การสร้างความ
น่าเช อื่ ถ อื ในเคร อื
ข่ายบำ�บัดน้�ำ เส ยี
ของเทศบาล
มุมมองเครือข่ายสามารถรักษาความน่าเชื่อถือ ลดค่าใช้จ่ายรวม
และสนับสนุนความยั่งยืนได้อย่างไร
การเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศและจำ�นวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ หนาแน่นขึน้ ทำ�ให้เกิด
ความต้องการด้านเครือข่ายบำ�บัดน้�ำ เสียทีม่ ากขึน้ ในขณะเดียวกัน ความกดดันด้านงบ
ประมาณและกฎเกณฑ์ทว่ี า่ ด้วยความยัง่ ยืนก็
เรียกร้องให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคบรรลุเป้าหมายให้มากขึน้
โดยเกิดความสูญเสียน้อยลง
ลำ�ดับความสำ�คัญสูงสุดสองประการคือความน่าเชือ่ ถือและประสิทธิภาพด้านต้นทุนอาจดู
ขัดแย้งกัน แต่ยง่ิ สาธารณูปโภคลงทุนล่วงหน้าเพือ่ ความน่าเชือ่ ถือมากเท่าไร ก็ยง่ิ มีคา่ ใช้
จ่ายสำ�หรับการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมเครือข่ายใน
ภายหลังน้อยลงเท่านัน้
ในบทความนี้ เราจะมาสำ�รวจและสรุปโดยย่อว่าหน่วยงานเทศบาลสามารถปรับ
ขนาดเครือข่ายของตนให้สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ พิม่ สูงขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการสร้างเมืองได้อย่างไร ในขณะทีย่ งั สามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยโดยรวม (TOTEX) ในระยะยาว ด้วยการทำ�ให้มมุ มองทัง้ เครือข่ายมีความ
น่าเชือ่ ถือ

มุมมองทัง้ เครือข่าย

ภายใต้แรงกดดันทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกันในการทีจ่ ะรักษาการบริการ
สภาวะทีต่ งึ เครียดมากขึน้ ในขณะทีต่ อ้ งลดค่าใช้จา่ ยด้วย หน่วยงานสาธารณูปโภคหลาย
แห่งจึงใช้วธิ กี ารแบบดับเพลิงในการจัดการกับเครือข่ายบำ�บัดน้�ำ เสียของตน แต่อย่างไร

ก็ตาม วิธนี เ้ี ป็นการประหยัดทีไ่ ม่ประหยัดจริง เนือ่ งจากสามารถรักษาความน่าเชือ่ ถือใน
ระยะยาวไว้ได้เพียงเล็ก
น้อยเท่านัน้ ทัง้ ยังอาจเพิม่ ค่าใช้จา่ ยโดยรวมตลอดอายุการใช้งานของเครือข่ายอีกด้วย
ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การเปลีย่ นปัม๊ ทีเ่ สียด้วยปัม๊ ราคาถูกนัน้ อาจแก้ปญ
ั หาได้ทนั ที โดยใช้
ต้นทุน (CAPEX) น้อยกว่าตัวเลือกปัม๊ ทีม่ รี าคาแพงกว่า แต่กม็ แี นวโน้มว่าต้องซ่อม
มากกว่า เครือ่ งหยุดทำ�งานบ่อยกว่า และต้องเปลีย่ นเครือ่ งใหม่อกี ครัง้ เร็วขึน้ ด้วย ตลอด
อายุการใช้งานของปัม๊ รุน่ ทีม่ รี าคาถูกกว่ามักไว้วางใจได้นอ้ ยกว่า และมีคา่ บำ�รุงรักษา
มากกว่า
และทีส่ �ำ คัญกว่านัน้ ก็คอื เครือข่ายบำ�บัดน้�ำ เสียเป็นระบบทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ กำ�หนดโดยการโยงใย
ปฏิสมั พันธ์ทซ่ี บั ซ้อน เพือ่ ให้มน่ั ใจได้ถงึ ความน่าเชือ่ ถือโดยรวม แต่ละส่วนต้องได้รบั การ
พิจารณาตามบริบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ
และการสร้างเมืองได้สร้างความตึงเครียดให้กบั เครือข่ายมากขึน้
นีค่ อื เหตุผลที่ Grundfos นำ�ทัศนะของมุมมองทัง้ เครือข่ายเข้ามาในการแก้ปญ
ั หา เราใช้
การผสมผสานระหว่างระบบอาคารทีเ่ รามีประสบการณ์มา
นานนับศตวรรษกับการแก้ปญ
ั หาด้านเครือข่ายบำ�บัดน้�ำ เสีย การจำ�ลองทางคอมพิวเตอร์
และการคำ�นวณขัน้ สูงต่าง ๆ เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ การสร้างใหม่หรือการพัฒนาทัง้ หลายนัน้
สนับสนุนความน่าเชือ่ ถือได้ตง้ั แต่ตน้ จนจบ

SIMPS (SIMulation of Pressurised Systems) เปน็ เครือ่ งมือจำ�ลอง

สถานการณ์ขน้ั สูงสำ�หรับการแก้ปญ
ั หาของไหล การคำ�นวณขัน้ สูงจะจำ�ลองเครือข่าย
ของคุณได้อย่างแม่นยำ� โดยสามารถนำ�รูปแบบการไหลเฉพาะตัวเขา้ มาคำ�นวณได้ดว้ ย เขน่
ระดับ H₂S สูงเนอ่ื งจากมีเวลาการจัดเก็บทีย่ าวนาน
CFD (Computational Flow Dynamics) จำ�ลองปฏิกริ ยิ าของของเหลวกับ
พืน้ ผิวทีก่ �ำ หนดโดยเงอ่ื นไขขอบ
เขต ซึง่ ทำ�ให้เราสามารถคาดเดาปัญหาของไหลต่าง ๆ ในระบบได้กอ่ นทีค่ ณ
ุ จะลงทุนใด ๆ
โดยมีตน้ ทุนทีน่ อ้ ยกว่าการทดสอบแบบเตม็ หรือการทดสอบโมเดลอย่างมีนยั สำ�คัญ

และเนอ่ื งจาก Grundfos มีผลิตภัณฑ์ทค่ี รบวงจร ตัง้ แต่ปม๊ั ท่อ และสถานีสบู จ่ายน้�ำ ที่
เปน็ รูปธรรมไปจนถึงระบบป้องกัน, การติดตามตรวจสอบ, การควบคุมและบริการ เราจึง
มัน่ ใจได้วา่ พารามิเตอร์ทกุ อย่างนัน้ ถูกต้องและนำ�มาใช้
อธิบายได้

การแก้ไขอัจฉริยะ

ด้วยเงอ่ื นไขทีค่ �ำ นวณได้อย่างสมบูรณ์และแม่นยำ�และประสิทธิภาพทีน่ า่ จะเปน็ ไปได้ เราจึง
สามารถนำ�การแก้ไขอัจฉริยะมาใช้
เพอ่ื ให้มน่ั ใจถึงความน่าเชอ่ื ถือและการลดค่าใช้จา่ ย
Grundfos มีระบบควบคุมเฉพาะด้านสำ�หรับการติดตามตรวจสอบและการจัด
การเครือข่ายบำ�บัดน้�ำ เสียจากระยะไกลหลายระบบ ทัง้ หมดจากอินเทอร์เฟซทีใ่ ช้งานง่าย
เพยี งแห่งเดยี ว

หนึง่ ในการแก้ไขทีส่ �ำ คัญ เราทำ�การตรวจสอบระดับไฮโดรเจน
ซัลไฟด์จากระยะไกล และจ่ายโดยตรงไปยังท่อแรงดันปลายทาง
ของปัม๊ โดยอัตโนมัตเิ พอ่ื ให้แน่ใจว่ามีการผสมกับน้�ำ เสียอย่างเหมาะสม ป้องกันการก่อตัวที่
อาจเปน็ พิษต่อมนุษย์และออกฤทธิก์ ดั กร่อน
ท่อน้�ำ
ในทำ�นองเดยี วกัน ปัม๊ เครือ่ งบดแบบจุม่ SEG AUTOADAPT สำ�หรับเมอื งขนาดเล็ก
และหมูบ่ า้ น จะปรับตัวโดยอัตโนมัตติ ามสภาวะการทำ�งานทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างต่อ
เนอ่ื งและตามการกำ�หนดค่าระบบ ซึง่ สามารถกำ�หนดได้
จากระยะไกล
เพอ่ื ตอบรับกับความต้องการด้านการบำ�บัดน้�ำ เสียทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา Grundfos จึงมุง่ เนน้ ไปทีก่ ารปรับปรุงการออกแบบปัม๊ อย่างต่อเนอ่ื ง ปัม๊
บำ�บัดน้�ำ เสีย SE/SL นัน้ มาพร้อมกับการออกแบบระบบไฮดรอลิกทีห่ ลากหลาย ซึง่ รวม
ถึงใบพัด Open S-tube® แบบใหม่ทเ่ี พม่ิ เตมิ มาจากใบพัด Closed S-tube® และ
SuperVortex โซลูชน่ั ทีค่ รอบคลุมการขนถ่ายน้�ำ เสียทุกรูปแบบ
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ประสิทธิภาพสูงสุดทีข่ บั เคลือ่ นด้วยข้อมูล

การรักษาภาพและสภาวะทีถ่ กู ต้องของเครือข่ายเปน็ สิง่ สำ�คัญต่อ
การปรับให้เขา้ กับสภาวะการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป Grundfos iSOLUTIONS
Cloud สำ�หรับเครือข่ายบำ�บัดน้�ำ เสียใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบทันทีเพอ่ื ให้คณ
ุ มองเหน็
ภาพรวมของทุกสิง่ ในเครือข่าย
ด้วยมุมมองทีค่ รอบคลุม ประการแรกข้อมูลนีช้ ว่ ยให้คณ
ุ ตรวจพบความคลาดเคลือ่ นเพอ่ื
แก้ไขปัญหาก่อนทีจ่ ะกลายเปน็ เรอ่ื งใหญ่ (เชน่ ป้องกันการหยุดทำ�งานโดยไม่ได้วางแผน
หรือการไหลมากเกินไป) และประการทีส่ อง คุณสามารถติดตามแนวโน้มทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เพอ่ื
แจ้งแผนการปรับ
ปรุงเชงิ กลยุทธ์ในระยะยาวหรือเพอ่ื วางแผนการอัปเกรด
ด้วยการปฏิบตั ติ ามวิธกี ารในเชงิ รุกทีข่ บั เคลือ่ นด้วยข้อมูลนี้ คุณจะสามารถเข้าแทรกแซงได้
ก่อนทีป่ ญ
ั หาเล็กน้อยจะกลายเปน็
การหยุดชะงัก ซึง่ ค่าซ่อมจะสูงกว่าอย่างเหน็ ได้ชดั และเพอ่ื ให้แน่ใจว่ามีการลงทุนไปอย่าง
เหมาะสมเพอ่ื ส่งเสริมความ
น่าเชอ่ื ถือ และจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ที ส่ี ดุ
แนวทางนีย้ งั สนับสนุนความยัง่ ยืน เนอ่ื งจากการบำ�รุงรักษาในเชงิ รุกนัน้ เปน็ การยืดอายุ
การใช้งานของอุปกรณ์ และประสิทธิภาพทีม่ คี วามเหมาะสมสูงสุดนัน้ ยังลดการใช้
พลังงานให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ด้วย

การลงทุนในความน่าเชือ่ ถือ

ประเดน็ สำ�คัญคือความน่าเชอ่ื ถือของเครือข่ายบำ�บัดน้�ำ เสียเปน็ สิง่ ทีต่ อ้ งวางแผนในเชงิ รุก
และต้องมีการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนอ่ื งจากการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ
และการสร้างเมอื งทำ�ให้สภาวะในการดำ�เนนิ งานมีความตึงเครียดยิง่ ขึน้
แต่ดว้ ยการผสมผสานเครือ่ งมือและการบริการอย่างเหมาะสม การปรับใช้ตามมุมมองทัง้
เครือข่าย ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุน่ นัน้ สามารถสร้างไว้
ในระบบ ซึง่ จะรักษาความน่าเชอ่ื ถือได้ในระยะยาว และในขณะทีอ่ าจต้องมีการลงทุนล่วงหน้า
เปน็ จำ�นวนมากกว่า ความน่าเชอ่ื ถือทีม่ ากขึน้ จะลดค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนนิ การได้เมอ่ื
เวลาผ่านไป ซึง่ จะลดค่าใช้จา่ ยโดยรวม
Grundfos ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในการออกแบบ
วางแผน และสร้างเครือข่ายบำ�บัดน้�ำ เสียมานานกว่า 70 ปี รวมไปถึงอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
ดำ�เนนิ งานด้วย ดังนัน้ เราจึงอยูใ่ นสถานะทีโ่ ดดเดน่ ไม่เหมือนใครในการให้ค�ำ ปรึกษา
และบริการเกีย่ วกับระบบตัง้ แต่ตน้ จนจบ โดยใช้มมุ มองทัง้ เครือข่ายจากระยะเรม่ิ ต้น

เราใช้ประสบการณ์น้ี และเครือ่ งมือและโซลูชนั ทีก่ ล่าวไว้ในทีน่ ้ี ในบริการทัง้ หมดสามด้าน:
การปรับให้เหมาะสมสูงสุด, การดำ�เนนิ งาน, และการซ่อมแซม โดยรวมแล้ว เราทำ�หน้าทีเ่ ปน็
พันธมิตรระยะยาวในการรักษาประสิทธิภาพสูงสุด มีอะไหล่ทเ่ี หมาะสมพร้อมอยูใ่ นมือเสมอ
ขจัดปัญหาความล่าช้าในการซ่อม และรูว้ ธิ บี �ำ รุงรักษาหรือปรับปรุงเครือ่ งจักรให้ดที ส่ี ดุ
อยูเ่ สมอ
ซึง่ ในการทำ�เชน่ นี้ เปา้ หมายของเราก็เหมือนกับเปา้ หมายของคุณ นัน่ คือทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่
เครือข่ายของคุณจะใช้งานอย่างไว้วางใจได้อย่างต่อเนอ่ื งโดยมีความคุม้ ค่าสูงสุดเทา่ ทีเ่ ปน็
ไปได้ตราบนานเทา่
นานในอนาคต
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ทุกเครือข่ายน้�ำ เสียมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ โซลูชนั แต่ละแบบจะต้องออกแบบโดยคำ�นึงถึง
คุณลักษณะเฉพาะ
ของเครือข่ายนัน้ เราใช้เครือ่ งมือหลักสองอย่างเพอ่ื ประเมนิ อย่างเตม็ ทีว่ า่ การแก้ไข
นัน้ ๆ จะดำ�เนนิ การและ,มีความสัมพันธ์อย่างไรภายในเครือข่าย
ก่อนทีจ่ ะนำ�มาปรับใช้งาน
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