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บทที่ 7
การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับพัดลม
(Energy Conservation for Fan)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
พัดลมเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการไหลของอากาศ ปั จจุบนั พัดลมเป็ นอุปกรณ์ที่มีใช้โดยทัว่ ไปในโรงงานและ
อาคาร อาทิ พัดลมในระบบระบายอากาศ พัดลมในระบบจ่ายลมเย็นภายในอาคาร พัดลมทํางานโดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพพลังงานของพัดลม จะช่ วยให้ทราบถึ ง
แนวทางในการใช้งานและบํารุ งรักษาพัดลมอย่างถูกวิธี จะทําให้ประหยัดไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
1. ทราบชนิดและหลักการทํางานของพัดลม
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพพลังงานของพัดลม
3. ทราบวิธีการสํารวจและประเมินประสิ ทธิ ภาพพลังงานของพัดลม
4. สามารถประเมินประสิ ทธิ ภาพพลังงานของพัดลมจากตัวอย่างข้อมูลการสํารวจ
5. ทราบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของพัดลม
7.1 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับพัดลม
พัดลมเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบังคับอากาศให้เคลื่อนที่ดว้ ยความกดดันตํ่าๆ พัดลมที่ ใช้ในงานวิศวกรรมส่ วน
ใหญ่จะใช้ในงานอบแห้งวัสดุทางการเกษตร การระบายอากาศ การทําความเย็น การลําเลียง การให้ความร้อน
เป็ นต้น
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การกําหนดความหมายของคําว่า Fan และ Blower บางครั้งมักจะใช้สบั สนกันอยูเ่ สมอๆ ดังนั้น สมาคมวิศวกร
เครื่ องกลแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) จึงได้กาํ หนดความแตกต่างของ
อุปกรณ์ท้ งั สอง ดังนี้
• แฟน (Fan) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันที่ น้อยกว่ า 1 เมตรนํ้า หรื อ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว (lb/in2)

หรื อ 27.7 นิ้ วของนํ้า หรื อ 1,000 มิลลิเมตรนํ้า อุปกรณ์ในประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรี ยกว่า Centrifugal
Fans, Fan และ Exhausters
• โบลวเวอร์ (Blower) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันที่มากกว่ า 1 เมตรนํา้ จนถึง 10 เมตรนํา้

ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างอัตราการไหลของลมที่ความดันสู งกว่ า 1 บาร์ หรื อ 10 เมตรนํา้ จะต้องใช้อุปกรณ์ที่
เรี ยกว่า เครื่ องอัดอากาศ (Air Compressor)
7.2 ประเภทของพัดลม
พัดลมมี หลายชนิ ด ปั จจุ บนั ได้มีการจัดแบ่ งประเภทของพัดลมหลายรู ปแบบ และมี การเรี ยกชื่ อแตกต่ างกัน
ออกไปมากมาย การจัดประเภทของพัดลมสามารถแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ จะแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คื อ พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Flow Fan) และแบบพัดลมอากาศไหลตามแนวแกน (Axial
Flow Fan) ซึ่ งพัดลมแต่ละประเภทสามารถแบ่งออกเป็ นชนิดย่อยๆ ได้ดงั นี้
ประเภทของพัดลม แบ่ งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ เป็ น 2 ประเภท
7.2.1 พัดลมแบบหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Flow Fan)
พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงนี้ ใช้ ได้ ดีกับงานที่มีความต้ านทานลมสู ง หรื อ “เฮดลมสู ง” โดยการทํางานของพัดลม
จะมีการไหลเข้าของอากาศขนานกับแกนของใบพัดและจะไหลออกในแนวตั้งฉากกับแกนของใบพัดหรื อใน
แนวรัศมี โครงสร้างของพัดลมประเภทนี้ จะประกอบด้วยใบพัดซึ่ งหมุนอยู่ภายในตัวเรื อนของพัดลม (Fan
House) โดยชุ ดใบพัดจะประกอบด้วยแผ่นใบเล็กๆประกอบเข้า ด้วยกันเป็ นลักษณะกงล้อ ความดันของ
อากาศจะถูกทําให้มีค่าสู งขึ้นภายในตัวเรื อนของพัดลม ซึ่ งสามารถเพิ่มค่าให้สูงขึ้นได้ดว้ ยการเพิ่มขนาดความ
ยาวของใบพัด ซึ่ งจะทําให้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางภายในระบบมากยิง่ ขึ้นนัน่ เอง พัดลมประเภทนี้จาํ แนกตาม
ลักษณะรู ปร่ างของใบพัดเป็ น 3 แบบ คือ แบบใบพัดรัศมีตรง แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า และแบบใบพัดโค้ง
ไปข้างหลัง
1) พัดลมแบบใบพัดรัศมีตรง (Straight Blade หรื อ Radial Fans)
จะมีเพลาขนาดโต มีจาํ นวนซี่ ใบพัด 5 –20 ซี่ ลักษณะการสร้างเป็ นใบล้อหมุนด้วยความเร็ วรอบตํ่า และใบพัด
จะอยูใ่ นแนวตั้งฉากกับเพลา ใบพัดหมุนด้วยความเร็ วรอบอย่างตํ่าประมาณ 500 – 3,000 รอบ/นาที จึงเหมาะ
กับงานที่ตอ้ งการปริ มาตรของอากาศที่ถูกขับเคลื่อนจํานวนน้ อยๆ ที่มีค่าความกดดันของอากาศสู งๆ เช่น ใช้
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เป็ นพัดลมระบายอากาศเสี ยออกไปสู่ ภายนอก เหมาะกับอากาศสกปรก หรื องานที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุซ่ ึ ง
ไหลผ่านตัวพัดลม ดังรู ปที่ 7.2-1

รู ปที่ 7.2-1 พัดลมแบบใบพัดรัศมีตรง
2) พัดลมแบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward Curved Blade Fans)
จะมีใบพัดโค้งไปข้างหน้า ในทิศทางเดียวกับการหมุนของชุดใบพัด จะมีจาํ นวนแผ่นใบพัดประมาณ 20 –
64 ใบ ชุ ด ใบพัด จะมี ลกั ษณะคล้า ยกับกรงกระรอก (Squirrel Cage) เพลาใบพัด จะมี ข นาดเล็กหมุ น ด้ว ย
ความเร็ วรอบที่ สูงกว่าพัดลมชนิ ดใบพัดตรง ส่ วนความเร็ วลมที่ เคลื่อนที่ จะเร็ วกว่าพัดลมใบพัดโค้งไปข้าง
หลัง การทํางานของพัดลมชนิ ดนี้ มีเสี ยงเบาที่สุด มีขอ้ เสี ยคือจะมีลกั ษณะที่มอเตอร์จะทํางานเกินกําลังและมี
ช่ วงการทํางานของพัดลมที่ไม่ เสถียร ดังนั้นจึ งไม่ควรใช้กบั งานหรื อระบบที่ มีอตั ราการไหลของอากาศ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัดลมชนิดนี้จะให้ค่าความดันลมและอัตราการไหลของอากาศสู งที่สุด ดังรู ปที่ 7.2-2

รู ปที่ 7.2-2 พัดลมแบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า
3) พัดลมแบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง (Backward Curved Blade Fans)
จะมีใบพัดเอียงไปข้างหลัง ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการหมุนของใบพัด จะมีจาํ นวนใบพัดประมาณ
10 – 50 ใบ ซึ่ งใบพัดจะไม่ถี่ละเอียดเท่ากับพัดลมใบพัดโค้งไปข้างหน้า และเป็ นพัดลมที่ มีความเร็ วรอบสู ง
ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงดังเกินควร ไม่มีลกั ษณะที่มอเตอร์จะทํางานเกินกําลัง และไม่มีช่วงการทํางานที่ไม่มีเสถียร
จึงเหมาะที่จะใช้งานระบายอากาศและอากาศที่ใช้ตอ้ งสะอาดด้วย เนื่ องจากสามารถที่จะควบคุมความกดดัน
และปริมาณลมได้ ง่าย พัดลมชนิดนี้จะมีราคาสู งกว่าชนิดอื่นๆ เมื่อเทียบกับขนาดที่เท่ากัน ดังรู ปที่ 7.2-3
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รู ปที่ 7.2-3 พัดลมแบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง
7.2.2 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan)
พัดลมแบบนี้อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัดและตั้งฉากกับระนาบการหมุนของใบพัด ชุดใบพัดจะถูก
ติดตั้งบนแกนเพลาขับของมอเตอร์ ตน้ กําลัง ซึ่ งอยู่ภายในตัวพัดลม ทําให้มอเตอร์ สามารถระบายความร้ อน
ออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื่อน พัดลมชนิ ดนี้ มีราคาถูก การทํางานของพัดลมมีเสี ยงดังเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง และมีช่วงการทํางานของพัดลมที่ไม่เสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ และงานที่
มีความด้านทานลมตํ่า พัดลมแบบนี้ ส่วนมากมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย สามารถแบ่งได้ 2 ชนิ ด คือ ลักษณะ
ที่พดั ลมเป็ นเกลียว (Tube Axial Fans) และลักษณะที่พดั ลมเป็ นเส้นตรง (Vane Axial Fans)ดังรู ปที่ 7.2-4

รู ปที่ 7.2-4 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
1) พัดลมลักษณะที่พดั ลมเป็ นเกลียว (Tube Axial Fans)
จะมีโครงสร้างประกอบด้วยชุ ดใบพัดซึ่ งหมุนอยู่ภายในท่อรู ปทรงกระบอกลมที่ ถูกขับเคลื่อนให้ผ่านชุ ด
ใบพัดจะหมุนเป็ นเกลียว มีลกั ษณะการไหลแบบปั่ นป่ วน พัดลมชนิ ดนี้ ให้ค่าความกดดันของลมปานกลาง
ดังรู ปที่ 7.2-5 และ 7.2-6

รู ปที่ 7.2-5 ลักษณะที่พดั ลมเป็ นเกลียว

รู ปที่ 7.2-6 ลักษณะที่พดั ลมเป็ นเส้นตรง
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2) พัดลมลักษณะที่พดั ลมเป็ นเส้นตรง (Vane Axial Fans)
จะมีแผ่นครี บเพื่ อใช้ในการบังคับการไหลของอากาศ ที่ ถูกขับเคลื่อน ติ ดตั้งอยู่ภายในตัวเรื อนของพัด ลม
บริ เวณท่อทางออกบริ เวณด้านหลังชุดใบพัด เพื่อช่วยในการไหลของอากาศที่ถูกขับเคลื่อนให้มีการไหลเป็ น
เส้นตรงมากที่สุด ซึ่ งจะช่วยลดลักษณะการไหลของอากาศปั่นป่ วนให้ลดลง และลดพลังงานสู ญเสี ยเนื่องจาก
การไหลของอากาศปั่ นป่ วนภายในระบบให้นอ้ ยลงด้วย ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานและราคาสู งกว่าพัด
ลมชนิด Tube Axial Fans
7.3 การสู ญเสี ยพลังงานการไหลในท่ อลม
การสู ญเสี ยพลังงานการไหลในท่อลมเป็ นส่ วนสําคัญหนึ่ งของการวิเคราะห์พลังงานในระบบพัดลม เฮดการ
สู ญเสี ยรวมในท่อลมจะประกอบด้วยเฮดสู ญเสี ยเนื่ องจากความฝื ดในท่ อลม HLf และเฮดสู ญเสี ยเนื่ องจากการ
ไหลผ่ านอุปกรณ์ HLe
7.3.1 เฮดความฝื ดในท่ อลม
การสู ญเสี ยพลังงานเนื่องจากความเสี ยดทานหรื อเฮดความฝื ดในท่อลมสามารถประมาณค่าได้ดว้ ยวิธีเดียวกัน
กับการสู ญเสี ยเนื่ องจากเฮดความฝื ดของเหลว โดยใช้สมการของ Darcy-Weisbach ควบ คู่กบั การใช้ Moody’s
Diagram (ดูหวั ข้อ 6.3 เฮดในบทที่ 6)
L
D

HLf = f × × HV

(7-1)

f = สัมประสิ ทธิ์ ของความฝื ด ประมาณค่าได้จาก Moody’s Diagram
L = ความยาวของท่อ
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
HV = เฮดความเร็ ว
ในหน่ วยเมตริ ก เฮดความเร็ วอาจแสดงในหน่ วยของ Pa เมื่ อคิ ดที่ สภาวะมาตรฐานที่ ความดัน 1 บรรยากาศ
อุณหภูมิ 15 oC และความเร็ ว V ในหน่วย m/s ค่า HV จะคํานวณได้ดงั สมการ
เมื่อ

γ aV 2
HV =
2g

HV =

(Pa)

 V 


 1.289 

2

(Pa)

(7-2)

โดยที่ γa คือค่านํ้าหนักจําเพาะของอากาศ นอกจากนั้นการใช้งานในหน่วยเมตริ กในทางปฏิบตั ิ เฮดความเร็ วอาจ
แสดงในหน่วย เมตรนํ้า หรื อมิลลิเมตรนํ้า ดังสมการข้างล่าง โดยที่ความเร็ ว V มีหน่วยเป็ น m/s
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HV =

HV =
HV =

V2 γa
⋅
2g γ w

2

 V 


 128 
2
 V 


 4.04 

(เมตรนํ้า)

(7-3)

(มิลลิเมตรนํ้า)

(7-4)

เฮดความฝื ดในท่ อลม HLf ที่ คาํ นวณได้จากสมการ (5-1) จะมีหน่ วยเดี ยวกันกับหน่ วยของเฮดความเร็ ว HV ที่
เลือกใช้
สําหรับในหน่วยอังกฤษนั้น เฮดความเร็ วมักจะคํานวณให้มีหน่ วยเป็ นนิ้ วนํ้าในกรณี ที่ความเร็ ว V มีหน่วยเป็ น
ฟุตต่อนาที และค่านํ้าหนักจําเพาะของอากาศและนํ้า (γa และ γw) คิดที่สภาวะมาตรฐานที่ความดัน 1 บรรยากาศ
อุณหภูมิ 15 oC เฮดความเร็ วคํานวณได้จาก
HV =

 V 


 4005 

2

(นิ้วนํ้า)

(7-5)

นอกจากการใช้สมการ Darcy-Weisbach ควบคู่ กบั การใช้ Moody’s Diagram การประมาณค่ าการสู ญเสี ยเฮด
เนื่องจากความเสี ยดทานในท่อลมยังสามารถประมาณได้จากการใช้กราฟ (รู ปที่ 7.3-1 และ 7.3-2) ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อแนะนําของสมาคมวิศวกรการทําความร้ อน ทําความเย็น และการปรับอากาศแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา
American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) โดยค่าการสู ญเสี ยเฮด
ที่ ได้จากกราฟ จะมีค่าเป็ นหน่ วย Pa/m ในหน่ วยเมตริ ก และมีค่าเป็ นหน่ วยนิ้ วนํ้าต่อความยาวท่อ 100 ฟุต ใน
หน่วยอังกฤษ การประมาณการสู ญเสี ยเฮดเนื่ องจากความเสี ยดทานในท่อจากกราฟในรู ปที่ 7.3-1 และ 7.3-2 จะ
มีค่าขึ้นอยูก่ บั อัตราการไหลและขนาดของท่อ ภายใต้เงื่อนไขดังตาราง
ตารางที่ 7.3-1 ตารางเงื่อนไขการประมาณเฮดความฝื ดด้วยกราฟในรู ปที่ 7.3-1 และ 7.3-2
รายละเอียด
อัตราการไหล
เฮดความฝื ด, HLf
ความเร็ วลม
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
นํ้าหนักจําเพาะของลม
ความขรุ ขระของผนังท่อ
ความดันและอุณหภูมิของลม

หน่ วยอังกฤษ
m3/ s
Pa / m
m/ s
mm
11.81 N / m3
1.5 × 10-4 m
101.3 kPa ; 20 oC
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หน่ วย SI
ft3 / min (cfm)
in H2O / 100 ft
ft / min
in
0.075 lb / ft3
5 × 10-4 ft
14.7 psia ; 68 oF
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รู ปที่ 7.3-1 การสู ญเสี ยในท่อลมเนื่องจากความเสี ยดทาน (หน่วยเมตริ ก)
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รู ปที่ 7.3-2 การสู ญเสี ยในท่อลมเนื่องจากความเสี ยดทาน (หน่วยอังกฤษ)
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ในกรณี ที่ท่อ ลมมี ลกั ษณะหน้าตัด เป็ นท่ อสี่ เ หลี่ ย ม สามารถใช้เส้นผ่าศู นย์กลางเสมื อนของท่ อ (Equivalent
Diameter, De) กับรู ปที่ 7.3-1 และ 7.3-2 ในการประมาณค่าการสู ญเสี ยเฮดความฝื ด โดยประมาณค่าจากขนาด
ความกว้าง (a) และยาว (b) ของพื้นที่หน้าตัดสี่ เหลี่ยมของท่อ
De =

1.3( ab )
(a + b)

5
1

8

4

(7-6)

ตารางที่ 7.3-2 แสดงเส้นผ่านศูนย์กลางเสมือน De ของท่อเหลี่ยมขนาดต่างๆ ที่คาํ นวณจากสมการข้างต้น
ตารางที่ 7.3-2 เส้นผ่านศูนย์กลางเสมือน De ของท่อเหลี่ยมขนาดต่างๆ

7.3.2 การสู ญเสี ยเฮดเนื่องจากการไหลผ่ านอุปกรณ์
ขณะลมไหลผ่านท่อตรง จะเกิดความฝื ดระหว่างลมกับผิวท่อด้านใน การสู ญเสี ยเฮดเนื่องจากความฝื ดในท่อตรง
ได้กล่าวแล้วข้างต้น สําหรับการไหลผ่านข้อเลี้ยว ข้อต่อ (Fittings) ท่อสาขา (Branches) แดมเปอร์ เป็ นต้น ลมจะ
มีการสู ญเสี ยเฮดเช่นกัน การคํานวณเฮดสู ญเสี ยเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์ จะพิจารณาจากเฮดความเร็ วดังนี้
HLe = K × HV

(7-7)

โดยที่ K คื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ ความต้า นทานการไหลซึ่ งขึ้ น อยู่กับ ชนิ ด และขนาดของอุ ป กรณ์ ซึ่ งจะพิ จารณา
เหมือนกับกรณี การไหลของของเหลวในบทที่ 6 หรื อดูจากตารางที่ 7-3 และ HV คือค่าเฮดความเร็ ว มีค่าในหน่วย
Pa หรื อเมตรนํ้า หรื อมิลลิเมตรนํ้าในระบบหน่วยเมตริ ก ดังสมการ (7-2) (7-3) และ (7-4) และมีค่าในหน่วยนิ้ว
นํ้าสําหรับระบบหน่วยอังกฤษ ดังสมการ (7-5)
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ตารางที่ 7.3-3 สัมประสิ ทธิ์ ความต้านทานการไหล (K)
ชนิดของอุปกรณ์

ค่ าสั มประสิ ทธิความต้ านทานการไหล (K)

ข้องอ 90°
ข้องอกลม ผิวเรี ยบ
ข้องอกลม งอ 5 ชิ้น
ข้องอกลม งอ 4 ชิ้น
ข้องอกลม งอ 3 ชิ้น
ข้องอกลม ต่อฉาก
ข้องอสี่ เหลี่ยม ผิวเรี ยบ
ข้อต่อ T
ไหลผ่านท่อหลัก
ไหลแยกออกจากท่อหลัก (ไหลแยกไปท่อสาขา)
ข้อต่อ Y
แดมเปอร์
เปิ ดเต็มที่
หรี่ 10°
หรี่ 20°
หรี่ 30°
หรี่ 40°
หรี่ 50°
บานเกร็ ดทางด้านดูด (Intake Louvers)
ตะแกรงลมออก (Outlet Grille)

0.22
0.33
0.37
0.42
1.20
0.18
0.10
1.00
0.30
0.20
0.52
1.50
4.50
11.00
29.00
สมมติการสู ญเสี ย 0.07 นิ้วนํ้า หรื อ 17 Pa
สมมติการสู ญเสี ย 0.06 นิ้วนํ้า หรื อ 15 Pa

7.4 ปัจจัยที่มผี ลต่ อประสิ ทธิภาพพลังงานของพัดลม
ด้วยพัดลมเป็ นอุปกรณ์ที่ขบั เคลื่อนการไหลของลมในท่อ อากาศซึ่ งถูกขับจากใบพัดของพัดลมจะทําให้อากาศมี
ค่าความกดดันสู งขึ้ น เมื่อถูกส่ งเข้าสู่ ระบบท่อจะพบกับความต้านทานต่อการไหลของอากาศ ซึ่ งเรี ยกว่า การ
ลดลงของความดัน (Pressure Drop) ซึ่ งเป็ นผลจากการสู ญเสี ยพลังงานอันเนื่ องมาจากความเสี ยดทานภายใน
ของระบบท่อและอื่นๆ ดังนั้นพัดลมจึงต้องสร้างความแตกต่างของความดันรวม ทั้งทางด้านดูดและด้านจ่ายของ
ระบบท่อ เพื่อทําให้อากาศไหลเข้าสู่ ระบบท่อได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการและมีอตั ราการไหลอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น
ประสิ ทธิ ภาพพลังงานของพัดลมจึงขึ้นอยู่กบั การสู ญเสี ยพลังงานซึ่ งจะประกอบด้วยการสู ญเสี ยเนื่ องจากความ
ฝื ดในท่อลมและเฮดสู ญเสี ยเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์
7-10
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7.4.1 เกณฑ์ การออกแบบพัดลม
จากความต้องออกแบบพัดลม, อัตราการลม , หัวพลังงานรวม และสภาพการติ ดตั้งการใช้งาน เราจะสามารถ
กําหนดเกณฑ์การออกแบบ เช่น ความเร็ วรอบ และกําลังงานจากเครื่ องต้นกําลังได้ สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นได้ตามมาขั้นตอนการออกแบบพัดลม
ขั้นตอนการออกแบบพัดลม
1. สมมุติค่าความเร็ วจําเพาะที่เหมาะสมจากสู ตร
N =
NsH3/4 / √Q
เมื่อ N = ความเร็ วรอบ (rpm)
Q = อัตราลม (m3 / min)
H = หัวพลังงานรวม (m)
2. หาความเร็ วรอบจากสู ตร (รอบ / นาที)
N =
NsH3/4 / √Q
3. หาค่า NPSH ที่ตอ้ งการจากสู ตร (เมตร)
hsv =
( N√Q / S) 4/3
เมื่อ hsv = ค่าหัวความดันรวมที่พดั ลมต้องการที่ท่อดูดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Cavitaion ซึ่ งเป็ นไปตาม
ค่าความดันที่ลดลงที่ทางเข้าใบจักร
S = จะมีค่าระหว่าง 1200 – 1500 ณ จุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
4. เปรี ยบเทียบ NPSH ที่มีจากสู ตร
Hsv = Ha + hs – he - hv
เมื่อ Hsv = ค่าความดันรวมที่มีมากกว่าความดันไออิ่มตัวที่จุดทางเข้าใบพัดลม
Ha = ค่าความดันสัมบูรณ์ที่ผวิ ด้านที่ถูกดูด
hs = ค่ายกนํ้าจากที่เก็บถึงระดับพัดลม (ถ้าต้องการดูดขึ้นมาจะเป็ นลบ)
ho = ค่าความดันที่สูญเสี ยไปเนื่องจากความฝื ดในท่อดูด
hv = ค่าความดันไออิ่มตัว
ตารางที่ 7.4-1 หัวความดันบรรยากาศกับระดับความสู ง (Ha)
ระดับความสู ง (เมตร)
ความดันสัมบูรณ์ (เมตร) นํ้า

0
10.5

200
10.2
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400
9.85

800
9.38

1000
9.14
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5. กําลังที่ให้ลม (kW)
Lw = 0.163γQH
เมื่อ γ = นํ้าหนักจําเพาะ ( kg /m3)
Q = อัตราการลม (m3 / min)
H = หัวพลังงานรวม (m)
6. กําลังที่เพลาขับ (kW)
Lp = Lw / ep
เมื่อ Lw = กําลังที่ให้ลม (kW)
ep = ประสิ ทธิ ภาพพัดลม
7. กําลังมอเตอร์ไฟฟ้า (kW)
Lm = Lp / em
เมื่อ Lp = กําลังที่เพลาขับ (kW)
em = ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์
7.5 การตรวจสอบการทํางานและประสิ ทธิภาพพลังงานของพัดลม
การใช้พดั ลมภายหลังการออกแบบและติ ดตั้ง จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบและบํารุ งรักษาอยู่อย่างต่อเนื่ องเป็ น
ประจําเพื่อให้พดั ลมทํางานอย่างปกติและมีประสิ ทธิ ภาพ
7.5.1 ข้ อมูลที่สําคัญที่ควรตรวจวัด
สําหรับข้อมูลในระบบพัดลมที่ ตอ้ งตรวจวัด จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลการใช้งานจริ ง โดย
ข้อมูลที่สาํ คัญ มีดงั นี้
1. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นของพัดลม
2. สํารวจระบบและการเปิ ดใช้งานจริ ง
3. ตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้า
4. ตรวจวัดค่าความดันของอากาศ
5. ตรวจวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
7.5.1.1 การสํ ารวจข้ อมูลเบื้องต้ นของพัดลม
ขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูล คือการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของพัดลม เพื่อให้ทราบถึง Spec ของเครื่ องที่
มีการใช้งาน และข้อมูลประสิ ทธิ ภาพจากผูผ้ ลิต ซึ่ งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
• ชนิ ดของพัดลมที่ ใช้งาน ว่าเป็ นแบบ Centrifugal หรื อ Axial Flow เป็ นต้น พร้อมทั้งควรระบุ ลกั ษณะ
ของใบพัดด้วย
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• ขนาดของพัดลม เช่น พิกดั กําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์พดั ลม พิกดั อัตราการไหลของอากาศที่พิกดั ความดัน

ที่ผลิตได้ พิกดั แรงดันของพัดลม ความเร็ วรอบของพัดลม
• ลักษณะของตัวพัดลม ชนิ ดของวัสดุท่ี ใช้ทาํ ใบพัด อุปกรณ์หรื อส่ วนประกอบต่างๆ รวมถึงสภาพการ
บํารุ งรักษา
• จํานวน และยี่หอ้ ของพัดลมที่ใช้งาน
7.5.1.2 การสํ ารวจระบบและการเปิ ดใช้ งานจริง
เพื่อให้ทราบสภาพและลักษณะการใช้งาน และการเดินเครื่ องพัดลม ควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
• แผนผังการจัดวางพัดลม และระยะเวลาการใช้งานแต่ละเครื่ อง
• เวลาการเปิ ด - ปิ ด พัดลม (ชัว่ โมงการทํางาน/วัน)
7.5.1.3 การตรวจวัดค่ ากําลังไฟฟ้ า
เพื่อให้ทราบค่ากําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้งาน ซึ่ งควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
• แรงดันไฟฟ้า (Volt)
• กระแสไฟฟ้า (Amps)
• ตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor, PF)
• กําลังไฟฟ้า (kW)
7.5.1.4 การตรวจวัดค่ าความดันของอากาศ
เพื่อให้ทราบค่าอัตราการไหลและความดันตกคร่ อมของพัดลม ควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
• อัตราการไหล (m3/hr)
• Total Pressure (mm H2O)
7.5.1.5 การตรวจวัดขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางท่ อ
เพื่อหาพื้นที่สาํ หรับคํานวณค่าอัตราการไหลของอากาศ ควรมีรายละเอียดในเรื่ องของ
• ความยาวท่อ (เมตร)

7.5.2 เครื่ องมือที่ใช้ สําหรับการตรวจวัดพัดลม
7.5.2.1 เครื่ องมือวัดกําลังไฟฟ้ าหรื อวัตต์ มเิ ตอร์
ในการตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าและตัวประกอบกําลังไฟฟ้ านั้นเครื่ องมือที่นิยมใช้
ในปัจจุบนั กันอย่างแพร่ หลาย คือ เครื่ องวัดกําลังไฟฟ้า หรื อที่เรี ยกกันว่า Clamp ON Power Meter ด้วยรู ปร่ าง
ที่ มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย ในอดี ตจะวัดค่าได้เพียงแบบชัว่ ขณะ (Spot Check) เท่านั้น แต่ในปั จจุบนั
เครื่ องมือชนิดนี้พฒั นาจนสามารถเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ จากการวัดในช่วงเวลาหนึ่ งที่สนใจอย่างต่อเนื่ องได้
อีกด้วย
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7.5.2.2 เครื่ องมือวัดความเร็วลมแบบเอนิโมมิเตอร์ (Anemometer)
เครื่ องมือวัดความเร็ วลมที่ใช้ในตรวจสอบและวิเคราะห์การทํางานเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาต่างๆ หรื อเพื่อ
การประหยัด พลังงานในรู ปแบบพกพา ใช้งานง่ า ย ที่ นิย มใช้กันในอุ ต สาหกรรมมี 2 ชนิ ด คื อ Hot Wire
Anemometer และVane Anemometer

ก. Hot Wire Anemometer

ข. Vane Anemometer

7.5.2.3 เครื่ องวัดความเร็วลมแบบท่ อปิ โต (Pitot tube)
เป็ นเครื่ องมือวัดความเร็ วลมอี กแบบ ซึ่ งวัดความเร็ วลมจากการวัดค่าความดันทั้งหมดและความดันสถิ ต
ผลต่างของค่าความดันทั้งสองจะเป็ นค่าความดันไดนามิกส์ ซึ่ งสามารถนําไปคํานวณหาค่าความเร็ วของลม
ได้
Total Pressure Tab Static Pressure Tab

Pipe Wall
Total Pressure
Connection
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7.5.2.4 เครื่ องมือวัดความดันอากาศ มาโนมิเตอร์ (Manometer)
เป็ นเครื่ องมือวัดความดันเที ยบเป็ นความสู งของของไหลโดยหลักการทํางานของไหลที่ ไม่เคลื่อนที่ เมื่อมี
ความสู งเท่ากันจะมีความดันเท่ากันดังสมการ
PA = PC
PD + γAh = PB+ γoh
PD-PB = (γo-γA)h
PD-PB ∼ γοh
เมื่อ
= นํ้าหนักจําเพาะของนํ้ามัน 8900 N/m3
γο
= นํ้าหนักจําเพาะของอากาศ 11 N/m3
γA
PD

PB

Air
h

PA

PC

Oil

รายละเอียดการดําเนินการสํารวจตรวจวัดค่าต่างๆ สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 7.5-1 สําหรับตารางที่ 7.5-2 เป็ น
ตัวอย่างแสดงการบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดพัดลม
ตารางที่ 7.5-1 สรุ ปข้อมูลที่ควรดําเนินการสํารวจ
ลําดับ
1

การตรวจวัด/
จุดประสงค์ การ
วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัด
สํารวจ ชนิด
เพื่อทราบ Spec ของ
ขนาด จํานวน
เครื่ องที่มีการใช้งาน
ยี่หอ้ และรุ่ น
และข้อมูล
ประสิ ทธิ ภาพจาก
ผูผ้ ลิต

ค่ าที่บันทึก

จุดตรวจวัด

เครื่ องมือที่ใช้

- พิกดั กําลังไฟฟ้าของ
มอเตอร์พดั ลม
- พิกดั อัตราการไหล
ของอากาศที่พิกดั
ความดันที่ผลิตได้
- พิกดั แรงดันของพัดลม
- ความเร็ วรอบของพัดลม
- สภาพการบํารุ งรักษา

- Name Plate
- Performance
Curve ของพัด
ลม

-

7-15

ระยะเวลา
การบันทึก
-

ตอนที่ 2 บทที่ 7 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับพัดลม

ลําดับ
2

3

4

5

การตรวจวัด/
จุดประสงค์ การ
ค่ าที่บันทึก
วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัด
สํารวจระบบ
เพื่อทราบสภาพและ - จัดทําแผนผังการจัด
และการเปิ ดใช้ ลักษณะการใช้งาน
วางเครื่ องและ
งานจริ ง
และการเดินในแต่ละ
ระยะเวลาการใช้งาน
เครื่ อง
แต่ละเครื่ อง
- เวลาการเปิ ด ปิ ด
เครื่ อง(ชัว่ โมงการ
ทํางาน/วัน)
ตรวจวัดค่า
หาค่ากําลังไฟฟ้า
- แรงดันไฟฟ้า (Volt)
กําลังไฟฟ้า
- กระแสไฟฟ้า (Amps)
- Power Factor
- กําลังไฟฟ้า (kW)
ตรวจวัดค่าความ เพื่อคํานวณค่าอัตรา - อัตราการไหล
ดันของอากาศ การไหลและความดัน (m3/hr)
ตกคร่ อมของพัดลม - Total Pressure (mm
H2O)
ตรวจวัดขนาด เพื่อหาพื้นที่สาํ หรับ - ความยาวท่อ (เมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง คํานวณค่าอัตราการ
ท่อ
ไหลของอากาศ
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จุดตรวจวัด

เครื่ องมือที่ใช้

บริ เวณที่ติดตั้ง
เครื่ องและ
ระบบท่อส่ ง
จ่ายลม

-

ตูค้ วบคุม

- Power
Meter

- ตําแหน่งท่อ - Pitot tube
ทางดูดและท่อ
ทางส่ ง
- ตําแหน่งท่อ - ตลับเมตร
ทางดูดและท่อ
ทางส่ ง

ระยะเวลา
การบันทึก
-

บันทึก
ชัว่ ขณะ

-

บันทึก
ชัว่ ขณะ
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ตารางที่ 7.5-2 ตัวอย่างแสดงการบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดพัดลม
รายการตรวจสอบ
ข้ อมูลสํ ารวจเบื้องต้ น
ยี่หอ้
ปี พ.ศ.
รุ่ น
หมายเลขเครื่ อง
อัตราการไหล (cfm)
ความดัน (mm.H2O)
ความเร็ วรอบ (rpm)
พิกดั มอเตอร์
ค่ากําลังไฟฟ้า (kW)
แรงดันไฟฟ้า (Volt)
กระแสไฟฟ้า (Amps)
Power Factor
ข้ อมูลตรวจวัด
ค่ากําลังไฟฟ้า (kW)
แรงดันไฟฟ้า (Volt)
กระแสไฟฟ้า (Amps)
Power Factor
ความดัน
Suction Pressure (mmH2O)
Outlet Pressure (mmH2O)
Velocity Pressure ( ∆P , mmH2O)
เส้ นผ่ านศูนย์ กลางท่ อลม (cm)
หมายเหตุ

การตรวจวัดครั้งที่
2
พัดลม เครื่ องที่ 1

1

3

2540
Centrifugal TYPE 125-400
Blower 001
900
40 - 60
1450
25.0
380 – 416
0.9
22
380
41.8
0.84
116.8
16.5

23
380
42.6
0.86

22.5
380
42.2
0.85

116.8
116.8
16.4
16.6
70
1. มีการปรับแดมเปอร์เหลือ 80% เพื่อลด
อัตราการไหล
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7.5.3 เทคนิคการตรวจวัดพัดลม (Fan & Blower)
การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของพัดลมเหมือนกับเครื่ องสู บนํ้า จะแตกต่างกันเพียงการวัดอัตราการไหลของอากาศ
กับอัตราการไหลของนํ้าเท่านั้นซึ่ งต้องใช้เครื่ องมือแตกต่างกันไป
เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดความเร็ วลม (Vane Anemometer)
3. ตลับเมตร
2. วัดความเร็ วลม
...............fpm

1. วัดพลังไฟฟ้าของพัดลม
............................kW

3. ตลับเมตร
วัดพื้นที่ส่งลม
........................ft2

7.6 การวิเคราะห์ การใช้ พลังงานของพัดลม
การวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบพัด ลมนั้น เป็ นขั้นตอนสําคัญในการหาประสิ ทธิ ภาพของพัด ลมเพื่ อ
ประเมินแนวทางในการเดินเครื่ องจักรอุปกรณ์ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
7.6.1 กําลังลม
กําลังลม (Air Power, PA) หมายถึงกําลังที่พดั ลมจ่ายให้ลมโดยผ่านใบพัดที่หมุน มีหน่วยเป็ น kW ในหน่วยเมตริ ก
สามารถคํานวณได้จากสมการข้างล่างตามลําดับ
ความดันของอากาศ ความดันของลมที่ตาํ แหน่งต่างๆ ในท่อลม ประกอยด้วยความดันสถิตย์ (Static Pressure PS)
ความดันจลน์ (Velocity Pressure PV) และความดันรวม (Total Pressure PT) ซึ่ งเป็ นผลรวมของความดันสองค่า
แรก รู ปที่ 7-13 แสดงการวัดค่าความดันทั้งสาม ค่าความดันสถิตย์สามารถวัดได้ดว้ ยมานอมิเตอร์ (รู ปที่ 7.6-1a)
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ความดันรวมสามารถวัดได้ดว้ ยท่อพิทอต์แบบธรรมดา (รู ปที่ 7.6-1b) และค่าความดันจลน์วดั ได้ดว้ ย Pitot-Static
Tube ซึ่ งต้องใช้ร่วมกับมานอมิเตอร์ (รู ปที่ 7.6-1c)

รู ปที่ 7.6-1 แสดงวิธีการวัดค่าความดันสถิตย์ (a) ความดันรวม (b) และความดันจลน์ (c)
PT = PS + PV

(7-8)

สําหรับค่าความดันจลน์ (PV) นั้นจะมีค่าเป็ นบวกเสมอ ทั้งนี้เนื่ องจากความดันทั้งหมด (PT) มีค่ามากกว่าความดัน
สถิต (PS) เสมอ ส่ วนความดันทั้งหมดอาจมีค่าเป็ นบวกหรื อลบก็ได้
อัตราการไหลของลม สามารถคํานวณหาได้จากสมการ
Q=A×V

(7-9)

เมื่อ Q = อัตราการไหลของลมในท่อ (m3/s)
A = พื้นที่หน้าตัดของท่อลม (m2)
V = ความเร็ วลม (m/s)
ในการวัดหาค่าความเร็ วของลม สามารถใช้เครื่ องมือวัดค่าอัตราการไหลได้โดยตรงเช่น Vane Anemometer แต่
มีขอ้ จํากัดในกรณี เป็ นการวัดสําหรับท่อปิ ด จะเป็ นการเหมาะสมกว่าในการวัดค่าความเร็ วของอากาศในท่อปิ ด
ด้วย Pitot Tube การคํานวณค่าความเร็ วลมโดยใช้ Pitot Tube สามารถคํานวณได้จากสมการ
V =

CP

×

2 × 9.81 × PV × γ

γ
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ดังนั้น อัตราการไหลของอากาศภายในท่อสามารถหาได้จากสมการ

Q=

A × CP

2 × 9.81 × PV × γ

×

γ

(7-11)

เมื่อ V
Q
A
CP

= ความเร็ วลมในท่อ (m/s)
= อัตราการไหลของลมในท่อ (m3/s)
= พื้นที่หน้าตัดของท่อลม ( m2)
= สัมประสิ ทธิ ของ Pitot Tube
γ = ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3)
PV = ความดันจลน์ (mmH2O)

กําลังลม (Air Power) ค่ากําลังลม (PA) คํานวณในระบบ SI มีเป็ นหน่วย kW สามารถคํานวณหาได้จากสมการ
Q × PT
102

PA =

(7-12)

เมื่อ Q = อัตราการไหลของลมในท่อ (m3/s)
PT = ความดันรวม (mmH2O)
เนื่องจากกําลังขนาด 1 แรงม้า มีค่าเทียบเท่ากับ 0.746 kW กําลังม้าลมหรื อ Air Horsepower (AHP) ในหน่วย
แรงม้า จึงสามารถคํานวณได้จาก
PA
0.746
Q × PT
AHP =
76
AHP =

(7-13)

ในหน่วยอังกฤษ กําลังม้าลมหรื อ Air Horsepower (AHP) ในหน่วยแรงม้า สามารถคํานวณได้จาก
AHP =

Q × PT
6536

เมื่อ Q = อัตราการไหลของลมในท่อ (cfm)
PT = ความดันรวม (inH2O)
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7.6.2 ประสิ ทธิภาพของพัดลม
ประสิ ทธิ ภาพของพัดลมหมายถึง ร้อยละของกําลังที่ป๊ั มผลิตได้ ซึ่ งหมายถึงกําลังลม เทียบกับกําลังขับพัดลม ซึ่ ง
เป็ นกําลังที่พดั ลมรับมาจากต้นกําลังผ่านเพลาขับ
ηF =

เมื่อ

Pout
Pin

Pout
× 100%
Pin

(7-15)

= กําลังที่พดั ลมผลิตได้ซ่ ึ งหมายถึงกําลังลม (kW หรื อแรงม้า)
= กําลังขับที่เพลาของพัดลม (kW หรื อแรงม้า)

t

รู ปที่ 7.6-2 การคํานวณหาค่า ประสิ ทธิ ภาพของพัดลม
7.6.3 การคํานวณขนาดต้ นกําลังขับพัดลม
ในกรณี ที่ตน้ กําลังขับพัดลมเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ า กําลังไฟฟ้ าที่ตน้ กําลังรับเข้ามาจะถูกเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานกล
เพื่อไปขับพัดลม และพัดลมจะเปลี่ยนพลังงานทางกลที่ รับเข้ามาให้เป็ นกําลังไฮดรอลิก ในการคํานวณขนาด
ของต้นกําลังขับพัดลมนั้น จําเป็ นต้องคํานึงถึงประสิ ทธิ ภาพของต้นกําลังด้วย

รู ปที่ 7.6-3 การเปลี่ยนรู ปของพลังงานของระบบพัดลม
ประสิ ทธิ ภาพของพัดลมคํานวณได้จาก
ηF =

กําลังลม
กําลังทางกลเข้าพัดลม
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ประสิ ทธิ ภาพของระบบทดรอบและส่ งกําลังคํานวณได้จาก
กําลังทางกลเข้าพัดลม
กําลังทางกลจากต้นกําลัง

ηT =

(7-17)

ประสิ ทธิ ภาพของระบบทดรอบและส่ งกําลังมีค่าประมาณดังนี้
1. ส่ งกําลังโดยตรง (ขับตรง) มีค่า 100 %
2. ระบบส่ งกําลังแบบเฟื องทดมีค่าประมาณ 98 % สําหรับการทดรอบแต่ละครั้ง
3. ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานแบนมีค่าประมาณ 97 %
4. ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานรู ปตัว V มีค่าประมาณ 95 %
ประสิ ทธิ ภาพของต้นกําลังขับพัดลมคํานวณได้จาก
ηต้ นกําลัง =

กําลังทางกลจากต้นกําลัง
กําลังที�ตองให้
้ กับต้นกําลัง

(7-18)

นําสมการ (7-16) คูณกับสมการ (7-17) และ (7-18) เพื่อคํานวณหากําลังที่ตอ้ งให้กบั ต้นกําลังขับพัดลม
ηF × ηT × ηต้ นกําลัง =

กําลังลม
กําลังที�ตองให้
้ กับต้นกําลัง

กําลังที่ตอ้ งให้กบั ต้นกําลัง =

กําลังลม
η F ×ηT ×η ต้นกําลัง

(7-19)

7.6.4 คุณลักษณะและสมรรถนะการทํางานของพัดลม
ขณะที่พดั ลมทํางาน จะทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ได้ดว้ ยค่าความกดดันที่เกิดขึ้น เมื่ออากาศเคลื่อนที่ออกไป
ได้ดว้ ยระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น จะทําให้ความกดดันลดลง ถ้านําค่าความกดดันในช่วงต่างๆ มาเขียนกราฟเทียบ
กับอัตราการไหลของอากาศที่ได้ในช่วงความกดดันนั้นๆ ถ้าค่าความกดดันดังกล่าวเป็ นค่าความกดดันรวมของ
ระบบ เมื่อนําค่าความกดดันรวมที่ลดลงของระบบมาหักออกจากค่าความกดดันความเร็ ว จะได้กราฟอีกเส้นซึ่ ง
แสดงถึงความดันสถิตของระบบ เราสามารถนํากราฟดังกล่าวไปใช้ในการเลือกจุดทํางานที่เหมาะสมที่ของพัด
ลมชนิดนั้นได้ ดังรู ปที่ 7.6-4
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รู ปที่ 7.6-4 การหาจุดทํางานของพัดลมที่เหมาะสมจากกราฟคุณลักษณะของ
ระบบพัดลมแบบหมุนเหวี่ยง ชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง ขนาด 27 นิ้ว ที่ 1,080 รอบต่อนาที
เนื่ องจากปริ มาณอากาศที่ได้จากพัดลมตามที่กาํ หนดจากผูผ้ ลิต ปกติแล้วจะทําการทดสอบ ณ สภาวะแวดล้อม
มาตรฐาน เช่ น ที่ อุณหภู มิ 15 °C มี ความกดดันบรรยากาศแวดล้อมเท่ ากับ 1 บาร์ และความสู งเที ยบเท่ ากับ
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็ นต้น ซึ่ งสภาวะดังกล่าวอาจแตกต่างจากสภาวะจริ งที่ ติดตั้งใช้งานจึ งทําให้สภาวะ
การใช้งานไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด ดังนั้นสมรรถนะของพัดลมจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ อาทิ อุณหภูมิ ความเร็ วรอบ และความหนาแน่นของอากาศ
7.6.4.1 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวีย่ งชนิดใบพัดโค้ งไปข้ างหน้ า
จากรู ปที่ 7.6-5 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปอร์ เซ็นต์ของปริ มาตรที่เปิ ดกว้างมีค่าสู งขึ้นจะทําให้ค่ากําลังงานที่ป้อนให้
เพลาของพัดลมมีค่าสู งขึ้นตามไปด้วยซึ่ งมีผลทําให้มอเตอร์ ของพัดลมทํางานเกินกําลังในขณะที่ความต้านทาน
ของระบบมี ค่ า ลดลง ดังนั้นจึ งไม่ ค วรใช้ พัดลมชนิ ด นี้กับ ระบบที่ มีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา ช่ วงที่ เหมาะสมสําหรั บการทํางานของพัดลมชนิ ดนี้ คื อ ช่ วงเปอร์ เซ็ นต์ของปริ มาตรที่ เปิ ดกว้าง
ประมาณ 30 – 50% ซึ่ งจะทําให้การทํางานของพัดลมมีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เส้นกราฟค่าความดันสถิต จะมี
ช่วงการทํางานของพัดลมที่ไม่มีความเสถียรภาพคือช่วงเปอร์ เซ็นต์ของปริ มาตรที่เปิ ดกว้างในช่วงไม่เกิน 40%
ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ปริ มาตรที่เปิ ดกว้างให้อากาศเข้าสู่ ตวั เรื อนของพัดลมในช่วงนี้
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รู ปที่ 7.6-5 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า
7.6.4.2 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวีย่ งชนิดใบพัดโค้ งไปข้ างหลัง
จากรู ปที่ 7.6-6 จะเห็นได้วา่ ช่วงที่เหมาะสมสําหรับการทํางานของพัดลมชนิดนี้คือช่วงเปอร์เซ็นต์ของปริ มาตรที่
เปิ ดกว้างให้อากาศเข้าสู่ ตวั เรื อนของพัดลม มีค่าประมาณ 50 – 65% ซึ่ งจะทําให้การทํางานของพัดลมชนิ ดนี้ มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ค่าประสิ ทธิ ภาพของพัดลมจะมีค่าสู งสุ ดเมื่อใช้กาํ ลังงานในการขับเพลาของพัดลมสู งด้วย
เช่ นกัน พัดลมชนิ ดนี้ จะไม่มีลกั ษณะที่ มอเตอร์ จะทํางานเกิ นกําลังและไม่มีช่วงการทํางานของพัดลมที่ ไม่มี
เสถียรภาพ

รู ปที่ 7.6-6 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง
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7.6.4.3 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวีย่ งชนิดใบพัดตรง
กราฟสมรรถนะของพัดลมชนิ ดนี้ จะเหมือนกับกราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า กล่าวคือ
เส้นกราฟกําลังงานของพัดลมจะมีค่าสู งขึ้ นเรื่ อยๆ แม้ว่าค่าความกดดันของระบบจะลดลงก็ตาม แต่ความเร็ ว
ของอากาศที่ไหลผ่านตัวเรื อนพัดลมชนิดนี้จะมีค่าตํ่ากว่าพัดลมชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า
7.6.4.3 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans)
ในรู ปที่ 7.6-7 จะเห็นว่าเส้นกราฟของเฮดสถิตและเฮดรวมของระบบจะลดลงและเพิ่มขึ้น ในช่วงเปอร์เซ็นต์ของ
ปริ มาตรเปิ ดให้อากาศเข้าสู่ ตวั เรื อนพัดลมมีค่าอยู่ประมาณ 30 – 50% ถ้าพัดลมชนิ ดนี้ ทาํ งานอยู่ในช่วงดังกล่าว
จะก่อให้เกิ ดความไม่เสถียรภาพขึ้ นภายในระบบ และช่ วงที่ เหมาะสมสําหรับการทํางานของพัดลมก็คื อช่ วง
เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาตรที่ เปิ ดกว้างประมาณ 55 – 75% ซึ่ งจะทําให้การทํางานของพัดลมมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สามารถขับเคลื่ อนอากาศได้ ปริ มาณที่มาก และใช้ กําลังงานในการขับเคลื่ อนไม่ มากจนเกิ นไป เส้นกราฟการ
ทํางานของพัดลมจะค่อนข้างแบนราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในช่วงการทํางานที่ มีค่าเปอร์ เซ็นต์ของปริ มาตร
เปิ ดกว้างประมาณ 40% นัน่ คือกําลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนพัดลมภายในช่วงดังกล่าวจะมีค่าค่อนข้างคงที่

รู ปที่ 7.6-7 กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
7.7 กฏความคล้ ายของพัดลม
เช่ นเดี ยวกันกับการทํางานของเครื่ องสู บนํ้า สมรรถนะของพัดลมที่ นาํ มาใช้งานกับระบบระบายอากาศ ถูก
กําหนดด้วยกฎของพัดลม (Fan Laws) โดยอยู่ภายใต้ความหนาแน่ นของอากาศคงที่ เนื่ องจากพัดลมทุ กชนิ ด
ทํางานตามหลักการของเครื่ องสู บนํ้าชนิดไคเนติกส์ กฏของพัดลมจึงสามารถใช้ได้กบั พัดลมทุกชนิด
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7.7.1 เมื่อขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางของใบพัดมีค่าคงที่แต่ มกี ารเปลีย่ นแปลงรอบความเร็ว
N1
N2

Q1
Q2

=

H1
H2

N 
=  1 
 N2 

Bhp1
=
Bhp 2

(7-20)

 N1 


 N2 

2

(7-21)

3

(7-22)
 N1 

 N2 

SPL1 – SPL2 = 50 log10 

(7-23)

เมื่ อ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เป็ นอัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่ พดั ลมต้องการ (Brake Horsepower) และระดับ
ความดังของเสี ยง (Sound Pressure Level) ในหน่วย dB เมื่อใบพัดหมุนด้วยอัตราเร็ ว N1 ตามลําดับ และ Q 2, H2
Bhp2 และ SPL2 เป็ นอัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ และระดับความดังของเสี ยง เมื่อความเร็ วการ
หมุนของใบพัดเปลี่ยนไปเป็ น N 2
รู ปที่ 7.7-1 แสดงตัวอย่างการเปรี ยบเทียบ อัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ ระดับความดังของเสี ยง
และประสิ ทธิ ภาพ ของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน เมื่อทํางานที่ รอบความเร็ ว 1,750 รอบต่อนาที และเมื่อ
ทํางานที่ รอบความเร็ ว 2,625 รอบต่อนาที จากรู ปจะเห็นว่า อัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่ พดั ลมต้องการ และ
ระดับความดังของเสี ยง มีค่ามากขึ้นเมื่อพัดลมทํางานที่รอบความเร็ วที่สูงขึ้น แต่ประสิ ทธิ ภาพของพัดลมมีค่าคง
เดิม
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รู ปที่ 7.7-1 ตัวอย่างสมรรถนะของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน เมื่อความเร็ วการหมุนของใบพัดเปลี่ยนไป
7.7.2 เมื่อรอบความเร็วมีค่าคงที่ แต่ ขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลางของใบพัดเปลีย่ นไป
Q1
Q2

=

H1
H2

D 
=  1 
 D2 

Bhp1
=
Bhp 2

D1
D2

 D1 


 D2 

(7-24)
2

(7-25)
3

(7-26)
 D1 

 D2 

SPL1 – SPL2 = 50 log10 

(7-27)

เมื่ อ Q1, H1 Bhp1 และ SPL1 เป็ นอัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่ พดั ลมต้องการ (Brake Horsepower) และระดับ
ความดังของเสี ยง (Sound Pressure Level) ในหน่ วย dB เมื่อใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง D1 ตามลําดับ และ
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Q 2, H2 Bhp2 และ SPL2 เป็ นอัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ และระดับความดังของเสี ยง เมื่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดเปลี่ยนไปเป็ น D 2 ตามลําดับ
รู ปที่ 7.7-2 แสดงตัวอย่างการเปรี ยบเทียบ อัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ ระดับความดังของเสี ยง
และประสิ ทธิ ภาพ ของพัดลมแบบไหลตามแนวแกนที่มีขนาดใบพัด 27 นิ้ว และพัดลมขนาดใบพัด 40.5 นิ้ว จาก
รู ปจะเห็นว่า อัตราการสู บ เฮด กําลังขับที่พดั ลมต้องการ และระดับความดังของเสี ยง มีค่ามากขึ้นเมื่อพัดลมมี
ขนาดใบพัดที่ใหญ่ข้ ึน แต่ประสิ ทธิ ภาพของพัดลมมีค่าคงเดิม

รู ปที่ 7.7-2 ตัวอย่างสมรรถนะของพัดลมแบบไหลตามแนวแกน ที่มีขนาดของใบพัด 27 และ 40.5 นิ้ว
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ตัวอย่ างที่ 7.1 พัดลมแบบไหลตามแนวแกนขนาดใบพัด 27 นิ้ ว จ่ ายลมได้ 14,200 cfm กําลังขับที่ พ ดั ลม
ต้องการเท่ากับ 3.45 แรงม้า และมีระดับความดังของเสี ยงขณะทํางานเท่ากับ 83.2 dB เมื่อใบพัดหมุนด้วย
ความเร็ ว 1,750 รอบต่อนาที จงประมาณค่าอัตราการจ่ายลม กําลังขับที่พดั ลมต้องการ และระดับความดังของ
เสี ยงขณะทํางาน เมื่อรอบความเร็ วเปลี่ยนไปเป็ น 2,625 รอบต่อนาที
วิธีทํา

จากสมการ

Q1
Q2

=

Q1

=

N1
N2
2,625
×14,200
1,750

= 21,300 cfm

จากสมการ

Bhp1
=
Bhp 2

 N1 


 N2 

Bhp1 =

 2,625 

 × 3.45
 1,750 

3

3

= 11.64 แรงม้ า
จากสมการ

 N1 

 N2 

SPL1 – SPL2 = 50 log10 

 2,625 

 1,750 

SPL1 = 83.2 + 50 log10 
= 92.0 dB
7.8 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในพัดลม

ตัวอย่างแนวทางการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในพัดลมนั้น มีดงั นี้
แนวทางการใช้ งานอย่ างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานในพัดลม
7.8.1 การควบคุมการเปิ ด-ปิ ดพัดลม
หากสามารถระบุ ช่วงระยะเวลาที่ ไม่ตอ้ งการใช้พดั ลมได้ ก็อาจดําเนิ นการหยุดพัดลมไว้จนกว่าถึ งเวลาที่
ต้องการใช้ ซึ่ งสามารถควบคุมโดยใช้เจ้าหน้าที่เปิ ด-ปิ ด หรื ออาจใช้วิธีควบคุมโดยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
ที่เหมาะสม เช่น เครื่ องควบคุมแบบตั้งเวลา (Timer) , เครื่ องตรวจจับ (Sensor)
อย่างไรก็ตาม การเปิ ด-ปิ ดเครื่ องบ่อยๆ จะทําให้เกิดสภาวะการรับภาระโหลดแบบทันที (Shock Loads) และ
ทําให้มอเตอร์เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นสู ง เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นขณะเริ่ มเดินเครื่ อง ดังนั้น การควบคุม
การเปิ ด-ปิ ด (Timer, Sensor) จึงใช้ได้เฉพาะกับพัดลมที่มีช่วงพักนานพอ (ถ้าประเมินได้) ช่วงพักกะและช่ วง
วันหยุด
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7.8.2 การลดปริมาณลม – ความดัน ให้ เหมาะสมกับทีภ่ าระต้ องการ
1. เมื่อปริ มาณลมที่ตอ้ งการลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงน้อย
หากวางแผนเผื่อไว้มากไปและต้องการลดปริ มาณลมเนื่ องจากการลดกําลังการผลิต หากใช้วิธีปรับด้วยแดม
เปอร์ขาออกจะทําให้การเดินเครื่ องมีการสู ญเสี ยสู ง วิธีการแก้ไขในกรณี น้ ี คือ ลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ใบพัดเปลี่ยนไปใช้ใบพัดที่มี Capacity ตํ่าลง ลดจํานวนขั้นของโบลวเวอร์ หลายชั้น ปรับมุมใบพัดของพัดลม
แบบ Axial flow
2. เมื่อปริ มาณลมที่ตอ้ งการมีการเปลี่ยนแปลง
• หรี่ แดมเปอร์ ขาออก วิธีน้ ี ก่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานได้นอ้ ยที่สุดในทุกวิธีของการควบคุมการไหล
เนื่องจากความต้านทานของระบบจะมีค่ามากขึ้น ดังรู ปที่ 7.8-1 เมื่อจุดทํางานเปลี่ยนจาก (1) ไป (2)

รู ปที่ 7.8-1 การลดปริ มาณลมด้วยวิธีหรี่ แดมเปอร์ขาออก
• หรี่ แดมเปอร์ ด้านเข้ า ด้วยวิธีน้ ี ความดันที่ ดา้ นจ่ ายจะถูกลดเนื่ อ งจากความที่ ด ันด้า นเข้า เป็ นลบเป็ น

สัดส่ วนกับความต้านทานของไดอะแฟรมของแดมเปอร์ จาก K1 ไป K2 และจุดทํางานเปลี่ยนจาก (1)
ไป (2) ในรู ป 7.8-2 จะก่อให้เกิดการลดพลังงานได้มากกว่าการหรี่ แดมเปอร์ขาออก

รู ปที่ 7.8-2 การลดปริ มาณลมด้วยวิธีหรี่ แดมเปอร์ดา้ นเข้า
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• การควบคุมใบนําทางลม (Vane) ด้ านเข้ า การปรับใบนําทางลมด้านเข้าจะส่ งผลให้เส้นโค้งการทํางาน

จะเคลื่ อนไปทางด้านความจุ อากาศตํ่า การลดปริ มาณลมด้วยวิธีน้ ี จะลดการใช้พลังงานได้ดีกว่าการ
ควบคุมแดมเปอร์

รู ปที่ 7.8-3 การลดปริ มาณลมด้วยการควบคุมใบนําทางลมด้านเข้า
• ควบคุ มจํานวนเครื่ อง (กรณี ที่เดิ นเครื่ องพัดลมขนานกันหลายตัว สามารถลดจํานวนเครื่ องที่ เดิ นให้

สอดคล้องกับปริ มาณลม)
• ควบคุ ม Variable pitch ของ Moving blade ของพั ด ลม Axial flow (สามารถควบคุ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งในการช่วงปริ มาณลมกว้าง)
7.8.3 การควบคุมความเร็วรอบพัดลม

อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบพัดลมอุตสาหกรรมคืออุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ VFD คือระบบควบคุม
ความเร็ วรอบมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระเเสสลับ โดยผ่านวิธีการควบคุมความถี่ของการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าให้กบั
มอเตอร์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องปรั บความเร็ วรอบสําหรับควบคุ มความถี่ หรื อความเร็ วมอเตอร์ ชนิ ดหนึ่ งอย่างเป็ น
พิเศษ อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ ยงั มีชื่อที่ รู้จกั กันไปว่าเครื่ องปรับการเปลี่ยนเเปลงความถี่ (AFD)
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบ (VSD) เอซี ไดร์ ฟ (AC drives) microdrives หรื อว่าอินเวอร์ เตอร์ ปรับความเร็ ว
รอบมอเตอร์ ภาษาอังกฤษบางทีกเ็ รี ยกว่า variable voltage variable frequency หรื ออุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ
(ASD) ควบคุมความเร็ วรอบ การลดปริ มาณลมด้วยวิธีน้ ี จะลดการใช้พลังงานได้มากกว่าการควบคุ มแดม
เปอร์ เนื่ องจากเส้นกราฟสมรรถนะของพัดลมจะลดระดับลงตามความเร็ วรอบที่ลดลง ทําให้สามารถลดได้
ทั้งระดับความดันและปริ มาณลม ดังแสดงในรู ปที่ 7.8-4
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รู ปที่ 7.8-4 การเปรี ยบเทียบการลดปริ มาณลมด้วยการควบคุมแดมเปอร์และด้วยการลดความเร็ วรอบ
7.8.4 การตรวจสอบและบํารุ งรักษาพัดลม
เพื่อให้พดั ลมทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ตอ้ งหยุดทํางานเพื่อซ่ อมแซม
บ่ อยครั้ ง พัดลมขนาดใหญ่ทุกเครื่ องควรมี สมุดประวัติการใช้งานและบํารุ งรั กษา ตลอดจนมี ตารางเวลา
สําหรับตรวจสอบและบํารุ งรักษาที่ แน่ นอน การตรวจสอบและบํารุ งรักษาอาจแบ่งออกเป็ นการตรวจสอบ
ประจําวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจําปี รายการตรวจสอบดังกล่าวนี้ ควรจะขอจาก
บริ ษทั ผูผ้ ลิตพัดลม เพราะว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปบ้างสําหรับพัดลมแต่ละระบบ ดังตารางที่ 7.8-1
ตารางที่ 7.8-1 ตัวอย่างการตรวจสอบและบํารุ งรักษาประจําวัน
รายการ

สถานะ
ปกติ
ผิดปกติ

หมายเหตุ

ระดับนํ้ามันหล่อลื่น/ความหนื ด
ตรวจสายพานความตึง/สึ กหรอ
สภาพวาล์วดูด/จ่ายอากาศ
ความดันและอุณหภูมิ
เสี ยง/แรงสัน่ สะเทือนผิดปกติ
คุณภาพอากาศ
เนื่ องจากรายละเอี ยดของวิ ธีการตรวจสอบและการซ่ อมบํารุ งจะแตกต่ างกันไปตามชนิ ดของพัดลมและ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ดังนั้นขอให้ศึกษาจากคู่มือผูใ้ ช้สาํ หรับพัดลมนั้นๆ โดยเฉพาะ
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7.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบพัดลมนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสิ่ ง
ผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบการทําความสะอาดใบพัด

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
• ทําความสะอาดเป็ นประจําโดย
ดูจากสภาพที่เกิดขึ้นจริ ง

2.

• ซ่อมรู รั่วโครงพัดลม

3.

4.
5.

เกณฑ์ พจิ ารณา
ใบพัดสกปรกส่ งผลให้ใช้พลัง
ไฟฟ้ามากขึ้นและประสิ ทธิ ภาพ
ลดลง
ตรวจสอบการรั่วของโครง พัดลม
ปริ มาณลมส่ งออกลดลง และ
ประสิ ทธิ ภาพลดลง
ตรวจสอบความตึงของ สายพาน ความตึงมากจะใช้พลังไฟฟ้ามากขึ้น
และความตึงน้อยรอบการหมุนจะ
ลดลง
ตรวจสอบว่าลมย้อนกลับออกทาง
ปริ มาณลมที่ได้จะลดลงและ
ปากทางดูดหรื อไม่
ประสิ ทธิ ภาพลดลง
ตรวจสอบเสี ยงการทํางานของพัดลม พัดลมเสี ยงดังผิดปกติอาจทําให้
ประสิ ทธิ ภาพลดลง

6. ตรวจสอบการสัน่ ของพัดลม

7. ตรวจสอบกรองอากาศ

8. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้
9. ตรวจสอบขนาดของพัดลม

• ปรับตั้งความตึงของสายพานให้
เหมาะสมอยูเ่ สมอ

• ลดขนาดของช่องทางดูดให้เล็ก
ลง
• ใบพัดแตกหัก
• ลูกปื นชํารุ ด
• ใบพัดสกปรก
• ใบพัดไม่สมดุล
พัดลมสัน่ ผิดปกติ
• น็อตยึดต่างๆ หลวมคลอน
• ใบพัดเสี ยสมดุล
• ลูกปื นชํารุ ด
กรองอากาศตันจะส่ งผลให้ปริ มาณ • ทําความสะอาดเป็ นประจําโดย
ลมดูดลดลงและประสิ ทธิ ภาพลดลง
ดูจากสภาพที่เกิดขึ้นจริ ง
• เปลี่ยนกรองอากาศเมื่อหมดอายุ
กระแสไฟฟ้าไม่ควรสู งกว่าพิกดั และ • ตรวจสอบความผิดปกติของพัด
ไม่ควรเพิ่มสู งขึ้นจากเดิม
ลมและระบบส่ งจ่ายลม
ไม่ควรใช้พดั ลมขนาดใหญ่แล้วทํา • ลดขนาดใบพัด
การหรี่ วาล์ว เพราะประสิ ทธิ ภาพจะ • ลดขนาดพัดลม
ลดลง
• ลดความเร็ วรอบพัดลม
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รายการตรวจ
10. ตรวจสอบอุณหภูมิผิวมอเตอร์

เกณฑ์ พจิ ารณา
มอเตอร์มีอุณหภูมิผิวสู งผิดปกติ

11. ตรวจสอบขนาดของมอเตอร์

มอเตอร์ควรใช้งานที่ภาระไม่ต่าํ กว่า •
80% โดยภาระที่ต่าํ กว่า 80%ในทุกๆ
10% ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์จะ •
ลดลงประมาณ 1%

12. ตรวจสอบประวัติการซ่อม
มอเตอร์

มอเตอร์ชุดที่เคยไหม้จะมี
•
ประสิ ทธิ ภาพลดลง โดยการไหม้แต่
ละครั้งประสิ ทธิ ภาพลดลงประมาณ •
4%

•
•

•
13. ตรวจสอบการรั่วของระบบ
ท่อลม
14. ตรวจสอบตําแหน่งการติดตั้ง
พัดลม

15. ตรวจสอบขนาดท่อและ
จํานวนข้อต่อข้องอ
16. ตรวจสอบว่าพัดลมมีการหรี่
ลมทางเข้า / ทางออกหรื อไม่
17. ตรวจสอบการสมดุลลมในจุด
ใช้งานแต่ละจุด
18. ตรวจสอบการเปิ ดหัวดูดลม
ในจุดใช้งานทิ้งไว้

ท่อลมดูดอากาศหรื อท่อลมส่ ง
อากาศเมื่อรั่วจะส่ งผลให้ปริ มาณลม
ดูดหรื อลมส่ งที่จุดใช้งานลดลง
ระบบท่อดูดและระบบท่อส่ งลมควร
สั้นที่สุดเพื่อลดการสู ญเสี ยความดัน
ในระบบและเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพ
พัดลม
มีขนาดท่อเล็กและจํานวนข้อต่อข้อ
งอมาก การสู ญเสี ยความดันใน
ระบบสู ง
ควรเปลี่ยนจากการใช้ใบปรับหรี่ ลม
เป็ นการลดรอบพัดลม
จุดใช้งานแต่ละจุดควรได้รับปริ มาณ
ลมตามต้องการโดยการสมดุลลม
หัวลมดูดที่จุดใช้งานต่างๆ เมื่อไม่ใช้
ควรปิ ดให้สนิท จะส่ งผลให้ พัดลม
ดูดใช้พลังไฟฟ้าลดลง
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•

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ตรวจสอบความผิดปกติของพัดลม
ตรวจสอบความผิดปกติของ
มอเตอร์
หามอเตอร์ในโรงงานที่มีขนาด
เหมาะสมมาเปลี่ยน
เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ที่มีขนาด
เหมาะสม
ควรใช้งานพัดลมที่มอเตอร์เคย
ไหม้ให้นอ้ ยลง
นํามอเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมใน
โรงงานมาเปลี่ยน
เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพ
สู ง
ซ่อมรู ร่ัวในระบบท่อลม

• ปรับปรุ งแก้ไขตําแหน่งการติดตั้ง
พัดลม

• ปรับปรุ งเพิ่มขนาดท่อและลด
จํานวนข้อต่อข้องอ
• ลดรอบโดยการเพิ่มขนาดพู่เลย์ตวั
ตาม หรื อ ลดขนาดพู่เล่ยต์ วั ขับ
• ทําการปรับสมดุลลมในจุดใช้งาน
ทั้งหมด
• รณรงค์และออกข้อกําหนดในการ
ใช้งาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการตรวจ
19. ตรวจสอบตําแหน่งและขนาด
ของปากทางดูดของพัดลมดูด

20. ตรวจสอบว่ามีการเปิ ดพัดลม
ทิ้งไว้หรื อไม่
21. ตรวจสอบมีการใช้งานพัดลม
ขนาดเล็กที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
หรื อไม่
22. ตรวจสอบมีการใช้พดั ลม
ขนาดเล็กจํานวนมากหรื อไม่

23. ตรวจสอบระบบระบายอากาศ
ร้อนภายในโรงงาน

เกณฑ์ พจิ ารณา
ปากทางดู ด ฝุ่ นหรื อดู ด ก๊ า ซต่ า งๆ
จะต้องอยู่ใกล้กับแหล่ งกํา เนิ ด ของ
เสี ย และมี ข นาดเหมาะสมเพื่ อ ลด
ปริ มาณลมดูดของพัดลม
พื้นที่ไม่ใช้งานไม่ควรมีการเปิ ดพัด
ลมทิ้งไว้
พัดลมเพดานจะมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
กว่าพัดลมโคจร

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
• ออกแบบขนาดปากทางดูดใหม่
• เลื่อนตําแหน่งปากทางดูดให้ใกล้
กับจุดที่เกิดอากาศเสี ย

พัดลมขนาดเล็กมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
และใช้อากาศหมุนเวียนซึ่ งเป็ น
อากาศที่ร้อนและสกปรก

• เปลี่ยนเป็ นพัดลมขนาดใหญ่ที่ดูด
อากาศจากภายนอกในจุดที่มี
อุณหภูมิต่าํ ส่ งตามท่อลมไปจ่ายใน
แต่ละจุด
• ติดตั้งพัดลมดูดขนาดใหญ่และท่อ
ลมเพื่อดูดอากาศเฉพาะจุดที่เกิด
ความร้อนก่อนที่จะกระจายตัว

ไม่ควรใช้พดั ลมติดผนังดูดความ
ร้อนออกจากโรงงานเพราะจะต้อง
ใช้จาํ นวนมาก เนื่องจากความร้อน
ได้กระจายตัวไปทัว่ โรงงาน

• รณรงค์และออกข้อกําหนดในการ
ใช้งาน
• เปลี่ยนจากพัดลมเพดานเป็ นพัดลม
โคจร

7.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

1. การลดเวลาการเปิ ดใช้พดั ลม

เพราะ…

2. การลดปริ มาณลมโดยการหรี่ วาล์ว

เพราะ…

3. การลดการใช้พดั ลมชุดที่มอเตอร์ เคยไหม้

เพราะ…

4. การซ่อมรู รั่วของโครงพัดลม

เพราะ…

5. การลดขนาดใบพัดลม

เพราะ…
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ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

ไม่ พร้ อม

การแล้ ว

ดําเนินการ

ดําเนินการ

6. การใช้พดั ลมขนาดเล็กลงและประสิ ทธิ ภาพสู ง

เพราะ…

7. การลดรอบพัดลมโดยการเปลี่ยนพูเล่ย ์

เพราะ…

8. การลดรอบพัดลมโดยการใช้ Invertor

เพราะ…

9. การใช้มอเตอร์ ให้ขนาดเหมาะสมกับพัดลม

เพราะ…

10. การใช้มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง

เพราะ…

11. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบส่ งกําลัง

เพราะ…

12. การปิ ดปากทางดูดที่ไม่ได้ใช้งานของระบบดูดฝุ่ นควัน
13. การซ่อมรู รั่วระบบท่อลมดูดหรื อเป่ า
14. การเพิ่มขนาดท่อลมให้ใหญ่ข้ ึน

เพราะ…

15. การลดความยาวและข้อต่อข้องอระบบท่อลม

เพราะ…

16. การออกแบบปากท่อดูดฝุ่ นควัน และระยะห่างให้เหมาะสม
17. การเปลี่ยนระบบระบายอากาศจากการใช้พดั ลมเป่ าเฉพาะจุด
เป็ นการใช้พดั ลมขนาดใหญ่ดูดอากาศเย็นจากภายนอกส่ งตามท่อ
ลมไปจ่ายในจุดใช้งาน
18. การเปลี่ยนวิธีดูดลมร้อนทิ้งโดยใช้พดั ลมติดผนังโรงงาน
จํานวนมากเป็ นการติดตั้งฝาชี (Hood) ครอบดูดเฉพาะจุดที่เกิด
ความร้อน
19. การปรับความตึงของสายพานให้เหมาะสม
20. การทําความสะอาดใบพัดลมอย่างสมํ่าเสมอ
21. การเปลี่ยนใบพัดลมให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
22. การทําความสะอาดกรองอากาศอย่างสมํ่าเสมอ
23. การเลือกใช้ชนิดพัดลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน
24. การติดตั้งคาปาซิ เตอร์ ที่มอเตอร์ พดั ลม

เพราะ…
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7.11 โปรแกรมวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การลดขนาดใบพัด
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งพัดลมใช้ในการส่ งจ่ายลมจํานวน 1 ตัว ขนาดพิกดั 5 HP (3.7 kW) เส้นผ่านศูนย์กลาง
ใบพัดพัดลม 20 นิ้ว ความเร็ วรอบของพัดลม 1,250 rpm อัตราการไหล 35 ลบ.ม.ต่อนาที เฮด 5 นิ้วนํ้าใช้งาน
10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่อหน่ วย ทางโรงงานต้องการ ลดอัตราการไหลลง
เหลือ 30 ลบ.ม.ต่อนาที

รู ปพัดลมที่ลดขนาดใบพัด

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ปรับลด = เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับลด x ( อัตราการไหลของของ
ไหลหลังปรับลด / อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับลด)
2.1.2 กําลังของพัดลมหลังลดขนาดใบพัด = (เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดหลังปรับลด / เส้นผ่านศูนย์กลาง
ใบพัดก่อนปรับลด)3 x กําลังของพัดลมก่อนปรับปรุ ง
2.2 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนในการเปลี่ยนใบพัด (฿) / ค่าพลังงานที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปี

สัญลักษณ์ หน่วย
EC
hr

1.3 อัตราการไหลของอากาศหลังปรับปรุง
1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับปรุง
1.5 เฮดของพัดลมก่อนปรับปรุง
1.6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังของพัดลมก่อนปรับปรุง

Q2
D1
H1
CI

2.2 อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุง
3.การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดที่ปรับลด
 Q2 
D2 = 
 × D1
 Q1 

P1

ข้อมูล

บาท/kWh 3.00
hr/y 3,000.00
m3/min 30.00
นิ้ว
20.00
นิ้วนํ้า
5.00
บาท 5,000.00

2

3.3 กําลังของพัดลมหลังลดขนาดใบพัด
3
D2 

P 2 =   × P1
 D1 

จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟ
จากการใช้งานจริง
การใช้งานจริง
ข้อมูลของพัดลม
ข้อมูลของพัดลม
จากการประเมิน

3.70

จากการตรวจวัด

Q1

kW
m3/min

35.00

จากการตรวจวัด

D2

นิ้ว

17.14

H2

นิ้วนํ้า

3.67

P2

kW

1.71

3.2 เฮดของพัดลมหลังลดขนาดใบพัด
 D2  ×
H2 = 
 H1
 D1 

แหล่งที่มาของข้อมูล
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รายการ
3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) x hr
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC= ( ES x EC )
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สัญลักษณ์ หน่วย

ข้อมูล

ES

kWh/y

SC

บาท/ปี 17,910.00

PB

ES
SC
PB

y

แหล่งที่มาของข้อมูล

5,970.00

0.28

kWh/y 5,970.00
บาท/ปี 17,910.00
y
0.28

หมายเหตุ : ค่ากําลังไฟฟ้าที่ได้จากการคํานวนในเบื้องต้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดังนั้น
ในทางปฏิบัติควรนําค่าพลังไฟฟ้าจากการตรวจวัดมาคํานวนเพื่อหาผลประหยัดจริง
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มาตรการที่ 2 การปรับความเร็วรอบของพัดลม
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งพัดลมใช้ในการส่ งจ่ายลมจํานวน 1 ตัว ขนาดพิกดั 5 HP (3.7 kW) เส้นผ่านศูนย์กลาง
ใบพัดพัดลม 20 นิ้ว ความเร็ วรอบของพัดลม 1,250 rpm อัตราการไหล 35 ลบ.ม.ต่อนาที เฮด 15 นิ้วนํ้าใช้งาน
10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่อหน่ วย ทางโรงงานต้องการ ลดอัตราการไหลลง
เหลือ 30 ลบ.ม.ต่อนาทีโดยวิธีการลดความเร็ วรอบลง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

รูปพัดลมที่จะปรับลดรอบ

รูปอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความเร็ วรอบของพัดลมที่ปรับลด = ความเร็ วรอบก่อนปรับลด x ( อัตราการไหลของอากาศหลังปรับ
ลด / อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับลด)
2.1.2 กําลังของพัดลมหลังลดรอบ
= (ความเร็ วรอบหลังปรับลด /ความเร็ วรอบก่อนปรับลด)3 x กําลัง
ของพัดลมก่อนปรับลด
2.2 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนที่ใช้ (฿) / ค่าพลังงานที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปี

สัญลักษณ์
EC
hr

1.3 อัตราการไหลของอากาศหลังปรับ
1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับ
1.5 ความเร็วรอบของพัดลมก่อนปรับ
1.6 เฮดของพัดลมก่อน
1.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังของพัดลมก่อนปรับลด

Q2
D1
N1
H1
CI

2.2 อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุง
3.การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความเร็วรอบหลัง
 Q2 
 × N 1
 Q1 

N 2 = 

3.2 เฮดของพัดลมหลังลดความเร็วรอบ
2
 N2 
H 2 =   × H1
 N1 

P1

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที�มา

บาท/kWh 3.00 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ
hr/y 3,000.00 การใช้งานจริง
m3/min 30.00 การใช้งานจริง
นิ้ว
20.00 ข้อมูลของพัดลม
rpm 1,250.00 ข้อมูลของพัดลม
นิ้วนํ้า
15.00 ข้อมูลของพัดลม
บาท 20,000.00 จากการประเมิน
3.70

จากการตรวจวัด

Q1

kW
m3/min

35.00

จากการตรวจวัด

N2

rpm

1,071.43

H2

นิ้วนํ้า

11.02
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รายการ
3.3 กําลังของพัดลมหลังลดความเร็วรอบ
3

 N2 
P 2 =   × P1
 N1 

3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) X hr
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC= ( ES x EC )
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลที�ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

P2

kW

2.33

ES

kWh/y

4,110.00

SC

บาท/ปี 12,330.00

PB

ES
SC
PB

y

แหล่งที�มา

1.62

kWh/y 4,110.00
บาท/ปี 12,330.00
y
1.62

หมายเหตุ : ค่ากําลังไฟฟ้าที่ได้จากการคํานวนในเบื้องต้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดังนั้น
ในทางปฏิบัติควรนําค่าพลังไฟฟ้าจากการตรวจวัดมาคํานวนเพื่อหาผลประหยัดจริง
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7.12 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1 : การลดความเร็วรอบพัดลมโดยเปลีย่ นขนาด Pulley
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้พดั ลมเครื่ องบด Jacobson ขนาดพิกดั 45 kW จํานวน 15 ชุด เพื่อส่ งอาหารสัตว์บดไป
ตามท่อลมความเร็ วสู งในปริ มาณที่ตอ้ งการของกระบวนการผลิต โดยใช้ Damper ที่ติดตั้งบริ เวณท่อส่ งลม
เป็ นตัวปรับปริ มาณลมที่ส่งอาหารสัตว์ มีการใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 300 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การปรับลดปริ มาณลมส่ งด้วยการหรี่ Damper นั้นเป็ นการเพิ่มแรงเสี ยดทานในระบบท่อลม โดยส่ งผลให้
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ในการขับพัดลมลดลงเล็กน้อยเท่านั้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
การลดปริ มาณอากาศที่ส่งโดยการลดความเร็ วรอบของพัดลมจะส่ งผลให้ลดแรงเสี ยดทานในระบบท่อลม ซึ่ ง
ส่ งผลให้กาํ ลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั พัดลมลดลงเป็ นกําลังสามของรอบที่ลดลง และจาก Performance Fan Curve ของ
พัดลมจะเห็นว่าเมื่อความเร็ วรอบลดลงกําลังที่ใช้ขบั พัดลมจะลดตํ่าลง โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ทําการตรวจวัดกําลังไฟฟ้า อัตราการไหลของลมและรอบการหมุนของพัดลม
2. ทําการเปิ ด Damper ให้กว้างสุ ด (100%) แล้วใช้อุปกรณ์ปรับลดรอบมอเตอร์ (VSD) ลดรอบจนได้อตั รา
การไหลของลมเท่าเดิม
3. ทําการวัดรอบของพัดลมเพื่อนําไปวิเคราะห์หาขนาด Pulley ที่เหมาะสม
4. ติดตั้ง Pulley แล้วทําการตรวจวัดกําลังไฟฟ้า อัตราการไหลของลมและรอบการหมุนของพัดลม
5. นํากําลังที่พดั ลมใช้ก่อนและหลังการเปลี่ยน Pulley ไปวิเคราะห์หาพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด

รู ปที่ 7.12-1 แสดงคุณลักษณะการทํางานของพัดลม (Performance Fan Curve)
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4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
จากการสํารวจพบว่าพัดลมเครื่ องบด Jacobson No.10 มีการหรี่ Damper ไว้ที่ 60% โดยทําการตรวจวัดพบว่า
ใช้กาํ ลังไฟฟ้า 36.3 kW อัตราการไหลของลม 5,755 m3/hr แรงเสี ยดทานสถิต 24.0 in.WG. รอบการหมุนของ
พัดลม 3,140 RPM ขนาดPulley ขับ/ตาม 475/224 mm.
รายละเอียด

จุดทํางานเดิม

จุดทํางานใหม่

อัตราการไหล(m3/hr)
แรงเสี ยดทานสถิต(in.WG.)
รอบมอเตอร์พดั ลม(RPM)
ขนาดPulley ขับ/ตาม(mm.)
กําลังไฟฟ้า(kW)

5,755
24.0
3,140
475/224
36.3

5,755
14.0
2,500
475/280
19.0

รู ปที่ 7.12-2 แสดงการหรี่ Damper และ Pulley เดิมของพัดลมเครื่ องบด Jacobson
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการเปิ ด Damper ไว้ที่ 100 % และเพิ่มขนาด Pulley ตัวตามจาก 224 mm. เป็ น 280 mm.จากการตรวจวัด
พบว่าใช้กาํ ลังไฟฟ้ า 19.0 kW อัตราการไหลของลม 5,755 m3/hr แรงเสี ยดทานสถิต 14.0 in.WG. รอบการ
หมุนของพัดลม 2,500 RPM
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
เวลาการทํางาน 24 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ ก่อนลดรอบ =
36.3
kW
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ หลังลดรอบ =
19.0
kW
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
= (กําลังไฟฟ้าเดิม – กําลังไฟฟ้าใหม่) x ชัว่ โมงทํางาน x
วันทํางานต่อปี
=
( 36.3 - 19.0 ) x 24 x 300
=
124,560
kWh/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้ =
124,560 x 2.60
= 323,856
บาท/ปี
7-44

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน (ติดตั้งเอง)
=
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า =
ระยะเวลาคืนทุน

2,000
323,856

=

2,000/323,856

=

0.01

บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 2 : การลดขนาดใบพัดของพัดลม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไอนํ้าโดยใช้ระบบการเผาไหม้เชื้ อแบบฟลูอิดไดซ์เบด
(Fluidized bed) ซึ่ งใช้พดั ลมเป่ าทรายที่ใช้เป็ นวัสดุเบด (Bed materials) ด้วยความดันที่เหมาะสมเพื่อการเผา
ไหม้ที่ ส มบู ร ณ์ ที่สุ ด โดยพัด ลมใช้มอเตอร์ ขบั ขนาดพิ กัด 37 kW ทํา การปรั บอัต ราการไหลของลมด้วย
Damper มีการใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การออกแบบและติดตั้งพัดลมที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยเนื่ องจากแรงเสี ยดทานใน
ระบบท่อลมเมื่อทําการลดปริ มาณลมด้วยวิธีการหรี่ แดมเปอร์ (Damper)
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
การลดอัตราการไหลของลมด้วยการเปลี่ยนใบพัดให้มีขนาดลดลงจะส่ งผลให้มอเตอร์ใช้กาํ ลังในการขับพัด
ลมน้อยลงในขณะที่อตั ราการไหลเท่าเดิม แต่การลดอัตราการไหลที่มากเกินไปอาจทําให้ความดันของลมที่
ส่ งตํ่ากว่าที่ตอ้ งการได้ โดยดําเนินการดังนี้
1. ตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั มอเตอร์ อัตราการไหลของลม ความดันในการส่ งลม
2. ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัดลมชุดนั้นจากผูผ้ ลิต
3. เลือกขนาดใบพัดลมที่มีอตั ราการไหล และความดันตามต้องการ
4. ติดตั้งใบพัดพร้อมกับหรี่ แดมเปอร์ให้ได้ปริ มาณลมตามต้องการ
5. ตรวจวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั มอเตอร์
6. วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ขณะที่ปรับแดมเปอร์(Damper) ด้านดูดของพัดลมประมาณ 60 % และขนาดของใบพัดเดิมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
708 มิลลิเมตร มอเตอร์ขบั พัดลมใช้กาํ ลังไฟฟ้าประมาณ 24.67 kW
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รู ปที่ 7.12-3 พัดลมเป่ าทรายและการปรับหรี่ แดมเปอร์ ก่อนลดขนาดใบพัด
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากทดลองเปลี่ยนใบพัดอันใหม่ ซึ่ งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลดลงจาก 708 มิลลิเมตรเป็ น 670 มิลลิเมตร
และปรับแดมเปอร์ พดั ลมใหม่ (เปิ ด 80 %) ให้ได้ปริ มาณอากาศเท่าเดิม พบว่ากําลังไฟฟ้ าที่ใช้ขบั มอเตอร์พดั
ลมลดลงจาก 24.67 kW เป็ น 18.90 kW

รู ปที่ 7.12-4 ใบพัดของพัดลมเป่ าทรายชุดใหม่และการปรับแดมเปอร์พดั ลมใหม่ (เปิ ดให้มากขึ้น)
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
P1
คือ กําลังไฟฟ้าที่ใช้ ก่อนปรับปรุ ง = 24.67 kW
P2
คือ กําลังไฟฟ้าที่ใช้ หลังปรับปรุ ง = 18.90 kW
N
คือ จํานวนมอเตอร์ ที่ปรับปรุ ง = 1
ชุด
h
คือ จํานวนชัว่ โมงทํางาน
= 24 ชัว่ โมงต่อวัน
d
คือ จํานวนวันทํางานต่อปี
= 300 วันต่อปี
OP
คือ เปอร์เซ็นต์การทํางานของมอเตอร์ = 0.90
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง = N x (P1 – P2) x h x d x OP
= 1 x (24.67 – 18.90) x 24 x 300 x 0.90
= 37,390
kWh/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้ = 37,390 x 2.63
= 98,336
บาท/ปี
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7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า =
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

20,000
98,336
20,000/98,336
0.20

บาท
บาท/ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 3 : การติดตั้ง Timer ลดเวลาการใช้ พดั ลมเป่ ายางเพื่อระบายความร้ อน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้พดั ลมขนาด 0.74 kW จํานวน 10 ชุด เพื่อระบายร้อนให้กบั ยางที่ออกจากเครื่ องผสมซึ่ ง
มีอุณหภูมิ 78 องศาเซลเซี ยส โดยเปิ ดใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 298 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การระบายความร้อนให้กบั ยางนั้นจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที อุณภูมิยางจะเท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม ซึ่ งในทาง
ปฎิบตั ิพนักงานจะเปิ ดพัดลมทิ้งไว้ตลอดเวลา ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการติดตั้งระบบตรวจจับชิ้นงานที่ป้อนเข้าเครื่ อง ถ้ามีชิ้นงานพัดลมจะทํางาน และทํางานเพียง 10 นาที ซึ่ ง
เป็ นเวลาเพียงพอที่จะลดอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม โดยตรวจวัดกําลังไฟฟ้ าที่ มอเตอร์ ขบั พัดลม
ใช้ และบันทึกเวลาในขณะที่พดั ลมหยุดทํางานหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
กําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้เฉลี่ยประมาณ 0.32 kW เปิ ดใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 298 วัน/ปี
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากติ ดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมการทํางานของพัดลม พบว่าชัว่ โมงการทํางานลดลงประมาณ 6 ชัว่ โมง/วัน
ส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ ใช้เฉลี่ยต่อชุด = 0.32
kW
จํานวนพัดลมเป่ ายาง
= 10
ชุด
ชัว่ โมงทํางานของพัดลมลดลง
= 6
ชัว่ โมง/วัน
ชัว่ โมงทํางานใน1 ปี
= 298
วัน
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
= 3
บาท/ kWh
พลังงานที่ประหยัดได้
= 0.32x10x745
= 5,721.60
kWh/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
5,721.6 x 3.00
=
17,164.80
บาทต่อปี
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7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

25,000
บาท
17,164.80
บาท/ปี
25,000/17,164.80
1.46
ปี

กรณีศึกษาที่ 4: การลดการเปิ ดใช้ พดั ลมเพดาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในการขนส่ งเครื่ องปั้ นดิ นเผาของโรงงานผ่านระบบสายพานและรถเลื่อนนั้น ได้มีการสถานประกอบการ
ติดตั้งพัดลมบนเพดาน เพื่อระบายความร้อนเป็ นจํานวนมาก จึงทําการลดจํานวนการเปิ ดในส่ วนที่ มากเกิ น
ความจําเป็ นลง 20% และลดเวลาการเปิ ดช่วงเวลา 18.00-22.00 น.
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การเปิ ดพัดลมในจํานวนที่มากเกิ นความจําเป็ นและในช่วงเวลาที่ ไม่เหมาะสม ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน
โดยไม่เกิดประโยชน์ และทําให้อายุการใช้งานลดลงรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งสู ง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการสํารวจจํานวนพัดลมที่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้งานและพัดลมที่สามารถปิ ดได้แล้วทําการตรวจวัดการใช้
กําลังไฟฟ้า เพื่อนํามาวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
พัดลมที่สามารถยกเลิกการใช้งานได้ จํานวน 20 ตัว ใช้กาํ ลังไฟฟ้า 100 วัตต์ต่อตัว มีชว่ั โมงการใช้งานปกติ
16 ชัว่ โมงต่อวัน 350 วันต่อปี พัดลมที่ สามารถปิ ดการใช้งานในช่ วงเวลา 18.00-22.00 น.วันละ 4 ชัว่ โมง
จํานวน 702 ตัว ใช้กาํ ลังไฟฟ้า 100 วัตต์ต่อตัว

รู ปที่ 7.12-5 ลดการเปิ ดใช้งานพัดลมเพดานในบริ เวณโรงผลิต จํานวน 20 ตัว
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
การดําเนินงานดังกล่าวไม่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
7-48

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รู ปที่ 7.12-6 แสดงการยกเลิกการใช้พดั ลมเพดานบริ เวณส่ วนลําเลียงผลิตภัณฑ์
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การยกเลิกการเปิ ดใช้งานพัดลมเพดานจํานวน 20 ตัว
ผลประหยัดที่ได้
=
P1 x N1 x H x D / 1000
=
100 x 20 x 16 x 350/ 1000
=
11,200
kWh ต่อปี
การลดการเปิ ดใช้งานพัดลมเพดานในช่วงเวลา 18.00-22.00 น.จํานวน 702 ตัว
ผลประหยัดที่ได้
=
P2 x N2 x H2 x D / 1000
=
100 x 702 x 4 x 350 / 1000
=
98,280
kWh ต่อปี
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม =
11,200 + 98,280
=
109,480
kWh ต่อปี
=
109,480 x 2.7
=
295,596
บาทต่อปี

กรณีศึกษาที่ 5: การติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมความเร็วรอบพัดลมระบายอากาศ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงพ่นสี ของสถานประกอบการติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดพิกดั 110 kW จํานวนทั้งหมด 3 ชุด เปิ ดใช้
งานตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีแรงลมในการดูดมากกว่าความต้องการใช้งานทําให้เกิดการสู ญเสี ยพลังงานโดย
ไม่เกิดประโยชน์
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การติ ดตั้งและใช้งานพัดลมระบายอากาศที่ มีขนาดใหญ่กว่าความต้องการใช้งานจริ งมากส่ งผลให้มอเตอร์
ต้องใช้กาํ ลังไฟฟ้าในการขับพัดลมมากขึ้น
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการตรวจวัดกําลังไฟฟ้ า และอัตราการไหลของอากาศเพื่อให้ทราบว่าอัตราการไหลของอากาศมากกว่า
ความต้องการใช้เป็ นร้อยละเท่าใด ก่อนที่ จะนําไปวิเคราะห์หาผลการประหยัดพลังงานจากการใช้อุปกรณ์
ควบคุมรอบมอเตอร์
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
มอเตอร์พดั ลมใช้กาํ ลังไฟฟ้า 83.97 kW ที่ความถี่ 50 Hz ใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 365 วัน/ปี

รู ปที่ 7.12-7 แสดงมอเตอร์พดั ลมระบายอากาศ

5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากทําการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบที่มอเตอร์ของพัดลมระบายอากาศ โดยปรับตั้งความถี่ไว้ที่
40 Hz พบว่ า สามารถประหยัด พลัง งานไฟฟ้ า 358,961.67 kWh/ปี คิ ด เป็ นเงิ น 897,404.18 บาท/ปี โดยมี
ระยะเวลาคืนทุน 0.99 ปี

รู ปที่ 7.12-8 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบที่มอเตอร์พดั ลมระบายอากาศ
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6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้เฉลี่ย
ความถี่ก่อนปรับลด
ความถี่หลังปรับลด
กําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้หลังปรับลด

กําลังไฟฟ้าที่พดั ลมใช้ลดลง
พลังงานไฟฟ้าลดลง
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
7. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน

=
=
=

83.97
50
40

=

 kW1

 kW2

=
=
=
=
=
=
=
=

kW
Hz
Hz
  f1 
 =  
  f2 

3

(40/50)3 x83.97
42.99
kW
83.97-42.99
40.98
kW
40.98 x 24 x 365
358984.8
kWh/ปี
358,984.8 x 2.50
897,462.00 บาท/ปี

=

884,000.00

บาท

ผลประหยัดที่ได้

=

897,462.00

บาทต่อปี

ระยะเวลาคืนทุน

=

884,000.00/ 897,462.00

=

0.98

ปี

กรณีศึกษาที่ 6 : การปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ พดั ลมดูดอากาศในห้ องพ่ นสี ให้ เหมาะสม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิ ตชิ้ นส่ วนพลาสติ กสําหรั บรถยนต์ โดยมี ชั่วโมงการทํางานวันละ 24 ชั่วโมง และ
ทํางาน 365 วันต่อปี ในกระบวนการผลิต มีการใช้งานห้องพ่นสี เพื่อให้ได้สีตามต้องการและในห้องพ่นสี มี
พัดลมสําหรับดูดอากาศเข้าห้องและใช้งานส่ วนอื่นๆจํานวน 6 ชุดโดยมีขนาด 95 ,18.5, 7.5, 5.5 และขนาด
30 kW จํานวน 2 ตัว
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
พัดลมทั้ง 6 ชุดได้ติดตั้ง inverter ที่ความถี่ 50 Hz ซึ่ งเป็ นการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม เพราะ inverter ควรใช้งาน
สําหรับการปรับความเร็ วรอบมอเตอร์เพื่อให้ได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่ งจะทําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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รู ปที่ 7.12-9 อินเวอร์เตอร์และมอเตอร์พดั ลมดูดอากาศในห้องพ่นสี
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงงานทดลองปรับลดความถี่ลงและได้ตรวจสอบปริ มาณลมที่ดูดเข้าห้องพ่นสี และใช้งานในจุดอื่นๆ พบว่า
ที่ ความถี่ 44-45 Hz ปริ มาณลมและแรงดันใช้งาน ได้เพียงพอต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ และจากการ
ปรั บ ลดความถี่ ท ํา ให้ก ํา ลัง ไฟฟ้ า ลดลง 42.57 kW (ข้อ มู ล จากผลการตรวจวัด คื อ ก่ อ นปรั บ ความถี่ ใ ช้
กําลังไฟฟ้ารวม 143.85 kW หลังปรับความถี่ใช้กาํ ลังไฟฟ้ารวม 101.28 kW)
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 372,913 kWh / y
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การปรับลดรอบมอเตอร์พัดลมดูดอากาศในห้องพ่นสี
รายละเอียด

หน่วย

ตัวย่อ

ข้อมูลที�ใช้

แหล่งข้อมูล

กําลังไฟฟ้าเรวมที่ลดลงเมื่อปรับความถี่

kW

kW1

42.57

ตรวจวัด

ชั่วโมงที่ใช้งานต่อวัน

h/d

h

24

ประเมิน

จํานวนวันใช้งานต่อปี

h/d

d

365

ประเมิน

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน

%

UF

100

ประเมิน

B/kWh

CE

3.1

บิลไฟฟ้า

kWh/y

EO

372,913

B/y

SE

1,156,031

ข้อมูล

ราคาพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
การคํานวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
ราคาพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง Ec = Es x CE
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กรณีศึกษาที่ 7 : การเปลี่ยนพัดลมดูดอากาศจากแบบ Centrifugal เป็ น แบบ Axial
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ในส่ วนของ line การผลิตภายในโรงงานมีการใช้พดั ลมระบายอากาศเพื่อ
ทําการระบายอากาศร้อนภายในโรงงานให้กบั พนักงาน โดยพัดลมระบายอากาศที่ทางโรงงานใช้เป็ นแบบ
Centrifugal จากการตรวจวัดพบว่าใช้พลังไฟฟ้ าเท่ากับ 11.19 kW ในการเปิ ดพัดลมโรงงานจะทําการเปิ ดใช้
งานวันละ 24 ชัว่ โมง 312 วันต่อปี

รู ปที่ 7.12-10 พัดลม Centrifugal ที่ทางโรงงานใช้งาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสํา รวจพบว่า ตํา แหน่ ง การติ ด ตั้งของพัด ลม Centrifugal อยู่ในตํา แหน่ งที่ ไ ม่ เ หมาะสม และจาก
การศึกษาชนิดของพัดลม พบว่าพัดลมระบายอากาศแบบ axial หรื อ พัดลมแบบไหลตามแนวแกนใช้พลังงาน
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบ Centrifugal ทางโรงงานจึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนชนิ ดของพัดลมระบายอากาศเป็ น
แบบ Axial fan
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการปรับปรุ งโดย ทําการติดตั้งพัดลม axial fan เข้าไปแทนที่พดั ลม Centrifugal fan โดยทําการติดตั้งใหม่
ในตําแหน่งที่เหมาะสมกับการระบายอากาศของโรงงาน ในการดําเนินการติดตั้งมอบหมายให้แผนกช่างซ่ อม
บํารุ งของทางโรงงานเป็ นผูด้ าํ เนินการ
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งพบว่าการระบายอากาศของทางโรงงานสามารถระบายอากาศได้ตามปกติ โดยไม่กระทบกับ
สิ่ งแวดล้อมของพนักงาน จากการตรวจวัดพบว่าพัดลม axial fan ใช้พลังไฟฟ้ าเท่ากับ 740 W ซึ่ งสามารถลด
การใช้พลังงานของโรงงานลงได้ โดยคิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดลงได้ 78,249.6 kWh/y
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รู ปที่ 7.12-11 การติดตั้งพัดลม axial fan หลังดําเนิ นการ
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากการตรวจวัดได้ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
พลังไฟฟ้าของพัดลม Centrifugal fan จากการตรวจวัด =
พลังไฟฟ้าของพัดลม Axial fan จากการตรวจวัด
=
ชัว่ โมงการใช้งานของพัดลมระบายอากาศ
=
จํานวนวันใช้งานของพัดลมระบายอากาศ
=
ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน
=
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
=
kWh/year
=
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
=
=
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
ผลการประหยัด
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=
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11.19
kW
0.74
kW
24
ชัว่ โมง/วัน
312
วัน/ปี
3.00
บาท/kWh
(11.19-0.74) x 24 x 312
78,249.6
kWh/year
78,249.6 x 3.00 บาท/ปี
234,748.8
บาท/ปี
15,000
บาท
234,748.8
บาท/ปี
15,000/234,748.8
0.063
ปี
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กรณีศึกษาที่ 8 : การลดการเดิน Blower เติมอากาศบ่ อบําบัดนํา้ เสี ย
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการประเภทอาหารทําการผลิตไส้กรอก มีการใช้งานบ่อบําบัดนํ้าเสี ย โดยทําการติดตั้ง Aerator
Blower สําหรับเติมอากาศในบ่อบําบัดนํ้าเสี ย ขนาดมอเตอร์ 15 kW จํานวน 3 ชุด และ Mixing Blower ขนาด
11 kW จํานวน 2 ชุด โดยจะทําการเปิ ด Blower ครั้งละ 2 ชุด เปิ ดใช้งานวันละ 24 ชัว่ โมง 365 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
โรงงานทําการเปิ ด Blower สําหรั บเติ มอากาศจํานวน 2 ชุ ดต่ อวัน โดยเปิ ดชุ ดที่ 2 มี ขนาด 15 kW จํานวน
1 ชุด และชุดที่ 1 ขนาด 11 kW จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้เติมอากาศให้กบั บ่อบําบัดนํ้าเสี ย การเปิ ด Blower ที่มาก
เกินไปทําให้สิ้นเปลืองการใช้พลังงาน
ตําแหน่ ง
พลังไฟฟ้ า (kW)
Aerator Blower No 2 (15 kW)
9.68
Mixing Blower No.1 (11 kW)
8.45

รู ปที่ 7.12-12 Blower เติมอากาศบ่อบําบัดนํ้าเสี ย
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทีมงานทําการตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสี ยว่าค่าที่ใช้ในการควบคุมอยู่ในระดับที่กาํ หนดไว้ จึงเห็นว่าการเปิ ด
Aerator Blower ขนาด 15 kW เพียงชุดเดียวก็เพียงพอ จึงทําการลดการเปิ ดใช้งาน Mixing Blower ขนาด 11 kW
ลง 1 ชุด ทําให้โรงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หยุดเดิน Mixing Blower เติมอากาศขนาด 11 kW ลง 1 ชุดเหลือเดินใช้งานขนาด 15 kW เพียงชุดเดียวทําให้
ลดการใช้พลังงานได้
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังไฟฟ้า Mixing Blower No.1 ใช้
ชัว่ โมงการเปิ ดใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าลดลง
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=
=
=

8.45
24 x 365
8.45 x 24 x 365
74,022.00
3.35
74,022.00 x 3.35
247,973.70

kW

kWh/y
บาท/kWh
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 9 : ลดการใช้ งานพัดลมระบายความร้ อนในห้ องหม้ อแปลง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
หม้อ แปลงของโรงงานขนาด 115 kV / 380 V จํา นวน 11 ชุ ด ติ ด ตั้งภายในห้องหม้อแปลง 4 ห้อง ( ไม่ มี
เครื่ องปรับอากาศ ) รอบโรงงาน ระบายความร้อนด้วยอากาศจากพัดลมไฟฟ้า โดยที่ตวั หม้อแปลงเองมีพดั ลม
ขนาด 180 วัตต์ 2 ชุ ด ต่อหม้อแปลง รวม 22 ชุ ด และติ ดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 73 วัตต์ ที่ ห้องหม้อ
แปลงทุกห้องจํานวน 10 ชุด
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เนื่องจากพัดลมระบายอากาศถูกเปิ ดไว้ตลอดเวลาแม้บางช่วงซึ่ งไม่มีการผลิต ทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินการติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการปิ ดพัดลมระบายความร้อนในช่วงภาระหม้อแปลงน้อย
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ต่อพัดลมเข้ากับชุดควบคุมอุณหภูมิ ( Thermostat ) ทําให้สามารถ ตัดการทํางานของพัดลมระบายอากาศได้
ในช่วงที่ภาระหม้อแปลงน้อยได้แก่ช่วง On Peak เวลา 18.30 – 21.30 น. ทุกวันและช่วงหยุดการผลิตประมาณ
65 วัน / ปี
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พัดลมระบายความร้อนที่ตวั หม้อแปลงมี 22 ชุด ชุดละ 180 วัตต์ คิดเป็ น 3.96 kW
พัดลมระบายความร้อนที่หอ้ งหม้อแปลงมี 10 ชุด ชุดละ 73 วัตต์ คิดเป็ น 0.73 kW
รวมเป็ น
=
3.96 + 0.73
=
4.96
kW
เวลาที่สามารถหยุดการใช้งานพัดลมระบายความร้อนได้เท่ากับ 3 ชัว่ โมงต่อวัน เป็ นเวลา 300 วันต่อปี และ
ช่วงไม่มีการผลิตประมาณ 65 วัน/ปี
ผลประหยัด
=
(4.96 x 3 x 300)+(4.96 x 19 x 65)
=
10,590
kWh / ปี
อัตราค่าไฟ TOD 1.7 บาท / kWh + FT (0.84 บาท / kWh ) = 2.54 บาท / kWh
คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
=
10,590 x 2.54
=
27,322
บาท / ปี
คิดเป็ นเงินช่วง On Peak
=
4.96 kW x 224.3 บาท / kW x 12 เดือน
=
13,350
บาท
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
=
27,322 + 13,350
=
40,672
บาท / ปี
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. หน้ าที่ของพัดลม
พัดลมทําหน้าที่เปลี่ยนรู ปพลังงานจากพลังงานกลเป็ นพลังงานการไหลเพื่อส่ งลมในปริ มาณที่ตอ้ งการไปยังจุดต่างๆ
อุปกรณ์ส่งลมที่ทาํ ความดันได้ต่าํ กว่า 1 เมตรนํ้าเรี ยกว่าพัดลม ถ้าสู งกว่าเรี ยกว่า โบลวเวอร์ แต่ถา้ สู งกว่า 10 เมตรนํ้า
เรี ยกว่า เครื่ องอัดอากาศ
2. การกําหนดความหมายของคําว่ า Fan , Blower และ Air Compressor
• แฟน (Fan) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันที่ น้อยกว่ า 1 เมตรนํ้า หรื อ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว (lb/in2) หรื อ

27.7 นิ้ วของนํ้า หรื อ 1,000 มิลลิเมตรนํ้า อุปกรณ์ในประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรี ยกว่า Centrifugal Fans, Fan
และ Exhausters
• โบลวเวอร์ (Blower) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันที่มากกว่ า 1 เมตรนํ้า จนถึง 10 เมตรนํ้า
• เครื่ องอัดอากาศ (Air Compressor) ใช้เรี ยกอุปกรณ์ที่ทาํ งาน ณ ความดันสู งกว่า 1 บาร์ หรื อ 10 เมตรนํ้า
3. ประเภทของพัดลม
• พัดลมแบบหมุนเหวีย่ ง (Centrifugal Flow or Radial Fans)
- แบบใบพัดตรง (Straight Blade หรื อ Radial Fans) ความเร็ วตํ่า แต่ได้ความดันมาก อัตราการไหลน้อย
- แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward Curved Blade Fans) ให้ความดันและอัตราการไหลสู งสุ ด
- แบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง (Backward Curved Blade Fans) ควบคุมปริ มาณและความดันได้ง่าย เสี ยงเงี ยบ
ราคาสู ง หมุนด้วยความเร็ วสู ง
• พัดลมแบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans) เสี ยงดัง ราคาถูก เหมาะกับความดันตํ่าๆ
• พัดลมแบบทิศทางการไหลผสม (Mixed Flow Fans)
4. กําลังลม
PA =

Q × PT
102

Q
= อัตราการไหลลมในท่อ (m3/s)
PT
= ความดันรวม (mmH2O)
5. ประสิ ทธิภาพระบบพัดลมหรื อปั๊ม
ηsystem =

Pout
× 100% = η
×η ×η pump / fan
ต้น
ส่ง
E×I

6. กฎความคล้ ายของปั๊มหรื อพัดลม
(เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดมีขนาดคงที่)
Q1 rpm1
=
Q2 rpm2

TDH1  rpm1 

=
TDH 2  rpm2 

2

bhp1  rpm1 

=
bhp2  rpm2 

3

สมการทั้งสาม ใช้ได้กบั ปั๊มแบบ Centrifugal ทุกประเภท และใช้ได้กบั พัดลมทุกประเภท
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7. แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในระบบพัดลม
1. การปิ ดพัดลมเมื่อไม่เกิดประโยชน์
2. การลดอัตราการไหลที่ความเร็ วพัดลมคงที่
- เปลี่ยนขนาดใบพัด
- ปรับ Damper ด้านจ่าย (Discharge Damper)
- ปรับ Damper ด้านดูด (Suction Damper)
- ปรับใบพัดนําลมด้านดูด (Suction Vane)
3. การลดอัตราการไหลที่ความเร็ วพัดลมเปลี่ยนแปลง
- ปรับความเร็ วรอบของพัดลมโดยการเปลี่ยนขนาดพู่เลย์
- ปรับความเร็ วรอบของพัดลมโดยการลดรอบมอเตอร์
4. การบํารุ งรักษาระบบพัดลมอย่างเหมาะสม
8. การบํารุ งรักษาระบบพัดลม
• ลดการรั่วไหลจาก seal และหน้าแปลนต่างๆ
• ทําความสะอาด ไม่ให้ไส้กรองอากาศอุดตัน ไม่ให้มีฝนละอองเกาะอยู
ุ่
ใ่ นท่อลม ในตัวถัง และในใบพัด
• ลดการสู ญเปล่าหรื อไม่ เช่น จ่ายลมในขณะที่ไม่จาํ เป็ น เดินเครื่ องขณะที่ปิดปากทางออกอยู่ เป็ นต้น
• ลดความเร็ วลมในท่อ เพื่อลดความต้านทานของท่อ
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