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การป้องกันปัญหาที่เกิดขึน้ในระบบหม้อไอนํา้  
 

 Boiler  หรือ หม้อไอนํา้ คือ อปุกรณ์ท่ีใช้ความร้อนจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิ ในการเปล่ียนนํา้ให้เป็นไอนํา้
ภายใต้ความดนัคา่หนึง่ เพ่ือนําไอนํา้ท่ีได้ไปใช้งานในกระบวนการผลิตตอ่ไป 
  

Boiler แบง่เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 
1.Fire tube boiler หรือ Cylindrical Boiler : ชนิดนีจ้ะมีไฟวิ่งในทอ่ และนํา้ไหลรอบนอกทอ่ ปัญหา

จงึเกิดด้านสมัผสันํา้ คือ รอบนอกทอ่ 
2.Water tube boiler ไฟวิ่งรอบนอกทอ่ นํา้จะไหลในทอ่ ปัญหาจะเกิดจากด้านในทอ่ท่ีสมัผสันํา้ 
 

 
 ปัญหาที่เกดิขึน้ในระบบ Boiler แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
 
 1.ปัญหาการเกดิสนิมเหลก็ (Corrosion) เกดิจากหลายสาเหตุ คือ  

1.1 เกิดจากออกซิเจนละลายในนํา้ มกั
เกิดกบัโลหะในระบบท่ีเป็น Carbon 
Steel ปฏิกริยาการเกิด เหมือนกบั
กรณีของระบบนํา้หลอ่เยน็  

1.2 เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลาย
ในนํา้ เกิดจากไบคาร์บอเนต ในนํา้ 
Feed สลายตวัให้ก๊าซ CO2 ใน 
boiler ก๊าซนีจ้ะปะปนไปกลบัไอนํา้ และเม่ือไอนํา้กลัน่ตวัเป็นนํา้ใน Condensate line 
ก๊าซนีจ้ะละลายในนํา้กลายเป็น กรดคาร์บอนิก ทําให้ pH ในนํา้ Condensate ต่ํา และ
เร่งการกรัดกร่อนของโลหะใน Condensate line 

1.3 เกิดจากความเป็นดา่ง เกิดจากนํา้ Boiler มีความเป็นดา่งในรูป NaOH สงู มากกว่า 
20% ของนํา้ Boiler จะเกิดการสะสมของดา่งบนผิวทอ่ด้านสมัผสันํา้และเกิด ปฏิกริยา
ได้ สนิมเหลก็ ดงัสมการ 

 
 

Fe + 2 NaOH    ______________\    Na2FeO2 + H2 
                                           3Na2FeO2 + 4 H2O   __________\  6NaOH + Fe3O4 + H2 
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การแก้ปัญหาการกัดกร่อนหรือการเกดิสนิมใน Boiler ทาํได้โดย   
1.กําจดัออกซิเจนท่ีละลายในนํา้ ซึง่ทําได้ 2 วิธีคือ 

1.1 ใช้อปุกรณ์ Deacrator : Deacrator คือ อปุกรณ์ท่ีใช้กําจดัก๊าซท่ีละลายในนํา้ Feed โดยใช้ไอนํา้ร้อนวิ่ง
สวนทางกบันํา้ Feed ท่ีฉีดเป็นหยดนํา้ลงมาเม่ือหยดนํา้มีอณุหภมิูสงู ก๊าซละลายจะถกูไลอ่อกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ใช้สารเคมีกําจดัออกซิเจน ได้แก่ การใช้สารเคมีพวก Oxygen Scavenger ซึง่สามารถทําปฏิกริยากบั O2 

ไว้ได้ สารเคมีเหลา่นี ้ได้แก่ โซเดียมซลัไฟท์, ไฮดราซีน 
 
โซเดียมซลัไฟท์ ปฏิกริยาท่ีเกิด คือ 

            2Na2SO3 + O2  + O2     __________\    2Na2SO4 

 
ไฮดราซีน 
N2H4 + O2     __________\    N2 + 2H2O 

 
2.ใช้สารเคมีทําให้ CO2 เป็นกลาง ได้แก่ การใช้สารเคมีพวก Amine เช่น Ammonia ในการทําปฏิกริยากบั CO2 ทําให้  
    pH ของนํา้ Condensate ไมเ่ป็นกรด เป็นการป้องกนัการเกิดการกดักร่อนของทอ่ Condensate  
 
  NH3 + CO2 + H2O      __________\    NH4

+  + HCO3
- 

 



                                        บริษัท เอน ไซน์ ดวีีลอปเมนท์ จาํกัด 

                                               EN-SCIENCE DEVELOPMENT CO.,LTD. 

 
 

 

 
2.ปัญหาการเกดิตะกรัน เกิดจากนํา้ Boiler มีอิออนของพวกหินปนูละลายอยู่มาก และเกิดการรวมตวั

ตกตะกอนลงมาเม่ือนํา้มีอณุหภมิู และความเป็นดา่งสงู ตะกรันท่ีพบบอ่ยใน Boiler ได้แก่ CaCO3, 
CaSiO3,MgSiO3,SiO2 การเกิดตะกรันเกาะจบัท่ีผิวทอ่จะทําให้ประสทิธิภาพในการถ่ายเทความร้อนลดลง และต้อง
สิน้เปลืองเชือ้เพลงิในการทําให้นํา้กลายเป็นไอมากขึน้ 

 
การแก้ปัญหาการเกิดตะกรัน ทําได้โดย 

1.ใช้เรซินจบั Ca,Mg ในนํา้ไว้โดยการแลกเปล่ียนประจไุด้แก่ ระบบ Softener และระบบ DI 
  2.ใช้สารเคมีท่ีมีฟอสเฟต เป็นองค์ประกอบหลกั สารเคมีท่ีมีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบหลกั จะทํา
ปฏิกริยากบั Ca ในนํา้ boiler ท่ีสภาวะเป็นดา่ง เกิดเป็นสารแขวนลอย ท่ีเรียกวา่ Hydroxyapatite ซึง่สามารถกําจดัออก
ได้โดยการ blow down 
  สว่น (Mg) จะทําปฏิกริยากบัความเป็นดา่งในนํา้ Boiler ได้เป็ฯสารแขวนลอยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ 
– Mg(OH)2 หรือแมกนีเซียมซิลเิกต MgSiO3 ดงันัน้การควบคมุ pH ใน boiler ไมใ่ห้ต่ํากวา่ 11 มากเกินไปจงึเป็นสิง่
สําคญั 
                กรณีของซิลกิา (SiO2) จะทําปฏิกริยากบัดา่งในนํา้ Boiler ได้เป็น โซเดียมซิลเิกต Na2SiO2 ซึง่ละลาย
นํา้ได้ 
  การควบคมุซิลกิา 1 ppm ให้อยูใ่นรูปสารละลายนีต้้องใช้ดา่งในรูปของ P-alkalinity 1.7 ppm เราจงึ
สามารถบอกแนวโน้มในการเกิดตะกรันซิลิกาใน Boiler ได้โดยการหาคา่ P-ratio ซึง่ได้จากการนําเอาคา่ P-Alkalinity ใน
หน่วย ppm หารด้วยปริมาณซิลกิา ในหน่วย ppm เช่นกนั ถ้า P-ratio มากกวา่ 1.7 แสดงวา่ไม่มีแนวโน้มในการเกิด
ตะกรันซิลิกา 
  3.ใช้สารเคมีท่ีมีโพลเิมอร์เป็นองค์ประกอบหลกั สารเคมีพวกโพลเิมอร์จะมีลกัษณะเป็นสายยาว มี
ประจโุดยรอบ มีทัง้ชนิดท่ีมีตามธรรมชาติ ได้แก่ Lignin, tannin, แป้ง หรือ ชนิดท่ีสงัเคราะห์ขึน้มา เช่น โพลีแาครีลิก แอ
ซิด (Polyacrylic acid) เป็นต้น 
  โพลเิมอร์จะทําหน้าท่ีในการยบัยัง้การเจริญของผลกึตะกรันโดยการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ตะกรัน และยบัยัง้การรวมตวัเป็นผลกึตะกรันโดยการกระจายผลกึเหลา่นีอ้อกจากกนั นอกจากนีย้งัทําหน้าท่ีช่วยให้ 
Sludge ของสารแขวนลอยตา่ง ๆ ลอยตวัไมต่กตะกอน 
  4.ใช้สารเคมีท่ีเป็นพวกสารคีเลท สารคีเลทจะทําปฏิกริยากบัอิออนของโลหะท่ีมีประจ ุ+2, +3 เช่น
พวก แคลเซียม, แมกนีเซียม เกิดเป็นสารประกอบท่ีละลายนํา้ได้สารคีเลทนีไ้ด้แก่ EDTA (Ethylene Diamine Tetra 
Acetate) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของตะกรันและอัตราการถ่ายเทความร้อนลดลง 
 

ความหนาของตะกรัน 
inch 1/32 1/16 3/32 1/8 
mm. 0.79 1.59 2.38 3.17 

การลดลงของอตัราการถ่ายเทความร้อน 
(คิดเป็นร้อยละ) 

9.5 26.2 45.2 69.0 

 
  จากตารางนี ้จะเหน็วา่เม่ือมีตะกรันหนา 1/8 inch จะทําให้อตัราการถ่ายเท
ความร้อนลดลงถงึ 69% ความร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของนํา้มนัเตาหรือเชือ้เพลงิชนิด
อ่ืน ๆ ก็จะถ่ายเทให้แก่นํา้ไมท่นั ความร้อนสว่นท่ีไมไ่ด้ถ่ายเท ให้แก่นํา้นัน้ก็จะสญูเสียไป
โดยเปลา่ประโยชน์ ซึง่สวนนีจ้ะติดไปกบัก๊าซเสียทางปลอ่งไฟอณุหภมิูของก๊าซเสียก็จะ
เพิ่มขึน้สงูขึน้กว่าปกติมาก เป็นเหตใุห้ประสทิธิภาพของหม้อไอนํา้ลดลง 

 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของตะกรัน และอัตราการสูญเสียเช่ือเพลงิ 
 

ความหนาของตะกรัน  (mm.) 0.5 1 2 3 4 5 6 
การสญูเสียเชือ้เพลงิ ( ร้อยละ) 1.1 2.1 4.0 5.0 6.3 6.8 8.2 

 
จากตารางนี ้จะเหน็ได้วา่แม้ตะกรันเกาะท่ีผนงัทอ่ เพียงเลก็น้อยก็ทําให้อตัราการถ่ายเทความร้อนลดลงได้มากจงึผลติ

ไอนํา้ได้น้อยลง ถ้าต้องการผลติไอนํา้ให้ปริมาณเทา่เดิมก็ต้องเร่งไฟเผาไหม้เพิ่มขึน้ จงึทําให้ต้องสิน้เปลืองเชือ้เพลิงมากขึน้ เพ่ือให้
ได้ประสทิธิภาพเทา่เดิม 
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 3.ปัญหาการเกดิ Carry Over คือ การท่ีมีสารละลายและสารแขวนลอยในนํา้ ปนไปกบัไอนํา้ท่ีผลติได้ทําให้
ไอนํา้ไมบ่ริสทุธ์ิ ซึง่เกิดจากการท่ีนํา้ boiler มีความเข้มข้นสงูมาก ๆ สารท่ีหลดุไปกบัไอนํา้นี ้ถ้าเป็นสารพวกเกลือ
แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซิลิกา ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตะกรันบนวสัด ุหรือผลติภณัฑ์ท่ีไอนํา้ไปสมัผสั ถ้าเป็นสารพวก
แอมโมเนีย, คลอไรด์, คาร์บอนไดออกไซด์ ก็จะทําให้เกิดการกดักร่อนได้ 
  การแก้ปัญหา Carry Over 
  1.ต้องควบคมุปริมาณสารละลายนํา้ทัง้หมด หรือ ควบคมุคา่การนําไฟฟ้าไมใ่ห้มากจนเกินไป เช่น 
Boiler ท่ีมี pressure ขนาดกลาง (20-75 kgf/cm2) ควรมีคา่การนําไฟฟ้าไมเ่กิน 4,000 us/cm เพราะจะทําให้เกิดฟองใน
นํา้ได้ง่ายเม่ือนํา้เข้มข้น และฟองนีจ้ะกระเดน็ไปกลบัไอนํา้ได้ 
  การควบคมุการนําไฟฟ้า หรือปริมาณสารละลายนํา้ทัง้หมด ทําได้โดยการเพิ่มการระบายนํา้ทิง้ หรือ 
Blow down และเติมนํา้เลีย้งหม้อนํา้เข้ามาชดเชยเพ่ือลดความเข้มข้นของนํา้ Boiler ลง 
  2.ควบคมุความเป็นกรด-ดา่ง ในนํา้ boiler  ไมใ่ห้มากกวา่ 12 ซึง่จะทําให้นํา้มีความเข้มข้นและเกิด
ฟองได้ง่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


