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ค้าแนะน้าในการด้าเนินงานท่ีปลอดภัยและประสบความส้าเร็จ เรา

มุ่งมั่นท่ีจะช่วยให้คุณใช้น ้ายาท้าความสะอาด ABZOL อย่างปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ หากคุณมีค้าถามหรือต้องการความช่วยเหลือโปรด

ติดต่อตัวแทนของ Albemarle 

กำรล้ำงครำบน ้ำมัน 

การล้างคราบน ้ามันเป็นส่วนส้าคัญของกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่ีผลิตหรือประกอบชิ นส่วนโลหะ สาร

ล้างคราบน ้ามันถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อขจัดน ้ามันและดินท่ีมีน ้ามัน 

เช่น ชิพ เศษโลหะและฟลักซ์ ออกจากวัตถุท่ีได้รับการประทับตรา 

ประกอบเป็นเครื่องจักร เชื่อม บัดกรี หล่อเทลงไปในแบบ ฯลฯ วัตถุ

ต่าง ๆ มักถูกล้างคราบน ้ามันตั งแต่ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กไป

จนถึงเครื่องบินขนาดใหญ่และชิ นส่วนยานยนต์ 

 

กำรล้ำงครำบน ้ำมันด้วยไอระเหย 

การล้างคราบน ้ามันด้วยไอระเหยเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน

การท้าความสะอาด ล้างและอบแห้งพื นผิวท่ีปนเปื้อนในขั นตอนเดียว 

การล้างคราบน ้ามันด้วยไอระเหยกลายเป็นตัวท้าละลายท่ีต้องการ 

เนื่องจากตัวท้าละลายฮาโลจิเนตไม่มีจุดวาบไฟ มีความสามารถในการ

ละลายได้ดีและมีความหนาแน่นของไอหนักกว่าอากาศ ทั งยังมีความ

เป็นพิษปานกลางท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ดี 

อุปกรณ์ 

ภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงเครื่องล้างคราบน ้ามันด้วยไอระเหยแบบเปิด

ด้านบนซ่ึงชื่อท่ีใช้เรียกก็ได้บ่งบอกแล้วว่าเป็นการใช้ไอระเหยในการล้าง

คราบน ้ามัน ตัวท้าละลายส่วนหน่ึงจะถูกให้ความร้อนถึงจุดเดือดและไอ

ระเหยจะเกิดขึ นในจุดท่ีเหนือกว่าระดับของเหลวและเข้าสู่บริเวณท่ี

ท้างาน ส่วนท่ีเย็นจะลดต่้าลงในเขตการท้างานท่ีตัวท้าละลายควบแน่น

บนชิ นส่วน ละลายสิ่งสกปรกและระบายสิ่งสกปรกออกจากชิ นส่วนลงสู่

อ่างความร้อน กระบวนการล้างคราบน ้ามันจะด้าเนินต่อไปจนกว่า

ชิ นส่วนจะไปถึงอุณหภูมิท่ีก่อให้เกิดไอระเหย ณ จุดนี การควบแน่นจะ

หยุดลงและชิ นส่วนสามารถถูกยกออกจากไอระเหย น้าไปท้าความ

สะอาดและท้าให้แห้งได้ เนื่องจากไอของตัวท้าละลายหนักกว่าอากาศ 

มันจึงสามารถบรรจุอยู่ในเครื่องล้างคราบน ้ามันได้ 

คอยล์ร้อนและปลอกหุ้มน ้าถูกน้ามาใช้เพื่อเก็บกัดไอระเหยให้อยู่ใน

เครื่องล้างคราบน ้ามัน กระบวนการท้าความสะอาดของเครื่องล้างคราบ

น ้ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยใช้การฉีดน ้ากลั่นหรือสเปรย์: 

โดยการจุ่มพื นผิวลงในอ่างล้าง: หรือโดยใช้อัลตราโซนิก ลักษณะเด่น

ต่างๆ เช่น ตู้ล้างคราบน ้ามัน ระยะพ้นน ้าท่ีเพิ่มขึ น ตู้แช่ระยะพ้นน ้าท้า

ความเย็น อุปกรณ์ดูดซับคาร์บอน ไอระเหยท่ีร้อนมากหรือเครื่องดูด

สุญญากาศสามารถน้ามาใช้เพื่อลดการปล่อยตัวท้าละลาย  ในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2537 หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐได้ออก

กฎหมายแห่งชาติในการควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีเป็นพิษจากเครื่อง

ท้าความสะอาดท่ีใช้ตัวท้าละลายซ่ึงเป็นสารมลพิษทางอากาศท่ีเป็น

อันตราย (Hazardous Air Pollutant - HAP) 

มาตรการป้องกันมลพิษนี ช่วยลดการใช้ตัวท้าละลายโดยใช้วิธีการท้า

ความสะอาดท่ีดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือท้าความสะอาดท่ี

สามารถควบคุมได้ดี น ้ำยำท้ำควำมสะอำด Albemarle ABZOL©

ไม่ใช่ HAPs และไม่อยู่ภำยใต้ข้อบังคับนี  

อย่างไรก็ตามวิธีการท้าความสะอาดท่ีดีและเครื่องล้างคราบน ้ามันท่ี

ควบคุมได้ดีก่อให้เกิดความประหยัด (เนื่องจากการใช้ตัวท้าละลาย

ลดลง) และปลอดภัยส้าหรับพนักงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
แหล่งให้ควำมร้อน มีหลายแหล่งความร้อนท่ีสามารถน้ามาใช้ส้าหรับ

การล้างคราบน ้ามันได้โดยมีค่าใช้จ่ายและปัจจัยอื่น ๆเป็นตัวก้าหนด

วิธีการเฉพาะท่ีเลือกไว้ ไอน ้าเป็นแหล่งท่ีประหยัดท่ีสุด เครื่องท้าความ

ร้อนไฟฟ้าสามารถ
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น้ามาใช้ได้  ประเภทที่เป็นที่ต้องการคือประเภทที่ใชแผงท่อความร้อน

แบบจุ่มน ้าที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 20 วัตต์ต่อตารางนิ ว คุณลักษณะ

ด้านความปลอดภัยที่ส้าคัญของเครื่องท้าความร้อนแบบต้มน ้าคือการตัด

การท้างานเพื่อความปลอดภัยในกรณีทีร่ะดับของเหลวลดลงใกล้กับส่วน

ท้าความร้อน การสะสมของกากตะกอนที่อยู่รอบ ๆ ตัวนา้ความร้อนอาจ

ท้าให้เกิดการสลายตัวของตัวท้าละลาย การท้าความสะอาดบ่อยครั งและ

ลดความเข้มข้นของสิ่งสกปรกจะทา้ให้อายุการใช้งานของเครื่องท้าความ

ร้อนยาวนานขึ น แนะน้าให้ใช้ระบบการกลั่นส้าหรับการใช้งานกับน ้ามัน

หรือจาระบีที่เป็นจ้านวนมาก 

ระยะพ้นน ้ำ ระยะพ้นน ้าคือระยะทางจากด้านบนของเส้นไอระเหยที่

ออกแบบมาถึงด้านบนของเครื่องล้างคราบน ้ามัน อัตราส่วนระยะพ้นน า้

คือความสูงของ ระยะพ้นน ้าหารด้วยความกว้างของเครื่องล้างคราบ

น ้ามัน พื นที่ระยะพ้นน า้จะชว่ยลดการใช้ตัวท้าละลายเนื่องจากการหมุน

วนที่เกิดจากกระแสอากาศและการเคลื่อนย้ายการทา้งานในพื นที่ท้างาน 

นอกจากนี ยังอนุญาตให้มีการนา้งาน (ชิ นส่วน) ออกจากเครื่องล้างคราบ

ไขมัน อัตราส่วนระยะพ้นน า้ต่้าสุดนั นจะเป็นไปตามข้อกา้หนด เมื่อใช้

น ้ำยำทำ้ควำมสะอำด ABZOL เรำขอแนะน้ำอัตรำส่วนระยะพ้นน ้ำต่้ำสุด

ที่ 1.4 - 1.5 

คอยล์ร้อน คอยล์ร้อนถูกใช้เพื่อควบคุมระดับของเส้นไอระเหยในเครื่อง

ล้างคราบน ้ามัน ต้าแหน่งของคอยล์จะกา้หนดความสูงของระยะพ้นน ้า 

คอยล์ของอุปกรณ์ท้าความเย็นระยะพ้นน ้าจะอยู่เหนือคอยล์ร้อน อุปกรณ์

ท้าความเย็นระยะพ้นน า้จะทา้ให้เกิดลมเย็นเหนือไอ ทั งนี  Albermarle 

แนะน้าให้อุณหภูมิขาเขา้ส้าหรับคอยล์เย็นไม่เกิน 85 oF (29 oC) และ

อุณหภูมิขาออกไม่เกิน 110 oF (43 oC) อุณหภูมิของคอยล์ควรสูงกว่าจุด

น ้าค้าง ซ่ึงแตกต่างกันไปตามความชื น ถา้คอยล์ต่้ากว่าจุดน ้าค้างการ

ควบแน่นของน ้าบนคอยล์อาจมากเกินไป 

ตัวระบำยควำมร้อนที่ระยะพ้นน ้ำหรือปลอกหุ้มน ้ำ อยู่ที่รอบด้านนอก

ของเครื่องล้างคราบน ้ามันที่ระดับไอระเหย ตวัระบายความร้อนที่ระยะ

พ้นน ้าจะชว่ยปอ้งกันการถ่ายเทความร้อนไปยังผนังในพื นที่ของระยะพ้น

น ้า น ้าเย็นเหนอืจุดน ้าค้างจะถูกใช้เพื่อการนี  

ตัวแยกน ้ำ น ้าเข้าสู่เครื่องล้างคราบน ้ามันจากแหล่งต่างๆ เช่น การ

ควบแน่นจากอากาศ ความชื นในชิ นงานที่ท้าความสะอาด ไอน ้าหรือการ

รั่วไหลของความเย็นหรือสิ่งสกปรกที่ละลายน ้าได้ น ้าและตัวทา้ละลายที่

ใช้ในการท้าความสะอาดเป็นส่วนผสมทีร่ะเหยกลายเป็นไอที่จุดเดือด 

ปริมาณน ้าที่มากอาจทา้ให้เกิดการผุพัง ลดอายุการใช้งานของตัวท้า

ละลายและเพิ่มการสูญเสียตวัท้าละลายได้ เครื่องล้างคราบน ้ามันทุก

เครื่องควรจะมีตัวแยกน า้ที่มีขนาดที่เหมาะสม 

ในการแยกน ้า สว่นผสมของน ้า - ตัวท้าละลายที่ถกูหยดลงไปในรางใต้

คอยล์ร้อนจะไหลตามแรงโน้มถว่งไปยังตัวแยกน ้า สว่นผสมจะเข้าสู่ตวั

แยกที่อยู่ต่้ากวา่ระดับตัวทา้ละลาย เนื่องจากความถว่งจ้าเพาะที่ลดลงน ้า

จะไหลไปด้านบนและไหลผ่านทอ่ระบายน ้า ตวัท้าละลายที่ปราศจาก

ความชื นจะถกูส่งกลับไปยังเครื่องล้างคราบน ้ามันหรือถังเก็บ 

กำรบ้ำรงุรักษำ การบ้ารุงรักษาเครื่องล้างคราบน ้ามันเป็นสิ่งที่จ้าเป็นเพื่อ

ความปลอดภยั การด้าเนินงานที่คุ้มค่าและประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ปัจจัยทีก่้าหนดความถี่ในการท้าความสะอาดคือปริมาณงาน ลกัษณะและ

ปริมาณของส่ิงสกปรกและอุณหภูมิที่เดือดของตัวท้าละลายที่ผสมกับสิ่ง

สกปรก การสะสมของเศษโลหะ, เศษหรือสิ่งสกปรกที่มีความละเอยีด

และน ้ามันจะทา้ให้เกิดการสลายตวัของตัวท้าละลาย จึงจา้เป็นต้องมีการ

ท้าความสะอาดเป็นประจา้ ถา้เครื่องล้างคราบน ้ามันมีความเป็นกรด

เนื่องจากการสูญเสียสเติบิไลเซอร์ในตัวท้าละลาย ดังนั นจึงต้องมีการท้า

ความสะอาดและการท้าลายความเป็นกรดของเครื่องล้างคราบน ้ามัน 

เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปคุณควรตรวจสอบสาเหตุของสภาวะ

ที่เป็นกรดและก้าจัดสภาวะนั นออกไป (ดูที่หัวข้อกำรบ้ำรุงรักษำตัวท้ำ

ละลำย) 

กำรด้ำเนินงำน โปรดปฏบิัติตามค้าแนะน้าของผู้ผลิตส้าหรับการทา้งาน

ของเครื่องล้างคราบน ้ามัน การไม่ปฏิบัตติามค้าแนะน้าอาจทา้ให้เกิดการ

ล้างคราบน ้ามันที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย ปัญหาที่

พบบ่อยซ่ึงส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใช้จา่ยในการด้าเนินงาน

ที่มากเกินไปและการท้าความสะอาดที่ไม่พึงประสงค์นั นประกอบด้วย: 

กลิ่นไอระเหยที่รุนแรง กลิ่นตัวท้าละลายที่น่ารังเกียจหรอืรุนแรงที่เกิดขึ น

อย่างต่อเนื่องนั นเป็นเร่ืองร้ายแรง ซ่ึงแสดงถึงความเข้มข้นของไอระเหย

สูงในที่ท้างานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและคนงาน

อื่น ๆ ที่อยู่ในพื นที่ สภาวะนี ต้องได้รับการตรวจสอบและด้าเนินการตาม

ขั นตอนในทันทีเพื่อแก้ไขปัญหา 

ควำมชื นที่มำกเกินไปในเครื่องล้ำงครำบน ้ำมัน ความชื นที่มากเกินไป

สามารถรับรู้ได้โดยการเกิดขึ นของไอระเหยที่มีลักษณะแหมือนก้อนเมฆสี

ขาวที่ลอยอยู่รอบ ๆ คอยล์ระบายความร้อน ความชื นที่มากเกินไปจะลด

ความหนาแน่นของไอท้าให้เกิดการสูญเสียตัวท้าละลายมากเกินไป การไม่

สามารถขจัดความชื นอาจท้าให้เกิดการสลายตัวของตัวท้าละลายและ

สภาวะที่เป็นกรดได้ 

กำรใช้ตวัท้ำละลำยทีม่ำกเกินไป การใช้ตัวท้าละลายที่มากเกินไปอาจมา

พร้อมกับกลิ่นตวัท้าละลายที่รุนแรงในที่ท้างาน การสูญเสียตัวท้าละลาย

ส่วนใหญ่จะอยู่ในชั นบรรยากาศและ
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ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อพนักงานท่ีใช้งาน

เครื่องล้างคราบน ้ามันหรือท่ีท้างานในบริเวณใกล้เคียง 

กำรผุผัง หากไม่ได้รับการดูแลในทันที ความผุพังอาจท้าให้เกิดความ

เสียหายร้ายแรงต่อเครื่องล้างคราบน ้ามัน โดยทั่วไปความผุพังจะเริ่มเกิด

กับตัวแยกน ้าหรือท่ีส่วนติดต่อไอระเหย – ชั นบรรยากาศในลักษณะของ

สนิมบนผนังของตัวเครื่องรอบ ๆ คอยล์เย็นและรางคอนเดนซ์ สาเหตุท่ี

พบได้บ่อยท่ีสุดของความผุงพังคือการสูญเสียสเตบิไลเซอร์ของตัวท้า

ละลาย การสูญเสียนี ถูกเร่งโดยการปนเปื้อนในน ้าท่ีมากเกินไป เศษโลหะ

สีขาว (อลูมิเนียม แมกนีเซียมหรือไทเทเนียม) ท่ีเหลืออยู่ในเครื่องล้าง

คราบน ้ามันหรือโดยการล้างคราบนน ้ามันท่ีมีส่ิงสกปรกที่มีน ้าปนอยู่ (ดูท่ี

หัวข้อกำรบ้ำรุงรักษำตัวท้ำละลำย) 

 

กำรท้ำควำมสะอำดแบบเย็น  

การท้าความสะอาดแบบเย็น โดยทั่วไปจะเกิดขึ นเมื่อมีการเติมตัวท้า

ละลายลงในถังจนเต็ม ตัวท้าละลายจะถูกเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง แต่

อาจถูกให้ร้อนในระดับความร้อนท่ีต่้ากว่าจุดเดือดเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการละลาย ชิ นส่วนจะถูกจุ่มลงไปในตัวท้าละลายซ่ึงจะละลายและขจัด

สิ่งปนเปื้อน ข้อเสียท่ีส้าคัญในการท้าความสะอาดแบบเย็น คือสิ่งสกปรก

จะยังคงตกค้างอยู่ในอ่าง กระบวนการท้าความสะอาดแบบเย็น อื่น ๆ 

ได้แก่ การล้างด้วยมือ การอัดฉีดหรือการเก็บรายละเอียด ในการ

ด้าเนินงานเหล่านี ตัวท้าละลายจะถูกเทลงบนผ้าเช็ดท้าความสะอาดหรือ

ผ้าฝ้ายซ่ึงจะใช้เพ่ือเช็ดส่ิงปนเปื้อนจากชิ นส่วน ซ่ึงโอกาสในการสัมผัสกับ

ตัวท้าละลายในการปฏิบัติงานประเภทนี มีสูงมาก น ้ำยำท้ำควำมสะอำด 

ABZOL ไม่ควรใช้โดยปรำศจำกกำรควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมควำม

ปลอดภัยที่เหมำะสมในกำรใช้งำนประเภทนี  (ดูท่ีหัวข้ออุปกรณ์ควำม

ปลอดภัย) 

กำรบ้ำรุงรักษำตัวท้ำละลำย 

ตัวท้าละลายท้าความสะอาดของ ABZOL ได้รับการปกป้องจากการเสื่อ

สภาพด้วยสเตบิไลเซอร์ท่ีได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ในระหว่างการ

ใช้งานปกติสเตบิไลเซอร์เหล่านี จะถูกท้าลายลงไปเพ่ือป้องกันตัวท้าละลาย

เอาไว้ การสูญเสียสเตบิไลเซอร์เหล่านี สามารถเร่งได้ด้วยหลายปัจจัย: 

 ความชื นท่ีมากเกินไปจากสิ่งสกปรกที่มีน ้าเป็นส่วนผสม 

 ตัวแยกน ้าท้างานได้ไม่ดี 

 การท้าความสะอาดโลหะสีขาว (อลูมิเนียม แมกนีเซียมหรือ

ไทเทเนียม) และการสะสมของโลหะสีขาวเหล่านี ในเครื่องล้าง

คราบน ้ามัน 

กำรสูญเสียกำรป้องกันสเตบิไลเซอร์อำจน้ำไปสู่กำรผุพังหรือ

แม้แต่กำรสลำยตัวของตัวท้ำละลำยและท้ำให้ระบบกลำยเป็นกรด 

กำรควบคุมสภำวะของตัวท้ำละลำย 

การหาค่าความเป็นกรดและ pH ตัวท้าละลายเป็นวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสภาวะของตัวท้าละลาย การยอมรับ

ของกรดเป็นตัววัดระดับสเตบิไลเซอร์ในตัวท้าละลายและเป็นการ

เตือนเบื องต้นเกี่ยวกับสภาพกรดท่ีก้าลังจะเกิดขึ น ด้วยการ

ปฏิบัติงานและวิธีการท้าความสะอาดท่ีดีรวมถึงการเติมตัวท้าละลาย

ใหม่ๆเป็นระยะ ๆ การยอมรับกรดและ pH สามารถรักษาระดับท่ี

ยอมรับได้ ภายใต้สภาวะการท้างานท่ีรุนแรงขึ น จ้าเป้นต้องมีการ

ตรวจสอบสภาวะของตัวท้าละลายเป็นประจ้า ชุดตรวจสอบการ

ยอมรับความเป็นกรดของ Albemarle (หาซื อได้ท่ี Albemarle 

หรือตัวแทนจ้าหน่าย ABZOL ของคุณ) น้าเสนอวิธีการท่ีง่ายและ

รวดเร็วในการก้าหนดระดับการยอมรับความเป็นกรดของน ้ายาท้า

ความสะอาด ABZOLหากพบว่าตัวท้าละลายเข้าใกล้ระดับการ

ยอมรับความเป็นกรดท่ีส้าคัญ จ้าเป็นต้องมีการด้าเนินการทันที 

เมื่อใช้ชุดตรวจสอบการยอมรับความเป็นกรดเป็นสิ่งส้าคัญท่ีจะต้อง

ได้ตัวอย่างมาจากตัวแยกน ้าแทนท่ีจะจากอ่างต้มน ้า ตัวอย่างจากอ่าง

ต้มน ้านั นสกปรกเกินไปท่ีจะท้าให้ผลการทดสอบถูกต้อง 

 ตารางท่ี 1 แสดงการยอมรับความเป็นกรดเริ่มต้นของตัวท้าละลาย

ตัวใหม่และระดับจุดวิกฤตท่ีต้องได้รับการแก้ไข 

การยอมรับความเป็นกรดสามารถปรับปรุงได้โดยการเติมตัวท้า

ละลายใหม่หรือแพคเกจสเตบิไลเซอร์ที่เข้มข้นจาก Albemarle หรือ

ผู้จัดจ้าหน่าย 

ตำรำงท่ี 1 
ค่ำกำรยอมรับควำมเป็นกรด กำรด้ำเนินกำร 

0.13 นาที ค่าการยอมรับความเป็นกรดเป็นรายสัปดาห์ 

0.09-0.13 ค่าการยอมรับความเป็นกรดรายวัน 

0.05-0.08 เพิ่มสารเติมแต่ง 

<0.05 แทนที่ด้วยตัวท้าละลายใหม่หรือถ่ายออก กลั่น

และการผสมผสานกัน1 

1ผสมตัวท้าละลายใหม่ 4 ส่วนกับตัวท้าละลายที่ผ่านการกลั่น 1 ส่วน
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กำรวัดค่ำ pH ของน ้ำยำท้ำควำมสะอำด ABZOL (วิธีนี ไม่ได้ถูกใช้เพื่อ

ก้ำหนดคุณภำพของตัวท้ำละลำยควรใช้กำรยอมรับควำมเป็นกรดเพื่อวัด

คุณภำพของตัวท้ำละลำยเท่ำนั น) 

จัดท้ามาตรวัดค่า pH ตามมาตรฐานโดยท้าตามค้าแนะน้าในคู่มือ ปรับค่า 

pH ของน ้า de-ionized ให้เท่ากับ pH 7.0 โดยใช้สารละลาย HCL หรือ 

NaOH เจือจาง ใส่ขวดแกว้ Erlenmeyer ขนาด 250 มล. เติมตัวอย่าง 

100 มล. และน ้า de-ionized 100 มิลลิลิตร จากนั นให้ปิดขวด 

Erlenmeyer และคนให้เข้ากันประมาณ 15 นาที เทลงในช่องตัวแยก

และปล่อยให้มกีารแยกสาร ดึงสารละลายในน ้าเดือดปริมาณ 50 

มิลลิลิตรลงในถ้วยแก้วขนาด 100 ml ใส่อิเล็คโตรด pH ลงในสารละลาย

น ้า อ่านค่า pH หลังจากค่าคงที่แล้ว (หนึ่งนาที) 

กำรปรับปรุงตัวท้ำละลำย 

การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในอา่งต้มต้องไม่สูงกว่า 25% และควรรักษา

ให้ต่้ากวา่ระดับนี   ภาพที่ 2 และ 3 เป็นตัวอยา่งของเส้นโค้งค่าร้อยละ

ของตัวท้าละลาย / น ้ามันแสดงถึงอุณหภูมิของอ่างต้มและแรงโน้มถ่วง

เฉพาะส้าหรับสิ่งสกปรกที่เป็นตัวอย่างหนึ่ง สิ่งสกปรกที่เฉพาะเจาะจงแต่

ละชนิดจะมีเส้นโค้งที่แตกต่างกันเล็กน้อย อุณหภูมิของอ่างน ้ายาทา้ความ

สะอาดของ ABZOL ที่แนะน้าสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 3 - 5 oC เหนือจุด

เดือดของตัวท้าละลายปกต ิการปนเปือ้นของตัวท้าละลายที่มากเกินไปจะ

น้าไปสู่การสลายตวัของตัวทา้ละลาย การสร้างไอระเหยที่ไม่เพียงพอ การ

ก่อตัวของตะกอนและการลดลงของประสิทธิภาพการท้าความสะอาด 

เครื่องล้างคราบน ้ามันด้วยไอระเหยจะทา้งานได้ดีขึ นและประหยัดมากขึ น

เมื่อตัวท้าละลายสะอาด ตัวทา้ละลายทีป่นเปื้อนสามารถท้าให้ดีขึ นได้โดย

การกลั่น 

ภำพที ่2 

อุณหภูมิกำรเดือดเทียบกบัน ้ำหนัก% ของสิ่งสกปรก (น ้ายาท้าความ

สะอาด ABZOL VG) 

         

 

 

 

 

 

 

สิ่งสกปรกเป็นน ้ำมัน Paraffinic Vacumm แบบธรรมชำต ิ100% (B.P. 

= 122 oC 0.01 torr) 

ภำพที ่3 

ควำมถ่วงจ้ำเพำะเทียบกับน ้ำหนัก% ของสิ่งสกปรก (น ้ายาท้าความสะอาด 

ABZOL VG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งสกปรกเป็นน ้ำมัน Paraffinic Vacumm แบบธรรมชำต ิ100% (B.P. = 

122 oC 0.01 torr) 

 

กำรกลั่นภำยใน 

ตัวท้าละลายสามารถนา้กลับมาใช้ใหม่ได้และน้าไปขจัดคราบสกปรกในเครื่อง

ล้างคราบน ้ามันได้โดยน้าเครื่องล้างคราบน ้ามันออกจากกระบวนการผลิต ต้ม

สารตกค้างและน้าไปกลั่นไปในถังเก็บ ในกระบวนการนี ระดับต่้าสุดของสารใน

อ่างต้มคือ 1.5 นิ วเหนืออปุกรณ์ท้าความร้อน หลังจากถอดเครื่องล้างคราบ

น ้ามันแล้วส่วนผสมของสิ่งสกปรกกับตวัท้าละลายจะค่อยๆเย็นลง จากนั นก็เท

ส่วนผสมออกจากอ่างโดยสามารถเก็บสว่นผสมของสิ่งสกปรกกับตวัท้าละลาย

ไว้ได้หากน้าเศษโลหะออกแล้ว (เศษโลหะอำจท้ำให้ระบบสเตบิไลเซอร์ของตัว

ท้ำละลำยหมดลงและปฏกิิริยำอำจเกิดขึ นได้) ส่วนผสมของสิ่งสกปรกกับตวัท้า

ละลายที่สะสมไว้จะต้องถูกปรับปรุงเพื่อการน้ากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม

หรือก้าจัดทิ งตามขอ้บังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกา้จัดของเสียอันตราย 

กำรกลั่นภำยนอก 
ตัวท้าละลายจากอา่งต้มสามารถถูกก้าจดัออกได้อยา่งต่อเนื่องและส่งไปยัง
สถานที่ส้าหรับการกลั่น วิธีนี ใช้โดยทั่วไปเมื่อปริมาณการผลิตสูง เมื่อการ
ปนเปื้อนในสิ่งสกปรกมีอยู่มากหรือเมื่อต้องลดการขัดจังหวะการผลิตลง ตัวท้า
ละลายที่ท้าขึ นต้องถูกเพิ่มเข้าไปในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อแทนที่ตวัท้าละลาย
ที่ถูกส่งไปกลั่น ตัวท้าละลายทีป่นเปื้อนสิ่งสกปรกจากการท้าความสะอาดแบบ
เย็น สามารถส่งไปยังเครื่องกลั่นแบบภายนอกเพื่อนา้ไปปรับปรุงเพื่อการน้า
กลับมาใช้ใหม่และก้าจัดทิ ง 
 (โปรดสังเกตว่ำ: ตัวท้ำละลำยที่ผ่ำนกำรกลั่นควรได้รับกำรทดสอบเพื่อหำค่ำ 
pH ของกำรยอมรับควำมเป็นกรด)     
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กำรดูแลผลิตภัณฑ์ 
ข้อมูลควำมปลอดภัยเคมีภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพของน ้ายาท้าความ
สะอาดของ ABZOL การจัดการและการปฐมพยาบาลสามารถดูได้จาก
ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ของ Albemarleส้าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงเป็นประจ้า ควร
ทบทวนเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ฉบับปัจจุบันก่อนท่ีจะ
ด้าเนินการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Albemarle เสมอ 
ควำมปลอดภัยของคนงำน 
ปัญหาท่ีอาจเกิดกับน ้ายาท้าความสะอาด ABZOL มีแนวโน้มจะเกิดขึ นใน
ระหว่างการบ้ารุงรักษาและการล้างน ้ามันท่ีหกรั่วไหล กฎความปลอดภัย
ท่ัวไปส้าหรับการใช้น ้ายาท้าความสะอาด ABZOL ประกอบด้วย: 
1. เมื่อมีความเป็นไปได้ท่ีจะต้องสัมผัสกับสารควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลท่ีเหมาะสม (ได้แก่ แว่นตำ ถุงมือป้องกันและเสื อผ้ำท่ีทนต่อ
สำรเคมี) 
2. ห้ามใช้น ้ายาท้าความสะอาด ABZOL ท่ีอยู่ในภาชนะท่ีเปิดจนกว่าจะมี
การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม 
3. กลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นข้อบ่งชี ถึงการ
ละเลยของตัวท้าละลายท่ีมากเกินไปในอากาศ อย่างไรก็ตามอย่าใช้กลิ่น
เป็นตัวบ่งชี ถึงระดับการสัมผัสท่ีเป็นอันตรายเพียงอย่างเดียว ควรวัด
ความเข้มข้นของตัวท้าละลายในอากาศเพื่อท้าให้มั่นใจถึงความปลอดภัย
ของคนงาน (ดูท่ีหัวข้อการเฝ้าระวังเรื่องอากาศ) 
4. คนงานท่ีมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือมึนงงในขณะท่ีท้างานกับน ้ายาท้า
ความสะอาด ABZOL ควรออกจากที่ท้างานทันที หาอากาศบริสุทธิ์และ
รับการรักษาพยาบาล 
5. ห้ามใช้น ้ายาท้าความสะอาด ABZOL ใกล้กับถังที่เคยใช้บรรจุน ้ายาท้า
ความสะอาด ABZOL ท่ีถูกเปิดหรือตัด ไอระเหยท่ีตกค้างในถังอาจติดไฟ
และระเบิดขึ นได้  
6. หลีกเลี่ยงการให้น ้ายาท้าความสะอาด ABZOL สัมผัสผิวหนังเป็น
เวลานานหรือซ ้า ๆ  
7.  ห้ามกลืนตัวท้าละลายเป็นอันขาด 
8. ท้าความสะอาดสารท่ีหกและรั่วไหลออกทันที วางวัสดท่ีุใช้ในการท้า
ความสะอาดทั งหมดท่ีมีตัวท้าละลายไว้ในภาชนะท่ีปิดสนิท ส้าหรับการ
ล้างท้าความสะอาดสารหกรั่วไหลเป็นจ้านวนมากควรสวมเครื่องช่วย
หายใจ (SCBA) 
9. ติดฉลากท่ีภาชนะของน ้ายาท้าความสะอาด ABZOL เพื่อระบุถึงความ
เป็นอันตรายอย่างเหมาะสม 

10. บุคลากรไม่ควรเข้าไปท่ีสถานท่ีเก็บถังเก็บหรือภาชนะท่ีหมดแล้วและ
มีออกซิเจนไม่เพียงพอ การเข้าไปท่ีสถานท่ีดังกล่าวควรสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีส้าหรับอุตสาหกรรมในพื นท่ีท่ีจ้ากัด การปฏิบัติเช่นนี 
อาจรวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและพนักงาน
ท่ีสแตนด์บายคอยให้การช่วยเหลือ 
 
อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 
ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและใช้เมื่อท้างานกับน ้ายาท้าความ
สะอาด ABZOL ซ่ึงคาดว่าจะต้องสัมผัส อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้มีไว้
เพื่อทดแทนการปฏิบัติงานและการบ้ารุงรักษาท่ีเหมาะสม ขอแนะน้าให้
ใช้อุปกรณ์ต่อไปนี : 
ถุงมือ ควรสวมถุงมือไนไตรล์, นีโอพรีนหรือบิวทิลเพ่ือป้องกันการ
กระเด็นของสารเท่านั นเน่ืองจากถุงมือเหล่านี มีระยะเวลาการป้องกันน้อย
กว่า 30 นาที ถุงมอื Silver Shield จะให้การปกป้องจากน ้ายาท้าความ
สะอาด ABZOL มากกว่า 8 ชั่วโมง เน่ืองจากถุงมือ Silver Shield ไม่ใช่
ถุงมือแบบดั งเดิมจึงสามารถใช้เป็นถุงมือมาตรฐานได้ 
ผ้ำกันเปื้อน หากจ้าเป็นต้องป้องกันการกระเด็นของสาร ให้ใช้ผ้ากัน
เปื้อน Silver Shield 
กำรป้องกันดวงตำ สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี 
เครื่องช่วยหำยใจ ในบริเวณที่มีการระบายอากาศไม่ดีหรือมีสภาพท่ี
ระคายเคือง ควรสวมหน้ากากป้องกันไอสารอินทรีย์แบบเต็มหน้า 
ขั นตอนกำรปฐมพยำบำลในกรณีฉุกเฉิน 
การสูดดม เคลื่อนย้ายคนงานไปยังท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ท้า
การช่วยหายใจโดยการผายปอด ถ้าหายใจล้าบากให้ออกซิเจน รับการ
รักษาพยาบาล 
กำรสัมผัสดวงตำ ล้างตาด้วยน ้าปริมาณมากโดยทันทีอย่างน้อย 15 นาที 
รับการรักษาพยาบาล 
กำรสัมผัสผิวหนัง ล้างบริเวณที่เปื้อนด้วยสบู่และน ้า รับการ
รักษาพยาบาล 
กำรน้ำเข้ำสู่ร่ำงกำย ถ้ากลืนกินเข้าไป ให้ดื่มน ้าสองแก้ว รับการ
รักษาพยาบาล 
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ควำมสำมำรถในกำรติดไฟ 

น ้ายาท้าความสะอาด ABZOL VG ไม่มีจุดวาบไฟแต่ก็เหมือนกับตัวท้า

ละลายคลอรีนท่ีจะมีขีดจ้ากัดการติดไฟ ขีด จ้ากัดอยู่ท่ีประมาณ 3 ถึง 

8% ปริมาตรในอากาศ ควรระมัดระวังเพื่อจ้ากัด แหล่งก้าเนิดประกาย

ไฟทั งหมด แนะน้าให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีได้รับการอนุญาตใช้ในสถานท่ี

อันตรายกับถังปิด การเชื่อมหรือตัดไม่ควรท้าในท่ีท่ีมีตัวท้าละลาย 

กำรเกิดปฏิกิริยำ 

น ้ายาท้าความสะอาด ABZOL จะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับอัลคาไลท่ีมี

ฤทธ์ิรุนแรง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ และผลิตสารท่ีอาจเป็นอันตราย

และเกิดการระเบิดได้ ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างน ้ายาท้าความสะอาด 

ABZOL ปล่อยสเตบิไลเซอร์และจะเกิดปฏิกิริยาขึ นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กับอลูมิเนียมและอัลลอยด์ของอลูมิเนียม ไม่แนะน้าให้ใช้อุปกรณ์

อลูมิเนียม เช่น วาล์ว ปั๊ม สายและถังกับน ้ายาท้าความสะอาด 

ABZOL อย่างไรก็ตามชิ นส่วนอลูมิเนียมสามารถได้รับการท้าความ

สะอาดได้อย่างปลอดภัยด้วยน ้ายาท้าความสะอาดABZOL 

กำรพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กำรเก็บรักษำ เก็บท่ีอุณหภูมิปานกลางในบริเวณท่ีระบายอากาศได้ดี 

ใช้มาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการรั่วซึมและการหกลงไปในน ้าใต้ดิน 

หำกเก็บไว้ในสิ่งอื่นนอกเหนือจำกภำชนะที่จัดส่ง โปรดดูข้อมูล

ควำมเข้ำกันได้ของวัสดุ 

กำรก้ำจัดตัวท้ำละลำย ทางเลือกท่ีปรารถนาส้าหรับการก้าจัดน ้ายา

ท้าความสะอาด ABZOL คือการส่งของเสียไปให้บริษัทรีไซเคิลท่ีได้รับ

อนุญาตหรือเตาเผาท่ีได้รับอนุญาตตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น รัฐและ

รัฐบาลกลาง 

การก้าจัดภาชนะ การก้าจัดภาชนะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของ

รัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่นทั งหมดท่ีมีผลบังคับใช้ จัดเตรียมภาชนะ

บรรจุเปล่าให้กับบริษัทรีไซเคิลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือบดและ

ก้าจัดภาชนะตามขั นตอนท่ีได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานรัฐบาลกลาง 

รัฐและท้องถิ่น 

กำรรีไซเคิล ควรท้าการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์โดยบริษัทรีไซเคิลท่ี 

Albemarle หรือผู้จัดจ้าหน่ายก้าหนด 

กำรเฝ้ำระวังเกี่ยวกับอำกำศ 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำง SKC Passive Badges (575-002) – อุปกรณ์ 

passive badges ช่วยให้การสุ่มตัวอย่างอากาศสามารถท้าได้อย่าง

ง่ายได้และเป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ 

วิธีง่ายๆและเชื่อถือได้ส้าหรับ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างขนาดเล็กที่มี

น ้าหนักเบานี สามารถใช้ส้าหรับการสุ่มตัวอย่างทั งส่วนบุคคลและใน

ระดับพื นท่ี ตัวเก็บตัวอย่างแบบพาสซีฟอาจขึ นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น

ความเร็วลมหน้าคอยล์และการแพร่กระจายย้อนกลับท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

การเก็บตัวอย่างอากาศแบบแอ็กทีฟ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างนี  (SKC 

575-002) ได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบจาก SKC ตัวอย่าง

พาสซีฟท่ีได้มาจาก SKC 576-002 ได้ผ่านข้อก้าหนดการตรวจสอบ

โปรโตคอลของ NIOSH ทั งหมดส้าหรับอัตราการเก็บตัวอย่าง 

ประสิทธิภาพการลดการผุกร่อน ผลกระทบจากความชื น การ

แพร่กระจายย้อนกลับ การทดสอบความคงตัวของการเก็บรักษา

ส้าหรับสารประกอบปฏิกิริยาท่ีมีความเสถียรและการศึกษาท่ีรวมไปถึง

สารแทรกสอด น่ีคือการทดสอบท่ีเข้มงวดท่ีสุดและประกอบด้วย

พารามิเตอร์ทั งหมดท่ีอาจส่งผลต่อความแม่นย้าในการเก็บตัวอย่าง 

อัตราการไหล 14.5 ซีซีต่อนาทีจะเกิดขึ นในระหว่างกระบวนการ

ตรวจสอบ ตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างของ NIOSH 

1025 โดยใช้โครมาโทกราฟีแก๊ส FID 

เครื่องตรวจจับก๊ำซชนิดโฟโต้ไอออนไนซ์ (Photo 

lionization Detector - PID) – เครื่องตรวจจับ

ก๊าซชนิดโฟโต้ไอออนไนซ์ถูกน้ามาใช้เพื่อตรวจหา

การรั่วไหล ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือนี ไม่ได้ถูก

จ้ากัดท่ีปริมาณและชั นของสารเคมีท่ีมีอยู่ในอากาศ

PID ใช้ป๊ัมเพ่ือดึงตัวอย่างอากาศเข้าไปในหลอด UV 

โดย PID สามารถใช้ปริมาณมากได้ถ้ามีเพียงสารเคมี

เดียวอยู่ในอากาศ ส้าหรับ NPB การอ่านมิเตอร์ท่ี

ปรกกฎนั นไม่ได้เป็นความเข้มข้นท่ีแท้จริง ทั งนี มี 

PID มากมายท่ีวางจ้าหน่ายในตลาด อย่างไรก็ตาม RAE System 

MiniRae เป็นเครื่องมือท่ีเรามีประสบการณ์ในการใช้มากที่สุด มี

หลอดไฟ 10.6eV และสามารถใช้ส้าหรับน ้ายาท้าความสะอาด NPB 

ได้ทันที อุปกรณ์นี ได้ผ่านการสอบเทียบกับ Isobutylene ตามท่ีทาง

โรงงานแนะน้า ค่าการแก้ไขด้วยหลอด 10.6eV เมื่อเทียบกับ 

isobutylene เท่ากับ 1.5 ส้าหรับ NPB
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หลอดตรวจอำกำศ – หลอดตรวจอากาศถูกใช้กับปัม๊เก็บ
ตัวอย่างอากาศท่ีมีความแม่นย้าท่ีดูดปริมาณอากาศได้อย่าง
ถูกต้องผ่านท่อเพื่อแสดงค่าของก๊าซท่ีมีอยู่ในเวลานั นๆ หลอดท่ี
ใช้ส้าหรับ NPB คือหลอดตรวจก๊าซ#136LA ซ่ึงเป็นหลอดคู่บรรจุ
ในแพ็คท่ีประกอบด้วยหลอด 10 อันแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นคู่
ติดกันซ่ึงจะท้าให้ด้าเนินการทดสอบได้ 5 ครั งหลอดคู่
ประกอบด้วยท่อปรับสภาพและหลอดตรวจจับ หลอดตรวจจับ 
Gastec # 136LA เป็นหลอดตรวจจับ methyl bromide แต่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับน ้ายาท้าความสะอาดของ NPB โดยการ
ใช้ป๊ัม 2 ตัวคือ 1 – 18 ppm ตัวท้าละลายฮาโลจิเนตอื่น ๆ อาจ
ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ท่ีสูงกว่าท่ีไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรเก็บตัวอย่ำงแบบบูรณำกำร– การสุ่มตัวอย่างแบบบูรณา
การส้าหรับไอระเหยเกี่ยวข้องกับการผ่านของปริมาณอากาศผ่าน
ตัวกลางดูดซับเพ่ือขจัดส่ิงปนเปื้อนท่ีต้องการออกจากอากาศ
ในช่วงระยะเวลาท่ีก้าหนด สารปนเปื้อนท่ีสนใจจะถูกเก็บ

รวบรวมโดยการเคลื่อนตัวของอากาศโดยการปั๊มตัวอย่างและ
การท้าให้เข้มข้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยระดับการ
สัมผัสในช่วงระยะเวลาการสุ่มตัวอย่างทั งหมด สิ่งส้าคัญคือควร
ปรับเทียบปัม๊ท่ีใช้ดูดตัวอย่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่างเพื่อ
หาปริมาณอากาศท่ีถูกต้อง ตัวอย่างจะถูกรวบรวมใน anasorb 
CSC หลอด Coconut tube (SKC 226-01) (SKC 226-01) 
เชื่อมต่อกับป๊ัมไหลเวียนต้่าท่ีอัตราการไหลระหว่าง 0.01 ถึง 0.2 
ลิตร / นาที ตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์ตามวิธีการเก็บตัวอย่าง 
NIOSH 1025 โดยใช้โครมาโตกราฟีแก๊ส, PID 
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