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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 

หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ (Self Recuperative Burner) 
 
 
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)(2)(6) 
 
หัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ คือ อะไร 
หัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ คือ หัวเผาที่มีลักษณะเปนเครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบทอแผรังสี โดยเครื่องแลกเปล่ียน
ความรอนดังกลาวจะถูกสรางขึ้นมาติดกับหัวเผาเปนชุดเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการอุนอากาศที่ใชในการเผา
ไหมใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยการนํากาซไอเสียทิ้งมาแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศเย็นที่จะใชเผาไหม ซึ่งการ
แลกเปล่ียนความรอนจะเกดิขึ้นภายในตัวหัวเผาที่ออกแบบใหเปนอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนในตัวเอง เมื่ออากาศ
เย็นที่จะใชในการเผาไหมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมดีขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิง   
 

      
รูปที่ 1.1: แสดงรูปโครงสรางของหัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ 

 
 
การแลกเปลี่ยนความรอนในหัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ 
หลักการสําคัญที่ทําใหหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟประหยัดเชื้อเพลิงได นั่นคือการเพิ่มอุณหภูมิใหกับอากาศเย็นที่จะ
ใชเผาไหม ซึ่งกาซไอเสียจะไหลผานหัวเผาที่ติดตั้งอุปกรณดึงกาซไอเสีย (Flue Gas Eductor) โดยเหนี่ยวนําใหกาซไอ
เสียไหลผานหัวเผาในสวนที่เปนชุดอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนที่ติดตั้งภายในหัวเผา กาซไอเสียจะแลกเปลี่ยนความ
รอนกับอากาศเย็นที่ใชในการเผาไหมที่ไหลสวนทางผานชองรอบนอกตัวหัวเผาหรืออุปกรณแลกเปล่ียนความรอนที่ติด
กับหัวเผา ดังแสดงในรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.2: แสดงหลักการทํางานของหัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ(1) 

 
 
2. การใชทดแทนเทคโนโลยเีดิม 
 
เตาอุตสาหกรรมทั่วไป หัวเผาที่ใชเปนแบบหัวเผาอากาศเย็น ซึ่งอุณหภูมิอากาศที่ปอนเขาหองเผาไหมมีอุณหภูมิ
ใกลเคียงกับบรรยากาศ (ประมาณ 30-35 oC) ซึ่งหากสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่ใชเผาไหมไดจะทําใหลดการใช
เชื้อเพลิงลงได  
 
การติดตั้งหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ สามารถติดตั้งเพ่ือทดแทนหัวเผาอากาศเย็นได ซึ่งจะตองมีการดัดแปลง
เพ่ือใหเขากับเตาเผา เหมาะสําหรับเตาเผาขนาดเล็กและใหญที่มีอุณหภูมิใชงานสูง (มากกวา 750 oC) และตองเปน
กาซไอเสียที่มีการปนเปอนต่ําและเชื้อเพลิงที่ใชควรจะมีกํามะถันในระดับต่ําเพ่ือลดปญหาเรื่องการบํารุงรักษาหัวเผา 
 
(4) หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟมีประโยชนอยางมากในงานที่ตองการอุณหภูมิสม่ําเสมอโดยใชกับเตาหลอมที่มี
ปริมาตรขนาดเล็ก เชน เตาเผาเครื่องปนดินเผา  
 
(4) หัวเผาแบบหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟอาจนํามาใชเสริมกับหัวเผาแบบเซรามิคชนิดรีเจนเนอเรทีฟ 
(Regenerative Ceramic Burner) สําหรับการใชงานขนาดใหญเพ่ือจะทําใหการกระจายความรอนสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้น  
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3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากเอกสารและขอมูลเผยแพร (2) พบวาเตาอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีการติดตั้งหัวเผาอากาศเย็นจะใชอากาศอุณหภูมิตํ่า
เพ่ือใชในการเผาไหม ซึ่งโดยทั่วไปการเผาไหมของอากาศที่มีอุณหภูมิตํ่าจะใชเชื้อเพลิงมากกวาการเผาไหมอากาศที่มี
อุณหภูมิสูง ดังแสดงในรูป 3.1 
   

 
รูป 3.1: แสดงกราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มข้ึนและเปอรเซ็นตการประหยัดเชื้อเพลิง (2) 

 
จากรูป 3.1 จะพบวาเมื่อเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่จะใชในการเผาไหมได จะทําใหการสูญเสียพลังงานในการทํา
ใหอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นลดลงได ระยะเวลาในการเผาไหมก็สามารถลดลงได ในกรณีของเตาเผาที่ทํางานแบบเปน
งวด (Batch) จะชวยลดระยะเวลาการทํางานของเตาลงได ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตไดอีกดวย ใน
ทํานองเดียวกันกรณีของเตาเผาที่ทํางานแบบตอเนื่อง (Continuous) จะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงในการใหความรอน
กับผลิตภัณฑ 
 
เมื่อพิจารณาจากรูป 3.1 หากเพิ่มอุณหภูมิอากาศจากสภาวะปกติใหสูง 600 oC (อุณหภูมิใชงาน 1250 oC) สามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงไดประมาณ 25-30% (5) 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาการติดตั้งในตางประเทศ (3)(5) การใหความรอนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบ
เซลฟ-รีคูเพอเรทีฟสามารถลดการใชพลังงานไดประมาณ 20%-30% เมื่อเทียบกับการใหความรอนในเตาเผาที่ใชหัว
เผาแบบอากาศเย็นทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 3.2 
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รูป 3.2: แสดงตัวอยางของหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟที่สามารถประหยัดได 30%(3) 

 
 
 
4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชอุนอากาศในการเผาไหมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟเหมาะ
สําหรับอุตสาหกรรมที่ใชเตาเผาที่มีอุณหภูมิใชงานสูงกวา 750 oC และใชเชื้อเพลิงที่มีกํามะถันต่ํา เชน กาซธรรมชาติ 
เปนตน 
 

 
รูปที่ 4.1: แสดงการติดตั้งหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟกับเตาเผา (3) 
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5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี (7) 
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
 
• โรงงานผลิตโลหะ เชน การรีดเหล็กเสน 
• โรงงานผลิตเซรามิค 
• โรงงานผลิตแกว 
 
 
6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ขึ้นกับขนาดของอุปกรณรวมท้ังคาการติดตั้งที่จะตองมีการปรับปรุงเตา 
 
 
7. ระยะเวลาคนืทุนของเทคโนโลย ี
 
จากขอมูลจากกรณีศึกษาในตางประเทศ (4) เทคโนโลยีการใชหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟสามารถใหผลประหยัดซึ่งมี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณไมเกิน 1 ป 
 
 
8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
การนําความรอนจากกาซเสียทิ้งมาใชในการอุนอากาศเผาไหมชวยใหประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงในเตาเผาดีขึ้น 
สงผลใหการเผาไหมเชื้อเพลิงลดนอยลง จึงถือวาเปนอีกแนวทางในการลดปญหาภาวะโลกรอนได 
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