คูมือการปรับแตงหัวเผา

โดย
ศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไดรับทุนสนับสนุนจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายชื่อคณะผูจัดทํา
รศ.สุชยั ศศิวิมลพันธุ
รศ.ดร.สําเริง จักรใจ
รศ.ดร.สุรเชษฐ ชุติมา
ผศ.สุรชัย บวรเศรษฐนันท
ดร.สุรชัย สนิทใจ
คุณณรงค ประภายนตร
คุณ บุญยัง สายสีแกว
คุณ สมพล ตันติอมรพงษ

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มจธ.
ผูเชี่ยวชาญดานหัวเผาบ.ไทยสตีมเซอรวิส
ผูเชี่ยวชาญดานหัวเผาบ.บุญเยี่ยมและสหาย

คํานํา
โครงการปรั บ แต ง หั ว เผาหม อ ไอน้ํ า และหม อ น้ํ า มั น ร อ นเพื่ อ อนุ รั ก ษ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน นั้ นเป นโครงการที่ มีความสําคั ญอยางยิ่งตอประเทศชาติ
เพราะจะทําใหมีการประหยัดคาใชจายดานพลังงานและการนําเขาเชื้อเพลิงจาก
ตางประเทศ
หมอไอน้ํามีใชอยูในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยเปนจํานวน
มาก เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดตามที่หมอน้ําแตละลูกไดถูกออกแบบไว จึง
จําเปนตองมีการบํารุงรักษาและการปรับแตงหัวเผาของหมอไอน้ําที่ถูกตอง อัน
จะส ง ผลให เ กิ ด การประหยั ด พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง อย า งสู ง และยั ง ทํ า ให มี ก าร
ปลดปลอยมลพิษจากการเผาไหมสูบรรยากาศลดลง
บุคลากรระดั บปฏิ บั ติก ารจํ า เปนต องมีความรูความเข าใจเกี่ยวกับ การ
บํ า รุ ง รั ก ษาและการปรั บ แต ง หั ว เผาของหม อ ไอน้ํ า ที่ ถู ก ต อ ง ดั ง นั้ น ศู น ย
วิศวกรรมอุณหภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดจัดทํา
คูมือการปรับแตงหัวเผาของหมอไอน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม
เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิภาพ
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1. บทนํา
โครงการปรับแตงหัวเผาหมอไอน้ําและหมอน้ํามันรอนเพื่อการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน เปนโครงการที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศชาติเพราะ
ก อ ให เ กิ ด การประหยั ด ค า ใช จ า ยด า นพลั ง งานและการนํ า เข า เชื้ อ เพลิ ง จาก
ตางประเทศ นอกจากนั้นยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน
อย า งต อ เนื่ อ ง และเป น การสนั บ สนุ น แผนงานภาคบั ง คั บ ของกรมพลั ง งาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลใน
เชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
การปรับแตงหัวเผาของหมอไอน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผา
ไหมและการดูแลควบคุมหมอไอน้ําที่ถูกตองและเหมาะสมนั้น ผูควบคุมหมอไอ
น้ําจะตองมีความรูในการปฏิบัติการในดานการบํารุงรักษาและการปรับแตงหัว
เผาที่ดีและถูกตอง เพื่อใหไดประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุดตามที่หมอน้ําแต
ละลูกไดถูกออกแบบไว อันจะสงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และ
ลดการปลดปลอยมลพิษจากการเผาไหมสูบรรยากาศลง
การควบคุมดูแลการเผาไหมของหัวเผาอยางถูกตองสม่ําเสมอ และการ
ใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการเผาไหม
เปนสิ่งที่จําเปนในการดําเนินการดานการประหยัดพลังงาน โดยการทําใหความ
รอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงจะถูกนําไปใชในการผลิตไอน้ํามากที่สุด การ
ควบคุ ม ดู แ ลการเผาไหม ค วรเริ่ ม จากป จ จั ย พื้ น ฐานที่ อ ยู ภ ายใต ข อบเขตซึ่ ง
สามารถปฏิบัติได โดยไมจําเปนตองใชเครื่องมือวัดที่มีราคาสูงก็สามารถทําได

มากพอสมควรดวยการสังเกตสีของเปลวไฟที่เกิดจากการเผาไหม ซึ่งหากทําการ
ควบคุมดูแลการเผาไหมอยางถูกตองแลวก็จะเปนประโยชนตอทั้งการประหยัด
พลังงาน และการปองกันมลพิษสภาวะแวดลอมอีกดวย
คูมือการปรับแตงหัวเผาและการดูแลบํารุงรักษาหัวเผาของหมอไอน้ํา
เลมนี้จัดทําขึ้นโดยศูนยวิศวกรรมอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี เพื่อเสริมความรูความเขาใจแกบุคลากรที่ดูแลหมอไอน้ําในดานการ
ประหยัดพลังงาน พรอมทั้งสาธิตขั้นตอนในการดําเนินการปรับแตงและการ
ดูแลบํารุงรักษาหัวเผาใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสูการอนุรักษ
พลั ง งานอย า งต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น โดยได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากกรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2. การเผาไหม
พลังงานที่ใชทั้งหมดในโลกปจจุบันกวา 90 เปอรเซ็นต (ทั้งที่เปน
เชื้อเพลิงฟอสซิล และไมใช เชน ชีวมวล) อาศัยขบวนการเผาไหมเปนหลักเพื่อ
แปรรูปเปนความรอนหรืองานมาใชประโยชน การควบคุมดูแลการเผาไหมของ
หมอไอน้ําอยางถูกตองสม่ําเสมอเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการเผา
ไหมเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการดานการประหยัดพลังงานและยัง
สามารถชวยลดมลพิษตอสภาวะแวดลอมอีกดวย
การเผาไหม คือ ปฏิกิริยาทางเคมีระหวางเชื้อเพลิงกับออกซิเจนซึ่งให
ความร อ นออกมา องค ป ระกอบที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การเผาไหม คื อ เชื้ อ เพลิ ง
ออกซิเจน ความรอน และปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งองคประกอบทั้งหมดนี้จะตอง
เกิดขึ้นพรอมในเวลาเดียวกันจึงจะทําใหมีการเผาไหมขึ้นได ซึ่งโดยทั่วไปแลว
ออกซิเจนนั้นจะไดมาจากอากาศที่อยูภายในบริเวณของการเผาไหม
การควบคุมการเผาไหมก็คือ การควบคุมการปอนเชื้อเพลิงและอากาศ
ใหเขาสูหองเผาไหมในอัตราที่เหมาะสม โดยไมทําใหเกิดปญหาควันดําหรือมี
ปริมาณอากาศมากเกินไปดวยการใชชุดควบคุมการเผาไหม
2.1 เชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงคือสสารที่เมื่อถูกเผาไหมแลวจะใหความรอนออกมา เชื้อเพลิง
แบงออกได 3 ประเภทคือ
1. เชื้อเพลิงแข็ง ไดแก ถานหิน ไมฟน ถาน ชานออย แกลบ เปนตน
2. เชื้อเพลิงเหลว ไดแก น้ํามันกาด น้าํ มันเบนซิน น้ํามันโซลา น้ํามันเตา เปนตน
3. เชื้อเพลิงแกส ไดแก แกสธรรมชาติ แกส LPG เปนตน

การเผาไหมที่ดีหรือการเผาไหมสมบูรณนั้นเปนการเผาไหมที่เกิดขึ้น
แล ว สามารถปลดปล อ ยพลั ง งานความร อ นออกมาเท า กั บ ค า ความร อ นของ
เชื้อเพลิง และผลิตผลที่ไดจากการเผาไหมจะอยูในรูปของคารบอนไดออกไซด
และน้ํา
การศึกษาถึงลักษณะของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการเผาไหมสามารถแบง
ออกไดเปน 2 สวนคือ
1. Stoichiometry เปนเรื่องที่วาดวยการ สมดุลยของมวล ในปฏิกิริยาการ
สันดาป และ
2. Thermochemistry เปนเรื่องที่วาดวยการ สมดุลยของความรอน ในปฏิกิริยา
การสันดาป
2.2 สมดุลยของมวลในปฏิกิริยาการสันดาป (Stoichiometry)
การวิเคราะหเชื้อเพลิง: สําหรับแกสเชื้อเพลิง รายงานการวิเคราะห
จะอยูในรูปเชิงปริมาตร (volume) หรือ mole percent ของแกสผสมในแกส
เชื้อเพลิงนั้น สําหรับเชื้อเพลิงแข็งหรือเหลว รายงานการวิเคราะหสวนใหญจะ
เปนแบบ Ultimate analysis คือเปน weight percentage ของธาตุตางๆ ที่มีอยูใน
เชื้อเพลิงนั้น เชน Carbon, Hydrogen, Oxygen และ Sulfur เปนตน
การเขียนสมการสันดาป
- เชื้อเพลิงแกส
เชนประกอบดวย Propane (C3H8) 40 %
Butane (C4H10) 60 %

แยกเขียนทีละเชื้อเพลิง
Propane
C3H8+5O2
Æ
0.4C3H8+2O2 Æ
Butane
C4H10+6.5O2 Æ
0.6C4H10+3.9O2 Æ

3CO2+4H2O,
1.2CO2+1.6H2O
4CO2+5H2O,
2.4CO2+1.3H2O

(a)
(b)

(a)+(b)
0.4C3H8 

 + 5.9O 2 → 3.6CO2 + 4.6H2O
0.6C 4H10 

Air
0.4C3H8 

 + 5.9(O 2 + 3.76N2 ) → 3.6CO2 + 4.6H2O + 22.18N2
0.6C4H10 

สูตรโมเลกุลเฉลี่ย
C3.6H9.2+5.9O2+22.18N2------Æ3.6CO2+4.6H2O+ 22.18 N2
1 โมล Air 28.084 โมล
0.052 kg 0.810 kg
0.862 kg
Average molecular weight = 3.6x12+9.2x1 = 52.4

- เชื้อเพลิงแข็งหรือเหลว
เชน ประกอบดวย C
= 83 % (wt)
H
= 17 % (wt)
ดังนั้นใน 1 kg ของเชื้อเพลิงมี C อยู
1 kg ของเชื้อเพลิงมี H อยู

830
= 69.16 gmol
12
170
= 170 gmol
1

ฉะนั้น Empirical Formula คือ C69.16H170 ของเชื้อเพลิง 1 kg
ไมมีขอมูลใดที่จะบงบอกใหทราบถึงคา Molecular weight ของเชื้อเพลิงนี้แต
อยางใด
สมการเคมี
1 Kg fuel
15.32 kg air
16.32 kg product
C69.16 H170 + (69.16+42.5) (O2+3.76N2)
สูตรทั่วไปของ CHONS-fuel-air system.
1 kg

Æ

69.16CO2+85H2O+419.8N2

v w


CuHv O wNxS y +  u + − + y (O2 + 3.76N2 )
4 2



v
v w


→ uCO2 + H2O + ySO2 + 3.76 u + − + y N2
2
4 2




แสดงใหเห็นวา O ใน Fuel ชวยในการเผาไหม

นิยามที่สําคัญเกี่ยวกับการเผาไหม
1. Stoichiometric mixture
Stoichiometry mixture = มวลของเชื้อเพลิงที่ใชในการสันดาป
มวลอากาศที่ใชในการสันดาปทางทฤษฎี
เชน กรณีของแกสเชื้อเพลิงผสม 40%C3H8+60%C4 H10
Stoichiometric mixture =

100 x0.052
= 6.1 weight percent
(0.052 + 0.810 )

2. ปริมาณอากาศทางทฤษฎี หรือ Air-Fuel ratio (A/F ratio)
A/F ≡ ปริมาณอากาศที่ใช
ปริมาณเชือ้ เพลิงที่ใช
เชน กรณีแกสเชื้อเพลิงได

A/F ratio

=

0.810
= 15.6
0.052

(by weight)

* คาที่ไดจะขึน้ อยูกับชนิดของเชื้อเพลิง
กรณีเชื้อเพลิงแข็งหรือเหลว
A/F ratio

= 15.32 = 15.32
1

(by weight)

3. Equivalence Ratio เปนปริมาณไรหนวยที่นิยมใชในการเผาไหม ซึ่งเปน
ตัวบอกใหทราบวาสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับออกซิไดเซอร อยูหา งไกล
จากคาทฤษฎี (Stoichiometric) แคไหนมี 2 ชนิด
1. Fuel Equivalent Ratio, φFuel
φFuel =

y fuel / y air
ηfuel / ηair
=
(y fuel / yair )stoi (ηfuel / ηair )stoi

y = mass; η = mole basis

2. Oxidizer Equivalent Ratio, φoxi
φoxi =

1
φFuel

ดังนั้น

ถา φFuel < 1 หรือ φoxi > 1
ถา φFuel > 1 หรือ φoxi < 1
ถา φFuel = 1 หรือ φoxi = 1

คือ Fuel-lean mixture
คือ Fuel-rich mixture
คือ Stoichiometric ratio

โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึง Equivalence Ratio มักจะหมายถึง “Fuel Equivalent
Ratio; φFuel ”

3. Percent theoretical air คือปริมาณที่บอกใหทราบวา ปริมาณอากาศ
ที่ใชจ ริงในการาเผาไหมคิดเปนกี่เปอรเ ซ็นตของปริมาณอากาศทาง
ทฤษฎี
Percent

theoretical

air =

100
= 100φoxi
φFuel

เชน φFuel = 0.8 หรือ φoxi = 1.25
ดังนั้น Percent theoretical air = 125
4. Percent excess air คือปริมาณที่บอกใหทราบวามีปริมาณอากาศ
สวนเกินคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของปริมาณอากาศทางทฤษฎี
Percent

excess

air =

100

φ Fuel

− 100 = 100 φ oxi − 100

3. หัวเผาเชื้อเพลิง (Burner)
หั ว เผาเชื้อ เพลิงที่ ไ ดรั บการออกแบบมาดีจ ะช ว ยใหเ กิ ด การเผาไหม
สมบูรณได โดยองคประกอบที่ทําใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณนั้นจะเปนดังนี้
1. มีการผสมกันระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศอยางทั่วถึง
2. มีเวลาที่ใชในการเผาไหมพอเพียง เพื่อไมใหสูญเสียเชื้อเพลิงที่ยังไม
ถูกเผาไหมออกไปจากหองเผาไหม
3. มีอุณหภูมิภายในหองเผาไหมในระหวางเกิดการเผาไหมสูงพอที่จะ
ทําใหเกิดการเผาไหมที่ตอเนื่อง ซึ่งสามารถทําไดโดยการปรับสัดสวน
ของปริมาณน้ํามันกับอากาศเพื่อใหไดอุณหภูมิภายในหองเผาไหมสูง
กวาจุดติดไฟของเชื้อเพลิง
การควบคุมใหเกิดการผสมกันระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศเปนไปอยาง
ทั่ว ถึง และมีเ วลาที่ ใ ชใ นการเผาไหมพอเพีย งนั้นสามารถทํ าได โดยการใช
หัวฉีด ซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญเพื่อทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงแตกตัวเปนฝอยเล็กๆ
แลวพนเขาไปผสมกับอากาศในหองเผาไหม ขนาดของฝอยน้ํามันยิ่งเล็กลงก็จะ
ใชเวลาในการเผาไหมลดลง นอกจากนั้นยังชวยใหเกิดการผสมระหวางเชื้อเพลิง
กับอากาศที่ดี สงผลใหสามารถลดขนาดของหองเผาไหมที่ตองการใชลงได

3.1 หัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
3.1.1 ชนิดของไหลคู (Twin-Fluid Atomizer) เปนหัวเผาที่ใชลมหรือ
ไอน้ําเพื่อฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนฝอย หลักการทํางานของหัวเผาแบบนี้คือจะ
มีน้ํามันไหลผานในทอขนาดเล็กซึ่งวางเรียงตัวกันอยูดานในของทอใหญ โดยมี
อากาศหรือไอน้ําภายใตความดันสูงไหลผานในทอดานนอก ที่ปลายทอทั้งสอง
น้ํามันและอากาศหรือไอน้ํา จะถูกเปาใหกระทบกันจึงทําใหน้ํามันแตกตัวเปน
ฝอยเล็กๆ หัวเผาแบบนี้แบงออกไดเปน 3 ประเภทตามความดันของลมหรือไอ
น้ําที่ใชในการเปากระทบใหน้ํามันเปนฝอย
3.1.1.1 หัวเผาแบบความดันต่ํา (Low Pressure Burner) ใชอากาศ
ความดันประมาณ 1.08 บาร ปริมาณของอากาศที่เปากระทบเทากับ 25-40%
ของอากาศที่ตองการใชเพื่อทําใหการเผาไหมที่สมบูรณ เหมาะสําหรับหมอไอ
น้ําในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
3.1.1.2 หัวเผาแบบความดันปานกลาง (Medium Pressure Burner) ใช
อากาศความดันระหวาง 1.25-2.0 บาร ในการเปากระทบ ปริมาณอากาศที่ใชเปา
กระทบเทากับ 3-5% ของอากาศทั้งหมดที่ตองการใชในการเผาไหมที่สมบูรณ
หัวเผาประเภทนี้สวนใหญจะนํามาใชกับเตาถลุงโลหะ
3.1.1.3 หัวเผาแบบความดันสูง (High Pressure Burner) ใชอากาศที่มี
ความดันประมาณ 2.00-4.45 บาร โดยมีปริมาณของอากาศที่ใชใกลเคียงกับหัว
เผาแบบความดันปานกลาง

3.1.2 ชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล (Pressure Atomizer) หรือแบบใช
ความดันของน้ํามันเพื่อฉีดใหเปนฝอย (Oil Pressure Burner) หัวเผาแบบนี้
เหมาะสําหรับหมอไอน้ําขนาดใหญ เชน ในเรือเดินสมุทรและในโรงจักรไฟฟา
หัวเผาชนิดนี้ทํางานโดยการปมน้ํามันเชื้อเพลิงภายใตความดันสูง (70-300 PSI)
และมีความหนืดต่ําประมาณ 50-120 sec Redwood No.1 (สวนใหญจะตองมีการ
อุนน้ํามันใหรอนเพื่อลดความหนืดกอนที่จะปอนเขาหัวเผา) ผานไปยังรูเล็กๆ
เพื่อใหไดผลของการเผาไหมที่ ดีน้ํามันจะถูกอัดผานชองทางเล็กๆ ใน Swirl
Chamber ทําใหฝอยน้ํามันที่ออกมามีความเร็วทั้งที่พุงไปขางหนาและความเร็ว
หมุนรอบตัว (Rotational velocity) การผสมกันระหวางน้ํามันกับอากาศก็จะยิ่งดี
ขึ้น หัวเผาแบบนี้ใชงานไดสะดวกเพราะสามารถปรับความดันและอัตราการ
ไหลของน้ํามันไดงาย แตมีขอเสียคือรูของหัวเผามักจะมีฝุนผงหรือสิ่งสกปรก
อื่นๆ ไปอุดตันบอย จึงตองทําความสะอาดบอย และทําความสะอาดไสกรอง
น้ํามันดวย
3.1.3 ชนิดโรตารี (Rotary Cup Burner) หรือชนิดถวยหมุนที่ใชแรง
เหวี่ยงหนีศูนยกลางเพื่อกระจายน้ํามันใหเปนฝอย การทํางานของหัวเผาชนิดนี้
คื อ น้ํ า มั น จะถู ก ป อ นทางด า นในของกรวยที่ กํ า ลั ง หมุ น รอบแกน แรงหนี
ศูนยกลางจะทําใหน้ํามันถูกเหวี่ยงไปอยูดานขอบของกรวย และกระจายออก
จากปลายกรวยในขณะที่อากาศถูกเปามาปะทะ ทําใหละอองน้ํามันที่กระจาย
ออกมาเปนฝอยเล็กๆ หัวเผาแบบนี้เหมาะที่จะใชกับน้ํามันที่มีความหนืดสูง

3.2 หัวเผาน้ํามันทุกประเภทจะมีหลักการทํางานที่เหมือนกันซึ่งประกอบดวย 2
ขั้นตอนที่สาํ คัญ คือ
1. Filming
2. Disintegration

คือขั้นตอนทําใหน้ํามันกอตัวเปนแผนบางมากๆ
คือขั้นตอนทําใหแผนน้ํามันบาง (Oil film) แตก
กระจายเปนอนุภาคเล็กๆ โดยอาศัย ความไมเสถียรที่มี
อยูในตัวของแผนน้ํามันบางเองหรือโดยใชของไหล
อื่นมาทําใหแตกตัว

3.3 ขอดีและขอเสียของหัวเผาน้ํามันแบบตางๆ

3.3.1 ขอดีของหัวเผาชนิดของไหลคู (Twin-Fluid Atomizer) เมื่อเปรียบเทียม
กับชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล (Pressure Atomizer)
1. มีโครงสรางที่แข็งแรง
2. ใหสัดสวน Turn-down สูง คือ 4:1
3. ใชน้ํามันความดันต่ํา
4. ใหขนาดของ Droplet เล็กกวา
5. ใหการผสม (Mixing) ระหวาง Droplet กับอากาศดีกวา
6. ตอบสนองตอ Thermal load ไดเร็วกวา
7. ในกรณีซึ่งของไหลที่ทําใหเกิดการแตกตัวของน้ํามันเปนไอน้ําจะสามารถ
ชวยลดการกอตัวของคารบอนลงได โดยที่ประสิทธิภาพของการเผาไหม
เกือบจะไมเปลี่ยนแปลงเมื่อใชปริมาณของไอน้ําต่ํากวา 9% ของอากาศที่ใชใน
การเผาไหม
ขอเสีย คาใชจายแพงกวาเนื่องจากมีการใชพลังงานเพื่ออัดอากาศหรือไอน้ํา

3.3.2 ขอดีของหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล (Pressure Atomizer)
1. โครงสรางเรียบงาย ใชงานงายและราคาถูก
2. มีหลายขนาดใหเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
3. สามารถปรับรูปรางของเปลวไฟได
ขอเสีย
1. ใหคาสัดสวน Turn-down ต่ํา (อัตราสวนของการสิ้นเปลืองน้ํามันสูงสุดกับ
ต่ําสุด) ดังนั้นถาจะใหภาระการสันดาปเปลี่ยนแปลงไดในชวงกวาง จําเปนตอง
เพิ่มจํานวน Atomizer ใหมากขึ้น
2. ทํางานในลักษณะ On-off เทานั้น และใชงานในสภาวะภาระทางความ
รอนไมเปลี่ยนแปลง
3. ใชปมน้ํามันความดันสูง และตองการอุณหภูมิในการอุนน้ํามันที่สงู
4. น้ํามันที่สกปรกจะทําใหหัวเผาอุดตันจึงตองมีการกรองน้ํามันอยางละเอียด
5. เกิดความเสียหายไดงายระหวางการทําความสะอาด

3.3.3 ขอดีของหัวเผาชนิดโรตารี (Rotary Cup Burner)
1. มีความเชื่อถือไดสูง ใชงานไดสะดวก
2. สามารถใชไดกับอัตราการปอนน้ํามันซึ่งไมคงที่ได
3. สามารถปรับอัตราการปอนน้ํามันไดสูง หรือใหคาสัดสวน turn-down สูง
(4:1) โดยไมจําเปนตองเพิ่มจํานวนของหัวเผา
4. ไมมีปญหาเรื่องอุดตันของน้ํามันเพราะทอทางไหลในตัวหัวเผามีขนาดใหญ
5. ความดันปอนของน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา งายตอการทํางาน
6. สามารถควบคุมขนาดของ droplet ไดงาย เพียงแตควบคุมความเร็วรอบของ
ถวยหมุน เพราะขนาดเฉลี่ยของ droplet เปนสัดสวนผกผันกับความเร็วรอบ
ของการหมุนของถวย
ขอเสีย
1. การบํารุงรักษาซับซอนยุงยากและราคาแพง
2. ตองใชไฟฟาเพื่อหมุนถวย

4. แผนผังการตรวจสอบการเผาไหม
การปรับแตงหัวเผาเพื่อใหหมอไอน้ําทํางานมีประสิทธิภาพในการเผาไหมสูงสุด
มีขั้นตอนดังทีแ่ สดงในรูปที่ 4.1
เริ่มตน

ตรวจสอบ
setting points

ปรับ setting points ใหไดตามมาตรฐาน

ใช
ภาระของหมอไอน้ํา

ต่ํา

ไมใช

ใช

มีควันดํา

กลาง

ไมใช

ใช

สูง

ใช

เพิ่มปริมาณอากาศเผาไหม
หรือ ลดปริมาณเชื้อเพลิง

ใช

ไมมีควันดํา
ใช

% CO2 ต่ํา หรือ
% O2 สูง

ลดปริมาณอากาศเผาไหม
หรือเพิ่มเชื้อเพลิง

ได CO2 หรือ O2 ตามมาตรฐาน
CO ต่ํากวา 200ppm
(ตามมาตรฐาน)

ไมใช

ตรวจสอบ setting point
(oil temp, oil pressure, air pressure, draft)

ใช
อุณหภูมิที่ปลอง
ไฟเหมาะสม ?

ไมใช

อุณหภูมิ
สูงเกินไป

ใช

-หยุดเครื่องตรวจสอบ
ภายใน
-ทําความสะอาดทอไฟ
ลางตะกรัน

ใช
ประสิทธิภาพสูงสุด

รูปที่ 4.1 แสดงขั้นตอนในการปรับแตงหัวเผา

5. เทคนิคการปรับแตงหัวเผา
5.1 การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม
5.1.1 หลักการของเครื่องมือวิเคราะหไอเสีย
เครื่องมือวิเคราะหแกสไอเสียไดรับการพัฒนาไปอยางมากเพื่อใหใช
งานไดสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการวัด โดยเฉพาะรุนพกพาดังแสดง
ในรูปที่ 5.1

รูปที่ 5.1 เครื่องมือวิเคราะหแกสไอเสีย
โดยทั่วไปแลวเครื่องมือวิเคราะหไอเสียควรจะมีคุณลักษณะดังนี้
- สามารถวัด O2, CO
- สามารถวัดกระแสลมเรงในปลองควัน
- สามารถวัดความดันสูญเสีย (∆P)
- สามารถวัดอุณหภูมิของแกสไอเสีย
- สามารถวัด CO ไดระหวาง 0-10,000 ppm

- สามารถคํานวณคาเปอรเซ็นต CO2, ประสิทธิภาพการเผาไหม,
การสูญเสียความรอนจากไอเสีย และคาเปอรเซ็นตอากาศสวนเกิน
- ใชพลังงานจากแบตเตอรี่
- สามารถแสดงผลบนจอ LCD และสั่งพิมพผลได
5.2 การตรวจวัด Stack Loss
การสูญเสีย ความรอนทางแกสไอเสียสามารถคํ านวณได โดยการวัด
อุณ หภูมิของแกสไอเสีย และวัด ปริมาณคารบอนไดออกไซดใ นแกสไอเสีย
หลักการในการคิดประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนไอน้ํามีดังนี้
- อุ ณ หภู มิ ข องแก ส รอ นที่อ อกจากตั ว หม อ ไอน้ํ า จะแสดงว า ปริ ม าณ
ความรอนจากแกสรอนสามารถถายเทใหกับน้ําไดดีเพียงไร หมอไอน้ําจะทํา
หนาที่ถายเทความรอนจากแกสรอนนี้ไปสูน้ําเพื่อใหน้ําเดือดกลายเปนไอน้ํา ถา
หมอน้ําสามารถถายเทความรอนใหกับน้ําไดมากปริมาณความรอนที่ปลอยออก
ทางไอเสียก็จะนอย ซึ่งจะสังเกตไดจากอุณหภูมิไอเสียที่ต่ํา
- %CO2 ในแกสไอเสียจะบงชี้วาการเผาไหมมีประสิทธิภาพสูงเพียงใด
ถาเชื้อเพลิงเผาไหมไดหมดโดยใชอากาศสวนเกินนอยที่สุดจะไดความรอนจาก
แกสรอนสูงสุด ดังนั้นถาตรวจวัดไดวาไอเสียมี %CO2 สูงสุด หรือ %O2 ต่ําสุด
ประสิทธิภาพการเผาไหมจะดีที่สุด
- การสูญเสียความรอนเนื่องจากการแผรังสีความรอนและลมหมุนเวียน
เปนคาความรอนที่สูญเสียจากตัวหมอไอน้ําเนื่องจากการกระจายความรอนออก
รอบๆ ตัวหมอน้ํา และการพาความรอนจากลมที่พัดผานตัวหมอไอน้ํา ซึ่งการ
สูญเสียความรอนตัวนี้จะขึ้นอยูกับขนาดและความดันของไอน้ําในหมอน้ํา

วิธีการคํานวณประสิทธิภาพของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงใหเปนไอน้ํา โดย
การวัดอุณหภูมิที่ปลองและวัดปริมาณของ CO2
วิธีนี้เปนวิธีที่ไมซับซอน และเปนวิธีการทีย่ อมรับกันอยูโ ดยทั่วไป ซึ่งอุปกรณที่
ตองการใชมีดงั นี้
1. เครื่องวัด CO2 และ O2
2. เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ปลองไอเสีย
3. เครื่องมือวัดอุณหภูมิอากาศที่ปอนเขาหมอไอน้ํา
4. ตารางสําหรับคํานวณการสูญเสียทางปลอง สําหรับเชื้อเพลิงตางๆ
5. ตารางสําหรับความรอนที่สูญเสียจากการแผรังสีความรอน และการพา
ความรอน (RADIATION & CONVECTION)

ตารางที่ 5.1 แสดงคา Stack Loss ของน้ํามันดีเซล

ตารางที่ 5.2 แสดงคา Stack Loss ของน้ํามันเตา C

ตารางที่ 5.3 แสดงคา Stack Loss ของแกสธรรมชาติ

ตารางที่ 5.4 แสดงคา Radiation Loss
วิธีปฏิบัติสามารถทําไดดังตอไปนี้
1. ใหหมอไอน้ําทํางานตามภาระปกติประมาณ 2-3 ชั่วโมง จนอุณหภูมิที่
ปลองไฟไมเปลี่ยนแปลง
2. วัด CO2 และตองแนใจวามี O2 เหลืออยูนอยที่สุด คือตองเผาไหมอยางไมมี
ควันออกจากปลอง แตหากใชแกสเปนเชื้อเพลิงก็จะสังเกตจากควันไมไดตองวัด
O2 ดวย
3. อานอุณหภูมิที่ปลอง และเอาตัวเลขนี้ลบดวยอุณหภูมิในหองหมอไอน้ํา (ซึ่ง
จะเปนอุณหภูมิที่อากาศรอนขึ้นและสูญเสียไปทางปลอง)
4. ดูตารางสําหรับ เปอรเซ็นความรอนที่สูญเสียไปจากไอรอนที่ขึ้นไปทางปลอง
ไอเสีย จากตารางที่ 1,2 และ 3 ตามชนิดของเชื้อเพลิง สมมุติวาเราอานแลวไดคา
เทากับ X
5. ดูตาราง 4 สําหรับ เปอรเซ็นการสูญเสียจากการแผรังสีความรอนและพาความ
รอน สมมุติวาเราอานไดคาเทากับ Y
6. ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงใหเปนไอน้ํา (Fuel to Steam
Efficiency) จะเท า กั บ 100-(X+Y) ตั ว เลขนี้ เ ป น ประสิ ท ธิ ภ าพในการเปลี่ ย น
เชื้อเพลิงเปนไอน้ําของหมอน้ําลูกนั้น

ตัวอยาง หมอไอน้ํา ขนาด 400 แรงมา ความดัน 150psi ใชน้ํามันเตา C ตามรูป
ขางลาง เมื่อเดินเครื่องเต็มที่ (Full load) วัดคาตางๆกอนปรับแตงหัวเผาไดดังนี้

Troom
CO2และTex
Tex-Troom = 3800F, CO2 = 13%
จากตารางที่ 5.2
Stack Loss = 14.4 %
จากตารางที่ 5.4 Radiation Loss = 1.1 %
Stack Loss + Radiation Loss = 15.5 %
ดังนั้นประสิทธิภาพหมอน้ํา(η1) = 100 - 15.5 = 84.5 %
สมมติวาหลังปรับแตงหัวเผาไดคาใหมดังนี้
Tex-Troom = 2200F, CO2 = 13%
จากตารางที่ 5.2 Stack Loss = 10.3%
จากตารางที่ 5.4 Radiation Loss = 1.1%
Stack Loss + Radiation Loss = 11.4 %
ดังนั้นประสิทธิภาพหมอน้ํา (η2) = 100 - 11.4 = 88.6 %
อัตราการประหยัดเชื้อเพลิง

(η2 − η1 )
η2 − η1
=
η2
η1 + (η2 − η1 )
& f = 88.6 − 84.5 = 0.0463 = 4.63%
∆m
88.6
&f =
∆m

5.3 การปรับแตงหัวเผาชนิดทําใหเปนฝอยเชิงกล
5.3.1 การปรับแตงหัวเผาแบบ 2 จังหวะ (Two Stage Burner Tuning)
การปรับแตงหัวเผาแบบ 2 จังหวะ มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด (nozzle) ใหมีอณ
ุ หภูมิ
ระหวาง 100-120 oC
อุณหภูมิกอนเขา
หัวฉีด 100-120 oC

รูปที่ 5.2 อุณหภูมิกอนเขาหัวฉีด 100-120 oC
2. ตรวจสอบระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม (air diffuser)
ใหมีระยะตามที่กําหนดในคูม ือ

รูปที่ 5.3 ระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม

3. ปรับตั้งความดันของปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel oil pump) ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในคูมือ ตามรุนของหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับหัวฉีดแบบ 2
จังหวะ (two-stage burner) จะใชความดัน (ประมาณ) 20-25 บาร
ประมาณ 20-25 บาร

ตําแหนงสําหรับปรับ
เพิ่มความดันน้ํามัน โดยการขันเขา
ปรับลดความดัน โดยการขันออก

รูปที่ 5.4 หัวฉีดแบบ 2 จังหวะ (two-stage burner) ความดันประมาณ 20-25 บาร

รูปที่ 5.5 วงจรน้ํามันของหัวพนน้ํามัน แบบ modulating

4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มประมาณอากาศ จนไมมี
ควัน
5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2โดย มีปริมาณ O2ประมาณ 3.5-4.5 %
หรือ ปริมาณ CO2 12.5-13.5 %
6. ตรวจวัดปริมาณ CO วาต่ํากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
หรือไม ถาเกินใหกลับไปตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้ง
หัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปกติหรือไม
7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดแกส จะตองไมมีการ
รั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน

รูปที่ 5.6 แสดงตําแหนงตรวจวัดไอเสีย
โดยที่อุณหภูมไิ อเสียตองเปนไปตามสมการ
Tex = Tsat + 83oC (150 oF)
เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 PSI (หรือ 6 บาร) อุณหภูมิไอน้าํ เทากับ 164 oC
อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 247 oC
ถาอุณหภูมิสูง ใหหยุดหมอน้าํ แลวทําการตรวจสอบและทําความ
สะอาดพื้นที่ผวิ ทางดานไฟและดานน้ํา (แยงเขมา ลางตะกรัน)

ตารางที่5.5 แสดงคาความสัมพันธระหวางความดันกับอุณหภูมิ

5.3.1.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะหัว 1 (จังหวะ low fire หรือ partial load) ให
ปรับลิมิตสวิตช (limit switch) หมายเลข 2 ไปทางตําแหนงตัวเลขมากทีละนอยๆ
จนไมมีควันดํา
2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะหัว 2 (จังหวะ full load หรือ high fire) ให
ปรับลิมิตสวิตช (limit switch) หมายเลข 3 ไปทางตําแหนงตัวเลขมากทีละนอยๆ
จนไมมีควันดํา
3. ถาหากมีควันดําระหวางการเปลี่ยนจากตําแหนงหัว 1 ไปเปนหัว 2
(จังหวะเรง) ใหปรับลิมิตสวิตช (limit switch) หมายเลข 1 ไปทางตําแหนง
ตัวเลขมากทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา
หมายเหตุ สําหรับหัวเผาที่ใชตางผูผลิต ตางรุน ใหสังเกตรายละเอียดของ
ลิมิตสวิตชที่ตัวมอเตอร
4. ตัวอยางลิมติ สวิตช (Limit switch) ของหัวขับไฟฟาแบบเรงหรี่ (servo
drive) เพื่อกําหนดอากาศสวนเกินใหเหมาะสมกับการเผาไหมของหัวเผา
เชื้อเพลิง ดังนี้
ลิมิตสวิตช หมายเลข 1 (I) ตําแหนง โซลินอยควาลวหัว 2 ทํางาน
ลิมิตสวิตช หมายเลข 2 (II) ตําแหนง ไฟนอย (partial load)
ลิมิตสวิตช หมายเลข 3 (III) ตําแหนง ไฟมากสุด (full load)
ลิมิตสวิตช หมายเลข 4 (IV) ตําแหนง หยุดการทํางาน (close)

ลิมิต หมายเลข 2(II) ตําแหนงไฟนอย (partial load)
ลิมิต หมายเลข 1(I) ตําแหนงโซลินอยควาลวหัว 2 ทํางาน (partial load)
ลิมิต หมายเลข 3(III) ตําแหนงไฟมากสุด (full load)
ลิมิต หมายเลข 4(IV) ตําแหนงหยุดการทํางาน (close)

รูปที่ 5.7 ตัวอยางมอเตอรเรงหรี่น้ํามันและลม (servo motor)
5. ตัวอยางการปรับลิมิตสวิทซ (Limit switch) โดยปรับตายตัว ไมควร
เปลี่ยนบอย ดังนี้
1. ลิมิตสวิทซ หมายเลข 1 (I) ตําแหนง โซลินอยควาลวหัว 2 ทํางาน
ประมาณ 25-30 องศา
2. ลิมิตสวิทซ หมายเลข 2 (II) ตําแหนง ไฟนอย (partial load) ประมาณ
10-15 องศา
3. ลิมิตสวิทซ หมายเลข 3 (III) ตําแหนง ไฟมากสุด (full load)
ประมาณ 50-60 องศา
4. ลิมิตสวิทซ หมายเลข 4 (IV) ตําแหนง หยุดการทํางาน คือศูนย
6. ปรับแตงตําแหนงไฟนอย (partial load) 2 (II) และ ไฟมากสุด (full load) 3
(III) ใหไดคาดังนี้
6.1 ปริมาณ O2
= 2-6 %
6.2 ปริมาณ CO2
= 11-14 %
6.3 เบอรเขมา (Soot No.) = 0 − 3

5.3.2 การปรับแตงหัวเผาแบบ Modulating
การปรับแตงหัวเผาแบบ Modulating มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด ใหมีอณ
ุ หภูมิ ระหวาง 100120 oC
อุณหภูมิกอนเขา
หัวฉีด 100-120 oC

รูปที่ 5.2 อุณหภูมิกอนเขาหัวฉีด 100-120 oC
2. ตรวจสอบระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม (air diffuser) ใหมี
ระยะหางตามที่กําหนดในคูม ือ

รูปที่ 5.3 ระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม

3. ปรับตั้งความดันของปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel oil pump) ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในคูมือ ตามรุนของหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับหัวฉีดแบบ 2
จังหวะ (two-stage burner) จะใชความดัน (ประมาณ) 20-25 bar
ประมาณ 20-25 bar

ตําแหนงสําหรับปรับ
เพิ่มความดันน้ํามัน โดยการขันเขา
ปรับลดความดัน โดยการขันออก

รูปที่ 5.4 หัวฉีดแบบ 2 จังหวะ (two-stage burner) ความดันประมาณ 20-25 bar

รูปที่ 5.5 วงจรน้ํามันของหัวพนน้ํามัน แบบ modulating

4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มประมาณอากาศ จนไมมี
ควัน
5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2โดย มีปริมาณ O2ประมาณ 3.5-4.5 %
หรือ ปริมาณ CO2 12.5-13.5 %
6. ตรวจวัดปริมาณ CO วาต่ํากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
หรือไม ถาเกินใหกลับไปตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้ง
หัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปกติหรือไม
7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดแกส จะตองไมมีการ
รั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน (ดูรูปที่5.6)

รูปที่ 5.6 แสดงตําแหนงตรวจวัดไอเสีย
โดยที่อุณหภูมไิ อเสียตองเปนไปตามสมการ
Tex = Tsat + 83oC (150 oF)
เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 psi (หรือ 6 bar) อุณหภูมิไอน้ําเทากับ 164 oC
อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 247 oC
ถาอุณหภูมิสูง ใหหยุดหมอน้าํ แลวทําการตรวจสอบและทําความ
สะอาดพื้นที่ผวิ ทางดานไฟและดานน้ํา (แยงเขมา ลางตะกรัน)

ตารางที่5.5 แสดงคาความสัมพันธระหวางความดันกับอุณหภูมิ

5.3.2.1 การปรับแตงหัวเผาในกรณีมีควันดํา
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุดนํา (ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limit switch)
หมายเลข 3 ตั้งไวประมาณ 25-30 องศา โดยการขันนอตที่แคมลมเขาเพื่อเพิ่ม
ปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา
2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ low fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limit
switch) หมายเลข 7 ตั้งไวประมาณ 40-55 องศา โดยการขันนอต (ประมาณตัวที่
2-3) ที่แคมลมเขาเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา
3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ high fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limit
switch) หมายเลข 1 ตั้งไวประมาณ 100-130 องศา โดยการขันนอตที่ตําแหนง
สูงสุดที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ
จนไมมีควันดํา
4. ทําการปรับปริมาณลมที่นอตตําแหนงอื่นๆ ระหวางจังหวะ low fire ถึง
high fire โดยใชสวิตชบังคับให มอเตอร เรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถามีควัน
ดําใหขันนอตที่ตําแหนงนั้นๆ ที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพื่อเพิ่ม
ปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา
5. ทําจนครบทุกตําแหนงนอต (7 ตําแหนง)
หมายเหตุ สําหรับหัวเผาที่มอเตอร เรงหรี่ และแคมลม ตางผูผลิต ตางรุน ให
สังเกตรายละเอียดของหัวเผานั้นประกอบ

การปรับจังหวะจุดนํา โดยการขันนอตที่แคมลมเขาเพือ่ เพิ่มปริมาณอากาศ

รูปที่ 5.8 หัวพนน้ํามัน แบบปรับเรงหรี่ได
6. ตัวอยางการปรับลิมิตสวิตช (limit switch) โดยปรับตายตัว ไมควร
เปลี่ยนบอย ดังนี้
6.1 ตําแหนงเริ่มจุดไฟ (ignition oil) 25-30 องศา (สกรูปรับที่ #2-3)
6.2 ตําแหนงไฟนอย (partial load) 40-55 องศา (สกรูปรับที่ #4)
6.3 ตําแหนงไฟมากสุด (full load) 100-130 องศา (สกรูปรับที่ #6-7)

รูปที่ 5.9 การปรับลิมิตสวิตชและอุปกรณเสริม

7.
การปรั บ อากาศส ว นเกิ น ของหั ว เผาเชื้ อ เพลิ ง แบบปรั บ เร ง หรี่ ไ ด
(modulating burner)

รูปที่ 5.10 การปรับแถบสปริง
7.1 ตําแหนงการจุด สกรูปรับที่ 2-3
CO2
ประมาณ 11-14 %
ประมาณ 2-6 %
O2
เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3
7.2 ตําแหนงไฟนอย สกรูปรับที่ 4-5
CO2
ประมาณ 11-14 %
ประมาณ 2-6 %
O2
เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3
7.3 ตําแหนงไฟมากสุด สกรูปรับที่ 6-7
CO2
ประมาณ 11-14 %
O2
ประมาณ 2-6 %
เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3

5.4 Air atomizer (modulating)
AIR ATOMIZING BURNER

รูปที่ 5.11 แสดงการทํางานของ air atomizing burner
5.4.1 การปรับแตงหัวเผาชนิด air atomizing แบบ modulating มีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด (nozzle) ใหมีอณ
ุ หภูมิ
ระหวาง 95-105 oC
ชุดควบคุมการจายน้ํามัน
35-45 PSI

หนาวาลวมีรูใหน้ํามัน
ไหลออกขาออก

เรคกูเรเตอรน้ํามันขาเขาปรับแรงดันจาก
75 PSI เหลือ 35-45 PSI
แรงดัน 75-90 PSI
อุณหภูมิ 200-220 F

25-35 PSI
วาลวตัง้ แรงดันน้ํามันขากลับ
ต่าํ กวาขาเขา 10 PSI

รูปที่ 5.12 ชุดควบคุมการจายเชื้อเพลิง

2. ปรับตั้งแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel oil pump) ใหเปนไปตามที่
กําหนดในคูมอื ตามรุนของหัวเผาเชื้อเพลิงที่กําหนด สําหรับหัวเผาแบบ air
atomizing แรงดันกอนเขาชุดจายน้ํามัน ประมาณ 70-90 psi
3. ปรับตั้งแรงดันน้าํ มันเชื้อเพลิง ทีช่ ุดควบคุมน้ํามัน ใหเหลือ 35-45 psi
และปรับตั้งแรงดันน้ํามันขากลับจากชุดควบคุมน้ํามันใหต่ํากวาขาเขา 10 psi
(25-35 psi)
4. ตรวจสอบแรงดันลมจากปมลมที่เขาหัวพนไฟ จะตองไมตา่ํ กวา 10
psi (ตอนเครื่องเรงสุด จะตองไมต่ํากวา 15 psi)
ลมสเปรยน้ํามันเปนฝอย
ไสกรองลม

รูปที่ 5.13 ลักษณะของไสกรองลม

รูปที่ 5.14 ลักษณะของไสกรองลม

6. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือปริมาณ CO2 โดย มีปริมาณ O2 ประมาณ
3.5-4.5 % หรือ ปริมาณ CO2 12.5-13.5 %
7. ตรวจวัดปริมาณ CO ใหมปี ริมาณต่ํากวามาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษ ถาสูงกวาใหกลับไปตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้ง
หัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปกติหรือไม
8. วัดอุณหภูมปิ ลองไอเสีย (Stack Temperature) ที่ตําแหนงสําหรับ
ตรวจวัดแกส โดยตําแหนงนี้จะตองอยูทางออกของปลองไอเสีย และจะตองไมมี
การรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน

รูปที่ 5.6 แสดงตําแหนงตรวจวัดไอเสีย
โดยที่อุณหภูมไิ อเสียตองเปนไปตามสมการ
Tex = Tsat + 83oC (150 oF)
เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 PSI (หรือ 6 bar) อุณหภูมิไอน้ําเทากับ 164 oC
อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 247 oC
ถาอุณหภูมิสูง ใหหยุดหมอน้าํ แลวทําการตรวจสอบและทําความ
สะอาดพื้นที่ผวิ ทางดานไฟและดานน้ํา (แยงเขมา ลางตะกรัน)

ตารางที่5.5 แสดงคาความสัมพันธระหวางความดันกับอุณหภูมิ

5.4.2 การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา
1.ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุด ใหปรับโดยการขันนอตที่ตําแหนงที่ 1
เขาเพื่อลดปริมาณน้ํามันทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา
2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ low fire ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limit
switch) หมายเลข 7 ตั้งไวประมาณ 40-55 องศา ใหปรับโดยการขันนอต
(ประมาณตัวที่ 2-3) ที่แคมลมเขาเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควัน
ดํา
3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ high fire ตําแหนงของลิมิตสวิตช (limit
switch) หมายเลข 1 ตั้งไวประมาณ 100-130 องศา ใหปรับโดยการขันนอตที่
ตําแหนงสูงสุดที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศที
ละนอยๆ จนไมมีควันดํา
แคมปรับปริมาณน้ํามัน

เข็มตวงน้ํามัน
นอตปรับปริมาณน้ํามัน

รูปที่ 5.15 ตําแหนงที่ปรับหัวเผา

4. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะเรง ใหทําการปรับปริมาณลมที่นอต
ตําแหนงอืน่ (ตําแหนงที่ 2-12) ระหวางจังหวะ low fire ถึง high fire โดยใช
สวิตซบังคับใหมอเตอร เรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถาควันดําใหขันนอตที่
ตําแหนงนั้นๆ ที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพือ่ เพิ่มปริมาณอากาศที
ละนอยๆ จนไมมีควันดํา
แดมเปอรลมเคลื่อนที่แบบหมุน

รูปที่ 5.16 ตําแหนงที่ปรับหัวเผา
5.5 rotary cup (modulating)
ROTARY CUP BURNER ถวยเหวีย่ ง
มอเตอรหมุนถวยเหวี่ยง
ถวยเหวี่ยงหมุนตามมอเตอร

สายพานขับถวยหมุน

รูปที่ 5.17 ตําแหนงที่ปรับหัวเผา

5.5.1 การปรับแตงหัวเผาชนิด Rotary cup แบบ modulating มีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาถวยเหวีย่ ง ใหมีอุณหภูมิ
ระหวาง 70-90 oC ขึ้นกับชนิดของน้ํามัน
(น้ํามันเตาA ใชอุณหภูมิ 70-75 oC, น้ํามันเตาC ใชอุณหภูมิ 80-85 oC)
ถวยเหวี่ยงทําใหน้ํามันแตกตัวเปนฝอย

ใชแกสจุดนํา

ระบบน้ํามันเขาถวย

Thermometer

ระบบควบคุมลม

รูปที่ 5.18 ตําแหนงที่ปรับหัวเผา
2. ปรับตั้งความดันน้ํามันเชือ้ เพลิงใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือ
ตามรุนของหัวเผา สําหรับหัวเผาแบบ Rotary cup ใชความดัน 2-3 bar
3. เช็คความตึงของสายพาน และความเร็วรอบ ใหไดประมาณ 4,6006,000 รอบตอนาที ขึ้นกับผูผ ลิต
4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มปริมาณอากาศตอไป
จนไมมีควัน

5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดยใหมคี า O2 ประมาณ 3.5-4.5 %
หรือ ปริมาณ CO2 12.5-13.5 %
6. ตรวจวัดปริมาณ CO มีปริมาณต่ํากวาคามาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษหรือไม ถาสูงกวาใหกลับไปตรวจสอบ อุณหภูมินา้ํ มัน และความดัน
น้ํามันวาสูงกวาปกติหรือไม รวมทั้งถวยเหวี่ยงวามีสภาพผิดปกติหรือไม
7. วัดอุณหภูมปิ ลองไอเสีย และจะตองไมมกี ารรั่วซึมของอากาศ
ภายนอกเขามาเจือปน

รูปที่ 5.6 แสดงตําแหนงตรวจวัดไอเสีย
โดยที่อุณหภูมไิ อเสียตองเปนไปตามสมการ
Tex = Tsat + 83oC (150 oF)
เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 psi (หรือ 6 bar) อุณหภูมิไอน้ําเทากับ 164 oC
อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 247 oC
ถาอุณหภูมิสูง ใหหยุดหมอน้าํ แลวทําการตรวจสอบและทําความ
สะอาดพื้นที่ผวิ ทางดานไฟและดานน้ํา (แยงเขมา ลางตะกรัน)

ตารางที่5.5 แสดงคาความสัมพันธระหวางความดันกับอุณหภูมิ

5.5.2การปรับแตงหัวเผาในกรณีควันดํา
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุด ใหขันนอตตําแหนงที่ 1 ในทิศทางที่
เพิ่มอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา ดังรูปที่ 5.19 (ใหดเู อกสารของหัวเผาแต
ละชนิดประกอบเพิ่มเติม)
นอตตําแหนงที่ 2-3
วาลวน้ํามัน

นอตปรับปริมาณลม

แคมปรับลม

รูปที่ 5.19 แสดงวาลวเรงหรีน่ ้ํามัน และแคมลม
2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ low fire ใหขันนอต (ประมาณตัวที่ 2-3) ที่
แคมลม เพื่อเพิม่ ปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา
3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ high fire ใหขันนอตที่ตําแหนง 8-10 ใหตรง
กับลูกกลิ้งของแขนดึง
แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา
4. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะเรง ใหทําการปรับปริมาณลมที่นอตตําแหนง
อื่น (ตําแหนงที่ 2-10) ระหวางจังหวะ low fire ถึง high fire โดยใชสวิตซบังคับ
ให มอเตอร เรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถาควันดําใหขนั นอตที่ตําแหนงนั้นๆ
ที่ตรงกับลูกกลิ้งของแขนดึง แดมเปอร เพือ่ เพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนไม
มีควันดํา

6. การบํารุงรักษาหัวเผา
ในการเผาไหมเชื้อเพลิงเหลว เราตองฉีดเชื้อเพลิงใหเปนละออง เพื่อทํา
การผสมกับอากาศแตถาการบํารุงรักษาหัวเผาไมดีพอจะเกิดคารบอนตกคางที่
ปลายของหั ว เผา การแตกตั ว เป น ละอองด อ ยลง เช น ขนาดละอองโตขึ้ น
รูปแบบการกระจายละอองดอยลง ทําใหการผสมเลวลง ผลก็คือกอใหเกิดการ
เผาไหมที่ไมสมบูรณ และเกิดบริเวณที่มีอากาศไมเพียงพอเพราะการกระจาย
ของละอองของเหลวไม ส ม่ํ า เสมอ ในกรณีที่ เ ลวร า ยกว า นั้ น รู ป รา งเปลวไฟ
เปลี่ยนอยางมาก เปลวไฟไปกระทบกระเบื้องหัวเผา (Burner tile) โดยตรง เกิด
การสะสมของคารบอนบนกระเบื้อง ดังนั้นการบํารุงรักษาหัวเผาใหถูกตองจึง
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
ถาพบเห็นการเกาะติดของคารบอนเมื่อไรประการแรกคือตองตรวจหา
ตนตอที่กอใหเกิดคารบอนอยางถี่ถวน แลวทําการซอมแซมใหเรียบรอยแลวจึง
ใชงาน มิฉะนั้นแลวจะเกิดความเสียหายที่ไมอาจแกไขได การเกาะติดของ
คารบอนอาจมีสาเหตุมาจาก อุณหภูมิและความดันน้ํามันเตาไมเหมาะสม เปน
ตน เมื่อทราบสาเหตุแลวใหปรับคาใหเหมาะสมแลวทําความสะอาดหัวเผาที่มี
สิ่งสกปรกและคารบอนเกาะอยูดวยน้ํามันลางแลวจึงเช็ดออกดวยผานิ่ม ๆ ถาทํา
ความสะอาดโดยใชของแข็งอยางเชนไขควงหรือมีดอาจเกิดรอยแผลขึ้นที่ปลาย
หัวเผาและทําใหการพนฝอยยิ่งเลวลงได

นอกจากนั้นควรบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือการเผาไหม
ตางๆ ใหอยูในสภาพที่ดีเยี่ยมอยูเสมอ กลาวคือ
ถังเก็บน้ํามันเตา – ควรตรวจและถายน้ําและตะกอนเหนียวออกจากกนถังอยู
สม่ําเสมอ
ระบบสงน้ํามัน – ควรตรวจและทําความสะอาดหมอกรองน้ํามันเปนประจํา
อยาใหอุดตัน ขนาดรูไสกรองน้ํามันตองเหมาะสม
– ควรตรวจความดันปมน้ํามันวาปกติหรือไม หากความดันต่ํา
ไป ตัวปมอาจชํารุดหรือผุกรอนหรือหมอกรองดานหนาปม
อาจอุดตัน
– ตรวจดูวาหมออุนน้ํามันเตาทํางานเปนปกติหรือไม อุณหภูมิ
ของน้ํ า มั น เตาที่ อ อกจากหม อ อุ น สู ง พอตามความต อ งการ
หรือไม
หัวเผา
– ตรวจความดันของน้ํามันเตา ความดันลม/ไอน้ําวาไดตามขอ
บงใชหรือไม
– ตรวจดูอุณหภูมิของน้ํามันที่เขาหัวฉีดวาไดตามขอบงใช
หรือไม
– ทําความสะอาดหัวเผาเปนประจํา สําหรับพวกหัวฉีดที่ใช
ความดั น ของน้ํ ามั น เตาเองนั้ น ตอ งระวั ง อย าใหร อ งต า งๆ ที่
ปลายหัวฉีดเกิดบิดเบี้ยวหรือชํารุดได ไมควรใชเหล็กแข็งขูด
ทําความสะอาด สวนหัวเผาแบบถวยเหวี่ยง ใชผาชุบน้ํามันสน
เช็ดทําความสะอาด ถาหากมีคราบคารบอนใหใชมีดอลูมิเนียม

ที่ ม ากั บหั ว เผาทํ า ความสะอาด หา มใช วัสดุ ที่เ ปน เหล็ก หรื อ
แสตนเลส ทําความสะอาดเพราะจะทําใหเกิดรอยภายในถวย
– ตรวจดูสภาพของชองบังคับลมอยูเสมอ หากชํารุดใหรีบ
ซอมแซมใหดีดังเดิม
– ตรวจสภาพของชองหัวเผา หากอิฐทนไฟแตกหักและหลน
ลงมาใหรีบแกไข
– ตรวจดูขอตอที่เชื่อมคันบังคับชองลมกับวาลวน้ํามัน อยาให
หลวมหรือหลุด
– ตรวจดูปริมาณของอากาศที่เขาหัวเผา ไมควรเกินกวา 1.2 เทา
ของจํานวนอากาศตามทฤษฎีการเผาไหม โดยดูจากปริมาณ O2
สวนเกินในแกสไอเสีย ซึ่งไมควรเกิน 3.5% หรือดูจากปริมาณ
CO2 ซึ่งไมควรต่ํากวา 12.5%

7. ภาคผนวก
Conversion Factors
7.1 ความยาว
1 cm
= 0.3937 in
1 in
= 2.54 cm
1 ft
= 0.3048 m
1m
= 3.281 ft
7.2 พื้นที่
= 6.4516 cm2
1 in2
= 6.4516 x 10-4 m2
1 in2
1 ft2
= 929 cm2
2
1 ft
= 0.0929 m2
= 10.764 ft2
1 m2
7.3 ปริมาตร
1 in3
= 16.387 cm3
= 0.06102 in3
1 cm3
1 ft3
= 0.0283 m3
1 ft3
= 28.317 liters
3
1 ft
= 7.4805 gal (us)
3
1m
= 35.315 ft3
1 gal (us) = 3.7854 liters
7.4 มวล
1 lb
= 453.6 g
1 kg
= 2.2046 lb
7.5 ความหนาแนน
1 lb/in3 = 27.680 g/cm3
1 lb/ft3 = 16.019 kg/m3
1 kg/m3 = 0.06243 lb/ft3

7.6 ความดัน
1 lb/in2 =
1 lb/ft2 =
1 bar
=
1 bar
=
1 atm
=
1 atm
=
1 atm
=
1 Pa
=
7.7 อุณหภูมิ
T(ºF)
=
T(ºK) =
T(ºC)

=

1 psi = 6894.76 N/m2
47.880 N/m2
105 N/m2 = 105 Pa
14.5 lb/in2
14.696 lb/in2
2116.2 lb/ft2
1.0132 bar
1 N/m2
1.8(ºK - 273) + 32
1 (ºF - 32) + 273
1. 8
1
1. 8

(ºR - 492)

T(ºK) = 1.8 ºR
7.8 กําลัง, พลังงาน, ความรอน
1J
= 1 W·s = 1 N·m
1 Btu
= 1055.04 J = 0.252 kCal
1 Btu/hr = 0.2931 W
1 kCal = 3.968 Btu = 4.186 kJ
1 hp
= 745.7 W
1 kWh = 3413 Btu
1 Boiler hp= 33,475.35 Btu/h
1T/hr
= 64 Boiler hp
1T/hr
= 2,256.7 x 103 kJ/hr
1T/hr
= 530 x 103 kCa

