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บทคัดยอ 
 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเปนอุปกรณที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยทํา
หนาที่ถายเทความรอนจากตัวกลางหนึ่งไปสูตัวกลางหนึ่ง ปญหาที่พบโดยทั่วไปของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนคือ
การเกิดฟาวลิ่ง เมื่อเวลาผานไปชวงหนึ่งฟาวลิ่งจะเกิดการสะสมเพิ่มมากขึ้นและสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนความรอน ทําใหความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสายรอนและสายเย็นลดลง เมื่อ
ประสิทธิภาพการถายเทความรอนลดลงถึงจุดๆ หนึ่ง การทําความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจึงเปนเรื่องที่
จําเปนและตองรีบดําเนินการ งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการเกิดฟาวลิ่งและผลกระทบตอสมรรถนะทางไฮดรอลิคของ
ขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในการอุนน้ํามันดิบของโรงกลั่นน้ํามัน โดยอาศัยความสัมพันธระหวาง
แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบมีเสนแนวโนมรวมกับแบบจําลองความดันลด ซึ่งผลกระทบตอสมรรถนะทาง 
ไฮดรอลิกสามารถทําการเปรียบเทียบผานแบบจําลองความดันลด 3 แบบจําลอง คือ แบบจําลองการลด
พื้นที่หนาตัดทอจากการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวเรียบ แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวขรุขระและแบบจําลองการ
เกิดฟาวลิ่งแบบอุดตันทอ ผลการเกิดฟาวลิ่งในขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนของกระบวนการดังกลาวนับเปน
ปญหาเรื้อรังมายาวนาน ผลกระทบหลักของการเกิดฟาวลิ่งสงผลใหประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนลดลง 
เกิดการสูญเสียพลังงานในระบบและความดันลดของระบบเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ จากผลการวิจัยพบวาขนาดของ
ทอที่ลดลงจากชั้นความหนาของฟาวลิ่งบนพื้นผิวเรียบสงผลกระทบตอการความสามารถในการแลกเปลี่ยนความ
รอน  ทําใหเกิดความดันลดในระบบมากกวาการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวขรุขระซึ่งไมนับเปนนัยสําคัญตอการเกิดความ
ดันลดของระบบมากนัก ในขณะที่แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบอุดตันทอเปนแบบจําลองที่ซับซอน และไม
สามารถใชความสัมพันธระหวางแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบมีเสนแนวโนมรวมกับแบบจําลองความดันลดบงชี้
สมรรถนะทางไฮดรอลิคดังกลาวได 
 
คําสําคัญ :  ฟาวลิ่ง  สมรรถนะไฮดรอลิค  น้ํามันดิบ 
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Abstract 
 Heat exchanger is considered to have an important role in the production process in chemical 
plants and refineries as it is the device built for efficient heat transfer from one medium to another. 
However, the exchanger's performance can be affected by fouling formation as the formation of fouling 
will accumulate after heat exchanger is used for a certain period of time. As a result, the efficiency of 
heat transfer between hot stream and cold stream decreases substantially. If the efficiency of heat 
transfer decreases to the certain point, mechanical cleaning of the fouling must be performed as soon 
as possible. This research concentrates on the study of fouling formation and the effect on hydraulic 
performance of heat exchanger network in preheating of crude oil by using the relationship between 
Asymptotic fouling model and three models of Pressure Drop consisting of Duct reduction effect model, 
Rough deposit model and Tube blockage model. The fouling in heat exchanger network has been a 
prolonged problem in the industries. The main impacts are the lower efficiency of heat transfer, the loss 
of power in the system, and the increase of pressure drop in the system respectively. The result 
obtained shows that Duct reduction effect model has been affected to the ability of heat transfer which is 
caused of pressure drop occurred as long as Rough deposit model is not significant. While the Tube 
blockage model would be complex and the relationship between Asymptotic fouling model and 
Pressure model are unable to indicate the hydraulic performance accordingly.  
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คํานํา 
 การกลั่นน้ํามันดิบนับวาเปนกระบวนการกลั่นที่ตองใชพลังงานความรอนมากที่สุดในบรรดากระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ดังนั้นการนําพลังงานเหลือใชจากกระบวนการดังกลาวกลับมาใชใหมใหเกิด
ประโยชนสูงสุดจึงนับเปนกรรมวิธีอันดับตนในการชวยลดการใชพลังงานความรอนในหอกลั่นไดมากถึงรอยละ 60-
70 ในทางกลับกันการเกิดฟาวลิ่งยังเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการนําพลังงานเหลานี้มาใช
ดวยเชนกัน จากงานวิจัยที่ผานมา B.L.Yeap และคณะ ทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการลดการเกิดฟาวลิ่งใน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนของกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบผานทางแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบไฮดรอลิคและ
ความรอน โดยแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบสมรรถนะทางความรอนที่ใชศึกษาเปนแบบสมการเชิงเสน ขณะที่
แบบจําลองความดันลดที่ใชศึกษาสมรรถนะทางไฮดรอลิคประกอบไปดวย แบบจําลองการลดพื้นที่หนาตัดทอจาก
การเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวเรียบ แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวขรุขระและแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบอุดตัน
ทอ โดยสองแบบจําลองแรกจะใชเพื่อศึกษาลักษณะการเกิดฟาวลิ่งในชวงเวลาแรกที่เกิดฟาวลิ่งเปนแบบชั้นฟลม 
สวนแบบจําลองสุดทายใชศึกษาการเกิดฟาวลิ่งเปนแบบกลุมกอน ซึ่งทําใหไปอุดตันทอ สงผลกระทบโดยตรงตอการ
แลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ตามลําดับ จากผลการวิจัยพบวาผลกระทบตอสมรรถนะทาง
ไฮโดรลคิจากแบบจําลองความดันลดสองแบบแรกนั้นยังไมเปนปญหาที่นาเปนหวงมากนักเมื่อเทียบกับความดันลด



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 539 

ที่เกิดจากการอุดตันของฟาวลิ่งในทอซึ่งอธิบายไดจากแบบจําลองที่สาม สวนความสัมพันธระหวางสมรรถนะทาง
ความรอนและสมรรถนะทางไฮดรอลิคไมไดถูกกลาวถึงโดยตรงในงานวิจัยดังกลาว งานวิจัยนี้ทําการศึกษา
ผลกระทบของฟาวลิ่งตอสมรรถนะทางไฮดรอลิคของขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในการอุนน้ํามันดิบ โดย
อาศัยความสัมพันธระหวางแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบมีเสนแนวโนมรวมกับแบบจําลองความดันลด 
เปรียบเทียบผานแบบจําลองความดันลด 3 แบบจําลอง คือ แบบจําลองการลดพื้นที่หนาตัดทอจากการเกิดฟาวลิ่ง
บนพื้นผิวเรียบ แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวขรุขระและแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบอุดตันทอ ซึ่ง
ทําการศึกษาการเกิดฟาวลิ่งในฝงทอของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอและเปลือก   

 
อุปกรณและวิธีการ 

 ทําการทดลองหาความดันลดที่เกิดขึ้นในระบบขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในการอุนน้ํามันดิบของ
โรงกลั่นน้ํามัน จํานวน 19 หนวย การแลกเปลี่ยนความรอนของสายรอยและสายเย็นเปนแบบการไหลสวนทางกัน
และมีอัตราการไหลคงที ่ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1   แสดงแผนผังขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในการอุนน้ํามันดิบ 
 

ความดันลดของระบบดังกลาวทําการจําลองขึ้นจากความสัมพันธระหวางแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบมีเสนแนว
โนมรวมกับแบบจําลองความดันลด ซึ่งผลกระทบตอสมรรถนะทางไฮดรอลิกสามารถทําการเปรียบเทียบไดจาก
แบบจําลองความดันลด 3 แบบจําลอง คือ แบบจําลองการลดพื้นที่หนาตัดทอจากการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวเรียบ 
แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวขรุขระและแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบอุดตันทอ อาศัยการเขียนจําลองผาน
โปรแกรม Matlab ตามสมการสําคัญดังนี ้
 
1. อัตราการเกิดฟาวลิ่ง 

( ) ( ) cleandirty
f UtU

tR 11
−=      (1) 
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( )tR f  คือ อัตราการเกิดฟาวลิ่งที่เวลาใดๆ 
cleanU  คือ คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมสําหรับผิวที่สะอาดปราศจากฟาวลิ่ง 
dirtyU  คือ คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมสําหรับผิวที่เกิดฟาวลิ่ง 

 
2. สมการการเกิดฟาวลิ่งแบบมีเสนแนวโนม 

( )













−=







 −

τ
t

ff eRtR 1*      (2) 

 
( )tR f  คือ อัตราการเกิดฟาวลิ่งที่เวลาใดๆ 
*

fR     คือ คาคงที่การเกิดฟาวลิ่ง 
t          คือ เวลาใดๆ 

 τ         คือ คาคงที่ของเวลาในการเกิดฟาวลิ่ง 
 
3. สมการแบบจําลองความดันลด 

3.1 แบบจําลองการลดพื้นที่หนาตัดทอจากการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวเรียบ 
5

1

* 1
−









−=∆=

∆

∆

r
P

P
P

clean

f δ      (3) 

 

 fP∆      คือ ความดันลดขณะเกิดฟาวลิ่ง 

 cleanP∆  คือ ความดันลดขณะยังไมเกิดฟาวลิ่ง 
 δ         คือ ความหนาของชั้นฟาวลิ่ง 
 1r          คือ รัศมีทอของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
 

3.2 แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวขรุขระ 
5

11,

,* 1
−









−=∆=

∆

∆

rC
C

P
P
P

f

if

clean

f δ     (4) 

 

 fP∆      คือ ความดันลดขณะเกิดฟาวลิ่ง 

 cleanP∆  คือ ความดันลดขณะยังไมเกิดฟาวลิ่ง 
 1,fC  คือ ตัวแปรปจจัยจากแรงเสียดทานขณะปราศจากฟาวลิ่ง 
 ifC ,  คือ ตัวแปรปจจัยจากแรงเสียดทานขณะเกิดฟาวลิ่ง 

 δ         คือ ความหนาของชั้นฟาวลิ่ง 
 1r          คือ รัศมีทอของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
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3.3 แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบอุดตันทอ 

( ) 3.33
,

* 1 −+=∆=
∆

∆
Uf

clean

f BiP
P
P

    (5) 

 

 fP∆      คือ ความดันลดขณะเกิดฟาวลิ่ง 

 cleanP∆  คือ ความดันลดขณะยังไมเกิดฟาวลิ่ง 
 UfBi ,   คือ ตัวเลขไบออสขณะเกิดฟาวลิ่ง 

 
ผลการทดลอง 

 ในการจําลองหาความดันลดของขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการอุนน้ํามันดิบผาน
แบบจําลองความดันลด 3 แบบ ผลการทดลองแสดงถึงปญหาการเกิดฟาวลิ่งที่กระทบตอสมรรถนะทางไฮดรอลิค
ของแตละแบบจําลองดังนี ้
 
1. ความดันลดจากแบบจําลองการลดพื้นที่หนาตัดทอจากการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวเรียบ 
 แบบจําลองนี้ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอแรงเสียดทานมีคานอยมาก จึงไมนํามาคิดในระบบ สงผลใหความดัน
ลดของระบบที่ไดจากการจําลองผานแบบจําลองดังกลาวไมมีความสัมพันธในเชิงเสนตรงกับความสามารถในการ
ถายเทความรอน ความสัมพันธของความดันลดขณะเกิดฟาวลิ่งตอความดันลดขณะไมมีฟาวลิ่งจะเหลือเปน
ความสัมพันธระหวางความหนาของชั้นฟาวลิ่งที่เกิดการสะสมและเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังสมการที ่3 โดยจาก
การจําลองจะเห็นวาเมื่อเวลาผานไปความดันลดในระบบจะมีคาสูงขึ้น เนื่องมาจากความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ความรอนลดลง พื้นที่ในการถายเทความรอนถูกแทนที่ดวยชั้นฟาวลิ่ง 

 
 

รูปที่ 2   แสดงความสัมพันธระหวางความดันลดของระบบที่เวลาใดๆ 
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2. ความดันลดจากแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวขรุขระ 
 แบบจําลองนี้จะมีตัวแปรปจจัยจากแรงเสียดทานเขามาเกี่ยวของดังสมการที่ 4 ผลการจําลองความดันลด
พบวาคาความขรุขระของระบบที่มีตอการถายเทความรอนนอยกวาความหนาของชั้นฟาวลิ่งในแบบจําลองที่ 1 ทํา
ใหความดันลดที่ไดจากแบบจําลองนี้ไมเปนนัยสําคัญมากนักเมื่อเทียบกับแบบจําลองที ่1 
 
3. ความดันลดจากแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบอุดตันทอ 
 แบบจําลองนี้พิจารณาการเกิดฟาวลิ่งที่เปนผลทําใหทอเกิดการอุดตันเพียงอยางเดียว การเกิดการสะสม
ของชั้นฟาวลิ่งจะไมถูกพิจารณาสําหรับแบบจําลองดังกลาว เมื่อทอเกิดการอุดตันทําใหพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
ความรอนรวมลดลง จนถือไดวาพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรอนจากสมการอัตราการเกิดฟาวลิ่งเปนคาคงที ่สวน
พื้นที่ๆ นํามาคิดในการแลกเปลี่ยนความรอนจะเปนสัดสวนตามจํานวนทอที่ไมเกิดการอุดตัน ความดันลดที่เกิดจาก
แบบจําลองนี้ จะไมถูกกลาวถึงมากนักเนื่องจากไมสามารถใชความสัมพันธระหวางแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบ
มีเสนแนวโนมรวมกับแบบจําลองความดันลดชนิดการเกิดฟาวลิ่งแบบอุดตันทอได 

 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาการเกิดฟาวลิ่งและผลกระทบตอสมรรถนะทางไฮดรอลิคของขายงานเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนในการอุนน้ํามันดิบ โดยอาศัยความสัมพันธระหวางแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบมีเสนแนวโนมรวมกับ
แบบจําลองความดันลดทั้ง 3 แบบ แสดงใหเห็นวา การสะสมของฟาวลิ่งที่เกิดจากแบบจําลองการลดพื้นที่หนาตัด
ทอจากการเกิดฟาวลิ่งบนพื้นผิวเรียบนั้นทําใหความดันลดของระบบเพิ่มขึ้นมากกวาแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งบน
พื้นผิวขรุขระ เนื่องจากคาความขรุขระดังกลาวมีคานอยมากแทบจะไมมีผลตอการเกิดความดันลดของระบบ ผลการ
จําลองความดันลดจากแบบจําลองแรกแสดงใหเห็นวาในการปฏิบัติงานไมสามารถอิงขอมูลจากสมรรถนะทางความ
รอนไดเพียงดานเดียว โดยจะตองคํานึงถึงสมรรถนะทางไฮดรอลิคที่เกิดจากฟาวลิ่งควบคูไปดวย เพื่อความแมนยํา
ในการประมาณการการเกิดฟาวลิ่ง ความดันลดของระบบและสามารถวางแผนการซอมบํารุงในชวงเวลาที่เหมาะสม
ตอไป  ในขณะที่แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบอุดตันทอเปนแบบจําลองที่ไมสามารถนําความสัมพัธระหวาง
แบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบมีเสนแนวโนมกับแบบจําลองความดันลดมาใชได จึงไมไดกลาวเปรียบเทียบใน
งานวิจัยนี้มากนัก การเกิดฟาวลิ่งแบบดังกลาวนับเปนปญหาที่นาพึงระวัง เนื่องจากสมมุติฐานพบวาการเกิดการอุด
ตันทอดังกลาวมักจะเกิดโดยปราศจากการสะสมของฟาวลิ่งใน 2 แบบจําลองแรก แตจะเกิดแบบทันทีทันใด ซึ่งยาก
แกการบงชี้จากขอมูลปจจุบัน จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเกิดฟาวลิ่งสงผลใหความสามารถในการถายเท
ความรอนลดลงและสงผลโดยตรงตอสมรรถนะทางไฮดรอลิค เกิดความดันลดในระบบเนื่องจากการสะสมของฟา
วลิ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของขายงานบริเวณผิวทอ โดยการเกาะตัวที่เพิ่มมากขึ้นจะทําใหพื้นที่ใน
การแลกเปลี่ยนความรอนของทอในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนลดลงจนเกิดความดันลดและเกิดการอุดตันของทอ
ตามมาเปนลําดับ ผลการทดลองที่ไดสามารถนําไปเปนขอมูลในการทํานายการเกิดความดันลดของระบบขายงาน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนได ทั้งยังสามารถวางแผนการลางทําความสะอาดและซอมบํารุงเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนในเวลาอันสมควรไดตามลําดับ 
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