เร�องจากปก

บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา

จากการลดความดันไอนาํ ในกระบวนการผลิต

(Technology of Electricity Generation by Process Steam Pressure Reducing)
1. บทนํา (Introduction)

1.1 ไอน้ำาคือ แหล่งพลังงาน (Steam as Source)
ราว 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช “ฮีโร่” (Hero) นักคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ชาวกรีกได้คิดค้นออกแบบเครื่องจักรกลอย่างง่ายๆ ตัวหนึ่ง
ทีใ่ ช้ไอน้าำ เป็นแหล่งพลังงาน (รูปที่ 1) โดยการวางกาต้มน้าำ ให้อยูเ่ หนือเตาไฟ
เพือ่ ให้ความร้อนจากไฟนัน้ ส่งผ่านไปยังน้าำ ในกา และเมือ่ อุณหภูมขิ องน้าำ สูง
ขึ้นจนถึงจุดเดือดที่ 100 ำC น้ำาก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอน้ำา
และไอน้าำ นีก้ จ็ ะวิง่ ผ่านท่อทีต่ อ่ เข้ากับจุดหมุนของจานทีร่ ไู อน้าำ อยูต่ รงข้ามกัน
เป็นผลให้ไอน้ำาที่พ่นออกนั้น ผลักดันจานให้เคลื่อนที่หมุนรอบแกนของมัน
และนี่เป็นจุดกำาเนิดเริ่มต้นของความคิดในการผลิตไอน้ำา เพื่อใช้เป็นแหล่ง
ผลิตพลังงานมาจนถึงปัจจุบัน

รูปที่ 1 Hero’s Aeolipile
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1.2 จุดเริ่มต้นของการใช้ไอน้ำา (The Early Use of Steam)
การผลิตไอน้ำาให้เป็นในรูปแบบของอุตสาหกรรมนั้น ได้เริ่มต้นมาเกือบ
2,000 ปี แล้ว หลังจากที่ Hero ได้ประดิษฐ์กาต้มน้ำาของเขา โดยในศตวรรษ
ที่ 17 ได้ มี ก ารทดลองและพั ฒ นานำ า ไอน้ำ า ไปใช้ เ ป็ น วั ฏ จั ก รต้ น กำ า ลั ง ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพือ่ ใช้ในการขับดันปัม สูบน้าำ ในเหมือง แต่หม้อไอน้าำ
ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ผลิตไอน้ำาในกระบวนการผลิตที่เป็นรูปร่างเต็มแบบนั้น
ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย Dr.Denis Papin ชาวฝรั่งเศสในปี 1680 หม้อไอน้ำานี้
จะมีรูปทรงกลม (ดังรูปที่ 2) ผลิตไอน้ำาอยู่ภายใต้ความดัน เพื่อใช้ไอน้ำา
ในอุตสาหกรรมอาหาร แต่ในยุคทีอ่ ตุ สาหกรรมผลิตไอน้าำ เริม่ รูจ้ กั และถูกสนใจ
มากก็คือ ในช่วงปี 1700 ที่ James Watt นักประดิษฐ์ชาวสกอตได้พัฒนา
เครื่องจักรไอน้ำา (Stem Engine) โดยมีหลักฐานว่า เขาได้พยายามที่จะช่วย
แนะนำาในการผลิตหม้อไอน้ำาตัวแรกที่เรียกว่า Waggon Boiler (เป็นชื่อที่
เรียกตามรูปทรง) ดังรูปที่ 3 เพื่อใช้สร้างแวคคัม และลดความดันของไอน้ำา
ที่ออกจากเครื่องจักรไอน้ำาไปเข้า Steam Condenser เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบเครื่องจักรไอน้ำาของเขา

รูปที่ 2 Haycock Shell Boiler

รูปที่ 3 Waggon Boiler
1.3 ไอน้�ำ ของไหลทีม่ พี ลังงาน และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
นับแต่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
การใช้ไอน้�ำ ในอุตสาหกรรมเป็นทีน่ ยิ มและแพร่หลายไปทัว่ โลก เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้
ผลิตไอน้�ำ ในยุคนัน้ ไม่ได้เป็นปัจจัยสำ�คัญในเรือ่ งของต้นทุนมากนัก เนือ่ งจาก
การใช้พลังงานส่วนใหญ่จะเกิดอยูใ่ นประเทศทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเท่านัน้
และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ผลิตสินค้าออกขายทั่วโลก โดยที่
ไม่มีการแข่งขันที่รุนแรงเท่าปัจจุบัน แต่หลังจากวิกฤตพลังงานในปี 1979
เป็นต้นมา แนวโน้มของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าได้ถูกนำ�มาใช้กับทุกอุตสาหกรรม
มี เ หตุ ผ ลหลายประการที่ ทำ � ให้ ไ อน้ำ � นั้ น ถู ก นำ � มาใช้ เ ป็ น สารที่ มี
พลังงาน และแปลงพลังงานความร้อนนั้นออกเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นๆ
อีกมากมาย เช่น เป็นพลังงานกลและไฟฟ้าในการใช้งานกับกังหันไอน้ำ�
เป็นพลังงานความร้อนให้กบั กระบวนการผลิต อาหารและยาโดยผ่านอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) การเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ เพื่อ
ทำ�ระบบแวคคัม ในหอกลั่นหรือใน Steam Condenser เป็นต้น เหตุผลหลัก
ที่เราใช้ไอน้ำ�เป็นสารพลังงานก็คือ
1) ไอน้ำ�นั้นสามารถผลิตขึ้นได้อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพราะ
น้�ำ นัน้ เราสามารถหาได้เกือบทุกแห่งบนโลก มีราคาต้นทุนทีค่ มุ้ ค่าในการผลิต
เป็นไอน้�ำ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อม ขณะทีไ่ อน้�ำ นัน้ สามารถ
เก็บพลังงานไว้ได้ถึง 5-6 เท่า เมื่อเทียบกับมวลของน้ำ�เดียวกัน
2) ไอน้ำ�สามารถส่งผ่านไปเป็นพลังงานไปยังจุดใช้งานได้ง่ายและ
ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับพลังงานที่เป็นสารนำ�ความร้อน (Media) แบบอื่น
เช่น น้ำ�ร้อน น้ำ�มันร้อน ไฟฟ้า และก๊าซจากการเผาไหม้
3) ไอน้ำ�นั้นง่ายต่อการควบคุม ด้วยเหตุผลที่คุณสมบัติของไอน้ำ�
อิ่มตัว อุณหภูมิและความดันของไอน้�ำ จะมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ดังนั้น
การใช้พลังงานไอน้ำ�ที่เข้ากระบวนการผลิตจึงง่ายต่อการควบคุม โดยใช้
อุปกรณ์ควบคุมความดัน หรืออุณหภูมิเป็นตัวกำ�หนดอัตราการไหลได้
4) ความสามารถในการนำ�ไปใช้งานได้หลากหลายลักษณะของไอน้�ำ
เช่น ให้ความร้อนและฆ่าเชือ้ โรค ในกระบวนการผลิต อาหาร และยา การใช้
ความร้อนเพื่อเปลี่ยนคุณลักษณะของวัตถุดิบในการผลิต การพ่นเพื่อไล่
สารระเหย (Volatile) ในหอกลั่น และการใช้ไอน้ำ�ในการสร้างพลังงานจลน์
เพื่อผลิตแวคคัมในระบบต่างๆ เป็นต้น

จากคุณสมบัติและประโยชน์ของไอน้�ำ ทำ�ให้เราได้รู้ถึงคุณค่าในการ
ใช้ไอน้ำ�กับชีวิตประจำ�วันที่เกี่ยวข้องกับเรา แต่การผลิตไอน้ำ�ไปใช้ประโยชน์
ต่างๆ เหล่านี้นั้น เราจำ�เป็นต้องใช้เชื้อเพลิงรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำ�มัน แก๊ส
ถ่ า นหิ น หรื อ เชื้ อ เพลิ ง อื่ น ๆ เพื่ อ ที่ ใ ห้ ค วามร้ อ นในการต้ ม น้ำ� ผลิ ต เป็ น
ไอน้ำ�ออกมา ดังนั้น ไอน้ำ�จึงมีต้นทุนของตัวมันเองด้วย ต้นทุนของไอน้ำ�
ต่อหนึ่งกิโลกรัมนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิด และราคาของเชื้อเพลิงที่ใช้ในสภาวะ
ปัจจุบนั ว่า ต้นทุนพลังงานเชือ้ เพลิงเกือบทุกชนิด ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุน
การผลิตไอน้ำ�ทั้งนั้น ดังนั้น การใช้ไอน้ำ�ให้คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด
จึงควรเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ต่อการใช้ไอน้ำ� และบริหารการใช้พลังงาน บทความนี้ได้เสนอแนวทาง
การใช้พลังงานไอน้ำ�ที่คุ้มค่ารูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โดยใช้
เทคนิคการลดความดันไอน้�ำ ผ่าน Micro Steam Turbine แทนการใช้วาล์ว
ลดความดัน (PRV) ที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

2. เทคโนโลยีของ S2E Micro Steam Turbine

S2E Micro Steam Turbine อีกทางเลือกหนึ่งแทนการใช้ PRV
ในการลดความดันไอน้ำ�ในกระบวนการผลิต
S2E 50 – 500 kWe
Steam To Energy Transformer

S2E Micro Steam Turbine เป็นการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จาก
ไอน้�ำ ที่ความดันไม่สูงมากนัก โดยการนำ�ไอน้ำ�มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ซึง่ วัสดุทใี่ ช้ท�ำ เป็นโครงสร้างนัน้ จะมีความแข็งแรง สะดวกต่อการเคลือ่ นย้าย
ติดตั้ง และบำ�รุงรักษา โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษใดๆ
และชุดของ Micro Steam Turbine นี้ ก็สามารถที่จะนำ�ไปติดตั้งและแทนที่
ในระบบเดิมได้ง่าย

Rotating Reducer

การลดความดันของไอน้ำ�โดยการใช้ PRV แบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้
ความดันไอน้ำ�ต่�ำ กว่าจุดเริม่ ต้นทีอ่ อกจากหม้อไอน้ำ�จะทำ�ให้เกิดการสูญเสีย
พลังงานในรูปความร้อนจากการลดความดันผ่าน PRV นี้ แต่ถ้าเราเปลี่ยน
รูปแบบการลดความดันจาก PRV เป็น Rotating Reducer จะทำ�ให้พลังงาน
ทีส่ ญ
ู เสียนัน้ ถูกแปลงกลับไปในรูปของพลังงานกลและไฟฟ้าโดยการหมุนตัว
ของ Rotating Reducer ซึ่ ง จะต่ อ เชื่ อ มกั บ ชุ ด ระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
(Generator)
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ความเป็นมาของเทคโนโลยี

จากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเทอร์ไบน์จากแบบเดิม
ใช้ใบพัด (Blade) เปลี่ยนเป็นแบบ Bristles โดยวัสดุที่ทำ� Bristles นั้น ได้ถูก
วิจัยและศึกษามาอย่างยาวนาน ทั้งรูปร่างและความหนาแน่น มุมสัมผัส
ด้านขาเข้าของการทำ�งานที่ความดันต่ำ�ที่ Bristles จะถูกปรับให้เหมาะสม
โดยระบบหัวฉีดไอน้ำ�ของ S2E Micro Steam Turbine ที่ได้ออกแบบนั้น
จะสามารถแปลงพลังงานจลน์ของไอน้ำ�ที่ความดันต่ำ�ด้วยประสิทธิภาพ
ที่สูงถึง 95%
การเปลีย่ นแปลงพลังงานจลน์ทางกลศาสตร์ของการเคลือ่ นไหวของ
อากาศและก๊าซ จะเกิดพลังงานสูญเสียน้อย จากแรงเสียดทานและการหมุน
ที่ความดันไอน้ำ�ที่ไม่สูงมากนัก และพลังงานจลน์ที่ความดันไอน้ำ�ต่ำ�จะคาย
พลังงานให้ระบบที่ด้านทางเข้าของเทอร์ไบน์ ดังตัวอย่างของการออกแบบ
S2E Micro Steam Turbine ที่ความเร็วทางออกของไอน้ำ� 800 เมตร/วินาที
จากหัวฉีด (Nozzle) พลังงานจะถูกนำ�ไปใช้ที่ 80 เมตร ของความยาว
ของเส้นรอบวงของเทอร์ไบน์ โดยความดันไอน้ำ�ขาออกจะหมุนเป็นแบบ
Archimedean จากจุดศูนย์กลางของเทอร์ไบน์ และคอนเดนเสทจะถูก
ดึงออกโดยระบบแยกในส่วนท้ายของเทอร์ไบน์ ส่วนใบพัดของเทอร์ไบน์
จะถูกรองรับด้วยแบริง่ คุณภาพสูง รวมถึงระบบการหล่อลืน่ และระบบระบาย
ความร้อน ซึ่งระบบต่างๆ ถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อที่จะลดการ
สั่นสะเทือนของเทอร์ไบน์
โดยทัว่ ไปมาตรฐานการผลิตใบพัดของเทอร์ไบน์นนั้ จำ�เป็นต้องอาศัย
ทั้ ง เทคโนโลยี แ ละความแม่ น ยำ � สู ง ในกระบวนการผลิ ต และในบางครั้ ง
เทอร์ไบน์เหล่านี้ก็ต้องถูกใช้งานในขอบเขตที่จำ �กัดที่ต้องเป็นไอน้ำ�แห้ง
ตามตัวแปรที่กำ�หนดไว้ อีกทั้งยังมีการใช้งานและการบำ�รุงรักษาที่ซับซ้อน
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การเปลี่ยนใบพัดของเทอร์ไบน์จากระบบของ Steam Turbine แบบ
เดิมมาเป็นแบบ Bristles นั้น จะช่วยทำ�ให้ S2E Micro Steam Turbine
และผู้ใช้งาน มีความเป็นไปได้ในการเดินเครื่องที่นอกเหนือจากข้อจำ�กัด
ของเทอร์ไบน์แบบเดิม ดังต่อไปนี้
l สามารถใช้งานที่ไอน้ำ�เปียก (Wet Steam) ได้
l สามารถทำ�งานได้ในขณะที่สภาวะของพารามิเตอร์เปลี่ยนแปลง
l สามารถทำ�งานได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
l สามารถใช้ ง านได้ ที่ ภ าระโหลดตั้ ง แต่ ศู น ย์ จ นถึ ง สู ง สุ ด โดยที่
ประสิทธิภาพของเทอร์ไบน์ไม่เปลี่ยนแปลง
l สามารถใช้งานเทอร์ไบน์ได้ที่รอบต่ำ� 3,000 รอบ/นาที
l เวลาที่ใช้จากการเริ่มเดินเครื่องจนถึงกำ�ลังการผลิตสูงสุดใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที

Standard Operating Parameters

ประสิทธิภาพรวมของ S2E Micro Steam Turbine เท่ากับ 55%
l ประสิ ท ธิ ภ าพคำ � นวณจากค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องไอน้ำ � เข้ า -ออก/
พลั ง งานความร้ อ นจากกราฟ Mollier/และกำ � ลั ง ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ จ าก
Generator
l ประสิ ท ธิ ภ าพรวมที่ ไ ด้ นี้ ไ ด้ คำ � นวณถึ ง การสู ญ เสี ย พลั ง งาน
จากอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ทั้งทางด้านความร้อน ไฟฟ้า และเครื่องกล
มันจึงเป็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของ S2E Micro Steam Turbine
l ในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ใช้ ง านเพื่ อ ใช้ อ อกแบบจะถู ก
รับประกันตามข้อมูลที่ให้ไว้
l เมื่อเทอร์ไบน์ต้องทำ �งานในสภาวะโหลดต่ำ � เช่น P = 4 บาร์
1
และ T1 = 140 C/นี่คือจุดวิกฤตของอัตราการไหลของไอน้ำ�จากเทอร์ไบน์แต่
ถึงอย่างนั้นประสิทธิภาพของเทอร์ไบน์ก็ยังคงเป็น 55%
l เมื่ อ เทอร์ ไ บน์ ต้ อ งทำ � งานในสภาวะที่ อั ต ราการไหลของไอน้ำ �
อยู่ในจุดวิกฤต ประสิทธิภาพของเทอร์ไบน์จะอยู่ในช่วง 55-60%
l ที่ ตั ว แปรขาเข้ า เทอร์ ไ บน์ มี ค่ า สู ง กว่ า ที่ อ อกแบบไว้ จะส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพโดยรวมของเทอร์ไบน์มากกว่า 60%
l สำ � หรั บ การคำ � นวณกำ � ลั ง ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ นั้ น เราคำ � นวณจาก
ค่าประสิทธิภาพของเทอร์ไบน์ที่ 55%

3. กรณีศึกษา

โรงงานกรณีศึกษาแห่งหนึ่งมีการใช้ไอน้ำ�ในกระบวนการผลิต 10 ตัน/ชั่วโมง ความดันไอน้�ำ ที่ออกจากหม้อไอน้ำ�เท่ากับ 10 Bar (abs) และมีการ
ลดความดันไอน้ำ�โดยใช้วาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valve : PRV) ให้ความดันไอน้ำ�ลดลงเหลือ 5 Bar (abs) เพื่อนำ�ไปใช้ในกระบวนการผลิต
ดังนั้น หากเปลี่ยนวิธีการลดความดันจากการเปลี่ยน PRV เป็น Micro Steam Turbine แทน จะทำ�ให้ใช้ประโยชน์จากการลดความดันเพื่อมาผลิตไฟฟ้าได้
196 กิโลวัตต์ คิดเป็นมูลค่า 5,174,400 บาท/ปี สามารถพิจารณาได้จากวิธีการคำ�นวณ ดังต่อไปนี้

วิธีคำ�นวณ กำ�หนดให้ l
					
				
l
					
				
l
				
l
จากสมการ

ไอน้ำ�ที่เข้า Micro Steam Turbine ความดัน 10 Bar (abs) และค่าความแห้งของไอน้ำ�เท่ากับ 95% มีค่า Enthalpy (h1)
เท่ากับ 2,767.4 กิโลจูล/กิโลกรัม
ไอน้ำ�ที่ออกจาก Micro Steam Turbine ความดัน 5 Bar (abs) และค่าความแห้งของไอน้ำ� 90.51% มีค่า Enthalpy (h2S)
เท่ากับ 2,548.117 กิโลจูล/กิโลกรัม
ประสิทธิภาพของ Micro Steam Turbine (hT) เท่ากับ 55%
ราคาไฟฟ้าเท่ากับ 3.3 บาท/กิโลวัตต์ ชั่วโมง และเวลาทำ�งานเท่ากับ 8,000 ชั่วโมง/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ = hT x (h1 – h2S) x อัตราการไหลของไอน้ำ�ที่ผ่าน Micro Steam Turbine
				
3,600 กิโลจูล/กิโลวัตต์
			
= 0.55 x (2,767.4 - 2,548.117) x 10,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง
				
3,600 กิโลจูล/กิโลวัตต์
			
= 195.99 กิโลวัตต์ไฟฟ้า
ดังนั้น
จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ = 195.99 x 3.3 x 8,000
			
= 5,174,136 บาท/ปี
เงินลงทุน Micro Steam Turbine ขนาด 200 กิโลวัตต์ = 16,000,000 บาท
		 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
		 = ค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้/เงินลงทุน
						 ~ 3 ปี

4. บทสรุป

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากการลดความดันไอน้ำ�ในกระบวนการผลิตนัน้ เป็นวิธหี นึง่ ของการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด สามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีการลดความดันไอน้ำ�ก่อนเข้ากระบวนการผลิต โดยอาศัย PRV ผลประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีนี้ นอกจากสามารถ
ใช้พลังงานไอน้ำ�ได้อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ประมาณ 7.23 ตัน/ปี (จากกรณีศึกษา) แต่ทั้งนี้โรงงาน
จะต้องศึกษาศักยภาพของความดันไอน้ำ�ที่ลดลง เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนการตัดสินใจ
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