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บทที่ 3
การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับ
เตาอุตสาหกรรม
(Energy Conservation
for Industrial Furnace)

ความสาคัญของเนื้อหาวิชา
เตาอุตสาหกรรมเป็ นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสู งมากอุปกรณ์หนึ่ งในโรงงานโดยปกติ เตาอุตสาหกรรมจะมี
ประสิ ทธิ ภาพลังงานต่า และมีการสู ญเสี ยความร้อนผ่านไอเสี ยในระดับสู งหากเราสามารถเข้าใจหลักการทางาน
สามารถตรวจวัด วิเคราะห์และดาเนิ นมาตรการอนุ รักษ์พลังงานกับเตาอุตสาหกรรมได้แล้ว ก็จะนาไปสู่ การ
ลดลงของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็ นอย่างมาก
เตาอุตสาหกรรมมีใช้งานในโรงงานหลายประเภท เช่น โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานหล่อโรงงานรี ดเหล็ก โรงงาน
แก้ว โรงงานปูนซี เมนต์ โรงงานเคมี ตลอดจนโรงงานกาจัดขยะเป็ นต้น
วัตถุประสงค์
1. รู ้จกั เตาประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเตาอุตสาหกรรม
3. เข้าใจวิธีตรวจวัดและประเมินประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรม
4. ทราบมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของเตาอุตสาหกรรม
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3.1 บทนา
เตาอุตสาหกรรมที่ใช้งานอยูใ่ นโรงงานมีความหลากหลาย เตาแต่ละประเภทมีลกั ษณะและการทางานที่แตกต่าง
กันไป นอกจากนี้ เตายังมีอุณหภูมิทางานที่ แตกต่างกัน (ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1) ซึ่ งส่ งผลให้การใช้พลังงาน
ของเตาแตกต่างกันไปด้วยโดยทัว่ ไป เตาอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการอุณหภูมิสูงจะใช้พลังงานสู งและเกิดการสู ญเสี ย
ความร้อนสู ง เมื่อเทียบกับเตาที่มีอุณหภูมิใช้งานต่ากว่า
ตารางที่ 3.1-1 อุณหภูมิทางานของเตาอุตสาหกรรม
อุณหภูมภิ ายในเตา (OC)

ประเภทเตา (แยกตามลักษณะการใช้ งาน)
เตาอบเหล็ก
เตาหลอมแก้ว
เตาเผาเซรามิคส์
เตาเผาซีเมนต์
เตาเผากาจัดของเสี ย

600-1,100
1,000-1,300
700-1,100
650-700
650-1,000

3.2 ประเภทของเตาอุตสาหกรรม
3.2.1 เตาหลอมไฟฟ้ า
เตาหลอมไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์ที่เปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานความร้ อนเพื่อใช้หลอมโลหะเตาหลอมไฟฟ้าที่
ใช้อย่างแพร่ หลายในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะได้แก่เตาเหนี่ ยวนาและเตาอาร์ คไฟฟ้ าการ
สู ญเสี ยพลังงานสาหรับเตาหลอมไฟฟ้าประกอบไปด้วย
 การสู ญเสี ยทางไฟฟ้ า (ระบบจ่ายไฟฟ้ าหม้อแปลงไฟฟ้ าคอยล์ข้ วั อิเลคโตรด)
 การสู ญเสี ยผ่านผนังเตาโดยการนาความร้อน
 การสู ญเสี ยเนื่ องจาก Slag
 การสู ญเสี ยจากฝาเตาโดยการแผ่รังสี
ก) เตาเหนี่ยวนา (Induction Furnace)
เตาเหนี่ ยวนาใช้ในงานหลอมโลหะทั้งในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กเตาเหนี่ ยวนาจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แ ก่ เตาเหนี่ ยวนาแบบไม่ มีแกน (Coreless Type) และเตาเหนี่ ยวน าแบบช่ อ ง (Channel Type) รู ปที่ 3.2-1
แสดงรู ปร่ างของเตาเหนี่ ยวนาทั้งสองแบบเตาเหนี่ ยวนาแบบไม่มีแกนมี ขดลวดพันอยู่รอบเบ้าในขณะที่ เตา
เหนี่ยวนาแบบช่องมีขดลวดพันอยูร่ อบแกนที่ติดตั้งอยูส่ ่ วนนอกของเบ้าหลอม
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เตาเหนี่ ย วน าให้ ค วามร้ อ นแก่ โ ลหะที่ ใช้ห ลอมโดยอาศัย การจ่ ายไฟฟ้ า กระแสสลับ แก่ ข ดลวดเพื่ อก าเนิ ด
สนามแม่ เหล็ก เหนี่ ย วน าให้ เกิ ด กระแสขึ้ น ที่ โ ลหะความต้า นทานของโลหะที่ มี ต่ อ กระแสเหนี่ ย วน าเป็ น
แหล่งกาเนิดความร้อนที่ใช้ในการหลอมโลหะ

ก. เตาเหนี่ยวนาแบบไม่มีแกน

ข. เตาเหนี่ยวนาแบบช่อง
รู ปที่ 3.2-1 เตาเหนี่ยวนา
แรงที่เกิ ดจากกระแสไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาและสนามแม่เหล็กจะช่วยให้น้ าโลหะกระเพื่อมการกระเพื่อมช่ วยกวนน้ า
โลหะให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกันโลหะผสมที่ เติ มเข้าไปเพื่ อปรั บส่ วนประกอบจะกลมกลืนไปกับน้ าโลหะได้อย่าง
รวดเร็ วและทัว่ ถึงอย่างไรก็ตามการกระเพื่อมมีผลเสี ยคือทาให้น้ าโลหะทาปฏิกิริยากับออกซิ เจนได้มากขึ้นและ
ผนังเตาถูกกัดกร่ อนได้มากขึ้น
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ก. เตาเหนี่ยวนาแบบไม่มีแกนความถี่สูง

ข. เตาเหนี่ยวนาแบบไม่มีแกนความถี่ต่า

รู ปที่ 3.2-2 สมดุลพลังงานเตาเหนี่ยวนาแบบไม่มีแกนความถี่ต่าและความถี่สูง [UNIDO]
เตาหลอมเหนี่ยวนายังสามารถแบ่งได้ตามความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั เตาเป็ นเตาเหนี่ยวนาความถี่ต่าซึ่ ง
มี ค วามถี่ 50 หรื อ 60 Hz และเตาเหนี่ ยวนาความถี่ สู งซึ่ งมี ความถี่ มากกว่า 500 Hz รู ปที่ 3.2-2 แสดงตัวอย่าง
สมดุลพลังงานของเตาเหนี่ยวนาแบบไม่มีแกนความถี่ต่าและความถี่สูง
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า (Water cooling system ) เป็ นสิ่ งสาคัญ สาหรับการออกแบบเตาหลอม
โลหะโดยการเหนี่ ยวนา การระบายความร้อนช่ วยป้ องกันขดลวดเหนี่ ยวนาและฉนวนไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
จากความร้ อนไม่ใช่ แต่เฉพาะช่ วงเตาทางานเท่ านั้น แต่รวมถึ งช่ วงที่ เตาหยุดทางานด้วยและรอให้เตาเย็นลง
(Cool down) นอกจากนี้ แหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้ าของเตาก็ตอ้ งใช้ระบบระบายความร้อนเช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งโดยปกติ
แล้วเตาหลอมโลหะโดยการเหนี่ยวนาจะมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
ความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นงานโลหะที่เราต้องการให้ความร้อนจะขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ ดังนี้
• ขนาดกาลังไฟฟ้าของเครื่ องให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนา โดยมีขนาดตั้งแต่ระดับกิโลวัตต์จนถึงระดับหลาย
เมกกะวัตต์
• ค่าความต้านทานสนามแม่เหล็ก (Reluctance) และค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) ของชิ้นงานโลหะ
• ลักษณะรู ปร่ างของขดลวดและชิ้นงาน
• ความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวดเหนี่ยวนา โดยอยูในช่วงตั้งแต่ 50 Hz ไปจนถึงระดับหลายร้อย kHz
โดยกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่าจะทาให้เกิดการเหนี่ยวนาและความร้อนในระดับลึกเข้าไปในเนื้อวัสดุ โดยทัว่ ไป
จะใช้กบั กระบวนการ เช่น การหลอมโลหะ การให้ความร้อนสาหรับการตีข้ ึนรู ป เป็ นต้น ส่ วนกระแสไฟฟ้าที่มี
ความถี่สูงจะทาให้เกิ ดการเหนี่ ยวนาและความร้ อนในระดับตื้ นจากผิววัสดุโดยทัว่ ไปใช้กบั กระบวนการ เช่ น
การอบผิวโลหะ การอบให้ความร้อนชิ้นโลหะขนาดเล็ก เป็ นต้น
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การให้ค วามร้ อนและการหลอมโดยการเหนี่ ยวนานั้น จะใช้ร ะยะเวลาสั้นในการทาความร้ อนและควบคุ ม
อุณหภูมิให้ได้ตามต้องการ ประสิ ทธิ ภาพของการถ่ายเทพลังงานโดยรวมประมาณร้อยละ 55 - 85 ซึ่ งสู งกว่าการ
ให้ความร้อนโดยเชื้อเพลิงที่มีประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทพลังงานโดยรวมประมาณร้อยละ15 - 25 เท่านั้น
ส่ วนปั ญหาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเตาหลอมทีอุณหภูมิสูงก็คือ มลภาวะจากควันและไอระเหยที่เกิดขึ้น
ซึ่ งต้องกาจัดออกจากพื้นที่ทางาน ผูป้ ฏิ บตั ิ ที่ทางานในส่ วนนี้ ตอ้ งตระหนักว่าโลหะที่ หลอมละลาย สามารถทา
ให้เกิดก๊าซพิษและอาจติดไฟได้เอง เช่น แอมโมเนีย อะเซติลีน
ข) เตาอาร์ คไฟฟ้ า (Electric-Arc Furnace)
เตาอาร์ คไฟฟ้ามักใช้ในงานหลอมเหล็กกล้าเตาอาร์คไฟฟ้า ใช้ ความร้ อนที่เกิดจากการอาร์ คทางไฟฟ้ าเพื่อหลอม
โลหะเตาอาร์ คไฟฟ้ าแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ เตาอาร์ คไฟฟ้ าทางอ้ อม(Indirect-Arc Furnace) และเตา
อาร์ คไฟฟ้ าทางตรง (Direct-Arc Furnace)สาหรับเตาอาร์ คไฟฟ้ าทางอ้อมการอาร์ คจะเกิดขึ้ นระหว่างขั้วอิเลค
โตรด 2 ขั้วส่ วนเตาอาร์คไฟฟ้าทางตรงการอาร์คจะเกิดขึ้นระหว่างขั้วอิเลคโตรดและโลหะที่ใช้หลอมรู ปที่ 3.2-3
แสดงเตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง

รู ปที่ 3.2-3 เตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง
3.2.2 เตาหลอมเชื้อเพลิง
เตาหลอมเชื้ อเพลิงใช้ ความร้ อนจากการสั นดาปหลอมโลหะ ซึ่ งจะใช้ การถ่ ายเทความร้ อนภายในเตาไปยังพื้นผิว
โลหะด้ วยการพาความร้ อนและการแผ่ รังสี จากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิง เตาหลอมเชื้ อเพลิงที่ใช้อย่างแพร่ หลาย
ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะได้แก่เตาเบ้ าเตาคิวโปลาและเตาสะท้ อนความร้ อนเตาหลอม
เชื้อเพลิงจะมีระบบมอเตอร์ เพื่อนาอากาศและเชื้ อเพลิงเขามาผสมกันสาหรับการสันดาปการสู ญเสี ยพลังงานใน
เตาหลอมเชื้อเพลิงประกอบไปด้วย
 การสู ญเสี ยเนื่ องจากการสันดาป
 การสู ญเสี ยเนื่ องจากการถ่ายเทความร้อน
 การสู ญเสี ยผ่านผนังเตา
 การสู ญเสี ยทางปล่องหรื อการสู ญเสี ยในก๊าซเสี ย
 การสู ญเสี ยพลังงานในระบบมอเตอร์
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ก) เตาเบ้ า (Crucible Furnace)
เตาเบ้ามักใช้ในงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ มีปริ มาณน้อยเตาเบ้าถือว่าเป็ นเตาหลอมโลหะที่ เก่าแก่ที่สุด
และมีโครงสร้างง่ายที่ สุดรู ปที่ 3.2-4 แสดงรู ปร่ างของเตาเบ้าซึ่ งประกอบด้วยเบ้าบรรจุโลหะที่ ทาจากกราไฟต์
(Clay-Graphite) หรื อซิ ลิกอนคาร์ ไบด์ (Silicon-Carbine) และเปลือกที่ทาจากวัสดุทนความร้อนโดยมีเหล็กหุ ้ม
อยู่ดา้ นนอกเปลือกดังกล่าวทาหน้าที่กกั ความร้อนจากการสันดาปให้ถ่ายเทไปยังเบ้าให้มากที่สุดความร้อนจาก
การสันดาปจะไม่ได้สัมผัส กับ โลหะที่ ใช้ห ลอมโดยตรงแต่ ถ่ายเทโดยผ่านเบ้าที่ บรรจุ โลหะโดยทั่วไปแล้ว
เชื้อเพลิงที่ใช้กบั เตาเบ้าได้แก่น้ ามันและก๊าซอย่างไรก็ตามบางครั้งอาจใช้ถ่านหิ นหรื อถ่านโค้ก

รู ปที่ 3.2-4 เตาเบ้า
ข) เตาคิวโปลา (Cupola Furnace)
เตาคิ วโปลาใช้ใ นงานหลอมเหล็ก หล่ อ และใช้ ถ่ านโค้ ก เป็ นเชื้ อ เพลิ ง เตาคิ วโปลามี ลกั ษณะเป็ นแท่ งเหล็ก
ทรงกระบอกแนวตั้งภายในบุ ดว้ ยวัสดุ ทนความร้อนที่ กน้ ของเตาเป็ นแอ่ง (Well) พักน้ าโลหะที่ หลอมเหลว
ก่อนที่น้ าโลหะจะถูกจ่ายออกรู ปที่ 3.2-5 แสดงรู ปร่ างของเตาคิวโปลา

รู ปที่ 3.2-5 เตาคิวโปลา
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ภายในเตาคิวโปล่าจะบรรจุดว้ ยชั้นของถ่านโค้กหิ นปูน (Limestone) และเหล็กที่ใช้หล่อสลับกันไปผ่านทางช่อง
บรรจุวสั ดุที่ดา้ นบนของเตาชั้นของถ่านโค้กที่อยู่ใกล้กบั รู จ่ายลม (Tuyere)จะเกิ ดการสันดาป (เราเรี ยกเขตนี้ ว่า
เขตสันดาปหรื อเขตเพิ่มออกซิ เจน) ความร้อนจากการสันดาปจะหลอมชั้นของโลหะที่ อยู่ใกล้กบั เขตสันดาป
โลหะที่ หลอมเหลวจะไหลลงสู่ แอ่งพักน้ าโลหะเมื่อถ่านโค้กชั้นแรกถูกสันดาปจนหมดถ่านโค้กชั้นถัดไปก็จะ
เลื่อนลงมาแทนที่ ดว้ ยวิธีน้ ี กระบวนการสันดาปและการหลอมก็สามารถดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ องรู ปที่ 3.2-6
แสดงตัวอย่างสมดุลพลังงานจากถ่านโค้กของเตาคิวโปลา

รู ปที่ 3.2-6 สมดุลพลังงานจากถ่านโค้กของเตาคิวโปลา
ค) เตาสะท้ อนความร้ อน (Reverberatory Furnace)
เตาสะท้อนความร้อนใช้ในงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กครั้งละปริ มาณมากๆโครงสร้างของเตาสะท้อนความ
ร้ อ นจะเป็ นห้ อ งที่ บุ ด ้ว ยวัส ดุ ท นไฟภายในห้องมี อ่ างส าหรั บ บรรจุ โ ลหะที่ ใช้ห ลอมหัวเผา(Burner) จะฉี ด
เชื้ อเพลิงซึ่ งเป็ นน้ ามันหรื อก๊าซให้มาสันดาปในห้องดังกล่าวความร้อนจากการสันดาปถ่ายเทเข้าสู่ โลหะที่ ใช้
หลอมโดยวิธีการแผ่รังสี ท้ งั จากเปลวไฟโดยตรงและจากเพดานเตาที่ดูดซับความร้อนจากเปลวไฟ
เตาสะท้อนความร้อนบางตัวอาจมีปั๊มหมุนเวียนน้ าโลหะเพื่อเพิ่มผลผลิตลดการใช้เชื้อเพลิงและให้น้ าโลหะผสม
เป็ นเนื้อเดียวกันมากขึ้นรู ปที่ 3.2-7 แสดงลักษณะของเตาสะท้อนความร้อน

รู ปที่ 3.2-7 เตาสะท้อนความร้อน
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3.3 การตรวจวัดการใช้ พลังงานเตาอุตสาหกรรม
ดังได้กล่าวแล้วว่า เตาอุตสาหกรรมเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานและสู ญเสี ยความร้อนสู ง เพื่ออนุรักษ์พลังงานและ
ลดค่ าใช้จ่ายด้านพลังงานของเตา เราควรตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานของเตาอุตสาหกรรม ตารางที่
3.3-1 และ 3.3-2 แสดงการตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับเตาหลอมแบบเชื้ อเพลิงและแบบไฟฟ้าตามลาดับ
สาหรับรู ปที่ 3.3-1 แสดงแผนภาพของเตาและตาแหน่ งที่ ควรทาการตรวจวัดเพื่ อการอนุ รักษ์พลังงานของเตา
หลอมเชื้อเพลิง
ตารางที่ 3.3-1 การตรวจวัดวิธีเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของเตาหลอมเชื้อเพลิง
ข้ อมูล
1. โลหะบรรจุ

ค่ าตรวจวัด

การวิเคราะห์
ผลได้จากการหลอม (Yield of Melting) ประสิ ทธิภาพเตา
หลอม
ประสิ ทธิภาพเตาหลอม

- มวล
- อุณหภูมิ

- ความดัน

ประสิ ทธิภาพเตาหลอมและดัชนีการใช้พลังงาน
ประสิ ทธิภาพเตาหลอม อุณหภูมิเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
หัวเผา
ความดันเชื้อเพลิงเป็ นไปตามข้อกาหนดของหัวเผา

3. อากาศ

- อุณหภูมิ,อัตราการไหล

ประสิ ทธิภาพเตาหลอม

4. ไอเสีย

- CO2 CO O2

ปริ มาณ O2และ CO ไม่สูงเกินไป, ปริ มาณ CO2ไม่ต่า
เกินไปพลังงานสูญเสี ยในก๊าซไอเสี ย, ประสิ ทธิภาพเตา
หลอม และความจาเป็ นในการปรับแต่งหัวเผา
พลังงานสูญเสี ยในก๊าซไอเสี ย ประสิ ทธิภาพเตาหลอม
ศักยภาพในการนาความร้อนจากก๊าซไอเสี ยไปใช้
ประโยชน์

2. เชื้อเพลิง

- อัตราการไหล
- อุณหภูมิ

- อุณหภูมิ

5. ตัวเตาหลอม

- สภาพผิวภายนอก
- อุณหภูมิผิวภายนอก

สารวจจุดชารุ ดเพื่อดาเนินการซ่อมแซม
ความร้อนสูญเสี ยผ่านพื้นผิว ประสิ ทธิภาพเตาหลอม
ศักยภาพในการซ่อมแซมและหุม้ ฉนวน
อุณหภูมิภายในเตาไม่สูงเกินความจาเป็ นสาหรับการหลอม
ความดันภายในเตาควรมากกว่าความดันภายนอกเตา
เล็กน้อยเพื่อควบคุมอากาศรั่ว

- อุณหภูมิภายในเตา
- ความแตกต่างระหว่าง
ความดันภายในและ
ภายนอกเตา
- สภาพผิววัสดุทนไฟ
- ชัว่ โมงการทางาน

สารวจจุดชารุ ดเพื่อดาเนินการซ่อมแซม
คานวณความคุม้ ค่าและผลตอบแทนการลงทุน
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ข้ อมูล
6. นา้ โลหะ

ค่ าตรวจวัด
- อุณหภูมิ
- ปริ มาณ

7. โลหะหล่ อ

- มวล

การวิเคราะห์
อุณหภูมิน้ าโลหะไม่สูงเกินความจาเป็ น
สังเกตว่ามีปริ มาณน้ าโลหะที่เหลือจากการเทแบบมาก
เกินไปหรื อไม่เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
ผลได้จากการหลอม (Yield of Melting) ผลได้จากการ
หล่อ (Yield of Casting) และดัชนีการใช้พลังงาน

ตารางที่ 3.3-2 การตรวจวัดวิธีเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้า
วิธีการตรวจวัดและเก็บ
ข้ อมูล

จุดทีต่ รวจสอบ

การวิเคราะห์ ข้อมูล

พลังไฟฟ้า (kWh)
กาลังไฟฟ้า (kW)
ความต่างศักย์ (V)
กระแสไฟฟ้า (A)
ตัวประกอบกาลัง (PF)

2. ค่ าทางไฟฟ้ า

-

3. ตัวเตาหลอม

- สภาพผิวภายนอก
- อุณหภูมิผิวภายนอก

ดัชนีการใช้พลังงาน, เปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้เข้ากับค่า
พิกดั ของอุปกรณ์, ความเป็ นไปได้ในการปรับปรุ งตัว
ประกอบกาลัง, ความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนตารางการ
ทางานของอุปกรณ์เพื่อหลบช่วง On Peak
สารวจจุดชารุ ดเพื่อดาเนินการซ่อมแซม
ความร้อนสูญเสี ยผ่านพื้นผิว ประสิ ทธิภาพเตาหลอม
ศักยภาพในการซ่อมแซมและหุม้ ฉนวน
อุณหภูมิภายในเตาไม่สูงเกินความจาเป็ นในการหลอม
สารวจจุดชารุ ดเพื่อดาเนินการซ่อมแซม
คานวณความคุม้ ค่าและผลตอบแทนการลงทุน

- อุณหภูมิภายในเตา
- สภาพผิววัสดุทนไฟ
- ชัว่ โมงการทางาน
4. นา้ โลหะ
4.1 อุณหภูมิ

- อุณหภูมิ
- ปริ มาณ

อุณหภูมิน้ าโลหะไม่สูงเกินความจาเป็ น
สังเกตว่ามีปริ มาณน้ าโลหะที่เหลือจากการเทแบบมาก
เกินไปหรื อไม่เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข

5. โลหะหล่ อ

- มวล

ผลได้จากการหลอม (Yield of Melting) ผลได้จากการ
หล่อ (Yield of Casting) และดัชนีการใช้พลังงาน
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รู ปที่ 3.3-1 จุดที่ควรทาการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของเตาหลอมเชื้อเพลิง
ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของเตาอุตสาหกรรมเราต้องทาสมดุลพลังงาน โดยต้องทราบปริ มาณพลังงานที่
ป้อนเข้าและปริ มาณพลังงานที่จ่ายออกไปยังผลิตภัณฑ์และการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในส่ วนต่างๆดังแสดงในตาราง
ที่ 3.3-3
ตารางที่ 3.3-3 ตารางสมดุลพลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม
พลังงานเข้ า
เชื้อเพลิง + อากาศ
(100%)

พลังงานออก
พลังงานที่ชิ้นงานได้รับ
พลังงานที่สูญเสี ยไปกับก๊าซไอเสี ย
พลังงานสูญเสี ยผ่านพื้นผิว
พลังงานสูญเสี ยทางช่องเปิ ด
พลังงานสูญเสี ยจากน้ าระบายความร้อนและอื่นๆ

สัดส่ วนโดยประมาณ (%)
20-40
51-54
3
9
8-15

จากตารางที่ 3.3-3 จะเห็นได้ว่าแนวทางการประหยัดพลังงานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การทาให้การเผาไหม้
สมบูรณ์ที่สุดการถ่ายเทความร้อนไปสู่ ชิ้นงานให้มากที่สุด และการลดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปต่างๆให้เหลือ
น้อยที่สุด
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3.3.1 พลังงานจากเชื้อเพลิงป้ อน
พลังงานความร้อนที่ ได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมขึ้ นกับปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ ใช้และค่าความ
ร้อนของเชื้อเพลิงซึ่ งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าความร้อนที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 3.5
(3.1)

QC  mF  LHV

เมื่อ

QC
mF
LHV

=
=
=

ปริ มาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้, MJ/h
อัตราการใช้เชื้อเพลิง, L/hหรื อ kg/h
ค่าความร้อนต่าของเชื้อเพลิง, MJ/L หรื อ MJ/kg หรื อ Nm3/kg
ตารางที่ 3.3-4 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ

เชื้อเพลิงแข็ง
เชื้อเพลิง
ค่ าความร้ อน
- ถ่านหิ นบิทูมินสั
26.37MJ/kg
- ถ่านหิ นลิกไนท์
10.47MJ/kg
- ขี้เลื่อย
10.88 MJ/kg
- แกลบ
14.40MJ/kg
- ชานอ้อย
7.53MJ/kg

เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิง
ค่ าความร้ อน
- น้ ามันก๊าด
34.53MJ/L
- น้ ามันดีเซล
36.42MJ/L
- น้ ามันเตา
39.77MJ/L

เชื้อเพลิงก๊ าซ
เชื้อเพลิง
ค่ าความร้ อน
- ก๊าซธรรมชาติ
36.72MJ/Nm3
- ก๊าซปิ โตรเลียม
50.22 MJ/kg
เหลว

เช่ น เดี ยวกับ การเผาไหม้ในหม้อ ไอน้ า อัตราส่ วนอากาศ (Air Ratio) แสดงถึ งปริ มาณอากาศป้ อ นจริ งว่ ามี
สั ดส่ วนเป็ นอย่ างไรเมื่ อเทียบกับปริ มาณอากาศป้ อนที่ต้องการตามทฤษฎี เช่น ถ้าเราควบคุมให้ปริ มาณอากาศ
ป้ อนจริ งเกินจากทฤษฎี20%หมายความว่า อัตราส่ วนอากาศเท่ากับ 120/100 =1.2 เป็ นต้นเราสามารถคานวณค่า
อัตราส่ วนอากาศได้จากสมการที่ (3.2)เมื่อทราบปริ มาณO2 เป็ นร้อยละในก๊าซไอเสี ย
m

เมื่อ

m
O2

21
21  O2

=
=

(3.2)
อัตราส่ วนอากาศ
ร้อยละของก๊าซออกซิ เจนในก๊าซไอเสี ย (%)

ตัวอย่ างที่ 1 ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงของเตาหลอมโลหะ
เตาอบโลหะของโรงงานแห่ งหนึ่ งใช้น้ ามันเตาซี ในปริ มาณ1,000,000 ลิ ตรต่ อเดื อนปริ มาณความต้องการใช้
พลังงานของเตาอบต่อเดือนมีค่าเท่าไร
วิธีคำนวณ
จากตารางที่ 3.3-4 ค่าความร้อนของน้ ามันเตาซี เท่ากับ 39.77 MJ/L ดังนั้น ปริ มาณพลังงานความร้อนที่ ป้อนให้
เตาอบโลหะ = 1,000,000 L x 39.77 MJ/L คิดเป็ นพลังงาน = 39,770,000 MJ/ Month
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3.3.2 การสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
ความร้อนจากการสันดาปเชื้ อเพลิงจะถูกใช้ให้ความร้อน (Heating) หรื อหลอมละลาย (Melting) ชิ้ นงาน โดย
ความร้อนส่ วนใหญ่จะสู ญเสี ยออกทางปล่องไอเสี ย
ความร้อนที่สูญเสี ยไปกับก๊าซไอเสี ยขึ้นกับชนิ ดของเชื้อเพลิงและประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ เราสามารถประเมิน
การสู ญเสี ยความร้อนในก๊าซไอเสี ยอย่างคร่ าวๆ โดยใช้สมการตามที่แสดงในตารางที่ 3.3-5 และตารางที่ 3.3-6
โดยข้อมูลตรวจวัดที่ตอ้ งการ ได้แก่
 ชนิ ดและปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ใช้
 ปริ มาณO2ในก๊าซไอเสี ย(วัดที่ตาแหน่งไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้)
 อุณหภูมิไอเสี ย(วัดที่ตาแหน่งไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้)
ตารางที่ 3.3-5 ความสัมพันธ์ของค่าความร้อนต่าของเชื้อเพลิง ปริ มาณอากาศป้อนและก๊าซไอเสี ยเชิงทฤษฎี
เชื้อเพลิง
(LHV: kCal/kg)
เชื้อเพลิงแข็ง
เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงก๊าซ

อากาศป้ อนเชิงทฤษฎี (Ao)
(Nm3/kg)
1.01  LHV
 0.5
1000
0.85  LHV
Ao 
 2.0
1000
1.09  LHV
Ao 
 0.25
1000

Ao 

ก๊ าซไอเสี ยเชิงทฤษฎี (Go)
(Nm3/kg)
0.89  LHV
 1.65
1000
1.11  LHV
Go 
1000
1.14  LHV
Go 
 0.25
1000
Go 

ปริ มาณก๊าซไอเสี ยจริ ง
G  Go  (m  1) Ao
ปริ มาณความร้อนทิ้งในก๊าซไอเสี ย Qg  G  C p  (Tg  Ta )
Tg = อุณหภูมไิ อเสี ย (C) , Ta = อุณหภูมแิ วดล้ อม (C)
ตารางที่ 3.3-6 ค่าความร้อนจาเพาะของก๊าซไอเสี ยชื้น
200
400
600
อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย (C)
ค่าความร้อนจาเพาะเฉลี่ย (Cp; kCal/Nm3C)
0.332
0.340
0.348
“ข้อสังเกต ค่าความร้อนจาเพาะเฉลี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิไอเสี ยน้อยมาก”

800
0.358

ตัวอย่ างที่ 2 การสู ญเสี ยความร้ อนจากปล่ อง
จากตัวอย่างที่ 1 เตาอบโลหะของโรงงานใช้น้ ามันเตาเกรด C เดือนละ 1,000,000 ลิตร และจากการตรวจวัดไอ
เสี ยออกปล่อง พบว่ามีปริ มาณO28% และอุณหภูมิไอเสี ย 900C อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35C เมื่อโรงงานได้
ดาเนิ นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเตาใหม่พบว่าอุณหภูมิไอเสี ยลดลงเป็ น 750C และปริ มาณO2 ลดลงเป็ น 4%
โรงงานสามารถลดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องได้เท่าใด
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วิธีคำนวณ
ความหนาแน่นน้ ามันเตา C=
ค่าความร้อนน้ ามันเตา C =
=
=
จากตารางที่ 3.3-5

0.94
39.77
39.77 / 0.94
42.31  239

Ao 

kg/L
MJ/L(จาก ตร.3.3-4)
MJ/kg
kCal/kg

= 42.31
= 10,112

0.85  LHV
 2.0 = 10.60
1000

(1.11)  (10,112)
1000
 11.22

Go 

รายการ
อัตราส่ วนอากาศป้อน
ปริ มาณก๊าซไอเสี ย (Nm3/kg)
ความร้อนทิ้งในก๊าซไอเสี ย
(kcal)

ก่ อนปรับปรุ ง
21
21  8
 1.62
G  Go  (m  1) Ao
m

 11.22  (1.62  1)(10.60)
 17.74
Qg  G  C p  (Tg  Ta )

21
21  4
 1.24
G  Go  (m  1) Ao
 11.22  (1.24  1)(10.60)
 13.72
Qg  G  C p  (Tg  Ta )
m

 (13.72)(0.358)(750  35)
 3,511.91

 (17.74)(0.358)(900  35)
 5, 493.55

ร้อยละของความร้อนทิ้งในก๊าซ = (5,493.55 / 10,112) x 100
ไอเสี ย (%)
= 54.3
ดังนั้น การสู ญเสี ยความร้อนจากปล่องลดลง
จากตัวอย่างที่ 1 เตาใช้พลังงาน
การสู ญเสี ยพลังงานจากปล่องที่ลดลง
ลดปริ มาณการใช้น้ ามันเตาได้

หลังปรับปรุ ง

= (3,511.91 / 10,112) x 100
= 34.7

= 54.3 – 34.7 = 19.6
= 39,770,000
= 0.196 x 39,770,000
= 7,794,920
= 7,794,920 / 39.77
= 196,000

%
MJ/ Month
MJ/ Month
MJ/ Month
L/Month

3.3.3 การสู ญเสี ยความร้ อนทางผนังเตา
ผนังเตาเป็ นอีกช่องทางหนึ่งของการสู ญเสี ยความร้อนและส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพพลังงานโดยรวมของเตาลดลง
การสู ญ เสี ยที่ ผิวเตาเกิ ดจาการพาความร้ อนโดยอากาศแวดล้อมและการแผ่รังสี ความร้อนเนื่ องจากผิวเตาที่ มี
อุณหภูมิสูงกว่าสิ่ งแวดล้อม การคานวณการถ่ายเทความร้อนที่ผิวเตาสามารถทาได้โดยการเขี ยนสมการสมดุล
พลังงานที่บริ เวณผิวเตา
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QSur  QConv  QRad

( 3.3)

 hA(TS  Ta )   A(TS4  Ta4 )

เมื่อ

QConv
QRad
A
Ts
Ta
ε


h

=
=
=
=
=
=
=

การสู ญเสี ยความร้อนจากการพา (W)
การสู ญเสี ยความร้อนจากการแผ่รังสี (W)
พื้นที่ผิวของผนังเตา (m2)
อุณหภูมิผิวของผนังเตา (K)
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (K)
สัมประสิ ทธิ์ การแผ่รังสี ความร้อน
ค่าคงที่ Stefan Boltman = 5.67 x 10-8(W/m.K4)

=

สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนโดยการพา = 1.42  Ts  Ta 
 H 

0.25

(W/m2.K)

H
=
ความสู งของเตา พื้นที่ ที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน ( m. )
จากสมการที่ (3.3) เราสามารถคานวณอัตราการสู ญเสี ยความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อทราบพื้นที่ผิวเตา และอุณหภูมิผิว
เตาและอากาศแวดล้อม ซึ่ งค่าเหล่านี้หาได้จากการวัด
ตัวอย่ างที่ 3 การสู ญเสี ยความร้ อนจากผิวเตา
จากตัวอย่างข้างต้น ผนังเตาสู ง 1.20 m. ยาว 2.5 m. ไม่ได้หุม้ ฉนวน เมื่อตรวจวัดได้วา่ ค่าอุณหภูมิที่ผนังเตาพบว่า
เท่ากับ 400C พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยจากการถ่ายเทความร้อนผ่านผิวเตามีค่าเท่าไร
วิธีคำนวณ
อุณหภูมิผิวผนังเปลือยที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน
= 400C
ความยาวและความสู งผนังทั้งหมดที่ไม่ได้หุม้ ฉนวน = ผนังสู ง 1.20m. และยาว 2.5m.
QSur  QConv  QRad
 hA(TS  Ta )   A(TS4  Ta4 )
T  T 
 1.42  s a 
 H 

0.25

A(TS  Ta )   A(TS4  Ta4 )

 (400  273.15)  (35  273.15) 
 1.42 
 (1.2  2.5)  (400  273.15)  (35  273.15)
1.2

0.9  5.67 108  (1.2  2.5) (400  273.15)4  (35  273.15) 4 
0.25

 36,546.76 W
 36.5 kW

ชัว่ โมงการใช้งานเตาอบของโรงงาน
คิดเป็ นปริ มาณพลังงานความร้อนที่สูญเสี ยต่อปี
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=
=
=
=

312 (d/y) x 24 (h/d)
7,488
h/y
36.5 (kW) x 7,488 (h/y)
273,312
kWh/y
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3.3.4 การสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงส่ วนหนึ่ งจะสู ญเสี ยออกไปทางช่องเปิ ดหรื อรู รั่วต่างๆ ของ
ผนังเตาซึ่ งสามารถคานวณหาอัตราการสู ญเสี ยดังกล่าวได้จากตารางที่ 3.3-7
ตารางที่ 3.3-7 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ด ( MJ/ hr/ m2 )
ความดันภายในเตา
(mm H2O)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

600
2,498.1
3,583.2
4,605.1
5,551.4
6,447.2
7,267.3
8,024.3
8,705.6
9,336.4
9,891.5
10,371.0
10,800.0

700
2,737.3
3,926.3
5,046.1
6,082.9
7,064.5
7,963.1
8,792.6
9,539.2
10,230.4
10,838.7
11,364.1
11,834.1

800
2,949.1
4,230.0
5,436.4
6,553.5
7,611.0
8,579.1
9,472.8
10,277.1
11,021.8
11,677.2
12,243.1
12,749.6

อุณหภูมกิ า๊ ซร้อนภายในเตา (oC)
900
1000
1100
3,152.0 3,326.3 3,494.5
4,521.0 4,771.1 5,012.3
5,810.5 6,131.9 6,441.9
7,004.4 7,391.8 7,765.6
8,134.6 8,584.6 9,018.7
9,169.4 9,676.6 10,165.9
10,124.5 10,684.5 11,224.8
10,984.1 11,591.7 12,177.9
11,780.1 12,431.7 13,060.3
12,480.5 13,170.9 13,836.9
13,085.5 13,809.3 14,507.6
13,626.7 14,380.5 15,107.6

1200
3,654.4
5,241.7
6,736.7
8,120.9
9,431.3
10,631.0
11,738.4
12,735.0
13,657.9
14,470.0
15,171.3
15,798.8

1300
3,793.3
5,440.9
6,992.7
8,429.6
9,789.8
11,035.1
12,184.6
13,219.1
14,177.0
15,020.0
15,748.0
16,399.4

1400
3,914.6
5,614.9
7,216.3
8,699.1
10,102.9
11,387.9
12,574.2
13,641.8
14,630.4
15,500.3
16,251.6
16,923.8

ตัวอย่ างที่ 4 การสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ด
เตาอบในกรณี ศึกษาข้างต้น มี ช่ องเปิ ดที่ ประตู เพื่ อนาชิ้ นงานขนาดใหญ่ ออกความดัน ภายในเตามี ค่าต่ ากว่า
ภายนอกซึ่ งส่ งผลให้อากาศเย็นที่อุณหภูมิ 35Cจากภายนอกไหลเข้าไปในเตาเผาโดยความดันภายในเตาเท่ากับ
–3 mm H2O และพื้นที่ช่องเปิ ดเหนื อชิ้นงาน 0.1 m2จงหาว่าเมื่อลดขนาดพื้นที่ลงหรื อเพิ่มความดันภายในเตาให้
เป็ น 0 mm H2O จะส่ งผลให้ลดการสู ญเสี ยความร้อนเท่าใด (ค่าความร้อนต่าของน้ ามันเตาซี 38.17 MJ/L)
วิธีคำนวณ -กรณี มอี ุปกรณ์ ตรวจวัดควำมดันภำยในเตำ
จากตารางที่ 3.3-7 ที่อุณหภูมิภายในเตา 900C และความดันภายในเตา 3 mmH2O จะได้อตั ราการ
สู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ดต่อตารางเมตรเท่ากับ 5,810.5 MJ/h/m2
เตามีพ้ืนที่ช่องเปิ ด
= 0.1
m2
อัตราความร้อนสู ญเสี ยผ่านช่องเปิ ด
= 5, 810.5 x 0.1
= 581.1
MJ/h
อัตราสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง
= 581.1 / 38.17
= 15.22
L/h
= 15.22 x 7,488 (312 d x 24 h = 7,488 h)
= 113,997
L/y
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3.3.5 การสู ญเสี ยความร้ อนจากนา้ ระบายความร้ อน
เตาอุตสาหกรรมบางชนิ ดจะต้องใช้น้ าระบายความร้อนให้กบั ชิ้นส่ วนหรื อโครงสร้างเพื่อรักษาคุณสมบัติของ
วัสดุ ดังนั้นอัตราการระบายความร้อนจะต้องเหมาะสมซึ่ งหากระบายความร้อนมากจะส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ย
ความร้อนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งจะสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ขบั ปั๊ มน้ า และพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้กบั หอผึ่งเย็นที่ตอ้ งทา
หน้าที่ระบายความร้อนออกจากน้ า เพื่อหมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ใหม่
พลังงานความร้อนที่อยู่ในน้ าระบายความร้อนเป็ นความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ดังนั้น เราสามารถคานวณ
ปริ มาณความร้อนในน้ าระบายได้ดงั นี้
(3.4)

Q  mW C p (TWout  TWin )

เมื่อ

Q
mW
Cp
TWin
TWout

=
=
=
=
=

อัตราการระบายความร้อนของน้ า (kW)
อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน (kg/s)
ความจุความร้อนจาเพาะของน้ า (kJ/kg/K) , ( น้ าบริ สุทธิ์ = 4.187 kJ/kg/K )
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่ป้อนเข้าเตา (C)
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่ออกจากเตา (C)

ตัวอย่ างที่ 5 การสู ญเสี ยความร้ อนจากนา้ ระบายความร้ อน
เตาอบข้างต้นใช้น้ าในการระบายความร้อน จากการวัดโดยเครื่ องอัลตร้าโซนิกส์พบว่า อัตราการไหลของน้ าเท่า
10 m3/h อุณหภูมิน้ าเข้าและออกเตา 30C และ 50Cตามลาดับโรงงานได้ลดอัตราการไหลของน้ าโดยการหรี่
วาล์วเพื่ อให้ได้ตามมาตรฐานการระบายความร้ อนของเตาเป็ น 5 m3/h ส่ งผลให้อุณ หภู มิของน้ าออกจากเตา
สู งขึ้นเป็ น 60C จงหาว่าโรงงานลดการสู ญเสี ยความร้อนที่เกิดจากน้ าระบายความร้อนได้เท่าใด
วิธีคำนวณ
ก่ อนปรั บปรุง
อุณหภูมิแตกต่างของน้ าระบายความร้อนเข้า-ออกจากเตา
= 50-30 = 20C
อัตราการสู ญเสี ยความร้อน
= 10 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.K) x 20/ 1000
= 840 MJ/h
หลังปรั บปรุง
อุณหภูมิแตกต่างของน้ าระบายความร้อนเข้า-ออกจากเตา
= 60-30 = 30C
อัตราการสู ญเสี ยความร้อน
= 5 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.K) x 30 / 1000
= 630 MJ/h
อัตราการสู ญเสี ยลดลง
= 840 – 630
= 210
MJ/h
จานวนชัว่ โมงใช้งานต่อปี
= 7,488
h/y
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พลังงานที่ลดลงได้ต่อปี
อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงลดลง

= 210 x 7,488
= 1,572,480 / 39.77

= 1,572,480
= 39,539.4

MJ/y
L/y

3.4 มาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม
มาตรการและเทคนิคต่างๆ มากมายสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่ออนุรักษ์และลดการใช้พลังงานสาหรับเตา
อุตสาหกรรม ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงเทคนิคการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเตาอุตสาหกรรมได้ดงั นี้
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเตาอุตสาหกรรม
• การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
• การลดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องไอเสี ย
• การลดการสู ญเสี ยความร้อนผ่านพื้นผิว
• การลดการสู ญเสี ยความร้อนจากช่องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
• การลดการสู ญเสี ยความร้อนจากน้ าระบายความร้อน
3.4.1 การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการเผาไหม้
เตาอุตสาหกรรมใช้หลักการของการเผาไหม้เช่ นเดี ยวกับหม้อไอน้ ากล่าวคื อประสิ ท ธิ ภาพของการเผาไหม้
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเชื้อเพลิงปริ มาณอากาศเข้าเผาไหม้ และลักษณะการเผาไหม้โดยองค์ประกอบที่ทาให้เกิดการ
เผาไหม้สมบูรณ์กค็ ือ
- มีการผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศอย่างทัว่ ถึง
- มีเวลาที่ใช้ในการเผาไหม้เพียงพอ เพื่อไม่ให้สูญเสี ยเชื้อเพลิงที่ยงั ไม่ถูกเผาไหม้ออกไปจากห้องเผาไหม้
- มีอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ ระหว่างการเผาไหม้สูงกว่าจุดติดไฟของเชื้อเพลิง เพื่อที่จะทาให้เกิดการเผา
ไหม้อย่างต่อเนื่อง
ก) การปรับอัตราส่ วนอากาศ
ในทางปฏิ บัติ ปริ มาณอากาศที่ ป้ อนจริ งให้กับ เตาจะต้องมี ม ากกว่าปริ มาณอากาศเชิ งทฤษฎี เพื่ อให้อากาศ
สามารถผสมกับเชื้ อเพลิงได้ทวั่ ถึงหากอัตราส่ วนอากาศมีค่าน้อยเกิ นไปจะเกิ ดการสู ญเสี ยเนื่ องมาจากการเผา
ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และในทางตรงกันข้ามหากอัตราส่ วนอากาศมีค่ามากเกิ นไปก๊าซไอเสี ยที่ มากขึ้นจะพาความ
ร้อนสู ญเสี ยออกทางปล่องเพิ่มมากขึ้นดังนั้นอัตราส่ วนอากาศที่เหมาะสมคืออัตราส่ วนอากาศที่ ให้ผลรวมของ
การสู ญเสี ยเนื่องมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และการสู ญเสี ยเนื่องมาจากการพาความร้อนโดยก๊าซไอเสี ยมีค่า
น้อยที่สุดตารางที่ 3.4-1 สรุ ปอัตราส่ วนอากาศที่เหมาะสมสาหรับเตาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
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ตารางที่ 3.4-1 อัตราส่ วนอากาศที่เหมาะสมสาหรับเตาอุตสาหกรรม
ประเภท
เตาหลอมสาหรับหล่อโลหะ
เตาให้ความร้อนชิ้นเหล็กกล้าอย่างต่อเนื่อง
เตาให้ความร้อนโลหะที่ไม่ใช่เตาให้ความร้อนชิ้นเหล็กกล้าอย่างต่อเนื่อง
เตา Heat Treatment อย่างต่อเนื่อง
เตาให้ความร้อนแก่น้ ามันเตา
เตา Thermal Cracking และเตาปรุ งแต่งคุณภาพ

อัตราส่ วนอากาศมาตรฐาน
1.30
1.25
1.30
1.30
1.40
1.30

ตัวอย่ างที่ 6 การหาอัตราส่ วนอากาศ
จากตัวอย่างที่ 2 เมื่อโรงงานได้ทาการตรวจวัดปริ มาณ O2ในก๊าซไอเสี ยของเตาอบ พบว่ามีค่าเท่ ากับ 8% จาก
ข้อมูลที่มีอยูน่ ้ ี ค่าอัตราส่ วนอากาศป้อนเป็ นเท่าไร และเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
วิธีคำนวณ
m

จากสมการที่ (3.2)

21
21  O2

21
21  8
 1.615


จากตารางที่ 3.4-1 อัตราส่ วนของอากาศมาตรฐานสาหรับเตาอบมีค่าประมาณ 1.3 ดังนั้น ในปัจจุบนั ค่า
อัตราส่ วนอากาศของเตาอบสู งเกินไป และควรต้องปรับลด
ข) การเลือกใช้ หัวเผาที่เหมาะสม
เลือกใช้หัวเผาที่ มีภาระพิ กดั ใกล้เคี ยงกับภาระที่ ตอ้ งการการใช้งานหัวเผาที่ ต่ ากว่าภาระพิ กดั มากเกิ นไปจะมี
ผลเสี ยไม่เพี ยงแต่การพ่นฝอยของหัวเผาจะเลวลงเพราะความดันเชื้ อเพลิ งตกต่ าลงเท่ านั้นแต่ สภาวะของการ
สันดาปจะเลวลงด้วยเพราะการผสมของเชื้ อเพลิงและอากาศเกิ ดขึ้นไม่เพียงพอเนื่ องจากความเร็ วของอากาศที่
ป้ อนเข้าช้าลงด้วยเหตุน้ ี จะเกิดเขม่าขึ้นถ้าไม่ใช้อตั ราส่ วนอากาศที่ มีค่าค่อนข้างมากกว่าของการสันดาปตามที่
ออกแบบไว้ซ่ ึ งทาให้การสู ญเสี ยโดยการพาความร้อนทางก๊าซไอเสี ยเพิ่มมากขึ้น
เลือกใช้หัวเผาที่ มี Turn-Down Ratio สู งสาหรับการใช้งานที่ ภาระการสันดาปมีการเปลี่ยนแปลงมากเพื่ อปรับ
การสันดาปให้เหมาะสมกับภาระการควบคุ มปริ มาณความร้อนโดยวิธีเปิ ดปิ ดเป็ นสิ่ งที่ ไม่แนะนาเพราะเมื่ อ
จานวนครั้ งของการเปิ ดปิ ดมี มากขึ้ นนอกจากความร้ อนที่ สู ญ เสี ย ไปในขณะปิ ดหัวเผาจะเพิ่ มขึ้ นการจุ ดไฟ
ซ้ าๆซากๆจะมีผลเสี ยต่อหัวเผาด้วยดังนั้นจึงควรเลือกใช้ หัวเผาที่มี Turn-Down Ratio สู งซึ่ งสามารถปรับอัตรา
การสันดาปให้เหมาะสมกับภาระที่เปลี่ยนแปลงแทนการใช้วิธีเปิ ดปิ ด
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ค) การบารุ งรักษาหัวเผา
ข้อแนะนาในการบารุ งรักษาหัวเผามีดงั นี้
 ทาความสะอาดหัวเผาที่ มีสิ่งสกปรกและคาร์ บอนเกาะอยู่หัวเผาที่ มีสิ่งสกปรกและคาร์ บอนเกาะอยู่ทาให้
ละอองของเหลวที่ พ่ นฝอยมี ข นาดโตขึ้ นและเกิ ดการกระจายของละอองเหลวไม่ ส ม่ าเสมอผลก็คือ เกิ ด
บริ เวณที่ มีการสันดาปไม่สมบูรณ์และเกิดบริ เวณที่ มีอากาศเกินพอดังนั้นจึงควรทาความสะอาดหัวเผาที่ มี
สิ่ งสกปรกและคาร์ บอนเกาะอยู่ด ้วยน้ ามันล้างแล้วจึ งเช็ ด ออกด้วยผ้านิ่ มๆไม่ ค วรท าความสะอาดด้ว ย
ของแข็งเช่นไขควงหรื อมีดเพราะอาจทาให้เกิดรอยแผลขึ้นที่ปลายหัวเผาทาให้การพ่นฝอยเลวลงได้อีก
 ตรวจสอบอุณหภู มิของน้ ามันเตาและความดันพ่นฝอยว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดของหัวเผาหรื อไม่การอุ่น
น้ ามันเตาที่ไม่เพียงพอและความดันพ่นฝอยที่นอ้ ยเกินไปเป็ นสาเหตุของการพ่นฝอยที่เลวและนามาซึ่ งการ
เกาะติดของสิ่ งสกปรกและคาร์บอนที่หวั เผา
ตารางที่ 3.4-2 อุณหภูมิอุ่นน้ ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม








เชื้อเพลิง

อุณหภูมอิ ่ นุ เชื้อเพลิงทีเ่ หมาะสม (oC)

น้ ามันเตาเอ
น้ ามันเตาซี

90 -100
110 -120

ล้างกรองน้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นประจาและปล่อยน้ าก้นถังอย่างน้อยปี ละครั้ง
กรณี เชื้อเพลิงแข็งควรลดความชื้นและขนาดของเชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้
ควรลดขนาดหัวเผาหากพบว่าหัวเผาทางานที่ภาระต่าอยูต่ ลอด หรื อหยุดบ่อย
ปรับตั้งทิ ศทางของหัวเผาให้เหมาะสมอย่าให้เปลวไฟสัมผัสวัตถุภายในเตาโดยตรง เพื่ อไม่ให้เกิ ดปั ญหา
เขม่าและปรับความยาวของเปลวให้เหมาะสม อย่าให้ลอดออกทางปล่องควันหรื อประตู
ถ้าใช้งานหัวเผาแบบธรรมดาควรพิจารณาเปลี่ยนเป็ นหัวแบบรี คูปเปอเรทีฟหรื อรี เจนเนอร์เรทีฟที่มีการนา
ความร้อนทิ้งกลับมาใช้งาน

ง) หัวเผาประสิ ทธิภาพสู ง
ปั จจุบนั มีการพัฒนาหัวเผาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเพื่อใช้กบั การเผาไหม้อุณหภูมิสูง เช่ น เตาอุตสาหกรรมโดย
อาศัยหลักการนาความร้อนเหลือทิ้งจากก๊าซไอเสี ยกลับมาอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้หัวเผาประเภทนี้ มี 2 แบบ
คือ
 แบบอุ่นตัวเอง (Self Recuperative Burner) ซึ่ งจะดึ งก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ไหลสัมผัสผิวท่อของอากาศ
ใหม่ที่เข้าเผาไหม้หวั เผาแบบนี้ ติดตั้งทดแทนหัวเผาเดิมได้ง่าย และสามารถประหยัดเชื้ อเพลิงได้ ถึงร้ อยละ
30 (ดูรูปที่ 3.4-1 ก)
 แบบรี เจนเนอร์ เรทีฟ (Regenerative Burner)ซึ่ งจะเป็ นหัวเผาคู่ทางานสลับกัน ขณะที่หว
ั เผาชุดที่ 1 ทางาน
ก๊าซไอเสี ยจากชุดที่ 1 จะถูกดูดเข้าไปอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ของชุดที่ 2 ซึ่ งจะมีอุปกรณ์สะสมความร้อน
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ไว้ใช้เมื่อหัวเผาชุดที่ 2 ติดขึ้น และทางานสลับกันไปมา (ดูรูปที่ 3.4-1 ข) หัวเผาแบบนี้ จะประหยัดเชื้ อเพลิง
ได้ ถึงร้ อยละ 50 แต่จะมีใช้เฉพาะในเตาขนาดใหญ่ เช่น เตาหลอมแก้ว เตาหลอมเหล็ก เป็ นต้น

ก . หัวเผาแบบอุ่นตัวเอง

ข . หัวเผาแบบรี เจนเนอร์เรทีฟ

รู ปที่ 3.4-1 หัวเผาประสิ ทธิ ภาพสู ง
3.4.2 การลดความสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
 ปริ มาณอากาศที่ ใช้เผาไหม้ไม่เหมาะสมถ้าใช้ปริ มาณอากาศมากเกิ นไป อากาศส่ วนที่ ไม่ได้ช่วยในการเผา
ไหม้จะนาความร้ อนจากห้องเผาไหม้ทิ้งทางปล่องไอเสี ยมากขึ้ นโดยสั งเกตจากอุณ หภู มิไอเสี ยที่สูงขึ้น
ดังนั้นจะต้องทาการปรับอัตราส่ วนอากาศ (Air Ratio) ให้เหมาะสมกับชนิดของเตาอุตสาหกรรม
 ความดันภายในเตาไม่สมดุลกับความดันบรรยากาศถ้าความดันภายในเตาต่ากว่าความดันบรรยากาศอากาศ
เย็นจากภายนอกจะเข้าสู่ เตาส่ งผลให้อุณหภูมิเตาลดลงและการสู ญเสี ยความร้อนออกทางปล่องจะสู งขึ้ น
ดังนั้นควรควบคุมความดันภายในเตาโดยการติ ดตั้งบานปรับ (Damper) ที่ ปล่องไอเสี ยเพื่อให้ความดันสู ง
กว่ าบรรยากาศเล็กน้ อยประมาณ 1 mm H2O
 อุณ หภู มิ ภายในเตาไม่ เหมาะสมโดยทัว
่ ไปมาตรฐานจะควบคุ มอุณ หภู มิที่แกนกลาง (Core Temperature)
ของชิ้นงานดังนั้นถ้าอุณหภูมิที่ใช้สูงกว่ามาตรฐานจะส่ งผลให้คุณภาพลดลงและการสู ญเสี ยความร้อนทาง
ปล่องจะมากขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิไอเสี ยสู งขึ้น
3.4.3 การลดความสู ญเสี ยความร้ อนที่ผวิ เตาโดยการติดตั้งฉนวน
ผิวเตาเป็ นแหล่งหนึ่ งของการสู ญเสี ยความร้อน และส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของเตาลดลง การติ ดตั้งฉนวนกับ
ผนังของเตาสามารถลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิผิวภายนอกเตาและอากาศแวดล้อม ทาให้ลดการสู ญเสี ย
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ความร้อนและประสิ ทธิ ภาพเตาเพิ่ มขึ้ นได้อย่างไรก็ตาม ในท้องตลาดฉนวนมี อยู่หลายประเภทและมี ความ
เหมาะสมในการใช้งานที่ แตกต่ างกัน ดังนั้น ในการเลื อกใช้ฉนวนเราจะต้องพิ จารณาด้วยความระมัดระวัง
เพื่อให้การใช้ฉนวนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ก) การสั งเกตดูสภาพฉนวนความร้ อนที่เสื่ อมสภาพ
ฉนวนความร้อนที่หมดอายุ หรื อเสื่ อมสภาพดูได้จาก
 อุณหภูมิผิวฉนวนที่ สูงเกินกว่าเกณฑ์อุณหภูมิผิวนอกเตาที่ ความหนาใช้งานที่ เหมาะสมหรื ออุณหภูมิผิวฉนวน
สู งกว่าตอนหลังการติดตั้งใช้งานใหม่ๆ เกินกว่า 20๐C อาจเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในตารางที่ 3.4-3
 การเกาะยึดตัวของเนื้ อฉนวนความร้อน โดยปกติ เมื่ อฉนวนความร้อนถูกใช้งานไปนานๆเนื้ อฉนวนความ
ร้อนจะเริ่ มเปื่ อยยุ่ยไม่เกาะติ ดกันเมื่อใช้มือจับดึ งเนื้ อฉนวนความร้อนจะหลุดติดมือออกมาจานวนมากได้
ง่ายโดยที่ใช้แรงดึงน้อย หรื อสังเกตจากการที่มีเศษฉนวนความร้อนหลุดร่ วงลงพื้น
ข) การป้ องกันฉนวนความร้ อนเสื่ อมสภาพและมลพิษจากฉนวนความร้ อน
ในการป้ องกันฉนวนความร้อนเสื่ อมสภาพสามารถทาได้โดยการใช้วสั ดุห่อหุม้ ฉนวนอีกชั้นหนึ่ งโดยมากมักหุ ม้
ด้วยแผ่น อะลู มิเนี่ ย มฟลอยด์, แผ่น เหล็กอาบสังกะสี บ างหรื อแผ่น อะลู มิเนี ย มบาง ซึ่ งเรี ย กว่า หุ ้ม แจ๊ค เก็ ต
หลังจากหุ ้มแล้วต้องยาแนวรอยต่อด้วยซิ ลิโคนเพื่อป้ องกันความชื้ นและน้ าเข้าสู่ ฉนวนความร้อนและป้ องกัน
เศษฉนวนความร้อนหลุดร่ วงทาอันตรายแก่คนหรื อหลุดร่ วงลงสู่ ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นการป้ องกันการเกิดมลพิษ
จากฉนวนความร้อน
ตารางที่ 3.4-3 เกณฑ์อุณหภูมิที่ผิวนอกของเตาอุตสาหกรรม
อุณหภูมใิ นเตา(°C)
>1,300
1,100 – 1,300
900 – 1,100
700 – 900
500 – 700

อุณหภูมผิ วิ นอกของเตาหลังหุ้มฉนวนความร้ อน(๐C)
เพดานเตา
ผนังข้ างเตา
148
133
118
98
71

128
118
103
88
66

3.4.4 การลดการสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิง นอกจากจะส่ งถ่ายให้กบั ชิ้นงานแล้ว ยังจะต้องสู ญเสี ยไป
ในทางต่างๆ เช่ น ก๊าซไอเสี ยออกปล่อง ผนังเตา น้ าระบายความร้อน รวมทั้งการสู ญเสี ยความร้อนออกไปทาง
ช่องเปิ ดหรื อรู รั่วต่างๆ ของผนังเตา ดังนั้น ผูใ้ ช้ควรลดการสู ญเสี ยความร้อนในส่ วนนี้ลงโดยมีแนวทางดังนี้
 ขนาดของพื้ นที่ ช่องเปิ ดหรื อรู รั่วถ้ามีขนาดใหญ่การสู ญเสี ยจะมากขึ้ น ดังนั้นควรลดขนาดให้เล็กที่ สุดหรื อ
อุดรู รั่วทั้งหมด
3-21

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม





อุณหภูมิของก๊าซภายในเตา ถ้าอุณหภูมิสูงการสู ญเสี ยจะมากขึ้นดังนั้นควรลดอุณหภูมิให้ได้มาตรฐาน
อุณ หภู มิบรรยากาศแวดล้อมที่ ลดต่ าลงจะส่ งผลให้อตั ราอากาศหรื อก๊าซที่ รั่วผ่านช่ องเปิ ดมากขึ้ นและ
สู ญเสี ยมากขึ้น
การควบคุมความดันภายในเตาความดันภายในเตาควรควบคุมให้ใกล้เคียงกับความดันบรรยากาศโดยค่าที่
เหมาะสมควรจะให้สูงกว่าบรรยากาศเล็กน้อย ประมาณ 1 mm H2O ถ้าความดันภายในเตาสู งกว่าความดัน
บรรยากาศมากจะส่ งผลให้ก๊าซร้อนรั่วออกทางช่องเปิ ดหรื อรู รั่วมากขึ้ นและถ้าความดันต่ ากว่าบรรยากาศ
จะส่ งผลให้อากาศเย็นจากภายนอกถูกดูดเข้าไปในเตาส่ งผลให้อุณหภูมิในเตาไม่สม่าเสมอ โดยจุดที่ใกล้รู
รั่วจะมีอุณหภูมิต่ากว่าจุดอื่นซึ่ งอาจทาให้คุณภาพของชิ้นงานลดต่าลง

3.4.5 การลดการสู ญเสี ยพลังงานจากการระบายความร้ อน
 ลดอัต ราการไหลของน้ า ระบายความร้ อ นเมื่ อ อุ ณ หภู มิ น้ า ที่ อ อกจากเตาต่ า กว่า มาตรฐานของผู ผ
้ ลิ ต ซึ่ ง
สามารถทาได้โดย
- การหรี่ วาล์วทางออกของน้ าที่ออกจากปั๊มน้ า
- การลดขนาดใบพัดของปั๊ มน้ า
- การลดความเร็ วรอบของปั๊ มน้ า
- การเปลี่ยนขนาดของปั๊ มน้ าซึ่ งจะส่ งผลให้การสู ญเสี ยความร้อนลดลงและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั ปั๊มน้ า
ลดลง
 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของหอผึ่งเย็น หอผึ่งเย็นเมื่อขาดการบารุ งรักษาที่ดี จะส่ งผลให้น้ าที่ได้มีอุณหภูมิสูงขึ้นทา
ให้ตอ้ งเดินหอผึ่งเย็นในจานวนมากขึ้นส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานในพัดลมที่ ใช้มากขึ้นดังนั้นผูใ้ ช้จะต้อง
สมดุลน้ าในหอระบายให้เหมาะสม ทาความสะอาดหัวฉี ดและแผ่นพลาสติกที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนเป็ น
ประจา
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3.5 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบเตาอุตสาหกรรมนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทาการตรวจวินิจฉัย
เพื่อหาสิ่ งผิดปกติ เพื่อทาการแก้ไขอย่างสม่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
1. ตรวจสอบสี ของเปลวไฟ ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ดี
ในแต่ละภาระ
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจาก
เปลวไฟ
- เชื้อเพลิงเหลวเปลวไฟควรมี
สี สม้
- เชื้อเพลิงก๊าชเปลวไฟควรมีสี
ฟ้าปลายสี สม้
- เปลวไฟควรมีสภาพคงตัว
2. ตรวจสอบสี ควันไฟที่
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ดี
ออกจากปล่อง
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจากสี
ของควันไฟที่ออกจากปล่องโดย
ควันไฟควรมีสีเทาอ่อน
3. ตรวจสอบความสว่าง
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ดี
ภายในห้องเผาไหม้
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นจาก
ความสว่างภายในห้องเผาไหม้
โดยภายในห้องเผาไหม้ไม่สว่าง
จ้าหรื อคล้ า
4. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ ามัน น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีความหนืดสู ง
เชื้อเพลิง
การพ่นเป็ นฝอยจะไม่ดีส่งผลให้
เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ดังนั้นควรอุ่นเชื้อเพลิงให้มี
อุณหภูมิเหมาะสม
น้ ามันเตาเกรด เอ ที่ 90-100 OC
น้ ามันเตาเกรด ซี ที่ 110-120 OC
5. ตรวจสอบความดัน
ความดันน้ ามันเชื้อเพลิงต่ากว่า
น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานของหัวเผาจะทาให้
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
ลดลง
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
จัดทาแผนการตรวจสอบ
ทุกวัน
ปรับตั้งหัวเผาให้อยูใ่ นจุดที่
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้สูงสุ ด
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งหัวเผาเมื่อสึ ก
หรอ
ความดันและอุณหภูมิเชื้อเพลิงต้อง
เหมาะสม
ลดปริ มาณอากาศเมื่อควันไฟสี ขาว
หรื อไม่มีสี
ลดปริ มาณเชื้อเพลิงเมื่อควันไฟสี ดา
ลดปริ มาณอากาศเมื่อห้องเผาไหม้
สว่างจ้า
ลดปริ มาณเชื้อเพลิงเมื่อห้องเผาไหม้
คล้ า
ปรับตั้งอุณหภูมิในการอุ่นให้
เหมาะสม
ควรใช้ไฟฟ้าในการอุ่นช่วงแรกและ
อุ่นด้วยไอน้ าเมื่อมีไอน้ า
ลดจานวน Heater ในการอุ่นให้
เหมาะสมกับการใช้งาน
หุม้ ฉนวนถังป้อนน้ ามันและระบบท่อ
ตรวจสอบและปรับตั้งความดันให้ได้
ตามมาตรฐานของหัวเผาแต่ละชนิด

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม

รายการตรวจ
6. ตรวจวัดปริ มาณ O2
ส่ วนเกินที่ออกจากห้อง
เผาไหม้

เกณฑ์ พจิ ารณา
ปริ มาณ O2 ส่ วนเกินควรจะน้อย
ที่สุดที่ทาให้ CO ไม่เกิน 200 ppm
- เชื้อเพลิงก๊าซไม่เกิน 2 %
- เชื้อเพลิงเหลวไม่เกิน 4 %
- เชื้อเพลิงแข็งขึ้นอยู่กบั สภาพ
เชื้อเพลิง
7. ตรวจสอบอุณหภูมิใช้
อุณหภูมิใช้งานในแต่ละโซนไม่
งานภายในเตาแต่ละโซน ควรสู งกว่ามาตรฐานเพราะจะทา
ให้การสู ญเสี ยความร้อนสู งขึ้น
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่า











8. ตรวจสอบอุณหภูมิผนัง
เตาด้านข้างและด้านบน

9. ตรวจสอบสภาพอิฐทน
ไฟ

อุณหภูมิผนังเตาต้องได้ตาม
มาตรฐานการออกแบบของเตาแต่
ละชนิดและขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ
ภายในเตา ถ้าอุณหภูมิผิวผนังเตา
สู งขึ้นการสู ญเสี ยจะมากขึ้น
ดังนั้นควรบันทึกอุณหภูมิและ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลในอดีต
อิฐทนไฟต้องไม่สึกหรอมาก
เพราะจะทาให้เกิดการสู ญเสี ย
ความร้อนตามผนังเตาเพิ่มขึ้น











10. ตรวจสอบอุณหภูมิไอ
เสี ย

อุณหภูมิไอเสี ยควรจะต่าที่สุด
เท่าที่จะทาได้ เพื่อลดการสู ญเสี ย
ความร้อนออกทางปล่อง
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ตรวจวัดและปรับตั้งหัวเผาทุกครั้งเมื่อ
ทาการบารุ งรักษาหัวเผา
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้
อัตโนมัติ

ปรับลดอุณหภูมิแต่ละโซนให้ได้
มาตรฐาน
จัดตาแหน่งหัวเผาให้เกิดการกระจาย
ความร้อนได้ดี
จัดตาแหน่งการวางชิ้นงานให้เกิดการ
กระจายความร้อนได้ดี
ซ่อมฉนวนที่สึกหรอ
เปลี่ยนฉนวนที่เสื่ อมสภาพ
เปลี่ยนอิฐทนไฟที่สึกหรอ
ติดตั้งฉนวนเซรามิกส์ไฟเบอร์ ที่ผนัง
ด้านใน

ทาแผนการตรวจสอบเป็ นประจา
เปลี่ยนชนิดอิฐทนไฟถ้าเกิดการสึ ก
หรอเร็ ว
แก้ไขปัญหาที่อิฐทนไฟเกิดการสึ ก
หรอเร็ ว
ลดความดันภายในเตาลง
ลดอัตราการให้ความร้อน
ลดปริ มาณอากาศส่ วนเกินในการเผา
ไหม้
ลดอุณหภูมิภายในเตา
จัดวางผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและเต็ม
พิกดั
ลดปริ มาณอากาศที่ส่งเข้าเตา
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รายการตรวจ
11. ตรวจสอบความดันภาย
ในเตา

12. ตรวจสอบตาแหน่งการ
ติดตั้งหัวเผา

13. ตรวจสอบปริ มาณการ
ป้อนชิ้นงาน

เกณฑ์ พจิ ารณา
ความดันภายในเตาควรเท่ากับ
ความดันบรรยากาศหรื อสู งกว่า
ไม่เกิน 1 mm H2O ถ้าความดันใน
เตาสู งเกินไปจะทาให้ความร้อน
สู ญเสี ยออกทางช่องเปิ ดต่างๆมาก
ขึ้น และถ้าความดันต่าเกินไปจะ
ทาให้อากาศเย็นเข้า ไปในเตาทา
ให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและควบคุม
อุณหภูมิภายในเตาไม่ได้
หัวเผาจะต้องอยูใ่ นตาแหน่งที่
สามารถกระจายความร้อนให้กบั
ชิ้นงานให้ทวั่ ถึงทุกจุด เพื่อลด
เวลาการให้ความร้อนและลดของ
เสี ยที่อาจเกิดจากชิ้นงานรับความ
ร้อนที่สูงเกินไป
ควรป้อนชิ้นงานให้เต็มเตา เพราะ
ประสิ ทธิ ภาพของเตาจะสู งที่สุด







ควรป้อนชิ้นงานให้เต็มเตา เพราะ
ประสิ ทธิ ภาพของเตาจะสู งที่สุด







15. ตรวจสอบมีการปล่อยให้ ไม่ควรปล่อยให้เตาเย็นก่อนใส่
เตาเย็นก่อนใช้งาน
ชิ้นงานครั้งต่อไป เพราะจะ
หรื อไม่
สู ญเสี ยความร้อนในการเริ่ มต้น
ทางานของเตา



16. ตรวจสอบมีการหยุดเตา
เนื่องจากชารุ ดของ
อุปกรณ์หรื อไม่



เตาเผาแบบต่อเนื่องไม่ควรมีการ
หยุดเผาขณะที่มีการใช้งานเพราะ
จะทาให้เกิดของเสี ยมากขึ้นและ
สิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง
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จัดวางตาแหน่งและจานวนหัวเผาให้
เหมาะสม





14. ตรวจสอบปริ มาณการ
ป้อนชิ้นงาน

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ทาแผนการตรวจสอบความดันทุก
ชัว่ โมง
ติดตั้งระบบควบคุมความดัน
อัตโนมัติ





จัดทามาตรฐานการจัดวางและป้อน
ชิ้นงาน
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการป้อน
ชิ้นงาน
จัดทามาตรฐานการจัดวางและป้อน
ชิ้นงาน
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการป้อน
ชิ้นงาน
วางแผนการผลิตให้ต่อเนื่อง
ปิ ดช่องเปิ ดต่างๆทางด้านผนังและ
ปล่องขณะที่รอชิ้นงาน
เปลี่ยนจากการเผาจากเป็ นครั้ง
(Batch) เป็ นแบบต่อเนื่ อง
จัดทาแผนการซ่อมบารุ งให้เหมาะสม

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม

รายการตรวจ
17. ตรวจสอบอุปกรณ์
ควบคุมความเร็ วและ
อุณหภูมิ
18. ตรวจสอบการจัดเรี ยง
ชิ้นงานภายในเตา

เกณฑ์ พจิ ารณา
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วและ
อุณหภูมิควรมีความเที่ยงตรง

จัดเรี ยงชิ้นงานภายในเตาให้เกิด
การกระจายความร้อนให้ทวั่ ถึง
ทุกจุดและให้ได้ปริ มาณเต็ม
ความสามารถของเตาเผา
19. ตรวจสอบขนาดช่องเปิ ด ช่องเปิ ดของเตาควรมีขนาดเล็ก
และรู รั่วของผนังเตา
ที่สุดและผนังเตาไม่ควรมีรูรั่ว
เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน
20. ตรวจสอบการปิ ดเตา
ขณะเลิกงานควรปิ ดช่องเปิ ดของ
ขณะเลิกงาน
เตาทั้งหมดทั้งที่ผนังและปล่อง
เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน
21. บันทึกปริ มาณเชื้อเพลิง ควรบันทึกปริ มาณเชื้อเพลิงและ
และปริ มาณผลผลิต
ปริ มาณการผลิตเพื่อหาสัดส่ วน
การใช้เชื้อเพลิงต่อผลผลิต เพื่อ
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบการใช้งาน
โดยถ้าสัดส่ วนการใช้เชื้อเพลิง
สู งขึ้นจะต้องหาสาเหตุและแก้ไข
เพื่อควบคุมต้นทุนในการใช้เตา
22. ตรวจสอบใช้หวั เผาที่มี ควรเปลี่ยนหัวเผาเป็ นชนิดที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งหรื อไม่ ประสิ ทธิ ภาพสู งเพื่อเกิดการเผา
ไหม้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
23. ตรวจสอบมีการนาไอเสี ย นาไอเสี ยมาทาการอุ่นอากาศและ
มาอุ่นอากาศและ
เชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้จะทาให้
เชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้ ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้สูงขึ้น
หรื อไม่
และประสิ ทธิ ภาพเตาเผาสู งขึ้น
เพราะเป็ นการนาความร้อนที่
สู ญเสี ยกลับมาใช้
24. ตรวจสอบระยะเวลาใน ระยะเวลาในการเผาควรสั้นที่สุด
การเผาไหม้และการเพิ่ม และรู ปแบบการเพิ่มอุณหภูมิควร
อุณหภูมิในการเผา
จะเหมาะสมกับระยะเวลา
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
จัดทาแผนการสอบเทียบเป็ นประจา

จัดทาข้อกาหนดมาตรฐานการจัดเรี ยง
ชิ้นงาน
ใช้อุปกรณ์จดั เรี ยงชิ้นงานอัตโนมัติ
ลดขนาดช่องเปิ ด
อุดรู รั่วของผนังเตาทั้งหมด
จัดทาแบบตรวจสอบการ ใช้งาน
ติดตั้งอุปกรณ์ปิดช่องเปิ ดที่ผนังและ
ปล่อง
จัดทาแบบบันทึกและวิเคราะห์
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของเตา
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริ มาณ
เชื้อเพลิงและปริ มาณการผลิต



ใช้หวั เผาแบบ Regenerative Burner



ติดตั้งอุปกรณ์อุ่นอากาศ Recuperator
หรื อ Regenerator



ทดสอบสมดุลเตาอย่างสม่าเสมอใน
ทุกแบบหรื อประเภทผลิตภัณฑ์ของ
การผลิตเพื่อให้ตน้ ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตต่าลง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
25. ตรวจสอบการนาไอเสี ย ควรนาไอเสี ยไปอุ่นชิ้นงานเพื่อ
ไปอุ่นชิ้นงานก่อนเข้าเตา ลดปริ มาณความร้อนที่ใช้ในการ
หรื อไม่
เผา






26. ตรวจสอบการออกแบบ
เตาเผา

ควรออกแบบเตาเผาให้เกิดการ
สู ญเสี ยความร้อนน้อยที่สุด

















27. ตรวจสอบปริ มาณการใช้ ควรระบายความร้อนออกจากเตา
อากาศหรื อน้ าระบาย
ให้นอ้ ยที่สุด
ความร้อนเตา



28. ตรวจสอบชนิ ดเชื้ อเพลิงที่ใช้ เลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีตน้ ทุนต่า
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
เพิ่มความยาวของเตาเพื่อนาไอเสี ยไป
อุ่นชิ้นงาน
ไอเสี ยสะอาดนาไปใช้โดยตรงได้
ไอเสี ยสกปรกนาไปผ่านอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน
รู ปทรงผนังภายในมีการสะท้อน
ความร้อนได้ดีโดยมีความโค้งมน
มีขนาดความยาวและความกว้าง
เหมาะสม
ตาแหน่งหัวเผาเหมาะสม
ผนังมีความหนาน้อยแต่มีความเป็ น
ฉนวนสู ง
มีอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้
อัตโนมัติ
มีอุปกรณ์ควบคุมความดันอัตโนมัติ
มีช่องเปิ ดต่างๆน้อย
มีการทางานอย่างต่อเนื่อง
มีการสู ญเสี ยความร้อนออกทางปล่อง
น้อย
มีการระบายความร้อนต่า
ลดปริ มาณอากาศหรื อน้ าระบายความ
ร้อนให้เหมาะสม
ปรับปรุ งอุปกรณ์ในระบบระบาย
ความร้อนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม

3.6 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดาเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

1. การลดปริ มาณอากาศส่ วนเกิน (Excess Air)ที่ใช้ในการเผาไหม้
2. การลดอุณหภูมิใช้งานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
3. การอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้
4. การอุ่นเชื้อเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้
5. การปรับปรุ งฉนวนหุม้ ผนังเตาภายนอก
6. การหุม้ ฉนวนเซรามิกซ์ที่ผนังภายในเตา
7. การลดรู รั่วที่ผนังเตา
8. การลดช่องเปิ ดทางเข้าหรื อทางออกให้นอ้ ยที่สุด
9. การลดอัตราการระบายความร้อนของเตา
10. การควบคุมความดันภายในเตาให้สูงกว่าความดันบรรยากาศ
เล็กน้อย
11. การลดการสู ญเสี ยความร้อนจากไอเสี ย
12. การนาไอเสี ยไปใช้ประโยชน์
13. การใช้เตาเผาที่ภาระใกล้เคียงพิกดั
14. การเลือกใช้เตาเผาชุดที่ประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
15. การลดเวลาการเปิ ดเตาก่อนเริ่ มใช้งาน
16. การปรับปรุ งรู ปแบบการเพิ่มอุณหภูมิเตาให้เหมาะสม
17. การใช้เตาเผาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยให้อุณหภูมิลดลง
18. การลดความชื้นของเชื้ อเพลิงแข็งก่อนเข้าเผาไหม้
19. การจัดวางผลิตภัณฑ์ภายในเตาให้สามารถรับความร้อนได้
ทัว่ ถึงทุกจุด
20. การเปลี่ยนชนิดหัวเผาเป็ น Recuperative Burner
21. การเปลี่ยนชนิดหัวเผาเป็ น Regenerative Burner
22. การใช้ระบบควบคุมการเผาไหม้อตั โนมัติ
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ดาเนิน
การแล้ ว

พร้ อม
ไม่ พร้ อม
ดาเนินการ ดาเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดาเนิน
พร้ อม
ไม่ พร้ อม
การแล้ ว

23. การอุ่นวัตถุดิบก่อนเข้าเตาโดยใช้ไอเสี ย
24. การลดของเสี ยที่เกิดจากการเผาไหม้
25. การลดของเสี ยจากการเตรี ยมวัตถุดิบ
26. การเปลี่ยนอิฐตามระยะเวลาที่เหมาะสม
27. การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
28. การเปลี่ยนชนิดเตาเผา
29. การทาความสะอาดและอุดรู รั่วของ Recuperator
30. การเพิ่มความยาวของเตาเผา
31. การใช้ Imvertor ควบคุมปริ มาณอากาศเข้าเตาแทนการใช้
Damper
32. การใช้อุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้อตั โนมัติ
33. การปรับทิศทางของหัวเผาให้เกิดการกระจายความร้อนที่ดี
34. การปรับรู ปทรงของเตาเผาให้เกิดการสะท้อนความร้อนได้ดี
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ดาเนินการ ดาเนินการ
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…
เพราะ…

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม

3.7 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทาเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การลดการสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติ ดตั้งเตาเผาใช้เชื้ อเพลิ งน้ ามันเตา C ขนาดพิ กดั 1 MJ/h จานวน 1 ชุ ด เพื่ อใช้ในการเพิ่ มอุณ หภู มิให้
ชิ้นงาน โดยอุณหภูมิใช้งาน 925 ๐C จากการตรวจสอบสภาพภายนอกของเตาเผาพบว่า มีช่องเปิ ดที่ผนังเตาใหญ่
เกินไป ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อน จึงมีแนวคิดที่จะลดขนาดช่องเปิ ด เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน

รู ปรู รั่วที่ผนังเตา/ช่ องเปิ ดก่ อนปรับปรุ ง
รู ปรูรั่วที่ผนังเตา/ช่ องเปิ ดหลังปรับปรุ ง
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความเร็ วของอากาศเข้าหรื อก๊าซร้อนที่ออกจากช่องเปิ ดของเตา (m/sec)
VL = - 0.0263 x (ความดันภายในเตา (mmH2O))2 + 0.9402 x ความดันภายในเตา(mmH2O) x 1.0638
2.1.2 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่เข้าหรื อก๊าซร้อนที่ออก (kg/sec)
mL = ความหนาแน่นของอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย (kg/m3) x พื้นที่ หน้าตัดของช่องเปิ ด (m2) x ความเร็ ว
ของอากาศเข้าหรื อก๊าซร้อนออก (m/sec)
2.1.3 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนจากช่องเปิ ดของเตา (kJ/y)
QL = อัตราการไหลเชิ งมวลของอากาศ (kg/sec) x ค่ าความร้ อนจาเพาะของอากาศที่ อุณ หภู มิเฉลี่ ย
(kJ/kg ๐C) x (อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตา (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C)) x 3,600 ชัว่ โมงการใช้
งาน (h/y) x ตัวประกอบการทางาน
2.1.4 อัตราการสู ญเสี ยเชื้อเพลิง
FL = (อัตราการสู ญเสี ยความร้อน (kJ/y) / 1,000) / ค่าความร้อนทางต่าของเชื้อเพลิง
2.1.5 ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงจากการลดช่องเปิ ด (฿/y)
SC = อัตราการสู ญเสี ยเชื้อเพลิง x ราคาเชื้อเพลิงต่อหน่วย x (ร้อยละของช่องเปิ ดลดลง / 1,000)
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2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการอุดรู รั่ว (฿) / ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
ความดันภายในเตา = ………………

mmH2O
อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตา = …………….. ๐C

อุณหภูมิอากาศแวดล้อม = ………. OC
พื้นที่หน้าตัดช่องเปิ ด = ………. m2

รายการ

สัญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้อมูลเบื้องต้ น
1.1 ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี
1.2 ค่าความร้อนทางต่าของเชื้ อเพลิง
(เชื้ อเพลิงเหลว MJ/L ,เชื้ อเพลิงแข็ง MJ/kg ,
เชื้ อเพลิงก๊าซ MJ/m3)
1.3 ราคาเชื้ อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย
(เชื้ อเพลิงเหลว ฿/L ,เชื้ อเพลิงแข็ง ฿/kg ,
เชื้ อเพลิงก๊าซ ฿/m3)
1.4 ตัวประกอบการใช้งาน

h
LHV

h/y
MJ/L

4,800.00
38.18

FC

฿/L

14.50

OF

1.5 ความหนาแน่นของอากาศที่

ข้อมูล

60.00

r

kg/m3

0.47

CP

kJ/kg oC

1.03

Rd
CI

%
฿

80
1,000.00

อุณหภูมิเฉลี่ย (480oC)
1.6 ความร้อนจาเพาะของอากาศที่
อุณหภูมิเฉลี่ย (480oC)
1.7 ร้อยละของช่องเปิ ดที่ลดลง
1.8 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
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เชื้ อเพลิงก๊าซ MJ/m3)
1.3 ราคาเชื้ อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย
ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม
(เชื้ อเพลิงเหลว ฿/L ,เชื้ อเพลิงแข็ง ฿/kg ,

FC

เชื้ อเพลิงก๊าซ ฿/m3)
รายการ
สัญลักษณ์
1.4 ตัวประกอบการใช้งาน
OF
1. ข้อ1.5
มูลเบืความหนาแน่
้องต้ น นของอากาศที่
r
o
1.1 ชัอุว่ณโมงการใช้
านตลอดทั
h
หภูมิเฉลี่ยง(480
C) ้งปี
1.2
าความร้
อนทางต
่าของเชื้ อเพลิ่ ง
LHV
CP
1.6 ค่ความร้
อนจ
าเพาะของอากาศที
(เชื้ อเพลิงเหลว MJ/L ,เชืo ้ อเพลิงแข็ง MJ/kg ,
อุณหภูมิเฉลี่ย (480
C)
3
เชื
งก๊าซ MJ/m
1.7้ อเพลิ
ร้อยละของช่
องเปิ) ดที่ลดลง
Rd
FCC
1.3
เพลิงเฉลี่ยบต่อปรุหน่ง วย
1.8 ราคาเชื
ค่าใช้จ่า้ อยในการปรั
I
(เชื
อ
เพลิ
ง
เหลว
฿/L
,เชื
อ
เพลิ
ง
แข็
ง
฿/kg
,
้
้
2. ข้อมูลตรวจวัด
3
เชื
อ
เพลิ
ง
ก๊
า
ซ
฿/m
)
้
2.1 ความดันภายในเตาเผา
H
1.4 ตัวประกอบการใช้งาน
OF
2.2 พื้นที่หน้าตัดช่องเปิ ด
A
1.5 ความหนาแน่นของอากาศที่
r
T
2.3 อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตาเผา
i
สัญลักษณ์
อุณหภูมิเฉลี่ยรายการ
(480oC)
TO
2.4 อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
C
1.6
ความร้
อ
นจ
าเพาะของอากาศที
่
P
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
อุณหภูมวิเของอากาศที
ฉลี่ย (480oC)่เข้าหรื อก๊าซร้อน
VL
3.1 ความเร็
1.7 ร้ทีอ่อยละของช่
งเปิดของเตาเผา
ดที่ลดลง
Rd
อกจากช่อองเปิ
่ายในการปรั
CI
1.8 ค่Vาใช้=จ-0.0263
ง x H+1.0638
x H2บ+ปรุ0.9402
L
2. ข้อมูลตรวจวัด
moL
3.2 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่เข้า
2.1 ความดันภายในเตาเผา
H
หรื อก๊าซร้อนที่ออก
2.2 พื้นoที่หน้าตัดช่องเปิ ด
A
m L = r x A x VL
2.3 อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตาเผา
QTLi
3.3 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนจากช่อง
TO
2.4 อุเปิณดของเตาเผา
หภูมิอากาศแวดล้อม

฿/L

14.50

หน่ วย

ข้อมูล
60.00

kg/m3
h/y
MJ/LoC
kJ/kg

0.47
4,800.00
38.18
1.03

%
฿/L
฿

80
14.50
1,000.00

mmH2O
m2 3
kg/m
o
C
หน่o วย
Co
kJ/kg C

1.00
60.00
0.04
0.47
925.00
ข้อมูล
35.00
1.03

m/sec
%
฿

1.98
80
1,000.00

kg/sec
mmH2O

0.04
1.00

m2

0.04

o

C
925.00
kJ/y 378,697,420.80
o
C
35.00

QL = moL x CP x ( Ti-TO) x 3,600 x h x OF

3.4 อัตราการสู ญเสี ยเชื้ อเพลิง
(เชื้ อเพลิงเหลว L/y ,เชื้ อเพลิงแข็ง kg/y ,

FL

9,918.74

เชื้ อเพลิงก๊าซ m3/y)
FL = (QL /1,000) / LHV
FCL
3.5 ค่าเชื้ อเพลิงสู ญเสี ย
FCL = FL x FC
3.6 พลังงานความร้อนลดลง
FS
3-32
FS = FL x (Rd/100)
3.7 ค่าเชื้ อเพลิงที่ลดลงจากการลดช่องเปิ ด
SC

฿/y

143,821.73

L/y

7,934.99

฿/y

115,057.38
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QL = moL x CP x ( Ti-TO) x 3,600 x h x OF

FL

3.4 อัตราการสู ญเสี ยเชื้ อเพลิง
(เชื้ อเพลิงเหลว L/y ,เชื้ อเพลิงแข็ง kg/y ,
เชื้ อเพลิงก๊าซ m3/y)
รายการ
FL = (QL /1,000) / LHV
3. การวิ
ทางเทคนิ
3.5เคราะห์
ค่าเชื้ อเพลิ
งสู ญเสีคย
3.1 ความเร็
่เข้าหรื อก๊าซร้อน
FCL = FวLของอากาศที
x FC
ที่ออกจากช่
องเปิอดของเตาเผา
3.6 พลั
งงานความร้
นลดลง

9,918.74
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สัญลักษณ์ หน่ วย

x H2 + 0.9402 x H+1.0638
FVS =L =FL-0.0263
x (Rd/100)
3.2 ค่อัาตเชืราการไหลเชิ
งมวลของอากาศที
3.7
องเปิ่เข้ดา
้ อเพลิงที่ลดลงจากการลดช่
ก๊CL
าซร้x อ(Rd/100)
นที่ออก
Sหรื
C =อF
4. การวิเคราะห์
moL =กrารลงทุ
x A x VนL
4.1
ทุนยความร้อนจากช่อง
3.3 ระยะเวลาคื
อัตราการสู ญนเสี
PB =เปิCดของเตาเผา
I / SC
5. สรุปผลที
เคราะห์
QL ไ่ =ด้mจoากการวิ
L x CP x ( Ti-TO) x 3,600 x h x OF
5.1
าณเชื้ อญเพลิ
ลดลง
3.4 ปริ
อัตมราการสู
เสี งยทีเชื่ใ้ อช้เพลิ
ง
5.2(เชื
ค่า้ อเชืเพลิ
งลดลง
้ อเพลิ
งเหลว
L/y ,เชื้ อเพลิงแข็ง kg/y ,
3
5.3เชืระยะเวลาคื
้ อเพลิงก๊าซนmทุน/y)

ข้อมูล

FCL
VL

฿/y
m/sec

143,821.73
1.98

FS

L/y

7,934.99

mSCoL

kg/sec
฿/y

0.04
115,057.38

PB
QL

y 378,697,420.80
0.01
kJ/y

FS
FL
SC
PB

L/y
฿/y
y

7,934.99
9,918.74
115,057.38
0.01

FCL

฿/y

143,821.73

FS

L/y

7,934.99

SC

฿/y

115,057.38

PB

y

0.01

FS
SC
PB

L/y
฿/y
y

7,934.99
115,057.38
0.01

FL = (QL /1,000) / LHV
3.5 ค่าเชื้ อเพลิงสู ญเสี ย
FCL = FL x FC
3.6 พลังงานความร้อนลดลง
FS = FL x (Rd/100)
3.7 ค่าเชื้ อเพลิงที่ลดลงจากการลดช่องเปิ ด
SC = FCL x (Rd/100)
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
5.1 ปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ใช้ลดลง
5.2 ค่าเชื้ อเพลิงลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน
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ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม

มาตรการที่ 2 การลดการสู ญเสี ยความร้ อนโดยการหุ้มฉนวนผนังเตา
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งเตาเผาใช้เชื้ อเพลิงน้ ามันเตา C จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการให้ความร้อนกับชิ้ นงาน อุณหภูมิที่ใช้
งาน 1,000๐C การสู ญเสี ยความร้อนออกจากผนังเตา เป็ นการสู ญเสี ยความร้อนที่ มากเป็ นอันดับสองรองจาก
การสู ญ เสี ยทางปล่อง ซึ่ งเตาส่ วนใหญ่ เมื่ อใช้งานไประยะหนึ่ งอิ ฐทนไฟและฉนวน จะเกิ ดการเสื่ อมสภาพ
นอกจากนั้นเตาบางชุดอาจหุ ม้ ฉนวนในความหนาที่ไม่เหมาะสมจึงเกิดการสู ญเสี ยความร้อนมาก จึงมีแนวคิดที่
จะทาการหุ ้มฉนวนผนังเตาเพื่ อลดการสู ญเสี ยความร้อนซึ่ งปั จจุ บนั อุณหภู มิผิวผนังเฉลี่ยประมาณ 105๐C ซึ่ ง
หลังจากหุม้ ฉนวนแล้วอุณหภูมิควรจะประมาณ 60๐C

บริเวณผนัง
เตาที่จะทา
การปรับปรุง

รู ปผิวผนังก่ อนหุ้มฉนวน
รู ปผิวผนังหลังหุ้มฉนวน
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศ (W/m2๐C)
hC = 1.42 x [(อุณหภูมิพ้ืนผิวภายนอก (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C)) / ความสู งของผนังที่
ต้องการหุ ม้ (m)] 0.25
2.1.2 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนของผนังก่อนหุ ม้ ฉนวน (W/m)
QUNIN = 1.42 x [(อุณหภูมิพ้ืวผิวผนังก่อนหุ ม้ ฉนวน (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C) / ความสู งของ
ผนังที่ตอ้ งการหุ ม้ (m)] 0.25 x (อุณหภูมิพ้ืนผิวผนัง (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C)) x พื้นที่ผิวผนังที่
ต้องการหุ ้ม (m2) + 5.6697 x 10-8 x [( อุณหภูมิผิวผนัง (๐C) + 273)4 - (อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (๐C) +
273)4] x ค่าสัมประสิ ทธิ การแผ่รังสี ของพื้นผิว x พื้นที่ผิวที่ตอ้ งการหุม้ ฉนวน (m2)
2.1.3 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนหลังการหุม้ ฉนวน (W/m)
QINS = (อุ ณ หภู มิพ้ื นผิ วผนังก่ อนหุ ้ม ฉนวน (๐C) - อุณ หภู มิอากาศแวดล้อม ( ๐C) / [(ความหนาของ
ฉนวนที่ ใช้ (m) / (พื้นที่ผิวผนังที่ตอ้ งการหุ ้ม (m2) x ค่าการนาความร้อนของฉนวนที่ใช้ (W/m2 ๐C)) +
(1 / (พื้นที่ผิวผนัง (m2) x ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศหลังหุม้ ฉนวน (W/m2 ๐C)]
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2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนที่ใช้ในการหุ ม้ ฉนวน (฿) / ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า

H

L

ความสู งของผนัง
อุณหภูมิผิวผนังก่อนหุ ม้
อุณหภูมิผิวผนังหลังหุ ม้
ความยาวของผนัง
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
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รายการ
รายการ

สัสัญ
ญลัลักกษณ์
ษณ์ หน่
หน่ ววยย

1.1. ข้ข้ออมูมูลลเบื
เบื้อ้องต้
งต้ นน
1.1
1.1 ชัชัวว่่ โมงการใช้
โมงการใช้งงานตลอดทั
านตลอดทั้้ งงปีปี
1.2
1.2 ค่ค่าาความร้
ความร้ออนต
นต่่าาของเชื
ของเชื้้ ออเพลิ
เพลิงง

ข้ข้ออมูมูลล

hh
LHV
LHV

h/y
h/y
MJ/L
MJ/L

5,000
5,000
39.77
39.77

1.3 ราคาเชื้ อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย

Fc

฿/L

14.00

1.4 ตัวประกอบการใช้งาน
1.5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่รังสี ของพื้นผิว (ใช้ค่า 0.9)
1.6 ค่าการนาความร้อนของฉนวนที่ใช้

OF

%

3
(เชื
(เชื้้ ออเพลิ
เพลิงงเหลว
เหลว MJ/L,
MJ/L, เชื
เชื้้ ออเพลิ
เพลิงงแข็
แข็งง MJ/kg,
MJ/kg, เชื
เชื้้ ออเพลิ
เพลิงงก๊ก๊าาซซ MJ/m
MJ/m3))

3
(เชื
(เชื้้ ออเพลิ
เพลิงงเหลว
เหลว ฿/L
฿/L ,, เชื
เชื้้ ออเพลิ
เพลิงงแข็
แข็งง ฿/kg
฿/kg ,, เชื
เชื้้ ออเพลิ
เพลิงงก๊ก๊าาซซ ฿/m
฿/m3))

1.7 ความหนาของฉนวนที่ใช้
1.8 อุณหภูมิผิวฉนวนหลังจากหุ ้มที่ตอ้ งการ



kii
ti
TWIN

1.9 ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
1.10 ราคาฉนวนความร้อน
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 ความสู งของผนังที่ตอ้ งการหุ ้ม
2.2 ความยาวของผนังที่ตอ้ งการหุ้ม

hC

CIN
H
Le

TW

2.3 อุณหภูมิผิวนอกผนังก่อนหุ ้มฉนวน

80.00
0.90
W/m22 ooC 0.038
m
0.025
o

C

%
฿
m
m
o
C

60.00
80.00

4,000.00
1.20
1.00
105.00

Ta

o

C

35.00

3.1 พื้นที่ผิวผนังที่ตอ้ งการหุ ้มฉนวน
A=LxH

A

m2

1.20

3.2 ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศก่อนหุ ้มฉนวน

hCO

W/m2 oC

3.92

QUNIN

W

1,028.72

2.4 อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

hC0 = 1.42 x [(TW - Ta)/H]0.25
3.3 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนของผนังก่อน
หุ ้มฉนวน
QUNIN = 1.42 x [(TW- Ta)/H]0.25 x (TW-Ta) x A + 5.6697
x 10-8 x [(TW+273)4 - (Ta+273)4 ] x x A
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รายการ
รายการ

สัสัญ
ญลัลักกษณ์
ษณ์ หน่ ววยย

าณความร้
อนที่สูญเสี ยก่อนหุ ้นฉนวน
1. ข้ อ3.4
มูลปริ
เบื้อมงต้
น
= (QUNIN
/1,000,000) x 3600 x h x OF
1.1 ชัQว่ โมงการใช้
LO
LO
UNINงานตลอดทั้งปี
1.2 ค่ค่าาการถ่
ความร้ายเทความร้
อนต่าของเชื
้ อเพลิง
3.5
อนของอากาศหลั
งหุ ้มฉนวน

3
(เชื้ อเพลิงเหลว
เพลิงแข็- งTMJ/kg,
0.25เชื้ อเพลิงก๊าซ MJ/m )
h =MJ/L,
1.42เชืx้ อ[(T
)/H]0.25

hCN
CN = 1.42 x [(TWIN
WIN- Taa)/H]
1.3 ราคาเชื้ อเพลิงเฉลี่ ยต่อหน่วย
3.6 อัตราการสู ญเสี ยหลังการหุ ้มฉนวน
(เชื้ อเพลิงเหลว ฿/L , เชื้ อเพลิงแข็ง ฿/kg , เชื้ อเพลิงก๊าซ ฿/m3)
QINS = (TWW-Taa)/[(tii/(A x kii)) + (1/(A x hCN
)]
CN
1.4 ตัวINS
ประกอบการใช้งาน
3.7
อุณหภู
มมิิผผิิววฉนวนหลั
งจากหุ ้ม้ม
3.7
ฉนวนหลั
1.5 อุค่ณ
าสัหภู
มประสิ
ทธิ์ การแผ่งรจากหุ
ังสี ของพื้นผิว (ใช้ค่า 0.9)
TWINA
=TWW-(Q
xx (t(tii // (A
-(QINS
(A xx kk่ใii)))
)))ช้
WINA =T
INS
1.6 ค่Tาการน
าความร้
อนของฉนวนที
** หาก
TTWINA
และ TWIN ไม่
ใหม่
ไม่เเท่ท่าา่ใกักัช้นนให้
ให้กกาหนด
าหนด TTWIN
WINA และ TWIN
WIN ใหม่
1.7หากความหนาของฉนวนที

3.8
ปริ มมาณความร้
ออนที
เสี
งจากหุ ้ม้มฉนวน
3.8
าณความร้
นที่่สสููงญ
ญจากหุ
เสี ยยหลั
หลั
1.8 ปริ
อุณหภู
มิผิวฉนวนหลั
้มทีง่จากหุ
ตอ้ งการฉนวน
QQLN
= (QINS
/1000000)
/1000000) xx 3600
3600 xx hh xx OF
OF
LN =ท(Q
1.9 ประสิ
ธิ ภINSาพการเผาไหม้
3.9
ปริ มมาณความร้
3.9
าณความร้ออนสู
นสู ญ
ญอนเสี
เสี ยยลดลง
ลดลง
1.10ปริราคาฉนวนความร้
QQSS == QQLO
-QLN
2. ข้ อมูลตรวจวั
ดLO-QLN
3.10
ปริ
งงลดลง
3.10
ปริ มมาณการใช้
าณการใช้
เพลิ
ลดลง้ม
2.1 ความสู
งของผนัเเงชืชืที้้ ออ่ตเพลิ
อ้ งการหุ
FFSS == QQSS/(LHV
// 100))
/(LHV xxงที(h
(h
100))้ม
2.2 ความยาวของผนั
่ตอ้ CCงการหุ

33

(เชื
งงเหลว
,เชื
งง kg/y
,เชื
(เชื้้ อออุเพลิ
เพลิ
เหลว
L/y
,เชื้้ ออเพลิ
เพลิ
แข็นหุ
kg/y
,เชื้้ ออเพลิ
เพลิงงก๊ก๊าาซซ m
m /y)
/y)
2.3
ณหภู
มิผิวL/y
นอกผนั
งก่งงอแข็
้มฉนวน
3.11
เชื
งงลดลง
3.11
เชื้้ ออมเพลิ
เพลิ
ลดลง อม
2.4 อุค่ค่ณาาหภู
ิอากาศแวดล้

CCSS == FFทSS างเทคนิ
xx FFCC ค
3. การวิเคราะห์
44 การวิ
ารลงทุ
การวิ
คราะห์
ารลงทุ
3.1เเคราะห์
พื้นที่ผิกกวผนั
งที่ตนนอ้ งการหุ ้มฉนวน
4.1
A = L x H นนทุทุนน
4.1 ระยะเวลาการคื
ระยะเวลาการคื
== CCาINยเทความร้
/C
PB
/CS อนของอากาศก่อนหุ้มฉนวน
3.2 ค่PB
าการถ่
IN

S

QLO
MJ/y
LO
h
h/y
2o
2oC
LHV
MJ/L
W/m
hCN
CN
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14,813.57
5,000
39.77
3.03

Fc
QINS
INS

฿/L
W

14.00
85.03

OF
TTWINA
WINA


OO%
C

80.00
58.38
58.38
0.90

ki
ti
QQLN
LN
TWIN
hC

Q
CQINSS
FFHSS
Le
TW
CCTSS
a

A
PB
PB
hCO

0.25
5.5. สรุ
ากการวิ
สรุปปผลที
ผลที
ากการวิ
คราะห์
hC0ไไ่่ ด้ด้=จจ1.42
x [(Tเเคราะห์
W - Ta)/H]
5.1
ปริ มมาณเชื
งลดลง
FS
5.1
าณเชื้้ ออญเพลิ
เพลิ
QFS
3.3 ปริ
อัตราการสู
เสี งยลดลง
ความร้อนของผนังก่อน
UNIN
5.2
ค่
า
เชื
อ
เพลิ
ง
ลดลง
CS
้
5.2 ค่หุา้มเชืฉนวน
CS
้ อเพลิงลดลง
5.3
นทุนน
PB
0.25
5.3 ระยะเวลาคื
ระยะเวลาคื
QUNIN = 1.42นxทุ[(T
x (TW-Ta) x A + 5.6697 PB
W- Ta)/H]

x 10-8 x [(TW+273)4 - (Ta+273)4 ] x x A

ข้ข้ออมูมูลล

C

W/m2 oC 0.038
m
0.025
MJ/y
1,224.43
o
MJ/y
C 1,224.43
60.00
%
80.00
MJ/y
13,589.14
MJ/y
฿ 13,589.14
4,000.00

L/y
L/y
m
m
o
C
o
฿/y
฿/y
C
m2
yy
W/m2 oC

427.12
427.12
1.20
1.00
105.00
5,979.68
5,979.68
35.00
1.20
0.67
0.67
3.92

…../y
427.12
…../y
427.12
W 1,028.72
฿/y
฿/y 5,979.68
5,979.68
yy
0.67
0.67

แหล่
แหล่งงทีทีม่ม่ าา
ของข้ออมูมูลล
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3.8 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสาเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การลดขนาดช่ องเปิ ดเตาเผาปลายกันโคลง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์มีการใช้เตาเผาปลายกันโคลงเพื่อขึ้นรู ปหูแหนบ โดยใช้อณ
ุ หภูมิภายในเตา 900 C ใช้
งาน 12 ชัว่ โมง/วัน 300 วัน/ปี ใช้น้ ามันเตา C เป็ นเชื้อเพลิงเตาดังกล่าวมีการสู ญเสี ยพลังงานความร้อนทางช่อง
เปิ ดทางเข้ามาก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ทางเข้าปากเตาบริ เวณที่ใส่ ชิ้นงาน มีขนาดกว้างมากเกินไป (ขนาด 100 x 3500 mm) ขณะที่ชิ้นงานที่ตอ้ งเผามี
ขนาด 7 x 70 mm รวมทั้งอิฐทนไฟและฉนวนเสื่ อมสภาพทาให้มีความร้อนสู ญเสี ยจากเตาสู่ อากาศแวดล้อม
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาการลดขนาดช่องเปิ ดจากขนาด 100 x 3,500 มิลลิเมตร เป็ นขนาด 30 x 3,500 มิลลิเมตร และพร้อมทั้งเปลี่ยน
อิฐทนไฟและฉนวนกันความร้อนใหม่
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
เตาเผามีช่องเปิ ดขนาด 100 x 3500 มิลลิเมตร คิดเป็ นพื้นที่ 0.35 ตารางเมตร ความเร็ วของอากาศที่เข้าเตา
ประมาณ 1 เมตรต่อวินาทีมีการใช้งานร้อยละ 70 ในเวลาหนึ่งปี

รู ปที่ 3.8-1 แสดงช่องเปิ ดเตาเผาปลายกันโคลงก่อนปรับปรุ ง
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ดาเนินการปรับปรุ งโดยการลดขนาดช่องเปิ ดเป็ น 30 x 3,500 mm คิดเป็ นพื้นที่ 0.11 ตารางเมตร (ลดขนาดลง
70%) และทาการซ่อมอิฐทนไฟที่ชารุ ดใหม่ ปรับปรุ งปลอกปิ ดหัวเตา ติดตั้งใยแก้วกันความร้อนบริ เวณปากเตา
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รู ปที่ 3.8-2 แสดงช่องเปิ ดเตาเผาปลายกันโคลงหลังปรับปรุ ง
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พื้นที่เตาก่อนปรับปรุ ง
=
0.35
ตารางเมตร
พื้นที่เตาหลังปรับปรุ ง
=
0.11
ตารางเมตร
ความเร็ วของอากาศที่เข้าเตา
=
1
m/s
อัตราการไหลของอากาศเข้าเตาที่ลดลง
Q
=
AV
=
(0.35 – 0.11) x 1 m3/s
=
0.24
m3/s
=
864
m3/hr
ตารางที่ 3.8-1 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ดต่อลูกบาศก์เมตร (kJ/h/m3)
อุณหภูมกิ า๊ ซร้อนภายในเตา

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

350.5

384.0

413.7

447.2

466.7

490.3

512.7

532.2

549.2

O

หรือผ่านช่องเปิ ด ( C)
อัตราการสูญเสียความร้อน
3

(kJ/h/m )
อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง

0.0092 0.0102 0.0108 0.0117 0.0122 0.0128 0.0134 0.0139 0.0144

3

นา้ มันเตาเกรดซี (L/h/m )
ถ่านหินบิทมู นิ สั (kg/h/m3)

0.0133 0.0146 0.0157 0.0170 0.0177 0.0186 0.0194 0.0202 0.0208

ก๊าซธรรมชาติ (Nm3/h/m3)

0.0096 0.0105 0.0113 0.0122 0.0127 0.0134 0.0140 0.0145 0.0150

หมายเหตุ :พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรื อก๊าซร้อนออกที่ 1 m2,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC
จากตารางที่อุณหภูมิภายในเตา 900 C
จะได้อตั ราสู ญเสี ยความร้อน
อัตราการสู ญเสี ยความร้อนต่อชัว่ โมง

=
=
=

447.2
kJ/h/m3
(864 m3) x (447.2 kJ/h/m3)
386,381
kJ/hr
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อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง

=
=
เมื่อปรับปรุ งฝาเตาจะประหยัดเชื้อเพลิงได้ =
=
=
=
=

(386,381kJ/hr) / (41,300 kJ/L)
9.36
L/hr
น้ ามันเตา (L/hr) x ชม.ทางาน x วันทางานต่อปี
x เปอร์เซ็นต์การเดินเตา
9.36 x 12 x 300 x 0.7
23,587
ลิตร/ปี
23,587 x 11.7
บาท/ปี
275,968
บาท/ปี

7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=

300,000
300,000/275,968
1.09

บาท
ปี

กรณีศึกษาที่ 2: การปรับปรุ ง Blower ดูดอากาศของ Gas Burner ให้ เผาไหม้ ได้ ดขี นึ้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้ก๊าซ LPG เผาไหม้ให้ได้อุณหภู มิในการอบยางที่ 330 C โดยอากาศที่ เข้าเผาไหม้มีการ
ควบคุมโดยใช้แดมเปอร์ ซึ่ งเปิ ดไว้ที่ร้อยละ 80 ส่ งผลให้ตอ้ งใช้เชื้ อเพลิงมาก จากการสารวจภายในโรงงานผลิต
ชิ้ นส่ วนรถยนต์แห่ งหนึ่ ง พบว่ามีการใช้ลมความร้อนจากแก็สในกระบวนการอบยาง ซึ่ งลักษณะการเผาไหม้มี
การดูดอากาศจากด้านนอกเข้ามาใช้ในการเผาไหม้ผ่านทางช่ องแดมเปอร์ แต่สภาพปั จจุบนั พบว่ามีการเปิ ดช่ อง
แดมเปอร์ไว้ค่อนข้างมาก ทาให้สิ้นเปลืองแก็สในการเผาไหม้เพราะความร้อนโดนดูดออกไปทางช่องไอเสี ยหมด
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ปริ มาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้มากเกินไปส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยทางปล่องไอเสี ยมากและประสิ ทธิ ภาพใน
การอบลดต่าลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาการปรับลดปริ มาณอากาศลงโดยการปรับแดมเปอร์ และทาการบันทึกปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง และอุณหภูมิ
ในเตาอบยาง
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
เปิ ดแดมเปอร์ที่ 10 % มีการใช้เชื้อเพลิง 115.79 กิโลกรัม/วัน และอุณหภูมิในการอบยาง 330-335 C
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รู ปที่ 3.8-3 แสดงแดมเปอร์ช่องดูดอากาศที่ 10 %
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากทาการปรับช่ องแดมเปอร์ ไว้ที่ 80 % มีการใช้เชื้ อเพลิง 79.09 กิ โลกรัม/วัน และอุณหภูมิในการอบยาง
275-300 C โดยไม่ส่งผลเสี ยต่อคุณภาพของผลผลิต

รู ปที่ 3.8-4 แสดงการปรับแดมเปอร์ช่องดูดอากาศที่ 80 %
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จานวนวันทางาน =
300
วัน/ปี
ผลประหยัดเชื้อเพลิง
= การใช้เชื้อเพลิงก่อนปรับปรุ ง – การใช้เชื้อเพลิงหลังปรับปรุ ง
= (115.79 – 79.09) x 300
=
11,010
กิโลกรัม/ปี
ราคาเชื้อเพลิง
=
13.53
บาท/กิโลกรัม
ผลประหยัด
=
11,010 x 13.53
=
148,965.30
บาท/ปี
3-41

ตอนที่ 3 บทที่ 3 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม

7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าเชื้อเพลิง

=
=

ดาเนินการเอง
148,965.30

บาท
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 3: การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ ในการเผาเซรามิก
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้ก๊าซ LPG เผาไหม้ให้ความร้อนในเตาเผาเซรามิ กที่ อุณ หภู มิ 1,250◦Cโดยใช้ก๊าซ LPG
ประมาณ 407,438 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี คิ ด เป็ นมู ล ค่ า ประมาณ 6,069,130 บาทต่ อ ปี มี ก ารผลิ ต 24 ชั่วโมงต่ อวัน
จานวน 340 วันต่อปี เตาเผามีการสู ญเสี ยพลังงานความร้อนทางปล่องไอเสี ยสู งส่ งผลให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การปรับสัดส่ วนการใช้อากาศและเชื้อเพลิง (Air-Fuel Ratio) ที่ไม่เหมาะสมส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ต่า
และปริ มาณอากาศที่ มากเกินความจาเป็ นจะพาความร้อนออกจากเตาเผาทางปล่องไอเสี ยเพิ่มขึ้ น โดยทัว่ ไปการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส ต้องใช้ออกซิ เจนส่ วนเกินต่ากว่า 2% โดยมีปริ มาณคาร์บอนมอนน็อกไซด์ไม่เกิน 200 ppm
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาการตรวจวัดปริ มาณออกซิ เจนส่ วนเกิน ปริ มาณคาร์บอนมอนน็อกไซด์และประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ ใน
ตาแหน่งที่ไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ในขณะที่ภาระสู งสุ ดแล้วทาการปรับลดปริ มาณอากาศเข้าเผาไหม้ให้
เหมาะสม

รู ปที่ 3.8-5 แสดงเครื่ องมือวัดการเผาไหม้และการใช้งาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
จากการตรวจวัดไอเสี ยพบว่ามีปริ มาณออกซิ เจน 4.1 % อุณหภูมิไอเสี ย 462 ◦C และประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
70.0 % ซึ่ งปริ มาณออกซิ เจนส่ วนเกินสู งเกินเกณฑ์สาหรับเชื้อเพลิงก๊าซ
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รู ปที่ 3.8-6 แสดงเตาเผาเซรามิก 1,250 ◦C
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากปรั บ ลดปริ ม าณอากาศเข้า เผาไหม้ล งโดยมี ป ริ ม าณออกซิ เจน 3.0 % อุ ณ หภู มิ ไ อเสี ย 462 ◦C และ
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ 72.0 % ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้สูงขึ้ นกว่าเดิ ม 2 % ส่ งผลให้สามารถลดการใช้
เชื้อเพลิงได้
ตารางที่ 3.8-2 ข้อมูลตรวจวัดของเตาเผาเซรามิก ก่อนและหลังปรับปรุ ง
ผลการวิเคราะห์ประเมิน
ก่อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง
Flue gas temperature
C
462
462
O2 content
Excess air
ความร้อนสู ญเสี ย
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ร้อยละของก๊าซ LPG ที่ใช้

คิดเป็ นปริ มาณก๊าซ LPG ที่ใช้ลดลง

%
%
%
%

4.1
23
30
70

3.0
15
28
72

= ((ประสิ ทธิ ภาพหลังปรับปรุ ง-ประสิ ทธิ ภาพ
หลังปรับปรุ ง)/ประสิ ทธิ ภาพหลังปรับปรุ ง) x 100 %
= ((72.0-70.0)/72.0) x 100
= 2.78 %
=
=

407,438 x 0.0278
11,327 kg/ปี
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คิดเป็ นเงิน
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าตรวจวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายก๊าซ LPG ที่ประหยัดได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=

11,327 x 14.90
168,722 บาท/ปี

=
=
=

50,000 บาท
168,722 บาท/ปี
0.30 ปี

กรณีศึกษาที่ 4 : การทาฝาครอบเตาหลอม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิตอลูมิเนี ยม ในส่ วนของโรงหลอมอลูมิเนี ยมจะมีการใช้เตาหลอมในการหลอมอลูมิเนี ยม
342 วันต่อปี โดยใช้เชื้อเพลิงแก็ส LPG เป็ นเชื้อเพลิง

รู ป 3.8-7 เตาหลอมที่ใช้ในการหลอมอลูมิเนียมภายในโรงงาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสารวจของที มอนุ รักษ์พลังงานพบว่าในการหลอมอลูมิเนี ยมในช่ วงแรกจะมี การใส่ อลูมิเนี ยมที่ เป็ น
วัต ถุ ดิ บ ลงในบ่ อหลอม เมื่ อ อลู มิ เนี ย มได้รั บ ความร้ อ นก็ จะกลายเป็ นของเหลว จากการส ารวจพบว่า เตา
อลูมิเนี ยม C-Furness, และ เตาอลูมิเนี ยม M-Furness เมื่อมีการหลอมตัวของน้ าอลูมิเนี ยมแล้ว ไม่มีการปิ ดบ่อทา
ให้ความร้อนส่ วนนี้ จะสู ญเสี ยไปโดยการพาความร้อนและการแผ่รังสัความร้อนให้กบั สิ่ งแวดล้อม จะทาให้ทาง
โรงงานสู ญเสี ยเชื้ อเพลิงที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ งจากการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิ
ของอลูมิเนี ยมเหลว มี อุณ หภู มิ 760 oC ขนาดปากบ่ อของ C-Furness มีขนาดเท่ ากับ 5.5 m2และ ขนาดปากบ่ อ
ของ M-Furness มีขนาดเท่ากับ 7.56 m2
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รู ปที่ 3.8-8 น้ าอลูมิเนียมหลังจากหลอมเหลวแล้ว
จากรู ปจะเห็นได้ว่าปากบ่อของเตาหลอมอลูมิเนียมหลังจากอลูมิเนี ยมหลอมเหลวแล้วไม่มีการปิ ดจะทาให้ความ
ร้อนส่ วนหนึ่งสู ญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาการปรับปรุ งโดยทาฝาครอบปากบ่อของเตาหลอมอลูมิเนียมโดยมอบหมายให้แผนกซ่ อมบารุ งเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ

รู ปที่ 3.8-9 ขณะทาการปรับปรุ งปากเตาหลอม

รู ปที่ 3.8-10 ฝาครอบปากเตาหลอมที่ทาเสร็ จแล้ว

รู ปที่ 3.8-11 หลังจากทาการปิ ดฝาครอบเตาหลอมแล้ว
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4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรั บ ปรุ งพบว่าโรงงานอุ ณ หภู มิบ ริ เวณปากเตาหลอมลดลง ซึ่ งขณะนี้ ทางโรงงานกาลังเก็บ ข้อมู ลผล
ประหยัดแก๊ส LPG จากการทามาตรการอยูโ่ ดยวัดจากมิเตอร์แก๊สภายในโรงงาน

รู ปที่ 3.8-12 มิเตอร์แก็สที่ทางโรงงานใช้ในการเก็บข้อมูล

กรณีศึกษาที่ 5 : การลดเวลาการเปิ ด-ปิ ด ระบบประตูเตาเผา
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ประเภทเหล็กแผ่น ในส่ วนผลิตของทางโรงงานจะทาการผลิต 24 ชัว่ โมง
ต่อวัน 298 วันต่อปี ในส่ วนของระบบเตาเผาเหล็ก มีข้ นั ตอนการนา SLAB ออกจากเตาเผา โดยมีข้ นั ตอนการเปิ ด-ปิ ด
ประตู เตาเผาเหล็กแบบอัตโนมัติ ซึ่ งระยะเวลาในการปิ ดประตู ข้ ึ นอยู่กบั ตาแหน่ งตัว SENSOR การสู ญเสี ยพลังงาน
ความร้อนจะแปรผันตามระยะเวลาการ เปิ ด-ปิ ด ประตูเตาเผา โดยเตาเผา 1 ชุด มีประตูเตาเผาจานวน 2 ประตู

รู ปที่ 3.8-13 เตาเผาเหล็กของทางโรงงาน
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสารวจของทีมอนุรักษ์พลังงานพบว่าจานวนของ SENSOR ในการเปิ ดปิ ดประตูมีจานวนน้อย ทาให้การทางาน
ในการเปิ ดปิ ดประตูเตาเผาล่าช้า ซึ่ งจะทาให้ความร้อนส่ วนหนึ่ งสามารถออกจากเตาเผาไปสู่ สิ่งแวดล้อมได้ทาให้ทาง
โรงงานสู ญเสี ยพลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาการปรับปรุ งโดย ปรับลดเวลาในการเปิ ด-ปิ ด ประตูเตาเผา โดยทาการติดตั้งเพิ่มตาแหน่งตัว SENSOR ซึ่ งจะทาให้
ระยะการทางานของตัว SENSOR เร็ วขึ้น จึงส่ งผลทาให้เวลาในการปิ ดประตูเร็ วขึ้น ซึ่ งมีผลทาให้การสู ญเสี ยพลังงาน
ความร้อนของเตาเผาจะลดลงด้วย

แสดงขัน้ ตอนการเปิ ด-ปิ ดประตูเตาเผา

รู ปที่ 3.8-14 แสดงขั้นตอนการเปิ ด-ปิ ด ประตูของเตาเผาเหล็ก
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งพบว่าสามารถลดเวลาในการปิ ดประตูของเตาเผาลงได้ โดยคิดเป็ นพลังงานความร้อนที่สามารถลดลงได้
400,848 MJ/y
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
โรงงานใช้น้ ามันเตา C เป็ นเชื้อเพลิงค่าความร้อนเท่ากับ 39.77 MJ/ลิตร
ราคาน้ ามันเตาเฉลี่ยลิตรละ 19.63 บาทต่อลิตร
เวลาในการเปิ ดประตูเตาก่อนปรับปรุ ง
58
วินาที
เวลาในการเปิ ดประตูเตาหลังปรับปรุ ง
50
วินาที
อุณหภูมิภายในเตาเผา
1,250 เซลเซี ยส
ใน 1 ชัว่ โมงจะทาการเปิ ด-ปิ ด ประตูจานวน 15 Cycles
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การคานวณสูญเสียความร้อนเนื่องจากการแผ่รังสี จากการเปดปดเตา
ปริมาณการแผ่รังสีของ Black Body = 4.88((273.15+t)/100)^4 kcal/m2hr

อุณหภูมิหน่วยเปน C

จากกรา สัมประสิท ิสาหรับเปรียบเทียบ (รูป 2-7 หน้า 47 หนังสือ "คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
ลัก ณะของช่องเปดของเตาเผาเปน ปากเปดที่แคบและยาว
ความกว้างของช่องเปด (D)
0.75 เมตร
ความหนาของผนัง (X)
0.25 เมตร
อัตราส่วน D/X =
3
จากกรา สัมประสิท ิสาหรับเปรียบเทียบได้ค่าสัมประสิท ิเปรียบเทียบ =
0.85
อุณหภูมิในเตาเผา =
1250
C
ความยาวของช่องเปด
2.4
เมตร
เวลาในการเปดประตูเตาก่อนปรับปรุง
58
วินาที
เวลาในการเปดประตูเตาหลังปรับปรุง
50
วินาที
ปริมาณความร้อนสูญเสีย =
223,259
kcal/m2hr
ปริมาณความร้อนสูญเสียผ่านช่องประตู =
401,867
kcal/hr
ปริมาณความร้อนสูญเสียผ่านช่องประตู =
111.63
kcal/sec
ลดเวลาเปด าเตา
8
วินาทีต่อ Cycle
893.04
kcal/Cycle
1 kcal =
0.004184 MJ
3.74
MJ/Cycle
เตาเผา 1เตามี 2 ประตู
1 ชม เปด - ปด
15
Cycle
1 วัน Operate
24
ชม
1 ป Operate
298
วัน
ความร้อนที่ลดการสูญเสียได้
400,848
MJ/ป
ความร้อนที่ลดการสูญเสียได้
66,808
MJ/เดือน
Heating Value น้ามันเตา
น้ามันเตาที่ประหยัดได้
น้ามันเตาที่ประหยัดได้
น้ามันเตาที่ประหยัดได้
ราคาน้ามันเตา
ประหยัดได้
ประหยัดได้

39.77
0.09
10,079.16
1,679.86
19.63
1.84
197,854

MJ/liter
liter/Cycle
liter/ป
liter/เดือน
Baht/liter
Baht/Cycle
บาท/ป

จากการคานวณพบว่าโรงงานสามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานความร้อนได้ = 400,848 MJ/ปี
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คิดเป็ นน้ ามันเตาที่สามารถประหยัดได้
คิดเป็ นค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัด

=
=
=
=

6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
50,000
ผลการประหยัด
=
197,850.77
ระยะเวลาคืนทุน
=
50,000/197,850.77
=
0.252

400,848/39.77 ลิตร/ปี
10,079.16
ลิตร/ปี
10,079.16x 19.63
บาท/ปี
197,850.77
บาท/ปี
บาท
บาท/ปี
ปี
ปี

กรณีศึกษาที่ 6: การลดระยะความสู งของช่ องเปิ ดที่ฝาเตาหลอมเพื่อลดการสู ญเสี ยความร้ อน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ทางโรงงานใช้เตาไฟฟ้ าแบบเหนี่ ยวนาในการหลอมเหล็ก โดยที่เตาแต่ละชุ ดจะมีฝาปิ ดเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ย
ความร้อนจากการแผ่รังสี ความร้อน (ทั้งเตาหลอมและเตา Hold)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ฝาเตาที่ปิดอยู่เดิมมีระยะความสู งจากปากเตามากเกินไป เนื่ องมาจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมและผลกระทบจาก
การใช้งานในแต่ละวัน ทาให้มีพ้ืนที่การสู ญเสี ยความร้อนมากกว่าปกติ

รู ปที่ 3.8-15 สภาพการใช้งานฝาเตาหลอม (ก่อนปรับปรุ ง)
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ดาเนิ นการปรับลดระยะความสู งของฝาเตาจากความสู งเดิมประมาณ 10-20 cm. ลงมาเหลือ 3-4 cm.พร้อมกับ
ปรับ Alignment ใหม่ให้ฝาเตาอยูใ่ นแนวขนานกับปากเตาและปิ ดพื้นที่ปากเตาให้ได้มากที่สุด
2. วัดค่าอุณหภูมิที่บริ เวณปากเตา และขนาดของพื้นที่สูญเสี ยความร้อนที่ลดลงได้
3. คานวณผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าจากปริ มาณความร้อนสู ญเสี ยที่ลดลงได้
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4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ภายหลังการดาเนิ นการแล้วเสร็ จ ทางทีมงานด้านพลังงานพบว่าสามารถลดอุณหภูมิใช้งานของเตาหลอมขนาด
3,500 kW จานวน 2 ชุ ด (Line M5) ลงได้จาก 1,560oC เหลือ 1,540oC โดยไม่มีผลกระทบต่ อคุ ณภาพการหล่อ
เหล็กแต่อย่างใด

รู ปที่ 3.8-16 สภาพการใช้งานฝาเตาหลอม (หลังปรับปรุ ง)
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

หมายเหตุ : สู ตรการคานวณ Q =
E =
พลังงานไฟฟ้ารวมที่ประหยัดได้ =
คิดเทียบเป็ นน้ ามันดิบได้
=
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ =
=

5.67 x 10-8 x e x A x ((Ts + 273.15)4 – (Tr + 273.15)4) / 1,000
Q x H x %SF
1,107,479 kWh/ปี
0.0944
ktoe/ปี
1,107,479 kWh/ปี x 2.71 บาท/kWh
3,001,268 บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 7 : ลดรอยรั่วของผนังเตาเผาปลายกันโคลง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ มีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ในกระบวนการผลิต จากการสารวจพบว่าบริ เวณผนัง
เตาเผาปลายกันโคลงมี ความร้อนสู ญเสี ยจากเตาสู่ สิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่รอยรั่วขนาด 15 cm x 30 cm
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
รอยรั่วจากผนังเตาจะทาให้มีการสู ญเสี ยความร้อนจากเตาออกสู่ อากาศภายนอก ทาให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ซ่อมแซมรอยรั่วของช่องเปิ ดเตาจะช่วยลดการสู ญเสี ยความร้อนจากเตาออกสู่ อากาศแวดล้อมได้
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทาการติดตั้งฉนวนปิ ดช่องเปิ ดเตา ราคา 54,891 บาท
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
หน่ วย

ตัวย่อ

ปริ มาณ

ข้อมูล
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ราคาเชื้อเพลิงต่อหน่วย

kg/hr
฿/kg

F
฿f

27
14.42

ความหนาแน่นอากาศทีอ่ ุณหภูมเิ ฉลีย่

kg/m3

r

0.847

m2

0.09

kJ/kg.C
C
C
MJ/kg
hr
day
%

A
Cp
T1
T2
LHV
h
d
%

kJ/hr
m/s

spec
V

m3

Q1

0.18

Q table
Q estimate
อัตราการไหลของอากาศร้อนทีเ่ ข้า / ออก เตา
m = r.A.V
อัตราการสูญเสียความร้อน
Q = Qe .3600

kJ/hr/m3

447.20

kJ/hr
kg/s

Qt
Qe
m

kJ/s

Q

289,800

สูญเสียเชื้อเพลิงลดลง

kg/month

Fl

1,384.95

Fl =Q. h .d /(LHV . 1000)
สูญเสียเชื้อเพลิงลดลง
จานวนเงินทีป่ ระหยัดได้

kg/year
฿/year

FlT
฿lT

16,619.4

รายการ

พืน้ ทีห่ น้าตัดของช่องเปิ ด
ค่าความร้อนจาเพาะของอากาศทีอ่ ุณหภูมเิ ฉลีย่
อุณหภูมขิ องอากาศในเตา
อุณหภูมขิ องอากาศสิง่ แวดล้อม
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง
ชั ่วโมงการทางาน
วันทางาน
% การปฏิบตั งิ าน
การคานวณ
Spec เตา = F . LHV . 1000
ค่าความเร็วอากาศเข้า / ออก เตา
ปริมาตรการไหล
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1.084
900
40
50.22
16
25
0.60
1,355,940
2

80.50
0.15

239,651
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ตารางที่ 1 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ดต่อตารางเมตร (MJ/h/m2)

หมายเหตุ : พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรื อก๊าซร้อนออกที่ 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC
,ใช้คุณสมบัติอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย
ตารางที่ 2 อัตราการสู ญเสี ยความร้อนผ่านช่องเปิ ดต่อลูกบาศก์เมตร (kJ/h/m3)

หมายเหตุ : พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรื อก๊าซร้อนออกที่ 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC
,ใช้คุณสมบัติ อากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
54,891
บาท
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
16,619
kg/ปี
ผลการประหยัด
239,651
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
0.23
ปี
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3.9 เทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงาน
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานถือเป็ นการเทคนิคการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของ
โรงงานให้สูงขึ้นและทันสมัย
3.9.1 เทคโนโลยีหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ(Regenerative Burner)
1. หลักการทางานของเทคโนโลยี (1)(9)
หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ คือ อะไร
หัวเผารี เจนเนอเรทีฟ คือ หัวเผาที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการนาเอาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด ซึ่ งก๊าซ
ไอเสี ย จะน ามาเก็ บ สะสมความร้ อ นที่ ห้ อ งสะสมความร้ อ น การสะสมความร้ อ นสามารถท าได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเนื่องจากห้องกักเก็บก๊าซไอเสี ยถูกออกแบบให้ใช้วสั ดุที่สะสมความร้อนได้สูงมาก อากาศเย็นที่จะ
ใช้ในการเผาไหม้จะแลกเปลี่ยนความร้อนจากห้องกักเก็บไอเสี ยทาให้อากาศที่ จะใช้เผาไหม้มีอุณหภูมิสูงได้
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิใช้งาน ทาให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากและประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ดีข้ ึน

รู ปที่ 3.9-1 แสดงรู ปของหัวเผาแบบรี เจนเจอเรทีฟ
การแลกเปลีย่ นความร้ อนในหัวเผารีเจนเนอเรทีฟ
หลักการสาคัญที่ทาให้หวั เผาแบบรี เจนเนอเรทีฟประหยัดเชื้อเพลิงได้ นัน่ คือการเพิ่มอุณหภูมิให้กบั อากาศเย็นที่
จะใช้เผาไหม้ ซึ่ งชุดหัวเผารี เจนเนอเรทีฟประกอบด้วยหัวเผาและรี เจนเนอเรเตอร์ อย่างละ 2 ชุด และวาล์วสลับ
ทิศทางอีก 1 ชุด หลักการทางานคือ หัวเผาชุดที่ 1 ทางาน อากาศจากภายนอกถูกป้ อนเข้าที่รีเจนเนอเรเตอร์ชุดที่
1 ในขณะเดียวกันก๊าซไอเสี ยที่เกิดจากการเผาไหม้จะผ่านออกไปทางหัวเผาชุดที่ 2 และไปเก็บสะสมความร้อน
ที่รีเจนเนอเรเตอร์ชุดที่ 2 เมื่อวาล์วกลับทิศทางการไหลของอากาศที่ป้อนเข้า อากาศก็จะถูกอุ่นโดยความร้อนที่
สะสมในรี เจนเนอเรเตอร์ ก่อนที่ จะถึงหัวเผาทาให้มีอุณหภู มิสูงขึ้ น การเผาไหม้ที่หัวเผาชุ ดที่ 2 ก็จะประหยัด
เชื้อเพลิงได้ การสลับทิศทางของวาล์วจะสลับทุกๆ 10-60 วินาที ขึ้นกับการออกแบบ ดังนั้นหัวเผาชุดที่ 1 และ 2
จะได้รับการอุ่นอากาศก่อนการเผาไหม้ตลอดเวลา สาหรับก๊าซร้อนที่ ถูกใช้ให้ความร้อนไปแล้วจะถูกดึ งออก
โดยพัดลมดูดอากาศสาหรับการเผาไหม้ ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-2
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รู ปที่ 3.9-2 แสดงหลักการทางานของหัวเผารี เจนเนอเรทีฟ(1)
สาหรั บ รี เจนเนอเรเตอร์ สามารถแบ่ งได้เป็ น 2 ลักษณะคื อ เป็ นแบบรั งผึ้ง (Honeycomb) และแบบก้อนกลม
(Ball)ที่ ทาจากอลูมิน่าความบริ สุทธิ์ สู ง รี เจนเนอเรเตอร์ ท้ งั 2 ลักษณะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับน้ าหนักเมื่อเที ยบกับ
ความจุความร้อนของหัวเผา ดังแสดงในรู ป 3.9-3

รู ปที่ 3.9-3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักของรี เจนเนอเรเตอร์เทียบกับค่าความร้อนของหัวเผา (4)
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2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
เตาอุตสาหกรรมทัว่ ไป หัวเผาที่ใช้เป็ นแบบหัวเผาอากาศเย็น ซึ่ งอุณหภูมิอากาศที่ป้อนเข้าห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิ
ใกล้เคียงกับบรรยากาศ (ประมาณ 30-35 oC) ซึ่ งหากสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่ใช้เผาไหม้ได้จะทาให้ลดการ
ใช้เชื้ อเพลิ งลงได้ การติ ดตั้งหัวเผาแบบรี เจนเนอเรที ฟจะต้องมีการปรับปรุ งเตาค่อนข้างมาก หรื ออาจจะต้อง
สร้างเตาใหม่เพื่อให้เป็ นเตาสาหรับการใช้หวั เผารี เจนเนอเรทีฟ
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศ (1) การให้ความร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบ
รี เจนเนอเรทีฟสามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 40%-50% เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนในเตาเผาที่ใช้หวั
เผาแบบอากาศเย็นทัว่ ไป ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-4

รู ป 3.9-4 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์การประหยัดเชื้อเพลิง (1)
จากรู ป 3.9-4 จะพบว่าเมื่อเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่จะใช้ในการเผาไหม้ได้ จะทาให้การสู ญเสี ยพลังงาน
ในการทาให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นลดลงได้ ระยะเวลาในการเผาไหม้ก็สามารถลดลงได้ ในกรณี ของเตาเผา
ที่ ท างานแบบเป็ นงวด (Batch) จะช่ วยลดระยะเวลาการท างานของเตาลงได้ ซึ่ งจะสามารถเพิ่ มผลผลิ ต ใน
กระบวนการผลิตได้อีกด้วย ในทานองเดียวกันกรณี ของเตาเผาที่ ทางานแบบต่อเนื่ อง (Continuous) จะสามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์
จากข้อมูลกรณี ศึกษาของ Flanagan, J.M. (2) เรื่ องกระบวนการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมโลหะพบว่าการให้
ความร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบรี เจนเนอเรเตอร์ สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 50%
(Regenerator แบบ Ceramic Bed) เมื่อเที ยบกับการให้ความร้อนในเตาเผาที่ใช้หัวเผาแบบอากาศเย็นทัว่ ไป ซึ่ ง
สามารถนาความร้อนจากก๊าซเสี ยมาใช้ได้ถึง 85% และทาให้อุณหภูมิอากาศที่ จะเผาไหม้สูงได้มาก (น้อยกว่า
อุณหภูมิเตาประมาณ 150 oC)
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จากข้อมูลกรณี ศึกษาของ Shinichiro Fukushima, Yutaka Suzukawa, Toshikazu Akiyama, Akiko Fujibayashi,
Takeshi Tada (3) การติดตั้งหัวเผาแบบรี เจนเนอเรเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับ
การให้ความร้อนในเตาเผาที่ ใช้หวั เผาแบบอากาศเย็นทัว่ ไปและสามารถลด NOxได้ประมาณ 50% ผลการเก็บ
ข้อมูลเรื่ องการประหยัดพลังงาน ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-5

รู ป 3.9-5 กราฟแสดงผลการใช้พลังงานของเตาเผาทัว่ ไปหมายเลข 4 และ 5 เปรี ยบเทียบกับเตารี เจนเนอเรทีฟ
หมายเลข 2 และ 3 (3)
4. สภาพที่เหมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการนาความร้ อนทิ้ งกลับมาใช้อุ่นอากาศในการเผาไหม้โดยการติ ดตั้งหัวเผาแบบรี เจนเนอเรที ฟ
สามารถจัดการกับก๊าซร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 1400 oC โดยจะทาให้อุณหภูมิของอากาศที่จะใช้เผาไหม้
สู งได้ประมาณ 1,000 – 1,200 oC และไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของชนิดเชื้อเพลิง

รู ปที่ 3.9-6 แสดงการติดตั้งหัวเผารี เจนเนอเรทีฟกับเตาเผา(4)
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รู ปที่ 3.9-7 ขยายรู ปหัวเผารี เจนเนอเรทีฟที่ติดกับเตาเผา(4)
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (8)
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตโลหะ เช่น การรี ดเหล็กเส้น
 โรงงานผลิตเซรามิค
 โรงงานผลิตแก้ว
6. ราคาของเทคโนโลยี
ขึ้นกับขนาดของอุปกรณ์รวมทั้งค่าการติดตั้งที่จะต้องมีการปรับปรุ งเตา
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ (6) เทคโนโลยีการใช้หวั เผาแบบรี เจนเนอเรทีฟสามารถให้ผลประหยัด
ซึ่ งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
การนาความร้อนจากก๊าซเสี ยทิ้งมาใช้ในการอุ่นอากาศเผาไหม้ช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้เชื้อเพลิงในเตาเผาดี
ขึ้น ส่ งผลให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงลดน้อยลง จึงถือว่าเป็ นอีกแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับ ผู จ้ าหน่ ายและฐานข้อมู ล โรงงานอาคารควบคุ ม ของ พพ. ประมาณการว่ามี ก ารน า
เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยฮี ทไปป์ ไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิ น 1% ของ
จานวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 2แห่งจาก 182 แห่ง)
โดยเมื่ อพิ จารณากลุ่ มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยี น้ ี ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมและอาคารที่ มี ศ ักยภาพแล้วพบว่ า
เทคโนโลยีน้ ี สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 395 ktoe ตามข้อมูลการใช้
พลังงานของประเทศในปี 2549 (7)และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่ มีศกั ยภาพ
เหล่านี้นาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทาให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ 790 ล้านบาท
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10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา(5)
กรณีศึกษา:
โรงงาน Hitachi Kinzoku (Yasugi)
ประเภทโรงงาน:
ผลิตเหล็กกล้า/เหล็กกล้าพิเศษ
การใช้เทคโนโลยี:
เปลี่ยนจากเตาเดิมที่เป็ นเตาให้ความร้อนหลอมโลหะมาเป็ นเตาที่ใช้หวั เผารี เจน
เนอเรทีฟ ซึ่ งมีอุณหภูมิทางานที่ 1,350 oC
เงินลงทุน:
ผลประหยัดพลังงาน: 52,963 GJ คิดเป็ น 50.9%
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
กรณีศึกษา:
โรงงาน Tokai Rika Denki Seisakusho
ประเภทโรงงาน:
ผลิตเหล็กกล้าสแตนเลส
การใช้เทคโนโลยี:
เปลี่ยนจากเตาเดิมที่เป็ นเตาให้ความร้อนแบบ Twin chamber มาเป็ นเตาที่ใช้หวั เผารี
เจนเนอเรทีฟ ซึ่ งติดตั้ง Chamber ละ 1 คู่ รวม 1 คู่ เตามีอุณหภูมิทางานที่ 1,030 oC
เงินลงทุน:
ผลประหยัดพลังงาน: 24,655GJ คิดเป็ น 51.9%
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(1) Regenerative Burner System,Research & Development, Osaka Gas Co., Ltd.
(2) Flanagan, J.M., 1993. Process Heating in the Metals Industry, CADDET Analyses Series No.11, Caddet,
Sittard, The Netherlands.
(3) Shinichiro Fukushima, Yutaka Suzukawa, Toshikazu Akiyama, Akiko Fujibayashi, Takeshi Tada, 2002.
Eco-friendly Regenerative Burner Heating System, NKK Technical Review No.87
(4) Regenerative Burner Kiln, Takasago Industry Co., Ltd.
(5) Energy Conservation of Heating Furnace Seminar (Bangkok), January2001, NEDO, DEDE, ECCJ,
ECCT.
(6) Full Time Regenerative Burner System (FFR), CADDET 2002, UK
(7) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(8) กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงานสาหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์อนุรักษ์
พลังงานแห่งประเทศไทย
(9) การจัดการพลังงานความร้อน, เอกสารการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชพ), กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2550
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3.9.2 เทคโนโลยีการให้ ความร้ อนแบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating)
1.หลักการทางานของเทคโนโลยี (1)(2)(6)
การให้ ความร้ อนแบบไดอิเล็กทริกทางานอย่ างไร
การให้ ค วามร้ อ นแบบไดอิ เล็ก ทริ ก (Dielectric Heating) ท างานโดยอาศัย คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ความถี่ ย่ า น
คลื่นวิทยุหรื อไมโครเวฟกาลังสู งส่ งผ่านเข้าไปในเนื้ อวัสดุ สนามของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะทาให้โมเลกุลของ
วัสดุ ที่มีโครงสร้างแบบมี ข้ วั (Dipolar Molecules) ซึ่ งมี ข้ วั ไฟฟ้ าที่ เป็ นขั้วบวกและขั้วลบพยายามเรี ยงตัวตาม
ทิศทางของสนามคลื่นที่ส่งผ่านเข้ามาทาให้เกิดการเสี ยดสี กนั ของโมเลกุล เกิดเป็ นความร้อนกระจายทัว่ ภายใน
เนื้อวัสดุหรื อการถ่ายเทพลังงานจากคลื่นไปยังวัสดุนนั่ เอง ดังแสดงในรู ปที่ 3.9-8

รู ปที่ 3.9-8 แสดงการเกิดความร้อนในเนื้อวัสดุจากการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ ก
วัส ดุ ที่ ส ามารถใช้การให้ค วามร้ อ นแบบไดอิ เล็กทริ กได้จะต้องเป็ นวัส ดุ ที่ มีคุ ณ สมบัติที่ ต อบสนองต่ อคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า กล่าวคื อ จะต้องเป็ นวัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีข้ วั หรื อประกอบไปด้วยน้ าซึ่ งมีโมเลกุล
แบบมีข้ วั เช่นกันเป็ นองค์ประกอบ วัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบไม่มีข้ วั เช่น อากาศ เทฟล่อน หรื อแก้ว จะไม่
สามารถดู ด ซับพลังงานจากคลื่ น ได้ โดยคลื่ น จะผ่านทะลุ เข้าไปในเนื้ อวัส ดุ โ ดยไม่ เกิ ด ความร้ อนหรื อการ
เปลี่ ยนแปลงใดๆ ส่ วนวัส ดุ ที่ เป็ นโลหะจะมี คุ ณ สมบัติ ส ะท้อนคลื่ น จึ งไม่ ส ามารถเกิ ด ความร้ อนได้ เหมาะ
สาหรับทาโครงสร้างเตาและตัวสะท้อนคลื่นดูรูปที่ 3.9-9 ประกอบ
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กเป็ นวิธีการให้ความร้อนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เนื่องจากการถ่ายเทพลังงานเป็ น
ความร้ อนเกิ ดภายในเนื้ อวัสดุ โดยตรง ซึ่ งแตกต่ างจากการให้ความร้อนแบบเดิ มซึ่ งใช้เชื้ อเพลิ งหรื อขดลวด
ไฟฟ้ า ซึ่ งการถ่ายเทความร้อนจะอาศัยการพาของอากาศร้อนหรื อการแผ่รังสี จากแหล่งความร้อนเป็ นหลักซึ่ ง
ความร้อนที่ เกิ ดขึ้ นจะถ่ายเทไปที่ ผิววัสดุก่อน จากนั้นจึ งจะค่อยเกิ ดการนาความร้อนจากผิวนอกของวัสดุเข้า
ไปสู่ ภายใน
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ส่ วนประกอบการทางาน
เตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กจะมีส่วนประกอบการทางานหลัก คือ แหล่งกาเนิ ดคลื่นซึ่ งใช้พลังงานไฟฟ้ า
ส่ วนกระจายคลื่นไปยังวัสดุ และส่ วนโครงสร้างเตา โดยจะแบ่งเตาออกได้เป็ น 2 ประเภท ตามย่านความถี่ของ
คลื่ นที่ ใช้งาน คื อ เตาให้ความร้ อนด้วยคลื่ นวิทยุ (Radio Frequency Heating) และเตาให้ค วามร้ อนด้วยคลื่ น
ไมโครเวฟ (Microwave Heating)

วัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีข้ วั หรื อวัสดุที่มีความชื้น จะดูดซับพลังงานของคลื่นและเกิดความร้อน

วัสดุที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบไม่มีข้ วั คลื่นจะทะลุผา่ นโดยไม่เกิดความร้อน

วัสดุโลหะมีคุณสมบัติสะท้อนคลื่น
รู ปที่ 3.9-9 แสดงการตอบสนองของวัสดุแต่ละประเภทต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (1)
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เตาให้ ความร้ อนด้ วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Heating)
เตาให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุทางานโดยใช้ตวั กาเนิ ดคลื่ นซึ่ งทาด้วยวงจรหลอดแก้วสุ ญญากาศหรื อสารกึ่ ง
ตัว นา สร้ างคลื่ นวิท ยุกาลังสู งส่ งผ่านมายังอิ เล็กโทรด โดยอิ เล็กโทรดจะเป็ นตัวปล่ อยสนามคลื่ น วิท ยุต าม
รู ปแบบที่กาหนดไปยังวัสดุที่ตอ้ งการให้ความร้อน
ขนาดของกาลังคลื่นวิทยุที่ใช้สาหรับการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมจะอยู่ในระดับตั้งแต่ 500 วัตต์ไปจนถึง
หลายร้อยกิโลวัตต์ในย่านความถี่ 13.56, 27.12 และ 40.68 MHz ซึ่ งจะสามารถผ่านเข้าไปในเนื้ อวัสดุได้แตกต่าง
กัน ขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของวัสดุและความถี่คลื่น โดยคลื่นที่ความถี่ต่ากว่าจะสามารถผ่านเข้าไปในเนื้ อวัสดุได้
ลึกกว่า เหมาะสาหรับการให้ความร้อนกับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ส่วนคลื่นความถี่สูงจะสามารถผ่านเข้าไปในเนื้ อ
วัสดุได้ต้ืนกว่า เหมาะสาหรับการให้ความร้อนกับวัสดุที่มีขนาดเล็ก

รู ปที่ 3.9-10 แสดงตัวอย่างเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ

รู ปที่ 3.9-11 แสดงลักษณะโครงสร้างและส่ วนประกอบของเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ (6)
เตาให้ ความร้ อนด้ วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Heating)
เตาให้ความร้อนโดยคลื่นไมโครเวฟทางานโดยใช้แมกนิ ตรอนสร้างคลื่นไมโครเวฟกาลังสู งส่ งผ่านท่อนาคลื่น
ซึ่ งทาด้วยช่องโลหะ (Wave Guide) ไปยังวัสดุที่ตอ้ งการให้ความร้อน
ขนาดของกาลังคลื่นวิทยุที่ใช้สาหรับการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมจะอยู่ในระดับตั้งแต่ 200 วัตต์ไปจนถึง
60 กิ โลวัตต์ ในย่านความถี่ 915 MHz, 2.45 GHz และ 5.8 GHz โดยจะทางานในลักษณะเดี ยวกับคลื่นวิทยุ แต่
ด้วยความถี่ที่สูงกว่าทาให้ลดระดับแรงดันไฟฟ้ าที่ใช้ในการสร้างคลื่นเมื่อเทียบกับคลื่นวิทยุที่มีกาลังคลื่นเท่ากัน
คลื่นไมโครเวฟจะเหมาะสมกับการให้ความร้อนแก่วสั ดุขนาดเล็กกว่าคลื่นวิทยุ เนื่ องจากคลื่นจะสามารถผ่าน
เข้าไปในเนื้อวัสดุในระดับที่ต้ืนกว่า
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รู ปที่ 3.9-12 แสดงตัวอย่างเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ

รู ปที่ 3.9-13 แสดงลักษณะโครงสร้างและส่ วนประกอบของเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ (8)
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กสามารถทดแทนการใช้ขดลวดไฟฟ้ า คอยล์ร้อนจากไอน้ า หรื อการใช้หวั เผา
เชื้ อเพลิง เพื่อสร้างความร้อนหรื ออากาศร้อนสาหรับการให้ความร้อนแก่วสั ดุ โดยการให้ความร้อนแบบไดอิ
เล็กทริ กจะเป็ นการให้ความร้อนซึ่ งเกิ ดขึ้ นโดยตรงภายในวัสดุ (Inside Out) ซึ่ งแตกต่างจากการให้ความร้อน
แบบเดิมซึ่ งจะเกิดความร้อนจากบริ เวณผิววัสดุก่อนแล้วจึงค่อยเกิดการนาความร้อนสู่ ภายใน (Outside In) ทาให้
การกระจายความร้อนเป็ นไปอย่างสม่าเสมอทัว่ ถึงภายในเนื้ อวัสดุพร้อมๆกัน ส่ งผลให้ลดระยะเวลาและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการให้ความร้อน
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รู ปที่ 3.9-14 แสดงเปรี ยบเทียบการเกิดความร้อนในวัสดุระหว่าง
การให้ความร้อนแบบเดิมกับการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ ก
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กเป็ นเทคโนโลยีการให้ความร้อนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยมีประสิ ทธิ ภาพรวม
ในการถ่ายเทพลังงานประมาณ 50% - 70% เที ยบกับประสิ ทธิ ภาพรวมของการถ่ายเทพลังงานโดยอาศัยการ
อาศัยการให้ความร้อนแบบเดิมซึ่ งอาศัยการพาและการแผ่รังสี ความร้อนซึ่ งอยู่ประมาณ 10% - 30% จากข้อมูล
การประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ (4)(5)(6)(7)(8) การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กสามารถลดปริ มาณการใช้พลังงาน
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50% เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนด้วยการพาอากาศร้อนจากขดลวดไฟฟ้า คอยล์ร้อนไอน้ า หรื อ
หัวเผาเชื้อเพลิง
จากข้อมูลผลการเปรี ยบเที ยบการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กด้วยคลื่นไมโครเวฟกับการให้ความร้อนด้วย
ก๊าซธรรมชาติในการให้ความร้อนแก่เซรามิก (4) ได้แสดงผลระยะเวลาการเผาการใช้พลังงานที่ลดลงไว้ดงั นี้

(ก)
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(ข)
รู ป 3.9-15 แสดงเปรี ยบเทียบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
กับการให้ความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติในการให้ความร้อนแก่เซรามิก(4)
4. สภาพที่เหมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กเหมาะสาหรับการให้ความร้อนและการอบไล่ความชื้ นแก่วสั ดุที่มี
โครงสร้างโมเลกุลแบบมีข้ วั หรื อมีน้ าเป็ นองค์ประกอบ เช่น อาหาร ยาง ไม้ กระดาษ เซรามิก ซึ่ งต้องการการ
กระจายความร้อนอย่างทัว่ ถึงสม่าเสมอภายในเนื้ อวัสดุและการควบคุมอุณหภูมิการให้ความร้อนอย่างแม่นยา
เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กยังเหมาะสมอย่างยิ่งกับการให้ความ
ร้อนแก่วสั ดุซ่ ึ งเป็ นฉนวนความร้อน เนื่ องจากการให้ความร้อนแบบทัว่ ไปจะใช้เวลานานกว่าที่ ความร้อนจะ
ถ่ายเทเข้าสู่ ภายในวัสดุ
เนื่ องจากคุณสมบัติของความถี่คลื่นที่แตกต่างกัน การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กด้วยคลื่นวิทยุจะเหมาะกับ
การให้ความร้อนแก่วสั ดุที่มีลกั ษณะรู ปทรงพื้นฐานที่ ไม่ซบั ซ้อน เช่น แท่งสี เหลี่ยม ทรงกระบอกโดยสามารถ
ให้ความร้อนกับวัสดุได้ต้ งั แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หลายเมตรส่ วนการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กด้วย
คลื่นไมโครเวฟจะเหมาะกับการให้ความร้อนแก่วสั ดุที่มีรูปร่ างซับซ้อนได้ดี แต่ดว้ ยความถี่ที่สูงกว่าทาให้คลื่น
ไมโครเวฟสามารถผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุในระดับที่ต้ืนกว่าคลื่นวิทยุจึงเหมาะกับวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าคลื่นวิทยุ
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กสามารถออกแบบติ ดตั้งได้ท้ งั ในลักษณะการให้ความร้อนแบบ Batch และ
การให้ ค วามร้ อ นแบบล าเลี ย งต่ อ เนื่ อ ง โดยตัวอย่า งกลุ่ ม ของโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถประยุก ต์ใช้
เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 อุตสาหกรรมอาหาร ในกระบวนการให้ความร้อนในการผลิตหรื ออบแห้งวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์อาหาร
 อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในกระบวนการให้ความร้อน หรื ออบแห้งเส้นด้ายหรื อเส้นใย
 อุตสาหกรรมยางในกระบวนการอบให้ความร้อนแผ่นยางธรรมชาติ
 อุตสาหกรรมเซรามิก ในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์เซรามิกเครื่ องปั้ นดิ นเผา
 อุตสาหกรรมพลาสติ ก ในกระบวนการอบแห้ง การเชื่ อม และละลายพลาสติก
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อุตสาหกรรมกระดาษ ในกระบวนการอบแห้งสารเคลือบผืนกระดาษ
 อุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อน ในกระบวนการอบแห้งไม้ และกระบวนการอบกาวอัดไม้
 ฯลฯ
6.ราคาของเทคโนโลยี (3)(6)(8)
ราคาของการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กจะขึ้ นอยู่กบั ขนาดและประเภทของการติดตั้งใช้งาน โดยค่าใช้จ่าย
ของการติ ดตั้งเตาให้ความร้อนแบบไดอิ เล็กทริ กคลื่นวิทยุรวมทั้งอุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟ ระบบลาเลี ยง ระบบ
ควบคุ มและอุ ป ประกอบทั้งหมดจะอยู่ในช่ วงประมาณ 33,000 – 130,000 บาทต่ อกิ โ ลวัต ต์ ของกาลังคลื่ น
($1,000 - $4,000 per kW) ส่ ว นเตาให้ ค วามร้ อ นแบบไดอิ เล็ ก ทริ ก ด้ว ยคลื่ น ไมโครเวฟจะอยู่ ในช่ ว งราคา
ประมาณ 66,000 - 165,000 บาทต่อกิ โลวัตต์ ($2,000 - $5,000 per kW) อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่าราคาของ
เตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กโดยเฉพาะเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะมีราคาที่สูงกว่าเตาไมโครเวฟที่ใช้ใน
ครัวเรื อนมาก เนื่ องจากตัวกาเนิ ดคลื่นได้แก่ แมกนิ ตรอนของเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะทางานกับระบบ
แหล่งจ่ายไฟแรงดันสู ง เพื่อให้สามารถสร้างคลื่นออกมาได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน และสามารถปรับ
ระดับของกาลังคลื่นได้อย่างแม่นยา (9)
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลการติดตั้งใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กในต่างประเทศ (3) แม้ว่าเทคโนโลยีการให้
ความร้ อ นแบบไดอิ เล็ก ทริ กจะมี ราคาลงทุ น เริ่ ม ต้น ค่ อนข้างสู ง แต่ ด ้วยประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลังงานและ
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทาให้เทคโนโลยีน้ ีสามารถให้ระยะเวลาคืนทุนได้ภายในประมาณ 2 – 3 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ นแหล่งพลังงานในการให้ความร้อน จึงไม่มี
การปล่อยก๊าซไอเสี ยซึ่ งเป็ นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ส่ วนการรั่วไหลของคลื่นจากเตาให้ความร้อนแบบไดอิ
เล็กทริ ก ปั จจุบนั มีมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่สูง
เช่น มาตรฐาน IEC 60519-6:2002 ซึ่ งกาหนดว่าการรั่วไหลของคลื่นจากโครงสร้างเตาจะต้องอยูใ่ นระดับไม่เกิน
5 mW/cm2ที่ระยะ 5 ซ.ม.จากตัวเตา ดังนั้นการเลือกใช้เตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริ กจึงจาเป็ นที่จะต้องผ่าน
การรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งจะต้องมีการทดสอบการรั่วไหลของคลื่นหลังการติ ดตั้งและ
ทดสอบการทางาน ณ พื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบเป็ นระยะตามรอบการบารุ งรักษาเตา
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าหน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. มีการนาเทคโนโลยีการให้ความ
ร้อนแบบไดอิ เล็กทริ กไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการเพี ยง 1 แห่ งหรื อคิ ดเป็ นประมาณ 0.1% ของ
จานวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (1 แห่งจาก 738 แห่ง)
โดยเมื่ อพิ จารณากลุ่ มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ ี ในกลุ่ มอุต สาหกรรมและอาคารที่ มีศ ักยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน้ ี สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่ มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 1,863 ktoe ตามข้อมูล
การใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (12)และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่ มี
ศักยภาพเหล่านี้ นาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทาให้เกิ ดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ
2,981 ล้านบาท
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10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:
การลงทุน:
ผลประโยชน์ที่ได้:
ระยะเวลาคืนทุน:
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:
การลงทุน:
ผลประหยัดพลังงาน:

โรงงานผลิตภัณฑ์ ไม้ ประเทศสหรัฐอเมริกา(3)
ผลิตภัณฑ์ไม้
ติดตั้งเตาอบแห้งด้วยคลื่นวิทยุ ในกระบวนการผลิตไม้แผ่นบางสาหรับงานตกแต่ง
(Veneer) เพื่อทดแทนการใช้ไอน้ าในการอบแห้ง
เตาอบแห้งด้วยคลื่นวิทยุ (RF Redryer) ขนาด 300 kW
ลดการใช้พลังงาน และลดปริ มาณไม้ที่ไม่ได้คุณภาพ และเพิ่มผลผลิตของ
กระบวนการอบแห้งได้ประมาณ 15% - 20%
1.5 ปี
AlföldiMalomipari, Hungary(5)
ผลิตข้าวแบบหุงสุ กเร็ ว
ติดตั้งเตาให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบสายพานลาเลียงต่อเนื่ อง ทดแทนการ
ให้ความร้อนด้วยไอน้ า
เตาให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบสายพานลาเลียงต่อเนื่องขนาด 20 kW
ความถี่คลื่น 2.45 GHz (จานวนแมกนิตรอน 26 x 800 W.) กาลังผลิต 300 kg/h
พลังงานรวมทั้งไฟฟ้าและความร้อนคิดเป็ นประมาณ 4,925kWh/t rice (ก่อนติดตั้ง
ใช้พลังงาน 5,070 kWh/t rice หลังติดตั้งใช้พลังงาน 145 kWh/t rice)

11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(1) Microwave Heating, Linn High Therm GmbH.
(2) Horst Linn, MalteMöller, Microwave Heating, Thermprocess Symposium 2003.
(3) S.J. Hillenbrand, Overview of Fourteen Applied Technologies, 1997 Hazardous Materials and Waste
Management Conference, Jan. 27-30, 1997.
(4) Research and Development of Microwave Firing Technology, Takasago-Industry Co., Ltd., Japan.
(5) New Energy-Saving Process for Fast Cooking Rice Production, Linn High Therm GmbH, Food
Marketing & Technology, June 2005.
(6) Techcommentary ‘Radio Frequency Heating of Plastics’, published by the EPRI Center for Materials
Fabrication, Vol.4 No.2, 1984.
(7) Techapplication ‘Microwave Curing of Rubber’, published by the EPRI Center for Materials
Fabrication, Vol.2 No.1, 1988.
(8) Techcommentary ‘Industrial Microwave Heating Applications’, published by the EPRI Center for
Materials Fabrication, Vol.4 No.3, revised 1993.
(9) Y. Pianroj, P. Kerdthongmee, M. Nisoa, P. Kerdthongmee, J. Galakarn, Development of a Microwave
System for Highly-Efficient Drying of Fish, Walailak Journal of Science & Technology, 2006.
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(10) ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ณัฐวุฒิ สุ วรรณภูมิ, สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย, สุ ชนม์ ปิ ยโชติ, ดวงเดือน อาจองค์, การ
วิเคราะห์กระบวนการให้ความร้อนในวัสดุไดอิเลคตริ ค โดยใช้เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลาเลียงแบบต่อ
เนื่อง (Analysis of Heating Process in Dielectric Materials Using A Continuous Microwave Belt Furnace),
การประชุมเชิงวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม 2548
(11) ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์, พันธ์ศกั ดิ์ เกิดทองมี, หมุดตอเล็บ หนิสอ, การพัฒนาระบบการให้ความร้อนเพื่อการ
อบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Developing the Heating System for Drying with Microwave), การประชุมเชิง
วิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่ งประเทศไทยครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม 2548
(12) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. เตาอุตสาหกรรมแบ่ งตามระดับอุณหภูมกิ ารทางานของเตาดังนี้
อุณหภูมภิ ายในเตา (OC)
600-1,100
1,000-1,300
700-1,100
650-700
650-1,000

ประเภทเตา (แยกตามลักษณะการใช้ งาน)
เตาอบเหล็ก
เตาหลอมแก้ว
เตาเผาเซรามิคส์
เตาเผาซีเมนต์
เตาเผากาจัดของเสี ย

2. ประเภทของเตาอุตสาหกรรม แบ่ งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ เตาหลอมไฟฟ้ า และ เตาหลอมเชื้ อเพลิง
2.1 เตาหลอมไฟฟ้ า แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ชนิด คือ
1) เตาเหนี่ยวนา (Induction Furnace)ซึ่ งใช้หลักการจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับแก่ขดลวดเพื่อกาเนิ ดสนามแม่เหล็ก
เหนี่ยวนาให้เกิดกระแสขึ้นที่โลหะ ความต้านทานของโลหะที่มีต่อกระแสเหนี่ ยวนาเป็ นแหล่งกาเนิ ดความร้อน
ที่ใช้ในการหลอมโลหะ ซึ่ งยังแยกออกเป็ นสองแบบคือ แบบไม่มีแกน (Coreless Type) และ แบบช่อง (Channel
Type) และแบบไม่มีแกนยังแบ่งได้อีกเป็ นแบบความถี่สูง (มากกว่า500 Hz) และความถี่ต่า (50-60Hz)
2) เตาอาร์ คไฟฟ้ า ( Electric-Arc Furnace )โดยใช้หลักการอาร์ คที่ ข้ วั อิ เล็คโตรดเพื่ อหลอมโลหะ ซึ่ งยังแบ่ ง
ออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบอาร์คทางอ้อม (Indirect) และ ทางตรง(Direct)
การสู ญเสี ยพลังงานในเตาหลอมไฟฟ้ า
- การสู ญเสี ยจากระบบทางไฟฟ้า เช่น จากหม้อแปลง ระบบการจ่ายไฟ จากคอยล์และขดลวดอิเล็คโตรด
- การสู ญเสี ยจากผนังเตา
- การสู ญเสี ยจาก ขี้โลหะ (slag)
- การสู ญเสี ยจากการแผ่รังสี
2.2 เตาหลอมเชื้อเพลิง หลักการก็คือใช้ ความร้ อนจากการสั นดาปเพื่อหลอมโลหะ แบ่ งออกได้ 3 แบบ คือ
1) เตาเบ้ า เป็ นเตาที่เก่าแก่ และมีโครงสร้างง่ายที่สุด ตัวเบ้าทาจากกราไฟต์หรื อซิ ลิกอนคาร์ไบน์ และมีเปลือกทา
ด้วยเหล็กกล้ามีหน้าที่เก็บกักความร้อนจากการสันดาปเพื่อถ่ายเทไปยังเบ้าให้มากที่ สุด และเตาชนิ ดนี้ สามารถ
ใช้เชื้อเพลิงได้ท้ งั ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง
2) เตาคิวโปล่ า ส่ วนมากจะใช้หลอมเหล็กหล่อ และใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็ นหลัก (ถ่านโค๊ก) ลักษณะของเตามีรูปร่ าง
เป็ นทรงกระบอกแนวตั้ง ก้นเตาจะมีแอ่ง (Well) สาหรับพักน้ าโลหะก่อนจะถูกถ่ายออกจากเตา
3) เตาสะท้ อนความร้ อน ใช้หลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กครั้งละปริ มาณมากๆ และใช้หวั เผา(Burner) ฉี ดเชื้อเพลิง
เข้ามาสันดาปในห้อง ความร้อนจากการสันดาปจะถ่ายเทเข้าสู่ โลหะ โดยวิธีการแผ่รังสี ท้ งั จากเปลวไฟโดยตรง
และจากเพดานเตาที่ถูกซับความร้อนไว้ ซึ่ งตรงฐานเตาจะมีช่องสาหรับรับน้ าโลหะที่หลอมละลายแล้ว
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การสู ญเสี ยพลังงานความร้ อนจากเตาหลอมเชื้อเพลิง
- การสู ญเสี ยจากการสันดาปของเชื้อเพลิง
- การสู ญเสี ยจากการถ่ายเทความร้อนจากช่องเปิ ดเตา
- การสู ญเสี ยจากผนังเตา
- การสู ญเสี ยจากทางปล่องไอเสี ย
- การสู ญเสี ยจากมอเตอร์
3. การประเมินประสิ ทธิภาพของเตาอุตสาหกรรม
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของเตาอุตสาหกรรม ต้องทาการสมดุลพลังงานโดยต้องทราบปริ มาณพลังงานที่ เข้า
และออกจากเตาและสู ญเสี ยไปในส่ วนใดๆ บ้าง ดังตาราง
ตารางที่ 3.3-3 ตารางสมดุลพลังงานสาหรับเตาอุตสาหกรรม
พลังงานเข้ า
เชื้อเพลิง + อากาศ
(100%)

พลังงานออก
พลังงานที่ชิ้นงานได้รับ
พลังงานที่สูญเสี ยไปกับก๊าซไอเสี ย
พลังงานสูญเสี ยผ่านพื้นผิว
พลังงานสูญเสี ยทางช่องเปิ ด
พลังงานสูญเสี ยจากน้ าระบายความร้อนและอื่นๆ

สัดส่ วนโดยประมาณ (%)
20-40
51-54
3
9
8-15

จากตารางที่ 3.3-3 จะเห็นได้ว่าแนวทางการประหยัดพลังงานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การทาให้การเผาไหม้
สมบูรณ์ที่สุดการถ่ายเทความร้อนไปสู่ ชิ้นงานให้มากที่สุด และการลดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปต่างๆให้เหลือ
น้อยที่สุด
4. แนวทางและมาตรการลดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปแบบต่ างๆ
 การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ ได้แก่ การปรับอัตราส่ วนระหว่างอากาศกับเชื้ อเพลิงให้เหมาะสม
เลือกใช้หวั เผาให้เหมาะสม มีแผนบารุ งดูแลรักษาหัวเผาและห้องสันดาป หรื อการใช้หวั เผาประสิ ทธิ ภาพสู ง
 การลดการสู ญ เสี ย ทางปล่ อ ง ได้แก่ ปรั บ ปริ ม าณอากาศเข้าห้อ งสัน ดาปให้เหมาะสม , ควบคุ มความดัน
ภายในเตาให้ เหมาะสม (สู งกว่าความดัน บรรยากาศประมาณ 1 mm H2O ) ,หรื อ ปรั บ อุณ หภู มิ เตาให้
เหมาะสมกับงาน
 การลดการสู ญเสี ยความร้อนที่ ผนังเตา ได้แก่ เลือกใช้ฉนวนความหนาที่ เหมาะสม , หมัน
่ ตรวจสอบสภาพ
ของฉนวนอยูเ่ สมอ ,หรื อการป้องกันความเสื่ อมฉนวนด้วยการหุม้ แจ็กเก็ตทับภายนอก
 การลดการสู ญเสี ยช่องเปิ ดเตา ได้แก่ เวลาเปิ ดเตาควรเปิ ดให้มีช่องน้อยที่สุดและสะดวกต่อการทางาน ,หรื อ
ควบคุมความดันภายในเตาให้เหมาะสม (สู งกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อย)
 การลดการสู ญ เสี ยพลัง งานจากการระบายความร้ อน ได้แ ก่ การปรั บ อัต ราการไหลของของไหลที่ น ามา
ระบายความร้อนกับเตาให้เหมาะสม เช่นการหรี่ วาล์วน้ าระบาย , การลดขนาดเครื่ องสู บให้เหมาะสม , การ
ลดรอบ , การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของหอระบายความร้อน
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5. พลังงานจากเชื้อเพลิงป้ อน
พลังงานความร้อนที่ ได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมขึ้ นกับปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ ใช้และค่าความ
ร้อนของเชื้อเพลิงซึ่ งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าความร้อนที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 3.5
(3.1)

QC  mF  LHV

เมื่อ

QC
=
ปริ มาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้, MJ/h
mF =
อัตราการใช้เชื้อเพลิง, L/h หรื อ kg/h
LHV =
ค่าความร้อนต่าของเชื้อเพลิง, MJ/L หรื อ MJ/kg หรื อ Nm3/kg
ตัวอย่ างที่ 1 ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงของเตาหลอมโลหะ
เตาอบโลหะของโรงงานแห่ งหนึ่ งใช้น้ ามันเตาซี ในปริ มาณ 1,000,000 ลิตรต่อเดือนปริ มาณความต้องการใช้
พลังงานของเตาอบต่อเดือนมีค่าเท่าไร
วิธีคำนวณ
จากตารางที่ 3.3-4 ค่าความร้อนของน้ ามันเตาซี เท่ากับ 39.77 MJ/L ดังนั้น ปริ มาณพลังงานความร้อนที่ ป้อน
ให้เตาอบโลหะ = 1,000,000 L x 39.77 MJ/L คิดเป็ นพลังงาน = 39,770,000 MJ/ Month
6. อัตราส่ วนอากาศ (Air Ratio)
คือ ปริ มาณอากาศป้ อนจริ งว่ามีสัดส่ วนเป็ นอย่างไร เมื่อเทียบกับปริ มาณอากาศป้ อนที่ ตอ้ งการตามทฤษฎี เช่ น
ถ้าเราควบคุ มให้ปริ มาณอากาศป้ อนจริ งเกิ นจากทฤษฎี 20% หมายความว่า อัตราส่ วนอากาศเท่ ากับ 120/100
=1.2 เป็ นต้นเราสามารถคานวณค่าอัตราส่ วนอากาศได้จากสมการที่ (3.2) เมื่อทราบปริ มาณO2 เป็ นร้อยละใน
ก๊าซไอเสี ย
m

21
21  O2

(3.2)

เมื่อ

m
=
อัตราส่ วนอากาศ
O2
=
ร้อยละของก๊าซออกซิ เจนในก๊าซไอเสี ย (%)
7. การสู ญเสี ยความร้ อนทางปล่ องไอเสี ย
ความร้อนจากการสันดาปเชื้ อเพลิงจะถูกใช้ให้ความร้อน (Heating) หรื อหลอมละลาย (Melting) ชิ้ นงาน โดย
ความร้อนส่ วนหนึ่งจะสู ญเสี ยออกทางปล่องไอเสี ยซึ่ งถือเป็ นสัดส่ วนที่มากที่สุด
ความร้อนที่สูญเสี ยไปกับก๊าซไอเสี ยขึ้นกับชนิ ดของเชื้อเพลิงและประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ เราสามารถประเมิน
การสู ญเสี ยความร้อนในก๊าซไอเสี ยอย่างคร่ าวๆ โดยใช้สมการตามที่แสดงในตารางที่ 3.3-5 และตารางที่ 3.3-6
โดยข้อมูลตรวจวัดที่ตอ้ งการ ได้แก่
 ชนิ ดและปริ มาณเชื้ อเพลิงที่ใช้
 ปริ มาณO2ในก๊าซไอเสี ย(วัดที่ตาแหน่งไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้)
 อุณหภูมิไอเสี ย(วัดที่ตาแหน่งไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้)
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8. การสู ญเสี ยความร้ อนทางผนังเตา
การสู ญเสี ยที่ ผิวเตาเกิ ดจาการพาความร้อนโดยอากาศแวดล้อมและการแผ่รังสี ความร้อนเนื่ องจากผิวเตาที่ มี
อุณหภูมิสูงกว่าสิ่ งแวดล้อม
9. การสู ญเสี ยความร้ อนจากช่ องเปิ ดหรื อรู รั่วของเตา
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงส่ วนหนึ่ งจะสู ญเสี ยออกไปทางช่องเปิ ดหรื อรู รั่วต่างๆ ของ
ผนังเตาโดยถ้าความดันในเตาต่ ากว่าความดันบรรยากาศมากจะเกิดการสู ญเสี ยมาก เพราะจะดูดอากาศเย็นเข้า
เตามากขึ้น
10. การสู ญเสี ยความร้ อนจากนา้ ระบายความร้ อน
เตาอุตสาหกรรมบางชนิ ดจะต้องใช้น้ าระบายความร้อนให้กบั ชิ้นส่ วนหรื อโครงสร้างเพื่อรักษาคุณสมบัติของ
วัสดุ ดังนั้นถ้าระบายความร้อนมากจะส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อนมากยิง่ ขึ้น
11. แนวทางและมาตรการลดการสู ญเสี ยพลังงานในรู ปแบบต่ างๆ
 การปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ ได้แก่ การปรับอัตราส่ วนระหว่างอากาศกับเชื้ อเพลิงให้เหมาะสม ,
เลือกใช้หวั เผาให้เหมาะสม ,มีแผนบารุ งดูแลรักษาหัวเผาและห้องสันดาป หรื อ การใช้หวั เผาประสิ ทธิ ภาพ
สู ง
 การลดการสู ญ เสี ย ทางปล่ อ ง ได้แ ก่ ปรั บ ปริ ม าณอากาศเข้า ห้อ งสัน ดาปให้เหมาะสม , ควบคุ มความดัน
ภายในเตาให้ เหมาะสม (สู งกว่าความดัน บรรยากาศประมาณ 1 mm H2O ) ,หรื อ ปรั บ อุณ หภู มิ เตาให้
เหมาะสมกับงาน
 การลดการสู ญเสี ยความร้ อนที่ผนังเตา ได้แก่ เลือกใช้ฉนวนความหนาที่ เหมาะสม , หมัน
่ ตรวจสอบสภาพ
ของฉนวนอยูเ่ สมอ ,หรื อการป้องกันความเสื่ อมฉนวนด้วยการหุม้ แจ็กเก็ตทับภายนอก
 การลดการสู ญเสี ยช่ องเปิ ดเตา ได้แก่ เวลาเปิ ดเตาควรเปิ ดให้มีช่องน้อยที่สุดและสะดวกต่อการทางาน ,หรื อ
ควบคุมความดันภายในเตาให้เหมาะสม (สู งกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อย)
 การลดการสู ญ เสี ยพลังงานจากการระบายความร้ อน ได้แก่ การปรั บ อัต ราการไหลของของไหลที่ นามา
ระบายความร้อนกับเตาให้เหมาะสม เช่นการหรี่ วาล์วน้ าระบาย , การลดขนาดเครื่ องสู บให้เหมาะสม , การ
ลดรอบ , การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของหอระบายความร้อน
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