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ความร้อนทิ้งเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งเกิดจากกระบวนการ

สันดาปเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือปฏิกิริยาเคมีแล้วปล่อยสู่บรรยา-

กาศ ซึ่งพลังงานส่วนนี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อการประหยัด

พลังงานได้ วิธีการนำความร้อนนี้กลับคืนมาใช้ได้อย่างไรนั้นขึ้น

กับอุณหภูมิของก๊าซร้อนทิ้งและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์

ร่วมกัน โดยปริมาณก๊าซร้อนทิ้งจำนวนมากนั้นเกิดจากหม้อไอน้ำ 

เตาเผาขยะ เตาอบและเตาเผาเหล็ก เป็นต้น หากนำความร้อน

ทิ้งบางตัวดังกล่าวมาใช้นั้น ข้อคำนึงก็คือ ปริมาณเชื้อเพลิงที่

ประหยัดได้ เพราะพลังงานสูญเสียในก๊าซทิ้งไม่สามารถนำมา

ใช้ได้ทั้งหมด  

ในเบื้องต้นนั้น มีหลากหลายวิธีที่เป็นแนว-

ทาง ในการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในหลาย

ส่วนของอุตสาหกรรมและสามารถนำพลังงาน

เหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบผลิต เช่น การอุ่นอากาศ 

การอุ่นน้ำร้อน หรือการต้มน้ำต่าง ๆ ได้ โดยผ่าน

อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Economizer, Recuperator 

หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger 

ซึ่งจะทำให้การใช้เครื่องจักรเกิดประสิทธิภาพสูง-

สุดในการใช้พลังงาน สำหรับบทความนี้จะกล่าว

ถึงแนวทางการประเมินพลังงานความร้อนที่มีใน

ธนกร ณ พัทลุง 

บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางการประเมินพลังงานความร้อนที่มีในก๊าซร้อนทิ้งและแนวทางการนำกลับมาใช้โดย
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลว หรือ Economizer โดยเฉพาะ 

ข้อพิจารณาศักยภาพความร้อนทิ้ง

สำหรับติดตั้ง 
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ก๊าซร้อนทิ้งและแนวทางการนำกลับมาใช้โดยอุป-

กรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับของ 

เหลวหรือ Economizer โดยเฉพาะซึ่งจะกล่าวต่อไป 

 

คุณภาพและปริมาณของ 

ความร้อนสูญเสีย 

คุณภาพความร้อนสูญเสียนั้นจะขึ้นกับ

กระบวนแต่ละชนิด ได้แก่ กระบวนการหล่อเย็น 

ไอเสียจากหม้อไอน้ำ เตาเผาหรือเตาเผาขยะ ซึ่ง

ความร้อนทิ้งนั้นจะมีอุณหภูมิหลากหลาย คือ สูง

ที่มากกว่า 650 ํC กลางที่ 230-650 ํC และต่ำที่

น้อยกว่า 230 ํC ซึ่งความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูง

กว่า ปริมาณมากกว่าจะมีความคุ้มค่าในการลงทุน

มากกว่าในการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ 

การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้อย่างพอ

เหมาะนั้นจำเป็นจะต้องรู้ปริมาณที่สามารถนำ

กลับมาใช้ได้และนำกลับมาใช้อย่างไร ซึ่งปริมาณ

ความร้อนสามารถคำนวณได้ตามสมการที่ 1 ดังนี้ 

Q = V x  x Cp x  T (1) 

โดย  

Q  คือ ปริมาณความร้อน หน่วย kJ/hr 

V คือ ปริมาณการไหลของก๊าซไอเสีย 

หน่วย m3/hr 

 คือ ความหนาแน่นของก๊าซไอเสีย 

หน่วย kg/m3 ใช้ค่า 1.19 kg/m3 

Cp คือ ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย 

หน่วย kJ/kg. ํC  

โดยก๊าซไอเสียมีค่า Cp เท่ากับ 1.008 kJ/

kg. ํC หรือ 0.24 kCal/kg. Cํ 

 T คือ ผลต่างอุณหภูมิ หน่วย  ํC 

เช่น หม้อไอน้ำขนาดพิกัด 2 ตันต่อชั่วโมง 

ใช้เชื้อเพลิง LPG ซึ่งก๊าซไอเสียของจากหม้อไอน้ำ

มีค่า 230 ํC อัตราการไหลที่ 2,520 m3/hr และ

อุณหภูมิก๊าซไอเสียหลังผ่าน Economizer เท่ากับ 

150 ํC ปริมาณความร้อนที่นำกลับไปใช้จะคำนวณ

ได้ดังนี้ 

Q  = 2520 x 1.19 x 1.008 x (230 – 150) 

 = 241,823 kJ/hr 

 

หลกัการของอปุกรณแ์ลกเปลีย่นความรอ้น

ระหว่างก๊าซกับของเหลว (economizer) 

Economizer เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยรับความร้อนจาก

แหล่งความร้อน (ก๊าซทิ้งจากกระบวนการผลิตหรือหม้อไอน้ำ) 

และถ่ายเทให้กับน้ำที่ต้องใช้ในอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต  

สำหรับระบบหม้อไอน้ำนั้นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

ระหว่างก๊าซกับของเหลวทำงานโดยรับความร้อนจากก๊าซไอเสีย

ทิ้งจากหม้อไอน้ำโดยส่วนใหญ่และถ่ายเทให้กับน้ำ (pre-

heating) ก่อนเข้าหม้อไอน้ำ การแลกเปลี่ยนความร้อนนี้อาศัย

หลักการนำความร้อนและพาความร้อนผ่านตัวกลางวัสดุที่มีค่า

สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง 

ท่อน้ำที่วิ่งเข้าสู่ Economizer จะมีลักษณะเป็นครีบและ

ขดเป็นรูปตัวยู U สลับกันไปมาดังรูปที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่

การถ่ายเทความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ รูปที่ 1 และ 2 แสดงรูป Economizer 

 

โดยทั่วไปการนำความร้อนของก๊าซทิ้งจากหม้อไอน้ำไป

ใช้อุ่นน้ำป้อนจะทำให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหม้อไอน้ำ

เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ทุก 22 ํC ของก๊าซที่สามารถดึงกลับมาได้

หรือในทำนองเดียวกันสำหรับทุก 6 ํC ที่เพิ่มขึ้นของน้ำป้อนเข้า

หม้อไอน้ำจาก Economizer หรืออุณหภูมิอากาศก่อนการ

สันดาปเพิ่มขึ้น 20 ํC จากการอุ่นอากาศจะทำให้ประสิทธิภาพ

เชิงความร้อนของหม้อไอน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 1% เช่นกัน ดังแสดง

ในรูปที่ 3 
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โหลดต่ำ ๆ เป็นเวลานาน ก็จำเป็นต้องติดตั้งทาง

ผ่าน (bypass) เพื่อบังคับให้ก๊าซร้อนทิ้งออกทาง

ปล่องไปโดยตรง โดยไม่ผ่านเครื่องประหยัดเชื้อ-

เพลิง (economizer) เพื่อหลีกเลี่ยงการกลั่นตัว

ของกรดที่จะทำให้เครื่องประหยัดพลังงานผุกร่อน 

อันเนื่องมาจากอุณหภูมิก๊าซร้อนทิ้งต่ำเพื่อต้าน-

ทานการกัดกร่อนจะผลิต Economizer จากวัสดุที่

ทนทานการกัดกร่อน คือ เหล็กกล้าไร้สนิม (Stain-

less Steel: SUS304) หรือลดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง

กรดของก๊าซไอเสีย โดยการเติมสารเคมีเข้าไปใน

น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน้ำมันเตา 

อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จาก Eco-

nomizer จะไม่สามารถทำได้หากอุณหภูมิของ

ก๊าซภายหลังผ่าน Economizer ต่ำเกินไป ทั้งนี้

เนื่องจากมีผลต่อแรงลมไหลผ่าน (draft force) 

และอาจก่อให้เกิดการกลั่นตัวของกรดกำมะถันใน

กรณีที่เชื้อเพลิงที่ใช้มีปริมาณกำมะถันปนอยู่ ซึ่ง

อาจจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนอุปกรณ์โลหะได้ 

อุณหภูมิที่ก่อให้เกิดการกลั่นตัวนั้นขึ้นกับปริมาณ

ของกำมะถันที่อยู่ในเชื้อเพลิง รวมทั้งยังต้องประ-

เมินค่าแรงดันตกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Economizer 

 

 

 

 

 

 

 

▲ รูปที่ 3 แสดงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของหม้อไอน้ำเมื่อติดตั้ง Economizer 

 

ก๊าซร้อนทิ้งออกจากหม้อไอน้ำจะมีอุณหภูมิประมาณ 

200-250 ํC ถ้ามีการติดตั้งเครื่องประหยัดเชื้อเพลิง (economizer) 

ที่รอบนอกปล่อง บางส่วนของความร้อนในก๊าซร้อนทิ้งจะถูกนำ

กลับคืนมาเพื่ออุ่นน้ำป้อนหรือผลิตน้ำร้อนได้ ในทางปฏิบัติจริง

ต้องคำนวณการประหยัดออกมาเป็นกรณี ๆ ไป การประหยัดจะ

ได้มากที่สุดก็ต่อเมื่ออุณหภูมิก๊าซร้อนทิ้งสูงและไม่มีการเก็บคืน

คอนเดนเสทกลับเข้าไปในหม้อไอน้ำหรือก็มีน้อยมาก 

 

ข้อจำกัดในการออกแบบ 

และใช้ Economizer 

การนำก๊าซไอเสียกลับมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะนำมา

ใช้โดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (economizer) ซึ่งโดย

ทั่วไปจะเป็นโลหะที่สามารถทนต่ออุณหภูมิไอเสียได้ นอกจากนี้

การนำความร้อนจากก๊าซไอเสียกลับมาใช้โดย Economizer 

ควรคำนึงถึงอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (dew point) ของกรดกำมะถัน 

(H2SO4) ซึ่งเกิดจากเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบของกำมะถัน ส่วน

เชื้อเพลิงที่ไม่มีองค์ประกอบของกำมะถันสามารถนำก๊าซไอเสีย

กลับมาใช้ได้มากกว่า จากการคำนวณสำหรับเชื้อเพลิงที่มีองค์-

ประกอบของกำมะถันจะใช้อุณหภูมิต่ำสุดของก๊าซไอเสียหลัง

จากนำกลับมาใช้ประโยชน์แล้วไม่ต่ำกว่า 180 ํC ส่วนเชื้อเพลิง  

ที่ ไม่มี องค์ประกอบของกำมะถันจะใช้อุณหภูมิต่ำสุดของก๊าซ  

ไอเสียหลังจากนำกลับมาใช้ประโยชน์แล้วไม่ต่ำกว่า 120 ํC และ

ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของ Economizer 

เท่ากับ 70% 

สังเกตว่าการติดตั้งเครื่องประหยัดเชื้อเพลิง (economizer) 

จะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อหม้อไอน้ำมีขนาดการผลิตไอน้ำประมาณ 3.6 

ตันต่อชั่วโมง หรือใหญ่กว่า ในกรณีที่หม้อไอน้ำต้องเดินที่ภาระ
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ว่าส่งผลต่อ Draft Force ด้วยหรือไม่เช่นกัน ขีด-

จำกัดของอุณหภูมิที่สามารถลดลงได้ของก๊าซไอ-

เสีย เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อแรงลมไหล

ผ่านและการเกิดกรดกำมะถันในปล่องระบายก๊าซ-

เสีย 

1. การคำนวณแรงดันขับของไอเสีย หม้อ-

ไอน้ำแทบทุกตัวจะต้องมีปล่องไอเสีย ซึ่งปล่องไอ

เสียช่วยในการขับดันปริมาณอากาศที่ต้องการเพื่อ

เอาชนะความดันสูญเสียในระบบ ปล่องไอเสียมี  

หน้าที่สองอย่าง คือ ทำให้เกิดแรงขับดันอากาศ

และก๊าซ และทำให้ไอเสียที่ออกจากหม้อไอน้ำ

กระจายขึ้นไปในบรรยากาศได้ง่าย 

ความดันขับ (driving pressure) ที่ได้จาก

ปล่องไอเสียจะหาได้จากสมการที่ 2 

Pd = (a - s) H g  (2) 

เมื่อ  

 a = ความหนาแน่นของอากาศ หน่วย 

kg/m3 

 s = ความหนาแน่นของอากาศ หน่วย 

kg/m3 

H  = ความสูงของปล่องไอเสีย หน่วย เมตร 

g  = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ

โลก เท่ากับ 9.81 m/s2 

เช่น หม้อไอน้ำขนาดพิกัด 2 ตันต่อชั่วโมง 

ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งก๊าซไอเสียของ

จากหม้อไอน้ำมีค่า 250 ํC โดยติดตั้งปล่องสูง 20 

เมตร และอุณหภูมิก๊าซไอเสียหลังผ่าน Economizer 

เท่ากับ 100 ํC ความดันขับของปล่องไอเสียที่ลด

ลงจะคำนวณได้ดังนี้ 

เปิดตารางคุณสมบัติอากาศ จะได้ว่า ที่ 

250 ํC ความหนาแน่น เท่ากับ 0.705 kg/m3 ที่ 

100 ํC ความหนาแน่น เท่ากับ 0.952 kg/m3 และ

ที่ 30 oC ความหนาแน่น เท่ากับ 1.12 kg/m3 

@ 250 ํC, Pd  

= (1.12 – 0.705)*20*9.81 = 81.4 Pa 

@ 100 ํC, Pd  

= (1.12 – 0.952)*20*9.81 = 33 Pa 

ดังนั้น ความดันขับของปล่องไอเสียที่ลดลง เท่ากับ 81.4-

33 เท่ากับ 48.4 Pa หรือ 0.2 นิ้วน้ำ 

2. การหาจุดกลั่นตัวของไอน้ำและกรดกำมะถัน สามารถ

หาอุณหภูมิกลั่นตัวของไอน้ำจากการคำนวณ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง หม้อไอน้ำตัวหนึ่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงโดยใช้

อากาศเกินทฤษฎี 20% เชื้อเพลิงสามารถแทนด้วยสูตรโมเลกุล 

C12H26 จงหาอุณหภูมิต่ำสุดของปล่องไอเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำ สมมติไอเสียที่จะออกจากปล่องมี

ความดัน 45 psia เขียนสมการสำหรับการเผาไหม้โดยอากาศ 

100% ทางทฤษฎีได้ดังนี้ (ถือว่าอากาศประกอบด้วย 3.76 โมล

ของ N2 ต่อ 1 โมลของ O2) 

C12H26 + 18.5O2 + 69.56N2 →  12CO2 + 13H2O + 

69.56N2 

สำหรับการเผาไหม้โดยอากาศเกินทฤษฎี 20% จะเป็น 

C12H26 + 22.2O2 + 83.47N2 →  12CO2 + 13H2O + 

3.7O2 + 83.47N2 

จะได้ความดันย่อยของไอน้ำในก๊าซ  

=  (45*13) / (12+13+3.7+83.472) 

=  5.215 psia 

เปิดตารางคุณสมบัติจะได้อุณหภูมิอิ่มตัวของน้ำที่ 5.215 

psia = 164 ํF หรือ 76.3 ํC ดังนั้น อุณหภูมิของปล่องไอเสียจะ

ต้องมีค่าสูงกว่า 73.3 ํC เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของไอน้ำ 
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สำหรับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ใน

ไอเสียจากการเผาไหม้ตามปกติจะมีค่าต่ำกว่า 

0.2% แต่ 1-5% ของไอเสียจะออกมาในรูปของ

ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับไอ

น้ำเกิดเป็นกรดซัลฟุริคและไอกรดซัลฟุริคในไอเสีย

จากการเผาไหม้จะทำให้อุณหภูมิจุดน้ำค้างของกรด

สูงขึ้น ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปริมาณกำมะถันใน

เชื้อเพลิง อากาศส่วนเกิน ปริมาณไอน้ำและวิธีการ

เผาไหม้ แต่บางครั้งอุณหภูมิอาจสูงขึ้นได้ถึง 160 ํC 

เมื่ออุณหภูมิของก๊าซที่เผาไหม้สูงขึ้นจนถึงจุดน้ำค้าง

ของกรด กรดซัลฟุริคก็จะเริ่มควบแน่นโดยปริมาณ

การควบแน่นจะสูงสุดที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้าง 

15-40 ํC ทำให้เกิดการกัดกร่อนรุนแรงที่สุดด้วย 

อุณหภูมิที่ก่อให้เกิดการกลั่นตัวดังกล่าวจะ

ขึ้นอยู่กับปริมาณของกำมะถันที่มีอยู่ในเชื้อเพลิง

ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดหรือข้อจำกัดในการออกแบบ

อุปกรณ์ ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ รูปที่ 4 แสดงอุณหภูมิการกลั่นตัวของกรดกำมะถัน 

 

3. การบำรุงรักษา Economizer อุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลว

ต้องการการทำความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยน

ความร้อนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้-

งานอาจมีคราบสกปรกเกาะติดทำให้ประสิทธิภาพ

การแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง ซึ่งการทำความ

สะอาดสามารถทำได้โดยการใช้ลมอัดหรือน้ำฉีด

และใช้แปรงขัดทำความสะอาด 

4. ลักษณะการใช้ประโยชน์ Economizer  

	ลักษณะการติดตั้งเครื่อง Economizer ในการนำเอา

ความร้อนจากปล่องไอเสียอุ่นน้ำป้อนก่อนเข้าหม้อไอน้ำของหม้อ

ไอน้ำแต่ละลูก ซึ่งสามารถทำให้อุณหภูมิของน้ำป้อนสูงขึ้นจาก 

85 ํC เป็น 114 ํC อุณหภูมิที่ทางออกก๊าซไอเสียสุดท้ายอยู่ที่   

100  ํC  สำหรับการเดินเครื่องดังกล่าวใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อ-

เพลิง ที่ปริมาณน้ำป้อน 2.55 kg/s ดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ รูปที่ 5 แสดงไดอะแกรมระบบการนำก๊าซทิ้งมาใช้อุ่นน้ำป้อนโดย Economizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ รูปที่ 6 รูป Economizer ที่ติดตั้งจริง 

 

	ลักษณะการติดตั้งเครื่อง Economizer แบบรวมของ

หม้อไอน้ำ 2 ลูกรวมกันเพื่อผลิตน้ำร้อนไปใช้ในกระบวนการผลิต

พร้อมไดอะแกรมระบบควบคุม ซึ่งจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่

เรียกว่า Safety Tank Relief สำหรับควบคุมความดันเกินใน

ระบบ Economizer ดังแสดงในรูปที ่7  

DE
W
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O

IN
T 

( ํC
) 

EXCESS AIR 

ก๊าซทิ้งอุณหภูมิ 100 ํC 

Condensate 

Condensate 
Tank 

น้ำ Demin 30 ํC น้ำเข้า Economizer 
อุณหภูมิ 85 ํC 2.55 kg/s 

น้ำออกจาก Economizer 
อุณหภูมิ 114 ํC 2.55 kg/s 

น้ำป้อนหม้อไอน้ำ 

Boller 14 ton/h 

Stack ก๊าซทิ้งอุณหภูมิ 220 ํC 

Economizer 
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▲ รปูที ่ 7 แสดงการตดิตัง้เครือ่งอโีคโนไมเซอรแ์บบรวมของหมอ้ไอนำ้  

2 ลกูรวมกนั 

 

สรุป 

ข้อพิจารณาในการประเมินพลังงานความร้อนที่มีในก๊าซ

ร้อนทิ้งและนำมาใช้โดยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง

ก๊าซกับของเหลวหรือ Economizer นั้นต้องพิจารณาถึงคุณภาพ

และปริมาณของความร้อนสูญเสียทิ้ง จากนั้นควรคำนึงถึง

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (dew point) ของกรดกำมะถัน ซึ่งเกิดจาก

เชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบของกำมะถัน สำหรับเชื้อเพลิงที่มีองค์

ประกอบของกำมะถันจะใช้อุณหภูมิของไอเสียไม่ต่ำกว่า 180 ํC 

ส่วนเชื้อเพลิงที่ ไม่มี องค์ประกอบของกำมะถันจะ

ใช้อุณหภูมิไอเสียไม่ต่ำกว่า 120 ํC โดยประสิทธิ-

ภาพของ Economizer ซึ่งมีค่าไม่เกิน 70% 

นอกจากนี้ก็ต้องคำนึงถึงแรงดันขับจากปล่องไอ-

เสียที่ลดลงจากอุณหภูมิไอเสียที่ลดลงเช่นกัน 

 

เอกสารอ้างอิง 

1.  คู่มือประกอบการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน 

การปรับปรุงการเผาไหม้เชื้อเพลิง กรมพัฒนาและส่งเสริม

พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

2.  เอกสารกรณีศึกษา 019 การนำความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้โดยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซ

กับของเหลว (economizer) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ 2547 

3.  www.hirakawag.co. jp/engl ish/ jaf i /

jafi.htm 

4.  www.mdboilers.com 

5.  www.energysolutionscenter.org/boi-

lerburner/Eff_Improve/Efficiency/Economizers.asp 

6.  www1.eere.energy.gov/industry/bes-

tpractices/pdfs/steam_26a.pdf 

7.  www.burnerandboiler.com 

Technology Production 

039February-March 2009, No. 203


