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บทคัดยอ 
ในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันดิบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนถูกนํามาใชในกระบวนการอุนน้ํามันดิบ 

เพื่อใหน้ํามันดิบ มีอุณหภูมิสูงจนใกลเคียงกับอุณหภูมิเริ่มตนที่จะใชสําหรับการกลั่น  ปญหาที่พบ เมื่อเวลาผานไป
ชวงหนึ่งฟาวลิ่งจะเกิดการสะสมเพิ่มมากขึ้นและสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอน ทําให
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสายรอนและสายเย็นลดลง ซึ่งเปนสาเหตุของการสูญเสีย
พลังงาน และทําใหคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น งานวิจัยนี้ศึกษาการเกิดฟาวลิ่งและผลกระทบตอสมรรถนะทางความรอน
ของขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจํานวน 19 ตัวที่ตอเนื่องกัน โดยใชแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งแบบเชิงเสน 
แบบกฎยกกําลัง แบบอัตราลดลง และแบบมีเสนแนวโนม เพื่อเทียบกับรูปแบบการเกิดฟาวลิ่งจริงในกระบวนการ 
อีกทั้งยังศึกษาผลของการเกิดฟาวลิ่งตอสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน 
และอุณหภูมิขาออกของสายน้ํามันดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา พบวาสวนใหญที่ 42 เปอรเซ็นตขายงานเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนมีพฤติกรรมการเกิดฟาวลิ่งเปนแบบอัตราลดลง  (Falling-rate fouling model) การ
เปลี่ยนแปลงของฟาวลิ่งนั้นคอยๆ เพิ่มขึ้นในชวงแรก และเมื่อเวลาผานไปฟาวลิ่งก็คอยๆ เริ่มคงที่ นอกจากนี้ยังได
พัฒนาแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งของขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีผลตอสมรรถนะทางความรอน ทําให
ตองสูญเสียพลังงานความรอนในการเพิ่มอุณหภูมิใหกับน้ํามันดิบกอนเขาสูกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ไดแก 
กระบวนการกําจัดเกลือ กระบวนการกลั่นแยกเบื้องตน และกระบวนการกลั่น เพื่อหาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่
เปนคอขวดของขายงานในระบบ โดยวิธีการที่พัฒนาขึ้นใชการคาดการณปริมาณการเกิดฟาวลิ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 
เปอรเซนต ผลที่ไดจากการพัฒนาแบบจําลองพบวา เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีผลทําใหระบบขายงานตอง
สูญเสียพลังงานความรอนมากที่สุดเมื่อปริมาณฟาวลิ่งเพิ่มสูงขึ้นคือ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนกอนเขา
กระบวนการแยกลําดับสวน ซึ่งสูญเสียพลังงานความรอนจํานวน  5.5 x 107 กิโลวัตต ที่เวลาตอเนื่อง 600 วัน 

 
คําสําคัญ :  ฟาวลิ่ง  สมรรถนะทางความรอน  เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

 
 

                                                 
1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Pratumwon, Bangkok 10330 
2 อาจารย ดร. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
* Corresponding author: Tel. 02 218 6880  E-mail: soorathep.k@chula.ac.th 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 554 

Abstract 
Heat exchanger is widely used in the oil refining industry to preheat crude oil in order for the 

temperature of crude oil to rise near the starting point of temperature suitable for the refining. After heat 
exchanger is operated for a certain period of time, fouling will gradually accumulate. As a result, the 
efficiency of heat transfer in cold tube and hot tube decreases substantially. This, in turn, can lead to the 
loss of power and to the increase in power costs. This research conducts the study of fouling formation 
and the effect on thermal performance of 19 heat exchangers network by using linear fouling model, 
power-law fouling model, falling-rate fouling model and asymptotic fouling model in order to compare its 
result with that of actual fouling which occurs in the process. The research will also study the fouling 
formation and the effect on heat exchanger, overall heat transfer coefficient and outlet temperature of 
crude oil that changes according to the length of time used for the operation. The result obtained shows 
that 42 percent of heat exchanger network are falling-rate fouling model, which fouling are changed 
rapidly at initial time and then stabilize to equilibrium at final time. Additionally, this research will develop 
the fouling formation model of heat exchanger network that has the effect on thermal performance and 
causes the loss of heat used to increase the temperature of crude oil before starting the following three 
main processes:  Desalt, Pre-flash, Distillation. These three processes are used to search for critical 
heat exchanger of network in the system. This method is developed by predicting the amount of fouling 
formation that increases up to 10 percent from the original level.  The finding indicates that heat 
exchanger which causes network to lose the heat at the maximum level when the fouling increases are 
heat exchanger before entering pre-flash process. The loss of heat is 5.5 x 107 kW in 600 consecutive 
days. 
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คํานํา 
กระบวนการกลั่นน้ํามันดิบเปนกระบวนการที่ใชในการแยกของผสมของสารประกอบที่อยูในน้ํามันดิบ

เพื่อใหไดน้ํามัน ผลิตภัณฑตามคุณสมบัติที่ตองการ   น้ํามันดิบที่เขากระบวนการกลั่นนี้เองจะตองผานเขา
กระบวนการเพิ่มความรอน (Crude preheat train) หรือกระบวนการอุนน้ํามันดิบใหมีอุณหภูมิสูงจนใกลเคียงกับ
อุณหภูมิเริ่มตนที่จะใชสําหรับการกลั่น ตามหลักอนุรักษพลังงาน โดยการนําน้ํามันดิบผานเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน (Heat exchanger) ซึ่งใชสําหรับการถายเทความรอนระหวางผลิตภัณฑน้ํามันที่กลั่นไดจากหอกลั่นกับ
น้ํามันดิบที่ตองการเพิ่มอุณหภูมิกอนสงเขากลั่นตอไป เมื่อเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนมีการใชงานอยูตลอดเวลา 
ระยะการทํางานตอเนื่องเปนเวลานาน ปญหาที่พบคือ การเกิดฟาวลิ่ง (Fouling)  ฟาวลิ่งที่เกิดขึ้นทําให
ประสิทธิภาพในการถายเทความรอนลดลง เกิดการสูญเสียพลังงาน และทําใหอัตราการผลิตลดลง เปนตน  ดังนั้น
เพื่อใหระบบการถายเทความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนมีประสิทธิภาพดีขึ้นจําเปนตองทําการกําจัดฟา
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วลิ่งดวยวิธีการลาง ซึ่งในการลางเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจะตองหยุดการทํางานของระบบ ทวาหากลางเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนบอยเกินไป สงผลใหตองสูญเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสูญเสียกําลังการผลิตอีกดวย 
ดังนั้นหากสามารถทราบแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขาออกของสายผลิตภัณฑภายใตสภาวะที่มีฟาวลิ่ง 
จะสามารถนํามาทํานายชวงเวลาการลางทําความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่เหมาะสม เพื่อลดการ
สูญเสียผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน ลดคาใชจายในการดําเนินการ คาใชจายในการลางทํา
ความสะอาด และยังมีสวนชวยทําใหเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนมีประสิทธิภาพสูงอยูสม่ําเสมอ 

การศึกษาการเกิดฟาวลิ่ง และสมรรถนะทางความรอนของขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนใน
กระบวนการ ชวยใหเราสามารถจําลองและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการถายเทความรอนของผลิตภัณฑ
น้ํามันดิบ และใชทํานายปริมาณพลังงานที่สูญเสียจากขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ภายใตสภาวะการเกิด
ฟาวลิ่งที่เวลาเปลี่ยนไปในกระบวนการอุนน้ํามันดิบ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
งานวิจัยครั้งนี้แบงการศึกษาเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนการศึกษารูปแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งที่เหมาะสม

กับขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน สวนที่ 2 เปนการพัฒนาแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งที่มีผลตอสมรรถนะทาง
ความรอนจนตองสูญเสียพลังงานใหความรอนกับน้ํามันดิบกอนเขาสูกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ไดแก 
กระบวนการกําจัดเกลือ กระบวนการกลั่นแยกเบื้องตน และกระบวนการกลั่น ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
การศึกษารูปแบบการเกิดฟาวลิ่งที่เหมาะสมกับขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
 ระบบขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนของกระบวนการอุนน้ํามันดิบที่นํามาศึกษาประกอบไปดวยเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนจํานวน 19 ตัวตอเนื่องกัน ดังแสดงใน Figure 1 

 
Figure 1   ระบบขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการอุนน้ํามันดิบที่นํามาศึกษา 
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 เริ่มตนจากการเก็บขอมูลของอุณหภูมิสายรอนและสายเย็นที่เขา-ออกในระบบขายงานเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน ในระยะเวลาดําเนินการตอเนื่องเปนเวลา 600 วัน โดยทําการศึกษาผลการเกิดฟาวลิ่งตอ สัมประสิทธิ์การ
ถายเทความรอน และอุณหภูมิขาออกของสายน้ํามันดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ใชสมการการเกิดฟาวลิ่ง 
(Fouling growth model) สําหรับการศึกษาดังนี ้ 

1.) สมการการเกิดฟาวลิ่งแบบเชิงเสน (Linear fouling model) 
)/(,)(

τtRR cftf =                 (1) 
2.) สมการการเกิดฟาวลิ่งแบบกฎยกกําลัง (Power-law fouling model) 

n
cftf tRR )/(,)(

τ=                              (2) 
3.) สมการการเกิดฟาวลิ่งแบบอัตราลดลง (Falling-rate fouling model) 

)ln(/)(ln(,)(
τtRR cftf =                 (3) 

4.) สมการการเกิดฟาวลิ่งแบบมีเสนแนวโนม (Asymptotic fouling model) 
 ))/exp(1[,)(

τtRR cftf −−=                (4) 
เมื่อ 

)(tfR คือ การเกิดฟาวลิ่งที่เวลาใดๆ )/( 2 WKm , cfR , คือ คาคงที่การเกิดฟาวลิ่ง )/( 2 WKm , t  คือ เวลา 
)(day ,τ  คือ คาคงที่ของเวลาในการเกิดฟาวลิ่ง )(day , n  คือคาคงที่ซึ่งขึ้นกับสวนประกอบของสายรอน

และสายเย็น โดยขอกําหนดที่ใชในการศึกษามีดังนี ้ 
- อัตราการไหลของสายรอนและสายเย็นคงที ่
- คาความจุความรอนของสายรอนและสายเย็นคงที ่
- พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรอนคงที ่
- ไมมีการสูญเสียพลังงานออกนอกระบบ 
ทั้งนี้ไดใชขอมูลคาคงที่ของตัวแปรตาง ๆ จากโรงงานจริงมาใชในกระบวนการศึกษา เพื่อนํารูปแบบจําลอง

การเกิดฟาวลิ่งทั้ง 4 เทียบกับรูปแบบการเกิดฟาวลิ่งจริงของขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการอุน
น้ํามันดิบ ซึ่งคาพารามิเตอรที่ตองการหาคือ คา τ  และคา n  เพื่อนํามาแทนในแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่ง และหา
รูปแบบของอุณหภูมิขาออกของน้ํามันดิบที่อธิบายพฤติกรรมพลวัตไดใกลเคียงกระบวนการจริงมากที่สุด ในการหา
คาพารามิเตอรที่เหมาะสมนี้ใชคา Root Mean Square เพื่อใหเกิดคาความแตกตางนอยที่สุดระหวางคาจากการ
จําลองจากแบบการจําลองกับคาที่ไดจริงจากการเก็บขอมูลที่โรงงานจริง จนกระทั่งสามารถหารูปแบบสมการที่
เหมาะสม  เพื่อมาใชอธิบายแนวโนมของการเกิดฟาวลิ่งที่มีผลตอสมรรถนะทางความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนทั้งหมดในขายงานของกระบวนการอุนน้ํามันดิบ  

 
การพัฒนาแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งที่มีผลตอสมรรถนะทางความรอนจนตองสูญเสียพลังงานใหความ
รอนน้ํามันดิบ 

ขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบที่นํามาศึกษามีเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนทั้งหมด 19 ตัวตอเนื่องกัน โดยมีกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการกําจัดเกลือ กระบวนการ
แยกลําดับสวน  และกระบวนการกลั่น ซึ่งกระบวนการเหลานี้หากอุณหภูมิกอนเขากระบวนการไมอยูในเกณฑที่
กําหนด มีผลทําใหตองสูญเสียพลังงานสําหรับใหความรอนกับน้ํามันดิบ การหาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่เปน
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คอขวดของขายงานในระบบ โดยวิธีการนํารูปแบบการเกิดฟาวลิ่งที่เหมาะสมกับการเกิดฟาวลิ่งจริงของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน (การศึกษาสวนที ่1) มาพัฒนาแบบจําลองเมื่อเพิ่มปริมาณการเกิดฟาวลิ่งสูงขึ้นจากเดิม 10% 
ในแตละตัว เพี่อหาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่มีผลทําใหระบบขายงานตองสูญเสียพลังงานความรอนสําหรับ เพิ่ม
อุณหภูมิใหไดตามเกณฑแกทั้ง 3 กระบวนการมากที่สุด  

 
ผลและวิจารณ 

การศึกษารูปแบบการเกิดฟาวลิ่งที่เหมาะสมกับขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
 ในการศึกษาเพื่อหาสมการรูปแบบการเกิดฟาวลิ่งที่เหมาะสมกับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแตละตัวของ
ขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทั้งหมด 19 ตัว ซึ่งผลที่ไดแสดงดัง Table 1 ในระยะการดําเนินการของระบบ 
600 วัน  

Table 1   แสดงผลของการจําลองเทียบระหวางอุณหภูมิขาออกน้ํามันดิบที่ไดจริงกับรูปแบบสมการฟาวลิ่ง 

Heat Exchanger 
Parameter (Trial and Error) 

          )(dayτ                               n   
RMS Fouling Model 

          HEAT EX. 1                                    0.9 0.99 59.9697 Power-law fouling 
          HEAT EX. 2                   0.00098 0.5 114.8333 Power-law fouling 
          HEAT EX. 3                 0.19 - 77.0197  Linear fouling 
          HEAT EX. 4                   5 - 96.8156 Linear fouling 
          HEAT EX. 5                   6 - 52.0976 Falling-rate fouling 
          HEAT EX. 6                   1 0.977 45.9643 Power-law fouling 
          HEAT EX. 7                   0.009 0.89 41.8557 Power-law fouling 
          HEAT EX. 8                   2.6 - 48.2596 Linear fouling 
          HEAT EX. 9                   0.000000000000032 - 51.1337 Falling-rate fouling 
          HEAT EX. 10                   0.0002 0.5 90.6624 Power-law fouling 
          HEAT EX. 11                   0.00000000009 - 90.1104 Falling-rate fouling 
          HEAT EX. 12                   0.02 0.99 57.7906 Power-law fouling 
          HEAT EX. 13                   0.0077 - 115.4715 Falling-rate fouling 
          HEAT EX. 14                   0.0000000000009 - 222.8905 Falling-rate fouling 
          HEAT EX. 15                 0.0000000001 - 91.7504 Falling-rate fouling 
          HEAT EX. 16                   0.0000000000002 - 57.2214 Falling-rate fouling 
          HEAT EX. 17                   0.0000000000009 - 31.9541 Asymptotic fouling 
          HEAT EX. 18                   2 0.99 48.2981 Power-law fouling 
          HEAT EX. 19                   0.066 - 27.2619 Falling-rate fouling 

 

 การเปลี่ยนแปลงคาความตานทานของฟาวลิ่งเทียบกับเวลา สงผลใหอุณหภูมิขาออกของผลิตภัณฑ
น้ํามันดิบเปลี่ยนแปลงไป พบวาเมื่อคาความตานทานฟาวลิ่งเพิ่มขึ้นมีผลทําใหสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและ
อุณหภูมิขาออกของผลิตภัณฑน้ํามันดิบลดลง สําหรับรูปแบบสมการการเกิดฟาวลิ่งที่เหมาะสมกับขายงานมากที่สุด
คิดเปน 42 เปอรเซ็นตคือสมการการเกิดฟาวลิ่งแบบอัตราลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของฟาวลิ่งนั้นคอยๆ เพิ่มขึ้น
ในชวงแรก และเมื่อเวลาผานไปฟาวลิ่งก็คอย ๆ เริ่มคงที ่
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การพัฒนาแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งที่มีผลตอสมรรถนะทางความรอนจนตองสูญเสียพลังงานใหความ
รอนน้ํามันดิบ 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขาออกของสายน้ํามันดิบเทียบกับเวลาในสภาวะที่มีการเกิด ฟาวลิ่งตามรูปแบบ
สมการจําลองที่เหมาะสม พบวาในสภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของคาการเกิดฟาวลิ่งที่ 10 เปอรเซ็นต ของแตละเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนในขายงาน มีผลทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานสําหรับเพิ่มคาอุณหภูมิของสายน้ํามันดิบ 
เพื่อใหสามารถเขาสูกระบวนการหลักทั้ง 3 กระบวนการ ตลอดชวงเวลา 600 วัน ซึ่งผลที่ไดแสดงดัง Figure 2 พบวา
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่เปนคอขวดหรือที่ตองดําเนินการวางแผนลางทําความสะอาดกอน สําหรับขายงาน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่นํามาศึกษา คือเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเครื่องที ่9 (HE.9 Figure 2) โดยมีคาการ
สูญเสียพลังงานมากที่สุดในการดําเนนิการของขายงานเทากับ 5.5 x 107 กิโลวัตต (Critical Heat Exchanger) 
 

กราฟแสดงพลังงานท่ีสูญเสียไปเมื่อฟาวล่ิงเพิ่มสูงขึ้น 10 เปอรเซนต 
(ท่ีเวลาดําเนินการตอเน่ือง 600 วัน)
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Figure 2   แสดงคาพลังงานความรอนที่ตองสูญเสียสําหรับเพิ่มอุณหภูมใิหกับน้ํามันดิบ (สายเย็น) 

  
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการเกิดฟาวลิ่งและผลกระทบตอสมรรถนะทางความรอนของขายงานเครื่องเปลี่ยนความ
รอน จํานวน 19 ตัวที่ตอเนื่องกัน พบวาสวนใหญขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในระบบมีพฤติกรรมการเกิด
ฟาวลิ่งเปนแบบอัตราลดลง การเปลี่ยนแปลงของฟาวลิ่งนั้นคอย ๆ เพิ่มขึ้นในชวงแรก และเมื่อเวลาผานไปฟาวลิ่งก็
คอยๆ เริ่มคงที่ เมื่อพัฒนาแบบจําลองการเกิดฟาวลิ่งที่มีผลตอสมรรถนะทางความรอน เพื่อหาเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนที่เปนคอขวดของขายงานในระบบ ผลจากการศึกษาและพัฒนาแบบจําลอง พบวาเมื่อปริมาณฟาวลิ่งเพิ่ม
สูงขึ้นคือ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนกอนเขากระบวนการกลั่นแยกเบื้องตน  ซึ่งสูญเสียพลังงานความรอนจํานวน 
5.5 X 107 กิโลวัตต ที่เวลาตอเนื่อง 600 วัน ทั้งนี้เพื่อใชเปนรูปแบบสมการจําลองการทํานายอุณภูมิขาออกของสาย
น้ํามันดิบ และนําไปสูการคาดการณลวงหนาสําหรับการลางเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่เหมาะสม 
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