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การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน - ระบบไอน้ำ�
(Energy Performance Assessment - Steam System)

ร

ะบบไอน้ำ� (Steam System) เป็นระบบที่มีการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมี ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี เป็นต้น ระบบไอน้ำ�มักถูกมองว่าเป็นระบบที่สลับซับซ้อน
พนักงานที่รับผิดชอบระบบดังกล่าวที่เข้าใจการทำ�งานของระบบไอน้ำ�อย่างแท้จริงมีค่อนข้างจำ�กัด อีกทั้งยังขาด
ข้อมูลและเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับการ Operate ระบบไอน้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลให้การดูแลระบบไอน้ำ�ใน
โรงงานส่วนใหญ่มีสภาพเป็น “ถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่มีใครต้องการเข้าไปยุ่ง” มีผลให้ใช้งานในสภาวะที่ประสิทธิภาพ
ต่ำ� มีการสูญเสียพลังงาน เช่น เปิด Damper สำ�หรับ Combustion Air 100% มีไอน้ำ�รั่วตามหน้าแปลนและ Steam
Trap ฉนวนเสื่อมสภาพ เป็นต้น ในสัดส่วนที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ระบบไอน้ำ�เพื่อให้มั่นใจว่ากำ�ลัง Operate ระบบที่จุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimized Conditions) จึงเป็นสิ่งที่โรงงานที่มีการใช้ไอน้ำ�ควรเร่งดำ�เนินการ
เพื่อให้การประเมินฯ เป็นระบบ ครบถ้วน สร้างความมั่นใจต่อผลการวิเคราะห์และมาตรการประหยัดพลังงาน
ที่ได้ UEET ได้พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานในลักษณะ Top Down Analysis โดยเริ่มจากการวิเคราะห์้ความ
สัมพันธ์ระหว่างการใช้เชื้อเพลิงกับกำ�ลังการผลิตของโรงงาน การใช้เชื้อเพลิงกับปริมาณไอน้ำ�ที่ผลิต จากนั้นแบ่ง
การประเมินแต่ละระบบ Utilities ออกเป็น 4 ระบบย่อย ได้แก่
• End-Uses ได้แก่ จุดที่ใช้พลังงานและ Utilities ต่าง ๆ โดยที่แต่ละจุดที่ใช้พลังงาน/Utilities จะวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการควบคุมด้านปฏิบัติการ, วิเคราะห์ความเหมาะสมของ Conditions ของพลังงาน/Utilities,
วิเคราะห์พลังงานที่สูญเสีย และ วิเคราะห์พลังงานที่คงเหลืออยู่ใน Outputs
• Distribution ได้แก่ ระบบส่งจ่ายพลังงาน/Utilities จากต้นทางไปยังจุดใช้งาน โดยตรวจประเมินการสูญเสียใน
ระบบท่อ วิเคราะห์ความเหมาะสมของขนาดท่อ
• Generation ได้แก่ระบบผลิตพลังงาน/Utilities โดยพิจารณาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต Utilities ลำ�ดับ
การ Operate (Sequence)
• Recovery ได้แก่ ระบบส่งคืนพลังงาน/Utilities กลับต้นทาง โดยตรวจประเมินการสูญเสียในระบบท่อ วิเคราะห์
ความเหมาะสมของขนาดท่อ
ตัวอย่างแนวทางการดำ�เนินงานของ UEET
ตรวจสอบความเหมาะสมของ “ค่าควบคุม (Controlled Values)” ที่จุดใช้งานต่างๆ เช่น อุณหภูมิขาออก
ของ Heat Exchanger ฝั่ง Cold Side ไม่สูงเกินความจำ�เป็น เป็นต้น
ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวท่อไอน้ำ�และท่อ Condesate ว่าสูง
กว่า 60 °C หรือไม่ หากสูงกว่า ควรพิจารณาการปรับปรุง
ตรวจสอบการทำ�งานของ Steam Trap ว่ามี Unit ใดที่ Fail
Open - Fail Leak - Fail Close หรือไม่
คำ�นวณหาสัดส่วนของพลังงานที่สูญเสียในระบบท่อส่งจ่ายและท่อนำ� Condensate กลับมาใช้
ตรวจสอบ % Excess O2 และอุณหภูมิของ Flue Gas ที่ออกจาก Boiler เพื่อวิเคราะห์หาสัดส่วนพลังงาน
ที่สูญเสียออกไปสู่บรรยากาศ
ประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันของหม้อไอน้ำ�เพื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพตามที่ระบุใน Specification
และเพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสำ�หรับการทำ� Benchmark
ตัวอย่างของกลุ่มมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้จากการประเมินฯ
• ปรับแนวทางการผลิตไอน้ำ�ที่ความดันต่ำ� โดยเพิ่มสัดส่วนที่มา
จากการ Flash Condensate ที่มีความดันสูงกว่า เช่น หาก
Flash Condensate ความดัน 17 barg 1 ตัน จะได้ไอน้ำ� ที่ื
ความดัน 3.5 barg เท่ากับ 0.12 ตัน หรือ 12% เป็นต้น
• ลดการสูญเสียในระบบ เช่น Failed Steam Traps, Steam
Leak เป็นต้น
• ปรับ Conditions ของไอน้ำ�ที่ผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกระบวนการผลิต
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พลังงาน

Flue Gas Analyzer

Handheld Thermal Camera
for Surface Temperature
Measurement

Ultrasonic Leak Detector
for CDA and Steam Traps

Ultrasonic Flow Meter
for Liquid Flow

Power Meter
with Data Logger
and Various CT sizes

Flue Gas Temperature
and Compositions
Measurement

Thermal Image of Boiler
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