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บทที่ 4
การอนุรักษ์ พลังงานโดย
การนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่
(Energy Conservation by
Waste Heat Recovery)

ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
การใช้พ ลังงานในภาคอุ ตสาหกรรมที่ มีกระบวนการผลิ ต ที่ ใช้อุณ หภู มิสู ง ความร้ อนส่ วนหนึ่ งจะถูกปล่อ ย
ออกมาจากกระบวนการโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในอดีตความร้อนส่ วนนี้ ถูกทิ้งไปสู่ สิ่งแวดล้อมโดยเปล่า
ประโยชน์ ทั้งๆ ที่ความร้อนดังกล่าวมีศกั ยภาพที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้หากมีเครื่ องมือในการแปลงพลังงานที่
จะทิ้งให้กลับมีประโยชน์ข้ ึนมา อุปกรณ์ดงั กล่าวอาจจะเป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง หรื อ
หม้อไอนํ้าความร้อนทิ้ง และหากสามารถนําความร้อนส่ วนนี้ กลับไปใช้ในกระบวนการได้ ก็ย่อมสามารถลด
พลังงานป้ อนเข้าให้นอ้ ยลงได้ นัน่ หมายความว่าระบบจะมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น และบริ ษทั หรื อโรงงานก็จะลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าใจลักษณะและแหล่งความร้อนทิ้ง
2. เพื่อประเมินปริ มาณและคุณภาพของความร้อนทิ้ง
3. ศึกษาถึงโอกาสในการนําความร้อนทิ้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. รู ้ชนิดของเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
5. สามารถเลือกเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
6. สามารถพิจารณาโครงการการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
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4.1 บทนํา
ความร้อนทิ้งมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ของเหลวร้ อน (เช่ น นํ้าร้อน นํ้ามันร้อน) และก๊ าซร้ อน (เช่ น อากาศร้อน
ก๊าซไอเสี ยร้อน) การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้อีก ในขั้นแรกต้องประเมินตัวแปรดังต่อไปนี้ อัตราการไหลของ
กระแส อุณ หภู มิ และองค์ป ระกอบของความร้ อนทิ้ ง เมื่ อสามารถหาค่ าตัวแปรเหล่านี้ ได้แล้วก็ส ามารถหา
ปริ มาณความร้อนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งจะต้องกําหนดวิธีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ และต้อง
ทําให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยพิจารณาศักยภาพในการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การใช้ความร้อนทิ้ง
อย่างคุ ม้ ทุ น ทางเลื อกของการใช้ความร้ อนทิ้ ง เทคโนโลยีที่ใช้ในการนําความร้อนทิ้ งในรู ปก๊าซไอเสี ยร้ อน
กลับมาใช้ใหม่ เช่ น การอุ่นอากาศที่ ใช้ในการเผาไหม้ การผลิตไอนํ้า การผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยตัวอย่างของ
เทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ รี คูเพอเรเตอร์ เครื่ องสะสมความร้อน
เป็ นต้น
4.2 แหล่ งความร้ อนทิง้ ในอุตสาหกรรม
ในกระบวนการอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่มีการใช้พลังงานความร้อน และจะมีพลังงานความร้อนส่ วนหนึ่ งถูกทิ้ง
ออกมาจากกระบวนการ หากมีการนําความร้อนส่ วนนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้กจ็ ะเป็ นประโยชน์อย่างมาก โดย
ความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากกระบวนการอุตสาหรรมมีหลายรู ปแบบ ดังนี้
ความร้อนทิ้งมี 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ของเหลวร้อน เช่น
• นํ้าร้อน (อาจมีสารปนเปื้ อน)
• นํ้ามันร้อน
• ของเหลวร้อนอื่น ๆ
2. ก๊าซร้อน เช่น
• ก๊าซร้อนจากเตาเผาและเตาอบ
• อากาศร้อนจากกระบวนการระบายความร้อน
• ก๊าซร้อนจากแหล่งอื่น ๆ
ระดับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนทิ้งอาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1. อุณหภูมิสูง หมายถึง อุณหภูมิ > 650oC ดังแสดงในตารางที่ 4.2-1
2. อุณหภูมิปานกลาง หมายถึง อุณหภูมิระหว่าง 230-650oC ดังแสดงในตารางที่ 4.2-2
3. อุณหภูมิต่าํ หมายถึง อุณหภูมิ < 230oC ดังแสดงในตารางที่ 4.2-3
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ตารางที่ 4.2-1 ตัวอย่างแหล่งความร้อนทิ้งอุณหภูมิสูง
อุณหภูมิ (oC)
1,371-1,649
649-760
760-1,093
760-816
927-1,038
982-1,538
649-982

แหล่ งความร้ อนทิง้
Nickel Refining Furnace
Aluminum Refining Furnace
Zinc Refining Furnace
Copper Refining Furnace
Steel Heating Furnace
Glass Melting Furnace
Solid Waste Incinerators

ตารางที่ 4.2-2 ตัวอย่างแหล่งความร้อนทิ้งอุณหภูมิปานกลาง
อุณหภูมิ (oC)
232-482
371-538
316-593
427-649
232-593

แหล่ งความร้ อนทิง้
Steam Boiler Exhausts
Gas Turbine Exhausts
Reciprocating Engine Exhausts
Heat Treating Furnace
Drying and Baking Ovens

ตารางที่ 4.2-3 ตัวอย่างแหล่งความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่าํ
แหล่ งความร้ อนทิง้
Process Steam Condensate
Cooling Water from:
Furnace Doors
Bearings
Welding Machines
Injection Molding Machines
Air Compressor
Internal Combustion Engine
Condenser of Air Conditioner and Refrigerator
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อุณหภูมิ (oC)
54-88
32-54
32-88
32-88
32-88
27-49
66-121
32-43
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4.3 การประเมินปริมาณและคุณภาพของความร้ อนทิง้
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการประเมินปริ มาณและคุณภาพความร้อนทิ้งในรู ปของก๊าซร้อนเป็ นหลัก ส่ วน
ความร้อนทิ้งในรู ปของของเหลวร้อนสามารถพิจารณาได้โดยใช้แนวทางเดียวกัน
การสู ญเสี ยความร้อนไปกับก๊าซไอเสี ยร้อนเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อน
สู ง ประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นได้ โดยการนําความร้อนทิ้งจากกระแส
ก๊าซไอเสี ยกลับมาใช้อีก ในขั้นแรกต้องประเมินตัวแปร ดังต่อไปนี้
• อัตราการไหลของกระแสก๊าซไอเสี ย
• อุณหภูมิของก๊าซไอเสี ย
• องค์ประกอบของก๊าซไอเสี ย
เมื่ อ สามารถหาค่ าตัวแปรเหล่านี้ ได้แ ล้ว การกําหนดวิธีการนําความร้ อนทิ้ งกลับมาใช้ใหม่ ก็ส ามารถทําให้
สอดคล้องกับการใช้งานได้
โดยทัว่ ไป การวัดอุณหภูมิและอัตราการไหลสามารถทําได้ภายในหน่วยงานของตนเองโดยใช้เครื่ องมือที่มีราคา
ถูก ซึ่ งตัวแปรทั้งสองตัวที่ทาํ การวัดนี้ ทาํ ให้รู้ค่าระดับพลังงานที่มีอยูใ่ นกระแสก๊าซร้อนโดยประมาณในเบื้องต้น
โดยในขั้นแรกนี้ การตรวจวัดยังไม่จาํ เป็ นต้องมีความแม่นยํามาก (ค่าความคลาดเคลื่อน ±10% เป็ นค่าที่เพียงพอ
สําหรับการประเมินเบื้ องต้น) แต่ หากต้องการความแม่นยํามากขึ้ น สามารถเพิ่ มรายละเอียดของการตรวจวัด
องค์ประกอบของก๊าซและประมาณความถี่ในการปล่อยความร้อนทิ้งจากแหล่งจ่ายความร้อนที่ ได้รับจากการ
ตรวจวัดในขั้นแรก และหากจําเป็ น ก็สามารถว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทําการตรวจวัดโดยละเอียดเพิ่มเติมได้
4.3.1 การตรวจวัดอัตราการไหลของความร้ อนทิง้ (Measurement of Flow Rate)
อัตราการไหลของก๊าซสามารถวัดในเชิ งปริ มาณได้ โดยการวัดแรงดันที่ ลดลงผ่านหน้าตัดของท่อ (Pipe หรื อ
Ductwork) โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ท่ อพิทอท (Pitot Tube) – วัดค่าแรงดันสถิตและแรงดันพลวัต (Static and Dynamic Pressure) ซึ่ งเป็ นผลมา
จากความเร็ วของก๊ าซในท่ อ สิ่ งกี ด ขวางในท่ อ จําเป็ นต้อ งคํา นึ งถึ งผลจากผนังภายในท่ อ ด้วยเพราะมี
ผลกระทบต่อการไหลของก๊าซ
- ออริฟิซ (Orifice) – ตรวจวัดแรงดันสู ญเสี ยขณะที่ไหลผ่านแผ่นออริ ฟิซ (Orifice Plate) ซึ่ งติดตั้งอยูภ่ ายในท่อ
- เวนจูรี (Venturi) – ตรวจวัดแรงดันสู ญเสี ยขณะที่ไหลผ่านเวนจูรีซ่ ึ งติดตั้งอยูท่ ี่ท่อ
- แอนนีโมมิเตอร์ (Anemometer) – วัดความเร็ วของไหลในท่อ
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การพิจารณาคัดเลือกเทคนิ คการตรวจวัดที่เหมาะสมจะต้องคํานึ งถึงลักษณะของรู ปทรงทางเรขาคณิ ตและการจัด
วางท่ อ การตรวจวัดการไหลของก๊าซควรตรวจวัดให้ใกล้กบั แหล่งจ่ ายความร้ อนมากที่ สุ ดเท่ าที่ จะทําได้ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงความไม่เที่ยงตรงซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้จากอากาศรั่วไหลหรื อการรับอากาศเย็นเข้ามา การตรวจวัดในบริ เวณ
ที่ มีการไหลสมํ่าเสมอเป็ นสิ่ งสําคัญเช่ นกัน เช่ น การตรวจวัดในจุ ดที่ เป็ นท่ อตรงและอยู่ห่ างจากข้องอ หรื อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยูบ่ นท่อ
4.3.2 การตรวจวัดอุณหภูมิ (Measurement of Temperature)
การตรวจวัดค่าอุณหภูมิของก๊าซไอเสี ยโดยทัว่ ไปมักใช้เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์ โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
ที่ใช้หลักการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเชิ งความร้อน หรื อเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ (Pyrometer) ที่ใช้หลักการ
แผ่รังสี ความร้อนของวัตถุ
1. เครื่ องวัดอุณหภูมแิ บบเทอร์ โมคัปเปิ ล (Thermocouple)
เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิ ล เป็ นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง สะดวกในการใช้งาน และสามารถตรวจวัด
ได้หลายจุดภายในเตาหลอมหรื อเตาอบในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ควรระวังในการใช้ คือ อุปกรณ์น้ ีอาจ
ไม่ทนต่อการกัดกร่ อนของสารเคมี (Chemical Attack) การอุดตัน (Fouling) หรื อความล้าที่ เกิ ดจากความร้อน
(Thermal Fatigue) นอกจากนี้ ก๊าซที่ไหลอย่างรวดเร็ วผ่านเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์ โมคัปเปิ ล ทําให้เกิดผล
กระทบด้านการพาความร้อนบางส่ วนทิ้งไป ซึ่ งมีผลทําให้ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ลดลง รวมทั้งการแผ่รังสี ความ
ร้อนจากผนังเตายังมีผลกระทบต่อการตรวจวัดอีกด้วย
2. เครื่ องวัดอุณหภูมแิ บบไพโรมิเตอร์ (Pyrometer)
เครื่ องวัดอุณหภูมิที่ให้ ผลแม่ นยํามากที่สุดในปั จจุบนั คือ เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ ชนิ ดดูด (Suction
Pyrometer) เครื่ องมือนี้จะดูดก๊าซทิ้งที่ไหลออกจากปล่องเข้าสู่ หลอดแก้วควอตซ์ปลายเปิ ด (Open-ended Quartz
Tube) ความเร็ วของก๊าซจะเพิ่ มขึ้ นจนกระทัง่ อุณหภูมิซ่ ึ งวัดโดยเทอร์ โมคัปเปิ ลที่ ฝังอยู่ภายในเครื่ องมี ค่าคงที่
เครื่ องมือตรวจวัดชนิ ดนี้ สามารถรับมือกับผลกระทบเรื่ องการพาความร้อนของเทอร์ โมคัปเปิ ล และผลกระทบ
จากการแผ่รังสี ของผนังเตา อย่างไรก็ตาม เครื่ องมือตรวจวัดชนิ ดนี้ อาจเกิ ดการอุดตันและการกัดกร่ อนได้เร็ ว
(รายละเอี ยดการใช้งานเครื่ องวัด อุณ หภู มิแบบไพโรมิ เตอร์ สามารถศึ กษาได้จากคู่ มือ The Efficient Use of
Energy เรี ยบเรี ยงโดย IGC Dden)
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4.3.3 การหาปริมาณความร้ อนที่สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ (Quantifying Available Heat)
สําหรับกระบวนการผลิตความร้อนอย่างต่อเนื่อง สามารถคํานวณหาอัตราการถ่ายเทของพลังงานในก๊าซได้โดย
ใช้สมการต่อไปนี้
Q = V x A x ρ x C x ∆T
โดย

Q
V
A
ρ
C
∆T

= อัตราการถ่ายเทของพลังงานในก๊าซ, kW
= ความเร็ วการไหลของก๊าซ, m/s
= พื้นที่หน้าตัดของปล่องปล่อยก๊าซไอเสี ย ณ จุดที่วดั , m2
= ความหนาแน่นของก๊าซหรื อก๊าซผสม, kg/m3
= ความร้อนจําเพาะของก๊าซหรื อก๊าซผสมที่คาํ นวณได้, kJ/(kg.°K)
= ความแตกต่างของอุณหภูมิของก๊าซที่ปล่อยออกและอุณหภูมิบรรยากาศ, °C

สําหรับก๊าซสะอาดสามารถใช้ค่า Q ควบคู่ไปกับประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําความร้อนทิ้งกลับมา
ใช้ใหม่ นัน่ คื อ ความร้อนที่ ใช้ประโยชน์ได้ที่ทางออกหารด้วยความร้อนที่ ใส่ เข้าไปในอุปกรณ์ (Useful Heat
Out / Heat Into Device) เพื่อให้ได้ค่าอัตราการไหลของพลังงานที่มีประโยชน์เพื่อนํามาใช้แทนเชื้อเพลิงปฐมภูมิ
ข้อมูลนี้ สามารถใช้เป็ นประโยชน์ในการประมาณการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบการนําความร้อนทิ้ง
กลับมาใช้ใหม่
4.4 โอกาสในการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่
เมื่อสามารถหาปริ มาณและคุณภาพของความร้อนทิ้งที่ มีอยู่ และระบุปัญหาที่ อาจเกิ ดขึ้นได้แล้ว ขั้นต่อไป คื อ
การพิจารณาศักยภาพในการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
(หมายเหตุ: ข้ อควรคํานึ งในการนําความร้ อนทิ ง้ กลับมาใช้ ใหม่ คื อ ไม่ ควรทําถ้ ายังไม่ ทราบว่ าจะนํามาใช้ งานที่
ไหนจึ งจะได้ รับผลสําเร็ จ)
4.4.1 การใช้ ความร้ อนทิง้ อย่ างคุ้มทุน (Cost-effective Use of Waste Heat)
การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่พบโดยทัว่ ไป มักใช้วิธีการที่ ไม่คุม้ ต่อค่าใช้จ่ายมากนัก ตัวอย่างที่เห็นได้
บ่อยครั้งที่ สุด คื อ การนําความร้อนทิ้งมาให้ความร้อนกับพื้นที่ (Space Heating) ซึ่ งอาจมีการใช้งานได้เฉพาะ
ช่วงฤดูหนาวเพียงไม่กี่เดื อนในหนึ่ งปี ส่ วนในเดื อนที่ เหลือ ความร้อนต้องนําไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ยิ่งไป
กว่านั้น ถ้าแหล่งจ่ ายความร้ อนทิ้ งมี คุณ ภาพดี แต่ มีการนําความร้ อนไปให้ความร้อนกับพื้ นที่ เพี ยงบางส่ วน
เท่านั้น ก็จะยิ่งเป็ นการใช้ความร้อนที่ไม่คุม้ ค่า ซึ่ งจากที่กล่าวมา จะเห็นได้วา่ การใช้ความร้อนทิ้งยังคงถูกจํากัด
การใช้งานอยูท่ ี่อุณหภูมิระดับตํ่าเท่านั้น
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การใช้ความร้อนทิ้งที่คุม้ ต่อค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของกระบวนการ
ผลิตความร้อน โดยการนําความร้อนทิ้งในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่โดยทันทีซ่ ึ งสามารถจะช่วย
• ลดการใช้เชื้อเพลิงให้นอ้ ยลง
• ขจัดขั้นตอนการส่ งผ่านความร้อน
• การจัดหาและการใช้พลังงานมีความสมดุลกัน
(หมายเหตุ: จะได้ ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสู งที่ สุดถ้ าสามารถใช้ ความร้ อนทิ ง้ ในขณะที่อุณหภูมิยังสู งอยู่ ทั้ งนีจ้ ะ
ทําให้ ปริ มาณการใช้ เชื อ้ เพลิงลดลงอย่ างมาก)
อัตราการถ่ายเทความร้อนจะมีค่าสู งที่สุด ณ อุณหภูมิระดับสู ง เพราะจะทําให้เกิดการนําความร้อนดีข้ ึนและการ
แผ่รังสี ความร้อนจะมากขึ้ น (สัดส่ วนเท่ากับอุณหภูมิยกกําลังสี่ ) ดังนั้น การใช้งานที่อุณหภูมิระดับสู งจะลดได้
ทั้งพื้นที่ผิวสัมผัสของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน และค่าใช้จ่ายการที่จะใช้อากาศผสมเพื่อลดอุณหภูมิของก๊าซ
ก่อนเข้าสู่ เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน การลดอุณหภูมิก๊าซดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถว้ นก่อนการ
ปฏิบตั ิ เพราะทําให้ลดประสิ ทธิ ภาพการถ่ายเทความร้อนลงทั้งนี้เพราะว่าอุณหภูมิลดตํ่าลงเเละต้องการอัตราการ
ไหลเพิ่มขึ้น
สําหรับกระบวนการผลิตบางประเภท ไม่สามารถที่ จะนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุม้ ค่า เนื่ องจาก
ขาดความคุม้ ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรื อไม่มีเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่เป็ นไปได้
4.4.2 ทางเลือกของการใช้ ความร้ อนทิง้ (Available Options of Using Waste Heat)
ความร้อนทิ้งที่นาํ กลับมาใช้ใหม่มีความเป็ นไปได้ที่จะนํากลับมาใช้ในกรณี ต่างๆ ดังนี้
แนวทางการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
1. อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้ ทั้งภายในหัวเผา หรื อใช้ที่เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบรี คูเพอเรเตอร์
(Recuperator) หรื อเครื่ องสะสมความร้อน (Regenerator)
2. การอุ่นแท่งเหล็ก (Stock) ก่อนบรรจุเข้าเตาหลอม
3. การอุ่นเตาหลอมโดยใช้ความร้อนทิ้งจากเตาหลอมอื่น (Furnace Regenerator)
4. การอบแห้ง เช่น ในการผลิตอิฐ
5. การให้ความร้อนกับพื้นที่หรื อการผลิตนํ้าร้อน
6. ผลิตไอนํ้าสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
7. ผลิตไอนํ้าที่ความดันตํ่าเพื่อใช้งานในกระบวนการผลิต
8. อุ่นนํ้ามันเชื้อเพลิง เช่น นํ้ามันเตา
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ตัวอย่ างของการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่ ในกรณีต่างๆ
4.4.2.1 การอุ่นอากาศที่ใช้ ในการเผาไหม้ (Pre-heating Combustion Air)
การอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้เป็ นวิธีการใช้ความร้อนทิ้งที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ ง การอุ่นอากาศแบบนี้
เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากและให้ผลตอบแทนในการลงทุนสู ง ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ
• มีการแลกเปลี่ยนความร้อนจากแหล่งจ่ายความร้อนทิ้งกับแหล่งรับความร้อนทิ้ง
• ลดการใช้เชื้อเพลิงที่จุดใช้งาน
• การใช้ความร้อนทิ้งได้มากที่สุด
• การใช้ความร้อนทิ้งโดยไม่ตอ้ งทําให้เจือจางลง (เพื่อให้มน่ั ใจว่าได้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด)
อุปกรณ์ สําหรับอุ่นอากาศที่ ใช้ในการเผาไหม้สามารถแบ่งได้เป็ น เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบรี คูเพอเร
เตอร์ (Recuperator) และเครื่ องสะสมความร้อน (Regenerator) สําหรับรี คูเพอเรเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ การนําความ
ร้ อ นทิ้ งกลับ มาใช้ใหม่ ซ่ ึ งทํางานโดยใช้วิธีการให้ก๊าซร้ อนและอากาศเย็น ไหลสวนทางกัน โดยผ่านเครื่ อง
แลกเปลี่ยนความร้อน ขณะที่ รีเจนเนอร์ เรเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ สะสมความร้อนแบบวัฎจักร (Cyclic Heat Storage
Device) การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์และจุดที่จะติ ดตั้งใช้งาน เช่น การใช้ในเตาหลอม
นั้นมีขอ้ เสนอแนะว่า ภายใต้สภาวะที่วิกฤตของรู ปแบบการใช้อุณหภูมิ (Temperature Profiles) ภายในเตาหลอม
หรื อเตาเผา ควรพิจารณาทําแบบจําลอง (Modeling) ทางกายภาพและทางคณิ ตศาสตร์ ของรู ปทรงทางเรขาคณิ ต
ของเตาเผาและหัวเผาก่อน เพื่อจะทําให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด
ตัวอย่ างที่ 4.1 แท่งเหล็ก (Steel Billet) จํานวน 10 ตัน ถูกให้ความร้อนในเตาหลอมที่อุณหภูมิ 1,250oC เป็ นเวลา
8 ชัว่ โมง สมมติว่าเตาหลอมทํางาน 15 ชัว่ โมงต่อวัน และ 45 สัปดาห์ในหนึ่ งปี จะได้รูปที่ 4.4-1 ซึ่ งเป็ นผลการ
วิเคราะห์ การไหลของพลังงาน (Energy Flow) สําหรั บหัวเผา 3 แบบ คื อ แบบอากาศเย็น แบบรี คู เพอเรที ฟ
(Recuperative) และแบบสะสมความร้อน (Regenerative) ค่าการใช้พลังงานจําเพาะสําหรับหัวเผาทั้ง 3 คือ
หัวเผาแบบอากาศเย็น
32.6 กิกะจูลส์/ตัน ( GJ / Ton )
หัวเผาแบบรี คูเพอเรทีฟ
22.8 กิกะจูลส์/ตัน ( GJ / Ton )
หัวเผาแบบสะสมความร้อน
16.2 กิกะจูลส์/ตัน ( GJ / Ton )
ระบบหัวเผาแบบสะสมความร้อน และแบบรี คูเพอเรทีฟ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าระบบหัวเผาแบบ
อากาศเย็นถึง 50% และ 30% ตามลําดับ
การใช้หัวเผาแบบสะสมความร้อนกับเตาหลอมให้ความร้อนซํ้า (Reheating Furnace) จะลดค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะของเตาหลอมลงไปได้อีก ยิ่งไปกว่านั้น หากลดการสู ญเสี ยความร้อนผ่านทางโครงสร้างของเตาหลอม
โดยการปรับปรุ งฉนวน จะสามารถลดการใช้พลังงานจําเพาะได้อีกประมาณ 10-15%
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รู ปที่ 4.4-1 การไหลของพลังงานรอบเตาหลอมที่ให้ความร้อนซํ้าโดยใช้หวั เผาทั้ง 3 แบบ
4.4.2.2 การอุ่นและการทําให้ แห้ ง (Charge Pre-heating and Drying)
ในการอุ่นวัตถุดิบ (บางครั้งหมายถึงการจ่ายความร้อนให้แก่รีคูเพอเรเตอร์ หรื อ Charge Recuperator ก๊าซจากเตา
หลอมหรื อเตาเผาจะถูกส่ งตรงไปยังแท่งเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (Incoming Stock) โดยผ่านท่อหรื อการขยายขนาด
ของเตาหลอม ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการอุ่นขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของรู ปทรงของเตาหลอม เตาอบ หรื อ
เตาเผา
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ค่ าใช้จ่ายในการลงทุ นเริ่ มต้นในการขยายเตาหลอมหรื อการหุ ้มฉนวนท่ อลมอาจจะสู ง แต่ ค่ าใช้จ่ายในการ
บํารุ งรักษาที่ตามมาจะมีค่าตํ่า ซึ่ งในเชิ งเศรษฐศาสตร์ แล้วจุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ จุดที่ มีการใช้พลังงาน
ในการอุ่นวัตถุดิบเท่ากับการอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้ โดยที่การอุ่นวัตถุดิบมีขอ้ ได้เปรี ยบในเรื่ องค่าใช้จ่าย
การบํารุ งรักษาที่ต่าํ แต่การอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต่าํ กว่า
เตาหลอมส่ วนมากมักจะมีการออกแบบโดยติดตั้งระบบการจ่ายความร้อนให้รีคูเพอเรเตอร์ เช่น เตาหลอมเหล็ก
แบบใช้ลมเป่ า (Blast Furnaces) และเตาเผาเครื่ องปั้ นดินเผาเเบบอุโมงค์ (Tunnel Kiln) ในกรณี น้ ี ก๊าซปล่อยทิ้ง
จากรี คู เพอเรเตอร์ มีอุณ หภู มิค่อนข้างตํ่า (น้อ ยกว่า 400oC) ในภาคอุ ต สาหกรรมบางประเภท เช่ น การหล่ อ
อลูมิเนียมและทองเเดง การอุ่นวัตถุดิบมีขอ้ ได้เปรี ยบในด้านการขจัดอันตรายจากการระเบิดที่เกิดจากบ่อนํ้าที่ขงั
อยู่ ประสิ ทธิ ภาพของการถ่ายเทความร้อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะรู ปร่ างของวัตถุดิบ การนําความร้อน
อัตราการไหล และอุณหภูมิ เตาหลอมที่ใช้เทคนิคดังกล่าวนี้จะประหยัดเชื้อเพลิงอยูใ่ นช่วงประมาณ 10-30%
4.4.2.3 การผลิตไอนํา้ (Steam Generation)
ในอุตสาหกรรมเคมี ทองแดง เหล็ก เเละเหล็กกล้า มีการใช้ไอนํ้าอย่างคุม้ ค่ามานานหลายปี แล้ว โดยนําความ
ร้อนทิ้งมาใช้กบั หม้อไอนํ้าเพื่อผลิตไอนํ้ามาใช้กบั งานในกระบวนการผลิต ซึ่ งวิธีการดังกล่าวจะให้ความคุม้ ค่า
ในทางเศรษฐศาสตร์ การบํารุ งรักษาและการควบคุมอย่างสมํ่าเสมอเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นเพราะจะทําให้ระยะเวลาการ
คืนทุนอยูท่ ี่ 2 หรื อ 3 ปี ตามต้องการ
โดยทัว่ ไป หม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้งมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานสู งถึง 80% ทั้งนี้เป็ นเพราะมีการดูดซึ ม
พลังงานในระหว่างการเปลี่ยนสถานะ (Phase Change) การใช้หม้อไอนํ้าแบบนี้ ควรพิจารณาถึงความสะดวกใน
การติดตั้งอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา โดยทัว่ ไปการพิจารณาใช้หม้อไอนํ้าแบบความร้อนทิ้งจะต้อง
ทําตั้งแต่ในขั้นของการออกแบบโรงงาน
ก่อนที่จะพิจารณาเลือกใช้หม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้ง ควรคํานึงถึงคําถามต่างๆ ต่อไปนี้
• มีความร้อนทิ้งอย่างต่อเนื่องหรื อไม่
• มีความต้องการใช้ไอนํ้าอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตที่อยู่ใกล้กนั หรื อไม่
• มีระบบปรับปรุ งคุณภาพนํ้าในเบื้องต้นที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานแล้วหรื อไม่
• มีพ้ืนที่สาํ หรับหม้อไอนํ้าขนาดใหญ่ที่อยูใ่ กล้กบั แหล่งจ่ายความร้อนทิ้งแล้วหรื อไม่
• มีความสามารถในการบํารุ งรักษาระบบให้ทาํ งานอยูใ่ นสภาวะที่ดีที่สุดหรื อไม่
โดยทัว่ ไป การพิจารณาจัดซื้ อหม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้งจะขึ้นอยู่กบั ความต้องการไอนํ้าในกระบวนการผลิต
หรื อในบางกรณี กพ็ ิจารณาถึงความต้องการให้ความร้อนสําหรับป้อนให้ระบบทําความเย็นแบบดูดซึ ม
4.4.2.4 การผลิตกระแสไฟฟ้ า (Power Generation)
การผลิตกระแสไฟฟ้ าจากความร้อนทิ้งได้นาํ มาใช้อย่างแพร่ หลายในภาคอุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเคมีจน
กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการผลิ ตสารเคมี ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ กระบวนการผลิ ตมักไม่คุม้ ค่ า
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ในทางเศรษฐศาสตร์หากปราศจากอุปกรณ์การนําความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างการใช้งานสามารถพบได้ใน
กระบวนการแยกเอที ลีน (Ethylene Cracking) การผลิตแอมโมเนี ย (Ammonia Production) และการกลัน่ ปิ โตร
เคมี (Petrochemical Refining) ซึ่ งมีความต้องการทั้งกระแสไฟฟ้ าและไอนํ้าแรงดันตํ่า การผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
โดยใช้ความร้อนทิ้งควรจะต้องมี
• แหล่งจ่ายความร้อนทิ้งอย่างต่อเนื่อง
• การบําบัดนํ้าในเบื้องต้น
• การบํารุ งรักษาเป็ นประจํา
• หม้อไอนํ้าแรงดันสู งและกังหันไอนํ้าแบบควบแน่น (Condensing Steam Turbine)
ความต้องการข้อสุ ดท้ายนี้ มีผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสู ง ระยะเวลาการคื นทุนโดยทัว่ ไปอยู่ที่ 3 ถึง 6 ปี
โดยประมาณ
ปั จจุ บนั ยังไม่มีตวั อย่างสําหรั บกรณี การปรับปรุ งระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าที่ ใช้ก๊าซทิ้ งอุณ หภู มิสูง ข้อยกเว้น
สําหรั บกรณี น้ ี คือ การใช้ไอเสี ยจากหม้อไอนํ้าความร้อนทิ้ ง (Waste Heat Boiler) สําหรับขับกังหันก๊าซ (Gas
Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนร่ วม (Combined Heat and Power, CHP)
4.5 เทคโนโลยีการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่ (Available Heat Recovery Technology)
วิธีการต่ างๆ ในการนําความร้ อนทิ้ งกลับมาใช้ใหม่จากก๊าซทิ้ งได้มีการพัฒ นามาเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี มี
เทคโนโลยีห ลายแบบที่ ไ ด้รั บการยอมรั บ กัน อย่างแพร่ หลาย และมี การนําไปประยุกต์ใช้งานในโรงงานที่
ทันสมัยในปั จจุบนั ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ ผ่านมา ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ใหม่ที่คาดว่าจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งและมีผลตอบแทนที่ จูงใจ นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ การเผาไหม้ก็ให้ความ
สนใจในเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเลือกวิธีที่
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการนําความร้อนอุณหภูมิสูงจากก๊าซทิ้งกลับมาใช้ใหม่
อุณหภูมิของอากาศที่อุ่นแล้ว (oC)
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รู ปที่ 4.5-1 การประหยัดเชื้อเพลิงที่ได้จากการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นอากาศป้อน
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ตอนที่ 3 บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานโดยการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่

อุปกรณ์ที่ทนั สมัยที่ใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เตาหลอมหรื อเตาเผา มักติดตั้ง
อุปกรณ์นาํ ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยเตารุ่ นใหม่ที่ได้มาตรฐานจะมีการติดตั้งมาพร้อมกับเครื่ องอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุ งให้สามารถใช้งานได้กบั อุปกรณ์เดิมที่ มี
อยู่แล้ว ในที่ น้ ี จะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ สุดสําหรับการประยุกต์ใช้งานที่ แตกต่างกัน และจะเน้นใน
เรื่ องของการประหยัดที่ คาดว่าจะได้รับ ตัวอย่างเช่ นในรู ปที่ 4.5-1 แสดงให้เห็ นถึงศักยภาพของการประหยัด
เชื้อเพลิงจากการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในการอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
4.5.1 เทคโนโลยีที่เป็ นที่ยอมรับ (Established Technology)
ในปั จจุบนั อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 400oC กลับมาใช้ใหม่น้ นั ได้นาํ เอาหลักการ
หลายอย่างของการแลกเปลี่ยนความร้อนมาใช้ ซึ่ งในส่ วนต่อไปจะได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่มีใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
โดยนําเสนอในรู ปของตารางสรุ ปเนื้อหาของแต่ละเทคโนโลยี ประกอบด้วยศักยภาพในการใช้งาน ช่วงอุณหภูมิ
ที่นาํ มาใช้งาน ประสิ ทธิ ภาพโดยทัว่ ไป และข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละเทคโนโลยี
(หมายเหตุ: วิธีการเลือกใช้ เทคโนโลยีการนําความร้ อนทิ ง้ กลับมาใช้ ใหม่ ชนิดที่เหมาะสมที่สุดขึน้ อยู่กับประเภท
ของการใช้ งานนั้นๆ ผู้ใช้ งานควรจะติดต่ อผู้ผลิตอุปกรณ์ หรื อบริ ษัทที่ปรึ กษาก่ อนที่จะตัดสิ นใจ)
4.5.1.1 เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน (Heat Exchanger)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนทําหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากของไหลชนิ ดหนึ่ งไปยังอีกชนิ ดหนึ่ ง ส่ วนใหญ่จะใช้
เมื่ อต้องการลดความร้อนของผลิตภัณฑ์ให้เย็นลง ในทางตรงกันข้าม สามารถใช้ในการเพิ่ มความร้อนให้กบั
วัตถุดิบที่ ป้อนเข้าสู่ กระบวนการผลิ ต (เช่ น ความร้ อนจากเชื้ อเพลิงถ่ายเทให้กบั นํ้าในท่ อของหม้อไอนํ้า) ได้
เช่นกัน นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายเทความร้อนจากกระบวนการผลิตหนึ่งไปยังอีกกระบวนการหนึ่ งได้ดว้ ย
ก) เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบแผ่ น (Plate Exchanger)
ภายในเครื่ องแลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบแผ่ น อากาศเย็ น และก๊ า ซร้ อ นทิ้ ง จะมี ก ารไหลสวนทางกั น
(Counterflow) ระหว่างแผ่นที่ เรี ยงติ ดกัน ดังนั้นการถ่ายเทความร้อนจะเกิ ดขึ้ นระหว่างกระแสร้อนกับกระแส
เย็น (ดูรูปที่ 4.5-2) เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้อาจมีขอ้ จํากัดในการใช้งานในช่วงอุณหภูมิสูง เนื่องจากมี
การเกิ ดปฏิ กิริยาการรวมตัวกับก๊าซออกซิ เจน (Oxidation) ที่ ระดับอุณหภูมิสูงกว่า 800oC ยกเว้นว่าจะใช้โลหะ
ผสมชนิ ดพิ เศษ (Special Alloys) คุ ณ สมบัติของเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้อนแบบแผ่นได้รวบรวมสรุ ปไว้ใน
ตารางที่ 4.5-1
เครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อ นที่ ทาํ ด้วยเซรามิ กได้มีการพัฒ นาให้สามารถทนต่ อความร้ อนสู ง (900-1,100oC)
อย่างไรก็ตาม พบว่าเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดนี้ มีปัญหาเกี่ยวกับการรั่วไหลได้ง่ายและไม่ค่อยจะเป็ นที่
ยอมรับกันแพร่ หลายในท้องตลาด
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ตารางที่ 4.5-1 คุณสมบัติของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้ทาํ ความร้อนให้กบั พื้นที่
- ใช้อ่นุ อากาศให้กบั การเผาไหม้
- ใช้กบั ความร้อนทิ้งอุณหภูมินอ้ ยกว่า 200oC
- ประมาณ 40-60%
- สร้างไว้เป็ นชุดสําเร็ จรู ป
- ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสู ง
- มีหลายขนาดให้เลือก
- อาจมีการรั่วไหล
- เกิดความสกปรกหรื ออุดตันได้ง่าย
- ต้องการการบํารุ งรักษามาก

รู ปที่ 4.5-2 เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
ข) เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบเปลือกและท่ อ (Shell-and-Tube Heat Exchanger)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ประกอบด้วยขดท่อขนาดเล็กมัดรวมกัน แล้วบรรจุไว้ภายใน
เปลื อ กท่ อ หรื อ ท่ อ ขนาดใหญ่ อี กที ห นึ่ ง เครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนแบบเปลื อกและท่ อมี การใช้งานอย่าง
แพร่ ห ลายในกระบวนการแลกเปลี่ ย นความร้ อ นระหว่ า งของเหลวกับ ของเหลว แต่ ก็ มี ก ารใช้ ง านใน
กระบวนการแลกเปลี่ ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับก๊าซ โดยก๊าซด้านหนึ่ งจะมี แรงดันสู งส่ วนอีกด้านหนึ่ งมี
แรงดันตํ่ากว่า เครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้อนแบบเปลื อกและท่ อนี้ มีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าอุปกรณ์ การพาความร้อน
(Convection) ชนิ ด ใช้ท่ อ แบบอื่ น เพราะสามารถถอดขดท่ อ เพื่ อ ทํา ความสะอาดได้ส ะดวก ทํา ให้ เครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ มีความเหมาะสมในการใช้งานกับก๊าซที่สกปรกได้มากกว่า เครื่ องแลกเปลี่ยนความ
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ร้อนแบบนี้ โดยทัว่ ไปจะถูกออกแบบและสร้างตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ดังนั้น
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดนี้ จึงค่อนข้างจะมีราคาแพงกว่าเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดอื่น คุณสมบัติ
ของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-2
ตารางที่ 4.5-2 คุณสมบัติของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ก๊าซกับก๊าซ และ ของเหลวกับของเหลว เช่น การทําความร้อน
ให้กบั ของไหล
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 550oC
- ประมาณ 70-80%
- สามารถใช้ได้กบั ก๊าซแรงดันสู ง (230 – 250 bar)
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- ราคาแพง
- ขนาดค่อนข้างใหญ่
- ต้องออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละงาน
- ประสิ ทธิ ภาพแลกเปลี่ยนความร้อนตํ่ากว่า Plate HE

รู ปที่ 4.5-3 เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ
ค) เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบก้ นหอย (Spiral Heat Exchanger)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ สร้างขึ้ นจากแผ่นราบ 2 แผ่น มาทําการดัดขนานกันให้เหมือนลายก้นหอย
โข่งดังรู ป ซึ่ งมีท้ งั แบบไหลสวนทาง (Counter Flow) กับไหลตั้งฉาก ( Cross Flow)
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รู ปที่ 4.5-4 เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบก้นหอย
ตารางที่ 4.5-3 คุณสมบัติของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบก้นหอย
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้การทําความร้อนให้กบั ของไหล
- 100-300oC
- ประมาณ 70-80%
- สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อนสู ง
- ความดันสู ญเสี ยน้อย
- การไหลภายในสมํ่าเสมอ
- ทําความสะอาดและซ่อมแซมได้ยาก
- ไม่เหมาะกับของไหลที่กดั กร่ อน
- ไม่เหมาะกับของไหลที่มีความดันสู ง

4.5.1.2 รีคูเพอเรเตอร์ (Recuporator)
รี คูเพอเรเตอร์ เป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากก๊าซไอเสี ยร้อนที่ เกิ ด
จากการเผาไหม้ กับอากาศเย็นเพื่ อนําไปใช้สําหรับการเผาไหม้ ดังนั้น ความร้อนจึ งถูกส่ งกลับเข้าไปในเตา
หลอมและทําให้เตาหลอมมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น นอกจากนี้ อุณหภูมิของเปลวไฟก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
ก) ท่ อแผ่ รังสี กบั รีคูเพอเรเตอร์ (Radiation Tubes with Recuperator)
อากาศเย็นและก๊าซร้อนทิ้งไหลสวนทางกันตามแนวท่อซึ่ งมีจุดศูนย์กลางร่ วมกัน การถ่ายเทความร้อนเกิ ดขึ้ น
จากการแผ่รังสี จากผิวท่อ (ดูรูปที่ 4.5-4) ท่อแผ่รังสี เหมาะสมที่สุดกับเตาหลอมขนาดใหญ่ที่มีอตั ราการไหลของ
ก๊าซสู ง (5-10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่ งจะไม่ทาํ ให้เกิดการปนเปื้ อนจากก๊าซเหมือนเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชนิดอื่น โดยรี คูเพอเรเตอร์ มกั ติดตั้งที่จุดปล่อยก๊าซไอเสี ย คุณสมบัติของรี คูเพอเรเตอร์ แบบถ่ายเทความร้อนโดย
การแผ่รังสี สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-4
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ตารางที่ 4.5-4 คุณสมบัติของรี คูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี
การใช้งาน

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- นิ ยมใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่ มีเตาหลอมให้ความ
ร้อนซํ้า (Reheating Furnace) ขนาดใหญ่ และบ่อชุบ (Soaking Pit)
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,400oC
- ประมาณ 10-20%
- สามารถใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและก๊าซมีสารปนเปื้ อนมาก
- มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน
- มีค่าใช้จ่ายตํ่า
- มีประสิ ทธิ ภาพตํ่า

รู ปที่ 4.5-5 รี คูเพอเรเตอร์แบบท่อสองชั้น (Double Shell Type Recuperator)
ข) ท่ อพาความร้ อนกับรีคูเพอเรเตอร์ (Convection Tubes with Recuperator)
สําหรับท่อพาความร้อนกับรี คูเพอเรเตอร์ อากาศเย็นสําหรับการเผาไหม้ไหลอยูภ่ ายในขดท่อที่ยึดติดกับแผ่นซี ล
ในขณะที่ ก๊าซร้อนทิ้ งไหลผ่านภายนอกท่อ (รู ปที่ 4.5-5) การไหลของก๊าซทิ้ งอย่างปั่ นป่ วน (Turbulent) ทําให้
เกิดการถ่ายเทความร้อนโดยการพา (Convection) วัสดุที่ใช้ทาํ ท่อมีท้ งั โลหะและเซรามิก เซรามิกสามารถใช้งาน
ได้ที่ อุ ณ หภู มิสู งกว่าแต่ มี ปัญ หาเรื่ อ งการรั่ วซึ ม มากกว่ารี คู เพอเรเตอร์ ช นิ ด ท่ อเซรามิ ค ไม่ ค่ อยนิ ย มใช้อย่าง
แพร่ หลายด้วยเหตุน้ ี นอกจากนี้ ยงั เนื่ องมาจากวัสดุมีราคาแพงอีกด้วย คุณสมบัติของรี คูเพอเรเตอร์ แบบถ่ายเท
ความร้อนโดยการพาความร้อน สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-5
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ตารางที่ 4.5-5 คุณสมบัติของรี คูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดยการพา
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,200oC
- ประมาณ 30-50%
- สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูง
- สามารถทนทานต่อก๊าซปนเปื้ อนบางชนิด
- มีราคาแพง
- มีปัญหาการรั่วซึ มบริ เวณซี ลของท่อและผนัง

รู ปที่ 4.5-6 รี คูเพอเรเตอร์แบบการพาความร้อนด้วยท่อ (Tubular Convection Recuperator)
ค) หั วเผาระบบรี คู เพอเรที ฟ และหั ว เผาแบบเซลฟ์ -รี คู เพอเรที ฟ (Recuporative Burner System and Selfrecuporative Burner)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นและท่อแผ่รังสี (Plate and Radiation Tube Heat Exchanger) เมื่อนํามาใช้
ร่ วมกับหัวเผาความร้อนสู ง ทําให้เกิดเป็ นหัวเผาระบบรี คูเพอเรที ฟ หลักการทํางานของระบบนี้ คือ ก๊าซทิ้งจะ
ถูกส่ งผ่านรี คูเพอเรเตอร์ ที่ติดตั้งแยกต่างหาก ซึ่ งโดยปกติจะต่อเข้ากับปล่องของเตาหลอมเพื่อที่จะใช้อุ่นอากาศ
สําหรับการเผาไหม้
การพัฒนาที่ ตามมาทําให้เกิ ดหัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรที ฟ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อแผ่รังสี โดยจะสร้างขึ้นมาติดกับตัวของหัวเผา (รู ปที่ 4.5-6) ก๊าซทิ้งจะไหลผ่านหัวเผาโดยใช้อุปกรณ์ดึงก๊าซ
ไอเสี ย (Flue Gas Eductor) และให้ความร้อนกับอากาศเย็นที่ใช้ในการเผาไหม้ที่ไหลสวนทางผ่านช่วงรอบนอก
ของท่อที่เข้ามา
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หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ มีขอ้ ดีตรงที่มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่า
เนื่ องจากมีการสู ญเสี ยความร้อนจากก๊าซทิ้งน้อยมาก และไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่แพงในการหุ ม้ ฉนวนท่อ
ส่ งลม
หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรที ฟมีความสะดวกในการปรับปรุ งให้เข้ากับอุปกรณ์ เดิ มที่ ติดตั้งอยู่แล้ว โดยหัวเผา
ดังกล่าวเหมาะสมทั้งโรงงานขนาดเล็กและใหญ่ ที่มีก๊าซปนเปื้ อนตํ่าเเละก๊าซที่ มีอุณ หภู มิระดับสู ง (มากกว่า
800oC) หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟมีประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งในการใช้งานที่ตอ้ งการอุณหภูมิสมํ่าเสมอ โดยใช้
กับเตาหลอมที่มีปริ มาตรขนาดเล็ก เช่น เตาเผาเครื่ องปั้ นดินเผา หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟอาจนํามาใช้เสริ ม
กับหัวเผาแบบเซรามิกชนิ ดรี เจนเนอเรทีฟ (Regenerative Ceramic Burner) สําหรับการใช้งานขนาดใหญ่เพื่อจะ
ทําให้การกระจายความร้อนสมํ่าเสมอมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติของหัวเผาระบบรี คูเพอเรทีฟและเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ
สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-6

รู ปที่ 4.5-7 หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ (Self-recuperative Burner)

ตารางที่ 4.5-6 คุณสมบัติของหัวเผาระบบรี คูเพอเรทีฟและเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 20-40%
- มีขนาดกะทัดรัด (หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ) สะดวกต่อการติดตั้ง
- ต้องใช้กบั ก๊าซทิ้งที่สะอาด
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4.5.1.3 เครื่ องสะสมความร้ อน (Regenerator)
เครื่ องสะสมความร้อนทํางานโดยใช้หลักการของวัฏจักรการเก็บความร้อนระยะสั้น โดยทัว่ ไประบบสะสม
ความร้อนจะประกอบด้วย แท่งเซรามิกสําหรับเก็บความร้อนหนึ่ งคู่ ต่อเข้ากับหัวเผาหนึ่ งคู่หรื อหัวเผาเดี่ยว ใน
กรณี ของเครื่ องสะสมความร้อนแบบหมุน (Rotary Regenerator) ก๊าซร้อนทิ้งจากหัวเผาที่กาํ ลังติดไฟอยูจ่ ะไหล
ผ่านแท่งเซรามิกแท่งใดแท่งหนึ่งของเครื่ องสะสมความร้อน เมื่อวัฏจักรย้อนกลับ อากาศเย็นที่ไหลเข้ามาใหม่จะ
ถูกทําให้ร้อนขึ้นโดยไหลผ่านไปยังแท่งที่ร้อนของเครื่ องสะสมความร้อนซึ่ งก่อนหน้านี้ได้สะสมความร้อนจาก
ก๊าซร้อนทิ้งไว้แล้ว เวลาที่ ใช้ในการสลับเปลี่ยน (Cycle Times) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 30 วินาที ถึง 30 นาที ขึ้ นอยู่
กับชนิดของเครื่ องสะสมความร้อนและการใช้งาน
ก) เครื่ องสะสมความร้ อนแบบอยู่กบั ที่ (Static Regenerator)
เครื่ องสะสมความร้อนแบบอยู่กบั ที่เป็ นแบบทัว่ ไปที่ใช้มาเป็ นเวลานานหลายปี แล้วในอุตสาหกรรมแก้ว เหล็ก
และเหล็กกล้า ตัวเครื่ องจะทําด้วยอิ ฐทนไฟ ขนาดของเครื่ องสะสมความร้ อนแต่ ละเครื่ องจะมี ข นาดใหญ่
ประมาณเท่ากับขนาดของบ้านสองชั้น (รู ปที่ 4.5-7) เครื่ องสะสมความร้อนแบบอยู่กบั ที่มีความแข็งแรง ทนต่อ
การกัดกร่ อน และสามารถนําไปใช้งานกับก๊าซปนเปื้ อนได้ คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนแบบอยู่กบั ที่
สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-7

รู ปที่ 4.5-8 เครื่ องสะสมความร้อนซึ่ งทําด้วยอิฐทนไฟขนาดใหญ่ใช้กบั เตาหลอมแก้ว
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ตารางที่ 4.5-7 คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนแบบอยู่กบั ที่
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
- ต้องการการบํารุ งรักษาตํ่า
- สามารถใช้กบั ก๊าซที่มีสารปนเปื้ อนได้
- มีขนาดใหญ่
- มีราคาแพง

ข) เครื่ องสะสมความร้ อนแบบหมุน (Rotary Regenerator)
เครื่ อ งสะสมความร้ อนแบบหมุน ประกอบด้วยวัส ดุ รูปทรงกระบอกที่ ทาํ ด้วยอิ ฐทนไฟ (Refractory Matrix
Drum) ซึ่ งอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 10 เมตร และลึกถึง 2 เมตร ลักษณะการทํางาน คือ ตัวเครื่ องจะเก็บ
ความร้ อนเมื่อหมุนผ่านก๊าซร้ อนที่ ปล่อยออกมา และความร้ อนนี้ จะถูกถ่ายเทเมื่ อเครื่ องหมุนผ่านอากาศเย็น
อุปกรณ์ชนิ ดนี้ สามารถนําไปใช้กบั งานที่มีอตั ราการไหลสู งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม เครื่ องชนิ ดนี้
ก็มีขอ้ ด้อยในเรื่ องการรั่วซึ มและการปนเปื้ อน คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนแบบหมุนสรุ ปไว้ในตารางที่
4.5-8
ตารางที่ 4.5-8 คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนแบบหมุน
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- การให้ความร้อนกับพื้นที่
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,700oC
- ประมาณ 70-90%
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถใช้ได้กบั ก๊าซที่มีปริ มาณมาก
- ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
- มีความดันตกสู ง (High Pressure Drop)
- ง่ายต่อการรั่วซึ ม
- ไม่ เหมาะสําหรั บก๊ าซที่ มี ฝุ่ นละอองเจื อปน เพราะอาจเกิ ด การ
ปนเปื้ อนข้ามถึงกันได้
- มีราคาแพง
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ค) เครื่ องสะสมความร้ อนชนิดทําด้ วยเซรามิกแบบกะทัดรัด (Compact Ceramic Regenerators)
ปั จจุ บนั เครื่ องสะสมความร้อนชนิ ดนี้ เป็ นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับแล้วและประสบความสําเร็ จในการ
นําไปใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงการหลอมแก้ว การหลอมโลหะ การบ่ ม
โลหะ (Annealing) และการปรับปรุ งคุณภาพเหล็กโดยใช้การอบคลายเครี ยดด้วยความร้อน (Heat Treatment of
Steel) การหลอมอลู มิเนี ยมซํ้า (Aluminium Remelting) เครื่ องสะสมความร้ อนชนิ ด นี้ ประกอบด้วยวัส ดุ รู ป
ทรงกระบอก (Drum) ซึ่ งมีขนาดประมาณถังขยะตามบ้าน (Domestic Dust Bin) และมีหัวเผาอุณหภูมิสูงติ ดไว้
ต่างหากหรื อติดไว้ที่อุปกรณ์น้ ี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั สถานที่ ติดตั้ง (รู ปที่ 4.5-8) เครื่ องสะสมความร้อนและหัวเผาจะ
ทํางานพร้อมกัน เวลาที่ใช้ในการสลับเปลี่ยนการทํางานโดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ประมาณ 60-120 วินาที ประสิ ทธิ ภาพ
ในการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ตามที่มีการรายงานไว้อาจสู งถึง 90%
เครื่ องสะสมความร้อนชนิ ดนี้ ง่ายต่อการเกิดการอุดตัน (Fouling) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั การใช้งาน แต่ก็ง่ายต่อการทํา
ความสะอาด ในกระบวนการผลิตที่สะอาด เช่น การปรับปรุ งคุณภาพเหล็กโดยใช้ความร้อน อาจจําเป็ นต้องทํา
ความสะอาดฐานทุ กปี ในกระบวนการผลิ ตที่ สกปรกกว่า เช่ น การหลอมอลูมิเนี ยม อาจจําเป็ นต้องทําความ
สะอาดบ่อยๆ เช่น ทุกสามสัปดาห์ คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนชนิดนี้ได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-9
ตารางที่ 4.5-9 คุณสมบัติของเครื่ องสะสมความร้อนชนิดทําด้วยเซรามิกแบบกะทัดรัด
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถใช้งานได้กบั ก๊าซที่ปนเปื้ อนบางชนิด
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- อาจเกิดการอุดตันได้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งาน
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รู ปที่ 4.5-9 แผนผังแสดงหลักการทํางานของหัวเผาแบบสะสมความร้อน
ง) หัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ ไฟพ่ น (Impulse-fired Regenerative Burner)
หัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่ น (รู ปที่ 4.5-8) เป็ นหัวเผาแบบสะสมความร้ อน (Regenerative Burner) อีกชนิ ด
หนึ่ ง โดยจะทํางานเฉพาะเมื่อตอนมีความร้อนสู งสุ ด หรื อเมื่อไม่มีความร้อนเลยเท่านั้น วิธีน้ ี จะช่วยให้ปรับการ
ไหล ปรั บ อัตราส่ วนระหว่างอากาศ/เชื้ อเพลิ ง ตลอดจนอัตราส่ วนระหว่างอากาศ/ก๊ าซทิ้ งได้ส ะดวกขึ้ น วิ ธี
ดังกล่าวนี้ จะทํางานก็ต่อเมื่อหัวเผาทํางานเต็มที่เท่านั้น โดยระบบจะไม่ใช้พดั ลมสําหรับก๊าซทิ้งและไม่ใช้วาล์ว
ไหลกลับ (Reversing Valves) สําหรับท่ออากาศ/ก๊าซทิ้งที่เครื่ องสะสมความร้อนแต่ละตัว ทั้งนี้ เพราะก๊าซที่ใช้
แล้วจะถูกดึงออกโดยพัดลมดูดอากาศสําหรับการเผาไหม้
หัวเผาแต่ละหัวเผาจะสลับกันทํางานประมาณ 15 วินาที ระหว่างการสลับกัน หัวเผาและวาล์วปล่อยก๊าซทิ้งจะ
ปิ ดเพื่อไม่ให้อากาศไหลเข้าเตาหรื อไหลออกจากเตาได้ การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเชื้อเพลิง/อากาศที่ป้อนเข้า
หัวเผาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ระยะเวลาการปิ ด/เปิ ดการทํางานจะสลับเปลี่ยนไปตามความต้องการความร้อนซึ่ ง
จะกําหนดโดยการควบคุมของเทอร์โมคัปเปิ ล (Themocouple) ในเตาหลอม
การอุ่นอากาศและประสิ ทธิ ภาพของหัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่นจะอยูในระดับที่ใกล้เคียงกับหัวเผาแบบรี เจน
เนอเรที ฟที่ ใช้กนั อยู่ทวั่ ไป อย่างไรก็ตาม หัวเผาชนิ ดนี้ มีขอ้ ได้เปรี ยบ คื อ มีระบบการไหลแบบง่าย และมีการ
ลงทุนที่ต่าํ กว่า
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ตารางที่ 4.5-10 คุณสมบัติของหัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่น
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- ไม่จาํ กัดอุณหภูมิ
- ประหยัดได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับแบบหัวผาทัว่ ไป
- สามารถใช้งานได้กบั ก๊าซที่ปนเปื้ อนบางชนิด
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- ใช้พ้ืนที่มากในการติดตั้งเพราะมีอุปกรณ์หลายส่ วน

รู ปที่ 4.5-10 แผนผังแสดงระบบการไหลของก๊าซในหัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่น
จ) ท่ อความร้ อน (Heat Pipe)
ท่อความร้อนสามารถถ่ายเทความร้อนได้มากกว่าทองแดงถึง 100 เท่า นับว่าเป็ นตัวนําความร้อนที่ดีที่สุดตั้งแต่
รู ้จกั มา กล่าวอีกอย่างหนึ่ งได้ว่า ท่อความร้อนเป็ นระบบถ่ายเทความร้อนโดยที่ไม่มีส่วนไหนเคลื่อนที่เลยและ
แทบจะไม่ตอ้ งการการบํารุ งรักษาเลย

4-23

ตอนที่ 3 บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานโดยการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่

ท่อความร้อนประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คื อส่ วนที่ เป็ นชุ ดที่ ปิดผนึ กแล้ว ส่ วนโครงสร้างท่ อขนาดเล็กหรื อวิก
และส่ วนที่ เป็ นของเหลวที่ ใช้ปฏิ บตั ิ งาน โดยส่ วนท่อวิกนั้นจะถูกผลิตมาให้อยู่ที่พ้ืนผิวด้านในของท่อ และปิ ด
ผนึ กให้เป็ นสุ ญญากาศ พลังงานความร้อนที่ให้แก่พ้ืนผิวภายนอกของท่อความร้อน จะอยู่ในภาวะสมดุลกับไอ
ระเหยของมันเอง เมื่อท่อถูกปิ ดผนึ กภายใต้ภาวะสู ญญากาศ พลังงานความร้อนที่ให้แก่พ้ืนผิวภายนอกของท่อ
ความร้อนนี้ จะทําให้ของเหลวที่ ใช้ทาํ งานระเหยไปในทันที ดังนั้นไอระเหยที่ ก่อตัวขึ้ นจึ งดูดกลืนความร้อน
แฝงของการระเหยกลายเป็ นไอ และส่ วนนี้ ของท่อความร้อนจึงกลายเป็ นส่ วนของการระเหย จากนั้นไอระเหย
นี้ ก็จะเข้าไปสู่ อีกด้านหนึ่ งของท่ อซึ่ งพลังงานความร้อนถูกกําจัดออกไปแล้ว ทําให้ไอระเหยนี้ ถูกควบแน่ น
กลายเป็ นของเหลวอีกครั้ง ซึ่ งก็จะให้ความร้อนแฝงของการควบแน่น ส่ วนนี้ ของท่อความร้อนจึงเป็ นส่ วนของ
การควบแน่น จากนั้นของเหลวควบแน่นจึงไหลกลับไปที่ส่วนของการระเหยกลายเป็ นไอ

รู ปที่ 4.5-11 แสดงระบบการไหลภายในท่อความร้อน

ท่อความร้อนถูกนํามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่
• กระบวนการให้ความร้อนแก่พ้ืนที่ โดย เครื่ องถ่ายเทความร้อนแบบท่ อความร้อน จะถ่ายเทพลังงาน
ความร้อนจาก ก๊าซไอเสี ยของกระบวนการเพื่อใช้สําหรับสร้างความร้อน อากาศอุ่นจะถูกผสมด้วย
ตามต้องการ ดังนั้นจึงเป็ นการลดความต้องการที่ จะใช้อุปกรณสําหรับทําความร้อนเพิ่มเติม หรื อไม่
จําเป็ นต้องใช้เลย
• กระบวนการกูค้ ืนความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยจะนําความร้อนมาจากไอเสี ยของ
กระบวนการแล้วถ่ายเทความร้อนนั้นให้แก่อากาศที่ไหลเข้ามา ซึ่ งอากาศนั้นก็จะอุ่นขึ้น และสามารถ
ถูกนําไปใช้ในกระบวนการเดียวกัน หรื อกระบวนการอื่นก็ได้ ซึ่ งจะเป็ นการลดปริ มาณการใช้พลังงาน
ในกระบวนการ
• การใช้งาน กับระบบ HVAC
• การหล่อเย็น ท่อความร้อนจะช่วยทําให้อากาศสํารองในช่วงฤดูร้อนให้เย็นลง ดังนั้นจึงช่วยลดการใช้
สารทําความเย็นได้เป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นข้อดีเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ช่วยประหยัดจากระบบหล่อเย็น
แล้วพลังงานความร้อนจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่จากก๊าซไอเสี ยเย็นและถ่ายเทไปให้ก๊าซสํารองร้อนที่ถูก
นํามาใช้
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การทําความร้อน กระบวนการข้างตนจะถูกทําโดยวิธีการย้อนกลับในฤดูหนาว เพื่อจะอุ่นอากาศที่ใช้
การอุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า
การนําความร้อนเหลือทิ้งจากเตาเผากลับมาใช้ใหม่
การอุ่นอากาศสําหรับเครื่ องอบอากาศร้อน
การนําความร้อนจากเครื่ องดูดดับกลิ่นเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
การนําความร้อนเหลือทิ้งจากเตาเผามาใช้เป็ นแหล่งความร้อนสําหรับเตาอบอื่นๆ
การนําความเย็นให้แก่หอ้ งที่ไม่มีอากาศภายนอกเข้ามา
การอุ่นนํ้าป้อนหม้อไอนํ้า โดยการใช้ความร้อนจากก๊าซไอเสี ยที่ปล่องในแผงท่อทําความร้อน
เตาอบสําหรับการอบแห้ง การบ่ม และการผิง
การนําไอนํ้าเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
เตาเผาอิฐ
การนําความร้อน การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ

4.5.2 พัฒนาการใหม่ (New Developments)
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา กิจกรรมการพัฒนาส่ วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุ ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีของหัวเผา
แบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรทีฟ (Self-recuperative) และหัวเผาแบบสะสมความร้อน (Regenerative) ผลของการพัฒนา
ทั้งสองระบบนี้ได้นาํ มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ซึ่ งจะกล่าวเน้นในหัวข้อนี้
4.5.2.1 หัวเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท (Radial Plate Recuperative Burner)
หัวเผาชนิ ดนี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้กบั การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่สําหรับกระบวนการผลิตที่ มีความ
ร้ อ นทิ้ ง ตํ่า กว่ า 1,000oC แต่ ก็ มี ร ะบบรี คู เพอเรที ฟ ขนาดกะทั ด รั ด ที่ ผ่ า นการทดสอบแล้ว สํ า หรั บ ใช้ กั บ
กระบวนการผลิตที่ให้ก๊าซทิ้งที่สะอาดที่มีอุณหภูมิระดับสู งกว่านี้ แต่กระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิระดับตํ่ากว่า
ยังจําเป็ นต้องใช้รีคูเพอเรเตอร์ที่มีประสิ ทธิ ภาพการทํางานสู งเพื่อให้มีระยะเวลาคืนทุนที่ยอมรับได้
การทํางานของหัวเผาชนิดนี้ มีหลักการคล้ายคลึงกับรี คูเพอเรเตอร์แบบทัว่ ไป โดยใช้การผสมผสานกันของพื้นที่
ถ่ า ยเทความร้ อ นที่ เพิ่ ม ขึ้ น และการออกแบบที่ ท ํา ให้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การถ่ า ยเทความร้ อ น (Heat Transfer
Coefficient) สู งขึ้น มีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น (รู ปที่ 4.5-10) การออกแบบมีลกั ษณะคล้ายกับรี คูเพอเรเตอร์
แบบทัว่ ๆ ไป ที่มีท่อวงแหวนแคบๆ สําหรับให้อากาศจากก๊าซทิ้งและอากาศดีไหลผ่าน การไหลของอากาศจะ
ไหลแยกออกจากกันโดยผ่านท่อแบนๆ จํานวนหนึ่งซึ่ งทําจากแผ่นโลหะ 2 แผ่นติดตั้งในแนวรัศมีภายในรี คูเพอ
เรเตอร์ จึงได้ชื่อว่ารี คูเพอเรเตอร์แบบเรเดียลเพลท การถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ้นระหว่างแผ่น ทางผ่านของก๊าซ
ทิ้ งมี ลกั ษณะเป็ นช่ อ งแคบเล็กๆ ช่ องแคบเกิ ด จากการสอดวัส ดุ ที่ ท ําจากเซรามิ ก มี รู ปตัด คล้ายลิ่ ม (Wedgesectioned Ceramic) สอดอยู่ ร ะหว่ า งเเผ่ น ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ การพาความร้ อ น (Convection Heat Transfer
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Coefficient) จะเกิ ดขึ้ นสู งสุ ดโดยการใช้การไหลที่มีความเร็ วสู งบนพื้นที่ ถ่ายเทความร้อนวิกฤตและลดแรงดัน
ตกที่จุดต่างๆ ในรี คูเพอเรเตอร์ให้นอ้ ยที่สุด

รู ปที่ 4.5-12 รู ปตัดของหัวเผารี คูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท
หัว เผาชนิ ด นี้ มี ท้ ังแบบเป็ นชุ ด เดี ย ว (Stand-alone Unit) และแบบรวมกับหัวฉี ด ของหัวเผาความร้ อนสู ง ซึ่ ง
ประกอบเป็ นหัวเผาเเบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรที ฟ หัวเผาที่ มีอยู่จะมี ขนาดอยู่ในช่ วงตั้งแต่ 0.65-1.62 GJ/h (180-450
kW) ซึ่ งใช้งานกับกระบวนการผลิ ต ที่ มีก๊าซทิ้ งที่ ส ะอาดและมี อุณ หภู มิอยู่ในช่ วงระหว่าง 700-1,100oC โดย
สามารถใช้กบั การปรับปรุ งคุณภาพของเหล็กโดยใช้ความร้อน การผลิตอิฐ เครื่ องปั้ นดินเผา อิฐทนไฟ เเละเบ้า
หลอมโลหะ
จากคุ ณ ลักษณะที่ กะทัดรั ดของหัวเผาชนิ ดนี้ จึ งเหมาะที่ จะเป็ นทางเลื อกที่ ดีสําหรับการใช้งานเพื่ อปรับปรุ ง
ระบบเดิ ม (Retrofit Application) คุ ณ สมบัติ ข องหัวเผารี คู เพอเรที ฟ แบบเรเดี ยลเพลทได้ส รุ ปไว้ไ นตารางที่
4.5-11
ตารางที่ 4.5-11 คุณสมบัติของหัวเผารี คูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อได้เปรี ยบ

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- มีท้ งั แบบที่ติดอยูก่ บั หัวเผาหรื อแบบแยกส่ วนต่างหาก
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 700-1,100oC
- ประมาณ 60%
- มีประสิ ทธิ ภาพสู งสามารถนําไปใช้งานได้กบั กระบวนการผลิต
ที่มีอุณหภูมิระดับตํ่า
- สามารถนําไปใช้ปรับปรุ งระบบเดิม
- ไม่สามารถใช้กบั ก๊าซที่มีสารปนเปื้ อน
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4.5.2.2 หัวเผาสะสมความร้ อนแบบอินทีกรัลเบด (Integral Bed Regenerative Burner)
หัว เผาชนิ ด นี้ ได้รั บการพัฒ นาขึ้ น มาใหม่ โดยประกอบด้วยฐานซึ่ งมี เซรามิ กรู ป ทรงกลมหลายลู ก (Bed of
Ceramic Spheres) บรรจุอยู่ภายในตัวหัวเผา (รู ปที่ 4.5-11) หัวเผาจะติ ดตั้งเป็ นคู่ ในขณะที่ หัวเผาหนึ่ งทํางาน
ก๊าซทิ้งจะไหลผ่านไปยังฐานของหัวเผาอีกหัวหนึ่ งที่ไม่ทาํ งาน ในทางกลับกัน อากาศเย็นที่ เข้ามาจะถูกอุ่นโดย
ผ่านฐานที่ เก็บความร้ อนและกระบวนการจะทํางานเป็ นวัฏจักรต่ อเนื่ อง ระยะเวลาทํางานในหนึ่ งวัฏจักรจะ
เปลี่ยนแปลงอยูร่ ะหว่าง 30-180 วินาที

รู ปที่ 4.5-13 รู ปตัดของหัวเผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบด (Integral Bed Regenerative Burner)
หัวเผาชนิ ดนี้มีขนาดกะทัดรัดมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับหัวเผาสะสมความร้อนแบบทัว่ ไป เนื่ องจากมีฐานเซรามิก
อยู่ในตัวของชุดหัวเผา สิ่ งนี้ คือข้อได้เปรี ยบของหัวเผาชนิ ดนี้ เนื่ องจากหัวเผาชนิ ดนี้ เหมาะสมสําหรับการติดตั้ง
ในเตาหลอมขนาดเล็กซึ่ งปัจจุบนั ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสะสมความร้อนแบบอื่นที่เหมาะสมในการใช้งานใน
พื้นที่ จาํ กัดได้ หัวเผาชนิ ดนี้ มีขนาดตั้งแต่ 0.2 GJ/h (0.65 kW) จนถึง 18.6 GJ/h (5,160 kW) คุณสมบัติของหัว
เผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบดได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 4.5-12
ตารางที่ 4.5-12 คุณสมบัติของหัวเผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบด
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อได้เปรี ยบ

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-80%
- มีขนาดกะทัดรัด
- มีขนาดพิกดั ตํ่าทําให้สามารถใช้งานกับเตาหลอมขนาดเล็กได้
- ง่ายต่อการนําไปปรับปรุ งระบบเดิม
- มีโอกาสอุดตัน (Fouling) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งาน
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4.5.2.3 เตาหลอมที่ใช้ พลังงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (Energy Optimising Furnace, EOF)
ประมาณ 20% ของพลังงานที่ ป้อนเข้าเตาหลอมเหล็กที่ ใช้การอาร์ คของกระแสไฟฟ้ า (EIectric Arc Furnace)
ความร้อนจะสู ญเสี ยไปกับก๊าซร้อน โดยความร้อนที่ สูญเสี ยนี้ มีปริ มาณเพียงพอที่จะให้ความร้อนกับเศษเหล็ก
เพื่อให้มีอุณหภูมิสูงขึ้ นถึง 600oC โดยประมาณ ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาเพื่อนําความร้อนทิ้งเหล่านี้ กลับมาใช้
ใหม่ในเตาหลอม

รู ปที่ 4.5-14 แผนผังการทํางานของเตาหลอมประสิ ทธิ ภาพสู ง (Energy Optimising Furnace, EOF)
การพัฒนาเช่ นนี้ เป็ นการใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในเตาหลอมโดยการใช้ก๊าซไอเสี ยเพื่ออุ่นเศษ
เหล็ก ตัวอย่างที่พบเช่น ในประเทศบราซิ ลและอินเดีย แต่เตาหลอมประสิ ทธิ ภาพสู งที่ใช้ถ่านหิ นหรื อนํ้ามันเป็ น
เชื้ อเพลิงแทนการใช้วิธีการอาร์ คของกระแสไฟฟ้ าสามารถอุ่นเศษเหล็กให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 850oC หลักการ
ทํางานโดยทัว่ ไปของเตาหลอมประสิ ทธิ ภาพสู งแสดงอยู่ในรู ปที่ 4.5-12 ค่าใช้จ่ายในการใช้งานคาดว่าตํ่ากว่า
มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับเตาหลอมเหล็กแบบใช้การอาร์คของกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดเดียวกัน
4.6 การเลือกเทคโนโลยีการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่
ในหัวข้อที่ 4.4 ได้กล่าวถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้งานจากการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การตัดสิ นใจ
เลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการใช้งานขึ้ นอยู่กบั ความพอดีดา้ นปริ มาณ คุณภาพ และอุณหภูมิของก๊าซ
ไอเสี ย (ดู หัวข้อ ที่ 4.3) ที่ จะใช้ในกระบวนการผลิ ต หรื อความต้องการความร้ อนของโรงงาน เมื่ อได้มี การ
พิจารณาการนําความร้อนทิ้ งกลับมาใช้ใหม่แล้ว ขั้นต่อไปคื อการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (ดูหวั ข้อที่ 4.5)
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รู ปที่ 4.6-1 แสดงขั้นตอนการตัดสิ นใจโดยพิจารณาจากศักยภาพของผูใ้ ช้งานความร้อนทิ้งโดยเน้นถึงอุปกรณ์ที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับการใช้งานแต่ละอย่างโดยเฉพาะ แผนภาพนี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงรายละเอียดของ
การใช้งานหรื อรายการอุปกรณ์อย่างละเอียด และไม่ได้ยึดติ ดกับระบบใดระบบหนึ่ งโดยเฉพาะ (ผูใ้ ช้งานได้มี
การพิจารณาการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ บางรายสามารถค้นคิ ดวิธีการใหม่ๆ ได้) แผนภาพนี้ เป็ นเพียง
การสรุ ปวิธีการเลือกเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้าน ผูท้ ี่ มี
ศักยภาพในการใช้อุปกรณ์การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ควรปรึ กษากับผูเ้ ชี่ ยวชาญ บริ ษทั ที่ ปรึ กษาด้าน
พลังงาน หรื อผูจ้ าํ หน่ายอุปกรณ์เฉพาะด้านเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

รู ปที่ 4.6-1 หลักการตัดสิ นใจในการเลือกเทคโนโลยีการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
เทคโนโลยีการอนุ รั กษ์พ ลังงานถื อเป็ นการเทคนิ ค การปรั บ ปรุ งเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลังงานของ
โรงงานให้สูงขึ้นและทันสมัย

การติดตั้งเครื่ องอุ่นอากาศด้ วยก๊ าซไอเสี ย

1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี
นําไอเสี ยจากหม้อไอน้า หรื อเตาเผามาแลกเปลี่ยนความร้อนให้กบั อากาศก่อนเข้าเผาไหม้ ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพในการเผาไหม้สูงขึ้นและลดการใช้เชื้อเพลิง
2. สมการที่ใช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล
อุณหภูมิแตกต่างลอกมีน
ΔTLM = (ΔT1-ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2)
°C
ปริ มาณความร้อนที่นาํ กลับมาได้ Q = ∪ A ΔTLM h
Wh/ปี
คิดเป็ นปริ มาณเชื้อเพลิง
F = 3.6 ∪ A ΔTLM h / (1,000 LHV)
หน่วย/ปี
ผลประหยัด
S = 3.6 ∪ A ΔTLM h / (1,000 LHV CF ) บาท/ปี
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เงินลงทุน
I = CA / A
ระยะเวลาคืนทุน
PB = I / S = 1,000 CA / 3.6 U ΔTLM ho
เมื่อ อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย T °C
ราคาเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน CA บาท/ตรม.
พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน A ตรม.
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อน U W/m2/°C
ชัว่ โมงการทํางานต่อปี h ชม./ปี
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง LHV MJ/ปี
ราคาเชื้อเพลิง CF บาท/หน่วย

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมุติฐานที่ใช้
ก๊าซไอเสี ยหลังจากนาความร้อนมาอุ่นอากาศแล้วอุณหภูมิ
- ถ้าเป็ นเชื้อเพลิงที่มีซลั เฟอร์ 150°C
- ถ้าเป็ นเชื้อเพลิงที่มีซลั เฟอร์ต่าํ า 100°C
อากาศเข้าระบายความร้อน 30 °C
ค่าประสิ ทธิ ผลการแลกเปลี่ยนความร้อน u เท่ากับ 20 W/m2°C
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ผลการแลกเปลี่ยนความร้อน (effectiveness) ไม่เกิน 0.5
ชัว่ โมงการทางาน 7,200 ชัว่ โมง/ปี
อัตราการไหลด้านก๊าซไอเสี ยต่อด้านอากาศ (mfl/mair) 1.1
ประเภทเชื้อเพลิง
ค่ าความร้ อน
ราคา
(MJ/หน่ วย)
(บาท)
เชื้อเพลิงน้ามัน
39.77 MJ/ลิตร
20.68 บาท/ลิตร
ก๊าซธรรมชาติ
1,055 MT/Mbtu
316.5 บาท/Mbtu
ถ่านหิ น
15 MT/kg
1.65 บาท/kg
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4. ผลการวิเคราะห์

โดยการคํานวณค่าอุ ณ หภู มิ ล อกมี นจากอุณ หภู มิ เข้าออกเครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้ อนจากสมมุ ติฐาน
ข้างต้น และในกรณี ที่ค่าประสิ ทธิ ผลสู งกว่า 0.5 ใช้ค่า 0.5 และเนื่องจากราคาเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน
ขึ้นกับวัสดุที่ใช้ และการออกแบบจึงไม่สามารถกําหนดได้ตายตัวในที่น้ ีได้แปรค่าราคาเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนต่อตารางเมตร จาก 20,000 ถึง 50,000 บาทต่อตารางเมตร ผลการวิเคราะห์ แสดงได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
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หมายเหตุ
การใช้ตารางข้างต้น
1) หากสามารถคํานวณค่า ΔTLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนตามสมการให้ใช้ค่านั้นเปิ ดตารางดูค่าความ
คุม้ ค่าแต่หากไม่มีขอ้ มูลให้ใช้อุณหภูมิก๊าซไอเสี ยเปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า
2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ชัว่ โมงการใช้งาน ราคาเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อน และค่า Uให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่ วนของตัวแปรนั้นเทียบกับค่าที่ใช้ใน
สมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็ นตัวตั้งในสมการหาค่า PB ให้คูณผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน และหากเป็ นตัวหารก็
ให้หารผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
• โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
• โรงงานเคมี
• โรงงานสิ่ งทอ
• โรงงานผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
• โรงงานอบแห้งไม้แปรรู ป
• อาคารโรงแรม
• อาคารโรงพยาบาล
• ฯลฯ

การติดตั้งเครื่ องอุ่นน้ าป้ อนหม้ อไอน้ า (ECONOMIZER)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี
นําความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากไอเสี ยมาอุ่นนํ้าป้อนเข้าหม้อไอนํ้าส่ งผลให้หม้อไอนํ้าใช้เชื้อเพลิงลดลง
2. สมการที่ใช้ วเิ คราะห์
สมการที่ใช้เช่นเดียวกับการอุ่นอากาศ
ระยะเวลาคืนทุน = 1,000 CA / (3.6 U ΔTLM ho)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมุติฐาน
ไอเสี ยหลังจากการอุ่นนํ้า ถ้าเป็ นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ หรื อ ซัลเฟอร์ต่าํ 100°C ถ้าเป็ นเชื้อเพลิงอื่น 150°C
อุณหภูมินา้ เข้าความร้อน 30 °C
ชัว่ โมงการทางาน 7,200 ชัว่ โมง/ปี
อายุโครงการ 10 ปี
ค่าประสิ ทธิ ผลการถ่ายเทความร้อน (effectiveness) 0.6
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ผลคูณอัตราการไหลและค่าความจุความร้อนฝั่งนํ้าป้อนต่อฝั่งก๊าซไอเสี ย ประมาณเท่ากับ 3
ราคาค่ าความร้ อน
ค่ าความร้ อน
ราคา
ราคา/MJ
ประเภทเชื้อเพลิง
(MJ/หน่ วย)
(บาท)
เชื้อเพลิงน้ามัน
39.77 MJ/ลิตร
20.68 บาท/ลิตร
0.52
ก๊าซธรรมชาติ
1,055 MT/Mbtu
316.5 บาท/Mbtu
0.30
ถ่านหิ น
15 MT/kg
1.65 บาท/kg
0.11
ค่า U ของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศกับนํ้า ปกติมีค่า 15 ถึง 70 W/m2°C ในที่น้ ีเลือก 40 W/m2°C
4. ผลการวิเคราะห์
ความคุม้ ค่าของการติ ดตั้งอุปกรณ์ นาความร้อนทิ้ งกลับมาใช้ จะขึ้ นกับเชื้ อเพลิงที่ ใช้ อุณหภู มิก๊าซไอเสี ย และราคา
เครื่ องแลกเปลี่ ยนความร้อนต่อตารางเมตร ในที่ น้ ี ได้แปรค่าราคาเครื่ องแลกเปลี่ยน ความร้อนตั้งแต่ 20,000-50,000
บาทต่อตารางเมตร ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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หมายเหตุ
การใช้ตารางข้างต้น
1) หากสามารถคํานวณค่า ΔTLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนตามสมการให้ใช้ค่านั้นเปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า แต่
หากไม่มีขอ้ มูล ให้ใช้อุณหภูมิก๊าซไอเสี ย เปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า
2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ชัว่ โมงการใช้งาน ราคาเครื่ องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน U ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่ วนของตัวแปรนั้นเทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัว
แปรดังกล่าวเป็ นตัวตั้งในสมการ PB ให้คูณผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน และหากเป็ นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
• โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
• โรงงานเคมี
• โรงงานสิ่ งทอ
• โรงงานผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
• โรงงานอบแห้งไม้แปรรู ป
• อาคารโรงแรม
• อาคารโรงพยาบาล
• ฯลฯ
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การติดตั้งเครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนจากนํ้าร้ อนกับนํ้า
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี
นําความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากนํ้าร้อนคอนเดนเสทหรื อนํ้าร้อนปล่อยทิ้งไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าที่จะ
นําไปใช้ประโยชน์ ส่ งผลให้ลดการใช้พลังงานในการทําให้น้ าํ ร้อนได้
2. สมการที่ใช้ วเิ คราะห์
อุณหภูมิแตกต่างลอกมีน
ΔTLM = (ΔT1-ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2)
°C
ระยะเวลาคืนทุน
PB = 1,000 CA / 3.6 U ΔTLM ho
ปี

ถ้าให้อตั ราการไหลและค่าความจุความร้อนของทั้งสองกระแสมีอตั ราส่ วน r = mh cph mc cpc
และค่าประสิ ทธิ ผลของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน ε อุณหภูมิความร้อนแตกต่างของแหล่งความร้อน Thi และ
อุณหภูมิตวั รับ Tci เป็ น ΔT จะได้วา่
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จะเห็นว่าหากทราบค่า ε อุณหภูมิแตกต่างของ ns แลกเปลี่ยนความร้อน ΔT และอัตราส่ วน r ก็จะหา
ความสัมพันธ์ของ ΔT และ ΔTLM เพื่อนาไปคํานวณความคุม้ ค่าในการลงทุนได้
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมุติฐาน
เพื่อให้เห็นภาพของความคุม้ ค่าในการปรับปรุ งกําหนดค่าตัวแปรต่างๆ ดังนี้
ค่าประสิ ทธิ ผลของเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน (ε) 0.7
อัตราการไหลของกระแสร้อนต่อกระแสเย็น (r) 1.2
อุณหภูมิตวั กลางสายเย็นที่รับความร้อน 30 °C
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อน 2,000 W/m2°C
ชัว่ โมงการทํางาน 7,200 ชัว่ โมง/ปี
ราคาค่ าความร้ อน
ค่ าความร้ อน
ราคา
ราคา/MJ
ประเภทเชื้อเพลิง
(MJ/หน่ วย)
(บาท)
เชื้อเพลิงน้ามัน
39.77 MJ/ลิตร
20.68 บาท/ลิตร
0.52
ก๊าซธรรมชาติ
1,055 MT/Mbtu
316.5 บาท/Mbtu
0.30
ถ่านหิ น
15 MT/lg
1.65 บาท/kg
0.11
4. ผลการวิเคราะห์
เมื่อแปรราคาเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน 20,000 – 50,000 บาท/ตารางเมตร มีความคุม้ ค่าของการดําเนิน
มาตรการแบ่งเป็ น สองกรณี คือเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลต และแบบ (เปลือกและท่อ) ดังนี้
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มาตรการติดตั้งเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนนํ้า-นํ้า แบบเพลต
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มาตรการติดตั้งเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนน้า-น้า แบบ Shell &Tube
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หมายเหตุ
การใช้ตารางข้างต้น
1) หากสามารถคํานวณค่า ΔTLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนตามสมาการ ให้ใช้ค่านั้นเปิ ดตารางดูค่าความ
คุม้ ค่า แต่หากไม่มีขอ้ มูล ให้ใช้อุณหภูมิน้ าํ ร้อน เปิ ดตารางดูค่าความคุม้ ค่า
2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ชัว่ โมงการใช้งาน ราคาเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้ อ น U ให้ป รั บ แก้ผ ลการวิ เคราะห์ ระยะเวลาคื น ทุ นด้วยสัด ส่ วนของตัวแปรนั้น เที ย บกับ ค่ าที่ ใช้ใ น
สมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็ นตัวตั้งในสมการ PB ให้คูณผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน และหากเป็ นตัวหารก็ให้
หารผลลัพธ์ดว้ ยค่าสัดส่ วน
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
• โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
• โรงงานเคมี
• โรงงานสิ่ งทอ
• โรงงานผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
• โรงงานอบแห้งไม้แปรรู ป
• อาคารโรงแรม
• อาคารโรงพยาบาล
• ฯลฯ
4.7 การพิจารณาโครงการการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่
รายการตรวจสอบนี้เตรี ยมชุดคําถามไว้สาํ หรับให้ผใู ้ ช้งานที่มีศกั ยภาพตอบ เมื่อมีการพิจารณาโครงการนําความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ความสําเร็ จของโครงการขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาประเด็นที่ สําคัญเหล่านี้ ก่อนที่ จะมีการ
ลงทุนใดๆ
1.
2.
3.
4.
5.

คําถาม
ท่านทราบปริ มาณและคุณภาพของความร้อนทิ้งที่เกิดขึ้นหรื อไม่
ท่านทราบค่าความจุความร้อนจําเพาะของก๊าซไอเสี ยหรื อไม่
ท่านได้มีการบํารุ งรักษาเบื้องต้น (Good Housekeeping) และได้ใช้มาตรการที่มีค่าใช้จ่ายตํ่า
ในการลดการสู ญเสี ยความร้อนให้ต่าํ ที่สุดแล้วหรื อยัง
ท่านมีทางเลือกที่คุม้ ค่าใช้จ่าย (Cost-effective) กว่าวิธีที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นปัจจุบนั เพื่อลดการ
สู ญเสี ยความร้อนทิ้งแล้วหรื อยัง
ผูร้ ่ วมงานในบริ ษทั ของท่านได้คาํ นึงถึงการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่หรื อไม่
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

คําถาม
ท่านสามารถหาประสบการณ์ในทางปฏิบตั ิที่ใช้งานได้จริ งได้หรื อไม่
มีการใช้ความร้อนทิ้งที่คุม้ ค่าใช้จ่ายหรื อไม่
หัวข้อดังต่อไปนี้ได้รับการพิจารณาแล้วหรื อยัง
• ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการบํารุ งรักษา
• แหล่งของอุปกรณ์การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
• ความเป็ นไปได้ของลักษณะการทํางานแบบไม่สมํ่าเสมอ
• ปั ญหาทางเทคนิ คเกี่ ยวกับการอุดตัน (Fouling) โดยฝุ่ นละออง การกัดกร่ อนซึ่ งเกิ ดจาก
การควบแน่นของกรด และอื่นๆ
• แนวโน้มที่ จะปล่ อยมลภาวะเพิ่ มขึ้ น เช่ น การปล่ อยก๊ าซในกลุ่ มไนโตรเจนออกไซด์
(NOx)
• ผลกระทบต่อการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โครงการที่นาํ เสนอนี้มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์หรื อไม่
การประยุกต์ใช้งานที่เสนอได้นาํ ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้วหรื อยัง
โครงการที่นาํ เสนอได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของกฎหมายสิ่ งแวดล้อมที่ใช้ในปัจจุบนั และที่
กําลังจะประกาศใช้หรื อไม่
ข้อมูลที่ตอ้ งการทั้งหมดมีเพียงพอที่จะขอเงินสนับสนุนสําหรับทําโครงการที่เสนอไว้หรื อไม่
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4.8 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การนําไอเสี ยจากปล่ องไอเสี ยไปใช้ ประโยชน์
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ ใช้เชื้อเพลิง ………… ขนาดพิกดั …… ตัน จํานวน …… ชุด ปัจจุบนั
อุณหภูมิไอเสี ยเข้าปล่องโดยเฉลี่ยประมาณ……..oC ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความร้อนทางปล่องมากจึงมี
แนวคิดในการนําความร้อนจากไอเสี ยไปใช้ในการ………………………………โดยคาดว่าอุณหภูมิไอเสี ย
หลังจากผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแล้วจะมีอุณหภูมิประมาณ........ oC (ถ้าเชื้อเพลิงมีองค์ประกอบของ
กํามะถันอุณหภูมิไอเสี ยหลังจากนําไปใช้แล้วไม่ควรตํ่ากว่า 180 oC )
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยทางปล่อง
- เชื้อเพลิงแข็ง (kcal/y)
QES = อัตราการใช้เชื้อเพลิงแข็งเฉลี่ย (kg/h) x ปริ มาณก๊าซไอเสี ยจริ ง (Nm3/kg) x
ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสี ยออก
จากห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x ชัว่ โมงการ
ใช้งานตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการทํางาน x ประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ (%) / 100
- เชื้อเพลิงเหลว (kcal/y)
QEL = อัตราการใช้เชื้อเพลิงเหลวเฉลี่ย (L/h) x ความหนาแน่นของเชื้อเพลิง (kg/L)
x ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสี ยออก
จากห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x ชัว่ โมงการ
ใช้งานตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการทํางาน x ประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ (%) / 100
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- เชื้อเพลิงก๊าซ (kcal/y)
QEG = อัตราการใช้เชื้อเพลิงก๊าซเฉลี่ย (m3/h) x ความหนาแน่นของเชื้ อเพลิง
(kg/m3) x ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสี ย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิ
ไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ (OC) - อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ (OC)) x
ชัว่ โมงการใช้งานตลอดทั้งปี (h/y) x ตัวประกอบการทํางาน x
ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ (%) / 100
2.1.2 พลังงานความร้อนที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
- เชื้อเพลิงแข็ง (kg/y)
FSS = พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิ ทธิ ภาพ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /100)/ (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
(kcal/kg) x ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง/100)
- เชื้อเพลิงเหลว (L/y)

FSL = พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิ ทธิ ภาพ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /100)/ (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
(kcal/kg) x ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงเหลว (kg/L) x ประสิ ทธิ ภาพการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิง/100)

- เชื้อเพลิงก๊าซ (m3/y)

FSG = พลังงานความร้อนที่สูญเสี ยออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิ ทธิ ภาพ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน /100)/ (ค่าความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง
(kcal/kg) x ความหนาแน่นของเชื้อก๊าซ (kg/m3) x ประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิง/100)

2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (บาท) / ค่าพลังงานความ
ร้อนที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้ (บาท/ปี )
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

สัญลักษณ์

หน่วย

h

h/y

- เชื�อเพลิงแข็ง

LHVS

kcal/kg

- เชื�อเพลิงเหลว

LHVL

kcal/kg

- เชื�อเพลิงก๊าซ

LHVG

kcal/kg

- เชื�อเพลิงแข็ง

CS

฿/kg

- เชื�อเพลิงเหลว

CL

฿/L

- เชื�อเพลิงก๊าซ

CG

฿/m3

- เชื�อเพลิงเหลว

DL

kg/L

- เชื�อเพลิงก๊าซ

DG

kg/m3

1.5 ตัวประกอบการทํางาน

OF

1.6 ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย

CPg

kcal/Nm3 OC

1.7 ประสิทธิภาพการเผาไหม้

ηC

%

1.8 ประสิทธิภาพหม้อไอนํ�า
1.9 อัตราการใช้เชื�อเพลิงเฉลี�ย

ηB

%

- เชื�อเพลิงแข็ง

mFS

kg/h

- เชื�อเพลิงเหลว

mFL

L/h

- เชื�อเพลิงก๊าซ

mFG

m3/h

1.10 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อน

ηHX

%

1.11 เงินลงทุนติดตั�งอุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อน

CI

฿

1. ข้อมูลเบื�องต้น
1.1 ชั�วโมงการใช้งานตลอดทั�งปี
1.2 ค่าความร้อนทางตํ�าของเชื�อเพลิง

1.3 ราคาเชื�อเพลิงเฉลี�ยต่อหน่วย

1.4 ความหนาแน่นของเชื�อเพลิง

(ที� 200 OC = 0.33 , ที� 400 OC = 0.34)
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2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้เดิม

TgO

O

C

2.2 อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้เดิม

TaO

O

C

2.3 อุณหภูมิไอเสียออกจากอุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อนหลั TgN

O

C

2.4 ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้เดิม

O2O

%

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การสูญเสียความร้อนทางปล่องเดิม
3.1 อัตราส่วนอากาศเดิม

M

-

0.00

AOS

Nm3/kg

0.00

AOL

Nm3/kg

0.00

AOG

Nm3/kg

0.00

AS

Nm3/kg

0.00

AL

Nm3/kg

0.00

AG

Nm3/kg

0.00

M = 21/(21- O2O)
3.2 ปริมาณอากาศทางทฤษฎีเดิม
- เชื�อเพลิงแข็ง
AOS = (1.01 x LHVS /1,000)+0.5
- เชื�อเพลิงเหลว
AOL = 0.85 x LHVL /1,000
- เชื�อเพลิงก๊าซ
AOG = (1.09 x LHVG /1,000)-0.25
3.3 ปริมาณอากาศใช้จริงเดิม
- เชื�อเพลิงแข็ง
AS = AOS x M
- เชื�อเพลิงเหลว
AL = AOL x M
- เชื�อเพลิงก๊าซ
AG = AOG x M
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3.4 ปริมาณก๊าซเสียทางทฤษฎีเดิม
- เชื�อเพลิงแข็ง

θOS

Nm3/kg

0.00

θOL

Nm3/kg

0.00

θOG

Nm3/kg

0.00

θS

Nm3/kg

0.00

θL

Nm3/kg

0.00

θG

Nm3/kg

0.00

QES

kcal/y

0.00

QEL

kcal/y

0.00

QEG

kcal/y

0.00

QESN

kcal/y

0.00

θOS = (0.89 x LHVS /1,000)+1.65
- เชื�อเพลิงเหลว
θOL = 1.11 x LHVL /1,000
- เชื�อเพลิงก๊าซ
θOG = (1.14 x LHVG / 1,000) + 0.25
3.5ปริมาณก๊าซเสียจริงเดิม
- เชื�อเพลิงแข็ง
θS = θOS + (M-1) x AOS
- เชื�อเพลิงเหลว
θL = θOL + (M-1) x AOL
- เชื�อเพลิงก๊าซ
θG = θOG + (M-1) x AOG
3.6 พลังงานความร้อนที�สูญเสียเดิม
- เชื�อเพลิงแข็ง
QES = mfS x θS x C Pg x (TgO-TaO)
x h x OF x hC/100
- เชื�อเพลิงเหลว
QEL = mfL x DL x θL x CPg x (Tgo-Tao)
x h x OF x hC/100
- เชื�อเพลิงก๊าซ
QEG = mfG x DG x qG x CPg x (Tgo-Tao)
x h x OF x ηC/100
3.7 การสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสียใหม่
เมื�อนําความร้อนจากไอเสียไปใช้

- เชื�อเพลิงแข็ง
QESN = mfS x θS x CPg x (TgN-TaO)
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x h x OF x hC/100
- เชื�อเพลิงเหลว

QELN

kcal/y

0.00

QEGN

kcal/y

0.00

QSS

kcal/y

0.00

QSL

kcal/y

0.00

QSG

kcal/y

0.00

FSS

kg/y

0.00

FSL

L/y

0.00

FSG

m3/y

0.00

QELN = mfL x DL x qL x CPg x (TgN-Tao)
x h x OF x ηC/100
- เชื�อเพลิงก๊าซ
QEGN = mfG x DG x qG x CPg x (TgN-Tao)
x h x OF x ηC/100
3.8 พลังงานความร้อนสูญเสียออกทางปล่อง
- เชื�อเพลิงแข็ง
QSS = (QES - QESN)
- เชื�อเพลิงเหลว
QSL = (QEL - QELN)
- เชื�อเพลิงก๊าซ
QSG = (QEG - QEGN)
3.9 พลังงานความร้อนที�นําไปใช้ประโยชน์ได้
- เชื�อเพลิงแข็ง
FSS = QSS x (ηHX / 100) / (LHVS x ηC/100)
- เชื�อเพลิงเหลว
FSL = QSL x (ηHX / 100) / (LHVL x DL x ηC/100)
- เชื�อเพลิงก๊าซ
FSG = QSG x (ηHX / 100) / (LHVG x DG x ηC/100)
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3.10 ค่าใช้จ่ายเชื�อเพลิงที�ลดลง
- เชื�อเพลิงแข็ง

SS = FSS x CS

SS

฿/y

0.00

- เชื�อเพลิงเหลว

SL = FSL x CL

SL

฿/y

0.00

- เชื�อเพลิงก๊าซ

SG = FSG x CG

SG

฿/y

0.00

4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
- เชื�อเพลิงแข็ง

PBS = CI / SS

PBS

y

0.00

- เชื�อเพลิงเหลว

PBL = CI / SL

PBL

y

0.00

- เชื�อเพลิงก๊าซ

PBG = CI/ SG

PBG

y

0.00

5.1 พลังงานความร้อนที�นําไปใช้ประโยชน์ได้

FS

………./y

0.00

5.2 ค่าใช้จ่ายเชื�อเพลิงลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

S
PB

฿/y
y

0.00
0.00

5. สรุปผลที�ได้จากการวิเคราะห์
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4.9 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การนําความร้ อนทิง้ จากเตาหลอมมาอุ่นอากาศก่ อนการเผาไหม้ โดยรีคูเพอเรเตอร์ แบท่ อ 2 ชั้น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษ ัท พี พี จี-สยามซิ ลิก า จํากัด เป็ นอุ ต สาหกรรม ผลิ ต ผงซิ ลิกา มี การใช้เตาหลอมทรายทําด้วยอิ ฐทนไฟ
อุณ หภู มิภายในประมาณ 1,400oC กําลังการผลิ ตประมาณ 4 ตัน/ชม./เตา โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชื้ อเพลิ ง
ประมาณ 13.0 ล้านบี ทีย/ู ชม. หรื อประมาณ 13.7 GJ/ชม. ไอเสี ย (Flue Gas)ที่ ออกจากเตามีอุณหภูมิ ประมาณ
1,100oC ซึ่ งนํากลับไปใช้ในการอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้โดยใช้ รี คูเพอเรเตอร์ที่ทาํ ด้วยอิฐทนไฟ
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ไอเสี ยที่ออกจากเตาหลอมจะไหลผ่านรี คูเพอเรเตอร์ ที่ทาํ ด้วยอิฐทนไฟ แต่เนื่ องจากมีการแตกของอิฐภายในจึง
ทําให้เกิดการผสมของไอเสี ยกับอากาศที่ ใช้ในการเผาไหม้ ส่ งผลให้อุณหภูมิอากาศและประสิ ทธิ ภาพการเผา
ไหม้ลดลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เปลี่ยนรี คูเพอเรเตอร์ ใหม่เป็ นแบบท่อ 2 ชั้น ทําด้วยเหล็กไร้สนิ ม โดยการออกแบบให้มีพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนความ
ร้อนเหมาะสมกับปริ มาณและอุณหภู มิไอเสี ยเพื่ อให้ได้อุณ หภู มิอากาศที่ สูงที่ สุดรวมทั้งให้สามารถทําความ
สะอาดได้สะดวก
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
รี คูเพอเรเตอร์ที่ทาํ ด้วยอิฐทนไฟมีอายุการใช้ งานนานทําให้ เกิดการชํารุ ดส่ งผลให้ เตาใช้ พลังงานความร้ อนมากขึน้
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ติดตั้งรี คูเพอเรเตอร์ แบบท่อสองชั้น สู งประมาณ 10 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมประมาณ 1.2 เมตร ทําด้วย
เหล็กไร้สนิม ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั Thermal Transfer ในการใช้งานนั้นไอเสี ยจากเตาหลอม
เข้าสู่ ท่อชั้นในของรี คูเพอเรเตอร์ และจะถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศดีที่ใช้ในการเผาไหม้ซ่ ึ งไหลผ่านระหว่าง
ท่อชั้นในกับท่ อชั้นนอก โดยจะเพิ่ มอุณ หภู มิอากาศจากประมาณ 35oC มาเป็ น 550oC หลังจากที่ ถ่ายเทความ
ร้อนให้อากาศแล้ว ไอเสี ยยังมีอุณหภูมิสูงอยู่ คือ ประมาณ 500oC ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้คิดตั้งเครื่ องแลกเปลี่ยน
ความร้อนเพื่อทํานํ้าร้อนซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นท่อ 2 ชั้นเหมือนกัน โดยไอเสี ยจะไหลผ่านท่อชั้นใน ส่ วนนํ้าจะไหล
ผ่านระหว่างท่อชั้นในกับท่อชั้นนอก สามารถทํานํ้าร้อนได้ประมาณ 6,000 ลิตร/ชม. ที่ อุณหภูมิประมาณ 70 80oC นํ้าร้อนที่ได้น้ ี นาํ ไปใช้ทาํ ความสะอาดเครื่ องจักรในกระบวนการผลิต ประสิ ทธิ ภาพรวมของรี คูเพอเรเตอร์
อยูท่ ี่ประมาณ 50-55% สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 25% และคาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 12 ปี
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6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

10,000,000
บาท
3,000,000
บาทต่อปี
10,000,000/ 3,000,000
3.3
ปี

7. การใช้ และบํารุ งรักษา
ทําความสะอาดปล่องปี ละครั้งโดยใช้ช่างเทคนิคของโรงงานเป็ นผูด้ าํ เนินการ
8. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ งานกับงานอื่น
รี คูเพอเรเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ดี ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาตํ่า มีประสิ ทธิ ภาพดี ใช้ได้ทวั่ ไปกับเตาที่ มี
ไอเสี ยทิ้งหรื อไอเสี ยที่มีฝุ่นสกปรกปนเปื้ อนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสู ง โดยจะทําหน้าที่นาํ ความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ใหม่เพื่อใช้อุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ และถ้าความร้อนทิ้งหลังจากการอุ่นอากาศแล้วยังมีอุณหภูมิสูงอยู่ ยัง
สามารถนําไปใช้ทาํ นํ้าร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย

กรณีศึกษาที่ 2: การนําความร้ อนทิง้ จากเตาหลอมมาอุ่นอากาศก่ อนการเผาไหม้ โดยใช้ เครื่ องสะสมความร้ อน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมเครื่ องแก้วไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ว (Glass Container) มี
การใช้เตาหลอมทราย/เศษแก้วทําด้วยอิฐทนไฟจํานวน 3 เตา คื อ เตาที่ ใช้รีคูเพอเรเตอร์ 1 เตา กับเตาที่ ใช้รีเจน
เนอเรเตอร์ 2 เตา โดยทั้ง 3 เตาใช้น้ าํ มันเตาเกรด C เป็ นเชื้ อเพลิงหลักร่ วมกับการใช้ไฟฟ้ า ปริ มาณการใช้น้ าํ มัน
เตาเกรด C ประมาณ 60,000 ลิตร/วัน โดยเตาหลอมทราย/เศษแก้วที่ใช้รีคูเพอเรเตอร์ มีอุณหภูมิภายในประมาณ
1,500oC กําลังการผลิตของเตาที่ ใช้รีเจนเนอเรเตอร์ ตวั ที่ 1 ประมาณ 200 ตันแก้ว/วัน และเตาตัวที่ 2 ประมาณ
400 ตันแก้ว/วัน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เตาหลอมชุดที่ใช้รีคูเพอเรเตอร์มีประสิ ทธิ ภาพตํ่ากว่าชุดที่ใช้รีเจนเนอเรเตอร์ และมีอายุการใช้งานมานานส่ งผล
ให้มีการใช้พลังงานสิ้ นเปลืองมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
เปลี่ยนไปใช้รีเจนเนอเรเตอร์ เหมือนกับสองเตาที่ ใช้อยู่ โดยรี เจนเนอเรเตอร์ ทาํ ด้วยอิฐทนไฟ ทําหน้าที่ สะสม
ความร้อนจากไอเสี ย มี 2 ชุ ดต่อหนึ่ งเตา และสลับกันทํางาน ภายในมีช่องคล้ายรังผึ้งเพื่อให้ไอเสี ยไหลผ่านได้
โดยมี ข นาดกว้าง 2.9 เมตร ยาว 13.5 เมตร และสู ง 6.7 เมตร ผลิ ต ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ยี่ ห้อ National
Refractories
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
เตาที่ใช้รีคูเพอเรเตอร์จาํ นวน 1 เตา มีประสิ ทธิ ภาพตํ่าและมีอายุการใช้งานมานาน จึงทําการเปลี่ยนใหม่
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5. สภาพหลังปรับปรุ ง
เปลี่ยนไปใช้รีเจนเนอเรเตอร์ โดย เตาหลอมมีอุณหภูมิประมาณ 1,500oC ไอเสี ยจากเตาก่อนเข้ารี เจนเนอเรเตอร์
มี อุณ หภู มิประมาณ 1,350oC โดยไอเสี ยจะถ่ายเทความร้อนให้กบั อิ ฐทนไฟเพื่ อเก็บสะสมความร้อนไว้ เมื่ อ
ถ่ายเทความร้อนให้อิฐแล้วอุณหภู มิไอเสี ยจะลดลงเหลื อ 500oC และถูกปล่อยทิ้ งที่ อุณหภู มิ 200-300oC โดยมี
แผ่นปรับลมปิ ดเปิ ด (Damper) เป็ นตัวปล่อยไอเสี ยออกสู่ บรรยากาศ อากาศดีที่ใช้ในการเผาไหม้ถูกเป่ าเข้ารี เจน
เนอเรเตอร์ และอากาศดีจะรับความร้อนจากอิฐทนไฟ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจาก 30-35oC เป็ น 1,200-1,300oC และ
เข้าเตาหลอม รี เจนเนอเรเตอร์มี 2 ตัวซึ่ งจะสลับกันทํางานประมาณ 30 นาทีโดยอาศัยโบลเวอร์ ที่มีแผ่นปรับลม
เป็ นตัวปิ ดเปิ ด เพื่อสลับทิศทางการไหลของอากาศที่เข้าสู่ รีเจนเนอเรเตอร์ท้ งั 2 ตัว ประสิ ทธิ ภาพของรี เจนเนอเร
เตอร์ อยูท่ ี่ประมาณ 70-75% สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 30% และคาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ
10ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน (เตาขนาด 200 ตัน)
=
20,000,000
บาท
ผลประหยัดที่ได้
=
12,250,000
บาทต่อปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
20,000,000/12,250,000
=
1.63
ปี
7. การใช้ และบํารุ งรักษา
ไม่มีการดูแลรักษา นอกจากเกิดปั ญหาการอุดตันในช่ องรังผึ้ง อันเนื่ องมาจากเขม่าจากการเผาไหม้ การใช้และ
บํารุ งรักษาไม่จาํ เป็ นต้องใช้ผชู ้ าํ นาญการพิเศษเป็ นผูด้ ูแล
8. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ งานกับงานอื่น
การใช้รีเจนเนอเรเตอร์ในกรณี ศึกษานี้ อาจไม่เหมาะสมกับกรณี ที่โรงงานมีพ้ืนที่จาํ กัดหรื อเป็ นอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดเล็ก ดังนั้น จึ งควรศึ กษาความเหมาะสมและความคุม้ ค่าในการลงทุ นก่อนที่ จะนําไปใช้งาน นอกจากนี้
หากนํารี เจนเนอเรเตอร์ ไปใช้งานกับเตาที่ มีไอเสี ยอุณหภูมิค่อนข้างสู ง หลังจากการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ใหม่เพื่ออุ่นอากาศแล้ว ความร้อนที่ยงั เหลืออยู่ในไอเสี ยอาจจะนํามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่ น ใช้ทาํ นํ้า
ร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
กรณีศึกษาที่ 3: การนําก๊ าซติดไฟได้ (Waste Gas) จากกระบวนการผลิตมาผลิตไอนํา้ โดยใช้ หม้ อไอนํา้ ที่ใช้
ความร้ อนทิง้ (Waste Heat Boiler)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)เป็ นอุตสาหกรรมผลิตผงเขม่าดํา (Carbon Black) เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอื่นๆ มีกาํ ลังผลิตเขม่าดําประมาณ 420 ตัน/วัน (24 ชัว่ โมง) และใช้น้ าํ มัน
คอนเวอร์ ชันออยล์ประมาณ 750 ตัน/วัน วัตถุดิบหลักคื อ นํ้ามันคอนเวอร์ ชนั ออยล์ (Conversion Oil) มี ความ
ถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity) ประมาณ 1.09-1.10 มีสารประกอบคาร์ บอนประมาณ 90% นํ้ามันนี้ จะถูกเผาใน
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เตาและเกิ ดปฏิกิริยาที่ อุณหภูมิประมาณ 1,600-1,850oC ผลจากการทําปฏิกิริยาจะทําให้เกิดเขม่าดําและก๊าซติ ด
ไฟได้ (Waste Gas)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ก๊าซติดไฟได้ (Waste Gas) ที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไม่ ได้ นําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
นําก๊าซติดไฟได้จากกระบวนการผลิตมาเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ผลิตไอนํ้า แล้วนําไอนํ้าความดันสู งไปขับกังหันไอ
นํ้า (Steam Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และนําไอนํ้าความดันตํ่าไปใช้ในกระบวนการผลิต
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ก๊าซติ ดไฟที่ ได้จากชุ ดกรอง (Bag Filter) เป็ นเชื้ อเพลิงที่ มีค่าความร้อนตํ่า ติ ดไฟยาก จึ งต้องออกแบบห้องเผา
ใหม้ในขนาดที่ เหมาะสม ซึ่ งก๊าซติ ดไฟประกอบด้วยก๊ าซคาร์ บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็ นส่ วนใหญ่ ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และก๊าซอื่นๆ อัตราการไหลของก๊าซติ ดไฟได้ประมาณ 150,000 m3/h ค่าความ
ร้อนของก๊าซมีค่าประมาณ 634 kCal/m3 หรื อ 2,654 kJ/m3
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หม้อไอนํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้งทําด้วยอิฐทนไฟ เป็ นแบบท่อนํ้า (Water Tube) เนื่ องจากก๊าซติดไฟได้เป็ นก๊าซที่ มี
ค่ าความร้ อ นตํ่า หม้อไอนํ้าจึ งมี ห้องเผาไหม้ที่ใ หญ่ แ ละแยกต่ างหาก หม้อไอนํ้าที่ ใ ช้ค วามร้ อ นทิ้ งมี ข นาด
ประมาณ 15.7 x 37.8 x 18.4 เมตร ผลิ ต จากประเทศเยอรมนี ยี่ห้อ Rekupcrater ซึ่ งอุ ปกรณ์ ดงั กล่าวติ ดตั้งมา
พร้ อ มกับ ระบบ ส่ วนชุ ด กรองหลัก (Main Bag Filter) มี ข นาดประมาณ 8 x 24 x 20 เมตร ผลิ ต จากประเทศ
ฝรั่งเศส ยี่หอ้ Filter Media
ก๊ า ซติ ด ไฟได้จากกระบวนการผลิ ต ประกอบด้ว ยก๊ า ซคาร์ บ อนมอนนอกไซด์ (CO) เป็ นส่ วนใหญ่ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และก๊าซอื่นๆ อัตราการไหลของก๊าซติ ดไฟได้ประมาณ 150,000 m3/h ค่าความ
ร้อนของก๊าซมีค่าประมาณ 634 kCal/m3 หรื อ 2,654 kJ/m3 นํามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไอนํ้าโดยใช้หม้อไอ
นํ้าที่ใช้ความร้อนทิ้งซึ่ งสามารถผลิตไอนํ้ารวมได้ประมาณ 130 ตัน/ชม. ที่ความดัน 42 บาร์ อุณหภูมิ 400oC เพื่อ
ใช้ข ับ กังหัน ไอนํ้าและเครื่ อ งกําเนิ ดไฟฟ้ า ได้กาํ ลังไฟฟ้ ารวมประมาณ 17.5 MW กระแสไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้น้ ี
นํามาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน และส่ วนหนึ่งจะจ่ายให้กบั บริ ษทั ในเครื อซึ่ งอยูใ่ กล้เคียงกัน ส่ วนไอนํ้า
ที่ ออกจากกังหันมีอตั ราการไหลประมาณ 110 ตัน/ชม. ที่ ความดันประมาณ 3.5 บาร์ นํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตและส่ งต่อให้บริ ษทั ในเครื อเช่นเดียวกัน ประสิ ทธิ ภาพของระบบอยู่ที่ประมาณ 55-60% สามารถประหยัด
พลังงานได้ประมาณ 25-30% และคาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
300
ล้านบาท
ผลประหยัดที่ได้
=
300
ล้านบาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
300/300
=
1.0
ปี
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7. การใช้ และบํารุ งรักษา
โรงงานมีระบบควบคุมคุณภาพนํ้าที่ดี นํ้าไม่มีซิลิกาเจือปนจึงไม่เกิดตะกรัน และไม่จาํ เป็ นต้องทําความสะอาด
ท่อทุกปี มีการซ่อมบํารุ งใหญ่ทุก 1.5-2 ปี ปัญหาทัว่ ไปเป็ นเรื่ องท่อบวมจากความร้อนและและอิฐทนไฟชํารุ ด
8. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ งานกับงานอื่น
ก๊าซติดไฟได้และความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสู งและมีปริ มาณพอสมควร สามารถนําไปอุ่นนํ้าก่อนเข้า
หม้อไอนํ้า หรื ออุ่นอากาศสําหรับใช้ในการเผาไหม้ได้ ทําให้สามารถประหยัดพลังงานได้ส่วนหนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมบางชนิด ก๊าซติดไฟได้ที่เกิดจากปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตถูกนําไปเผาทิ้ง ทําให้สูญเสี ย
พลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ควรพิจารณานํามาใช้ประโยชน์ดงั กรณี ตวั อย่างนี้

กรณีศึกษาที่ 4: การใช้ ประโยชน์ จากความร้ อนทิง้ ของเครื่ องยนต์ ใช้ ก๊าซ (Gas Engine)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)เป็ นอุตสาหกรรมผลิตฝาปิ ดสําหรับบรรจุภณั ฑ์ที่ทาํ ด้วยเเก้ว พลาสติก และโลหะ เช่น ขวด
และกระป๋ องอลูมิเนี ยม เป็ นต้น ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้ าใช้เอง เนื่ องจากในบริ เวณดังกล่าวเกิ ด

ไฟฟ้ าดับบ่อย มีผลกระทบทําให้การผลิตเสี ยหายและเกิดการสู ญเสี ยบ่อยครั้ง และเพื่อลดผลกระทบจากปั ญหา
ด้านราคาของพลังงานที่มีแนวโน้มสู งขึ้น เเละในขณะนั้นได้ใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตอยู่แล้ว โดย
ต่อท่อก๊าซมาจากท่อหลักของ ปตท. ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลนัก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ผลผลิตเกิดความเสี ยหายจากไฟฟ้าดับและต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าสู งและขาดเสถียรภาพ
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากเชื้ อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่โรงงานใช้อยู่แล้วโดยใช้เครื่ องยนต์ก๊าซ (Gas Engine) และ
นําความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากไอเสี ยกลับมาใช้ในการผลิตไอนํ้าและทํานํ้าเย็นระบบดูดซึ ม
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ซื้ อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ประกอบด้วย
• เครื่ อ งยนต์ก๊ า ซ (Gas Engine) และเครื่ อ งปั่ น ไฟ (Generator) 3 เครื่ อง พิ กัด กําลังผลิ ต (Rated Capacity)
เครื่ องละประมาณ 2 MW มี ระดับ แรงดัน ไฟฟ้ า 6.6 kV มี ข นาดประมาณ 1.5 x 5.0 x 2.5 เมตร ผลิ ต ใน
ประเทศสวีเดน ยี่หอ้ Wartsila
• หม้อไอนํ้าใช้ความร้ อนทิ้ ง 3 เครื่ อง พิ กดั เครื่ องละ 1.56 ตัน/ชม. ที่ ความดันใช้งาน 6 บาร์ เกจ (barg) เป็ น
หม้อ ไอนํ้าแบบท่ อ ไฟ (Fire Tube) มี ข นาดเส้ นผ่านศู น ย์กลาง 2.0 เมตร ยาว 3.5 เมตร ผลิ ต ในประเทศ
เดนมาร์ก ยี่หอ้ Danstoker ซึ่ งเครื่ องดังกล่าวติดตั้งมาพร้อมกับระบบ
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• เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึ ม 3 เครื่ อง พิกดั เครื่ องละ 360 ตันความเย็น มีขนาดประมาณ 1.5 x 3.5 x 2.2 เมตร
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ยี่หอ้ Sanyo
ปริ มาณการผลิ ต พลังงานไฟฟ้ ารวมของเครื่ องยนต์ก๊ าซและเครื่ อ งปั่ น ไฟฟ้ า ทั้ง 3 เครื่ อ งโดยเฉลี่ ย จะอยู่ที่
ประมาณ 2,150,000 kWh/เดื อน และใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชื้ อเพลิงประมาณ 23,676 ล้านบี ทียู (MMBTU) ต่ อ
เดือน ปัจจุบนั ใช้งานอยูท่ ี่ประมาณ 70-75% ของพิกดั
ไอเสี ยจากเครื่ องยนต์ก๊าซมี อุณ หภู มิประมาณ 500oC มี อตั ราการไหลประมาณ 150-210 ลูกบาศก์เมตร/ชม./
เครื่ อง ใช้เป็ นความร้อนให้กบั หม้อไอนํ้าความร้อนทิ้งผลิตไอนํ้าเต็มที่ประมาณ 1.56 ตัน/ชม./เครื่ อง ความดัน 6
บาร์ เกจ ใช้งานประมาณ 60-70% ของพิกดั ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ปริ มาณไอนํ้าที่ ตอ้ งการของเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบดูด
ซึ ม ถ้าหากความดันหม้อไอนํ้าเกิน 6 บาร์เกจ ก๊าซไอเสี ยจะถูกปล่อยทิ้งไปสู่ บรรยากาศทางปล่องของหม้อไอนํ้า
ไอนํ้าที่ผลิตได้จะนําไปใช้ที่เครื่ องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึ มทั้ง 3 เครื่ อง ซึ่ งมีพิกดั อัตราการทําความเย็นประมาณ 360
ตันความเย็นต่อเครื่ อง โดยที่แต่ละเครื่ องมีอตั ราการไหลของนํ้าเย็นประมาณ 218 ลูกบาศก์เมตร/ชม. ในปั จจุบนั
ใช้งานอยู่ที่ ป ระมาณ 60% ของพิ กัด นํ้าเย็นที่ จ่ายออกไปมี อุณ หภู มิป ระมาณ 7oC และไหลกลับเข้าเครื่ องที่
อุณหภูมิประมาณ 12oC นํ้าเย็นนี้ นาํ ไปใช้ในการลดความร้อนในกระบวนการผลิตและในการปรับอากาศเฉพาะ
จุด (Spot Cooling) ให้กบั พนักงานฝ่ ายผลิต ระบบนี้คาดว่าจะมีอายุการใช้งานได้ประมาณ 15 ปี
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
เงินลงทุน
= 160
ล้านบาท
ผลประหยัดที่ได้
= ประมาณ 25% (เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าไฟฟ้าถ้าใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า)
ระยะเวลาคืนทุน
= 10
ปี
7. การใช้ และบํารุ งรักษา
โรงงานใช้หลักการบํารุ งรั กษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) โดยจัดให้มีการบํารุ งรักษาแต่ ละเครื่ อง
สลับกันไปตามชัว่ โมงการใช้งาน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อแนะนําของผูผ้ ลิต เช่น เครื่ องยนต์ก๊าซจะทําการบํารุ งรักษา
ที่ 250, 500, 1,000, 5,000, 10,000 และ 20,000 ชั่วโมง เป็ นต้น และทําการบํารุ งรั กษาครั้ งใหญ่ เมื่ อเดิ นเครื่ อง
ครบ 40,000 ชัว่ โมง ส่ วนใหญ่วิศวกรและช่างของโรงงานจะเป็ นผูด้ ูแลระบบและดําเนิ นการซ่ อมบํารุ ง ในกรณี
ที่ ทาํ การซ่ อมบํารุ งที่ 20,000 ชัว่ โมง จะว่าจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญของบริ ษทั ที่ จาํ หน่ ายเครื่ องมาสาธิ ตและเรี ยนรู ้จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เช่ น การเปลี่ ยนแหวนลูกสู บ เป็ นต้น ในระหว่างที่ ทาํ การบํารุ งรั กษาจะใช้กระแสไฟฟ้ าจากการ
ไฟฟ้าแทน
8. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ งานกับงานอื่น
สําหรับโรงงานที่ ใช้ท้ งั พลังงานไฟฟ้ าและความร้อนในกระบวนการผลิตในปริ มาณที่ ค่อนข้างสู ง และใช้งาน
ค่อนข้างคงที่ตลอด 24 ชัว่ โมง (เช่น มีความต้องการพลังไฟฟ้ามากกว่า 4,000 kW และต้องการใช้ไอนํ้าประมาณ
4-5 ตัน/ชม. หรื อมากกว่า) และมีท่อก๊าซธรรมชาติ อยู่ใกล้โรงงาน หรื อมีวสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่ น ฟื น
แกลบ กากอ้อ ย ฯลฯ ในปริ ม าณที่ พ อเพี ย ง อาจพิ จ ารณาใช้ร ะบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และความร้ อ นร่ ว ม
(Cogeneration) แต่ ค วรจะศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ท างด้ า นเทคนิ ค และเศรษฐศาสตร์ โ ดยละเอี ย ดก่ อ น
ผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับอีกประการหนึ่ ง คื อ ถ้าผลิตไฟฟ้ าเกินความต้องการ ส่ วนที่ เกินนี้ อาจจะขายให้กบั
การไฟฟ้าได้ตามนโยบายของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
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นอกจากนี้ โรงงานยังมี การจัดการด้านพลังงานที่ ดีในเรื่ องของการควบคุ มค่ าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยมี การ
ตรวจวัดการใช้ไฟฟ้ าและปริ มาณนํ้าเย็นที่ ใช้ในแต่ละฝ่ ายการผลิ ต และให้แต่ละฝ่ ายรับ ผิดชอบค่ าใช้จ่ายค่ า
พลังงานที่ใช้ ดังนั้น จึงมีผลทําให้แต่ละฝ่ ายต้องวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างรัดกุม

กรณีศึกษาที่ 5 : การนําอากาศร้ อนทิง้ จากการระบายความร้ อนแผ่ นกระเบื้องกลับมาใช้ ที่ Spray Dryer
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมีอากาศร้อนปล่อยทิ้งจากขั้นตอนการระบายความร้อนให้กบั กระเบื้ องหลังออกจากเตาเผา
ซึ่ งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 150oC และสถานประกอบการมีข้ นั ตอนการผลิตอื่นที่สามารถนําความร้อนดังกล่าว
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
อากาศร้อนถูกปล่อยทิ้ งส่ งผลให้สิ้นเปลืองเชื้ อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์และทําให้สภาวะแวดล้อมมีอุณหภู มิ
สู งขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
นําอากาศร้ อ นทิ้ งที่ มี อุณ หภู มิ เฉลี่ ย ประมาณ 150oC ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นขั้น ตอนการอบไล่ ค วามชื้ น ให้กับ
กระเบื้องดิบที่เตาอบก่อนที่จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการเคลือบสี ซ่ ึ งต้องการอากาศร้อนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 140oC
จะส่ งผลให้สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงในเตาอบไล่ความชื้น โดยขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุ งมีดงั นี้
1. ตรวจวัดปริ มาณและอุณหภูมิของอากาศร้อนที่จะนํากลับมาใช้
2. วิเคราะห์และประเมินผลประหยัด และการลงทุน
3. ทําการเดิ นท่ อนําอากาศร้ อนที่ ได้จากการ Cooling แผ่น กระเบื้ องที่ เตาเผากลับ มาใช้ผ สมเป็ นอากาศ
ป้อนเข้าที่ Spray Dryer
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
Spray Dryer ใช้อากาศร้อนที่ ได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ ที่มีอุณหภู มิเฉลี่ยประมาณ 150 oC ไป
สัมผัสกับวัตถุดิบโดยตรง โดยมีดชั นี การใช้พลังงาน(ก๊าซธรรมชาติต่อนํ้าหนักดิน) 14.39 ลบ.ม./ตัน ที่อตั ราการ
ผลิตผงดิน 16.38 ตัน/ชัว่ โมง
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รู ปที่ 4.8-1 สภาพก่อนปรับปรุ งใช้อากาศที่อุณหภูมิปกติเข้าเผาไหม้ใน Spray Dryer
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการเดิ นท่ อนําอากาศร้ อนที่ ได้จากขั้นตอนการระบายความร้อนแผ่นกระเบื้ องกลับมาใช้ผสมเป็ นอากาศ
ป้ อนเข้า Spray Dryer โดยอุณ หภู มิอากาศร้ อนที่ นาํ กลับมาได้ประมาณ 130oC ส่ งผลให้ดชั นี การใช้พ ลังงาน
(ก๊าซธรรมชาติต่อนํ้าหนักดิน)ลดลงเป็ น 13.93 ลูกบาศก์เมตร/ตัน โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้ นในโบล์ว
เวอร์ที่ใช้ดูดอากาศร้อน 4.3 kW

รู ปที่ 4.8-2 หลังปรับปรุ งนําอากาศร้อนจากการ Cooling แผ่นกระเบื้องผสมอากาศป้อน
เข้าเผาไหม้ใน Spray Dryer
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ที่ อตั ราการผลิตผงดิ น 16.38 ตัน/ชัว่ โมง มีดชั นี การใช้พลังงานก่อนปรับปรุ งเท่ ากับ 14.39 ลูกบาศก์เมตร/ตัน
และหลังปรับปรุ งเท่ากับ 13.93 ลูกบาศก์เมตร/ตัน กําลังไฟฟ้ าของโบล์วเวอร์ที่ใช้ดูดอากาศร้อนเท่ากับ 4.3 kW
เวลาทํางาน 24 ชัว่ โมง/วัน 150 วัน/ปี ค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ย (ก๊าซธรรมชาติ) 10.31 บาท/ลูกบาศก์เมตร ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
2.6 บาท/kWh
4-58

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้

พลังงานไฟฟ้าที่ตอ้ งใช้
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงาน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=
=
=
=

(SEC1 - SEC2) x Q x ชัว่ โมงทํางาน x วันทํางาน
(14.39 - 13.93) x 16.38 x 24 x 150
27,125.28
ลบ.ม./ปี
4.3 x 24 x 150
15,480
kWh/ปี
(27,125.28 x 10.31) - (15,480 x 2.6)
239,413.64
บาท/ปี

=
=

70,000
239,413.64

=
=

70,000 / 239,413.64
0.29
ปี

บาท
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 6: การนําอากาศร้ อนที่ปล่ อยทิง้ จากเตาอบแห้ งกลับมาใช้ หมุนเวียนในเตา อีกครั้ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ขั้น ตอนการอบแห้งผลิ ต ภัณ ฑ์ จะใช้อากาศร้ อนที่ ไ ด้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิ งก๊ าซธรรมชาติ ซ่ ึ งมี อุณ หภู มิ
ประมาณ 140oC ส่ งผ่านเข้าไปในเตาอบแห้งเพื่อระเหยนํ้าออกจากผลิตภัณฑ์โดยอากาศร้อนที่ ปล่อยทิ้งจากเตา
อบมีอุณหภูมิประมาณ 90oC ซึ่ งอากาศร้อนที่ปล่อยทิ้งนั้นสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และเตาอบแห้งเดิมมีการ
กระจายความร้อนไม่ทวั่ ถึงส่ งผลให้ชิ้นงานแห้งไม่พร้อมกัน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
อากาศร้อนที่ ปล่อยทิ้งจากเตาอบมีอุณหภูมิประมาณ 90oC และการกระจายอากาศร้อน ไม่ทวั่ ถึงชิ้ นงานทําให้
ต้องใช้เวลาในการอบมาก ส่ งผลให้ดชั นีการใช้พลังงานสู ง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
มีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบนําอากาศร้อนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานและเพิ่มการกระจายลม
ในห้อ งให้ท่ัวถึ งผลิ ต ภัณ ฑ์ทุ กชิ้ น ซึ่ งจะทําให้ส ามารถลดดัช นี ก ารใช้พ ลังงานในการอบ โดยขั้น ตอนการ
ดําเนินงานมีดงั นี้
1. ตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศเพื่อคํานวณหาขนาดของท่อ และขนาดของพัดลมดูดอากาศ เพื่อช่วยใน
การกระจายลมภายในห้องอบให้เป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมีความเร็ วที่เหมาะสมและทําการหุ ม้ ฉนวนท่อ
2. ทําการปรับสัดส่ วนระหว่างอากาศที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ต่ออากาศทั้งหมดให้อยู่ในสัดส่ วนประมาณ 80-90%
3. เปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงต่อนํ้าหนักชิ้นงานก่อนและหลังปรับปรุ ง
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4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
หาดัชนี การใช้พลังงานโดยการบันทึ กปริ มาณการผลิตและเชื้ อเพลิงที่ ใช้ในเวลาเดี ยวกัน พบว่า ดัชนี การใช้
พลังงานประมาณ 0.097 Nm3/kg และมีการใช้เชื้อเพลิงปี ละ 1,350.50 MMBTU
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
บันทึ กค่าหลังจากปรับปรุ งจํานวน 2 ครั้ง พบว่าดัชนี การชัพลังงานลดลงเป็ น 0.058 Nm3/kg ซึ่ งลดลงจากเดิ ม
ร้อยละ 40.61
อากาศร้อนก่อนเข้า
ห้องอบ T= 30oC

หัวเผาแก๊ส
NG

อากาศร้อนออกจาก
ห้องอบ T= 90oC

ห้องอบ TD-5

รู ปที่ 4.8-3 สภาพห้องอบก่อนทําการปรับปรุ ง

หัวเผาแก๊ส
LPG

วาล์วควบคุม
อัตราการไหล
70-80%ของอากาศทั�งหมด

อากาศร้อนกลับเข้า
สู่ห้องอบอีกครั�ง
อากาศร้อนออก
จากห้องอบ

อากาศร้อนก่อน
เข้าห้องอบ

30-20%ของอากาศทั�งหมด
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รู ปที่ 4.8-4 สภาพห้องอบหลังทําการปรับปรุ ง
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ปริ มาณก๊าชธรรมชาติที่ประหยัดได้

= 0.4061 x 1,350.50 MMBTU/ปี
= 548.40
MMBTU/ปี
= 578,565.68
MJ/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
= 144,637.37
บาท/ปี
(ค่ าความร้ อนของ NG 1,055.00 MJ/MMBTU ราคา 263.74 บาท/MMBTU)
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 25,000.00
บาท
ประหยัดค่าพลังงาน
= 144,637.37
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
= 25,000/144,637.37
= 0.17
ปี
กรณีศึกษาที่ 7: การอุ่นนํา้ ป้ อนหม้ อไอนํา้ โดยใช้ ระบบ Heat Recovery จากเครื่ องทําความเย็น(Compressor)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานแห่งหนึ่งมีการใช้งานหม้อไอนํ้าและเครื่ องทําความเย็นโดยมีรายละเอียดดังนี้
Boiler : โรงงานมีการใช้งาน Boiler ถ่านหิ น สําหรับการผลิตไอนํ้า โดยปกติใช้งาน Boiler วันละ 2 ชุด ที่ความ
ดันใช้งานประมาณ 8 - 10 bar ใช้น้ าํ ในการผลิตไอนํ้าเฉลี่ ยวันละ 305 m3/day นํ้าจาก Water Tank มี อุณ หภู มิ
ประมาณ 31.7 oC ถูกส่ งไปยัง Deaerator มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 102 oC จากนั้นส่ งเข้า Boiler ทั้ง 2 ชุด
Compressors : โรงงานมีระบบ Compressor สําหรับทําความเย็นใช้ใน Process ใช้แอมโมเนี ยเป็ นสารทําความ
เย็น Compressor ทํา งานวัน ละ 6 ชุ ด การระบายความร้ อ นจะถู ง ส่ ง ไปที่ Evaporative Cooling Towerโดย
อุณหภูมิแอมโมเนียก่อนเข้า และออกจาก Evaporative Cooling Tower เท่ากับ 96.4 oC , 35.3 oC ตามลําดับ
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รู ปที่ 4.8-5 แสดง Schematic Diagram ก่อนปรับปรุ ง
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2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การที่น้ าํ ป้อนเข้าหม้อไอนํ้ามีอุณหภูมิต่าํ จะส่ งผลให้หม้อไอนํ้าใช้พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
อุณหภูมิของสารทําความเย็น แอมโมเนีย ก่อนเข้า Evaporative Cooling Tower ค่อนข้างสู ง
ซึ่ งสามารถนําความร้อนส่ วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ติดตั้งระบบ Heat Recovery เพื่ออุ่นนํ้าป้ อนก่อนเข้าDeaerator ส่ งผลให้ปริ มาณไอนํ้าที่ ใช้ใน Deaerator ลดลง
และสามารถประหยัดเชื้ อเพลิงจากถ่านหิ นได้ จากการปรับปรุ งทําให้อุณหภูมิน้ าํ เติมก่อนเข้าDeaeratorเพิ่มขึ้ น
เฉลี่ย 18 oC

รู ปที่ 4.8-6 แสดง Schematic Diagram หลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 4.8-7 แสดง Feed Water Temperature
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

รู ปที่ 4.8-8 Tank และ Heat Exchanger ที่ติดตั้ง

Water Flow Rate (m.)
= 121,614
m3/yr
Specific Heat (Cp)
= 1.0
kcal/kg-oC
o
Water Temperature (Before ; T1)
= 31.8
C
o
C
Water Temperature (After ; T2)
= 49.7
Total Energy Saving
= 2,172,056,280 kcal/yr
Total Energy Saving
= 8,619
MMBtu/Yr
LHV of Fuel (Coal)
= 6,349
kcal/kg
Fuel Cost (Coal)
= 3.6
฿/kg
Fuel Cost (Coal)
= 142.90
฿/MMBtu
Fuel Saving (Coal)
= 342,110
kg/Yr
Cost Saving
= 1,231,595.94 ฿/Yr
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
Investment
= 3,005,750 ฿
Payback Period
= 2.44
Yr
หมายเหตุ : ประสิ ทธิ ภาพของ Compressor ดีข้ ึนเนื่องจากสามารถระบายความร้อนได้มากขึ้น
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. แหล่ งความร้ อนทิง้ ในอุตสาหกรรม
ความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากกระบวนการอุตสาหรรมมี 2 รู ปแบบ
1.1 ของเหลวร้อน เช่น
• นํ้าร้อน (อาจมีสารปนเปื้ อน)
• นํ้ามันร้อน
• ของเหลวร้อนอื่น ๆ
1.2 ก๊าซร้อน เช่น
• ก๊าซร้อนจากเตาเผาและเตาอบ
• อากาศร้อนจากกระบวนการระบายความร้อน
• ก๊าซร้อนจากแหล่งอื่น ๆ
2. ระดับอุณหภูมขิ องแหล่ งความร้ อนทิง้ แบ่ งออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
2.1 อุณหภูมิสูง หมายถึง อุณหภูมิ > 650oC
2.2 อุณหภูมิปานกลาง หมายถึง อุณหภูมิระหว่าง 230-650oC
2.3 อุณหภูมิต่าํ หมายถึง อุณหภูมิ < 230oC
3. ตัวแปรที่ใช้ ประเมินความร้ อนทิง้ จากก๊ าซไอเสี ย
3.1 อัตราการไหลของกระแสก๊าซไอเสี ย
3.2 อุณหภูมิของก๊าซไอเสี ย
3.3 องค์ประกอบของก๊าซไอเสี ย
4. การคํานวณหาอัตราการถ่ ายเทของพลังงานในก๊ าซไอเสี ย
H = F x A x D x C x ∆T
โดย

H
F
A
D
C
∆T

= อัตราการถ่ายเทของพลังงานในก๊าซ, kW
= อัตราการไหลของก๊าซ, m3/(s.m2)
= พื้นที่หน้าตัดของปล่องปล่อยก๊าซไอเสี ย ณ จุดที่วดั , m2
= ความหนาแน่นของก๊าซหรื อก๊าซผสม, kg/m3
= ความร้อนจําเพาะของก๊าซหรื อก๊าซผสมที่คาํ นวณได้, kJ/(kg.K)
= ความแตกต่างของอุณหภูมิของก๊าซที่ปล่อยออกและอุณหภูมิบรรยากาศ, °C
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5. การใช้ ความร้ อนทิง้ ทีค่ ้ ุมต่ อค่ าใช้ จ่ายมากที่สุด คือ
การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลังงานของกระบวนการผลิ ต ความร้ อ น โดยการนําความร้ อ นทิ้ งใน
กระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่โดยทันทีซ่ ึ งสามารถจะช่วย
• ลดการใช้เชื้อเพลิงให้นอ้ ยลง
• ขจัดขั้นตอนการส่ งผ่านความร้อน
• การจัดหาและการใช้พลังงานมีความสมดุลกัน
6. ความร้ อนทิง้ ที่นํากลับมาใช้ ใหม่ มคี วามเป็ นไปได้ ที่จะนํากลับมาใช้ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
6.1 อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้ ทั้งภายในหัวเผา หรื อใช้ที่เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบรี คูเพอเรเตอร์
(Recuperator) หรื อเครื่ องสะสมความร้อน (Regenerator)
6.2 การอุ่นแท่งเหล็ก (Stock) ก่อนบรรจุเข้าเตาหลอม
6.3 การอุ่นเตาหลอมโดยใช้ความร้อนทิ้งจากเตาหลอมอื่น (Furnace Regenerator)
6.4 การอบแห้ง เช่น ในการผลิตอิฐ
6.5 การให้ความร้อนกับพื้นที่หรื อการผลิตนํ้าร้อน
6.6 ผลิตไอนํ้าสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
6.7 ผลิตไอนํ้าที่ความดันตํ่าเพื่อใช้งานในกระบวนการผลิต
6.8 อุ่นนํ้ามันเชื้อเพลิง เช่น นํ้ามันเตา
7. เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อน (Heat Exchanger)
ทําหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ ง
7.1 เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบแผ่ น (Plate Exchanger)
ภายในเครื่ องแลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบแผ่ น อากาศเย็ น และก๊ า ซร้ อ นทิ้ ง จะมี ก ารไหลสวนทางกั น
(Counterflow) ระหว่างแผ่นที่เรี ยงติดกัน
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้ทาํ ความร้อนให้กบั พื้นที่
- ใช้อุ่นอากาศให้กบั การเผาไหม้
- ใช้กบั ความร้อนทิ้งอุณหภูมินอ้ ยกว่า 200oC
- ประมาณ 40-60%
- สร้างไว้เป็ นชุดสําเร็ จรู ป
- ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสู ง
- มีหลายขนาดให้เลือก
- อาจมีการรั่วไหล
- เกิดความสกปรกหรื ออุดตันได้ง่าย
- ต้องการการบํารุ งรักษามาก
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7.2 เครื่ องแลกเปลีย่ นความร้ อนแบบเปลือกและท่ อ
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ประกอบด้วยขดท่อขนาดเล็กมัดรวมกัน แล้วบรรจุไว้ภายใน
เปลือกท่อหรื อท่อขนาดใหญ่อีกทีหนึ่ ง
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ก๊าซกับก๊าซ และ ของเหลวกับของเหลว เช่น การทําความร้อน
ให้กบั ของไหล
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 550oC
- ประมาณ 70-80%
- สามารถใช้ได้กบั ก๊าซแรงดันสู ง (230 – 250 bar)
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- ราคาแพง
- ขนาดค่อนข้างใหญ่
- ต้องออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละงาน
- ประสิ ทธิ ภาพแลกเปลี่ยนความร้อนตํ่ากว่า Plate HE

8. รีคูเพอเรเตอร์ (Recuporator)
รี คูเพอเรเตอร์ เป็ นเครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้ในการถ่ายเทความร้อนจากก๊าซไอเสี ยร้อนที่ เกิ ด
จากการเผาไหม้ กับอากาศเย็นเพื่อนําไปใช้สาํ หรับการเผาไหม้
8.1 รีคูเพอเรเตอร์ แบบถ่ ายเทความร้ อนโดยการแผ่ รังสี (Radiation Tubes with Recuperator)
อากาศเย็นและก๊าซร้อนทิ้งไหลสวนทางกันตามแนวท่อซึ่ งมีจุดศูนย์กลางร่ วมกัน การถ่ายเทความร้อนเกิ ดขึ้ น
จากการแผ่รังสี จากผิวท่อ
การใช้งาน

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม้
- นิ ยมใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่ มีเตาหลอมให้ความ
ร้อนซํ้า (Reheating Furnace) ขนาดใหญ่ และบ่อชุบ (Soaking Pit)
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,400oC
- ประมาณ 10-20%
- สามารถใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและก๊าซมีสารปนเปื้ อนมาก
- มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน
- มีค่าใช้จ่ายตํ่า
- มีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
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8.2 รีคูเพอเรเตอร์ แบบถ่ ายเทความร้ อนโดยการพา (Convection Tubes with Recuperator)
อากาศเย็นสําหรับการเผาไหม้ไหลอยู่ภายในขดท่อที่ยึดติดกับแผ่นซี ล ในขณะที่ก๊าซร้อนทิ้งไหลผ่านภายนอก
ท่อ โดยการไหลของก๊าซทิ้งอย่างปั่นป่ วน (Turbulent)
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,200oC
- ประมาณ 30-50%
- สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูง
- สามารถทนทานต่อก๊าซปนเปื้ อนบางชนิด
- มีราคาแพง
- มีปัญหาการรั่วซึ มบริ เวณซี ลของท่อและผนัง

8.3 หั ว เผาระบบรี คู เพอเรที ฟ และหั ว เผาแบบเซลฟ์ -รี คู เพอเรที ฟ (Recuporative Burner System and Selfrecuporative Burner)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นและท่อแผ่รังสี (Plate and Radiation Tube Heat Exchanger) เมื่อนํามาใช้
ร่ วมกับหัวเผาความร้อนสู ง ทําให้เกิดเป็ นหัวเผาระบบรี คูเพอเรทีฟ
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี
ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 20-40%
- มีขนาดกะทัดรัด (หัวเผาแบบเซลฟ์ -รี คูเพอเรที ฟ) สะดวกต่อการ
ติดตั้ง
- ต้องใช้กบั ก๊าซทิ้งที่สะอาด

9. เครื่ องสะสมความร้ อน (Regenerator)
เครื่ องสะสมความร้อนทํางานโดยใช้หลักการของวัฏจักรการเก็บความร้อนระยะสั้น โดยทัว่ ไประบบสะสม
ความร้อนจะประกอบด้วย แท่งเซรามิกสําหรับเก็บความร้อนหนึ่งคู่ ต่อเข้ากับหัวเผาหนึ่งคู่หรื อหัวเผาเดี่ยว โดย
ก๊าซร้อนทิ้งจะไหลผ่านแท่งเซรามิกแท่งใดแท่งหนึ่งของเครื่ องสะสมความร้อน เมื่อวัฏจักรย้อนกลับ อากาศเย็น
ที่ไหลเข้ามาใหม่จะถูกทําให้ร้อนขึ้นโดยไหลผ่านไปยังแท่งที่ร้อนของเครื่ องสะสมความร้อนซึ่ งก่อนหน้านี้ได้
สะสมความร้อนจากก๊าซร้อนทิ้งไว้แล้ว
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9.1 เครื่ องสะสมความร้ อนแบบอยู่กบั ที่ (Static Regenerator)
ตัวเครื่ องจะทําด้วยอิฐทนไฟ เครื่ องมีขนาดใหญ่ประมาณเท่ากับขนาดของบ้านสองชั้น
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
- ต้องการการบํารุ งรักษาตํ่า
- สามารถใช้กบั ก๊าซที่มีสารปนเปื้ อนได้
- มีขนาดใหญ่
- มีราคาแพง

9.2 เครื่ องสะสมความร้ อนแบบหมุน (Rotary Regenerator)
ตัวเครื่ องจะเก็บความร้อนเมื่อหมุนผ่านก๊าซร้อนที่ปล่อยออกมา และความร้อนนี้จะถูกถ่ายเทเมื่อเครื่ องหมุนผ่าน
อากาศเย็น
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- การให้ความร้อนกับพื้นที่
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,700oC
- ประมาณ 70-90%
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถใช้ได้กบั ก๊าซที่มีปริ มาณมาก
- ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
- มีความดันตกสู ง (High Pressure Drop)
- ง่ายต่อการรั่วซึ ม
- ไม่ เหมาะสําหรั บก๊ าซที่ มี ฝุ่ นละอองเจื อปน เพราะอาจเกิ ด การ
ปนเปื้ อนข้ามถึงกันได้
- มีราคาแพง
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ตอนที่ 3 บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานโดยการนําความร้ อนทิง้ กลับมาใช้ ใหม่

9.3 เครื่ องสะสมความร้ อนชนิดทําด้ วยเซรามิกแบบกะทัดรัด (Compact Ceramic Regenerators)
เครื่ องสะสมความร้อนและหัวเผาจะทํางานพร้อมกัน เวลาที่ใช้ในการสลับเปลี่ยนการทํางานโดยทัว่ ไปจะอยู่ที่
ประมาณ 60-120 วินาที ประสิ ทธิ ภาพในการนําความร้ อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ตามที่ มีการรายงานไว้อาจสู งถึ ง
90%
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- มีขนาดกะทัดรัด
- สามารถใช้งานได้กบั ก๊าซที่ปนเปื้ อนบางชนิด
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- อาจเกิดการอุดตันได้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งาน

9.4 หัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ ไฟพ่ น (Impulse-fired Regenerative Burner)
เป็ นหัวเผาแบบสะสมความร้อน (Regenerative Burner) หัวเผาแต่ละหัวเผาจะสลับกันทํางานประมาณ 15 วินาที
การใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
ข้อดี

ข้อด้อย

- ใช้อ่นุ อากาศสําหรับการเผาไหม้
- ใช้กบั ก๊าซทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงสุ ดถึง 1,500oC
- ประมาณ 70-90%
- ไม่จาํ กัดอุณหภูมิ
- ประหยัดได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับแบบหัวผาทัว่ ไป
- สามารถใช้งานได้กบั ก๊าซที่ปนเปื้ อนบางชนิด
- ง่ายต่อการทําความสะอาด
- ใช้พ้ืนที่มากในการติดตั้งเพราะมีอุปกรณ์หลายส่ วน
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