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3.1 ความรอนเหลือทิ้ง(waste heat)ในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานความรอน มักจะมีความรอนที่ใชไมหมด แลวปลอยทิ้งสู
บรรยากาศ สงผลใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและตนทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นโรงงานควรสํารวจแหลง
ของความรอนที่ปลอยทิ้ง แลวหาแนวทางนํากลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการใช
พลังงานความรอนลดตํ่าลง
o ความรอนเหลือทิ้งคืออะไร?
พลังงานความรอนที่ปลอยทิ้งสูบรรยากาศหลังจากผานการใชประโยชนแลวซึ่งอาจอยูในรูปอากาศ
กาซ นํ้า หรือของเหลวอื่นที่มีอุณหภูมิสูงกวาบรรยากาศ
o ความรอนเหลือทิ้งมีคุณภาพแตกตางกันอยางไร?
อุณหภูมเิ ปนตัวบอกประเภทและคุณภาพของความรอนเหลือทิง้ ซึง่ แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ความรอนเหลือทิง้ คุณภาพสูง มีอุณหภูมิในชวง 600-1,600°C มักเปนความรอนทิ้งในรูป
กาซไอเสียจากเตาเผา เหมาะที่จะนําไปใชกับระบบผลิตกําลัง(power generation) ระบบผลิต
กําลังงานและความรอนรวม(cogeneration) ระบบผลิตความเย็นแบบดูดกลืน(absorption
chiller) หรือนํากลับไปใชในกระบวนการผลิตโดยตรง เชน อุนวัตถุดิบหรืออุนอากาศ
2. ความรอนเหลือทิง้ คุณภาพปานกลาง มีอุณหภูมิในชวง 200-600°C มักเปนความรอนทิ้งใน
รูปกาซไอเสียจากหมอไอนํ้า กังหันกาซ เครื่องยนต หรือเตาขึ้นรูปโลหะ เหมาะที่จะนําไปใช
ในการผลิตไอนํ้าความดันปานกลางหรือนําไปใชในกระบวนการผลิตโดยตรง
3. ความรอนเหลือทิง้ คุณภาพตํ่า มีอุณหภูมิในชวง 35-200°C มักเปนความรอนทิ้งในรูปคอน
เดนเสท นําและของเหลวที
้
่ใชระบายความรอน และอากาศระบายความรอน เหมาะที่จะนําไป
ใชในการใหความรอนขัน้ ตน เชน อุนนํ้าปอนหมอไอนํ้า อุนของเหลว อุนอากาศ และทํา
นําร
้ อน หรือนํากลับไปใชในกระบวนการผลิตโดยตรง
o ความรอนเหลือทิง้ นําไปใชในรูปแบบใดไดบาง?
1. นําไปใชโดยตรง(direct heating) โดยการสัมผัสกับวัสดุอุปกรณโดยตรง หรือผสมคลุกเคลา
กับอากาศ กาซ หรือของเหลวที่ตองการใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงความสะอาด

รูปที่ 3.1-1 การนําความรอนเหลือทิ้งไปใชโดยตรง
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2. นําไปใชโดยออม(indirect heating) โดยการแลกเปลีย่ นความรอนผานพืน้ ผิวแลกเปลีย่ นความรอน
เชน กาซกับกาซ ของเหลวกับกาซ หรือของเหลวกับของเหลว ดังนัน้ ปริมาณความรอนทีน่ ากลั
ํ บมา
ใชประโยชนจะขึน้ อยูก บั ประสิทธิภาพของอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน

รูปที่ 3.1-2 การนําความรอนเหลือทิ้งไปใชโดยออม

3.2 แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม
แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม สามารถสรุปไดดังนี้
(1) แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากกาซไอเสียกลับมาใชใหม
(2) แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากนํ้ารอนหรือของเหลวรอนกลับมาใชใหม
(3) แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากอากาศรอนกลับมาใชใหม
(1)

แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากกาซไอเสียกลับมาใชใหม

กาซไอเสียที่ปลอยทิ้งจากหมอไอนํ้าหรือเตาเผา ถือเปนการสูญเสียความรอนในปริมาณที่มาก คือ
ประมาณ 10-50 % ดังนั้น ควรนํากลับมาใชประโยชนในแนวทางดังตอไปนี้ (1) นํามาใชอุนอากาศกอน
เขาเผาไหมโดยใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน เชน recuperator (รูปที่ 3.2-1 ก.) recuperative burner
(รูปที่ 3.2-1 ข.) regenerative burner (รูปที่ 3.2-1 ค.) และ air preheater (รูปที่ 3.2-1 ง.) (2) นํามา
ใชผลิตไอนํ้าโดยใช waste heat boiler (รูปที่ 3.2-1 จ.) (3) นํามาใชอุนนํ้าปอนหมอไอนํ้าโดยใช
economizer (รูปที่ 3.2-1 ฉ.) (4) นํามาอุนชิ้นงานกอนเขาเตาเผาโดยเพิ่มบริเวณ preheating zone
(รูปที่ 3.2-1 ช.) (5) นําอากาศรอนจากบริเวณ cooling zone ไปใชในการอบแหง (รูปที่ 3.2-1 ซ.)
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ก. Recuperater

ค. Regenerative Burner

จ. waste heat boiler

ข. Recuperative Burner

ง. Air Preheater

ฉ. Economizer
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ช. เพิ่มบริเวณ Preheating Zone เพื่ออุนชิ้นงาน

ซ. นําอากาศรอนจาก Cooling Zone ไปอบแหง
รูปที่ 3.2-1 แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากกาซไอเสียกลับมาใชใหม
o การนํากาซไอเสียปลอยทิ้งกลับมาใชควรพิจารณาอะไรบาง ?
การนํากาซไอเสียกลับมาใชประโยชนสวนใหญ จะนํามาใชโดยผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
(heat exchanger) ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนโลหะที่สามารถทนตออุณหภูมิกาซไอเสียนั้นได ถากาซไอเสียมี
อุณหภูมิสูงมากอาจใชเซรามิกส แตราคาจะสูงมาก นอกจากนี้การนําความรอนจากกาซไอเสียกลับมาใช ควร
คํานึงถึงอุณหภูมิจดุ นําค
้ าง (dew point) ของกรดซัลฟูรกิ (H2SO4) ซึ่งเกิดจากเชื้อเพลิงที่มีองคประกอบของ
กํามะถัน สวนเชือ้ เพลิงที่ไมมีองคประกอบของกํามะถันสามารถนํากาซไอเสียกลับมาใชประโยชนไดเต็มที่
ในการคํานวณจะใชอุณหภูมิตํ่าสุดของกาซไอเสียหลังจากนํากลับมาใชประโยชนแลวไมตํ่ากวา 180°C และ
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอน 70% นอกจากนัน้ ปริมาณความรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดยัง
ขึน้ อยูก บั ระดับอุณหภูมิของกาซไอเสีย และขนาดพิกัดของเตา ดังตารางที่ 3.2-1
ตารางที่ 3.2-1 รอยละการนํากาซไอเสียจากเตาอุตสาหกรรมกลับมาใช
อุณหภูมิกาซไอเสีย
ทีอ่ อกจากเตาอุตสาหกรรม (°C)
< 600
600 - 800
800 - 900
> 900

>84
25
35
40
45

ขนาดพิกัดเตาอุตสาหกรรม (GJ/h)
21 - 84
4.2 - 21
25
30
25
30
25
35
30

o คํานวณตามขั้นตอนดังนี้
1. ทราบชนิดเชื้อเพลิง หาปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชตลอดทั้งปจาก log sheet ทีโ่ รงงานบันทึกไว
2. วัดปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมใิ นไอเสียโดยวัดตําแหนงที่กาซไอเสียออกจากหองเผาไหม
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3. ใชรปู 1.2-5, 2.2-4 หรือตาราง 1.2-3, 2.2-2 สําหรับนํามั
้ นเตาซี รูป 1.2-6, 2.2-5 หรือตาราง
1.2-4, 2.2-3 สําหรับถานหินบิทบู นิ สั และรูป 1.2-7, 2.2-6 หรือตาราง 1.2-5, 2.2-4 สําหรับกาซธรรมชาติ
4. หารอยละการสูญเสียความรอนทางปลองไอเสียเดิม โดยนําคาปริมาณออกซิเจนสวนเกินในกาซ
ไอเสียและอุณหภูมิกาซไอเสีย ไปหาคาตามตารางชนิดของเชื้อเพลิง
5. หารอยละการสูญเสียความรอนทางปลองไอเสียใหม โดยใชคาปริมาณออกซิเจนสวนเกินในกาซ
ไอเสียเทาเดิม และอุณหภูมิกาซไอเสียใหม
6. นํารอยละการสูญเสียที่ไดทั้งสองคาลบกัน แลวคูณดวยประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอน
ของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ซึง่ ใชคา 70% จะไดรอยละของความรอนที่สามารถนํากลับมาใชได
7. นํ ารอยละของความรอนที่นํ ากลับมาใชไดคูณดวยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชทั้งป จะไดปริมาณ
เชือ้ เพลิงที่ประหยัดไดจากการนําความรอนจากกาซไอเสียกลับมาใช
o ดูตัวอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจ
โรงงาน ECON ติดตั้งเตาเผาขึ้นรูปเหล็ก โดยใชเชื้อเพลิงนํ้ามันเตาซีปละ 10 ลานลิตร จากการ
ตรวจวัดกาซไอเสียออกปลอง พบวามีปริมาณออกซิเจนสวนเกิน 4% และอุณหภูมิกาซไอเสีย 8500C
อุณหภูมิอากาศในบรรยากาศ 350C โรงงานคิดที่จะนําความรอนจากกาซไอเสียกลับมาใชประโยชนโดยนํา
มาอุน อากาศกอนเขาเผาไหม โดยใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน(recuperator) ซึ่งมีประสิทธิภาพ 70%
โดยใหอุณหภูมิกาซไอเสียหลังจากแลกเปลี่ยนความรอนแลวมีอุณหภูมิประมาณ 3000C จงหาวาโรงงาน
สามารถนําความรอนจากกาซไอเสียกลับมาใชไดเทาใด และสามารถลดการใชเชื้อเพลิงไดเทาใด
จากตาราง 2.2-2 หรือรูป 2.2-4 นํามั
้ นเตาซีที่ออกซิเจนสวนเกินในกาซไอเสีย 4% และอุณหภูมิ
0
กาซไอเสีย 850 C พบวามีปริมาณความรอนสูญเสียทางปลอง 39.76% และอุณหภูมิกาซไอเสีย 3000C
พบวามีปริมาณความรอนสูญเสียทางปลอง 12.11%
รอยละของความรอนทีส่ ามารถนํากลับมาใชได
=
(39.76–12.11)x(ประสิทธิภาพอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนที่ 70%) = 19.36 %
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ลดลง = (รอยละของความรอนที่สูญเสียลดลง/100)xปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชตอป
=
(19.36/100) x 10,000,000 =
1,936,000 ลิตร/ป
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ตัวอยางที่ 2
โรงงานมีหอ งอบสีทมี่ อี ณ
ุ หภูมอิ ากาศรอนทิง้ ที่ 180°C ตองการนําอากาศรอนดังกลาวไปเผาใน
เตาเผาขยะเพือ่ ทําลายกลิน่ และสารไวไฟ และอุณหภูมกิ า ซรอนทิง้ ของเตาเผาอยูท ี่ 800°C จึงคิดจะนํากาซรอน
ทิง้ จากเตาเผาขยะกลับมาใช โดยนําไปแลกเปลีย่ นความรอนใหกบั อากาศรอนทีอ่ อกจากหองอบสี ซึง่ คิดวาจะ
เพิม่ อุณหภูมใิ หสงู ขึน้ จาก 180°C เปน 400°C จงหาวาโรงงานจะลดการใชเชือ้ เพลิงในเตาเผาขยะไดเทาใด

พลังงานความรอนที่ใชในการเผาขยะในกรณีไมมีการนําความรอนทิง้ กลับมาใชใหม
= m& x C p x (800 −180) = 620 m& C p
พลังงานความรอนที่ใชในการเผาขยะในกรณีมีการนําความรอนทิง้ กลับมาใชใหม
= m& x C p x (800 − 400) = 400 m& C p
620 - 400
x100 = 35.48 %
โรงงานประหยัดคาเชื้อเพลิงได
=
620
(2)

แนวทางการนําความรอนเหลือทิง้ จากนําร
้ อนหรือของเหลวรอนกลับมาใชใหม

นําหรื
้ อของเหลวทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู กวาอุณหภูมบิ รรยากาศ ถือวาเปนของเหลวทีม่ พี ลังงานอยูภ ายใน ซึง่
ถาของเหลวนัน้ สะอาด เชน นําคอนเดนเสท
้
หรือนําระบายความร
้
อนในกระบวนการผลิต ก็ควรนํากลับมาใช
โดยตรงกับหมอไอนํา(รู
้ ปที่ 3.2-2 ก) หรือนํามาผลิตไอนําแฟลชเพื
้
อ่ นํากลับไปใชในกระบวนการผลิต(รูปที่
3.2-2 ข) แตถา ของเหลวนัน้ สกปรก เชน นําร
้ อนในกระบวนการฟอกยอม นําระบายของหม
้
อไอนํา้ หรือ
นําร
้ อนในกระบวนการผลิต การนํากลับจะตองใชอปุ กรณแลกเปลีย่ นความรอน เชน การนําความรอนเหลือทิง้
จากนําย
้ อมกลับมาใชอนุ นําก
้ อนเขาเครือ่ งยอม(รูปที่ 3.2-2 ค) หรือนํานําระบายที
้
ม่ คี วามดันสูงมาผลิต
ไอนําแฟลชเพื
้
อ่ นําไปอุน นําป
้ อนหมอไอนํา(รู
้ ปที่ 3.2-2 ง) ประเภทของอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอนทีใ่ ชโดย
ทัว่ ไปมักจะเปนแบบแผน(plate heat exchanger)(รูปที่ 3.2-3 ก.) และแบบถังและทอ(shell and tube heat
exchanger)(รูปที่ 3.2-3 ข) ซึ่งมักจะเปนแบบไหลสวนทางกันเพราะมีประสิทธิภาพสูงกวา
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ไอเสีย
นํ้าปอน
อีโคโนไมเซอร
ไอนํ้า

นํ้าเติม

หมอไอนํ้า
เชื้อเพลิง
อากาศ
ปมนํ้าปอน

ถังนํ้าปอน

คอนเดนเสท

อุปกรณใชไอนํ้า
แบบไมผสม
อุปกรณที่ใชไอนํ้า
แบบผสมโดยตรง

กับดักไอนํ้า

. ก. การนําคอนเดนเสทกลับมาใชโดยตรงกับหมอไอนํ้า

ค.การนําความรอนเหลือทิ้งจากนํ้ายอมผากลับมา
ใชอนนํ้ากอนเขาเครื่องยอม

ข.การนําคอนเดนเสทกลับมาผลิต
ไอแฟลซ

หมอไอนํ้า
ชองระบายไอ

หมอไอนํ้า
นํา้ ระบายแบบตอเนื่อง
ไอนํ้าความดนตํ่า

ถังดีแอเรเตอร

ถังแฟลช

ปม นํา้ ปอนหมอไอนํ้า

นํ้าเติมหมอไอนํ้า
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
นํ้าทิ้ง

ง. การนํานํ้าระบายกลับมาใช
รูปที่ 3.2-2 แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากนํ้ารอนหรือของเหลวรอนกลับมาใชใหม
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ก. เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน

ข. เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบถังและทอ
รูปที่ 3.2-3 ประเภทของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
o การนํานํ้ารอนหรือของเหลวรอนกลับมาใชควรพิจารณาอะไรบาง
นําร
้ อนหรือของเหลวรอนถือเปนแหลงพลังงานคุณภาพตํ่า ดังนั้นความคุมคาในการลงทุนและ
เสถียรภาพในการนํากลับมาใชถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ จึงควรพิจารณาในประเด็นตอไปนี้คือ ความตอเนื่อง
ของความรอนทีป่ ลอยทิง้ ระดับอุณหภูมขิ องของเหลวทีป่ ลอยทิง้ ปริมาณความรอนทีป่ ลอยทิง้ ความสะอาด
และจุดทีม่ จี ะนํากลับมาใชประโยชน
o สามารถนําความรอนจากนํ้ารอนหรือของเหลวรอนกลับมาใชประโยชนไดเทาใด ?
พลังงานความรอนที่อยูในนํ้ารอนหรือของเหลวรอนเปนความรอนสัมผัส สามารถคํานวณไดจาก
Q
เมื่อ

Q
m&
Cp
ÄT

=
=
=
=

m& x C p x ∆T
อัตราความรอนที่อยูในของเหลว
อัตราการไหล
คาความรอนจําเพาะ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

3.2-1

=

(kJ/h)
(kg/h)
(kJ/kg/°C)
(°C)
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สมรรถนะของอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน (εHX) = พลังงานความรอนที่นากลั
ํ บ/พลังงานความรอนสูงสุด
3.2-2
= m& c C pc (t 2 − t1 )/m& h C ph (T1 − t1 )

อัตราการประหยัดเชื้อเพลิง

= อัตราความรอนที่นํากลับ/(คาความรอนตํ่าของ
เชื้อเพลิง x ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า)
3.2-3
= m& C C pc (t 2 − t1)/(HL × ηB )

o ขั้นตอนการหาปริมาณความรอนจากการนํานํ้ารอนหรือของเหลวรอนกลับมาใช
1. ใชตารางสําเร็จรูปเพื่องายตอการคํานวณ
2. กรอกขอมูลตางๆ ลงในสวนขอมูลเบื้องตนใหครบ
3. วิเคราะหขอ มูลโดยนําตัวเลขในชองขอมูลของหัวขอขอมูลเบื้องตน ไปแทนคาในสมการตาม
รหัสที่แจงไวในชอง แหลงที่มาของขอมูล
4. ดําเนินการตอไปจนจบตารางการคํานวณ
o ดูตัวอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจ
โรงงาน ECON ใชเครื่องลางผาแบบตอเนื่อง ซึ่งมีนํ้ารอนที่อุณหภูมิ 85°C ปลอยทิ้งอยูตลอดเวลา
ในอัตรา 150 ลิตรตอนาที โดยมีการเติมนํ้าที่อุณหภูมิ 27°C เขาไปในถังเพื่อแทนที่นํ้ารอนที่ปลอยทิ้ง
หมอไอนํ้าใชนํ้ามันเตาซีประสิทธิภาพ 70% โรงงานมีแนวคิดที่จะนําความรอนทิ้งมาใชโดยผานอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนที่มีประสิทธิภาพ 80% ทํางานวันละ 12 ชัว่ โมง จงหาอุณหภูมิของนํ้าเติมที่สูงขึ้น
และปริมาณความรอนที่นํากลับมาใชประโยชน
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ตารางที่ 3.2-2 วิเคราะหหาอุณหภูมิของนํ้าที่สูงขึ้นและปริมาณความรอนที่นํากลับมาใชประโยชน
รายการ

สัญลักษณ

หนวย

ขอมูล

แหลงทีม่ าของขอมูล

ชนิดเชื้อเพลิง

-

-

นํามั
้ นเตาซี

จากการใชงานจริง

คาความรอนตํ่าของเชื้อเพลิง

-

-

-

จากตารางที่ 1.1-5

เชื้อเพลิงเหลว

HL

MJ/L

38.17

เชื้อเพลิงแข็ง

HL

MJ/kg

-

เชื้อเพลิงกาซ

HL

MJ/Nm3

-

ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า

çB

-

0.7

สมรรถนะอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน

-

0.8

อุณหภูมินํ้ารอนที่ปลอยทิ้ง

εHX
T1

จากสมดุลความรอนหรือประมาณ
70%
จากผูผลิตหรือประมาณ 80%

°C

85

จากเครื่องมือวัด

อุณหภูมินํ้ารอนหลังจากแลกเปลี่ยนความรอน

T2

°C

27

กําหนดใหเทากับอุณหภูมิ t1

อุณหภูมินํ้าที่นํามาแลกเปลี่ยนความรอน

t1

°C
kg/min

27

จากเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

150

จากการตรวจวัดอัตราการไหล

kg/min

150

จากการตรวจวัดอัตราการไหล

h/d

12

จากการใชงานจริง

kJ/kg °C

4.2

จากตารางสารหรือของนํา้ 4.2 kJ/kg
°C

Cpc

kJ/kg °C

4.2

จากตารางสารหรือของนํา้ 4.2 kJ/kg °C

m ° h /d

kg/d

108,000

t2

°C

73.4

ขอมูลเบื้องตน

อัตราการไหลของนํ้ารอนที่ปลอยทิ้ง
อัตราการไหลของนําที
้ น่ ามาแลกเปลี
ํ
ย่ นความรอน

m& h
m& c

ชั่วโมงการใชงานตอวัน

h

คาความรอนจําเพาะของนําร
้ อนทีป่ ลอยทิง้

Cph

คาความรอนจําเพาะของนํ้าที่นํามาแลกเปลี่ยนความรอน
2. การวิเคราะหขอมูล
ปริมาณนํ้ารอนทิ้งตอวัน

m ° h/d = m ° h xhx60

(

x

x60)

+(

x(

x

x

-

)/

x

)

อุณหภูมนิ ากระแสเย็
ํ้
นหลังจากรับความรอน
t 2 = t1 + (ε HX × (m& h C ph × (T1 − t1 ) / m& c C pc ))

(

อัตราความรอนที่เก็บคืนไดตอวัน

Q = m& h /d × C pc × (t 2 − t1 )x10 −3

Q

MJ/d

21,047.04
(

x

x

-

)x10-3

เชื้อเพลิงที่ประหยัดไดตอวัน
Fuel = Q / (HLX ηB )
2.4.1 เชื้อเพลิงเหลว
2.4.2 เชื้อเพลิงแข็ง
2.4.3 เชื้อเพลิงกาซ

Fuel
L/d
kg/d

787.72

3

-

Nm /d

-

/(

x

)

/(

x

)

/(

x

)
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ตัวอยางที่ 2
โรงงาน ECON ทําการฆาเชือ้ นําผลไม
้
โดยใชความรอนจากหมอไอนําที
้ ่ 110OC เพือ่ ทําใหนาผลไม
ํ้
มี
อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ จาก 5OC เปน 90 OC หลังจากนัน้ ทําการลดอุณหภูมจิ าก 90 OC เปน 5 OC โดยใชเครือ่ งทํา
ความเย็น

กรณีไมมีการนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใช
ความรอนที่ทําใหนํ้าผลไมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก 5 OC เปน 90 OC

= m& x C p x (90 − 5)
= 85 m& C p

ความเย็นที่ทําใหนํ้าผลไมมีอุณหภูมิลดลงจาก 90 OC เปน 5 OC

= m& x C p x (90 - 5)
= 85 m& C p

พลังงานที่ใชในการฆาเชื้อรวม

= 170 m& C p

กรณีมกี ารนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใช
ทําการเพิ่มอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน(plate heat exchanger) 1 ชุด คือ PHE 1 เพื่อ
แลกเปลีย่ นความรอนระหวางนํ้าผลไมที่เย็นและรอนกอนเขา PHE 2 และ PHE 3 ตามลําดับ สงผลใหใช
ความรอนจากหมอไอนํ้าลดลง และใชความเย็นจากระบบทําความเย็นลดลง
ความรอนจากหมอไอนํ้าที่ทําใหนํ้าผลไมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก 80 OC เปน 90 OC
= m& x C p x (90 - 80)
= 10 m& C p
ความเย็นจากเครื่องทําความเย็นที่ทําใหนํ้าผลไมมีอุณหภูมิลดลงจาก 15 OC เปน 5 OC
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= m& x C p x (15 − 5)
= 10 m& C p
พลังงานที่ใชรวมในการฆาเชื้อหลังจากติดตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน = 20 m& C p
พลังงานที่ใชลดลง
= 170 m& C p - 20 m& C p
= 150 m& C p
คิดเปนรอยละของพลังงานที่ใชลดลง = 150 / 170
(3)

= 88%

แนวทางการนําความรอนเหลือทิ้งจากอากาศรอนกลับมาใชใหม

อากาศรอนที่มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิบรรยากาศ ถือวาเปนอากาศที่มีพลังงานอยูภายใน ดังนั้น
ควรหาแนวทางนํากลับมาใช ซึ่งถาอากาศนั้นสะอาดก็ควรนํากลับมาใชประโยชนโดยตรงในกระบวนการ
เดิมหรือกระบวนการใหม แตถาอากาศนั้นสกปรก เชน มีฝุนละอองหรือมีสิ่งเจือปน การนํากลับมาใช
ประโยชน เชน ใชอบวัตถุดิบ(รูปที่ 3.2-4) จะตองใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ซึง่ โดยทั่วไปมักจะเปน
แบบวงลอความรอน(heat wheels)(รูปที่ 3.2-5 ก) ทอความรอน(heat pipes)(รูปที่ 3..2-5 ข) และ
แบบขดความรอน(heat coils)(รูปที่ 3.2-5 ค) อากาศรอนทิ้งมักเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตตางๆ เชน
การอบแหงผักผลไม อบแหงผา อบแหงสี รวมทั้งความรอนที่เกิดขึ้นจากการระบายความรอนอุปกรณ
ตางๆ เชน จากเครื่องอัดอากาศ และระบบทําความเย็นและปรับอากาศ

รูปที่ 3.2-4 การนํากาซรอนที่ปลอยทิ้งจากเตาเผามาใชอบสุขภัณฑ

ก. Heat Wheel Recovery

ข. Heat Pipe
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ค. Heat Coils

รูปที่ 3.2-5 อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนที่นิยมใชกับอากาศรอน
o การนําอากาศรอนปลอยทิ้งกลับมาใชควรพิจารณาอะไรบาง?
พิจารณาความคุมคาในการลงทุนและเสถียรภาพในการนํากลับมาใช เชน ความตอเนื่องของความ
รอนที่ปลอยทิ้ง อุณหภูมขิ องอากาศรอน ปริมาณความรอน ความสะอาดและจุดที่จะนํากลับไปใชประโยชน
o สามารถนําความรอนจากอากาศรอนกลับไปใชประโยชนไดเทาใด?
พลังงานความรอนที่อยูในอากาศรอนจะเปนความรอนสัมผัส เพราะอัตราสวนความชื้นในอากาศ
รอนไมเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นําความรอนมาใชประโยชน ดังนั้นสมการที่ใชในการหาปริมาณความรอน
Q = m ° xC P x ∆T
= 72 x CMM x ∆ T

เมื่อ Q
CMM
V
A

3.3-1

= อัตราความรอนที่อยูในอากาศ (kJ/h)
=
VxA
= อัตราการไหลของอากาศ (m3/min)
= ความเร็วเฉลีย่ ของอากาศทีไ่ หลผานอุปกรณ (m/min)
= พืน้ ทีห่ นาตัดทีอ่ ากาศไหลผาน (m2)
ÄT
= อุณหภูมแิ ตกตางของอากาศทีเ่ ขาและออก อุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน (OC)
สมรรถนะของอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน (εHX)
= พลังงานความรอนทีน่ ากํ ลับ / พลังงานความรอนสูงสุด
= m ° C pc (t 2 − t1 )/m ° C ph (T1 − t1 )
h
c
= 72 CMMC (t2-t1) / 72 CMMh (T1- t1) 3.3-2
อัตราประหยัดเชือ้ เพลิง = อัตราความรอนทีน่ ากํ ลับ /(คาความรอนตําของเชื
่
อ้ เพลิง xประสิทธิภาพหมอไอนํา)้
°
3.3-3
= m C C pc (t 2 − t1 )/ (HLxç B )

บทที่ 3 การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม

155

o ขัน้ ตอนการหาปริมาณความรอนจากการนําอากาศรอนปลอยทิง้ กลับมาใช
1. ใชตารางสําเร็จรูปเพื่องายตอการคํานวณ
2. กรอกขอมูลตางๆลงในสวนขอมูลเบื้องตนใหครบ
3. วิเคราะหขอมูลโดยนําตัวเลขในชองขอมูลของหัวขอขอมูลเบื้องตน
ตามรหัสที่แจงไวในชองแหลงที่มาของขอมูล
4. ดําเนินการตอไปจนจบตารางการคํานวณ

ไปแทนคาในสมการ

o ดูตวั อยางเพือ่ ใหเกิดความเขาใจ
โรงงาน ECON ใชเครื่องอบแหงผาแบบตอเนื่องใชงานวันละ 12 ชั่วโมง อากาศรอนปลอยทิ้งจาก
เครื่องมีอุณหภูมิ 90 OC ในอัตรา 200 m3/min โดยมีอากาศใหมซึ่งมีอุณหภูมิ 30 OC เขามาแทนที่ เครื่อง
อบแหงไดรบั ความรอนจากหมอไอนํ้าที่ใชนํ้ามันเตาซี ประสิทธิภาพ 70% โรงงานมีแนวคิดที่จะนํา
ความรอนทิ้งกลับมาใชโดยผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนที่มีประสิทธิภาพ 70% จงหาอุณหภูมิของ
อากาศหลังจากรับความรอนและปริมาณความรอนที่นํากลับมาใชประโยชน
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ตารางที่ 3.2-3

การวิเคราะหหาอุณหภูมขิ องอากาศหลังจากรับความรอนและปริมาณความรอนทีน่ ากลั
ํ บ

รายการ

สัญลักษณ

หนวย

ขอมูล

แหลงทีม่ าของขอมูล

-

-

นํามั
้ นเตาซี

จากการใชงานจริง

ชนิดเชื้อเพลิง
คาความรอนตํ่าของเชื้อเพลิง

-

-

-

จากตารางที่ 1.1-5

เชื้อเพลิงเหลว

HL

MJ/L

38.17

เชื้อเพลิงแข็ง

HL

MJ/kg

-

เชื้อเพลิงกาซ

HL

MJ/Nm3

-

ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า

çB

-

0.7

จากสมดุลความรอนหรือประมาณ 70%

สมรรถนะอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน

εHX

-

0.7

จากผูผลิตหรือประมาณ 70%

T1

O

อุณหภูมิของอากาศรอนที่ปลอยทิ้ง

C

90

จากเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

t1

O

อุณหภูมิของอากาศเย็นที่นํามาแลกเปลี่ยนความรอน

C

30

จากเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

CMMh

m3/min

200

จากเครื่องมือวัด

CMMC

m3/min

200

จากเครื่องมือวัด

h

h/d

12

จากการใชงานจริง

CMMh/d

m3/d

144,000

1. ขอมูลเบื้องตน

อัตราการไหลของอากาศรอนที่ปลอยทิ้ง
อัตราการไหลของอากาศเย็นที่นํามาแลกเปลี่ยน
ความรอน
ชั่วโมงการใชงานตอวัน
2. การวิเคราะหขอมูล
ปริมาณอากาศรอนทิ้งตอวัน
CMMh/d = CMMh x h x 60
อุณหภูมิอากาศเย็นหลังจากรับความรอน
t2 = t1+(εHXx(CMMhx(T1-t1))/CMMc)

t2

O

C

(

72.0

x

x60)

+

(

(
อัตราความรอนที่เก็บคืนไดตอวัน
Q = 72 x CMMC x (t2-t1) x h x 10-3

Q

MJ/d

7,257.60

L/d

271.63

2.4.2 เชื้อเพลิงแข็ง

kg/d

-

2.4.3 เชื้อเพลิงกาซ

3

-

72x

x
))/

x h x(

(

x

-

)x10-3

)

เชื้อเพลิงที่ประหยัดไดตอวัน
Fuel = Q / (HLX ηB )
2.4.1 เชื้อเพลิงเหลว

Nm /d

/(

x

)

/(

x

)

/(

x

)
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3.3 การเลือกใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหเหมาะสมกับงาน
อุปกรณทสี่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ ในการนําความรอนเหลือทิง้ กลับมาใชใหมกค็ อื อุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน ซึง่
มีใหเลือกใชอยางมากมายหลากหลายชนิด โดยทัว่ ไปปจจัยทีพ่ จิ ารณาไดแก ภาระทางความรอน สมบัตขิ อง
ของไหล ความดันและอุณหภูมทิ างาน
ํ เงือ่ นไขเกีย่ วกับการบํารุงรักษา และราคา
ตารางที่ 3.3-1 ลักษณะสมบัติของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแตละชนิด
ชนิด

ความดันสูงสุด
(MPa)
30.7

ชวงอุณหภูมิ
(OC)
-200 ถึง 600

ขอจํากัด
ของของไหล
ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช

ขนาดพื้นที่แลกเปลี่ยน
ความรอนตอเครื่อง (m2)
10 ถึง 1,000

ทอสองชั้น

> 30.7 (ดานถัง)
> 140 (ดานทอ)

-100 ถึง 600

ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช

0.25 ถึง 200

กาซสูกาซ

ดานเปลือกใกล
บรรยากาศ
ดานทอสูงขึ้น
สูงทางดานทอ

ทั่วไป 250
บางแบบสูงกวานี้
สูงทางดานทอ

เปนกาซ
ตามปกติเปนกาซไอ
เสีย
ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช

ที่อุณหภูมิตํ่า 6 ถึง 100
แบบเหล็กหลอ 1,200 3,000
5 ถึง 200

-25 ถึง 175
(-40 ถึง 200
สําหรับแบบพิเศษ)
สูงสุด 980

ไมเหมาะกับกาซหรือ 1 ถึง 1,200
การไหลสองเฟส ขอ
จํากัดอยูที่ปะเก็น
กาซความดันตํ่า
-

ถังและทอ

ระบาย
ความรอน
ดวยอากาศ
แผนเพลต

โรตารีรเี จน
เนอเรเตอร

2.5

ใกลความดัน
บรรยากาศ

ขอสังเกต
มีความยืดหยุนมาก ใชได
กับงานแทบทุกประเภท
เหมาะสมเปนพิเศษสําหรับ
ขนาดความจุตํ่า มีการ
สรางเปนโมดูลมาตรฐาน
มีแบบใหเลือกอยางกวาง
ขวาง การเลือกขึ้นอยูกับ
สภาพการกัดกรอนของกาซ
มีการกําหนดแบบเปน
มาตรฐาน
มีโครงสรางเปนแบบโมดูล
มักเปนแบบที่ประหยัดที่สุด
ถาสามารถใชได
มีการรั่วปนกันของของไหล

ตารางที่ 3.3-2 เปรียบเทียบความยากงายในการตรวจสอบและบํารุงรักษา
รายการตรวจสอบและบํารุงรักษา

ชนิดของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
แบบแผน

แบบแผนมวน

แบบถังและทอ

ดานใดดานหนึ่ง

A

B

B

ทั้งสองดาน

A

B หรือ D

B หรือ D

ดานใดดานหนึ่ง

B

A หรือ B

A

ทั้งสองดาน

B

A หรือ B

A

ดานใดดานหนึ่ง

A

A หรือ C

B

ทั้งสองดาน

A

B หรือ D

B หรือ D

1. การตรวจสอบหาความสกปรก

2. การตรวจสอบหารอยรั่วซึม

3. การตรวจสอบหาการกัดกรอน

4. การทําความสะอาดทางเคมี
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รายการตรวจสอบและบํารุงรักษา

ชนิดของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
แบบแผน

แบบแผนมวน

แบบถังและทอ

ดานใดดานหนึ่ง

A

A

B

ทั้งสองดาน

A

A

B หรือ C

ดานใดดานหนึ่ง

A

B หรือ C

B

ทั้งสองดาน

A

B หรือ D

B หรือ D

5. การทําความสะอาดทางกล

หมายเหตุ: A = ทําไดงาย, B = พอทําได, C = ทําไดยาก, D = ทําไมได

3.4 แนวทางการตรวจวินิจฉัยและบํารุงรักษาเพื่อการอนุรักษพลังงาน
(1)

การตรวจวินจิ ฉัย เพือ่ หาศักยภาพในการนําความรอนเหลือทิง้ กลับมาใชทาอย
ํ างไร
รายการตรวจ

หนวย

แหลงความรอนเหลือทิง้
นําหรื
้ อของเหลวรอน
(Hot Liquid)

กาซไอเสีย
(Flue Gas)
1.
2.
3.

มีความรอนเหลือทิง้ อะไรบาง
อุณหภูมทิ ปี่ ลอยทิง้ เทาใด
ปลอยทิง้ ตอเนือ่ งหรือไม

C
ตอเนือ่ ง/
ไมตอ เนือ่ ง
4. ปลอยทิง้ วันละกีช่ วั่ โมง
h/d
5. มีความสะอาดหรือไม
สะอาด/
สกปรก
MJ/d
6. ปริมาณความรอนเหลือทิง้ ตอ
วัน
7 . นํ ากลั บ ไปใช โ ดยตรง ได/ไมได
(direct heating) ไดหรือ
ไม
8 . นํ ากลั บ ไปใช ทํ าอะไรได
•
บาง

อากาศรอน
(Hot Air)

O

•

•
•
•

อุน อากาศกอนเขาเผา
ไหม(air preheater)

•

อุนนํ้ากอนเขาหมอไอนํ้า •
(economizer)

อุนชิ้นงานกอนเขาเตา
(material preheat)
อุนหรือไลความชื้นจาก
เชื้อเพลิง
อุนอากาศกอนเชา

•
•
•

นํ ากลั บ ไปใช ใ นกระบวน •
การผลิตอื่นโดยตรง (ถา
สะอาดเพียงพอ)

รวมคอนเดนเสทแลว นํา
กลับเขาถังดีแอเรเตอร

นํากลับไปใชในรูป ไอนํ้า
แฟลช
นํานํ้าระบาย ไปอุนนํ้า
ปอนหมอไอนํ้า
นําไปแลกเปลี่ยน

•
•
•
•

นํากลับไปใชใน
กระบวนการผลิตอื่น
โดยตรง (ถาสะอาด
เพียงพอ)
นํากลับไปแลกเปลี่ยน
ความรอนกับอากาศ
กอนเขาตูอบหรือ
อุปกรณ
หมุนเวียนกลับมาใช
กับอุปกรณเดิม
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หนวย

แหลงความรอนเหลือทิง้
นําหรื
้ อของเหลวรอน
(Hot Liquid)

กาซไอเสีย
(Flue Gas)

•
•

•
•

(2)

หัวเผา(recuperative
burner and
regenerative burner)
ผลิตไอนํ้า(waste heat
boiler)
ผลิตกําลังงานหรือความ
รอนรวม (power
generation and
cogeneration)
ผลิตความเย็นแบบดูดกลืน
(absorbtion chiller)
ใชในกระบวนการผลิตอืน่

อากาศรอน
(Hot Air)

ความรอนใหกับนํ้าที่จะใช
ในกระบวนการผลิต

การบํารุงรักษาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อการอนุรักษพลังงานมีอะไรบาง
การดําเนินการ

1. ตรวจสอบอุณหภูมิแตกตางระหวางของไหลรอนที่
ออกและของไหลเย็นที่ออก
2. ทําความสะอาดพืน้ ผิวแลกเปลีย่ นความรอน
3. ตรวจสอบหารอยรัว่ ซึม
4. ตรวจสอบหาการกัดกรอน

ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ทุกวัน

แผนบํารุงรักษาของโรงงานปจจุบนั

ทุก 6 เดือน
ทุกเดือน
ทุก 6 เดือน

5. ตรวจสอบพลังไฟฟาของพัดลมหรือปม

ทุกวัน

6. ตรวจสอบความดันตกของอุปกรณ

ทุกวัน

3.5 กรณีตัวอยาง
การนําความรอนทิ้งจากเตาอบชิ้นงานนํามาอุนชิ้นงานกอนเขาเตาอบ
บริษัท เอเบิ้ล โพรเกรส อินดัสทรี จํากัด
โรงงานมีการใชกาช LPG ในการอบชิ้นงานที่พนสีแลว ประมาณ 950 kg/เดือน อุณหภูมิที่ใชในการอบชิ้นงาน
80-85 C ซึ่งในการอบชิ้นงานมีการปลอยอากาศรอนออกทิ้งสูบรรยากาศสงผลใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตน
ทุนการผลิตสูงขึ้น จึงไดนําความรอนสวนนี้มาอุนชิ้นงานใหรอนกอนปอนเขาเตาอบชิ้นงาน เพื่อลดการใชพลังงานความ
รอนในเตาอบ ลดการใชเชื้อเพลิงและลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมลงไดอีกดวย
0

160

บที ่

3 การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม

รูปหลังการปรับปรุง

รูปกอนการปรับปรุง

ผลตอบแทน
เงินลงทุน 30,000 บาท
ผลประหยัดพลังงาน
อัตราการประหยัดเชือ้ เพลิง 9,462 กิโลกรัมตอป คิดเปนคาเชือ้ เพลิงทีป่ ระหยัดได 170,316 บาทตอป
ระยะเวลาคืนทุน 0.18 ป
ขอมูลบริษัท

ความคืบหนาการดําเนินการ

บริษทั เอเบิล้ โพรเกรส อินดัสทรี จํากัด
16 หมู 2 ซ.วัดเจดียห อย ถ.ปทุมธานี–
ลาดหลุมแกว ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแกว
จ.ปทุมธานี
มีแผนที่จะดําเนินการ

การนําความรอนทิ้งจากนํ้าระบายทิ้งของหมอไอนํ้ามาอุนนํ้าปอน
บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด
โรงงานมีหมอไอนําที
้ ใ่ ชนามั
ํ้ นเตา เกรด C เปนเชือ้ เพลิงเพือ่ ใชในกระบวนการผลิตโดยทีม่ กี ารผลิตไอนําที
้ ค่ วามดันสูงสุด
เทากับ 10 barg โดยหมอไอนํามี
้ กาลั
ํ งการผลิตเทากับ 6.8 ตันตอชัว่ โมง มีการใชนาซอฟ
ํ้ ทในการปอนเขาสูห มอไอนํา้ และจะมีการ
ระบายนําทิ
้ ง้ ออกจากหมอไอนําแบ
้ งเปน 2 สวน จากการระบายนําทิ
้ ง้ แบบตอเนือ่ ง (continuous blow down) และระบายนําทิ
้ ง้ เปน
ชวงๆ (intermittent blow down) ซึง่ การระบายนําทิ
้ ง้ จะขึน้ อยูก บั สารประกอบของนําซอฟ
้ ททีป่ อ นเขาสูห มอไอนํา้ ซึ่งจากการตรวจวัด
คาสารประกอบแขวนลอยในนํา้ พบวาจะมีคา ประมาณ 300 ppm ซึง่ เราจะตองทําการระบายทิง้ ออกจากหมอไอนําเพื
้ อ่ ใหคณ
ุ ภาพนํา้
ภายในหมอไอนําอยู
้ เ กณฑมาตรฐานทีก่ าหนดเพื
ํ
อ่ ปองกันไมใหเกิดการจับตัวเปนตะกรันของสารประกอบของนํา้
โรงงานจึงศึกษาการนําความรอนทิ้งจากนํ้าระบายทิ้งแบบตอเนื่อง มาใชงานใหเปนประโยชนโดยการนําไปแลก
เปลี่ยนความรอนกับนํ้าปอนเขาหมอไอนํ้าเพื่อใหอุณหภูมิของนํ้าปอนสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหสามารถประหยัดเชื้อเพลิงที่ใชใน
กระบวนเผาไหมเพื่อผลิตไอนํ้า โดยกอนทําการติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนความรอนทําใหจะตองระบายนํ้ารอนที่มีอุณหภูมิสูง
ถึง 880C ทิ้งสงผลใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตเมื่อมีการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสามารถลดอุณหภูมิ
ของนํ้าปลอยทิ้งเหลือเพียง 490C และสามารถเพิ่มอุณหภูมินํ้าปอนเขาสูหมอไอนํ้าจากอุณหภูมิ 350C เปน 420C
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รูปกอนการปรับปรุง

รูปหลังการปรับปรุง

ผลตอบแทน
เงินลงทุน 50,000 บาท
ผลประหยัดพลังงาน
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถประหยัดได 1.6 ลิตรตอชั่วโมง คิดเปนเงิน 163,800 บาทตอป
ระยะเวลาคืนทุน 0.3 ป
ขอมูลบริษัท

ความคืบหนาการดําเนินการ

บริษทั อําพลฟูดส โพรเซสซิง่ จํากัด
57 หมูท ี่ 3 ต.กระทุม ลม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220
ดําเนินการแลว

การนําลมรอนทีป่ ลอยทิง้ นํากลับมาใชใหม
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร อินดรัสตรี้ จํากัด
เพือ่ ตองการลดพลังงานไฟฟาทีต่ อู บถุงยางเนือ่ งจากอุณหภูมขิ องลมรอนทีป่ ลอยทิง้ ไปขณะอบชิน้ งาน ประมาณ 600C ซึง่
นาจะนํากลับมาใชใหมได และเพือ่ เปนการประหยัดพลังงานไฟฟา โรงงานจึงนําลมรอนทีป่ ลอยทิง้ กลับมาใชใหม โดยเริม่ จาก (1)
ลดจํานวนฮีทเตอรจาก 15 ตัว เหลือ 12 ตัว เนือ่ งจากฮีทเตอรมมี ากเกินความจําเปน ทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได 1.89
kWh/bin คิดเปนจํานวนเงินเทากับ 220,040 บาทตอป โดยไมมคี า ใชจา ยในการติดตัง้ อุปกรณ (2) หลังจากนัน้ ไดตดิ ตัง้ ทอดักลม
รอนในบริเวณกอนเขาเครือ่ ง cyclone เพือ่ นําลมรอนกลับมาใชใหมในกระบวนการอบถุงยาง ทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟา
ได 4.56 kWh/bin หรือ 503,890 บาท ซึง่ มีลงทุน 65,000 บาท และ (3) ติดตัง้ ทอดักลมรอนทีป่ ลอยออกหลังตูอ บถุงยางแลวนํา
กลับมาเปาผานชุด heater แลวผานไปอบถุงยางทําให Heater รอนเร็วขึน้ และลดการทํางานของ heater ลง ซึง่ ทําใหลดการใชพลังงาน
ไฟฟาลงดวย คือ 2.67 kWh/bin หรือ 310,850 บาท ซึง่ มีคา ลงทุน 180,330 บาท

รูปตูอ บถุงยางรูป และHeater ในตูอ บถุงยางกอนการปรับปรุง

รูปหลังการปรับปรุง
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ผลตอบแทน
เงินลงทุน 245,330 บาท
ผลประหยัดพลังงาน 1,034,790 บาทตอป
ระยะเวลาคืนทุน 0.23 ป

ขอมูลบริษัท

ความคืบหนาการดําเนินการ

บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร อินดรัสตรี้ จํากัด
49-49/1ม.5 เขตสงออก1 นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ต.ทุง ศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20230
ดําเนินการแลว

Waste Heat Recovery
บริษัท HOSPITALITY จํากัด
เปนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทสิง่ ทอ มีหมอไอนํ้าขนาด 7 ตัน และขนาด 5 ตัน ผลิตไอนํ้าที่ความดัน 7.5 barg
ความรอนทิ้งที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดจากนํ้าคอนเดนเสทและจากไอเสียของหมอไอนํ้า จากกรณีศกึ ษาโดยการ
แลกเปลีย่ นความรอนจากปลองไอเสีย และนําจากคอนเดนเสท
้
จึงนํามาอุน นําก
้ อนเขาหมอไอนํา้ ทําใหนามี
ํ้ อณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ จาก
0
0
32 C เปน 80 C ซึ่งจะสามารถทําใหประหยัดเชือ้ เพลิง พรอมทัง้ สามารถลดมลพิษจากไอเสียลง จึงเปนการคุม คาเปนอยางมาก

ผลตอบแทน
เงินลงทุน 980,000 บาท
ผลประหยัดพลังงาน 730,290 บาทตอป
ระยะเวลาคืนทุน 1.34 ป

ขอมูลบริษัท

ความคืบหนาการดําเนินการ

บริษทั HOSPITALITY จํากัด
100 ม. 3 ต. คูคต อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี
12130
ดําเนินการแลว

