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บทคัดย่ อ
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษส่วนใหญ่ ได้ ใช้ ประโยชน์ จากผลพลอยได้ ที่เรี ยกว่านํ า้ มันยางดํา (BL) เป็ น
เชื ้อเพลิงในระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่ วม และขายไฟฟ้าเข้ าสายส่งภายใต้ โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
(SPP) สัญญาประเภท Firm ซึง่ จําเป็ นต้ องใช้ ความเชี่ยวชาญทังทางด้
้
านเทคนิคและการจัดการเพื่อให้ โรงงาน
ดําเนินการได้ ตามที่สญ
ั ญาระบุไว้ บทความนี ้แสดงถึงกลยุทธ์ การดําเนินงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้า
และความร้ อนร่ วมของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษแห่งหนึ่งให้ ได้ สงู สุดตามสัญญา โดยวิเคราะห์ผลผลิตกําลังไฟฟ้า
ของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่ วมเทียบกับขนาดกําลังไฟฟ้า 25 MW ตามสัญญา SPP ประเภท Firm และ
ได้ ศกึ ษาจากความสัมพันธ์ โดยใช้ สมการถดถอยดังนี ้ 1) ปริ มาณนํ ้ามันยางดําเจือจางกับผลผลิตเยื่อกระดาษ 2)
ไอนํา้ ความดันสูงที่ผลิตได้ กบั ปริ มาณนํ ้ามันยางดําเข้ มข้ นที่ใช้ 3) กําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ กบั ไอนํ ้าความดันสูงที่ใช้
ผลการวิเคราะห์ได้ แสดงช่วงของเงื่อนไขการทํางานเพื่อผลิตกําลังไฟฟ้าให้ ได้ ตามสัญญาของ 4 ระบบหลักได้ แก่
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ระบบการทําระเหย หม้ อไอนํ ้าและระบบผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่ วม ซึง่ สามารถ
วิเคราะห์ ได้ จากข้ อมูลในอดีตของแต่ละระบบของโรงงาน นอกจากนีไ้ ด้ เสนอแผนการซ่อมบํารุ งประจําปี ของ
โรงงานเพื่อให้ ดําเนินงานในช่วงเดือนที่มีต้องการไฟฟ้าสูงได้ ตามสัญญา

Abstract
Most pulp mills utilize their by-product which is called black liquor (BL) as fuel for their
cogeneration systems and export the electricity to the grid under small power producer (SPP) firm
contract. Both technical and management skill are needed to operate the plant to meet the signed
contract. This paper identified the operation strategies for maximizing electrical output of a
cogeneration system, as specified in the signed contract, in a selected pulp mill. Power output of the
cogeneration system was analyzed based on 25 MW SPP firm contracts. The relationship of i) the
amount of white BL and pulp yield, ii) high pressure steam (HPS) production and heavy BL input, and
iii) power output and HPS input were analyzed using regression equations. Results showed that the
range of operating conditions of four main systems namely: pulping process, evaporation system,
recovery boilers and cogeneration system, which could meet guarantee capacity output, can
analytically specified from the historical data of the plant. In addition, the yearly maintenance plan
was also purposed to satisfy the requirement of operation in peak month.
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บทนํา (Introduction)

หลายประเทศยังคงผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงฟอสซิลซึง่ จะส่งผลต่อความมัน่ คงทางพลังงานและปริ มาณ
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก [REN21, 2012] เช่นเดียวกับประเทศไทย [กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2554] เพื่อลดปั ญหาดังกล่าวรัฐจึงส่งเสริ มโดยรับซื ้อไฟฟ้าที่ผลิตด้ วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้ อน
ร่ วม(Cogeneration) ซึ่งเป็ นระบบที่มีประสิทธิ ภาพทางพลังงานสูงและรั บซื ้อไฟฟ้าที่ ผลิตจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนภายใต้ โครงการการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP (Small Power Producer) [การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิ ตแห่ง ประเทศไทย, 2550] และมี แผนที่ จะเพิ่ ม สัด ส่วนการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุน เวี ยน [สํ านัก
นโยบายพลังงานและแผน, 2012] โรงงานผลิตเยื่อกระดาษมีผลพลอยได้ คือ นํ ้ามันยางดํา (Black liquor, BL) ซึง่
สามารถนํามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ [Marshman et.al, 2010], [Naqvi et. Al, 2010] และสามารถ
ขายไฟฟ้ าเข้ าสายส่งทํ าให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนเพิ่ ม ขึน้ ในส่วนนี ้ และเป็ นการเพิ่ ม ผลผลิ ตไฟฟ้ าจากมวลชี วภาพ
สอดคล้ องกับนโยบายของรั ฐ ดังนัน้ การหาแนวทางจัดการเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก BL ให้ ได้ เพิ่มขึน้ จึงเป็ นผลดีต่อ
ผู้ประกอบการและประเทศชาติด้วย ในบทความนี ้จะวิเคราะห์ เพื่อหากลยุทธ์ การดําเนินงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่ วมของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษแห่งหนึง่ ให้ ได้ ตามเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าและการขายไฟฟ้าของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษที่ศึกษา
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่ศกึ ษาเริ่ มจากการนําไม้ ยคู าลิปตัสมาปอกเปลือกแล้ วส่งไปตัดให้ มีขนาด
เล็กเป็ นชิน้ ไม้ สบั จากนัน้ ส่งไปยังกระบวนการต้ มเยื่อทําให้ ได้ ผลผลิต 2 ส่วน คือ เยื่อและนํา้ มันยางดําเจือจาง
(WBL) ที่มีความเข้ มข้ นประมาณ 15 – 17 %DS เยื่อถูกส่งไปหน่วยฟอกเยื่อ ส่วน WBL จะส่งไปยังหน่วยทํา
ระเหยเพื่อเพิ่มให้ ความเข้ มข้ นสูงขึ ้นโดยประมาณอยู่ที่ 80 %DS เรี ยกว่านํ ้ามันยางดําเข้ มข้ น (HBL) จากนันส่
้ งไป
เป็ นเชื ้อเพลิงให้ หม้ อไอนํ ้าที่นําสารเคมีกลับคืน เป็ นแบบท่อนํ ้า (Water tube boiler) รองรับความดันที่ 84 bar
ผลิตไอนํ ้าความดันสูง (HP Steam) ที่ความดัน 80 barอุณหภูมิ 480 °C นําไปขับกังหันไอนํ ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าโดย
ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่ วม แบบ Back- pressure steam turbine กําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ 32.9
MW ไอนํา้ ที่ออกจากกังหันจะมีความดันตํ่าลงเป็ นไอนํ ้าความดันปานกลาง (MP steam) ที่ประมาณ 12 bar
อุณหภูมิ 200 °C นํามาใช้ ในกระบวนการต้ มเยื่อเป็ นหลัก และอีกส่วนผ่านวาลว์ลดความดันเป็ นไอนํ ้าความดัน
ตํ่า (LP steam) ที่ประมาณ 4 bar อุณหภูมิ 160 °C ใช้ ในการทําระเหย WBL
โรงงานที่ทําการศึกษาได้ ทําสัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ประเภท Firm Contract จากเชื ้อเพลิง
พลังงานหมุนเวียน โดยระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) สรุ ปเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การศึกษาได้ ดงั นี ้
- โรงงานต้ องผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่การไฟฟ้า ในช่วงเดือนที่ระบบของการไฟฟ้ามีความต้ องการสูง
(Peak months) คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมต้ องจําหน่ายไฟฟ้าให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ โดยในรอบ 18
เดือนอย่างน้ อยจะต้ องมี 1 เดือนที่ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง (ทังช่
้ วง Peak และ Off-Peak) จะต้ องขายไฟฟ้าให้ ได้
25 MWตามสัญญาที่ทําไว้ แต่ไม่เกิน 102 % ของ 25 MW ตลอดช่วง Peak และ Off-Peak
- จํานวนชัว่ โมงที่ผลิตไฟฟ้าขายให้ การไฟฟ้ารวมทังปี
้ ไม่น้อยกว่า 7,008 ชัว่ โมง
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- ต้ องสามารถผลิตและจ่ายพลังไฟฟ้าเพิ่ม ให้ การไฟฟ้าตามปริ มาณและระยะเวลาที่การไฟฟ้าสัง่ การ
- ต้ องผลิตไฟฟ้าให้ มีคณ
ุ ภาพตามระเบียบว่าด้ วยการเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบ
- Firm contract ได้ ผลตอบแทนจากการขายไฟฟ้า 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแรกคือ พลังไฟฟ้า (Capacity
payment) ส่วนที่สองคือ พลังงานไฟฟ้า (Energy payment) และมีระยะเวลาของสัญญา 25 ปี
ในกรณีที่ SPP ไม่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้ การไฟฟ้าได้ ครบตามปริ มาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาเป็ น
เวลาติดต่อกันเกินกว่า 18 เดือน การไฟฟ้าจะกําหนดปริ มาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาใหม่ให้ เท่ากับปริ มาณพลัง
ไฟฟ้าที่ SPP สามารถทําได้ จริ งในขณะนัน้ และ SPP จะต้ องคืนเงินพลังไฟฟ้าส่วนที่ได้ รับเกินไปนันนั
้ บตังแต่
้ วนั
เริ่ มต้ นจําหน่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ พร้ อมดอกเบี ้ยย้ อนหลังถึงวันที่ SPP ได้ รับเงินส่วนเกินนันโดยใช้
้
อตั ราดอกเบี ้ยเงิน
ฝากประจํา 12 เดือนของธนาคารกรุ งไทย ที่ประกาศ ณ วันที่ 1 ของเดือนที่เรี ยกเก็บเงินส่วนที่เกินดังกล่าว

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาหากลยุทธ์ การดําเนินงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าและความร้ อนร่ วมให้ ได้ สูงสุด
ตามสัญญาขายไฟฟ้าของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษที่ใช้ เป็ นกรณีศกึ ษา ได้ ศกึ ษาปั จจัยและผลผลิตของหน่วยผลิต
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตไฟฟ้าได้ แก่ หน่วยผลิตเยื่อกระดาษ หน่วยทําระเหย หม้ อไอนํ ้า และระบบผลิตไฟฟ้า
และความร้ อนร่ วม โดยใช้ ข้อมูลรายวัน 1 ของปี 2554 ซึง่ มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานเป็ นดังนึ ้
1. ศึก ษาการจํ าหน่ ายไฟฟ้าที่ ผ ลิ ตจากนํ า้ มัน ยางดําของโรงงานเพื่ อวิ เคราะห์ ผ ลการดํ าเนิ น งาน
เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่จะผลิตไฟฟ้าให้ ได้ มากที่ สุดตามสัญญาขายไฟฟ้า 25 MW รวมทัง้ เปรี ยบเทียบ
ผลตอบแทนรายเดือนที่ได้ จากการขายไฟฟ้าตามสัญญาแบบ Frim contract ซึง่ ประกอบ 3 ส่วน ได้ แก่ ค่าพลัง
ไฟฟ้า (Capacity Payment) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) และ ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้า (Escalation
payment) โดยคํานวณได้ จากสมการดังนี ้ [แผนกจัดการสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก EGAT, 2550]
ค่าพลังงานไฟฟ้า = (พลังงานไฟฟ้าPeak+พลังงานไฟฟ้าOff-peak) × (อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน; 1.49
บาท/kWh)
…........ (1)
ค่าพลังไฟฟ้า

= Billing Month (kWh)× (ค่าคงที่ Capacity payment; 354.2 B/kW/เดือน)*

ค่าส่วนเพิ่มราคารั บซื ้อไฟฟ้า

........... (2)

= ((พลังงานไฟฟ้าPeak+พลังงานไฟฟ้าOff-peak) × (ค่าคงที่ Escalation
payment; 0.7362 B/kW)*
........... (3)

เมื่อ Billing Month มีคา่ ดังนี ้
- ถ้ า Export Peak ≥ 25 MW กําหนดค่า Billing Month = 25 MW
- ถ้ า Export Peak < 25 MW กําหนดค่า Billing Month = Export Peak-0.2× (25- Export Peak)
(หมายเหตุ : * คือ เปลี่ยนแปลงตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินและสัดส่วนการลงทุนเงินทังในและต่
้
างประเทศ)

2. หาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยและผลผลิตของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้
สมการถดถอย โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ WBL ที่ได้ กบั ผลผลิตเยื่อกระดาษ ปริ มาณ HBL ที่ใช้ กับไอ
นํ ้าความดันสูงที่ผลิตได้ จากหม้ อไอนํ ้า กําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ กบั ไอนํ ้าความดันสูงที่เข้ ากังหัน
3. ปริ มาณผลผลิตเยื่อกระดาษวัดในหน่วย ADT (Air Dry tons) คือ ปริ มาณผลผลิตต่อนํ ้าหนักแห้ ง
4. คํานวณหาปริ มาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในนํ ้ามันยางดํา (Total Dissolved Solid) ได้ ดงั นี ้
208

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

TDS = ((ปริ มาณ BL ที่สง่ มาจากโรงเยื่อ, m3 ×ความเข้ มข้ นของ BL, kg/ m3 ×(%DS / 100)) …… (4)
เมื่อ DS (Dry Solid) = ปริ มาณของแข็งที่ละลายในของเหลว
5. ประมวลความสัมพันธ์ของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อหาเงื่อนไขการทํางานที่ทําให้
ผลิตไฟฟ้าได้ ตามเป้าหมาย และเสนอแผนการบํารุ งรักษาเพื่อให้ การผลิตไฟฟ้าได้ ตามสัญญาและเป้าหมาย
ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion)
1. ผลการจําหน่ ายไฟฟ้าที่ผลิตจากนํา้ มันยางดํา
จากข้ อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตโดยใช้ นํ ้ามันยางดําเป็ นเชื ้อเพลิงในปี 2554 พบว่าเป้าหมายการขาย
ไฟฟ้าอยู่ที่ 25 MW แต่โรงงานไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ มีสาเหตุหลักดังนี ้
1. การซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรประจําปี (Annual shut down) กระทําในเดือนกรกฎาคมซึง่ เป็ นช่วงเดือนที่
การไฟฟ้ามีความต้ องการไฟฟ้าสูงตามสัญญา ดังนันจึ
้ งไม่ควรทําการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรประจําปี ในเดือนนี ้
2. การหยุดเพื่อทําการล้ างหม้ อไอนํ ้า (Water wash Shut down) ในเดือนมีนาคมจํานวน 3 วัน และ
เดือนพฤศจิกายน จํานวน 16 วัน (โรงเยื่อหยุดซ่อมเครื่ องต้ มเยื่อต่อ เป็ นจํานวน 13 วัน). และการหยุดหรื อลด
กําลังการผลิตของหม้ อไอนํ ้าเพื่อซ่อมเครื่ องจักรในกรณีฉุกเฉินที่ต้องลดกําลังการผลิตลงมามากจํานวนมี 9 ครัง้
รวมเป็ นเวลา 53 วัน เมื่อมีการหยุดเดินระบบหม้ อไอนํ ้าต้ องใช้ เชื ้อเพลิงเสริ มในที่นี ้คือ นํ ้ามันเตา ซึง่ ทําให้ ต้องเสีย
ค่าใช้ จ่ ายในการเดิน เครื่ องเพิ่ มขึน้ และต้ องใช้ เ วลานาน กว่าจะทํ าการเดิน เครื่ องได้ อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี ้ในส่วนของกังหันไอนํ ้า ถ้ าเริ่ มเดินเครื่ องใหม่ต้องใช้ เวลาในการเพิ่มไอนํ ้าความดันสูงอย่างเป็ นลําดับที่
จะผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้ การไฟฟ้าได้
3. เชือ้ เพลิงไม่เพียงพอเนื่องจาก 2 สาเหตุคือ หน่วยทําระเหยไม่สามารถระเหย WBL ได้ ตามต้ องการ
และหน่วยผลิตเยื่อกระดาษหยุดเดินเครื่ องหรื อลดกําลังการผลิตในบางช่วงจึงไม่มี WBL มาให้ หน่วยงานทํ า
ระเหยผลิตเชื ้อเพลิงได้
ตารางที่1 การขายไฟฟ้าที่ผลิตจากนํ ้ามันยางดําในปี พ.ศ 2554
เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กําลังไฟฟ้าที่ขายในช่ วง(MW)
Peak
Off-peak
MAX-MIN
MAX-MIN
24.7 - 9.78
23.76 - 12.26
25.25 - 3.04
25.32 - 3.57
25.41 - 0
25.45 - 0
25.23 - 2.05
25.38 - 1.61
25.24 - 1.72
25.27 - 1.68
25.09 - 2.04
25.02 - 1.98
25.7 - 0
25.23 - 0
25.4 - 0
25.59 - 0
26.75 - 0
25.52 - 0.49
25.42 - 0
23.82 - 0.52

จํานวนชั่วโมงต่ อเดือน
ชัว่ โมงที่ทําได้ ชัว่ โมงทีข่ าย
25 MW
ไฟฟ้า
0
744
72
672
96
672
144
720
72
744
24
720
192
432
168
552
96
696
72
720
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11
12

25.24 - 0
24.7 - 0

25.24 - 0
22.29 - 0

11
0

432
648

เมื่ อ นํ า ผลการขายไฟฟ้ ามา
คํานวณรายได้ ตามระเบียบรับซื ้อไฟฟ้าฯ เปรี ยบเทียบกับรายได้ ตามเป้าหมายดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าการ
ดําเนินงานไม่ได้ ตามเป้าหมายทําให้ สญ
ู เสียรายได้ ถงึ 171,647,359 บาท/ปี

ตารางที่ 2 รายได้ จากการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ กบั ไฟฟ้าตามเป้าหมายปี 2554
รายการ
พลังงานไฟฟ้ า (Peak)
พลังงานไฟฟ้ า (Off-Peak)
รวมพลังงานไฟฟ้ า
ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy payment)
ค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity payment)
ส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ า (Escalation payment)
รายได้ รวมจากการขายไฟฟ้ า

kWh
kWh
kWh
บาท
บาท
บาท
บาท

รายได้ รวมปี 2554 เป้าหมายรายได้ *
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
77,999,490
110,700,000
60,352,265
86,100,000
137,537,755
196,800,000
204,922,315
293,232,000
66,362,819
93,032,214
100,027,030
144,884,160
359,501,015
531,148,374

หมายเหตุ : * ตามการวางแผนการเดินเครื่ งที่ 25 MW และการหยุดเดินเครื่ องที่จดั ทําขึ ้นใหม่ที่ได้ ทําในงานวิจยั ฉบับนี ้

2. ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ ของปริมาณนํา้ มันยางดํากับผลผลิตเยื่อกระดาษ
จากการเก็บข้ อมูลในปี 2554 หา

ปริมาณ WBL (m3/day)

ความสั มพันธ์ ระหว่ างผลผลิตเยือ่ กระดาษกับ
ปริมาณ WBL

15,000

y = 8.2659x + 676.42
R² = 0.9264
Series1

10,000
5,000
0

Linear
(Series1)

ความสัมพันธ์ของปริ มาณ WBL กับผลผลิต
เยื่อกระดาษได้ ดงั กราฟและสมการในรู ปที่
2 ซึง่ มีความสัมพันธ์คอ่ นข้ างสูง ค่า R2 อยู่ที่
0.9264

จากความสัม พัน ธ์ ใ นรู ป ที่ 2 สามารถ
คํ า น ว ณ ห า ป ริ ม า ณ BL ที่ ส่ ง ม า จ า ก
กระบวนการเยื่อกระดาษตาม %DS จะหา
ปริ มาณ BL ในหน่วย TDS/day ได้ ดงั ตารางที่ 3 พบว่าเมื่อมีการผลิตในปริ มาณเท่าเดิมแต่ WBL มีความเข้ มข้ น
สูงปริ มาณ BL ในหน่วย TDS/day ก็จะเพิ่มขึ ้นตาม %DS
0

500

1000

1500

ผลผลิตเยือ่ กระดาษ (ADT/day)

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตเยื่อกระดาษกับปริ มาณ WBL
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ตารางที่ 3 ปริ มาตร WBL (TDS/day) ที่แปรผันตามความเข้ มข้ น
ผลผลิตการต้ ม ปริ มาณ
เยื่อกระดาษ
WBL
(ADT/day) (m3/day)
850
7702
900
8115
950
1000

8529
8942

ปริ มาณ WBL
ที่ 15%DS
(TDS/day)
1236
1302

ปริ มาณ WBL
ที่ 16%DS
(TDS/day)
1325
1397

ปริ มาณ WBL
ที่ 17%DS
(TDS/day)
1416
1492

ปริ มาณ WBL
ที่ 18%DS
(TDS/day)
1508
1589

1368
1435

1468
1539

1568
1644

1670
1751

3. ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ ของ Black liquor กับ ไอนํา้ ที่ผลิตได้
จากข้ อมูลในปี ที่ผ่านมาหาความสัมพันธ์ ของปริ มาณ HBL (TDS) ที่เข้ าหม้ อไอนํ ้า และปริ มาณไอนํ ้าที่
ผลิตได้ นํามาเขียนความสัมพันธ์ ได้ ดงั กราฟและสมการที่แสดงในรู ปที่ 3 โดย HBL มีค่าความร้ อนสูง (High
heating value) ที่ dry basis เท่ากับ 3090.99 kcal/kg พบว่าปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิง HBL แปรผันตามปริ มาณ
การผลิตไอนํ ้า โดยได้ คา่ R2 ของสมการเท่ากับ 0.98 ซึง่ แสดงความสัมพันธ์คอ่ นข้ างสูง
4. ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ ของไอนํา้ ความดันสูงกับไฟฟ้าที่ผลิตได้
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณไอนํ ้าความดันสูงที่เข้ าระบบผลิตไฟฟ้าฯ กับกําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ แสดงได้
ดังรู ปที่ 4 ซึง่ แปรผันตามกันและมีความสัมพันธ์คอ่ นข้ างสูง ได้ คา่ R2 เท่ากับ 0.98
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่แสดงได้ ดงั สมการข้ างต้ นทําให้ สามารถประเมินปั จจัย
ที่ต้องการใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ ได้ ไม่ตํ่ากว่า 25 MW จะต้ องผลิตไอนํ ้าความดันสูงไม่ตํ่ากว่า 4619 tons/day ใช้
เชื ้อเพลิง HBL ไม่ตํ่ากว่า 1572 TDS/day ดังนันกระบวนการผลิ
้
ตเยื่อกระดาษจะต้ องเดินเครื่ องผลิตเยื่อกระดาษ
มากกว่า 900 ADT โดยต้ องควบคุมความเข้ มข้ นของ WBL ให้ ได้ มากกว่า 17 % ขึ ้นไป

6000

y = 2.9311x +
9.4117
Series1
R² = 0.9844

4000
2000
0
0

1000

ปริ มาณ HBL (TDS/day)

Linear
(Series1)

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างไอนํ ้าที่ผลิตได้ กับปริ มาณ
HBL (TDS) ที่ 73-78 %DS ที่ใช้ ในการผลิตไอนํ ้า

ความสัมพันธ์ ระหว่ างไอนํา้ ทีผ่ ลิตได้ กบั
กําลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้
ไอนํา้ ทีผ่ ลิตได้ (ton/day)

ไอนํา้ ทีผ่ ลิตได้ (ton/day)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างไอนํา้ ทีผ่ ลิตได้ กับ
ปริมาณHBL (TDS)

6000
4000
2000
0
0.00

20.00

y = 182.14x + Series1
65.77
R² = 0.9797
Linear
40.00
(Series1)

ไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MW)

รู ปที่ 4 ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งไอนํ า้ ที่ ผ ลิ ต ได้ กั บ
กําลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้
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5. กลยุทธ์ การดําเนินงานสําหรั บการผลิตไฟฟ้า
กลยุทธ์ การดําเนินงานสําหรั บการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ ได้ มากที่สุดตามเป้าหมาย จะใช้ วิธีการจัดการการ
เดิ น เครื่ องของหน่ วยผลิ ต เยื่ อ กระดาษ หน่ วยทํ าระเหย หน่ วยหม้ อไอนํ า้ และหน่ วยผลิ ต ไฟฟ้ าฯ โดยดูจ าก
ความสัมพันธ์ ที่หามาข้ างต้ น โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าให้ ได้ มากที่สดุ ได้ 25 MW ตลอด 24 ชัว่ โมง จํานวน 30
วัน ซึง่ สมารถกําหนดเงื่อนไขการทํางานของหน่วยต่างๆได้ ดังตารางที่ 5 และได้ เสนอแผนการซ่อมบํารุ ง ดังนี ้
1. การวางแผนหยุดซ่อมประจําปี ในเดือนกุมภาพันธ์เป็ นจํานวน 12 วัน
2. หยุดล้ างหม้ อไอนํ ้าในเดือนมิถนุ ายน 5 วันและตุลาคม 5 วัน
3. กําหนดให้ หยุดฉุกเฉินไม่เกิน 15 วัน เพื่อหยุดในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ
ดังนันจํ
้ านวนชัว่ โมงผลิตไฟฟ้าใน 1 ปี เท่ากับ 7872 ชม. โดยหักเวลาการหยุดซ่อมบํารุ ง 528 ชม. และหยุด
ฉุกเฉิน 15 วัน หรื อ 360 ชม. โดยในช่วงเดือนมีนาคม- ตุลาคม เป็ นช่วงที่การไฟฟ้าต้ องการให้ โรงงานขายไฟฟ้า
ให้ ได้ มากที่สดุ ดังนันถ้
้ าไม่จําเป็ นจึงไม่ควรหยุดเดินเครื่ องเพื่อซ่อมบํารุ งประจําปี ดังเช่นปี ที่ผ่านมา และควรบํารุ ง
ประจําปี ให้ เสร็ จก่อนเดือนมีนาคมเพื่อความเสถียรภาพในการเดินเครื่ อง ในช่วง peak months หลังจากการหยุด
ซ่อมบํารุ งประจําปี โดยต้ องมีการ stock HBL เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงด้ วย
ตารางที่ 5 เงื่อนไขการเดินเครื่ องของหน่วยผลิตเยื่อกระดาษ ทําระเหยหม้ อไอนํ ้าและหน่วยผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ ได้
ไฟฟ้า มากกว่า 25 MW
หน่วยผลิตเยื่อกระดาษ

หน่วยงานทําระเหย

อัตราการผลิตเยื่อ
กระดาษ (ADT/Day)

ความเข้ มข้ นของ WBL
(%DS)

HBLที่ระเหยได้

ปริ มาณ WBL

(TDS/Day)

(m3/ day)

มากกว่า 950

ไม่ตํ่ากว่า 16%

มากกว่า 1510

มากกว่า8770

หม้ อไอนํ ้า

หน่วยผลิตไฟฟ้ า

เชื ้อเพลิง HBL ที่ใช้
(TDS/Day)

ความเข้ มข้ นของ HBL

ไอนํ ้าที่ผลิตได้

ไฟฟ้ าที่ผลิตได้

(%DS)

(ton/day)

(MW)

มากกว่า 1510

73-78

มากกว่า 4438

มากกว่า 25

สรุ ปผลการวิจัย (Conclusion)
การผลิตไฟฟ้าจากนํ ้ามันยางดําให้ ได้ ไฟฟ้าสูงสุดตามเป้าหมายของโรงงานเยื่อกระดาษที่ศกึ ษาสามารถ
ดําเนินการได้ โดยวิธีการจัดการ ควบคุมการผลิต เพื่อให้ ได้ ความเข้ มข้ นของ Black Liqour ตามต้ องการและ
จัดเก็บเพื่อให้ มีมีปริ มาณเพียงพอที่จะใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงได้ ตามเป้าหมาย รวมถึงวางแผนการจัดการการเดินเครื่ อง
และซ่อมบํารุ งเพื่อไม่ให้ เกิดกระทบต่อสัญญาการขายไฟฟ้า และไม่สง่ ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทํางาน
และไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อม การจัดวิธีการดําเนินงานของโรงงานที่ศกึ ษาดังกล่าวที่กล่าวมานี ้สามารถ
ปรับปรุ งแก้ ไขได้ ทนั ทีโดยไม่เสียต้ นทุนในการจัดการ
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
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งานวิจยั ฉบับนีต้ ้ องขอขอบพระคุณพี่-น้ อง พนักงานของโรงงานที่ทําการศึกษา ที่ให้ ความช่วยเหลือใน
การเก็บข้ อมูลรวมถึงข้ อมูลปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นในระหว่างการเดินเครื่ อง และอาจารย์รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องในภาค
วิชาการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ที่ให้ ความช่วยเหลือและเป็ นที่ปรึ กษาในทุก
เวลาจนงานวิจยั สามารถดําเนินมาได้
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