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การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้า
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สถานที่

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป : 6,300 + VAT 7% 441 = 6,741 บาท

การผลิตกระแสไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้า พลังความร้อ น
และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พลังงานพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตคือ
พลังงานความร้อน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นทุน
หลักของการผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้อนเหล่านี้เมื่อผ่านไปยังอุปกรณ์
ต่างๆ จะมีการสูญเสียพลังงานในอุปกรณ์เหล่านั้นมากหรือน้อยเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้ออกแบบและตรวจรับโรงไฟฟ้า
แต่โ รงไฟฟ้า เมื่อใช้ไปนานๆ หากไม่มีก ารตรวจสอบและแก้ไข
การสู ญเสีย เหล่า นี้ ย่อ มเพิ่มสู งขึ้ น ดั งนั้นจึ งจ าเป็ นที่จ ะต้อ งมีก าร
ตรวจสอบและวิเคราะห์การสูญเสียเหล่านั้น และแก้ไขให้ลดน้อยลง
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสูญเสีย ในโรงไฟฟ้า ส่วนที่เรีย กว่า การสูญเสีย ที่ควบคุมได้
(Controllable Losses)
และการสู ญ เสี ย ที่ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้
(Uncontrollable Losses) ดังนั้นพนัก งานเดินเครื่องจะต้อ งรู้ แ ละ
หาทางแก้ไขทันที ส่วนการสูญเสียที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งแก้ไขไม่ได้ในทันที
จ าเป็ นจะต้ อ งใช้ มาตรการอื่ นเช่ นการบ ารุง รัก ษาจะต้อ งแจ้ ง หน่ ว ย
บ ารุง รัก ษาเข้ า ด าเนิน การ ทั้ง นี้ก็ เพื่ อ การผลิต ไฟฟ้า เป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ทาให้ โรงไฟฟ้าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าได้เข้าใจ การสูญเสียใน
โรงไฟฟ้าสามารถตรวจสอบและแก้ไขสูญเสียเหล่านั้นให้ลดน้อยลง
2. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิต และใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าทั้งพนักงานเดินเครื่อง บารุงรักษา
และพนักงานด้า นประสิทธิภ าพ รวมถึ งผู้บ ริห ารที่เกี่ย วข้ องกับ การ
เดินเครื่องและบารุงรักษา

วิทยากร
คุณจิรศักดิ์ จิระวารี
อดีตผู้ช่วยผู้อานวยการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

: 5,500 + VAT 7% 385 = 5,885 บาท

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
9.00-10.30 น. * ทบทวนความรู้ด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
(Review Power Plant Efficiency)
10.45-12.15 น. * หลักการในการวิเคราะห์การสูญเสียในโรงไฟฟ้า
(Concept of Loss Analysis)
* ชนิดของการสูญเสียในโรงไฟฟ้าความร้อน
(Type of Losses in Thermal Power Plant)
* ชนิดของการสูญเสียในโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม
(Type of Losses in Combined Cycle Power Plant)
13.15-14.45 น. * ข้อมูลโรงไฟฟ้า
- ข้อมูลตรวจรับโรงไฟฟ้า (Power Plant Acceptance Data)
และข้อมูลตรวจรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
(Power Plant Equipment Acceptance Data)
- ข้อมูลที่ใช้ออกแบบโรงไฟฟ้า (Site Design Condition )
- ข้อมูลการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า
15.00-16.30 น. * การตรวจสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Power Plant
and Main Equipment Performance Assessment)
- ตัวอย่างการตรวจสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์
วันที่สอง
9.00-10.30 น. * การวิเคราะห์การสูญเสียในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
(Loss Analysis in Thermal Power Plant )
* การวิเคราะห์การสูญเสียในอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
(Loss Analysis in Equipment of Thermal Power Plant )
10.45-12.15 น. * การวิเคราะห์การสูญเสียในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
(Loss Analysis in Combined Cycle Power Plant
* การวิเคราะห์การสูญเสียในอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
(Loss Analysis Plant)
13.15-14.45 น. * ตัวอย่างการวิเคราะห์การสูญเสียในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
(Example Loss Analysis in Thermal Power Plant )
15.00-16.30 น. * ตัวอย่างการวิเคราะห์การสูญเสียในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
(Example Loss Analysis in Combined Cycle Power Plant)
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