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หมอ้ไอน้ําคอือะไร

 อปุกรณท์ีส่รา้งไอนํา้
 แหล่งความรอ้นทีส่ําคญัทีสุ่ดสําหรบัโรงงาน礐โรงแรม礐โรงพยาบาล礐อาคาร礐เป็นตน้

■ เก็บความรอ้นไดม้ากกวา่นํา้รอ้น (ประมาณ 6 เท่า）
＝ นํา้รอ้น：419kJ/kg ไอนํา้：2,676kJ/kg ที่ 100℃

■ ลาํเลยีงไดง้า่ยโดยการบบีอดั

■ ผลติจากทรพัยากรทีห่าไดง้า่ย (นํา้)

■ นํากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้มือ่ควบแน่นเป็นนํา้หลงัจากทีส่ญูเสยีความรอ้น

■ ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ礐น่ันคอืไม่มพีษิและไม่ตดิไฟ

: เพือ่ทาํใหร้อ้น เพือ่ทาํใหเ้ดอืด เพือ่ทาํใหแ้หง้ เพือ่ฆ่าเชือ้โรค礐เป็นตน้
การใชไ้อน้ํา

【ขอ้ดขีองไอนํา้】

อาหาร โรงเบยีร ์

สิง่ทอ เคมภีณัฑ ์

กระดาษการผลติยานยนต ์

＜ตวัอยา่งของการใชใ้นอตุสาหกรรม>
： หลกัการเดยีวกบักาตม้น้ําการผลติไอน้ํา

หมอ้ไอนํ้ากาตม้น้ํา

≒

ไอนํา้
100℃

ไอนํา้
184℃

ที่ 1MPa
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อตัราการใชพ้ลงังานตามการใช้ (ญีปุ่่น)

แหล่งทีม่า: สํานักทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังาน "การใชป้ระโยชนจ์ากความรอ้นอย่าง
礐礐礐礐礐礐มปีระสทิธภิาพ"

การใชห้ลกัในโรงแรมและโรงพยาบาลคอืการจดัหานํา้
รอ้นและการปรบัอากาศ

ผูบ้รโิภคขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ เคมภีณัฑโ์รงงานผลติ
กระดาษ การผลติผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และ
อตุสาหกรรมสิง่ทอ

การใชพ้ลงังานของภาคอตุสาหกรรมการใชพ้ลงังานโดยภาคธรุกจิอืน่礐ๆ

 ในประเทศญีปุ่่ นประมาณ 40%礐ของการใชพ้ลงังานทัง้หมดอยู่ในรปูของความรอ้น
 การใชค้วามรอ้นคดิเป็นประมาณ 56% ของการใชพ้ลงังานทัง้หมดของภาคอุตสาหกรรม และ 50% ของภาค

ธรุกจิอืน่礐ๆ
 การใชพ้ลงังานความรอ้นอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นสิง่สําคญัสําหรบัการแขง่ขนัดา้นตน้ทนุ
礐礐การลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก礐และความมั่นคงดา้นพลงังาน

พลงังาน礐เป็นตน้

ครวั

การจดัหาน้ํารอ้น การทําความเย็น

การทําความรอ้น

ไม่ใชพ่ลงังาน
(วตัถุดบิ)

พลงังาน

การทําความรอ้น
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การใชเ้ชือ้เพลงิตามประเภทอตุสาหกรรม (ญีปุ่่น)

 อตุสาหกรรมหลกัมกีารใชพ้ลงังานในปรมิาณมากโดยใชห้มอ้ไอน้ําในการผลติความรอ้น
礐礐ดงัน้ัน礐การปรบัปรงุประสทิธภิาพของหมอ้ไอนํ้าจงึเป็นสิง่สําคญั

45%

52%

56%

56%

64%
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19%

44%

33%

42%

36%

30%

44%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Food processing

Beverage, tabacco, and feed stock

Texitile industry

Timber and wood industry

Pulp and paper industry

Chemical industry

Plastic industry

FUEL CONSUMPTION IN EACH INDUSTRY

Boiler CHP Direct consumption

แหล่งขอ้มูล: สํานักทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังาน “รายงานบทสรุปเกีย่วกบัพลงังานปี 2016"

การใชเ้ชือ้เพลงิตามประเภทอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรม
พลาสตกิ

อตุสาหกรรม
เคมี

อตุสาหกรรมเยือ่และ
กระดาษ

อตุสาหกรรมไมแ้ละ
ผลติภณัฑจ์ากไม ้

อตุสาหกรรมสิง่ทอ

เคร ือ่งดืม่ ยาสบู วตัถดุบิ
ตัง้ตน้

การแปรรปูอาหาร

หมอ้ไอ
นํ้า

การใชโ้ดยตรง
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ประเภทของหมอ้ไอนํ้า

หมอ้ไอน้ํา

แบบด ัง้เดมิ
หมอ้ไอน้ําแบบท่อน้ํา

ไอน้ํา

ท่อ
น้ํา

ท่อควนั

สมยัใหม่
หมอ้ไอน้ําแบบไหลผ่าน
ทางเดยีว

ไอน้ํา

ท่อน้ํา

แบบด ัง้เดมิ
หมอ้ไอน้ําแบบท่อ
ไฟ

ไอน้ํา

 ↑ŃĆŢτ↨ŘŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘŇŚżnŕ ĿĽ↨Θ·↔ ů⌐ΘŰŚΓń↑Ą∟↑ŃŹτĽůΘŰĆŚŚŘ ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ₧ńń→ŰŢň↨ΘŃĿΘ· ĺn δř ŤnŇ↕ŃŇŚżnŕ Ŀ
Ŀδ╔Ć⌐ΘŢΓ·→ĺ ∟ŚΓńčŤΘŘŃαř Ř↑ŃŇŚżnĿť ď δ╔Ňτ↨Ń ↑ŃĿΘ·ĆŢΓńĆΓŃ ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘŇŚżnŕ ĿĿ↨Ź→Ŕ₧ŢżĿ↨ŹŃ⌐╕Θ₧ńńĺ Γ╕· ĺn αŘĆ↕
→ĺ ∟ŚΓńĆΘŚ↑Ą∟Źř ↨Θ·₧őŚ↨ŰŢΘř↑ŃĽ↨Θ·ŇŚżnĿť

ทีไ่ดร้บัความนิยม
ในตา่งประเทศทีไ่ดร้บัความนิยมในญีปุ่่ น



←čŚ·ůŚ∟Θ·
・ ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ₧ńń→ŰŢň↨ΘŃĿΘ· ĺn δř ŤĂżŘδ←čŚ·ůŚ∟Θ·Ŀδ╔ŘδĿ↨ŹŃ⌐╕ΘĽΓ╕·ćε╕ŃĽŚ·  ₧Ţż
ⁿŚδř ·ĽΓŤ↑ŃŤ·ĆŢŘŚżŰŤ↨Θ·ů↨ŤŃŰΓŤŚφŇ←ĺ ŃΓĿĺ ∟ΘŃńŃ₧Ţżĺ ∟ΘŃŢ↨Θ·
・ ů↨ŤŃŇŚżĆŹńů↨ŤŃ↑Űď ↨nŇ↕ŃĿ↨ŹŃ⌐╕ΘĿδ╔→Ř↨Řδľ Γ·→ŹŃ⌐╕Θ ĺ Γ·ŃΓ╕Ń őŢΓ··ΘŃĿδ╔ĆΓĆnĆ↕ń 
(ŇŚαŘΘĹ →ŹŃ⌐╕ΘŹα╔ŘĽΓŤ) Ăε·Źř φ↨↑ŃŚżĺ ΓńĽ⌐╔ΘŘΘĆ
⇒ ŘδŚżĺ ΓńčŤΘŘŇŢŹĺ ŕ Γř ůφ·ⁿŘσ╔Ź Ŀnδř ńĆΓńŚżĺ ΓńčŤΘŘĺ ΓŃĿδ╔nŇ↕ŃŹΓŃĽŚΘř→ĺ ∟
ĆΘŚůŚ∟Θ·→ŹŃ⌐╕Θ
・ ŇΓ╖ŘŃ⌐╕ΘĂżŇ∟ŹŃŃ⌐╕Θnć ∟ΘĿΘ·ů↨ŤŃŰΓŤĺ ∟ΘŃŢ↨Θ·
・ Ń⌐╕ΘĂż→ŰŢ ćn ∟Θůφ↨Ŀ↨ŹŃ⌐╕Θň↨ΘŃĿΘ·ů↨ŤŃŰΓŤĺ ∟ΘŃŢ↨Θ· ₧Ţ∟ŤĂżľ φĆĿ⌐Θ↑Ű∟Ś∟ŹŃ←ĺ ř
Ć∩Θą ňnΘ→ŰŘ∟ĂΘĆŃΓ╕ŃĂż→ŇŚŤŘĽΓŤĆΓŃĿδ╔ů↨ŤŃŰΓŤĺ ∟ΘŃńŃ↑Ńůľ ΘŃżćŹ·→ŹŃ⌐╕Θ
₧ŢżŃ⌐╕Θ
・ →ŹŃ⌐╕Θ₧ŢżŃ⌐╕ΘĿδ╔Źř φ↨Ŀδ╔ů↨ŤŃŰΓŤĺ ∟ΘŃńŃĂżľ φĆŇ∟ŹŃn ć ∟Θůφ↨ŹτŇĆŚĹ ⌂₧ř Ć→ŹŃ⌐╕Θ₧Ţż
ŰŢΓ·ĂΘĆĿδ╔₧ř ĆŃ⌐╕ΘŹŹĆ₧Ţ∟Ť →ŹŃ⌐╕ΘĆ↕Ăżľ φĆĂ↨Θř→Ňř Γ·ŹτŇĆŚĹ ⌂Ľ↨Θ·↔

โครงสรา้งของหมอ้ไอนํา้

9

โครงสรา้งของหมอ้ไอนํ้าแบบไหลผ่านทางเดยีว

หวัเผา
เชือ้เพลงิ

พดั
ลม

แผงท่อรบัความ
รอ้น

ไอน้ํา

กา๊ซไอเสยี

ภาชนะความ
ดนั

(สว่นหวั
ตอนล่าง)

ภาชนะความ
ดนั

(สว่นหวั
ตอนบน)

การไหลของแกส๊
เผาไหม้

น้ํา⇒ ไอน้ํา

ท่อน้ํา

ภาพตดัของภาชนะความดนั

หอ้งเผาไหม้

การไหลของแกส๊เผา
ไหม้ท่อน้ํา

อปุกรณแ์ยกไอ
น้ํา
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ĆΘŚnŚδř ·ĽΓŤćŹ·Ŀ↨ŹŃ⌐╕ΘĿδ╔→ĺ ∟ŚΓńĆΘŚő Γě ŃΘćε╕ŃŘΘ↑ŰŘ↨: ω flow

การเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการระเหยกลายเป็นไอของหมอ้ไอน้ําแบบไหลผา่นทางเดยีว (ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย)ี

 ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ₧ńń→ŰŢň↨ΘŃĿΘ· ĺn δř Ť→ĺ ∟ŚΓńĆΘŚő Γě ŃΘćε╕Ń↑ŃŇŚżnĿť ď δ╔Ňτ↨Ń↑ŃŇδ1959 ň↨ΘŃĆΘŚő Γě ŃΘ←čŚ·ůŚ∟Θ·Ŀδ╔Ń⌐ΘčŤΘŘŚ∟ŹŃ₧ńń↑ŰŘ↨ (Ŀδ╔Řδ

ĆΘŚnŚδř ·ĽΓŤćŹ·Ŀ↨ŹŃ⌐╕ΘŰŢΘř ↔ Ŀ↨Ź) ŇΓĂĂτńΓŃŹΓĽŚΘĆΘŚŚżnŰř ⁿŇ↕Ń→ŹćŹ·Ń⌐╕ΘŹř φ↨Ŀδ╔3 ĽΓŃĽ↨ŹĄΓ╔Ť←Ř· ←ĺ ř Řδőσ╕ŃĿδ╔ľ ↨Θř ĿnčŤΘŘŚ∟ŹŃnĿ↨ΘĆΓń 10
ĽΘŚΘ·ⁿŘĽŚŰŚσŹŃ∟Źř ĆŤ↨Θ



การพฒันาดา้นประสทิธภิาพของหมอ้ไอน้ําแบบไหลผ่านทางเดยีว (ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย)ี
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การพฒันาดา้นประสทิธภิาพของหมอ้ไอน้ําแบบไหลผ่านทางเดยีว

การพฒันา Ω การจดัเรยีงท่อน้ํา

การพฒันา ω การจดัเรยีงการไหลของท่อน้ําทีม่คีรบี

การใชแ้ผงท่อรบัความรอ้น

98%

 ในชว่งแรก ประสทิธภิาพของหมอ้ไอนํ้าแบบไหลผ่านทางเดยีวอยู่ทีป่ระมาณ 70% ตอ่มาไดร้บัการพฒันาจน
เพิม่ขึน้ถงึ 98% จากการใชโ้ครงสรา้งการจดัเรยีงทอ่นํ้าแบบใหม่รวมถงึแผงทอ่รบัความรอ้น



เทคโนโลยลี่าสุดทีป่ล่อยกา๊ซ (NOx) ตํา่ของหมอ้ไอน้ําแบบไหลผ่านทางเดยีว (ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย)ี

 เน่ืองจากความกงัวลเกีย่วกบัปัญหาระบบทางเดนิหายใจ จงึมกีารเพิม่ความเขม้งวดของขอ้บงัคบัดา้นขึน้ในญีปุ่่ น
และไดม้กีารพฒันาเทคโนโลยทีีทํ่าใหม้กีารปลอ่ยกา๊ซไนโตรเจนออกไซด ์ (NOx) ตํ่าขึน้สาํหรบัหมอ้ไอนํา้ ในหมอ้
ไอนํา้ประเภทต่างๆ หมอ้ไอนํา้แบบไหลผ่านทางเดยีวทีม่กีารเรยีงตวัของท่อนํา้หลายท่อโดยไม่มหีอ้งเผาไหม ้ ทีม่า
พรอ้มกบัหวัเผาขนาดใหญ่ทีผ่สมเชือ้เพลงิกบัอากาศกอ่นจงึไดร้บัการพฒันาขึน้

 ระบบใหม่นีช้ว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซ NOx ลงอย่างมาก ซึง่เป็นผลมาจากอณุหภมูกิารเผาไหมท้ีล่ดลงจากการที่
เผาไหมพ้รอ้มกนัและการถ่ายเทความรอ้นโดยใชท่้อนํา้หลายท่อ

 ค่าการปลอ่ย NOx ทีทํ่าไดใ้นประเทศญีปุ่่ นเท่ากบั 25 ppm (O2 = 0% การแปลงทีส่าํเรจ็) โดยการใชก้า๊ซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ

ภาพตดัขวางของหมอ้ไอน้ํา ภาพหมอ้ไอน้ํา

กา๊ซไอเสยี

ท่อน้ํา

สว่นหวั

สว่นประกอบของหวัเผา

อากาศทีใ่ชใ้นการเผา
ไหม้

เปลวไฟจากการเผาไหม้

ท่อ
น้ํา

เปลวไฟจากการเผา
ไหม้



 ประสทิธภิาพสูง
• ประสทิธภิาพของหมอ้ไอนํา้อยู่ที่ 98% (หมอ้ไอนํา้ประเภททีใ่ชก้า๊ซเป็นเชือ้เพลงิ)
• สามารถปรบัปรงุประสทิธภิาพการทํางานไดโ้ดยการใชร้ะบบ Multiple Installation 

(MI) 
 ความปลอดภยัสูงกวา่
• ความปลอดภยัระดบัสงูมากเทยีบกบัแรงดนัระดบัทีเ่ป็นอนัตราย อนั

เน่ืองมาจากวธิกีารเรยีงตวัของทอ่นํา้
• ความปลอดภยัสงูดว้ยระบบการควบคมุดา้นความปลอดภยัหลายระบบและมี

เซนเซอรส์าํหรบัตรวจจบัในกรณีทีร่ะบบความปลอดภยัลม้เหลว
 ใชง้านง่าย
• การทํางานทีไ่ม่ซบัซอ้นดว้ยการควบคมุการทํางานแบบอตัโนมตัแิละใชเ้วลาใน
การสตารท์ทีส่ ัน้

 น้ําหนกัเบา ประหยดัพืน้ที่
• ขนาดเล็กและนํา้หนักเบา礐ทําใหส้ามารถประหยดัพืน้ทีไ่ดม้าก
 ใชร้ะบบการสือ่สารในการรกัษาการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัและ

ประสทิธภิาพการทํางานทีสู่ง
（รุน่ไมโครคอมพวิเตอร）์

• กอ่นทําการบํารงุรกัษาผ่านการตรวจตดิตามการสือ่สารทําใหส้ามารถป้องกนั
ความลม้เหลวและรกัษาประสทิธภิาพทีส่งูไวไ้ด ้

13

ลกัษณะของหมอ้ไอน้ําประเภทไหลผา่นทางเดยีว

หมอ้ไอน้ําทีใ่ชก้า๊ซให้
ความรอ้น

หมอ้ไอน้ําทีใ่ชก้า๊ซ/น้ํามนั
ใหค้วามรอ้น

 ŃŹĆnŰŃσŹĂΘĆŇŚżůαĿŀ αŕ ΘőĿδ╔ůφ·₧Ţ∟Ť ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘŇŚżnŕ Ŀ→ŰŢň↨ΘŃĿΘ· ĺn δř Ťř Γ·ŘδčτĹ ŢΓĆŮĹ żő αnť ŮŹδĆ
ŰŢΘř Źř ↨Θ·



14



กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานสาํหรบั
หมอ้ไอน้ํา

ชว่งของการใชง้าน
ตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัอตุสาหกรรม

และสุขภาพ

• ตอ้งสอดคลอ้งตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั
อตุสาหกรรมและสขุภาพ สาํหรบัการออกแบบ การผลติและ
การใชง้านหมอ้ไอนํา้ในประเทศญีปุ่่ น ยกเวน้การใชง้านเพือ่
ผลติพลงังาน

• หมอ้ไอนํา้แบบไหลผ่านทางเดยีวขนาดเล็กĿδ╔Řδőσ╕ŃĿδ╔ľ ↨Θř ĿnčŤΘŘŚ∟ŹŃ
Ŀn↨ΘĆΓń 10 ĽŚ.ŘŰŚσŹŃ∟Źř ĆŤ↨Θ₧ŢżŘδčŤΘŘĺ ΓŃůφ·ůτĺ Ŀn↨ΘĆΓń 1 Mp 
ŰŚσŹŃ∟Źř ĆŤ↨Θไดร้บัการผ่อนปรนมากทีส่ดุ สาํหรบัการออกแบบ
การผลติและการใชง้าน เน่ืองจากโครงสรา้งทีม่คีวามปลอดภยัสงู ไม่
ซบัซอ้น礐และใชง้านงา่ย

ขอ้บงัคบัและมาตรฐานสาํหรบัหมอ้ไอน้ําในประเทศญีปุ่่น

 ขอ้บงัคบัในการตดิตัง้และการจดัการสาํหรบัหมอ้ไอนํา้แบบไหลผ่านทางเดยีวขนาดเล็กไดร้บัการผ่อนปรนเน่ืองจากขอ้มูลบนัทกึทีแ่สดงถงึ
ความปลอดภยัของหมอ้ไอนํา้ประเภทนี้

 ตัง้แตน้ั่นมา หมอ้ไอนํา้แบบไหลผ่านทางเดยีวก็ไดร้บัความนิยมมากขึน้ทัง้จากการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและการใชง้านงา่ย
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őσ╕ŃĿδ╔ľ ↨Θř ĿnčŤΘŘ
Ś∟ŹŃ (ĽŚ.Ř) 

₧Ś
·ĺ

ΓŃ↑
Ą

∟·Θ
Ńů

φ·ů
τĺ 

(M
Pa

) 

ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ

ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ
₧ńńŀ ŚŚŘĺ Θ

ขอ้
บงัคบั กฎหมาย

มาตรฐาน
ทางเทคนิค

(พระราช
กฤษฎกีา)

มาตรฐาน
การ

ออกแบบ/
การผลติ

การ
ใช้
งาน

บงัคบั

พระราชบั
ญญตัิ
ธรุกจิ
ไฟฟ้า

มาตรฐาน
ทางเทคนิค
สําหรบัการ
เช ือ่มและ
อุปกรณ์
ไฟฟ้า

การตคีวาม
ภายใน
มาตรฐาน
ทางเทคนิค

◎ ◎

พระราชบั
ญญตัิ
ความ
ปลอดภยั
อุตสาห
-กรรม
และ

สุขภาพ

คําสัง่ในเร ือ่ง
ความ

ปลอดภยัต่อ
หมอ้ไอนํา้และ
ภาชนะความ

ดนั

ประมวล
กฎหมาย
โครงสรา้ง
หมอ้ไอนํา้

◎ ◎

ประมวล
กฎหมาย
โครงสรา้ง
หมอ้ไอนํา้
ขนาดเล็ก

◎ ◎

สมคัร
ใจ --- --- JISB8201 ◎ ไม่มี

ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ
ć ŃΘĺ ⁿŢ↕Ć

ňφ∟Ŀ δ╔ň↨ΘŃŰŢΓĆůφĽŚĆΘŚ
ŐεĆŹńŚŘĆΘŚ↑Ą ∟ŰŘ∟Ź

→ŹŃ⌐╕Θ

Ťαť ŤĆŚn Ćδ╔ř ŤĆΓń
ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿ δ╔Řδ

↑ńŚΓńŚŹ·

ć ∟ŹĆ⌐ΘŰŃĺ : 
• Ľ ∟Ź·Řδ↑ńŚΓńŚŹ·ⁿő σ╔ŹĆΘŚ↑Ą ∟·ΘŃ
• ŘδĆΘŚĽŚŤĂůŹńⁿŘσ╔ŹĽαĺ Ľ Γ╕·
• Ľ ∟Ź·ĽŚŤĂůŹńŇŚżĂ⌐ΘŇδĽΘŘĿ δ╔

ĆĐŰŘΘř Ć⌐ΘŰŃĺ

ć ∟ŹĆ⌐ΘŰŃĺ : 
• →Ř↨Ľ ∟Ź·Řδ↑ńŚΓńŚŹ·ĆΘŚ↑Ą ∟·ΘŃ
• Ŀ ⌐ΘĆΘŚ₧Ă∟·ⁿŘσ╔ŹĽαĺ Ľ Γ╕·
• Ŀ ⌐ΘĆΘŚĽŚŤĂůŹńⁿŹ·
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จาํนวนอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้แบ่งตามประเภทหมอ้ไอน้ํา

Ňδ
ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘćŃΘĺ Ţn↕Ć ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ₧ńńŀ ŚŚŘĺ Θ

Ă⌐ΘŃŤŃ
ŹτńΓĽαnŰĽτ

Ă⌐ΘŃŤŃ
ňφ∟nůδř ĄδŤαĽ/
ńΘĺ Ăn↕ń

Ă⌐ΘŃŤŃ
ŹτńΓĽαnŰĽτ

Ă⌐ΘŃŤŃ
ňφ∟nůδř ĄδŤαĽ/
ńΘĺ Ăn↕ń

Ă⌐ΘŃŤŃ
ŹτńΓĽαnŰĽτ

Ă⌐ΘŃŤŃ
ňφ∟nůδř ĄδŤαĽ/
ńΘĺ Ăn↕ń

2011 2 2（1）

2010 1 2（0） 1 0

2009 3

2008 2 1（1）

2007 4

2006 2 2（2）

2005 3

2004 3 3（1）

2003 5

2002 2 3（3）

2001 2

2000 5 1

Total 34 14（8） 1 0 0 0

แหลง่ทีม่า: สมาคมหมอ้ไอนํา้และเครน

（ ）₧ůĺ ·ĽΓŤnŢćĆΘŚnůδř ĄδŤαĽ

 ในประเทศญีปุ่่ น อตัราการเกดิอบุตัเิหตจุากหมอ้ไอนํา้ขนาดเล็กและแบบธรรมดา (เชน่ หมอ้ไอนํา้แบบไหลผ่านทางเดยีว) อยูใ่น
ระดบัทีต่ํ่ามาก

 น่ันคอื ถงึแมว้า่ขอ้บงัคบัสาํหรบัการใชง้านและการตดิตัง้หมอ้ไอนํา้ขนาดเล็กและแบบธรรมดาจะไม่เขม้งวดมาก แตก็่ยงัมกีารเกดิ
อบุตัเิหตทุีน่อ้ยมาก

 ในขณะเดยีวกนั สาํหรบัตา่งประเทศทีใ่ชห้มอ้ไอนํา้ขนาดใหญ่ พบวา่มรีายงานการเกดิอบุตัเิหตทุีม่กีารบาดเจ็บเป็นประจาํ

ĽΓŤŹř ↨Θ·: ĆΘŚŚżnńαĺ ćŹ·ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ₧ńńĿ↨Ź→Ŕ↑ŃĽ↨Θ·ŇŚżnĿť

Ă⌐ΘŃŤŃĆΘŚn Ćαĺ Źτń ΓĽαnŰĽτnĆδ╔ř ŤĆΓńŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ↑Ńď δ╔Ňτ↨Ń
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แนวโนม้ตลาดของหมอ้ไอนํา้ในประเทศญีปุ่่ น
(ไม่รวมหมอ้ไอนํา้สาํหรบัใชใ้นการผลติพลงังาน）

หมอ้ไอน้ําแบบไหลผา่นทาง
เดยีว…

Others
6% Fire tube

5%

Water tube
2%

ĆΘŚĽαĺ Ľ Γ╕·
Ă⌐ΘŃŤŃŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿ Γ╕·ŰŘĺ
ŇŚżŘΘĹ  233,000 ŰŘ∟Ź

หมอ้ไอน้ําแบบไหลผ่านทางเดยีว

98%

แบบอืน่ๆ
1%

แบบท่อไฟ
1%

ĆΘŚňŢαĽ
Ă⌐ΘŃŤŃŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿ Γ╕·ŰŘĺ
ŇŚżŘΘĹ  10,500 ŰŘ∟Ź/Ňδ

Ă⌐ΘŃŤŃŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿ δ╔ňŢαĽ↑ŃŇδ·ńŇŚżŘΘĹ 2011
ทีม่า: การประมาณของบรษิทั MIURA

Ă⌐ΘŃŤŃŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿ δ╔Ľαĺ Ľ Γ╕·↑ŃŇŚżn Ŀ ť ď δ╔Ňτ↨Ń

หมอ้ไอน้ํา
แบบไหล
ผ่านทาง…

แบบท่อน้ํา

36%

แบบท่อไฟ

46%

การผลติหมอ้ไอน้ําในปีงบประมาณ 1970

 ŇΓĂĂτńΓŃŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ→ŰŢň↨ΘŃĿΘ· ĺn δř Ťľ σŹⁿŇ↕ŃŘΘĽŚęΘŃ
ů⌐ΘŰŚΓńŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿδ╔↑Ą∟↑ŃŹτĽůΘŰĆŚŚŘ↑ŃŇŚżnĿť ď δ╔Ňτ↨Ń
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※ ć ∟ŹĆ⌐ΘŰŃĺ ⁿŰŢ↨ΘŃδ╕↑Ą∟ĆΓńŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿδ╔↑Ą∟Ć∩ΘąⁿŇ↕ŃnĄσ╕Ź őnŢα·Ŀδ╔nőα╔·Ľαĺ ĽΓ╕·↑ŰŘ↨↑Ńőσ╕ŃĿδ╔Ŀδ╔→ĺ ∟ŚΓńĆΘŚĂ⌐ΘĆΓĺ ŘΘĆĿδ╔ůτĺ ćŹ·ŇŚżnĿť  (Ĺ  ĺn σŹŃŘδŃΘčŘ ő .ť . 2561)
*1 ₧ŃŤĿΘ·ĆΘŚŇŢ↨Źř  NOx Ľ⌐╔Θőαnť ŮŚżńτ→Ť∟↑Ń "ŚżńńĆΘŚŚΓńŚŹ·ů⌐ΘŰŚΓńŹτŇĆŚĹ ⌂nňΘ→ŰŘ∟ćŃΘĺ Ţn↕ĆĿδ╔ŘδĆΘŚŇŢ↨Źř  NOx ₧ŢżCO2 Ľ⌐╔Θ " ĂΓĺ Ŀ⌐Θ←ĺ ř ŚΓęńΘŢĆŚτ·←ĽⁿĆδř Ť (ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ
₧ńń→ŰŢň↨ΘŃĿΘ· ĺn δř ŤćŃΘĺ Ţn↕Ć)
*2 č↨ΘŘΘĽŚęΘŃ₧Ű↨·ĄΘĽα : 200 ŘĆ (100 ppm) ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ
*3 ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿδ╔↑Ą∟Ć∩Θąŀ ŚŚŘĄΘĽα↑Ńůľ ΘŃŇŚżĆŹńĆΘŚĿδ╔ŘδĆ⌐ΘŢΓ·ĆΘŚňŢαĽ 40 ĽΓŃ / ĄΓ╔Ť←Ř· ŰŚσŹůφ·ĆŤ↨Θ: 20 ppm ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ
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แนวโน้มของขอ้กาํหนดในการควบคุม NOx ทัว่โลกสาํหรบัหมอ้ไอน้ํา

จนี *2 เกาหล*ี3
ญีปุ่่ น*1 แคนาดา

สหรฐัอเมรกิา

ไตห้วนั

แม็กซโิกเวยีดนาม

ไทย



ŇΓĆĆα╔· （DB11/139-2015）
↑ŰŘ↨ : 30mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 80mg/ m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ

ŘΘĽŚęΘŃŇŚżnĿť ĂδŃ (GB13271-2014 ŘΘĽŚęΘŃĆΘŚŇŢ↨Źř ŘŢőαŮĿΘ·ŹΘĆΘť ů⌐ΘŰŚΓńŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ)
NOx ů⌐ΘŰŚΓńŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ↑ŰŘ↨: 200mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨ΘŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĿδ╔Řδ↑Ą∟Źř φ↨₧Ţ∟Ť: 400mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ

※č↨ΘNOx ↑Ńć ∟ŹńΓ·čΓńćŹ·ŇŚżnĿť ĂδŃ→ĺ ∟ŚΓńĆΘŚ₧ŇŢ· Ňn↕Ń O2 = 3.5%
※ŰŃ↨Ťř ₧ŇŢ·ćŹ· NOx : 2.05mg/m3 = 1ppm

ⁿŘσŹ· Ŀnδř ŃĂαŃ ( ănőΘżnŹĆůΘŚ₧Ă∟·) (ĂΘĆ1 ŘĆŚΘčŘ 2018)
↑ŰŘ↨: 30mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨: 30mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ

ⁿŘσŹ· ănα·Ľφ （DB51/XXX-XXXX）
(ĂΘĆ1 ŘĆŚΘčŘ 2019)
↑ŰŘ↨ : 60mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 150mg/ m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ ⁿŘσŹ· ąnδ╔ř ·→ź∟(DB31/ 387-2018) 

↑ŰŘ↨ : 50mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 50 or 80mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ
(₧ń↨·ĽΘŘőσ╕ŃĿδ╔) (ĂΘĆ 1 Ľ.č. 2020) 

ŘĹ ĚŢĆŤΘ·Ľτ∟· （DB44 /765-201X）
↑ŰŘ↨ : 60mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ 
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 60mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ

ⁿŘσŹ·ŰΘ·←ĂŤ (Ć⌐ΘŢΓ·őαĂΘŚĹ Θ)
↑ŰŘ↨ : 50mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 150mg/ m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ 
50mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ (ŰŢΓ· ĆŚĆĐΘčŘ 2022)

ŘĹ ĚŢů↨ΘŃąδ （DB61/XXX-2018）
(őσ╕ŃĿδ╔ů⌐ΘčΓď ŚŤŘľ ε·ⁿŘσŹ· Xi'an)
↑ŰŘ↨ : 50mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ (ĂΘĆnŤŢΘĿδ╔nŹĆůΘŚŘδňŢńΓ·čΓń↑Ą∟)
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 50mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ ĂΘĆ1 ŘĆŚΘčŘ 2019)

ćnĽŇĆčŚŹ·ĽŃnŹ·Źτř ĆφŚ⌂(ⁿŘσŹ·ŹτŚτŘĄδ)
(DBXX/XXX-XXXX）
↑ŰŘ↨ : 40mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ(ⁿŚα╔Ř₧Ţ∟Ť)
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 60mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ(ĂΘĆ1 ĆŚĆĐΘčŘ 
2019)

ŘĹ ĚŢⁿŰŹⁿŇ↨(DB13/XXX-2018) (ĂΘĆnŹĆůΘŚ₧Ă∟·)
↑ŰŘ↨ : 30mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ (ĂΘĆnŤŢΘĿδ╔nŹĆůΘŚŘδňŢ
ńΓ·čΓń↑Ą∟)
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 30mg/m3 ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ(ⁿŇ∟ΘŰŘΘř ĆΘŚŇŚΓń
ŚφŇ₧ńńů⌐ΘnŚ↕Ă: ůα╕Ńn ĺ σŹŃ ĆŚĆĐΘčŘ 2020)

→Ľ ∟ŰŤΓŃ (₧ŇŢ·: O2 = 6%) NOx ppm ůΓď ĆŚĹ ⌂
↑ŰŘ↨ : 100ppm ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ(Ć⌐ΘŰŃĺ ĆΘŚ 1 Ć.ř . 2018)
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : 100ppm ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ(Ć⌐ΘŰŃĺ ĆΘŚ 1 Ć.ř . 2022)

ⁿĆΘŰŢδ(₧ŇŢ·: O2=4%) NOx ppm ůΓď ĆŚĹ ⌂
↑ŰŘ↨ : (n ćĽ ŘnσŹ·: 2018~, ĿΓ╕·ŇŚżnĿť : 2020~) 20ppm 
ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ (ĆΘŚŚżnŰř ĆŢΘř Ňn↕Ń→ŹŚŤŘ 40 ĽΓŃŰŚσŹůφ·
ĆŤ↨Θ/1 ŇŢ↨Ź·čŤΓŃ)
40ppm ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ (ĆΘŚŚżnŰř ĆŢΘř Ňn↕Ń→ŹŚŤŘĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ 
40ĽΓŃ/1 chimney)
※č↨ΘŹ∟Θ·Źα·ĆΘŚŚΓńŚŹ·ů⌐ΘŰŚΓńŰΓŤnňΘĿδ╔ŇŢ↨Źř NOx Ľ⌐╔Θ: 
ř Γ·→Ř↨ĽΓĺ ůαŃ↑Ă
Ŀδ╔↑Ą∟Źř φ↨ : (ĂΘĆ2020) 
40/60ppm ŰŚσŹĽ⌐╔ΘĆŤ↨Θ (₧ń↨·ĽΘŘnŤŢΘĽαĺ ĽΓ╕·)

ตวัอย่างของขอ้กาํหนดสาํหรบัควบคุม NOx ของหมอ้ไอน้ํา
– จนี เกาหลใีต礐้และไตห้วนั（ณ礐เดอืนกรกฎาคม礐พ.ศ. 2561）
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Ć↨ŹŃ

หมอ้ไอน้ําแบบท่อไฟ
10 ตนั/ชัว่โมง × 2

หมอ้

ŰŢΓ·

หมอ้ไอน้ําแบบไหลผ่านทางเดยีว
2礐ตนั/礐ชัว่โมง × 7 หมอ้

2  5     p   pm
（₧ŇŢ· O2=0% ）

ănőΘż SQ-AS
ⁿĄσ╕Ź őnŢα·Ć∩Θąŀ ŚŚŘĄΘĽα

Nox Ľ⌐╔Θ
หมอ้ไอน้ําขนาด

ใหญ่
แบบไหลผ่านทาง

เดยีว ć ∟Źĺ δ

ŇŚżůαĿ ŀ αŕ Θő
(%) 76.0 95.6 19.6 %

ć ε╕Ń→Ň

ĆΘŚ↑Ą ∟nĄσ╕Źⁿő Ţα·
（1,000 ńΘĿ /Ňδ） 72,044 57,274

Ţĺ Ľ ∟ŃĿτŃ 14,770,000
ńΘĿ *

ŇŚαŘΘĹ  CO2
（ตนั-CO2/ปี) 15,993 12,714 ŇŚαŘΘĹ Ŀ δ╔Ţĺ Ţ·

3,279 Ľ ΓŃ

★ ĆΘŚ↑Ą ∟ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕ΘĽΘŘčŤΘŘč αĺ ⁿŰ↕Ńć Ź·
ŢφĆč ∟Θ(ĆŚĹ δŇŚżn Ŀ ť→Ŀ ř )
・เวลาใชง้าน: 24礐ช ัว่โมง/วนั 300礐วนั/ปี
・ŇŚαŘΘĹ ĆΘŚ↑Ą∟→ŹŃ⌐╕ΘnăŢδ╔ř : 10.2 ĽΓŃ / ĄΓ╔Ť←Ř·
・ⁿĄσ╕Ź őnŢα·: Ć∩Θąŀ ŚŚŘĄΘĽα (10 ńΘĿ/Nm3)

4  5    %

↑Ą∟őσ╕ŃĿδ╔Ń∟Źř Ţ·

พืน้ทีต่ดิต ัง้

ตวัอย่างของระบบ MI 1 (กรณีในประเทศไทย)
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ŇŚżn ŕ Ŀ
→ŰŢň↨ΘŃĿ Θ· ĺn δř Ť ŇŚżnŕ ĿĿ ↨Ź→Ŕ

ความจใุนการรบัน้ํา
（ลติร) Ľ⌐╔Θ ůφ·

เวลาทีใ่ชใ้นการสรา้งไอนํ้า ů Γ╕Ń ŃΘŃ

การสูญเสยีรงัสคีวามรอ้น Ľ⌐╔Θ ůφ·

หมายเหต:ุ อตัราส่วนทีม่ปีรมิาณการระเหยกลายเป็นไอเทา่กนั
คา่ทัง้หมดเป็นคา่ทีว่ดัจรงิโดยอา้งองิจากขอ้มูลของ Miura

การประหยดัพลงังาน/ 
ประสทิธภิาพการออกแบบ ůφ· Ľ⌐╔Θ

120 ＜ 2500 

5 ＜ 50 

1 ＜ 3

2 ตนั/ชัว่โมง ： 2 ตนั/ชัว่โมง

（ลติร)

（นาท)ี

การเปรยีบเทยีบหมอ้ไอน้ําประเภทไหลผ่านทางเดยีวกบัประเภททอ่ไฟ



ระบบการตดิต ัง้หลายชดุ (MI) ของหมอ้ไอน้ําแบบไหลผ่านทางเดยีว

หมอ้ไอน้ําแบบไหลผ่านางเดยีว

ไอน้ํา
（ภาพของระบบ）

（ควบคุม）

ปิดเครือ่งสตารท์

１

２

３

４

Ą↨Ť·čŤńčτŘ
←ŰŢĺ Ţĺ Ţ·←ŰŢĺ ⁿő α╔Řć ε╕Ń

₧Ś· ĺ ΓŃć Ź·→ŹŃ⌐╕Θ

เมือ่โหลดลดลง หมอ้ไอนํ้าจะยงัคงทาํงานในลกัษณะ
ทีใ่หค้วามรอ้นตํ่าเพือ่ไม่ใหเ้กดิการสูญเสยีการไล่ลม
และแรงดนัไอนํ้าลดลงเน่ืองจากการไล่ลมในตอนปิด
เคร ือ่ง/สตารท์

24

ตวัควบคมุ MI

สว่นแยกไอนํา้
4.ไฟตํา่3.ไฟตํา่2.ไฟสูง1.ไฟสูง



เวลากลางคนื (5:30 Ń. ľ ε· 8:00 Ń.)
ŤΓŃnůΘŚ⌂ ŹΘĿαĽř ⌂ ₧ŢżŤΓŃŰř τĺ  (24 ĄΓ╔Ť←Ř·)

ศูนยอ์อนไลน์ ZIS

ĆΘŚ₧Ă∟·ŹΓĽ←ŃŘΓĽα

หอ้งควบคุมการบํารุงรกัษา

คาํส ัง่

วศิวกรบํารุงรกัษา

รถยนตท์ีต่ดิตัง้ระบบนําทาง

เขา้ดาํเนิน
การ

ถา่ยโอนขอ้มูล
ŢφĆč ∟Θ

ŤΓŃĿ⌐Θ·ΘŃ8:00 Ń. ľ ε· 15:30 Ń.

ⁿŤŢΘĆŢΘ·č σŃ₧ŢżŤΓŃŰř τĺ

ภาพรวมการบํารุงรกัษาหมอ้ไอน้ําทางออนไลนข์อง MIURA

บรษิทั MIURA INDUSTRIES (ประเทศไทย) 
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คุณลกัษณะของระบบการจดัการพลงังานของ Miura

หน้าจอตรวจตดิตาม

สรา้งรายงานโดยอตัโนมตัิ

การแจง้การบํารุงรกัษา
หากมกีาร “แจง้เตอืน” หรอื “แจง้” กจ็ะมกีารแจง้ไปยงัผูป้ฏบิตังิานโดยอตัโนมตัิ

รวบรวมขอ้มูลการทํางานโดยอตัโนมตัสิาํหรบัหมอ้ไอน้ําแตล่ะชดุบนฮารด์ดสิกข์อง PC ในลกัษณะ
รายงานประจาํวนัและประจาํเดอืน

การตรวจตดิตามอปุกรณท์ัง้หมดทีต่ดิตัง้ในหอ้งของหมอ้ไอนํ้า
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รายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องบรษิทั A (2)

ระบบหมอ้ไอนํ้าทีใ่ชอ้ยู่ ขอ้เสนอ 1
กา๊ซธรรมชาติ

ขอ้เสนอ 2
นํ้ามนัดบิ

ภาพของระบบ

ประเภทของหมอ้
ไอนํา้

หมอ้ไอนํา้แบบทอ่ไฟ หมอ้ไอนํา้แบบไหลผ่านทาง
เดยีว

หมอ้ไอนํา้แบบไหลผ่าน
ทางเดยีว

ไอนํา้ทีผ่ลติ 4.7 ตนั/ช ัว่โมง และ 5.6
ตนั/ช ัว่โมง

2.0 ตนั/ช ัว่โมง 1.3 ตนั/ช ัว่โมง

จาํนวนชดุ หน่ึงชดุตอ่หมอ้ 6 9
ไอนํา้ทีผ่ลติ
ทัง้หมด

10.3 ตนั/ช ัว่โมง 12.0 ตนั/ช ัว่โมง 11.7 ตนั/ช ัว่โมง

ประเภทของ
เช ือ้เพลงิ

นํา้มนัดบิ กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) นํา้มนัดบิ

ระดบั
ประสทิธภิาพของ
หมอ้ไอนํา้

85%(*1） 98.5% 94.0%

ประสทิธภิาพการ
ทํางานของหมอ้
ไอนํา้

ไม่ทราบ 95.0%*2 92.0%*2

เวลาทํางาน 7,200 ช ัว่โมง/ปี
การใชเ้ช ือ้เพลงิ 3,336,059 ลติร/ปี*3 3,106,585 m3N/ปี*4 3,082,228 ลติร/ปี*4

การปลอ่ย NOx ไม่ทราบ 27 ppm (O2:5%)*5 200 ppm(O2:5%)
การปลอ่ย SOx ไม่ทราบ 0 ppm * 300 ppm
ปรมิาณฝุ่น ไม่ทราบ ตํ่ากวา่ 8 ก./m3N 50 มก./m3N
การปลอ่ย CO2 10,268 ตนั/ปี 6,632 ตนั/ปี 9,487 ตนั/ปี
ลดลง 3,636 ตนั/ปี 781 ตนั/ปี

*1 ประสทิธภิาพของหมอ้ไอนํ้าทีใ่ชอ้ยูอ่า้งองิจากขอ้มูลการสมัภาษณ์
*2 ประสทิธภิาพการใชง้านทีอ่า้งองิจากการวเิคราะหข์องเราจะใชส้าํหรบัประสทิธภิาพของหมอ้ไอนํ้าทีเ่สนอ
*3 คา่ประจาํปีเป็นคา่ทีแ่ปลงมาจากการใชพ้ลงังานทีไ่ดจ้ากเครือ่งบนัทกึขอ้มูลของเรา
*4 คา่ทีแ่ปลงมาจากการใชพ้ลงังานทีไ่ดจ้ากเครือ่งบนัทกึขอ้มูลของเรา อา้งองิมาจากประสทิธภิาพการทาํงานและคา่ความรอ้นของเชือ้เพลงิ
*5 คา่อา้งองิของการเผาไหมก้า๊ซธรรมชาตขิองญีปุ่่ น (O2=5%)

1. ระยะเวลาคนืทุน
ระยะเวลาคนืทุนประมาณ 9.9
years เมือ่ใชห้มอ้ไอน้ําแบบ
ไหลผา่นทางเดยีวระบบทีใ่ช ้
กา๊ซธรรมชาติ และ 4.8 เมือ่ใช ้
ระบบหมอ้ไอน้ําแบบไหลผา่น
ทางเดยีวทีใ่ชน้ํ้ามนัดบิ ท ัง้นี้
อา้งองิจากปรมิาณการใช้
เชือ้เพลงิ

2. สาํหรบัผลกระทบตอ่ภาระ
สิง่แวดลอ้ม
การลดลงของการปล่อย CO2 
ของหมอ้ไอน้ําแบบไหลผา่น
ทางเดยีวระบบทีใ่ชก้า๊ซ
ธรรมชาติ (การปล่อย CO2: 
3,636 ตนั/ปี) ซึง่ลดลงมากกวา่
ของ ระบบหมอ้ไอน้ําแบบไหล
ผา่นทางเดยีวทีใ่ชน้ํ้ามนัดบิ
มาก (การปล่อย CO2: 781 ตนั/
ปี) และขอ้มูลเชงิลกึสําหรบัคา่
NOx และ Sox กอ็อกมาในทาง
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ขอ้มูลอา้งองิ
สรปุผลการวเิคราะหข์องหา้บรษิทั (การคน้ควา้ขอ้มูลของบรษิทั MIURA)

บรษิทั Ａ บรษิทั B บรษิทั C บรษิทั D บรษิทัＥ

อตุสาหกรรม อาหาร สิง่ทอ เคร ือ่งจกัรกล อาหาร โรงพยาบาล
สถานะของหมอ้ไอนํา้ทีใ่ชง้านอยู่

ภาพรวม

ประเภทหมอ้ไอนํ้า ทอ่ไฟ ทอ่ไฟ ทอ่ไฟ ทอ่ไฟ ทอ่ไฟ

การผลติไอนา้(kg/h)
#1 4700
#2 5600

#1 5,600
#2 5,800

#1 10,600
#2 3,400

#1 7800
#2 6200 4700

ชดุ หน่ึงชดุตอ่หมอ้ หน่ึงชดุตอ่หมอ้ หน่ึงชดุตอ่หมอ้ หน่ึงชดุตอ่หมอ้ หน่ึงชดุ

เชือ้เพลงิ
ประเภทเชือ้เพลงิ นํา้มนัดบิ กา๊ซธรรมชาติ LPG กา๊ซธรรมชาติ ดเีซล

การใชเ้ชือ้เพลงิ(ปี) 3,336,059 ลติร 1,638,197 m3N 1,270,133 กก. 3,842,525 m3N 683,637 ลติร

ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ
การทาํงาน 85.0 85.8 85.1 89.9 87.6

สถานะหลงัทาํการเปลีย่นหมอ้ไอนํา้

ภาพรวม

ประเภทหมอ้ไอนํา้ ไหลผ่านทางเดยีว ไหลผ่านทางเดยีว ไหลผ่านทางเดยีว ไหลผ่านทางเดยีว ไหลผ่านทางเดยีว

การผลติไอนา้
(กก./ชม.)

1300 2000 2000 2000 2000

ชดุ 9 4 6 6 2

เช ือ้เพลงิ

ประเภทเชือ้เพลงิ นํา้มนัดบิ กา๊ซธรรมชาติ กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว
(LPG)

กา๊ซธรรมชาตเิหลว
(LNG)

กา๊ซปิโตรเลยีม
เหลว (LPG)

การใชเ้ชือ้เพลงิ(ปี) 3,082,228 ลติร 1,459,987m3N 1,134,785 กก. 3,734,519Nm3 549,193 กก.

ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ
การทาํงาน

92.0 95.9 95.3 95.0 95.9

ปรมิาณ CO2 ทีล่ดลง (tCO2) 781 549 421 263 489

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)※ 4.8 5.0 7.4 6.7 1.09

* ตวัเลขเหล่านีค้าํนวณมาจาก



 หมอ้ไอนํา้ประเภทท่อเช ือ้เพลงิและควนัหรอืแบบท่อนํ้ากาํลงัไดร้บั
ความนิยมสาํหรบัอปุกรณห์มอ้ไอนํา้ในประเทศจนี
 ถงึแมว้า่ถา่นหนิ นํา้มนัดเีซลและกา๊ซธรรมชาตจิะถกูใชเ้ป็น
เช ือ้เพลงิสาํหรบัหมอ้ไอนํา้ แตย่งัคงมหีมอ้ไอนํา้ทีใ่ชถ้า่นหนิอยู่
ประมาณ 80 % ของจาํนวนหมอ้ไอนํา้ทัง้หมดทีม่ใีนปัจจบุนั
 การประหยดัพลงังานและการลดลงของการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ
ในปรมิาณมากไดม้าจากการใชร้ะบบ MI ของหมอ้ไอนํา้ประเภทไหลผ่าน
ทางเดยีวและการแปลงเช ือ้เพลงิไปเป็นกา๊ซ
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ĽΓŤŹř ↨Θ·ćŹ·ĆΘŚŇŚżŰř Γĺ őŢΓ··ΘŃ←ĺ ř ĆΘŚŇŚΓńŇŚτ·ŰŘ∟Ź→ŹŃ⌐╕Θ (↑ŃŇŚżnĿť ĂδŃ)

NUMBER OF BOILER

NUMBER OF BOILER

BOILER CAPACITY

BOILER CAPACITY

Smoke tube boiler

ตวัอย่างของระบบ MI 2



http://www.miuraz.co.jp/en/
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