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การป้องกันปั ญหาที่เกิดขึน้ ในระบบหม้ อไอนํา้
Boiler หรื อ หม้ อไอนํ ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ ความร้ อนจากการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิง ในการเปลี่ยนนํ ้าให้ เป็ นไอนํ ้า
ภายใต้ ความดันค่าหนึง่ เพื่อนําไอนํ ้าที่ได้ ไปใช้ งานในกระบวนการผลิตต่อไป
Boiler แบ่งเป็ น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
1.Fire tube boiler หรื อ Cylindrical Boiler : ชนิดนี ้จะมีไฟวิ่งในท่อ และนํ ้าไหลรอบนอกท่อ ปั ญหา
จึงเกิดด้ านสัมผัสนํ ้า คือ รอบนอกท่อ
2.Water tube boiler ไฟวิ่งรอบนอกท่อ นํ ้าจะไหลในท่อ ปั ญหาจะเกิดจากด้ านในท่อที่สมั ผัสนํ ้า

ปั ญหาที่เกิดขึน้ ในระบบ Boiler แบ่ งเป็ น 3 ประเภท คือ
1.ปั ญหาการเกิดสนิมเหล็ก (Corrosion) เกิดจากหลายสาเหตุ คือ
1.1 เกิดจากออกซิเจนละลายในนํ ้า มัก
เกิดกับโลหะในระบบที่เป็ น Carbon
Steel ปฏิกริยาการเกิด เหมือนกับ
กรณีของระบบนํ ้าหล่อเย็น
1.2 เกิดจากคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ละลาย
ในนํ ้า เกิดจากไบคาร์ บอเนต ในนํ ้า
Feed สลายตัวให้ ก๊าซ CO2 ใน
boiler ก๊ าซนี ้จะปะปนไปกลับไอนํ ้า และเมื่อไอนํ ้ากลัน่ ตัวเป็ นนํ ้าใน Condensate line
ก๊ าซนี ้จะละลายในนํ ้ากลายเป็ น กรดคาร์ บอนิก ทําให้ pH ในนํ ้า Condensate ตํ่า และ
เร่งการกรัดกร่อนของโลหะใน Condensate line
1.3 เกิดจากความเป็ นด่าง เกิดจากนํ ้า Boiler มีความเป็ นด่างในรูป NaOH สูง มากกว่า
20% ของนํ ้า Boiler จะเกิดการสะสมของด่างบนผิวท่อด้ านสัมผัสนํ ้าและเกิด ปฏิกริยา
ได้ สนิมเหล็ก ดังสมการ

Fe + 2 NaOH ______________\ Na2FeO2 + H2
3Na2FeO2 + 4 H2O __________\ 6NaOH + Fe3O4 + H2
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การแก้ ปัญหาการกัดกร่ อนหรื อการเกิดสนิมใน Boiler ทําได้ โดย
1.กําจัดออกซิเจนที่ละลายในนํ ้า ซึง่ ทําได้ 2 วิธีคือ
1.1 ใช้ อปุ กรณ์ Deacrator : Deacrator คือ อุปกรณ์ที่ใช้ กําจัดก๊ าซที่ละลายในนํ ้า Feed โดยใช้ ไอนํ ้าร้ อนวิ่ง
สวนทางกับนํ ้า Feed ที่ฉีดเป็ นหยดนํ ้าลงมาเมื่อหยดนํ ้ามีอณ
ุ หภูมิสงู ก๊ าซละลายจะถูกไล่ออกไป

1.2 ใช้ สารเคมีกําจัดออกซิเจน ได้ แก่ การใช้ สารเคมีพวก Oxygen Scavenger ซึง่ สามารถทําปฏิกริ ยากับ O2
ไว้ ได้ สารเคมีเหล่านี ้ ได้ แก่ โซเดียมซัลไฟท์, ไฮดราซีน
โซเดียมซัลไฟท์ ปฏิกริยาที่เกิด คือ
2Na2SO3 + O2 + O2 __________\ 2Na2SO4
ไฮดราซีน
N2H4 + O2 __________\ N2 + 2H2O
2.ใช้ สารเคมีทําให้ CO2 เป็ นกลาง ได้ แก่ การใช้ สารเคมีพวก Amine เช่น Ammonia ในการทําปฏิกริยากับ CO2 ทําให้
pH ของนํ ้า Condensate ไม่เป็ นกรด เป็ นการป้องกันการเกิดการกัดกร่อนของท่อ Condensate
NH3 + CO2 + H2O

__________\ NH4+ + HCO3-
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2.ปั ญหาการเกิดตะกรั น เกิดจากนํ ้า Boiler มีอิออนของพวกหินปูนละลายอยู่มาก และเกิดการรวมตัว
ตกตะกอนลงมาเมื่อนํ ้ามีอณ
ุ หภูมิ และความเป็ นด่างสูง ตะกรันที่พบบ่อยใน Boiler ได้ แก่ CaCO3,
CaSiO3,MgSiO3,SiO2 การเกิดตะกรันเกาะจับที่ผิวท่อจะทําให้ ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้ อนลดลง และต้ อง
สิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงในการทําให้ นํ ้ากลายเป็ นไอมากขึ ้น
การแก้ ปัญหาการเกิดตะกรัน ทําได้ โดย
1.ใช้ เรซินจับ Ca,Mg ในนํ ้าไว้ โดยการแลกเปลี่ยนประจุได้ แก่ ระบบ Softener และระบบ DI
2.ใช้ สารเคมีที่มีฟอสเฟต เป็ นองค์ประกอบหลัก สารเคมีที่มีฟอสเฟตเป็ นองค์ประกอบหลัก จะทํา
ปฏิกริยากับ Ca ในนํ ้า boiler ที่สภาวะเป็ นด่าง เกิดเป็ นสารแขวนลอย ที่เรี ยกว่า Hydroxyapatite ซึง่ สามารถกําจัดออก
ได้ โดยการ blow down
ส่วน (Mg) จะทําปฏิกริยากับความเป็ นด่างในนํ ้า Boiler ได้ เป็ ฯสารแขวนลอยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
้
ม pH ใน boiler ไม่ให้ ตํ่ากว่า 11 มากเกินไปจึงเป็ นสิง่
– Mg(OH)2 หรื อแมกนีเซียมซิลเิ กต MgSiO3 ดังนันการควบคุ
สําคัญ
กรณีของซิลกิ า (SiO2) จะทําปฏิกริยากับด่างในนํ ้า Boiler ได้ เป็ น โซเดียมซิลเิ กต Na2SiO2 ซึง่ ละลาย
นํ ้าได้
การควบคุมซิลกิ า 1 ppm ให้ อยูใ่ นรูปสารละลายนี ้ต้ องใช้ ดา่ งในรูปของ P-alkalinity 1.7 ppm เราจึง
สามารถบอกแนวโน้ มในการเกิดตะกรันซิลิกาใน Boiler ได้ โดยการหาค่า P-ratio ซึง่ ได้ จากการนําเอาค่า P-Alkalinity ใน
หน่วย ppm หารด้ วยปริ มาณซิลกิ า ในหน่วย ppm เช่นกัน ถ้ า P-ratio มากกว่า 1.7 แสดงว่าไม่มีแนวโน้ มในการเกิด
ตะกรันซิลิกา
3.ใช้ สารเคมีที่มีโพลิเมอร์ เป็ นองค์ประกอบหลัก สารเคมีพวกโพลิเมอร์ จะมีลกั ษณะเป็ นสายยาว มี
ประจุโดยรอบ มีทงชนิ
ั ้ ดที่มีตามธรรมชาติ ได้ แก่ Lignin, tannin, แป้ง หรื อ ชนิดที่สงั เคราะห์ขึ ้นมา เช่น โพลีแาครี ลิก แอ
ซิด (Polyacrylic acid) เป็ นต้ น
โพลิเมอร์ จะทําหน้ าที่ในการยับยังการเจริ
้
ญของผลึกตะกรันโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของ
ตะกรัน และยับยังการรวมตั
้
วเป็ นผลึกตะกรันโดยการกระจายผลึกเหล่านี ้ออกจากกัน นอกจากนี ้ยังทําหน้ าที่ช่วยให้
Sludge ของสารแขวนลอยต่าง ๆ ลอยตัวไม่ตกตะกอน
4.ใช้ สารเคมีที่เป็ นพวกสารคีเลท สารคีเลทจะทําปฏิกริยากับอิออนของโลหะที่มีประจุ +2, +3 เช่น
พวก แคลเซียม, แมกนีเซียม เกิดเป็ นสารประกอบที่ละลายนํ ้าได้ สารคีเลทนี ้ได้ แก่ EDTA (Ethylene Diamine Tetra
Acetate)
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างความหนาของตะกรั นและอัตราการถ่ ายเทความร้ อนลดลง
inch
mm.

ความหนาของตะกรัน
การลดลงของอัตราการถ่ายเทความร้ อน
(คิดเป็ นร้ อยละ)

1/32
0.79

1/16
1.59

3/32
2.38

1/8
3.17

9.5

26.2

45.2

69.0

จากตารางนี ้ จะเห็นว่าเมื่อมีตะกรันหนา 1/8 inch จะทําให้ อตั ราการถ่ายเท
ความร้ อนลดลงถึง 69% ความร้ อนที่เกิดจากการเผาไหม้ ของนํ ้ามันเตาหรื อเชื ้อเพลิงชนิด
้ จะสูญเสียไป
อื่น ๆ ก็จะถ่ายเทให้ แก่นํ ้าไม่ทนั ความร้ อนส่วนที่ไม่ได้ ถ่ายเท ให้ แก่นํ ้านันก็
โดยเปล่าประโยชน์ ซึง่ สวนนี ้จะติดไปกับก๊ าซเสียทางปล่องไฟอุณหภูมิของก๊ าซเสียก็จะ
เพิ่มขึ ้นสูงขึ ้นกว่าปกติมาก เป็ นเหตุให้ ประสิทธิภาพของหม้ อไอนํ ้าลดลง

ความสัมพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นของตะกรั น และอัตราการสูญเสียเชื่อเพลิง
ความหนาของตะกรัน (mm.)
การสูญเสียเชื ้อเพลิง ( ร้ อยละ)

0.5
1.1

1
2.1

2
4.0

3
5.0

4
6.3

5
6.8

6
8.2

จากตารางนี ้ จะเห็นได้ วา่ แม้ ตะกรันเกาะที่ผนังท่อ เพียงเล็กน้ อยก็ทําให้ อตั ราการถ่ายเทความร้ อนลดลงได้ มากจึงผลิต
ไอนํ ้าได้ น้อยลง ถ้ าต้ องการผลิตไอนํ ้าให้ ปริมาณเท่าเดิมก็ต้องเร่งไฟเผาไหม้ เพิ่มขึ ้น จึงทําให้ ต้องสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงมากขึ ้น เพื่อให้
ได้ ประสิทธิภาพเท่าเดิม
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3.ปั ญหาการเกิด Carry Over คือ การที่มีสารละลายและสารแขวนลอยในนํ ้า ปนไปกับไอนํ ้าที่ผลิตได้ ทําให้
ไอนํ ้าไม่บริสทุ ธิ์ ซึง่ เกิดจากการที่นํ ้า boiler มีความเข้ มข้ นสูงมาก ๆ สารที่หลุดไปกับไอนํ ้านี ้ ถ้ าเป็ นสารพวกเกลือ
แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซิลิกา ก็จะก่อให้ เกิดปั ญหาตะกรันบนวัสดุ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ไอนํ ้าไปสัมผัส ถ้ าเป็ นสารพวก
แอมโมเนีย, คลอไรด์, คาร์ บอนไดออกไซด์ ก็จะทําให้ เกิดการกัดกร่อนได้
การแก้ ปัญหา Carry Over
1.ต้ องควบคุมปริมาณสารละลายนํ ้าทังหมด
้
หรื อ ควบคุมค่าการนําไฟฟ้าไม่ให้ มากจนเกินไป เช่น
2
Boiler ที่มี pressure ขนาดกลาง (20-75 kgf/cm ) ควรมีคา่ การนําไฟฟ้าไม่เกิน 4,000 us/cm เพราะจะทําให้ เกิดฟองใน
นํ ้าได้ ง่ายเมื่อนํ ้าเข้ มข้ น และฟองนี ้จะกระเด็นไปกลับไอนํ ้าได้
การควบคุมการนําไฟฟ้า หรื อปริ มาณสารละลายนํ ้าทังหมด
้
ทําได้ โดยการเพิ่มการระบายนํ ้าทิ ้ง หรื อ
Blow down และเติมนํ ้าเลี ้ยงหม้ อนํ ้าเข้ ามาชดเชยเพื่อลดความเข้ มข้ นของนํ ้า Boiler ลง
2.ควบคุมความเป็ นกรด-ด่าง ในนํ ้า boiler ไม่ให้ มากกว่า 12 ซึง่ จะทําให้ นํ ้ามีความเข้ มข้ นและเกิด
ฟองได้ ง่าย

