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Steam Technology (เทคโนโลยีไอน า้) 

 
 

   คุณสมบัติของน า้ Feed ท่ีดีส าหรับป้อนเข้าสู่หม้อไอน า้ 
- มีความกระด้างน้อย  
- มีความขุ่นน้อย (ปริมาณสารปนเปือ้นน้อย) 
- ปริมาณอากาศละลายอยู่ในน า้น้อย 
- ความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ควรอยู่ระหว่าง 7-9 
- ปริมาณสารละลายที่ละลายปนอยู่ในน า้ (TDS) ไม่ควรเกิน 500 ppm 

 
 

ค าจ ากัดความของการตรวจวัดคุณภาพน า้ส าหรับน า้ป้อนเข้าหม้อไอน า้ 
 

1. pH แสดงถงึความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน า้ ถ้าค่า pH ไม่เหมาะสมจะเกิดการกดักร่อนและ Carry 
Overได้  ค่าที่เหมาะสมอยู่ในช่วง pH 7-9 

2. ความกระด้าง (Hardness) แสดงความเข้มข้นของแคลเซียมอิออนและแมกนิเซียมอิออนที่อยู่ในน า้ 
3. น า้มันและไขมัน (Oil & Fat) สารละลายใน n-Hexane ปัญหาด้านการถ่ายเทความร้อนไม่สะดวก และ

การเกิดฟองในหม้อไอน า้ 
4. ออกซิเจนท่ีละลายอยู่  เป็นสาเหตใุนการกดักร่อนผิวของหม้อไอน า้ จ าเป็นต้องก าจดัโดยการใช้อปุกรณ์

ไลอ่ากาศหรือเติมสารไลอ่อกซิเจน 
5. กรดคาร์บอนิกอิสระ มีผลท าให้ค่า pH ลดต ่าอนัเป็นสาเหตุให้เกิดการกดักร่อน 
6. เหล็กและทองแดง ถ้าน า้ป้อนหรือน า้ควบแน่นมีค่า pH ต ่า เหลก็จะละลายออกมา ถ้ามีค่า pH สงู

ทองแดงจะละลายออกมา เมื่อเข้าไปอยู่ในหม้อไอน า้จะกลายเป็นสารไฮดรอกไซด์ และจบัเกาะอยู่ที่ผิว
ถ่ายเทความร้อนซึง่เป็นสาเหตใุห้เกิดการร้อนจัดและการกดักร่อนได้ 

7. สภาพการน า้ไฟฟ้า (Electric Conductivity) บ่งบอกถงึปริมาณของสารที่ละลายปนอยู่ในน า้ 
8. ความเป็นด่าง (Alkalinity)  แสดงค่าความเป็นด่างของน า้ในหม้อไอน า้ จ าเป็นต้องรักษาไว้ให้เหมาะสม

เพื่อป้องกนัปัญหาด้านการกดักร่อน 
9. ของแข็ง แสดงถงึปริมาณของมวลสารที่คงเหลอืหลงัจากน าน า้มาระเหยจนหมด ถ้าน า้มีปริมาณของแข็ง

มากเกินไปจะเกิดปัญหา การกดักร่อนและ Carry Over ได้ 
10. คลอไรด์อิออน ถ้าหม้อไอน า้มีคลอไรด์อิออนจ าท าให้เกิดปัญหาการกัดกร่อนโลหะได้ 
11. ซิลิกา ถ้าหม้อไอน า้มีซิลกิาละลายอยู่มากจะท าให้เกิดปัญหา Carry Over ได้และอาจกีดขวางทาง 
      ไหลของไอน า้ได้ 
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มาตรฐานควบคุมภาพน า้ภายในหม้อไอน า้ 
 

 
Description Stand Feed Water Standard Boiler 

Sampling date    
pH  (at 25 oC) 7.0 – 9.0 11.0 - 11.8 
Electrical Conductivity  (uS/cm) - < 6,000 
P-Alkalinity                  (CaCO3) - 80 – 600 
M-Alkalinity                 (CaCO3) - 100 -  800 
Total Hardness             (CaCO3) < 5.0 - 
Chloride                      (Cl-) - < 500 
Sulfate                          (SO2-

4) - < 500 
Silica                          (SiO2) - < 250 
Total Iron                     (Fe) < 0.2 < 2.0 
Residual Oxygen           (O2) Keep low - 
    
    
    
    
    
    
    
Note  :   Water standard for feed water advise by research and  development of  En-Science Development 
Co., Ltd.                 
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การปรับปรุงคุณภาพน า้ก่อนเติมเข้าสู่หม้อไอน า้ 

 
  น า้ตามธรรมชาติถ้าเติมเข้าสูห่ม้อไอน า้โดยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน า้จะเกิดปัญหาหลกั 2 ประการคือ 
1. การเกิดตะกรันจบัที่ผิวหน้าของผนงัท่อไฟด้านสมัผสักบัน า้ 
2. การเกิดการกดักร่อนในหม้อไอน า้ 
 
   ปัญหาหลกัทัง้ 2 อย่างท าให้อายุการใช้งานของหม้อไอน า้สัน้ลง และถ้ามีตะกนัจบัตวัหนามากจะท าให้สิน้เปลอืง
เชือ้เพลงิมากขึน้เพราะตะกนัมีคุณสมบติัเป็นฉนวนกนัความร้อนที่ดีท าให้ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิ
ถ่ายเทให้กบัน า้ได้ไม่ดี ดงันัน้จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน า้ก่อนเติมเข้าสูห่ม้อไอน า้ ในการปรับปรุงคุณภาพน า้
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ ชนิดและจ านวนของสิ่งเจือปน รวมถงึสารละลายต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นสารอินทรีย์ และ สารอนินทรีย์ ว่า
เป็นชนิดไหน ปริมาณเท่าใด แล้วจงึเลอืกวิธีการก าจัดที่เหมาะสม  
 

  
  สารมลทิน (สิ่งปนเป้ือน) ท่ีปนอยู่ ในน า้ในหม้อไอน า้ (Boiler) 

 

 

ชนิดของสารมลทิน ผลของสารมลทิน ปริมาณที่ยอมให้มีได้ วิธีก าจดั 

สี เกิดฟองในหม้อไอน า้ - 1.ตกตะกอน 
2.กรอง 
3.ดดูซบัด้วยถ่านกมัมนัต์ 

น า้มัน 1. เกิดตะกอน 
2. เกิดตะกรัน 

 5 ppm 1.ตกตะกอน 
2.กรอง 
3.แยกด้วยตะแกรง 

เกลือแมกนีเซียมและ
แคลเซียม 

- 20 ppm 1.การกลัน่ 
2.ท าให้เป็นน า้อ่อน 
3.เติมสารเคมีในหม้อไอน า้ 

ด่างที่เกิดจากโซเดียม
คาร์บอเนต และ
โซเดียมไบคาร์บอเนต 

1.เกิดการแตกร้าว  
   บริเวณรอยต่อ 
2.เกิดฟอง 
3.เกิดแครีโอเวอร์ 

800 ppm 1.ปรับสภาพน า้ด้วยเคมี 
2.ใช้อปุกรณ์ขจดัเกลอืแร่ 

ออกซิเจน ตวัเร่งให้เกิดการผกุร่อน 0.3 ppm 1.ไลอ่ากาศโดยใช้ความร้อน 
2.เติมเคมีไลอ่ากาศ 
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ชนิดของสารมลทิน 
 

ผลของสารมลทิน 
 

ปริมาณที่ยอมให้มีได้ 
 

วิธีก าจดั 
คาร์บอนไดออกไซด์ ตวัเร่งให้เกิดการผกุร่อน

เนื่องจากน า้เป็นกรด 
3 ppm 1.ไลอ่ากาศโดยใช้ความร้อน 

2.เติมด่างให้เป็นกลาง 
3.เติมเคมีไลอ่ากาศ 

กรดอิสระ เช่น กรดเกลือ 
กรดก ามะถนั หรือกรด
ดินประสิว 

เป็นสาเหตใุห้เกิดการผุ
กร่อน 

25 ppm ท าให้เป็นกลางด้วยด่าง 

เหล็ก เกิดการจบัเกาะเป็น
ตะกรัน 

< 2.0 mg/L 1.กรอง 
2.ตกตะกอน 
3.เคร่ืองท าน า้อ่อนประเภทจบั 
   ประจบุวก 
4.ท าปฏิกริยากบัอากาศ 

ซิลิก้า เกิดการจบัเกาะเป็น
ตะกรัน 

<250 ppm 1.การกลัน่ 
2.การดูดซบั 
3.การท าให้เป็นน า้อ่อนด้วย  
   กระบวนการความร้อน 

ซัลเฟต เกิดเป็นแผ่นฟิล์มของ 
แคลเซียมคาร์บอเนต
และจบัเกาะเป็นตะกรัน 

< 500 mg/L 1.การกลัน่ 
2.การเติมเคมี(ฟอสเฟต/โซดา 
   แอช) 
3.ใช้อปุกรณ์ขจดัเกลอืแร่ 

คลอไรด์ เกิดการกดักร่อน < 500 mg/L 1.การกลัน่ 
2.ใช้อปุกรณ์ขจดัเกลอืแร่ 

สารที่ละลายในน า้
ทัง้หมด 

เกิดฟองที่ผิวน า้,
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 

3,500 ppm 1.ควบคมุความเข้มข้น 
2.เปิดน า้ทิง้ใต้หม้อไอน า้ 

 


