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กับการมีระบบรองรับที่สมบูรณ์ทั้งการบริหารจัดการที่ ดีและเหมาะสม และระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ  
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ขั้นตอนการใช้งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ ประหยัดพลังงาน 
แบบตั้งพื้น  

 
1.  ข้ันตอนการเตรียมการก่อนการใช้งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน 

 1.1  ก่อนท าการเดินเครื่องทุกครั้งต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยของเตาเผาขยะข้อก าหนดในการใช้งานและการ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด 

 1.2  โกยขี้เถ้าออกจากด้านใต้เตาเผาขยะให้สะอาดแล้วปิดประตูขี้เถ้าให้เรียบร้อย 

 1.3  ตรวจเช็คปริมาณน้ า-แก๊ส พร้อมท้ังเปิดวาล์วน้ า-แก๊ส เพื่อการใช้งานท่ีสมบูรณ์ 

 

2.  ข้ันตอนการอุ่นเตา 

 2.1  เปิดเบรกเกอร์เมนใหญ่ 

 2.2  กดปุ่มสวิทซ์พัดลม  สวิทซ์ปั๊มน้ า  เพื่อให้พัดลมและปั๊มน้ าท างาน 

 2.3  อุ่นเตาไปจนกว่าอุณหภูมิภายในเตาสูง  โดยดูอุณหภูมิได้จากอุณหภูมิจากห้องควบคุมการเผาไหม้และใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 

 

3.  ข้อปฏิบัติในการใช้งานเตาเผาขยะ 

 3.1  ตรวจดูแลความเรียบร้อยของเตาเผา  ตรวจเช็คแก๊สท่ีจะใช้จุดน าร่องการเผาไหม้ในห้องควบคุมการเผา 

 3.2  ตรวจดูขี้เถ้าภายในเตาและท าความสะอาดให้เรียบร้อยสม่ าเสมอ 

 3.3  เปิดวาล์วน้ าเพื่อจ่ายเข้าระบบการบ าบัดมลพิษต่าง ๆ 

 3.4  เปิดเมนสวิทซ์ 

  -  เปิดสวิทซ์ควบคุมปั๊มน้ า  

  -  เปิดแก๊สหัวเผาเพื่อส่งแก๊สไปน าร่องการเผาไหม้ในห้องควบคุมการเผาไหม้                 
 -  เปิดสวิทซ์ควบคุมพัดลมอัดอากาศ 

 3.5  ท าการป้อนขยะเข้าห้องควบคุมการเผาไหม้ตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิสูงได้ท่ี 

 3.6  ปิดแก๊สท่ีส่งไปเผาไหม้น าร่องเมื่ออุณหภูมิความร้อนได้ท่ี   

 3.7  ด าเนินการป้อนขยะต่อไปตามข้ันตอนข้อท่ี 3.5 จนกว่าขยะจะหมด 
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            3.8  ก่อนเปิดระบบแก๊สน าร่องความร้อน ควรน าขยะแห้งเข้าเตาก่อน หลังจากอุณหภูมิความร้อนได้ท่ี (ประมาณ 
40 – 60 นาที) แล้วค่อยน าขยะเปียกผสมขยะแห้ง ทยอยเข้าเตาเผา 

 

4.  ข้อปฏิบัติในการหยุดใช้งานเตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษ ประหยัดพลังงานแบบเตาเผาเคลื่อนท่ี  
ภายหลังจากขยะถูกเผาไหม้จนหมด 

 4.1  เดินเครื่องการท างานท้ังระบบต่อไปไม่ต่ ากว่า 30 นาที จนกว่าขยะจะเผาไหม้จนหมด 

 4.2  ปิดสวิทซ์การท างานท่ีตู้คอนโทรลท้ังระบบหลังการเผาไหม้ท้ังหมด 
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ข้อก าหนดในการใช้งานและการบ ารุงรักษาเตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษ ประหยัดพลังงานแบบ
เตาเผาเคลื่อนที่ ให้มีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด 

 

1. ก่อนเดินเครื่องทุกครั้งต้องตรวจดูน้ า โดยเติมน้ าให้อยู่ในระดับการใช้ 

2. ต้องเดินเครื่องชุดควบคุมมลพิษ  ไม่ต้องปิดปั๊มน้ าและพัดลมจนกว่าขยะจะถูกเผาไหม้หมดและเดินเครื่องต่อไปอีก
ประมาณ  30 นาที 

3. ถอยหัวเผาทุกหัวออกจากช่องหัวเผาภายหลังจากหยุดการท างานของหัวเผาเมื่อขยะเผาไหม้หมด 

4. ต้องมีการเปล่ียนอุปกรณ์บ าบัดมลพิษในชุดบ าบัดมลพิษทุก ๆ 500 ช่ัวโมง  เพื่อประสิทธิภาพในการดักเก็บก๊าซ
พิษและกล่ิน 

5. บริษัทฯ  จะท าการส่งช่างเข้าตรวจเช็คสภาพเตาเผาขยะและอุปกรณ์ทุก ๆ 500  ช่ัวโมงท างานในระยะเวลา
ประกัน  หลังจากนั้นจะมีการติดตามผล  โดยจะต้องมีการเปล่ียนอุปกรณ์บ าบัดมลพิษในชุดบ าบัดมลพิษทุก ๆ 500 ช่ัวโมง 

 6. หลังจากการตรวจเช็คเตาเผาขยะฯ และเปล่ียนอุปกรณ์ชุดบ าบัดมลพิษทุกครั้งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะท าการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์บ าบัดมลพิษ  โดยค่าใช้จ่ายในด้านสารบ าบัดมลพิษเป็นของผู้ซื้อ 

 7. อุปกรณ์ท้ังระบบเครื่องจักร  ในการท างานจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดทุกประการ  
หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องจากการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน  ทางบริษัทฯ จะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นของผู้ซื้อ 
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ประสิทธภิาพการใช้งานสูงสุดของเตาเผาขยะ 

 

1. เตาเผาขยะถูกออกแบบสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ ากัด 
และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) และ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกันศึกษาวิจัยและทดลอง จนได้คุณภาพมาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  
 

 2.   องค์ประกอบของขยะท่ีน ามาเผาจะต้องประกอบด้วยส่ิงต่างๆ โดยสามารถแยกแยะออกได้ดังนี้ 

  2.1  ขยะท่ีเผาไหม้ได้ 

   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  ขยะท่ีเผาไหม้ไม่ได้ 

   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  ปริมาณความช้ืน      

  3.2  ปริมาณเถ้าถ่าน       

  3.3  ปริมาณขยะท่ีเผาไหม้ได้  
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 4.  ขีดจ ากัด 

 ขยะท่ีน ามาก าจัดควรเป็นขยะชุมชนท่ัวไป  ท่ีมีองค์ประกอบของขยะมาตรฐาน ไม่ควรเป็นขยะท่ีถูกคัดเศษวัสดุ
ประเภท  กระดาษ  ไม้  ออกไปเหลือแต่ประเภทพลาสติกและขยะท่ีมีความช้ืนหรือเปียกมากเกินไป  ซึ่งจะท าให้เตาเผาขยะ
ท างานหนักเกินไป  เป็นการส้ินเปลืองพลังงานแก๊ส และ ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิม 

 

 5.  ข้อควรปฏิบัติ 

 ขยะควรจะมีการแยกประเภท  เช่น  เศษเหล็ก  เศษกระป๋อง  ขวดแก้ว  ขวดพลาสติก  หิน  ซึ่งไม่สามารถเผาไหม้
ได้ออกก่อนเพื่อไม่ให้ปะปนกับข้ีเถ้า  เนื่องจากจะท าให้ความสะอาดเตาเผาขยะได้ยาก 
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ 
ประหยดัพลังงานแบบเตาเผาเคลื่อนที่ 

 
1. ลักษณะของปัญหาท่ีพบ 

1.1  หัวเผาไม่ท างาน 
1.2  หัวเผาท างานแล้วดับเองและไม่ท างานอีก 
1.3  การแสดงอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิผิดปกติ 
1.4  มีควันทะลักหน้าเตา 
1.5 พัดลมไม่ท างาน 

การแก้ไข 

1.1  กรณีหัวเผาไม่ท างาน 

 -  ตรวจเช็คปริมาณแก๊สในถังเก็บจากเกจวัดความดันว่ามีแก๊สหรือไม่ 

 -  ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟว่าหลุดหรือหลวมหรือไม่ 

1.2  กรณีหัวเผาท างานแล้วดับเองและไม่ท างานอีก 

 -  ตรวจเช็คปริมาณแก๊สในถังเก็บจากเกจวัดความดัน 

 -  ท าการทดสอบและติดต้ังเข้าท่ีเดิม  เมื่อซ่อมเสร็จหรือเปล่ียนแปลงใหม่  โดยท าย้อนขั้นตอนการถอด 

 หมายเหตุ :  ถ้าขั้วเทอร์โมคัพเปิ้ลหลวม  การแสดงผลอุณหภูมิจะสูงผิดปกติ 

1.3  มีควันทะลักหน้าเตา 

 -     ตรวจเช็ควาล์วลม  โดยการปรับวาล์วลมก่อนพัดลมดูดและให้สังเกตว่ามีควันทะลักหน้าเตา 

       หรือไม่  ถ้ายังทะลักอยู่ค่อยๆ ปรับวาล์วลมให้มากขึ้นจนไม่มีควันทะลักหน้าเตาหรือ จุดใด ๆ 

- ป้อนขยะเข้าสู่เตาอย่างสม่ าเสมอ  ไม่ควรป้อนอัดเกินไป 

1.4  พัดลมไม่ท างาน 

 -    ท าการตรวจเช็ค ท าความสะอาดเพราะเนื่องจากมีเขม่าอุดตันมากเกินไป ควรท าความสะอาด 1 -2  เดือน ต่อ
ครั้ง 

2.ลักษณะของปัญหาท่ีพบ 

              2.1  น้ าในอ่างดูดซึมมลพิษร้อนเกินไป 

     2.2  ห้องดูดซึมมลพิษแบบเปียกหรือห้องลดอุณหภูมิร้อนเกินไป 
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สาเหตุ 

  1.  ปั๊มน้ าไม่ท างานหรือปั๊มน้ าไม่ข้ึน 

   2.  หัวฉีดอุดตัน 

การแก้ไข 

2.1  กรณีปั๊มน้ าไม่ท างานหรือปั๊มน้ าไม่ข้ึน 

 -  ก่อนท าการตรวจเช็คให้ท าการปิดสวิทซ์ หยุดการท างานของหัวเผาท้ังสองหัวก่อน 

 -  ตรวจเช็คการท างานของมอเตอร์ปั๊มน้ า  ระบบไฟฟ้าป้อนมอเตอร์ 

 -  เปิดปั๊มน้ า  ให้สังเกตว่ามีน้ ามายังชุดหัวฉีดหรือยัง  โดยการฟังเสียงจากหัวฉีดในห้องดัก 

     เก็บมลพิษหรือห้องลดอุณหภูมิและการหมุนเวียนของน้ าในระบบ 

2.2  กรณีหัวฉีดอุดตัน 

 -  ก่อนท าการถอดหัวฉีดทุกๆ ครั้ง  ต้องปิดเบรกเกอร์ควบคุมไฟเมนใหญ่ 

 -  ขันคลายยูเนี่ยน  ยึดข้อต่อท่อน้ าท้ังสองด้านในหลวมพอประมาณ 

 -  ขันคลายน๊อตยึดหน้าแปลนหัวฉีดออกทุกตัวเหลือตัวบนสุดไว้เพียงตัวเดียว 

 -  ขันยูเนี่ยนยึดปลายท่อน้ าท้ังสองตัวออก  (ระวังซีลกันรั่วหล่นหาย) 

 -  ขันน๊อตยึดหน้าแปลนหน้าหัวฉีดตัวบนสุดออก 

 -  ค่อยๆ  ดึงก้านหัวฉีดออกตามแนวตั้งฉาก  เพื่อง่ายต่อการถอดก้านหัวฉีด 

 -  ท าการตรวจเช็คหัวฉีด  โดยการประกอบก้านหัวฉีดกับท่อน้ า  ขันยูเนียนให้แน่นโดยก้านหัวฉีด 

    อยู่ข้างนอก  เพื่อดูการเป็นฝอยละอองน้ า 

             -  เดินปั๊มน้ า  ตรวจเช็คการพ่นน้ าของหัวฉีด  ท าเครื่องหมายหัวฉีดท่ีอุดตัน 

 -  ถอดหัวฉีดท่ีอุดตันออกมาท าความสะอาด  โดยใช้เข็มหรือลวดแยงในรูหัวฉีดให้สะอาด 

 -  ประกอบหัวฉีดเข้ากับก้านหัวฉีดให้ปากของหัวฉีดในแต่ละหัวอยู่ตรงกันข้ามกันโดยสลับ  

   ไป – มา  ซ้าย – ขวา  และทุกๆหัวฉีดจะต้องทาล็อกไทซ์ทุกตัวก่อนจะขันให้แน่น  เพื่อป้องกัน     

   ไม่ให้เกลียวหัวฉีดเสียหายและคลายตัว 

            -  ประกอบก้านหัวฉีดเข้ากับหอดูดซับมลพิษแบบเปียกและหอลดอุณหภูมิโดยให้ก้านหัวฉีดต้ังฉาก 

   ตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง  เพื่อง่ายต่อการประกอบ 
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 -  ขันน๊อตยึดหน้าแปลนทุกตัวให้พอหลวมๆ 

 -  ต่อท่อน้ าก้านหัวฉีด  โดยขันยูเนี่ยนให้แน่นพอประมาณ 

 -  จัดก้านหัวฉีดให้เข้าท่ีได้ระดับ  ขันน๊อตยึดหน้าแปลนหัวฉีดให้แน่น 

 -  ขันยูเนี่ยนยึดท่อน้ าท้ังสองตัวให้แน่น 

 -  เปิดสวิทซ์ปั๊มน้ า  เพื่อตรวจเช็คการท างานของหัวฉีด 

 

 

ข้อควรระวัง 

สิ่งท่ีจะต้องปฏิบัติในกรณีไฟฟ้าดับทันทีทันใด 

 1.  ปิดเบรกเกอร์ไฟเมนใหญ่ท่ีตู้ควบคุม 

 2.  ปิดเมนวาล์วชุดจ่ายแก๊ส 

 3.  ปิดเบรกเกอร์ทุกตัวทีตู้ควบคุม 
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การใช้งานตู้ควบคุมพัดลมดูดอากาศ ป๊ัมน า้ และชุดหวัเผา 
ลักษณะทั่วไปของแผงด้านหน้ากล่องควบคุมหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Blower 1 เป็นสว่นของสวิทซ์ควบคมุการปิด-เปิดพดัลมดูดอากาศตวัที่ 1 ( BLOWER 1)  ประกอบไปด้วยสวิทซ์ 
บิดแบบลกูศร 1 ตวัพร้อมกบัหลอดไฟแสดงผลสีเขียว เม่ือเปิดพดัลม และหลอดไฟแสดงผลสแีดงเม่ือเกิดกระแส
เกิน 

 

2. Blower 2 เป็นสว่นของสวิทซ์ควบคมุการปิด-เปิดพดัลมดูดอากาศตวัที่ 2 ( BLOWER 2)  ประกอบไปด้วยสวิทซ์ 
บิดแบบลกูศร 1 ตวัพร้อมกบัหลอดไฟแสดงผลสีเขียว เม่ือเปิดพดัลม และหลอดไฟแสดงผลสแีดงเม่ือเกิดกระแส
เกิน 

  

Blower 1 

Blower 2 

Blower 3 

Pump 

Temp. Display 

Burner 1 

Burner 2 

Light Alarm 
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3. Blower 3 เป็นสว่นของสวิทซ์ควบคมุการปิด-เปิดพดัลมอดัอากาศชุดหวัเผา ( BURNER BLOWER )  ประกอบ
ไปด้วยสวิทซ์ บิดแบบลกูศร 1 ตวัพร้อมกบัหลอดไฟแสดงผลสเีขียว เม่ือเปิดพดัลม และหลอดไฟแสดงผลสแีดง
เม่ือเกิดกระแสเกิน 

 

4. Pump เป็นสว่นของสวิทซ์ควบคมุการปิด-เปิด ป๊ัมน า้ ( PUMP)  ประกอบไปด้วยสวิทซ์ บิดแบบลกูศร 1 ตวัพร้อม
กบัหลอดไฟแสดงผลสเีขียว เม่ือเปิดใช้งานป๊ัม และหลอดไฟแสดงผลสแีดงเม่ือเกิดกระแสเกิน 

5. Temp. Display เป็นสว่นของการแสดงผลอุณหภมิูภายในเตาเผา 
6. Burner 1, Burner 2  เป็นสว่นของการควบคมุการจุดหวัเผาหวัที่ 1 และ หวัที่2  ประกอบด้วย สวทิซ์ลกูบิดแบบ

ลกูศร 1 ตวั หลอดไฟแสดงผลสเีขียว 1 หลอด แสดงผลเม่ือหวัเผาท างาน  หลอดไฟแสดงผลสีส้ม 1 หลอด 
แสดงผลเม่ือมีการจุดสปาร์ค  และหลอดไฟแสดงผลสแีดง 1 หลอด แสดงผลเม่ือหวัเผาขดัข้อง 

 

ลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์ควบคุมด้านในกล่องควบคุมหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main 

Breaker 

ขนาด 30 

แอมป์ 

ฟิวส์ป้องกนัการลดัวงจรขนาด 

25 แอมป์ 

Magnetic 

พร้อมชดุ 

Overload 

ส าหรับป๊ัมน า้ 

Inverter ขนาด 

2 แรง ควบคมุ 

Blower1 

Inverter ขนาด 

2 แรง ควบคมุ 

Blower2 

Inverter ขนาด 

2 แรง ควบคมุ 

Blower3 

Terminal Bar 

แผงตอ่ Main 

Input / 

Output 
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การใช้งานตู้ควบคุมหลัก 

1. การจ่ายไฟเข้าตู้ควบคุม 

 1.1จ่ายไฟฟ้าขนาด 220 VAC  30 Amp. เข้าตู้ควบคมุ หร้อมสายดิน 

 1.2 สบัสวิทซ์เบรกเกอร์ท่ีอยูภ่ายในตู้ไปต าแหนง่เปิด ON  สงัเกตไฟที่หน้าจอเสดงผลของอุปกรณ์ อินเวอร์เตอร์ 

ติดสวา่ง  และอุปกรณ์วดัอณุหภมิูด้านหน้าแผงควบคมุหลกัจะแสดงอุณหภมิูปัจจุบนัในเตา 

 

2. การเปิด/ปิด พัดลมดูดอากาศ #1และ #2 (BLOWER 1 , 2 ) 

 2.1 การเปิด บิดสวิทซ์ลกูศรไปต าแหนง่ ON  พดัลมดดูอากาศ  # 1 , #2  ท างาน ไฟแสดงพดัลมสีเขียวติดสวา่ง 

2.2 การปิด บิดสวิทซ์ลกูศรไปต าแหนง่ OFF  พดัลมดดูอากาศ  # 1 , #2  หยดุท างาน ไฟแสดงผล สเีขียว ดบั  

 หมายเหต ุ

  หากการท างานของมอเตอร์ดดูอากาศ #1 และ #2 ขดัข้อง ไฟแสดงผลสแีดง จะติด  ต้องท าการ

ตรวจเช็คหาสาเหตกุ่อน แล้วจึงท าการปิด และเปิดใหม่ 

 

3. การเปิด/ปิด ป๊ัมน า้ (PUMP) 

 3.1 การเปิด บิดสวิทซ์ลกูศรเปิด/ปิด ป๊ัมน า้   ไปต าแหนง่เปิด ON ไฟแสดงป๊ัมท างาน สเีขียวติด ป๊ัมน า้ท างาน  

3.2 การปิด บิดสวิทซ์ลกูศรเปิด/ปิด ป๊ัมน า้   ไปต าแหนง่เปิด OFF ไฟแสดงป๊ัมท างานสเีขียว  ดบั ป๊ัมน า้หยดุ

ท างาน  

 หมายเหต ุ

  หากการท างานของมอเตอร์ป๊ัม ขดัข้อง ไฟแสดงผลสแีดง จะติด  ต้องท าการตรวจเช็คหาสาเหตุ

ก่อน แล้วจึงท าการปิด และเปิดใหม่ 

4.การตัง้ค่าระบบแก๊สที่จ่ายให้ระบบหัวเผา 

ลักษณะของระบบแก๊ส 

 

 

 

อปุกรณ์ปรับ

แรงดนัสงู เป็น

แรงดนัต ่า พร้อม

เกจวดั 

เกจวดัแรงดนัแก๊สขาเข้า 

(แรงดนัในถงัแก๊ส) 

วาล์วป้องกนั

แรงดนัเกิน 
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 ในการปรับตัง้แรงดนัท่ีใช้งานจะต้องปรับตอนท่ีชุดหวัเผาท างาน และปรับให้คา่อยูร่ะหวา่ง 15-20 PSI ห้ามตัง้

แรงดนัเกิน 20 PSI จะท าให้อุปกรณ์ตวัอ่ืนเสยีหายได้ 

  5.การใช้งานชุดหวัเผา 1 และ 2 (Burner 1 , 2 ) 

 5.1 เม่ือเปิดระบบไฟเข้าตู้ควบคมุหลกัแล้วตวัวดัอุณหภมิูท่ีติดตัง้ในตู้ควบคมุหวัเผาจะติดทนัที และจะ

แสดงอุณภมิูท่ีอยูใ่นเตาให้เราทราบทนัที หนว่ยการวดัเป็นองศาเชลเซียส 

 5.2 เปิดมอเตอร์อดัอากาศของชุดหวัเผา (BURNER 3) ก่อนทกุครัง้ท่ีจะท าการจุดหวัเผาโดย บิดสวิทซ์

ลกูศร เปิด/ปิด พดัลมโบรเวอร์ชุดหวัเผา  ไปต าแหนง่เปิด ON ไฟแสดงพดัลมโบรเวอร์ชุดหวัเผาสีเขียวติด พดัลม

โบรเวอร์ชุดหวัเผาท างาน 

 5.3 เม่ือเปิดมอเตอร์อดัอากาศของชุดหวัเผาแล้ว ให้หมนุปลดลอ็คสวิทซ์ฉกุเฉินท่ีตู้ควบคมุเพื่อจ่ายไฟ

ให้กบัชุดหวัเผาพร้อมท างาน 

หมายเหต ุ ต้องรอหลงัจากเปิดมอเตอร์อดัอากาศของชุดหวัเผาแล้วประมาณ 1 นาทีถึงจะท าการจุดหวัเผา เพื่อ

ไลค่วามชืน้และสิง่สกปรกตา่งๆที่อาจจะติดตรงหวัเผาที่ติดตัง้ในเตา ออกก่อน 

 5.4 ปรับวาล์วควบคมุแรงดนัลมส าหรับหวัเผาไปท่ีประมาณ เลข 4 จากสเกล10 

 

 

 

 

 

 

 5.5 ปรับวาล์วควบคมุแรงดนัแก๊สส าหรับหวัเผาตามรูป 
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 5.6 บิดสวิทซ์สตาร์ทจุดหวัเผาหวัที่1 (BUNER1) ต าแหนง่ ON ขณะท่ีท าการสปาร์คไฟแสดงผลสีส้มจะ

ติด  เม่ือหวัเผาหวัที่1 จุดติดส าเร็จ ไฟแสดงผลสีส้มจะดบั  ไฟแสดงการท างานสเีขียวของหวัเผาหวัที่1ติดสวา่ง  

แตถ้่าชุดหวัเผาจุดไม่ส าเร็จ ก็จะแจ้งเตือนโดยไฟแสดงแจ้งเตือนสแีดงติดสวา่ง พร้อมกบัไฟหมนุท่ีอยูบ่น

ตู้ควบคมุจะท าการแจ้งเตือน ให้ท าการบิดสวิทซ์การจุดไปท่ีต าแหนง่ OFF เพื่อรีเซทการจุดใหม่  

 

 5.7 การจุดหวัเผาหวัที่สองให้ปฏิบติัตามข้อ 5.6 แตเ่ป็น BURNER2 แทน 

  หมายเหตุ ในการจุดหวัเผาแตล่ะครัง้จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อยา่งที่ต้องพิจรณาคือ  

1. ไฟจากเขีย้วสปาร์ค 
2. แก๊ส 
3. ลม 

เม่ือหวัเผาจุดไม่ติด หรือดบัต้องเช็คองค์ประกอบทัง้สามอยา่งนีก้่อนท่ีจะจุดครัง้ตอ่ไป ในการจุดหวัเผาแตล่ะครัง้

ต้องทิง้ระยะในการจุดแตล่ะครัง้ไม่น้อยกวา่ 30 วินาที ในกรณีท่ีจุดแล้วไม่ติด และถ้าจุดไม่ติดภายใน3 ครัง้ให้

หยดุเช็คหาสาเหตกุ่อนท่ีจะท าการจุดครัง้ตอ่ไป เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้แก๊สปลอ่ยเข้าไปในเตามากเกินไป 

   การปรับเปลวของหวัเผาสามารถปรับเพิ่มอตัราสว่นของแก๊สและลมได้ตามต้องการ แตห่ลงัจากการเผา

เสร็จแล้วจะต้องปรับแรงดนัลมและแก๊สกลบัมาเหมือนขัน้ตอนในการเตรียมก่อนจุดหวัเผาเสมอ เพื่อหลกีเลีย่งการจุดไม่

ติดในการเผาครัง้ตอ่ไป 

 

6. การปิดการท างานหัวเผา 

 7.1 การปิดการท างานของชุดหวัเผา ท าได้โดยหมนุบิดสวิทซ์ลกูศรของ BURNER 1และ BURNER2 ไป

ท่ีต าแหนง่OFF หวัเผาก็จะหยดุท างานทนัที  

 7.2 เม่ือปิดการท างานของหวัเผาแตล่ะหวัเรียบร้อยแล้ว  ห้ามปิดการท างานของมอเตอร์อดัอากาศของ

ชุดหวัเผาโดยทนัทีเด็จขาด จะต้องรอจนกวา่อณุหภมิูในตู้จะต ่ากวา่ 150 องศาถึงจะท าการปิดมอเตอร์อดัอากาศ

ของชุดหวัเผาได้  เพื่อหลกีเลีย่งความเสยีหายของชุดหวัเผาอนัเน่ืองมาจากความร้อนย้อนกลบั  จึงมีความ

จ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนการปิดอยา่งเคร่งครัด 




