ผลงานวิชาการ เปลีย่ นวิธีเก็บตัวอย่างน ้าระบบ Water/Steam Cycle เพื่อตรวจวัดปริ มาณ Corrosion Product เป็ น แบบ Integrated
Sampling ให้ เหมาะกับสถานการณ์เดินเครื่ องปั จจุบนั
เจ้ าของผลงาน นางรื่ นฤดี ประชาศรี และ ทีมงานฯ
ประเด็นปั ญหาหลัก
1. การเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าเปลี่ยนไปจาก อดีตแบบ Base Load ในปั จจุบนั มีระบบศูนย์สงั่ การ รฟ. ต้ องเดินเครื่ อง เป็ นแบบ Cycling Load
ทาให้ ฟิล์มออกไซด์ของเหล็กที่เป็ นเนื ้อโลหะท่อหลุดลอกออกมา เรี ยกว่า Corrosion products เกิดขึ ้น ปะ ปนเข้ าไปยังหม้ อน ้า หากนานเข้ า
ผิวท่อจะบางลง อาจถึงขันท่
้ อแตก ส่งผลต่อความพร้ อมจ่ายและความมัน่ คงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
2. วิธีเก็บตัวอย่ างนา้ ( Sampling) เพื่อติดตามคุณภาพนา้ เดิมใช้ วธิ ีท่ เี รียกว่ า Grab sampling พบปั ญหาว่า วิธีนี ้ไม่เหมาะสม กับการ
เดินเครื่ องแบบ Cycling Load เนื่องจากผลการตรวจสภาพความเสียหายจากการ Inspection ไม่สอดคล้ องกับผลการตรวจติดตามวัดค่า
Corrosion Product

แนวคิด การปรับปรุ ง/พัฒนา
ปี 2553 จากวารสารวิชาการ Power Plant Chemistry เป็ นจุดเริ่ มต้ น สู่ การศึกษา เรี ยนรู้ เกิดแนวคิด ประยุกต์ใช้ งานวัด Corrosion products และ
การเสาะหาองค์ความรู้ จาก ผู้เชี่ยวชาญ โดย ขอคาแนะนา จากประสบการณ์ตรงของ ผู้เขียนบทความผ่านทาง email พร้ อมทังสื
้ บหา แหล่งขาย
อุปกรณ์ เก็บตัวอย่างน ้าแบบ Integrated Sampling มีผ้ ผู ลิต คือประเทศ อเมริ กา สาหรับโรงไฟฟ้า ประเทศไทย ยังไม่ มีการใช้ วิธีใหม่ นีเ้ ลย

ปี 2554 ทีมงานฯ ได้ มีศกึ ษา และจัดทาอุปกรณ์อย่างง่าย ที่สามารถเก็บตัวอย่างน ้าได้ แบบ Integrated Sampling จากแนวคิดและประยุกต์หลักการ
พื ้นฐาน ในเอกสารวิชาการ

ปี 2555 ซื ้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ เป็ นต้ นแบบ อุปกรณ์ชดุ เดียวไม่พอใช้ งาน
ปี 2556 อุปกรณ์ที่จดั ทาใช้ งานรุ่ นแรก พบข้ อจากัด แต่ละรอบการวัด ต้ องเก็บหลายจุด จึงพัฒนาเป็ นรุ่ น 2 ใช้ งานง่าย สะดวก ขึ ้น ปรับสภาวะการ
เก็บได้ ดีกว่ารุ่ นแรก ทาให้ มีอปุ กรณ์เพียงพอใช้ งาน

เปรียบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่ างนา้ แบบเดิมและแบบใหม่

การจดสิทธิบตั ร ไม่ได้ จดสิทธิบตั ร เนื่องจากเป็ นผลงานเชิงวิชาการ
การใช้ งานที่โรงไฟฟ้าและประเมินผล
ตาแหน่งที่เหมาะสมในโรงไฟฟ้ า ที่ใช้ เป็ นจุดเก็บตัวอย่างน ้า Water/Steam Cycle โดยทัว่ ไป จุดเก็บ คือ Economizer Inlet, LP drum,
IP Drum, HP Drum
กรณีตัวอย่ าง ผลการวัดค่ า Corrosion products ของโรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม กฟผ.

แผ่นกรอง ที่ตวั อย่างน ้าวิ่งผ่านในช่วงเวลาตามต้ องการ นามาหา

ปริ มาณ Corrosion products (Fe) แต่ละจุดเก็บ เปรี ยบเทียบ

ค่า Corrosion products

ครัง้ ที่ 1 (ก่อนประเมินผล) และ ครัง้ ที่ 2 (หลังประเมินผล)

การให้ บริการงานแรก : ให้ บริ การตรวจวัดค่า Corrosion Products แก่ รฟ.เอกชน (BLCP) คิดเป็ นเงิน ประมาณ 80,000 บาท
การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
1. ได้ เสนอผลงานทางวิชาการในงานสัมมนาวิชาการ Conference of the Electric Power Supply Industry (CEPSI2014)
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ เดือน ตุลาคม 2557
2. KM Award ประเภท องค์ความรู้หลัก ( Core Business Knowledge ) ปี 2557 กิจกรรมคุณภาพ KM/LO สายงานพัฒนาธุรกิจ
ประโยชน์ ต่อ กฟผ.
ด้ านคุณภาพ ( Quality)
ได้ วิธีการเก็บตัวอย่างน ้าแบบใหม่ ที่ทนั สมัย ถูกต้ อง ตรงจริง เหมาะกับงาน ตรวจติดตามค่า Corrosion Products
ด้ านค่ าใช้ จ่าย/ต้ นทุน ( Cost)
ประโยชน์ ทางอ้ อม วิธีใหม่ต้องใช้ อปุ กรณ์เก็บ ซื ้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ ค่ าใช้ จ่ายสูง 400,000 บาท ต่ อชุด ขณะที่พฒ
ั นา ทา
อุปกรณ์ใช้ เอง มีต้นทุนเพียง 65,000 บาท ต่ อชุด ประหยัด ถึง 335,000 บาท คิดเป็ น 84 % แต่ละรอบการวัด ต้ องเก็บน ้าหลายจุด
พร้ อมๆ กัน ยิ่งช่วยประหยัดได้ มากขึ ้น การใช้ งานและเคลือ่ นย้ าย ง่าย สะดวก
การขยายผลและนาเข้ าใช้ งานจริงในโรงไฟฟ้า
วิธีใหม่ ปั จจุบนั ให้ บริ การ ตรวจวัดปริ มาณ Corrosion Products ทัง้ โรงไฟฟ้ า กฟผ. เช่น รฟ.แม่เมาะ ,รฟ.พระนครเหนือ, รฟ.บางปะกง
, รฟ.กระบี่, รฟ.จะนะ รฟ.วังน้ อย และโรงไฟฟ้ าเอกชนที่มีสญ
ั ญาระยะยาว O & M เช่น รฟ.ราชบุรี, รฟ.ราชบุรีเพาเวอร์ เป็ นต้ น
สิ่งที่สาคัญและมีคุณค่ า ต่ อ กฟผ. มิใช่ การลดค่ าใช้ จ่ายให้ กฟผ.ได้ แต่ เป็ นสิ่งที่ ผู้เสนอต้ องการจุดประกายความคิด เป็ น
ตัวอย่ างให้ นักเคมีร่ ุ นใหม่ ตระหนักว่ าองค์ ความรู้ ที่สามารถประยุกต์ ใช้ งาน นัน้ ค้ นหาได้ รอบๆ ตัวเรา ด้ วยข้ อธรรม อิทธิบาท
4 หนทางแห่ งความสาเร็จ มีใจที่ใฝ่ เรียนรู้ ที่สุดแล้ ว จะเกิดประโยชน์ เกือ้ กูลทัง้ องค์ กร และตนเอง ดังเจตนารมณ์ ค่ านิยม
กฟผ. FIRM-C

