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1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE)
1.1 เพื่อเปนมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานในการใชเครื่อง Mini spray dryer ยี่หอ BUCHI ,Model : B-290 ใหเปนไป
ตามขั้นตอนที่กําหนด
1.2 เพื่อเปนมาตรฐานวิธีปฏิบัติในการบํารุงรักษา เครื่อง Mini spray dryer ยี่หอ BUCHI ,Model : B-290
เพื่อใหเครื่องมือมีอายุการใชงานที่ยาวนาน
2. ขอบเขต (SCOPE)
วิธีปฏิบัติงานนี้ใชสําหรับการใหบริการวิเคราะหดวยเครื่อง Mini spray dryer ยี่หอ BUCHI ,Model : B-290 ของ
ศูนยเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเริ่มตั้งแต คําจํากัดความ สภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการดูแลรักษาเครื่องมือใหมีสภาพพรอมใชงาน
3. เอกสารอางอิง (REFERENCE DOCUMENTS)
3.1 เอกสารระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การบํารุงรักษาเชิงปองกัน และสอบเทียบเครื่องมือวิจัย (QP-RIC-OP-01)
3.2 เอกสารระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การใหบริการเครื่องมือ วิเคราะหตัวอยาง และรายงานผล (QP-RIC-OP-02)
3.3 คูมือเครื่อง Mini spray dryer (SD-RIC-OP02-30)
4. คําจํากัดความ (DEFINITIONS)
4.1. การเตรียมตัวอยาง หมายถึง การเตรียมตัวอยางที่มีลักษณะเปนของเหลว
5. สภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ
ตองเปนสภาพหองที่แหง สะอาด และปองกันฝุน ที่อุณหภูมิ 25 องศา ตลอดการทํางานของเครื่อง มีการบันทึก
ขอมูลสภาพแวดลอมในเอกสาร บันทึกการควบคุมสภาพแวดลอมประจําหองปฏิบัติการ (FM-RIC-OP02-01)
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE)
6.1 การใชเครื่อง Spray dryer B-290
6.1.1 เปดเครื่อง Spray dryer / เปด air compressor
6.1.2 ตั้งคา Air flow ที่ 30 mm
6.1.3 ตั้งคา Inlet temp
6.1.4 เปด Aspirator และตั้งคาตามตองการ
6.1.5 กดปุม ON ที่ inlet temp เพื่อเปด heater และรอจนไดอุณหภูมิที่ตองการ
6.1.6 เปด peristaltic pump เพื่อ feed pure solvent
6.1.7 เปด automatic nozzle cleaning เพื่อทําความสะอาดหัวฉีด และปองกันการอุดตัน
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6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12

Feed ตัวอยาง
เมื่อเสร็จการ spray แลว feed pure solvent เพื่อทําความสะอาดหัวฉีด แลวไลสายดวยอากาศ
ปด peristaltic pump, nozzle cleaner, heater, air compressor
รอจนอุณหภูมิต่ํากวา 90 องศาเซลเซียส จึงเปด aspirator
เก็บตัวอยางจาก collective vessel

6.2 การใชเครื่อง Spray dryer B-290, B-296 และ preheater-exchanger
6.2.1 เปดเครื่อง Spray dryer
6.2.2 เปดแกสไนโตรเจน, aspirator, heater
6.2.3 ตั้งคา Inlet temp
6.2.4 กดปุม ON ที่ inlet temp เพื่อเปด heater และรอจนไดอุณหภูมิที่ตองการ
6.2.5 เปด peristaltic pump เพื่อ feed pure solvent
6.2.6 เปด automatic nozzle cleaning เพื่อทําความสะอาดหัวฉีด และปองกันการอุดตัน
6.2.7 Feed ตัวอยาง
6.2.8 เมื่อเสร็จการ spray แลว feed pure solvent เพื่อทําความสะอาดหัวฉีด แลวไลสายดวยอากาศ
6.2.9 ปด peristaltic pump, nozzle cleaner, heater, aspirator
6.2.10 ปดแกส เก็บตัวอยางจาก collective vessel
6.2.11 นําตัวทําละลายจาก B-296 (ขวดดานหนาเครื่อง) ไปกําจัดทิ้ง
6.3 การใชเครื่อง Spray dryer B-290 และ intel loop
6.3.1 เปดเครื่อง Spray dryer
6.3.2 เปดแกสไนโตรเจน, aspirator, heater
6.3.3 ตั้งคา Inlet temp
6.3.4 รอจนสัญญาณไฟที่ intel loop ดับ (ระดับออกซิเจนนอยกวา 6%)
6.3.5 กดปุม ON ที่ inlet temp เพื่อเปด heater และรอจนไดอุณหภูมิที่ตองการ
6.3.6 เปด peristaltic pump เพื่อ feed pure solvent
6.3.7 เปด automatic nozzle cleaning เพื่อทําความสะอาดหัวฉีด และปองกันการอุดตัน
6.3.8 Feed ตัวอยาง
6.3.9 เมื่อเสร็จการ spray แลว feed pure solvent เพื่อทําความสะอาดหัวฉีด แลวไลสายดวยอากาศ
6.3.10 ปด peristaltic pump, nozzle cleaner, heater, aspirator
6.3.11 ปดแกส เก็บตัวอยางจาก collective vessel
6.3.12 นําตัวทําละลายจาก intel loop (ขวดดานหลังเครื่อง) ไปกําจัดทิ้ง
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6.4 การใชเครื่อง Spray dryer B-290 และ Spray chilling accessory
6.4.1 เติม heating medium ลงใน heating bath ของ spray chilling accessory
6.4.2 เติมตัวอยางลงใน product feed vessel ของ spray chilling accessory ปดดวยฝาแกว
6.4.3 เปด heater และตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ โดยอุณหภูมิควรมากกวาจุดหลอมเหลวของตัวอยาง
ประมาณ 50%
6.4.4 เปด air flow ที่ประมาณ 40 mm
6.4.5 รอใหตัวอยางหลอมเหลวประมาณอยางนอย 1 ชั่วโมง
6.4.6 ถาตองการมี cool อากาศที่ใชทํา solidification ตอ B-296 เขาที่ intel ของ B-290
6.4.7 เปด aspirator
6.4.8 รอจนกวา condition คงที่ และตัวอยางหลอมเหลวจนหมด จึงเริ่ม feed ตัวอยางโดยการเปด
needle value
6.4.9 เปด automation nozzle cleaning ถามีการอุดตัน
6.4.10 ถาเสร็จการ spray แลว ปด aspirator, heater, peristaltic pump, spray flow
6.4.11 เก็บตัวอยางจาก collective vessel
6.4.12 ปดเครื่อง และทําความสะอาด Heating bath อุปกรณสวนอื่น ๆ

