มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์

คู่มอ
ื การผลิตนําประปา

ระบบผลิตน้ําประปา
ระบบผลิตน้ําประปาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สามารถผลิตน้ําประปา ขนาด
กําลังการผลิต 200 ลบ.ม./ชม. โดยสามารถใหทํางานแบบอัตโนมัติ หรือแบบบังคับ ดวยมือ
(Manual) ได
การทํางานเริ่มจากเครื่องสูบน้ําดิบทํางานโดยน้ําดิบจะถูกสูบผานทอน้ําดิบขนาด400มม.
ไปยัง Static Mixer โดยสวนตนของ Static Mixer จะมีทอจายสารเคมีเพื่อจายสารเคมีใหกับน้ําดิบ
กอนที่จะเขาไปผสมกันใน Static Mixer เพื่อทําลายเถียรภาพของคอลลอยดใหกลายเปน ฟลอค
จากนั้นจะผานเขาไปยังถังตกตะกอน ซึ่งมีลักษณะเปนถังสี่เหลี่ยมผืนผา มีปริมาตรประมาณ 750
ลบ.ม. มีระยะเวลากักน้ําปราณ 4 ชั่วโมง โดยใสวนแรกของถักตกตะกอนเปนสวนของการกวนชา
(Flocculation zone) ซึ่งทําหนาที่ใหฟลอคที่เกิดขึ้นมีโอกาสสัมผัสกันเพื่อใหฟลอคมีขนาดใหญ
พรอมที่จะตกตะกอนได จากนั้น ฟลอคที่มีขนาดใหญ ก็จะไหลเขาสูสวนตะกอน (Sedimentation
Zone) เพื่อแยกระหวางตะกอนกับน้ําใส โดยตะกอนจะนอนกนถังสวนน้ําใสจะไหลลนออกผาน
เวียร ซึ่งเปนตัวควบคุมใหอัตราน้ําลนเทาเสมอกันตลอดแนวน้ําลน น้ําที่ไหลลนผานเวียรแลวจะ
ไหลเขาสูถังกรอง เพื่อกรองตะกอน (ความขุน) ออกจากน้ํา เพื่อใหไดน้ําใส โดยถังกองมีอัตราการ
กรอง 4.16 เมตร/ชม. โดยน้ําจะไหลจากชั้นบนของชั้นกรองลงสูชั้นลางของชั้นกรองผานทอรับน้ํา
กรองเพื่อเขาสูถังพักน้ําใส กอนที่น้ํากรองจะเขาสูถังพักน้ําใส จะมีการจายคลอรีนเขาเสนทอน้ํา
เพื่อฆาเชื้อโรค กอนเขาสูถังพักน้ําใสแลวใชเครื่องสูบจายน้ํา จํานวน 4 เครื่อง สูบจายน้ําไปตาม
แหลงผูใชน้ําภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตอไป โดยมีรายละเอียดของอุปกรณดังนี้
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ปมสูบน้ําดิบ
ระบบสูบน้ําดิบ ประกอบดวยเรื่องสูบน้ําดิบ ขนาด 220 ลบ.ม./ชม. แรงดัน 12
เมตร ขับดันดวยมอเตอร ขนาด 25 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง โดยสลับกันใชงาน สูบน้ําดิบจากอาง
เก็บน้ําผานทอสงน้ําดิบ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 400 มม.

การปรับอัตราไหลของน้ําดิบเขาระบบ

เมื่อตองการปรับอัตราการไหลของน้ําใหไดตามที่ตองการสามารถปรับได โดยการ
ปรับวาลวน้ําของทอสูบน้ําดิบ แลวอานความดันที่แสดงไวที่วาลวของทอสูบน้ําดิบ เมื่อมีการปรับ
วาลวใหประตูน้ําแคบลง ความดันของน้ําจะเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําที่ไหลผานเขาระบบจะลดลง ใน
กรณีที่ปรับวาลวใหประตูน้ํากวางขึ้น ความดันของน้ําจะลดลง เนื่องจากน้ําไหลผานเขาระบบได
สะดวกขึ้น ในการปรับอัตราการไหลของน้ําใหไดปริมาณ 200 ลบ.ม./ชม. ใหปรับวาลวใหความดัน
ขึ้นที่ 17 เครื่องสูบน้ําดิบดังกลาวจะไมทํางานเมื่อระดับน้ําในอางเก็บ น้ําอยูที่ระดับ L1 และมี
ขอความ “ระดับน้ําต่ํา” (LOW LEVEL ALARM) แสดงที่แผงควบคุมฯ การสั่งใหเครื่องสูบน้ํา
ทํางานจะสั่งที่ตูควบคุมในสถานีสูบน้ําดิบ หรือสั่งในหองควบคุมสวนกลาง
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อางเก็บน้ํา NO. 1

ปริมาตรน้ําระดับน้ําสูงสุดที่ 2,024,475 ลบ.ม.

Static Mixer
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-4การกวนเร็ว วิธีนี้นิยมใชกันมาในปจจุบัน มีลักษณะพิเศษคือ ไมตองใชพลังงาน
จากภายนอกเลย จะมีตัวใบติด ตายหรือสามารถถอดออกไดอยูภายในทอทอนสั้น ซึ่ง สามารถ
นําไปตอเขากับทอน้ําดิบไดโดยตรง เมื่อน้ําดิบไหลผานตัวใบ ซึ่งทําหนาที่บังคับทิศทางการไหลโดย
แบงน้ําออกเปนสวนมากนอยขึ้นอยูกับการบิดตัวของตัวใบ จาก 2 เปน 4 หรือ จาก 4 เปน 6
ขบวนการกวนเร็วแบบทอผสม (Static Mixer) คาความปนปวนที่เกิดจะไมคอยคงที่ขึ้นกับอัตรา
การไหลของน้ําดิบ มีขอไดเ ปรีย บที่ไมตองใชพลังงานจากภายนอกประหยัดราคาแพงสามารถ
ทําเองได แตวัสดุที่ใชควรเลือกชนิดที่ทนตอการกัดกรอนได การบํารุงรักษานอยมาก การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของตัวทอผสม จะอาศัยการตรวจสอบแรงดันดานทางน้ําเขา และดานทางน้ําออกวา
มีคาแรงดันแตกตางกันเปนปกติหรือไม มากนอยเพียงใดปกติ จะอยูระหวาง 0.5 – 1.0 กก./ตาราง
เซนติเมตร

ถังตกตะกอน

เปนถังลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 12.4 เมตร ยาว 23.7 เมตร ลึก 2.5
เมตร มีปริมาตรรวมประมาณ 750 ลบ.ม. แบงออกเปน 4 ถัง โดยแตละถังสามารถผลิตน้ําได
ชั่วโมงละ 50 ลบ.ม.

หลักการทํางาน

การตกตะกอนเปนวิธีแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลว ดวยแรงดึงดูดของ
โลก ผลจากการตกตะกอนทําใหไดสวนประกอบ 2 สวน คือ น้ําใส และตะกอนเหลว (Sludge)
ถั ง ตกตะกอนของระบบผลิ ต น้ํ า ประปา มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ เป น ถั ง
ตกตะกอนแบบธรรมดา มีทิศทางการไหลในแนวนอนเปนถัง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ประกอบดวย 2
สวน คือสวนที่กวนชา และสวนตกตะกอน ที่กนถังตกตะกอนมีทอระบายตะกอนทิ้งเปนระยะ ๆ
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-5การทํางานของถังตกตะกอน จะเกิด ขึ้น ตอเนื่องจากน้ําดิบถูกผสมกับสารเคมี
(PAC) ใน Static Mixer แลวถูกสงตอมายังถังตกตะกอนเขาไปในสวนของการกวนชา เพื่อใหได
ตะกอน อนุภาคที่ทําใหเกิดความขุนถูกทําลายเสถียรภาพแลว สามารถรวมตัวกันเปนตะกอนที่มี
ขนาดใหญขึ้น เพื่อพรอมที่จะตกตะกอน ในสวนของการตกตะกอนตอไป

การควบคุมการทํางานของถังตกตะกอน

การปอนจายสารเคมีเขาระบบผลิตน้ําประปาใหเหมาะสม สามารถหาไดจากการ
ทํา Jar Test ปริมาณสารเคมีที่เติมใหกับน้ําดิบ ขึ้นอยูกับคุณภาพและอัตราการไหลของน้ําดิบที่
เขาระบบ การควบคุม pH ใหอยูในชวงที่เกิดโคแอกกูแลนดที่ดี pH สามารถเกิดโคแอกกูแลนดไดดี
ในชวง 6.7 – 7.3 การรักษา pH ของน้ําเมื่อเติมสารเคมี ใหอยูในชวงนี้ เพื่อใหอนุภาคของน้ํา
ตกตะกอนไดดี ในทางปฏิบัติ เมื่อไดปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมแลว มีการตั้งอัตราการสูบจายสาร
ในปริมาณที่กําหนดไว
ในการเริ่มผลิตน้ําประปา ชวงแรก ควรเช็ค pH ของน้ําที่ทางเขากอน เพื่อคุม pH
ใหอยูในชวง 6.7 – 7.3 ทุก 3 ชั่วโมง

การระบายตะกอนทิ้ง

เมื่อระบบมีก ารผลิตน้ําตอเนื่องกัน 3 ชั่วโมง ควรมีการระบายตะกอนทิ้ง เพื่อ
ปองกันการฟุงกระจายของตะกอนที่สะสมไว การระบายตะกอนทําไดโดยการเปดวาลวระบาย
ตะกอนทุกวาลว จนกระทั่งน้ําที่ออก ไมมตี ะกอนเขมขนออกมาจึงปดวาลวระบายตะกอน
ปจจัยที่มีผลตอการตกตะกอนของอนุภาค

อุณหภูมิ

น้ําที่มีอุณหภูมิตางกันจะมีความหนาแนนไมเ ทากัน โดยน้ําเย็นจะหนักกวาน้ํา
รอน เมื่อมีน้ําที่ตางอุณหภูมิกับน้ําที่อยูในถังตกตะกอน ไหลเขามาในถังตกตะกอน น้ําที่เขามาใหม
จะไหลลัดทางออกไปจากถังตกตะกอน ทําใหน้ําใชเวลาอยูในถังตกตะกอนนอย โอกาสที่จะเกิด
ตะกอนมีนอย สําหรับน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกวาน้ําในถังตกตะกอน น้ําจะไหลลัดทางไปตามผิวน้ําออก
จากถังตกตะกอน และสําหรับ น้ําที่ อุณ หภูมิต่ํา กวา น้ําจะไหลไปตามกน ถังทําให เ กิดการฟุ ง
กระจายของตะกอนที่ตกตะกอนอยูแลว ความขุนที่เกิดจากการฟุงกระจาย อาจลอยขึ้นผิวน้ํา หนี
ออกไปกับน้ําลน ทําใหตกตะกอนไมเปนผล

5

-6-

ความขุนหรือตะกอนแขวนลอย

การเพิ่มความขุนของน้ําอยางกระทันหัน เชน ในกรณีที่มีฝนตกหนัก หรือน้ําหลาก
กระทันหัน น้ําที่มีความขุนสูงจะไหลจมลงกนถัง เหมือนในกรณีน้ําที่มีอุณหภูมิต่ํากวาน้ําในถัง
ตกตะกอน ทําใหมีการฟุงกระจายของตะกอน เปนเหตุให ความขุนหลุดออกไปจากถังตกตะกอน
ได
ปญหาและสาเหตุของการควบคุม
ปญหา
สาเหตุ
ทางแก
1. น้ําใสแตมีตะกอนขนาด 1. ปอนน้ําดิบเขาถังตกตะกอน 1. ตรวจสอบอั ต ราไหลของ
ใหญหลุดออกมา
มากเกินไป
น้ําดิบเขาถังตกตะกอน
2. ลดปราณน้ํ า ดิ บ เข า ถั ง
ตกตะกอน
2. น้ําใสแตมีตะกอนขนาดเล็ก 1. คาพี เ อช ไมเ หมาะสมต อ 1. ตรวจวัด พีเ อช น้ํ าเขาถั ง
หลุดออกมา
การเกิดตะกอน
ตกตะกอนวาอยูในชวงที่
ตองการหรือไม
2. ตรวจเครื่องจายสารเคมี
พรอมปรับอัตราการจาย
ใหไดพีเอชที่เหมาะสม
3. น้ําขุนขาว
1. การเติมสารเคมีไมถูกตอง
1. ตร วจ สอบเ ครื่ อง จ า ย
2. เครื่องจายสารเคมีอุดตัน
สารเคมี พ ร อ มตั้ ง อั ต รา
การจายใหจายใหถูกตอง
1. น้ําดิบเปลี่ยนสภาพมีความ 2. ตองทดลองทํา Jar test
ขุนเพิ่มขึ้น
พรอมกับติดตั้งเครื่องจาย
สารเคมีใหเหมาะสม
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ระบบจายสารเคมี

สารเคมีที่จายใหกับระบบประปา คือ สาร PAC สาร PAC จะถูกจายใหกับน้ําดิบ
ในรูปของสารละลาย ดวยเครื่องสูบไดอะแฟรมที่มีอัตราสูบสูงสุด 6.3 ลิตร/นาที จํานวน 4 เครื่อง
สลับกันทํางาน ตําแหนงเติมสารเคมี อยูที่ทอน้ําดิบกอนเขา Static Mixcr การผสมสารเคมี เกิดขั้น
ที่ Static Mixcr และผานเขาถังตกตะกอน

ลักษณะการปอนสารเคมี

การปอนสารเคมีใหแก ระบบผลิตน้ําประปา ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นั้น
สามารถตั้งใหปอนจายโดยอัตโนมัติได คือ เมื่อมีการสูบน้ําดิบเขาสูระบบผลิตน้ําประปาเครื่องสูบ
จายสารเคมีจะทําหนาที่ปอนจายสารเคมีใหแกระบบ โดยอัตโนมัติ สวนอัตราการปอนสารเคมี จะ
ทําการปรับที่จุดจายสารเคมี โดยตั้งอัตราการจายที่เครื่องจายสารเคมี เปน % STROKEใหสัมพันธ
กับประมาณความเขมขนของสารเคมี ที่เพียงพอกับการบําบัดน้ํา ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน

การเตรียมสารเคมี

ขนาดของถังผสมสารเคมี กวาง 1.43 เมตร, ยาว 1.5 เมตร และสูง 1.39 เมตร
ปริมาตรของถังผสมสารเคมี
=
(1.43 * 1.5* 1.39) ลบ.ม.
=
4.32
ลบ.ม.
ถาเติมน้ําสูง 1 ซม. จะมีปริมาตร
=
0.0215
ลบ.ม.
ตัวอยาง การเตรียมสาร PAC เขมขน 1.72
% จะเทากับ PAC เขมขน 1.72 กรัมตอลิตร ซึ่ง
เทากับ สาร PAC เขมขน 100 กิโลกรัม ตอน้ํา 1 ลบ.ม.
ใสน้ําในถังผสมสารเคมี สูง 1 ซม. มีปริมาตร
=
0.0215
ลบ.ม.
เตรียมสาร PAC 1.72 %ตอน้ําสูง 1 ซม.
=
1.72* 0.0215 กิโลกรัม
7
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0.37
กิโลกรัม
เพราะฉะนั้น จะตองละลายสาร PAC 2.15 กิโลกรัม แลวเติมน้ําใหสูงเพิ่มขึ้น 1 ซม. ตารางที่ แสดง
การเตรียมสาร PAC เขมขน 1.72 % ที่ระดับน้ําตาง ๆ

การปรับอัตราปอนสารเคมีลงในระบบ
สูตร

Z=

(A/ 60)´ B = (A/ 60 )´ B โดย c เปน % g/ลิตร
(10c )
c®

Z = อัตราการปอนสารเคมีเขาระบบ ,ลิตร/นาที
A = อัตราการปอนน้ําเสียเขาระบบ, คิว/ซม. (200)
B = ความเขมขนของสารเคมีที่เหมาะสม,มิลลิลิตร/ลิตร JARTUST
C = % ของสารเคมีที่เตรียม , % (1.72%)
เชน สารละลาย 10% = 100g /ลิตร

ตารางเตรียมสารPac เขมขน
(รายละเอียด ผนวก ก.)

วิธีการเดินเครื่องจายสารเคมี

ตรวจสอบหลอดไฟที่แสดงอยูหนาแผงควบคุม วาทํางานครบทุกหลอดหรือไม
โดยกดปุมเช็คหลอดไฟ ไฟจะติดทุกหลอดหากพบวามีหลอดใดไมติดใหเปลี่ยนใหม
ตรวจสอบวาสารละบายเคมีที่จะจายเขาระบบมีประมาณที่เพียงพอหรือไมถาไม
เพียงพอใหเตรียมสารเคมีใ หเ รียบรอยกอนเดิน ระบบ โดยถาประมาณสารเคมีต่ํากวาระดับ ที่
กําหนดไว จะปรากฏไฟติดที่แผงควบคุมวา สารเคมีหมดและในขณะที่เตรียมสารเคมี เมื่อมีการ
กวนสารเคมี ไฟที่แผงควบคุมจะติดเพื่อแสดงวากําลังเตรียมสารเคมีอยู
ตรวจสอบวาล ว ที่ เ ครื่ อ งจ า ยสารเคมี ว า อยู ใ นสภาพพร อ มใช ง านหรื อ ไม
เชน ถาตองการเดินเครื่องจายสารเคมีชุดที่ 1 คือ ใหเปดวาลวเครื่องจายสารเคมีชุดที่ 1 และปด
เครื่องจายสารเคมี ชุดที่ 2 เพื่อปองกันการอุดตันของวาลวชุดที่2 และเมื่อการทํางานของระบบ
แบบอัตโนมัติ แลวระบบหยุดการทํางานเมื่อระดับน้ําใสลดลงและจะเริ่มสั่งใหเครื่องสูบน้ําชุดที่ 2
เครื่องสูบน้ําดิบ 2, เครื่องทํางาน หากไมมีการตรวจสอบวาลวที่เครื่องจายสารเคมีใหอยูสภาพ
พรอมใชงาน จะเกิดปญหากับระบบในการตกตะกอนของน้ํา จะทําใหเครื่องจายสารเคมีเสียได
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-9ปรับอัตราการปอนสารเคมีของเครื่องจายสารเคมี ใหเทากับปริมาณที่คํานวรไวปริมาณ
สารเคมีที่เหมาะสมไดมาจากการทํา Jar Test เชน เมื่อทราบปริมาณสารเคมีที่ตองใชเทากับ 130
มก./ลิตร ตั้งอัตราการสูบจายที่ 4.33 ลิตร/นาที โดยปรับ %Stroke ที่ 60%
ตารางแสดงปริมาณ PAC ที่ตองการและปรับอัตราการจาย PAC
ที่อัตราการไหลของน้ําดิบ 200 ลบ.ม. /ซม. ของPump ทั้ง 4 ตัว
ปริมาณ PAC อัตราการจาย PAC
(มก./ล)
(ลิตร/นาที)

5
7
10
12
15
17
20
22
25

0.97

1.36
1.94
2.33
2.9
3.29
3.88
4.26
4.84

% STROKE
Pump No.1

Pump No.2

Pump No.3

Pump No.4

5
10
23
26
35
41
55
61
69

12
18
27
32
40
46
55
61
68

5
10
17
22
33
44
50
54
59

12
17
27
31
40
46
52
58
66

วิธีการใชงาน IWAKI PUMP
1. ตรวจระดับน้ํามันเกียรในหองเครื่อง ซึ่งจะมีที่ดูระดับเปนแกวใสใหอยูในระดับจุดกึ่งกลาง
2. เปดสวิทซใหเครื่องทํางาน(อยาปรับ STOKE ในขณะที่ยังไมไดเปดเครื่อง) เปดวาวลตาม
เสนทอดวย
3. การปรับ STOKE ใหคลายแหวนล็อคกอนแลวจึงปรับ STOKE เมื่อปรับเสร็จแลวใหล็อค
เขาอยางเดิม
4. ในการปรับ STOKE ชักดานทายเครื่อง(ปุมยางตัวดํา) ใหปรับระยะการชักของ STOKE
ขณะที่เครื่องทํางาน (การปรับ STOKE เปนการจํากัดปริมาณการจายดวย)
5. ถามีอาการซึมใหขัน หนาจานประกบใหแนนและเช็ดขอตอขัน ใหตึงมือ โดยไมตองใช
กุญแจขัน
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- 10 6. เมื่อถายน้ํามันเกียรใหขันชอง DRAIN แลวถายน้ํามันใหไหลออกใหหมดแลวจึงบิดเขาที่
เดิม
7. น้ํามันเกียรที่ใชใหใชตามนี้
LK (F) 0.18 LITRES
ESSO GP 80W-90
SHELL EP 80
MOBIL 80W -90

การตรวจเช็คและบํารุงรักษา
การตรวจประจําวัน
1. เครื่องเดินปกติหรือไม
2. ตรวจเช็คแรงดันทางจาย และปริมาณการจาย
3. ตรวจเช็ครอยรั่ว
4. ตรวจเช็คตัวขับวาน้ํามันเครื่องรั่วหรือลดนอยหรือไม
5. ตรวจเช็คกระแสไฟฟาของมอเตอรวากระแสไมเกิน
6. ถามีเครื่องสํารอง ใหสลับการทํางาน
การตรวจตามระยะเวลา
1. ชุดวาวลทั้งหมดทางดานดานทางดูด-สง ทุกๆ 6 เดือน ถาชํารุดใหรีบเปลี่ยนทันที
2. ไดอะแฟรม ควรตรวจเช็คทุก ๆ 1 หรือ 2 เดือน อายุการใชงานของไดอะแฟรมขึ้น
อยูกับสภาพการใชงาน แรงดัน และอุณหภูมิ ถามีรองรอยการชํารุด ใหเ ปลี่ย น
ทันที
3. น้ํามันเครื่อง อยางนอยควรเปลี่ยนปละ 1 ครั้ง ถาสภาพของน้ํามันเครื่องมีสีดํา
หรือ หมดสภาพใหเปลี่ยนทันที
ขอควรระวังในการใชเครื่องจายสารเคมี
1. เมื่อเริ่มเดินเครื่อง ถาตองการจะปรับอัตราการจายใหคลายนอตตัวยึดดานบน (อยูติดกับ
ตัวปรับที่เปนยางสีดํา) ใหปรับปริมาณเวลาเดินเครื่องเทานั้น หามปรับโดยมิไดคลายนอต
เมื่อปรับปริมาณเรียบรอยแลว ใหขันนอตยึดตัวเดิมใหตึง เพื่อกันคลาย
2. ตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียรทุกครั้ง
น้ํามันเกียรที่ใชรุน MOTOR
0.2 KW. ใชเบอร 80 ปริมาณ .18 ลิตร
0.4 KW. ใชเบอร 220หรือ 630 ปริมาณ 1.5 ลิตร
10

- 11 0.75 KW. ใชเบอร 220 หรือ 630 ปริมาณ 2.5 ลิตร
1.5 KW. ใชเบอร 220 หรือ 630 ปริมาณ 3.4 ลิตร
3. เมื่อน้ํามั้น เกีย รต่ําใหเ ติมตรงตามระดับ ถาน้ํามัน เกียรดําหรือหมดสภาพใหเปลี่ย นทิ้ง
ประมาณ 6 เดือน/ครั้ง
วิธีการแกไข
เครื่องสูบไมขึ้น
ปญหา
- ใสวาลวกลับ
- มอเตอรหมุนผิดทาง
- ทางดูดรั่ว
- ทอทางดูดลึกเกินไป
- ทอทางดูดตัน
- เครื่องไมทํางาน

เครื่องจายไมออก
ปญหา
- ใสวาลวกลับทาง
- แรงดันนอยกวาแรงดัน
ของ BACK PRESSURE

- ตั้งชวงชักมากเกินไป
- ไฟฟาตก
- ชุดขับแตก
- OVER LOAD

- ไดอะแฟรมฉีกขาด

วิธีแกไข

วิธีแกไข

- ใสใหถูกทาง
- ตรวจเช็คการตอสายใหม
- ขันใหแนน
- แกไขทางดูดใหม
- ถอดลางทําความสะอาด
- ตั้งชวงชักหางเกินไปให
ปรับชวงชักใหม

- ใสใหถูกทาง
- ใหใสอุปกรณปองกันเขา
ไปช ว ยเช น
BACK
PRESSURE VALVE
RELIEF VALVE
- ใหปรับชวงชักใหม
- ใหติด PHASE
PROTECTOR ชวย
- เปลี่ยนเฟอง
- ทํางานหนักเกินไป ควรให
มีระยะเวลาพักบาง
สลับการทํางานของปม
- เปลี่ยนใหม

11
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ถังกรอง

น้ําที่ผานกระบวนการตกตะกอนแลวจะมีพวกอนุภาคเล็กๆ ผานเขามาในเครื่องกรอง อนุภาคเล็กๆ
จะแทรกเขาไปในชองวางของชั้นสารกรองในระดับผิวหนาเทานั้น เมื่ออนุภาคเหลานี้ไปอุดอยูใน
สารกรอง อัตราการไหลผานสารกรองจะลดลง อนุภาคเล็กๆ จะพอกพูนบนผิวของสารกรองมาก
ขึ้น ถาตะกอนแทรกตัวลงไปในสารกรองไมไดเลย จะตกคางบนผิวหนาซึ่งทําใหประสิทธิภาพใน
การกรองลดต่ําลง ชวงเวลาที่ใชงานในการกรองน้ําจะลดลง จําเปนตองมีการฟนสภาพของสาร
กรองโดยทําการลางยอนเพื่อใหอนุภาคที่ติดบนสารกรองหลุดออกไปกับน้ํา และนํากลับมาใชได
ใหม

การควบคุมการทํางานของถังกรอง

เมื่อมีน้ําจากถังตกตะกอนผานเขาถังกรอง น้ําจะไหลผานถังกรองโดยผานสาร
กรองจากบนลงลาง อนุภาคที่อยูใ นน้ํา จะติด อยูกับ สารกรอง ทําใหน้ําที่ออกจากถังกรอง มี
ลักษณะใส เมื่อมีการกรองผานถังกรองหลายครั้งจะทําใหประสิทธิภาพของสารกรองที่อยูในถัง
กรองลดลง และเกิดการอุดตันของถังกรอง ทําใหน้ําที่ออกจากถังกรองมีความขุน ดังนั้นตองมีการ
ลางยอนถังกรองเพื่อฟนประสิทธิภาพของสารกรอง
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- 13 ตําแหนงวาวลของถังกรอง
2
1

1.
2.
3.
4.
5.

4
3

BDW (Back wash drain)
Filter drain
BW (Back wash water)
Filtate water to clcar
Influent filter

5

น้ําทิ้งจากการลางยอน
น้ําผานกรองทิ้ง
น้ําลางยอนเขาถังกรอง
น้ํากรองเขาถังน้ําใส
น้ําเขาถังกรอง

การควบคุมวาวลของถังกรอง
การควบคุมวาวลของถังกรอง เมื่อตองการกรองน้ํา , ลางยอนถังกรองและชะลาง
ถังกรอง แสดงดังตาราง

สถานะของวาวล
เปด
ปด

ตารางแสดงการควบคุมวาวลของถังกรอง
การทํางานของถังกรอง
กรองน้ํา
ลางยอน
4,5
1,3,5
1,2,3
2,4

ชะลาง
2,5
1,3

การกรอง

เมื่อมีน้ําจากถังตกตะกอนเขาสูถังกรอง ตองเปดวาวลน้ําเขาถังกรอง (5) และน้ํา
กรองเขาถังน้ําใส (4) และ ปดวาวลที่เหลือ (1,2,3) เพื่อใหน้ําไหลเขาสูถังกรองผานสารกรองซึ่ง
ประกอบดวยแอนทราไซด ทราย และกรวดหยาบละเอียด สารกรองเหลานี้จะทําหนาที่เกาะยึด
อนุภาคแขวนลอยที่อยูในน้ํา ไมใหไหลออกมากับน้ํา ทําใหไดน้ําใสเขาสูถังน้ําใส
หากไมมีการเปดวาวลน้ําเขาถังกรอง น้ําจากถังตกตะกอน จะไหลเขาสูถังกรอง
ไมได ทําให น้ําลนถังตกตะกอน (สังเกต หลอดไฟที่ตําแนงถังตกตะกอนจะสวางขั้น เพื่อเปนการ
เตือนวามีน้ําลนถังตกตะกอน) และถาไมไดเปดวาวลน้ํากรองเขาถังน้ําใส จะทําใหน้ําลนถังกรอง
หลอดไฟที่ตําแหนงถังกรองจะสวางขึ้น
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การลางยอนสารกรอง

การลางยอนถังกรอง จะกระทําก็ตอเมื่อน้ําที่ออกจากถังกรองมีความขุน มากกวา
5 NTU หรือ เกิดการอุดตันของถังกรอง ซึ่งในกรณีนี้จะทําใหระดับน้ําที่อยูเหนือสารกรองสูงถึง
ระดับลูกลอยที่ตั้งไวตรวจสอบระดับน้ํา และจะทําใหหลอดไฟที่แผงควบคุมสวางขึ้น เพื่อเตือนวามี
น้ําลนถังกรองเกิดการอุดตันของถังกรอง ใหทําการลางยอนถังกรอง โดยเปดวาวลน้ําทิ้งจากการ
ลางยอน (1) น้ําลายยอนเขาถังกรอง (3) และน้ําเขาถังกรอง (5) เปดวาวลที่เหลือ (2,4) แลวเปด
เครื่องสูบน้ําสําหรับการลางยอนจากถังน้ําใสขึ้นมา เพื่อทําการลางยอนถังกรอง โดยน้ําจะไหลใน
ทิศทาง ขางลางสูขางบน ทําใหเกิดชองวางขึ้น อนุภาคที่ติดอยูที่สารกรองหลุดออกมากับน้ําใส
ไหลลนถังกรองออกไป สังเกตุน้ําที่ไหลลนถังกรองหากวาใสแลว จึงหยุดทําการลางยอน ปดวาวล
น้ําทิ้งจากการลางยอน (1) และน้ําลางยอนเขาถังกรอง (3) เปดวาวลน้ําผานกรองทิ้ง (2) และน้ํา
เขาถังกรอง (5) เพื่อทําการชะลางสารกรองหลังจากผานการลางยอน โดยเปดน้ํากรองแรกทิ้งไป
จากนั้นทําการกรองน้ําโดยปกติ ใหทําการลางยอนถังกรองทีละถัง เพื่อเพิ่มแรงดันน้ําในการชะลาง
สารกรอง และควรระวังไมใหสารกรองหลุดไปกับน้ําลางถังกรองโดยควบคุมแรงดันน้ําใหมีความ
สม่ําเสมอกันตลอดผิวหนา
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บอเก็บน้ําใส

จะมีขนาด 31 × 22 ม. ระดับพื้นบอ Ñ + 7.05 ระดับกักเก็บน้ํา
Ñ + 11.35 ปริมาตร 3,000 ลบ.ม. น้ําในถังเก็บน้ําใสจะถูกเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโดยจะใส
คลอรีน 0.5 ppm ซึ่งน้ําในบอเก็บนี้พรอมจะใชการเติมคลอรีน จะเติมเพื่อใหคลอรีนอยูในทอสง
น้ําดวย

ระบบฆาเชื้อโรคดวยแกสคลอรีน และอุปกรณประกอบ
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- 16 คลอรีนที่เติมเขาไปในน้ําใสที่ผลิตได เติมในรูป กาซคลอรีนเมื่อเติมกาซคลอรีนลง
ไปในน้ําจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ขึ้นอยางรวดเร็ว ตามสมการขางลางนี้
Cl2 + H 2O ® H + + Cl - + HOCI

กรดเกลือ(HCI) สามารถแตกตัวไดอยางสมบูรณกลายเปน H + และ Cl - แตกรดไฮโปคลอรัส
(HOCI) เปน กรดออนจึงแตกตัวไดเ พีย งบางสวนเปน H + และ OCI - ดวยเหตุนี้ ในน้ําจึงมี
คลอรีนที่อยูในรูป กรอเกลือที่แตกตัว , HOCI , OCI - และกาซคลอรีนเหลืออยูในรูปอิสระบาง
เล็กนอย กรดที่เกิดขึ้นทําให pH และคาความเปนกรดดางลดลง แตไมทําใหประสิทธิภาพ การฆา
เชื้อโรค ลดลง
HOCI และ OCI - รวมเรียกวา Free Available Chorine หรือคลอรีนอิสระซึ่งเปนสวนที่
รับผิดชอบในการฆาเชื้อโรคในน้ํา ปริมาณการจายคลอรีน ตองเพียงพอที่จะฆาเชื้อโรคในน้ําได
และตองมีปริมาณคลอรีนเหลือเพียงพอจนถึงผูใช ซึ่งมีปริมาณประมาณ 0.3 -0.5 มก./ลิตร
การจายคลอรีน ถาจายมากเกินไปจะทําใหมีกลิ่นเหม็น แตถาจายนอยเกินไปจะทําใหฆา
เชื้อโรคไมหมด ดังนั้นจึงควรจายใหมีปริมาณคลอรีนเหลือถึงผูใชน้ํา ประมาณ 0.3 – 0.5 มก./ลิตร

SPECIEICATION
เครื่องจายแกสคลอรีน
ยี่หอ ADVANCE
รุน
SERIES 480
รายละเอียด
เครื่องจายแกสคลอรีนชนิดติดตั้งบนถังแกส (Direct Cylinder Mounted ) โดยการจับยึด
กับวาลวของถังแกส (Chlorine Cylinder Mounted ) การจับยึด Lead – Gasketed, Positive
Yoke Clamp ซึ่งสามารถขันใหกระชับติดกับวาลวของถังแกสไดสนิท ระบบการจายแกสเปนระบบ
สุญญากาศ (Vacuum) เครื่องจายแกสตองเปนระบบที่มีความปลอดภัยในการใชโดยสมบูรณ โดย
มีวาลวที่ดันดวยสปริง (Spring Opposed Inlet Valve ) ซึ่งจะปดทางเขาของแกสคลอรีน เมื่อ
สูญเสียแรงดูดหรือ Vacuum และระบบจะปดแกสไมมีการรั่วไหลของแกสคลอรีน ตัวเครื่องจาย
แกสประกอบจากสาร ABS Plastic ซึ่งทนตอการกัดกรอนของคลอรีน และทนทานตอการใชงาน
นาน ที่หนาปดมีปุมบอกในกรณีคลอรีนในถังหมด
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- 17 การปฏิบัติงาน

เครื่องจายแกสคลอรีนทํางานเมื่อมีน้ําผานหัวฉีด (Ejector) น้ําที่ผาน Ejector ซึ่ง
เปนระบบ Venturi จะสรางแรงดูด แรงดูดจะดูดจากวาลวของเครื่องจายใหปด และคลอรีน ก็
สามารถเดินทางมาผสมกับน้ําในหัวฉีดโดยภายในใตระบบแรงดูดหรือสุญญากาศ (Vacuum) โดย
ตลอด สามารถปรับอัตราการจายแกสได โดย Rate Valve ซึ่งปรับไดจาก 0-100% ของขนาด
รายละเอียดอุปกรณ
อุปกรณครบชุด รุน 481C3 ประกอบดวย
§ หัวจายแกซ (Vacuum Regulator)1 ชุด
§ มิเตอรควบคุมการจายแกส (Remote Flowmeter)1 ชุด
§ หัวจาย (Ejector )1 ชุด
§ กุญแจขันถังแกส (Multipurpose Wrench)1 ชุด
§ ทอP.E. สีดํา ขนาด 3/8” สําหรับแกสคลอรีน 5 เมตร
§ ประเก็นตะกั่ว (Lead Gasket)12 ชิ้น
(Vacuum Regulat) (หัวจายแกส)
ประกอบจาก ABS Plastic หนาปดมีปุมบอกในกรณีคลอรีนหมด มีหลอดแกว
แสดงอัตราการจายแกสและมี Positive Yoke Clamp สําหรับติดตั้งกับถังแกส
(Remote Flowmeter) (มิเตอรควบคุมการจาย)
ประกอบจาก ABS Plastic มีหลอดแกวแสดงอัตราการจาย มี Rate Vale
สําหรับควบคุมอัตราการจาย ซึ่งสามารถควบคุมไดละเอียด 4%
(Ejector ) (หัวฉีด)
ประกอบจาก ABS Plastic สามารถทดแรงดันได 140PSI สามารถตอเขากับทอ
ขนาด 3/4" ไดโดยตรง
การติดตั้ง
1. ถังแกสคลอรีน แกสคลอรีนถือวาเปนแกสอันตรายและทุกครั้งควรปฏิบัติดังนี้
ก. อยาเคลื่อนยายถังถาไมมีฝาคลอบวาลวไวอยางมิดชิด
ข. ติดตั้งถังแกสไวที่ ๆ ซึ่งไมถูกชน หรือกระแทกเสียหายได
ค. ควรมีโซคาดถังยึดกับผนัง เพื่อไมใหถังมีโอกาสลมได
17

- 18 2. หัวจายแกสคลอรีน (ติดบนถังแกสโดยตรง)
ก. ถอดฝาครอบวาลวถังแกสออกจากถัง
ข. ตรวจสอบวาวาลวบนถังปดสนิท
ค. ถอดฝาครอบวาลวออก
ง. ตรวจสอบหัวจาย (Vacuum Regulat) ควรมีที่กรองฝุนใยแกว (fibre Glass
Filter) อยูที่ปากชองแกสเขา
จ. ทําความสะอาดปากวาลวอยาใหมีฝุนหรือสิ่งสกปรกจับอยู
ฉ. ขันสกรูของหัวจายแลวสวมปะเก็นตะกั่ว (ปะเก็นตะกั่วควรใชประเก็นใหมทุก
ครั้งที่เปลี่ยนถัง)
ช. ติดตั้งหัวจายบนถังแกสระวังปากวาลวกับหัวจายควรจับกันใหสนิท ขันสกรู
ใหแนน แตอยาใหแนนมากเพราะจะทําใหประเก็นตะกั่วฉีกและแกสอาจรัว่ ได
3. การติดตั้งหัวฉีด (Ejector )
หัวฉี ด สามารถติดตั้ ง ไดทุ ก ตํา แหนง เนื่ องจากตัว วาล วกั น การไหลย อนกลั บ
(Check Valve) ทํางานดวยระบบสปริง จุดติดตั้งหัวฉีดควรเปนจุดที่มีแรงดันในทอต่ําสุด ระบบ
หัวฉีดจะฉีดน้ําออกและสามารถสรางแรงดูดไดก็ตอเมื่อมีน้ําผานหัวฉีดดวยความแรงตัวอยางเชน
ถาติดตั้งหัวฉีดแลวฉีดน้ําเขาในถังเปลา ในกรณีนี้จะไมมีแรงดันตานทาง (Back Pressure) แรงดัน
น้ําที่จายใหกับหัวฉีดเพียง 25 ปอนด ก็พอเพียงที่จะสรางแรงดูดใหจายแกสได 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง
สําหรับในกรณีที่มีแรงดันตานทาน (Back Pressure) ทุก ๆปอนด จะตองสราง
แรงดันเอาชนะแรงตานประมาณ 2-3 ปอนด กลาวคือถาในทอมีแรงดันตานทาง 10 ปอนด แรงดัน
ที่จายน้ําใหกับหัวฉีดควรเปน 20-30 ปอนด เปนตน
การเริ่มจายแกส (Start – Up)
การเริ่มจายแกสควรปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบระบบของหัวฉีด (Ejector ) โดยเปด น้ําใหผานหัวฉีด แลวถอดทอ
พลาสติกออกตรวจดูวามีแรงดูดที่ปลายทอหรือเปลา ทดสอบแรงดูดไดโดยเอานิ้วอุดปากทอดูวามี
แรงดูดติดนิ้วหรือเปลา ถามีแรงดูดที่นิ้วรูสึกไดแสดงวามีระบบสุญญากาศเกิดขึ้นแลว
2. ตรวจระบบหัวจาย (Vacuum Regulat) โดยตรวจดูวาหัวจายติดตั้งบนถังแกส
เรียบรอยไมมีการรั่วของแกส ในขณะทีไ่ มมีแกสไหลผาน ลูกลอยในมิเตอรควรอยูที่ศูนย
3. เปดวาลวถังแกสคลอรีน และเริ่มปลอยน้ําผานหัวฉีด ปรับระดับของคลอรีนโดย
ปรับที่มิเตอรจาย (Flow meter) จนไดระดับที่ตองการ
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- 19 4. ในกรณีที่มีกลิ่นคลอรีนรั่วใหต รวจสอบคลอรีนรั่วโดยใชแทงสําลีจุมแอมโมเนีย
ทาตามจุดที่คิดวามีแกสรั่ว ถาเจอจุดแกสรั่วแอมโมเนียจะทําปฏิกิริยากับคลอรีนกลายเปนควันสี
ขาว ๆ เหมือนกับควันบุหรี่ทันที
ปญหาและวิธีการแกไข
1. คลอรีนรั่ว
ก. รั่วที่ขอตอวาลวกับตัวถังแกส ใหพยายามขันวาลวใหแนนแลวตรวจสอบดูวา
จะหายรั่วหรือไม ถาไมหายจะตองแจงใหผูผลิแกสคลอรีนแกไขดวน
ข. รั่วที่ขอตอระหวางหัวจาย Vacuum Regulator กับวาลวของถังแกส วิธีแกไข
ใหเปลี่ยนปะเก็นตะกั่วใหม ทําความสะอาดแลวติดตั้งใหเขาที่ ขันใหแนน แต
ไมตองแนนมาก
ค. รั่วที่ Vent ของเครื่องจายแกส แสดงวามีสิ่งสกปรกเขาไปในเครื่อง การแกไขก็
ตองถอดเครื่องออกทําความสะอาด
2. คลอรีนไมยอมจาย
ก. หัวฉีด (Ejector) อุดตัน ใหถอดทอพลาสติกออกทางดานหัวจาย (Regulator)
แลวใชนิ้วอุดรูดูวามีแรงดูดหรือเปลา ถาไมมีแสดงวามีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด ตอง
ถอดหัวฉีดออกทําความสะอาด
ข. แรงดันน้ําไมเพียงพอ ใหตรวจโดยวิธีในขอ (ก) แกไขโดยเพิ่มแรงดันใหมาก
ขึ้นตามกราฟของหัวฉีด
ค. คลอรีนหมด เปลี่ยนถังคลอรีนใหม
ง. อุดตันที่ทางแกสเขา ใหตรวจที่กรองใยแกววามีฝุนหรือสิ่งสกปรกอุดตันอยู
หรือเปลา
3. ลูกลอยติดขัดไมสามารถเคลื่อนที่ไดอิสระ
ในแกสคลอรีน อาจมีสิ่งสกปรกเจือปน ทําใหลูกลอยที่มีมิเตอรวัดอัต ราการจายไม
สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงไดสะดวก การแกไขใหถอดมิเตอรออกทําความสะอาด
4. สูญเสียระบบสุญญากาศหรือสูญเสียแรงดูด
การตรวจสอบวิธีที่งาย ๆ วาในระบบมีการสูญเสียแรงดูด หรือรั่วที่ไหนหรือเปลา โดย
จายแกสตามปรกติ แลวปดวาลวของถัง แกสคลอรีน ลูกลอยที่มิเตอร (Flowmeter
Rate Valve) ควรตกลงมาที่ศูนยถาลูกลอยไมลงแสดงวามีการดูดอากาศเขามาซึ่งทํา
ใหเครื่องสามารถดูดแกสไดเต็มที่
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- 20 การรั่วชนิดนี้จะไมเ กิด ขึ้นบอย ถาเครื่องใชมาเปน เวลานาน ปะเก็นตาง ๆ ใน
เครื่องอาจเริ่มเสื่อมคุณภาพ ทําใหเกิดการรั่วไหลขึ้น การแกไขใหถอดเครื่องเปลี่ยนปะเก็นใหม
การถอดบํารุงรักษาและซอมแซม
การทําความสะอาดวาลวดานเขาเครื่องจายแกส (Inlet Valve) กรุณาดูรูป 2, 3 4 ในภาค
อังกฤษประกอบ
1. ถอดสกรู 2 ตัวที่ยึดวาลวกับตัวเครื่องออก
2. จับตัวหัวฉีดหมุนทวนเข็มนาฬิกา ก็จะสามารถอดสวน Nozzle และลําตัวออก
3. ตรวจสอบความเรียบรอยและทําความสะอาด
4. ตรวจ Diaphragm (ตามรูปที่ 9 ในภาคภาษาอังกฤษ) ถาชํารุดหรือแข็งตัวใหเปลี่ยน
ใหมทั้งชุดไดอะแฟรม
ขั้นตอนการทํางานของเครื่องจายแกสคลอรีน
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ถังบรรจุคลอรีนจะตองมีฝาปดตลอดเวลา ถาไมใชงาน ไมวาถังนั้นจะมีแกสหรือไมก็ตาม
2. การติดตั้งเครื่องจายแกสคลอรีนโดยตรงกับตัวถัง
· ปะเก็นตะกั่วจะตองใชอันใหมทุกครั้ง ขัน Yoke ใหพอแนน
· เปดวาลวที่ถังประมาณครึ่งรอบ
· ตรวจดูแกสคลอรีนรั่วที่รอยตอดวยน้ํายาแอมโมเนีย หากมีคลอนรีนรั่วจะมีควันสี
ขาวเกิดขึ้น
3. เดินเครื่อง Booster Pump
· ใชนิ้วมือสัมผัสดูที่ทอสงแกสจะพบวามีแรงดูดที่นิ้ว
· ตอสายสงแกสเขากับเครื่องจายแกส ตรวจจุดที่เขียน Vacuum
· ระบบการจายจะอยูใตสุญญากาศปรับดู Rate Valve ใหลูกลอยขึ้นสูงสุด แสดง
วามี Vacuum พอเพียง แลวปรับกลับอยูในตําแหนงที่ตองการ
4. กอนที่จะเปลี่ยนเครื่องจายแกสคลอรีนออกจากถัง
· ปดวาลวที่ถังแกส
· ปรับอัตราการจายใหปดสนิท
· ดึงสายจายแกสออกจากเครื่องจายแกสระบบสุญญากาศจะหมดไป
· คลายเกลียวที่ Yoke แลวยกเครื่องจายคลอรีนออก
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- 21 วิธีการถอดเปลี่ยนหัวจายแกสจากถังบรรจุกาซคลอรีน
1. หมุนปดวาลวตามเข็มนาฬิกา เพื่อปดวาลวบนถังบรรจุแกสคลอรีน
2. สังเกตลูกลอยที่หนาปดเครื่องจายแกส ควรจะตกมาที่ศูนยแสดงวาไมมีแกสคลอรีนไหล
ผาน
3. รอประมาณ 1 นาที และใหสังเกตลูกลอย ลูกลอยควรจะอยูนิ่งที่ศูนยโดยไมขยับเขยื่อน
แสดงวาวาลวของถังจายแกสคลอรีนถูกปดสนิท
4. หยุดเดินปมน้ําที่จายผานหัวฉีด หรือปดวาลวไมใหน้ําผานหัวฉีด
5. สังเกตที่หนาปดมีปุมสีเงิน ปุมควรอยูในระดับเดียวกับผิว (ไมนูนออกมา) แสดงวาไมมี
แกสคลอรีน
6. ปลอยเกลียวหัวจับถังแลวถอดหัวจายแกสออกจากถังแกสคลอรีน
7. เปลี่ยนถังแกสใหม
8. เปลี่ยนปะเก็นตะกั่วเกา ใสปะเก็นตัวใหม ทําความสะอาดหัวจับและรองสกรู
9. ติดตั้งหัวจายแกสบนถังแกสใหม ขันใหแนนแตไมควรใชแรงมาก (ถาใชแรงขันมาก ปะเก็น
ตะกั่วจะฉีกออกแลวอาจเกิดการรั่วของแกสคลอรีนจากถังได
10. หมุนเปดวาลวของถังแกสคลอรีน ถาไดกลิ่นแกสรั่วใหปดทันที
11. ใชสําลีพันบนกานไมชุบ แอมโมเนียเหลว แลวนํามารนแถวที่คิดวามีแกสคลอรีนรั่ว แกส
คลอรีนจะทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียใหควันขาว ๆ เหมือนควันบุหรี่
12. แกไขจุดที่มีแกสรั่ว
13. เปดวาลวของถังแกสไวเพียง ¼ รอบก็เพียงพอกับการใชงาน
14. เปดวาลวจายน้ําใหหัวฉีด
15. เครื่องจายแกสจะเริ่มทํางานตอไป ลูกลอยหนาปดจะลอยขึ้นถึงจุดที่ตั้งไวตามปกติ
การบํารุงรักษา และวิธีการใชเครื่องจายแกสคลอรีน
เกี่ยวกับถังแกสคลอรีน
ถังแกสคลอรีนเปนถังเหล็กมีความจุแกสคลอรีนได 100 กิโลกรัม ตัวถังรวมกับแกสจะหนัก
160 กิโลกรัม เมื่อเต็มโดยปรกติ เมื่อแกสคลอรีนหมดจะมีวิธีเปลี่ยนถังใหมได 2 วิธีคือ
1. นําถังที่หมดไปรับการอัดแกสใหมที่โรงงานผูผลิตแกส โดยผูใชนําไปดวยตนเอง และเมื่อ
ทางโรงงานอัดแกสใหแลวก็นําถังเดิมที่มีแกสเต็มกลับมาใชอีก วิธีนี้ผูใชจะไดใชถังแกส
เดิมตลอดเวลา
2. สั่งถังแกสใหมจากผูผลิตแกส และใหนําถังใหมมาเปลี่ยนถังที่หมดไป
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- 22 ขอดีของการนําถังแกสเกาไปบรรจุแกส คือสามารถใชถังเดิมตลอดเวลา ซึ่งถาใชอยาง
ระมั ด ระวัง วาล ว และถัง ก็จ ะใชไ ดน าน สว นการสั่ ง ถัง ใหม มาเปลี่ ย นถังเกา นั้น ตอ ง
ตรวจสอบดูวาถังที่สงมามีสภาพเรียบรอย
การตรวจสอบถังแกส
เมื่อสั่งถังแกสคลอรีนมาทุกครั้งควรตรวจสอบดังนี้
1. ตัวถังคลอรีนอยูในสภาพเรียบรอย ไมมีรอย ผุ กรอน
2. ตัวถังคลอรีนมีฝาครอบหัวถัง เรียบรอย
3. เมื่อเปดฝาครอบหัวถังออกจะเห็นวาลว และวาลวมีฝาครอบวาลวอยูเรียบรอย
4. เมื่อวาลวปดอยู ไมควรไดกลิ่นแกสคลอรีน
5. เปด ฝาครอบวาลวออก ควรตรวจดูวาวาลว และเกลียววาลวอยูใ นสภาพเรีย บรอย ถา
วาลวไดรับการกัดกรอน จากคลอรีนจะมีอาการผุ กรอน แสดงใหเห็น
6. ตรวจดูวาปากวาลวไมตรงกับแผน ปายที่ติดอยูบนขอบถัง ถาปากวาลวตรงกันกับแผน
ปายซึ่งนูนกวาปกติอาจทําใหไมสามารถติดตั้งเครื่องจายแกสได
การเคลื่อนยายถังแกสคลอรีน
1. การลําเลียงขนสง
· เมื่อขนสงถังแกส ควรมีฝาครอบวาลว และฝาครอบถังแกสตลอดเวลา
· ในโอกาสที่จะลําเลียงดวยรถบรรทุก ตองใชไมหนุนเพื่อกันการกลิ้งของภาชนะ
ไมใหกระทบกันใชเ ชือกเสนใหญผูก มัด ไวใหแนน เพื่อมิใ หก ลิ่ง และใชผาคลุม
ขางบนเพื่อกันแดดเผาภาชนะบรรจุ จนเกิดความรอนเกินในระหวางการขนสง
· เมื่อจะขนลงจากรถใชสิ่งของที่รองรับ เชน เบาะ เสื่อ หรือยางรถเกา ๆ ปู หรือวาง
รองรับเพื่อมิใหภาชนะกระทบพื้นดินโดยตรง
· ถาจะขนยายภาชนะบรรจุขนาดเล็กดวยกําลังแรงคนแลว ควรจะเก็บกวาดจัดทาง
ขนยายมิใหมีสิ่งกีดขวางเกะกะเสียกอน ใหคนสองคนชวยกันขนยาย หากจะทํา
คนเดียวแลวจะตองตั้งภาชนะบรรจุนั้นใหเกือบตรง จับตอนหัวคอย ๆ หมุนในการ
เคลื่อนยายหามมิใหใชแบก หรือจับตัววาลวหมุนเปนอันขาด
2. การเก็บรักษา
เนื่องจากอุณหภูมิยิ่งสูง คลอรีนเหลวยิ่งเปลี่ยนสภาพเปนแกส และเพิ่มความดันภายใน
มากขึ้นฉะนั้นควรปฏิบัติดังนี้
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- 23 · ควรเก็บคลอรีนเหลวไวในที่ที่มีหลังคา และมีอากาศถายเทไดสะดวก ไมควรตาก
แดด
· ถามีความจําเปนตองเก็บถังคลอรีนไวขางนอก ควรมีไมหมอนหนุน และมีผาคลุม
กันน้ําคางน้ําฝน
· ถาจําเปนตองวางที่แดดแลว ควรจะมีผาเตนท หรือเสื่อคลุมไว เพื่อลดความรอน
ไมใหอุณหภูมิสูงเกินไป แตวีนี้ไมเหมาะตลอดไป อาจจะใชในบางครั้งบางคราว
เทานั้นถาจะทําประจําแลวควรจะมีหลังคา
· พยายามเก็บ ถัง คลอรีน ไวไมใหลมและกลิ้งได พรอมทั้ง ตองระวัง อยาใหมีของ
หนักหรือสิ่งอื่นตกมากระทบไดอาจเกิดอันตราย
· ควรมีแผนปายแสดงถังคลอรีนที่เหลือและหมด
· ทอคลอรีนไมควรเก็บรักษาไวโดยไมใชนานกวา 6 เดือน เพราะจะทําใหวาลวเปด
ไมออก เสีย หรือเกิดการรั่วไหลได
การปฏิบัติเวลาคลอรีนรั่ว
1. การตรวจสอบคลอรีนรั่ว
ในกรณีที่ เ กิ ด การรั่ว ของแก ส คลอรี น ขึ้ น ก็จ ะไดก ลิ่ น เป น สิ่ ง แรก และควรรี บ ทํ า การ
ตรวจสอบคลอรีน รั่วที่ใด การตรวจสอบนั้นทําไดโดยใชผา หรือสําลีชุบแอมโมเนีย (ใช
แอมโมเนียที่หาซื้อไดตามรานขายยาที่ใชดม สําหรับแกการเปนลม) แลวนํามาทาบริเวณ
ที่คิดวาจะมีคลอรีนรั่ว ถาพบจะเห็นควันสีขาวทันที เนื่องจากแกสคลอีนทําปฏิกิริยากับ
แอมโมเนียใหควันสีขาว
2. เมื่อมีคลอรีนรั่วตรงที่ปากถังระบายคลอรีนออก
· ในโอกาสที่เปดฝานอตที่ปากทางถังระบายคลอรีนออก ไดเกิดมีการรั่วไหลขึ้น ให
ปดเกลียวที่แกนวาลวใหแนนขึ้นอีก
· เมื่อปฏิบัติตาม ขอ ก. แลวการรั่วไหลยังไมหยุดขอใหใชปะเก็นตะกั่วใสที่ฝานอต
แลวปดใหแนนพรอมกันนี้ก็โปรดแจงไปยังโรงงานผูผลิตทันที
3. เมื่อมีการรั่วไหลที่แกนควบคุมวาลว
· ปดแกนนอตใหแนนแลวอาจจะหยุดได
· ถาการรั่วไหลยังไมหยุดใหใชฝารอบ (Cap ที่มีวาลวหรือฝานอต) โดยใสปะเก็น
แลวปดครอบไว
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- 24 4. การรั่วไหลจากเกลียวที่วาลว
· ใชกุญแจเลื่อนขันเกลียวใหแนอาจจะหยุด
· ถาการรั่วไหลยังไมหยุด ขอใหใชฝาครอบใสปะเก็นปดครอบไว แลวแจงโรงงาน
ผูผลิตทราบทันที
5. รั่วไหลจากชนวนโลหะ
อยาแตะตองชนวนโลหะ (Fuse Metal) เพียงแตใชฝาครอบใสปะเก็นแลวปดครอบไว และ
แจงใหโรงงานผูผลิตทราบทันที
6. รั่วที่ขางถัง
หากคลอรีนรั่วที่ขางถังใหวางถังราบกับพื้น โดยปฏิบัติดังนี้
· ใหเอาดานรั่วขึ้นขางบน แลวเอากระสอบปูทับที่รอยรั่ว แลวเอาปูนขาวพอกไปให
มาก ๆ หากรั่วเล็กนอย อาจเปดวาลวทอจายน้ําไปใชกับน้ําผลิต
· หากรั่วมากไมสามารถปฏิบัติไดตามขอ ก.ใหเตรียมบอกําจัดคลอรีน ไว โดยจะ
สรางเปนบอธรรมชิ หรือทําเปนบอคอนกรีตไวก็ได โดยมีขนาดประมาณจุน้ําได 2
ลบ.ม. (กวาง 1 ม. ยาว 2 ม. ลึก 1 ม. บอควรมีระดับขอบบอสูงพอกับพื้นธรรมดา
เพื่อสะดวกแกการกลิ้งลงของถัง) ใหใสปูนขาวละลายในบอ (ประมาณ 25 ถุง)
เมื่อปูนขาวละลายดีแลว ใหกลิ้งถังลงในบอปลอยไวจนกวาคลอรีนจะหมด หากมี
กลิ่นมากควรเพิ่มน้ํา เพิ่มปูนขาวหรือเปลี่ยนน้ําปูนขาวในบอ
7. มีการรั่วของคลอรีนมากโดยกะทันหัน
· ใหผูคนในบริเวณนั้นหลบไปอยูทางเหนือลม
· ถามีการรั่วไหลมาก ๆ ขอใหโปรยปูนขาวทั่วบริเวณนั้น เพื่อใหดูดซึมแกสคลอรีนที่
ไหลออกมา แลวใชแผนพลาสติกหรือแผนยางคลุมตัวถังไว อยาใชน้ํารดหรือราด
ที่ตรงรอยที่แกสรั่วไหลเปนอันขาด
8. เกิดอัคคีภัย
· ถาเกิดเพลิงไหมที่ใกลเคียงกับที่ครอบครองคลอรีนอยู ขอใหจัดการขนยายไปไว
ในที่ปลอดภัยกอนเปนสิ่งสําคัญที่สุด
· ถาที่เก็บภาชนะบรรจุคลอรีนนั้นใกลกับเพลิงไหม ซึ่งอาจไดรับไอความรอนของ
เพลิง ขอใหเอาน้ํารดตัวภาชนะบรรจุเพื่อใหเย็นลง
9. มีการรั่วไหลในระหวางการลําเลียง
· ใหรีบขนยายภาชนะที่มีการรั่วไหลไปในที่วางเปลาโดยเร็ว
· ขอใหปฏิบัติตามคําชี้แจงดังที่กลาวไวขางตนนี้ แลวแตละกรณีของการรั่วไหล
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- 25 10. คลอรีนรั่วที่กนถัง
· ใหตั้งถังใหตรงแลวใชยางรถยนต (ที่ไมใชแลว) สวมไวที่กนถังแลวเอาปูนขาวใส
ใหรอบ หลังจากนั้นใหรีบเปดวาลวจายคลอรีนนําไปใชทันที
· ใหทําตามวิธีขอ ก. หากรั่วมากหรือไมสามารถนําไปใชกบั น้ําที่ผลิตจําเปนตองเอา
คลอรีนออกใหหมดจากถัง ใหใชถังเหล็ก 200 ลิตรใสน้ําแลวใสปูนขาว 5 ถึง 8 ถุง
(ถุงละ 5-10 กก.) ละลายน้ําในถังแลวเปดวาลวจายคลอรีนตอทอลงถัง หากมี
กลิ่นออกมากในถังใหเปลี่ยนถังใหม ทําอยูอยางนี้จนกวาคลอรีนจะหมดถัง
การปฐมพยาบาลผูป วยที่เกิดจากพิษคลอรีน
1. ถาผูปวยมีอาการเพียงแตไออยางเดียว ใหนอนพักผอน ณ ที่ที่มีอากาศสดชื่นและในที่ที่มี
อากาศปลอดโปรง
2. ถาผูปวยมีอาการไอและหายใจไมสะดวก อึดอัด ใชแอลกอฮอลผสมกับอีเทอรที่สัดสวน
เทากันและใหดื่มกาแฟปนเนยหรือใหรับประทานแตงโมหรือน้ําหวานก็จะทําใหสบายขึ้น
3. เมื่อแกสคลอรีนเขาตาใหใชลูกยางฉีดน้ําลางตา ประมาณ 15 นาทีกอน ตอมาใชผาชุบน้ํา
บอริค 3% ปดตาทําใหเกิดความเย็นพอสมควรจะไมเกิดอันตรายกับนัยนตา
4. ถาผูปวยมีอาการคอนขางหนัก ใหสงแพทยทําการรักษาและปฏิบัติต ามคําแนะนําของ
แพทย แตเราควรจะรูขอสําคัญที่จะตองปฏิบัติเบื้องตนกอน คือ
· รีบยายผูปวยจากที่ที่มีแสคลอรีนไปไวในที่ปลอดภัยทันที ถาจะใหดีควรนําไปไว
ณ หองที่มีอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียสและใหผูปวยนอนหงาย หนุน
ศีรษะกับดานหลังใหสูงขึ้นแลวหมผาให
· เสื้อผาที่ถูกคลอรีนเหลวใหผลัดเปลี่ยนใหหมด มือ เทาและผิวหนัง ที่ถูกคลอรีน
เหลวนั้นใหใชน้ําอุนลางออกใหหมดแลวจึงคอยใหแพทยจัดการรักษาให
· ถาผูปวยหายใจลําบากก็ใหออกซิเจน (ออกซิเจนนี้มีแกสคารบอนผสมอยู 7%)
วิธีใชออกซิเจนนี้ให 2 นาที แลวหยุด 2 นาที ทําดังนี้ประมาณ 30 นาที (15 ครั้ง)
แลวเลิกให (หากวาไมมีแกสคารบอนผสมกับออกซิเจนก็ใหใชเฉพาะแตออกซิเจน
อยางเดียวก็ได)
· ผูปวยหยุดหายใจก็จับใหนอนหงายแลวใชวิธีผายปอด แตวิธีนี้ไมทําเกินกวา 18
ครั้ง ตอหนึ่งนาที
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เครื่องตรวจจับแกสคลอรีน

เครื่องตรวจจับแกสคลอรีน ADVANCE รุน 1610 B นี้เปนเครื่องตรวจจับแกส
คลอรีน แบบ SINGLE POINT หัว SENSOR เปนแบบ ELECTRO CHEMICAL OF THE
MICRO REDOX ซึ่งภายในบรรจุเคมีซึ่งไวตอการตรวจจับแกสคลอรีนไดเปนอยางดี กระแสไฟที่ใช
เปนไฟ 220/1/150
วิธีการใชงาน
1. ติดตั้งหัว SENSOR ใหหางจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร ตอสายสัญญาณเขากับตัว
RECEIVER ใหเรียบรอย และถูกตองตรงกับเครื่องหมายทั้ง SENSOR และ RECEIVER
2. ตัวรับสัญญาณ RECEIVER เมื่อตอไฟเขาเรียบรอยแลวใหเปดเครื่องไฟ POWER จะขึ้นรอ
จนกวาไฟ READY จะขึ้น
3. เมื่อไฟขึ้น READY แลว เราจะตั้งระดับการตรวจจับของคลอรีน ซึ่งสามารถตั้งไดตั้งแต
0.10 PPMเมื่อตั้งความเขมขนของคลอรีนแลว ไฟจะกระพริบบอกตําแหนงที่ตั้งไว
4. เมื่อทําการทดสอบระบบไฟฟาวาถูก ตองไหม โดยไมใชแกสมาทดสอบ เราจะกดระดับ
ความเขมขนไปจนสูงสุดถึง 10 PPM และเมื่อกดซ้ําอีกครั้ง ALARM จะเตือนขึ้นเปนเสียง
และไฟจะกระพริบขณะเดียวกัน MALFUNCTION จะทํางานพรอมกันเพื่อสงสัญญาณ
ไปเปดพักลมดูดอากาศหรือสัญญาณเสียงที่เราตองพวงออกไปขางนอก เมื่อทํางานพรอม
กัน คือวาระบบถูกตอง
5. กด ACKNOWLEDGE ระบบ ALARM ในเครื่องจะหยุดการทํางาน แตพัดลมดูดอากาศ
ยังคงทํางานอยู เมื่อจะใหพัดลมหยุดทุกงาน กด LEVEL SET ใหม ขึ้นมาตําแหนงเดิม
และกด RESET อีกครั้ง พัดลมจะหยุดการทํางาน
6. ถา ทดสอบด ว ยแก ส หรื อไอคลอรี น โดยให ไ อคลอรี น ทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ หั ว SENSOR
ไฟสัญญาณ LEVEL จะคอย ๆ ขึ้น จนถึงระดับที่เราตั้งไว เมื่อถึงระดับที่ตั้งไว สัญญาณไฟ
จะขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งถึงจุดสูง สุด ALARM และ MALFUNCTIONจะทํางาน
สัญ ญาณจะดั ง ขึ้ น พัด ลมดูด อากาศก็ จ ะทํา งานพรอ มกั น เมื่ อเราแก ไขปญ หาเสร็ จ
เรียบรอยแลว ก็กดที่ปุม ACKNOWLEDGE เพื่อที่จะหยุด ALARM ในเครื่องและกด
RESET พัดลมก็จะหยุดทํางาน ถาบริเวณนั้นยังมีคลอรีนหลงเหลือสูงกวาที่เราตั้งไว พัด
ลมก็จะทํางานตลอดเวลา ถาปริมาณคลอรีนเริ่มลดลง ใหดูระดับสัญญาณไฟจะคอย ๆ
ลดลงมาจนต่ํากวาคาที่เราตั้งไวครั้งสุดทายจึงกดRESET พัดลมก็จะหยุดทํางาน
7. การใชสายสัญญาณ ควรใชสายที่จัดมาใหเพราะเปนมาตรฐานจากผูผลิต และสายชนิดนี้
มีฉนวนปองกันการรบกวนไดเปนอยางดี
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วิธีการใชหนากาก FENZY

1. จับถังอากาศตั้งขึ้น และใชอีกมือประคองแผนรองรับถังอากาศใหตั้งขึ้น เพื่อความ
สะดวกในการใสถังอากาศ
2. ขันเกลียวใหแนนแลววางลง เพื่อรัดสายรัดถังอัดอากาศใหแนน
3. เมื่อเรียบรอยแลวใสแผนรองถังอากาศพรอมถังอากาศเขากับตัว และปรับสายรัด
ตาง ๆใหกระชับกับรางกาย
4. เปดวาลวถังอากาศใหอากาศไหลเขาสูระบบหายใจ
5. ตรวจดู เกจวัดแรงดันอากาศมีปริมาณพอกับการใชงานหรือไม
6. สวมสายสะพายหนากาก เขากับคอและใสหนากากเขากับใบหนา พรอมปรับสาย
รัดใหกระชับกับใบหนาโดยดึงสายยางรัดขนาดกับใบหนาไปทางดานหลัง
1. เมื่อทุกอยางเรียบรอยแลว ใหใส DEMAND VALVE เขากับหนากาก อากาศจะ
เริ่มไหลเขาสูระบบหายใจ
2. เมื่อมีเ สีย งนกหวีดดังเตือนขึ้น แสดงวาอากาศใกลจ ะหมดตองรีบออกมาเพื่อ
เปลี่ยนถังอากาศ (เสียงนกหวีด จะเตือนเมื่ออากาศเหลืออยูประมาณ 8-10 นาที)
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- 28 วิธีการถอดหนากาก
1. กดปุมสีแดง สี่อันที่อยูที่ DEMAND VALVE แลวดึงออก อากาศจะหยุดไหล แลว
คอยถอดหนากากออก
2. ใชดิ้วดันปลอกหวงโลหะ ไปขางหนาสายรัดหนากากจะคลายออกแลวคอยถอด
หนากากออก
3. เมื่ออากาศในถังเหลืออยูต่ํากวา 100 บาร จะตองเปลี่ยนถังอากาศทันที แลว
นําไปอัดใหมเพื่อพรอมที่จะใชงานตอไป

การทดลอง Jartest

การทดลอง Jartest เปนวิธคี วบคุมโคแอกกูเลชั่น ไดดีวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนวิธีทดสอบ
โดยใชปกเกอร (Beaker) ประกอบกับ เครื่องมือทดสอบเปนเครื่องกวนมีใบพัดที่ปรับความเร็วรอบ
ได ในการทดลองแตละครั้งจะเลือกชนิดของสารเคมี และกําหนดสภาวะตาง ๆ ซึ่งไดแก ปริมาตร
ของตัวอยางน้ํา ความเร็วรอบและระยะเวลาในการกวนน้ํา ระยะเวลาในการตกตะกอน จากนั้นจึง
ทดลองโดยการเติมสารเคมีในปริมาณตาง ๆ ลงปกเกอรแตละใบ คา pH อาจรักษาใหคงที่ หรือ
แปรเปลี่ยนแลวแต จุดประสงคของการทํา Jartest
อุปกรณ

1. เครื่องกวนใบพัดขนาด 4 หรือ 6 ใบพัด มีปุมปรับความเร็วรอบของใบพัด
2. ปกเกอร ขนาด 600 มล. จํานวน 4 – 6 ใบ
3. ปเปตสําหรับ ดูดสารเคมีที่ใชเปน โคแอกกูแลนท ขนาด 1,5,10 มล. แลวแตค วาม
เขมขนของสารเคมีที่เตรียมไว พรอมลูกยาง
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- 29 4. กระบอกตวงขนาด 500 มล.
5. pH Meter
6. เครื่องวัดความขุน
สารเคมี

1. สารเคมีที่ใชเปนโคแอกกูแลนท เชน สารสม, เฟอรริคคลอไรด, สาร PAC
2. สารชวยเรงใหเกิดตะกอนดคแอกกูแลนท เอด ซึ่งไดแก โซดาไฟ, สารโพลีเมอร

วิธีการทดสอบ
1. วิเคราะหตัวอยางน้ํา เพื่อหาคา สี, ความขุน, pH, ความเปนดาง หรือพารามิเตอรตัว
อื่น เพื่อใชเปรียบเทียบในการทดลอง Jartest
2. ผสมตัวอยางน้ําใหเปนเนื้อเดียวกันแลวแบงเติมตัวอยางน้ําลงในปกเกอรแตละใบ ใบ
ละ 500 มล.
3. จัดปกเกอรที่เติมน้ําตัวอยางแลว ใสในเครื่องกวนใบพัด โดยหันดานใสของปกเกอร
เขาหาผูทดลองเพื่อสะดวกในการสังเกตการเกิดตะกอน แลวเติมสารเคมีที่ใชเปนโค
แอกกูแลนท ลงไปในปกเกอร ตามปริมาณที่ตองใช แลวกวนน้ําอยางเร็ว
4. กวนน้ําและสารเคมี อยางรวดเร็ว ดวยความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที เปนเวลา 2 นาที
5. ลดความเร็วรอบของใบพัดลงเหลือ 40 รอบ/นาที แลวกวนน้ําอยางชาเปนเวลา 5-10
นาที
6. สังเกตและบันทึกเวลาที่เห็นตะกอนรวมตัวครั้งแรก บันทึกสภาพตะกอนที่เกิดขึ้นวามี
การรวมตัวกันดีแคไหนโดยไมฟุงกระจายตามแรงกวนของใบพัด
7. เมื่อครบ 5-10 นาที ใหหยุดเครื่องยกใบพัดขึ้น ปลอยใหตะกอน ตกตะกอนที่กนปก
เกอร
8. ตั้งทิ้งไว 5-20 นาที นําน้ําสวนใส โดยคอย ๆ รินน้ําใส ไมใหไปกวนตะกอนที่จมอยู
กนปกเกอรไปวัดหาคาพารามิเตอรตาง ๆ ตามน้ําดิบเพื่อเปรียบเทียบคาที่ไดกอนและ
หลังการทดลอง
9. ปกเกอรที่ใหผลการทดลองที่ดีที่สุด คือปริมาณสารเคมีที่จะเติมลงไปในถังกวนเร็ว
ของการผลิตจริง
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- 30 หมายเหตุ
1. การปฏิบัติที่นิยมใชกันคือ เติมสารเคมีที่ตองการศึกษา ในบิกเกอรใบแรกเพราะจะใช
เปรียบเทียบกับบิกเกอรใบอื่น ที่มีการเติมสารเคมีในปริมาณตาง เพื่อดูผลของการ
เติมสารเคมี
2. ในกรณีเติมดางเพื่อปรับ pH ของน้ํา ใหเหมาะสมควรหาปริมาณดางที่จะเติมลงไป
คราว ๆ กอน เพื่อไมให pH ลดต่ําเกินไป

การตรวจวิเคราะหน้ําในระบบผลิตน้ําประปา

เปาหมายของการตรวจวิเ คราะหน้ําในระบบผลิตน้ําประปา เพื่อใชเ ปน ขอมูลในการ
ควบคุมระบบผลิตน้ําประปา เพื่อใหไดน้ําประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตลอดเวลา จําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีการวิเคราะหน้ําเปนประจํา ในชวงที่มีการเดินระบบผลิตน้ําประปา
การเก็บตัวอยางน้ํา
1. การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางดานเคมี และฟสิกสของน้ํา
§ ขวดเก็บตัวอยางน้ํา ควรเปนขวดแกว หรือขวดพลาสติกปากกวางที่มีฝาปดเปน
ฝาเกลียวปดสนิท และควรลางใหสะอาด กอนบรรจุน้ําควรใชน้ําตัวอยางเขยาลาง
ขวดกอนอยางนอย 2 ครั้ง แลวจึงบรรจุน้ําปดฝาใหเรียบรอย
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- 31 § จุดเก็บตัวอยางน้ํา ถาเปนน้ําบอควรเก็บตรงกึ่งกลางบอ แตถาเปนน้ําแมน้ําลํา
คลองควรเก็บหางจากฝงประมาณ 5 ฟุตและใหลึกจากผิวน้ําประมาณ 1 ฟุต
§ เขียนสลากปดขวดใหเรียบรอย โดยระบุแหลงตัวอยางน้ํา วันเวลาที่เก็บ และชื่อผู
เก็บตัวอยางน้ํา
§ ควรเก็บตัวอยางน้ําไวในที่รมเสมอ อยาใหถูกแดดเปนเวลานานเพราะอาจทําให
คุณภาพน้ําเปลี่ยนไป
2. การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางดานบักเตรี ของน้ํา
§ ขวดเก็บ ตัวอยางน้ํา ควรเปน ขวดแกวปากกวางที่มีฝาปดเปน ฝาเกลีย ว ขวด
จะตองบางใหสะอาด ใสน้ํายาโซเดียมไทโอซัลเฟต 10% (0.1 มล. ตอปริมาตร
100 มล.) เพื่อทําลายคลอรีนที่มีอยูในน้ํา และอบฆาเชื้อโรคกอนที่จะนําไปใช
§ จุดที่เก็บตัวอยางน้ําเปนตําแหนงเดียวกับที่วิเคราะหทางดานเคมีและฟสิกส แต
ควรเก็บตัวอยางน้ําที่วิเคราะหทางดานบักเตรีกอน การเก็บตัวอยางน้ําควรจุม
ขวดลงใตผิวน้ําเสียกอน แลวคอยเปดผาขวด เมื่อน้ําตัวอยางเต็มแลวปดฝาให
เรียบรอยกอนที่จะยกขึ้นเหนือน้ํา
§ การเก็บตัวอยางน้ําจากกอกประปาควรใชไฟลนปากก็อก สัก 2 นาทีแลวเปดน้ํา
แรงๆ ทิ้งไวประมาณ 5 นาทีจึงเก็บตัวอยางน้ํา
§ เขีย นสลากปดขวดใหเ รียบรอย และเก็บ ตัวอยางน้ําไวที่ 4°C (แชน้ําแข็ง หรือ
ตูเย็น) เพื่อรักษาอุณหภูมิใหคงที่

ความขุน (Turbidity)
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- 32 วิธีวิเคราะห
หลักการ

Nephelometric Mcthod

วัดความขุนโดยเปรียบเทียบความเขมของแสงที่กระจัดกระจายของตัวอยางกับ
สารมาตรฐานภายใตสภาวะเดียวกัน ความเขมของแสงที่กระจัดกระจายมากกอเม็ดความขุนมาก
สิ่งรบกวนการวิเคราะห
ไดแก สิ่งเนาเปอยและตะกอนหยาบ ซึ่งตกตะกอนเร็ว, เครื่องแกวที่สกปรก มีรอย
ขีดขวน,ฟองอากาศ, การสั่นสะเทือนที่ไปรบกวนผิวน้ํา, ตัวอยางน้ําที่มีสีซึ่งเปนสีจริง ซึ่งเกิดจาก
สารซึ่งละลายน้ําดูดซึมแสงทําใหคาความขุนที่วัดต่ําไป
เครื่องมืออุปกรณ
1. เครื่องวัดความขุนแบบเนฟทีโลมิเตอร
2. หลอดวัดตัวอยาง
สารเคมี

3. สารละลายสตอกความขุนมาตรฐาน 4000 NTU
§ ละลายHydrazine Sulfatc (N 2 H 4 .H 2 SO4 ) 1 กรัม ในน้ํากลั่น 100 มล.
§ ละลาย Hgzamcthylcnctctraminc ((CH 2 )6 H 4 ) 10 กรัม ในน้ํากลั่น 100 มล.
§ นําสารละลาย 2 ตัวขางบนมาผสมกันอยางละ 5 มล. ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ 25 ±3
°C เปนเวลา 24 ชม. (เก็บไดนาน 12 เดือน) จะไดสารละลาย สตอกความขุน
มาตราฐาน 4000 NTU จากนั้นนํามาเจือจางดวยน้ํากลั่นเปน 100 มล. จะไดคา
ความขุน 4000 NTU
§ เตรีย มสารละลายมาตรฐานความขุน ตางๆ โดยนําสารละลายสต็อกความขุน
4000 NTU มาเจือจาง

ความขุน (NTU)
ปริมาณของสารละลายสต็อกที่เจือจางเปน 100 มล.
1000, 500, 100, 50
25 , 12.5 , 2.5, 1.5
ความขุน (NTU)
ปริมาณของสารละลายสต็อกที่เจือจางเปน 1 ลิตร
10,5,1
2.5 , 1.25 , 0.25
หรือ สั่งซื้อสารละลายมาตรฐานความขุนจากบริษัทที่ผลิต
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- 33 วิธีวิเคราะห

1.
2.
3.
4.

เปดเครื่องวัดความขุน ตั้งทิ้งไว 15 นาที (อุนเครื่อง)
ใชสารละลายมาตรฐานความขุน ปรับเครื่องใหตรงตามชวงความขุนของตัวอยาง
นําตัวอยางน้ําใสในหลอด นําไปวัดความขุน
บันทึกคาความขุน ตามคาที่อานไดจากเครื่องได (NTU)

ความเปนกรดดางของน้ํา (pH)

การวัดความเปนกรดดางของน้ํา วัดไดหลายวิธีดวยกันคือ
1. การใช pH-paper ซึ่งเปนกระดาษอาบน้ํายาเคมี เมื่อนํากระดาษนี้จุมลงไปใน
สารละลายหรือในน้ําตัวอยาง สีของมันจะเปลี่ยนไปตามคาพีเอชของตัวอยางน้ํา
นั้น การคาทําไดโดยนําสีที่ปรากฏบนกระดาษไปเทียบกับสีมาตรฐานที่มีอยู
2. วัดโดยเทียบกับสีมาตรฐาน(Colorimetric Measurement)
3. ใช Glass Electrodeหรือ pH meter
สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงการวัดคาความเปนกรด - ดางดวย pH meter
วิธีวิเคราะห pH Meter (Electrometric Method)
pH เปนคาที่แสดงประมาณความเขมขนของอนุภาคไฮโดรเจน (H + ) ในน้ํา
คํานวณไดจากสูตร
pH - -log (H + )
ในกรณีที่สารละลายเปนดาง จะมีความเขมขนของอนุภาคไฮดรอกซี (OH - ) สูง
คาที่แสดงความเปนดางจะไดจากสูตร pOH - -log (OH - )
33

- 34 คา pH และ pOH มีความสัมพันธกันดังนี้
Pkw - pH + pOH – 14
เพื่อสะดวกในการแสดงวา จึงใชคา pH ในการบอกความเปนกรด – ดาง ของสารละลาย โดยคา
ความเปนกรด – ดาง กับคา pH เปนดังนี้

pH

0

7

14

ç¬ กรด® ç¬ ดาง® ç

หลักการ
การวัด pH ดวย pH Meter โดยวัดความตางศักยที่เกิดขึ้น (Potential) ระหวาง
อิเลคโทรดอางอิง (Reference Elcctrode) กับ อิเล็คโทรดตรวจวัด(Sensing Electrode) ความ
ตางศักยที่ไดเกิดขึ้นจากจํานวนอนุภาคไฮโดรเจน (H + ) อิเล็คโทรดจะเปลี่ยนความตางศักยที่
เกิดจากอิออน (Ionic Potential) ใหเปนความตางศักยไฟฟา(Electronec Potential) แลวขยายให
มีความตางศักยสูงขึ้นดวยเครื่องวัด pH
การทํางานของอิเล็คโทรด Electrode
อิเล็ดโทรด จะทําหนาที่เปนตัวตรวจรับ ซึ่งในปจจุบันสวนใหญจะเปนอิเล็คโทรด
รวม โดยอิเล็คโทรดอางอิงและ อิเล็คโทรดตรวจวัด ไวดวยกัน อิเล็คโทรดตรวจวัดทําดวยแกวพิเศษ
ที่ยอมใหอนุภาคไฮโดรเจน (H + ) ผานเปนรูปกระเปาะภายในบรรจุ buffer ไว อิเล็คโทรดอางอิง
ทําหนาที่ใหศักยไฟฟาที่เกิดขึ้นที่ขั้วตรวจวัดเกิดครบวงจรโดยมี KCI ชนิดอิ่มตัว ที่อยูในอิเล็คโทรด
อางอิง ซึมผานออกมาเปน Salt bridgeเชื่อมกับอิเล็คโทรดตรวจวัด
สิ่งรบกวนการวิเคราะห – วิธีแกไข
สารละลายบัฟเฟอรอาจเสื่อมคุณภาพเนื่องจากเปนสารอินทรีย อาจมีการเติบโต
ของเชื้อรา หรือมีการปนเปอนจากสารอื่น การปรับ pH meter ควรใชสารละลายบัฟเฟอรใหม
ทุกครั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ
1. pH meter
2. บิกเกอร
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- 35 สารเคมี
1. น้ํากลั่น
สารละลายบัฟเฟอร ที่ใชสําหรับเปรียบเทียบมาตรฐานของเครื่อง pH meter เชน Buffer pH
4.01,7.0
วิธีวัด pH
1. เปดเครื่องไวอยางนอย 1.5 นาที กอนใชงาน
2. การเปรียบเทียบมาตรฐาน Standardization
§ จุมอิเล็คโทรดลงในสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานที่มี pH 7(6.865) แลว
ปรับ คาใหได pH เทากับสารละลายบัฟเฟอรดวยปุม Calibrate ลาง
อิเ ล็คโทรดดวยน้ํากลั่น ใชก ระดาษทิช ซูซับ แลวจุมลงในสารละลาย
บัฟเฟอรมาตรฐาน pH 4 หรือ 10 อีกตัวหนึ่งถาอานคาไมเทากับ Ph ของ
สารละลายบัฟเฟอรตัวที่ 2 ใหปรับคาใหไดตรงกันตามคูมือของเครื่องมือ
ควร Calibrate อยางนอยสัปดาหละครั้ง
3. วัด pH ของตัวอยาง
§ ตัวอยางน้ํา ตองมีอุณหภูมิคงที่ ที่อุณหภูมิหอง
§ เขยา ตัวอยางน้ําใหเ ข ากัน ดี เทใส ปก เกอร จุม อิเ ล็ ค โทรดลงไป และ
ขยับอิเล็คโทรดเบาๆ จนตัวเลขแสดงคา pH หยุดนิ่ง
§ อานคา pH แลวบันทึกไว
§ ฉีดล างอิเ ล็คโทรด ดวยน้ํา กลั่ น แลว ซับ ดว ยกระดาษทิช ซู แล วจึ ง วั ด
ตัวอยางตอไป
4. เก็บอิเล็คโทรด ในสารละลายบัฟเฟอร pH 4

HI 8417
เครื่องวัด pH ไมโครโปรเซสเซอรขนาดตั้งโตะ
ขอมูลทางเทคนิค
ชวงคาที่วัด pH
0.00 – 14.00 pH
mV
±1999 mV
°ซ
-10°ซ ถึง +125°ซ

35

- 36 ความละเอียด pH
mV
°ซ
ความถูกตอง pH
mV
°ซ
สัญญาณออกของเครื่องบันทึก

0.01pH
.1 mV ในชวงคา ±399 mV และ 1 mV นอกชวงคา ±399 mV
-10°ซ ถึง
±0.01 pH
±0.2mV ±1 หลัก
-4°ซ
pH 0 -2 โวลท
mV 0 -2 โวลท
กระแสไฟฟาสูงสุด 2 มิลลิแอมป
การเปรียบเทียบคา
จุดเดียวดวยบัฟเฟอรที่มีคา pH ใกลเคียงกับสารตัวอยาง 2 จุด
ดวยบัฟเฟอรที่มีคา pH ที่เปนกลางกับบัฟเฟอรที่เปนกรด ดาง
การตั้งเครื่อง (OFFSET)
: ±1 pH
SLOPE
: 85 - 105%
ความตานทานอินพุท
1012 โอหม
การชดเชยคาเนื่องจากอุณหภูมิ แบบอัตโนมัติดวยหัววัดอุณหภูมิ-10°ซ ถึง +125°ซ
แบบตั้งเองโดยใชปุมลูกศร °ซ ถึง 100°ซ
อิเลคโทรดมาตรฐาน
HI 1131B แบบเติมสารละลายนําไฟฟาได
การแสดงคา
LCD ขนาด 2.5 นิ้ว 4 หลัก พรอมสัญลักษณ
กําลังไฟฟา
115/230 โวลท ฟวสขนาด 200 มิลลิแอมป (5×20)
สภาวะที่เหมาะสําหรับเครื่องวัด อุณหภูมิหอง 0°ซ ถึง 50°ซ
ขนาด
230 × 165 × 70 ม.ม.
น้ําหนัก
ประมาณ 1 กิโลกรัม
การทํางานของปุมตาง ๆของเครื่องวัด
ON/OFF
สวิทซปด – เปดเครื่อง *** ตองปดเครื่องกอนดึงปลั๊กออก ถาดึงปลั๊กออกกอน ปด
เครื่อง ความจําจะถูกลบ
CAL/CON
CALเริ่มตนการเปรียบเทียบคาและ CON ยืนยันขอมูลที่เปรียบเทียบคาแลว
¯¤ตั้งคาอุณหภูมิแบบตั้งเองเพื่อชดเชยคาเนื่องจากอุณหภูมิ
PH / mV
เลือกวัดคา
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- 37 ดานหลังเครื่อง
BNC
สําหรับอิเลคโทรดแบบรวม
°C
สําหรับหัววัดอุณหภูมิ
RESET
กดเพื่อเริ่มตน ทํางานใหมห มด กรณีที่เครื่องวัดแสดงขาวสารขอผิด พลาดขึ้น
ไมวาจะเนื่องจากการรบกวนจากกระแสไฟฟา หรือ ไฟดับกอนปดเครื่อง
การใชเครื่องวัดคา pH
1. เสียบอิเลคโทรดและหัววัดอุณหภูมิเขาเครื่อง เปดเครื่องวัด “ON “ เลือกวัดคา
pH ดวยปุม” pH / mV”
2. เปดรูเติมสารละลายนําไฟฟา จุมอิเลคโทรดและหัววัดอุณหภูมิลงในสารละลายที่
ตองการวัดคา
3. แกวงเบา ๆ รอ 1นาที บนหนาจอจะแสดงอุณหภูมิ และคา pH ที่ชดเชยคา
เนื่องจากอุณหภูมิ
4. ถาตองการชดเชยคาเนื่องจากอุณหภูมิแบบตั้งเอง ใหปลดหัววัดอุณหภูมิออก วัด
อุณ หภูมิของสารละลายดวยเทอรโมมิเ ตอร แลวกดปุม ¯ หรือ - เพื่อตั้งคา
อุณหภูมิที่วัดได คา pH ที่แสดงไดชดเชยคาเนื่องจากอุณหภูมิแลว
5. ถาตองการวัด mV (ORP) ก็เลือกแสดงคา mV ถาคา mV เกิน ±399 mV ความ
ละเอียดของคา mV จะเปลี่ยนอัตโนมัติจาก 0.1 mV เปน 1 mV และสวิทซจะปรับ
อัตโนมัติจาก ±399 mV เปน ±1999 mV และจะปรากฏ “E2” ถาคาเกิน ±399mV
การเปรียบเทียบคา
1. เปดรูเติมสารละลายนําไฟฟา ตออิเลคโทรดและหัววัดอุณหภูมเขาเครื่อง
2. จุมหัววัดอุณ หภูมิและอิเ ลคโทรดลงในสารละลายบัฟเฟอร pH 7.01 แกวง
เล็กนอยเบาๆ รอจนคาอุณหภูมิคงที่
3. กดปุม “pH / mV” เพื่อแสดงคาวัด pH
4. กดปุม “CAL” จะปรากฏ “d1” ดานขวาของหนาจอ เพื่อแสดงวาจะทําการ
เปรียบเทียบคาบัฟเฟอร pH 6.86 เพื่อตั้งคา (OFFSET ) ถาตองการเลือก
pH 7.01 ใหกดปุม “CAL” อีกครั้ง จะปรกฎ “t1” บนหนาจอ
5. เมื่อเลือกคาบัฟเฟอรไดถูกตองแลว รอสักครู กด “CON” เพื่อยืนยันการเลือก ถา
ปรากฏ “E4” แสดงวาใชบัฟเฟอรผิด
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- 38 6. รอ 1 นาที กดปุม “CON” เพื่อยืนยันการเปรียบเทียบคา จะปรากฏ “E5” เพื่อบอก
ใหเปลี่ยนบัฟเฟอรคาอื่น
7. ลางอิเลคโทรด แลวจุมลงในบัฟเฟอร pH 4.01 หรือ pH 10.01 หนาปดควรแสดง
“t2”หรือ “t3” ตามลํา ดับ หรื ออาจต องกดปุม “CAL” จนได “t2”หรือ “t3”
ตามลําดับ
8. แกวงเบาๆ รอ 1 นาที กด “CON” เพื่อยืนยันการเปรียบเทียบ
กรณีเปรียบเทียบโดยตั้งคาอุณหภูมิเอง
อาจใชกรณีที่หัววัดอุณหภูมิเสีย
1. ปลดหัววัดอุณหภูมิออก แลววัดอุณหภูมิของสารละลายดวยเทอรโมมิเตอร
2. ตั้งคาอุณหภูมิของสารละลายดวยปุม¯ หรือ 3. ทําการเปรียบเทียบตามวิธีขางบน
**** ควรทําการเปรียบเทียบซ้ําเมื่อเปลี่ยนอิเลคโทรดทุกเดือน หลังการใชวัดในสภาพกรดหรือ
ดางรุนแรง ลางและเปลี่ยนสารละลายนําไฟฟา และตองการความถูกตองมากเปนพิเศษ
การเปรียบเทียบคาอุณหภูมิ
เครื่องวัดไดทําการเปรียบเทียบพรอมใชง านไดเลย แตตองทําการเปรีย บเทีย บซ้ําเมื่อ
เปลี่ยนหัววัดอุณหภูมิ
1. เสียบหัววัดอุณหภูมิ เปดเครื่อง “ON’’
2. จุมหัววัด อุณหภูมิลงในน้ําผสมน้ําแข็ง พรอมเทอรโมมิเ ตอรที่อานคาไดถูกตอง
9.1°ซ
3. รอจนคาอุณ หภูมิค งที่ ปรับปุมดานหลัง เครื่อง จนคาที่แสดงบนหนาจอเทากับ
คาที่อานไดจากเทอรโมมิเตอร
การบํารุงรักษาอิเลคโทรด
1. ถามีฟองอากาศตองไลออก โดยเคาะดวยฝามือเบาๆ
2. ตรวจสอบระดับสารละลายนําไฟฟาในอิเลคโทรด เติมดวย HI 7071
3. เก็บอิเลคโทรดหลังใชงานในสารละลาย HI 70300 หรือถาเก็บระยะสั้นอาจเก็บ
ในน้ํากอกโดยปกติคา mV ของสารละลาย pH 7 และ pH 4 จะมีคาระหวาง 171
และ 174 mV สําหรับอิเลคโทรที่วัดที่อุณหภูมิ 20 -25 °ซ ถาไมไดคาเทานี้ตอง
ตรวจสอบตอไปนี้
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- 39 3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)

3.6)

สายตอระหวางอิเลคโทรดกับเครื่องวัด และขอตอตางๆ ตองสะอาด
ถากระเปาะแหงใหแชใน HI 70300 คางคืน
ถามีคราบเกลืออนินทรียที่กระเปาะ ใหจุมใน 0.1 M HCI เปนเวลา 5
นาที แลว 0.1 M NaOH 5 นาที แลวกลับมาจุมใน 0.1 M HCI
ถากระเปาะมีคราบสารอินทรีย ใหลางดวย 75%Methanol ซับใหแหง
แลวแชใน HI 70300 หลายชั่วโมง
ถากระเปาะมีคราบโปรตีน หลังการวัด นม เนย เนื้อสัตว ใหแชใ น HI
7040 หลายชั่วโมง ลางใหสะอาดแลวแชใน HI 70300 หลายชั่วโมงกอน
ใชงาน
ถาที่ Junction สีดําใหแชใน HI 7040 หลายชั่วโมง ลางน้ําแลวแชใน HI
70300 หลายชั่วโมง

HI 8820
เครื่องวัดคาการนําไฟฟาขนาดตั้งโตะ
ขอมูลทางเทคนิค
ชวงคาที่วัด
ความละเอียด
ความถูกตอง
การชดเชยคาเนื่องจากอุณหภูมิ
หนาปด
กําลังไฟฟา
หัววัด
สภาพที่เหมาะสําหรับเครื่องวัด
ขนาด
น้ําหนัก

0.0 - 199.99 us/cm. 0 - 1999 us/cm
0.00 - 19.99 mS/cm.
0.0 - 99.9 mS/cm.
0.1 US/cm
1 US/cm
0.01 mS/cm
0.1 mS/cm
±1% เต็มสเกล
อัตโนมัติ 10° ถึง 50°ซ ดวยคา ซึ่งปรับได 0 – 2.5%
ตอ °ซ
LCD พรอมสัญลักษณ
110/220/240 โวลท 50/60 Hz
แบบวงแหวนทองคําขาว 4 แถบ ยาว 120 ม.ม.
เสนผานศูนยกลาง 12 ม.ม.
0° ถึง 50°ซ ความชื้นสูงสุด 95%
230 × 70 × 170 ม.ม.
ประมาณ 1 ก.ก.
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- 40 *********** เครื่องวัดจะชดเชยคาการนําไฟฟาเนื่องจากอุณหภูมิและชนิของอิออนที่ละลายอยูใน
สารละลายดวยปุมสําหรับปรับคาสัมประสิทธิ์เนื่องจากอุณหภูมิ มีคาตั้งแต 0 - 25 % ตอ °ซ
คาที่ชดเชยแลวนี้จะเปนคาการนําไฟฟาที่ 25 °ซ
การหาคาสัมประสิทธิ์เนื่องจากอุณหภูมิและชนิดของอิออนในสารละลาย อาจทําได 2 วิธี
1. ในหองปฏิบัติการและใชเทอรโมมิเตอร จุมหัววัดลงในสารละลายตัวอยางและปรับปุม
สัมประสิทธิ์ไวที่ 0% (คือไมมีการชดเชยคา) ทําใหสารละลายและหัววัดมีอุณหภูมิ
25 °ซ อานคาการนําไฟฟา คือ C25 แลวทําใหสารละลายและหัววัดมีอุณหภูมิตาง
จาก 25 °ซ ประมาณ 5° - 10 °ซ คือ 15 °ซ - 20 °ซ หรือ 30 ° - 35°ซ คาใด
คาหนึ่ง แลวอานคาคือ Ct และอุณหภูมิขณะนี้คือ t คํานวณคาสัมประสิทธิ์ คือ
B = 100 ´

(C

)

- C 25
(t - 25)´ C25
t

2. วิ ธี ที่ ไ ม ต อ งใช เ ทอร โ มมิ เ ตอร จุ ม หั ว วั ด ลงในสารละลายตั ว อย า ง และหมุ น ปุ ม
สัมประสิทธิ์ ไปที่ 0% (ไมมีการชดเชย) รอจนคาคงที่ ±2 mS เปนเวลานาน 1 นาที
จนคาการนําไฟฟาไว คือ C ทําซ้ําอีกแตเปลี่ยนอุณหภูมิของสารละลายและหัววัดให
ตางจากคาแรก มากกวา 10 °ซ รอจนกวาคาคงที่ ±2 mS แลวปรับปุมสัมประสิทธ
จนคาอานบนหนาปดอานได = C เปนคาเดียวกับคาแรก คาที่ปุมสัมประสิทธิ์ขณะนี้
คือ คาสัมประสิทธของสารละลายที่วัดขณะนั้น
การเปรียบเทียบเครื่องวัด
1. เลือกสารละลายมาตรฐานใหใกลเคียงกับสารละลายตัวอยาง
HI 7030
12.88 mS ที่ 25 °ซ
HI 7034
80 mS ที่ 25 °ซ
HI 7031
1413 uS ที่ 25 °ซ
HI 7033
90 uS ที่ 25 °ซ
2. ลางหัววัดใหสะอาด เทสารละลายมาตรฐานลงในภาชนะ
3. จุมหัววัดลงในสารละลายมาตรฐาน ใหทวมแถบโลหะทั้งสี่ ไลฟองอากาศออกใหหมด
ผานรูที่ปลอกดานบน
4. เปดเครื่อง “ON’’ เลือกชวงคาวัดใหเหมาะสม ตั้งปุมสัมประสิทธิ์ที่ 2% ตอ °ซ
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- 41 5. ใชไขควงเล็กปรับปุมดานหลังเครื่อง จนคาที่อานไดบนหนาปดเทากับคามาตรฐานที่
25 °ซ ก็ปรับใหไดคาตามอุณหภูมิที่วัด
******* ควรทําการเปรียบเทียบอยางสม่ําเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนหัววัด
การวัดคาการนําไฟฟาของสารละลายตัวอยาง
1. จุมหัววัดลงในสารละลายมาตรฐาน ใหทวมแถบโลหะทั้งสี่ ไลฟองอากาศออกใหหมด
ผานรูที่ปลอกดานบน
2. เลือกชวงคาที่ตองการ โดยควรเลือกชวงที่ต่ําสุดกอนเพื่อความถูกตองที่สุด ถาหนาปด
แสดง “1” แสดงวาคาของสารละลายสูงกวาชวง ที่เลือก ใหเลือกชวงถัดไป
3. ปรับปุมสัมประสิทธของสารละลายที่วัด
4. คาที่อาน ไดชดเชยเนื่องจากอุณหภูมิเรียบรอยแลว เปนคาที่ 25 °ซ
การบํารุงรักษาหัววัด
1. หลังการวัดทุกครั้งตองลางหัววัดใหสะอาด หามขัดถูแถบโลหะ
2. ถาหัววัดสกปรก ใหแชใน TCC (TRICHLOROISOCYNURIC ACID) 10-15 นาที
แลวลางใหสะอาดดวยน้ํา

เครื่องสูบจายน้ําเขาระบบและเครื่องสูบน้ําลางยอน
(CENTRIFUGAL HORIZONTAL SPLIT CASE PUMP)
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- 42 เครื่องสูบน้ําที่ระบบประปามีทั้งหมด 5 เครื่อง เครื่องสูบจายน้ําไปตามแหลงผูใชมี
จํานวน 4 เครื่อง โดยแตละเครื่องมีขนาด 100 ลบ.ม./ซม. แรงดัน 36 เมตร และเครื่องสูบน้ําเพื่อ
การลางยอนถังกรองทราย ขนาด 500 ลบ.ม./ ซม. แรงดัน 25 เมตร จํานวน 1 เครื่อง

การทํางานของระบบจายน้ําแบบปรับความเร็วอัตโนมัติ

เครื่องควบคุมแบบ LOGIC จะ START เครื่องสูบน้ําเครื่องแรก (LEAD PUMP)
และใหทํางานอยางตอเนื่อง ยกเวนความดันในระบบสูงเกินที่กําหนด LOW SUCTION ไมมีอัตรา
ไหล (NO FLOW) หรืออื่นๆ เครื่องสูบน้ําจะหยุดการทํางาน (SIMULTANEOUS SHUT DOWN)
เมื่อ LEAD PUMP ทํางานจนถึงรอบสูง สุด ที่กําหนดไวแลวยังไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของระบบได เครื่องสูบตัวที่ 2 (LAG PUMP) จะทํางานแลวเพิ่มความเร็วรอบขึ้นสวน
LEAD PUMP จะลดความเร็วรอบลงเพื่อใหความเร็วรอบทั้ง 2 เครื่องเทากัน แบะจะเปนผลให
ความความตองการรวมของระบบถูกแบง เปนสองสวนสําหรับเครื่องสูบแตละเครื่อง แตถาหาก
ความตองการของระบบยังคงเพิ่มตอไปเรื่อย ๆ เครื่องควบคุมจะเพิ่มเครื่องสูบตาม SEQUENCE
ที่กลาวมาแลวจนครบทั้ง 4 ตัว ถาความตองการของระบบลดลง เครื่องสูบจะถูกลดลงตามความ
เหมาะสมจนกระทั้งเหลือ LEAD PUMP ทํางานเพียงตัวเดียว LEAD PUMP และ VFD จะเปลี่ยน
ให LAG PUMP ตัวอื่น ๆ ทําหนาที่แทนทุกๆ 24 ชม. ในกรณีที่ VFD ขัด ของ VFD ตัวถัดไปจะ
ทํางานแทนโดยอัตโนมัติ และมีสัญ ญาณเตือน เครื่องควบคุมจะแสดงสภาวะการทํางานอยาง
ตอเนื่องในกรณีเกิดการขัดของของ VFD มอเตอร และเครื่องสูบน้ําแตละชุดมีการระบายน้ําเมื่อ
อุณหภูมิสูงเกินกําหนด โดยติดตั้งทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC โดยติดตั้งทอระบายน้ํา
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- 43 ขนาด Dia. 50 mm. เปนทอเหล็กอาบสังกะสีติดตั้งใกลกับทอสงของเครื่องสูบน้ําทางดานบนสุด
ของทอยาวประมาณ 30 ซม. แลวตอดวย 3 ทาง ดานหนึ่งตอประตูน้ําชนิดหมุนดวยมืออีกดาน
หนึ่งเปนประตูน้ําควบคุมดวยไฟฟา (SOLENOID VALVE) ที่ 220 V 50 Hz โดยรับสัญญาณจาก
TEMPERATURE PROBE ที่ติดตั้งในทอระบายน้ําดานติดกับ ทอสงของเครื่องสูบ โดยประตูน้ํา
จะตองสามารถปด- เปดไดตามอุณหภูมิที่กําหนด

การใชงานและบํารุงรักษาปม
การตรวจสอบหลังติดตั้ง
หลังจากที่ไดติดตั้งปมเขากับตนกําลังและระบบทอดูดและทอสงแลว กอนที่จะเดินเครื่อง
ใหปมทํางานเปนครั้งแรกจําเปนตองมีการตรวจสอบใหเรียบรอยเสียกอน มีอยูบองครั้งที่พบวาปม
ชํารุด หรือเสีย หายในทันทีที่ท ดลองใหทํางาน โดยมีสาเหตุมรจากความบกพรองในการติด ตั้ง
ดังนั้นกอนที่จะเริ่มเดินเครื่องควรจะไดตรวจสอบรายการดังตอไปนี้เสียกอน คือ
1. การหมุน ของเพลา ตรวจสอบโดยการใชมือ หมุน เพลาดูว าสามารถหมุ น ไดงา ย
พอสมควรหรือไม ถาฝดมากหรือฝดเปนบางจุดก็แสดงใหเห็นวาปมและตนกําลังยัง
ไมไดศูนยซึ่งกันและกัน จําเปนตองแกไขใหถูกตอง
2. ทิศ ทางการหมุ น ในกรณีที่ ต น กํ าลั ง เปน มอเตอร ไฟฟ าอาจมีก ารหมุ น ผิ ด ทางได
เนื่องจากการตอขั้วไฟฟาไมถูกตอง ตรวจสอบโดยเปดและปดสวิทซทันทีก็จะสังเกต
ทิศทางการหมุนได
3. การหลอลื่นของรองลื่น ในกรณีที่วัสดุหลอลื่นของรองลื่นเปนน้ํามันก็จําเปนตองเติม
น้ํามันที่มีคุณภาพตามที่บริษัทผูผลิตกําหนดใหเติมตามระดับที่กําหนดไว และรักษา
ใหอยูในระดับดังกลาวเสมอ
4. การทํางานของอุปกรณหลอน้ํา ตรวจสอบวาอุปกรณลอน้ําทํางานตามที่ออกแบบไว
หรือไมเปนตนวา ถาลอน้ําโดยใชปมน้ําสุญญากาศ เมื่อเดินเครื่องปมสุญญากาศแลว
น้ําจะเขามาเต็มหองสูบโดยใชแหลงน้ําอื่นหรือปมขนาดเล็ก ก็จะตองตรวจสอบวา
สามารถไลอากาศออกจากหองสูบไดมากพอที่จะเดินเครื่องสูบน้ําหรือไม
การตรวจสอบอยางอื่นซึ่ง ควรจะทําในขณะติดตั้งทอก็คือ ความสะอาดของทอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทอดูด ทั้งนี้เพราะวาขณะติดตั้งนั้นอาจจะมีเศษวัสดุหรือบางครั้งอาจจะเปน
เครื่องมือลืมทิ้งอยูภายในทอ สิ่งแปลกปลอมเหานี้จะมีผลใหใบพัดชํารุดหรือเสียหายอยางรายแรง
ไดงายมาก
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- 44 การเดินเครื่อง

ขั้นตอนในการเดินเครื่องใหปมทํางานนั้นขึ้นอยูกับชนิดของปมและการติดตั้งให
ปมนั้นทํางานขั้นตอนตอไปนี้เปนขอแนะนําสําหรับปมเซนตริฟูกอลที่เพลาอยูในแนวนอน เมื่อจะ
เริ่มเดินเครื่องใหปฏิบัติดังนี้ คือ
1. ปดประตูจายน้ําทางดานทอจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเริ่มเดินเครื่องนั้นไมมีน้ําอยู
ในทอเลย ทั้งนี้ เ พื่อปองกัน มิใ ห อัตราการสูบ สูง มากจนมอเตอร ทํางานเกิน กําลั ง
เนื่องจากในขณะที่ทอแหง นั้น ความฝดจะนอยมาก ถาไมปด ประตูน้ําดานจายไว
เสีย กอนก็อาจจะทําใหอัตราการสูบ สูงกวาที่จุด ใหประสิทธิภาพสูงสุดมาก ทําให
มอเตอรทํางานเกินกําลัง เกิดวอเตอรแฮมเมอรในระบบทอขึ้น และเกิดคาวิเตชั่นขึ้นได
2. ทําการลอน้ําใหเขามาหลอเลี้ยงหองสูบจนเต็ม กอนจะเดินเครื่องตองแนใจวามีน้ําใน
หองสูบ ทั้ง นี้เ พราะวาปมสวนใหญตองการน้ํามาหลอลื่นและระบายความรอน ถา
เดินเครื่องโดยไมมีน้ําหลอเลี้ยงเปนเวลานาน แหวนกันลึก รองลื่น และกันรั่วจะสึก
กรอน ไหม หรือชํารุดได
3. ในกรณีที่กันรั่ว (Packing) ออกแบบไวใหมีน้ําหรือของเหลวอื่นมาหลอเลี้ยงก็ใหเปด
กอกใหน้ําหรือวัสดุหลอลื่นเขามาหลอเลี้ยงไว
4. เมื่อทุกอยางพรอมแลวก็กดปุมเดินเครื่องสูบน้ําได
5. หลังจากมอเตอรหรือเครื่องยนตหมุนไดรอบเต็มที่และความดันในหองสูบหรือหนา
ประตูน้ําขึ้นถึงระดับที่กําหนดแลว ก็คอยๆ เปดประตูจายน้ําทีละนอยจนกระทั่งสุด
หรือไดอัตราที่ตองการ
สําหรับปมบางแบบ บริษัทผูผลิตจะยอมใหมีการรั่วรอบ ๆ เพลาไดบางเล็กนอยเพื่อให
แนใจวากันรั่วที่เพลานั้นมีน้ําหลอลื่นอยูเพียงพอในขณะที่ปมทํางาน

การหยุดเดินเครื่อง
ขั้นตอนในการหยุดเดินเครื่องปมก็คลายกับการเริ่มเดินเครื่องแตยอนขั้นตอนกัน กลาวคือ
เมื่อตองการจะหยุดสูบน้ําใหปฏิบัติดังนี้
1. ปดประตูจายน้ําอยางชา ๆ อยาปดอยางรวดเร็ว หรือหยุดเดินเครื่องโดยไมมีการปด
ประตูน้ําอยางชาๆ เสียกอน ทั้งนี้เพราะวาอาจจะเกิดวอเตอรแฮมเมอรขึ้นได ในกรณีที่
ตนกําลังเปนเครื่องยนตก็อาจใชวิธีลดความเร็วลงทีละนอยจนไดความเร็วต่ําสุด แลว
จึงคอย ๆ ปดประตูน้ํา
2. เมื่อปดประตูน้ําสนิทแลวจึงปดสวิทซหยุดเดินเครื่อง
3. ปดกอกจายน้ําหรือของเหลวไปหลอเลี้ยงกันรั่ว
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- 45 ในกรณีที่ปมหยุดเดินเครื่องเอง เนื่องจากเครื่องยนตหรือกระแสไฟฟาขัดของให
รีบปดสวิทซ และปดประตูจายน้ําทันทีเพื่อปองกันมิใหน้ําไหลยอนกลับมาทําความเสียหายแกปม
ถามีเช็ควาลวอยูก็ไมจําเปนตองปดประตูจายน้ํา เพราะเช็ควาลวจะปดเมื่อความเร็วของน้ําในทอ
เปนศูนย ไมควรเปดสวิทซ คางไวเพราะเมื่อกระแสไฟฟามีขึ้นมาใหมปมอาจจะทํางานโดยไมมีน้ํา
หลอเลี้ยงอยูในหองสูบซึ่งอาจเปนสาเหตุใหปมไหมได หรือถามีน้ําอยูก็อาจเปนสาเหตุใหมอเตอร
ทํางานเกินกําลัง เกิดคาวิเตชั่น และเกิดวอเตอรแฮมเมอรขึ้นได
ขอควรระมัดระวังในการใชปม
นอกเหนือจากการเดินเครื่องสูบ น้ํา การหยุด ตามปกติ และการหยุดเนื่องจาก
กระแสไฟฟาขัดของ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนและใหความสนใจเปนพิเศษแลว ยังมีขอที่ควร
ตองระมัดระวังในขณะที่ใชงานดวย ดังนี้คือ
· การปรับอัตราการไหล โดยปกติแลวผูออกแบบจะออกแบบใหปมทํางานที่จุด
ซึ่งจะไดประสิทธิภาพสูงสุด แตบางครั้งมีการเผื่อไวมากเกินไปทั้งทางดานอัตราการไหลและเฮด
จึงมีผลใหเลือกปมที่มีขนาดโตกวาที่ตองการมากจนจําเปนตองมีการปรับชองเปดของประตูน้ําให
เล็กลงจนกระทั่งไดอัตราการไหลที่ตองการ การกระทําดังกลาวนี้จะทําใหมีการเสียเฮดขณะที่น้ํา
ไหลผานประตูน้ํามาก และกราฟเฮดของระบบ (System Head Curve) ชันขึ้นและไปตัดกับกราฟ
H – Q ของปมที่จุดซึ่ง มีอัต ราการสูบ ใหม ในบางครั้งจุด ที่ปมทํางานใหมนี้ตองการแรงมา
มากกวาแรงมาของมอเตอรหรือเครื่องยนตที่ใช ซึ่งจะเปนผลใหตนกําลังรอนจัด เนื่องจากทํางาน
เกินกําลังและอาจเกิดการเสียหายได ดังนั้น ถาจําเปนตองมีการปรับอัตราการไหลใหลดลงเปน
ระยะเวลานาน ๆ ติดตอกัน ควรจะไดตรวจสอบกับกราฟ แสดงลักษณะการทํางานของปม (Pump
Characteristic Curves) หรือคํานวณดูเสียกอนวาจะไมเกิดการทํางานเกินกําลัง อยางไร ก็ตาม
การปรับอัตราการไหลจะตองไมเกิน 50 เปอรเซ็นตของอัตราการไหลที่จุดซึ่งใหประสิทธิภาพสูงสุด
ถาตองการลดอัตราการไหลใหมากกวานี้เ ปนระยะเวลานานควรเปลี่ย นไปใชปมขนาดเล็ก จะ
ประหยัดและปลอดภัยกวามาก
· การเดินเครื่องในขณะที่ประตูจายน้ําปดสนิท การเดินเครื่องในขณะที่ประตูน้ํา
ดานจายปดสนิทนั้นจะเปนผลใหพลังงานบางสวนจากตนกําลังแปรสภาพไปเปนพลังงานความ
รอนแลวถายเทใหกับน้ําและเรือนปม เมื่ออุณหภูมิมากขึ้นขอบนอกบางสวนของฝาประกบใบพัด
(Shroud) กับเรือนปมอาจขยายตัวมาชิดและเสียดสีกัน ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นอีกและอาจทําความ
เสียหายอยางรายแรงใหแกปมได โดยทั่ว ๆ ไป ถามีความจําเปนตองปดประตูน้ําขณะเดินเครื่องไม
ควรจะปดไวนานกวา 10 นาที และในขณะที่ปดประตูน้ําอยูนั้นจะตองคอยสังเกตอุณหภูมิของปม
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- 46 ตลอดเวลาดวย สําหรับกรณีที่เปนปมเซนตริฟูกอลแบบ (Axial Flow) ยิ่งไมควรจะปดประตูจายน้ํา
เลยเพราะจะเปนสาเหตุใหคาวิเตชั่นได
· อาการผิด ปกติขณะเดิน เครื่อง ในขณะที่ใชงานควรจะไดสังเกตดวยวาปม
แสดงอาการผิดปกติหรือไม ขณะที่ปมทํางานระดับความดันของน้ําในทอ และกระแสไฟฟาที่ใช
ควรจะมีคาคงที่สม่ําเสมอ ดังนั้น ถาปมแสดงอาการผิดปกติเปนตนวา ความดันของน้ําในทอหรือ
กระแสไฟฟาแปรปรวน เกิดอาการสั่น หรือมีเสียงดัง ก็ควรจะหยุดเดินเครื่องแลวหาสาเหตุ เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการเสียหายอยางรายแรงขึ้นได
การตรวจสอบและบํารุงรักษาปม
เพื่อใหปมมีอายุการใชงานยาวนาน และไมตองหยุดทํางนเพื่อซอมแซมบอยครั้ง
ปมขนาดใหญทุกเครื่องควรมีสมุดประวัติการใชงานและบํารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสําหรับ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาที่แนนอน การตรวจสอบและบํารุงรักษาอาจแบงออกเปนการตรวจสอบ
ประจําวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือนและการตรวจสอบประจําป รายการตรวจสอบดังกลาวนี้ ควร
จะของจากบริษัทผูผลิตปมเพราะวาวิธีการอาจจะแตกตางกันไปบางสําหรับปมแตละแบบ
สํา หรั บ ป ม เซนตริ ฟูก อลชนิด เพลานอนในแนวราบ การตรวจสอบและการ
บํารุงรักษาตามกําหนดเวลาตาง ๆมีดังนี้ คือ
· การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําวัน มีดังนี้
1. อุณหภูมิของรองลื่น
2. ความดันทางทอดูดและทอจาย
3. การรั่วจากกันรั่ว (packing)
4. การหลอลื่นกันรั่วโดยดูจากการไหลของของเหลวที่มาหลอเลี้ยง
5. โหลด (Load) ของมอเตอรไฟฟา
6. ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน
7. ระดับน้ํามันหลอลื่นที่มาเลี้ยงรองลื่น
· การตรวจสอบและบํารุงรักษา ทุก 6 เดือน มีดังนี้
1. การไดศูนยระหวางปมและตนกําลัง
2. การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองลื่น
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- 47 ค. การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําป มีดังนี้
1. การรั่วตามเพลาและการซอมบํารุงกันรั่ว
2. การสึกของปลอกเพลา
3. ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก
4. ทดสอบและปรับแกเกจวัดตาง ๆ ที่ใชวัดน้ําและกระแสไฟฟา
5. เปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นและไขที่รองลื่น

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง

เครื่องกําเนิดไฟฟาเปนอุปกรณแหลงจายกระแสไฟฟาสํารองของระบบเพื่อจาย
แกโหลดในสวน EMERGENCY LOAD ซึ่งในอาคารโรงผลิตน้ําประปาติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟารุน
3360 ขนาด 250 KVA ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงรายละเอียดของเครื่องกําเนิดไฟฟาแยกเปนสวนๆ ดังนี้
1. สวนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา
2. การใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟาและแผงควบคุม EMCP.
3. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา
1. สวนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟาสามารถแยกสวนประกอบออกเปน 3 สวนคือ สวนเครื่องยนต
ประกอบดวยเครื่องยนตและอุปกรณป ระกอบเครื่องยนตทั้ง หมด,สวนเครื่องกําเนิดไฟฟาและ
อุปกรณควบคุม พรอมเครื่องวัดตางๆ โดยในสวนเครื่องยนตและเครื่องกําเนิดไฟฟาผูใชงานตอง
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- 48 ศึกษารายละเอียดจากขอกําหนด (SPECIFICATION) ของเครื่อง สวนของอุป กรณควบคุมจะ
กลาวโดยละเอียดในเรื่องการใชงานแผงควบคุม EMCP.
2. การใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟาและแผงควบคุม EMCP.
การใชงานแผงควบคุม (EMCP.)

แผงควบคุม ELETRONIC MODULAR CONTROL PANEL (EMCP.) เปนแผง
ควบคุมที่ติดตั้งสัญญาณไฟตางๆ, มิเตอรและสวิทซควบคุมของเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยแยกแจก
แจงรายละเอียดออกเปนสวนตางๆ ไดดังนี้
1. สวิทซควบคุม
สวิทซควบคุมแผงควบคุม (EMCP.) ประกอบดวยปุมตาง ๆ ดังนี้
1.1. สวิทซสตารทเครื่องยนตประกอบดวยโหมดใหเลือก 4 โหมดคือ
OFF/RESET
: สําหรับใชดับเครื่องยนตทันทีหรือรีเซ็ทสัญญาณไฟ
(FAULT LIGHT) ตาง ๆหรือปดเครื่องยนตไมใ ห
ทํางาน
AUTO
: สําหรับใชตั้งใหเครื่องยนตทํางานโดยอาศัยหนาสัมผัส
ภายนอก เชน ควบคุมจากวงจร AUTOMATIC
TRANSFER SWITCH กลาวคือเครื่องยนต จะสตารท
เมื่อหนาสัมผัส CLOSED และจะดับ เมื่อหนาสัมผัส
OPEN. โดยมีเวลา COOLDOWN ประมาณ 5 นาที
MAN.START
: เครื่องยนตจะสตารทและเดินเครื่องตอเนื่องเมื่ออยูใน
สถานะนี้
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- 49 COOLDOWN STOP : สําหรับใชดับเครื่องยนตโดยรักษาเวลาการอุนเครื่อง
(COOLDOWN)
1.2. สวิทซ ‘’ EMERGENCY STOP’’ สําหรับดับเครื่องยนตทันทีเมื่ออยูในสภาวะ
ฉุกเฉินโดยการกดปุมและหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อรีเซ็ทฟงกชัน
EMERGENCY STOP
1.3. สวิทซ ‘’ VOLTAGE ADJUST’’ สําหรับปรับแรงดันออกของเครื่องกําเนิดไฟฟา
1.4. สวิทซ ปรับความถี่ สําหรับรับความถี่ออกของเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยการเปลี่ยน
ความเร็วรอบของเครื่องยนต
1.5. สวิทซ ‘’PANEL LIGHT’’ สําหรับเปดหรือปดไฟหนาปดหนาแผงควบคุมซึ่งเปน
อุปกรณเสริมของเครื่องกําเนิดไฟฟา
1.6. สวิทซ ‘’ STARTING AID’’ สําหรับชวยสตารทเครื่องยนตในสภาวะอากาศหนาว
เย็น โดยปกติจะใชในประเทศที่มีอากาศหนาว
2. สัญญาณไฟ (FAULT INDICATOR)
สัญณาณไฟที่ (FAULT INDICATOR) แสดงในตําแหนงดานซายของแผงควบคุม
(EMCP.) ประกอบดวย
2.1. FAULT ALARM. จะแสดงโดยหลอดสีเหลืองกระพริบ เมื่อระบบตรวจสอบพบ
ความผิดปกติที่เปนสภาวะของ ALARM โดยที่ยังคงสามารถติดเครื่องยนตหรือ
เดินเครื่องยนตตอไปไดพรองโชว ALARM CODE ที่จอดานบนเมื่อกดปุม
ALARM CODE KEY
2.2. FAULT SHUTDOWN จะแสดงโดยหลอดสีเหลืองกระพริบ เมื่อระบบตรวจสอบ
พบความผิดปกติที่เปนสภาวะของ SHUTDOWN โดยที่ระบบจะดับเครื่องยนต
ทัน ทีและไมสามารถสตารทเครื่องยนตเ มื่อระบบอยูในสภาวะนี้ได พรอมโชว
DIAGNOSITC FAULT CODE ที่จอดานบน
2.3. OVERCRANK จะแสดงโดยหลอดสี แ ดงกระพริ บ เมื่ อ ไม ส ามารถสตาร ท
เครื่องยนตไดติดตอกัน 4 ครั้ง
2.4. LOW COOLANT LEVER จะแสดงโดยหลอดสีแดงกระพริบเมื่อระดับน้ําในหมอ
น้ํ า ต่ํ า กว า จุ ด ที่ กํ า หนด จะมี ผ ลให เ ครื่ อ งยนต ดั บ และไม ส ามารถสตาร ท
เครื่องยนตไดอีก
2.5. ENGINE OVERSPEED จะแสดงโดยหลอดสีแดงกระพริบเมื่อความเร็วรอบของ
เครื่องยนตสูงกวาคาที่ตั้งไว (1800 RPM) จะมีผลทําใหเครื่องยนตดับและไม
สามารถสตารทเครื่องยนตไดอีก
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- 50 2.6. HIGH WATER TEMPERATURE. จะแสดงโดยหลอดสี แ ดงกระพริ บ เมื่ อ
อุณหภูมิของเครื่องยนตสูงกวาคาที่ตั้งไว (225 °F ) จะมีผลทําใหเครื่องยนตดับ
และไมสามารถสตารทเครื่องยนตไดอีก
2.7. EMERGENCY STOP จะแสดงโดยหลอดสีแดงกระพริบ เมื่อผูใ ชงานกดปุม
สวิท ซ EMERGENCY STOP เพื่อดับ เครื่องยนต ฉุก เฉิน และจะถูก รีเ ซ็ท เมื่ อ
ผูใชงานปดสวิทซ EMERGENCY STOP ตามเข็มนาฬิกา
2.8. LOW OIL PRESSURE จะแสดงโดยหลอดสีแดงกระพริบ เมื่อความดัน ของ
น้ํามันเครื่องภายในเครื่องยนตต่ําคาที่ตั้งไว (30 PSI) จะมีผลทําใหเครื่องยนตดับ
และไมสามารถสตารทเครื่องยนตไดอีก
ภายหลังระบบแสดงสัญญาณไฟที่ผิดปกติขึ้นผูใชงานจะตองทําการตรวจสอบ
และแกไขความผิดปกติดังกลาวแลวปรับสวิทซสตารท เครื่องยนตไปยังโหมด OFF/RESET เพื่อ
รีเซ็ทสัญญาณไฟทั้งหมดและสามารถกลับมาใชงานระบบไดตามปกติ
3. ปุมกด (DEYPAD) และจอภาพ (SIAPLAY)
ปุมกด (DEYPAD) และจอภาพ (SIAPLAY) ในแผงควบคุม EMCP. จะแสดงถึง
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องยนตหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยจอภาพ (DEYPAD) จะประกอบดวย
2(DEYPAD) คือ ดานบนจะแสดงแรงดันไฟฟา, กระแสและความถี่ของแตละเฟสซึ่งสามารถเลือก
ไดดวย PHASE SELECT KEY และยังแสดง FAULT CODE ที่เกิดขึ้น ดวย สวน(DEYPAD)
ดานลางจะแสดงแรงดันแบตเตอรี่ ชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต, แรงดันน้ํามันเครื่องและความ
รอนของเครื่องยนต สวนปุ มกด (KEYPAD) จะใชเ ลือกฟงก ชัน เพื่อแสดงขอมูล บนจอภาพ
(DISPLAY) ซึ่งแยกแจกแจงฟงกชันของปุมกดไดดังนี้
3.1 LEFTMODE KEY ปุมกดนี้จะใชในกรณีเขาสูโหมด SERVICE MODE เพื่อเลือก
ฟงกชันของการตั้งโปรแกรม
3.2 PHASE SELECT KEY สําหรับการเลือกของแรงดันไฟฟา, กระแส หรือความถี่
เพื่อแสดงผลบนจอภาพ โดยจะแสดงผลเปลี่ยนเฟสเมื่อมีการกดปุมดังกลาว
3.3 ENGINE METER KEY สําหรับเลือกการแสดงผลสถานะของเครื่องยนตอัน
ไดแกคาแรงดัน ไฟฟาของแบตเตอรี่ , จํานวนชั่ วโมงรวมของการทํางาน, ความเร็วรอบของ
เครื่องยนต, ระดับความดันของน้ํามันเครื่องและอุณหภูมิของหมอน้ํา โดยปกติคาเหลานี้จะแสดง
อยูประมาณคาละ 2 วินาที แลวจะเลื่อนไปโชวคาตอไปแตสามารถหยุดดูคาเหลานี้ไดดวยการกด
ปุมและเลื่อนดูคาตอไปโดยการกดปุมอีกครั้งหนึ่ง
3.4 LAMP TEST สําหรับการทสอบหลอดไฟและจอภาพเมื่อกดปุมดังกลาวจะแสดง
หลอดไฟและตัวอักษรบนจอภาพทั้งหมด
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- 51 3.5 ALARM CODE KEY สําหรับตรวจสอบสัญญาณ FAULT เมื่อสัญญาณไฟที่
โดยแสดง ALARM CODE ที่จอภาพดานบน
3.6 EXIT KEY สําหรับออกจากฟงกชัน SERVICE MODE หลังจากมีการเขาไปทํา
การแกไขโปรแกรมของแผงควบคุม EMCP.
3.7 SERVICE MODE KEY สําหรับเขาฟงกชัน SERVICE MODE เพื่อตรวจสอบ
หรือแกไขโปรแกรมของแผงควบคุม EMCP.
- GENERATOR SET CONTROL PANELS
- MAIN CONTROL PANEL

j
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1. PANEL LIGHT (PL.) ถูกควบคุมโดย PANEL LIGHT ON/OFF SWITCH
(PLS) (9) GS
2. GOVERNOR SWITCH OR SPEED POTENTIOMETER ใชเพิ่มหรือลดรอบของ
เครื่องยนต SAS
3. START AID SWITCH ใชสําหรับอุนเครื่องยนตกอนสตารท (ใชในเมืองหนาว) ECS
4. ENGINE CONTROL SWITCH ใชกําหนดสภาวะของชุดควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา
- ในตํา แหนง AUTOMATIC (ที่ 3 นาฬิ ก า) เครื่ องยนตที่ จ ะ START เมื่ อ
CONTRACT ถูก CLOSED และเครื่องยนตจะดับเมื่อชุด AUTO CONTACT ถูก
OPEN และจากเครื่องยนต นับเวลา COOLDOWN)ประมาณ 5 นาที
- ในตําแหนง MANUAL (ที่ 6 นาฬิกา) เครื่องยนตจะ START และ RUN ตอเนื่อง
ในตําแหนงนี้
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- 52 - ในตํ า แหน ง STOP (ที่ 9 นาฬิ ก า) เครื่ อ งยนต จ ะดั บ หลั ง จากโปรแกรม
COOLDOWN จับเวลาครบ 5 นาทีแลว
- ในตําแหนง OFF/RESET (ที่ 12 นาฬิกา) เพื่อ RESET FAULT LIGHT ALM
5. ALARM MODULE.
6. VOLTAGE ADJUST PHEOSTAT (VAR.)
7. EMERGENCY STOP PUSH BUTTON (ESPB.) ใชเพื่อดับเครื่องยนตกรณีฉุกเฉิน
8. GENERATOR SET CONTROL. (GSC.)
9. PANEL LIGHT SWITCH. (PLS.)

j
k
l
m
n
o

เมื่อ GSC ตรวจเช็คพบ FAULT 1 ใน 6 นี้ เครื่องยนตจะดับถากําลังทํางานอยู พรอมทั้ง FAULT
INDICATOR จะกระพริบสีแดงบอกตําแหนงตาง ๆ และจะไมสามารถ START ใชงานไดอีกจนกวา
จะแกปญหาเหลานั้นแลว
1. LOW OIL PRESSURE เมื่อเราดับเครื่อง น้ํามันเครื่องจะตกต่ําลงถึงระดับคาที่ตั้งไวใน
GSC(30 PSI)
2. EMERGENCY STOP ใชในกรณีดับเครื่องฉุกเฉิน
3. HIGH WATER TEMPERTOR เมื่อความรอนของเครื่องยนตสูงขึ้นถึงคาที่ถูกตั้ง ไวใ น
GSC (225° F)
4. ENGINE OVER SPEED เมื่อรอบของเครื่องยนตสูงถึงคาที่ตั้งไวใน GSC (1800 RPM)
5. LOW COOLANT LEVEL (OPTIONAL) เมื่อระดับน้ําในหมอน้ําต่ําถึงคาที่กําหนด
6. OVERCRANK เมื่อเครื่องยนตไมสามารถ START ไดใ นเวลาที่กําหนดไวใ น GSC
(START 10 SEC, STOP 10 SEC 5 ครั้ง รวม 50 SEC)
- DISPLAY
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- 53 - UPPER DISPLAY 1 แสดง AC VOLTAGE, CURRENT และ FREQUENCY แต
ละเฟสสามารถเช็คไดดวย PHASE SELECT 4 และยังใชแสดง FAULT CODFS ดวย
LOWER DISPLAY 2 แสดง BATTERY VOLTAGE, ชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต, รอบการ
ทํางานเครื่องยนต, แรงดัน น้ํามัน เครื่องและความรอนของเครื่องยนต คาเหลานี้จะแสดงอยู
ประมาณ 2 วินาที และจะเลือ่ นไปโชวคาตาง ๆ ตอไปแตสามารถหยุดดูคาเหลานี้ไดดวยการกดไป
ที่ ENGINE METER DEY 3 คานั้นก็จะหยุดใหดู และจะสามารถเลื่อนดูคาตอไปไดก็ดวยการกด
ปุมเดิมซ้ําอีก 1 ครั้งนึง ENGINE METER KEY3
- THE RELAY STATUS INDIVSYTOR อยูบน LOWER DISPLAY ดวยเมื่อ GSC
RERAY ทํางานตําแหนงการทํางานของ RELAY จะถูกแสดงขึ้น เชน K1, K2 เปน
ตน
- สําหรับในสวนของ ALARM CODE, EXIT, SERVICE MODE จะใชเ พื่อตั้ง
โปรแกรมใหมในกรณีที่มีการเปลี่ยนชุด GSC ใหม
KEYPAD 3 ถูกใชเพื่อควบคุม รายการตาง ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพดานบน 1 และจอภาพ
ดานลาง 2
- LEFTMOST KEY 4 ใชทําหนาที่เฉพาะเมื่อ GSC อยูใน SERVICE MODE โดย
ปกติจะไมถูกใชงาน
- PHESE SELECT KEY5. ใชเ ช็ค แตละเฟสของ PHASE ของ VOLTAGE,
CURRENT, และ FREQUENCY
- ENGINE METER KEY6. ใชเพื่อควบคุม LOWER DISPLAY 2
- LAMP TEST KEY 7.ใชเพื่อเช็ค INDICATOR ตาง ๆ วาอยูในสภาพปกติ
- ALARM CODE KEY 8. ถา FAULT ALARM INDICATOR 11 กําลังกระพริบกด
ไปที่ KEYนี้ ALARM CODE จะโชวขึ้นที่จอภาพดานบน
- EXIT KEY 9 KEY นี้ใชทําหนาที่เฉพาะเมื่อ GSC อยูใน SERVICE MODE
- SERVICE MODE KEY 10 ใชเพื่อเขาสูโปรแกรมภายในโดยปกติจะไมถูกใชงาน
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- 54 การใชเครื่องยนตกําเนิดไฟฟาแคตเตอรพิลลาร
กอนสตารทเครื่องยนต
1. ตรวจดูเครื่องวัดสภาพกรองอากาศ
2. ตรวจดูระดับน้ําในหมอน้ํา
3. ตรวจดูระดับน้ํามันหลอลื่น
4. ตรวจดูระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
5. ตรวจดูความเรียบรอยของแบตเตอรี่
6. ถายน้ํามันออกจากกรองตักน้ํา หากมีปนกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยสังเกตเห็น
ไดดวยตาเปลา (ถามี)
การสตารทเครื่องยนต
1. ปลดเซอรกิตเบรคเกอรออก
2. บิดสวิทซไปตําแหนง “MAN” เครื่องยนตจะติด
3. ตรวจเช็คความดันน้ํามันเครื่องจะอยูในเกณฑ 40 PSI หรือสีเขียว
4. เรงเครื่องยนตจนความถี่ของกระแสไฟขึ้นถึง 50 เฮิรต
5. เดินเครื่องยนตประมาณ 5 นาที แลวสับเบรกเกอรเพื่อจายกระแสไฟ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขอปฏิบัตริ ะหวางการใชเครื่องยนต
ปรับความถี่ของกระแสไฟใหอยูที่ 50 เฮิรตตลอดเวลา โดยการปลดหรือเรง
เครื่องยนต
ปรับแรงเกลื่อนไฟฟาอยูที่ 380 หรือ 400 โวลท
ความดันน้ํามัน เชื้อเพลิง ตองชี้ชอง “เขียว” ตลอดเวลา ถาชี้ชอง “แดง”
ตองตรวจเช็คกรองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเปลี่ยนใหม
ความดันน้ํามันหลอลื่นตองไมต่ํากวา 40 PSI (หรืออยูในเกณฑ “สีเขียว”
แบบเกจวัด)
ความรอนของน้ําตองไมเกิน 208-225 องศาฟาเรนไฮด (หรือไมเ กิน “สี
แดง” แบบเกจวัด)
เครื่องยนตจะหยุดโดยอัตโนมัติ และมีหลอดไฟแสดงใหทราบสาเหตุดังนี้
- อุณหภูมิน้ําระบายความรอนสูงกวาปกติ
- ความดันน้ํามันหลอลื่นต่ํากวาปกติ
- ความเร็วรอบเครื่องยนตสูงกวาปกติ
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- 55 ขอปฏิบัตใิ นการดับเครื่องยนต
2. ปลดเซอรกิตเบรกเกอรจายกระแสไฟออก
3. เดิน เครื่องยนตป ระมาณ 3 นาที แลวบิ ด สวิท ซ ไปตําแหนงดับ เครื่อ ง
“STOP”
4. เมื่อเครื่องยนตหยุดแลว บิดสวิทซไปที่ “OFF”
ขอปฏิบัตใิ นการใชเครื่องแบบอัตโนมัติ
1. บิดสวิทซไปที่ตําแหนง “AUTO”
2. สับเบรกเกอรตําแหนง “ON”
จากนั้นเครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมที่จะทํางาน เมื่อไฟฟาหลักเกิดขัดของ
ซึ่งจะสงสัญญาณการสตารทมาจาก AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
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- 56 3. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา
ตารางการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
รายละเอียด

ทุก
สัปดาห

ทุก 3
เดือน

ทุก 1 ป

ทุก 3 ป

1. สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต)

*

*

*

*

2. ระบบหลอเย็นเครื่องยนต

*

*

*

*

3. ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง

*

*

*

*

4. ระบบการนําอากาศและไอเสีย

*

*

*

*

5. ระบบน้ํามันหลอลื่น

*

*

*

*

6. ระบบติดเครื่องยนต

*

*

*

*

7. ระบบควบคุมเครื่องยนตและความปลอดภัย

*

*

*

*

8. ทุนเครื่องกําเนิดไฟฟา

*

*

*

*

9. แผงสวิตซควบคุม

*

*

*

*

10. การติดเครื่องกําเนิดไฟฟา

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ตรวจเช็ค

11. เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
12. เปลี่ยนไสกรองน้ํามันหลอลื่น, ทําความสะอาด
กรองหายใจและนําตัวอยางน้ํามันไปทดสอบ
13. ทดสอบเทอร โ บชารจ ระยะการตั้ งลิ้ น ไอดี -ไอ
เสียและการหมุนของลิ้นไอดี-ไอเสีย
14. ทดสอบสวิ ต ซ สัญญาณดับ เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น และ
เกจวัดตาง ๆ
15. อัดจาระบีลูกปนทายทุนเครื่องกําเนิดไฟฟา
16. ทําความสะอาดโดยใชเ ครื่อ งดูด ฝุนแผงสวิต ซ
ควบคุมไฟฟา
17. เปลี่ยนเทอรโมสตัท, สายพานและทอยาง, ถาย
และเติมน้ําหลอเย็นใหม
18. เปลี่ ย นแบตเตอรี่ แ ละสายพานไดชาร จ การ
บริการเมื่อจําเปน

*
*

19. ทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาดวยโหลดเทียม

(ตามคําแนะนํา)

20. ทดสอบฉนวนความตานทานดวยมิเตอรเมกะ
โอหม

(ตามคําแนะนํา)
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