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บทคัดย่ อ

จุดประสงค์ของ โครงงาน มีการศึกษาระบบบําบัดนํ้าเสี ยในอาคาร หลักจากศึกษ าพบว่า
สถานประกอบการได้พบปั ญหา ของนํ้าเสี ย ที่มาจากการใช้น้ าํ ประจําวันจํานวนมาก และนํ้าเสี ย ที่
ผ่านการบําบัดมีค่าความเป็ นกด-ด่างที่สูง มีสาเหตุมาจาก 2 ปั จจัย
1.มอเตอร์ ปั๊มนํ้าเกิดการหยุดทํางานส่ งผลให้น้ าํ เสี ยที่มาจากการใช้น้ าํ ประจําวันจํานวนมาก
2.ท่อนํ้าภายในระบบเกิดการแตกหัก ทําให้น้ าํ ที่ผา่ นการบําบัดมีค่าความเป็ นกด-ด่างที่สูง
ทีมช่างประจําอาคารทําการวิเคราะห์หาสาเหตุ การหยุดทํางานของมอเตอร์ และค่าความเป็ นกด -ด่าง
ที่สูง โดยการเปิ ดฝาบ่อระบบบําบัดนํ้า เสี ย พบว่าการหยุดทํางานของมอเตอร์ เกิดจากการช็อตของ
สายไฟและพบท่อนํ้าในระบบแตก ที่เกิดการเสื่ อมสภาพตามการใช้งาน จึงได้การแก้ไขโดยการตัด
ต่อสายไฟที่มีการช็อตและเปลี่ยนท่อนํ้าที่มีการแตกหัก
ผลจากการซ่อมแซมทําใ ห้ระบบบําบัดนํ้าเสี ยใช้งานได้ปกติ หลังจากการแก้ไขได้มีการ
จัดทําตารางการตรวจสอบเพื่อไม่เกิดปั ญหาขึ้น
คําสํ าคัญ : ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
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Abstract

The Purpose of the project is to study the waste water treament systems in buildings.
From the study, it was found that the enterprises encountered problems of wastewater coming
from the daily use of water, and treated wastewater has high pressure.
They are Caused by the 2 factors;
1. The pump motor stopped working, resulting in many waste water from daily use.
2. The internal water pipe is broken. The treated water has high alkalinity.
A team of technicians will analyze the cause. Motor shutdown and high pressures by
opening the tank cover. It found that the motor stopped due to the shock of the wires and found
the water pipes in the system broken down by the use. This is corrected by cutting off the wires
with a shock and replacing the broken water pipe.The result of the repair makes the waste water
treatment system usable. After the fix, a checklist has been prepared for the problem.
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