ร่าง TOR ระบบโอโซนบ้าบัดน้าหอหล่อเย็น (Cooling Tower)-M
ข้อก้าหนดเบืองต้น
ชุดอุปกรณ์ต้องออกแบบให้มีกำลังเพียงพอในกำรใช้งำนบำบัด นำหอหล่อเย็น ทดแทนกำรใช้
สำรเคมี โดยต้องมีกำลังหมุนเวียนนำในระบบผ่ำนกำรบำบัดไม่น้อยกว่ำ 4 รอบต่อวัน และบำบัดนำ
ด้วยโอโซนไม่น้อยกว่ำ 15 กรัมโอโซน ต่อลูกบำศก์เมตรนำต่อวัน
ข้อก้าหนดทางเทคนิค
ชุดอุปกรณ์ต้องประกอบด้วย
1. ชุดเตรียมอากาศแห้งสะอาดและเย็น ป้อนผลิตออกซิเจน
1.1 ประกอบด้วยปั๊มลมชนิด Oilless อัดอำกำศผ่ำนชุดทำลมแห้งและเย็น Refrigerant Air Dryer
เพื่อให้ควำมชืนในอำกำศกลั่นตัวเป็นหยดนำ
1.2 มีกระบอกรวมหยดนำที่กลั่นตัว และทำกำรไล่นำทิงออกจำกระบบลมได้อัตโนมัติ
2. ชุดผลิตก๊าซออกซิเจนเข้มข้น
2.1 ชุ ด อุ ปกรณ์ รับ ลมแห้ ง และเย็น ที่ มี ค วำมเข้ ม ข้ น ออกซิ เ จนเพี ย ง 22% และจะดั ก จั บก๊ำ ซ
ไนโตรเจนไว้ ให้ก๊ำซออกซิเจนผ่ำนไปใช้งำน ทำให้ได้ก๊ำซออกซิเจนเข้มข้นได้ถึง 85% เพื่อใช้
ป้อนผลิตโอโซน
2.2 ชุดอุปกรณ์ต้องประกอบด้วยกระบอกบรรจุสำร Oxy-Sieve ที่ซับก๊ำซไนโตรเจนไว้และให้
ออกซิเจนผ่ำนไปใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 กระบอก เพื่อให้ทำงำนได้ต่อเนื่อง โดยต้องมีกระบอก
หนึ่งทำงำนขณะที่กระบอกอื่นจะถูก Regenerative
3. เครื่องผลิตก๊าซโอโซน
3.1 เครื่องผลิตก๊ำซโอโซน ทำหน้ำที่เปลี่ยนก๊ำซออกซิเจนในอำกำศที่ป้อนให้เป็นก๊ำซโอโซน โดย
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำควำมถี่สูง โคโรนำดิสชำร์จ (Corona Discharge)
3.2 ชุดสร้ำงพลังงำนไฟฟ้ำควำมถี่สูง โคโรนำดิสชำร์จ ต้องเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภำพสูง คือ
สร้ำงควำมถี่ได้สูงถึงระดับกิโลเฮิรตซ์ และต้องมีภำค Current Feedback Loop เพื่อป้องกันกำร
ดึงกระแสไฟฟ้ำเกินพิกัด

3.3 โครงสร้ำงชุดหลอดผลิตโอโซนทำด้วยสเตนเลส สำมำรถถอดล้ำงภำยในได้สะดวก
3.4 ตู้เครื่องโอโซนทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ทำสีด้วยกระบวนกำร Electrostatic Powder Coating ฝำ
ตู้ 2 ชัน ฝำชันนอกสำหรับผู้ควบคุมงำน ฝำชันในสำหรับช่ำงผู้ชำนำญงำน
3.5 ต้องมีมำตรวัดที่แสดงค่ำและปรับตังค่ำกระแสไฟฟ้ำ ที่ใช้ผลิตพลังงำนโคโรน่ำ ดิสชำร์จ และ
ค่ำปริมำณออกซิเจนที่ป้อนเข้ำผลิตโอโซนได้
4. ระบบท้าละลายก๊าซโอโซนลงน้า
4.1 ระบบสูบนำจำกอ่ำงนำหอหล่อเย็น หรือ Main Header เข้ำระบบทำละลำยโอโซน โดยต้องมี
กำลังสูบนำหมุนเวียนบำบัดได้ไม่น้อยกว่ำ 4 รอบต่อวัน
4.2 ปั๊มนำทำละลำยโอโซน มีอุปกรณ์ดูดก๊ำซโอโซนลงผสมนำในเรือนปั๊ม และใช้ใบพัดปั๊มนำช่วย
คลุกให้เกิดกำรละลำยก๊ำซโอโซน
4.3 ปั๊มนำทำละลำยก๊ำซโอโซนต้องทำด้วยวัสดุที่ทนกำรกัดกร่อนของโอโซน และต้องมีกระบอก
กรองหยำบอยู่หน้ำปั๊ม
4.4 ต้องมีชุด Check Valve กันนำย้อนเข้ำท่อลมและเข้ำสู่หลอดโอโซน
5. เครื่องกรองแยกตะกอนออกจากน้า
5.1 นำที่ผ่ำนกำรทำละลำยโอโซนแล้ว ถูกส่งเข้ำชุดกรองแบบมัลติไซโคลน ที่มี หัวมัลติไซโคลน
16 หัว เพื่อเสริมกำรละลำยของก๊ำซโอโซนและปั่นแยกนำสกปรกออกจำกระบบ
5.2 ชุดอุปกรณ์ติดตังพร้อมระบบควบคุมวำล์วเปิดนำสกปรกทิงได้อัตโนมัติตำมเวลำที่ตังไว้
6. ระบบหล่อเย็นชุดหลอดผลิตโอโซน
ระบบติดตังพร้อมระบบควบคุมกำรแบ่งนำคูลลิ่งเข้ำหล่อเย็นหลอดโอโซน และส่งคืนกลับระบบ
โดยไม่มีกำรสูญเสียนำ
7. ระบบควบคุมการท้างาน และการแสดงผล
7.1 ระบบติดตังพร้อมมี Timer ที่สำมำรถตังรอบเวลำทำงำนและหยุดพักได้รอบ 24 ชั่วโมง
7.2 ระบบต้องติดตัง พร้อมมีมำตรที่แสดงค่ำและปรับตังได้
7.2.1 มำตรแสดงค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ใช้สร้ำงพลังงำนโคโรน่ำ ดิสชำร์จ
7.2.2 มำตรแสดงค่ำปริมำณก๊ำซออกซิเจนที่ส่งป้อนเข้ำผลิตโอโซน

8. มาตรฐานการติดตัง และการควบคุมไม่ให้โอโซนรั่วไหลออกสู่อากาศ
8.1 ระบบต้องติดตังได้ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย DIN19627
8.2 ระบบต้องถูกปรับตังให้กำลังกำรดูดโอโซนเข้ำผสมในเรือนปั๊มสูงกว่ำปริมำณที่ส่งออกจำก
เครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีโอโซนรั่วไหลออกสู่อำกำศ
9. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
9.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องระบุแหล่งผลิต เครื่องกำเนิดก๊ำซโอโซนอย่ำงชัดเจน โดยมีรำยละเอียด
ประเทศและชื่ อ บริ ษั ท ที่ ผ ลิ ต โดยต้ อ งมี เ อกสำรรั บ รองจำกแหล่ ง ผลิ ต จริ ง เซ็ น ชื่ อ และ
ประทับตรำ
9.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้ ผลิต หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตังจำกผู้ผลิตโดยตรง และต้องมี
ประสบกำรณ์ในกำรออกแบบและติดตังระบบโอโซนให้กับหน่วยงำนรำชกำรหรือองค์กรที่
น่ำเชื่อถือได้ ในมูลค่ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท โดยมีเอกสำรยืนยัน
9.3 ผู้เสนอรำคำหรือผู้ผลิตจะต้องมีควำมพร้อมของอะไหล่ ทีมงำน และมีประสบกำรณ์ในกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำยระบบโอโซนอย่ำงต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยมีเอกสำรยืนยันและ
กำรให้บริกำรหลังกำรขำยลูกค้ำไม่น้อยกว่ำ 5 รำย
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