ก

คำนำ
คู่มือการดูแลรักษาเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ ประหยัดพลังงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดทา เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องและผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การทานุบารุงการรักษา ควบคู่
กับการมีระบบรองรับ ที่สมบู รณ์ทั้งการบริหารจัดการที่ ดี และเหมาะสม และระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด

ข

สำรบัญ
หน้า

ขั้นตอนกำรใช้งำนเตำเผำขยะแบบดักเก็บมลพิษ
ข้อกำหนดในกำรบำรุงรักษำเตำเผำขยะมีประสิทธิภำพตำมที่กำหนด
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนสูงสุดของเตำเผำขยะ
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- ขีดจำกัด
- ข้อควรปฏิบัติ
กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น
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หัวเผำไม่ทำงำน
หัวเผำทำงำนแล้วดับเองและไม่ทำงำนอีก
กำรแสดงผลของเครื่องวัดอุณหภูมิผิดปกติ
มีควันย้อนทะลักเข้ำตำ
พัดลมไม่ทำงำน
ข้อควรระวัง
ระบบกำรทำงำนตู้ควบคุมกำรทำงำน
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ขั้นตอนการใช้งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ ประหยัดพลังงาน
แบบตั้งพื้น
1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการใช้งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน
1.1 ก่อนทาการเดินเครื่องทุกครั้งต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยของเตาเผาขยะข้อกาหนดในการใช้งานและการ
บารุงรักษาอย่างสม่าเสมอและเคร่งครัด
1.2 โกยขี้เถ้าออกจากด้านใต้เตาเผาขยะให้สะอาดแล้วปิดประตูขี้เถ้าให้เรียบร้อย
1.3 ตรวจเช็คปริมาณน้า-แก๊ส พร้อมทั้งเปิดวาล์วน้า-แก๊ส เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์

2. ขั้นตอนการอุ่นเตา
2.1 เปิดเบรกเกอร์เมนใหญ่
2.2 กดปุ่มสวิทซ์พัดลม สวิทซ์ปั๊มน้า เพื่อให้พัดลมและปั๊มน้าทางาน
2.3 อุ่นเตาไปจนกว่าอุณหภูมิภ ายในเตาสูง โดยดูอุณหภูมิไ ด้จากอุณหภูมิ จากห้องควบคุมการเผาไหม้และใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

3. ข้อปฏิบัติในการใช้งานเตาเผาขยะ
3.1 ตรวจดูแลความเรียบร้อยของเตาเผา ตรวจเช็คแก๊สที่จะใช้จุดนาร่องการเผาไหม้ในห้องควบคุมการเผา
3.2 ตรวจดูขี้เถ้าภายในเตาและทาความสะอาดให้เรียบร้อยสม่าเสมอ
3.3 เปิดวาล์วน้าเพื่อจ่ายเข้าระบบการบาบัดมลพิษต่าง ๆ
3.4 เปิดเมนสวิทซ์
- เปิดสวิทซ์ควบคุมปั๊มน้า
- เปิดแก๊สหัวเผาเพื่อส่งแก๊สไปนาร่องการเผาไหม้ในห้องควบคุมการเผาไหม้
- เปิดสวิทซ์ควบคุมพัดลมอัดอากาศ
3.5 ทาการป้อนขยะเข้าห้องควบคุมการเผาไหม้ตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิสูงได้ที่
3.6 ปิดแก๊สที่ส่งไปเผาไหม้นาร่องเมื่ออุณหภูมิความร้อนได้ที่
3.7 ดาเนินการป้อนขยะต่อไปตามขั้นตอนข้อที่ 3.5 จนกว่าขยะจะหมด
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3.8 ก่อนเปิดระบบแก๊สนาร่องความร้อน ควรนาขยะแห้งเข้าเตาก่อน หลังจากอุณหภูมิความร้อนได้ที่ (ประมาณ
40 – 60 นาที) แล้วค่อยนาขยะเปียกผสมขยะแห้ง ทยอยเข้าเตาเผา

4. ข้ อ ปฏิ บั ติใ นการหยุ ด ใช้ ง านเตาเผาขยะชุ ม ชนไร้ ม ลพิ ษ ประหยั ดพลั ง งานแบบเตาเผาเคลื่ อ นที่
ภายหลังจากขยะถูกเผาไหม้จนหมด
4.1 เดินเครื่องการทางานทั้งระบบต่อไปไม่ต่ากว่า 30 นาที จนกว่าขยะจะเผาไหม้จนหมด
4.2 ปิดสวิทซ์การทางานที่ตู้คอนโทรลทั้งระบบหลังการเผาไหม้ทั้งหมด
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ข้อกาหนดในการใช้งานและการบารุงรักษาเตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษ ประหยัดพลังงานแบบ
เตาเผาเคลื่อนที่ ให้มีประสิทธิภาพตามที่กาหนด
1. ก่อนเดินเครื่องทุกครั้งต้องตรวจดูน้า โดยเติมน้าให้อยู่ในระดับการใช้
2. ต้องเดินเครื่องชุดควบคุมมลพิษ ไม่ต้องปิดปั๊มน้าและพัดลมจนกว่าขยะจะถูกเผาไหม้หมดและเดินเครื่องต่อไปอีก
ประมาณ 30 นาที
3. ถอยหัวเผาทุกหัวออกจากช่องหัวเผาภายหลังจากหยุดการทางานของหัวเผาเมื่อขยะเผาไหม้หมด
4. ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์บาบัดมลพิษในชุดบาบัดมลพิษทุก ๆ 500 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพในการดักเก็บก๊าซ
พิษและกลิ่น
5. บริษัทฯ จะทาการส่งช่างเข้าตรวจเช็คสภาพเตาเผาขยะและอุปกรณ์ทุก ๆ 500 ชั่วโมงทางานในระยะเวลา
ประกัน หลังจากนั้นจะมีการติดตามผล โดยจะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์บาบัดมลพิษในชุดบาบัดมลพิษทุก ๆ 500 ชั่วโมง
6. หลังจากการตรวจเช็คเตาเผาขยะฯ และเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดบาบัดมลพิษ ทุกครั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทาการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์บาบัดมลพิษ โดยค่าใช้จ่ายในด้านสารบาบัดมลพิษเป็นของผู้ซื้อ
7. อุปกรณ์ทั้งระบบเครื่องจักร ในการทางานจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดทุกประการ
หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องจากการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯ จะดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นของผู้ซื้อ
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ประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดของเตาเผาขยะ
1. เตาเผาขยะถูกออกแบบสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จากัด
และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) และ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกันศึกษาวิจัยและทดลอง จนได้คุณภาพมาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2. องค์ประกอบของขยะที่นามาเผาจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ โดยสามารถแยกแยะออกได้ดังนี้
2.1 ขยะที่เผาไหม้ได้
2.1.1 กระดาษ
2.1.2 เศษอาหาร
2.1.3 เศษผ้า
2.1.4 ไม้และหญ้า
2.1.5 พลาสติก
2.1.6 ยางและหนัง
2.2 ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้
2.2.1 โลหะเหล็ก
2.2.2 โลหะอื่น ๆ
2.2.3 แก้ว ขวด
2.2.4 หิน เซรามิค
2.3 อื่น ๆ
3. คุณสมบัติในการเผา
3.1 ปริมาณความชื้น
3.2 ปริมาณเถ้าถ่าน
3.3 ปริมาณขยะที่เผาไหม้ได้
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4. ขีดจากัด
ขยะที่นามากาจัดควรเป็นขยะชุมชนทั่วไป ที่มีองค์ประกอบของขยะมาตรฐาน ไม่ควรเป็นขยะที่ถูกคัดเศษวัสดุ
ประเภท กระดาษ ไม้ ออกไปเหลือแต่ประเภทพลาสติกและขยะที่มีความชื้นหรือเปียกมากเกินไป ซึ่งจะทาให้เตาเผาขยะ
ทางานหนักเกินไป เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานแก๊ส และ ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิม
5. ข้อควรปฏิบัติ
ขยะควรจะมีการแยกประเภท เช่น เศษเหล็ก เศษกระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก หิน ซึ่งไม่สามารถเผาไหม้
ได้ออกก่อนเพื่อไม่ให้ปะปนกับขี้เถ้า เนื่องจากจะทาให้ความสะอาดเตาเผาขยะได้ยาก
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงานแบบเตาเผาเคลื่อนที่
1. ลักษณะของปัญหาที่พบ
1.1 หัวเผาไม่ทางาน
1.2 หัวเผาทางานแล้วดับเองและไม่ทางานอีก
1.3 การแสดงอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิผิดปกติ
1.4 มีควันทะลักหน้าเตา
1.5 พัดลมไม่ทางาน

การแก้ไข
1.1 กรณีหัวเผาไม่ทางาน
- ตรวจเช็คปริมาณแก๊สในถังเก็บจากเกจวัดความดันว่ามีแก๊สหรือไม่
- ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟว่าหลุดหรือหลวมหรือไม่

1.2 กรณีหัวเผาทางานแล้วดับเองและไม่ทางานอีก
- ตรวจเช็คปริมาณแก๊สในถังเก็บจากเกจวัดความดัน
- ทาการทดสอบและติดตั้งเข้าที่เดิม เมื่อซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยทาย้อนขั้นตอนการถอด
หมายเหตุ : ถ้าขั้วเทอร์โมคัพเปิ้ลหลวม การแสดงผลอุณหภูมิจะสูงผิดปกติ

1.3 มีควันทะลักหน้าเตา
-

ตรวจเช็ควาล์วลม โดยการปรับวาล์วลมก่อนพัดลมดูดและให้สังเกตว่ามีควันทะลักหน้าเตา
หรือไม่ ถ้ายังทะลักอยู่ค่อยๆ ปรับวาล์วลมให้มากขึ้นจนไม่มีควันทะลักหน้าเตาหรือ จุดใด ๆ

- ป้อนขยะเข้าสู่เตาอย่างสม่าเสมอ ไม่ควรป้อนอัดเกินไป

1.4 พัดลมไม่ทางาน
- ทาการตรวจเช็ค ทาความสะอาดเพราะเนื่องจากมีเขม่าอุดตันมากเกินไป ควรทาความสะอาด 1-2 เดือน ต่อ
ครั้ง

2.ลักษณะของปัญหาที่พบ
2.1 น้าในอ่างดูดซึมมลพิษร้อนเกินไป
2.2 ห้องดูดซึมมลพิษแบบเปียกหรือห้องลดอุณหภูมิร้อนเกินไป
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สาเหตุ
1. ปั๊มน้าไม่ทางานหรือปั๊มน้าไม่ขึ้น
2. หัวฉีดอุดตัน

การแก้ไข
2.1 กรณีปั๊มน้าไม่ทางานหรือปั๊มน้าไม่ขึ้น
- ก่อนทาการตรวจเช็คให้ทาการปิดสวิทซ์ หยุดการทางานของหัวเผาทั้งสองหัวก่อน
- ตรวจเช็คการทางานของมอเตอร์ปั๊มน้า ระบบไฟฟ้าป้อนมอเตอร์
- เปิดปั๊มน้า ให้สังเกตว่ามีน้ามายังชุดหัวฉีดหรือยัง โดยการฟังเสียงจากหัวฉีดในห้องดัก
เก็บมลพิษหรือห้องลดอุณหภูมิและการหมุนเวียนของน้าในระบบ

2.2 กรณีหัวฉีดอุดตัน
- ก่อนทาการถอดหัวฉีดทุกๆ ครั้ง ต้องปิดเบรกเกอร์ควบคุมไฟเมนใหญ่
- ขันคลายยูเนี่ยน ยึดข้อต่อท่อน้าทั้งสองด้านในหลวมพอประมาณ
- ขันคลายน๊อตยึดหน้าแปลนหัวฉีดออกทุกตัวเหลือตัวบนสุดไว้เพียงตัวเดียว
- ขันยูเนี่ยนยึดปลายท่อน้าทั้งสองตัวออก (ระวังซีลกันรั่วหล่นหาย)
- ขันน๊อตยึดหน้าแปลนหน้าหัวฉีดตัวบนสุดออก
- ค่อยๆ ดึงก้านหัวฉีดออกตามแนวตั้งฉาก เพื่อง่ายต่อการถอดก้านหัวฉีด
- ทาการตรวจเช็คหัวฉีด โดยการประกอบก้านหัวฉีดกับท่อน้า ขันยูเนียนให้แน่นโดยก้านหัวฉีด
อยู่ข้างนอก เพื่อดูการเป็นฝอยละอองน้า
- เดินปั๊มน้า ตรวจเช็คการพ่นน้าของหัวฉีด ทาเครื่องหมายหัวฉีดที่อุดตัน
- ถอดหัวฉีดที่อุดตันออกมาทาความสะอาด โดยใช้เข็มหรือลวดแยงในรูหัวฉีดให้สะอาด
- ประกอบหัวฉีดเข้ากับก้านหัวฉีดให้ปากของหัวฉีดในแต่ละหัวอยู่ตรงกันข้ามกันโดยสลับ
ไป – มา ซ้าย – ขวา และทุกๆหัวฉีดจะต้องทาล็อกไทซ์ทุกตัวก่อนจะขันให้แน่น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกลียวหัวฉีดเสียหายและคลายตัว
- ประกอบก้านหัวฉีดเข้ากับหอดูดซับมลพิษแบบเปียกและหอลดอุณหภูมิโดยให้ก้านหัวฉีดตั้งฉาก
ตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อง่ายต่อการประกอบ
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- ขันน๊อตยึดหน้าแปลนทุกตัวให้พอหลวมๆ
- ต่อท่อน้าก้านหัวฉีด โดยขันยูเนี่ยนให้แน่นพอประมาณ
- จัดก้านหัวฉีดให้เข้าที่ได้ระดับ ขันน๊อตยึดหน้าแปลนหัวฉีดให้แน่น
- ขันยูเนี่ยนยึดท่อน้าทั้งสองตัวให้แน่น
- เปิดสวิทซ์ปั๊มน้า เพื่อตรวจเช็คการทางานของหัวฉีด

ข้อควรระวัง
สิ่งที่จะต้องปฏิบัติในกรณีไฟฟ้าดับทันทีทันใด
1. ปิดเบรกเกอร์ไฟเมนใหญ่ที่ตู้ควบคุม
2. ปิดเมนวาล์วชุดจ่ายแก๊ส
3. ปิดเบรกเกอร์ทุกตัวทีตู้ควบคุม
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การใช้ งานตู้ควบคุมพัดลมดูดอากาศ ปั๊ มนา้ และชุดหัวเผา
ลักษณะทั่วไปของแผงด้ านหน้ ากล่ องควบคุมหลัก

Light Alarm
Blower 2

Blower 1

Pump

Temp. Display

Burner 1
Blower 3

Burner 2

1. Blower 1 เป็ นส่วนของสวิทซ์ควบคุมการปิ ด-เปิ ดพัดลมดูดอากาศตัวที่ 1 ( BLOWER 1) ประกอบไปด้ วยสวิทซ์
บิดแบบลูกศร 1 ตัวพร้ อมกับหลอดไฟแสดงผลสีเขียว เมื่อเปิ ดพัดลม และหลอดไฟแสดงผลสีแดงเมื่อเกิดกระแส
เกิน
2. Blower 2 เป็ นส่วนของสวิทซ์ควบคุมการปิ ด-เปิ ดพัดลมดูดอากาศตัวที่ 2 ( BLOWER 2) ประกอบไปด้ วยสวิทซ์
บิดแบบลูกศร 1 ตัวพร้ อมกับหลอดไฟแสดงผลสีเขียว เมื่อเปิ ดพัดลม และหลอดไฟแสดงผลสีแดงเมื่อเกิดกระแส
เกิน
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3. Blower 3 เป็ นส่วนของสวิทซ์ควบคุมการปิ ด-เปิ ดพัดลมอัดอากาศชุดหัวเผา ( BURNER BLOWER ) ประกอบ
ไปด้ วยสวิทซ์ บิดแบบลูกศร 1 ตัวพร้ อมกับหลอดไฟแสดงผลสีเขียว เมื่อเปิ ดพัดลม และหลอดไฟแสดงผลสีแดง
เมื่อเกิดกระแสเกิน
4. Pump เป็ นส่วนของสวิทซ์ควบคุมการปิ ด-เปิ ด ปั๊ มน ้า ( PUMP) ประกอบไปด้ วยสวิทซ์ บิดแบบลูกศร 1 ตัวพร้ อม
กับหลอดไฟแสดงผลสีเขียว เมื่อเปิ ดใช้ งานปั๊ ม และหลอดไฟแสดงผลสีแดงเมื่อเกิดกระแสเกิน
5. Temp. Display เป็ นส่วนของการแสดงผลอุณหภูมิภายในเตาเผา
6. Burner 1, Burner 2 เป็ นส่วนของการควบคุมการจุดหัวเผาหัวที่ 1 และ หัวที่2 ประกอบด้ วย สวิทซ์ลกู บิดแบบ
ลูกศร 1 ตัว หลอดไฟแสดงผลสีเขียว 1 หลอด แสดงผลเมื่อหัวเผาทางาน หลอดไฟแสดงผลสีส้ม 1 หลอด
แสดงผลเมื่อมีการจุดสปาร์ ค และหลอดไฟแสดงผลสีแดง 1 หลอด แสดงผลเมื่อหัวเผาขัดข้ อง

ลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์ ควบคุมด้ านในกล่ องควบคุมหลัก
Magnetic

พร้ อมชุด
Overload

ฟิ วส์ป้องกันการลัดวงจรขนาด

สาหรับปั๊ มน ้า

25 แอมป์

Main
Breaker

ขนาด 30

แอมป์
Inverter ขนาด

2 แรง ควบคุม
Inverter ขนาด

2 แรง ควบคุม
Blower1

Blower2
Inverter ขนาด

2 แรง ควบคุม
Blower3
Terminal Bar

แผงต่อ Main
Input /
Output
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การใช้ งานตู้ควบคุมหลัก
1. การจ่ ายไฟเข้ าตู้ควบคุม
1.1จ่ายไฟฟ้ าขนาด 220 VAC 30 Amp. เข้ าตู้ควบคุม หร้ อมสายดิน
1.2 สับสวิทซ์เบรกเกอร์ ที่อยูภ่ ายในตู้ไปตาแหน่งเปิ ด ON สังเกตไฟที่หน้ าจอเสดงผลของอุปกรณ์ อินเวอร์ เตอร์
ติดสว่าง และอุปกรณ์วดั อุณหภูมิด้านหน้ าแผงควบคุมหลักจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบนั ในเตา
2. การเปิ ด/ปิ ด พัดลมดูดอากาศ #1และ #2 (BLOWER 1 , 2 )
2.1 การเปิ ด บิดสวิทซ์ลกู ศรไปตาแหน่ง ON พัดลมดูดอากาศ # 1 , #2 ทางาน ไฟแสดงพัดลมสีเขียวติดสว่าง
2.2 การปิ ด บิดสวิทซ์ลกู ศรไปตาแหน่ง OFF พัดลมดูดอากาศ # 1 , #2 หยุดทางาน ไฟแสดงผล สีเขียว ดับ
หมายเหตุ
หากการทางานของมอเตอร์ ดดู อากาศ #1 และ #2 ขัดข้ อง ไฟแสดงผลสีแดง จะติด ต้ องทาการ
ตรวจเช็คหาสาเหตุก่อน แล้ วจึงทาการปิ ด และเปิ ดใหม่
3. การเปิ ด/ปิ ด ปั๊ มนา้ (PUMP)
3.1 การเปิ ด บิดสวิทซ์ลกู ศรเปิ ด/ปิ ด ปั๊ มน ้า ไปตาแหน่งเปิ ด ON ไฟแสดงปั๊ มทางาน สีเขียวติด ปั๊ มน ้าทางาน
3.2 การปิ ด บิดสวิทซ์ลกู ศรเปิ ด/ปิ ด ปั๊ มน ้า ไปตาแหน่งเปิ ด OFF ไฟแสดงปั๊ มทางานสีเขียว ดับ ปั๊ มน ้าหยุด
ทางาน
หมายเหตุ
หากการทางานของมอเตอร์ ปั๊ม ขัดข้ อง ไฟแสดงผลสีแดง จะติด ต้ องทาการตรวจเช็คหาสาเหตุ
ก่อน แล้ วจึงทาการปิ ด และเปิ ดใหม่
4.การตัง้ ค่ าระบบแก๊ สที่จ่ายให้ ระบบหัวเผา
ลักษณะของระบบแก๊ ส
อุปกรณ์ปรับ
แรงดันสูง เป็ น
แรงดันต่า พร้ อม

เกจวัด

วาล์วป้องกัน
แรงดันเกิน

เกจวัดแรงดันแก๊ สขาเข้ า
(แรงดันในถังแก๊ ส)
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ในการปรับตังแรงดั
้
นที่ใช้ งานจะต้ องปรับตอนที่ชุดหัวเผาทางาน และปรับให้ คา่ อยูร่ ะหว่าง 15-20 PSI ห้ ามตัง้
แรงดันเกิน 20 PSI จะทาให้ อุปกรณ์ตวั อื่นเสียหายได้
5.การใช้ งานชุดหัวเผา 1 และ 2 (Burner 1 , 2 )
5.1 เมื่อเปิ ดระบบไฟเข้ าตู้ควบคุมหลักแล้ วตัววัดอุณหภูมิที่ติดตังในตู
้ ้ ควบคุมหัวเผาจะติดทันที และจะ
แสดงอุณภูมิที่อยูใ่ นเตาให้ เราทราบทันที หน่วยการวัดเป็ นองศาเชลเซียส
5.2 เปิ ดมอเตอร์ อดั อากาศของชุดหัวเผา (BURNER 3) ก่อนทุกครัง้ ที่จะทาการจุดหัวเผาโดย บิดสวิทซ์
ลูกศร เปิ ด/ปิ ด พัดลมโบรเวอร์ ชุดหัวเผา ไปตาแหน่งเปิ ด ON ไฟแสดงพัดลมโบรเวอร์ ชุดหัวเผาสีเขียวติด พัดลม
โบรเวอร์ ชุดหัวเผาทางาน
5.3 เมื่อเปิ ดมอเตอร์ อดั อากาศของชุดหัวเผาแล้ ว ให้ หมุนปลดล็อคสวิทซ์ฉกุ เฉินที่ต้ คู วบคุมเพื่อจ่ายไฟ
ให้ กบั ชุดหัวเผาพร้ อมทางาน
หมายเหตุ ต้ องรอหลังจากเปิ ดมอเตอร์ อดั อากาศของชุดหัวเผาแล้ วประมาณ 1 นาทีถึงจะทาการจุดหัวเผา เพื่อ
ไล่ความชื ้นและสิง่ สกปรกต่างๆที่อาจจะติดตรงหัวเผาที่ติดตังในเตา
้
ออกก่อน
5.4 ปรับวาล์วควบคุมแรงดันลมสาหรับหัวเผาไปที่ประมาณ เลข 4 จากสเกล10

5.5 ปรับวาล์วควบคุมแรงดันแก๊ สสาหรับหัวเผาตามรูป

[13]

5.6 บิดสวิทซ์สตาร์ ทจุดหัวเผาหัวที่1 (BUNER1) ตาแหน่ง ON ขณะที่ทาการสปาร์ คไฟแสดงผลสีส้มจะ
ติด เมื่อหัวเผาหัวที่1 จุดติดสาเร็ จ ไฟแสดงผลสีส้มจะดับ ไฟแสดงการทางานสีเขียวของหัวเผาหัวที่1ติดสว่าง
แต่ถ้าชุดหัวเผาจุดไม่สาเร็ จ ก็จะแจ้ งเตือนโดยไฟแสดงแจ้ งเตือนสีแดงติดสว่าง พร้ อมกับไฟหมุนที่อยูบ่ น
ตู้ควบคุมจะทาการแจ้ งเตือน ให้ ทาการบิดสวิทซ์การจุดไปที่ตาแหน่ง OFF เพื่อรี เซทการจุดใหม่

5.7 การจุดหัวเผาหัวที่สองให้ ปฏิบตั ิตามข้ อ 5.6 แต่เป็ น BURNER2 แทน
หมายเหตุ ในการจุดหัวเผาแต่ละครัง้ จะต้ องมีองค์ประกอบ 3 อย่างที่ต้องพิจรณาคือ
1. ไฟจากเขี ้ยวสปาร์ ค
2. แก๊ ส
3. ลม
เมื่อหัวเผาจุดไม่ติด หรื อดับต้ องเช็คองค์ประกอบทังสามอย่
้
างนี ้ก่อนที่จะจุดครัง้ ต่อไป ในการจุดหัวเผาแต่ละครัง้
ต้ องทิ ้งระยะในการจุดแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า 30 วินาที ในกรณีที่จุดแล้ วไม่ติด และถ้ าจุดไม่ติดภายใน3 ครัง้ ให้
หยุดเช็คหาสาเหตุก่อนที่จะทาการจุดครัง้ ต่อไป เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ แก๊ สปล่อยเข้ าไปในเตามากเกินไป
การปรับเปลวของหัวเผาสามารถปรับเพิ่มอัตราส่วนของแก๊ สและลมได้ ตามต้ องการ แต่หลังจากการเผา
เสร็ จแล้ วจะต้ องปรับแรงดันลมและแก๊ สกลับมาเหมือนขันตอนในการเตรี
้
ยมก่อนจุดหัวเผาเสมอ เพื่อหลีกเลีย่ งการจุดไม่
ติดในการเผาครัง้ ต่อไป

6. การปิ ดการทางานหัวเผา
7.1 การปิ ดการทางานของชุดหัวเผา ทาได้ โดยหมุนบิดสวิทซ์ลกู ศรของ BURNER 1และ BURNER2 ไป
ที่ตาแหน่งOFF หัวเผาก็จะหยุดทางานทันที
7.2 เมื่อปิ ดการทางานของหัวเผาแต่ละหัวเรี ยบร้ อยแล้ ว ห้ ามปิ ดการทางานของมอเตอร์ อดั อากาศของ
ชุดหัวเผาโดยทันทีเด็จขาด จะต้ องรอจนกว่าอุณหภูมิในตู้จะต่ากว่า 150 องศาถึงจะทาการปิ ดมอเตอร์ อดั อากาศ
ของชุดหัวเผาได้ เพื่อหลีกเลีย่ งความเสียหายของชุดหัวเผาอันเนื่องมาจากความร้ อนย้ อนกลับ จึงมีความ
จาเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนการปิ
้
ดอย่างเคร่งครัด

