
ขั้นตอนการใชง้าน ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

ต้องได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับค าแนะน าและการอธิบาย
ขั้นตอนการใช้งานทั้งหมดจากนักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ 
คือ นายสุภัทร ประสพศิลป์ 



ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ประกอบด้วยเครื่อง 4 ส่วน ดังนี้

เครื่องย่อย ท าหน้าที่ย่อย(Digestion)ตัวอย่าง
เครื่องสะเทินกรด ท าหน้าที่รับไอกรดและปรับให้

ไอกรดให้เป็นกลางด้วยด่าง(NaOH 8-10%)



ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ประกอบด้วยเครื่อง 4 ส่วน ดังนี้

เครื่องกลั่น ท าหน้าที่ดักจับไนโตรเจน
จากหลอดย่อยตัวอย่าง

เครื่องท าความเย็น(Cooling) ท าหน้าที่ให้ความเย็น 
และใช้สนับสนุนเครื่องย่อยและเครื่องกลั่น ต้องอยู่

ในช่วงอุณหภูมิ ต่ ากว่าหรือใกล้เคียง 10 องศา



ขั้นตอนการเปิดใช้งานเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน

1. เปิดเครื่องท าความเย็น (Cooling) ให้กดปุ่ม            แล้วรอให้อุณหภูมิต่ ากว่า หรือ ใกล้เคียง 10 องศา 

และกดปุ่ม          ระบบปั๊มน้ าท างาน และพร้อมใช้งานร่วมกับเครื่องย่อยตัวอย่าง ชุดดักจับไอกรด และเครื่องกลั่นต่อไป

2. เปิดเครื่องย่อย ให้กดสวิตช์เปิดเครื่อง             และบิดปุ่มปรับความร้อน ไปที่เลข 10 และจับเวลา 10 นาที    

เพื่อให้ขดลวดร้อนเท่ากัน และสม่ าเสมอกันท้ังหมด เมื่อครบ 10 นาที ให้บิดปุ่มปรับความร้อน ไปที่เลข 7 

เครื่องท าความเย็นเครื่องย่อยตัวอย่าง



3. เมื่อเครื่องย่อยตัวอย่างพร้อมท างาน ให้น าหลอดย่อยตัวอย่างประกอบเข้ากับเครื่องย่อย และต่อสายดูดไอกรด
เข้ากับชุดดักจับไอกรด(ที่ได้เปิดเครื่อง รอไว้ก่อนแล้ว) ตรวจสอบการเชื่อมต่อ หากพบรอยรั่วต้องรีบแก้ไขหรือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด

ขั้นตอนการเปิดใช้งานเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน

ปุ่มเปิดเครื่อง

จุดเชื่อมต่อ ที่ต้องตรวจสอบ



ขั้นตอนการใช้งานเครือ่งดักจับไอกรด
1. เตรียมสารละลายที่ใช้ดักจับไอกรดจากเครื่องย่อยตัวอย่าง สามารถเลือกสารได้ 2 ชนิด ชนิดแรก คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH) ความเข้มข้น 

8-10% เตรียมจากNaOH 300 กรัม ละลายในน้ ากลั่นให้เป็น 3,000 มิลลิลิตร (ปรับในขวดปรับปริมาตร) และ ชนิดที่สอง คือ โซเดียม
คาร์บอเนต(NaCO3) ความเข้มข้นประมาณ 20% เตรียมจาก NaCO3 600กรัม ละลายในน้ ากลั่นให้เป็น 3,000 มิลลิลิตร (ปรับในขวดปรับ
ปริมาตร)

2. เติมอินดิเคเตอร์ โบรโมไทมอลบูล 100 มิลลิกรัม โดยให้น้ าเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน(เข้ม) จากนั้นเทสารละลายลงในภาชนะให้ถึงขีดที่ก าหนดไว้
ด้านหน้า การเปลี่ยนสารละลายนี้ ควรเปลี่ยนเมื่อสีสารละลายเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีเขียวอมเหลือง

3. น าผงถ่านหรือชาโคร์ใส่ลงในกระบอกแก้วด้านบน เพื่อดูดซับกลิ่น

4. ต่อสายระหว่างแต่ละส่วนของเครื่อง (ส่วน Neutralization สะเทินสารละลายกรดให้เป็นกลาง และส่วน Adsorption ดักจับกลิ่นสารละลาย)

5.     สามารถใช้งานได้ โดยต้องเปิดเครื่องดักจับไอกรดทุกครั้ง ขณะมีการย่อยตัวอย่าง

สีเขียวอมเหลือง สารละลาย
สะเทินกรด



ขั้นตอนการกล่ันตัวอย่างจากหลอดใส่ตัวอย่าง

1. การตั้งค่าและปรับปริมาณ NaOH 40% และ ปริมาณ H2O โดยดูจากคู่มือขั้นตอน
การปรับปริมาณน้ าและด่าง

ปุ่มกด 
stop

ปุ่มกด 
start

ปุ่มกด 
NaOH

ปุ่มกด 
น้ า

ปุ่มกด 
ตั้งเวลาปุ่มกด 

แรงดัน
ปุ่มกด เพิ่ม(เวลาและแรงดัน)

ปุ่มกด ลด(เวลาและแรงดัน)



















































































 

น ้ำ 

ด่าง 

ขั้นตอน การปรับปริมาณH20 (น้้า) และปริมาณ NaOH 40% (ด่าง) 

ข้อมูลจาก ช่างเทคนิคบริษัท Buchi ผู้รับผิดชอบ นายสุภัทร ประสพศิลป์ 08 7151 2945 

1. ตวงปริมาณ น ้าและด่าง ใส่กระบอกตวง ซึ่งกระบอกตวงมีการขีดระดับน ้าและด่างไว้ 
เรียงล้าดับ คือ น ้าอยูล่่าง (ต้องเทน ้าก่อน) และด่างอยู่ด้านบน ดังภาพ   

2. เปิดเครื่องกลั่น ให้พร้อมใช้งาน (ต้องใส่กระบอกที่เครื่องกลั่น) 
3. กดปุ่ม Stop      Start ตามล้าดับ เพื่อรีเซตการตั งค่า 
4. ให้กดปุ่มน ้าค้างไว้ และสังเกต ปริมาณน ้าที่เติมใสก่ระบอก ให้ตรงกับขีดที่ท้าไว้ และ

ปล่อยปุ่มกด 
5. ต่อมา ให้กดปุ่มด่าง และสังเกต ปริมาณด่างที่เติมใส่กระบอก ให้ตรงกับขีดที่ท้าไว้ 

และปล่อยปุ่มกด 
6. กดปุ่ม Start ให้เครื่องท้างาน สกัพักหรือประมาณ 20 วินาที และกดปุ่ม Stop เพื่อให้

เครื่องกลั่นจดปริมาณน ้าและปริมาณด่างไว้ 
7. น้ากระบอกใส่ตัวอย่างไปเททิ ง และน้ากลับมาวัดปริมาณใหม ่
8. ใส่กระบอกตัวอย่าง และกดปุ่ม Start ให้เครื่องกลั่นกลับมาหน้าจอแบบพร้อมใช้งาน 
9. กดปุ่มน ้า 1 ครั ง ห้ามกดค้าง และกดปุ่มด่าง 1 ครั ง หา้มกดค้าง (สังเกตปริมาณของ

น ้าและด่าง ว่าตรงกับที่ขีดไว้หรือเปล่า หากตรง ก็หมายความว่าใช้งานได้ หากไม่ตรง
ต้องท้าขั นตอนแรกอีกครั ง) 

10. กดปุ่ม start ให้เครื่องท้างาน จนหมดเวลาอีก 1 รอบ ** พร้อมใช้งาน ** 
ข้อควรระวัง:อย่ากดปุ่ม Stop และ Start ต่อเนื่องซ ้า ค่าที่ก้าหนด
ไว้ถูกลบไป 


