
Ultrasonic Leak Detector
for CDA and Steam Traps

Flue Gas Temperature
and Compositions

Measurement

Handheld Thermal Camera 
for Surface Temperature 

Measurement

Ultrasonic Flow Meter
for Liquid Flow

ระบบไอน้ำ� (Steam System) เป็นระบบที่มีก�รใช้ง�นในโรงง�นอุตส�หกรรมหล�ยประเภท เช่น อ�ห�รและ

เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมี ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี เป็นต้น ระบบไอน้ำ�มักถูกมองว่�เป็นระบบที่สลับซับซ้อน 

พนักง�นที่รับผิดชอบระบบดังกล่�วที่เข้�ใจก�รทำ�ง�นของระบบไอน้ำ�อย่�งแท้จริงมีค่อนข้�งจำ�กัด อีกทั้งยังข�ด

ข้อมูลและเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับก�ร Operate ระบบไอน้ำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีผลให้ก�รดูแลระบบไอน้ำ�ใน

โรงง�นส่วนใหญ่มีสภ�พเป็น “ถ้�ไม่มีปัญห�ก็จะไม่มีใครต้องก�รเข้�ไปยุ่ง” มีผลให้ใช้ง�นในสภ�วะที่ประสิทธิภ�พ

ต่ำ� มีก�รสูญเสียพลังง�น เช่น เปิด Damper สำ�หรับ Combustion Air 100% มีไอน้ำ�รั่วต�มหน้�แปลนและ Steam 

Trap ฉนวนเสื่อมสภ�พ เป็นต้น ในสัดส่วนที่สูงม�ก ด้วยเหตุนี้ ก�รวิเคร�ะห์ระบบไอน้ำ�เพื่อให้มั่นใจว่�กำ�ลัง Oper-

ate ระบบที่จุดที่เหม�ะสมที่สุด (Optimized Conditions) จึงเป็นสิ่งที่โรงง�นที่มีก�รใช้ไอน้ำ�ควรเร่งดำ�เนินก�ร 

เพื่อให้ก�รประเมินฯ เป็นระบบ ครบถ้วน สร้�งคว�มมั่นใจต่อผลก�รวิเคร�ะห์และม�ตรก�รประหยัดพลังง�น

ที่ได้ UEET ได้พัฒน�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นในลักษณะ Top Down Analysis โดยเริ่มจ�กก�รวิเคร�ะห์้คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งก�รใช้เชื้อเพลิงกับกำ�ลังก�รผลิตของโรงง�น ก�รใช้เชื้อเพลิงกับปริม�ณไอน้ำ�ที่ผลิต จ�กนั้นแบ่ง

ก�รประเมินแต่ละระบบ Utilities ออกเป็น 4 ระบบย่อย ได้แก่

• End-Uses ได้แก่ จุดที่ใช้พลังง�นและ Utilities ต่�ง ๆ โดยที่แต่ละจุดที่ใช้พลังง�น/Utilities จะวิเคร�ะห์คว�ม

เหม�ะสมของก�รควบคุมด้�นปฏิบัติก�ร, วิเคร�ะห์คว�มเหม�ะสมของ Conditions ของพลังง�น/Utilities, 

วิเคร�ะห์พลังง�นที่สูญเสีย และ วิเคร�ะห์พลังง�นที่คงเหลืออยู่ใน Outputs 

• Distribution ได้แก่ ระบบส่งจ่�ยพลังง�น/Utilities จ�กต้นท�งไปยังจุดใช้ง�น โดยตรวจประเมินก�รสูญเสียใน

ระบบท่อ วิเคร�ะห์คว�มเหม�ะสมของขน�ดท่อ

• Generation ได้แก่ระบบผลิตพลังง�น/Utilities โดยพิจ�รณ�ประสิทธิภ�พของอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต Utilities ลำ�ดับ

ก�ร Operate (Sequence)

• Recovery ได้แก่ ระบบส่งคืนพลังง�น/Utilities กลับต้นท�ง โดยตรวจประเมินก�รสูญเสียในระบบท่อ วิเคร�ะห์

คว�มเหม�ะสมของขน�ดท่อ
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การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน - ระบบไอน้ำา

(Energy Performance Assessment - Steam System)

ตัวอย่างแนวทางการดำาเนินงานของ UEET

ตัวอย่าง

อุปกรณ์

สำาหรับ

การตรวจวัด

พลังงาน

Power Meter
with Data Logger

and Various CT sizes

Flue Gas Analyzer

Thermal Image of Boiler

ตรวจสอบคว�มเหม�ะสมของ “ค่�ควบคุม (Controlled Values)” ที่จุดใช้ง�นต่�งๆ เช่น อุณหภูมิข�ออก

ของ Heat Exchanger ฝั่ง Cold Side ไม่สูงเกินคว�มจำ�เป็น เป็นต้น

ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวท่อไอน้ำ�และท่อ Condesate ว่�สูง

กว่� 60 °C หรือไม่ ห�กสูงกว่� ควรพิจ�รณ�ก�รปรับปรุง

ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของ Steam Trap ว่�มี Unit ใดที่ Fail 

Open - Fail Leak - Fail Close หรือไม่

คำานวณห�สัดส่วนของพลังง�นที่สูญเสียในระบบท่อส่งจ่�ยและท่อนำ� Condensate กลับม�ใช้

ตรวจสอบ % Excess O2 และอุณหภูมิของ Flue Gas ที่ออกจ�ก Boiler เพื่อวิเคร�ะห์ห�สัดส่วนพลังง�น

ที่สูญเสียออกไปสู่บรรย�ก�ศ

ประเมินประสิทธิภ�พปัจจุบันของหม้อไอน้ำ�เพื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภ�พต�มที่ระบุใน Specification 

และเพื่อเปรียบเทียบกับฐ�นข้อมูลสำ�หรับก�รทำ� Benchmark

ตัวอย่างของกลุ่มม�ตรก�รประหยัดพลังง�นที่ได้จ�กก�รประเมินฯ

• ปรับแนวท�งก�รผลิตไอน้ำ�ที่คว�มดันต่ำ� โดยเพิ่มสัดส่วนที่ม�

จ�กก�ร Flash Condensate ที่มีคว�มดันสูงกว่� เช่น ห�ก 

Flash Condensate คว�มดัน 17 barg 1 ตัน จะได้ไอน้ำ� ที่ื

คว�มดัน 3.5 barg เท่�กับ 0.12 ตัน หรือ 12% เป็นต้น

• ลดก�รสูญเสียในระบบ เช่น Failed Steam Traps, Steam 

Leak เป็นต้น

• ปรับ Conditions ของไอน้ำ�ที่ผลิตให้สอดคล้องกับคว�ม

ต้องก�รของกระบวนก�รผลิต


