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บริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ควบคุ ม ดู แ ลระบบประเมิ น ผลการท างาน
ของอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ และประเมินการเลือกใช้สารเคมี
ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ และเงื่ อ นไขการทางานของอุ ปกรณ์ นั้น ๆ
โดยมี นั ก เคมี ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ประจา หรือให้บริการตามรอบเวลาที่กาหนด (ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
หรือทุกครึ่งปี)

 Water/Steam Cycle System
บริการวิเคราะห์สภาพภายในหม้อไอน้า
- ตรวจวัดการกัดกร่อน (Corrosion Product) ในระบบ Feed
และ Boiler แบบครั้งคราว
- ตรวจวั ด อั ต ราการเกิ ด การกั ด กร่ อ น (Corrosion Rate)
ในระบบ Feed และ Boiler แบบ Real Time พร้อมบริการ
ตรวจสอบระบบเก็บตัวอย่างน้า
 Cooling System
บริ ก ารวิ เ ค ราะห์ ส ภาพภายในเค รื่ อ ง ควบแน่ น ไอน้ า
ตรวจวัด อัตราการเกิดการกัดกร่อ น (Corrosion
Rate)
แบบ Real Time และทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี
ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดตะกรัน (Scale)
 Ion Exchange System
บริการวิเคราะห์คุณภาพน้า, คานวณ Ionic Load เทียบกับค่า
Design,
ประเมิน ผลการใช้ สารเคมี ต่อรอบการผลิตน้ า
(Regen Level), เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สภาพเรซิน
เพื่อประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์
 Reverse Osmosis System
บริการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ RO-Mixed Bed ประกอบ
ด้วย Silt Density Index (SDI), Normalization Flow and
% Salt Reject และ RO System Pressure Drop and
Pressure Drop Coefficient (PDC)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

Success Story
กฟผ. เข้าให้บริการงานวิเคราะห์ Water Steam Cycle System
โรงไฟฟ้าประเภท Combined Cycle และเสนอปรับ Treatment
Program จาก AVT(R) เป็น AVT(O) ส่งผลให้ปริมาณ Corrosion
Product ใน Boiler Drum ลดลงกว่า 50% และยังลดความถี่ของ
ปัญหา Turbine Bypass Valve ขัดตัว เนื่องจาก Corrosion
Product ให้เหลือน้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี จากที่เคยเกิดปัญหา
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี ทาให้โรงไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
ตามสัญญา ไม่สูญเสียค่าปรับจากความไม่พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า
* AVT(R) – All Volatile Treatment (Reduction)
* AVT(O) – All Volatile Treatment (Oxidation)

ประสบการณ์ของกฟผ.ที่ผ่านมา

 โรงไฟฟ้าประเภท Thermal Power Plant
 โรงไฟฟ้าประเภท Combine Cycle Power Plant
 โรงไฟฟ้าประเภท Co-generation Plant

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับอุปกรณ์ ป้องกันการ
หยุ ด ท างานของอุ ป กรณ์ และลดความถี่ ใ นการ
บารุงรักษา เพื่อทาให้อุปกรณ์มีอายุการทางานสูงสุด
ท าให้ โ รงไฟฟ้ า ใช้ เ คมี ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมกั บ อุ ป กรณ์
และสามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการหยุดอุปกรณ์และ
การซ่อมบารุงรักษา
ปรับปรุงคุณภาพน้าให้มีสภาวะและต้นทุนที่เหมาะสม
ต่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
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