอยูเ่ ฉพำะใบพัด อำจเป็ นได้ท้ งั ใบพัด (Impeller) เกลียว (Screw) ลูกสู บ (Piston) ไดอะแฟรม
(Diaphragm) เฟื อง (Gear) และกลไกอื่นๆ ซึ่ งสำมำรถที่จะถ่ำยทอดพลังงำนให้กบั ของเหลวได้ ซึ่ งเครื่ องสู บแต่
ละแบบมีควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนต่ำงๆ แตกต่ำงกันออกไป กำรเลือกใช้จะต้องพิจำรณำถึงปั จจัยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องอีกมำกมำยหลำยอย่ำง ดังรู ปที่ 6.1-1
ของเหลวด้ านออก
(แรงดันสูง)
แหล่ งพลังงาน
(อำกำศ,ไอน้ ำ,
ไฟฟ้ำ,น้ ำมัน ฯลฯ)

เครื่องต้ นกำลัง

กาลังงาน

เครื่ องสู บนา้

ของเหลวด้ านเข้ า
(แรงดันต่ำ)

รู ปที่ 6.1-1 กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนในกำรเพิ่มแรงดันให้แก่ของไหล
6.2 ประเภทของเครื่ องสู บนา้
เครื่ องสู บน้ ำสำมำรถจัดแบ่งประเภทได้หลำยรู ปแบบ และมีกำรเรี ยกชื่ อแตกต่ำงกันออกไปมำกมำย โดยนิ ยม
แบ่งเป็ นอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ
6.2.1 แยกตามลักษณะการเพิม่ พลังงานให้ แก่ ของเหลว หรื อกำรไหลของของเหลวในเครื่ องสู บ ซึ่ งได้แก่
1. ประเภทแบบเครื่ องสู บ เป็ นเครื่ องสู บที่มีกำรทำงำนโดยกำรเพิ่มพลังงำนให้แก่ของเหลวโดยอำศัยแรง
แรงเหวี่ยง
เหวี่ ย งหนี จุ ด ศู น ย์ก ลำง เครื่ องสู บ แบบนี้ บำงครั้ งเรี ยกว่ ำ เป็ นแบบ Roto (Centrifugal Pump)
dynamic
2. ประเภทโรตำรี่
(Rotary Pump)

เป็ นเครื่ องสู บที่มีกำรทำงำนโดยกำรเพิ่มพลังงำนให้แก่ของเหลวโดยอำศัยกำร
หมุนของฟันเฟื องรอบแกนกลำง

3.ประเภทลูกสู บ
(Reciprocating Pump)

เป็ นเครื่ องสู บที่มีกำรทำงำนโดยกำรเพิ่มพลังงำนให้แก่ของเหลวโดยอำศัยกำร
อัดโดยตรงในกระบอกสู บ

4. ประเภทพิเศษ
(Special Pump)

เป็ นเครื่ องสู บที่มีลกั ษณะพิเศษไม่สำมำรถจัดให้อยูใ่ นสำมประเภทข้ำงต้นได้
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6.2.2 แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในเครื่ องสู บนา้ ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทด้วยกันคือ
1. ปริ มำตรแทนที่เชิงบวก หรื อแทนที่โดยตรง (Positive Displacement)
เครื่ องสู บน้ ำประเภทปริ มำตรแทนที่เชิ งบวก หรื อแทนที่โดยตรง เป็ นเครื่ องสู บชนิ ดที่มีการถ่ ายเทพลังงาน
ให้ แก่ ของไหลแบบไม่ ต่อเนื่ อง โดยกำรดูดของไหลเข้ำไปในห้องปิ ดแล้วลดปริ มำตรของห้องนั้นให้เล็กลง
เพื่อให้ควำมดันเพิ่มขึ้ น โดยเครื่ องสู บที่จดั อยู่ในประเภทนี้ คือ เครื่ องสู บลูกสู บ (Reciprocating Pump) และ
เครื่ องสู บโรตำรี (Rotary Pump) เครื่ องสู บชนิ ด นี้ จะจ่ ำ ยของไหลด้วยปริ มำตรที่ แ น่ น อนค่ ำ หนึ่ ง ต่ อ กำร
หมุนรอบหนึ่ งของเพลำ และสำมำรถรับควำมดันที่สูงขึ้นในระบบได้ดี เครื่ องสู บประเภทนี้เหมำะสาหรั บสู บ
ของไหลในปริมาณที่ไม่ มากนัก แต่ ต้องการเฮดในระบบที่สูง
1.1 เครื่ องสู บแบบลูกสู บ
มีลกั ษณะกำรเคลื่อนที่กลับไปกลับมำ โดยมีลูกสู บทำหน้ำที่ในกำรอัดของไหลภำยในกระบอกสู บให้มีควำม
ดันสู งขึ้ น ของเหลวที่ ใช้เครื่ องสู บประเภทนี้ จะต้องมี ควำมสะอำดเพี ยงพอที่ ไม่ทำให้ชิ้นส่ วนที่ เคลื่ อนที่
ภำยในกระบอกสู บเกิดกำรสึ กหรอที่เร็ วขึ้น กำรอัดตัวของของไหลแต่ละครั้งจะเป็ นจังหวะตำมกำรเคลื่อนที่
กลับไปมำของลูกสู บ ไม่มีกำรต่อเนื่องกันจึงทำให้กำรไหลของของไหลมีลกั ษณะเป็ นห้วงๆ (Pulsation)

รู ปที่ 6.2-1 ลักษณะกำรทำงำนของเครื่ องสู บลูกสู บในจังหวะดูด (ซ้ำย) และจังหวะจ่ำย (ขวำ)
1.2 เครื่ องสู บโรตำรี
ทำงำนโดยเพิ่มพลังงำนให้แก่ของเหลว โดยอำศัยกำรหมุนของชิ้นส่ วนที่เรี ยกว่ำ โรเตอร์ รอบแกนกลำง ซึ่ ง
หมุนเพื่ อทำให้เกิ ดควำมแตกต่ ำงของควำมดันภำยในระบบ ของเหลวจะถูกดู ดเข้ำและอัดให้เกิ ดแรงดัน
สู งขึ้นแล้วปล่อยออกมำทำงด้ำนส่ งไปใช้งำน กำรหมุนของโรเตอร์ จะก่อให้เกิดกำรแทนที่ของของเหลวขึ้น
อย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้ของไหลที่ไหลผ่ำนเครื่ องสู บมีอตั รำกำรไหลอย่ำงต่อเนื่ องตลอดเวลำ เครื่ องสู บแบบนี้
จะมีอตั รำกำรสู บต่ำกว่ำเครื่ องสู บประเภทอื่นๆ เนื่องจำกอัตรำกำรแทนที่ของเหลวมีค่ำต่ำ
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รู ปที่ 6.2-2 เครื่ องสู บโรตำรี ชนิดปั๊มเฟื อง (ซ้ำย) และเครื่ องสู บแบบแผ่นกวำด (ขวำ)
2. ไคเนติกส์ (Kinetic) หรื อปริ มำตรแทนที่ไม่เชิงบวก (Non-positive Displacement)
เครื่ องสู บน้ ำประเภทไคเนติ กส์ เป็ นเครื่ องสู บชนิ ดที่ มีการถ่ ายเทพลังงานอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อเพิ่มความเร็ ว
ให้ แก่ ของไหล โดยกำรใช้ใบพัดที่หมุนด้วยควำมเร็ วสู งส่ งถ่ำยพลังงำนเข้ำสู่ ของไหลโดยตรง ไม่มีกำรกักไว้
ในชัว่ ขณะใดเลย โดยเครื่ องสู บที่ จดั อยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ เครื่ องสู บแรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลำง (Centrifugal
Pump) เครื่ องสู บแบบไหลตำมแกน (Axial Flow Pump) และเครื่ องสู บแบบไหลผสม (Mixed Flow Pump)
2.1 เครื่ องสู บแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลำง
นิยมใช้อย่ำงแพร่ หลำย ชิ้นส่ วนที่หมุนอยูภ่ ำยในเรื อนเครื่ องสู บจะทำให้เกิดกำรขับดันของไหล ของไหลที่ถูก
สู บจะไหลผ่ำนเข้ำสู่ ช่องทำงเข้ำซึ่ งขนำนกับพื้นระนำบ และถูกผลักดันออกไปตำมแนวรัศมีของใบพัด ตั้งฉำก
กับเพลำ ดังรู ปที่ 6.2-3

รู ปที่ 6.2-3 ลักษณะกำรทำงำนของ Centrifugal Pump
2.2 เครื่ องสู บแบบไหลตำมแกน
ทำงำนโดยให้ของเหลวไหลเข้ำและออกขนำนกับเพลำ สำมำรถใช้ได้กบั ของไหลที่มีสำรแขวนลอยปะปนมำ
ด้วย นิยมใช้มำกในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่ งต้องกำรควำมดันต่ำๆ แต่มีอตั รำกำรไหลสู ง ดังรู ปที่ 6.2-4
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รู ปที่ 6.2-4 เครื่ องสู บแบบไหลตำมแกน Axial Flow Pump
2.3 เครื่ องสู บแบบไหลผสม
จะขับเคลื่อนของเหลวที่ ไหลเข้ำมำในทิ ศทำงขนำนกับเพลำ ให้ไหลออกจำกเครื่ องสู บโดยทำมุมกับเพลำ
ตั้งแต่ 45 - 80 องศำ กำรไหลทั้งในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัดจะทำให้เกิดแรงในแนวรัศมีและแรง
ในแนวแกนขึ้น ช่วยในกำรขับดันของไหล นิ ยมใช้กบั งำนที่ตอ้ งกำรควำมดันต่ำๆ แต่มีอตั รำกำรไหลสู ง ดัง
รู ปที่ 6.2-5

รู ปที่ 6.2-5 เครื่ องสู บแบบผสม Mixed Flow Pump

จำกวิธีจำแนกประเภทของเครื่ องสู บน้ ำที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุ ปเป็ นแผนภูมิกำรจำแนกประเภทปั๊มน้ ำ
ตำมวิธีขำ้ งต้นได้ดงั รู ปที่ 6.2-6
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เครื่ องสู บลูกสู บ
(Reciprocating
Pump)
ปริมาตรแทนที่เชิงบวก
หรื อแทนที่โดยตรง
(Positive Displacement)

เครื่องสูบลูกสูบแบบขับดัน
โดยตรง (Direct Acting)
เครื่องสูบลูกสูบแบบกำลัง
(Power)
เครื่องสูบลูกสูบแบบไดอะแฟรม
(Diaphragm)

เครื่ องสู บโรตารี
(Rotary Pump)

External Gear
เครื่ องสูบเฟื อง
Internal Gear
(Gear)
เครื่ องสู บแบบแผ่นกวำด (Vane)
เครื่ องสูบลูกสูบ
(Piston)
เครื่ องสูบแบบยืดหยุน่ Flexible
Member

Flexible Vane
Flexible Tube
Flexible Liner

เครื่ องสู บลอน (Lobe)

เครื่ องสู บนา้
(Pump)

เครื่ องสู บแรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลาง
(Centrifugal Pump)

ไคเนติกส์
(Kinetic)

เครื่ องสู บแบบไหลผสม
(Mixed Flow Pump)
เครื่ องสู บแบบไหลตามแกน
(Axial Flow Pump)

Circumferential Piston
Single-Screw
Two-Screw
เครื่ องสูบเกลียว
Multiple- Screw
(Screw)
Three-Screw
Single Volute Casing
Volute Casing
Double Volute Casing
Diffuser Casing

เครื่ องสู บแบบพ่น (Jet Pump)

เครื่ องสูบแบบอัดอำกำศ (Air Lift Pump)
เครื่ องสูบแบบแรงกระแทก (Hydraulic Ram) Pump)
เครื่ องสูบแบบกระบอก (Canned Pump)

เครื่ องสู บชนิดพิเศษ
(Special Pump)

เครื่ องสู บแบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Drive) Pump)
เครื่ องสูบแบบทนอุณหภูมิสูง (High Temperature) Pump)
เครื่ องสู บชนิ ดทนทำนต่อกำรกัดกร่ อน (Industrial Chemical) Pump)

รู ปที่ 6.2-6 กำรจำแนกประเภทของเครื่ องสู บน้ ำ
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6.3 เฮด (Head)
กำรเข้ำใจถึงพลังงำนของของไหลเป็ นสิ่ งจำเป็ นในกำรวิเครำะห์กำรทำงำนและกำรกำหนดขนำดของเครื่ องสู บ
พลังงำนของของไหลประกอบด้วยพลังงำนสำมส่ วนคือ พลังงานเนื่ องจากความดันของของไหล พลังงานจลน์
เนื่ องจากความเร็ วของของไหล และพลังงานศั กย์ เนื่ องจากความสู ง พลังงำนทั้งสำมส่ วนนี้ จะมีหน่ วยในกำร
คำนวณเป็ นหน่วย จูล (J)
เมื่ อนำพลังงำนของไหลมำคำนวณเที ยบกับน้ ำหนักของของไหล จะมี หน่ วยเป็ นควำมสู งของของไหลและ
เรี ยกว่ำ เฮด มีหน่ วยเป็ นเมตร (m) ในะบบ SI หรื อ นิ้ว (in) ในระบบอังกฤษ เฮดทั้งหมดที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ใน
ระบบเครื่ องสู บน้ ำหรื อ Total Dynamic Head (TDH) ประกอบด้วย พลังงำนสำมส่ วนของของไหลของไหลที่
กล่ำวมำข้ำงต้นและพลังงำนที่สูญเสี ยไปในระหว่ำงกำรไหล กล่ำวคือ เฮดความดัน เฮดความเร็ ว เฮดความสู ง
และเฮดการสู ญเสี ยรวม
6.3.1 เฮดความดัน (Pressure Head, HP)
ค่ ำ ควำมดันนอกจำกจะบอกเป็ นแรงต่ อหนึ่ งหน่ วยพื้ นที่ เช่ น นิ วตันต่ อตำรำงเมตร (N/m2) หรื อปอนด์ต่ อ
ตำรำงนิ้ว (psi) แล้ว ถ้ำเป็ นควำมดันของของเหลวก็มกั จะนิยมบอกเป็ นแท่งควำมสู งของของเหลวที่จะก่อให้เกิด
ควำมดันที่ กำหนดบนผิวหน้ำซึ่ งรองรั บแท่ งของเหลวนั้น ควำมดันซึ่ งบอกเป็ นแท่ งควำมสู งของของเหลวนี้
เรี ยกว่ำ เฮดความดัน (Pressure Head) โดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมดัน P และเฮดควำมดัน HP คือ
HP =

P
P
=
γ ρg

(6-1)

เมื่อ  คือ น้ ำหนักจำเพำะ มีหน่วยเป็ น N/m3
 คือ ควำมหนำแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็ น kg/m3
g คือ ควำมเร่ งเนื่องจำกแรงดึงดูดของโลก มีหน่วยเป็ น m/s2
6.3.2 เฮดความเร็ว (Velocity Head, HV)
ของเหลวที่ไหลในท่อหรื อทำงน้ ำเปิ ดด้วยควำมเร็ วใดๆ นั้นมีพลังงำนจลน์อยู่ พลังงำนส่ วนนี้เมื่อบอกในรู ปของ
เฮดควำมเร็ ว คือ

V2
HV =
2g
เมื่อ V คือ ควำมเร็ วของกำรไหล มีหน่วยเป็ น m/s
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เฮดควำมเร็ วอำจให้คำจำกัดควำมอีกอย่ำงหนึ่ งว่ำ เป็ นควำมสู งที่ของเหลวตกลงมำด้วยแรงดึงดูดของโลก จนได้
ควำมเร็ วเท่ำกับควำมเร็ วในกำรไหลของของเหลวนั้น
6.3.3 เฮดสถิตย์ (Potential Head, Z)
เฮดสถิ ตย์ คื อระยะทางตามแนวดิ่งของของเหลวที่ ไหลผ่ านท่ อหรื อทางน้าเปิ ดซึ่ งมี พ ลังงำนศักย์อยู่ภ ำยใน
พลังงำนศักย์ส่วนนี้ สำมำรถเขียนในรู ปเฮดควำมสู งได้เป็ น
เฮดควำมสู ง = Z

(6-3)

6.3.4 เฮดการสู ญเสี ยรวม (Total Head Loss, HL)
Osborne Reynolds วิศวกรชำวฝรั่งเศสได้ทำกำรทดลองเพื่อแบ่งรู ปแบบกำรไหลของของไหล โดยกำหนด
ตำมอัตรำส่ วนของแรงเฉื่ อย ต่อแรงหนื ด (หรื อแรงที่ เกิ ดเนื่ องจำกควำมฝื ดของของไหล) และเรี ยกอัตรำส่ วน
ของแรงเฉื่ อยกับแรงหนืดนี้วำ่ ค่ำเรย์โนลด์ (Re) คำนวณหำได้จำกสมกำร
Re  VD 


เมื่อ



VD



V = ควำมเร็ วกำรไหลในท่อ (m/s)
D = ขนำดวัดผ่ำนศูนย์กลำงท่อ (m)
 = ควำมหนำแน่นของไหล (kg/m3)
 = ควำมหนืดสมบูรณ์ (N.s/m2)
 = ควำมหนืดจลน์ (m2/s)
Re  2000 ถือว่ำเป็ นกำรไหลแบบรำบเรี ยบ
Re  4000 ถือว่ำเป็ นกำรไหลแบบปั่นป่ วน
2000  Re  4000 ถือว่ำเป็ นกำรไหลที่อยู่ในช่วงกำรเปลี่ยนแปลง

ถ้ำค่ำ

รู ปที่ 6.3-1 ลักษณะกำรไหลแบบรำบเรี ยบ (บน) และแบบปั่นป่ วน (ล่ำง)
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ในขณะที่ ของเหลวไหลผ่ำนระบบท่ อทั้งทำงด้ำนดู ดและด้ำนจ่ ำย พลังงำนหรื อเฮดในกำรไหลส่ วนหนึ่ งจะ
สู ญเสี ยไปเนื่ องจำกควำมฝื ดระหว่ำงของเหลวกับผนังภำยในของท่อ และพลังงำนหรื อเฮดในกำรไหลอีกส่ วน
หนึ่ งจะสู ญเสี ยไปเนื่ องจำกกำรสู ญเสี ยพลังงำนจลน์เมื่อไหลผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ผลรวมของกำรสู ญเสี ยพลังงำน
หรื อเฮดทั้งสองส่ วนนี้รวมเรี ยกว่ำเฮดกำรสู ญเสี ยรวม
6.3.4.1 การเสี ยเฮดความฝื ดหรื อการสู ญเสี ยหลัก
เมื่อของเหลวไหลภำยในท่อจะเกิดแรงเสี ยดทานระหว่ างผนังท่ อกับของเหลว ซึ่ งแรงเสี ยดทำนที่เกิดนี้ จะทำให้
เกิดควำมดันสู ญเสี ยของของเหลวภำยในท่อ กำรสู ญเสี ยพลังงำนในลักษณะนี้ เรี ยกว่ำกำรเสี ยเฮดควำมฝื ดหรื อ
กำรสู ญเสี ยหลัก (Major Losses) โดยสำมำรถคำนวณได้จำกวิธีคำนวณของ Darcy – Weisbach
H Lf  f

เมื่อ

LV2
D 2g

(6-5)

= เฮดของกำรสู ญเสี ยเนื่ องจำกควำมฝื ด หรื อเฮดกำรสู ญเสี ยหลัก (m)
f = ตัวประกอบควำมเสี ยดทำน
L = ควำมยำวท่อ (m)
D = ขนำดวัดผ่ำนศูนย์กลำงท่อ (m)
V = ควำมเร็ วของกำรไหล (m/s)

H Lf

ค่ำตัวประกอบควำมเสี ยดทำน f ขึ้ นอยู่กบั คุณสมบัติของท่ อ ลักษณะกำรไหลว่ำเป็ นแบบรำบเรี ยบหรื อแบบ
ปั่นป่ วนและควำมขรุ ขระของผนังท่อ ()
ในกรณี ที่กำรไหลเป็ นแบบรำบเรี ยบ ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ควำมฝื ดดังกล่ำวสำมำรถหำได้จำกสมกำร
f=

64
Re

(Laminar Flow, Re  2,000)

(6-6)

สำหรับกำรไหลเป็ นแบบปั่ นป่ วนที่มีค่ำเรย์โนลด์มีค่ำมำกกว่ำประมำณ 4,000 นั้น ค่ำตัวประกอบควำมเสี ยดทำน
f ก็จะขึ้นอยูก่ บั ทั้ง Re และอัตรำส่ วนระหว่ำงควำมขรุ ขระของผนังท่อต่อควำมยำวของเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยใน
 D ค่ำควำมขรุ ขระของผนังท่อ   ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของท่อดังตำรำงที่ 6.3-1 และกำรหำค่ำตัวประกอบควำม
เสี ยดทำน f นั้นสำมำรถหำได้จำกแผนภำพมูด้ ี (Moody Diagram) ดังแสดงในรู ป 6.3-2
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ตารางที่ 6.3-1 ค่ำควำมขรุ ขระของผนังท่อ

ตัวอย่ างที่ 6-1 ท่อเหล็กหล่อขนำดเส้นผ่ำนศู นย์กลำง 15 ซ.ม. ยำว 400 ม. ใช้ส่งน้ ำที่ อุณหภู มิ 20 C
ด้วยอัตรำกำรไหล 74.2 ลิตร/วินำที จงหำค่ำเฮดกำรสู ญเสี ยหลักในท่อ
วิธีทา จำกตำรำงที่ 6.3-1 ท่อเหล็กหล่อมีค่ำ
 = 0.26 mm
ควำมขรุ ขระสัมพัทธ์
/D = 0.26/150 = 0.0017
จำกตำรำงน้ ำที่อุณหภูมิ 20 C มีค่ำ
 = 1.007 x 10-6 m2/s
ควำมเร็ วกำรไหลในท่อ
V = Q/A
= (74.2 x10-3)/((/4)(0.152)) m3/s = 4.22 m/s
ค่ำเรโนลย์นมั เบอร์
Re = VD/
= (4.22 x 0.15)/(1.007x10-6) = 6.29x105
ค่ำ Re มำกกว่ำ 4000 แสดงว่ำเป็ นกำรไหลแบบปั่ นป่ วน
นำค่ำ Re และค่ำ /D ไปหำค่ำ f จำกแผนภำพมูด้ ี ได้ค่ำ f = 0.0226
คำนวณเฮดกำรสู ญเสี ยหลัก

Hf  f

L V2
D 2g

= 0.0226 x (400/0.15) x (4.222/(2x9.81))
= 54.70 m
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รู ปที่ 6.3-2 แผนภำพมูด้ ี (Moody Diagram)
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6.3.4.2 การเสี ยเฮดเนื่องจากการไหลผ่ านอุปกรณ์ หรื อการสู ญเสี ยรอง
ในระบบท่อ จำเป็ นต้องมีส่วนประกอบจำพวก ข้องอ ข้อต่อ ข้อลด ข้อขยำย และวำล์วชนิ ดต่ำงๆ กำรไหลของ
ของเหลวผ่ำนอุปกรณ์ดงั กล่ำว จะทำให้เกิดกำรสู ญเสี ยพลังงำนจลน์ในกำรไหล กำรสู ญเสี ยเนื่ องจำกกำรไหล
ผ่ำนอุปกรณ์ในระบบท่อดังกล่ำวเรี ยกได้อีกอย่ำงหนึ่ งว่ำ กำรสู ญเสี ยรอง (Minor Losses) ซึ่ งสำมำรถคำนวณได้
จำกสมกำร
H Le

เมื่อ

V2
K
2g

(6-7)

HLe = กำรเสี ยเฮดเนื่องจำกอุปกรณ์หรื อกำรสู ญเสี ยรอง (m)
K = สัมประสิ ทธิ์ ควำมต้ำนทำนกำรไหลซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิดและขนำดของอุปกรณ์
ไม่มีหน่วย
V = ควำมเร็ วของกำรไหล (m/s)

ค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรสู ญเสี ยรอง K สำมำรถหำได้จำกตำรำงหรื อจำกกรำฟของอุปกรณ์ประกอบท่อแต่ละชนิ ดเช่น
วำล์ว ข้อต่อ และข้องอต่ำงๆ ตำรำงที่ 6.3-2 แสดงค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรสู ญเสี ยรองของอุปกรณ์แต่ละชนิ ด รู ป
6.3-3 ถึงรู ป 6.3-7 แสดงตัวอย่ำงอุปกรณ์ประกอบท่อ
ตารางที่ 6.3-2 แสดงค่ำ Loss coefficients (KL) ของวำล์วและข้อต่อต่ำงๆ
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รู ปที่ 6.3-3 ลักษณะโครงสร้ำงของโกลบวำล์ว

รูปที่ 6.3-5 Swing Check Valve

รู ปที่ 6.3-4 ลักษณะโครงสร้ำงของเกตวำล์ว

รูปที่ 6.3-6 Ball Check Valve

รู ปที่ 6.3-7 ข้อต่อตัว T และข้องอ 90 และ 45 องศำ
กำรสู ญเสี ยพลังงำนทั้งหมดในกำรไหลของไหลประกอบด้วย กำรสู ญเสี ยเนื่ องจำกควำมฝื ดหรื อกำรสู ญเสี ย
หลัก และกำรสู ญเสี ยเนื่องจำกกำรไหลผ่ำนอุปกรณ์หรื อกำรสู ญเสี ยรอง ดังแสดงในสมกำร
H L  H Lf  H Le

(6-8)

และยังสำมำรถหำค่ำกำรสู ญเสี ยหลักและกำรสู ญเสี ยรองได้จำกแผนภำพควำมดันสู ญเสี ยในท่อ (Pressure drop
in pipes) และแผนภำพควำมดันสู ญเสี ยในอุปกรณ์ประกอบท่อ ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตท่อและวำล์วซึ่ งในปัจจุบนั ทำง
ผูผ้ ลิตได้มีกำรจัดทำไว้เพื่อให้สะดวกในกำรวิเครำะห์มำกยิ่งขึ้น ดังตัวอย่ำงในรู ป 6.3-7/1
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รู ปที่ 6.3-7/1 ตัวอย่ำงแผนภำพควำมดันสู ญเสี ยในท่อ Steel Pipe Schedule 40 (ซ้ำย) และ Butterfly Valve (ขวำ)
6.3.5 กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve)
กรำฟเฮดของระบบ คือ กรำฟซึ่ งแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรไหลผ่ำนระบบกับเฮดรวมของะบบ ซึ่ ง
เฮด รวมก็คือพลังงำนที่เครื่ องสู บจะต้องเพิ่มให้แก่ของเหลวเพื่อก่อให้เกิดกำรไหลนั้น โดยพลังงำนที่เครื่ องสู บ
จะต้องให้ (บอกเป็ นควำมสู งของแท่งของเหลวหรื อเฮด) มีค่ำเท่ำกับผลรวมของพลังงำนสองอย่ำงด้วยกัน คือ
1. ควำมต่ำงระดับของของเหลวที่ปลำยของท่อดูดหรื อท่อจ่ำยหรื อเฮดสถิตย์
2. พลังงำนที่สูญเสี ยเนื่องจำกควำมฝื ดในท่อ และจำกกำรไหลผ่ำนอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ
กรำฟเฮดของระบบเป็ นสิ่ งสำคัญในกำรพิจำรณำนำมำใช้ในกำรออกแบบระบบเครื่ องสู บ โดยกำรเขียนกรำฟ
เฮดของระบบอำจจะแยกเขียนพลังงำนที่เครื่ องสู บจะต้องเพิ่มให้แก่ของเหลวตำมข้อ 1 และ 2 ข้ำงต้น ในกรณี ที่
ควำมต่ำงระดับของของเหลวมีค่ำคงที่ กรำฟของพลังงำนส่ วนนี้ จะเป็ นเส้นรำบขนำนไปกับแกนนอน ซึ่ งเป็ น
แกนของอัตรำกำรไหล สำหรั บกำรสู ญเสี ยพลังงำนหรื อเฮดในข้อ 2 นั้น จะเป็ นสัดส่ วนกับกำลังสองของอัตรำ
กำรไหล ดังนั้นลักษณะของกรำฟจะเป็ นเส้นโค้งพำรำโบลำ เมื่ อมี กำรเขี ยนแยกกัน กรำฟของข้อ 1 เรี ยกว่ำ
กรำฟเฮดสถิตย์ (Static Head Curve) และ กรำฟของข้อ 2 เรี ยกว่ำ กรำฟเฮดควำมฝื ด (Friction Head Curve หรื อ
Dynamic Head Curve) เมื่อรวมทั้งสองกรำฟเข้ำด้วยกันก็จะได้เป็ น กราฟเฮดของระบบ (System Head Curve
หรื อ Total Dynamic Head -TDH- Curve)
เฮดของระบบ

= เฮดควำมดัน + เฮดสถิตย์ + เฮดกำรสู ญเสี ยรวม
TDH

 P2

= 





P1 
  Z 2  Z1   H L
 

(6-9)

ในกรณี ที่ควำมแตกต่ำงของควำมดันของของเหลวที่จุด 1 และที่จุด 2 มีค่ำใกล้เคียงกัน สมกำร (6-9) ลดรู ปเป็ น
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TDH

= (Z2 - Z 1) + HL
= (Z 2 - Z 1) + CQ2

เมื่อ

C = (f

L
 12
D 2 gA

(6-10)
+

K
2gA2

)

รู ปที่ 6.3-8 และ 6.3-9 แสดงตัวอย่ำงกรำฟเฮดของระบบท่อเมื่อไม่มีเปลี่ยนแปลงควำมสู ง กรำฟเฮดของระบบท่อ
เมื่อมีเปลี่ยนแปลงควำมสู ง ตำมลำดับ

รู ปที่ 6.3-8 กรำฟเฮดของระบบท่อเมื่อไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมสู ง

รู ปที่ 6.3-9 กรำฟเฮดของระบบท่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมสู ง
6.3.6 กราฟเฮดของเครื่ องสู บน้า
ในกำรเลือกใช้เครื่ องสู บน้ ำให้เหมำะกับสภำพกำรใช้งำนจริ ง นอกจำกพิจำรณำถึงเฮดของระบบแล้ว ยังต้อง
พิ จำรณำกรำฟเฮด (หรื อกรำฟ H-Q) ของเครื่ องสู บน้ ำด้วย กรำฟเฮดของปั้ มเป็ นกรำฟแสดงควำมสั มพันธ์
ระหว่ำงอัตรำกำรสู บของปั้ มหรื ออัตรำกำรไหลกับเฮด ตั้งแต่อตั รำกำรไหลศู นย์ถึงอัตรำกำรไหลสู งสุ ดของ
เครื่ องสู บน้ ำ กรำฟเฮดของเครื่ องสู บน้ ำสำมำรถหำดูได้จำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องสู บน้ ำ กรำฟเฮดยังสำมำรถหำได้
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จำกกำรทดลอง โดยกำรนำอัตรำกำรไหลของปั้ มมำเขียนกรำฟเปรี ยบเทียบกับผลต่ำงเฮดควำมดันตรงทำงออก
และตรงทำงเข้ำของเครื่ องสู บน้ ำที่ค่ำต่ำงๆ

รู ปที่ 6.3-10 กรำฟคุณลักษณะ (กรำฟเฮดหรื อกรำฟ H-Q) ของเครื่ องสู บน้ ำ
เมื่อนำกรำฟเฮดของระบบและกรำฟเฮดของเครื่ องสู บน้ ำมำเขียนร่ วมกันดังรู ปที่ 6.3-11 พบว่ำเส้นกรำฟทั้งสอง
ตัดกันที่จุดทำงำน (Operation Point) ของเครื่ องสู บน้ ำ

รู ปที่ 6.3-11 จุดทำงำนของเครื่ องสู บน้ ำคือจุดตัดของกรำฟเฮดของระบบและกรำฟเฮดของเครื่ องสู บน้ ำ
6.3.7 ความเร็วจาเพาะและคุณลักษณะของเครื่ องสู บนา้
เครื่ องสู บน้ ำที่ กล่ำวถึงในบทนี้ เป็ นเครื่ องสู บน้ ำกังหันแบบไหลต่อเนื่ อง ซึ่ งได้แก่ เครื่ องสู บน้ ำแบบหอยโข่ง
แรงเหวี่ยง หรื อแบบไหลตำมแนวรัศมี, เครื่ องสู บ น้ ำไหลผสม และเครื่ องสู บน้ ำแบบไหลตำมแกน เครื่ องสู บ
น้ ำแบบไหลต่อเนื่ องเหล่ำนี้ ได้รับกำรออกแบบตำมแนวควำมคิดทำนองเดียวกันทั้งสิ้ น นัน่ ก็คือ เครื่ องสู บน้ ำจะ
เปลี่ยนพลังงำนกลไปเป็ นพลังงำนภำยในของของไหล โดยอำศัยใบจักร ซึ่ งหมุนด้วยควำมเร็ วคงที่อดั ให้ของ
ไหลมีพลังงำนมำกขึ้น และเมื่อของไหลเดินทำงทะลุผ่ำนช่องของใบจักรแล้วก็ใช้เปลือกหอยโข่งลดควำมเร็ ว
ของของไหลพร้อมทั้งจะอัดนำของเหลวให้ไหลไปสู่ ที่สูงได้ หรื ออัดเข้ำหม้อควำมดันได้
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แม้จะยังมีเครื่ องสู บน้ ำที่ ทำงำนด้วยหลักกำรอื่ นอยู่อีกหลำยอย่ำง เช่ น สู บชัก สู บหมุน แต่ของไหลไม่ไ หล
ต่อเนื่ อง แต่อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบนั นี้ เครื่ องสู บน้ ำขนำดใหญ่ ส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ องสู บน้ ำแบบไหลต่อเนื่ อง
แทบทั้งสิ้ น ไม่วำ่ จะใช้เพื่อกำรสู บน้ ำหรื อใช้ในงำนอุตสำหกรรมที่ตอ้ งสู บของเหลวอย่ำงอื่นที่ไม่ใช่น้ ำ
องค์ประกอบที่สำคัญที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำเครื่ องสู บน้ ำ และในกำรใช้เครื่ องสู บน้ ำแบบไหลต่อเนื่อง มีดงั นี้
(1) กำรนำมอเตอร์ ไฟฟ้ ำและ/หรื อเครื่ องยนต์สันดำปภำยใน หรื อเครื่ องกำเนิ ดพลังจำกไอน้ ำมำขับสู บด้วย
ควำมเร็ วรอบสู ง ๆ
(2) เครื่ องสู บน้ ำแบบไหลต่อเนื่ องนี้ จะมีขนำดเล็กมำก เมื่อเทียบกับเครื่ องสู บน้ ำแบบอื่น ณ จุดปริ มำณกำรสู บ
น้ ำใกล้เคียงกัน นอกจำกนี้เครื่ องสู บน้ ำแบบนี้ยงั มีรำคำถูกกว่ำด้วย
(3) สำมำรถใช้สูบน้ ำในช่วงที่กว้ำงมำก เช่น จำก 1 ลิตรต่อนำที ไปจนถึงหลำยพันลูกบำศก์เมตรต่อนำที และ
หัวควำมดันที่ได้กม็ ีต้ งั แต่นอ้ ยกว่ำ 1 เมตร ควำมสู งของน้ ำจนถึง 300 เท่ำของบรรยำกำศ (ประมำณเป็ นควำมสู ง
ของน้ ำประมำณ 3,000 ม.)
(4) สู บน้ ำได้ประสิ ทธิ ภำพสู งในขณะที่อตั รำกำรไหลมีค่ำสม่ำเสมอพอควร
(5) ผลิตหรื อสร้ำงได้ง่ำย ใช้และซ่อมง่ำย
6.3.7.1 ค่ าความเร็วจาเพาะ
กำรที่จะศึกษำกำรทำงำนเชิงชลศำสตร์ของเครื่ องสู บน้ ำนั้นจะต้องศึกษำค่ำตัวแปรที่สำคัญ 3 ตัวดังนี้
(1) อัตราการสู บ หรื ออัตราการไหลของของไหลผ่ำนเครื่ องสู บน้ ำ (Q) ซึ่ งเป็ นปริ มำณของไหลที่เครื่ องสู บน้ ำ
สู บส่ งให้ต่อช่วงเวลำปฏิบตั ิกำร ปกติจะวัดเป็ นลูกบำศก์เมตรต่อนำที ( m3/min)หรื อ ลิตรต่อวินำที
(2) ค่ าหัวความดันรวม (H) ซึ่ งก็คือ ค่ำพลังงำนทั้งพลังงำนควำมดัน พลังงำนศักย์ และพลังงำนจลน์ของของ
ไหล อำจหำได้จำกผลต่ ำงระหว่ำ งค่ ำปริ มำณพลังงำนต่ อหนึ่ งหน่ วยน้ ำ หนักของของไหล ที่ ทำงเข้ำ กับ ที่
ทำงออก ค่ำหัวควำมดันนี้ไม่ข้ ึนกับค่ำน้ ำหนักจำเพำะของของไหล และโดยปกติจะแสดงค่ำเป็ นเมตรของน้ ำ
(3) ค่ าความเร็วรอบ (N) ซึ่ งเป็ นควำมเร็ วรอบของกำรหมุนของเพลำของเครื่ องสู บ แสดงไว้เป็ นจำนวนรอบต่อ
นำที (rpm)
ตัวแปรไร้หน่วยที่สำคัญของเครื่ องสู บน้ ำ คือ ค่ำ “ควำมเร็ วจำเพำะ” (Ns) นั้นหำได้จำกสมกำรที่ (1) ตัวแปรไร้
หน่วยนี้สำมำรถใช้เป็ นเกณฑ์ที่จะกำหนดรู ปแบบของใบจักร และค่ำคุณลักษณะอื่นของเครื่ องสู บน้ ำได้

Ns =

𝑁.𝑄 1/2
𝐻 3/4
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เมื่อ

𝑁

= ควำมเร็ วรอบ, rpm

𝑄

= อัตรำกำรสู บ, m3/min

𝐻

= หัวควำมดันรวม, m

ค่ำควำมเร็ วจำเพำะที่ คำนวณได้น้ ี สำมำรถนำไปใช้เลือกใบจักรที่ มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด หรื อจะใช้ค่ำ “ตัวเลข
บอกชนิ ด” เครื่ องสู บน้ ำ ซึ่ งจะมีค่ำเหมือนกันสำหรับใบจักรที่รูปร่ ำงเหมือนกัน ค่ำควำมเร็ วจำเพำะนี้ หำมำจำก
กฎควำมคล้ำยคลึงกันของเครื่ องสู บน้ ำ ซึ่ งจะบอกควำมเร็ วของใบจักรเครื่ องสู บน้ ำที่ทำงำนภำยใต้หวั ควำมดัน
หน่วยและสู บน้ ำได้ หน่วยอัตรำกำรสู บ รู ปร่ ำงของใบจักรเครื่ องสู บน้ ำจะเปลี่ยนไปตำมค่ำควำมเร็ วจำเพำะ ดัง
แสดงไว้ในรู ปที่ 6.3-12

รู ปที่ 6.3-12 ภำคตัดของใบจักรที่ควำมเร็ วจำเพำะต่ำง ๆ
โดยทัว่ ไปแล้ว ค่ำควำมเร็ วจำเพำะต่ำจะเป็ นเครื่ องสู บน้ ำที่สูบได้ที่หวั ควำมดันสู งแต่อตั รำกำรสู บต่ำ ในขณะที่
ค่ำควำมเร็ วจำเพำะสู งเหมำะที่จะใช้สูบของไหลที่หวั ควำมดันต่ำแต่อตั รำกำรสู บสู ง ควรจำไว้ดว้ ยว่ำเครื่ องสู บ
น้ ำที่มีค่ำควำมเร็ วจำเพำะสู ง จะมีใบจักรขนำดเล็กลง
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ตารางที่ 6.3-3 กำรเลือกชนิดเครื่ องสู บน้ ำ
ชนิด

ความเร็วรอบ
จาเพาะ

แรงเหวี่ยงหอยโข่ง
(ไหลตำมแนวรัศมี)

100-600

ไหลผสม

400-1,400

ไหลตำมแกน

1,300-2,000

เพลาวาง
แนวนอน
สู บชั้นเดียวหัวควำมดัน10-15 ม.
สู บหลำยขั้นหัวควำมดันเกิน 50 ม.
หัวควำมดัน 4-15 ม.
หัวควำมดันไม่เกิน 6 ม.

แนวดิ่ง
สู บชั้นเดียว 10-200 ม.
สู บหลำยขั้นหัวควำมดันเกิน
สู บขั้นเดียวหัวควำมดัน 40-60
หลำยขั้น หัวควำมดันเกิน 10 ม.
หัวควำมดัน 8 ม.

รู ปที่ 6.3-13 แสดงเส้นโค้งคุณสมบัติเครื่ องสู บน้ ำที่ควำมเร็ วรอบจำเพำะต่ำง ๆ
ค่ำประสิ ทธิ ภำพเครื่ องสู บน้ ำ ยังคงเป็ นดังแสดงในสมกำรที่ (6-12)

𝑒=

เมื่อ

𝑒
γ
𝑄
𝐻
𝐿𝑠

0.163 𝛾𝑄𝐻
𝐿𝑠

= ประสิ ทธิ ภำพ
= น้ ำหนักจำเพำะของไหลที่ถูกสู บ, kg/1
= อัตรำกำรสู บ, m3/min
= หั วควำมดันรวม, m
= กำลังขับเพลำ, kW
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6.4 หลักการของ NPSH
6.4.1 หลักพื้นฐานและความเข้ าใจเกีย่ วกับ NPSH
6.4.1.1. ลักษณะของความดันตามเส้ นทางเดินของของไหล
รู ปที่ 6.4-1 แสดงควำมดันของของไหลที่ ทำงเข้ำของเครื่ องสู บน้ ำแบบแรงเหวี่ยงที่ ทำงำน ณ จุ ดที่ ออกแบบ
ระหว่ำงจุด (1) และจุด (A) ก่อนทำงเข้ำที่ขอบของครี บใบพัด ควำมดันสมบูรณ์สำมำรถหำได้จำกสมกำรอนุรักษ์
พลังงำนโดย Pabs,1 และ Pabs,A เป็ นควำมดันสมบู รณ์ , V1, V2 เป็ นควำมเร็ วเฉลี่ ย H1-A เป็ นควำมสู ญเสี ย (Head
Losses) ระหว่ำงจุด (1) กับ จุด (A) นับจำกจุด (A) จนถึงจุด (B) ควำมดันจะลดลงเนื่ องจำกของไหลถูกเร่ งเข้ำสู่
ทำงเข้ำของครี บใบพัด ควำมแตกต่ำงของควำมสู งระหว่ำงจุด (1) และ จุด (A) จะประมำณว่ำเท่ำกับศูนย์ จำก
สมกำรอนุรักษ์พลังงำน

Pabs,1 V12 Pabs,A VA 2
+ =
+
+ H1- A
g
2g
g
2g
Pabs,1 V12
H abs,1 =
+
g 2g

(6-13)
(6-14)

เมื่อ Habs,1 = ควำมดันสมบูรณ์ที่ทำงเข้ำของใบพัดในรู ปของควำมสู ง (เฮด)
6.4.1.2 คาจากัดความของ NPSH
6.4.1.2.1 หลักพื้นฐาน
ให้ Pv เป็ นควำมดัน ไอของของเหลวซึ่ งขึ้ น อยู่ กับ อุ ณ หภู มิ แ ละชนิ ด ของของเหลวควำมดัน รวมสมบู ร ณ์
(Absolute Total Pressure) Pabs,t ที่จุด (1) จะต้องมำกกว่ำ (Pv) เสมอ

รู ปที่ 6.4-1 ควำมดันของของไหลที่ทำงเข้ำจนถึงทำงออกของเครื่ องสู บน้ ำแรงเหวี่ยง
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นัน่ คือ

Pabs,t
หรื อ

>

Pv
Pabs,t
g

Pv
g

>

สำเหตุที่ใช้ควำมดันสมบูรณ์เพรำะว่ำ ค่ำของควำมดันไอ, Pv ส่ วนใหญ่จะเป็ นควำมดันสมบูรณ์
จำก

Pv
g

Pabs,t
>
g

Pabs,t
=
g

Pv
+ NPSH
g

(6-15)

มี หน่ ว ยเป็ นควำมสู งเช่ น เมตร หรื อ ฟุ ต นั้นคื อ NPSH คื อ เฮด หรื อควำมดัน ที่ อยู่ในรู ปของควำมสู งของ
ของเหลวที่ใส่ เข้ำไปหรื อให้แก่เครื่ องสู บน้ ำเพื่อไม่ให้ของเหลวกลำยเป็ นไอนัน่ เอง

NPSH =

Pabs,t Pv
g
g

(6-16)

ควำมดันสมบูรณ์ = ควำมดันสแตติคสมบูรณ์ + ควำมดันไดนำมิค

Pabs,t Pabs,1 V12
=
+
= H abs,1
2g
g
g

(6-17)

ควำมดันสแตติคสมบูรณ์ = ควำมดันสแตติคเกจ Eye ของใบพัด + ควำมดันบรรยำกำศ

Patm Pg,1 V12 Pv
NPSH =
+
+
g
g
2g g
เมื่อ

(6-18)

Pg,1 =
ควำมดันเกจที่ตำแหน่ง Eye ของใบพัด
V1
=
ควำมเร็ วที่ตำแหน่ง Eye ของใบพัด
ค่ ำ ของ NPSN มี 2 ค่ ำ คื อ NPSHA (Net Position Suction Head Available) กับ NPSHR (Net Positive Suction
Head Required) กำรติดตั้งจะพิจำรณำเฉพำะ NPSHA สำหรับ NPSHR เป็ นหน้ำที่ของผูผ้ ลิตเครื่ องสู บน้ ำจะต้อง
ทดสอบและแสดงไว้ในกรำฟที่ แสดงถึงสมรรถนะของเครื่ องสู บน้ ำ (Performance Curve) เรำจะเริ่ มต้นศึกษำ
วิธีกำรหำ NPSHA สำหรับผูต้ ิดตั้งเครื่ องสู บน้ ำจะต้องระลึกไว้เสมอว่ำค่ำของ NPSHA มำกกว่ำ NPSHR เสมอ
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ NPSHA จำกรู ปที่ 6.4-2 กำหนดให้ Z เท่ ำกับ 3 เมตร อุณหภู มิของน้ ำเท่ ำกับ 80ºC จำก
สมกำรอนุรักษ์พลังงำน
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P0 V0 2
P1 V12
+
+ Z0 =
+
+ Z1 + h Loss(0- 1)
g
2g
g 2g

(6-19)

Pg,1 V12
+
+ h Loss(0- 1) = Z0 - Z1 = Z
g
2g

(6-20)

เมื่อ P1 = Pg,1

รู ปที่ 6.4-2 กำรหำสมกำรสำหรับ NPSHA

Patm Pg,1 Pv V12
NPSH =
+ +
g g g 2g

จำก

NPSH =

ดังนั้น

Patm Pv
+ Z - h Loss(0- 1)
g g

(6-21)

ในกำรคำนวณค่ำของ hLoss(0-1) ทำได้ดงั นี้
Major Losses คำนวณได้จำก
Minor Losses คำนวณได้จำก
K

=

l V12
hLoss(0-1) = f
d 2g
KV12
h m(0- 1) =
2g

(6.22)
แฟคเตอร์ควำมสู ญเสี ยในข้อต่อ, ข้องอ, วำล์ว ฯลฯ
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ตัวอย่ างที่ 6-2 รำยละเอียดกำรสู บส่ งน้ ำดังนี้ ควำมดันบรรยำกำศ (Patm)= 100,000 นิ วตัน/(เมตร)2 ควำมดัน
ไอของน้ ำที่ 80 ºC ( Pv ) = 47,400 นิวตัน/(เมตร)2 ควำมหนำแน่นของน้ ำ (  ) = 973 กิโลกรัม/(เมตร)3 สมมุติ
ว่ำ ควำมสู ญเสี ย (hLoss(0-1) ) = 1.5 เมตร และ ระยะควำมสู ง(Z) = 3 เมตร จงหำค่ำ NPSHA
NPSHA =
=
=

Patm Pv
- + Z - h Loss(0- 1)
g
g
100,000 - 47,400
+ 3 - 1.5
973´ 9.81

7 เมตร

ตัวอย่ างที่ 6-3 จำกรู ปที่ ที่กำหนดให้ Z = 4 เมตร อุณหภู มิของน้ ำเท่ ำกับ 20 ºC ควำมดันบรรยำกำศ(Patm )
= 102,000 นิ วตัน/(เมตร)2 ควำมดันไอของน้ ำที่ 20 ºC (Pv ) = 2,340 นิ วตัน/(เมตร)2 ควำมหนำแน่ นของน้ ำ
(  ) = 999 กิโลกรัม/(เมตร)2 สมมุติวำ่ ควำมสู ญเสี ย, hLoss(0-1) = 1.2 เมตร จงหำ NPSHA

รู ปที่ 6.4-3 สำหรับตัวอย่ำงที่ 6-3
สมกำรอนุรักษ์พลังงำนระหว่ำงจุด (0) กับ (1)

P0 V0 2
P1 V12
+
+ Z0 =
+
+ Z1 + h Loss(0- 1)
g
2g
g 2g

P1 = Pg.1

Patm Pg.l Pv V12
NPSH =
+
+
g
g g g
จำกสมกำรอนุรักษ์พลังงำนจะได้

P1 V12
+
= - Z1 - h Loss(0- 1)
g 2g
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ดังนั้น

Patm Pv
- Z - h Loss(0- 1)
g g
102,000 - 2,340
NPSHA =
- 4 - 1.2
999´ 9.81
NPSH =

=

เมตร

5

ตัวอย่ างที่ 6-4 ในกรณี ถงั ปิ ดดังแสดงในรู ป Z = 2 เมตร อุณหภูมิของน้ ำเท่ำกับ 80 ºC ควำมดันในถังเท่ำกับ
196,000 นิวตัน/(เมตร)2 ให้คำนวณหำ NPSHA

รู ปที่ 6.4-4 สำหรับตัวอย่ำงที่ 6-4

P0 V0 2
P1 V12
จำกสมกำรอนุรักษ์พลังงำน +
+ Z0 =
+
+ Z1 + h Loss(0- 1)
g
2g
g 2g
P1 V12 P0
จำกสมกำรอนุรักษ์พลังงำน เรำจะได้
+
=
- Z1 + h Loss(0- 1)
g 2g g
P
P P
NPSH = atm - v + 0 - Z - h Loss(0- 1)
ดังนั้น
g g g
ควำมดันบรรยำกำศ;
Patm
ควำมดันไอของน้ ำที่ 80ºC, Pv
ควำมหนำแน่นของน้ ำที่ 80ºC, 
ควำมดันเกจในถัง,
P0
สมมุติวำ่ ควำมสู ญเสี ย, hLoss(0-1)

=
=
=
=
=

NPSHA =
=

100,000
999
973
196,000
2

นิวตัน/(เมตร)2
นิวตัน/(เมตร)2
กิโลกรัม/(เมตร)2
นิวตัน/(เมตร)2
เมตร

100,000 - 47,400 + 196,000
- 2- 2
973´ 9.81
22.1
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NPSHA = K1+K2Q2 โดย K1 และ K2 เป็ นค่ำคงที่ เมื่อพล๊อตกรำฟระหว่ำง NPSHA กับ Q แสดงดังรู ปที่ 6.4-5

รู ปที่ 6.4-5 NPSHA กับ Q

รู ปที่ 6.4-6 Margin ระหว่ำง NPSHA กับ NPSHR
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ตารางที่ 6.4-1 กำรเลือก NPSHA เพื่อกำรทำงำนที่ปลอดภัย
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ตารางที่ 6.4-1 กำรเลือก NPSHA เพื่อกำรทำงำนที่ปลอดภัย (ต่อ)

หมำยเหตุ:
1.  =Gas Constant (PPM)
2.  Tu = ควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิของฟองไอ (Bubble) และสภำวะแวดล้อม
3. u1 = ควำมเร็ วรอบขอบที่ทำงเข้ำของใบพัด, u1 =  d1n/60

Q
,Q opt = อัตรำกำรไหลที่ Best Efficiency Point, Q = อัตรำกำรไหลใดๆ
Q opt
2g(NPSH)
5.  =
u12
*

4. q =
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6.4.2 แฟคเตอร์ ต่าง ๆ ที่มผี ลต่ อ NPSH
รู ปร่ ำงทำงเข้ำของใบพัด กำรลดควำมเร็ วในแนวเมอริ เดียน, Cm สัมประสิ ทธิ์ k1 และ k2 เขียนได้ดงั นี้

c1 m 2
w12
NPSHR = k1
+ k2
2g
2g

(6-21)

โดย w1 คือควำมเร็ วสัมพัทธ์ที่ทำงเข้ำ
กำรตะใบขอบทำงเข้ำเป็ นวิธีที่ง่ำยในกำรลด NPSHR กำรออกแบบเพื่อลด NPSHR ผลก็คือทำให้ Eye Area ของ
ใบพัดใหญ่ข้ ึน เพรำะต้องกำรค่ำ Cm น้อยลง ผลเสี ยที่ตำมมำก็คือ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงใบพัดที่ทำงเข้ำใหญ่ข้ ึน (De
มำกขึ้น) ซึ่ งมีผลต่อกำรทำงำนของเครื่ องสู บน้ ำที่อตั รำกำรไหลต่ำๆ (Partial Flow)
ควำมขรุ ขระของใบพัด ใบพัดที่มีผิวเรี ยบจะมีอุปสรรคต่อกำรไหลน้อยดังนั้นทำให้ NPSHR ลดลง
6.4.2.1 ผลของการขลิบหรื อตัดใบพัด
จำกรู ปที่ 6.4-7 และ 6.4-8 แสดง NPSH3แปรเปลี่ยนเมื่อใบพัดถูกขลิบ เฮดของเครื่ องสู บน้ ำลดลงตำมใบพัดที่
ถูกขลิบหรื อตัด 3% Head Drop ของใบพัดที่ถูกขลิบหรื อตัดจะแสดงเป็ น HB

c1 m 2
w12
NPSHR = k1
+ k2
2g
2g

รู ปที่ 6.4-7 กำรขลิบใบพัด
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รู ปที่ 6.4-8 ผลของกำรขลิบใบพัด
กำรลดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของใบพัดโดยกำรขลิบ เมื่อ n = คงที่ Q = คงที่ ค่ำของ NPSH3 อำจจะเพิ่มขึ้น กำรเพิ่ม
ขึ้นอยูก่ บั รู ปร่ ำงของใบพัด
6.4.3 ผลของของไหลที่สูบต่ อค่ า NPSH
6.4.3.1 อัตราส่ วนของแก๊ สกับของเหลว
ค่ำ NPSH3 ได้จำกกำรทดลองโดยผูผ้ ลิตเครื่ องสู บน้ ำโดยใช้น้ ำสะอำด ไม่มีอำกำศ ที่อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซี ยส
ในกำรเกิดของไอเนื่องจำกคำวิเตชัน่ พำรำมิเตอร์ที่สำคัญคือ อัตรำส่ วนระหว่ำงปริ มำตรของไอกับปริ มำตรของ
ของเหลว, R ตัวอย่ำงค่ำของ R สำหรับน้ ำที่ 21 องศำเซลเซี ยส เท่ำกับ 53,000 สำหรับไฮโดรคำร์บอน สำหรับน้ ำ
ร้อนค่ำของ R จะใกล้เคียงกับสำรไฮโดรคำร์บอน
6.4.3.2 ผลทางด้ านเทอร์ โมไดนามิกส์
ผลทำงเทอร์ โมไดนำมิกส์เนื่ องจำกกำรระเหยเป็ นไอของของเหลวทำให้เฟสที่เป็ นของเหลวเย็นลง ทำให้ควำม
ดันไอลดต่ำลง ดังนั้นกำรเกิดคำวิเตชัน่ ก็ลดลง กำรลดลงของ NPSH ได้
6.5 ปัจจัยที่มผี ลต่ อประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องสู บนา้
ประสิ ทธิ ภำพพลังงำนของเครื่ องสู บน้ ำขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร นับตั้งแต่ ประเภทและคุณภำพของเครื่ อง
สู บน้ ำ กำรออกแบบและกำรติดตั้ง สภำวะกำรใช้งำน ตลอดจนกำรบำรุ งรักษำ สภำวะกำรใช้งำนเครื่ องสู บมีผล
อย่ำงมำกต่อประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บ โดยทำงทฤษฎี แล้ว ประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บจะขึ้ นอยู่กบั ตัวแปร
สำคัญได้แก่ ควำมเร็ วรอบ อัตรำกำรไหล และ เฮด (Head) หรื อ ระดับควำมสู งของกำรเครื่ องสู บ ตัวอย่ำง
ลักษณะของควำมสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่ำว แสดงดังรู ปที่ 6.5-1
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รู ปที่ 6.5-1 ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บกับควำมเร็ วรอบ อัตรำกำรไหล และ เฮด
6.5.1 เกณฑ์ การออกแบบเครื่ องสู บน้า
จำกควำมต้องกำร เช่ น เครื่ องสู บน้ ำ , อัตรำกำรสู บ , หัวพลังงำนรวม และสภำพกำรติ ดตั้งกำรใช้งำน เรำจะ
สำมำรถกำหนดเกณฑ์กำรออกแบบ เช่น ควำมเร็ วรอบ และกำลังงำนจำกเครื่ องต้นกำลังได้ สำมำรถคำดกำรณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ตำมมำ ขั้นตอนกำรออกแบบเครื่ องสู บน้ ำแบบผสม ติดตั้งเพลำในแนวดิ่ง
ขั้นตอนกำรออกแบบเครื่ องสู บน้ ำแบบผสม ติดตั้งเพลำในแนวดิ่ง
1. สมมุติค่ำควำมเร็ วจำเพำะที่เหมำะสมจำกสู ตร
N =
NsH3/4 / √Q
เมื่อ N = ควำมเร็ วรอบ (rpm)
Q = อัตรำกำรสู บ (m3 / min)
H = หัวพลังงำนรวม (m)
2. หำควำมเร็ วรอบจำกสู ตร (รอบ / นำที)
N =
NsH3/4 / √Q
3. หำค่ำ NPSH ที่ตอ้ งกำรจำกสู ตร (เมตร)
hsv =
(N√Q / S) 4/3
เมื่อ hsv = ค่ำหัวควำมดันรวมที่เครื่ องสู บน้ ำต้องกำรที่ท่อดูดเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิด Cavitaion ซึ่ ง
เป็ นไปตำมค่ำควำมดันที่ลดลงที่ทำงเข้ำใบจักร
S = จะมีค่ำระหว่ำง 1200 – 1500 ณ จุดที่มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
4. เปรี ยบเทียบ NPSH ที่มีจำกสู ตร
Hsv =
Ha + hs – he - hv
เมื่อ Hsv = ค่ำควำมดันรวมที่มีมำกกว่ำควำมดันไออิ่มตัวที่จุดทำงเข้ำใบจักรเครื่ องสู บน้ ำ
Ha = ค่ำควำมดันสัมบูรณ์ที่ผิวด้ำนที่ถูกดูด
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hs = ค่ำยกน้ ำจำกที่เก็บถึงระดับเครื่ องสู บน้ ำ (ถ้ำต้องกำรดูดขึ้นมำจะเป็ นลบ)
ho = ค่ำควำมดันที่สูญเสี ยไปเนื่องจำกควำมฝื ดในท่อดูด
hv = ค่ำควำมดันไออิ่มตัว
ตารางที่ 6.5-1 หัวควำมดันบรรยำกำศกับระดับควำมสู ง (Ha)
ระดับควำมสู ง (เมตร)
ควำมดันสัมบูรณ์ (เมตร) น้ ำ

0
10.5

200
10.2

400
9.85

800
9.38

1000
9.14

ตารางที่ 6.5-2 ควำมดันไออิ่มตัวของน้ ำ
ระดับควำมสู ง (เมตร)
0
20
ควำมดันสัมบูรณ์ (เมตร) น้ ำ
0.06
0.24
5. กำลังที่ให้น้ ำ (kW)
Lw =
0.163QH
เมื่อ  = น้ ำหนักจำเพำะ ( kg /m3)
Q = อัตรำกำรสู บ (m3 / min)
H = หัวพลังงำนรวม (m)
6. กำลังที่เพลำขับ (kW)
Lp =
Lw / ep
เมื่อ Lw = กำลังที่ให้น้ ำ (kW)
ep = ประสิ ทธิ ภำพเครื่ องสู บน้ ำ
7. กำลังมอเตอร์ไฟฟ้ำ (kW)
Lm =
Lw / em
เมื่อ Lp = กำลังที่เพลำขับ (kW)
em = เป็ นค่ำเผื่อไว้โดยประมำณ 0.1 ถึง 0.2
Ct = ค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรเร่ งกำลังของเครื่ อง
8. ขนำดท่อ (เมตร)
D = 0.1√Q
เมื่อ Q = อัตรำกำรสู บ (m3/min)

40
0.75

50
20.3

60
4.83

100
10.03

วัสดุที่ใช้สร้ำงชิ้นส่ วนสำหรับกำรใช้งำนในสภำพต่ำงๆ จะเลือกค่ำจำกกำลังวัสดุที่ตอ้ งใช้ และควำมสำมำรถใน
กำรต้ำนทำนกำรกัดกร่ อนและ/หรื อผุกร่ อน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั คุณสมบัติของกำรไหลที่ ตอ้ งกำร และขนำดของชื้ น
ส่ วนที่ใช้งำนต้องให้เหมำะสม ซึ่ งสำมำรถแบ่งได้ดงั ตำรำงกำรเลือกวัสดุที่จะมำทำอุปกรณ์ในระบบสู บน้ ำ
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6.5.2 การเกิดค้ อนนา้ ในระบบท่ อส่ งน้า
ปรำกฏกำรณ์ อ ัด กระแทกของน้ ำ หรื อ ค้อ นน้ ำ (Waterhammer) เกิ ด ขึ้ น ได้เ มื่ อ ควำมเร็ ว ในเส้ น ท่ อ เกิ ด กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ควำมดันในเส้นท่อเปลี่ยนแปลงตลอดเส้นท่อ ในกำรสู บน้ ำปรำกฏกำรณ์คอ้ น
น้ ำจะเกิดได้เมื่อ
ก. เริ่ มเดินเครื่ องหรื อหยุดเครื่ อง
ข. ควำมเร็ วรอบของเครื่ องสู บน้ ำและต้นกำลังเปลี่ยน
ค. ปิ ดเปิ ดประตูน้ ำควบคุมกำรไหลในท่อ
ขนำดของควำมดันในท่อที่เปลี่ยนแปลงไปจะขึ้นอยู่กบั ควำมยำวของท่อซึ่ งต่อกันถึงปำกทำงออก และอัตรำกำร
เปลี่ ย นควำมเร็ วของของไหลในท่ อ ซึ่ งขึ้ นอยู่กับกำรปิ ดเดิ นเครื่ องหรื อหยุด เครื่ อง อัต รำกำรเปลี่ ย นของ
ควำมเร็ วรอบของเครื่ องสู บและต้นกำลัง และระยะเวลำในกำรปิ ด/เปิ ดประตูน้ ำ นอกจำกนี้ ผลของกำรเกิดค้อน
น้ ำยังขึ้นอยู่กบั ระดับท่อที่วำงไว้เทียบกับผิวดินคุณลักษณะ กำรปฏิบตั ิกำรของเครื่ องสู บน้ ำ ชนิ ดของต้นกำลัง
ฯลฯ แต่ที่พบบ่อยที่สุดจะเป็ นอำกำรค้อนน้ ำที่เกิดจำกกำรหยุดเครื่ องทันทีทนั ใดเนื่ องจำกกระแสไฟฟ้ ำขัดข้อง
รู ปที่ 6.5-2 แสดงผลของกำรเปลี่ยนแปลงควำมดันในท่อ อัตรำกำรไหลของของไหลและควำมเร็ วรอบของ
เครื่ องสู บน้ ำ

รู ปที่ 6.5-2 กำรเปลี่ยนหัวควำมดันอัตรำกำรไหลในท่อและควำมเร็ วรอบเครื่ องสู บที่เปลี่ยนไป
ถ้ำอำกำรค้อนน้ ำที่เกิดขึ้นรุ นแรง จะส่ งผลให้เกิดควำมเสี ยหำยกับ
ก. ท่อน้ ำและอุปกรณ์ ถ้ำควำมดันเปลี่ยนแปลงมำกอำจแตกได้
ข. ท่อน้ ำอำจยุบตัวในช่วงควำมดันลดลงต่ำกว่ำควำมดันบรรยำกำศ
ค. ของไหลแยกตัวเป็ นไอ เนื่ องจำกควำมดันลดลงเกิ ดโพรงไอและเมื่อต้องอัดกันใหม่จะเกิ ดกำรยุบตัวของ
โพรงไอและเกิดคลื่นควำมดันสู ง
ง. กำรไหลย้อนกลับทำง อันจะทำให้เครื่ องหมุนกลับทำง
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6.6 การตรวจสอบการทางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของเครื่ องสู บนา้
กำรใช้เครื่ องสู บน้ ำภำยหลังกำรออกแบบและติดตั้ง จำเป็ นต้องมีกำรตรวจสอบและบำรุ งรักษำอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง
เป็ นประจำเพื่อให้เครื่ องสู บทำงำนอย่ำงปกติและมีประสิ ทธิ ภำพ
6.6.1 ข้ อมูลที่สาคัญที่ควรตรวจวัด
สำหรับข้อมูลในระบบเครื่ องสู บน้ ำที่ตอ้ งตรวจวัด จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลกำรใช้งำนจริ ง
โดยข้อมูลที่สำคัญ มีดงั นี้
1. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของเครื่ องสู บน้ ำ
2. สำรวจระบบสู บจ่ำยน้ ำและกำรเปิ ดใช้งำนจริ ง
3. ตรวจวัดค่ำกำลังไฟฟ้ำ
4. ตรวจวัดค่ำอัตรำกำรไหล
5. ตรวจวัดค่ำเฮด
6.6.1.1 การสารวจข้ อมูลเบื้องต้ นของเครื่ องสู บน้า
ขั้นตอนแรกในกำรรวบรวมข้อมูล คือกำรสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของเครื่ องสู บน้ ำ เพื่อให้ทรำบถึง Spec ของ
เครื่ องที่มีกำรใช้งำน และข้อมูลประสิ ทธิ ภำพจำกผูผ้ ลิต ซึ่ งควรมีรำยละเอียดในเรื่ องของ
 ชนิดของเครื่ องสู บน้ ำที่ใช้งำนว่ำเป็ นแบบ Centrifugal หรื อ Rotary เป็ นต้น พร้อมทั้งควรระบุจำนวนชั้น
(Stage) หรื อจำนวนลูกสู บด้วย
 ขนำดของเครื่ องสู บน้ ำ เช่น พิกดั กำลังไฟฟ้ ำของมอเตอร์ เครื่ องสู บน้ ำ พิกดั อัตรำกำรไหลของน้ ำที่พิกดั
พิกดั กำลัง (เฮด) ของเครื่ องสู บน้ ำ ควำมเร็ วรอบของเครื่ องสู บน้ ำ
 ลักษณะของตัวเครื่ องสู บน้ ำ ว่ำเป็ นแบบเพลำตั้ง เพลำนอน ชนิ ดของวัสดุที่ใช้ทำใบพัดและเรื อนเครื่ อง
สู บน้ ำ อุปกรณ์หรื อส่ วนประกอบต่ำงๆ รวมถึงสภำพกำรบำรุ งรักษำ
 จำนวน และยี่หอ้ ของเครื่ องสู บน้ ำที่ใช้งำน
6.6.1.2 การสารวจระบบสู บจ่ ายนา้ และการเปิ ดใช้ งานจริ ง
เพื่อให้ทรำบสภำพและลักษณะกำรใช้งำน และกำรเดินในแต่ละเครื่ องเครื่ องสู บน้ ำควรมีรำยละเอียดในเรื่ องของ
 แผนผังกำรจัดวำงเครื่ องสู บน้ ำ และระยะเวลำกำรใช้งำนแต่ละเครื่ อง
 เวลำกำรเปิ ด - ปิ ด เครื่ องสู บน้ ำ (ชัว่ โมงกำรทำงำน/วัน)
 ชนิดและคุณสมบัติของของเหลวที่เครื่ องสู บน้ ำทำกำรสู บน้ ำ
 อุณหภูมิที่ตวั เครื่ อง
6.6.1.3 การตรวจวัดค่ ากาลังไฟฟ้ า
เพื่อให้ทรำบค่ำกำลังไฟฟ้ำที่เครื่ องสู บน้ ำใช้งำน ซึ่ งควรมีรำยละเอียดในเรื่ องของ
 แรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
 กระแสไฟฟ้ำ (Amps)
 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ (Power Factor, PF)
 กำลังไฟฟ้ำ (kW)
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6.6.1.4 การตรวจวัดค่ าอัตราการไหล
เพื่อให้ทรำบอัตรำกำรไหลของเครื่ องสู บน้ ำ ควรมีรำยละเอียดในเรื่ องของ
 อัตรำกำรไหล (m3/s)
6.6.1.5 การตรวจวัดค่ าเฮด
เพื่อหำค่ำเฮดของเครื่ องสู บน้ ำที่จุดใช้งำน และเปรี ยบเทียบกับค่ำที่ออกแบบ ควรมีรำยละเอียดในเรื่ องของ
 ควำมดันก่อนและหลังเข้ำเครื่ องสู บน้ ำ (bar)
 ควำมสู งของระดับน้ ำที่ทำงท่อดูดถึงเครื่ องสู บน้ ำ (m)
6.6.2 เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการตรวจวัดเครื่ องสู บน้า
กำรตรวจวัดเป็ นขั้นตอนสำคัญในกำรตรวจสอบประสิ ทธิ ภำพกำรใช้งำนของอุปกรณ์ ดังนั้นกำรใช้เครื่ องมือ
วัดอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมจึงเป็ นสิ่ งสำคัญที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำนจำเป็ นต้องรู ้ รวมถึงข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประเภท ชนิดของเครื่ องมือวัดที่ใช้ หลักกำรทำงำนของเครื่ องมือวัดแต่ละประเภท หลักกำรเลือกเครื่ องมือวัด
ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้งำน ตลอดจนข้อระมัดระวังในกำรใช้งำนเครื่ องมือวัด
เครื่ องมือวัดที่จำเป็ นสำหรับเครื่ องสู บน้ ำมีหลำยชนิดดังนี้
6.6.2.1 เครื่ องมือวัดกำลังไฟฟ้ำหรื อวัตต์มิเตอร์
ในกำรตรวจวัดค่ำกำลังไฟฟ้ ำ แรงดันไฟฟ้ ำ กระแสไฟฟ้ ำและตัวประกอบกำลังไฟฟ้ ำนั้นเครื่ องมือที่นิยมใช้
ในปัจจุบนั กันอย่ำงแพร่ หลำย คือ เครื่ องวัดกำลังไฟฟ้ำ หรื อที่เรี ยกกันว่ำ Clamp ON Power Meter ด้วยรู ปร่ ำง
ที่ มีขนำดกะทัดรัด ใช้งำนได้ง่ำย ในอดี ตจะวัดค่ำได้เพียงแบบชัว่ ขณะ (Spot Check) เท่ำนั้น แต่ในปั จจุบนั
เครื่ องมือชนิดนี้พฒั นำจนสำมำรถเก็บบันทึกข้อมูลต่ำงๆ จำกกำรวัดในช่วงเวลำหนึ่ งที่สนใจอย่ำงต่อเนื่ องได้
อีกด้วย

6.6.2.2 เครื่ องมือวัดควำมดันแบบท่อบรู ดอง (Bourdon-Tube Gauge)
เครื่ องมือวัดแบบท่อบรู ดองมีลกั ษณะเป็ นขดลวดโค้ง จะเห็นได้ว่ำท่อโค้งรู ปวงรี ดงั กล่ำวจะต่อกับข้อต่อใน
ลักษณะที่เป็ นกลไกเชิ งกลและตัวข้อต่อดังกล่ำวจะต่อผ่ำนจุดหมุนอันหนึ่ งไปยังเข็มชี้ ซึ่ งแสดงค่ำควำมดัน
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ทำงหน้ำปั ด เมื่อควำมดันเพิ่มขึ้ นท่อโค้งรู ปวงรี ก็จะมีแนวโน้มที่ จะยืดตัวออกทุ กทิ ศทำงทำให้ Curvature
เปลี่ยนไป ส่ งผลให้กลไกหมุนเข็มให้หมุนรอบจุดหมุนและชี้ แสดงค่ำควำมดันที่ตอ้ งกำร เครื่ องมือวัดแบบ
ท่ อ บรู ด องจะมี ล ัก ษณะเด่ น ที่ มีค วำมทนทำนสู ง เนื่ องจำกอุ ป กรณ์ ท้ ัง หมดขับเคลื่ อ นด้ว ยระบบเชิ ง กล
เครื่ องมือมีรำคำถูก หำง่ำย และมีใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำย แต่จะมีขอ้ เสี ยตรงที่ควำมละเอียดจะค่อนข้ำงต่ ำเมื่อ
เทียบกับเครื่ องวัดแบบอื่น

6.6.2.3 เครื่ องมือวัดอัตรำกำรไหลแบบอัลตรำโซนิก (Ultrasonic Flow Meter)
เป็ นมำตรวัดที่สะดวกต่อกำรใช้งำนที่จะตรวจวัดในรู ปแบบชัว่ ครำวหรื อต้องกำรข้อมูลในช่วงเวลำหนึ่ ง และ
สำมำรถย้ำยไปติดตั้งวัดในจุดใหม่ตำมที่ตอ้ งกำรได้ ใช้หลักกำรสะท้อนของคลื่นเสี ยงที่ปล่อยออกไปกระทบ
กับผิวของผนังท่ออีกด้ำนหนึ่งแล้วสะท้อนกลับ ดังนั้นเวลำที่คลื่นเสี ยงวิ่งไปตำมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของของ
ไหลและวิ่งกลับสวนทิ ศทำงนั้นจะมีค่ำแตกต่ำงกัน ถ้ำเวลำยิ่งต่ำงกันมำกก็แสดงว่ำมีอตั รำกำรไหลสู ง ซึ่ ง
หลักกำรแบบนี้ เรี ยกว่ำ “Transit Time” ซึ่ งมีชื่อเรี ยกในกำรใช้งำนเครื่ องมือชนิ ดนี้ โดยทัว่ ไปว่ำ “Ultrasonic
Flow Meter”

รำยละเอียดกำรดำเนิ นกำรสำรวจตรวจวัดค่ำต่ำงๆ สำมำรถสรุ ปได้ดงั ตำรำงที่ 6.6-1 สำหรับตำรำงที่ 6.6-2 เป็ น
ตัวอย่ำงแสดงกำรบันทึกข้อมูลจำกกำรตรวจวัดเครื่ องเครื่ องสู บน้ ำ
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ตารางที่ 6.6-1 สรุ ปข้อมูลที่ควรดำเนินกำรสำรวจ
การตรวจวัด/
จุดประสงค์ การ
ลาดับ
ค่ าที่บันทึก
จุดตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัด
1 สำรวจ ชนิด
เพื่อทรำบ Spec
- พิกดั กำลังไฟฟ้ำ
- Name Plate
ขนำด จำนวน
ของเครื่ องที่มีกำร
ของมอเตอร์เครื่ อง - Performance
ยี่หอ้ และรุ่ น
ใช้งำน และข้อมูล
สู บน้ ำ
Curve ของ
ประสิ ทธิ ภำพจำก - พิกดั อัตรำกำรไหล เครื่ องสู บน้ ำ
ผูผ้ ลิต
ของน้ ำที่พิกดั
- พิกดั กำลัง (เฮด)
ของเครื่ องสู บน้ ำ
- ควำมเร็ วรอบของ
เครื่ องสู บน้ ำ
- กำรบำรุ งรักษำ
2 สำรวจระบบสู บ เพื่อทรำบสภำพ
- จัดทำแผนผังกำร บริ เวณที่ติดตั้ง
จ่ำยน้ ำและกำร และลักษณะกำรใช้ จัดวำงเครื่ องและ เครื่ องสู บน้ ำ
เปิ ดใช้งำนจริ ง งำน และกำรเดิน
ระยะเวลำกำรใช้
และระบบท่อ
ในแต่ละเครื่ อง
งำนแต่ละเครื่ อง
ส่ งจ่ำยน้ ำ
- เวลำกำรเปิ ด ปิ ด
เครื่ อง (ชัว่ โมงกำร
ทำงำน/วัน)
3 ตรวจวัดค่ำ
หำค่ำกำลังไฟฟ้ำ - แรงดันไฟฟ้ำ(Volt) ตูค้ วบคุม
กำลังไฟฟ้ำ
- กระแสไฟฟ้ำ
(Amps)
- Power Factor
- กำลังไฟฟ้ำ (kW)
4 ค่ำอัตรำกำรไหล เพื่อทรำบอัตรำกำร - อัตรำกำรไหล
- ท่อส่ งทำงออก
ไหลของเครื่ องสู บ (m3/s)
น้ ำ
5 ตรวจวัดค่ำเฮด เพื่อหำค่ำเฮดของ - ควำมดันก่อนและ -อ่ำนจำกค่ำที่
เครื่ องสู บน้ ำที่จุด
หลังเข้ำเครื่ องสู บ
เกจวัดควำมดัน
ใช้งำนและ
น้ ำ (bar)
- วัดควำมสู ง
เปรี ยบเทียบกับ
- ควำมสู งของระดับ
ค่ำที่ออกแบบ
น้ ำที่ทำงท่อดูดถึง
เครื่ องสู บน้ ำ (m)
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-

ระยะเวลา
การบันทึก
-

-

-

เครื่ องมือที่ใช้

- Power
Meter

บันทึก
ต่อเนื่องอย่ำง
น้อย 1 วัน

- Flow
Meter

-

- เกจวัดควำม
ดันที่ติดตั้งที่
ทำงดูด และ
ทำงส่ ง
- ตลับเมตร

บันทึก
ชัว่ ขณะ
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ตารางที่ 6.6-2 ตัวอย่ำงกำรบันทึกข้อมูลจำกกำรตรวจวัดเครื่ องเครื่ องสู บน้ ำ
รายการตรวจสอบ
ข้ อมูลสารวจเบื้องต้ น
ปี พ.ศ.
รุ่ น
หมำยเลขเครื่ อง
อัตรำกำรไหล (m3/hr)
เฮด (m)
ควำมเร็ วรอบ (rpm)
พิกดั มอเตอร์
ค่ำกำลังไฟฟ้ำ (kW), Pm
แรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
กระแสไฟฟ้ำ (Amps)
Power Factor
ข้ อมูลตรวจวัด
ค่ำกำลังไฟฟ้ำ (kW)
แรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
กระแสไฟฟ้ำ (Amps)
Power Factor
ความดัน
ควำมดันด้ำนจ่ำย (bar)
ควำมดันด้ำนดูด (bar)
ความสู งจากระดับนา้ ในถังเก็บถึงเส้ นผ่ าน
ศูนย์ กลางเครื่ องสู บน้า (m)
อัตราการไหล (m3/hr)
หมายเหตุ

1

การตรวจวัดครั้งที่
2
เครื่ องสู บนา้ เครื่ องที่ 1
2540
Centrifugal TYPE 125-400
Pump 001
84 -330
40 - 60
1450

3

55
380 – 416
0.9
หำค่ำเฉลี่ย

50.9
382.00
91.6
0.84

51.2
380
90.5
0.86

50.5 หำค่ำเฉลี่ย
381 กำลังไฟฟ้ำ
90
0.85

5.5
2.0

5.5
2.0

5.5
2.0

190
1. มีกำรหรี่ วำล์วเพื่อลดอัตรำกำรไหล
2. มีกำรตรวจสอบและบำรุ งรักษำดี
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6.6.3 เทคนิคการตรวจวัดเครื่ องสู บนา้
กำรตรวจวัดประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บน้ ำอื่นๆ เช่น เครื่ องสู บน้ ำเย็น เครื่ องสู บน้ ำระบำยควำมร้อนในระบบ
ทำควำมเย็นและปรับอำกำศ หรื อเครื่ องสู บน้ ำที่ใช้ทวั่ ไป สำมำรถใช้วิธีเดียวกันนี้ในกำรดำเนินกำรตรวจวัด
เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้ำ (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดอัตรำกำรไหล (Ultrasonic Flow Meter)
1. วัดพลังไฟฟ้ำของปั๊ มน้ ำ
............................kW

2. วัดอัตรำกำรไหลน้ ำระบำย
ควำมร้อน ..................usGPM

6.7 การวิเคราะห์ การใช้ พลังงานระบบเครื่ องสู บนา้
กำรวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนในระบบเครื่ องสู บน้ ำนั้น เป็ นขั้นตอนสำคัญในกำรหำประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บ
น้ ำเพื่อประเมินแนวทำงในกำรเดินเครื่ องจักรอุปกรณ์ รวมถึงกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพได้
6.7.1 กาลังไฮดรอลิก
กำลังไฮดรอลิก (Hydraulic Power, PH) หมำยถึง กำลังที่เครื่ องสู บน้ ำจ่ำยให้ของเหลวโดยผ่ำนใบพัดที่หมุน
มีหน่วยเป็ น kW ในหน่วยเมตริ ก สำมำรถคำนวณได้จำกสมกำรข้ำงล่ำง
PH =
เมื่อ



Q
 TDH

=
=
=

  Q  TDH
1000

น้ ำหนักจำเพำะของเหลว (N/m3) [= g]
อัตรำกำรสู บของเครื่ องสู บน้ ำ (m3/s)
เฮดรวมของเครื่ องสู บน้ ำหรื อ Total Dynamic Head (m)
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เนื่องจำกกำลังขนำด 1 แรงม้ำ มีค่ำเทียบเท่ำกับ 0.746 kW กำลังม้ำไฮดรอลิก (Hydraulic Horsepower) ในหน่วย
แรงม้ำ (HHP) จึงสำมำรถคำนวณได้จำก
HHP =

PH
0.746

(6-24)

ในหน่วยอังกฤษ กำลังม้ำไฮดรอลิกสำมำรถคำนวณได้จำก
HHP
เมื่อ


Q
TDH

  Q  TDH
550

=

(6-25)

= น้ ำหนักจำเพำะของเหลว (lb/ft3)
= อัตรำกำรสู บของเครื่ องสู บ (ft3/s)
= เฮดรวมของเครื่ องสู บ (ft)

ในกรณี ที่อตั รำกำรสู บมีหน่วยเป็ นอเมริ กนั แกลลอนต่อนำที (gpm) และ TDH มีหน่วยเป็ นฟุต กำลังม้ำไฮดรอ
ลิกสำมำรถคำนวณได้จำก
HP

=

gpm  TDH
3960

(6-26)

6.7.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องสู บน้า
ประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บน้ ำ หมำยถึง ร้อยละของกำลังที่เครื่ องสู บน้ ำผลิตได้ ซึ่ งหมำยถึงกำลังไฮดรอลิก
เทียบกับกำลังขับเครื่ องสู บน้ ำ ซึ่ งเป็ นกำลังที่เครื่ องสู บน้ ำรับมำจำกต้นกำลังผ่ำนเพลำขับ

รู ปที่ 6.7-1 กำรคำนวณหำค่ำ ประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บน้ ำ
P 

เมื่อ

Pout
Pin

Pout
100%
Pin

(6-27)

= กำลังที่เครื่ องสู บผลิตได้ซ่ ึ งหมำยถึงกำลังไฮดรอลิก (kW หรื อแรงม้ำ)
= กำลังขับที่เพลำของเครื่ องสู บ (kW หรื อแรงม้ำ)
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โดยปกติ ผูผ้ ลิ ต เครื่ องสู บ น้ ำ จะแสดงประสิ ท ธิ ภ ำพของเครื่ อ งสู บ น้ ำ ในกรำฟสมรรถนะของเครื่ องสู บ น้ ำ
ดังแสดงตัว อย่ำ งในหัวข้อ ถัด ไป ในรู ปที่ 6.7-3 และ 6.7-4 ดังนั้นในกำรออกแบบระบบเครื่ องสู บ น้ ำ หำก
ผูอ้ อกแบบเลือกขนำดของเครื่ องสู บน้ ำที่ เหมำะสมกับงำนและสำมำรถกำหนดจุดทำงำนของเครื่ องสู บน้ ำให้
ใกล้เ คี ย งกับ ต ำแหน่ ง ที่ เ ครื่ องสู บ น้ ำ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด จะสำมำรถท ำให้ ก ำรใช้ง ำนเครื่ อ งสู บ น้ ำ มี
ประสิ ทธิ ภำพ ใช้พลังงำนได้อย่ำงคุม้ ค่ำ
6.7.3 การคานวณขนาดต้ นกาลังขับเครื่ องสู บน้า
กำรทำงำนของระบบเครื่ องสู บน้ ำจริ งๆแล้วเป็ นกำรเปลี่ยนรู ปแบบของพลังงำนดังรู ป 6.7-2 ในกรณี ที่ตน้ กำลัง
ขับเครื่ องสู บน้ ำเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ ำ กำลังไฟฟ้ ำที่ ตน้ กำลังรับเข้ำมำจะถูกเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงำนกลเพื่อไปขับ
เครื่ องสู บน้ ำ และเครื่ องสู บน้ ำจะเปลี่ยนพลังงำนทำงกลที่รับเข้ำมำให้เป็ นกำลังไฮดรอลิก ในกำรคำนวณขนำด
ของต้นกำลังขับเครื่ องสู บน้ ำนั้น จำเป็ นต้องคำนึงถึงประสิ ทธิ ภำพของต้นกำลังด้วย

รู ปที่ 6.7-2 กำรเปลี่ยนรู ปของพลังงำนของระบบเครื่ องสู บ
ประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บน้ ำคำนวณได้จำก

P =

กำลังไฮดรอ ลิก
กำลังทำงกล เข้ำปั๊ ม

(6-28)

ประสิ ทธิ ภำพของระบบทดรอบและส่ งกำลังคำนวณได้จำก
กำลังทำงกล เข้ำปั๊ ม
กำลังทำงกล
ประสิ ทธิ ภำพของระบบทดรอบและส่ งกำลังมีค่ำประมำณดั
งนี้ จำกต้นกำลัง

T =

1. ส่ งกำลังโดยตรง (ขับตรง) มีค่ำ 100 %
2. ระบบส่ งกำลังแบบเฟื องทดมีค่ำประมำณ 98 % สำหรับกำรทดรอบแต่ละครั้ง
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3. ระบบส่ งกำลังด้วยสำยพำนแบนมีค่ำประมำณ 97 %
4. ระบบส่ งกำลังด้วยสำยพำนรู ปตัว V มีค่ำประมำณ 95 %
ประสิ ทธิ ภำพของต้นกำลังขับเครื่ องสู บน้ ำคำนวณได้จำก

ต้นกำลัง =

กำลังทำงกล จำกต้นกำลัง
กำลังทีต่ ้ องให้กบั ต้ นกำลัง

(6-30)

นำสมกำร (6-16) คูณกับสมกำร (6-17) และ (6-18) เพื่อคำนวณหำกำลังที่ตอ้ งให้กบั ต้นกำลังขับเครื่ องสู บน้ ำ

P Tต้นกำลัง =
กำลังที่ตอ้ งให้กบั ต้นกำลัง =

กำลังไฮดรอ ลิก
กำลังทีต่ ้ องให้กบั ต้ นกำลัง

กำลังไฮดรอลิก
P T ต้นกำลัง

(6-31)

ตัวอย่ างที่ 6-5 เครื่ องสู บน้ ำมีอตั รำกำรไหล Q=0.01 m3/s และเฮดรวม 26.73 เมตร จงหำขนำดกำลังของ
มอเตอร์ตน้ กำลังขับเครื่ องสู บน้ ำที่ขบั เครื่ องสู บน้ ำโดยตรง ถ้ำกำหนดให้ประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บน้ ำและ
มอเตอร์ตน้ กำลังขับเครื่ องสู บน้ ำมีค่ำเท่ำกับ 75% และ 78% ตำมลำดับ จงหำขนำดกำลังของมอเตอร์ตน้ กำลัง
ขับเครื่ องสู บน้ ำ
วิธีทา กำลังไฮดรอลิกของเครื่ องสู บน้ ำคำนวณได้จำกจำก
PH =

  Q  TDH
1000

แทนค่ำ Q=0.01 m3/s TDH =26.73 m และน้ ำหนักจำเพำะของน้ ำ = 9810 N/m3
PH =

9810  0.01  26.73
1000

= 2.62 kW

ขนำดกำลังของมอเตอร์ตน้ กำลังขับเครื่ องสู บน้ ำคำนวณได้จำก
กำลังของมอเตอร์ตน้ กำลังขับเครื่ องสู บน้ ำ =
=
=

กำลังไฮดรอลิก
 P ต้นกำลัง
2.62
0.75  0.78

4.48
0.746
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= 6

= 4.48 kW
แรงม้ำ
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6.7.4 สมรรถนะการทางานของเครื่ องสู บนา้
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต เครื่ อ งสู บ น้ ำ จะทำกำรทดสอบสมรรถนะของเครื่ องสู บ น้ ำ ที่ ผ ลิ ต แล้วเขี ย นเป็ นกรำฟแสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำเฮด ประสิ ทธิ ภำพ และกำลังขับเครื่ องสู บน้ ำ เทียบกับอัตรำกำรไหล ดังตัวอย่ำงที่แสดง
ในรู ปที่ 6.7-3 จำกรู ป จะเห็ นว่ำ เมื่ ออัต รำกำรไหลเริ่ มจำกศู นย์ประสิ ทธิ ภ ำพก็จะเริ่ มจำกศู นย์จนกระทั่งถึ ง
ค่ำสู งสุ ดแล้วจะลดลง จุดที่ ให้ประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดเรี ยกว่ำ Best Efficiency Point (BEP) อัตรำกำรไหล ณ จุดนี้
เรี ยกว่ำอัตรำกำรไหลออกแบบ (Design flow rate) ในกำรเลือกเครื่ องสู บน้ ำมำใช้งำนจะต้องเลือกที่ อตั รำไหล
และประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดหรื อใกล้เคี ยง สมรรถนะของเครื่ องสู บน้ ำที่ มีขนำดใบพัดต่ำงๆ กันแสดงได้ดงั รู ปที่
6.7-4

รู ปที่ 6.7-3 ตัวอย่ำงกรำฟแสดงสมรรถนะของเครื่ องสู บน้ ำ

รู ปที่ 6.7-4 ตัวอย่ำงสมรรถนะของเครื่ องสู บแบบหมุนเหวี่ยงใบพัดมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 5 ถึง 8 นิ้ว
เครื่ องสู บน้ ำในแต่ละรุ่ นนั้นจะถูกผลิตออกมำหลำยขนำด โดยปกติ ผูผ้ ลิตเครื่ องสู บน้ ำมักจะแสดงสมรรถนะ
ประสิ ทธิ ภำพและขอบเขตกำรทำงำนที่เหมำะสมของเครื่ องสู บน้ ำแต่ละขนำดรวมกันในกรำฟแผ่นเดียว กรำฟ
แสดงสมรรถนะดังกล่ำวนี้เรี ยกว่ำ Composite Rating Chart ดังแสดงในรู ปที่ 6.7-5
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ตัวอย่ างที่ 6.6 ต้องกำรสู บน้ ำด้วยอัต รำไหล 40 ลิ ตรต่ อวินำที ที่ เฮด 80 เมตร จงเลื อกโมเดลของปั้ มจำก
Composite Rating Chart ซึ่ งแสดงในรู ป 6.7-5 และให้บอกรำยละเอียดของเครื่ องสู บน้ ำที่เลือกจำกชำร์ทที่ให้
วิธีทา รำยละเอียดของปั้ มซึ่ งได้จำกกำรอ่ำนชำร์ ทข้ำงบนสำหรับอัตรำกำรสู บ 40 ลบ.เมตร/ชัว่ โมง และ
เฮด 80 เมตร คือ
1. เครื่ องสู บน้ ำที่จะใช้งำนนี้ได้อย่ำงเหมำะสมคือ โมเดล 100 x 65 - 250 ในที่น้ ี 100 หมำยถึงขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงท่อดูดเป็ น มม. 65 หมำยถึงขนำดหน้ำจำนของท่อส่ งเป็ น มม. และ 250 เป็ นขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของใบพัดคือ 250 มม.

รู ปที่ 6.7-5 กรำฟสมรรถนะของเครื่ องสู บแบบหมุนเหวี่ยงหลำยขนำดรวมกัน (Composite Rating Chart)
2. ควำมเร็ วรอบของใบพัดที่ใช้ในชำร์ ทดังแสดงไว้ในกรอบด้ำนบนซ้ำยมือคือ 2900 รอบต่อนำทีเมื่อ
เลือกรุ่ นของเครื่ องสู บน้ ำจำกกชำร์ ทรวมได้แล้ว จะต้องไปดูรำยละเอียดที่ จำเป็ นต้องใช้งำนจำก
Performance Curves ของเครื่ องสู บน้ ำรุ่ นที่เลือก ดังแสดงในรู ป 6.7-6
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รู ปที่ 6.7-6 ตัวอย่ำงกรำฟแสดงสมรรถนะของเครื่ องสู บเฉพำะรุ่ น 100 x 65 - 250 จำกรู ป 5-27
จำกกรำฟแสดงสมรรถนะสำหรับเครื่ องสู บน้ ำรุ่ น 100 x 65 - 250 ที่แสดงข้ำงต้น เรำสำมำรถบอกรำยละเอียด
เกี่ยวกับเครื่ องสู บน้ ำดังกล่ำวได้ดงั นี้
1) เครื่ องสู บน้ ำรุ่ นนี้ใช้ใบพัดขนำด 250 มม. เป็ นขนำดมำตรฐำน แต่สำมำรถใช้ได้กบั ใบพัดขนำดตั้งแต่ 222
ถึง 278 มิลลิเมตร
2) สำหรับอัตรำกำรสู บและเฮดที่ตอ้ งกำร คือ 40 ลิตรต่อนำที และเฮดที่ 80 เมตร ขนำดใบพัดที่เหมำะสมคือ
250 มิลลิเมตรและประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องสู บน้ ำที่ได้คือ 78.3%

6.7.5 กฏความคล้ ายของเครื่ องสู บน้า
กฏควำมคล้ำยของเครื่ องสู บน้ ำ (Affinity Laws) แสดงค่ำอัตรำกำรสู บน้ ำ เฮดรวมของเครื่ องสู บน้ ำ และกำลังขับ
เครื่ องสู บ น้ ำ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตำมค่ ำ ของรอบควำมเร็ วใบพัด หรื อขนำดเส้นผ่ำ นศู นย์กลำงใบพัด ที่ มีค่ ำ
เปลี่ ยนไป กำรแก้ปัญหำเมื่ อลักษณะกำรทำงำนของเครื่ องสู บ น้ ำแตกต่ ำ งไปจำกกรำฟ H-Q ที่ บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
ทดลองไว้ ทำได้โดยใช้กฎเกณฑ์ที่เรี ยกว่ำกฏควำมคล้ำยของเครื่ องสู บน้ ำ
ก. รอบความเร็วของใบพัดเปลีย่ นไป
ข้อแตกต่ำงนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอเมื่อใช้เครื่ องยนต์เป็ นต้นกำลัง ทั้งนี้เพรำะตลอดช่วงเวลำกำรทำงำนของเครื่ องยนต์
นั้น รอบควำมเร็ วอำจแตกต่ ำ งกันได้มำก กำรเปลี่ ยนแปลงชนิ ดของมอเตอร์ หรื อกำรควบคุ มควำมเร็ วของ
มอเตอร์กส็ ำมำรถทำให้รอบควำมเร็ วเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกัน
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ข. ขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลางของใบพัดเปลีย่ นไป
เนื่องจำกช่วงกำรทำงำนของเครื่ องสู บน้ ำแบบ Centrifugal นั้นกว้ำงขวำงมำก บริ ษทั ผูผ้ ลิตไม่สำมำรถผลิตใบพัด
ให้พอเหมำะกับควำมต้องกำรใช้งำนทุกขนำดได้ ดังนั้นสำหรับเรื อนเครื่ องสู บน้ ำ (Casing) ขนำดหนึ่ง ผูผ้ ลิตจะ
ออกแบบให้ใช้ได้กบั ใบพัดหลำยๆ ขนำด เช่น ใช้ได้กบั ใบพัดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 ถึง 12 นิ้ว เป็ นต้น และถ้ำ
กำรทำงำนของใบพัดที่มีไม่เหมำะกับควำมต้องกำร เช่น ที่อตั รำกำรสู บขนำดหนึ่ง ใบพัดขนำด 10 นิ้วจะให้เฮด
มำกเกินไป แต่ถำ้ ใช้ใบพัดขนำด 9 นิ้ว ก็จะได้เฮดน้อยเกินไป ในกรณี น้ ี กจ็ ำเป็ นต้องคำนวณหำขนำดที่เหมำะสม
แล้วเจียร (Trim) ใบพัดขนำด 10 นิ้วลงมำให้พอดีกบั ควำมต้องกำร เป็ นต้น
6.7.5.1 เมื่อขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางของใบพัดมีค่าคงที่แต่ มกี ารเปลีย่ นแปลงรอบความเร็ว
Q1
Q2

H1
H2

Bhp 1
Bhp 2

=

N1
N2

=

 N1

 N2





=

 N1

 N2





(6-32)
2

(6-33)

3

(6-34)

เมื่อ Q1, H1 และ Bhp1 เป็ นอัตรำกำรสู บ เฮด และกำลังขับที่เครื่ องสู บน้ ำต้องกำร (Brake Horsepower) เมื่อใบพัด
หมุ นด้วยอัตรำเร็ ว N1 ตำมลำดับ และ Q 2, H2 และ Bhp2 เป็ นอัต รำกำรสู บ เฮด และกำลังขับที่ เ ครื่ องสู บน้ ำ
ต้องกำร เมื่อควำมเร็ วกำรหมุนของใบพัดเปลี่ยนไปเป็ น N 2
ควำมสัมพันธ์ท้ งั 3 สมกำรข้ำงบนนี้ ถือว่ำประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของเครื่ องสู บน้ ำจะไม่เปลี่ยนไปตำมรอบ
ควำมเร็ วที่ เปลี่ยนไป ข้อสมมุติดงั กล่ำวนี้ จะใกล้เคี ยงกับควำมเป็ นจริ งถ้ำหำกรอบควำมเร็ วเปลี่ยนไม่เกิ น 25
เปอร์เซ็นต์ของรอบควำมเร็ วที่ได้ออกแบบไว้ สมการทั้ งสามข้ างบนนี ้ ใช้ ได้ กับ เครื่ องสู บแบบ Centrifugal ทุก
ประเภท ไม่ ว่าใบพัดจะเป็ นแบบ Radial Flow, Mixed Flow, Axial Flow หรื อ Regenerative Turbine
เมื่อรอบกำรหมุนของใบพัดเปลี่ยนแปลง กรำฟ H-Q จะยังคงรักษำรู ปร่ ำงลักษณะของเส้นคงเดิมแต่เฮดจะเลื่อน
สู งขึ้นหรื อเลื่อนต่ำลง ดังตัวอย่ำงที่แสดงดังรู ปที่ 6.7-7 ในกรณี ที่มีขอ้ มูลเช่นรู ปนี้ อยู่ กำรหำผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงควำมเร็ วของใบพัดจะทำได้ถูกต้องดีกว่ำกำรใช้สมกำรด้ำนบน
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รู ปที่ 6.7-7 ตัวอย่ำงสมรรถนะของเครื่ องสู บน้ ำเมื่อควำมเร็ วกำรหมุนของใบพัดเปลี่ยนไป
6.7.5.2 เมื่อความเร็วรอบมีค่าคงที่ แต่ ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางของใบพัดเปลีย่ นไป
Q1
Q2
H1
H2

Bhp 1
Bhp 2

=

D1
D2

=

 D1

 D2





=

 D1

 D2





(6-35)
2

(6-36)

3

(6-37)

เมื่อ Q1, H1 และ Bhp1 เป็ นอัตรำกำรสู บ เฮด และกำลังขับที่เครื่ องสู บต้องกำร เมื่อใบพัดมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
D1 ตำมล ำดับ และ Q 2, H 2 และ Bhp2 เป็ นอัต รำกำรสู บ เฮด และก ำลัง ขับ ที่ เ ครื่ อ งสู บ ต้อ งกำร เมื่ อ ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบพัดเปลี่ยนไปเป็ น D 2 ตำมลำดับ สมการทั้ง 3 นีใ้ ช้ ได้ กับเครื่ องสู บ Centrifugal ประเภท
Radial Flow เท่ านั้น
ลักษณะกำรทำงำนของเครื่ องสู บเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบพัดก็เช่นเดียวกันกับเมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลงควำมเร็ ว ตัวอย่ำงกรำฟ H-Q สำหรับเครื่ องสู บซึ่ งมีใบพัดเหมือนกันแต่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ตั้งแต่ 8 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว แสดงดังรู ปที่ 6.7-8
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รู ปที่ 6.7-8 ตัวอย่ำงสมรรถนะของเครื่ องสู บซึ่ งหมุนด้วยอัตรำ 1750 รอบต่อนำที ขนำดของใบพัด 8 - 12 นิ้ว
ตัวอย่ างที่ 6.7 เครื่ องสู บน้ ำสู บน้ ำได้ 1,700 แกลลอนต่อนำที ที่เฮด 180 ฟุต และกำลังขับที่เครื่ องสู บน้ ำ
ต้องกำร เท่ำกับ 84 แรงม้ำ เมื่อใบพัดหมุนด้วยควำมเร็ ว 2,000 รอบต่อนำที จงหำอัตรำกำรสู บ เฮด และกำลัง
ขับที่เครื่ องสู บน้ ำต้องกำร เมื่อรอบควำมเร็ วเปลี่ยนไปเป็ น 1,600 รอบต่อนำที
วิธีทา

จำกสมกำร

Q1
Q2

N1
N2

=

1,600
 1,700
2,000

Q1 =

= 1,360 แกลลอนต่ อนาที
จำกสมกำร

H1
H2

 N1

 N2

=





2

2

 1,600 
H1 = 
  180
2
,
000


= 115.2 ฟุต
จำกสมกำร

Bhp 1
=
Bhp 2

 N1

 N2





3

3

 1,600 
Bhp1 = 
  84
2
,
000


= 43 แรงม้ า
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6.8 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบเครื่ องสู บนา้
6.8.1 การปรับความเร็วรอบของเครื่ องสู บน้า
การเปลี่ยนแปลงความเร็ วรอบของเครื่ องสู บน้ า จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บน้ าซึ่ งจะยังคงสู งอยู่
เมื่อมีอตั ราการไหลระหว่าง 60-100 เปอร์ เซ็นต์ของอัตราการไหลที่ ออกแบบไว้ และเมื่ออัตราการไหลลด
ต่าลงประสิ ทธิ ภาพจะลดลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการลดลงนี้จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของเครื่ องสู บน้ า เมื่อเครื่ องสู บน้ ามี
ขนาดใหญ่ข้ ึนอัตราการไหลและประสิ ทธิ ภาพก็จะลดลงเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงการทางานของเครื่ องสู บน้ าเนื่ องจากการปรับความเร็ วรอบจะอธิ บายได้โดยกฎของพัดลม
และเครื่ องสู บน้ า (Affinity Laws) ซึ่ งกล่าวไว้ดงั นี้ :
 อัตราการไหลจะผันแปรตามความเร็ ว (Flow  Speed)
 เฮดจะผันแปรตามความเร็ วยกกาลังสอง (Head  Speed2 )
 กาลังขับเคลื่อนที่ใช้ผนั แปรตามความเร็ วยกกาลังสาม (Power Absorbed  Speed 3)
ดังนั้น ถ้าเครื่ องสู บน้ ามีความเร็ วรอบ 50 เปอร์เซ็นต์จะทาให้เฮด (Head) เท่ากับ 25% และจะใช้กาลังขับเพียง
12.5% สาหรับระบบที่ไม่มีความดันสถิต (Static Head) ซึ่ งสามารถนาความสัมพันธ์ดงั กล่าวมาใช้ประเมินผล
ประหยัดจากการลดความเร็ วรอบได้โดยตรง
อย่างไรก็ตามระบบจริ งจะมี ความดันสถิ ตรวมอยู่ดว้ ยเสมอ จึ งต้องมี การปรั บปรุ งสู ตรความสัมพัน ธ์ ให้
นาไปใช้คานวณได้ถูกต้อง จากตัวอย่างที่ แสดงไว้ในรู ปที่ 6.8-1 ในระบบที่ ไม่มีความดันสถิต ที่ ความเร็ ว
รอบ 40% อัตราการไหลมีค่า 40% แต่เมื่อระบบมีความดันสถิต อยู่ดว้ ยที่ความเร็ วรอบ 40% อัตราการไหล
ลดลงเป็ นศูนย์

รู ปที่ 6.8-1 ผลของความดันสถิต ต่อเครื่ องสู บน้ าที่ลดความเร็ วลง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมความเร็ วรอบของเครื่ องสู บน้ าคือ
- ทาให้การใช้เครื่ องสู บน้ าสอดคล้องกับอัตราการไหลที่ตอ้ งการตลอดเวลา
- สามารถควบคุมอัตราการไหลของเครื่ องสู บน้ าอย่างได้ผล
- ลดพลังงานสู ญเสี ยจากการหรี่ วาล์วของเครื่ องสู บน้ า
- เริ่ มเดินเครื่ อง ได้อย่างนิ่มนวล
การใช้เครื่ องสู บน้ าที่ปรับความเร็ วรอบเพื่อให้เกิดการประหยัดมากที่สุด จะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ความต้องการใช้น้ ามีการเปลี่ยนแปลงและทางานต่ากว่าอัตราการไหลสู งสุ ดเป็ นระยะเวลานาน
- กรณี ที่ความเสี ยดทานของระบบส่ วนใหญ่เกิดจากความเสี ยดทานความดันสถิตต่าผลที่ตามมาทาให้เครื่ อง
สู บน้ าทางานที่ระดับความเร็ วต่าลง ดังรู ปที่ 6.8-1
ข้อควรพิจารณาในการใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุมรอบเครื่ องสู บน้ า
1. อินเวอร์เตอร์แบบ PWM (Pulse Width Modulated) เป็ นอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบที่ใช้กบั ระบบเครื่ องสู บ
น้ าที่ พบมากที่ สุด แม้จะมีอินเวอร์ เตอร์ แบบอื่นๆ ด้วย อินเวอร์ เตอร์ แบบ PWM มีประสิ ทธิ ภาพและกาลัง
สู ญเสี ยในอุปกรณ์ ต่ า และกรณี ที่ เครื่ องสู บน้ าขับเคลื่ อนด้วยความเร็ วคงที่ (กรณี น้ นั อาจไม่จาเป็ นต้องใช้
อินเวอร์เตอร์) ศักยภาพของการประหยัดจากการใช้อินเวอร์ เตอร์ จะสู งเมื่อการขับเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. การควบคุ ม VSD อาจท าได้โ ดยปรั บ ด้ว ยคนหรื อ แบบอัต โนมัติ ข้ ึ น อยู่ กับ สั ญ ญาณควบคุ ม อุ ป กรณ์
เครื่ องวัดในระบบ เช่น อุปกรณ์วดั อัตราการไหล อุปกรณ์วดั ความดัน และบางกรณี อาจจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์
แปลงสัญญาณ (Interfacing) ถ้าสัญญาณที่ส่งมาไม่ได้มาตรฐาน
3. ในระบบที่มีเครื่ องสู บน้ าหลายเครื่ องทางานขนานกัน เครื่ องสู บน้ ามักจะทางาน ที่ความเร็ วรอบ เท่ากัน
เพื่อให้มีจุดทางานเดี ยวกัน ในกรณี น้ ี สามารถใช้อินเวอร์ เตอร์ แยกสาหรับเครื่ องสู บน้ าแต่ละเครื่ องและใช้
สัญญาณควบคุมเดียวกันหรื อใช้กบั เครื่ องสู บน้ าบางเครื่ อง ในขณะเครื่ องที่เหลือทางานที่ความเร็ วคงที่ แม้วา่
ช่วงของการควบคุมความเร็ วจะจากัดก็ตาม (ขึ้นอยูก่ บั ความต้านทานของระบบ)
4. VSD จะมีราคาค่อนข้างสู งแต่ก็มีการปรับราคาลดลงมาบ้างแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นผลที่ ได้จากการประหยัด
ค่าใช้จ่ายจะให้ผลตอบแทนกลับมาในระยะสั้น
5. ถ้าเครื่ องสู บน้ าเดิ นเครื่ องด้วยอัตราการไหลที่ มากกว่าความต้องการและต้องการอัตราการไหลที่ คงที่
แสดงว่าเครื่ องสู บน้ ามีขนาดใหญ่เกินไป ดังนั้นการเลือกเครื่ องสู บน้ าที่มีขนาดเล็กลงหรื อปรับแต่งใบพัดให้
มี ข นาดเล็ก ลงอาจจะเป็ นทางเลื อ กที่ เ หมาะสมกว่ า การใช้ VSDโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ถ้า มี ค วามต้อ งการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
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6.8.2 การบารุ งรักษา
การที่จะทาให้เครื่ องสู บน้ าที่สึกหรอกลับมาสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงกับตอนเริ่ มต้น อย่างน้อย
ที่สุดต้องซ่ อมใหญ่ อาจจะรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่ วนหมุน (ใบพัดและแหวน) แบริ่ ง และประเก็น อย่างไรก็
ตาม ภายหลังการซ่อมใหญ่ระยะช่องว่างต่างๆ ภายในโครงสร้างของเครื่ องสู บน้ าจะไม่เหมือนช่วงติดตั้งใหม่
ดังนั้น ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าจะลดลงจากช่วงที่ติดตั้งใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการซ่อมใหญ่ ควรพิจารณา
เป็ นกรณี ๆ ไป ค่าใช้จ่ายของเครื่ องสู บน้ าส่ วนใหญ่แล้วเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่ องโดยรวมตลอดการใช้
งาน ดังนั้นการที่ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ถือว่า คุม้ ค่าในการปรับปรุ ง และมีขอ้ สังเกตว่า เครื่ องสู บ
น้ าที่ สึ กหรอ อัตราการไหลจะลดลง ถ้าทาการซ่ อมบารุ งใหญ่ควรปรั บอัตราการไหลให้ต่ าลงมาจากจุด
ทางานเดิม เพื่อให้ได้ผลประหยัดมากที่สุด ดังแสดงในรู ปที่ 6.8-2
การบารุ งรักษาที่ช่วยส่ งเสริ มการประหยัด
- การทาความสะอาดตัวกรองที่บริ เวณท่อทางเข้าของเครื่ องสู บอย่างสม่าเสมอ
- การตรวจสอบวาล์วกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve) อย่างสม่าเสมอ
- การซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆ

รู ปที่ 6.8-2 กำรซ่อมบำรุ งที่มีผลต่อคุณลักษณะสมบัติ
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6.8.3 การปรับปรุ งอุปกรณ์
(1) การเคลือบผิวภายใน
ได้มีการพัฒนากลุ่มของวัสดุที่ใช้สาหรับเคลือบผิวเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของพื้นผิวของวัสดุด้ งั เดิมเพื่ อลด
การกัดกร่ อน/การกัดเซาะ วัสดุเคลือบผิวประเภทนี้เหมาะสาหรับเครื่ องสู บน้ าที่เสี ยหายรุ นแรงอันเนื่องมาจาก
การใช้งานกับของเหลวที่ มีฤทธิ์ กัดกร่ อน วัสดุเคลือบผิวจะช่วยเคลือบป้ องกันไม่ให้พ้ืนผิวถูกกัดกร่ อนและ
ไม่ทาให้ระยะช่องว่างต่างๆ ภายในเครื่ องสู บน้ าเปลี่ยนแปลง
การเคลือบผิวเพื่อลดการเสี ยดทานแม้ว่าจะมี ประสิ ทธิ ภาพในการลดการกัดกร่ อนไม่เท่าสารเคลือบผิวเพื่อ
ลดการกัดกร่ อนและการกัดเซาะ แต่ก็ยงั เป็ นวิธีที่สามารถนามาใช้เพื่อป้ องกันการกัดกร่ อนได้ดี จุดประสงค์
หลักของวิธีน้ ีกเ็ พื่อปรับพื้นผิวให้มีความเรี ยบมากที่สุด (เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื้นผิววัสดุเดิม) และเกิดการเสี ยด
ทานน้อยที่ สุดขณะที่ อตั ราความเร็ วของน้ าสู ง ซึ่ งวิธีน้ ี จะทาให้เครื่ องสู บน้ ามีความดันและอัตราการไหล
สู งขึ้น ดังนั้นการเคลือบผิวด้วยวิธีน้ ีจะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
การเคลื อบผิวเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ ามักจะเคลื อบเฉพาะโครงเครื่ องสู บน้ าและด้านนอกของ
ใบพัดเพื่อลดความสู ญเสี ยจากการเสี ยดทานหลัก ซึ่ งก็คือ ความสู ญเสี ยที่ผิวของโครงเครื่ องสู บน้ าและความ
สู ญเสี ยจากการเสี ยดทานที่ใบหมุน ดังรู ปที่ 6.8-3
สรุ ปประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจากการเคลือบผิว ได้แก่
- ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บน้ าทาให้ตน้ ทุนของการเดินเครื่ องลดลง
- มีความคงทนต่อการกัดกร่ อนบนชิ้นส่ วนที่ได้เคลือบพื้นผิวไว้
- ยืดอายุการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งและทาให้อายุการใช้งานยาวขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องสู บน้ าที่
ไม่ได้เคลือบพื้นผิว

รู ปที่ 6.8-3 การเคลือบผิวที่มีผลต่อคุณลักษณะสมบัติของปั๊มน้ า
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(2) การเปลี่ยนขนาดของใบพัด
เครื่ องสู บน้ ำที่ใช้กนั อยู่ทวั่ ไปในอุตสำหกรรมใช้กบั ใบพัดได้หลำยขนำด โดยใบพัดที่มีขนำดใหญ่ที่สุดจะทำ
ให้กำรใช้งำนมีประสิ ทธิ ภำพสู งที่สุด ดังแสดงในรู ปที่ 6.8-4
การเปลี่ยนขนาดของใบพัด จะช่วยประหยัดพลังงานจากการสู บน้ าได้ เช่น ถ้าเครื่ องสู บน้ าหรี่ วาล์ว ควบคุม
การไหลอยู่เสมอ จะทาให้ไม่สามารถทางานได้ที่ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึงอาจนาใบพัดขนาดเล็กมาใช้เพื่อทา
ให้มีอตั ราการไหลเท่าเดิมในระดับของความดันต่า ทาให้มีการใช้พลังงานลดลง

รู ปที่ 6.8-4 ผลกำรลดขนำดของใบพัดต่อ คุณลักษณะสมบัติเครื่ องสู บน้ ำ
(3) การใช้เครื่ องสู บน้ าที่มีขนาดเล็กลง
การใช้เครื่ องสู บน้ าที่มีขนาดเล็กลงจะคุม้ ค่า ถ้า
- เครื่ องสู บน้ ามีขนาดใหญ่เกินกว่าภาระสู งสุ ดของเครื่ องสู บน้ ามาก
- เครื่ องสู บน้ ามีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า 80% ณ ระดับของภาระโหลดสู งสุ ด
- มีการใช้พลังงานสู ง นัน่ คือ เมื่อเครื่ องสู บน้ าขนาดใหญ่เดินเครื่ องเป็ นระยะเวลานาน เช่น ถ้าเครื่ องสู บน้ าที่
ติดตั้งวาล์วควบคุมการไหลเพื่อควบคุมอัตราการไหลให้ได้ตามความต้องการ อาจใช้เครื่ องสู บน้ าที่มีขนาด
เล็กลงกว่าที่ออกแบบเพื่อให้ส่งจ่ายน้ าด้วยอัตราการไหลเท่าเดิมแต่ดว้ ยประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้น ดังแสดงในรู ป
ที่ 6.8-5
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รู ปที่ 6.8-5 ผลจำกกำรใช้เครื่ องสู บน้ ำที่มีขนำดเล็กลง
(4) มอเตอร์ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู ง
ปกติการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้ าจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเครื่ องสู บน้ าที่มอเตอร์น้ นั ขับโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู ง (Higher Efficiency Motor : HEMS) ซึ่ ง HEMS จะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่ามอเตอร์ ไฟฟ้ ามาตรฐานทัว่ ๆ ไปประมาณ 3 เปอร์ เซ็ นต์ นอกจากนี้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิ ภาพสู งยัง
ปรับปรุ งค่าตัวประกอบกาลัง (PF) ให้สูงขึ้น ดังรู ปที่ 6.8-6

รู ปที่ 6.8-6 กำรเปลี่ยนแปลงประสิ ทธิ ภำพของมอเตอร์ มำตรฐำนและมอเตอร์ประสิ ทธิ ภำพสู ง
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6.8.4 การจัดการตรวจสอบ
- การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บน้ าเป็ นเรื่ องที่มีความยุ่งยากและข้อจากัดมากมาย ทาให้โอกาสใน
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บน้ ามี ไม่มากนัก จึ งมีการพัฒนาเทคนิ คทางเทอร์ โมไดนามิ กส์ มา
คานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพได้โดยตรงเพียงวัดอุณหภูมิและความดันตกคร่ อมเครื่ องสู บน้ า ผลที่ได้สามารถ
นาไปเปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติเครื่ องสู บน้ าตามที่ผผู ้ ลิตให้รายละเอียดไว้
- การติดตามตรวจวัดการทางานของเครื่ องสู บน้ า จะเป็ นประโยชน์อย่างมากถ้าติดตั้งมาตรวัดความดันที่ท่อ
ดูดและท่อส่ งของเครื่ องสู บน้ าทุกเครื่ องและติดตั้งแอมป์ มิเตอร์สาหรับมอเตอร์ ไฟฟ้ า เพื่อให้แน่ใจว่าท่อดูด
ไม่อุดตัน ความสามารถในการทางานของเครื่ องสู บน้ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติของเครื่ องสู บน้ า
การคานวณค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่ องสู บน้ า
- การติ ดตามตรวจวัดการทางานของระบบสาหรับ เครื่ องสู บน้ าขนาดใหญ่จะมีความคุ ม้ ค่าที่ จะใช้ระบบ
ติ ดตามบันทึ กค่าการใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีความสามารถในการควบคุมการเดินเครื่ องสู บน้ าได้อีก
ด้วย ทาให้เห็นศักยภาพในการ ปรับการเดินเครื่ องสู บน้ าให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้น้ า การสู บน้ า
เกินความต้องการ การรั่วของน้ า
6.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบเครื่ องสู บน้ ำนั้น เหตุของกำรสู ญเสี ยพลังงำน ดังนั้นควรทำกำรตรวจวินิจฉัยเพื่อหำ
สิ่ งผิดปกติ เพื่อทำกำรแก้ไขอย่ำงสม่ำเสมอดังตำรำง
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รายการตรวจ
1. ตรวจสอบกำรทำควำมสะอำด
กรอง (Strainer)

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
Strainer ตันส่ งผลให้แรงดันด้ำนดูด • ทำควำมสะอำดเป็ นประจำโดย
ลดลงจำกเดิมและอัตรำกำรไหลของ
ดูจำกสภำพที่เกิดขึ้นจริ ง
น้ ำลดลง ทำให้ประสิ ทธิ ภำพเครื่ อง
สู บน้ ำลดลง
2. ตรวจสอบเสี ยงกำรทำงำนของ ปั๊มเสี ยงดังผิดปกติทำให้
• ใบพัดแตกหัก
เครื่ องสู บน้ ำ
ประสิ ทธิ ภำพเครื่ องสู บน้ ำลดลง
• ลูกปื นชำรุ ด
• Strainer ตัน
• ปริ มำณน้ ำด้ำนดูดน้อยเกินไป
• มีอำกำศในตัวเครื่ องสู บน้ ำ
3. ตรวจสอบกำรสัน่ ของเครื่ องสู บ เครื่ องสู บน้ ำสัน่ ผิดปกติ
• น๊อตยึดต่ำงๆ หลวมคลอน
น้ ำ
• ใบพัดเสี ยสมดุล
• ลูกปื นชำรุ ด
• ระบบส่ งกำลังไม่ได้ศูนย์
4. ตรวจสอบผลต่ำงของควำมดัน เครื่ องสู บน้ ำที่มีผลต่ำงของควำมดัน • แก้ไขเครื่ องสู บน้ ำชุดที่ผลต่ำง
ของน้ ำทำงเข้ำและทำงออกของ น้ ำทำงเข้ำและออกสู งกว่ำชุดอื่นจะมี
ของควำมดันของน้ ำทำงเข้ำและ
เครื่ องสู บน้ ำ แต่ละชุด
ประสิ ทธิ ภำพต่ำกว่ำ
ทำงออกสู งกว่ำชุดอื่นเพรำะ
อัตรกำรไหลของน้ ำน้อยกว่ำชุด
อื่น
5. ตรวจสอบควำมดันน้ ำที่จุดใช้ จุดใช้งำนไกลสุ ดควรมีควำมดันสู ง • ลดควำมดันในกำรส่ งน้ ำของ
งำนไกลสุ ด
กว่ำควำมต้องกำรไม่เกิน 0.5 Barg
เครื่ องสู บน้ ำจะทำให้อตั รำกำร
ส่ งน้ ำของเครื่ องสู บน้ ำเพิ่มขึ้น
6. ตรวจสอบมีกำรเดินเครื่ องสู บ เครื่ องสู บน้ ำแต่ละชุดมี
• เลือกเดินเครื่ องสู บน้ ำชุดที่มี
น้ ำแต่ละชุดสลับไปมำหรื อไม่ ประสิ ทธิ ภำพไม่เท่ำกันโดยตรวจวัด
ประสิ ทธิ ภำพสู งเป็ นหลัก
(ตรวจวัดประสิ ทธิ ภำพแต่ละ
อัตรำกำรไหลและพลังไฟฟ้ำที่
• แก้ไขข้อต่อข้องอของเครื่ องสู บ
ชุด)
เครื่ องสู บน้ ำแต่ละชุดแล้ว
น้ ำชุดที่มีประสิ ทธิ ภำพต่ำ
เปรี ยบเทียบค่ำ GPM/kW
• แก้ไขควำมผิดปกติของเครื่ อง
สู บน้ ำชุดที่มีประสิ ทธิ ภำพต่ำ

6-55

ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับเครื่ องสู บน้า

รายการตรวจ
7. ตรวจสอบมีกำรเดินกลุ่มเครื่ อง
สู บน้ ำสลับกันไปมำหรื อไม่

8.

9.

10.

11.

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
กลุ่มเครื่ องสู บน้ ำที่มีสดั ส่ วน
• ตรวจวัดอัตรำกำรไหลและพลัง
ระหว่ำงอัตรำกำรไหลต่อพลังไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ำรวมของแต่ละกลุ่มเครื่ อง
ที่ใช้สูงสุ ดเป็ นกลุ่มเครื่ องสู บน้ ำที่มี
สู บน้ ำเพื่อจัดทำแผนกำรเดิน
ประสิ ทธิ ภำพรวมสู งสุ ด
กลุ่มเครื่ องสู บน้ ำที่มี GPM/kW
สู งสุ ดให้มำกกว่ำกลุ่มอื่น
• แก้ไขกำรเชื่อมต่อท่อเข้ำออก
เครื่ องสู บน้ ำ จำกตัวทีเป็ น ตัว
วำยและขยำยขนำดท่อร่ วม
เพื่อให้ควำมดันตกของเครื่ อง
สู บน้ ำแต่ละชุดใกล้เคียงกัน
• แก้ไขเครื่ องสู บน้ ำชุดที่มี
ประสิ ทธิ ภำพต่ำ
ตรวจสอบประวัติกำรซ่อม
เครื่ องสู บน้ ำที่ผำ่ นกำรซ่อมบำรุ ง
• เลือกใช้งำนเครื่ องสู บน้ ำชุดที่
บำรุ งรักษำเครื่ องสู บน้ ำแต่ละ ใหม่จะมีประสิ ทธิ ภำพสู งกว่ำเครื่ อง
ผ่ำนกำรซ่อมบำรุ งใหม่ให้มำก
ชุด
สู บน้ ำที่ไม่ผำ่ นกำรซ่อมบำรุ ง
• ทำแผนกำรซ่อมบำรุ งตำมควำม
เหมำะสม
ตรวจสอบว่ำมีกำรหรี่ วำล์ว
ไม่ควรใช้เครื่ องสู บน้ ำขนำดใหญ่
• ลดขนำดใบพัดเครื่ องสู บน้ ำ
ทำงเข้ำหรื อทำงออกของเครื่ อง แล้วทำกำรหรี่ วำล์วเพรำะ
• ลดควำมเร็ วรอบเครื่ องสู บน้ ำ
สู บน้ ำหรื อไม่
ประสิ ทธิ ภำพเครื่ องสู บน้ ำจะลดลง • ลดขนำดเครื่ องสู บน้ ำและ
มอเตอร์
ตรวจสอบอุณหภูมิผิวมอเตอร์ มอเตอร์ที่มีอุณหภูมิผิวสู งกว่ำชุดอื่น • ควรใช้งำนเครื่ องสู บน้ ำชุดที่
เป็ นมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้ำมำก
มอเตอร์มีอุณหภูมิผิวสู งให้
และประสิ ทธิ ภำพต่ำ
น้อยลง และวิเครำะห์หำสำเหตุ
• เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิ ภำพสู ง
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ำที่มอเตอร์ มอเตอร์ชุดที่ใช้กระแสมำกเป็ น
• ควรใช้งำนเครื่ องสู บน้ ำชุดที่
เครื่ องสู บน้ ำแต่ละชุดใช้
มอเตอร์ที่ใช้พลังงำนมำก
มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้ำสู งให้
น้อยลง
• เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิ ภำพสู ง
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รายการตรวจ
12. ตรวจสอบประวัติกำรซ่อม
มอเตอร์

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
มอเตอร์ชุดที่เคยไหม้จะมี
• ควรใช้งำนเครื่ องสู บน้ ำชุดที่
ประสิ ทธิ ภำพลดลงโดยกำรไหม้แต่
มอเตอร์เคยไหม้ให้นอ้ ยลง
ละครั้งประสิ ทธิ ภำพลดลงประมำณ • เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
4%
ประสิ ทธิ ภำพสู ง
• นำมอเตอร์ชุดอื่นมำเปลี่ยน
13. ตรวจสอบพลังไฟฟ้ำที่มอเตอร์ มอเตอร์ใช้งำนที่ภำระไม่ต่ำกว่ำ
• หำมอเตอร์ในโรงงำนที่มีขนำด
ใช้เทียบกับพิกดั
80% ของพิกดั โดยภำระที่ต่ำกว่ำ
เหมำะสมมำเปลี่ยน
80% ในทุกๆ 10% ประสิ ทธิ ภำพ
• เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ที่มีขนำด
ของมอเตอร์จะลดลงประมำณ 1%
เหมำะสม
14. ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งเครื่ อง ระบบท่อดูดและระบบท่อส่ งควร
• ระบบท่อดูดและระบบท่อส่ ง
สู บน้ ำ
สั้นที่สุด เพื่อลดกำรสู ญเสี ยควำมดัน
ควรสั้นที่สุด เพื่อลดกำรสู ญเสี ย
ในระบบและเพิ่ม
ควำมดันในระบบและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพเครื่ องสู บน้ ำ
ประสิ ทธิ ภำพเครื่ องสู บน้ ำ
15. ตรวจสอบขนำดท่อและจำนวน ขนำดท่อเล็กและข้อต่อข้องอมำก
• ปรับปรุ งเพิ่มขนำดท่อและลด
ข้อต่อข้องอ
กำรสู ญเสี ยควำมดันในระบบสู ง
ข้อต่อข้องอ
• ติดตั้งท่อเพิ่มเติมจำกเดิม
16. ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อระบบ
กำรต่อเครื่ องสู บน้ ำแบบขนำนกัน • ปรับปรุ งกำรเชื่อมต่อท่อแบบ
ท่อของเครื่ องสู บน้ ำ
ควรเชื่อมต่อท่อเข้ำท่อร่ วม (Header)
ตัวทีเป็ นตัววำย
แบบตัววำย และท่อร่ วมควรมีขนำด • เพิ่มขนำดท่อร่ วม หรื อเพิ่ม
ใหญ่เพียงพอ จะส่ งผลให้อตั รำกำร
จำนวนท่อร่ วม
ไหลของน้ ำเพิ่มขึ้นในขณะที่
เดินเครื่ องสู บน้ ำหลำยชุดพร้อมกัน
17. ตรวจสอบกำรใช้ควำมดันน้ ำใน อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ควำมดันต่ำ
• ลดควำมดันปั๊ มลงโดยทำกำร
โรงงำน
ควรลดควำมดันที่ปั๊มลงจะส่ งผลให้
ติดตั้งปั๊มเพิ่มควำมดันขนำดเล็ก
ประสิ ทธิ ภำพปั๊มสู งขึ้นและกำร
(Booster Pump)ให้กบั อุปกรณ์
รั่วไหลในระบบลดลง
ส่ วนน้อยที่ตอ้ งกำรควำมดันน้ ำ
สู ง
18. ตรวจสอบกำรรั่วของน้ ำใน
เมื่อปิ ดอุปกรณ์ใช้น้ ำทั้งหมดมิเตอร์ • ซ่อมจุดรั่วไหลของน้ ำทั้งหมด
ระบบ
น้ ำจะต้องไม่หมุน
19. ตรวจสอบกำรเปิ ดน้ ำทิ้งไว้
อุปกรณ์ใช้น้ ำทั้งหมดจะต้องไม่มี
• รณรงค์ให้ผใู ้ ช้น้ ำช่วยกันดูแล
กำรเปิ ดน้ ำทิ้งไว้
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รายการตรวจ
20. ตรวจสอบมีกำรใช้หวั ฉี ด
ประหยัดน้ ำหรื อไม่
21. ตรวจสอบมีกำรใช้ก๊อกน้ ำ
ประหยัดน้ ำหรื อไม่

เกณฑ์ พจิ ารณา
หัวฉี ดประหยัดน้ ำจะลดกำรใช้น้ ำ
ประมำณ 50%
ก๊อกน้ ำประหยัดน้ ำจะลดกำรใช้น้ ำ
ประมำณ 60%

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
• ติดตั้งหัวฉี ดประหยัดน้ ำ
• ติดตั้งก๊อกน้ ำประหยัดน้ ำ

6.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำนนี้ มีประโยชน์ในกำรค้นหำแนวทำงในกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนที่
จะดำเนินกำรตรวจวิเครำะห์เชิงลึก เพื่อหำผลกำรอนุรักษ์พลังงำนต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดาเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดาเนินการ

ดาเนินการ

1. กำรใช้เครื่ องสู บน้ ำชุดที่มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดเป็ นหลัก

เพรำะ…

2. กำรใช้กลุ่มเครื่ องสู บน้ ำกลุ่มที่มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดเป็ นหลัก

เพรำะ…

3. กำรลดกำรรั่วไหลของน้ ำ

เพรำะ…

4. กำรลดปริ มำณกำรใช้น้ ำโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ ำ

เพรำะ…

5. กำรใช้น้ ำคุณภำพต่ำในกิจกรรมล้ำงพื้นหรื ออื่นๆ

เพรำะ…

6. กำรใช้เครื่ องสู บน้ ำแรงดันสู งเพื่อลดกำรใช้น้ ำในกำรล้ำง

เพรำะ…

7. กำรลดกำรใช้มอเตอร์ที่เคยมีกำรไหม้ของขดลวด

เพรำะ…

8. กำรลดอัตรำกำรไหลของน้ ำโดยหรี่ วำล์วน้ ำ

เพรำะ…

9. กำรลดอัตรำกำรไหลของน้ ำโดยกำรลดขนำดใบพัด

เพรำะ…

10. กำรลดอัตรำกำรไหลของน้ ำโดยกำรลดรอบมอเตอร์

เพรำะ…

11. กำรลดขนำดของเครื่ องสู บน้ ำให้เหมำะสมกับภำระ

เพรำะ…

12. กำรลดขนำดของมอเตอร์ให้เหมำะสมกับภำระ

เพรำะ…

13. กำรใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภำพสู ง

เพรำะ…

14. กำรเพิ่มขนำดท่อและเปลี่ยนกำรต่อท่อจำกแบบทีเป็ นแบบวำย
15. กำรลดแรงดันในกำรส่ งน้ ำ
16. กำรใช้เครื่ องสู บน้ ำประสิ ทธิ ภำพสู ง

เพรำะ…

17. กำรเปลี่ยนแบริ่ ง หล่อลื่น บำรุ งรักษำในระยะเวลำที่เหมำะสม

เพรำะ…
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ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดาเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดาเนินการ

ดาเนินการ

18. กำรทำควำมสะอำดตัวกรอง (Strainer) สม่ำเสมอ

เพรำะ…

19. กำรทำควำมสะอำดหรื อเปลี่ยนใบพัดในระยะเวลำที่เหมำะสม
20. กำรเลือกใช้เครื่ องสู บน้ ำชนิดที่เหมำะสมกับลักษณะกำรใช้งำน
21. กำรใช้น้ ำที่มีระดับคุณภำพที่เหมำะสมกับอุปกรณ์/กำรใช้งำน
22. กำรปิ ดวำล์วน้ ำเข้ำเครื่ องจักรที่ไม่ใช้งำน
23. กำรปิ ดวำล์ว Bypars ของระบบน้ ำทั้งหมด
24. กำรลดขั้นตอนกำรส่ งน้ ำ
25. กำรใช้ Booster Pump กับอุปกรณ์กลุ่มน้อยที่ตอ้ งกำรควำมดันสู ง

เพรำะ…
เพรำะ…
เพรำะ…
เพรำะ…
เพรำะ…
เพรำะ…
เพรำะ…

6.11 โปรแกรมวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดควำมยุง่ ยำกซับซ้อนในกำรวิเครำะห์ผลกำรอนุรักษ์พลังงำน จึงทำเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นำข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่ำง โปรแกรมจะคำนวณผลกำรอนุรักษ์พลังงำนที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การเปลีย่ นเครื่ องสู บนา้ ชุดที่มปี ระสิ ทธิภาพต่า
1. หลักการและเหตุผล
ปั๊ ม น้ ำ โดยทั่ว ไปจะมี อ ำยุ ก ำรใช้ง ำนประมำณ 15 ปี ดัง นั้น เมื่ อ เครื่ องสู บ น้ ำ มี อ ำยุ ก ำรใช้ง ำนนำน จะมี
ประสิ ทธิ ภำพลดต่ำลง เนื่องจำกกำรสึ กหรอ นอกจำกนั้นถ้ำมอเตอร์ของเครื่ องสู บน้ ำเกิดกำรไหม้แล้วนำไปพัน
ใหม่ประสิ ทธิ ภำพของระบบสู บน้ ำจะยิ่งลดต่ำลง จึงมีแนวคิดที่จะทำกำรเปลี่ยน เครื่ องสู บน้ ำ No1 เพรำะอำยุ
กำรใช้งำนประมำณ 16 ปี และประสิ ทธิ ภำพต่ำโดยมีค่ำ GPM/kW ประมำณ 53.33 GPM/kW เป็ นเครื่ องสู บน้ ำใหม่ซ่ ึ ง
มีค่ำ GPM/kW ประมำณ 66.67 GPM/kW

รู ปเครื่ องสู บนา้ ชุดเดิมที่จะทาการเปลีย่ น

รู ปเครื่ องสู บน้าใหม่ ที่จะนามาใช้
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2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ดัชนีกำรใช้พลังงำนของเครื่ องสู บน้ ำ (GPM/kW)
SEC = อัตรำกำรไหลของน้ ำ (GPM) / พลังไฟฟ้ำที่เครื่ องสู บน้ ำใช้ (kW)
2.1.2 ร้อยละของดัชนีกำรใช้พลังงำนที่ลดลง (%)
PT = (1- (ดัชนีกำรใช้พลังงำนของเครื่ องสู บน้ ำเดิม (GPM/kW) / ดัชนีกำรใช้พลังงำนของ
เครื่ องสู บน้ ำชุดใหม่(GPM/kW)) x 100
2.1.3 พลังงำนไฟฟ้ำลดลง (kWh/y)
ES = พลังไฟฟ้ำที่เครื่ องสู บน้ ำชุดเดิมใช้ (kW) x (ร้อยละดัชนีกำรใช้พลังงำนที่ลดลง / 100)
x ชัว่ โมงกำรใช้งำนของเครื่ องสู บน้ ำ (h/y)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลำคืนทุน (y)
PB = ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวัดและค่ำเครื่ องสู บน้ ำ(฿) / ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่ลดลง(฿/y)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้ำ
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รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของปั๊ มน้ าใหม่
1.4 พลังไฟฟ้าของปั๊ มใหม่

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
FLN
ELN

ข้ อมูล

แหล่ งที่มาของข้ อมูล

฿/kWh 3.00 จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
h/y 3,000.00 จากการใช้งานจริ ง
GPM 1,000.00 จากคุณสมบัติของ
kW

ปั๊ มน้ าชุดใหม่
15.00 จากคุณสมบัติของ
ปั๊ มน้ าชุดใหม่

1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและค่าปั๊ มน้ า
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อัตราการไหลของปั๊ มน้ าเดิม
2.2 พลังไฟฟ้าของปั๊ มน้ าเดิม

CI

฿

FLO

GPM

800.00 จากการตรวจวัดอัตราการ

kW

ไหลปั๊ มน้ าเดิมใช้
15.00 จากการตรวจวัดพลัง

ELO

25,000.00

ไฟฟ้าที่ปั๊มน้ าเดิมใช้
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ดัชนี การใช้พลังงานของปั๊ มชุดเดิม
SEC = FLO / ELO
3.2 ดัชนี การใช้พลังงานของปั๊ มชุดใหม่
SEC = FLN / ELN
3.3 ร้อยละดัชนี การใช้พลังงานที่ลดลง
PT = (1- (SECO / SECN)) x 100

SECO GPM/kW 53.33
SECN GPM/kW 66.67
PT
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รายการ
3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลง
ES = ELO x (PT /100) x h
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC = ES x EC
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลที่ได้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สัญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล แหล่งที่มาของข้ อมูล
ES
kWh/y 9,004.50
SC

฿/y

27,013.50

PB

y

0.93

ES
SC
PB

kWh/y 9,004.50
฿/y 27,013.50
0.93
y

มาตรการที่ 2 การลดขนาดใบพัด
1. หลักการและเหตุผล
โรงงำนแห่ งหนึ่ งติ ดตั้งเครื่ องสู บน้ ำใช้ในกำรส่ งจ่ำยน้ ำจำนวน 1 ตัว ขนำดพิกดั 20 HP (15 kW) เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงใบพัดเครื่ องสู บน้ ำ 10 นิ้ว ควำมเร็ วรอบของเครื่ องสู บน้ ำ 1,750 rpm อัตรำกำรไหล 1,200 แกลลอน
ต่ อนำที เฮด 30 เมตรใช้งำน 10 ชั่วโมงต่ อวัน 300 วันต่ อปี อัตรำค่ ำไฟฟ้ ำ 3 บำทต่ อหน่ วย ทำงโรงงำน
ต้องกำรลดอัตรำ กำรไหลลงเหลือ 1,000 แกลลอนต่อนำที

รู ปเครื่ องสู บนา้ ที่จะลดขนาดใบพัด
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2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 เส้นผ่ำ นศู นย์กลำงใบพัด ที่ ปรั บ ลด =

เส้นผ่ำ นศู นย์กลำงใบพัด ก่ อนปรั บลด / (อัตรำกำรไหล
ของของไหลก่ อนปรั บลด / อัตรำกำรไหลของของไหล
หลังปรับ)1/2
2.1.2 กำลังของเครื่ องสู บน้ ำหลังลดขนำดใบพัด = กำลังของปั๊มก่อนปรับปรุ ง / (เส้นผ่ำนศูนย์กลำงใบพัด
ก่อนปรับลด/เส้นผ่ำนศูนย์กลำงใบพัดหลังปรับลด)4
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลำคืนทุน (y)
PB = ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวัดและลงทุน (฿) / ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำลดลง (฿/y)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้ำ
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รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของของไหลหลังปรับปรุ ง
1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับปรุ ง
1.5 ความเร็ วรอบของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
1.6 ความเร็ วรอบของปั๊มหลังปรับปรุ ง
1.7 เฮดของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
1.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
2.2 อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุ ง
3.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ปรับลด
1/ 2

Q 
D 2  D1 /  Q 1 
 2

สัญลักษณ์ หน่ วย
EC
hr
Q2
D1
N1
N2
H1
CI

ข้ อมูล แหล่งที่มาของข้ อมูล

บาท/kWh
3
จากใบแจ้งหนี้คา่ ไฟ
hr/y
3,000 จากการใช้งานจริ ง
GPM
1,000
การใช้งานจริ ง
นิ้ว
10
ข้อมูลของปั๊ม
rpm 1,750.00
ข้อมูลของปั๊ม
rpm 1,750.00
ข้อมูลของปั๊ม
m
30.00
ข้อมูลของปั๊ม
บาท 10,000.00 จากการประเมิน

P1
Q1

kW
GPM

15.00
1,200.00

D2

นิ้ว

9.13

H2

m

25.01

P2

kW

10.42

3.2 เฮดของปั๊มหลังลดขนาดใบพัด
H


2

H 1/

 D1 


 D2 

2

3.3 กาลังของปั๊มหลังลดขนาดใบพัด
 D1 
P  P /

 D2 
2

4

1

3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) x hr
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
S C = ( ES x E C )
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC

ES

kWh/y 13,740.00

SC

บาท/ปี

41,220.00

PB

y

0.24
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รายการ
5. สรุปผลที่ได้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ES
SC
PB

ข้ อมูล

แหล่ งที่มาของข้ อมูล

kWh/y 13,740.00
บาท/ปี 41,220.00
y
0.24

มาตรการที่ 3 การปรับความเร็วรอบของเครื่ องสู บนา้
1. หลักการและเหตุผล
โรงงำนแห่ งหนึ่ งติ ดตั้งเครื่ องสู บน้ ำใช้ในกำรส่ งจ่ำยน้ ำจำนวน 1 ตัว ขนำดพิกดั 20 HP (15 kW) ควำมเร็ ว
รอบของเครื่ องสู บน้ ำ 1,750 rpm อัตรำกำรไหล 1,200 แกลลอนต่อนำที เฮด 30 เมตรใช้งำน 10 ชัว่ โมงต่อวัน
300 วันต่อปี อัตรำค่ำไฟฟ้ ำ 3 บำทต่อหน่วย ทำงโรงงำนต้องกำรลดอัตรำ กำรไหลลงเหลือ 1,000 แกลลอน
ต่อนำที โดยวิธีกำรกำรลดควำม เร็ วรอบลง เพื่อให้เกิดกำรประหยัดพลังงำน

รู ปเครื่ องสู บนา้ ที่ปรับความเร็วรอบ
รูปอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ควำมเร็ วรอบของเครื่ องสู บน้ ำที่ปรับลด = ควำมเร็ วรอบก่อนปรับลดx ( อัตรำกำรไหลของของไหล
หลังปรับลด / อัตรำกำรไหลของของไหลก่อนปรับ)
2.1.2 กำลังของเครื่ องสู บน้ ำหลังลดรอบ
= ( ควำมเร็ วรอบที่ปรับลด /ควำมเร็ วรอบก่อนปรับลด )3 x
กำลังของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลำคืนทุน (y)
PB = ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวัดและกำรลงทุน (฿) / ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำลดลง (฿/y)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้ำ
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รายการ
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของของไหลหลังปรับปรุ ง
1.5 ความเร็ วรอบของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
1.6 เฮดของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
1.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังของปั๊มก่อนปรับปรุ ง
2.2 อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุ ง
3.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความเร็ วรอบหลังปรับปรุ ง
 Q2 
  N 1
 Q1 

N 2 

สัญลักษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล

EC
hr
Q2
N1
H1
CI

บาท/kWh
hr/y
GPM
rpm
m
บาท

3.00 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ
3,000.00 การใช้งานจริ ง
1,000.00 การใช้งานจริ ง
1,750.00 ข้อมูลของปั๊ม
30.00
ข้อมูลของปั๊ม
50,000.00

P1
Q1

kW
GPM

15.00 จากการตรวจวัด
1,200.00 จากการตรวจวัด

N2

rpm

1,458.33

H2

m

20.83

P2

kW

8.68

ES

kWh/y

18,960.00

SC

บาท/ปี

56,880.00

PB

y

0.88

3.2 เฮดของปั๊มหลังลดความเร็ วรอบ
 N2 
H 2    H1
 N1 
2

3.3 กาลังของปั๊มหลังลดความเร็ วรอบ
3
 N2 
P 2    P1
 N1 
3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) x hr
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC= ( ES x EC )
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
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รายการ
5. สรุ ปผลที่ได้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล

ES
SC
PB

kWh/y
บาท/ปี
y

18,960.00
56,880.00
0.88

แหล่ งที่มา

หมายเหตุ : ค่ากาลังไฟฟ้าที่ได้จากการคานวนในเบื้องต้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งดังนั้น
ในทางปฏิบตั ิควรนาค่าพลังไฟฟ้าจากการตรวจวัดมาคานวนเพื่อหาผลประหยัดจริ ง
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6.12 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษำถือเป็ นต้นแบบของมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่ประสบผลสำเร็ จในกำรอนุรักษ์พลังงำนที่โรงงำน
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลกำรอนุรักษ์พลังงำนที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1 : การใช้ งานเครื่ องสู บนา้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ระบบท่อส่ งของไหลเมทธิ ลแอลกอฮอล์ ออกแบบมำดังรู ปที่ 6.12-1 โดยอัตรำกำรสู บของไหลในระบบมีค่ำ
54.0 ลูกบำศก์เมตรต่อชัว่ โมง (m3/hr) เครื่ องสู บมี ประสิ ทธิ ภำพเท่ ำกับ 76 เปอร์ เซ็ นต์ สถำนประกอบกำร
จะต้องใช้ตน้ กำลังในกำรขับเครื่ องสู บเท่ำใด และสำมำรถปรับปรุ งระบบอย่ำงไรเพื่อลดกำลังขับเครื่ องสู บ

รู ปที่ 6.12-1 ระบบท่อส่ งของไหล เมทธิ ลแอลกอฮอล์
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
กำรออกแบบท่อที่มีขนำดเล็กจะเกิดกำรสู ญเสี ยเนื่องจำกแรงเสี ยดทำนมำกและกำรเลื่อกใช้วำล์วชนิดที่มีกำร
สู ญเสี ยสู ง ส่ งผลให้ตอ้ งใช้กำลังในกำรขับเครื่ องสู บมำก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทำกำรวิเครำะห์หำกำรสู ญเสี ยในระบบและกำลังที่ใช้ขบั เครื่ องสู บ แล้วทำกำรปรับปรุ งขนำดท่อและวำล์ว
เพื่อลดกำลังที่ใช้ในกำรขับ จะส่ งผลให้เกิดกำรประหยัดพลังงำนในขณะใช้งำนได้
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
กำหนดให้ จุดที่ 1 และ 2 ของไหลมีค่ำควำมดันเท่ำกับควำมดันบรรยำกำศและควำมเร็ วของของไหล (กำรลด
ระดับลงของน้ ำที่จุด 1 และกำรเพิ่มระดับของน้ ำที่จุด 2) มีค่ำน้อยมำกหรื อประมำณเท่ำกับศูนย์ ควำมยำวท่อ
ดูดรวมเท่ำกับ 15 เมตร ขนำด 4 นิ้ว Schedule 40 steel pipe ส่ วนควำมยำวท่อส่ งรวมเท่ำกับ 200 เมตร ขนำด 2
นิ้ว Schedule 40 steel pipe ค่ำสัมประสิ ทธิ์ K ที่ช่องกำรไหลจำกถัง 1 เข้ำสู่ ท่อดูดมีค่ำเท่ำกับ 0.5 (เป็ นแบบ a
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squared-edged inlet) และค่ำสัมประสิ ทธิ์ K ที่ช่องกำรไหลจำกท่อส่ งเข้ำสู่ ถงั 2 มีค่ำเท่ำกับ 1.0 คุณสมบัติของ
ของไหลมีดงั นี้
ค่ำควำมหนำแน่นเท่ำกับ
 = 789 kg/m3
ควำมหนืดไดนำมิก (Dynamic viscosity)  = 5.6 x 10-4 Pa.s
ค่ำควำมโน้มถ่วง
g = 9.81 m/s2
จำกผลกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคพบว่ำต้องใช้กำลังในกำรขับเครื่ องสู บประมำณ 33.2 กิโลวัตต์
5.สภาพหลังปรับปรุ ง
ทำกำรเปลี่ยนแปลงระบบใหม่เพื่อลดกำลังที่ใช้ในกำรขับเครื่ องสู บ โดยกำรลดควำมยำวท่อดูดลงจำก 15
เมตรเป็ น 1.5 เมตร เพิ่มเกทวำล์ว(Gate valve)แบบเปิ ดเต็มที่ ที่ท่อดูด เพิ่มขนำดของท่อส่ งจำก 2 นิ้วไปเป็ น
3 นิ้ว และเปลี่ยนโกลบวำล์วที่ท่อส่ งไปเป็ นเกทวำล์วแบบเปิ ดเต็มที่ จำกผลกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคพบว่ำ
ต้องใช้กำลังในกำรขับเครื่ องสู บประมำณ 5.8 กิโลวัตต์ หรื อคิดเป็ นกำลังไฟฟ้ำที่ใช้ขบั ประมำณ 1 ใน 6 ของ
กำลังไฟฟ้ำที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
วิธีการวิเคราะห์ ใช้สมกำรของเบอร์นูลีย ์ จำกจุด 1 ไปยังจุด 2 ได้
P2
V22
P1
V12
(1)
 Z 1   TDH  HL =
 Z2 

2g

2g
เมื่อ
TDH = พลังงำนต่อหนึ่งหน่วยน้ ำหนักของของไหลที่ปั๊มต้องให้กบั ของไหล (หน่วยเป็ นเมตร)
H L = พลังงำนสู ญเสี ย (เฮด) จำกควำมฝื ดรวมต่อหนึ่งหน่วยน้ ำหนักของของไหล (หน่วยเป็ นเมตร) โดย
H L = H1 + H2 + H 3 + H4 + H5 + H6
(2)

H1 = เฮดสู ญเสี ยจำกกำรไหลจำกถัง 1 เข้ำท่อดูด
H2 = เฮดควำมฝื ดจำกกำรไหลในท่อดูด
H3 = เฮดสู ญเสี ยจำกกำรไหลผ่ำนโกลบวำล์ว
H4 = เฮดสู ญเสี ยจำกกำรไหลผ่ำนข้องอ 900 สองตัวในระบบท่อ
H5 = เฮดควำมฝื ดจำกกำรไหลในท่อส่ ง
H6 = เฮดสู ญเสี ยจำกกำรไหลจำกท่อส่ งเข้ำถัง 2
เนื่องจำกระดับน้ ำลดลงอย่ำงช้ำๆ ดังนั้น V1 = V2  0

54.0m 3 1hr

จำกอัตรำกำรสู บที่กำหนดให้ Q = 54.0 m /hr =
= 0.015 m/s
hr
3600 s
3
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VS

VS2
2g
Q
Vd =
Ad
Vd2
2g

0.015m3 / s
Q
=
=
= 1.83 m/s (ควำมเร็ วน้ ำในท่อดูด)
2
A S    0.1023  m 2


 2 
(1.83) 2
=
= 0.17 m
2  9.81
0.015m3 / s
=
= 6.92 m/s (ควำมเร็ วน้ ำในท่อส่ ง)
0.0525  2 2


m
 2 
(6.92) 2
=
= 2.44 m
2  9.81

จำกนั้นคำนวณหำค่ำสัมประสิ ทธิ์ ควำมฝื ดจำก Moody Diagram
สาหรับท่ อดูด (ตัวห้อย s หมำยถึงท่อดูด)

V D (1.83)(0.1023)(789)
ReS = s
=
= 2.64  105
4


5.60  10

สำหรับท่อเหล็กกล้ำ (Steel),  = 4.6  10 -5

D
0.1023
=
= 2224
 4.6  105

สาหรับท่ อส่ ง

จำกค่ำทั้งสองข้ำงบนนำไปใช้หำค่ำ fS จำก Moody Diagram ได้เท่ำกับ 0.018
(ตัวห้อย d หมำยถึงท่อดูด)

V D (6.92)(0.1023)(789)
Red = d
=
= 5.12  105
4


5.60  10

สำหรับท่อเหล็กกล้ำ (Steel),  = 4.6  10 -5

D
0.0525
=
= 1141
 4.6  105

จำกค่ำทั้งสองข้ำงบนนำไปใช้หำค่ำ fd จำก Moody Diagram ได้เท่ำกับ 0.019
ต่อไปเรำจะทำกำรคำนวณเฮดควำมฝื ดในแต่ละค่ำในสมกำรที่ (2)

VS2
H1 = K
= (0.5) (0.17 m) = 0.09 m
2g
L VS2
15 
H 2 = fS  
= (0.018) 
 (0.17 m) = 0.45 m
 0.1023 
D 2g
L e Vd2
H 3 = fd 

= (0.019) (340) (2.44 m) = 15.76 m
D 2g
6-70

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

Le
ของโกลบวำล์วที่เปิ ดเต็มที่มีค่ำเท่ำกับ 340 ซึ่ งค่ำ Le คือค่ำควำมยำวท่อเทียบเท่ำของโกลบวำล์ว
D
L e Vd2
H4 = 2 fd 

= 2 (0.019) (30) (2.44 m) = 2.78 m
D 2g
L
โดยค่ำ e ของข้องอ 90o มีค่ำเท่ำกับ 30
D
L
Vd2
200 
H5 = fd 

= (0.019) 
 (2.44 m) = 185.9 m
 0.0525 
D 2g
Vd2
H6 = K
= (1) (2.44 m) = 2.44 m
2g
โดยค่ำ

นำค่ำเฮดควำมฝื ดไปแทนในสมกำรที่ 2 จะได้
H L = H1 + H2 + H3 + H4 + H5 + H6
= 0.09 + 0.45 + 15.67 + 2.78 + 185.9 + 2.44
= 207.4 m
จำกนั้นนำค่ำ HL ไปแทนในสมกำรที่ 1 และจำก P1 = P2 = 0, V1 = V2 = 0, Z1 = 0 และ Z2 = 10 m จะได้
TDH = 10 + 207.4 = 217.4 m
กำลังที่ใช้ในกำรขับปั๊ม, PA

( 217.4m)(7.74  10 3 N / m3 )(0.015m3 / s)
TDH  Q
PA =
=
= 33.2
0.76  1000
pump  1000
kW
ทาการวิเคราะห์ ใหม่ โดยการเปลีย่ นค่ าต่ างๆดังนี้
1. ลดควำมยำวของท่อดูดลงจำก 15 เมตรเป็ น 1.5 เมตร โดยให้ถงั หมำยเลข 1 อยูท่ ี่เดิม ดังนั้น ท่อส่ งจะยำว
ขึ้นเท่ำกับ 213.5 เมตร
2. เพิ่มเกทวำล์ว(Gate valve)แบบเปิ ดเต็มที่ ที่ท่อดูด
3. เพิ่มขนำดของท่อส่ งจำก 2 นิ้ วไปเป็ น 3 นิ้ ว ดังนั้นจะทำให้เรำคำนวณใหม่ได้ Vd = 3.15 m/sและเฮด

Vd2
ควำมเร็ ว
= 0.504 m (จำกค่ำเดิม 2.44 m)
2g
4. เปลี่ยนโกลบวำล์วที่ท่อส่ งไปเป็ นเกทวำล์วแบบเปิ ดเต็มที่
จำกกำรวิเครำะห์ใหม่ พบว่ำได้ค่ำ TDH = 37.9 เมตรหรื อคิดเป็ นกำลังที่ใช้ในกำรขับเครื่ องสู บใหม่ เป็ น 5.8
kW
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กรณีศึกษาที่ 2: การซ่ อมแซมการรั่วไหลของนา้ หล่ อเย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำร ใช้เครื่ องสู บน้ ำระบำยควำมร้อน (Cooling Water Pump) ขนำดพิกดั 37 kWจำนวน 4 ชุด โดย
ชุดที่ 1 มีพิกดั อัตรำกำรไหล 340 m3/hr ชุดที่ 2,3 และ4 มีพิกดั อัตรำกำรไหล 420 m3/hr มีกำรเปิ ดใช้งำน 24 ชม./
วัน และ 330 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องสู บน้ ำมีอำยุกำรใช้งำนเกิ นกว่ำห้ำปี มีสภำพค่อนข้ำงเก่ำและซี ลเครื่ องสู บชำรุ ดเสื่ อมสภำพ ทำให้เกิ ดกำร
รั่ ว ไหลของน้ ำ หล่ อเย็น ที่ เ ครื่ องสู บ น้ ำ No.1, 3 และ No.4 ปริ มำณ 1.538 m3/h หรื อ 36.912 m3/วัน ซึ่ งเป็ นกำร
สู ญเสี ยพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรขับเครื่ องสู บน้ ำและค่ำน้ ำประปำ
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ตรวจวัดอัตรำกำรรั่วไหลของน้ ำที่เครื่ องสู บน้ ำน้ ำแต่ละตัว
2. ตรวจวัดกำลังไฟฟ้ำที่ใช้ขบั เครื่ องสู บน้ ำแต่ละตัว
3. ทำกำรซ่อมเครื่ องสู บน้ ำหอยโข่ง โดยรื้ อเครื่ องสู บน้ ำออกและ เปลี่ยนซี ล เปลี่ยนลูกปื น และซ่อมสี ใหม่
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ทำกำรตรวจวัดกำลังไฟฟ้ำที่ใช้ขบั เครื่ องสู บน้ ำและอัตรำกำรรั่วไหลของน้ ำที่เครื่ องสู บน้ ำ No.1, 3 และ No.4
พิกดั อัตรา
กาลังไฟฟ้ า
พิกดั
อัตราการรั่วไหล
ค่ ากาลังไฟฟ้ าจาเพาะ
เครื่ องสู บนา้
การไหล
วัดได้
kW
m3/h
kW/m3/hr
3
m /hr
kW
No.1
37
340
40.8
0.072
0.12
No.3
37
420
37.8
1.25
0.09
No.4
37
420
37.8
0.216
0.09
รวม
111
1180
116.4
1.538
0.094

รู ปที่ 6.12-2 เครื่ องสู บน้ ำระบำยควำมร้อนที่มีน้ ำรั่ว
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5.สภาพหลังปรับปรุ ง
ทำกำรซ่อมแซมเครื่ องสู บน้ ำทำให้สำมำรถลดกำรสู ญเสี ยของน้ ำหล่อเย็นและค่ำน้ ำประปำได้ 244,837 บำท/ปี และ
ลดกำรสู ญเสี ยพลังงำนไฟฟ้ำได้ 1,112.96 kWh/ปี

รู ปที่ 6.12-3 เครื่ องสู บน้ ำระบำยควำมร้อนหลังปรับปรุ ง
6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
เครื่ องสู บนา้ ตัวที่ 1
- กำลังไฟฟ้ำ
- อัตรำกำรไหลของน้ ำผ่ำนเครื่ องสู บน้ ำตัวนี้
- Specific power consumption
- อัตรำกำรรั่วของน้ ำ (Qรั่ว)
- กำลังไฟฟ้ำที่สูญเสี ยเนื่ องจำกกำรรั่วไหล
- พลังงำนไฟฟ้ำสู ญเสี ยต่อปี
- ปริ มำณน้ ำรั่วตลอดทั้งปี
เครื่ องสู บนา้ ตัวที่ 3
- กำลังไฟฟ้ำ
- อัตรำกำรไหลของน้ ำผ่ำนเครื่ องสู บน้ ำตัวนี้
- Specific power consumption
- อัตรำกำรรั่วของน้ ำ (Qรั่ว)
- กำลังไฟฟ้ำที่สูญเสี ยเนื่ องจำกกำรรั่วไหล
- พลังงำนไฟฟ้ำสู ญเสี ยต่อปี
- ปริ มำณน้ ำรั่วตลอดทั้งปี

=
=
=
=
=
=
=
=

40.8
340
40.8 /340
=
-3
60 x 1.2 x 10
=
0.072 x 0.12
8.64 x 10-3
8.64 x 10-3 x 24 x 330 =
72 x 10-3 x 24 x 330 =

=
=
=
=
=
=
=

37.8
420
37.8 /420
30 m3/ 24 hr
1.25 x 0.09
0.1125 x 24 x 330
1.25 x 24x 330
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=
=
=
=
=

0.12
0.072

kW.
m3/ hr
kW/m3/hr
m3/hr

68
570.24

kW
kWh/ปี
m3/ ปี

0.09
1.25
0.1125
891
9,900

kW.
m3/ hr
kW/m3/hr
m3/hr
kW
kWh/ปี
m3/ ปี
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เครื่ องสู บนา้ ตัวที่ 4
- กำลังไฟฟ้ำ
= 37.8
- อัตรำกำรไหลของน้ ำผ่ำนเครื่ องสู บน้ ำตัวนี้
= 420
- Specific power consumption
= 37.8 /420
= 0.09
- อัตรำกำรรั่วของน้ ำ (Qรั่ว)
= (900/15 x 60/1000 x 60)
= 0.216
- กำลังไฟฟ้ำที่สูญเสี ยเนื่ องจำกกำรรั่วไหล
=
0.216 x 0.09
= 0.01944
- พลังงำนไฟฟ้ำสู ญเสี ยต่อปี
= 0.01944 x 24 x 330 = 153.96
- ปริ มำณน้ ำรั่วตลอดทั้งปี
= 0.216 x 24 x 330 = 1710.72
ดังนั้นหลังจำกทำกำรซ่อมระบบปั๊มน้ ำทั้งหมดพร้อมรอยรั่วจะประหยัดได้พลังงำนไฟฟ้ำได้
= 68 + 891 + 153.96 = 1,112.96
ค่ำไฟฟ้ำประหยัดได้
=
1,112.96 x 3.10
=
3,450
ค่ำน้ ำประปำที่ประหยัดได้
=
570.24 + 9,900 + 1710.72 x 20.10
=
244,837
ค่ำน้ ำประปำและค่ำไฟฟ้ำประหยัดรวม
=
3,450 + 244,837
=
248,287
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ระยะเวลำคืนทุน

=
=
=
=

kW.
m3/ hr
kW/m3/hr
m3/hr
kW
kWh/ปี
m3/ ปี
kWh / ปี
บำท/ปี
บำท/m3
บำท/ปี
บำท/ปี
บำท/ปี

23,400.00
บำท
248,287.00
บำท/ปี
23,400.00/248,287.00
0.09
ปี

กรณีศึกษาที่ 3: การปรับปรุ งระบบปั๊มนา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำรมีระบบกรองน้ ำเพื่อจ่ำยให้กบั กระบวนกำรผลิตโดยใช้ระบบสู บน้ ำดิบสู บน้ ำจำกแหล่งน้ ำ
ส่ งไปยังระบบกรองน้ ำ ซึ่ งใช้เครื่ องสู บน้ ำขนำด 15 kW จำนวน 2 ตัว เพื่อจ่ำยน้ ำดิบ 130 ลูกบำศก์เมตร/ชม.
โดยมีกำรใช้งำน 24 ชัว่ โมง/วัน 336 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ระบบสู บน้ ำดังกล่ำวมีขนำดท่อด้ำนดูด 4 นิ้ว ทำให้เกิดกำรสู ญเสี ยเนื่ องจำกแรงเสี ยดทำนในท่อมำกส่ งผลให้
เครื่ องสู บน้ ำต้องใช้กำลังในกำรขับเพิ่มขึ้น
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทำกำรสำรวจกำรใช้งำนระบบสู บน้ ำเพื่อหำแนวทำงลดกำรใช้พลังงำน จำกกำรตรวจสอบพบว่ำที่ บ่อ 6 ซึ่ ง
เป็ นบ่อจ่ำยน้ ำดิบให้กบั โรงกรองน้ ำมีกำรใช้เครื่ องสู บน้ ำสองตัวในกำรสู บน้ ำ ทำงทีมงำนอนุรักษ์เห็นว่ำท่อที่
ใช้ในทำงดูดมีขนำด 4 นิ้ ว และจำกกำรใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ป Piping Fluid Flow System ทำงที มงำนได้ทำ
กำรออกแบบระบบท่อใหม่ สำมำรถลดกำรใช้เครื่ องสู บน้ ำให้เหลือตัวเดียวได้และได้เพิ่มขนำดท่อด้ำนดูดให้
ใหญ่ข้ ึ นเป็ น 8 นิ้ ว เพื่อลดกำรสู ญเสี ยภำยในท่อ โดยทำกำรตรวจวัดกำลังไฟฟ้ ำก่อนและหลังกำรปรับปรุ ง
เพื่อใช้วิเครำะห์ผลกำรประหยัดพลังงำน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ทำกำรวิเครำะห์กำรสู ญเสี ยในระบบท่อเดิมที่มีขนำด 4 นิ้ว โดยใช้โปรแกรม Piping Fluid Flow System

Water Tank

Pump 2 ตัวและ
กำรวำงท่อที่ท่อส่ ง

รู ปที่ 6.12-4 แสดงรำยละเอียดกำรวำงท่อขนำด 4 นิ้วก่อนกำรปรับปรุ ง
Line ปัจจุบนั

รู ปที่ 6.12-5 แสดงรำยละเอียดระบบสู บน้ ำก่อนกำรปรับปรุ ง
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5.สภาพหลังปรับปรุ ง
ทำกำรออกแบบระบบท่อใหม่โดยเพิ่มขนำดท่อด้ำนดูดเป็ น 8 นิ้ว ส่ งผลให้ลดกำลังไฟฟ้ำในกำรขับเครื่ องสู บ
น้ ำลง 1.93 kW และพลังงำนไฟฟ้ำ 15,583 kWh/ปี
Pump 1 ตัวและกำร
วำงท่อที่ท่อส่ งใหม่

Pump 1 ตัว ( ตัวเก่ำ
เป็ นปั๊มสำรอง )

รู ปที่ 6.12-6 Single line diagram ของระบบท่อที่ออกแบบใหม่และใช้ในกำรคำนวณในโปรแกรม
6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จำกกำรออกแบบด้วยโปรแกรมพบว่ำจะสำมำรถลดกำลังที่ใช้ในกำรสู บน้ ำ 1.93 kW
ผลประหยัด (kWh/ปี )
= กำลังไฟของเครื่ องสู บน้ ำลดลง x จำนวนชม.ที่ใช้ต่อวัน
x จำนวนวันทำงำนใน 1 ปี
=
1.93 x 24 x 336
=
15,583
kWh/ปี
ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย
=
3.10
บำท/kWh
คิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดได้
=
15,583 x 3.10
=
48,307
บำท/ปี
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุนค่ำเครื่ องสู บน้ ำและกำรติดตั้ง
ประหยัดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
ระยะเวลำคืนทุน

=
=
=
=
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153,000
48,307
153,000/48,307
3.20
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กรณีศึกษาที่ 4: มาตรการเปลีย่ นท่ อเฟล็กของเครื่ องสู บนา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำรติ ดตั้งเครื่ องสู บน้ ำดิ บขนำดพิกดั 30 kW จำนวน 4 ชุ ด เดิ นใช้งำน 24 ชัว่ โมงต่อวัน 150
วันต่อปี จำกกำรสำรวจพบว่ำท่อเฟล็กมีสภำพชำรุ ด ซึ่ งจำกกำรสอบถำมทำงโรงงำนพบว่ำมักมีกำรชำรุ ดอยู่
เสมอ ทั้งนี้กำรติดตั้งตำแหน่งของท่อเฟล็กไม่เหมำะสมจึงทำให้ชำรุ ดเร็ วกว่ำปกติ เมื่อชำรุ ดแล้วจะทำให้น้ ำที่
ท่อทำงดูดถูกดูดเข้ำได้ไม่เต็มที่ จึงเป็ นกำรสิ้ นเปลืองพลังงำนโดยใช่เหตุ
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ท่อเฟล็กของเครื่ องสู บน้ ำหนึ่ งตัวมีกำรชำรุ ดเนื่องจำกกำรติดตั้งตำแหน่งของท่อเฟล็กไม่เหมำะสมทำให้ท่อ
ยุบตัวลง ส่ งผลให้ปริ มำณน้ ำที่ดูดได้ลดลง โดยสังเกตได้จำกเสี ยงน้ ำที่ดูดดังมำก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทำกำรเปลี่ยนท่อเฟล็กและปรับระดับท่อให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน และตรวจวัดกำลังไฟฟ้ำที่ใช้ขบั เครื่ องสู บน้ ำ
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ท่อเฟล็กที่ยบุ และเสี ยรู ป ส่ งผลให้ปริ มำณน้ ำที่เครื่ องสู บดูดลดลงประมำณ 5 % ตรวจวัดกำลังไฟฟ้ำที่ใช้ขบั
เครื่ องสู บน้ ำได้ประมำณ 26.7 kW

รู ปที่ 6.12-7 แสดงท่อเฟล็กที่เสี ยรู ปก่อนปรับปรุ ง
5.สภาพหลังปรับปรุ ง
ทำกำรเปลี่ยนท่อเฟล็กใหม่ ส่ งผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำประมำณ 4,806 kWh/ปี

รู ปที่ 6.12-8 แสดงท่อเฟล็กที่เปลี่ยนแล้ว
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6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
เครื่ องสู บน้ ำใช้กำลังไฟฟ้ำ
= 26.7 kW
จำกกำรที่ท่อเฟล็กตีบลง น้ ำที่สำมำรถดูดได้ลดลง 5 % ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเฟล็กใหม่จะสำมำรถลดกำรใช้พลัง
ไฟฟ้ำได้อย่ำงน้อย 5 %
กำลังไฟฟ้ำลดได้
= 26.7  0.05 = 1.335
kW
พลังงำนไฟฟ้ำลดลง
= 1.335  24  150
= 4,806
kWh/ปี
คิดเป็ นค่ำไฟฟ้ำ
= 4,806  2.79
= 13,408.7
บำท/ปี
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
ระยะเวลำคืนทุน

=
=
=

2,000
13,408.7
2,000/13,408.7

บำท
บำท/ปี

=

0.12

ปี
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กรณีศึกษาที่ 5: การติดตั้งอินเวอร์ เตอร์ ควบคุมมอเตอร์ ปั๊ม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำรใช้เครื่ องสู บน้ ำกำกมันสำปะหลังขนำดพิกดั 11 kW จำนวน 7 ชุดเพื่อส่ งไปยังเครื่ องสะบัด
น้ ำแป้งและ เครื่ องสู บน้ ำเสี ยขนำดพิกดั 55 kW จำนวน 1 ชุด เพื่อส่ งน้ ำเสี ยจำกขบวนกำรผลิตไปสู่ บ่อบำบัด
น้ ำเสี ยโดยมีกำรใช้งำน 22 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องสู บน้ ำดังกล่ำวมีกำรหรี่ วำล์วเพื่อลดอัตรำกำรไหล ส่ งผลทำให้ลดกำลังไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรขับเครื่ องสู บ
น้ ำได้ไม่มำกนัก เนื่ องจำกเป็ นวิธีกำรเพิ่มควำมดันให้กบั เครื่ องสู บน้ ำ
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
กำรลดอัตรำกำรไหลของน้ ำโดยวิธีกำรลดรอบมอเตอร์ ขบั เครื่ องสู บน้ ำจะส่ งผลให้ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ
ได้เป็ นกำลังสำมของรอบที่ลดลง (สำหรับเครื่ องสู บน้ ำแบบแรงเหวี่ยงเท่ำนั้น) โดยทำกำรตรวจวัดกำลังไฟฟ้ำ
ที่ เ ครื่ อ งสู บ น้ ำ ใช้ และอัต รำกำรไหลที่ ต้อ งกำรเพื่ อ น ำไปวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรประหยัด พลัง งำนและอัต รำ
ผลตอบแทนกำรลงทุนหลังจำกติดตั้ง VSD เพื่อลดรอบมอเตอร์
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
จำกกำรตรวจวัด กำลังไฟฟ้ ำที่ ใ ช้ขบั เครื่ องสู บ กำกพบว่ำใช้กำลังไฟฟ้ ำ 7.37 kWและเครื่ องสู บน้ ำเสี ยใช้
กำลังไฟฟ้ำ 41.86 kW ที่ 1,460 รอบต่อนำที มีกำรหรี่ วำล์วลดอัตรำกำรไหลของน้ ำที่ 60 %

รู ปที่ 6.12-9 กำรหรี่ วำล์วเครื่ องสู บก่อนปรับปรุ ง
5.สภาพหลังปรับปรุ ง
ทำกำรติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบมอเตอร์ จำก 1,460 รอบต่อนำที เป็ น 876 รอบต่อนำที ส่ งผลให้กำลังไฟฟ้ำที่ใช้
กับเครื่ องสู บกำกลดลงเป็ น 1.59 kWต่อชุด และเครื่ องสู บน้ ำเสี ยลดลงเป็ น 9.04 kW ทำให้เกิดกำรประหยัด
พลังงำนประมำณ 483,648 kWh/ปี
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รู ปที่ 6.12-10 กำรติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบมอเตอร์ขบั เครื่ องสู บน้ ำหลังปรับปรุ ง
6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จำกสมกำร

 Q2 
 
 Q1 

3

N 
=  2 
 N1 

3

 kW2 

kW
 1

= 

Q1
คือ
อัตรำสู บก่อนปรับปรุ ง (100%)
Q2
คือ
อัตรำสู บหลังปรับปรุ ง (60%)
N1
คือ
ควำมเร็ วรอบเครื่ องสู บน้ ำก่อนปรับปรุ ง (1460 รอบต่อนำที)
kW1 คือ
กำลังไฟฟ้ำก่อนปรับปรุ ง (7.37 กิโลวัตต์)
สาหรับมอเตอร์ เครื่ องสู บกาก No.1-7
ควำมเร็ วรอบหลังปรับปรุ ง (N2) =
(60 / 100) x 1460
รอบต่อนำที
=
876
รอบต่อนำที
กำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุ ง (kW2) =
7.37 x (60 / 100)3
กิโลวัตต์
=
1.59
กิโลวัตต์
พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัดได้
=
(7.37-1.59) x 22 ชม./วัน x 300วัน/ปี
=
38,148
kWh/ปี
สาหรับมอเตอร์ เครื่ องสู บนา้ เสี ย
ควำมเร็ วรอบหลังปรับปรุ ง (N2) =
(60 / 100) x 1460
รอบต่อนำที
=
876
รอบต่อนำที
กำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุ ง (kW2) =
41.86 x (60 / 100)3
กิโลวัตต์
=
9.04
กิโลวัตต์
พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัดได้
=
(41.86 - 9.04) x 22 ชม./วัน x 300 วัน/ปี
=
216,612
kWh/ปี
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ตารางที่ 6.12-1 ผลกำรปรับปรุ งติดตั้งอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์
ชื่ ออุปกรณ์
มอเตอร์
1.สู บกำก No.1
2.สู บกำก No.2
3.สู บกำก No.3
4.สู บกำก No.4
5.สู บกำก No.5
6.สู บกำก No.6
7.สู บกำก No.7
8.สู บน้ ำเสี ย
รวม

กาลังไฟฟ้ า (kW)
พิกดั
11
11
11
11
11
11
11
55
132

หรี่วาล์ ว
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
7.37
41.86
93.46

พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัดได้รวม
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
ระยะเวลำคืนทุน

การใช้ งาน(%)

ใช้ VSD
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
9.04
20.19

เปิ ดวาล์ ว
100
100
100
100
100
100
100
100
-

หรี่วาล์ ว
60
60
60
60
60
60
60
60
-

=
=
=
=

(38,148 x 7) + 216,612
483,648
483,648 x 2.70
1,305,850

=

699,880
1,305,850
699,880/1,305,850
0.54

=
=

=
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การใช้ งาน
(ช.ม./ปี )

กาลังไฟฟ้ า
ลดลง (kW)

6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
-

5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
32.82
73.27

kWh/ปี
บำท/ปี
บำท
บำท/ปี

ปี
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กรณีศึกษาที่ 6: การลดขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางใบพัดเครื่ องสู บน้า
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำรติดตั้งเครื่ องสู บน้ ำระบำยควำมร้อนให้หอกลัน่ สุ รำโดยสู บน้ ำจำกหอผึ่งน้ ำส่ งไปยังหอก
ลัน่ สุ รำแล้วไหลเวียนกลับมำระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศที่หอผึ่งน้ ำ เครื่ องสู บน้ ำที่ใช้เป็ นแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์ขนำดพิกดั 55 kW พิกดั อัตรำกำรไหล 300 ลูกบำศก์เมตรต่อชัว่ โมง ที่เฮด 40 เมตรน้ ำ และรอบมอเตอร์
2,900 รอบต่อนำที ใช้งำน 24 ชัว่ โมงต่อวัน 365 วันต่อปี โดยเครื่ องสู บน้ ำมีอตั รำกำรไหลที่ มำกเกิ นควำม
ต้องกำรจึงทำกำรลดอัตรำกำรไหลด้วยกำรหรี่ วำล์ว
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
กำรหรี่ วำล์วเพื่อลดอัตรำกำรไหลนั้นส่ งผลให้กำลังไฟฟ้ำที่ใช้ลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจำกเป็ นกำรเพิ่มควำม
ดันให้กบั เครื่ องสู บน้ ำ
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
กำรลดขนำดใบพัดเครื่ องสู บน้ ำเป็ นกำรลดอัตรำกำรไหลของน้ ำวิธีหนึ่ งที่ส่งผลให้ลดกำลังไฟฟ้ ำได้มำกแต่
ควรตรวจสอบควำมดันในกำรสู บส่ งน้ ำให้แน่ใจว่ำไม่ต่ำกว่ำที่ตอ้ งกำรและต้องแน่ใจว่ำจะไม่มีกำรปรับเพิ่ม
อัตรำกำรไหลของน้ ำ โดยทำกำรตรวจวัด กระแสไฟฟ้ำ แรงดันไฟฟ้ำ และตัวประกอบกำลังไฟฟ้ำ ก่อนและ
หลังกำรลดขนำดใบพัด เพื่อนำไปวิเครำะห์หำพลังงำนไฟฟ้ ำที่ ลดลง รวมทั้งทำกำรตรวจสอบคุณลักษณะ
ของเครื่ องสู บน้ ำจำกผูผ้ ลิตเพื่อดูวำ่ ควรลดขนำดลงเท่ำใดถึงจะได้อตั รำกำรไหลและควำมดันตำมต้องกำร
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องสู บน้ ำใช้กระแสไฟฟ้ำ 80 Amp แรงดัน ไฟฟ้ำ 380 Volts และตัวประกอบกำลัง (PF) 0.85 คิดเป็ น
กำลังไฟฟ้ำที่ใช้ 44.8 kW ใบพัดมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ( ) 19.8 ซม

รู ปที่ 6.12-11 แสดงใบพัดเครื่ องสู บน้ ำขนำด 19.8 ซม ก่อนปรับปรุ ง
5.สภาพหลังปรับปรุ ง
เครื่ องสู บน้ ำใช้กระแสไฟฟ้ำ 66 Amp แรงดันไฟฟ้ำ 380 Volts และตัวประกอบกำลัง (PF) 0.85 คิดเป็ น
กำลังไฟฟ้ำที่ใช้ 36.9 kW ใบพัดมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ( ) 18.5 ซม
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รู ปที่ 6.12-12 แสดงใบพัดเครื่ องสู บน้ ำขนำด 18.5 ซม หลังปรับปรุ ง
6.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
IP1 คือ กระแสไฟฟ้ำมอเตอร์ เครื่ องสู บน้ ำเทอร์ไบน์ ก่อนปรับปรุ ง = 80.0 Amp.
IP2 คือ กระแสไฟฟ้ำมอเตอร์ เครื่ องสู บน้ ำเทอร์ไบน์ หลังปรับปรุ ง = 66.0 Amp.
V คือ แรงดันไฟฟ้ำของมอเตอร์เครื่ องสู บน้ ำเทอร์ไบน์ ที่ใช้งำน = 380 Volts.
PF คือ เพำเวอร์แฟคเตอร์ของมอเตอร์เครื่ องสู บน้ ำเทอร์ไบน์ ที่ใช้งำน = 0.85
h คือ จำนวนชัว่ โมงทำงำน = 24 ชัว่ โมงต่อวัน
d คือ จำนวนวันทำงำนต่อปี = 365 วันต่อปี
พลังงำนไฟฟ้ำที่ลดลง = (กำลังไฟฟ้ำก่อนปรับปรุ ง – กำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุ ง) x h x d
3  V  IP1  PF
กำลังไฟฟ้ำก่อนปรับปรุ ง
=
1000
3  380  80  0.85
=
1000
=
กำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุ ง

=
=

พลังงำนไฟฟ้ำที่ลดลง
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=

44.8
3  V  IP 2  PF
1000
3  380  60  0.85
1000

kW

36.9
kW
(44.8 – 36.9) x 24 x 365
49,204
kWh/ปี
49,204 x 2.77
191,695
บำท/ปี
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7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
ระยะเวลำคืนทุน

=
=
=

ดำเนินกำรเอง
191,695
-

บำท
บำท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 7: การติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายน้าอ่ อนและเครื่ องสู บจ่ ายน้า RO
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำรติดตั้งเครื่ องสู บน้ ำอ่อนขนำดพิกดั 7.5 kW จำนวน 3 ตัว โดยเปิ ดใช้งำนพร้อมกันทั้ง 3 ตัว
ทำงำน 24 ชม./วัน 300 วัน/ปี น้ ำอ่อนที่ ได้นำไปผสมกับน้ ำนม และใช้ในกระบวนกำรล้ำงทำควำมสะอำด
เครื่ องผสม ซึ่ งมีควำมต้องกำรใช้น้ ำอ่อนไม่คงที่ และติดตั้งเครื่ องสู บน้ ำ RO ขนำดพิกดั 5.5 kW จำนวน 2 ตัว
โดยเปิ ดใช้งำนพร้อมกันทั้ง 2 ตัว ทำงำน 24 ชม./วัน 300 วัน/ปี น้ ำ RO ที่ได้นำไปผสมกับน้ ำนม ซึ่ งมีควำม
ต้องกำรใช้น้ ำ RO ไม่คงที่

รู ปที่ 6.12-13 แสดงเครื่ องสู บน้ ำที่ใช้ในกำรส่ งจ่ำยระบบน้ ำอ่อนให้กบั เครื่ องจักรในกระบวนกำรผลิต

รู ปที่ 6.12-14 แสดงเครื่ องสู บน้ ำที่ใช้ในกำรส่ งจ่ำยระบบน้ ำ RO ให้กบั เครื่ องจักรในกระบวนกำรผลิต
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
กระบวนกำรผลิตมีควำมต้องกำรใช้น้ ำอ่อนและน้ ำ RO ในปริ มำณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำซึ งเดิมทำกำรควบคุม
โดยกำรเปิ ด-ปิ ด เมื่อควำมดันได้ตำมต้องกำร
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ในกรณี ที่อตั รำกำรไหลของน้ ำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำนั้นกำรใช้ VSD ลดรอบมอเตอร์ ในขณะที่ ตอ้ งกำร
อัตรำกำรไหลต่ำจะส่ งผลให้เกิดกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ขบั เครื่ องสู บน้ ำได้ โดยทำกำรตรวจวัดและ
บันทึกพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้และอัตรำกำรไหลของน้ ำ ก่อนและหลังกำรติดตั้ง VSD เป็ นเวลำ 7 วัน เพื่อนำไปใช้
วิเครำะห์ผลกำรประหยัดพลังงำน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ตรวจวัดและบันทึ กค่ ำพลังงำนไฟฟ้ ำและอัตรำกำรไหลเป็ นเวลำ 7 วัน สรุ ปได้ดงั นี้ เครื่ องสู บน้ ำอ่อนใช้
พลังงำนไฟฟ้ ำ เฉลี่ ย 680.14 kWh/day อัต รำกำรไหลของน้ ำ เฉลี่ ย 2,165.86 m3/day มี ด ัช นี กำรใช้
พลังงำน 0.314 kWh/m3 และเครื่ องสู บน้ ำ RO ใช้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ย 82.00 kWh/day อัตรำกำรไหลของน้ ำ
เฉลี่ย 160.78 m3/day มีดชั นีกำรใช้พลังงำน 0.51 kWh/m3
ตารางที่ 6.12-2 รำยละเอียดผลกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์ปั๊มน้ ำอ่อน
Date
24/4/2006
25/4/2006
26/4/2006
27/4/2006
28/4/2006
29/4/2006
30/4/2006
ค่ าเฉลีย่

ไฟฟ้ าที่ใช้
kWh/day
650
668
717
714
774
553
685
680.14

ปริมาณน้าอ่ อน
m3/day
2,177
2,261
2,416
2,135
2,219
2,151
1,802
2,165.86
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kWh/m3
0.299
0.295
0.297
0.334
0.349
0.257
0.380
0.314

ตอนที่ 2 บทที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับเครื่ องสู บน้า

ตารางที่ 6.12-3 แสดงรำยละเอียดผลกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์เครื่ องสู บน้ ำ RO
Date
24/4/2006
25/4/2006
26/4/2006
27/4/2006
28/4/2006
29/4/2006
30/4/2006
ค่ าเฉลีย่

ไฟฟ้ าที่ใช้
kWh/day
82
83
90
78
81
79
81
82.00

ปริมาณนา้ อ่ อน
m3/day
169
164
199
151
205
102
136
160.78

kWh/m3
0.485
0.508
0.452
0.516
0.395
0.775
0.696
0.510

5.สภาพหลังปรับปรุ ง
ระบบน้ ำอ่อนทำกำรติ ดตั้ง VSD 1 ชุ ด ควบคุ มกำรทำงำนของเครื่ องสู บ 2 ตัว โดยมี Pressure Transmitter
ตรวจจับแรงดันน้ ำ และส่ งสัญญำณ 4-20 mA มำที่ VSD เพื่ อให้มีกำรควบคุ ม เครื่ องสู บน้ ำได้ตำมควำม
ต้องกำรของโหลด ส่ วนเครื่ องสู บน้ ำอีกตัวจะเปิ ดใช้งำนเต็มพิกดั ของเครื่ องสู บน้ ำ ทำกำรตรวจวัดและบันทึก
ค่ำได้พลังงำนไฟฟ้ ำเฉลี่ย 188.29 kWh/day อัตรำกำรไหลของน้ ำเฉลี่ย 2,026.46 m3/day มีดชั นี กำรใช้
พลังงำน 0.093 kWh/m3
ระบบน้ ำ RO ปรั บปรุ งโดยติ ด ตั้ง VSD 1 ตัว ควบคุ มกำรทำงำนของเครื่ อ งสู บ น้ ำ 2 ตัว โดยมี Pressure
Transmitter ตรวจจับแรงดันน้ ำ และส่ งสัญญำณ 4-20 mA มำที่ VSD เพื่อให้มีกำรควบคุมเครื่ องสู บน้ ำให้จ่ำย
น้ ำได้ตำมควำมต้องกำรของโหลด ทำกำรตรวจวัดและบันทึ กค่ำได้พลังงำนไฟฟ้ ำเฉลี่ย 30.28 kWh/day
อัตรำกำรไหลของน้ ำเฉลี่ย 181.26 m3/day มีดชั นีกำรใช้พลังงำน 0.167 kWh/m3

รู ปที่ 6.12-15 แสดงกำรติดตั้ง VSD ควบคุมระบบเครื่ องสู บจ่ำยน้ ำอ่อนและเครื่ องสู บจ่ำยน้ ำ RO
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ตารางที่ 6.12-4 แสดงรำยละเอียดผลกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์ เครื่ องสู บน้ ำอ่อน
Date
28/8/2006
29/8/2006
30/8/2006
31/8/2006
1/8/2006
2/8/2006
3/8/2006
ค่ าเฉลีย่

ไฟฟ้ าที่ใช้
kWh/day
152
192
271
150
210
181
162
188.29

ปริมาณนา้ อ่ อน
m3/day
2,110
2,251
2,277
2,163
2,292
2,109
984
2,026.46

kWh/m3
0.072
0.085
0.119
0.069
0.092
0.086
0.165
0.093

ตารางที่ 6.12-5 แสดงรำยละเอียดผลกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนจำกมิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์ เครื่ องสู บน้ ำ RO
Date
14/8/2006
15/8/2006
16/8/2006
17/8/2006
18/8/2006
19/8/2006
20/8/2006
ค่ าเฉลีย่

ไฟฟ้ าที่ใช้
kWh/day
30
31
31
30
33
28
29
30.28

ปริมาณนา้ อ่ อน
m3/day
116
160
234
203
226
192
138
181.26

kWh/m3
0.259
0.194
0.132
0.148
0.146
0.146
0.210
0.167

6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายน้าอ่ อน
ปริ มำณน้ ำที่ใช้เฉลี่ยก่อนกำรปรับปรุ ง 1,955 m3/วัน ระบบทำงำน 300 วันต่อปี
ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ = (kWh/m3PRE – kWh/m3POST) x ปริ มำณน้ ำเฉลี่ยต่อวัน x
วันทำงำนทั้งปี
=
(0.314 – 0.093) x 1,955 x 300
=
129,684.34
kWh/ปี
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เงินที่ประหยัดได้

=

ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ x ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย
=
129,684.34 x 2.74
=
355,335.10
บำท/ปี
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายน้า RO
ปริ มำณน้ ำที่ใช้เฉลี่ยก่อนกำรปรับปรุ ง 158 m3/วัน ระบบทำงำน 300 วันต่อปี
ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ = (kWh/m3PRE – kWh/m3POST) x ปริ มำณน้ ำเฉลี่ยต่อวัน x
วันทำงำนทั้งปี
= (0.510 – 0.167) x 158 x 300
= 16,240.98
kWh/ปี
เงินที่ประหยัดได้
= ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ x ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย
= 16,240.98 x 2.74
= 44,500.30
บำท/ปี

7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายน้าอ่ อน
เงินลงทุน
=
69,051
ประหยัดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ =
355,335.10
ระยะเวลำคืนทุน
=
69,051/355,335.10
=
0.19
มาตรการติดตั้งระบบ VSD ให้ เครื่ องสู บจ่ ายน้า RO
เงินลงทุน
=
62,559
ประหยัดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ =
44,500.30
ระยะเวลำคืนทุน
=
62,559/44,500.30
=
1.41
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กรณีศึกษาที่ 8: การติดตั้งระบบ Step Control ควบคุมเครื่ องสู บน้าเย็นที่ส่งให้ เครื่ องจักรในกระบวนการผลิต
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำรติดตั้งเครื่ องสู บน้ ำเย็นเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต 2 วงจร โดยวงจรที่ 1 ใช้ในกระบวนกำร
ผลิตสำหรับอำคำร 1 มีกำรติดตั้งเครื่ องสู บน้ ำเย็นจำนวน 5 ชุด ขนำดพิกดั 11 kW จำนวน 2 ชุดและขนำดพิกดั
7.5 kW จำนวน 3 ชุ ด ส่ วนวงจรที่ 2 ใช้ในกำรปรับอำกำศและกระบวนกำรผลิต สำหรับอำคำร2 มีกำรติ ดตั้ง
เครื่ องสู บน้ ำเย็นจำนวน 5 ชุด ขนำดพิกดั 11 kW จำนวน 2 ชุดและขนำดพิกดั 18.5 kW จำนวน 3 ชุด โดยเครื่ อง
สู บ น้ ำ ทั้งสองวงจรมี กำรควบคุ มกำรเปิ ดใช้งำนในจำนวนที่ เ หมำะสมกับปริ มำณกำรใช้น้ ำที่ เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลำโดยเจ้ำหน้ำที่
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
กำรควบคุมกำรเปิ ด/ปิ ด เครื่ องสู บน้ ำในจำนวนที่ เหมำะสมกับภำระกำรใช้งำนที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำโดยใช้คน
นั้นมีควำมเที่ ยงตรงต่ ำ ซึ่ งในบำงครั้ งมี กำรเดิ นเครื่ องสู บน้ ำทั้งหมดเพื่ อรองรับโหลดไว้ตลอดเวลำทำให้ตอ้ ง
สู ญเสี ยพลังงำนไฟฟ้ำ
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิ ดควำมเที่ ยงตรงในกำรเดิ นจำนวนเครื่ องสู บน้ ำให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้น้ ำเย็นของกระบวนกำร
ผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำจึงทำกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิ ด/ปิ ด เครื่ องสู บน้ ำอัตโนมัติ Step Control โดย
ใช้สัญญำณควำมดันน้ ำที่ ส่งไปใช้งำนมำควบคุมจำนวนกำรเดิ นเครื่ องสู บน้ ำให้เหมำะสมตลอดเวลำ โดยทำกำร
บันทึกข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำและกำลังไฟฟ้ ำ ก่อนและหลังกำรติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนำข้อมูลไปวิเครำะห์ผลกำร
ประหยัดพลังงำนและอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิ ด/ปิ ด เครื่ องสู บน้ ำเย็นมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ย 1,318.13 kWh/วัน และ
กำลังไฟฟ้ำเฉลี่ย 54.92 kW
ตารางที่ 6.12-6 ผลกำรตรวจวัดพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้หมดของเครื่ องสู บน้ ำเย็นก่อนปรับปรุ ง
วัน/เดือน/ปี
พลังงานไฟฟ้ า (kWh/day)
กาลังไฟฟ้ าเฉลีย่ (kW)
10/2/2006
1,613.57
67.23
11/2/2006
1,022.68
42.61
เฉลีย่
1,318.13
54.92
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รู ปที่ 6.12-16 กำรตรวจวัดพลังงำนไฟฟ้ำก่อนติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
5.สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจำกติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรเปิ ด/ปิ ดเครื่ องสู บน้ ำเย็นอัตโนมัติ Step Control เครื่ องสู บน้ ำเย็น มีกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ย 1,234.18 kWh/วัน และกำลังไฟฟ้ำเฉลี่ย 51.42 kW
ตารางที่ 6.12-7 ผลกำรตรวจวัดพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้หมดของเครื่ องสู บน้ ำเย็นก่อนปรับปรุ ง
วัน/เดือน/ปี
4/3/2006
5/3/2006
เฉลีย่

พลังงานไฟฟ้ า (kWh/day)
1,456.51
1,011.85
1,234.18

กาลังไฟฟ้ าเฉลีย่ (kW)
60.69
42.16
51.42

รู ปที่ 6.12-17 แสดงกำรตรวจวัดหลังกำรปรับปรุ งเครื่ องจ่ำยน้ ำให้กบั เครื่ องจักรในกระบวนกำรผลิต
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6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ระบบทำงำน 300 วันต่อปี
ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ

เงินที่ประหยัดได้

7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
ระยะเวลำคืนทุน

=
=
=
=
=
=

(kWh/dayPRE – kWh/dayPOST) x วันทำงำนทั้งปี
(1,318.13 – 1,234.18) x 300
25,184.39
kWh/ปี
ผลประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ x ค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ย
25,184.39 x 2.74
69,005.24
บำท/ปี

=
=
=
=

400,000
บำท
69,005.24
บำท/ปี
400,000 /69,005.24
5.80
ปี
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กรณีศึกษาที่ 9 : การปิ ดหอระบายความร้ อนและเครื่ องสู บนา้ ที่ใช้ ระบายความร้ อนเครื่ องจักรช่ วงพักกลางวัน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำรผลิตชิ้นส่ วนยำนยนต์ ท่อไอเสี ยรถยนต์ ในช่วงเวลำพัก (ดังตำรำง) พนักงำนไม่ได้ทำงำน
และเครื่ องจักรหยุดทำงำน แต่มอเตอร์ หอระบำยควำมร้อนขนำด 55 kW จำนวน 1 ตัว ซึ่ งระบำยควำมร้อน
ให้กบั เครื่ องจักรในไลน์ Assembly และมอเตอร์ เครื่ องสู บน้ ำที่ใช้ในหอระบำยควำมร้อนขนำด 11 kW จำนวน
4 ตัว ยังทำงำนอยู่
ลาดับ
1
2
3
4

เวลาพัก
24:00 - 01:00
12:00 - 13:00
17:00 - 17:30
19:00 - 20:00
รวม

จานวนชั่วโมง
1
1
0.5
1
3.5

2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เนื่ องจำกเครื่ องจักรไม่ได้มีกำรทำงำนในช่วงพักเวลำกลำงวันและกลำงคืน จึ งไม่จำเป็ นต้องเปิ ดมอเตอร์ หอ
ระบำยควำมร้อน และมอเตอร์เครื่ องสู บน้ ำที่ใช้ในหอระบำยควำมร้อน เพื่อระบำยควำมร้อนให้กบั น้ ำหล่อเย็น
เครื่ องจักร

รู ปที่ 6.11-18 มอเตอร์หอระบำยควำมร้อน

รู ปที่ 6.11-19 มอเตอร์เครื่ องสู บน้ ำ

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ให้โรงงำนอ่ำนค่ำพลังไฟฟ้ำในช่วงเวลำพักจำกเครื่ องบันทึกกำรใช้พลังไฟฟ้ำที่โรงงำนมีอยู่ จำกนั้นให้โรงงำน
กำหนดเวลำกำรเปิ ด-ปิ ดมอเตอร์ หอผึ่งเย็น และมอเตอร์ เครื่ องสู บน้ ำที่ ใช้ในหอผึ่งเย็น แล้วติ ดประกำศให้
พนักงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ
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4. สภาพหลังปรับปรุ ง
พนักงำนได้ปิดมอเตอร์ หอผึ่งเย็นและเครื่ องสู บน้ ำที่ใช้ในหอผึ่งเย็น จะทำให้ลดกำรใช้พลังไฟฟ้ำลงได้ 70.5 kW
หมายเหตุ
โรงงำนมีกำรบันทึกค่ำพลังไฟฟ้ำของมอเตอร์หอผึ่งเย็น และเครื่ องสู บน้ ำที่ใช้ในหอผึ่งเย็น
แบบต่อเนื่ อง (Real Time) แสดงได้ดงั รู ป

รู ปที่ 6.11-20 หลังปรับปรุ ง
5. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัด =
=
=
จำนวนเงินที่ประหยัด
=
=

พลังไฟฟ้ำของมอเตอร์ x ชัว่ โมงกำรปิ ดต่อวัน x วันทำงำนต่อปี
70.5 x 3.5 x 250
kWh/ปี
61,687.50
kWh/ปี
61,687.50 x 2.88
บำท/ปี
177,660
บำท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 10 : การเลือกเดินปั๊มนา้ ชุ ดที่มปี ระสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถำนประกอบกำรมีกำรติดตั้งใช้งำนปั๊ มน้ ำและมอเตอร์ไฟฟ้ำเพื่อใช้ในระบบบำบัดน้ ำเสี ย ซึ่ งประกอบด้วย
มอเตอร์ ไฟฟ้ ำในบ่อเติ มอำกำศ จำนวน 11 ชุ ด และปั๊ มน้ ำปรับ PH น้ ำ จำนวน 3 ชุ ด มีกำรเดิ นใช้งำนเฉลี่ย
ประมำณ 20 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี ปกติจะมีกำรสลับกำรเดินใช้งำน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จำกกำรตรวจวัดมอเตอร์ ไฟฟ้ ำในบ่อเติ มอำกำศและปั๊ มน้ ำปรับ pH พบว่ำพลังไฟฟ้ ำที่ใช้ของมอเตอร์ แต่ละ
ชุ ดที่ มีขนำดติ ดตั้งเท่ำกันเมื่อวัดพลังไฟฟ้ ำที่ ใช้งำนจริ งมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่ งโดยปกติ มอเตอร์ ไฟฟ้ ำมีกำร
สลับกำรเดินใช้งำนเพื่อลดภำระกำรทำงำน และบำงส่ วนมีกำรปิ ดกำรใช้งำนในบำงช่วงเวลำ และกำรใช้พลัง
ไฟฟ้ำในมอเตอร์และปั๊มน้ ำมีรำยละเอียดดังนี้
บ่ อเติมอากาศ
เลขเครื่ อง
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
ปรับ pH
No.1
No.2
No.3

พิกดั (kW) แรงดัน (V) กระแส (A)
15
372
22.6
15
379
21.9
7.46
378
16.4
7.46
378
14.2
7.46
381
14.7
7.46
384
14.4
7.46
383
14.9
3.73
381
7.3
3.73
378
8.47
3.73
376
8.54
3.73
383
7.08

-

378
379
379

13.3
11.6
13.9
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PF
0.87
0.86
0.86
0.88
0.86
0.85
0.85
0.86
0.86
0.87
0.84

พลังไฟฟ้ า (kW)
12.67
12.36
9.23
8.18
8.34
8.14
8.40
4.14
4.77
4.84
3.95

0.76
0.67
0.64

6.62
5.10
5.84
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
เลือกเดินชุดที่ใช้พลังไฟฟ้ำต่ำสุ ดเป็ นหลัก แทนกำรเดินสลับไปมำ
4. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ปั๊มน้ ำและมอเตอร์บ่อบำบัดเดินใช้งำนคิดเป็ น
จำนวนวันใช้งำนใน 1 ปี

ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำต่อหน่วย
พลังไฟฟ้ำปั๊มน้ ำและมอเตอร์บ่อบำบัดก่อนจัดกำรเดินเฉลี่ย
พลังไฟฟ้ำปั๊มน้ ำและมอเตอร์บ่อบำบัดหลังจัดกำรเดินเฉลี่ย
พลังไฟฟ้ำของระบบที่ลดลง
พลังงำนไฟฟ้ำลดลงหลังปรับปรุ ง
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนที่ลดลง
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

20
hour/day
350
day/year
20x 350
7,000
hour/year
3.28
Baht/kWh
8.46 + 4.42 + 5.85
18.73
kW
8.27 + 4.04 + 5.10
17.41
kW
18.73 - 17.41
1.32
kW
1.32 x 7,000
9,240.00
kWh/year
9,240.00 x 3.28
30,307.20
Baht/year
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. ประเภทของปั๊ม (ตามลักษณะการขับดันของเหลวในปั๊ม)
1.1 ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement) เป็ นปั๊มที่ตอ้ งกำรควำมดันสู ง อัตรำกำรไหล
ไม่มำกนัก ได้แก่ ปั๊ มแบบลูกสู บ และ ปั๊มแบบโรตำรี่
1.2 ปั๊มแบบไคเนติกส์ (Kinetic or Non- Positive Displacement) เป็ นปั๊ มที่ตอ้ งกำรอัตรำกำรไหลสู ง แต่
ควำมดันไม่มำกนัก
 ปั๊มแบบแรงเหวีย่ ง (Centrifugal Pump)
อำศัยกำรหมุ นของใบพัดให้เกิ ดแรงเหวี่ยงของน้ ำผ่ำนใบพัดส่ งออกไปทำงท่ อจ่ ำย โดยน้ ำจะไหลเข้ำใน
แนวตั้งฉำกกับใบพัดของปั๊ม และน้ ำไหลออกจำกใบพัดตำมแนวรัศมีของใบพัด
 ปั๊มแบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Pump)
ปั๊มน้ ำแบบนี้ ของไหลจะไหลในแนวแกนของเพลำขับ สำมำรถใช้ได้กบั ของไหลที่มีสำรแขวนลอยปะปนมำ
ด้วย ส่ วนใหญ่แล้วจะใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซึ่ งต้องกำรเฮดควำมดันต่ำ ๆ แต่มีอตั รำกำรไหลสู ง
 ปั๊มแบบไหลผสม (Mixed Flow Pump)
ปั๊ มน้ ำแบบนี้ จะทำให้ของไหลมีกำรไหล ทั้งในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัด ซึ่ งจะทำให้เกิดแรงใน
แนวรัศมีและแรงในแนวแกนขึ้ น ซึ่ งจะช่ วยในกำรขับดันของไหล นิ ยมใช้กบั งำน ซึ่ งต้องกำรเฮดควำมดัน
ต่ำ ๆ แต่มีอตั รำกำรไหลสู ง
1.3 ปั๊มแบบพิเศษ (Special Pump) เป็ นปั๊ มที่มีกำรออกแบบใช้งำนในลักษณะพิเศษต่ำงๆ
2. เฮดสู ญเสี ยของน้าในท่ อ (Head Loss) แบ่ งได้ ออกเป็ น 2 ส่ วน
• กำรเสี ยเฮดควำมฝื ด (Major Loss, HLf)
• กำรเสี ยเฮดเนื่องจำกกำรไหลผ่ำนอุปกรณ์ (Minor Loss, HLe)
3. เฮดของระบบ (System Head Curve)
เฮดของระบบ (TDH) = เฮดควำมดัน + เฮดสถิตย์ + เฮดกำรสู ญเสี ยรวม
4. กาลังไฮดรอลิก
PH 

  Q  TDH
1000



= น้ ำหนักจำเพำะของเหลว (N/ m3) [= ×g]
Q
= อัตรำกำรสู บของปั๊ม (m3/s)
TDH = เฮดรวมของปั๊ มหรื อ Total Dynamic Head (m)
5. ประสิ ทธิภาพของระบบปั๊มหรื อพัดลม


P
 out  100%  
 
system E  I
pump / fan
ต้น
ส่ ง

กำลัง

กำลัง
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6. กฎความคล้ ายของปั๊มหรื อพัดลม
(เส้นผ่ำนศูนย์กลำงใบพัดมีขนำดคงที่)
Q1 rpm1

Q2 rpm2

TDH 1  rpm1 


TDH 2  rpm2 

2

bhp1  rpm1 


bhp2  rpm2 

3

สมกำรทั้งสำม ใช้ได้กบั ปั๊มแบบ Centrifugal ทุกประเภท และใช้ได้กบั พัดลมทุกประเภท
7. แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปั๊ม
1. กำรลดอัตรำกำรไหล
• อัตรำกำรไหลคงที่
- เปลี่ยนขนำดใบพัด
• อัตรำกำรไหลเปลี่ยนแปลง
- หรี่ วำล์ว
- ปรับควำมเร็ วรอบของปั๊ ม
2. กำรบำรุ งรักษำ
3. กำรดัดแปลงอุปกรณ์
8. เงื่อนไขการใช้ ปั๊มน้าที่ปรับความเร็วรอบเพื่อให้ เกิดการประหยัดมากที่สุด
• ถ้ำปั๊มน้ ำเดินเครื่ องด้วยอัตรำกำรไหลที่นอ้ ยกว่ำ 100% อยูเ่ สมอ แสดงว่ำปั๊มน้ ำมีขนำดใหญ่เกินไป
• ดังนั้น กำรเลือกเครื่ องสู บที่มีขนำดเล็กลงหรื อปรับแต่งใบพัดให้มีขนำดเล็กลงอำจจะเป็ นทำงเลือกที่
เหมำะสมกว่ำกำรใช้ VSDโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำมีควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก
9. การบารุ งรักษาที่ช่วยส่ งเสริ มการประหยัด
• กำรทำควำมสะอำดตัวกรองที่บริ เวณท่อทำงเข้ำของปั๊มอย่ำงสม่ำเสมอ
• กำรตรวจสอบวำล์วกันกำรไหลย้อนกลับ (Check Valve) อย่ำงสม่ำเสมอ
• กำรซ่อมแซมรอยรั่วต่ำงๆ
10. การดัดแปลงแก้ ไขอุปกรณ์ หรื อการเดินเครื่ อง
• กำรเคลือบผิวภำยใน
• กำรเปลี่ยนขนำดของใบพัด
• กำรใช้ปั๊มน้ ำที่มีขนำดเล็กลง
• กำรใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำประสิ ทธิ ภำพสู ง
11. การใช้ ปั๊มนา้ ที่มขี นาดเล็กลงจะคุ้มค่ า ถ้ า
• ปั๊มมีขนำดใหญ่เกินกว่ำภำระสูงสุ ดของปั๊มน้ ำมำก
• ปั๊มน้ ำมีประสิ ทธิ ภำพน้อยกว่ำ 80% ณ ระดับของภำระโหลดสู งสุ ด
• มีกำรใช้พลังงำนสู ง นัน่ คือ เมื่อปั๊มน้ ำขนำดใหญ่เดินเครื่ องเป็ นระยะเวลำนำน
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