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บทที 1
บทนํา
1.1 ระบบพลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้า มี ขอ้ ได้เปรียบสามประการเมือเปรียบเทียบกับ พลังงานรูป อืน ๆ พลังงานไฟฟ้า
ปลอดภัย ต่อ การใช้งาน สะดวกที การส่ง จากสถานที หนึงไปยัง อีก สถานที หนึง และสามารถผลิต ได้
หลายวิธี พลังงานไฟฟ้าเป็ นปั จจัยพืนฐานทีสําคัญในการพัฒนาประเทศ เป็ นทียอมรับกันอย่างกว้าง
ขวางว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้า บ่ง บอกถึง อัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศได้ ตาราง
ที 1.1 เปรียบเทียบอัตราส่วนการใช้ พลังงานไฟฟ้า ต่อ จํานวนประชากรในปี พ.ศ. 2560 ของบาง
ประเทศรวมทังประเทศไทย (ข้อมูลมาจาก https://www.indexmundi.com/map/?v=81000) จะเห็น
ว่า ประเทศที พัฒนาแล้ว มี อตั ราส่วนการใช้ไฟฟ้า สูง กว่า ประเทศกําลัง พัฒนา อัตราส่วนนี จึง บ่ง บอก
ความเจริญของประเทศอย่างคร่าว ๆ ได้ เนืองจากประเทศไทยมีแนวโน้มทีจะพัฒนาอย่างต่อเนืองจึง
มีความเป็ นไปได้สงู ทีอัตราส่วนการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยจะเพิมขึนอย่างต่อเนืองด้วย สิงนีแสดง
ให้เห็นถึงความสําคัญของระบบพลังงานไฟฟ้าต่อการพัฒนาประเทศไทย
การนําพลังงานไฟฟ้ามาใช้นนเริ
ั มต้นจากการสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า จาก
นันจึงส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไปยังระบบจําหน่ายเพือขายให้ผใู้ ช้ไฟฟ้า รายละเอียด
ของระบบต่าง ๆ มีดงั นี
• ระบบผลิต (power generation system) หมายถึง ระบบที แปลงพลังงานที อยู่ในรู ปอีนเป็ น
พลังงานไฟฟ้า ในปั จจุบนั พลังงานไฟฟ้า ปริมาณมากสามารถผลิต ได้โดยใช้พลังงานกลขับ
เคลือนเครืองกังหัน ที มี แกนหมุน ร่วมกับ เครืองกําเนิด ไฟฟ้า พลังงานกลได้ จากการแปลง
พลังงานรูป อืนเช่น พลังงานศักย์ของนํา พลังงานเคมี ในเชือเพลิง ฟอสซิล และพลัง งานนิวเคลียร์ในเชือเพลิงนิวเคลียร์
• ระบบส่ง (power transmission system) หมายถึง ระบบเสาส่ง และสายส่ง ไฟฟ้า แรงสูง ถ้า
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเปรียบเสมือนหัวใจ ระบบส่งพลังงานไฟฟ้าก็เปรียบเสมือนเส้นเลือด
ที นํา เลือดไปหล่อ เลียงร่างกาย ระบบส่ง พลังงานไฟฟ้า จะนํา พลังงานไฟฟ้า ไปสู่สถานี ไฟฟ้า
ย่อย (substation) เพือจ่ายไฟฟ้า ให้การไฟฟ้า นครหลวงหรือ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค และจํา-

2

บทที 1. บทนาํ
ตารางที 1.1: อัตราส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อจํานวนประชากรเมือปี พ.ศ. 2560
ประเทศ
อัตราส่วนการใช้ไฟฟ้า (kW.h/คน)
สหรัฐอเมริกา
11974
ออสเตรเลีย
9624
ญีปุ่ น
7383
ฝรังเศส
6499
อิตาลี
4764
สหราชอาณาจักร
4657
จีน
4292
มาเลเซีย
4238
อาร์เจนตินา
2766
ไทย
2460
เม็กซิโก
1968
อียิปต์
1550
ฟิ ลปิ ปิ นส์
711
ลาว
595
ศรีลงั กา
523
บังคลาเทศ
310
หน่ายให้ผู้ใช้รายใหญ่ โดยตรงต่อ ไป การใช้สายส่ง ไฟฟ้า แรงสูง ก็ เพือให้สามารถส่ง พลังงาน
ไฟฟ้า ได้ไกลโดยมี ความสูญ เสีย น้อย ถึง แม้วา่ ในทางทฤษฎี แรงดัน ไฟฟ้า ยิงมาก พลัง ไฟฟ้า
สูญ เสีย จะยิงน้อย แต่ ในทางปฏิบตั ิ มี ปัจจัย อืนที จํากัด ค่าแรงดัน ไฟฟ้า ไม่ ให้สงู เกิน ไป โดย
ทัวไประดับแรงดันของระบบสายส่งมีขนาด 69 kV, 115 kV, 132 kV, 230 kV, 300 kV และ
500 kV แรงดันในสายส่งจะลดลงตามระยะทางจากโรงไฟฟ้าจนถึงระดับทีจ่ายให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
โดยทําการลดในสถานี ไฟฟ้าย่อยซึงมักตังอยู่ใกล้แหล่งใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึงอาจเป็ นเมือง
หรือนิคมอุตสาหกรรม
• ระบบจําหน่าย (power distribution system) หมายถึง ระบบที รับ พลังงานไฟฟ้า จากระบบ
ส่ง พลังงานไฟฟ้า เพือขายให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ที กระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ โดยทัวไประดับ แรงดัน
ในระบบจําหน่ายจะไม่สงู เท่าในระบบส่ง ทังนี เพราะระยะทางจากสถานี ไฟฟ้าย่อยไปสู่ผูใ้ ช้
ไฟฟ้าไม่มากนัก จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้ระดับแรงดันสูงซึงมีราคาวัสดุและอุปกรณ์สงู โดยทัวไป
แรงดันของระบบจําหน่ายมี หลายระดับ เช่น 11 kV, 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV เมือ
เดินสายส่งมาถึงบริเวณทีมีผใู้ ช้ไฟฟ้ามาก ๆ ก็ลดระดับแรงดันของระบบจําหน่ายให้ตาลงอยู
ํ
่
ในระดับทีใช้งานกันคือ 380 หรือ 220 V อุปกรณ์ทีใช้ลดระดับแรงดันคือหม้อแปลงไฟฟ้า
หน่วยงานของรัฐ ในประเทศไทยที รับ ผิด ชอบเรืองการผลิต การส่ง และการจําหน่ายไฟฟ้า 3

1.2. ประเภทของโรงไฟฟ้า

3

หน่วยงานคือ (1) การไฟฟ้า ฝ่ ายผลิต แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) รับ ผิด ชอบงานเกียวกับ การผลิต
พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศซึงรวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าและการ
เดิน เครืองโรงไฟฟ้า การรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็ก และผู้ผลิตไฟฟ้า อิสระ และการส่งพลัง
งานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงสูงไปสู่แหล่งผูใ้ ช้ไฟฟ้าและสถานี ยอ่ ยต่างๆ (2) การไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) รับผิดชอบงานเกียวกับการรับพลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ. เพือจําหน่ายให้แก่ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับผิดชอบงานเกียว
กับการรับพลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ. เพือจําหน่ายให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าในจังหวัดอืนทัวประเทศ นอกจากนี
กฟภ. ยังมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของตัวเองในบริเวณทีสายส่งแรงสูงของ กฟผ. ไปไม่ถงึ

1.2 ประเภทของโรงไฟฟ้ า
มีโรงไฟฟ้าจํานวนหลายโรง หลายขนาด และหลายประเภทกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
โรงไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทตามเชือเพลิงทีใช้และกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี
• โรงไฟฟ้า พลัง ความร้อน (thermal power plant) เผาไหม้เชือเพลิง ฟอสซิล หรือ เชือเพลิง ชีว
มวลในการทําให้นากลายเป็
ํ
นไอนําทีมีอณ
ุ หภูมิสงู และความดันสูงเพือใช้เดินเครืองกังหันไอ
นําและเครืองกําเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าประเภทนี ใช้เวลาก่อสร้างนาน มี คา่ ก่อสร้างสูง แต่มีคา่
เชือเพลิงค่อนข้างตํา
• โรงไฟฟ้า กังหัน ก๊าซ (gas turbine power plant) เผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิต ก๊าซเสีย
ทีมีอณ
ุ หภูมิสงู และความดันสูงเพือใช้เดินเครืองกังหันก๊าซและเครืองกําเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
ประเภทนีใช้เวลาก่อสร้างสัน มีคา่ ก่อสร้างตํา แต่มีคา่ เชือเพลิงสูง
• โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (combined-cycle power plant) เผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตก๊าซเสียทีได้มีอณ
ุ หภูมิสงู และความดันสูงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ก๊าซเสียทีได้ใช้เดินเครือง
กังหันก๊าซ ก๊าซเสียทีออกจากเครืองกังหันก๊าซยังคงมีอณ
ุ หภูมิสงู จึงใช้เดินเครืองกังหันไอนํา
ได้ดว้ ย โรงไฟฟ้าประเภทนีมีคา่ ก่อสร้างตํากว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแต่คา่ เชือเพลิงสูงกว่า
• โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (nuclear power plant) ใช้ปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ในการผลิตไอนําทีมีอณ
ุ หภูมิ
สูง และความดัน สูง เพือใช้เดิน เครืองกังหัน ไอนําและเครืองกําเนิด ไฟฟ้า โรงไฟฟ้า ประเภทนี
มี คา่ ก่อสร้างสูง แต่ มี คา่ เชือเพลิง ตําเนืองจากใช้เชือเพลิง ในปริมาณน้อยเพือผลิต ไฟฟ้า ใน
ปริมาณมากได้
• โรงไฟฟ้าพลังนํา (hydroelectric power plant) แปลงความพลังงานศักย์จากนําในเขือนเป็ น
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครืองกังหันนํา โรงไฟฟ้าประเภทนีจึงต้องตังอยู่ใกล้เขือนและขนาดของ
โรงไฟฟ้าขึนกับขนาดของเขือน โรงไฟฟ้าประเภทนีมีคา่ ก่อสร้างสูงและไม่มีคา่ เชือเพลิง
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• โรงไฟฟ้า ดีเซล (diesel power plant) ประกอบด้วยเครืองยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ซงใช้
ึ นามั
ํ น
ดีเซลเป็ นเชือเพลิง โรงไฟฟ้าประเภทนี ใช้เวลาก่อสร้างสัน มี คา่ ก่อสร้างตํา แต่มีคา่ เชือเพลิง
สูงมาก โรงไฟฟ้าประเภทนีมักมีขนาดเล็กและเดินเครืองเท่าทีจําเป็ น
• โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังลม (solar and wind power plants) ใช้พลังงาน
หมุนเวียนในรูปของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในการผลิตไฟฟ้า ถึงแม้วา่ โรงไฟฟ้า
ประเภทนี จะไม่มี คา่ เชือเพลิง แต่ ก็ มี ตน้ ทุน การผลิต ไฟฟ้า สูง กว่า โรงไฟฟ้า ประเภทอืนมาก
และมีขนาดเล็กมาก โรงไฟฟ้าประเภทนี ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมากนักซึงเป็ นข้อได้
เปรียบทีสําคัญทีทําให้โรงไฟฟ้าประเภทนีกําลังได้รบั นิยมมากขึน

1.3 โรงไฟฟ้ าในประเทศไทย
ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าหลายโรงกระจายไปทัวประเทศ ขนาดของโรงไฟฟ้ามีตงแต่
ั ไม่กี MW ถึง
สองพัน กว่า MW ตารางที 1.2 แสดงให้เห็น สัดส่วนการผลิต ไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า ในประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2558 จะเห็นว่าไฟฟ้าในประเทศไทยผลิตโดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสัดส่วนที สูงมาก
สาเหตุที เป็ น เช่น นี คือ ประเทศไทยมี ก๊าซธรรมชาติ ซงเป็
ึ น เชือเพลิง ของโรงไฟฟ้า พลัง ความร้อนร่วม
และโรงไฟฟ้า ประเภทนี ทําให้เกิด มลภาวะทางอากาศค่อนข้างน้อย จึง ได้รบั การยอมรับ จากชุมชน
มากกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทีใช้ถ่านหินเป็ นเชือเพลิง
ตารางที 1.2: สัดส่วนกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558
กําลังการผลิต (MW) สัดส่วน (%)
โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม
23313
53.5
พลังความร้อน
8176
18.7
พลังนํา
3406
7.8
อืน ๆ
8741
20.0
โรงไฟฟ้าอาจแบ่งตามหน่วยงานทีดูแลหรือเป็ นเจ้าของอันได้แก่ (1) กฟผ. (2) ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ
(independent power producer) หรือ IPP (3) ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (small power producer) หรือ
SPP และ (4) ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (very small power producer) หรือ VSPP
• กฟผ. เป็ น รัฐวิสาหกิจ ที มี โรงไฟฟ้า ในความรับ ผิด ชอบหลายโรง ส่วนใหญ่ จะเป็ น โรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ ซงต้
ึ องการการลงทุน สูง โรงไฟฟ้า พลัง นําทังหมดอยู่ในความดูแลของ กฟผ. แต่
โรงไฟฟ้าประเภทอืนอาจอยูใ่ นความดูแลของภาคเอกชนซึงก็คือ IPP, SPP และ VSPP
• IPP คือ เอกชนทีสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าเอง แต่ตอ้ งขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. โดย กฟผ.
จะกําหนดปริมาณไฟฟ้าที รับซือเพือควบคุมจํานวนของ IPP เงือนไขของการรับซือไฟฟ้าคือ
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(1) โรงไฟฟ้าจะต้องใช้เชือเพลิงทีสะอาดเป็ นทียอมรับของประชาชน (2) โรงไฟฟ้าจะต้องตัง
อยู่ในบริเวณที กฟผ. กําหนด (3) กฟผ. จะเป็ นผูส้ งให้
ั เดินเครืองโรงไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบไฟฟ้า และ (4) โรงไฟฟ้าจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางด้านสิงแวดล้อมทีทางราชการ
กําหนด
• SPP คือ เอกชนทีสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าในปริมาณน้อย โดยจะจําหน่ายให้ กฟผ. ไม่
เกิน 90 MW แต่ อาจขายไฟฟ้า ให้ผู้บริโภคที อยู่ บริเวณใกล้เคียงได้ SPP ผลิต ไฟฟ้า โดยใช้
พลังงานทดแทนเช่น วัสดุเหลือทิงทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะ พลังงานแสง
อาทิตย์ หรือพลังงานลม แต่ถา้ ใช้เชือเพลิงอืนเช่น ก๊าซธรรมชาติ นํามัน หรือถ่านหิน การผลิต
ไฟฟ้าจะต้องเป็ นระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน (cogeneration) ซึง
หมายถึงระบบทีพลังงานความร้อนทีผลิตได้จะไม่ปล่อยทิงแต่จะนําไปใช้ประโยชน์
• VSPP คล้ายกับ SPP แต่กาํ ลัง ผลิต ไฟฟ้า ไม่ เกิน 10 MW นอกจากนี VSPP ที อยู่ในกรุงเทพ
มหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการจะต้องขายไฟให้ กฟน. และ VSPP ทีอยู่ในจังหวัดอืน ๆ
ต้องขายไฟให้ กฟภ.
ตารางที 1.3 แสดงให้เห็นสัดส่วนกําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยโดยหน่วยงานต่าง ๆ ในปี
พ.ศ. 2557 สัดส่วนการผลิต ไฟฟ้า โดย IPP มี แนวโน้ม เพิมขึนตามนโยบายของรัฐบาลที จะเพิม
บทบาทในการผลิต ไฟฟ้า โดยภาคเอกชนซึงจะนํา ไปสู่การแข่งขัน โดยเสรี และต้นทุน การผลิต ไฟฟ้า
ทีตํา
ตารางที 1.3: สัดส่วนกําลังการผลิตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557
ผูผ้ ลิต
กําลังการผลิต (MW) สัดส่วน (%)
กฟผ.
15482
45
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ
13167
38
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายย่อย
3615
10
นําเข้า (จากลาวและมาเลเซีย)
2404
7

1.4 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม
โรงไฟฟ้า มี คา่ ก่อสร้างสูง มาก การลงทุน ก่อสร้างโรงไฟฟ้า มัก พิจารณาปั จจัย ทางเศรษฐศาสตร์
เป็ น หลัก ปั จจัย ที สําคัญ คือ ที ตังของโรงไฟฟ้า ซึงควรอยู่ ใกล้แหล่ง เชือเพลิง แหล่ง นํา และสายส่ง
ไฟฟ้า แรงดัน สูง อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้า อาจส่ง ผลกระทบต่อ สิงแวดล้อม ดัง นันผลกระทบด้านสิง
แวดล้อมเป็ นสิงทีสําคัญทีควรพิจารณาในการเลือกทีตังของโรงไฟฟ้า ในช่วงเวลาทีประเทศไทยเริม
มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สังคมไทยยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับผลกระทบด้านสิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
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เท่าทีควร แต่เมือประเทศไทยเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึนและประชาชนมีความเป็ นอยู่ทีดีขนึ สังคม
เริมต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควบคุม กระบวนการผลิต ให้เป็ น มิตรต่อ สิงแวดล้อม โรง
ไฟฟ้าเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ ทีสังคมจับตามองเป็ นพิเศษเนืองจากมี ความเชือในประชาชนบางกลุม่
ว่า โรงไฟฟ้าเป็ นแหล่งปล่อยมลภาวะทางอากาศและทางนําแหล่งใหญ่ จึงมีความต้องการให้รฐั บาล
ควบคุมการดําเนินการของโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมอืน ๆ ให้เข้มงวดขึน ความต้องการนีนําไปสู่
การก่อตังหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบตั ิตาม
กฎหมายสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
กฎหมายที สําคัญฉบับหนึงคือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดหลัก เกณฑ์ วิธี การ ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางในการจัด ทํา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อมสําหรับ โครงการและกิจการที อาจก่อ ให้เกิด ผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้าน
คุณภาพสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพกฎหมายทีสําคัญฉบับนีกําหนดให้กิจการหลาย
ประเภทต้องส่ง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (environmental impact assessment
หรือ EIA) ให้สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) ก่อนเริมดําเนิน
โครงการหรือ กิจการ โรงไฟฟ้า พลัง ความร้อนที มี กาํ ลัง การผลิต 10 MW ขึนไปต้องส่ง รายงาน EIA
ให้ สผ. ในกรณี ของโรงไฟฟ้าทีไม่มีลกั ษณะข้างต้น แต่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อม
แห่ง ชาติ วา่ โรงไฟฟ้า แห่ง นี อาจส่ง ผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้านคุณภาพสิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติจะแต่งตังคณะอนุกรรมการเพือ
ทําหน้าทีวินิจฉัยข้อร้องเรียนดังกล่าว ถ้าคณะอนุกรรมการเห็นด้วยกับข้อร้องเรียน โรงไฟฟ้าก็จะต้อง
ส่งรายงาน EIA ให้ สผ.
กฎหมายได้กาํ หนดรูปแบบของรายงาน EIA สาระทีสําคัญทีสุดของรายงานคือ มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อ สิงแวดล้อม ในกรณี ที ความเสีย หายไม่ อาจหลีก เลียงได้ รายงาน EIA ต้อง
เสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย นอกจากนี รายงานต้องเสนอมาตรการและแผนการ
ดําเนิน การในการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ สิงแวดล้อมที เหมาะสม รายงานที จะผ่านการ
ประเมิน จะต้องมี มาตรการเหล่า นี ที ยอมรับ ได้โดยคณะกรรมการผู้ ชาํ นาญการ ประชาชนและผู้ มี
ส่วนได้เสีย องค์การอิสระ และคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
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คําถามท้ายบท
1. ประเทศใดมีอตั ราส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อจํานวนประชากรมากทีสุดในโลก
2. ทําไมสายส่งไฟฟ้าจึงส่งไฟฟ้าแรงดันสูง
3. หน่วยงานใดทําหน้าทีดูแลสายส่งไฟฟ้า
4. โรงไฟฟ้าประเภทใดใช้ถ่านหินเป็ นเชือเพลิง
5. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้เชือเพลิงชนิดใด
6. ระบุขอ้ ได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
7. อะไรคือข้อได้เปรียบทีสําคัญของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังลม
8. โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็ นโรงไฟฟ้าประเภทใด
9. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) กับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายย่อย (SPP)
10. ตามกฎหมาย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทีมีกาํ ลังการผลิตเท่าไรต้องส่งรายงาน EIA
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บทที 1. บทนาํ

บทที 2
วัฏจักรไอนํา
2.1 สมบัตขิ องไอนํา
ในสภาวะปกติ สถานะของนําคือ ของเหลว ถ้า นําได้รบั ความร้อนโดยมี ความดัน คงที นําจะมี
อุณหภูมิ เพิมขึนจนถึง จุดเดือด หลัง จากนันอุณหภูมิ ของนําจะไม่ เพิมแต่ นาจะเปลี
ํ
ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็ น ไอนํา ปริมาณไอนําจะเพิมขึนเรือย ๆ ตราบใดที นํายัง ได้รบั ความร้อน ในทีสุด นําจะ
กลายเป็ นไอนําทังหมด ไอนําจะมี อณ
ุ หภูมิเพิมขึนถ้าไอนํายังคงได้รบั ความร้อน รูป ที 2.1 แสดงให้
เห็นการเปลียนอุณหภูมิของนําและไอนําเมือได้รบั ความร้อนอย่างต่อเนืองโดยมีความดันคงที นําทีมี
อุณหภูมิตากว่
ํ าจุดเดือดเรียกว่า ของเหลวอัดตัว (compressed liquid หรือ subcooled liquid) นําที
มีอณ
ุ หภูมิเท่ากับจุดเดือดแต่ยงั คงมีสถานะเป็ นของเหลวเรียกว่า ของเหลวอิมตัว (saturated liquid)
ไอนําทีมีอณ
ุ หภูมิเท่ากับจุดเดือดโดยไม่มีของเหลวปะปนเรียกว่า ไอนําอิมตัว (saturated vapor) ไอ
นําทีมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าจุดเดือดเรียกว่า ไอนํายวดยิง (superheated vapor) ช่วงระหว่างของเหลวอิม
ตัวกับไอนําอิมตัวเป็ นช่วงทีเป็ นของผสมระหว่างนําอิมตัวกับไอนําอิมตัว
รูป ที 2.1 เป็ น กราฟที ความดัน หนึง ถ้า เขียนกราฟที ความดัน อืน ๆ ก็ จะได้กราฟคล้ายกับ รูป ที
2.2 จะเห็นว่าตําแหน่งของของเหลวอิมตัวก่อให้เกิดเส้นโค้งทีเรียกว่า เส้นของเหลวอิมตัว (saturated
liquid line) และตําแหน่ง ของไอนําอิมตัว ก่อ ให้เกิด เส้น โค้ง ที เรียกว่า เส้น ไอนําอิมตัว (saturated
vapor line) เส้น โค้ง สองเส้น นี บรรจบกัน ที จุด วิกฤตซึงมี อณ
ุ หภูมิ 374◦ C และความดัน 22.1 MPa
กลายเป็ นโดมครอบพืนทีทีเป็ นของผสมระหว่างนําอิมตัวกับไอนําอิมตัว พืนทีนีเรียกว่าโดมไอ (vapor
dome) พืนทีเหนือโดมไอเป็ นบริเวณทีนําอยู่ในสถานะทีไม่ใช่ของเหลวหรือไอนําอย่างชัดเจน ในการ
เปลียนสถานะของนําจากของเหลวเป็ นทีไม่ผา่ นเข้าไปในโดมไอตามเส้นโค้งบนสุดของรูปที 2.2 จะ
พบว่ามีการเปลียนสถานะจากของเหลวเป็ นไออย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ในการวิเคราะห์วฏั จักรไอนํา มี ความจําเป็ น ที จะต้องทราบสมบัติ เชิง ปริมาณของนําหรือ ไอนํา
สมบัติทีสําคัญได้แก่ อุณหภูมิ (T ) ความดัน (p) ปริมาตรจําเพาะ (v) เอนทัลปี (h) และเอนโทรปี (s) ใน
บรรดาสมบัติเหล่านี อุณหภูมิและความดันเป็ นตัวแปรทีสะดวกต่อการวัด ในขณะทีปริมาตรจําเพาะ
เอนทัล ปี และเอนโทรปี จะหาจากอุณหภูมิ และความดัน โดยใช้ สูตรคํานวณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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รูปที 2.1: การเปลียนสถานะของนําเมือได้รบั ความร้อน

รูปที 2.2: โดมไอ
ตารางไอนํา (steam table) หรือ แผนภูมิ ไอนํา (steam chart) นอกจากนี การหาสมบัติ ไอนําใน
ปั จจุบนั มีความสะดวกมากขึนเนืองจากมีแอปพลิเคชัน (application) ชือ Steam Calculator สําหรับ
ระบบปฏิบตั ิการ Android และ Steam Tables Lite สําหรับระบบปฏิบตั ิการ iOS ทีใช้หาสมบัติไอนํา
ได้โดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
รูปที 2.3 แสดงแผนภูมิ h-p ของไอนํา แผนภูมินีแสดงให้เห็นเส้นนําอิมตัว เส้นไอนําอิมตัว เส้น
เอนโทรปี คงที เส้นอุณหภูมิคงที และเสันคุณภาพไอนํา (steam quality) คงทีภายในโดมไอ อย่างไร
ก็ตามแผนภูมิ นี ไม่ ได้แสดงเส้น ปริมาตรจําเพาะคงที เนืองจากจะทําให้มี จาํ นวนเส้น มากเกิน ไปและ
การคํานวณในบทนีไม่จาํ เป็ นต้องทราบปริมาตรจําเพาะของไอนํา
ในพืนที ด้านขวาของโดมไอเป็ น พืนที ของไอนํายวดยิง การหาสมบัติ ของไอนํายวดยิงกระทํา ได้
ถ้าทราบสมบัติของไอนําสองตัว เช่น ถ้าทราบความดันและอุณหภูมิ ก็จะหาเอนทัลปี และเอนโทรปี ได้

2.1. สมบัตขิ องไอนาํ
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รูปที 2.3: แผนภูมิ h-p ของไอนํา
หรือถ้าทราบอุณหภูมิและเอนโทรปี ก็จะหาความดัน และเอนทัลปี ได้ แต่ภายในโดมไอ อุณหภูมิและ
ความดันไม่เป็ นอิสระต่อกัน อุณหภูมิหรือความดันจึงนับเป็ นหนึงตัวแปร การหาสมบัติไอนําภายใน
โดมไอจึง ต้องการสมบัติ อีก หนึงประการนอกเหนือ จากอุณหภูมิ หรือ ความดัน สมบัติ หนึงซึงนิยมใช้
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คือ คุณภาพไอนําซึงหมายถึงอัตราส่วนโดยมวลของไอนําในของผสมระหว่างนํากับไอนํา สัญลักษณ์
ของคุณภาพไอคือ x ดังนัน x = 1 จึงหมายถึงไอนําอิมตัวและ x = 0 จึงหมายถึงของเหลวอิมตัว
ในพืนที ด้านซ้ายของโดมไอซึงเป็ น พืนที ของของเหลวอัด ตัว การหาสมบัติ ของของเหลวใช้วิธี
การเดียวกับ พืนที ด้านขวาของโดมไอ อย่างไรก็ตามการใช้แผนภูมิ หาค่า สมบัติ ในบริเวณนี อาจไม่
สะดวกเพราะรูปที 2.3 ไม่ได้ให้ขอ้ มูลเพียงพอ อย่างไรก็ตามสมบัติของของเหลวอัดตัวขึนกับอุณหภูมิ
มากกว่าความดัน วิธีทีนิยมใช้หาสมบัติของของเหลวอัดตัวคือ สมมุติวา่ ของเหลวอัดตัวคือของเหลว
อิมตัวทีมีอณ
ุ หภูมิเท่ากันและใช้ตารางไอนําหาค่าสมบัติของนําอิมตัว วิธีนีให้คา่ คลาดเคลือนเพียง
เล็กน้อยในการวิเคราะห์วฏั จักรไอนําเพราะเอนทัลปี ของของเหลวมีคา่ น้อยมากเมือทียบกับเอนทัลปี
ของไอนํา

2.2 วัฏจักรแรงคิน
เป็ นที ทราบกันดี วา่ ถ้ากําหนดอุณหภูมิสงู สุดและตําสุดมาให้ วัฏจักรที มี ประสิทธิภาพสูงสุดคือ
วัฏจักรคาร์โนต์ (Carnot cycle) ซึงมีนาเป็
ํ นสารทํางานและมีแผนภาพตามรูปที 2.4 กระบวนการของ
วัฏจักรนีประกอบด้วย

รูปที 2.4: วัฏจักรคาร์โนต์
• กระบวนการ 1-2 ความร้อนเข้าสูห่ ม้อไอนํา (B) โดยความดันมีคา่ คงที
• กระบวนการ 2-3 ไอนําขยายตัวในเครืองกังหัน (T) โดยเอนโทรปี มีคา่ คงที
• กระบวนการ 3-4 ความร้อนออกจากเครืองควบแน่น (C) โดยความดันมีคา่ คงที
• กระบวนการ 4-1 นําอัดตัวในเครืองอัดก๊าซ (Comp) โดยเอนโทรปี มีคา่ คงที

2.2. วัฏจักรแรงคิน
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เป็ น ที น่า สังเกตว่า กระบวนการ 1-2 และกระบวนการ 3-4 มี อณ
ุ หภูมิ คงที การวิเคราะห์วฏั จักรคาร์โนต์แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของวัฏจักรคาร์โนต์ขนกั
ึ บอุณหภูมิสงู สุดของวัฏจักรในกระบวนการ
1-2 และอุณหภูมิตาสุ
ํ ดในกระบวนการ 3-4 ดังนี
η =1−

T4
T1

(2.1)

ถ้าหากโรงไฟฟ้าถูกออกแบบให้ทาํ งานตามวัฏจักรคาร์โนต์ได้ก็จะทําให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
สูง เช่น กัน แต่ปัญหาในทางปฏิบตั ิ ที สําคัญ ของวัฏจักรคาร์โนต์คือ เครืองอัด ไอจะต้องทํา หน้าที เพิม
ความดัน ให้ของผสมระหว่างของเหลวกับ ไอนําที สภาวะ 4 ให้กลายเป็ น นําอิมตัว ที สภาวะ 1 โดย
ทัวไปเครืองอัดไอได้รบั การออกแบบให้อดั ก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีของเหลวปะปนไปกับก๊าซก็
จะทําให้ประสิทธิภาพของเครืองลดลง นอกจากนีเครืองอัดไออาจได้รบั ความเสียหาย
ผลของการดัดแปลงวัฏจักรคาร์โนต์เพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าวคือ วัฏจักรแรงคิน (Rankine cycle)
รูปที 2.5 แสดงแผนภาพของวัฏจักรแรงคินซึงประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี

รูปที 2.5: วัฏจักรแรงคิน
• กระบวนการ 1-2 ความร้อนเข้าสูห่ ม้อไอนํา (B) โดยความดันมีคา่ คงที
• กระบวนการ 2-3 ไอนําขยายตัวในเครืองกังหัน (T) โดยเอนโทรปี มีคา่ คงที
• กระบวนการ 3-4 ความร้อนออกจากเครืองควบแน่น (C) โดยความดันมีคา่ คงที
• กระบวนการ 4-1 นําอัดตัวในเครืองสูบ (P) โดยเอนโทรปี มีคา่ คงที
จากการเปรียบเทียบแผนภาพ T-s ในรูป ที 2.4 และ 2.5 พบว่า วัฏจักรแรงคิน แตกต่างกับ วัฏจักร
คาร์โนต์ตรงทีกระบวนการ 4-1 และ 1-2 กระบวนการ 4-1 ของวัฏจักรแรงคินเกิดขึนนอกโดมไอและ
เป็ นการอัดของเหลวแทนทีการอัดของผสมระหว่างของเหลวกับไอนําเหมือนในวัฏจักรคาร์โนต์ ดงั นัน
จึงทําให้ตอ้ งเปลียนอุปกรณ์จากเครืองอัดไอเป็ นเครืองสูบ ข้อได้เปรียบของเครืองสูบเทียบกับเครือง
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อัดไอคือ เครืองสูบต้องการงานน้อยกว่าเครืองอัดไอมากในการทําให้ของไหลมีความดันเพิมเท่ากัน
นอกจากนีกระบวนการ 1-2 ในวัฏจักรแรงคินเป็ นกระบวนการทีอุณหภูมิไม่คงที ดังนันวัฏจักรแรงคิน
จึงมีประสิทธิภาพด้อยกว่าวัฏจักรคาร์โนต์ทีมีอณ
ุ หภูมิสงู สุดและตําสุดเหมือนกัน ประสิทธิภาพของ
วัฏจักรแรงคินสามารถคํานวณได้จาก
η=

wnet
qin

(2.2)

wnet = (h2 − h3 ) − (h1 − h4 )
qin = h2 − h1

(2.3)
(2.4)

ตัวอย่าง อุณหภูมิและความดันไอนําก่อนเข้าเครืองกังหันในวัฏจักรแรงคินเท่ากับ 550◦ C และ
15 MPa ความดันนําในเครืองควบแน่นเท่ากับ 0.01 MPa จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักรนีและเปรียบ
เทียบกับวัฏจักรคาร์โนต์ทีมีอณ
ุ หภูมิตาสุ
ํ ดและสูงสุดเท่ากับวัฏจักรแรงคิน
วิธีทาํ
ไอนําในสภาวะ 2 ซึงโจทย์ระบุคา่ อุณหภูมิและความดันมีคา่ h2 = 3449 kJ/kg และ s2 = 6.52
kJ/kg.K ไอนําในสภาวะ 3 มีความดัน 0.01 MPa และ s3 = s2 ดังนัน h3 = 2064 kJ/kg สภาวะ 4
เป็ นของเหลวอิมตัวทีความดัน 0.01 MPa ดังนัน h4 = 191.8 kJ/kg และ v4 = 0.001 m3 /kg เอนทัลปี ทีสภาวะ 1 คํานวณจาก
h1 = h4 + v4 (p1 − p4 )
= 206.8 kJ/kg

หลังจากทราบค่าเอนทัลปี ของทุกสภาวะแล้วประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินคํานวณได้ดงั นี
wnet = (h2 − h3 ) − (h1 − h4 )
= 1369 kJ/kg
qin = h2 − h1
= 3242 kJ/kg
1369
η=
= 42.2%
3242

วัฏจักรแรงคินนีมีอณ
ุ หภูมิตาสุ
ํ ดเท่ากับ 319 K และอุณหภูมิสงู สุดเท่ากับ 823 K ประสิทธิภาพ
ของวัฏจักรคาร์โนต์ทีมีอณ
ุ หภูมิตาสุ
ํ ดและสูงสุดเท่ากับวัฏจักรแรงคินคือ
η =1−

319
= 61.2%
823

2.3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
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2.3 การปรับปรุ งประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
วัฏจักรแรงคินเป็ นวัฏจักรผลิตไฟฟ้าในในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน แต่วฏั จักรแรงคินในรูปที 2.5
มีประสิทธิภาพตําเกินไป แนวคิดการเพิมประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินคล้ายกับการเพิมประสิทธิ
ภาพของวัฏจักรคาร์โนต์ในสมการ (2.1) กล่าวคือ ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินเพิมขึนถ้าอุณหภูมิ
เฉลียในการถ่ายเทความร้อนออกจากวัฏจักรลดลงและอุณหภูมิเฉลียของกระบวนการให้ความร้อน
แก่วฏั จักรเพิมขึน แนวคิดนีนําไปสู่วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินทีใช้ในโรงไฟฟ้า 5
วิธีคือ (1) การลดความดันในเครืองควบแน่น (2) การเพิมอุณหภูมิไอนําก่อนเข้าเครืองกังหัน (3) การ
เพิมความดันในเครืองกําเนิดไอนํา (4) การให้ความร้อนซํา และ (5) การติดตังเครืองอุน่ นําป้อน

2.3.1 การลดความดันในเครืองควบแน่น
การลดความดัน การควบแน่น ทําให้อณ
ุ หภูมิ ของการควบแน่น ลดลงตามไปด้วยเนืองจากการ
ควบแน่น เกิด ขึนในโดมไอ รูป ที 2.6 แสดงแผนภาพ T-s ที เปลียนแปลงจากการลดความดัน การ
ควบแน่น ผลที ได้คือ งานสุทธิ ที ได้จากวัฏจักรเพิมขึน (พืนที แรเงาในรูป ที 2.6) โดยความร้อนเข้า
วัฏจักรก็เพิมขึนเช่นกัน แต่เพิมในสัดส่วนทีน้อยกว่างานสุทธิ ดังนันประสิทธิภาพของวัฏจักรจึงเพิม
ขึน แต่การลดอุณหภูมิการควบแน่นทําให้ตอ้ งอาศัยแหล่งรับความร้อน (heat sink) หรือแหล่งนําใกล้
โรงไฟฟ้ามีอณ
ุ หภูมิตาํ ซึงเป็ นข้อจํากัดของวิธีนี นอกจากนีการลดความดันควบแน่นมีขอ้ เสียคือ ไอ
นําทีออกมาจากเครืองกังหันมีความชืนสูง ละอองนําในเครืองกังหันเป็ นอันตรายต่อใบพัดของเครือง
กังหัน และทําให้ประสิทธิภาพของเครืองกังหันลดลง โดยทัวไปเครืองกังหันถูกออกแบบให้ทาํ งานใน
สภาวะทีไอนํามีความชีนไม่เกิน 15%

รูปที 2.6: การลดอุณหภูมิเครืองควบแน่นในวัฏจักรแรงคิน
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2.3.2 การเพิมอุณหภูมไิ อนําก่อนเข้าเครืองกังหัน
รูปที 2.7 แสดงให้เห็นว่าการเพิมอุณหภูมิไอนําก่อนเข้าเครืองกังหันจะเพิมทังงานทีได้จากเครือง
กังหันและความร้อนทีให้กบั หม้อไอนํา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของงานทีเพิมขึนมากกว่าความร้อนที
ต้องให้หม้อ ไอนํา ผลลัพธ์จงึ เป็ น ประสิทธิภาพของวัฏจักรที สูง ขึน การเพิมขึนของประสิทธิภาพเป็ น
ผลของอุณหภูมิเฉลียของการให้ความร้อนแก่วฏั จักรทีสูงขึน นอกจากนีผลดีอีกหนึงข้อของการผลิต
ไอนํายวดยิงคือ การลดลงของปริมาณความชืนในของไหลที ออกจากเครืองกังหัน แต่ในทางปฏิบตั ิ
อุณหภูมิของไอนําถูกจํากัดให้ไม่เกิน 650◦ C โดยประมาณเนืองจากอุณหภูมิทีสูงกว่านีจะส่งผลเสีย
ต่อใบพัดของเครืองกังหันซึงทําด้วยโลหะ

รูปที 2.7: การเพิมอุณหภูมิไอนําทีเข้าเครืองกังหัน

2.3.3 การเพิมความดันในหม้อไอนํา
ถ้าต้องการจํากัดอุณหภูมิสงู สุดของของไอนําแต่ตอ้ งการเพิมอุณหภูมิเฉลียของการให้ความร้อน
แก่ วฏั จักรก็ ตอ้ งใช้วิธี เพิมความดัน ในหม้อ ไอนํา รูป ที 2.8 แสดงแผนภาพ T-s ของวิธี นี จะเห็น ว่า
วิธีนีทําให้อณ
ุ หภูมิเฉลียของการให้ความร้อนแก่วฏั จักรสูงขึนได้ซงทํ
ึ าให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรสูง
ขึนเนืองจากงานทีได้จากเครืองกังหันไม่เปลียนแปลงมากนัก (พืนทีแรเงาสองพืนทีมีขนาดใกล้เคียง
กัน) ในขณะทีความร้อนทีให้กบั หม้อไอนําจะลดลงอย่างเห็นได้ชดั แต่การกระทําเช่นนีหมายถึงการ
ออกแบบหม้อ ไอนําที ซับ ซ้อนขึนและต้นทุน การผลิต ไฟฟ้า ที สูง ขึน นอกจากนี ยัง มี ขอ้ จํากัด ในเรือง
ปริมาณความชืนในของไหลทีออกจากเครืองกังหันทีจะเพิมขึนตามความดันของหม้อไอนํา
ถ้า ความดัน ในหม้อ ไอนําเพิมขึนจนเกิน ความดัน วิกฤต (22.1 MPa) และอุณหภูมิ สงู สุด ชอง
วัฏจักรมีคา่ มากพอ กระบวนการให้ความร้อนวัฏจักรจะไม่ผา่ นโดมไอ วัฏจักรจะกลายเป็ นรูปที 2.9
ซึงมีชือเรียกใหม่วา่ วัฏจักรแรงคินเหนือวิกฤต (supercritical Rankine cycle) วัฏจักรนีมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าวัฏจักรแรงคินแบบธรรมดาแต่ก็มีตน้ ทุนสูงกว่าเช่นกัน หม้อไอนําทีทํางานในวัฏจักรนีได้ตอ้ ง
ออกแบบเป็ นพิเศษเพือให้ทาํ งานทีความดันสูง นอกจากนีนําป้อนทีไหลเข้าหม้อไอนําจะต้องมีความ
บริสทุ ธิซึงจะเพิมค่าใช้จ่ายในปรับสภาพนํา

2.3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
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รูปที 2.8: การเพิมความดันไอนําทีเข้าเครืองกังหันโดยควบคุมให้อณ
ุ หภูมิสงู สุดคงที

รูปที 2.9: วัฏจักรแรงคินเหนือวิกฤต

2.3.4 การให้ความร้อนซํา
รูปที 2.10 แสดงแผนภาพของวัฏจักรแรงคินทีมีการให้ความร้อนซํา (reheating) ไอนําจากหม้อ
ไอนําจะไหลผ่านเครืองกังหัน ความดัน สูง (HT) ก่อนที จะไหลเข้า สู่เครืองให้ความร้อนซํา (RH) ซึง
เป็ นส่วนประกอบของหม้อไอนํา (B) เครืองให้ความร้อนซําทําหน้าทีเพิมอุณหภูมิของไอนําให้สงู ขึน
เท่ากับก่อนเข้า HT หลังจากนันไอนําจะไหลเข้าสู่เครืองกังหันความดันตํา (LT) ก่อนไหลออกไปเข้า
เครืองควบแน่น การให้ความร้อนซําทําให้งานสุทธิทีได้จากวัฏจักรเพิมขึนเนืองจากได้งานจากเครือง
กังหันสองเครือง
wnet = (h2 − h3 ) + (h4 − h5 ) − (h1 − h6 )

(2.5)

แต่ความร้อนเข้าวัฏจักรก็เพิมขึนด้วยเนืองจากมีความร้อนเข้าสองครัง
qin = (h2 − h1 ) + (h4 − h3 )

(2.6)
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รูปที 2.10: วัฏจักรแรงคินทีมีการให้ความร้อนซํา
อย่างไรก็ตามงานสทุธิเพิมขึนในสัดส่วนทีมากกว่าความร้อนเข้า ประสิทธิภาพของวัฏจักรจึงเพิมขึน
ตัวอย่าง วัฏจักรแรงคิน หนึงมี การให้ความร้อนซํา อุณหภูมิ และความดัน ของไอนําก่อนเข้า
เครืองกังหันเครืองแรก (HT) เท่ากับ 550◦ C และ 15 MPa อุณหภูมิและความดันของไอนําก่อนเข้า
เครืองกังหันเครืองทีสอง (LT) เท่ากับ 550◦ C และ 2 MPa ความดันนําในเครืองควบแน่นเท่ากับ 0.01
MPa จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักรนี
วิธีทาํ
ตัวอย่างทีแล้วแสดงให้เห็นว่า h2 = 3449 kJ/kg, s2 = 6.52 kJ/kg.K, h6 = 191.8 kJ/kg และ
h1 = 206.8 kJ/kg ไอนําในสภาวะ 3 มี ความดัน 2 MPa และ s3 = s2 ดัง นัน h3 = 2889 kJ/kg
สภาวะ 4 มีคา่ h4 = 3578 kJ/kg และ s4 = 7.57 kJ/kg.K ไอนําในสภาวะ 5 มีความดัน 0.01 MPa
และ s5 = s4 ดังนัน h5 = 2400 kJ/kg
หลัง จากทราบค่า เอนทัล ปี ของทุก สภาวะแล้ว ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิ นที มี การให้ความ
ร้อนซําคํานวณได้ดงั นี
wnet = (h2 − h3 ) + (h4 − h5 ) − (h1 − h6 )
= 1723 kJ/kg
qin = (h2 − h1 ) + (h4 − h3 )
= 3931 kJ/kg
1723
η=
= 43.8%
3931

ตัวอย่างทีแล้วแสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่มีการให้ความร้อนซําไอนํา ประสิทธิภาพของวัฏจักรเท่ากับ
42% ดังนันการให้ความร้อนซําจึงเพิมประสิทธิภาพของวัฏจักร 4%

2.3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
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ปั จจัย สําคัญ ที มี ผลต่อ ประสิทธิภาพของวัฏจักรที มี การให้ความร้อนซําคือ ความดัน ในการให้
ความร้อนซํา ถ้าความดันสูงเกินไป ประสิทธิภาพจะไม่เพิมมากนัก แต่ถา้ ความดันตําเกินไป ประสิทธิ
ภาพจะลดลงแทนที จะเพิมขึน ถ้า ความดัน ของการให้ ความร้อนซํา (p3 ) ในตัวอย่างที แล้ว มี คา่
เปลียนแปลงระหว่าง 1 MPa ถึง 10 MPa โดยทีพารามิเตอร์อืนของวัฏจักรไม่เปลียนแปลง ประสิทธิ
ภาพของวัฏจักรจะเปลียนแปลงตาม p3 ดัง แสดงในรูป ที 2.11 จะเห็น ว่า ความดัน ที เหมาะสมมี คา่
ประมาณ 3 MPa หรือ 20% ของความดันสูงสุดของวัฏจักร (15 MPa)

รูป ที 2.11: การเปลียนแปลงประสิทธิภาพ (η) ของวัฏจักรแรงคินที มี การให้ความร้อนซําตามความ
ดัน (p3 ) ของการให้ความร้อนซํา
การให้ความร้อนซําเหมาะกับ กรณี ที ความดัน ของหม้อ ไอนํามี คา่ สูง เพียงพอ ถ้า หม้อ ไอนํามี
ความดันตําเกินไปจะทําให้สภาวะ 5 อยู่นอกโดมไอซึงจะส่งผลเสียต่อการทํางานของเครืองควบแน่น
เนืองจากเครืองควบแน่นไม่ได้ออกแบบให้ลดอุณหภูมิไอนํายวดยิงก่อนควบแน่นไอนําอิมตัว การให้
ความร้อนซําสองครังจะเพิมประสิทธิภาพของวัฏจักรได้ไม่มากเมือเทียบกับการให้ความร้อนซําหนึง
ครังซึงอาจจะไม่คมุ้ ค่าต่อการติดตังเครืองให้ความร้อนซํา อย่างไรก็ตามการให้ความร้อนซําสองครัง
อาจมีความคุม้ ค่าในกรณีของวัฏจักรแรงคินเหนือวิกฤต
ตัวอย่าง วัฏจักรแรงคินหนึงมีการให้ความร้อนซําสองครังดังแสดงในรูปที 2.12 กําหนดให้ T2
= 550◦ C, p2 = 15 MPa, T4 = 550◦ C, p4 = 2 MPa, T6 = 550◦ C และ p6 = 0.262 MPa ความดัน
นําในเครืองควบแน่นเท่ากับ 0.01 MPa จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักร
วิธีทาํ
เอนทัลปี ทีสภาวะต่าง ๆ มีคา่ ดังนี h1 = 206.8 kJ/kg, h2 = 3449 kJ/kg, h3 = 2889 kJ/kg, h4
= 3578 kJ/kg, h5 = 2959 kJ/kg, h6 = 3594 kJ/kg, h7 = 2719 kJ/kg และ h8 = 191.8 kJ/kg
ประสิทธิภาพของวัฏจักรคํานวณได้ดงั นี
wnet = (h2 − h3 ) + (h4 − h5 ) + (h6 − h7 ) − (h1 − h8 )
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รูปที 2.12: วัฏจักรแรงคินทีมีการให้ความร้อนซําสองครัง
= 2039 kJ/kg
qin = (h2 − h1 ) + (h4 − h3 ) + (h6 − h5 )
= 4566 kJ/kg
2039
= 44.7%
η=
4566

ตัวอย่างที แล้ว แสดงให้เห็น ว่า ประสิทธิภาพของวัฏจักรที มี การให้ความร้อนซําหนึงครังเท่ากับ
43.8% ดังนันการให้ความร้อนซําสองครังจึงเพิมประสิทธิภาพของวัฏจักร 2%

2.3.5 การอุ่นนําป้ อน
สาเหตุทีทําให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินด้อยกว่าวัฏจักรคาร์โนต์คืออุณหภูมิเฉลียของการ
ให้ ความร้อนที ตํากว่า อุณหภูมิ สงู สุด ในวัฏจักรเพราะความร้อนส่วนหนึงถูก ใช้ ในการอุน่ นําป้อน
(feed water) ในหม้อไอนําให้มีอณ
ุ หภูมิสงู ขึนถึงจุดเดือด ถ้ามี วิธีเพิมอุณหภูมิของนําป้อนก่อนเข้า
หม้อไอนํา ความร้อนทีใช้อนุ่ นําป้อนในหม้อไอนําก็จะลดลงซึงจะทําให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรเพิม
ขึน การเพิมอุณหภูมิของนําป้อนก่อนเข้าหม้อไอนําสามารถกระทําได้โดยใช้ความร้อนจากไอนําบาง
ส่วนที ดึง มาจากเครืองกังหัน ไอนํา อุปกรณ์ที ใช้เพือวัตถุประสงค์นี เรียกว่า เครืองอุน่ นําป้อน (feed
water heater) เครืองอุน่ นําป้อนแบ่งออกเป็ น เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด (open feed water heater)
และ เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด (closed feed water heater)
เครืองอุ่นนําป้ อนแบบเปิ ด
รูป ที 2.13 แสดงแผนภาพของเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด ไอนําที ดึงมาจากเครืองกังหันจะผสม
กับนําป้อนทีมาจากเครืองควบแน่น ผลทีได้เป็ นนําทีมีอตั ราการไหลเท่ากับผลรวมของอัตราการไหล
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ของไอนําและนําป้อน ไอนําและนําป้อนจะต้องมีความดันเท่ากัน ดังนันนําป้อนจึงต้องไหลผ่านเครือง
สูบเพือเพิมความดันก่อนไหลเข้าเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด นําทีออกจากเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด
จะไหลผ่านเครืองสูบ อีก เครืองเพือเพิมความดัน ก่อนไหลเข้า หม้อ ไอนํา รูป ที 2.14 แสดงแผนภาพ
อุปกรณ์และแผนภาพ T-s ของวัฏจักรทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด ไอนําทีไหลเข้าเครืองกังหัน 1 kg/
s จะแยกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกซึงมีอตั ราการไหล y จะไหลออกจากเครืองกังหันทีความดัน p2 ไปที
เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด (OFH) ส่วนทีสองซึงมีอตั ราการไหล 1 − y จะไหลออกจากเครืองกังหันที
ความดัน p3 ไปทีเครืองควบแน่น

รูปที 2.13: เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด

รูปที 2.14: วัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด
ในการหาประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด สมการ (2.2) ไม่สามารถ
ใช้ได้เนืองจากสมการนันมี เงือนไขว่า อัตราการไหลในทุก กระบวนการของวัฏจักรต้องเท่า กัน รูป ที
2.14 แสดงให้เห็น ว่า อัตราการไหลในวัฏจักรแรงคิ นที มี เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด ไม่ เท่า กัน ในทุก
กระบวนการ ดัง นันประสิทธิภาพจึง ต้องคํานวณโดยใช้กาํ ลัง งานสุทธิ (ẇnet ) และอัตราการถ่ายเท
ความร้อนเข้าวัฏจักร (q̇in )
η=

ẇnet
q̇in

(2.7)
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ẇnet = h1 − h2 + (1 − y)(h2 − h3 ) − (1 − y)(h5 − h4 ) − (h7 − h6 )
q̇in = h1 − h7

(2.8)
(2.9)

เอนทัลปี ทีสภาวะ 6 คํานวณจากการอนุรกั ษ์พลังงานในเครืองอุน่ นําป้อนซึงให้ผลลัพธ์ดงั นี
h6 = yh2 + (1 − y)h5

(2.10)

สภาวะ 6 ต้องมีเอนทัลปี ไม่มากกว่าเอนทัลปี ของนําอิมตัว (hsat ) ทีความดัน p2 ไม่เช่นนันของไหลที
ออกจากเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดจะเป็ นของผสมของนํากับไอนําซึงจะส่งผลเสียต่อการทํางานของ
เครืองสูบ ดังนันสัดส่วนของไอนําทีดึงออกจากเครืองกังหันต้องไม่เกินค่าสูงสุดดังนี
y=

hsat − h5
h2 − h5

(2.11)

ตัวอย่าง วัฏจักรแรงคินหนึงมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด อุณหภูมิและความดันของไอนําทีไหล
เข้าเครืองกังหันเท่ากับ 550◦ C และ 15 MPa ความดันไอนําทีไหลเข้าเครืองอุน่ นําป้อนเท่ากับ 1 MPa
ความดันนําในเครืองควบแน่นเท่ากับ 0.01 MPa ถ้านําทีออกจากเครืองอุน่ นําป้อนเป็ นนําอิมตัว จง
หาประสิทธิภาพของวัฏจักร
วิธีทาํ
สภาวะ 1 ซึงโจทย์ระบุคา่ อุณหภูมิและความดันมีคา่ h1 = 3449 kJ/kg และ s1 = 6.52 kJ/kg.K
สภาวะ 2 มึความดัน 1 MPa และ s2 = s1 ดังนัน h2 = 2748 kJ/kg สภาวะ 3 มีความดัน 0.01 MPa
และ s3 = s1 ดังนัน h3 = 2064 kJ/kg สภาวะ 4 เป็ นของเหลวอิมตัวทีความดัน 0.01 MPa ดังนัน h4
= 191.8 kJ/kg และ v4 = 0.001 m3 /kg เอนทัลปี ทีสภาวะ 5 คํานวณจาก
h5 = h4 + v4 (p5 − p4 )
= 192.9 kJ/kg

สภาวะ 6 เป็ นนําอิมตัวทีความดัน 1 MPa ดังนัน h6 = 762.9 kJ/kg และ v6 = 0.0011 m3 /kg เอนทัลปี ทีสภาวะ 7 คํานวณจาก
h7 = h6 + v6 (p7 − p6 )
= 778.7 kJ/kg

ถ้าอัตราการไหลของไอนําทีออกจากหม้อไอนําเท่ากับ 1 kg/s อัตราการไหลของไอนําทีดึงจาก
กังหันไอนําเพือใช้อนุ่ นําป้อนคํานวณได้ดงั นี
y=

h6 − h5
h2 − h5

= 0.223
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หลังจากทราบค่าเอนทัลปี ของทุกสภาวะแล้วประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินคํานวณได้ดงั นี
ẇnet = h1 − h2 + (1 − y)(h2 − h3 ) − (1 − y)(h5 − h4 ) − (h7 − h6 )
= 1215 kW
q̇in = h1 − h7
= 2670 kW
1215
= 45.5%
η=
2670

ค่า y ทีลดลงส่งผลให้อณ
ุ หภูมิของนําป้อนทีไหลเข้าหม้อไอนําลดลงซึงทําให้ตอ้ งเพิมความร้อน
ทีใช้ในการเพิมอุณหภูมิของไอนําก่อนเข้าเครืองกังหัน นอกจากนีค่า y ทีลดลงยังทําให้งานสุทธิของ
วัฏจักรเพิมขึนด้วย แต่สดั ส่วนการเพิมขึนของงานสุทธิจะน้อยกว่าความร้อนเข้า ดังนันประสิทธิภาพ
ของวัฏจักรจึงลดลงเมือ y ลดลง วัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดจะกลายเป็ นวัฏจักรแรงคินแบบธรรมดาถ้า y = 0
เครืองอุ่นนําป้ อนแบบปิ ด
เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดเป็ นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ (shell-and-tube
heat exchanger) ไอนําจากเครืองกังหันจะไหลนอกท่อและนําป้อนจากเครืองควบแน่นจะไหลในท่อ
ไอนํากับนําป้อนจึงอาจมีความดันต่างกันได้เนืองจากไม่มีการผสมกัน รูปที 2.15 แสดงแผนภาพของ
อุปกรณ์นี จะเห็น ว่า ไอนําที ไหลเข้า เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด จะเปลียนเป็ น นําควบแน่น (condensate) เมือออกจากเครือง ในขณะที นําป้อนที ไหลเข้า จะมี อณ
ุ หภูมิ เพิมขึนโดยมี อณ
ุ หภูมิ สงู สุด เมือ
ไหลออก

รูปที 2.15: เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด
รูปที 2.16 แสดงโพรไฟล์อณ
ุ หภูมิไอนําและนําป้อนในเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด ไอนําทีไหลเข้า
อาจเป็ นไอนําอิมตัวทีมีคณ
ุ ภาพตํากว่า 1 ถ้าความดันไอนําตํา หรือเป็ นไอนํายวดยิงถ้าความดันไอ
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นําสูง เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดความดันตําประกอบด้วยสองส่วนคือ เครืองควบแน่น (condenser)
ซึงทําหน้าทีควบแน่นไอนําอิมตัวให้กลายเป็ นนําอิมตัวโดยไม่เปลียนอุณหภูมิ และเครืองลดอุณหภูมิ
นําควบแน่น (DC) ซึงทําหน้าทีลดอุณหภูมิของนําอิมตัว เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดความดันสูงมีสว่ น
ประกอบเพิมเติมคือ เครืองลดความยวดยิงของไอนํา (DS) ซึงทําหน้าทีลดอุณหภูมิของไอนําลงไปที
อุณหภูมิ อิมตัว นําป้อนจะมี อณ
ุ หภูมิ เพิมขึนในการไหลผ่านเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด อุณหภูมิ ของ
นําป้อนที ไหลออกจะต้องน้อยกว่า อุณหภูมิ ไอนําที ไหลเข้า และจะขึนกับ การออกแบบเครืองอุน่ นํา
ป้อน พารามิเตอร์ที กําหนดอุณหภูมิ นาป้
ํ อนที ไหลออกจากเครืองคือ TTD (terminal temperature
difference) ซึงหมายถึงผลต่างระหว่างอุณหภูมิไอนําควบแน่นกับอุณหภูมินาป้
ํ อนทีไหลออก

รูปที 2.16: โพรไฟล์อณ
ุ หภูมิใน (ก) เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดความดันตําและ (ข) เครืองอุน่ นําป้อน
แบบปิ ดความดันสูง
นําควบแน่นทีออกจากเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดจะไม่ถกู ปล่อยทิงเพราะสามารถนําไปใช้ได้ รูป
ที 2.17 แสดงให้เห็นการนํานําควบแน่นไปใช้สองวิธีคือ เพิมความดันก่อนทีจะผสมกับนําป้อนทีความ
ดันสูงกว่าและลดความดันก่อนทีจะผสมกับนําป้อนทีความดันตํากว่า
รูปที 2.18 แสดงแผนภาพอุปกรณ์และแผนภาพ T-s ของวัฏจักรทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดที
ใช้วิธีเพิมความดันนําควบแน่น ไอนําทีไหลเข้าเครืองกังหัน 1 kg/s จะแยกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกซึงมี
อัตราการไหล y จะไหลออกจากเครืองกังหันทีความดัน p2 ไปทีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด ส่วนทีสอง
ซึงมีอตั ราการไหล 1 − y จะไหลออกจากเครืองกังหันทีความดัน p3 ไปทีเครืองควบแน่น ไอนําทีไหล
เข้าเครืองอุน่ นําป้อนจะควบแน่นและกลายเป็ นนําโดยทีความดันไม่เปลียน (p6 = p2 ) นําทีได้จะไหล
ผ่านเครืองสูบซึงทําให้ความดันเพิมขึนจาก p6 ไปที p7 นําป้อนทีออกจากเครืองควบแน่นเป็ นนําอิม
ตัวทีสภาวะ 4 ความดันนําป้อนจะเพิมขึนจาก p4 ไปที p5 เมือไหลผ่านเครืองสูบ อุณหภูมินาป้
ํ อนจะ
เพิมจาก T5 ไปที T8 ทีทางออกของเครืองอุน่ นําป้อน โดยที ความดัน ไม่เปลียน (p8 = p5 ) นําป้อน
ทีสภาวะ 8 และนําควบแน่นทีสภาวะ 7 จะผสมกันในถังผสม (M) ก่อนไหลเข้าหม้อไอนํา กําลังงาน
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รูปที 2.17: วิธีนาํ นําควบแน่นไปใช้โดย (ก) เพิมความดันขึนไปผสมกับนําป้อนทีความดันสูงกว่า (ข)
ลดความดันลงไปผสมกับนําป้อนทีความดันตํากว่า
สุทธิ (ẇnet ) ของวัฏจักรและอัตราการถ่ายเทความร้อนเข้าวัฏจักร (q̇in ) คํานวณได้ดงั นี
ẇnet = h1 − h2 + (1 − y)(h2 − h3 ) − (1 − y)(h5 − h4 ) − y(h7 − h6 )
q̇in = h1 − h9

(2.12)
(2.13)

เป็ น ที น่า สังเกตว่า วัฏจักรนี มี จาํ นวนเครืองสูบ สองเครืองซึงเท่ากับ วัฏจักรที มี เครืองอุน่ นําป้อนแบบ
เปิ ดในรูปที 2.14 อย่างไรก็ตามเครืองสูบนําป้อน (feed water pump) ในรูปที 2.18 ทีเพิมความดัน
นําป้อนจาก p4 ไป p5 มีอตั ราการไหลของนํา 1 − y ซึงตํากว่าอัตราการไหล 1 kg/s ในเครืองสูบนํา
ป้อนในรูปที 2.14 ดังนัน เครืองสูบนําป้อนของวัฏจักรนีจึงมีขนาดเล็กกว่า

รูปที 2.18: วัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดทีใช้วิธีเพิมความดันนําควบแน่น
การออกแบบเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดจะกําหนดค่า TTD ในกรณีนี TTD เท่ากับผลต่างระหว่าง
อุณหภูมิของไอนําอิมตัว (Tsat ) ที ความดัน p2 กับอุณหภูมินาป้
ํ อนทีไหลออกจากเครืองอุน่ นําป้อน
(T8 )
TTD = Tsat − T8
(2.14)
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อุณหภูมินาป้
ํ อนทีไหลออก (T8 ) จึงสามารถหาค่าได้ถา้ ทราบค่า TTD เอนทัลปี ของนําควบแน่นทีออก
จากเครืองอุน่ นําป้อนคํานวณจากการอนุรกั ษ์พลังงานในเครืองอุน่ นําป้อนซึงให้ผลลัพธ์ดงั นี
h6 = h2 −

(1 − y)(h8 − h5 )
y

(2.15)

เอนทัลปี ทีสภาวะ 9 หาค่าได้ถา้ สมมุติวา่ ไม่มีการสูญเสียพลังงานในถังผสม (mixing chamber)
h9 = yh7 + (1 − y)h8

(2.16)

สภาวะ 6 ต้องมี เอนทัล ปี ไม่ มากกว่า เอนทัล ปี ของนําอิมตัว (hsat ) ที ความดัน p2 ไม่ เช่น นัน
ของไหลทีออกจากเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดจะเป็ นของผสมของนํากับไอนําซึงจะส่งผลเสียต่อการ
ทํางานของเครืองสูบ ดังนันสัดส่วนของไอนําทีดึงออกจากเครืองกังหันต้องไม่เกินค่าสูงสุดดังนี
y=

(h8 − h5 )
h2 − hsat + h8 − h5

(2.17)

นอกจากนีค่าของ y ยังถูกจํากัดโดยค่าตําสุดของ T6 ซึงเท่ากับ T5 เนืองจากอุณหภูมิของไอนําและ
นําควบแน่นจะต้องสูงกว่าอุณหภูมิของนําป้อนทุกจุดในเครืองอุน่ นําป้อน ข้อจํากัดนี ทําให้ y ต้องมี
ค่าไม่ตากว่
ํ าค่าตําสุด
ตัวอย่าง วัฏจักรแรงคิน หนึงมี เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด โดยเครืองสูบ จะเพิมความดัน นําควบ
แน่น ส่ง ไปผสมกับ นําป้อนในถัง ผสม อุณหภูมิ และความดัน ของไอนําที ไหลเข้า เครืองกังหัน เท่ากับ
550◦ C และ 15 MPa ความดัน ไอนําที ไหลเข้า เครืองอุน่ นําป้อนเท่ากับ 1 MPa ความดัน นําใน
เครืองควบแน่นเท่ากับ 0.01 MPa กําหนดให้ TTD เท่ากับ 5◦ C ถ้านําควบแน่นทีออกจากเครืองอุน่ นํา
ป้อนเป็ นนําอิมตัว จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักร
วิธีทาํ
ค่าเอนทัลปี ในสภาวะ 1 ถึง 4, 6 และ 7 เหมือนกับตัวอย่างทีแล้ว (h1 = 3449 kJ/kg, h2 = 2748
kJ/kg, h3 = 2064 kJ/kg, h4 = 191.8 kJ/kg, h6 = 762.9 kJ/kg และ h7 = 778.7 kJ/kg) ปริมาตร
จําเพาะทีสภาวะ 4 คือ 0.001 m3 /kg เอนทัลปี ทีสภาวะ 5 คํานวณจาก
h5 = h4 + v4 (p5 − p4 )
= 206.8 kJ/kg
T8

คํานวณจากค่า TTD และอุณหภูมิไอนําอิมตัวทีความดัน 1 MPa ซึงเท่ากับ 180◦ C
T8 = Tsat − TTD
= 173◦ C

สภาวะ 8 มีคา่ h8 = 740.2 kJ/kg

2.3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
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ถ้าอัตราการไหลของไอนําทีออกจากหม้อไอนําเท่ากับ 1 kg/s อัตราการไหลของไอนําทีดึงจาก
กังหันไอนําเพือใช้อนุ่ นําป้อนคํานวณได้ดงั นี
y=

(h8 − h5 )
h2 − h6 + h8 − h5

= 0.212
h9

หาได้จากสมการ (2.17)
h9 = yh7 + (1 − y)h8
= 748.5 kJ/kg

ประสิทธิภาพของวัฏจักรคํานวณได้ดงั นี
ẇnet = h1 − h2 + (1 − y)(h2 − h3 ) − (1 − y)(h5 − h4 ) − y(h7 − h6 )
= 1224 kg/s
q̇in = h1 − h9
= 2700 kg/s
η = 45.3%

ค่า y ที ลดลงส่ง ผลให้อณ
ุ หภูมิ T7 ลดลงและทําให้อณ
ุ หภูมิ T9 ของนําป้อนที ไหลเข้า หม้อ ไอ
นําลดลงตามไปด้วย ดังนันความร้อนที ใช้ในการเพิมอุณหภูมิของไอนําก่อนเข้าเครืองกังหันจึงต้อง
เพิมขึน นอกจากนี ค่า y ที เพิมขึนยัง ทําให้งานสุทธิ ของวัฏจักรเพิมขึน แต่ สดั ส่วนการเพิมขึนของ
งานสุทธิ จะน้อยกว่าความร้อนเข้า ดังนันประสิทธิภาพของวัฏจักรจึงลดลงเมือ y ลดลง วัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดทีใช้วิธีเพิมความดันนําควบแน่นจึงควรมีคา่ y สูงสุดเพือให้วฏั จักรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
รูปที 2.19 แสดงแผนภาพอุปกรณ์และแผนภาพ T-s ของวัฏจักรทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดที
ใช้วิธี ลดความดันนําควบแน่น ไอนําที ไหลเข้า เครืองกังหัน 1 kg/s จะแยกเป็ น สองส่วน ส่วนแรกซึง
มีอตั ราการไหล y จะไหลออกจากเครืองกังหันที ความดัน p2 ไปทีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด ส่วนที
สองซึงมีอตั ราการไหล 1 − y จะไหลออกจากเครืองกังหันที ความดัน p3 ไปทีเครืองควบแน่น ไอนํา
ทีไหลเข้าเครืองอุน่ นําป้อนจะควบแน่นและกลายเป็ นนําโดยทีความดันไม่เปลียน (p5 = p2 ) นําทีได้
จะไหลผ่านวาล์ว ปี ก ผีเสือซึงทําให้ความดัน ลดลงจาก p2 ไปที p3 ก่อนจะผสมกับ ไอนําที ออกจาก
เครืองกังหัน และไหลเข้า เครืองควบแน่น นําป้อนที ไหลออกจากเครืองควบแน่น เป็ น นําอิมตัว ความ
ดันของนําป้อนจะเพิมขึนจาก p4 ไปที p7 อุณหภูมิของนําป้อนจะเพิมจาก T7 เป็ น T8 หลังจากไหล
ผ่านเครืองอุน่ นําป้อนโดยที ความดัน ไม่ เปลียน (p7 = p8 ) เป็ น ที น่า สังเกตว่า วัฏจักรนี ใช้เครืองสูบ
เพียงเครืองเดียว ในขณะทีวัฏจักรทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดใช้เครืองสูบสองเครือง กําลังงานสุทธิ
(ẇnet ) และอัตราการถ่ายเทความร้อนเข้าวัฏจักร (q̇in ) คํานวณได้ดงั นี
ẇnet = h1 − h2 + (1 − m)(h2 − h3 ) − (h7 − h4 )

(2.18)
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(2.19)

q̇in = h1 − h8

รูปที 2.19: วัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดทีใช้วิธีลดความดันนําควบแน่น
การออกแบบเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด จะกําหนดค่า TTD เช่น เดียวกับ วัฏจักรที มี เครืองอุน่ นํา
ป้อนแบบปิ ดที ใช้วิธีเพิมความดันนําควบแน่น อุณหภูมินาป้
ํ อนทีไหลออก (T8 ) จึงสามารถหาค่าได้
ถ้าทราบค่า TTD โดยใช้สมการ (2.14) เอนทัลปี ของนําควบแน่นทีออกจากเครืองอุน่ นําป้อนคํานวณ
จากการอนุรกั ษ์พลังงานในเครืองอุน่ นําป้อนซึงให้ผลลัพธ์ดงั นี
h5 = h2 −

h8 − h7
y

(2.20)

สัดส่วนของไอนําที ดึง ออกจากเครืองกังหัน (y) จะมี คา่ อยู่ระหว่างค่า ตําสุด และค่า สูงสุด ค่า สูงสุด
ทําให้นาควบแน่
ํ
นเป็ นนําอิมตัวทีความดัน p2 ค่าตําสุดทําให้ T5 เท่ากับ T7
ตัวอย่าง วัฏจักรแรงคินหนึงมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดโดยนําควบแน่นถูกลดความดันและส่ง
ไปที เครืองควบแน่น อุณหภูมิ และความดัน ของไอนําที ไหลเข้า เครืองกังหัน เท่ากับ 550◦ C และ 15
MPa ความดันไอนําทีไหลเข้าเครืองอุน่ นําป้อนเท่ากับ 1 MPa ความดันนําในเครืองควบแน่นเท่ากับ
0.01 MPa กําหนดให้ TTD เท่ากับ 5◦ C และ y เท่ากับ 0.22 จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักร
วิธีทาํ
ค่าเอนทัลปี ในสภาวะ 1 ถึง 4, 7 และ 8 เหมือนกับตัวอย่างทีแล้ว (h1 = 3449 kJ/kg, h2 = 2748
kJ/kg, h3 = 2064 kJ/kg, h4 = 191.8 kJ/kg, h7 = 207.0 kJ/kg และ h8 = 740.2 kJ/kg) เอนทัลปี
ทีสภาวะ 5 คํานวณจาก
h5 = h2 −

h8 − h7
y

2.3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
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= 323.9 kJ/kg

หลังจากทราบค่าเอนทัลปี ของทุกสภาวะแล้วประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินคํานวณได้ดงั นี
ẇnet = h1 − h2 + (1 − m)(h2 − h3 ) − (h7 − h4 )
= 1219 kW
q̇in = h1 − h8
= 2708 kW
1219
η=
= 45.0%
2708

ประสิทธิภาพของวัฏจักรนีจะเปลียนแปลงตาม y กําลังงานสุทธิทีได้จากวัฏจักรจะเพิมขึนเมือ y
ลดลง ในขณะทีความร้อนเข้าวัฏจักรไม่เปลียนแปลง ดังนันประสิทธิภาพจึงเพิมขึนเมือ y ลดลง ดัง
นันวัฏจักรแรงคิ นที มี เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด ที ใช้วิธี ลดความดัน นําควบแน่น จึง ควรมี คา่ y ตําสุด
อย่างไรก็ตาม ค่า y ทีน้อยลงทําให้ผลต่างเชิงล็อกของอุณหภูมิ (log-mean temperature difference)
ลดลงซึงหมายความว่าพืนทีผิวของเครืองอุน่ นําป้อนจะต้องเพิมขึน ดังนันจึงต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการ
ลงทุนติดตังเครืองอุน่ นําป้อนเพิมขึน
การเปรียบเทียบวัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุ่นนําป้ อนสามแบบ
การออกแบบวัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนมาสามทางเลือกคือ เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด
เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด ที ใช้ วิธี เพิมความดัน นําควบแน่น และเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด ที ใช้ วิธี
ลดความดัน นําควบแน่น ทางเลือกที ดี ทีสุด คือ ทางเลือกที ทําให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรสูงสุด เมือ
เปรียบเทียบกับทางเลือกอืน ตารางที 2.1 เปรียบเทียบพารามิเตอร์สมรรถนะของวัฏจักรแรงคินสาม
วัฏจักรทีมีเครืองอุน่ นําป้อนทังสามแบบโดยกําหนดให้ความดันสูงสุด (pmax ) อุณหภูมิสงู สุด (Tmax )
ความดันไอนําทีดึงออกจากเครืองกังหัน (pext ) และความดันไอนําตําสุด (pmin ) มีคา่ เหมือนกันใน
แต่ละวัฏจักร ค่า TTD ของเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดเท่ากับ 5◦ C นอกจากนีค่า y ในแต่ละวัฏจักรเป็ น
ค่าทีทําให้ประสิทธิภาพมีคา่ สูงสุด กล่าวคือ y มีคา่ สูงสุดในวัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบ
เปิ ดและเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดทีใช้วิธีเพิมความดันนําควบแน่น และ y มีคา่ ตําสุดในวัฏจักรแรงคิ นที มี เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด ที ใช้วิธี ลดความดัน นําควบแน่น จะเห็น ว่า วัฏจักรแรงคิ นที มี เครือง
อุน่ นําป้อนแบบเปิ ดมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกสองวัฏจักรทีเหลือเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลของการ
เปรียบเทียบนี ตังอยู่บนสมมุติฐานที ว่า เครืองสูบ มี ประสิทธิภาพ 100% ถ้า ประสิทธิภาพของเครือง
สูบน้อยกว่านีก็มีความเป็ นไปได้ที กําลังงานของเครืองสูบ (ẇin ) ของวัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นํา
ป้อนแบบเปิ ดจะเพิมขึนจนทําให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรนีตํากว่าประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินที
มีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด
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ตารางที 2.1: การเปรียบเทียบวัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนสามแบบโดยทีอัตราการไหลของไอ
นําในหม้อไอนําเท่ากับ 1 kg/s
พารามิเตอร์

เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด

pmax (MPa)
Tmax (◦ C)
pext (MPa)
pmin (kPa)
y
ẇout (kW)
ẇin (kW)
q̇in (kW)
η (%)

15
550
1
10
0.223
1232
16.5
2670
45.5

เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด
เพิมความดันนําควบแน่น ลดความดันนําควบแน่น
15
15
550
550
1
1
10
10
0.212
0.209
1239
1241
15.3
15.1
2700
2708
45.3
45.3

ความดันไอนําในเครืองอุ่นนําป้ อนทีเหมาะสมทีสุด
การกําหนดความดัน ที ไอนําควรจะดึงจากกังหัน ไอนําหรือความดันไอนําควบแน่นในเครืองอุน่
นําป้อนมี ผลต่อ ประสิทธิภาพของวัฏจักรที มี เครืองอุน่ นําป้อน ถึง แม้วา่ การวิเคราะห์หาความดัน ที
เหมาะสมทีสุดสามารถกระทําได้ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบตั ิมกั ใช้หลักการง่าย ๆ ในการหาความ
ดัน ดัง กล่าว รูป ที 2.14, 2.18 และ 2.19 แสดงให้เห็น ว่า วัฏจักรที มี เครืองอุน่ นําป้อนหนึงเครืองมี
อุณหภูมิทีนําเปลียนสถานะจากไอนําเป็ นของเหลวสามอุณหภูมิ อุณหภูมิตรงกลางเป็ นอุณหภูมิไอ
นําควบแน่นในเครืองอุน่ นําป้อน ในกรณีนีความดันทีเหมาะสมทีสุดควรเป็ นความดันทีทําให้อณ
ุ หภูมิ
ของไอนําควบแน่นในเครืองอุน่ นําป้อนเท่ากับ ค่าเฉลียของอีก สองอุณหภูมิ ในกรณี ที มี เครืองอุน่ นํา
ป้อน n เครือง ความดัน ที เหมาะสมทีสุด ของการควบแน่น ในแต่ละเครืองสามารถหาได้โดยใช้ วิธี
คล้ายกัน กล่าวคือการพิจารณาให้ระยะห่างระหว่างอุณหภูมิของการควบแน่นในวัฏจักรมี คา่ เท่า ๆ
กัน สมมุติวา่ TB เป็ นอุณหภูมิของไอนําในหม้อไอนํา และ TC เป็ นอุณหภูมิของนําในเครืองควบแน่น
ระยะห่างระหว่างอุณหภูมิทีเหมาะสมจะเท่ากับ
T − TC
∆T = B
n+1

(2.21)

ดังนันอุณหภูมิไอนําควบแน่นในเครืองอุน่ นําป้อนเครืองที 1 ซึงอยู่ใกล้เครืองควบแน่นเท่ากับ TC +
∆T และอุณหภูมิไอนําควบแน่นในเครืองอุน
่ นําป้อนเครืองที n ซึงอยูใ่ กล้หม้อไอนําเท่ากับ TB − ∆T
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2.4 ผลกระทบของความผวนกลับไม่ได้ในวัฏจักร
การวิเคราะห์วฏั จักรแรงคินที ผ่านมาอยู่ภายใต้สมมุติฐานว่ากระบวนการต่าง ๆ ในวัฏจักรผวน
กลับได้ (reversible) แต่กระบวนการทีเกิดขึนจริงผวนกลับไม่ได้ (irreversible) ซึงจะส่งผลให้เอนโทร
ปี ของนําเพิมในกระบวนการไหลผ่านเครืองสูบ และเครืองกังหัน และทําให้ความดัน ของไอนําลดลง
ในกระบวนการไหลผ่านหม้อไอนําและเครืองควบแน่น ผลกระทบทีสําคัญของการผวนกลับไม่ได้มา
จากเครืองสูบและเครืองกังหัน ประสิทธิภาพของเครืองสูบ (pump efficiency, ηp ) และประสิทธิภาพ
ของเครืองกังหัน (turbine efficiency, ηt ) มีสตู รดังนี
∆wps
∆wp
∆wt
ηt =
∆wts

ηp =

โดยที wps และ wp เป็ น งานที ให้เครืองสูบ เพือเพิมความดัน ของนําเหมือนกัน ต่างกัน ตรงที wps
เป็ นงานทีให้เครืองสูบในกระบวนการไอเซนโทรปิ ก (isentropic process) ซึงหมายถึงกระบวนการที
เอนโทรปี ไม่เปลียนแปลง ส่วน wp เป็ นงานทีให้เครืองสูบจริง ในทํานองเดียวกัน wt และ wts เป็ นงาน
ทีได้จากเครืองกังหันจริง และเครืองกังหันในกระบวนการไอเซนโทรปิ ก โดยต่างก็ทาํ งานทีอัตราส่วน
ความดันทีเท่ากัน รูปที 2.20 เปรียบเทียบแผนภาพ T-s ของกระบวนการไอเซนโทรปิ กกับกระบวนการ
จริงในเครืองสูบและเครืองกังหัน

รูป ที 2.20: กระบวนการที เกิด ขึนจริง ในเครืองสูบ และเครืองกังหัน (4-1 และ 2-3) เปรียบเทียบกับ
กระบวนการไอเซนโทรปิ ก (4-1s และ 2-3s)
ในกรณีของเครืองสูบและเครืองกังหันดังแสดงในรูปที 2.20 สูตรคํานวณประสิทธิภาพคือ
h1s − h4
h1 − h4
h2 − h3
ηt =
h2 − h3s

ηp =
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ตัวอย่าง อุณหภูมิและความดันไอนําก่อนเข้าเครืองกังหันในวัฏจักรแรงคินเท่ากับ 550◦ C และ
15 MPa ความดันนําในเครืองควบแน่นเท่ากับ 0.01 MPa จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักรนีถ้าเครือง
กังหันมีประสิทธิภาพ 90% และเครืองสูบมีประสิทธิภาพ 80%
วิธีทาํ
ตัวอย่างทีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า h2 = 3449 kJ/kg, h3s = 2064 kJ/kg, h4 = 191.8 kJ/kg และ
h1s = 206.8 kJ/kg เอนทัลปี ทีสภาวะ 3 คํานวณจากประสิทธิภาพของเครืองกังหัน
h3 = h2 − ηt (h2 − h3s )
= 2203 kJ/kg

เอนทัลปี ทีสภาวะ 1 คํานวณจากประสิทธิภาพของเครืองสูบ
h1 =

h1s − h4
+ h4
ηp

= 210.8 kJ/kg

หลังจากทราบค่าเอนทัลปี ของทุกสภาวะแล้วประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินคํานวณได้ดงั นี
wnet = (h2 − h3 ) − (h1 − h4 )
= 1227 kJ/kg
qin = h2 − h1
= 3238 kJ/kg
1227
= 37.9%
η=
3238

2.5 ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
รูป ที 2.20 แสดงแผนภาพอย่างง่ายของโรงไฟฟ้า พลัง ความร้อน ส่วนประกอบที สําคัญ ได้แก่
วัฏจักรกําลังงาน ระบบหล่อเย็นและเครืองกําเนิดไฟฟ้า หม้อไอนํา (B) ทําหน้าที แปลงพลังงานเคมี
ในเชือเพลิงเป็ นพลังงานความร้อนทีขับเคลือนวัฏจักรกําลังงาน ระบบหล่อเย็นทําหน้าทีระบายความ
ร้อนจากวัฏจักรแรงคิน และเครืองกําเนิดไฟฟ้าทําหน้าที แปลงพลังงานกลทีได้จากวัฏจักรกําลังงาน
เป็ นพลังงานไฟฟ้า ถ้ามองโดยภาพรวมจะเห็นว่าส่วนเข้าของโรงไฟฟ้าคือ พลังงานเคมีของเชือเพลิง
และส่วนออกคือ พลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า (ηo ) จึง เท่ากับ อัตราส่วนของพลังงาน
ไฟฟ้าต่อพลังงานเคมีของเชือเพลิง
ηo =

Pe
ṁf .HV

(2.22)
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โดยที Pe คือพลังไฟฟ้า, ṁf คือ อัตราการใช้เชือเพลิงผลิตไฟฟ้าและ HV (heating value) คือ ค่า
ความร้อนของเชือเพลิง HV อาจเป็ น ค่า ความร้อนสูง (HHV ) หรือ ค่า ความร้อนตํา (LHV ) การ
คํานวณประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าควรระบุให้ชดั เจนว่าจะใช้คา่ ความร้อนใด ในตําราเล่มนีสมมุติวา่
ค่าความร้อนคือ HHV

รูปที 2.21: โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ηo

สามารถเขียนเป็ นผลคูณของประสิทธิภาพสามค่าดังนี
ηo = ηb .η.ηg

(2.23)

ประสิทธิภาพทังสามค่าคือ
•

ηb คือ ประสิทธิภาพของหม้อไอนํา (boiler efficiency) ซึงเท่ากับอัตราส่วนของเอนทัลปี ทีเพิม

ขึนเมือนํากลายเป็ นไอนํายวดยิงจากการไหลผ่านหม้อไอนําต่อค่าความร้อนของเชือเพลิง
ηb =

ṁs (hout − hin )
ṁf .HHV

(2.24)

โดยที ṁs คือ อัตราการผลิตไอนําของหม้อไอนํา, hin คือ เอนทัลปี ของนําป้อนทีไหลเข้าหม้อ
ไอนํา และ hout คือ เอนทัลปี ของไอนํายวดยิงทีไหลออกจากหม้อไอนํา
• η คือ ประสิทธิภาพของวัฏจักรกําลังงานซึงเท่ากับอัตราส่วนของกําลังงานสุทธิทีได้จากวัฏจักร
(ẇnet ) ต่อกําลังงานความร้อนทีเข้าหม้อไอนํา (q̇in )
η=

ẇnet
q̇in

(2.25)
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เป็ น ที น่า สังเกตว่า q̇in มี คา่ เท่ากับ อัตราการเพิมขึนของเอนทัล ปี เมือนํากลายเป็ น ไอนําใน
สมการ (2.24)
•

คือ ประสิทธิภาพของเครืองกําเนิดไฟฟ้า (generator efficiency) ซึงเท่ากับ อัตราส่วนของ
พลังไฟฟ้า (Pe ) ทีได้จากเครืองกําเนิดไฟฟ้าต่อกําลังงานกลทีเข้าเครืองกําเนิดไฟฟ้า
ηg

ηg =

Pe
ẇnet

(2.26)

ในทางปฏิบตั ิวิศวกรโรงไฟฟ้าสนใจอยากทราบว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 kW.h ต้องใช้พลังงาน
ความร้อนเท่าไร ตัวเลขนีคือ อัตราความร้อน (heat rate)
HR =

mf .HHV
Pe ∆t

(2.27)

โดยที ∆t คือ ช่วงเวลาที ผลิต ไฟฟ้า และ mf คือ มวลเชือเพลิง ที ใช้ผลิต ไฟฟ้า ในช่วงเวลาดัง กล่าว
หน่วยของ HR คือ kJ/kW.h HR สามารถคํานวณได้จาก ηo ดังนี
HR =

3600
ηo

(2.28)
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คําถามท้ายบท
1. ถ้าไอนําทีออกจากเครืองกังหันมีความชืนมากเกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร
2. ทําไมนําในเครืองควบแน่นของวัฏจักรแรงคินจึงไม่สามารถมีความดันทีตํามาก ๆ ได้ทงั ๆ ที
ประสิทธิภาพของวัฏจักรเพิมขึนเมือความดันนีลดลง
3. ทําไมการเพิมอุณหภูมิไอนําเข้ากังหันจึงเพิมประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
4. จงเขียนแผนภูมิ T-s ของวัฏจักรแรงคินทีมีการให้ความร้อนซําหนึงครัง
5. การอุน่ นําป้อนเพิมประสิทธิภาพให้วฏั จักรแรงคินได้อย่างไร
6. จงเขียนแผนภาพของวัฏจักรแรงคิ นที มี เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด หนึงเครือง โดยแสดงอุปกรณ์สาํ คัญและทิศทางการไหลในแผนภาพด้วย
7. นอกจากทําหน้าทีเพิมอุณหภูมิให้นาป้
ํ อนแล้ว เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดยังทําหน้าทีอะไรอีก
8. เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดแบ่งออกเป็ นกีแบบ อะไรบ้าง
9. ทําไมการให้ความร้อนซํามากกว่าหนึงครังจึงไม่ควรกระทําในกรณีทีวัฏจักรแรงคินมีความดัน
หม้อไอนําตํา
10. จงเขียนแผนภูมิ T-s ของวัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดหนึงเครือง
11. จงเขียนแผนภาพของวัฏจักรแรงคินทีมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดหนึงเครือง โดยนําควบแน่น
ไหลกลับไปทีเครืองควบแน่น แสดงอุปกรณ์ทกุ อุปกรณ์และทิศทางการไหลในแผนภาพด้วย
12. ไอนําทีมีความดัน 6 MPa และอุณหภูมิ 850 K มีเอนทัลปี ประมาณเท่าไร
13. ไอนําทีมีอณ
ุ หภูมิ 900 K และความดัน 12 MPa ไหลเข้าเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดซึงออกแบบ
ให้มีคา่ TTD เท่ากับ 5 K อยากทราบว่านําป้อนทีไหลออกจากเครืองจะมีอณ
ุ หภูมิเท่าไร
14. วัฏจักรแรงคินมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด ความดันและอุณหภูมิของไอนําทีเข้าเครืองกังหัน
ไอนําเท่ากับ 10 MPa และ 700 K ไอนําทีดึงจากเครืองกังหันมีความดัน 3 MPa และความดัน
ในเครืองควบแน่นเท่ากับ 0.01 MPa จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักร
15. วัฏจักรแรงคิน หนึงมี เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด โดยที นําควบแน่น ถูก สูบ และส่ง ไปผสมกับ นํา
ป้อนทีจะไหลเข้าหม้อไอนํา ความดันและอุณหภูมิของไอนําทีเข้าเครืองกังหันเท่ากับ 8 MPa
และ 850 K ไอนําทีดึงจากเครืองกังหันมีความดัน 0.8 MPa และความดันในเครืองควบแน่น
เท่ากับ 0.01 MPa เครืองอุน่ นําป้อนไม่มี เครืองลดอุณหภูมิ นาควบแน่
ํ
น (drain cooler) ค่า
TTD ของเครืองเท่ากับ 5◦ C จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักร
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16. โรงไฟฟ้า แห่ง หนึงมี อตั ราความร้อนเท่ากับ 9000 kJ/kW.h จงหาประสิทธิภาพรวมของโรง
ไฟฟ้าแห่งนี

บทที 3
เชือเพลิง
3.1 เชือเพลิงแข็ง
เชือเพลิง แข็ง เป็ น เชือเพลิง หลัก ของโรงไฟฟ้า พลัง ความร้อน เชือเพลิง แข็ง มี ขอ้ ดี คือ มี ราคาถูก
เมือเทียบกับเชือเพลิงเหลวและเชือเพลิงก๊าซ แต่มีขอ้ เสียคือ ต้องการระบบเผาไหม้ทีค่อนข้างซับซ้อน
และก่อให้เกิดมลภาวะมากกว่า เชือเพลิงแข็งเกือบทังหมดทีใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนคือ ถ่านหิน
(coal) อย่างไรก็ตามการเผาไหม้ถ่านหินทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศและส่งผลเสียต่อสภาวะโลก
ร้อน ในปั จจุบนั จึง มี ความพยายามใช้เชือเพลิง ชีว มวล (biomass) เพือผลิต ไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้า พลัง
ความร้อน แต่เชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมมีปริมาณไม่มากนัก การใช้เชือเพลิงชีวมวลจึงมีแนวโน้ม
จะจํากัดอยูใ่ นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง

3.1.1 ถ่านหิน
ถ่านหิน เป็ น เชือเพลิง ฟอสซิล ที เกิด จากการเปลียนแปลงที ใช้เวลาหลายล้านปี ของซากพืช ภาย
ใต้ภาวะความดัน และอุณหภูมิ สงู อายุ ของถ่านหิน เป็ น ตัว กําหนดสมบัติ ของถ่านหิน ถ่านหิน ตาม
แหล่งต่าง ๆ ในโลกจึงมีสมบัติตา่ งกันขึนอยู่กบั ชนิดของซากพืช อายุ และสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ที เกิด ถ่านหิน ถ่านหิน แบ่ง ออกได้เป็ น 4 ประเภทตามอายุ จากมากไปน้อยคือ แอนทราไซต์ (Anthracite) บิทมู ินสั (Bituminous) ซับบิทมู ินสั (Sub-bituminous) และลิกไนต์ (Lignite) ถ่านหินทีพบ
ในประเทศไทยคือ ลิกไนต์ซงเป็
ึ นถ่านหินเกรดตําทีสุด
การวิเคราะห์ถ่านหิน
คุณภาพและราคาของถ่านหินถูกกําหนดโดยส่วนประกอบของถ่านหิน การวิเคราะห์ถ่านหินคือ
การหาส่วนประกอบของถ่านหินและสัดส่วนของส่วนประกอบเหล่านัน การวิเคราะห์มีสองวิธีคือ การ
วิเคราะห์โดยประมาณ (proximate analysis) และการวิเคราะห์ขนสุ
ั ดท้าย (ultimate analysis)
การวิเคราะห์ โดยประมาณคือ การหาสัดส่วนโดยมวลของส่วนประกอบ 4 อย่างของถ่านหิน
ได้แก่ ความชืน (moisture) สารระเหย (volatile matter) เถ้า (ash) และคาร์บอน (free carbon) รูป
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ที 3.1 แสดงขันตอนวิธี การวิเคราะห์โดยประมาณ ขันตอนแรกคือ เลือกตัวอย่างถ่านหิน ในปริมาณ
ทีพอเหมาะกับการทดสอบ ถ่านหินนีจะถูกนําไปหามวลเริมต้น (mar ) หลังจากนันถ่านหินจะถูกอบ
แห้ง แล้ว จึง หามวลที เหลือ ของถ่านหิน แห้ง มวลที หายไปคือ มวลของความชืน (mM ) ถ่านหิน แห้ง
จะถูก นํา ไปอบในสภาวะที มี อณ
ุ หภูมิ สงู และปราศจากอากาศเพือไล่ สาระเหยออกไป ผลที ได้คือ
ถ่านโค้ก (coke) ผลต่างระหว่างมวลของถ่านหินแห้งกับถ่านโค้กคือ มวลของสารระเหย (mV M ) เมือ
นําถ่านโค้กไปเผาไหม้โดยสมบูรณ์ก็จะเหลือเพียงเถ้าซึงมีมวล mA ขันตอนสุดท้ายคือ คํานวณมวล
ของคาร์บอน (mC ) จากผลต่างระหว่างมวลของถ่านหินเริมต้นกับผลรวมของมวลของความชืน สาร
ระเหยและเถ้า สัดส่วนโดยมวลของส่วนประกอบของถ่านหินคือ มวลของส่วนประกอบหารด้วยมวล
ของถ่านหิน ดังนี
xC =

mC
m
m
m
; xV M = V M ; xM = M ; xA = A
mar
mar
mar
mar

(3.1)

รูปที 3.1: ขันตอนวิธีการวิเคราะห์โดยประมาณ
ความชืนเป็ น สิงที บ่ง บอกอายุ ของถ่านหิน ได้ ดี เพราะความชืนลดลงตามอายุ ถ่านหิน ดัง นัน
แอนทราไซต์มีความชืนตํามากในขณะทีลิกไนต์อาจมีความชืนสูงถึง 50% นอกจากความชืนถ่านหิน
ยังอาจมีนาที
ํ มีพนั ธะทางเคมีกบั สารอืน (bound water) ซึงไม่นบั เป็ นความชืนเพราะนําดังกล่าวไม่
ระเหยโดยง่ายเหมือนนําอิสระ (free water) แต่ จะคงเหลือ ในถ่านหิน แม้วา่ ถ่านหิน จะอยู่ ในสภาพ
แห้ง สนิท การกําจัด นําที มี พนั ธะทางเคมี กบั สารอืนต้องใช้ความร้อนทีมากกว่าการอบแห้ง ถ่านหิน
ความชืนเป็ นสาเหตุหนึงของการสูญเสียพลังงานในหม้อไอนําทีใช้ถ่านหินเป็ นเชือเพลิงเนืองจากเมือ
ถ่านหินถูกเผาไหม้ ความร้อนบางส่วนจะถูกใช้ไปในการทําให้ความชืนกลายเป็ นไอนําซึงจะเป็ นส่วน
หนึงของก๊าซเสีย

3.1. เชือเพลิงแข็ง
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รูปที 3.1 แสดงให้เห็นว่าสารระเหยคือ สารต่าง ๆ ทีถูกกําจัดออกจากถ่านหินแห้งทีได้รบั ความ
ร้อนทีมีอณ
ุ หภูมิสงู ถึง 954◦ C สารเหล่านีได้แก่ก๊าซนานาชนิดทีแทรกตัวอยูใ่ นช่องว่างภายในถ่านหิน
ซึงมี ทงก๊
ั าซที ติดไฟได้เช่น CH4 และที ติดไฟไม่ได้เช่น CO2 นอกจากนี นําที มี พนั ธะกับ สารอืนก็ นบั
ว่า เป็ น สารระเหยเช่น กัน เพราะมัน ก็ จะถูก กําจัด ออกจากถ่านหิน เช่น เดียวกับ สารระเหยอืน ถ่านหิน
ที มี สารระเหยมากคือ ถ่านหินที มี ความพรุน สูง ซึงทําให้มีชอ่ งว่างมากที กัก เก็บ ก๊าซ การมี สารระเหย
มากนับ ว่า เป็ น ประโยชน์ถา้ สารระเหยติดไฟได้เนืองจากมัน จะช่วยให้ถ่านหิน ติดไฟง่ายขึน อย่างไร
ก็ตามสารระเหยทีติดไฟได้เป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเผาไหม้ขนมาเอง
ึ
(spontaneous combustion)
ซึงอาจเกิด ขึนกับ ถ่านหิน ที อยู่ระหว่างการเก็บ เพือรอการเผาไหม้ในเตาเผา ถ้า อากาศมากพอและ
อุณหภูมิสงู พอสารระเหยในถ่านหินจะเผาไหม้กบั ออกซิเจนในอากาศได้ ปั จจัยทีมีผลต่อการเผาไหม้
ขึนมาเองได้แก่ ประเภทของถ่านหิน พืนผิวของกองถ่านหินทีสัมผัสกับอากาศ อุณหภูมิแวดล้อมและ
ลักษณะการกองถ่านหิน
เถ้าเป็ นสารทีไม่เผาไหม้และจะเหลือตกค้างจากการเผาไหม้ถ่านหิน ส่วนประกอบของเถ้าได้แก่
Al2 O3 , Fe2 O3 , CaO, P2 O5 เป็ นต้น เถ้าจะเป็ นตัวลดคุณภาพของถ่านหินเพราะมันเพียงแค่ทาํ ให้
ถ่านหินมี นาหนั
ํ กมากขึน นอกจากนี เถ้ายังมี ผลกระทบเชิงลบอืน ๆ เถ้าที มี อณ
ุ หภูมิเถ้าหลอมเหลว
(ash fusion temperature) ตําจะหลอมเหลวระหว่างการเผาไหม้กลายเป็ นสแลก (slag) ตกลงสูด่ า้ น
ล่างของเตาเผาหรือไปเกาะติดพืนผิวของเตาเผา ส่วนเถ้าทีมีอณ
ุ หภูมิเถ้าหลอมเหลวสูงจะลอยไปกับ
ก๊าซเสียทีถูกระบายสูบ่ รรยากาศ และกลายเป็ นมลภาวะทางอากาศ
คาร์บอนอิสระหมายถึงคาร์บอนทีไม่ได้รวมกับธาตุอืนอยู่ในรูปของสารประกอบ คาร์บอนอิสระ
จึง อยู่ ในสภาพที พร้อมเผาไหม้ คาร์บอนอิสระเป็ น ส่วนประกอบสําคัญ ของถ่านหิน เพราะค่า ความ
ร้อนส่วนใหญ่ ของถ่านหินมาจากคาร์บอนอิสระ ถ่านหิน ที มีอายุมากมี สดั ส่วนของคาร์บอนอิสระสูง
และจัดเป็ นถ่านหินคุณภาพดี ในทางตรงข้ามถ่านหินคุณภาพตํามีสดั ส่วนของคาร์บอนอิสระน้อย
ตารางที 3.1 เปรียบเทียบส่วนประกอบของถ่านหิน ทัง 4 ประเภทที ได้ จากการวิเคราะห์ โดย
ประมาณ จะเห็น ว่า สัดส่วนของความชืนลดลงตามอายุของถ่านหิน ในขณะที สัดส่วนของคาร์บอน
เพิมขึนตามอายุของถ่านหิน สัดส่วนของสารระเหยและเถ้า ไม่ ได้ขนกั
ึ บ อายุของถ่านหิน เพียงอย่าง
เดียว
ตารางที 3.1: ส่วนประกอบของถ่านหินจากการวิเคราะห์โดยประมาณ
ชนิดของถ่านหิน ความชืน (%) เถ้า (%) สารระเหย (%) คาร์บอน (%)
แอนทราไซต์
4.3
9.6
5.1
81.0
บิทมู ินสั
8.5
10.8
36.4
44.3
ซับบิทมู ินสั
22.2
4.3
33.2
40.3
ลิกไนต์
36.8
5.9
27.8
29.5
การวิเคราะห์ขนสุ
ั ดท้ายใช้หาสัดส่วนโดยมวลของคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O)
ไนโตรเจน (N) กํามะถัน (S) ในถ่านหิน ข้อมูล ที ได้จะมี ประโยชน์มากในการวิเคราะห์การเผาไหม้
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ของถ่านหิน อย่างไรก็ตามวิธีนี นับว่าซับซ้อนมากกว่าวิธีการวิเคราะห์โดยประมาณ ถ่านหิน ที นํามา
วิเคราะห์เป็ นถ่านหินในสภาพแห้งและไม่มีเถ้า (dry ash-free coal) ดังนันมวลของถ่านหินที นํามา
วิเคราะห์จงึ เป็ นมวลของคาร์บอนอิสระรวมกับมวลของสารระเหย
mdaf = mC + mV M

(3.2)

ผลการวิเคราะห์จะให้มวลของธาตุทงั 5 ธาตุซงใช้
ึ คาํ นวณสัดส่วนโดยมวลดังนี
xC,daf =

mH
mO
mN
mS
mC
; xH,daf =
; xO,daf =
; xN,daf =
; xS,daf =
mdaf
mdaf
mdaf
mdaf
mdaf

(3.3)

ดัง นันผลรวมของสัดส่วนโดยมวลของธาตุ ทงั 5 ธาตุ จงึ เท่ากับ 1 นอกจากนี การรายงานผลการ
วิเคราะห์ขนสุ
ั ดท้ายอาจระบุสดั ส่วนโดยมวลของความชืนและเถ้าในสมการ (3.1) ซึง mar ในสมการ
นันคือ มวลของถ่านหิน ในสภาพเดิม (as-received coal) ที มี ทงความชื
ั
นและเถ้า ผลต่างระหว่าง
mar กับ mdaf ซึงเป็ น มวลถ่านหิน ในสภาพแห้ง และไม่มี เถ้า เท่ากับ มวลของความชืนและมวลของ
เถ้า
mar − mdaf = mM + mA

(3.4)

mdaf = mar (1 − xM − xA )

(3.5)

ซึงทําให้

สัดส่วนโดยมวลของ C, H, O, N และ S ในสมการ (3.3) ใช้ฐานที แตกต่างกับ สัดส่วนโดยมวลของ
ความชืนและเถ้าในสมการ (3.1) อย่างไรก็ตามสัดส่วนโดยมวลของ C, H, O, N และ S สามารถแปลง
ให้อยูใ่ นฐานเดียวกับสัดส่วนโดยมวลของความชืนและเถ้าดังนี
xC,ar = xC,daf (1 − xM − xA )

(3.6)

โดยที
xC,ar =

mC
mar

(3.7)

สมการของ xH,ar , xO,ar , xN,ar และ xS,ar คล้ายกับสมการข้างต้น
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ถ่านหินลิกไนต์ในสภาพเดิมให้ผลดังนี C 39.58%, H 2.57%, O 9.70%,
N 0.67%, S 0.49%, ความชืน 33.54% และเถ้า 13.46% จงหาสัดส่วนโดยมวลของ C, H, O, N และ
S ของถ่านหินในสภาพแห้งและไม่มีเถ้า
วิธีทาํ

3.1. เชือเพลิงแข็ง
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โจทย์ กาํ หนด xH,ar , xO,ar ,
ถ่านหินในสภาพแห้งและไม่มีเถ้า

xN,ar

และ xS,ar มาให้ สมการ (3.6) ใช้ สดั ส่วนโดยมวลของ

xC,ar
(1 − xM − xA )
0.3958
=
(1 − 0.3354 − 0.1346)

xC,daf =

= 0.7468

นอกจากนี xH,daf = 0.0485, xO,daf = 0.1830, xN,daf = 0.0126 และ xS,daf = 0.0092
สมบัตขิ องถ่านหิน
ในการใช้ถ่านหินเป็ นเชือเพลิงสําหรับโรงไฟฟ้า ข้อมูลเกียวกับสมบัติของถ่านหินมีความจําเป็ น
สําหรับ การเลือกใช้อปุ กรณ์การเผาไหม้อย่างเหมาะสมกับ อุปกรณ์ที เหมาะสมกับ ถ่านหิน ประเภท
หนึงอาจจะเกิด ปั ญหาในการทํางานได้ถา้ ใช้งานกับ ถ่านหิน อีก ประเภทหนึง การทดสอบถ่านหิน จะ
กระทําตามมาตรฐานสากลเพือกําหนดสมบัติทีสําคัญของถ่านหินซึงได้แก่
• ค่าความร้อน
การเผาไหม้ ถ่านหิน ทําให้ พลังงานเคมี ที สะสมในถ่านหิน แปลงเป็ น พลังงานความร้อน ค่า
ความร้อนของถ่านหินหมายถึง พลังงานความร้อนทีได้จากการเผาไหม้ถ่านหินหนึงกิโลกรัม
อุปกรณ์วดั ค่าความร้อนคือ คาลอริมิเตอร์ (calorimeter) ค่าความร้อนเป็ นสมบัติทีสําคัญของ
ถ่านหินเพราะราคาถ่านหินขึนกับค่าความร้อน ส่วนประกอบของถ่านหินทีทําให้ถ่านหินมีคา่
ความร้อนมากคือ คาร์บอน ไฮโดรเจนและกํามะถัน
• ความสามารถในการถูกบด
ถ่านหินทีใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนมักอยู่ในสภาพบดละเอียดเพือพ่นเข้าเตาเผาเพือเผา
ไหม้กบั อากาศเนืองจากการเผาไหม้สมบูรณ์ของถ่านหินทีบดละเอียดเกิดขึนง่ายกว่าถ่านหิน
ก้อนใหญ่ แต่ถ่านหิน ที โรงไฟฟ้า ได้รบั เป็ น ถ่านหิน ก้อนใหญ่ ซงต้
ึ องผ่านการบดละเอียดก่อน
นํา ไปเผาไหม้ได้ ดัง นันจึง มี จาํ เป็ น ต้องทราบว่า ถ่านหิน บดละเอียดง่ายเพียงใด และต้องใช้
พลังงานเท่าไรในการบดถ่านหิน ความสามารถในการถูก บด (grindability) เป็ น ดรรชนี ที
บ่ง บอกความยากง่ายของถ่านหิน ในการถูก บดให้เป็ น ผง อุปกรณ์ทดสอบความสามารถใน
การถูก บดที นิยมใช้คือ เครืองฮาร์ด โกรฟ (Hardgrove machine) ซึงเป็ น เครืองบดถ่านหิน
ขนาดเล็ก ผลการทดสอบคือ ดรรชนี ฮาร์ดโกรฟ (Hardgrove index) ตัวเลขดรรชนี สงู หมาย
ถึงถ่านหินทีบดง่าย ปริมาณความชืนและเถ้ามีผลต่อความสามารถในการถูกบดของถ่านหิน
โดยถ่านหินทีมีความชืนและเถ้ามากจะบดยาก
• ความสามารถในการทําให้สกึ กร่อน
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เครืองบดถ่านหินอาจสึกกร่อนจากการเสียดสีของถ่านหินเมือใช้งานไปได้ระยะหนึง ดรรชนี
ฮาร์ด โกรฟบ่ง บอกความง่ายในการบดถ่านหิน แต่ ไม่ ได้ บอกว่า ถ่านหิน จะทําให้ เครืองบด
สึก กร่อนได้ยากหรือ ง่ายเพียงใด วิธี การทดสอบความสามารถในการทําให้สกึ กร่อน (abrasiveness) ของถ่านหินคือ การใช้เครืองบดซึงทําด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน (carbon steel) บด
ถ่านหินในช่วงเวลาทีกําหนด มวลของเครืองบดหลังการทดสอบจะน้อยกว่าก่อนการทดสอบ
มวลที ลดลงเกิด การสึก กร่อนโดยถ่านหิน และมวลที ลดลงนี ใช้กาํ หนดดรรชนี การทําให้สกึ
กร่อนของถ่านหิน
• การพองตัว
ถ่านหิน บางชนิด จะรวมตัว กัน เป็ น ก้อนขณะเผาไหม้ ซึงเป็ น อุปสรรคต่อ การเผาไหม้ ทําให้
ต้องเขย่า ถ่านหิน ให้มนั แตกตัว ถ่านหิน ชนิด นี จะมี ดรรชนี การพองตัว (swelling index) สูง
ในทางตรงข้ามถ่านหิน ที มี ดรรชนี การพองตัว ตําจะเผาไหม้งา่ ยกว่า เนืองจากมัน จะแตกตัว
ขณะเผาไหม้ ถ่านหิน ชนิด นี สามารถเผาไหม้บนตะแกรงนิง (stationary grate) ได้ การหา
ดรรชนี การพองตัว กระทํา โดยให้ความร้อนในสภาวะไร้อากาศแก่ ตวั อย่างถ่านหิน ที ต้องการ
ทดสอบจนมี อณ
ุ หภูมิ ประมาณ 800◦ C จากนันจึง ปล่อยให้เย็น ตัว ลง รูป ทรงของถ่านโค้ก ที
ได้จะนําไปเปรียบเทียบกับรูปทรงมาตรฐานของถ่านหินที มี ดรรชนี การพองตัวระหว่าง 1 ถึง
9 เพือกําหนดค่าดรรชนี การพองตัวของถ่านหินทีทดสอบ ในกรณี ทีถ่านโค้กไม่จบั ตัวกันเป็ น
ก้อนแต่ แตกตัว เป็ น ผง ดรรชนี การพองตัว เท่ากับ 0 สมบัติ การพองตัว ของถ่านหิน มี ความ
สําคัญในกรณีทีอุปกรณ์เผาไหม้ถ่านหินเป็ นแบบทีเผาไหม้ถ่านหินบนตะแกรง อย่างไรก็ตาม
ในปั จจุบนั อุปกรณ์เผาไหม้ถ่านหิน ที ใช้ในโรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่ เป็ น แบบที พ่นผงถ่านหิน เข้าใน
เตาเผา สมบัติการพองตัวของถ่านหินจึงไม่มีความสําคัญในโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่

3.1.2 เชือเพลิงชีวมวล
เชือเพลิงชีว มวลหมายถึงวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรหรือพืช พลังงานที ปลูกขึนมาเพือนําไปใช้
เป็ นเชือเพลิง ในประเทศไทยเชือเพลิงชีวมวลเกือบทังหมดเป็ นอย่างแรก พืชเศรษฐกิจหลายชนิดใน
ประเทศไทยเช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด และมันสําปะหลัง มี การเพาะปลูกในปริมาณมากจึงมี เศษวัสดุ
เหลือทิงเป็ น แกลบ ชานอ้อย ซังข้าวโพด และเหง้ามันสําปะหลัง ในปริมาณมากเช่นกัน ในอดีตวัสดุ
เหล่า นี นิยมนํา ไปผลิต ปุ๋ ยหรือ นํา ไปแปรรูป เพือเพิมมูลค่า แต่ก็ มี ปริมาณไม่ นอ้ ยที ถูก กําจัด โดยการ
เผาทิง ในปั จจุบนั ได้มี ความตระหนัก ว่า วัสดุเหลือ ทิงทางการเกษตรเหล่า นี มี ศกั ยภาพที จะเป็ น เชือ
เพลิงชีวมวลสําหรับการผลิตไฟฟ้าได้ถา้ มูลค่าของวัสดุในฐานะเชือเพลิงชีวมวลมีคา่ สูงเมือเทียบการ
ใช้ประโยชน์ในด้านอืน
เชือเพลิง ชีว มวลมี ขอ้ ดี เมือเทียบกับ ถ่านหิน คือ ราคาถูก และมี กาํ มะถัน น้อย สมบัติ ที สําคัญ
ของเชือเพลิง ชีว มวลคือ ค่า ความร้อนซึงตํากว่า ถ่านหิน มาก สาเหตุ หนึงที ทําให้เชือเพลิง ชีว มวลมี
ค่า ความร้อนตําคือ ความชืน ตารางที 3.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติ ของเชือเพลิง ชีว มวลที สําคัญ ใน
ประเทศไทย
เนืองจากเชือเพลิง ชีว มวลมี คา่ ความร้อนตําจึง จําเป็ น ต้องใช้เชือเพลิง ชีว มวลปริมาณมากเพือ
ผลิตไฟฟ้า ความยุง่ ยากในการรวบรวมวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรเป็ นข้อจํากัดประการหนึงของการ

3.2. เชือเพลิงเหลว
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ตารางที 3.2: คุณสมบัติของเชือเพลิงชีวมวลทีสําคัญ

ความชืน
เถ้า สารระเหย คาร์บอน ค่าความร้อน
(%) (%)
(%)
(%)
(kJ/kg)
แกลบ
12.00 12.65
56.46
18.88
14,755
ฟางข้าว
10.00 10.39
60.70
18.90
13,650
ชานอ้อย
50.73 1.43
41.98
5.86
9,243
ซังข้าวโพด
40.00 0.90
45.42
13.68
11,298
ใช้เชือเพลิง ชีว มวลสําหรับ การผลิต ไฟฟ้า นี เป็ น เหตุผลสําคัญ ที โรงไฟฟ้า ชีว มวลมัก มี ขนาดเล็ก และ
ตังอยู่ใกล้โรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตัวอย่างโรงไฟฟ้า ที ใช้แกลบเป็ น เชือเพลิง มัก อยู่
ภายในโรงสีขา้ ว และโรงไฟฟ้าทีใช้ชานอ้อยเป็ นเชือเพลิงมักอยูภ่ ายในโรงงานนําตาล

3.2 เชือเพลิงเหลว
เชือเพลิง เหลวที ใช้ในโรงไฟฟ้า มี ทีมาจากนํามัน ดิบ ซึงเป็ น เชือเพลิง ฟอสซิล ที เกิด จากซากสัตว์
ทะเลโบราณ ส่วนประกอบโดยประมาณของนํามัน ดิบ คือ C 84% ถึง 89%, H 12% ถึง 14%, O
2% ถึง 3%, N 0% ถึง 1% และ S 0% ถึง 3% โดยสัดส่วนจะเปลียนแปลงไปตามแหล่ง ทีมาของ
นํามันดิบ กระบวนการทีใช้กลันนํามันดิบคือ กระบวนการกลันแบบแยกส่วน (fractional distillation
process) ซึงเป็ นกระบวนการที อาศัย จุดเดือดที ต่างกัน ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ใน
นํามัน ดิบ กระบวนการกลันดัง กล่าวและกระบวนการทางเคมี หลัง การกลันจะทําให้ได้ผลผลิต เป็ น
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (liquidified petroleum gas หรือ LPG) นํามัน เบนซิน (gasoline) นํามัน ก๊าด
(kerosene) นํามัน ดีเซล (diesel) และนํามัน เตา (fuel oil) ตามลําดับ จุดเดือดที เพิมขึน เชือเพลิง
เหลวทีสําคัญต่อโรงไฟฟ้าคือ นํามันเตาและนํามันดีเซล

3.2.1 นํามันเตา
ในบรรดาผลผลิต ที ได้จากการกลันนํามัน ดิบ นํามัน เตานับ ว่า เป็ น เชือเพลิง ที เหมาะสมกับ โรง
ไฟฟ้าเนืองจากมีราคาถูกกว่านํามันชนิดอืน ๆ และค่าความร้อนของนํามันเตาอยู่ระหว่าง 40705 ถึง
45520 kJ/kg โดยประมาณซึงนับ ว่า ไม่ ตาเกิ
ํ น ไปนัก นํามัน เตาแบ่ง เป็ น นํามัน เตาเบอร์ 1, เบอร์ 2,
เบอร์ 4, เบอร์ 5 และเบอร์ 6 (นํามันเตาเบอร์ 3 เลิกใช้แล้ว) โดยมี จดุ เดือดและความหนืด ที เพิมขึน
ตามลําดับ
ถ้า เปรียบเทียบกับ ถ่านหิน นํามัน เตาเผาไหม้งา่ ยกว่า อุปกรณ์เผาไหม้นามั
ํ น เตาจึง มี ความซับ
ซ้อนน้อยกว่า อุปกรณ์เผาไหม้ถ่านหิน อย่างไรก็ตามถ้า เปรียบเทียบราคาเชือเพลิง ต่อ หนึงหน่วยค่า
ความร้อน จะพบว่านํามันเตามีราคาแพงกว่าถ่านหิน
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3.2.2 นํามันดีเซล
นํามันดีเซลนอกจากจะเป็ นเชือเพลิงหลักสําหรับยานยนต์นานาชนิดแล้วยังเป็ นเชือเพลิงสําหรับ
ผลิต ไฟฟ้า ด้วย นํามัน ดีเซลมี คา่ ความร้อนสูง กว่า และมี ราคาแพงกว่า นํามัน เตาจึง ไม่ นิยมใช้ ใน
โรงไฟฟ้า พลัง ความร้อนซึงเป็ น ต้องเดิน เครืองตลอดเวลา เครืองยนต์ ดีเซลสําหรับ ผลิต ไฟฟ้า เป็ น
เครืองยนต์เผาไหม้ภายในที มี ขนาดใหญ่ และอยู่ กบั ที โรงไฟฟ้า ดีเซลถูก ออกแบบให้เดิน เครืองเป็ น
ครังคราวในสถานการณ์ทีความต้องการไฟฟ้าของระบบสูงกว่าความสามารถของโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน นอกจากนีโรงไฟฟ้าดีเซลยังเป็ นตัวเลือกหลักในสถานทีทีสายส่งไฟฟ้าไปไม่ถงึ โรงไฟฟ้าดีซลยัง
มีประโยชน์ในสภาวะฉุกเฉินทีโรงไฟฟ้าประเภทอืนไม่สามารถทํางาน

3.2.3 สมบัตขิ องเชือเพลิงเหลว
เชือเพลิง เหลวมี ราคาแพงกว่า เชือเพลิง แข็ง เนืองจากใช้พืนที เก็บ น้อยกว่า สะดวกต่อ การขนส่ง
และมี คา่ ความร้อนสูงกว่า อย่างไรก็ตามราคาของเชือเพลิงเหลวอาจไม่ได้ขนกั
ึ บค่าความร้อนเพียง
อย่างเดียว สมบัติอืนทีสําคัญของเชือเพลิงเหลวทีบ่งบอกถึงคุณภาพและส่งผลต่อราคาได้แก่
• ความถ่วงจําเพาะ
ความถ่วงจําเพาะ (specific gravity) ของเชือเพลิง เหลวคํานวณได้ จากอัตราส่วนระหว่าง
ความหนาแน่นของเชือเพลิงเหลวกับความหนาแน่นของนํา
s=

ความหนาแน่นของเชือเพลิงเหลวทีอุณหภูมิ 15.6◦ C
ความหนาแน่นของนําทีอุณหภูมิ 15.6◦ C

การแสดงค่าความถ่วงจําเพาะอาจแสดงได้โดยใช้มาตรฐาน API (American Petroleum Institute) ซึงมีหน่วยเป็ น ◦ API ความสัมพันธ์ระหว่าง s และ ◦ API เป็ นดังนี
s=

141.5
131.5 + ◦ API

• ความหนืด
ความหนืด (viscosity) เป็ นสมบัติทีสําคัญของเชือเพลิงเหลว ถ้าเชือเพลิงเหลวมี ความหนืด
สูง เกิน ไปมัน จะแตกตัว เป็ น ละอองยากและจะไม่ สามารถเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ในการวัด
ความหนืดตามมาตรฐาน ASTM Standard D445 ซึงใช้หน่วยวัดความหนืดเป็ นเซนติสโต๊ก
(centistoke) จะทําการจับเวลาที ของไหลปริมาตรหนึงไหลด้วยนําหนักตัวเองผ่านเครืองมือ
วัดความหนืด (viscometer) ภายใต้สภาวะทีควบคุมอุณหภูมิ ความหนืดของเชือเพลิงเหลว
เป็ น ปั จจัย หนึงที กําหนดว่า ควรจะอุน่ เชือเพลิง เหลวจนมี อณ
ุ หภูมิ เท่าไรจึง จะทําให้เชือเพลิง
เหลวไหลอย่างสะดวก โดยทัวไปเชือเพลิงเหลวทีมีคา่ ความถ่วงจําเพาะสูงจะมีความหนืดสูง
ส่วนเชือเพลิงเหลวทีมีคา่ ความถ่วงจําเพาะตําจะมีความหนืดตําและจะเผาไหม้งา่ ยกว่า
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• จุดไหล
จุดไหล (pour point) คืออุณหภูมิตาสุ
ํ ดทีเชือเพลิงเหลวจะไหลได้ ประเทศไทยมีอากาศร้อน
จึง ไม่มี ปัญหาเรืองเชือเพลิง เหลวไหลยาก แต่ ในประเทศที มี อากาศหนาวจุด ไหลเป็ น สมบัติ
ของเชือเพลิงเหลวทีสําคัญเพราะถ้าอุณหภูมิของเชือเพลิงเหลวตํากว่าจุดไหล เชือเพลิงเหลว
จะไหลยากซึงอาจส่ง ผลให้ระบบส่ง เชือเพลิง เหลวอุด ตัน ในกรณี นี ถัง เก็บ เชือเพลิง เหลวจึง
จําเป็ นต้องมีเครืองอุน่ ติดตังอยูด่ ว้ ยเพือรักษาอุณหภูมิของเชือเพลิงเหลวให้สงู กว่าจุดไหล
• จุดวาบไฟ
เชือเพลิง เหลวระเหยอยู่ ตลอดเวลา การระเหยที อุณหภูมิ หอ้ งเกิด ขึนอย่างช้า ๆ จึง ไม่ เป็ น
ปั ญหา แต่ถา้ เชือเพลิงเหลวได้รบั ความร้อนมากขึนการระเหยก็จะเพิมขึนตามไปด้วย จนใน
ทีสุด อัตราส่วนของไอระเหยจากเชือเพลิง เหลวและอากาศจะมี คา่ เหมาะสมต่อ การเผาไหม้
จุดวาบไฟ (flash point) คือ อุณหภูมิตาสุ
ํ ดทีมีไอระเหยจากจากผิวเชือเพลิงเหลวในปริมาณ
ทีทําให้เกิดการติดไฟเมือสัมผัสกับเปลวไฟ เชือเพลิงเหลวทีมีจดุ วาบไฟตําต้องได้รบั การดูแล
เป็ น พิเศษ การทราบค่า จุด วาบไฟทําให้ทราบว่า ควรอุน่ เชือเพลิง เหลวให้รอ้ นได้ถงึ ระดับ ใด
เพือลดความหนืด อุณหภูมิของเชือเพลิงเหลวทีใช้ควรจะตํากว่าจุดวาบไฟประมาณ 4◦C ถึง
5◦ C เพือความปลอดภัย
• กํามะถัน
ปริมาณกํามะถันในเชือเพลิงเหลวขึนอยู่กบั ทีมาของเชือเพลิงเหลว นํามันเตาเบอร์ 6 อาจมี
กํามะถันน้อยกว่า 1% หรือมากถึง 3-4% ก็ได้ นํามันเตาทีมีกาํ มะถันมากเกิน 2% จะต้องผ่าน
กระบวนการลดกํามะถันก่อนนํามาใช้งาน เพราะการเผาไหม้กาํ มะถันจะทําให้เกิด SO2 ซึง
จะกลายเป็ นกรดซัลฟูรกิ เมือผสมกับนํา กรดชนิดนีมีฤทธิกัดกร่อนสูง
• ตะกอนและนํา
ตะกอนและนําเป็ นสิงแปลกปลอมทีอันตรายในระบบเผาไหม้เชือเพลิงเหลว สาเหตุของการมี
ตะกอนและนําปนในเชือเพลิงเหลวได้แก่ การรัวของถังเก็บหรือท่อส่งเชือเพลิงเหลว ปฏิกิรยิ า
เคมี การให้ ความร้อนถัง มากเกิน ไป การควบแน่น ของนํา เป็ นต้น ผลกระทบเชิง ลบของ
ตะกอนและนําคือ (1) การหยุด ทํางานของหม้อ ไอนําอัน เนืองจากหัว เผาอุด ตัน (2) การเผา
ไหม้ทีผิดพลาดและไม่มีเสถียรภาพ และ (3) การสูญเสียความร้อนทีได้จากการเผาไหม้ เพือ
ป้องกัน ปั ญหาเหล่า นี ควรมี การเก็บ ตัวอย่างเชือเพลิง เหลวจากก้น ถัง เก็บ เป็ น ระยะ ๆ เพือ
ตรวจดูวา่ มีตะกอนและนํามากเกินไปหรือไม่และแก้ไขให้เป็ นปกติ

3.3 เชือเพลิงก๊าซ
เมือเปรียบเทียบกับเชือเพลิงประเภทอืน เชือเพลิงก๊าซมีขอ้ ได้เปรียบคือมันอยู่ในสภาพทีพร้อม
เผาไหม้แล้ว ไม่ ตอ้ งผ่านกระบวนการบดละเอียดเหมือนถ่านหิน หรือ กระบวนการทําให้เป็ น ละออง
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เหมือนเชือเพลิงเหลว นอกจากนีเชือเพลิงก๊าซยังมีสงเจื
ิ อปนตํากว่าเชือเพลิงแข็งและเชือเพลิงเหลว
จึงทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศน้อยกว่า เชือเพลิงก๊าซทีใช้ในโรงไฟฟ้าแบ่งออกเป็ นสามประเภทคือ
ก๊าซธรรมชาติ (natural gas) ก๊าซสังเคราะห์ (synthetic gas) และก๊าซชีวภาพ (biogas)

3.3.1 ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิงฟอสซิลทีมีทีมาจากซากพืชดึกดําบรรพ์และพบในบริเวณทีมีถ่านหิน
หรือ นํามัน ดิบ ส่วนประกอบหลัก ของก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซมีเทน (CH4 ) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
อืน ๆ นอกจากนีอาจมีก๊าซทีไม่เผาไหม้เช่น CO2 ก๊าซธรรมชาติทีพบในแหล่งก๊าซมีสดั ส่วนของมีเทน
น้อยเกินไปและอาจมีสารทีเป็ นพิษเช่น ปรอทและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2 S) จึงต้องมีกระบวนการ
แยกก๊าซเพือผลิตก๊าซธรรมชาติทีมี คณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมซึงจะส่งไปยังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ทางท่อ ส่ง ก๊าซ นอกจากนี กระบวนการแยกก๊าซยัง ผลิตผลพลอยได้ อืน ๆ ที นํา ไปเป็ น วัตถุดิบ ใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
กระบวนการแยกก๊าซเริมต้น ด้วยการกําจัด สารเจือปนที ไม่ใช่ ไฮโดรคาร์บอนออกจากก๊าซธรรม
ชาติ หน่วยกําจัดสารเจือปนได้แก่ หน่วยกําจัด CO2 หน่วยกําจัดความชืน และหน่วยกําจัดปรอท ก๊าซ
ธรรมชาติ ที ได้จะถูก ส่ง เข้า อุปกรณ์ลดความดัน ซึงจะทําให้ความดัน และอุณหภูมิ ของก๊าซธรรมชาติ
ลดลงจนกลายเป็ น ของเหลว การแยกสารไฮโดรคาร์บอนในของเหลวอาศัย จุดเดือดที ต่างกัน ของ
สารไฮโดรคาร์บอนแต่ละชนิดซึงคล้ายกับการกลันนํามันดิบแบบแยกส่วน ผลผลิตทีได้ประกอบด้วย
มีเทน, อีเทน, โพรเพน, บิวเทน และไฮโดรคาร์บอนอืน ๆ
ถึง แม้วา่ ก๊าซธรรมชาติ ที ใช้เป็ น เชือเพลิง ในโรงไฟฟ้า พลัง ความร้อนร่วมจะมี สว่ นประกอบหลัก
เป็ น มีเทน แต่กระบวนการแยกก๊าซไม่ ได้ผลิต ก๊าซมีเทน 100% และยัง คงมี ก๊าซอืน ๆ ปะปนในก๊าซ
ธรรมชาติ อยู่ ดัง นันจึง ต้องการวิเคราะห์ก๊าซธรรมชาติ ซงก็
ึ คือ การหาสัดส่วนโดยโมลของก๊าซส่วน
ประกอบ ก๊าซส่วนประกอบมีสมบัติใกล้เคียงกับก๊าซในอุดมคติ (ideal gas) สัดส่วนโดยโมลจึงเท่ากับ
สัดส่วนโดยปริมาตร ดังนัน
yi =

V
Mi
= i
M
V

โดยที Mi และ Vi เป็ น จํา นวนโมลและปริมาตรของก๊าซ i ในเชือเพลิง ก๊าซและ M และ V เป็ น จํา
นวนโมลและปริมาตรรวมของเชือเพลิง ก๊าซ ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ ขนกั
ึ บ แหล่ง ทีมา ก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งต่างกันจึงอาจมีราคาไม่เท่ากัน ค่าความร้อนเป็ นสิงทีกําหนดราคาของก๊าซซึงซือ
ขายเป็ น ล้านบาทต่อ MBtu (1 Btu = 1.055 kJ)

3.3.2 ก๊าซสังเคราะห์
นอกเหนือ จากก๊าซธรรมชาติ แล้ว เชือเพลิง ก๊าซที ใช้ในโรงไฟฟ้า อาจได้มาจากการผลิต ก๊าซจาก
ถ่านหิน (coal gasification) ก๊าซที ผลิต ขึนได้แก่ ก๊าซเตาถ่านโค้ก (coke-oven gas) ก๊าซผลผลิต
(producer gas) ก๊าซนํา (water gas) ก๊าซธรรมชาติสงั เคราะห์ (synthetic natural gas หรือ SNG)
กระบวนการผลิตก๊าซผลผลิต เริมต้นจากการให้ความร้อนถ่านหินเพือไล่สารระเหยและความชืนออก
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ไปจนเหลือแต่ถ่านโค้ก (coke) ซึงมีเพียงคาร์บอนและเถ้าเป็ นองค์ประกอบ
ถ่านหิน + ความร้อน −→ ถ่านโค้ก + สารระเหย + ความชืน
สารระเหยทีได้ประกอบด้วย H2 และ CH4 เป็ นส่วนใหญ่เรียกว่าก๊าซเตาถ่านโค้ก จากนันถ่านโค้กจะ
ทําปฏิกิรยิ าให้ความร้อน (exothermic) กับอากาศในภาวะทีมีอากาศน้อยทําให้ได้ก๊าซผลผลิตตาม
สมการ
ถ่านโค้ก + อากาศ −→ CO + N2 + ความร้อน
ก๊าซผลผลิตประกอบด้วย CO และ N2 ค่าความร้อนของก๊าซผลผลิตมาจาก CO ซึงเผาไหม้กบั อากาศ
ได้
ถ้าถ่านโค้กทําปฏิกิรยิ ากับไอนําจะได้ก๊าซนําซึงประกอบไปด้วย CO และ H2 ปฏิกิรยิ าทีเกิดขึน
เป็ นปฏิกิรยิ ารับความร้อน (endothermic)
ถ่านโค้ก + ไอนํา + ความร้อน −→ CO + H2
การผลิตก๊าซผลผลิตและก๊าซนําสลับกันจะทําให้อณ
ุ หภูมิของแผงถ่านหินไม่สงู เกินไป
การผลิต SNG กระทําได้โดยการกําจัด N2 ออกจากก๊าซผลผลิตและให้ CO ทีเหลือทําปฏิกิรยิ า
กับไอนํา
CO + H2 O −→ CO2 + H2
SNG มีคา่ ความร้อนตํากว่าก๊าซธรรมชาติ การเพิมค่าความร้อนของ SNG สามารถกระทําได้โดยให้
H2 ทําปฏิกิรยิ ากับ CO ซึงจะทําให้ได้ CH4 เป็ นผลผลิต
CO + 3H2 −→ CH4 + H2 O
ปฏิกิรยิ านีต้องมีตวั เร่งปฏิกิรยิ า (catalyst)

3.3.3 ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ (biogas) ได้จากการย่อยสลายสารอินทรีย ์ในสภาวะไร้ออกซิเจน (anaerobic digestion) ซึงต้องอาศัยแบคทีเรียและอุณหภูมิทีเหมาะสม สารอินทรียป์ ระกอบด้วยธาตุ 5 ธาตุ ได้แก่
C, H, O, N และ S และมักพบในสภาพเปี ยก ปฏิกิรยิ าเคมีทีเกิดขึนในกระบวนการย่อยสลายโมเลกุล
ของสารอินทรียท์ ีมีสตู รเคมี Ca Hb Oc Ne Se เป็ นดังนี
(

)
b
c 3d e
Ca Hb Oc Nd Se + a − 4 − 2 + 4 + 2 H2 O −→
)
(
)
(
c 3d e
a b
c 3d e
a b
+ − −
−
CH4 + 2 − 8 + 4 + 8 + 4 CO2
2 8 2
8
4
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+ dNH3 + eH2 S

สมการเคมี นี แสดงให้ เห็น ว่า ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยมีเทนและก๊าซอืนที ไม่ เผาไหม้ อีก สามชนิด
สัดส่วนของมีเทนทีเพิมขึนจะทําให้คา่ ความร้อนของก๊าซชีวภาพเพิมขึนตามไปด้วย การเพิมสัดส่วน
ของมีเทนทําได้โดยเลือกสารอินทรียท์ ีมีสดั ส่วนของคาร์บอนสูงและกําจัด CO2 , NH3 และ H2 S ออก
จากก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพควรผลิตจากวัสดุเหลือทิงทีมีสดั ส่วนของสารอินทรียม์ าก ตัวอย่างของวัสดุเหลือทิงที
มี คุณสมบัติ นี ได้แก่ มูล สัตว์ จาก ฟาร์ม เลียง สัตว์ และ นํา เสีย จาก โรงงาน อุตสาหกรรม การ
เกษตร นอกจากนี ขยะจากครัว เรือนซึงมี สว่ นประกอบหลัก เป็ น สารอินทรีย ์ ก็ สามารถใช้ ผลิต ก๊าซ
ชีวภาพได้เช่นกัน การประเมินความเหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพของวัสดุเหลือทิงมักใช้คา่ BOD
(biochemical oxygen demand) หรือ COD (chemical oxygen demand) ของวัสดุเหลือทิงนัน ค่า
BOD และ COD สูงหมายถึงศักยภาพสูงในการผลิตก๊าซชีวภาพเนืองจากมีสดั ส่วนสารอินทรียม์ าก

3.4 การใช้เชือเพลิงเพือผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย
ประเทศไทยมี การสํารวจแหล่ง พลังงานตังแต่สมัย รัชกาลที 7 โดยพบว่า มี แหล่ง ถ่านหิน ลิกไนต์
ขนาดใหญ่ทีอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ในช่วงเวลาทีความต้องการไฟฟ้าของประเทศสูงขึนตาม
ความเจริญ ของประเทศ ได้มี การสํารวจแหล่ง พลังงานอย่างต่อ เนืองและพบว่า ประเทศไทยมี แหล่ง
นํามันดิบเพียงเล็กน้อย แต่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติปริมาณมากในอ่าวไทย ดังนันโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยจึง ควรใช้ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็ น เชือเพลิง แต่ โรงไฟฟ้า ถ่านหิน ในประเทศไทยมี
จํานวนน้อยมากเมือเทียบกับสัดส่วนปริมาณถ่านหินทีประเทศไทย สาเหตุคือถ่านหินในประเทศไทย
เป็ น ถ่านหิน ลิกไนต์ที มี กาํ มะถัน และเถ้า สูง และก่อ ให้เกิด ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่ น ละอองปริมาณมากจนกลายเป็ น มลภาวะทางอากาศ โรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่ ในประเทศไทยจึง ใช้ ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นเชือเพลิง ตารางที 3.3 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิมขึนในช่วง 30 ปี ทีผ่านมา
ในขณะทีสัดส่วนการใช้ถ่านหินมีแนวโน้มลดลง
ตารางที 3.3: สัดส่วนเชือเพลิงทีใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตังแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึง 2559
เชือเพลิง
พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2559
โรงไฟฟ้าพลังนํา 21.8%
8.2%
5.6%
1.8%
นํามันเตา
13.1%
23.9%
5.5%
0.2%
ถ่านหิน
21.8%
20.0%
17.2%
18.6%
ก๊าซธรรมชาติ
40.3%
41.5%
66.5%
63.2%
อืน ๆ
3.0%
6.4%
5.2%
16.2%
ก๊าซธรรมชาติประมาณ 60% ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยไม่ได้มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศทังหมด บางส่วนได้จากการนําเข้าจากประเทศอืน ซึงส่วนใหญ่เป็ นการนําเข้าจากประเทศ
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พม่า ดังนันการทีประเทศไทยพึงพาก๊าซธรรมชาติมากขนาดนี อาจส่งผลกระทบต่อความมันคงด้าน
พลังงานได้ ในความเป็ น จริง เชือเพลิง ที ใช้ผลิต ไฟฟ้า ควรมี หลายชนิด และสัดส่วนการใช้เชือเพลิง
เหล่า นันควรใกล้เคียงกัน เพือที ว่า ถ้า เชือเพลิง ใดเชือเพลิง ใดขาดแคลน ก็ จะได้มี เชือเพลิง อืนมา
ทดแทนในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
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คําถามท้ายบท
1. เรียงลําดับถ่านหินจากเกรดดีทีสุดไปแย่ทีสุด บิทมู ินสั แอนทราไซต์ ลิกไนต์ ซับบิทมู ินสั
2. ส่วนประกอบ 4 อย่างของถ่านหินทีได้จากการวิเคราะห์โดยประมาณคืออะไร
3. ประเทศไทยมีถ่านหินชนิดใดมากทีสุด
4. เชือเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศไทยคืออะไร
5. ก๊าซใดเป็ นส่วนประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติ
6. ส่วนประกอบใดในถ่านหินทําให้ถ่านหินติดไฟง่าย
7. ถ่านโค้ก (coke) มีคณ
ุ สมบัติอย่างไร
8. การวิเคราะห์ขนสุ
ั ดท้าย (ultimate analysis) คืออะไร
9. นํามันชนิดใดใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
10. ประเทศไทยนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศใดมากทีสุด
11. ก๊าซนํา (water gas) มีสว่ นประกอบเป็ นก๊าซใด
12. ส่วนประกอบหลักของก๊าซชีวภาพ (biogas) คือก๊าซใด
13. ทําไมก๊าซธรรมชาติจงึ ปลอดภัยกว่าก๊าซเชือเพลิงทีใช้ในครัวเรือน
14. อะไรเป็ นเชือเพลิงหลักสําหรับการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และอะไรเป็ นเชือเพลิงหลักสําหรับการผลิตไฟฟ้าในโลก
15. ถ่านหิน ก้อนหนึงเมือนํา ไปวิเคราะห์โดยประมาณ (proximate analysis) พบว่า มี ความชืน
15% และเถ้า 5% เมือนําถ่านหินในสภาพทีปราศจากความชืนและเถ้า (dry, ash-free basis)
ไปวิเคราะห์ขนสุ
ั ดท้าย (ultimate analysis) พบว่ามี H 3% อยากทราบว่าสัดส่วนโดยมวลของ
H ในถ่านหินในสภาพเดิม (as-received coal) เท่ากับเท่าไร

บทที 4
การเผาไหม้
4.1 ปฏิกริ ิยาการเผาไหม้
การเผาไหม้คือ ปฏิกิรยิ าเคมี ที เกิด ขึนอย่างรวดเร็ว ระหว่างเชือเพลิง กับ ออกซิเจนซึงทําให้เกิด
ก๊าซเสีย (flue gas) และการแปลงพลังงานเคมีทีสะสมอยู่ในเชือเพลิงเป็ นพลังงานความร้อน มีสาร
เคมี จาํ นวนมากที เป็ น เชือเพลิง ตามนิยามข้างต้น แต่ ในที นี จะพิจารณาเฉพาะเชือเพลิง แข็ง และเชือ
เพลิงเหลวทีใช้ในโรงไฟฟ้าตามทีกล่าวถึงในบทที 3
ในกรณี ของเชือเพลิง แข็ง องค์ประกอบที ทํา ปฏิกิรยิ ากับ ออกซิเจนคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และ
กํามะถัน สมการการเผาไหม้ทีเกิดขึนคือ
C + O2 −→ CO2
H2 + 12 O2 −→ H2 O
S + O2 −→ SO2

(4.1)
(4.2)
(4.3)

เชือเพลิง ก๊าซอาจประกอบด้วยก๊าซเชือเพลิง หลายชนิด ผสมกัน โดยเชือเพลิง แต่ละชนิด มี ปฏิกิรยิ า
การเผาไหม้ ของมัน เอง ตัวอย่างเช่น มีเทน (CH4 ) ซึงเป็ น ส่วนประกอบหลัก ของก๊าซธรรมชาติ มี
สมการการเผาไหม้ดงั นี
CH4 + 2O2 −→ CO2 + 2H2 O

(4.4)

ปฏิกิรยิ าการเผาไหม้ จะเกิด ขึนก็ ตอ่ เมืออุณหภูมิ ของปฏิกิรยิ ามี คา่ ไม่ นอ้ ยกว่า อุณหภูมิ จดุ ระเบิด
(ignition temperature) เป็ น ที น่า สังเกตว่า สมการ (4.1) ถึง (4.4) มี สงหนึ
ิ งที เหมือนกัน คือ จํานวน
อะตอมของธาตุทกุ ธาตุไม่เปลียนแปลงหลังปฏิกิรยิ า ซึงหมายความว่ามวลรวมของสารตังต้น (reactant) จะต้องเท่ากับมวลรวมของสารผลผลิต (product)
เนืองจากการใช้ O2 บริสทุ ธิในกระบวนการเผาไหม้ตอ้ งลงทุนสูง ในทางปฏิบตั ิจงึ นิยมใช้อากาศ
ทํา ปฏิกิรยิ ากับ เชือเพลิง อากาศแห้ง ในธรรมชาติ ประกอบด้วย N2 , O2 , Ar และ CO2 ซึงมี นาหนั
ํ ก
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โมเลกุล เท่ากับ 28.0134, 31.9988, 39.9480 และ 44.0095 ตามลําดับ ดัง นันนําหนัก โมเลกุล ของ
อากาศแห้งในธรรมชาติจงึ เท่ากับ 28.97 แต่เพือความสะดวกในการวิเคราะห์การเผาไหม้อาจสมมุติ
ว่าอากาศแห้งเป็ นอากาศทฤษฎี (theoretical air) ซึงประกอบด้วย N2 79% และ O2 21% โดยโมล
และมีนาหนั
ํ กโมเลกุลเท่ากับ 28.84 ดังนันอากาศทฤษฎี 4.76 โมลจึงประกอบด้วย N2 3.76 โมลและ
O2 1 โมล สัดส่วนโดยมวลของ N2 และ O2 เท่ากับ 0.767 และ 0.233 ตามลําดับ เป็ นทีน่าสังเกตว่า
ถึงแม้วา่ ในความเป็ นจริงอากาศมักมีความชืนปะปนอยู่ดว้ ยเสมอการวิเคราะห์การเผาไหม้โดยทัวไป
มักสมมุติวา่ อากาศทีใช้เผาไหม้กบั เชือเพลิงเป็ นอากาศแห้งเพราะความชืนในอากาศมีปริมาณน้อย
มากและไม่สง่ ผลมากนักต่อการคํานวณ ตารางที 4.2 เปรียบเทียบอากาศจริงกับอากาศทฤษฎี
ตารางที 4.1: ส่วนประกอบของอากาศจริงและอากาศทฤษฎี
ก๊าซ
N2
O2
Ar
CO2

สัดส่วนโดยโมล (%)
อากาศแห้งในธรรมชาติ อากาศทฤษฎี
78.084
79
20.946
21
0.934
0
0.036
0

ปฏิกิรยิ าการเผาไหม้ ที สําคัญ สองปฏิกิรยิ าคือ การเผาไหม้ สมบูรณ์ (complete combustion)
และการเผาไหม้พอดี (stoichiometric combustion) การเผาไหม้สมบูรณ์คือ การเผาไหม้ทีไม่มีสาร
เชือเพลิง เหลือ อยู่ เลยกล่าวคือ ไม่มี C, H, S หรือ CO ในก๊าซเสีย ในทางตรงข้ามการเผาไหม้ที ให้
ก๊าซเสียที ยังนําไปเผาไหม้ได้ตอ่ จัดเป็ นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (incomplete combustion) การเผา
ไหม้พอดี คือการเผาไหม้สมบูรณ์ที ไม่มี O2 เหลือซึงหมายความว่าปริมาณ O2 พอดี กบั ปริมาณเชือ
เพลิง ในกรณีดงั กล่าวปริมาณอากาศทีใช้เรียกว่าเป็ นปริมาณอากาศพอดี (stoichiometric air) หรือ
ปริมาณอากาศทฤษฎี (theoretical air) การเผาไหม้พอดี ของไฮโดรคาร์บอนจะให้ผลผลิตคือ H2 O,
CO2 และ N2 แต่ถา้ มีอากาศมากเกินไปก็มี O2 เหลือในผลผลิตด้วย การเผาไหม้เช่นนี เป็ นการเผา
ไหม้ไม่พอดี สมการการเผาไหม้พอดีของไฮโดรคาร์บอน (Cm Hn ) คือ
Cm Hn + (m + n4 )(O2 + 3.76N2 ) −→ mCO2 + n2 H2 O + 3.76(m + n4 )N2

(4.5)

การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เป็ นสิงทีไม่พงึ ปรารถนาเพราะผลผลิตอาจประกอบ ไฮโดรคาร์บอน เขม่า
หรือ CO ซึงทังหมดสามารถเผาไหม้ได้ CO เผาไหม้ในอากาศตามสมการต่อไปนี
CO + 12 (O2 + 3.76N2 ) −→ CO2 + 1.88N2

(4.6)

การมีสารไฮโดรคาร์บอน เขม่าหรือ CO เหลือจากการเผาไหม้หมายความว่าพลังงานเคมีในเชือเพลิง
ไม่ได้แปลงเป็ นพลังงานความร้อนทังหมด แต่บางส่วนถูกปล่อยทิงไปกับก๊าซเสียโดยเปล่าประโยชน์

4.2. อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎี
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นอกจากนี สารไฮโดรคาร์บอน เขม่า และ CO ยัง เป็ น อันตรายต่อ สุขภาพและทําให้เกิด มลภาวะทาง
อากาศอีก ด้วย ปั จจัย สําหรับ การเผาไหม้สมบูรณ์มี 4 ประการคือ (1) อากาศมี ปริมาณมากพอ (2)
อุณหภูมิ การเผาไหม้สงู กว่า อุณหภูมิ จดุ ระเบิด (3) การผสมกัน ของอากาศกับ เชือเพลิง อย่างทัวถึง
และ (4) เวลาทําปฏิกิรยิ าเผาไหม้ทีมากพอ
ปริมาณอากาศพอดีขนอยู
ึ ่กบั ชนิดของเชือเพลิง อย่างไรก็ตามเนืองจากการผสมกันอย่างทัวถึง
ของออกซิเจนในอากาศกับเชือเพลิงเป็ น ไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ ปริมาณอากาศที ใช้ในการเผาไหม้
จึงมักกําหนดให้มีอากาศส่วนเกิน (excess air)

4.2 อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎี
ในการทําให้ เกิด การเผาไหม้ สมบูรณ์ อากาศที ใช้ จะต้องมี ปริมาณไม่ นอ้ ยกว่า ปริมาณพอดี
อัตราส่วนระหว่างปริมาณอากาศพอดี และเชือเพลิง เรียกว่า อัตราส่วนอากาศต่อ เชือเพลิง เชิง ทฤษฎี
(theoretical air-fuel ratio) ซึงมีสญ
ั ลักษณ์ AF RT อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎีอาจเป็ น
อัตราส่วนเชิงมวลหรืออัตราส่วนเชิงโมลก็ได้ การระบุคา่ AF RT จึงควรระบุหน่วยด้วยว่าเป็ น kgair /
kgfuel หรือ molair /molfuel ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเชิงมวลและอัตราส่วนเชิงโมลเป็ นดังนี
อัตราส่วนเชิงมวล = 28.84 × อัMตราส่วนเชิงโมล
f uel

(4.7)

โดยที 28.84 คือ นําหนักโมเลกุลของอากาศทฤษฎีและ Mf uel คือนําหนักโมเลกุลของเชือเพลิง
เชือเพลิงแข็งประกอบด้วย C, H และ S ซึงเผาไหม้ในอากาศได้ ได้ดงั แสดงในสมการ (4.1) ถึง
(4.3) นอกจากนีเชือเพลิงอาจมีสว่ นประกอบของ O และ N ด้วย ดังนันโมเลกุลของเชือเพลิงอาจเขียน
เป็ น สูตรเคมี Ca Hb Sc Od Ne อย่างไรก็ตามสูตรเคมี นี ไม่ได้หมายความว่า ธาตุตา่ ง ๆ สร้างพันธะเคมี
ต่อกัน ธาตุบางธาตุเช่น C อยู่ในรูปของคาร์บอนอิสระในเชือเพลิงแข็ง สมการเผาไหม้พอดีของเชือ
เพลิงเป็ นดังนี
(

)
d
b
Ca Hb Sc Od Ne + a + 4 + c − 2 (O2 + 3.76N2 ) −→
[
(
)
]
b
b
d
e
aCO2 + H2 O + cSO2 + 3.76 a + + c −
+
N2
2
4
2
2

(4.8)

สมการ (4.8) แสดงให้เห็นว่าเชือเพลิงนีมีอตั ราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎีเท่ากับ
(
)
b
d
AF RT = 4.76 a + + c −
4
2

molair /molfuel

(4.9)

ตารางที 4.2 แสดง AF RT ของเชือเพลิงบางชนิดทีคํานวณจากสมการ (4.9) สําหรับธาตุอืนหรือก๊าซ
อืนทีไม่ใช่เชือเพลิงเช่น N, O2 และ CO2 ค่า AF RT เท่ากับศูนย์
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ตารางที 4.2: AF RT ของเชือเพลิงบางชนิด
เชือเพลิง
C
H
S
CH4
C2 H 6
C3 H 8
CO

AF RT

(molair /molfuel )
4.76
1.19
4.76
9.52
16.66
23.8
2.38

ในการหา AF RT ของเชือเพลิง ที มี สว่ นประกอบหลายชนิด จะต้องทราบสัดส่วนโดยโมลของ
ส่วนประกอบแต่ละชนิด สมมุติวา่ เชือเพลิงมี k ส่วนประกอบโดยมีสดั ส่วนโดยโมลเป็ น y1 , y2 , ..., yk
และส่วนประกอบแต่ละชนิดมี คา่ AF RT เท่ากับ AF RT,1 , AF RT,2 , ..., AF RT,k ตามลําดับ ค่า
AF RT ของเชือเพลิงสามารถคํานวณได้ดงั นี
AF RT = y1 AF RT,1 + y2 AF RT,2 + ... + yk AF RT,k

(4.10)

ตัวอย่าง คํานวณ AF RT ของเชือเพลิงทีประกอบด้วย C3 H8 40% และ C4 H10 60%
วิธีทาํ
กําหนดให้ C3 H8 เป็ นส่วนประกอบที 1 และ C4 H10 เป็ นส่วนประกอบที 2 ของเชือเพลิง ดังนัน
y1 = 0.4, y2 = 0.6, AF RT,1 = 23.8, AF RT,2 = 30.94
AF RT = 0.4 × 23.8 + 0.6 × 30.94
= 28.1

molair /molfuel

ตัวอย่าง คํานวณ AF RT เชิงโมลของเชือเพลิงก๊าซทีประกอบไปด้วย CH4 70%, C2 H6 10%,
C3 H8 10% และ CO2 10%
วิธีทาํ
กําหนด CH4 , C2 H6 , C3 H8 และ CO2 เป็ นส่วนประกอบที 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ สัดส่วนโดย
โมลและอัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎีของก๊าซแต่ละชนิดเป็ นดังนี y1 = 0.7, y2 = 0.1, y3
= 0.1, y4 = 0.1, AF RT,1 = 9.52, AF RT,2 = 16.66, AF RT,3 = 23.8, AF RT,4 = 0 ดังนัน
AF RT = 0.7 × 9.52 + 0.1 × 16.66 + 0.1 × 23.8 + 0.1 × 0

4.2. อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎี
= 10.7
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ปริมาณของเชือเพลิงแข็งมักวัดเป็ นนําหนัก ดังนันจึงนิยมระบุ AF RT เป็ นอัตราส่วนเชิงมวลซึง
หาได้จากการแทนค่าอัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงโมลในสมการ (4.9) ในสมการ (4.7)
AF RT =

28.84 × 4.76
Mf uel

(
a+

d
b
+c−
4
2

)

(4.11)

เชือเพลิงทีมีสตู รเคมี Ca Hb Sc Od Ne มีนาหนั
ํ กโมเลกุลดังนี
(4.12)

Mf uel = 12a + b + 32c + 16d + 14e

สัดส่วนโดยมวลของ C, H, S และ O ในเชือเพลิงแข็งในสภาพแห้งและไม่มีเถ้าคือ
12a
Mf uel
b
xH,daf =
Mf uel
32c
xS,daf =
Mf uel
16d
xO,daf =
Mf uel

(4.13)

xC,daf =

(4.14)
(4.15)
(4.16)

ถ้าทราบ xC,daf , xH,daf , xS,daf และ xO,daf ก็สามารถหาค่า a, b, c และ d ได้ สมการ (4.11) จะ
กลายเป็ น
AF RT = 11.44xC,daf + 34.32xH,daf + 4.29xS,daf − 4.29xO,daf

kgair /kgfuel (4.17)

ค่า AFRT ในสมการ (4.17) เป็ น อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิง ทฤษฎี ของเชือเพลิงในสภาพแห้ง
และไม่มีเถ้า อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎีของเชือเพลิงในสภาพเดิมคํานวณจาก
AF RT = 11.44xC,ar + 34.32xH,ar + 4.29xS,ar − 4.29xO,ar

(4.18)

หรือ
AF RT = (11.44xC,daf + 34.32xH,daf + 4.29xS,daf − 4.29xO,daf )(1 − xM − xA )

(4.19)

โดยที xM และ xA คือ สัดส่วนโดยมวลของความชืนและเถ้าในเชือเพลิง
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์โดยประมาณของถ่านหินก้อนหนึงพบว่ามีความชืน 4% และเถ้า 5%
เมือนําถ่านหินในสภาพทีไม่มีความชืนและเถ้ามาวิเคราะห์ขนสุ
ั ดท้าย ได้ผลดังนี C 83.1%, H 5.5%,
O 7.4%, N 2.1% และ S 1.9% คํานวณ AF RT ของถ่านหิน
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วิธีทาํ
แทนค่าสัดส่วนโดยมวลในสมการ (4.18) เพือหา AF RT
AF RT = (11.44 × 0.831 + 34.32 × 0.055 + 4.29 × 0.019 − 4.29 × 0.074)
× (1 − 0.04 − 0.05)

kgair /kgfuel

= 10.2

4.3 ค่าความร้อน
ปฏิกิรยิ าการเผาไหม้ระหว่างเชือเพลิง กับ อากาศที อุณหภูมิ อา้ งอิง (25◦ ) และความดัน อ้างอิง
(1 atm) ในระบบปิ ด ที ไม่ แลกเปลียนความร้อนกับ สิงแวดล้อมจะทําได้ผลผลิต จากการเผาไหม้ที มี
อุณหภูมิเปลวไฟแอเดียแบติก (adiabatic flame temperature) ในกรณีทีมีการถ่ายเทความร้อนออก
จากระบบสูส่ งแวดล้
ิ
อมจนทําให้อณ
ุ หภูมิของผลผลิตลดลงเท่ากับอุณหภูมิอา้ งอิง ปริมาณความร้อน
ที ถ่ายเทนี เรียกว่า ค่า ความร้อน (heating value) โดยทัวไปค่า ความร้อนของเชือเพลิง จะหมายถึง
ปริมาณความร้อนทีได้จากการเผาไหม้แบบพอดีของเชือเพลิงแข็งหรือเชือเพลิงเหลว 1 kg หรือของ
เชือเพลิงก๊าซ 1 m3 การหาค่าความร้อนโดยตรงอาจใช้บอมบ์แคลอริมิเตอร์ (bomb calorimeter)
ค่า ความร้อนขึนกับ ผลผลิต ที ได้จากการเผาไหม้ซงอาจป็
ึ
น นําหรือ ไอนําก็ได้ การเผาไหม้ที ให้
ผลผลิตเป็ นนําให้คา่ ความร้อนสูง (higher heating value) การเผาไหม้ทีให้ผลผลิตเป็ นไอนําให้คา่
ความร้อนตํา (lower heating value) ดัง นันผลต่างระหว่างค่า ความร้อนสูง กับ ค่า ความร้อนตําจึง
เท่ากับ ค่าความร้อนแฝงในการกลายเป็ นไอของนําทีเป็ นผลผลิตจากการเผาไหม้
ค่าความร้อนเป็ นลักษณะเฉพาะของเชือเพลิงแข็งแต่ละชนิด ถ้าทราบสัดส่วนโดยมวลของธาตุ
ต่าง ๆ รวมถึง ความชืนและเถ้า ในเชือเพลิง แข็ง จากการวิเคราะห์ ขนสุ
ั ดท้ายก็ สามารถคํานวณค่า
ความร้อนของเชือเพลิงแข็งได้ ตารางที 4.3 แสดงค่าความร้อนสูงต่อมวลของเผาไหม้ธาตุทีเผาไหม้
ได้ ธาตุ C และ S ทีอยูใ่ นเชือเพลิงทังหมดจะเผาไหม้และให้คา่ ความร้อนตามตารางที 4.3 แต่ในกรณี
ตารางที 4.3: ค่าความร้อนสูงของ C H และ S
ธาตุ
C
H
S

ปฏิกิรยิ า
HHV (kJ/kg)
C + O2 −→ CO2
33700
H + 0.25O2 −→ 0.5H2 O 144200
S + O2 −→ SO2
9300

ของ H มีเพียงไฮโดรเจนอิสระเท่านันทีเผาไหม้ในขณะทีไฮโดรเจนไม่อิสระ 1 kg รวมตัวกับ O 8 kg
ค่าความร้อนสูงของเชือเพลิงแข็งจึงเท่ากับ
(
xO,daf )
+ 9300xS,daf
(4.20)
HHV = 33700xC,daf + 144200 xH,daf −
8

4.3. ค่าความร้อน
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สูตรนีมีชือว่า สูตรของดูลอง (Dulong’s formula) ค่าความร้อนสูงในสมการ (4.20) เป็ นของเชือเพลิง
แข็งในสภาพทีแห้งและไม่มีเถ้า ในกรณีของเชือเพลิงในสภาพเดิมทีมีทงความชื
ั
นและเถ้า สมการของ
ค่าความร้อนสูงเป็ นดังนี
(
xO,daf )
HHV = (33700xC,daf + 144200 xH,daf −
+ 9300xS,daf )(1 − xM − xA )
8

(4.21)

หรือ
(
xO,ar )
+ 9300xS,ar
HHV = 33700xC,ar + 144200 xH,ar −
8

(4.22)

ในคํานวณค่า ความร้อนตําของเชือเพลิงแข็ง จะต้องทราบปริมาณนําที เกิด จากการเผาไหม้ตอ่
มวลของเชือเพลิง ตารางที 4.3 แสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้ C และ S ไม่ทาํ ให้เกิดนํา แต่การเผาไหม้
H จะทําให้ได้นาํ 9 kg ต่อ 1 kg ของ H ซึงนับเฉพาะไฮโดรเจนอิสระ อย่างไรก็ตามเมือรวมนําทีเกิด
จากการเผาไหม้ไฮโดรเจนอิสระกับนําทีมีพนั ธะกับสารอืนซึงจะกลายเป็ นไอนําจากการเผาไหม้ก็จะ
พบว่า ไฮโดรเจนทังหมดในเชือเพลิง ทําให้เกิด นําซึงมี มวลเป็ น 9 เท่า ของมวลไฮโดรเจน นอกจากนี
เชือเพลิงแข็งยังมีความชืนซึงก็จะกลายเป็ นไอหลังการเผาไหม้เช่นกัน เนืองจากค่าความร้อนแฝงใน
การกลายเป็ น ไอของนําที อุณหภูมิ 25◦ C เท่ากับ 2442 kJ/kg ค่า ความร้อนตําของเชือเพลิง แข็ง จึง
เท่ากับ
LHV = HHV − 2442(9xH,ar + xM )

(4.23)

ตัวอย่าง เชือเพลิง แข็ง ประกอบด้วย C 70%, H 5%, O 4%, S 1%, ความชืน 10% และเถ้า
10% หาค่าความร้อนสูงและความร้อนตําของเชือเพลิง
วิธีทาํ
ผลรวมของสัดส่วนโดยมวลของธาตุ ทงั 4 ธาตุ ความชืนและเถ้า เท่ากับ 100% ดัง นันข้อมูล ที
โจทย์ให้มาจึงเป็ นสัดส่วนโดยมวลจากการวิเคราะห์ขนสุ
ั ดท้ายของถ่านหินทีมีความชืนและเถ้า กล่าว
คือ xC,ar = 0.70, xH,ar = 0.05, xO,ar = 0.04, xS,ar = 0.01, xM = 0.10 และ xA = 0.10 ค่า
ความร้อนสูงคํานวณจากสมการ (4.22)
HHV = 33700(0.7) + 144200(0.05 − 0.04/8) + 9300(0.01)
= 30172 kJ/kg

ค่าความร้อนตําคํานวณจากสมการ (4.23)
LHV = 30172 − 2440(9 × 0.05 + 0.1)
= 28828 kJ/kg
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ตารางที 4.4: ค่าความร้อนสูงของก๊าซบางชนิด
สารประกอบ
CH4
C 2 H6
C 3 H8
H2
CO

ปฏิกิรยิ า
HHV (kJ/m3 ) HHV (kJ/kg)
CH4 + 2O2 −→ CO2 + 2H2 O
39700
55600
7
C2 H6 + 2 O2 −→ 2CO2 + 3H2 O
69600
52000
C3 H8 + 5O2 −→ 3CO2 + 4H2 O
99100
50500
H2 + 12 O2 −→ H2 O
12700
142200
CO + 12 O2 −→ CO2
12600
10100

ในเชือเพลิงเหลวและเขือเพลิงก๊าซ ธาตุทีเผาไหม้ได้รวมตัวเป็ นสารประกอบกับธาตุอืน โดยมัก
อยู่ในรูปของ Cm Hn ในกรณีของเชือเพลิงเหลวและ Cm Hn , CO และ H2 ในกรณีของเชือเพลิงก๊าซ
สารประกอบเหล่านีมีปฏิกิรยิ าการเผาไหม้และค่าความร้อนตามตารางที 4.4
ถ้าเชือเพลิงก๊าซประกอบด้วยก๊าซ k ชนิด สัดส่วนโดยปริมาตรของก๊าซเหล่านีคือ y1 , y2 , ..., yk
และก๊าซแต่ละชนิดมี คา่ ความร้อนสูงต่อปริมาตรเท่ากับ HHV1 , HHV2 , ..., HHVk ค่าความร้อน
สูงต่อปริมาตรของเชือเพลิงก๊าซสามารถคํานวณได้ดงั นี
HHV = y1 HHV1 + y2 HHV2 + ... + yk HHVk

(4.24)

ตารางที 4.4 แสดงปริมาณนําที เกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิงแต่ละชนิด จะเห็นว่าเชือเพลิงทุก
ชนิด ยกเว้น CO ให้นาเป็
ํ น ผลผลิต ถ้า กําหนดให้ Vi เป็ น ปริมาตรของนําที เกิด จากการเผาไหม้เชือ
3
เพลิง i 1 m ปริมาตรรวมของนําที เกิด จากการเผาไหม้เชือเพลิง ก๊าซ 1 m3 ที ประกอบด้วยก๊าซ k
ชนิดทีเผาไหม้ได้มีคา่ ดังนี
V = y1 V1 + y2 V2 + ... + yk Vk

(4.25)

ค่าความร้อนแฝงในการกลายเป็ นไอของนําทีอุณหภูมิ 25◦ C เท่ากับ 1962 kJ/m3 ดังนันค่าความร้อน
ตําของเชือเพลิงก๊าซ
LHV = HHV − 1962V

(4.26)

ตัวอย่าง เชือเพลิงก๊าซประกอบด้วย CH4 80%, H2 15% และ CO 5% หาค่าความร้อนสูงและ
ความร้อนตําของเชือเพลิง
วิธีทาํ
ค่าความร้อนสูงคํานวณจากสมการ (4.24) และตารางที 4.4
HHV = 39700(0.8) + 12700(0.15) + 12600(0.05)
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= 34295 kJ/m3

ปริมาณนําเกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิง 1 m3 ได้จากสมการ (4.26) และตารางที 4.4
V = 2 × 0.8 + 1 × 0.15
= 1.75 m3

ค่าความร้อนตําคํานวณจากสมการ (4.27)
LHV = 34295 − 1960 × 1.75
= 30865 kJ/m3

4.4 อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงจริง
การคํานวณปริมาณอากาศที ใช้ในการเผาไหม้จริง ต้องใช้ขอ้ มูล จากการวิเคราะห์ก๊าซเสีย ซึงมี
วิธี วิเคราะห์ 2 วิธี วิธี แรกใช้ เซ็นเซอร์ตรวจวัด ปริมาณก๊าซต่าง ๆ ในก๊าซเสีย โดยสามารถอ่านค่า
ปริมาณก๊าซจากเซ็นเซอร์ได้ทนั ที แต่ เซ็นเซอร์แต่ละตัว สามารถวัด ปริมาณก๊าซได้เพียงหนึงหรือ สอง
ชนิดเท่านัน วิธีทีสองจะเก็บตัวอย่างก๊าซเสียมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ วิธีทีสองไม่ให้คา่ ปริมาณ
ก๊าซส่วนประกอบทันทีเหมือนวิธีแรกแต่สามารถหาปริมาณก๊าซหลายชนิด อุปกรณ์สาํ หรับวิเคราะห์
ก๊าซเสีย ด้วยวิธี ที สองที ได้รบั ความนิยมคือ อุปกรณ์ออร์แสต (Orsat apparatus) เพราะมี ราคาไม่
แพง ง่ายต่อการใช้ และเคลือนย้ายง่าย อุปกรณ์ออร์แสตใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) สําหรับ
ดูดกลืนก๊าซ CO2 ไพโรแกลลอล (pyrogallol) สําหรับดูดกลืนก๊าซ O2 และคูพรัสคลอไรด์ (CuCl2 )
สําหรับดูดกลืนก๊าซ CO การดูดกลืนก๊าซแต่ละชนิดทําให้ปริมาตรของก๊าซลดลง ดังนันสัดส่วนโดย
ปริมาตรของก๊าซแต่ละชนิดจึงคํานวณได้และใช้หาสัดส่วนโดยปริมาตรของ N2 ดังนี
yN2 = 1 − yCO2 − yCO − yO2

(4.27)

เมือทราบสัดส่วนโดยปริมาตรของก๊าซส่วนประกอบในก๊าซเสียแล้วก็สามารถหาอัตราส่วนอากาศต่อ
เชือเพลิงจริง (AF RA ) ได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึงในสองวิธีตอ่ ไปนี

4.4.1 วิธีทหนึ
ี ง
วิธีนีให้คา่ AF RA ซึงอัตราส่วนโดยมวลจึงเหมาะกับเชือเพลิงแข็ง เริมต้นจากนิยามของ AF RA
มวลอากาศทีใช้ในการเผาไหม้
มวลเชือเพลิง

1  มวลของ N2 ในอากาศทีใช้เผาไหม้ 
=
0.767
มวลเชือเพลิง

AF RA =
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1  มวลของ N2 ในก๊าซเสีย − มวลของ N2 ในเชือเพลิง 
0.767
มวลเชือเพลิง
(
)
1
28(จํานวนโมลของ N2 ในก๊าซเสีย)
=
− xN
0.767

=

มวลเชือเพลิง

(4.28)

คาร์บอนทีเผาไหม้จะกลายเป็ น CO หรือ CO2 ในก๊าซเสีย กําหนดให้ xCb เป็ นสัดส่วนโดยมวลของ
C ทีเผาไหม้ตอ่ 1 kg ของเชือเพลิง ดังนัน
มวลของ CO และ CO2 ในก๊าซเสีย
มวลเชือเพลิง
12(จํานวนโมลของก๊าซเสีย)(yCO + yCO2 )
=
มวลเชือเพลิง
12(yCO + yCO2 )(จํานวนโมลของก๊าซเสีย)
=⇒ มวลเชือเพลิง =
x
xCb =

Cb

(4.29)

แทนค่ามวลเชือเพลิงจากสมการ (4.29) ในสมการ (4.28) ได้ผลลัพธ์ดงั นี
AF RA =

1
0.767

(

28xCb yN2
− xN
12(yCO + yCO2 )

)

(4.30)

มี คา่ เกือบเท่ากับ xC สําหรับ เชือเพลิง ก๊าซ แต่ การเผาไหม้เชือเพลิง แข็ง มัก ก่อ ให้เกิด คาร์บอน
ที ไม่ เผาไหม้ซงอาจเป็
ึ
น เพราะเชือเพลิง ไม่ ได้สมั ผัส กับ อากาศอย่างทัวถึง หรือ เวลาในการเผาไหม้
น้อยเกินไป ในบางครังการหาค่า xCb จะต้องใช้วิธีทางอ้อมเพราะการวัดโดยตรงค่อนข้างยาก โดย
ทัวไปสิงทีทราบเกียวกับเชือเพลิงแข็งคือสัดส่วนโดยมวลของเถ้า (xA ) ผลผลิตจากการเผาไหม้ทีเป็ น
ของแข็งเรียกว่าขีเถ้า (bottom ash) ซึงจะประกอบด้วยคาร์บอนผสมกับเถ้า ถ้านําขีเถ้าไปวิเคราะห์ก็
จะทราบสัดส่วนโดยมวลของคาร์บอน (xCa ) ในขีเถ้า ข้อมูลเหล่านีใช้หาค่า xCb
xCb

มวลคาร์บอนทีไม่เผาไหม้
มวลคาร์บอนทีไม่เผาไหม้ + มวลเถ้า
มวลคาร์บอนทีไม่เผาไหม้ = 1 −xcax × มวลเถ้า
xCa =

ca

(

มวลคาร์บอนทีไม่เผาไหม้ = xca × มวลเถ้า
1 − xca
มวลเชือเพลิง
มวลเชือเพลิง
xuC =

)

xca xA
(1 − xca )

ดังนัน
xCa xA
xCb = xC −
(1 − xCa )

(4.31)
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ตัวอย่าง ถ่านหินลิกไนต์แห้งและไม่มีเถ้ามีสดั ส่วนโดยมวลของธาตุตา่ ง ๆ ดังนี C 81%, H 7%,
O 10%, S 1% และ N 1% ถ่านหินในสภาพเดิมมีความชืน 25% และเถ้า 10% เมือเผาไหม้ถ่านหิน
กับอากาศ พบว่าได้ก๊าซเสียแห้งซึงประกอบด้วย CO2 14.49%, O2 3.81%, SO2 0.07% และ CO
0.22% นอกจากนีพบว่าขีเถ้าประกอบด้วยคาร์บอน 5% จงคํานวณหา AF RA
วิธีทาํ โจทย์ให้ xC,daf และ xN,daf ซึงสามารถแปลงเป็ น xC และ XN หรือสัดส่วนโดยมวล
ของคาร์บอนและไนโตรเจนในสภาพเดิมได้ดงั นี
xC = xC,daf (1 − xM − xA )
= 0.527
xN = xN,daf (1 − xM − xA )
= 0.007

สัดส่วนโดยมวล N2 ในก๊าซเสียแห้งหาได้ดงั นี
yN2 = 1 − yCO2 − yO2 − ySO2 − yCO
= 0.8141

ต่อไปเป็ นการหา xCb
xCb = 0.53 −

0.05 × 0.1
(1 − 0.05)

= 0.521

ดังนัน
1
AF RA =
0.767
= 8.76

(

28 × 0.521 × 0.8141
− 0.007
12(0.0022 + 0.1449)

)

kgair /kgfuel

4.4.2 วิธีทสอง
ี
วิธีนีใช้กบั เชือเพลิงทีไม่มีไนโตรเจนเป็ นส่วนประกอบ วิธีนีจึงเหมาะสมกับเชือเพลิงก๊าซ สมมุติ
ว่าเชือเพลิงมีสตู รเคมี Ca Hb Sc Od สมการเผาไหม้พอดีของเชือเพลิงนีดัดแปลงจากสมการ (4.8)
(

d
b
+c−
4
2

)

(O2 + 3.76N2 ) −→
(
)
b
b
d
aCO2 + H2 O + cSO2 + 3.76 a + + c −
N2
2
4
2

Ca Hb Sc Od +

a+

(4.32)
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ในการเผาไหม้จริง จะมี ปริมาณอากาศมากกว่า ปริมาณอากาศพอดี ซงทํ
ึ าให้มี O2 ในก๊าซเสีย
นอกจากนีการเผาไหม้อาจไม่สมบูรณ์ซงทํ
ึ าให้มี CO ในก๊าซเสียด้วย สมการเผาไหม้จริงจึงอาจเขียน
ได้ดงั นี
)
d
b
(O2 + 3.76N2 ) −→ (a − β)CO2 + β CO +
a+ +c−
4
2
[
(
)
]
b
d
β
b
H
O
+
c
SO
+
(α
−
1)
a
+
+
c
−
+
O2 +
2
2
2
4
2
2
(
)
b
d
3.76α a + + c −
N2
4
2

Ca Hb Sc Od + α

(

α คือ อัตราส่วนอากาศ (air ratio) ซึงมีคา
่ เท่ากับอัตราส่วนระหว่าง AF RA

โมลของ O2 , CO และ N2 ในก๊าซเสียได้จากสมการ (4.33)

(4.33)

กับ AF RT สัดส่วนโดย

(α − 1)(a + b/4 + c − d/2) + β/2
Ntotal
β
yCO =
Ntotal
3.76α(a + b/4 + c − d/2)
yN2 =
Ntotal
yO2 =

(4.34)
(4.35)
(4.36)

โดย Ntotal เท่ากับจํานวนโมลของก๊าซเสีย กําจัด β และ ออกจากสมการ (4.34) และ (4.35)
1
(α − 1)(a + b/4 + c − d/2)
yO2 − yCO =
2
Ntotal

(4.37)

หารสมการ (4.36) ด้วยสมการ (4.37)
yN2
3.76α
=
yO2 − 0.5yCO
(α − 1)

แก้สมการหา α
α=

yN2
yN2 − 3.76(yO2 − 0.5yCO )

(4.38)

หลังจากได้คา่ α แล้ว AF RA คํานวณได้จาก
AF RA = αAF RT

(4.39)

ตัวอย่าง C3 H8 เผาไหม้ในอากาศแล้ว ได้ก๊าซเสีย แห้ง ซึงมี สดั ส่วนโดยปริมาตรของ CO2 , O2
และ CO เท่ากับ 11.5%, 2.7% และ 0.7% ตามลําดับ จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงจริงในการ
เผาไหม้
วิธีทาํ

4.5. อากาศส่วนเกิน
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ค่า AF RT ของ C3 H8 เท่ากับ 23.8 โมลอากาศ/โมลเชือเพลิง ในการหาค่า α จากสมการ (4.31)
ต้องทราบสัดส่วนโดยปริมาตรของ N2 ซึงคํานวณได้ดงั นี
yN2 = 1 − yCO2 − yO2 − yCO
= 0.851

ใช้สมการ (4.38) หาค่า α
α=

0.851/(0.027 − 007/2)
0.851/(0.027 − 007/2) − 3.76

= 1.116
=⇒ AF RA = 1.116 × 23.8 = 26.56

molair /molfuel

4.5 อากาศส่วนเกิน
ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎีเป็ นเพียงความต้องการขันตําสําหรับการเผาไหม้สมบูรณ์ แต่ในความ
เป็ น จริง ความต้องการอากาศสําหรับ การเผาไหม้จะมากกว่า นี เพราะอากาศกับ จะไม่ ผสมกัน อย่าง
ทัวถึง ในเตาเผา จะมี บางตําแหน่ง ในเตาเผาที อัตราส่วนอากาศต่อ เชือเพลิง มี คา่ มาก (lean mixture) และบางตําแหน่งทีอัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงมีคา่ น้อย (rich mixture) ถ้าอัตราส่วนอากาศ
ต่อเชือเพลิงตํากว่าอัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิง ทฤษฎี การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะเกิด ขึน เพือ
หลีก เลียงการเผาไหม้ไม่ สมบูรณ์ ปริมาณอากาศที ใช้ ในการเผาไหม้จะต้องมากกว่า ปริมาณพอดี
ตามทฤษฎี อากาศส่วนเกิน มัก บ่ง บอกเป็ น เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณอากาศเชิง ทฤษฎี ตัวอย่างเช่น
อากาศส่วนเกิน 20% คือปริมาณอากาศทีมากกว่าปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี 20% สูตรการคํานวณ
เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน (e) คือ
(
e=

AF RA − AF RT
AF RT

)
× 100

(4.40)

ความต้องการอากาศส่วนเกินขึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของเชือเพลิง อุปกรณ์การเผา
ไหม้ และอัตราการผลิตไอนํา ตามปกติถ่านหินต้องการอากาศส่วนเกิน 15% ถึง 30% ในขณะทีเชือ
เพลิงก๊าซต้องการ 5% ถึง 10% อุปกรณ์การเผาไหม้ทีมีขนาดใหญ๋และออกแบบให้มีการผสมกันของ
อากาศกับเชือเพลิงอย่างทัวถึงจะต้องการอากาศส่วนเกินน้อยกว่าอุปกรณ์การเผาไหม้ทีมีขนาดเล็ก
กว่า อัตราการผลิตไอนํามีผลต่ออากาศส่วนเกินเพราะอัตราการผลิตไอนําแปรผันกับอัตราการไหล
ของอากาศ ดังนันอัตราการไหลของอากาศจึงต้องลดลงตามอัตราการผลิตไอนํา ถ้าอากาศไหลช้าลง
การผสมกันระหว่างอากาศกับเชือเพลิงอย่างทัวถึงก็จะยากขึน ดังนันปริมาณอากาศส่วนจะต้องเพิม
มากขึนถ้าอัตราการผลิตไอนําลดลง ในกรณี ของการเผาไหม้โดยใช้ถ่านหินปริมาณอากาศส่วนเกิน
อาจต้องเพิมขึนเท่าตัวถ้าอัตราการผลิตไอนําลดลงครึงหนึง
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การวัดอากาศส่วนเกินอาจกระทําได้ทางอ้อมจากการวัดสัดส่วนของ O2 และ CO2 ในก๊าซเสีย
ถ้าสมมุติวา่ การเผาไหม้เชือเพลิง Cm Hn เป็ นการเผาไหม้สมบูรณ์โดยมี O2 ในก๊าซเสีย
C m Hn + α

(
m+

[
(
n)
n )]
(O2 + 3.76N2 ) −→ mCO2 + (α − 1) m +
O2
4
4 )
(
n
n
N2
+ H2 O + 3.76α m +
2
4

(4.41)

สัดส่วนโดยโมลของ O2 และ CO2 ในก๊าซเสียแห้งหาได้จากสมการข้างต้น
[(α − 1)(m + n/4)
4.76α(m + n/4) − n/4
m
yCO2 =
4.76α(m + n/4) − n/4
yO2 =

และเนืองจากอากาศส่วนเกินของปฏิกิรยิ าการเผาไหม้นีมีคา่ เท่ากับ
e = 100(α − 1)

สมการระหว่าง yO2 และ yCO2 กับ e จึงเป็ นดังนี
0.01e
4.76(1 + 0.01e) − n/(4m + n)
4m/(4m + n)
yCO2 =
4.76(1 + 0.01e) − n/(4m + n)
yO2 =

รูป ที 4.1 เป็ น กราฟระหว่าง yO2 และ yCO2 กับ e ในการเผาไหม้เชือเพลิง Cm Hn ที มี คา่ m
และ n ต่างกัน จะเห็นว่าเส้นโค้งของ yO2 ในการเผาไหม้ทกุ เชือเพลิงมีลกั ษณะคล้ายกันมาก ในทาง
ตรงข้ามเส้นโค้งของ yCO2 ขึนกับชนิดของเชือเพลิงอย่างชัดเจน เหตุผลคือ CO2 ขึนกับสัดส่วนของ
คาร์บอนในเชือเพลิง ถ่านหิน มี สดั ส่วนของคาร์บอนมากกว่า ก๊าซมีเทน ปริมาณ CO2 ที ได้จากการ
เผาไหม้ถ่านหินจึงมากกว่าทีได้จากการเผาไหม้ก๊าซมีเทน
ถึง แม้วา่ ปริมาณอากาศส่วนเกิน จะหาได้จากการวัด O2 หรือ CO2 แต่ การวัด O2 เป็ น ที นิยม
มากกว่าเนืองจาก
• เส้น โค้ง การเปลียนแปลง O2 ตามเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน จะคล้ายกัน ไม่ วา่ เชือเพลิง จะ
เป็ น ถ่านหิน นํามัน เตาหรือ ก๊าซธรรมชาติ ในขณะที ชนิด ของเชือเพลิง มี ผลอย่างมากต่อ เส้น
โค้งของ CO2
• เส้น โค้ง ของ CO2 มี ความชัน น้อยกว่า เส้น โค้ง ของ O2 ซึงทําให้ การวัด CO2 ต้องมี ความ
แม่นยําสูงกว่าการวัด O2 เพือให้ได้คา่ อากาศส่วนเกินทีมีความคลาดเคลือนเท่ากัน
• CO2 ละลายนําดีกว่า O2 การวัดปริมาณอากาศส่วนเกินด้วยการวัด CO2 จึงอาจให้คา่ ทีผิด
พลาดมากกว่า

4.5. อากาศส่วนเกิน
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รูปที 4.1: ความสัมพันธ์ระหว่าง yO2 และ yCO2 กับ e ในการเผาไหม้เชือเพลิงไฮโดรคาร์บอน

รูปที 4.2: ผลกระทบของอากาศส่วนเกินต่อ O2 , CO2 , CO และเชือเพลิงทีไม่เผาไหม้ในก๊าซเสีย
รูป ที 4.2 แสดงการเปลียนแปลงของสัดส่วนของ CO2 , O2 และ CO ตามปริมาณอากาศที
ใช้เผาไหม้ เป็ น ที น่า สังเกตว่า สัดส่วนของ CO2 ที มากเป็ น สิงดี เพราะหมายความว่าการเผาไหม้มี
ประสิทธิภาพสูง ในทางตรงข้ามสัดส่วนของ O2 ทีมากเกินไปเป็ นสิงทีไม่พงึ ประสงค์เพราะมันหมาย
ถึงความร้อนปริมาณมากทีสูญเสียไปกับอากาศส่วนเกิน
ถึงแม้วา่ ปริมาณ O2 ที เพิมขึนจะบ่งบอกถึงอากาศส่วนเกินที เพิมขึน แต่ถา้ มี อากาศรัวไหลเข้า
มาในระบบหลังจากการเผาไหม้สนสุ
ิ ดแล้ว ปริมาณ O2 จะไม่สามารถใช้หาปริมาณอากาศส่วนเกิน
อย่างถูก ต้องเพราะ O2 บางส่วนมาจากอากาศที รัวไหลเข้า มาในระบบ ถ้า คิด ว่า ปริมาณ O2 ที วัด
ได้มาจากการเผาไหม้เพียงแหล่ง เดียวและไปลดปริมาณ O2 ผลที ตามมาอาจเป็ นการเผาไหม้ไม่
สมบูรณ์เพราะโดยแท้จริงแล้ว กระบวนการเผาไหม้กาํ ลังขาดอากาศ
สัดส่วนของ CO ทีเพิมขึนก็บง่ บอกอย่างชัดเจนถึงการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทีรุนแรงขึน โดยไม่ขนึ
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กับการรัวไหลของอากาศเข้าสูร่ ะบบ การวัดทัง O2 และ CO อาจกระทําควบคูก่ นั เพือผลการวิเคราะห์
อากาศส่วนเกินทีแม่นยํา ดังทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น อากาศส่วนเกินทําให้เกิดการสูญเสียพลังงาน ดังนัน
ปริมาณอากาศส่วนเกินควรจะน้อยทีสุดเท่าทีจะทําให้การเผาไหม้เกิดขึนอย่างสมบูรณ์ วิธีหนึงทีใช้
ควบคุมปริมาณอากาศส่วนเกิน ได้คือ การลดอากาศส่วนเกินลงมาเรือย ๆ ถ้าพบว่าสัดส่วนของ O2
มากไปพร้อมกับตรวจวัด CO เมือ CO เริมเพิมขึน ก็ให้หยุดลดอากาศส่วนเกินแล้วให้เพิมมันขึนมา
ตามเล็กน้อยสมควร ปริมาณอากาศส่วนเกินที ได้ขณะนี น่าจะเป็ นค่าทีเหมาะสมทีสุดในแง่ของการ
ส่งเสริมการเผาไหม้สมบูรณ์และการประหยัดพลังงาน
ถึง แม้วา่ อากาศส่วนเกิน จะลดการเผาไหม้ไม่ สมบูรณ์ แต่ อากาศส่วนเกิน จะทําให้เกิด การสูญ
เสีย พลังงานความร้อน เนืองจากความร้อนบางส่วนจะต้องถูก ใช้ไปกับ การทําให้ N2 และ O2 บาง
ส่วนในอากาศส่วนเกินร้อนขึนก่อนทีมันจะถูกปล่อยออกไปสูส่ งแวดล้
ิ
อม

4.6 อุณหภูมิจุดนําค้าง
เนืองจากถ่านหิน มี กาํ มะถัน เป็ น ส่วนประกอบ ก๊าซเสีย จะประกอบไปด้วย SO2 ซึงเกิด ขึนจาก
ปฏิกิรยิ า
S + O2 −→ SO2
SO2 จะทําปฏิกิรยิ ากับ O2 กลายเป็ น SO3
SO2 + 21 O2 −→ SO3
ถ้าไอนําในก๊าซเสียควบแน่น SO3 จะทําปฏิกิรยิ ากับนําจะทําให้เกิดกรดซัลฟูรกิ (sulfuric acid)
SO3 + H2 O −→ H2 SO4
ซึงมี ความสามารถในการกัดกร่อนโลหะสูง จึง เป็ น อันตรายต่อ อุปกรณ์ ที ทํา ด้วยโลหะ ดัง นันจึง มี
ความจําเป็ น ต้องป้องกัน การเกิด กรดชนิด นี ขึนด้วยการเลือกใช้ ถ่านหิน ที มี กาํ มะถัน ตําและติด ตัง
ระบบกําจัด SO2 นอกจากนียังควรควบคุมไม่ให้เกิดการควบแน่นของไอนําในก๊าซเสียทีจะทําให้มีนาํ
มาทําปฏิกิรยิ ากับก๊าซ SO3 ได้
ไอนําในก๊าซเสียเกิดจากปฏิกิรยิ าการเผาไหม้ทีความดันบรรยากาศ (p) เท่ากับ 1 atm ความดัน
ย่อย (partial pressure) ของไอนํา (pH2 O ) มีคา่ เท่ากับ
pH2 O = yH2 O p

โดยที yH2 O คือสัดส่วนโดยโมลของไอนํา ถ้าอุณหภูมิของก๊าซเสียลดลงเรือย ๆ โดยทีความดันคงทีที
1 atm ในทีสุดไอนําจะควบแน่น อุณหภูมิทีการควบแน่นเริมเกิดขึนเรียกว่าอุณหภูมิจดุ นําค้าง (dewpoint temperature) ซึงมีคา่ เท่ากับอุณหภูมิของไอนําอิมตัวทีความดัน pH2 O ตราบใดทีอุณหภูมิของ
ก๊าซเสียสูงกว่าอุณหภูมินี จะไม่มีการควบแน่นของนํา ดังนันอุณหภูมิของก๊าซเสียจึงถูกควบคุมให้สงู
กว่าอุณหภูมิจดุ นําค้างของก๊าซเสีย

4.7. อุปกรณ์เผาไหม้
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4.7 อุปกรณ์เผาไหม้
หัวข้อ ที ผ่านมากล่าวถึง องค์ ประกอบทางเคมี ของการเผาไหม้ ซงประกอบด้
ึ
วยเชือเพลิง และ
อากาศ แต่ การเผาไหม้จะเกิด ขึนได้อย่างสมบูรณ์ก็ ตอ่ เมือมี องค์ประกอบทางกายภาพที เหมาะสม
ด้วย ปั จจัยทีทําให้การเผาไหม้เกิดขึนอย่างสมบูรณ์มีสามประการคือ
1. อุณหภูมิ ของเชือเพลิง จะต้องสูง กว่า อุณหภูมิ จดุ ระเบิด (ignition temperature) เชือเพลิง ที
ผสมกับ อากาศจะไม่ทาํ ปฏิกิรยิ าเผาไหม้กนั ถ้า อุณหภูมิ ของเชือเพลิง ตําเกิน ไป การเผาไหม้
จะเกิดขึนเมือเชือเพลิงได้รบั ความร้อนจนมีอณ
ุ หภูมิถงึ อุณหภูมิจดุ ระเบิด ตารางที 4.5 แสดง
อุณหภูมิจดุ ระเบิดของเชือเพลิงบางชนิดทีใช้ในโรงไฟฟ้า
ตารางที 4.5: อุณหภูมิจดุ ระเบิดของเชือเพลิงบางชนิด
เชือเพลิง อุณหภูมิจดุ ระเบิด (◦ C)
C
700
S
243
H2
500
CO
609
CH4
580
C2 H 6
515
C3 H 8
480

2. เชือเพลิงกับอากาศต้องผสมกันอย่างทัวถึง ถึงแม้วา่ จะมีปริมาณอากาศมากเมือเทียบกับเชือ
เพลิง แต่การเผาไหม้อย่างไม่ สมบูรณ์ก็ อาจเกิด ขึนถ้า มี บางจุด ที มี อากาศไม่ เพียงพอกับ เชือ
เพลิงอันเป็ นผลจากการทีอากาศกับเชือเพลิงไม่ได้ผสมกันอย่างทัวถึง วิธีหนึงทีช่วยทําให้เชือ
เพลิงกับอากาศผสมกันคือการทําให้เกิดการไหลปั นป่ วนของอากาศผ่านเชือเพลิง
3. มี เวลาที มากพอสําหรับ การเผาไหม้ การเผาไหม้อาจไม่ สมบูรณ์ในช่วงเวลาสัน ๆ เนืองจาก
การผสมกันระหว่างอากาศกับเชือเพลิงอาจไม่เกิดขึนอย่างทันทีทนั ใด แต่ถา้ ให้เวลาการเผา
ไหม้ทีมากพอ การผสมกันก็มีโอกาสเกิดขึนและในทีสุดการเผาไหม้ก็จะเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
การเผาไหม้ของเชือเพลิง เกิด ขึนภายในเตาเผา (furnace) ซึงถูก ออกแบบมาเพือการเผาไหม้
แบบสมบูรณ์ โดยคํานึง ถึง ปั จจัย ทังสามประการดัง กล่าว ดัง นันอุปกรณ์ เผาไหม้ ในเตาเผาจะถูก
ออกแบบให้ มี (1) มี ระบบให้ ความร้อนแก่ เชือเพลิง เพือเพิมอุณหภูมิ ให้ สงู กว่า อุณหภูมิ จดุ ระเบิด
(2) ควบคุมปริมาณอากาศสําหรับการเผาไหม้ได้และมีระบบการผสมเชือเพลิงกับอากาศ และ (3) มี
ขนาดใหญ่พอทีให้อากาศกับเชือเพลิงมีเวลาเผาไหม้ทีเพียงพอ
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4.7.1 อุปกรณ์เผาไหม้เชือเพลิงก๊าซและเชือเพลิงเหลว
อุปกรณ์หลักคือ หัวเผา (burner) ซึงมีหน้าทีสําคัญประการแรกคือ จ่ายเชือเพลิงกับอากาศและ
ผสมกับเชือเพลิงกับอากาศระหว่างการเผาไหม้ รูปที 4.3 แสดงการไหลของเชือเพลิงและอากาศใน
หัว เผา จะเห็น ว่า เชือเพลิง และอากาศไหลแยกกัน ภายในหัว เผาและจะผสมกัน นอกหัว เผา การที
เชือเพลิง ไม่ ผสมกับ อากาศภายในหัว เผาทําให้การเผาไหม้ไม่ เกิด ขึนภายในหัว เผาและช่วยป้องกัน
อุบตั ิเหตุ อย่างไรก็ตามหัว เผาต้องได้รบั อาการออกแบบให้เชือเพลิง ต้องผสมกับ อากาศนอกหัว เผา
รูปที 4.3 แสดงให้เห็นว่าอากาศมีการไหลวนซึงทําให้เกิดการไหลแบบปั นป่ วนของอากาศ นอกจากนี
อากาศบางส่วนยังไหลย้อนกลับเข้าเปลวไฟซึงทําให้มีการผสมกันระหว่างอากาศกับเชือเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

รูปที 4.3: การไหลของเชือเพลิงและอากาศในหัวเผา
หน้าทีอีกประการหนึงของหัวเผาคือ จุดระเบิดเชือเพลิงให้เกิดการเผาไหม้ การให้ความร้อนแก่
เชือเพลิงนิยมใช้ประกายไฟจากความต่างศักย์ไฟฟ้า 11 kV ซึงทําให้เกิดเปลวไฟนําร่อง (pilot flame)
และนําไปสู่เปลวไฟหลัก (main flame) ในทีสุด พลังงานทีทําให้เกิดการจุดระเบิดขึนกับหลายปั จจัย
เช่น ชนิดของเชือเพลิง ความเร็วของเชือเพลิง อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิง เป็ นต้น พลังงานมีคา่ ตํา
สุดเมืออัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเป็ นอัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎี หลังจากได้เปลวไฟ
หลักแล้ว หัวเผาต้องทําหน้าทีควบคุมเปลวไฟให้มีเสถียรภาพเพือให้การเผาไหม้เกิดขึนอย่างต่อเนือง
หัวเผามีกลไกการควบคุมปริมาณอากาศและเชือเพลิงเพือให้เปลวไฟมีเสถียรภาพ อัตราการไหลของ
เชือเพลิงจะมีคา่ ตําสุดค่าหนึงซึงทําให้เปลวไฟมีเสถียรภาพได้ ในขณะเดียวกันหัวเผาก็ถกู ออกแบบ
ให้จา่ ยเชือเพลิงได้ไม่เกินอัตราการไหลสูงสุด อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหล
ตําสุดของเชือเพลิงในหัวเผาเรียกว่า อัตราลดเปลวไฟ (turndown ratio)
ในกรณี ของเชือเพลิง เหลว การเผาไหม้จะยากกว่า การเผาไหม้เชือเพลิง ก๊าซเนืองจากเชือเพลิง
เหลวต้องได้รบั ความร้อนเพือเปลียนสถานะเป็ นไอก่อนทีจะเผาไหม้ ความเร็วของการเปลียนสถานะ
ขึนกับพืนผิวของเชือเพลิงเหลว ดังนันหัวเผาสําหรับเชือเพลิงเหลวจึงประกอบด้วยหัวฉีด (atomizer)
ซึงจะทําให้เชือเพลิง แตกตัว เป็ น ละอองเล็ก ๆ จํานวนมาก ขนาดของละอองที เล็ก ลงจะเพิมพืนผิว
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สัมผัสระหว่างเชือเพลิงกับอากาศ ทําให้เชือเพลิงกลายเป็ นไอเร็วขึนและเพิมโอกาสของการเกิดการ
เผาไหม้สมบูรณ์ มี หลายวิธี ที ทําให้เชือเพลิง แตกตัว เป็ น ละอองได้เช่น (1) การส่ง เชือเพลิง ภายใต้
ความดัน สูง ผ่านรู เล็ก ๆ (2) การส่ง เชือเพลิง ที ความดัน ปกติ ให้ไหลมาบรรจบกับ ไอนําหรือ อากาศ
ที มี ความดัน สูง ตรงทางออกของหัว ฉีด หรือ (3) การส่ง เชือเพลิง ผ่านท่อ กลวงที หมุน รอบแกนด้วย
ความเร็วสูง แรงหนีศนู ย์กลางจะทําให้เชือเพลิงแตกตัวเป็ นละอองทีปลายหัวฉีด

4.7.2 อุปกรณ์เผาไหม้เชือเพลิงแข็ง
ขันตอนแรกของการเผาไหม้เชือเพลิงแข็งซึงมีความชืนคือ การใช้ความร้อนขับไล่ความชืนออก
จากเชือเพลิง หลังจากนันความร้อนจะขับสารระเหยออกจากเชือเพลิง สารระเหยคือ ก๊าซหลายชนิด
ทีแทรกตัวในเชือเพลิงโดยมีก๊าซบางชนิดเช่น H2 , CH4 และ CO ทีเผาไหม้ได้ สารระเหยเหล่านีจะเผา
ไหม้กบั อากาศจนหมดสินและทําให้เชือเพลิงแข็งกลายเป็ นถ่านโค้กซึงประกอบด้วยคาร์บอนกับเถ้า
ความร้อนทีเกิดขึนจากการเผาไหม้สารระเหยเพียงพอที จะทําให้ถ่านโค้กก็ จะเผาไหม้กบั อากาศจน
กลายเป็ นขี เถ้าในทีสุด อย่างไรก็ตามการเผาไหม้ถ่านโค้กเกิดขึนค่อนข้างช้าและเป็ นสาเหตุทีทําให้
เชือเพลิง แข็ง เผาไหม้ได้ยากกว่า เชือเพลิง เหลวและเชือเพลิง ก๊าซ อุปกรณ์เผาไหม้เชือเพลิง แข็ง จึง
มี ความซับ ซ้อนมากกว่า อุปกรณ์เผาไหม้เชือเพลิง เหลวและเชือเพลิง ก๊าซ อุปกรณ์เผาไหม้เชือเพลิง
แข็งทีใช้ในโรงไฟฟ้าแบ่งเป็ น เครืองป้อนเชือเพลิง (mechanical stoker) เครืองบดละเอียดกับหัวเผา
(pulverizer-burner system) และระบบเผาไหม้แบบฐานไหล (fluidized bed combustion system)
เครืองป้ อนเชือเพลิง
การป้อนถ่านหินเข้าเตาเผาอาจใช้มือหรือพลัว แต่ความต้องการอัตราการเผาไหม้สงู ขึนทําให้มี
การออกแบบเครืองป้อนถ่านหินแบบต่าง ๆ ข้อดีของการใช้เครืองป้อนคือ
• ลดแรงงานเนืองจากคนงานหนึงคนสามารถเดินระบบเตาเผาหลายเตาพร้อมกัน
• สามารถเพิมปริมาณการเผาไหม้โดยออกแบบเครืองขนาดใหญ่ขนึ
• ป้อนถ่านหินได้ตอ่ เนืองและสมําเสมอ
• สามารถใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติได้
• สามารถควบคุมปริมาณอากาศเพือทําให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์
ส่วนประกอบสําคัญ ของเครืองป้อนเชือเพลิง แข็ง คือ ตะแกรง (grate) ซึงเป็ น ฐานสําหรับ กอง
เชือเพลิง ขณะเผาไหม้ ตะแกรงอาจถูก ออกแบบให้ อยู่ นิง สันได้ หรือ เคลือนที ได้ เชือเพลิง ที ผ่าน
กระบวนการลดขนาดจนมี ขนาดเล็ก พอเหมาะจะถูก ป้อนเข้า ตะแกรงด้วยวิธี ตา่ ง ๆ เช่น ป้อนจาก
ด้านล่าง ป้อนจากด้านบน และป้อนจากเครืองกระจาย (spreader) ซึงขับ เคลือนด้วยมอเตอร์ การ
ป้อนเชือเพลิง ด้วยเครืองกระจายนับ ว่า มี ประสิทธิภาพมากทีสุด เพราะทําให้เชือเพลิง กระจายไปทัว
ตะแกรงและไม่กระจุกตัวที จุดใดจุดหนึง การจุดระเบิดการเผาไหม้อาจใช้หวั เผาที ใช้เชือเพลิงเหลว
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หรือเชือเพลิงก๊าซ หรืออาจใช้แหล่งความร้อนซึงอาจเป็ นโค้ง (arch) ทีแผ่รงั สีความร้อนมายังกองเชือ
เพลิงเพือให้มีอณ
ุ หภูมิสงู พอทีจะเริมการเผาไหม้ได้ นอกจากนีจะต้องมีระบบการควบคุมอากาศให้มี
ปริมาณมากพอสําหรับการเผาไหม้สมบูรณ์ เครืองป้อนถ่านหินทีดีควรมีคณ
ุ ลักษณะดังนี
• สามารถเผาไหม้เชือเพลิงทีมีคณ
ุ ภาพต่าง ๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีกลไกทีป้องกันการสะสมของขีเถ้าบนตะแกรงซึงจะขัดขวางการเผาไหม้
• สามารถปรับเปลียนปริมาณการเผาไหม้เชือเพลิงตามความต้องการได้
• ต้องการการบํารุงรักษาตํา
• ควบคุมการทํางานง่าย โดยอาจควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
• ผูค้ วบคุมเครืองสามารถสังเกตการเผาไหม้เชือเพลิงภายในเตาเผาได้
เครืองป้อนเชือเพลิงมีหลายแบบเช่น แบบป้อนจากด้านล่าง (underfeed stoker) แบบตะแกรง
เคลือนที (travelling grate stoker) แบบตะแกรงสัน (vibrating grate stoker) และแบบกระจาย
(spreader stoker) เครืองป้อนเชือเพลิง แบบกระจายมี สมรรถภาพสูง กว่า เครืองป้อนเชือเพลิง แบบ
อืน เครืองป้อนเชือเพลิงแบบนีมีตวั กระจาย (spreader) ทีทําหน้าทีเหวียงเชือเพลิงลงสู่ตะแกรง เชือ
เพลิงขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิงเชือเพลิงทีมีสารระเหยมากจะเผาไหม้ขณะกําลังลอยอยู่ในอากาศ
ส่วนเชือเพลิง ขนาดใหญ่ จะตกลงมาเผาไหม้บนตะแกรง ขนาดของเชือเพลิง ควรจะมี หลายขนาด
เพราะถ้า มี เพียงขนาดเดียวมัน จะตกลงมาอยู่ บริเวณใกล้กนั เป็ นกองเชือเพลิง ที อาจจะเผาไหม้ไม่
หมด การเผาไหม้ในเครืองป้อนแบบนี จะทําให้เกิด ขี เถ้า ลอย (fly ash) ปริมาณมากเนืองจากมี การ
เผาไหม้เชือเพลิง ขณะที ลอยอยู่ในอากาศ รูป ที 4.4 แสดงให้เห็น แผนภาพของเครืองป้อนเชือเพลิง
แบบกระจาย จะเห็น ว่า มี การจ่ายอากาศเข้า ทางด้านล่างเพือเผาไหม้เชือเพลิง บนตะแกรงและทาง
ด้านบนเพือเผาไหม้อนุภาคเชือเพลิงทีลอยขึนไปในอากาศ
เครืองป้อนเชือเพลิงแข็งแบบทีใช้เครืองกระจายเหมาะกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเพราะให้อตั ราการ
เผาไหม้ทีค่อนข้างตําเมือเปรียบเทียบกับระบบการเผาไหม้ทีจะกล่าวถึงภายหลัง ดังนันอุปกรณ์เผา
ไหม้ประเภทนี เกือบทังหมดจึง พบในโรงไฟฟ้า ชีว มวล ข้อ ได้เปรียบอีก ประการหนึงซึงทําให้อปุ กรณ์
เผาไหม้ประเภทนี ได้รบั ความนิยมในโรงไฟฟ้า ชีว มวลคือ เชือเพลิง ชีว มวลบางชนิด เช่น แกลบและ
ชานอ้อยมีขนาดเล็กอยูแ่ ล้วและไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการลดขนาดอีก
เครืองบดละเอียดกับหัวเผา
ก้อนเชือเพลิง แข็ง ที มี ขนาดใหญ่ เผาไหม้ยาก ถ้า เชือเพลิง แข็ง สามารถถูก ทําให้ละเอียดเป็ น ผง
การเผาไหม้จะง่ายขึนมาก ถ่านหินเป็ นเชือเพลิงแข็งทีบดละเอียดได้ดว้ ยเครืองบดถ่านหิน (pulverizer) การออกแบบเครืองบดถ่านหิน ต้องพิจารณาปั จจัย สําคัญ 3 ประการคือ ความชืนของถ่านหิน
ความสามารถในการถูก บดและปริมาณสารระเหยในถ่านหิน เครืองบดถ่านหิน ต้องเป่ า ถ่านหิน ให้
แห้งโดยใช้อากาศร้อนก่อนทีจะบดละเอียด ความสามารถในการถูกบดวัดได้จากดรรชนีฮาร์ดโกรฟ
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รูปที 4.4: เครืองป้อนเชือเพลิงแข็งแบบกระจาย

ซึงมี คา่ ประมาณ 26 ถึง 112 ตัวเลขตําหมายถึงถ่านหินที แข็งและยากต่อการบดซึงต้องใช้พลังงาน
ในการบดที สูง ปริมาณสารระเหยเป็ น ปั จจัย ที กําหนดว่า ถ่านหิน ควรต้องถูก บดละเอียดขนาดไหน
ถ่านหิน ที มี สารระเหยมากอาจต้องการการบดน้อยกว่า ถ่านหิน ที มี สารระเหยน้อยเพราะสารระเหย
ช่วยให้การเผาไหม้งา่ ยขึน เพราะฉะนันการบดจึงควรทําให้ 85% ของถ่านหินแอนทราไซต์ผา่ นช่อง
ตะแกรงเบอร์ 200 (200 mesh) หรือ มี ขนาดเล็ก กว่า 74 ไมครอน แต่ ทาํ ให้เพียง 60% ของถ่านหิน
ลิกไนต์ผา่ นช่องตะแกรงเบอร์ 200 การบดถ่านหินให้ละเอียดเกินความจําเป็ นจะทําให้สญ
ู เสียพลังงาน
มากเกินไป
ผงถ่านหิน อาจจะถูก ส่ง ไปเผาไหม้ในเตาเผาทันที หรือ อาจจะถูก เก็บ ในถัง เก็บ ที อยู่ใกล้เตาเผา
ซึงทําหน้าทีป้อนผงถ่านหินสู่เตาเผา ผงถ่านหินจะถูกส่งไปตามท่อพร้อมกับอากาศด้วยระบบนิวแม
ติก ไปที หัว เผาที มี ลกั ษณะคล้ายรูป ที 4.3 หัว เผาทํา หน้าที 4 อย่างคือ (1) ผสมของผงถ่านหิน กับ
อากาศในสัดส่วนที เหมาะสม (2) จุดระเบิด และควบคุมความมี เสถียรภาพของเปลวไฟ (3) ป้องกัน
การไหลย้อนของเปลวไฟ (flashback) กลับเข้าไปในหัวเผา ซึงหมายความว่าอัตราการไหลของส่วน
ผสมของผงถ่านหินกับอากาศออกจากหัวเผาจะต้องมากพอ และ (4) เพิมเติมอากาศเพือให้การเผา
ไหม้สมบูรณ์
เครืองบดละเอียดกับหัวเผาเหมาะกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพราะสามารถให้อตั ราการเผาไหม้ที
สูงและตอบสนองต่อความต้องการพลังงานความร้อนทีรวดเร็ว ข้อจํากัดของอุปกรณ์เผาไหม้ประเภท
นี คือ เชือเพลิง ต้องอยู่ ในสภาพที บดละเอียด เชือเพลิง ชีว มวลส่วนมากไม่ สามารถอยู่ ในสภาพบด
ละเอียดได้จงึ ไม่เหมาะทีจะใช้กบั อุปกรณ์เผาไหม้ประเภทนี ดังนันโรงไฟฟ้าทีใช้เครืองบดละเอียดกับ
หัวเผาจึงเป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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ระบบเผาไหม้แบบฐานไหล
รูปที 4.5 แสดงอนุภาคของแข็งจํานวนมากทีรวมตัวกันเป็ นฐานอยู่บนแผ่นทีมีรูพรุน ถ้าไม่มีก๊าซ
ไหลผ่านแผ่น อนุภาคก็จะเรียงตัวทับกันตามปกติ แต่ถา้ มีก๊าซทีมีความเร็วมากพอไหลผ่าน อนุภาค
ของแข็งเหล่านี จะแปรสภาพเป็ น ฐานไหลเพราะอนุภาคจะถูกพยุงตัวให้ลอยอยู่ในก๊าซ โดยอนุภาค
จะคลุกเคล้ากับก๊าซเป็ นอย่างดี ถ้าอนุภาคเป็ นก้อนถ่านหินขนาดเล็กกว่า 32 mm ความเร็วก๊าซขัน
ตําอยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 4.6 m/s ลักษณะทางกายภาพของฐานไหลที มี ก๊าซพยุง จะคล้ายกับ ของไหล
ดังนี
• ความดันสถิตทีระดับความสูงหนึง ๆ มีคา่ โดยประมาณเท่ากับนําหนักของอนุภาคเหนือระดับ
ความสูงนันหารด้วยพืนทีหน้าตัดของฐาน
• ระดับของผิวของฐานจะเป็ นระดับระนาบไม่วา่ ฐานจะเอียงไปในทิศทางใด
• อนุภาคในฐานสามารถระบายออกจากรู ดา้ นล่างฐานเหมือนการระบายของเหลวออกจาก
ภาชนะบรรจุ
• อนุภาคทีความหนาแน่นมากจะจม อนุภาคทีความหนาแน่นน้อยจะลอย

รูปที 4.5: หลักการทํางานของฐานไหล
ฐานไหลทีเกิดขึนจะมีการผสมกันระหว่างถ่านหินกับอากาศอย่างทัวถึง และถ้าอุณหภูมิของฐาน
ไหลสูงกว่าจุดระเบิดของการเผาไหม้ การเผาไหม้ก็จะเกิดขึน ระบบเผาไหม้แบบฐานไหลสามารถเผา
ไหม้ถ่านหิน คุณภาพตําที มี ความชืน เถ้า และกํามะถัน มากได้เป็ น อย่างดี ซึงนอกจากถ่านหิน แล้ว
ระบบเผาไหม้นียังสามารถใช้เชือเพลิงแข็งอืน ๆ เช่นฟางข้าว ชานอ้อย เศษขยะได้อีกด้วย
นอกจากเชือเพลิง แข็ง และขี เถ้า จากการเผาไหม้แล้ว ฐานไหลยัง ประกอบไปด้วยทรายซึงเป็ น
วัสดุเฉือยทีไม่เผาไหม้และปูนขาว เม็ดของปูนขาวประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3 ) เป็ น
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ส่วนใหญ่ และมี MgCO3 อยู่บา้ ง CaCO3 จะทําแตกตัวเป็ น CaO และ CO2 เมือได้รบั ความร้อนที
เหมาะสม
CaCO3 −→ CaO + CO2
CaO จะทําปฏิกิรยิ ากับ SO2 และ O2 ดังนี
CaO + SO2 + 0.5O2 −→ CaSO4
ซึงเป็ นปฏิกิรยิ ากําจัด SO2 อุณหภูมิทีทําให้เกิดปฏิกิรยิ านีดีทีสุดประมาณ 815◦ C ถึง 870◦ C ซึงใกล้
เคียงกับ อุณหภูมิ การเผาไหม้ภายในฐานไหล CaSO4 ที เกิด ขึนและตกค้างอยู่ ในฐานจะถูก ถ่ายเท
ออกจากฐานเป็ นระยะ ๆ ส่วนที ลอยไปกับก๊าซเสียก็ จะถูกแยกออกจากก๊าซเสียก่อนก๊าซเสียจะถูก
ปล่อยสูบ่ รรยากาศ
ระบบเผาไหม้ในฐานไหลมีอณ
ุ หภูมิการเผาไหม้ประมาณ 900◦ C ซึงน้อยกว่าอุณหภูมิในระบบ
เผาไหม้แบบอืนมาก ข้อดีของอุณหภูมิเผาไหม้ตานอกจากจะช่
ํ
วยให้ปฏิกิรยิ ากําจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เกิด ขึนได้ดีแล้ว ยัง มี ขอ้ ดี อีก สองประการ ประการแรกคือ อุณหภูมิ เผาไหม้ตาช่
ํ วยลดการเกิด ก๊าซ
NOx ซึงเกิด ขึนมากที อุณหภูมิ เผาไหม้สงู ถึง แม้วา่ อุณหภูมิ เผาไหม้ของระบบนี จะตํากว่า ระบบอืน
แต่ ปัจจัย สําหรับ การเผาไหม้สมบูรณ์ยงั มี อยู่ครบครัน รวมทังเวลาของการเผาไหม้ที มากจากการที
ถ่านหิน สามารถลอยอยู่ ในอากาศได้นาน ๆ ประการที สองคือ อุณหภูมิ เผาไหม้ในฐานไหลตํากว่า
อุณหภูมิเถ้าหลอมเหลวซึงจะลดปั ญหาการเกิดสแลกและฟาวลิง
ระบบเผาไหม้ในฐานไหลทํางานได้ที ความดัน บรรยากาศและที ความดัน สูง ระบบเผาไหม้ใน
ฐานไหลมีสองแบบคือ แบบไม่ไหลเวียน (bubbling fluidized bed combustion) และแบบไหลเวียน
(circulating fluidized bed combustion) รูป ที 4.6 แสดงเตาเผาในระบบเผาไหม้ในฐานไหลแบบ
ฟองอากาศ อากาศทีไหลเข้าฐานไหลมีความเร็วพอเหมาะทีจะทําให้เกิดฐานไหลซึงเป็ นพินทีสีเทาใน
รูป การเผาไหม้ระหว่างเชือเพลิงแข็งกับอากาศทําให้ฐานไหลมี อณ
ุ หภูมิสงู ดังนันจึงมี การฝังท่อนํา
ในฐานไหลเพือถ่ายเทความร้อนจากการเผาไหม้ส่นู าํ นอกจากนีผนังของเตาเผาอาจทําด้วยผนังนํา
เพือเพิมประสิทธิภาพการดูด กลืน ความร้อนในเตาเผา ก๊าซเสีย ที ลอยขึนจากฐานไหลมี อณ
ุ หภูมิ สงู
และสามารถถ่ายเทความร้อนให้นาในหม้
ํ
อไอนํา ก๊าซเสียจะมีอนุภาคของเชือเพลิง ปูนขาวและทราย
ปะปนในปริมาณมาก จึงต้องใช้อปุ กรณ์กาํ จัดฝุ่ นดักอนุภาคเหล่านีและส่งกลับเข้าฐานไหล ก๊าซเสีย
ทีปราศจากอนุภาคจะถูกระบายออกจากระบบเผาไหม้
รูปที 4.7 แสดงระบบเผาไหม้ในฐานไหลแบบไหลเวียน อากาศทีไหลเข้าฐานไหลมีความเร็วสูง
มากจนทําให้อนุภาคของเชือเพลิง ลอยไปกับ อากาศ การกระจายตัว ของเชือเพลิง ค่อนข้างคงที ทัว
เตาเผาซึงทําให้อณ
ุ หภูมิเผาไหม้คงทีเช่นกัน ผนังของเตาเผาแบบนีเป็ นผนังนําเพือดูดกลืนความร้อน
จากการเผาไหม้ ก๊าซเสียและเชือเพลิงที เหลือจากการเผาไหม้จะไหลออกจากเตาเผาเข้าสู่อปุ กรณ์
กําจัดฝุ่ นซึงจะแยกอนุภาคของเชือเพลิงออกจากก๊าซเสีย เชือเพลิงจะถูกส่งกลับเข้าเตาเผา ก๊าซเสีย
ที ไหลออกมี อณ
ุ หภูมิสงู และจะไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนในหม้อไอนําก่อนทีจะระบาย
ออกสูบ่ รรยากาศ
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รูปที 4.6: ระบบเผาไหม้ในฐานไหลแบบไม่ไหลเวียน

รูปที 4.7: ระบบเผาไหม้ในฐานไหลแบบไหลเวียน
ถึง แม้วา่ ระบบเผาไหม้แบบฐานไหลมี ขอ้ ดี มากมาย แต่ อปุ กรณ์เผาไหม้มี ขนาดเล็ก และราคา
แพง จึงอาจไม่เหมาะกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่เหมาะกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีใช้เชือเพลิงทีเผาไหม้
ยากด้วยอุปกรณ์เผาไหม้แบบเครืองป้อนเชือเพลิงและอุปกรณ์เผาไหม้แบบเครืองบดละเอียดและหัว
เผา นอกจากนีเชือเพลิงทีมีกาํ มะถันมากซึงทําให้เกิด SO2 ปริมาณมากและยากแก่การกําจัดมีความ
เหมาะสมทีจะเผาไหม้ดว้ ยอุปกรณ์ประเภทนี อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มทีอุปกรณ์เผาไหม้แบบฐานไหล
จะได้รบั ความนิยมมากขึนในการใช้เผาไหม้เชือเพลิงทีหลากหลายมากขึน
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คําถามท้ายบท
1. ธาตุสามตัวทีเผาไหม้ได้คืออะไร
2. จงระบุขอ้ แตกต่างระหว่างการเผาไหม้แบบพอดี (stoichiometric combustion) และการเผา
ไหม้แบบสมบูรณ์ (complete combustion)
3. การเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์มกั ทําให้เกิดก๊าซใด
4. ในถ่านหินทีมีสดั ส่วนโดยมวลของ H เท่ากับ xH และ สัดส่วนโดยมวลของ O เท่ากับ xO จะ
มีสดั ส่วนโดยมวลของไฮโดรเจนอิสระ (free hydrogen) เท่าไร
5. อัตราส่วนอากาศ (air ratio) หมายถึงอะไร
6. การวิเคราะห์ก๊าซเสียแห้งโดยใช้ Orsat apparatus จะทําให้ทราบส่วนประกอบอะไรบ้างของ
ก๊าซเสีย
7. ทําไมการเผาไหม้เชือเพลิงในโรงไฟฟ้าจึงต้องการอากาศส่วนเกินเสมอ
8. การใช้อากาศส่วนเกิน มากเกิน ไปส่ง ผลอย่างไรต่อ ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า และทําไมถึง
เป็ นเช่นนัน
9. เชือเพลิงชนิดใดระหว่าง ถ่านหิน นํามันเตา ก๊าซธรรมชาติตอ้ งการอากาศส่วนเกินน้อยทีสุด
10. ทําไมการวัดปริมาณอากาศส่วนเกินด้วยเครืองวัด O2 เพียงอย่างเดียวอาจให้คา่ ทีผิดได้
11. ถ้าเครืองวัด CO2 และเครืองวัด O2 มีความแม่นยําเท่ากัน เครืองไหนจะให้คา่ อากาศส่วนเกิน
ทีคลาดเคลือนมากกว่า เพราะอะไร
12. จงระบุปัจจัยสามประการของการผาไหม้แบบสมบูรณ์
13. เครืองป้อนเชือเพลิงออกแบบให้เผาไหม้เชือเพลิงชนิดใด
14. จงระบุขอ้ เสียของระบบเผาไหม้แบบฐานไหลมาสองข้อ
15. ปูนขาวในระบบเผาไหม้แบบฐานไหล (fluidized-bed combustion system) ทําหน้าทีอะไร
16. ทําไมระบบเผาไหม้ แบบฐานไหล (fluidized bed) จึง ก่อ ให้ ก๊าซ SO2 น้อยกว่า ระบบที ใช้
ถ่านหินบดละเอียด
17. ระบบเผาไหม้แบบฐานไหลลดการเกิด NOx ได้อย่างไร
18. ค่า ความร้อนสูง (HHV ) ของ C4 H10 เท่ากับ 128400 kJ/m3 และค่า ความร้อนแฝงในการ
ควบแน่นของไอนําเท่ากับ 1960 kJ/m3 จงหาค่าความร้อนตํา (LHV ) ของ C4 H10
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19. ถ่านหินก้อนหนึงเมือนําไปวิเคราะห์ขนสุ
ั ดท้ายในสภาพเดิม (as-received basis) พบว่ามี C
70%, H 3%, O 4%, N 2%, S 1%, ความชืน 15% และเถ้า 5% จงหา AF RT
20. เมือเผาไหม้ถ่านหิน 1 kg ในข้อทีแล้วโดยสมบูรณ์แล้วจะได้นากี
ํ กิโลกรัม
21. จงหาอัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงเชิงทฤษฎีของ C5 H12
22. ก๊าซ C4 H10 1 m3 เมือเผาไหม้โดยสมบูรณ์กบั อากาศจะทําให้ได้ไอนํากีลูกบาศก์เมตร
23. เชือเพลิงก๊าซชนิดหนึงประกอบด้วย CH4 74%, C2 H6 17% และ CO 9% จงหา LHV ของ
เชือเพลิงนี
24. ในการเผาไหม้เชือเพลิงชนิดหนึงพบว่าปริมาณอากาศส่วนเกินทีใช้คือ 30% ถ้าเชือเพลิงนีมี
ค่า AF RT = 10 kgair /kgf uel จงหา AF RA

บทที 5
หม้อไอนํา
5.1 ประเภทของหม้อไอนํา
หม้อ ไอนํา (boiler) เป็ น อุปกรณ์ ที พบเห็น ทัวไปในโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
ธุรกิจ หม้อไอนํามีหลายขนาด ตังแต่ขนาดเล็กทีมีอตั ราการผลิตไอนําตําและความดันตําซึงสามารถ
หาซือได้ในท้องตลาด ไปจนถึงขนาดใหญ่ทีมีอตั ราการผลิตไอนําสูงและความดันสูงซึงต้องก่อสร้าง
ในสถานทีใช้งาน หม้อไอนําอุตสาหกรรม (industrial boiler) หมายถึง หม้อไอนําทีใช้ผลิตไอนําความ
ดัน ตําเพือใช้ในกระบวนการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมหรือ ใช้เพือวัตถุประสงค์อืน ๆ ในโรงแรม
โรงพยาบาล หรือ อาคารธุรกิจ ขนาดใหญ่ อืน ๆ หม้อ ไอนําประเภทนี มี ขนาดเล็ก และความสามารถ
ในการผลิตไอนําไม่สงู มากนัก เชือเพลิงทีใช้ในหม้อไอนําอุตสาหกรรมเป็ นได้ทงเชื
ั อเพลิงฟอสซิลซึง
ได้แก่ ถ่านหิน นํามันเตา หรือก๊าซธรรมชาติ และเชือเพลิงชีวมวล หม้อไอนําโรงไฟฟ้า (utility boiler)
หมายถึง หม้อไอนําทีใช้ผลิตไอนําความดันสูงในโรงไฟฟ้า หม้อไอนําโรงไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ มีกาํ ลัง
การผลิตไอนําสูง และใช้เชือเพลิงฟอสซิลเท่านัน
การจําแนกหม้อไอนํายังอาจกระทําได้โดยพิจารณาจากหลักการผลิตไอนําซึงแบ่งหม้อไอนําเป็ น
2 ประเภทคือ หม้อไอนําแบบท่อไฟ (fire-tube boiler) และหม้อไอนําแบบท่อนํา (water-tube boiler)
หม้อไอนําแบบท่อไฟเป็ นทีรูจ้ กั กันมาตังแต่เริมมีการผลิตไอนําเพือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึงรวม
ถึง การใช้พลัง ไอนําขับ เคลือนขบวนรถไฟ ถึง แม้วา่ ในปั จจุบนั การใช้ประโยชน์จากหม้อ ไอนําแบบนี
จะลดลงมามาก แต่มนั ก็ยงั มีความสําคัญในกรณีทีความต้องการความดันไอนําไม่เกิน 18 bar และ
กําลังการผลิตไอนําไม่เกิน 6.2 kg/s หม้อไอนําแบบท่อไฟมี ขอ้ ได้เปรียบทีมี ขนาดเล็ก ราคาที ไม่สงู
นัก ความง่ายในการใช้งาน ความง่ายในการดูแลรักษา และการตอบสนองทีรวดเร็วต่อความต้องการ
ไอนําทีเปลียนแปลง ส่วนประกอบสําคัญของหม้อไอนําแบบท่อไฟคือเปลือกหม้อไอนํา (boiler shell)
ท่อ เตาเผา และวาล์วนิรภัย ก๊าซเสียทีมีอณ
ุ หภูมิสงู ทีได้จากการเผาไหม้ในเตาเผาจะไหลในท่อและ
ถ่ายเทความร้อนให้นาที
ํ อยู่นอกท่อและภายในเปลือกหม้อไอนํา ความดันของไอนําถูกควบคุมไม่ให้
สูงเกินไปโดยวาล์วนิรภัยซึงจะเปิ ดออกเพือลดความดันของไอนําทีสูงเกินไปให้ตาลงมาอยู
ํ
่ในระดับ
ทีปลอดภัย ข้อจํากัดทีสําคัญของหม้อไอนําแบบท่อไฟคือ ขนาดและความดันถูกจํากัดโดยความเค้น
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ดึง (tensile stress) สูงสุดทีโลหะของหม้อไอนําสามารถทนได้ซงคํ
ึ านวณจาก
σ=

pD
2t

(5.1)

โดยที σ คือ ความเค้นดึง p คือ ความดันไอนํา D คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของหม้อไอนําและ t
คือ ความหนาของเปลือกหม้อไอนํา ถ้าต้องการผลิตไอนําทีมีความดันสูงขึนโดยไม่เปลียนกําลังการ
ผลิตไอนํา (D คงที) ความหนาของเปลือกหม้อจะต้องเพิมเพือควบคุมไม่ให้ความเค้นดึงมากเกินไป
ความหนาทีเพิมขึนหมายถึงนําหนักและราคาของหม้อไอนําทีเพิมตามไปด้วย
หม้อไอนําแบบท่อนํามีหลักการทํางานตรงข้ามกับหม้อไอนําแบบท่อไฟ กล่าวคือ นําและไอนํา
จะไหลในท่อ โดยรับ ความร้อนจากก๊าซเสีย ที ไหลนอกท่อ และการแผ่รงั สี จากเปลวไฟที เกิด จากการ
เผาไหม้เชือเพลิง หม้อ ไอนําแบบท่อ นํามี ขอ้ ได้เปรียบอย่างเห็น ได้ชดั เมือเปรียบเทียบกับ หม้อไอนํา
แบบท่อไฟคือ ความสามารถในการผลิตไอนําทีมีความดันสูงและอัตราการไหลสูง ในการออกแบบ
หม้อ ไอนําแบบท่อ นําให้ทนความดัน สูง ความยาวเส้น ผ่า ศูนย์กลางของท่อ ต้องไม่ มากเกิน ไปและ
ความหนาของท่อ จะต้องมี คา่ ที เหมาะสมเพือให้ ความเค้น ดึง ที เกิด ขึนไม่ เกิน กว่า โลหะของท่อ จะ
ทนทานได้ ถึงแม้วา่ การจํากัด ความยาวเส้น ผ่า ศูนย์กลางของท่อ จะจํากัด อัตราการผลิต ไอนําในท่อ
ไปด้วย แต่การเพิมอัตราการผลิตไอนําของหม้อไอนําสามารกระทําได้โดยการเพิมจํานวนท่อ ข้อได้
เปรียบของหม้อไอนําแบบท่อนําดังกล่าวนีทําให้โรงไฟฟ้าผลิตไอนําด้วยหม้อไอนําแบบท่อนํา

5.2 ประสิทธิภาพของหม้อไอนํา
การคํานวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํามีสองวิธีคือ วิธีความร้อนเข้าออก (input-output method) และวิธี ความร้อนสูญ เสีย (heat-loss method) วิธี ความร้อนเข้า ออกใช้สมการ (2.24) ข้อมูล ที
ต้องใช้ในการคํานวณได้แก่ อัตราการไหลของไอนํา เอนทัลปี ของนําป้อน เอนทัลปี ของไอนํา อัตรา
การไหลของเชือเพลิงและค่าความร้อนสูงของเชือเพลิง วิธี นี จึงต้องการข้อมูลไม่มาก อย่างไรก็ตาม
การวัดอัตราการไหลของเชือเพลิงแข็งอาจไม่สะดวก นอกจากนีวิธีนีมีขอ้ เสียเปรียบคือ ไม่ได้ให้ขอ้ มูล
เกียวกับการเพิมประสิทธิภาพของหม้อไอนํา
วิธีความร้อนสูญเสียคํานวณการสูญเสียความร้อนด้วยสาเหตุตา่ ง ๆ (Q̇l ) แล้วจึงหาค่าประสิทธิภาพ
ของหม้อไอนําดังนี
ηb = 1 −

Q̇l
ṁf .HHV

(5.2)

รูปที 5.1 แสดงให้เห็นว่า มีการสูญเสียพลังงานความร้อนไปกับก๊าซเสียและขีเถ้าทีไหลออกจากหม้อ
ไอนํา นอกจากนี ยัง มี การสูญ เสีย ความร้อนโดยการพาความร้อนและการแผ่รงั สี ความร้อนจากผิว
ของหม้อไอนําสู่อากาศแวดล้อมอีกด้วย ดังนันประสิทธิภาพของหม้อไอนําจึงลดลงจากการสูญเสีย
ความร้อนด้วยสาเหตุตา่ ง ๆ ดังนี การคํานวณหาประสิทธิภาพของหม้อ ไอนําด้วยวิธี ความร้อนสูญ
เสียต้องใช้ขอ้ มูลจํานวนมากกว่าวิธีความร้อนเข้าออก แต่มีขอ้ ได้เปรียบคือ สามารถชีให้เห็นแนวทาง
การเพิมประสิทธิภาพของหม้อไอนําได้

5.2. ประสิทธิภาพของหม้อไอนาํ
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รูปที 5.1: แบบจําลองของหม้อไอนํา
สาเหตุของการสูญเสียความร้อนมี 5 ประการ ถ้ากําหนดให้
Li =

Q̇l,i
ṁf .HHV

(5.3)

เป็ นอัตราส่วนระหว่างของค่าความร้อนสูญเสียต่อค่าความร้อนของเชือเพลิงหนึงกิโลกรัม ประสิทธิ
ภาพของหม้อไอนําจะเท่ากับ
ηb = 1 − (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 )

(5.4)

การสูญเสียความร้อนทัง 5 ประการมีรายละเอียดนี
1. การสูญเสียความร้อนไปกับก๊าซเสียแห้ง โดยความร้อนส่วนนีจะทําให้ก๊าซเสียแห้งมีอณ
ุ หภูมิ
เพิมจาก Ta เป็ น Tg ถ้าสมมุติวา่ ก๊าซเสียแห้งเป็ นก๊าซในอุดมคติ สมการของการสูญเสียความ
ร้อนจากสาเหตุนีคือ
L1 =

xdg .cpg (Tg − Ta )
HHV

โดยที
xdg คืออัตราส่วนของมวลก๊าซเสียแห้งต่อมวลเชือเพลิง
cpg

คือความจุความร้อนจําเพาะเฉลียของก๊าซเสียแห้ง (ประมาณ 1.1 kJ/kg.◦ C)

Tg

คืออุณหภูมิของก๊าซเสียแห้งทีออกจากหม้อไอนํา

Ta

คืออุณหภูมิของสิงแวดล้อม

(5.5)
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มวลของก๊าซเสียแห้งคํานวณได้จาก
mdg = mf uel + mair − mA − muc − mH2 O

(5.6)

มวลของคาร์บอนทีไม่เผาไหม้คาํ นวณจากสมการ (4.31) ดังนัน

)
(
xCa xA
− xM − 9xH
mdg = mf uel 1 + AF RA − xA −
1 − xCa

xdg

(5.7)

เท่ากับ mdg หารด้วย mf uel
xdg = 1 + AF RA − xA −

xCa xA
− xM − 9xH
1 − xCa

(5.8)

2. การสูญเสียความร้อนไปกับความชืนในก๊าซเสีย โดยความร้อนส่วนนีจะทําให้ความชืนกลาย
เป็ น ไอนําอุณหภูมิ สงู ออกไปกับ ก๊าซเสีย ความชืนก๊าซเสีย บางส่วนมาจากความชืนในเชือ
เพลิง และ H ในเชือเพลิง ซึงทํา ปฏิกิรยิ ากับ O เป็ น นํา ทังหมดนี ทําให้เกิด การสูญ เสีย ความ
ร้อน
L2 =

(xM + 9xH,ar )[2442 + cpv (Tg − Ta )]
HHV

(5.9)

โดยที cpv คือความจุความร้อนจําเพาะเฉลียของไอนํา (ประมาณ 1.9 kJ/kg.◦ C) และ 2442
kJ/kg คือ ค่าความร้อนแฝงในการกลายเป็ นไอของนําทีอุณหภูมิ 25◦ C โปรดสังเกตว่าสัดส่วน
โดยมวลของ H ในทีนีคือสัดส่วนโดยมวลตามฐานเชือเพลิงในสภาพเดิมเนืองจากเชือเพลิงที
เป็ นฐานการคํานวณหาประสิทธิภาพมีทงความชื
ั
นและเถ้า
3. การสูญเสียความร้อนไปกับคาร์บอนทีไม่เผาไหม้ การเผาไหม้ทีไม่สมบูรณ์อาจจะทําให้ได้ขี
เถ้า ที ประกอบด้วยเถ้า และคาร์บอนที ไม่ เผาไหม้ โดยทัวไปขี เถ้า จะถูก นํา ไปทิง ดัง นันการมี
คาร์บอนในขีเถ้าจึงนับเป็ นการสูญเสียความร้อนโดยเปล่าประโยชน์ สมการของการสูญเสีย
ความร้อนจากสาเหตุนีคือ
L3 =

โดยที

xuc .HHVC
HHV

(5.10)

คือ อัตราส่วน ของ มวล คาร์บอน ที เหลือ จาก การ เผา ไหม้ ตอ่ มวล เชือ เพลิง และ
HHVC คือ ค่าความร้อนของคาร์บอน (32800 kJ/kg)
xuc

4. การสูญเสียความร้อนไปกับคาร์บอนมอนอกไซด์ในก๊าซเสีย ก๊าซเสีย ที มี CO สามารถนําไป
เผาไหม้เพือให้ความร้อนได้ แต่ในทางปฏิบตั ิ ก๊าซเสียจะถูกระบายออกสู่บรรยากาศ สมการ
การสูญเสียความร้อนสามารถคํานวณได้ดงั นี
L4 =

มวลของ CO × ค่าความร้อนของ CO
มวลของเชือเพลิง ค่าความร้อนของเชือเพลิง

5.2. ประสิทธิภาพของหม้อไอนาํ
=

=
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มวลของ C ในเชือเพลิงทีเผาไหม้
มวลของ CO
×
มวลของ C ในเชือเพลิงทีเผาไหม้
มวลของเชือเพลิง
ค่าความร้อนของ CO
×
ค่าความร้อนของเชือเพลิง
MCO yCO xcb HHVCO
MC (yCO + yCO2 )HHV

(5.11)

โดยที xcb คือ สัดส่วนของมวลคาร์บอนที เผาไหม้ตอ่ มวลเชือเพลิง นําหนัก โมเลกุล ของ CO
(MCO ) เท่ากับ 28 นําหนัก โมเลกุล ของ C (MC ) เท่ากับ 12 และค่า ความร้อนของ CO
(HHVCO ) เท่ากับ 10080 kJ/kg
5. การสูญเสียความร้อนไปกับการถ่ายเทความร้อนระหว่างหม้อไอนํากับสิงแวดล้อมโดยการพา
ความร้อนและการแผ่รงั สีความร้อน การสูญเสียพลังงานด้วยสาเหตุนีขึนกับอุณหภูมิผิวและ
พืนที ผิว ของหม้อ ไอนํา อุณหภูมิ ผิว มี คา่ ค่อนข้างคงที แม้วา่ อัตราการผลิต ไอนําจะลดลง ดัง
นันการสูญเสียพลังงานด้วยการพาความร้อนและการแผ่รงั สีความร้อนมี สดั ส่วนที ผกผันกับ
อัตราการผลิตไอนําเช่น สัดส่วนการสูญเสียพลังงานจะเพิมขึนเท่าตัวถ้าอัตราการผลิตไอนํา
ลดลงครึงหนึง การประมาณค่า ความร้อนสูญ เสีย จากการถ่ายเทความร้อนนี อาจใช้สมการ
ต่อไปนี
ṁs,max 100(L5 )100%
ṁs
0.066
(L5 )100% = 0.42
ṁs,max

(5.12)

L5 =

(5.13)

โดยที ṁs,max คืออัตราการผลิตไอนําสูงสุดเป็ น kg/s
ตัวอย่าง หม้อไอนําใบหนึงมี กาํ ลังการผลิตไอนํา 200 ton/h แต่ผลิตไอนําเพียง 170 ton/h ที
ความดัน 4 MPa และอุณหภูมิ 427◦ C โดยนําป้อนเข้า หม้อ ไอนํามี อณ
ุ หภูมิ 124◦ C และถ่านหิน ที
ประกอบด้วย C 36%, H 3%, O 8%, N 2.8%, ความชืน 36% และเถ้า 14.2% ถ่านหินนีเผาไหม้กบั
อากาศทีมีอณ
ุ หภูมิ 27◦ C จากการวิเคราะก๊าซเสียแห้งพบว่ามี CO2 11.94%, CO 0.43% และ O2
7.03% โดยปริมาตร นอกจากนีพบว่า ในขีเถ้ามีคาร์บอน 8% โดยมวล ถ้าก๊าซเสียมีอณ
ุ หภูมิ 167◦ C
จงคํานวณหาประสิทธิภาพของหม้อไอนํา
วิธีทาํ
สัดส่วนของ N2 ในก๊าซเสียแห้งคือ
yN2 = 1 − 0.1194 − 0.0703 − 0.0043 = 0.806

อัตราส่วนของคาร์บอนทีเผาไหม้ตอ่ เชือเพลิงคํานวณจากสมการ (4.32)
(

xcb,daf = 0.36 −

0.08 × 0.142
(1 − 0.08)(1 − 0.36 − 0.142)

)
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= 0.335

อัตราส่วนอากาศต่อเชือเพลิงจริงคํานวณจากสมการ (4.30)
AF RA =

[
]
28 × 0.335 × 0.806
1
− 0.028
0.767 12(0.1194 + 0.0043)

= 6.6

อัตราส่วนของก๊าซเสียแห้งต่อเชือเพลิงคํานวณจากสมการ (5.8)
xdg = 1 + 6.6 − 0.142 − 0.012 − 0.36 − 9 × 0.03
= 6.82

ค่าความร้อนสูงของเชือเพลิงคํานวณจากสมการ (4.22)
(
)
8
HHV = 33700(0.36) + 144200 0.03 −
+ 9300(0)
8

kJ/kg

= 15016

การสูญเสียความร้อนให้ก๊าซเสียแห้งคํานวณจากสมการ (5.5)
7.08 × 1.1 × (167 − 27)
15016
= 0.07

L1 =

การสูญเสียความร้อนสูญเสียให้ความชืนในก๊าซเสียคํานวณจากสมการ (5.9)
(0.36 + 9 × 0.03)[2442 + 1.9(167 − 27)]
15016
= 0.114

L2 =

การสูญเสียความร้อนจากคาร์บอนทีไม่เผาไหม้คาํ นวณจากสมการ (5.10)
(0.36 − 0.348) × 32800
15016
= 0.026

L3 =

การสูญเสียความร้อนจาก CO ในก๊าซเสียคํานวณจากสมการ (5.11)
L4 =

28 × 0.43 × 0.348 × 10080
12(0.43 + 11.94) × 15016

= 0.019
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การสูญเสียความร้อนไปกับการถ่ายเทความร้อนคํานวณจากสมการ (5.12)
L5 =

200 × 0.066
170(200 × 1000/3600)0.42

= 0.012

แทนค่า L1 ถึง L5 ทีคํานวณได้ ในสมการ (5.4)
ηb = 1 − 0.07 − 0.114 − 0.026 − 0.019 − 0.012
= 0.759

5.3 หลักการทํางานของหม้อไอนํา
หม้อ ไอนําโรงไฟฟ้า สามารถแบ่ง เป็ น สองแบบคือ หม้อ ไอนําแบบมี ถงั พัก ไอนํา (drum-type
boiler) และหม้อไอนําแบบไหลผ่านครังเดียว (once-through boiler) รูปที 5.2 แสดงส่วนประกอบที
สําคัญของหม้อไอนําแบบแรกซึงได้แก่ เตาเผาและเครืองระเหย (F), ถังพักไอนํา (SD), เครืองทําไอ
นํายวดยิง (SH), เครืองให้ความร้อนซํา (RH), เครืองประหยัดเชือเพลิง (ECO) และเครืองอุน่ อากาศ
(AH) โปรดสังเกตว่า เครืองระเหย (evaporator) ซึงเป็ นส่วนประกอบหนึงของหม้อไอนําไม่ได้อยู่ใน
รูปที 5.2
การเผาไหม้เชือเพลิงในเตาเผาจะทําให้ได้ความร้อนปริมาณมาก ความร้อนส่วนหนึงถ่ายเทให้
แก่ ทอ่ นําซึงอยู่ที ผนัง ของเตาเผาและทําให้นาในท่
ํ
อ กลายเป็ น ไอ แต่ นาทั
ํ งหมดไม่ ได้กลายเป็ น ตรง
ทางออกจากเตาเผา ดัง นันสภาวะ 4 จึง เป็ น ของผสมของไอนําอิมตัว กับ นําอิมตัว ของผสมนําจะ
แยกเป็ นไอนําอิมตัวทีสภาวะ 5 และนําอิมตัวทีสถาวะ 3 ซึงจะไหลกลับไปทีเครืองระเหยในเตาเผา
ก๊าซเสียทีออกจากเตาเผาทีสภาวะ c มีอณ
ุ หภูมิสงู การถ่ายเทความร้อนระหว่างก๊าซเสียกับไอนําใน
เครืองทํา ไอนํายวดยิงทําให้ไอนําอิมตัว กลายเป็ น ไอนํายวดยิงที สภาวะ 6 ไอนําอิมตัว จะไหลไปยัง
กังหันไอนํา บางส่วนจะไหลกลับเข้าหม้อไอนําทีสภาวะ 7 อุณหภูมิของไอนําจะเพิมขึนเป็ นสภาวะ 8
เมือได้รบั การถ่ายเทความร้อนโดยก๊าซเสียในเครืองให้ความร้อนซํา ก๊าซเสียจะถ่ายเทความร้อนให้
แก่นาป้
ํ อนในเครืองประหยัดเชือเพลิงและอากาศในเครืองอุน่ อากาศก่อนทีก๊าซเสียจะระบายออกสู่
วิงแวดล้อมทีสภาวะ d อุณหภูมิของนําป้อนจะเพิมขึนจากสภาวะ 1 เป็ นสภาวะ 2 ในเครืองประหยัด
เชือเพลิง อุณหภูมิ ของอากาศจะเพิมขึนจากสภาวะ a เป็ น สภาวะ b ในเครืองอุน่ อากาศ นําป้อน
ที ออกจากเครืองประหยัด เชือเพลิง จะไหลเข้า ถัง พัก ไอนําเพือรักษาระดับ นําในถัง พัก ไอนําให้คงที
อากาศทีออกจากเครืองอุน่ อากาศจะไหลเข้าเตาเผา
หม้อ ไอนําแบบไหลผ่านครังเดียวใช้งานในวัฏจักรแรงคิน เหนือ วิกฤต ถึง แม้วา่ หม้อ ไอนําแบบ
นี จะมี คา่ ก่อสร้างสูง กว่า หม้อ ไอนําแบบมี ถงั พัก ไอนํา แต่ วฏั จักรแรงคิน เหนือ วิกฤตมี ประสิทธิภาพ
สูง กว่า วัฏจักรแรงคิน แบบธรรมดา จึง อาจมี ความคุม้ ค่า เชิง เศรษฐศาสตร์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ที ทํางานด้วยวัฏจักรแรงคินเหนือ วิกฤต ส่วนประกอบที สําคัญของหม้อไอนําแบบไหลผ่านครังเดียว
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รูปที 5.2: ส่วนประกอบทีสําคัญของหม้อไอนําแบบมีถงั พักไอนํา
คล้ายกับ ที แสดงในรูป ที 5.2 แต่ ไม่มี ถงั พัก ไอนํา อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนในหม้อ ไอนําแบบ
ไหลผ่านครังเดียวเป็ นกลุม่ ท่อ ที มี ไอนําและนําไหลภายใน นําจะค่อย ๆ เปลียนสถานะเป็ น ไอนํา
จากการไหลผ่านเครืองระเหยซึงได้รบั ความร้อนจากการแผ่รงั สี ความร้อนและการพาความร้อน ไอ
นําทีออกจากเครืองระเหยอาจมีความชืนปะปน จึงต้องมีเครืองแยกไอนํา (steam separator) ซึงทํา
หน้าที แยกความชืนออกจากไอนําก่อนที ไอนําแห้ง ซึงจะถูก ส่ง ต่อ ไปยัง เครืองทํา ไอนํายวดยิง หม้อ
ไอนําแบบไหลผ่านครังเดียวต้องการนําป้อนทีมีการเจือปนของเกลือแร่นอ้ ยมากเนืองจากเกลือแร่จะ
ตกค้างอยูภ่ ายในเครืองและจะทําให้ประสิทธิภาพของการผลิตไอนําถดถอยลง

5.4 เตาเผาและเครืองระเหย
เตาเผาทํา หน้าที ผลิต พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชือเพลิง โดยความร้อนส่วนหนึงจะ
ถ่ายเทสู่เครืองระเหยซึงติด ตังอยู่ที ผนัง ของเตาเผาโดยการแผ่รงั สี ความร้อน ความร้อนส่วนที เหลือ
จะอยู่ ในก๊าซเสีย อุณหภูมิ สงู ที ไหลออกจากเตาเผา นอกจากนี เตาเผายัง ทํา หน้าที สะสมขี เถ้า ไว้ที
ด้านเตาเผาก่อนถูกเคลือนย้ายออกไป การออกแบบเตาเผาต้องคํานึงถึงลักษณะขีเถ้าทีเกิดขึนว่าจะ
หลอมเหลวทีอุณหภูมิได
ผนัง ของเตาเผามี ทงวั
ั สดุทนไฟ (refractory) และท่อ นําเล็ก ๆ หลายท่อ วางเรียงกัน ในแนวตัง
เรียกว่าผนังนํา (water wall) รูปที 5.3 แสดงโครงสร้างโดยคร่าว ๆ ของผนังนํา ท่อหลายท่อเรียงตัว
เป็ นแถวและเชือมต่อด้วยเมมเบรน (membrane) ซึงทําจากโลหะ แถวของท่อวางชิดกับวัสดุทนไฟ

5.4. เตาเผาและเครืองระเหย

85

ผนังนําทําให้ความร้อนจากการแผ่รงั สีมาถึงวัสดุทนไฟน้อยลงซึงจะช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุ
ทนไฟ ความร้อนทีดูดกลืนโดยผนังนําทําให้นาในท่
ํ อกลายเป็ นไอ ดังนันผนังนําจึงทําหน้าทีเป็ นเครือง
ระเหย นําอิมตัวไหลเข้าเครืองระเหยทางด้านล่างและไอนําปนนําไหลออกทางด้านบน

รูปที 5.3: โครงสร้างของผนังนํา
นําที ไหลเข้า ท่อ จะเปลียนสถานะตลอดการไหลเนืองจากท่อ ได้ รบั ความร้อนจากการแผ่รงั สี
ความร้อนของเปลวไฟ ก๊าซร้อน เขม่า และขี เถ้า ในเตาเผา สถานะของนําเป็ น ของเหลวอิมตัว ตรง
ทางเข้า ท่อ และจะกลายเป็ น นําผสมไอนําจากการได้รบั ความร้อนโดยสัดส่วนของไอนําจะเพิมขึน
เรือย ๆ ตามทิศทางการไหลของนํา รูปที 5.4 แสดงให้เห็นว่า ความร้อนทีนําได้รบั ทําให้รูปแบบการ
ไหลของนําเปลียนแปลงตลอดการไหล การไหลผ่านท่อ ที ได้รบั ความร้อนสามารถแบ่ง ออกเป็ น 5
ช่วง ในช่วงแรกนํายังไม่เปลียนสถานะเป็ นไอเรียกว่าช่วงการพาความร้อน (convection) เมือไหลไป
ระยะหนึงจะเริมเกิด ฟองไอนําในของเหลวโดยที ฟองเริมก่อ ตัว ที ผนัง ท่อ ช่วงการไหลนี เรียกว่าการ
ไหลพร้อมฟองไอ (bubbly flow) ขนาดของฟองไอจะใหญ่ ขนเรื
ึ อย ๆ จนกระทังฟองไอรวมตัว กัน
เป็ นก้อนไอและการไหลจะเป็ นการไหลพร้อมก้อนไอ (slug flow) เมือมีการเปลียนสถานะเพิมขึนอีก
การไหลจะกลายเป็ นการไหลแบบวงแหวน (annular flow) ซึงเป็ นการไหลทีมีฟิลม์ ของเหลวไหลชิด
ผนังท่อและมีไอไหลทีแกนของท่อขนานกับของเหลว ไอในช่วงนีจะไหลด้วยความเร็วสูงซึงทําให้การ
เปลียนสถานะเป็ นไอเกิดขึนอย่างต่อเนืองและส่งผลให้ฟิลม์ ของเหลวบางลงตามทิศทางการไหล ใน
ทีสุด ของเหลวจะระเหยจนหมด ช่วงการไหลสุดท้ายจึง เป็ นการไหลพร้อมละออง (mist flow) รูป ที
5.4 แสดงการเปลียนแปลงของสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อน (h) ในทิศทางของการไหล h จะเพิม
ขึนในช่วงแรก การเพิมจะรวดเร็วทีสุดในช่วงการไหลพร้อมก้อนไอ และจะช้าลงในช่วงการไหลแบบ
วงแหวน แต่เมือฟิ ลม์ ของเหลวเหือดแห้งไปหมดในช่วงท้ายของช่วงการไหลแบบวงแหวน h จะลดลง
อย่างรวดเร็ว และมีคา่ น้อยตลอดการไหลพร้อมละออง
ถึง แม้วา่ หน้าที ของเครืองระเหยคือ การผลิต ไอนํา แต่ การปล่อยให้การไหลอยู่ ในช่วงการไหล
พร้อมละอองเป็ นสิงทีไม่พงึ ปรารถนาเนืองจากค่า h ในช่วงการไหลนีตํามาก ความร้อนทีสะสมในท่อ
เป็ นผลต่างระหว่างความร้อนที ท่อได้รบั กับการพาความร้อนจากท่อสู่นาในท่
ํ อบวกกับ ความร้อนที
สะสมในท่อส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิของท่อ ถ้าการพาความร้อนมี คา่ น้อยเกินไป อุณหภูมิของท่อ
อาจเพิมขึนจนทําให้ทอ่ เสียหายได้ ดังนันจึงควรออกแบบเครืองระเหยให้คา่ h เฉลียซึงแปรผันตาม
ค่าการพาความร้อนในท่อมีคา่ มากพอไม่มีช่วงการไหลพร้อมละออง ผลทีตามมาคือ ไอนําทีไหลออก
จากเครืองระเหยจะไม่ใช่ไอนําแห้งแต่มีความชืนปนอยูซ่ งทํ
ึ าให้ตอ้ งมีการแยกความชืนออกจากไอนํา
ก่อนส่งไอนําอิมตัวไปยังเครืองทําไอนํายวดยิง
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รูปที 5.4: ลักษณะการไหลของนําภายในท่อของเครืองระเหย

5.5 ถังพักไอนํา
ถังพักไอนําเป็ นอุปกรณ์ทีทํางานภายใต้ความสูง (pressure vessel) ขนาดและความหนาของถัง
พักไอนําจึงต้องออกแบบเพือให้ความเค้นดึงตามสมการ (5.1) ไม่เกินความแข็งแรงของวัสดุทีใช้สร้าง
ถัง พัก ไอนํา โดยทัวไปถัง พัก ไอนํามี รูป ทรงกระบอกซึงมี ความยาวมากกว่า 30 m เส้น ผ่า ศูนย์กลาง
ยาวกว่า 4.5 m อาจมีทอ่ ต่อมากกว่า 30 ท่อ ท่อต่อบางท่อต่อกับท่อนําขึน (riser) ซึงทําหน้าทีส่งไอนํา
ทีปนกับนําเข้าถังพักไอนํา ท่อต่อทีเหลือต่อกับท่อนําลง (downcomer) ซึงทําหน้าทีส่งนําอิมตัวกลับ
ไปทีเครืองระเหย รูปที 5.5 แสดงให้เห็นการไหลเวียนของนําในวงจรทีผ่านถังพักไอนํา ถังพักไอนําจะ
แยกไอนําอิมตัวออกมา การไหลเข้าของนําป้อนทีมาจากเครืองประหยัดเชือเพลิงจะรักษาปริมาณนํา
ในถังพักไอนําให้คงที
จากนําอิมตัวในวงจรการไหลเวียนของนํา โดยไอนําอิมตัวจะถูกส่งต่อไปทีเครืองทําไอนํายวดยิง
ผ่านถังพักไอนํา
ไอนํายแยกออกจากนําโดยธรรมชาติเนืองจากไอนําจะลอยขึนส่วนบนของถังพักไอนําและนําจะ
อยู่สว่ นล่าง วิธีนีเหมาะสมกับกรณี ทีอัตราการผลิตไอนําตําและความดันของถังพักไอนําไม่สงู มาก
นัก แต่การแยกไอนําออกจากนําจะต้องใช้วิธีเชิงกลถ้าต้องการอัตราการผลิตไอนําทีสูงและถังพักไอ
นํามี ความดันสูง วิธีนีสองขันตอน ขันตอนแรกคือ การแยกไอนําออกจากนํา ขันตอนที สองคือ การ
แยกละอองนําทีปะปนกับไอนําออกมาซึงทําให้ได้ไอนําแห้ง
รูปที 5.6 แสดงถังพักไอนําทีติดตังแผ่นกัน (baffle) และะตะแกรง (screen) ไอนํามีความสามารถ
ในการไหลอ้อมแผ่นกัน แต่นาจะถู
ํ กดักด้วยแผ่นกันเพราะนํามีความเฉือยสูง ดังนันแผ่นกันจึงใช้แยก
ไอนําออกจากนําได้ ไอนําทีไหลผ่านแผ่นกันจะเป็ นไอนําแห้งส่วนใหญ่ แต่ก็จะมีละอองนําขนาดเล็ก
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รูปที 5.5: วงจรการไหลเวียนของนําและไอนําผ่านถังพักไอนํา
ปะปนมาด้วย ละอองนําเหล่า นี มี เกลือ แร่ละลายปนอยู่ดว้ ย ละอองนําที ออกจากถัง พัก ไอนําพร้อม
กับ ไอนําไปยัง เครืองทํา ไอนํายวดยิงจะทําให้เกิด คราบเกลือ บนผิว ของเครืองทํา ไอนํายวดยิง คราบ
เกลือ จะทําให้ทอ่ ของเครืองทํา ไอนํายวดยิงนํา ความร้อนแย่ ลง ถ่ายเทความร้อนสู่ ไอนําได้นอ้ ยลง
และทําให้ทอ่ มี อณ
ุ หภูมิ สงู ขึน ถ้า หากอุณหภูมิ ทอ่ สูง เกิน ไปท่อ ก็ จะเสีย หายได้ ดัง นันจึง ต้องมี การ
แยกละอองนําออกจากไอนําโดยใช้ตะแกรงซึงประกอบด้วยโครงตาข่ายของเส้นลวดหลายชัน แต่ละ
ชันสามารถดึงดูดและขัดขวางการไหลผ่านของละอองนําได้ เมือนําสะสมทีตะแกรงมีปริมาณมากก็
จะหยดลงกลับ คืน สู่ถงั พัก ไอนํา อย่างไรก็ตามในกรณี ที ความดัน ในถัง พัก ไอนําสูง มาก ความแตก
ต่างระหว่างความหนาแน่นของไอนําและนําเดือดจะน้อยมาก แผ่นกันอาจทําหน้าทีได้ไม่ดีเท่าทีควร
จึง ต้องใช้แรงหนี ศนู ย์กลางมาช่วยแยกไอนําจากนํา อุปกรณ์ที ทํางานโดยหลัก การนี คือ เครืองแยก
แบบไซโคลน (cyclone separator) ของผสมระหว่างไอนํากับละอองนําจะไหลเข้าสู่เครืองแยกและ
จะไหลวนในเครือง นําที มี ความหนาแน่น มากกว่า ไอนําถูก เหวียงไปกระทบผนัง ของเครืองและไหล
ลงด้านล่างในขณะที ไอนําจะไหลขึน หลังจากนันไอนําจะไหลผ่านตะแกรงเพือแยกเอาละอองนําที
ตกค้างออกไปก่อนทีไอนําแห้งจะไหลออกจากถังพักไอนํา ข้อจํากัดทีสําคัญของถังพักไอนําคือ ความ
สามารถในการแยกไอนําออกจากนําลดลงเมือความดันของไอนําเพิมขึน ถังพักไอนําจะไม่สามารถ
ทํางานได้ถา้ ความดันมากกว่าความดันวิกฤต (22.1 MPa)
นําและไอนําที ไหลเข้า ออกถัง พัก ไอนํามี อตั ราการไหลน้อยกว่า อัตราการไหลเวียนของนําและ
ไอนําในท่อ นําลงและท่อ นําขึนค่อนข้างมาก ภายในท่อ นําลงมี แต่ นาอิ
ํ มตัว และภายในท่อ นําขึนมี
ไอนําผสมกับ นํา สถานะของนําที แตกต่างในท่อ นําลงและท่อ นําขึนทําให้มี ความแตกต่างกัน ของ
ความหนาแน่น ในท่อ นําลง (ρd ) และความหนาแน่น เฉลียในท่อ นําขึน (ρr ) ซึงนํา ไปสู่ความดัน ขับ
เคลือน (∆p) สําหรับการไหลเวียนของนํา โดย ∆p แปรผันตามความสูงของถังพักไอนําจากระดับพืน
(H ) และ ρd − ρr ระบบทีมีการไหลเวียนแบบนีเรียกว่า ระบบไหลเวียนแบบแบบธรรมชาติ (natural
circulation)
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ท่อ นําขึนและท่อ นําลงมี ความดัน สูญ เสีย ระบบไหลเวียนแบบแบบธรรมชาติ จะทํางานได้ก็ ตอ่
เมือความดัน ขับ เคลือนมี คา่ มากพอที จะเอาชนะการสูญ เสีย ความดัน รวมในระบบ การเพิมความ
ขับเคลือนอาจทําได้โดยเพิม H เพิม ρr ด้วยการเพิมสัดส่วนของไอนําในท่อนําขึน หรือลด ρd ด้วย
การลดปริมาณฟองอากาศในท่อนําลง ฟองอากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่านําและจะลอยขึนไปขัด
ขวาง ดังนันผลดีอีกประการหนึงของการลดปริมาณฟองอากาศคือ การไหลในท่อนําลงสะดวกขึน วิธี
เหล่านีต่างก็มีขอ้ จํากัด H ถูกจํากัดโดยค่าใช้จา่ ยในการวางระบบท่อ ρr ถูกจํากัดโดยปริมาณไอนํา
ทีออกจากท่อนําขึน และ ρd ถูกจํากัดโดยค่าความหนาแน่นของนําอิมตัวในกรณีทีไม่มีฟองอากาศใน
ท่อนําลงเลย การลดความดันสูญเสียในระบบอาจทําได้โดยเพิมความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
นําลงซึงทําให้ความหนาของท่อ ต้องเพิมตามไปด้วย อย่างไรก็ตามระบบไหลเวียนแบบธรรมชาติ มี
ประสิทธิผลลดลงเมือความดันของระบบเพิมขึนเนืองจากผลต่างระหว่าง ρd และ ρr จะลดลง ระบบ
นี ไม่ สามารถทํางานได้เมือความดัน สูง ถึง 180 bar ระบบที ใช้ในกรณี ที ความดัน ระบบมี คา่ สูง คือ
ระบบไหลเวียนแบบบังคับ (forced circulation) ซึงใช้เครืองสูบ ที ติด ตังที ท่อ นําลงเพิมความดัน ขับ
เคลือนให้ระบบ ถึงแม้วา่ ระบบนี มีคา่ ใช้จ่ายในการติดตังเครืองสูบ แต่ก็มีขอ้ ได้เปรียบที H มีคา่ ลด
ลงได้และทําให้สามารถใช้ทอ่ นําลงมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางลดลงและความหนาลดลงเมือเทียบ
กับระบบไหลเวียนแบบธรรมชาติ
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5.6 การถ่ายนําออก
นําป้อนทีไหลเข้าถังพักไอนําจะต้องถูกกําจัดเอาสิงเจือปนออกเสียก่อนเพือจะได้ไม่มีสารตกค้าง
ในถังพักไอนํา นําป้อนมักจะปราศจากสารแขวนลอย อย่างไรก็ตามนําป้อนมักจะมี เกลือ แร่ละลาย
ปะปนอยู่ การวัดความเข้มข้นของสารละลายอาจใช้หน่วย ppm (part per million) ซึงหมายถึงหนึง
ส่วนโดยนําหนัก ของสารละลายหนึงล้านส่วนของนํา การไหลออกของไอนําตลอดเวลาทําให้ความ
เข้ม ข้น ของสารละลายในนําที เหลือ อยู่ในถัง พัก ไอนําจึง เพิมขึนตลอดเวลาเช่น กัน การถ่ายนําออก
(blowdown) และทดแทนด้วยนําป้อนใหม่จงึ เป็ น สิงจําเป็ น ในการควบคุม ไม่ให้ความเข้ม ข้นสูง เกิน
ไป
การถ่ายนําออกอาจกระทําอย่างต่อเนือง (continuous blowdown) หรือกระทําเป็ นช่วง ๆ (intermitten blowdown) การถ่ายนําออกอย่างต่อเนืองมี ขอ้ ได้เปรียบหลายประการเช่น ปริมาณสารละลายมีคา่ คงที ระดับนําในถังพักไอนําคงที อัตราการไหลของนําคงทีซึงทําให้เครืองสูบขนาดเล็ก และ
ระบบควบคุม มี ความซับ ซ้อนน้อยกว่า ปริมาณนําที ถ่ายออกสามารถคํานวณได้จากการทํา สมดุล
มวลของสารละลายในนําป้อน รูปที 5.7 แสดงการไหลเข้าออกในถังพักไอนําโดยไม่พิจารณาการไหล
ในท่อนําขึนและท่อนําลงเนืองจากการไหลเวียนภายในระบบไม่สง่ ผลต่อสมดุลมวลของสารละลาย
ถ้ากําหนดให้ xd เป็ นความเข้มข้นของสารละลายในถังพักไอนํา xw เป็ นความเข้มข้นของสารละลาย
ในนําป้อน xs เป็ นความเข้มข้นของสารละลายในไอนําทีออกจากถังพักไอนํา และ ṁs เป็ นอัตราการ
ไหลของไอนํา อัตราการไหลของนําถ่ายออก (ṁb ) จะมีคา่ ดังนี
(
ṁb = ṁs

xw − xs
xd − xw

)

(5.14)

โดยทัวไปความเข้มข้นของสารแปลกปลอมในไอนํามีคา่ น้อยมาก (xs = 0) สมการ (5.14) กลายเป็ น
(
ṁb = ṁs

xw
xd − xw

)

(5.15)

การถ่ายนําออกเป็ นช่วง ๆ ทําให้อตั ราการถ่ายนําออกมีคา่ เท่ากับ ṁb ในช่วงเวลา d และจะไม่มี
การถ่ายนําออกในช่วงเวลาทีเหลือ (t) ผลทีตามมาคือ ความเข้มข้นของสารละลายในถังพักไอนํามี
ค่าเพิมขึนจาก xd1 เป็ น xd2 ในช่วงเวลาทีไม่มีการถ่ายนําออกและมีคา่ ลดลงจาก xd2 เป็ น xd1 ใน
ช่วงเวลาทีมีการถ่ายนําออกดังแสดงในรูปที 5.8 อัตราการถ่ายนําออกคํานวณได้ดงั นี
ṁb =

ṁs (xw − xs )(d + t)
[0.5(xd1 + xd2 ) − xw ]d

(5.16)

ในกรณีที t = 0 การถ่ายนําจะเป็ นแบบต่อเนืองและ xd1 = xd2 = xd สมการ (5.16) จะกลายเป็ น
สมการ (5.14)
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รูป ที 5.8: การเปลียนแปลงของอัตราการถ่ายนําออกและความเข้ม ข้น ของสารแปลกปลอมในการ
ถ่ายนําออกเป็ นช่วง ๆ

5.7 เครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซํา
เครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซําเป็ นกลุม่ ท่อทีมีไอนําไหลภายในท่อและก๊าซเสีย
ไหลภายนอกท่อ ไอนําได้รบั ความร้อนจากการแผ่รงั สีหรือการพาความร้อนจากก๊าซเสียทีมีอณ
ุ หภูมิ
สูงผ่านท่อซึงทําดวยโลหะทีสามารถนําความร้อนได้ดี เครืองทําไอนํายวดยิงทําหน้าทีเพิมอุณหภูมิให้
ไอนําอิมตัวจากถังพักไอนํากลายเป็ นไอนํายวดยิง เครืองให้ความร้อนซําทําหน้าทีเพิมอุณหภูมิให้ไอ
นําทีสูญเสียเอนทัลปี บางส่วนไปในเครืองกังหันไอนําก่อนไหลกลับเข้าไปยังเครืองกังหันไอนําอีกครัง
เครืองให้ความร้อนซํามักพบในโรงไฟฟ้าทีมีกาํ ลังการผลิตมากกว่า 100 MW และไม่คมุ้ ค่าแก่การติด
ตังในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กซึงจะมีเพียงเครืองทําไอนํายวดยิง
การจําแนกเครืองทําไอนํายวดยิงอาจกระทําได้โดยพิจารณาลักษณะการถ่ายเทความร้อน เครือง

5.7. เครืองทาํ ไอนายวดยิ
งและเครืองให้ความร้อนซาํ
ํ
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ทําไอนํายวดยิงแบบรับรังสีความร้อน (radiant superheater) ติดตังอยูเ่ หนือเตาเผาเพือรับการแผ่รงั สี
จากเปลวไฟและอนุภาคที ลุก โชนและมี อณ
ุ หภูมิ สงู เครืองทํา ไอนํายวดยิงแบบรับ การพาความร้อน
(convective superheater) ติด ตังอยู่ ในบริเวณที การแผ่รงั สี ความร้อนไปไม่ ถงึ จึง ได้รบั ความร้อน
โดยการพาจากก๊าซเสียทีไหลออกมาจากเตาเผา เครืองให้ความร้อนซํามักติดตังถัดจากเครืองทําไอ
นํายวดยิงแบบรับการพาความร้อน ดังนันเครืองให้ความร้อนซําจึงได้รบั ความร้อนจากการพาความ
ร้อนเช่นกัน
สิงสําคัญ ที ต้องคํานึง ถึง ในการออกแบบเครืองทํา ไอนํายวดยิงและเครืองให้ ความร้อนซําคือ
ความสามารถในการทนอุณหภูมิและความดัน ความสามารถในการทนอุณหภูมิสงู ของเครืองทําไอ
นํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซําขึนกับโลหะทีใช้ทาํ ท่อโดยโลหะทีทนอุณหภูมิได้สงู กว่าย่อมจะมี
ราคาแพงกว่า การออกแบบท่อของเครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซําเพือลดอุณหภูมิ
ของท่อ จะสามารถช่วยประหยัด ค่า ใช้จา่ ยด้านวัสดุได้ รูป ที 5.9 แสดงการไหลของก๊าซเสีย ผ่านท่อ
และไอนําในท่อสองแบบ แบบแรกเป็ นการไหลแบบขนานกัน (parallel-flow) แบบทีสองเป็ นการไหล
แบบสวนทางกัน (counter-flow) สัมประสิทธิ การถ่ายเทความร้อนของไอนําภายในท่อและของก๊าซ
เสีย ภายนอกท่อ มี คา่ ใกล้เคียงกัน ดัง นันอุณหภูมิ ของท่อ จึง มี คา่ โดยประมาณเท่ากับ ค่า เฉลียของ
อุณหภูมิไอนํากับอุณหภูมิก๊าซเสีย รูปที 5.9 แสดงให้เห็นว่าการไหลแบบขนานกันทําให้อณ
ุ หภูมิของ
ท่อตํากว่าการไหลแบบสวนทางกัน อย่างไรก็ตามการไหลแบบขนานกันมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ด้อยกว่าการไหลแบบสวนทางซึงหมายความว่า ท่อทีการไหลแบบขนานกันถ่ายเทความร้อนได้นอ้ ย
กว่าท่อทีการไหลแบบสวนทางกัน การเลือกรูปแบบการไหลของเครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้
ความร้อนซําจึงต้องคํานึงถึงอุณหภูมิของท่อควบคูก่ บั ประสิทธิผลของการแลกเปลียนความร้อน
ท่อ ของเครืองทํา ไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซําได้รบั การออกแบบให้ทนความดัน สูง
ได้ตามสมการ (5.1) ในกรณี ทีหม้อไอนําได้รบั การเพิมสมรรถนะให้ทาํ งานทีความดันสูงขึน ท่อของ
เครืองทํา ไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซําจะต้องถูก เปลียนให้สามารถทนความดัน ที สูง ขึน
อย่างไรก็ตามท่อ ที มี ขนาดเล็ก ซึงทนความดัน ได้สงู และมี พืนที มากในการรับ ความร้อนมี ขอ้ เสีย
เปรียบเนืองจากความดันสูญเสียของไอนําทีไหลในท่อจะเพิมขึนตามความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ท่อทีลดลง ปั จจัยเหล่านีจึงต้องนํามาพิจารณาในการเลือกขนาดท่อ ถ้าเปรียบเทียบท่อของเครืองทํา
ไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซํา จะพบว่าไอนําในเครืองให้ความร้อนซํามีความดันตํากว่าไอ
นําในเครืองทําไอนํายวดยิง ดังนันท่อเครืองให้ความร้อนซําจึงทนกับความเค้นทีตํากว่าและสามารถ
มีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางทีมากกว่าเพือลดการสูญเสียความดันไอนําทีไหลผ่าน นอกจากนีเครือง
ให้ความร้อนซํายังสามารถทนอุณหภูมิสงู กว่าเครืองทําไอนํายวดยิง อุณหภูมิไอนําทีออกจากเครือง
ให้ความร้อนซําจึงอาจสูงกว่าอุณหภูมิไอนําทีออกจากเครืองทําไอนํายวดยิง 20◦ C ถึง 30◦ C
การทีเครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซําทํางานทีอุณหภูมิสงู มากทําให้มีโอกาสทีขี
เถ้าจะหลอมเหลวและไปเกาะทีผิวของท่อ โรงไฟฟ้าทีใช้ถ่านหินทีมีสดั ส่วนของเถ้ามากและอุณหภูมิ
เถ้า หลอมเหลวตํามัก ประสบปั ญหาดัง กล่าว ขี เถ้า มี คา่ การนํา ความร้อนตําและกลายเป็ น ฉนวน
ความร้อนซึงจะลดการถ่ายเทความร้อนจากก๊าซเสีย สู่ ไอนําและเพิมอุณหภูมิ ของท่อ การป้องกัน
การสะสมของขี เถ้า หลอมเหลวเป็ น เรืองยาก แต่ มี อปุ กรณ์ ที สามารถลดการสะสมของขี เถ้า ได้คือ
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รูปที 5.9: การไหลแบบขนานกันและการไหลแบบสวนทางกันในเครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้
ความร้อนซํา
เครืองเป่ าฝุ่ น (soot blower) ท่อของเครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซําทีมีจาํ นวนหลาย
ท่อมักวางระยะห่างทีมากพอทีจะทําให้เครืองเป่ าฝุ่ นทํางานอย่างสะดวกโดยระยะห่างระหว่างท่อจะ
เพิมขึนตามอุณหภูมิของก๊าซเสีย นอกจากนี ท่อเหล่านี มักเป็ นท่อเรียบเพือให้การกําจัดขี เถ้าเป็ นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพ ถึง แม้วา่ ท่อ ที มี ครีบ จะมี ประสิทธิผลสูง กว่า ในการแลกเปลียนความร้อนแต่ มี
ความลําบากในการกําจัดขีเถ้าทีสะสมทีครีบด้วยเครืองเป่ าฝุ่ น

5.8 การควบคุมอุณหภูมิไอนํา
ถึงแม้วา่ อุณหภูมิของไอนําทีออกจากเครืองทําไอนํายวดยิงเข้าสู่เครืองกังหันจะถูกออกแบบให้
มีคา่ เหมาะสมทีสุด แต่ในความเป็ นจริงอุณหภูมิไอนําจะแปรเปลียนตามปั จจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ
เตาเผา อัตราการผลิตไอนํา ความดันไอนํา ปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้เชือเพลิง ชนิดของ
เชือเพลิง อุณหภูมิ ของนําป้อน ความสะอาดของผิว อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนในระบบ เป็ นต้น
ถ้า ปล่อยให้หม้อ ไอนําทํางานโดยปราศจากการควบคุม อุณหภูมิ อุณหภูมิ ไอนําก็ อาจจะขึนลงใน
ช่วงอุณหภูมิ กว้าง ๆ ซึงการจํากัด ให้ อณ
ุ หภูมิ ไม่ สงู เกิน ไปจนส่ง ผลเสีย อุปกรณ์ ตา่ ง ๆ ในระบบ
รวมทังเครืองกังหัน หมายถึง อุณหภูมิ เฉลียที ตําลง อัน เป็ น สิงที ไม่ พงึ ประสงค์เนืองจากมัน จะทําให้
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ลดลง นอกจากนี การเปลียนแปลงของอุณหภูมิ ไอนําในช่วงกว้างยัง จะ
ทําให้การออกแบบเชิงกลของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในระบบซับซ้อนขึนเนืองจากการขยายตัวตามอุณหภูมิ

5.8. การควบคุมอุณหภูมไิ อนาํ
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ของชินส่วนอุปกรณ์จะเกิด ขึนในช่วงกว้างเช่น กัน ดัง นันอุณหภูมิ ไอนําจึง ควรถูก ควบคุม ให้มี คา่ ไม่
มากกว่าและไม่ตากว่
ํ าอุณหภูมิทีเหมาะสมทีสุดเกิน 5◦ C
การควบคุมอุณหภูมิไอนําอาจแบ่งเป็ น 4 วิธีได้แก่ การใช้เครืองทําไอนํายวดยิงแบบรับรังสีความ
ร้อน (radiant) และแบบพาความร้อน (convective) การลดเอนทัลปี ของไอนํา (attemperation) การ
เอียงระดับหัวเผาขึนลง และการไหลวนของก๊าซเสีย (gas recirculation)
1. การใช้เครืองทําไอนํายวดยิงแบบรับรังสีความร้อนควบคูก่ บั แบบพาความร้อนสามารถควบคุม
อุณหภูมิ ไอนําได้เนืองจากทังสองแบบมี คณ
ุ สมบัติ ที ต่างกัน กล่าวคือ เครืองทํา ไอนํายวดยิง
แบบแรกจะให้ ไอนําอุณหภูมิ ที ตําลงถ้า อัตราการผลิต ไอนําเพิมขึนอัน เป็ น ผลมาจากการ
ที อุณหภูมิ ในเตาเผาไม่ เปลียนแปลงมากนัก เมือมี การเผาไหม้ เชือเพลิง เพิมขึน ในขณะที
ปริมาณไอนําเพิมขึน ในทางตรงข้ามเครืองทํา ไอนํายวดยิงแบบหลัง จะให้ไอนําอุณหภูมิ ที
สูง ขึนตามอัตราการผลิต ไอนําเพิมขึนเพราะอัตราการไหลที เพิมขึนของก๊าซเสีย จะทํา ให้สมั
ประสิทธ์การถ่ายเทความร้อนจากก๊าซเสีย สู่ไอนําเพิมขึนตามไปด้วย ดัง นันจึง มี ความเป็ น
ไปได้ทางทฤษฎีทีการใช้เครืองทําไอนํายวดยิงทังสองแบบร่วมกันเป็ นเครืองทําไอนํายวดยิง
แบบผสมจะทําให้อณ
ุ หภูมิของไอนําทีผลิตได้มีคา่ คงที อย่างไรก็ตามพืนทีผิวของเครืองทําไอ
นํายวดยิงแบบพาความร้อนมากกว่าแบบรับรังสีความร้อน ดังนันจึงยังคงมี การเพิมขึนของ
อุณหภูมิไอนําเล็กน้อยเมืออัตราการผลิตไอนําเพิมดังแสดงในรูปที 5.10

รูปที 5.10: ผลของการควบคุมอุณหภูมิไอนําโดยใช้เครืองทําไอนํายวดยิงแบบรับรังสีความร้อนและ
พาความร้อน
2. การใช้แอตเทมเพอเรเทอร์ (attemperator) ลดอุณหภูมิ ของไอนําโดยการพ่น ละอองนําปน
เข้าไปในไอนําตามรูปที 5.11 ละอองนําจะระเหยเป็ นไอพร้อมกับดูดกลืนความร้อนจากไอนํา
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อันจะทําให้อณ
ุ หภูมิไอนําลดลงได้ ถ้าทราบอัตราการไหลของไอนําขาเข้า อุณหภูมิไอนําขา
เข้า และอุณหภูมิไอนําขาออก อัตราการไหลของนํา (ṁw ) สามารถคํานวณได้จาก
ṁs hs1 + ṁw hw = (ṁs + ṁw )hs2

รูปที 5.11: แอตเทมเพอเรเทอร์
การควบคุม อุณหภูมิ ไอนําวิธี นี ให้ผลตอบสนองที รวดเร็ว แต่ มี ขอ้ ควรระวัง คือ ละอองนําจะ
ต้องมีความบริสทุ ธิ สูง คือมีสารแปลกปลอมเจือปนน้อยทีสุด ไม่เช่นนันแล้วมันจะทําให้เกิด
คราบตะกรันทีผิวท่อเครืองทําไอนํายวดยิงได้ อย่างไรก็ตามยังมีความเสียงทีจะมีละอองนํา
ปะปนไปกับ ไอนําที ออกจากแอตเทมเพอเรเทอร์ ดัง นันจึง ควรแยกเครืองทํา ไอนํายวดยิง
เป็ นสองส่วนคือ เครืองทําไอนํายวดยิงปฐมภูมิ (primary superheater) และเครืองทําไอนํา
ยวดยิงทุติยภูมิ (secondary superheater) และติดตังแอตเทมเพอเรเทอร์ระหว่างเครืองทํา
ไอนํายวดยิงปฐมภูมิ กบั เครืองทํา ไอนํายวดยิงทุติย ภูมิ เพือที ว่า ละอองนําที ออกจากแอตเท
มเพอเรเทอร์จะระเหยจนหมดสินในเครืองทําไอนํายวดยิงทุติยภูมิและไอนําทีไหลเข้าเครือง
กังหันไอนําจะไม่มีละอองนําปะปน
3. การเอียงระดับหัวเผาขึนลงควบคุมอุณหภูมิไอนําโดยการเปลียนแปลงการดูดกลืนความร้อน
ในเตาเผาและส่งผลให้อณ
ุ หภูมิไอนําเปลียนแปลงตามได้ รูปที 5.12 แสดงให้เห็นว่าพลังงาน
จากการเผาไหม้ในเตาเผา (Q) เท่ากับ ผลรวมของพลังงานที ดูด กลืน โดยเครืองระเหย (Qa )
พลังงานของก๊าซเสียทีออกจากเตาเผา (Qg ) และพลังงานจากการแผ่รงั สีความร้อนจากเตา
เผาไปยังเครืองทําไอนํายวดยิง (Qr ) การเอียงหัวเผาขึนจะลด Qa และเพิม Qr กับ Qg การ
ลดลงของ Qa ทําให้อตั ราการผลิตไอนําลดลง การเพิมขึนของ Qr และ Qg จะเพิมการถ่ายเท
ความร้อนให้เครืองทํา ไอนํายวดยิงแบบรับ รังสี ความร้อนและเครืองทํา ไอนํายวดยิงแบบพา
ความร้อน ดังนันอุณหภูมิไอนําจะเพิมขึน ในทางกลับกันการเอียงหัวเผาลงจะลดอุณหภูมิไอ
นํา
4. การไหลวนของก๊าซเสีย คือ การทําให้ก๊าซเสีย ที ออกจากหม้อ ไอนําไปแล้ว ไหลย้อนกลับ เตา
เผาอีกครัง การไหลวนของก๊าซเสียจะลดอุณหภูมิในเตาเผาซึงทําให้ Qa ลดลงและทําให้ Qr
กับ Qg เพิมขึน ดังนันการไหลเวียนของก๊าซเสียทีเพิมขึนจะส่งผลให้อณ
ุ หภูมิไอนําเพิมขึน

5.9. เครืองประหยัดเชือเพลิง
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รูปที 5.12: สมดุลพลังงานทีเตาเผา
เนืองจากการใช้แอตเทมเพอเรเทอร์และการไหลวนของก๊าซเสีย เป็ นการควบคุม อุณหภูมิ ไอนํา
สองวิธีทีให้ผลต่างกัน ทังสองวิธีจงึ อาจถูกใช้รว่ มกันเพือทําให้ไอนํามีอณ
ุ หภูมิคงที กล่าวคือถ้าอัตรา
การผลิตไอนําเพิมขึนก็ให้ใช้วิธีพน่ สเปรย์นาลดอุ
ํ
ณหภูมิไอนํา แต่ถา้ อัตราการผลิตไอนําลดลงก็ให้ใช้
วิธีนาํ ก๊าซเสียไหลย้อนกลับเตาเผา รูปที 5.13 แสดงให้เห็นว่าการกระทําเช่นนีจะทําให้อณ
ุ หภูมิไอนํา
ไม่เปลียนแปลงตามอัตราการผลิตไอนํา

รูปที 5.13: การควบคุมอุณหภูมิไอนําโดยการใช้แอตเทมเพอเรเทอร์และการไหลวนของก๊าซเสีย

5.9 เครืองประหยัดเชือเพลิง
ก๊าซเสียทีออกจากเครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซํามีอณ
ุ หภูมิสงู การปล่อยก๊าซ
เสีย ออกสู่ สงแวดล้
ิ
อมทันที จงึ เป็ นการสูญ เสีย พลังงานในก๊าซเสีย ไปโดยเปล่า ประโยชน์ จากการ
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พิจารณาวัฏจักรแรงคิน จะพบว่า นําป้อนเข้า หม้อ ไอนําควรมี อณ
ุ หภูมิ สงู เพือลดความต้องการเชือ
เพลิงในการทําให้นาป้
ํ อนกลายเป็ นไอ ดังนันความร้อนในก๊าซเสียจึงควรถูกถ่ายเทสู่นาป้
ํ อน อันจะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้าเพิมขึน นอกจากนีการทีนําป้อนมีอณ
ุ หภูมิสงู ยังช่วยลด
ความเค้น เชิง ความร้อน (thermal stress) ในถัง พัก ไอนําด้วยโดยการลดความแตกต่างอุณหภูมิ ผิว
ของถังพักไอนํา
อุปกรณ์ สาํ หรับ แลกเปลียนความร้อนระหว่างก๊าซเสีย กับ นําป้อนมีชือว่า เครืองประหยัด เชือ
เพลิง ซึงประกอบด้วยกลุม่ ท่อ จํานวนมากวางขนานกัน ตําแหน่ง ของเครืองประหยัด เชือเพลิง อยู่ถดั
จากเครืองให้ความร้อนซํา นําป้อนจะไหลในท่อ ของเครืองประหยัด เชือเพลิง และไหลออกไปยัง ถัง
พักไอนํา ส่วนก๊าซเสียจะไหลนอกท่อ เครืองประหยัดเชือเพลิงไม่ได้ออกแบบให้ผลิตไอนํา ดังนันนํา
ป้อนที ออกจากเครืองประหยัด เชือเพลิง ควรมี อณ
ุ หภูมิ ตากว่
ํ า จุดเดือดประมาณ 30◦ C เพือไม่ ให้มี
การเปลียนสถานะของนํา การที ของเหลวไหลในท่อ ของเครืองประหยัด เชือเพลิง ทําให้อณ
ุ หภูมิ ของ
ท่อใกล้เคียงกับอุณหภูมิของนําป้อนเพราะสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนของนําภายในท่อสูงกว่า
ของก๊าซเสีย ภายนอกท่อ มาก ดัง นันจึง ไม่มี ปัญหาเรืองอุณหภูมิ ทอ่ สูง เกิน ไปในเครืองประหยัด เชือ
เพลิงเหมือนในเครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองให้ความร้อนซํา ทิศทางการไหลของนําและก๊าซเสีย
ในเครืองประหยัดเชือเพลิงจึงเป็ นแบบสวนทางกันเพือให้ประสิทธิผลของการแลกเปลียนความร้อน
ระหว่างก๊าซเสียกับนําป้อนสูงทีสุด
ปั ญหาที อาจเกิด ขึนกับ เครืองประหยัด เชือเพลิง คือ การกัดกร่อนโดยอนุภาคในก๊าซเสีย ดัง นัน
ความเร็ว ของก๊าซเสีย จึง ถูก จํากัด อยู่ที 10 ถึง 12 m/s ถ้า ปริมาณเถ้า ในเชือเพลิง มี นอ้ ย แต่ ถา้ เชือ
เพลิง มี สดั ส่วนของเถ้า มากความเร็ว ของก๊าซเสีย อาจต้องตํากว่า นี ปั ญหาต่อ คือ การควบแน่น ของ
ไอนําในก๊าซเสียบนผิว นอกของท่อ ซึงมี อาจมี อณ
ุ หภูมิ ตากว่
ํ า จุดนําค้าง ปั ญหานี มัก เกิด ขึนในช่วง
เริมเดินเครืองของโรงไฟฟ้าซึงท่อของเครืองประหยัดเชือเพลิงยังมีอณ
ุ หภูมิตาอยู
ํ ่ การแก้ปัญหาอาจ
ทําได้โดยการปล่อยให้ก๊าซเสีย ไหลผ่านท่อ ในขณะที ยัง ไม่มี นาไหลเข้
ํ
า เพือเพิมอุณหภูมิ ของท่อ ให้
สูง กว่า จุดนําค้าง ปั ญหาสุดท้ายที เกิด ขึนคือ การสะสมของขี เถ้า บนผิว ท่อ ของเครืองประหยัด เชือ
เพลิง เพือแก้ปัญหานีกลุม่ ท่อจะต้องมีระยะห่างระหว่างท่อทีมากพอทีจะให้เครืองเป่ าฝุ่ นทํางานโดย
สะดวก นอกจากนีท่อทีใช้ควรเป็ นท่อเรียบ อย่างไรก็ตามถ้าเชือเพลิงเป็ นก๊าซธรรมชาติหรือเชือเพลิง
สะอาดอืน ๆ ก็สามารถใช้ทอ่ ติดครีบเพือเพิมประสิทธิผลของการแลกเปลียนความร้อนและลดขนาด
ของเครืองประหยัดเชือเพลิงได้

5.10 เครืองอุ่นอากาศ
โดยทัวไปอุณหภูมิก๊าซเสียทีไหลออกจากเครืองประหยัดเชือเพลิงยังคงสูงอยู่ ก๊าซเสียจึงสามารถ
นําไปแลกเปลียนความร้อนกับอากาศทีจะเข้าเตาเผาโดยใช้เครืองอุน่ อากาศเพือเพิมอุณหภูมิอากาศ
อากาศที ร้อนขึนจะทําให้ประสิทธิภาพของหม้อ ไอนําเพิมขึนและความต้องการเชือเพลิง ลดลง อาจ
กล่าวโดยประมาณได้วา่ อุณหภูมิ ของอากาศที เพิมขึน 110◦ C ช่วยประหยัด เชือเพลิง ได้ 4% และ
อุณหภูมิของอากาศทีเพิมขึน 280◦ C ช่วยประหยัดเชือเพลิงได้มากกว่า 11% นอกจากนีอากาศร้อน
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อุณหภูมิ 150-420◦ C ยัง เป็ น สิงที จําเป็ น สําหรับ ลดความชืนในผงถ่านหิน ในระบบที ใช้หวั เผาและ
เครืองบดละเอียด เครืองอุน่ อากาศมักถูกออกแบบให้เพิมอุณหภูมิของอากาศเป็ น 280◦ C ถึง 400◦ C
โดยทีก๊าซเสียจะมีอณ
ุ หภูมิลดลงเหลือ 135◦ C ถึง 180◦ C ซึงเป็ นอุณหภูมิทีสูงกว่าจุดนําค้างของก๊าซ
เสียเพือหลีกเลียงการควบแน่นของไอนําในก๊าซเสียทีทําให้เกิดกรดซัลฟูรกิ
เครืองอุน่ อากาศแบ่งออกเป็ นสองแบบตามลักษณะการทํางานคือ รีคูปเพอเรเตอร์ (recuperator) และรีเจนเนอเรเตอร์ (regenerator) รีคูปเพอเรเตอร์เป็ นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนแบบไหล
ตัด กัน ซึงประกอบด้วยท่อ จํานวนมากโดยท่อ อาจอยู่ ในแนวตังหรือ แนวนอนดัง แสดงในรูป ที 5.14
เป็ นทีน่าสังเกตว่าก๊าซเสียไหลในแนวตังในขณะทีอากาศไหลในแนวนอนโดนก๊าซเสียไหลในท่อในรูป
ที . (ก) แต่ไหลตัดกับท่อในรูปที . (ข) เหตุผลทีก๊าซเสียไหลในแนวตังคือ ก๊าซเสียมีขีเถ้าและ
ฝุ่ นปนอยู่ ขีเถ้าและฝุ่ นจะไปสะสมบนท่อ แต่การสะสมจะถูกจํากัดโดยการไหลของก๊าซเสียและแรง
โน้มถ่วงของโลก ขีเถ้าและฝุ่ นบางส่วนจึงตกลงสู่ถงั เก็บ (hopper) สัมประสิทธิ การถ่ายเทความร้อน
รวมของรีคูปเพอเรเตอร์มีคา่ อยู่ระหว่าง 30 ถึง 60 W/m2 .◦ C ซึงนับว่าตําเนืองจากของไหลในระบบ
มี สถานะเป็ น ก๊าซทังคู่ ดังนันท่อจึงควรมี ขนาดเล็ก และมี จาํ นวนมากเพือเพิมพืนที ถ่ายเทความร้อน
โดยทัวไปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอกของท่ออยูป่ ระมาณ 50 ถึง 65 mm ท่ออาจติดครับในกรณีทีเชือ
เพลิงทีใช้เผาไหม้เป็ นเชือเพลิงสะอาด

รูปที 5.14: เครืองอุน่ อากาศประเภทรีคปู เพอเรเตอร์ทีมี (ก) ท่อในแนวตัง และ (ข) ท่อในแนวนอน
เครืองอุน่ อากาศแบบรี เจนเนอเรเตอร์ใช้เมทริกซ์ (matrix) หรือ วงล้อ ที บรรจุ วสั ดุ พรุน ซึงมี คา่
ความจุความร้อนสูงในการถ่ายเทความร้อนจากก๊าซเสียไปยังอากาศ รีเจนเนอเรเตอร์จะทํางานได้ก็
ต่อเมือมีการไหลของก๊าซเสียสลับกับการไหลของอากาศทีแต่ละซีกของวงล้อ กลไกการทํางานของรี
เจนเนอเรเตอร์จงึ แบ่งเป็ นสองแบบ รูปที 5.15 แสดงรีเจนเนอเรเตอร์แบบวงล้อหมุน (rotating-wheel
regenerator) หรือรีเจนเนอเรเตอร์แบบจุงสทรัม (Ljungstrom regenerator) จะเห็นว่าก๊าซเสียและ
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อากาศมีทิศทางการไหลคงที ก๊าซเสียจะไหลผ่านด้านเย็นของวงล้อและถ่ายเทความร้อนให้เแก่วงล้อ
ซึงทําให้ก๊าซเสีย มี อณ
ุ หภูมิ ลดลง อากาศจะไหลผ่านด้านร้อนของวงล้อ และได้รบั ความร้อนจากวง
ล้อซึงทําให้อากาศมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึน รูปที 5.16 แสดงรีเจนเนอเรเตอร์แบบวงล้อนิง (stationary-wheel
regenerator) หรือรีเจนเนอเรเตอร์แบบโรเทอมุลเลอ (Rothemuhle regenerator) จะเห็นว่าโครงหุม้
และแกนกลางหมุน ในขณะที วงล้อ อยู่นิง การหมุน ของโครงหุม้ และแกนกลางทําให้ทิศทางการไหล
ของก๊าซเสีย และอากาศเปลียนแปลงตลอดเวลาซึงทําให้วงล้อ สามารถดูด กลืน ความร้อนจากก๊าซ
เสียและถ่ายเทความร้อนให้อากาศได้

รูปที 5.15: รีเจนเนอเรเตอร์แบบวงล้อหมุน
รี เจนเนอเรเตอร์มี พืนที แลกเปลียนความร้อนมากกว่า รี คู ป เพอเรเตอร์ที มี ขนาดเท่า กัน ดัง นัน
รี เจนเนอเรเตอร์จงึ มี ประสิทธิผล (effectiveness) ของการถ่ายเทความร้อนสูง กว่า รี คูป เพอเรเตอร์
นอกจากนี รี เจนเนอเรเตอร์ยงั มี คณ
ุ สมบัติ ในการทําความสะอาดตัว เอง (self-cleaning) เนืองจาก
การไหลสลับ กัน ของก๊าซเสีย และอากาศในส่วนเดียวกัน ของเมทริกซ์ทาํ ให้ฝนุ่ และขี เถ้า ในส่วนนัน
ถูก กําจัดออกตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม รีเจนเนอเรเตอร์มีขอ้ เสีย เปรียบบางประการ วัสดุพรุน ในเม
ทริกซ์ทาํ ให้เกิดความดันสูญเสียของก๊าซเสียและอากาศทีไหลผ่าน รีเจนเนอเรเตอร์จงึ ต้องการพัดลม
ทีมีกาํ ลังงานสูง การไหลสลับกันของก๊าซร้อนและอากาศเย็นทําให้เกิดความเค้นเชิงความร้อนในเม
ทริกซ์ซงอาจลดอายุ
ึ
การใช้งานของเมทริกซ์ นอกจากนีปั ญหาทีสําคัญของรีเจนเนอเรเตอร์คือ การรัว
ไหลมาผสมกันของก๊าซเสียและอากาศซึงอาจทําให้เกิดการเผาไหม้ในเมทริกซ์ได้ถา้ มีเชือเพลิงทีไม่
เผาไหม้ในก๊าซเสีย แต่โดยรวมแล้วโรงไฟฟ้าทีมีขนาดมากกว่า 120 MW นิยมติดตังรีเจนเนอเรเตอร์
รีเจนเนอเรเตอร์อาจมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 10 m และมีความเร็วรอบของวงล้ออยู่ระหว่าง
0.5 ถึง 3 rpm

5.11. เครืองเป่ าฝุ่ น
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รูปที 5.16: รีเจนเนอเรเตอร์แบบวงล้อนิง

5.11 เครืองเป่ าฝุ่ น
ก๊าซเสีย มัก มี จงึ มี ฝนุ่ ปะปนอยู่เสมอ ทีมาของฝุ่ น คือ เถ้า ซึงเป็ น ส่วนประกอบเชือเพลิง ที ไม่ เผา
ไหม้และจะกลายเป็ นเถ้าลอยทีปนไปกับก๊าซเสียถ้าเถ้ามีอณ
ุ หภูมิหลอมเหลวสูง นอกจากนียังมีเชือ
เพลิงบางส่วนทีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และกลายเป็ นเขม่าปะปนไปกับก๊าซเสียเช่นกัน การไหลของก๊าซ
เสียในหม้อไอนําเป็ นการไหลผ่านสิงกีดขวางซึงก็คืออุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนต่าง ๆ แม้วา่ ก๊าซ
สามารถไหลผ่านสิงกีดขวางได้ แต่ฝนุ่ มักถูกดักไว้ไม่ให้ไหลผ่านไปได้ ผลทีตามมาคือ การสะสมของ
ฝุ่ นบนผิวท่อของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน ฝุ่ นมีคา่ การนําความร้อนตําและจะลดค่าสัมประสิทธิ
การถ่ายเทความร้อนรวมของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน สมรรถนะของอุปกรณ์แลกเปลียนความ
ร้อนจึงลดลงตามการสะสมของฝุ่ นทีเพิมขึน ถ้าไม่มีการกําจัดฝุ่ นออกไปอุณหภูมิของก๊าซเสียทีไหล
ออกจากหม้อไอนําจะเพิมขึนในขณะทีอุณหภูมิของไอนําจะลดลงซึงจะทําให้ประสิทธิภาพของหม้อ
ไอนําลดลงเช่นกัน
ถ้า โรงไฟฟ้า มี กาํ หนดปิ ด ซ่อมบํารุง ทุก ปี หรือ สองปี ฝนุ่ อาจถูก กําจัด โดยการชะล้างฝุ่ น ออกจาก
ผิวท่อหลังจากหม้อไอนําหยุดการทํางาน แต่วิธีนีเหมาะสมถ้าก๊าซเสียมีฝนุ่ น้อยซึงหมายความว่าเชือ
เพลิงมีสดั ส่วนของเถ้าตําและมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดขึนน้อย แต่ถา้ เชือเพลิงเป็ นเชือเพลิงแข็ง
การสะสมของฝุ่ น บนผิว ท่อ จะมี ปริมาณมากเกิน กว่า ที จะรอทําความสะอาดทุก ปี หรือ สองปี ได้ การ
กําจัดฝุ่ นควรกระทําบ่อยครังขึนแต่โรงไฟฟ้าไม่สามารถหยุดการทํางานบ่อย ๆ ได้ ดังนันการกําจัดฝุ่ น
จึงต้องกระทําขณะทีหม้อไอนํากําลังทํางานอยู่โดยใช้อปุ กรณ์ทีเรียกว่าเครืองเป่ าฝุ่ น (soot blower)
หลักการทํางานของเครืองเป่ าฝุ่ นคือ ใช้การพ่นไอนํา อากาศ หรือนําสลายขีเถ้าทีสะสมบนผิวท่อ
ไอนําในโรงไฟฟ้ามี ปริมาณไม่จาํ กัดและมี ความดันสูงอยู่แล้วจึงไม่ตอ้ งมี อปุ กรณ์เพิมความดัน
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เครืองเป่ า ฝุ่ น ที ใช้ไอนําจึง มี คา่ ใช้จา่ ยในการเดิน เครืองตํา ไอนําที ใช้ควรเป็ น ไอนํายวดยิงมากกว่า
ไอนําอิมตัว เนืองจากการควบแน่น จะทําให้เกิด การกัดกร่อนของผิว ท่อ อย่างไรก็ตาม เครืองเปาฝุ่ น
อาจไม่ สามารถทํางานได้อย่างมี ประสิทธิผลในช่วงที โรงไฟฟ้า เริมเดิน เครืองเพราะปริมาณไอนํายัง
ไม่มากพอ เครืองเป่ าฝุ่ นทีใช้อากาศสามารถทํางานได้ตลอดเวลาและมีคา่ บํารุงรักษาตํา แต่จะมีคา่
ใช้จ่ายในการเดินเครืองค่อนข้างสูงเพราะต้องมีเครืองอัดอากาศเพือเพิมความดันให้อากาศสําหรับ
เป่ าฝุ่ น ในกรณีของผิวท่อทีมีขีเถ้าหลอมเหลวหรือสแลกเกาะอยู่ เครืองเป่ าฝุ่ นต้องใช้นาเนื
ํ องจากไม่
สามารถทําความสะอาดด้วยไอนําหรืออากาศ
เครืองเป่ าฝุ่ นสองแบบหลักคือ เครืองเป่ าฝุ่ นแบบหลายหัวฉีด (multi-nozzle soot blower) และ
เครืองเป่ าฝุ่ นแบบยืดหดได้ (retractable soot blower) เครืองเป่ าฝุ่ นแบบหลายหัวฉีดในรูปที 5.17
ประกอบด้วยท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ถึง 64 mm ทีมีหวั ฉีดตลอดความยาวของท่อให้ไอนําหรือ
อากาศที มี ความดันสูงพ่นออกมาได้ รัศมี ทาํ งานของเครืองประมาณ 2 m เครืองเป่ า ฝุ่ น แบบนี หมุน
ได้เพือให้สามารถพ่น ไอนําหรือ อากาศหลายทิศทาง เครืองเป่ า ฝุ่ น แบบหลายหัว ฉีด อาจมี หลายท่อ
วางขนานกันโดยท่อส่วนหนึงพ่นไอนําหรืออากาศขึนบนและท่ออีกส่วนหนึงพ่นไอนําหรืออากาศลง
ล่างและแต่ละท่อ หมุน ได้ 180◦ ซึงจะทําให้สามารถกําจัด ฝุ่ น ได้อย่างทัวถึง รูป ที 5.17 แสดงเครือง
เป่ า ฝุ่ น แบบนี ข้อ จํากัด ของเครืองเป่ า ฝุ่ น แบบหลายหัว ฉีด คือ การทํางานในสภาวะที มี อณ
ุ หภูมิ สงู
ตลอดเวลา อุณหภูมิ จงึ ไม่ ควรเกิน 1000◦ C การใช้งานจึง จํากัด อยู่ ที เครืองประหยัด เชือเพลิง และ
เครืองอุน่ อากาศ เครืองเป่ า ฝุ่ น แบบยืด หดได้ในรูป ที 5.18 ประกอบด้วยท่อ ที ฝัง อยู่ในผนัง ของหม้อ
ไอนําเมือไม่ ได้ใช้งานและจะยืนออกมาเมือมี ความต้องการกําจัด ฝุ่ น ด้านปลายของเครืองมี หวั ฉีด
สําหรับพ่นไอนําหรืออากาศทีมีความดันสูง หัวฉีดอาจมีสองหัวฉีดเพือลดแรงปฏิกิรยิ าขณะพ่นไอนํา
หรืออากาศซึงอาจทําให้ทอ่ โค้งงอ ท่อสามารถหมุนได้รอบทิศ รูปที 5.18 แสดงให้เห็นว่า การพ่นไอ
นําหรืออากาศขณะหมุนและยืนออกทําให้ไอนําหรืออากาศเคลือนทีเป็ นรูปเกลียวและทําให้สามารถ
ทําความสะอาดท่อ อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนอย่างทัวถึง การเคลือนที ของหัว ฉีด อาจทําให้หวั
ฉีดพ่นไอนําหรืออากาศไปทีท่ออุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนโดยตรงได้ซงอาจนํ
ึ
าไปสู่การสึกกร่อน
ของท่อ ดังนันเครืองเป่ าฝุ่ นจึงควรอยู่หา่ งจากท่ออย่างน้อย 50 cm เครืองเป่ าฝุ่ นแบบนีทํางานได้ใน
สภาวะที มี อณ
ุ หภูมิสงู เนืองจากเครืองทํางานในช่วงเวลาสัน ๆ และจะถูกเก็บ เมือไม่ใช้งาน อย่างไร
ก็ตามเครืองเป่ าฝุ่ นแบบนีต้องการพืนทีเก็บเมือฝังตัวในผนัง

5.12 การไหลเวียนของอากาศและก๊าซเสีย
หม้อไอนําต้องการอากาศปริมาณมหาศาลให้ไหลเข้า และก๊าซเสีย ในปริมาณทีมากกว่าให้ไหล
ออกโดยผ่านอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน การไหลของอากาศและก๊าซเสีย จะเกิด ขึนได้ก็ ตอ่ เมือ
มี ผลต่างระหว่างความดัน ของระบบกับ ความดัน ของสิงแวดล้อม ซึงผลต่างที ว่า นี เรียกว่า ดราฟต์
(draft) ดราฟต์ทีเกิดขึนในโรงไฟฟ้าแบ่งออกตาม 2 วิธีสาํ หรับทําให้เกิดดราฟต์ได้แก่ ดราฟต์ธรรมชาติ
(natural draft) และดราฟต์เชิงกล (mechanical draft)

5.12. การไหลเวียนของอากาศและก๊าซเสีย
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รูปที 5.17: เครืองเป่ าฝุ่ นแบบหลายหัวฉีด

รูปที 5.18: เครืองเป่ าฝุ่ นแบบยืดหดได้

5.12.1 ดราฟต์ธรรมชาติ
เนืองจากก๊าซเสียมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าอากาศของสิงแวดล้อมมันจึงเบากว่าและจะลอยขึนเองตาม
ธรรมชาติหรือกล่าวอีกนัยหนึงก็คือความหนาแน่นทีต่างกันของก๊าซเสียกับอากาศทําให้เกิดดราฟต์
โครงสร้างของโรงไฟฟ้ามักประกอบไปด้วยปล่อง (stack) ในรูปที 5.19 เพือส่งเสริมการเกิดดราฟต์ ถา้
ความสูงของปล่องเท่ากับ H ดราฟต์ธรรมชาติทีเกิดขึน (∆p) จะมีคา่ แปรผันตาม H และความหนา
แน่น ของก๊าซเสีย ในปล่อง ถ้า สมมุติ วา่ ก๊าซเสีย เป็ น ก๊าซในอุดมคติ ดราฟต์ธรรมชาติ จะแปรผัน ตาม
อุณหภูมิก๊าซเสีย ดราฟต์ธรรมชาติจงึ เพิมขึนเมือความสูงของปล่องเพิมขึนหรือก๊าซเสียมีอณ
ุ หภูมิสงู
ขึน อย่างไรก็ตามมีขอ้ จํากัดความสูงของปล่อง นอกจากนี ก๊าซเสียทีมีอณ
ุ หภูมิสงู ทําให้หม้อไอนํามี
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ประสิทธิภาพตํา ดังนันจึงต้องกําหนดอุณหภูมิทีเหมาะสมทีสุดของก๊าซเสียโดยคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ
ควบคู่กนั นอกจากทํา หน้าที เพิมดราฟต์แล้ว ปล่องยังทํา หน้าที แพร่กระจายก๊าซเสีย สู่สงแวดล้
ิ
อมที
ความสูงอันเหมาะสมทีไม่สง่ ผลเสียต่อชุมชนใกล้โรงไฟฟ้า

รูปที 5.19: ระบบดราฟต์ธรรมชาติ
ระบบที ใช้ดราฟต์ธรรมชาติ มี ได้เปรียบที ค่า บํารุง รักษาระบบตํา ไม่มี ความต้องการพลังงานขับ
เคลือนอุปกรณ์ ความง่ายในการออกแบบ อายุการใช้งานยาว และความสามารถแพร่กระจายก๊าซ
เสียในทีสูง ๆ แต่ดราฟต์ธรรมชาติก็มีขอ้ เสียตรงทีมันจะเปลียนแปลงไปตามสภาวะของสิงแวดล้อม
และทีสําคัญทีสุดมันให้ดราฟต์ทีน้อยกว่าความต้องการของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

5.12.2 ดราฟต์เชิงกล
ถ้า มี การใช้อปุ กรณ์จาํ พวกพัดลมมาช่วยให้เกิด การไหลเวียนของอากาศและก๊าซเสีย ดราฟต์
ที เกิด ขึนเรียกว่า ดราฟต์เชิงกล ดราฟต์เชิงกลจึง ไม่ ขนอยู
ึ ่ กบั สิงแวดล้อม และไม่มี ความจําเป็ น ต้อง
มี ปล่องสูง เหมือนกับ ระบบที ใช้ดราฟต์ธรรมชาติ ระบบที ใช้ดราฟต์เชิงกลยัง ข้อดี อืน ๆ เช่น ควบคุม
ได้งา่ ยกว่า และไม่ ตอ้ งปล่อยก๊าซเสีย อุณหภูมิ สงู ออกจากระบบเพือเพิมดราฟต์ แต่ ก็ มี คา่ ใช้จ่าย
สูง ในการดูแลรักษาและปฏิบตั ิ การ อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ตอ้ งใช้ระบบนี เพราะดราฟต์
ธรรมชาติ ไม่เพียงพอที จะเอาชนะการสูญ เสีย ความดัน ปริมาณมากที มี สาเหตุมาจากอุปกรณ์หลาย
ชนิดและโครงสร้างอันซับซ้อนของโรงไฟฟ้า
ดราฟต์เชิงกลแบ่งออกเป็ นดราฟต์จากการเป่ า (forced draft) และดราฟต์จากการดูด (induced
draft) ในแบบแรกพัดลมจะทํา หน้าที เป่ า อากาศสู่ เตาเผา จึง ทําให้ เตาเผามี ความดัน สูง กว่า สิง
แวดล้อม ในกรณี ที ต้องการทําให้เกิด ดราฟต์ปริมาณ ∆p กําลัง งานที ให้กบั พัดลม (PF D ) สามารถ
คํานวณได้จากสูตรต่อไปนี
PF D =

ṁf .AF RA .va .∆p
ηF D

(5.17)
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โดยที va คือปริมาตรจําเพาะของอากาศและ ηF D คือประสิทธิภาพของพัดลมเป่ าอากาศ ข้อดีของ
ดราฟต์จากการเป่ าคือพัดลมทีมีขนาดเล็กและไม่ตอ้ งหล่อเย็น เนืองจากมันใช้เป่ าอากาศทีมีอณ
ุ หภูมิ
และปริมาตรจําเพาะตํา นอกจากนีการทีเตาเผามีความดันสูงหมายความว่าไม่มีอากาศรัวไหลเข้าสู่
เตาเผาได้ ซึงอากาศทีรัวไหลเข้าจะทําให้ประสิทธิภาพของหม้อไอนําลดลง แต่ในทางกลับกันการที
เตาเผามีความดันสูงก็เป็ นข้อเสียของดราฟต์จากการเป่ าเพราะเปลวไฟอาจรัวออกนอกเตาเผาได้ซงึ
จะเป็ นอันตรายต่อผูค้ วบคุมหม้อไอนํา
ดราฟต์จากการดูด เกิด ในกรณี ที พัดลมถูก ติด ตังระหว่างหม้อ ไอนําและปล่อง โดยพัดลมจะทํา
หน้าที ดูด ก๊าซเสีย ออกจากหม้อ ไอนําเข้า สู่ ปล่อง จึง ทําให้หม้อ ไอนําโดยรวมมี ความดัน ตํากว่า สิง
แวดล้อม กําลังงานทีให้กบั พัดลม (PID ) เพือผลิตดราฟต์ ∆p คือ
PID =

ṁf (1 + AF RA )vg .∆p
ηID

โดยที vg คือ ปริมาตรจําเพาะของก๊าซเสีย และ ηID คือ ประสิทธิภาพของพัดลมดูด อากาศ พัดลมที
ใช้ผลิตดราฟต์จากการดูดต้องทํางานทีอุณหภูมิสงู กําลังงานทีต้องให้พดั ลมจึงมากกว่าในกรณีของ
ดราฟต์จากการเป่ า นอกจากนีพัดลมยังต้องผจญขีเถ้าในก๊าซเสีย อายุการใช้งานของมันจึงสันกว่า
พัดลมเป่ า อากาศ แต่ พดั ลมดูด อากาศมี ความปลอดภัย เพราะจะไม่มี การรัวไหลของก๊าซเสีย และ
เปลวไฟออกนอกเตาเผา
เนืองจากดราฟต์ทงสองชนิ
ั
ดมีทงข้
ั อดีและข้อเสีย โรงไฟฟ้าจึงมักใช้ทงสองชนิ
ั
ดร่วมกัน กล่าวคือ
พัดลมจะถูกติดตังทีทางเข้าและทางออกของหม้อไอนํา อันจะทําให้ภายในเตาเผามีความดันตํากว่า
สิงแวดล้อมเพียงเล็กน้อย ดราฟต์ทีได้จงึ เรียกว่า ดราฟต์สมดุล (balanced draft)

5.12.3 พัดลม
พัดลมทํา หน้าที เพิมความดัน สถิต หรือ ความเร็ว ให้ก๊าซ ดัง นันพัดลมจึง เป็ น อุปกรณ์ ที มี ความ
สําคัญ มากในระบบถ่ายเทอากาศและก๊าซเสีย พัดลมที ใช้ในโรงไฟฟ้า มี สองแบบคือ แบบไหลตาม
แนวแกน (axial type) และแบบแรงเหวียง (centrifugal type) พัดลมแบบไหลตามแนวแกนประกอบ
ด้วยแกนหมุนและใบพัดทีติดอยู่กบั แกน ก๊าซไหลเข้าและออกตามแนวแกน พัดลมแบบนีมีประสิทธิภาพสูง ที ช่วงอัตราการไหลของก๊าซที กว้าง ดัง นันจึง ไม่ ตอ้ งควบคุม การทํางานของพัดลมอย่างใกล้
ชิด อย่างไรก็ตามพัดลมแบบนี มี ราคาแพงและต้องได้รบั การดูแลรักษาอย่างดี จึง เหมาะกับ การใช้
งานในภาวะทีไม่มีฝนุ่ ละอองหรือขีเถ้า ซึงก็คือการเป่ าอากาศ ถ้าจะใช้พดั ลมในการดูดก๊าซเสีย ต้อง
มันใจว่าอนุภาคในก๊าซเสียถูกกําจัดไปเกือบหมดโดยระบบกําจัดฝุ่ น ไม่เช่นนันแล้วพัดลมจะเสียหาย
ได้เนืองจากมันไม่สามารถทนต่อฝุ่ นในก๊าซเสียได้ดี
หลักการทํางานของพัดลมแบบแรงเหวียงคือ อากาศทีมีความดันตําหรือความเร็วตําจะไหลเข้า
กลางพัดลมและมี ความดันหรือความเร็วเพิมจากแรงเหวียงของการหมุนของพัดลมซึงทําให้อากาศ
ทีออกมีความดันสูงหรือความเร็วสูง พัดลมแบบแรงเหวียงประกอบด้วยใบพัดทีต่อกับแกนหมุน การ
ทํางานของพัดลมขึนอยู่กบั ลักษณะของใบพัด ซึงแบ่งเป็ น ใบโค้งไปด้านหน้า (forward-curved) ซึง
การโค้งเอียงของใบพัดมีทิศทางเดียวกับทิศทางการหมุนของพัดลม ใบตรง (flat) และใบโค้งไปด้าน
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หลัง (backward-curved) ซึงการโค้งเอียงของใบพัดมีทิศทางสวนกับทิศทางการหมุนของพัดลม รูป
ที 5.20 แสดงลักษณะของใบพัด ทังสามแบบ ถ้า ความเร็ว ของอากาศหรือ ก๊าซเสีย ที ออกจากปลาย
ใบพัด เท่า กัน ทังสามกรณี ความเร็ว ของใบพัด โค้ง ไปด้านหน้า จะมี คา่ น้อยทีสุด และความเร็ว ของ
ใบพัดโค้งไปด้านหลังจะมีคา่ มากทีสุด ตารางที 5.1 เปรียบเทียบใบพัดทังสามแบบ จะเห็นว่าพัดลม
แบบใบโค้ง ไปด้านหลัง มี ประสิทธิภาพสูง กว่า พัดลมแบบอืน ข้อ เสีย ที สําคัญ ของพัดลมแบบนี คือ
ความทนทานต่อฝุ่ นตําเมือใช้พดั ลมแบบนี ดูดอากาศ ซึงข้อเสียเปรียบนี สามารถแก้ไขได้ถา้ มี ระบบ
กําจัดฝุ่ นทีมีประสิทธิผลก่อนก๊าเสียไหลเข้าพัดลม อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีมีฝนุ่ ปรืมาณมากในก๊าซ
เสีย อาจจําเป็ นต้องใช้พดั ลมแบบใบตรงซึงมีโครงสร้างแข็งแรงและสามารถสร้างให้มีความทนทาน
ต่อ ฝุ่ น ที สูง มากได้ ถึง แม้วา่ ประสิทธิภาพของพัดลมแบบนี จะตํากว่า พัดลมแบบใบโค้ง ไปด้านหลัง
พัดลมแบบใบโค้งไปด้านหน้า มี ขอ้ เสีย หลายประการ จึง ไม่เหมาะกับ การใช้งานในโรงไฟฟ้า พัดลม
แบบนีนิยมใช้ในระบบปรับอากาศโดยทําหน้าทีเป็ นพัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก

รูปที 5.20: พัดลมชนิดแรงเหวียงแบบใบโค้งไปด้านหน้า, ใบตรง และใบโค้งไปด้านหลัง

ตารางที 5.1: เปรียบเทียบสมรรถนะของใบพัดสามแบบของพัดลมแรงเหวียง
ขนาดของพัดลม
ประสิทธิภาพ
เสถียรภาพ
ความเร็วพัดลม
ความทนต่อฝุ่ น

ใบโค้งไปด้านหน้า ใบโค้งไปด้านหลัง ใบตรง
เล็ก
ปานกลาง
ปานกลาง
78-83%
84-91%
70-72%
ไม่ดี
ดี
ดี
ตํา
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํา
สูง

พารามิเตอร์ทีกําหนดสมรรถนะของพัดลมคือ อัตราการไหล ความดันสถิต กําลังงาน และประสิทธิ ภาพ ความดัน สถิต หมายถึง ความดัน สถิต ที พัดลมเพิมให้อากาศที ไหลผ่าน การทดสอบพัดลม
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ในห้องปฏิบตั ิ การทําให้ ได้ ขอ้ มูล การเปลียนแปลงตามอัตราการไหลของความดัน สถิต กําลัง งาน
และประสิทธิภาพ ข้อมูล เหล่า นี นํา ว่า สร้างเส้น โค้ง สมรรถนะ (performance curves) หรือ เส้น โค้ง
ลักษณะเฉพาะ (characteristic curves) เส้น โค้ง สมรรถนะขึนกับ ขนาดเส้น ผ่า ศูนย์กลางของแกน
หมุนและความเร็วของพัดลม พัดลมทีติดตังในระบบไหลเวียนของก๊าซจะต้องสร้างความดันทีเอาชนะ
ความดัน สูญ เสีย ในระบบเพือให้มี การไหลเวียนของก๊าซ ความดัน สูญ เสีย แปรผัน ไปตามอัตราการ
ไหลยกกําลังสอง ดังนันเส้นโค้งความต้านทานของระบบ (system resistance curve) ในรูปที 5.21
จึง เป็ น เส้น โค้ง พาราโบลา รูป ที 5.21 แสดงให้ เห็น จุด ตัด ของเส้น โค้ง สมรรถนะกับ เส้น โค้ง ความ
ต้านทาน จุด ตัด นี เรียกว่า จุด ทํางาน (operation point) อัตราการไหลที จุด นี เรียกว่า อัตราการไหล
ออกแบบ (design flow rate) พัดลมทีเลือกใช้ควรมีประสิทธิภาพสูงสุดทีอัตราการไหลนี

รูปที 5.21: จุดทํางานของพัดลม
ในทางอุดมคติ อัตราการไหลออกแบบควรเท่ากับ อัตราการไหลจริง แต่ ในทางปฏิบตั ิ พดั ลมที
เลือกใช้มกั มีอตั ราการไหลจริงตํากว่าอัตรากรไหลออกแบบ เหตุผลทีทําเช่นนีคือ
• ความต้านทานของระบบอาจมากกว่าทีออกแบบไว้เนืองจากการสะสมของฝุ่ นและสแลกบน
พืนผิวของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในหม้อไอนํา
• ระบบการไหลของอากาศและก๊าซเสีย อาจมี การรัว ซึงทําให้ตอ้ งเลือกพัดลมที ให้อตั ราการ
ไหลสูงเพือชดเชยการรัว
• ระบบอาจต้องการอากาศส่วนเกินมากกว่าทีคาดว่าจะต้องการ
มี ความเป็ น ไปได้สงู ที จุด ทํางานของพัดลมต้องเลือนไปที อัตราการไหลที ตํากว่า ในการใช้งานจริง
วิธี การที ง่ายที ลดอัตราการไหลได้คือ ติด ตังแผ่น กัน (damper) ในระบบ การปรับ แผ่น กันจะทําให้
เส้น โค้ง ระบบเปลียนและทําให้จดุ ทํางานเปลียนตามไปด้วย อย่างไรก็ตามวิธี นี มี ประสิทธิภาพเชิง
พลังงานตําเนืองจากการลดอัตราการไหลทําให้กาํ ลังงานทีให้พดั ลมลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน
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วิธี ควบคุม ที มี ประสิทธิภาพเชิง พลังงานสูง กว่า คือ วิธี ควบคุม แบบปรับ มุม ของใบพัด นํา (inlet
vane control) ใบพัด นํา เป็ น ใบพัด นิงที ติด ตังก่อนใบพัด หมุน รูป ที 5.21 แสดงผลของการควบคุม
พัดลมด้วยวิธีนี การปรับมุมของใบพัดนําทําให้เส้นโค้งความดันสถิตของพัดลมเปลียนจากเส้น sp1
เป็ น เส้น sp2 และจากเส้น sp2 เป็ น เส้น sp3 นอกจากนี เส้นโค้งกําลังงานก็ เปลียนจากเส้น p1 เป็ น
เส้น p2 และจากเส้น p2 เป็ นเส้น p3 อย่างไรก็ตามเส้นโค้งความต้านทานของระบบไม่เปลียน ดังนัน
การควบคุม พัดลมด้วยวิธี นี จึง ทําให้จดุ ทํางานของพัดลมเปลียนจากจุด a เป็ น จุด b และจากจุด b
เป็ นจุด c เป็ นทีน่าสังเกตว่าการลดลงของอัตราการไหลทําให้กาํ ลังงานของพัดลมลงจากจุด a′ บน
เส้น p1 เป็ นจุด b′ บนเส้น p2 และจากจุด b′ บนเส้น p2 เป็ นจุด c′ บนเส้น p3 กําลังงานทีลดลงนี
มากกว่ากําลังงานทีลดลงในการควบคุมแบบใช้แผ่นกัน ดังนันวิธึควบคุมแบบปรับมุมของใบพัดนํา
จึงมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงกว่าสูงกว่าวิธีควบคุมแบบใช้แผ่นกัน

รูปที 5.22: วิธีควบคุมพัดลมแบบปรับมุมของใบพัดนํา
วิธีควบคุมพัดลมทีมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงสุดคือ วิธีควบคุมแบบปรับความเร็ว (variablespeed control) เส้น โค้ง sp1 และ p1 ในรูป ที 5.22 เป็ น เส้น โค้ง ของพัดลมความเร็ว สูง (N1 ) เส้น
โค้ง sp2 และ p2 เป็ นเส้นโค้งของพัดลมความเร็วปานกลาง (N2 ) เส้นโค้ง sp3 และ p3 เป็ นเส้นโค้ง
ของพัดลมความเร็วตํา (N3 ) จะเห็นว่า การลดความเร็วพัดลมทําให้อตั ราการไหลและกําลังงานของ
พัดลมลดลงตามไปด้วย เมือเปรียบวิธี ควบคุม แบบหลายความเร็ว กับ วิธี ควบคุม แบบปรับ มุม ของ
ใบพัดนําจะพบว่าวิธีควบคุมแบบหลายความเร็วทําให้กาํ ลังงานของพัดลมลดลงมากกว่าวิธีควบคุม
แบบปรับมุมของใบพัดนํา ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหล (Q) กับความเร็วพัดลมได้จากกฎของ
พัดลม (fan laws)
Q1
N1
=
Q2
N2

(5.18)

นอกจากนีกฎของพัดลมยังให้ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังงานพัดลมกับความเร็วพัดลม ดังนี
P1
=
P2

(

)
N1 3
N2

(5.19)

5.12. การไหลเวียนของอากาศและก๊าซเสีย
ดังนัน P จึงแปรผันตาม Q3 กําลังงานของพัดลมจะลดลง 87.5% ถ้าอัตราการไหลลดลง 50%

รูปที 5.23: วิธีควบคุมพัดลมแบบปรับความเร็ว
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คําถามท้ายบท
1. ทําไมอัตราการผลิตไอนําทีลดลงจึงส่งผลให้ตอ้ งใช้อากาศส่วนเกินมากขึน
2. ทําไมหม้อไอนําแบบท่อไฟจึงมีขนาดเล็กเมือเทียบกับหม้อไอนําแบบท่อนํา
3. ผนังนําหมายถึงอะไร
4. ทําไมท่อนําขึนจึงมีขนาดเล็กกว่าท่อนําลง
5. ถังพักไอนําทําหน้าทีอะไร
6. ละอองนําทีปะปนไปกับไอนําทีออกจากถังพักไอนําจะส่งผลเสียอย่างไร
7. อะไรจะเป็ นผลเสียทีเกิดขึนถ้าไม่มีการถ่ายนําออกจากถังพักไอนํา
8. ไซโคลนทําหน้าทีอะไรในถังพักไอนํา
9. เครืองประหยัดเชือเพลิงทําหน้าทีอะไร
10. อะไรคือ สาเหตุ สาํ คัญ นอกจากราคาท่อ ที ทําให้ทอ่ ของเครืองทํา ไอนํายวดยิงของโรงไฟฟ้า
ถ่านหินไม่นิยมติดครีบทัง ๆ ทีการถ่ายเทความร้อนจะดีขนึ
11. เครืองอุน่ อากาศมีกีแบบ อะไรบ้าง
12. การไหลวนของก๊าซเสียส่งผลอย่างไรต่ออุณหภูมิไอนําทีออกจากเครืองทําไอนํายวดยิง
13. อธิบายการควบคุมอุณหภูมิไอนําโดยการเอียงระดับหัวเผาขึนลงมาพอสังเขป
14. ทําไมการใช้เครืองทําไอนํายวดยิงแบบแผ่รงั สีควบคู่กบั แบบพาความร้อนจึงควบคุมอุณหภูมิ
ไอนําได้
15. บอกข้อเสียสองข้อของการทีอุณหภูมิไอนําทีไหลเข้าเครืองกังหันเปลียนแปลงในช่วงกว้าง ๆ
16. อะไรคือข้อเสียของระบบดราฟท์เชิงกลจากการเป่ า
17. ทําไมพัดลมเป่ าอากาศจึงมีขนาดเล็กกว่าพัดลมดูดก๊าซเสีย
18. พัดลมแบบแรงเหวียงมีกีแบบ อะไรบ้าง
19. วิธีควบคุมพัดลมวิธีใดมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงสุด
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20. ถ่านหิน ชนิด หนึงมี สดั ส่วนโดยมวลจากการวิเคราะห์ ขนสุ
ั ดท้าย (ultimate analysis) ของ
ถ่านหิน ในสภาพแห้ง และไม่มี เถ้า (dry, ash-free) ดังนี C 81%, H 7%, O 10%, S 1%,
N 1% เมือนําถ่านในสภาพเดิม (as-received) ไปวิเคราะห์โดยประมาณ (proximate analysis) พบว่ามี ความชืน 25% และเถ้า 10% ถ่านหินชนิดนี ในสภาพเดิมใช้เป็ นเชือเพลิงของ
หม้อไอนําซึงมีกาํ ลังการผลิตไอนํา 100 ton/h ผลการทดสอบหม้อไอนํา พบว่าก๊าซเสียแห้ง
ประกอบด้วย CO2 14.49%, O2 3.81%, SO2 0.07% และ CO 0.22% นอกจากนียังพบว่า
ขีเถ้าประกอบด้วยคาร์บอน 5% ก๊าซเสียมีอณ
ุ หภูมิ 150◦ C อากาศแวดล้อมมีอณ
ุ หภูมิ 25◦ C
จงคํานวณหาประสิทธิภาพของหม้อไอนํา
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บทที 6
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
6.1 มลภาวะทางอากาศ
อากาศมี สว่ นประกอบหลัก คือ N2 ประมาณ 79% และ O2 ประมาณ 21% ถึง แม้วา่ จะมี ก๊าซ
อืนปะปนอยู่ ดว้ ยตามธรรมชาติ ก็ มี ปริมาณน้อยเกิน กว่า ที จะส่ง ผลเสีย ต่อ มนุษย์ สิงปะปนเหล่า นี
จึง ไม่ นบั เป็ น มลภาวะทางอากาศ ก๊าซเสีย เกิด จากการที มี ก๊าซอืนหรือ สารอืนที ปะปนเพิมเติม ใน
อากาศในปริมาณทีมากพอจนนับเป็ นมลภาวะทางอากาศ สาเหตุของการเกิดก๊าซเสียในโรงไฟฟ้าคือ
การเผาไหม้เชือเพลิงฟอสซิลและเชือเพลิงชีวมวล สารปนเปื อนทีสําคัญสามตัวในก๊าซเสียได้แก่ ฝุ่ น
(particulate) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx ) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ) กระทรวงอุตสาหกรรมได้
กําหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเสียจากโรงไฟฟ้าตามเชือเพลิงทีใช้และขนาดของโรงไฟฟ้าดังแสดง
ในตารางที 6.1 โรงไฟฟ้า ต้องมี ระบบควบคุม ก๊าซเสีย ไม่ ให้มี สารปนเปื อนสูง กว่า เกณฑ์ที กําหนดนี
วิศวกรโรงไฟฟ้า จะต้องมี ความรู ้และความเข้าใจเกียวกับ การควบคุม คุณภาพของก๊าซเสีย ที ปล่อย
ออกจากโรงไฟฟ้า

6.2 การควบคุมฝุ่ นละออง
การเผาไหม้ที ไม่ สมบูรณ์อาจทําให้มี คาร์บอนเหลือ จากการเผาไหม้และลอยออกไปพร้อมกับ
ก๊าซเสียในรูปของเขม่าและควัน นอกจากนี ระบบการเผาไหม้ทีใช้ถ่านหินหรือนํามันเตาคุณภาพไม่
ดีจะได้ขีเถ้าเป็ นผลผลิต บางส่วนของขีเถ้าจะตกลงสู่กน้ เตาเผากลายเป็ นขี เถ้า (bottom ash) ส่วน
ที เหลือ จะเป็ น เถ้า ลอย (fly ash) ปะปนไปกับ ก๊าซเสีย ที จะไหลเข้า สู่ปล่อง อุปกรณ์กาํ จัด ฝุ่ น ที ใช้ใน
โรงไฟฟ้าได้แก่ อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยไฟฟ้าสถิต (electrostatic precipitator) อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยถุง
กรอง (fabric filter) และอุปกรณ์แยกฝุ่ นแบบไซโคลน (cyclone separator)
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ตารางที 6.1: กําหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเสียจากโรงไฟฟ้า
ประเภทของโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าถ่านหินทีมีกาํ ลังการผลิต
(1) น้อยกว่า 300 MW
(2) 300 - 500 MW
(3) มากกว่า 500 MW
โรงไฟฟ้านํามันเตาทีมีกาํ ลังการผลิต
(1) น้อยกว่า 300 MW
(2) 300 - 500 MW
(3) มากกว่า 500 MW
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
โรงไฟฟ้าเชือเพลิงชีวมวล

SO2 NOx ฝุ่ นละออง
(ppm) (ppm) (mg/m3 )
640
450
320

350
350
350

120
120
120

640
450
320
20
60

180
180
180
120
200

120
120
120
60
120

6.2.1 อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยไฟฟ้ าสถิต
รูป ที 6.1 แสดงส่วนประกอบหลัก ของอุปกรณ์แยกฝุ่ น ด้วยไฟฟ้าสถิต เส้น ลวดอิ เล็ก โทรดเปล่ง
แสง (emitting electrode) หลายเส้นวางอยู่ระหว่างแผ่นสะสมฝุ่ นทีต่อกับสายดิน (grounded collecting plate) เส้นลวดอิเล็กโทรดได้รบั ศักย์ไฟฟ้าขัวลบขนาด 20 ถึง 100 kV สนามไฟฟ้ารอบ ๆ เส้น
ลวดจะทําให้อิเล็กตรอนวิงออกจากเส้น ลวดอิ เล็ก โทรดและไปชนกับ โมเลกุล ก๊าซเสีย ที ไหลระหว่าง
แผ่น สะสมซึงจะแตกตัว เป็ น ไอออนบวกและอิเล็กตรอน ไอออนบวกจะวิงเข้า หาอิ เล็ก โทรดเปล่ง ใน
ขณะที อิเล็กตรอนจะวิงเข้าหาแผ่น สะสม ความเร็ว ของอิเล็กตรอนจะลดลงเมืออิเล็กตรอนเข้า ใกล้
แผ่น สะสมเนืองจากสนามไฟฟ้า มี กาํ ลัง อ่อนลง อิเล็กตรอนจะถูก ดัก จับ โดยอนุภาคฝุ่ น และจะถ่าย
ประจุลบให้แก่อนุภาคฝุ่ น สนามไฟฟ้าจะทําให้เกิดแรงดูดฝุ่ นสูแ่ ผ่นสะสมฝุ่ นในทีสุด

รูปที 6.1: ส่วนประกอบหลักของเครืองดักฝุ่ นด้วยไฟฟ้าสถิต
อุปกรณ์แยกฝุ่ น ด้วยไฟฟ้าสถิต ประกอบแผ่น สะสมฝุ่ น หลายแผ่น วางขนานกัน ตรงกึงกลางระ-
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หว่างแผ่น สะสมฝุ่ น สองแผ่น มี เส้น ลวดอิ เล็ก โทรดหลายเส้น เรียงแถว จํานวนแผ่น สะสมฝุ่ น จํานวน
เส้น ลวดอิ เล็ก โทรด และระยะห่างระหว่างแผ่น สะสมฝุ่ น กับ เส้น ลวดอิ เล็ก โทรด ได้รบั การออกแบบ
ให้อปุ กรณ์แยกฝุ่ นด้วยไฟฟ้าสถิตมีสมรรถนะสูงสุด ก๊าซเสียทีมีฝนุ่ จะไหลเข้าอุปกรณ์ขนานกับแผ่น
สะสมฝุ่ น ฝุ่ นทีถูกแยกจะไปติดอยู่กบั แผ่นสะสมฝุ่ นและสูญเสียประจุบางส่วนแก่แผ่นสะสมฝุ่ น แต่ก็
ยังมีประจุหลงเหลือและมีแรงยึดฝุ่ นกับแผ่นสะสมฝุ่ น อย่างไรก็ตามสมรรถนะของอุปกรณ์แยกฝุ่ นจะ
ลดลงถ้ามี ฝนุ่ เกาะแผ่นสะสมมากเกินไป ดังนันจึงต้องใช้การสันของแผ่นสะสมฝุ่ นทําให้ฝนุ่ ตกสู่ถงั
พักขีเถ้า (ash hopper) เพือรอการกําจัดในขันตอนต่อไป รูปที 6.2 แสดงรูปด้านบนและด้านข้างของ
อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยไฟฟ้าสถิต

รูปที 6.2: ภาพด้านบนและด้านข้างของเครืองดักฝุ่ นด้วยไฟฟ้าสถิต
ปั จจัย หนึงซึงส่ง ผลต่อ สมรรถนะของอุปกรณ์ แยกฝุ่ น ด้วยไฟฟ้าสถิต คือ สภาพต้านทานไฟฟ้า
(electrical resistivity) ของอนุภาคขี เถ้า สภาพต้านทานไฟฟ้า ไม่ ควรตําเกิน ไปหรือ สูง เกิน ไป ถ้า
สภาพต้านทานไฟฟ้าตําเกินไป สนามไฟฟ้าใกล้แผ่นสะสมฝุ่ นจะยังคงมีความเข้มสูงถึงแม้วา่ จะมีชนั
ฝุ่ นทีหนาบนแผ่นสะสม การทําให้ฝนุ่ ทีเกาะอยู่บนแผ่นสะสมตกลงสู่ถงั พักขีเถ้าก็จะยาก นอกจากนี
ฝุ่ นจะตกลงไปแล้วอาจถูกดูดกลับขึนมาใหม่ ถ้าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูงเกินไป สนามไฟฟ้าใกล้แผ่น
สะสมฝุ่ น จะมี กาํ ลัง อ่อนอย่างรวดเร็ว เมือชันฝุ่ น บนแผ่น สะสมหนาขึน ดัง นันอนุภาคฝุ่ น อาจจะไหล
ผ่านอุปกรณ์โดยไม่ถกู ดักจับ สภาพต้านทานไฟฟ้าทีเหมาะสมมีคา่ ประมาณ 5 × 109 ถึง 5 × 1010
Ω.cm การลดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฝุ่ นในก๊าซเสียอาจใช้ ความชืน หรือ SO3
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6.2.2 อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยถุงกรอง
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสงทอได้
ิ
รบั การพัฒนาจนทําให้ผา้ บางชนิดมีคณ
ุ สมบัติในการกรองอนุภาค
ฝุ่ นทีมีขนาดเล็กมากได้ อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยถุงกรองจึงได้รบั การออกแบบและพัฒนาให้มีสมรรถนะ
เทียบเท่า อุปกรณ์ แยกฝุ่ น ด้วยไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์ แยกฝุ่ น ด้วยถุง กรองประกอบด้วยถุง กรอง (filter
bag) รูปทรงกระบอกกลวงหลายถุงเรียงตัวขนานกัน แต่ละถุงมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยและ
มีความสูงมากเพือให้มีพืนทีผิวมาก
ถุงกรองทําจากวัสดุพรุนที ฝุ่ นที อยู่ในก๊าซเสียจะถูกดักโดยถุงกรองและทําให้ก๊าซเสียทีสะอาด
ไหลผ่านไปได้ การสะสมของฝุ่ น บนผิว ของถุง กรองจะทําให้มี ความดัน สูญ เสีย เพิมขึนและต้องใช้
กําลังงานของพัดลมสูงขึนเพือให้ก๊าซเสียไหลผ่านถุงกรอง ดังนันจึงต้องมีกลไกในการกําจัดฝุ่ นออก
จากผิวของถุงกรองเมือความดันสูญเสียเพิมขึนถึงค่าทีกําหนดค่าหนึง อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยถุงกรอง
แบ่งออกเป็ นสองแบบตามวิธีการกําจัดฝุ่ นออกจากผิวของถุงกรอง แบบแรกคือ อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วย
ถุงกรองแบบไหลกลับได้ (reverse gas fabric filter) ดังแสดงในรูปที 6.3 ถุงกรองเปิ ดด้านล่างและ
ปิ ด ด้านบน ก๊าซเสีย สกปรกไหลเข้า ถุง กรองทางด้านในและก๊าซเสีย สะอาดไหลออกทางด้านนอก
ก๊าซเสียที ถูกกรองจะสะสมที ผิวด้านในของถุงกรอง การทําความสะอาดจะใช้พดั ลมเป่ าอากาศเข้า
เครือง อากาศจะไหลเข้า ปะทะถุง กรองจากด้านข้างซึงทําให้ฝนุ่ ที เกาะอยู่ที ผิว ในของถุง กรองหลุด
ออกและไหลลงสูถ่ งั เก็บขีเถ้า ถุงกรองในอุปกรณ์นีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 ถึง 300 mm และความสูง
7 ถึง 11 m

รูปที 6.3: เครืองกรองด้วยถุงผ้าแบบไหลกลับได้
รูป ที 6.4 แสดงอุปกรณ์แยกฝุ่ น ด้วยถุง กรองแบบพัลส์เจ็ต (pulse jet fabric filter) ถุง กรองปิ ด
ด้านล่างและเปิ ดด้านบน ก๊าซเสียสกปรกไหลเข้าถุงกรองทางด้านนอกและก๊าซเสียสะอาดไหลออก
ทางด้านใน ก๊าซเสีย ที ถูก กรองจะสะสมที ผิว ด้านนอกของถุง กรอง การทําความสะอาดจะใช้พดั ลม
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เป่ าอากาศเข้าถุงกรองซึงทําให้ถงุ กรองพองตัวขึนอย่างกะทันหันเป็ นลูกคลืนทีวิงจากบนลงล่าง ฝุ่ นที
เกาะผิวนอกของถุงกรองจะกระเด็นตกลงสู่ถงั เก็บขีเถ้า ถุงกรองในอุปกรณ์นีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 130
ถึง 150 mm และความสูง 5 ถึง 8 m เป็ นทีน่าสังเกตว่า อุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยถุงกรองแบบพัลส์เจ็ตมี
ขนาดเล็กกว่าอุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยถุงกรองแบบไหลกลับได้ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยถุงกร
องแบบพัลส์เจ็ตมีอตั ราส่วนพืนผิวต่อปริมาตรสูงกว่า

รูปที 6.4: เครืองกรองด้วยถุงผ้าแบบพัลส์เจ็ต
อุปกรณ์แยกฝุ่ น ด้วยถุง กรองและอุปกรณ์แยกฝุ่ น ด้วยไฟฟ้าสถิต มี ความสามารถกําจัด ฝุ่ น ใกล้
เคียงกัน อุปกรณ์แยกฝุ่ น ด้วยถุง กรองมี ขอ้ ได้เปรียบเมือเทียบกับ อุปกรณ์แยกฝุ่ น ด้วยไฟฟ้าสถิต คือ
ความสามารถในการแยกฝุ่ นของเครืองไม่ขนกั
ึ บลักษณะของขีเถ้าและปริมาณฝุ่ นในก๊าซเสีย อย่างไร
ก็ตามข้อ เสีย เปรียบที สําคัญ ของอุปกรณ์แยกฝุ่ น ด้วยถุง กรองคือ ค่า บํารุง รักษาที สูง กว่า และความ
ต้องการพัดลมในการเป่ าก๊าซเสีย พัดลมจะต้องออกแบบให้มีกาํ ลังมากพอทีจะเอาชนะความดันสูญ
เสีย ในเครืองที เกิด จากการสะสมฝุ่ น บนผิว ของถุง กรอง ในทางตรงข้ามความดัน สูญ เสีย ในอุปกรณ์
แยกฝุ่ นด้วยไฟฟ้าสถิตค่อนข้างน้อย

6.2.3 เครืองดักฝุ่ นด้วยไซโคลน
เครืองดัก ฝุ่ น ด้วยไซโคลนอาศัย หลัก การที ว่า อนุภาคฝุ่ น มี ความหนาแน่น มากกว่า โมเลกุล ของ
ก๊าซเสีย แรงหนี ศนู ย์กลางที กระทํา ต่อ อนุภาคจึง มากกว่า รูป ที 6.5 แสดงเครืองดัก ฝุ่ น ด้วยไซโคลน
ซึงมีรูปร่างคล้ายกรวย ก๊าซเสียทีมีฝนุ่ ปะปนจะไหลเข้าไซโคลนทางด้านบนในแนวเฉียงซึงทําให้เกิด
การไหลวนของก๊าซเสียรอบ ๆ ผนังของไซโคลน อนุภาคฝุ่ นก็จะแยกออกจากก๊าซเสียโดยตกลงสู่ถงั
เก็บ ฝุ่ น ข้างล่างในขณะที ก๊าซเสีย ที สะอาดขึนจะถูก พัดลมดูด ให้ไหลย้อนกลับ ขึนข้างบนออกจาก
ไซโคลนไปได้ เครืองดักฝุ่ นชนิดนีแยกอนุภาคฝุ่ นขนาดใหญ่ออกไปได้ดีแต่ไม่สามารถแยกอนุภาคฝุ่ น
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ที มี ขนาดเล็ก ได้ เครืองนี จึง ต้องใช้รว่ มกับ เครืองดัก ฝุ่ น ด้วยถุง กรองหรือ เครืองดัก ฝุ่ น ด้วยไฟฟ้าสถิต
เพือป้องกันไม่ให้อนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กเล็ดลอดออกไปได้

รูปที 6.5: เครืองดักฝุ่ นด้วยไซโคลน

6.3 การควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจน
ออกไซด์ของไนโตรเจนหมายถึงก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 )
NO เป็ นก๊าซไม่มีสีและกลินทีเกิดขึนเมือไนโตรเจนทําปฏิกิรยิ ากับออกซิเจนทีอุณหภูมิสงู
N2 + O2 −→ 2NO
ปฏิกิรยิ าระหว่าง NO กับออกซิเจนทําให้เกิด NO2 ตามสมการดังนี
NO + 12 O2 −→ NO2
NO2 เป็ นก๊าซสีนาตาลแดงซึ
ํ
งมีกลินฉุนและเป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจโดยสามารถทําให้
เกิดโรคหลอดลมอักเสบและปอดบวมได้ นอกจากนี NOx ยังทําปฏิกิรยิ ากับสารระเหยไฮโดรคาร์บอน
กลายเป็ นโอโซนทีอยูร่ ะดับพืนดินซึงเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
NOx เกิดจากการเผาไหม้ทีอุณหภูมิสงู กับอากาศปริมาณมาก การควบคุม NOx จึงอาจกระทํา
ได้โดยการควบคุมการเผาไหม้ (combustion control) ซึงจะลดปริมาณการเกิด NOx หรือการควบคุม
NOx ในก๊าซเสียหลังจากการเผาไหม้ (post-combustion control) ซึงหมายถึงการกําจัด NOx ทีเกิด
ขึนแล้ว ในก๊าซเสีย การกําจัด NOx ออกจากก๊าซเสีย ต้องใช้ปฏิกิรยิ าเคมี ระหว่างแอมโมเนีย (NH3 )
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กับ NOx ซึงจะเปลียน NOx เป็ นก๊าซไนโตรเจน ระบบกําจัด NOx หลังการเผาไหม้แบ่งสองแบบคือ
ระบบกําจัด NOx ทีใช้สารเร่งปฏิกิรยิ าหรือ SCR (selective catalytic reduction) และ ระบบกําจัด
NOx ทีไม่ใช้สารเร่งปฏิกิรยิ าหรือ SCNR (selective non-catalytic reduction)

6.3.1 การควบคุมการเผาไหม้
การเกิดขึนของ NOx ต้องมีทงไนโตรเจนและออกซิ
ั
เจนซึงก๊าซทังสองชนิดอยู่ในอากาศ การเผา
ไหม้เชือเพลิง ในออกซิเจนบริสทุ ธิ จะลดการเกิด NOx ได้แต่ คา่ ใช้จา่ ยของออกซิเจนบริสทุ ธิ สูง มาก
อีก หนึงปั จจัย ที มี ผลต่อ การเกิด NOx คือ อุณหภูมิ การควบคุม อุณหภูมิ ให้ตากว่
ํ า 900◦ ในอุปกรณ์
การเผาไหม้แบบฐานไหลจะลดการเกิด NOx ได้คอ่ นข้างมาก ในกรณี ของอุปกรณ์การเผาไหม้แบบ
อืนทีอุณหภูมิเตาเผาสูงกว่า 900◦ การลดอุณหภูมิเตาเผาอาจทําได้โดยทําให้ก๊าซเสียอุณหภูมิตาที
ํ
ไหลออกจากหม้อไอนําไหลกลับเข้าเตาเผา อย่างไรก็ตาม วิธีนีสามารถลดปริมาณ NOx ได้เพียงเล็ก
น้อยเท่านัน
การลดออกซิเจนคือการลดปริมาณอากาศในการเผาไหม้ซงอาจนํ
ึ
าไปสูก่ ารเผาไหม้ทีไม่สมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลจากผลงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า การเผาไหม้แบบสองช่วง (two-stage combustion) ทําให้
เกิด NOx ในปริมาณทีน้อยกว่าการเผาไหม้แบบช่วงเดียว (one-stage combustion) ถึงแม้วา่ จะใช้
อากาศปริมาณเท่ากัน อากาศจะแบ่งเป็ นอากาศปฐมภูมิ (70% - 90%) และอากาศทุติยภูมิ (10% 30%) ในการเผาไหม้แบบสองช่วง อากาศปฐมภูมิจะผสมกับเชือเพลิงซึงเผาไหม้ในส่วนทีมีอากาศ
น้อย (fuel rich zone) การทีมีอากาศน้อยทําให้อณ
ุ หภูมิการเผาไหม้ในส่วนนีไม่สงู มากนักและทําให้
NOx เกิดขึนน้อยลง อย่างไรก็ตาม การเผาไหม้ในส่วนนีไม่สมบูรณ์ ดังนันจึงต้องมีการให้อากาศทุติย
ภูมิเพิมในส่วนทีมีอากาศมาก (fuel lean zone) รูปที 6.2 แสดงให้เห็นการเผาไหม้แบบสองช่วง การ
ควบคุมการเกิด NOx ด้วยวิธีนีเรียกอีกชือว่า การให้อากาศเป็ นขัน (air staging) หลักการนีนําไปสู่
การออกแบบและสร้างหัวเผา NOx ตํา (low NOx burner)

รูปที 6.6: การเผาไหม้แบบสองช่วง

118

บทที 6. การควบคุมมลภาวะทางอากาศ

6.3.2 ระบบกําจัด NOx แบบ SCR
ในระบบนีแอมโมเนีย (NH3 ) จะถูกพ่นเข้าไปผสมกับก๊าซเสียและไหลผ่านสารเร่งปฏิกิรยิ า (catalyst) ดังแสดงในรูปที 6.5 ปฏิกิรยิ าเคมีระหว่าง NH3 กับ NOx เป็ นดังนี
4NO + 4NH3 + O2 −→ 4N2 + 6H2 O
2NO2 + 4NH3 + 2O2 −→ 3N2 + 6H2 O

ทังสองปฏิกิรยิ าเป็ นปฏิกิรยิ าที ให้ความร้อนออกมา (exothermic) และเกิดขึนช้าที อุณหภูมิตาํ สาร
เร่งปฏิกิรยิ าจะทําให้ปฏิกิรยิ าทังสองเกิดเร็วขึนโดยไม่ตอ้ งใช้อณ
ุ หภูมิทีสูงมากนัก (160◦ C ถึง 350◦ C)
ความสามารถในการลด NOx ของ SCR มากถึง 95%

รูปที 6.7: การลด NOx ทีใช้สารเร่งปฏิกิรยิ าหรือ SCR
แอมโมเนีย ที ใช้ใน SCR อาจเป็ น แอมโมเนีย บริสทุ ธิ หรือ แอมโมเนีย ผสมนํา แอมโมเนีย บริสทุ ธิ
ต้องเก็บในถังอัดความดัน แอมโมเนียเป็ นสารมีพิษ จึงต้องมีระบบควบคุมการรัวไหลของแอมโมเนีย
การเก็บ แอมโมเนีย ผสมนํากระทํา ได้งา่ ยกว่า แต่ ถงั เก็บ แอมโมเนีย ผสมนําจะต้องมี ขนาดใหญ่ กว่า
ถังเก็บแอมโมเนียบริสทุ ธิ 3 ถึง 4 เท่าและการขนส่งแอมโมเนียผสมนํามีคา่ ใช้จ่ายสูงกว่าแอมโมเนีย
บริสทุ ธิ ดังนัน SCR ส่วนใหญ่จงึ ใช้แอมโมเนียบริสทุ ธิ
ปริมาณแอมโมเนียทีใช้สามารถคํานวณได้จากปริมาณ NOx ทีต้องการกําจัด การใช้แอมโมเนีย
ปริมาณมากเกินไปจะทําให้เกิดการรัวของแอมโมเนีย (ammonia slip) ซึงทําให้ก๊าซเสียมีแอมโมเนีย
เป็ นส่วนผสมและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี การรัวของแอมโมเนียจะก่อให้เกิดปั ญหามาก
ขึนในกรณี ที เชือเพลิง ที ใช้ในโรงไฟฟ้า มี กาํ มะถัน และก๊าซเสีย มี SO2 ตัว เร่ง ปฏิกิรยิ าจะทําให้ SO2
กลายเป็ น SO3 ซึงจะทําปฏิกิรยิ ากับแอมโมเนียดังนี
SO + 21 O2 −→ SO3
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NH3 + SO3 + H2 O −→ NH4 HSO2
1
2NH3 + 2SO3 + H2 O + O2 −→ 2NH4 SO4
2
แอมโมเนียมไบซัลเฟต (ammonium bisulfate, NH4 HSO2 ) และ แอมโมเนียมซัลเฟต (ammonium
sulfate, NH4 SO4 ) ทีได้จากปฏิกิรยิ าข้างต้นมีสถานะเป็ นของแข็งขนาดเล็กโดยมีขนาดประมาณ 1
ถึง 3 ไมครอน ดังนันก๊าซเสียทีผ่าน SCR จะมีอนุภาคฝุ่ นเพิมขึน
สารเร่ง ปฏิกิรยิ าใน SCR ทํา จากไททาเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide, TiO2 ) ซึงทํา หน้าที
เป็ น โครงสร้างและวาเนเดียมเพนทอกไซด์ (vanadium pentoxide, V2 O5 ) หรือ ทังสเตนออกไซด์
(tungsten oxide, WO3 ) ซึงทําหน้าทีเร่งปฏิกิรยิ า สารเร่งปฏิกิรยิ ามีลกั ษณะเป็ นถาดสีเหลียมเจาะรู
จํานวนมากเพือให้ก๊าซเสียไหลผ่านได้ ขนาดของรู ขนกั
ึ บปริมาณฝุ่ นละอองในก๊าซเสีย ถ้า SCR ติด
ตังก่อนเครืองกําจัดฝุ่ นในรูปที 13.1 รู จะมี ขนาด 6 ถึง 7.5 mm ถ้า SCR ติดตังหลังเครืองกําจัดฝุ่ น
และโรงไฟฟ้า ใช้ถ่านหิน เป็ น เชือเพลิง รู จะมี ขนาด 3.3 ถึง 5 mm และถ้า โรงไฟฟ้า ใช้นามั
ํ น เตาหรือ
ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง รู จะมี ขนาด 2 ถึง 3 mm แต่ละถาด สารเร่งปฏิกิรยิ ามีอายุใช้งานจํากัด
การเปลียนสารเร่งปฏิกิรยิ าจะเกิดขึนหลังจากใช้งานไป 2 ถึง 4 ปี และความเข้มข้นของ NOx ในก๊าซ
เสีย เกิน ค่าที กฎหมายกําหนด ค่า ใช้จา่ ยของสารเร่ง ปฏิกิรยิ าสูง ถึง 20% ถึง 30% ของค่า ใช้จา่ ยใน
ระบบกําจัด NOx แบบ SCR ดังนันจึงต้องมีระบบจัดการสารเร่งปฏิกิรยิ าทีดี สารเร่งปฏิกิรยิ าหลาย
ถาดจะติดตังใน SCR และการเปลียนสารเร่งปฏิกิรยิ าจะกระทําทีละถาดเพือให้สามารถใช้งานสาร
เร่งปฏิกิรยิ าแต่ละถาดได้เต็มทีและควบคุมค่าใช้จา่ ยของสารเร่งปฏิกิรยิ า

6.3.3 ระบบกําจัด NOx แบบ SNCR
SNCR ใช้แอมโมเนียหรือยูเรีย [urea, CO(NH2 )2 ] ทําปฏิกิรยิ ากับ NO ยูเรียมีอนั ตรายน้อยกว่า
แอมโมเนีย จึงได้รบั ความนิยมมากกว่า ปฏิกิรยิ าเคมีทีเกิดขึนเป็ นดังนี
4NO + 4NH3 + O2 −→ 4N2 + 6H2 O
4NO + 2CO(NH2 )2 + O2 −→ 4N2 + 2CO2 + 4H2 O

อุณหภูมิของปฏิกิรยิ าอยู่ระหว่าง 900◦ C ถึง 1050◦ C และเวลาทําปฏิกิรยิ าต้องนานพอเพือทดแทน
การใช้สารเร่งปฏิกิรยิ า เป็ นทีน่าสังเกตว่า SNCR ไม่ได้กาํ จัด NO2 แต่เนืองจาก NOx ทีออกจากโรง
ไฟฟ้าอาจประกอบด้วย NO ถึง 95% โดยมี NO2 เพียง 5% ประสิทธิภาพของ SNCR ในการกําจัด
NOx จึงอาจสูงถึง 70% ถึง 80% ซึงก็ยงั ตํากว่า SCR อย่างไรก็ตามการทีไม่มีสารเร่งปฏิกิรยิ าทําให้
ค่าใช้จา่ ยของ SNCR ถูกกว่า SCR นอกจากนีความดันสูญเสียใน SNCR ก็นอ้ ยกว่า SCR
นอกเหนือจากปฏิกิรยิ าข้างต้นแอมโมเนียยังทําปฏิกิรยิ ากับออกซิเจนดังนี
4NH3 + 5O2 −→ 4NO + 6H2 O
4NH3 + 3O2 −→ 2N2 + 6H2 O
2NH3 + 2O2 −→ N2 O + 3H2 O
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ปฏิกิรยิ าแรกส่ง ผลให้ NO เพิมขึน ไนตรัส ออกไซด์ (nitrous oxide, N2 O) ในปฏิกิรยิ าที สามไม่ใช่
ก๊าซที เป็ น อันตรายต่อ สุขภาพถึง แม้วา่ ก๊าซนี จะทําให้ เกิด สภาวะโลกร้อน ทังสามปฏิกิรยิ าทําให้
แอมโมเนียสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ระบบกําจัด NOx แบบ SNCR จะติดตังตรงทางออกจากเตาเผาในเครืองกําเนิดไอนํา แอมโมเนีย
หรือ ยู เรีย จะถูก พ่น เข้าไปผสมกับ ก๊าซเสีย ด้วยหัว ฉีด ที ติด ตังภายในเครืองกําเนิด ไอนําหรือ หัว ฉีด
ที ยืนเข้าไปเครืองกําเนิด ไอนําและหดกลับ ได้ ตําแหน่ง การพ่น แอมโมเนีย หรือ ยู เรีย เป็ น ตําแหน่ง ที
ก๊าซเสียมีอณ
ุ หภูมิในช่วงทีเหมาะสม ถ้าอุณหภูมิตาเกิ
ํ นไป ปฏิกิรยิ าจะเกิดขึนช้าลงและการรัวของ
แอมโมเนียจะเกิดขึน แต่ถา้ อุณหภูมิสงู เกินไปยูเรียจะสลายตัวกลายเป็ นแอมโมเนียซึงจะทําปฏิกิรยิ า
กับออกซิเจนกลายเป็ น NO

6.4 ระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้กาํ มะถันในเชือเพลิง กํามะถันจะทําปฏิกิรยิ ากับออกซิเจนในอากาศและกลายเป็ น SO2 เมือ SO2 ทํา ปฏิกิรยิ ากับ ออกซิเจนจะเกิด ซัลเฟอร์ไทรออกไซด์
(SO3 ) ตามสมการต่อไปนี
SO2 + 21 O2 −→ SO3
SO3 จะทําปฏิกิรยิ ากับนําเป็ นกรดกํามะถัน (sulfuric acid) ตามสมการต่อไปนี
SO3 + H2 O −→ H2 SO4
H2 SO4 มี ฤทธิ กัดกร่อนสูง จึง เป็ น อันตรายต่อ ระบบทางเดิน หายใจ นอกจากนี อากาศที มี SO2 ยัง
ทําให้ฝนกลายเป็ นฝนกรดซึงเป็ นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
เชือเพลิงแข็งแทบทุกชนิดมีกาํ มะถันเป็ นส่วนประกอบซึงจะทําให้เกิด SO2 การป้องกันไม่ให้เกิด
SO2 คือ การใช้ก๊าซธรรมชาติซงแทบไม่
ึ
มีกาํ มะถันเลย เหตุผลนีเป็ นเหตุผลหนึงทีประเทศไทยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนทีมากเกือบ 70% อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้าทัวโลกส่วนใหญ่ ยงั คง
ใช้ถ่านหินเป็ นเชือเพลิง ดังนันวิศวกรโรงไฟฟ้าต้องมีความรู เ้ กียวกับการควบคุมการปล่อย SO2 ออก
จากโรงไฟฟ้า
เมือ SO2 ละลายในนําจะกลายเป็ น กรดซัล ฟู รสั (sulfurous acid, H2 SO3 ) ซึงจะแตกตัว เป็ น
ไฮโดรเจนไอออน (H+ ) และไบซัลเฟตไอออน (HSO−3 ) ไบซัลเฟตไอออนจะแตกตัวอย่างต่อเนืองจน
กลายเป็ น H+ และซัลไฟต์ไอออน (SO2−
3 ) ในทีสุด
SO2 + H2 O −→ H2 SO3
H2 SO3 −→ H+ + HSO−3
+
H+ + HSO−3 −→ SO2−
3 + 2H
วิธี ที ได้ผลในการกําจัด SO2 ออกจากก๊าซเสีย (flue gas desulfurization) คือ การเพิมการละลาย
SO2 ในนํา SO2 ละลายนําเพิมขึนเมือมี ปฏิกิรยิ าเคมี ที ลดความเข้ม ข้น ของ H+ ในนํา H+ ทํา

6.4. ระบบกาํ จัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
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ปฏิกิรยิ าเคมีกบั อัลคาไลน์ไอออน (alkaline ion) เช่น ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH− ) คาร์บอเนตไอออน
(CO32− ) และไบคาร์บอเนตไอออน (HCO−3 ) ดังนันสารเคมีทีมีกบั อัลคาไลน์ไอออนจึงมีความสามารถ
กําจัด SO2 สารเคมีสองชนิดทีนิยมใช้ในกระบวนการกําจัด SO2 ในก๊าซเสียได้แก่หินปูน (limestone)
และนําทะเล

6.4.1 การกําจัด SO2 ด้วยหินปูน
ระบบกําจัด SO2 ด้วยหินปูน (CaCO3 ) เป็ น ระบบที ได้ ความนิยมมากทีสุด ในปั จจุบนั เพราะ
ระบบนี สามารถกําจัด SO2 ได้ถงึ 95% ถึง 98% และยัง ได้ผลผลิต เป็ น ยิบ ซัม ที นํา ไปใช้ประโยชน์
ได้ รูปที 6.10 แสดงระบบกําจัด SO2 ด้วยหินปูน หินปูนต้องถูกบดให้ละเอียดก่อนผสมกับนําและพ่น
เข้าหอปฏิกิรยิ าโดยมีก๊าซเสียไหลสวนทางกับนําผสมหินปูนและทําปฏิกิรยิ ากันดังนี
CaCO3 + SO2 + 12 H2 O −→ CaSO3 . 21 H2 O
CaSO3 . 21 H2 O + 32 H2 O −→ CaSO4 .2H2 O

รูปที 6.8: ระบบกําจัด SO2 ด้วยหินปูน
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หอปฏิกิรยิ าถูก ออกแบบให้มี การผสมกัน ระหว่างนําหินปูน กับ ก๊าซเสีย อย่างทัวถึง เพือให้มี เศษ
หินปูนเหลือน้อยทีสุดและ SO2 ถูกกําจัดไปมากทีสุด ผลผลิตจากกระบวนการนีคือ ยิบซัม (CaSO4 )
และแคลเซียมซัล ไฟต์ (CaSO3 ) ยิบ ซัม แห้ง สามารถนํา ไปใช้เป็ น วัสดุก่อสร้างหรือ เพือการเกษตรได้
แต่แคลเซียมซัลไฟต์มีสภาพเป็ น ขยะเพราะไม่มีประโยชน์เหมือนยิบ ซัม ขยะที เกิด จากแคลเซียมซัล
ไฟต์จะเป็ น สารแขวนลอย ก่อนการกําจัด ทิงต้องเพิมสัดส่วนของของแข็ง โดยเติม ขี เถ้า หรือ ปูน ขาว
เข้าไปเพือให้ขยะมี สภาพเป็ นขยะแข็งที ค่อนข้างคงรูปและสามารถนําไปฝังกลบได้ การลดปริมาณ
ขยะทีเกิดจากแคลเซียมซัลไฟต์กระทําได้โดยการพ่นอากาศเข้าไปในหอเพือเพิมปฏิกิรยิ าการเปลียน
แคลเซียมซัลไฟต์เป็ นยิบซัม
ก๊าซเสีย ที ถูก กําจัด SO2 แล้ว จะไหลออกทางด้านบนของหอ ก๊าซเสีย นี เป็ น ก๊าซเสีย ในสภาวะ
อิมตัว (saturated) เนืองจากมี ไอนําผสมอยู่ในปริมาณสูงสุด นอกจากนี ยัง มี ละอองนําจํานวนมาก
ปะปนในก๊าซเสีย ละอองนําเหล่า นี มี กรดซัล ฟู รกิ เป็ น ส่วนผสมและมี ฤทธิ กัดกร่อนสูง ตรงทางออก
จากหอของก๊าซเสีย จึง ควรติด ตังฮีต เตอร์เพือเพิมอุณหภูมิ ก๊าซเสีย และทําให้ละอองนําระเหยเป็ น
ไอ ความร้อนที ให้ฮีต เตอร์อาจได้มาจากก๊าซเสีย ที ไหลเข้า หอ นอกจากนี อาจมี การติด ตังเครืองดัก
ละอองนํา (mist eliminator) ซึงอาจทําด้วยแผ่นกันเอียงหลายแถว ก๊าซเสียเสียจะสามารถไหลตาม
แนวเอียงของแผ่นกันได้ แต่ละอองนําซึงมีความเฉือยสูงจะถูกดักโดยแผ่นกันและไหลตกกลับลงไป
ในหอ
สารแขวนลอยที ไหลออกทางด้านล่างของหอประกอบด้วยยิบ ซัม ที มี ลกั ษณะเป็ น ก้อนของแข็ง
และเศษหินปูนทีไม่ได้ทาํ ปฏิกิรยิ า ไฮโดรไซโคลน (hydrocyclone) จะแยกยิบซัมออกจากเศษหินปูน
โดยใช้หลักการของแรงหนีศนู ย์กลางทีแตกต่างกันระหว่างก้อนยิบซัมขนาดใหญ่กบั เศษหินปูนขนาด
เล็ก ยิบ ซัม ที แยกออกมาจะถูก นํา ไปชะล้างระทําให้แห้ง เพือนํา ไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป ในขณะที เศษ
หินปูนจะถูกนําไปใช้ในกระบวนการกําจัด SO2 ใหม่

6.4.2 การกําจัด SO2 ด้วยนําทะเล
−
นําทะเลมี คา่ pH ประมาณ 8 และมี ไอออน CO2−
ุ สมบัติ
3 และ HCO3 จํานวนมาก จึง มี คณ
เหมาะสมกับการใช้ในระบบกําจัด SO2 ข้อได้เปรียบสําคัญของระบบกําจัด SO2 นีคือ นําทะเลไม่มี
ค่า ใช้จา่ ยและมี ปริมาณไม่ จาํ กัด อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้า ที ใช้ระบบนี ต้องอยู่ติด ทะเล อุปกรณ์หลัก
ของระบบนีคือ หอปฏิกิรยิ า ดังแสดงในรูปที 6.11 ภายในหอมีนาทะเลไหลเข้
ํ
าทางด้านบนและก๊าซ
เสียไหลเข้าทางด้านล่าง ละอองนําทะเลกับ SO2 ในก๊าซเสียจะผสมกันและทําปฏิกิรยิ ากันดังนี
2−
SO2 + CO2−
3 −→ SO3 + CO2
SO2 + HCO−3 −→ HSO−3 + CO2

ก๊าซเสียที ผ่านกระบวนการนี จะไหลผ่านเครืองดัก ละอองนําก่อนปล่อยสู่สงแวดล้
ิ
อมทางปล่อง
2−
−
นําทะเลที ผ่านกระบวนการจะประกอบด้วย SO3 และ HSO3 และมี คา่ สภาพเป็ นกรด จึง ยัง ไม่
สามารถปล่อยกลับสู่ทะเลได้ นําทะเลนีจะผสมกับนําทะเลสดจากทะเลเพือลดสภาพความเป็ นกรด

6.4. ระบบกาํ จัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
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รูปที 6.9: ระบบกําจัด SO2 ด้วยนําทะเล
−
แล้วจึงไหลเข้าสูบ่ อ่ เติมอากาศเพือให้ SO2−
ิ ากับ O2 ในอากาศดังนี
3 และ HSO3 ทําปฏิกิรย

1
2−
SO2−
3 + 2 O2 −→ SO4

HSO−3 + 21 O2 −→ HSO−4
หลังจากนันค่า pH ของนําทะเลนีจะเพิมขึนอยู่ระหว่าง 6 ถึง 7 ถึงแม้วา่ ค่า pH ยังคงตํากว่าค่า pH
ของนําทะเลสด แต่ก็ไม่เป็ นอันตรายต่อสัตว์นาและสามารถปล่
ํ
อยกลับสูท่ ะเลได้
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คําถามท้ายบท
1. NOx หมายถึงก๊าซใด
2. ฝุ่ นละอองในก๊าซเสียทีปล่อยออกจากโรงไฟฟ้ามีทีมาจากอะไร
3. จงอธิบายการทํางานของอุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยไฟฟ้าสถิต
4. การทําให้ฝนุ่ ทีเกาะบนผิวของอุปกรณ์แยกฝุ่ นด้วยถุงกรองตกลงสูถ่ งั พักฝุ่ นใช้วิธีใดได้บา้ ง
5. จงอธิบายการควบคุมการเผาไหม้เพือลดการเกิด NOx
6. การรัวของแอมโมเนียในระบบกําจัด NOx แบบ SCR ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างไร
7. ระบบกําจัด NOx แบบ SNCR ควรติดตังทีตําแหน่งใด
8. อะไรคือผลพลอยได้ของการกําจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ดว้ ยหินปูน
9. ไฮโดรไซโคลนทําหน้าทีอะไรในระบบกําจัด SO2 ด้วยหินปูน
10. คุณสมบัติขอ้ ใดทําให้นาทะเลสามารถใช้
ํ
การกําจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกจากก๊าซเสียได้
11. ทําไมนําทะเลทีผ่านกระบวนการกําจัด SO2 จึงควรเข้าบ่อเติมอากาศก่อนปล่อยทิงสูท่ ะเล

บทที 7
เครืองกังหันไอนํา
7.1 หลักการทํางาน
ไอนําทีไหลเข้าเครืองกังหันไอนํามีความดันและอุณหภูมิสงู การไหลผ่านเครืองกังหันไอนําทําให้
ความดัน ของไอนําลดลง รูป ที 7.1 แสดงแผนภูมิ h-s ของการขยายตัว ของไอนําในเครืองกังหัน ไอ
นํา ไอนํามีความดัน pin และอุณหภูมิ Tin ตรงทางเข้า ไอนํามีความดัน pout และอุณหภูมิ Tout ตรง
ทางออก เอนทัลปี ของไอนําตรงทางเข้าและทางออกคือ hin และ hout ดังนันงานทีได้จากกังหันคือ
hin − hout เส้น การขยายตัว ไม่ใช่ เส้น ตรงแนวดิงเนืองจากความผวนกลับ ไม่ ได้ (irreversibilities)
ของกระบวนการขยายตัว เส้นการขยายตัวทําให้สามารถหาค่าเอนทัลปี ระหว่างทางเข้าและทางออก
(ha , hb และ hc ) ถ้าทราบความดัน (pa , pb และ pc )

รูปที 7.1: การขยายตัวของไอนําในเครืองกังหันไอนําทีมี 4 ขันทํางาน
เครืองกังหันไอนําอาจแบ่งเป็ นสองประเภทหลักคือ เครืองกังหันแบบไหลตามแนวรัศมี (radialflow turbine) และเครืองกังหันแบบไหลตามแนวแกน (axial-flow turbine) เครืองกังหันไอนําทังสอง
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ประเภทประกอบด้วยโรเตอร์ทีมีใบพัดจํานวนมาก ความดันทีสูงของไอนําส่งแรงกระทําต่อใบพัดซึง
ทําให้โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูงและเกิดการแปลงพลังงานของไอนําเป็ นพลังงานกลจากการหมุน
ของเพลา ข้อแตกต่างทีเห็นได้ชดั ระหว่างเครืองกังหันไอนําทังสองประเภทคือ ทิศทางการไหลของไอ
นํา ในกรณีของเครืองกังหันแบบไหลตามแนวรัศมี ไอนําไหลเข้าโรเตอร์ของทางรัศมีนอกของโรเตอร์
ไหลผ่านโรเตอร์ตามแนวรัศมี และไหลออกจากโรเตอร์ทางรัศมีใน ในกรณี ของเครืองกังหันแบบไหล
ตามแนวแกน ไอนําไหลเข้า และออกจากโรเตอร์ตามแนวแกนของเพลา เครืองกังหัน แบบไหลตาม
แนวรัศมีมีขอ้ จํากัดทีขนาดเล็กและอัตราการไหลของไอนําตํา จึงไม่เหมาะกับการใช้ในโรงไฟฟ้า ใน
ทางตรงกัน ข้าม เครืองกังหัน แบบไหลตามแนวแกนสามารถออกแบบให้มี ขนาดใหญ่ และอัตราการ
ไหลของไอนําสูง เครืองกังหันไอนําในโรงไฟฟ้าเกือบทังหมดเป็ นประเภทนี

7.2 ขันทํางาน
ส่วนประกอบสําคัญ ของเครืองกังหัน ไอนําคือ ใบพัด ที จัด เรียงเป็ น แถวโดยมี แถวของใบพัด นิง
(fixed blades) สลับกับแถวของใบพัดหมุน (rotating blades) อยู่ในโครงหุม้ (casing) ดังแสดงใน
รูปที 7.2 สเตเตอร์ (stator) หมายถึงใบพัดนิงทียึดติดกับโครงหุม้ โรเตอร์ (rotor) หมายถึงใบพัดหมุน
ที ยึด ติด กับ แกนหมุน ฐานของใบพัด นิงและใบพัด หมุน มี ลกั ษณะเป็ น สลัก เพือให้การยึด ติด มี ความ
มันคง สเตเตอร์ทาํ หน้าที เปลียนทิศทางการไหลของไอนําหรือ ลดความดัน ไอนํา โรเตอร์ทาํ หน้าที
แปลงพลังงานของไอนําเป็ นพลังงานกลจากการหมุนของใบพัด

รูปที 7.2: สเตเตอร์และโรเตอร์ของเครืองกังหันไอนํา
หนึงขันทํางาน (stage) ของเครืองกังหัน ไอนําหมายถึง หนึงแถวของใบพัด นิงและหนึงแถวของ
ใบพัด หมุน หนึงขันทํางานให้กาํ ลัง งานไม่ มากนัก เครืองกังหัน ไอนําจึง ต้องประกอบด้วยหลายขัน
ทํางานโดยไอนําจะขยายตัว ในแต่ละขันทํางาน รูป ที 7.1 แสดงการแผนภาพ h-s ของกระบวนการ
ขยายตัว ของไอนําในเครืองกังหัน ไอนําที มี 4 ขันทํางาน จะเห็น ว่า มี การลดลงของเอนทัล ปี ควบคู่
กับการลดลงของความดันในแต่ละขันทํางาน ขันทํางานของเครืองกังหันไอนําแบ่งเป็ นสองแบบตาม

7.2. ขันทาํ งาน
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ลักษณะของใบพัด นิงและใบพัด หมุน ได้แก่ ขนทํ
ั างานแรงดล (impulse stage) และขันทํางานแรง
ปฏิกิรยิ า (reaction stage)

7.2.1 ขันทํางานแรงดล
รูป ที 7.3 แสดงใบพัด นิงและใบพัด หมุน ในขันทํางานแรงดล เป็ น ที น่า สังเกตว่า ใบพัด หมุน มี
ลักษณะสมมาตรซึงทําให้มมุ เข้า และมุม ออกของใบพัด เท่า กัน ไอนําไหลเข้า และออกในทิศทางตัง
ฉากกับ แกนหมุน ทิศทางการไหลของไอนําเปลียนเมือไอนําไหลผ่านใบพัด นิงและใบพัด หมุน รูป ที
7.3 แสดงให้เห็นอีกด้วยว่า ความดันลดลงและความเร็วเพิมขึนเมือไอนําไหลผ่านใบพัดนิง ความเร็ว
ไอนําลดลงในใบพัดหมุนเนืองจากมีการแปลงพลังงานซึงทําให้พลังงานจลน์ของไอนําลดลง

รูปที 7.3: ขันทํางานแรงดล
การนําขันทํางานแรงดลมาต่อกันทําได้สองแบบ การต่อแบบแรกเรียกว่า การต่อแบบความดัน
ผสม (pressure compounding) ซึงเป็ นการนํา ขันทํางานแรงดลที เหมือนกัน นํา มาต่อ กัน รูป ที 7.4
แสดงขันทํางานแรงดลสองขันทํางานแบบความดัน ผสม (two pressure-compounded impulse
stages) จะเห็น ว่า ไอนําไหลเข้า และออกแต่ละขันทํางานในทิศทางตังฉากกับ แกนหมุน ความดัน
ไอนําลดลงในใบพัด นิงและไม่ เปลียนแปลงในใบพัด หมุน ของแต่ละขันทํางาน โพรไฟล์ความเร็ว ใน
แต่ละขันทํางานเหมือนกัน ดังนันทุกขันทํางานจึงให้กาํ ลังงานเท่ากัน
การต่อ แบบที สองเรียกว่า การต่อ แบบความเร็ว ผสม (velocity compounding) ใบพัด นิงของ
ทํางานแรกทําหน้าที เป็ นหัวฉีด แต่ใบพัดนิงของขันทํางานอืนไม่ได้ทาํ หน้าที เป็ นหัวฉีด แต่ทาํ หน้าที
เปลียนทิศทางการไหลของไอนําโดยไม่ได้ลดความดันและเพิมความเร็วของไอนํารูปที 7.5 แสดงขัน
ทํางานแรงดลสองขันทํางานแบบความเร็วผสม (two velocity-compounded impulse stages) จะ
เห็นว่า ความดันของไอนําลดลงในใบพัดนิงของทํางานแรกและคงทีในใบพัดนิงในของทํางานทีสอง
ความเร็วไอนําลดลงในใบพัดหมุนของขันทํางานแรกและขันทํางานทีสอง แต่การลดลงในขันทํางาน
แรกจะมากกว่าในขันทํางานทีสอง
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รูปที 7.4: ขันทํางานแรงดลความดันผสม

7.2.2 ขันทํางานแรงปฏิกริ ิยา
ข้อ แตกต่างระหว่างขันทํา งานแรงปฎิ กิรยิ ากับ ขันทํางานแรงดลคือ การเปลียนแปลงของความ
ดันไอนําทีไหลผ่านใบพัดหมุน ความดันคงที เมือไอนําไหลผ่านใบพัดหมุนของขันทํางานแรงดล แต่
ความดันลดลงเมือไอนําไหลผ่านใบพัดหมุนของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า ซึงทําให้เอนทัลปี ลดลงตาม
ไปด้วย ใบพัด หมุน ของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าทํา หน้าที เป็ น หัว ฉีด ที หมุน รอบแกนด้วยความเร็ว สูง
งานที กระทํา โดยโรเตอร์ของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าจึง ได้มาจากแรงดัน ของไอนําและพลังงานจลน์
ของไอนํา สัดส่วนของงานทีได้จากแรงดันของไอนําเทียบกับงานทีได้ทงหมดคื
ั
อ ระดับปฏิกิรยิ า (reaction degree) ซึงสามารถเขียนเป็ นสูตรดังนี
R=

∆hr
∆hs + ∆hr

(7.1)

โดยที ∆hs เป็ น เอนทัล ปี ที ลดลงในใบพัด นิงและ ∆hr เป็ น เอนทัล ปี ที ลดลงในใบพัด หมุน ระดับ
ปฏิกิรยิ ามี คา่ ระหว่าง 0 ถึง 1 ขึนกับ การออกแบบใบพัด นิงและใบพัด หมุน ขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า
50% หมายถึง ขันทํางานที มี การลดลงของเอนทัล ปี ในใบพัด นิงและใบพัด หมุน เท่า กัน ใบพัด นิง
และใบพัด หมุน จึง มี รูป ร่างที เหมือนกัน รูป ที 7.6 แสดงใบพัด ในขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าและการ
เปลียนแปลงของความดันและความเร็วไอนําในการไหลผ่านขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50% เป็ น ที น่า
สังเกตว่าใบพัดในโรเตอร์ของขันทํางานปฏิกิรยิ ามีลกั ษณะคล้ายแพนอากาศ (air foil)

7.3. ใบพัดของกังหันไอนาํ
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รูปที 7.5: ขันทํางานแรงดลความเร็วผสม

รูปที 7.6: ขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50%

7.3 ใบพัดของกังหันไอนํา
ใบพัดนิงของขันทํางานแรกของเครืองกังหันไอนําทําหน้าทีเป็ นหัวฉีดเพราะไอนํามีความดันลด
ลงและความเร็วเพิมขึนเมือไหลผ่านใบพัดนิง กําหนดให้ h0 และ V0 เป็ นเอนทัลปี และความเร็วไอนํา
ทางเข้า และ h1 และ V1 เป็ นเอนทัลปี และความเร็วไอนําทางออก ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานในหัว
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ฉีด ผลบวกของเอนทัลปี และพลังงานจลน์จะไม่เปลียนแปลงในการไหลผ่านใบพัดนิง
V2
V2
h0 + 0 = h1 + 1
2
2

เอนทัลปี ของไอนําทีลดลงจึงมีคา่ เท่ากับ
V2
V2
∆h = h0 − h1 = 1 − 0
2
2

โดยทัวไป V0 น้อยกว่า V1 มาก ดังนัน
V2
∆h = 1
2
√
V1 = 2∆h

(7.2)
(7.3)

การไหลของไอนําผ่านใบพัดหมุนเกียวข้องกับสามความเร็ว กําหนดให้ V⃗ เป็ นเวกเตอร์ความเร็ว
สัมบูรณ์ (absolute velocity) ถ้า U⃗ เป็ น เวกเตอร์ความเร็ว ใบพัด (blade velocity) W⃗ ซึงหมายถึง
ความเร็วสัมพัทธ์ไอนําเทียบกับใบพัด (relative velocity) คํานวณได้จาก
(7.4)

⃗ =V
⃗ −U
⃗
W

ความเร็ว ทังสามเวกเตอร์ประกอบกัน เป็ น สามเหลียมความเร็ว (velocity triangle) รูป ที 7.7 แสดง
สามเหลียมความเร็วทางเข้าและทางออกของใบพัดหมุน จะเห็นว่าความเร็วใบพัดมี คา่ คงทีในขณะ
ที ความเร็วสัมบูรณ์และความเร็วสัมพัทธ์อาจเปลียนแปลง มุมของความเร็วสัมบูรณ์ทางเข้าหรือ V1
เรียกว่า มุม หัว ฉีด (nozzle angle) เนืองจากไอนําที ไหลเข้า ใบพัด หมุน ก็ คือ ไอนําที ไหลออกจากหัว
ฉีด หรือ สเตเตอร์ที มุม นี นอกจากนี มุม เข้า (ϕ1 ) และมุม ออก (ϕ2 ) ของใบพัด เท่ากับ มุม เข้า และมุม
ออกของความเร็วสัมพัทธ์เนืองจากใบพัดมักถูกออกแบบให้ความเร็วสัมพัทธ์เข้าและออกจากใบพัด
ในทิศทางสัมผัสกับใบพัด
แรงที กระทํา ต่อ ใบพัด เท่ากับ ผลต่างระหว่างโมเมนตัม ของไอนําที เข้า สู่ และออกจากใบพัด ใน
ทิศทางขนานกับแถวใบพัดหมุน
F = ṁ(V1 cos θ1 + V2 cos θ2 )

(7.5)

โดยที ṁ คือ อัตราการไหลเชิงมวลของไอนํา ผลคูณของแรงกับความเร็วใบพัดคือ กําลังงานทีได้จาก
ใบพัดหมุนของโรเตอร์
P = ṁU (V1 cos θ1 + V2 cos θ2 )

(7.6)

อีก รูป หนึงของกําลัง งานได้จากการใช้กฎข้อ ที หนึงของพลศาสตร์ความร้อน กําลัง งานที กระทํา ต่อ
ใบพัดเท่ากับอัตราการลดลงของเอนทัลปี และพลังงานจลน์ของไอนําทีไหลผ่านใบพัด ดังนัน
(

V2
V2
P = ṁ h1 + 1 − h2 − 2
2
2

)

(7.7)

7.3. ใบพัดของกังหันไอนาํ
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รูปที 7.7: สามเหลียมความเร็วทางเข้า (บน) และสามเหลียมความเร็วทางออก (ล่าง)
โดยที h1 และ h2 คือเอนทัลปี ทางเข้าและทางออก ผูส้ งั เกตการณ์ทีเคลือนทีพร้อมกับใบพัดจะเห็น
ว่าความเร็วไอนําเข้าและออกคือ W1 และ W2 ตามลําดับ และกําลังงานทีคํานวณได้ในกรอบอ้างอิง
นีจะเป็ นศูนย์เนืองจากใบพัดไม่เคลือนทีสัมพัทธ์กบั กรอบอ้างอิง ดังนัน
(
)
W2
W2
0 = ṁ h1 + 1 − h2 − 2
2
2
)
1( 2
=⇒ h1 − h2 = −
W1 − W22
2

(7.8)

แทนค่า h1 − h2 ลงไปในสมการ (7.7)
P =

) (
)]
ṁ [( 2
V1 − V22 − W12 − W22
2

(7.9)

สมการ (7.9) อาจเขียนใหม่โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงตรีโกณมิติตอ่ ไปนี
V12 = W12 + U 2 + 2W1 U cos ϕ1
V22 = W22 + U 2 − 2W2 U cos ϕ2

ซึงทําให้สมการ (7.9) กลายเป็ น
P = ṁU (W1 cos ϕ1 + W2 cos ϕ2 )

(7.10)

ถ้า นํา สามเหลียมความเร็ว ทางเข้า ใบพัด หมุน และสามเหลียมความเร็ว ทางออกในรูป ที 7.7 มาวาง
ซ้อนกันโดยทังสองสามเหลียมมีฐานเดียวกัน จะพบว่านิพจน์ในวงเล็บของสมการ (7.6) และ (7.10)
คือ ระยะห่างระหว่างจุดยอด (vertex) ของสามเหลียมทังสอง
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รูปที 7.8 เปรียบเทียบสามเหลียมความเร็วของขันทํางานแรงดลและขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50%
ใบพัดหมุนของขันทํางานแรงดลเป็ นใบพัดสมมาตร ดังนัน ϕ1 = ϕ2 ในรูปด้านซ้าย ในทางตรงข้าม
ใบพัดหมุนของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50% มี มมุ เข้าไม่เท่ากับมุมออก อย่างไรก็ตาม การที ผลต่าง
เอนทัล ปี ในใบพัด นิงและใบพัด หมุน ของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50% มี คา่ เท่า กัน ทําให้สามเหลียม
ความเร็ว ทางเข้า และทางออกเหมือนกัน ดัง นัน ϕ1 = θ2 และ ϕ2 = θ1 ในรูป ด้านขวา นอกจากนี
W1 = V2 และ W2 = V1

รูปที 7.8: สามเหลียมความเร็วของขันทํางานแรงดล (ซ้าย) และขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50% (ขวา)
กําลังงานของของขันทํางานได้จากไอนําทีไหลเข้าใบพัดหมุนด้วยความเร็วสูง ไอนํานีเป็ นไอนํา
ความดันตําซึงมาจากไอนําความดันสูงทีไหลเข้าหัวฉีด ดังนันจึงมีการแปลงพลังงานศักย์ของไอนํา
เป็ นพลังงานกลในการไหลผ่านขันทํางานของเครืองกังหันไอนํา ประสิทธิภาพของการแปลงพลังงาน
คือ ประสิทธิภาพใบพัด (blade efficiency)
ηB =

P
ṁ∆h

(7.11)

ในกรณี ของขันทํางานแรงดล ∆h คือ เอนทัลปี ทีลดลงในหัวฉีดของสเตเตอร์ตามสมการ (7.3) แทน
ค่าในสมการ (7.14) จะได้ประสิทธิภาพใบพัดของขันทํางานแรงดล
P
ηB = 1
2
ṁV
1
2

(7.12)

ในกรณีของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า ∆h เป็ นผลรวมของเอนทัลปี ทีลดลงในใบพัดนิง (h0 − h1 ) และ
เอนทัลปี ทีลดลงในใบพัดหมุน (h1 − h2 )
∆h =

1 2
[V + (W22 − W12 )]
2 1

(7.13)

และประสิทธิภาพใบพัดของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าคือ
P
ηB = 1
2 + (W 2 − W 2 )]
ṁ[V
1
2
1
2

(7.14)
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ตัวอย่าง เครืองกังหันไอนําประกอบด้วยแรงปฏิกิรยิ า 50% หนึงขัน มุมของหัวฉีดเท่ากับ 20◦ C
ความเร็วสัมบูรณ์ของไอนําทีไหลเข้าโรเตอร์เท่ากับ 50 m/s และความเร็วใบพัดเท่ากับ 30 m/s ถ้าไอ
นํามีอตั ราการไหล 8 kg/s จงหากําลังงานของเครืองกังหันและประสิทธิภาพใบพัด

ให้

วิธีทาํ
ขันตอนแรกคือ การหามุมเข้าของใบพัด (ϕ1 ) ซึงหาได้จากมุมของหัวฉีด (θ1 ) ทีโจทย์ระบุคา่ มา
W1 sin ϕ1 = V1 sin θ1
W1 cos ϕ1 = V1 cos θ1 − U
[
]
V1 sin θ1
ϕ1 = tan−1
V1 cos θ1 − U
[
]
50 sin 20◦
= tan−1
50 cos 20◦ − 30
= 45.2◦

ขันตอนต่อมาคือ การคํานวณ W1 ได้จาก
V1 sin θ1
sin ϕ1
50 sin 20◦
=
sin 45.2◦
= 24.1 m/s

W1 =

ขันตอนสุดท้ายคือ การคํานวณ P จากสมการ (7.11) และ ηB จากสมการ (7.15) โดยใช้ลกั ษณะ
เฉพาะของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50% (ϕ2 = θ1 และ W2 = V1 )
P = 8 × 30(24.1 sin 45.2◦ + 50 sin 20◦ )
= 15.4 kW
1.54 × 104
ηB = 1
2
2
2
2 × 8[50 + (50 − 24.1 )]
= 0.87

7.4 ความเร็วใบพัดทีเหมาะสมทีสุด
กําลัง งานจะขึนกับ ความเร็ว ใบพัด โดยจะมี คา่ สูงสุด เมือความเร็ว ใบพัด มี คา่ เหมาะสมทีสุด ค่า
หนึง ความเร็วใบพัดทีเหมาะสมทีสุดมีคา่ ต่างกันในขันทํางานแรงดลและขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า
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7.4.1 ขันทํางานแรงดล
ในกรณี ของขันทํางานแรงดลในอุดมคติ ไอนําผ่านใบพัด หมุน ที สมมาตร (ϕ1 = ϕ2 ) และไม่มี
ความเสียดทาน (W1 = W2 ) ความเร็ว ใบพัด ที เหมาะสมทีสุด จะทําให้สว่ นประกอบแนวนอนของ
V2 มี คา
่ เป็ นศูนย์ ดังนันสามเหลียมความเร็วทางออกจากใบพัดเป็ นสามเหลียมมุมฉาก (θ2 = 90◦ )
ดัง แสดงในรูป ที 7.9 สามเหลียมความเร็ว ทางออกแสดงให้เห็น ว่า ความเร็ว ใบพัด ที เหมาะสมทีสุด
(Uopt ) มีความสัมพันธ์กบั ความเร็วสัมพัทธ์ทางออกดังนี
Uopt = W2 cos ϕ2

นอกจากนีสามเหลียมความเร็วทางเข้าแสดงให้เห็นว่า
V1 cos θ1 = W1 cos ϕ1 + Uopt

สมการทังสองสมการข้างต้น ให้คา่ ความเร็ว ใบพัด ที เหมาะสมทีสุด ที ขึนกับ ความเร็ว สัมบูรณ์ของไอ
นํา
Uopt =

V1 cos θ1
2

(7.15)

แทนค่า Uopt ลงในสมการ (7.6) จะพบว่า กําลังงานสูงสุดคือ
Pmax =

ṁ
(V1 cos θ1 )2
2

(7.16)

แทนค่า Pmax ในสมการ (7.12) จะได้ประสิทธิภาพใบพัดสูงสุดของขันทํางานแรงดล
ηB,max = cos2 θ1

(7.17)

รูปที 7.9: สามเหลียมความเร็วในโรเตอร์ของขันทํางานแรงดลทีใบพัดมีความเร็วทีเหมาะสมทีสุด
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สมการ (7.17) บอกว่า ประสิทธิภาพใบพัด สูงสุด มี คา่ เท่ากับ 1 ถ้า θ1 = 0◦ กล่าวคือ ใบพัด หมุน มี
รูป คล้ายเกือกม้า แต่การออกแบบสเตเตอร์เพือพ่น ไอนําสู่ใบพัด หมุน ดัง กล่าวจะประสบความยาก
ลําบากอย่างยิง ดังนันในทางปฏิบตั ิ θ1 จึงมากกว่า 0◦ เครืองกังหันไอนําโดยทัวไปมีคา่ θ1 ประมาณ
10◦ ถึง 15◦
ตัวอย่าง ไอนําไหลเข้าใบพัดหมุนด้วยความเร็ว 600 m/s มุมหัวฉีดเท่ากับ 15◦ จงหาความเร็ว
ใบพัดทีเหมาะสมทีสุดและประสิทธิภาพใบพัดสูงสุด
ผลเฉลย
ความเร็วใบพัดทีเหมาะสมทีสุดคํานวณด้วยสมการ (7.15)
600 × cos 15◦
2
= 290 m/s

Uopt =

ประสิทธิภาพใบพัดคํานวณด้วยสมการ (7.17)
ηB = cos2 15◦
= 0.93

ตัวอย่างที แล้ว แสดงให้ เห็น ว่า ขันทํางานแรงดลมี ความเร็ว ใบพัด สูง มาก ผลเสีย ที เกิด ขึนคือ
การสูญเสียพลังงานเนืองจากจะมีความเสียดทานมากและความเค้นในใบพัดหมุนทีเกิดจากแรงหนี
ศูนย์กลางก็ จะมากเช่น กัน การลดความเร็ว ใบพัด ที เหมาะสมทีสุด สามารถกระทํา ได้โดยการใช้ขนั
ทํางานแรงดลมากกว่าหนึงขัน
รูปที 7.10 แสดงสามเหลียมความเร็วของขันทํางานแรงดลความเร็วผสมสองขันทีใบพัดมีความ
เร็วทีเหมาะสมทีสุด สามเหลียมความเร็วทางออกของขันทํางานทีสองแสดงให้เห็นว่า ความเร็วใบพัด
ทีเหมาะสมทีสุด (Uopt ) มีความสัมพันธ์กบั ความเร็วสัมพัทธ์ทางออก (W4 ) ดังนี
Uopt = W4 cos ϕ2

นอกจากนีสามเหลียมความเร็วทางเข้าของขันทํางานทีสองแสดงให้เห็นว่า
V3 cos θ2 = W3 cos ϕ2 + Uopt

สมมุติวา่ ใบพัดของขันทํางานทีสองไม่มีความเสียดทาน (W3 = W4 ) ดังนัน
V3 cos θ2 = 2Uopt

(7.18)

รูป ที 7.10 แสดงให้ เห็น ว่า ระหว่าง V2 และ V3 มี ใบพัด นิงซึงเป็ น ใบพัด สมมาตรทํา หน้าที เปลียน
ทิศทางการไหลของไอนํา สมมุติวา่ ไม่มีความเสียดทานในใบพัดนี (V2 = V3 ) ดังนัน
V2 cos θ2 = 2Uopt

(7.19)
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รูปที 7.10: สามเหลียมความเร็วในขันทํางานแรงดลความเร็วผสมสองขันที ใบพัดมี ความเร็วเหมาะ
สมทีสุด
สามเหลียมความเร็วทางออกของขันทํางานทีหนึงแสดงให้เห็นว่า Uopt มีความสัมพันธ์กบั W2 ดังนี
W2 cos ϕ1 = V2 cos θ2 + Uopt
= 3Uopt

สามเหลียมความเร็วทางเข้าของขันทํางานทีหนึงแสดงให้เห็นว่า
V1 cos θ1 = W1 cos ϕ1 + Uopt

สมมุติวา่ ใบพัดของขันทํางานทีสองไม่มีความเสียดทาน (W1 = W2 ) ดังนัน
V1 cos θ1 = 4Uopt

(7.20)

ค่าความเร็วใบพัดทีเหมาะสมทีสุดทีขึนกับความเร็วสัมบูรณ์ของไอนําจึงเท่ากับ
Uopt =

V1 cos θ1
4

การวิเคราะห์หาค่าความเร็วใบพัดทีเหมาะสมทีสุดในกรณีของขันทํางานแรงดลความเร็วผสมที
มี n ขันทํางานอาจใช้วิธีเหมือนกับการวิเคราะห์ขา้ งต้น ผลทีได้คือ
Uopt =

V1 cos θ1
2n

(7.21)

7.4. ความเร็วใบพัดทีเหมาะสมทีสุด
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ถึงแม้วา่ ขันทํางานแรงดลความเร็วผสมสามารถลดความเร็วทีเหมาะสมทีสุดของใบพัดได้อย่าง
มาก แต่ใบพัดหมุนในแต่ละขันจะทํางานไม่เท่ากัน ในกรณีทีมีสองขันทํางาน กําลังงานในขันทํางาน
ทีหนึง (P1 ) และขันทํางานทีสอง (P2 ) ตามสมการ (7.6) คือ
P1 = ṁUopt (V1 cos θ1 + V2 cos θ2 )
P2 = ṁUopt (V3 cos θ2 )

แทนค่า V1 cos θ1 , V2 cos θ2 และ V3 cos θ2 จากสมการ (7.20), (7.19) และ (7.18) ตามลําดับ
2
P1 = 6ṁUopt

P2 =

2
2ṁUopt

(7.22)
(7.23)

สมการ (7.22) และ (7.23) แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนของงานที ทําโดยขันทํางานที หนึงต่องานที ทํา
โดยขึนทํางานทีสองเท่ากับ 3 : 1 การทีแต่ละขันของขันทํางานแรงดลความเร็วผสมทํางานไม่เท่ากัน
นับเป็ นข้อเสียเปรียบของขันทํางานแรงดลความเร็วผสมเนืองจากค่าใช้จา่ ยของแต่ละขันทํางานใกล้
เคียงกันแต่ขนทํ
ั างานทายกลับให้งานทีน้อยมากเมือเทียบกับขันทํางานแรก ในกรณีทีมี 3 ขันทํางาน
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของงานทีทําในแต่ละขันคือ 5 : 3 : 1 ดังนันการใช้ขนทํ
ั างาน
แรงดลความเร็วผสมมากกว่า 2 ขันทํางานจึงไม่เป็ นทีนิยม
เพือลดความเร็วใบพัดและแบ่งงานใบพัดให้เท่า ๆ กัน การลดความเร็วทีเหมาะสมทีสุดอาจใช้
ขันทํางานแรงดลความดัน ผสม ตามที ได้กล่าวก่อนหน้า นี ว่า แต่ละขันทํางานของขันทํางานแรงดล
ความดันผสมประกอบด้วยหัวฉีดและใบพัดหมุนเหมือนกัน ดังนันเอนทัลปี จงึ ลดลงเท่ากับในแต่ละ
ขันทํางาน ถ้าเอนทัลปี ไอนําลดลงรวมทังสิน ∆h จากการไหลผ่านขันทํางานแรงดลความดันผสมมี
n ขันทํางานเอนทัลปี ทีลดลงในแต่ละขันจะเท่ากับ ∆h/n ความเร็วสัมบูรณ์ของไอนําทีไหลเข้าใบพัด
หมุนในแต่ละขันทํางานจึงมีคา่ เท่ากับ
√
V1 =

2∆h
n

(7.24)

เมือคํานวณความเร็ว ใบพัด ที เหมาะสมทีสุด ด้วยสมการ (7.15) จะพบว่า Uopt ลดลงตาม n แต่ลด
ลงในอัตราทีน้อยกว่าขันทํางานแรงดลความเร็วผสมทีมีจาํ นวนขันทํางานเท่ากัน นอกจากนีรูปที 7.4
ยังแสดงให้เห็นว่ามีความดันตกคร่อมหัวฉีดในแต่ละขันทํางานของขันทํางานแรงดลความดันผสมซึง
ทําให้ไอนําบางส่วนอาจไหลอ้อมหัวฉีด สิงนีเป็ นสาเหตุหนึงของการสูญเสียพลังงานและนับเป็ นข้อ
เสียของขันทํางานแรงดลความดันผสม

7.4.2 ขันทํางานแรงปฏิกริ ิยา
ขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าที มี อตั ราส่วนปฏิกิรยิ า 50% มี สามเหลียมความเร็ว เข้า เหมือนกับ สาม
เหลียมความเร็ว ออก ในกรณี ที ความเร็ว ใบพัด มี คา่ เหมาะสมทีสุด ทังสามเหลียมความเร็ว เข้า และ
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ออกเป็ น สามเหลียมมุมฉากดัง แสดงในรูป ที 7.11 ซึงทําให้ ความเร็ว ใบพัด ที เหมาะสมทีสุด มี คา่
เท่ากับ
Uopt = V1 cos θ1
(7.25)
แทนค่า Uopt และ θ2 = 90◦ ในสมการ (7.11) จะพบว่ากําลังงานสูงสุดคือ
Pmax = ṁ (V1 cos θ1 )2
(7.26)
ประสิทธิภาพสูงสุดได้จากการแทนค่า Pmax จากสมการ (7.27) ในสมการ (7.15) หลังจากการจัดรูป
สมการทีได้พบว่า
ηB,max =

2 cos2 θ1
1 + cos2 θ1

(7.27)

รูป ที 7.11: สามเหลียมความเร็ว ในขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50% เมือความเร็ว ใบพัด มี คา่ เหมาะสม
ทีสุด
ขันทํางานแรงปฏิกิรยิ ามีความเร็วใบพัดทีเหมาะสมทีสุดสูงกว่าขันทํางานแรงดล นอกจากนีขัน
ทํางานแรงปฏิกิรยิ ายังมีขอ้ เสียทีเหมือนขันทํางานแรงดลความดันผสมคือ ความดันทีลดลงในใบพัด
นิงและใบพัดหมุนจะทําให้ไอนํารัวผ่านใบพัด แต่ปัญหานีขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าจะรุนแรงกว่า ดังนัน
ขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าจึง นิยมใช้กบั ไอนําความดัน ตําที ป้องกัน การรัวไหลได้งา่ ย และจากการที ไอ
นํามีความดันตํา ความหนาแน่นก็ตาตามไปด้
ํ
วย ใบพัดของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าจึงต้องมีความสูง
พอสมควรเพือให้มีพืนทีสําหรับไอนําไหลผ่านมากพอ ผลทีตามมาคือความเร็วใบพัดจะเปลียนแปลง
ค่อนข้างมากจากฐานของโรเตอร์สู่ยอดของโรเตอร์ กล่าวคือ ความเร็วใบพัดที ยอดอาจเป็ นสองเท่า
ของความเร็วใบพัดทีฐาน ในขณะทีความเร็วสัมบูรณ์ไอนําคงที ดังนันเพือให้ประสิทธิภาพของใบพัด
มีคา่ สูงสุดตลอดความสูงของใบพัด ใบพัดจึงควรบิดตัวให้มมุ ทางเข้าใบพัดเพิมขึนจากฐานใบพัดสู่
ยอดใบพัด

7.5. ประสิทธิภาพขันทาํ งาน
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7.5 ประสิทธิภาพขันทํางาน
กําลังงานสูงสุดทีจะได้จากขันทํางานคือ ṁ∆hs โดย ∆hs คือ เอนทัลปี ทีลดลงในขันทํางานโดย
ไม่มีการเปลียนแปลงของเอนโทรปี กําลังงานทีได้จริงจะน้อยกว่านีเนืองจากมีการสูญเสียพลังงานใน
ขันทํางานจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
1. ไอนําทีออกจากขันทํางานจะมีความเร็วและพลังงานจลน์เหลืออยู่ ซึงหมายความว่า เอนทัลปี ทีลดลงในขันทํางานไม่สามารถแปลงเป็ นพลังงานกลได้ทงหมด
ั
2. ภายในหัว ฉีด มี ความเสียดทานระหว่างไอนํากับ ผนัง ของหัว ฉีด และมี การไหลแบบปั นป่ วน
(turbulence) ซึงส่งผลเอนทัลปี ทีลดลงในหัวฉีดน้อยกว่า ṁ∆hs
3. การไหลของไอนําในโรเตอร์ไม่ใช่การไหลสองมิติดงั แสดงในรูปที 7.7 การไหลจริงจะเป็ นการ
ไหลแบบปั นป่ วน นอกจากนี ความเสียดทานระหว่างใบพัดกับไอนําอาจทําให้เกิดการไหลวน
ภายในช่องว่างระหว่างใบพัด การไหลจริง จึง มี การสูญ เสีย พลังงานของไอนําซึงทําให้กาํ ลัง
งานทีได้จริงจากขันทํางาน (PS ) น้อยกว่า P จากสมการ (7.6) หรือ (7.10)
4. ความดันคร่อมใบพัดทําให้ไอนําบางส่วนไม่ไหลผ่านใบพัด แต่ไหลอ้อมผ่านช่องว่างระหว่าง
ปลายใบพัดกับโครงหุม้ กําลังงานทีได้จากเครืองกังหันน้อยกว่าทีควรจะเป็ นเนืองจากกําลัง
งานของเครืองกังหันแปรผันตามอัตราการไหลของไอนําผ่านใบพัด
5. การควบแน่น ของไอนําซึงทําให้มี ละอองนําไหลปะปนไปกับ ไอนํา ละอองนํามี ความเร็ว ตํา
กว่า ไอนํา ดัง นันความเร็ว สัมพัทธ์ของไอนําและละอองนําจึง ไม่ เท่า กัน รูป ที 7.12 แสดงให้
เห็นว่า ความเร็วสัมพัทธ์ของไอนํา (W ) มีทิศทางเดียวกับมุมเข้าของใบพัด ใขณะทีความเร็ว
สัมพัทธ์ของละอองนํา (Wm ) มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการหมุนของใบพัดซึงทําให้ละออง
นําขัด ขวางการหมุน ของโรเตอร์และทําให้ PS น้อยกว่า P นอกจากนี การปะทะใบพัด ของ
ละอองนําหลายครังยังจะกัดเซาะใบพัดอีกด้วย

รูปที 7.12: สามเหลียมความเร็วในโรเตอร์ของไอนําทีมีละอองนําปะปน
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ประสิทธิภาพขันทํางาน (stage efficiency) คือ อัตราส่วนของกําลังงานทีได้จริงจากขันทํางาน
ต่อกําลังงานสูงสุดทีจะได้จากขันทํางาน
ηS =

PS
ṁ∆hs

(7.28)

สมการ (7.31) อาจเขียนใหม่ดงั นี
(
ηS =

∆h
∆hs

) (
) ( )
P
PS
.
.
ṁ∆h
P

พจน์แรกทางด้านขวาของสมการคือ ประสิทธิภาพหัวฉีดซึงจะน้อยกว่า 100% เนืองจากการสูญเสีย
พลังงานภายในใบพัด นิง พจน์ที สองคือ ประสิทธิภาพใบพัด ตามสมการ (7.12) หรือ (7.14) พจน์ที
สามหมายถึงการสูญเสียพลังงานจากสาเหตุอืน ๆ ซึงสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี
PS
= 1 − fL
P

(7.29)

โดย fL คือ แฟกเตอร์การสูญเสียพลังงาน (energy loss factor) เพราะฉะนัน
(7.30)

ηS = ηN ηB (1 − fL )

ค่า ηS จะหาได้ถา้ ทราบสภาวะไอนําทางเข้า และทางออกกังหัน เพือคํานวณค่า ∆hs ค่า PS
คํานวณจากการวัดความเร็วรอบ (ω) และแรงบิดของเครืองกังหัน (τ ) สูตรคํานวณ PS คือ
(7.31)

PS = ṁτ ω

โดยที ṁ แทนค่า PS ในสมการ (7.28) ผลทีได้คือ
ηS =

τω
∆hs

(7.32)

ตัวอย่าง ไอนําที มี ความดัน 0.7 MPa และอุณหภูมิ 800 K ไหลเข้า ขันทํางานหนึงของเครือง
กังหันไอนํา ไอนําทีไหลออกมีความดัน 0.4 MPa จากการทดสอบขันทํางานนี พบว่า มีความเร็วรอบ
1500 rpm และแรงบิด 1000 N.m จงหาประสิทธิภาพขันทํางาน
วิธีทาํ
จากแผนภูมิไอนําพบว่าทีความดัน 0.7 MPa และอุณหภูมิ 800 K ไอนํายวดยิงมีคา่ เอนทัลปี h0
= 3540 kJ/kg ทีความดัน 0.4 MPa และ s1s = s0 ไอนํามีคา่ เอนทัลปี h1s = 3347 kJ/kg ดังนัน
∆hs = (3540 − 3347) × 105 = 1.93 × 105

J/kg

7.6. เครืองกังหันไอนาหลายขั
นทาํ งาน
ํ
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ความเร็วรอบ (N ) มีหน่วยเป็ น rpm แปลงเป็ น ω ดังนี
ω=

2πN
= 157 rad/s
60

ประสิทธิภาพขันทํางานคํานวณจากสมการ (7.32)
ηS =

1000 × 157
= 0.81
1.93 × 105

7.6 เครืองกังหันไอนําหลายขันทํางาน
กําลังงานทีได้จากขันทํางานหนึงของเครืองกังหันไอนําถูกจํากัดโดยความเร็วรอบและขนาดของ
เครือง เครืองกังหันไอนําทีมีเพียงขันทํางานเดียวจึงให้มีกาํ ลังงานน้อย เครืองกังหันไอนําในโรงไฟฟ้า
พลัง ความร้อนมี ขนาดใหญ่ จึง ต้องประกอบด้วยหลายขันทํางาน ถ้า กําลัง งานของเครืองกังหัน คือ
PT และเครืองกังหันประกอบด้วยหลายขันทํางานทีให้กาํ ลังงานเท่ากัน จํานวนขันทํางานของเครือง
กังหันจะเท่ากับ
n=

PT
PS

(7.33)

รูป ที 7.13 แสดงการขยายตัว ของไอนําในเครืองกังหัน ที มี 4 ขันทํางาน ประสิทธิภาพโดยรวมของ
เครืองกังหันไอนําสามารถคํานวณได้จาก
ηT =

PT
ṁ(h1 − h5ss )

(7.34)

โดยที PT เป็ นผลรวมของกําลังงานทีได้จาก 4 ขันทํางาน ดังนัน
PT = PS1 + PS2 + PS3 + PS4

สมมุติวา่ ทุกขันทํางานมี ηS เท่ากัน สมการ (7.35) เขียนใหม่ได้ดงั นี
PT = ṁηS [(h1 − h2s ) + (h2 − h3s ) + (h3 − h4s ) + (h4 − h5s )]

สมการ (7.34) และ (7.35) รวมกันได้ความสัมพันธ์ระหว่าง ηT และ ηS ดังนี
[

(h1 − h2s ) + (h2 − h3s ) + (h3 − h4s ) + (h4 − h5s )
ηT = ηS
h1 − h5ss

(7.35)

]

ηT = fR ηS

(7.36)

โดยที fR คือ แฟกเตอร์การให้ความร้อนซํา (reheat factor) จากการตราวสอบรูปที 7.14 พบว่าเส้น
ความดันคงทีในแผนภูมิไอนํามีลกั ษณะลูอ่ อก ดังนัน
(h1 − h2s ) + (h2 − h3s ) + (h3 − h4s ) + (h4 − h5s ) > h1 − h5ss
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รูปที 7.13: การขยายตัวของไอนําในเครืองกังหันทีมี 4 ขันทํางาน
ซึงหมายความว่า fR มีคา่ มากกว่า 1 เครืองกังหันไอนําหลายขันทํางานมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครือง
กังหันไอนําขันทํางานเดียว หรืออาจกล่าวได้วา่ ประสิทธิภาพของเครืองกังหันไอนําเพิมขึนเมือจํานวน
ขันทํางานมากขึน
ขันทํางานของเครืองกังหัน ไอนํามี หลายแบบ ขันทํางานที ให้ กาํ ลัง งานสูง กว่า มี ขอ้ ได้ เปรียบ
เนืองจากทําให้เครืองกังหัน มี จาํ นวนขันทํางานที น้อยกว่า กําหนดให้เครืองกังหัน ไอนําสามเครือง
ประกอบด้วยขันทํางานสามแบบ เครืองที หนึงประกอบด้วยขันทํางานแรงดลความดัน ผสม 2 ขัน
ทํางาน เครืองที สองประกอบด้วยขันทํางานแรงดลความเร็ว ผสม 2 ขันทํางาน และเครืองที สาม
ประกอบด้วยขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50% 2 ขันทํางาน เครืองกังหัน ไอนําทังสามเครืองมี มมุ หัว ฉีด
(θ1 ) เท่า กัน และความเร็ว รอบเท่า กัน นอกจากนี ความเร็ว ใบพัด หมุน ของทุก เครืองเป็ น ความเร็ว ที
เหมาะสมทีสุด ซึงทําให้ประสิทธิภาพของเครืองกังหัน แต่ละเครืองมี คา่ สูงสุด เครืองกังหัน ไอนําทัง
สามเครืองจะแต่จะให้กาํ ลังงานต่างกันดังนี
• เอนทัลปี ไอนําลดลง ∆h(1) เมือไหลผ่าน 2 ขันทํางานของเครืองกังหันไอนําเครืองทีหนึงโดย
แต่ละขันทํางานมีเอนทัลปี ลดลง ∆h(1) /2 ความเร็วสัมบูรณ์ของไอนํามีคา่ ตามสมการ (7.4)
√
V1 =

∆h(1)

ความเร็วใบพัดหมุนทีเหมาะสมทีสุดคือสมการ (7.16) ดังนัน
V1 =

2U

cos θ1
(

=⇒ ∆h(1) = 4

)2
U
cos θ1

• เอนทัล ปี ไอนําลดลง ∆h(2) เมือไหลผ่านขันทํางานแรกของเครืองกังหัน ไอนําเครืองที สอง

7.6. เครืองกังหันไอนาหลายขั
นทาํ งาน
ํ
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ความเร็วสัมบูรณ์ของไอนํามีคา่ ตามสมการ (7.4)
√
V1 =

2∆h(2)

ความเร็วใบพัดหมุนทีเหมาะสมทีสุดคํานวณจากสมการ (7.22)
4U
cos θ1
)2
(
U
=⇒ ∆h(2) = 8
cos θ1
V1 =

• เอนทัล ปี ไอนําลดลง ∆h(3) เมือไหลผ่านเครืองกังหัน ไอนําเครืองที สามโดยเอนทัล ปี ลดลง
∆h(3) /2 ในแต่ละขันทํางาน สําหรับขันทํางานแรงปฏิกิรย
ิ า 50% ครึงหนึงของเอนทัลปี ไอนํา
ทีลดลงในแต่ละขันทํางานลดลงในสเตเตอร์ ดังนัน
√

V1 =

∆h(3)
2

ความเร็วใบพัดหมุนทีเหมาะสมทีสุดคือสมการ (7.23) ดังนัน
V1 =

U

cos θ1
(

=⇒ ∆h(3) = 2

)2
U
cos θ1

อัตราส่วน ∆h(1) : ∆h(2) : ∆h(3) = 2 : 4 : 1 แสดงให้เห็นว่าเครืองกังหันไอนําทีใช้ขนทํ
ั างาน
แรงดลความเร็ว ผสมให้กาํ ลัง งานมากทีสุด รองลงมาคือ เครืองกังหัน ไอนําที ใช้ ขนทํ
ั างานแรงดล
ความดัน ผสม ส่วนเครืองกังหัน ไอนําที ใช้ขนทํ
ั า งานแรงปฎิ กิรยิ า 50% ให้กาํ ลัง งานน้อยทีสุด ถ้า
ต้องการให้เครืองกังหันไอนําทังสามแบบผลิตกําลังงานเท่ากัน เครืองกังหันไอนําทีใช้ขนทํ
ั างานแรง
ปฎิกิรยิ า 50% จะต้องมีขนาดใหญ่ทีสุดและเครืองกังหันไอนําทีใช้ขนทํ
ั างานแรงดลความเร็วผสมจะ
มีขนาดเล็กทีสุด
นอกเหนือ จากกําลัง งานของขันทํางาน อีก สิงหนึงที ต้องพิจารณาในการเลือกใช้ขนทํ
ั างานใน
เครืองกังหัน ไอนําคือ ประสิทธิภาพขันทํางาน ปั จจัย สําคัญ ที ทําให้ สง่ ผลต่อ ประสิทธิภาพของขัน
ทํางานแรงปฏิกิรยิ าสูงกว่าประสิทธิภาพของขันทํางานแรงดลคือ การออกแบบเชิงอากาศพลศาสตร์
ของใบพัดหมุนในขันทํางานแรงปฎิกิรยิ าดีกว่าของใบพัดหมุนในขันทํางานแรงดล อย่างไรก็ตามขัน
ทํางานแรงปฏิกิรยิ ามี ขอ้ เสีย เปรียบที มี การรัวของไอนําเมือไหลผ่านใบพัด หมุน มากกว่า ขันทํางาน
แรงดล ผลกระทบของการรัวของไอนําต่อ ประสิทธิภาพขันทํางานไม่ มากนัก ในกรณี ที ใบพัด หมุน
ของขันทํางานมีความยาวมาก แต่ถา้ ใบพัดหมุนมีความยาวไม่มากพอ ประสิทธิภาพของขันทํางาน
แรงปฏิกิรยิ าก็ อาจจะตํากว่าประสิทธิภาพของขันทํางานแรงดลได้ ดังนันขันทํางานในช่วงความดัน
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สูงจึงควรเป็ นขันทํางานแรงดลซึงมี ปัญหาการรัวของไอนําน้อยกว่า ขันทํางานแรงปฎิ กิรยิ ามี ความ
เหมาะสมในช่วงความดัน ตําเพราะใบพัด ได้รบั การออกแบบให้มี ประสิทธิภาพสูง และการที ใบพัด
มี ความยาวมากทําให้การรัวของไอนํามี สดั ส่วนน้อยเมือเทียบกับ อัตราการไหลของไอนําและไม่ สง่
ผลมากนัก ต่อ ประสิทธิภาพ เครืองกังหัน ไอนําที ใช้โรงไฟฟ้า สมัย ใหม่ จงึ ประกอบด้วยขันทํางานแรง
ดลและขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า ขันทํางานแรงดลความเร็วผสมเป็ นขันทํางานแรก ๆ ซึงมีความดันสูง
และขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าในขันท้าย ๆ ซึงมีความดันตํา การใช้ขนทํ
ั างานแรงดลความเร็วผสมช่วย
ลดจํานวนขันทํางานและลดขนาดของโรเตอร์ การใช้ขนทํ
ั างานแรงปฏิกิรยิ าในขันท้าย ๆ ช่วยเพิม
ประสิทธิภาพให้เครืองกังหันไอนํา

7.7 แรงดันแนวแกน
กําลัง งาน P เกิด จากแรง F ที กระทํา ต่อ ใบพัด ในทิศทางขนานกับ แถวใบพัด หมุน แต่ การไหล
ผ่านขันทํางานของไอนําทําให้เกิดแรงทีตังฉากกับแถวใบพัดหมุนหรือขนานกับเพลาของเครืองกังหัน
แรงนีเรียกว่าแรงดันแนวแกน (axial thrust) แรงดันแนวแกนประกอบด้วยสองส่วนคือ ผลต่างระหว่าง
แรงดันทางด้านเข้าและด้านออกจากใบพัดหมุน และผลต่างระหว่างโมเมนตัมของไอนําทีเข้าสู่และ
ออกจากใบพัดหมุนในทิศทางตังฉากกับแถวใบพัดหมุน
T = (p1 − p2 )A − ṁ(W1 sin ϕ1 − W2 sin ϕ2 )

(7.37)

โดย A ตือ พืนที หน้า ตัด ของใบพัด หมุน ในโรเตอร์ นิพจน์ที สองในสมการ (7.39) มี คา่ น้อยมากเมือ
เทียบกับนิพจน์แรก ในกรณี ของขันทํางานแรงดล รูปที 7.3 แสดงให้เห็นว่า p1 มีคา่ ใกล้เคียงกับ p2
ดังนันจึงมีแรงดันแนวแกนทีน้อยมากกระทําต่อใบพัดหมุน ในทางตรงข้าม รูปที 7.6 แสดงให้เห็นว่า
p1 มีคา
่ มากกว่า p2 ในกรณีของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า ถึงแม้วา่ แรงดันแนวแกนอาจมีคา่ ไม่มากนัก
ในหนึงขันทํางาน แต่เครืองกังหันไอนํามักประกอบด้วยหลายขันทํางานซึงทําให้แรงดันแนวแกนรวม
มีคา่ มากได้
แรงดัน แนวแกนเป็ น ผลเสีย ต่อ เครืองกังหัน เพราะมัน จะดัน โรเตอร์ให้ เคลือนที ออกจากเพลา
เครืองกังหัน จึง ได้รบั การออกแบบให้แรงดัน แนวแกนมี คา่ น้อยทีสุด วิธี หนึงคือ การออกแบบเครือง
กังหันให้ไอนําความดันสูงไหลเข้าตรงกลางและไอนําความดันตําไหลออกทางด้านซ้ายและด้านขวา
ดังแสดงในรูปที 7.14 ถ้าขันทํางานทางด้านซ้ายเหมือนกับขันทํางานทางด้านขวาและอัตราการไหล
ทังสองด้านเท่ากับ แรงดันแนวแกนจะมีคา่ เป็ นศูนย์ แต่ถา้ ขันทํางานทางด้านซ้ายอาจแตกต่างกับขัน
ทํางานทางด้านขวา อัตราการไหลทังสองด้านอาจไม่เท่ากันเพือให้แรงดันแนวแกนทีเกิดขึนทางด้าน
ซ้ายและขวามีคา่ ใกล้เคียงกันมากทีสุด

7.8. การควบคุมเครืองกังหัน
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7.8 การควบคุมเครืองกังหัน
ความเร็วของเครืองกังหันจะเปลียนแปลงไปตามภาระกําลังของเครืองถ้าปราศจากการควบคุม
เมือพิจารณารูปที 7.7 พบว่า
V1 cos θ1 = W1 cos ϕ1 + U
V2 cos θ2 = W2 cos ϕ2 − U

ใบพัดหมุนของขันทํางานแรงดลมีความสมมาตร (ϕ1 = ϕ2 ) นอกจากนีสมมุติวา่ ไม่มีความเสียดทาน
(W1 = W2 ) ดังนัน สมการ (7.6) เขียนใหม่ได้ดงั นี
P = 2ṁU (V1 cos θ1 − U )

(7.38)

สมการ (7.38) แสดงให้เห็น ว่า กําลัง งานของเครืองกังหัน ที ลดลงทําให้เครืองกังหัน หมุน เร็ว ขึน ถ้า
ความเร็วของการหมุนมีคา่ มากเกินไปก็อาจเกิดผลเสียต่อเครืองได้
กัฟ เวอร์เนอร์ (governor) ทํา หน้าที ควบคุม ให้ความเร็ว ของเครืองกังหัน คงที เมือภาระเปลียน
โดยการลดอัตราการไหลของไอนํา กัฟ เวอร์เนอร์จะตรวจวัด ความเร็ว ของเครืองพร้อมกับ เพิมหรือ
ลดอัตราการไหลของไอนําตามความเหมาะสม รูปที 7.15 แสดงแผนภาพของกัฟเวอร์เนอร์แบบลูก
ถ่วง (fly-ball governor) เมือความเร็ว รอบของเพลาเพิมขึน ลูก ถ่วงสองลูก ซึงต่อ อยู่กบั ปลอกเลือน
(sleeve) จะดึงปลอกเลือนลงด้วยแรงหนีศนู ย์กลางและทําให้ช่องเปิ ดของวาล์วแคบลงและไอนําไหล
ผ่านได้นอ้ ยลง ถ้า ต้องการการควบคุม ความเร็ว ที แม่นยํา มากขึนก็ ตอ้ งใช้กฟั เวอร์เนอร์แบบไฮดรอลิกซึงมีเครืองสูบนํามันกัฟเวอร์เนอร์ (governor oil pump) ทําหน้าทีส่งนํามันความดันสูงไปยังปิ ด
วาล์วควบคุมการไหลของไอนํา ความเร็วรอบของเครืองกังหันที เพิมขึนจะทําให้ความดันของนํามัน
เพิมตามและดันวาล์วให้ปิดเพือลด อัตราการไหลของไอนํา
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รูปที 7.15: กัฟเวอร์เนอร์แบบลูกถ่วง
นอกจากกัฟ เวอร์เนอร์แล้ว เครืองกังหัน ทุก เครืองจะติด ตังอุปกรณ์นิรภัย ซึงจะหยุด การทํางาน
ของเครืองกังหันถ้าความเร็วเกิน ค่าที กําหนด ถ้าไม่มีอปุ กรณ์นิรภัยและกําลัง ของเครืองกังหันลดลง
อย่างกระทัน หัน จนกัฟ เวอร์เนอร์ไม่ สามารถปิ ด วาล์ว ได้ทนั เครืองกังหัน จะหมุน เร็ว ขึนอย่างรวดเร็ว
จนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ อุปกรณ์นิรภัยนีจะทํางานโดยการปิ ดวาล์วให้สนิทเพือหยุดการไหลของ
ไอนํา กลไกการทํางานของตัว หยุด ความเร็ว เกิน จะไม่ ขนกั
ึ บ กัฟ เวอร์เนอร์ ดัง นันมัน จะทํางานแม้
ว่ากัฟเวอร์เนอร์จะใช้การไม่ได้แล้ว โดยทัวไปอุปกรณ์นิรภัยจะทํางานเมือความเร็วของเครืองกังหัน
มากกว่า ความเร็ว ที กําหนดไว้ 10% ตัวอย่างเช่น ถ้า กําหนดให้ความเร็ว เท่ากับ 3000 rpm อุปกรณ์
นิรภัยจะทํางานเมือความเร็วเท่ากับ 3300 rpm นอกจากนีอุปกรณ์นิรภัยยังอาจทํางานในกรณีอืน ๆ
เช่น ระบบหล่อลืนล้มเหลว เครืองกังหันเสียสมดุลทางสถิตศาสตร์หรือพลศาสตร์ และระบบหล่อเย็น
ของเครืองควบแน่นล้มเหลว

7.8. การควบคุมเครืองกังหัน
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คําถามท้ายบท
1. ทําไมเครืองกังหันไอนําแบบไหลตามแนวแกนจึงนิยมมากกว่าครืองกังหันไอนําแบบไหลตาม
แนวรัศมีในโรงไฟฟ้า
2. เขียนโพรไฟล์ความเร็วและความดันไอนําทีไหลผ่านขันทํางานแรงดล
3. อะไรคือข้อเสียทีสําคัญของขันทํางานแรงดลความเร็วผสม
4. ใบพัด หมุน ของขันทํางานแรงดลแตกต่างกับ ใบพัด หมุน ของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50%
อย่างไร
5. เขียนสามเหลียมความเร็วทางเข้าและออกจากโรเตอร์ของกังหันแรงปฏิกิรยิ า 50% ทีมีความ
เร็วใบพัดทีเหมาะสมทีสุด
6. ขันทํางานแรงดลความเร็ว ผสมที มี สองขันทํางานมี ความเร็ว ใบพัด ที เหมาะสมทีสุด เท่าไรถ้า
ไอนํามีความเร็ว V1 และมุมหัวฉีดคือ θ1
7. ระบุสาเหตุการสูญเสียพลังงานในเครืองกังหันไอนํามาสามประการ
8. ทําไมเครืองกังหันไอนําจึงมีประสิทธิภาพสูงขึนถ้ามีจาํ นวนขันทํางานมากขึน
9. ทําไมเครืองกังหัน ไอนําความดัน ตําที ประกอบด้วยขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าจึง มี ลกั ษณะสมมาตร กล่าวคือ ไอนําจะเข้าเครืองกังหันทีกึงกลางของเครืองกังหันแล้วขยายตัวออกทางด้าน
ซ้ายและด้านขวาเท่า ๆ กัน
10. อุปกรณ์ทีทําหน้าทีควบคุมความเร็วรอบของเครืองกังหันไอนําเรียกว่าอะไร
11. ไอนําที มี เอนทัล ปี 3100 kJ/kg ไหลเข้า หัว ฉีด ด้วยความเร็ว ที น้อยมาก ไอนําที ไหลออกมี
เอนทัลปี 3000 kJ/kg อยากทราบว่าไอนําทีไหลออกมีความเร็วเท่าไร
12. โรเตอร์ของเครืองกังหันไอนําขันทํางานเดียวมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลีย 500 mm และ
หมุนด้วยความเร็วรอบ 3600 rpm จงคํานวณหาความเร็วของใบพัดหมุน
13. ไอนําออกจากหัวฉีดเข้าหาใบพัดหมุนด้วยความเร็ว 900 m/s โดยมุมของหัวฉีดเท่ากับ 20◦
ถ้าความเร็วของใบพัดหมุนคือ 300 m/s จงคํานวณหามุมเข้าของใบพัดหมุน
14. ไอนํามีเอนทัลปี ลดลง 150 kJ/kg จากการไหลผ่านกังหันไอนําซึงประกอบด้วยขันทํางานแรง
ดลแบบความดันผสมสองขันทํางาน จงหากําลังงานสูงสุดทีผลิตโดยกังหันไอนําถ้าอัตราการ
ไหลของไอนําเท่ากับ 5 kg/s และมุมของหัวฉีดเท่ากับ 20◦
15. ถ้ามุมหัวฉีดของขันทํางานแรงปฏิกิรยิ า 50% คือ 15◦ อยากทราบว่าประสิทธิภาพใบพัดของ
ขันทํางานนีมีคา่ สูงสุดเท่าไร
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บทที 8
ระบบนําป้ อนและนําหล่อเย็น
8.1 อุปกรณ์หลักในระบบนําป้ อนและนําหล่อเย็น
ระบบนําป้อนคือ ระบบที เกียวข้องกับ สําหรับ การผลิต นําป้อนสําหรับ หม้อ ไอนําในโรงไฟฟ้า
อุปกรณ์สาํ คัญในระบบได้แก่เครืองควบแน่นซึงทําหน้าที ควบแน่นไอนําจากเครืองกังหันทําให้ได้นาํ
ป้อนกลับ เข้า สู่ ระบบและเครืองอุน่ นําป้อนซึงทํา หน้าที เพิมอุณหภูมิ ให้นาป้
ํ อนก่อนเข้า หม้อ ไอนํา
ระบบนําหล่อ เย็น คือ ระบบที จ่ายนําที มี อณ
ุ หภูมิ ตาเพื
ํ อระบายความร้อนออกจากเครืองควบแน่น
อุปกรณ์สาํ คัญ ในระบบคือ หอหล่อ เย็น (cooling tower) รูป ที 8.1 แสดงการไหลเวียนของนําป้อน
และนําหล่อ เย็น ในโรงไฟฟ้า จะเห็น ว่า มี การสูญ เสีย นําป้อนที เครืองกําเนิด ไอนําและนําหล่อ เย็น
ที หอหล่อ เย็น ดัง นันจึง ต้องมี การชดเชยนําที สูญ เสีย ไปเพือให้ปริมาณนําป้อนและนําหล่อ เย็น ใน
ระบบคงที นําที ใช้ในการชดเชยเป็ น นําดิบ จากแหล่ง นําธรรมชาติ ระบบปรับ สภาพนําจะทํา หน้าที
แปรสภาพนําดิบให้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นนําป้อนและนําหล่อเย็น

8.2 เครืองควบแน่น
เครืองควบแน่น ติด ตังใกล้กบั เครืองกังหัน ไอนํา และอาจมี จาํ นวนมากกว่า หนึงเครือง ถึง แม้วา่
เครืองควบแน่น อาจใช้อากาศระบายความร้อนจากไอนํา แต่ เครืองควบแน่น ในโรงไฟฟ้า นิยมใช้นาํ
ระบายความร้อนเนืองจากนําระบายความร้อนได้ดีกว่าอากาศหลายเท่า เครืองควบแน่นเป็ นอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อนแบบเปลือกและท่อ (shell-and-tube heat exchanger) ทีมีรูปร่างคล้ายกล่อง
สีเหลียมขนาดใหญ่และมีจาํ นวนท่อนับหมืนท่อ นําหล่อเย็นจะไหลภายในท่อและไอนําจะควบแน่น
นอกท่อ การจัด เรียงตัว ของท่อ มัก เป็ น แบบนําหล่อ เย็น ไหลผ่านครังเดียว (one-pass) หรือ สองครัง
(two-pass) รูปที 8.2 แสดงเครืองควบแน่นแบบแรกนําหล่อเย็นเข้าทีด้านหนึงผ่านกลุม่ ท่อตรง แล้ว
ออกที อีก ด้านหนึง แต่ ในแบบหลัง นําหล่อ เย็น เข้า และออกด้านเดียวกัน และกลุม่ ท่อ ที ใช้มี ลกั ษณะ
คล้ายตัว U ถึงแม้วา่ เครืองควบแน่นสามารถถูกออกแบบให้นาไหลผ่
ํ
านได้ถงึ สีครัง (four-pass) แต่ก็
ไม่คมุ้ ค่า จึงไม่เป็ นทีนิยม

150

บทที 8. ระบบนาป้
ํ อนและนาหล่
ํ อเย็น

รูปที 8.1: การไหลเวียนของนําป้อนและนําหล่อเย็น

รูปที 8.2: เครืองควบแน่นแบบใช้นาหล่
ํ อเย็น
รูป ที 8.3 แสดงโพรไฟล์อณ
ุ หภูมิ ในเครืองควบแน่น ที มี การไหลผ่านของนําหล่อ เย็น เพียงครัง
เดียว นําหล่อเย็นจะมีอณ
ุ หภูมิเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากทางเข้าเครืองไปทางออก ในขณะทีอุณหภูมิ
ของไอนําที ควบแน่น จะคงที เนืองจากมี การเปลียนสถานะ การออกแบบเครืองควบแน่น ต้องอาศัย

8.2. เครืองควบแน่น
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การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนเพือหาจํานวนท่อ และพืนที ผิว ทังหมดของเครืองควบแน่น ที ต้อง
ใช้ควบแน่น ไอนําทีมาจากเครืองกังหัน ไอนํา วิธี ผลต่างอุณหภูมิ เชิง ล็อก (log-mean temperature
difference method) อาจใช้เพือการวิเคราะห์นี
Q = U A∆Tlm
∆Tlm =

ITD − TTD

ln(ITD/TTD)

(8.1)
(8.2)

โดยที ITD คือผลต่างระหว่างอุณหภูมิไอนําอิมตัวกับอุณหภูมินาหล่
ํ อเย็นเข้า TTD คือผลต่างระหว่าง
อุณหภูมิ ไอนําอิมตัว กับ อุณหภูมิ นาหล่
ํ อ เย็น ออก U คือ สัมประสิทธิ การถ่ายเทความร้อนรวมและ
A คือ พืนที การถ่ายเทความร้อนซึงก็ คือ พืนที ผิว ของท่อ สมการ (8.1) แสดงให้เห็น ว่า อุณหภูมิ นาํ
หล่อเย็นเป็ นปั จจัยทีมีผลต่อขนาดของเครืองควบแน่น ถ้าอุณหภูมินีสูงขึน ค่า ITD และ TTD จะลด
ลงและทําให้พืนที การแลกเปลียนความร้อนต้องเพิมขึนเพือให้ Q มี คา่ คงที ซึงหมายถึง ราคาของ
เครืองควบแน่นทีต้องเพิมขึนตาม

รูปที 8.3: โพรไฟล์อณ
ุ หภูมิในเครืองควบแน่น
สมรรถนะของเครืองควบแน่น ที ลดลงจะส่ง ผลลบต่อ ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ดัง นันเครือง
ควบแน่น เป็ น อุปกรณ์ที ต้องได้รบั การบํารุง รักษาเป็ น อย่างดี ปั ญหาหลัก ที อาจเกิด ขึนในการใช้งาน
เครืองควบแน่นมี 4 ประการได้แก่ การเกิดฟาวลิง การกัดกร่อนท่อ การรัวไหลเข้าของนําหล่อเย็นมา
ปะปนกับไอนํา และการรัวไหลเข้าของอากาศ
• การเกิด ฟาวลิงหมายถึง การที มี คราบตะกรัน หรือ สารอืนมาเกาะติด พืนผิว ด้านในของท่อ
คราบเหล่า นี นํา ความร้อนไม่ ดี เมือเทียบกับ โลหะที เป็ น วัสดุ ทอ่ ดัง นันฟาวลิงจึง ทําให้ คา่
สัมประสิทธิ การถ่ายเทความร้อนรวมของเครืองควบแน่นลดลง ฟาวลิงเป็ นสิงทีป้องกันไม่ให้
เกิด ได้คอ่ นข้างยากเพราะนําหล่อ เย็น มาจากแหล่ง นําธรรมชาติ ซงมี
ึ สารแปลกปลอมปะปน
อยู่ไม่มากก็นอ้ ย การเติมสารเคมีในนําหล่อเย็นช่วยลดการสะสมของสารอินทรียบ์ นผิวท่อได้
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แต่ วิธี แก้ปัญหาฟาวลิงที นิยมใช้ในโรงไฟฟ้า คือ การทําความสะอาดเครืองควบแน่น โดยสูบ
นําให้ไหลย้อนกลับ รูปที 8.4 แสดงทิศทางการไหลของนําในสภาวะเดินเครืองควบแน่นตาม
ปกติ และสภาวะทําความสะอาดเครืองควบแน่น นําที ใช้กาํ จัด คราบสิงแปลกปลอมภายใน
ท่อของเครืองควบแน่นจะมีลกู บอลทําด้วยฟองนําลูกเล็ก ๆ จํานวนมาก ลูกบอลเหล่านีจะขูด
ผิวในของท่อเมือไหลผ่านท่อพร้อมกับชะล้างสิงสกปรกออกไป

รูปที 8.4: วงจรการไหลของเครืองควบแน่นในสองสภาวะ
• การกัดกร่อนท่อ เกิด จากทราย ก้อนกรวด และสิงแปลกปลอมในนําหล่อ เย็น ที เคลือนที ด้วย
ความเร็ว สูง มาปะทะกับ ท่อ ของเครืองควบแน่น ถึง แม้วา่ ความเร็ว ของนําหล่อ เย็น ที เพิมขึน
จะทําให้สมั ประสิทธิ การถ่ายเทความร้อนเพิมขึนและส่ง ผลให้เครืองควบแน่น มี สมรรถนะดี
ขึนและช่วยชะล้างคราบตะกรันทีเกาะผิวท่อ แต่ก็ทาํ ให้เครืองสูบทํางานหนักขึนและเพิมการ
กัดกร่อนซึงอาจทําให้อายุการใช้งานของท่อ ลดลง ดัง นันความเร็ว ของนําจึง ถูก จํากัด ให้อยู่
ระหว่าง 1.8 ถึง 3 m/s โดยขึนอยูก่ บั วัสดุทีใช้ทาํ ท่อ
• การรัวไหลเข้า ของนําหล่อ เย็น มาปะปนกับ ไอนํามี สาเหตุการที ความดัน ของนําหล่อ เย็น ซึง
ไหลในท่อสูงกว่าความดันไอนํานอกท่อ การกัดกร่อนและการสันสะเทือนเป็ นเวลานานอาจ
ทําให้เกิด รอยแตกร้าวในท่อ ได้ นําหล่อ เย็น อาจจะซึม ผ่านรอยแตกร้าวไปปะปนกับ ไอนํา
ไอนําต้องความบริสทุ ธิ สูง เพราะมัน จะกลายเป็ น นําป้อนหลัง จากการควบแน่น เนืองจากมี
เกลือ แร่ ละลายในนําหล่อ เย็น การปะปนระหว่างไอนํากับ นําหล่อ เย็น จะนํา ไปสู่ นาป้
ํ อนที
ด้อยคุณภาพ การแก้ปัญหานี ที ดี ทีสุด คือ การตรวจสอบหารอยแตกและรอยร้าวในท่อ เพือ
ซ่อมแซมให้หมดไป แต่ การตรวจสอบเครืองควบแน่น ที มี ทอ่ หลายพัน ท่อ เป็ น งานที หนัก วิธี
ตรวจสอบมีหลายวิธีเช่น วัดค่าการนําไฟฟ้าของนําป้อนและเปรียบเทียบกับค่าปกติ ถ้ามีนาํ
หล่อ เย็น ปะปนกับ นําป้อนค่า การนํา ไฟฟ้า จะเพิมขึนเพราะเกลือ แร่ ที ละลายในนําหล่อ เย็น
แตกตัวเป็ นไอออนซึงนําไฟฟ้าได้ดีกว่านําบริสทุ ธิ
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• การรัวไหลเข้า ของอากาศเกิด จากการที ความดัน ของไอนําในเครืองควบแน่น ตํากว่า ความ
ดัน บรรยากาศ อากาศที ไหลเข้า เครืองควบแน่น จะล้อมรอบท่อ สภาพฉนวนความร้อนของ
อากาศทําให้การถ่ายเทความร้อนจากไอนําสูน่ าหล่
ํ อเย็นลดลง ผลทีตามมาคือไอนําควบแน่น
ทีอุณหภูมิสงู ขึนและความดันไอนําก็สงู ขึนตามไปด้วยซึงทําให้งานทีได้จากเครืองกังหันไอนํา
ลดลง การออกแบบเครืองควบแน่นเพือป้องกันการรัวไหลเข้าของอากาศไม่อาจรับประกันว่า
จะไม่มี การรัวไหลเข้า ของอากาศตลอดอายุ การใช้งานของเครืองควบแน่น เนืองจากอากาศ
อาจเล็ดลอดผ่านรอยต่อหรือรอยร้าวทีอาจขึนได้ตลอดเวลา ดังนันการสูบอากาศออกจึงเป็ น
สิงทีจําเป็ น อุปกรณ์ทีใช้สบู อากาศออกคือ เครืองสูบสุญญากาศ (vacuum pump) และอีเจ็กเตอร์ (ejector)

8.3 เครืองอุ่นนําป้ อน
เครืองอุน่ นําป้อนทําหน้าทีเพิมอุณหภูมินาป้
ํ อนก่อนเข้าเครืองประหยัดเชือเพลิงโดยใช้ไอนําทีดึง
มาจากเครืองกังหันไอนํา เครืองอุน่ นําป้อนช่วยเพิมประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เพราะ
ฉะนันเครืองอุน่ นําป้อนจึงเป็ นอุปกรณ์ทีสําคัญในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครืองอุน่ นําป้อนแบ่งเป็ น
เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดและแบบเปิ ด

8.3.1 เครืองอุ่นนําป้ อนแบบเปิ ด
เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด ผสมนําป้อนกับ ไอนําจากเครืองกังหัน ซึงทําให้ นาป้
ํ อนที ไหลออก
มี อณ
ุ หภูมิ เพิมถึง อุณหภูมิ นาอิ
ํ มตัว นอกจากนี การที ความสามารถละลายนําของก๊าซลดลงตาม
อุณหภูมิทีเพิมขีนทําให้เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดทําหน้าทีเป็ นเครืองกําจัดก๊าซ (deaerator) อุณหภูมิของนําป้อนทีสูงทําให้ก๊าซทีละลายในนําป้อนอันได้แก่ O2 และ CO2 ระเหยออกไป ความสามารถ
กําจัด ก๊าซของเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด วัด จากปริมาณ O2 และ CO2 ในนําป้อนที ไหลออกจาก
เครือง
รูป ที 8.5 แสดงส่วนประกอบสําคัญ สามส่วนของเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด สามส่วนคือ ฮีตเตอร์ (heater) ถังเก็บนําป้อน (storage tank) และเครืองควบแน่น (condenser) นําจากเครืองควบ
แน่น และไอนําจากเครืองกังหัน จะมาผสมกัน ที ส่วนให้ความร้อน ทําให้ได้นาป้
ํ อนอุณหภูมิ สงู การ
ผสมนําป้อนกับไอนํามีสองวิธี วิธีแรกพ่นนําป้อนเป็ นสเปรย์เข้าไปผสมกับไอนํา วิธีทีสองปล่อยให้นาํ
ป้อนไหลลงบนถาด (trays) ทีวางเรียงกันหลายชันโดยไหลสวนทางกับไอนําทีไหลขึน นําอิมตัวทีได้
จากฮีตเตอร์จะไหลลงสู่ถงั เก็บนําป้อนก่อนทีจะไหลต่อไปหม้อไอนํา เครืองอุน่ นําป้อนขนาดเล็กอาจ
มีถงั เก็บนําป้อนเป็ นส่วนหนึงของฮีตเตอร์ แต่เครืองขนาดใหญ่จะแยกสองส่วนออกจากกัน นําป้อน
ที มี อณ
ุ หภูมิ สงู ขึนทําให้ก๊าซละลายนําได้นอ้ ยลง เมืออุณหภูมิ นาป้
ํ อนถึง จุดอิมตัว จะไม่มี ก๊าซหลง
เหลือ อยู่ ในนําป้อน ก๊าซที ระเหยจะไหลออกทางด้านบนของเครืองอุน่ นําป้อนซึงมี ช่องระบายก๊าซ
แต่จะมีไอนําลอยปะปนออกจากช่องนีไปด้วย เพือป้องกันการสูญเสียไอนํา เครืองควบแน่นจึงถูกใช้
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ควบแน่นไอนําโดยแลกเปลียนความร้อนกับนําป้อน ลักษณะของเครืองอาจเป็ นอุปกรณ์แลกเปลียน
ความร้อนแบบเปลือกและท่อ

รูปที 8.5: เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด

8.3.2 เครืองอุ่นนําป้ อนแบบปิ ด
เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดเป็ นอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ ไอนําจากเครือง
กังหันจะไหลนอกท่อและจะควบแน่นภายนอกท่อ ส่วนนําป้อนจะไหลในท่อ ไอนําอาจเป็ นไอนําอิม
ตัวหรือไอนํายวดยิงขึนอยู่กบั ความดันของไอนําทีดึงจากกังหันไอนํา ถ้าความดันสูง ไอนําจะเป็ นไอ
นํายวดยิง รูปที 8.6 แสดงเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดความดันสูง (high-pressure feed water heater)
ซึงมีสามส่วนได้แก่ เครืองลดความเป็ นไอนํายวดยิง (desuperheater) เครืองควบแน่น (condenser)
และเครืองลดอุณหภูมินาควบแน่
ํ
น (drain cooler) อุณหภูมิไอนําจะลดลงถึงจุดอิมตัวในส่วนแรก ไอ
นําอิมตัวจะควบแน่นในส่วนทีสอง และอุณหภูมิของนําอิมตัวจะลดลงในส่วนทีสาม ถ้าความดันตํา
ไอนําจะเป็ น ไอนําอิมตัว ไอนําจะควบแน่น และอุณหภูมิ ของนําอิมตัว จะลดลงในเครืองอุน่ นําป้อน
แบบปิ ดความดันตํา (low-pressure feed water heater) ซึงมีเพียงส่วนการควบแน่นและเครืองลด
อุณหภูมินาควบแน่
ํ
น
รูป ที 8.7 แสดงโพรไฟล์อณ
ุ หภูมิ ของไอนําและนําป้อนในเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด ไอนําและ
นําป้อนไหลสวนทางกัน เป็ น ที น่า สังเกตว่า อุหณภูมิ ของไอนําคงที ในเครืองควบแน่น แต่ นาํ ป้อนมี
อุณหภูมิสงู ขึน พืนทีผิวของเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดขึนกับผลต่างอุณหภูมิสองค่า ผลต่างอุณหภูมิ
แรกเป็ น ผลต่างของอุณหภูมิ ไอนําอิมตัว กับ อุณหภูมิ นาป้
ํ อนทางออกของเครืองควบแน่น ผลต่าง
อุณหภูมิ ที สองเป็ น ผลต่างของอุณหภูมิ นาควบแน่
ํ
น ทางออกของเครืองลดอุณหภูมิ นาควบแน่
ํ
น กับ
อุณหภูมินาป้
ํ อนทางเข้าของเครืองลดอุณหภูมินาควบแน่
ํ
น พืนทีผิวจะเพิมขึนถ้าผลต่างอุณหภูมิคา่
ใดค่าหนึงหรือทังสองค่าลดลง
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รูปที 8.6: เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด

รูปที 8.7: โพรไฟล์อณ
ุ หภูมิในเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ด

8.3.3 การเลือกใช้เครืองอุ่นนําป้ อน
การเพิมจํานวนของเครืองอุน่ นําป้อนจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัฏจักรเพิมตามไปด้วย อย่าง
ไรก็ตามถึงแม้วา่ เครืองอุน่ นําป้อนเครืองแรกจะเพิมประสิทธิภาพมาก แต่เครืองต่อมาจะเพิมประสิทธิ
ภาพน้อยลงเรือย ๆ ดัง นันการเพิมเครืองอุน่ นําป้อนจึง ควรยุติ ลงเมือพบว่า ผลประโยชน์ที ได้จาก
ประสิทธิภาพทีเพิมขึนไม่คมุ้ กับค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนจากการติดตังเครืองอุน่ นําป้อนด้วย จํานวนเครือง
อุน่ นําป้อนในโรงไฟฟ้า พลัง ความร้อนขึนกับ กําลัง การผลิต ตารางที 8.1 แสดงให้เห็น ว่า โดยทัวไป
โรงไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 200 MW มี เครืองอุน่ นําป้อน 3 ถึง 8 เครือง จํานวนเครืองอุน่ นําป้อนจะเพิม
ขึนกว่านี ถ้าโรงไฟฟ้ามีใหญ่ กว่า 200 MW เครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดได้รบั ความนิยมมากกว่าเครือง
อุน่ นําป้อนแบบเปิ ดเนืองจากจากจํานวนเครืองสูบทีต้องใช้นอ้ ยกว่า อย่างไรก็ตาม จะมีเครืองอุน่ นํา
ป้อนแบบเปิ ด ติด ตังในระบบหนึงเครืองเพราะมี ความสามารถในการกําจัด ก๊าซที ละลายในนําป้อน
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เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดจะติดตังตรงกลางของขบวนเครืองอุน่ นําป้อน
ตารางที 8.1: จํานวนเครืองอุน่ นําป้อนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
กําลังการผลิต (MW) จํานวนเครืองอุน่ นําป้อน
0 ถึง 50
3 ถึง 5
50 ถึง 100
5 หรือ 6
100 ถึง 200
5 ถึง 7
มากกว่า 200
6 ถึง 8

8.4 หอหล่อเย็น
รูปที 8.2 แสดงให้เห็นว่า เครืองควบแน่นต้องระบายความร้อนให้นาหล่
ํ อเย็น แหล่งนําธรรมชาติ
มี นาหล่
ํ อ เย็น ในปริมาณมหาศาลซึงอาจใช้ ระบายความร้อนให้ เครืองควบแน่น ได้ ระบบหล่อ เย็น
แบบไหลผ่านครังเดียว (once-through cooling system) เป็ นการสูบ นําจากแหล่ง นําธรรมชาติ ไป
ยังเครืองควบแน่นและปล่อยนําร้อนทีออกจากเครืองควบแน่นกลับคืนสู่แหล่งนําธรรมชาติ ถึงแม้วา่
ระบบนีจะเป็ นระบบทีค่าใช้จ่ายตํา แต่ก็ทาํ ให้เกิดมลภาวะทางความร้อน (thermal pollution) เนือง
จากแหล่งนําธรรมชาติจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึนและเป็ นอันตรายต่อสัตว์นาํ ดังนันโรงไฟฟ้าสมัยใหม่จงึ ใช้
ระบบหล่อเย็นแบบปิ ด (closed-loop cooling system)
ส่วนประกอบหลัก ของระบบหล่อ เย็น แบบปิ ด คือ หอหล่อ เย็น (cooling tower) การผสมกัน
ของนําและอากาศทําให้เกิดการถ่ายเทมวลและการถ่ายเทความร้อนในหอหล่อเย็น การระเหยของ
นําทําให้ อณ
ุ หภูมิ ของนําที เหลือ ลดลงและอากาศมี อณ
ุ หภูมิ และความชืนสูง ขึน นําเย็น จะส่ง ไป
เครืองควบแน่น และอากาศที ร้อนชืนจะระบายสู่บรรยากาศ ประสิทธิภาพของหอหล่อ ขึนกับ การใช้
วัสดุ พรุน ที เรียกว่า ฟิ ล (fill) หรือ แพ็ก กิง (packing) วัสดุ พรุน นี ทําให้ นาและอากาศไหลผ่
ํ
านด้วย
ความเร็ว ตําซึงจะเพิมเวลาของการแลกเปลียนมวลและความร้อนระหว่างนําและอากาศ หอหล่อ
เย็น อาจแบ่ง เป็ น สองแบบตามวิธี การทําให้อากาศไหลเข้า หอหล่อ เย็น คือ หอหล่อ เย็น แบบดราฟต์
ธรรมชาติ (natural draft) และแบบดราฟต์เชิงกล (mechanical draft)
หอหล่อเย็นแบบดราฟต์ธรรมชาติทาํ ให้อากาศไหลโดยอาศัยความหนาแน่นทีต่างกันของอากาศ
ภายในหอ (ρi ) และอากาศแวดล้อม (ρo ) ในกรณีของหอทีสูง H ความดันขับเคลือนอากาศ (∆p) ที
เกิดขึนมีคา่ เท่ากับ
∆p = (ρo − ρi )gH

(8.3)

สมการนีแสดงให้เห็นว่า ∆p ขึนกับสภาวะแวดล้อม หอหล่อเย็นแบบดราฟต์ธรรมชาติทาํ งานได้ดีใน
อากาศเย็นและแห้งเนืองจาก ρo จะมี คา่ สูง ในทางตรงข้าม ρo มี คา่ ตําในสภาวะที อากาศร้อนและ
ชืน ดังนันหอหล่อเย็นแบบนีอาจทํางานได้ไม่ดีในสภาวะดังกล่าว สมการ (8.3) แสดงให้เห็นอีกด้วย
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ว่า ความดันขับเคลือนอากาศเพิมขึนตาม H ดังนันหอหล่อเย็นแบบดราฟต์ธรรมชาติจงึ มีความสูงที
มาก ค่าก่อสร้างจึงแพง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จา่ ยในการใช้งานหอหล่อเย็นแบบนีค่อนข้างตําเพราะไม่
ได้ใช้พดั ลม รูปที 8.8 แสดงหอหล่อเย็นแบบดราฟต์ธรรมชาติ

รูปที 8.8: หอหล่อเย็นเปี ยกแบบดราฟต์ธรรมชาติ
หอหล่อ เย็น แบบดราฟต์เชิงกลใช้พดั ลมทําให้อากาศไหลผ่านหอหล่อ เย็น หอหล่อ เย็น ที ใช้วิธี
ดราฟต์เชิงกลมี ขอ้ ได้เปรียบเหนือ วิธี ดราฟต์ธรรมชาติ หลายประการเช่น สร้างได้งา่ ยกว่า ลงทุน ตํา
กว่า ขนาดเล็ก กว่า ตอบสนองต่อ ความต้องการนําหล่อ เย็น รวดเร็ว กว่า มี ความยืดหยุน่ ในการออก
แบบสูงกว่า แต่คา่ ใช้จา่ ยในการดูแลรักษาจะสูงกว่าเนืองจากต้องควบคุมการทํางานของพัดลมและ
มอเตอร์ พัดลมอาจจะถูก ติด ตังที บริเวณฐานของหอเพือเป่ า อากาศเข้า หอ (forced draft) การติด
ตังพัดลมแบบนี มี ขอ้ ดี คือ ความง่ายในการดูแลรักษาทังพัดลมและมอเตอร์ที อยู่ นอกหอ นอกจาก
นี พัดลมไม่ ตอ้ งประสบกับ ภาวะที อากาศมี อณ
ุ หภูมิ สงู และความชืนสูง อัน จะทําให้พดั ลมสึก กร่อน
อย่างไรก็ตามการเป่ า อากาศจะทําให้ อากาศกระจายไม่ ทวหอ
ั อีก ทังยัง ทําให้ เกิด การรัวไหลของ
อากาศออกจากหอได้ ข้อ เสีย ที สําคัญ ทีสุด คือ อากาศที ร้อนและชืนที ออกจากหออาจไหลกลับ เข้า
หอใหม่ ซึงเป็ นสาเหตุให้ประสิทธิภาพของหอด้อยลง ปั ญหานีจะบรรเทาลงไปมากถ้าติดตังพัดลมที
บริเวณด้านบนของหอเพือดูด อากาศเข้า หอ (induced draft) นี เป็ น เหตุผลที ทําให้การติด ตังพัดลม
แบบนี ได้รบั ความนิยมสูง กว่า แบบแรก ทิศทางการไหลของละอองนําและอากาศอาจเป็ น ลักษณะ
ไหลสวนทางกัน (counter-flow) ดังแสดงในรูปที 8.9 หรือไหลตัดกัน (cross-flow) ดังแสดงในรูปที
8.10
หอหล่อ เย็น เปี ยกต้องการนําทดแทน (makeup water) เนืองจากหอหล่อ เย็น เปี ยกจะสูญ เสีย
อย่างต่อ เนืองด้วยสาเหตุตา่ ง ๆ สาเหตุหลัก คือ การระเหยของนําซึงทําให้ระบบสูญ เสีย นําไปในปริ
มาณ 1% ถึง 1.5% ของปริมาณนําที ไหลเวียนในระบบ การสูญ เสีย นําด้วยสาเหตุนี เป็ น สิงจําเป็ น
เพราะการระเหยทําให้นาหล่
ํ อเย็นทีไหลออกมีอณ
ุ หภูมิตาํ แต่ยงั มีการสูญเสียนําจากสาเหตุอืนทีไม่
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รูปที 8.9: การไหลแบบสวนทางกันของอากาศและนําในหอหล่อเย็นเปี ยก

รูปที 8.10: การไหลแบบตัดกันของอากาศและนําในหอหล่อเย็นเปี ยก
ได้ลดอุณหภูมิของนําทีไหลออกจากหอหล่อเย็นเปี ยกเหมือนการระเหยของนํา ได้แก่
• การสูญ เสีย นําในรูป ของละอองนําที ปนไปกับ อากาศ (drift) อุปกรณ์กาํ จัด ละอองนํา (drift
eliminator) ซึงติด ตังบริเวณทางออกจากหอหล่อ เย็น เปี ยกทําให้การสูญ เสีย นําแบบนี มี ปริ
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มาณเพียง 0.03% ของปริมาณนําทีไหลเวียน อุปกรณ์นีมีแผ่นกัน (baffle) ซึงทําหน้าทีบังคับ
ให้อากาศไหลอ้อม ละอองนําที มี ความหนาแน่น สูง กว่า อากาศมากก็ จะโดนดัก โดยแผ่น กัน
เหล่านีแล้วรวมตัวกันเป็ นหยดนําตกลงสูห่ อ
• การระบายนําบางส่วนออกจากหอ (blowdown) เหตุผลของการกระทําเช่นนีก็เพือลดความ
เข้มข้นของสารแปลกปลอมในนํา ทํานองเดียวกับการระบายนําออกจากถังพักไอนําในเครือง
กําเนิดไอนํา นําทีระบายออกคิดเป็ น 1% ถึง 1.5% ของนําทีไหลเวียน
• การรัวออกของนํา ซึงมีเกิดจากอายุการใช้งานทีมากของหอหล่อเย็นเปี ยกจะทําให้เกิดรอยรัว
ปั ญหาการสูญเสียนําจากการรัวจะไม่รุนแรงถ้าหอหล่อเย็นได้รบั การบํารุงรักษาทีดี
หอหล่อเย็นทีกล่าวถึงข้างต้นอาจเรียกว่า หอหล่อเย็นแบบเปี ยก (wet cooling tower) เนืองจาก
ตัวกลางในการหล่อเย็นคือนํา หอหล่อเย็นแบบเปี ยกอาจจะไม่เหมาะกับโรงไฟฟ้าทีตังอยู่ในพืนทีที
ไม่มีแหล่งนําธรรมชาติ ในกรณีนีหอหล่อเย็นแบบแห้ง (dry cooling tower) ซึงใช้อากาศเป็ นสารหล่อ
เย็นเป็ นอีกทางเลือกหนึงสําหรับระบายความร้อนให้โรงไฟฟ้า การหล่อเย็นของเครืองควบแน่นด้วย
อากาศอาจเป็ นการระบายความร้อนโดยตรงหรือการระบายความร้อนทางอ้อม รูปที 8.11 แสดงรูป
ของหอหล่อเย็นแบบแห้งทีระบายความร้อนโดยตรง จะเห็นว่าไอนําไหลเข้าท่อติดครีบในเครืองควบ
แน่น ด้านนอกของท่อ มี อากาศไหลผ่านด้วยความเร็ว สูง ดัง นันจึง ต้องมี พดั ลมกําลัง สูง ติด ตังในหอ
หล่อเย็น

รูปที 8.11: หอหล่อเย็นแบบแห้งทีระบายความร้อนโดยตรง
รูป ที 8.12 แสดงรูป ของหอหล่อ เย็น แบบแห้ง ที ระบายความร้อนทางอ้อม จะเห็น ว่า เครืองควบ
แน่นอยู่ภายนอกหอหล่อเย็น การระบายความร้อนในเครืองควบแน่นใช้นาเป็
ํ นสารหล่อเย็น หอหล่อ
เย็น แบบนี มี ทอ่ ติด ครีบ จํานวนมาก นําไหลในท่อ และอากาศไหลนอกท่อ พัดลมที มี กาํ ลัง มากติด
ตังด้านบนของหอเพือดูดอากาศให้ไหลผ่านท่อ การถ่ายเทความร้อนระหว่างนํากับอากาศทําให้นาํ
มี อณ
ุ หภูมิ ลดลงและอากาศมี อณ
ุ หภูมิ สงู ขึน การระบายความร้อนด้วยอากาศในหอหล่อ เย็น แบบ

160

บทที 8. ระบบนาป้
ํ อนและนาหล่
ํ อเย็น

แห้ง มี ประสิทธิภาพตํากว่า การระบายความร้อนด้วยนําในหอหล่อ เย็น แบบเปี ยกมาก ดัง นันความ
สามารถในการหล่อเย็นของหอหล่อเย็นแบบแห้งจึงค่อนข้างจํากัด

รูปที 8.12: หอหล่อเย็นแบบแห้งทีระบายความร้อนทางอ้อม

8.5 ระบบปรับสภาพนํา
นําดิบ จากแหล่ง นําในธรรมชาติ จะมี สารแปลกปลอมเช่น สารแขวนลอย สารละลาย และก๊าซ
ปะปนอยู่ดว้ ย ถ้านําดิบถูกปล่อยให้ไหลเข้าสูเ่ ครืองกําเนิดไอนําโดยไม่ได้รบั การปรับสภาพจะเกิดผล
เสียต่อเครืองกําเนิดไอนําดังนี
• สารแขวนลอยอาจไปอุดตันท่อหรือไปเกาะผิวอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน และทําให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนลดลง
• สารอนินทรียท์ ีละลายในนําประกอบด้วยไอออนบวก 3 ตัวได้แก่ Ca+ , Mg2+ และ Na+ และ
ไอออนลบ 3 ตัว ได้แก่ HCO−3 , Cl− และ SO2−
ํ
4 ไอออนเหล่า นี ละลายนําได้ดี ที อุณหภูมิ ตา
แต่เมือนํามีอณ
ุ หภูมิสงู ขึน ไอออนเหล่านีจะกลายสภาพเป็ นตะกรัน (scale) ไปสะสมทีผิวท่อ
ของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน ตะกรันมี สภาพเป็ นฉนวนซึงนอกจากจะลดประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนแล้ว ยังอาจส่งผลให้ทอ่ ของอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน
มีอณ
ุ หภูมิสงู จนอาจเกิดความเสียหายได้
• ก๊าซที ละลายในนําซึงได้แก่ CO2 และ O2 จะทําปฏิกิรยิ าเคมี กบั เหล็กซึงกัดกร่อนชินส่วนที
เป็ นเหล็กในเครืองกําเนิดไอนําได้
ความเสียหายเหล่านีหลีกเลียงได้ถา้ มีระบบปรับสภาพนําทีนําสารแปลกปลอมออกจากนําดิบ
การปรับสภาพนําเริมจากการทําให้สารแขวนลอยในนําตกตะกอนเอง (sedimentation) หรือใช้
สารเคมีไปทําให้สารแขวนลอยทีมีขนาดเล็กและไม่ตกตะกอนเองจับตัวกันเป็ นสารแขวนลอยขนาด
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ใหญ่ เพือเร่ง การตกตะกอน (coagulation) หลัง จากนันนําที ได้จะไหลผ่านเครืองกรองนําเพือให้ได้
นําดิบทีปราศจากสารแขวนลอยสําหรับการปรับสภาพนําขันต่อไป
การปรับสภาพนําดิบเป็ นนําป้อนแบ่งเป็ นการปรับสภาพแบบภายใน (internal treatment) และ
การปรับสภาพแบบภายนอก (external treatment) ในการปรับสภาพแบบภายใน จะมี การเติมสาร
เคมีเข้าไปผสมกับนําเพือทําปฏิกิรยิ ากับสารอนินทรียใ์ นนําทําให้เกิดตะกอน ซึงตะกอนนีจะถูกดักไว้
ทีถังพักไอนําและถูกระบายออกจากถังพักไอนําต่อไป การปรับสภาพนําด้วยวิธีนีมีตน้ ทุนตําจึงนิยม
ใช้ในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามวิธีนีอาจลดความกระด้างของนําได้ไม่มากนักและไม่สามารถ
ปรับสภาพนําทีมีความกระด้างมาก ๆ ได้
วิธี การปรับ สภาพแบบภายนอกที นิยมใช้ อย่างแพร่ หลายคือ กระบวนการแลกเปลียนไอออน
(ion exchange process) กระบวนการนีใช้เรซินไอออนบวก (cation resin) และเรซินไอออนลบ (anion resin) ในการกําจัดไอออนบวก (เช่น Ca+ , Mg2+ และ Na+ ) และไอออนลบ (เช่น HCO−3 , Cl−
และ SO2−
ิ าเคมี ดงั นี ที
4 ) ออกจากนํา เมือนําที มี ไอออนบวกและไอออนลบไหลผ่านก็ จะเกิด ปฏิกิรย
เรซินไอออนบวก
R− H+ + C+ −→ R− C+ + H+
2+
2R− H+ + C2+ −→ R−
+ 2H+
2C
และปฏิกิรยิ าเคมีดงั นีทีเรซินไอออนลบ
R+ OH− + A− −→ R+ A− + OH−
2−
2R+ OH− + A2− −→ R+
+ 2OH−
2A
โดยที
R หมายถึงเรซิน
C หมายถึงไอออนบวกเช่น Ca+ , Mg2+ , Na+
A หมายถึงไอออนลบเช่น HCO−3 , Cl− , SO2−
4
ปฎิ กิรยิ าเหล่า นี ทําให้ไอออนหายไปและถูก แทนที ด้วย H+ และ OH− ซึงจะกลายเป็ น นําบริสทุ ธิ
(H2 O) ในทีสุด
เรซิน ประกอบเม็ด เรซิน ที มี ความพรุน และมี ขนาดเล็ก มากจํานวนมาก เม็ด เรซิน ที ถูก ใช้งานไป
แล้วจะหมดความสามารถในการแลกเปลียนไอออน ดังนันจํานวนเม็ดเรซินจึงลดลงเมืออายุการใช้
งานของเรซินเพิมขึน หลังจากใช้งานไประยะหนึง เรซินจะต้องผ่านกระบวนการคืนสภาพ (regeneration) เพือคืนความสามารถในการแลกเปลียนไอออนของเรซิน กระบวนการคืนสภาพของเรซินไอออน
บวกเป็ นการทําปฏิกิรยิ าระหว่างเรซินทีหมดสภาพกับกรดซัลฟูรกิ ดังนี
2−
2R− C+ + H2 SO4 −→ 2R− H+ + C+
2 SO4
R−2 C2+ + H2 SO4 −→ 2R− H+ + C2+ SO2−
4
กระบวนการคืน สภาพของเรซิน ไอออนลบเป็ นการทํา ปฏิกิรยิ าระหว่างเรซิน ที หมดสภาพกับ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังนี
R+ A− + NaOH −→ R+ OH− + Na+ A−
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R+2 A2− + 2NaOH −→ 2R+ OH− + Na+2 A2−

การกําจัดก๊าซทีละลายในนําอาจใช้เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ด โรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีไม่ได้ติดตัง
เครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดอาจติดตังเครืองกําจัดก๊าซ (degasifier) เพือทําหน้าทีนีโดยเฉพาะ

8.5. ระบบปรับสภาพนาํ
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คําถามท้ายบท
1. ฟาวลิงในเครืองควบแน่นเกิดจากอะไร
2. การรัวเข้าเครืองควบแน่นของอากาศส่งผลเสียอย่างไรต่อสมรรถนะของเครืองควบแน่น
3. เขียนโพรไฟล์อณ
ุ หภูมิในเครืองอุน่ นําป้อนแบบปิ ดความดันสูง
4. โดยปกติมีเครืองอุน่ นําป้อนแบบเปิ ดกีเครืองในโรงไฟฟ้า
5. อะไรคือข้อเสียทีสําคัญทีสุดของการหล่อเย็นด้วยระบบไหลผ่านครังเดียว
6. หอหล่อเย็นแบบเปี ยกทําให้นาร้
ํ อนกลายเป็ นนําเย็นได้อย่างไร
7. อะไรคือ ข้อ ได้เปรียบของหอหล่อ เย็น แบบดราฟต์ธรรมชาติ เปรียบเทียบกับ หอหล่อ เย็น แบบ
ดราฟต์เชิงกล
8. อะไรคือ ข้อ เสีย เปรียบของหอหล่อ เย็น แบบดราฟต์เชิงกลที ใช้พดั ลมเป่ า อากาศเปรียบเทียบ
กับแบบทีใช้พดั ลมดูดอากาศ
9. อะไรคือวิธีการลดการสูญเสียนําของหอหล่อเย็นในรูปของละอองนําทีปนไปกับอากาศ
10. ทําไมจึงต้องมีการถ่ายนําทิงในหอหล่อเย็นแบบเปี ยก
11. อธิบายการทํางานของหอหล่อเย็นแบบแห้งทีระบายความร้อนโดยตรง
12. ในการกําจัดก๊าซทีละลายในนําป้อน เป้าหมายของการกําจัดคือก๊าซใด
13. วิธีใดใช้กาํ จัดเกลือแร่ทีละลายในนํา
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บทที 9
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วม
9.1 วัฏจักรเบรย์ตัน
วัฏจักรทีผลิตกําลังงานในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเรียกว่า วัฏจักรกังหันก๊าซ (gas turbine cycle) รูป
ที 9.1 แสดงการทํางานของวัฏจักรนี อากาศจะไหลเข้าเครืองอัดก๊าซ (Comp) ซึงทําหน้าทีเพิมความ
ดันและอุณหภูมิของอากาศ หลังจากนันอากาศจะเผาไหม้กบั เชือเพลิงในห้องเผาไหม้ (Comb) ก๊าซ
เสียทีไหลออกจากห้องเผาไหม้มีความดันและอุณหภูมิสงู กังหันก๊าซ (GT) จะผลิตกําลังงานจากก๊าซ
เสีย นี กําลัง งานบางส่วนจากกังหัน ก๊าซใช้เดิน เครืองอัด ก๊าซ กําลัง งานส่วนที เหลือ จึง นํา มาใช้ผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซเสียทีไหลออกจากกังหันก๊าซจะถูกปล่อยสูส่ งแวดล้
ิ
อม

รูปที 9.1: วัฏจักรกังหันก๊าซ
วัฏจักรกังหัน ก๊าซมี อตั ราการไหลของอากาศในเครืองอัด ก๊าซไม่ เท่ากับ อัตราการไหลของก๊าซ
เสีย ในกังหัน ก๊าซ นอกจากนี สมบัติ เชิง ความร้อนของอากาศและก๊าซเสีย ก็ แตกต่างกัน วัฏจักรที
วิเคราะห์งา่ ยกว่า และคล้ายกับ วัฏจักรกังหัน ก๊าซคือ วัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ด (open Brayton cycle) รูปที 9.2 แสดงแผนภาพอุปกรณ์และแผนภาพ T-s ของวัฏจักรนี สิงทีแตกต่างกันระหว่างวัฏจักร
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เบรย์ตนั แบบเปิ ด กับ วัฏจักรกังหัน ก๊าซคือ กระบวนการให้ความร้อน กระบวนการนี เป็ นการเผาไหม้
เชือเพลิงในห้องเผาไหม้ของวัฏจักรกังหันก๊าซ แต่กระบวนการนีเป็ นการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อน (HX) ของวัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ด นอกจากนี สิงที แตกต่างกัน ระหว่างสอง
วัฏจักรคือ วัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ดมีอตั ราการไหลคงที

รูปที 9.2: วัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ด
รูป ที 9.3 แสดงวัฏจักรเบรย์ตนั แบบปิ ด (closed Brayton cycle) สิงที เพิมเติม ในวัฏจักรนี คือ
อุปกรณ์ แลกเปลียนความร้อนซึงทํา หน้าที ระบายความร้อนออกจากวัฏจักรและลดอุณหภูมิ ของ
อากาศให้เท่ากับ T1 วัฏจักรเบรย์ตนั แบบปิ ด มี คา่ ใช้จา่ ยสูง กว่า วัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ด เนืองจาก
ต้องมีการติดตังอุปกรณ์เพิมเติม อย่างไรก็ตาม วัฏจักรเบรย์ตนั แบบปิ ดมี ขอ้ ได้เปรียบที สารทํางาน
ในวัฏจักรอาจเป็ นก๊าซชนิดอืนทีมีคณ
ุ สมบัติดีกว่าอากาศ นอกจากนี วัฏจักรเบรย์ตนั แบบปิ ดสามารถ
ทํางานทีความดันตํากว่าความดันบรรยากาศได้ซงจะเพิ
ึ
มประสิทธิภาพของวัฏจักร ในกรณีทีวัฏจักร
เบรย์ตนั แบบปิ ด และวัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ด มี อากาศเป็ น สารทํางานเหมือนกัน และสถานะของ
อากาศในวัฏจักรทังสองเหมือนกัน ประสิทธิภาพและงานสุทธิของทังสองวัฏจักรจะเท่ากัน

รูปที 9.3: วัฏจักรเบรย์ตนั แบบปิ ด
วัฏจักรในรูปที 9.3 เป็ นวัฏจักรในอุดมคติ วัฏจักรนีมี 4 กระบวนการ ได้แก่
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• กระบวนการ 1-2 เครืองอัดก๊าซเพิมความดันก๊าซโดยเอนโทรปี คงที
• กระบวนการ 2-3 ก๊าซได้รบั ความร้อนโดยความดันคงที
• กระบวนการ 3-4 กังหันก๊าซลดความดันก๊าซโดยเอนโทรปี คงที
• กระบวนการ 4-1 ก๊าซสูญเสียความร้อนโดยความดันคงที
สมมุติวา่ สารทํางานในวัฏจักรเบรย์ตนั แบบปิ ดเป็ นก๊าซในอุดมคติ (ideal gas) งานสุทธิ (wnet ) และ
ความร้อนเข้า (qin ) มีคา่ ดังนี
wnet = cp (T3 − T4 ) − cp (T2 − T1 )
qin = cp (T3 − T2 )

(9.1)
(9.2)

โดยที cp คือ ค่าความจุความร้อนของก๊าซทีความดันคงที ประสิทธิภาพของวัฏจักร (ηB ) มีคา่ เท่ากับ
งานสุทธิหารด้วยความร้อนเข้า ดังนัน
T4 − T1
T3 − T2
T1 (T4 /T1 − 1)
=1−
T2 (T3 /T2 − 1)

ηB = 1 −

กระบวนการ 1-2 และ 3-4 เป็ นกระบวนการทีเอนโทรปี คงที ดังนัน
T2
(k−1)/k
= rp
T1
T3
(k−1)/k
= rp
T4

(9.3)
(9.4)

โดยทีอัตราส่วนค่าความจุความร้อน k = cp /cv และอัตราส่วนความดัน rp = p2 /p1 เนืองจากไม่มี
ความดันสูญเสียในกระบวนการ 2-3 และ 4-1 ดังนัน T4 /T1 = T3 /T2 ประสิทธิภาพของวัฏจักรจึง
เป็ นดังนี
ηB = 1 −

T1
T2

1
= 1 − (k−1)/k
rp

(9.5)

สมการ (10.5) แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของวัฏจักรเบรย์ตนั เพิมขึนตาม k ก๊าซทีมีคา่ k สูง
คือ ก๊าซเฉือยเช่น He และ Ar ซึงมี คา่ k เท่ากับ 1.67 อย่างไรก็ตาม สารทํางานในวัฏจักรเบรย์ตนั
ส่วนใหญ่ คือ อากาศซึงมีคา่ k เท่ากับ 1.4 นอกจากนี ประสิทธิภาพของวัฏจักรเบรย์ตนั เพิมขึนตาม
อัตราส่วนความดัน อย่างไรก็ตาม rp มี คา่ มากเกิน ไปไม่ ได้ในทางปฏิบตั ิ เพราะอุณหภูมิ สงู สุด ของ
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วัฏจักร (T3 ) ต้องไม่เกินค่าทีกําหนด ถ้ากําหนด T3 และอุณหภูมิตาสุ
ํ ด (T1 ) ให้คงที rp จะมีคา่ สูงสุด
เท่ากับ
(
rp,max =

)
T3 k/(k−1)
T1

(9.6)

ค่า rp นี ทํา ให้ วฏั จักรเบรย์ ตนั มี ประสิทธิภาพเท่ากับ วัฏจักรคาร์โนต์ที ทํางานระหว่าง T3 และ T1
อย่างไรก็ตามงานสุทธิ ทีได้จะเป็ นศูนย์ ค่า rp ทีเหมาะสมทีสุดทีทําให้งานสุทธิ มีคา่ สูงสุดจะน้อยว่า
rp,max แทนค่าอัตราส่วนอุณหภูมิจากสมการ (9.3) และ (9.4) ในสมการ (9.1) ผลทีได้คือ
[

(

wnet = cp T3

)

1

1 − (k−1)/k
rp

− T1

(

(k−1)/k
rp

)
−1

]

(9.7)

ค่า rp ทีทําให้ wnet ในสมการ (9.7) มีคา่ สูงสุดคือ
(
rp,opt =

)
T3 k/2(k−1)
T1

(9.8)

ทีอัตราส่วนความดันนี งานสุทธิมีคา่ สูงสุดเท่ากับ
(
wmax = cp T3

√

1−

T1
T3

)2

(9.9)

รูป ที 9.4 แสดงการเปลียนแปลงตามอัตราส่วนความดัน ของประสิทธิภาพและงานสุทธิ ในวัฏจักร
เบรย์ตนั ในอุดมคติ อุณหภูมิ สงู สุด และตําสุด ในวัฏจักรเท่ากับ 1300 K และ 300 K ค่า cp เท่ากับ
1.0 kJ/kg.K จะเห็นว่า ηB เพิมขึนอย่างต่อเนืองตาม rp ในขณะที wnet มีคา่ สูงสุดเท่ากับ 351 kJ/kg
เมือ rp เท่ากับ 13.0
ประสิทธิภาพสูงสุด และงานสูงสุด ในวัฏจักรเบรย์ตนั ในอุดมคติ จะไม่ เกิด ขึนจริง เพราะกระบวน
การในวัฏจักรเบรย์ตนั ทีเกิดขึนจริงเป็ นกระบวนการผวนกลับไม่ได้ จากรูปที 9.5 จะเห็นว่ากระบวน
การ 1-2 และ 3-4 เป็ นกระบวนการทีเอนโทรปี เพิมขึนซึงทําให้งานทีต้องให้เครืองอัดก๊าซในวัฏจักรจริง
มากกว่างานทีให้ในวัฏจักรอุดมคติและงานทีได้จากกังหันในวัฏจักรจริงน้อยกว่างานทีได้ในวัฏจักร
อุดมคติ อัตราส่วนระหว่างงานที ให้เครืองอัด ก๊าซในวัฏจักรอุดมคติ กบั วัฏจักรจริง คือ ประสิทธิภาพ
ของเครืองอัด ก๊าซ อัตราส่วนระหว่างงานที ได้จริง จากกังหัน ก๊าซในวัฏจักรจริง กับ วัฏจักรอุดมคติ คือ
ประสิทธิภาพของกังหันก๊าซ
h2s − h1
h2 − h1
h3 − h4
ηt =
h3 − h4s

ηc =

(9.10)
(9.11)
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รูปที 9.4: การเปลียนแปลงตามอัตราส่วนความดันของประสิทธิภาพและงานสุทธิในวัฏจักรเบรย์ตนั
ในอุดมคติ
โดยทีสภาวะ 2s มีความดันเท่ากับสภาวะ 2 และสภาวะ 4s มีความดันเท่ากับสภาวะ 4 สมการ (9.10)
และ (9.11) สามารถเขียนเป็ นสมการของอุณหภูมิเนืองจากสารทํางานเป็ นก๊าซในอุดมคติ ถ้า cp มี
ค่าคงที สมการทังสองจะกลายเป็ น
T2s − T1
T2 − T1
T3 − T4
ηt =
T3 − T4s

ηc =

(9.12)
(9.13)

รูปที 9.5: วัฏจักรเบรย์ตนั ทีเกิดขึนจริง
ตัวอย่าง วัฏจักรเบรย์ ตนั ในรูป ที 10.5 มี ความดัน ตําสุด 100 kPa อุณหภูมิ ตาสุ
ํ ด 300 K
อุณหภูมิสงู สุด 1300 K อัตราส่วนความดันเท่ากับ 8 ประสิทธิภาพของเครืองกังหันเท่ากับ 88% และ
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ประสิทธิภาพของเครืองอัดก๊าซเท่ากับ 85% จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักรนี สมมุติวา่ ก๊าซในวัฏจักร
เป็ นอากาศ (k = 1.4 และ cp = 1.0 kJ/kg.K)
วิธีทาํ
(
T2s = T1

)
p2 (k−1)/k
p1

= 300(8)0.4/1.4 = 543 K
T2s − T1
= ηc = 0.85
T2 − T1

=⇒ T2 = 586 K
( )(k−1)/k
p4
T4s = T3
p3
= 1300/(8)0.4/1.4 = 718 K

T3 − T4
= ηt = 0.88
T3 − T4s
=⇒ T4 = 788 K

wc = cp (T2 − T1 )
= 286 kJ/kg
wt = cp (T3 − T4 )
= 512 kJ/kg
qin = cp (T3 − T2 )
= 714 kJ/kg
226
= 31.7%
ηB =
714

ประสิทธิภาพของวัฏจักรเบรย์ตนั ค่อนข้างตําเนืองจากงานทีต้องให้เครืองอัดก๊าซมากเมือเทียบ
กับงานทีได้จากเครืองกังหันก๊าซ ประสิทธิภาพทีลดลงของเครืองอัดก๊าซและเครืองกังหันก๊าซส่งผลอ
ย่างมากต่อประสิทธิภาพของวัฏจักร ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของวัฏจักรลดลง
จากจาก 44.8% เหลือ 31.7% เมือประสิทธิภาพของเครืองอัดก๊าซลดลงจาก 100% เหลือ 85% และ
ประสิทธิภาพของเครืองกังหันก๊าซลดลงจาก 100% เหลือ 88% นอกจากนีรูปที 10.6 แสดงให้เห็นว่า
ผลของการที ประสิทธิภาพของเครืองอัด ก๊าซและเครืองกังหัน ก๊าซตํากว่า 100% คือ ค่า rp ที ทําให้
ประสิทธิภาพของวัฏจักรมี คา่ สูงสุดและค่า rp ที ทําให้งานสุทธิ สงู สุดของวัฏจักรมี คา่ สูงสุดจะลดลง
เมือเทียบกับวัฏจักรเบรย์ตนั ในอุดมคติ
วิธี หนึงที ใช้เพิมประสิทธิภาพของวัฏจักรเบรย์ตนั คือ รี เจนเนอเรชัน (regeneration) รูป ที 9.7
แสดงแผนภาพอุปกรณ์ และแผนภาพ T-s ของวัฏจักรเบรย์ ตนั ที มี รี เจนเนอเรชัน รี เจนเนอเรเตอร์
(regenerator, R) ทําหน้าทีแลกเปลียนความร้อนระหว่างก๊าซทีออกจากเครืองกังหันและก๊าซทีออก
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รูปที 9.6: การเปลียนแปลงตามอัตราส่วนความดันของประสิทธิภาพและงานสุทธิในวัฏจักรเบรย์ตนั
จริง
จากเครืองอัดก๊าซ รูปที 9.7 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของก๊าซเพิมจาก T2 เป็ น Tx ก่อนไหลเข้าอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อน ดัง นันความร้อนเข้า อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนที ใช้เพิมอุณหภูมิ ก๊าซเป็ น
T3 จึงลดลงจาก cp (T3 − T2 ) เหลือ
qin = cp (T3 − Tx )

(9.14)

รีเจนเนอเรชันไม่สง่ ผลต่องานสุทธิ ดังนันประสิทธิภาพของวัฏจักรจึงเพิมขึน
ถ้ารีเจนเนอเรเตอร์ในรูปที 10.7 เป็ นรีเจนเนอเรเตอร์ในอุดมคติอณ
ุ หภูมิของก๊าซทีออกจากรีเจนเนอเรเตอร์ (Tx ) จะเท่ากับอุณหภูมิของก๊าซทีออกจากเครืองกังหัน (T4 ) แต่ในรีเจนเนอเรเตอร์จริง Tx
จะน้อยกว่า T4 ประสิทธิผลของรีเจนเนอเรเตอร์คาํ นวณด้วยสูตรต่อไปนี
ϵ=

Tx − T2
T4 − T2

(9.15)

ถ้าทราบค่า ϵ ก็จะหาค่า Tx ได้
ตัวอย่าง วัฏจักรเบรย์ตนั ทีมีรเี จนเนอเรชันในรูปที 10.7 มีความดันตําสุด 100 kPa อุณหภูมิตาํ
สุด 300 K อุณหภูมิสงู สุด 1300 K อัตราส่วนความดันเท่ากับ 8 ประสิทธิภาพของเครืองกังหันเท่ากับ
88% ประสิทธิภาพของเครืองอัดก๊าซเท่ากับ 85% และประสิทธิผลของรีเจนเนอเรเตอร์เท่ากับ 70]
วิธีทาํ
ตัวอย่างทีแล้วแสดงให้เห็นว่า T2 = 586 K และ T4 = 788 K ดังนันงานสุทธิของวัฏจักรจึงเท่ากับ
226 kJ/kg อุณหภูมิ Tx ทีออกจากรีเจนเนอเรเตอร์คาํ นวณจากค่า ϵ
Tx = T2 + ϵ(T4 − T2 )
= 586 + 0.7(788 − 586)
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รูปที 9.7: วัฏจักรเบรย์ตนั ทีมีรเี จนเนอเรชัน
= 727 kJ/kg

ดังนัน
qin = cp (T3 − Tx )
= 573 kJ/kg
226
ηB =
= 39.4%
573

ถึง แม้วา่ รี เจนเนอเรชัน จะเป็ น วิธี เพิมประสิทธิภาพของวัฏจักรเบรย์ตนั ที ได้ผล แต่ ก็ มี ขอ้ จํากัด
ที T4 ต้องมากกว่า T2 ไม่ เช่น นันจะไม่ สามารถติด ตังรีเจนเนอเรเตอร์ได้ อย่างไรก็ตามมี วิธี เพิม T4
และลด T2 คือ การเพิมกระบวนการให้ความร้อนซํา (reheating) และกระบวนการอิน เตอร์คู ล ลิง
(intercooling) ในวัฏจักร รูปที 9.8 แสดงวัฏจักรเบรย์ตนั ทีมีอินเตอร์คลู ลิง การให้ความร้อนซํา และรี
เจนเนอเรชัน อุปกรณ์ในวัฏจักรประกอบด้วยเครืองอัดก๊าซความดันตํา (LC) เครืองอัดก๊าซความดัน
สูง (HC) กังหันก๊าซความดันตํา (LT) กังหันก๊าซความดันสูง (HT) อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (HX)
ทีให้ความร้อนแก่วฏั จักรและระบายความร้อนออกจากวัฏจักร รีเจนเนอเรเตอร์ (R) อินเตอร์คลู เลอร์
(IC) และเครืองให้ความร้อนซํา (RH) งานสุทธิและความร้อนเข้าของวัฏจักรคํานวณได้ดงั นี
wnet = cp (T5 − T6 + T7 − T8 ) − cp (T2 − T1 + T4 − T3 )

(9.16)
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qin = cp (T5 − Tx )

(9.17)

รูปที 9.8: วัฏจักรเบรย์ตนั ทีมีรเี จนเนอเรชัน การให้ความร้อนซํา และอินเตอร์คลู ลิง

9.2 วัฏจักรผสม
วัฏจักรผสมหมายถึง การที วัฏจักรสองวัฏจักรทํางานร่วมกัน โดยความร้อนที ระบายออกจาก
วัฏจักรหนึงใช้ เป็ น ความร้อนเข้า สู่ อีก วัฏจักรหนึง วิธี การนี จะทําให้ ประสิทธิภาพโดยรวมสูง กว่า
ประสิทธิภาพของแต่ละวัฏจักรเมือทํางานแยกกัน วัฏจักรผสมที นิยมใช้อย่างแพร่ หลายคือ วัฏจักร
เบรย์ตนั ทีทํางานร่วมกับวัฏจักรแรงคินโดยใช้ก๊าซร้อนทีออกจากเครืองกังหันของวัฏจักรเบรย์ตนั ผลิต
ไอนําในวัฏจักรแรงคิน วัฏจักรแรงคินนีจึงไม่ตอ้ งใช้หม้อไอนําทีเผาไหม้เชือเพลิงเพราะการผลิตไอนํา
เกิดขึนโดยกระบวนการแลกเปลียนความร้อนในอุปกรณ์ทีเรียกว่าเครืองกําเนิดไอนําแบบกูค้ วามร้อน
(heat recovery steam generator) รูปที 10.9 แสดงอุปกรณ์ทีสําคัญในวัฏจักรผสม
วัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ดประกอบด้วยกระบวนการ 1-2-3-4-5 วัฏจักรแรงคินประกอบด้วยกระบวนการ
a-b-c-d ความร้อน (q̇in ) เข้า วัฏจักรผสมในกระบวนการ 2-3 ของวัฏจักรเบรย์ตนั งานที ได้เกิด ขึน
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รูปที 9.9: วัฏจักรผสม
ในกระบวนการ 3-4 ของวัฏจักรเบรย์ตนั และกระบวนการ b-c ของวัฏจักรแรงคิน งานที เข้า เกิด ขึน
ในกระบวนการ 1-2 ของวัฏจักรเบรย์ตนั และกระบวนการ d-a ของวัฏจักรแรงคิน ประสิทธิภาพของ
วัฏจักรผสมสามารถคํานวณได้ดงั นี
ηCC =

ẇB + ẇR
q̇in

(9.18)

งานสุทธิของวัฏจักรเบรย์ตนั สามารถหาค่าได้ถา้ กําหนดประสิทธิภาพของวัฏจักร (ηB ) มาให้
ẇB = ηB q̇in

(9.19)

ถ้า T5 เท่ากับ T1 ความร้อนทีระบายออกจากวัฏจักรเบรย์ตนั ทังหมดกลายเป็ นความร้อนเข้าวัฏจักร
แรงคิน ดังนัน
ẇR = ηR (1 − ηB )q̇in

(9.20)

โดยที ηR เป็ นประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน แทนค่า ẇB และ ẇR ในสมการ (9.18) ผลทีได้คือ
ηCC = ηR + ηB − ηR ηB

(9.21)

สมการ (9.21) แสดงค่าสูงสุดในทางทฤษฎีของวัฏจักรผสม ถ้า ηR = 33% และ ηB = 26% ประสิทธิภาพ
ของวัฏจักรผสมจะมีคา่ ไม่เกิน 50% ตามทฤษฎี
กําลังงานของเครืองกังหันไอนําในวัฏจักรผสมแปรผันตามอัตราการไหลของไอนําในวัฏจักรแรงคิน วิธี เพิมกําลัง งานของวัฏจักรผสมที ง่ายคือ รูป ที 9.9 แสดงให้เห็น ว่า อัตราการไหลของไอนําถูก
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จํากัดโดยพลังงานความร้อนทีมีอยู่ในก๊าซทีออกจากกังหันก๊าซในวัฏจักรเบรย์ตนั อัตราการไหลของ
ไอนําอาจเพิมขึนได้ถา้ มีการให้ความร้อนเพิมเติมแก่ HRSG วัฏจักรผสมอาจถูกดัดแปลงเป็ นวัฏจักร
ในรูปที 9.10 สมมุติวา่ q̇1 เป็ นอัตราการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่วฏั จักรเบรย์ตนั และ q̇2 เป็ นอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนเพิมเติมเข้าสูว่ ฏั จักรแรงคิน ถ้า T5 เท่ากับ T1 ประสิทธิภาพของวัฏจักรผสมคํานวณ
ได้ดงั นี
ẇB = ηB q̇1
ẇR = ηR [(1 − ηB )q̇1 + q̇2 ]
ẇ + ẇR
ηCC = B
q̇1 + q̇2
η q̇1 + ηR [(1 − ηB )q̇1 + q̇2 ]
=⇒ ηCC = B
q̇1 + q̇2

(9.22)

กําหนดให้ x เป็ นสัดส่วนของอัตราการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่วฏั จักรแรงคินเทียบกับอัตราการถ่ายเท
ความร้อนทีเข้าสูว่ ฏั จักรผสมทังหมด
x=

q̇2
q̇1 + q̇2

=⇒ q̇2 = x(q̇1 + q̇2 )

แทนค่า q̇2 ในสมการ (10.22)
ηCC = ηB + ηR − ηB ηR − xηB (1 − ηR )

(9.23)

ประสิทธิภาพของวัฏจักรนีน้อยกว่าประสิทธิภาพของวัฏจักรผสมทีไม่มีการให้ความร้อนจากภายนอก
แก่ HRSG ซึงหมายความว่าถึงแม้วา่ การผลิตไอนําเพิมจะเพิมกําลังงานของวัฏจักรผสม แต่ก็ทาํ ให้
ประสิทธิภาพของวัฏจักรลดลง
ประสิทธิภาพวัฏจักรผสมในอุดมคติดงั แสดงในสมการ (9.21) และ (9.23) เป็ นค่าสูงสุดทีจะเกิด
ขึนถ้า ความร้อนที ระบายออกจากวัฏจักรเบรย์ตนั ทังหมดใช้เป็ น ความร้อนเข้า วัฏจักรแรงคิน แต่ ใน
ความเป็ น จริง ความร้อนที ระบายออกจากวัฏจักรเบรย์ตนั เพียงบางส่วนเท่านันที สามารถนํา มาใช้
ผลิตไอนําในวัฏจักรแรงคินได้ การวิเคราะห์วฏั จักรผสมจึงต้องมีขอ้ มูลของสถานะของก๊าซและไอนํา
ทีตําแหน่งต่าง ๆ ในวัฏจักรซึงจะใช้หาค่าประสิทธิภาพดังนี
ẇB = ṁg cp (T3 − T4 − T2 + T1 )
ẇR = ṁs (hb − hc − ha + hd )
q̇in = ṁg cp (T3 − T2 )
ηCC =

ẇB + ẇR
q̇in

(9.24)
(9.25)
(9.26)
(9.27)

โดยที ṁg คือ อัตราการไหลของก๊าซในวัฏจักรเบรย์ตนั ṁs คือ อัตราการไหลของไอนําในวัฏจักรแรงคิน และ cp คือ ค่าความจุความร้อนจําเพาะของก๊าซ สมมุติวา่ ไม่มีความร้อนสูญเสียใน HRSG อัตรา
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รูปที 9.10: วัฏจักรผสมทีมีการให้ความร้อนเพิมเติมแก่ HRSG
การถ่ายเทความร้อนจากก๊าซจะเท่ากับ อัตราการถ่ายเทความร้อนให้นาํ ดัง นันอุณหภูมิ ของก๊าซที
ออกจาก HRSG จึงคํานวณค่าได้ดงั นี
T5 = T4 −

ṁs (ha − hd )
mg cp

(9.28)

กําลัง งานของวัฏจักรแรงคิน เพิมขึนถ้า ṁs เพิมขึนโดยที พารามิเตอร์อืน ๆ มี คา่ คงที อย่างไรก็ตาม
การเพิมขึนของ ṁs ทําให้ T5 ลดลงตามสมการ (10.28) ถ้า T5 = T1 ความร้อนที ระบายออกจาก
วัฏจักรเบรย์ตนั ทังหมดจะกลายเป็ นเป็ นความร้อนเข้าวัฏจักรแรงคินและอัตราการไหลของไอนํามีคา่
สูงสุด แต่ในวัฏจักรผสมจริง T5 จะสูงกว่า T1 เนืองจากข้อจํากัดของการทํางานของ HRSG
HRSG แบ่ง เป็ น สามส่วนได้แก่ เครืองประหยัด เชือเพลิง (economizer) เครืองระเหย (evaporator) และเครืองทํา ไอนํายวดยิง (superheater) ก๊าซไหลจากเครืองทํา ไอนํายวดยิงไปยัง เครือง
ประหยัดเชือเพลิง ในขณะทีนําและไอนําไหลจากเครืองประหยัดเชือเพลิงไปยังเครืองทําไอนํายวดยิง
รูปที 9.11 แสดงโพรไฟล์อณ
ุ หภูมิก๊าซและไอนําซึงไหลสวนทางกันใน HRSG เครืองประหยัดเชือเพลิง
ทําหน้าทีเพิมอุณหภูมินาป้
ํ อนจาก Ta เป็ นอุณหภูมิอิมตัวของนํา (Tsat ) เครืองระเหยทําหน้าทีผลิต
ไอนําอิมตัวจากนําอิมตัวโดยอุณหภูมิคงที เครืองทําไอนํายวดยิงทําหน้าทีเพิมอุณหภูมิของไอนําจาก
Tsat เป็ น Tb ข้อจํากัดของการทํางานของ HRSG คือ อุณหภูมิก๊าซต้องมากกว่าอุณหภูมินาหรื
ํ อไอนํา
ทุกตําแหน่งใน HRSG รูปที 9.11 แสดงให้เห็นว่า มีสองตําแหน่งทีอุณหภูมิก๊าซและอุณหภูมินาใกล้
ํ
กัน ตําแหน่งแรกอยูต่ รงทางเข้า HRSG ของก๊าซหรือทางออกจาก HRSG ของไอนํา ข้อมูลของวัฏจักร
เบรย์ตนั ทําให้ทราบว่า T4 มี คา่ ประมาณเท่าไร ค่า Tb จะต้องน้อยกว่า T4 เพือให้ HRSG ทํางาน
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ได้ ตําแหน่งทีสองอยู่ตรงจุดต่อของเครืองระเหยกับเครืองประหยัดเชือเพลิง ผลต่างระหว่างอุณหภูมิ
ก๊าซ (Ty ) กับ Tsat เรียกว่า จุดพินช์ (pinch point) ซึงจะต้องมีคา่ มากกว่าศูนย์ ṁs ทีเพิมขึนจะทําให้
จุดพินช์ลดลง ค่า ṁs สูงสุดทําให้จดุ พินช์เท่ากับศูนย์ ค่า T5 ทีสภาวะนันจึงเป็ นอุณหภูมิตาสุ
ํ ดของ
ก๊าซทีออกจาก HRSG อุณหภูมิตาสุ
ํ ดนีจะมากกว่า T1

รูปที 9.11: โพรไฟล์อณ
ุ หภูมิใน HRSG
ตัวอย่าง วัฏจักรผสมตามรูปที 10.9 มีอตั ราส่วนความดันในวัฏจักรเบรย์ตนั เท่ากับ 8 อุณหภูมิ
ของอากาศเข้าเครืองอัดก๊าซคือ 300 K และอุณหภูมิสงู สุดในวัฏจักรคือ 1300 K อัตราการไหลของ
ก๊าซเสียเท่ากับ 500 kg/s วัฏจักรแรงคินมี ความดันและอุณหภูมิสงู สุดเท่ากับ 10 MPa และ 700 K
ความดันในเครืองควบแน่นเท่ากับ 10 kPa ถ้าอัตราการไหลของไอนําเท่ากับ 20 kg/s จงหาจุดพินช์
อุณหภูมิ ก๊าซที ออกจาก HRSG กําลัง งานและประสิทธิภาพของวัฏจักรผสม กําหนดให้สมบัติ ของ
อากาศคือ cp = 1.0 kJ/kg.K และ k = 1.4 ประสิทธิภาพของเครืองอัด ก๊าซ กังหัน ก๊าซ กังหัน ไอนํา
และเครืองสูบเท่ากับ 100%
วิธีทาํ
ในส่วนของวัฏจักรเบรย์ตนั
(k−1)/k

T2 = T1 rp

= 300 × (8)0.4/1.4 = 543.4 K
(k−1)/k

T4 = T3 /rp

= 1300/(8)0.4/1.4 = 717.7 K

ดังนัน
ẇB = ṁg cp (T3 − T4 − T2 + T1 )
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= 169.5 MW
q̇in = ṁg cp (T3 − T2 )
= 378.3 MW

ในส่วนของวัฏจักรแรงคิน สมบัติของนําและไอนําทีสภาวะ a, b, c และ d คือ hb = 3177.3 kJ/
kg, hc = 2003.9 kJ/kg, hd = 191.8 kJ/kg และ ha = 201.9 kJ/kg ดังนัน
ẇR = ṁs (hb − hc − ha + hd )
= 23.3 MW

คํานวณประสิทธิภาพโดยใช้สมการ (9.27)
ηCC =

ẇB + ẇR
q̇in

= 51.0%
Tx

คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองทําไอนํายวดยิง
ṁg cp (T4 − Tx ) = ṁs (hb − hv )

โดยที hv คือเอนทัลปี ของไอนําอิมตัวทีความดัน 10 MPa ซึงมีคา่ เท่ากับ 2725.5 kJ/kg ดังนัน Tx =
699.6 K
Ty คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองระเหย
ṁg cp (Tx − Ty ) = ṁs (hv − hl )

โดยที hl คือ เอนทัล ปี ของนําอิมตัว ที ความดัน 10 MPa ซึงมี คา่ เท่ากับ 1407.9 kJ/kg ดัง นัน Ty =
646.9 K อุณหภูมิไอนําอิมตัวทีความดัน 10 MPa เท่ากับ 584.2 K จุดพินช์จงึ เท่ากับ 62.7 K
T5 คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองประหยัดเชือเพลิง
ṁg cp (Ty − T5 ) = ṁs (hl − ha )
T5 = 596.1 K

ตัวอย่าง วัฏจักรผสมในตัวอย่างทีแล้วมีอตั ราการไหลของไอนําสูงสุดเท่าไร จงหาอุณหภูมิก๊าซ
ทีออกจาก HRSG ทีตําทีสุด กําลังงานและประสิทธิภาพของวัฏจักรผสมในสภาวะดังกล่าว
วิธีทาํ
วัฏจักรเบรย์ตนั เหมือนตัวอย่างทีแล้ว (ẇB = 169.5 MW และ q̇in = 378.3 MW) สมบัติของนํา
และไอนําทีสภาวะ a, b, c และ d คือ hb = 3177.3 kJ/kg, hc = 2003.9 kJ/kg, hd = 191.8 kJ/kg
และ ha = 201.9 kJ/kg
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อัตราการไหลไอนําสูงสุด ทํา ให้จดุ พินช์เท่ากับ ศูนย์ (Ty = 584.2 K) สมการสมดุล พลังงานใน
เครืองทําไอนํายวดยิงและเครืองระเหยคือ
ṁg cp (T4 − Tx ) = ṁs (hb − hv )
ṁg cp (Tx − Ty ) = ṁs (hv − hl )

กําจัด Tx เพือให้ได้สมการของ ṁs
ṁs =

mg cp (T4 − Ty )
hb − hl

โดยที hl คือ เอนทัลปี ของนําอิมตัว ที ความดัน 10 MPa ซึงมี คา่ เท่ากับ 1407.9 kJ/kg ดัง นัน ṁs =
37.7 kg/s
T5 คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองประหยัดเชือเพลิง
ṁg cp (Ty − T5 ) = ṁs (hl − ha )
T5 = 493.2 K

กําลังงานของวัฏจักรแรงคินและประสิทธิภาพของวัฏจักรผสมหาค่าได้ดงั นี
ẇR = ṁs (hb − hc − ha + hd )
= 43.9 MW
ηCC =

ẇB + ẇR
q̇in

= 56.4%

วัฏจักรผสมในโรงไฟฟ้า พลัง ความร้อนร่วมส่วนใหญ่ ไม่ ได้ผลิต ไอนําความดัน เดียว แต่ ผลิต ไอ
นําสองหรือสามความดัน รูปที 10.12 แสดงวัฏจักรผสมสองความดัน (double-pressure combined
cycle) วัฏจักรนีประกอบ HRSG สองเครือง กังหันไอนําสองเครือง และเครืองสูบสองเครือง นําป้อน
ทีมาจากเครืองควบแน่น จะแบ่ง เป็ น สองส่วน เครืองสูบ เครืองแรกจะเพิมความดัน ของนําป้อนส่วน
แรกเป็ น ความดันสูง (ps1 ) เครืองสูบ เครืองแรกจะเพิมความดัน ของนําป้อนส่วนที สองเป็ น ความดัน
ตํา (ps2 ) นําป้อนส่วนแรกจะไหลไปที HRSG1 นําป้อนส่วนทีสองจะไหลไปที HRSG2 อัตราการผลิต
ไอนําใน HRSG1 และ HRSG2 เท่ากับ ms1 และ ms2 ตามลําดับ ก๊าซร้อนทีออกจากวัฏจักรเบรย์ตนั
จะไหลผ่าน HRSG1 และ HRSG2 ก่อนระบายออกสูส่ งแวดล้
ิ
อม กําลังงานของวัฏจักรไอนําคํานวณ
ได้ดงั นี
ẇR = ṁs1 (hb1 − hc1 − ha1 + hd ) + ṁs2 (hb2 − hc2 − ha2 + hd )

(9.29)
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รูปที 9.12: วัฏจักรผสมสองความดัน
รูปที 10.13 แสดงโพรไฟล์อณ
ุ หภูมิก๊าซและไอนําซึงไหลสวนทางกันในวัฏจักรผสมสองความดัน
HRSG แต่ละเครืองประกอบด้วยเครืองประหยัด เชือเพลิง เครืองระเหย และเครืองทํา ไอนํายวดยิง
อุณหภูมิ ของก๊าซจะต้องมากกว่า อุณหภูมิ ของไอนําหรือ นําทุก ตําแหน่ง มี สี ตําแหน่ง ที อุณหภูมิ ของ
ก๊าซใกล้เคียงกับอุณหภูมิของไอนําหรือนํา ตําแหน่งแรกคือ ทางเข้า HRSG1 ของก๊าซ ตําแหน่งทีสอง
คือ ทางเข้า HRSG2 ของก๊าซ ตําแหน่งทีสามคือ จุดต่อของเครืองระเหยกับเครืองประหยัดเชือเพลิง
ใน HRSG1 ตําแหน่ง ที สี คือ จุด ต่อ ของเครืองระเหยกับ เครืองประหยัด เชือเพลิง ใน HRSG2 ผลต่าง
อุณหภูมิของทังสีตําแหน่งคือ T4 − Tb1 , T5 − Tb2 , Ty1 − Tsat,1 , และ Ty2 − Tsat,2
ตัวอย่าง วัฏจักรผสมตามรูปที 10.12 มีอตั ราส่วนความดันในวัฏจักรเบรย์ตนั เท่ากับ 8 อุณหภูมิ
ของอากาศเข้าเครืองอัดก๊าซคือ 300 K และอุณหภูมิสงู สุดในวัฏจักรคือ 1300 K อัตราการไหลของ
ก๊าซเสีย เท่ากับ 500 kg/s วัฏจักรแรงคิ นมี สองความดัน คือ 10 MPa และ 3 MPa อุณหภูมิ ไอนํา
ที ไหลเข้า กังหัน ไอนําความดัน สูง และกังหัน ไอนําความดัน ตําคือ 700 K และ 530 K ความดัน ใน
เครืองควบแน่น เท่ากับ 10 kPa ถ้า อัตราการไหลของไอนําใน HRSG เครืองแรกและเครืองที สอง
เท่ากับ 20 kg/s จงหากําลังงาน ประสิทธิภาพของวัฏจักรผสม จุดพินช์ทงสองจุ
ั
ด และอุณหภูมิก๊าซที
ออกจาก HRSG เครืองทีสอง สมบัติของอากาศคือ cp = 1.0 kJ/kg.K และ k = 1.4 ประสิทธิภาพของ
เครืองอัดก๊าซ กังหันก๊าซ กังหันไอนํา และเครืองสูบเท่ากับ 100%
วิธีทาํ
วัฏจักรเบรย์ตนั เหมือนตัวอย่างทีแล้ว (T4 = 717.7 K, ẇB = 169.5 MW และ q̇in = 378.3 MW)
สมบัติ ของนําและไอนําที สภาวะ a1, a2, b1, b2, c1, c2 และ d คือ hb1 = 3177.3 kJ/kg, hb2 =
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รูปที 9.13: โพรไฟล์อณ
ุ หภูมิในวัฏจักรผสมสองความดัน
2878.2 kJ/kg, hc1 = 2878.2 kJ/kg, hc2 = 2003.9 kJ/kg, hd = 191.8 kJ/kg, ha1 = 201.9 kJ/kg,
ha2 = 194.8 kJ/kg
Tx1 คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองทําไอนํายวดยิงใน HRSG เครืองแรก
ṁg cp (T4 − Tx1 ) = ṁs1 (hb1 − hv1 )

โดยที hv1 คือเอนทัลปี ของไอนําอิมตัวทีความดัน 10 MPa ซึงมีคา่ เท่ากับ 2725.5 kJ/kg ดังนัน Tx1
= 699.6 K
Ty1 คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองระเหยใน HRSG เครืองแรก
ṁg cp (Tx1 − Ty1 ) = ṁs1 (hv1 − hl1 )

โดยที hl1 คือเอนทัลปี ของนําอิมตัวทีความดัน 10 MPa ซึงมีคา่ เท่ากับ 1407.9 kJ/kg ดังนัน Ty1 =
646.9 K
T5 คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองประหยัดเชือเพลิงใน HRSG เครืองแรก
ṁg cp (Ty1 − T5 ) = ṁs1 (hl1 − ha1 )
T5 = 596.1 K
Tx2

คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองทําไอนํายวดยิงใน HRSG เครืองทีสอง
ṁg cp (T5 − Tx2 ) = ṁs2 (hb2 − hv2 )

โดยที hv2 คือเอนทัลปี ของไอนําอิมตัวทีความดัน 3 MPa ซึงมีคา่ เท่ากับ 2803.3 kJ/kg ดังนัน Tx2 =
593.1 K
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Ty2

คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองระเหยใน HRSG เครืองทีสอง
ṁg cp (Tx2 − Ty2 ) = ṁs2 (hv2 − hl2 )

โดยที hl2 คือเอนทัลปี ของนําอิมตัวที ความดัน 3 MPa ซึงมี คา่ เท่ากับ 1008.4 kJ/kg ดังนัน Ty2 =
521.3 K
T6 คํานวณจากสมดุลพลังงานในเครืองประหยัดเชือเพลิงใน HRSG เครืองทีสอง
ṁg cp (Ty2 − T6 ) = ṁs2 (hl2 − ha2 )
T6 = 488.8 K

กําลังงานของวัฏจักรแรงคินคํานวณโดยใช้สมการ (9.29)
ẇR = ṁs1 (hb1 − hc1 − ha1 + hd ) + ṁs2 (hb2 − hc2 − ha2 + hd )
= 23.2 MW

คํานวณประสิทธิภาพโดยใช้สมการ (9.27)
ηCC =

ẇB + ẇR
q̇in

= 50.9%

9.3 เครืองกังหันก๊าซ
เครืองกังหัน ก๊าซประกอบด้วย เครืองอัด ก๊าซ ห้องเผาไหม้ กังหัน ก๊าซ และอุปกรณ์ เสริม อืน ๆ
ส่วนประกอบทุกอย่างมีขนาดเล็ก ดังนันตัวเครืองโดยรวมจึงมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ครืองกังหันก๊าซ
เครืองแรก ๆ ออกแบบสําหรับเครืองบินไอพ่น ต่อมามีผทู้ ดลองนําเครืองยนต์กงั หันก๊าซมาผลิตไฟฟ้า
ซึงให้ผลเป็ นทีน่าพอใจ จากนันจึงเริมมีการออกแบบเครืองยนต์กงั หันก๊าซสําหรับผลิตไฟฟ้าจนได้รบั
ความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั
เครืองกังหันก๊าซทีมีจาํ หน่ายในท้องตลาดแบ่งเป็ นสองประเภทหลักได้แก่ เครืองกังหันก๊าซแบบ
อนุพนั ธ์ของเครืองยนต์ไอพ่น (aeroderivative gas turbine) และเครืองกังหันก๊าซแบบอุตสาหกรรม
(industrial gas turbine) เครืองกังหันก๊าซแบบอนุพนั ธ์ของเครืองยนต์ไอพ่นมีลกั ษณะคล้ายกับเครือง
กังหันก๊าซทีใช้เป็ นเครืองยนต์สาํ หรับเครืองบินไอพ่น แต่มีการติดตังอุปกรณ์ทีแปลงพลังงานจลน์ของ
ไอพ่น เป็ น พลังงานกลจากการหมุน ซึงใช้หมุน เครืองกําเนิด ไฟฟ้า เพือผลิต กระแสไฟฟ้า เครืองกังหัน
ก๊าซแบบอุตสาหกรรมออกแบบมาสําหรับ การผลิต ไฟฟ้า โดยตรง ตารางที 9.1 เปรียบเทียบเครือง
กังหันก๊าซทังสองประเภท
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ตารางที 9.1: เปรียบเทียบเครืองกังหัน ก๊าซแบบอนุพนั ธ์ ของเครืองยนต์ไอพ่น กับ เครืองกังหัน ก๊าซ
แบบอุตสาหกรรม
เครืองกังหันก๊าซ
แบบอนุพนั ธ์ของเครืองยนต์ไอพ่น แบบอุตสาหกรรม
ขนาด
เล็ก
ใหญ่
ประสิทธิภาพ
สูง
ตํา
อัตราส่วนความดัน
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 16
กําลังงาน
ไม่เกิน 50 MW
ไม่เกิน 300 MW
ความเร็วรอบ
สูง
ตํา
ราคาต่อกําลังการผลิตไฟฟ้า
มาก
น้อย
ความต้องการการบํารุงรักษา
มาก
น้อย

9.3.1 เครืองอัดก๊าซ
เครืองอัดก๊าซมีสามแบบคือ เครืองอัดก๊าซแบบบีบอัด (positive displacement) เครืองอัดก๊าซ
แบบแรงเหวียง (centrifugal ) และเครืองอัดก๊าซแบบไหลตามแกน (axial) ถึงแม้วา่ เครืองอัดก๊าซสอง
แบบแรกจะสามารถอัดก๊าซให้มีความดันสูงมากได้ แต่เครืองอัดก๊าซแบบไหลตามแกนมีขอ้ ได้เปรียบ
คือ สามารถให้อตั ราการไหลทีสูงกว่า นอกจากนีการเพิมความดันในเครืองอัดก๊าซแบบไหลตามแกน
สามารถกระทําได้โดยการเพิมจํานวนขันทํางาน
หนึงขันทํางานของเครืองอัดก๊าซซึงประกอบใบพัดหมุนและใบพัดนิง ใบพัดหมุนยึดติดกับเพลา
และใบพัดนิงยึดติดกับโครงหุม้ ใบพัดหมุนและใบพัดนิงมีรูปร่างคล้ายปี กเครืองบิน (airfoil) เพือใช้
คุณสมบัติดา้ นอากาศพลศาสตร์ของใบพัดในการอัดก๊าซ รูปที 9.15 แสดงการไหลปะทะใบพัดหมุน
ของก๊าซซึงทําให้เกิด แรงยก (lift) หรือ ความแตกต่างความดัน ระหว่างด้านออก (หรือ ด้านล่างของ
ใบพัด) กับด้านเข้า (หรือด้านบนของใบพัด) มุมระหว่างความเร็วสัมพัทธ์ (W ) กับเส้นคอร์ด (chord
line) ของใบพัด หมุน เรียกว่า มุม ปะทะ (α) แรงยกจะเพิมขึนตามมุม ปะทะตราบเท่า ที มุม ปะทะไม่
มากเกินไป แต่แรงยกจะลดลงอย่างกระทันหันเมือมุมปะทะเพิมถึงค่าหนึง
รูปที 9.16 แสดงให้เห็นว่า ก่อนไหลเข้าขันทํางานอากาศจะไหลผ่านใบพัดนํา (guide vane) ซึง
ทํา หน้าที ปรับ ทิศทางการไหลของอากาศเพือให้มมุ ปะทะมี คา่ เหมาะสมทีสุด หลัก การทํางานของ
เครืองอัดก๊าซแบบไหลตามแกนคล้ายกับกังหันแรงปฏิกิรยิ าทีกล่าวถึงในบทที 6 แต่ทิศทางการไหล
ตรงข้ามกันซึงทําให้ความดันของอากาศค่อย ๆ เพิมขึนจากการไหลผ่านแต่ละขันทํางาน อัตราส่วน
ความดันโดยรวมของเครืองอัดก๊าซจึงขึนกับจํานวนขันทํางาน
อัตราการไหลของก๊าซในเครืองอัด ก๊าซจะอยู่ ระหว่างค่า ตําสุด และค่า สูงสุด ค่า สูงสุด เกิด จาก
สภาวะโช้ก (choked condition) เมือความเร็วก๊าซเท่ากับความเร็วเสียง ค่าตําสุดเกิดจากการทีมุม
ปะทะเพิมขึนเมืออัตราการไหลลดลง รูป ที 9.17 แสดงให้เห็น ว่า ความเร็ว สัมบูรณ์ (V ) ที ลดลงส่ง
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รูป ที 9.14: การไหลปะทะใบพัด หมุน ของอากาศทําให้ เกิด ผลต่างความดัน ระหว่างสองด้านของ
ใบพัดหมุน

รูปที 9.15: การติดตังใบพัดนําทางเข้าขันทํางานแรกของเครืองอัดก๊าซ
ผลให้มมุ ปะทะ (α) เพิมขึนเนืองจากความเร็ว ใบพัด (U ) ไม่ เปลียนแปลง สภาวะสะดุด เกิด ขึนเมือ
อัตราการไหลเข้าของอากาศตําเกินไปซึงส่งผลให้ V มี คา่ น้อยจน α มี คา่ มากเกินไป แต่ถา้ ทิศทาง
ของความเร็วสัมบูรณ์เปลียนไปอย่างเหมาะสม มุมปะทะจะไม่เปลียนและสภาวะสะดุดจะไม่เกิดขึน
ทิศทางของความเร็ว สัมบูรณ์สามารถเปลียนแปลงได้โดยใช้ใบพัด นํา ที ปรับ มุม ได้ (variable-angle
guide vane)

รูปที 9.16: การเปลียนแปลงมุมปะทะเมือขนาดและทิศทางของความเร็วสัมบูรณ์เปลียน
ก่อนไหลเข้า เครืองอัด ก๊าซอากาศจะไหลผ่านแผ่น กรองฝุ่ น เพือให้ได้อากาศที สะอาดปราศจาก
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ฝุ่ น ละอองเป็ น สารทํางานในเครืองกังหัน ก๊าซ แผ่น กรองฝุ่ น จะถูก เปลียนเมือความดัน อากาศที ไหล
ผ่านลดลงเกิน ค่าที กําหนดซึงแสดงว่า แผ่น กรองสกปรกเกิน ไป อย่างไรก็ตามอาจมี สง่ แปลกปลอม
เช่น ฝุ่ น แมลงตัว เล็ก หรือ คราบนํามัน หล่อ ลืนเล็ด รอดเข้าไปเกาะที ผิว ใบพัด ของเครืองอัด ก๊าซได้
ใบพัดทีสกปรกจะทําให้อตั ราส่วนความดันทีได้จากเครืองอัดก๊าซลดลงและจะส่งผลให้กาํ ลังงานทีได้
จากเครืองกังหันก๊าซลดลงตามไปด้วย ระบบล้างเครืองอัดก๊าซ (compressor wash) ทําหน้าทีกําจัด
สิงแลกปลอมออกจากผิว ใบพัด การทําความสะอาดเครืองอัด ก๊าซอาจกระทํา ขณะที เครืองอัด ก๊าซ
กําลัง ทํางานหรือ หยุด ทํางาน วิธี หลัง ให้ผลดี กว่า แต่ เครืองกังหัน ก๊าซต้องหยุด ทํางานและโรงไฟฟ้า
ต้องสูญเสียกําลังการผลิต
ห้องเผาไหม้
ห้องเผาไหม้อยู่ถดั จากเครืองอัดก๊าซ อากาศทีมีความดันสูงไหลเข้าห้องเผาไหม้โดยมีหวั ฉีดพ่น
เชือเพลิงเข้าไปผสมกับอากาศและทําปฏิกิรยิ าเผาไหม้ รูปที 9.18 แสดงการไหลของอากาศและเชือ
เพลิง ในห้องเผาไหม้ อากาศบางส่วนจะใช้ในการเผาไหม้ อากาศที เหลือ ทํา หน้าที หล่อ เย็น ห้องเผา
ไหม้ การเผาไหม้ในห้องเผาไหม้แบ่งเป็ นสามโซน โซนแรกคือ โซนไหลวน (recirculation zone) อยู่
ใกล้หวั ฉีด เป็ น บริเวณที มี การผสมกัน ระหว่างอากาศกับ เชือเพลิง อย่างทัวถึง โดยอาศัย การไหลวน
อย่างปั นป่ วนของอากาศและเชือเพลิง นอกจากนี เชือเพลิง บางส่วนเผาไหม้กบั อากาศในโซนนี แต่
การเผาไหม้อาจไม่สมบูรณ์เพราะมีปริมาณอากาศเพียง 10% ของปริมาณอากาศทีไหลเข้าเครืองอัด
ก๊าซ โซนทีสองคือ โซนเผาไหม้ (burning zone) อยู่หา่ งจากหัวฉีดออกมาเป็ นบริเวณทีได้รบั อากาศ
เพิมเติม ประมาณ 20% ซึงทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์และได้ก๊าซเสีย ที มี อณ
ุ หภูมิ สงู โซนที สามคือ
โซนเจือ จาง (dilution zone) อยู่ใกล้ทางออกจากห้องเผาไหม้ มี อากาศ 70% ที เหลือ เข้า มาในห้อง
เผาไหม้ทีโซนนีเพือลดอุณภูมิก๊าซเสียทีกําลังจะออกจากห้องเผาไหม้

รูปที 9.17: โซนในห้องเผาไหม้
การเกิด NOx เป็ นปั ญหาสําคัญในการทํางานของเครืองกังหันก๊าซ NOx เกิดขึนในห้องเผาไหม้
อุณหภูมิ ในห้องเผาไหม้ไม่ เท่า กัน อย่างทัวถึง บางจุด มี อณ
ุ หภูมิ สงู มากจนทําให้เกิด NOx ปริมาณ
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มาก มีสามวิธีทีสามารถลดการเกิด NOx วิธีแรกทําให้อณ
ุ หภูมิในห้องเผาไหม้มีความสมําเสมอโดย
การผสมอากาศกับ เชือเพลิง ก่อนพ่น ส่วนผสมเข้า ห้องเผาไหม้ วิธี ที สองใช้การพ่น นําหรือ ไอนําเข้า
ห้องเผาไหม้เพือลดอุณหภูมิเผาไหม้และลดการเกิด NOx วิธีทีสามใช้คะตาลิสต์เพือลดอุณหภูมิการ
เผาไหม้เพือลดการเกิด NOx
กังหันก๊าซ
กังหัน ก๊าซประกอบด้วยขันทํางานหลายขันเหมือนกังหัน ไอนํา ขันทํางานความดัน สูง เป็ น ขัน
ทํางานแรงดลหรือขันทํางานแรงปฏิกิรยิ าทีมีระดับปฏิกิรยิ าตํา ขันทํางานความดันตําเป็ นขันทํางาน
ที มี ระดับ ปฏิกิรยิ าสูง อย่างไรก็ตามข้อ แตกต่างกังหัน ก๊าซกับ กังหัน ไอนําคือ ใบพัด ของกังหัน ก๊าซ
ถูก ออกแบบให้สามารถทนก๊าซอุณหภูมิ สงู กว่า ใบพัด ของเครืองกังหัน ก๊าซถูก ออกแบบให้อากาศ
สามารถไหลเข้า ออกและภายในใบพัด มี ช่องทางไหลที วกวนเพือให้อากาศระบายความร้อนอย่าง
ทัวถึง ภายในใบพัด อากาศที ใช้หล่อ เย็น ใบพัด ได้มาจากเครืองอัด ก๊าซที ไม่ ได้ไหลผ่านห้องเผาไหม้
จึง ยัง คงมี อณ
ุ หภูมิ ไม่ สงู นัก อากาศไหลเข้า ใบพัด ที ฐานใบพัด ดัง แสดงในรูป ที 9.19 ผิว ใบพัด มี รู ให้
อากาศไหลออกได้โดย อากาศบางส่วนจะออกจากใบพัดทางรู เหล่านี และเคลือบใบพัดไม่ให้สมั ผัส
กับก๊าซร้อน การระบายความร้อนลักษณะนีมีประสิทธิผลทีสูงและทําให้อณ
ุ หภูมิของก๊าซเสียสูงกว่า
จุดหลอมเหลวของวัสดุทีใช้ทาํ ใบพัด

รูปที 9.18: การระบายความร้อนให้ใบพัด
เครืองกังหันก๊าซอาจแบ่งเป็ นสองแบบ เครืองกังหันก๊าซแบบเพลาเดียว (single-shaft gas turbine) มีเครืองอัดก๊าซหนึงเครืองและกังหันก๊าซหนึงเครืองทีหมุนบนพลาเดียวกัน รูปแบบการติดตัง
เครืองกังหันก๊าซเพือผลิตไฟฟ้าแบ่งเป็ น เครืองยนต์กงั หันก๊าซแบบเพลาเดียว รูปที 10.21 แสดงเครือง
กังหัน ก๊าซแบบสองเพลา (two-shaft gas turbine) ซึงประกอบด้วยเครืองอัด ก๊าซหนึงเครืองและ
กังหันก๊าซสองเครือง เครืองแรก (GT1) มีความดันสูงและขับเคลือนเครืองอัดก๊าซ เครืองทีสอง (GT2)
ขับ เคลือนเครืองกําเนิด ไฟฟ้า (Gen) เครืองกังหัน ทังสองเครืองไม่ อยู่ บนเพลาเดียวกัน จึง สามารถ

9.3. เครืองกังหันก๊าซ
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ทํางานที ความรอบต่างกัน ได้ ดัง นันเครืองกังหัน ก๊าซแบบสองเพลาจึง มี ประสิทธิภาพสูง กว่า แต่ขอ้
เสีย ของเครืองกังหัน ก๊าซแบบนี คือ เครืองกังหัน ความดัน ตําอาจหมุน ด้วยความเร็ว ที มากจนเครือง
เสีย หายได้ เนืองจากไม่มี เครืองอัด ก๊าซทํา หน้าที เหมือนเบรกที ควบคุม ความเร็ว รอบดัง เช่น เครือง
กังหันความดันสูง

รูปที 9.19: เครืองกังหันก๊าซแบบสองเพลา

9.3.2 ปั จจัยทีส่งผลต่อสมรรถนะของเครืองกังหันก๊าซ
ผูผ้ ลิตเครืองกังหันก๊าซจะระบุกาํ ลังงานของอัตราความร้อนของเครืองกังหันก๊าซทุกรุน่ ทีจําหน่าย
โดยผู้ผลิต สภาวะมาตรฐาน ISO สําหรับ วัด ค่า กําลัง งานและอัตราความร้อนคือ ที อุณหภูมิ 15◦ C
ความชืนสัมพัทธิ 60% และความดัน 1 atm การใช้งานเครืองกังหันก๊าซจริงอาจให้คา่ กําลังงานและ
อัตราความร้อนที แตกต่างกับ ค่า นี เนืองจากปั จจัย ต่าง ๆ ที ส่ง ผลต่อ สมรรถนะของเครือง ปั จจัย ที
สําคัญได้แก่
• อุณหภูมิแวดล้อม อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศทีไหลเข้าเครืองอัดก๊าซค่อนข้างคงที
แต่ กาํ ลัง งานของเครืองกังหัน ก๊าซขึนกับ อัตราการไหลเชิง มวล ดัง นันอากาศที มี ความหนา
แน่นมากขึนจะทําให้กาํ ลังงานเครืองเพิมขึนตามไปด้วย นอกจากนีอัตราความร้อนจะลดลง
หรือ ประสิทธิภาพของเครืองจะเพิมขึนเมืออุณหภูมิ แวดล้อมลดลงเนืองจากอัตราส่วนความ
ดันของเครืองอัดก๊าซจะเพิมขึน
• ความดันบรรยากาศ กําลังงานของเครืองกังหันก๊าซลดลงเมือเครืองกังหันก๊าซทํางานทีระดับ
ความสูง เหนือ ระดับ นําทะเลซึงความดัน บรรยากาศจะน้อยกว่า 1 atm และความหนาแน่น
ของอากาศจะน้อยลงเมือเทียบกับความหนาแน่นทีระดับนําทะเล อย่างไรก็ตามอัตราความ
ร้อนไม่เปลียนแปลงเมือความดันบรรยากาศเปลียนแปลง
• ความชืนสัมพัทธ์ ไอนํามี ความหนาแน่น น้อยกว่า อากาศแห้ง ดัง นันอากาศที มี ความชืนสัมพัทธ์เพิมขึนจะมีความหนาแน่นลดลง และส่งผลให้กาํ ลังงานของเครืองกังหันก๊าซลดลงและ
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อัตราความร้อนจะเพิมขึน อย่างไรก็ตามผลกระทบของความชืนสัมพัทธ์นอ้ ยมากเมือเทียบ
ผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อม
• ความดัน สูญ เสีย ทางเข้า และทางออก กําลัง งานและประสิทธิภาพที ระบุ โดยผู้ ผลิต เครือง
กังหัน ก๊าซอยู่ ภายใต้เงือนไขว่า ไม่มี ความดัน สูญ เสีย ทีทางเข้า และทางออกของเครือง แต่
ในการใช้งานจริงจะมี ความดันสูญเสียทีทางเข้าเนืองจากมี การติดตังเครืองกรองฝุ่ นละออง
และสิงแปลกปลอมในอากาศก่อนเข้า เครืองอัด ก๊าซ และจะมี ความดัน สูญ เสีย ทีทางออก
เนืองจากมี การติด ตังท่อ ก๊าซเสีย อุปกรณ์ควบคุม เสียงและ ปล่องระบายก๊าซเสีย ทีทางออก
ดัง นันความดัน ของก๊าซเสีย ทีทางออกจึง ต้องมากกว่า ความดัน บรรยากาศเพือให้ ก๊าซเสีย
สามารถไหลจากเครืองสู่บรรยากาศได้ ความดันสูญเสียทางเข้าและทางออกส่งผลให้กาํ ลัง
งานของเครืองกังหันก๊าซลดลงและอัตราความร้อนจะเพิมขึน
• การพ่นนําหรือไอนํา วิธีลดการเกิด NOx ทีได้ผลคือ การพ่นนําหรือไอนําเข้าไปในห้องเผาไหม้
ซึงจะทําให้อณ
ุ หภูมิ เผาไหม้ลดลง ผลพลอยได้คือ กําลัง งานของเครืองกังหัน ก๊าซจะเพิมขึน
เนืองจากมีอตั ราการไหลเชิงมวลในกังหันก๊าซมากขึน นอกจากนีการพ่นไอนํายังทําให้อตั รา
ความร้อนลดลง แต่การพ่น นํากลับ ทําให้อตั ราความร้อนเพิมขึนเนืองจากเชือเพลิง บางส่วน
ต้องใช้ในการทําให้นาระเหย
ํ

9.3.3 การเพิมสมรรถนะให้เครืองกังหันก๊าซ
ประเทศไทยมี อณ
ุ หภูมิ เกิน 15◦ C เกือบตลอดปี ดัง นันกําลัง งานและประสิทธิภาพของเครือง
กังหันก๊าซทีใช้งานในประเทศไทยจึงน้อยกว่าค่าทีระบุโดยผูผ้ ลิต วิธีเพิมกําลังงานและประสิทธิภาพ
ที ได้ผลคือ การลดอุณหภูมิ อากาศที ไหลเข้า เครืองอัด ก๊าซ อุณหภูมิ ของอากาศจะลดลงถ้า อากาศ
สัมผัส กับ นําที กําลัง ระเหยเนืองจากการระเหยจะถ่ายเทความร้อนออกจากอากาศ สองระบบที การ
ลดอุณหภูมิอากาศด้วยวิธีนีคือ ระบบทําความเย็นแบบระเหย (evaporative cooling system) และ
ระบบทําให้ เกิด หมอก (fogging system) ระบบแรกใช้ การไหลของอากาศผ่านวัสดุ พรุน เปี ยกลด
อุณหภูมิ อากาศพร้อมกับ เพิมอัตราการไหลเมือเทียบกับ อากาศแห้ง ระบบที สองใช้ การพ่น นําที
ละอองเล็กมากจนเหมือนหมอกไปผสมกับอากาศ ละอองนําจะระเหยและส่งผลให้อากาศมีอณ
ุ หภูมิ
ลดลง นอกจากนี อัตราการไหลของอากาศชืนที ไหลออกจะมากกว่า อัตราการไหลของอากาศแห้ง
ที ไหลเข้า ทังสองระบบเหมาะกับ อากาศที มี ความชืนสัมพัทธ์ ตาและจะมี
ํ
ประสิทธิภาพลดลงเมือ
ความชืนสัมพัทธ์ เพิมขึน การลดอุณหภูมิ อากาศอาจใช้ วิธี ถ่ายเทความร้อนกับ นําเย็น ในอุปกรณ์
แลกเปลียนความร้อน นําเย็นได้จากระบบทําความเย็นแบบดูดกลืน (absorption cooling system)
ซึงใช้ความร้อนขับ เคลือนการทํางานของระบบซึงอาจมี แอมโมเนีย เป็ น สารทําความเย็น หรือ ระบบ
ทําความเย็นแบบอัด ไอ (vapor compression system) ซึงใช้ไฟฟ้าขับ เคลือนการทํางานของระบบ
ทังสองระบบทํางานได้ในอากาศทีมีความชืนสัมพัทธ์สงู
นอกจากนี กําลัง งานและประสิทธิภาพจะเพิมขึนจากการดัด แปลงวัฏจักรเบรย์ตนั รูป ที 9.21
แสดงแผนภาพของวัฏจักรพ่น ไอนํา (steam injection cycle) วัฏจักรนี ใช้ความร้อนจากก๊าซเสีย ที
ออกจากเครืองกังหัน ในการผลิต ไอนําในเครืองแลกเปลียนความร้อน ไอนําที ได้จะถูก พ่น เข้า ห้อง

9.4. เครืองกาํ เนิดไอนาแบบกู
ค้ วามร้อน
ํ

189

เผาไหม้พร้อมกับอากาศและเชือเพลิง ผลที ได้คือ กําลัง งานและประสิทธิภาพที เพิมขึนเมือเทียบกับ
วัฏจักรกังหัน ก๊าซแบบธรรมดา รูป ที 9.22 แสดงแผนภาพของวัฏจักรการระเหย (evaporation cycle) เมือเปรียบเทียบกับวัฏจักรกังหันก๊าซในรูปที 10.1 จะเห็นว่าอุปกรณ์ทีเพิมเติมคือ เครืองระเหย
(Evap) และอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน (HX) อากาศความดันสูงทีออกจากเครืองอัดก๊าซจะไหล
ผ่านเครืองระเหย นําทีพ่นเข้าเครืองระเหยจะกลายเป็ นไอเมือผสมกับอากาศซึงทําให้อตั ราการไหล
ของอากาศชืนที ออกจากเครืองระเหยมากกว่า อัตราการไหลเข้า ของอากาศแห้ง ก่อนไหลเข้า ห้อง
เผาไหม้อากาศจะได้รบั ความร้อนเพิมขึนจากการแลกเปลียนความร้อนกับก๊าซเสียทีออกจากเครือง
กังหัน วัฏจักรการระเหยจึงมีกาํ ลังงานสุทธิและประสิทธิภาพสูงกว่าวัฏจักรกังหันก๊าซแบบธรรมดา

รูปที 9.20: วัฏจักรพ่นไอนํา

9.4 เครืองกําเนิดไอนําแบบกู้ความร้อน
เครืองกําเนิด ไอนําแบบกู้ความร้อนหรือ HRSG ทํา หน้าที เปลียนนําป้อนเป็ น ไอนํายวดยิงโดย
ใช้ความร้อนจากก๊าซเสียที ได้จากเครืองกังหัน ก๊าซ HRSG ส่วนประกอบที สําคัญ ของ HRSG ได้แก่
เครืองประหยัดเชือเพลิง (economizer) เครืองระเหย (evaporator) ถังพักไอนํา (steam drum) และ
เครืองทํา ไอนํายวดยิง (superheater) HRSG มี สองแบบคือ แบบแนวนอน (horizontal) และแบบ
แนวตัง (vertical) รูปที 9.23 แสดง HRSG แบบแนวนอน ก๊าซเสียไหลในแนวนอน ในขณะทีนําและ
ไอนําไหลในแนวตังเป็ นส่วนใหญ่ เป็ นทีน่าสังเกตว่ามีถงั พักไอนําติดตังตรงทางออกของเครืองระเหย
ไอนําทีออกจากเครืองระเหยต้องมีความชืนปะปนอยู่เพือป้องกันไม่ให้ทอ่ ของเครืองระเหยมีอณ
ุ หภูมิ
สูงเกินไป ไอนําอิมตัวและนําอิมตัวจะแยกกันในถังพักไอนํา การไหลของนําและไอนําเกิดขึนโดยแรง
ลอยตัว การทีถังพักไอนําอยู่สงู กว่าเครืองระเหยทําให้แรงลอยตัวมากพอและไม่จาํ เป็ นต้องใช้เครือง
สูบ รูปที 9.24 แสดง HRSG แบบแนวตัง ก๊าซเสียไหลในแนวตัง ในขณะที นําและไอนําไหลในแนว
นอนเป็ น ส่วนใหญ่ จะเห็น ว่า ถัง พัก ไอนําและเครืองระเหยอยู่ ระดับ เดียวกัน แรงลอยตัว จึง ไม่ เพียง
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รูปที 9.21: วัฏจักรการระเหย
พอทีจะทําให้เกิดการไหลเวียนของนําและไอนํา HRSG แบบแนวตังจึงต้องมีเครืองสูบ HRSG แบบ
แนวตังต้องการพืนทีน้อยกว่า HRSG แบบแนวนอนซึงเป็ นข้อได้เปรียบทีสําคัญของ HRSG แบบแนว
ตัง

รูปที 9.22: เครืองกําเนิดไอนําแบบกูค้ วามร้อนแนวนอน
HRSG ในรูป ที 9.23 และ 9.24 เป็ น แบบความดัน เดียว (single-pressure HRSG) รูป ที 9.25
แสดง HRSG แบบสองความดัน (double-pressure HRSG) HRSG แต่ละชุด ประกอบด้วยเครือง
ประหยัดเชือเพลิง เครืองระเหย ถังพักไอนํา และเครืองทําไอนํายวดยิง ความดันไอนําใน HRSG ทัง
สองชุดแตกต่างกัน ก๊าซเสียไหลจาก HRSG ความดันสูงไป HRSG ความดันตํา ไอนํายวดยิงทีออก
จาก HRSG ความดัน สูง จะไหลไปยัง กังหัน ไอนําความดัน สูง และไอนํายวดยิงที ออกจาก HRSG
ความดันตําจะไหลไปยังกังหันไอนําความดันตํา อาจมี การติด ตังเครืองให้ความร้อนซํา (reheater)

9.4. เครืองกาํ เนิดไอนาแบบกู
ค้ วามร้อน
ํ
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รูปที 9.23: เครืองกําเนิดไอนําแบบกูค้ วามร้อนแนวตัง
เพือเพิมประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า เครืองให้ความร้อนซําจะติดตังตรงทางออกของกังหันไอนําความ
ดันสูง ความดันไอนําของการให้ความร้อนซําจะเท่ากับความดันของ HRSG ความดันตํา ไอนําทีไหล
ออกจากเครืองให้ความร้อนซําจะผสมกับไอนํายวดยิงที ไหลออกจาก HRSG ความดันตําก่อนที จะ
ไหลเข้ากังหันไอนําความดันตํา

รูปที 9.24: HRSG แบบสองความดัน
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คําถามท้ายบท
1. อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างวัฏจักรกังหันก๊าซกับวัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ด
2. วัฏจักรเบรย์ตนั แบบปิ ดมีความได้เปรียบอย่างไรเมือเทียบกับวัฏจักรเบรย์ตนั แบบเปิ ด
3. รีเจนเนอเรเตอร์เพิมประสิทธิภาพของวัฏจักรเบรย์ตนั ได้อย่างไร
4. เขียนแผนภาพ T-s ของวัฏจักรเบรย์ตนั ทีมีรเี จนเนอเรชัน การให้ความร้อนซํา และอินเตอร์คลู
ลิง
5. เขียนแผนภาพอุปกรณ์ของวัฏจักรผสม
6. ถ้า วัฏจักรเบรย์ตนั มี ประสิทธิภาพ ηB และวัฏจักรแรงคิ นมี ประสิทธิภาพ ηR วัฏจักรผสมใน
อุดมคติจะมีประสิทธิภาพเท่าไร
7. การให้ความร้อนเพิมเติม ที เครืองกําเนิด ไอนําแบบกู้ความร้อนในวัฏจักรผสมเพือเพิมอัตรา
การผลิตไอนําจะส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพของวัฏจักร
8. เครืองกังหันก๊าซแบ่งเป็ นกีแบบ อะไรบ้าง
9. ระบุลกั ษณะเฉพาะของเครืองกังหันก๊าซแบบอนุพนั ธ์ของเครืองยนต์ไอพ่นมาสองข้อ
10. เครืองอัดก๊าซทีนิยมใช้ในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็ นแบบใด
11. อธิบายการเกิดสภาวะสะดุดในเครืองอัดก๊าซ
12. วิธีใดลดปริมาณ NOx ในห้องเผาไหม้ของเครืองกังหันก๊าซได้
13. เครืองกังหันก๊าซแบบสองเพลาหมายถึงอะไร
14. การหล่อเย็นในใบพัดของกังหันก๊าซใช้อะไรเป็ นสารหล่อเย็น
15. กําลังงานของเครืองกังหันก๊าซจะเปลียนแปลงอย่างไรถ้าอุณหภูมิอากาศแวดล้อมลดลง
16. อะไรคือข้อจํากัดของการเพิมสมรรถนะให้เครืองกังหันก๊าซโดยระบบทําให้เกิดหมอก
17. เขียนแผนภาพอุปกรณ์ของวัฏจักรพ่นไอนํา
18. ระบุสว่ นประกอบหลักของเครืองกําเนิดไอนําแบบกูค้ วามร้อน
19. รี เจนเนอเรเตอร์มี ประสิทธิผล 50% ก๊าซเสีย ไหลเข้า ที อุณหภูมิ 300◦ C ไหลออกที อุณหภูมิ
200◦ C และอากาศไหลเข้าทีอุณหภูมิ 100◦ C จงคํานวณหาอุณหภูมิอากาศทีไหลออก
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20. หา ประสิทธิภาพ ของ วัฏจักร เบรย์ ตนั ใน อุดมคติ ที มี อุณหภูมิ ตํา สุด 30◦ C อุณหภูมิ สูงสุด
2000◦ C และอัตราส่วนความดันเท่ากับ 4
21. ถ้าต้องการเพิมประสิทธิภาพของวัฏจักรข้างต้นโดยการติดตังรีเจนเนอเรเตอร์ ประสิทธิภาพ
ของวัฏจักรจะเพิมขึนได้สงู สุดกีเปอร์เซ็นต์
22. อากาศไหลเข้า เครืองอัด ก๊าซของวัฏจักรเบรย์ ตนั ที อุณหภูมิ 300 K และความดัน 1 atm
เครืองอัด ก๊าซมี ประสิทธิภาพ 80% อัตราส่วนความดัน ของเครืองอัด ก๊าซเท่ากับ 7 อุณหภูมิ
ของอากาศที ไหลเข้า กังหัน ก๊าซเท่ากับ 1200 K กังหัน ก๊าซมี ประสิทธิภาพ 90% วัฏจักรนี มี
ประสิทธิภาพเท่าไร
23. วัฏจักรเบรย์ตนั มี อิน เตอร์คู ล ลิงหนึงครังและการให้ความร้อนซําหนึงครัง อัตราส่วนความ
√
ดันของเครืองอัดก๊าซและกังหันก๊าซเท่ากับ 2 อุณหภูมิของอากาศทีเข้าเครืองอัดก๊าซแต่ละ
เครืองเท่ากับ 300 K อุณหภูมิของอากาศทีเข้ากังหันก๊าซแต่ละเครืองเท่ากับ 1300 K วัฏจักร
นีมีรเี จนเนอเรเตอร์ทีมีคา่ ประสิทธิผลเท่ากับ 80% จงหาประสิทธิภาพของวัฏจักร
24. วัฏจักรผสมผลิตกําลังงาน 200 MW โดยวัฏจักรเบรย์ตนั มีอตั ราส่วนความดันเท่ากับ 7.5 และ
อุณหภูมิตาสุ
ํ ดและสูงสุดเท่ากับ 15◦ C และ 1100◦ C ตามลําดับ HRSG ผลิตไอนํายวดยิงทีมี
ความดัน 50 bar และอุณหภูมิ 500◦ C ความดันในเครืองควบแน่นของวัฏจักรเท่ากับ 0.1 bar
จงคํานวณหาประสิทธิภาพของวัฏจักรผสม
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บทที 10
โรงไฟฟ้ าพลังนํา
10.1 ลักษณะทัวไป
แสงอาทิตย์ที ส่องมาบนโลกทําให้นาในลํ
ํ าคลอง แม่นาํ ทะเลและมหาสมุทรระเหย ความหนา
แน่นของไอนําน้อยกว่าอากาศ ไอนําจึงลอยขึนไปทีระดับความสูงหนึงจากพืนดินและก่อตัวเป็ นเมฆ
ฝน เมือเมฆฝนมี ขนาดใหญ่ ได้พอเหมาะ ฝนก็ ตกลงมา ฝนบางส่วนตกลงในแหล่ง นําที ตังอยู่บนที
สูงหรือภูเขา เมือนําไหลจากแหล่งนํานีลงสู่ทีตํา พลังงานศักย์จะแปรรูปเป็ นพลังงานจลน์ซงสามารถ
ึ
ใช้ผลิตไฟฟ้าได้ดว้ ยโรงไฟฟ้าพลังนํา (hydroelectric power plant) เห็นได้วา่ พลังงานนํามีทีมาจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ การผลิต ไฟฟ้า จากพลังงานนําก็ คือ การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
ทางอ้อมนันเอง
โรงไฟฟ้าพลังนํามีขอ้ ได้เปรียบหลายประการเมือเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอืน กล่าวคือ
ค่า ใช้จา่ ยในการผลิต ไฟฟ้า ตําเนืองจากไม่มี ตน้ ทุน ค่า เชือเพลิง และดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อ การ
ใช้งาน เดิน เครืองโรงไฟฟ้า และหยุด การทํางานได้รวดเร็ว อายุการใช้งานยาวนาน ประสิทธิภาพสูง
สามารถใช้เป็ นได้ทงหน่
ั วยผลิตไฟฟ้าหลักและหน่วยผลิตไฟฟ้าสํารอง และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศหรือทางนํา โรงไฟฟ้าพลังนํามีขอ้ เสียทีต้องการการลุงทุนก่อสร้างสูงและใช้เวลาก่อสร้างนาน
แต่เมือก่อสร้างเสร็จ จนใช้งานได้ การลงทุน จะคุม้ ค่า อย่างไรก็ตามการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลัง นําใน
บางพืนทีอาจไม่คมุ้ ค่าเมือคํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
โรงไฟฟ้า พลัง นํามี หลายขนาดตังแต่ 100 kW ถึง มากกว่า 30 MW โรงไฟฟ้า พลังงานนําแบ่ง
เป็ นสามประเภทคือ (1) โรงไฟฟ้าพลังงานนําแบบไม่มีอา่ งเก็บนํา (run-of-river plant) เป็ นโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กที สร้างขึนขวางทางนําไหลในแหล่งนําเล็ก ๆ ลําธารหรือฝายต่าง ๆ (2) โรงไฟฟ้าพลังงาน
นําแบบมีอา่ งเก็บนํา (impoundment plant) เป็ นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานศักย์
ของนําที มี อยู่ ในแหล่ง นําธรรมชาติ หรือ แหล่ง นําที สร้างขึนมา และ (3) โรงไฟฟ้า พลังงานนําแบบ
สูบ นํากลับ (pumped-storage plant) เป็ น โรงไฟฟ้า ที สามารถผลิต ไฟฟ้า ได้จากพลังงานศักย์ของ
นําในแหล่ง นําและใช้ไฟฟ้า สูบ นํากลับ ขึนไปแหล่ง นําเพือสะสมพลังงานศักย์ โรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่ ใน
ประเทศไทยเป็ นประเภททีสอง
รูป ที 10.1 แสดงส่วนประกอบหลัก ของโรงไฟฟ้า พลัง นํา เขือน (dam) ทํา หน้าที กัก เก็บ นําและ
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ปล่อยนําสําหรับ ผลิต ไฟฟ้า ท่อ ส่ง นํา (penstock) ทํา หน้าที แปลงพลังงานศักย์ของนําเป็ น พลังงาน
จลน์ ถัง ควบคุม ความดัน (surge tank) ทํา หน้าที ควบคุม ความดัน นําในท่อ ส่ง นําไม่ ให้เพิมหรือ ลด
อย่างรวดเร็ว กังหันนํา (water turbine) ทําหน้าทีแปลงพลังงานจลน์ของนําเป็ นพลังงานงานกลในรูป
ของการหมุนเครืองกังหัน และเครืองกําเนิดไฟฟ้า (generator) ทําหน้าทีแปลงพลังงานกลจากเครือง
กังหันเป็ นพลังงานไฟฟ้า

รูปที 10.1: ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้าพลังนํา
นําทีระดับความสูง H เมือเทียบกับเครืองกังหันและมีอตั ราการไหลเชิงปริมาตร Q จะมีศกั ยภาพ
ในการผลิตไฟฟ้าได้ ρgQH โรงไฟฟ้าพลังนํามี ประสิทธิภาพมากกว่า 75% ในการแปลงศักยภาพนี
เป็ นพลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังนํามีคา่ เท่ากับอัตราส่วนระหว่างพลังงานไฟฟ้าที
ได้จากโรงไฟฟ้า กับ พลังงานศักย์ของนําในเขือน ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า พลัง นําขึนกับ ประสิทธิ
ภาพในการแปลงรูปพลังงานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าดังนี
η = ηp .ηt .ηg

(10.1)

โดยที ηp คือ อัตราส่วนระหว่างพลังงานจลน์ของนําทีออกจากท่อส่งนํากับพลังงานศักย์ของนําใน
เขือน
ηt คือ อัตราส่วนระหว่างพลังงานกลจากกังหันนํากับพลังงานจลน์ของนําทีออกจากท่อส่งนํา
ηg คือ อัตราส่วนระหว่างพลังงานไฟฟ้าจากเครืองกําเนิดไฟฟ้ากับพลังงานกลจากกังหันนํา

10.2 เขือน
ต้นทุน หลัก ของการสร้างโรงไฟฟ้า พลัง นํามาจากการสร้างเขือน ซึงค่า ใช้จ่ายส่วนนี รวมถึง ค่า
เวนคืน ทีดิน และค่า ใช้ จา่ ยแฝงในรูป ของระบบนิเวศน์ ที เปลียนไป อย่างไรก็ตามเขือนมี ประโยชน์
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ในด้านอืนเช่น เป็ น แหล่ง นําเพือการชลประทาน เป็ น แหล่ง เพาะพันธุ์ปลา และเป็ น สถานทีพัก ผ่อน
เป็ นต้น เขือนเป็ นโครงสร้างขนาดใหญ่ทีมีคา่ ก่อสร้างสูงและต้องใช้พืนทีมาก ทีตังของเขือนเป็ นแหล่ง
นําขนาดใหญ่ทีมีนาปริ
ํ มาณมากพอและมีนาระดั
ํ บสูงพอทีจะทําให้การสร้างเขือนคุม้ ค่า การจําแนก
ประเภทของเขือนอาจจําแนกด้วยวัสดุทีใช้ก่อสร้างเขือนเป็ นเขือนหินถม (rock-filled dam) เขือนดิน
(earth dam) และเขือนคอนกรีต นอกจากนี เมือพิจารณาจากโครงสร้างเขือนคอนกรีต อาจแบ่ง เป็ น
เขือนถ่วงนําหนัก (gravity dam) เขือนโค้ง (arc dam) และเขือนครีบ (buttress dam)
• เขือนหิน ถมเหมาะกับ ท้องถินที มี หิน จํานวนมากซึงจะลดค่า ก่อสร้างเขือน เขือนหิน ถมไม่
จําเป็ น ต้องมี ฐานรากที แข็ง แรงมาก เขือนถมมัก มี ปัญหาการรัวซึม ของนําผ่านเขือน ดัง นัน
จึง ต้องมี การสร้างผนัง กันนําด้านหน้า เขือนหรือ การเสริม ตรงกลางเขือนหรือ ด้วยวัสดุกนั นํา
เช่น ดินเหนียว คอนกรีตหรือยางมะตอย ตัวอย่างของเขือนชนิดนีในประเทศไทยได้แก่ เขือน
ศรีนครินทร์ เขือนวชิราลงกรณ์ และเขือนบางลาง เป็ นต้น
• เขือนดินมีคณ
ุ สมบัติคล้ายเขือนถมหินแต่วสั ดุทีใช้สร้างเขือนส่วนใหญ่เป็ นดิน ตัวอย่างเขือน
ชนิดนีในประเทศไทยได้แก่ เขือนสิรกิ ิติ เขือนแก่งกระจาน และเขือนแม่งดั สมบูรณ์ชล เป็ นต้น
• เขือนถ่วงนําหนักมีลกั ษณะรูปหน้าตัดเป็ นสีเหลียมคางหมู สามเหลียม เขือนชนิดนีเหมาะกับ
การก่อสร้างในบริเวณที มี หิน ฐานรากที แข็ง แรง ตัว เขือนเป็ น คอนกรีต ที มี ความหนาและนํา
หนัก มากพอที จะต้านทานแรงดัน ของนําได้โดยอาศัย นําหนัก ของตัว เขือนเอง เขือนถ่วงนํา
หนักออกแบบง่ายและมีความปลอดภัยสูงแต่ตอ้ งใช้คอนกรีตปริมาณมากในก่อสร้าง จึงมีคา่
ก่อสร้างสูง
• เขือนโค้ง ถูก ออกแบบให้ดา้ นหน้า เขือนโค้ง เข้าหาแหล่ง เก็บ นํา ความโค้ง ของเขือนจะต้าน
แรงดันของนําได้ เขือนชนิดนีเหมาะทีจะสร้างในบริเวณหุบเขาทีมีความกว้างน้อยกว่าความ
สูง มากและมี หิน ฐานรากที แข็ง แรง ถ้า ฐานรากไม่ แข็ง แรงพออาจจําเป็ น ต้องปรับ ฐานราก
ให้มีความแข็งแรงเพิมขึนก่อน แล้วจึงสร้างเขือนขึนภายหลัง ข้อดีของเขือนโค้งคือ มี รูปร่าง
บางกว่า เขือนถ่วงนําหนัก มากซึงทําให้คา่ ก่อสร้างถูก กว่า แต่ มี ขอ้ เสีย คือ ค่า ใช้จ่ายในการ
ออกแบบและการดําเนินการทีแพงกว่า ประเทศไทยมีเขือนโค้งเพียงแห่งเดียวคือ เขือนภูมิพล
ซึงเป็ นเขือนคอนกรีตทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศ
• เขือนครีบ เป็ น เขือนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี ดา้ นหน้า เป็ น แบบเรียบหรือ แบบโค้ง ก็ได้และด้าน
หลัง มี แผ่น คอนกรีต รูป ครีบ (buttress) หลายอัน สําหรับ รับ แรงดัน ของนําและถ่ายแรงไปยัง
ฐานรากของเขือน เขือนชนิด นี ใช้วสั ดุ ปริมาณคอนกรีต น้อยกว่า เขือนถ่วงนําหนัก 20-30%
ทําให้มีความแข็งแรงน้อยกว่าและความปลอดภัยจะลดลง จึงไม่นิยมสร้างเขือนให้มีความสูง
มากนัก
ตารางที 10.1 แสดงให้ เห็น ว่า เขือนส่วนใหญ่ ในประเทศไทยเป็ น เขือนหิน ถม เขือนที ใหญ่ ทีสุด ใน
ประเทศไทยคือ เขือนศรีนครินทร์ แต่เขือนทีมีโรงไฟฟ้าพลังนําขนาดใหญ่ ทีสุดของประเทศคือ เขือน
ภูมิพล
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ตารางที 10.1: เขือนทีสําคัญในประเทศไทย
เขือน

ทีตัง

ภูมิพล
ตาก
ศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
สิรกิ ิติ
อุตรดิตถ์
วชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี
รัชชประภา สุราษฎร์ธานี
บางลาง
ยะลา
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
สิรนิ ธร
อุบลราชธานี

ประเภท
เขือนโค้ง
เขือนหินถม
เขือนดิน
เขือนหินถม
เขือนหินถม
เขือนหินถม
เขือนหินถม
เขือนหินถม

ความจุ กําลังการผลิตไฟฟ้า
(m3 )
(MW)
13462
731
17745
720
9510
500
8860
300
3057
240
1420
72
2263
55
1967
36

ระดับ นําในเขือนอาจสูง จนนําล้น ข้ามสัน เขือนได้ในกรณี ที มี ฝนตกมากและทําให้ปริมาณนํา
สะสมในแหล่งเก็บนํามากเกินไป เพือควบคุมระดับนําไม่ให้สงู เกินไปจึงต้องมีการก่อสร้างช่องระบาย
นําล้น (spillway) ควบคู่ไปกับ เขือน ช่องระบายนําล้น ทํา หน้าที ระบายนําทิงผ่านเขือน สัน ของช่อง
ระบายนําล้น จะเท่ากับ ระดับ นําเก็บ กัก ถ้า ระดับ นําสูง กว่า ระดับ เก็บ กัก นําจะระบายออกทางช่อง
ระบายนําล้น ทันที การระบายนําตามปกติ ในปริมาณที คาดการณ์ ไว้เมือออกแบบเขือนจะใช้ ช่อง
ระบายนําล้น ปกติ (service spillway) แต่ถา้ ปริมาณนําเกิน กว่า ที คาดการณ์ไว้ก็ จาํ เป็ น ต้องระบาย
นําออกทางช่องระบายนําล้น ฉุกเฉิน (emergency spillway) สัน ของช่องระบายนําล้น ฉุกเฉิน จะสูง
กว่าสันของช่องระบายนําปกติเพือให้นาไหลผ่
ํ
านช่องระบายนําล้นปกติก่อนช่องระบายนําล้นฉุกเฉิน

10.3 ท่อส่งนํา
ท่อส่งนํามีสองส่วน ส่วนแรกเป็ น ท่อส่งนําความดันตํา (low-pressure conduit) นําทีออกจาก
เขือนจะไหลเข้าท่อส่งนําความดันตําเป็ นลําดับแรก ทางเข้าท่อติดตังตะแกรง (screen) เพือป้องกัน
เศษไม้, วัชพืช หรือวัตถุขนาดใหญ่ไหลเข้าไปในท่อส่งนําซึงอาจจะเข้าไปสร้างความเสียหายให้ใบพัด
ของเครืองกังหันได้ ขนาดของช่องตะแกรงจะต้องไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ถ้าเล็กเกินไปจะจํากัดอัตรา
การไหลของนําภายในท่อส่งนํา ถ้าใหญ่ เกินไปก็จะไม่สามารถป้องกันวัตถุขนาดใหญ่ได้ ด้านปลาย
ของท่อนี จะต่อกับถังควบคุมความดันซึงทําหน้าทีดูดซับความดันนําทีเพิมอย่างกระทันหันและเพิม
ความดันให้นาในกรณี
ํ
ทีความดันนําลดลงอย่างกระทันหัน ส่วนทีสองเป็ นท่อนําความดันสูง (highpressure conduit) ทีลาดลงเพือเพิมความดันของนํา ท่อส่งนําความดันตําอาจสร้างจาก PVC หรือ
โพลี เอตที ลีน (polyethelene) ท่อ ส่ง นําความดัน สูง อาจสร้างจากเหล็กกล้า หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อ ส่ง นําอาจวางใต้ดิน หรือ บนดิน ก็ได้ และอาจมี ขอ้ ต่อ การขยาย (expansion joint) เพือรับมือ กับ
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การเคลือนตัวของแนวท่อเมือเวลาผ่านไป
ถ้าพิจารณาสมดุลพลังงานของท่อส่งนํา จะได้สมการดังนี
p1
1
p
+ V12 + L = gH
ρ
2
ρ

(10.2)

โดยที H คือ ระยะตามแนวตังจากระดับ นําในเขือนถึง ทางออกจากท่อ ส่ง นํา p1 คือ ความดัน นํา
ทางออก pL คือ ความดันสูญเสีย (pressure loss) ของการไหลในท่อส่งนํา และ V1 คือ ความเร็วเฉลีย
ของนําที ไหลออกจากท่อ ส่ง นําซึงคํานวณจากอัตราการไหลหารด้วยพืนที หน้า ตัด ของท่อ ประสิทธิ
ภาพของท่อส่งนําคือ
ηp = 1 −

pL
ρgH

(10.3)

การไหลในท่อทําให้เกิดความดันสูญเสียซึงเป็ นสาเหตุทีทําให้ ηp น้อยกว่า 1 ความดันสูญเสียมีคา่ ลด
ลงเมือขนาดของท่อเพิมขึนและความยาวของท่อลดลง ดังนันท่อส่งนํามักมีขนาดใหญ่เพือลดความ
ดันสูญเสียและเพิมอัตราการไหลของนําแต่ขนาดของท่อถูกจํากัดด้วยราคา นอกจากนีการออกแบบ
ท่อส่งนําควรลดความยาวของท่อทีไม่จาํ เป็ นและหลีกเลียงการวางท่อแบบหักมุมซึงจะเพิมความดัน
สูญเสียในท่อ อย่างไรก็ตามท่อส่งนํามักเป็ นค่าใช้จา่ ยหลักของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนําเนืองจาก
ท่อส่งนํามักมีขนาดใหญ่และมีความยาวมาก
การควบคุม การไหลในท่อ ส่ง นําใช้วาล์ว ซึงติด ตังใกล้ทางเข้า กังหัน นํา โรงไฟฟ้า พลัง นําที ทํา
หน้าที จ่ายไฟให้ ภาระสูงสุด ในระบบมี ความจําเป็ น ต้องเปลียนอัตราการไหลตลอดเวลา ในช่วงที
ภาระลดลงตํากว่าภาระสูงสุดโรงไฟฟ้าจะหยุดเดินเครืองโดยการปิ ดวาล์ว การปิ ดวาล์วอย่างกระทัน
หันทําให้เกิดสภาวะคลืนกระแทก (water hammer) ซึงเป็ นสภาวะทีความดันนําในท่อเพิมขึนอย่าง
รวดเร็วและอาจมากกว่าความดันทีท่อออกแบบให้รองรับได้ สภาวะดังกล่าวจึงอาจทําให้ทอ่ เสียหาย
ได้จากการความดัน ภายใน ในทางกลับ กัน การเปิ ด วาล์ว อย่างกระทัน หัน นําไหลออกจากท่อ ส่ง นํา
อย่างรวดเร็วจนอาจเกิดสภาวะสุญญากาศในท่อซึงทําให้ทอ่ เสียหายจากการยุบตัวลงได้เช่นกัน วิธี
ป้องกันความเสียหายจากการเปลียนคลืนกระแทกและการเกิดสุญญากาศในท่อคือ การติดตังถังลด
แรงดัน นําที ท่อ ส่ง นํา หน้าที อืนของถัง ลดแรงดัน นําคือ เป็ น ที เก็บ นําที เกิน ความต้องการของเครือง
กังหัน จ่ายนําเพิมเติม ให้เครืองกังหัน เมือมี ความต้องการนํามากกว่า ปกติ และลดการเปลียนแปลง
ความดันนําในท่อส่งนํา
ถัง ลดแรงดัน นํามี สามแบบ ถัง ควบคุม ความแบบธรรมดา (simple surge tank) เป็ น ถัง ทรง
กระบอกที มี ทางเข้า ขนาดเท่า หน้า ตัด ของถัง ถัง ต้องมี ความสูง เพียงพอสําหรับ รองรับ ปริมาณนําที
ล้น ออกมาจากท่อ ส่ง นําเมือปิ ด วาล์ว ถัง แบบนี ไม่ สามารถป้องกัน การเปลียนแปลงความดัน ในท่อ
อย่างรวดเร็ว ได้ ถัง ควบคุม ความดัน นําแบบออริ ฟิซ (orifice surge tank) มี ทางเข้า ขนาดเล็ก และ
สามารถรองรับ การเปลียนแปลงความดัน อย่างรวดเร็ว ในท่อ ส่ง นําได้ดี ถัง ควบคุม ความดัน แบบผล
ต่าง (differential surge tank) เป็ น แบบผสมโดยมี ถงั เล็ก อยู่ในถัง ใหญ่ นําไหลจากท่อ ส่ง นําเข้า ถัง
เล็กผ่านออริฟิซ นําทีล้นจากถังเล็กจะไหลเข้าถังใหญ่ จึงไม่มีการสูญเสียนําเหมือนสองแบบแรก รูป
ที 10.2 แสดงถังควบคมความดันทังสามแบบ
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รูปที 10.2: ถังควบคุมความดัน

10.4 กังหันนํา
กังหัน นํามี ตน้ กําเนิด จากกังหัน นําที ใช้เพือการเกษตร ในเวลาต่อ มาได้รบั การพัฒนาให้มี ประสิทธิ ภาพสูง และมี ขนาดใหญ่ ขนจนสามารถใช้
ึ
ในโรงไฟฟ้า พลัง นําทังขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ได้
หลัก การทํางานทัวไปของกังหัน นําคล้ายกับ กังหัน ไอนําและกังหัน ก๊าซ แต่ กงั หัน นําก็ มี ลกั ษณะ
เฉพาะเนืองจากของไหลในกังหันเป็ นนํา
รูปที 10.3 แสดงการไหลของนําทีมีความดันสูง (p1 ) และความเร็วสูง (V1 ) เข้ากังหันนํา นําทีไหล
ออกมี ความดันตํา (p2 ) และความเร็วสูง (V2 ) สมมุติวา่ ทางเข้าและทางออกอยู่ระดับเดียวกัน และ
ไม่มีการสูญเสียพลังงานภายในกังหัน สมการสมดุลพลังงานของการไหลผ่านกังหันคือ
1
p2
1
p1
+ V12 =
+ V22 + E
ρ
2
ρ
2

(10.4)

งานในอุดมคติทีได้จากกังหันนําจึงมีคา่ ดังนี
E=

)
p1 − p2
1( 2
+
V1 − V22
ρ
2

(10.5)

Eact
E

(10.6)

ประสิทธิภาพของกังหันคํานวณจาก
ηt =

โดยที Eact คือ งานทีได้จากกังหันจริง

10.4.1 ประเภทของกังหันนํา
สมการ (10.5) แสดงให้เห็นว่า งานที ได้จากกังหันนํามาจากสองส่วนคือ ผลต่างความดัน และ
ผลต่างพลังงานจลน์ ระดับปฏิกิรยิ า (reaction degree) ของกังหันคือ อัตราส่วนของงานส่วนแรกต่อ
งานรวม
R=

(p1 − p2 )/ρ
E

(10.7)
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รูปที 10.3: สมดุลพลังงานในกังหันนํา
ค่า R เป็ นตัวกําหนดประเภทของกังหันนํา กังหันแรงดล (impulse turbine) มีคา่ R เท่ากับศูนย์ กงั หัน
แรงปฏิกิรยิ า (reaction turbine) มีคา่ R มากกว่าศูนย์
กังหันแรงดลผลิตงานพลังงานจลน์ของนํา นําทีไหลเข้ากังหันแรงดลมีความดันบรรยากาศและ
ความเร็วสูง นําทีไหลออกมีความเร็วตํา กังหันแรงดลทีสําคัญคือ กังหันเพลตัน (Pelton turbine) รูป
ที 10.4 แสดงลักษณะทัวไปของกังหัน เพลตัน กังหัน เป็ น วงล้อ ขนาดใหญ่ ซงประกอบยึ
ึ
ด ติด อยู่ กบั
เพลาทีต่อกับเครืองกําเนิดไฟฟ้า ตามเส้นรอบวงกังหันมีใบพัดรูปถ้วย (bucket) หลายใบ ลํานําจาก
ท่อส่งนําไหลมายังหัวฉีด (nozzle) และพุง่ ออกไปปะทะใบพัดทําให้เกิดแรงกระทําต่อใบพัดซึงทําให้
กังหันหมุน ได้ จํานวนหัวฉีดมักมี มากกว่าหนึงแต่ก็ มีจาํ นวนไม่มากเพราะลํานําที พุง่ ออกจากหัวฉีด
หนึงจะปะทะกับลํานําจากอีกหัวฉีดถ้าอยูใ่ กล้กนั เกินไป หัวฉีดจะวางอยูใ่ กล้ตวั กังหันเพือให้ลดการก
ระจายของนําให้นอ้ ยทีสุด วาล์วเข็มฉีด (needle valve) ทําหน้าทีควบคุมอัตราการไหลของนําทีออก
จากหัว ฉีด อย่างไรก็ตามการปิ ด วาล์ว อย่างรวดเร็ว จะทําให้เกิด คลืนกระแทกในท่อ ส่ง นํา การหยุด
การทํางานของกังหัน อย่างกระทัน หัน จึง ไม่ ใช้วาล์ว เข็ม ฉีด เพียงอย่างเดียว แต่ ตอ้ งใช้ดี เฟล็ ก เตอร์
(deflector) เบนลํานําไปทิศทางอืน แล้วจึงค่อย ๆ ปิ ดวาล์ว ก่อนทีจะนําดีเฟล็กเตอร์กลับสู่ตาํ แหน่ง
เดิม

รูปที 10.4: กังหันเพลตัน
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ใบพัดของกังหันเพลตันถูกออกแบบให้มีสนั ตรงกลางดังแสดงในรูปที 10.5 นําจากหัวฉีดจะพุง่
ตรงไปที สัน ใบพัด และไหลออกไปทางซ้ายและขวาเท่า ๆ กัน ผิว ด้านในที รับ นําของใบพัด เป็ น รูป
เว้าโค้งในลักษณะทีทําให้นาที
ํ มาปะทะไหลกลับทิศทาง พลังงานจลน์ในนําจะถ่ายเทให้ใบพัดในรูป
ของพลังงานกลจากการหมุน ของวงล้อ ถ้า การถ่ายเทพลังงานเป็ น ไปอย่างสมบูรณ์และ θ = 180◦
ความเร็วของนําเมือวกกลับจะลดลงเป็ นศูนย์ (V2 = 0) ซึงหมายความว่าไม่มีพลังงานจลน์หลงเหลือ
ในนําที ไหลออก และการแปลงพลังงานจลน์ของนําเป็ น พลังงานกลของกังหัน เป็ น ไปอย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม มุม 180◦ ทําให้เกิด ปั ญหาในทางปฏิบตั ิ คือ ลํานําออกจะปะทะกับ ลํานําเข้า ดัง นัน
ใบพัดจึงถูกออกแบบให้ θ มีคา่ ประมาณ 170◦ เท่านัน ผลทีตามมาคือประสิทธิภาพสูงสุดของกังหัน
เพลตันจะน้อยกว่า 1 เนืองจากนําทีไหลออกยังคงมีพลังงานจลน์หลงเหลืออยู่ (V2 > 0)

รูปที 10.5: ใบพัดของกังหันเพลตัน
การทีลํานําจากหัวฉีดพุง่ ชนใบพัดอย่างรุนแรงต่อเนืองเช่นนีจะทําให้เกิดความเค้นสูงในโลหะที
ใช้เป็ นวัสดุใบพัด ในขณะเดียวกันใบพัดเองก็จะมีแรงเหวียงหนีศนู ย์กลางทีพยายามแยกใบพัดออก
จากวงล้อและแกนเพลา ดังนันวัสดุทีนํามาใช้ทาํ ใบพัดจึงต้องเป็ นวัสดุอย่างดีทีทนต่อการสึกกร่อน
นอกจากนีผิวด้านทีสัมผัสกับนําของใบพัดควรเรียบทีสุดเพือลดความเสียดทานในขณะทีนําไหลวก
กลับ
กังหัน แรงปฏิกิรยิ าผลิต งานจากผลต่างความดัน และพลังงานจลน์ของนํา ดัง นันนําที ไหลเข้า
กังหันจึงต้องเป็ นนําทีมีความดันสูง กังหันจมนําอยูใ่ นโครงหุม้ (casing) สิงนีเป็ นข้อแตกต่างทีสําคัญ
ระหว่างกังหันแรงปฏิกิรยิ ากับกังหันแรงดล กังหันแรงปฏิกิรยิ าทีสําคัญคือ กังหันฟรานซิส (Francis
turbine) และกังหันคาปลาน (Kaplan turbine)
รูปที 10.6 แสดงลักษณะของกังหันฟรานซิส เห็นได้วา่ กังหันฟรานซิสจมอยู่ในนําขณะทํางาน
และอยู่ในเปลือกหุม้ ในทางตรงข้ามกังหันเพลตันไม่จมนําและไม่มีอะไรหุม้ ส่วนประกอบสําคัญของ
กังหันฟรานซิสคือ (1) โครงหุม้ ที สามารถทนความดันสูง (2) ใบพัดนํา (guide vane) หรือประตูนาํ
เข้า (wicket gate) ซึงทํา หน้าที เหมือนวาล์ว ควบคุม อัตราการไหลของนําเข้า สู่ใบพัด หมุน นอกจาก
นี หน้าที อีก ประการหนึงของใบพัด นํา คือ การปรับ ทิศทางการไหลของนําให้เข้า ปะทะใบพัด หมุน ที
มุมทีเหมาะสม (3) ใบพัดหมุน (runner blade) ซึงทําหน้าทีแปลงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ของ
นําเป็ นพลังงานกลจากการหมุน นําความดันสูงจะไหลเข้าใบพัดหมุนตามแนวรัศมีรอบวงแหวนของ
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ใบพัดหมุน หลังจากนันนําทีออกจากใบพัดหมุนจะเปลียนทิศทางการไหลเป็ นไหลออกตามแนวแกน

รูปที 10.6: กังหันฟรานซิส
กังหันคาปลานมีสว่ นประกอบหลักคล้ายกังหันฟรานซิส แต่มีการออกแบบทีแตกต่างกัน ใบพัด
หมุนของกังหันคาปลานมี ลกั ษณะคล้ายใบจักร (propeller) ของเรือเดินสมุทรและมี จาํ นวนเพียง 4
ถึง 8 ใบพัด ซึงน้อยกว่า จํานวนใบพัด หมุน ของกัง หัน ฟรานซิ ส ที เรียงตัว อยู่ รอบล้อ หมุน รูป ที 10.7
แสดงลักษณะของกังหัน คาปลาน ใบพัด หมุน ปรับ มุม ได้โดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ (servo-motor) นํา
ที ไหลเข้า กังหัน ตามแนวรัศมี จะผ่านใบพัด นํา ก่อนเปลียนทิศทางการไหลเป็ นการไหลตามแนวแกน
และไหลผ่านใบพัดหมุนของกังหัน การไหลเช่นนีแตกต่างจากการไหลในกังหันฟรานซิสซึงนําจะไหล
เข้าตามแนวรัศมีแล้วจึงไหลออกตามแนวแกนหมุน

รูปที 10.7: กังหันคาปลาน
สิงหนึงที ปรากฏในรูป ที 10.6 และ 10.7 คือ อุโมงค์ทา้ ยนํา (draft tube) ซึงไม่ใช่ สว่ นประกอบ
ของกังหันนํา แต่มกั พบว่ามีการติดตังอุโมงค์ทา้ ยนําทีทางออกของกังหันแรงปฏิกิรยิ า ประโยชน์ของ
อุโมงค์ทา้ ยนําคือ เพิมงานทีได้จากกังหันแรงปฏิกิรยิ า สมการ (10.5) แสดงให้เห็นว่าถ้ากําหนดให้ p1
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และ V1 มีคา่ คงที E จะมีคา่ เพิมขึนเมือ p2 และ V2 มีคา่ ลดลงโดยจะมีคา่ สูงสุด
Emax =

p1
1
+ V12
ρ
2

(10.8)

เมือ p2 = 0 และ V2 = 0 ในกรณีทีนําถูกปล่อยจากกังหันนําสูส่ งแวดล้
ิ
อมโดยตรง p2 จะเท่ากับความ
ดันบรรยากาศ นอกจากนีด้วยข้อจํากัดบางประการ V2 ของกังหันแรงดลและกังหันแรงปฏิกิรยิ าจะมี
ค่า มากกว่า ศูนย์ ดัง นัน E จะมี คา่ น้อยกว่า Emax ข้อ จํากัด นี ไม่สามารถแก้ไขได้ในกรณี ของกังหัน
แรงดล แต่สาํ หรับกังหันแรงปฏิกิรยิ า มีความเป็ นไปได้ทีจะเพิม E ให้มีคา่ ใกล้เคียงกับ Emax โดยใช้
อุโมงค์ทา้ ยนํา รายละเอียดเพิมเติมจะกล่าวถึงในหัวข้อ 10.5

10.4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกังหัน
กังหัน ทังสามแบบมี คณ
ุ ลักษณะต่างกัน และเหมาะกับ สภาวะการใช้งานที ต่างกัน เครืองกังหัน
นําถูก เลือกใช้ตามสภาวะการใช้งานเพือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปั จจัย สําคัญ ที ส่ง ผลต่อ ประสิทธิ
ภาพของกังหันนําได้แก่ ระดับนําหรือเฮด (head) ของแหล่งนํา ความเร็วจําเพาะ (specific speed)
และภาระของกังหัน
• กังหัน คาปลานเหมาะกับ เฮดตํา (น้อยกว่า 60 m) กัง หัน ฟรานซิ ส เหมาะกับ เฮดปานกลาง
(60-350 m) และกังหันเพลตันเหมาะกับเฮดสูง (มากกว่า 350 m) อย่างไรก็ตามในบางช่วง
ของเฮดอาจมีกงั หันทีเหมาะสมมากกว่าหนึงแบบ ซึงต้องใช้ปัจจัยอืนประกอบการเลือกกังหัน
• ประสิทธิภาพของกังหันนําขึนกับเฮด (H ) กําลังงาน (P ) และความเร็วรอบ (N ) ตัวแปรเหล่า
นีรวมกันเป็ นตัวแปรทีเรียกว่า ความเร็วจําเพาะ
√
N P
Ns = 5/4
H

(10.9)

โดยที N มี หน่วยเป็ น รอบต่อ นาที (rpm) P มี หน่วยเป็ น kW และ H มี หน่วยเป็ น m ช่วง
ความเร็วจําเพาะของกังหันนําอยูร่ ะหว่าง 4 ถึง 1100 กังหันแต่ละแบบเหมาะกับการใช้งานใน
ช่วงความเร็วจําเพาะทีต่างกัน ความเร็วจําเพาะทีสูงหมายถึงขนาดเครืองกังหัน เครืองกําเนิด
ไฟฟ้า และห้องเครืองทีเล็ก ดังนันตามปกติกงั หันทีเลือกใช้ควรทํางานได้ดีทีความเร็วจําเพาะ
สูง รูปที 10.8 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกังหันขึนกับความเร็วจําเพาะ โดยกังหันเพลตันเหมาะกับความเร็วจําเพาะตํา กังหันฟรานซิสเหมาะกับความเร็วจําเพาะปานกลาง และ
กังหันคาปลานเหมาะกับความเร็วจําเพาะสูง
• โรงไฟฟ้า พลังนําอาจถูกใช้งานเป็ น โรงไฟฟ้าภาระสูงสุด ซึงหมายความว่า กังหัน จะทํางานที
ภาระตํากว่า 100% ผลกระทบของภาระต่อ ประสิทธิภาพจึง เป็ น สิงที ไม่ อาจมองข้ามได้ใน
การพิจารณาเปรียบเทียบกังหัน รูป ที 10.9 แสดงผลของการเปลียนภาระของกังหัน ที มี ตอ่
ประสิทธิภาพ กังหัน คาปลานมี ประสิทธิภาพสูง ในช่วงภาระที กว้าง กังหัน เพลตัน ทํางานได้
ดี ในช่วงภาระที แคบกว่า ใบจักร (propeller) ในรูป นี หมายถึง ใบพัด ที ปรับ มุม ไม่ ได้ (fixedblade) ซึงมีประสิทธิภาพตํากว่ากังหันหลักทังสามแบบ
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รูปที 10.8: การเปลียนแปลงประสิทธิภาพของกังหันสามประเภทตามความเร็วจําเพาะ

รูปที 10.9: การเปลียนแปลงของประสิทธิภาพกังหันตามภาระ

10.4.3 ระบบควบคุมเครืองกังหัน
เครืองกังหัน นําที ปราศจากการควบคุม จะมี ความเร็ว รอบเพิมขึนเมือภาระลดลงจนความเร็ว
รอบอาจเพิมขึนถึง ความเร็ว สูงสุด (runaway speed) ซึงอาจทําให้เครืองกังหัน เสีย หายได้ ในทาง
ตรงข้ามภาระที สูง ขึนจะลดความเร็ว รอบของเครืองกังหัน รูป ที 10.10 แสดงระบบควบคุม เครือง
กังหัน (turbine governing system) ซึงทํา หน้าที ควบคุม ความเร็ว รอบของเครืองกังหัน ให้คงที เมือ
ภาระเปลียนโดยการเปลียนอัตราการไหลของนํา ตัวควบคุมของระบบเรียกว่า กัฟเวอร์เนอร์ความเร็ว
(speed governor) ซึงเป็ นตัวควบคุมแบบไฟฟ้าไฮดรอลิก (electro-hydraulic governor) สัญญาณ
ไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ความเร็ว (speed sensor) ซึงวัดความเร็วรอบของกังหันจะถูกส่งไปกัฟเวอร์เนอร์
ถ้าความเร็วทีวัดได้นีแตกต่างกับความเร็วของจุดปรับตัง กัฟเวอร์เนอร์จะส่งสัญญาณไฮดรอลิกไปที
อุปกรณ์ควบคุม (actuator) ซึงจะขยายสัญญาณไฮดรอลิกทีส่งไปยังเซอร์โวมอเตอร์ให้ปรับตําแหน่ง
ของวาล์ว เข็ม ฉีด (สําหรับ กังหัน เพลตัน) หรือ ใบพัด นํา (สําหรับ กัง หัน ฟรานซิ ส และกังหัน คาปลาน)
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เพือควบคุมอัตราการไหลของนําเข้าใบพัดหมุน (runner) ระบบนีสามารถควบคุมความเร็วรอบอย่าง
แม่นยํา และมี การควบคุม แบบป้อนกลับ โดยใช้ตาํ แหน่ง ของวาล์ว เข็ม ฉีด หรือ ใบพัด นํา เพือความมี
เสถียรภาพของระบบ

รูปที 10.10: ระบบควบคุมเครืองกังหัน

10.5 อุโมงค์ทา้ ยนํา
อุโมงค์ทา้ ยนําคือ ท่อ ขนาดใหญ่ ซงทํ
ึ า หน้าที รับ นําหลัง จากที นําผ่านออกมาจากกังหัน เพือนํา
นําออกจากโรงไฟฟ้า ท่อ นี อาจทํา เป็ น ท่อ ทรงกรวยตรงหรือ เป็ น ข้อ งอฝัง อยู่ ที คอนกรีต ก็ได้ สมการ
(10.5) แสดงให้เห็น ว่า E จะน้อยกว่า Emax ในสมการ (10.8) ถ้า นําถูก ปล่อยออกจากกัง หัน ไฮดรอลิกสู่บรรยากาศเพราะ p2 เท่ากับศูนย์ แต่ V2 มากกว่าศูนย์ การปรับปรุงให้กงั หันแรงปฏิกิรยิ ามี
สมรรถนะสูงสามารถกระทําได้โดยการติดตังอุโมงค์ทา้ ยนําตรงทางออกของกังหัน รูปที 10.11 แสดง
การติดตังอุโมงค์ทา้ ยนําทีมีความสูง z ด้านล่างของกังหันแรงปฏิกิรยิ า กําหนดให้ 1 คือ นําทีไหลเข้า
เครืองกังหัน 2 คือ ตําแหน่งของนําทีไหลออกจากกังหันเข้าสู่อโุ มงค์ทา้ ยนํา และ 3 คือ ตําแหน่งของ
นําทีไหลออกจากอุโมงค์ทา้ ยนํา สมมุติวา่ ไม่มีความดันสูญเสียในการไหลภายในอุโมงค์ทา้ ยนําและ
ความเร็วของนําทีไหลออกจากอุโมงค์ทา้ ยนําเท่ากับศูนย์ สมดุลพลังงานระหว่าง 1 กับ 3 นําไปสูง่ าน
ในอุดมคติทีได้จากกังหัน
E=

)
p1 − p3
1( 2
V1 − V32
+
ρ
2

(10.10)

นําทีออกจากอุโมงค์ทา้ ยนํามีความดันบรรยากาศ ดังนัน p3 = 0 นอกจากนีการออกแบบอุโมงค์ทา้ ย
นําอย่างเหมาะสมทําให้ความเร็วของนําทีไหลออกจากมีคา่ น้อย (V3 ≈ 0) ดังนัน E จะมีคา่ ใกล้เคียง
Emax โปรดสังเกตว่า E ไม่ ขนกั
ึ บ z ดัง นันกังหัน สามารถติด ตังสูง จากระดับ พืนดิน เท่าไรก็ได้เพือ
ความสะดวกในการเดินเครืองและบํารุงรักษาโดยไม่สง่ ผลต่องานของกังหัน

10.5. อุโมงค์ทา้ ยนาํ
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รูปที 10.11: การไหลในอุโมงค์ทา้ ยนํา
การพิจารณาสมดุลพลังงานระหว่าง 2 กับ 3 ให้สมการต่อไปนี
V2
V2
p2
+ 2 + gz = 3
ρ
2
2
[
)]
1 (
p2 = − ρgz + ρ V22 − V32
2

(10.11)

สมการ (10.11) แสดงให้เห็นว่า p2 มีคา่ น้อยกว่าศูนย์เพราะ z มากกว่าศูนย์และ V2 มากกว่า V3 การ
ออกแบบอุโมงค์ทา้ ยนําเพือให้ E มีคา่ มากขึนจะส่งผลให้ p2 มีความเป็ นสุญญากาศมากขึน p2 ไม่
อาจมีคา่ น้อยเกินไปได้เพราะจะทําให้เกิดโพรงในของเหลว (cavitation)
นําเปลียนสถานะจากของเหลวเป็ น ไอเมือความดัน ของนําลดลงถึง ความดัน ไอ (vapor pressure) ซึงขึนกับอุณหภูมิ การทําให้นาเดื
ํ อดอาจแบ่งสองวิธี วิธีแรกคือ เพิมอุณหภูมิแต่ไม่เปลียนความ
ดัน นําทีความดันบรรยากาศ (101.3 kPa) เดือดทีอุณหภูมิ 100◦ C เนืองจากความดันไอทีอุณหภูมิ
นีเท่ากับความดันบรรยากาศ วิธีทีสองคือ ลดความดันแต่ไม่เปลียนอุณหภูมิ สมมุติวา่ นํามีอณ
ุ หภูมิ
◦
27 C ถ้าลดความดันของนําจากความดันบรรยากาศไปที 3.54 kPa นําก็จะเดือดเนืองจากความดัน
นี คือ ความดัน ไอที อุณหภูมิ 27◦ C โพรงในของเหลวเกิด จากการที ความดัน ของนําน้อยมากจนเกิด
ฟองไอเกาะที ผิว ของของแข็ง ซึงอาจเป็ น ใบพัด ของกังหัน นํา แต่ เมือใบพัด เคลือนที ไปยัง ตําแหน่ง ที
ความดันมากกว่าความดันไอ ฟองจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว ทําให้มีความดันสูง ณ จุดที ฟองยุบตัว
ซึงอาจสูง ถึง 7000 atm ปรากฏการณ์นี เป็ น ตัว กัดกร่อนโลหะของกังหัน อีก ทังยัง ทําให้เกิด เสียงดัง
และการสันสะเทือน นอกจากนี ฟองไอทีหลุดจากผิวใบพัดก็จะไปขัดขวางการไหลของนําและทําให้
อัตราการไหลของนําตํากว่าทีควรจะเป็ นซึงส่งผลให้กาํ ลังงานทีผลิตโดยกังหันน้อยลง ดังนันโพรงใน
ของเหลวจึงเป็ นสิงทีควรป้องกันไม่ให้เกิดขึนในกังหันนํา
จุดที ความดันตําทีสุด ในกังหัน นําคือ ทางออกจากกังหัน กังหัน แรงดลไม่มี ปัญหาการเกิด โพรง
ในของเหลวเพราะความดันทางออกมีคา่ ใกล้เคียงกับความดันทางเข้า แต่กงั หันแรงปฏิกิรยิ าทีมีการ
ติดตังอุโมงค์ทา้ ยนํามีความเสียงทีจะเกิดปั ญหาโพรงในของเหลวได้เนืองจาก p2 อาจมีคา่ น้อยกว่า
pv − patm โดย pv คือ ความดันไอ และ patm คือ ความดันบรรยากาศ สมการ (10.11) แสดงให้เห็น
ว่า ถ้าต้องการให้ p2 มี คา่ มากเพือหลีกเลียงการเกิดโพรงในของเหลว กังหันแรงปฏิกิรยิ าจะต้องอยู่
ทีระดับทีไม่สงู มากนักจากระดับพืนดินและความเร็วของนําทีไหลออกจากอุโมงค์ทา้ ยนําต้องไม่นอ้ ย
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เกินไป

10.6 โรงไฟฟ้ าพลังนําแบบสูบกลับ
โดยทัวไปการสะสมพลังงานไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้า ไม่ เป็ น ที นิยมเพราะมี ตน้ ทุน สูง แต่ การสะสม
พลังงานมีขอ้ ดีทีทําให้การใช้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึน โรงไฟฟ้าภาระหลักทีเดินเครืองไม่เต็มที
ในช่วงความต้องการไฟฟ้าตําเป็ นสาเหตุทีทําให้แฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้าตํา ถ้าโรงไฟฟ้า
สามารถเดิน เครืองมากขึนในช่วงเวลาดัง กล่าวก็ จะเพิมแฟกเตอร์ความสามารถและลดต้นทุน การ
ผลิตไฟฟ้า ไฟฟ้าทีผลิตได้จะสะสมไว้ในรูปอืนและนํามาใช้ในช่วงเวลาทีระบบมีความต้องการไฟฟ้า
สูง การสะสมพลังงานไฟฟ้า เป็ น พลังงานศักย์ของนําในที สูง อาจมี ความคุม้ ค่า เชิง เศรษฐศาสตร์ซงึ
เป็ นเหตุผลหนึงทีมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนําแบบสูบกลับหลายแห่งในโลกรวมทังในประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังนําแบบสูบกลับมี ลกั ษณะทัวไปคล้ายโรงไฟฟ้าพลังนําแบบมี อา่ งเก็บนําดังแสดง
ในรูป ที 10.12 ส่วนประกอบที เพิมเติม ขึนมาคือ อ่างเก็บ นําหลัง จากนําไหลออกจากกังหัน นํา โรง
ไฟฟ้า พลัง นําแบบสูบ กลับ อาจมี ระบบผลิต ไฟฟ้า ซึงมี เครืองกังหัน และเครืองกําเนิด ไฟฟ้า แยกจาก
ระบบสูบ นําซึงมี เครืองสูบ และมอเตอร์สาํ หรับ การสูบนําจากอ่างเก็บ นําด้านล่างไปอ่างเก็บ นําด้าน
บน ระบบผลิต ไฟฟ้า และระบบสูบ นําต่างก็ มี ประสิทธิภาพไม่ ถงึ 100% ซึงหมายความว่า มี การสูญ
เสียพลังงานในระบบทังสองและพลังงานไฟฟ้าทีผลิตได้โดยโรงไฟฟ้าพลังนําแบบสูบกลับจะไม่เพียง
พอกับ การสูบ นํา โรงไฟฟ้า พลัง นําแบบสูบ กลับ จึง ไม่ สามารถทํางานได้ดว้ ยตัว มัน เองแต่ตอ้ งอาศัย
พลังงานจากโรงไฟฟ้าอืน
รูป ที 10.12 แสดงให้ เห็น ว่า ถ้า เครืองกังหัน ทํา หน้าที เป็ น เครืองสูบ ได้ และเครืองกําเนิด ไฟฟ้า
ทํา หน้าที เป็ น มอเตอร์ได้ระบบผลิต ไฟฟ้า และระบบสูบ นําก็ จะรวมเป็ น ระบบเดียวซึงใช้ทอ่ ร่วมกัน
และทําให้คา่ ใช้จา่ ยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ลดลงอย่างมากเนืองจากมี อปุ กรณ์นอ้ ยลงและใช้ทอ่
น้อยลง อุปกรณ์ ที เป็ น ได้ทงเครื
ั องกังหัน และเครืองสูบ เรียกว่า เครืองสูบ ผสมเครืองกังหัน (pumpturbine) ส่วนอุปกรณ์ที เป็ น ได้ทงเครื
ั องกําเนิด ไฟฟ้า และมอเตอร์เรียกว่า มอเตอร์ผสมเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า (motor-generator)
เครืองสูบ ผสมเครืองกังหัน มี ลกั ษณะคล้ายกัง หัน ฟรานซิ ส แต่ ใบพัด คล้ายใบพัด ของเครืองสูบ
แบบหอยโข่ง (centrifugal pump) จากการที อุปกรณ์นี เป็ นการผสมผสานระหว่างเครืองกังหัน และ
เครืองสูบ ประสิทธิภาพสูงสุด ของอุปกรณ์ จงึ น้อยกว่า ประสิทธิภาพของเครืองกังหัน และเครืองสูบ
ซึง นอกจากนี ความเร็ว รอบที ให้ ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะผลิต ไฟฟ้า ยัง น้อยกว่า ความเร็ว รอบที ให้
ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะสูบ นํา ความเร็ว รอบที เลือกใช้จงึ อาจอยู่ระหว่างความเร็ว รอบสองค่า นี แต่
ถ้าใช้มอเตอร์ผสมเครืองกําเนิดไฟฟ้าทีทํางานได้ทีสองความเร็วรอบก็จะแก้ปัญหานีได้ กล่าวคือ เมือ
ต้องการสูบนําขึน เครืองสูบและมอเตอร์จะทํางานทีความเร็วรอบค่าหนึง และเมือต้องการผลิตไฟฟ้า
เครืองกังหันและเครืองกําเนิดไฟฟ้าจะทํางานทีความเร็วรอบอีกค่าหนึง
ตัวอย่างของโรงไฟฟ้า พลัง นําแบบสูบ กลับ ในประเทศไทยคือ โรงไฟฟ้า เขือนลํา ตะคอง จังหวัด
นครราชสีมา อ่างเก็บนําตอนบนเป็ นอ่างเก็บนําทีสร้างขึนใหม่โดยใช้หินถมลาดด้วยยางมะตอยเพือ

10.6. โรงไฟฟ้าพลังนาแบบสู
บกลับ
ํ
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รูปที 10.12: โรงไฟฟ้าพลังนําแบบสูบกลับ
ป้องกัน นําซึมออกจากอ่าง อ่างเก็บ นําตอนล่างคือ อ่างเก็บ นําลําตะคองที มี อยู่แล้ว เฮดอยู่ระหว่าง
620 ถึง 660 m โรงไฟฟ้าตังอยู่ลกึ จากผิวดินประมาณ 350 m ภายในโรงไฟฟ้าติดตังเครืองสูบผสม
เครืองกังหันและมอเตอร์ผสมเครืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 250 MW รวม 4 เครือง
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บทที 10. โรงไฟฟ้าพลังนาํ

คําถามท้ายบท
1. ระบุขอ้ ดีของโรงไฟฟ้าพลังนํามาสามข้อ
2. ส่วนประกอบใดของโรงไฟฟ้าพลังนําแปลงพลังงานศักย์ของนําเป็ นพลังงานจลน์
3. โรงไฟฟ้า พลัง นําแห่ง หนึงได้รบั นําจากระดับ ความสูง 100 m ถ้า นําไหลผ่านเครืองกังหัน นํา
ด้วยอัตราการไหล 3.6 × 105 kg/h อยากทราบว่าโรงไฟฟ้าแห่งนีจะผลิตไฟฟ้าได้ไม่เกินเท่าไร
4. เขือนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็ นเขือนแบบใด
5. เขือนเขือนสิรกิ ิตเป็
ิ นเขือนประเภทใด
6. เขือนใดในประเทศไทยมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าสูงทีสุด
7. อุปกรณ์ใดทําหน้าทีป้องกันการเปลียนแปลงความดันอย่างกระทันหันในท่อส่งนํา
8. สภาวะคลืนกระแทกหมายถึงอะไร
9. ระบุขอ้ แตกต่างระหว่างกังหันแรงดลและกังหันแรงปฏิกิรยิ า
10. ใบพัดของกังหันเพลตันมีลกั ษณะอย่างไร
11. ดีเฟลกเตอร์ทาํ หน้าทีอะไรในกังหันเพลตัน
12. อธิบายความแตกต่างระหว่างกังหันฟรานซิสกับกังหันคาปลาน
13. อุปกรณ์ใดทําหน้าทีควบคุมอัตราการไหลของนําเข้ากังหันฟรานซิส
14. กังหันแบบใดเหมาะกับการทํางานทีเฮดตํากว่า 60 m
15. ทําไมกังหันคาปลานจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าใบจักร
16. สภาวะโพรงในของเหลวส่งผลเสียอย่างไร
17. จุด ใดในโรงไฟฟ้า พลัง นําที ใช้กงั หัน แรงปฏิกิรยิ ามี ความเสียงต่อ การเกิด สภาวะโพรงในของ
เหลวมากทีสุด
18. อุโมงค์ทา้ ยนําทําหน้าทีอะไร
19. เครืองสูบผสมเครืองกังหันทีใช้ในโรงไฟฟ้าพลังนําแบบสูบกลับมีลกั ษณะคล้ายกังหันแบบใด
20. จงยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังนําแบบสูบกลับในประเทศไทยมาหนึงแห่ง

บทที 11
โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
11.1 สัญลักษณ์นิวเคลียร์และไอโซโทป
อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสซึงมี ขนาดใหญ่ นําหนักมากและประจุบวก และอิเล็กตรอนซึงมี
ขนาดเล็ก นําหนักเบาและประจุลบ อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียส (nucleus) ทีอยู่นิง ตัวนิวเคลียส
เองประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนซึงเรียกโดยรวมว่า นิวคลีออน (nucleon) นิวตรอนไม่มีประจุ
ประจุของโปรตอนมีขนาดเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนแต่เป็ นบวก จํานวนโปรตอนในอะตอมเท่ากับ
จํานวนอิเล็กตรอน ซึงทําให้อะตอมมี สมบัติ เป็ นกลางทางไฟฟ้า มวลนิวตรอน (mn ) คือ 1.008665
amu มวลโปรตอน (mp ) คือ 1.007277 amu และมวลอิเล็กตรอน (me ) คือ 0.0005486 amu โดย
amu ย่อ มาจาก atomic mass unit มี คา่ เท่ากับ 1.66 × 10−27 kg โดยประมาณ ดัง นันมวลเกือบ
ทังหมดของอะตอมคือ มวลของนิวเคลียสเพราะมวลของอิเล็กตรอนน้อยกว่า มวลของนิวตรอนและ
โปรตอนมาก
ธาตุตา่ งชนิดกันมี จาํ นวนโปรตอนต่างกัน ตัวอย่างเช่น H มี โปรตอน 1 ตัว He มี โปรตอน 2 ตัว
และ C มีโปรตอน 12 ตัว จํานวนของโปรตอนเรียกว่าเลขอะตอม (atomic number หรือ Z ) จํานวน
ของนิว คลี ออนเรียกว่า เลขมวล (mass number หรือ A) ดัง นันจํานวนนิวตรอนจึง เท่ากับ ผลต่าง
ระหว่างเลขมวลกับ เลขอะตอม (A − Z ) สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (nuclear symbol) คือ AZ X โดยที X
เป็ นสัญลักษณ์ของธาตุ ตัวอย่างเช่น 11 H เป็ นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของไฮโดรเจน 42 He เป็ นสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของฮีเลียม และ 126 C เป็ น สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของคาร์บอน อนุภาคอืนที ไม่ใช่ อะตอมก็ มี
สัญลักษณ์นิวเคลียร์เช่น กัน อิเล็กตรอนมี สญ
ั ลักษณ์ −10 e อิเล็กตรอนไม่มี นิว คลี ออนแต่เลขอะตอม
เท่ากับ -1 หมายความว่า ประจุของอิเล็กตรอนตรงข้ามกับประจุของโปรตอน นิวตรอนมี สญ
ั ลักษณ์
1 n ซึงหมายความว่านิวตรอนมีนิวคลีออน 1 ตัวซึงก็คือ ตัวนิวตรอนนันเอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ
0
อนุภาคทีไม่มีประจุ ไม่มีโปรตอน และไม่มีนิวตรอน เช่น นิวตริโน (neutrino) สัญลักษณ์นิวเคลียร์คือ
0 ν ซึงอาจเขียนแบบไม่มีตว
ั ห้อยและตัวยกเป็ น ν เพือความสะดวก
0
ธาตุทกุ ชนิดมีหลายไอโซโทป (isotope) โดยแต่ละไอโซโทปมีเลขอะตอมเท่ากันแต่มีเลขมวลต่าง
กัน ตัวอย่างเช่น ไฮโดรเจน (11 H) มีโปรตอน 1 ตัวแต่ไม่มีนิวตรอน ในขณะทีดิวเทอเรียม (21 H) ซึงเป็ น
ไอโซโทปของไฮโดรเจน มีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละหนึงตัว และทริเทียม (tritium) (31 H) ซึงเป็ นอีก
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ไอโซโทปของไฮโดรเจน มีโปรตอน 1 ตัวและนิวตรอน 2 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์อาจเขียนอย่างย่อว่า
X-Z แต่ ให้ความหมายครบถ้วนเหมือนสัญลักษณ์เต็ม เนืองจากธาตุ X มี เลขอะตอมเป็ น เอกลักษณ์
ของตัว มัน เองซึงหาดู ได้จากตารางธาตุ (periodical table) ตัวอย่างของสัญลักษณ์ นิวเคลียร์อาจ
เขียนอย่างย่อได้แก่ He-3 ซึงหมายถึง 32 He และ U-235 ซึงหมายถึง 235
92 U อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์
อย่างย่อ ของดิว เทอเรียมและทริเทียมไม่ นิยมเขียนตามหลัก ดัง กล่าว แต่นิยมใช้ตวั อักษร D และ T
ตามลําดับ
ธาตุ ตา่ ง ๆ ในธรรมชาติ มี ไอโซโทปหลัก เพียงหนึงไอโซโทปซึงมี ปริมาณในธรรมชาติ มากกว่า
ไอโซโทปอืนค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น สัดส่วนโดยมวลของ U-235, U-238 และ U-234 ในยูเรเนียม
ที พบในธรรมชาติ คือ 99.282%, 0.712% และ 0.006% ตามลําดับ ไอโซโทปบางตัว ไม่ ปรากฏใน
ธรรมชาติ แต่ สงั เคราะห์ขนมาได้
ึ
ในห้องปฏิบตั ิ การหรือ ในปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ ถึง แม้วา่ ไอโซโทปของ
ยูเรเนียมที พบในธรรมชาติ มี เพียง 3 ไอโซโทปแต่ ถา้ รวมที สังเคราะห์ขนมาแล้
ึ
ว มี ตงแต่
ั U-227 ถึง
U-240 ไอโซโทปอาจอยู่ ในรูป ของสารประกอบเช่น นําที พบในธรรมชาติ ประกอบด้วย นํามวลเบา
(H2 O) และนํามวลหนัก (D2 O) สัดส่วนโดยมวลของนํามวลหนักในนําธรรมชาติประมาณ 1 ส่วนใน
3200 ส่วน ซึงหมายความว่า ถ้านํานําจากแหล่งธรรมชาติมาผ่านกระบวนแยกเชิงนิวเคลียร์จะได้นาํ
มวลหนักประมาณ 0.03%
ไอโซโทปทีต่างกันของธาตุเดียวกันมีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แต่นาหนั
ํ กต่างกัน โมเลกุลทีเกิด
จากไอโซโทปที ต่างกัน ของธาตุเดียวกัน ก็ มี สมบัติ ทางเคมี เหมือนกัน แต่สมบัติ ทางกายภาพจะแตก
ต่างกัน ตัวอย่างเช่น H2 O และ D2 O มี สมบัติ ทางเคมี ที เหมือนกัน ทุก ประการ แต่ สงที
ิ ต่างกัน คือ
จุดเยือกแข็ง จุดเดือด ความหนาแน่น ความหนืด เป็ นต้น ดัง นันกระบวนการทางเคมี จงึ ไม่ สามารถ
แยก D2 O ออกจาก H2 O ได้ การแยกนิวเคลียสของไอโซโทปทีต่างกันของธาตุเดียวกัน หรือการแยก
โมเลกุลทีประกอบด้วยไอโซโทปต่างกันต้องใช้สมบัติทางกายภาพทีต่างกันของไอโซโทป

11.2 ปฏิกริ ิยานิวเคลียร์
เช่น

กระบวนการทีโมเลกุลสองโมเลกุลทําปฏิกิรยิ ากันเป็ นโมเลกุลใหม่เรียกว่า ปฏิกิรยิ าเคมี ตัวอย่าง
C + O2 −→ CO2

เป็ นปฏิกิรยิ าเคมีระหว่าง C และ O2 จะเห็นทังสองโมเลกุลเกิดการเปลียนแปลงทางเคมีจากการรวม
ตัว กัน เป็ น โมเลกุล ใหม่ การรวมตัว กัน นี แท้ที จริง เป็ นการแลกเปลียนอิเล็กตรอนในวงโคจรนอกสุด
หรือ วาเลนซ์อิเล็กตรอน (valence electron) แต่ไม่มี การเปลียนแปลงที นิวเคลียส ดัง นันจึง ไม่มีการ
เปลียนแปลงของธาตุในปฏิกิรยิ าเคมี ผลที ตามมาก็ คือ มวลของสารตังต้น และเท่ากับ มวลของสาร
ผลผลิต
ในปฏิกิรยิ านิวเคลียร์มี การเปลียนแปลงระดับ นิวเคลียส ทําให้ธาตุ ผลผลิต ต่างจากธาตุ ตงต้
ั น
A1
A2
A3
A4
ตัวอย่างเช่น Z1 K ทําปฏิกิรยิ านิวเคลียร์กบั Z2 L ได้ Z3 M และ Z4 N
A1
Z1

A3
A4
K +A2
Z2 L −→Z3 M +Z4 N

11.3. เสถียรภาพทางนิวเคลียร์
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ปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ไม่มีการอนุรกั ษ์มวลเหมือนปฏิกิรยิ าเคมี อย่างไรก็ตามผลรวมของเลขอะตอมและ
ผลรวมของเลขมวลจะไม่เปลียนแปลงในปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ ดังนันการทําสมดุลจึงใช้สมการต่อไปนี
Z1 + Z2 = Z3 + Z4
A1 + A2 = A3 + A4

ตัวทําปฏิกิรยิ าและผลผลิตของปฏิกิรยิ านิวเคลียร์อาจเป็ นอนุภาคอืนทีไม่ใช่นิวเคลียสของอะตอม
ตัวอย่าง อยากทราบว่าธาตุ X ในปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ขา้ งล่างนีคืออะไร
27
13

A
Al + 42 He −→30
14 Si + Z X

วิธีทาํ
13 + 2 = 14 + Z
Z=1
27 + 4 = 30 + A
A=1

ธาตุทีมีเลขมวล 1 และเลขอะตอม 1 คือ 11 H หรือไอโซโทปหลักไฮโดรเจนนันเอง บางครังเราอาจเรียก
1 H ว่า โปรตอนซึงมีสญ
ั ลักษณ์ 11 p
1

11.3 เสถียรภาพทางนิวเคลียร์
มวลของนิวคลีออนของอะตอมหนึงรวมกันจะมีคา่ มากกว่ามวลของอะตอมนัน ผลต่างของมวล
เรียกว่ามวลพร่อง (mass defect) ในกรณีของ AZ X มวลพร่องมีคา่ เท่ากับ
∆m = (A − Z)mn + Z(mp + me ) − mX

(11.1)

มวลพร่องนีเทียบเท่ากับพลังงานตามกฎของไอน์สไตน์ (Einstein’s law)
∆E = ∆mc2

(11.2)

โดยที ∆m มี หน่วยเป็ น kg และ c คือ ความเร็ว แสงในสุญญากาศซึงเท่ากับ 3.00 × 108 m/s โดย
ประมาณ พลังงาน ∆E นี เรียกว่าพลังงานยึดเหนียว (binding energy) ของนิวเคลียสเพราะมันทํา
หน้า ยึด โปรตอนและนิวตรอนเข้า ด้วยกัน ถ้า ต้องการแยกโปรตอนและนิวตรอนของนิวเคลียสใดให้
เป็ นอิสระก็ตอ้ งให้พลังงานยึดเหนียวแก่นิวเคลียสนันเพือให้มนั สลายตัว เนืองจาก 1 amu = 1.66 ×
10−27 kg มวลพร่อง 1 amu จึงเทียบเท่ากับ 1.494 ×10−11 J หรือ 931 MeV
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พลังงานยึด เหนียวต่อ นิว คลี ออนกํา หนดเสถียรภาพของนิวเคลียส ในกรณี ของ 42 He มวลของ
นิวเคลียสเท่ากับ 4.00277 amu ดังนัน ∆m เท่ากับ 0.03037 amu ซึงเทียบเท่ากับ ∆E = 27.1 MeV
เนืองจาก 42 He มี นิว คลี ออน 4 ตัว ดัง นันพลังงานยึด เหนียวต่อ นิว คลี ออนเท่ากับ 6.78 MeV รูป ที
11.1 เปรียบเทียบพลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออนของนิวเคลียสต่าง ๆ พลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออนจะเพิมขึนอย่างรวดเร็วตามเลขมวลจนมีคา่ มากสุดทีเลขมวลประมาณ 40 ก่อนทีจะลดลงอย่าง
ช้า ๆ นิวเคลียสทีมีพลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออนสูงจะมี เสถียรภาพสูงกว่านิวเคลียสทีมีพลังงาน
ยึดเหนียวต่อนิวคลีออนตํา ดังนันธาตุทีมีเลขมวลปานกลางเช่น Fe, Co และ Ni จึงมีเสถียรภาพสูง
ในทางตรงข้ามธาตุที มี เลขมวลสูง ๆ จะมี คา่ พลังงานยึด เหนียวต่อ นิว คลี ออนค่อนข้างตํา คือ น้อย
กว่า 7.5 MeV โดยประมาณ นิวเคลียสของธาตุเหล่านีต้องการพลังงานกระตุน้ เพียง 7.5 MeV เพือให้
นิวตรอนแยกตัวออกมา

รูปที 11.1: พลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออนของธาตุตา่ ง ๆ
H มี พลังงานยึด เหนียวเป็ น ศูนย์เพราะมี นิว คลี ออนเพียงหนึงตัว ดัง นัน 11 H จึง อาจรวมตัว กัน
เพือเป็ น 42 He ซึงมีเสถียรภาพมากขึน กระบวนการนีเรียกว่า ฟิ วชัน (fusion) ฟิ วชันทําให้มีพลังงานถูก
ปลดปล่อยออกมา ซึงหลักการผลิตพลังงานนิวเคลียร์จาก 11 H พลังงานแสงอาทิตย์มีทีมาจากฟิ วชัน
ในดวงอาทิตย์ แต่ การทํา ให้เกิด ฟิ วชั นบนโลกเพือผลิต พลังงานในปริมาณมากยัง ไม่ ประสบความ
สําเร็จ กระบวนการทีตรงข้ามกับฟิ วชันคือ ฟิ ชชัน (fission) ซึงหมายถึงการแตกตัวของธาตุหนักทีมี
เสถียรภาพตําเป็ น ธาตุขนาดกลางสองธาตุที มี เสถียรภาพมากขึน ฟิ ชชันให้พลังงานในปริมาณมาก
และสามารถควบคุมให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทกุ โรงผลิตไฟฟ้าด้วยฟิ ชชัน
1
1
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11.4 กัมมันตภาพรังสี
โดยทัวไปไอโซโทปหลัก ของธาตุ เบาจะมี เสถียรภาพสูง ในขณะที ไอโซโทปอืนที มี อยู่ นอ้ ยใน
ธรรมชาติ จะมี เสถียรภาพตํา นอกจากนี ไอโซโทปทุก ตัว ของธาตุหนัก ก็ มี เสถียรภาพตําเช่น กัน นิวเคลียสทีมีพลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออนตํามีสมบัติเป็ นสารกัมมันตรังสี (radioactive matter) จะ
แผ่ กมั มันตภาพรังสี เพือจะได้กลายเป็ น นิวเคลียสที มี เสถียรภาพมากขึน การแผ่ กมั มันตภาพรังสี จะ
เกิดขึนพร้อมกับการปลดปล่อยพลังงานเนืองจากมีมวลบางส่วนหายไป และกลายเป็ นพลังงานตาม
กฎของไอน์สไตน์ กัมมันตภาพรังสีทีสําคัญได้แก่
1. รังสีแกมม่า (gamma ray)
รังสีแกมม่านับเป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีมีความยาวคลืนตําและพลังงานสูง นิวเคลียสทีอยูใ่ น
สภาวะถูกกระตุน้ (excited state) จะแผ่รงั สีแกมม่าออกมาเพือกลับสู่สภาวะปกติ (ground
state)
(

A
Z

X

)∗

−→ A
ZX + γ

รังสีแกมม่ามีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงสุดเนืองจากไม่มีมวล
2. รังสีเบต้า (beta ray)
รังสีเบต้าคือ อิเล็กตรอนทีมีความเร็วสูง แต่ความสามารถในการทะลุทะลวงของรังสีเบต้าตํา
กว่ารังสีแกมม่า การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทําให้เลขอะตอมของนิวเคลียสเพิม 1 แต่เลขมวล
ไม่เปลียน รังสีเบต้ามักถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับอนุภาคนิวตริโนและรังสีแกมม่า เช่น
60
27

0
Co −→ 60
28 Ni +−1 e + ν + γ

กัมมันตภาพรังสีในปฏิกิรยิ านี มี ทงรั
ั งสีเบต้าและรังสีแกมม่า อนุภาคนิว ตริโนไม่ทาํ ปฏิกิรยิ า
กับสสารใด จึงไม่จดั เป็ นกัมมันตภาพรังสี
3. รังสีอลั ฟา (alpha ray)
รังสีอลั ฟาคือ นิวเคลียสของฮีเลียม รังสีอลั ฟามักเกิดขึนพร้อมกับรังสีแกมม่า เช่น
239
94

Pu −→

235
92

U +42 He + γ

เนืองจากนิวเคลียสของฮีเลียมมี ขนาดใหญ่ กว่า อิเล็กตรอน รัง สี อลั ฟาจึง มี ความสามารถใน
การทะลุทะลวงตํากว่ารังสีเบต้า
อัตราการแผ่กมั มันตรังสีขนอยู
ึ ่กบั จํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีทีเวลานัน แต่ไม่ขนกั
ึ บปั จจัยอืน
เช่น อุณหภูมิ ความดัน หรือสถานะของสาร กําหนดให้ N (t) เป็ นจํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีทีเวลา
t
−

dN
= λN
dt

(11.3)
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โดยที λ คือค่าคงทีการสลายตัว (decay constant) มีหน่วยเป็ น s−1 ผลเฉลยของสมการ (11.3) คือ
N (t) = N (0)e−λt

(11.4)

โดยที N (0) เป็ นจํานวนเริมต้นนิวเคลียสกัมมันตรังสี
อัตราการสลายตัวมักบ่งบอกด้วยครึงชีวิต (half-life) ของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ครึงชีวิตคือ เวลา
ที ใช้ในการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีจาํ นวนครึงหนึงของจํานวนนิวเคลียสเริมต้น ครึงชีวิต
สามารถคํานวณได้จากสมการ (11.4) โดยให้ t = t1/2 ซึงเป็ นครึงชีวิตและ N (t1/2 ) = 0.5N0
0.5N0 = N (0)eλt1/2
0.6931
=⇒ t1/2 =
λ

(11.5)

ผลทีได้แสดงให้เห็นว่าครึงชีวิตเป็ นสัดส่วนผกผันกับค่าคงทีการสลายตัว ไอโซโทปต่างกันมีคา่ λ และ
t1/2 ต่างกัน ตารางที 11.1 แสดงครึงชีวิตของนิวเคลียสกัมมันตรังสีบางตัว กัมมันภาพรังสีทีเกิดขึน
และพลังงานทีได้จากแผ่กมั มันตภาพรังสี
ตารางที 11.1: ตัวอย่างของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
นิวเคลียส
C-14
N-16
P-32
K-40
Co-60
Sr-90
I-131
Xe-135
Cs-137
Rn-222
U-235
U-238
Pu-239

พลังงานทีได้ (MeV)
ครึงชีวิต กัมมันตภาพรังสี
5715 ปี
เบต้า
0.156
7.13 วินาที เบต้า, แกมม่า 4.24 (เบต้า), 6.129 (แกมม่า)
14.28 วัน
เบต้า
1.170
1.25 ×109 ปี
เบต้า
1.312
5.271 ปี เบต้า, แกมม่า 0.315 (เบต้า), 1.332 (แกมม่า)
29.1 ปี
เบต้า
0.546
8.021 วัน เบต้า, แกมม่า 0.606 (เบต้า), 0.364 (แกมม่า)
9.10 ชัวโมง เบต้า, แกมม่า 0.910 (เบต้า), 0.250 (แกมม่า)
30.2 ปี เบต้า, แกมม่า 0.514 (เบต้า), 0.662 (แกมม่า)
3.823 วัน อัลฟา, แกมม่า 5.490 (อัลฟา), 0.510 (แกมม่า)
7.40 ×108 ปี
อัลฟา
4.152
9
4.47 ×10 ปี
อัลฟา
4.040
2.41 ×104 ปี
อัลฟา
5.055

ตัวอย่าง จงหาจํานวนนิวเคลียสของ Co-60 หลัง จากเวลาผ่านไป 3 ปี ถ้า จํานวนเริมต้น คือ
1000 นิวเคลียส
วิธีทาํ
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ตารางที 11.1 แสดงให้เห็นว่า t1/2 ของ Co-60 คือ 5.271 ปี ค่า λ ได้จากสมการ (11.5)
λ=

0.6931
t1/2

แทนค่า λ ในสมการ (11.4)
)
−0.6931t
N (t) = N (0) exp
t1/2
(
)
−0.6931 × 3
= 1000 × exp
5.271
(

= 674

11.5 ฟิ ชชัน
ปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ที สําคัญ ต่อ การผลิต ไฟฟ้า เกิด จากการที นิวตรอนพุง่ ชนนิวเคลียสของธาตุ
หนักเช่น U-235, U-238, Pu-239 และ Th-232 เป็ นต้น นิวเคลียสจะแตกตัวเป็ นนิวเคลียสขนาดกลาง
สองตัวพร้อมกับปล่อยนิวตรอนออกมา 2 ถึง 3 ตัว ปฏิกิรยิ าลักษณะนีเรียกว่า ฟิ ชชัน (fission) สมการ
ฟิ ชชันอาจเขียนได้ดงั นี
A
Z

X + 10 n −→

F

A1
Z1 1

1
2
+ A
Z2 F2 + m0 n

โดยที AZ X คือ นิวเคลียสของธาตุหนัก AZ11 F1 และ AZ22 F2 คือ นิวเคลียสของธาตุขนาดกลาง และ m คือ
จํานวนของนิวตรอน
ธาตุหนักทีใช้เป็ นเชือเพลิงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือ 235
92 U หรือ U-235 สมการฟิ ชชันทีเกิดกับ U235 ไม่ได้มีเพียงหนึงหรือสองสมการ แต่มีจาํ นวนมากเพราะความหลากหลายของธาตุขนาดกลางที
เป็ นผลผลิตจากฟิ ชชัน ตัวอย่างสมการฟิ ชชันของ U-235 ได้แก่
235
92

U + 10 n −→

140
54

1
Xe + 94
38 Sr + 20 n

นิวเคลียสของธาตุขนาดกลางที ได้จากฟิ ชชันของ U-235 มี นาหนั
ํ กมวลอยู่ระหว่าง 75 ถึง 160 นิวเคลีย สเหล่า นี ไม่มี เสถียรภาพ ดัง นันมัน จะแผ่ กมั มันตภาพรังสี ออกมาจนกระทังมัน กลายเป็ น นิวเคลียสทีมีเสถียรภาพในทีสุด นอกจากนีนิวเคลียสบางตัวยังอาจปลดปล่อยนิวตรอนออกมา กระบวน
การแผ่กมั มันตภาพรังสีของนิวเคลียสทีได้จากฟิ ชชันเรียกโดยรวมว่า กระบวนการประวิง (delay process)
การพุง่ ชน U-235 ของนิวตรอนไม่ได้ทาํ ให้เกิด ฟิ ชชันทุก ครัง ในบางครังนิวตรอนจะถูก ดูด กลืน
โดย U-236 และกลายเป็ น U-236 ซึงอยูใ่ นสภาวะถูกกระตุน้
235
92

U + 10 n −→

236
92

U
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นิวเคลียสทีเกิดขึนนี อาจปล่อยรังสีแกมม่าออกมา แต่ U-236 เป็ นนิวเคลียสทีมีเสถียรภาพมากโดย
มี ครึงชีวิตมากถึง 2.34 × 107 ปี U-236 จึงสลายตัวอย่างช้า ๆ ไม่แตกตัวเป็ นนิวเคลียสขนาดกลาง
ปฏิกิรยิ าลักษณะนีเกิดขึนประมาณ 14% ส่วนอีก 86% ของการชนทําให้เกิดฟิ ชชัน
ฟิ ชชันเป็ นปฏิกิรยิ าทีให้พลังงานเนืองจากมวลของผลผลิตน้อยกว่ามวลของตัวทําปฏิกิรยิ า เช่น
235
92

U + 10 n −→

137
56

1
Ba + 97
36 Kr + 20 n

มี มวลของตัว ทํา ปฏิกิรยิ าเท่ากับ 235.0439 + 1.00867 = 236.0526 amu และมวลของผลผลิต
เท่ากับ 138.9061 + 96.9212 + 2(1.00867) = 235.8446 amu มวลของผลผลิต จึง น้อยกว่า มวล
ของตัวทําปฏิกิรยิ า 0.208 amu ซึงเทียบเท่ากับพลังงาน 193.6 MeV แต่ก็มีพลังงานเพิมเติมทีได้จาก
กระบวนการประวิง พลังงานเพิมเติม หลัง จากฟิ ชชันรวมกับ พลังงานที เกิด ขึนทันที จากฟิ ชชันมี คา่
ประมาณ 200 MeV พลังงานนีกระจายในนิวเคลียสกัมมันตรังสีและอนุภาคต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง
ที 11.2 พลังงานประมาณ 190 MeV จะกลายเป็ น ความร้อนในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในทีสุด ส่วน
พลังงาน 10 MeV ของนิวตริโนจะสูญเสียออกจากเตาปฏิกรณ์ นิวตริโนเป็ นอนุภาคขนาดเล็กมากทีมี
ความสามารถทะลุทะลวงสูงมาก นิวตริโนทังหมดจึงออกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยไม่ถ่ายเทพลังงาน
ให้วตั ถุใด
ตารางที 11.2: การกระจายพลังงานทีได้จากฟิ ชชันของ U-235
พลังงาน (MeV)
นิวเคลียส
166
รังสีแกมม่า
14
นิวตริโน
10
รังสีเบต้า
5
นิวตรอน
5
รวม
200

ตัวอย่าง จงหาปริมาณ U-235 ทีต้องใช้ในหนึงวันเพือผลิตความร้อน 1 MW
วิธีทาํ
โดยเฉลียนิวเคลียส 1 ตัว ของ U-235 จะเกิด ฟิ ชชัน 0.86 ตัว เพราะ 0.14 ตัว ที เหลือ ถูก ดูด กลืน
หายไป ดังนันพลังงานทีได้จากนิวเคลียส 1 ตัวของ U-235 จึงคํานวณได้ดงั นี
E ′ = 0.86 × 190 × 1.60 × 10−13
= 2.61 × 10−11

J

11.6. ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่
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U-235 ปริมาณ 235 g ประกอบด้วยนิวเคลียส 6.02 × 1023 ตัว ดัง นันพลังงานที ได้จาก 1 g ของ
U-235 จึงมีคา่ ดังนี
1
× 6.02 × 1023 × E ′
235
= 6.69 × 1010 J

E=

หนึงวันมี 86400 วินาทีถา้ ใช้ U-235 1 g ภายในหนึงวัน กําลังงานทีได้จะเท่ากับ
P =

6.69 × 1010
= 0.774 MW
86400

ดังนันความร้อน 1 MW จะได้จาก U-235 1.3 g ต่อวัน

11.6 ปฏิกริ ิยาลูกโซ่
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์บรรจุเชือเพลิงนิวเคลียร์ซงก็
ึ คือ U-235 และวัสดุอืน ๆ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
จะได้รบั การออกแบบให้สามารถผลิตพลังงานความร้อนด้วยฟิ ชชันอย่างต่อเนือง ปฏิกิรยิ านิวเคลียร์
ทีเกิดขึนอย่างต่อเนืองในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เรียกว่า ปฏิกิรยิ าลูกโซ่ (chain reaction) สมการฟิ ชชัน
แสดงให้เห็นว่า ฟิ ชชันเกิดจากนิวตรอนเพียงหนึงตัว แต่ผลิตนิวตรอน 2 ถึง 3 ตัว ดังนันดูเหมือนว่าจะ
มีนิวตรอนทีทําให้เกิดฟิ ชชันต่อเนืองอย่างไม่สนสุ
ิ ดได้ แต่ฟิชชันจะเกิดขึนก็ตอ่ เมือมีเงือนไขทีเหมาะ
สมเท่านัน นิวตรอนทีเกิดจากฟิ ชชันมีพลังงานมากดังแสดงในตารางที 11.2 พลังงานนีทําให้นิวตรอน
มีความเร็วสูง มีความเป็ นไปได้ทีจะเกิดเหตุการณ์ตอ่ ไปนี
• มี การชนกัน ระหว่างนิวตรอนกับ U-235 หรือ นิวเคลียสอืนหลายครัง แต่ ไม่มี การดูด กลืน
นิวตรอน และในทีสุด นิวตรอนก็จะรัวออกจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
• มี การชนกัน ระหว่างนิวตรอนกับ นิวเคลียสอืนหนึงครังหรือ หลายครัง ในทีสุด นิวตรอนจะถูก
ดูดกลืนโดยนิวเคลียส และนิวเคลียสนันจะกลายเป็ นไอโซโทปใหม่
• มีการชนกันระหว่างนิวตรอนกับ U-235 หนึงครังหรือหลายครัง ในทีสุดนิวตรอนจะถูกดูดกลืน
โดย U-235 จะกลายเป็ น U-236
• มีการชนกันระหว่างนิวตรอนกับนิวเคลียสของ U-235 หนึงครังหรือหลายครัง ในทีสุดนิวตรอน
จะถูกดูดกลืนโดย U-235 และเกิดฟิ ชชัน
จะเห็นว่ามี โอกาสไม่มากที จะเกิดฟิ ชชัน ถ้าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ออกแบบไม่ดีพอ ปฏิกิรยิ าลูกโซ่ก็
จะไม่เกิดขึน
เงือนไขที จะเกิด ฟิ ชชันคือ การดูด กลืน นิวตรอนโดยนิวเคลียสของ U-235 หลัง จากการดูด กลืน
แล้วมีโอกาสเกิดฟิ ชชันถึง 86% อย่างไรก็ตาม นิวตรอนทีจะถูกดูดกลืนโดย U-235 ต้องเป็ นนิวตรอน
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ทีมีความเร็วตํา นิวตรอนทีมีลกั ษณะเช่นนี เรียกว่า นิวตรอนช้า (slow neutron) หรือนิวตรอนสมดุล
ความร้อน (thermal neutron) เนืองจากความเร็วเฉลียของนิวตรอนเท่ากับความเร็วเฉลียของก๊าซที
มีอณ
ุ หภูมิเดียวกัน แต่นิวตรอนทีผลิตโดยฟิ ชชันซึงเรียกว่า นิวตรอนเร็ว (fast neutron) หรือนิวตรอน
พร้อม (prompt neutron) มี ความเร็ว สูง กว่า นิวตรอนสมดุล ความร้อนมาก นิวตรอนพร้อมจึง จะไม่
ถูก ดูด กลืน โดย U-235 แต่ จะต้องชนกับ นิวเคลียสอืนหลายครังก่อนที ความเร็ว ของมัน จะลดลงมา
ใกล้เคียงกับนิวตรอนสมดุลความร้อน การชนกันของนิวตรอนกับนิวเคลียสหรืออนุภาคขนาดใหญ่จะ
ทําให้นิวตรอนจะมีความเร็วลดลง
นิวตรอนส่วนใหญ่ มี ความเร็ว สูง หลัง จากฟิ ชชัน ดัง นันจึง มี ความน่า จะเป็ น น้อยมากที นิวตรอน
เหล่า นี จะทําให้เกิด ฟิ ชชันต่อ เนือง การเพิมความน่า จะเป็ น ของการเกิด ปฏิกิรยิ าลูกโซ่ คือ การลด
ความเร็ว ของนิวตรอน การชนกัน ของนิวตรอนกับ นิวเคลียสหรือ อนุภาคขนาดใหญ่ ที มี ความเร็ว ตํา
กว่าจะทําให้เกิดการแลกเปลียนพลังงานจลน์และโมเมนตัม ทําให้ความเร็วของนิวตรอนลดลง ความ
เร็วจะลดลงมากทีสุดถ้าเป็ นการชนตรง ๆ อัตราส่วนระหว่างพลังงานจลน์นิวตรอนหลังการชน (En2 )
และก่อนการชน (En1 ) กับ นิวเคลียสที มี เลขมวล A คํานวณได้จากหลัก การอนุรกั ษ์ พลังงานและ
โมเมนตัม ผลทีได้คือ
En2
=
En1

(

)
A−1 2
A+1

(11.6)

สมการนี บอกว่า ความเร็ว ของนิวตรอนจะลดลงเพียงเล็ก น้อยในการชนกับ นิวเคลียสหนัก แต่จะลด
ลงมากในการชนกับ นิวเคลียสเบา นิวตรอนจะเสีย พลังงานไม่ เกิน 2% ในการชนกับ นิวเคลียสของ
U-238 แต่ จะเสีย พลังงานไม่ เกิน 28% ในการชนกับ นิวเคลียสของ C-12 ดัง นันวัสดุที ทํา หน้าที ลด
ความเร็ว ของนิวตรอนในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จงึ ควรทํา จากธาตุเบา อย่างไรก็ตามยัง มี ปัจจัย อืนที
ต้องพิจารณาในการวัสดุทีเหมาะสม ปั จจัยทีสําคัญคือ การดูดกลืนนิวตรอนโดยวัสดุนนซึ
ั งควรมีคา่
ตําเนืองจากถ้าวัสดุนนดู
ั ดกลืนนิวตรอนไปมากก็จะมีนิวตรอนเหลือน้อยลงทีจะทําให้เกิดฟิ ชชันและ
ปฏิกิรยิ าลูกโซ่ก็จะเกิดยากขึน

11.7 ส่วนประกอบของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ส่วนประกอบสําคัญสีอย่างของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์คือ (1) แกนเชือเพลิง (fuel core) (2) สาร
หล่อ เย็น (coolant) (3) โมเดอเรเตอร์ (moderator) (4) แท่ง ควบคุม (control rod) และ (5) เปลือก
เตาปฏิกรณ์ (reactor vessel)
• แกนเชือเพลิงมีเชือเพลิงนิวเคลียร์เป็ นองค์ประกอบหลัก เชือเพลิงอาจเป็ นยูเรเนียมธรรมชาติ
หรือ ยูเรเนียมเสริม สมรรถนะซึงอยู่ ในรูป ของสารประกอบเช่น ยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO2 )
หรือยูเรเนียมคาร์ไบด์ (UC) เชือเพลิงนิวเคลียร์มกั ทําเป็ น แท่งห่อ หุม้ ด้วยวัสดุเคลือบ (cladding material) ซึงอาจทํา จาก Al, Mg, Zr, เหล็กกล้า หรือ กราไฟต์ วัสดุ เคลือบต้องทําให้
เชือเพลิง คงรูป อยู่ ได้ ภายใต้ ทกุ สถานการณ์ แท่ง เชือเพลิง มีอายุ ใช้ งานประมาณ 3 ปี แต่
การเปลียนแท่งเชือเพลิงมักกระทําทุกปี โดยนําแท่งเชือเพลิงจํานวนหนึงในสามออกไป และ
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แทนที ด้วยแท่ง เชือเพลิง ใหม่ เตาปฏิกรณ์บางแบบอาจออกแบบให้เปลียนแท่ง เชือเพลิง ได้
ในขณะที เตาปฏิกรณ์กาํ ลังทํางาน แต่ในเตาปฏิกรณ์สว่ นใหญ่ การเปลียนแท่งเชือเพลิงต้อง
กระทําเมือเตาปฏิกรณ์หยุดทํางานแล้ว
• สารหล่อ เย็น ทํา หน้าที ระบายความร้อนที เกิด จากฟิ ชชันและกระบวนการประวิง ในแกนเชือ
เพลิง คุณสมบัติ ของสารหล่อ เย็น คือ มี ความจุความร้อนสูง นํา ความร้อนดี มี ความหนืด ตํา
ราคาไม่ แพง และมี เสถียรภาพภายใต้สภาวะแวดล้อมในเตาปฏิกรณ์ ตัวอย่างของสารหล่อ
เย็นทีนิยมใช้คือ นํา นํามวลหนัก อากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซฮีเลียม
• โมเดอเรเตอร์ทาํ หน้าที ลดความเร็ว ของนิวตรอนที ได้จากฟิ ชชัน โมเดอเรเตอร์ควรมี เลขมวล
ตําเพือลดความเร็วของนิวตรอนอย่างรวดเร็ว นอกจากนีโมเดอเรเตอร์ควรมีความสามารถใน
การดูดกลืนนิวตรอนตํา ตัวอย่างของโมเดอเรเตอร์ได้แก่ นํา นํามวลหนัก และกราไฟต์ เป็ นที
น่าสังเกตว่านําและนํามวลหนักเป็ นได้ทงสารหล่
ั
อเย็นและโมเดอเรเตอร์
• แท่งควบคุมมีลกั ษณะเป็ นแท่งยาวทีทําด้วยสารประกอบของโบรอนหรือแคดเมียม ธาตุเหล่า
นี ดูด กลืน นิวตรอนได้ ดี แท่ง ควบคุม ทํา หน้าที ควบคุม จํานวนนิวตรอนในเตาปฏิกรณ์ ไม่ ให้
มี มากจนมี ฟิชชันเกิด ขึนมากเกิน ไป และอุณหภูมิ ของเตาปฏิกรณ์ สงู กว่า ค่าที ออกแบบไว้
แท่ง ควบคุม ต่อ เข้า กับ กลไกที ทํา หน้าที เหมือนลิฟต์ กลไกนี จะสอดแท่ง ควบคุม เข้าไปแทรก
ระหว่างแท่งเชือเพลิงเพือลดฟิ ชชันหรือดึงแท่งควบคุมออกเพือเพิมฟิ ชชัน แท่งควบคุมมีสาม
แบบคือ แท่งจีม (shim rod) ใช้ควบคุมความหนาแน่นนิวตรอนอย่างหยาบ ๆ แท่งบังคับ (regulating rod) ใช้ควบคุมอย่างละเอียด และแท่งนิรภัย (safety rod) ใช้ในกรณีฉกุ เฉินทีต้องการ
หยุด การทํางานของเตาปฏิกรณ์ แท่ง นิรภัย ทํา จากเหล็ก โบรอน (boron steel) ซึงสามารถ
เคลือนทีเข้าสูแ่ กนเตาปฏิกรณ์อย่างรวดเร็ว
• เปลือกเตาปฏิกรณ์ทาํ หน้าที บรรจุแกนเตาและอุปกรณ์เสริม ตัว อืน ๆ ผนัง เตาได้รบั การออก
แบบให้ทนความดันสูง และทนสภาวะการแผ่รงั สี ได้ ผนัง เตาต้องมี ความหนาพอสมควรเพือ
ลดการแผ่รงั สีออกสูภ่ ายนอก นอกจากนีรอบ ๆ เตาต้องมีคอนกรีตหุม้ เพือป้องกันไม่ให้อนุภาค
และรังสีเล็ดรอดออกมาได้ ความหนาของเปลือกคอนกรีตประมาณ 1.8 m

11.8 ประเภทของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
เตาปฏิกรณ์ที ใช้ในโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ทวโลกมี
ั
ความแตกต่างกัน ที เชือเพลิง โมเดอเรเตอร์ สาร
หล่อเย็นและคุณสมบัติอืน ๆ เตาปฏิกรณ์สว่ นใหญ่ แบ่งออกเป็ นห้าแบบได้แก่ (1) เตาปฏิกรณ์แบบ
นําความดัน สูง (pressurized water reactor, PWR) (2) เตาปฏิกรณ์แบบนําเดือด (boiling water
reactor, BWR) (3) เตาปฏิกรณ์ แบบหล่อ เย็น ด้วยก๊าซ (advanced gas-cooled reactor, AGR)
(4) เตาปฏิกรณ์แบบนํามวลหนักความดันสูง (pressurized heavy water reactor, PHWR) (5) เตา
ปฏิกรณ์แบบ RBMK (ย่อมาจากภาษารัสเซีย Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy ซึงแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า High Power Channel Reactor)
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11.8.1 เตาปฏิกรณ์แบบนําความดันสูง
เตาปฏิกรณ์แบบนําความดัน สูงใช้แท่ง เชือเพลิง ประมาณ 200-300 แท่ง ต่อ หนึงมัด จัด เรียงใน
แนวตังอยูภ่ ายในแกนเชือเพลิง เตาปฏิกรณ์ขนาดใหญ่อาจมีเชือเพลิง 150 ถึง 250 มัดวางตัวในแนว
ตัง มี โลหะทรงครึงทรงกลมครอบตอนบนซึงเปิ ด ได้เพือเปลียนแท่ง เชือเพลิง โมเดอเรเตอร์และสาร
หล่อเย็นคือ นํา เชือเพลิงทีใช้คือยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ เปลือกเคลือบเตาทําจากเหล็กกล้าไร้สนิม
หรือเซอร์คาลอย (zircaloy) เปลือกเตามีความหนามากเนืองจากนํามีความดันสูง รูปที 11.2 แสดง
แผนภาพของเตาปฏิกรณ์แบบนี

รูปที 11.2: เตาปฏิกรณ์แบบนําความดันสูง
ระบบผลิต ไฟฟ้า โดยใช้ PWR ประกอบด้วยสองวงจรนําทํางานควบคู่กนั ดัง แสดงในรูป ที 11.2
ในวงจรปฐมภูมิ (primary loop) นําเย็นทีมีความดันสูงจะไหลผ่านเตาปฏิกรณ์เพือระบายความร้อน
จากเตา นําร้อนที ไหลออกจากวงจรนี จะแลกเปลียนความร้อนกับ นําในวงจรทุติย ภูมิ (secondary
loop) ในอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน นําในวงจรทุติยภูมิมีความดันตําและจะกลายเป็ นไอนําก่อน
ไหลเข้าเครืองกังหันเพือผลิตไฟฟ้าต่อไป นําในวงจรปฐมภูมิมีอณ
ุ หภูมิประมาณ 325◦ C จึงต้องทําให้
อยู่ภายใต้ความดัน 150 เท่าของความดันบรรยากาศจึงจะไม่เดือด เครืองให้ความดัน (pressurizer)
ถูกติดตังในวงจรปฐมภูมิเพือโดยรักษาความดัน ในกรณีทีมีความผิดพลาดจนทําให้นาในวงจรปฐม
ํ
ภูมิ กลายเป็ น ไอจะทําให้เกิด ฟิ ชชันลดลงเนืองจากความสามารถในการเป็ น โมเดอเรเตอร์ของไอนํา
ด้อยกว่านํา ดังนัน PWR จึงมีระบบควบคุมความปลอดภัยในตัวมันเอง
ข้อ เสีย เปรียบของ PWR คือ อุณหภูมิ สงู สุด ของนําไม่ เกิน อุณหภูมิ ของจุด วิกฤติ คือ ประมาณ
374◦ C ซึงหมายความว่าไอนําในวงจรทุติยภูมิก็ไม่เกิน 374◦ C เช่นกัน ประสิทธิภาพของวัฏจักรไอนํา
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จึง ถูกจํากัด ด้วยอุณหภูมิที ค่อนข้างตําเมือเทียบกับวัฏจักรไอนําในโรงไฟฟ้าพลัง ความร้อน อย่างไร
ก็ตามเตาปฏิกรณ์แบบนีมีการใช้งานมากทีสุดโดยใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 230 เครืองและใช้ใน
การขับเคลือนเรือดํานํานิวเคลียร์อีกหลายร้อยเครือง

11.8.2 เตาปฏิกรณ์แบบนําเดือด
เชือเพลิง ที ใช้ในเตาปฏิกรณ์แบบนําเดือดคือ ยูเรเนียมเสริม สมรรถนะซึงประกอบด้วย U-235
ประมาณ 1.9% ถึง 2.6 % ภายในแกนเชือเพลิงบรรจุเชือเพลิงได้ 750 มัด แต่ละมัดมีแท่งเชือเพลิง
90 ถึง 100 แท่ง มี โลหะทรงครึงทรงกลมครอบตอนบนซึงเปิ ดได้เพือเปลียนแท่งเชือเพลิงรูปที 11.3
แสดงแผนภาพของเตาปฏิกรณ์แบบนี นําใช้เป็ น ทังโมเดอเรเตอร์และสารหล่อ เย็น หมือ น PWR แต่
วงจรการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้ามีเพียงวงจรเดียว นําทีไหลผ่านเตาปฏิกรณ์มีความดันประมาณ
75 เท่าของความดันบรรยากาศ บางส่วนของนําจะกลายเป็ น ไอนําโดยมี อณ
ุ หภูมิประมาณ 285◦ C
ไอนําแห้งจะถูกแยกออกจากนําด้วยอุปกรณ์ทีติดตังอยู่ทีตอนบนของเตาก่อนไหลเข้าสู่เครืองกังหัน
นําป้อนจากเครืองควบแน่น จะผสมกับ นําที แยกออกจากไอนํา และไหลเข้า เตาปฏิกรณ์ รูป ที 11.3
แสดงแผนภาพการทํางานของเตาปฏิกรณ์แบบนี

รูปที 11.3: เตาปฏิกรณ์แบบนําเดือด
ไอนําที อยู่ รอบแกนเชิอเพลิง ของเตาปฏิกรณ์ มี การปนเปื อนสารกัมมันตรังสี ดัง นันอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมทังเครืองกังหันไอนําจึงต้องออกแบบเพือให้สามารถทํางานในสภาวะทีมีกมั มันตภาพรังสี
นอกจากนี จะต้องมี การรักษาความปลอดภัย จากการแผ่รงั สี ขณะทําการบํารุง รักษา อย่างไรก็ตาม
BWR มี การออกแบบที ซับ ซ้อนน้อยกว่า จึง มี ตน้ ทุน ที ตํากว่า PWR ด้วยเหตุผลนี ทําให้ BWR ได้รบั
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ความนิยมมากเป็ นอันดับสองรองจาก PWR

11.8.3 เตาปฏิกรณ์แบบนํามวลหนักความดันสูง
PHWR มีชือเรียกอีก ชือว่า CANDU (Canadian Deuterium) เนืองจากเตาปฏิกรณ์แบบนี ออก
แบบที ประเทศแคนาดา CANDU มี หลัก การทํางานคล้ายกับ PWR แต่ ใช้นามวลหนั
ํ
ก เป็ น โมเดอเรเตอร์และสารหล่อเย็นแทนนําในวงจรปฐมภูมิ ส่วนวงจรทุติยภูมิใช้นาธรรมดาเหมื
ํ
อนกัน นํามวล
หนักมีสมบัติทางกายภาพและเคมีใกล้เคียงกับนําธรรมดา แต่สมบัติทางนิวเคลียร์ตา่ งกันมาก กล่าว
คือนํามวลหนักมี ความสามารถดูดกลืนนิวตรอนที ตํากว่านําธรรมดา ด้วยเหตุนีเชือเพลิงทีใช้ในเตา
ปฏิกรณ์แบบนี เป็ น ยูเรเนียมธรรมดาก็ได้ ไม่ จาํ เป็ น ต้องเป็ น ยูเรเนียมเสริม สมรรถนะเหมือนที ใช้ใน
PWR
รูป ที 11.4 แสดงลักษณะของเตาปฏิกรณ์แบบนํามวลหนัก ความดัน สูง โมเดอเรเตอร์บรรจุ อยู่
ภายในถัง ขนาดใหญ่ เรียกว่า คาแลนเดรีย (Calandria) ซึงมี ช่องวางอยู่ ในแนวนอนหลายร้อยช่อง
สําหรับบรรจุเชือเพลิง แต่ละช่องมีแท่งเชือเพลิง 12 ถึง 13 แท่ง แท่งเชือเพลิงแต่ละแท่งของ CANDU
มี ความยาวประมาณครึงเมตรบรรจุ ในท่อ เซอร์คาลอย (zircaloy) แท่ง ควบคุม จะถูก ส่ง เข้าไปใน
คาแลนเดรีย ทางแนวดิง นํามวลหนัก ความดัน สูง จะไหลผ่านช่องในคาแลนเดรีย เพือระบายความ
ร้อนออกจากฟิ ชชันจนมี อณ
ุ หภูมิ มากกว่า 300◦ C จากนันจึง ไหลไปแลกเปลียนความร้อนกับ นําใน
วงจรทุติยภูมิตอ่ ไป

รูปที 11.4: เตาปฏิกรณ์แบบ CANDU
CANDU มี ขอ้ ได้ เปรียบจากการใช้ ยเู รเนียมธรรมดาเป็ น เชิอเพลิง ซึงมี ราคาถูก กว่า ยูเรเนียม
ปรุง แต่ง มากเพราะกระบวนการเสริม สมรรถนะมี ราคาแพง นอกจากนี ข้อ ได้เปรียบอีก หนึงประการ
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ที สําคัญของ CANDU คือ ความสามารถเปลียนแท่งเชือเพลิงได้โดยไม่ตอ้ งหยุดการทํางานของเตา
ปฏิกรณ์ การเปลียนแท่งเชือเพลิงใช้ระบบอัตโนมัติทีควบคุมจากระยะไกล อย่างไรก็ตาม CANDU มี
ข้อเสียตรงทีมันต้องมีขนาดใหญ่เพือลดการรัวออกของนิวตรอน และต้องใช้นามวลหนั
ํ
กซึงมีสดั ส่วน
เพียง 1 ใน 3200 ส่วนของนําทีพบตามธรรมชาติ การแยกนํามวลหนักออกมาจึงมีขนตอนที
ั
ยุง่ ยาก
และมีคา่ ใช้จา่ ยสูง

11.8.4 เตาปฏิกรณ์แบบหล่อเย็นด้วยก๊าซ
รูปที 11.5 แสดงแผนภาพของเตาปฏิกรณ์แบบหล่อเย็นด้วยก๊าซ เตาปฏิกรณ์แบบนีใช้ยเู รเนียม
ออกไซด์ทีเสริมสมรรถนะจนมี U-235 2.5% ถึง 3.5% เป็ นเชือเพลิงบรรจุอยู่ภายในท่อเหล็กไร้สนิม
การหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ใช้ CO2 ส่วนโมเดอเรเตอร์คือ กราไฟต์ซงมี
ึ จดุ หลอมเหลวสูงมาก ดังนันเตา
ปฏิกรณ์จงึ สามารถทํางานที อุณหภูมิสงู ๆ ได้และไอนําที ได้จากการแลกเปลียนความร้อนกับ CO2
ซึงมีอณ
ุ หภูมิสงู ถึง 650◦ C ก็อาจมีอณ
ุ หภูมิสงู พอ ๆ กับไอนําในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประสิทธิภาพ
ของวัฏจักรไอนําของ AGR จึงสูงกว่า PWR และ BWR นอกจากนี AGR ยังมีความปลอดภัยสูงกว่า
PWR และ BWR เนืองจากไม่ได้ใช้นาในเตาปฏิ
ํ
กรณ์จงึ ไม่มีความเสียงทีจะเกิดการระเบิดของไอนํา
เตาปฏิกรณ์แบบนีใช้อย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักร

รูปที 11.5: เตาปฏิกรณ์แบบหล่อเย็นด้วยก๊าซ

11.8.5 เตาปฏิกรณ์แบบ RBMK
เตาปฏิกรณ์แบบ RBMK มีลกั ษณะดังแสดงในรูปที 11.6 เตาปฏิกรณ์แบบนีใช้ในประเทศรัสเซีย
และประเทศที เคยเป็ น ดิน แดนในสหภาพโซเวียต เชือเพลิง ทํา จากยูเรเนียมเสริม สมรรถนะเพียงเล็ก
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น้อยกราไฟต์ทาํ หน้าทีเป็ นโมเดอเรเตอร์ ส่วนนําใช้เป็ นสารหล่อเย็นและจะกลายเป็ นไอนําทีมีอณ
ุ หภูมิ ประมาณ 290◦ C เมือไหลผ่านแกนเตาปฏิกรณ์ คล้าย BWR ปั ญหาจากการใช้ กราไฟต์ เป็ น
โมเดอเรเตอร์แต่ใช้นาเป็
ํ น สารหล่อ เย็น คือ ถ้า นํากลายเป็ น ไอมากขึนความสามารถในการหล่อ เย็น
จะลดลงแต่ ปริมาณนิวตรอนที ทําให้เกิด ฟิ ชชันไม่ ได้ลดลงตามซึงอาจทําให้เกิด อุบตั ิเหตุ ได้ดงั เช่น
อุบตั ิเหตุที โรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ในเมืองเชอร์โนบิล ประเทศยูเครนเมือปี พ.ศ. 2529 ข้อ ได้เปรียบของ
RBMK คือ ความสามารถในการเปลียนเชือเพลิงโดยไม่ตอ้ งหยุดการทํางานของเตาปฏิกรณ์

รูปที 11.6: เตาปฏิกรณ์แบบ RBMK

11.9 เชือเพลิงนิวเคลียร์
ถึงแม้วา่ พลูโตเนียมหรือยูเรเนียมธรรมชาติอาจใช้เป็ นเชือเพลิงสําหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทีได้
รับการออกแบบเป็ นพิเศษได้ แต่ในทีนีจะกล่าวถึงเพียงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะซึงเป็ นเชือเพลิงเกือบ
ทังหมดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขันตอนการผลิตเชือเพลิงนิวเคลียร์จากแร่ยเู รเนียมประกอบด้วย การ
สกัดแร่ยเู รเนียม การเสริมสมรรถนะ และการประกอบแท่งเชือเพลิง
ยูเรเนียมในธรรมชาติอยู่ในรูปของสารประกอบยูเรเนียมออกไซด์ (U3 O8 ) แร่ยเู รเนียมทีมีความ
เข้ม ข้น มากพอที จะนํา มาใช้ เป็ น เชือเพลิง ได้ มี จาํ นวนประมาณ 3.3 ล้านตัน กระจายอยู่ ในหลาย
ประเทศซึงเรียงลําดับจากประเทศทีมีสดั ส่วนแหล่งแร่ยเู รเนียมมากไปหาน้อยดังนี ออสเตรเลีย (27%)
คาซัค สถาน (17%) แคนาดา (15%) อาฟริกาใต้ (11%) นามิ เบีย (8%) บราซิล (7%) รัสเซีย (5%)
สหรัฐอเมริกา (4%) และอุซเบกิสถาน (4%) แร่ยเู รเนียมจะผ่านกระบวนการละลาย (leaching) ด้วย
สารละลายกรด ผลผลิตสุดท้ายทีได้เป็ นตะกอนยูเรเนียมออกไซด์ซงมี
ึ ลกั ษณะเป็ นก้อนสีเหลือง (yellow cake) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1000 MW ต้องใช้ยเู รเนียมออกไซด์ประมาณ 200 ตันต่อปี
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U3 O8 จะถูก แปลงสภาพเป็ น ยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด์ (UF6 ) ซึงจะได้รบั ความร้อนจนกลาย
เป็ นของเหลวและก๊าซก่อนผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะ เตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ทีเดินเครืองอยู่ใน
ปั จจุบนั นีใช้ยเู รเนียมเสริมสมรรถนะทีมี U-235 ตังแต่ 1% ถึง 4% ในกระบวนการเสริมสมรรถนะ U238 อาจจะถูก สกัด ออกไปถึง 85% ผลผลิต ที ได้จากกระบวนการนี คือ ยูเรเนียมเสริม สมรรถนะและ
ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium) ซึงหมายถึง ยูเรเนียมที มี สดั ส่วน U-235 น้อยกว่า ที มี
ในธรรมชาติ (0.7%) วิธี การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที สําคัญมี สองวิธี คือ วิธี แรงหนี ศนู ย์กลาง (gas
centrifuge) และวิธีการแพร่ของก๊าซ (gas diffusion)
รูป ที 11.7 แสดงหนึงขันทํางานของเครืองเสริม สมรรถนะด้วยวิธี แรงหนี ศนู ย์กลางซึงประกอบ
ด้วยถัง ทรงกระบอกซึงหมุน ด้วยความเร็ว สูง UF6 จะไหลเข้า ถัง ทางด้านบน 238
92 UF6 ซึงหนัก กว่า
235 UF จะถูกเหวียงออกจากศูนย์กลางมากกว่า ดังนันสัดส่วนของ 235 UF ใน UF ทีตําแหน่งกลาง
6
6
6
92
92
235
ถังจะมากกว่าสัดส่วนของ 92 UF6 ใน UF6 ทีไหลเข้า ก๊าซทีสูบออกจากกลางถังก็จะได้ก๊าซ UF6 ที
ความเข้มข้นของ U-235 มากกว่าสัดส่วนของ U-235 ในก๊าซทีไหลเข้าเล็กน้อย UF6 จะไหลผ่านถัง
หลายใบทีต่ออนุกรมกันหลายสิบขันเพือให้ได้ก๊าซ UF6 ทีมีสดั ส่วนของ U-235 ตามทีต้องการ เครือง
เสริมสมรรถนะด้วยวิธีแรงหนีศนู ย์กลางใช้พลังงานน้อยกว่าเครืองเสริมสมรรถนะด้วยวิธีการแพร่ของ
ก๊าซ และสามารถเพิมสัดส่วนของ U-235 ในแต่ละขันทํางานมากกว่า ดังนันจํานวนขันทํางานทีต้อง
ใช้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมจึงน้อยกว่า เครืองเสริมสมรรถนะด้วยวิธีแรงหนีศนู ย์กลางได้รบั ความนิยม
และใช้งานในหลายประเทศเช่น สหราชอาณาจักร รัสเซีย ญีปุ่ น เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เครืองเสริม
สมรรถนะด้วยวิธีแรงหนีศนู ย์กลางมีอตั ราการไหลของ UF6 ทีตํา ขันทํางานของเครืองจึงต้องต่อแบบ
ขนานกันเพือเพิมอัตราการไหล

รูปที 11.7: วิธีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยแรงหนีศนู ย์กลาง
รูปที 11.8 แสดงขันทํางาน (stage) หนึงของเครืองเสริมสมรรถนะด้วยวิธีการแพร่ของก๊าซ แผ่น
เมมเบรน (membrane) แบ่งขันทํางานเป็ นสองส่วน ส่วนล่างมีความดันสูงกว่าส่วนบน UF6 ทีมีความ
235
ดันสูงจะไหลเข้าทางส่วนล่าง 238
92 UF6 มี ขนาดโมเลกุล ใหญ่ กว่า และไหลช้า กว่า 92 UF6 ดัง นันจึง มี
235 UF ไหลผ่านเมมเบรนมากกว่า สัดส่วนของ 235 UF ใน UF ที ส่วนบนจึง มากกว่า สัดส่วนของ
6
6
6
92
92
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UF6 ใน UF6 ทีไหลเข้า อย่างไรก็ตาม มีการเปลียนแปลงของสัดส่วนของ 235
92 UF6 ใน UF6 เพียง
เล็ก น้อยเท่านันในการไหลผ่านหนึงขันทํางาน เครืองเสริม สมรรถนะจะต้องประกอบด้วยหลายร้อย
ขันทํางาน ความเข้ม ข้น ของ U-235 จึง จะเพิมขึนถึง ระดับ ที ต้องการ ข้อดี ของเครืองเสริม สมรรถนะ
ด้วยวิธีการแพร่ของก๊าซคือ อัตราการไหลของ UF6 สูง แต่ขอ้ เสียทีสําคัญคือ เครืองใช้พลังงานมาก
ในปั จจุบนั มีเพียงสหรัฐอเมริกาและฝรังเศสเท่านันทีใช้เครืองเสริมสมรรถนะด้วยวิธีการแพร่ของก๊าซ
235
92

รูปที 11.8: วิธีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยการแพร่ของก๊าซ
หลังจากการเสริมสมรรถนะก๊าซ UF6 จะผ่านการควบแน่นกลายเป็ นของเหลวและถูกปล่อยให้
เย็น ลงจนกลายเป็ น ของแข็ง หลัง จากนัน UF6 จะถูก นํา มาแปลงสภาพเป็ น ผงยูเรเนียมไดออกไซด์
(UO2 ) แล้วจึงอัดเป็ นเม็ดทรงกระบอกทีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 cm และยาวประมาณ
2 cm เรียกว่าเม็ดเชือเพลิง (fuel pellet) เม็ดเชือเพลิงทีได้แต่งผิวให้เรียบแล้วจึงบรรจุลงในท่อโลหะ
ผสมเซอร์โคเนียมยาวตังแต่ 60 cm ถึง 4 m ท่อนีเรียกว่าแท่งเชือเพลิง แท่งเชือเพลิงหลายแท่งจะมัด
รวมกันเป็ นขนาดต่าง ๆ ขึนกับความต้องการของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

11.10 การกําจัดกากนิวเคลียร์
กากนิวเคลียร์หมายถึง ของเสีย จากการเดิน เครืองเตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ กากนิวเคลียร์มี สว่ น
ประกอบเป็ น ไอโซโทปหลายไอโซโทปที มี สามารถแผ่ รงั สี ในระดับ น้อยไปถึง มาก ไอโซโทปเหล่า นี มี
ครึงชิวิตตังแต่ไม่กีวินาทีไปจนถึงหลายร้อยปี กากนิวเคลียร์เป็ นอันตรายต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม
การกําจัด กากนิวเคลียร์จงึ นับ เป็ น ปั ญหาที สําคัญ ปั ญหาหนึงของโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ กากนิวเคลียร์
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบ่งตามระดับความแรงของรังสีได้เป็ น (1) กากนิวเคลียร์ระดับตํา (low-level
waste) ได้แก่วสั ดุปนเปื อนสารกัมมันตรังสีเช่น ชุดปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์ เครืองมือ รวมทังนําทีระบาย
ทิงจากโรงไฟฟ้า (2) กากนิวเคลียร์ระดับกลาง (intermediate-level waste) ได้แก่วสั ดุและอุปกรณ์ใน
โรงไฟฟ้าทีเลิกใช้งานแล้ว (3) กากนิวเคลียร์ระดับสูง (high-level waste) ได้แก่แท่งเชือเพลิงทีหมด
อายุการใช้งานแล้ว
นําทิงจากโรงไฟฟ้าจะผสมกับนําสะอาดเพือทําให้สารกัมมันตรังสีเจือจางลงก่อนปล่อยสู่แหล่ง
นํา ส่วนกากนิวเคลียร์ระดับตําและระดับกลางทีเป็ นของเหลวและของแข็งจะถูกนํามาผ่านกระบวน
ลดขนาดกากนิวเคลียร์และลดความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีทีปนเปื อนในกากนิวเคลียร์ จากนัน
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จึงนําไปบรรจุในถังคอนกรีตแล้วจึงนําไปฝังลึกจากพืนดินประมาณ 5-10 เมตร ขึนกับระดับของกาก
นิวเคลียร์
กากนิวเคลียร์ระดับ สูง มี ปริมาณน้อยแต่ มี ความสามารถในการแผ่รงั สี สงู มาก การกําจัด จึง ยุง่
ยากกว่ากากนิวเคลียร์ระดับตําและระดับกลาง กากนิวเคลียร์ระดับสูงซึงส่วนใหญ่เป็ นแท่งเชือเพลิง
ทีหมดอายุการใช้งานแล้วจะถูกนําออกจากเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์มาเก็บไว้ในบ่อนําเพือระบายความ
ร้อนจากปฏิกิรยิ าประวิงทียังคงดําเนินอยู่ หลังจากนันกากนิวเคลียร์ระดับสูงจะถูกอบให้แห้งแล้วนํา
ไปหลอมเหลวทีอุณหภูมิสงู กับแก้วบอโรซิลิเกต (borosilicate glass) ก่อนบรรจุลงถังคอนกรีตและ
นําไปจัดเก็บในสถานทีทีเหมาะสม การเก็บกากนิวเคลียร์ระดับสูงทีมีปลอดภัยสูงคือ การฝังลงในชัน
หินแข็งทีมีความลึกจากระดับผิวดินลงไปมากกว่า 500 เมตร
แท่ง เชือเพลิง ที หมดอายุ การใช้งานแล้ว ประกอบด้วย U-235 ประมาณ 1% U-238 ประมาณ
93% Pu-239 ประมาณ 0.5% และไอโซโทปอืน ๆ ประมาณ 5.5% วิธี กาํ จัด กากนิวเคลียร์ระดับ สูง
ทีเป็ นแท่งเชือเพลิงทีหมดอายุการใช้งานแล้วอีกวิธีหนึงคือ การนําแท่งเชือเพลิงไปผ่านกระบวนการ
แยก U-235, U-238 และ Pu-239 ออกมาเพือนํามาผลิตเป็ นแท่งเชือเพลิงใหม่ ความเข้มข้นของ U235 อาจตําเกินไปแต่ก็ชดเชยด้วย Pu-239 ซึงเป็ นเชือเพลิงนิวเคลียร์ได้เหมือน U-235 อย่างไรก็ตาม
อาจต้องมีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การนําเชือเพลิงกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปริมาณกากนิวเคลียร์
ที ต้องกําจัด ด้วยการฝัง ได้มากจึง ได้รบั ความนิยมจากหลายประเทศเช่น สหราชอาณาจักร ฝรังเศส
และญีปุ่ น แต่ขอ้ เสียทีสําคัญของการนําเชือเพลิงกลับมาใช้ใหม่คือ Pu-239 สามารถนําไปผลิตอาวุธ
นิวเคลียร์ได้งา่ ยกว่า U-235 กระบวนการนี จึง เพิมความเสียงที จะมี การลักลอบขโมย Pu-239 จาก
โรงงานผลิต เชือเพลิง นิวเคลียร์ จากโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ หรือ ระหว่างการขนส่ง เชือเพลิง จากโรงงาน
ผลิตเชือเพลิงไปโรงไฟฟ้า บางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดาและสวีเดนจึงไม่นาํ เชือเพลิงกลับ
มาใช้ใหม่และกําจัดกากนิวเคลียร์ระดับสูงด้วยวิธีอืน

11.11 อันตรายของกัมมันตภาพรังสีต่อมนุษย์
กัมมันตภาพรังสี ที เข้า สู่รา่ งกายมนุษย์จะทําให้โมเลกุล แตกตัว เป็ น ไอออน โมเลกุล ส่วนใหญ่ ใน
ร่างกายเป็ น โมเลกุล นํา กัมมันตภาพรังสี ที มี พลังงานสูง พอจะทําให้นาแตกตั
ํ
ว เป็ น อนุมลู อิสระ H+
และ OH− ซึงจะไปทํา ปฏิกิรยิ ากับ โมเลกุล อืน ๆ ต่อ ไป นอกจากนี กัมมันตภาพรังสี ยงั อาจทําลาย
เซลล์บางเซลล์โดยตรง ผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีตอ่ สุขภาพอาจแบ่งเป็ น ผลกระทบต่อสุขภาพ
(somatic effect) และผลกระทบต่อกรรมพันธุ์ (genetic effect) ผลกระทบต่อสุขภาพหมายถึง การที
อวัยวะในเกิดความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสี และโรคมะเร็งทีเกิดจากกัมมันตภาพรังสี อวัยวะที
มีความเสียงสูงต่อโรคมะเร็งได้แก่ ต่อมไทรอยด์ ไขสันหลังและปอด ผลกระทบต่อกรรมพันธุห์ มายถึง
ความผิดปกติกบั พันธุกรรมทีถ่ายทอดจากผูไ้ ด้รบั กัมมันตภาพรังสีไปยังลูกหลานซึงทําให้ลกู หลานมี
ความผิดปกติในร่างกาย
มนุษย์ได้รบั กัมมันตภาพรังสีตลอดเวลา แหล่งกัมมันตภาพรังสีมาจากแหล่งธรรมชาติเช่น แสง
อาทิตย์ รังสีคอสมิก (cosmic ray) สารกัมมันตรังสี ใต้พืนดิน และก๊าซกัมมันตรังสี ในอากาศ เท่า ที
ผ่านมา มนุษย์มี วิวฒ
ั นาการในการปรับ ตัว ให้เข้า กับ กัมมันตภาพรังสี มาจากแหล่ง ธรรมชาติ ดัง นัน
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การได้รบั กัมมันตภาพรังสี เพียงเล็ก น้อยจึง ไม่ สง่ ผลเสีย ต่อ สุขภาพ อย่างไรก็ตาม มนุษย์อาจได้รบั
กัมมันตภาพรังสีจากแหล่งอืนเช่น ผูป้ ่ วยบางคนยังต้องได้รบั กัมมันตภาพรังสีจากการทํารังสีบาํ บัด
ผู้ปฏิบตั ิ การอาจได้รบั กัมมันตภาพรังสี จากการใช้รงั สี เอ็กซ์ตรวจสอบความเสีย หายของวัสดุ และ
วิศวกรอาจได้รบั กัมมันตภาพรังสี จากการปฏิบตั ิ งานในโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ ถ้า กัมมันตภาพรังสี จาก
แหล่ง อืนเหล่า นี มี คา่ น้อยเมือเทียบกับ กัมมันตภาพรังสี ที มนุษย์ได้รบั จากแหล่ง ธรรมชาติ ก็ ไม่ นา่ จะ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากนัก
กัมมันตภาพรังสีทีทําอันตรายต่อมนุษย์คือ กัมมันตภาพรังสีทีถูกดูดกลืนโดยเนือเยือในร่างกาย
ในการดูดกลืนแต่ละครังจะมี พลังงานถ่ายเทจากรังสีสู่เนือเยือซึงจะส่งผลให้เนือเยือถูกทําลาย ปริมาณรังสี (radiation dose) ขึนกับพลังงานทีถ่ายเทต่อมวลของเนือเยือ หน่วยวัดปริมาณรังสีในระบบ
SI คือ เกรย์ (Gy) 1 Gy เท่ากับพลังงานจากกัมมันตภาพรังสี 1 J ทีดูดกลืนโดยเนือเยือ 1 kg อย่างไร
ก็ตาม กัมมันตภาพรังสี มี หลายชนิด ซึงมี รุนแรงต่างกัน รังสี จากอนุภาคที มี มวลน้อยหรือ ความเร็ว
ตํามี ความรุนแรงน้อยกว่า รังสี จากอนุภาคที มี มวลมากหรือ ความเร็ว สูง ดัง นันจึง มี การกําหนดค่า
ปริมาณรังสีเทียบเท่า (equivalent radiation dose) ซึงมีคา่ เท่ากับผลคูณระหว่างแฟกเตอร์คณ
ุ ภาพ
(quality factor) กับปริมาณรังสี หน่วยของปริมาณรังสีเทียบเท่าคือซีเวิรต์ ส์ (Sv) ตารางที 11.3 แสดง
แฟกเตอร์คณ
ุ ภาพ ของกัมมันตภาพรังสีและอนุภาคหลายชนิด
ตารางที 11.3: แฟกเตอร์คณ
ุ ภาพของกัมมันตภาพรังสีและอนุภาค
รังสีและอนุภาค
แฟกเตอร์คณ
ุ ภาพ
รังสีเอ็กซ์, รังสีแกมม่า, รังสีเบต้า
1
นิวตรอนช้า
2
นิวตรอนเร็ว
10
โปรตรอน
10
รังสีอลั ฟา
20
ไอออนหนักอืน ๆ
20
ถึง แม้วา่ ร่างกายมนุษย์มี กลไกแก้ไขความเสีย หายที เกิด จากกัมมันตภาพรังสี แต่การได้รบั กัมมัน ตภาพรังสี ปริมาณน้อยสะสมในร่างกายเป็ น เวลานานก็ จะส่ง ผลเสีย ต่อ สุขภาพได้ ดัง นันในการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จึงต้องพิจารณาปริมาณรังสีเทียบเท่าทีร่างกายได้รบั สะสมในช่วงเวลา
1 ปี ปริมาณรังสีเทียบเท่าเป็ นอันตรายต่อเนือเยือคือ 4 Sv ต่อปี แต่ปริมาณรังสีเทียบเท่าทีมนุษย์ได้
รับจากธรรมชาติขนกั
ึ บสถานทีและมีคา่ ระหว่าง 2 ถึง 6 mSv ต่อปี เท่านัน ผูท้ ีมีความเสียงทีจะได้รบั
กัมมันตภาพรังสีในระดับทีเป็ นอันตรายจึงเป็ นผูท้ ีอยู่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมือเกิดอุบตั ิเหตุขนร้
ั าย
แรงทีโรงไฟฟ้า
ตัวอย่าง คนงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึงสูดอากาศทีมีทริเทียมซึงแผ่รงั สีเบต้า รังสีถกู ดูด
กลืนในปอดทีมีนาหนั
ํ ก 1 kg ถ้าพลังงานของรังสีทีถูกดูดกลืนเท่ากับ 4 × 10−3 J จงคํานวณปริมาณ
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รังสีเทียบเท่า
วิธีทาํ
ปริมาณรังสีเท่ากับ 4 × 10−3 J/1 kg = 4 × 10−3 Gy แฟกเตอร์คณ
ุ ภาพของรังสีเบต้าคือ 1 ดัง
นันปริมาณรังสีเทียบเท่าคือ 1 × 4 × 10−3 = 4 mSv

11.12 ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) หรือ IAEA
เป็ น หน่วยงานในสังกัด ของสหประชาชาติ ที ควบคุม โรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ให้ปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ดา้ น
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด กฎเกณฑ์ดงั กล่าวเกียวข้องกับสถานที ตัง การออกแบบ การก่อสร้าง
การทดสอบ การเดินเครือง การตรวจสอบและการบํารุงรักษา บุคลากรทีทําหน้าทีเดินเครืองโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์จะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IAEA และต้องผ่านทดสอบใหม่ทกุ 3 ปี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทกุ โรงได้รบั การออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยจากรัวไหลของกัมมันตภาพรังสี ขณะเดิน เครือง มี การป้องกัน การรัวไหลอย่างน้อยสามชันคือ แท่ง เชือเพลิง นิวเคลียร์ทกุ
แท่งซึงเป็ นแหล่งผลิตสารกัมมันตรังสีมีแผ่นโลหะหุม้ มิดชิด แท่งเชือเพลิงหลายแท่งทีอยู่ในแกนของ
เตามีเปลือกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลอ้ มรอบ และเตาปฏิกรณ์บรรจุอยู่ภายในโครงสร้างคอนกรีตหนา
ปริมาณสารกัมมันตรังสี ที อยู่ในแท่ง เชือเพลิง จึง ต้องผ่านด่านสามด่านก่อนที จะเล็ดลอดออกมาได้
ด้วยเหตุนี การรัวไหลจึง เกิด ขึนน้อยมาก นอกจากนี การออกแบบโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ยงั คํานึง ถึง การ
ป้องกัน อุบตั ิเหตุรา้ ยแรงซึงจะทําให้มี การปล่อยสารกัมมันตรังสี ปริมาณมากสู่สงแวดล้
ิ
อม ตัวอย่าง
เช่น เตาปฏิกรณ์มีคณ
ุ สมบัติในการลดฟิ ชชันถ้าอุณหภูมิของเตาสูงขึน การหยุดการทํางานของเตา
โดยการหย่อนแท่งควบคุมเข้าไปในเตาเป็ นระบบอัตโนมัติ
มี ความเข้าใจผิด ว่า อุบตั ิเหตุ ที ร้ายแรงทีสุด ของโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์คือ การระเบิด อย่างรุนแรง
พอ ๆ กับระเบิดนิวเคลียร์ ในความเป็ นจริงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเชือเพลิงของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์กบั เชือเพลิงของระเบิดนิวเคลียร์ ความเข้มข้นของ U-235 ในระเบิดนิวเคลียร์ตอ้ งมากกว่า
95% ในขณะทีเชือเพลิงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความเข้มข้นของ U-235 เพียง 2% ถึง 3% อุบตั ิเหตุ
ที ร้ายแรงทีสุด ของโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์คือ การหลอมเหลวของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (reactor meltdown) ซึงมีสาเหตุจากการขาดการหล่อเย็นของเตาและความร้อนทีเกิดขึนในเตาทําให้อณ
ุ หภูมิของ
เตาสูง ถึง จุดหลอมเหลว ในกรณี ที การหลอมเหลวเกิด ขึนอย่างต่อ เนืองยาวนานและปราศจากการ
ควบคุมอาจทําให้วสั ดุทีหลอมเหลวทะลุฐานของเตาไปชันหินและชันนําบาดาล เมือวัสดุหลอมเหลว
ไหลถึง นําก็ จะทําให้นากลายเป็
ํ
น ไออย่างรวดเร็ว และทําให้เกิด การระเบิด อย่างรุนแรงซึงจะทําให้
สารกัมมันตรังสีกระจายไปในวงกว้าง เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สมัยใหม่ได้รบั การออกแบบให้เกือบไม่มี
โอกาสทีจะเกิดการหลอมเหลวของเตาปฏิกรณ์ได้เลยโดยมีการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ตลอดเวลาและ
มีระบบระบายความร้อนฉุกเฉินหลายระบบ ถึงแม้วา่ เตาปฏิกรณ์จะหยุดทํางานแล้วก็ตาม
เท่าทีผ่านมามีอบุ ตั ิเหตุรา้ ยแรงทีสําคัญทีเกิดขึนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามครังคือ
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บทที 11. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
• เมือวันที 28 มีนาคม พ.ศ. 2522 เกิดอุบตั ิเหตุทีโรงไฟฟ้าทรีไมล์ไอส์แลนด์ (Three Mile Island) ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงไฟฟ้าแห่งนีใช้เตาปฏิกรณ์แบบ PWR
อุบตั ิเหตุเริมต้นจากเหตุขดั ข้องทีเครืองกําเนิดไอนําซึงทําให้ระบบควบคุมสังหยุดการทํางาน
ของเตาปฏิกรณ์และสังให้ระบบหล่อ เย็น สูบ นําเข้า เตาปฏิกรณ์เพือระบายความร้อนที เกิด
จากกระบวนการประวิง แต่ ผู้ปฏิบตั ิ การปิ ด เครืองสูบ นําหล่อ เย็น ให้เตาปฏิกรณ์โดยรู เ้ ท่า ไม่
ถึงการณ์ ผลก็ คือ แท่งเชือเพลิงบางส่วนหลอมละลายและมี กมั มันตภาพรังสีรวไหลจากเตา
ั
ปฏิกรณ์ แต่อาคารคอนกรีตทีคลุมเตาปฏิกรณ์ปอ้ งกันไม่ให้กมั มันตภาพรังสีรวไหลออกไปได้
ั
จึง ไม่มี ผู้เสีย ชีวิต หรือ ได้รบั บาดเจ็บ อย่างไรก็ตามอุบตั ิเหตุครังนี สันคลอนความเชือมันของ
ชาวอเมริกนั ทีมีตอ่ ระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
• เมือวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2529 เกิดอุบตั ิเหตุทีโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล (Chernobyl) ในสหภาพ
โซเวียตรัสเซีย (ปั จจุบนั อยู่ ในประเทศยูเครน) โรงไฟฟ้า แห่ง นี ใช้ เตาปฏิกรณ์ แบบ RBMK
อุบตั ิเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการทดลองเดินเครืองเตาปฏิกรณ์ทีภาระตํา โดยผูป้ ฏิบตั ิ
การสังให้ระบบหล่อ เย็น หยุด ทํางานและหยุด การทํางานของระบบควบคุม อัตโนมัติ ที สอด
แท่งควบคุมเข้าเตาปฏิกรณ์ ผลทีตามมาคือ ฟิ ชชันเกิดขึนอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุม
ได้ อุณหภูมิทีเพิมขึนอย่างรวดเร็วทําให้นาหล่
ํ อเย็นในเตาปฏิกรณ์กลายเป็ นไอนําความดันสูง
และส่ง แรงระเบิด ขึนข้างบนซึงไม่มี อาคารคอนกรีต คลุม กัมมันตภาพรังสี ปริมาณมากแพร่
กระจายออกสู่ ภายนอกในวงกว้าง ในเบืองต้น มี ผู้ เสีย ชีวิต 31 คนและบาดเจ็บ 203 คน
นอกจากนี ยัง มี ผู้ป่วยจากการสัมผัส สารกัมมันตรังสี จาํ นวนมากที เสีย ชีวิต จากโรคมะเร็ง ใน
ภายหลัง
• เมือวัน ที 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เกิด แผ่น ดิน ไหวขนาด 8.9 ริก เตอร์สเกลนอกชายฝังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญีปุ่ น และมี คลืนสึนามิ สงู กว่า 10 เมตรถล่มเมืองฟูกุชิมา
(Fukushima) ซึงเป็ นทีตังของโรงไฟฟ้าฟูกชุ ิมาไดอิชิ (Fukushima Daiichi) โรงไฟฟ้าแห่งนีใช้
เตาปฏิกรณ์แบบ BWR จํานวน 6 เตา ถึงแม้วา่ เตาปฏิกรณ์ทกุ เครืองสามารถหยุดทํางานได้
ทันทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหว แต่คลืนสึนามิซงสู
ึ งถึง 14 เมตรทําให้นาทะเลท่
ํ
วมเครืองสูบนํา
และระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์ลม้ เหลว ความร้อนจากกระบวนการประวิงทําให้เกิดการ
ระเบิดที เตาปฏิกรณ์จาํ นวน 4 เตา ซึงส่งผลให้มีสารกัมมันตรังสีรวไหลออกจากโรงไฟฟ้
ั
าใน
ปริมาณมาก
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คําถามท้ายบท
1. ระบุขอ้ ได้เปรียบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมือเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
2. ธาตุทีมีสญ
ั ลักษณ์ 239
94 Pu มีโปรตอนกีตัวและนิวตรอนกีตัว
3. นํามวลหนักมีนาหนั
ํ กโมเลกุลเท่าไร
4. ทําไมรังสีเบต้าจึงเป็ นอันตรายต่อมนุษย์มากกว่ารังสีอลั ฟา
5. รังสีใดมีความสามารถในการทะลุทะลวงตําทีสุด
6.

Sr เป็ นนิวเคลียสทีไม่มีเสถียรภาพและจะสลายตัวเป็ น 90
39 Y พร้อมกับปล่อยอนุภาคออกมา
อนุภาคนันคืออะไร
90
38

7. นิวเคลียสของธาตุ หนึงมี จาํ นวนเริมต้น 360 นิวเคลียส ครึงชีวิต ของนิวเคลียสนี เท่ากับ 2
ชัวโมง อยากทราบว่าจะเหลือนิวเคลียสของธาตุนีเท่าไรหลังจากเวลาผ่านไป 6 ชัวโมง
8. ฟิ ชชันแตกต่างกับฟิ วชันอย่างไร
9. กระบวนการประวิงหมายถึงอะไร
10. โมเดอเรเตอร์ทาํ หน้าทีอะไรในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
11. สารทีใช้ทาํ แท่งควบคุมควรมีคณ
ุ สมบัติอย่างไร
12. อธิบายการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าทีใช้เตาปฏิกรณ์แบบนําความดันสูง
13. ทําไมเตาปฏิกรณ์แบบนําเดือดจึงมีตน้ ทุนทีตํากว่าเตาปฏิกรณ์แบบนําความดันสูง
14. ทําไมเชือเพลิง ของเตาปฏิกรณ์แบบนําหนัก ความดัน สูง จึง เป็ น ยูเรเนียมธรรมชาติ แทนที จะ
เป็ นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
15. ก๊าซอะไรทีใช้เป็ นสารหล่อเย็นในเตาปฏิกรณ์แบบหล่อเย็นด้วยก๊าซ
16. โมเดอเรเตอร์ของเตาปฏิกรณ์แบบ RBMK ทําด้วยวัสดุใด
17. ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะมีไอโซโทปใดในปริมาณมากกว่าทีพบในธรรมชาติ
18. ยูเรเนียมออกไซด์ (U3 O8 ) ทีได้จากกระบวนการถลุงแร่ยเู รเนียมมีสีอะไร
19. อธิบายวิธีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยแรงหนีศนู ย์กลาง
20. กระบวนการเสริมสมรรถนะแร่ยเู รเนียมด้วยวิธีการแพร่ของก๊าซนิยมใช้ในประเทศใด
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21. หน่วยงานใดของสหประชาชาติทาํ หน้าทีควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทวโลก
ั
22. ทําไมจึงไม่มีโอกาสทีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะระเบิดเหมือนระเบิดนิวเคลียร์
23. เตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าทรีไมล์ไอส์แลนด์เป็ นแบบใด
24. กําหนดให้มวลของโปรตอนคือ 1.007277 amu มวลของนิวตรอนคือ 1.008665 amu และ
มวลของ 168 O คือ 15.99491 amu จงหาพลังงงานยึดเหนียวของ 168 O (1 amu = 1.66×10−27
kg, 1 eV = 1.6 × 10−19 J และ c = 3.0 × 108 m/s)
25. นิวเคลียสของ U-235 ให้พลังงาน 200 MeV ในขณะทีถ่านหิน 1 กิโลกรัมให้พลังงาน 20000
kJ อยากทราบว่า 1 g ของ U-235 ให้พลังงานเทียบเท่ากับ ถ่านหิน ปริมาณเท่าไร (1 eV =
1.6 × 10−19 J และมี 6.022 × 1023 นิวเคลียสใน 1 mol ของ U-235)

บทที 12
เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้ า
12.1 มูลค่าปั จจุบัน
เป็ น ที ทราบกัน ดี วา่ มูลค่า ของเงิน ขึนกับ เวลา เงิน จํานวนหนึงในปั จจุบนั มี คา่ มากเงิน จํานวน
เดียวกัน ในอนาคตเนืองจากถ้า นํา เงิน ไปฝากธนาคารก็ จะได้ ดอกเบืยหรือ ถ้า นํา เงิน ไปลงทุน ก็ได้
ผลตอบแทนซึงส่ง ผลให้มลู ค่า ของเงิน สูง ขึน ในทางธุรกิจ อัตราการเพิมขึนของมูลค่า เงิน จึง เรียกว่า
อัตราส่วนลด (discount rate) เพือการเปรียบเทียบเงินในเวลาทีต่างกัน มูลค่าเงินในอนาคต (future
value) จะต้องแปลงเป็ นมูลค่าปั จจุบนั (present value) โดยใช้สตู รต่อไปนี
P V = fP V F V

(12.1)

โดยที P V คือ มูลค่าปั จจุบนั , F V คือ มูลค่าเงินหลังจากเวลาผ่านไป n ปี และ
fP V =

1
(1 + i)n

(12.2)

คือ แฟกเตอร์มลู ค่า ปั จจุบนั (present worth factor) และ i คือ อัตราส่วนลด จะเห็น ว่า fP V ลดลง
ตามเวลาทีเพิมขึนและอัตราส่วนลดทีเพิมขึน
ตัวอย่าง อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนเครืองหนึงมีราคา 1 ล้านบาทในปั จจุบนั คาดว่าอีก 3 ปี
ราคาจะเพิมเป็ น 1.1 ล้านบาท จงคํานวณหาอัตราส่วนลด
วิธีทาํ
กําหนดให้ P V = 1000000 บาทและ F V = 1100000 บาท ดังนัน
PV
FV
= 0.909
1
=
(1 + i)3

fP V =
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i = 0.0323

ในการดําเนินธุรกิจ รายรับ และรายจ่ายจะเกิด ขึนเป็ น ช่วง ๆ เรียกว่าเงิน ชุด (series payment)
การหามูลค่า ปั จจุบนั ของเงิน ชุด สามารถใช้สมการ (12.1) และ (12.2) ได้โดยแยกพิจารณามูลค่า
ปั จจุบนั ของเงินในอนาคตแต่ละก้อน มูลค่าปั จจุบนั รวมของเงินชุดจะเท่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของเงินใน
อนาคตแต่ละก้อน วิธีนีอนุญาตให้ใช้อตั ราส่วนลดทีต่างกันสําหรับเงินในอนาคตแต่ละก้อนได้
ตัวอย่าง โรงไฟฟ้า แห่ง หนึงต้องการเปลียนเครืองควบแน่น การจ่ายค่า คอนเดนเซอร์จะจ่าย
สามครัง ครังแรกจ่ายทันที 500000 บาท หลัง จากนันหนึงปี จ่ายอีก 600000 บาทโดยใช้อตั ราส่วน
ลด 5% ครังสุดท้ายจ่าย 700000 บาทเมือเวลาผ่านไปสองปี โดยใช้อตั ราส่วนลด 4.5% จงหามูลค่า
ปั จจุบนั ของเครืองควบแน่น
วิธีทาํ
P V = P V0 + P V1 + P V2
P V0 = 500000
600000
P V1 =
(1 + 0.05)
= 471729
700000
P V2 =
(1 + 0.045)2
= 641011
=⇒ P V = 1612740 บาท

ถ้า เงิน ชุด เกิด ขึนทุก ปี รวม n ปี นับ จากปั จจุบนั และในแต่ละปี จํานวนเงิน เพิมขึนหรือ ลดลง
เป็ น สัดส่วนคงที เมือเทียบกับ จํานวนเงิน ในปี ก่อนหน้า และอัตราส่วนลดมี คา่ คงที ตลอดช่วงเวลาที
พิจารณา การคํานวณหามูลค่า ปั จจุบนั สามารถใช้สตู รคณิตศาสตร์แทนการแยกคํานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ของเงินในอนาคตแต่ละก้อน กําหนดให้ F Vk เป็ นจํานวนเงินทีจะเกิดขึนเมือสินปี ที k และ
F Vk+1 = (1 + r)F Vk

โดยที 100r เป็ นเปอร์เซ็นต์การเพิมขึน (r > 0) หรือลดลง (r < 0) ของจํานวนเงิน สูตรคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของเงินชุดคือ
PV =

[
(
) ]
F V1
1+r n
1−
i−r
1+i

(12.3)

มีกรณีพิเศษที r = i การใช้สมการ (12.3) อาจไม่สะดวก สูตรการคํานวณค่า P V สําหรับกรณีนีคือ
PV =

nF V1
1+i

(12.4)

12.1. มูลค่าปัจจุบนั
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ตัวอย่าง ค่าจ้างของพนักงานของบริษัทแห่งหนึงเท่ากับ 1000000 บาทเมือสินปี แรก ถ้าอัตรา
เงินเฟ้อ ทําให้บริษัท ต้องเพิมค่า จ้าง 5% ทุก ปี จงหามูลค่า ปั จจุบนั ของค่า จ้าง 5 ปี ถ้า อัตราส่วนลด
เท่ากับ 7%
วิธีทาํ
เนืองจาก F V1 = 1000000 บาท, r = 0.05 และ i = 0.07 ดังนัน
[
(
) ]
1000000
1.05 5
PV =
1−
0.07 − 0.05
1.07
= 4501444 บาท

เงินชุดเป็ นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้ในการดําเนินโครงการธุรกิจ มูลค่าปั จจุบนั ของเงินชุดจะใช้ในการ
ประเมินความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการ นอกจากนี มูลค่าปั จจุบนั ของเงินชุดยังใช้เปรียบ
เทียบโครงการต่างๆ และใช้ ในกระบวนการดัดแปลงแก้ไขโครงการให้ มี ความเหมาะสมทีสุด (optimization process) อย่างไรก็ตามมูลค่า ปั จจุบนั ของเงิน ชุด มัก เป็ น ตัวเลขจํานวนมหาศาลและไม่
ได้บอกว่า กระแสการเงิน ในแต่ละปี ที ดําเนิน โครงการเป็ น เท่าไร มูลค่า เฉลียต่อ ปี (levelized value)
หมายถึง จํานวนเงิน ที เกิด ขึนเท่า ๆ กัน ในแต่ละปี ซึงมี มลู ค่า ปั จจุบนั รวมเท่ากับ มูลค่า ปั จจุบนั ของ
เงินชุด มูลค่าเฉลียต่อปี สามารถใช้ประเมินโครงการได้เหมือนกับมูลค่าปั จจุบนั ของเงินชุด บ่อยครัง
ที การประเมิน โครงการด้วยมูลค่า เฉลียต่อ ปี จะมี ความสะดวกกว่า เพราะทําให้ทราบว่า แต่ละปี ของ
โครงการจะมีรายรับหรือรายจ่ายเท่าไร
มูลค่า เฉลียต่อ ปี อาจเรียกว่า มูลค่า รายปี (annual value) สามารถคํานวณได้ถา้ มี ขอ้ มูล ที ครบ
ถ้วนของเงิน ชุด ซึงได้แก่ มูลค่า เงิน ในอนาคตแต่ละก้อนและอัตราส่วนลดซึงสมมุติ วา่ มี คา่ คงที ถ้า
กําหนดให้จาํ นวนปี ของเงิน ชุด คือ n การหามูลค่า เฉลียต่อ ปี เริมจากการหาแฟกเตอร์มลู ค่า ปั จจุบนั
ของเงิน ในอนาคตแต่ละก้อน (fP V 1 , fP V 2 , ..., fP V n ) จากสมการ (12.2) จากนันคํานวณมูลค่า
ปั จจุบนั ของเงินในอนาคตแต่ละก้อน (P V1 , P V2 , ..., P Vn ) จากสมการ (12.1) สูตรของมูลค่าเฉลีย
ต่อปี หรือ AV คือ
AV =

P V1 + P V2 + · · · + P Vn
fP V 1 + fP V 2 + · · · + fP V n

(12.5)

ตัวอย่าง ราคาเชือเพลิง ที ใช้ในโรงไฟฟ้า แห่ง หนึงเท่ากับ 50 บาท/GJ ในปี แรก ราคาในปี ที 2
ถึง 5 เพิมปี ละ 5% จากราคาในปี ก่อนหน้า จงหามูลค่า เฉลียต่อ ปี ของเชือเพลิง ในช่วงเวลา 5 ปี ถา้
อัตราส่วนลดเท่ากับ 4.5%
วิธีทาํ
ตารางข้างล่างแสดงการคํานวณแฟกเตอร์มลู ค่าปั จจุบนั และมูลค่าปั จจุบนั จากสมการ (12.1)
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ปี ที
1
2
3
4
5

FV

50.00
52.50
55.13
57.88
60.78

fP V i

0.9569
0.9157
0.8763
0.8386
0.8025

P Vi

47.85
48.07
48.31
48.54
48.78

แทนค่า P Vi และ fP V i (i = 1, 2, 3, 4, 5) ในสมการ (12.5)
47.85 + 48.07 + 48.31 + 48.54 + 48.78
0.9569 + 0.9157 + 0.8763 + 0.8386 + 0.8025
= 55.02 บาท/GJ

AV =

การประเมิน ความคุม้ ค่า เชิง เศรษฐศาสตร์ของโครงการมี หลายวิธี วิธี หนึงที นิยมใช้คือ การหา
อัตราส่วนลดที ทําให้ผลต่างระหว่างมูลค่า ปั จจุบนั ของรายรับ และรายจ่ายมี คา่ เป็ น ศูนย์ ผลต่างนี
เรียกว่ามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (net present value) อัตราส่วนลดทีคํานวณได้เรียกว่าอัตราผลตอบแทน
ภายใน (internal rate of return) เป็ นอัตราส่วนลดทีทําให้โครงการถึงจุดคุม้ ทุน ถ้าอัตราส่วนลดจริง
แตกต่างจากอัตราผลตอบแทนภายในโดยทําให้มลู ค่า ปั จจุบนั สุทธิ มี คา่ เป็ น บวกโครงการนันถือว่า
คุม้ ค่าแก่การลงทุน
ตัวอย่าง โรงไฟฟ้าแห่งหนึงใช้เงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า 1500 ล้านบาท หลังจากเดินเครืองแล้ว
ได้กาํ ไรปี ละ 150 ล้านบาท จงหาอัตราผลตอบแทนภายในถ้า โรงไฟฟ้า มีอายุ การใช้งาน 20 ปี จง
ประเมินความคุม้ ค่าของโรงไฟฟ้านีถ้าอัตราส่วนลดเท่ากับ 8%
วิธีทาํ
เนืองจากรายจ่ายเกิดขึนในปั จจุบนั คือ 1500 ล้านบาท มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่าย (P Vout ) จึง
เท่ากับ 1500 ล้านบาท รายรับเป็ นเงินชุดทีเกิดขึนทุกปี รวม 20 ปี มูลค่าปั จจุบนั ของรายรับ (P Vin )
หาได้จากสมการ (12.3) โดย r = 0
[
(
) ]
150
1 + 0 20
P Vin =
1−
i−0
1+i

แก้สมการหา i ได้เพราะ P Vin = P Vout = 1500

[
(
)20 ]
1
1
1−
= 10
i
1+i
=⇒ i = 0.078

ถ้า i = 0.08 มูลค่า ปั จจุบนั ของรายรับ จะมี คา่ น้อยกว่า 1500 ล้านบาทซึงทําให้มลู ค่า ปั จจุบนั สุทธิ
ติดลบและโรงไฟฟ้าไม่คมุ้ ค่า

12.2. เส้นโค้งภาระ
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12.2 เส้นโค้งภาระ
โรงไฟฟ้าแต่ละโรงต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากในการสร้างและเดินเครือง การสร้างโรงไฟฟ้าเป็ น
กระบวนการที ซับ ซ้อน ใช้ เงิน ลงทุน มากและใช้ เวลานาน ดัง นันการวางแผนล่วงหน้า จึง เป็ น เรือง
สําคัญ ถ้า ความต้องการใช้ไฟฟ้า ในประเทศเพิมขึนเกิน ความคาดหมาย โรงไฟฟ้า อาจถูก สร้างขึน
ไม่ทนั ผลิต ไฟฟ้า เพือรองรับ ความต้องการและทําให้เกิด สภาวะขาดแคลนไฟฟ้า อัน จะนํา ไปสู่ความ
สูญเสียทีใหญ่ หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ในทางกลับกันการคาดหมายว่าเศรษฐกิจจะ
เติบโตเกินความเป็ นจริงจะนําไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้ามากเกินไป ซึงจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าหลายโรงไม่
สามารถเดินเครืองเต็มทีและต้องผลิตไฟฟ้าทีมีตน้ ทุนสูง
นัก วางแผนจะพยายามคาดคะเนความต้องการไฟฟ้า ในอนาคตเพือวางแผนสร้างโรงไฟฟ้า ขึน
มารองรับ ความต้องการได้ ทนั ท่วงที ข้อมูล ที ใช้ ในการคาดคะเนได้ มาจากหลายแหล่ง ข้อมูล แต่
ข้อมูลทีมีอิทธิพลมากทีสุดคือ ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในอดีตและปั จจุบนั เพราะข้อมูลนี จะใช้
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้เป็ นอย่างดีเมือใช้ประกอบกับข้อมูลอืนๆ ข้อมูล
ความต้องการใช้ไฟฟ้า มัก จะถูก นํา เสนอในรูป ของ เส้น โค้ง ภาระ (load curve) สมมุติ วา่ พลัง ไฟฟ้า
ที เมืองหนึงต้องการใช้มึ คา่ คงที ในแต่ละเดือนแต่ จะมี คา่ เปลียนไปทุก เดือน รูป ที 12.1 แสดงกราฟ
แท่งซึงความสูงของแต่ละแท่งแปรผันตามพลังไฟฟ้า ในความเป็ นจริงพลังไฟฟ้าทีเมืองนีต้องการใช้
จะมี คา่ เปลียนไปตลอดเวลา กราฟระหว่างความต้องการไฟฟ้ากับเวลาจึง เป็ น เส้นโค้งในรูป ที 12.1
เนืองจากพลัง ไฟฟ้า อาจได้จากโรงไฟฟ้า แห่ง ใดแห่ง หนึง พลัง ไฟฟ้า นี จึง เป็ น ภาระ (load) ของโรง
ไฟฟ้า เส้นโค้งในรูปที 12.1 จึงเรียกว่า เส้นโค้งภาระ (load curve) โดยทัวไปเส้นโค้งภาระเป็ นกราฟ
ระหว่างพลังไฟฟ้ากับเวลาโดยช่วงเวลาอาจเป็ น 1 ชัวโมง 1 วันหรือ 1 เดือนก็ได้แล้วแต่วตั ถุประสงค์
ของการเขียนเส้นโค้งภาระ

รูปที 12.1: ตัวอย่างเส้นโค้งภาระในช่วงเวลา 12 เดือน
สิงที น่า สังเกตเกียวกับ เส้น โค้ง ภาระคือ ความไม่คงที ของความต้องการไฟฟ้า ซึงสิงนี เป็ น ธรรม
ชาติ ของความต้องการไฟฟ้า กล่าวคือ ความต้องการไฟฟ้า ในช่วงกลางวัน ย่อมมากกว่า ช่วงกลาง
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คืน เพราะการดําเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ที ใช้ไฟฟ้า เกิด ขึนในช่วงกลางวัน มากกว่า กลางคืน และความ
ต้องการไฟฟ้า ในช่วงหน้า ร้อนอาจมากกว่า ช่วงหน้า หนาวเพราะมึก ารใช้เครืองปรับ อากาศในหน้า
ร้อนมากกว่าหน้าหนาว แฟกเตอร์สองค่าทีใช้วดั ความไม่คงทีของความต้องการไฟฟ้าคือ ภาระสูงสุด
(peak load) และแฟกเตอร์ภาระ (load factor)
ไฟฟ้า เป็ น พลังงานรูป หนึง ระบบพลัง ไฟฟ้า จึง ต้องอยู่ในสภาวะสมดุล ตามรูป ที 12.2 กล่าวคือ
พลังไฟฟ้าทีผลิตได้ ณ เวลาหนึงลบด้วยพลังงานไฟฟ้าทีสูญเสียไปจะต้องเท่ากับพลังไฟฟ้าทีถูกใช้ ณ
เวลานันบวกพลังไฟฟ้าทีถูกเก็บสะสม ณ เวลาเดียวกัน โดยทัวไประบบสะสมพลังไฟฟ้าไม่เป็ นทีนิยม
เนืองจากไม่มี ความคุม้ ค่า เชิง เศรษฐศาสตร์ ดัง นัน พลัง ไฟฟ้า ที ผลิต ได้จะต้องมากกว่า พลัง ไฟฟ้า ที
ต้องการใช้เสมอ เมือใดก็ตามทีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ระบบ
พลังไฟฟ้าจะเกิดปั ญหาไฟฟ้าดับ (blackout) ซึงอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
ดังนันในทางทฤษฎีพลังไฟฟ้ารวมของระบบจะต้องมากกว่าภาระสูงสุดซึงก็คือ ค่าสูงสุดของเส้นโค้ง
ภาระ นอกจากนี โรงไฟฟ้า อาจต้องปิ ด ซ่อมเป็ น ระยะๆ ดัง นันในทางปฏิบตั ิ พลัง ไฟฟ้า รวมของระบบ
ควรมากกว่า ภาระสูงสุด 15% ถึง 20% เพือความมันใจว่า ระบบพลัง ไฟฟ้า จะสามารถรองรับ ภาระ
สูงสุดได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามพลังไฟฟ้ารวมของระบบทีมากเกินความจําเป็ นจะทําให้ตน้ ทุนการ
ผลิตไฟฟ้าสูงเกินไป

รูปที 12.2: สมดุลระบบพลังไฟฟ้า
ภาระสูงสุด ในรูป ที 12.1 มี คา่ ประมาณ 93 MW และเกิด ขึนในเดือนที 7 สําหรับ ประเทศไทย
ภาระสูงสุดจะเกิดขึนในช่วงทีอุากาศร้อนทีสุดซึงตามปกติจะอยูร่ ะหว่างมีนาคมถึงพฤษภาคม ตาราง
ที 12.1 เปรียบเทียบภาระสูงสุด ของประเทศไทยกับ กําลัง การผลิต ไฟฟ้า รวมของประเทศซึงเป็ น ผล
รวมของกําลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกโรงในประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง 2561 จะเห็นว่า
ภาระสูงสุดเพิมขึนอย่างต่อเนืองทุกปี ยกเว้นบางปี ทีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ดังนันจึงมีความจําเป็ นต้อง
ขยายกําลัง การผลิต ไฟฟ้า ของประเทศไทยด้วยการสร้างโรงไฟฟ้า เพิมทุก ปี ซึงทําให้การคาดการณ์
ภาระสูงสุดมีความสําคัญต่อการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าเพือให้มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าทีพอเหมาะ
พืนทีภายใต้เส้นโค้งภาระคือ พลังงานไฟฟ้าทีถูกใช้ไปในช่วงเวลาทีพิจารณา ถ้าแกนตังมีหน่วย
เป็ น kW แกนนอนมี หน่วยเป็ น ชัวโมงพืนที ภายใต้เส้น โค้ง ภาระจะมี หน่วยเป็ น kW.h หรือ 1 หน่วย
ไฟฟ้า ภาระเฉลีย (average load) คํานวณจากพืนทีใต้เส้นโค้งภาระหารด้วยช่วงเวลา อัตราส่วนของ

12.2. เส้นโค้งภาระ
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ตารางที 12.1: ภาระสูงสุด และกําลัง การผลิต ไฟฟ้า รวมของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง
2561
ปี พ.ศ. ภาระสูงสุด (MW) กําลังการผลิตไฟฟ้ารวม (MW)
2548
20538
26450
2549
21064
27106
2550
22586
28530
2551
22568
29892
2552
22045
29212
2553
24010
30920
2554
23900
31447
2555
26121
32600
2556
26598
33681
2557
26942
34668
2558
27346
38815
2559
29619
41556
2560
28578
42433
2561
28338
43374
ภาระเฉลีย (Pave ) ต่อภาระสูงสุด (Pmax ) คือ แฟกเตอร์ภาระ (LF)
LF =

Pave
Pmax

(12.6)

ถ้า แฟกเตอร์ภาระมี คา่ น้อย ช่วงเวลาที ความต้องการไฟฟ้า สูงสุด จะเป็ น ช่วงสัน ๆ ในขณะที ความ
ต้องการไฟฟ้าในช่วงเวลาอืนจะน้อยกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดมาก ดังนันโรงไฟฟ้าทีสร้างขึนมา
เพือตอบสนองความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะเดินเครืองไม่เต็มที ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ ในทางกลับกัน
แฟกเตอร์ภาระทีมากหมายความว่า โรงไฟฟ้าเดินเครืองเกือบเต็มทีตลอดเวลา
ในกรณี ทีความต้องการไฟฟ้าทีมีเส้นโค้งภาระตามรูปที 12.1 ได้รบั พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
เพียงหนึงโรง เส้นโค้งภาระของโรงไฟฟ้านันก็จะเป็ นเส้นโค้งเดียวกันกับในรูปที 12.1 แต่ถา้ มีโรงไฟฟ้า
มากกว่า หนึงโรงจ่ายไฟฟ้า ให้อาณาเขตดัง กล่าว เส้น โค้ง ภาระของโรงไฟฟ้า แต่ละโรงจะมี ลกั ษณะ
แตกต่างจากรูป ที 12.1 โดยขึนกับ การเลือกใช้งานโรงไฟฟ้า แต่ละโรง โรงไฟฟ้า แต่ละโรงได้รบั การ
ออกแบบให้มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด (rated capacity) ค่าหนึง อัตราส่วนระหว่างพลังไฟฟ้าเฉลีย
ที โรงไฟฟ้า ผลิต ในช่วงเวลาหนึงกับ กําลัง การผลิต ไฟฟ้า สูงสุด เรียกว่า แฟกเตอร์ความสามารถ (capacity factor)
CF =

Pave
Prated

(12.7)
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เป็ น ที น่า สังเกตว่า Pave ในสมการ (12.7) หมายถึง พลัง ไฟฟ้า เฉลียของโรงไฟฟ้า ซึงอาจไม่ เท่ากับ
พลังไฟฟ้าเฉลียของความต้องการไฟฟ้าในระบบนอกจากนี Prated ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเท่ากับ Pmax ใน
สมการ (12.6) ดังนันแฟกเตอร์ภาระของทังระบบอาจไม่เท่ากับแฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้า
ที จ่ายไฟให้ระบบในกรณี ที มี โรงไฟฟ้าหลายแห่งจ่ายไฟให้ระบบ อย่างไรก็ตามในกรณี ทีมี โรงไฟฟ้า
เพียงแห่ง เดียวจ่ายไฟให้ระบบ เส้น โค้ง ภาระของระบบและโรงไฟฟ้า จะเป็ น เส้น โค้ง เดียวกัน ดัง นัน
Pave ในสมการ (12.6) และ (12.7) จึงมีคา
่ เท่ากันซึงทําให้
CF =

LF.Pmax
Prated

(12.8)

ตัวอย่าง เมืองหนึงต้องการไฟฟ้าภายในช่วงเวลาหนึงวันตามตารางข้างล่างนี
เวลา (h) 0-6 6-10 10-12 12-16 16-20 20-22 22-24
ภาระ (MW) 30 70
90
60
100
80
60
ก. จงวาดเส้นโค้งภาระของในช่วงเวลาดังกล่าวและหาแฟกเตอร์ภาระของระบบ
ข. ถ้ามีโรงไฟฟ้าเพียงแห่งเดียวจ่ายไฟฟ้าให้ระบบโดยทีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของโรงไฟฟ้า
เท่ากับ 100 MW จงหาแฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้าแห่งนี
ค. ถ้ามีโรงไฟฟ้าสองแห่งทีจ่ายไฟให้ระบบโดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกมึกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของ
โรงไฟฟ้าเท่ากับ 70 MW และจ่ายไฟให้ระบบไม่เกิน 70 MW ตลอด 24 ชัวโมงในขณะทีโรงไฟฟ้าแห่งที
สองมึกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 30 MW และจ่ายไฟให้ระบบเมือความต้องการไฟฟ้าเกิน 70
MW จงหาแฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้าทังสองแห่ง
วิธีทาํ
รูปที 12.3 แสดงเส้นโค้งภาระของระบบ แฟกเตอร์ภาระของระบบคํานวณได้ดงั นี
30 × 6 + 70 × 4 + 90 × 2 + 60 × 4 + 100 × 4 + 80 × 2 + 60 × 2
24
= 65 MW
65
LF = 100
= 0.65

Pave =

ในกรณีทีมีโรงไฟฟ้าแห่งเดียวจ่ายไฟให้ระบบ CF = LF เนืองจาก Pave ของโรงไฟฟ้าและของ
ระบบมีคา่ เท่ากันและ Prated = Pmax = 100 MW
ในกรณีทีมีโรงไฟฟ้าสองแห่งจ่ายไฟให้ระบบ เส้นโค้งภาระของระบบแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรก
อยู่ใต้เส้นประในรูปที 12.3 จ่ายไฟโดยโรงไฟฟ้าแห่งแรก ส่วนทีสองอยู่เหนือเส้นประจ่ายไฟโดยโรง
ไฟฟ้าแห่งทีสอง แฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้าแห่งแรกคํานวณได้ดงั นี
30 × 6 + 70 × 6 + 60 × 4 + 70 × 6 + 60 × 2
24
= 57.5 MW

Pave,1 =

12.3. ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
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รูปที 12.3: เส้นโค้งภาระในปั ญหาตัวอย่าง
CF1 =

57.5
= 0.82
70

โรงไฟฟ้าแห่งทีสองเดินเครืองเมือความต้องการไฟฟ้าสูงกว่า 70 MW และนับเวลาเดินเครืองเป็ น 24
h เช่นกันแม้วา่ บางช่วงเวลาจะไม่ได้ผลิตไฟฟ้าก็ตาม ดังนัน
20 × 2 + 30 × 4 + 10 × 2
24
= 7.5 MW
7.5
CF2 =
= 0.25
30

Pave,2 =

12.3 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ า
ไฟฟ้าก็เหมือนกับสินค้าทัวไปทีต้องมีตน้ ทุนการผลิต ต้นทุนของค่าไฟฟ้ามาจากค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ต้นทุนที แปรผันตามพลังงานไฟฟ้าทีโรงไฟฟ้าผลิตได้เรียกว่าต้นทุนผันแปร
(variable cost) ส่วนต้นทุน ที ไม่ ขนอยู
ึ ่ กบั พลังงานไฟฟ้า ที ผลิต ได้เรียกว่า ต้นทุน คงที (fixed cost)
ต้นทุน คงที ต่อ หน่วยไฟฟ้า ที ผลิต โดยโรงไฟฟ้า จะมี คา่ ลดลงเมือโรงไฟฟ้า ผลิต ไฟฟ้า มากขึน ในทาง
ตรงข้ามต้นทุนผันแปรต่อหน่วยไฟฟ้าจะมีคา่ คงทีเนืองจากพลังงานไฟฟ้าทีผลิตโดยโรงไฟฟ้าแปรผัน
ตามแฟกเตอร์ความสามารถ ดัง นันกราฟระหว่างต้นทุน คงที ต่อ หน่วยไฟฟ้า และต้นทุน ผันแปรต่อ
หน่วยไฟฟ้า กับ แฟกเตอร์ความสามารถจึง มี ลกั ษณะตามรูป ที 12.4 โปรดสังเกตว่า ต้นทุน รวมต่อ
หน่วยไฟฟ้า ซึงเป็ น ผลรวมของต้นทุน ไม่ ผนั แปรต่อ หน่วยไฟฟ้า และต้นทุน ผันแปรต่อ หน่วยไฟฟ้า มี
ค่าลดลงเมือแฟกเตอร์ภาระเพิมขึน
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รูปที 12.4: ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้ากับแฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้า
กราฟระหว่างต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้ากับแฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทแตก
ต่างกัน เนืองจากโครงสร้างของต้นทุน การผลิต ไฟฟ้า ที แตกต่างกัน โครงสร้างของต้นทุน การผลิต
ไฟฟ้าแบ่งเป็ น ค่าเชือเพลิง (fuel cost) ค่าดําเนินการและบํารุงรักษา (operation and maintenance
cost) และค่าก่อสร้าง (construction cost)

12.3.1 ค่าเชือเพลิง
ค่าเชือเพลิงจัดเป็ นค่าใช้จ่ายผันแปร ค่าเชือเพลิงเป็ นค่าใช้จา่ ยหลักของโรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนและโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเนืองจากเชือเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้ามีราคาแพง โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์มีคา่ เชือเพลิงทีถูกกว่า โรงไฟฟ้าพลังนําไม่มีคา่ เชือเพลิงเลยเพราะนําจากเขือนเป็ นของฟรี
ค่าเชือเพลิงต่อหน่วยไฟฟ้า (cf ) คํานวณจากค่าเชือเพลิงทีใช้ผลิตไฟฟ้า (Cf ) หารด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าทีผลิตได้ (E ) ถ้าหน่วยของ E คือ kJ แต่หน่วยของ cf คือ บาทต่อหน่วยไฟฟ้า (kW.h) สูตรของ
cf คือ
cf =

3600Cf
E

(12.9)

สมมุติวา่ โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ η ปริมาณไฟฟ้าทีผลิตได้ในหนึงปี คือ
E = η.Q

(12.10)

โดยที Q คือปริมาณความร้อนรวมทีใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึงมีคา่ เท่ากับผลคูณของค่าความร้อนของ
เชือเพลิง (HHV) ซึงมีหน่วยเป็ น kJ/kg และปริมาณเชือเพลิงทีใช้ (mf ) ซึงมีหน่วยเป็ น บาท/kg
Q = mf .HHV

(12.11)

ตามปกติราคาเชือเพลิง (Ff ) มีหน่วยเป็ นบาทต่อกิโลกรัม ดังนัน
Cf = mf .Ff

(12.12)
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แทนค่า E และ Cf ในสมการ (12.9)
cf =

3600Ff
η.HHV

(12.13)

ตัวอย่าง วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้าแห่งหนึงพิจารณาจัดซือถ่านหินจาก 4 ประเทศคือ จีน ออสเตรเลีย อินโดนิเซียและไทยซึงมีราคา 1000, 1500, 1300 และ 1100 บาทต่อตันตามลําดับ ถ่านหิน
จากทัง 4 ประเทศมี คา่ ความร้อนเท่ากับ 20, 22, 18 และ 15 MJ/kg ตามลําดับ อยากทราบว่าการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินจากประเทศใดมีคา่ เชือเพลิงถูกทีสุด
วิธีทาํ
สมมุติ วา่ ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ไม่ ขนกั
ึ บ ชนิด ของถ่านหิน สมการ (12.12) แสดงให้เห็น ว่า
cf แปรผันตาม Ff /HHV ตารางข้างล่างเปรียบเทียบ Ff /HHV ของถ่านหินจาก 4 ประเทศ
ประเทศ
จีน
ออสเตรเลีย
อินโดนิเซีย
ไทย

Ff

(บาท/kg)
1.0
1.5
1.3
1.1

HHV

(MJ/kg)
20
22
18
15

(บาท/MJ)
0.050
0.068
0.072
0.073

Ff /HHV

เพราะฉะนันการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินจากประเทศจีนมีคา่ เชือเพลิงถูกทีสุด
ตัวอย่าง โรงไฟฟ้าขนาด 800 MW แห่งหนึงมีประสิทธิภาพ 38% และแฟกเตอร์ความสามารถ
82% โรงไฟฟ้าแห่งนีใช้ถ่านหินทีมีคา่ ความร้อน 20000 kJ/kg ถ้าต้องการให้คา่ เชือเพลิงไม่เกิน 0.5
บาทต่อหน่วย อยากทราบว่าถ่านหินต้องมีราคาไม่เกินเท่าไร
วิธีทาํ
Ff คํานวณจากสมการ (12.13)
cf .η.HHV
3600
0.5 × 0.38 × 20000
=
3600
= 1.06 บาท/kg

Ff =

เป็ นทีน่าสังเกตว่าค่าเชือเพลิงไม่ขนกั
ึ บขนาดของโรงไฟฟ้าและแฟกเตอร์ความสามารถ

12.3.2 ค่าดําเนินการและบํารุ งรักษา
ค่าดําเนินการและบํารุงรักษาประกอบด้วยค่าแรงงานในการเดินเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า
ค่าแรงงานส่วนใหญ่เป็ นค่าจ้างบุคลากรของโรงไฟฟ้าซึงได้แก่ ช่างเทคนิค วิศวกร เจ้าหน้าทีสํานักงาน
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ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น นอกจากนีค่าดําเนินการและบํารุงรักษายังรวมถึงค่าอะไหล่ ค่าวัสดุซอ่ มบํารุง ค่านํา
ค่าวัสดุในสํานักงานและค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ค่าดําเนินการและบํารุงรักษามี บางส่วนเป็ นค่าใช้จ่ายคงที
และบางส่วนเป็ น ค่า ใช้จา่ ยผันแปร โรงไฟฟ้า พลัง ความร้อนมัก ค่า ดําเนิน การและบํารุง รักษาสูง เมือ
เทียบกับโรงไฟฟ้าพลังนําและโรงไฟฟ้าดีเซล
ค่าดําเนินการและบํารุงรักษาต่อหน่วยไฟฟ้ามีคา่ เท่ากับ
com =

Com
E

(12.14)

โดยที Com คือ ค่า ดําเนิน การและบํารุง รักษาของโรงไฟฟ้า ตลอดช่วงเวลาหนึงปี และ E ที จํานวน
หน่วยไฟฟ้าทีโรงไฟฟ้าผลิตได้ในหนึงปี สมมุติวา่ โรงไฟฟ้าเดินเครือง 8760 ชัวโมงต่อปี ปริมาณไฟฟ้า
ทีผลิตได้ในหนึงปี คือ
E = 8760Pave

(12.15)

โดยที Pave คํานวณจากสมการ (12.7) ถ้า ทราบแฟกเตอร์ความสามารถและกําลัง การผลิต ไฟฟ้า
สูงสุดของโรงไฟฟ้า ดังนันสมการ (12.14) กลายเป็ น
com =

Com
8760.CF.Prated

(12.16)

ตัวอย่าง โรงไฟฟ้าขนาด 600 MW มีคา่ ดําเนินการและบํารุงรักษารวม 500 ล้านบาทต่อปี ถ้า
แฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้าเท่ากับ 35% จงหาค่าดําเนินการและบํารุงรักษาต่อหน่วยไฟฟ้า
วิธีทาํ
500 × 106
8760 × 0.35 × 600 × 103
= 0.27 บาท/kW.h

com =

12.3.3 ค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างหมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการออกแบบและวางแผน ค่าทีดิน ค่าปรับปรุงทีดินเพือก่อสร้าง
ค่าสิงปลูกสร้าง ค่าเครืองจักร ค่าทดสอบเดินเครืองโรงไฟฟ้าหลังสร้างเสร็จใหม่ๆ และค่าควบคุมงาน
ก่อสร้าง ในการวิเคราะห์เชิง เศรษฐศาสตร์ ค่า ก่อสร้างประกอบด้วย ค่า เสือมราคา (depreciation)
ค่าตอกเบียในการกูย้ ืมเงินเพือก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าภาษี และค่าประกันภัย ค่าเสือมราคาหมายถึงค่า
ใช้จา่ ยทีสูญเสียไปในแต่ละปี กบั การเสือมสภาพของโรงไฟฟ้า เมือครบอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า
ซึงอาจกินเวลา 30-40 ปี โรงไฟฟ้าจะมีราคาน้อยกว่าเมือเริมเดินเครืองใหม่ ราคาทีเหลืออยู่ของโรง

12.3. ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

247

ไฟฟ้า เรียกว่า มูลค่า ซาก (salvage value) ซึงมัก ระบุเป็ น เปอร์เซ็นต์ของมูลค่า เริมต้น ของโรงไฟฟ้า
ผลต่างระหว่างมูลค่า เริมต้น (A) และมูลค่า ซาก (G) เป็ น ค่า เสือมราคารวมของโรงไฟฟ้า ค่า เสือม
ราคา (D) หมายถึงเงินทีต้องเก็บออมไว้ในแต่ละปี เพือชดเชยมูลค่าทีสูญเสียไปของโรงไฟฟ้า ถ้าโรง
ไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน N ปี การคํานวณค่าเสือมราคามีสองวิธีคือ
• วิธีเส้นตรง (staight-line method) กําหนดให้คาํ นวณค่าเสือมราคาดังนี
D=

A−G
N

(12.17)

ค่าเสือมราคาในวิธีเส้นตรงเป็ นเงินทุนทีเก็บออมทุกปี แต่ไม่มีการนําเงินทุนนีไปลงทุนเพือหา
ดอกผล
• วิธีกองทุนจม (sinking-fund method) กําหนดให้คาํ นวณค่าเสือมราคาดังนี
D=

(A − G)i
(1 + i)N − 1

(12.18)

โดยที i คือ อัตราส่วนลดหรือ อัตราดอกเบีย ค่า เสือมราคาในวิธี กองทุน จมเป็ น เงิน ทุน ที เก็บ
ออมทุกปี และมีการนําเงินทุนนีไปลงทุนเพือหาดอกผล
ในแต่ละปี คา่ เสือมราคา ค่า ตอกเบีย ค่า ภาษี และค่า ประกัน ภัย มัก ระบุ เป็ น เปอร์เซ็นต์ของค่า
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เรียกว่า อัตราค่า ใช้จา่ ยคงที (fixed-charge rate) ซึงอาจจะเท่า กัน หรือ แตกต่าง
กันในแต่ละปี ก็ได้ ถ้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าคือ Cc และอัตราค่าใช้จ่ายคงทีคือ I ค่าก่อสร้างต่อหน่วย
ไฟฟ้ามีคา่ ดังนี
cc =

ICc
8760.CF.Prated

(12.19)

โรงไฟฟ้าแต่ละประเภทจะมีคา่ ก่อสร้างไม่เท่ากัน กล่าวคือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าพลัง
นํามัก มี คา่ ก่อสร้างสูง โรงไฟฟ้า พลัง ความร้อนมี คา่ ก่อสร้างน้อยกว่า ในขณะที โรงไฟฟ้า กังหัน ก๊าซ
และโรงไฟฟ้าดีเซลมีคา่ ก่อสร้างตํา ค่าก่อสร้างอาจคํานวณได้ดงั นี
Cc = Fc Prated

(12.20)

โดยที Fc คือค่าก่อสร้างต่อกําลังการผลิตไฟฟ้า โดยทัวไป Fc จะลดลงตามกําลังการผลิตไฟฟ้าทีเพิม
ขึน ดังนันในแง่ของการลงทุน โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่คมุ้ ค่ากว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กถ้าสามารถใช้งานโรง
ไฟฟ้าได้เต็มที
ตัวอย่าง โรงไฟฟ้า แห่ง หนึงใช้เงิน ลงทุน ก่อสร้าง 65 ล้านบาท โดยมีอายุการใช้งาน 15 ปี จง
คํานวณหาจํานวนเงินทีจะต้องออมไว้ในแต่ละปี เพือเปลียนอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเมือสินสุดอายุการ
ใช้งาน กําหนดให้อตั ราดอกเบียเท่ากับ 5% และมูลค่า ซากเท่ากับ 5 ล้านบาท ใช้วิธี เส้น ตรงในการ
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คํานวณค่าเสือมราคา
วิธีทาํ
เนืองจาก A = 65 ล้านบาท G = 5 ล้านบาทและ N = 15 ปี ดังนัน
65 − 5
15
= 4 ล้านบาทต่อปี

D=

ตัวอย่าง จงคํานวณค่า ก่อสร้างต่อ หน่วยไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า ขนาด 150 MW ที มี คา่ ลงทุน ก่อ
สร้าง 20000 บาท/kW โดยกําหนดให้อตั ราดอกเบียและค่า เสือมราคาเป็ น 10% ของเงิน ลงทุน โรง
ไฟฟ้า แห่ง นี เป็ น โรงไฟฟ้า แห่ง เดียวที จ่ายไฟให้ระบบที มี ภาระสูงสุด 120 MW และแฟกเตอร์ภาระ
50%
วิธีทาํ
ค่าก่อสร้างรวมเท่ากับ 20000 × 150 × 103 = 3000 ล้านบาท I = 0.1 สมการ (12.8) สามารถใช้
หาค่าแฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้า
0.5 × 120
150
= 0.4

CF =

ดังนัน
0.1 × 3000 × 106
8760 × 0.4 × 150 × 103
= 0.57 บาท/kW.h

cc =

12.3.4 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าแต่ละประเภทมีโครงสร้างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทีแตกต่างกัน เส้นกราฟแต่ละเส้นในรูป
ที 12.5 แทนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของโรงไฟฟ้าสามประเภท โรงไฟฟ้าประเภทที 1 มีตน้ ทุน
ไม่ผนั แปรสูงแต่ตนั ทุนผันแปรตํา ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าประเภทที 1 คือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้า
พลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังนํา โรงไฟฟ้าประเภทที 2 มี ตน้ ทุนไม่ผนั แปรและตันทุนผันแปรตํา
ปานกลาง ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าประเภทที 2 คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทีใช้งานมานานและได้รบั
การบํารุง รักษาอย่างดี แต่ ก็ ยงั มี ประสิทธิภาพตํากว่า โรงไฟฟ้า ใหม่ โรงไฟฟ้า ประเภทที 3 มี ตน้ ทุน
ไม่ผนั แปรตําแต่ตนั ทุนผันแปรสูง ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าประเภทที 3 คือ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรง
ไฟฟ้าดีเซล จะเห็นว่าโรงไฟฟ้าประเภทที 1 เหมาะกับการเดินเครืองเต็มทีหรือตลอดเวลา (แฟกเตอร์
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รูปที 12.5: เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าสามประเภท
ความสามารถสูง) โรงไฟฟ้าประเภทที 2 เหมาะกับการเดินเครืองไม่เต็มทีหรือเดินเครืองในช่วงเวลา
ทีไม่นานนัก (แฟกเตอร์ความสามารถปานกลาง) และโรงไฟฟ้าประเภทที 3 เหมาะกับการเดินเครือง
เล็กน้อยหรือในช่วงเวลาสันๆ (แฟกเตอร์ความสามารถตํา)
ถ้านํารูป ที 12.1 มาวาดใหม่โดยเปลียนแกนนอนเป็ น % ของช่วงเวลาและเรียงลําดับ ค่า ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า จากมากไปหาน้อยจะได้เส้น โค้ง การกระจายภาระ (load distribution curve) ดัง
แสดงในรูปที 12.6 เส้นโค้งนีแสดงให้เห็นว่าภาระความต้องการไฟฟ้าอาจแบ่งเป็ นสามส่วน ส่วนแรก
คือ ภาระหลัก (base load) ซึงมีคา่ แฟกเตอร์ภาระสูง ส่วนทีสองคือ ภาระเสริม (intermediate load)
ซึงมีคา่ แฟกเตอร์ภาระปานกลาง ส่วนทีสามคือ ภาระสูงสุด (peak load) ซึงมีคา่ แฟกเตอร์ภาระตํา

รูปที 12.6: เส้นโค้งการกระจายภาระ
ในกรณี ที มี ความต้องการใช้ไฟฟ้า จากตามรูป ที 12.6 การเลือกใช้โรงไฟฟ้า สามประเภทผลิต
ไฟฟ้า ร่วมกัน จะส่ง ผลให้ตน้ ทุน รวมต่อ หน่วยมี คา่ ตําสุด กล่าวคือ โรงไฟฟ้า ประเภทที 1 เหมาะกับ
การผลิต ไฟฟ้า สําหรับ ภาระส่วนฐานเนืองจากรูป ที 12.5 แสดงให้เห็น ว่า ต้นทุน การผลิต ไฟฟ้า ของ
โรงไฟฟ้าประเภทที 1 มีคา่ ตําสุดเมือแฟกเตอร์ภาระมีคา่ สูง ในทํานองเดียวกันโรงไฟฟ้าประเภทที 2
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เหมาะกับ การผลิต ไฟฟ้า สําหรับ ภาระส่วนกลางและโรงไฟฟ้า ประเภทที 3 เหมาะกับ การผลิต ไฟฟ้า
สําหรับภาระส่วนยอด โรงไฟฟ้าประเภทที 1, 2 และ 3 จึงเรียกว่าโรงไฟฟ้าภาระหลัก โรงไฟฟ้าภาระ
เสริมและโรงไฟฟ้าภาระสูงสุดตามลําดับ ซึงทังหน่วยผลิตไฟฟ้าทังสามหน่วยควรมีลกั ษณะดังนี
• โรงไฟฟ้า ภาระหลัก ควรใช้เชือเพลิง ราคาถูก มี คา่ ใช้จา่ ยตํา และมี ประสิทธิภาพสูง อย่างไร
ก็ตามค่าก่อสร้างอาจแพงและใช้เวลาก่อสร้างนาน โรงไฟฟ้าแบบนีมักเป็ นใช้พลังความร้อนที
ได้จากจากถ่านหิน หรือเชือเพลิงนิวเคลียร์
• โรงไฟฟ้า ภาระเสริม ควรมี ขนาดเล็ก กว่า โรงไฟฟ้า หลัก อาจเป็ น โรงไฟฟ้า เก่า ที เคยเป็ น โรง
ไฟฟ้าหลัก ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าภาระเสริมจะตํากว่าของโรงไฟฟ้าภาระหลัก นอกจาก
นีค่าใช้จา่ ยจะสูงกว่าเนืองจากความต้องการการบํารุงรักษาทีมากกว่า
• โรงไฟฟ้า ภาระสูงสุด ควรมี คา่ ก่อสร้างตํา สร้างเสร็จ เร็ว แต่ มกั มี คา่ เชือเพลิง และค่า ใช้จ่าย
สูง ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ภาระสูงสุด มัก จะตํา แต่มนั สามารถตอบสนองความต้องการ
ไฟฟ้าได้เร็ว หน่วยผลิตไฟฟ้าแบบนีมักทํางานด้วยกังหันก๊าซโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ และเครือง
ยนต์ดีเซลโดยใช้นามั
ํ นดีเซล เป็ นทีน่าสังเกตว่าเขือนมีหน้าทีอืนนอกเหนือจากผลิตไฟฟ้า จึง
อาจไม่ เหมาะสมที จะใช้โรงไฟฟ้า พลัง นําเป็ น อาจใช้เป็ น โรงไฟฟ้า ภาระหลัก แต่ อาจเหมาะ
สมทีจะเป็ นใช้โรงไฟฟ้าภาระสูงสุดมากกว่าซึงประเทศไทยก็นิยมใช้โรงไฟฟ้าพลังนําเป็ นโรง
ไฟฟ้าภาระสูงสุด

12.3.5 อัตราค่าไฟฟ้ า
ธุรกิจ ไฟฟ้า ในประเทศไทยมี ลกั ษณะพิเศษที เป็ น ธุรกิจ ผูกขาด แม้วา่ การผลิต ไฟฟ้า โดยภาค
เอกชนมี สดั ส่วนเพิมขึนในปั จจุบนั เมือเทียบกับ อดีต แต่ การจําหน่ายไฟฟ้า ยัง คงเป็ น ธุรกิจ ที จํากัด
ให้รฐั วิสาหกิจสองแห่งคือ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การตังอัตราค่าไฟฟ้าโดย
รัฐวิสาหกิจทังสองแห่งนีมีการควบคุมโดยรัฐบาลเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตอ่ ไปนี
• เพือให้อตั ราค่าไฟฟ้าสะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากทีสุด และเพือส่งเสริมให้มีการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าน้อยลง ในช่วงทีมีการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดของระบบไฟฟ้าซึงจะช่วยลดการลงทุนในการผลิตและการจัดจําหน่ายไฟฟ้าได้ในระยะ
ยาว
• เพือให้การไฟฟ้า ฝ่ ายผลิต การไฟฟ้า นครหลวงและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคมี ฐานะการเงิน ที
มันคง และสามารถขยายการดําเนินงานในอนาคต ได้อย่างเพียงพอ
• เพือให้ความเป็ นธรรมแก่ผใู้ ช้ไฟประเภทต่าง ๆ มากขึน โดยการลดการอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากผู้
ใช้ไฟกลุม่ หนึง โดยผูใ้ ช้ไฟฟ้าอีกกลุม่
• เพือให้การปรับ อัตราค่า ไฟฟ้า มี ความคล่องตัว และเป็ น ไปโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับ ราคา
เชือเพลิงทีเปลียนแปลงไปตามสภาวะตลาดทีมีการแข่งขันมากขึน
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วัตถุประสงค์ทงสี
ั ประการทําให้โครงสร้างอัตราค่า ไฟฟ้า ที ใช้ในประเทศไทยค่อนข้างซับ ซ้อน ผู้
อ่านทีสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (http://www.mea.or.th) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (http://www.pea.or.th) แต่จะไม่กล่าวในทีนี อย่างไรก็ตามเป็ นทีน่าสนใจว่า
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ามีลกั ษณะดังต่อไปนี
• ผูใ้ ช้ไฟฟ้าถูกแบ่งเป็ นเจ็ดประเภทคือ (1) บ้านอยูอ่ าศัย (2) กิจการขนาดเล็ก (3) กิจการขนาด
กลาง (4) กิจการขนาดใหญ่ (5) กิจการเฉพาะอย่าง (หมายถึง โรงแรมและหอพัก) (6) ส่วน
ราชการและองค์กรทีไม่แสวงหากําไร และ (7) การสูบนําเพือการเกษตร อัตราค่าไฟฟ้าของผู้
ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันได้
• อัตราค่าไฟฟ้าเป็ นอัตราก้าวหน้า กล่าวคือผูใ้ ช้ไฟฟ้าในปริมาณน้อยจะเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที
ตํากว่าผูใ้ ช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก
• อัตราค่าไฟฟ้าแบ่งเป็ นสามส่วนคือ ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge) ซึงเป็ นอัตราค่าไฟฟ้า
ต่อ หน่วย (kW.h) และค่า พลัง ไฟฟ้า (demand charge) ซึงเป็ น อัตราค่า ไฟฟ้า ต่อ ค่า ภาระ
เฉลียสูงสุดในช่วงเวลา 15 นาที และค่าบริการรายเดือน ค่าพลังงานไฟฟ้าจะขึนกับค่าใช้จ่าย
ผันแปรของโรงไฟฟ้า ในขณะทีค่าพลังไฟฟ้าจะขึนกับค่าใช้จ่ายคงที
• เพือให้เป็ น ไปตามกฎของอุปสงค์และอุปทาน (supply and demand) ค่า พลังงานไฟฟ้า ใน
ช่วงที มี การใช้ไฟฟ้ามาก (peak period) ถูกกําหนดให้สงู ค่าพลังงานไฟฟ้าในช่วงที มี การใช้
ไฟฟ้า น้อย (off-peak period) ช่วงเวลาที มี การใช้ไฟฟ้า มากอยู่ ระหว่าง 9.00 ถึง 22.00 น.
ของวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
• เพือส่งเสริมให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการกําหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการ
ใช้ (time of use หรือ TOU) เป็ น ทางเลือกสําหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราค่า ไฟฟ้า แบบบนี จะช่วย
ให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีเปลียนเวลาใช้ไฟฟ้าจากช่วงเวลาทีมีการใช้ไฟฟ้ามากเป็ นช่วงเวลาทีมีการใช้
ไฟฟ้าน้อยโดยไม่เปลียนปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีใช้
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คําถามท้ายบท
1. ต้นทุนผลิตไฟฟ้าอาจแบ่งเป็ น 3 ส่วน จงระบุวา่ มีอะไรบ้าง
2. อธิบายความหมายของต้นทุนคงที
3. โรงไฟฟ้าภาระหลักควรมีลกั ษณะอย่างไร
4. โรงไฟฟ้าประเภทใดในประเทศไทยทีไม่มีตน้ ทุนด้านเชือเพลิงเลย
5. ทําไมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจึงไม่เหมาะกับการใช้เป็ นโรงไฟฟ้าภาระสูงสุด
6. ทําไมแฟกเตอร์ภาระตํา ๆ จึงเป็ นสิงทีไม่ดี
7. ทําไมโรงไฟฟ้าทัวไปจึงมีหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดย่อยหลายหน่วยแทนทีจะมีหน่วยผลิตไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เพียงหน่วยเดียว
8. อธิบายอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้หรือ TOU
9. ค่าเชือเพลิงของโรงไฟฟ้าแห่งหนึงเท่ากับ 50 บาท/GJ ในปี แรก ค่าเชือเพลิงเพิมขึน 5% ทุกปี
ในปี ที 2 ถึง 5 ถ้าอัตราส่วนลดเท่ากับ 5% จงหามูลค่าปั จจุบนั ของค่าเชือเพลิงในช่วง 5 ปี
10. โรงไฟฟ้าแห่งหนึงมี คา่ ก่อสร้าง 6000 ล้านบาท หลังจากสร้างเสร็จโรงไฟฟ้าแห่งนี จะมี กาํ ไร
500 ล้านบาทต่อปี เริมตังแต่หนึงปี หลังจากสร้างเสร็จ ถ้าอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าคือ 30
ปี จงหาอัตราผลตอบแทนภายใน (internal return rate)
11. โรงไฟฟ้าแห่งหนึงมีกาํ ลังการผลิต 800 MW และเป็ นโรงไฟฟ้าแห่งเดียวทีจ่ายไฟฟ้าให้ระบบ
ทีมีภาระสูงสุด (peak load) เท่ากับ 750 MW ถ้าโรงไฟฟ้าเดินเครืองปี ละ 8760 ชัวโมงและ
ผลิตไฟฟ้าได้ 5 พันล้านหน่วย จงหาแฟกเตอร์ความสามารถ (capacity factor) ของโรงไฟฟ้า
12. โรงไฟฟ้า แห่ง หนึงมี ประสิทธิภาพรวม 42% ใช้เชือเพลิง ที มี คา่ ความร้อน 22000 kJ/kg โดย
เชือเพลิงมีราคา 1500 บาทต่อตัน จงหาต้นทุนค่าเชือเพลิงต่อหน่วยไฟฟ้า
13. ต้นทุน ค่า ดําเนิน การและบํารุง รักษาของโรงไฟฟ้า แห่ง หนึงเท่ากับ 0.31 บาทต่อ หน่วย โรง
ไฟฟ้า แห่ง นี กําลัง การผลิต 700 MW เดิน เครือง 8600 ชัวโมงต่อ ปี และมี แฟกเตอร์ความสามารถ 45% อยากทราบว่า โรงไฟฟ้าแห่งนีต้องจ่ายค่าดําเนินการและบํารุงรักษาเท่าไรในหนึง
ปี
14. โรงไฟฟ้าแห่งหนึงใช้เงินลงทุนสร้าง 800 ล้านบาทและมีอายุการใช้งาน 20 ปี จงคํานวณหา
จํานวนเงิน ที ต้องออมในแต่ละปี เพือเปลียนอุปกรณ์เครืองจักรของโรงไฟฟ้า เมือสินอายุการ
ใช้งาน กําหนดให้อตั ราดอกเบียเท่ากับ 4% และมูลค่าซาก (salvage value) เท่ากับ 60 ล้าน
บาท กําหนดให้ใช้วิธีคิดค่าเสือมราคาแบบกองทุนจม (sinking-fund method)

12.3. ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
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15. โรงไฟฟ้าขนาด 450 MW แห่งหนึงมีคา่ ก่อสร้าง 18000 บาท/kW โรงไฟฟ้ามีกาํ หนดเดินเครือง
24 ชัวโมงต่อวันและ 365 วันต่อปี กําหนดให้อตั ราค่าใช้จา่ ยคงทีเท่ากับ 9% จงคํานวณต้นทุน
ค่าก่อสร้างต่อหน่วยไฟฟ้าถ้าแฟกเตอร์ความสามารถของโรงไฟฟ้าคือ 37%
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บทที 12. เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้า
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