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รปูแสดง การท างานเครื่องสกดัน ้ามนัหอมระเหยดว้ยน ้าและไอน ้า 

 

 เครื่องสกดัน ้ามนัหอมระเหยดว้ยน ้าและไอน ้า มสีว่นประกอบต่าง ๆ ซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้  
          หมายเลข 1 ถงัน ้าป้อน ใชส้ าหรบับรรจุน ้าเพือ่ล าเลยีงน ้าไปยงัถงัสกดัน ้ามนัหอมระเหย 

 หมายเลข 2 ถงัสกดัน ้ามนัหอมระเหย ใชส้ าหรบัตม้น ้าใหก้ลายเป็นไอน ้า โดยรบัน ้ามาจากถงัน ้า
ป้อน ภายในจะบรรจุตะแกรงทรงกระบอกใชส้ าหรบัใสว่ตัถุดบิในการสกดั ซึง่ตะแกรงจะวางอยู่เหนือ
ระดบัน ้าจะไม่ใหว้ตัถุดบิสมัผสักบัน ้า 

 หมายเลข 3 ถงัควบแน่น ใชส้ าหรบัท าใหไ้อน ้ากลายสภาพเป็นของเหลวอกีครัง้หนึ่ง โดยอาศัย
หลกัการการแลกเปลีย่นความรอ้นโดยใชน้ ้าเยน็สมัผสักบัท่อล าเลยีงไอน ้า เมื่อไอน ้าไดร้บัความเยน็กจ็ะ
ท าใหม้กีารเปลีย่นสถานะจากไอน ้ากลายเป็นของเหลวอกีครัง้หนึ่ง 

 หมายเลข 4 ถงัวนระบบควบแน่น ใชส้ าหรบับรรจุน ้าเยน็เพือ่น าน ้าเยน็ไปแลกเปลีย่นความรอ้น
กบัไอน ้าทีถ่งัควบแน่น 

 หมายเลข 5 วาลว์กนัน ้ากลบั ใชส้ าหรบัใหน้ ้าไหลไดเ้พยีงทศิทางเดยีวจะถูกตดิตัง้อยู่ระหว่างถงั
น ้าป้อนและถงัสกดัน ้ามนัหอมระเหย เพือ่ป้องกนัมใิหน้ ้าในถงัสกดัน ้ามนัหอมระเหยเมื่อมคีวามดนัไหล
ยอ้นออกมา 

 หมายเลข 6 และ 7 วาลว์ระบายน ้าทิง้ ท าหน้าทีร่ะบายน ้าทิง้ 



          หมายเลข 8 ปัม๊น ้า ท าหน้าทีส่รา้งการไหลใหก้บัน ้าทีอ่ยู่ในถงัวนระบบควบแน่น สูถ่งัควบแน่น  
          หมายเลข 9 ฮตีเตอร ์ ขนาด 3000 วตัถ ์ ท าหน้าทีใ่หค้วามรอ้นกบัน ้า ซึ่งฮตีเตอรจ์ะถูกตดิตัง้
ดา้นล่างของถงัสกดัน ้ามนัหอมระเหย 

 หมายเลข 10 วาลว์ปล่อยน ้ามนัหอมระเหย ใชส้ าหรบัเปิด-ปิด เพือ่ใหข้องเหลวจากถงัควบแน่น
ออกมา 

 หมายเลข 11 บิก๊เกอรแ์ยกน ้ามนัหอมระเหยและน ้า ใชส้ าหรบัแยกน ้ามนัและน ้าออกจาก
กนั  โดยน ้ามนัจะลอยอยู่ดา้นบน 

 หมายเลข 12 บิก๊เกอรน์ ้า ใชส้ าหรบับรรจุน ้าทีแ่ยกมาจากน ้ามนั 
 

   หลกัการท างานเครื่องสกดัน ้ามนัหอมระเหยด้วยน ้าและไอน ้า 

         เริม่ตน้ดว้ยการบรรจุน ้าจ านวน 25 ลติรยงัถงัน ้าป้อน (หมายเลข1) น ้าจะไหลต่อไปยงัถงั
สกดัน ้ามนัหอมระเหย (หมายเลข2) โดยผ่านวาลว์กนักลบั น ้าจะถูกบรรจุอยู่ในถงัสกดัน ้ามนัหอมระเหย 
จากนัน้น าตะแกรงทรงกระบอก ซึง่ภายในบรรจุวตัถุดบิทีจ่ะท าการสกดัน ้ามนัหอมระเหย เช่น ผวิมะกรดู 
ใบมะกรดู หรอืวตัถุดบิทีชุ่มชนตอ้งการจ านวน 5 กโิลกรมั สามารถใชไ้ดท้ัง้วตัถุดบิทีแ่หง้หรอืสดกไ็ด ้ท า
การปิดฝาถงัสกดัน ้ามนัหอมระเหยโดยการขนัสลกัเกลยีวยดึทีอ่ยู่ทีฝ่าถงัโดยรอบ ซึง่ในการขนัสลกั
เกลยีวควรขนัในลกัษณะตรงขา้มกนัจนครบทุกตวั จากนัน้ท าการประกอบท่อไอน ้าระหว่างฝาหมอ้สกดั
กบัถงัควบแน่น (หมายเลข3) ตรวจสอบความเรยีบรอ้ย ท าการเปิดสวติชเ์พือ่ใหชุ้ดใหค้วามรอ้น (ฮตี
เตอร)์ ท างาน ซึง่ฮตีเตอรจ์ะใหค้วามรอ้นกบัน ้าจนเดอืดใชเ้วลาประมาณ 50 นาท ี สงัเกตดจูะมไีอน ้าที่
วาลว์ปล่อยน ้ามนัหอมระเหย (หมายเลข10) ท าการเปิดปัม๊น ้า (หมายเลข8) ปัม๊น ้าจะดดูน ้าจากถงัวน
ระบบควบแน่น (หมายเลข4) ไปยงัถงัควบแน่น (หมายเลข3) โดยเขา้ทางดา้นล่างของถงัควบแน่น น ้า
เยน็ทีไ่หลผ่านปัม๊จะสมัผสักบัท่อล าเลยีงไอในถงัควบแน่นท าใหไ้อน ้าภายในท่อ เมื่อไดร้บัความเยน็จาก
น ้าจะท าใหไ้อน ้าเปลีย่นสภาพเป็นของเหลว ซึง่มสีารเคมแีละน ้ามนัปะปนมาดว้ยโดยจะไหลมายงัวาลว์
ปล่อยน ้ามนัหอมระเหย (หมายเลข10) ใชเ้วลาในการท างานทัง้หมดประมาณ 3–4 ชัว่โมง กจ็ะไดน้ ้ากลัน่
และน ้ามนัหอมระเหยปะปนกนั หลงัจากนัน้ท าการแยกน ้าและน ้ามนัออกจากกนัโดยใชบ้ิก๊เกอรแ์ยก
น ้ามนัหอมระเหยและน ้า (หมายเลข11) ซึง่น ้ามนัหอมระเหยจะลอยอยู่สว่นบน น าน ้ามนัหอมระเหยทีไ่ด้
ไปใสภ่าชนะขวดทบึแสง และจดัเกบ็ไวโ้ดยไม่ควรใหส้มัผสักบัแสงแดด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ขัน้ตอนการบ ารงุรกัษาเครื่องสกดัน ้ามนัหอมระเหยด้วยน ้าและไอน ้า  
          การบ ารุงรกัษาเครื่องสกดัน ้ามนัหอมระเหยดว้ยน ้าและไอน ้า มขี ัน้ตอนดงันี้  
   หมายเลข 1 ถงัน ้าป้อนท าจากสแตนเลส หลงัจากใชง้านเสรจ็ควรถ่ายน ้าออกและใชผ้า้เชด็ท า
ความสะอาด 

 หมายเลข 2 ถงัสกดัน ้ามนัหอมระเหยท าจากสแตนเลส สว่นบนระหว่างฝาจะมชีุดปะเกน็กนัรัว่
ของไอ ควรตรวจสอบในระหว่างท างานว่ามกีารรัว่ซมึของไอหรอืไม่ หลงัจากใชง้านเสรจ็จะตอ้งถ่ายน ้า
ออกทุกครัง้และเชด็ท าความสะอาดใหแ้หง้ 

 หมายเลข 3 ถงัควบแน่นท าจากสแตนเลส ภายในจะมขีดท่อท าจากสแตนเลสเช่นเดยีวกนั 
ในช่วงของการท างานจะมนี ้าหมุนวนอยู่ตลอดเวลา หลงัจากใชง้านเสรจ็จะตอ้งถ่ายน ้าทิง้และเชด็ท า
ความสะอาด 

 หมายเลข 4 ถงัวนระบบควบแน่นท าจากพลาสตกิ จุน ้าไดป้ระมาณ 200 ลติร ควรหมัน่ตรวจดู
รอยรัว่ตามบรเิวณขอ้ต่อในระหว่างท างาน 

 หมายเลข 9 ฮตีเตอร ์ ก่อนจะมกีารเปิดการท างานของฮตีเตอรจ์ะตอ้งมกีารตรวจสอบและมัน่ใจ
ว่ามนี ้าอยู่ในระดบัทีถู่กตอ้ง หรอืในขณะท างานระดบัน ้าจะตอ้งจมฮตีเตอรต์ลอดเวลา 
 


