คำนำ
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากรายงานการใช้พลังงานประจาเดือนธันวาคม
2554 พบว่าปริมาณการใช้พลังงานของประเทศในส่วนของภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึง
กว่า 36% ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ ถ้าหากปล่อยให้การใช้พลังงานเป็นไปตามสภาพปัจจุบันก็จะเกิด
ผลกระทบต่อการใช้พลังงานของประเทศ และจากที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) ได้ดาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานควบคุม และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไม่น้อยกว่า 3,000 แห่ง และได้ผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก แต่
เนื่องจากโรงงานต่างๆ ยั งมีเป็น จานวนมาก ซึ่งการดาเนินโครงการอนุรักษ์พลั งงานดังกล่าวให้ครอบคลุ ม
ทั้งหมด จะต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมหาศาลและอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานมาก ดังนั้น สานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน จึงมีแนวคิดที่จะนาผลสาเร็จจากโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม มา
จัดทาเป็นกรณีศึกษาแยกตามประเภทอุตสาหกรรม และจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่โรงงาน แยกตาม
ประเภทอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการขยายผลการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เอกสารเผยแพร่ ฉบั บ นี้ ได้ร วบรวมกรณีตัว อย่างของมาตรการด้านการอนุรักษ์พลั งงานที่ประสบ
ความสาเร็จ จากโครงต่าง ๆ ที่ได้รรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม โครงการ Standard Measure โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน โครงการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง สถาน
ประกอบการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ยางและพลาสติก
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลั งงาน หวังว่ าเอกสารเผยแพร่ ฉบั บ นี้ จะช่ว ยสร้ างความเชื่อ มั่น ต่ อบุ คลากรของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ยางและพลาสติก ให้เกิดความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

สำรบัญ
คำนำ
กรณีศึกษำที่ 1 การนาน้าคอนเดนเสทที่ทิ้งมาทาการละลายน้าเกลือแทนน้า WD

(บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จากัด)
กรณีศึกษำที่ 2 การปรับปรุงระบบลมอัดที่เป่าถุงมือโดยการลดขนาดรูท่อและลดระยะเวลาการเป่า
(บริษัท ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด)
กรณีศึกษำที่ 3 การหุ้มฉนวนกันความร้อนของเครื่องฉีดพลาสติก
(บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาอมตะนคร ชลบุรี )
กรณีศึกษำที่ 4 การลดจานวน Heater Lamp ในเครื่องเป่าขวดพลาสติก
(บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จากัด)
กรณีศึกษำที่ 5 การเปลี่ยนวิธีการอบแห้งโดยใช้ตู้ Vacuum อบสีแทนตู้ Oven
(บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จากัด)
กรณีศึกษำที่ 6 การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic และแบบ
All Electric IM machine
(บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จากัด)
กรณีศึกษำที่ 7 การติดตั้ง Inverter สาหรับระบบ Hydraulic
(บริษัท บางกอกโฟม จากัด)
กรณีศึกษำที่ 8 การปรับลดเวลาการกวน Slurry ของกระบวนการผลิตสี
(บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด)
กรณีศึกษำที่ 9 การเพิ่มความเร็วรอบชุด Conveyor เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตแผ่นฉนวนยาง
(บริษัท แวนด้าแพค จากัด)
กรณีศึกษำที่ 10 การปรับปรุงลดขั้นตอนระบบลาเลียงวัตถุดิบเพื่อลดการใช้งานเครื่องอัดอากาศ
(บางกอกโพลีเอสเตอร์ จากัด (มหาชน))
กรณีศึกษำที่ 11 การเปลี่ยนเครื่อง Chiller ประสิทธิภาพสูง
(บริษัท เพียวเคมม์ จากัด)
กรณีศึกษำที่ 12 การติดตั้งชุดควบคุมความเร็วรอบสาหรับเครื่องสูบน้าหล่อเย็น
(บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จากัด)
กรณีศึกษำที่ 13 การติดตั้ง Cooling Tower ระบบปิดที่ปรับสภาวะการทางานได้ตามสภาพ
อากาศ
(บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาอมตะนคร ชลบุรี)
กรณีศึกษำที่ 14 การเปลี่ยนใบพัดประสิทธิภาพสูงและปรับมุมใบพัด Cooling fan
(บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จากัด)
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กรณีศึกษำที่ 15 การเจียรลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด Centrifugal pump
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กรณีศึกษำที่ 16
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กรณีศึกษำที่ 17
กรณีศึกษำที่ 18
กรณีศึกษำที่ 19
กรณีศึกษำที่ 20

(บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จากัด)
การปรับปรุงจุดลมรั่วและการปรับลดแรงดันผลิตอากาศอัด
(บริษัท เบญจมิตรบรรุภัณฑ์ จากัด)
การลดการสูญเสียไอน้าในกระบวนการผลิตโดยการติดตั้ง Steam Trap
(บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จากัด)
การหุ้มฉนวนท่อไอน้าและผนังประตูตู้อบที่มีลมร้อนไหลรั่วออก
(บริษัท บางกอกโฟม จากัด)
การติดตั้ง ECONOMIZER เพื่อนาความร้อนทิ้งจาก Flue gas กลับมาใช้
(บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จากัด)
การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนน้ามันเตาในหม้อไอน้า
(บริษัท ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด)

68
71
75
79
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กรณี
ศึกษำที่ 1
พลังงำน
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กำรนำน้ำคอนเดนเสทที่ทิ้งมำทำกำรละลำยน้ำเกลือแทนน้ำ
โดยปกติโรงงานทีwater
่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
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ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
่ายดังกล่อาวลง
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ในกระบวนการระเหยไอน้าออกจากสารละลายโซดาไฟเพื่อผลิตโซดาไฟเข้มข้น ไอน้านี้จะถูกควบแน่นกลายเป็นคอนเดน
เสทและถูกระบายทิ้งไป (เรียกว่า Process condensate มีอุณหภูมิประมาณ 70oC) จากการตรวจวัดทั้งปริมาณและ
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3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
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ป
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่
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diagram
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Condensate
3
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m3
30
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

้ น ตอนการละลายน้ าเกลื อ (เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ) ของกระบวนการผลิ ต ของโรงงานมี ก ารใช้ น้ า
3.De-mineralized
วิธในขั
ีกำรและขั
้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
water (WD) ซึ่งมีต้นทุนด้านไฟฟ้าและสารเคมีที่ใช้ในการบาบัดค่อนข้างสูง และจากการสารวจพบว่า

2

2.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

2

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
mw
Cwd,e
Cwd,c

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
รำยกำร

4.

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

3.4
3.5
3.6
3.7

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

mw

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

3.

4.

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กษณ์
หน่วย
อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
แนวคิด รำยกำร
หลักกำรและทฤษฎีสัสญู่โลัอกำสในกำรปรั
บข้ปรุ
งด้ำนกำรอนุรักษ์
2. ผลกำรประหยัดพลังงำน
งำนาที่ประหยัดได้
2.1พลั
พลังงงานไฟฟ้
E
kWh/yr 15,671.81

2.

332

s

Es = mw x Cwd,ex h x d
2.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด Sc = Es x Ce
Sc
Baht/yr 36,958.46
โดยปกติ
โ
รงงานที
่
ม
ี
ก
ารใช้
พ
ลั
ง
งานความร้
อ
น
มั
ก
จะมี
ค
วามร้
อ
นที่ใช้ไม่หมดแล้
วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
2.3 ค่าต้นทุนด้านเคมีที่ประหยัดได้ต่อปี
Schem
Baht/yr
206,208.00
เกิดผลกระทบทางสิ
Schem = mw ่งxแวดล้
Cwd,cอxมและต้
h x d นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการส ารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลั
บมาใช้ประโยชน์
งผลให้ต้นทุนการใช้Sพt ลังงานความร้
2.4 ผลการประหยั
ดรวมให้Sมt ากที
= Sc่ส+ุดSจะส่
Baht/yrอนต่าลง
243,166.46
chem
น้
าร้
อ
นหรื
อ
ของเหลวร้
อ
นถื
อ
เป็
น
แหล่
ง
พลั
ง
งานคุ
ณ
ภาพต่
า
ดั
ง
นั
้
น
ความคุ
้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
การน3.1ากลัค่าบอุมาใช้
ถือว่นาการติ
เป็นสิด่งตัส้งาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็
นต่Baht
างๆต่อไปนี้ค497,600
ือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปกรณ์ปแระโยชน์
ละค่าดาเนิ
C
ปล่อ3.2
ยทิ้งระยะเวลาคื
ระดับ อุณนหภู
่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้
ดที่จะนามาใช้
ทุน มPBิ ของของเหลวที
= C / St
PB อนที่ปล่yrอยทิ้ง ความสะอาดและจุ
2.0

ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
า WD ได้โดยตรงในขั
้นตอนการละลายน้
าเกลืรอักซึษ์่งในการผลิ
ตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
5.ใช้ด้าทนน้ดแทนน้
ผลของกำรปรั
บ
ปรุ
ง
ด้
ำ
นกำรอนุ
พ
ลั
ง
งำน
าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

5.1

โรงงานได้ดาเนินการปรับปรุงระบบท่อน้าคอนเดน
วิธีกำรและขั
้นตอนกำรด
นกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
เสทและติ
ด ตั้งเครื่ อ งแลกเปลี
่ย นความร้ำเนิ
อ นแบบ
Plate heat exchanger รายละเอียดดังรูปที่ 1.2
โดยน้าคอนเดนเสทที่ออกจากเครื่องแลกเปลี่ยน
3.1ความร้
ตรวจวั
ดปริมาณคุ
ภาพและปริมาณสารปนเปื
อ นจะเข้
า สู่ กณระบวนการละลายน้
าเกลื อ้ นของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2เพื่อประเมิ
นผลประหยั
กิดขึงด้นาเนิ
จากการใช้
น้าคอนเดนเสทที
่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
ให้ทดแทนน้
า WDดที่เหลั
นการปรั
บปรุง
3.3พบว่ออกแบบระบบท่
อเพืด่อน้นาาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
า สามารถประหยั
WD และไม่ ส่งผล
exchanger
สาหรับกรณีตแต่
ที่กอารละลายน้
กระทบต่
อกระบวนการผลิ
ย่างใด าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว รูปที่ 1.2 Plate heat exchanger และระบบท่อที่
นำคอนเดนเสทไปใช้ในกระบวนกำรผลิต
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
ผลกำรประหยั
3.7 5.2
การทวนสอบผลการอนุ
รักษ์พดลัหลั
งงานงจำกดำเนินกำรปรับปรุง

เพื่อตรวจสอบผลการประหยัดที่เกิดขึ้นจริง โดยตรวจสอบปริมาตรน้า WD และน้าหนักเกลือ
NaCl (วัตถุดิบ) ก่อนและหลังการดาเนินการปรับปรุงดังนี้

4.

อนกำรปรัอบนกำรด
ปรุง
งกำรปรับบ
ปรุปรุ
ง ง
กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังก่งำนก่
ำเนินหลักำรปรั
ปริมำตรน้ำ WD ต่อ น้ำหนักเกลือ
NaCl (วัตถุดรำยกำร
ิบ) : m3/kg

1. ข้อมูลเบื้องต้น
าหนั
กเกลื
อ NaCl (วั่เหลื
ตถุอดทิิบ้ง ) โดยเฉลี่ย
1.1น้ปริ
มาณน้
าคอนเดนเสทที
า WD
ที่ประหยั
1.2ปริ
ต้นมทุาตรน้
นการผลิ
ตน้า WD
ด้านไฟฟ้ดาได้เฉลี่ย
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้จริง
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

1.223
สัญลักษณ์

หน่วย

1.186
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล

= m128,000 m3/hr
0.8
w
3
– 1.186)
= Cwd,e
128,000kWh/m
x (1.223
2.28
3
C
Baht/m
30
= wd,c
4,736.00
h
hr/day
24
(
2.28+30)
= 4,736.00
x
d
day/yr
358
= 152,878.08
Ce Baht/kWh
2.36

kg/yrข้อมูลจากโรงงาน
mข้3อ/yr
มูลจากโรงงาน
3
ข้อมูลจากโรงงาน
m /yr
ข้อมูลจากโรงงาน
Baht/yr
ข้อมูลจากโรงงาน
Baht/yr
ข้อมูลจากโรงงาน
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3.

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย
m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
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1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย






6.

ตรวจสอบคุณภาพของคอนเดนเสทที่นาไปใช้ละลายน้าเกลืออย่างสม่าเสมอ เนื่องจากต้องนาไปผสมโดยตรงกั บ
สารละลายน้าเกลือ
กาหนดแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงสม่าเสมอๆ
ในการ Operate อย่างถูกวิธีและกระตุ้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ควบคุมด้านการปฏิบัติเพื่อตรวจติดตาม (Mornitoring) เช่น จัดทาฟอร์มบันทึกพารามิเตอร์ที่จาเป็นกาหนดเกณฑ์
ควบคุมพารามิเตอร์ที่สาคัญและระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดจน
กาหนดแผนการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Plate heat exchanger โดยประเมินจากผลต่างของอุณหภูมิด้านขา
ออกของคอนเดนเสทและน้าหล่อเย็นหลังผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งค่าดังกล่าวจะ
แสดงถึงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องที่ลดลงเนื่องจากมีคราบสกปรกเกาะติด โดยเฉพาะ
ทางด้านน้าหล่อเย็น

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

4

4

2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 2
พลังงำน

552

กำรปรับปรุงระบบลมอัดที่เป่ำถุงมือโดยกำรลดขนำดรูท่อและลดระยะเวลำ
กำรเป่ำ โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้

เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
บมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
ข้แนวทางกลั
อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
อนหรื
ของเหลวร้
อนถือเเป็
ชื่อบริษัท น้: าร้บริ
ษัทอไฮแคร์
อินเตอร์
นชัน่นแหล่
แนลงพลัจงากังานคุ
ด ณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลั
ประโยชน์
ถือ่ยว่งเมื
าเป็นอสิง่งตสาบลควนลั
าคัญ จึงควรพิ
สถานที
่ตั้งบ:มาใช้
1197
ถนนเลี
ง จารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
อาเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
ผลิอ้อตมผ่
ภัณานเครื
ฑ์ :่อถุงแลกเปลี
งมือยางธรรมชาติ
่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
านน้าประปาและสารเคมี
ทปัี่ใช้ญ
ในการปรั
บ่นปรุำไปสู
งคุณภาพน้
า ดังำเนิ
นั้นการใช้
Process condensate
ทดแทนน้
า WD ได้จะ
1.ด้สามารถลดค่
แรงจูาใช้งจใจหรื
อ
หำที
่
ก
ำรด
น
มำตรกำรอนุ
ร
ก
ั
ษ์
พ
ลั
ง
งำน
่ายดังกล่าวลง

2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
4. กำรประเมิ
นผลกำรอนุ
รักษ์พOperate
ลังงำนก่
นกำรปรั
บปรุ
ระบบอากาศอั
ดจะมีค่าใช้จ่ายในการ
มากกว่อานกำรด
ราคาเครื่องอัำเนิ
ดอากาศ
การประหยั
ดพลังงงานจากการ
ปรับปรุงระบบจะช่รำยกำร
วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 20-50
้น ระบบอั
สัญลั%กษณ์ของปริมาณการใช้
หน่วย ไฟฟ้าหรื
ข้ออมูอาจจะมากกว่
ล แหล่งทีา่มนัำของข้
อมูลด
อากาศที่มีการจัดการด้านพลังงานอย่างเหมาะสมก็สามารถประหยัดพลังงาน ลดการบารุงรักษา ลดเวลาการพักเครื่อง
1. ข้อมูลเบื้องต้น
เพิ่มปริมาณผลผลิตและทาให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นได้
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมระบบอากาศอั
าณน้าคอนเดนเสทที
่เหลือทิ้ง วย เครื่องอัดอากาศและการปรั
mw
m3บ/hrปรุงคุณภาพอากาศ
0.8 ซึ่งรวมถึ
ดประกอบไปด้
งระบบจัดเก็บ
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
ระบบส่งและอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัด ถ้ามีการบริหารจัดการส่วนจัดหาอากาศที
่ดี ก็จะทาให้ได้อากาศทีข้อ่สมูะอาด
แห้ง และ
ลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m3
30
มี1.4
การส่ชั่วงโมงการท
เข้ากระบวนการผลิ
ตที่สม่าเสมอที่ระดับความดันที่เหมาะสม
เชื่อถือได้และมีความคุ
้มค่าด้านราคา
การปรับปรุง
ข้อมูลจากโรงงาน
างาน
h
hr/day
24
โดยการลดขนาดรู
ที่ใช้เป่่ยาร่วมกับการปรับลดระยะเวลาการใช้
ดของกระบวนการผลิ
านการ
อมูลจากโรงงาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี
d งานลมอั
day/yr
358 ต คือ ข้มาตรการด้
บริ1.6หารจั
ดการในส่
พันธ์กับปริมาณอากาศอั
ข้ออมูงการอากาศอั
ลจากโรงงาน ด
ค่าไฟฟ้
าเฉลี่ย วนความต้องการของอากาศอัด สุดท้ายจะไปสั
Ce มBaht/kWh
2.36ดในส่วนต้
ของระบบที่ลดลง
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3.

จากการสารวจการใช้อากาศอัดเพื่อเป่า
ถุงมือยางให้หลุดออกจาก Mold ในขั้นตอนการ
วิธงมืีกอำรและขั
ตอนกำรด
ถอดถุ
ยาง พบว่า มีก้นารใช้
อากาศอัดที่แำเนิ
รงดันนกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
4 Bar ขนาดรูท่อของอากาศอัดมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 mm ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินความ
3.1จาเป็ตรวจวั
ณภาพและปริ
มาณสารปนเปื
นทาให้ดปริ
ต้อมงสิาณคุ
้นเปลื
องปริมาณอากาศอั
ดเกิน ้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2ความจ
ประเมิ
ดที่เกิดขึ้นจากการใช้
่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
าเป็นผลประหยั
รวมทั้งระยะเวลาในการเป่
าถุงนมื้าคอนเดนเสทที
อใช้
3.3เวลาประมาณ
ออกแบบระบบท่
อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
0.5 sec/time
จึงมีแนวคิดในการ
exchanger
สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลื
ประหยั
ดพลังงานโดยการลดระยะเวลาการเป่
าถุองต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้
อ
นให้
ก
บ
ั
น้
าหล่
อ
เย็
น
จาก
Cooling
Tower
มือลงเนื่องจากต้องมีการเป่าถุงให้หลุดออกจาก
3.4แม่ พประเมิ
ด้านจากการด
าเนินมาตรการดั
งกล่าว
ิ ม พ์ แ นล้ผลกระทบทุ
ว พร้ อ มกั บกการปรั
บ ลดขนาดรู
ท่ อ
3.5อากาศอั
วิเคราะห์
ด ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
รูปที่ 2.1 แสดงหัวเป่ำถุงมือยำง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
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วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ขั้นตอนการดาเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบลมอัดในการเป่าถุงมือยางให้หลุดออกจาก
แม่พิมพ์ ดังนี้
3.1 ดาเนินการปรับปรุงระบบการใช้ลมอัดที่เป่าถุงมือให้หลุดออกจาก Mold โดยทดลองลดขนาด ของรูท่อที่ใช้
เป่าจากขนาดเดิม 10 mm และลดระยะเวลาการเป่าพร้อมทั้งปรับลดความดันอากาศอัดลง
3.2 ข้อสรุปของการปรับปรุงดังนี้ คือ ใช้แรงดันที่ 4 Bar เท่าเดิม ขนาดรูท่อลดลงเหลือ 5 mm และ การ
ปรับเวลาที่ Timer โดยลดระยะเวลาในการเป่าแต่ละครั้งจาก 0.5 sec เป็น 0.2 sec
3.3 วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง
3.4 ดาเนินการปรับปรุง
3.5 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

mw
Cwd,e
Cwd,c

kW/L/sec

8
3.2
352
3.17
50
10.00
5.00
4.00
1.013
8
0.158
0.34

Air1

L/sec

633.64

Air2

L/sec

158.41

สัญลักษณ์

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

หน่วย

ข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

แหล่งที่มำของข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
เกจความดันหน้าเครื่องจักร

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

ข้อมูลจากเครื่องจักร

ข้อมูลจากเครื่องอัดอากาศ

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
kWh/yr 303,330.14

E2

kWh/yr 30,333.62

ES
Sc

kWh/yr 273,002.53
Baht/yr 865,418.01

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
C
PB

Baht
yr

14,400
0.017

3.

E1

3.4
3.5
3.6
3.7

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

hr/day
hr/day
day/yr
Baht/kWh
%
mm
mm
bar
bar
Unit
-

รำยกำร

h1
h2
d
Ce
LF
D1
D2
P1
P2
N
Ck
SEC

ข้อมูล

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการทางานก่อนปรับปรุง
1.2 ชั่วโมงการทางานหลังปรับปรุง
1.3 จานวนวันทางาน
1.4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
1.5 Load factor
1.6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม (ก่อน)
1.7 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม (หลัง)
1.8 ระดับความดันที่ใช้งานอากาศอัด
1.9 ความดันอากาศอัดที่ใช้งาน
1.10 จานวนท่อลมเป่าถุงมีอ
1.11 ค่าคงที่ของการรั่วไหลแบบรัว่ โดยตรง
1.12 ค่า SEC ของการอัดอากาศ
2. กำรคำนวณ
2.1 อัตราการไหลของอากาศอัดก่อนปรับปรุง
= Ck x D12 x (P1 + P2 ) x N
2.2 อัตราการไหลของอากาศอัดหลังปรับปรุง
= Ck x D22 x (P1 + P2 ) x N
2.3 พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
= SEC x Air1 x h1 x d x LF
2.4 พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง
= SEC x Air2 x h2 x d x LF
2.5 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = E1 - E2
2.6 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = ES x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 เงินลงทุน (การปรับปรุงจานวน 3 เครื่อง)
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc

หน่วย

4.

สัญลักษณ์
h
d
Ce

รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

4.

5.
2.

ผลของกำรปรั
แนวคิด หลักกำรและทฤษฎี
บปรุงด้ำนกำรอนุ
สู่โรอกำสในกำรปรั
ักษ์พลังงำน บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
5.1
กำรดำเนินกำรปรับปรุง

772

โดยปกติ
โรงงานที
ารใช้พลังงานความร้
ความร้อนที
่ใช้ไม่หมดแล้
วปล่อยทิดและปรั
้งสู่บรรยากาศ
ส่งผลให้
ผลจากการปรั
บปรุ่มีกงระบบการใช้
ลมอัดทีอ่เป่นามัถุงกมืจะมี
อโดยการปรั
บลดขนาดท่
ออากาศอั
บลดระยะเวลา
เกิการเป่
ดผลกระทบทางสิ
อมและต้นทุนการผลิ
นั้นการสารวจแหล่
ความร้อนที้ยั่งปส่ล่งอผลให้
ยทิ้งในโรงงานแล้
วหา
าถุงมือให้หลุ่งดแวดล้
ออกจากโมลลงพลว่
าไม่มตีผสูลต่งขึอ้นคุณดังภาพของผลิ
ตภัณฑ์ งนอกจากนี
โรงงานมีผลการ
แนวทางกลั
บมาใช้
ประโยชน์
มากที้น่สอีุดกด้จะส่
ประหยัดพลั
งงานไฟฟ้
าเพิ่มให้มากขึ
วย งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมิรูปนผลกระทบทุ
กด้านจากการด
นมาตรการดั
งกล่าว ปรับเวลำในกำรเป่ำหลังปรับปรุง
ที่ 2.2 แสดงหั
วเป่ำถุงมืาเนิ
อยำง
และ Timer
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
5.2 ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

หลังจากดาเนินการปรับปรุงโดยทดลองปรับลดขนาดของรูท่อ ลดระยะเวลาการเป่าถุงมือ แต่ไม่สามารถลด
แรงดันอากาศอัดให้ต่ากว่าเดิมได้เนื่องจากกระทบต่อกระบวนการผลิตและจากการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นไปตาม
4. หัวข้กำรประเมิ
นผลกำรอนุ
รักษ์าทีพ่เกิดลัขึง้นงำนก่
อนกำรด
ำเนิบปรุนงกำรปรั
บปรุ
ง งเป็นไป
อที่ 4 ดังนั้นผลการประหยั
ดพลังงานไฟฟ้
จริงหลังจากด
าเนินการปรั
ที่ได้จากการค
านวณจึ
ตามการประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในหัวข้อที่ 4
รำยกำร
กษณ์
หน่วย จากค่าดัข้ชอนีมูชลี้วัดการใช้
แหล่พงลัทีง่มงานจ
ำของข้
อมูล
การวิเคราะห์
ผลการประหยัดพลังงานที่เกิสัดญ
ขึ้นลัจริ
งสามารถคานวณได้
าเพาะ
1. เฉลี
ข้อ่ยมูต่ลอเบื
เดื้องต้
น :นSEC ของเครื่องจักรนั้นๆ โดยผลประหยัดต่อปีคานวณจาก
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
0.8
3
มูลจากโรงงาน
1.2
ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
C
kWh/m
(SEC
)2.28
x ผลผลิตข้ข้ออเฉลี
่ยต่อปี
เฉลี่ยต่อเดือนของเครื่องจักรก่อนปรับปรุง – SECเฉลี่ยต่wd,e
อเดือนของเครื่องจักรหลั
3 งปรับปรุง
มูลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m
30
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
โดยค่า SEC เฉลี่ยต่อเดือนได้จากข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องจักร (Energy Input)
เป็นรายเดือน
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
และปริ
าณผลผลิ
่องจักรนั้น ๆ
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 ค่มาไฟฟ้
าเฉลี่ยต (Product Output) ในช่วงเวลาเดียวกันของเครื
Ce Baht/kWh
2.36

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย
m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

 ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจาเครื่องจักรแต่ละเครื่องภายในโรงงาน เพื่อบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ
 วิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าจาเพาะและความร้อนจาเพาะของโรงงาน โดยอาจจะวิเคราะห์ลงรายละเอียด
ได้ในระดับเครื่องจักร เพื่ อใช้เป็นตัวเลข Energy Baseline ของเครื่องจักรหรือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรประเภทเดียวกันได้ เพื่อนาไปสู่การซ่อมบารุง การจัดโหลดการใช้งานที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร เป็นต้น
 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอๆ ในเรื่องการ Operate และ
บารุงรักษาเครื่องจักรและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
 จัดทาแผนการตรวจสอบการรั่วไหลของลมอัดในระบบ
 จัดทาแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้งานอากาศอัด
 ควบคุมด้านการปฏิบัติ เช่น จัดทาฟอร์มเพื่อบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการติดตามและประมวลผล เช่น
การใช้พลังงานไฟฟ้า ระดับแรงดันลมอัดที่ใช้งาน การตั้งเวลาที่ Timer เป็นต้น พร้อมระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 จัดทา Checklist เพื่อวินิจฉัยหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

6.

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

8
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2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 3
พลังงำน

992

กำรหุ้มฉนวนกันควำมร้อนของเครื่องฉีดพลำสติก

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
ชื่อเกิ
บริดษผลกระทบทางสิ
ัท : บริษัท ่งศรีแวดล้
ไทยซุ
ปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
สาขาอมตะนคร
น้าร้
อนหรือของเหลวร้ชลบุ
อนถืรอี เป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
สถานที
ั้ง :บมาใช้
700/13
ตาบลคลองต
การน่ตากลั
ประโยชน์
ถือว่าเป็นสิาหรุ
่งสาคัอญาเภอเมื
จึงควรพิอจงารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
จังบหวัอุณดชลบุ
20000 ่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ปล่อยทิ้ง ระดั
หภูมริ ขี องของเหลวที
บ ภProcess
condensate
ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
ผลิประโยชน์
ตภัณฑ์ : สาหรั
บรรจุ
ัณฑ์พลาสติ
ก

อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
่ายดังกล่อาวลง
1.สามารถลดค่
แรงจูาใช้งจใจหรื
ปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

แม่พิมพ์นั้นจาเป็นต้องใช้ความร้อนจาก Heater ไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงถึง 200 oC โดยกระบอกฉีดไม่มีการหุ้มฉนวนความ
ร้อนจะทาให้สูญเสียความร้อนให้กับบรรยากาศแวดล้อมตลอดเวลาเป็นผลให้ Heater ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก และ
3.1
ดปริมาณคุณภาพและปริ
นของคอนเดนเสทที
่เหลือทิ้งอจากหอระเหย
อุณหภูตรวจวั
มิอากาศภายในโรงงานค่
อนข้ามงสูาณสารปนเปื
ง ทั้งนี้หากด้อาเนิ
นการติดตั้งฉนวนความร้
นที่กระบอกฉีด จะทาให้ Heater ใช้
3.2
ประเมิ
น
ผลประหยั
ด
ที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
จากการใช้
น
าคอนเดนเสทที
้
เ
่
หลื
อ
ทิ
ง
้
ทดแทนการใช้
พลังงานไฟฟ้าลดลง และช่วยลดอุณหภูมิอากาศภายในโรงงานได้อีกทางหนึ่งด้วย น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมรูาณน้
อทิ้ง ณหภูมิผิวของเครืm่อwงฉีดที่ยังmไม่3/hr
0.8 นควำมร้
ปที่ าคอนเดนเสทที
3.1 Heater่เหลืและอุ
ม3ีกำรหุ้มฉนวนกั
อน
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m3
30
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

่องจักรในกระบวนการฉี
ดพลาสติำเนิ
กต้องใช้
พลังงานไฟฟ้บาปรุ
ในการให้
ความร้
อนแก่ชุดรHeater
และการหมุ
นสกรู
3. เพื่อหลอมละลายเม็
วิธีกเครืำรและขั
น
้
ตอนกำรด
น
กำรปรั
ง
ด้
ำ
นกำรอนุ
ก
ั
ษ์
พ
ลั
ง
งำน
ดพลาสติก การหลอมละลายเม็ดพลาสติกที่อยู่ในรูปของแข็งให้กลายเป็นของเหลวเพื่อจะฉีดเข้า

10

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำ นกำรอนุรักษ์
พลังงำน
การประหยัดพลังงานเป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติกพลังงานความร้อนส่วนหนึ่งของ Heater ไฟฟ้าต้องสูญเสียไปกับบรรยากาศในบริเวณกระบอกฉีด การติดตั้งชุด
ฉนวนกันความร้อนของกระบอกฉีด จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อนโดยทั่วไปหมายถึง วัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจาก
ด้านใด ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย การส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของวัสดุใดๆ หรือการถ่ายเท
ความร้อน (Heat Transfer) ระหว่างวัตถุสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของวัตถุทั้งสองมีความแตก ต่างกัน ทั้งทาง
กายภาพและฟิสิกส์ ซึ่งลักษณะการถ่ายเทความร้อนดังกล่าวนั้นมี 3 วิธี โดยอาจเกิดขึ้นจากวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธี
พร้อมกันหรือผสมผสานกัน ได้แก่ กำรนำควำมร้อน (Conduction) กำรพำควำมร้อน (Convection) และ กำรแผ่
รังสีควำมร้อน (Radiation)
ในกรณีไม่หุ้มฉนวนกันความร้อนหรือกรณีหุ้มฉนวนกันความร้อนที่ระดับความหนาต่างๆ กัน ค่าการสูญเสีย
ความร้อนที่เกิดจากการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนจะแตกต่างกันออกไป จากการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
สาหรับทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ที่ความหนาของฉนวน 1/2-1 นิ้วผลที่ได้คือสามารถลดการ
สูญเสียพลังงานความร้อนลงได้ประมาณ 73.89 - 97.63 % เมื่อเทียบกับที่ไม่มีการหุ้มฉนวนกันความร้อน ทาให้ลดการ
สูญเสียพลังงานได้อย่างมากและยังสามารถนาพลังงานเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกทาให้ทั้งประหยัดเงินและ
ลดพลังงาน
นอกจากนี้หลังจากการหุ้มฉนวนกันความร้อนจะทาให้อุณหภูมิบริเวณที่ทางานโดยรอบลดลง และช่วยให้
บรรยากาศในการทางานดีขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

h
d
Ce

mw
Cwd,e
Cwd,c

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
รำยกำร

4.

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

3.

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

เพื่อลดการสูญเสียความร้อนที่ Heater barrel ของเครื่องฉีดพลาสติกเนื่องจากการรั่วไหลของความร้อน
ออกสู่บรรยากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิต่ากว่า จะมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.1 ตรวจวัดกาลังไฟฟ้า อุณหภูมิผิวของ Heater barrel และอุณหภูมิในการใช้งานก่อนปรับปรุง
3.2 ตรวจวัดขนาดพื้นที่ของ Heater barrel ที่จะหุ้มฉนวน
3.3 วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านกระบวนการผลิต คุณภาพของสินค้าและการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น
3.4 ดาเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้งชุดฉนวนกันความร้อนที่ Heater barrel
3.6 ตรวจสอบอุณหภูมิที่ผิวหลังหุ้มฉนวน
3.5 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.4
3.5
3.6
3.7

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

2.
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4.
2.

กำรประเมิ
แนวคิด หลันผลกำรอนุ
กกำรและทฤษฎี
รักษ์พลัสงู่โงำนก่
อกำสในกำรปรั
อนกำรดำเนิบนปรุ
กำรปรั
งด้ำนกำรอนุ
บปรุง รักษ์
พลังงำน รำยกำร
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

1. ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลส่จากโรงงาน
1.1 ชั่วโดยปกติ
โมงการทโรงงานที
างาน ่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้hอนที่ใช้ไม่หhr/day
มดแล้วปล่อยทิ้งสู24่บรรยากาศ
งผลให้
ข้อมูลจากโรงงาน
จานวนวันทางาน
เกิด1.2
ผลกระทบทางสิ
่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสdารวจแหล่งday/yr
ความร้อนที่ปล่อ320
ยทิ้งในโรงงานแล้
วหา
ข้
อ
มู
ล
จากโรงงาน
1.3 ค่าบไฟฟ้
าเฉลี
่ย
Ce
Baht/kWh
3.10
แนวทางกลั
มาใช้
ประโยชน์
ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้
อนต่2 าลง
1.4 พื้นน้ทีาร้่ผอิวร้นหรื
อนของผนั
ง
กระบอกฉี
ด
A
m
/Unit
0.565
อของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มoค่าในการลงทุนและเสถีจากการตรวจวั
ยรภาพใน ด
จากการตรวจวั
หภูมิผปิวระโยชน์
ก่อนหุ้มฉนวน
ts,1 นต่างๆต่อไปนีC้คือ ความต่200
การน1.5ากลัอุบณมาใช้
ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็
อเนื่องของความร้
อนที่ ด
o
จากการตรวจวั
หภูบมิผอุิวณหลัหภู
งหุม้มิ ขฉนวน
C
80 ดที่จะนามาใช้ ด
ปล่อ1.6
ยทิ้งอุณระดั
องของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้tอs,2นที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุ
o
จากการตรวจวัด
1.7 อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
C
34
a
ประโยชน์
สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นtเพื
่อให้พลังงานความร้
อนในกระบวนการผลิ
ตโดย
1.8 Surface coefficient ของพื้นผิว
2.2

อ้อมผ่านเครื
่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
วัตถุที่แผ่ความร้อน
ใช้ท1.9
ดแทนน้
า WDemissivity
ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี-้จะมีค่าใช้0.35
จ่ายด้านไฟฟ้
า (ปั้มน้า)steel
วัสดุ Stainless
Surface

ด้านน้
าประปาและสารเคมี
ที่ใช้กในการปรั
condensate ทดแทนน้
า WD ได้จะ
1.10
จานวนเครื่องฉีดพลาสติ
ที่ปรับปรุบง ปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้
n Process Unit
10
สามารถลดค่
าใช้จ่ายดังกล่าวลง
2.
กำรคำนวณผลกำรประหยั
ดพลังงำนไฟฟ้ำต่อ 1 Unit
2.1 การสูญเสียความร้อนโดยการพา–ก่อนหุ้มฉนวน
Q1,b
kJ/m2hr
5,487.28
1.25
Q1,b = x( ts,1-ta) x 4.186
2.2 การสูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสี–ก่อนหุ้มฉนวน
Q2,b
kJ/m2hr
2,946.96
4
Q2,b=4.88xx[((ts,1+273.15)/100) ((ta+273.15)/100)4] x 4.186
2.3 การสูญเสียความร้อนรวมก่อนปรับปรุง
Qt,b
kJ/hr
4,765.35
Q
=
(Q
+
Q
)
x
A
3.1 ตรวจวั
มาณคุณ2,bภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
t,b ดปริ1,b
2.4
การสู
ญ
เสี
ย
ความร้อดนโดยการพา–หลั
งหุ้มนฉนวน
kJ/m2hrน้า WD
3.2 ประเมินผลประหยั
ที่เกิดขึ้นจากการใช้
้าคอนเดนเสทที่เหลืQอ1,aทิ้งทดแทนการใช้
1.25
Q1,a = x( ts,2-tอa)เพื
4.186
3.3 ออกแบบระบบท่
่อนx าคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี1,103.24
้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
2
2.5 exchanger
การสูญเสียความร้
อ
นโดยการแผ่
ร
ง
ั
สี
–
หลั
ง
หุ
ม
้
ฉนวน
Q
kJ/m
hr
475.74
2,a
สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้
าคอนเดนเสทจะระบาย
4
Q2,a=4.88xx[((t
- Tower
s,2+273.15)/100)
ความร้
อนให้กับน้าหล่
อ
เย็
น
จาก
Cooling
4
((ta+273.15)/100)
4.186 าเนินมาตรการดังกล่าว
3.4 ประเมิ
นผลกระทบทุก]ด้xานจากการด
2.6
การสู
ญ
เสี
ย
ความร้
อ
นรวมหลั
งปรับปรุง
Qt,a
kJ/hr
892.12
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
Qt,aน=การปรั
(Q1,a บ+ ปรุ
Q2,aง ) x A
3.6 ดาเนิ
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากการหุ้มฉนวน
Es,1 kWh/yr/Unit
8,262.89 (1 kWh = 3.6 MJ)
3.72.7 การทวนสอบผลการอนุ
รักษ์พลังงาน
Es,1=(Qt,b-Qt,a) x h x D/(1,000x3.6)
2.8 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม
Es
kWh/yr 82,628.90
Es = n x Es,1
2.9 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Sc
บาท/yr 256,149.60
Sc = Es x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
รำยกำร
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
3.1 เงินลงทุน
C
Baht 300,000.00
1. ข้อมู(การปรั
ลเบื้องต้บนปรุงจานวน 10 เครื่อง)
3.2
ระยะเวลาคื
นทุน PB = C่เหลื/ อSทิc ้ง
yr 0.8 1.17 ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริ
มาณน้าคอนเดนเสทที
mw PB m3/hr
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m
30
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36
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ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

0.8
2.28
30
24
358
2.36

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

(ข) หลังดำเนินกำรปรับปรุง
(ข) หลังดำเนินกำรปรับปรุง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รูปที่ 3.4 อุณหภูมิที่ผิวบริเวณ Heater Barrel เครื่องฉีดพลำสติกก่อนและหลังดำเนินกำรหุ้มฉนวน
(ก) ก่อนดำเนินกำรปรับปรุง

รูปที่ 3.3 Electrical Profile ของเครื่องฉีดพลำสติกก่อนและหลังดำเนินกำรหุ้มฉนวน
(ก) ก่อนดำเนินกำรปรับปรุง

หลังจากดาเนินการติดตั้งฉนวนบริเวณ Heater Barrel ของเครื่องฉีดพลาสติก โดยใช้เวลาดาเนินการ
1 สัปดาห์ ผลจากการตรวจวัด Electrical Profile และอุณหภูมิที่ผิวก่อนและหลังดาเนินการหุ้มฉนวนที่กระบอก
พลาสติกแสดงได้ดังรูปที่ 3.3 และรูปที่ 3.4 ตามลาดับ

5.2

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง
รูปที่ 3.2 กำรติดตั้งฉนวนกันควำมร้อนที่กระบอกฉีดพลำสติก

ดาเนินการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่
Heater Barrel ของเครื่องฉีดพลาสติกจานวน 10
Unit ดังรูปที่ 3.2 พบว่าอุณหภูมิที่ผิวภายนอกของ
เครื่องฉีดพลาสติกลดลง

5.1

5.

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

12

12

ผลประหยั
ที่เกิกดขึกำรและทฤษฎี
้นจำกกำรตรวจวัดสู่ โอกำสในกำรปรับปรุง ด้ำนกำรอนุ รัก ษ์
แนวคิด ดหลั

2.

พลังงำน

13
13
2

รำยกำร

ก่อนกำรปรับปรุง
หลังกำรปรับปรุง
กำลังไฟฟ้ำเฉลี่ยต่อ 15 นำที
: kW
9.30
8.12
ชั่วโมงกำรทำงำนต่อวัน
: h/d
24
24
โดยปกติ
โรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้
อน มักจะมีความร้อนที่ใช้320
ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ
ส่งผลให้
จำนวนวั
นทำงำน
: d/y
320
เกิดผลกระทบทางสิ
การผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่
วหา
จำนวนเครื่องฉี่งดแวดล้
พลำสติอกมและต้ นทุ:นUnit
10งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้
10
แนวทางกลั
บมาใช้ำเฉลี
ประโยชน์
ให้มากที่สุด จะส่
งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้3.10
อนต่าลง
รำคำไฟฟ้
่ย
: Baht/kWh
3.10
าร้อนหรืำทีอ่ใของเหลวร้
อนถือเป็: kWh/yr
นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดัง714,240
นั้นความคุ้มค่าในการลงทุ623,616
นและเสถียรภาพใน
พลัน้งงำนไฟฟ้
ช้ต่อปี
ค่ำบพลัมาใช้
งงำนไฟฟ้
ำที่ใช้ตถ่อือปีว่าเป็นสิ่งส:าคั
บำท/yr
การนากลั
ประโยชน์
ญ จึงควรพิจารณาในประเด็2,214,144
นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อ1,933,210
เนื่องของความร้อนที่
พลั
ง
งำนไฟฟ้
ำ
ที
ป
่
ระหยั
ด
ได้
:
kWh/yr
90,624.00
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ค่ำไฟฟ้
ำทีบ่ประหยั
ดได้ condensate
: Baht/yr
280,934.40อนในกระบวนการผลิตโดย
ประโยชน์
สาหรั
Process
ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้
เงินลงทุ
น
300,000.00
อ้อมผ่านเครื
่องแลกเปลี
่ยนความร้อนจึงมี: คBaht/yr
วามสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถน
า Process condensate ไป
ระยะเวลำกำรคื
น
ทุ
น
:
yr
1.07
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)

ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ

6.สามารถลดค่
ข้อเสนอแนะหรื
าใช้จ่ายดังกล่าวลง อข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจาเครื่องฉีดพลาสติกแต่ละเครื่อง
ควรพิ
่มเติมความหนาของฉนวนหรื
อเปลีน่ยกำรปรั
นประเภทของฉนวน
ข้อจากัดเรืร่อัก
งพืษ์
้นทีพ่) เพื
อุณหภูมิ
วิธจีกาณาเพิ
ำรและขั
้นตอนกำรดำเนิ
บปรุงด้(หากมี
ำนกำรอนุ
ลัง่อให้งำน
ผิวหลังติดฉนวนลดลง
 ควรจัดทาการวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานจาเพาะของเครื่องฉีดพลาสติกแต่ละเครื่อง โดยเก็บข้อมูลการหลอม
กแต่
เพื่อใช้เป็นมEnergy
Baseline
ของการหลอมพลาสติ
แต่ละประเภท
3.1พลาสติ
ตรวจวั
ดปริละประเภท
มาณคุณภาพและปริ
าณสารปนเปื
้อนของคอนเดนเสทที
่เหลือทิก้งจากหอระเหย
 3.2อบรมให้
้แก่พนัดกทีงานที
วข้องทั้งแผนกผลิ
ตและแผนกซ่
ารุงอย่างสม่าเสมอๆ
ประเมิคนวามรู
ผลประหยั
่เกิดขึ่เกี้น่ยจากการใช้
น้าคอนเดนเสทที
่เหลืออทิมบ
้งทดแทนการใช้
น้า WDในเรื่องการ Operate และ
งรักษาเครื่องฉีดพลาสติ
และแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
3.3บารุออกแบบระบบท่
อเพื่อนกาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
 ควบคุ
มด้านการปฏิ
บัตบิ กรณี
เช่นที่กจัารละลายน้
ดทาฟอร์มาเกลื
เพื่อบัอนต้ทึอกงใช้
พารามิ
เตอร์ต่างๆ ที่อุณ
่จาเป็
่อใช้้งนีในการเฝ้
าระวัง เช่น การใช้
exchanger
สาหรั
น้าคอนเดนเสทที
หภูนมเพื
ิต่าทั
้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
พลัความร้
งงานไฟฟ้
า ตรวจวั
ดอุอณเย็หภูนจาก
มิผิว Cooling
กาหนดมาตรฐานการตั
้งค่าอุณหภูมิที่ Heater ของการหลอมพลาสติกแต่ละชนิด
อนให้
กับน้าหล่
Tower
ต้น พร้นอผลกระทบทุ
มระบุผู้รับผิกดด้ชอบที
่ชัดเจนาเนินมาตรการดังกล่าว
3.4เป็นประเมิ
านจากการด
 3.5จัดวิทเาคราะห์
Checklist
นิจฉัยาหาแนวทางการอนุ
ความคุเพื้มค่่อาวิทางด้
นเศรษฐศาสตร์ รักษ์พลังงาน
 3.6หากต้
องการเปลี
ดาเนิ
นการปรั่ยบนเครื
ปรุง ่องจักรใหม่ ควรพิจารณาเลือกเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิม
 3.7ควรติ
ดต่อเพื่อขอข้อมูลอุปกรณ์
ที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานผู้ผลิตเครื่องจักร
การทวนสอบผลการอนุ
รักษ์พเสริ
ลังมงาน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

mw

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce
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3.

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
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3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
รูปที่ 4.1 กำรใช้งำนหลอด Heating lamp ในเครื่อง ASB

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

หลังจากดาเนินการตรวจสอบภายในกระบวนการผลิตของโรงงานหนึ่งๆ แล้วพบว่า ถ้าสามารถปรับลดการใช้งาน
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใดๆที่ใช้พลังงานลงได้ ซึ่งอาจจะหมายถึงการลดขนาดพิกัดเครื่องจักร/อุปกรณ์ลง ยกเลิกการใช้
งานเครื่องจักร/อุปกรณ์แบบถาวรหรือชั่วขณะ หรือลดระยะเวลาการใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ลง เหล่านี้ล้วนเป็น
มาตรการที่สามารถดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานลงได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องได้รับการทดสอบว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
- ต้องไม่กระทบต่อกาลังการผลิตและสภาพแวดล้อมของการทางาน
- ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องจักร เป็นต้น

2.

โรงงาน อิม โก้ ฟู ้ ด แฟ็ค จ ากัด เป็น
โรงงานผลิต บรรจุภ ัณ ฑ์ส าหรับ ใส่อ าหารและ
เครื่องดื่ม จากการตรวจสอบพบว่า ในกระบวนการ
เป่าขึ้นรูปภาชนะพลาสติก (เครื่อง ASB) มีการใช้
พลังงานไฟฟ้าถึงร้อยละ 63 ของกระบวนการผลิต
จากการใช้งานในปัจจุบันพบว่าเครื่อง ASB มีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนในขั้นตอนการเป่า
ขึ้ น รู ป เม็ ด พลาสติ ก สู ง มากและมี ก ารใช้ Heating
Lamp มากเกินความจาเป็น ดังนั้นทีมงานฝ่ายผลิต
และที ม งานช่ า งจึ ง มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยการลดจานวน Heating Lamp
ซึ่งเป็นโคมไฟความร้อนอินฟราเรดของเครื่อง ASB
ลง

1.

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จากัด
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ถนนบางนาตราด กม.36 ตาบลหอมศีล อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ผลิตภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กำรลดจำนวน Heating Lamp ในเครื่องเป่ำขวดพลำสติก

กรณีศึกษำที่ 4

14

14

3.
2.

วิแนวคิ
ธีกำรและขั
ด หลัก้นกำรและทฤษฎี
ตอนกำรดำเนินสกำรปรั
ู่โอกำสในกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุ
บปรุงรด้ักำษ์นกำรอนุ
พลังงำนรักษ์
พลังงำน

15
15
2

ขั้นตอนการดาเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าในเครื่องเป่า ASB มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1
เครื่อง ASB-02 กาหนดลดจานวนหลอด Heating lamp 1,000W จาก 80 Unit เหลือ 64 Unit
โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
3.2
เครื่อง ASB-03 กาหนดลดจานวนหลอด Heating lamp 1,000W จาก 96 Unit เหลือ 80 Unit
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
3.3
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
3.4
วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นหลังจากดาเนินการปรับปรุง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
3.5
ดาเนินการปรับปรุง
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
3.6
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
4.ใช้ทดแทนน้
กำรประเมิ
นผลกำรอนุ
รักษ์พลัาเกลื
งงำนก่
อนกำรด
ำเนินีน้จะมีกำรปรั
บาปรุ
ง า (ปั้มน้า)
า WD ได้โดยตรงในขั
้นตอนการละลายน้
อ ซึ่งในการผลิ
ตน้า WD
ค่าใช้จ่ายด้
นไฟฟ้
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
รำยกำร
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

5.

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
0.8
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
3
5.1
กำรด
ำเนิ
น
กำรปรั
บ
ปรุ
ง
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m
30
ผลจากการปรั
บ
ปรุ
ง
โดยการลดจ
านวน
Heating
Lamp
ในเครื
่
อ
งเป่
า
ASB-02
ASB-03 รวม
ข้และ
อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
ข้อมูลจากโรงงาน
้น 144นทUnit
พบว่
โดยไม่ส่งผลกระทบต่
ต
1.5ทั้งจสิานวนวั
างานเฉลี
่ย าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้
d าลงได้ day/yr
358 อกระบวนการผลิ
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24 ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 จานวนวันทางาน
d
day/yr
365 ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
3.12 ข้อมูลจากโรงงาน
1.5 Load factor
LF
%
95 ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 กาลังไฟฟ้าของ Heating lamp
P
W
1,000 ข้อมูลจากโรงงาน
1.7 จานวน Heating lamp เครื่อง ASB-02 ก่อน
n1,b
Unit
80 ข้อมูลจากโรงงาน
3.11.8 ตรวจวั
ด
ปริ
ม
าณคุ
ณ
ภาพและปริ
ม
าณสารปนเปื
อ
้
นของคอนเดนเสทที
เ
่
หลื
อ
ทิ
ง
้
จากหอระเหย
จานวน Heating lamp เครื่อง ASB-02 หลัง
n1,a
Unit
64 ข้อมูลจากโรงงาน
3.21.9 ประเมิ
น
ผลประหยั
ด
ที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
จากการใช้
น
าคอนเดนเสทที
้
เ
่
หลื
อ
ทิ
ง
้
ทดแทนการใช้
น
า
้
WD
จานวน Heating lamp เครื่อง ASB-03 ก่อน
n2,b
Unit
96 ข้อมูลจากโรงงาน
3.31.10ออกแบบระบบท่
อ
เพื
่
อ
น
าคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ใ
นการละลายน้
าเกลื
อ
ทั
้
ง
นี
้
ไ
ด้
มีการติข้ดอตัมู้งลจากโรงงาน
Plate heat
จานวน Heating lamp เครื่อง ASB-03 หลัง
n2,a
Unit
80
2. กำรคexchanger
ำนวณ สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้
อนให้ากของ
ับน้าหล่
อเย็นlamp
จาก Cooling
1,464,672.00
2.1 พลังงานไฟฟ้
Heating
ก่อนปรับTower
ปรุง
E1
kWh/yr
3.4 ประเมิ
น
ผลกระทบทุ
ก
ด้
า
นจากการด
าเนิ
น
มาตรการดั
ง
กล่
า
ว
= P x (n1,b + n2,b)/1,000 x h x d x LF
1,198,368.00
งงานไฟฟ้
าของ้มค่Heating
หลังปรับปรุง
E2
kWh/yr
3.52.2 วิพลัเคราะห์
ความคุ
าทางด้าlamp
นเศรษฐศาสตร์
P นx การปรั
(n1,a + บnปรุ
x h x d x LF
3.6 ด=าเนิ
ง
2,a)/1,000
266,304.00
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดรได้ักษ์พลังงาน
ES
kWh/yr
3.72.3 การทวนสอบผลการอนุ
ES = E1 - E2
830,868.48
2.4 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = ES x Ce
Sc
Baht/yr
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 เงินลงทุน
C
Baht
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc
PB
yr
-

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
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อย่างสม่าเสมอ
วิเคราะห์ค่าดั ชนีการใช้พลั งงานจ าเพาะของโรงงาน หรือเครื่องจักรหลั กที่ใช้พ ลังงานสูง เพื่อเป็น ตัวเลข
Energy baseline ของเครื่องจักรสาหรับใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
หรือซ่อมบารุง การจัดโหลดการใช้งานที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพของเครื่องจักร เป็นต้น
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ ในเรื่องการ Operate และ
บารุงรักษาเครื่องจักรและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
ควบคุ มด้ านการปฏิ บั ติ เช่ น จั ดท าฟอร์ มเพื่ อบั นทึ กพารามิ เตอร์ ต่ างๆ ที่ จ าเป็ นเพื่ อใช้ ในการติ ดตามและ
ประมวลผล เช่น ตรวจวัดกาลังไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่เครื่องจักรหรือชุด Heater ใช้ การตั้งค่าอุณหภูมิ อัตราการ
ผลิต กาหนดค่าเกณฑ์พารามิเตอร์ต่างๆ เป็นต้น พร้อมระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
จัดทาแผนการตรวจสอบและบารุงรักษา

 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจาเครื่องจักรแต่ละเครื่องภายในโรงงาน เพื่อบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร

6.

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

รูปที่ 4.2 หลอด Heating lamp
ที่ถูกลดจำนวนลงในเครื่อง ASB
หลังจากดาเนินการปรับปรุงโดยการปรับ
ลดจานวนหลอด Heating Lamp ขนาด 1,000 W
ในเครื่องเป่าขวด PET พบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ผ่านมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิ ต โดยหลั งด าเนิ น การปรั บ ปรุ งค่ า พารามิ เ ตอร์
ต่างๆ เป็นไปตามหัวข้อที่ 4 ดังนั้นผลการประหยัด
พลังงานจะเป็นไปตามการประเมินข้างต้น

5.2

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง
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2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 5
พลังงำน

17
17
2

กำรเปลี่ยนวิธีกำรอบแห้งโดยใช้ตู้ Vacuum อบสีแทนตู้ Oven

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
ข้อเกิมูดลผลกระทบทางสิ
พื้นฐำนสถำนประกอบกำร
่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
ให้มนากที
่สุด ฟจะส่
ผลให้ต้นพิทุคนเมนท์
การใช้สพลัจงากั
งานความร้
ชื่อแนวทางกลั
บริษัท : บมาใช้
บริษปัทระโยชน์
โมเดอร์
ไดสตั
ส์ งแอนด์
ด อนต่าลง
อนหรือหมู
ของเหลวร้
อนถือเป็
แหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
สถานที่ตั้ง :น้าร้688/3
่ 1 ถนนชลบุ
รี-นระยอง
การนากลับมาใช้
ประโยชน์ถ่วือว่าอเป็าเภอบ้
นสิ่งสาคั
ญ งจึงจัควรพิ
ตาบลคลองกิ
านบึ
งหวัจดารณาในประเด็
ชลบุรี 20220นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ผลิปล่
ต
ภั
ณฑ์ : สี
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
1.ใช้ด้าทนน้ดแทนน้
แรงจู
งใจหรือทปัี่ใช้ญในการปรั
หำทีบ่นปรุำไปสู
่กำรด
นมำตรกำรอนุ
รักษ์ทดแทนน้
พลังงำน
าประปาและสารเคมี
งคุณภาพน้
า ดังำเนิ
นั้นการใช้
Process condensate
า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

รูปที่ 5.1 ภำพตู้อบ Oven ของทำงโรงงำน

3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

4.

จากการวิเคราะห์การใช้พลังงานจาเพาะของการอบสีแต่ละครั้งในการอบด้วยตู้ Oven พบว่าจะใช้ไอน้า
6,750 kg/Lot และใช้ไฟฟ้า 2,497.5 kWh/Lot ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการใช้เวลาและพลังงานในการอบค่อนข้างสูง ดังนั้น
ทางโรงงานจึ
งค้ น หาแนวทางการปฏิ
พ ลั ง งานดั
งกล่ า วลงำเนิ
จึ งได้นทกำรปรั
าการศึ ก ษาการใช้
กำรประเมิ
นผลกำรอนุบรัติักเพืษ์่อลดการใช้
พลังงำนก่
อนกำรด
บปรุงตู้อบแบบ
สูญญากาศเดิมของทางโรงงาน พบว่าสามารถใช้อบแห้งสี A3J0, L320, L540 และ L550 ได้จากการทดลองอบแห้ง
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
สีโดยใช้ตู้ Vacuumรำยกำร
พบว่าใช้เวลาในการอบเพียง 8 hr
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
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ในกระบวนการผลิตของโรงงาน มีการใช้
ไอน้าและไฟฟ้าในการอบแห้งสี โดยทางโรงงานตั้ง
าใช้งานไว้ที่ค้นวามดั
น 6 Barg ำเนิ
โดยนกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3. ความดัวินธไอน้
ีกำรและขั
ตอนกำรด
ปกติท างโรงงานจะทาการอบแห้ง สีโ ดยใช้ตู้อ บ
Oven โดยทาการตักสีที่จ ะอบลงในถาดแล้วใช้
ความร้
อ นจากไอน้
าเป็ณนภาพและปริ
ตัว ไล่ค วามชื
้น จนได้ ้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.1 ตรวจวั
ดปริมาณคุ
มาณสารปนเปื
ความชื
้นตามต้
องการ ซึ่งดต้ทีอ่เกิงใช้
ใน
3.2 ประเมิ
นผลประหยั
ดขึเ้นวลานานมาก
จากการใช้น้าคอนเดนเสทที
่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
การอบ
Oven
(45
hr)
ในการอบแต่
ล
ะครั
้
ง
จะใช้
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
ตู้อ บจานวน
3 Unit
1 ทyrี่การละลายน้
จะมีก ารอบสี
exchanger
สาหรัใน
บกรณี
าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
A3J0, ความร้
L320,อนให้L540
และอเย็L550
กับน้าหล่
นจากจานวน
Cooling150
Tower
Lot/yr
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
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2.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
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เครื่องอบแห้งสูญญากาศเป็นเครื่องอบ (Drier) ประเภท Batch type ที่ทางานภายใต้สภาวะที่ความดัน
อากาศต่ากว่าความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure) หรือสูญญากาศ ตาม phase diagram ทาให้น้า
สามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิต่าลง โดยน้าระเหยออกได้ที่อุณหภูมิประมาณ 40 - 80 oC ขึ้นอยู่กับความดันสูญญากาศที่
ใช้ โดยวัตถุดิบที่ต้องการจะอบจะวางบนถาดที่อยู่ในตู้อบที่เป็นทรงกระบอกนอน เนื่องจากรูปทรงกลมจะสามารถทน
แรงดันสูญญากาศได้ดีกว่ารูปทรงอื่นที่ความหนาเท่ากัน ทั้งนี้อุณหภูมิที่ใช้ในการอบจะต่ากว่าตู้อบแบบธรรมดา
การทาให้เกิดสูญญากาศในห้องอบทาได้โดยจะใช้ปั๊มสูญญากาศ (Vacuum pump) เป็นตัวสร้างให้ความดัน
ติดลบโดยสูบอากาศออก การทาแห้งด้วยเครื่องอบสูญญากาศจะช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าการทาแห้งที่
ความดันบรรยากาศ

4.

หน่วย

mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

รูปที่ 5.2 ภำพตู้อบ Oven ของทำงโรงงำน

3.

3.8

3.4
3.5
3.6
3.7

3.6
3.7

สัญลักษณ์

วินิจฉัยการทางานของตู้อบสี Oven คุณภาพของสีที่
ต้องการและการใช้พลังงาน (ปัจจุบัน)
ศึกษาการทางานของตู้อบแบบ Vacuum
ทดสอบการอบสี ด้ ว ย ตู้ อ บแบบ Vacuum และ
ปรั บ แต่ ง การตั้ ง ค่ า ควบคุ ม ต่ า งๆ จนได้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ สี
ตามที่ต้องการ
ประเมินผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้ นจากการใช้
ตู้อบแบบ Vacuum แทนตู้อบ Oven
ประเมิ นผลกระทบทุ กด้านจากการด าเนิ นมาตรการ
ดังกล่าว ต้องไม่มีผลกระทบต่อกาลังการผลิตคุณภาพ
สินค้า ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทางาน
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุงโดยเปลี่ยนวิธีการอบแห้งโดยใช้ตู้
Vacuum อบสี A3J0, L320, L540, L550 แทน ตู้
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การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงานโดยการตรวจวัด
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วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
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วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
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รำยกำร
สัญลักษณ์
หน่วย
5. 1. ข้อผลของกำรปรั
บ
ปรุ
ง
ด้
ำ
นกำรอนุ
ร
ก
ั
ษ์
พ
ลั
ง
งำน
มูลเบื้องต้น

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
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2. กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค
กำรใช้พลังงำนก่อนปรับปรุง
2.1 พลังงานความร้อนก่อนทาการปรับปรุง
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3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
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3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
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PB
yr
-

19
19
2

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
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3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
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1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโรงงานควรศึกษาค้นคว้าและขยายแนวคิดนี้ในการอบแห้งสีรหัสอื่นๆ ในกระบวนการ
ผลิตทั้งนี้ต้องทดสอบการปรับตั้งค่าควบคุม ต่างๆ เพื่อให้คุณสมบัติได้ตามมาตรฐาน
 ควรติดตั้ง Flow meter, Pressure meter และมิเตอร์ไฟฟ้าประจาเครื่องจักรภายในโรงงาน เพื่อบันทึกการ
ใช้พลังงานประจาอย่างสม่าเสมอ
 วิ เ คราะห์ ค่ า ดั ชนี ก ารใช้ พ ลั ง งานจ าเพาะของเครื่ อ งจั ก ร เพื่ อ ตรวจติ ด ตาม การก าหนดเป้ า หมายหรื อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องจักรประเภทเดียวกัน เพื่ อนาไปสู่แผนการซ่อมบารุง การจัดโหลดการใช้
งานที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพของเครื่องจักร เป็นต้น
 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอๆ ในเรื่องการ Operate
และบารุงรักษาเครื่องจักรและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
 จัดทาแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 ควบคุมด้านการปฏิบัติ เช่น จัดทาฟอร์มเพื่อบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการติดตามและ
ประมวลผลและระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 จัดทา Checklist เพื่อวินิจฉัยหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

6.

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร
ปริมาณไอน้าใช้ในการอบต่อ Lot
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการอบต่อ Lot
พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้
พลังานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
ผลการประหยัดที่เกิดขึ้นรวม

1,600
kg/Lot
720
kWh/Lot
2,134,417.50 MJ/yr
266,625
kWh/yr
1,404,690.96 Baht/yr

หลังปรับปรุงพบว่าการอบแห้งสี A3J0, L320, L540, L550 โดยการใช้ตู้ Vacuum และบันทึกข้อมูลด้านการใช้
พลังงานของตู้ Vacuum พบว่าในการอบสีแต่ละครั้งใช้เวลาในการอบเพียง 8 ชั่วโมงในการอบด้วยตู้ Vacuum

5.2

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง

20

20

2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 6
พลังงำน

21
21
2

กำรเลือกใช้เทคโนโลยีกำรผลิตของเครื่องฉีดพลำสติกแบบ Hydraulic และแบบ
โดยปกติIM
โรงงานที
่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
All-electric
machine
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา

ข้แนวทางกลั
อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
บมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
ชื่อบริษัท น้:าร้บริ
ษัทอของเหลวร้
เบญจมิตรบรรุ
ฑ์ จงพลั
ากังดงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
อนหรื
อนถือจเป็ภันณแหล่
สถานที
่ตั้งบ:มาใช้
111
หมู่ที่ ถ5ือถนนพุ
การนากลั
ประโยชน์
ว่าเป็นสิท่งธมณฑลสาย
สาคัญ จึงควรพิ4จารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดัอบาเภอสามพราน
อุณหภูมิ ของของเหลวที
ล่อยทิ้ง ปริ73220
มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
จังหวัด่ปนครปฐม
บ Process
ผลิประโยชน์
ตภัณฑ์ ส: าหรับรรจุ
ภัณฑ์พcondensate
ลาสติก ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย

อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
1.สามารถลดค่
แรงจูาใช้งจใจหรื
ปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
่ายดังกล่อาวลง

เครื่อง Injection molding machine
Electric
(Electricนผลกำรอนุ
IM machine) รักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
4.แบบ
กำรประเมิ
เป็ น เครื่ อ งที่ ใ ช้ Servo-motor แทน
Hydraulic motor รำยกำร
ซึ่งจะช่วยประหยัด
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
พลั
1. งงานได้
ข้อมูลเบื30-60%
้องต้น ตัวอย่างเครื่อง Allelectric
machine
แสดงได้
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริIMมาณน้
าคอนเดนเสทที
่เหลืดอังทิรู้งปที่
mw
m3/hr
0.8
3
6.1 1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
ข้อมูลจากโรงงาน
Cwd,e
kWh/m
2.28
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

รูปที่

Cwd,c
Baht/m3
h
hr/day
6.1 dตัวอย่ำday/yr
ง เครื่อง
Ce Baht/kWh

30
24
All-electric
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
IMข้อmachine
มูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
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การประหยัดพลังงานของเครื่องจักรในสายการผลิตได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ
ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและเน้นการอนุรักษ์พลังงานเป็น
3. หลัก วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
ดังนั้นทางโรงงานจึงมีโครงการศึกษาการผลิตชิ้นงานพลาสติกของบริษัทฯ ซึ่งมีการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติกสาหรับ
การขึ้นรูปชิ้นงานอยู่ 2 ชนิดคือ แบบ Hydraulics และ แบบ All-electric IM machine เนื่องจากมีความแตกต่างกันในเรื่อง
3.1 ทตรวจวั
ดปริมาณคุตณและในเรื
ภาพและปริ
มาณสารปนเปืด้อพลั
นของคอนเดนเสทที
หลือทิ้งจากหอระเหย
ประสิ
ธิภาพของการผลิ
่องของการประหยั
งงาน เพื่อเป็นตัว่เแปรในการเลื
อกใช้เทคโนโลยีการผลิตและเป็น
3.2 ประเมินผลประหยั
ดทีายบริ
่เกิดขึห้นารจากการใช้
้าคอนเดนเสทที
่เหลือทิ้งทดแทนการใช้
้า WD
แนวทางในการตั
ดสินใจของฝ่
จึงต้องมีกนารศึ
กษาข้อมูลและความเป็
นไปได้ในการทนางานของเครื
่องจักรแต่ละชนิด
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้
กหลั
ับน้าหล่
อเย็นจาก Cooling Towerสู่ โ อกำสในกำรปรั บ ปรุ ง ด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์
2. 3.4 แนวคิ
ด
ก
กำรและทฤษฎี
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
งงำน
3.5 พลั
วิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย
m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

0.8
2.28
30
24
358
2.36
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รูปที่ 6.3 กำรเปรียบเทียบควำมเสถียรของ Injection start position

2. ความเสถียรของตาแหน่ง Injection start position พบว่าเครื่อง Electric machine มีตาแหน่งในการ start เสถียร
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ Hydraulic machine ที่มีการแกว่ง 0.009 in แสดงได้ดังรูปที่ 6.3

รูปที่ 6.2 กำรเปรียบเทียบค่ำ Injection rate profile

1. Injection rate profile จะแตกต่างกันโดย Hydraulic machine ขึ้นอยู่กับ Pressure resistance แต่ Electric
machine จะค่อนข้างคงที่แสดงได้ดังรูปที่ 6.2

ข้อเปรียบเทียบสำหรับระหว่ำง Electric machine และ Hydraulic machine

22

22

3. Dry cycle พบว่าเครื่อง Electric machine ใช้เวลาสั้นกว่า Hydraulic machine ในทุกๆขนาดของเครื่อง แต่ะจะ
2. พบว่แนวคิ
ด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
าเครื่องที่มีขนาดเล็กๆนั้นจะมีความแตกต่างของ Dry cycle ระหว่างเครื่องทั้งสองชนิดน้อยกว่าในเครื่องขนาดใหญ่
ที่จะเห็
ัดว่า Electric machine มี Dry cycle ที่สั้นกว่าอย่างชัดเจน แสดงได้ดังรูปที่ 6.4
พลันได้งชงำน

23
23
2

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

4.

4.

รูปที่ 6.4ำเนิ
กำรเปรี
ยบเทียบบปรุ
DryงCycle
วิธีกำรและขั้นตอนกำรด
นกำรปรั
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

Charateristic chart เมื่อพิจารณาจะพบว่าโดยส่วนใหญ่เครื่อง Electric machine จะมีสมบัตทิ ี่ดีกว่า Hydraulic
machine ทั้งในด้านที่มี Injection rate, Injection speed, Stability of molding ทีส่ ูงกว่า ในขณะที่ Dry cycle ก็
3.1
ใช้เวลาที
ตรวจวั
่สั้นดกว่ปริาและใช้
มาณคุณ
พลัภาพและปริ
งงานที่ต่ากว่มาณสารปนเปื
า นอกจากนี้อยนของคอนเดนเสทที
ังมีการตอบสนองของเครื
่เหลือ่อทิงจั
้งจากหอระเหย
กร (Respond STD, machine) ที่เร็ว
3.2
กว่า Hydraulic
ประเมินผลประหยั
machine
ดที่เกิและต้
ดขึ้นจากการใช้
องการการดู
น้าคอนเดนเสทที
แลรักษาที่ต่ากว่่เหลื
า มีอแทิต่้งเทดแทนการใช้
พียงในด้านราคาของเครื
น้า WD ่องจักร ราคาของชิ้นส่วน
3.3
และอายุ
ออกแบบระบบท่
การใช้งานเท่าอนัเพื
้นที่อ่ นาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
Hydraulic machine นั้นถูกกว่
ในการละลายน้
าของ Electric
าเกลือmachine
ทั้งนี้ได้มีกในขณะที
ารติดตั้ง ่กPlate
ารทางานของ
heat
เครื่องจั
exchanger
กรในด้าน สInjection
าหรับกรณีpressure
ที่การละลายน้
และาเกลื
holding
อต้องใช้
pressure
น้าคอนเดนเสทที
ไม่มีความแตกต่
่อุณหภูมาิตง ่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
รูปที่ 6.5
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

m3/hr
Cwd,e
kWh/m3
Characteristic
chart3
Cwd,c
Baht/m
h
hr/day
d
day/yr
Ce Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

mw

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
5th year
4,665,600
1,088,640
3,576,960

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3rd year
2,799,360
653,184
2,146,176

3.4
3.5
3.6
3.7

1st year
933,120
217,728
715,392

Electriciyty cost

Running Cost ระหว่าง Hydraulic machine และ Electric machine ทั้ง 1 ปี, 3 ปี และ 5 ปี พบว่า Hydraulic
machine นั้นมี running cost ที่สูงกว่า Electric machine ตลอดเนื่องจาก Hydraulic machine นั้นมีการใช้
Oil และ Cooling water ทาให้มี Running Cost ที่สูงกว่าในขณะที่ Electric machine จะใช้ Cooling water
เพียง Unit เดียวเท่านั้นจึงมี running cost ต่ากว่า
Energy Consumption เมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานของเครื่อง Hydraulic machine และ Electric machine
จะพบว่า Hydraulic machine นั้นจะใช้พลังงานสูงกว่า Electric machine ในเกือบทุกขั้นตอนของการใช้ งาน
ตั้งแต่การเปิด/ปิด mold, injection, charging และ cooling เป็นต้น โดยพบว่า Hydraulic machine ใช้พลังงาน
มากกว่า Electric machine ประมาณ 77% แสดงได้ดังรูปที่ 6.6

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รูปที่ 6.7 กำรเปรียบเทียบ Running Cost

Average power
consumption
kW/hr
55-ton hydraulic
6.0
60-ton electric
1.4
Difference
Electricity cost
comparison

6.

รูปที่ 6.6 Energy consumption ระหว่ำง Hydraulic machine และ Electric machine

5.

24

24

2.

Operating oil
แนวคิดOilหลั
ก
กำรและทฤษฎี
สู่โอกำสในกำรปรับOilปรุcostงด้ำนกำรอนุรักษ์
amount
cost comparison
L
1 year
3 year
5 year
พลังงำน
st

rd

25
25
2

th

55-ton hydraulic
130
15,600
0
15,600
60-ton electric
0
0
0
0
โดยปกติโรงงานที่มีการใช้Difference
พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที15,600
่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ0้งสู่บรรยากาศ
ส่
ง
ผลให้
15,600

เกิดผลกระทบทางสิ
่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิ
ตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
Comparison of cost
Cooling water
Cost
water for cooling oil
แนวทางกลับมาใช้ปofระโยชน์
่สุด จะส่งผลให้
ต้นทุนการใช้พลังงานความร้
อนต่ofาลง
waterให้forมากที
cooling
consumption
น้าร้อนหรือของเหลวร้
งพลังงานคุณภาพต่า1stดังyear
นั้นความคุ้มค่3าrdในการลงทุ
ยรภาพใน
oil อนถือเป็นแหล่Tons/day
year นและเสถี
5th year
การนากลับมาใช้ประโยชน์
ือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิ
ต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่
55-tonถhydraulic
36 จารณาในประเด็น324,000
972,000อเนื่ องของความร้
1,620,000อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภู
มิ ของของเหลวที
ดที่จะนามาใช้
60-ton
electric ่ปล่อยทิ้ง 0ปริ ม าณความร้ อนที่ปล่อ0ยทิ้ง ความสะอาดและจุ
0
0
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate
ที
เ
่
กิ
ด
จากไอน้
าที
ค
่
วบแน่
น
เพื
่
อ
ให้
พ
ลั
ง
งานความร้
อ
นในกระบวนการผลิ
ต
Difference
324,000
972,000
1,620,000โดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้Overall
อย จึงสามารถน
า Process condensate ไป
running coat difference
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั
้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิ
ตน้า WD นี้จrdะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้
า (ปั้มน้า)
Overall comparison
1st year
3 year
5th year
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้
Process condensate
ทดแทนน้5,212,560
า WD ได้จะ
1,054,992
3,118,176
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

7.3. Power
เปรียบเทียบการใช้
าของเครืบ่อปรุ
ง Injection
แบบ Hydraulic
และ Electric
วิธConsumption
ีกำรและขัเมื้น่อตอนกำรด
ำเนิกาลันงไฟฟ้
กำรปรั
งด้ำนกำรอนุ
รักษ์machine
พลังงำน
machine พบว่า Hydraulic machine นั้นมีการใช้ Power consumption ที่สูงกว่าในทุกๆ mold clamping force โดย
Electric machine มีการใช้ Power consumption ทีน่ ้อยกว่า 60%
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
0.8
3
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WDรูปด้ที
านไฟฟ้
่ 6.8า กำรเปรียบเทียบCwd,e
PowerkWh/m
consumption2.28
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m3
30
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รูปที่ 6.7 กำรเปรียบเทียบ Running Cost (ต่อ)

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

รูปที่ 6.9 เครื่องฉีดพลำสติกแบบ All Electric

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนดำเนินกำรตรวจวัด

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงได้ดังตารางที่ 6.10
รูปที่ 6.10 เครื่องฉีดพลำสติกแบบ Hydraulic

เป็ น การศึ ก ษาในโครงการผลิ ต
ชิ้ น งานพลาสติ ก ของบริ ษั ท เบญจมิ ต ร
บรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ากั ด โดยการใช้ เ ครื่ อ งฉี ด
พลาสติกในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีอยู่ 2 ชนิด
คือ แบบ Hydraulic และ All-electric
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ข้ อ แตกต่ า งกั น ในเรื่ อ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และเรื่ อ งการ
ประหยั ด พลั ง งาน โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การศึ ก ษาคื อ การผลิ ต ถ้ ว ยไอศครี ม ชนิ ด
PS น้าหนัก 12 g และ แม่พิมพ์แบบ 4
Cavity

4.

3.5
3.6
3.7
3.4
3.3
3.2
3.1

3.

บันทึกข้อมูล Electrcical profile ของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulics (IJV08-011) และแบบ All
electric (IJS11-016)
ประเมินผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรทั้งสอง ทั้งนี้ในการตรวจวิเคราะห์ต้องพิจารณาปัจจัยในเรื่อง
จังหวะของการผลิตชิ้นงานของเครื่องฉีดพลาสติกทั้ง 2 ประเภทว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เช่น ช่วง Mold
close, Injection (Increase pressure), Injection (Filling), Holding, Cooling จนถึง Mold Open
ประเมินผลโดยพิจารณาถึงปัจจัยในการผลิตของเครื่องจักรทั้งสองที่มีความแตกต่างกัน เช่น พลังงานไฟฟ้า
และน้าที่ใช้ในระบบ Cooling น้ามันสาหรับระบบ Hydraulic และกาลังการผลิต
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว เช่ น ก าลังการผลิต คุณภาพชิ้นงาน ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทางาน
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

26

26

2.

ตำรำงที
ลประกอบของเครื่องฉี
พลำสติกทั้ง 2 ประเภท
แนวคิ่ ด6.10หลัข้กอมูกำรและทฤษฎี
สู่โดอกำสในกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์

5.

ผลของกำรตรวจวัดด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

27
27
2

Manufac.
พลั
งงำน

Sumitomo
Victor
No.
IJS11-016
IJV08-0011
Model
SE180DUZ
VE-140
kWโดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังmin
งานความร้อน มักจะมีความร้อ934.86
นที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่3,515.46
อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
22,470.01
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุmax
นการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการส14,328.50
ารวจแหล่งความร้อนที
่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
kWh
@Hr1
5.36
9.53
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
9.12นและเสถียรภาพใน
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็@Hr2
นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั5.37
้นความคุ้มค่าในการลงทุ
18.65
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสTotal
าคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็น10.72
ต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่
อเนื่องของความร้อนที่
Average/hr
5.36
9.33
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
Average saving/1hr
kWh
3.96
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate
ที
เ
่
กิ
ด
จากไอน้
าที
ค
่
วบแน่
น
เพื
่
อ
ให้
พ
ลั
ง
งานความร้
อ
นในกระบวนการผลิ
ตโดย
%
42.51
อ้อมผ่านเครื
่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีPiece
ความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้
อย จึงสามารถนา Process
Production@2hr
1,659
1,157 condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้
าเกลือ ซึ่งในการผลิ19.91
ตน้า WD นี้จะมีค่าใช้
จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
kg
12.73
ด้านน้าประปาและสารเคมี
ที่ใช้ในการปรัkWh/piece
บปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้0.0032
Process condensate
ทดแทนน้า WD ได้จะ
SEC
0.0081
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
kWh/kg
0.54
1.47

5.1
กำรดำเนิ้นนตอนกำรด
กำรตรวจวัดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
วิธีกำรและขั
จากข้อมูลการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรทั้ง 2 ชนิดแสดงได้ดังรูปที่ 6.11

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7รูปทีการทวนสอบผลการอนุ
ษ์พลังงานของเครื่องฉีดพลำสติกแบบ Hydraulic และ All electric
่ 6.11 Electricalรักprofile

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
0.8
3
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m3
30
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
างานเฉลี
d
day/yr
รู1.5ปทีจ่านวนวั
6.12นทกำรใช้
พ่ยลังงำนในแต่ละจังหวะกำรทำงำนเครื
่องฉีดพลำสติก358
แบบ
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
อมูลจากโรงงาน
Allข้Electric
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
0

0

443

3.4
3.5
3.6
3.7

266

5th year

55,575

5th year
55,575

0

0

0

4.

89

3rd year

33,345

3rd year
33,345

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

89
266
443
Overall running coat difference (Thai Baht)
1st year
3rd year
5th year
276,603
829,808
1,383,013
152,469
457,408
762,346
124,133
372,400
620,667
0

1st year

Cost of water for cooling oil (Thai Baht)
11,115

1st year
11,115

Oil cost (Thai Baht)

1st year
265,399

3rd year
796,197

5th year
1,326,995

152,469

457,408

762,346

112,930

338,789

584,648

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

Average power
consumption
kW/hr
9.33

Electriciyty cost (Thai Baht)

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

140-ton hydraulic (IJV08-011)
180-ton electric (IJS11-016)
Difference
Overall comparison

140-ton hydraulic
(IJV08-011)
180-ton electric
5.36
(IJS11-016)
Difference
Operating oil
amount
Oil cost comparison
L
140-ton hydraulic
195
(IJV08-011)
180-ton electric
0
(IJS11-016)
Difference
Comparison of cost
Cooling water
of water for cooling
consumption
oil
Tons/day
140-ton hydraulic
10.35
(IJV08-011)
180-ton electric
0
(IJS11-016)
Difference
Electricity cost
comparison

Cost Saving the same running time

1.

5.2

ผลการประหยัดที่เกิดจากการพิจารณาถึงปัจจัยในการผลิต

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำร

รูปที่ 6.13 กำรใช้พลังงำนในแต่ละจังหวะกำรทำงำนเครื่องฉีดพลำสติกแบบ Hydraulic
28

28

2.

จากปัจจัยในการผลิตพื้นฐานจะเห็นได้ว่า ประกอบไปด้วย พลังงานไฟฟ้า น้าสาหรับการหล่อเย็น น้ามัน
แนวคิ
ด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
สาหรับระบบ Hydraulic ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยหากเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All electric สามารถ
ประหยั
ต้นทุนได้มากกว่าเครื่องแบบ Hydraulic
พลังดงำน

2.

29
29
2

ผลการประหยัดที่เกิดจากการพิจารณาถึงปัจจัยในการผลิต

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
Cost
Saving at่งแวดล้
the same
amount
procuction
เกิดผลกระทบทางสิ
อมและต้
นทุนofการผลิ
ตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลัProduction
งงานความร้(Pieces)
อนต่าลง
Production comparison
st
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่
ดังนั้นความคุ3้มrdค่year
าในการลงทุ5นthและเสถี
1 าyear
year ยรภาพใน
104-ton
การนากลั
บมาใช้ปhydraulic
ระโยชน์ถ(IJV08-011)
ือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็4,956,588
นต่างๆต่อไปนี14,869,764
้คือ ความต่อเนื่อ24,782,940
งของความร้อนที่
108-ton
electric
(IJS11-016)
7,107,156
21,321,468
35,535,780
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
Difference
2,150,568
6,451,704
10,752,840 ตโดย
ประโยชน์
สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื
่อให้พลังงานความร้
อนในกระบวนการผลิ
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ารณาประสิ้นตอนการละลายน้
ทธิภาพการผลิต าเกลื
(กรณีอตัวซึอย่
างฉีดถ้วตยพลาสติ
ดเดีคย่าใช้
วกัจน่ายด้
แม่าพนไฟฟ้
ิมพ์แบบเดี
ใช้ทดแทนน้า WDหากพิ
ได้โจดยตรงในขั
่งในการผลิ
น้า WDกนีชนิ้จะมี
า (ปั้มยน้วกั
า)น )
เครื่องฉีดพลาสติกแบบ
electricบปรุสามารถผลิ
ตชิา้นดังานในประสิ
ธิภาพดีกcondensate
ว่าเครื่องแบบ ทดแทนน้
Hydraulicา WD ได้จะ
ด้านน้าประปาและสารเคมี
ที่ใช้All
ในการปรั
งคุณภาพน้
งนั้นการใช้ ทProcess
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

Production

Average Electricity cost (Thai Baht)

Pieces/year
1st year
3rd year
5th year
104-ton hydraulic (IJV08-011)
4,956,588
40,148.36
120,445.09
200,741.81
108-ton electric (IJS11-016)
4,956,588
15,861.08
47,583.24
79,305.41
Difference
24,287.28
72,861.84
121,436.41
Oil cost
11,115
33,345
55,575
Cost ofดปริ
water
forณcooling
oil มาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลื89
266
443
3.1 ตรวจวั
มาณคุ
ภาพและปริ
อทิ้งจากหอระเหย
Overallนผลประหยั
Differenceดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ35,490.96
177,454.80
3.2 ประเมิ
้งทดแทนการใช้106,472.88
น้า WD

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
สรุปสข้าหรั
อมูบลกรณี
จากการตรวจวั
ด าเกลื
เมื่อนอามาเปรี
บเทียบถึงอัต่อราการใช้
ตราการผลิต รวมถึง ผล
exchanger
ที่การละลายน้
ต้องใช้นย้าคอนเดนเสทที
ุณหภูมิตพ่าทัลั้งงนีงาน
้โดยน้อัาคอนเดนเสทจะระบาย
ประหยั
ที่เกิกดับจากการค
ว พบว่Tower
าประสิทธิภาพโดยรวมเมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบการทางานที่เหมือนกัน
ความร้ดอนให้
น้าหล่อเย็านวณแล้
นจาก Cooling
่องฉีดนพลาสติ
กแบบกด้All-electric
นั้นนมีมาตรการดั
ประสิทธิภาพการท
3.4 เครื
ประเมิ
ผลกระทบทุ
านจากการดาเนิ
งกล่าว างานและผลการประหยัดที่ดีกว่า
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
6. 3.5
ข้
3.6 ดอ
าเนิเสนอแนะหรื
นการปรับปรุง อข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

นาผลสรุป เช่น มูลค่าการประหยัด ค่าพลังงานจาเพาะที่ใช้ของเครื่องจักร Operating cost ไว้เป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในเรื่องการลงทุน

หากต้องการลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักร ต้องศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันอย่างละเอียด รอบคอบ
4. กำรประเมิ
นผลกำรอนุ
ักษ์ละเครื
พลั่องง งำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้
าประจาเครื่องจักรรแต่

ควรวิเคราะห์ค่า Specific energy consumption ของเครื่องจักรจัดทา Energy baseline เพื่อใช้ติดตาม
รำยกำร
ญลักษณ์
ประสิทธิภาพการท
างานของเครื่องจักรในปัจจุบันสัและเปรี
ยบเทียบกับหน่
แต่วลยะเครื่องชนิข้ดอเดีมูยลวกัน แหล่งที่มำของข้อมูล
มูลเบื้องต้น ฒนาให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอยู่เสมอๆ ในเรื่องการเดิน
1. ข้อการอบรมพั
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1เครืปริ่อมงจัาณน้
าคอนเดนเสทที
่เหลืางถู
อทิก้งวิธีและเพิ่มเติมเรื่องของการอนุ
mw รักษ์m
0.8
กรและบ
ารุงรักษาอย่
พลั3/hr
งงาน
3
ลจากโรงงาน
ต้นทุมนด้การผลิ
ตน้า WD
ด้านนไฟฟ้
kWh/m
2.28ไฟฟ้า ชนิข้อดมูและปริ
 1.2ควบคุ
านการปฏิ
บัติ เช่
จัดทาาฟอร์มบันทึกพารามิCwd,e
เตอร์ที่จาเป็
น เช่น ปริมาณการใช้
มาณ
3
ข้
อ
มู
ล
จากโรงงาน
1.3ผลผลิ
ต้นทุตนการผลิ
ต
น้
า
WD
ด้
า
นน้
าและสารเคมี
C
Baht/m
30
การกาหนดค่าควบคุมตัวแปรอื่นที่อาจจะแตกต่าwd,c
งกันตามประเภทผลผลิตและระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4
ชั
ว
่
โมงการท
างาน
24

การจัดทา Checklist เพื่อวินิจฉัยหาแนวทางการอนุรักษ์hพลังงานhr/day
ข้อมูลจากโรงงาน
จานวนวั
นทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
 1.5การจั
ดทาแผนการตรวจสอบและบ
ารุงรักษาและดาเนินการตามแผน
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

Ce

Baht/kWh

2.36

ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

Electricity cost comparison

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย
m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ปกติการควบคุมการทางานของปั้มไฮโดรลิกแบบเดิมที่มีความเร็วรอบคงที่ ในช่วงที่ไม่มีความต้องการใช้
แรงดันจะเกิดการสูญเสียพลังงาน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประยุต์ใช้ Inverter จะสามารถประหยัดการใช้พลังงาน
ในช่วงดังกล่าวได้ ซึ่งตัวอย่างการประหยัดพลังงานจากมาตรการนี้ ได้มาจากกรณีศึกษาที่มีการดาเนินการและประสบ
ความสาเร็จแล้วในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีข้อสรุปจากการดาเนินการดังต่อไปนี้

2.

รูปที่ 7.1 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของ Hydraulic pump เมื่อเทียบกับเวลำ

ในกระบวนการอั ด ก้ อ นฟองน้ า โดยการน าเศษก้ อ นฟองน้ าที่ ไ ด้ ท าการย่ อ ยให้ ไ ด้ ข นาดตามที่ ต้ อ งการและ
ขบวนการอัดก้อนฟองน้าต้องใช้ระบบ Hydraulic ในการอัดก้อนฟองน้าให้มีความหนาแน่นตามที่ต้องการ ซึ่งการใช้งาน
ของระบบ Hydraulic ต้องใช้เวลา 15 sec ในการกดฝา หลังจากนั้นต้องกดฝาค้างไว้เป็นเวลา 8 min เมื่อครบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดแล้วจะทาการยกฝาขึ้นเพื่อเอาก้อนฟองน้าออกเป็นเวลา 11 sec จะเห็นได้ว่าช่วงเวลา 8 min ที่กดฝา
ทิ้งไว้ปั้ม Hydraulic จะทางานโดยเปล่าประโยชน์ load profile ของปั้ม Hydraulic ในช่วงเวลา 30 min แสดงได้ดังรูปที่
7.1

1.

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอกโฟม จากัด
สถานที่ตั้ง : 4/9 บางบอน 5 ถนนบางบอน 5 เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10110
ผลิตภัณฑ์ : ฟองน้าวิทยาศาสตร์

กำรติดตั้ง Inverter สำหรับระบบ Hydraulic

กรณีศึกษำที่ 7

30

30

2. สามารถประหยั
แนวคิด ดหลั
กกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงานได้มากกว่า 50%
 การท
พลัางานของ
งงำนInverter hydraulic pump จะ

รูปที่ 7.2 ระบบไฮโดรลิก

3.

4.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 วิออกแบบระบบท่
ธีกำรและขัอเพื้น่อตอนกำรด
นาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ำเนินกำรปรัใบนการละลายน้
ปรุงด้ำนกำรอนุ
าเกลือ ทั้งนี้ไรด้มักีกษ์
ารติพดลัตั้งงPlate
งำน heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
างานของชุ
ดอัดก้อนโฟมจะเห็
นได้ว่าเวลาที
3.4 ประเมิจากการท
นผลกระทบทุ
กด้านจากการด
าเนินมาตรการดั
งกล่าว่มอเตอร์ปั้มน้ามันของระบบ Hydraulic หมุน
ฟรีนั้นวิเจะอยู
นาที้มค่ซึา่งทางด้
ถ้าหากเราสามารถลดความเร็
วรอบของมอเตอร์ปั้มน้ามัน Hydraulic จะสามารถ
3.5
คราะห์่ที่ค8วามคุ
านเศรษฐศาสตร์
ประหยั
ดพลั
งงานไฟฟ้
3.6
ดาเนิ
นการปรั
บปรุาลงได้
ง ซึ่งการปรับปรุงโดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1
ตรวจวัดรกักาลัษ์งพไฟฟ้
าและปริมาณการใช้งาน
3.7 การทวนสอบผลการอนุ
ลังงาน
3.2
ติดตั้ง Inverter Drive และระบบควบคุม
3.3
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานที่ได้และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
3.4
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว เช่น กาลังการผลิต คุณภาพ
ของสิ
นค้าต้องไม่ส่งผลต่
กร
กำรประเมินผลกำรอนุ
รักอษ์การท
พลัางานของเครื
งงำนก่่อองจันกำรด
ำเนินกำรปรับปรุง
3.5
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
รำยกำร
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

เหมือนกับการทางานของปั้มที่มีความเร็วรอบ
คงที่
โดยปกติโรงงานที
ีการใช้พาลัได้
งงานความร้
 จะสามารถประหยั
ดพลั่มงงานไฟฟ้
มาก หาก อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ
่งแวดล้
อมและต้นทุนstandby
การผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
เครื่องจักรไฮโดรลิ
กมีระยะเวลาการ
แนวทางกลั
ประโยชน์
ากที่สุดนจะส่
นานหรืบอมาใช้
มีการรั
กษาระดัให้บมความดั
นานงผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
 อุปกรณ์ไฮโดรลิกที่มีการออกแบบเผื่อขนาดไว้
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
มาก จะมีความเป็นไปได้มากในการลดขนาด
(ก) ระบบไฮโดรลิกควำมเร็วรอบคงที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
กาลังของปั้ม (Pump capacity) ลงอย่างน้อย
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
หนึ่งขนาด
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
 Inverter ปั้มไฮโดรลิกจะมีระดับเสียงต่า ซึ่งจะทา
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ให้สภาวะแวดล้อมในการทางานดีขึ้น เช่น เดิม
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
85 dB ลดลงเหลือ 40 dB
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
 Inverter ปั้มไฮโดรลิกจะผลิตความร้อนออกมา
น้อยกว่า ซึ่งจะทาให้สภาวะแวดล้อมในการ
ทางานดีขึ้น
ามันไฮโดรลิ
กที่ใช้สามารถลดลงได้
3. ปริประมาณครึ
วิมธาณของน้
ีกำรและขั
น
้
ตอนกำรด
ำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
่งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนและ
(ข) ระบบไฮโดรลิกที่มีอินเวอร์เตอร์ควบคุมควำมเร็วรอบ
ภาระด้านสิ่งแวดล้อม

31
31
2

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

0.8
2.28
30
24
358
2.36
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3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
C
PB
Sc
Es

kWh/yr

8,053.92

Baht/yr

28,188.72

Baht
yr

20,000.00

0.71

สัญลักษณ์

หน่วย

P1
f1
h
d
f2
Ce

kW
Hz
hr/day
day/yr
Hz
Baht/kWh

2.26
50
14
272
20
3.5

N1

rpm

6,000/P

N2

rpm

2,400/P

P2

kW

0.145

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รูปที่ 7.3 กรำฟกำรทำงำนของ Hydraulic pump เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
ทาการลดความเร็วของปั้ม Hydraulic โดยการติดตั้ง Inverter โดยการรับสัญญาณจาก PLC เมื่อมีการกดหรือยก
ฝาขึ้นลง ระบบจะส่งสัญญาณให้ inverter ขับมอเตอร์ที่ 50 Hz และเมื่อไม่มีการกดยกฝาขึ้นลง PLC จะสั่งให้ Inverter ขับ
มอเตอร์ที่ 20 Hz ซึ่งใช้กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยเพียง 0.402 kW จากการปรับปรุงจะแสดงให้เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าของปั้มน้ามัน
Hydraulic เปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตั้ง Inverter ดังรูปที่ 7.3

5.1

5.

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์เฉลี่ยก่อนปรับปรุง
1.2 ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
1.3 ชั่วโมงการทางาน
1.4 จานวนวันทางาน
1.5 ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าหลังปรับปรุง
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
2. ผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 ความเร็วรอบต่อนาทีก่อนปรับปรุง
N1 = (120 x f1)/P
2.2 ความเร็วรอบต่อนาทีหลังปรับปรุง
N2 = (120 x f2)/P
2.3 กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์เฉลี่ยหลังปรับปรุง
3
P2 = [N2/N1] x P1
2.4 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Es = (P1 - P2) x h x d
2.5 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ Sc = Es x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 ค่าอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc

รำยกำร

4.

จากการตรวจวัด
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
จากการประเมิน
ข้อมูลจากโรงงาน

ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
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แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

33
33
2

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้
7.4 (ก)อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถน
7.4 (ข) า Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
รูด้ปานน้
ที่ าประปาและสารเคมี
7.4 (ก) และ 7.4 ท(ข)
กำรปรับบปรุงงคุกำรท
ำงำนของ
Hydraulic
โดยกำรติ
ดตั้ง าInverter
ี่ใช้ในการปรั
ณภาพน้
า ดังนั้นการใช้
Processpump
condensate
ทดแทนน้
WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

5.2

เพื่อตรวจสอบผลการประหยัดที่เกิดขึ้นจริง โดยตรวจวัดค่าพลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ดาเนินการปรับปรุงดังนี้

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

รำยกำร
ก่อนกำรปรับปรุง หลังกำรปรับปรุง
กำลังไฟฟ้ำที่ขับมอเตอร์ปั้ม Hydraulic เฉลี่ย : kW
2.260
0.402
พลังงำนไฟฟ้
ำที่ใณช้ขภาพและปริ
ับมอเตอร์ปมาณสารปนเปื
ั้ม Hydraulic้อนของคอนเดนเสทที
: kWh/yr
3.1 ตรวจวั
ดปริมาณคุ
่เหลือทิ8,606.080
้งจากหอระเหย 1,530.820
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
งงานไฟฟ้าทีอ่ปเพืระหยั
ดได้
= 7,075.26
3.3 พลั
ออกแบบระบบท่
่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มkWh/yr
ีการติดตั้ง Plate heat
คิexchanger
ดเป็นเงินทีสาหรั
่ประหยั
ด
ได้
จ
ริ
ง
=
24,763.41
Baht/yr
บกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมิ
นผลกระทบทุกด้าอ
นจากการด
าเนินมาตรการดั
งกล่าว ำเนินกำร
6. 3.4
ข้
อ
เสนอแนะหรื
ข้
อ
ควรระวั
ง
ในกำรด
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 จาเป็
นต้องระมัดระวังความเสี
่เกิ ดจากความไม่แน่นอนด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้ Inverter
การทวนสอบผลการอนุ
รักษ์พ่ยลังที
งงาน
ควบคุมความเร็วรอบของ Hydraulic pump แทนการใช้งานแบบเดิมที่มีรอบคงที่
 การอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอยู่เสมอๆ ในเรื่องการเดินเครื่องจักร
และบารุงรักษาอย่างถูกวิธีและเพิ่มเติมเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน
าเนินการติดตั้งมิเน
ตอร์ผลกำรอนุ
ไฟฟ้าเพื่อให้สะดวกต่
าที่ใช้ำเนิ
ในเครืน
่องจักำรปรั
กรได้ตลอดเวลา
4.  ดกำรประเมิ
รักษ์อพการตรวจสอบปริ
ลังงำนก่อมาณไฟฟ้
นกำรด
บปรุง
 ควบคุมด้านการปฏิบัติ เช่น จัดทาฟอร์มบันทึกพารามิเตอร์ที่จาเป็น เช่น ตัวเลขมิเตอร์ไฟฟ้า ปริมาณผลผลิตเพื่อใช้ใน
ญลักษณ์ผู้รับผิดชอบที
หน่ว่ชยัดเจน ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
การวิเคราะห์ค่ารำยกำร
Specific energy consumptionสัและระบุ
ารุงรักษา
1. ข้จัอดมูทลาแผนการตรวจสอบและบ
เบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง

34

34

กรณีศึกษำที่ 8

กำรปรับลดเวลำกำรกวน Slurry ของกระบวนกำรผลิตสี
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ตั้ง : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ผลิตภัณฑ์ : สี

รำยกำร

4.

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

ในกระบวนการผลิตสีน้าเมื่อนาส่วนผสมทั้งหมด
มาผสมในถังผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ต่อจากนั้นจะผ่าน
เข้าสู่ขั้นตอนการ Let Down โดยมีการแต่งสีและเติมกาวลง
ไปซึ่งจะได้ Slurry ที่รอการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่ง
กระบวนการดัง กล่า วมีก ารใช้ม อเตอร์ส าหรับ กวน
ส่ว นผสม 13 Unit ประกอบด้ว ยมอเตอร์ข นาด 18.5
kW จานวน 2 Unit และ 15 kW จานวน 5 Unit และ
5 kW จานวน 5 Unit และ 2.2 kW จานวน 1 Unit
โดยมีก ารทางานตลอด 24 hr และมีวัน ทางาน 365
day/yr
mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รูปที่ 8.1 ถังผสมสี

แต่เนื่องจาก Slurry ที่ได้จะถูกเก็บไว้ในถังเพื่อรอการผลิตในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจาเป็นต้องมีการรักษาคุณภาพของ
Slurry ด้วยการกวน (Stirring) ให้ส่วนผสมต่างๆเข้าเป็นเนื้อเดียว โดยจะทาการกวน Slurry ทุกๆ 2 hr เป็นเวลา 10 min
โดยมีกาลังไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ยรวมของ Stirring Motor เท่ากับ 85.02 kW ดังนั้นแผนกผลิตจึงได้นาเสนอแนวทางลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยการลดความถี่ของการกวนลงจากเดิมทุก 2 hr/time เป็น 4 hr/time ทั้งนี้ได้ดาเนินการทดลอง
แล้วเก็บผลตรวจสอบพบว่าคุณภาพของสีเป็ นไปตามมาตรฐาน
3.4
3.5
3.6
3.7

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

2.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

หลักการลดการใช้ไฟฟ้าโดยการลดระยะเวลาการทางานของเครื่องจักร โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ไม่เสียหาย ถือว่าเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องมีการทดลองเป็น
โครงการนาร่อง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานและสามารถพัฒนาไปสู่การค้นหาจุดทางานที่
เหมาะสม (Process Optimization) เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้จากทุกกิจกรรมให้มีต้นทุนต่าที่สุด ลดการสูญเปล่าของ
ทุกๆกระบวนการ โดยใช้เวลาสั้นๆและเพิ่มผลผลิต

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

1.

2.
3.

ด หลัก้นกำรและทฤษฎี
ู่โอกำสในกำรปรั
บปรุงรด้ักำษ์นกำรอนุ
วิแนวคิ
ธีกำรและขั
ตอนกำรดำเนินสกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุ
พลังงำนรักษ์
พลังงำน

35
35
2

การปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมอเตอร์ของมอเตอร์สาหรับกวนส่วนผสม โดยลดความถี่ของ
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งานความร้
3.1 ่งดแวดล้
าเนินอการตรวจวั
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ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที
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้ง ปริ มาณความร้
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hr/time ทั้งนี้การกวนแต่
ประโยชน์ ส3.3
าหรับ Process
condensate
ที่เกิดจากไอน้าที่ของการกวนจาก
่ควบแน่นเพื่อให้2พhr/time
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ละครั
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้
จะใช้
เ
วลา
10
min
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
รักษ์พลังงาน
ใช้ทดแทนน้3.4
า WD ได้การทวนสอบผลการอนุ
โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้
าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
าใช้จ่ายดังกล่
าวลง
4.สามารถลดค่
กำรประเมิ
นผลกำรอนุ
รักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 จานวนวันทางาน
d
day/yr
365
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
3.25
ข้อมูลจากโรงงาน
ความถี
่ของการกวนก่
อนปรับปรุมงาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที
f1
hr/time
2
ข้อมูลจากโรงงาน
3.11.4 ตรวจวั
ดปริ
มาณคุณภาพและปริ
่เหลือทิ้งจากหอระเหย
ระยะเวลาการกวนก่
ง
min น้า WD
10
ข้อมูลจากโรงงาน
3.21.5 ประเมิ
นผลประหยัดทีอ่เกินปรั
ดขึบ้นปรุ
จากการใช้
น้าคอนเดนเสทที่เหลืt1อทิ้งทดแทนการใช้
1.6
ความถี
ข
่
องการกวนหลั
ง
ปรั
บ
ปรุ
ง
f
hr/time
4
ข้อดมูตัล้งจากโรงงาน
2
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้
าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติ
Plate heat
1.7 ระยะเวลาการกวนหลังปรับปรุง
t2
min
10
ข้อมูลจากโรงงาน
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
1.8 กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ในมอเตอร์
P
kW 139.2
พิกัดของมอเตอร์
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ในขณะกวน Slurry
3.41.9 ประเมิ
นผลกระทบทุ
าว
Operating
factor กด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่%OF
%
80
3.5
วิ
เ
คราะห์
ค
วามคุ
ม
้
ค่
า
ทางด้
า
นเศรษฐศาสตร์
2. กำรคำนวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น
3.62.1 ดพลั
าเนิงนงานไฟฟ้
การปรัาบก่ปรุ
ง
อนการปรั
บปรุง
E1
kWh/yr 81,293
3.7 การทวนสอบผลการอนุ
ร
ก
ั
ษ์
พ
ลั
ง
งาน
E1 = P x %OF x (24/f1) x (t1/60) x d
2.2 พลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุง
E2
kWh/yr 40,646
E2 = P x %OF x (24/f2) x (t2/60) x d
2.3 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Es
kWh/yr
40,646
Es = E1-E2
2.4 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Sc
Baht/yr 132,099.50
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
Sc = Es x Cรำยกำร
e
3.1. กำรวิ
ข้อมูเลครำะห์
เบื้องต้กนำรลงทุน
3.1 เงินลงทุน
C
Baht
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
0.8
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc
PB
3 yr
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m
30
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
24
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รำยกำร

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

-

ควรขยายแนวคิดเรื่อง Process Optimization ในกระบวนการผลิตอื่นๆ
ควรจัดทาการวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานจาเพาะของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง โดยเก็บข้อมูล ด้านพลังงาน
และผลผลิตเพื่อใช้เป็น Energy Baseline
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอๆ ในเรื่องการ Operate
และบารุงรักษาเครื่องจักรและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
ควบคุมด้านการปฏิบัติ เช่น จัดทาฟอร์มเพื่อบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
จัดทา Checklist เพื่อวินิจฉัยหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
หากต้องการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ควรพิจารณาเลือกเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิม

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
85.02 kW
85.02 kW
(85.02 kW)
(85.02 kW)
x (24/2x10/60 hr/d) x (365 d/yr)
x (24/4x10/60 hr/d) x (365 d/yr)
= 62,064.6 kWh/yr
= 31,032.3 kWh/yr
62,064.6-31,032.3 = 31,032.3 kWh/yr
(31,032.3 kWh/yr)x(3.25 Baht/kWh) = 100,854.98 Baht/yr
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6.

ผลกำรประหยัด
คิดเป็นเงิน

กำลังไฟฟ้ำที่ใช้เฉลี่ย
พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้

5.2

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง

หลังจากทดสอบลดความถี่ในการกวน Slurry จากเดิมที่ทาการกวนทุกๆ 2 hr เป็นเวลา 10 min ให้เป็นการ
กวนทุกๆ 4 hr เป็นเวลา 10 min พบว่าไม่ทาให้คุณภาพของ Slurry ในถังเปลี่ยนแปลงไป (จากการตรวจสอบของ
แผนก QC) ทาให้ลดเวลาการทางานของ Stirring Motor ลงได้ถึง 50%

5.1

5.

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
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2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 9
พลังงำน

37
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2

กำรเพิ่มควำมเร็วรอบชุด Conveyor เพื่อเพิ่มอัตรำกำรผลิตแผ่นฉนวนยำง

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้

ข้อเกิมูดลผลกระทบทางสิ
พื้นฐำนสถำนประกอบกำร
่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
ชื่อแนวทางกลั
บริษัท บ: มาใช้
บริษปัทระโยชน์
แวนด้ให้าแพค
ด งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
มากที่สจุดากัจะส่
อนหรือของเหลวร้
อเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
สถานที่ตั้ง น้:าร้700/135หมู
่ 5 นิอคนถื
มฯอมตะนคร
การนากลับมาใช้
ประโยชน์ถือว่าเป็นสิต่งาบลคลองต
สาคัญ จึงควรพิ
จารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ถนนบางนา-ตราด
าหรุ
ปล่อยทิ้ง ระดัอบาเภอเมื
อุณหภูมอิ ขงองของเหลวที
้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
จังหวัดชลบุ่ปรล่ี อยทิ
20000
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
ผลิอ้ตอมผ่
ภัณานเครื
ฑ์ : ่อบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก อุปกรณ์ยานยนต์ ยางฉนวนกันความร้อน
งแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป

ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
1.สามารถลดค่
แรงจูาใช้งจใจหรื
ปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
่ายดังกล่อาวลง

รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

มูลเบื้องต้ด
น หลั ก กำรและทฤษฎี สู่ โ อกำสในกำรปรั บ ปรุ ง ด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์
2. 1. ข้อแนวคิ
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
m
m /hr
0.8
พลั
ง
งำน
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
C
kWh/m
2.28
w

wd,e

3

3

ข้อมูตลภาพมี
จากโรงงาน
1.3เป็ต้นนการใช้
ทุนการผลิ
ตน้าดWD
ด้านน้
าและสารเคมี
Cwd,c Improvement)
Baht/m3
เทคนิ
การเพิ
่มผลิ
ตภาพ (Productivity
โดยวิธ30ีการเพิ่มผลิ
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วโมงการท
24
มากมายหลายวิ
ธีแต่โางาน
ดยสรุปจะมีเป้าหมายที่สาคัญ 5 ด้านคืh อ hr/day
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36
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ในขั้นตอนการผลิตแผ่นฉนวนยางของแผนก
ารอบแผ่นฉนวนยางเพื
่อให้มีการขยายตั
ว
3. PD#3วิจะมี
ธีกกำรและขั
้นตอนกำรด
ำเนินกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
โดยการใช้เตาอบเพื่อให้ความร้อนกับแผ่นฉนวนยางให้มี
อุณหภูมิตามที่ต้องการโดยในกระบวนการผลิตก่อนการ
ปรับปรุ
งจะใช้
เตาอบจ
านวน
4 เตาที
่ตั้งอุ ณหภูม้อิไนของคอนเดนเสทที
ว้
3.1
ตรวจวั
ดปริ
มาณคุณ
ภาพและปริ
มาณสารปนเปื
่เหลือทิ้งจากหอระเหย
แตกต่
า
งกั
น
เพื
่
อ
ให้
ค
วามร้
อ
นกั
บ
แผ่
น
ฉนวนยางซึ
่
ง
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
ประกอบไปด้
วยขั้นตอนการ
Preheating และการ
3.3
ออกแบบระบบท่
อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
heating
และการ
cool
down
และควบคุ
ม
ความเร็
ว
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
รอบของชุ
ด Conveyor
ในแต่
แตกต่างกัTower
น โดย
ความร้
อนให้กับน้าหล่
อเย็ละเตาให้
นจาก Cooling
ระยะเวลาในการอบแต่
ละครั
สาหรับ งกล่าว
3.4
ประเมินผลกระทบทุ
กด้้างประมาณ
นจากการด3.5
าเนิhrนมาตรการดั
ผลผลิวิตเทีคราะห์
่ 130 kg
3.5
ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
รูปที่ 9.1 ลักษณะเตำอบแผ่นฉนวนยำง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้รับผิดชอบมีแนวคิดที่จะเพิ่มกาลังการผลิตให้มากขึ้นโดยการเพิ่มความเร็วรอบของชุดสายพาน Conveyor ใน
เตาอบพร้อมๆ กับการเพิ่มอุณหภูมิในเตาอบให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ทางแผนก PD#3 ได้ทาการทดสอบและ
เก็บข้อมูลอัตราการผลิตแผ่นฉนวนยางที่ได้หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการปรับตั้งค่าอุณหภูมิในการอบใหม่
4.พร้อมๆกำรประเมิ
ผลกำรอนุ
รักาเลี
ษ์พยงเพืลัง่อให้งำนก่
อนกำรด
กับการปรับเพิ่มน
ความเร็
วของสายพานล
ได้อัตราการผลิ
ตที่สูงขึำเนิ
้น นกำรปรับปรุง
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1.
2.
3.
4.
5.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความเร็วรอบของชุดสายพานและการตั้งค่าอุณหภูมิในเตาอบใหม่
ให้สูงขึ้น มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.1
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาบทสรุปในแผนการดาเนินการ Productivity Improvement
3.2
ดาเนินการตรวจวัด Electrical profile ของตู้อบทั้งหมดก่อนดาเนินการปรับปรุง
3.3
บันทึกการปรับตั้งค่าอุณหภูมิของตู้อบแต่ละเครื่องก่อนดาเนินการปรับปรุง
3.4
ปรับเพิ่มอุณหภูมิของตู้อบดังนี้ ตู้อบที่ 1 (92oC เป็น 130oC) ตู้อบที่ 2 (150oC เป็น 160oCและ
ตู้อบที่ 3 จาก (170oC เป็น 190oC)
3.5
ปรับเพิ่มความเร็วรอบของสายพานจาก 6 rpm เป็น 10 rpm
3.6
วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านกระบวนการผลิต คุณภาพของสินค้าและการประหยัดพลังงานที่
เกิดขึ้น
3.7
ดาเนินการปรับปรุงโดยการลดความถี่ของการกวนจาก 2 hr/time เป็น 4 hr/time ทั้งนี้การกวน
แต่ละครั้งจะใช้เวลา 10 min
3.8
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

รำยกำร

4.

h
d
Ce

mw
Cwd,e
Cwd,c

0.8
2.28
30
24
358
2.36

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล

หน่วย

สัญลักษณ์

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

3.4
3.5
3.6
3.7

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
6 rpm

(ก) ก่อนกำรปรับปรุง

(ข) หลังกำรปรับปรุง

3.

รูปที่ 9.2 Flow chart ของกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภำพ (Productivity)
improvement)
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วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

การลดค่าใช้จ่าย (Cost) เช่น การลดต้นทุนการผลิต
การลดระยะเวลาการทางาน (Time) เช่น การลดขั้นตอนการทางานที่เสียเปล่า
การรักษาคุณภาพงาน (Quality) เช่น การปรับปรุงสินค้าให้ได้คณ
ุ ภาพมีมาตรฐานสม่าเสมอ
การดูแลความปลอดภัย (Safety) เช่น การจัดสถานที่การทางานให้มีความปลอดภัย
การลดความเสียหายและเศษวัสดุจากการทางาน (Waste) เช่น ระบบวางแผนทรัพยากรการผลิต
โดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาโดย Problem solving process ที่ประกอบไปด้วย
- การกาหนดปัญหา (Problem Definition)
- การวิเคราะห์ปญ
ั หา (Analysis of problem)
- การหาวิธีแก้ไขที่เป็นได้ (Search for possible solution)
- การประเมินทางเลือก/วิธีการแก้ไข (Evaluation of alternatives)
- การแนะนาให้เกิดการปฏิบัติ (Recommendation for action)

4.
2.

กำรประเมิ
แนวคิด หลันผลกำรอนุ
กกำรและทฤษฎี
รักษ์พลัสงู่โงำนก่
อกำสในกำรปรั
อนกำรดำเนิบนปรุ
กำรปรั
งด้ำนกำรอนุ
บปรุง รักษ์
พลังงำนรำยกำร
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล
แหล่งที่มำของข้อมูล

3.

5.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.4
3.5
3.6
3.7

exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ผลของกำรปรั
ปรุงด้ำาเนิ
นกำรอนุ
ประเมินผลกระทบทุกด้บานจากการด
นมาตรการดัรงักกล่ษ์าวพลังงำน
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
5.1
กำรด
ดาเนินการปรั
บปรุำเนิ
ง นกำรปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุ
ดาเนินการปรัรักบษ์เพิพลั่มงอุงาน
ณหภูมิที่ตู้อบที่ 1-4 และเพิ่มความเร็วรอบของสายพานรายละเอียดการ

วัด Electrical Profile ของตู้อบทั้ง 4 เครื่องก่อนและหลังดาเนินการปรับปรุงแสดงได้ดังตารางที่ 9.3

4. ่ กำรประเมิ
ผลกำรอนุ
พลังงำนก่
อนกำรด
นกำรปรั
ตำรำงที
9.3 Electricalนprofile
ของตูร้อักบษ์No.1-4
ก่อนและหลั
งดำเนินำเนิ
กำรปรั
บปรุง บปรุง
รายการ
ตู้อบเครื่องที่ 1

รำยกำร

ก่อนปรับปรุง

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

mw

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

หลังปรับปรุง
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

1. ข้อมูลเบื้องต้น
อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมโดยปกติ
าณผลผลิโตรงงานที
เฉลี่ยต่อ่มปีีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมี
M ความร้อนที
kg/yr
101,420
่ใช้ไม่หมดแล้
วปล่อยทิ้งสู่บข้รรยากาศ
ส่งผลให้
ข้
อ
มู
ล
จากโรงงาน
1.2
ชั
ว
่
โมงการท
างานต่
อ
Batch
h
hr
3.5
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ปริมาณผลผลิ
ต่อ Batch
mp พลังงานความร้
kg อนต่าลง 130
แนวทางกลั
บมาใช้ปตระโยชน์
ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้
ข้อมูลจากการตรวจวัด
1.4 กาลังน้ไฟฟ้
า
เฉลี
ย
่
ต่
อ
Batch
P
kW
136.60
าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce
Baht/kWh
3.04
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็
นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนืข้อ่อมูงของความร้
อนที่
ลจาก R & D
1.6 ผลการประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
%Saving
%
10
อยทิำนวณผลประหยั
้ง ระดับ อุณหภูดมทีิ ข่เกิองของเหลวที
่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
2.ปล่กำรค
ดขึ้น
ประโยชน์
condensate
าที่ควบแน่นkWh/kg
เพื่อให้พลังงานความร้
2.1 ดัชนีสกาหรั
ารใช้บพลัProcess
งงานจาเพาะก่
อนปรับปรุงที่เกิดจากไอน้SEC
3.678 อนในกระบวนการผลิตโดย
1
อ้อมผ่านเครื
SEC1 ่อ=งแลกเปลี
P x h/m่ยpนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้2.2
ทดแทนน้
WDพลัได้
โดยตรงในขั
ตอนการละลายน้
าเกลื
ตน้า WD นี3.310
้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ดัชนีกาารใช้
งงานจ
าเพาะหลั้นงปรั
บปรุง
SECอ2 ซึ่งในการผลิ
kWh/kg
ด้านน้าประปาและสารเคมี
ที่ใช้ใxนการปรั
SEC2 = (100 - %Saving)
SEC1 บปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่
าใช้จา่ ก่ยดัอนการปรั
งกล่าวลงบปรุง
2.1 พลังงานไฟฟ้
E1
kWh/yr
373,023
E1 = SEC1 x M
2.2 พลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุง
Es
kWh/yr
335,720
E2 = SEC2 x M
2.3 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Es
kWh/yr
37,302
Es = E1-E2
2.4 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Sc
Baht/yr
113,399
Sc = Es x Ce
3.1 เครำะห์
ตรวจวักดำรลงทุ
ปริมาณคุ
3. กำรวิ
น ณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2
ทดแทนการใช้น้า WD
3.1 เงิประเมิ
นลงทุนนผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที
C ่เหลือทิ้งBaht
3.3
ออกแบบระบบท่
อ
เพื
่
อ
น
าคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ใ
นการละลายน้
าเกลื
อ
ทั
้
ง
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc
PB
yr
- นี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat

39
39
2

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
หลังปรับปรุง

3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

0.8
2.28
30
24
358
2.36
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(75,394 kWh/yr)x(3.04 Baht/kWh) = 229,197 Baht/yr

152.6 kW
2.5 hr
2.935 kWh/kg
101,420 kg/y
373,023 kWh/yr
297,629 kWh/yr
373,023 - 297,629 = 75,394 kWh/yr
136.6 kW
3.5 hr
3.678 kWh/kg

130 kg

ก่อนปรับปรุง

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รำยกำร
ปริมำณกำรผลิตต่อ Batch
กำลังไฟฟ้ำเฉลี่ยที่ใช้ต่อ Batch
ชั่วโมงที่ใช้ต่อ Batch
ค่ำ SEC
ปริมำณผลผลิตเฉลี่ยต่อปี
ปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
ผลประหยัด
คิดเป็นเงิน

ผลการปรับปรุงพบว่าสามารถเพิ่มความเร็วรอบของชุดสายพานจาก 6 rpm เป็น 10 rpm และตั้งอุณหภูมิใน
เตาอบใหม่เป็น 130, 160 และ 190 oC ตามลาดับ โดยที่ผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพตามที่กาหนด และจากการที่ทางทีมที่
ปรึกษาได้ทาการตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยรวมก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงพบว่ามีค่าเท่ากับ 136.6 kW และ 152.6
kW ตามลาดับ แต่มีระยะเวลาในการอบลดลงจากเดิม 3.5 hr/batch เป็น 2.5 hr/batch

5.2

ตู้อบเครื่องที่ 4
ตู้อบเครื่องที่ 3
รายการ
ตู้อบเครื่องที่ 2

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ตำรำงที่ 9.3 Electrical profile ของตู้อบ No.1-4 ก่อนและหลังดำเนินกำรปรับปรุง (ต่อ)
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6.
2.



ข้แนวคิ
อเสนอแนะหรื
ด หลักกำรและทฤษฎี
อข้อควรระวังสในกำรด
ู่โอกำสในกำรปรั
ำเนินกำร บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

41
41
2

ควรขยายแนวคิดเรื่อง Productivity Improvement ในกระบวนการอื่นๆ
ควรจัดทาการวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานจาเพาะของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง เช่น ตู้อบเครื่องที่ 1-4 โดย
ีการใช้
พลัง้งงานความร้
มักจะมีตคเพืวามร้
ช้ไม่หมดแล้
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อบรมให้ความรู
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อมบารุงงความร้
อย่างสม่
าเสมอๆ
ในเรื
่องการ Operate
แนวทางกลัและบ
บมาใช้
่สุด จะส่งผลให้ต้นรทุักนษ์การใช้
พลังงานความร้อนต่าลง
ารุงปรัระโยชน์
กษาเครืใ่อห้งจัมากที
กรและแนวทางการอนุ
พลังงาน
น้าร้อมนหรื
อของเหลวร้
นแหล่มงเพืพลั่อบังงานคุ
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า ดัตง่านังๆ้นความคุ
นและเสถี
ยรภาพใน

ควบคุ
ด้านการปฏิ
บัติ เช่อนนถืจัอดเป็
ทาฟอร์
นทึกพารามิ
เตอร์
ที่จาเป็้มนค่เพืาในการลงทุ
่อใช้ในการมอนิ
เตอร์ พร้
อมระบุ
การนากลัผูบ้รมาใช้
ป
ระโยชน์
ถ
อ
ื
ว่
า
เป็
น
สิ
ง
่
ส
าคั
ญ
จึ
ง
ควรพิ
จ
ารณาในประเด็
น
ต่
า
งๆต่
อ
ไปนี
ค
้
อ
ื
ความต่
อ
เนื
่
อ
งของความร้
อนที่
ับผิดชอบที่ชัดเจน
อุณหภูมิ ขเพื
องของเหลวที
่ปล่อยทิ้ง ปริ มราณความร้
ปล่อยทิ้งจัระดั
ดทาบChecklist
่อวินิจฉัยหาแนวทางการอนุ
ักษ์พลังงานอนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
สาหรัอบงการเปลี
Process
condensate
ที่เกิดจจากไอน้
่ควบแน่
พลังทงานความร้
อนในกระบวนการผลิ
ตโดย
่ยนเครื
่องจักรใหม่ ควรพิ
ารณาเลืาที
อกเครื
่องจันกเพื
รที่อ่มให้
ีประสิ
ธิภาพที่สูงกว่
าเดิม
ประโยชน์หากต้
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

mw

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c
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d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

0.8
2.28
30
24
358
2.36
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3.

แนวคิด หลัก กำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รถส่งวัตถุดิบจะวิ่งเข้ามาสู่โรงงานตามช่วงเวลาที่กาหนดตลอดวัน โดยสามารถบริหารจัดการกาหนดการส่งวัตถุดิบ
ใหม่ให้เหมาะกับการปริมาณการเก็บในถังเก็บของกระบวนการผลิต ดังนั้นจะสามารถลดขั้นตอนการส่งให้สั้นลงและช่วยลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าในเครื่องอัดอากาศที่เป็นต้นกาลังในการส่งลมลงได้

2.

รูปที่ 10.1 แผนผังกำรทำงำนระบบลำเลียงวัตถุดิบเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต

ในขั้นตอนแรกของการผลิตวัตถุดิบจะถูกนามายังโรงงานโดยรถบรรทุกซึ่งจะต้องมีการลาเลียงวัตถุดิบเข้า
ถังเก็บก่อน แล้วจึงใช้ลมอัดจากเครื่องอัดอากาศของระบบส่งพาวัตถุดิบส่งไปยังถังเก็บในกระบวนการผลิตอีกทอด
หนึ่ง ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าไปกับการผลิตลมอัดสาหรับลาเลียงเป็นจานวนมาก โดยเครื่องอัดอากาศที่ใช้มีขนาด
150 kW (200 HP) จานวน 3 Unit ซึ่งมีการเปิดใช้งานครั้งละ 1 Unit สลับกันทางานตลอดเวลาโดยคิดเป็นชั่วโมง
ทางาน 8 hr/day และ 350 day/yr จากการตรวจวัดพบว่าเครื่องอัดอากาศมีการใช้พลังไฟฟ้าเฉลี่ย 141 kW
ตลอดเวลาที่มีการลาเลียงเพื่อเติมถังวัตถุดิบภายในให้เต็ม ซึ่งหากสามารถลดขั้นตอนดังกล่าวลงได้จะสามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่ องอัดอากาศลงได้อย่างมาก ซึ่งสามารถทาได้ โดยการบริหารจัดการเรื่องรถขนส่งและ
ปรับปรุงระบบท่อใหม่

1.

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บางกอกโพลีเอสเตอร์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง : 45/9 ม.4 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
ผลิตภัณฑ์ : PET RESIN

กำรปรับปรุงลดขั้นตอนระบบลำเลียงวัตถุดิบเพื่อลดกำรใช้งำนเครื่องอัด
อำกำศ
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3.
2.

4.

วิแนวคิ
ธีกำรและขั
ด หลัก้นกำรและทฤษฎี
ตอนกำรดำเนินสกำรปรั
ู่โอกำสในกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุ
บปรุงรด้ักำษ์นกำรอนุ
พลังงำนรักษ์
พลังงำน
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การปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนระบบลาเลียงวัตถุดิบจากรถขนส่งเข้าสู่ถังเก็บ มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.1
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปในแผนการดาเนินการบริหารจัดการด้านการขนส่ง
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าเนิอนยทิ
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ถ
อ
ื
ว่
า
เป็
น
สิ
ง
่
ส
าคั
ญ
จึ
ง
ควรพิ
จ
ารณาในประเด็
น
ต่
า
งๆต่
อ
ไปนี
ค
้
อ
ื
ความต่
อ
เนื
่
อ
งของความร้
อนที่
วัตถุดิบเข้าถังกักเก็บลงได้
ปล่อยทิ้ง ระดั
มิ ของของเหลวที
่ปล่อายทิ
้ง ปริ มาณความร้
่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุ
3.5บ อุณหภู
วิเคราะห์
ผลกระทบทางด้
นกระบวนการผลิ
ต คุอณนที
ภาพและการประหยั
ดพลังงานที่เกิดดทีขึ้น่จะนามาใช้
ประโยชน์ ส3.6
าหรับ Process
condensate
่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
ดาเนินการปรั
บปรุงจริทีงตามแผนงาน
อ้อมผ่านเครื3.7
่องแลกเปลี
่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมี
สารปนเปื
นน้าอทีย่ติดจึตัง้งสามารถน
การทวนสอบผลการอนุ
รักษ์พลังงาน จากมิ
เตอร์ไ้อฟฟ้
ประจาหน่าวProcess
ยงาน condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

้องต้น
3.1. ข้1.1อมูวิลชัเบืธ่วโมงการท
ีกำรและขั
้นตอนกำรดำเนินกำรปรั
บhr/day
ปรุงด้ำนกำรอนุ
รักข้ษ์อมูพลจากโรงงาน
ลังงำน
างานของระบบลาเลียง
h
8

1.2 จานวนวันทางานต่อปี
d
day/yr
350
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 พลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศสาหรับ
P1
kW
150
พิกัดเครื่องอัดอากาศ
ระบบล
าเลี
ย
งวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
ที
ใ
่
ช้
(ก่
อ
น)
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
พลังไฟฟ้นาผลประหยั
ของเครื่องอัดดทีอากาศส
บ
P2 ่เหลือทิ้งkW
3.21.4 ประเมิ
่เกิดขึ้นาหรั
จากการใช้
น้าคอนเดนเสทที
ทดแทนการใช้น้า0 WD จากแผนการจัดการ
ระบบลาเลียงวัตถุดบิ ที่ใช้ (หลัง)
3.31.5 ออกแบบระบบท่
อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลื2.70
อ ทั้งนี้ได้มีกข้ารติ
ดตั้ง Plate heat
ค่าไฟฟ้าเฉลีย่
Ce
Baht/kWh
อมูลจากโรงงาน
สาหรั
2. กำรคexchanger
ำนวณผลประหยั
ดทีบ่เกิกรณี
ดขึ้นที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้
อ
นให้
ก
บ
ั
น้
าหล่
2.1 พลังงานไฟฟ้าก่อนการปรัอบเย็ปรุนงจาก Cooling Tower E1
kWh/yr
420,000
E1 = Pน1 ผลกระทบทุ
x d x h กด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.4 ประเมิ
งงานไฟฟ้
าหลัง้มการปรั
บปรุางนเศรษฐศาสตร์
Es
kWh/yr
0
3.52.2 วิพลั
เคราะห์
ความคุ
ค่าทางด้
E
=
P
x
d
x
h
1
2
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
2.3 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Es
kWh/yr
420,000
3.7 การทวนสอบผลการอนุ
ร
ก
ั
ษ์
พ
ลั
ง
งาน
Es = E1-E2
2.4 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Sc
Baht/yr
1,134,000
Sc = Es x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 เงินลงทุน
C
Baht
350,000
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc
PB
yr
0.30

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

5. 1. ข้อผลของกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
มูลเบื้องต้น

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
0.8
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.25.1
ต้นทุนการผลิ
ตน้ำเนิ
า WDนด้กำรปรั
านไฟฟ้าบปรุง
Cwd,e
kWh/m
2.28
กำรด
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m
30
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วดโมงการท
างานบปรุงระบบท่อลาเลียงใหม่ เพื่อให้รถขนส่
h งวัตถุดhr/day
24
าเนินการปรั
ิบส่งตรงเข้าสู่กระบวนการผลิ
ต ซึ่งจะลดการใช้
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5
จ
านวนวั
น
ท
างานเฉลี
ย
่
d
day/yr
358
อากาศอัดเพื่อลาเลียงวัตถุดิบเข้าถังกักเก็บลงได้ อย่างไรก็ตามระบบขนส่งแบบเดิมยังสามารถใช้งานได้เผื่อสาหรับกรณี
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh
2.36

ที่จาเป็นต้องมีการเก็บ Stock วัตถุดิบในปริมาณมากกว่าการใช้งานปกติ

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รำยกำร

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
หลังปรับปรุง
394,800.00
1,065,960.00
350,000.00
0.33

3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

0.8
2.28
30
24
358
2.36

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร
: kW
: kWh/yr
: kWh/yr
: Baht/yr
: Baht/yr
: yr

ก่อนปรับปรุง
141
394,800

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอๆ ในเรื่ องการ Operate และ
บารุงรักษาเครื่องจักรและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
 จัดทา Checklist เพื่อวินิจฉัยหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

6.

รำยกำร
กำลังไฟฟ้ำเฉลีย่ ที่ใช้ของเครื่องอัดอำกำศ
พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้
พลังงำนไฟฟ้ำที่ประหยัดได้
ค่ำไฟฟ้ำที่ประหยัดได้
เงินลงทุน
ระยะเวลำคืนทุน

ปรับปรุงระบบท่อลาเลียงวัตถุดิบเพื่อลดขั้นตอนในการลาเลียงวัตถุดิบจากรถขนส่งเพื่อส่งเข้าถังกักเก็บ
โดยให้ส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยตรง จะช่วยลดการใช้อากาศอัดสาหรับลาเลียงวัตถุดิบเข้าถังกักเก็บลงได้
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 394,800 kWh/yr คิดเป็นเงินที่ประหยัดที่ได้ 1,065,960 Baht/yr ใช้เงินลงทุน
350,000 Baht คืนทุนประมาณ 0.33 yr

5.2

รูปที่ 10.3 หลังปรับปรุงรถส่งเข้ำสู่กำรผลิตโดยตรง

รูปที่ 10.2 กำรตรวจวัดกำรใช้ไฟฟ้ำและกำรทำงำนของเครื่องอัดอำกำศลำเลียงวัตถุดิบ
(ก) เครื่องอัดอำกำศส่งวัตถุดิบ

(ข) กำลังไฟฟ้ำขณะทำงำน 141 kW
44

44

2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 11
พลังงำน

45
45
2

กำรเปลี่ยนเครื่อง Chiller ประสิทธิภำพสูง

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้

ข้อเกิมูดลผลกระทบทางสิ
พื้นฐำนสถำนประกอบกำร
่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
ชื่อแนวทางกลั
บริษัท :บมาใช้
บริษปัทระโยชน์
เพียวเคมม์
ด งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
ให้มากทีจ่สากั
ุด จะส่
อนหรื
แหล่งพลังงานคุณภาพต่
า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
สถานที่ตั้ง น้: าร้65
หมูอ่ ของเหลวร้
11 ซอยวิอลนถื
าลัอยเป็1นถนนบางนา-ตราด
กม.20
การนากลับมาใช้
ประโยชน์ถือว่าเป็อาเภอบางพลี
นสิ่งสาคัญ จึงควรพิ
จารณาในประเด็
นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ตาบลบางโฉลง
จังหวั
ดสมุทรปราการ
ปล่อยทิ้ง ระดั10540
บ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
ผลิอ้ตอมผ่
ภัณานเครื
ฑ์ : ่ออาหาร
และยา
งแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป

า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
1.ใช้ด้าทนน้ดแทนน้
แรงจู
งใจหรือทปัี่ใช้ญในการปรั
หำทีบ่นปรุำไปสู
่กำรด
นมำตรกำรอนุ
รักษ์ทดแทนน้
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าประปาและสารเคมี
งคุณภาพน้
า ดังำเนิ
นั้นการใช้
Process condensate
า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

2.

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger
าหรับกกรณี
ที่การละลายน้าเกลือต้ส
องใช้
น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิตบ่าทัปรุ
้งนี้โงดยน้
แนวคิ
ด สหลั
กำรและทฤษฎี
ู่โอกำสในกำรปรั
ด้ำาคอนเดนเสทจะระบาย
นกำรอนุรักษ์
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
งงำน
3.4 พลั
ประเมิ
นผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
่อ งทาน้บาเย็
3.6 ดาเนิเครืนการปรั
ปรุนงจัด ว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใ ช้พ ลัง งานมากที่สุดในระบบทาความเย็น วิธีก ารประหยัด พลังงานที่สาคัญ
ที3.7
่สุดคือการทวนสอบผลการอนุ
การเลือกใช้เครื่ องทาน้รักาเย็
ษ์พนลัประสิ
งงานทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller) ซึ่งมีหลักการทางานที่ไม่ได้แตกต่างจาก

เครื่องทาน้าเย็นทั่วไป แต่ได้ก ารออกแบบในรายละเอีย ดของอุปกรณ์โ ดยใช้วัสดุทีมีคุณ ภาพและลดการสูญเสีย จากการใช้
งาน โดยทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้
1.
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพช่ว งที่มีโ หลดน้อ ย (Partial load) ด้ว ยการใช้ร ะบบควบคุม การทางานแบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อควบคุมการทางานของเซนเซอร์ต่างๆ หรือด้วยการใช้ Electronic expansion
valve หรือการติดตั้งชุดควบคุมการเปิดปิดแบบ Variable orifice
2.
เลือกใช้ Hermatic compressor ซึ่งเป็นแบบที่ไม่มี ก ารรั่วไหลของสารทาความเย็น ดังนั้นที่รอยต่อ
รำยกำร
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
ต่างๆ จึงไม่จาเป็นต้องมีปะเก็นหรือการเชื่อมต่อ ทาให้มีน้ายาในระบบอยู่เต็มตลอดเวลา จึงส่งผลดีต่อ
1. ข้อมูลเบื้องต้น ประสิทธิภาพของเครื่อง หรือการเลือกใช้ Compressor แบบ Motor open type ซึ่งระบายความ
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3.

ในกระบวนการผลิตของโรงงานมีความจาเป็นต้องใช้น้าเย็นเพื่อการหล่อเย็นซึ่งผลิตจาก Chiller โดยน้าเย็นที่ผลิต
ได้จะถูกส่งเก็บไว้ในถังเก็บน้าหล่อเย็นก่อนจะถูกสูบ แจกจ่ายไปยัง กระบวนการผลิต Chiller ชุดเดิม ที่ทางโรงงานได้ติดตั้งมี
อายุการใช้งานมานานและเป็นเครื่องแบบ Two-stage
ปัจ จุบัน พบว่า ความต้อ งการน้าหล่อ เย็น ของกระบวนการผลิต มีค่า น้อ ย ส่ง ผลให้ Chiller ทางานที่โ หลดต่า
ประสิทธิภาพของเครื่องต่า สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ทางโรงงานจึงมีโครงการที่จะดาเนินการเปลี่ยนเครื่อง Chiller ใหม่เป็นแบบ Multi-stage ที่มีขนาดเท่าเดิมคือ 160
ตันความเย็น ทดแทนเครื่องเดิมที่เป็นแบบ Two-stage ซึ่งมีประสิทธิภาพการทางานที่ต่ากว่า โดยเครื่อง Chiller แบบ Multi3.1
ดปริมาณคุ
ณภาพและปริ
มาณสารปนเปื
้อนของคอนเดนเสทที
อทิท้งธิจากหอระเหย
stageตรวจวั
จะสามารถท
างานแปรผั
นตามภาระความต้
องการการท
าความเย็นได้ม่เี หลื
ประสิ
ภาพมากกว่าและรองรับกาลังการผลิตที่
3.2
ประเมิ
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จากการใช้
น
าคอนเดนเสทที
้
เ
่
หลื
อ
ทิ
ง
้
ทดแทนการใช้
น้า WD
คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับทางโรงงานได้

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
C
PB

Baht 1,500,000
yr
4.36

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
E2

kWh/yr 245,280.00

Es

kWh/yr 105,120.00

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
หน่วย
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kW

40
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365
28

จากการตรวจวัด
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากผู้ผลิต

Ce

Baht/kWh

3.27

ข้อมูลจากโรงงาน

3.4
3.5
3.6
3.7

ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
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รำยกำร

สัญลักษณ์

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

0.8
2.28
30
24
358
2.36

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล

หน่วย

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
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Baht/yr 343,742.40
kWh/yr 350,400.00

3.

Sc

E1

สัญลักษณ์

4.

รำยกำร
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1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยของ Chiller ก่อนปรับปรุง
1.2 ชั่วโมงการทางาน
1.3 จานวนวันทางาน
1.4 กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยของ Chiller หลังการ
ปรับปรุง
1.5 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
2. ผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 พลังงานไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง
E1 = P1 x h xd
2.2 พลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุง
E2 = P2 x h xd
2.3 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Es = E1 - E2
2.4 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ Sc = Es x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 ค่าอุปกรณ์และดาเนินการติดตั้ง
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc

4.

จากการประเมินพบว่าการใช้ Chiller แบบ Multistage เครื่องใหม่ที่มีขนาดเท่าเดิมคือ 160 Ton ทดแทน
เครื่องเดิมที่เป็นแบบ Two-stage จะสามารถทางานแปรผัน
ตามภาระความต้องการการทาความเย็นได้มีประสิท ธิภาพ
โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
3.1
ดาเนินการตรวจวัด Electrical profile
ของ Chiller เครื่องเดิมและตรวจสอบ
Load profile, ประสิทธิภาพของเครื่องใน
ปัจจุบัน
3.2
ตรวจสอบ Chiller ในท้องตลาดที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้
3.3
ประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่
จ ะ เ กิ ด ขึ้ น เ มื่ อ เ ป ลี่ ย น Chiller
ประสิทธิภาพสูง
3.4
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.5
ดาเนินการปรับปรุงตามขั้นตอนการจัดซื้อ
การติดตั้ง
3.6
การทวนสอบผลการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานที่
เกิดขึ้นจริง

3.

รูปที่ 11.1 2-stage Chiller เครื่องเดิม
ขนำด 160 Tonควำมเย็น

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
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watt

5.
2.

ผลของกำรปรั
แนวคิด หลักกำรและทฤษฎี
บปรุงด้ำนกำรอนุ
สู่โรอกำสในกำรปรั
ักษ์พลังงำน บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
5.1
กำรดำเนินกำรปรับปรุง

3.

5.2
ผลกำรประหยั
ดหลังจำกด
นกำรปรับบปรุ
ปรุง ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
วิธีกำรและขั
้นตอนกำรด
ำเนิำเนิ
นกำรปรั

3.1
3.2
3.3

6.
4.

3.4
3.5
3.6
3.7

ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง โดยทาการตรวจวัดกาลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ Chiller ก่อนและหลังดาเนินมาตรการ พบ
ข้อมูลที่สาคัญดังนี้
ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที
ก่อนกำรปรับปรุ่เหลื
ง อทิ้งจากหอระเหย
หลังกำรปรับปรุง
ประเมิ
นผลประหยั
ดที่เกิChiller
ดขึ้นจากการใช้
น้า WD
กำลังไฟฟ้
ำเฉลี่ยของ
: kW น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้
40
15.3
ออกแบบระบบท่
อ
เพื
่
อ
น
าคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ใ
นการละลายน้
าเกลื
อ
ทั
้
ง
นี
้
ไ
ด้
ม
ี
ก
ารติ
ดตั้ง Plate heat
พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ : kWh/yr
350,400
134,028
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้
อนให้กับาน้ทีาหล่
อเย็นดจาก
Tower - 134,028
พลั
งงานไฟฟ้
่ประหยั
ได้ Cooling
= 350,400
kWh/yr
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนิ
น
มาตรการดั
ง
กล่
า
ว
= 216,372
kWh/yr
วิค่เาคราะห์
ค
วามคุ
ม
้
ค่
า
ทางด้
า
นเศรษฐศาสตร์
ไฟฟ้าที่ประหยัดได้
= 216,372 x 3.27
Baht/yr
ดาเนินการปรับปรุง
= 707,536.44
Baht/yr
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

 กำรประเมิ
จัดทาแผนการตรวจสอบประสิ
ทธิภราพของเครื
าน้าเย็นอ
เป็นกำรด
นระยะๆ (kW/Ton,
EER) เพื่อบ
นาไปสู
นผลกำรอนุ
ักษ์พลั่องงทงำนก่
ำเนินกำรปรั
ปรุง่การวางแผน
งานซ่อมบารุงที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
รำยกำราความสะอาด Condenserสัtube
ญลักจากค่
ษณ์ า Condenser
หน่วย approach
ข้อมูtemperature
ล แหล่งที่มำของข้อมูล
 กาหนดช่วงเวลาการท
ด้านนการปฏิบัติ เช่น จัดทาฟอร์มเพื่อบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จาเป็นทั้งในส่วนเครื่องทาน้าเย็นและส่วน
1. ข้อควบคุ
มูลเบื้อมงต้
อน เช่น Cooling
อมูลจากโรงงาน า
1.1ระบายความร้
ปริมาณน้าคอนเดนเสทที
่เหลือทิ้ง tower ปั้มต่างๆ เพื
m่อwใช้ในการตรวจติ
m3/hr ดตามการใช้0.8ไฟฟ้า อัตข้ราการไหลของน้
3
ิน้าเย็นตน้ความดั
เป็นต้น พร้อมระบุผู้ร2.28
ับผิดชอบที่ชข้ัดอเจน
มูลจากโรงงาน
1.2อุต้ณนหภู
ทุนมการผลิ
า WD นด้ของปั
านไฟฟ้้มาระดับแรงดันน้ายาทาความเย็
Cwd,e น kWh/m
3
 1.3อบรมให้
ความรูตน้้แาก่พWD
นักงานที
เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่
อมบารุงอย่างสม่าเสมอๆ
ข้อมูลOperate
จากโรงงานและ
ต้นทุนการผลิ
ด้านน้่าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m
30 ในเรื่องการ
ข้อมูลจากโรงงาน
งรักษาเครืางาน
่องจักรและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน h
1.4บชัารุ่วโมงการท
hr/day
24
อมูลจากโรงงาน
นทางานเฉลี
่ย บการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อวินิจdฉัยหาแนวทางแก้
day/yr ไขปัญหาต่
358
 1.5จัจดานวนวั
ทา Checklist
สาหรั
างๆ เพื่อนข้าไปสู
่การอนุรักษ์
ข้
อ
มู
ล
จากโรงงาน
1.6พลั
ค่างไฟฟ้
า
เฉลี
ย
่
C
Baht/kWh
2.36
งาน
e
 จัดทาแผนการตรวจสอบและบารุงรักษา
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ทางโรงงานได้ดาเนินการจัดซื้อและติดตั้ง Multi-stage Chiller ขนาด 160 ตันความเย็น พบว่าการใช้งาน
เป็นโดยปกติ
ปกติแต่สโรงงานที
ามารถประหยั
พลังงานไฟฟ้
่มีการใช้ดการใช้
พลังงานความร้
อน ามักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อch160
มและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
50000
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
40000
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
30000
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้
W S อ นที่ ป ล่ อ ยทิ้ ง ความสะอาดและจุ ด ที่ จ ะน ามาใช้
20000
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
10000
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ท0ดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
1 66 131 196 261 326 391 456 521 586 651 716 781
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใdata
ช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
รูปที่ 11.2 Electrical profile ของ Multi-stage Chiller
รูปที่ 11.3 Multi-stage Chiller
ขนำด 160 ตันควำมเย็น
ขนำด 160 ตันควำมเย็น
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กำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมควำมเร็วรอบเครื่องสูบน้ำหล่อเย็น
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จากัด
สถานที่ตั้ง : 202 หมู่ที่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์
ตาบลปากคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ผลิตภัณฑ์ : เคมีภัณฑ์

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
เดิมโรงงานมีการใช้น้าหล่อเย็นที่ออกจาก Cooling tower เพื่อเข้าไประบายความร้อนในกระบวนการผลิต
โดยผ่าน Plate heat exchanger หลังจากรับความร้อนที่กระบวนการผลิตแล้วน้าหล่อเย็นดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
จากค่าอุณหภูมิแตกต่างที่มีค่าน้อยและการออกแบบเครื่องสูบน้าหล่อเย็นที่มีขนาดใหญ่เกินความต้องการของภาระ
โหลดในปัจจุบัน โดยมอเตอร์ของปั้มน้าหล่อเย็นจะทางานที่ความเร็วรอบคงที่และอัตราการไหลของน้าหล่อเย็นจะถูก
ควบคุมด้วยการหรี่วาล์ว
ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปั้มน้าหล่อเย็นที่ถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้รองรับ
กับโหลดในอนาคต ในขณะที่ปัจจุบันโหลดมีค่าไม่คงที่จึงควรดาเนินการติดตั้ง Variable speed drive (VSD) ทดแทน
การหรี่ด้วยวาล์วเพื่อให้สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ตามภาระโหลดจริงซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ตามกฎของ Affinity laws และยังเป็นวิธีที่รองรับการเพิ่มหรือลดกาลังการผลิตของโรงงานได้ดีกว่าวิธีอื่น
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

รำยกำร

4.

h
d
Ce

mw
Cwd,e
Cwd,c

สัญลักษณ์

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

หน่วย

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
3.4
3.5
3.6
3.7

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

Inverter หรือ Variable speed drive (VSD) เป็นอุปกรณ์สาหรับควบคุมความเร็วของมอเตอร์ โดยการปรับ
ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์ โดยต่อคั่นระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากับมอเตอร์
VSD สามารถนามาใช้กับมอเตอร์ในงานที่มอเตอร์ไม่จาเป็นต้องมีความเร็วคงที่ เมื่อมอเตอร์ทางานที่สภาวะ
โหลดต่าๆ โดยมอเตอร์ยังคงมีความเร็วตามพิกัดเป็นการสูญเสียพลังงานเกินความจาเป็น จึงสามารถนา VSD มาปรับ
ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จะจ่ายให้มอเตอร์ลง เพื่อลดความเร็วรอบของมอเตอร์ รวมทั้งลดกาลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ
มอเตอร์ VSD รับสภาวะโหลดจริงจากสัญญาณ Sensor ที่เป็นแบบ Analog Input ขนาด 4-20 mA หรือ 0-10 VDc
ในรูปแบบต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน กระแส และกาลังไฟฟ้า เป็นต้น
VSD ใช้ได้กับมอเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบได้ เช่น มอเตอร์เครื่องสูบน้าชนิดต่างๆ พัดลม
คอมเพรสเซอร์ เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องบด เครื่องโม่ เป็นต้น ประโยชน์จากการใช้ VSD มีดังต่อไปนี้
- ทาให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความต้องการในการทางานแต่ละลักษณะ และยังทาการควบคุม
แบบ Closed loop control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา
- ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร และป้องกันการสูญเสียของมอเตอร์ พัดลม และเครื่องสูบน้า
- ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้น ทาให้ลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่
- ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยจะใช้พลังงานตามความจาเป็น
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3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

1.

2.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

49
49
2

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทรูดแทนน้
า WDกำรใช้
ได้โดยตรงในขั
้นตอนการละลายน้
ซึ่งในการผลิ
ตน้า วWD
้จะมีค่าใช้จ่ามยด้โดยกำรใช้
านไฟฟ้า (ปัVSD
้มน้า)
ปที่ 12.1
พลังงำนไฟฟ้
ำของปั้มกรณีาเกลื
ที่คอวบคุ
มโดยกำรใช้
ำล์วนีและควบคุ
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
ใช้จ่ายดังกล่า้นวลง
3.สามารถลดค่
วิธีกาำรและขั
ตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

ปที่ 12.2 มอเตอร์
น้ำหล่อเย็น
มูลบจากโรงงาน
mรู3/hr
0.8 ของเครื่อข้องสู
3
จากโรงงานต
kWh/mสำหรับระบำยควำมร้
2.28 อนให้ข้อสมู่วลนกำรผลิ
3
ข้อมูลจากโรงงาน
Baht/m
30
ข้อมูลจากโรงงาน
hr/day
24
ข้อมูลจากโรงงาน
day/yr
358
ข้อมูลจากโรงงาน
Baht/kWh
2.36

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

จากการประเมิน พบว่าการปรับลดรอบการทางานของเครื่องสูบน้าหล่อเย็นให้มีความเหมาะสมต่อปริมาณ
การใช้วินธ้าในกระบวนการผลิ
ตโซดาไฟ จะสามารถลดปริ
มาณการใช้
พลังงงานไฟฟ้
าของเครื่อรงสูักบษ์
น้าเย็
โดยมี
ีกำรและขั้นตอนกำรด
ำเนินกำรปรั
บปรุ
ด้ำนกำรอนุ
พนลัลงได้
งงำน
ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
3.1
ยกเลิกการใช้งาน Release valve แต่ยังคงติดตั้งไว้ในระบบเพื่อใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
3.2
ติดตั้ง VSD ที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนจ่ายให้ให้กับมอเตอร์เครื่องสูบน้าหล่อเย็น ทั้งนี้การเลือกขนาด
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
ของ VSD จะเลือกตาม FLA (Full load Amp) ซึ่งจะอยู่ในรูป hp หรือ kW
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3
ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ให้ลดลงโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
ให้กับมอเตอร์ซึ่งอยู่ในรูปของสมการ N = 120f/P เมื่อ
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
N= ความเร็วรอบต่อนาที (รอบ/นาที), f= ความถี่ไฟฟ้า (เฮริทซ์), P= จานวนขั้วของมอเตอร์
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
จากความเร็วรอบที่ลดลงจะทาให้ปั้มน้ามีอัตราการไหลที่ลดลงเหมาะสมกับการใช้งาน
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.4
เมื่ออัตราการไหลของน้าลดลงกาลังที่ใช้ขับเคลื่อนสูบน้าจะลดลงตามกฎ Affinity laws
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
P /P = [N2/N1]3
3.6 ดาเนินการปรับปรุ2ง 1
3.5
ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้น
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.6
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.7
ดาเนินการปรับปรุง
3.8
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

หน่วย

P1
f1
P
h
d
f2
Ce

kW
Hz

hr/day
day/yr
Hz
Baht/kWh

N1

rpm

1,500.00

N2

rpm

1,350.00

P2

kW

204.12

Es

kWh/yr

651,960.56

Sc

Baht/yr

1,538,627.87

C
PB

Baht
yr

mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

0.8
2.28
30
24
358
2.36

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
รำยกำร

1.10

1,700,000

280
50
4
24
358
45
2.36

ข้อมูล
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ทางโรงงานได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ โดยนามาใช้กับเครื่องสูบน้าหล่อเย็นดังรูปที่
12.2 พบว่ามอเตอร์เครื่องสูบหมุนด้วยความเร็วรอบที่ลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง ค่าความถี่ที่
ปรับลดลงเป็นค่าที่ปั้มน้าหล่อเย็นยังสามารถส่งน้าหล่อเย็นเข้าสู่กระบวนการผลิตโซดาไฟได้อย่างเหมาะสม

5.1

5.

รูปที่ 12.3 กำรติดตั้ง VSD อยู่บริเวณตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้ำหล่อเย็น

1.ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ก่อนปรับปรุง
1.2 ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
1.3 จานวนขั้วของมอเตอร์
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางาน
1.6 ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าหลังปรับปรุง
1.7 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
2. ผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 ความเร็วรอบต่อนาทีก่อนปรับปรุง
N1 = (120 x f1)/P
2.2 ความเร็วรอบต่อนาทีก่อนปรับปรุง
N2 = (120 x f2)/P
2.3 กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์หลังปรับปรุง
3
P2 = [N2/N1] xP1
2.4 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Es = (P1 - P2) x h x d
2.5 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ Sc = Es x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 ค่าอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc

4.

ข้อมูลจากโรงงาน
ประเมินจากสมการความสัมพันธ์

จากการตรวจวัด
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
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2.

5.2
ดหลังจำกดำเนิสนู่ โกำรปรั
บปรุง
แนวคิผลกำรประหยั
ด หลักกำรและทฤษฎี
อกำสในกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์

ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง VSD ที่ระบบปั้มเครื่องสูบน้าหล่อเย็น โดยทาการตรวจวัดกาลังไฟฟ้าที่

พลังงำน
มอเตอร์
ปั้มน้าหล่อเย็นก่อนและหลังดาเนินมาตรการ พบข้อมูลที่สาคัญดังนี้

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

mw

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ก่อนกำรปรับปรุง
หลังกำรปรับปรุง
โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
กำลังไฟฟ้ำที่ใช้ขับมอเตอร์ปั้มน้ำหล่อเย็น : kW
280.00
181.00
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ขับมอเตอร์ปั้มน้ำ : kWh/yr
2,405,760.00
1,555,152.00
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้งองานไฟฟ้
นหรือของเหลวร้
อนถืดอได้เป็นแหล่
พลังงานคุณภาพต่- า1,555,152.00)
ดังนั้นความคุ้มค่าxในการลงทุ
ยรภาพใน
ค่าพลั
าที่ประหยั
= ง(2,405,760.00
2.36 นและเสถี
Baht/yr
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ= จึงควรพิ
จารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้
2,007,434.88
Baht/yr อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
6.ประโยชน์
ข้
อ
เสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้
ที่ใช้ในการปรั
ณภาพน้
นั้น้งการใช้
condensate
ทดแทนน้
WD ได้นจะ
 าประปาและสารเคมี
การอบรมพัฒนาให้
ความรู้แก่บพปรุนังกคุงานที
่เกี่ยาวข้ดัองงทั
แผนกผลิProcess
ตและแผนกซ่
อมบารุงอยู
่เสมอๆ าในการเดิ
สามารถลดค่เครื
าใช้่อจงจั
่ายดักรอย่
งกล่าางถู
วลงกวิธีและเพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระบบปั้มน้า เช่น เลือกใช้ปั้มน้าตัวเล็กจานวน
หลายตัวดีกว่าตัวใหญ่น้อยตัว ไม่ควรออกแบบเผื่อขนาดมากเกินไป เป็นต้น

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะปั้มน้าหล่อเย็นและบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของมอเตอร์ปั้มน้าหล่อเย็นเป็นประจา
่อตรวจสอบการทางานของปั้มน้าและ VSD
3.  วิธีกเพืจัำรและขั
้นตอนกำรดารุงำเนิ
น้มกำรปรั
บปรุทงธิด้ภาพของปั
ำนกำรอนุ
รักปกรณ์
ษ์พอลัย่างงสม่งำน
ดทาแผนการตรวจสอบและบ
รักษาปั
น้า ทดสอบประสิ
้มน้าและอุ
าเสมอ
เพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้าให้สูงและประหยัดพลังงาน

4.
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ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

รูปที่ 13.1 Normal Cross Flow Cooling Tower

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

การระบายความร้อนออกจากน้าระบายความ
ร้ อ นที่ ห อผึ่ ง น้ า (Cooling Tower) แบบปกติ นั้ น มี
ข้อจากัดที่ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานดังนี้
- พัดลมไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้ จึง
เกิดสภาวะการระบายความร้อนเกินความ
จาเป็นในบางช่วงเวลา เช่น เวลากลางคืน
และช่วงเวลาที่อากาศแวดล้อมมีอุณหภูมิ
ต่า โดยสังเกตุได้จากการที่อุณหภูมิน้าด้าน
ออกจาก Cooling Tower ต่าเกินความ
ต้องการใช้งานในกระบวนการผลิต
- เกิ ด การสู ญ เสี ย น้ า เนื่ อ งจากการระเหย
และการกระเด็น เนื่องจากการที่ Cooling
Tower เดิมเป็นแบบระบบเปิด
นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง ต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าและการล้างทาความสะอาด Cooling
Tower ค่อนข้างสูง

1.

ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
สาขาอมตะนคร ชลบุรี
สถานที่ตั้ง : 700/13 ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
ผลิตภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กำรติดตั้ง Cooling Tower ระบบปิดที่ปรับสภำวะกำรทำงำนได้ตำมสภำพ
อำกำศ

กรณีศึกษำที่ 13
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2.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
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โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
จากประเด็นของปัญหาดังที่ได้กล่าว
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
มา ทางโรงงานจึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
เกี่ยวกับ Cooling Tower ที่เป็นระบบปิด ซึ่งมี
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
Nozzle สาหรับพ่นละอองน้าจากภายนอกเพื่อ
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
การระบายความร้ อ นที่ ดี แ ละติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ปรับความเร็วรอบ (VSD) สาหรับมอเตอร์พัด
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
ลม เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถ
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ในการระบายความร้ อ นตามสภาพอากาศ
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
แวดล้อม และภาระโหลดได้ โดยมีลาดับการ
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
ทางาน 3 รูปแบบ ดังนี้
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

1.3.1
2.3.2
3.3
3.

3.

3.4
3.5
3.6
3.7

ตรวจวั
ดปริมาณคุอณ
่เหลือทิ้งจากหอระเหย
ระบายความร้
นด้ภาพและปริ
วยพื้นที่ผิวสัมมาณสารปนเปื
ผัสอากาศเท่้อานของคอนเดนเสทที
นั้น (พัดลมไม่หมุนระบายความร้
อน และหัวฉีดไม่พ่นละอองน้า)
ประเมิ
นผลประหยั
ดทีว่เยพื
กิด้นขึที้น่ผจากการใช้
น้าคอนเดนเสทที
่เหลื่ยอนความเร็
ทิ้งทดแทนการใช้
น้า ดWD
ระบายความร้
อนด้
ิวสัมผัสอากาศ
และปรับเปลี
วรอบของพั
ลมระบายความร้อน (หัวฉีดไม่
ออกแบบระบบท่
พ่นละอองน้า) อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger
สาหรั
บกรณี
าเกลือต้และปรั
องใช้นบ้าคอนเดนเสทที
หภูมิต่าทัด้งลมระบายความร้
นี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ระบายความร้
อนด้
วยพืท้นี่กทีารละลายน้
่ผิวสัมผัสอากาศ
เปลี่ยนความเร็่อวุณรอบของพั
อน รวมถึงการ
ความร้
อ
นให้
ก
บ
ั
น้
าหล่
อ
เย็
น
จาก
Cooling
Tower
พ่นละอองน้าของหัวฉีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
วิการทวนสอบผลการอนุ
ธีกำรและขั้นตอนกำรด
รักษ์พลังงาน ำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.1
ตรวจวัดค่าพลังไฟฟ้าต่อเนื่องของระบบหล่อเย็น ก่อนดาเนินการปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้ Cooling Tower แบบใหม่
4.3.2
กำรประเมิ
นผลกำรอนุ
รักาเนิษ์นพมาตรการดั
ลังงำนก่
3.3
ประเมินผลกระทบทุ
กด้านจากการด
งกล่าอว นกำรดำเนินกำรปรับปรุง
3.4
วิเคราะห์ความคุ
้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ สัญลักษณ์
รำยกำร
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
3.5
ดาเนินการปรับปรุง
1.
เบื้องต้น
3.6 ข้อมูลการทวนสอบผลการอนุ
รักษ์พลังงาน
3
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

m /hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รูปที่ 13.2 โครงสร้ำงภำยใน และสภำวะอำกำศ ณ จุดต่ำงๆ
วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรั
บปรุของ
งด้ำCooling
นกำรอนุ
รักษ์พลังงำน
Tower ระบบปิด

3.

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

Sc

Baht/yr

1,419,580

C
PB

Baht
yr

8,000,000
5.63

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

0.8
2.28
30
24
358
2.36

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล

หน่วย

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
457,929

3.4
3.5
3.6
3.7

kWh/yr

4.

Es

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

2.7 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้
Sc = Es x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 เงินลงทุนในระบบ
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc
Es = E2 - E1

2.6 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

E2 = [60% x(P3n3 + P4n4)+40% x
(P3n3+0)] x h x d x %OF

1. ข้อมูลเบื้องต้น
อุปกรณ์ในระบบหล่อเย็นก่อนดาเนินการปรับปรุงประกอบด้วย
Nameplate
1.1 ปั้มน้าหล่อเย็น – ก่อน
P1
kW
22.0
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 จานวนปั้มน้าหล่อเย็น – ก่อน
n1
Unit
6
Nameplate
1.3 พัดลม Cooling tower – ก่อน
P2
kW
7.5
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 จานวนพัดลม Cooling tower – ก่อน
n2
Unit
3
อุปกรณ์ในระบบหล่อเย็นหลังดาเนินการปรับปรุงประกอบด้วย
Nameplate
1.5 ปั้มน้าหล่อเย็น – หลัง
P3
kW
11
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6 จานวนปั้มน้าหล่อเย็น – หลัง
n3
Unit
6
Nameplate
1.7 พัดลม Cooling tower – หลัง
P4
kW
2.25
ข้อมูลจากโรงงาน
1.8 จานวนพัดลม Cooling tower –หลัง
n4
Unit
20
ข้อมูลจากโรงงาน
1.9 จานวนชั่วโมงทางาน
h
hr/day
24
ข้อมูลจากโรงงาน
1.10 จานวนวันทางาน
d
day/yr
365
ข้อมูลจากโรงงาน
1.11 Operating factor
%OF
%
85
ข้อมูลจากโรงงาน
1.12 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce
Baht/kWh
3.10
2. กำรคำนวณผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 พิกัดกาลังไฟฟ้าของระบบก่อนการ
Pb
kW
154.5
ปรับปรุง Pb = (P1n1 + P2n2)
2.2 พิกัดกาลังไฟฟ้าของระบบหลังการ
Pa
kW
111.0
ปรับปรุง Pa = (P3n3 + P4n4)
2.3 พลังงานไฟฟ้าของระบบก่อนปรับปรุง
E1
kWh/yr 1,150,407
E1 = Pb x h x d x %OF
สมมติฐานการวิเคราะห์
หลังดาเนินการปรับปรุงพัดลม Cooling tower สามารถหยุดทางานในช่วงกลางคืนและช่วงที่อากาศเย็นประมาณ 40 %
2.4 กาลังไฟฟ้าของระบบ
2.5 พลังงานไฟฟ้าของระบบหลังปรับปรุง
E2
kWh/yr
692,478
รำยกำร

4.

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

54

54

5.
2.

ผลของกำรปรั
แนวคิด หลักกำรและทฤษฎี
บปรุงด้ำนกำรอนุ
สู่โรอกำสในกำรปรั
ักษ์พลังงำน บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
5.1
กำรดำเนินกำรปรับปรุง

55
55
2

โรงงานได้ดาเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้ง Cooling Tower ระบบปิดทดแทน Cooling Tower ระบบ
เดิ มโดยปกติ
ดั ง รู ป ซึโ่ งรงงานที
หลั ง ด าเนิ
น การปรั
บ ปรุ งพบว่อานสามารถประหยั
ด พลั่ใช้งไม่งานไฟฟ้
ที่ ใ ช้อยทิ
ไ ด้ ้งโดยไม่
ส่ งผลกระทบต่
่มีการใช้
พลังงานความร้
มักจะมีความร้อนที
หมดแล้วาปล่
สู่บรรยากาศ
ส่งผลให้ อ
กระบวนการผลิ่งแวดล้
ตของโรงงานแต่
งใด ตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
เกิดผลกระทบทางสิ
อมและต้นอทุย่นาการผลิ
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

5.2
ผลกำรประหยั
ดหลังจำกด
นกำรปรับบปรุ
ปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
วิธีกำรและขั
้นตอนกำรด
ำเนิำเนิ
นกำรปรั

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

6.
4.

เพื่อตรวจสอบผลการประหยัดที่เกิดขึ้นจริง ทางโรงงานได้ทาการบันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและ
หลังการดาเนินการปรับปรุง ดังนี้
ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
ข้อมูล
ก่อนกำรปรับปรุง
หลังกำรปรับปรุง
ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
พลังงำนไฟฟ้ำที่ใอช้เพื่อ: นkWh/day
49,440.00
ออกแบบระบบท่
าคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลือ ทั้ง47,939.60
นี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
พลั
ง
งานที
ป
่
ระหยั
ด
ได้
=
49,440.00
47,939.60
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower = 1,500.40
kWh/day
นผลกระทบทุ
กด้า่ยนจากการด
าว
จประเมิ
านวนวั
นทางานเฉลี
ต่อปี าเนินมาตรการดั
= งกล่365
day/yr
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
= 1,500.40 x 365
ดาเนินการปรับปรุง
= 547,646.00
kWh/yr
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้จริง

= 480,128.00 x 3.10
= 1,697,702.60

Baht/yr

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร
กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร ก อบรมเพื่อพัฒนาให้ความรู
สัญลั้แกก่ษณ์
วยองทั้งแผนกผลิ
ข้อมูลตและแผนกซ่
แหล่งทีอ่มมบ
ำของข้
อมูาลง
 กาหนดแผนการฝึ
พนักงานที่เกีหน่่ยวข้
ารุง อย่
สม่้อาเสมอ
1. ข้อมูลเบื
งต้น ในการ Operate อย่างถูกวิธี และกระตุ้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
 ปริควบคุ
ด้านการปฏิ บ่เหลื
ัติเพือทิ่อ้งตรวจติดตาม (Mornitoring)
เช่m
น 3จั/hr
ดท าฟอร์มบั น0.8
ทึกพารามิเข้ตอร์
ี่จาเป็น เช่ น
อมูลทจากโรงงาน
1.1
มาณน้มาคอนเดนเสทที
mw
3
มิน้าเข้
- ออกด้ากนไฟฟ้
าหนดเกณฑ์
ควบคุมพารามิCเwd,e
ตอร์ที่สาคัkWh/m
ญ และระบุผู้รับผิดชอบที
1.2 ต้นอุทุณนหภู
การผลิ
ตน้าา WD
า
2.28 ่ชัดจน ข้อมูลจากโรงงาน
3
มูลจากโรงงาน
 ต้นกทุาหนดแผนการตรวจสอบประสิ
ทธิภาพของ Cooling
โดยประเมินเบื้องต้น30
ได้จากผลต่ข้าองของอุ
ณหภูมิน้า
1.3
นการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,cTowerBaht/m
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วด้โมงการท
างาน Cooling Tower
h
hr/day
24
านเข้าและออก
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

d
Ce

day/yr
Baht/kWh

358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รูปที่ 13.3 Cooling Tower ระบบปิด ที่ติดตั้งใช้งำนแทนแบบเดิม
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กรณีศึกษำที่ 14

กำรเปลี่ยนใบพัดประสิทธิภำพสูงและปรับมุมใบพัด Cooling fan
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จากัด
สถานที่ตั้ง : 271 ถนนสุขุมวิท ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
ผลิตภัณฑ์ : เคมี

รำยกำร

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

mw
Cwd,e
Cwd,c

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

รูปที่ 14.1 ใบพัดแบบอลูมิเนียม (ก่อนกำรปรับปรุง)

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

3.4
3.5
3.6
3.7

2.

4.

เดิม Cooling tower (Z-8100A) ใช้ใบพัดเป็น
แบบอลู มิ เ นี ย มซึ่ งมี น้ าหนั ก มากท าให้ ก ารหมุ น ต้ อ งใช้
พลั งงานไฟฟ้ าสู งและประสิ ทธิ ภาพต่ าประกอบกั บ ทาง
โรงงานได้มีนโยบายลดการใช้พลังงาน จึงได้มีแนวคิดเรื่อง
การเปลี่ ย นใบพั ด รุ่ น ใหม่ เ ป็ นแบบ FRP (Fiberglass
Reinforce Plastic) เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการหมุน
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ นซึ่ งท าให้ ใช้ พลั งงานน้ อยกว่ าและให้
อัตราการไหลที่มากกว่าเดิม และหลังจากดาเนินการเปลี่ยน
ใบพั ดใหม่ พบว่ าอั ตราการไหลของอากาศมีมากกว่ าเดิ ม
(เนื่องจากประสิทธิภาพสูงขึ้น) ทาให้ต้องทา Balance ปรับ
มุมใบพัดเพื่อปรับอัตราการไหลของอากาศลงให้ใกล้เคียง
กับที่ใช้งานอีกทั้งยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

วัตถุประสงค์ในการทางานของพัดลมใน Cooling tower คือ การทาให้อากาศจานวนหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านระบบ
โดยพัดลมจะต้องเอาชนะแรงต้านทานของระบบให้ได้ ซึ่งก็คือการสูญเสียแรงดันในการเคลื่อนย้ายอากาศนั่นเอง ผลผลิต
หรือผลการทางานของพัดลมก็คือ ผลผลิตของอากาศไหลและแรงดันที่สูญเสีย ผลผลิตของพัดลมและกาลังไฟฟ้า kW ที่
ใส่เข้าไปนั้น ก็จะเป็นตัวกาหนดค่าประสิทธิภาพของพัดลม
ประสิทธิภาพของพัดลมนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของใบพัดอย่างมาก
- ใบพัดโลหะ ซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการอัดรีด หรือการหล่อ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะผลิตใบพัดที่
มีลักษณะถูกต้องตามหลักของอากาศพลศาสตร์ได้
- ใบพัดพลาสติกเสริมใยแก้ว (F.R.P) ถูกทาขึ้นโดยการพิมพ์แบบด้วยมือ ซึ่งก็จะง่ายต่อการผลิตให้ตรงกับ
รูปแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ได้มากที่สุด สาหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง เพราะว่า FRP มีน้าหนัก
เบาและต้องการแรงบิดเริ่มต้นน้อย และใช้มอเตอร์ที่มีแรงม้าต่า ตลอดจนมีอายุการใช้งานของกล่อง
เกียร์ มอเตอร์ และลูกปืน ที่ยาวนานขึ้นการบารุงรักษาจึงทาได้ง่ายกว่า
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3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

1.

2.

พัดลมสามารถมี
ทธิภาพสูงได้ถึง 85-92 ส%ู่ โโดยการท
าให้มีใบพัดที่มีลักบ
ษณะรู
ต้องตามหลักของ
แนวคิ
ด หลัปกระสิกำรและทฤษฎี
อกำสในกำรปรั
ปรุปงร่ด้างถูำกนกำรอนุ
รักษ์
อากาศพลศาสตร์มีแรงบิดได้สูงสุด มีรูปร่างสอบและมีค่าอัตราส่วนของสัมประสิทธิ์ในการยกตัวต่อค่าสัมประสิทธิ์ของ
แรงกดสูพลั
ง อย่งางำน
งไรก็ตาม ค่าประสิทธิภาพนี้จะได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างของปลายใบพัด สิ่งกีด

57
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ขวางการไหลของอากาศและรูปร่างของช่องทางเข้า ฯลฯ มีหลายกรณีที่ใช้ใบพัดโลหะหรือใบพัด FRP แบบกลวงที่มี
ประสิทธิภาพสู
ง ผลที
่ได้ก็คือ่มการประหยั
ดพลังงานได้อนถึงมั20-30
งจุด่ใช้คุไ้มม่ทุหนมดแล้
ได้ภายในระยะเวลา
6 ถึง 7 เดื
น
โดยปกติ
โรงงานที
ีการใช้พลังงานความร้
กจะมีค%และถึ
วามร้อนที
วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ
ส่งอผลให้

เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
3.แนวทางกลั
วิธีกบมาใช้
ำรและขั
ำเนิต้นนทุกำรปรั
ปรุงด้อำนต่นกำรอนุ
รักษ์พลังงำน
ประโยชน์้น
ให้ตอนกำรด
มากที่สุด จะส่งผลให้
นการใช้พลังบงานความร้
าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การน
เป็นสิ่งสาาคั
ญ จึงควรพิ
จารณาในประเด็
ต่าาเนิ
งๆต่นอการปรั
ไปนี้คบือปรุ
ความต่
3.1 ากลับมาใช้
ตรวจวัประโยชน์
ดการใช้พถือลัว่งางานไฟฟ้
ของใบพั
ด cooling
tower ก่อนนด
ง อเนื่องของความร้อนที่
ปล่3.2
อยทิ้ง ระดั
บ อุณหภูSpecification
มิ ของของเหลวที
่ปล่อดยทิประสิ
้ง ปริทมธิภาณความร้
นที่ปล่อยทิ
้ง ความสะอาดและจุ
่จะนามาใช้
ตรวจสอบ
ของใบพั
าพสูงของอcooling
tower
ที่มีอยู่ปัจจุบันในท้ดอทีงตลาด
ประโยชน์
าหรับ นProcess
condensate
ที่เกิดจากไอน้
่อให้ดพลัcooling
งงานความร้
อนในกระบวนการผลิ
3.3 สประเมิ
ผลการประหยั
ดพลังงานไฟฟ้
าที่จะเกิาที
ดขึ่ค้นวบแน่
เมื่อติดนตัเพื้งใบพั
tower
ประสิทธิภาพสูง ตโดย
อ้อ3.4
มผ่านเครืวิ่อเคราะห์
งแลกเปลี
่ยนความร้
อนจึางนเศรษฐศาสตร์
มีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ความคุ
้มค่าทางด้
ใช้3.5
ทดแทนน้ดาาเนิ
WDนการปรั
ได้โดยตรงในขั
้นตอนการละลายน้
าเกลื
ซึ่งในการผลิ
ตน้tower
า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
บปรุงโดยการติ
ดตั้งใบพัดประสิ
ทธิอภาพสู
ง cooling
ด้า3.6
นน้าประปาและสารเคมี
ที่ใช้ในการปรั
ณงภาพน้
ดังนั้นการใช้
WD ตได้ราจะ
ตรวจสอบผลกระทบต่
างๆที่เบกิดปรุขึ้งนคุหลั
ดาเนิานการเปลี
่ยนใบพัProcess
ดประสิทcondensate
ธิภาพสูง พบว่ทดแทนน้
าต้องปรัาบลดอั
สามารถลดค่การไหลของอากาศเนื
าใช้จ่ายดังกล่าวลง ่องจากเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 25%

3.
4.

3.8

ดาเนินการปรับปรุงโดยการปรับตั้งมุมใบพัดเพื่อทาให้อัตราการไหลลดลงมาที่จุดใช้งานเดิม นอกจากนี้ยัง
สามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีก
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
กำรประเมิ น ผลกำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนก่ อ นและระหว่ ำ งด ำเนิ น กำร
3.1 ปรั
ตรวจวั
ดปริงมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
บปรุ

3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
นผลกำรอนุ
รักษ์พลังงำนจำกกำรเปลี่ยนใบพั
ด Cooling
3.3 กำรประเมิ
ออกแบบระบบท่
อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้
าเกลือประสิ
ทั้งนีท้ได้ธิมภีกำพสู
ารติดงตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
รำยกำร
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล
แหล่งที่มำของข้อมูล
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
1.3.4ข้อมูประเมิ
ลเบื้องต้
น
นผลกระทบทุ
กด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1
ชั
ว
่
โมงการท
างาน
h
hr/day
24
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ข้อมูลจากโรงงาน
านวนวั
นทางาน
d
day/yr
360
3.61.2 ดจาเนิ
นการปรั
บปรุง
Nameplate
1.3 พิกัดมอเตอร์พัดลม Cooling tower
Pcool
HP
300
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
ข้อมูลจากผู้ผลิต
1.4 % ผลประหยัดจากการเปลี่ยนใบพัด
ประสิทธิภาพสูง
1.5 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
2. ผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

4.

SAVE1

%

10

Ce Baht/kWh

2.80

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พEลังงำนก่
อนกำรด
ำเนินกำรปรับปรุง
kWh/yr
193,363.20
Esave = Pcool x 0.746 x h x d x SAVE1

save

สัSญลักษณ์Baht/yr หน่541,416.96
วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
2.2 ผลประหยัดทีรำยกำร
่เกิดขึ้น
c
1. ข้อมูSลcเบื=้องต้
น x Ce
Esave
3. กำรวิ
เ
ครำะห์
ก
ำรลงทุน
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที
่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
0.8
3
3.1
ค่
า
อุ
ป
กรณ์
แ
ละด
าเนิ
น
การติ
ด
ตั
ง
้
C
Baht
750,000.00
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
3
3.2
นทุตนน้าPBWD
= Cด้า/นน้
Scาและสารเคมี
PB Cwd,c yrBaht/m 1.38 30
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3ระยะเวลาคื
ต้นทุนการผลิ
อมูลจากโรงงาน
1.4หลัชัง่วจากด
โมงการท
h า มีอัตhr/day
24
าเนิางาน
นการปรับเปลี่ยนใบพัด ประสิทธิภาพสูงพบว่
ราการไหลของอากาศมากกว่
าข้ความจ
าเป็นในการ
ข้
อ
มู
ล
จากโรงงาน
1.5
จ
านวนวั
น
ท
างานเฉลี
ย
่
d
day/yr
358
ใช้งาน จึงต้องการปรับมุมใบพัดเพื่อให้อั ตราการไหลลดลงใกล้เคียงกับที่ใช้งานซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้อีกทาง
ข้อมูลจากโรงงาน
Ce Baht/kWh
2.36
หนึ่ง 1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.7

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

Sc

Baht/yr

239,500.00

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

C
PB

Baht
yr

-

รำยกำร

หน่วย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
h
d
Ce

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

85,536.00

4.

kWh/yr

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

h
hr/day
d
day/yr
P
kW
SAVE2
%
Ce Baht/kWh

24
360
165
6
2.80

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ตรวจวัด
ข้อมูลจากผู้ผลิต

สัญลักษณ์

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รูปที่ 14.3 เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรปรับลดมุมใบพัด Cooling ประสิทธิภำพสูง
รูปที่ 14.2 ใบพัด Cooling ประสิทธิภำพสูงหลัง
ดำเนินกำรปรับปรุง

เนื่องจาก Cooling tower (Z-8100A) ได้เปลี่ยน
ใบพั ด เป็ น ใบพั ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ผลการตรวจวั ด การใช้
พลังงานไฟฟ้าพบว่าพลังงานประหยัดพลังงานลง 17% และ
อัตราการไหลของอากาศเพิ่มขึ้นจากที่ใช้งานปกติถึง 25% ทา
ให้ต้องปรับองศาของใบพัดเพื่อให้อัตราการไหลลดลงมาที่จุด
ใช้งานเดิม ทาให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้อีก
Esave

ทางโรงงานได้ดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งใบพัด Cooling แบบประสิทธิภาพสูงพบว่าการใช้พลังงานลดลง
และอัตราการไหลของลมมากขึ้น

5.1

5.

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการทางาน
1.2 จานวนวันทางาน
1.3 กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์
1.4 % ผลประหยัดจากการปรับมุม
1.5 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
2. ผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Esave = P x h x d x SAVE2
2.2 ผลประหยัดที่เกิดขึ้น
Sc = Esave x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 ค่าอุปกรณ์และดาเนินการติดตั้ง
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc

รำยกำร
165 kW

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนจำกกำรปรับมุมใบพัด
หลังจากดาเนินการเปลี่ยนใบพัดประสิทธิภาพสูงแล้วได้ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงพบว่ามอเตอร์ใช้กาลังไฟฟ้า

58

58

2.

5.2
ดหลังจำกดำเนิสนู่ โกำรปรั
บปรุง
แนวคิผลกำรประหยั
ด หลักกำรและทฤษฎี
อกำสในกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์

59
59
2

ผลประหยัด ที่เกิดขึ้นจริง โดยทาการตรวจวัดกาลังไฟฟ้าก่อนและหลังดาเนินมาตรการเปลี่ยนใบพัด

พลังทธิงำน
ประสิ
ภาพสูงและปรับมุมใบพัด พบข้อมูลที่สาคัญดังนี้

มาตการ โ:รงงานที
การเปลี่ม่ยีกนใบพั
ทธิภาพสูองน มักจะมีก่คอวามร้
นการปรั
ง
โดยปกติ
ารใช้พดลัประสิ
งงานความร้
อนทีบ่ใปรุ
ช้ไม่ง หมดแล้วหลั
ปล่งอการปรั
ยทิ้งสูบ่ ปรุ
รรยากาศ
ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ
่งแวดล้
อมและต้นทุ: kW
นการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการส
ารวจแหล่งความร้อนที่ป165.00
ล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
กำลังไฟฟ้ำเฉลี
่ยของมอเตอร์
198.90
แนวทางกลั
มาใช้ประโยชน์
มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้
พลังงานความร้อนต่าลง 1,366,200.00
พลับงงำนไฟฟ้
ำที่ใช้ให้: kWh/yr
1,646,892.00
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
มาตการ
: การปรัถบือมุว่มาเป็
ใบพันสิด่งประสิ
ก่อนการปรั
งการปรั
ง
การนากลับมาใช้ประโยชน์
สาคัญทธิจึภงาพสู
ควรพิง จารณาในประเด็
นต่บาปรุ
งๆต่ง อไปนี้คือหลัความต่
อเนืบ่ปรุ
องของความร้
อนที่
งไฟฟ้
: kW่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อ165.00
160.00 ดที่จะนามาใช้
ปล่อยทิก้งำลัระดั
บ อุำณเฉลี
หภู่ยมของมอเตอร์
ิ ของของเหลวที
นที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุ
ประโยชน์
พลัสงาหรั
งำนไฟฟ้
บ Process
ำที่ใช้ :condensate
kWh/yr ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่
1,366,200.00
นเพื่อให้พลังงานความร้
1,324,800.00
อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
พลังางานไฟฟ้
ที่ประหยัด้นได้
= 1,646,892
ใช้ทดแทนน้
WD ได้าโดยตรงในขั
ตอนการละลายน้
าเกลือ ซึ- ่ง1,324,800
ในการผลิตน้า WD นี้จะมีkWh/yr
ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
=
322,092.00
kWh/yr
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่
าใช้าจที่า่ปยดัระหยั
งกล่าดวลง
ค่าไฟฟ้
ได้
= 322,092.00 x 2.8
Baht/yr

6.
3.

Baht/yr

ข้วิธอีกเสนอแนะหรื
อข้อควรระวั
ำรและขั้นตอนกำรด
ำเนินงในกำรด
กำรปรับำเนิ
ปรุงนด้กำร
ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
 หมั่นตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของน้าคูลลิ่งอย่างสม่าเสมอ
3.1การใช้
งานดปริ
cooling
ต้องเอาใจใส่
ในการบ้อารุ
งรักษาและการจัด่เหลื
การบ
ดน้าที่หมุนเวียนในระบบเพื่อความ
ตรวจวั
มาณคุณtower
ภาพและปริ
มาณสารปนเปื
นของคอนเดนเสทที
อทิาบั
้งจากหอระเหย
วอนามั
ประสิทธิภนาพเพื
่อป้องกันอัน่เหลื
ตรายจากเชื
้อ LegionนElla
3.2ปลอดภั
ประเมิยและอาชี
นผลประหยั
ดที่เยกิอย่
ดขึา้นงมีจากการใช้
้าคอนเดนเสทที
อทิ้งทดแทนการใช้
้า WD
3.3จัดออกแบบระบบท่
ทาระเบียบวิธีในการตรวจติ
ด
ตาม
ตรวจวั
ด
เพื
่
อ
น
าไปสู
่
ก
ารวางแผนบ
ารุ
ง
รั
ก
การดูแheat
ล
อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ษาที
ทั้งนี่เ้ไหมาะสม
ด้มีการติดเช่ตั้งนPlate
Cooling
fin, กสาจัาหรั
ดตะกอน,
อกตะไคร่
ที่เกาะติ
ดบริเวณ filling
น ้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
exchanger
บกรณีที่กตรวจสอบเมื
ารละลายน้าเกลื
อต้องใช้
น้าคอนเดนเสทที
่อุณหภูเป็มนิตต้่าทั
 การจั
ดทาฟอร์
นทึอกเย็
พารามิ
ต่างๆ ทีTower
่จาเป็นพร้อมระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ความร้
อนให้มกเพืับ่อน้บัาหล่
นจากเตอร์
Cooling
3.4อบรมให้
้แก่พนักกงานที
่เกี่ยวข้องและแผนกซ่
อมบงกล่
ารุงาอย่
ประเมิคนวามรู
ผลกระทบทุ
ด้านจากการด
าเนินมาตรการดั
ว างสม่าเสมอๆ ในเรื่องการเดินเครื่องและบารุงรักษา
tower
และแนวทางการอนุ
รักษ์พลังงาน
3.5Cooling
วิเคราะห์
ความคุ
้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.6จัดดทาเนิ
า Checklist
สาหรั
นการปรับปรุ
ง บการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนาไปสู่แนวทางการ
รักษ์พลังงานและอาชีวรอนามั
3.7อนุการทวนสอบผลการอนุ
ักษ์พลัยงงาน
 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้าน cooling tower เช่น การใช้โอโซนในการปรับปรุงคุณภาพน้า

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

mw

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

= 901,857.60

60

60

กรณีศึกษำที่ 15

กำรเจียรลดขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของใบพัด Centrifugal pump
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จากัด
สถานที่ตั้ง : 271 ถนนสุขุมวิท ตาบลมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ผลิตภัณฑ์ : เคมี

เครื่องสูบน้าเครื่องเดิม No. P-4426 ขนาดพิกัด 7 kW ทางานที่ระดับความดันและอัตราการไหลคงที่ เกิด
การชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ทีมงานซ่อมบารุงของบริษัทฯ จึงนาเครื่องสูบน้า
สารองซึ่งมีขนาด 11 kW มาติดตั้งและใช้งานแทนเครื่องสูบน้าเครื่องเดิมที่ชารุดเสียหาย ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากจุดที่ใช้งานเครื่องสูบน้าเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ออกแบบไว้ โดยทีมงานได้ใช้วิธีตรวจสอบว่า
อัตราการไหลเกินความต้องการที่ออกแบบไว้โดยการวัดความดันคร่อมเครื่องสูบน้า พบว่ามีค่าต่ากว่าค่าที่ออกแบบ
แสดงว่าอัตราการไหลมีค่ามากกว่าเดิม ดังนั้นทีมงานจึงได้ดาเนินการเจียรเพื่อ ลดขนาดใบพัดของเครื่องสูบน้าขนาด
11 kW ลงเพื่อให้อัตราการไหลและความดันใช้งานอยู่ที่จุดเดิมจะส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลงได้
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

รำยกำร

h
d
Ce

mw
Cwd,e
Cwd,c

สัญลักษณ์

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

หน่วย

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

แหล่งที่มำของข้อมูล

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

2.

3.4
3.5
3.6
3.7

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานโดยการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด ควรดาเนินการเมื่อปริมาตรน้าที่จ่าย
และเฮดรวมของเครื่องสูบน้าในขณะทางานมากกว่าค่าที่ต้องการอันเนื่องจากการประเมินปริมาตรน้าและความดัน
ในขณะที่ออกแบบมากเกินไปหรือความต้องการปริมาตรน้าและความดันเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งการลดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอกของใบพัดของเครื่องสูบน้าและการปรับแต่งเครื่องสูบน้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้าและความดัน
ที่ต้องการจะทาให้ลดกาลังไฟฟ้าลงได้ โดยทั่วไปเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของใบพัดลดลงการเปลี่ยนแปลง
การใช้งานของเครื่องสูบน้าจะสอดคล้องกับสมการ L2 = [D2/D1]4 x L1
เมื่อ

L1, L2 คือ กาลังงานที่เพลาเดิมและเพลาใหม่หลังเจียรใบพัด ตามลาดับ
D1, D2 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเดิมและหลังเจียรใบลง ตามลาดับ

จะเห็นได้ชัด เจนว่ากาลังงานของเพลาจะลดลงเป็นสัด ส่ว นกาลัง 4 ของอัต ราส่วนเส้นผ่า นศูนย์ก ลาง
อย่างไรก็ตามเมื่ออัตราส่วนการเจียรมีค่าสูง ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องสูบน้าจะลดลง นอกจากนี้การเจียร
ใบอาจจะทาไม่ได้ในเครื่องสูบน้าบางชนิด

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

1. แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

2.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

ตำรำงที
เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้ำที่ใช้ก่อนและหลังกำรเจียรใบพัด เครื่องสูบน้ำ (ทำงำน 3,000 hr/yr)
3. ่วิ15.2
ธีกำรและขั
้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
รำยกำร

กำลังไฟฟ้ำ
ประสิทธิภำพ
กำลังเข้ำ
พลังงำนทีใช้
ที่เพลำ
ของมอเตอร์
มอเตอร์
(kWh)
(kW)
(%)
(kW)
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
ก่3.2
อนตัดประเมิ
ใบ นผลประหยัดที่เกิAดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที
13.6 ่เหลือทิ้งทดแทนการใช้
88.2
15.4
46,200
น้า WD
3
2.26อเพืm่อ/min
x 30 m
(180)
3.3
ออกแบบระบบท่
นาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
ก่อนตัดexchanger
ใบ
C
13.1
88.3่อุณหภูมิต่าทั้ง14.8
44,400
สาหรับกรณี
ที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที
นี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
3
/min
x 30Cooling
m Tower
(180)
ความร้อนให้ก2.026
ับน้าหล่mอเย็
นจาก
หลั
ใบ นผลกระทบทุกด้าBนจากการดาเนินมาตรการดั
11.2 งกล่าว 88.4
12.7
38,000
3.4งตัดประเมิ
3
2.026
/min
x 28 m
3.5
วิเคราะห์ความคุ
้มค่าmทางด้
านเศรษฐศาสตร์
(172)
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
รักษ์พลังงาน ำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3. 3.7 วิการทวนสอบผลการอนุ
ธีกำรและขั้นตอนกำรด
3.1
4.3.2
3.3
3.5
1.

3.6
3.7
3.8

จุดทำงำน
ที่ต้องกำร

ตรวจสอบ อัตราการไหลและความดันที่ใช้งานจริง
ตรวจสอบ Head
& Flow ของเครืร่องสู
ยรใบพั
ดจากกราฟสมรรถนะของปั
้ม บปรุง
กำรประเมิ
นผลกำรอนุ
ักบษ์น้พาก่ลัอนการเจี
งงำนก่
อนกำรด
ำเนินกำรปรั
ประเมินผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
รำยกำร กด้านจากการดาเนินมาตรการดั
สัญลักษณ์งกล่าว ต้อหน่งไม่วยมีผลกระทบต่
ข้อมูอลกาลังการผลิ
แหล่งทีต่มคุำของข้
ประเมินผลกระทบทุ
ณภาพอมูล
ยและสภาพแวดล้อมการทางาน
ข้อมูสิลนเบืค้้อางต้ความปลอดภั
น
วิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางด้
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริ
มาณน้าคอนเดนเสทที
่เหลืาอนเศรษฐศาสตร์
ทิ้ง
mw
m3/hr
0.8
3ผ่านศูนย์กลางลดลงเพื่อลดเฮดรวมลง
ด
าเนิ
น
การปรั
บ
ปรุ
ง
โดยการน
าใบพั
ด
ของเครื
อ
่
งสู
บ
น้
าไปเจี
ย
รให้
ม
เ
ี
ส้
น
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
3
การทวนสอบผลการอนุ
ร
ั
ก
ษ์
พ
ลั
ง
งานโดยการตรวจวั
ด
การใช้
พ
ลั
ง
งานจริ
ง
ของเครื
่
อ
งสู
บ
น้
าก่
ข้ออมูนและหลั
ลจากโรงงานง
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m
30
นการปรั
บปรุง
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชัด่วาเนิ
โมงการท
างาน
h
hr/day
24
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

d
Ce

day/yr
Baht/kWh

358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
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โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
รูปที่ อ15.1
ำงำนที่เปลีส่ยารปนเปื
นไปเนื้อ่นน้
องจำกกำรตั
ดใบา Process condensate ไป
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้
นจึงมีกำรท
ความสะอาดและมี
อย จึงสามารถน
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิ
3 ตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
เมื
่
อ
A
:
จุ
ด
ท
างานของเครื
่
อ
งสู
บ
น้
าก่
อ
นการตั
ด
ใบ
(2.26
m
x 30condensate
m)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรั3 บปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ /min
Process
ทดแทนน้า WD ได้จะ
B
:
จุ
ด
ที
่
ต
้
อ
งการ
(2
m
/min
x
28
m)
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
B’ : จุดที่ทางานถึงจุด B ก่อนการตัดใบ (2.2 m3/min x 30.7 m)
C : จุดทางานสาหรับอัตราการไหลของน้าที่จุด B ปรับโดยวาล์วควบคุม (2 m3/minx33 m)

61
61
2

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
สัญลักษณ์

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
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3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
C
PB

Baht
yr

15,000
0.14

สัญลักษณ์

หน่วย

h
Ce
P
D2/D1

hr/yr
Baht/ kWh
kW
-

8,400.00
2.8
11.00
0.88

E1

kWh/yr

92,400

E2

kWh/yr

55,411.85

Es
Sc

kWh/yr
Baht/yr

36,988.15
103,566.82
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รูปที่ 15.3 กรำฟสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ

รูปที่ 15.4 ใบพัดเครื่องสูบน้ำก่อนและหลัง
ดำเนินกำรเจียรเพื่อลดขนำดและกำรติดตั้งปั้มน้ำ
ขนำด 11 kW (หลังดำเนินกำรเจียรลดขนำด)

ดาเนินการถอดใบพัดเครื่องสูบน้า (Impeller) ไปเจียรเพื่อลดขนาด เพื่อให้ได้อัตราการไหลและแรงดันใช้
งานเดิมและนากลับมาติดตั้งเพื่อใช้แทนที่เครื่องสูบขนาด 7 kW เครื่องเดิมพบว่าสามารถทางานได้ปกติเหมือนเครื่อง
สูบน้า 7kW เครื่องเดิม

5.1

5.

1.ข้อมูลเบือ้ งต้น
1.1 ชั่วโมงการทางาน
1.2 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
1.3 พิกัดของมอเตอร์เครื่องสูบน้า
1.4 อัตราการส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนต่อ
หลังเจียร
2. กำรคำนวณผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 พลังงานไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง
E1 = P x h
2.2 พลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุง
E2 = E1 x (D2/D1)4
2.3 ผลประหยัดที่เกิดขึ้น Es = E1 – E2
2.4 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ Sc = Es x Ce
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 ค่าอุปกรณ์รวมทั้งค่าดาเนินการติดตั้ง
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc

รำยกำร

4.

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
Nameplate
ข้อมูลจากโรงงาน

ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนดำเนินกำรปรับปรุง

62

62

2.

5.2
ดหลังจำกดำเนิสนู่ โกำรปรั
บปรุง
แนวคิผลกำรประหยั
ด หลักกำรและทฤษฎี
อกำสในกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
เพื่อตรวจสอบผลการประหยัดที่เกิดขึ้นจริง โดยตรวจวัดค่าพลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนและหลังการดาเนินการ

พลับปรุงงงำน
ปรั
ดังนี้

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

mw

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce
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รำยกำร
ก่อนกำรปรับปรุง
หลังกำรปรับปรุง
โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
กำลังไฟฟ้ำที่ขับมอเตอร์ปั้ม 11 kW
9.5 kW
6.65 kW
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
พลับงมาใช้
งำนไฟฟ้
ำ ที่ ใใช้ห้ขมั บากที
มอเตอร์
่ อ งสูตบ้นทุน้นำการใช้
: พลังงานความร้
79,800.00อนต่าลง
55,860.00
แนวทางกลั
ประโยชน์
่สุด จะส่เ ครื
งผลให้
kWh/yr
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลั
ประโยชน์
ือว่าเป็ดนได้สิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็
นต่างๆต่อไปนี้คkWh/yr
ือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
พลับงมาใช้
งานไฟฟ้
าที่ปถระหยั
= 23,940.00
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้จริง
= 67,032.00
Baht/yr
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
า WD ได้โดยตรงในขั
อ ซึ่งในการผลิ
า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
6.ใช้ทดแทนน้
ข้อเสนอแนะหรื
อข้้นตอนการละลายน้
อควรระวังาเกลื
ในกำรด
ำเนินตน้กำร
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
 ควรมี แ ผนการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งสู บ น้ าเป็ น รายตั ว โดยเฉพาะที่มี ข นาดใหญ่ ใช้ พ ลั ง งานสู ง ,
ตรวจสอบ Load factor ของมอเตอร์เป็นรายตัว เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้
เหมาะสม เช่น ติดตั้ง VSD, การเจียรลดขนาดใบพัด, การเปลี่ยนขนาดมอเตอร์ ฯลฯ
ตั้งมิเตอร์ไฟฟ้้น
าประจ
าเครื่องจักรแต่
ละเครื
่อง
3.  ควรติ
วิธีกดำรและขั
ตอนกำรด
ำเนิ
นกำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
 ควรจัดทาการวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานจาเพาะของเครื่องจักร เพื่อใช้เป็น Energy baseline และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรประเภทเดียวกัน
3.1 อบรมให้
วามรู
้แก่พณนัภาพและปริ
กงานที่เกี่ยวข้
องทั้งแผนกผลิ
ตและแผนกซ่อมบารุ่เหลื
งอย่อทิา้งงสม่
าเสมอๆ ในเรื่องการ Operate และ
ตรวจวัดคปริ
มาณคุ
มาณสารปนเปื
้อนของคอนเดนเสทที
จากหอระเหย
ารุงรักษาเครื
่องจักรและแนวทางการอนุ
พลังงาน ่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.2 บประเมิ
นผลประหยั
ดที่เกิดขึ้นจากการใช้รนักษ์้าคอนเดนเสทที
3.3 ควบคุ
มด้านการปฏิอบเพืัติ ่อเช่นนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
จัดทาฟอร์มเพื่อบันทึกพารามิเตอร์
ต่างๆ ที่จาเป็าเกลื
นเพือ่อใช้ทัใ้งนการมอนิ
เตอร์
ทธิภheat
าพของ
ออกแบบระบบท่
ในการละลายน้
นี้ได้มีการติ
ดตัป้ง ระสิ
Plate
มอเตอร์
เช่น การใช้
ลังงานไฟฟ้
า ตรวจสอบอุ
มิผนิว้าคอนเดนเสทที
ตรวจสอบเสียง่อการสั
เป็นต้าคอนเดนเสทจะระบาย
น พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
exchanger
สาหรับพกรณี
ที่การละลายน้
าเกลืณ
อต้หภู
องใช้
ุณหภู่นมสะเทื
ิต่าทั้งอนีน้โดยน้
ทีความร้
่ชัดเจนอนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ควรจั
ดทนาผลกระทบทุ
Checklist กสด้าหรั
บการตรวจสอบเบื
้องต้นเพืงกล่
่อวิานวิจฉัยหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์
ประเมิ
านจากการด
าเนินมาตรการดั
งาน ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
3.5 พลัวิเงคราะห์
3.6 หากต้
นมอเตอร์
ใหม่ เช่น ควรพิจารณาเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงก่อน
ดาเนิอนงการเปลี
การปรับ่ยปรุ
ง
3.7 จัการทวนสอบผลการอนุ
ดทาแผนการตรวจสอบและบ
รักษา
รักษ์พารุลังงงาน

4.
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กำรปรับปรุงจุดลมรั่วและกำรปรับลดแรงดันผลิตอำกำศอัด
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท เบญจมิตรบรรุจภัณฑ์ จากัด
สถานที่ตั้ง : 111 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
ผลิตภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์พลาสติก

จากการตรวจสอบพบว่ากระบวนการฉีดและพิมพ์พลาสติกมี
จุดรั่วซึมของลมอัดจานวน 5 จุด โดยใช้งานลมอัดที่ความดัน 6.2 bar
ตรวจสอบพบขนาดรูรั่วประมาณ 1 mm แสดงได้ดังรูปที่ 16.1 ทาให้
เกิ ดการรั่วไหลของอากาศอั ดจ านวนมาก ส่ งผลให้ เครื่ องอั ดอากาศ
ท างานหนั ก และสิ้ น เปลื อ งพลั งงานไฟฟ้ า โดยลมอั ด ที่ ใ ช้ งานใน
กระบวนการผลิตมาจากเครื่องอัดอากาศชนิดสกรูจานวน 2 Unit ขนาด
29 kW และ 37 kW ซึ่งผลิตลมอัดที่ความดัน 7.3 bar โดยจุดที่ใช้งาน
ลมอัดแรงดันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 7 bar แสดงได้ดังรูปที่ 16.2
หลังจากดาเนินการซ่อมแซมจุดรั่วซึมของลมอัดแล้ว ทีมงาน
ได้สารวจการใช้งานลมอัดในกระบวนการผลิตพบว่ามีการตั้งค่าแรงดัน
อากาศอัดเกินความจาเป็นในการใช้งานจริงหลายจุด จึงได้ปรับตั้งค่า
แรงดันอากาศอัดให้ลดลง นอกจากนี้ยังควบคุมพฤติกรรมการใช้งาน
อากาศอัดที่ไม่เหมาะสมและปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
งานอากาศอั ดให้ อยู่ ในสภาพดี จากการด าเนิ นการทั้ งหมดพบว่ า
สามารถลดแรงดันในการผลิตอากาศอัดลงได้ตั้งแต่ต้นทางการผลิต

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

รูปที่ 16.1 จุดที่ตรวจสอบพบลมรั่วใน
กระบวนกำรผลิต

4.

h
d
Ce

mw
Cwd,e
Cwd,c

สัญลักษณ์

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

หน่วย

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
3.4
3.5
3.6
3.7

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

การทดสอบหาปริมาณอากาศอัดที่รั่วไหลทาได้โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ ซึ่งไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม
แต่ต้องปิดโหลดทุกชนิดของระบบอัดอากาศที่จะทาการทดสอบ วิธีการทดสอบดังกล่าวมีอยู่ 2 แบบคือ
1)
การทดสอบเครื่องอัดอากาศที่ทางานแบบ ON/OFF Load สาหรับเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กจาพวกลูกสูบหรือ
เครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ที่มีลักษณะการทางานแบบนี้
2)
การทดสอบเครื่องอัดอากาศแบบ Load + Unload ทั่วไปไม่เหมาะกับเครื่องที่ทางานแบบ Modulate เพราะการ
หรี่วาล์วทาให้เราหาค่าการผลิตอากาศอัดได้ยาก เครื่องอัดอากาศบางยี่ห้อหรี่วาล์วแทบจะไม่ผลิต อากาศอัด
ออกมา แต่เครื่องอัดอากาศยังต้องใช้พลังงานมากถึง 70% ของพิกัดเครื่อง (เครื่องอัดอากาศแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่ง
ที่จะนามาทางานในลักษณะ Load + Unload)

3.

2.

รูปที่ 16.2 เครื่องอัดอำกำศที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิต

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

รำยกำร

1.

2.

หากทดสอบการรั
วอัตราการรั่วไหลเกิสนู่กว่
า 5% โรงงานควรดาเนินการแก้
นเพื่อ
แนวคิ
ด หลัก่วไหลแล้
กำรและทฤษฎี
โอกำสในกำรปรั
บปรุไขโดยด่
งด้ำวนกำรอนุ
รักษ์
1) ลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
พลั2) งงำน
ลดปัญหาแรงดันอากาศตก

3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
สาหรับ้น
กรณี
ที่การละลายน้ำเนิ
าเกลือนต้อกำรปรั
งใช้น้าคอนเดนเสทที
หภูมิต่าทั้งนี้โดยน้
3. วิexchanger
ธีกำรและขั
ตอนกำรด
บปรุงด้่อุณำนกำรอนุ
รักาคอนเดนเสทจะระบาย
ษ์พลังงำน
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
เพื่อเป็คนวามคุ
การลดการสู
เสียพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการรั่วไหลของอากาศอัดร่วมกับการรณรงค์ให้มีการปิด
3.5 วิเคราะห์
้มค่าทางด้ญานเศรษฐศาสตร์
วาล์
3.6 วลมท่
ดาเนิอนลมในขณะที
การปรับปรุ่ไงม่มีการเปิดใช้งานเครื่องจักร โดยในการลดการรั่วไหลตั้งเป้าหมายว่าจะมีการรั่วไหลไม่เกิน 5%
ในระบบ
โดยมีขั้นตอนการดาเนิ
งนี้
3.7 การทวนสอบผลการอนุ
รักษ์นงานดั
พลังงาน
3.1
สารวจและตรวจสอบเช็คจุดที่มีการรั่วไหลของลมอัด
3.2
ทาการเปลี่ยน Seal ตามข้อต่อที่มีรอยรั่วทั้ง 5 จุด พร้อมตรวจเช็ควาล์วในทุกระบบ
3.3
จากนั้นสารวจความต้องการแรงดันอากาศอัดของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตว่าต้องการแรงดัน
เท่าไร
4. กำรประเมิสูงนสุดผลกำรอนุ
รักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
3.4
ปรับลดแรงดันผลิตลมอัดของเครื่องอัดอากาศขนาด 37 kW จากเดิมตั้งไว้ 7.3 bar เป็น 6.8 bar แต่
รำยกำร
ญลัจะไม่
กษณ์ปรับลดแรงดั
หน่วนยเนื่องจากใช้
ข้อสมูาหรั
ล บจ่าแหล่
อมูล
สาหรับเครื่องอัดอากาศขนาด 29สัkW
ยในจุงทีด่มทีำของข้
่ต้องการลม
1. ข้อมูลเบื้องต้น อัดแรงดัน 7 bar
วิเคราะห์ผ่เลการประหยั
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริม3.5
าณน้าคอนเดนเสทที
หลือทิ้ง ดพลังงานไฟฟ้าทีm่เกิwดขึ้นรวมในระบบ
m3/hr
0.8
3
ข้อมูลจากโรงงาน
3.6
การทวนสอบผลการอนุ
ร
ก
ั
ษ์
พ
ลั
ง
งาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

Cwd,c
h
d
Ce

Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3) ลดการใช้งานของเครื่องอัดอากาศ
4)โดยปกติ
ลดต้โรงงานที
นทุนการใช้
พลังงานในส่
วนของระบบอั
ดอากาศ
่มีการใช้
พลังงานความร้
อน มักจะมี
ความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
ต
าแหน่
ง
การรั
่
ว
ไหลที
่
ม
ั
ก
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อ
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เช่
น
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ว
หน้
า
แปลน
ข้อารวจแหล่
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จุดต่ออเข้นที
าเครื
หัวต่อสาย และ
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการส
่ปล่่อองจัยทิกร้งในโรงงานแล้
วหา
ตแนวทางกลั
าแหน่งที่รบั่วมัมาใช้
กจะรัประโยชน์
่วซ้าๆ จุใดห้เดิมากที
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่
อ
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ด
ท่
อ
ที
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ไ
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แ
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ง
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อ
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เ
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ง
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ก
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่
อ
นไหวหรื
อ
การต่
อ
่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
สายท่ออ่อนไม่
ต้องอเป็
นต้น การรั
่วมีออเป็ยู่ น2แหล่
ลักษณะ
คือ การรั
่วตรงและการรั
่วซึมส่้มวนมากจะเป็
นรั่วนซึและเสถี
มมากกว่ยารภาพใน
เพราะ
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ของเหลวร้
อนถื
งพลังงานคุ
ณภาพต่
า ดังนั้นความคุ
ค่าในการลงทุ
การรั
ซึมสับงเกตได้
ากเสียงเบาส่
่วตรงส่
นใหญ่จจารณาในประเด็
ะพบที่จุดควบคุนมต่นิาวงๆต่
เมตริอไปนี
ก เช่้คนือการรั
่วไหลของวาล์
วคอนโทรล
การน่วากลั
มาใช้ปยระโยชน์
ถือว่าวเป็นนการรั
สิ่งสาคั
ญ จึวงควรพิ
ความต่
อเนื่องของความร้
อนที่
หรื
อ
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ด
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บ
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น
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า
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จากที
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น
การแก้
ไ
ขโดยการอุ
ด
รอยรั
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ทั
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้
หมดเรี
ย
บร้
อ
ยแล้
ว
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
จารณาเรื
่องการลดแรงดั
ในการผลิ
กมีความเข้
าใจที่ผิดว่าการผลิ
ต
ประโยชน์จากนั
สาหรั้นบควรพิ
Process
condensate
ที่เกิดนจากไอน้
าทีต่คอากาศอั
วบแน่นดเพืลง่อให้เนืพ่อลังจากมั
งงานความร้
อนในกระบวนการผลิ
ตโดย
แรงดั
ดที่ความดั่ยนความร้
นสูงๆ แล้อนจึ
วให้งเมีครืความสะอาดและมี
่องหยุดพักในลักษณะแบบไร้
โหลด
าให้เครื่อางได้
หยุดพักcondensate
และใช้พลังงานไป
อ้อมผ่นาอากาศอั
นเครื่องแลกเปลี
สารปนเปื้อนน้
อย จะท
จึงสามารถน
Process
น้ใช้อทยลง
ซึ่งก็าเป็WD
นความจริ
งเครื่องอั้นดตอนการละลายน้
อากาศที่ทางานในลั
กษณะไร้
โหลดเป็ตนน้การที
่มอเตอร์
่ายอากาศอั
ดแทนน้
ได้โดยตรงในขั
าเกลื
อ ซึ่งในการผลิ
า WD
นี้จะมีกคิน่าไฟแต่
ใช้จ่ามยด้ิได้าจนไฟฟ้
า (ปั้มน้ดา)
ออกมา
อุปกรณ์ที่ใช้งานอากาศอั
ดโดยทับ่วๆปรุงไปนั
มีความต้
ดที่ความแรงดั
น 4-5ทดแทนน้
บาร์เท่าานัWD
้น หาก
ด้านน้าประปาและสารเคมี
ที่ใช้ในการปรั
คุณ้นภาพน้
า ดังอนังการอากาศอั
้นการใช้ Process
condensate
ได้จะ
อุสามารถลดค่
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อ
ากาศอั
ด
ที
่
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น
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ง
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ะถู
ก
จั
ด
ไว้
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น
อุ
ป
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พ
ิ
เ
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ควรจะแยกระบบออกไปหรื
อ
ใช้
บ
๊
ู
ต
เตอร์
ใช้จ่ายดังกล่าวลง
เพรสเซอร์ (Pressure Booster) เพื่อเพิ่มแรงดันอากาศอัดเฉพาะเป็นจุดๆ ไม่ควรผลิตอากาศอัดที่แรงดันสูง เพื่อรองรับ
อุปกรณ์ที่ใช้ความดันพิเศษเพียงบางจุด โดยประโยชน์ที่ได้จากการลดแรงดันอากาศอัดคือ
1. ช่วยลดการใช้พลังงาน โดยทั่วไปการลดแรงดันในการผลิตอากาศอัดลง 1 bar จะลดการใช้พลังงาน ได้
7.25% หรือ้นลดแรงดั
นลงทุกๆ 2ำเนิ
psi น
ประหยั
ดพลังงานได้
บสาหรับเครืร่อักงอัษ์ดพ
อากาศทั
่วไป
3. วิธีกำรและขั
ตอนกำรด
กำรปรั
บปรุ1%
งด้สำาหรั
นกำรอนุ
ลังงำน
2. ช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากการรัว่ ไหล เนื่องจากแรงดันอากาศอัดที่สูงย่อมรั่วไหลในปริมาณทีส่ ูง
3. ช่วยลดการใช้อุปกรณ์ปรับลดแรงดันก่อนการใช้งานกรณีแรงดันสูงกว่าความต้องการ
4. ดเมืปริ่อมลดแรงดั
นในการผลิตมลงส่
งผลให้เครื้อ่อนของคอนเดนเสทที
งอัดอากาศสามารถผลิ
ดได้มากขึ้น
3.1 ตรวจวั
าณคุณภาพและปริ
าณสารปนเปื
่เหลือตทิอากาศอั
้งจากหอระเหย
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กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

h
Ce
pg
p1
FAD
%OL
n
D
SEC

hr/yr
Baht/kWh
Barg
Barg
m3/min
%
Point
mm
kW/litre/sec

7,200
3.8
6.5
7.3
7.0
63
5
1
0.395

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากเครื่องอัดอากาศ
ข้อมูลจากเครื่องอัดอากาศ
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากเครื่องอัดอากาศ

Qa

litre/sec

5.94

Es,1

kWh/yr

16,893

Qa = 0.158 x (pg+ 1.013) x D2 x n

2.2 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

หน่วย

สัญลักษณ์

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล

ข้อมูล

ก่อนปรับปรุง = p1 x 1.0197 +1.013

3.3 ความดันสัมบูรณ์อากาศอัดที่ผลิตขาออก
หลังปรับปรุง = p2 x 1.0197 +1.013

3.4 จานวนขั้นในการอัด (Stage)
3.5 Specific Heat Ratio ของอากาศอัด
3.6 งานที่ใช้ในการอัดตามทฤษฎี (ก่อนปรับปรุง)
(k-1)/(mK)

P1=[m x k x 1.013 x FAD x (p1,a/1.013)

/(0.612 x (K-1)

3.7 งานที่ใช้ในการอัดตามทฤษฎี (หลังปรับปรุง)

mw
Cwd,e
Cwd,c

6.8
8.457

p2,a

kg/cm2(abs)

7.947

m
K
P1

kW

1
1.4
74.36

kW

73.05

%

4.03

P2

ข้อมูลจากโรงงาน

จากข้อมูลเครี่องอัดอากาศ
ค่าคงที่

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
(k-1)/(mK)

P2=[m x k x 1.013 x FAD x (p2,a/1.013)

/(0.612 x (K-1)

3.8 % การประหยัดพลังงานที่ใช้ในการอัด
%PS
%PS = (P1-P2)x100/P2
3. ผลกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรปรับลดแรงดันผลิตอำกำศอัด
3.9 กาลังไฟฟ้าขาเข้าเครื่องอัดอากาศ (ช่วง Load)
Ein
3.10 กาลังไฟฟ้าที่ลดลงได้เทียบเท่า = %PS x Ein
Esaving
3.11 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Es,2
ES,2 = %OL x h x Esaving
3.12 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวมทัง้ สิ้น
Es,t
Es,t = Es,1 + ES,2
3.13 ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ Sc = Es,t x Ce
Sc
4. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
4.1 เงินลงทุน
C
4.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc
PB

kW
kW
kWh/yr

37 จากพิกัดเครื่องที่ Nameplate
1.491
6,763.17

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
23,656.17

Baht/yr

89,893.45

Baht
yr

500
0.006

3.

kWh/yr

3.4
3.5
3.6
3.7

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

3. ผลกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรปรับลดแรงดันผลิตอำกำศอัด
3.1 ความดันอากาศอัดที่ผลิตหลังปรับปรุงขาออก
p2
Barg
3.2 ความดันสัมบูรณ์อากาศอัดที่ผลิตขาออก
p1,a kg/cm2(abs)

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

h
d
Ce

Es,1= Qa x SEC x h

4.

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการทางาน
1.2 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
1.3 ความดันอากาศ ณ.จุดที่รั่วไหล
1.4 ความดันอากาศอัดที่ผลิตก่อนปรับปรุงขาออก
1.5 Free air delivery
1.6 % On load ของเครื่องอัดอากาศ 37 kW
1.7 จานวนรูรั่ว
1.8 ขนาดรูรั่ว
1.9 Specific power consumption
2. ผลกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำจำกกำรปรับปรุงจุดลมรั่ว
2.1 อัตราการรั่วของอากาศอัด

รำยกำร

รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

4.

66

2.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

67
67
2

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
รูปที่ 16.3
้งค่ำกำรผลิ
ตอำกำศอั
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที
่ปล่อกำรปรั
ยทิ้ง ปริบมตัาณความร้
อนที
่ปล่อยทิ้ง ดความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
5.อ้อมผ่าผลของกำรปรั
บปรุ
นกำรอนุรักสารปนเปื
ษ์พลั้องนน้งำน
นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้
อนจึงงด้มีคำวามสะอาดและมี
อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
5.1 กำรดำเนิทนี่ใช้กำรปรั
ด้านน้าประปาและสารเคมี
ในการปรับบปรุ
ปรุงงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่
าใช้จ่าาเนิ
ยดันงกล่
าวลง่ยน Seal ตามข้อต่อที่มีรอยรั่วทั้ง 5 จุด พร้อมตรวจเช็ควาล์วทุกๆ จุดโดย จากนั้นตรวจสอบ
หลังจากด
การเปลี

5.2 ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง
3.1 ตรวจวั
มาณคุณภาพและปริ
นของคอนเดนเสทที
หลือทิาเนิ
้งจากหอระเหย
ไม่ระบุดผปริ
ลการตรวจวั
ดกาลังไฟฟ้มาาณสารปนเปื
ของเครื่องอัด้ออากาศก่
อนและหลัง่เจากด
นการซ่อมแซมรอยรั่วลมอัดในระบบ
3.2
ประเมิ
น
ผลประหยั
ด
ที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
จากการใช้
น
าคอนเดนเสทที
้
เ
่
หลื
อ
ทิ
ง
้
ทดแทนการใช้
้า WD
และปรับลดความดันลมอัดที่ผลิตลง อย่างไรก็ตามพารามิเตอร์ต่างๆ หลังดาเนินการปรับนปรุ
งเป็นไปตามตารางในหัวข้อที่ 4
3.3
ออกแบบระบบท่
อ
เพื
่
อ
น
าคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ใ
นการละลายน้
าเกลื
อ
ทั
ดังนั้นผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหลังดาเนินการปรับปรุงคงใกล้เคียงผลการประเมินในหัวข้อที้งนี่ 4้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
6. 3.4 ข้ประเมิ
อเสนอแนะหรื
ข้อควรระวั
งในกำรด
นผลกระทบทุกด้าอ
นจากการด
าเนินมาตรการดั
งกล่าว ำเนินกำร
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรั
3.6 อบรมให้
ความรูบ้แปรุ
ก่พงนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอยู่เสมอๆ ในเรื่องการ Operate และ
3.7 บการทวนสอบผลการอนุ
รักษ์ระบบส่
พลังงาน
ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
งจ่ายอากาศอัด และอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดอย่างถูกวิ ธี และการอนุรักษ์พลังงาน
ตั้งแต่ต้นทางการผลิตอากาศอัด จนถึงการใช้งานในกระบวนการผลิต
 ควบคุมด้านการปฏิบัติ เช่น จัดทาฟอร์มเพื่อบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ เช่น แรงดัน
บตั้ง แรงดันที่ใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ กาหนดแผนทดสอบเปอร์เซนต์การรั่วไหลในระบบอากาศอัด ตรวจสอบจุด
4. รัปรักำรประเมิ
ผลกำรอนุ
ักษ์พเป็ลันงต้งำนก่
อนกำรด
ำเนิ่ชัดนเจนกำรปรับปรุง
่วไหล การใช้พลังน
งานไฟฟ้
าในเครื่องอัรดอากาศ
น พร้อมระบุ
ผู้รบั ผิดชอบที
 ทาแผนการตรวจสอบและบ
างสม่วยาเสมอ ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
รำยกำร ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศและอุ
สัญลักษณ์ปกรณ์อย่หน่
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

mw

Cwd,e
Cwd,c
h
d
Ce

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

การใช้งานลมอัดในกระบวนการผลิต หากพบว่าจุดใดที่ปรับตั้งแรงดันไว้สูงเกินความต้องการใช้งาน ให้ปรับลดลงให้ใกล้เคียงกับ
ความดันใช้งานโดยใช้เวลาดาเนินการประมาณ 1-2 day หลังจากดาเนินการดังกล่าวแล้วข้างต้น พบว่าสามารถปรับลดการตั้ง
ดจากเดิม ้น
0.5ตอนกำรด
บาร์ ในเครื่องอัำเนิ
ดอากาศขนาด
37 kWบโดยไม่
อโหลดในกระบวนการผลิ
แต่อย่างใด
3.ค่าการผลิวิตธอากาศอั
ีกำรและขั
นกำรปรั
ปรุงกด้ระทบต่
ำนกำรอนุ
รักษ์พลังตงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน
รูปที่ 17.1 กำรตรวจสอบจุดรั่วไหลไอน้ำ

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

1. ระบายคอนเดนเสท
2. ป้องกันการรั่วของไอน้า
3. ระบายอากาศหรือก๊าซ

Steam Trap มีหน้าที่คือ ระบายคอนเดนเสทและในขณะเดียวกันก็ป้องกันการรั่วไหลของไอน้า แต่ Steam
Trap อาจต้องมีหน้าที่เพิ่มอีกสาหรับการเริ่มต้นระบบ (Start Up) คือการระบายอากาศหรือก๊าซ (air and noncondensable gases) เพราะเมื่อตอนหยุดระบบอากาศจะถูกดึงเข้ามาแทนที่ไอน้าภายในท่อส่งไอน้าหรืออุปกรณ์ความ
ร้อนและเมื่อตอน Start Up ไอน้าที่ถูกส่งมาตามท่อส่งจะดันอากาศเหล่านี้ ถ้าอากาศมาถึง Steam Trap อากาศจะ
ยังคงค้างอยู่ภายในเครื่องจักร เป็นผลให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนไม่ดี
สามารถสรุปหน้าที่ของ Steam Trap ที่สาคัญ 3 ประการคือ

2.

จากการสารวจของทีมงานพบว่า ในส่วนของกระบวนการ
ผลิต Plant Liquid SHMP (L-SHMP) มีการรั่วไหลของไอน้า
เนื่องจากในกระบวนการนี้มีการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์โดยติดตั้ง
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทางโรงงานตั้งความดันไอน้าใช้งานที่
ระดับ 5 bar ชั่วโมงการทางานของโรงงาน 24 hr/day และ 365
day/yr แต่ไม่มีการติดตั้ง Steam Tap ทาให้มีไอน้ารั่วไหลออกมา
ตลอดเวลา จากการตรวจวัดพบว่าอัตราการรั่วไหลของไอน้ามีค่า
เท่ากับ 4.8 kg/min

1.

แรงจูงใจหรือปัญหำที่นำไปสู่กำรดำเนินมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน

ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
ชื่อบริษัท : บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ตั้ง : 77 หมู่ 6 ซอย สุขาภิบาล ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ผลิตภัณฑ์ : สารเคมี

กำรลดกำรสูญเสียไอน้ำในกระบวนกำรผลิตโดยกำรติดตั้ง Steam Trap

กรณีศึกษำที่ 17
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2.

1. Mechanical ทางานโดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างคอนเดนเสทและไอน้า เช่น ลูก
่อมีรพะดั
คอนเดนเสท
วเปิดอนที
เมื่ใอช้เกิไม่ดหไอน้
าลูกวปล่
ลอยจะตกลง
ทาให้วาล์ส่วงผลให้
ปิด แต่
โดยปกติลอยจะลอยเมื
โรงงานที่มีการใช้
ลังบงานความร้
อน มัทกาให้
จะมีวาล์
ความร้
มดแล้
อยทิ้งสู่บรรยากาศ
ปัญ่งแวดล้
หาของอมและต้
Mechanical
คือตไม่สูงสขึามารถระบายอากาศหรื
ก๊าซตอนเริ
จึงทาให้ต้อวงเพิ
เกิดผลกระทบทางสิ
นทุนการผลิ
้น ดังนั้นการสารวจแหล่องความร้
อนที่มประบบได้
ล่อยทิ้งในโรงงานแล้
หา ่ม
Element
เพื่ อ ช่ตว้นยในส่
ว นนีพ้ ลัซึง่ งงานความร้
Thermalอนต่าลง
Element นี้ มีก ารทางานคล้ ายกั บ
แนวทางกลับมาใช้ปThermal
ระโยชน์ให้มากที
่สุด จะส่งผลให้
ทุนการใช้
Thermostatic
น้าร้อนหรื
อของเหลวร้อTrap
นถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
2.
Thermostatic
ท
บอุณหภู
มิของคอนเดนเสทกั
บไอน้
เมื่ออุณอหภู
ิของคอนเดนเสทที
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นางานโดยเที
สิ่งสาคัญ จึยงควรพิ
จารณาในประเด็
นต่างๆต่
อไปนีา ้คคืื อ ความต่
เนื่อมงของความร้
อนที่ ่
่ากว่าอุณหภูมิท่ปี่ตล่ั้งอไว้ยทิวาล์
วภายใน
Steamอนที
Trap
เพื่อระบายคอนเดนเสท
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุสะสมอยู
ณหภูมิ ข่ตองของเหลวที
้ง ปริ
มาณความร้
่ปล่จะเปิ
อยทิ้งดออก
ความสะอาดและจุ
ดที่จะนามาใช้
3.
Thermodynamic
ท
างานโดยอาศั
ย
ความแตกต่
า
งของความเร็
ว
ในการไหลของ
ไอน้ตาโดยกั บ
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิ
คอนเดนเสท
ณ พือ้นนจึผิวงมีเดีคยวามสะอาดและมี
วกัน เมื่อไอน้าไหลผ่
านผิวระนาบจะท
เกิดความดั
นขึ้นเล็กcondensate
น้อยซึ่งใช้เป็นหลั
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี
่ยนความร้
สารปนเปื
้อนน้อย จึงาให้
สามารถน
า Process
ไป ก
เปิด-ปิด วาล์
ว
ใช้ทดแทนน้า WDในการ
ได้โดยตรงในขั
้นตอนการละลายน้
าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

้นตอนกำรด
ำเนินากำรปรั
บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 วิธีกดำรและขั
าเนินการตรวจสอบการรั
่วไหลของไอน้
Process
Plant Liquid SHMP (L-SHMP)
3.2
ประเมินปริมาณการรั่วไหลของไอน้าในจุดที่ตรวจพบ
3.1 ตรวจวั
มาณคุนจากขนาดรู
ณภาพและปริ
าณสารปนเปื
่เหลือทิ้งจากหอระเหย
เช่นดปริ
ประเมิ
รั่วมการตวงวั
ดปริ้อมนของคอนเดนเสทที
าณคอนเดน
3.2 ประเมิ
นผลประหยั
เสทเฉลี
่ย เป็นต้ดนที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่
อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
ประเมินผลการประหยั
ดพลังงานความร้อนที่จะเกิดขึในการละลายน้
้น
exchanger
บกรณีTrap
ที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
เมื่อติดตัส้งาหรั
steam
ความร้
อ
นให้
ก
บ
ั
น้
าหล่
อ
เย็
นจากานเศรษฐศาสตร์
Cooling Tower
3.4
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้
3.4
นผลกระทบทุ
กด้งาโดยการติ
นจากการด
นมาตรการดั
3.5 ประเมิ
ดาเนิ
นการปรับปรุ
ดตัาเนิ
้ง Steam
trap งกล่าว
รูปที่ 17.2 กำรรั่วไหลของไอน้ำบริเวณ
3.5
วิ
เ
คราะห์
ค
วามคุ
ม
้
ค่
า
ทางด้
า
นเศรษฐศาสตร์
3.6
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริง
Plant Liquid SHMP (L-SHMP)
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล

1.1 ชั่วโมงการทางาน
รำยกำร
1.2 จานวนวันทางาน
1.1.3ข้อค่มูาลความร้
เบื้องต้อนน LPG
1.41.1
ความดั
ไอน้าคอนเดนเสทที
าณ.จุดที่รั่วไหล่เหลือทิ้ง
ปริมนาณน้
1.51.2
ราคาเชื
อ
้
เพลิ
งเฉลีตน้่ยา WD ด้านไฟฟ้า
ต้นทุนการผลิ
1.61.3
ตวงวั
มาณ Condensate
ณ.จุ
ดรั่วไหล
ต้นดทุปริ
นการผลิ
ตน้า WD ด้านน้
าและสารเคมี
1.71.4
ค่าเอนธั
ลปีของไอน้
ชั่วโมงการท
างานาที่ความดันใช้งาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

h
สัญลักษณ์
d
LHV
mPws
Cf
Cwd,e
Loss
Cwd,c
hfgh

hr/day
หน่
วย
day/yr
MJ/L
m3Barg
/hr
Baht/L
kWh/m3
kg/sec3
Baht/m
kJ/kg
hr/day

24 ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมู365
ล แหล่
่มำของข้อมูล
ข้องมูทีลจากโรงงาน
26.62
Pressure
guage
ข้อมูลจากโรงงาน
0.85.0
8.07
ข้อมูลจากโรงงาน
2.28
ด
4.8
ข้อมูตรวจวั
ลจากโรงงาน
30
2,757
ข้อมูลจากโรงงาน
24

4.1.ข้อมูลกำรประเมิ
เบื้องต้น
นผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

d
Ce

day/yr
Baht/kWh

358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
ปัจจุบันมี Steam Trap อยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดล้วนทางานตามหน้าที่หลัก 3 ข้อตามที่ได้กล่าว
พลั
งำนากัดชนิดของ Steam Trap ได้อยู่ 3 ชนิดคือ
มาแล้ว แต่งเราจะจ

69
69
2

70
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

Eloss

MJ/yr

6,955,580.16

LPGloss

L/yr

261,291.52

Sc

Baht/yr

2,108,622.57

C
PB

Baht
yr

3,000
0.0014

2. ผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 พลังงานความร้อนที่สูญเสีย (ประหยัดได้)
Eloss = (Loss x 60 x h x d x hfg)/1,000
2.2 ประเมินเป็นปริมาณ LPG ที่สูญเสีย
(ประหยัดได้) LPGloss = Eloss / LHV
2.3 ค่าใช้จ่าย LPG ที่ประหยัดได้ = LPGloss x Cf
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 ค่าอุปกรณ์และดาเนินการติดตั้ง
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
5.1

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

ทางโรงงานได้ดาเนินการจัดซื้อและติดตั้ง Steam Trap พบว่า
สามารถลดการรั่วไหลของไอน้าได้ และสามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิง
LPG ของ Boiler ลงได้

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง

4.

หลังจากดาเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้ง Steam Trap
พบว่าไม่มีการรั่วของ Condensate และการปรับปรุงดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบต่ อ กระบวนการผลิ ต ทั้ งนี้ ห ลั ง ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง พบว่ า
ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ เป็นไปตามหัวข้อที่ 4 ดังนั้นผลการประหยัด
พลังงานจะเป็นไปตามการประเมินข้างต้น อย่างไรก็ตามควรมีการ
ตรวจสอบผลการประหยัดโดยตรวจสอบจากค่า SEC (ประมาณการใช้
ไอน้า/ปริมาณผลผลิต) ก่อนและหลังการปรับปรุงแก้ไขของ Process
Plant Liquid SHMP (L-SHMP)

รำยกำร

mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

5.2

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

รูปที่ 17.3 หลังดำเนินกำรปรับปรุง
โดยกำรติดตั้ง Steam Trap

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

3.4
3.5
3.6
3.7

6.

 ควรมีการตรวจติดตามค่า Specific energy consumption ของเครื่องจักรเพื่อใช้วางแผนการตรวจสอบและบารุงรักษาที่
เหมาะสม สาหรับกรณีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนควรตรวจสอบพารามิเตอร์ด้านจ่ายพลังงาน (Heat source) และด้านรับ
พลังงาน (Heat sink) เช่น Flowrate อุณหภูมิเข้าและออก เพื่อวิ เคราะห์ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน หากค่า
ประสิทธิภาพลดลงการถ่ายเทความร้อนลดลงควรวางแผนทาความสะอาดพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น
 กาหนดแผนฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอยู่เสมอๆ ในเรื่องการเดินเครื่องจักรและ
บารุงรักษาอย่างถูกวิธีและเพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระบบผลิตและส่งจ่ายไอน้าในกระบวนการผลิต
 ตรวจสอบระบบไอน้าและท่อส่งจ่ายรวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ไอน้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Steam trap จุดเชื่อมต่อต่างๆ ของท่อไอน้า
วาล์ว เกจวัดความดันต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
 จัดทาแผนการตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ไอน้า
 จัดทา Checklist สาหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์พลังงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

5.

ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
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2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 18
พลังงำน

71
71
2

กำรหุ้มฉนวนท่อไอน้ำและผนังประตูตู้อบที่มีลมร้อนรั่วไหลออก

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้

ข้อเกิมูดลผลกระทบทางสิ
พื้นฐำนสถำนประกอบกำร
่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
ชื่อแนวทางกลั
บริษัท :บมาใช้
บริษปัทระโยชน์
บางกอกโฟม
ให้มากที่สุดจากั
จะส่ดงผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
สถานที่ตงั้ น้: าร้4/9
5 ถนนบางบอน
อนหรืบางบอน
อของเหลวร้
อนถือเป็นแหล่ง5พลัเขตบางบอน
งงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้
ระโยชน์ถือว่าเป็10110
นสิ่งสาคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
กรุงปเทพมหานคร
ยทิฑ์้ง :ระดัฟองน้
บ อุณาวิ
หภูทมยาศาสตร์
ิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ผลิปล่ตภัอณ

แผ่รังสีความร้อน เมื่อท่อและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งความร้อนไม่ได้ทาการหุ้มฉนวนจะทาให้เกิดการแผ่รังสีความร้อน ทาให้
อุณหภูมิบรรยากาศภายในโรงงานสูงขึ้น บรรยากาศในการทางานก็จะแย่ลงจึงมักมีการเปิดพัดลมหรือเปิดหน้าต่าง ก็จะยิ่งทา
การสูญเสียความร้อนด้วยการพาความร้อนมากขึ้นไปอีก
4. ให้เพิ่มกำรประเมิ
นผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
ดังนั้นจึงควรลดการสูญเสียความร้อนในระบบการผลิตด้วยการหุ้มฉนวนความร้อน อากาศเป็นฉนวนความร้อนที่ดี
เพราะมี Thermal conductivity
่อเทีงยทีบกั่มำของข้
บปริมาณหรื
รำยกำร ต่ากว่าสารอื่นๆ ดังนัสั้นญฉนวนความร้
ลักษณ์ อนทีหน่่ดีตว้อยงมีอากาศอยู
ข้อ่มมูากๆ
ล เมืแหล่
อมูล อ
ขนาดของฉนวน ในทางปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะหุ้มฉนวนแล้วก็ตามแต่ก็ยังปรากฏว่ามีความร้อนสูญเสียอยู่แต่พบว่าปริมาณการ
1. ข้อมูลเบื้องต้น
สูญเสียลดลงจากเดิมมาก
ข้อมูลจากโรงงาน
1.1 ปริการตรวจสอบสภาพฉนวนถื
มาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิอ้งว่าเป็นสิ่งสาคัญ พบว่าโดยทั
mw ่วไปฉนวนความร้
m3/hr อนจะมีอายุ
0.8การใช้งานนาน
ประมาณ 5 –
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m
2.28
15 yr ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพการติดตั้งใช้งาน ถ้าการติดตั้งใช้งานไม่เหมาะสมจะท
าให้อายุการใช้งานของฉนวนสั
้นลง เช่น
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m3
30
การติ1.4
ดตัชั้งในพื
้นที่ที่มางาน
ีความชื้นสูงและไม่มีวัสดุห่อหุ้มฉนวนความร้hอน ความชืhr/day
้นจะทาให้ฉนวนความร้
เร็วขึ้น
ข้อมูลจากโรงงาน
่วโมงการท
24 อนเสื่อมอายุ
o
การบ่
ง
บอกว่
า
ฉนวนเสื
่
อ
มสภาพได้
แ
ก่
หลั
ง
จากการติ
ด
ตั
้
ง
ใช้
ง
าน
อุ
ณ
หภู
ม
ิ
ผ
ิ
ว
ฉนวนสู
ง
กว่
า
เดิ
ม
เกิ
น
20
Cและ การ
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
358
เกาะยึ
้อฉนวนความร้
อนจะเริ่มเปื่อยยุ่ยไม่เกาะติดกันCเมื
่อใช้Baht/kWh
มือจับดึงเนื้อฉนวนจะหลุ
านวนมากได้
ข้อมูลจากโรงงาน
1.6ดตัค่วาของเนื
ไฟฟ้าเฉลี
่ย
2.36ดติดมือออกมาจ
e
ง่าย โดยที่ใช้แรงดึงน้อย หรือสังเกตจากการที่มีเศษฉนวนหลุดร่วงลงพื้น

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ได้โดยตรงในขั
้นตอนการละลายน้
่งในการผลิ
ตน้า WD นี้จะมีคร่าักใช้ษ์จ่าพ
ยด้ลัานไฟฟ้
1.ใช้ทดแทนน้
แรงจูา WD
งใจหรื
อปัญหำที
่นำไปสู่กาเกลื
ำรดอ ซึำเนิ
นมำตรกำรอนุ
งงำนา (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
ในส่วนของตู้อบ Oven มีท่อลมร้อนสาหรับอบโฟมเพื่อไล่กลิ่น
น้ายา จะมีการติดตั้งฉนวนใยแก้วเพื่อลดการสูญเสียความร้อนของตู้อบและ
ท่อลมร้อน นอกจากนั้นยังช่วยลดการการแผ่รังสีความร้อนมาสู่พนักงานใน
าวด้วย แต่จากการตรวจสอบพบว่
ไอน้าและผนั
ประตู
3.บริเวณดัวิธงกล่ีกำรและขั
้นตอนกำรดำเนิา ท่นอกำรปรั
บงปรุ
งด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
ตู้อบบางส่วนไม่ได้หุ้มฉนวนและมีช่องที่ทาให้ลมร้อนรั่วไหลออก ดังรูปที่
18.1 ทาให้เ กิดการสู ญเสี ยความร้ อนออกจากท่ อไอน้าและผนังประตู
นอกจากนี
้ความร้
งกล่ณาภาพและปริ
วยังส่งผลกระทบต่
อพนักงาน
จึงควรดาเนินการ่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.1 ตรวจวั
ดปริอมนดัาณคุ
มาณสารปนเปื
้อนของคอนเดนเสทที
แก้3.2ไ ขโดยการหุ
้ ม ฉนวนท่ดอทีไอน้
เ พื่ อ เป็ นนการประหยั
ด พลั่เหลื
งงานและ
ประเมินผลประหยั
่เกิดาใหม่
ขึ้นจากการใช้
้าคอนเดนเสทที
อทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
ปรั3.3
บปรุงออกแบบระบบท่
สภาพแวดล้อมของการท
างานให้
ด
ข
ี
น
้
ึ
อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
รูปที่ 18.1 ท่อไอน้ำบำงส่วนไม่ได้
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
2. 3.4 แนวคิ
ด
หลั
ก
กำรและทฤษฎี
ส
่
ู
โ
อกำสในกำร
หุ้มฉนวนและผนังประตูมีลมร้อน
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
รั่วไหลออก
3.5 ปรั
วิเคราะห์
ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
บปรุความคุ
งด้ำ้มนกำรอนุ
รักษ์พลังงำน
3.6 ดาเนินการปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุ
รักษ์พลัท่งงาน
การหุ้มฉนวน (Insulation)
อหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสร้างความร้อน จะช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนออกทางการ
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หน่วย

สัญลักษณ์

0.24
0.29
0.34
0.39
0.44
0.50
0.55
0.61
0.66
0.72
0.77
0.83
0.89
0.94
1.00
1.06
1.12
1.18
1.23

mw
Cwd,e
Cwd,c

0.17
0.21
0.25
0.29
0.33
0.37
0.41
0.45
0.49
0.53
0.57
0.61
0.65
0.70
0.74
0.78
0.82
0.87
0.91

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
กำรสูญเสียควำมร้อนของพื้นผิวผนังที่ไม่ได้หุ้มฉนวนต่อควำมกว้ำงผนัง (kW/m)
0.37 0.53 0.71 0.92 1.15 1.40 1.68 2.00 2.35 2.74
0.46 0.65 0.87 1.11 1.39 1.70 2.04 2.43 2.85 3.31
0.54 0.77 1.02 1.31 1.64 2.00 2.41 2.86 3.35 3.90
0.62 0.88 1.18 1.52 1.89 2.31 2.78 3.29 3.86 4.49
0.71 1.00 1.34 1.72 2.15 2.62 3.15 3.73 4.38 5.09
0.79 1.12 1.50 1.93 2.40 2.93 3.52 4.18 4.90 5.69
0.88 1.25 1.67 2.14 2.66 3.25 3.90 4.62 5.42 6.29
0.96 1.37 1.83 2.35 2.92 3.57 4.28 5.07 5.94 6.90
1.05 1.49 2.00 2.56 3.19 3.89 4.67 5.53 6.47 7.52
1.14 1.62 2.16 2.77 3.45 4.21 5.05 5.98 7.01 8.13
1.23 1.75 2.33 2.99 3.72 4.54 5.44 6.44 7.54 8.75
1.32 1.87 2.50 3.20 3.99 4.86 5.83 6.90 8.08 9.38
1.41 2.00 2.67 3.42 4.26 5.19 6.22 7.37 8.62 10.00
1.50 2.13 2.84 3.64 4.53 5.52 6.62 7.83 9.17 10.63
1.59 2.26 3.01 3.86 4.80 5.85 7.02 8.30 9.71 11.26
1.68 2.39 3.19 4.08 5.08 6.19 7.41 8.77 10.26 11.90
1.77 2.52 3.36 4.30 5.35 6.52 7.81 9.24 10.81 12.54
1.86 2.65 3.53 4.53 5.63 6.86 8.22 9.72 11.37 13.18
1.96 2.78 3.71 4.75 5.91 7.20 8.62 10.19 11.92 13.82

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh
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h
d
Ce

0.8
2.28
30
24
358
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

300

320

3.16
3.83
4.50
5.18
5.87
6.56
7.26
7.96
8.66
9.37
10.08
10.80
11.52
12.24
12.97
13.69
14.43
15.16
15.90

3.62
4.39
5.16
5.94
6.72
7.51
8.31
9.11
9.91
10.72
11.54
12.35
13.17
14.00
14.83
15.66
16.49
17.33
18.1

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
รำยกำร

แหล่งที่มำของข้อมูล

ดาเนินการเปลี่ยนฉนวนที่หุ้มตู้อบและท่อไอน้าใหม่ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
3.1
ตรวจสอบอุณหภูมิผิวท่อไอน้าและวัดพื้นที่ที่จะทาการหุ้มฉนวน
3.2
กาหนดความหนาของฉนวนพร้อมประเมินอุณหภูมิผิวหลังหุ้มฉนวน
3.3
คานวณผลการประหยัดพลังงานและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
3.4
ดาเนินการปรับปรุงและตรวจวัดอุณหภูมิผิวหลังหุ้มฉนวน
3.5
ทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

4.

ข้อมูล

3.
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1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

อุณหภูมิผิวผนัง ๐C
ควำมสูงผนัง (m)
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 อุณหภูมิผิวร้อนของท่อก่อนปรับปรุง
1.2 พื้นที่ผิวของท่อทรงกระบอก
1.3 ชั่วโมงการทางาน
1.4 จานวนวันทางาน
1.5 อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
1.6 ประสิทธิภาพของหม้อไอน้า
1.7 อุณหภูมิหลังการหุ้มฉนวนท่อ
1.8 ราคา LPG เฉลี่ย

สัญลักษณ์

หน่วย

o
t1
C
A1
m2
h hr/day
d day/yr
o
tb
C
%
b
o
t2
C
Cf Baht/kg

ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล

120
13.36
13.5
272
33
80
45
17.21

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
จากการตรวจวัด

3.

รำยกำร

3.4
3.5
3.6
3.7

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

ตัวเลขประเมินเบื้องต้น
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ตำรำงที่ 18.1 กำรประเมินกำรสูญเสียควำมร้อนของผิวผนังที่ไม่ได้หุ้มฉนวน

2.

สัญลักษณ์ หน่วย บ ปรุ ง ด้
ข้อำมูนกำรอนุ
ล แหล่งที่มำของข้
แนวคิด หลัรำยกำร
กกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรั
รักอษ์มูล
วัตถุทรงกระบอก
1.9 Surface coefficient
2.0

พลั
ง
งำน
1.10 Surface emissivity
0.2 Insulation surface


73
73
2

1.11 ค่า LHV ของ LPG
LHV
MJ/kg
50.22
2. ผลกำรประหยั
ดพลั
งงำน ่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
โดยปกติ
โรงงานที
การสูญเสียความร้
อนโดยการพาความร้
อนก่อนปรั
บงขึปรุ้นงดังนั้นการส
Q1,1ารวจแหล่
kJ/m2ง.hr
เกิ2.1
ดผลกระทบทางสิ
่งแวดล้
อ
มและต้
น
ทุ
น
การผลิ
ต
สู
ความร้อนที2,224.48
่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
1.25
Q
=

x
(t
t
)
x
4.186
1,1
1
b
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่
าลง
2.2 การสูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสีก่อนปรับปรุง
Q2,1 kJ/m2.hr
617.16

น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การน
ประโยชน์
ถือว่าเป็นสิ่งสาคัอญนก่จึองนปรั
ควรพิ
จารณาในประเด็
างๆต่2อ.hrไปนี้คือ ความต่
อเนื่องของความร้อนที่
2.3 ากลั
การสูบญมาใช้
เสียความร้
อนโดยการพาความร้
บปรุ
ง
Q1,2นต่kJ/m
186.98
ปล่อยทิ
หภู1.25
มิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
Q1,2้ง =ระดั
 บx อุ(tณ
2 - tb) x 4.186
ประโยชน์
บ Process
condensate
ที่เกิบดปรุจากไอน้
าที่ควบแน่Qนเพื่อให้
พลั2งงานความร้อนในกระบวนการผลิ
ตโดย
2.4 การสูสญาหรั
เสียความร้
อนโดยการแผ่
รังสีก่อนปรั
ง
59.67
2,2 kJ/m .hr
4
4
อ้อมผ่Qานเครื
่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
2,2 = 4.88 x  {[(t2+273)] –(tb+273)/100] } x 4.186
ใช้2.5
ทดแทนน้
ได้โอดยตรงในขั
้นตอนการละลายน้
าเกลือ ซึ่งในการผลิ
ตน้า 2WD
ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
การสูญาเสีWD
ยความร้
นรวมก่อนปรั
บปรุง
Qt,1 kJ/m
.hr นี้จะมี2,841.64
ด้านน้Qาประปาและสารเคมี
ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
t,1 =Q1,1+ Q2,1
2.6 การสูญเสี
นรวมหลั
Qt,2 kJ/m2.hr
246.65
สามารถลดค่
าใช้ยความร้
จ่ายดังอกล่
าวลง งปรับปรุง
Q2,1 = 4.88 x  {[(t1+273)]4–(tb+273)/100]4} x 4.186

3.

5.

4.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

3.4
3.5
3.6
3.7

exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้บานจากการด
นมาตรการดัรงักกล่ษ์าวพลังงำน
ผลของกำรปรั
ปรุงด้ำาเนิ
นกำรอนุ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
5.1
กำรดบปรุำเนิ
ดาเนินการปรั
ง นกำรปรับปรุง
ดาเนินการหุ้มฉนวนใยแก้
วปิดผิวภายนอกด้วยอลูมิเนียมฟอยล์
การทวนสอบผลการอนุ
รักษ์พลังงาน
แสดงได้ดังรูปที่ 18.2
รูปที่ บ
18.2
กำรหุ
้มฉนวน
กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรั
ปรุ
ง
ที่ท่อไอน้ำตู้อบใหม่

5.2

ผลกำรประหยัดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

1. ข้อมูลเบืติ้อดงต้
ตั้งนฉนวนใยแก้วที่ภายนอกหุ้มปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ในบริเวณท่อไอน้าที่มีสภาพชารุดและผนังประตู
มูลจากโรงงาน
มาณน้าคอนเดนเสทที
อทิ้ง
mw ารุด ทั้งmนี3้ห/hr
ตู้อ1.1
บเพืปริ
่อลดการสู
ญเสียความร้่เอหลืนจากฉนวนที
่เสื่อมสภาพและช
ลังจากปรับปรุ0.8
งด้วยการหุข้้มอฉนวนใหม่
และ
3
o
ข้
อ
มู
ล
จากโรงงาน
1.2 ต้ดนอุทุณนหภู
การผลิ
WD่ยหลายจุ
ด้านไฟฟ้ดาพบว่ามีค่าใกล้เคียง C45
ตรวจวั
มิทตี่ผน้ิวาเฉลี
งนั้นผลการประหยั2.28
ดพลังงานจึงเป็นไปตามการ
wd,e C ดัkWh/m
3
ข้อมูลจากโรงงาน
1.3
ต้
น
ทุ
น
การผลิ
ต
น้
า
WD
ด้
า
นน้
าและสารเคมี
C
Baht/m
30
wd,c
ประเมินในหัวข้อที่ 4
ข้อมูลจากโรงงาน
1.4 ชั่วโมงการท
h
วิเคราะห์างาน
ผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นสามารถคานวณได้
จhr/day
ากค่าดัชนีการใช้พลัง24
งานจาเพาะเฉลี
่ยต่อเดือน
ข้อมูลจากโรงงาน
1.5
จ
านวนวั
น
ท
างานเฉลี
ย
่
d
day/yr
358
(SEC) ของเครื่องจักรนั้นๆ โดยค่า SEC เฉลี่ยต่อเดือนได้จากข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของเครื่องจักร (Energy Input)
ข้อมูลจากโรงงาน
ค่าไฟฟ้
าเฉลี่ย มาณผลผลิต (Product Output) ในช่วงเวลาเดี
Ce ยBaht/kWh
เป็น1.6
รายเดื
อนและปริ
วกันของเครื่องจักรนั้น2.36
ๆ

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

Qt,2 =Q1,2+ Q2,2
2.7 การสูญเสียความร้อนจากไอน้าที่ลดลง
Qs
kJ/yr 127,304,811.80
Qs = (Qt,1- Qt,2) x A1 x h x d
2.8 คิดเป็นปริมาณ LPG ที่ประหยัดได้
mf
kg/yr
3,168.68
mf = Qs /(1,000 x b x LHV)
2.9 คิดเป็นราคาเชื้อเพลิง LPG ที่ประหยัดได้
Sc Baht/yr
54,532.98
= mf x C f
3.1Sc ตรวจวั
ดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.2
3.1 เงิประเมิ
นลงทุนนผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิC้งทดแทนการใช้
Baht น้า WD27,160
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc
PB
yr
0.5

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย
m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

 กาหนดแผนตรวจวัดอุณหภูมิผิวด้านนอกของเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบสภาพฉนวนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 กาหนดแผนฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอยู่เสมอๆ ในเรื่องการเดิน
เครื่องจักรและบารุงรักษาอย่างถูกวิธีและเพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระบบผลิตและส่งจ่ายไอน้าในกระบวนการ
ผลิต
 ควบคุมด้านการปฏิบัติ เช่น จัดทาฟอร์มบันทึกพารามิเตอร์ที่จาเป็นสาหรับการมอนิเตอร์ เช่น ระดับความดันไอน้าที่
ใช้งาน อุณหภูมิผิวของอุปกรณ์ เป็นต้น และ ระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 ตรวจสอบระบบไอน้าและท่อส่งจ่ายรวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ไอน้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Steam trap, Gauge ต่างๆ ให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้อย่างปกติ
 จัดทาแผนการตรวจสอบและบารุงรักษา

6.

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

74

74

2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 19
พลังงำน

75
75
2

กำรติดตั้ง Economizer เพื่อนำควำมร้อนทิ้งจำก Flue gas กลับมำใช้

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
ชื่อแนวทางกลั
บริษัท : บมาใช้
บริษปัทระโยชน์
ไทยอาซาฮี
เคมีภัณฑ์ จากัด
ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
สถานที่ตั้ง :น้าร้202
่ที่ 1 ถนนอสุนถืขอสวัเป็สนดิแหล่
์ งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
อนหรืหมู
อของเหลวร้
ตาบลปากคลองบางปลากด
ทรเจดีย์นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
การนากลับมาใช้
ประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ อจึาเภอพระสมุ
งควรพิจารณาในประเด็
สมุมทิ ขรปราการ
10290
ปล่อยทิ้ง ระดัจังบหวั
อุณดหภู
องของเหลวที
่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ผลิประโยชน์
ตภัณฑ์ :สาหรั
เคมีบภProcess
ัณฑ์ condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

ข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
Cwd,e
kWh/m3
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m3
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
1.6 ค่าไฟฟ้
า
เฉลี
ย
่
C
Baht/kWh
e
รูปที่ 19.1 แสดงประสิทธิภำพที่เพิ่มขึ้นของหม้
อไอน้ำเมื่อติดตั้ง

แหล่งที่มำของข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
0.8
ข้อมูลจากโรงงาน
2.28
ข้อมูลจากโรงงาน
30
ข้อมูลจากโรงงาน
24
ข้อมูลจากโรงงาน
358
ข้อมูลจากโรงงาน
2.36
Economizer

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
1.ใช้ด้าทนน้ดแทนน้
แรงจู
งใจหรือทปัี่ใช้ญในการปรั
หำทีบ่นปรุำไปสู
่กำรด
นมำตรกำรอนุ
รักษ์ทดแทนน้
พลังงำน
าประปาและสารเคมี
งคุณภาพน้
า ดังำเนิ
นั้นการใช้
Process condensate
า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
ทางโรงงานให้ความสาคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงานและการนาความร้อนทิ้งในกระบวนการผลิตและ
อุปกรณ์ต่างๆ โดยพยายามนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งนี้จากการตรวจวัดอุณหภูมิที่ปล่องไอเสียของ Boiler
6 ตันไอน้า ผลิตไอน้าที่ระดับความดัน 11 barg เดินเครื่องตลอด 24 hr/day มีวันทางาน 358 day/yr พบว่ามี
3. อุขนาด
วิ
ำรและขั
นกำรปรั
บปรุ
รักษ์พลังากลังำน
ณหภูมธิสีก
ูง (ประมาณ
237้นoตอนกำรด
C) ซึ่งอุณหภูมิดังำเนิ
กล่าวอยู
่ในกลุ่มความร้
อนทิง้งทีด้่มำีศนกำรอนุ
ักยภาพระดับกลางในการน
บมาใช้ใหม่
โดยความร้อนทิ้งดังกล่าวจะนามาใช้เพิ่มอุณหภูมิของน้าป้อนเข้า Boiler ผ่านอุปกรณ์ Economizer ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหม้อไอน้าและนาไปสู่การประหยัดเชื้อเพลิงของหม้อไอน้าในที่สุด
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
2. 3.3 แนวคิ
ด หลัอเพืก่อกำรและทฤษฎี
สู่โอกำสในกำรปรั
นกำรอนุ
ักษ์
ออกแบบระบบท่
นาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้
ในการละลายน้าเกลืบ
อ ปรุ
ทั้งนีง้ได้ด้มีกำารติ
ดตั้ง Plate รheat
exchanger
พลั
งงำนสาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมิ
นผลกระทบทุ
กด้้งานจากการด
าเนินมาตรการดันงดาปเผาไหม้
กล่าว
การน
าความร้อนทิ
ซึ่งเกิดจากกระบวนการสั
เชื้อเพลิง หรือปฏิกิริยาเคมีแล้วปล่อยสู่บรรยากาศ
3.5
วิ
เ
คราะห์
ค
วามคุ
ม
้
ค่
า
ทางด้
า
นเศรษฐศาสตร์
เช่น ก๊าซไอเสียที่เกิดจากหม้อไอน้า เตาเผาขยะ เตาอบและเตาเหล็ก กลับมาใช้ใหม่ในหลายส่วน เช่น การอุ่นอากาศ การ
3.6
อุ่นน้าร้ดาเนิ
อน นหรืการปรั
อการต้บปรุ
มน้งาต่าง ๆ ได้ โดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Economizer, Recuperator หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความ
3.7
ลังงานาความร้อนทิ้งกลับมาใช้อย่างพอเหมาะนั้นจาเป็นจะต้องรู้ปริมาณที่สามารถนา
ร้อน การทวนสอบผลการอนุ
Heat Exchanger เป็นรักต้ษ์นพการน
กลับมาใช้ได้และนากลับมาใช้อย่างไร

76
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Economizer เป็นอุปกรณ์ที่ทางานโดยรับความร้อนจากแหล่งความร้อน (ก๊าซทิ้งจากกระบวนการผลิตหรือ
หม้อไอน้า) และถ่ายเทให้กับน้าที่ต้องใช้ในอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต สาหรับระบบหม้อไอน้านั้นอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลวทางานโดยรับความร้อนจากก๊าซไอเสียทิ้งจากหม้อไอน้าโดยส่วนใหญ่และถ่ายเทให้กบั
น้า (preheating) ก่อนเข้าหม้อไอน้า การแลกเปลี่ยนความร้อนนี้อาศัยหลักการนาความร้อนและพาความร้อนผ่าน
ตัวกลางวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง โดยทั่วไปการนาความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้าไปใช้ในการอุ่นน้า
ป้อนจะทาให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหม้อไอน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ทุก 22 oC ของก๊าซไอเสียที่สามารถดึง
กลับมาใช้ได้หรือทุกๆ 6 oC ของอุณหภูมิน้าป้อนที่เพิ่มขึ้นได้

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

4.

หน่วย

สัญลักษณ์

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
3.4
3.5
3.6
3.7

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

รูปที่ 19.2 (ข) กำรออกแบบติดตั้ง Economizer

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร

สัญลักษณ์

หน่วย

1.ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 % Operating Factor (หอระเหย)
1.2 อัตราการผลิตโซดาไฟ
1.3 Specific energy consumption ด้านความ
ร้อนของการผลิตโซดาไฟ
1.4 % Heat recovery จาก Flue gas

%OF
mp
SEC

%
ton/day
BTU/ton

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

77
384
0.93x106

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

1.5 ชั่วโมงการทางานของหม้อไอน้า
1.6 จานวนวันทางานของหม้อไอน้า

%HR

%

3.6

h
d

hr/ton
day/yr

24
358

3.

ข้อมูลจาก Vender
กาหนด 4.1% ที่พิกัด
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

รำยกำร

mw
Cwd,e
Cwd,c

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

3.5
3.6
3.7

0.8
2.28
30
24
358
2.36

3.4

รูปที่ 19.2 (ก) หม้อไอน้ำขนำด 6 Ton (ก่อนปรับปรุง)

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.3

m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

3.2

ตรวจวัดอุณหภูมิและปริมาณ Flue gas ของ
Boiler
ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ขาเข้ า และปริ มาณของน้ า
ป้อนเข้า Boiler
ค านวณและออกแบบขนาด Economizer
ทั้งนี้อุณหภูมิของก๊าซไอเสียไม่ควรต่าเกินไป
เนื่ อ งจากจะมี ผ ลต่ อ แรงลมไหลผ่ า น (Draft
Force) และต้องประเมินค่า Pressure drop
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการติดตั้ง Economizer จะ
ส่งผลต่อการแรงขับดันอากาศและก๊าซในห้อง
เผาไหม้ และการกระจายตัวออกสู่บรรยากาศ
ประเมิ น ผลกระทบทุ ก ด้ า นจากการด าเนิ น
มาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
h
d
Ce

3.1

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

3.

ษณ์ หน่วย
มูล
งที่มำของข้อมูล
แนวคิด รำยกำร
หลักกำรและทฤษฎีสัญสลัู่โกอกำสในกำรปรั
บข้อปรุ
งด้ำแหล่
นกำรอนุ
รักษ์
ข้อมูลจากโรงงาน
1.7 ราคาเฉลี่ยเชื้อเพลิง NG
C
Baht/MMBTU
365
พลังงำน
2. ผลกำรประหยั
ดพลังงำน

2.

77
77
2

f

2.1 พลังงานความร้อนที่ต้องการจากหม้อไอน้า
Q
BTU/hr
11,457,600
Q = mp xSEC x %OF/24
โดยปกติโรงงานที
่มีการใช้
ความร้
อนที่ใช้ไม่หมดแล้3,543.97
วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
2.2 พลังงานความร้
อนที่ประหยั
ดได้ตพ่อลัปีงงานความร้อน มักQจะมี
MMBTU/yr
S
เกิดผลกระทบทางสิ
Qs = Q x %HR่งแวดล้
x h x อdมและต้
/ 1x10น6 ทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการส ารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลั
มาใช้ง NG
ประโยชน์
ให้มดากที
2.3 ค่าเชื้อบเพลิ
ที่ประหยั
Sc =่สุดQsจะส่
x Cงfผลให้ต้นทุนการใช้
Sc พลังงานความร้
Baht/yr อนต่าลง
1,293,549.05
น้
าร้
อ
นหรื
อ
ของเหลวร้
อ
นถื
อ
เป็
น
แหล่
ง
พลั
ง
งานคุ
ณ
ภาพต่
า
ดั
ง
นั
้
น
ความคุ
้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
การน
มาใช้Economizer
ประโยชน์ถือว่และชุ
าเป็นดสิควบคุ
่งสาคัมญ จึงควรพิจารณาในประเด็
นต่างๆต่อไปนี1,908,600
้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
3.1 ากลั
ค่าอุปบกรณ์
C
Baht
ปล่อยทิ
้ง ระดั
อุณนหภู
มิ ขดองของเหลวที
่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
รวมทั
้งค่าดบาเนิ
การติ
ตั้ง
ประโยชน์
สาหรับนทุProcess
ที่เกิดจากไอน้PB
าที่ควบแน่นเพืyr่อให้พลังงานความร้1.48
อนในกระบวนการผลิตโดย
3.2 ระยะเวลาคื
น PB = Ccondensate
/ Sc

อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
นการปรั
งคุณภาพน้ารดัักงษ์
นั้นพ
การใช้
Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
5.ด้านน้าประปาและสารเคมี
ผลของกำรปรัที่ใบช้ใปรุ
งด้บำปรุนกำรอนุ
ลังงำน
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

นการติดตั้ง Economizer
ดัง บปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
วิธทางโรงงานได้
ีกำรและขัดาเนิ
้นตอนกำรด
ำเนินกำรปรั

แสดงในรูปที่ 19.3 และเปลี่ยนระบบควบคุมปริมาณน้าใน
Boiler จากเดิม On-off control เป็น Modulating control
เพื3.1
่อให้มตรวจวั
ีน้าไหลเข้
างต่อเนื่อมงาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
ดปริา มBoiler
าณคุณอย่
ภาพและปริ
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
5.2
ผลกำรประหยั
ดหลังจำกด
นกำร
exchanger
สาหรับกรณีที่การละลายน้
าเกลืำเนิ
อต้องใช้
น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้
ก
บ
ั
น้
าหล่
อ
เย็
น
จาก
Cooling
Tower
ปรับปรุง
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
หลังจากด
าเนินาการติ
ดตั้ง Economizer แล้ว
3.5 วิเคราะห์ความคุ
้มค่าทางด้
นเศรษฐศาสตร์
นอกจากปริ
3.6 ดพบว่
าเนินาการปรั
บปรุง มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ใน Boiler จะ
ลดลงแล้วยังช่วยลดค่ราักใช้ษ์พจ่ลัายในการซ่
3.7 การทวนสอบผลการอนุ
งงาน อมบารุง Feed
water nozzle และ feed water pump เนื่องจาก
รูปที่ 19.3 กำรติดตั้ง ECONOMIZER
ระบบควบคุม ปริมาณน้าเข้าหม้อไอน้าหลังจากติดตั้ง
ของโรงงำน
Economizer แล้ ว ต้ อ งเปลี่ ย นจากแบบเปิ ด ปิ ด
(On-off control)
เป็นแบบทรางานอย่
เนื่อง อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
4. กำรประเมิ
นผลกำรอนุ
ักษ์พาลังต่งองำนก่
(Modulating control) ซึ่งจะช่วยลดการซ่อมบารุง
ญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
อุปกรณ์ที่สึกรำยกำร
หรอเนื่องจากแรงกระแทกของน้สัาความดั
น
1. ข้อมูสูลงเบืที้อ่ชงต้
นกันบอุปกรณ์ดังกล่าวคิดเป็น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
mw
m3/hr
3
1.2
น้า WDwater
ด้านไฟฟ้
า และ Feed water
Cwd,e pump
kWh/m
ค่ำต้บนำรุทุนงรัการผลิ
กษำ ตFeed
nozzle
ที่ลดลง
1.3
นทุนการผลิ
ตน้า WD
าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m3
%ต้Heat
recovery
จำกด้านน้
Flue
gas
1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
ปริมำณ NG ที่ประหยัดได้เฉลี่ย
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
ปริค่มาำณ
1.6
ไฟฟ้NG
าเฉลีที่ย่ประหยัดได้ต่อปี
Ce Baht/kWh

คิดเป็นมูลค่ำ NG ที่ประหยัดได้ต่อปี

ข้อมูลจากโรงงาน
0.8
ข้อมูลจากโรงงาน
2.2870,000 Baht/yr
ข้อมูลจากโรงงาน
3.27 30
%
ข้อมูลจากโรงงาน
24
320,317
BTU/hr
ข้อมูลจากโรงงาน
358
2,752,163.66
BTU/yr
ข้อมูลจากโรงงาน
2.36

1,004,539.74 Baht/yr

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

5.1

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย
m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ทางโรงงานใช้เครื่องมือ TPM ในเรื่องของการอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและ
แผนกซ่อมบารุงอยู่เสมอๆ ในการเดินหม้อไอน้าอย่างถูกวิธีและเพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในหม้อไอน้าและ
ระบบส่งจ่ายไอน้าในกระบวนการผลิต
 ควบคุมด้านการปฏิบัติโดยการจัดทา Form สาหรับบันทึกพารามิเตอร์ที่สาคัญ เช่น อุณหภูมิด้านขาออกที่ปล่องไอ
เสีย อุณหภูมิของน้าป้อนเข้า Boiler ปริมาณไอน้าที่ผลิตได้ ระดับแรงดันไอน้า ฯลฯ และระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 กาหนดแผนการบารุงรักษาเนื่องจาก Economizer ต้องการการทาความสะอาดพื้นผิวการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่าง
สม่าเสมอ เนื่องจากการใช้งานจะมีคราบสกปรกเกาะติดทาให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง


6.

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

78

78

2. แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
กรณี
ศึกษำที่ 20
พลังงำน

79
79
2

กำรใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนน้ำมันเตำในหม้อไอน้ำ

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนประกอบกำร
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
ชืแนวทางกลั
่อบริษัท บ: มาใช้
บริษปัทระโยชน์
ไฮแคร์ให้อมินากที
เตอร์
เนชั่นแนล จากัด
่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
สถานที่ตั้ง น้: าร้1197
่ยงเมืออนถื
ง อตเป็
าบลควนลั
อนหรืถนนเลี
อของเหลวร้
นแหล่งพลังงงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
อาเภอหาดใหญ
90110
การนากลับมาใช้
ประโยชน์ถือว่าจัเป็งนหวั
สิ่งดสสงขลา
าคัญ จึงควรพิ
จารณาในประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
ผลิปล่ตอภัยทิ
ณฑ์้ง ระดั
: ถุงบมือุอณยางธรรมชาติ
หภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้

1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

Ce

Baht/kWh

2.36

ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
1.ใช้ด้าทนน้ดแทนน้
แรงจู
งใจหรือทปัี่ใช้ญในการปรั
หำทีบ่นปรุำไปสู
่กำรด
นมำตรกำรอนุ
รักษ์ทดแทนน้
พลังงำน
าประปาและสารเคมี
งคุณภาพน้
า ดังำเนิ
นั้นการใช้
Process condensate
า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจากัด เป็นโรงงานผลิตถุงมือจากยางพารา ที่มีกาลังผลิตถุงมือยางจานวน 8 ล้าน
ชิ้น/month โดยกระบวนการผลิตถุงมือจะต้องใช้พลังงานความร้อนจานวนมากในกระบวนการ เช่น ใช้น้าร้อน ในการ
ล้างแบบถุงมือ และใช้ความร้อนจากไอน้าจ่ายเข้า Heat exchanger เพื่อทาอากาศร้อนในการอบถุงมือให้แห้ง และ
3. เพื่อให้วิไธด้คีกุณำรและขั
ตอนกำรด
กำรปรั
งด้าเชืำนกำรอนุ
รักมีษ์ปริพมาณการใช้
ลังงำนอยู่ที่ปี
สมบัติของเนื้น
้อยางตามข้
อกาหนดำเนิ
เดิมน
โรงงานมี
การใช้บหปรุ
ม้อไอน้
้อเพลิงน้ามันเตา
ละประมาณ 11 ล้านลิตร ในการผลิตไอน้าป้อนสู่กระบวนการผลิต ซึ่งจากราคาเชื้อเพลิงมีการปรับราคา สูงขึ้น ทาให้
ต้นทุนในการผลิตถุงมือยางของทางโรงงานสูงขึ้น โรงงานจึงได้ติดตั้งหม้อไอน้าตัวใหม่ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลหรือ
เศษไม้
ฟืน ดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.1 ตรวจวั
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
2. 3.3 แนวคิ
ด หลั
กำรและทฤษฎี
บมปรุ
นกำรอนุ
รักษ์
exchanger
สาหรักบกรณี
ที่การละลายน้าเกลือสตู้่โออกำสในกำรปรั
งใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภู
ิต่าทัง้งด้
นี้โำดยน้
าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้
อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
พลั
งงำน
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
เชื้อนเพลิ
งชีวบมวล
3.6 ดาเนิ
การปรั
ปรุง(Biomass fuel) นั้น จัดอยู่ในรูปแบบของสารอินทรีย์ (Organic matters) ในทางปฏิบัตินั้น พืชผล
ทางการเกษตรที
่เหลือใช้ หรือรเป็ักนษ์ของเสี
ยจากอุตสาหกรรมการเกษตรจัดอยู่ในรูปของเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น แกลบ (Rice
3.7 การทวนสอบผลการอนุ
พลังงาน
husk) ทะลายปาล์มเปล่า (Empty fruit bunch) ปาล์มไฟเบอร์ (Palm fiber) ไม้สับ (Wood chipped) ก้าน/ใบ/เปลือก/แกน
และเมล็ดของพืชผลต่าง ๆ รวมถึง Sludge จากระบบน้าเสีย เป็นต้น
ข้อดีของสารชีวมวลที่นามาเป็นเชื้อเพลิง
นั้นอาจสรุปได้ดังนี้
- ไม่เป็นอัน
นตรายต่
อสภาพแวดล้
ยลดปัญหาสภาวะเรื
4. กำรประเมิ
ผลกำรอนุ
รักอษ์ม พและช่
ลังวงำนก่
อนกำรดอนกระจกได้
ำเนินกำรปรับปรุง
- สามารถหาได้ในท้องถิ่น หรือภายในประเทศ โดยไม่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้นทุนมักจะมาจาก
รำยกำร ่ยนเสมอ
สัญลักษณ์
หน่วย
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
อัตราแลกเปลี
1. ข้อมูล-เบื้องต้ราคาไม่
น
แพง
การผลิตพลั่เงหลืงานจากชี
Technology)
เป็นเทคโนโลยี
ที่ใข้ช้อชมูีวลมวลเพื
่อผลิต
จากโรงงาน
1.1 ปริเทคโนโลยี
มาณน้าคอนเดนเสทที
อทิ้ง วมวล (Biomass mEnergy
m3/hr
0.8
w
3
ข้
อ
มู
ล
จากโรงงาน
พลัง1.2
งานในรู
อน พลัา งงานไฟฟ้า หรือ น้ามั
นเชื้อเพลิkWh/m
ง ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี
ต้นทุปนของพลั
การผลิตงงานความร้
น้า WD ด้านไฟฟ้
Cwd,e
2.28 ที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่
3
ข้อมูจลจากโรงงาน
1.3 ต้นทุตนรงการผลิ
ตน้Combustion)
า WD ด้านน้าและสารเคมี
Cwd,c
Baht/m
การเผาไหม้
(Direct
การผลิตก๊าชชีวมวล (Gasification)
และเทคโนโลยี
ที่อยู30่ระหว่างการวิ
ัยและพัฒนา
ข้อมูลจากโรงงาน
ชั่วโมงการท
h วมวลด้hr/day
24 Gasification
ได้แก่1.4การผลิ
ตน้ามัางาน
นจากชีวมวล (Bio-Oil) การผลิตพลังงานจากชี
วยระบบ Integrated
Combine
ข้
อ
มู
ล
จากโรงงาน
จานวนวัและการสกั
นทางานเฉลีด่ยไฮโดรเจนจากชีวมวล
d
day/yr
358
Cycle1.5(BIGCC)

80

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

h
d
Ce

หน่วย

สัญลักษณ์

Qd
d
EFFo
EFFb
ho
hb
Po
Pn

mw
Cwd,e
Cwd,c

0.8
2.28
30
24
358
2.36

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
1.2 จานวนวันทางานของ Boiler
1.3 ประสิทธิภาพของ Boiler น้ามันเตา
1.4 ประสิทธิภาพของ Boiler เชื้อเพลิงชีวมวล
1.5 ค่าความร้อนของน้ามันเตา
1.6 ค่าความร้อนของชีวมวล
1.7 ราคาน้ามันเตา
1.8 ราคาชีวมวล
2. ผลกำรประหยัดพลังงำน
2.1 การเทียบเท่าน้ามันเตา 1 ลิตรกับชีวมวล
Ratio = (EFFox ho)/( EFFb x hb)
2.2 ปริมาณการใช้ชีวมวล Qn = Qd x d
2.3 เทียบเท่าการใช้น้ามันเตา Qo = Qn / Ratio
2.4 ค่าใช้จ่ายชีวมวล
Cn = Qn x Pn
2.5 ค่าใช้จ่ายน้ามันเตา
Co = Q o x Po
2.6 ผลการประหยัด
Cs = Co- Cn
2.7 คิดเทียบเท่าน้ามันเตา S = Cs / Po
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3.1 ค่าเงินลงทุน Boiler ชุดควบคุมรวม
ทั้งค่าดาเนินการติดตั้ง
3.2 ระยะเวลาคืนทุน PB = C / Sc

หน่วย

ข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

kg/day
day/yr
%
%
kcal/L
kcal/L
Baht/L
Baht/kg

104,120
365
85.10
89.42
9,600.00
3,750.00
14.00
3.00

ค่าจากการตรวจวัด
ข้อมูลจากผู้ผลิต

ข้อมูล

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

แหล่งที่มำของข้อมูล

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
-

Qn
Qo
Cn
Co
Cs
S

kg/yr

L/yr
Baht/yr
Baht/yr
Baht/yr
L/yr

C

Baht

PB

yr

2.44

38,003,800.00
15,575,327.87
114,011,400.00
218,054,590.18
101,469,219.21
7,431,656.44

3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน

ผลของกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

33,400,000

0.32

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
5.1

กำรดำเนินกำรปรับปรุง

3.

5.

3.4
3.5
3.6
3.7

Ratio

4.

สัญลักษณ์

รำยกำร

รำยกำร

ทางโรงงานได้ดาเนินการติดตั้งหม้อไอน้าตัวใหม่ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล (เศษกะลาปาล์ม) หรือเศษไม้ฟืน
โดยมีผลประหยัดด้านราคาเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริงประมาณปีละ 78,288,789.20 Baht/yr

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

บันทึกข้อมูลการใช้ เชื้อเพลิงของ Boiler ราคาเชื้อเพลิง ปริมาณผลผลิตเพื่อวิเคราะห์ Specific Energy
Consumption ซึ่งจะใช้เป็นค่าทวนสอบผลประหยัดพลังงานจริงหลังปรับปรุง
ตรวจวัดประสิทธิภาพของ Boiler
คานวณและออกแบบ Boiler ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ประเมินผลกระทบทุกด้ านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว เช่น กระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า ความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อม เป็นต้น
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงานจาก Specific Energy Consumption

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

4.

80

2.

แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีสู่โอกำสในกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน

81
81
2

โดยปกติโรงงานที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมดแล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการสารวจแหล่งความร้อนที่ปล่อยทิ้งในโรงงานแล้วหา
แนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนต่าลง
น้าร้อนหรือของเหลวร้อนถือเป็นแหล่งพลังงานคุณภาพต่า ดังนั้นความคุ้มค่าในการลงทุนและเสถียรภาพใน
การนากลับมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็รูปนสิที่ง่ ส20.1
าคัญ จึอำคำรหม้
งควรพิจารณาในประเด็
นต่างงๆต่
ไปนี้คือ ความต่อเนื่องของความร้อนที่
อไอน้ำเชื้อเพลิ
ชีวอภำพ
ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

รูปที่ 20.2 ปีกไม้และเศษเชื้อเพลิงสำรองในกำรป้อนเข้ำเป็นเชื้อเพลิง
วิธีกำรและขั
้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
3.4 ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
รูปานเศรษฐศาสตร์
ที่ 20.3 ระบบกำรควบคุมของหม้อไอน้ำใหม่
3.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้
3.6 5.2
ดาเนินการปรั
บปรุง
ผลกำรประหยั
ดหลังจำกดำเนินกำรปรับปรุง
3.7 การทวนสอบผลการอนุ
ร
ก
ั
ษ์
พ
หลังจากดาเนินการติลัดงงาน
ตั้ง Boiler ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลแล้ว พบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
เชื้อเพลิงลงมากกว่า 78 ล้านบาท โดยที่ผลผลิต (ถุงมือยาง) เพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงได้ดังตาราง
ต่อไปนี้

4.

ก่อนการปรั
บปรุง ำเนินหลักำรปรั
งการปรับปรุ
ง ง
กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่
อนกำรด
บปรุ

ผลผลิตรวม (picecs/yr)
รำยกำร
ปริมำณกำรใช้น้ำมันเตำ (L/yr)
1. ข้อมูปริ
ลเบื
้องต้น กะลำปำล์ม (kg/yr)
มำณกำรใช้
1.1ปริ
ปริมมำณกำรใช้
าณน้าคอนเดนเสทที
่เหลือทิ้ง
ถ่ำนหิน (kg/yr)
1.2รำคำเชื
ต้นทุนการผลิ
า WD(Baht/yr)
ด้านไฟฟ้า
้อเพลิตงน้รวม
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
ค่ำเชื้อเพลิงต่อผลผลิต (Baht/picecs)

1,071,926,322
สัญลักษณ์
หน่วย
11,975,000.00
mw
m3/hrCwd,e159,267,500
kWh/m3
Cwd,c
Baht/m3
0.15

1.4 ชั่วโมงการทางาน
h
hr/day
ผลการประหยั
ด
ค่
า
เชื
อ
้
เพลิ
ง
=
(0.15-0.09)
x
1,304,813,154
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
d
day/yr
= 78,288,789.20
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
Ce Baht/kWh

1,304,813,154
ข้อมูล แหล่งที่มำของข้อมูล
12,362,540.00
ข้อมูลจากโรงงาน
0.8
27,363,000.00
ข้อมูลจากโรงงาน
2.28
112,467,766.00
ข้อมูลจากโรงงาน
30
0.09ข้อมูลจากโรงงาน
24

Baht/yr
358
Baht/yr
2.36

ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน

กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

3.

ปล่อยทิ้ง ระดับ อุณหภูมิ ของของเหลวที่ปล่อยทิ้ง ปริ มาณความร้อนที่ปล่อยทิ้ง ความสะอาดและจุดที่จะนามาใช้
ประโยชน์ สาหรับ Process condensate ที่เกิดจากไอน้าที่ควบแน่นเพื่อให้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย
อ้อมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจึงมีความสะอาดและมีสารปนเปื้อนน้อย จึงสามารถนา Process condensate ไป
ใช้ทดแทนน้า WD ได้โดยตรงในขั้นตอนการละลายน้าเกลือ ซึ่งในการผลิตน้า WD นี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (ปั้มน้า)
ด้านน้าประปาและสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ดังนั้นการใช้ Process condensate ทดแทนน้า WD ได้จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง

3.

วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
3.1 ตรวจวัดปริมาณคุณภาพและปริมาณสารปนเปื้อนของคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งจากหอระเหย
3.2 ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการใช้น้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้งทดแทนการใช้น้า WD
3.3 ออกแบบระบบท่อเพื่อนาคอนเดนเสทจากหอระเหยไปใช้ในการละลายน้าเกลือ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้ง Plate heat
exchanger สาหรับกรณีที่การละลายน้าเกลือต้องใช้น้าคอนเดนเสทที่อุณหภูมิต่าทั้งนี้โดยน้าคอนเดนเสทจะระบาย
ความร้อนให้กับน้าหล่อเย็นจาก Cooling Tower
ประเมินผลกระทบทุกด้านจากการดาเนินมาตรการดังกล่าว
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดาเนินการปรับปรุง
การทวนสอบผลการอนุรักษ์พลังงาน
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

กำรประเมินผลกำรอนุรักษ์พลังงำนก่อนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
รำยกำร
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ปริมาณน้าคอนเดนเสทที่เหลือทิ้ง
1.2 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านไฟฟ้า
1.3 ต้นทุนการผลิตน้า WD ด้านน้าและสารเคมี
1.4 ชั่วโมงการทางาน
1.5 จานวนวันทางานเฉลี่ย
1.6 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

สัญลักษณ์
mw
Cwd,e
Cwd,c

h
d
Ce

หน่วย
m3/hr
kWh/m3
Baht/m3
hr/day
day/yr
Baht/kWh

ข้อมูล
0.8
2.28
30
24
358
2.36

แหล่งที่มำของข้อมูล
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
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กรณีศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ยำง และพลำสติก

 กาหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพของอากาศเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ของ Bolier เพื่อปรับอัตราการ
ส่วน A/F ratio ให้เหมาะสมกับชนิดเชื้อเพลิง
 ตรวจสอบค่า Specific energy consumption ของ Bolier เป็นประจาและจัดทาEnergy Baseline ขึ้นสาหรับ
ตรวจติดตามการใช้พลังงานในปัจจุบัน
 กาหนดแผนการฝึกอบรมเพื่อทบทวนให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนกผลิตและแผนกซ่อมบารุงอยู่เสมอๆ
ในการเดิ นหม้ อไอน้ าอย่ างถู กวิ ธี และเพิ่ มเติ มเรื่ องการอนุ รั กษ์ พลั งงานในหม้ อไอน้ าและระบบส่ งจ่ ายไอน้ าใน
กระบวนการผลิต
 ควบคุมด้านการปฏิบัติโดยจัดทา Form สาหรับบันทึกพารามิเตอร์ที่สาคัญ เช่น อุณหภูมิด้านขาออกที่ปล่องไอเสีย
อุณหภูมิของน้าป้อนเข้า Boiler ปริมาณไอน้าที่ผลิตได้ ระดับแรงดันไอน้า ฯลฯ และระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 จัดทาแผนการตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ไอน้า
 จัดทา Checklist สาหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์
พลังงาน เช่น แนวทางลดความชื้นและขนาดเชื้อเพลิงชีวมวล การนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการ ฯลฯ

6.

ข้อเสนอแนะหรือข้อควรระวังในกำรดำเนินกำร

82

82

จัดทำโดย
อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บริษัท เอนเนอรยี่ ควอลิตี้ เซอรวิส จำกัด

599/104 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2192-1847-8 โทรสาร 0-2192-1849

www.eqs.co.th

www.facebook.com/EQSConsult

