
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

E.S.T-ระบบบ ำบัดและป้องกนัตะกรันภำยในหอหล่อเยน็ด้วยเทคโนโลยี 

อเีลค็โทรเคมคิอล (Electrochemical) 

ปัญหำภำยในระบบหอหล่อเยน็ 

เม่ือมีการใชห้อหล่อเยน็ (Cooling Tower) ปัญหา 4 ประการท่ีทีมงานวิศวกรและ 

การฝ่ายบริหารจดัการของโรงงานจะตอ้งใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ การกดักร่อน  

การตกตะกอน (ตะกรัน) การปนเป้ือนของสารชีวภาพ และตะไคร่น ้า  

ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ดงัน้ี 

 เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 มีการใชไ้ฟฟ้าและน ้าประปาเพ่ิมข้ึน 

 ประสิทธิภาพในการท าความเยน็ลดลง 

 ลดอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

ในปัจจุบนั วิธีการทัว่ไปในการแกปั้ญหาดงักล่าวคือการใชเ้คมีท่ีมีราคาแพง 

ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีการรับรองผลลพัธ์ท่ีชดัเจน 

E.S.T มวีธีิกำรแก้ปัญหำที่ถูกต้องและระบบที่ทันสมยั 

ระบบบ าบดัและป้องกนัตะกรันดว้ยกระบวนการอีเลค็โทรเคมิคอล (Electrochemical) 

E.S.T. เป็นระบบท่ีทนัสมยั ไดรั้บการจดสิทธิบตัร ซ่ึงมีการป้องกนัการเกิดของตะกรัน  

สารปนเป้ือนทางชีวภาพ การเติบโตของจุลินทรีย ์ยบัย ั้งการกดักร่อน  

เพ่ิมการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัในน ้าและป้องกนัการแพร่กระจายของแบคทีเรียในอากาศ 

กระบวนกำรอเีลค็โทรเคมคิอล (Electrochemical) 

โดยการใชก้ระบวนการอีเลค็โทรเคมีคอล (Electrochemical) ระบบ E.S.T 

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบหอหล่อเยน็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า  

โดยปราศจากการใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

E.S.T เพยีงระบบเดยีวแต่มปีระโยชน์มำกมำย 

วิธีการแกปั้ญหาและประโยชนท่ี์หลากหลายภายในระบบเดียว 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสำมำรถประหยดัได้ถึง 60%  

 ประหยดัการใชส้ารเคมีถึง 100% 

 ลดการใชน้ ้าไดถึ้ง 30-70% 

 ลดค่าใชจ่้ายพลงังาน 5-15% 

 ลดค่าแรงคนงานไดถึ้ง 10-50% 

เทคโนโลยสีีเขียว 

 ไม่มีการปล่อยสารเคมี 



 สามารถใชน้ ้าหมุนเวียนหรือน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ส าหรับการชลประทาน 

กำรควบคุมกำรกำรตกตะกอนและกำรกดักร่อน 

 เกลือจะตกตะกอนทั้งหมดในหอ้งท าปฏิกิริยา 

 ไม่มีการตกตะกอนในระบบการแลกเปล่ียนความร้อน 

 ควบคุมการกดักร่อนสะสมเน่ืองจากการท าปฏิกิริยาของน ้าในระดบัต ่า 

อำยุกำรใช้งำนของระบบยำวนำนขึน้ 

 ระบบหล่อเยน็ท างานไดดี้ข้ึนและใชง้านไดน้านข้ึน 

กำรควบคุมและกำรก ำกบัดูแลเตม็รูปแบบ 

 มีการตรวจสอบการท างานดว้ยการควบคุมดว้ยพารามิเตอร์ท่ีสมบูรณ์แบบ 

E.S.T-กระบวนกำรอีเลค็โทรเคมิคอล (Electrochemical)  

ระบบบ าบดัน ้าดว้ยกระบวนการอีเลค็โทรเคมิคอล (Electrochemical) ถูกเช่ือมต่อกบัระบบหล่อเยน็

หรือหอหล่อเยน็ภายนอก ดงันั้นจึงไม่ตอ้งยุง่ยากกบัระบบภายใน ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายและเวลาในการติดตั้ง จะมีถงัปฏิกิริยาท่ีมีขั้วไฟฟ้า 

(ขั้วบวก) อยูด่า้นในเพ่ือท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนขั้วบวก ถงัท าปฏิกิริยา(ขั้วลบ)ถูกเช่ือมต่อกบัหอหล่อเยน็ผา่นป๊ัมท่ีไหลเวียน และน ้าจะ

ถูกเวียนจากหอหล่อเยน็ไปยงัถงัท าปฏิกิริยาและกลบัสู่หอหล่อเยน็ แกนไฟฟ้าขั้วบวกสร้างจากไททาเนียมเคลือบนิเกิลออกไซด ์ท่ีมี

ความทนทานต่อกระแสไฟฟ้าสูง และไม่ละลายเม่ืออยู่ในน ้าซ่ึงเป็นสิทธิบตัรของElgressy ไฟฟ้ากระแสตรงไหลผ่านจากขั้วลบไปยงั

อีเลค็โทไลต ์(น ้า) ภายในถงัท าปฏิกิริยา ไปยงัขั้วบวกและผลิตอิออน OH- ซ่ึงจะท่ีใหค่้า pH สูงข้ึนใกลก้บัผนงัของถงัท าปฏิกิริยา ท า

ใหต้ะกอนเกิดการก่อตวัภายในและตกลงท่ีกน้ถงั  

ผลที่ได้เม่ือค่ำ PH ในน ้ำสูงขึน้ 

 ท าใหเ้กิดการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต (ตะกรัน) ตะกรันท่ีตกตะกอนและสะสมอยู่กน้ถงัท าปฏิกิริยาจะถูกขบั

ออกโดยแรงดนัลูกสูบของ Scraper  

 เกิดการสะสมของไอออนทองแดงและเหลก็บนผนงัดา้นในของถงัปฏิกิริยาท่ีป้องกนัการกดักร่อนใน Cooling Tower 

 เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวยใหเ้ช้ือจุลินทรียเ์ติมโตหรือด ารงชีพอยูไ่ด ้

 ส่วนอิออน OH+ ซ่ึงยงัคา้งอยูใ่กลแ้กนขั้วบวกจะท าใหร้ะดบัของ pH ลดลงและสร้างสารออกซิแดนทซ่ึ์งก าจดัเช้ือโรคในน ้า 

น ้าท่ีออกมา (Outlet) จากถงัปฏิกิริยาหลงัผา่นกระบวนการบ าบดัแลว้ จะคงค่า PH เท่าเดิมเหมือนกบัตอนท่ีน ้าเขา้มา (Inlet)  

กำรตกตะกอนของแคลเซียมคำร์บอเนต (ตะกรัน) 

 กระบวนการท่ีท าใหต้ะกรันตกตะกอนขา้งๆถงั  เป็นกระบวนการท างานต่อเน่ืองกนัของระบบความตา้นทานไฟฟ้า โดย

ระบบน้ีจะท าใหเ้กิดการก่อตวัชั้นบางๆของตะกรัน และกระตุน้ใหเ้กิดการตกตะกอนภายในถงั อยา่งไรกต็ามระบบจะไม่

ปล่อยใหเ้กิดระดบัการตกตะกอนท่ีหนาเกินไป ซ่ึงอาจจะไปลดประสิทธิภาพการไหลเวียนของการท างานของระบบไฟฟ้า 

 ตะกรันท่ีตกตะกอนจะถูกก าจดัออกจากถงัโดยลูกสูบและดนั (Scraper) ออกไปในระบบท่อน ้าท้ิง 

Scraper  ท่ีอยูใ่นถงับ าบดัน ้าเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าข้ึนพิเศษและเป็นสิทธิบตัรของบริษทั 

กำรฆ่ำเช้ือและกำรป้องกนักำรกดักร่อน ในระบบบ าบดัน ้าใน Cooling Tower  



การฆ่าเช้ือในน ้าและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการก่อตวัของไบโอฟิลม์ และสาหร่ายดงัน้ี: 

 ขา้งแกน Electrode (Anode) 30% ของคลอไรดใ์นน ้าจะถูกเปล่ียนเป็นคลอรีนอิสระ 

นอกเหนือจากน้ียงัมีการผลิตอนุมูลอิสระตวัอ่ืนอีก เช่นโอโซน และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ซ่ึงมีส่วนช่วยในการฆ่าเช้ือ

โรคในน ้า คลอรีนอิสระจะละลายอยา่งรวดเร็ว ทนัทีหลงัจากท่ีออกจากระบบ ระดบัความเขม้ขน้ของคลอรีนท่ีถูกสร้างข้ึน

จากในน ้า จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุม และข้ึนอยูก่บัระดบัคลอไรดใ์นน ้าและอตัราของกระแสไฟฟ้าในระบบ 

ระบบบ ำบัดน ำ้ใน Cooling Tower ป้องกนักำรกดักร่อนดงันี:้ 

 การเปล่ียนคลอไรดใ์นน ้าท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดการกดักร่อน เป็นคลอรีนอิสระ ซ่ึงคลอรีนอิสระน้ีจะละลายไปในอากาศผา่น

วาลว์ควบคุมแรงดนัท่ีติดตั้งอยู่บนถงั 

 การท าใหเ้กิดการตกตะกอนของแคลเซียมอยา่งเดียว ท าใหมี้ความเขม้ขน้ของแมกนีเซียมในน ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงช่วยในการป้องกนั

การกดักร่อน 

 ท าใหค่้าดชันีความอ่ิมตวัของน ้าคงท่ีท่ีระดบั 0.5-1.9 (LSI) ในดชันีความอ่ิมตวันั้นน ้าจะไม่มีฤทธ์ิกดักร่อนและการเกิด

ตะกรัน 

 กระบวนการอีเล็คโทรเคมิคอล (Electrochemical) ท่ีท าใหเ้กิดปฏิกิริยาในแคโทด (Cathode) ท่ีผลิต OH- ions  ไอออน

เหล่านั้นท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีขา้งๆถงัเป็นไอออนอิสระ ท่ีเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดไออนทองแดงและเหลก็ท่ีมีอยู่ในน ้าและ

จะจบัตวัอยูข่า้งๆถงั ดงันั้นจะช่วยป้องกนัก่อนน ้าจะถูกจะป้อนเขา้ระบบ Cooling Tower, หรือ Chiller 

กำรตกตะกอนของแคลเซียมช่วยป้องกนักำรกดักร่อนอย่ำงไร 

 ในน ้าจะแบ่งออกเป็นน ้ากระดา้งชัว่คราวและน ้ากระดา้งถาวร 

 การตกตะกอน (การกดักร่อน) จะเกิดข้ึนเฉพาะในน ้ากระดา้งชัว่คราวเท่านั้น 

 ดงันั้นแคลเซียมเฉพาะในน ้ากระดา้งชั้วคราวเท่านั้นท่ีจะถูกก าจดัออกไป 

 Elgressy ระบบบ าบดัน ้าใน Cooling Tower ไม่ไดท้ างานในลกัษณะเหมือนกบัระบบปรับสภาพน ้า (Softener) ระบบจะก าจดั

แคลเซียมออกจากน ้ากระดา้งชัว่คราว ซ่ึงจะยงัคงแคลเซียมบางส่วนไวเ้พ่ือรักษาระดบัความสมดุลในระบบไวไ้ม่ใหเ้กิดการ

กดักร่อน 

ทีมงานของ Elgressy เป็นมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์สูงมานานหลายปีทางดา้นวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

เรามีการตรวจสอบตลาดอยา่งต่อเน่ืองผา่นการจ าหน่ายและเครือข่ายลูกคา้ เพ่ือปรับปรุงหรือพฒันาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการในแต่ละภาคอุตสาหกรรมของการบ าบดัน ้า  

 
 
 
Aerial Lift Asia Co., Ltd.  Distributor of Elgressy Engineering Services Ltd. 

420/30 Kanchanapisek Road, Dok mai,Prawet, Bangkok 10250 Thailand. 

Tel: +662 138 2882  / Fax: +662 138 2883 Email: aerialliftasia@hotmail.com;dja.ala@hotmail.com 

 www.elgressy.com , www.watertreatmentasia.com  
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