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บทคัดย่ อ
หม้ อน ้าเป็ นอุปกรณ์ผลิตไอน ้าในงานอุตสาหกรรมผลิตและบริ การ ซึง่ จะนาไอน ้าไปใช้ ในกระบวนการผลิต
ในขณะเดียวกันก็ยงั มีไอน ้าที่เหลือใช้ จากกระบวนการผลิตประมาณ 5-7 เปอร์ เซ็นต์ ที่ความดัน 0.5-3.0 กิโลกรั ม
ต่อตารางเซนติ เ มตร ที่ อุณ หภูมิ 112-150 องศาเซลเซี ย ส การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี ว ัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ออกแบบและ
สร้ างกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้ วยกังหันไอน ้าความดันต่า เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ ที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะทางกล
ของระบบการผลิตไฟฟ้าด้ วยกังหันไอน ้าความดันต่า และเพื่ อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตังระบบการผลิ
้
ต
ไฟฟ้า ผลการวิจยั พบว่าด้ านการออกแบบใช้ กงั หันไอน ้าแบบแรงผลัก ใช้ หวั ฉีดติดตังจ
้ านวน 3 หัว แต่ละหัวทามุม
การฉีด 20 องศา ใช้ ความดันไอน ้าในการทดสอบที่ 0.5-3.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผลการวิเคราะห์ที่ความ
ดันไอน ้า 3 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตรได้ กาลังทางกลสูงสุด 3.00 กิโลวัตต์ ประสิทธิ ภาพทางกลสูงสุด 2.61
เปอร์ เซ็นต์ ส่วนกาลังทางไฟฟ้าที่ผลิตได้ สงู สุด 310 วัตต์ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูงสุด 0.87 เปอร์ เซ็นต์ และราคา
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 11,871.83 บาทต่อปี ซึง่ มีระยะเวลาคืนทุน 7.54 ปี
คาสาคัญ: กังหันไอน ้าความดันต่า เครื่ องผลิตไฟฟ้า ไอน ้า
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Abstract
The boiler is a steam generator for service and industrial field, in which steam is used for the
production process. Meanwhile, there is the waste steam from such process as 5-7% at pressure 0.5-3.0
kg/cm2 and temperature 112-150C. This research aimed to design and build the power generator system
by a low-pressure steam turbine in order to study the parameters effecting to the mechanical
performance and analyze breakeven of the power generation installation. The results showed that we
could design and build using the reaction steam turbine with the install 3 nozzles and corner 20 degrees
at pressure steam 0.5-3.0 kg/cm2. The results analysis at maximum 3 kg/cm2, the mechanical power was
3.00 kW and maximum mechanical efficiency was 2.61%. The maximum electrical power was 310 w. and
maximum electrical efficiency was 0.87%. By using this generator, cost saving was 11,871.83
bahts/year. The pay-back period was about 7.54 years.
Keywords: Low-pressure steam turbine, Power generator, Steam

บทนา
ปั จ จุ บั น จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี แ ล ะ จั ง ห วั ด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ มี ก ารใช้ หม้ อน ้า (Boiler) ไม่ น้ อย
กว่า 186 ลูก ซึ่งมีขนาดอัตราการผลิต ไอน ้าที่แตกต่าง
กั น ไปตั ง้ แต่ 500-3,000 kg/h โดยความดั น ใช้ ไอน า้
3-20 kg/cm2 ไอน ้าดังกล่าวถูกใช้ ในกระบวนการผลิต
และการบริ การ ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่าปริ มาณความ
ร้ อนที่ถ่ายเทให้ แก่น ้าประมาณ 70-75% ส่วนที่เหลือจะ
สูญเสียพลังงานไปกับแก๊ สร้ อนทิ ้งประมาณ 15-20%
สูญ เสี ย กับ น ้าโบล์ ว ดาวประมาณ 5% และสูญเสียไป
กับ การแผ่ รั ง สี แ ละการพาความร้ อ นประมาณ 5%
อย่างไรก็ตาม ไอน ้าที่นาไปใช้ ในกระบวนการผลิตนั ้น
ยัง มีป ริ ม าณความร้ อนประมาณ 112-150C ที่
ความดัน ประมาณ 0.3-5.0 kg/cm 2 [1] ประเด็ น ที่
น่าสนใจของวิจัยนี ้คือ “การนาพลังงานไอน ้าความดัน

ต่าที่เหลือใช้ มาผลิตกระแสไฟฟ้า” เพื่อให้ เกิดการใช้ ไอ
น ้าอย่างมีประสิทธิ ภาพของหม้ อ นา้ และเพื่อ ให้ เ กิด
การประหยัด พลัง งานในอุตสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมบริ การ
หม้ อ น า้ เป็ น อุป กรณ์ ผลิ ต ไอน า้ ซึ่ ง ปั จ จุ บัน
หม้ อน ้ามีหลายประเภท เช่น ชนิดท่อไฟและชนิดท่อน ้า
ในกรณีของหม้ อน ้าแบบท่อไฟ ปริ มาณความร้ อน การ
เทความร้ อนวิ ่ง อยู ่ภ ายในท่อ ส่ว นปริ ม าณน า้ อยู่
ภายนอกท่อ แบบท่อน ้าปริ มาณน ้าจะวิ่งอยู่ภายในท่อ
ส่วนปริ มาณความร้ อนถ่ายเทจะอยูภ่ ายนอกท่อ ในการ
เลื อ กใช้ หม้ อ น า้ ที่ จ ะเป็ น ชนิ ด ใดนัน้ ขึ น้ อยู่กับ ความ
ต้ องการใช้ ความดันใช้ ไอน ้า เช่น ถ้ าเป็ นหม้ อน ้าแบบ
ท่ อ ไฟจะใช้ ไอน า้ ที่ ค วามดั น ไม่ เ กิ น 12 kg/cm2 ซึ่ ง
ส ถ า น ะ ไ อ น ้า จ ะ เ ป็ น ไ อ น ้า อิ่ ม ตั ว กั บ ไ อ แ ห้ ง
(Superheated steam ต่ า ) และถ้ าต้ อ งการไอน า้ ที่ มี
ปริ ม าณความดั น ไอน า้ สู ง เกิ น 12 kg/cm2 จะต้ อง
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เลื อ กใช้ หม้ อน า้ แบบท่ อ น า้ หม้ อน า้ ประเภทนี จ้ ะ
สามารถผลิ ต ไอน า้ ที่ ค วามดัน สูง ได้ และจะมี ค วาม
ปลอดภั ย สู ง ในปั จ จุ บั น การน าไอน า้ เหลื อ ใช้ จาก
กระบวนการผลิต ในงานอุต สาหกรรมการผลิ ต และ
อุตสาหกรรมบริ การมีการศึกษาน้ อยมาก ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ความดัน ใช้ ไอน า้ ที่ เ หลือ ค่อ นข้ า งต่า จากการศึก ษา
งานวิจยั ที่ผ่านมา [2] พบว่ามีการศึกษาไอน ้าส่วนนี ้มา
ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยกังหัน ไอน ้าขนาดเล็ก
โดยการสร้ างใบกังหันและนาไอน ้ามาให้ ความร้ อนเป็ น
ไอแห้ ง (Superheated steam) ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ด้
จากทางกลและทางไฟฟ้าค่อนข้ างต่าหากเปรี ยบเทียบ
กับการต้ องใช้ พลังงานในการแลกเปลี่ยนไอนา้ ทาให้
เป็ น ไอแห้ ง นอกจากนี ง้ านวิ จัย ในต่า งประเทศ ยัง มี
การศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันไอน ้าของ
โรงไฟฟ้า [3] โดยการสร้ างแบบจาลองทางอุณหพล
ศาสตร์ ของโรงงานไฟฟ้าความร้ อนและการนาความดัน
ไอนา้ มาใช้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า พารามิเตอร์ ต่าง ๆ และ
คุณ ภาพไอน า้ (x) บริ เ วณทางออกที่ ต่ า งกัน มี ผลต่อ
ประสิทธิภาพกังหันไอน ้า
การออกแบบและสร้ างระบบการผลิตไฟฟ้า
ด้ วยกังหันไอน ้าความดันต่าให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
สาหรับไอน ้าที่เหลือจากการใช้ ใ นกระบวนการผลิต
ของภาคอุต สาหกรรม จะทดสอบที่ความดันใช้ ไอน ้า
0.5-3.0 kg/cm2 ซึ่งงานวิจยั นี ้จะเลือกกังหันไอน ้าแบบ
แรงผลัก [4] ที่มีลกั ษณะเดียวกันกับกังหันไอน ้าที่ใช้ ใน
โรงงานไฟฟ้ ามาใช้ โดยกังหันชนิ ดนี จ้ ะเหมาะสมกับ
ความดันใช้ ไอน ้าที่เหลือ (ต่า) ไม่เกิน 12 kg/cm2 โดยมี
หัวฉีด (Nozzle) ติดตังอยู
้ ่กับกังหันไอน ้าจานวน 3 ตัว
แต่ละตัววางทามุม 20 องศาเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพทางกลและประสิทธิภาพทางไฟฟ้าต่อไป
โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี ้

27

1. เพื่อออกแบบและสร้ างระบบการผลิตไฟฟ้า
จากกังหันไอน ้าความดันต่า
2. เ พื่ อ วิ เ ค รา ะ ห์ พา รา มิ เ ต อ ร์ ที่ มี ผลต่ อ
สมรรถนะทางกลและทางไฟฟ้า
3. เพื่อวิ เคราะห์ จุด คุ้มทุน ของการผลิตไฟฟ้า
ด้ วยกังหันไอน ้าความดันต่า

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อ มูลจากการออกแบบและ
สร้ างระบบการผลิตไฟฟ้าด้ วยกังหันไอน ้าความดันตา่
และทดสอบการผลิตไฟฟ้าด้ วยกังหันไอน ้าความดันต่า
ในการวิเคราะห์ได้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ การวิเคราะห์
พารามิเตอร์ ที่มีผลต่อสมรรถนะทางกล การวิเคราะห์
การผลิตไฟฟ้าของระบบการผลิตไฟฟ้าด้ วยกังหันไอน ้า
ความดันต่าและวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ ดังมี
รายละเอียดสมการที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
กาลังไอน ้าที่เหลือใช้ , PTur,inlet
PTur,inlet = mw(h1-h4)
(1)
เมื่อ
mw = มวลของน ้า (kg/s)
h1 = ค่าเอ็นทัลปี ทางเข้ าของกังหันไอ
น ้า (J/kg)
h4 = ค่าเอ็นทัลปี ทางออกของกังหันไอ
น ้า (J/kg)
กาลังงานที่ได้ จากชุดกังหันไอน ้า, PTur,isem
PTur,isem = ms(h3-h2)
(2)
เมื่อ
ms = มวลของไอน ้า (kg/s)
h3 = ค่าเอ็ นทัลปี ของไอน า้ ที่ ออกจาก
กังหันไอน ้าความดันต่า (J/kg)
h2 = ค่าเอ็นทัลปี ของไอนา้ ก่อนเข้ าชุด
กังหันไอน ้าความดันต่า (J/kg)
กาลังงานทางกลของกังหันไอน ้า, Pm
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Pm = T

(3)

Pm = 2Tn/60
(4)
เมื่อ
T = แรงบิด (Nm)
 = ความเร่งเชิงมุม (rad/s)
n = ความเร็ วรอบกังหัน (rpm)
กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ , Poe
Poe = IV
(5)
เมื่อ
I = กระแสไฟฟ้า (A)
V = แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (V)

ระบายความร้ อนออกจากไอนา้ จนเปลี่ยนเป็ นสถานะ
ของเหลว
กังหันไอน ้าแบบแรงผลักชนิดกังหันเดอลาวาล [5]
ซึ่งเป็ นกังหันไอน ้าแบบพื ้นฐาน เหมาะกับการใช้ ไอน ้า
ที่มีความดันต่าที่มีการออกแบบและสร้ างง่ายที่สุด ซึ่ ง
ประกอบด้ วยใบกังหันมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ
0.012 m ความกว้ างใบกังหันเท่ากับ 0.007 m ดังแสดงใน
Figure 1 และหัวฉี ด (Nozzle) ไอนา้ จานวน 3 หัววางทา
มุม 20 องศา มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.007 m

ประสิทธิภาพทางกล, T,m
T,m =

PTur ,isen
Pm

(6)

ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า, T,oe
T,oe =

PTur ,isen
Poe

(7)

อุปกรณ์ ชุดทดลอง
การดาเนินการออกแบบและสร้ างระบบการ
ผลิตไฟฟ้าด้ วยกังหันไอน ้าความดันต่าจะใช้ ร่วมกับหม้ อ
น า้ แบบความร้ อนไหลผ่านทางเดี ยว (Once-Through
Boiler) ที่มีความดันไอน ้าสูงสุด 7 บาร์ ซึ่งในการทดสอบ
จะนาไอน ้าที่เหลือจากการใช้ ไอน ้ามีความดันประมาณ
0.5-3.0 kg/cm2 ผ่านหัวฉีด 3 หัว เพื่อขับกังหันไอน ้าแบบ
แรงผลั ก ซึ่ ง ก าลั ง ที่ ไ ด้ จากกั ง หั น จะส่ ง ผ่ า นมายั ง
แกนเพลาของกั ง หั น หลั ง จากนั น้ จะส่ ง ผ่ า นโดยใช้
สายพานไปยังเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด
200 kW. ที่ความเร็ วรอบ 1500 rpm. ซึ่งจะทดสอบโดย
อาศัยโหลดจากหลอดไฟฟ้า และเมื่ อ ไอน า้ ออกจาก
กังหันไอน ้าความดันต่าจะไหลเข้ าไปยังถังดับไอน ้าเพื่อ

Figure 1. Reaction steam turbine

Figure 2. Steam turbine diagram
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Table 1. Testing condition
Variable
1. อัตราการผลิตไอน ้าของหม้ อน ้า
2. ความดัน ใช้ ไ อน า้ ที่ เ หลือ ใช้ ขับ
กังหันไอน ้า
3. ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
4. ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางใบพัด
5. จานวนหัวฉีด
6. มุมการฉีดไอน ้า

Figure 3. Steam turbine set
จาก Figure 2 และ 3 แสดงไดอะแกรมและ
ส่วนประกอบหลักของชุดระบบผลิตไฟฟ้าด้ วยกังหันไอ
น า้ ความดัน ต่ า มี อุป กรณ์ ที่ สาคัญ ดัง นี ้ กัง หัน ไอน า้
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ชุดควบคุมแสดงผลต่างๆ ชุดจาลอง
โหลดทางไฟฟ้า อุปกรณ์วดั ความดันไอน ้าทางเข้ า-ออก
ชุดกังหัน และอุปกรณ์ควบแน่นไอน ้า
เงื่อนไขการทดสอบ
ในการด าเนิ น การวิ จัย การผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ย
กังหันไอน ้าความดันต่า ในการทดสอบจะแบ่งออกเป็ น
2 ส่ ว น คื อ ก า ร ท ด ส อ บ กั ง หั น ไ อ น ้า โ ด ย ห า
ค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ทางกลที่ความดันหัวฉีดต่างกัน
และการทดสอบระบบผลิต ไฟฟ้าโดยใช้ วิ ธีเพิ่มโหลด
ทางไฟฟ้ า ให้ แ ก่ เ ครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า โดยท าการเก็ บ
ข้ อมูลต่างๆ ตาม Table 1

Scope
8-62 kg/h.
0.5-3.0
kg/cm2
0.007 m.
0.072 m.
3 หัว
20

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากการทดสอบผลิ ต
ไฟฟ้าด้ วยกังหันไอน ้าความดันต่า ซึง่ ในการวิเคราะห์ได้
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ การวิเคราะห์พารามิเตอร์ ที่มี
ผลต่อสมรรถนะทางกลชุดกังหันไอน ้าความดันต่า การ
วิ เ คราะห์ ก าลัง ไฟฟ้ า ของระบบการผลิ ต ไฟฟ้า และ
วิ เ คราะห์ จุ ด คุ้ม ทุน ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่ ง ได้ ผ ลการ
วิเคราะห์ไว้ ดงั นี ้
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
ไอน ้ากับความดันที่หวั ฉีด
ผลการวิเคราะห์ ระหว่างความดันไอน ้าที่หวั ฉีด
ที่ 0.5-3.0 kg/cm2 (Figure 4) โดยการทดสอบหัวฉีด 1,
2 และ 3 หัว ที่อตั ราการผลิตไอน ้าระหว่าง 8-62 kg/h.
ผลการวิจยั พบว่า ที่อตั ราการผลิตไอน ้าที่ 62 kg/h. จะได้
พลังงานไอน ้าเฉลี่ย 5.62-41.21 kW. และพลังงานไอ
น า้ ก่ อ นเข้ าชุ ด กั ง หั น ไอน า้ เฉลี่ ย 4.50-36.04 kW.
สาเหตุที่พลังงานไอน ้าที่ทางเข้ าชุดกังหันไอน ้าน้ อยกว่า
พลังงานไอน ้าเหลือใช้ เพราะว่ามีพลังงานไอน ้าบางส่วน
สูญเสียไปจากการแผ่รังสีความร้ อนสู่สิ่งแวดล้ อ มตาม
แนวท่อส่งไอน ้าก่อนเข้ าชุดกังหันไอน ้าความดันต่า
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เมื่อความดันหัวฉีด 3 kg/cm2 (3 หัว) ดังนันถ้
้ าปริ มาณ
ไอน ้าเหลือใช้ ถ้ามีความดันสูงและอุณหภูมิสงู จะทาให้
ได้ ก าลัง ที่ ไ ด้ จ ากกั ง หัน เพิ่ ม ขึ น้ ด้ วย ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมการ (2)
PTur = m(h3-h2)
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ไอน ้า (x) ที่ออกจากกังหันกับความดันที่หวั ฉีด
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Figure 5. Relationship between powers obtained
from low pressure steam turbine and nozzle
pressure
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Steam quality, X 3

Figure 4. Relationship between steam pressure
and nozzle pressure
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างกาลัง
งานที่ได้ จากชุดกังหันความดันต่ากับความดันที่หวั ฉีด
Figure 5 เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กาลังงานที่ได้ กับความดันที่หวั ฉี ดที่ 0.5-3.0 kg/cm2
ผลการทดสอบได้ ก าลัง เฉลี่ ย ที่ 0.54 kW., 0.99 kW.
และ 1.49 kW. ผลการวิ เ คราะห์ ก าลัง งานที่ ไ ด้ จาก
กังหันไอน ้าแบบกระบวนการไอเซนโทรปิ กจะมีคา่ สูงสุด
ที่ 3 kW
2D Graph 1
Power of stream turbbine, Ptur, (kW)
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Figure 6. Relationship between steam quality
from steam turbine and nozzle pressure
Figure 6 เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง
คุณภาพไอน ้าที่ออกจากกังหันกับความดันที่หวั ฉีดที่ 0.53.0 kg/cm2 ผลจากการทดสอบหัวฉีด 1.2 และ 3 หัว ซึ่ง
ได้ คุณภาพไอน า้ (x) ที่ ออกจากกังหันไอนา้ เฉลี่ย 0.94
(94%) เท่ า กั น ทั ง้ 3 หั ว ฉี ด ผ ลจ า ก ก า ร วิเ ค ร า ะ ห์
คุณ ภาพไอน า้ พบว่า ที ่ค วามด นั หัว ฉีด 0.5-3.0
kg/cm2 มีคุณภาพไอน ้าที่ออกมาจากกังหันไอน ้าที่ไม่
แตกต่างกัน สาหรับกรณีทดสอบหัวฉีด 1, 2 และ 3 หัว
สาเหตุที่ยงั คงมีปริ มาณไอน ้าสูงออกมาจากกังหันเพราะ
การเลือกใช้ ขนาดของกังหันไอนา้ ความดันต่าไม่เหมาะสม
ทาให้ กาลังไอน ้าเหลือใช้ ตลอดจนการติดตังหั
้ วฉีดมีมุม
มากเกิ น ไป จึ ง ส่ง ผลต่อ ปริ ม าณไอน า้ ที่ อ อกมาจาก
กังหันสูง ตามลาดับ
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4. การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งแรง
ผลักของกังหันไอน ้ากับความดันที่หวั ฉีด
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Figure 7. Relationship between turbine blade
thrust and nozzle pressure
Figure 7 เป็ น ผลการวิเคราะห์ ระหว่างแรง
ผลัก ของกัง หัน ไอน า้ กับ ความดัน หัว ฉี ด ผลการ
ทดสอบหัวฉี ด 1, 2 และ 3 ซึ่งได้ แรงผลักของกังหันไอ
น า้ (F) การทดสอบและแรงผลัก ทางทฤษฎี 2.97 N
(27.16 N), 12.35 N (43.67 N) และ 22.90 (75.83 N)
ตามลาดับ ผลการวิ เ คราะห์ แรงผลักของกังหันไอน า้ ที่
เงื่อนไขเดียวกันพบว่า แรงผลักในทางทฤษฎีจะสูงกว่า
แรงผลักที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิทุกหัวฉีด ทังนี
้ ้เพราะ
แรงผลัก ในทางทฤษฎี นัน้ ยังไม่ คิ ดปั จจัยที่ สูญเสี ยที่
เกิดขึ ้นในระบบของกังหันไอน ้าความดันต่า เช่น ความดัน
ตกคร่ อมภายในและการสูญเสียการถ่ายเทความร้ อน
ภายในอุปกรณ์ ของระบบ ซึ่งในการวิเคราะห์ จะใช้ สมการ
แรงดันพื ้นฐาน
Pom = FVB = msvs(vs1cos-vs2cos)
เมื่อ F = แรงดล (N)
VB = ความเร็ วแผ่นเรี ยบ (m/s)
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความดันตก
คร่อมของกังหันไอน ้ากับความดันที่หวั ฉีด

Figure 8. Relationship between pressure drop
and nozzle pressure
Figure 8 เป็ นผลการวิเคราะห์ ระหว่างความ
ดันตกคร่ อมหรื อความดันลด (Pressure drop) ภายใน
ชุดกังหันไอน ้ากับความดันที่หวั ฉีดที่ 0.5-3.0 kg/cm2 ใน
กรณี ทดสอบหัวฉี ด 1, 2 และ 3 หัว ผลการทดสอบมี
ความดันตกคร่ อมเฉลี่ ยที่ 89.8 kPa, 170.47 kPa และ
169.50 kPa พบว่าถ้ า ความดันหัวฉี ดสูงกว่าความดัน
ตกคร่อมจะสูงขึ ้นตามเพราะว่าในระบบเกิดการสูญเสีย
พลังงานเพิ่มขึ ้น ตามลาดับ
6.การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ ก าลัง งาน
ทางกลกับความดันที่หวั ฉีด
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Figure 9. Relationship between mechanical
power and nozzle pressure
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Figure 10. Relationship between electrical
power and nozzle pressure
Figure 10 เป็ นผลการวิ เ คราะห์ ที่ ค วามดั น
หัวฉีดสูงสุด 3 kg/cm2 ในกรณีทดสอบหัวฉีด 1, 2 และ
3 หัว ผลการทดสอบได้ ก าลัง ทางไฟฟ้ า สูง สุด เฉลี่ ย
34.14-314.49 W. ที่ความเร็ วรอบของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

1,377-1,642 rpm. ซึ่งเป็ นค่าที่ให้ กาลังงานไฟฟ้าสูงสุด
สาหรับการเลือกใช้ กงั หันแบบแรงผลัก เดอลาวาล และ
ติดตังหั
้ วฉีด 3 หัว วางทามุม 20 องศาเท่านัน้
8. การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้ากับความดันที่หวั ฉีด
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Figure 9 เป็ น ผลการวิ เ คราะห์ ที่ ค วามดัน
หัวฉีด 3 kg/cm2 ในกรณีทดสอบหัวฉีด 1, 2 และ 3 หัว ซึ่ง
ได้ ก าลั ง ทางกลสู ง สุ ด 130.62-933.19 W. แ ล ะ มี
ประสิท ธิ ภาพทางกลสูง สุด เฉลี่ย 1.01-2.61% และมี
ประสิทธิภาพแบบไอเซนโทรปิ กสูงสุดเฉลี่ย 8.34-8.54%
ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิ ภาพที่ได้ มาค่อนข้ างต่า
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของธเนศ เทียมเศวต [3] ที่ได้
ท า ก า ร ศ ึก ษ า พ ัฒ น า แ ล ะ ป ร ั บ ป รุ ง โ ร ง จ ัก ร
ต้ น ก าลั ง ไอน า้ จ าลองโดยสามารถผลิ ต กระแส
ไฟฟ้าได้ ค่อนข้ างต่า สาเหตุมาจากการรั่วไหลที่บริ เวณ
ลู ก ปื นของแกนเพลากั ง หั น ไอ้ น า้ และได้ ค่ า เฉลี่ ย
ประสิ ท ธิ ภาพของความร้ อนเท่ า กั บ 3.6% และ
ประสิทธิภาพของระบบโรงจักรเท่ากับ 2.8%
7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างกาลัง
ทางไฟฟ้ากับความดันที่หวั ฉีด
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Figure 11. Relationship between electrical
efficiency and nozzle pressure
Figure 11 เป็ นผลการวิ เ คราะห์ ร ะหว่ า ง
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ได้ กบั ความดันที่หวั ฉีด ที่ 1, 2
และ 3 หัว ที่ความดัน 0.5-3.0 kg/cm2 ผลการทดสอบ
ได้ กาลังทางไฟฟ้าสูงสุดเฉลีย่ 314.2 W. ได้ ประสิทธิภาพ
ทางไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87% และประสิทธิภาพแบบไอ
เซนโทรปิ ก เท่า กับ 8.54% ที ่ค วามดัน หัว ฉี ด 3
kg/cm 2 จ า ก การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ด้ ต่ า
เพราะว่ า ก าลัง งานที่ ใ ช้ จากชุ ด กัง หัน ไอน า้ ได้ ก าลัง
ค่อนข้ างต่า ทั ง้ นี เ้ พราะว่ า ระบบการส่ ง จ่ า ยกาลัง
ไอน า้ มี ก ารสูญเสียพลังงานไอนา้ และมีการสูญเสีย
กาลังจากระบบการส่งจ่ายกาลัง เช่น สายพาน และ
อุปกรณ์ระบบต่าง ๆ
9. การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
ผลการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกาลังไฟฟ้าที่ได้ ของระบบผลิตไฟฟ้าด้ วย
กังหันไอน ้าความดันต่าที่ผลิตกับต้ นทุนการสร้ าง โดย
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คิดชัว่ โมงการทางานที่ 24 ชัว่ โมง พบว่าผลตอบแทนได้
กาลังที่ผลิตได้ สงู สุด 2,754.93 บาท/ปี คิด เป็ น ราคา
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เท่ากับ 11,871.83 บาท/ปี และ
มีระยะเวลาคืนทุน 7.54 ปี

สรุปผลการวิจัย
การผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานไอนา้ ความดัน
ต่ า ส าหรั บ ไอน า้ เหลื อ ใช้ จากกระบวนการผลิ ต ที่ ใ ช้
ด าเนิ น การวิ จัย ส าหรั บ การออกแบบและสร้ างเพื่ อ
ศึกษาการผลิตไฟฟ้าที่ความดันหัวฉีด 0.5-3.0 kg/cm2
สาหรับจานวนหัวฉีด 1, 2 และ 3 หัว ซึง่ สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้ด้ านสมรรถนะของพลังงานไอน ้า
จากหม้ อ น า้ มี ค่ าเฉลี่ ยสูงสุดเท่ ากับ 5.62-41.21 kW
พลังงานที่เข้ ากังหันไอน ้าความดันต่ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
36. 04 kW พล งั ง า นไ อ น า้ แ บบไอ เ ซ นโทรปิ ก มี
ค่าเฉลี่ย 3.00 kW และประสิทธิ ภาพแบบไอเซนโทรปิ ก
เท่ ากั บ 8.54% มี คุ ณภาพไอน า้ ที่ ออกจากชุด กัง หัน
เท่า กับ 0.97% มีแ รงผลัก จากไอน า้ ที ่ ก ระท ากั บ
ใบพัดเท่ากับ 137.97 N มีกาลังทางกลของกังหันไอน ้า
เท่ า กับ 9.33 kW ที่ ค วามเร็ ว ของกัง หัน 5,900-8,00
rpm มีกาลังทางไฟฟ้าเท่ากับ 0.31 kW ที่ความเร็ วรอบ
เจนเนอเรเตอร์ เท่ากับ 1400-1500 rpm มีประสิทธิภาพ
ทางไฟฟ้าเท่ากับ 0.87% และการประเมินจุดคุ้มทุนเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาลังทางไฟฟ้าที่ผลิตใช้ กับ ต้ นทุนการ
สร้ างระบบโดยการคิดชั่วโมงการทางานของระบบ 24
ชัว่ โมง สาหรับการนาไอน ้าเหลือใช้ ในกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ หม้ อนา้ จะมีความคุ้มค่า
เหมาะสมกับการลงทุนแต่ต้องแก้ ไขอุปสรรคต่าง ๆ เช่น
อุณหภูมิและความดันสูญเสียในระบบก่อนจึงจะเกิ ด
ความคุ้มค่าสาหรับการลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
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