
การควบคุมและการปรับปรุงข้อก าหนดค่าแคลเซียมซัลไฟต์ (CaSO3.½H2O) ของระบบก าจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หน่วยที ่๘-๑๑  
( Flue Gas Desulfurization unit ๘-๑๑  หรือ  FGD #๘-๑๑)โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า/ปัญหา/แนวทางการแก้ไข  มีการปรับปรุง ๓ คร้ัง 
ปัญหา ปี พ.ศ ๒๕๔๐ น าระบบFGD #๘-๑๑ เขา้ใชง้าน รับ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2(g) inlet)   ๒๑๐-๒๓๐ kmol/hr ซ่ึงเกินค่าท่ี

ออกแบบไว ้(Spec. ๑๗๒-๑๙๓ kmol/hr) ส่งผลใหเ้กิดแคลเซียมซลัไฟต ์( CaSO3.1/2H2O)เกินขอ้ก าหนด (Spec. CaSO3.1/2H2O ≤ 

๒.๐๐ %wt ) ท่ี AFT และ Quencher  และท าใหท้ าให ้Draft Loss ของ FGD สูง ส่งผลตอ้งลดก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่

เมาะหน่วยท่ี ๘-๑๑    เกิดการสูญเสีย ก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้า (Derate) ประมาณ ๒๐-๔๐ MW  เป็นระยะเวลา ๗ - ๑๐ วนั ในปี พ.ศ 

๒๕๔๔-๒๕๔๕ สูญเสียก าลงัผลติ รวม ๖๐,๒๐๖ MW (รฟม. #๘-๑๑) 

ปรับปรุงคร้ังที๑่  ปรับค่าควบคุมความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท่ี AFT จากเดิม ค่าควบคุม pH = ๕.๘๐ – ๖.๕๐  เป็น ค่าควบคุม pH = 
๕.๕๐– ๖.๐๐ จากการเปรียบเทียบ FGD#๑๒-๑๓ และการศึกษา EPA ,Limestone FGD Scrubbers ,Appendix A, Chemistry  
ผลการปรับปรุงคร้ังที๑่  :จากการเปล่ียนการควบคุมค่า pH of AFT  ในปี ๒๕๔๖ สามารถลดการสูญเสีย ก าลงัผลติกระแสไฟฟ้า 
(Derate) ประมาณ ๒๐-๔๐ MW ต่อวนั จากระยะเวลา ๗ - ๑๐ วนั   เหลือ ๒-๓ วนั ลดการสูญเสียก าลงัผลติ คดิเป็นเงนิจากค่าส่วนต่าง
เช้ือเพลงิ ประมาณ ๔๐ ล้านบาท/ปี 
ปัญหา ปี พ.ศ ๒๕๔๗ยงัมีการเกิด Derate จากการเกิด แคลเซียมซลัไฟตเ์กินค่าท่ีก าหนด ตอ้ง ลดก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

แม่เมาะหน่วยท่ี ๘-๑๑     เกดิการสูญเสียก าลงัผลติ รวม ๕๔,๕๑๗ MW  

ปรับปรุงคร้ังที๒่  ปี พ.ศ๒๕๔๘ ไดมี้การจดัตั้งกลุ่ม QCC  ช่ือกลุ่ม รวมพลงัพฒันา FGD  เพ่ือแกปั้ญหาการเกิดแคลเซียมซลัไฟต ์ 

โดยใชแ้นวทางของ QC Story ในการหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา โดยด าเนินการ การอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นกระบวนการเคมี ,

ก าหนดการปิด Valve Flush ท่อ To Return bowl pipe,ออกแบบระบบควบคุม pH Control mode ท่ี DCS,เลือกค่า pH meter ท่ีอ่านค่าได้

ถูกตอ้งเม่ือเทียบค่ากบั แผนกเคมี ในการควบคุมระบบ FGD 



ผลการปรับปรุงคร้ังที๒่ :ปี พ.ศ ๒๕๔๘  ลดการเสียโอกาสในการผลิตพลงังานไฟฟ้าคิดเป็นจ านวนเงิน ๕๗.๖๐ ล้านบาท/ปี แต่ยงัพบ

การเกิดแคลเซียมซลัไฟตเ์กินค่าท่ีก าหนด แต่สามารถควบคุมค่าไดภ้ายใน ๑วนัโดยไม่ตอ้งลดก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้า 

ปัญหาปี พ.ศ ๒๕๔๙ สูญเสียก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยท่ี ๘-๑๑    ปี รวม ๘,๐๓๗ MW 

ปรับปรุงคร้ังที3่  ไดอ้บรมหลกัสูตรสถิติประยกุตเ์พื่อการปรับปรุงงาน จึงมีแนวคิดทีจะน าสถิติประยกุต ์ชนิด Control chart มา

ปรับใช ้ในการควบคุมขอ้ก าหนดค่าแคลเซียมซลัไฟต ์( CaSO3.1/2H2O) โดยใชข้อ้มูลการตรวจวเิคราะห์ท่ีเป็นค่าปกติ ตั้งแต่ปี พ.ศ

๒๕๔๖-๒๕๔๙ จ านวน ๑,๖๐๐ ขอ้มูล และไดค้่าควบคุมแคลเซียมซลัไฟต ์( CaSO3.1/2H2O) ใหม่ จากขอ้ก าหนดเดิม ควบคุมค่า ≤   

๒.๐๐ %wt  เป็น ≤   ๐.๒๐ %wt 

                Item ข้อก าหนดเดมิ ข้อก าหนดใหม่ 

pH CaSO3.1/2H2O pH CaSO3.1/2H2O 

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 

ผลการปรับปรุงคร้ังที3่ :ปัจจุบนัไม่พบการสูญเสียก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าเน่ืองจากค่า แคลเซียมซลัไฟต ์( CaSO3.1/2H2O) 

จดสิทธิบัตร/ลขิสิทธ์ิ  : ยงัไม่เคยจดสิทธิบตัร  

รางวลัทีเ่คยได้รับ  

 ปี ๒๕๔๖ ปรับปรุงคร้ังท่ี๑ ไดรั้บรางวลัท่ี ๓ ในวนัภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ   
 ปี ๒๕๔๘-๙ ปรับปรุงคร้ังท่ี ๒ไดรั้บรางวลัท่ี ๑ ในวนัภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ,วนัสปัดาห์คุณภาพ สายงาน รวฟ,วนั

ผลงานคุณภาพ กฟผ.ไดรั้บรางวลัท่ี ๓ และท่ีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น (สสท.) ไดรั้บรางวลั  Silver prize 
 ปี๒๕๕๐ ปรับปรุงคร้ังท่ี๓ ไดรั้บรางวลัชมเชย ในวนัภูมิปัญญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ   

 
 

 

 

 

 

ประโยชน์ที ่กฟผ.ได้รับและน าไปขยายผล :  
 ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบนั สามารถลดความสูญเสียการผลิตพลงังานไฟฟ้า มากกวา่ ๑๐๐ ลา้นบาท/ปี/๔unit 
 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยท่ี๘-๑๑ สามารถเดินเคร่ืองไดต้่อเน่ือง ๒ ปี (ตามรอบการท า Minor Inspection) 
 พนกังานท่ีเดินเคร่ือง FGD มีความรู้ความเขา้ใจในการควบคุมระบบก าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดแ์ละมีความผกูพนั

ร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีม ระหวา่งหน่วยงานเดินเคร่ือง FGD  หน่วยงานเคมี และหน่วยงานซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบ FGD 

 ขยายผล โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้ากระบ่ี โรงไฟฟ้าBLCP และ โรงไฟฟ้า GHECO  ONE 
 กลัลช์ลา  มหิทธิหาญ  วท.๙  อคม. 


