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ขอควรระวัง
ควรใชระบบการบําบัดใหถูกตองตามวัตถุประสงคและเงื่อนไขที่กําหนด ถามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นใหรีบ
หยุดการทํางานของระบบและแหลงจายของเสีย จากนั้นใหทําการตรวจสอบระบบ ซึ่งระบบจะสามารถกลับสูสภาวะ
เดิมไดเมื่อดําเนินการซอมเสร็จเรียบรอยแลว
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คําเตือน
ระบบการบําบัดแกสเสียของไทยเคียววะ เริ่มจากการดูดแกสเสียจากแหลงกําเนิดแกสผานสครับเบอร
(Scrubbing) และปลอยสูอากาศในที่สุด โดยชิ้นสวนที่ตองสัมผัสกับแกสทําจาก Fiberglass Reinforced Plastic
(FRP) ซึ่งมีคุณสมบัติเดนในดานการตานทานการกัดกรอนทางเคมี
โปรดอานคูมือนี้ใหละเอียดกอนการนําไปใชงาน เพื่อใหการงานทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ปองกันการเกิดปญหาไดสูงสุด คูมือนี้จะรวมไปถึงขอควรระวังทั่วๆไปของระบบ ในสวนของรายละเอียดพัดลม ปม
และอุปกรณอื่นๆ จะกลาวในคูมือที่แนบมาควบคูกันดวย
1.ขอระบุ : อางถึงในสวนที่ 2 ของคูมือการใชงาน

2.รายละเอียดโดยรวมของตัวสครับเบอร

3.หนาที่การทํางาน
หนาที่ของแตละสวนมีดังนี้
(1) พัดลมดูดอากาศ (Exhaust fan)
หนาที่คือดูดอากาศเสียเขาสูสครับเบอร
(2) ปม (Circulation pump)
หนาที่คือการดูดน้ําจากถังหมุนเวียนน้ําไปสูหัวฉีด (Nozzle) และฉีดเปนละอองฝอยทั่วทั้งสครับเบอร
(3) ตัวสครับเบอร (Scrubber main body)
ตัวสครับเบอรประกอบไปดวย Stabilizer, หัวฉีดสเปรย, ตัวดักจับละอองน้ํา โดยหนาที่ของสครับเบอรคือการดูดซึม
แกสเสีย โดยใชทฤษฎีพื้นฐานการถายเทมวลสารของวิศวกรรมเคมี
1. ตัวเพิ่มพื้นที่ในการกระจายตัวของแกส (Scrubber tower packing)
ทําหนาที่ชวยเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสกันระหวางแกสกับของเหลว
2. หัวฉีดสเปรย (Spray nozzle)
ทําหนาที่ฉีดน้ําใหทั่วถึงอยางสม่ําเสมอภายในตัวสครับเบอร
3. ตัวดักจับละอองน้ํา (Demister)
ทําหนาที่ดักจับละอองน้ําที่เกิดจากการฉีดสเปรยภายในสครับเบอร ไมใหหลุดออกไปภายนอกเพราะจะนําพาแกส
เสียปนออกไปดวย
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(4) ถังหมุนเวียนน้ํา (Circulation Tank) ทําหนาที่เก็บกักน้ําไวสําหรับหมุนเวียนใชในระบบ
(5) ปมเคมี(chemical Pump)
ทําหนาที่เติมสารเคมี (NaOH) เขาไปในถังหมุนเวียนน้ํา
(6) ถังดาง (NaOH Tank)
ทําหนาที่เปนถังเก็บสารเคมี (NaOH)

4.การควบคุมและใชงานอยางปลอดภัย
เมื่อทําการเดินเครื่องหรือทําการตรวจสอบ โปรดระวังรักษาความปลอดภัย ดังนี้
(1) อุปกรณทําจาก PVC หรือ FRP ถามีคอนหรือของแข็งมากระทบ ตัวสครับเบอรอาจเสียหายได
สําหรับพลาสติกนั้น สามารถทนอุณหภูมิไดไมสูงมาก ถาอุณหภูมิเลยชวงที่เหมาะสมไปพลาสติกอาจเปลี่ยนรูปหรือ
เสียหายได
อุณหภูมิที่ยอมรับได : 0~400 C
ถาเขาใกลไฟพลาสติกอาจติดไฟ โปรดระวังอยาใหไฟเขาใกล
(2) อยางไรก็ตาม อุปกรณนี้เปนตัวกําจัดแกสเสียซึ่งอาจมีสารปนเปอนตกคางอยูในระบบภายหลังการบําบัด
ดังนั้นจึงไมควรสูดดมสิ่งที่ออกมาจากสครับเบอรโดยตรง ควรจะสวมผาปดจมูกปองกันและอยูหางจากสครับเบอรใน
ระยะที่เหมาะสม
(3) ระหวางตรวจเช็คอุปกรณ ตองแนใจวาไมมีกระแสไฟไหลอยู และอุบัติเหตุจะไมเกิดขึ้น
(4) เมื่อทําการซอมบํารุงโปรดเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงจากบาดเจ็บ
(5) เมื่อตองตอนั่งรานขึ้นไปสูงๆ โปรดระมัดระวังดานความปลอดภัย
(6) กอนการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับไฟฟาตองกระทําอยางระมัดระวังระวัง
(7) หากตองสัมผัสน้ําในระบบ ตองใชอุปกรณปองกัน เชน หนากาก แวน ถุงมือ เปนตน เพราะวาน้ําใน
ระบบถูกรวมตัวกับสารเคมี ซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ควรจัดเตรียมยาที่จะใชในการปฐมพยาบาลอยาง
เหมาะสม
(8) กอนเขาไปทําการใดๆภายในสครับเบอร ตองมีอากาศถายเท และตองไมมีสารตกคางอยูภายในตัวสครับ
เบอร หากตองเขาไปตรวจสอบภายในก็ตองสวมอุปกรณปองกัน เชน หนากาก แวน ถุงมือ เสื้อกันน้ํา เปนตน และ
ในขณะดําเนินการตองปดแหลงจายแก็สเสียกอน รวมทั้งปดพัดลมและปมดวย
(9) น้ําที่ปลอยออกจากระบบจะตองถูกนําไปกําจัดทิ้งตามขอกําหนดทางกฎหมาย
(10) เมื่ออุปกรณเริ่มเสื่อมและหมดสภาพ โปรดติดตอผูเชี่ยวชาญ
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5.การทดสอบการทํางาน
ตองการทดสอบใหไดผลควรทําดังนี้
(1) ปม (Circulation pump)
1) หลังจากการติดตั้ง ทอ สายไฟ ของปมแลว ใหทําความสะอาดภายในถังหมุนเวียนน้ํา (Circulation tank) และ
เติมน้ําใหถึงระดับ 650 mm. จากกนถังหมุนเวียน
2) เปดและปดสวิทช เพื่อดูวาทิศทางของปมหมุนถูกทิศไหม และเปดเดินเครื่องตอไป

3) หลังจากการหมุนของปมถูกตองแลว ใหวัดการไหลของกระแสผานมอเตอร และตองแนใจวากระแสต่ํากวา
คาที่ระบุไวใน Nameplate
(2) พัดลมดูดอากาศ (Exhaust fan)
1)หลังจากการติดตั้งงานทอและสายไฟของพัดลมดูดอากาศเสร็จแลวตรวจสอบความสะอาดภายในทอ อยา
ใหมีสิ่งสกปรกหรือวัตถุถูกดูดเขาไประหวางการใชงาน ซึ่งพัดลมอาจเสียหายได
2) กอนเปดมอเตอรพัดลม ใหลองหมุนพัดลมดูวาหมุนไดดีหรือไม
3) เปด DAMPER ครึ่งหนึ่ง
4) เปดสวิทช และปดเพื่อดูวาพัดลมหมุนถูกทิศไหมตามตําแหนงที่กําหนดไวบนตัวพัดลม ถาหมุนผิดใหสลับ
สายไฟของมอเตอร
5) หลังจากการหมุนของพัดลมถูกทิศทางแลว เปดทํางานได
6) ปรับปริมาตรของ DAMPER เพื่อปรับอัตราการไหล ไดคาตามที่ออกแบบ
7) วัดกระแสมอเตอรและตองแนใจวากระแสต่ํากวาที่ระบุ (ในเนมเพลท) ตัวกระแสเกินคากําหนด ปรับลด
อัตราการไหลที่ DAMPER
(3) ตัวสครับเบอร (Scrubbing Tower)
1) สังเกตุและตรวจสอบหัวฉีด เช็คการกระจายตัวและการฉีดน้ําจากหัวฉีดจะตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ
2) หมั่นตรวจดูรอยราวและการรั่ว
(4) ปมเคมี (Chemical Pump)
อางอิง คูมือ “Operation Manual of Circulation Pump”
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6.การทํางานของระบบ
หลังจากการทดสอบอุปกรณทั้งหมดตองถูกตอง โดยวิธีการดําเนินงานมีดังนี้
(1) เริ่ม
-

ตองแนใจวาถังหมุนเวียนน้ํานั้นมีน้ําเต็มถึงระดับ overflow
เปดปมกอนเปดวาลว
หลังจากมั่นใจวาปมทํางานถูกตองแลว เปดพัดลม
เปดระบบเติมน้ํา
เปดระบบเติมเคมี
คา pH ของระบบตรงตามที่กําหนด (ภาวะปรกติ pH = 9.5~10)

(2) หยุด
-

ปดระบบเติมเคมี
ปดระบบเติมน้ํา
ปดพัดลม
ปดปม

3) เมื่อไฟฟาถูกตัดแลว ปดพัดลม และปม หลังจากนั้นเมื่อไฟฟากลับสูระบบอีกครั้งเริ่มตนการทํางานไดอีกครั้ง
(เริ่ม)

(หยุด)

มั่นใจวาระดับน้ําตองเต็มถึง
ระดับ Overflow
ปดปม

เปดปม

ปดพัดลม

เปดพัดลม
เปดระบบเติมน้ํา

ปดระบบเติมน้ํา

เปดระบบเติมเคมี

ปดระบบเติมเคมี
SCRUBBER ทํางาน
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7.Daily maintenance
(1) พัดลมดูดอากาศ (Exhaust fan)
1) สายพานรองตัววี (V-BELT)
อาจเกิดการยืดไดโดยเฉพาะในชวงแรก ถาเกิดขึ้นใหปรับเปลี่ยนโดยเลื่อนฐานของมอเตอร และเปลี่ยนสายพาน
ใหม เนื่องจากการชํารุดตามจํานวนรอบการใชงาน สภาพการทํางาน สภาพที่ติดตั้ง เปนตน
2) ตลับลูกปน (Bearing)
สารหลอลื่นที่ใชเปนจารบีคุณภาพสูงกับสบูลิเทียม ควรหยอดจารบีทุก ๆ 2 – 6 เดือน ขึ้นกับจํานวนรอบ
ชั่วโมงการติดตั้ง อุณหภูมิตลับลูกปนถามีเสียงผิดปกติ หรือการสั่นสะเทือนเปลี่ยนใหมทันที
(จารบีที่จะใช)
ผูผลิต
Shell
Cosmo
Mobil

รุน
ALVANIA Nos.2 and 3
REMAX Nos.2 and 3
MOBILUX no.2

3) Runner
ขึ้นกับชนิดของแกสที่ดูด อาจมีฝุนเกาะติดที่ใบพัด ทําใหไมสมดุล เปนสาเหตุของแตกหักอยาง
ฉับพลันของใบพัด และแบริ่ง ใหทําความสะอาดหรือเปลี่ยนใบพัด เมื่อเกิดการสั่นอยางรุนแรง
4) อื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมอางอิงจาก” Operation Manual of Exhaust Fan” ที่แนบมาดวย
(2) ปม (Circulation Pump)
ปมที่ใชในระบบ ไมตองทําการซอมบํารุง รวมทั้งชิ้นสวนที่ไมมีการเคลื่อนที่
ดังนั้น ไมจําเปนตองใชสารหลอลื่น หรือเปลี่ยนชิ้นสวน หากมีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน หรือระดับ
น้ําที่ไมเพียงพออางอิงจาก “Operation Manual of Circulation Pump” ที่แนบมา
(3) ตัวสครับเบอร (Scrubbing Tower)
1) Stabilizer

Stabilizer ที่นํามาใชนี้มีคุณสมบัติตานการกัดกรอนทางเคมี ทํามาจาก POLY PROPYLENE (PP) อยางไร
ก็ตาม ถามีฝุนมากในแกสเสีย จะเปนสาเหตุใหเกิดการอุดตันได
2) หัวฉีด (Spray nozzles)
ถามีการฉีดน้ําไมสม่ําเสมอ หัวฉีดอาจอุดตัน ถอดออกและทําความสะอาดหัวฉีดน้ํา

3) Demister
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อาจมีการอุดตันคลาย ๆ กัน ถาเกิดการอุดตันแกสจะฟุงกระจายออกจากปลอง หรือความสามารถในการดูดแกสจะ
ลดลง กรณีนี้อาจตองทําการเปลี่ยน Demister ใหม.
(4) ถังหมุนเวียนน้ํา (Circulation tank)
1) การตกตะกอนอาจจะเกิดขึ้นที่ดานลางของถังหมุนเวียนน้ํา ขึ้นอยูกับสภาพการทํางานตามระยะเวลา ควร
ทําความสะอาดถังหมุนเวียนน้ําทุก ๆ 3 เดือน
2) ถาไมใชงานไปนาน ๆ อาจมีการจับตัวเปนกอนของเคมีใหเปลี่ยนน้ําใหม
(5) ปมเคมี (Chemical Pump)
อางอิง คูมือ “Operation Manual of Chemical Pump”
8.การบํารุงรักษาหลังจากไมไดใชงานไปเปนระยะนานๆ
1) เมื่อไมใชงานเปนระยะเวลานาน ๆ ใหเปดพัดลมและปมเดือนละครั้ง ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง เพื่อใหคง
สภาพปกติไว
2) เมื่อไมใชงานในหนาหนาว อาจเกิดการจับตัวเกิดขึ้น ในการปลอยน้ําทิ้งและทอของปมก็อาจเกิดเชนกัน
3) กอนทํางานหลังจากไมใชงานเปนเวลานาน ๆ เพื่อใหการทดสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรทําตา
ขั้นตอนที่หนา 6 การทดสอบการทํางาน
9. การถอดและการประกอบชิ้นสวนในงานซอมบํารุง
ถาจําเปนใหถอดหรือเปลี่ยนชิ้นสวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หลังพบวาพัดลมดูดและปมไมทํางาน
(1) พัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan)
อางอิงจาก ”Operation Manual Of Exhaust Fan” ที่แนบมาดวย
(2) ปม (Circulation Pump)
อางอิงจาก “Operation Manual of Circulation Pump” ที่แนบมาดวย
(3) ตัวสครับเบอร (Scrubbing Tower) (อางอิงจาก“2.External View”)
1) การทําความสะอาด Stabilizer
- ถอด Boltsและ cover plate ของชองกระจก
- ใชแปรง หรือ อุปกรณทําความสะอาด ขัด ถู ในสวนที่มีการอุดตัน
- ประกอบกลับคืนและเปลี่ยน Gaskets ใหม
2) เปลี่ยนหัวฉีด (spray nozzles)
- ถอด Bolts ของ manhole บริเวณหัวฉีด (spray nozzle) และ Manual (เปดเพียงอันเดียว ถาได)
- เอาหัวฉีดออกจากตัวสครับเบอรผาน Manual
- เอาหัวฉีดออกมาหลังจากเอา Packing ออกกอน
- ใสเขาที่เดิมตามกระบวนการที่ถอดออกมากอนและหลังเปลี่ยน Gaskets (ประเก็นยาง) ใหม

-

3) เปลี่ยน Demister
ถอด Boltsและ cover plate ของ Manual
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-

ถอดตลับและ Demister ออกจากตัวสครับเบอร
ใสเขาที่เดิมตามกระบวนการที่ถอดออกมากอนและหลัง
เปลี่ยน Gaskets (ประเก็นยาง) ใหม

10. สาเหตุและการแกไขปญหา
(ปญหา)
ไมดูดแก็สหรือลมดูด
ไมแรง

(สาเหตุ)
พัดลมชํารุด

อางอิง(การแกไขปญหาของพัดลม) ที่แนบ
มากับ (Operation Manual of Exhaust
Fan).

Damper ปดอยู

เปด Damper.

ทอตัน

น้ําไมไหลจากหัวฉีด
หรือกระจายไม
สม่ําเสมอ

ฝุนกระเด็นจาก
Demister

(การแกไข)

เช็คและทําความสะอาดทอ

Packing หรือ Demister
ตัน

ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนpacking
หรือ demister. (เปลี่ยนน้ําและทําความ
สะอาดถังน้ําวน.)

ปมชํารุด

อางอิง (การแกไขปญหาของปม) ที่แนบ
มากับ (Operation Manual of
Circulation Pump ).

หัวฉีดอุดตัน

ทําความสะอาด หรือเปลี่ยน
หัวฉีด.(เปลี่ยนน้ําและทําความสะอาด
ถังน้ําวน)

ระดับน้ําในถังลดลง

จายน้ํา( ดูที่แหลงจายน้ํา, ball tap และ
drain valve)

Demister อุดตัน

ทําความสะอาดหรือเปลี่ยน Demister.
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การรั่วของน้ํา

เสียงผิดปกติ หรือ
สั่นสเทือน

ปะเก็นชํารุด,เสียหาย

เปลี่ยน Gasket (ปะเก็นยาง)

Bolts หนาแปลนหลวม

ขันให Bolts. แนน

หนาแปลนผิดรูปหรือแตก.

ซอมแซมหรือเปลี่ยน

พัดลมชํารุด

อางอิง(การแกไขปญหาของพัดลม) ที่
แนบมากับ ( Operation Manual Of
Exhaust Fan ).

ปมชํารุด

อางอิง (การแกไขปญหาของปม) ที่แนบ
มากับ
(Operation Manual of
Circulation Pump ).

Bolts หลวม

ขันให Bolts. แนน

11. การรับประกัน
รับประกันสินคา 1 ปถามีปญหาเกิดขึ้นโปรดติดตอทางบริษัท แมวาจะหมดระยะเวลาการรับประกันแลวก็ตาม

