
เอกสารแนบท้ายขอบเขตงาน 

เคร่ืองสกดัน า้มันหอมระเหยโดยใช้เทคนิคของไหลวกิฤตยิง่ยวด  จ านวน  1 ชุด 

 

1. ความต้องการ  

เคร่ืองสกดัระบบ Supercritical fluid extraction ขนาด ถงัสกดัไม่นอ้ยกวา่ 5 ลิตรส าหรับกาสกดัสมุนไพรแหง้

ท่ีผา่นการบดมาแลว้ 

2. คุณลกัษณะทัว่ไป 

2.1   เป็นเคร่ืองสกดัสมุนไพรดว้ยระบบ Supercritical CO2 Fluid Extraction โดยใชค้าร์บอนไดออกไซดเ์หลว

(Liquid CO2) เป็นตวัท าละลาย  

3. คุณลกัษณะเฉพาะ 

3.1 เคร่ืองสกดัแบบ Supercritical CO2 Fluid Extraction โดยใชค้าร์บอนไดออกไซด์เหลวเป็นตวัท าละลาย 

สามารถสร้างและควบคุมแรงดนัสูงสุดในการสกดัไดไ้ม่ต ่ากวา่ 40 mPa. 

3.2 ถงัสกดั  (Extraction kettle) มีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกวา่ 5 ลิตร ท าจากสแตนเลส สตีล เกรด 304  หรือ

ดีกวา่ จ  านวน 1ถงั ตวัถงัสามารถท างานท่ีแรงดนัไดสู้งสุดไม่ต ่ากวา่ 40 MPa รองรับการใชง้านท่ีอุณหภูมิ

ไดสู้งสุดไม่ต ่ากวา่ 75 องศาเซลเซียส  

3.3 มีฝาปิดถงัสกดัเป็นแบบชนิดทนแรงดนัสูง ท าดว้ยสแตนเลส สตีล 

3.4 มีระบบสกดัร่วมกบัตวัท าละลายแบบของเหลวชนิดอ่ืน (Co-solvent) เช่น Ethanol และสามารถปรับอตัรา

การจ่ายของ Co-solvent ไดใ้นช่วง 0.25-4.0 ลิตรต่อชัว่โมง 

3.5 มีป๊ัมแรงดนัสูง (High Pressure Pump)  ปรับอตัราการไหลของ CO2  ไดใ้นช่วง 0-50 ลิตรต่อชัว่โมง และ

สร้างแรงดนัไดสู้งสุด 50 MPa จ  านวน 1 ชุด พร้อมระบบควบคุมความเร็วดว้ย VFD  

3.6 มีระบบการวดัอตัราการไหล ( Digital CO2 flow meter) ของ CO2 ขณะสกดัเป็นแบบตวัเลขดิจิตอลติดตั้ง

ท่ีแผงควบคุมการท างานของเคร่ือง 

3.7 มีเคร่ืองท าความเยน็ส าหรับหล่อเยน็ระบบเปล่ียนสถานะของ CO2 (Chiller) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

ต ่าสุดท่ี 0 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพการท าความเยน็ไม่นอ้ยกวา่ 5100Kcal/h. 

3.8  มีถงัส าหรับเปล่ียนสถานะคาร์บอนไดออกไซด์ ท าจากวสัดุสแตนเลส สตีล เกรด 304 หรือดีกวา่ ขนาด

ความจุไม่นอ้ยกวา่ 4 ลิตร จ านวน 1 ถงั ติดตั้งอยูใ่นอ่างของเคร่ืองท าความเยน็  ตวัถงัทนแรงดนัไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 16 mPa. มี พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิส าหรับการเปล่ียนสถานะของก๊าซ CO2 

3.9 ควบคุมอุณหภูมิของถงัสกดัดว้ยน ้าร้อนแบบไหลเวยีน ท่ีไดจ้ากอ่างน ้าร้อนท่ีท าดว้ยสแตนเลส สตีล และ

มีตวัท าความร้อนดว้ยไฟฟ้า (Heater) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3KW สามารถท าอุณหภูมิไดสู้งสุดไม่ต ่ากวา่ 75 

องศาเซลเซียส 
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3.10 มีระบบแยกสารท่ีสกดัไดอ้อกจากตวัท าละลาย แบบ 2 ระดบั ประกอบดว้ยถงัแยกขนาดความจุ 2 ลิตร 

และ 1ลิตร อยา่งละ1ถงัท าดว้ยสแตนเลส เกรด 304  สามารถทนแรงดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 mPa. รองรับ

การใชง้านท่ีอุณหภูมิไดสู้งสุดไม่ต ่ากวา่ 75 องศาเซลเซียส  

 

3.11 ฝาปิดถงัแยกสารทั้ง 2 ถงั เป็นแบบชนิดทนแรงดนัสูง ท าดว้ยสแตนเลส สตีล 

3.12 ควบคุมอุณหภูมิของถงัแยกสารดว้ยน ้าร้อนแบบไหลเวยีน ท่ีไดจ้ากอ่างน ้าร้อนท่ีท าดว้ยสแตนเลส และมี

ตวัท าความร้อนดว้ยไฟฟ้า (Heater) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2KW  อยา่งละ 1 ถงัแยกออกจากกนั  โดยท่ีทั้ง 2 ถงั

สามารถท าอุณหภูมิไดใ้นช่วง 35-75 องศาเซลเซียส  

3.13.มีระบบตดัการท างานของป๊ัมแรงดนัสูงแบบอตัโนมติั เม่ือค่าแรงดนัในถงัสกดัเกินจากค่าแรงดนัท่ีตั้งไว ้

3.14 มีระบบควบคุมแรงดนัในถงัสกดัแบบอตัโนมติั สามารถรักษาแรงดนัไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม

ของเคร่ือง 

3.15.ระบบควบคุมการท างานใช ้PLC ส่วนของการแสดงผลและรับค าสั่งเป็นแบบจอสีแบบขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

15น้ิว  ตวัระบบสามารถควบคุม สั่งงานและแสดงผลไดอ้ยา่งนอ้ยดงัน้ี 

3.15.1 สามารถก าหนดค่าอุณหภูมิ และสั่งใหร้ะบบสร้างส าหรับถงัสกดัสารและถงัแยกสารได ้และ

แสดงอุณหภูมิจริงท่ีเป็นอยูใ่นขณะท่ีท างานได ้

3.15.2 ก าหนดและควบคุมแรงดนัของถงัสกดัสาร 

3.15.3 สามารถสั่งงานป้ัมแรงดนัสูง (Co2 Pump) และป้ัมตวัช่วยท าละลาย ( Co-Solvent pump) จากจอ

สัมผสัได ้

3.15.4 จอแสดงผล แสดงภาพการท างานของระบบเป็นแบบภาพเคล่ือนไหว 

3.15.5 สามารถบนัทึกค่าแรงดนั อุณหภูมิ  และเวลา ในการสกดัได ้โดยค่าท่ีบนัทึกไวส้ามารถ 

download เพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ผลได ้

3.15.6 แสดงอตัราการไหลของ CO2 ได ้

3.16.มีอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้ง เช่น สายต่อ ขอ้ต่อ มาพร้อมกบัเคร่ือง  

3.17. มีท่ีวางถงั CO2 ท่ีสามารถวางถงั CO2 ขนาด 40 ลิตรได ้2 ถงั 

3.18 มีระบบใหค้วามร้อนถงั CO2 ขณะใชง้านดว้ยตวัท าความร้อนดว้ยไฟฟ้า ขนาด 1000 วตัต ์จ านวน 2 ชุด 

สามารควบคุมระดบัความร้อนไดแ้บบอตัโนมติั สามารถควบคุมการท างานไดจ้ากตวัเคร่ืองสกดั พร้อม

ระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัลงจร 

3.19.ตวัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 380 VAC  

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

4.1 บีกเกอร์แกว้ขนาด 1000 ml. จ านวน 12 ช้ิน  

4.2 ขวดแกว้ขนาด 1000 ml. พร้อมฝาปิด จ านวน 20 ขวด 

4.3 ภาชนะส าหรับบรรจุกากท าดว้ยพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40 ลิตร จ านวน 2 ถงั  
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4.4 มีถงัส าหรับบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์( Gas cylinder) ท่ีไดม้าตรฐาน ท่ีสามารถบรรจุก๊าซไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 40 ลิตร จ านวน 2 ถงั 

4.5 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใชง้านและซ่อมแซมเบ้ืองตน้จ านวน 1ชุด 

4.6 อะไหล่ส้ินเปลือง  

4.6.1  ยางโอริงส าหรับถงัสกดั และถงัแยก จ านวนอยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 20 ชุด 

4.6.2 แผน่กรองสแตนเลสจ านวน 2 แผน่ 

 

5. เง่ือนไขเฉพาะ  

5.1 ตอ้งมีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษทัผูผ้ลิตเพื่อยนืยนัเร่ืองการบริการหลงัการขาย  

5.2  เป็นคู่สัญญาซ้ือขายกบัทางราชการหรือเอกชนท่ีเช่ือถือได ้ท่ีไดเ้คยจ าหน่ายพร้อมติดตั้ง เคร่ืองสกดัขนาด

เดียวกนัน้ีหรือใหญ่กวา่ในประเทศไทยไม่นอ้ยกวา่ 6 เคร่ือง โดยใหแ้สดงช่ือ ท่ีอยู ่หน่วยงานและหนงัสือ

ยนืยนัจากผูใ้ชง้าน หรือหน่วยงาน มาแสดงในวนัเสนอราคา 

5.3 รับประกนัคุณภาพเคร่ืองจกัรรวมอะไหล่ทุกช้ินส่วน และหากมีการช ารุดจากการใชง้านปกติ เป็นเวลา

อยา่งนอ้ย 2  ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจรับไดต้รวจรับเรียบร้อยแลว้ และหากมีการช ารุดจะตอ้ง

เขา้ด าเนินการแกไ้ขภายใน 15 วนัโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน  

5.4 การบริการหลงัการขาย ตอ้งมีการใหบ้ริการตรวจเช็ค บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัส าหรับเคร่ืองมือ / ระบบ   

อยา่งนอ้ย  2 คร้ัง / ปี ในระยะเวลารับประกนัคุณภาพ  

5.5  มีคู่มือการใชง้านและบ ารุงรักษา (service manual) เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งละ 2 ชุด ในวนั

ส่งมอบรวมทั้งรายละเอียดของอุปกรณ์ พร้อมไฟลส์ ารองและ circuit diagram ของเคร่ือง  

5.6  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยั ไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่อไปน้ี  

 ISO 9001, ISO45001, CE 

5.7 ผูข้ายจะตอ้งสาธิต อบรม แนะน าการใชเ้คร่ืองและสอนวธีิการแกไ้ขเบ้ืองตน้ การบ ารุงรักษา ใหก้บั

บุคลากรท่ีปฏิบติังานช่างให้สามารถใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นจนกวา่จะใชง้านไดดี้ โดย

ไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

5.8  ผูข้ายตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง การเดินไฟฟ้า และปรับปรุงสถานท่ี โดยไม่มีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติม 

5.9 ผูข้ายตอ้งติดตั้งดว้ยมาตรฐาน และจดัหาวศิวกรมาควบคุมการติดตั้งเพื่อใหม้ัน่ใจในความถูกตอ้งและ

ความปลอดภยั 

 

 

 

 


