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ระบบระบบควบคุมควบคุมวาวลวาวลอัฉริยะอัฉริยะ  

สําหรับหมอสําหรับหมอตมตมไอน้ําไอน้ํา    

MMoodduullaattoorr    CCoonnttrrooll    FFoorr    BBooiilleerr  
โดย... ปยพงศ สาสนุทรา 

 
หมอตมไอน้ํา หรือ Boiler นับเปนอุปกรณที่สําคัญที่สุด ในขบวนการผลิตไอน้ํา ไอน้ําที่ตองการทั้ง

แรงดัน และความรอน จะไดมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงในหองเผาไหม เพื่อใหเกิดความรอนแลวนําความ
รอนที่ไดจากการเผาไหมนั้นไปถายเทใหกับน้ํา น้ําในหมอตมไอน้ําเมื่อไดรับความรอนก็จะระเหยกลายเปนไอ 
และเนื่องจากการระเหยของน้ําอยูในเนื้อที่ภายในหมอตมไอน้ํา ซึ่งเปนเนื้อที่ที่จํากัดจึงทําใหเกิดความดันขึ้น 
พรอมทั้งความรอน ความรอนที่ไดก็จะนําไปใชในรูปของการใหความรอนแกกระบวนการผลิต สวนความดันก็จะ
นําไปใชในรูปการขับตนกําลัง เชน เครื่องจักรไอน้ํา  เครื่องกังหันไอน้ําเปนตน และจากเครื่องเหลานี้จะนําไป
ถายทอดกําลังเพื่อขับเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิตก็ได ดวยเหตุนี้หมอตมไอน้ําจึงเปนอุปกรณที่จําเปน
และมีประโยชนในสายกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเปนอันมาก  
 เชื้อเพลิงซึ่งเปนพลังงานตนสายในงานอุตสาหกรรมทั่วทั้งโลก รวมทั้งหมอตมไอน้ําก็ตองใชเชื้อเพลิง
ในการผลิตไอน้ํา ซึ่งนับวันมีแตจะยิ่งลดลง และราคาสูงขึ้น ดังนั้นเราควรจะใชประโยชนจไอน้ํามากที่สุด โดยยัง
คงไวซึ่งความปลอดภัยตอการใชงานใหมากที่สุด การควบคุม และดูแลหมอตมไอน้ําใหดีและมีประสิทธิภาพสูง
ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งที่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตองการ 
 
หลักการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิของหมอตมไอน้ํา 
 ในการควบคุมอุณหภูมิของหมอตมไอน้ํา จะทําการกําหนดอุณหภูมิที่ตองการที ่ชุดควบคุมอัตโนมัติ SV 
โดยเมื่อระบบเริ่มทํางาน Microprocessor Controller จะสั่งให Output  Relay ทํางาน กระแสจะวิ่งผานขดลวด 
Modulator จะเรง-หรี่เชื้อเพลิงเพื่อสงไปที่หมอตมไอน้ํา ดังรูปที่ 1. 

 จ า ก ห น า จ อ แ ส ด ง ผ ล ข อ ง ชุ ด 
Microprocessor Controller เมื่อทําการตั้งคา
อุณหภูมิ SV (Setting Value) ตามที่ตองการ 
สมมุติวาตั้งคาที่ตองการไวเปนอุณหภูมิ 150OC 
 เมื่ออุณหภูมิที่หมอตมไอน้ํา PV (Present 
Value) ยังไมถึงอุณหภูมิที่ตองการ 
Microprocessor Controller จะส่ังให มอเตอร
วาลวหมุนเพื่อเรงเชื้อเพลิง เปด (Modulator) เพื่อ
จายแกสเขาหองเผาไหมเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ทําให
อุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตองการ 
 ในทางกลับกัน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจน
คงที่ตามที่ตั้งคาไวที่ 150 OC Microprocessor 
Controller จะส่ังให มอเตอรวาลวรักษาระดับ
ปริมาณเชื้อเพลิงใหคงที่ นอกจากนี้ เพื่อความ
เ สถี ย ร ภ าพ ในก า ร ค วบคุ ม  Microprocessor 

Controller ยังมีฟงกชั่นการควบคุมแบบยอนกลับ (Feed Back Control) แบบ PID เพื่อใหมีผลการตอบสนองให
ไดตามตองการที่ดีที่สุด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2. รูปวงจรการควบคุม Modulator 
 

รูปที่ 1. ระบบควบคุมอุณหภูมิของหมอตมไอน้ํา
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ชุดมอเตอรควบคุมหรี่เช้ือเพลิง และอากาศ (Modulator) 
  

ชุดมอเตอรเรง-หรี่เชื้อเพลิง และอากาศ (Modulator) เปนอุปกรณที่ใชในการเรงหรือหรี่เชื้อเพลิงและ
อากาศที่ปมอัดเขาหองเผาไหม  ตัวขับมอเตอรมักจะเปนแบบหมุนไปกลับได การควบคุมการทํางานของมอเตอร
สวนใหญจะควบคุมดวยชุดควบคุมอัตโนมัติ ( Microprocessor Controller ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3  ชุดควบคุมอัตโนมัติ (Microprocessor Controller) 

 
 จากรูปที่ 3. ในเบื้องตน เมื่อมีกระแสไหลผานที่ขดลวดทั้ง 2 ชุด คือขดรัน (Running Winding) และขด
สตารท (Starting Winding) ก็จะเกิดสนามแมเหล็กหมุนขึ้นที่สเตเตอร ซึ่งในขณะนี้เองก็จะเหนี่ยวนําให
เสนลวดทองแดงที่ฝงอยูที่รองของโรเตอรเกิดกระแสไหลจึงทําใหเกิดเสนแรงแมเหล็กขึ้นที่เสนลวดไปผลักกับ
สนามแมเหล็กจากขดลาดสเตเตอร โรเตอรจึงเคลื่อนตัวหมุนไปไดตอเนื่องดวยขดสตารทตออันดับกับคาปาซิ
เตอร จึงทําใหกระแสที่ไหลเขาไปในขดสตารทถึงจุดสูงสุด (Maximum) กอนขดรัน จึงทําใหกระแสในขด
สตารท นําหนาขดรัน จึงทําใหมีแรงเริ่มขับหมุน (Starting Torque) ที่ดี สวนวิธีการกลับทางหมุน (Modulator) 
เราจะกลับทิศทางกระแสที่เขาขดรัน หรือที่ขดสตารทเพียงขดใดขดหนึ่งก็ สามารถทําใหมอเตอรวาลวหมุนกลับ
ทางได 
 
ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ RTD (Resistance Temperature Detectors ; RTD) 

เนื่องจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงทําใหเกิดความรอนเราจึงตองใชตัวตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสงผล
กลับมาใหชุดควบคุมอัตโนมัติ (Microprocessor Controller) สวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมจะใชตัวตรวจวัด
อุณหภูมิ โดยใชหลักการการเปลี่ยนแปลงคาความตานทาน (Resistance Temperature Detectors ; RTD) 
  อารทีดี  คือ  ตัวตรวจับอุณหภูมิ โดยใชหลักการคาความตานทานของโลหะที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น หรือลดลง ซึ่งคาความตานทานของโลหะที่เพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เรียกวา ‘สัมประสิทธิ์การ
เปลี่ยนอุณหภูมิแบบบวก’ (Positive Temperature Coefficient) นอกจากนี้อารทีดียังมีชื่อเรียกไดอีกอยางวา 
‘เทอรโมมิเตอรแบบคาความตานทาน’ (Resistance Thermometers)  

ชนิดของอารทีดี  (Type of RTD) 

อารทีดีโดยสวนใหญจะทําจากโลหะที่มีคาความตานทานจําเพาะต่ํามัก โดย
ปกติอารทีดีสามารถแบงออกไดเปนหลาย ๆ แบบ  แตในที่นี้จะกลาวเฉพาะชนิดที่
แบงตามวัสดุที่ใชทํา ซึ่งโลหะที่ใชทําอารทีดีจะมีดังตอไปนี้ 

1) แพลทินัม  เปนแบบที่นิยมใชมากที่สุดเขียนบอกไวเปน PT ไดแก PT-10, 
PT100, PT1000 ความสามารถในการทําซ้ําสูงแตความไวต่ํา  ราคาแพง
มากเมื่อเทียบกับนิกเกิล ซึ่งมีความสามารถในการทําซ้ํานอยแตมีความไว
มากกวาและราคาถูกกวา 

2) ทองคําและเงิน  ถาทั้งสองมีคาความตานทานจําเพาะต่ํา 
3) ทังสเตน  มีคาความตานทานจําเพาะสัมพัทธสูง มักใชกับการวัดอุณหภูมิที่มีคาสูง เพราะหากใชที่

อุณหภูมิปกติจะมีความเปราะยากตอการใชงาน 
4) นิกเกิล  ใชกับยานวัดอุณหภูมิสูง ๆ  มีความเปนเชิงเสนต่ํา ทําใหเกิดคาดริฟต (drift) กับเวลา 

นอกจากนี้ยังมีวัสดุชนิดอื่น ๆ ที่ใชทําอารทีดีไดแก เหล็ก เปนตน 
สนใจติดตอ บริษัท ไทนามิก จํากัด  
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