การควบคุมและการปรับปรุงข้ อกาหนดค่ าแคลเซียมซัลไฟต์ (CaSO3.½H2O) ของระบบกาจัดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ หน่ วยที่ ๘-๑๑
( Flue Gas Desulfurization unit ๘-๑๑ หรื อ FGD #๘-๑๑)โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะ

ทีม่ า/ปัญหา/แนวทางการแก้ไข มีการปรับปรุ ง ๓ ครั้ง
ปัญหา ปี พ.ศ ๒๕๔๐ นาระบบFGD #๘-๑๑ เข้าใช้งาน รับ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2(g) inlet) ๒๑๐-๒๓๐ kmol/hr ซึ่งเกินค่าที่
ออกแบบไว้ (Spec. ๑๗๒-๑๙๓ kmol/hr) ส่งผลให้เกิดแคลเซียมซัลไฟต์ ( CaSO3.1/2H2O)เกินข้อกาหนด (Spec. CaSO3.1/2H2O ≤
๒.๐๐ %wt ) ที่ AFT และ Quencher และทาให้ทาให้ Draft Loss ของ FGD สูง ส่งผลต้องลดกาลังผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่
เมาะหน่วยที่ ๘-๑๑ เกิดการสูญเสี ย กาลังผลิตกระแสไฟฟ้า (Derate) ประมาณ ๒๐-๔๐ MW เป็ นระยะเวลา ๗ - ๑๐ วัน ในปี พ.ศ
๒๕๔๔-๒๕๔๕ สู ญเสียกาลังผลิต รวม ๖๐,๒๐๖ MW (รฟม. #๘-๑๑)
ปรับปรุงครั้งที๑่ ปรับค่าควบคุมความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ที่ AFT จากเดิม ค่าควบคุม pH = ๕.๘๐ – ๖.๕๐ เป็ น ค่าควบคุม pH =
๕.๕๐– ๖.๐๐ จากการเปรี ยบเทียบ FGD#๑๒-๑๓ และการศึกษา EPA ,Limestone FGD Scrubbers ,Appendix A, Chemistry
ผลการปรับปรุงครั้งที๑่ :จากการเปลี่ยนการควบคุมค่า pH of AFT ในปี ๒๕๔๖ สามารถลดการสู ญเสีย กาลังผลิตกระแสไฟฟ้ า
(Derate) ประมาณ ๒๐-๔๐ MW ต่ อวัน จากระยะเวลา ๗ - ๑๐ วัน เหลือ ๒-๓ วัน ลดการสู ญเสียกาลังผลิต คิดเป็ นเงินจากค่ าส่ วนต่ าง
เชื้อเพลิง ประมาณ ๔๐ ล้ านบาท/ปี
ปัญหา ปี พ.ศ ๒๕๔๗ยังมีการเกิด Derate จากการเกิด แคลเซียมซัลไฟต์เกินค่าที่กาหนด ต้อง ลดกาลังผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะหน่วยที่ ๘-๑๑ เกิดการสู ญเสียกาลังผลิต รวม ๕๔,๕๑๗ MW
ปรับปรุงครั้งที๒
่ ปี พ.ศ๒๕๔๘ ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม QCC ชื่อกลุ่ม รวมพลังพัฒนา FGD เพื่อแก้ปัญหาการเกิดแคลเซียมซัลไฟต์
โดยใช้แนวทางของ QC Story ในการหาสาเหตุรากเหง้ าของปัญหา โดยดาเนินการ การอบรมให้ความรู ้ทางด้านกระบวนการเคมี ,
กาหนดการปิ ด Valve Flush ท่อ To Return bowl pipe,ออกแบบระบบควบคุม pH Control mode ที่ DCS,เลือกค่า pH meter ที่อ่านค่าได้
ถูกต้องเมื่อเทียบค่ากับ แผนกเคมี ในการควบคุมระบบ FGD

ผลการปรับปรุงครั้งที๒
่ :ปี พ.ศ ๒๕๔๘ ลดการเสี ยโอกาสในการผลิตพลังงานไฟฟ้าคิดเป็ นจานวนเงิน ๕๗.๖๐ ล้ านบาท/ปี แต่ยงั พบ
การเกิดแคลเซียมซัลไฟต์เกินค่าที่กาหนด แต่สามารถควบคุมค่าได้ภายใน ๑วันโดยไม่ตอ้ งลดกาลังผลิตกระแสไฟฟ้า
ปัญหาปี พ.ศ ๒๕๔๙ สูญเสี ยกาลังผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ ๘-๑๑ ปี รวม ๘,๐๓๗ MW
ปรับปรุงครั้งที3่ ได้อบรมหลักสูตรสถิติประยุกต์เพื่อการปรับปรุ งงาน จึงมีแนวคิดทีจะนาสถิติประยุกต์ ชนิด Control chart มา
ปรับใช้ ในการควบคุมข้อกาหนดค่าแคลเซียมซัลไฟต์ ( CaSO3.1/2H2O) โดยใช้ขอ้ มูลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็ นค่าปกติ ตั้งแต่ปี พ.ศ
๒๕๔๖-๒๕๔๙ จานวน ๑,๖๐๐ ข้อมูล และได้ค่าควบคุมแคลเซียมซัลไฟต์ ( CaSO3.1/2H2O) ใหม่ จากข้อกาหนดเดิม ควบคุมค่า ≤
๒.๐๐ %wt เป็ น ≤ ๐.๒๐ %wt
Item

ข้ อกาหนดเดิม
pH

ข้ อกาหนดใหม่

CaSO3.1/2H2O

CaSO3.1/2H2O

pH

Quencher

๔.๓๐ – ๔.๗๐

≤

๒.๐๐ %wt

-

≤

๐.๒๐ %wt

AFT

๕.๘๐ – ๖.๔๐

≤

๒.๐๐ %wt

๕.๕๐– ๖.๐๐

≤

๐.๒๐ %wt

ผลการปรับปรุงครั้งที3่ :ปั จจุบนั ไม่พบการสูญเสี ยกาลังผลิตกระแสไฟฟ้าเนื่องจากค่า แคลเซียมซัลไฟต์ ( CaSO3.1/2H2O)
จดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ : ยังไม่เคยจดสิ ทธิบตั ร
รางวัลทีเ่ คยได้ รับ
 ปี ๒๕๔๖ ปรับปรุ งครั้งที่๑ ได้รับรางวัลที่ ๓ ในวันภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
 ปี ๒๕๔๘-๙ ปรับปรุ งครั้งที่ ๒ได้รับรางวัลที่ ๑ ในวันภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ,วันสัปดาห์คุณภาพ สายงาน รวฟ,วัน
ผลงานคุณภาพ กฟผ.ได้รับรางวัลที่ ๓ และที่สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ได้รับรางวัล Silver prize
 ปี ๒๕๕๐ ปรับปรุ งครั้งที่๓ ได้รับรางวัลชมเชย ในวันภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ประโยชน์ ที่ กฟผ.ได้ รับและนาไปขยายผล :
 ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๖ ถึงปั จจุบนั สามารถลดความสูญเสี ยการผลิตพลังงานไฟฟ้า มากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท/ปี /๔unit
 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่๘-๑๑ สามารถเดินเครื่ องได้ต่อเนื่อง ๒ ปี (ตามรอบการทา Minor Inspection)
 พนักงานที่เดินเครื่ อง FGD มีความรู ้ความเข้าใจในการควบคุมระบบกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และมีความผูกพัน
ร่ วมมือร่ วมใจในการทางานเป็ นทีม ระหว่างหน่วยงานเดินเครื่ อง FGD หน่วยงานเคมี และหน่วยงานซ่อมบารุ งรักษา
ระบบ FGD
 ขยายผล โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าBLCP และ โรงไฟฟ้า GHECO ONE
กัลล์ชลา มหิ ทธิหาญ วท.๙ อคม.

