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1. บทนํา (Introduction)

การใช้พลังงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกันตลอดในช่วงระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2533 ถึง 2554 โดยมีค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยู่ที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.4 และ 4.5 

ต่อปี [1] ตามลำาดับ ดังรูปที่ 1.1 โดยภาคอาคารธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานที่สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ค่อนข้างมากคือ สูงเป็น 3.71 และ 3.0 เท่าของปี 2553 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เพิ่มขึ้นเพียง 2.36 เท่า ดังรูปที่ 1.2 ขณะที่ค่าความ

ยืดหยุ่นพลังงาน (Energy Elasticity) หรืออัตราส่วนของอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานต่ออัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ 

มีค่าอยู่ที่ 0.98 [1] ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการใช้พลังงานที่ประสิทธิภาพสูงกว่า

เร� องจากปก
พิศาล บุญเอี่ยมศรี

การอนรุกัษพ์ลงังานดว้ยระบบสะสมพลงังานความรอ้นจากการใชถ้งัเกบ็ไอน้าํ

(Energy Conservation by Thermal Energy Storage (TES) with Steam Accumulator) 

รูปที่ 1.1 การใช้พลังงาน และแนวโน้มความต้องการพลังงานในอนาคต
กรณีปกติ (BAU)
(ที่มา : แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

ภาคอุตสาหกรรม 100 300 100 245

ภาคอาคารธุรกิจ 100 371 100 262

ภาคบ้านอยู่อาศัย 100 152 100 196

ภาคขนส่ง 100 220 100 188

ภาพรวม 100 232 100 213

GDP 

(คิดค่าคงที่ ปี 2531) 
 100 236 100 217

อัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน

ป 2533 ป 2553 ป 2553 ป 2573

อัตราความต้องการการใช้พลังงาน

รูปที่ 1.2 การเติบโตของความต้องการพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย
(ที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูล แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

นอกจากค่าความยืดหยุ่นพลังงานแล้ว ดัชนีชี้วัดที่สำาคัญอีก

ตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ

ก็คือ ค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) หรืออัตราส่วน

พลังงานที่ใช้ต่อหน่วย GDP ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะ 20 กว่าปี

ที่ผ่านมา ยกเว้นช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึง 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำามัน

ขึน้สงูมาก ดงัรปูที ่1.3 ดชันดีงักลา่วมคีา่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของโลกเลก็นอ้ย  

แต่สูงกว่าค่าของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุน และยุโรป มาก [1] 

ดังรูปที่ 1.4 ในขณะที่ดัชนีของประเทศกำาลังพัฒนาขนาดใหญ่อย่าง

ประเทศจีน แม้จะสูงกว่าของประเทศไทย แต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่าง

รวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในอนาคต

ส่วนแนวโน้มความต้องการพลังงานในอนาคต ได้มีการคาดการณ์ 

ภายใตส้มมตฐิานกรณธีรุกจิปกต ิ(BAU) ไวใ้นระยะ 20 ปขีา้งหนา้ ทีอ่ตัรา

การเติบโตของ GDP เฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี และประชากรเพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 0.3 ตอ่ป ีความตอ้งการของพลงังานจะเพิม่ขึน้ประมาณ 2.1 เทา่

ของปจัจบุนั หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 3.9 ตอ่ป ี(รปูที ่1.1) โดยทีค่า่เฉลีย่
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ของค่าความยืดหยุ่นพลังงานคือ 0.93 และความต้องการพลังงานในภาค

ธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมยงัคงมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูกวา่ภาคอืน่ๆ 

และสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (รูปที่ 1.1) โดยมีสัดส่วนความ

ต้องการพลังงานที่คาดการณ์สำาหรับภาคเศรษฐกิจต่างๆ แสดงในรูปที่ 1.2 

ในขณะที่ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก อันเนื่องมาจาก 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกโดยเฉพาะกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดข์องภาคธรุกจิ 

และอุตสาหกรรมจากการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ก็ยังคงเป็นปัญหา

สำาคัญระดับโลก ที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือและตระหนักถึงความจำาเป็น 

ในการที่จะแก้ปัญหานี้ร่วมกัน ในปี 2554 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมประมาณ 234 ล้านตัน หรือ 3.64 ตัน ต่อหัว 

ต่อปี ดังนั้น การลดการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

แต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการที่จะพัฒนา และสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไว้เหมือนเดิม จึงเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องและการกำาหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ทางเลือกอาจจะมี

หลายทางเลือก เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ทางเลือกที่มี

ต้นทุนต่ำาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมกว่าทางเลือกอื่นคือ การ

อนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) เช่น การอนุรักษ์พลังงานจากการ 

นำาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการการใช้พลังงาน 

โดยการใช้ระบบสะสมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Storage, TES) 

เป็นต้น 

2. การอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบสะสมพลังงานความร้อน

(Energy Conservation by Thermal Energy Storage, TES)

2.1 นิยาม 

ระบบสะสมพลังงานความร้อน (TES) นั้น หมายถึงเทคนิคการผลิต 

และเกบ็พลงังานไวใ้นรปูของอณุหภมูทิีแ่ตกตา่งกบัอณุหภมูบิรรยากาศ อาจ

เป็นทั้งในรูปของความร้อนและความเย็นโดยคำานึงถึงช่วงเวลาของการผลิต

และเก็บพลังงาน ให้สอดคล้องกับภาระ (Load) ที่มีการใช้พลังงานในช่วง 

ของ Off Peak และ On Peak เช่น การผลิตน้ำาเย็นในตอนกลางคืนที่อยู่ใน

ช่วง Off Peak เพื่อเก็บไว้ใช้ทำาความเย็นในช่วงกลางวันที่มีความต้องการใช้

สูงสุด (On Peak) หรือการผลิตน้ำาร้อนในตอนกลางวัน เพื่อเก็บไว้ใช้ใน 

ตอนกลางคืน หรือการผลิตน้ำาร้อนภายใต้ความดันด้วยไอน้ำาในช่วงของ  

Off Peak เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นเปน็ไอน้ำาไวใ้ชใ้นชว่งเวลาทีม่คีวามตอ้งการใชส้งูสดุ 

(On Peak) ในรูปของ Steam Accumulator ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง

เฉพาะระบบสะสมพลังงานโดยใช้ Steam Accumulator เท่านั้น 

2.2 การอนรุกัษพ์ลงังานดว้ยระบบสะสมพลงังานความรอ้นจาก

การใช้ถังเก็บไอน้ำา 

(Energy Conservation by Thermal Energy Storage with 

Steam Accumulator)

ในเกือบทุกอุตสาหกรรมการผลิต มักจะต้องมีการใช้ไอน้ำาใน

กระบวนการผลิต ในปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ

และชนิดของกระบวนการ ปัญหาหนึ่งที่พบอยู่เสมอจากการใช้ไอน้ำาก็คือ 

ความไม่แน่นอนของความต้องการไอน้ำาในช่วงขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง  

(Steam Fluctuation) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการผลิตที่มีความ

ต้องการการใช้ไอน้ำาสูงสุดแบบชั่วขณะ (Batch Type) ลักษณะของการใช้ 

ไอน้ำาแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีหม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อย้อม 

ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมอาหาร  

หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำาเป็นต้องมีการใช้ไอน้ำาอย่างต่อเนื่องในขณะที่

หม้อไอน้ำาเกิดปัญหาหยุดทันทีทันใด ปัญหาของการใช้ไอน้ำาเช่นนี้สามารถ

แกไ้ขไดด้ว้ยการตดิตัง้ ระบบสะสมพลงังานความรอ้นจากการใชถ้งัเกบ็ไอน้ำา  

หรือที่เรียกกันว่า “Steam Accumulator”

2.3 หลักการทำางานเบื้องต้นของ Steam Accumulator

Steam Accumulator เป็นอุปกรณ์สำาหรับเก็บสะสมพลังงาน 

ความร้อนในรูปของน้ำาร้อนภายใต้ความดันที่มีความร้อนแฝง (Latent Heat) 

เป็นแหล่งพลังงานสะสมอยู่ และพร้อมจะปลดปล่อยพลังงานนี้ออกมา 

ในรูปของไอน้ำาทันที ที่ความดันเหนือผิวน้ำาร้อนนั้นลดต่ำาลงกว่าจุดอิ่มตัวที่

เก็บอยู่ในสภาวะนั้น อย่างเช่น ถ้าเราเก็บน้ำาร้อนอยู่ภายใต้ความดัน 8 บาร์ 

ในขณะที่เกิดความต้องการไอน้ำาสูงสุดทำาให้ความดันในระบบตกต่ำาลงกว่า  

รูปที่ 1.3 ค่าความเข้มการใช้พลังงานของประเทศไทยจากปี พ.ศ. 2529-2553
(ที่มา : แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

รูปที่ 1.4 ค่าความเข้มการใช้พลังงานเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
(ที่มา : แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)
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8 บาร์ น้ำาร้อนจาก Steam Accumulator นี้ ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นรูปของ 

ไอน้ำา โดยอัตราการเกิดไอน้ำานี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความดันที่ตกลง

จากจุดเริ่มต้น และเมื่อความต้องการไอน้ำาสูงสุดลดลงจนน้อยกว่าความ

สามารถในการผลิตไอน้ำาของหม้อไอน้ำา ความดันของระบบก็จะเริ่มสูงขึ้น  

ในชว่งเวลานีน้้ำาปอ้นจากภายนอกกจ็ะปอ้นเขา้ Steam Accumulator อกีครัง้

หนึ่ง ขณะเดียวกันไอน้ำาจากหม้อไอน้ำาส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปฉีดให้ความร้อน

กับน้ำาใน Steam Accumulator จนถึงอุณหภูมิอิ่มตัวของความดันของ 

หม้อไอน้ำาที่ตั้ งค่าไว้ และพลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ ใน Steam 

Accumulator นี ้กพ็รอ้มทีจ่ะเปลีย่นเปน็ไอน้ำาสำาหรบัวฏัจกัรตอ่ไป ดงัรปูที ่2

เหตุการณ์เช่นนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่จะติดตั้ง Steam Accumulator เพื่อ 

แก้ปัญหา

การสำารวจนีจ้ะตอ้งมกีารทำาอยา่งเปน็ระบบ  ตอ้งรูค้วามตอ้งการใช้

ไอน้ำาจริงของเครื่องจักร หรือของกระบวนการผลิต ลักษณะของการใช้ไอน้ำา

และพฤติกรรมของการใช้ไอน้ำาตามสภาวะโหลดแต่ละช่วงเวลาของการผลิต

2.4.2  การวดั และบนัทกึขอ้มลู (Data Measurement and Recoding) 

หลงัจากมกีารสำารวจภาคสนามจนเขา้ใจระบบทีส่นใจอยา่งครบถว้น

แล้ว และพบว่ามีความจำาเป็นต้องใช้ Steam Accumulator เพื่อแก้ปัญหา 

ของการใช้ไอน้ำาที่สภาวะโหลดสูงสุด แล้วจึงกำาหนดแผนและกำาหนดจุดวัด

เพื่อที่จะใช้วัดอัตราการใช้ไอน้ำาและความดันของไอน้ำาในช่วงความต้องการ

สูงสุดและต่ำาสุด ช่วงเวลาที่ใช้วัดและบันทึกข้อมูลควรมีความยาวพอที่จะใช้

เป็นตัวแทนของวัฏจักรได้ครบ อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วัดจะต้องมี

ความเที่ยงตรงได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

2.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปแบบการใช้ไอน้ำาเพื่อออกแบบ  

Steam Accumulator  

หลงัจากทีไ่ดม้กีารวดัและบนัทกึอตัราการไหลของการใชไ้อน้ำาตลอด

ชว่งเวลาทีก่ำาหนดและครอบคลมุตลอดวฏัจกัรแลว้ จงึนำาคา่ทีบ่นัทกึไดใ้นรปู

ของกราฟมาวิเคราะห์โดยมีค่าที่จะต้องใช้ในการคำานวณเพื่อหาขนาดของ 

Steam Accumulator คือ 

1) ค่าความต้องการไอน้ำาสูงสุด (ตันต่อชั่วโมง)

2) ค่าความต้องการไอน้ำาต่ำาสุด (ตันต่อชั่วโมง)

3) ค่าความต้องการไอน้ำาเฉลี่ย (ตันต่อชั่วโมง)

4) ช่วงเวลาของแต่ละสภาวะโหลด (นาที)

5) คา่ความดนัไอน้ำาแตล่ะชว่งเวลาของแตล่ะสภาวะโหลด (บารเ์กจ)

รูปที่ 3 ด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของรูปแบบการใช้ไอน้ำา

อย่างหน่ึงท่ีสามารถนำามาวิเคราะห์และใช้เทคนิคการสะสมพลังงานความร้อน 

โดยใช้ Steam Accumulator เพื่อแก้ปัญหาการใช้ไอน้ำาช่วงภาระสูงสุดได้

รูปที่ 2 ภาพแสดงการทำางานของ Steam Accumulator [2]

2.4 ขั้นตอนการประเมินการใช้ Steam Accumulator

เนื่องจากคุณลักษณะและกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม

จะมพีฤตกิรรมของการใชไ้อน้ำาทีแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ การประเมนิการใชไ้อน้ำา

ของระบบจึงเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกระบวนการผลิตมีการใช้ 

ไอน้ำาในรปูแบบของความตอ้งการต่ำาสดุ สงูสดุ เปน็อยา่งไร (Steam Demand 

Profile) เพื่อที่จะสามารถกำาหนดขนาดของ Steam Accumulator ได้อย่าง

เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์และครอบคลุมการใช้ไอน้ำาในช่วงเวลาสูงสุดได้  

ขั้นตอนการสำารวจมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.4.1 การสำารวจภาคสนามทั่วไป (Background Survey) 

ในการสำารวจภาคสนามเบือ้งตน้นัน้ จดุสำาคญัทีส่ดุของการพจิารณา

ใช้ Steam Accumulator ให้พิจารณาและสังเกตจากสภาวะการใช้ไอน้ำา 

ทีผ่า่นมาจนถงึปจัจบุนัวา่มพีฤตกิรรมของการใชไ้อน้ำาทีค่วามตอ้งการต่ำาสดุ-

สูงสุด เป็นอย่างไร โดยสังเกตได้จากความดันของไอน้ำาที่แปรเปลี่ยนตลอด

ช่วงเวลาว่ามีค่าความดันสูงสุด-ต่ำาสุด อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความดันสูงสุด-ต่ำาสุดนี้ไม่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพ 

ของสินค้าหรือกระบวนการผลิต ในกรณีเช่นนี้ อาจไม่มีความจำาเป็นต้องใช้ 

Steam Accumulator แต่ในทางกลับกัน ถ้าพบว่าในบางช่วงของการใช้ไอน้ำา

จะเกิดปัญหาค่าความดันของไอน้ำาลงต่ำากว่าจุดที่จะยอมรับได้ และเกิด 

ผลกระทบต่อคุณภาพและกระบวนการผลิต หรือจำาเป็นต้องเดินหม้อไอน้ำา

อีกตัวหนึ่งตลอดเวลาเพื่อรองรับการตกลงของความดันไอน้ำาชั่วขณะ 
รูปที่ 3 ลักษณะรูปแบบของการใช้ไอน้ำา (Steam Profile) ที่สามารถใช้ Steam 
Accumulator แก้ปัญหาได้ [3]
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ตัวอย่างกรณีศึกษา

โรงงานเท๊กซ์ไทล์กรณีศึกษาแห่งหนึ่ง มีการใช้ไอน้ำาแบบสูงสุด 

ชั่วขณะ ทำาให้เกิดปัญหาความดันไอน้ำาในระบบตกต่ำากว่าที่ต้องการ และ

จำาเป็นต้องเดินหม้อไอน้ำาเสริมเพื่อรองรับการตกของความดันไอน้ำาอยู่ 

ตลอดเวลา โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน ดังต่อไปนี้ 

สรุปผล

จากผลการวเิคราะหแ์ละคำานวณพบวา่ การนำา Steam Accumulator 

มาใชแ้ทนการเดนิหมอ้ไอน้ำาเสรมิในชว่งการเกดิความตอ้งการภาระสงูสดุนัน้ 

สามารถที่จะแก้ปัญหาความดันตกของไอน้ำาในระบบได้ ในขณะเดียวกัน 

ก็ยังช่วยประหยัดพลังงาน จากการไม่ต้องใช้หม้อไอน้ำาเสริมที่ใช้เชื้อเพลิง

น้ำามันเตา แต่ให้เดินหม้อไอน้ำาที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินที่มีราคาต้นทุนไอน้ำา 

ถูกกว่า อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยให้ประหยัดค่า 

เชือ้เพลงิไดป้ระมาณ 9.3 ลา้นบาทตอ่ป ีและสง่ผลใหร้ะบบผลติและการจา่ย

ไอน้ำามีความมั่นคง ปลอดภัยสูงขึ้น 

3. บทสรุป

การอนรุกัษพ์ลงังานดว้ยการนำาระบบสะสมพลงังานความรอ้นแบบ 

Steam Accumulator มาใช้เพื่อเสริมการผลิตไอน้ำาในช่วงภาระสูงสุดนั้น 

เปน็วธิหีนึง่ของการอนรุกัษพ์ลงังานทีช่ว่ยใหเ้ราสามารถบรหิารจดัการการใช้

พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและสินค้า 

แต่กลับยังช่วยให้เราสามารถประหยัดการใช้พลังงานจากการใช้หม้อไอน้ำา

อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดหรือบรรเทาการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง พร้อมกับยัง

เป็นการสนองตอบและสอดคล้องกับแผนนโยบายพลังงานของประเทศ  

และของโลกอีกด้วย
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หม้อไอน้ำาที่ใช้เป็นหลัก (Base Load)
 l เชื้อเพลิงที่ใช้ ถ่านหิน
 l ราคาไอน้ำาต่อตัน 500 บาทต่อตันไอน้ำา
 l ความสามารถในการผลิตไอน้ำา 12 ตันต่อชั่วโมง
 l ความดันไอน้ำาสูงสุด (Cut Off) 8 บาร์
 l ความดันไอน้ำาต่ำาสุด (Cut In) 7 บาร์
 l ชั่วโมงการใช้ไอน้ำาต่อปี 8,000 ชั่วโมงต่อปี

หม้อไอน้ำาที่ใช้เดินเสริม (Back-Up)
 l เชื้อเพลิงที่ใช้ น้ำามันเตา
 l ราคาไอน้ำาต่อตัน 1,500 บาทต่อตันไอน้ำา
 l ความสามารถในการผลิตไอน้ำา 8 ตันต่อชั่วโมง
 l ความดันไอน้ำาสูงสุด (Cut Off) 8 บาร์
 l ความดันไอน้ำาต่ำาสุด (Cut In) 6.5 บาร์
 l ชั่วโมงการใช้ไอน้ำาต่อปี 8,000 ชั่วโมงต่อปี

ข้อมูลที่ได้จากการวัดไอน้ำาในกระบวนการผลิต
 l อัตราความต้องการไอน้ำาสูงสุด 16 ตันต่อชั่วโมง
 l ช่วงเวลาของความต้องการไอน้ำาสูงสุด 20 นาที
  (Peak Load Time)
 l ช่วงเวลาของ Off Peak 40 นาที
 l อัตราความต้องการไอน้ำาเฉลี่ย 8 ตันต่อชั่วโมง
 l ความดันใช้งานเฉลี่ย 7.5 บาร์
 l ความดันต่ำาสุดที่ยอมให้ได้ 6 บาร์

รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น

จากข้อมูลเบื้องต้น เราสามารถคำานวณหาขนาดของ Steam 

Accumulator ที่จะนำามาใช้เพื่อทดแทนการเดินหม้อไอน้ำาที่ใช้เดินเสริม 

ขณะเกิดภาระสูงสุดได้เท่ากับ 70 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำาได้  

4 ตนัตอ่ชัว่โมง ตามเงือ่นไขสภาวะโหลดทีก่ำาหนดขา้งตน้ โดยในแตล่ะวฏัจกัร

ของการเกิดภาระสูงสุดจะใช้เวลาในการสะสมพลังงานความร้อนนี้เป็นเวลา

อย่างน้อย 20 นาทีต่อครั้ง และสามารถรองรับการเกิดภาระสูงสุดได้นาน  

20 นาทีต่อครั้ง 
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