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1 ข้อมูลเกี่ยวกบัเอกสารฉบับนี้

คู่มือการใชง้านน้ีมีคำ อธิบายเก่ียวกบั Vacuum Pump V-100 ณ เวลาท่ีจดัพิมพ ์โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑแ์ละมีขอ้มูลสำ คญัท่ีจำ เป็น

สำ หรับการใชง้านและการบำ รุงรักษาผลิตภณัฑอ์ยา่งปลอดภยั

คู่มือการใชง้านเหล่าน้ีครอบคลุมรุ่นยอ่ยทั้ งหมดของ Vacuum Pump V-100 และมีจุดประสงคห์ลกัสำ หรับการใชง้านโดยเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ

u เพื่อใหส้ามารถใชง้านผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งปลอดภยัและปราศจากปัญหา โปรดอ่านคู่มือการใชง้านก่อนเริ่มใชง้านอุปกรณ์ รวมทั้ งปฏิบติัตาม

คำ แนะนำ ท่ีระบุในคู่มือการใชง้าน

u เกบ็รักษาคู่มือการใชง้านไวใ้นบริเวณใกลก้บัอุปกรณ์

u ส่งต่อคู่มือการใชง้านใหแ้ก่เจา้ของหรือผู้ใชร้ายต่อไป

BÜCHI Labortechnik AG จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความผิดปกติหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ

การใชง้าน

u หากมีขอ้สงสยัใดๆ หลงัจากอ่านคู่มือการใชง้าน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูคา้ของ BÜCHI Labortechnik AG ขอ้มูลติดต่อของตวัแทน

จำ หน่ายในประเทศของคุณมีอยู่บนปกหลงัของคู่มือการใชง้านฉบบัน้ีและในอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต ์http://www.buchi.com

1.1 คำ เตอืนด้านความปลอดภยัในเอกสารฉบับนี้

คำ เตือนดา้นความปลอดภยัเป็นคำ เตือนเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนขณะใชง้านอุปกรณ์ โดยแบ่งระดบัอนัตรายออกเป็นส่ีระดบัตามคำ สญัญาณ

ท่ีใช้

คำ สัญญาณ ความหมาย

อนัตราย ระบุถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ร้ายแรงหรือเสียชีวติไดห้ากไม่ดำ เนินการ

ป้องกนั

คำ เตือน ระบุถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลาง ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ร้ายแรงหรือเสียชีวติไดห้ากไม่

ดำ เนินการป้องกนั

ระวงั ระบุถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงต่ ำ  ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็เลก็นอ้ยถึงปานกลางไดห้ากไม่ดำ เนินการ

ป้องกนั

สำ คญั ระบุถึงอนัตราย ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

1.2 สัญลกัษณ์

สญัลกัษณ์ต่อไปน้ีอาจแสดงอยู่ในคู่มือการใชง้านฉบบัน้ีหรือบนตวัอุปกรณ์:

1.2.1 สัญลกัษณ์เตอืน

สัญลกัษณ์ ความหมาย สัญลกัษณ์ ความหมาย

คำ เตือนทั่วไป สารกดักร่อน

ระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีเป็นอนัตราย สารไวไฟ

อนัตรายทางชีวภาพ สภาพแวดลอ้มท่ีอาจเกิดการระเบิดได้

วตัถุแตกหกัง่าย ก๊าซอนัตราย

http://www.buchi.com
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สัญลกัษณ์ ความหมาย สัญลกัษณ์ ความหมาย

พ้ืนผวิร้อน สารท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือสารระคายเคือง

ระวงัการบาดเจบ็ท่ีมือ แม่เหลก็แรงสูง

1.2.2 สัญลกัษณ์ข้อกำ หนดที่ต้องทำ

สัญลกัษณ์ ความหมาย สัญลกัษณ์ ความหมาย

สวมแวน่ครอบตา สวมชุดป้องกนั

สวมถุงมือป้องกนั วตัถุมีน้ ำ หนกัมาก หา้มยกโดยไม่มีผู้ช่วย

1.2.3 สัญลกัษณ์อื่นๆ

หมายเหตุ

สญัลกัษณ์น้ีแสดงถึงขอ้มูลท่ีสำ คญัและเป็นประโยชน์

R สญัลกัษณ์น้ีหมายถึงส่ิงท่ีจำ เป็นตอ้งทำ ก่อนท่ีจะดำ เนินการตามวธีิการดา้นล่าง

u สญัลกัษณ์น้ีหมายถึงคำ สั่งท่ีผู้ใชต้อ้งปฏิบติัตาม

5 สญัลกัษณ์น้ีหมายถึงผลของการปฏิบติัตามคำ สั่งอยา่งถกูตอ้ง

1.3 ภาษาต่างๆ

คู่มือการใชง้านไดรั้บการเขียนข้ึนเป็นภาษาเยอรมนั จากนั้นจึงนำ มาแปลเป็นภาษาต่างๆ คู่มือฉบบัแปลมีอยู่ในแผน่ซีดีท่ีใหม้าดว้ยหรือสามารถ

ดาวนโ์หลดในรูปแบบไฟล ์PDF ไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.buchi.com

1.4 เครื่องหมายการค้า

ชื่อผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนท่ีใชใ้นคู่มือการใชง้านฉบบัน้ีเป็นการใชเ้พื่อระบุขอ้มูลเท่านั้น โดยช่ือ

ผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวยงัคงถือเป็นทรัพยสิ์นของเจา้ของแต่ละราย

เช่น Rotavapor® เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ BÜCHI Labortechnik AG

http://www.buchi.com
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2 ความปลอดภยั

2.1 จุดประสงค์การใช้งาน

Vacuum Pump V-100 ไดรั้บการออกแบบและผลิตข้ึนเพื่อใชเ้ป็นอุปกรณ์ภายในหอ้งปฏิบติัการ จุดประสงคก์ารใชง้านของอุปกรณ์น้ีคือการถ่าย

อากาศออกจากอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการ โดยใชป๊ั้มเมมเบรน PTFE ที่มีหรือไม่มีการติดตั้ งชุดควบคุมสุญญากาศกไ็ด้

ป๊ัมเมมเบรน PTFE เป็นอุปกรณ์ท่ีใชก้บังานต่อไปน้ีเป็นหลกั:

� การถ่ายอากาศออกจากอุปกรณ์การกลั่น โดยเฉพาะเคร่ืองระเหยสารระบบหมุน (Rotavapor®)

� การกรองดว้ยสุญญากาศ

� เคร่ืองทำ แหง้ระบบสุญญากาศ

� เตาอบแหง้

2.2 การใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานตามจุดประสงค์

การใชง้านในลกัษณะอ่ืนใดนอกเหนือไปจากท่ีระบุขา้งตน้และการใชง้านท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจำ เพาะทางเทคนิคถือเป็นการใชง้านนอกเหนือ

จากการใชง้านตามจุดประสงค ์ผู้ด ำ เนินงานตอ้งเป็นผู้รับผดิชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชง้านอุปกรณ์ในลกัษณะ

อื่นใดนอกเหนือจากการใชง้านตามจุดประสงค์

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หา้มใชง้านอุปกรณ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี:

� การใชง้านในบริเวณท่ีจำ เป็นตอ้งใชชุ้ดอุปกรณ์ท่ีปลอดภยัต่อการระเบิด

� การป๊ัมของเหลวและอนุภาคของแขง็

� การใชง้านกบัสารท่ีเกิดการระเบิดหรือติดไฟไดเ้น่ืองจากการกระแทก แรงเสียดทาน ความร้อน หรือประกายไฟ (เช่น วตัถุระเบิด)

� การใชง้านเพ่ือทำ การวเิคราะห์ (เช่น เจลดาห์ล)

� การสร้างความดนัท่ีมีค่าเป็นบวก (การเพ่ิมความดนัใหก้บัระบบ)

� การใชง้านท่ีอุณหภมิูแวดลอ้ม >40°C

2.3 คุณสมบัตขิองเจ้าหน้าที่

บุคคลท่ีไม่มีความรู้โดยตรงจะไม่สามารถรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ดงันั้นจึงมีโอกาสไดรั้บอนัตรายมากกวา่

การใชง้านอุปกรณ์น้ีตอ้งทำ โดยเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้น

คู่มือการใชง้านน้ีมีเน้ือหาท่ีเหมาะสำ หรับกลุ่มเป้าหมายต่อไปน้ี:

ผู้ใช้

ผู้ใชห้มายถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี:

� ไดรั้บการฝึกสอนการใชง้านอุปกรณ์น้ี

� มีความคุ้นเคยกบัเน้ือหาในคู่มือการใชง้านและขอ้กำ หนดดา้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมีการปฏิบติัตามเน้ือหาและขอ้กำ หนดดงั

กล่าว

� ไดรั้บการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ในสายอาชีพเพียงพอที่จะประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านอุปกรณ์น้ี

ผู้ดำ เนินงาน

ผู้ด ำ เนินงาน (โดยทั่วไปหมายถึงผู้จดัการหอ้งปฏิบติัการ) มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี:

� อุปกรณ์มีการติดตั้ ง การเตรียมใชง้าน การใชง้าน และการซ่อมบำ รุงอยา่งถกูตอ้ง

� มีการมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบติังานต่างๆ ตามท่ีระบุในคู่มือการใชง้าน

� เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิ่นท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัและการป้องกนัอนัตราย

� มีการส่งรายงานเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งการใชง้านอุปกรณ์ ไปยงับริษทัผู้ผลิต (quality@buchi.com)
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ช่างเทคนิคซ่อมบำ รุงของ BUCHI

ช่างเทคนิคซ่อมบำ รุงท่ีไดรั้บอนุญาตจาก BUCHI คือผู้ท่ีผา่นหลกัสูตรการฝึกอบรมพิเศษและไดรั้บอนุญาตจาก BÜCHI Labortechnik AG ให้

ทำ งานซ่อมบำ รุงและซ่อมแซมพิเศษ

2.4 อนัตรายที่ยงัอาจเกดิขึน้ได้

อุปกรณ์น้ีไดรั้บการพฒันาและผลิตข้ึนโดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงล่าสุด อยา่งไรกต็ามยงัคงมีโอกาสเกิดอนัตรายต่อบุคคล ทรัพยสิ์น หรือสภาพ

แวดลอ้มได ้หากมีการใชง้านอุปกรณ์ไม่ถกูวธีิ

ค ำ เตือนท่ีเก่ียวขอ้งในคู่มือฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเตือนใหผู้้ใชท้ราบถึงอนัตรายท่ียงัอาจเกิดข้ึนไดด้งักล่าว

2.4.1 ไอระเหยที่เป็นอนัตราย

การกลั่นอาจก่อใหเ้กิดไอระเหยท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงสามารถก่อใหเ้กิดสภาวะเป็นพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวติได้

u หา้มสูดดมไอระเหยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการกลั่น

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการกำ จดัไอระเหยทนัทีโดยการใชตู้้ดูดไอระเหยท่ีเหมาะสม

u ใชอุ้ปกรณ์ในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอเท่านั้น

u ในกรณีท่ีมีไอระเหยซึมออกมาจากขอ้ต่อหรือจุดต่อ ใหต้รวจสอบซีลในจุดดงักล่าวและทำ การเปล่ียนถา้จำ เป็น

u หา้มทำ การกลั่นของเหลวท่ีไม่ทราบท่ีมา

u ศึกษาเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของของเหลวทั้ งหมดท่ีใช้

2.4.2 ความผดิปกตใินระหว่างการใช้งาน

ในกรณีท่ีอุปกรณ์ชำ รุดเสียหาย ชิน้ส่วนท่ีมีความคมหรือสายไฟท่ีหลุดออกมาอาจทำ ใหเ้กิดการบาดเจบ็ได้

u ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำ เพ่ือหาการชำ รุดเสียหายท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้

u หากเกิดความผดิปกติข้ึน ใหปิ้ดการทำ งานของอุปกรณ์ทนัที ถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ แลว้แจง้ใหผู้้ด ำ เนินงานทราบ

u หา้มใชง้านอุปกรณ์ท่ีชำ รุดเสียหาย

2.5 อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล

อนัตรายเน่ืองจากความร้อนและ/หรือสารเคมีกดักร่อนอาจเกิดข้ึนได ้ข้ึนอยู่กบัลกัษณะการใชง้าน

u สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมทุกคร้ัง เช่น แวน่ครอบตา ชุดป้องกนั และถุงมือ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีใชมี้คุณสมบติัตรงตามขอ้กำ หนดท่ีระบุในเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีทุก

ชนิดท่ีใช้

2.6 การดดัแปลง

การดดัแปลงอุปกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตอาจส่งผลต่อความปลอดภยัและทำ ใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

u เลือกใชเ้ฉพาะอุปกรณ์เสริม อะไหล่ และวสัดุสิน้เปลืองของแทจ้าก BUCHI เท่านั้น

u การดดัแปลงทางเทคนิคกบัอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมจะตอ้งทำ หลงัจากท่ีไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

BÜCHI Labortechnik AG แล้วเท่านั้น และจะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก BUCHI แล้วเท่านั้น

BUCHI จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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3 คำ อธิบายผลติภณัฑ์

3.1 คำ อธิบายการทำ งาน

Vacuum Pump V-100 มีจุดประสงคเ์พื่อใชใ้นการถ่ายอากาศออกจากอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการใหไ้ดร้ะดบัสุญญากาศสุดทา้ยท่ี 10 มิลลิบาร์

(±2 มิลลิบาร์)

หลงัจากเปิดสวติชก์ารทำ งาน V-100 จะทำ งานในโหมดต่อเน่ืองยกเวน้ในกรณีท่ีมีการต่อกบั Interface I-100 (แผงควบคุม) สำ หรับการทำ งานใน

โหมดต่อเน่ืองโดยไม่มีการควบคุม ป๊ัมจะทำ งานท่ีความเร็วสูงสุด 1280 รอบต่อนาทีและจะสามารถสร้างสุญญากาศสุดทา้ยได ้10 มิลลิบาร์

(±2 มิลลิบาร์) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการถ่ายอากาศออกข้ึนอยู่กบัขนาด (ปริมาตร) ของภาชนะ

หลงัจากทำ งานครบ 1 ชั่วโมง V-100 จะสลบัการทำ งานเป็นโหมด ECO ซ่ึงในโหมด ECO น้ี V-100 จะทำ งานท่ีกำ ลงั 70% แต่จะยงัคงสามารถ

สร้างสุญญากาศสุดทา้ยไดเ้ท่าเดิมท่ี 10 มิลลิบาร์ (±2 มิลลิบาร์)

ป๊ัมน้ีสามารถทำ งานไดท้ั้ งแบบเป็นอุปกรณ์เด่ียวหรือต่อกบัอุปกรณ์เสริม (โปรดดูบทท่ี 3.3 "อุปกรณ์ในชุด", หนา้ 14)

3.2 ส่วนประกอบ

3.2.1 ด้านหน้า

รูปท่ี 1: การออกแบบของ V-100

1 หูหิว้

2 ฝาครอบดา้นบนของป๊ัม

3 สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั
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3.2.2 ด้านหลงั
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รูปท่ี 2: ดา้นหลงัของ V-100

1 สกรูมือหมุน 4 ทางเขา้ป๊ัม (สุญญากาศ)

2 ทางออกป๊ัม 5 ช่องต่อ Mini-DIN

3 ป้ายขอ้มูล 6 ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟ

7 หูคลอ้ง (สำ หรับยดึอุปกรณ์เม่ือเกิดแผน่ดินไหว)
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3.2.3 ภายใน

3
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1
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รูปท่ี 3: ภาพภายในของ V-100 โดยแสดงใหเ้ห็นหวัป๊ัมและท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม

1 ประแจ Torx (TX10) 3 ประแจ Torx (TX25)

2 ฝาครอบดา้นบนของป๊ัม 4 ทางออกป๊ัม

5 ฝาครอบหวัป๊ัมโลหะ

6 น็อตหวัหมวก GL14

7 ท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม
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3.2.4 การใช้งานทั่วไป

V-100 ใชส้ำ หรับถ่ายอากาศออกจากอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการ เช่น หลอด ขวด และอุปกรณ์อื่นๆ

Recirculating
Chiller F-100

รูปท่ี 4: การใชง้านทั่วไปสำ หรับ V-100 ภายในหอ้งปฏิบติัการ

1 Recirculating Chiller F-100 (เครื่องทำความเย็นระบบ

หมุนเวยีน)

2 Rotavapor R-100 (เครื่องระเหยสารระบบหมุน)

3 Vacuum Pump V-100 พร้อม Interface I-100 (แผงควบคุม)

การถ่ายอากาศออกจะทำ ใหส้ารมีคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพเปล่ียนแปลงไป V-100 เหมาะเป็นพิเศษสำ หรับการใชง้านโดยต่อกบั Rotavapor

R-100 (เครื่องระเหยสารระบบหมุน) ร่วมกับ Recirculating Chiller F-1xx (เครื่องทำความเย็นระบบหมุนเวียน) การใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวร่วม

กนัพร้อมทั้ งควบคุมการทำ งานดว้ยชุดควบคุม เช่น Interface I-100 (แผงควบคุม) จะทำ ใหส้ามารถสร้างสภาวะการกลั่นท่ีดีท่ีสุดไดส้ำ หรับตวัทำ

ละลายทุกชนิดท่ีใชก้นัทั่วไป
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3.2.5 ป้ายข้อมูล

ป้ายขอ้มูลจะติดอยู่ท่ีดา้นหลงัของ Vacuum Pump V-100

BUCHI Operations India Pvt Ltd
394230 Surat / India

Type: V-100
SN: 1000000000
Volt: 100 – 240 VAC
Frequ.: 50/60 Hz
Power: 150 W
Built: 2014
Designed by BUCHI in Switzerland,
Made in India

3

7

2

1

5

4

6

8

9

1011

รูปท่ี 5: ป้ายขอ้มูล (ตวัอยา่ง)

1 ชื่อและท่ีอยู่ของบริษทั 7 ปีท่ีผลิต

2 ชื่ออุปกรณ์ 8 ประเทศท่ีผลิต

3 หมายเลขผลิตภณัฑ์ 9 การรับรองมาตรฐาน

4 แรงดนัไฟฟ้าเขา้ 10 สญัลกัษณ์ "หา้มทิง้รวมกบัขยะทั่วไป"

5 ความถ่ี 11 รหสัผลิตภณัฑ์

6 พิกดักำ ลงัไฟฟ้าสูงสุด

3.3 อปุกรณ์ในชุด

V-100

Vacuum Pump V-100 1

ท่อสุญญากาศ (2 ม.) 1

สายไฟ 1

ตวัเกบ็เสียง 1

ขอ้ต่อท่อ (ชุด) 1

Interface I-100 (แผงควบคุม) *

ขวด Woulff *

ชุดควบแน่น *

สายรับส่งขอ้มูล *

* ตามรหสัสั่งซ้ือ
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3.4 ข้อมูลทางเทคนิค

3.4.1 Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ)

ขนาด (กวา้ง x สูง x ลึก) 180 x 275 x 210 มม.

น้ ำ หนกั 5.6 กก.

แรงดนัไฟจ่าย 100 – 240 โวลท,์ 50/60 เฮิรตซ์

กำ ลงัไฟฟ้าท่ีใช้ 150 วตัต์

กำ ลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้นโหมด ECO 70 วตัต์

สุญญากาศสุดทา้ย (สมับูรณ์) 10 มิลลิบาร์ (±2 มิลลิบาร์)

กำ ลงัป๊ัม 1.5 ม.
3
/ชม.

ช่องต่อสุญญากาศ GL14

มอเตอร์ มอเตอร์ DC ไร้แปรง

ความเร็วการหมุน สูงสุด 1280 รอบต่อนาที

ความเร็วการหมุนในโหมด ECO 70% ของกำ ลงัสูงสุด

ระดบัเสียง 32 ถึง 57 dB

57 dB โหลด 100%

ประเภทของภาวะแรงดนัไฟฟ้าเกินกำ ลงั II

ระดบัมลพิษ 2

ระดบัการป้องกนั IP 20

การรับรอง CE

3.4.2 สภาพแวดล้อม

ระดบัความสูงสูงสุดเหนือน้ ำ ทะเล 2000 ม.

อุณหภมิูแวดลอ้ม 5 - 40 °C

ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุด 80% สำ หรับอุณหภมิูไม่เกิน 31°C

ค่าจะลดลงเป็นเชิงเสน้จนถึง 50% ท่ี 40°C

Vacuum Pump V-100 รองรับการใชง้านภายในอาคารเท่านั้น

3.4.3 วสัดุ

ชิน้ส่วน วสัดุ

หวัป๊ัม PPS

ตวัชุดขบั อะลมิูเนียม

ตวัเคร่ือง PBT

แผน่เมมเบรน PTFE/ยาง

แผน่รับวาลว์ PEEK

หวัวาลว์ PEEK

ท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม FEP
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ชิน้ส่วน วสัดุ

ท่อสุญญากาศ ซิลิโคน/ยางธรรมชาติ

โอริงของวาลว์กนักลบั FFKM
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4 การเคลื่อนย้ายและการจดัเกบ็

4.1 การเคลื่อนย้าย

ข้อสำ คญั

ระวงัการแตกหักเนื่องจากการเคลื่อนย้ายไม่ถูกวธีิ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการบรรจุชิน้ส่วนทั้ งหมดของอุปกรณ์อยา่งปลอดภยัเพื่อป้องกนัการแตกหกั วธีิท่ีดีท่ีสุดคือการบรรจุชิน้ส่วนทั้ งหมด

ลงในกล่องเดิมท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์

u หลีกเล่ียงการเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วในระหวา่งการขนส่ง

u หลงัจากเคล่ือนยา้ยเสร็จแลว้ ใหต้รวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาการชำ รุดเสียหาย

u ตอ้งรายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการขนส่งไปยงัผู้ใหบ้ริการจดัส่ง

u เกบ็บรรจุภณัฑเ์อาไวส้ำ หรับใชใ้นการเคล่ือนยา้ยในอนาคต

4.2 การจดัเกบ็

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สภาพแวดลอ้มในการจดัเกบ็เป็นไปตามท่ีกำ หนด (โปรดดูบทท่ี 3.4 "ขอ้มูลทางเทคนิค", หนา้ 15)

u ถา้สามารถทำ ได ้ใหจ้ดัเกบ็อุปกรณ์ในบรรจุภณัฑเ์ดิมท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์

u เม่ือนำ อุปกรณ์ออกมาใชห้ลงัจากการจดัเกบ็ ใหต้รวจสอบอุปกรณ์ ซีล และท่อทั้ งหมด เพ่ือหาการชำ รุดเสียหาย และถา้จำ เป็น ใหท้ำ การ

เปล่ียน
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4.3 การถอดตวัลอ็คสำ หรับการขนส่ง

รูปท่ี 6: ตวัลอ็คสำ หรับการขนส่งท่ีดา้นหลงัของ Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ)

1 ตวัลอ็คสำ หรับการขนส่ง 2 น็อตหวัหมวก GL14

ก่อนท่ีจะติดตั้ งและใชง้าน V-100 จะตอ้งถอดตวัลอ็คสำ หรับการขนส่ง (สีแดง) ออกก่อน

u คลายน็อตหวัหมวก GL14 (2) ท่ีดา้นหลงัของ V-100ออกจากทางเขา้ป๊ัมและทางออกป๊ัม

u ดึงตวัลอ็คสำ หรับการขนส่งสีแดง (1) ออก

u ขนัน็อตหวัหมวกกลบัเขา้ท่ี
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5 การตดิตั้ง

5.1 ข้อสำ คญัที่ต้องพจิารณาก่อนเริ่มใช้งานอปุกรณ์

 คำ เตอืน

ระวงัการระคายเคอืงของเยื่อเมอืกและการได้รับพษิจากการสูดดมก๊าซและไอระเหยที่เป็นอนัตราย

ในระหวา่งกระบวนการถ่ายอากาศออก สารอนัตรายอาจถกูป๊ัมดูดออกมาพร้อมกนัและหลุดออกสู่อากาศภายนอก นอกจากน้ี สารดงักล่าวยงัอาจ

สะสมท่ีขอ้ต่อท่ีมีการร่ัวเน่ืองจากการควบแน่นอีกดว้ย

u ใชง้านป๊ัมภายในตู้ดูดไอระเหย

u ต่อทางออกป๊ัมเขา้กบัตู้ดูดไอระเหย

u ถา้จำ เป็น ใหส้วมหนา้กากและแวน่ครอบตา

u ถา้จำ เป็น ใหใ้ชง้านป๊ัมและอุปกรณ์เสริมโดยการสวมถุงมือเท่านั้น

 ระวงั

ระวงัอนัตรายต่อสุขภาพเนื่องจากการทำ งานกบัสารกดักร่อน

u เม่ือทำ งานกบักรดแก่หรือสายละลายของโซดาไฟ ใหส้วมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (แวน่ครอบตา ชุดป้องกนั ถุงมือป้องกนั) ทุกคร้ัง

 คำ เตอืน

ระวงัไฟไหม้หรือการระเบิดเนื่องจากไอระเหยของตวัทำ ละลายไวไฟ

ในระหวา่งกระบวนการถ่ายอากาศออก ไอระเหยของตวัทำ ละลายอาจเขา้ไปภายในป๊ัมและก่อใหเ้กิดไฟไหมห้รือการระเบิดไดเ้น่ืองจากกระแส

ไฟฟ้า

u ปฏิบติัตามคำ แนะนำ สำ หรับตวัทำ ละลายท่ีใช้

u ต่อขวด Woulff หรือชุดดกัไอดว้ยความเยน็ท่ีก่อนทางเขา้ป๊ัม

u ใชง้านป๊ัมภายในตู้ดูดไอระเหย
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5.2 สถานที่ตดิตั้ง

u ก่อนท่ีจะติดตั้ งและใชง้าน V-100 ใหถ้อดตวัลอ็คสำ หรับการขนส่ง (สีแดง) ท่ีดา้นหลงัของอุปกรณ์ (โปรดดูบทท่ี 4.3 "การถอดตวัลอ็ค

สำ หรับการขนส่ง", หนา้ 18)

ข้อสำ คญั

ระวงัความเสียหายต่อทรัพย์สินเน่ืองจากอปุกรณ์พลกิล้ม (เช่น ในกรณทีี่เกดิแผ่นดนิไหว)

u ยดึ Vacuum Pump เอาไวไ้ม่ใหพ้ลิกลม้โดยใชหู้คลอ้งท่ีดา้นหลงัของอุปกรณ์ (โปรดดูบทท่ี 3.2.2 "ดา้นหลงั", หนา้ 11)

สถานท่ีติดตั้ งจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กำ หนดต่อไปน้ี:

� พ้ืนผวิแขง็แรงและไดร้ะนาบ: มีขนาดอยา่งนอ้ย 200 มม. x 300 มม. (กวา้ง x ลึก)

� ความสูง: อยา่งนอ้ย 300 มม.

� ติดตั้ งอุปกรณ์ภายในตู้ดูดไอระเหยหรือ

ต่อทางออกป๊ัมเขา้ไปในตู้ดูดไอระเหย

� ตรวจสอบวา่ระบบหล่อเยน็ป๊ัมมีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ

V-100 มีจุดประสงคเ์พื่อการใชง้านภายในหอ้งปฏิบติัการ (โปรดดูบทท่ี 3.4.2 "สภาพแวดลอ้ม", หนา้ 15)

5.3 การต่อกบัอปุกรณ์ห้องปฏบิัตกิาร

1 2

รูปท่ี 7: ป๊ัมสุญญากาศ (V-100) พร้อมตวัลอ็คสำ หรับการขนส่ง

1 ทางออกป๊ัม 2 ทางเขา้ป๊ัม (สุญญากาศ)
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V-100 ใช้ท่อสุญญากาศในการต่อเข้ากับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ต้องการถ่ายอากาศออก โดยท่อสุญญากาศจะต่อจากช่องต่อ GL14 ของทางเข้า

ป๊ัม (2) ไปยงัทางออกของอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการท่ีตอ้งการ

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ถอดตวัลอ็คสำ หรับการขนส่งออกแลว้ (โปรดดูบทท่ี 4.3 "การถอดตวัลอ็คสำ หรับการขนส่ง", หนา้ 18)

u ต่อท่อเขา้กบัทางเขา้ป๊ัม (2) โดยใชน็้อตหวัหมวก GL14

ในกรณีท่ีคาดวา่จะมีไอระเหยในระหวา่งการถ่ายอากาศออก ขอแนะนำ ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี:

u ต่อขวด Woulff ก่อนทางเขา้ป๊ัม (โปรดดูบทท่ี 5.5 "การต่อขวด Woulff", หนา้ 23)

u ต่อท่อเขา้กบัทางเขา้ของขวด Woulff โดยใชน็้อตหวัหมวก GL14

สำ หรับรายละเอียดเก่ียวกบัการต่อ V-100 เขา้กบัเคร่ืองระเหยสารระบบหมุน (เช่น Rotavapor® R-100) โปรดดูเน้ือหาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของคู่มือ

การใชง้านอุปกรณ์ดงักล่าว

สำ หรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชง้าน V-100โปรดดูบทท่ี 3.2.4 "การใชง้านทั่วไป", หนา้ 13



5 | การติดตั้ ง BÜCHI Labortechnik AG

22/50 คู่มือใชง้าน Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ)

5.4 การต่อตวัเกบ็เสียง

11

2

3

4

รูปท่ี 8: ตวัเกบ็เสียงท่ีทางออกป๊ัมของ V-100

1 น็อตหวัหมวก GL14 3 ตวัเกบ็เสียง

2 เคร่ืองหมายแสดงทิศทางการไหล 4 ทางออกของตวัเกบ็เสียง

การต่อตวัเกบ็เสียงสามารถทำ ไดโ้ดยตรงเขา้กบัป๊ัมหรือเขา้กบัทางออกของคอนเดนเซอร์เสริม

การต่อตวัเกบ็เสียงโดยตรงเข้ากบั V-100

u ติดตั้ งตวัเกบ็เสียง (3) เขา้กบัทางออกป๊ัมโดยใหเ้คร่ืองหมายแสดงทิศทางการไหล (2) บนตวัเกบ็เสียงช้ีออกจากป๊ัม

u เล่ือนน็อตหวัหมวก GL14 (1) ท่ีจุดต่อดา้นบนของตวัเกบ็เสียงมาทางดา้นหนา้ แลว้ขนัเขา้กบัเกลียว GL14 ท่ีทางออกป๊ัม

การต่อตวัเกบ็เสียงเข้ากบัทางออกของคอนเดนเซอร์เสริม

1

รูปท่ี 9: จุดต่อของตวัเกบ็เสียง

1 ทางออกของคอนเดนเซอร์เสริม

u จดัตำ แหน่งของทางเขา้ตวัเกบ็เสียงใหต้รงกบัทางออกของคอนเดนเซอร์เสริม (1)

u เล่ือนน็อตหวัหมวก GL14 ท่ีทางเขา้ตวัเกบ็เสียงมาทางดา้นหนา้ แลว้ขนัเขา้กบัเกลียวท่ีทางออกของคอนเดนเซอร์
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5.5 การต่อขวด Woulff

1

5

2

4

6

8

9

10
3

7

รูปท่ี 10: การต่อขวด Woulff เขา้กบั V-100

1 น็อตหวัหมวก GL14 6 ทางเขา้ป๊ัม

2 ทางออกของขวด Woulff 7 ท่อเชื่อมต่อ

3 ทางออกดา้นบนสำ หรับต่อกบั Interface I-100 (แผงควบคุม) 8 สกรู

4 ทางเขา้ของขวด Woulff 9 รางสำ หรับติดตั้ งขายดึ

5 ส่วนท่ีเป็นแกว้ของขวด Woulff 10 ขายดึขวด Woulff

ขวด Woulff จะต่อเขา้กบัทางเขา้ป๊ัมท่ีดา้นหลงัของ V-100

เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช:้ ประแจ Torx (มีอยู่ในฝาครอบดา้นบนของป๊ัม)

u ติดตั้ งรางขายดึ (9) ใตท้างเขา้ป๊ัม (6) โดยใชส้กรู (8)

u ติดตั้ งขายดึ (10) เขา้กบัราง

u คลายน็อตหวัหมวก GL14 ออกจากทางเขา้ป๊ัม (6)

u ติดตั้ งท่อเชื่อมต่อ (7) ระหวา่งทางออกของขวด Woulff กบัทางเขา้ป๊ัม ขนัน็อตหวัหมวก GL14 (1) ท่ีปลายท่อเขา้กบัเกลียวทางเขา้ป๊ัม

u ดนัขวด Woulff เขา้ในขายดึ

การต่อ Interface I-100 (แผงควบคุม) ผ่านทางขวด Woulff

u ถา้จำ เป็น ใหต่้อขวด Woulff เขา้กบั Interface I-100 (แผงควบคุม) ดงัน้ี: ต่อท่อเชื่อมต่อเขา้กบัทางออกดา้นบน (3) ของขวด Woulff

u สำ หรับรายละเอียดในการต่อท่อเชื่อมต่อเขา้กบัแผงควบคุมและชุดอุปกรณ์ โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมในคู่มือการใชง้านของ I-100
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5.6 การต่อคอนเดนเซอร์เสริม

1

14

12

13

รูปท่ี 11: การต่อคอนเดนเซอร์เสริมเขา้กบั V-100

1 คอนเดนเซอร์เสริม 3 แป้นยดึ

2 ทางออกป๊ัม 4 สกรู

หมายเหตุ

ขอแนะนำ เป็นพิเศษใหต่้อคอนเดนเซอร์เสริมในกรณีท่ีไม่สามารถต่อทางออกป๊ัมเขา้กบัตู้ดูดไอระเหยไดห้รือในกรณีท่ีระดบัความเขม้ขน้ของตวั

ทำ ละลายในไอระเหยสูงเกินไป คอนเดนเซอร์เสริมจะช่วยลดปริมาณไอระเหยท่ีปล่อยออกมา

คอนเดนเซอร์เสริมจะต่อโดยตรงเขา้กบัทางออกป๊ัม (2) ท่ีดา้นหลงัของ V-100

การตดิตั้งแป้นยดึสำ หรับคอนเดนเซอร์เสริม

เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช:้ ประแจ Torx (มีอยู่ในฝาครอบดา้นบนของป๊ัม – โปรดดูบทท่ี 3.2.3 "ภายใน", หนา้ 12)

u จดัตำ แหน่งของแป้นยดึ (3) ใตท้างออกป๊ัม (2) จากนั้นยดึเขา้กบัตวัป๊ัมโดยใชส้กรูสองตวั (4)
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การตดิตั้งคอนเดนเซอร์เสริมเข้ากบัแป้นยดึและการต่อเข้ากบัระบบ

5

4

6

3

2

1

รูปท่ี 12: V-100 ที่มีการต่อคอนเดนเซอร์เสริมแล้ว

1 ท่อเชื่อมต่อ 4 ทางออกของคอนเดนเซอร์เสริม

2 น็อตหวัหมวก GL14 5 แคลมป์ขอ้ต่อกลม

3 ทางออกป๊ัม 6 ขวดรับสาร

u ดนัคอนเดนเซอร์เสริมพร้อมทั้ งท่อเชื่อมต่อ (1) และน็อตหวัหมวก GL14 (2) เขา้ในแป้นยดึจากทางดา้นบนจนสุด

u ต่อปลายท่อเชื่อมต่อดา้นท่ีวา่งอยู่เขา้กบัทางออกป๊ัม (3)

u ขนัน็อตหวัหมวก GL14 (2) ท่ีท่อเชื่อมต่อเขา้กบัเกลียวท่ีทางออกป๊ัม

u ติดตั้ งขวดรับสาร (6) ใตชุ้ดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม จากนั้นยดึเอาไวโ้ดยใชแ้คลมป์ขอ้ต่อกลม (5)
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5.7 การต่อชุดดกัไอด้วยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม

13

12

6

5

11

14

7

รูปท่ี 13: ชุดดกัไอดว้ยความเยน็สำ หรับ V-100

1 ฝา 5 ทางออกของชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม

2 ชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม 6 แคลมป์ขอ้ต่อกลม

3 ทางเขา้ของชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม

พร้อมท่อเชื่อมต่อ

7 ขวดรับสาร

4 แป้นยดึชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม

การต่อชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริมก่อนทางออกป๊ัมจะช่วยลดปริมาณไอระเหยตกคา้งท่ีปล่อยออกสู่บรรยากาศ

การตดิตั้งกบัทางออกปั๊ม

เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช:้ ประแจ Torx (มีอยู่ในฝาครอบดา้นบนของป๊ัม – โปรดดูบทท่ี 3.2.3 "ภายใน", หนา้ 12)

u จดัตำ แหน่งของแป้นยดึ (4) สำ หรับชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริมไวใ้ตท้างออกป๊ัม จากนั้นยดึเขา้กบัตวัป๊ัมโดยใชส้กรู

สองตวั

u คลายน็อตหวัหมวก GL14 ออกจากทางออกป๊ัม จากนั้นหนัปลายดา้นแคบของน็อตเขา้หาท่อ แลว้เล่ือนน็อตครอบท่อเชื่อมต่อท่ีทางเขา้ (3)

ของชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม

u ต่อปลายท่อเชื่อมต่อ (3) ดา้นท่ีวา่งอยู่เขา้กบัทางออกป๊ัม

u ขนัน็อตหวัหมวก GL14 ท่ีท่อเชื่อมต่อกลบัเขา้กบัเกลียวท่ีทางออกป๊ัม

u ดนัชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม (2) เขา้ในแป้นยดึจนสุด

u ติดตั้ งขวดรับสาร (7) เขา้กบัทางออกดา้นล่างของชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริม จากนั้นยดึเอาไวโ้ดยใชแ้คลมป์ขอ้ต่อ

กลม (6)

u ป้อนท่อเชื่อมต่ออีกเสน้หน่ึงจากทางออก (5) ของชุดดกัไอดว้ยความเยน็ของระบบทำ ความเยน็เสริมเขา้กบัถงัเกบ็ของเสียโดยตรง
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5.8 การต่อระบบไฟฟ้า

11

4

12

13

รูปท่ี 14: การต่อระบบไฟฟ้าของ V-100 (ซา้ย) และ Interface I-100 (แผงควบคุม) (ขวา)

1 ช่องต่อ Mini-DIN (Interface I-100) 3 ช่องต่อ Mini-DIN (ป๊ัมสุญญากาศ)

2 ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟของ Interface I-100 (แผงควบคุม) 4 ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟของป๊ัมสุญญากาศ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหล่งจ่ายไฟท่ีใชมี้ค่าพิกดัต่างๆ ตรงกบัท่ีระบุในป้ายขอ้มูล

u ต่อสายรับส่งขอ้มูลระหวา่งช่องต่อ Mini-DIN (1) ของ V-100 กบัช่องต่อ Mini-DIN (3) ของ Interface I-100 (แผงควบคุม)

u เสียบสายไฟเมนท่ีใหม้าพร้อมกบัอุปกรณ์เขา้กบัช่องต่อแหล่งจ่ายไฟ (4) ของ V-100

u เสียบปลั๊กไฟของสายไฟเมนเขา้กบัเตา้รับปลั๊กไฟที่มีกราวด์

u ต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟของ Interface I-100 (แผงควบคุม) เขา้กบัช่องต่อแหล่งจ่ายไฟ (2)
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5.9 การตดิตั้งและการต่อ Interface I-100 (แผงควบคุม)

5.9.1 การตดิตั้งแผงควบคุมเข้ากบั Vacuum Pump V-100

การตดิตั้งแป้นยดึ

11

2

3

4

รูปท่ี 15: การติดตั้ งแป้นยดึสำ หรับ Interface I-100

1 สกรู 3 ปลั๊กยาง (ในรูเกลียวสำ หรับใส่สกรู)

2 แป้นยดึสำ หรับ Interface I-100 4 บานพบัล่างของแป้นยดึ

ประแจ Torx สำ หรับติดตั้ งแป้นยดึมาพร้อมกบัอุปกรณ์ในชุด

u ถอดปลั๊กยาง (3)

u ติดตั้ งแป้นยดึ (2) เขา้กบัฝาครอบบนของป๊ัมจากทางดา้นหลงั แลว้ยดึเอาไวด้ว้ยสกรู (1)

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บานพบั (4) ของแป้นยดึลอ็คเขา้ในร่องท่ีดา้นหลงัของ V-100
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การตดิตั้งแผงควบคุม

11

2

3

รูปท่ี 16: การติดตั้ ง Interface I-100

1 Interface I-100 3 สกรูตวั T

2 แป้นยดึ

u ติดตั้ งแผงควบคุม (1) เขา้กบัแป้นยดึ (2)

u ขนัสกรูตวั T (3) ท่ีดา้นหลงัของแผงควบคุมโดยขนัตามเขม็นาฬิกา

5.9.2 การต่อแผงควบคุมเข้ากบั Vacuum Pump V-100 (ป๊ัมสุญญากาศ)

V-100 มีการต่อกับ Interface I-100 (แผงควบคุม) โดยใช้สายรับส่งข้อมูล (ช่องต่อ Mini-DIN ที่ด้านหลังของปั๊มสุญญากาศ – โปรดดูภาพประกอบ

ในบทท่ี 5.8 "การต่อระบบไฟฟ้า", หนา้ 27) และท่อ (จากทางออกดา้นบนของขวด Woulff – โปรดดูภาพประกอบในบทท่ี 5.5 "การต่อขวด

Woulff", หนา้ 23) สำ หรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการต่อท่อและสายรับส่งขอ้มูล โปรดดูเน้ือหาในส่วน "การเร่ิมใชง้านอุปกรณ์" ในคู่มือการใช้

งานของ Interface I-100 (แผงควบคุม)
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6 การใช้งาน

6.1 การใช้งาน V-100 โดยม ีInterface I-100 (แผงควบคุม)

การควบคุม Vacuum Pump V-100 สามารถทำ ไดโ้ดยใช ้Interface I-100 (แผงควบคุม) โดยสามารถควบคุมค่าและการทำ งานต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี:

� การตั้ งค่าสุญญากาศท่ีตอ้งการ

� นาฬิกาจบัเวลา

รายละเอียดเก่ียวกบัการควบคุม V-100 และอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายอากาศออกสามารถดูไดจ้ากคู่มือการใชง้านของ

Interface I-100 (แผงควบคุม)

6.2 การใช้งาน V-100 โดยไม่ม ีInterface I-100 (แผงควบคุม)

1 2

รูปท่ี 17: V-100

1 ทางออกป๊ัม 2 ทางเขา้ป๊ัม (สุญญากาศ)

ในกรณีท่ีไม่มีการควบคุมโดยใช ้Interface I-100 (แผงควบคุม) ป๊ัมสุญญากาศจะทำ งานในโหมดต่อเน่ืองและจะสลบัการทำ งานเป็นโหมด ECO

หลงัจากครบหน่ึงชั่วโมง โปรดดูบทท่ี 3.1 "คำ อธิบายการทำ งาน", หนา้ 10
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7 การทำ ความสะอาดและการซ่อมบำ รุง

หมายเหตุ

ผู้ใชส้ามารถทำ การซ่อมบำ รุงและทำ ความสะอาดไดต้ามท่ีระบุในเน้ือหาส่วนน้ีเท่านั้น

การซ่อมบำ รุงและการซ่อมแซมท่ีจำ เป็นตอ้งเปิดส่วนอื่นๆ ของตวัเคร่ืองนอกเหนือจากฝาครอบดา้นบนของป๊ัมจะตอ้งทำ โดยช่างเทคนิคซ่อม

บำ รุงท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น

u เลือกใชเ้ฉพาะวสัดุสิน้เปลืองและอะไหล่ของแทจ้าก BUCHI เท่านั้น เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่อุปกรณ์จะสามารถทำ งานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง พร้อมทั้ ง

คงสถานะการรับประกนัเอาไว้

u ก่อนทำ งานซ่อมบำ รุงใดๆ ใหปิ้ดสวติชข์องอุปกรณ์ แลว้ถอดสายไฟของอุปกรณ์

7.1 การทำ ความสะอาด

7.1.1 ข้อสำ คญัที่ต้องพจิารณาสำ หรับการทำ ความสะอาด

 คำ เตอืน

ระวงัการบาดเจบ็ถงึแก่ชีวติเนื่องจากไฟฟ้าดูด

การเปิดตวัป๊ัมในระหวา่งท่ีป๊ัมกำ ลงัทำ งานอาจทำ ใหเ้กิดอนัตรายเน่ืองจากไฟฟ้าดูดได้

u ก่อนทำ งานซ่อมบำ รุงใดๆ หรือการทำ ความสะอาด ใหปิ้ดสวติชข์องอุปกรณ์และถอดสายไฟของอุปกรณ์ทุกคร้ัง

7.1.2 การทำ ความสะอาดปั๊ม

u ถอดท่อและสายทั้ งหมดท่ีต่ออยู่กบัอุปกรณ์

u วางภาชนะเกบ็ของเหลวไวใ้ตท้างออกป๊ัม

u เปิดสวติช ์Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ) และปล่อยใหป๊ั้มทำ งาน

u ฉีดสเปรยเ์อทานอลเขา้ไปภายในทางเขา้ป๊ัม

u ใชนิ้ว้อุดทางเขา้ป๊ัมเอาไวเ้พื่อใหเ้กิดสุญญากาศข้ึนเป็นระยะเวลาสั้นๆ

u เอานิว้ออกจากทางเขา้ป๊ัมอีกคร้ัง

u ปล่อยปั๊มใหท้ำ งานจนกระทั่งไม่มีของเหลวเหลืออยู่ภายในหวัป๊ัม

u ทำ ขั้นตอนขา้งตน้ซ้ ำ ถา้จำ เป็น

u ปิดสวติชป๊ั์ม จากนั้นติดตั้ งอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการกลบัเขา้ท่ี

7.1.3 หลงัจากการทำ งานกบักรดแก่

หลงัจากการกลั่นกรดแก่หรือสารละลายกดักร่อน ควรทำ การฟลชัลา้งป๊ัมเพื่อใหป๊ั้มมีอายกุารใชง้านนานข้ึน

u ถอดท่อท่ีต่อกบัอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ

u ถอดขวด Woulff (ถา้มี) ออกจากทางเขา้ป๊ัมและถอดคอนเดนเซอร์เสริมหรือชุดดกัไอดว้ยความเยน็ออกจากทางออกป๊ัม และนำ มาทำ ความ

สะอาด

u วางถว้ยหรือขวดแกว้เกบ็ของเหลวไวใ้ตท้างออกป๊ัม

u เปิดสวติชป๊ั์ม จากนั้นเทน้ ำ ประมาณ 5 ถึง 10 มล. ลงในทางเขา้ป๊ัม

u ทดสอบระดบั pH ของน้ ำ ท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากทางออกป๊ัม

u ทำ ขั้นตอนการฟลชัลา้งซ้ ำ จนกระทั่งน้ ำ ท่ีออกมามีระดบั pH อยู่ระหวา่ง 3 ถึง 9

u ปล่อยใหป๊ั้มทำ งานต่ออีกสองถึงสามนาทีเพื่อใหป๊ั้มแหง้
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7.1.4 การทำ ความสะอาดตวัเครื่อง

ข้อสำ คญั

ระวงัความเสียหายจากกรด

ตวัเคร่ืองของอุปกรณ์น้ีผลิตจากพลาสติก กรดท่ีกระเดน็มาโดนอาจทำ ใหเ้กิดความเสียหายกบัเน้ือวสัดุได้

u ใหเ้ชด็หยดกรดออกทนัทีดว้ยผา้หมาด

u ใชผ้า้หมาดเท่านั้นในการทำ ความสะอาดอุปกรณ์

u ทำ ความสะอาดตวัเคร่ืองดว้ยเอทานอลหรือน้ ำ สบู่เท่านั้น

7.1.5 การทำ ความสะอาดเครื่องแก้ว

V-100 นั้นไม่มีชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว แต่อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (ขวด Woulff ชุดดักไอด้วยความเย็นของระบบทำความเย็นเสริม คอนเดนเซอร์เสริม)

ประกอบดว้ยชิน้ส่วนท่ีทำ จากแกว้เป็นหลกั และจำ เป็นตอ้งมีการตรวจสอบและทำ ความสะอาดก่อนและหลงัการใชง้านทุกคร้ัง

เคร่ืองแกว้เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งรับภาระทางความเคน้สูงเน่ืองจากตอ้งอยู่ภายใตส้ภาวะสุญญากาศในระหวา่งการใชง้าน

u ก่อนการใชง้าน ใหต้รวจสอบเคร่ืองแกว้ทั้ งหมดเพ่ือหาการแตกร้าว การกะเทาะ และการชำ รุดเสียหายอื่นๆ

u เปล่ียนเคร่ืองแกว้ท่ีตรวจพบการชำ รุดเสียหาย

u ลา้งเคร่ืองแกว้ดว้ยน้ ำ และน้ ำ ยาทำ ความสะอาดทั่วไป (เช่น น้ ำ สบู่อ่อนๆ)

u ทำ ความสะอาดเคร่ืองแกว้ดว้ยมือทุกคร้ังท่ีสามารถทำ ได้

หมายเหตุ

การสอดลวดทองแดงเสน้เลก็ๆ เขา้ไปในคอยลเ์ยน็ของคอนเดนเซอร์เสริมหรือชุดดกัไอดว้ยความเยน็จะช่วยลดประมาณการสะสมของเศษ

7.1.6 การทำ ความสะอาดท่อ

หลงัจากการถ่ายอากาศออก อาจมีของเหลวบางส่วนตกคา้งอยู่ภายในท่อเน่ืองจากการควบแน่นของไอระเหย ของเหลวตกคา้งส่วนใหญ่ภายในป๊ัม

จะแหง้ไดเ้องโดยการเดินป๊ัมเปล่า

u ถอดท่อและสายท่ีต่อกบัอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ ออก จากนั้นปล่อยใหป๊ั้มทำ งานในโหมดต่อเน่ือง

u ปิดสวติชข์องป๊ัมหลงัจากผา่นไปสามถึงหา้นาที

การทำ ความสะอาดท่อเชื่อมต่อภายในป๊ัมระหวา่งหวัป๊ัมทั้ งสองชุดจำ เป็นตอ้งมีการเปิดตวัป๊ัมตามวธีิการต่อไปน้ี:

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ปิดการทำ งานของป๊ัมแลว้

u ถอดฝาครอบดา้นบนของป๊ัมออก จากนั้นถอดท่อป๊ัม (โปรดดูบทท่ี 7.2.5 "การเปล่ียนท่อ", หนา้ 39)

u ลา้งภายในของท่อดว้ยน้ ำ  ถา้จำ เป็น ใหข้จดัเศษตกคา้งภายในท่อโดยใชล้วดทองแดง

u ติดตั้ งท่อป๊ัมกลบัเขา้ท่ี (โปรดดูบทท่ี 7.2.5 "การเปล่ียนท่อ", หนา้ 39)

u เปิดสวติชท่ี์ป๊ัม แลว้ปล่อยใหป๊ั้มทำ งานในโหมดต่อเน่ืองจนกระทั่งภายในของท่อแหง้

u ประกอบฝาครอบดา้นบนของป๊ัมกลบัเขา้ท่ี

7.1.7 การทำ ความสะอาดหัววาล์ว

หวัวาลว์ท่ีมีเศษส่ิงสกปรกสะสมสามารถสงัเกตไดจ้ากการท่ี V-100 ไม่สามารถสร้างสุญญากาศสุดทา้ยท่ี 10 มิลลิบาร์ (±2 มิลลิบาร์) ได ้ถึงแมว้า่

ชิน้ส่วนต่างๆ จะอยู่ในสภาพดีและไม่มีการร่ัวของอากาศท่ีจุดต่อต่างๆ เม่ือตอ้งการทำ ความสะอาดหวัวาลว์ ใหป้ฏิบติัตามวธีิการต่อไปน้ี:

u ถอดอุปกรณ์เช่ือมต่อทั้ งหมด (ท่อและสายรับส่งขอ้มูล) ออกจากป๊ัม

u วางภาชนะเกบ็ของเหลวไวใ้ตท้างออกป๊ัม

u เปิดสวติชข์องป๊ัม

u ฉีดสเปรยอ์ะซิโทนปริมาณเลก็นอ้ย (ประมาณ 10 มล.) เขา้ไปในทางเขา้ป๊ัม
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u รอจนกระทั่งเสียงการทำ งานของป๊ัมเปล่ียนกลบัมาเป็นเสียงเหมือนกบัช่วงก่อนฉีดอะซิโทน

u ทำ ขั้นตอนขา้งตน้ซ้ ำ ส่ีรอบ

u ต่ออุปกรณ์เช่ือมต่อทั้ งหมดเขา้กบัป๊ัมอีกคร้ัง จากนั้นตรวจสอบวา่ป๊ัมสามารถสร้างแรงดนัสุดทา้ยได้

ในกรณีท่ี V-100 ยงัคงมีประสิทธิภาพการทำ งานไม่ตรงตามท่ีตอ้งการแมว้า่จะทำ ความสะอาดหวัวาลว์แลว้ จำ เป็นตอ้งถอดแยกชิน้ส่วนของหวัป๊ัม

และทำ ความสะอาดดว้ยตนเอง (โปรดดูบทท่ี 7.2.2 "การถอดแยกชิน้ส่วนและการประกอบหวัป๊ัม", หนา้ 34)

7.1.8 การทำ ความสะอาดวาล์วกนักลบั

V-100 ใชว้าลว์กนักลบัทั้ งหมดส่ีตวั โดยจะมีวาลว์หน่ึงตวัพร้อมโอริงท่ีช่องต่อแต่ละช่องจากทั้ งหมดสองช่องท่ีหวัป๊ัมแต่ละชุด เม่ือตอ้งการ

ทำ ความสะอาดวาลว์ ใหถ้อดแยกชิน้ส่วนของหวัป๊ัมตามวธีิการต่อไปน้ี:

u ถอดฝาครอบดา้นบนของป๊ัม จากนั้นถอดแยกชิน้ส่วนของหวัป๊ัม (โปรดดูบทท่ี 7.2.2 "การถอดแยกชิน้ส่วนและการประกอบหวัป๊ัม",

หนา้ 34)

7.1.9 การทำ ความสะอาดแผ่นเมมเบรน

หลงัจากการถ่ายอากาศออก อาจมีของเหลวบางส่วนตกคา้งอยู่ท่ีแผน่เมมเบรนเน่ืองจากการควบแน่นของไอระเหย ของเหลวตกคา้งส่วนใหญ่

ภายในป๊ัมจะแหง้ไดเ้องโดยการเดินป๊ัมเปล่า

u ถอดท่อและสายท่ีต่อกบัอุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ ออก แลว้ปล่อยใหป๊ั้มทำ งานในโหมดต่อเน่ือง

u ปิดสวติชข์องป๊ัมหลงัจากผา่นไปสามถึงหา้นาที

ในกรณีท่ีแผน่เมมเบรนมีการปนเป้ือนของเศษตกคา้ง จะตอ้งทำ การถอดแยกชิน้ส่วนของหวัป๊ัมก่อน จากนั้นจึงจะสามารถคลายสกรูยดึออกและ

นำ แผน่เมมเบรนมาทำ ความสะอาดได้

u ถอดฝาครอบดา้นบนของป๊ัม จากนั้นถอดหวัป๊ัมออก (โปรดดูบทท่ี 7.2.2 "การถอดแยกชิน้ส่วนและการประกอบหวัป๊ัม", หนา้ 34)

u คลายสกรูยดึแผน่เมมเบรน (โปรดดูบทท่ี 7.2.3 "การเปล่ียนแผน่เมมเบรน", หนา้ 37)

u เชด็แผน่เมมเบรนดว้ยผา้หมาด

u ประกอบแผน่เมมเบรนกลบัเขา้ท่ี (โปรดดูบทท่ี 7.2.3 "การเปล่ียนแผน่เมมเบรน", หนา้ 37)

u ประกอบหวัป๊ัมและฝาครอบดา้นบนของป๊ัมกลบัเขา้ท่ี (โปรดดูบทท่ี 7.2.2 "การถอดแยกชิน้ส่วนและการประกอบหวัป๊ัม", หนา้ 34)

7.2 การซ่อมบำ รุง

7.2.1 หมายเหตุเกี่ยวกบัการซ่อมบำ รุง

 คำ เตอืน

ระวงัการบาดเจบ็ถงึแก่ชีวติเนื่องจากไฟฟ้าดูด

การเปิดป๊ัมในระหวา่งท่ีป๊ัมกำ ลงัทำ งานอาจทำ ใหเ้กิดอนัตรายเน่ืองจากไฟฟ้าดูดได้

u ก่อนทำ งานซ่อมบำ รุงใดๆ หรือการทำ ความสะอาด ใหปิ้ดสวติชข์องอุปกรณ์และถอดสายไฟของอุปกรณ์ทุกคร้ัง

ข้อสำ คญั

ระวงัการชำ รุดเสียหายของปั๊มและการสูญเสียสิทธ์ิในการรับประกนัสินค้า

การเปิดตวัเคร่ืองส่วนล่างของป๊ัมโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ งานของป๊ัมอยา่งถาวร

u การเปิดตวัเคร่ืองส่วนล่างของป๊ัมจะตอ้งทำ โดยช่างเทคนิคซ่อมบำ รุงท่ีไดรั้บอนุญาตของ BUCHI เท่านั้น
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7.2.2 การถอดแยกชิน้ส่วนและการประกอบหัวปั๊ม

การถอดฝาครอบด้านบนของป๊ัม

รูปท่ี 18: V-100 ท่ีเปิดส่วนบนของป๊ัมออกแลว้

1 แผน่ยางครอบ

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ปิดการทำ งานของป๊ัมแลว้

u คลายสกรูมือหมุนสองตวัท่ีดา้นหลงัของ V-100 จากนั้นถอดฝาครอบดา้นบนของป๊ัมออก

u ถอดแผน่ยางครอบ (1) ออกจากทางเขา้ป๊ัมและทางออกป๊ัม

การถอดท่อเชื่อมต่อหัวปั๊ม

3

4

11

2

รูปท่ี 19: ท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัมพร้อมน็อตยเูนียนระหวา่งหวัป๊ัมทั้ งสองชุด

1 สกรู (ขอ้งอ) 3 ท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม

2 ขอ้งอ 4 น็อตหวัหมวก GL14

u คลายสกรูสองตวั (1) ออกจากหวัป๊ัมแต่ละชุดทั้ งสองชุด จากนั้นถอดขอ้งอ (2) พร้อมท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม (3) ออกจากหวัป๊ัม

u คลายน็อตหวัหมวก GL14 (3) ออกจากขอ้งอ

u ดึงน็อตหวัหมวก GL14 ออกจากท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม (4)
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การถอดหัวปั๊ม

รูปท่ี 20: หวัป๊ัมท่ีเปิดออกแลว้โดยมีแผน่เมมเบรนอยู่ขา้งใต้

1 สกรูหวัหกเหลี่ยม 3 หวัป๊ัม

2 ฝาครอบโลหะ

u วางป๊ัมโดยหนัดา้นขา้งลง

u คลายสกรูหวัหกเหลี่ยมส่ีตวั (1) จากนั้นถอดฝาครอบโลหะ (2)

u ถอดหวัป๊ัม (3)
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การถอดแยกชิน้ส่วนของหัวปั๊ม

2

3

4

2

6

5

1

6

รูปท่ี 21: หวัป๊ัมท่ีถอดแยกชิน้ส่วนออกแลว้

1 แผน่เมมเบรน 4 ขอ้งอ

2 โอริง 5 ขอ้ตรง

3 น็อตหวัหมวก GL14 6 วาลว์กนักลบั

หวัป๊ัมมีช่องต่อสองช่อง โดยแต่ละช่องจะต่อกบัขอ้ต่อ (4, 5) ก่อนท่ีจะต่อเขา้กบัวาลว์กนักลบั (6) และโอริง (2) ขอ้ตรง (5) จะต่อกบัทางเขา้ป๊ัม/

ทางออกป๊ัม ขอ้งอ (4) จะต่อกบัหวัป๊ัมดา้นตรงขา้มผา่นทางท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม

u คลายสกรูยดึท่ีขอ้ตรง (5) จากนั้นถอดขอ้ต่อออก

u ถอดโอริง (2) ออกจากขอ้ต่อ

u ถอดวาลว์กนักลบั (6) ออกจากขอ้ต่อ

การประกอบกลบัและการตดิตั้งหัวปั๊มกลบัเข้าที่

u สอดวาลว์กนักลบั (6) และโอริง (2) เขา้ในขอ้ต่อ (4 และ 5)

u ประกอบขอ้ตรง (5) เขา้กบัหวัป๊ัม (การประกอบขอ้งอจะทำ ในขั้นตอนต่อไปพร้อมกบัท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม)

u จดัตำ แหน่งหวัป๊ัมใหต้รงกบัแผน่เมมเบรน จากนั้นยดึไวใ้นตำ แหน่งโดยใชส้กรูหวัหกเหลี่ยมส่ีตวั

u ประกอบขอ้งอ (4) พร้อมดว้ยท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัมและน็อตหวัหมวก GL14 ระหวา่งหวัป๊ัมทั้ งสองชุด

u ใส่แผน่ยางครอบท่ีทางเขา้ป๊ัมและทางออกป๊ัมภายในตวัป๊ัม

u ประกอบฝาครอบดา้นบนของป๊ัม จากนั้นยดึไวใ้นตำ แหน่งดว้ยสกรูมือหมุน
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7.2.3 การเปลี่ยนแผ่นเมมเบรน

แผน่เมมเบรนของ V-100 จะอยู่ท่ีดา้นซา้ยและดา้นขวาหลงัหวัป๊ัม

รูปท่ี 22: แผน่เมมเบรน

1 แผน่เมมเบรน

การถอดแผน่เมมเบรนจำ เป็นตอ้งใชแ้คลมป์ (โปรดดูบทท่ี 10.2 "อะไหล่และอุปกรณ์เสริม", หนา้ 45)

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ปิดการทำ งานของป๊ัมแลว้

u ถอดฝาครอบดา้นบนของ V-100 จากนั้นถอดหวัป๊ัม (โปรดดูบทท่ี 7.2.2 "การถอดแยกชิน้ส่วนและการประกอบหวัป๊ัม", หนา้ 34)

u ใชแ้คลมป์จบัแผน่เมมเบรนเอาไว ้แลว้หมุนทวนเขม็นาฬิกา

u ถอดแผน่เมมเบรนเก่าออก แลว้ใส่แผน่เมมเบรนแผน่ใหม่

u ขนัแผน่เมมเบรนแผน่ใหม่โดยใชแ้คลมป์หมุนตามเขม็นาฬิกา

u ประกอบหวัป๊ัมและฝาครอบดา้นบนของป๊ัมกลบัเขา้ท่ี (โปรดดูบทท่ี 7.2.2 "การถอดแยกชิน้ส่วนและการประกอบหวัป๊ัม", หนา้ 34)

รูปท่ี 23: แผน่เมมเบรนและแคลมป์
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7.2.4 การเปลี่ยนวาล์ว

1

5

11

2

3

4

3

2

รูปท่ี 24: การถอดแยกชิน้ส่วนของหวัป๊ัม

1 โอริง 4 ขอ้งอ

2 วาลว์กนักลบั 5 ขอ้ตรง

3 สกรูขอ้ต่อ

u ถอดหวัป๊ัม (โปรดดูบทท่ี 7.2.2 "การถอดแยกชิน้ส่วนและการประกอบหวัป๊ัม", หนา้ 34)

u คลายสกรู (3) ออกจากขอ้ต่อ (4, 5)

u ถอดขอ้งอและขอ้ตรงออกจากหวัป๊ัม

u ถอดโอริง (1) และวาลว์กนักลบั (2) ออกจากดา้นในของขอ้ต่อ

u ใส่โอริงและวาลว์ตวัใหม่เขา้ในขอ้ต่อ ข้อสังเกต! ขณะใส่วาล์วกนักลบั ให้สังเกตทศิทางการไหลของอากาศ: อากาศจะไหลเข้าทางปลายด้าน

กรวยของวาล์วกนักลบั ให้สังเกตผงัการทำ งานที่ด้านในของตวัเครื่องเหนือทางเข้าปั๊มและทางออกปั๊ม

u ประกอบขอ้ต่อกลบัเขา้กบัหวัป๊ัม
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7.2.5 การเปลี่ยนท่อ

3

4

11

2

รูปท่ี 25: ท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัมพร้อมน็อตยเูนียน GL-14 ระหวา่งหวัป๊ัมทั้ งสองชุด

1 สกรูขอ้ต่อ 3 ท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม

2 ขอ้งอ 4 น็อตหวัหมวก GL14

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ปิดการทำ งานของป๊ัมแลว้

u คลายสกรูมือหมุนสองตวั จากนั้นถอดฝาครอบดา้นบนของป๊ัม

u คลายสกรูสองตวั (1) ออกจากขอ้งอแต่ละชิน้ (2)

u ถอดขอ้งอทั้ งสองชิน้พร้อมกบัท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม (3) ออกจากหวัป๊ัม

u คลายน็อตหวัหมวก GL14 (4) ท่ีปลายแต่ละดา้นของท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัมโดยการขนัทวนเขม็นาฬิกา จากนั้นถอดขอ้ต่อ (2)

u ดึงน็อตหวัหมวก GL14 ออกจากท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัม

u สอดท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัมเสน้ใหม่ผา่นน็อตยเูนียน

u ขนัน็อตหวัหมวก GL14 เขา้กบัขอ้ต่อ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซีลท่อ FEP ใตน็้อตหวัหมวก GL14 มีการสมัผสักบัท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัมอยา่งถกู

ตอ้งและไม่มีการชำ รุดเสียหาย

u ประกอบขอ้ต่อพร้อมดว้ยท่อเชื่อมต่อหวัป๊ัมเขา้กบัหวัป๊ัม

u ประกอบฝาครอบดา้นบนของป๊ัม จากนั้นยดึเอาไวใ้นตำ แหน่ง
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8 วธีิแก้ไขอาการผดิปกติ

8.1 ความผดิปกต ิสาเหตุที่เป็นไปได้ และวธีิแก้ไข

ความผดิปกติ สาเหตุที่เป็นไปได้ วธีิแก้ไข

อุปกรณ์ไม่ทำ งาน สวติชห์ลกัอยู่ในตำ แหน่งปิด u เปิดสวติชห์ลกั

ไม่ไดต่้ออุปกรณ์เขา้กบัแหล่งจ่ายไฟ u ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

มีอากาศร่ัวในระบบและไม่สามารถสร้าง

สุญญากาศสุดทา้ยได้

ติดตั้ งคลิปท่อไม่ถกูตอ้งหรือคลิปชำ รุด

เสียหาย

u ตรวจสอบคลิปท่อ (โปรดดูบทท่ี 7.2.5 "การ

เปล่ียนท่อ", หนา้ 39)

ท่อรั่ว (และมีลกัษณะเปราะ) u เปล่ียนท่อ (โปรดดูบทท่ี 7.2.5 "การเปล่ียนท่อ",

หนา้ 39)

แผน่เมมเบรนและ/หรือวาลว์สกปรก u ทำ ความสะอาดหรือเปล่ียนแผน่เมมเบรนและ/

หรือวาลว์ (โปรดดูบทท่ี 7.2.3 "การเปล่ียนแผน่เม

มเบรน", หนา้ 37 และบทท่ี 7.2.4 "การเปล่ียน

วาลว์", หนา้ 38)

โอริงของวาลว์รั่ว u เปล่ียนโอริง (โปรดดูบทท่ี 7.2.4 "การเปล่ียน

วาลว์", หนา้ 38)

ป๊ัมไม่เริ่มทำ งาน สวติชท่ี์ฝาครอบดา้นบนของป๊ัมไม่

สมัผสักนั

u ตรวจสอบตำ แหน่งของฝาครอบดา้นบนของป๊ัม

และทำ การแกไ้ขถา้จำ เป็น ฝาครอบจะถกูยดึไวใ้น

ตำ แหน่งโดยใชส้กรูมือหมุนสองตวั



BÜCHI Labortechnik AG วธีิแกไ้ขอาการผดิปกติ | 8

คู่มือใชง้าน Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ) 41/50

8.2 บริการลูกค้า

การซ่อมแซมอุปกรณ์จะตอ้งทำ โดยช่างเทคนิคซ่อมบำ รุงท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น ช่างเทคนิคซ่อมบำ รุงเป็นผู้ท่ีผา่นการฝึกอบรมดา้นเทคนิคมาเป็น

อยา่งดีและมีความเขา้ใจถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชง้านอุปกรณ์

ท่ีอยู่ของสำ นกังานบริการลกูคา้อยา่งเป็นทางการของ BUCHI มีอยู่ในเวบ็ไซต ์BUCHI: www.buchi.com หากมีขอ้สงสยัใดๆ เก่ียวกบัปัญหาทาง

เทคนิคหรืออาการผดิปกติ โปรดติดต่อกบัสำ นกังานตามท่ีอยู่ดงักล่าว

บริการของฝ่ายบริการลกูคา้:

� การจดัหาอะไหล่

� การซ่อมแซม

� การใหค้ ำ แนะนำ ทางเทคนิค
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9 การเลกิใช้งานและการกำ จดัทิง้

9.1 การเลกิใช้งาน

u ถอดท่อและสายรับส่งขอ้มูลทั้ งหมดออกจากอุปกรณ์

u ปล่อยใหป๊ั้มทำ งานเพ่ือใหท่้อและแผน่เมมเบรนภายในป๊ัมแหง้

u ปิดสวติชข์องป๊ัม จากนั้นถอดป๊ัมออกจากแหล่งจ่ายไฟเมน

9.2 การกำ จดัทิง้

ผู้ด ำ เนินงานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกำ จดัทิง้ Vacuum Pump

u กำ จดัทิง้อุปกรณ์โดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิ่นเก่ียวกบัการกำ จดัขยะ
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10 ภาคผนวก

10.1 ตารางตวัทำ ละลาย

ตวัทำ ละลาย สูตรเคมี มวลต่อโมล (กรัม/

โมล)

พลงังานในการระเหย (จูล/

กรัม)

จุดเดอืด (°C) ที่

1013 มลลบิาร์

ความหนาแน่น

(กรัม/ซม.
3
)

สุญญากาศ (มลิลบิาร์)

สำ หรับจุดเดอืด 40°C

อะซิโทน CH3H6O 58.1 553 56 0.790 556

เอน็-เอมิลแอลกอฮอล,์ 

เอน็-เพนทานอล

C5H12O 88.1 595 37 0.814 11

เบนซีน C6H6 78.1 548 80 0.877 236

เอน็-บิวทานอล C4H10O 74.1 620 118 0.810 25

เทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล ์(2-

เมทิล-2-โพรพานอล)

C4H10O 74.1 590 82 0.789 130

คลอโรเบนซีน C6H5Cl 112.6 377 132 1.106 36

คลอโรฟอร์ม CHCl3 119.4 264 62 1.483 474

ไซโคลเฮกเซน C6H12 84.0 389 81 0.779 235

ไดเอทิลอีเทอร์ C4H10O 74.0 389 35 0.714 850

1,2-ไดคลอโรอีเทน C2H4Cl2 99.0 335 84 1.235 210

ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทิลีน C2H2Cl2 97.0 322 60 1.284 479

ทรานส์-1,2-ไดคลอโรเอทิลีน C2H2Cl2 97.0 314 48 1.257 751

ไดไอโซโพรพิลอีเทอร์ C6H14O 102.0 318 68 0.724 375

ไดออกเซน C4H8O2 88.1 406 101 1.034 107

ไดเมทิลฟอร์มาไมด ์(DMF) C3H7NO 73.1 – 153 0.949 11

กรดอะซิติก C2H4O2 60.0 695 118 1.049 44

เอทานอล C2H6O 46.0 879 79 0.789 175

เอทิลอะซีเตต C4H8O2 88.1 394 77 0.900 240

เฮปเทน C7H16 100.2 373 98 0.684 120

เฮกเซน C6H14 86.2 368 69 0.660 360

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ C3H8O 60.1 699 82 0.786 137

ไอโซเอมิลแอลกอฮอล ์(3-เมทิล-1-

บิวทานอล)

C5H12O 88.1 595 129 0.809 14

เมทิลเอทิลคีโตน C4H8O 72.1 473 80 0.805 243

เมทานอล CH4O 32.0 1227 65 0.791 337

เมทิลีนคลอไรด,์ ไดคลอโรมีเทน CH2CI2 84.9 373 40 1.327 850

เพนเทน C5H12 72.1 381 36 0.626 850

เอน็-โพรพิลแอลกอฮอล์ C3H8O 60.1 787 97 0.804 67

เพนทาคลอโรอีเทน C2HCl5 202.3 201 162 1.680 13

1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน C2H2Cl4 167.9 247 146 1.595 20
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ตวัทำ ละลาย สูตรเคมี มวลต่อโมล (กรัม/

โมล)

พลงังานในการระเหย (จูล/

กรัม)

จุดเดอืด (°C) ที่

1013 มลลบิาร์

ความหนาแน่น

(กรัม/ซม.
3
)

สุญญากาศ (มลิลบิาร์)

สำ หรับจุดเดอืด 40°C

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ CCl4 153.8 226 77 1.594 271

1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน C2H3Cl3 133.4 251 74 1.339 300

เตตระคลอโรเอทิลีน C2Cl4 165.8 234 121 1.623 53

เตตระไฮโดรฟิวเรน (THF) C4H8O 72.1 – 67 0.889 374

โทลอีูน C7H8 92.2 427 111 0.867 77

ไตรคลอโรเอทิลีน C2HCl3 131.3 264 87 1.464 183

น้ ำ H2O 18.0 2261 100 1.000 72

ไซลีน (สารผสม) C8H10 106.2 389 – – 25

โอ-ไซลีน C8H10 106.2 – 144 0.880 –

เอม็-ไซลีน C8H10 106.2 – 139 0.864 –

พี-ไซลีน C8H10 106.2 – 138 0.861 –
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10.2 อะไหล่และอปุกรณ์เสริม

u เลือกใชเ้ฉพาะวสัดุสิน้เปลืองและอะไหล่ของแทจ้าก BUCHI เท่านั้น เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ระบบจะสามารถทำ งานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ปลอดภยั

และเช่ือถือได้

หมายเหตุ

การดดัแปลงอะไหล่หรือชุดอุปกรณ์เสริมสามารถทำ ไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก BUCHI แลว้เท่านั้น

10.2.1 อปุกรณ์เสริม

คอนเดนเซอร์เสริม

คอนเดนเซอร์เสริม C, ชุดดกัไอด้วยความเยน็, P+G, รวมแป้นยดึ

ใชค้วบแน่นไอระเหยก่อนเขา้สู่ป๊ัม ใชร่้วมกบัน้ ำ แขง็หรือน้ ำ แขง็แหง้ อุปกรณ์ในชุด: ขวดรับสาร 500 มล., ท่อเชื่อมต่อ,

แป้นยดึสำ หรับป๊ัมสุญญากาศ

047190

คอนเดนเซอร์เสริม V คอนเดนเซอร์แนวตั้ง, รวมฉนวน แป้นยดึ

ใชค้วบแน่นไอระเหยก่อนเขา้สู่ป๊ัม ใชร่้วมกบัเคร่ืองทำ ความเยน็ระบบหมุนเวยีนหรือน้ ำ ประปา อุปกรณ์ในชุด: ขวดรับ

สาร 500 มล. ท่อเชื่อมต่อ แป้นยดึสำ หรับป๊ัมสุญญากาศ

047180

ท่อ

FEP, Ø6/8 มม., ใส, จำหน่ายเป็นเมตร

การใชง้าน: สุญญากาศ, น้ ำ ยาทำ ความเยน็

027900

ยางธรรมชาต,ิ Ø6/16 มม., สีแดง, จำ หน่ายเป็นเมตร 

การใชง้าน: สุญญากาศ

017622

Nyflex, PVC-P, Ø8/14 มม., ใส, จำหน่ายเป็นเมตร 

การใชง้าน: สุญญากาศ, น้ ำ ยาทำ ความเยน็, การป้อน (Rotavapor รุ่นอุตสาหกรรม)

004113

PTFE, Ø8/10 มม., สีขาว, จำหน่ายเป็นเมตร

การใชง้าน: สุญญากาศ, การป้อน (Rotavapor รุ่นอุตสาหกรรม)

027277

ยางซิลโิคน, Ø6/9 มม., ใส, จำ หน่ายเป็นเมตร

การใชง้าน: น้ ำ ยาทำ ความเยน็

004133

สายรับส่งข้อมูล

Mini-DIN, 0.6 ม. 

ใชส้ำ หรับต่อระหวา่งแผงควบคุมกบัป๊ัมสุญญากาศ

11060882

Mini-DIN, สาย Y แบบชีลด์, 650 มม.

ใชส้ำ หรับการต่อป๊ัมสุญญากาศกบัชุดควบคุมสุญญากาศสองชุด

031920

ขวดรับสาร

แก้ว, BJ35/20, 250 มล. 000423

แก้ว, BJ35/20, 250 มล., P+G 11060907

แก้ว, BJ35/20, 500 มล. 000424

แก้ว, BJ35/20, 500 มล., P+G 025264
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อปุกรณ์เสริมอื่นๆ

มาโนมเิตอร์พร้อมวาล์วเขม็ รวมแป้นยดึสำ หรับป๊ัม, วาล์ว, เกจวดัสุญญากาศ

สำ หรับการปรับระดบัสุญญากาศดว้ยตนเอง

047291

มาโนมเิตอร์พร้อมวาล์วเขม็ รวมวาล์ว, เกจวดัสุญญากาศ ไม่รวมแป้นยดึ 047391

ชุดวาล์ว รวมขวด Woulff, 125 มล., P+G, แป้นยดึ

วาลว์น้ีสำ หรับใชร่้วมกบัชุดควบคุม/แผงควบคุมสุญญากาศเท่านั้น

047160

ขวด Woulff 125 มล., P+G, รวมแป้นยดึ

สำ หรับดกัอนุภาคและหยดละออง และสำ หรับปรับสมดุลความดนั

047170

ขวด Woulff 3 ปาก, 800 มล., P+G

สำ หรับดกัอนุภาคและหยดละออง และสำ หรับปรับสมดุลความดนั

025519

10.2.2 อะไหล่สึกหรอ

ซีล

สำ หรับน็อตหัวหมวก GL14, FEP 038225

ชุด 10 ชิน้, สำ หรับข้อต่อสวมท่อ, GL14, EPDM, สีดำ 040029

ชุด 10 ชิน้, สำ หรับข้อต่อสวมท่อ, GL14, FPM, สีเขยีว 040040

ชุด 20 ชิน้, สำ หรับข้อต่อสวมท่อ, GL14, ซิลโิคน, สีแดง 040023

ข้อต่อสวมท่อ

ข้องอ, GL14, รวมซีลซิลโิคน 018916

ชุด 3 ชิน้, ข้องอ, GL14, ซีลซิลโิคน

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ ซีล

041987

ชุด 4 ชิน้, ข้องอ, GL14, ซีล EPDM

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ, น็อตหวัหมวก, ซีล

043129

ชุด 4 ชิน้, ข้องอ, GL14, ซีล FEP

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ, น็อตหวัหมวก, ซีล

040295

ชุด 4 ชิน้, ข้องอ, GL14, ซีลซิลโิคน, รวมน็อตหัวหมวก

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ, น็อตหวัหมวก, ซีล

037287

ชุด 4 ชิน้, ข้องอ, GL14, ซีลซิลโิคน, รวมน็อตหัวหมวก

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ, น็อตหวัหมวก, ซีล

043128

ชุด 4 ชิน้, ข้อตรง, GL14, ซีล EPDM

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ, น็อตหวัหมวก, ซีล

040296

ชุด 4 ชิน้, ข้อตรง, GL14, ซีลซิลโิคน

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ, น็อตหวัหมวก, ซีล

037642

ชุด 6 ชิน้, ข้องอ (4), ข้อตรง (2), GL14, ซีลซิลโิคน

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ, น็อตหวัหมวก, ซีล

038000

อะไหล่สึกหรออื่นๆ

แผ่นเมมเบรน สำ หรับหัวปั๊ม รวมแคลมป์, แหวนรอง 047153
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แผ่นเมมเบรน, ชุด 10 ชิน้, สำ หรับหัวปั๊ม รวมแคลมป์, แหวนรอง 11055214

โอริง สำ หรับคอนเดนเซอร์เสริม, FKM/FEP, Ø28.2/2.6 มม. 11057661

โอริง, ชุด 4 ชิน้, FFKM, Ø15.4/1.55 มม., สีขาว 11057136

วาล์วกนักลบั, ชุด 4 ชิน้ รวมโอริง 047156

วาล์วกนักลบั, ชุด 4 ชิน้, ไม่รวมโอริง 11058389

น็อตหัวหมวก, ชุด 5 ชิน้, GL14 040624

น็อตหัวหมวก, ชุด 10 ชิน้, น็อตหัวหมวกมรูี GL14, รวมซีล FEP

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ต่อสวมท่อ, น็อตหวัหมวก, ซีล

041999

น็อตหัวหมวก, ชุด 10 ชิน้, น็อตหัวหมวกมรูี GL14 041956

10.2.3 อะไหล่

ท่อเชื่อมต่อ ตรง, สำ หรับหัวปั๊ม

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้ตรง, วาลว์, โอริง, น็อตหวัหมวก, GL14, ซีล FEP

11061580

ท่อเชื่อมต่อ งอ, สำ หรับหัวปั๊ม

อุปกรณ์ในชุด: ขอ้งอ, วาลว์, โอริง, น็อตหวัหมวก, GL14, ซีล FEP

11061579

ฝาปิด สำ หรับชุดดกัไอด้วยความเยน็, Ø68 มม. 047193

ฉนวน สำ หรับคอนเดนเซอร์เสริม

ป้องกนัหยดน้ ำ จากการควบแน่น

047183

แคลมป์ข้อต่อกลม สำ หรับ BJ35/20 003275

คอนเดนเซอร์เสริม V คอนเดนเซอร์แนวตั้ง

ใชค้วบแน่นไอระเหยตกคา้งหลงัทางออกป๊ัมสุญญากาศ ใชร่้วมกบัเคร่ืองทำ ความเยน็ระบบหมุนเวยีนหรือน้ ำ ประปา

047181

คอนเดนเซอร์เสริม V คอนเดนเซอร์แนวตั้ง

ใชค้วบแน่นไอระเหยตกคา้งหลงัทางออกป๊ัมสุญญากาศ ใชร่้วมกบัเคร่ืองทำ ความเยน็ระบบหมุนเวยีนหรือน้ ำ ประปา

11061840

หัวปั๊ม สำ หรับ Vacuum Pump V-100/V-700/V-710 (ป๊ัมสุญญากาศ) 11061578

หัวปั๊ม, ชุด สำ หรับ Vacuum Pump V-100 (ป๊ัมสุญญากาศ)

อุปกรณ์ในชุด: หวัป๊ัม (ชุด), ท่อเชื่อมต่อตรง (ชุด), ท่อเชื่อมต่องอ

11061577

ตวัเกบ็เสียง รวมน็อตหัวหมวก GL14, ซีล FEP

สำ หรับ Vacuum Pump V-100 / V-700 หรือ V-710 (ป๊ัมสุญญากาศ)

047090

ท่อ ยางซิลโิคน, Ø6/16, สีแดง, 2 ม.

การใชง้าน: สุญญากาศ

040459

ชุดอปุกรณ์ตดิตั้งสำ หรับคอนเดนเซอร์เสริม V รวมแป้นยดึ, ซีล FEP, ท่อเชื่อมต่อ 11055584

ชุดอปุกรณ์ตดิตั้งสำ หรับคอนเดนเซอร์ V/C, แป้นยดึ 047182

ท่อเชื่อมต่อ PTFE, Ø6/8 มม., 162 มม.

ท่อระหวา่งชุดควบคุม/แผงควบคุมสุญญากาศกบัขวด Woulff

047154

ท่อเชื่อมต่อ PTFE, Ø6/8 มม., 77 มม.

ท่อระหวา่งป๊ัมสุญญากาศกบัขวด Woulff

047066

บรรจุภณัฑ์ V-100/V-700, มชุีดเครื่องแก้ว 045617

บรรจุภณัฑ์ V-100/V-700, ไม่มชุีดเครื่องแก้ว 045616
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10.3 รายการอกัษรย่อ

อกัษรย่อ ความหมาย

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ข้อตกลงร่วมของ

กลุ่มประชาคมยโุรปวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้อนัตรายขา้มแดนทางถนน)

DKD Deutscher Kalibrierdienst (สถาบันการสอบเทียบแห่งเยอรมนี)

EPDM เอทิลีนโพรพิลีนไดอีนมอนอเมอร์

FEP ฟลอูอริเนตเทดเอทิลีนโพรพิลีน

FFKM เพอร์ฟลอูอโรอีลาสโตเมอร์

FPM ฟลอูอริเนตเทดโพรพิลีนมอนอเมอร์

GGVE Gefahrgutverordnung Eisenbahn (ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟของเยอรมนี)

GGVS Gefahrgutverordnung Strasse (ข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของเยอรมนี)

PBT พอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต

PEEK พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน

PP พอลิโพรพิลีน

PTFE พอลิเตตระฟลอูอโรเอทิลีน

RID Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (ข้อกำหนดว่าด้วยการ

ขนส่งสินคา้อนัตรายขา้มแดนทางรถไฟ)

10.4 การรับรองด้านสุขภาพและความปลอดภยั

เพื่อเป็นการป้องกนัสุขภาพและความปลอดภยัใหก้บัพนกังานของบริษทัและเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัการวตัถุ

อนัตรายและวา่ดว้ยสุขภาพและความปลอดภยัในการทำ งาน รวมถึงการกำ จดัทิง้ขยะอยา่งปลอดภยั หา้มส่งผลิตภณัฑใ์ดๆ กลบัคืนมายงั BÜCHI

Labortechnik AG รวมทั้งบริษัทจะไม่ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ใดๆ จนกว่าจะได้รับใบยืนยันตามแบบฟอร์มด้านล่างที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วนและ

เซ็นช่ือแลว้

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการรับผลิตภณัฑท่ี์ส่งคืนกลบัมาเพ่ือเขา้รับการซ่อมแซมหรือการสอบเทียบตามมาตรฐาน DKD จนกวา่บริษทั

จะไดรั้บใบยนืยนัดงักล่าว

u ทำ สำ เนาแบบฟอร์มในหนา้ถดัไป แลว้กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีรายละเอียดทั้ งหมดเก่ียวกบัสารท่ีมีการสมัผสักบัอุปกรณ์ รวมถึงไดต้อบคำ ถามทุกขอ้อยา่งครบถว้นและถกูตอ้งแลว้

u ส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้มาท่ีบริษทัล่วงหนา้ผา่นทางไปรษณียห์รือโทรสาร ใบยนืยนัน้ีจะตอ้งถกูส่งมาถึงยงับริษทัก่อนท่ี

อุปกรณ์จะถกูจดัส่งมาถึง

u แนบสำ เนาใบยนืยนัอีกหน่ึงชุดมาพร้อมกบัอุปกรณ์

u ในกรณีท่ีผลิตภณัฑมี์การปนเป้ือน โปรดแจง้ใหผู้้ใหบ้ริการจดัส่งทราบ (ตามขอ้บงัคบัของ GGVE/GGVS/RID/ADR)

หากไม่มีใบยนืยนัหรือไม่มีการปฏิบติัตามขั้นตอนขา้งตน้ จะทำ ใหก้ารซ่อมแซมผลิตภณัฑล่์าชา้ออกไป ขอขอบคุณท่ีเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือใน

การปฏิบติัตามมาตรการขา้งตน้
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10.5 สุขภาพและความปลอดภยั

ใบยนืยนัเกี่ยวกบัความปลอดภยั อนัตราย และการกำ จดัทิง้ขยะอย่างปลอดภยั

เพื่อเป็นการป้องกนัสุขภาพและความปลอดภยัใหก้บัพนกังานของบริษทั และเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัการวตัถุ

อนัตรายและเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัในการทำ งาน รวมถึงเพื่อเป็นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยความปลอดภยั ขอ้กำ หนดดา้น

สุขภาพและความปลอดภยั และขอ้กำ หนดเก่ียวกบัการกำ จดัทิง้ขยะอยา่งปลอดภยั เช่น ของเสียทางเคมี สารเคมีตกคา้งหรือตวัทำ ละลาย โปรด

กรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นพร้อมทั้ งเซ็นช่ือทุกคร้ังท่ีตอ้งการส่งคืนอุปกรณ์หรือชิน้ส่วนท่ีชำ รุดกลบัมายงัโรงงานของบริษทั

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปฏเิสธการรับผลติภณัฑ์หรือชิน้ส่วนหากไม่มใีบยนืยนันี้

อปุกรณ์ รุ่น: หมายเลขชิน้ส่วน/หมายเลข

อุปกรณ์:

คำ ยนืยนัเกี่ยวกบัวตัถุที่ไม่เป็น

อนัตราย

ขา้พเจา้ของรับรองวา่ผลิตภณัฑท่ี์ส่งคืนกลบัมานั้น

เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ียงัไม่เคยผา่นการใชง้านภายในหอ้งปฏิบติัการ

ไม่มีการสมัผสักบัสารพิษ สารกดักร่อน สารมีฤทธ์ิทางชีวภาพ สารระเบิด สารกมัมนัตรังสี หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนๆ

ไม่มีการปนเป้ือน และมีการขจดัตวัทำ ละลายหรือสารตกคา้งท่ีเคยผา่นการป๊ัมออกแลว้

คำ ยนืยนัเกี่ยวกบัวตัถุอนัตราย ในส่วนของผลิตภณัฑท่ี์ส่งคืนกลบัมานั้น ขา้พเจา้ขอรับรองวา่

มีการระบุสารทั้ งหมด (สารพิษ สารกดักร่อน สารมีฤทธ์ิทางชีวภาพ สารระเบิด สารกมัมนัตรังสี หรือสารอนัตรายอ่ืนๆ) ท่ีเคยผา่นการป๊ัม

โดยผลิตภณัฑห์รือเคยสมัผสักบัผลิตภณัฑไ์วใ้นรายการดา้นล่างแลว้

ผลิตภณัฑผ์า่นการทำ ความสะอาด ขจดัส่ิงปนเป้ือน และฆ่าเช้ือแลว้ทั้ งภายในและภายนอก รวมทั้ งมีการซีลปิดช่องทางเขา้และช่องทางออก

ทั้ งหมดแลว้

รายการวตัถุอนัตรายท่ีมีการสมัผสักบัผลิตภณัฑ:์

สารเคม,ี วตัถุ ประเภทย่อยของความเป็นอนัตราย

คำ ยนืยนัสุดท้าย ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่

� ขา้พเจา้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัสารท่ีมีการสมัผสักบัผลิตภณัฑแ์ละไดต้อบคำ ถามทั้ งหมดอยา่งถกูตอ้งแลว้

� ขา้พเจา้ไดด้ำ เนินการตามมาตรการทั้ งหมดท่ีจำ เป็นเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑท่ี์ส่งคืน

ชื่อหรือตราประทบัของบริษทั:

สถานท่ี, วนัท่ี:

ชื่อ (ตวับรรจง), ตำ แหน่ง (ตวับรรจง):

ลายมือชื่อ:



Distributors

Quality in your hands

บริษัทในเครือ BUCHI:

เรามีพันธมิตรในการจัดจำาหน่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก ค้นหาตัวแทนจำาหน่ายในประเทศของคุณ
ได้ที่: www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
T 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr 

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Office Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow 
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru 

BUCHI China
CN – 200052 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
T +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

ศูนย์บริการของ BUCHI:
South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online

DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de


	 สารบัญ
	1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้
	1.1 คำเตือนด้านความปลอดภัยในเอกสารฉบับนี้
	1.2 สัญลักษณ์
	1.2.1 สัญลักษณ์เตือน
	1.2.2 สัญลักษณ์ข้อกำหนดที่ต้องทำ
	1.2.3 สัญลักษณ์อื่นๆ

	1.3 ภาษาต่างๆ
	1.4 เครื่องหมายการค้า

	2 ความปลอดภัย
	2.1 จุดประสงค์การใช้งาน
	2.2 การใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานตามจุดประสงค์
	2.3 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
	2.4 อันตรายที่ยังอาจเกิดขึ้นได้
	2.4.1 ไอระเหยที่เป็นอันตราย
	2.4.2 ความผิดปกติในระหว่างการใช้งาน

	2.5 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
	2.6 การดัดแปลง

	3 คำอธิบายผลิตภัณฑ์
	3.1 คำอธิบายการทำงาน
	3.2 ส่วนประกอบ
	3.2.1 ด้านหน้า
	3.2.2 ด้านหลัง
	3.2.3 ภายใน
	3.2.4 การใช้งานทั่วไป
	3.2.5 ป้ายข้อมูล

	3.3 อุปกรณ์ในชุด
	3.4 ข้อมูลทางเทคนิค
	3.4.1 Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ)
	3.4.2 สภาพแวดล้อม
	3.4.3 วัสดุ


	4 การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ
	4.1 การเคลื่อนย้าย
	4.2 การจัดเก็บ
	4.3 การถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่ง

	5 การติดตั้ง
	5.1 ข้อสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์
	5.2 สถานที่ติดตั้ง
	5.3 การต่อกับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
	5.4 การต่อตัวเก็บเสียง
	5.5 การต่อขวด Woulff
	5.6 การต่อคอนเดนเซอร์เสริม
	5.7 การต่อชุดดักไอด้วยความเย็นของระบบทำความเย็นเสริม
	5.8 การต่อระบบไฟฟ้า
	5.9 การติดตั้งและการต่อ Interface I-100 (แผงควบคุม)
	5.9.1 การติดตั้งแผงควบคุมเข้ากับ Vacuum Pump V-100
	5.9.2 การต่อแผงควบคุมเข้ากับ Vacuum Pump V-100 (ปั๊มสุญญากาศ)


	6 การใช้งาน
	6.1 การใช้งาน V-100 โดยมี Interface I-100 (แผงควบคุม)
	6.2 การใช้งาน V-100 โดยไม่มี Interface I-100 (แผงควบคุม)

	7 การทำความสะอาดและการซ่อมบำรุง
	7.1 การทำความสะอาด
	7.1.1 ข้อสำคัญที่ต้องพิจารณาสำหรับการทำความสะอาด
	7.1.2 การทำความสะอาดปั๊ม
	7.1.3 หลังจากการทำงานกับกรดแก่
	7.1.4 การทำความสะอาดตัวเครื่อง
	7.1.5 การทำความสะอาดเครื่องแก้ว
	7.1.6 การทำความสะอาดท่อ
	7.1.7 การทำความสะอาดหัววาล์ว
	7.1.8 การทำความสะอาดวาล์วกันกลับ
	7.1.9 การทำความสะอาดแผ่นเมมเบรน

	7.2 การซ่อมบำรุง
	7.2.1 หมายเหตุเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง
	7.2.2 การถอดแยกชิ้นส่วนและการประกอบหัวปั๊ม
	7.2.3 การเปลี่ยนแผ่นเมมเบรน
	7.2.4 การเปลี่ยนวาล์ว
	7.2.5 การเปลี่ยนท่อ


	8 วิธีแก้ไขอาการผิดปกติ
	8.1 ความผิดปกติ สาเหตุที่เป็นไปได้ และวิธีแก้ไข
	8.2 บริการลูกค้า

	9 การเลิกใช้งานและการกำจัดทิ้ง
	9.1 การเลิกใช้งาน
	9.2 การกำจัดทิ้ง

	10 ภาคผนวก
	10.1 ตารางตัวทำละลาย
	10.2 อะไหล่และอุปกรณ์เสริม
	10.2.1 อุปกรณ์เสริม
	10.2.1.1 คอนเดนเซอร์เสริม
	10.2.1.2 ท่อ
	10.2.1.3 สายรับส่งข้อมูล
	10.2.1.4 ขวดรับสาร
	10.2.1.5 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

	10.2.2 อะไหล่สึกหรอ
	10.2.2.1 ซีล
	10.2.2.2 ข้อต่อสวมท่อ
	10.2.2.3 อะไหล่สึกหรออื่นๆ

	10.2.3 อะไหล่

	10.3 รายการอักษรย่อ
	10.4 การรับรองด้านสุขภาพและความปลอดภัย
	10.5 สุขภาพและความปลอดภัย


