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1 เกี่ยวกบัเอกสารน้ี

คู่มือการใชง้านน้ีใชไ้ดก้บัเคร่ืองมือทุกรุ่น

อ่านคู่มือการใชง้านน้ีก่อนใชง้านเคร่ืองมือ และปฏิบติัตามคำ แนะนำ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่การดำ เนินงานมีความปลอดภยัและปราศจาก

ปัญหา

เกบ็รักษาคู่มือการใชง้านเล่มน้ีไวเ้พื่อใชง้านในภายหลงัและส่งต่อใหผู้้ใชห้รือเจา้ของคนต่อไป

BÜCHI Labortechnik AG ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อบกพร่อง และการทำงานผิดปกติที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการ

ใชง้านน้ี

หากคุณมีคำ ถามหลงัจากอ่านคู่มือการใชง้านน้ี:

u ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ BÜCHI Labortechnik AG

https://www.buchi.com/contact

1.1 เครื่องหมายและสัญลกัษณ์

หมายเหตุ

สญัลกัษณ์น้ีดึงความสนใจไปท่ีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ละสำ คญั

R อกัขระน้ีดึงความสนใจไปยงัขอ้กำ หนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามก่อนท่ีจะดำ เนินการตามคำ แนะนำ ดา้นล่าง

u อกัขระน้ีระบุคำ แนะนำ ท่ีผู้ใชต้อ้งดำ เนินการ

ð อกัขระน้ีระบุผลลพัธ์ของคำ แนะนำ ท่ีดำ เนินการอยา่งถูกตอ้ง

เครื่องหมาย คำ อธิบาย

Window หนา้ต่างของซอฟตแ์วร์จะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

Tab แทบ็จะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

Dialog การสนทนาจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

[Button] ปุ่มจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

[Field names] ชื่อฟิลดจ์ะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

[Menu / Menu item] เมนู/รายการเมนูจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

Status สถานะจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

Signal สญัญาณจะมีเคร่ืองหมายเช่นน้ี

1.2 เครื่องหมายการค้า

ชื่อผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนหรือไม่ไดจ้ดทะเบียนท่ีใชใ้นเอกสารน้ีใชเ้พื่อการระบุตวัตนเท่านั้นและยงัคงเป็น

ทรัพยสิ์นของเจา้ของในแต่ละรายการ

1.3 อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อ

นอกเหนือจากคู่มือการใชง้านเหล่าน้ีแลว้ ใหป้ฏิบติัตามคำ แนะนำ และขอ้กำ หนดในเอกสารสำ หรับอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อดว้ย

https://www.buchi.com/contact


Büchi Labortechnik AG ความปลอดภัย | 2

คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 9/90

2 ความปลอดภยั

2.1 การใช้งานที่ถูกต้อง

เคร่ืองมือไดรั้บการออกแบบมาสำ หรับการทำ แหง้แบบพน่ฝอย

สามารถใชเ้คร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการสำ หรับงานดงัต่อไปน้ี:

� การทำ แหง้แบบพน่ฝอย

2.2 การใช้งานนอกเหนือจากท่ีมุ่งหมายไว้

การใชเ้คร่ืองมือในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจากท่ีอธิบายไวใ้นการใชง้านท่ีเหมาะสมและระบุไวใ้นขอ้มูลทางเทคนิคเป็นการใชง้าน

นอกเหนือจากท่ีออกแบบไว้

ผู้ปฏิบติังานตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายหรืออนัตรายท่ีเกิดจากการใชง้านนอกเหนือจากท่ีออกแบบไว้

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่อนุญาตใหใ้ชง้านในลกัษณะต่อไปน้ี:

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่ของ BUCHI

� การใชง้านเคร่ืองมือในโหมดปิดกบัเคร่ืองมือท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง

� การใชง้านเคร่ืองมือในสภาพแวดลอ้มท่ีอาจเส่ียงต่อการระเบิดหรือพ้ืนท่ีท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีปลอดภยัต่อการระเบิด

� การใชเ้คร่ืองมือโดยไม่มีอุปกรณ์นำ ก๊าซไอเสียออกจากพ้ืนท่ีทำ งานท่ีเหมาะสม

� การใชเ้คร่ืองมือกบัแก๊สท่ีมีส่วนประกอบทางเคมีท่ีไม่รู้จกั

� การใชง้านเคร่ืองมือดว้ยตวัทำ ละลายสารอินทรีย ์(> 20%) โดยไม่มี Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบั

สารเคมี)

� การใชง้านเคร่ืองมือดว้ยตวัทำ ละลายสารอินทรีย ์(> 20%) ในโหมดเปิด

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัตวัอยา่งท่ีประกอบดว้ยเพอร์ออกไซด์

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัตวัอยา่งท่ีสามารถสร้างเพอร์ออกไซดไ์ด้

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัตวัอยา่งท่ีสร้างออกซิเจนระหวา่งกระบวนการ

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัสารพิษโดยไม่มีมาตรการดา้นความปลอดภยัท่ีเหมาะสม

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัวสัดุท่ีอนัตรายทางชีวภาพ อยา่งเช่น ไวรัสหรือแบคทีเรียอนัตราย

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัตวัอยา่งท่ีสามารถบลอ็คช่องป้อนของหวัพน่

� การใชง้านกบัสารท่ีอาจระเบิดหรือจุดติดไฟจากกระบวนการ

� การใชง้านกบัสารท่ีอาจระเบิดหรือจุดติดไฟเน่ืองจากพารามิเตอร์ท่ีเลือก

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัตวัอยา่งกดักร่อนในโหมดปิด

� การใชง้านเคร่ืองมือกบัตวัอยา่งกดักร่อนนอกเหนือจากเวอร์ชนัของเคร่ืองมือกดักร่อน

� การใชง้านเคร่ืองมือกบั Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี) อ่ืนนอกเหนือจาก S-395 โดยไม่มี

กล่อง O2 โปรดดู บทท่ี 12.2.2 "อุปกรณ์เสริม", หนา้ 79

2.3 คุณสมบัตขิองผู้ใช้งาน

บุคคลท่ีไม่มีคุณสมบติัเหมาะสมไม่สามารถระบุความเส่ียงได ้ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายมากข้ึน

เคร่ืองมือน้ีอาจเหมาะสำ หรับการใชง้านโดยเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้น

คู่มือการใชง้านเหล่าน้ีจดัทำ ข้ึนเพื่อกลุ่มเป้าหมายดงัต่อไปน้ี:
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ผู้ใช้

ผู้ใชคื้อบุคคลท่ีตรงตามเกณฑต่์อไปน้ี:

� กลุ่มคนท่ีไดรั้บคำ สั่งใหใ้ชง้านเคร่ืองมือ

� กลุ่มคนท่ีคุ้นเคยกบัเน้ือหาของคู่มือการใชง้านเหล่าน้ี ตลอดจนกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง และนำ ไปใช้

� กลุ่มคนท่ีสามารถประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองมือไดต้ามเกณฑพ้ื์นฐานการฝึกอบรมหรือประสบการณ์วชิาชีพ

ผู้ปฏบิัตงิาน

ผู้ปฏิบติังาน (โดยทั่วไปคือผู้จดัการหอ้งปฏิบติัการ) มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี:

� เคร่ืองมือตอ้งไดรั้บการติดตั้ ง ทดสอบการทำ งาน ใชง้าน และบริการซ่อมบำ รุงอยา่งถูกตอ้ง

� เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้นท่ีจะไดรั้บมอบหมายงานใหด้ำ เนินการตามท่ีอธิบายไวใ้นคู่มือการใชง้านเหล่าน้ี

� เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กำ หนดและกฎระเบียบท่ีบงัคบัใชใ้นทอ้งถิ่นสำ หรับแนวปฏิบติัในการทำ งานท่ีปลอดภยัและ

ตระหนกัถึงอนัตราย

� ผู้ปฏิบติังานควรรายงานเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนขณะใชเ้คร่ืองมือต่อผู้ผลิต (quality@buchi.com)

ช่างเทคนิคบริการของ BUCHI

ช่างเทคนิคบริการท่ีไดรั้บอนุญาตจาก BUCHI ไดเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรฝึกอบรมพิเศษและไดรั้บอนุญาตจาก BÜCHI Labortechnik AG

ใหด้ำ เนินมาตรการพิเศษสำ หรับการบริการและการซ่อมแซม

2.4 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

อนัตรายอนัเน่ืองมาจากความร้อนและ/หรือสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนอาจเกิดข้ึนได ้โดยทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัการใชง้าน

u สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมตลอดเวลา เช่น แวน่ตานิรภยั ชุดป้องกนั และถุงมือ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเป็นไปตามขอ้กำ หนดในเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมีทั้ งหมดท่ีใช้

2.5 ประกาศคำ เตือนในเอกสารน้ี

ประกาศคำ เตือนจะเตือนคุณถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนขณะใชง้านเคร่ืองมือ ระดบัของอนัตรายมีอยู่ดว้ยกนัส่ีระดบั โดยแต่ละระดบั

สามารถระบุไดด้ว้ยคำ สญัญาณท่ีใช้

คำ สัญญาณ ความหมาย

อนัตราย แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเสียชีวติหรือบาดเจบ็สาหสัไดห้ากไม่

ป้องกนั

คำ เตือน แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลางซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเสียชีวติหรือบาดเจบ็สาหสัไดห้าก

ไม่ป้องกนั

ขอ้ควรระวงั แสดงถึงอนัตรายท่ีมีระดบัามเสีต่่ยงต่ ำ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็เลก็นอ้ยหรือปานกลางหากไม่

ป้องกนั

ประกาศ แสดงถึงอนัตรายท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

2.6 สัญลกัษณ์เตือน

สญัลกัษณ์คำ เตือนต่อไปน้ีจะแสดงอยู่ในคู่มือการใชง้านหรือบนเคร่ืองมือ
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สัญลกัษณ์ ความหมาย

คำ เตือนทั่วไป

ความเสียหายต่ออุปกรณ์

แรงดนัไฟฟ้าท่ีอนัตราย

พ้ืนผวิท่ีร้อน

รูปท่ี 1: ตำ แหน่งของสญัลกัษณ์เตือน

2.7 ความเสี่ยงคงเหลือ

เคร่ืองมือน้ีไดรั้บการพฒันาและผลิตมาโดยใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยล่ีาสุด แต่อยา่งไรกต็าม ความเส่ียงต่อบุคคล ทรัพยสิ์น

หรือส่ิงแวดลอ้มกอ็าจเกิดข้ึนไดห้ากใชง้านเคร่ืองมืออยา่งไม่ถูกตอ้ง

คำ เตือนท่ีเหมาะสมในคู่มือเล่มน้ีใชเ้พื่อเตือนผู้ใชถึ้งอนัตรายคงเหลือเหล่าน้ี

2.7.1 ข้อบกพร่องระหว่างการดำ เนินงาน

หากเคร่ืองมือไดรั้บความเสียหาย ขอบคม ชิน้ส่วนท่ีเคล่ือนไหว หรือสายไฟท่ีหลุดออกอาจทำ ใหเ้กิดการบาดเจบ็ได้

u ใหต้รวจดูความเสียหายท่ีเคร่ืองมืออยา่งสม่ ำ เสมอ

u หากเกิดขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร่ืองมือทนัที ถอดสายไฟออก และแจง้ใหผู้้ปฏิบติังานทราบ

u หา้มใชง้านเคร่ืองมือท่ีชำ รุดต่อ
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2.7.2 พืน้ผวิที่ร้อน

พ้ืนผวิของอุปกรณ์อาจร้อนจดั หากสมัผสัจะทำ ใหผ้วิหนงัไหมไ้ด้

u หา้มสมัผสัพ้ืนผวิท่ีร้อนหรือสวมถุงมือป้องกนัท่ีเหมาะสม

2.7.3 ไอระเหยอันตราย

การใชเ้คร่ืองมืออาจทำ ใหเ้กิดไอระเหยอนัตรายซ่ึงสามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นพิษท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวติได้

u หา้มสูดดมไอระเหยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไอระเหยถูกกำ จดัดว้ยตู้ดูดควนัท่ีเหมาะสม

u ใชอุ้ปกรณ์ในพ้ืนท่ีท่ีระบายอากาศไดดี้เท่านั้น

u หากไอระเหยหลุดออกจากจุดเช่ือมต่อ ใหต้รวจสอบซีลท่ีเก่ียวขอ้งและเปล่ียนใหม่หากจำ เป็น

u หา้มดำ เนินการกบัของเหลวท่ีไม่รู้จกั

u โปรดดูเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัสำ หรับสารทั้ งหมดท่ีใช้

2.7.4 อนุภาคอนัตราย

การใชเ้คร่ืองมืออาจทำ ใหเ้กิดอนุภาคอนัตรายซ่ึงอาจทำ ใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นพิษท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวติได้

u หา้มสูดดมอนุภาคใดๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อนุภาคถูกกำ จดัดว้ยตู้ดูดควนัท่ีเหมาะสม

u ใชเ้คร่ืองมือในพ้ืนท่ีท่ีระบายอากาศไดดี้เท่านั้น

u หากอนุภาคหลุดออกจากจุดเช่ือมต่อ ใหต้รวจสอบซีลท่ีเก่ียวขอ้งและเปล่ียนใหม่หากจำ เป็น

u หา้มดำ เนินการกบัของเหลวท่ีไม่รู้จกั

u โปรดดูเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัสำ หรับสารทั้ งหมดท่ีใช้

2.7.5 การแตกของแก้ว

กระจกท่ีแตกอาจทำ ใหเ้กิดบาดแผลท่ีรุนแรงได้

ส่วนประกอบแกว้ท่ีเสียหายอาจระเบิดอยู่ภายในถา้อยู่ภายใตสุ้ญญากาศ

ความเสียหายเลก็นอ้ยต่อขอ้ต่อกราวดท์ำ ใหป้ระสิทธิภาพการซีลลดลงและอาจทำ ใหป้ระสิทธิภาพลดลง

u จบัขวดและส่วนประกอบแกว้อื่นๆ อยา่งระมดัระวงัและอยา่ทำ ตก

u ตรวจสอบส่วนประกอบของแกว้เสมอเพ่ือตรวจเชค็ความเสียหายทุกคร้ังก่อนการใชง้าน

u หา้มใชง้านส่วนประกอบแกว้ท่ีชำ รุดต่อ

u สวมถุงมือป้องกนัเสมอเม่ือทิง้เศษแกว้ท่ีแตก

2.7.6 การทำ งานผดิปกตขิองเครื่องมือท่ีเชื่อมต่อ (ตวัเลือก)

การทำ งานผดิปกติของเคร่ืองมือท่ีเช่ือมต่ออาจทำ ใหเ้กิดความเป็นพิษหรือเสียชีวติได้

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การจดัเตรียมและบำ รุงรักษาเคร่ืองมือท่ีเชื่อมต่อตามเอกสารสำ หรับผู้ใช้

2.8 การดดัแปลง

การดดัแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอาจส่งผลต่อความปลอดภยัและนำ ไปสู่อุบติัเหตุได้

u ใชเ้ฉพาะอุปกรณ์เสริม อะไหล่ และวสัดุสิน้เปลืองของแทจ้าก BUCHI เท่านั้น

u ดำ เนินการเปล่ียนแปลงทางเทคนิคเฉพาะเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก BUCHI แลว้เท่านั้น

u อนุญาตใหท้ำ การเปล่ียนแปลงเฉพาะเม่ือดำ เนินการโดยช่างเทคนิคบริการของ BUCHI เท่านั้น

BUCHI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อบกพร่อง และการทำงานผิดปกติอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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3 รายละเอยีดสินค้า

3.1 คำ อธิบายการทำ งาน

การทำ แหง้แบบพน่ฝอยเป็นเทคโนโลยใีนการแปรรูปเพื่อเปล่ียนวตัถุดิบท่ีเป็นของเหลวใหเ้ป็นผงแหง้ผา่นส่ีขั้นตอนพ้ืนฐาน:

� การทำ ใหเ้ป็นละอองของการฟีดป้อนเป็นการพน่ฝอย

� การสมัผสัแก๊สการพน่

� การระเหยตวัทำ ละลาย

� การแยกผลิตภณัฑแ์หง้ออกจากสารในการทำ ใหแ้หง้

มีโหมดการทำ แหง้แบบพน่ฝอยดงัต่อไปน้ี:

โหมดการทำ แห้งแบบพ่นฝอย ส่วนประกอบตัวทำ ละลาย

โหมดเปิด ตวัทำ ละลายสารอินทรียสู์งถึง 20%

โหมดปิดดว้ย Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิด

ร่วมกบัสารเคมี)

(เม่ือใชง้านร่วมกบั Ultrasonic package (แพค็เกจ็สำ หรับหวัฉีด

แบบอุลตร้าโซนิค) จำ เป็นตอ้งมีอะแดปเตอร์สำ หรับก๊าซเฉ่ือย)

ระหวา่งตวัทำ ละลายสารอินทรีย ์90% – 100%

โหมดปิดดว้ย Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิด

ร่วมกบัสารเคมี) และ Dehumidifier (เครื่องกำ จดัความช้ืน)

(เม่ือใชง้านร่วมกบั Ultrasonic package (แพค็เกจ็สำ หรับหวัฉีด

แบบอุลตร้าโซนิค) จำ เป็นตอ้งมีอะแดปเตอร์สำ หรับก๊าซเฉ่ือย)

ระหวา่งตวัทำ ละลายสารอินทรีย ์20% – 80%
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3.2 โครงร่างภายนอก
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3.2.1 มุมมองด้านหน้า

5

6

11

10

21

20

19

18

22

1 2 43

12141517 16 13

7

8
9

รูปท่ี 2: มุมมองดา้นหนา้

1 สวติชว์าลว์

(รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)

2 ป๊ัมรีดท่อ 2 (ตวัเลือก)

3 ปลั๊กของป๊ัมรีดท่อ 2 4 พ้ืนท่ีวางตวัอยา่งและตวัทำ ละลาย

5 อินเทอร์เฟซ

โปรดดู บทท่ี 6 "อินเทอร์เฟซ", หนา้ 28

6 จุดเช่ือมต่อท่ีดา้นขา้ง

โปรดดู บทท่ี 3.2.3 "จุดเช่ือมต่อท่ีดา้นขา้ง", หนา้ 17

7 ช่องขาเขา้จากตวักรอง / ไซโคลน

(มีเคร่ืองหมาย Filter )

8 ช่องขาเขา้ความดนัของตวักรอง

(มีเคร่ืองหมาย IN)

9 ช่องขาออกความดนัของตวักรอง

(มีเคร่ืองหมาย OUT)

10 ช่องขาออกเคร่ืองดูดอากาศ

11 ช่องขาเขา้ฮีตเตอร์ 12 ตวัป้องกนัระบบท่อ (ตวัเลือก)

13 ตวักรองขาออก 14 เซ็นเซอร์อุณหภูมิของผลิตภณัฑ ์(ตวัเลือก)

15 ภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์ 16 ไซโคลน

17 ชิน้ส่วนเช่ือมต่อพร้อมดว้ยเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิขาออก 18 ขวดแยก

19 กระบอกพน่ฝอย (Spray cylinder) 20 ตวัยดึกระบอกและปลั๊กเซ็นเซอร์

โปรดดู บทท่ี 3.2.4 "ตวัยดึกระบอกและปลั๊กเซ็นเซอร์",

หนา้ 17

21 สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั 22 ป๊ัมรีดท่อ 1
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3.2.2 มุมมองด้านหลัง

5

6

7

8

13

12

11

10

1 2 3 4

9

รูปท่ี 3: มุมมองดา้นหลงั

1 ช่องการระบายอากาศ 2 อากาศอดัสำ หรับการทำ ความสะอาดหวัพน่

3 แก๊สการพน่ 4 หวัพน่

โปรดดู บทท่ี 3.2.5 "หวัพน่การทำ แหง้แบบพน่ฝอย (หวั

พน่ของเหลวสองทาง)", หนา้ 18

5 ตวัยดึ 6 จุดเช่ือมต่อแก๊สการพน่

7 จุดเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ 8 ฟิวส์

9 ระบบระบายอากาศของเคร่ืองดูดอากาศ 10 ฝาหลงัดา้นล่าง

11 ช่องระบายอากาศ 12 ฝาหลงัดา้นบน

13 ช่องระบายอากาศ
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3.2.3 จุดเชื่อมต่อท่ีด้านข้าง

1 2 4 5 63

รูปท่ี 4: การเช่ือมต่อ

1 USB 2 USB

3 USB 4 LAN

5 RJ32 6 RJ32

3.2.4 ตวัยดึกระบอกและปล๊ักเซ็นเซอร์

2

3

1

รูปท่ี 5: ปลั๊กตวัปรับตั้ งและปลั๊กเซ็นเซอร์

1 พอร์ตเซ็นเซอร์อุณหภูมิขาออก 2 มือจบั

3 พอร์ตเซ็นเซอร์อุณหภูมิของผลิตภณัฑ์
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3.2.5 หัวพ่นการทำ แห้งแบบพ่นฝอย (หัวพ่นของเหลวสองทาง)

4

8

1 2 3

567

รูปท่ี 6: หวัพน่การทำ แหง้แบบพน่ฝอย

1 จุดเช่ือมต่อท่อป้อนสารตวัอยา่ง

(มีเคร่ืองหมาย FEED )

2 จุดเช่ือมต่อของสารทำ ความเยน็เขา้

(มีเคร่ืองหมาย  C IN)

3 เขม็หวัพน่ 4 จุดเช่ือมต่อแก๊สหวัพน่ทำ ความสะอาด

5 จุดเช่ือมต่อแก๊สการพน่

(มีเคร่ืองหมาย GAS)

6 จุดเช่ือมต่อของสารทำ ความเยน็ออก

(มีเคร่ืองหมาย C OUT )

7 ปลายหวัพน่ 8 ฝาหวัพน่

3.3 แผ่นป้าย

แผน่ป้ายประเภทระบุขอ้มูลเคร่ืองมือ แผน่ป้ายประเภทติดอยู่ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองมือ
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6
7
8

11

9
10

321

5 4

รูปท่ี 7: แผน่ป้ายประเภท

1 สญัลกัษณ์สำ หรับ "การรีไซเคิลอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์" 2 รหสัสินคา้ขั้นตน้

3 การอนุญาต 4 สญัลกัษณ์สำ หรับ "หา้มทิง้เป็นขยะในครัวเรือน"

5 ปีผลิต 6 อตัราการใชไ้ฟสูงสุด

7 ความถ่ี 8 ช่วงแรงดนัไฟฟ้าขาเขา้

9 หมายเลขซีเรียล 10 ชื่อเครื่องมือ

11 ชื่อและท่ีอยู่บริษทั

3.4 ขอบเขตของการจดัส่ง

หมายเหตุ

ขอบเขตของการจดัส่งข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบท่ีอยู่ในใบสั่งซ้ือ

อุปกรณ์เสริมจะถูกจดัส่งตามใบสั่งซ้ือ การยนืยนัคำ สั่งซ้ือ และใบส่งมอบ

3.5 ข้อมูลทางเทคนิค

3.5.1 Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

Mini Spray Dryer S-300

(เครื่องทำ แห้งแบบพ่นฝอย

ระดบัห้องแล็บ)

Mini Spray Dryer S-300

Advanced (เครื่องทำแห้ง

แบบพ่นฝอยระดบัห้องแล็บ)

Mini Spray Dryer S-300

Corrosive (เครื่องทำแห้ง

แบบพ่นฝอยระดบัห้องแล็บ)

ขนาด (W x D x H) 620 mm x 640 mm x

1,052mm

620 mm x 640 mm x

1,052mm

620 mm x 640 mm x

1,052mm

น้ ำ หนกั (ไม่มีชุดอุปกรณ์แกว้) 54 kg 54 kg 54 kg

น้ ำ หนกั (รวมชุดอุปกรณ์แกว้) 62.5 kg 62.5 kg 62.5 kg

แรงดนัในการเช่ือมต่อ 220 – 240 ± 10% VAC 220 – 240 ± 10% VAC 220 – 240 ± 10% VAC

อตัราการใชไ้ฟ สูงสุด 2,300 W สูงสุด 2,300 W สูงสุด 2,300 W

ฟิวส์ 10A, T 10A, T 10A, T

ชั้นแรงดนัไฟฟ้าเกิน II II II

ความถ่ี 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

รหสั IP IP20 IP20 IP20
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Mini Spray Dryer S-300

(เครื่องทำ แห้งแบบพ่นฝอย

ระดบัห้องแล็บ)

Mini Spray Dryer S-300

Advanced (เครื่องทำแห้ง

แบบพ่นฝอยระดบัห้องแล็บ)

Mini Spray Dryer S-300

Corrosive (เครื่องทำแห้ง

แบบพ่นฝอยระดบัห้องแล็บ)

ระดบัมลพิษ 2 2 2

ช่องวา่งขั้นต่ ำ ของทุกดา้น 100 mm 100 mm 100 mm

แก๊สการพน่ ไนโตรเจน

อากาศอดั

ไนโตรเจน

อากาศอดั

ไนโตรเจน

อากาศอดั

ความดนัแก๊สการพน่สูงสุด 7 bar 7 bar 7 bar

อุณหภูมิสูงสุด 220 / 250 °C 220 / 250 °C 220 / 250 °C

อตัราการไหลสูงสุด 35 m³/h 35 m³/h 35 m³/h

ช่วงของแก๊สการพน่ 80 – 1,800 L/min 80 – 1,800 L/min 80 – 1,800 L/min

การป้อนตวัอยา่ง 0.1 – 30 mL/min 0.1 – 30 mL/min 0.1 – 30 mL/min

การเช่ือมต่อแก๊สไล่ความช้ืน KF25 KF25 KF25

ใบรับรอง CSA / CE CSA / CE CSA / CE

3.5.2 สภาวะโดยรอบ

สำ หรับใชภ้ายในร่มเท่านั้น

ระดบัความสูงสูงสุดเหนือระดบัน้ ำ ทะเล 2,000 m

อุณหภูมิแวดลอ้มและอุณหภูมิในการจดัเกบ็ 5 ‒ 40 °C

ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุด 80% สำ หรับอุณหภูมิสูงถึง 31 °C

ความช้ืนสมัพทัธ์ลดลงเชิงเสน้ถึง 50% ท่ี 40 °C

3.5.3 วสัดุ

ส่วนประกอบ วสัดุโครงสร้าง

ตวัเรือน ทาสีดว้ยโฟม PUR (โพลียรีูเทน)

ชุดอุปกรณ์แกว้ แกว้ทนความร้อนสูง 3.3

หวัพน่ สแตนเลสสตีล

ฮีตเตอร์ สแตนเลสสตีล

ท่อป้อนผลิตภณัฑ์ ซิลิโคนและไทกอน

ฝาครอบของภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์ PA12

ซีลของภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์ FPM

ไซโคลนซีล

ท่อแก๊สไล่ความช้ืน TPR (เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์)/PTFE (โพลีเตตระฟลูออ

โรเอทิลีน)

โลหะเคลือบท่ีทนต่อกรด

โลหะท่ีทนต่อกรด
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3.5.4 สถานท่ีตดิตั้ง

� สถานท่ีติดตั้ งตรงตามขอ้กำ หนดดา้นความปลอดภยั โปรดดู บทท่ี 2 "ความปลอดภยั", หนา้ 9

� สถานท่ีติดตั้ งมีพ้ืนผวิท่ีมั่นคง ไดร้ะดบัและไม่ลื่น

� สถานท่ีติดตั้ งไม่มีส่ิงกีดขวาง (เช่น ก๊อกน้ ำ  ท่อระบายน้ ำ  เป็นตน้)

� สถานท่ีติดตั้ งมีเตา้รับไฟฟ้าหลกัสำ หรับเคร่ืองมือ

� สถานท่ีติดตั้ งไม่สมัผสักบักบัความก เช่น การแผรั่งสีจากแสงอาทิตยโ์ดยตรง

� สถานท่ีติดตั้ งมีพ้ืนท่ีเพียงพอที่สามารถเดินสายเคเบิล/ท่อไดอ้ยา่งปลอดภยั

� สถานท่ีติดตั้ งตรงตามขอ้กำ หนดสำ หรับอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ โปรดดูเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

� สถานท่ีติดตั้ งตรงตามขอ้มูลจำ เพาะตามขอ้มูลเชิงเทคนิค (เช่น น้ ำ หนกั ขนาด เป็นตน้) โปรดดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูลทางเทคนิค",

หนา้ 19

� สถานท่ีติดตั้ งเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มแม่เหลก็ไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐาน / ระดบัการปล่อยก๊าซ B
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4 การขนส่งและการเก็บรักษา

4.1 การขนส่ง

ข้อสำ คญั

มคีวามเสี่ยงต่อการแตกหักเน่ืองจากการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถอดชิน้ส่วนเคร่ืองมือออกจนหมด

บรรจุส่วนประกอบของเคร่ืองมือทุกชิน้อยา่งถูกตอ้งเพื่อป้องกนัการแตกหกั ใชบ้รรจุภณัฑด์ั้ งเดิมทุกคร้ังท่ีทำ ได้

หลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวท่ีรุนแรงระหวา่งการขนส่ง

u หลงัจากขนส่ง ใหต้รวจหาความเสียหายท่ีเคร่ืองมือและส่วนประกอบแกว้ทั้ งหมด

u ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการขนส่งควรรายงานไปยงัผู้ใหบ้ริการ

u เกบ็บรรจุภณัฑไ์วส้ำ หรับการขนส่งในอนาคต

4.2 การจดัเกบ็

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สภาพโดยรอบเป็นไปตาม (โปรดดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูลทางเทคนิค", หนา้ 19)

u เกบ็อุปกรณ์ไวใ้นบรรจุภณัฑด์ั้ งเดิมในทุกท่ีท่ีทำ ได้

u หลงัจากการจดัเกบ็ ใหต้รวจหาความเสียหายท่ีอุปกรณ์ ส่วนประกอบแกว้ ซีล และท่อทั้ งหมด และเปล่ียนหากจำ เป็น

4.3 การยกเครื่องมือ

 คำ เตือน

อันตรายจากการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง

ผลที่ตามมาคือการบาดเจบ็จากการกดทบั บาดแผล และการแตกหกั

u ยกเคร่ืองมือพร้อมกนัสามคน

u ยกเคร่ืองมือตามจุดท่ีระบุ

ข้อสำ คญั

การลากเคร่ืองมืออาจทำ ให้ขาของเครื ่องมือเสียหายได้

u ยกเคร่ืองมือเม่ือจดัตำ แหน่งหรือวางตำ แหน่งใหม่
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u ยกเคร่ืองมือข้ึนในตำ แหน่งท่ีระบุ

1
2

3
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5 การตดิตั้ง

5.1 ก่อนการตดิตั้ง

ข้อสำ คญั

เครื่องมือเสียหายเนื่องจากการเปิดเครื่องเร็วเกนิไป

การเปิดเคร่ืองมือเร็วเกินไปหลงัจากการขนส่งอาจทำ ใหเ้กิดความเสียหายได้

u ปรับสภาพอากาศเคร่ืองมือหลงัการขนส่ง

5.2 การทำ การเช่ือมต่อไฟฟ้า

ข้อสำ คญั

ความเสี่ยงที่จะเกดิความเสียหายกบัเครื่องมือ อันเนื่องมาจากสายจ่ายไฟไม่เหมาะสม

สายจ่ายไฟท่ีไม่เหมาะสมอาจทำ ใหป้ระสิทธิภาพการทำ งานไม่ดีหรือเครื่องมือเสียหายได้

u ใชเ้ฉพาะสายจ่ายไฟของ BUCHI เท่านั้น

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R การติดตั้ งระบบไฟฟ้าตรงตามท่ีระบุไวบ้นแผน่ป้ายขอ้มูล

R การติดตั้ งระบบไฟฟ้ามีระบบสายดินท่ีเหมาะสม

R การติดตั้ งระบบไฟฟ้ามีฟิวส์ท่ีเหมาะสมและคุณลกัษณะดา้นความ

ปลอดภยัทางไฟฟ้า

R สถานท่ีติดตั้ งตรงตามท่ีระบุไวใ้นขอ้มูลทางเทคนิค ดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูล

ทางเทคนิค", หนา้ 19

u ต่อสายจ่ายไฟเขา้กบัจุดเช่ือมต่อของอุปกรณ์ ดู บทท่ี 3.2 "โครงร่าง

ภายนอก", หนา้ 14

u เสียบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหลกัของตวัเอง

5.3 ป้องกันต่อแผ่นดนิไหว

เคร่ืองมือน้ีมีจุดยดึต่อแผน่ดินไหวเพื่อป้องกนัอุปกรณ์จากการตกหล่น

u ผกูรัดยดึตรึงกบัจุดท่ีกำ หนดโดยใชส้ายไฟหรือลวดท่ีแขง็แรง
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5.4 การตดิตั้งระบบจ่ายแก๊สการพ่นฝอย

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R การจ่ายแก๊สการพน่ฝอยเป็นไปตามขอ้กำ หนด โปรดดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูล

ทางเทคนิค", หนา้ 19

u ต่อแหล่งจ่ายอากาศเขา้กบัเคร่ืองมือ

5.5 การตดิตั้งปั๊มรีดท่อ 2 (ตวัเลือก)

u ติดตั้ งป๊ัมรีดท่อ 2 เขา้กบัเคร่ืองมือ

u เช่ือมต่อสายเคเบิลเขา้กบัเคร่ืองมือ

5.6 การตดิตั้งสำ หรับบริการจากระยะไกล (ตัวเลือก)

พาธการนำ ทาง:

➔ ➔

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอยู่ในเครือข่ายเดียวกนั

R ติดตั้ งแอปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแลว้

u เช่ือมต่อสายเครือข่ายเขา้กบัซ็อกเกต็ท่ีมีเคร่ืองหมาย LAN โปรดดู บท

ท่ี 3.2 "โครงร่างภายนอก", หนา้ 14

u ไปท่ีเมนู ร ะ ย ะ ไ ก ล แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ตามพาธการนำ ทาง

u เปิดใชแ้อปบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

u แตะปุ่ม [สแกนคิวอาร์โค้ด] บนแอป
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u สแกนคิวอาร์โคด้ดว้ยแอป

ð เช่ือมต่ออุปกรณ์เคล่ือนท่ีและเคร่ืองมือแลว้

5.7 การตดิตั้งโหมดการทำ แห้งแบบพ่นฝอย

สำ หรับการติดตั้ งโหมดการทำ แหง้แบบพน่ฝอย โปรดดูคู่มือการติดตั้ งแยกต่างหาก

� "Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) ในโหมดปิดพร้อม Dehumidifier (เครื่องกำจัดความชื้น)

และ Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกับสารเคม)ี"

� "Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) ในโหมดปิดพร้อม Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบ

ในระบบปิดร่วมกับสารเคม)ี"

� "Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) ในโหมแรงดันหรือผลักแบบเปิด"

� "Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) ในโหมดการดูดแบบเปิด"

5.8 การตดิตั้งที่ยดึตวักรองขาออก

 คำ เตือน

ไม่ได้ตดิตั้งที่ยดึตวักรอง

ท่ียดึตวักรองท่ีไม่ไดติ้ดตั้ งไวจ้ะส่งผลใหเ้คร่ืองมือต่อสายกราวดไ์ม่เพียงพอ

เคร่ืองมือท่ีต่อสายกราวดไ์ม่เพียงพออาจทำ ใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด้

u ติดตั้ งท่ียดึตวักรอง

u วางท่ียดึตวักรองบนเคร่ืองมือ

u ติดตั้ งท่ียดึตวักรองเขา้กบัเคร่ืองมือดว้ยน็อตขนัสลกั
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u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่เห็นสญัญาณแจง้เตือนอีกต่อไป
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6 อินเทอร์เฟซ

6.1 เค้าโครงของอินเทอร์เฟซ

2

3

1

รูปท่ี 8: อินเทอร์เฟซ

1 พ้ืนท่ีเน้ือหา 2 ปุ่มหมุนควบคุม

3 แถบควบคุม

โปรดดู บทท่ี 6.2 "แถบควบคุม", หนา้ 28

การใช้งานปุ่มหมุนควบคุม

u เลือกรายการ

u ยนืยนัรายการท่ีเลือก

6.2 แถบควบคุม

ไอคอน คำ อธิบาย ข้อมูลเพิ่มเตมิ

แถบเมนู แสดงเมนูท่ีใชง้านได้

โปรดดู บทท่ี 6.2.1 "แถบเมนู", หนา้ 29

แผงหนา้หลกั แสดงหนา้จอหลกั

โปรดดู บทท่ี 10.4 "การส่งขอ้มูลเคร่ืองมือใหก้บัฝ่ายบริการลูกคา้

ของ BUCHI", หนา้ 72



Büchi Labortechnik AG อินเทอร์เฟซ | 6

คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 29/90

ไอคอน คำ อธิบาย ข้อมูลเพิ่มเตมิ

แผง ว ิธ ีการ � การสร้าง Method

� การแกไ้ข Method

� คลงัวธีิการ

โปรดดู บทท่ี 7.10 "การแกไ้ข Method (รุ่นขั้นสูงและรุ่น

กดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 47

แผง รายการงาน เคร่ืองมือจดัการงาน

โปรดดู บทท่ี 7.11 "การแกไ้ขรายการงาน (รุ่นขั้นสูงและรุ่น

กดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 52

แผง ควบค ุม การควบคุมและการแกไ้ขพารามิเตอร์ระหวา่งการสั่งรัน

โปรดดู บทท่ี 6.2.2 "แผงควบคุม", หนา้ 29

แผง ร ัน แสดงรายละเอียดของการสั่งรันท่ีดำ เนินการ

โปรดดู บทท่ี 8.4 "การส่งออกขอ้มูลการสั่งรัน", หนา้ 61

6.2.1 แถบเมนู

ไอคอน คำ อธิบาย ข้อมูลเพิ่มเตมิ

ระยะไกลและการตรวจสอบ โปรดดู บทท่ี 5.6 "การติดตั้ งสำ หรับบริการจากระยะไกล (ตวั

เลือก)", หนา้ 25

การต ั ้งค ่า โปรดดู บทท่ี 6.4 "การตั้ งค่าระบบ", หนา้ 31

โปรดดู บทท่ี 6.5 "การปรับแต่งตวัเลือก", หนา้ 32

การแจ ้งเต ือน แสดงเม่ือการแจง้เตือนปรากฏข้ึน

เคร ื ่องม ือ แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบการทำ แหง้แบบพน่ฝอย

การสอบเทียบ

โปรดดู บทท่ี 9.2 "การสอบเทียบป๊ัมรีดท่อ", หนา้ 63

แสดงตวันบัและขอ้มูลเพิ่มเติม

บันท ึก แสดงประวติัการแจง้เตือน

อ ัปเดต แสดงเม่ือมีการอปัเดต

เก ี ่ยวก ับ แสดงขอ้มูลทางกฎหมาย

6.2.2 แผงควบคุม

แผงควบคุมประกอบดว้ยสามส่วน:

ไอคอน ช่ือ คำ อธิบาย

หนา้จอควบคุม โปรดดู บทท่ี "หนา้จอควบคุม", หนา้ 30

หนา้จอกราฟสด แสดงแผนภูมิสดของพารามิเตอร์
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ไอคอน ช่ือ คำ อธิบาย

หนา้จอพารามิเตอร์โฟกสั แสดงภาพพารามิเตอร์ท่ีเลือกในขนาดท่ีใหญ่ข้ึน

โปรดดู บทท่ี "การปรับแต่งหนา้จอพารามิเตอร์โฟกสั", หนา้ 33

หน้าจอควบคุม

ไอคอน คำ อธิบาย

ตวัทำ ละลาย

ตวัอยา่ง

หยดุแก๊สไล่ความช้ืนโดยไม่หยดุการบนัทึกการสั่งรัน

โหมดอตัโนมติั

ฟังก์ชัน คำ อธิบาย

[แก๊สไล่ความชื้น] ตั้ งการไหลของเคร่ืองดูดอากาศเป็น m3/h

เริ่มใชง้านเคร่ืองดูดอากาศ

[อุณหภูมิขาเข้า] ตั้ งค่าอุณหภูมิขาเขา้

เริ่มทำ ใหเ้คร่ืองมือร้อนข้ึน

[แก๊สกระจายตัว] ตั้ งปริมาณแก๊สการพน่เป็น L/h

เริ่มการไหลของแก๊ส

[ปั๊ม 1] อตัราป๊ัมรีดท่อเป็นปริมาตรต่อชั่วโมง

เลือกระหวา่งการตรวจจบัและปริมาณการไหล

เริ่มตน้กระบวนการพน่ฝอย

[ปั๊ม 2] (ตวัเลือก) อตัราป๊ัมรีดท่อเป็นปริมาตรต่อชั่วโมง

เลือกระหวา่งการตรวจจบัและปริมาณการไหล

เริ่มตน้กระบวนการพน่ฝอย

[อุณหภูมิขาออก] แสดงอุณหภูมิของแก๊สไล่ความช้ืนท่ีวดัไดท่ี้ส่วนทา้ยของภาชนะทำ แหง้

[อุณหภูมิผลิตภัณฑ์] แสดงอุณหภูมิของแก๊สไล่ความช้ืนท่ีวดัไดใ้นภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์

[ขจัดการอุดตัน] การตั้ งค่าสำ หรับความถ่ีและปริมาณของเขม็หวัพน่

[ความดันตัวกรอง] แสดงการซึมผา่นของตวักรองเป็นเปอร์เซ็นตห์รือ mbar โปรดดู บทท่ี "การปรับแต่งหนา้จอ

ควบคุม", หนา้ 32

6.3 ปุ่มฟังก์ชัน

ไอคอน คำ อธิบาย

ปุ่ม [โหลด]

ปุ่ม [ตัวเลือก]



Büchi Labortechnik AG อินเทอร์เฟซ | 6

คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 31/90

ไอคอน คำ อธิบาย

ปุ่ม [คัดลอก]

ปุ่ม [ลบ]

6.4 การตั้งค่าระบบ

6.4.1 การเปล่ียนการตั้งค่าจอแสดงผล

สามารถเปล่ียนการตั้ งค่าต่อไปน้ีได:้

การตั้งค่าจอแสดงผล คำ อธิบาย

[โหมดมืด] ใชข้อ้ความและไอคอนท่ีสวา่งบนพ้ืนหลงัมืด

[ความสว่าง] การเปล่ียนความสวา่งของจอแสดงผล

[หรี่ลงภายหลัง] ตั้ งค่าเวลาท่ีจอแสดงผลจะเร่ิมลดความสวา่งลง

พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ระบบ]

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ระบบ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน หน้าจอ
u ดำ เนินการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของคุณ

6.4.2 การเปล่ียนการตั้งค่าภาษา

พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ปรับแต่ง]

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ปร ับแต ่ง  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน การแปลเป ็นภาษาท ้องถ ิ ่น
u เลือกภาษาท่ีตอ้งการจากเมนูดรอปดาวน์

6.4.3 การเปล่ียนการตั้งค่าเสียง

สามารถเปล่ียนแปลงการตั้ งค่าเสียงต่อไปน้ีได:้

ตวัเลือกเสียง คำ อธิบาย

[ระดับเสียงของระบบ] การตั้ งค่าระดบัเสียง

[การคลิกแป้นพิมพ]์ ตั้ งค่าการคลิกแป้นพิมพเ์ป็น "เปิด/ปิด"

พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ระบบ]

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ระบบ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน เส ียง
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u ดำ เนินการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของคุณ

6.4.4 การเปล่ียนวนัท่ีและเวลา

ตวัเลือก คำ อธิบาย

[วันที่และเวลาแบบ
อัตโนมัต]ิ

ตั้ งค่าเวลาท่ีถูกตอ้งบนเคร่ืองมือโดยอตัโนมติั

[กำหนดวันที]่ มองเห็นเม่ือทำ การปิดการดำ เนินการ [วันที่และเวลาแบบอัตโนมัต]ิ

[เลือกโซนเวลา] กำ หนดออฟเซ็ตเวลาจากเวลาทอ้งถิ่น

พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ระบบ]

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ระบบ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน ว ันท ี ่และเวลา
u ดำ เนินการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของคุณ

6.5 การปรับแต่งตวัเลือก

6.5.1 การเปล่ียนพืน้หลังของหน้าจอหลกั

รูปแบบกราฟิกดงัต่อไปน้ีเป็นไปได:้

� .png

� .jpg

พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ระบบ]

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R มีอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมีกราฟิกเช่ือมต่อกบัเคร่ืองมือ

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ระบบ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน หน้าจอโฮม
u แตะปุ่ม [ + ]

ð จอแสดงผลแสดงกราฟิกท่ีสามารถเลือกได้

u เลือกกราฟิกท่ีคุณตอ้งการจะแกไ้ข

6.5.2 ปรับแต่งแผงควบคุม

การปรับแต่งหน้าจอควบคุม

สามารถใชง้านตวัเลือกจอแสดงผลดงัต่อไปน้ีได:้

ตวัเลือกจอแสดงผล คำ อธิบาย

การอุดตนัของตวักรอง แสดงระดบัการอุดตนัของตวักรองขาออกเป็น %

ความดนัของตวักรอง ความดนัท่ีวดัท่ีขาออกของตวักรองเป็น mbar
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พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ปรับแต่ง]

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ปร ับแต ่ง  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน แผงควบค ุม
u เลือกตวัเลือกตวักรองท่ีคุณตอ้งการใชจ้ากเมนูดรอปดาวนส์ำ หรับการดำ เนินการ [แสดงความดัน]

การปรับแต่งหน้าจอพารามเิตอร์โฟกัส

สามารถเลือกตวัเลือกต่อไปน้ีสำ หรับแต่ละตำ แหน่งจากสามตำ แหน่ง:

� [อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์]
� [แก๊สการพ่น]

� [แก๊สไล่ความชื้น]

� [การอุดตันของตัวกรอง]

� [ความดันของตัวกรอง]

� [อุณหภูมิขาออก]

� [อุณหภูมิขาเข้า]

พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ปรับแต่ง]

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ปร ับแต ่ง  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน แผงควบค ุม
u เลือกตวัเลือกท่ีคุณตอ้งการแสดงจากเมนูดรอปดาวนส์ำ หรับการดำ เนินการแต่ละตำ แหน่ง

6.5.3 ปรับแต่งรายงาน

สามารถปรับแต่งรายการรายงานต่อไปน้ีได:้

� โลโก ้(.jpg หรือ .png เท่านั้น)

� ท่ีอยู่

พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ปรับแต่ง]

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R หากจำ เป็น มีอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมีกราฟิกสำ หรับโลโกเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองมือ

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ปร ับแต ่ง  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน รายงาน
u แตะปุ่ม [ + ]

ð จอแสดงผลแสดงกราฟิกท่ีสามารถเลือกได้

u เลือกกราฟิกท่ีคุณตอ้งการจะแกไ้ข
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u เลือกดำ เนินการ [ที่อยู่ของบริษัท]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

u ป้อนท่ีอยู่

ð ค่าท่ีป้อนเปล่ียนไป

6.5.4 การเปล่ียนหน่วยการวดั

หน่วยต่อไปน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได:้

ประเภท หน่วยที่ใช้ได้

อุณหภูมิ °C

°F

แรงดนั เมตริก

อิมพีเรียล

พาธการนำ ทาง

➔  ➔ [ปรับแต่ง]

u ไปท่ีเมนูยอ่ย ปร ับแต ่ง  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือกส่วน การแปลเป ็นภาษาท ้องถ ิ ่น
u เลือกหน่วยการวดัท่ีคุณตอ้งการจะใช้
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7 การเตรียมการสำ หรับกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอย

7.1 การเตรียมการตวักรองขาออก

7.1.1 การเตรียมการตวักรองขาออกท่ีมถุีงกรอง (ตวัเลือก)

หมายเหตุ

การถอดชุดอุปกรณ์แกว้จะเร่ิมถอดในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัการประกอบใส่

u ใส่ถุงกรองบนชุดตวักรองหลกั

u ยดึถุงกรองใหเ้ขา้ท่ีดว้ยตวัยดึแบบปลดเร็ว

u ใส่ชุดตวักรองหลกัเขา้กบัภาชนะแกว้

u ยดึชุดตวักรองใหเ้ขา้ฝาลอ็ค

u นำ ชุดกรองต่อเขา้กบัตำ แหน่งยดึตวักรอง

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวักรองติดอยู่กบัท่ียดึตวักรอง



7 | การเตรียมการสำหรับกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย Büchi Labortechnik AG

36/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

u เช่ือมต่อตวักรองกบัเคร่ืองมือ

u ติดตั้ งท่อเซ็นเซอร์ขาออกของตวักรองเขา้กบัตวักรอง

u ติดตั้ งท่อเซ็นเซอร์ขาเขา้ของตวักรองเขา้กบัตวักรอง

7.1.2 การเตรียมการตวักรองขาออกท่ีมเีมมเบรน PTFE (ต วัเลือก)

หมายเหตุ

การถอดชุดอุปกรณ์แกว้จะเร่ิมถอดในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัการประกอบใส่

u ดึงเมนเบรน PTFE บนชุดตวักรองหลกั

u ยดึถุงกรองใหเ้ขา้ท่ีดว้ยตวัยดึแบบปลดเร็ว
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u หมุนใส่เมมเบรนตวักรอง

u ใส่ปลั๊กท่ีดา้นล่าง

u ใส่ชุดตวักรองหลกัเขา้กบัภาชนะแกว้

u ยดึชุดตวักรองใหเ้ขา้กบัฝาลอ็ค

u นำ ชุดกรองต่อเขา้กบัตำ แหน่งยดึตวักรอง

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวักรองติดอยู่กบัท่ียดึตวักรอง

u เช่ือมต่อตวักรองกบัเคร่ืองมือ
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u ติดตั้ งท่อเซ็นเซอร์ขาออกของตวักรองเขา้กบัตวักรอง

u ติดตั้ งท่อเซ็นเซอร์ขาเขา้ของตวักรองเขา้กบัตวักรอง

7.2 การเตรียมการชุดอปุกรณ์แก้ว

หมายเหตุ

การถอดชุดอุปกรณ์แกว้จะเร่ิมถอดในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัการประกอบใส่

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เตรียมตวักรองแลว้ โปรดดู บทท่ี 7.1 "การเตรียมการตวักรองขาออก",

หนา้ 35

u เปิดมือจบัท่ีตวัปรับตั้ งหนา้แปลนบนเคร่ืองมือ

u ติดตั้ งตวัยดึซีลท่ีมีซีลบนเคร่ืองมือ

u ติดตั้ งขวดแยกเขา้กบักระบอกพน่ฝอย
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u ติดตั้ งหนา้แปลนคปัปลิงเขา้กบักระบอกพน่ฝอย

u เปิดมือจบั

u กดกระบอกพน่ฝอยที่เตรียมไวบ้นตวัยดึซีล

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเช่ือมต่อสำ หรับเซ็นเซอร์ขาออกแสดงในทิศทาง

ท่ีระบุไว้

u หมุนกระบอกพน่ฝอยใหห้นา้แปลนคปัปลิงตรงกบัตวัปรับตั้ ง

u ปิดมือจบั

u แกไ้ขมือจบัท่ีตวัปรับตั้ งหนา้แปลนบนเคร่ืองมือ
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เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เตรียมภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑแ์ลว้ โปรดดู บทท่ี 7.3 "การจดัเตรียมภาชนะ

เกบ็ผลิตภณัฑ"์, หนา้ 40

u ติดตั้ งไซโคลนเขา้กบักระบอกพน่ฝอย

u ติดตั้ งไซโคลนเขา้กบัตวักรอง

7.3 การจดัเตรียมภาชนะเกบ็ผลติภณัฑ์

หมายเหตุ

การถอดชุดอุปกรณ์แกว้จะเร่ิมถอดในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัการประกอบใส่

u เตรียมภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์

u ติดตั้ งภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑท่ี์จดัเตรียมเขา้กบัไซโคลน

7.4 การจดัเตรียมหัวพ่นการทำ แห้งแบบพ่นฝอย

การติดตั้ งสายยางเขา้กบัหวัพน่และการถอดออก:
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u กดแหวนท่ีขั้ วต่อ

u เล่ือนสายยางออก

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R จดัเตรียมป๊ัมรีดท่อแลว้ โปรดดู บทท่ี 7.5 "การจดัเตรียมป๊ัมรีดท่อ",

หนา้ 42

u ใส่หวัพน่เขา้ไปในส่วนอุปกรณ์ฮีตเตอร์ของเคร่ืองทำ แหง้แบบพน่ฝอย

u ติดตั้ งแก๊สการพน่บนจุดเช่ือมต่อท่ีมีเคร่ืองหมาย GAS

u ติดตั้ งท่อขาเขา้ใหต้รงกบัน็อตยเูน่ียน

u ติดตั้ งแก๊สอดัเขา้กบัหวัพน่

u ติดตั้ งท่อป้อนท่ีประกอบข้ึนบนจุดเช่ือมต่อท่ีมีเคร่ืองหมาย FEED

u ติดตั้ งท่อขาเขา้ใหต้รงกบัน็อตยเูน่ียน
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7.5 การจดัเตรียมปั๊มรีดท่อ

7.5.1 การจดัเตรียมปั๊มรีดท่อสำ หรับโหมดแมนนวล

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R จดัเตรียมแท่นของป๊ัมรีดท่อแลว้ โปรดดู บทท่ี 7.8 "การปรับแท่นของป๊ัม

รีดท่อ", หนา้ 45

R เตรียมตวัทำ ละลายแลว้

R เตรียมตวัอยา่งแลว้

u จดัเตรียมท่อป้อน

u เล่ือนฐานสายยางลง

u ติดตั้ งท่อป้อน

u ปิดฐานสายยาง

7.5.2 การจดัเตรียมปั๊มรีดท่อสำ หรับโหมดการทำ งานอตัโนมัต ิ(ตวัเลือก)

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R จดัเตรียมแท่นของป๊ัมรีดท่อแลว้ โปรดดู บทท่ี 7.8 "การปรับแท่นของป๊ัม

รีดท่อ", หนา้ 45

R เตรียมตวัทำ ละลายแลว้

R เตรียมตวัอยา่งแลว้

u จดัเตรียมชิน้ส่วน Y
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u เล่ือนฐานสายยางลง

u ติดตั้ งท่อท่ีมีตวัอยา่งในตวันำ ดา้นหลงั

u ติดตั้ งท่อท่ีมีตวัทำ ละลายในตวันำ ดา้นหนา้

u ปิดฐานสายยาง

u เช่ือมต่อท่อป้อนเขา้กบัหวัพน่ โปรดดู บทท่ี 7.4 "การจดัเตรียมหวัพน่การ

ทำ แหง้แบบพน่ฝอย", หนา้ 40

7.6 การจดัเตรียมเซ ็นเซอร์

7.6.1 การจดัเตรียมเซ ็นเซอร์อุณหภูมขิองผลติภณัฑ์ (ตวัเลือก)

(เฉพาะคร้ังแรก)

u ถอดอุปกรณ์ลอ็คออกจากภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์

(เฉพาะคร้ังแรก)

u ถอดซีลออกจากอุปกรณ์ลอ็ค
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(เฉพาะคร้ังแรก)

u ติดตั้ งซีลกบัเซ็นเซอร์

u ติดตั้ งตวัลอ็คเขา้กบัเซ็นเซอร์

u ติดตั้ งเซ็นเซอร์เขา้กบัภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์

u เช่ือมต่อเซ็นเซอร์เขา้กบัเคร่ืองมือ

7.6.2 การจดัเตรียมเซ ็นเซอร์อุณหภูมขิาออก

(เฉพาะคร้ังแรก)

u ถอดตวัลอ็คออกจากชุดยดึเซ็นเซอร์

(เฉพาะคร้ังแรก)

u ถอดซีลออกจากตวัลอ็ค
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(เฉพาะคร้ังแรก)

u ติดตั้ งซีลกบัเซ็นเซอร์

u ติดตั้ งตวัลอ็คเขา้กบัเซ็นเซอร์

u ติดตั้ งเซ็นเซอร์เขา้กบัชุดยดึเซ็นเซอร์

u เช่ือมต่อเซ็นเซอร์เขา้กบัเคร่ืองมือ

7.7 การจดัเตรียมสายกราวด์ (หากไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ผลติภณัฑ์)

u ติดตั้ งสายกราวดเ์ขา้กบัภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์

u เช่ือมต่อสายกราวดเ์ขา้กบัเคร่ืองมือ

7.8 การปรับแท่นของปั๊มรีดท่อ

เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช:้
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หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

ทอ็กซ์ขนาด 15 ไม่มี

พาธการนำ ทาง

➔ 

u เลือกท่อป้อนท่ีเหมาะสม โปรดดู บทท่ี 12.1.1 "Feeding tube", หนา้ 74

u จดัเตรียมตวัทำ ละลาย

u เล่ือนฐานสายยางลง

u ติดตั้ งท่อป้อน

u ใส่ปลายอีกดา้นของหลอดลงในขวดบีกเกอร์

u ปิดฐานสายยาง

u นำ ทางไปยงั Control panel  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่มเร่ิมป๊ัมรีดท่อ

u ปิดแท่นของป๊ัมท่ีของเหลวไม่สามารถผา่นได้

u หมุนกญุแจ 1/4 ไปยงัดา้นตรงขา้ม

u สอบเทียบป๊ัมรีดท่อ โปรดดู บทท่ี 9.2 "การสอบเทียบป๊ัมรีดท่อ", หนา้ 63
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7.9 การจดัเตรียมเครื ่องมือสำ หรับบริการจากระยะไกล (ตัวเลือก)

หมายเหตุ

กดปุ่ม [กลับมาทำการควบคุม] บนจอแสดงผลเพ่ือขดัขวางการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

มีบริการจากระยะไกลสองแบบ:

ประเภทระยะไกล คำ อธิบาย

[การควบคุมระยะไกล] ดำ เนินการการทำ งานเคร่ืองมือจากอุปกรณ์ระยะไกล

[การเฝ้าติดตาม] การเฝ้าติดตามค่าทั้ งหมดจากอุปกรณ์ระยะไกล

พาธการนำ ทาง:

➔ ➔

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแลว้ โปรดดู บทท่ี 5.6 "การติดตั้ งสำ หรับบริการจากระยะไกล (ตวัเลือก)", หนา้ 25

u แตะปุ่ม [เริ่มต้นจากระยะไกล] บนเคร่ืองมือ

u เลือกบริการจากระยะไกลบนแอป

ð เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเชื่อมต่อกนัแลว้

7.10 การแก้ไข Method (ร ุ ่นขั้นสูงและรุ่นกัดกร่อนเท่าน้ัน)

7.10.1 การสร้าง Method ใหม่

หมายเหตุ

ไม่สามารถป้อนชื่อซ้ ำ ได้

การสร้าง Method ใหม่

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่ม [ + ]
u เลือกการดำ เนินการ [ชื่อ]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

u ป้อนชื่อสำ หรับ Method

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð สร้าง Method แลว้

การสร้าง Method ใหม่โดยการคัดลอก Method ท ี่มอียู่

พาธการนำ ทาง

➔ 
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u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่ม [ตัวเลือก]
u แตะการดำ เนินการ [ทำซ้ำ]
u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะคดัลอก

u แตะปุ่ม [ทำซ้ำ]

ð สร้างสำ เนาแลว้

7.10.2 การลบ Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่ม [ตัวเลือก]
u แตะการดำ เนินการ [ลบ]
u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะลบ

u แตะปุ่ม [ลบ]

ð ลบ Method แลว้

7.10.3 การเปล่ียนชื่อ Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ไม่ไดโ้หลด Method

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ข้อม ูลพ ื ้นฐาน
u เลือกการดำ เนินการ [ชื่อ]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

u ป้อนชื่อสำ หรับ Method

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð เปล่ียนชื่อ Method แลว้

7.10.4 การเปล่ียนคำ อธิบายสำ หรับ Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ไม่ไดโ้หลด Method

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง
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u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ข้อม ูลพ ื ้นฐาน
u เลือกการดำ เนินการ [คำอธิบาย]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

u ป้อนคำ อธิบายสำ หรับ Method

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð บนัทึกคำ อธิบายสำ หรับ Method แลว้

7.10.5 การเปล่ียนปริมาณแก๊สไล่ความชืน้สำ หรับ Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ไม่ไดโ้หลด Method

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ค่าพาราม ิ เตอร ์ของว ิธ ีการ
u เลือกการดำ เนินการ [แก๊สไล่ความชื้น]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลข

u ป้อนปริมาณแก๊สไล่ความช้ืนในหน่วย m³/h

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð บนัทึกปริมาณแก๊สไล่ความช้ืนแลว้

7.10.6 การเปล่ียนอณุหภูมขิาเข้าสำ หรับ Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ไม่ไดโ้หลด Method

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ค่าพาราม ิ เตอร ์ของว ิธ ีการ

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลข

u เลือกการดำ เนินการ [อุณหภูมิขาเข้า]
u ป้อนค่าเป้าหมายในหน่วย °C

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð บนัทึกอุณหภูมิขาเขา้แลว้
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7.10.7 การเปล่ียนปริมาณแก๊สกระจายตวัสำ หรับ Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ค่าพาราม ิ เตอร ์ของว ิธ ีการ
u เลือกการดำ เนินการ [แก๊สกระจายตัว]
u ป้อนปริมาณแก๊สการพน่เป้าหมายในหน่วย L/h

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลข

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð บนัทึกปริมาณแก๊สกระจายตวัแลว้

7.10.8 การเปล่ียนปริมาตรปั๊มสำ หรับ Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ค่าพาราม ิ เตอร ์ของว ิธ ีการ

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลข

u เลือกการดำ เนินการ [ปั๊ม]
u ป้อนปริมาตรป๊ัมในหน่วย mL/min

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð บนัทึกปริมาตรป๊ัมแลว้

7.10.9 การเปล่ียนอณุหภูมขิาออกสำ หรับ Method

การดำ เนินการน้ีจะตั้ งค่าการแจง้เตือนสำ หรับอุณหภูมิขาออก

เคร่ืองมือไม่ไดด้ำ เนินการใดๆ เพ่ิมเติม

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ค่าพาราม ิ เตอร ์ของว ิธ ีการ
u เลือก [อุณหภูมิขาออก ]การดำ เนินการ [การแจ้งเตือน]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลข

u ป้อนอุณหภูมิขาออกในหน่วย °C
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u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð บนัทึกอุณหภูมิขาออกแลว้

7.10.10 การเปล่ียนอณุหภูมขิองผลติภณัฑ์สำ หรับ Method

การดำ เนินการน้ีจะตั้ งค่าการแจง้เตือนสำ หรับอุณหภูมิของผลิตภณัฑ์

เคร่ืองมือไม่ไดด้ำ เนินการใดๆ เพ่ิมเติม

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ค่าพาราม ิ เตอร ์ของว ิธ ีการ
u เลือก [อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ ]การดำ เนินการ [การแจ้งเตือน]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลข

u ป้อนอุณหภูมิของผลิตภณัฑใ์นหน่วย °C

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð บนัทึกอุณหภูมิของผลิตภณัฑแ์ลว้

7.10.11 การเปล่ียนความถ ี่หัวฉีดขจดัการอุดตนัสำ หรับ Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะแกไ้ข

u เลือกส่วน ค่าพาราม ิ เตอร ์ของว ิธ ีการ
u เลือกการดำ เนินการ [หัวฉีดขจัดการอุดตัน]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลข

u ป้อนความเร็วการขจดัการอุดตนัในหน่วย bpm

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð บนัทึกความเร็วการขจดัการอุดตนัของหวัพน่แลว้

7.10.12 การนำ เข้า Method

รูปแบบ Method ดงัต่อไปน้ีเป็นไปได:้

� .bdmf

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R มีอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมี Method เชื่อมต่อกบัเคร่ืองมือ

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง
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u แตะปุ่ม [ตัวเลือก]
u แตะการดำ เนินการ [นำเข้า]
u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะนำ เขา้

ð ขอ้ความโตต้อบจะยนืยนัการนำ เขา้ Method

7.10.13 การส่งออก Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R มีอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลเชื่อมต่อกบัเคร่ืองมือ

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่ม [ตัวเลือก]
u เลือกการดำ เนินการ [ส่งออก]
u เลือก Method ที่คุณตอ้งการจะส่งออก

u แตะปุ่ม [ส่งออก]
u เลือกโฟลเดอร์ส่งออก

ð ขอ้ความจะยนืยนัการส่งออก Method

7.10.14 การโหลด Method

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R สร้าง Method แลว้ โปรดดู บทท่ี 7.10 "การแกไ้ข Method (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 47

u ไปท่ีเมนู ว ิธ ีการ  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่ม โหลด Method สำ หรับ Method ที่คุณตอ้งการจะใช้

ð โหลด Method แลว้

7.11 การแก้ไขรายการงาน (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกัดกร่อนเท่าน้ัน)

หมายเหตุ

ไม่สามารถป้อนชื่อซ้ ำ ได้

7.11.1 การสร้างรายการงานใหม่

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีแผง รายการงาน
u แตะปุ่ม [ + ]
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u เลือกการดำ เนินการ [ชื่อ]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

u เลือก Method สำ หรับรายการงาน

u ป้อนชื่อสำ หรับรายการงาน

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð สร้างรายการงานแลว้

7.11.2 การเพิ่มรายการไปยงัรายการงาน

การเพิ่มรายการไปยงัรายการงาน

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีแผง รายการงาน
u เลือกรายการงานท่ีคุณตอ้งการป้อนไปยงัรายการ

u แตะปุ่ม [ + ]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

u ป้อนชื่อสำ หรับรายการงาน

u เลือก Method สำ หรับรายการงาน

u ป้อนคำ อธิบายสำ หรับรายการ

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð สร้างรายการงานแลว้

การเพิ่มรายการไปยงัรายการงานโดยการคัดลอกรายการที่มอียู่

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีแผง รายการงาน
u เลือกรายการงานท่ีคุณตอ้งการป้อนไปยงัรายการ

u เลือกรายการงานท่ีคุณตอ้งการจะคดัลอก

u แตะปุ่ม [คัดลอก]
u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð ขอ้ความจะยนืยนัรายการงาน

7.11.3 การลบรายการงาน

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีแผง รายการงาน
u แตะปุ่ม [ตัวเลือก]
u แตะการดำ เนินการ [ลบ]
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u เลือกรายการงานท่ีคุณตอ้งการจะลบ

u แตะปุ่ม [ลบ]

ð ลบรายการงานแลว้

7.11.4 การลบรายการงานที่เข้ามา

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีแผง รายการงาน
u เลือกรายการงานท่ีคุณตอ้งการลบรายการ

u เลือกรายการงานท่ีคุณตอ้งการจะลบ

u แตะปุ่ม [ลบ]
u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð ขอ้ความจะยนืยนัรายการงาน

7.11.5 การโหลดรายการงาน

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R สร้างรายการงานแลว้ โปรดดู บทท่ี 7.11 "การแกไ้ขรายการงาน (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 52

u ไปท่ีแผง รายการงาน
u แตะปุ่มโหลดสำ หรับรายการงานท่ีคุณตอ้งการจะใช้

ð โหลดรายการงานแลว้

7.12 การแก้ไขลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมัต ิ(รุ่นขั้นสูงและรุ่นกัดกร่อนเท่าน้ัน)

สามารถตั้ งโปรแกรมฟังกช์นัต่อไปน้ีได:้

ฟังก์ชัน คำ อธิบาย

[ปั๊ม 1] เลือกระหวา่งการตรวจจบัและปริมาณการไหล

เริ่มตน้กระบวนการพน่ฝอย

[ปริมาณตัวทำละลาย
ที่เหลืออยู]่

ป้อนปริมาณของตวัทำ ละลายบริสุทธ์ิท่ีจะขนยา้ยก่อนสลบัไปท่ีตวัอยา่ง

[ปริมาณตัวอย่างที่
เหลืออยู]่

ป้อนปริมาณของตวัอยา่งท่ีจะขนยา้ยก่อนสลบักลบัไปท่ีตวัทำ ละลายบริสุทธ์ิ

[สถานะโหมดการ
ทำงานอัตโนมัต]ิ

เลือกขั้นตอนการทำ แหง้แบบพน่ฝอย ความเป็นไปไดใ้นการเลือกข้ึนอยู่กบัสถานะของเคร่ืองมือ

➔  ➔ 
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u ไปท่ีการดำ เนินการ ลำด ับอ ัตโนม ัต ิ  ตามพาธการนำ ทาง

u ป้อนค่าท่ีร้องขอ

u เลือก [สถานะโหมดการทำงานอัตโนมัติ] คุณตอ้งการจะใช้

u แตะปุ่ม [เริ่มต้น]

ð เคร่ืองมือเริ่มกระบวนการทำ แหง้แบบพน่ฝอยดว้ยพารามิเตอร์ท่ีตั้ งไว้

7.13 การแท็กรายการตาราง

แทก็คือคำ สำ คญัท่ีกำ หนดใหก้บัรายการตาราง ซ่ึงจะช่วยอธิบายรายการไดดี้ยิ่งกวา่และช่วยใหค้น้พบรายการนั้นอีกคร้ังดว้ยการเรียก

ดูหรือคน้หา

u เลือกตารางรายการท่ีคุณตอ้งการจะแทก็

u เลือกส่วน ข้อม ูลพ ื ้นฐาน
u เลือกการดำ เนินการ [แท็ก]
u แตะปุ่ม [ + ]

ð จอแสดงผลแสดงกล่องโตต้อบพร้อมช่องป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

u ป้อนชื่อสำ หรับแทก็

u แตะปุ่ม [บันทึก]

ð แทก็รายการแลว้
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8 ดำ เนินการกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอย

หมายเหตุ

หากตอ้งการลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งการทำ งาน:

u ใหป้ฏิบติัตามคำ แนะนำ ใน "หมายเหตุการใช้งาน" ท่ีเก่ียวขอ้ง

8.1 การจดัเตรียมเครื ่องมือสำ หรับการเฝ้าตดิตาม

พาธการนำ ทาง:

➔ ➔

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแลว้ โปรดดู บทท่ี 5.6 "การติดตั้ งสำ หรับบริการจากระยะไกล (ตวัเลือก)", หนา้ 25

u แตะปุ่ม [เฝ้าติดตาม] บนแอป

8.2 ดำ เนินการกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดเปิด

8.2.1 การจดัเตรียมเครื ่องมือสำ หรับโหมดเปิด

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ดำ เนินการทดสอบการใชง้านของระบบทั้ งหมดเสร็จสมบูรณ์แลว้ โปรดดู บทท่ี 5 "การติดตั้ ง", หนา้ 24

R ติดตั้ งการกำ หนดค่าสำ หรับโหมดเปิดแลว้ โปรดดู "คู่มือการติดตั้ง" ท่ีเก่ียวขอ้ง

u ตั้ ง สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั เป็น "เปิด"

ð เคร่ืองมือเริ่มทำ งาน

u จดัเตรียมตวัทำ ละลายบริสุทธ์ิ

u จดัเตรียมตวัอยา่ง

u วางตวัอยา่งและตวัทำ ละลายบนพ้ืนท่ีวางตวัอยา่ง

u จดัเตรียมป๊ัมรีดท่อ โปรดดู บทท่ี 7.5 "การจดัเตรียมป๊ัมรีดท่อ", หนา้ 42

u จดัเตรียมหวัพน่การทำ แหง้แบบพน่ฝอย โปรดดู บทท่ี 7.4 "การจดัเตรียมหวัพน่การทำ แหง้แบบพน่ฝอย", หนา้ 40

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อไม่งอ

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ชซี้ลหรือชิน้ส่วนแกว้ท่ีชำ รุด

u จดัเตรียมชุดอุปกรณ์แกว้ โปรดดู บทท่ี 7.2 "การเตรียมการชุดอุปกรณ์แกว้", หนา้ 38

8.2.2 การเริ่มต้นกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดเปิด

เริ่มตน้กระบวนการทำ แหง้แบบพน่ฝอยตามความตอ้งการของคุณ:

� บทท่ี "การเร่ิมตน้กระบวนการทำ แหง้แบบพน่ฝอยในโหมดเปิดดว้ยตนเอง", หนา้ 57

� บทท่ี "การเร่ิมตน้กระบวนการการทำ แหง้แบบพน่ฝอยในโหมดการทำ งานอตัโนมติัแบบเปิด (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อน

เท่านั้น)", หนา้ 57
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การเริ่มต้นกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดเปิดด้วยตนเอง

หมายเหตุ

u สามารถใชโ้หมดแมนนวลไดส้ามรูปแบบ:

ð ดำ เนินการแต่ละพารามิเตอร์แยกกนั

ð พร้อมดว้ย Method โปรดดู บทท่ี 7.10 "การแกไ้ข Method (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 47

ð พร้อมดว้ยรายการงาน โปรดดู บทท่ี 7.11 "การแกไ้ขรายการงาน (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 52

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เตรียมเคร่ืองมือแลว้ โปรดดู บทท่ี 8.2.1 "การจดัเตรียมเคร่ืองมือสำ หรับโหมดเปิด", หนา้ 56

u หากจำ เป็น ใหโ้หลด Method โปรดดู บทท่ี 7.10.14 "การโหลด Method", หนา้ 52

u หากจำ เป็น ใหโ้หลดรายการงาน โปรดดู บทท่ี 7.11.5 "การโหลดรายการงาน", หนา้ 54

u ไปท่ี แผงควบค ุม  ตามพาธการนำ ทาง

u หากจำ เป็น ใหป้รับปริมาณแก๊สไล่ความช้ืน

u แตะปุ่มเร่ิมแก๊สไล่ความช้ืน

ð เคร่ืองดูดอากาศเร่ิมทำ งาน

u หากจำ เป็น ใหป้รับปริมาณแก๊สการพน่

u แตะปุ่มเร่ิมแก๊สการพน่

u หากจำ เป็น ใหป้รับอุณหภูมิขาเขา้

u แตะปุ่มเร่ิมอุณหภูมิขาเขา้

ð เคร่ืองมือกำ ลงัร้อนข้ึน

u รอจนกวา่ระบบจะอยู่ในสภาวะท่ีมั่นคง

u จุ่มหลอดลงในตวัทำ ละลาย

u หากจำ เป็น ใหป้รับปริมาณป๊ัมรีดท่อ

u แตะปุ่มเร่ิมป๊ัมรีดท่อ

ð ตวัทำ ละลายไหลเขา้สู่หวัพน่

การเริ่มต้นกระบวนการการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดการทำ งานอตัโนมัตแิบบเปิด (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกัดกร่อนเท่าน้ัน)

หมายเหตุ

u สามารถใชโ้หมดการทำ งานอตัโนมติัไดส้ามรูปแบบ:

ð พร้อมดว้ยลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมติั โปรดดู บทท่ี 7.12 "การแกไ้ขลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมติั (รุ่นขั้นสูงและรุ่น

กดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 54

ð พร้อมดว้ย Method โปรดดู บทท่ี 7.10 "การแกไ้ข Method (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 47

ð พร้อมดว้ยรายการงาน โปรดดู บทท่ี 7.11 "การแกไ้ขรายการงาน (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 52

พาธการนำ ทาง

➔ 
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เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เตรียมเคร่ืองมือแลว้ โปรดดู บทท่ี 8.2.1 "การจดัเตรียมเคร่ืองมือสำ หรับโหมดเปิด", หนา้ 56

u หากจำ เป็น ใหแ้กไ้ขลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมติั โปรดดู บทท่ี 7.12 "การแกไ้ขลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมติั (รุ่นขั้นสูง

และรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 54

u หากจำ เป็น ใหโ้หลด Method โปรดดู บทท่ี 7.10.14 "การโหลด Method", หนา้ 52

u หากจำ เป็น ใหโ้หลดรายการงาน โปรดดู บทท่ี 7.11.5 "การโหลดรายการงาน", หนา้ 54

u ไปท่ี แผงควบค ุม  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่มเร่ิมแก๊สไล่ความช้ืน

ð เคร่ืองมือจะเปิดใชง้านโหมดการทำ งานอตัโนมติั

8.2.3 งานระหว่างการทำ แห้งแบบพ่นฝอย (เฉพาะโหมดแมนนวล)

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เคร่ืองมืออยู่ในสภาวะการทำ งาน โปรดดู บทท่ี 8.2.2 "การเร่ิมตน้กระบวนการทำ แหง้แบบพน่ฝอยในโหมดเปิด", หนา้ 56

u เปล่ีอนท่อป้อนจากตวัทำ ละลายบริสุทธ์ิไปท่ีตวัอยา่ง

ð ตวัอยา่งจะไหลผา่นท่อป้อนไปยงัหวัพน่

8.2.4 การส้ินสุดกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดเปิด

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R บีกเกอร์ตวัอยา่งวา่งเปล่า

u เปล่ีอนท่อป้อนจากตวัอยา่งไปท่ีตวัทำ ละลาย

u รอ 2 – 3 นาที

ð ตวัทำ ละลายจะชะลา้งส่วนท่ีเหลือออกจากหวัพน่

u ถอดหลอดตวัอยา่งออกจากภาชนะตวัทำ ละลาย

u รอจนกวา่ของเหลวในหลอดจะหมด

u แตะปุ่มหยดุป๊ัมรีดท่อ

u แตะปุ่มหยดุแก๊สการพน่

u แตะปุ่มหยดุฮีตเตอร์

u หากจำ เป็น ใหบ้นัทึกการสั่งรัน

u รอจนกวา่เคร่ืองแกว้จะอยู่ในอุณหภูมิแวดลอ้ม

u แตะปุ่มหยดุเคร่ืองดูดอากาศ

u นำ ผลิตภณัฑอ์อกจากภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์

8.2.5 การเปิดเครื่องมือ

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R กระบวนการการทำ แหง้แบบพน่ฝอยเสร็จสิน้แลว้ โปรดดู บทท่ี 8.2.4 "การสิน้สุดกระบวนการทำ แหง้แบบพน่ฝอยในโหมด

เปิด", หนา้ 58

u สบั สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั เป็น "ปิด"

u ทำ ความสะอาดหวัพน่ โปรดดู บทท่ี 9.10 "การทำ ความสะอาดหวัพน่", หนา้ 67
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8.3 ดำ เนินการกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดปิด

มีโหมดปิดท่ีแตกต่างกนัสองโหมด:

� โหมดปิดดว้ย Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี)

� โหมดปิดดว้ย Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี) และ Dehumidifier (เครื่องกำ จดัความช้ืน)

8.3.1 การจดัเตรียมเครื ่องมือสำ หรับโหมดปิด

อุณหภูมกิารทำ แห้งต่ำ

ประมาณ 80 °C

อุณหภูมกิารทำ แห้งสูง

ประมาณ 220 °C

เวลาท่ีตอ้งการ: ประมาณ 15 นาที ประมาณ 30 นาที

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R ดำ เนินการทดสอบการใชง้านของระบบทั้ งหมดเสร็จสมบูรณ์แลว้ โปรดดู บทท่ี 5 "การติดตั้ ง", หนา้ 24

R ติดตั้ งชุดเคร่ืองมือสำ หรับโหมดปิดแลว้ โปรดดู "คู่มือการติดตั้ง" ท่ีเก่ียวขอ้ง

u ตั้ ง สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั เป็น "เปิด"

ð เคร่ืองมือเริ่มทำ งาน

u จดัเตรียมตวัทำ ละลายบริสุทธ์ิ

u จดัเตรียมตวัอยา่ง

u วางตวัอยา่งและตวัทำ ละลายบนพ้ืนท่ีวางตวัอยา่ง

u จดัเตรียมป๊ัมรีดท่อ โปรดดู บทท่ี 7.5 "การจดัเตรียมป๊ัมรีดท่อ", หนา้ 42

u จดัเตรียมหวัพน่การทำ แหง้แบบพน่ฝอย โปรดดู บทท่ี 7.4 "การจดัเตรียมหวัพน่การทำ แหง้แบบพน่ฝอย", หนา้ 40

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ชซี้ลหรือชิน้ส่วนแกว้ท่ีชำ รุด

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อไม่งอ

u จดัเตรียมชุดอุปกรณ์แกว้ โปรดดู บทท่ี 7.2 "การเตรียมการชุดอุปกรณ์แกว้", หนา้ 38

8.3.2 การเริ่มต้นกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดปิด

การเริ่มต้นกระบวนการการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดการทำ งานอตัโนมัตแิบบปิด (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกัดกร่อนเท่าน้ัน)

หมายเหตุ

u สามารถใชโ้หมดการทำ งานอตัโนมติัไดส้ามรูปแบบ:

ð พร้อมดว้ยลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมติั โปรดดู บทท่ี 7.12 "การแกไ้ขลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมติั (รุ่นขั้นสูงและรุ่น

กดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 54

ð พร้อมดว้ย Method โปรดดู บทท่ี 7.10 "การแกไ้ข Method (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 47

ð พร้อมดว้ยรายการงาน โปรดดู บทท่ี 7.11 "การแกไ้ขรายการงาน (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 52

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เตรียมเคร่ืองมือแลว้ โปรดดู บทท่ี 8.3.1 "การจดัเตรียมเคร่ืองมือสำ หรับโหมดปิด", หนา้ 59

u เลือกอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ท่ี Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี):
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60/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

u สำ หรับโหมดปิดดว้ย Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี) และ Dehumidifier (เครื่องกำ จดั

ความช้ืน) ใหต้ั้ งค่า สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั ของเคร่ืองกำ จดัความช้ืนเป็น "เปิด"

u หากจำ เป็น ใหแ้กไ้ขลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมติั โปรดดู บทท่ี 7.12 "การแกไ้ขลำ ดบัโหมดการทำ งานอตัโนมติั (รุ่นขั้นสูง

และรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 54

u หากจำ เป็น ใหโ้หลด Method โปรดดู บทท่ี 7.10.14 "การโหลด Method", หนา้ 52

u หากจำ เป็น ใหโ้หลดรายการงาน โปรดดู บทท่ี 7.11.5 "การโหลดรายการงาน", หนา้ 54

u ไปท่ี แผงควบค ุม  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่มเร่ิมแก๊สไล่ความช้ืน

ð เคร่ืองมือจะเปิดใชง้านโหมดการทำ งานอตัโนมติั

การเริ่มต้นกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดปิดด้วยตนเอง

หมายเหตุ

u สามารถใชโ้หมดแมนนวลไดส้ามรูปแบบ:

ð ดำ เนินการแต่ละพารามิเตอร์แยกกนั

ð พร้อมดว้ย Method โปรดดู บทท่ี 7.10 "การแกไ้ข Method (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 47

ð พร้อมดว้ยรายการงาน โปรดดู บทท่ี 7.11 "การแกไ้ขรายการงาน (รุ่นขั้นสูงและรุ่นกดักร่อนเท่านั้น)", หนา้ 52

พาธการนำ ทาง

➔ 

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เตรียมเคร่ืองมือแลว้ โปรดดู บทท่ี 8.3.1 "การจดัเตรียมเคร่ืองมือสำ หรับโหมดปิด", หนา้ 59

u เลือกอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ท่ี Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี):

u สำ หรับโหมดปิดดว้ย Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี) และ Dehumidifier (เครื่องกำ จดั

ความช้ืน) ใหต้ั้ งค่า สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั ของเคร่ืองกำ จดัความช้ืนเป็น "เปิด"

u หากจำ เป็น ใหโ้หลด Method โปรดดู บทท่ี 7.10.14 "การโหลด Method", หนา้ 52

u หากจำ เป็น ใหโ้หลดรายการงาน โปรดดู บทท่ี 7.11.5 "การโหลดรายการงาน", หนา้ 54

u ไปท่ี แผงควบค ุม  ตามพาธการนำ ทาง

u หากจำ เป็น ใหป้รับปริมาณแก๊สไล่ความช้ืน

u แตะปุ่มเร่ิมแก๊สไล่ความช้ืน

ð เคร่ืองดูดอากาศเร่ิมทำ งาน

ð ระดบัของออกซิเจนลดลง

ð แก๊สการพน่เร่ิมทำ งาน

u รอจนกวา่ระดบัของออกซิเจนนอ้ยกวา่ 6%

u หากจำ เป็น ใหป้รับอุณหภูมิขาเขา้

u แตะปุ่มเร่ิมอุณหภูมิขาเขา้

ð เคร่ืองมือกำ ลงัร้อนข้ึน

u รอจนกวา่ระบบจะอยู่ในสภาวะท่ีมั่นคง

u จุ่มหลอดลงในตวัทำ ละลาย

u หากจำ เป็น ใหป้รับปริมาณป๊ัมรีดท่อ
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 61/90

u แตะปุ่มเร่ิมป๊ัมรีดท่อ

ð ตวัทำ ละลายไหลเขา้สู่หวัพน่

8.3.3 งานระหว่างการทำ แห้งแบบพ่นฝอย (เฉพาะโหมดแมนนวล)

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เคร่ืองมืออยู่ในสภาวะการทำ งาน โปรดดู บทท่ี 8.3.2 "การเร่ิมตน้กระบวนการทำ แหง้แบบพน่ฝอยในโหมดปิด", หนา้ 59

u เปล่ีอนท่อป้อนจากตวัทำ ละลายบริสุทธ์ิไปท่ีตวัอยา่ง

ð ตวัอยา่งจะไหลผา่นท่อป้อนไปยงัหวัพน่

8.3.4 การส้ินสุดกระบวนการทำ แห้งแบบพ่นฝอยในโหมดปิด

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R บีกเกอร์ตวัอยา่งวา่งเปล่า

u เปล่ีอนท่อป้อนจากตวัอยา่งไปท่ีตวัทำ ละลายบริสุทธ์ิ

u ลดอตัราป๊ัมลง

u รอ 2 – 3 นาที

ð ตวัทำ ละลายจะชะลา้งส่วนท่ีเหลือออกจากหวัพน่

u ถอดหลอดตวัอยา่งออกจากภาชนะตวัทำ ละลาย

u รอจนกวา่ของเหลวในหลอดจะหมด

u แตะปุ่มหยดุป๊ัมรีดท่อ

u แตะปุ่มหยดุฮีตเตอร์

u หากจำ เป็น ใหบ้นัทึกการสั่งรัน

u รอจนกวา่เคร่ืองแกว้จะอยู่ในอุณหภูมิแวดลอ้ม

u แตะปุ่มหยดุเคร่ืองดูดอากาศ

u ตั้ งค่าการไหลของอากาศเป็น 0

u นำ ผลิตภณัฑอ์อกจากภาชนะเกบ็ผลิตภณัฑ์

8.3.5 การเปิดเครื่องมือ

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R กระบวนการการทำ แหง้แบบพน่ฝอยเสร็จสิน้แลว้ โปรดดู บทท่ี 8.3.4 "การสิน้สุดกระบวนการทำ แหง้แบบพน่ฝอยในโหมด

ปิด", หนา้ 61

u สบั สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั เป็น "ปิด"

u สำ หรับโหมดปิดดว้ย Inert Loop (อุปกรณ์เสริมเพื่อทดสอบในระบบปิดร่วมกบัสารเคมี) และ Dehumidifier (เครื่องกำ จดั

ความช้ืน) ใหต้ั้ งค่า สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั ของเคร่ืองกำ จดัความช้ืนเป็น "ปิด"

u ทำ ความสะอาดหวัพน่ โปรดดู บทท่ี 9.10 "การทำ ความสะอาดหวัพน่", หนา้ 67

8.4 การส่งออกข้อมูลการส่ังรัน

� .csv

� .pdf

พาธการนำ ทาง

➔ 
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62/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R มีอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลเชื่อมต่อกบัเคร่ืองมือ

u ไปท่ีแผง ร ัน  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่ม [ตัวเลือก]
u เลือกรูปแบบการส่งออกท่ีคุณตอ้งการจะใช้

u เลือกการสั่งรันท่ีคุณตอ้งการจะส่งออก

u แตะปุ่ม [ส่งออก]
u เลือกโฟลเดอร์ส่งออก

ð ขอ้ความจะยนืยนัการส่งออกการสั่งรัน

8.5 การลบข้อมูลการส่ังรัน

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ไปท่ีแผง ร ัน  ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่ม [ตัวเลือก]
u แตะการดำ เนินการ [ลบ]
u เลือกการสั่งรันท่ีคุณตอ้งการจะลบ

u แตะปุ่ม [ลบ]

ð ลบการสั่งรันแลว้

8.6 การยกเลกิการเช่ือมต่อบริการจากระยะไกล

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R จอแสดงผลแสดงปุ่ม [กลับมาทำการควบคุม]

u แตะปุ่ม [กลับมาทำการควบคุม]
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 63/90

9 การทำ ความสะอาดและการบริการ

หมายเหตุ

u ดำ เนินการบริการและทำ ความสะอาดเฉพาะท่ีอธิบายไวใ้นส่วนน้ีเท่านั้น

u หา้มดำ เนินการบริการและทำ ความสะอาดท่ีตอ้งมีการเปิดกล่องครอบ

u ใชเ้ฉพาะอะไหล่แทจ้าก BUCHI เท่านั้น เพื่อใหม้ั่นใจวา่การดำ เนินการถูกตอ้งและเป็นการรักษาการรับประกนัเอาไว้

u ดำ เนินการบริการและทำ ความสะอาดตามท่ีอธิบายไวใ้นส่วนน้ีเพื่อยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองมือ

9.1 งานซ่อมบำ รุงประจำ

Action Da
ily

W
ee
kl
y

ข้อมูลเพิ่มเติม
9.2 การสอบเทียบปั๊มรีดท่อ 1 Calibrate the peristaltic

pumps before every use.
9.9 การทำความสะอาดส่วน

ประกอบแก้ว
1 Carry out this action after

every instrument use.
9.10 การทำความสะอาดหัวพ่น 1 Clean the spray drying

nozzle after every use.
9.6 การทำความสะอาดและการ

ซ่อมแซมสายยางแก๊สไล่
ความชื้น

1

9.7 การทำความสะอาดตัวกรอง 1
9.3 การทำความสะอาดเครื่อง

ดูดอากาศ
2

9.11 การทำความสะอาดและการ
บริการสัญลักษณ์คำเตือน
และคำสั่ง

2

9.12 การทำความสะอาดตัวเรือน 2

1 - User; 2 - Operator

9.2 การสอบเทียบปั๊มรีดท่อ

พาธการนำ ทาง

➔ ➔ ➔

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R จดัเตรียมป๊ัมรีดท่อแลว้ บทท่ี 7.5 "การจดัเตรียมป๊ัมรีดท่อ", หนา้ 42

R มีกระบอกตวง

R มีตวัอยา่งการสอบเทียบท่ีมีความหนืดเท่ากนักบัตวัอยา่ง

u เติมหลอดดว้ยตวัอยา่งการสอบเทียบ

u ใส่ท่อป้อนตวัอยา่งในตวัอยา่งการสอบเทียบ

u ใส่ปลายอีกดา้นในกระบอกตวง

u ไปท่ีเมนูยอ่ย การบำร ุงร ักษา  ผา่นพาธการนำ ทาง
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64/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

u ขจดัฟองอากาศ

u ป้อนปริมาณการสอบเทียบท่ีจำ เป็น

u ป้อนเวลาในการสอบเทียบท่ีจำ เป็น

u แตะปุ่ม [เริ่มการสอบเทียบ]
u รอจนกวา่จะหมดเวลาการสอบเทียบ

u ป้อนความแตกต่างระหวา่งค่าเป้าหมายและค่าจริง

9.3 การทำ ความสะอาดเครื่องดูดอากาศ

หมายเหตุ

หา้มจุ่มหลอดในน้ ำ

โปรดระวงัอยา่ใหก้ระเดน็ไปปนเป้ือนสภาพแวดลอ้มท่ีดา้นขาออก

พาธการนำ ทาง

➔ 

u เติมภาชนะดว้ยน้ ำ  2L

u จดัเตรียมกระป๋องเปล่าท่ีมีช่องเปิดขนาดเลก็

u ใส่ท่อไอเสียจากเคร่ืองดูดอากาศเขา้ไปในหน่ึงในสามของกระป๋องเปล่า

u ถอดท่อจ่ายแก๊สการพน่ออก

u ยดึท่อ

u ตั้ งเคร่ืองดูดอากาศเป็น 20 m3/h

u ตั้ งเคร่ืองดูดอากาศเป็น "เปิด"

u ยา้ยท่อขาเขา้ผา่นพ้ืนผวิของน้ ำ เพ่ือดูดส่วนผสมของอากาศและน้ ำ อยา่งระมดัระวงั

u เพิ่มอตัราเคร่ืองดูดอากาศสูงสุดถึง 28 m3/h

u ดำ เนินการตามขั้นตอนน้ีต่อไปเวน้แต่น้ ำ สะอาดจะไหลออกจากเคร่ืองดูดอากาศ

u รอจนกวา่เคร่ืองดูดอากาศจะแหง้

u ไปท่ีแผง ควบค ุม  ตามพาธการนำ ทาง

u ตั้ งค่าแก๊สไล่ความช้ืนตามปริมาณท่ีจำ เป็น

u แตะปุ่มเร่ิมแก๊สไล่ความช้ืน

ð เคร่ืองดูดอากาศเร่ิมทำ งาน

u รอจนกวา่เคร่ืองดูดอากาศจะแหง้

9.4 การเปิดและการปิดประตูหลังด้านล่าง

u ดนัหูลอ็คลงและดึงประตู
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 65/90

u ถอดสายยางอากาศไอเสีย

u ถอดประตูออก

9.5 การเปิดและการปิดประตูหลังด้านบน

u กดลงและดึงประตูออก

u ถอดประตูออก

9.6 การทำ ความสะอาดและการซ่อมแซมสายยางแก๊สไล่ความชืน้

พาธการนำ ทาง

➔ 

u ตรวจหาการเส่ือมสภาพของสายยาง

ð หากจำ เป็น ใหเ้ปล่ียนสายยางใหม่

u ถอดสายยางทั้ งหมดออกจากเคร่ืองมือ

u ลา้งสายยางดว้ยน้ ำ

u ติดตั้ งสายยางตามคู่มือการติดตั้ งท่ีเก่ียวขอ้ง

u ไปท่ีแผง ควบค ุม  ตามพาธการนำ ทาง

u ตั้ งค่าแก๊สไล่ความช้ืนตามปริมาณท่ีจำ เป็น

u แตะปุ่มเร่ิมแก๊สไล่ความช้ืน

ð เคร่ืองดูดอากาศเร่ิมทำ งาน

u รอจนกวา่สายยางจะแหง้

u แตะปุ่ม หยดุ
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9.7 การทำ ความสะอาดตวักรอง

u ตรวจสอบวา่ความดนัของตวักรองขาออกมีแรงดนัไม่เกิน 20 mbar เทียบกบัตวักรองท่ีสะอาดหรือไม่

u หากจำ เป็น ใหท้ำ ความสะอาดหรือเปล่ียนตวักรอง โปรดดู บทท่ี 7.1 "การเตรียมการตวักรองขาออก", หนา้ 35

9.8 การทำ ความสะอาดฮีตเตอร์

หมายเหตุ

การติดตั้ งจะทำ ในลำ ดบัยอ้นกลบั

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R เคร่ืองมือไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบักริดไฟฟ้า

u รอจนกวา่ฮีตเตอร์จะอยู่ในระดบัอุณหภูมิแวดลอ้ม

u เปิดประตูหลงัดา้นบน โปรดดู บทท่ี 9.5 "การเปิดและการปิดประตูหลงั

ดา้นบน", หนา้ 65

u ถอดปลั๊กออก

u เปิดสกรูจากฮีตเตอร์

u ถอดองคป์ระกอบฮีตเตอร์

u แปรงองคป์ระกอบฮีตเตอร์

9.9 การทำ ความสะอาดส่วนประกอบแก้ว

u ตรวจสอบเคร่ืองแกว้เพื่อหาขอ้บกพร่องทางกล

ð หากจำ เป็น ใหเ้ปล่ียนเคร่ืองแกว้ใหม่

u ตรวจสอบเคร่ืองแกว้เพื่อหาสารตกคา้ง

u ตรวจสอบผนงัแกว้ของตวัเคร่ืองและขั้วต่อ

ð หากชิน้ส่วนน้ีสกปรก ใหท้ำ ความสะอาดดว้ยสารซกัฟอก

ð หากชิน้ส่วนของแกว้แสดงใหเ้ห็นการเส่ือมสภาพหรือการรั่วไหล ใหเ้ปล่ียนชิน้ส่วนนั้น
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9.10 การทำ ความสะอาดหัวพ่น

ข้อสำ คญั

เครื่องมือทำ ความสะอาดท่ีแหลมคม

เคร่ืองมือทำ ความสะอาดท่ีแหลมคมสามารถทำ ใหพ้ื้นผวิเสียหายได้

u หา้มใชเ้คร่ืองมือทำ ความสะอาดท่ีแหลมคม

ข้อสำ คญั

ของเหลวในช่องแก๊สทำ ความเยน็

ของเหลวในช่องแก๊สทำ ความเยน็ทำ ใหเ้กิดความเสียหาย

u ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีของเหลวเขา้ไปในช่องแก๊สทำ ความเยน็ในระหวา่งกระบวนการทำ ความสะอาด

u ถอดหวัทำ ความสะอาดออก

u ถอดฝาหวัพน่ออก

u ถอดปลายหวัพน่ออก
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u ทำ ความสะอาดหวัพน่ดว้ยแปรงทำ ความสะอาดขนาดเลก็ น้ ำ ยาทำ ความ

สะอาดและน้ ำ

u ทำ ความสะอาดหวัฉีดและอุปกรณ์ต่างๆ ดว้ยผา้ชุบน้ ำ หมาดๆ น้ ำ ยา

ทำ ความสะอาดและน้ ำ

9.11 การทำ ความสะอาดและการบริการสัญลกัษณ์คำ เตือนและคำ ส่ัง

u ตรวจสอบวา่สญัลกัษณ์คำ เตือนบนเคร่ืองมือสามารถอ่านออกไดง่้ายและชดัเจน

u หากสกปรก ใหท้ำ ความสะอาด

9.12 การทำ ความสะอาดตวัเรือน

u เชด็ตวัเรือนดว้ยผา้ชุบน้ ำ หมาดๆ

u หากมีคราบสกปรกฝังแน่น ใหใ้ชเ้อทานอลหรือผงซกัฟอกชนิดอ่อนๆ

u เชด็จอแสดงผลดว้ยผา้ชุบน้ ำ หมาดๆ
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10 ความช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผดิพลาด

10.1 การแก้ไขปัญหา

10.1.1 การแก้ไขปัญหาทั่วไป

ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การดำ เนินการ

เปิดเคร่ืองมือไม่ได้ ไม่มีการเช่ือมต่อทางไฟฟ้า u สร้างการเช่ือมต่อทางไฟฟ้า โปรดดู บทท่ี 5.2

"การทำ การเช่ือมต่อไฟฟ้า", หนา้ 24

ป๊ัมรีดท่อฟีดตวัอยา่งไม่ไป ลูกกลิง้ไม่ไดส้มัผสักบัพ้ืนผวิท่ีกำ ลงัทำ งาน u ยกฐานสายยางข้ึน

u ปรับแท่นของป๊ัมรีดท่อ โปรดดู บทท่ี 7.8 "การ

ปรับแท่นของป๊ัมรีดท่อ", หนา้ 45

ท่อป้อนชำ รุด u เปล่ียนท่อป้อน

ผลิตภณัฑจ์ะถูกส่งหลงัจากเปิด

การไหลของการพน่ แมว้า่จะ

ปิดป๊ัมแลว้กต็าม

แรงดนัของลูกกลิง้บนพ้ืนผวิท่ีทำ งานอยู่อ่อน

เกินไป

u ปรับแท่นของป๊ัมรีดท่อ โปรดดู บทท่ี 7.8 "การ

ปรับแท่นของป๊ัมรีดท่อ", หนา้ 45

หวัพน่อุดตนั ผลิตภณัฑเ์ขม้ขน้เกินไป u ใชค้วามเขม้ขน้ท่ีต่ ำ กวา่ในป๊ัม

การตกสะเกด็บนทางออกหวัพน่ u ทำ ความสะอาดหวัพน่ โปรดดู บทท่ี 9.10 "การ

ทำ ความสะอาดหวัพน่", หนา้ 67

หวัพน่ชำ รุด (เช่น เขม็หวัพน่งอ) u เปล่ียนหวัพน่หรือชิน้ส่วนท่ีชำ รุด

การพน่ท่ีไม่สม่ ำ เสมอหรือเป็น

จงัหวะ

การร่ัวไหลในหวัพน่ฝอย u ตรวจสอบซีลในหวัพน่ฝอย

u หากจำ เป็น ใหเ้ปล่ียนซีล

ผลิตภณัฑห์ยดลงในหอ้งพน่

ฝอย

ไม่มีการไหลของการพน่ u เปิดวาลว์แก๊สการพน่

u ตรวจสอบความดนัของแก๊สการพน่ในท่อจ่าย (5

– 8 bar)

การไหลของการพน่ไม่เพียงพอ

คราบทบัถมบนกระบอกพน่

ฝอย

หวัพน่สกปรก u ทำ ความสะอาดหวัพน่ โปรดดู บทท่ี 9.10 "การ

ทำ ความสะอาดหวัพน่", หนา้ 67

หวัพน่ชำ รุด (เขม็หวัพน่งอ) u เปล่ียนหวัพน่หรือชิน้ส่วนท่ีชำ รุด

ผลิตภณัฑจ์ะไม่แหง้ u ลดความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งทางเขา้

และทางออก

u เพิ่มอตัราการไหลของการพน่ฝอยแก๊ส (> 600 l/

h)

u ลดประสิทธิภาพของป๊ัมรีดท่อ

อุณหภูมิทางเขา้อยู่เหนือ Melting Point

(จุดหลอมเหลวและจุดเดือด) ของผลิตภณัฑ์

u ลดอุณหภูมิทางเขา้

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งกบัคราบทบัถม ไม่สามารถดำ เนินการได้

มุมการพน่ฝอยที่กวา้งจะสร้างคราบทบัถม

บนผนงัของกระบอกพน่ฝอย

u ปรับมุมการพน่ฝอยใหแ้คบลงโดยการปรับ

ตำ แหน่งฝาการพน่ฝอย

ส่วนประกอบแกว้เปียก คนัโยกป๊ัมรีดท่อหลวม u ยดึคนัโยกใหแ้น่น
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ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การดำ เนินการ

คราบทบัถมในไซโคลน ผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งกบัคราบทบัถม ไม่สามารถวดัได้

เกิดประจุไฟฟ้าสถิต u ตรวจสอบวา่ต่อสายดินถูกตอ้ง

ผลิตภณัฑช้ื์นเกินไป u ตรวจสอบสภาพท่อ

อุณหภูมิสูงเกินไป u ใส่สายดิน

u เพิ่มอุณหภูมิทางออกเพ่ือทำ ใหผ้ลิตภณัฑแ์หง้

u ลดประสิทธิภาพของเคร่ืองดูดอากาศเพ่ือลด

เวลาคงอยู่ของผลิตภณัฑ์

10.1.2 การแก้ไขปัญหาฮีตเตอร์

ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การดำ เนินการ

ระบบไม่ทำ ความร้อน ฮีตเตอร์เช่ือมต่ออยา่งไม่ถูกตอ้ง u ตรวจสอบปลั๊กของฮีตเตอร์

อุณหภูมิทางเขา้ท่ีตั้ งไวต่้ ำ กวา่อุณหภูมิหอ้ง u เลือกอุณหภูมิขาเขา้ใหม่ล่วงหนา้

ฟิวส์ขาด u เปล่ียนฟิวส์ โปรดดู บทท่ี 10.3 "การเปล่ียน

ฟิวส์", หนา้ 71

u ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ BUCHI

ฮีตเตอร์ชำ รุด u เปล่ียนฮีตเตอร์

ระบบท่อมีขอ้บกพร่อง

(ทิศทางการไหลผดิพลาดหรือไม่มีการไหล

ในระบบทำ ความร้อน)

u ตรวจสอบระบบท่อ

u ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ BUCHI

อุณหภูมิทางออกไม่เพิ่มข้ึน ไม่ไดใ้ส่เซ็นเซอร์ u วางโพรบในส่วนประกอบคปัปลิง

u ตรวจสอบระบบท่อมีขอ้ผดิพลาดในระบบท่อ

อุณหภูมิทางเขา้ลดลง ระบบทำ ความร้อนปิดอยู่ u เปิดระบบทำ ความร้อน

ฟิวส์ขาด u เปล่ียนฟิวส์ โปรดดู บทท่ี 10.3 "การเปล่ียน

ฟิวส์", หนา้ 71

อุณหภูมิทางออกลดลง การพน่ฝอยแรงเกินไป u ลดอตัราการผลิตของป๊ัมรีดท่อ

อุณหภูมิทางออกสูงข้ึน หวัพน่อุดตนั ทำ ความสะอาดหวัพน่โดยการกดปุ่มทำ ความ

สะอาดหรือโดยการเปิดหวัพน่ทำ ความสะอาด

เพิ่มจำ นวนจงัหวะสำ หรับกิจกรรมการทำ ความ

สะอาดหวัพน่

สายยางไม่จุ่มลงในสารละลายก่อนเจือจาง

(Stock solution) เปลี่ยนความเข้มข้นใน

สารละลายก่อนเจือจาง (Stock solution)

u จุ่มสายยางลงในผลิตภณัฑ์

u เขยา่ผลิตภณัฑ ์(เคร่ืองกวนสารดว้ยแม่เหลก็)

เพื่อใหมี้ความเขม้ขน้ท่ีสม่ ำ เสมอ

ไม่มีการป้อนผลิตภณัฑ์ u เปิดป๊ัมรีดท่อ

https://www.buchi.com/ch-de/contact
https://www.buchi.com/ch-de/contact
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10.1.3 การแก้ไขปัญหาเครื่องดูดอากาศ

ปัญหา สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การดำ เนินการ

เคร่ืองดูดอากาศเสียงดงั เคร่ืองดูดอากาศสกปรก u ทำ ความสะอาดเคร่ืองดูดอากาศ โปรดดู บท

ท่ี 9.3 "การทำ ความสะอาดเคร่ืองดูดอากาศ",

หนา้ 64

ตั้ งค่าโหมดการทำ งานเป็นเป่า

u หากไม่ไดติ้ดตั้ งตวักรองถ่ายทิง้ ควรติดตั้ งตวั

กรองเพื่อหลีกเล่ียงการปนเป้ือนของเคร่ืองดูด

อากาศ

u รีเซ็ตโหมดดูด หากเป็นไปได้

ประสิทธิภาพเครื่องดูดอากาศ

ไม่เพียงพอ

ตวักรองถ่ายทิง้อุดตนั u ถอดตวักรองออก แลว้ทำ ความสะอาด

10.2 หัวพ่นไม่ทำ ให้เป็นละออง

u ตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อทางไฟฟ้าทั้ งหมดติดตั้ งอยา่งถูกตอ้งหรือไม่

u ตรวจสอบการตั้ งค่ากำ ลงัหวัพน่บนตวัควบคุม

ð ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการใชก้ารตั้ งค่าท่ีเพียงพอ

u ตรวจสอบวา่ป๊ัมรีดท่อ ทำ งานอยา่งถูกตอ้ง

u ตรวจสอบการเช่ือมต่อทั้ งหมดของสายป้อนของเหลว

ð การจ่ายของเหลวท่ีไม่เพียงพออาจทำ ใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึนบนหวัพน่ได้

10.3 การเปล่ียนฟิวส์

 คำ เตือน

ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตเมื่อสายไฟเช่ือมต่ออยู่

อาจทำ ใหไ้ดรั้บการบาดเจบ็สาหสัหรือเสียชีวติได้

u ปิดอุปกรณ์

u ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์

u ตั้ ง สวติชเ์ปิด/ปิดหลกั เป็น "ปิด"

u ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์

u คลายเกลียวตวัยดึฟิวส์ (2)

ð ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โอริงบนตวัยดึฟิวส์ไม่ชำ รุดเสียหาย

u เปล่ียนฟิวส์ท่ีชำ รุด (1)

u ขนัสกรูตวัยดึฟิวส์

u เช่ือมต่อสายไฟ
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72/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

u หากฟิวส์เสียหรือพงั ใหติ้ดต่อ ติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ BUCHI

10.4 การส่งข้อมูลเครื่องมือให้กับฝ่ายบริการลูกค้าของ BUCHI

พาธการนำ ทาง

➔

เง่ือนไขเบ้ืองตน้:

R มีอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลเชื่อมต่อกบัเคร่ืองมือ

u ไปท่ีเมนู โ ฮ ม  ( H o m e ) ตามพาธการนำ ทาง

u แตะปุ่ม [การสนับสนุน]

u บนัทึกขอ้มูลบนอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล

u ส่งขอ้มูลใหก้บัฝ่ายบริการลูกคา้ของ BUCHI

10.5 ไม่มกีารส่งของเหลว

u ตรวจสอบสภาพของท่อท่ีใชใ้นป๊ัมรีดท่อ

ð เปล่ียนท่อท่ีสึกหรอ

u ปรับแท่นของ ป๊ัมรีดท่อ โปรดดู บทท่ี 7.8 "การปรับแท่นของป๊ัมรีดท่อ", หนา้ 45

https://www.buchi.com/ch-de/contact
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 73/90

11 การเลิกใช้งานและการกำ จดั

11.1 การเลิกใช้งาน

u เทตวัทำ ละลายและสารหล่อเยน็ทั้ งหมดทิง้

u ทำ ความสะอาดเคร่ืองมือ

u ปิดเคร่ืองมือและถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟเมน

u ถอดท่อและสายส่ือสารทั้ งหมดออกจากอุปกรณ์

11.2 การกำ จดั

ผู้ปฏิบติังานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกำ จดัเคร่ืองมืออยา่งเหมาะสม

u เม่ือกำ จดัอุปกรณ์ ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบทอ้งถิ่นและขอ้กำ หนดทางกฎหมายเก่ียวกบัการกำ จดัของเสีย

u เม่ือกำ จดัอุปกรณ์ ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบการกำ จดัวสัดุท่ีใช ้สำ หรับวสัดุท่ีใช ้โปรดดู บทท่ี 3.5 "ขอ้มูลทางเทคนิค", หนา้ 19

11.3 การส่งคืนเครื่องมือ

ก่อนส่งคืนเคร่ืองมือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ BÜCHI Labortechnik AG

https://www.buchi.com/contact

https://www.buchi.com/contact
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74/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

12 ภาคผนวก

12.1 ข้อมูลวสัดุ

12.1.1 Feeding tube

Solvent Silicone tube Tygon MH 2375 Tygon F 4040 A

Methanol + + +

Ethanol + + +

Acetone - + -

Toluene - - -

Isopropanol + + +

Chloroform - - -

Dichloromethane - - -

Tetrahydrofuran - - -

Ethylacetate - + -

Hexane - - +

Acetonitrile (ACN) -

12.1.2 สายยางแก๊สไล่ความชืน้

สาร ความเข้มข้น

%

ความต้านทาน

คลอโรฟอร์ม 100 /

ไดคลอโรมีเทน 100 /

เมทานอล 100 +

เอทานอล 96 +

อะซิโตน 100 +

โทลูอีน 100

อะซีโตไนไตรล์ 100 +

เตตระไฮโดรฟูแรน 100 /

เอทธิล อะซีเตท 100 +

เฮกเซน 100

กรดไฮโดรคลอริก 100 +

กรดซลัฟิวริก 50 +

กรดอะซิติก 70 +

กรดฟอร์มิก 100 +

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 100 +

แอมโมเนีย 100 +
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 75/90

สาร ความเข้มข้น

%

ความต้านทาน

น้ ำ +

12.2 ชิน้ส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริม

12.2.1 หัวพ่น

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Three-fluid nozzle, complete

Nozzle for two independent sample feeds at the same time. Allows to spray dry immiscible

samples for microencapsulation applications.

046555

Two-fluid nozzle corrosives, complete 11056320

Three-fluid nozzle corrosives, complete 11056971

Two-fluid nozzle 0.7 mm, complete 044698

Three-fluid nozzle conversion kit 046556

Nozzle cleaning 0.7 mm, complete 044643

Cleaning brush for nozzle 044782

O-ring for nozzle cleaner, FKM (black), 2× 044469

Nozzle exchange set 1.4 mm, complete

Wider diameter for the two fluid nozzle to work with viscous sample materials.

046380
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76/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

หมายเลขการสั่งซือ้ ภาพ

Nozzle set 1.4 mm titanium, complete 11056415

Nozzle exchange set 2.0 mm, complete

Wider diameter for the two fluid nozzle to work with viscous sample materials.

046381

Nozzle set 2.0 mm titanium, complete 11056416

Nozzle cleaning acid proof 11059876

เขม็หัวพ่น

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Needle 0.5 mm 11056864

Needle 0.7 mm titanium 11056315

Needle 1.4 mm 046372

Needle 1.4 mm titanium 11056417

Needle 2.0 mm 046373

Needle 2.0 mm titanium 11056422

Needle 0.7 mm 046554
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 77/90

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Needle 0.7mm titanium 11056969

Needle for nozzle cleaning 044618

ปลายหัวพ่น

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Nozzle tip 0.5 mm 11056865

Nozzle tip 0.7 mm 044634

Nozzle tip 0.7 mm titanium 11056317

Nozzle tip 1.4 mm 046376

Nozzle tip 1.4 mm titanium 11056419

Nozzle tip 2.0 mm 046377

Nozzle tip 2.0 mm titanium 11056424
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78/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

ฝาหัวพ่น

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Nozzle cap 1.4 mm 044649

Nozzle cap 1.5 mm 044647

Nozzle cap 1.5 mm titanium 11057509

Nozzle cap 2.2 mm 046374

Nozzle cap 2.2 mm titanium 11057510

Nozzle cap 2.8 mm 046375

Nozzle cap 2.8 mm titanium 11057511

หัวพ่นโอริง

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Set of O-rings for nozzle 044759

O-ring for nozzle, FKM (green), 2× 044645

O-ring nozzle cap silicone (red), 2× 16.0 × 2.0 mm 002103
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 79/90

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

O-ring for needle and nozzle tip, FKM (green), 4× 6.0×1.5 mm 004222

O-ring for nozzle cleaner, FKM (black), 2× 3.0×1.5 mm 038348

O-ring FFKM for screw coupling 046363

O-ring for nozzle tip, FFKM (green), 2× 046361

12.2.2 อุปกรณ์เสริม

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Inert Loop B-295 Upgrade box 11074892

Dehumidifier S-396 200 V 11073817

Dehumidifier S-396 220 V 11074006

Dehumidifier S-396 210 V 11073816

Dehumidifier S-396 230 V 11073814

Dehumidifier S-396 240 V 11073815

Inert Loop S-395 200V 50Hz 11074620
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80/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Inert Loop S-395 230V 50 HZ 11074621

Inert Loop S-395 200V 60 HZ 11074622

Inert Loop S-395 230V 60 HZ 11074623

Cable product cover 11071611

Ground pin Ø4 casing coated 11071709

Inert gas adapter S-300, complete 11074499

Trolley S-300 11074575

Protective curtain right, complete 11071754

Protective curtain left, complete 11071651

Ultrasonic package 11069892

Peristaltic pump external

Second peristaltic pump for three fluid nozzle, nozzle cooling or shorter distance between

pump and nozzle.

11070786
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 81/90

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Inlet filter, complete

Protects the sample from particles of the environmental drying air. Only for open mode.

011235

Spray cylinder chrome steel kp 11064367

Adapter USB-Wi-Fi/Bluetooth 11072500

Oil-free compressor, 230 V/50 Hz 027907

Compressed air maintenance unit 004366

Oil-free compressor, 230 V/60 Hz 11055737

12.2.3 เครื่องแก้ว

ชุดอปุกรณ์แก้ว

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Glass assembly S-300, complete 11071071

Glass assembly S-300 brown, complete 11073658

Glass assembly corrosive S-300, complete 11071420

Glass assembly S-300 HP cyclone, complete 11074494

Glass assembly S-300 HP cyclone brown, complete 11074495
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82/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

ไซโคลน

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Standard cyclone 004189

Cyclone brown 11073659

High-performance cyclone 046368

High-performance cyclone, brownglass 11056879

Cyclone with SVL 42 11071060

High performance cyclone, complete 11074500

High performance cyclone brown glass, complete 11074496

กระบอกพ่นฝอย

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Spray cylinder 044673

Spray cylinder brown glass 044726

Spray cylinder, vertical outlet 044697

Spray cylinder, vertical outlet. brown glass 044728
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 83/90

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Cylinder insulation 040058

ภาชนะเกบ็

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Large collection vessel for standard cyclone 1.1 L 11056990

Large product collection vessel for HP cyclone, complete 11056899

Cover for large collection vessel HP cyclone 11056901

Product collection vessel, brown glass 044727

Product collection vessel 044678

Small product collection vessel for HP cyclone 046367

ชิน้ส่วนอะไหล่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องแก้ว

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Angle tube 11070485

Angle tube brown 11073660
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84/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Angle tube for HP cyclone 11073621

Angle tube for HP cyclone brown 11074322

Cap nut for cyclone 11070711

Cover product vessel for cyclone 11072625

Cover product vessel 11071425

Coupling flange 11073537

Coupling flange corrosives 11071421

Knurled handle with recess 11071059

Gasket SVL 42x35 11071061

O-Ring 104 x 6.99 FKM 70 11071062

Screw cap SVL 42 003551
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 85/90

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Separation flask 004188

Push in connect NPQH-D-G1/8 Ø6 11071105

Separation flask 004343

Gasket FPM to waste vessel 040471

Silicone seal SVL 42 040674

Holder to spray cylinder 044710

O-ring to spray cylinder 044711

Screw to holder 044712

Cover to product collection vessel 046318

Plastic closure for product collection vessel 046358

12.2.4 ชิน้ส่วนอะไหล่

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Set O-ring Plastiperfl. S-300 11074501
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86/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

11071708

O-ring Ø 5.00x1.50 Plastip. 11074587

Ventilation hose aspirator, complete 11071064

Hose clamp 11071067

O-Ring Ø 27.94x5.33 FKM 75 11071073

Quick release clamp 11071080

Clamping lever M4 11071171

Cover cap Ø 25.4 11071194

Gasket SVL 42x35 PTFE 11071325

Fixing nut T-sensor 11073019

Heater 2.3 kW 200 VAC conf. 11071353
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คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 87/90

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Outlet filter, complete 11071410

Outlet filter corrosive, complete 11071411

PTFE membrane filter with clamp 11075115

Polyester filter bags (6 units) 035004

Filter holder grounded 11073770

Adapter T-Sensor Outlet 11073020

Pt1000 Temp. sensor 380mm coat 11071407

Pt1000 Temp. sensor 380mm 11072982

Silicone tube for nozzle cooling, 4 m 004139

Tygon tube MH2375 transparent (per m) 046314

Tygon tube F 4040 A yellow (per m) 046315

12.2.5 สายยาง

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Set tube PTFE 11072713
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88/90 คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ)

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Set tube PTFE corr. 11072714

Tube Inert Loop PTFE conf. 11071602

Hose Inert Loop TPR conf. 11071076

Set hose TPR corr. 11071432

Hose filter conf. 11071057

Set hose dry gas TPR 11071431

Set tubes for chiller 11073021

Hose filter conf. corr. 11071413

Hose TPR 0.7 m conf. 11071051

Hose TPR 0.7 m conf. 11071052

Hose TPR 1.0 m conf. 11071053

Hose PTFE 0.7 m conf. 11071054



Büchi Labortechnik AG ภาคผนวก | 12

คู่มือใช้งาน Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บ) 89/90

หมายเลขค ำ ส่ังซือ้ ภาพ

Hose PTFE 0.7 m conf. 11071055

Hose PTFE 1.0 m conf. 11071056

Hose TPR 0.7 m conf. coated 11071603

Hose TPR 0.7 m conf. coated 11071604

Hose TPR 1.0 m conf. coated 11071605

Hose PTFE 0.7 m conf. coated 11071606

Hose PTFE 0.7 m conf. coated 11071607

Hose PTFE 1.0 m conf. coated 11071608

12.2.6 เอกสาร

หมายเลขการสั่งซือ้

Set IQ/OQ S-300 en 11074567

Repeating OQ S-300 en 11074568
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