คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกโุ อกะ

FUKUOKA

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

บทนํา
เผยแพร่ เทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้ อมจากฟุกุโอกะไปสู่ โลก
-มุ่งมัน่ แก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมในภูมภิ าคเอเชียจังหวัดฟุกโุ อกะได้สง่ั สมผลงานและโนว์ฮาวมาหลายปี ในการเอาชนะปัญหาสิ่งแวดล้อม
และเราใช้ประโยชน์จากจุดแข็งนี้เพื่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนในด้านสิ่ งแวดล้อมกับประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคเอเชีย โดยรู ปธรรมคือ เราได้ดาํ เนินความร่ วมมือทางวิชาการ, ความร่ วมมือทาง
อุตสาหกรรม, การแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างพื้นที่ความร่ วมมือมิตรภาพในเอเชีย
เป็ นหลัก (มณฑลเจียงซู ประเทศจีน, ฮานอย ประเทศเวียดนาม, กรุ งเทพฯ ประเทศไทย, กรุ งนิ
วเดลี ประเทศอินเดีย เป็ นต้น) เพื่อแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่แต่ละประเทศประสบอยู่

ในการแลกเปลี่ยนดังกล่าว แต่ละภูมิภาคได้แสดงความสนใจอย่างมากในเทคโนโลยีดา้ น
สิ่ ง แวดล้อ มที่ ไ ด้บ่ ม ปลู ก ในจัง หวัด นี้ ดัง นั้น เพื่ อ ผลัก ดัน การแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยีแ ละ
อุตสาหกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมโดยอาศัยเครื อข่ายระหว่างจังหวัดนี้ กบั องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ในพื้ นที่ พนั ธมิ ต ร จึ งได้จัดทํา “คู่ มือแนะนํา เทคโนโลยีของบริ ษทั ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ (ฉบับปี 2563) “ เพื่อเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ในการสํารวจและ
เรี ยบเรี ยงเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ที่ต้ งั ฐานอยูใ่ นจังหวัดนี้ และแนะนําให้แก่ผคู ้ น
ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

ในคู่มือแนะนํานี้นอกเหนือจากเทคโนโลยีล่าสุดที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ในด้านขยะ, นํ้าและบรรยากาศ แล้วเรายังได้ตีพิมพ์เนื้อหาให้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียนตามแนวโน้มของโลกที่มีต่อการลดคาร์บอน

เราหวังว่าทุกคนในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศจะนําคู่มือแนะนํานี้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่ หลาย นําไปสู่การนําเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั ต่างๆในจังหวัดนี้เป็ นเจ้าของไป
ใช้งาน และช่วยปรับปรุ งปัญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิน่

ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ของฟุกโุ อกะ "Ecoton"

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

สารบัญ
เกีย่ วกับจังหวัดฟุกโุ อกะ

1

การจัดการด้านสิ่งแวดล้ อมในจังหวัดฟุกโุ อกะ

2~6

การแนะนําเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่ งแวดล้ อมของบริษทั ในจังหวัดฟุกโุ อกะ

■ บริ ษทั NARITABISO จํากัด

ของเสี ย

■ บริ ษทั ECOWOOD จํากัด

การบําบัดและรี ไซเคิลของเสี ยหลากหลาย

7

วัสดุก่อสร้างไม้ “ECO M Wood”

■ บริ ษทั Eco-Stage Engineering จํากัด

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

การทําเซราไมด์ของมนุษย์ในธรรมชาติให้บริ สุทธิ์

■ สมาคม Resource Circulation Network

18

การทําให้มองเห็นของธุรกิจรี ไซเคิล

■ บริ ษทั Shin Kitakyushu Kogyo จํากัด

19

20

โซลูชนั การบําบัดที่นาํ ไปสู่ การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ

■ บริ ษทั Daio Engineering จํากัด
ระบบรี ไซเคิลผ้าอ้อมกระดาษ

■ บริ ษทั Fukuoka Bioindustry Development Research Institute จํากัด 29

■ บริ ษทั FROM Industry จํากัด

30

นํา้

■ บริ ษทั E.I.M. Control Systems จํากัด

31

■ บริ ษทั ISHIGAKI จํากัด

32

■ บริ ษทั Ishikawa Engineering จํากัด/
บริ ษทั Mitsubishi Chemical Aqua Solutions จํากัด

33

■ บริ ษทั SKE จํากัด

34

ระบบจ่ายนํ้าแบบกระจาย

■ บริ ษทั Kamata Bio-Engineering จํากัด

35

พัฒนาเทคโนโลยีการดูดซับ / การกรองอย่างเป็ นเอกลักษณ์

21

■ บริ ษทั Kankyo Electronics จํากัด

36

■ บริ ษทั Kyowakiden Industry จํากัด

37

การตรวจสอบคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ "Medaka bioassay" อย่างต่อเนื่อง

เครื่ องคัดแยกความบริ สุทธิ์สูง "Aero Sorter Series"

■ บริ ษทั Total Care System จํากัด

28

วางแผนการบําบัดนํ้าที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการ

ตัวกรองผ้านอนวูฟเวนจาก PET รี ไซเคิล

■ บริ ษทั Shinryo จํากัด

■ บริ ษทั Fukuoka Metal Enterprise จํากัด

ระบบอัดตะกอนและปั๊มประตูน้ าํ ประสิ ทธิภาพสู ง

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล“Roofchip”จากกระเบื้องหลังคาใช้แล้วใ

■ บริ ษทั Genuine R&D จํากัด

27

การมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้าและการประหยัดพ
ลังงานจากมุมการควบคุมระบบ

การคัดแยกพลาสติกผสมขั้นสู ง

■ บริ ษทั Sakai Kogyo จํากัด

■ บริ ษทั Hitachi Zosen จํากัด

Disposer ประสิ ทธิภาพสู งและปลอดภัย

อุปกรณ์อบแห้งอุณหภูมิต่าํ อย่างต่อเนื่ อง

■ บริ ษทั Saimu จํากัด

26

การรี ไซเคิลสารอินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพสู ง

ทางเท้าที่ดูดซึ มและกักเก็บนํ้าได้สูง "ถนนคลิงเกอร์"

■ บริ ษทั KENKI จํากัด

■ บริ ษทั Beetle Engineering จํากัด

เศษเหล็กคุณภาพสู ง (วัตถุดิบสําหรับการผลิตเหล็ก)

กระบวนการบดและคัดแยกที่มีอตั ราการกูค้ ืนทรัพยากรสู ง

■ บริ ษทั KURINKA จํากัด

25

การผลิตไฟฟ้าจากขยะที่มีประสิ ทธิภาพสู ง

ชุดเครื่ องไพโรไลเซอร์ในยุคต่อไป

■ บริ ษทั Kyushumetal Industry จํากัด

■ บริ ษทั Nippon Magnetic Dressing จํากัด
เตาเผาขยะหลายขั้นตอนแบบ Pusher

การกูค้ ืนนิกเกิลและฟอสฟอรัสจากนํ้ายาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว

■ บริ ษทั Kakuno Manufacturing จํากัด

24

ความร่ วมมือทางเทคนิคการรี ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

หัวเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล “Joule-R”

■ บริ ษทั Otani Chemical Industries จํากัด

■ บริ ษทั JEPLAN จํากัด

PET to PET เป็ นจริ งด้วยเทคโนโลยีการรี ไซเคิลเคมี

เทคโนโลยีอบแห้งลดความดันที่อุณหภูมิน้ าํ มัน

■ บริ ษทั MIS จํากัด

23

22

การบําบัดนํ้าที่หลากหลายจากนํ้าดื่มสู่ การบําบัดนํ้าเสี ย

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

สารบัญ
■ บริ ษทั KES จํากัด

38

รองรับตั้งแต่การก่อสร้างโรงงานไปจนถึงการติดตามผลหลังการขาย

■ บริ ษทั KOYOH จํากัด

39

40

41

42

43

44

การบําบัดนํ้าเสี ยด้วย “วิธีการกรองแบบโรยก่อนกรอง”

45

46

47

48

49

50

ท้ ายนี้ (สําหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้ อมที่ตีพมิ พ์ น)ี้

■ บริ ษทั ReBirth Technology จํากัด

■ บริ ษทั ATGREEN จํากัด

■ บริ ษทั Environmental Technology Service จํากัด
■ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด K.K. Investment Limited
■ บริ ษทั Shabondama Soap จํากัด

■ บริ ษทั Nishimu Electronics Industries จํากัด

61

62

63

64

65

66

67

เซ็นเซอร์ไอทีเพื่อการเกษตร "MIHARAS"

51

■ บริ ษทั JMA Consultants จํากัด

68

กระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน, ประหยัดทรัพยากร, ต้นทุนตํ่าเป็ นจริ ง

52

อุปทานกะลาปาล์ม (PKS) คุณภาพสู งที่มีเสถียรภาพ

การใช้สารทําความเย็นไฮโดรคาร์บอนและระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

■ บริ ษทั Riamwind จํากัด

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพสู งและภาระสิ่ งแวดล้อมตํ่า
“สารดับเพลิงชนิดสบู่”

“การแบ่งปันพลังงานแสงอาทิตย์”ครอบคลุมทั้งเกษตรกรรมและ
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

■ บริ ษทั Kitakyushu Media System กําจัด

60

การบําบัดโดยทําให้ไม่ละลาย เช่น โลหะหนัก ในดิน

พลังงาน

■ บริ ษทั MTEC จํากัด

■ บริ ษทั Maeda Road Construction จํากัด สาขาคิวชู

สํารวจสิ่ งแวดล้อม, ตรวจวัดและวิเคราะห์

ระบบป้องกันฝุ่ นละออง

■ บริ ษทั Agritree จํากัด

59

ข้อเสนอของระบบการกําจัดคาร์บอน / การรี ไซเคิลทรัพยากร

ตรวจวัดและวิเคราะห์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่หลากหลาย

■ ห้างหุน้ ส่วน BEC Kyushu จํากัด

■ บริ ษทั Hokutaku จํากัด

อื่น ๆ

ชุดเครื่ อง VOC เข้มข้นประสิ ทธิภาพสู ง "SKY-SAVE"

■ บริ ษทั Chugai Technos จํากัด

58

การกูค้ ืนความร้อนจากไอเสี ยด้วยสี ป้องกันการสึ กกร่ อนใน
การนําความร้อนสู งของคาร์บอนไฟเบอร์

สายพานลําเลียงที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

■ บริ ษทั Seibu Giken จํากัด

■ บริ ษทั ProX Material จํากัด

“Multi Wind Lens” ประสิ ทธิภาพสู ง/เสี ยงรบกวนตํ่า/ความจุขนาดใหญ่

บรรยากาศ

■ บริ ษทั Kawasaki Heavy Industries จํากัด

57

ส่ วนผสมแอสฟัลท์อุณหภูมิห้องที่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

ถังบําบัดนํ้าเสี ยคุณภาพสู ง

■ บริ ษทั METAWATER จํากัด

■ บริ ษทั West Japan Engieering Consultants จํากัด

การบํารุ งรักษาพลังงานลม Multi Vendors

เทคโนโลยีการแยกนํ้าเสี ยจากตะกอน "วิธี MC"

■ บริ ษทั FujiClean จํากัด

56

การประหยัดพลังงาน&การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วย
“แผ่นกันความร้อน ProX”

ระบบบําบัดนํ้าเสี ยขั้นสู ง "ระบบควบคุมปริ มาณอากาศ NADH"

■ บริ ษทั FIRST SOLUTION จํากัด

■ บริ ษทั TTS Planning จํากัด

ให้คาํ ปรึ กษาต่างๆ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

“Cotalyst BP” ช่วยลดต้นทุนการบําบัดการสลายตัวของ COD

■ บริ ษทั Nikkin Kensetsu จํากัด

55

การผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่

การบําบัดนํ้าประสิ ทธิภาพสู งโดยวิธีการกระตุน้ เอนไซม์

■ บริ ษทั Nikka Environment Engineering Japan จํากัด

■ บริ ษทั Shizen Energy จํากัด

โมเดลธุรกิจ PPA ของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ชุดเครื่ องเติมอากาศ "Aero Wing II"

■ บริ ษทั JFILS จํากัด

54

รักษาเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียน ด้วย"Kyudenko EMS"

วัสดุฟอกปรับคุณภาพนํ้า “Ryugu no Tsukai”

■ บริ ษทั Sanki Engineering จํากัด

■ บริ ษทั Kyudenko จํากัด

■ บริ ษทั Hasegawa Environment & Development จํากัด

69

การเคลือบ "Nanoscreen®"ต้านเชื้อแบคทีเรี ย / ไวรัส

53

■ บริ ษทั Futamura Chemical จํากัด

70

อุปกรณ์กาํ จัดไวรัสและกําจัดกลิ่น "MOR"

71

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

1

เกีย่ วกับจังหวัดฟุกโุ อกะ
 บทสรุ ปของจังหวัดฟุกโุ อกะ

จังหวัดฟุกุโอกะตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของคิวชูทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของญี่ปนและเนื
ุ่
่ องจากอยูใ่ กล้กบั ภูมิภาคเอเชี ยทางภูมิศาสตร์ จึงเป็ นประตูเปิ ดให้คนทัว่ โลกเข้าสู่
เอเชียมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีการพัฒนาเรื่ อยมา ด้วยพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 5.1 ล้านคน มีเมืองที่ต้ งั ขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาล 2
เมืองคือ เมืองคิตะคิวชูซ่ ึ งเป็ นเมืองจําลอง SDGs ที่มีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมกระจุกตัวอยูแ่ ละเมืองฟุกุโอกะที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า
กระจุกตัวอยู่ และเฟื่ องฟูในการค้าส่ง / ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการบริ การ

<ข้ อมู ลของจั งหวัดฟุกุโอกะ>
 พื้นที่ : 4,986 ตารางกิโลเมตร
 ประชากร: 5,123,273 คน
* เดื อนตุ ลาคม 2563

 ผลิตภัณฑ์ม วลรวมในประเทศ (เบื้ องต้น): ประมาณ 19.6 ล้านล้านเยน
* ปี งบประมาณ 2560

 จํ านวนชาวต่างชาติ: ประมาณ 2.8 ล้านคน
* ปี งบประมาณ 2562

 พื้นที่ มี สัม พันธไมตรี
ฮาวาย
(ทําสัญญาปี 2524)

มณฑลเจี ยงซู
(ทําสัญญาปี 2535)

กรุ งเทพมหานคร
(ทําสัญญาปี 2549)

นิ วเดลี
(ทําสัญญาปี 2550)

เมืองฮานอย
(ทําสัญญาปี 2551)

 ประสบการณ์ การเอาชนะมลพิษ
จังหวัดฟุกุโอกะมีประสบการณ์ในการเอาชนะปัญหามลพิษร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจสู ง อันเป็ นผลมา
จากความพยายามร่ วมกันของผูอ้ ยูอ่ าศัย, ธุรกิจและรัฐบาลเพื่อตอบสนองต่อเสี ยงของผูอ้ ยูอ่ าศัยที่ตอ้ งการป้ องกันมลพิษ ซึ่งในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายได้รับ
การฟื้ นฟูกลับคืนมา ในกระบวนการเอาชนะมลพิษ มีการสะสมความรู ้และโนว์ฮาวเกี่ยวกับเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมและการสร้างระบบ

เมืองโอมุตะในปี 2493 (ท้องฟ้าปกคลุมด้วยควันไอเสีย)

เมืองโอมุตะในปัจจุบนั (ท้องฟ้าสีครามสวยงามได้กลับคืนมา)
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การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมในจังหวัดฟุกโุ อกะ
 การส่ งเสริมความร่ วมมือด้ านสิ่ งแวดล้อมระหว่ างประเทศ
เพื่อที่จะมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชี ย เรากําลังส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมไปยังภูมิภาคเอเชียโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ น
สิ่ งแวดล้อมและโนว์ฮาวที่สงั่ สมในจังหวัดนี้ในกระบวนการเอาชนะมลพิษในอดีต
เราได้ดาํ เนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ใน “โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ” เราได้เชิ ญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีบทบาทสําคัญในมาตรการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมจากภูมิภาคต่างๆของเอเชี ยมาที่จงั หวัดนี้ และจัดการฝึ กอบรมเพื่อบรรยายเกี่ยวกับความพยายามในการเอาชนะมลพิษ, เทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมนโยบาย
เป็ นต้น และการเยีย่ มชมสถานที่ ภายในปี 2562 เราเปิ ดรับผูเ้ ข้าการอบรมแล้ว 231 คน
นอกจากนี้“โครงการความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ”กําลังดําเนิ นโครงการความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆโดยใช้เครื อข่ายมนุษย์ที่สร้างขึ้นผ่าน
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ที่ฮานอย เวียดนามและสี คิ้ว ประเทศไทยเราได้ให้การสนับสนุนการแนะนําเชิ งเทคนิ คเกี่ยวกับเทคนิ กของ"สถานที่กาํ จัดขยะด้วยวิธีฟกุ ุโอกะ (วิธีฝังกลบแบบกึ่งแอโร
บิก)"ให้เป็ นสถานที่ฝังกลบขยะที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ในกรุ งเทพมหานครประเทศไทย เราได้ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมซึ่งเป็ นประเด็นสําคัญสําหรับกรุ งเทพมหานคร เช่น การร่ วมมือในการผลิตหนังสื อ
อ่านเสริ มการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมฉบับกรุ งเทพมหานครโดยอ้างอิงถึงหนังสื ออ่านเสริ มการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดนี้

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ประเทศที่ได้รับเชิญ (ผลลัพธ์ ที่ผ่านมา)
จีน, ไทย, เวียดนาม, อินเดีย

การแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมใน
ภูมิภาคเอเชีย

เนื้อหา
การบรรยายการเยีย่ มชมสถานที่ ฯลฯ
• การจัดการสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป (การบําบัดของเสี ย, การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนํ้าและอากาศ เป็ นต้น )
• สิ่ งแวดล้อมศึกษา

การสร้างเครื อข่ายมนุษย์ในด้าน
สิ่ งแวดล้อม

สถานที่กาํ จัดขยะด้วยวิธีฟุกุโอกะ
สถานที่กาํ จัดวิธีฟุกุโอกะ

ปัญหาที่สถานที่กําจัด

การระงับการเกิดและแก๊สมีเทน

กลิ่นเหม็นจากการสถานที่ฝังกลบ

การบําบัดนํ้าชะขยะ

การระบาดของแก๊สมีเทนปริ มาณมาก
นํ้าชะขยะที่มีมลพิษสู ง

การใช้สถานที่ฝังกลบในช่วงต้น
▲ แบคทีเรี ยแอโรบิคยับยั้งการสร้างแก๊สมีเทน เนื่องจากโครงสร้างมีการระบาย
อากาศภายในหลุมฝังกลบ
▼ หนังสืออ่านเสริ มด้านสิ่งแวดล้อมฉบับ
กรุ งเทพมหานคร

สิ่ งแวดล้อมศึกษา

▼ สิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรี ยนประถมในกรุ งเทพมหานคร

 การผลิตหนังสื อประกอบการเรี ยนการสอนด้านสิ่ งแวดล้อม
ฉบับกรุ งเทพมหานครโดยอ้างอิงจากหนังสื อประกอบการ
เรี ยนการสอนด้านสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดฟุกุโอกะ
 ดําเนินการเชิญอบรมครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่เริ่ มมีการ
สอนด้านสิ่ งแวดล้อมศึกษา

ช่ องติดต่ อสอบถามเกีย่ วกับความร่ วมมือด้ านสิ่ งแวดล้ อมระหว่ างประเทศ:
กลุ่มความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ แผนกนโยบายสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อม จังหวัดฟุกุโอกะ
TEL: +81-92-643-3352 FAX:+81-92-643-3357

E-mail: kansei@pref.fukuoka.lg.jp
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 การผลักดันสังคมแบบรีไซเคิล - การสร้ างระบบรีไซเคิลที่มีภาคเอกชน ภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษารวมตัวกัน

เพื่อส่งเสริ มการรี ไซเคิลทรัพยากรและการลดขยะ เราไม่หยุดยั้งจํากัดเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล“ศูนย์วิจยั พัฒนาธุรกิจรี ไซเคิลโดยรวมจังหวัดฟุกุโอกะ”กําลัง
ดําเนินการสร้างระบบกูค้ ืนทรัพยากรและการสนับสนุนขยายช่องทางการขาย, การขยายความแพร่ หลายของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจากจังหวัด

ศูนย์วจิ ยั พัฒนาธุ รกิจรี ไซเคิลโดยรวมจังหวัดฟุกุโอกะ
 การแนะนํากรณี ตวั อย่างาการวิจยั และพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
การสัมมนา

ประสิ ทธิผล

 สนับสนุนการวิจยั ร่ วมกับบริ ษทั และสถาบันการศึกษา
โจทย์สาํ หรับพัฒนาเป็ นธุรกิจ (การ
รวบรวม, ช่องทางการขาย, ความ
ต้องการ เป็ นต้น)

 การสนับสนุนเชิงการใช้งานจริ งโดยการพัฒนาให้เป็ นธุรกิจ
ศู นย์ วจิ ัยพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลโดยรวมจังหวัด
ฟุกุโอกะ

ภาคอุตสาห
กรรม

• ผูป้ ระกอบการผลิต
• ผูร้ ี ไซเคิลทรัพยากรทดแทน
• ผูป้ ระกอบการตัวแทนจําหน่าย

ประชุ มกลุ่มวิจยั -ทําวิจัยร่ วม
บริหารจัดการโปรเจค

สถาบันการ
ศึกษา

• มหาวิทยาลัย
• สถาบันวิจยั

ข้อเสนอแนะ
การมีส่วนร่ วม

ภาครัฐ

ของเสี ยที่เพิ่มขึ้น

• ประเทศ, เทศบาล ตําบล หมู่บา้ น
• สถาบันทดสอบและวิจยั ประจําจังหวัด
• สหกรณ์ธุรการบางส่วน เป็ นต้น
ประชาชน

• ผูอ้ ยูอ่ าศัย
• องค์การไม่แสวงหาผลกาํ ไร
เป็ นต้น

ทรัพยากรที่มีประโยชน์ที่ไม่ได้
ใช้งาน

การดําเนินการวิจยั และพัฒนาร่ วมกัน
สังคม
ระบบ

โจทย์ปัญหาเชิง
นโยบาย
ค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงาน เป็ นต้ น

จังหวัดฟุกุโอกะ

การสอบระดับจังหวัด
สถาบันวิจัย เป็ นต้ น

การมีส่วนร่ วม

สถาบันสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
สถานี ทดลองเกษตรและป่ าไม้ครบวงจร
ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีการประมงและทางทะเล
อาคารศูนย์สารสนเทศเทคโนโลยี

เทคโนโลยีรี
ไซเคิล

การดําเนินการผลจากการวิจยั

การบ่มเพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการรี ไซเคิล

ข้อเสนอแนะ
ทุนวิจัย

การขยายช่องทางการ
ขาย

ประเทศ
นิติบุคคลพิเศษ เป็ นต้ น

▲ระบบความร่ วมมือเพื่อการวิจยั ร่ วม
(ที่มา)ศูนย์วิจยั พัฒนาธุรกิจรี ไซเคิลโดยรวมจังหวัดฟุกุโอกะ

การส่ งเสริ มการรี ไซเคิล
ทรัพยากร

ระบบรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
 จังหวัดรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ตรงตามมาตรฐานที่กาํ หนด (ความ
ปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม, สมรรถนะคุณภาพ, อัตราการใช้ทรัพยากรรี
ไซเคิล เป็ นต้น)
กากอุตสาหกรรมจาก
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

โจทย์เน้นการลดปริ มาณของขยะ

 ในการจัดซื้อสาธารณะ จัดลําดับความสําคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ที่ได้รับการรับรองก่อน

▼การใช้มวลรวมรี ไซเคิล

▼ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ได้รับการรับรอง

ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

บริ ษทั ที่มีเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ (ของเสี ย) ⇒ หน้ า 7-30

ประสิ ทธิผล

การปรับปรุ งอัตราการรี ไซเคิลวัสดุ
ก่อสร้าง

การลดปริ มาณการกําจัดขั้น
สุ ดท้าย

การลดปริ มาณการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์
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 การสร้ างสภาพแวดล้ อมการดําเนินชีวติ ที่ดตี ่ อสุ ขภาพและสุ ขสบาย - การอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อม
ทางนํา้ และทางอากาศ

เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางนํ้า ทางจังหวัดได้กาํ หนดแผน "แนวคิดการบําบัดนํ้าเสี ย" ส่ งเสริ มการความแพร่ หลายของอุปกรณ์การบําบัดและมุง่ สู่การบริ หาร
จัดการที่ยงั่ ยืนและมีประสิ ทธิภาพ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมบรรยากาศ เรากําลังดําเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางอากาศโดยการเฝ้าระวังและกําลังทํา การวิจยั
เกี่ยวกับฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่สถาบันสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม ด้วยมาตรการเหล่านี้ เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการดําเนิ นชีวิตที่ดีต่อสุ ขภาพและสุ ขสบาย

การบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ยและถังบําบัดนํ้าเสี ยตามแนวคิดการบําบัดนํ้าเสี ยของจังหวัดฟุกุโอกะ
 เราได้กาํ หนดแผน "แนวคิดการบําบัดนํ้าเสี ย" เพื่อส่งเสริ มการแพร่ หลาย
และการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพของระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ในสถานะการแพร่ กระจายของระบบ
บําบัดนํ้าเสี ยตามความแตกต่างระดับ
ภูมิภาค

 ส่ งเสริ มการนําวิธีการบํารุ งรักษาที่มีตน้ ทุนตํ่ามาใช้, การนําถังบําบัดนํ้า
เสี ยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมาใช้, การปรับปรุ งความเหมาะสมของตําแหน่ง
ที่ต้ งั ระบบบําบัดนํ้าเสี ย, การดําเนิ นการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ของผูอ้ ยูอ่ าศัย และการนําวิธีการร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมาใช้

ประสิ ทธิผล

ประชากรที่มีการบําบัดนํ้าเสี ย
การเพิ่มอัตราความแพร่ หลาย

พื้นที่เบาบางของบ้านเรื อน
การซ่ อมบํารุ ง“ถังบําบัดนํ้าเสี ยร่ วม”
ชุมชนในชนบท
การซ่ อมบํารุ ง “สถานที่ระบายนํ้าของชุมชนเกษตร”

มาตรการ BOD / COD สําหรับพื้นที่
แม่น้ าํ และชายฝั่งทะเล

อัตราการชราภาพและอัตราการทํางานที่
ลดลงของระบบบําบัดนํ้าเสี ย

• ติดตั้งอุปกรณ์แต่ละบ้านเป็ นหลัก
บําบัดนํ้าเสี ยชีวิตประจําวัน

• ซ่อมบํารุ งทุกๆ ด้าน และบําบัดนํ้าเสี ยต่างๆ เช่นนํ้าเสี ย
ใช้สอย, นํ้าเสี ยเชิงพาณิ ชย์ และนํ้าเสี ยจากแหล่งธุรกิจ
เป็ นต้น

ส่ วนสําคัญคือการซ่ อมบํารุ ง "ท่อระบายนํ้า"

การเฝ่ าระวัง, สํารวจ, วิจยั มลพิษทางอากาศ
 ที่สถานีเฝ้าระวังและตรวจวัด มีการเฝ้าระวังสถานะมลพิษทางอากาศใน
จังหวัดอยูต่ ลอดเวลา

การปรับปรุ งคุณภาพนํ้าใน
พื้นที่น้ าํ สาธารณะ

การปรับปรุ งระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ให้ทนั สมัย

ประสิ ทธิผล

 เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบที่รวมอยูโ่ ดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของ
PM2.5 และวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อันตรายต่อสุ ขภาพที่เกิดจากสารโฟโต
เคมีคอลออกซิแดนท์และ PM2.5

การส่ งเสริ มมาตรการรับมือปั จจัยที่
เกิดขึ้น

การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการดําเนิน
ชีวติ

มลพิษทางอากาศข้ามแดนระหว่าง
ประเทศ
ผลการวิเคราะห์อตั ราการมีส่วนร่ วมของปัจจัยการเกิด

บริ ษทั ที่มีเทคโนโลยีส่ิ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ (นํ้า บรรยากาศ) ⇒ หน้ า 31-50

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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 การเปลีย่ นไปสู่ สังคมปลอดคาร์ บอน - การส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อเป็ นมาตรการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานในจังหวัดเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ สงั คมปลอดคาร์ บอน เรากําลังส่ งเสริ มการนําอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้และ
สนับสนุนการดําเนินชีวิตที่ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริ งในภาคครัวเรื อน โดย "ธุรกิจสนับสนุนครอบครัวเชิ งนิ เวศ" ในภาคบริ หารธุรกิจ เรากําลังส่ งเสริ มการจัดการธุรกิจ
โดย "ระบบเงินกูพ้ ิเศษมาตรการพลังงาน" และ “โครงการสนับสนุนธุรกิจเชิ งนิ เวศ” โดยให้ความช่วยเหลือนําอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้

ภาคครัวเรื อน: ธุ รกิจสนับสนุนครอบครัวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ประสิ ทธิผล
 การลงทะเบียนครัวเรื อนเป็ น "ครอบครัวเชิ งนิ เวศ" ซึ่งมีการจัดการ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการประหยัดทรัพยากร

การปล่อยแก๊สในภาคครัวเรื อนเพิ่มขึ้น

 สนับสนุนการดําเนิ นชี วิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมด้วย "สมุดบัญชี
ครัวเรื อนด้านสิ่ งแวดล้อม" และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ
ดําเนิ นการมอบสิ ทธิ ประโยชน์และมอบรางวัลให้กบั ความพยายาม

สร้างความตระหนักในการป้องกัน
ภาวะโลกร้อน

การปล่ อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ใน
ภาคครั วเรื อนของจังหวัดฟุกโุ อกะ

การส่ งเสริ มพฤติกรรมภายใน
ครัวเรื อน

ปี 2533: 5 ล้านตัน
ปี 2555: 9.18 ล้านตัน
▲ สมุดบัญชีครัวเรื อนด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฟุกุ
โอกะ

การลดปริ มาณการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์

▲ แอปพลิเคชันสนับสนุน
ครอบครัวเชิงนิเวศ

ภาคธุ รกิจ: เงินอุดหนุนสําหรับการนําอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้และการส่ งเสริ มความพยายาม
 ใช้เงินกูด้ อกเบี้ยตํ่าเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานการนําการผลิตไฟฟ้า
ร่ วมมาใช้, การบํารุ งรักษาสถานี ไฮโดรเจน เป็ นต้น
การปล่อยแก๊สที่เพิม่ ขึ้นในภาคธุรกิจ

 ลงทะเบียนสถานประกอบการธุรกิจที่ดาํ เนิ นการเพื่อลดปริ มาณไฟฟ้าและ
นํ้ามันเบนซิ น เป็ น "สถานประกอบการธุรกิจเชิ งนิ เวศ" และให้สิทธิพิเศษ
ในการกูเ้ งินและยืน่ ซองประกวดราคา, รับรางวัล, ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น

การปล่ อยแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ใน
ภาคธุรกิจของจังหวัดฟุกุโอกะ
แก๊สในเมือง/แก๊ส LPG/
เชื้อเพลิงเหลวประเภทนํ้ามัน

เครื่ องยนต์/เทอร์ไบน์/
เซลล์เชื้อเพลิง

ปี 2556: 9.94 ล้านตัน

การส่ งเสริ มการดําเนินการใน
สถานประกอบการ

ไฟฟ้ า

ไฟฟ้ า
ความร้ อนทิง้

การลดปริ มาณการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์

ส่ งนํา้ ร้ อน

▲กลไกของระบบโคเจนเนอเรชัน

การส่ งเสริ มการลงทุนด้านการประหยัด
พลังงาน

หน่ วยเก็บนํ้าร้ อน

ปี 2533: 5.2 ล้านตัน

ประสิ ทธิผล

▲สติ๊กเกอร์สาํ นักงานอีโค

บริ ษทั ที่มีเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (พลังงาน) ⇒ หน้ า 51-62

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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 การเปลีย่ นไปสู่ สังคมที่ปราศจากคาร์ บอน - การส่ งเสริมพลังงานทดแทน
เรากําลังปรับปรุ งสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริ มการนําพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไปได้มาใช้ เช่น การนําเสนอ"ระบบสนับสนุนการนําพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไปได้มาใช้
ของจังหวัดฟุกุโอกะ"และการส่ ง "ที่ปรึ กษาสนับสนุนการนําพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไปได้มาใช้ของจังหวัดฟุกุโอกะ" ให้แก่ บริ ษทั ที่กาํ ลังพิจารณานําพลังงานหมุนเวียนที่
เป็ นไปได้มาใช้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ใน "โครงการส่งเสริ มการสร้างแบบจําลองการใช้พลังงานของจังหวัดฟุกุโอกะ" เรากําลังสนับสนุนการนําพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไป
ได้มาใช้โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นดําเนินโดยเทศบาลตําบลหมู่บา้ น เป็ นต้น และกําลังดําเนิ นการสร้างแบบบําลองการผลิตพลังงานในท้องถิ่นเพื่อการบริ โภคใน
ท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้ลกั ษณะพิเศษของภูมิภาค

การสนับสนุนการนําพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไปได้มาใช้
 การนําเสนอ "ระบบสนับสนุนการนําพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไปได้มา
ใช้จงั หวัดฟุกุโอกะ"

การผลิตไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนที่เพิ่มขึ้น

 ดําเนินการ "โครงการส่งที่ปรึ กษาสนับสนุนการนําพลังงานหมุนเวียนที่
เป็ นไปได้มาใช้จงั หวัดฟุกุโอกะ" โดยส่งผูเ้ ชี่ ยวชาญไปยังบริ ษทั ต่างๆที่
กําลังพิจารณาการนําพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไปได้มาใช้

ประสิ ทธิผล

อัตราการเพิ่มขึ้นของการนําไปใช้
พลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไปได้

 การนํามาใช้งานในสถานที่ของจังหวัดอย่างเอาจริ งเอาจัง
การส่ งเสริ มการพิจารณาการนํามาใช้
งานโดยบริ ษทั เอกชน

อุปสรรคการนํามาใช้และความไม่
เพียงพอของข้อมูล

การลดปริ มาณการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์
▲ การนําการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ที่โรงเรี ยนอุปถัมภ์พิเศษ
ประจําจังหวัดฟุกุโอกะเมืองดาไซ

การสร้างแบบจําลองการผลิตพลังงานในท้องถิ่นเพื่อการบริ โภคในท้องถิ่น
 การมอบเงินอุดหนุนสําหรับ "โครงการส่งเสริ มการสร้างแบบจําลองการ
ใช้พลังงานจังหวัดฟุกุโอกะ"

ความจําเป็ นด้านพลังงานแบบพึ่งพา
ตัวเองและกระจายตัว

 สนับสนุนเทศบาลตําบลหมู่บา้ นที่จดั การสร้างแบบจําลองการ
ประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นไปได้ เช่นการผลิตไฟฟ้า
ชีวมวลโดยใช้ขยะชุมชน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าขนาดเล็ก
ในเขื่อนและพื้นที่เพาะปลูก

ประสิ ทธิผล

ความหลากหลายและการ
กระจายตัวของแหล่งพลังงาน

การฟื้ นฟูส่วนภูมิภาค
โจทย์ของการพัฒนาและเผยแพร่
เทคโนโลยีใหม่ ๆ

การลดปริ มาณการปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์
▲ ศูนย์ชีวมวลเมืองมิยามะ "Lufran" (แหล่งที่มา) เมืองมิยามะ

บริ ษทั ที่มีเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (พลังงาน) ⇒ หน้ า 51-62

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

ของเสี ย
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บริ ษทั ECOWOOD จํากัด
เว็บไซต์ บริ ษทั

โรงงานผลิตแห่งเดียวในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นที่ดาํ เนินการ "การฟื้ นฟูทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด"
ที่อยู่ติดต่ อ
1-12-1 Hibikimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-751-2424/info@eco-wood.jp

การตระหนักถึง SDGs ที่ทว่ั โลกมุ่งหวังนั้นเชื่อมโยงกับการทําให้ "ปรัชญาองค์กร" ของเราเป็ น
จริ ง บริ ษทั ของเรายังคงตระหนักถึง "ปรัชญาขององค์กร"
เราจะยังคงผลิตผลิตภัณฑ์ที่คาํ นึงถึง"สิ่ งแวดล้อม", "คุณภาพ" และ"เทคโนโลยี" ตั้งแต่น้ ีเป็ น
ต้นไป (กรรมการผูจ้ ดั การ ISHIMOTO Koji)

กรรมการผูจ้ ดั การ ISHIMOTO Koji

การใช้ไม้ที่ยงั ไม่ได้ใช้และเศษพลาสติกที่ทิ้งแล้วเป็ นวัตถุดิบ โดยการพัฒนาวัสดุก่อสร้างไม้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่ออยูร่ ่ วมกับวัสดุไม้ “Eco M Wood”
วิธีการผลิต Eco M Wood

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นไปได้อย่างยัง่ ยืน

วัตถุดิบพลาสติก

วัตถุดิบขั้นกลาง

การปั้น / การแปรรู ป / การตรวจสอบ

ใช้ PP จากของเสียโรงงาน
และพลาสติกตามกฎหมาย
การรี ไซเคิลภาชนะบรรจุ
เป็ นวัตถุดิบ

วัตถุดิบขั้นกลาง (เม็ด) เตรี ยมโดยการให้
ความร้อนและนวดส่วนผสมของไม้และ
พลาสติกและวัสดุเสริ มที่บดเป็ นขนาดหลาย
ร้อยไมครอนในอัตราส่วนที่กาํ หนด

วัสดุข้นั กลางถูกทําให้ร้อนอี กครั้ง แล้วขึ้ นรู ปเป็ นรู ปทรงที่ กาํ หนด
โดยใช้แม่พิมพ์ดว้ ยเครื่ องอัดรี ด
หลังจากนั้น จะดําเนิ นการตกแต่งขั้นสุ ดท้าย เช่นการแปรรู ปลายไม้
และการลบมุม เป็ นต้น และหลังจากการตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์ ตา่ งๆ
จะเป็ นอันว่าได้ “Eco M Wood” เสร็ จสมบูรณ์

เราจะมอบความประทับใจและความพึงพอใจให้ กับลูกค้ าด้ วย "การสื บสานจิ ต
วิญญาณแห่ งไม้ " และ "การสร้ างมูลค่ าใหม่"

วัตถุดิบไม้
ใช้เป็ นวัตถุดิบโดยการบด
เศษวัสดุไม้ / ไม้กอ่ สร้าง,
เศษไม้ปลายไม้, ไม้ทไี่ ม่ใช้
แล้วเป็ นต้น

EEG (Ecowood, Ecological, Global vision)

EEG (Tầm nhìn toàn cầu về hệ sinh thái của Ecowood)

โครงสร้างดังกล่าวเป็ น
พลาสติกที่เติมช่องว่างใน
ผงไม้และปกป้องพื้นผิว

ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ (พื้นไม้, ม้านัง่ เป็ นต้น )

ประสิ ทธิผล
“อีโคMวูด้ ” เป็ นวัสดุก่อสร้างที่ประยุกต์ใช้พลาสติกใช้แล้วและไม้ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์เป็ นต้น เป็ นการช่วยอนุรักษ์ป่าโดยการส่ งเสริมการใช้ ทรัพยากรอย่ าง
มีประสิทธิภาพเพื่อลดปริ มาณการโค่นไม้
นอกจากนี้การใช้พลาสติกที่ใช้แล้ว ทําให้สามารถลดการปล่ อยมลพิษ 92%
ซึ่งผลิตCO2จากการผลิตวัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
เป็ นพื้นไม้สามารถลดการปลดปล่อย CO2 ประมาณ 41% ในวงจรชีวติ ทั้งหมด.
ไม่เพียงแต่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม แต่ยงั มีประสิ ทธิภาพสูงเท่ากับหรื อดีกว่า
ไม้ธรรมชาติ ในแง่ของการคงรักษาความแข็งแรง คุณสมบัติทนต่อการเน่าเสี ย
อัตราการดูดซึมนํ้าและความต้านทานต่อปลวก จึงทําให้ สามารถใช้ งานได้ อย่ าง
มั่นใจเป็ นเวลานาน

การใช้ งาน
ในสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ,โรงเรี ยนและสถานที่ราชการ สามารถ
ใช้งานเป็ นวัสดุก่อสร้างต่างๆอาทิ พื้นไม้, บานเกล็ด, รั้ว, มานัง่ เป็ นต้น สามารถ
ใช้เป็ นวัสดุก่อสร้างสําหรับรั้ว, ม้านัง่ เป็ นต้น ความมุ่งมัน่ ของเราที่มีต่อ
สิ่ งแวดล้อม, คุณภาพ และเทคโนโลยีได้รับการยอมรับจากลูกค้าจํานวนมาก

• การสร้ างความต้องการ
• ปรับปรุ งความพึงพอใจของลู กค้า
• พัฒนาความต้องการในด้านต่างๆ
• ประสิ ทธิ ผลการสนธิ พลังระหว่างกลุม่

เราจะปกป้ องสิ่ งแวดล้ อมโลกที่สวยงามด้ วยการผลักดัน "การฟื ้ นฟูทรั พยากรที่
มีอยู่อย่ างจํ ากัด"
ผลักดันการรี ไซเคิ ล
• เข้ามีส่วนร่ วมในโครงการด้านสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ
• ทําให้ การรี ไซเคิ ลหลายรอบเกิดขึ้ นเป็ นจริ ง
• อีโคแอคชัน 21
การบรรลุเป้าหมายการจัดการสิ่ งแวดล้อม

เราจะสร้ างสภาพแวดล้ อมการทํางานที่สามารถรู้ สึกคุ้มค่ าและเติบโต

• ปฏิรูปรู ปแบบการทํางาน
• ส่ งเสริ มพนักงานอิสระ
• การจัดการด้านสุ ขภาพ
• ปรับปรุ งความพึงพอใจของพนักงาน

เราจะเสริ มสร้ างความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุ รกิจของเราและสร้ าง
ความสั มพันธ์ ของการอยู่ร่วมกันและความเจริ ญรุ่ งเรื องร่ วมกัน
• ปฏิบตั ิ ตามการค้าที่ เป็ นธรรม
• ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย
• เสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั พันธมิตรทางธุ รกิ จ
• เสริ มสร้ างกระบวนการจัดซื้ อ

คุณสมบัติพเิ ศษ
 แก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้ อมโดยใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้
Eco M Wood ใช้ไม้และพลาสติกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีอตั รา
ส่ วนผสมของวัสดุรีไซเคิลเกิน 90% นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ทรัพยากรแบบ "ผลิตในท้องถิ่นเพื่อ
การบริ โภคในท้องถิ่น" โดยการนําซากพื้นไม้เก่าและไม้ที่มีอยูก่ ลับมาใช้ใหม่

 คุณภาพได้ รับการรับรองจากสถาบันรับรองทีห่ ลากหลาย
เราพยายามและปรับปรุ งเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ให้ลูกค้า
สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองอย่างเป็ นทางการและใบรับรอง
อาทิ ISO9001, เครื่ องหมาย JIS รับรองผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ได้รับการรับรองของ
จังหวัด
ฟุกุโอกะเป็ นต้น ซึ่ งเราดําเนินผลิตด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด

 ความสามารถในการวางแผนและเทคนิคระดับสู งตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
เป็ นเวลากว่า 20 ปี ที่เราได้เพิ่มฟังก์ชนั ใหม่ตามการใช้งานในขณะที่ยดึ ติดกับความรู ้สึก
สัมผัสพื้นผิวของไม้ เรามีความสามารถในการวางแผนและเทคนิคระดับสู งนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่นการลดนํ้าหนักโดยการทําให้เกิดฟองในชั้นแกนกลาง,
การแสวงหาการแสดงออกของลายไม้ที่เหมือนจริ ง, การตระหนักถึงประสิ ทธิภาพทนต่อสภาพ
อากาศ, การลดนํ้าหนักและความแข็งแรงสู งโดยการผนวกรวมกับอลูมิเนียม และการปรับปรุ ง
คุณสมบัติการเป็ นฉนวนกันความร้อนและฟังก์ชนั ยับยั้งการเกิดประจุ เป็ นต้น

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

8

ของเสี ย

บริ ษทั Eco-Stage Engineering จํากัด

ใช้ขยะเป็ นทรัพยากรที่มีค่ามากขึ้น
ที่อยู่ติดต่ อ
6F BS Bldg. Hakata, 3-19-14 Hakataekimae,
Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-409-5850/nakazono@eco-stage.com
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
กิจกรรมในประเทศโมร็ อกโก

ตั้งแต่ปี 2562 บริ ษทั ของเราได้ติดตั้งโรงงานขนาดเล็กในท้องถิ่น เพือ่ ใช้เป็ นอุปกรณ์รีไซเคิล
ทรัพยากรสําหรับกากหลังบีบนํ้ามันมะกอกในราชอาณาจักรโมร็ อกโกผ่านโครงการ ODA
ของ JICA และได้เผยแพร่ และดําเนินการสาธิตการใช้งานอยู่ เราหวังว่านี่จะเป็ นการก้าวสู่
ธุรกิจในต่างประเทศ (กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAZONO Eiji)
กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAZONO Eiji

นํ้ามันเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็ นทรัพยากร ด้วย"เทคโนโลยีอบแห้ งลดความดันที่อุณหภูมินํา้ มัน"
เครื่ องอบแห้งลดความดันที่อุณหภูมิน้ าํ มัน (Cooker)

หลักการของเทคโนโลยีอบแห้งลดความดันที่อุณหภูมิน้ าํ มัน
ลดความดัน

ความร้ อน

นํ้ามันและวัตถุดิบถูกทําให้ ร้อน
ความชื้ นเริ่มระเหย

ลดความดัน

ลดความดัน

ความร้ อน

นํ้าบนพื้นผิวของวัตถุดิบจะถูกระเหยและ
นํ้าในแกนกลางของวัตถุดิบจะถูกระเหย
ต่ อไปภายใต้ ความดันที่ลดลง

ความร้ อน

การอบแห้ งเสร็จสิ้ นที่อุณหภูมิราว 100°c
(ระดับสุ ญญากาศประมาณ -700 mmHg)

ภาพโครงสร้างของเครื่ องอบแห้งลดความดันที่อุณหภูมิน้ าํ มัน

กากมะกอกแห้ง
(สามารถใช้เป็ นอาหารสัตว์, เชื้อเพลิง เป็ นต้น)

ประสิ ทธิผล
“เทคโนโลยีการอบแห้งลดความดันที่อุณหภูมิน้ าํ มัน (วิธีเทมปุระ)” ใช้น้ าํ มัน
ปรุ งอาหารที่ใช้แล้วเป็ นสื่ อความร้อนทางอ้อมในการผสมและให้ความร้อนกับ
ขยะอินทรี ยแ์ ละลดจุดเดือดโดยการลดความดันภายในอุปกรณ์ให้ลดลงประมาณ
0.6 atm ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่จดสิ ทธิ บตั รของบริ ษทั ของเราที่ระเหยปริ มาณนํ้า
ของผลิตภัณ์บาํ บัดที่อุณหภูมิประมาณ 85°C -110°C
เนื่องจากการอบแห้งโดยวิธี "ทอด" ด้วยนํ้ามันปรุ งอาหารที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์หลังการบําบัดจึงมีน้ าํ มันปรุ งอาหารที่ใช้แล้วจํานวนหนึ่ งรวมอยูด่ ว้ ย
และเป็ นการเสริ มมูลค่าเพิ่มใหม่ (ค่าความร้อนที่เพิ่มขึ้น) ซึ่งไม่พบในเทคโนโลยี
การอบแห้งปกติและมีคุณค่าสามารถขายและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถใช้ใน
การผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์จากกากเศษอาหาร, การผลิตเชื้อเพลิงจากกาก
ตะกอนนํา้ เสียเป็ นต้ น

การใช้ งาน

ขยะอินทรี ยท์ ้งั หมด เช่น ผลิตภัณฑ์ทางทะเล, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,
ผลิตภัณฑ์จากปศุสตั ว์, กากสิ่ งปฏิกูลและขยะจากครัวสามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ได้ (ทําเป็ นอาหารสัตว์, ทําเป็ นปุ๋ ย และทําเป็ นเชื้อเพลิง) โดยการอบแห้ง

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ทําให้ อบแห้ งได้ อย่ างสมํา่ เสมอภายใต้ ความดันลดลง
นํ้ามันจะซึ มผ่านวัตถุที่ตอ้ งการบําบัดอย่างเพียงพอและถูกทําให้แห้ง หลังจากการ
อบแห้งการกระจายตัวของอัตราส่ วนความชื้นในผลิตภัณฑ์จะสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ การ
บําบัดภายใต้ความดันลดยังส่ งเสริ มการระเหยของนํ้า ทําให้สามารถอบแห้งได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งและรวดเร็ ว นอกจากนี้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่จากวัตถุบาํ บัดจะไม่ถูกปล่อย
ออกสู่ ภายนอกระบบ

 การใช้ ประโยชน์ ขยะให้ มมี ูลค่ าเพิม่ สู ง
ในกรณี ของกากเศษอาหาร เราจะรวบรวมโดยไม่ให้สูญเสี ยอินทรี ยส์ ารและฆ่าเชื้อใน
เวลาเดียวกัน นอกจากนี้ หากวัตถุที่จะบําบัดมีน้ าํ มันจํานวนมาก นํ้ามันจะละลายออกใน
ระหว่างการบําบัดและสามารถนํากลับมาใช้เป็ นนํ้ามันตัวกลางได้

 ผลงานการบําบัดและรีไซเคิลของเสียทีห่ ลากหลาย
ในประเทศญี่ปุ่น เราได้ดาํ เนินงานที่โรงงานบําบัดและรี ไซเคิลขยะอินทรี ยท์ ี่มีปริ มาณนํ้า
สู ง เช่น กากเศษอาหารและกากตะกอนนํ้าเสี ย เป็ นต้น ในปี 2019 โครงการเผยแพร่ และ
สาธิตในท้องถิ่นได้เริ่ มขึ้นเพื่อรี ไซเคิลกากนํ้ามันมะกอก และลดภาระด้านสิ่ งแวดล้อมใน
ประเทศโมร็ อกโก

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั MIS จํากัด

ประยุกต์ใช้ "ทรัพยากร" ของเสี ยเพื่อปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมและฟื้ นฟูทอ้ งถิ่น !
ที่อยู่ติดต่ อ
5413-10 Imazu, Nishi-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-834-5131/m.i.s@mis-r.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
ดําเนินธุรกิจที่ ประเทศจีน (เซี ยงไฮ้)

ระบบสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ลด CO2 โดยใช้ความร้อนเป็ น “พลังงานหมุนเวียน” จากกากของ
เสี ยที่ลดได้ยาก เราได้ดาํ เนินการสร้างระบบการเผาไหม้และการใช้ความร้อนด้วยหัวเผาเชื้อเพลิงชีว
มวลที่ไม่ใช้น้ าํ มันโดยเชื่อมโยงวัตถุดิบที่มีความชื้นสู งซึ่ งรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงฝุ่ นไม่เพียงแต่ไม้
เท่านั้น กับ "เครื่ องอบแห้งสุ ญญากาศ" อุปกรณ์ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ SDGs รวมทั้ง
สอดคล้องกับส่ วน E (สิ่ งแวดล้อม) ของการลงทุน ESG!
(กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAMURA Yasuyuki)

กรรมการผูจ้ ดั การ
NAKAMURA Yasuyuki

YAMADA Yoshito

ใช้ของเสียต่ างๆเป็ นเชื้อเพลิงด้ วย “Joule-R” หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ภาพถ่ายของ Joule-R

การเผาไหม้สองขั้นตอนในวิธีการเผาไหม้แบบแก๊สซิ ฟิเคชัน

หัวเผาเชื้ อเพลิ งชีวมวล
อากาศ (ทุตยิ ภูมิ)

การระเหยของเขม่ า

การเผาไหม้

การป้อนเชื้อเพลิง

อากาศปริมาณน้ อย (ปฐมภูมิ)

ประสิ ทธิผล
Joule-R เป็ นหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลที่ประยุกต์ใช้วิธีการเผาไหม้แบบแก๊สซิ ฟิ
เคชัน และสามารถใช้ของเสี ยต่างๆเป็ นเชื้ อเพลิงได้ จากการประยุกต์ใช้เชื้ อเพลิง
ชีวมวล เป็ นการสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลและการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลของบริ ษทั ยังสามารถใช้ของเสี ยต่างๆเป็ น
เชื้อเพลิง จึงเป็ นการมีส่วนร่ วมสนับสนุนส่ งเสริมการใช้ ของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้ างสังคมที่เน้ นการรีไซเคิล
นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น (ของเสี ย) จึงมีส่วนช่วย
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจท้ องถิ่น

การใช้ งาน
ถ้านําไปใช้โดยผูป้ ระกอบการที่ปล่อยของเสี ยประเภทชี วมวลและ
ผูป้ ระกอบการบําบัดของเสี ยเป็ นต้น หรื อผูป้ ระกอบการที่ดาํ เนิ นธุรกิจที่ส่งไฟฟ้า
และความร้อนร่ วมซึ่งรวมถึงรวมถึงการผลิตไฟฟ้าชี วมวล ก็จะสามารถลด
ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้ อเพลิงฟอสซิลได้

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ สูงโดยใช้ วธิ ีการเผาไหม้ แบบแก๊ สซิฟิเคชัน
ในเตาแก็สซิ ฟิเคชันชนิดหมุนวน กระบวนการเผาจะแบ่งออกเป็ นสองขั้นตอน ในการ
เผาไหม้ครั้งแรกสารที่เผาไหม้จะถูกทําให้เป็ นแก๊สโดยคาร์ บอไนเซชันในขณะที่ให้ความ
ร้อนในสภาวะที่ไม่มีอากาศเล็กน้อยและในการเผาไหม้ครั้งที่สองจะให้อากาศที่เพียงพอแก่
ก๊าซในการเผาไหม้ สิ่ งนี้จะยับยั้งการสร้างสารที่ไม่ได้เผาไหม้เช่นเขม่าและช่วยเพิม่
ประสิ ทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

 ของเสี ยต่ างๆสามารถใช้ เป็ นเชื้อเพลิงได้
ในเตาแก็สซิ ฟิเคชันชนิดหมุนวน (เครื่ องเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชันที่สมบูรณ์) สามารถ
นําของเสี ยต่างๆ เช่น ฝุ่ นผงของไม้, มูลสัตว์, กากตะกอนอินทรี ย,์ ขยะสด, เศษไม้,
พลาสติก, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น กากใบชา, กากกาแฟ, และแกลบ เป็ นต้น มา
ประยุกต์ใช้เป็ นเป็ นเชื้อเพลิง

 การบริการเฝ้าระวังระยะไกล
เรากําลังสร้างระบบที่สามารถเฝ้าระวังสถานะการทํางานของหม้อไอนํ้าชีวมวล เป็ นต้น
จากระยะไกลผ่านแผงควบคุม IOT ด้วยการใช้ระบบดังกล่าว ทําให้สามารถตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนของห้องเผาไหม้ได้อย่างละเอียดอ่อน ป้องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุได้ล่วงหน้าและตอบสนองต่อข้อขัดข้องได้อย่างรวดเร็ ว

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ของเสี ย

บริ ษทั Otani Chemical Industries จํากัด

เรากําลังดําเนินการให้การรี ไซเคิลทรัพยากรไร้มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นจริ ง !
ที่อยู่ติดต่ อ
2567 Nakabaru, Kasuya, Kasuya-gun, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-621-7855/gate@7855.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
GENCO OTANI Co. Ltd. (ประเทศไทย)

ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพด้าน "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" เราไม่เพียงมุ่งหวังที่จะหมุนเวียน
ทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภาพที่มีอยูใ่ นของเสี ย เป็ นต้นเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการสร้างระบบรี
ไซเคิลทรัพยากรที่ "เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม" ที่ไม่ก่อให้เกิดภาระสิ่ งแวดล้อมใหม่ใน
กระบวนการรี ไซเคิลอีกด้วย (กรรมการผูจ้ ดั การ OTANI Katsumi)
กรรมการผูจ้ ดั การ OTANI Katsumi

การกู้คืนนิกเกิลและฟอสฟอรัสจากนํ้ายาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว
ลักษณะของโรงงานรี ไซเคิลนํ้ายาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว

แผนผังกระบวนการรี ไซเคิลโดยวิธีการตกตะกอนออกซาเลต
นํ้ายาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว
เติมกรดออกซาลิก
การตกตะกอนออกซาเลต

นํ้ายาหลังสกัดนิกเกิล
(มีส่วนผสมของ P)
เติมแคลเซียม
ทําให้ เป็ นกลาง
การกูค้ ืนทรัพยากรฟอสฟอรัส

การกูค้ ืนทรัพยากรนิกเกิล

นิกเกิลออกซาเลต
[NiC2O4·2H2O ]

แคลเซียมฟอสไฟต์
[CaHPO3]

คุณภาพของส่วนประกอบปุ๋ ยที่นาํ กลับมาใช้ใหม่ (หน่วย: มก. / กก.)
ส่ วนผสมที่อันตราย
กฎหมายควบคุมปุ๋ย
มาตรฐานของเรา
ค่าวิเคราะห์

ประสิ ทธิผล
โดยการกูค้ ืนนิกเกิลและฟอสฟอรัสจากนํ้ายาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว
เทียบกับการทําให้เป็ นกลางอย่างง่าย จะสามารถช่วยสนับสนุนลดภาระสิ่ งแวดล้ อม
ทุตยิ ภูมแิ ละเป็ นการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ นิกเกิล เป็ นวัตถุดิบที่จาํ เป็ นใน
การผลิตแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออน ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกจาก
ความแพร่ หลายของรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นการปรับปรุ งเทคโนโลยีการรี ไซเคิลให้ดีจึง
เป็ นที่คาดหวังว่ากันอยูใ่ นขณะนี้ โดยการรวบรวมและรี ไซเคิลฟอสฟอรัสจัดหาวัตถุดบิ
ปุ๋ยทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมไม่เพียง แต่จะป้องกันการยูโทรฟิ เคชันของลุ่มแม่น้ าํ และ
ท่าเรื อเท่านั้นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมทางนํา้ นอกจากนี้ยงั นําไปสู่
สําหรับลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีการบําบัดของเหลวเสี ยขั้นสู งและความรู ้ในการ
วิเคราะห์และประเมินผลที่แม่นยําสู งการบําบัดของเหลวและการกู้คืนทรัพยากรที่
เชื่ อถือได้ และเชื่ อถือได้ กาํ ลังดําเนินการ

การใช้ งาน
เรากําลังนําเสนอโซลูชนั ที่คาดว่าจะลดต้นทุนการบําบัด ในขณะที่ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพสําหรับกิจการที่มีการปล่อยนํ้ายาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว
นอกจากนี้เรายังมีโนว์ฮาวมากมายเกี่ยวกับการบําบัดของนํ้ายาที่มีโลหะมีค่าที่ใช้แล้ว/
การบําบัดนํ้ายาพิเศษที่เป็ นพิษที่ใช้แล้วและการรี ไซเคิลกากของเสี ยที่มีโลหะมีค่า

คุณสมบัติพเิ ศษ
 อัตราการกู้คืนของนิกเกิลสู งโดยวิธีการสกัด / การตกตะกอน
วิธีการสกัดด้วยตัวทําละลายที่พฒั นาโดยบริ ษทั ของเราและวิธีการตกตะกอนออกซาเลต
ที่ใช้กนั ทัว่ ไปจะถูกเลือกตามสถานะการสร้างของนํ้ายาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าที่ ใช้แล้ว
และทั้งสองอย่างมีอตั ราการสกัดนิกเกิลสู งในนํ้ายาที่ใช้แล้ว (สามารถกูค้ ืนได้ประมาณ
98%) ในประเทศไทย เรามีโรงงานบําบัดกําลังการผลิตสู งสุ ด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 การกู้คืนทรัพยากรฟอสฟอรัสเป็ นวัตถุดบิ ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสจํานวนมากมีอยูใ่ นสารสกัดที่เหลือหลังจากการกูค้ ืนนิกเกิล ฟอสฟอรัสเป็ น
ทรัพยากรที่มีค่า แต่หากปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อมมากเกินไปอาจทําให้เกิดมลพิษใน
มหาสมุทรและแม่น้ าํ แต่เรามีเทคโนโลยีในการกูค้ ืนฟอสฟอรัสนี้กลับมาเป็ นวัตถุดิบปุ๋ ย เรา
จัดหาวัตถุดิบปุ๋ ยที่สามารถใช้ได้อย่างอุ่นใจตรงตามมาตรฐานของเราเองซึ่งเข้มงวดกว่า
มาตรฐานวัตถุดิบปุ๋ ยในประเทศญี่ปุ่น

 การตอบสนองอย่ างรวดเร็วโดยบริษทั ย่ อยในประเทศไทย
ในประเทศไทยเราได้จดั ตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนกับ GENCO ซึ่ งทําให้เราสามารถตอบสนอง
ได้อย่างรวดเร็ วโดยใช้เครื อข่ายท้องถิ่นของเรา จากเทคโนโลยีการบําบัดและการวิเคราะห์ที่
เราได้บ่มเพาะมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั เราวางแผนที่มุ่งเน้นไปที่การรี ไซเคิลโลหะมีค่าใน
นํ้ายาที่ใช้แล้วและโลหะมีค่าในกากของเสี ย

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

ของเสี ย
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บริ ษทั Kakuno Manufacturing จํากัด

ด้วยการปล่อย CO2 สุทธิให้เป็ นศูนย์ สามารถแก้ปัญหาโลกร้อนและการบําบัดขยะอินทรี ยพ์ ร้อมกัน!
ที่อยู่ตดิ ต่อ
378-3 Ichimaru, Buzen, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-979-82-3888/ceobrain1618@kakuno.page
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูท่ ี่ ไทย, ไต้หวัน, เมียนมาร์ , ฟิ ลิปปิ นส์,
กาตาร์ เป็ นต้น

การไพโรไลซิ สในเตาเผาโดยไม่ตอ้ งดูดอากาศจากภายนอกและไม่มีท้ งั ออกซิ เจนและ
ไนโตรเจน ทําให้เกิดประสิ ทธิผลและแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อนและการกําจัดของเสี ยเชิง
นวัตกรรมใหม่ โดยไม่มีการปล่อย CO2 หรื อแก๊สอันตรายออกสู่ ช้ นั บรรยากาศ และปริ มาณ
ขยะจะลดลงอย่างมาก และสามารถนํากลับมาใช้เป็ นทรัพยากรใหม่
(กรรมการผูจ้ ดั การ KAKUNO Toshimitsu)

กรรมการผูจ้ ดั การ KAKUNO Toshimitsu

ทําให้การลดปริ มาณและรี ไซเคิลขยะอินทรี ยไ์ ด้อย่างท่วมท้นเป็ นจริ ง
ไพโรไลเซอร์ ในยุคต่ อไป
รู ปลักษณะภายนอกของไพโรไลเซอร์ ในยุคต่อไป

การดูดอากาศจากภายนอกเข้ าสู่ เตาเผาทั้งหมดจะถูกตัดออก
ภายในเตาเหมือนอยู่ในอวกาศ (ไม่ มีออกซิเจน / ไนโตรเจน)

การเปรี ยบเทียบเครื่ องไพโรไลซิ ส เตาเผาและเตาถ่าน
ประเภท

เครื่องไพโรไลซิส

เตาถ่ าน

เตาเผา

ระดับการกําจัดขยะ

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

อุณหภูมิในการบําบัด

30-700° C

800°C

800°C

ผลิตภัณฑ์ พลอยได้

พารามิเตอร์

ถ่าน

เถ้า

การลดปริ มาตร

1/200-1/500

1/10-1/40

1/10

การปล่ อย CO2)

ไม่มี

มี

มี

* ระดับการกําจัดขยะ (ขยะอินทรีย์)
ระดับ 1: สภาพที่ถูกปล่ อยทิง้ ในเมืองที่ไม่ มีการเก็บขยะ
ระดับ 2: ไม่ มีระบบเผาขยะและขยะจะถูกกองเป็ นภูเขาในที่ที่กําหนดไว้
ระดับ 3: มีการเผาขยะลดปริมาตรให้เหลือเถ้าและฝังในหลุมฝังกลบ
ระดับ 4: รีไซเคิลขยะและใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพ แต่ฝังสิ่งที่ยังไม่ ใช้ ประโยชน์ ในหลุมฝังกลบ
ระดับ 5: การปล่ อยแก๊ ส CO2 ได้ ถูกกําจัดด้ วยมาตรการป้องกันภาวะโลกร้ อน และรีไซเคิลเป็ นทรัพยากรหมด ไม่ มีสิ่งใดที่จะนําไปฝัง

(หมายเหตุ) ระดับการก ําจัดขยะ (Garbage disposal level） เป็ นคําจํากัดความที่พิจารณาโดยทางบริ ษทั ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตัวเลขและผลิตภัณฑ์พลอยได้ในตารางเป็ นไปตามการสํารวจของบริ ษทั ปริ มาณการปล่อย CO2หมายถึง ของเสี ยในเวลาทํางานและสิ่ ง
ที่เกิดขึ้นในเวลาเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิ ล (ไม่รวมพลังงานตอนเริ่ มทํางาน)

ประสิ ทธิผล
เตาเผาขยะทัว่ ไปผลิตปล่อย CO2 ปริ มาณมากเนื่องจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงฟอสซิลและขยะอินทรี ย ์ และเกิดเถ้าการเผาไหม้ปริ มาณมหาศาล ดังนั้น
จึงมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างต่อเนื่องในการจัดหาเชื้อเพลิงฟอสซิ ลและการกําจัดเถ้าจาก
การเผา
ในทางกลับกัน ไพโรไลเซอร์ยคุ ต่อไปจะไม่ มีการปล่ อย CO2 จากการเผา
ไหม้ ,ปริมาตรขยะอินทรีย์สามารถลดลงเหลือ 1/200 เนื่องจากคาดว่าวัสดุที่กคู้ ืน
จะถูกนํามาใช้เป็ นวัสดุใหม่ “Parametal” ซึ่ งไม่ จําเป็ นต้ องฝังกลบ ในอนาคตเรา
เชื่อว่าเครื่ องไพโรไลซิสจะเป็ นไพ่ตัวเก็งที่ทําให้ สังคมปลอดคาร์ บอนที่เป็ นกลาง
เป็ นจริง

การใช้ งาน

ด้วยการนําไพโรไลเซอร์ของทางบริ ษทั มาใช้ ทําให้สามารถกําจัดขยะ
พลาสติกได้อย่างเหมาะสมซึ่ งปัจจุบนั เป็ นปัญหาสังคมและยังไม่มีการรี ไซเคิล
ในขณะเดียวกันก็รับประกันความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี้ยงั ช่วยใน
การยับยั้งขยะพลาสติกที่ถูกปล่อยออกมาในเมือง, ในหมู่บา้ น, ในทะเล
เนื่องจากสาเหตุของการขาดระบบบําบัดและการกําจัดที่ไม่เหมาะสม และมีส่วน
ช่วยในการแก้ปัญหาไมโครพลาสติก อีกด้วย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 รีไซเคิลเป็ นวัสดุใหม่ โดยไม่ ต้องปล่ อย CO2
ในเตาเผาขยะธรรมดา มีการระบาย CO2 ที่เกิดจากการเผาไหม้ออกในปริ มาณมากและการ
กําจัดขี้เถ้าจากการเผามีค่าใช้จ่ายสู ง ในทางกลับกัน เนื่องจากไพโรไลเซอร์ดาํ เนินการในสภาวะ
ที่ปราศจากออกซิ เจน CO2 ที่เคยปล่อยออกมาโดยการเผาไหม้แบบดั้งเดิมสามารถทําให้เป็ นศูนย์
ในขณะเดียวกัน เราสามารถคาดหวังผลกําไรอย่างต่อเนื่องจากการขายวัสดุกูค้ ืน (วัสดุใหม่)

 ทําให้ การผลิตไฟฟ้ าอย่ างมีประสิทธิภาพสู ญเสียความร้ อนทิง้
เพียงเล็กน้ อยเป็ นจริง
เนื่องจากไพโรไลเซอร์ไม่มีปล่องไฟจึงไม่มีท้ งั แก๊สไอเสี ยหรื อความร้อนจากไอเสี ยปล่อย
ออกสู่ อากาศภายนอก และมีการสู ญเสี ยความร้อนจากไอเสี ยเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปริ มาณ
ความร้อนยังคงอยูจ่ ึงสามารถกูค้ ืนนํ้าร้อนและไอนํ้าได้อย่างเต็มที่ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู ง นอกจากนี้เนื่องจากแก๊สต่างๆ ถูกหมุนเวียนกําจัดภายในด้วยเครื่ องดูดควันและ
กําจัดกลิ่นจึงไม่มีควันและไม่มีกลิ่นและสามารถติดตั้งในอาคารได้

 เพิม่ ความสามารถในการทํากําไรด้ วยวัสดุใหม่ ทมี่ มี ูลค่ าเพิม่ สู ง
เรากําลังพัฒนาแอพพลิเคชันใหม่ (ปุ๋ ย, สี , วัสดุไฟฟ้า เป็ นต้น ) กับมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
สําหรับวัสดุที่กคู้ ืนเป็ นวัสดุใหม่ “Parametal” การขายสิ นค้าที่กคู้ ืนได้คาดว่าจะนํามาซึ่ งผลกําไร
อย่างต่อเนื่องในการกําจัดของเสี ย นอกจากนี้ ยังสามารถมีส่วนร่ วมในการใช้โลหะหายากอย่างมี
ประสิ ทธิภาพในของเสี ยที่ไม่ได้กูค้ ืนมาก่อน

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ของเสี ย

บริ ษทั Kyushumetal Industry จํากัด

การมีส่วนร่ วมในการรี ไซเคิลทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนผ่านการกูค้ ืนทรัพยากรอย่างตลอดทัว่ ถึง
ที่อยู่ติดต่ อ
62-4 Nishiminatomachi, Kokurakita-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-582-6143/kms@kms.nnr.co.jp

เราจะมีส่วนร่ วมในการรี ไซเคิลทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนและมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินการและจัดหาทรัพยากรรี ไซเคิล
คุณภาพสูงอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของเรา ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
Kyushu Metal Industry ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ บริ ษทั ของเรามีหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดในโลกอย่างมีประสิ ทธิภาพและในการสร้ างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการรี ไซเคิลได้อย่าง
ยัง่ ยืน เรากําลังดําเนินการอย่างแข็งขันในการรี ไซเคิลวัสดุเพื่อตอบสนองปัญหาพลาสติกซึ่ งได้รับความสนใจ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา (กรรมการผูจ้ ดั การ SHOZAKI Hideaki)

กรรมการผูจ้ ดั การ SHOZAKI Hideaki

การทําให้อตั ราการกู้คืนทรัพยากรสู งด้ วยกระบวนการบดและคัดแยกอย่ างเป็ นเอกลักษณ์
เครื่ องคัดแยกโลหะผสมแบบต่อเนื่อง
อุปกรณ์ที่สามารถแยกโลหะที่มีความถ่วงจําเพาะที่แตกต่างกันได้โดยการทําให้อนุภาคผงเป็ นฟลูอิดไดซ์
เบดโดยป้อนอากาศจากด้านล่างของอนุภาคผงที่เติมอยู่

เครื่ องหัน่ ย่อย (2,000 แรงม้า)

ประสิ ทธิผล
ด้วยการหัน่ ย่อยเศษโลหะ, เครื่ องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ใช้แล้ว, ซากรถยนต์ท่ีทิ้ง
เป็ นต้น และการใช้เทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการกูค้ ืนทรัพยากร เราจะส่ งเสริ ม
การบําบัดของเสี ยและการกูค้ ืนเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กที่สาํ คัญอย่าง
เหมาะสม และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงอัตราการกู้คืนทรัพยากรให้
ดีขนึ้
นอกจากนี้ หลังจากการบําบัดซากเศษโลหะ เป็ นต้น เรามีเทคโนโลยีและ
โนว์ฮาวไม่เพียงกูค้ ืนเหล็กและแหล่งทรัพยากรที่ไม่ใช่เหล็กที่สาํ คัญเท่านั้น แต่
เรายังสามารถกูค้ ืนโลหะมีค่าต่างๆ เช่นโลหะหายากจากฝุ่ นของเครื่ องหัน่ ย่อยที่
ปล่อยออกมา อีกด้วย นี่จะเป็ นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุอตั ราการกู้คืน
ทรัพยากรสู งและปรับปรุ งการรีไซเคิล

การใช้ งาน
เราสามารถให้ความร่ วมมือทางเทคนิ คเกี่ยวกับการ่ บาํ บัดและรี ไซเคิลเศษ
โลหะ, เครื่ องใช้ในบ้านที่ใช้แล้ว, ซากรถยนต์ทิ้ง เป็ นต้น เราสามารถให้
คําปรึ กษากับผูเ้ กี่ยวข้องภาครัฐที่กาํ ลังพิจารณาระบบรี ไซเคิลประเภทต่างๆ

คุณสมบัติพเิ ศษ
 โรงงานหั่นย่ อยทีม่ กี าํ ลังการบําบัดสู ง
เรามีโรงงานรี ไซเคิลจํานวนมากรวมถึงโรงงานหัน่ ย่อยขนาด 2,000 แรงม้าสําหรับ
บําบัดเศษเหล็ก เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิม่ ของวัตถุดิบเหล็ก (เหล็กกล้า) ที่ผลิตได้และวัตถุดิบไม่ใช่
เหล็กที่ถลุงได้ เราดําเนินการบําบัดที่รวมเทคโนโลยีการบดและการคัดแยกต่างๆ ตาม
ประเภทของวัตถุที่บาํ บัด

 การกู้คืนโลหะทีไ่ ม่ ใช่ เหล็กจากฝุ่ นของเครื่ องหั่นย่ อย
เรายังมีเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการกูค้ ืนโลหะมีค่าต่างๆจากฝุ่ นของเครื่ องหัน่ ย่อย
นอกเหนือจาก การทําให้อตั ราการกูค้ ืนโลหะมีคา่ ที่สูงผ่านกระบวนการที่เป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึง
รวมอุปกรณ์การคัดแยกและการแยกแยะเช่นเครื่ องคัดแยกของเหลวหนัก, เครื่ องคัดแยกด้วย
ความถ่วงจําเพาะแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดแห้ง, เครื่ องคัดแยกโลหะผสมแบบต่อเนื่องแบบ
ผสม และการคัดแยกด้วยมือ แล้วเรากําลังส่ งเสริ มการรี ไซเคิลวัสดุพลาสติกอีกด้วย

 การบําบัดนํา้ เสียอุตสาหกรรมอย่ างมีความรับผิดชอบ
เรามีผลงานประสบการณ์มากมายในธุรกิจบําบัดเศษโลหะ,เครื่ องใช้ในบ้านที่ใช้แล้ว,
ซากรถยนต์ท้ิง เป็ นต้น ในประเทศญี่ปุ่น และเราดําเนินการอย่างมีความรับผิดชอบในการ
กําจัดของเสี ยอย่างถูกต้องเหมาะสม (บริ ษทั ผูป้ ระกอบการดีเด่นที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO14001)

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั KURINKA จํากัด

ของเสี ย

ร่ วมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วยเทคโนโลยีทางเท้าที่หายใจไปกับโลก!
ที่อยู่ติดต่ อ
2-6-7 Togo, Munakata, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-940-36-9763/info@kurinka.com

บริ ษทั ของเรากําลังส่ งเสริ ม "โมเดลการผลิตในท้องถิ่นเพื่อการบริ โภคในท้องถิ่น" ของเถ้าถ่าน
หิ น ขณะนี้เรากําลังผลักดันโมเดลนี้ในพื้นที่คนั โต, พื้นที่ชูโกกุและพื้นที่โอกินาวาร่ วมกับ
บริ ษทั พันธมิตรในพื้นที่ นอกจากนี้โมเดลนี้ยงั สามารถขยายไปยังต่างประเทศได้และเรา
กําลังขยายงานอย่างจริ งจังไปยังประเทศต่างๆ ที่มีศูนย์กลางอยูใ่ นเอเชียตะวันออก
(กรรมการผูจ้ ดั การ UMEKI Shinichi)

กรรมการผูจ้ ดั การ UMEKI Shinichi

ใช้เถ้าถ่านหิ นทางเท้ าที่ดูดซึมและกักเก็บนํา้ ได้ สูง "ถนนคลิงเกอร์ "
กลไกการซึ มผ่านของนํ้าและการกักเก็บนํ้าของถนนคลิงเกอร์

ตัวอย่างการก่อสร้างทางเดินเล่นและคันทางลาดชัน

[แบบจําลองลมหายใจของถนนคลิงเกอร์ ]
ระงับความเสี ยหายจากนํา้ ท่วม/สร้ างความอุ่นใจ

หายใจเข้ า

หายใจออก
ความชื้น/มาตรการเกาะความร้ อน

(นาน) การระบายความร้ อน
(รวดเร็ว) การซึมผ่าน
(มาก) การกักเก็บนํา้
(หลวม) การระบายนํา้

การกักเก็บนํา้ ประมาณ 50% ของ
ปริมาตร

ประสิ ทธิผล
วัสดุทางเท้าของเราผลิตจากขี้เถ้าถ่านหิ นที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิ นดังนั้น
เราจึงมีส่วนสนับสนุนการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพโดยการลดปริมาณ
การกําจัดขยะโดยการฝังกลบ นอกจากนี้ดว้ ยการผสมผสานชั้นที่น้ าํ ซึ มผ่านและ
ชั้นกักเก็บนํ้า ทําให้สามารถป้องกันการเกิดเป็ นแอ่งนํ้า ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อ
มาตรการการจัดการด้านภูมิทัศน์ / การระบายนํา้ หรื อการรับมือกับปรากฏการณ์
เกาะความร้ อนและการไหลบ่ าของดินชั้นผิว
นอกจากนี้ยงั สามารถคาดหวังผลการป้องกันวัชพืชได้เช่นเดียวกับทางเท้า
ทัว่ ไปดังนั้นจึงสามารถคงรักษาภูมิทศั น์ที่สวยงามไว้ได้

การใช้ งาน

เนื่องจากเถ้าถ่านหิ นเป็ นวัตถุดิบหลัก หากท่านที่กาํ ลังพิจารณาการใช้เถ้าถ่าน
หิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาทิ โรงไฟฟ้าถ่านหิ น เรายินดีให้คาํ ปรึ กษา ในพื้นที่ที่
ฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น พายุฤดูร้อน โดยการปู "ถนนคลิงเกอร์ " บน
ทางเท้าและทางลาดชัน จะทําให้สามารถดําเนินการอนุรักษ์ภูมิทศั น์และรับมือ
กับภัยพิบตั ิดว้ ยฟังก์ชนั การระบายนํ้าและการกักเก็บนํ้าในระดับสูง

คุณสมบัติพเิ ศษ
 การใช้ เถ้ าถ่ านหินอย่ างมีประสิทธิภาพจากโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อน
เราใช้ข้ เี ถ้าถ่านหิ น (เถ้าปูนเม็ด) ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิ นเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตวัสดุ
ปูถนนคุณภาพสู งจากขยะ เป็ นทางเท้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งมีฟังก์ชนั การทํางานที่สูงและ
มีคุณภาพคงที่โดยการผสมสารแข็งตัวและสารเพิ่มประสิ ทธิภาพอย่างเหมาะสมที่สุดและไม่
ส่ งผลกระทบต่อสัตว์และพืชในบริ เวณแวดล้อม

 พื้นผิวถนนทีส่ ะดวกสบายเนื่องจากมีการซึมผ่านของนํา้ สู ง
เนื่องจากชั้นที่น้ าํ ซึ มผ่านได้ประกอบด้วยเถ้าถ่านหิ นและเรซิ นอีพอ็ กซี่จึงมีความสามารถใน
การซึ มผ่านของนํ้าสู งมาก โดยการแทรกซึ มของนํ้าฝนอย่างรวดเร็ วเป็ นต้นทําให้สามารถคง
รักษาพื้นผิวถนนที่สะดวกสบายได้โดยไม่เกิดเป็ นแอ่งนํ้า

 ความสามารถในการกักเก็บนํา้ เพื่อป้องกันปรากฏการณ์ เกาะความ
ร้ อนและภัยพิบัติ
เนื่องจากผลการกักเก็บนํ้าสู งของชั้นกักเก็บนํ้าที่ประกอบด้วยเถ้าถ่านหิ นและสารทําให้
แข็งตัว อุณหภูมิพ้ืนผิวถนนสามารถลดลงได้ประมาณ 7 - 10°C ซึ่ งมีประโยชน์ในการรับมือกับ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน นอกจากนี้เนื่องจากนํ้าจะแทรกซึ มอย่างช้าๆ หลังจากการกักเก็บนํ้า
จึงเป็ นไปได้ที่จะจัดการกับความเสี่ ยงของการไหลบ่าของดินชั้นผิว เนื่องจากการกัดเซาะของ
นํ้าฝนและยังสามารถใช้เป็ นมาตรการระบายนํ้าในสถานที่ที่ยากต่อการวางคูระบายนํ้า

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

14

ของเสี ย

บริ ษทั KENKI จํากัด

การอบที่ง่าย,ปลอดภัย, น่าเชื่อถือและราคาถูกด้วยเทคโนโลยีช้ นั สูง!
ที่อยู่ติดต่ อ
3-9-7 Kamimuta, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-411-1203/info@kenmori.com

KENKI DRYER เครื่ องอบแห้งอุณหภูมิต่าํ ต่อเนื่องที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั ร 11 รายการ ใน 8
ประเทศ * ซึ่ งสามารถทําให้สารเกาะจับ, เหนียวเนอะแห้งได้ ซึ่ งบริ ษทั อื่นไม่สามารถทําได้ ขณะนี้
เรามีตวั แทนจําหน่ายที่ ฝรั่งเศส, ไต้หวันและรัสเซี ย และเรากําลังมองหาพันธมิตรในภูมิภาคอื่น ๆ
* ประเทศ/พื้นที่ที่จดสิ ทธิบตั ร: ญี่ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริ กา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร,ฝรั่งเศส, เยอรมนี,
สวิส, ไต้หวัน (กรรมการผูจ้ ดั การ MORIYAMA Hideyuki)

กรรมการผูจ้ ดั การ MORIYAMA Hideyuki

เครื่ องเป่ าอุณหภูมิตาํ่ อย่ างต่ อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่จดสิ ทธิบตั รระหว่างประเทศ
ตัวอย่างการอบแห้งและโครงสร้างภายในของอุปกรณ์อบแห้งอุณหภูมิต่าํ อย่างต่อเนื่อง "KENKI DRYERS"
อุปกรณ์ อบแห้งทีอ่ ุณหภูมติ ํ่าอย่ างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการอบแห้ ง

การป้ อนตะกอน 100 กก. / ชม. (ความชื้น 80%)

โครงสร้ างภายในที่จดสิ ทธิบัตร

การยึดเกาะ (แคลเซียมซิลิเกต)
วัตถุดบิ

สเลอร์ รี, ตะกอน
(90% W.B. หรื อมากกว่ า)

ช่ องปล่อยอากาศเปี ยก

โปแลนด์เปิ ดดําเนินการอยู่ (แห่งแรกของโลก)
ระบบคอนเทนเนอร์ เคลือ่ นที่ 40ฟุต
ประสิทธิภาพสู ง
• การทํางานต่ อเนื่องเป็ นเวลา 24 ชั่ วโมง
• กะทัดรั ด
• การถ่ ายเทความร้ อนด้ วยไอนํ้าทางอ้ อม

ยึดติด (กากตะกอนนํ้าเสีย)
เดรน

อุณหภูมติ ํ่า
• ป้ องกันการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบ
ของวัตถุที่จะทําให้ แห้ ง
• สิ ้ นเปลืองพลังงานน้ อย
• ค่ าการบํ ารุ งรั กษาตํ่า

ของแข็ง (เม็ดสี)
ความร้ อน
ไอนํ้า
ผง (สารเคลือบผิว)
ป้ องกันการยึดเกาะ

• ป้ องกันไม่ ให้ ตะกอนและ สเลอร์ รีจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมาเกาะและยึดติด
• สกรู ทาํ ความสะอาดตัวเองอย่ างเป็ นเอกลักษณ์
• เทคโนโลยีจดสิ ทธิ บัตร

ผลิตภัณฑ์อบแห้ง

(10% W.B. หรื อน้ อยกว่ า)

ไอนํา้

ตะกอนสิ่ งปฏิกลู , กากอาหาร, กากขี ้ธาตุ, กากตะกอนอุตสาหกรรม, กากตะกอนเคมี, ...

ประสิ ทธิผล
โดยการอบแห้งกากตะกอนที่สลัดนํ้า, ขยะอินทรี ย,์ มูลสัตว์ เป็ นต้น ที่ปล่อยออก
จากโรงบําบัดนํ้าเสี ย จึงสามารถลดปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้
หลังจากการอบแห้งสามารถเก็บคืนวัตถุดิบรี ไซเคิล (เชื้อเพลิง,อาหารสัตว์, ปุ๋ ย เป็ น
ต้น) นอกเหนือจากเป็ นการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพแล้วยังมีส่วนสามารถเก็บ
คืนแก๊สและนํ้ามันได้โดยผสมผสานการใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์แยกสลายด้วยความร้อน
ทําให้คาดหวังในประสิ ทธิผลของการลดการปล่ อยแก๊ สเรื อนกระจกได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยงั สามารถใช้สาํ หรับวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเกาะติดและเหนียวเนอะ ซึ่ง
สามารถทําให้วตั ถุดิบที่มีปริ มาณส่วนผสมของนํ้ามากกว่า 90% แห้งเหลือน้อยกว่า 2%
(ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งานและคุณสมบัติของวัตถุดิบ)

การใช้ งาน
สามารถใช้สาํ หรับการอบแห้งกากตะกอนบําบัดนํ้าเสี ย และกระบวนการผลิตและ
กระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ (รถยนต์, สารเคมี, เซมิคอนดัก
เตอร์, อาหาร เป็ นต้น ) ประสิ ทธิ ผลของการลดปริ มาณขยะนั้นยอดเยี่ยมมากและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสามารถลดลงได้ดว้ ยการทําให้แห้งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้นโปรดติดต่อปรึ กษาเราได้ หากคุณมีปัญหาในการบําบัดตะกอนเป็ นต้น

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ใช้ กลไกการป้ องกันการยึดเกาะ / การรวมตัวกันด้ วยเทคโนโลยีที่พฒ
ั นา
อย่ างเป็ นเอกลักษณ์
วัตถุดิบเกาะติดจะถูกลอกออกด้วยใบมีดในขณะที่กวนให้แห้ง แล้วบดโดยการทําซํ้านี้จะ
สามารถป้องกันการรวมตัวกันเป็ นก้อนเนื่ องจากสารรวมตะกอนในตะกอน ดังนั้นวัตถุดิบที่มี
ลักษณะเป็ นกาวและเหนียว (กากตะกอน, ขยะอินทรี ย,์ สเลอร์รี เป็ นต้น) จึงสามารถบําบัดได้
อย่างเสถียรโดยไม่มีปัญหาใด ๆ

 อบแห้ งประสิ ทธิภาพสู งเป็ นจริงด้ วยไอนํา้ แรงดันตํ่า
ความร้อนแฝงเมื่อไอนํ้าแรงดันตํ่าเปลี่ยนเป็ นของเหลวจะเป็ น 2 ถึง 5 เท่าของความร้อน
สัมผัส ดังนั้นด้วยการทําให้แห้งโดยใช้ความร้อนแฝงประสิ ทธิภาพจะดีข้ ึน และเครื่ องอบผ้าจะมี
ขนาดเล็กลง เนื่องจากอุณหภูมิในการอบแห้งสามารถปรับได้ตามความดันของไอนํ้าและ
สามารถทําให้แห้งได้แม้ในอุณหภูมิต่าํ (100 ℃ หรื อน้อยกว่า) จึงสามารถลดอัตราส่ วนผสมของ
นํ้าได้โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนส่ วนประกอบของขยะอินทรี ย ์

 ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตโดยการทํางานต่ อเนื่ องเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงและด้วยการผสมผสานร่ วมกับอุปกรณ์
ย่อยสลายด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง ทําให้สามารถเก็บคืนเชื้อเพลิงแข็งและสารปรับสภาพดิน
ได้ในขณะที่ใช้พลังงาน 100% ของกากตะกอน เป็ นต้น

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

ของเสี ย
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บริ ษทั Saimu จํากัด

มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการรี ไซเคิลพลาสติกด้วยเทคโนโลยี Only One
ที่อยู่ติดต่ อ
430-42 Yoshikuma, Keisenmachi, Kaho-gun, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-948-20-2081/yasuo250221@gmail.com

ราคาขยะพลาสติกตัดสิ นกันที่ความบริ สุทธิ์และความเสถียรของคุณภาพ เทคโนโลยีของบริ ษทั
ของเรามีการปรับปรุ งทั้งสองแบบและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ของขยะพลาสติกเป็ นอย่าง
มาก เรามีผลงานนําเสนอขยะพลาสติกที่มีความบริ สุทธิ์มากกว่า 99% สําหรับการรี ไซเคิล
แนวนอนในการรี ไซเคิลเครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวเรื อน (กรรมการผูจ้ ดั การ TSUCHIDA Yasuo)
กรรมการผูจ้ ดั การ TSUCHIDA Yasuo

การคัดแยกพลาสติกผสมขั้นสู งที่ประยุกต์ใช้เทคนิครามานสเปกโทรสโกปี
ภาพมุมมองภายนอกของอุปกรณ์คดั แยกพลาสติกรามัน

ภาพการแยกแยะโดยใช้เทคนิครามานสเปกโทรสโกปี

กากของเสียบด

ก่อนการบําบัด
พลาสติก
อุปกรณ์ แยกแยะ

การรีไซเคิลวัสดุ
ปื นลม

สายพาน

การสั่นสะเทือน
เครื่ องป้ อน

ภาพการแยกแยะโดยใช้เทคนิครามานสเปกโทรสโกปี
แสง
(เลเซอร์ )

แสงรามาน

ประสิ ทธิผล
เครื่ องคัดแยกพลาสติกรามาน เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถคัดแยกขยะพลาสติก
แบบผสมแยกตามวัสดุโดยใช้ "เทคโนโลยีการคัดแยกวัสดุโดยใช้รามานสเปกโท
รสโกปี "
ช่ วยส่ งเสริมการรีไซเคิลพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดปริมาณ
การกําจัดขยะและการปรับปรุ งประสิทธิภาพของทรัพยากร
นอกจากนี้เมื่อเปรี ยบเทียบการรี ไซเคิลของวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสู งกับวัสดุรี
ไซเคิลคุณภาพตํ่าพบว่าสามารถยืดอายุวงจรชีวติ ของวัสดุซ่ ึงนําไปสู่ การใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน

การใช้ งาน
ผูป้ ระกอบการที่กาํ ลังดําเนินการหรื อพิจารณาธุ รกิจรี ไซเคิลพลาสติก เป็ นต้น ก็
สามารถใช้บริ การของเราได้ นอกจากนี้ เรายังจําหน่ายเครื่ องแยกแยะพลาสติกรามาน
เป็ นหน่วยเดียวซึ่งสามารถประยุกต์ใช้แยกแยะวัสดุฟังก์ชนั สู งอีกด้วย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 การแยกแยะและการเลือกความแม่ นยําสู งโดยใช้ รามานสเปกโท
รสโกปี
รามานสเปกโทรสโกปี เป็ นเทคโนโลยีที่วดั การเพิ่มขึ้นของปริ มาณแสงในบริ เวณแสงที่
มองเห็นได้โดยใช้ปรากฏการณ์ที่เมื่อสารสัมผัสกับแสงความยาวคลื่นของแสงจะเปลี่ยนไป
เนื่องจากอิทธิพลของการสั่นสะเทือนของโมเลกุล การรวมเทคนิคนี้เข้ากับเครื่ องคัดแยก ทํา
ให้สามารถแยกแยะและคัดแยกขยะพลาสติกที่มีวสั ดุหลากหลายประเภท เช่น ABS และพอ
ลิสไตรี น เป็ นต้น นอกจากนี้แม้วา่ พื้นผิวของวัตถุจะเปี ยกก็สามารถแยกแยะและคัดแยกได้

 การคัดแยกขั้นสู งร่ วมกับเทคโนโลยีการกําจัดขยะแปลกปลอม
นอกจากนี้ เรายังมีเทคโนโลยีในการแยกแยะและคัดแยกขยะแปลกปลอม (เศษกระดาษ,
ยูรีเทน, ยาง เป็ นต้น) ที่รวมอยูใ่ นเศษผงของเครื่ องหัน่ ย่อยรถยนต์เป็ นต้นโดยใช้ความ
แตกต่างของสัมประสิ ทธิ์การกระดอนและการดูดซับเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการใช้งานร่ วมกับ
เครื่ องคัดแยกพลาสติกรามาน ทําให้สามารถคัดแยกในระดับที่สูงขึ้น

 ประสบการณ์ และโนว์ ฮาวหลากหลายในการคัดแยกพลาสติก
เราทํางานเกี่ยวกับการคัดแยกพลาสติกประเภทต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2545 และเรายังคัดแยก
วัสดุบรรจุภณั ฑ์ของโรงงานและพัฒนาเครื่ องปั๊ มโลหะด้วย นอกจากนี้เรายังสามารถให้
คําแนะนําแก่ธุรกิจรี ไซเคิลพลาสติกโดยใช้ประสบการณ์และโนว์ฮาวหลากหลายเหล่านี้

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ของเสี ย

บริ ษทั Sakai Kogyo จํากัด

ขยายธุรกิจหลายมิติตามวงจรชีวิตของสิ่ งปลูกสร้าง
ที่อยู่ติดต่ อ
378-1 Mizumamachi Kiyomatsu, Kurume, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-942-64-3881/sakaikougyou@wing.ocn.ne.jp

คุณปู่ ของฉันทํากระเบื้องหลังคาโจจิมา นัง่ รถปราบดินตีนตะขาบหาดินคุณภาพดีเป็ นวัตถุดิบ
ป้อน, นวด, ขึ้นรู ปในเครื่ องและอบในเตาเผา ตอนไปตรวจสอบอุณหภูมิของเตาเผาตอน
กลางดึกฉันไปกับคุณปู่ ... เวลาผ่านไปและการรี ไซเคิลมีความสําคัญมากกว่าการผลิต ในขณะที่
ประเมินมูลค่าทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด ฉันต้องทุ่มเทให้กบั งานที่ทาํ ได้ในตอนนี้
(SAKAI Aya)

SAKAI Aya

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล“Roofchip”จากกระเบื้องหลังคาใช้ แล้วใช้ในการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมของถนน
ก่อนและหลังการใช้ "Roofchip"
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ "Roofchip"

ขายปลีก "Roofchip"

ประสิ ทธิผล
“Roofchip” เป็ นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (หิ นบดปรับขนาดเม็ด) ที่ทาํ โดยการนําเศษ
กระเบื้องมุงหลังคากลับมาใช้ใหม่ (กระเบื้องดินเผาที่ทาํ จากดินเหนียวคุณภาพสู งและ
กระเบื้องอิบุชิ) และสามารถใช้ปูถนนและทางเท้าแทนหิ นบดและกรวด Roofchip ที่
ผลิตจากกระเบื้องมุงหลังคามีลกั ษณะจําเพาะคือเป็ นวัสดุที่มีรูพรุ นมีคุณสมบัติการกัก
เก็บนํ้าสู งและนํ้าซึมผ่านได้ดี
เนื่องจากการนําความร้อนตํ่าอุณหภูมขิ องพืน้ ผิวถนนจะตํา่ กว่ าถนนยางมะตอย
ประมาณ 5 °C ซึ่งมีผลในการระงับปรากฏการณ์ เกาะความร้ อนนอกจากนี้ยงั มี
คุณสมบัติการซึมผ่านของนํ้าที่ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยในการระบายนํา้ ได้ ดขี ้ ึน นอกจากนี้ ยังมี
ประสิ ทธิ ผลอื่น ๆในการควบคุมวัชพืชและการป้ องกันการเกิดโคลนตม เป็ นต้ น

การใช้ งาน
สามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่เพียงแต่พ้นื ผิวถนนและทางเท้าเท่านั้น แต่ยงั ใช้ในสถานที่
ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ และสวนในบ้าน นอกจากนี้ยงั มีผลในการปรับปรุ งการระบาย
นํ้าและป้องกันการเกิดโคลนตม จึงเหมาะสําหรับใช้ในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
นํ้าฝนได้ง่าย นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ในบ้านสําหรับมาตรการป้องกันอาชญากรรมและ
การควบคุมวัชพืชอีกด้วย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ประยุกต์ ใช้ ในการปูพื้นผิวถนนแทนกรวดเป็ นต้ น
นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากการกักเก็บนํ้าและการซึ มผ่านของนํ้าที่เป็ นลักษณะ
จําเพาะของกระเบื้องหลังคาแล้ว ยังมีน้ าํ หนักเบาและใช้งานง่ายกว่าหิ นและกรวด เนื่องจากเป็ นสี
นํ้าตาลแดงหรื อสี รมควันด้วยธรรมชาติจึงเข้ากันได้ดีกบั พื้นผิวถนนและสวน มีผลงานได้รับการ
ใช้งานในสวนสาธารณะ, โรงเรี ยน, ลานจอดรถ, แปลงดอกไม้, พื้นที่บริ การ เป็ นต้น

 เราสามารถรองรับการบริการตั้งแต่ การขายปลีกไปจนถึงการ
บริการติดตั้ง
นอกเหนือจากการขายปลีก “Roofchip” ในล็อตเล็ก ๆ (เช่น 12 กก. ต่อถุง) เรายังรองรับการ
ขายปริ มาณมาก เนื่องจาก บริ ษทั มีประสบการณ์และโนว์ฮาวในงานสถาปั ตย์และงานวิศวกรรม
โยธา เราจึงสามารถให้บริ การงานก่อสร้าง “Roofchip” แก่ท่านได้

 มีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมด้ วยการใช้ กระเบื้อง
หลังคาเหลือทิง้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
“Roofchip” เป็ นการใช้การรี ไซเคิลเศษกระเบื้องเคยนําไปฝังกลบกลับมาเป็ นทรัพยากรที่มี
มูลค่าเพิ่ม เราจะพัฒนาการใช้งานใหม่ๆ สําหรับ “Roofchip” และผลักดันการใช้กระเบื้องมุง
หลังคาที่ใช้แล้วอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้โนว์ฮาวต่างๆ ในฐานะผูผ้ ลิต
กระเบื้องมุงหลังคาดั้งเดิม

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Genuine R&D จํากัด

ของเสี ย

เรานําเสนอผลิตภัณฑ์ของแท้และซื่อสัตย์ ! จากการค้นพบส่ วนประกอบที่ใช้งานได้จริ งและทําเป็ นวัสดุพ้นื ฐาน
ที่อยู่ตดิ ต่อ
2-36-12 Takamidai, Higashi-ku, Fukuoka
Kyoto Research Institute : 3-2-16 Seikacho, Soraku-gun, Kyoto
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-774-94-5121/info2@genuinerd.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา (Los Angeles)

"หนึ่งเดียวที่หาไม่ได้จากที่ไหน!" จากแนวคิดนี้เราได้ทาํ การวิจยั ส่ วนผสมที่ใช้งานได้ตามธรรมชาติ
จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานและกากของเสี ยอาหารแปรรู ป ประสบความสําเร็ จ
ในการพัฒนาวัสดุหายากในโลกเช่นเซราไมด์ของมนุษย์ในธรรมชาติ และจากหลักฐานด้านความ
ปลอดภัยและการใช้งาน เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ายที่ โรงงานที่ได้รับการรับรอง GMP *
ภายในบริ ษทั ของเราเอง (กรรมการผูจ้ ดั การ MIYANABE Masakatsu)

กรรมการผูจ้ ดั การ
MIYANABE Masakatsu

* GMP (Good Manufacturing Practice): การรับรองจากบุคคลที่สามสําหรับการผลิตและการควบคุมคุณภาพของอาหารเพื่อสุ ขภาพ

จากเศษเหลือจากการแปรรู ปอาหารการกู้คืนและสร้ าง "เซราไมด์ ของมนุษย์ ในธรรมชาติ"
ใช้เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ข้นั สูงของกากซี อิ๊วเป็ นแกนกลางในการผลิตเซราไมด์ของมนุษย์ใน
ธรรมชาติ

สารสกัดคล้ ายนํ้ามันดิน

กากซีอิ๊ว

ประเภทของเซราไมด์และประสิ ทธิผลของการปรับปรุ งฟังก์ชนั การกักเก็บนํ้าและการทํา
หน้าที่เป็ นเกราะกั้นของเซราไมด์ของมนุษย์ในธรรมชาติ

90% เซราไมด์

เซราไมด์ ธรรมชาติ
（กลูโคซิ ลเซราไมด์ ）
เซราไมด์ ธรรมชาติประเภท
ของมนุษย์

กากที่สกัดแล้ วใช้
ทําเป็ นอาหารสั ตว์

บุก
ข้ าวโพด

ม้า

เซราไมด์ สังเคราะห์
ประเภทของมนุษย์

เซราไมด์ ธรรมชาติที่ไม่ ใช่
ประเภทของมนุษย์

นม

ข้ าว

Genuine R&D
เซราไมด์ AP

เซราไมด์ NP

เซราไมด์ DP

疑似セラミド

รวมทั้งการผลิต
กลูโคซิลเซราไมด์ เป็ นต้ น

馬

セラミド6II

เซราไมด์ คล้ายคลึง เซราไมด์ 6II
เซราไมด์ 2
เซราไมด์ 3

เซราไมด์ อิสระที่สกัดได้ เป็ นครั้ งแรก
ของโลกจากกากของหมักใน
กระบวนการหมักบริ สุทธิ์
เซราไมด์ ประเภทของมนุษย์ มี
แต่ สารสั งเคราะห์ เท่ านั้น

การผลิตเครื่ องสําอางและอาหารเสริ มที่ใช้ประโยชน์จากอาหาร
กากซีอวิ๊

ของเสี ยจากอาหาร

ผิวผลไม้

เศษผัก

เครื่ องสําอาง / อาหารเสริมที่มสี ารมีประโยชน์

ประสิ ทธิผล
โดยการกูค้ ืนสารทํางานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากเศษเหลือจากกระบวนการผลิต
อาหารที่ถูกทิ้งไปแบบดั้งเดิมและนํามาเป็ นวัตถุดิบ เป็ นประโยชน์ต่อการลด
ปริมาณการกําจัดของเสียและการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ตวั อย่างของกากซีอิ๊ว โดยใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นอาหารสัตว์ใน
ขณะที่กคู้ ืนสารที่เป็ นประโยชน์ "เซราไมด์ของมนุษย์ในธรรมชาติ" ที่มี
ประสิ ทธิผลด้านความงามสูงจึงทําให้การรีไซเคิลขั้นสู งจากกากเศษอาหารแปร
รู ปเป็ นจริง นอกจากนี้ดว้ ยการใช้วสั ดุเหล่านี้เราสามารถส่งมอบ (อาหารเพื่อ
สุขภาพ ยาเครื่ องสําอาง เป็ นต้น) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม

การใช้ งาน
สารที่มีประโยชน์ตวั ใหม่ๆ อาจแฝงตัวอยูใ่ นกากของเสี ยที่ปกติจะถูกทิ้งจาก
โรงงานแปรรู ปอาหาร ในขณะที่ร่วมมือกันในการวิจยั และพัฒนา เราตระหนัก
ถึงการทําให้การพัฒนาวัสดุพ้นื ฐานของเครื่ องสําอางและเวชภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
ทั้งโลกและผูค้ นเป็ นจริ ง

เซราไมด์ธรรมชาติ
ประเภทของมนุษย์
(เซราไมด์ 6II & 3)

เซราไมด์สังเคราะห์
(เซราไมด์ 2)

เซราไมด์พืช
(กลูโคซิ ลเซราไมด์)

การสู ญเสี ยนํ้าผ่านทางผิวหนัง

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ครั้งแรกของโลก! การทําเซราไมด์ ของมนุษย์ ในธรรมชาติให้ บริสุทธิ์
เซราไมด์ของมนุษย์เป็ นหนึ่งในไขมันที่มีอยูใ่ นชั้น Stratum corneum ของผิวหนังและเป็ น
ส่ วนประกอบที่จาํ เป็ นสําหรับการให้ความชุ่มชื้นและการป้องกันของผิวหนัง เป็ นครั้งแรกใน
โลกที่เราประสบความสําเร็ จในการสกัดและทําให้เซราไมด์ของมนุษย์จากกากของหมักใน
กระบวนการหมักบริ สุทธิ์

 ฟังก์ ชันการเป็ นเกราะกั้นที่สูงของ "ธรรมชาติ" และ "ประเภทของมนุษย์ "
เซราไมด์สังเคราะห์ที่ไม่ใช่มาจากธรรมชาติมีเซราไมด์ส้ นั ๆ จํานวนจํากัดจากเซราไมด์
ประเภทของมนุษย์ประมาณ 350 ตัว นอกจากนี้เซราไมด์ธรรมชาติที่ไม่ใช่ประเภทของมนุษย์มี
โครงสร้างที่แตกต่างจากเซราไมด์ที่มีอยูใ่ นชั้น Stratum corneum ของมนุษย์และมีปัญหาในการ
แทรกซึ มและการรักษาความชุ่มชื้น การเป็ นเซราไมด์ธรรมชาติและชนิดของมนุษย์จงึ มีลกั ษณะ
พิเศษคือมีพลังอุม้ ความชุ่มชื้นสู งและมีคุณสมบัติทาํ หน้าที่เป็ นเกราะป้องกัน

 เทคโนโลยีการสกัดและทําให้ บริสุทธิ์สารมีประโยชน์ ต่างๆ
เรากําลังดําเนินการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในการสกัดและทําให้บริ สุทธิ์สารที่ใช้งานได้
ไม่เพียงแต่จากเซราไมด์ของมนุษย์ตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงสารตกค้างจากการแปรรู ป
อาหารหลากหลายชนิดอีกด้วย เรานําเสนอสารมีประโยชน์ที่สกัดได้ เป็ นวัตถุดิบทีจ่ าํ เป็ นสําหรับ
การผลิตอาหารเพื่อสุ ขภาพ, ยา, เครื่ องสําอาง, ปุ๋ ย เป็ นต้น และในขณะเดียวกันเรายังสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ย

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ของเสี ย

สมาคม Resource Circulation Network

มาตรการแก้ไขสําหรับระบบรี ไซเคิลทั้งหมดโดยอาศัยความผลงานและเครื อข่ายหลายหลาย!
ที่อยู่ติดต่ อ
Inside the Asian Center for Low Carbon Society, 1-1-1
Hirano, Yahatahigashi-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-616-8155/info@trace-recycle.or.jp

สมาคม ของเราถือกําเนิดขึ้นในฐานะ "หน่วยรับรองการตรวจสอบย้อนกลับ" เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของการรี ไซเคิล ปั จจุบนั
เรานําเสนอการบริ การแก้ไขปั ญหาต่างๆ เป็ นต้น โดยการให้คาํ ปรึ กษาและประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศ (เลขาธิการ HAYASHI Takamasa)

เลขาธิการ HAYASHI Takamasa

การทําให้ มองเห็นของธุรกิจรี ไซเคิลและในอุตสาหกรรมบําบัดของเสี ยการกระตุ้นให้ ใช้ งานได้
ตัวอย่างการแก้ไขการจัดการข้อมูล
(ระบบตรวจสอบย้อนกลับการหมุนเวียนทรัพยากรนานาชาติระหว่างจีนและญี่ปุ่น)

ให้บริ การสนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะในด้านสิ่ งแวดล้อมและรี ไซเคิลทรัพยากร

ให้ คาํ ปรึกษา

ระบบนโยบาย

ระบบกลยุทธ์

ด้านญี่ปุ่น
กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
การกําหนดแผน

สมาคม
การดําเนินการ

รั บสิ นค้ า

ส่ งสิ นค้ า

รั บสิ นค้ า

ส่ งสิ นค้ า

ส่ งสิ นค้ า

รับสิ นค้า

การปรับปรุงการจัดการ

การวางแผนนโยบาย

ผูป้ ระกอบการปล่อยของ
เสี ย

ภาครัฐ

รั บสิ นค้ า

ส่ งสิ นค้ า

ด้านจีน

ห่วงโซ่รีไซเคิล

สิ่ งแวดล้ อม / การหมุนเวียนทรัพยากร
ภูมิภาค

บาร์ โค้ด
แท็ก IC เป็ นต้น

ผูป้ ระกอบ
การบําบัดสร้างใหม่

บาร์ โค้ด
แท็ก IC เป็ นต้น

ผูป้ ระกอบการขนส่ งทาง
ทะเล

บาร์ โค้ด
แท็ก ICเป็ นต้น

ผูป้ ระกอบการ
การบําบัดสร้างใหม่

บาร์ โค้ด
แท็ก IC เป็ นต้น

ผูป้ ระกอบการ
การบําบัดสร้างใหม่

เอกชน
อินเตอร์เนต

การวางผังเมือง
การกําหนดแผน

ผูป้ ระกอบการ
การบําบัดสร้างใหม่

ระบบ IT
การพัฒนา

การสํ ารวจภาคสนาม

สํารวจ
ระบบการวางแผน

การหมุนเวียนทรัพยากรนานาชาติ
เซิร์ฟเวอร์ระบบการตรวจสอบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โซลูชัน

ฝ่ ายธุ รการ

ประสิ ทธิผล
ด้วยการจัดการและจัดทําข้อมูลโลจิสติกส์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ในการ
บําบัดและรี ไซเคิลของเสี ยรับรองความโปร่ งใสและความน่ าเชื่ อถือของธุรกิจ
บําบัดของเสียและรีไซเคิล
นอกจากนี้ดว้ ยการจัดการข้อมูลสามารถกําจัดความสู ญเปล่าของโลจิสติกส์
ทําให้การเพิม่ ประสิทธิภาพเป็ นจริ ง
ด้วยการพัฒนาธุรกิจรี ไซเคิลด้วยบริ การที่เรานําเสนอ ทําให้มสี ่ วนร่ วมในการ
สร้ างสังคมที่มุ่งเน้ นการรีไซเคิลโดยการควบคุมการทิง้ ขยะอย่างผิดกฎหมาย
และส่ งเสริมการปรับปรุ งอัตราการรีไซเคิล

การใช้ งาน
เราเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผูป้ ระกอบการปล่อยขยะ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ผูป้ ระกอบการ บําบัด/รี ไซเคิลของเสี ยซึ่งมี
ความมุ่งมัน่ ปรับปรุ งบริ การผ่านการจัดการข้อมูล นอกจากนี้เรายังมีผลงานแสดง
ความพยายามในการยกระดับปรับปรุ งการบําบัดและรี ไซเคิลของเสี ยให้สูงขึ้น
โดยประสานความร่ วมมือกับภาครัฐ

อินเตอร์เนต

หน่วยรับรองของจีน
(วางแผนที่จะติดตั้ง)

หน่วยรับรองของญี่ปุ่น

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ทําให้ การจัดการข้ อมูลในโลจิสติกส์ รีไซเคิลเป็ นจริง
เรานําเสนอระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ใช้บาร์โค้ด เป็ นต้น ที่จดั การโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรี ไซเคิลในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ระบบของเรามีประโยชน์ในการหมุนเวียนทรัพยากร
นานาชาติระหว่างญี่ปุ่นและจีนและการจัดการของเสี ยจากภัยพิบตั ิและดินที่ปนเปื้ อน
ภายในประเทศญี่ปนุ่

 ความรู้ อนั หลากหลายที่เกีย่ วข้ องกับการบําบัดและรีไซเคิลของเสี ย
เรามีประวัติในการสนับสนุนการบําบัดที่เหมาะสมและการจัดการข้อมูล, แผนการบําบัด
ระยะกลางถึงระยะยาว และการกําหนดกลยุทธ์การจัดการสําหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และผูป้ ระกอบการรี ไซเคิลหลายแห่ ง รวมทั้งการให้คาํ ปรึ กษาตามประสบการณ์ความรู ้มากมาย
เกี่ยวกับการบําบัดและรี ไซเคิลของเสี ย

 รวบรวมความรู้ข้อมูลและเทคโนโลยีของสมาชิก
ไม่เพียงแต่ผปู ้ ระกอบการรี ไซเคิลเท่านั้น ยังมีสมาชิกหลายประเภทเช่นบริ ษทั ผูผ้ ลิต, บริ ษทั
ไอทีและ บริ ษทั ขนส่ ง เป็ นต้น เข้ามาเป็ นสมาชิกในสมาคมของเรา และเรามีความชํานาญในการ
นําเสนอที่ครอบคลุมซึ่ งรวบรวมความรู ้, ข้อมูลและเทคโนโลยีของสมาชิก นอกจากนี้เรายัง
ทํางานอย่างใกล้ชิดกับเมืองคิตะคิวชู และสมาคม Kitakyushu Asian Center for Low Carbon
Society

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Shin Kitakyushu Kogyo จํากัด

ของเสี ย

มุ่งสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่ยงั่ ยืนที่เป็ นมิตรกับผูค้ นและธรรมชาติ
ที่อยู่ติดต่ อ
14-20 Sohara, Sawara-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-481-2893/
http://shinkitakyukg.co.jp/contact.html

เราผลิตผ้านอนวูฟเวนผ้าไม่ทอและผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรู ปที่ทาํ จากพลาสติก
ด้วยเหตุน้ ีเราจึงมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังในการรี ไซเคิลและกําลังดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกขั้นสู งที่สอดคล้องได้สมดุลกับสิ่ งแวดล้อม
(กรรมการผูจ้ ดั การ WATANABE Hisaya)
กรรมการผูจ้ ดั การ WATANABE Hisaya

การพัฒนาและการผลิตตัวกรองผ้านอนวูฟเวนจากPET รีไซเคิล ที่ทาํ ให้อตั ราส่ วนผสมสู งเป็ นจริ ง
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ผา้ นอนวูฟเวนโดยใช้เส้นใย PET รี ไซเคิล

ขวด PET

อุปกรณ์ทดสอบประสิ ทธิภาพของตัวกรอง

ตัวอย่างผ้านอนวูฟเวนจากPET รี ไซเคิลและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยอ่ ยสลายได้

(เกล็ดเพ็ท)

สเปรย์
ผลิตภัณฑ์อบแห้ ง

ผ้าฝ้ายผสม

เติมเส้ นใย

พิมพ์

ตัด

ทําเป็ นแผ่น

ม้วนเก็บ

จัดส่ ง

(1) การเชื่ อมเรซินทีอ่ ณ
ุ หภูมิสูง
(ไม่ ใช้ กาว)
(2) ทําให้ กาวและสารหน่ วงการติดไฟแห้ ง

ผลิตภัณฑ์ (ม้วน)

บรรจุ

ตรวจสอบ

ผลิต / บรรจุ

ประสิ ทธิผล
เราพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้เส้นใย PET (polyethylene terephthalate)
รี ไซเคิล ดังนั้นเมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ ก็สามารถมีส่วนสนับสนุนการลดการ
ปล่อยของเสียและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากการลด
การพึ่งพาทรัพยากรปิ โตรเคมี จึงเชื่อมโยงกับการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ตวั กรอง เป็ นแผ่นกรองเครื่ องดูดควัน (พัดลมระบาย
อากาศ) สามารถลดปั ญหาในการทําความสะอาดช่องระบายอากาศโดยป้ องกัน
ไม่ให้น้ าํ มันเกาะติดและคาดหวังว่าจะมีประสิ ทธิภาพเป็ นตัวกรอง
เครื่ องปรับอากาศจะมีประสิ ทธิ ผลในการทําให้อากาศบริ สุทธิ์โดย ดักจับฝุ่ น
เช่นไ รฝุ่ นและฝุ่ นในบ้าน เป็ นต้น

การใช้ งาน
การติดแผ่นกรองเข้ากับเครื่ องดูดควัน / พัดลมระบายอากาศที่ครัวเรื อนหรื อ
เครื่ องปรับอากาศในสํานักงานธุรกิจ / ร้านค้า / โรงงานจะช่วยประหยัดแรงงาน
ในการทําความสะอาดและรักษาสภาพอากาศที่สะดวกสบาย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 พลังเทคโนโลยีทที่ าํ ให้ อตั ราส่ วนผสมของ PET รีไซเคิลสู ง

ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมาเราได้บ่มเพาะพลังเทคโนโลยีท่ ีทาํ ให้อตั ราส่ วนผสมของ PET รี
ไซเคิลสู ง ปั จจุบนั ในบรรดาผ้านอนวูฟเวนที่ผลิตจากเส้นใย PET รี ไซเคิล ตัวกรองเครื่ องดูด
ควันซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ขายดีมีอตั ราส่ วนผสมของ PET รี ไซเคิลถึง 90%

 การแสวงหาผลิตภัณฑ์ ทปี่ ลอดภัยและใช้ ประโยชน์
เรามีอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพภายในบริ ษทั และดําเนินการควบคุมคุณภาพอย่าง
ละเอียดโดยทําการทดสอบการเผาไหม้, การทดสอบแรงดึง และการวัดการสู ญเสี ยแรงดัน
(ความต้านทานอากาศ) เป็ นประจํา นอกจากนั้นเรารักษาความสมดุลของประสิ ทธิภาพการ
กรองและประสิ ทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์ เนื่องจากช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ดี แล้ว
ยังกําจัดนํ้ามันและฝุ่ นละเอียด

 ผลิตภัณฑ์ รีไซเคิลทีผ่ ่านการรับรองตามมาตรฐานของจังหวัด
ตัวกรองเครื่ องดูดควันและตัวกรองพัดลมระบายอากาศของเราได้รับการรับรองโดย
"ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของจังหวัดฟุกุโอกะ" เนื่องจากมีอตั ราส่ วนผสมของ
ทรัพยากรรี ไซเคิลสู ง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564)

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Shinryo จํากัด

ของเสี ย

ธุ รกิจโซลูชนั เศรษฐกิจหมุนเวียน

เว็บไซต์ บริ ษทั

เราจะใช้เทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่อเชื่อมต่อทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดสําหรับคนรุ่ นต่อไป!
ที่อยู่ตดิ ต่อ
RISO Kurosaki-ekimae Bldg. 3-9-22 Kurosaki,
Yahatanishi-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-643-2969/tanaka.shingo@me.shinryo-gr.com
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
ประเทศจีน (ซูโจว) / ประเทศไต้หวัน

เราเป็ นบริ ษทั ที่เป็ นมิตรกับงานและผูค้ นและโลกใบนี้ดว้ ยความจริ งใจ เราจะมีส่วนร่ วมในการ
สร้างสังคมแห่ งการรี ไซเคิลทรัพยากรด้วยการ "การลดการใช้ การนํากลับมาใช้ซ้ าํ และการนํา
ขยะกลับมาใช้ใหม่" ผ่าน "การพึ่งพา = ความไว้วางใจ" จากทุกคนโดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน
เคมีอย่างสุ ดความสามารถ
( สํานักงานวางแผนองค์กร สํานักงานพัฒนาธุรกิจแห่ งใหม่ TANAKA Shingo)

ผูร้ ับผิดชอบ

TANAKA Shingo

โซลูชนั การบําบัดที่นาํ ไปสู่ การลดต้ นทุนและการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
เพิ่มจํานวนการใช้ซ้ าํ และประสิ ทธิผลการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่อปี โดยการรี ไซเคิล
จอภาพ / เวเฟอร์ จาํ ลองที่ใช้แล้ว

การกําจัดอนุภาคละเอียดออกจากอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยการทําความสะอาดอย่าง
ละเอียด

การรับฝาก

การส่ งมอบ

ลูกค้ า
การกําจัดเมมเบรน

ความสะอาดตกแต่ ง
ขัดผิวบาง ๆ

ตัวอย่างการรี ไซเคิลขยะโดยใช้เทคโนโลยีการบําบัด
ลด CO2 ประมาณ 2,000 ตัน / ปี
โดยใช้เวเฟอร์ Shinryo

/ปี )

ด่ างทีใ่ ช้ แล้ว

กรดทีใ่ ช้ แล้ว
การสํ ารวจวิเคราะห์ ส่วนประกอบ

การสร้ างใหม่ / การกลัน่

วัตถุทใี่ ช้ แล้วรอบําบัด

ของเหลวใช้ แล้วมีอนั ตราย

ทําให้ เป็ นกลาง

กระบวนการทําให้ เป็ นกลาง
การไล่นาํ้

นํา้ เสี ย
ผลิตภัณฑ์ใหม่

บริ ษทั อื่น ๆ (15
ไมโครเมตร)

กระบวนการทําให้ เป็ นกลาง
ตะกอน

Shinryo (6 ไมโครเมตร)

ประสิ ทธิผล
ด้วยการขัดเวเฟอร์ซิลิกอนที่ใช้แล้วสําหรับเซมิคอนดักเตอร์ให้บาง ๆ
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ซึ่ งเชื่ อมโยงกับการลดต้นทุนการจัดหาเว
เฟอร์ใหม่ รวมทั้งสามารถลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ นอกจากนี้การทําความสะอาดอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
อย่างละเอียดยังช่วยลดการสูญเสี ยการผลิตเนื่องจากสิ่ งสกปรก และมีส่วน
สนับสนุนการปรับปรุงผลผลิตรวมทั้งลดการสร้ างของเสียอีกด้วย
ในธุรกิจรี ไซเคิลทรัพยากร เรารี ไซเคิลผลิตภัณฑ์เคมีและของเสี ยที่ปล่อย
ออกมาจากผูผ้ ลิตวัตถุดิบ และผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นการส่งเสริ มการลด
ปริมาณการกําจัดของเสียและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ งาน
การรี ไซเคิลเวเฟอร์ใช้แล้วและการทําความสะอาดอุปกรณ์การผลิตเซมิคอน
ดักเตอร์อย่างละเอียดแม่นยํา กําลังได้รับการพัฒนาสําหรับผูผ้ ลิตเซมิคอนดัก
เตอร์ ในธุรกิจรี ไซเคิลทรัพยากร เรารวบรวมขยะและส่งมอบผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ให้กบั เป้าหมายของผูผ้ ลิตวัตถุดิบและผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ (ใช้ ซํ้า)

นํา้ หล่อเย็น

วัตถุดบิ ทําให้เป็ นปูนซีเมนต์

คุณสมบัติพเิ ศษ
 นําเสนอเวเฟอร์ รีไซเคิลด้ วยต้ นทุนและสิ่ งแวดล้ อมที่ดเี ยีย่ ม
จอภาพ/เวเฟอร์จาํ ลองที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ได้รับการสร้างใหม่โดย
เทคนิคการลอกฟิ ล์มเดิม/ขัดผิวบาง/เทคโนโลยีการทําความสะอาดตกแต่งของบริ ษทั อย่างเป็ น
เอกลักษณ์ เราตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยําสู ง และจัดหาเวเฟอร์รีไซเคิลที่มีคุณภาพ
เชื่อถือได้

 เทคโนโลยีการทําความสะอาดที่ละเอียดแม่ นยําสํ าหรับอุปกรณ์ การผลิตเซมิ
คอนดักเตอร์
เทคโนโลยีการทําความสะอาดที่ละเอียดแม่นยําช่วยขจัดสิ่ งสกปรกจากพื้นผิวของอุปกรณ์
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีอยูใ่ นระดับหน่วยไมโครเมตร จนถึงนาโนเมตร จึงสามารถกําจัด
ระดับขีดสู งสุ ดของอนุภาคขนาดเล็กที่เป็ นแหล่งกําเนิ ดของฝุ่ น, ชั้นเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของเซรา
มิก/โลหะ, และวัสดุขดั ผิวตกค้างเป็ นต้น

 การส่ งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากรด้ วยเทคโนโลยีการบําบัดขั้นสู ง
ธุรกิจเวเฟอร์รีไซเคิลและเทคโนโลยีการทําความสะอาดที่ละเอียดแม่นยําสําหรับอุปกรณ์การ
ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการบําบัดทางกายภาพ/เคมีและโนว์ฮาว์
ที่ได้รับบ่มเพาะผ่านธุรกิจรี ไซเคิลสารเคมีและบําบัดของเสี ยเป็ นเวลาหลายปี เรามีความสามารถ
ทางเทคโนโลยีข้ นั สู งในการนําเสนอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้แล้วเป็ นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่
เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ และเราจัดทําข้อเสนอที่จะนําไปสู่ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและการจัดหาวัตถุดิบลดต้นทุน ในกิจกรรมการผลิตของลูกค้า

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

ของเสี ย
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บริ ษทั Daio Engineering จํากัด

สร้างชีวิตที่อุดมสมบูรณ์สาํ หรับผูค้ นทัว่ โลกด้วยความจริ งใจและกระตือรื อร้น
ที่อยู่ติดต่ อ
Kyushu Sales Office : 3F FK Bldg., 2-6-10
Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-475-7212/soumu@daio-eng.co.jp

เรามุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษทั ที่ทุกคนรักโดยทํากิจกรรมและสนับสนุนสู่ เป้าหมายให้วศิ วกรของ
บริ ษทั ได้ใช้โนว์ฮาวที่มีอยูท่ าํ งานโดยนําความต้องการของลูกค้ามาเป็ นสิ่ งที่อยากทําของ
พนักงาน และใช้ปัญญารวมทั้งเทคโนโลยี (สํานักงานธุรกิจคิวชู MURACHI Masatoshi)
สํานักงานธุรกิจคิวชู MURACHI Masatoshi

"Aero Sorter Series" ที่มีส่วนช่วยในธุรกิจสิ่ งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการรี ไซเคิล
หลักการคัดแยกเครื่ องคัดแยกความบริ สุทธิ์สูง "Aero Sorter Series"
"Aero Sorter V" รุ่ นใหม่ล่าสุด สามารถคัดแยกพลาสติกสี ดาํ

อินพุต

พลาสติกผสม

สั ญญาณ

 เซ็นเซอร์

สิ่ งแปลกปลอม / สิ่ ง
สกปรก

 หัวฉีดลม
 ตัวป้ อนปริมาณคงที่
(ตัวเลือก)

 สายพาน

ผลิตภัณฑ์ /วัตถุดิบ

ตัวอย่างหนึ่งของวัตถุกูค้ ืน
・ ซ้าย: การคัดแยก ABS / PS / PP จากพลาสติกผสม
・ ขวา: การกูค้ ืนวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เรซิ นจากเศษซากบดรถยนต์

สายไฟฟ้า

ประสิ ทธิผล
“Aero Sorter Series” เป็ นอุปกรณ์ที่ตรวจจับวัตถุบนสายพาน
ลําเลียงและคัดแยกวัตถุกคู้ ืนเป้าหมายและวัตถุอื่น ๆ ด้วยหัวฉี ด
อากาศในขั้นตอนต่อไป ด้วยการปรับวิธีการตรวจจับและข้อมูล
จําเพาะของอุปกรณ์จะสามารถกูค้ ืนโลหะที่มีประโยชน์เช่นทองแดง
และอลูมิเนียมพลาสติกชนิดอ่อน /แข็ง/ไม่ติดไฟ, กระดาษ / ไม้, ยาง
และแก้วจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ผลที่ตามมาคือการลดปริมาณการ
กําจัดด้ วยการฝังกลบซึ่งเป็ นการสนับสนุนการใช้ ทรัพยากรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ

การใช้ งาน

ผลิตภัณฑ์น้ ี ได้รับการพัฒนาสําหรับผูท้ ี่กาํ ลังพัฒนาธุรกิจบําบัด / รี ไซเคิล
ขยะสําหรับรถยนต์ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องใช้ไฟฟ้าภาชนะ
พลาสติกและบรรจุภณั ฑ์โลหะ เป็ นต้น เราจะพัฒนาโครงสร้างระบบที่ยดื หยุน่
ต่อไป ในขณะที่รับฟังข้อกําหนดที่จาํ เป็ นในหน้างาน กรุ ณามอบหมายให้เราช่วย
ประสานงานแบบบูรณาการในโรงงานทั้งหมด

โลหะ

กระจก

ยาง

คุณสมบัติพเิ ศษ
 "Aero sorter series" ทําให้ ก้ ูคืนทรัพยากรมีความบริสุทธิ์สูง
ด้วยซี รีส์ Aero Sorter ทําให้สามารถประกอบอุปกรณ์โดยใช้เซ็นเซอร์ ที่เหมาะสมตาม
วัตถุ (ซากรถยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, ขยะพลาสติกและบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น)
และกูค้ ืนทรัพยากรที่มีความบริ สุทธิ์สูง นอกจากเซ็นเซอร์ สี, รู ปร่ างและคลื่นอินฟราเรด
ระยะสั้น แล้วเรายังสามารถนําเสนอข้อเสนอที่เหมาะกับแต่ละปั ญหาได้เช่นการพัฒนา
เซ็นเซอร์ ที่สามารถแยกแยะพลาสติกสี ดาํ และปรับปรุ งความแม่นยําในการคัดแยกโดยการ
ติดตั้ง AI เป็ นต้น

 ข้ อเสนอสําหรับระบบบําบัดโดยรวม
นอกจาก Aero Sorter แล้วเรายังพัฒนาและผลิตชุดอุปกรณ์ (เครื่ องบด, ตะแกรงร่ อน,
เครื่ องคัดแยกพลังงานลม เป็ นต้น ) ตั้งแต่การรับวัตถุเป้าหมายไปจนถึงการกูค้ นื ทรัพยากร
ภายในบริ ษทั ของเราเอง เราจะจัดทําข้อเสนอที่สามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบบําบัด
โดยรวม

 การประสานแบบบูรณาการของโรงงานทั้งหมด
นอกเหนือจากการนําอุปกรณ์ไปใช้แล้ว เรายังสามารถให้การสนับสนุนแบบบูรณาการ
นับตั้งแต่การออกแบบและการสร้างโรงงานรี ไซเคิลสิ่ งแวดล้อมไปจนถึงการบํารุ งรักษา
และการจัดการทรัพยากรที่กคู้ ืน (RPF เป็ นต้น)

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Total Care System จํากัด

ของเสี ย

เราจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน (SDGs) ผ่านการรี ไซเคิลผ้าอ้อมสําเร็จรู ป!
ที่อยู่ติดต่ อ
1-10-40 Isoda, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-588-3365/info@totalcare-system.co.jp

เรากําหนดให้ผา้ อ้อมสําเร็ จรู ปที่ใช้แล้วเป็ นทรัพยากร
เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้างสังคมที่มีการรี ไซเคิลเป็ นบรรทัดฐานไม่ใช่การเผาขยะ ด้วยความร่ วมมือกับ
รัฐบาล, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, ผูอ้ ยูอ่ าศัยในท้องถิ่นและผูป้ ระกอบการต่างๆ เรากําลัง
ดําเนินการสร้างเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโลกให้เป็ นจริ ง
(กรรมการผูจ้ ดั การ CHO Takeshi)

กรรมการผูจ้ ดั การ CHO Takeshi

เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมระบบรีไซเคิลผ้าอ้ อมกระดาษ
ภาพลักษณ์ภายนอกโรงงาน (รักป่ า Omuta)

ระบบรี ไซเคิลวัสดุที่สมบูรณ์แบบ

ระบบรีไซเคิลวัสดุที่สมบูรณ์
ระบบเก็บคืนแบบแยกแยะ

ระบบบําบัดแบบละลายนํา้

ระบบรีไซเคิลทรัพยากร

เยือ่ กระดาษ
โรงพยาบาล /
สถานสงเคราะห์

การรวบรวม/การขนส่ ง

ผ้าอ้อมกระดาษ

สถานที่รีไซเคิล

พลาสติก

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆโดย
ใช้เทคโนโลยีการใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน

เก็บคืนขยะในระบบรี ไซเคิล

ครัวเรื อนทัว่ ไป

นํ้าหมุนเวียน

เยื่อกระดาษรี ไซเคิล
สถานที่บาํ บัดนํ้าเสี ย

วัสดุก่อสร้าง

แม่น้ าํ / ทะเล

การใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

ระบบรี ไซเคิลทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน

ประสิ ทธิผล
การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนโดยการรี ไซเคิล
ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปที่ใช้แล้วจากสถานพยาบาล, สถานสงเคราะห์และสถานดูแล
ผูส้ ูงอายุแทนการเผา
บริ ษทั ได้สร้างระบบที่รวม "การเก็บคืนแบบแยกแยะ" "การดัดแปรแบบ
ละลายนํ้า" และ "การรี ไซเคิล" ให้เป็ นหนึ่ งเดียวและการลดการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยสนับสนุนการลดภาระสิ่งแวดล้อม
เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปมีปริ มาณนํ้าสูงและประสิ ทธิภาพในการ
เผาไหม้ต่าํ จึงได้เปรี ยบจากมุมมองของการลดภาระในเตาเผาขยะ
ระบบการเก็บคืนแบบแยกแยะเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้สาํ หรับการสร้างระบบรี
ไซเคิลและในขณะที่ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น เราก็อยากมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของภูมิภาค

การใช้ งาน
เราให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาการสร้างระบบรี ไซเคิลในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การ
ผลิต, การขาย, การปลดปล่อย, ไปจนถึงการฟื้ นสภาพคืนสู่ทรัพยากร เรามี
พันธมิตรทางธุรกิจกับผูผ้ ลิตวัสดุสุขภัณฑ์รายใหญ่ในประเทศไต้หวันและเรา
กําลังพิจารณาการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอีกด้วย

พลาสติก
วัตถุดิบ (เม็ด)

สารปรับสภาพดิน

คุณสมบัติพเิ ศษ
 การเก็บคืนแบบแยกแยะโดยร่ วมมือกับสถานสงเคราะห์ ทางการแพทย์ และ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
เราได้จดั ตั้งระบบความร่ วมมือกับสถานพยาบาลและสวัสดิการเพื่อลดปริ มาณสิ่ ง
แปลกปลอมที่เป็ นอุปสรรคต่อการรี ไซเคิลและเรากําลังร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในจังหวัดฟุกุโอกะ (เมืองโอกิและเมืองมิยามะ) เพื่อเก็บคืนผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปที่ใช้แล้วแบบ
แยกแยะ

 เทคโนโลยีทดแทนการเผา "การดัดแปรแบบละลายนํา้ "
ปัจจุบนั ผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปส่ วนใหญ่ถูกเผา แต่ในปี 2548 เราได้ทาํ การรี ไซเคิลในเชิงพาณิชย์
โดยการดัดแปรแบบละลายนํ้าได้เป็ นครั้งแรกในประเทศ การแยกผ้าอ้อมสําเร็ จรู ปที่ใช้แล้ว
ออกเป็ นเยือ่ , พลาสติก, กากตะกอน เป็ นต้น โดยใช้น้ าํ และสารคัดแยก เปรี ยบเทียบกับการบําบัด
โดยวิธีเผาสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ประมาณ 40% ด้วยการเชื่อมโยงกับโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่ (เช่นการเชื่อมโยงแหล่งนํ้ากับโรงบําบัดนํ้าเสี ย) ซึ่ งสามารถจัดการระบบรี ไซเคิล
ได้ง่ายในแง่ตน้ ทุนที่ทาํ ให้เป็ นจริ งได้

 การเก็บคืนทรัพยากรที่มีประโยชน์ โดยระบบรีไซเคิล
เยือ่ กระดาษรี ไซเคิลที่นาํ กลับมาใช้ใหม่โดยการละลายนํ้าจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่เป็ นวัสดุ
ก่อสร้าง กากตะกอนเป็ นสารปรับสภาพดินและพลาสติกเป็ นเชื้อเพลิงแข็ง (RPF) อย่างไรก็ตาม
เรากําลังวิจยั พัฒนาตั้งเป้าหมายการฟื้ นสภาพขยะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับ
ผูป้ ระกอบการปลดปล่อยขยะ (Up cycle)

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั NARITABISO จํากัด

ของเสี ย

เรากําลังดําเนินการสร้างสังคมที่มุ่งเน้นการรี ไซเคิลโดยอาศัยผลงานความสําเร็ จมากมายของเรา!
ที่อยู่ติดต่ อ
1-8-17 Seiho, Kurume, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-942-44-1030/
http://www.naritabisou.com/contact/form.php

ในไม่ชา้ นี้เราจะเข้าสู่ การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริ ษทั บริ ษทั ของเราจึงกําลัง
มีส่วนร่ วมในศูนย์กลางการบําบัดของการรี ไซเคิลเพื่ออนาคตของ SDGs เราผลักดันการคัด
กรองก่อนรับเข้าและนําออกและรับบําบัดของเสี ยชนิดพิเศษที่เป็ นของเสี ยบําบัดยากเป็ นหลัก
(กรรมการผูจ้ ดั การ YOSHITOMI Shinichi)

(กรรมการผูจ้ ดั การ YOSHITOMI Shinichi)

ความหลากหลายของการบําบัดและรี ไซเคิลของเสี ย
กระบวนการรี ไซเคิลที่โรงงาน Omuta

บริ ษทั จํากดั NARITABISOU
โรงงาน Omuta

■เศษโลหะ
■เศษแกว้
■ขยะพลาสติก
■เศษกระดาษ
■ของบรรจุ

ภาพภายนอก / ภายในโรงงาน Omuta

กระป๋ องเปล่า, ปี๊ บ, กระป๋ องสเปรย์, เส้นลวด เป็ นต้น
ขวดเปล่า เป็ นต้น
ขวดเพ็ต, ถุงพลาสติก, ภาชนะพลาสติกเก็บขยะ
ถ้วยกระดาษ, บริ คแพ็ค, กล่องกระดาษแข็ง เป็ นต้น
นํ้าดื่ม, เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, เครื่ องปรุ ง, นํ้ามันปรุ งอาหารที่ใช้เสีย

คัดแยก / บีบอัด
มอบหมาย

มีคุณค่า

ขยะพลาสติก / ติดไฟได้

เศษแก้ว (วัตถุดบิ สําหรับแก้ว)

มีคุณค่า

เศษแก้ว (วัตถุดบิ สําหรับแก้ว)

ขวดเพ็ต

กระดาษแข็ง
นํา้ มันใช้ แล้ว
กรด/ ด่างใช้ แล้ว

เกล็ดเพ็ต

เพ็ตอัดก้อน

บริษัทผลิตกระดาษ
การผลิตพลังงานไฟฟ้ า
บริษัทปูนซีเมนต์
(ใช้ เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน)

มีคุณค่า

มอบหมาย

มวลรวมนํา้ หนักเบา
(วัสดุภูมทิ ัศน์ / วัตถุดบิ คอนกรีต)

ขวดชา / ขวดสี

บริ ษัท
Sakamikensetsu
จํากัด

บริ ษัท EIWAจํากัด

RPF (เชื้อเพลิงแข็ง)

ตะกอน

ประสิ ทธิผล
การกําจัดขยะจากครัวเรื อนและบริ ษทั ห้างร้าน หรื อ
สถานพยาบาลอย่างเหมาะสมเป็ นการสนับสนุนยืดอายุหลุมฝังกลบ
และพิทกั ษ์ สภาพแวดล้ อมของชีวติ . โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขยะทาง
การแพทย์อาจมีเชื้อโรคที่อาจติดเชื้อสู่มนุษย์ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ
มากที่จะต้องบําบัดอย่างถูกวิธี
นอกจากนี้โดยการคัดแยกและรี ไซเคิลโลหะ, พลาสติก, แก้ว เป็ น
ต้น จากขยะที่รวบรวมได้จงึ เป็ นการใช้ ทรัพยากรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ที่โรงงานโอมุตะมีกาํ ลังในการบําบัด 72 ตันต่อวัน แต่
อัตราการรีไซเคิล เกินกว่ า 95% ด้วยจิตวิญญาณของ "ความรู ้สีก
เสี ยดาย" เรามุ่งมัน่ ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพให้มากที่สุด

การใช้ งาน
เราสามารถนําเสนอโนว์ฮาวต่างๆ เกี่ยวกับการบําบัดและรี ไซเคิล
ของเสี ย

เศษกระดาษสําหรับปศุ สัตว์
การบําบัดกากอุตสาหกรรมขั้นกลาง

ขวดสีขาว

(บจก.) เวสต์ เจแปน
รี ไซเคิล

เพ็ตอัดก้อน

เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
กระบวนการทําให้เป็ นกลาง
การทําปุ๋ยหมัก

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ความสําเร็จในการบําบัดและรีไซเคิลของเสียทีห่ ลากหลาย
เรารับขยะทัว่ ไป, กากของเสี ยอุตสาหกรรม, และขยะทางการแพทย์มานานหลายปี และ
ได้บ่มเพาะเทคโนโลยีและความรู ้ในการบําบัดของเสี ยต่างๆ เช่นภาชนะและบรรจุภณั ฑ์,
ขยะโลหะ, ขยะแก้ว, ขยะพลาสติกและเศษกระดาษเป็ นต้น นอกจากนี้เรายังได้รับการ
รับรอง ISO14001 และดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม

 เทคโนโลยีการแปรรู ปกากใย / ภาชนะทีม่ เี ศษซาก
เราได้ปรับปรุ งเครื่ องบดสําหรับขยะเส้นใยที่ไม่ง่ายต่อในบําบัด, การสัง่ สมเทคโนโลยี
การเก็บคืนตามลักษณะการใช้งานแต่ละประเภทของวัสดุ เช่น เชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิ น
หรื อโฟมกันกระแทก เป็ นต้น สําหรับบริ ษทั ผลิตปูนซิ เมนต์ บริ ษทั ผลิตกระดาษ นอกจากนี้
โดยทัว่ ไปภาชนะบรรจุที่มีของเหลืออยูจ่ ะถูกเผา แต่เราได้พฒั นาเทคโนโลยีเพือ่ คัดแยกของ
เหลือออกจากภาชนะบรรจุและป้อน PET เป็ นต้นเป็ น กลับเป็ นทรัพยากรวัสดุ

 โนว์ ฮาวในการเก็บขยะตามลักษณะการนําไปใช้ งาน
เรามีการประยุกต์ใช้ยานพาหนะในการรวบรวมและขนส่ งและตูค้ อนเทนเนอร์ ตาม
ลักษณะการใช้งาน และมีการเตรี ยมภาชนะพิเศษสําหรับการจัดการขยะทางการแพทย์ เรา
กําลังดําเนินร่ วมมือกับบริ ษทั บําบัดและรี ไซเคิลของเสี ยอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการรี ไซเคิล
ภาชนะและบรรจุภณั ฑ์อย่างมีประสิ ทธิภาพในพื้นที่กว้าง

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ของเสี ย

บริ ษทั JEPLAN จํากัด

มุ่งสู่สงั คมที่หมุนเวียนทุกสิ่ ง
ที่อยู่ตดิ ต่อ
Head Office : 12-2 Ogimachi, Kawasaki-ku, Kawasaki,
Kanagawa
Kitakyushu Plant : 1-120-6 Hibikimachi, Wakamatsu-ku,
Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
info@jeplan.co.jp

ด้วยวิสัยทัศน์ "หมุนเวียนทุกสิ่ ง" เราจึงส่ งเสริ มธุรกิจที่เน้นการรี ไซเคิลเส้นใย เรากําลังดําเนิน
กิจการโรงงานเชิงพาณิ ชย์สาํ หรับการผลิตพอลิเอสเตอร์ รีไซเคิลในเมืองคิตะคิวชู ซึ่ งมีการ
ติดตั้งเทคโนโลยีรีไซเคิลสารเคมีที่ทนั สมัยที่สุดในโลก (กรรมการผูจ้ ดั การ TAKAO Masaki)
กรรมการผูจ้ ดั การ TAKAO Masaki

PET to PET เป็ นจริ งด้วยการรีไซเคิลสารเคมีอย่ างเป็ นเอกลักษณ์ ดว้ ยเทคโนโลยี "BRING
Technology ™"
BRING Technology ™ ทําให้การรี ไซเคิลในแนวนอนเป็ นจริ ง

โครงการรี ไซเคิลเสื้ อผ้า "BRING ™"

BRING Technology ™
ครั้งแรกของโลก!
ดีพอลิเมอไรเซชัน
ในสารละลายเอทิลนี ไกลคอล
ผลิต BHET โดยการดีพอลิเมอไรเซขันพอลิเอสเตอร์

ด้ายและผ้า
ทําเสื้ อผ้า

อะไรก็ได้
รีไซเคิล

ฟอกสี /ทําให้บริ สุทธิ์
ทําให้ BHET บริสุทธิ์รวมทั้งสี ย้อม
กําจัดสิ่ งไม่ บริสุทธิ์ต่างๆ

พอลิเมอไรเซชัน
พอลิเมอไรซ์ BHET ทําให้ เป็ นพอลิเมอร์
การผลิตพอลิเอสเตอร์ wp

ประสิ ทธิผล
“BRING Technology ™” เป็ นเทคโนโลยีที่เป็ นเอกลักษณ์ของการรี ไซเคิล
สารเคมีเป้าหมายโดยเฉพาะ PET (polyethylene terephthalate)
สามารถรี ไซเคิลแนวนอนเพื่อสร้างเสื้ อผ้าจากเสื้ อผ้า, ขวด PET จากขวด
PET และสามารถผลิตเรซินรี ไซเคิลที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับเรซิ น PETใหม่ที่ทาํ
จากปิ โตรเลียม
จนถึงบัดนี้ เราสามารถประยุกต์ ใช้ PET ที่เผาหรื อฝังกลบแทนทรัพยากร
ธรรมชาติได้ ดังนั้นจึงมีส่วนสนับสนุนการลดปริมาณการกําจัดของเสียโดยการ
ฝังกลบ, การปรับปรุ งประสิทธิภาพของทรัพยากร, การระงับการปล่อยก๊ าซ
CO2 เป็ นต้น

การใช้ งาน
ในโครงการรี ไซเคิลเสื้ อผ้า “BRING ™” จนถึงบัดนี้มีแบรนด์มากกว่า 150
รายได้มาเข้าร่ วม นอกจากนี้ เรายังคาดว่าจะขยายธุรกิจลิขสิ ทธิ์เทคโนโลยี
สําหรับโรงงานผลิตเรซินที่มีอยู่

“สร้างเสื้ อผ้าจากเสื้ อผ้า”
คุณสมบัติพเิ ศษ
 เทคโนโลยีจดสิทธิบัตรซึ่งช่ วยให้ สามารถรีไซเคิลแนวนอนได้
BRING Technology ™ เป็ นการจัดหมู่กระบวนการทําให้สารบริ สุทธิ์ที่แตกต่างกันของ
"การตกผลึก" และ "การกลัน่ " เพื่อสกัดมอนอเมอร์ (BHET:bis-2-Hydroxoethyl
terephthalate) นอกจากนี้ สิ่ งไม่บริ สุทธิ์จะถูกกําจัดออกจากวัตถุรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
โดยการเปลี่ยนการจัดหมู่และลําดับของกระบวนการกลัน่ ตามสภาพของวัตถุรีไซเคิลและ
การใช้งานตามวัตถุประสงค์หลังการรี ไซเคิล เมื่อเป็ นเช่นนี้ ก็จะสามารถผลิตเรซิ นรี ไซเคิลที่
มีคุณภาพเทียบเท่าเรซิ น PET ใหม่ได้

 สามารถเชื่ อมต่ อกับกระบวนการผลิตเรซินทีม่ อี ยู่
BHETซึ่ งสกัดได้ในกระบวนการทําให้บริ สุทธิ์เป็ นสารทัว่ ไปที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในเครื่ อง
ปฏิกรณ์พอลิเมอไรเซชัน PET ที่มีอยู่ ด้วยเหตุน้ ี จึงสามารใช้งานโดยเชื่อมต่อเครื่ องปฏิกรณ์
ที่ใช้ BRING Technology ™ กับกระบวนการผลิตเรซิ นที่มีอยู่

 ความพยายามตั้งแต่ การกู้คืนจนถึงการผลิตอย่ างครบวงจร
ด้วยความร่ วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม เป็ นต้น เรากําลัง
ผลักดันการรี ไซเคิลพลาสติกและเสื้ อผ้าในแนวนอนโดยการกูค้ ืนผลิตภัณฑ์และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จาก “วัตถุดิบที่ทาํ จากวัสดุที่กคู้ ืนมาได้จากการรี ไซเคิล”

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Nippon Magnetic Dressing จํากัด

ของเสี ย

การเติบโตอย่างยัง่ ยืนใน "อุตสาหกรรมรี ไซเคิลทรัพยากร"
ที่อยู่ติดต่ อ
3-6-42 Bashaku, Kokurakita-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-521-4400/ nmd_info@nmd.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
Hankook Matics Co., Ltd. (Korea)

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 (โชวะปี 24) บริ ษทั ของเรา ได้พฒั นากิจกรรมทางธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็ น
การรี ไซเคิลผลพลอยได้จากเหล็ก (ตะกรัน) ที่เกิดจากโรงงานเหล็กกล้า ในการพัฒนาธุรกิจ เมื่อเร็ ว ๆ นี้ใน
พื้นที่ธุรกิจการรี ไซเคิลสิ่ งแวดล้อมและอโลหะ เราได้พฒั นาเทคโนโลยีการรี ไซเคิลแบตเตอรี่ ทุติยภูมิ และ
ทํางานเกี่ยวกับการรี ไซเคิลแบตเตอรี่ ทุติยภูมิที่เทียบเท่ากับขยะอุตสาหกรรมและขยะทัว่ ไปซึ่ งส่วนใหญ่เป็ น
เครื่ องใช้ในครัวเรื อนขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการรี ไซเคิลทรัพยากรและการลดปริ มาณการกําจัดขั้นสุดท้าย
ในประเทศ (กรรมการบริ หาร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย ฝ่ ายวางแผนธุรกิจ SEKIOKA Shingo)

กรรมการบริ หาร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย ฝ่ ายวางแผนธุรกิจ
SEKIOKA Shingo (ซ้าย) ผูจ้ ดั การแผนกฝ่ ายวางแผนธุรกิจ
IDETA Yukinobu (ขวา)

ความร่ วมมือทางเทคนิคการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ ึ งรวมถึงแบตเตอรี่ทุตยิ ภูมิ
ตัวอย่างขั้นตอนการรี ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
โรงงานบําบัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
วัตถุก้คู ืนจากโรงงานรีไซเคิลเครื่ องใช้ ในบ้ าน

อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็กและแผงวงจรพิมพ์ ที่
ใช้ แล้ว

แผนผังการรีไซเคิล

[ตัวอย่ าง] เครื่ องปรับอากาศ
ตัวภายนอก

แผงระบายความร้ อน

แบตเตอรี่ทตุ ิยภูมิ

ท่อทองแดง (พร้ อมฉนวน
หุ้ม)

สายไฟ AC

โลหะผสม

โทรศัพท์ มือถือ
เครื่ องใช้ ในบ้ านขนาดเล็ก

แผงวงจรพิมพ์

Ni-MH, LIB

สถานที่บาํ บัดแบตเตอรี่ ทุติยภูมิ
สายการบําบัดแผงระบายความร้ อน

สายการบําบัดบดย่ อย

สายการคัดแยกอาศัย
ตัวกลางของเหลวหนัก

สายการบําบัดด้วยเครื่องบดย่ อย

การกู้คืน
โลหะพื้นฐาน

การกู้คืนโลหะพื้นฐาน

เหล็ก
(ผู้ผลิตเตาไฟฟ้ า)

อลูมิเนียม
(ผู้ผลิตโลหะผสมทุติยภูมิ)

ทองแดง
(โรงหลอมทองแดง)

สายการบําบัดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าขนาดเล็ก / แผงวงจร
พิมพ์ ขนาดเล็ก

เครื่องบดย่อยทองแดง
(ผู้ผลิตทองแดงผสม)

เครื่องบดย่อยเหล็ก / อลูมิเนียม / ทองแดง
(ผู้ผลิตเตาไฟฟ้ า / โลหะผสมทุติยภูมิ)

ประสิ ทธิผล
ด้วยการบําบัดโดยการรื้ อถอน, บดย่อยและคัดแยกเศษอุปกรณ์เครื่ องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์แล้วใช้เทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการกูค้ ืนกูค้ ืนทรัพยากรจาก
อุปกรณ์ดงั กล่าว เราจะส่งเสริ มการบําบัดของเสี ยอย่างเหมาะสมและสามารถกู้
คืน เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กโลหะมีคา่ ต่างๆ และมีส่วนสนับสนุนการ
ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในการบําบัดของเสีย, ลดปริมาณการกําจัดทีต่ ้ องฝัง
กลบ, ปรับปรุงประสิทธิภาพทรัพยากรให้ ดขี นึ้
นอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบําบัดและรี ไซเคิลแบตเตอรี่
ทุติยภูมิอย่างเหมาะสมซึ่ งคาดว่าจะมีทิ้งเพิ่มขึ้นเนื่องจากความแพร่ หลายของ
สมาร์ทโฟน นี่จึงเป็ นการกู้คืนทรัพยากร เช่ น โลหะหายากซึ่งก่อนหน้ านีก้ ้ คู ืนได้
ยาก ในขณะเดียวกันก็เป็ นการป้ องกันการไหลออกของสารอันตรายและการติด
ไฟเป็ นต้ น

การใช้ งาน

เราสามารถให้ความร่ วมมือทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบําบัดและรี ไซเคิล
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้แล้ว เราสามารถให้คาํ ปรึ กษากับ
ผูเ้ กี่ยวข้องภาครัฐที่กาํ ลังพิจารณาระบบรี ไซเคิลประเภทต่างๆ

โลหะมีค่าเข้ มข้ น

โลหะมีค่าเข้ มข้ น
(ผู้ผลิตเครื่องหลอม)

สายการผลิตแบตเตอรี่ทุตยิ ภูมิ

การกู้คืน
โลหะหายาก
(Co, Ni)

วัตถุดิบการหลอมเหล็กกล้าพิเศษ
Fe-Niทองแดง แม่ เหล็กทองแดง
(ผู้ผลิตโลหะกล้ าพิเศษ)

คุณสมบัติพเิ ศษ
 การกู้คืนโลหะโดยใช้ เทคโนโลยีการบดและการคัดแยกต่ างๆ
เรามีโรงงานรี ไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ที่จงั หวัดฟุกุโอกะ และเรามี
ผลงานการบําบัดและรี ไซเคิลที่ถูกต้องเหมาะสม เราสามารถกูค้ ืนโลหะมีค่าต่างๆ โดยการสร้าง
กระบวนการบําบัดอย่างเป็ นเอกลักษณ์โดยใช้เครื่ องคัดแยกด้วยแม่เหล็ก, เครื่ องคัดแยกกระแส
วน, เครื่ องคัดแยกความถ่วงจําเพาะแห้ง, เครื่ องคัดแยกโดยอาศัยตัวกลางของเหลวหนัก เป็ นต้น

 เทคโนโลยีการบําบัด / รีไซเคิลที่เหมาะสมสํ าหรับแบตเตอรี่ทุติยภูมิ
บริ ษทั ของเราได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูด้ าํ เนิ นธุรกิจที่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายรี
ไซเคิลเครื่ องใช้ในบ้านขนาดเล็กในประเทศญี่ปุ่นและได้พฒั นาเทคโนโลยีการรี ไซเคิลแบตเตอรี่
ทุติยภูมิ การประยุกต์ใช้เตาเผาไอนํ้าร้อนยวดยิง่ ทําให้สามารถบําบัดแบตเตอรี่ ทุติยภูมิได้อย่าง
เหมาะสมและกูค้ ืนโลหะมีค่าต่างๆกลับคืนมา เช่น โลหะหายากและเหล็กกล้าพิเศษ

 ผลงานความร่ วมมือทางด้านเทคนิคในต่ างประเทศ
ด้วยการผลงานการกําจัดและรี ไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องเหมาะสม
ในประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถให้ความร่ วมมือทางด้านเทคนิคให้แก่ผปู ้ ระกอบการในต่างประเทศ
เรากําลังร่ วมมือกับบริ ษทั บําบัดขั้นกลางในเมืองเซบูประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เช่น การให้คาํ แนะนํา
เกี่ยวกับการรื้ ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ของเสี ย

บริ ษทั Beetle Engineering จํากัด

เว็บไซต์ บริ ษทั ในเครื อ (Nishihara Shoji)

ข้อเสนอข้ามทะเล มุ่งปรับปรุ งความเหมาะสมที่ดีที่สุดในการบําบัดขยะติดเชื้อ !
ที่อยู่ติดต่ อ
2-8-2 Jinnoharu Yahatanishi-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-644-0158/s-narita@beetle-ems.com
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
กิจกรรมในประเทศอินโดนีเซี ย

เพื่อขจัดความวิตกกังวลในเวลานําเตาเผาขยะมาใช้ เราได้ปรับความเหมาะสมที่ดีที่สุดในการ
สนับสนุนเรื่ องราคา/การคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การสนับสนุนการ
บริ หารจัดการการดําเนินงาน เรานําเสนอระบบที่ยง่ั ยืนสําหรับผูใ้ ช้ในและต่างประเทศที่ไม่
ต้องการระบบขนาดใหญ่ (สํานักงานพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ NARITA Shiho)
สํานักงานพัฒนาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ NARITA Shiho

เตาเผาขยะขนาดเล็ก ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งฮาร์ ดแวร์ จนถึงซอฟต์ แวร์
เตาเผาขยะหลายขั้นตอนแบบ Pusher

แผนผังการบําบัด
กระบวนการเผา

กระบวนการรับ-จัดเก็บ

2. เตาเผาหลายขั้ นตอนแบบ Pusher

1. การรั บ

ของเสี ยจะถูกป้อนเข้าไปในเตาเผาในอัตราคงที่ดว้ ย
Pusher ซึ่ งจะค่อยๆตกลงไปในเตาเผาแต่ละขั้นตอน
ของอบแห้งและเผาไหม้ซ่ ึ งช่วยให้เกิดการเผาไหม้
สมบูรณ์

ยื่นเอกสารจําเป็ นที่ แผนกรั บ
สิ นค้า หลังจากชัง่ นํ้าหนัก
แล้ว นําไปส่งสถานที่แต่ละ
จุ ด

กระบวนการบําบัดแก๊สเสี ย
3. ห้ องเผาไหม้ ทุติยภูมิ

ไอเสี ยที่สามารถเผาได้ที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูก
เผาที่อุณหภูมิมากกว่า 800 ℃ ซึ่ งช่วยยับยั้งการ
เกิดสารจําพวกไดออกซิ น จากการเผาไหม้ที่
อุณหภูมิสูงทําให้ส่วนประกอบของกลิ่นถูก
ออกซิ ไดซ์ยอ่ ยสลายไปด้วย

10. ห้ องควบคุม
ขั้นตอนตั้งแต่การเผาไหม้ไป
จนถึงขั้นตอนกําจัดไอเสี ยจะถูก
ควบคุมด้วยระบบการทํางาน
ระยะไกลจากห้องควบคุม

ถังป้ อนนํ้า

เพื่ อป้องกันการปนเปื้ อน
นําไปเผาทั้งกล่อง

อากาศความดันสู ง

ของเสี ยทางการแทพย์

หัวเผาเสริ ม
ของ เสี ยจะถูกบดย่อย
ละเอียดด้วยเครื่ องบด
จึ งเผาได้ง่ายทุกซอกทุกมุ ม
ช่วยย่นระยะเวลาการเผา

พัดลมเผาไหม้

หัวเผาติดไฟ

พัดดมดูด

เถ้าฝุ่ น

เถ้าฝุ่ น
กากของเสี ยอุตสาหกรรม

กากเผาไหม้

4. เตาเผาแบบสเครเปอร์
กากที่เผาแล้วจะนําไปแช่ในนํ้าเย็น
แล้วนําไปกําจัดในขั้นตอนสุ ดท้าย

ประสิ ทธิผล
เตาเผาขยะแบบหลายขั้นตอนแบบ Pusher "BE series" เป็ นเตาเผาขนาดเล็ก
ที่สามารถเผาขยะต่างๆได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งขยะทางการแพทย์, ขยะ
เทศบาลและขยะอุตสาหกรรม ตรวจสอบทบทวนข้อกําหนดจําเพาะของอุปกรณ์
อย่างละเอียดถี่ถว้ นผ่านการวิจยั ร่ วมกับวิศวกร ทําให้ช่วงราคาทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
สู งและใช้ งานง่ายแม้ สําหรับการบําบัดขนาดเล็กเป็ นจริ ง โครงสร้างที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการเผาไหม้ไปจนถึงกระบวนการบําบัดไอเสี ย
สมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ งเสริ มการกําจัด
ของเสียทางการแพทย์อย่างเหมาะสมซึ่ งมีส่วนช่วยแก้ ปัญหาสถานที่ฝังกลบด้ วย
การลดปริมาตรและปริมาณของเสีย

การใช้ งาน
ผูป้ ระกอบการด้านบําบัดของเสี ย/หน่วยงานบําบัดของเสี ยภาครัฐ (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นต้น)/หน่วยงานทางการแพทย์เป็ นต้น ที่ตอ้ งการกําลัง
บําบัดของเสี ย 15 - 50 ตันต่อวัน สามารถนําไปใช้งานได้

8. ถุงกรอง

5. เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้ อน (หอหล่ อ
เย็น)
แก๊สไอเสี ยจากการเผาไหม้จะถูกทําให้เย็นทันด้วย
ระบบหล่อเย็นที่ต่าํ กว่า 200℃ ป้องกันการเกิดการ
รวมตัวใหม่ของสารจําพวกไดออกซิ น

6. ไซโคลนดั กฝุ่ น
โดยใช้แรงหนี ศูนย์กลาง (ไซโคลน)
ของอากาศที่หมุ นรอบไปตามผนัง
เตาเผาให้เถ้าฝุ่ นตกลงมาเพื่ อเก็บ
รวบรวม ในขณะเดียวกัน เป็ นการ
ป้องกันฝุ่ นติดไฟได้อย่างสมบูรณ์

เครื่ องวัดความเข้มข้นของแก๊ส CO·CO2

กรองเถ้าฝุ่ นและเก็บรวบรวมโดยการใช้ผา้ วูฟเวนและผ้านอนวูฟ
เวนที่เรี ยกว่าผ้ากรอง ถ้าความหนาของเถ้าฝุ่ นที่เก็บรวบรวมไว้ มี
มากขึ้นจะทําให้เกิดความดันลดเพิ่ มขึ้น ดังนั้นจึ งมี การปล่อย
อากาศความดันสู งจากด้านหลังของผ้ากรองเพื่ อปัดให้ตกลงมา
เก็บรวบรวม

7. เครื่ องป้ อนปูนขาว
ฉี ดพ่นปูนขาวและถ่านกัมมันต์เพื่ อ
ทําสะเทินและดูดซับกําจัดสาร
จําพวกไดออกซิ นและแก๊สที่เป็ น
กรด (HCI, SOx)

9. ปล่ องควัน

หลังจากที่วดั ความเข้มข้นของ CO (คาร์ บอนมอนอกไซด์) และ CO2
(คาร์ บอนไดออกไซด์) ในไอเสี ยแล้ว ก็ปล่อยออกจากปล่องควัน
นอกจากนั้นยังดําเนิ นการตรวจวัดความเข้มข้นของเถ้าฝุ่ น, ไนโตรเจน
ออกไซด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์, ความเข้มข้นของไอปรอท (ตรวจวัด
มากกว่า 2 ครั้ งต่อปี ) และ ความเข้มข้นของสารจําพวกไดออกซิ น
(ตรวจวัดมากกว่า 1 ครั้ งต่อปี )

คุณสมบัติพเิ ศษ
 คํานึงสิ่งแวดล้ อมและต้ นทุนตํา่
นอกเหนือจากการระงับการเกิดสารอันตราย เช่น ไดออกซิ น จากการเผาไหม้ยางเสถียร
ที่อุณหภูมิประมาณ 900ﾟC แล้วยังมีการคํานึงสิ่ งแวดล้อมยังละเอียดถี่ถว้ น เช่น การใช้
ระบบทําความเย็นโดยอ้อมที่ไม่มีการปล่อยนํ้าสัมผัสกับก๊าซไอเสี ย เป็ นต้น ในทางกลับกัน
เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ง่ายๆ ที่ใช้งานได้จริ ง การออกแบบที่ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์บาํ บัดนํ้าเสี ย
ขนาดใหญ่ จึงสามารถติดตั้งได้ในราคาประหยัดและในพื้นที่ขนาดเล็ก

 ศู นย์ ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์
เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นปั ญหาหลักในการ
นําอุปกรณ์ไปใช้งาน โรงงานบริ ษทั ของเราในจังหวัดฟุกโุ อกะรับการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ
โดยใช้อุปกรณ์จริ งจากในและต่างประเทศ เราสนับสนุนการนําไปใช้งานได้อย่างราบรื่ น
ผ่านประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ล่วงหน้า

 ความร่ วมมือกับระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
จากการรวมกับระบบการจัดการของเสี ยแบบหนึ่งมิติ "bee-net system" ที่บริ ษทั ของเรา
นําเสนอจะสามารถสร้างกระบวนการบําบัดที่ถูกต้องน่าเชื่อถือได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการจัดการบําบัดของเสี ยที่มีคุณสมบัติอนั ตรายและเป็ นพิษ เช่น
ของเสี ยทางการแพทย์จากด้านซอฟต์แวร์

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

ของเสี ย
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บริ ษทั Hitachi Zosen จํากัด

เรามอบคุณค่าที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเทคโนโลยีและความจริ งใจ!
ที่อยู่ติดต่ อ
Environmental Overseas Sales Department : 15F Omori Bellport Bldg. D,
6-26-3 Minamioi, Shinagawa-ku, Tokyo
Kyushu Branch : 3-2-1 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-3-6404-0841/aono@hitachizosen.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
China/Hitachi Zosen Trading (Shanghai) Co. , Ltd.
ไทยแลนด์ฮิทซ์ (ประเทศไทย) บจก.
ประเทศเวียดนาม/HITACHI ZOSEN VIETNAM CO., LTD. .

“เราจะมีส่วนร่ วมในอนาคตที่มงั่ คัง่ ด้วยการสร้างคุณค่าที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมด้วย
เทคโนโลยีและความจริ งใจ” ตามปรัชญาองค์กรของเราเราจะมอบคุณค่าด้วยเทคโนโลยีข้นั สู ง
และความจริ งใจในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม เราพยายามอย่างเต็มที่ในฐานะพันธมิตรด้านการ
แก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดสังคมแบบรี ไซเคิลและสังคมที่ไว้อุ่นใจ/ปลอดภัย
(ผูร้ ับผิดชอบ HOSHIKO Keisei)

TOKUO Masanobu ผูจ้ ดั การบริ ษทั สาขาคิวชู (ซ้าย)
ผูร้ ับผิดชอบ HOSHIKO Keisei (กลาง)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย NOJIRI Masatomo (ขวา)

“การผลิตไฟฟ้าจากขยะที่มีประสิ ทธิภาพสู ง”ที่เป็ นจริ งบนพื้นฐานของผลงานมากกว่า 950 โปรเจค
แผนผังของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ขยะทั่วไป

“A.I / TEC”
นําเสนอระบบสนับสนุนการเฝ้าระวังระยะไกล เป็ นต้น

เตาเผา/
หม้ อนํ้า

ส่ งไฟฟ้า

ระบบบําบัดไอเสี ย "กึ่งแห้ง"
ถุงกรอง

หอปฏิกรณ์

- ปูนขาว

อุปกรณ์ รับวัสดุ

อุปกรณ์ กําจัดเถ้ า

อุปกรณ์ บําบัดไอเสี ย

อุปกรณ์ ผลิตไฟฟ้ า

- ถ่านกัมมันต์
- นํ้า
- ไอเสีย

ประสิ ทธิผล
เนื่องจากโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะใช้ชีวมวลในขยะเป็ นแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าและความร้อน จึงสามารถการลดปริมาณของเสีย / ลดปริมาตร (ประมาณ
80-90%)และในเวลาเดียวกันก็ช่วยลดการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกที่มาจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล
ปรับสภาพการทํางานให้เหมาะสมที่สุดโดยทําการเฝ้าระวังระยะไกลตลอด
24 ชัว่ โมงจึงทําให้การผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เป็ นจริ ง
นอกจากนี้ อุปกรณ์บาํ บัดไอเสี ย (Semi-Dry) ที่พฒั นาขึ้นเองก็ช่วยกําจัดก๊ าซ
ที่เป็ นอันตรายเช่ น SOx และ HCl ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ งเป็ นสาเหตุของ
มลพิษทางอากาศ “Semi-Dry” ได้รับการนําไปใช้โรงงานมากกว่า 20 แห่ งและ
สถานที่นาํ ไปใช้ท้งั หมด บรรลุค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษของ EU

การใช้ งาน
ไม่เพียงแต่บาํ บัดของเสี ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการบําบัดยังสามารถนําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย เรารองรับ
วัสดุเหลือใช้หลากหลายประเภทรวมถึงขยะที่มีอตั ราส่วนผสมนํ้าสู งในประเทศต่างๆ
แถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

ระบายก๊าซหลังจาก
การบําบัดที่เหมาะสม
ชุดเครื่ องหมุนเวียนเถ้าลอย
เก็บรวบรวมเถ้าลอย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 “A.I/TEC” สนับสนุนการปรับปรุงการทํางานทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดและมีเสถียรภาพ
โรงงานบําบัดของเสี ยที่ดาํ เนินการโดยบริ ษทั ของเราได้รับการสนับสนุนการเฝ้าระวัง
ระยะไกลตลอด 24 ชัว่ โมงจาก A.I / TEC (Hitz Advanced Information Technology Center) ที่
สํานักงานใหญ่ในโอซาก้า
การทํางานที่เหมาะสมที่สุดและมีเสถียรภาพสามารถทําได้จากบริ การต่างๆ เช่นการ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา, การจัดการ / วิเคราะห์ขอ้ มูล, การปรับปรุ งการทํางานโดยใช้ขอ้ มูล
เป็ นต้น

 ระบบบําบัดไอเสี ยประสิ ทธิภาพสู งราคาประหยัด "Semi-Dry"
ด้วยการหมุนเวียนเถ้าลอยที่เก็บรวบรวมไปยังหอปฏิกรณ์อีกครั้ง ทําให้ปูนขาวที่ยงั ไม่ทาํ
ปฏิกิริยาในเถ้าลอยที่เก็บรวบรวมได้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ และเป็ นการลดปริ มาณปูนขาวที่
ใช้ให้นอ้ ยลง นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะพิเศษคือ สามารถลดปริ มาณเถ้าลอยที่เก็บรวบรวมจากถุง
กรอง

 ข้ อเสนอตามผลงานการนําไปใช้ จํานวนมากมายและเทคโนโลยีอย่ างเป็ นเอกลักษณ์
กว่า 50 ปี เราได้ติดตั้งระบบในเอเชียมากกว่า 650 ยูนิตและในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมากกว่า
950 ยูนิตจากผลงานอันมากมายของเราเกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากขยะและเทคโนโลยีที่เป็ น
เอกลักษณ์ของเรา เราจะนําเสนอข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสําหรับลูกค้าของเรา

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Fukuoka Metal Enterprise จํากัด

เราจัดหาเศษเหล็กคุณภาพสู งให้กบั ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียอย่างมีเสถียรภาพในฐานะผูผ้ ลิตวัตถุดิบเหล็ก
ที่อยู่ติดต่ อ
885-19 Nakaizumi, Nogata, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-949-25-1800/fukkin@fukkin.co.jp

กว่า 70 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งบริ ษทั เราพยายามอย่างมากในการบริ หารจัดการอย่างมี
เสถียรภาพ ในฐานะอุตสาหกรรมกูค้ ืนและแปรรู ปเศษโลหะและของเสี ย เรากําลังขยาย
ขอบเขตธุรกิจของเราด้วย "คุณภาพ" และ "ความเร็ ว" เป็ นอาวุธ ในทุกๆด้าน ในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา เรายังได้พฒั นาระบบกูค้ ืนทรัพยากรแบบไร้คนขับ "eco Pitt 24" แห่ งแรกของคิวชู
(http://www.fkeco.jp/) (กรรมการผูจ้ ดั การ YOKOMIZO Junya)

การผลิตและการจําหน่ายเศษเหล็กคุณภาพสู ง (วัตถุดบิ ในการผลิตเหล็ก) โดยระบบควบคุมคุณภาพ
(การกูค้ ืน,การแปรรู ป, การคัดแยก) ที่สร้างไว้อย่างมัน่ คง
ซ้าย: ใบรับรอง (ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม) ISO 14001
ขวา: ใบรับรอง (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ISO45001

ประสิ ทธิผล
บริ ษทั ของเรามีเทคโนโลยีและโนว์ฮาวมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
กระบวนการบําบัดเศษเหล็กคุณภาพสู ง (วัตถุดิบสําหรับการผลิตเหล็ก) การ
บําบัดที่เหมาะสมจะดําเนินการสําหรับอินพุตของวัตถุแต่ละประเภทและ
สามารถควบคุมสิ่ งไม่บริ สุทธิ์ที่ปะปนในเศษเหล็กได้ เรามุ่งมัน่ ในการปรับปรุ ง
สิ่ งแวดล้อม โดยมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งการรีไซเคิลให้
เป็ นวัตถุดบิ ที่มีมูลค่าเพิม่ สู งขึน้
นอกจากนี้ เรายังส่งออกเศษเหล็กโดยใช้ท่าเรื อของเราเองดังนั้นไม่เพียงแต่
ในญี่ปุ่น เราจัดหาวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสู งให้ กบั ประเทศในเอเชียและทําให้การ
ขยายการหมุนเวียนทรัพยากรระหว่างประเทศเป็ นจริ ง

การใช้ งาน
เรากําจัดเศษโลหะและของเสี ยที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตที่โรงงานผลิตอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้เรายังสามารถขายวัตถุดิบการผลิตเหล็กให้กบั ธุรกิจที่
ต้องการซื้อวัตถุดิบ

เครื่ องหัน่ ย่อยแนวตั้ง 400 แรงม้า

คุณสมบัติพเิ ศษ
 เราประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีการบําบัดและโนว์ ฮาวเพื่อการบําบัดที่เหมาะสม
ที่สุด
เรามีกรรไกรตัดเศษเหล็ก 1,250 ตัน (2 เครื่ อง) เครื่ องหั่นย่อยแนวตั้ง 400 แรงม้าและเครื่ อง
ปั๊มโลหะ เตรี ยมไว้อย่างครบครัน รวมทั้งเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการตัดโดยการบีบอัด, บด
ย่อยและบําบัดด้วยการบีบอัด เศษโลหะต่างๆ จากการใช้เทคโนโลยีและโนว์ฮาวเหล่านี้ ทําให้
สามารถผลิตเหล็กที่มีคุณภาพสู งขึ้น (วัตถุดิบในการผลิตเหล็ก) โดยการบําบัดที่เหมาะสมที่สุด
ตามประเภทของเศษโลหะ เป็ นต้น

 การจัดการเศษโลหะ เป็ นต้ น ที่จัดหามาได้ อย่ างเหมาะสม
ด้วยการจัดการเศษโลหะ เป็ นต้น ที่จดั หามาได้แยกตามประเภทและซัพพลายเออร์ ทําให้
สามารถดําเนินการบําบัดทีเ่ หมาะสมที่สุดสําหรับเศษโลหะแต่ละประเภทนั้น นอกจากนี้เรายังให้
ความสําคัญกับการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและ
คุณภาพ

 ผลงานความสํ าเร็จมากมายในต่ างประเทศ
เราเป็ นเจ้าของท่าเรื อนําเข้า / ส่ งออกแห่ งแรกของคิวชูในเขต ฮิบิคินาดา เมืองคิวชู และมี
ผลงานการทําธุรกิจมากมาย (การส่ งออกเศษเหล็ก เป็ นต้น) กับประเทศในเอเชีย (จีน, ไทย,
ฟิ ลิปปิ นส์, เวียดนาม, มาเลเซี ย เป็ นต้น) นอกจากนี้ เรายังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับท้องที่ใน
ประเทศมาเลเซี ย

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

ของเสี ย

29

บริ ษทั Fukuoka Bioindustry Development
Research Institute จํากัด

พิทกั ษ์ความปลอดภัยของอาหารและสิ่ งแวดล้อมโลกด้วยพลังของจุลินทรี ย!์
ที่อยู่ติดต่ อ
275-8 Kitanomachinaka, Kurume, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-942-78-6135/houzou@fukuseiken.co.jp

เราคิดเรื่ อง “การพิทกั ษ์โภชนาการในอนาคต, สุ ขอนามัยของมวลมนุษย์,และสิ่ งแวดล้อม” มี
ความสําคัญเป็ นอันดับ 1 ดังนั้นเราจึงคืนสารอาหารของอินทรี ยวัตถุซ่ ึ งเคยพรากไปจากดินกลับ
สู่ ดินอย่างมีประสิ ทธิภาพ และลดการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ ยเคมีให้มากที่สุด เพือ่ คืนคุณค่าทาง
โภชนาการและความแข็งแรงของพืชที่ควรเป็ น (ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา TANAKA Kiwami)
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา TANAKA Kiwami

การรี ไซเคิลสารอินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิ ภาพสูงโดยแอคติโนมัยซีสที่เป็ นประโยชน์
แอคติโนมัยซี สที่เป็ นประโยชน์ (แบคทีเรี ยตามประกาศโฆษณาสิ ทธิบตั ร)

ประสิ ทธิผลของแอคติโนมัยซี ส (การป้องกันการเกิดแมลงวันและการฆ่าเชื้อโรค)
สถานะการย่อยสลายของเชื้ ออีโคไล O-157

เครื่ องผลิตปุ๋ ยหมักขึ้นรู ปกองเป็ นเทือกเขาประเภทเวียนกลับแอคติโนมัยซี ส (AFMS)

เชื้ออีโคไล O-157

5 วันหลังการบําบัดด้วยแอคติโนมัยซี ส

สถานะการสลายตัวของแมลงวันและหนอน

ไข่แมลงวัน

ประสิ ทธิผล
เนื่องจากการทํางานของแอคติโนมัยซี สที่เป็ นประโยชน์ได้ดี จึงสามารถนํา
ขยะสดจากครัวเรื อนและมูลสัตว์มาทําเป็ นปุ๋ ยหมักได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเป็ น
การสนับสนุนการลดปริมาณการเกิดของเสียและการส่ งเสริมการใช้ ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสลายตัวที่สูง
จึงช่วยยับยั้งการเกิดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน นอกจากนี้ยงั เชื่อมโยงกับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ถูกสุ ขอนามัยรอบโรงหมักปุ๋ยและยุ้งฉางและมาตรการ
ป้องกันกลิน่ อีกด้วย
ออกฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรี ยที่ทาํ ให้เกิดโรคหลายชนิ ดและยังสามารถย่อย
สลายสารอินทรี ยท์ ี่สลายตัวได้ยาก (ไคติน, เคราติน, คอลลาเจน เป็ นต้น) และฟี
นอลซึ่งเป็ นสารยับยั้งการงอก เป็ นการนําเสนอปุ๋ยหมักคุณภาพสู งที่มีสาร
อันตรายน้ อย

การใช้ งาน

สามารถใช้งานได้นอกเหนือจากโรงปุ๋ ยหมักที่ ่หมักขยะสดจากครัวเรื อน
ทัว่ ไปหรื อโรงงานผลิตอาหาร และมูลสัตว์จากโรงเลี้ยงสัตว์ แล้วยังสามารถใช้
กับคอกปศุสตั ว์ได้อีกด้วย เราไม่เพียง แต่จาํ หน่ายวัสดุจุลินทรี ย ์ แต่ยงั พัฒนา
อุปกรณ์การผลิตปุ๋ ยหมักด้วย

เชื้ออีโคไลถูกดูดซับและย่อยสลายโดยเส้น
ใยของแอคติโนมัยซี ส!

เปลือกไข่ถูกย่อยสลายด้วยพลังของแอ
คติโนมัยซีส!

5 วันหลังการบําบัดด้วยแอคติโนมัยซี ส

คุณสมบัติพเิ ศษ
 แอกติโนมัยซีสที่คดั แยกมานีซ้ ึ่งมีความสามารถในการสลายตัวสู ง
เราทําการเพาะเลี้ยงและคัดเลือกซํ้าที่บริ ษทั และใช้แอคติโนมัยซี สที่มีความสามารถสู งในการ
ย่อยสลายสารอินทรี ย ์ เพื่อรี ไซเคิลของเสี ยและชะล้างสิ่ งแวดล้อม เราสามารถนําเสนอแอคติโน
มัยซี สที่มีความเหมาะสมทีส่ ุ ดซึ่ งผสมผสานคุณลักษณะเฉพาะตามการใช้งาน นอกจากนี้ยงั
สามารถย่อยสลายสารที่จุลินทรี ยอ์ ื่น ๆ ย่อยสลายได้ยาก (ไคติน, ฟี นอล เป็ นต้น)

 การผลิตปุ๋ยหมักที่มีมูลค่ าเพิม่ สู งโดยใช้ ขยะสดจากครัวเป็ นทรัพยากร
วัตถุดบิ
โดยการทํางานของแอกติโนมัยซี ต ฟี นอลที่ส่งผลเสี ยต่อการงอกและการเจริ ญเติบโตจะถูก
ย่อยสลาย ในขณะที่ระงับการเกิดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน เป็ นจริ งขึ้นมาได้เป็ นจริ ง จากการที่
เชื้อโรคถูกกําจัดไปด้วย การผลิตปุ๋ ยหมักจึงมีคุณภาพสู ง คุณภาพของปุ๋ ยหมักได้รับการยืนยัน
โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

 มีส่วนช่ วยสนับสนุนการปรับปรุ งอนามัยสิ่ งแวดล้ อมของคอกปศุ สัตว์ และ
มาตรการกําจัดกลิน่
นอกจากการหมักของเสี ยจากปศุสัตว์แล้วยังช่วยระงับกลิ่นเหม็นและแมลงวันรวมทั้งฆ่าเชื้อ
โรคด้วย ซึ่ งเป็ นการสนับสนุนสุ ขอนามัยสิ่ งแวดล้อมทั้งในและนอกคอกปศุสัตว์และมาตรการ
กําจัดกลิ่น อุปกรณ์ทาํ ปุ๋ ยหมักที่พฒั นาโดยบริ ษทั ของเรา เป็ นวิธีหมักทีม่ ีประสิ ทธิภาพและมี
ประสิ ทธิผลกําจัดกลิ่นสู ง อีกทั้งน่าสนใจเชิงเศรษฐศาสตร์

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ของเสี ย

ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ที่อยู่ติดต่ อ
422-5 Kamisokoino, Nakama, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-244-2061/frominfo@joy.ocn.ne.jp

เป็ นเวลาประมาณ 50 ปี แล้วที่การผลิตเครื่ องกําจัดขยะเริ่ มต้นในญี่ปุ่น ในขณะที่สืบทอด
ประวัติศาสตร์ ทางเทคนิค เรายังคงปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของเราภายในบริ ษทั เพื่อนําเสนอชีวติ
ใหม่ในห้องครัวและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน/การสร้าง
พลังงาน (กรรมการผูจ้ ดั การ OBATA Ukio)

กรรมการผูจ้ ดั การ OBATA Ukio

Disposer ประสิทธิภาพสู งและปลอดภัยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจดสิ ทธิบตั รมากมาย
โครงสร้างค้อนและใบมีดอยูก่ บั ที่
Disposer (ประเภทขนาดใหญ่)

ถ้ าเป็ น From Disposer รับรองจัดการได้ !

แรงหนีศนู ย์กลางเพิ่มขึ้นของค้อน
ใบมีดอยูก่ บั ที่

180mm

ใบมีดรู ปทรงเลื่อยเอียงแบบสกรู
ฝักของถัว่ แระ

เปลือกบางของหัวหอมใหญ่

เปลือกกล้วย

70 ร่ อง
กระดูกไก่

เปลือกกุง้

เปลือกสับปะรด

(เส้นใยบางส่วนยังคงอยู)่

ภาพแสดงการทําความสะอาดแบบเจ็ท
312mm

การทําความสะอาดแบบเจ็ทไม่เกิดการอุดตัน

หลังจากการบดเสร็จสิ้น (ทุกๆ 5 ครั้ง) นํา้ ที่กกั เก็บไว้ในห้ องบดจะระบายออกในครั้งเดียว
ระบายนํ้าทิ้งได้ ใน 12 วินาที
(หยุดการทํางานชั่วคราว)
ระบายออกได้ ภายในอึดใจเดียว
(เดินเครื่ อง 3 วินาที)

ประสิ ทธิผล
เมื่อใช้ Disposer จะสามารถบดเศษอาหารเป็ นชิ้นเล็ก ๆ และแยกของแข็ง
และของเหลวออกจากกันได้โดยง่าย ผลที่ได้คือ สามารถลดปริ มาณและปริ มาตร
ขยะสดได้ จึงทําให้สามารถขนย้ายขยะสดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการร่ วม
สนับสนุนการประหยัดพลังงาน/ลดต้ นทุน, ลดปริมาณการเผาขยะ,ปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยการลดปริมาณส่ วนผสมนํา้ ในขยะสด
นอกจากนี้ การใช้ Disposer และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพร่ วมกัน
ทําให้สามารถผลิตพลังงานจากขยะได้ ซึ่ งเป็ นการสนับสนุนการควบคุมการ
ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการใช้ ทรัพยากรอย่ าง
ยัง่ ยืน

การใช้ งาน
Disposer ในครัวเรื อนสามารถใช้ภายในบ้านและคอนโดมิเนี ยมและสามารถ
ใช้ Disposer เชิงพาณิ ชย์ภายในศูนย์อาหารกลางวันที่โรงเรี ยน, โรงพยาบาล,
โรงเรี ยน, ร้านอาหาร เป็ นต้น

สามารถทําความสะอาดบริเวณ
รอบ ๆ มุมที่ขยะสะสมได้ ง่าย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 พลังการบดและความปลอดภัยสู ง
ด้วยการใช้คอ้ นที่มีแรงหนีศูนย์กลางเพิ่มขึ้นและใบมีดติดอยูก่ บั ที่ที่มีรูปทรงใบเลื่อย
เอียงแบบสกรู ทาํ ให้มีพลังในการบดสู งและสามารถบดของขยะสดที่ยากต่อการบําบัด เช่น
ฝักถัว่ แระและเปลือกบางของหัวหอมใหญ่ นอกจากนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ของเรา
เป็ นประเภทการทํางานแบบกะ (การทํางานของสวิตช์ฝาเปิ ดปิ ด) จึงไม่มีความเสี่ ยงต่อการ
บาดมือโดยไม่ได้ต้งั ใจและมีความปลอดภัยสู ง

 การระบายนํา้ ทีด่ เี ยีย่ มโดยการทําความสะอาดแบบเจ็ท
หลังจากบดขยะสดแล้ว จะมีฟังก์ชนั การทําความสะอาดเจ็ทเป็ นรอบซึ่งจะรวบรวมนํ้า
ในห้องบดและระบายออกทั้งหมดในครั้งเดียว วิธีน้ ีจะป้องกันไม่ให้เศษอาหารสดหลังจาก
บด ไปอุดตันท่อและอํานวยความสะดวกในการบํารุ งรักษา

 การทํางานทีท่ รงประสิทธิภาพตามปริมาณขยะสด
เนื่องจากมีการติดตั้งโปรแกรมที่บาํ บัดขยะสดตามปริ มาณการป้อนขยะสดจึงทําให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตามปริ มาณขยะสดซึ่ งช่วยให้ประหยัดพลังงานและ
ลดต้นทุน

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

นํา้

31

บริ ษทั E.I.M. Control Systems จํากัด

ให้บริ การครบวงจรตามความต้องการ
ที่อยู่ติดต่ อ
3-5 Kurosakishioishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-622-4131/eimssqa@eimss.co.jp

การบําบัดนํ้าเป็ นเทคโนโลยีที่เราเริ่ มดําเนินการตั้งแต่การก่อตั้งของเรา ในขณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
อุปกรณ์ในโรงงานเช่นโรงงานเหล็กและเครนท่าเรื อ เราก็ได้กาํ ลังดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และในการควบคุมกระบวนการ เราก็ศึกษาเทคโนโลยีระยะไกล เช่นการ
สื่ อสารและการเฝ้าระวังระยะไกล และรองรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลาย เรากําลังศึกษาพัฒนาอยู่
ตลอดโดยคํานึงถึง "การทําให้ลูกค้าพึงพอใจในสิ่ งที่เรี ยกร้องโดยส่งมอบระบบควบคุมที่มีความน่าเชื่อถือสูง"
(กรรมการผูจ้ ดั การ KURAMOTO Arata)

กรรมการผูจ้ ดั การ KURAMOTO Arata

การมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านนํา้ และการประหยัดพลังงานจากแง่การ
ควบคุมระบบ

▲การนําระบบควบคุมเข้ามาใช้ในระบบบําบัดนํ้า

ประสิ ทธิผล
บริ ษทั ของเราผูม้ ีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ควบคุมระบบและจากการที่นาํ
ระบบบริ หารจัดการมาใช้ในระบบนํ้าและสิ่งปฏิกูล และระบบบําบัดนํ้าฝน,
เขื่อน / แม่น้ าํ ร่ วมมือกับผูผ้ ลิตอุปกรณ์บาํ บัดนํ้าจึงทําให้มีส่วนสนับสนุนการ
จัดการคุณภาพนํา้ ในแม่ นาํ้ และน่ านนํา้ ชายฝั่งทะเล
นอกเหนือจากอุปกรณ์บาํ บัดนํ้าแล้ว ในระบบที่ใช้มอเตอร์ ก็สามารถบรรลุ
การอนุรักษ์พลังงานโดยควบคุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง

การใช้ งาน
เรานําเสนอระบบการควบคุมในเวลาก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกนํ้าและ
สิ่ งปฏิกูลหรื ออุปกรณ์ระบบนํ้า (อุปกรณ์ประตูแม่น้ าํ , ปั๊มท่อระบายนํ้าใต้ดิน)ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการอยู่ นอกจากนี้ เรายังสามารถควบคุม
ระบบบําบัดนํ้าในโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตเหล็ก
เรามีผลงานมากมายในการควบคุมเครนในพื้นที่ท่าเรื อ

▲ผลงานความสําเร็ จมากมายในอุปกรณ์เครนท่าเรื อ

คุณสมบัติพเิ ศษ
 เราตอบสนองตามความต้ องการตามสั่ง
เนื่องจากเรามีการนําเสนอผลิตภัณฑ์และระบบตามสั่งได้ดว้ ย จึงสามารถนําระบบ
ควบคุมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริ งไปใช้งาน ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าบางราย
มีการนําเสนอระบบควบคุมที่ใช้งานทัว่ ไป แต่บริ ษทั ของเราจะพิจารณาระบบควบคุมอย่าง
เป็ นเอกลักษณ์ตามแต่ละหน้างาน นอกจากนี้เราให้บริ การครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ
จนถึงการบริ การหลังการขาย
เรารองรับความต้องการสู งสุ ด เช่น "ฉันต้องการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการประหยัด
พลังงาน" จุดแข็งของเราคือความสามารถในการนําระบบควบคุมไปใช้ให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องที่และข้อกําหนดทางกฎหมาย

 รองรับระบบไฟฟ้าหลากหลาย
นอกจากอุปกรณ์บาํ บัดนํ้าแล้วเรายังผลิตระบบควบคุมเครนท่าเรื อ, ระบบควบคุม
อุปกรณ์ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรทํางานของโรงงานผลิตเหล็กและอุปกรณ์ขนส่ งถ่านหิ น
สําหรับโรงไฟฟ้า
ในขณะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ล่าสุ ดและผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยีย่ มเพื่อนําเสนอ
ระบบควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพสู งด้วยเทคโนโลยีช้ นั สู ง

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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นํา้

บริ ษทั ISHIGAKI จํากัด

เราจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้าและอุตสาหกรรมที่ "ตอบสนองความไว้วางใจด้วยเทคโนโลยีอย่างยัง่ ยืน"!
ที่อยู่ติดต่ อ
Head office : 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Kyushu Branch : 1-9-3 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-3-6848-7900/https://www.ishigaki.co.jp/contact/
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
ประเทศจีน Shiyuan Environment Machinery (Suzhou) Limited Company
+86 -512 -6283 -2377

Ishigaki พัฒนา/ออกแบบ/ผลิตเครื่ องกําจัดนํ้าและปั๊ มอย่างมีลกั ษณ์
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกนําไปใช้ในงานด้านต่างๆ เช่นระบบบําบัดนํ้าและสิ่ งปฏิกูล และ
กระบวนการผลิตในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิภาพของเทคโนโลยี
ของเราตั้งแต่การบํารุ งรักษานํ้าใช้สอยใกล้ตวั ไปจนถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของนํ้า
(ฝ่ ายธุรกิจเครื่ องจักรสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ หัวหน้าผูร้ ับผิดชอบ MURAKAMI Yusuke)

KURIYA Yu (ซ้าย) ICHIHARA Shinji (กลาง)
MURAKAMI Yusuke (ขวา)

การแยกของแข็งและของเหลวที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ด้ วยผ้ากรองชนิ ดวิ่ง “LASTA PRESS”
ควบคุมความเสียหายจากนํา้ ท่ วมด้วย “FLOOD BUSTER”ที่ใช้ที่ดินน้อยที่สุด
ระบบประตูปั๊ม "FLOOD BUSTER"

▲วิดีโอ FLOOD BUSTER

Actuator

ลักษณะภายนอกของ "LASTA PRESS"

Mechanical Rake
Pulling-up Device

ตัวกรองแบบแผ่ นประเภท ISD "Raster filter"

Gate

Horizontal
Submersible Pump

ประสิ ทธิผล
ผ้ากรองชนิ ดวิ่งแบบ "LASTA PRESS" มีการใช้งานในด้านต่างๆ รวมถึงการ
แยกตะกอนที่เป็ นของแข็งและของเหลวที่เกิดขึ้นในโรงบําบัดนํ้าและบําบัดนํ้า
เสี ย เนื่องจากมีความสามารถในการไล่น้ าํ ที่ดีเยีย่ มและความสามารถในการบําบัด
สูง เชื่อมโยงกับการลดต้ นทุนการดําเนินการและการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้
โดยการกูค้ ืนสารแขวนลอยในนํ้าเสี ย จึงช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ทางนํา้ ของทะเลสาบและแม่น้ าํ ในเวลาปล่อยนํ้าที่บาํ บัดแล้ว
ระบบประตูป๊ัม "FLOOD BUSTER" สามารถสร้างสถานีสูบนํ้าขนาด
กะทัดรัดและมีประสิ ทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ เป็ นประโยชน์ต่อมาตรการนํา้
ท่ วมขังในเมืองซึ่ งช่วยปกป้องชีวติ ของผู้คน

การใช้ งาน
ผ้ากรองที่ใช้งานประเภท "LAST A PRESS" ใช้สาํ หรับการแยกของแข็งและ
ของเหลวในนํ้าเสี ยและกระบวนการผลิตของโรงบําบัดนํ้าและบําบัดนํ้าเสี ยและ
โรงงานเอกชนต่างๆ (อาหารเคมีเหล็กการผลิตกระดาษเยือ่ กระดาษ ฯลฯ )
"FLOOD BUSTER" บังคับระบายนํ้าฝนในพื้นที่และปกป้ องพื้นที่จากนํ้าท่วม

คุณสมบัติพเิ ศษ
 สมรรถนะการคายนํา้ /ประสิทธิภาพการบําบัดสู ง/ผ้ากรองชนิดวิง่
แบบ "LASTA PRESS" แบบทํางานอัตโนมัติ
เป็ นเครื่ องกรองแบบแผ่นที่สามารถทํางานอัตโนมัติเต็มรู ปแบบพร้อมกับกลไกที่
สร้างสรรค์ด้ งั เดิมหลายอย่างเช่นวิธีการจ่ายของเหลวประเภทฟี ดด้านบนกลไกการทํางานที่
เป็ นอิสระจากผ้ากรองเฉพาะและการเปิ ดและปิ ดแผ่นกรองพร้อมกัน โครงสร้างที่เรี ยบง่าย
ทําให้การบํารุ งรักษาทําได้ง่าย
เนื่องจากทุกห้องสามารถใช้ผา้ กรองพร้อมกันเพื่อลอกเค้กออก (ของแข็งที่ขาดนํ้า) และ
ล้างผ้ากรองจึงประหยัดเวลาและแรงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่ องทัว่ ไปที่เปิ ดตามลําดับและยัง
น่าสนใจที่ประสิ ทธิภาพในการประมวลผล สู งมาก.

 ระบบประตูปั๊ม "FLOOD BUSTER" ทีท่ าํ ให้ สถานีสูบนํา้ มี
ประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีการติดตั้งโดยตรงในทางนํ้าที่มีอยูจ่ ึงสามารถสร้างได้ดว้ ยจํานวนที่ดินขั้นตํ่า
นอกจากนี้ยงั โดดเด่นด้วยความสามารถในการตระหนักถึงสถานีสูบนํ้าต้นทุนตํ่าในระยะ
เริ่ มต้นเมื่อเทียบกับสถานีสูบนํ้าทัว่ ไป "FLOOD BUSTER" คือปั๊ มที่สามารถทํางานด้วย
ความเร็ วสู งสุ ดและระดับนํ้าเต็มดังนั้นจึงช่วยลดความเสี่ ยงที่จะเกิดความล้มเหลวเนื่องจาก
การสตาร์ ทและหยุดซํ้า ๆ ด้วยการกําหนดค่าอุปกรณ์ง่ายๆ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Ishikawa Engineering จํากัด
บริ ษทั Mitsubishi Chemical Aqua Solutions จํากัด

นํา้

Isikawa
Engineering

Mitsubishi Chemical
Aqua Solutions

เรานําเสนอคุณภาพและบริ การที่เชื่อถือบนพื้นฐานผลงานจํานวนมากมาย!
Ishikawa Engineering Co., Ltd.
ที่อยู่ติดต่ อ 1-2 Kurosakishiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์ +81-93-621-4716/n.saeki@isikawa-k.co.jp

ด้วยความร่ วมมือของศาลาว่าการเมือง Kitakyushu เรากําลังขยายกิจการไปต่างประเทศเพื่อจัดหานํ้าที่ "ปลอดภัยมัน่ คง
และราคาไม่แพง" ส่วนใหญ่อยูใ่ นอินโดนีเซีย เราจะนําเสนอ "นํ้าที่ปลอดภัย" อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นเป้าหมายของ SDGs
ด้วยเช่นกัน (กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั Ishikawa Engineering จํากัด NAKASHIMA Hideshi)
เรานําเสนอนํ้าที่ขาดไม่ได้สาํ หรับชีวิตของผูค้ นและการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นนํ้าที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าของเรา การ
ใช้เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าและความรู ้ที่ได้รับการบ่มเพาะมานาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการนําเสนอ
โซลูชนั ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงทัว่ โลก
(กรรมการผูจ้ ดั การ Mitsubishi Chemical Aqua Solutions YANAGAWA Hideto)

Mitsubishi Chemical Aqua Solutions Co. , Ltd.
ที่อยู่ติดต่ อ 2-2-28 Gintenmachi Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์ +81-92-574-1431/https://www.mcas.co.jp/en/contact/
ฐานการผลิตในต่ างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูท่ ี่ฟิลิปปิ นส์, เมียนมาร์

Mitsubishi Chemical Aqua Solutions
กรรมการผูจ้ ดั การ YANAGAWA Hideto)

เรานําเสนอการจ่ายนํ้าที่อุ่นใจ/ปลอดภัยด้วยระบบจ่ ายนํา้ แบบกระจาย
ผังงานพื้นฐานของระบบจ่ายนํ้าดื่ม

การนําระบบบําบัดนํ้ามาใช้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคาโกชิมะ (ซ้าย)
ระบบเฝ้าระวังระยะไกล “WeLLDAS™”(ขวา)
การบําบัดด้วยการกรองเมม
เบรน

การบําบัดด้วยการกรองเบื้องต้น

การกรองเบื้องต้น
(กรองทราย / ถ่านกัมมันต์)

การกรองเมมเบรน
(MF เป็ น RO)

ถังนํ้าดิบ

ส่ งไปยังถังบําบัดนํ้า

ถังบําบัดนํ้า

ลูกค้า
ถังรับนํ้า

การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า
ระบบ

ธุรกิจนํ้าดื่มในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

Ex. เมมเบรนแบบ UF
（0.01μm)

ถังนํ้า
0.01micron
(1/100,000mm)

Cryptosporidium

กรองถึงระดับนํ้าดื่ม เช่น นํ้าผิวดิน, นํ้าใต้
ดินและนํ้าในเมือง เป็ นต้น

สามารถเฝ้าระวังได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง 365
วันต่อปี

ประสิ ทธิผล
โดยการใช้น้ าํ บาดาล, นํ้าผิวดินและนํ้าประปาเป็ นนํ้าดิบและทําการบําบัดโดย
ใช้การกรองเบื้องต้น (การกรองทราย/ถ่านกัมมันต์) และการกรองเมมเบรน (เยือ่
กรองอัลตร้าฟิ ลเตรชัน, เมมเบรนรี เวอร์ สออสโมซิ ส เป็ นต้น ) เพื่อจัดหานํา้ ดื่ม/
นํา้ ใช้ สอยคุณภาพสู ง สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ประมาณรถหลายคัน และ
สามารถติดตั้งได้โดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่าโรงกรองนํ้าขนาดใหญ่และรวมศูนย์
นอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังระยะไกล (WeLLDAS™) ได้นาํ มาใช้เพื่อการ
บํารุ งรักษาเชิงป้องกันเป็ นจริ งโดยการตอบสนองอย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เกิดความ
ผิดปกติ เพื่อให้สามารถใช้ ระบบการจ่ ายนํา้ ได้อย่างอุ่นใจ.
นอกจากนี้ในระบบการจ่ายนํ้าแบบกระจาย การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านนํ้า เช่นท่อส่งนํ้าและปั๊มสามารถลดลงได้ ซึ่ งเชื่อมโยงกับการลดการปล่ อย
CO2 ที่เกิดจากการส่ งนํา้

การใช้ งาน
เราส่งนํ้าดื่มคุณภาพสูงและรสชาดดีให้กบั ลูกค้าต่างๆ
เช่นโรงพยาบาล,
โรงเรี ยน, โรงแรม, สถานีรถไฟ, ห้างสรรพสิ นค้าและบ้านที่อยูอ่ าศัย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ผลงานการนําไปใช้ งานมากมายในญี่ปุ่นและทัว่ โลก
เรามีผลงานการนําไปใช้งานมากมายในประเทศต่างๆทัว่ โลกครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้งการนําระบบจ่ายนํ้าแบบกระจายมากกว่า 1,300 โปรเจคในประเทศญี่ปุ่น เรานําเสนอ
บริ การคุณภาพที่เชื่อถือได้ตามการออกแบบอุปกรณ์และโนว์ฮาวด้านการผลิตที่ได้รับการ
ปลูกฝังผ่านผลงานเหล่านี้ รวมทั้งความรู ้เกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าและระบบจ่ายนํ้า

 การจ่ ายนํา้ แบบกระจายตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
ด้วยการใช้น้ าํ บาดาลและนํ้าผิวดินเป็ นนํ้าดิบ ทําให้สามารถจัดหานํ้าที่ปลอดภัยและอุ่น
ใจแม้ในพื้นที่ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้า นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหานํ้าที่มีคุณภาพ
และมีรสชาดดีโดยใช้น้ าํ ประปาเป็ นนํ้าดิบและเรากําลังพัฒนาบริ การที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าของเรา

 การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการการบํารุงรักษาโดยระบบ
"WeLLDASTM"
เนื่องจากระบบจ่ายนํ้าสามารถเฝ้าระวังได้จากระยะไกลตลอดเวลา จึงสามารถ
ดําเนินการตอบสนองได้ทนั ทีเมื่อตรวจพบความผิดปกติ การบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน เช่นการ
ชํารุ ดและการจัดการการบํารุ งรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยงั มีการติดตั้งกล้องรักษาความ
ปลอดภัยในระบบจ่ายนํ้าซึ่ งมีประโยชน์ในการใช้เป็ นมาตรการป้องกันบุคคลที่น่าสงสัย

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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นํา้

บริ ษทั SKE จํากัด

นับตั้งแต่ก่อตั้ง เราทําแต่เรื่ อง "นํ้า" ให้บริ การจากสายตาของลูกค้า
ที่อยู่ติดต่ อ
5000-1 Yamae, Chikushino, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-710-1780/ske@skengineer.co.jp

ตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั จนถึงปัจจุบนั เราได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่องในธีมของการถ่ายโอน
ของเหลวและการบําบัดมาโดยตลอด นับจากนี้เราจะพยายามปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับนํ้าต่อไป เช่น การบําบัดนํ้าเสี ยขั้นสู ง และการรี ไซเคิลนํ้าที่ผา่ นการบําบัดแล้วซึ่ ง
เป็ นที่ตอ้ งการของโลกเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมทางนํ้าที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้
(กรรมการผูจ้ ดั การ TAGAWA Seiji)

กรรมการผูจ้ ดั การ TAGAWA Seiji

เรานําเสนอแผนตามคําเรี ยกร้องตั้งแต่ เก็บนํา้ ไปจนถึงการจ่ ายนํา้ และการระบายนํา้
ระบบกํ าจัดสิง่ ปนเปื้อนของนํ้าบาดาล

ระบบซู บนํ้าบาดาล

ระบบกรองนํ้าในคอนโดมิเนีย ม

ระบบกรองในบ้านเดี่ย ว

เครื่ องกรองนํ้าที่ติดตั้งในครัวเรื อนทัว่ ไป จัดหานํ้าที่ปลอดภัยโดยการกรองเมมเบรน

วางแผนการบําบัดนํ้าที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆที่มีอยู่

คุณสมบัติพเิ ศษ

ประสิ ทธิผล
เราให้บริ การของการวางแผนหรื อการจัดหาอุปกรณ์ ตามความต้องการของ
ลูกค้าเกี่ยวกับเครื่ องกรองนํ้าที่ติดตั้งในครัวเรื อนทัว่ ไป, งานส่งนํ้าตั้งแต่รับนํ้าเข้า
จนถึงการระบายนํ้าขั้นสุดท้ายในงานก่อสร้าง, การบําบัดนํ้าเสี ยในสถานที่
ก่อสร้างและโรงงาน เป็ นต้น
ในพื้นที่ที่คุณภาพของนํ้าประปาไม่เพียงพอ เราสามารถจ่าย นํา้ ที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพสู งโดยใช้การบําบัดขั้นสู งเช่น การกรองด้วยเมมเบรนหรื อถ่านกัม
มันต์
นอกจากนี้ เราจะบําบัดนํา้ เสียอย่างเหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้ความรู้
มากมายเกี่ยวกับการปนเปื้ อนโลหะหนักที่ได้บ่มเพาะมาในงานภาครัฐและหน้า
งานก่อสร้าง ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

การใช้ งาน
เรามีความผลงานมากมายในการบําบัดนํ้าเสี ยที่โรงงานและหน้างานก่อสร้าง
นอกจากนี้เรายังให้บริ การแจกจ่ายนํ้าสําหรับธุรกิจและบ้านที่อยูอ่ าศัยส่ วนตัว
เพื่อป้อนนํ้าใช้สอยที่ปลอดภัย

ระบบทําให้น้ าํ บาดาลเป็น นํ้าดื่ม

ระบบการทําให้น้ าํ เสียเป็น กลาง

 อุปกรณ์ ให้ เช่ า
เพื่อให้การส่ งนํ้า-ระบายนํ้า, การบําบัดนํ้าเสี ยและการกรองนํ้าเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เรามีการวางแผนตามความต้องการหน้างาน ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการ
บํารุ งรักษา
บริ ษทั ของเรายังมีบริ การให้เช่าอุปกรณ์ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของ เนื่องจากไม่ตอ้ งลงทุนครั้ง
แรกจํานวนมาก จึงมีประโยชน์ในกรณี ใช้เป็ นอุปกรณ์ชว่ั คราวในการก่อสร้างในช่วงเวลา
สั้น ๆ และในกรณี มีการบําบัดในระยะเวลาจํากัด เช่น งานกูค้ ืนจากภัยพิบตั ิ หรื อเมื่อ
ต้องการใช้งานในราคาประหยัด เป็ นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากใช้อุปกรณ์สาํ เร็ จรู ปที่มีอยู่
ไม่ใช่การผลิตตามสั่ง จึงสามารถตอบสนองต่อมลพิษทางนํ้าเร่ งด่วนได้อย่างรวดเร็ ว

 รองรับคุณภาพนํา้ ทีห่ ลากหลาย
เรายังมีผงานและเทคโนโลยีมากมายที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่
รุ นแรงมากขึ้น นอกจากสภาพแวดล้อมการดําเนินชีวติ ที่หลากหลาย จุดแข็งของเราคือเรา
สามารถนําเสนอแผนที่เหมาะสมที่สุดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมตามโครงสร้างพื้นฐานการ
ก่อสร้างและแผนที่ปรับตามการจัดหารู ปแบบการใช้ชีวติ ที่อุ่นใจและปลอดภัย

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Kamata Bio-Engineering จํากัด

การนําเสนอระบบที่ดีเยีย่ มไม่เพียงแต่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิ เวศเท่านั้นแต่ยงั ประหยัดอีกด้วย
ที่อยู่ติดต่ อ
3-25-1 Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-471-1600/info@kamata-bio.co.jp

ระบบกรองชีวภาพแบบรวมตัวแม่เหล็กกําลังดึงดูดความสนใจในฐานะอุปกรณ์ที่สามารถใช้
ในการชําระฟอกนํ้ามลพิษในทุกสาขา เรามีบริ การติดตั้งระบบจํานวนมากในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เช่น นํ้าในทะเลสาบสวนสนุกขนาดใหญ่, นํ้าทิ้งจากสถานีบริ การล้างรถ, และ
อุปกรณ์นาํ นํ้าสิ่ งปฏิกูลกลับมาใช้ใหม่ (กรรมการผูจ้ ดั การ KAMATA Hirofumi)

กรรมการผูจ้ ดั การ KAMATA Hirofumi

พัฒนาเทคโนโลยีการดูดซับ / การกรองอย่ างเป็ นเอกลักษณ์ เพื่อให้การฟอกกรองนํ้าขั้นสูงเป็ นจริ ง!
ลักษณะภายนอกของระบบกําจัดฟลูออรี น KBE

ประสิ ทธิผลของระบบกําจัดเหล็ก / แมงกานีส / สารหนูของ KBE

(A) นํ้าประปา
(B) นํ้าดิบ
(C) นํ้าบ่ อที่บําบัดแล้ ว
(A)

(B)

(C)

ลักษณะภายนอกของระบบการกําจัดนํ้ามันปนเปื้ อน KBE

โรงงานนําร่ องสาธิตทดสอบ

ประสิ ทธิผล
ระบบกําจัดฟลูออรี นซึ่งไม่เพียงขจัดฟลูออรีนทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพสู งแต่ยงั มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับสู งอีกด้วยทําให้สามารถลดปริมาณการเกิดตะกอน
นอกจากนี้ความเร็ วในการกรองยังสู งอีกด้วย เนื่องจากมีความกะทัดรัดของอุปกรณ์ จึง,
การลดต้ นทุนการดําเนินการเริ่มต้ นและต้ นทุนผันแปร,และลดการใช้ พลังงาน
ระบบกําจัดเหล็ก / แมงกานีส / สารหนูจะกําจัดไอออนของเหล็ก / แมงกานีส / สาร
หนูโดยการออกซิเดชันในอากาศโดยไม่ตอ้ งใช้สารออกซิไดซ์ จึง ไม่ มเี กิดการ
สั งเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ พลอยได้ สารมารถใช้น้ าํ บาดาลเป็ น นํา้ ดื่มทีป่ ลอดภัย นอกจากนี้
ยังมีส่วนช่วยลดต้ นทุนจากการซื้อสารเคมี
ระบบกําจัดนํ้ามันปนเปื้ อน สามารถบําบัดนํา้ มันแขวนลอยซึ่งบําบัดได้ยาก
นอกจากนี้เนื่องจากประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับรวมตัวสู ง จึงสามารถย่ อขนาดของ
อุปกรณ์

การใช้ งาน
เราสามารถรองรับการกําจัดฟลูออรี นออกจากนํ้าเสี ยจากโรงงานเซมิคอนดักเตอร์
และโรงงานผลิตแก้ว เป็ นต้น หรื อการกําจัดเหล็ก/แมงกานีส/สารหนูออกจากนํ้าบ่อ
หรื อ ใช้มาตรการป้องกันมลพิษจากนํ้ามันปนเปื้ อนในในโรงงานหรื อโรงกลัน่ นํ้ามัน/
ฐานการผลิตรถยนต์/เรื อ

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ระบบกรองการดูดซับรวมตัวฟลูออรีนความเร็วสู ง
จากการเติมสารดูดซับฟลูออรี นและสารรวมตัวด้วยแม่เหล็กที่หน่วยงาน NEDO*ได้
พัฒนาขึ้น และผสมผสานกับหอกรองการดูดซับเส้นใยพิเศษ เป็ นลักษณะพิเศษทําให้สามารถ
กําจัดฟลูออรี นซึ่ งเป็ นหนึ่งในมลพิษทางสิ่ งแวดล้อมได้ในเวลาอันสั้นและมีประสิ ทธิภาพสู ง
*New Energy and Industrial Technology Development Organization

 การกรองตัวเร่ งปฏิกริ ิยาออกซิ เดชันของเหล็ก / แมงกานีส / สารหนู
ด้วยตัวกลางกรองพิเศษ สามารถกําจัดไอออนของเหล็ก/แมงกานีส/สารหนูออกได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ด้วยการออกซิ เดชันในอากาศที่ไม่ตอ้ งใช้สารออกซิ ไดซ์ เช่นโซเดียมไฮโปคลอไรต์
หรื อโอโซน เป็ นต้น วัสดุกรองพิเศษนี้ได้มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมของสหรัฐอเมริ กาและมี
ผลงานยาวนานกว่า 60 ปี จึงสามารถใช้งานได้อย่างมัน่ ใจ

 การกําจัดมลพิษปนเปื้ อนนํา้ มันที่เหมาะสมทางนิเวศวิทยาและทาง
เศรษฐศาสตร์
สารบําบัดนํ้าปนเปื้ อนนํ้านํ้าของบริ ษทั แสดงประสิ ทธิภาพการดูดซับและการรวมตัวที่ดีท้ งั
นํ้ามันลอยตัวและนํ้ามันแขวนลอย นอกจากนี้ ส่ วนประกอบของไขมันที่ดูดซับและรวมตัวแล้ว
จะถูกย่อยสลายให้ไม่มีอนั ตรายด้วยจุลินทรี ย ์ นอกจากนี้ ด้วยการผสมผสานเข้ากับระบบกรอง
แบบล้างย้อนกลับได้ จะสามารถสร้างระบบที่ประหยัดได้มากเมื่อเทียบกับการบําบัดแบบเมม
เบรนอื่น ๆ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Kankyo Electronics จํากัด

นํา้

การสร้างสังคมที่ "อุ่นใจ" และ "ปลอดภัย" ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้
ที่อยู่ติดต่ อ
2-17-1 Taguma, Sawara-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-872-5152//info@kankyo-densi.com

เราจัดหาอุปกรณ์และโซลูชนั ให้กบั สํานักงานประปาทัว่ ประเทศเพื่อให้ “นํ้า” ที่มีความสําคัญ
ต่อชีวติ ประจําวันของเราปลอดภัย เรามีผลงานการส่ งมอบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัย
ทางนํ้าอันดับ 1 ในญี่ปุ่น เทคโนโลยีของเรามีประโยชน์ให้คุณดื่ม “นํ้า” ได้อย่างอุ่นใจ!
(ฝ่ ายขาย YAMAMOTO Junichi)

TAKAI Mizuki (ซ้าย)
YAMAMOTO Junichi (กลาง)
TAKAGI Yusuke (ขวา)

การเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ "Medaka bioassay" อย่างต่อเนื่ อง ด้วยปลา Himedaka และ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ภาพอัตโนมัติ
ในเวลาปกติ

ส่ วนแผงหน้าจอ
ส่ วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แผงแสดงการทํางาน
ชุดอุปกรณ์ประมวลภาพ
กล้อง CCD

ในเวลาผิดปกติ

ส่ วนนํ้าหมุนเวียน

อุปกรณ์ให้อาหารอัตโนมัติ
ถังนํ้าเฝ้าระวัง
การสุ่ มตัวอย่าง
ภาชนะเก็บนํ้า
เซ็นเซอร์น้ าํ รั่ว

ฟังก์ชนั การทํางานที่ยอ่ ส่วนที่จาํ เป็ นสําหรับรู ปแบบง่ายที่มีความต้านทานแผ่นดินไหวและฟ้าผ่าที่ดีเยี่ยม
ราคาถูก, ประสิ ทธิภาพสูงและง่ายต่อการบํารุ งรักษาประจําวัน

ประสิ ทธิผล
ชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าอัตโนมัติ "การทดสอบทางชี วภาพด้วยปลา
Medaka" ที่ ประยุกต์การใช้ปลา Himedaka และชุ ดอุปกรณ์ที่เฝ้าระวังคุณภาพนํา้
โดยอัตโนมัติอย่างต่ อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง นํ้าดิบไหลเข้าประมาณ 1.5 ลิตรต่อ
นาทีและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในขณะที่วิเคราะห์ภาพของพฤติกรรมปลา
Himedaka ประมาณ 20 ตัว
หากเกิดความผิดปกติเช่นการเคลื่อนไหวของปลา Himedaka ช้าลงหรื อการ
ตายเกิดขึ้น จะมีการแจ้งเตือนสามารถตรวจจับได้ ล่วงหน้ า เมื่อนํา้ ดิบปนเปื้ อน
ด้วยสารที่เป็ นอันตราย

การใช้ งาน
มีการนํามาใช้ในสถานีผลิตนํ้าประปาเป็ นจํานวนมากเพื่อการจัดหานํ้าที่
ปลอดภัย แต่ยงั ใช้สาํ หรับการรับจากแม่น้ าํ เพื่อใช้ในโรงงานแปรรู ปอาหารและ
เครื่ องดื่ม และสําหรับการเฝ้าระวังนํ้าเสี ยจากโรงงานที่ปล่อยลงสู่แม่น้ าํ
ในญี่ปุ่นมีผลงานได้รับการนําไปใช้ในโรงกรองนํ้าเพียงอย่างเดียวแล้ว
ประมาณ 250 แห่ง เรามีผลงานในการตรวจจับการไหลเข้าของสารกําจัดศัตรู พืช
ในอดีต ซึ่งมีส่วนช่วยในการตรวจพบความผิดปกติในระยะแรก

เมื่อไซยาไนด์ไหลเข้ามา ระบบจะตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ คือปลาเมดากะจะรวมตัวเป็ นกลุ่มไม่
เคลื่อนที่ ซึ่ งเป็ นสัญชาตญาณการป้องกันนักล่า และส่งสัญญาญเตือน

คุณสมบัติพเิ ศษ
 การทดสอบทางชีวภาพ โดยปลา Himedaka
การทดสอบทางชีวภาพเป็ นวิธีการตรวจหาสารอันตรายโดยใช้ส่ิ งมีชีวติ และถูกนํามาใช้
ในญี่ปุ่นเป็ นเวลาประมาณ 20 ปี เพื่อใช้เป็ นมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทางชีวภาพ
ในชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าของ บริ ษทั Kankyo-densi จํากัด ใช้ปลา Himedaka
ปลา Himedaka มีความไวต่อความเป็ นพิษสู ง ความแตกต่างระหว่างตัวปลามีเพียงเล็กน้อย
และนิเวศวิทยาของปลาได้รับการอธิบายในเชิงวิชาการ และได้รับการกําหนดให้เป็ นปลา
เป้าหมายทดสอบโดย OECD ด้วยข้อมูลมากมาย ผลลัพธ์ที่ได้จึงน่าเชื่อถือ

 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ภาพอย่ างเป็ นเอกลักษณ์
Himedaka ในอ่างนํ้าจะถ่ายด้วยกล้อง CCD และภาพจะถูกส่ งไปยังชุดเครื่ องประมวล
ภาพเพื่อการวิเคราะห์ สัญญาณเตือนจะส่ งออกทีละขั้นตอนตามปริ มาณกิจกรรมของปลา
Himedaka ที่วเิ คราะห์ได้ เมื่อเกิดความผิดปกติของคุณภาพนํ้า จะมีการเก็บตัวอย่างนํ้าใน
เวลาเดียวกับที่แจ้งเตือน
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพนี้เป็ นเอกลักษณ์ และมีลกั ษณะจําเพาะคือมีสญ
ั ญาณเตือน
ผิดพลาดน้อยมาก เนื่องจากเป็ นการทํางานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องจึงสามารถสร้างระบบ
ตรวจสอบระยะไกลการจัดการแบบไร้ผดู ้ ูแลและประหยัดแรงงาน

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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นํา้

เราให้พลังในการแก้ปัญหาแบบ "ครบวงจร"!
ที่อยู่ติดต่ อ
Overseas Division : 10-2 Kawaguchi-machi, Nagasaki, Nagasaki
Fukuoka Branch : 7F Nishitetsu Hakata Ekimae Bldg. 1-6-16 Hakataekimae,
Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-95-848-7788/info_overseabiz@kyowa-kk.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
Kyowa Kanpo Technology (Shenzhen) Co. , Ltd. (ประเทศจีน)
KYOWAKIDEN VIETNAM CO., LTD. (ประเทศเวียดนาม)

ในฐานะ "บริ ษทั สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม" บริ ษทั ของเราจะให้การสนับสนุนต่อการบรรลุ
เป้าหมายของ SDGs โดยให้บริ การที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้าและโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมโดยใช้เทคโนโลยีที่สั่งสมในด้าน "นํ้า" และ "พลังงานไฟฟ้า"
(ผูร้ ับผิดชอบ MATSUZONO Rieko)
ผูร้ ับผิดชอบ MATSUZONO Rieko

"จากนํา้ ดื่มสู่ การบําบัดนํา้ เสี ย"เราตอบสนองความต้องการในการบําบัดนํ้าที่หลากหลาย!
“ชุดเครื่ องกรองนํ้าไฮบริ ด”

ชุดเครื่ องบําบัดนํ้าเสี ยปนเปื้ อนนํ้ามัน "G-ace"

ตอบสนองความต้องการนํ้าในพื้นที่ที่มแี หล่ งพลังงานไม่เสถียรด้ วยระบบกรองนํ้าขั้นสู ง

นํ้ามันอนินทรี ย ์ (นํ้ามันเครื่ อง) มีมาตรฐานเข้มงวดและการบําบัดยาก

คอมเพรสเซอร์
ชุ ดเครื่ องทํางานได้อย่างมี
เสถียรภาพแม้ในเกาะห่างไกล
หรื อในต่ างประเทศที่
กําลังไฟฟ้ าไม่เสถียร

ชุ ดเครื่ องกรองนํา้ ประสิทธิภาพสูงที่
สามารถผลิตนํา้ ดืม่ ที่ปลอดภัยแม้จาก
นํา้ ทะเลและนํา้ บาดาล

การทําความสะอาดมอเตอร์ และ
แม่พมิ พ์

นํ้าเสียปนเปื้ อนนํ้ามัน

การแปรรูปโลหะ

โรงงานผลิต
โรงงานซ่ อมบํารุ ง

นํา้ เสี ยครัวเรื อน

* ไม่ สามารถรองรับความเข้ มข้นสู งได้

เป็ นต้ น

นํ้าเสี ยปนเปื้ อนนํ้ามัน
การบําบัดนํ้าเสี ยอุตสาหกรรม

ส่ วนประกอบระบบ G-ace

ระบบการจัดการพลังงาน

เป็ นระบบทีแ่ ยกการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ,
แบตเตอรี่และพลังงานไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าได้
อย่ างเหมาะสม

ระบบบําบัดนํา้ เสี ย
เราผลิตนํา้ ทีเ่ หมาะสํ าหรับ
การดื่มด้ วยระบบทีเ่ ชื่ อถือ
ได้ และผลงานทีม่ ีมานาน
นับปี

การเฝ้ าระวังตรวจวัดการประหยัดพลังงาน
ระบบเฝ้ าระวังการผลิตไฟฟ้ าโซลาร์ เซลล์
สามารถเฝ้ าระวังอุปกรณ์ แต่ ละเครื่ องในสถานที่
ห่ างไกลผ่ านอินเทอร์ เน็ต

ประสิ ทธิผล
ด้วยการนํา "ชุดเครื่ องกรองนํ้าแบบไฮบริ ด" มาใช้ แม้ในพื้นที่ที่แหล่งจ่ายไฟไม่
เสถียร ก็สามารถจัดหานํา้ ดื่มทีป่ ลอดภัยอย่ างมีเสถียรภาพ ด้วยการจัดการพลังงานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้สามารถอนุรักษ์ พลังงานเกิดขึ้นได้จริ ง
ชุดเครื่ องบําบัดนํ้าเสี ยปนเปื้ อนนํ้ามัน "G-ace" จะคัดแยกและเก็บคืนนํ้ามันออกจาก
นํ้าเสี ยปนเปื้ อนนํ้ามันป้ องกันมลพิษทางนํา้ และยิ่งกว่านั้นยังเป็ นการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมทางนํา้ อีกด้วย ของเสี ยเช่นนํ้ามันที่ใช้แล้วซึ่งจําเป็ นต้องแยกบําบัด
ก่อน สามารถแยกเป็ นส่วนนํ้ามันปนเปื้ อนเข้มข้นและนํ้าที่ผา่ นการบําบัดแล้ว สามารถ
ระบายลงท่อระบายนํ้าสิ่ งปฏิกูลได้

การใช้ งาน
"ชุดเครื่ องกรองนํ้าแบบไฮบริ ด" ได้รับการใช้งานสําหรับคงรักษานํ้าดื่ม/นํ้าใช้สอย
ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานนํ้าดื่มนํ้าใช้ไม่เพียงพอซึ่งห่างไกลจากเขตตัว
เมือง นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะใช้ในโรงแรมและรี สอร์ทในเมืองบนเกาะใหญ่ๆ "G-ace"
เหมาะสําหรับการบําบัดนํ้าเสี ยปนเปื้ อนนํ้ามันในโรงงานเครื่ องจักรกล เป็ นต้น และ
ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้าที่ตอ้ งการลดต้นทุนด้วยการบําบัดนํ้าเสี ยปนเปื้ อน
นํ้ามันภายในบริ ษทั

เครื่ องผลิ ตโอโซน

นํ้ าเสี ยปนเปื้ อนนํ้ ามัน

ระบบบําบัดนํ้าเสี ย

อื่น ๆ นํา้ เสี ยโรงงานอุตสาหกรรม

มูลค่าสู งมาก

ถังลอยตะกอน

กลไกการเกิ ด
ฟองขนาดไมโคร

การบําบัดนํ้าเสี ยอุตสาหกรรม
ลดต้นทุน

ปั๊มถ่ายโอนนํ้าดิ บ
ถังดักไขมัน

การแยกนํา้ มัน / SS
นํ้าที่บําบั ดแล้ ว
นํ้าที่ บาํ บัดแล้วปล่อยออก
เป็ นนํ้าเสี ยบําบัดหรื อลง
ท่อระบายนํ้าสิ่ งปฏิ กลู

นํ้ามันที่ใช้ แล้ ว
การบําบัดนํ้าเสี ย
อุตสาหกรรม

คุณสมบัติพเิ ศษ
 การได้ มาซึ่งนํา้ ดื่มและนํา้ ใช้ สอยในครัวเรื อนอย่ างมีเสถียรภาพ
“ชุดเครื่ องกรองนํ้าแบบไฮบริ ด” ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกรองนํ้าที่เราสัง่ สมมานาน
เช่น การกรองนํ้าทะเลเป็ นนํ้าจืด จึงสามารถทํานํ้าบริ สุทธิ์ แม้วา่ จากนํ้าในแม่น้ าํ และนํ้าบ่อที่
มีความขุ่นและเกลือความเข้มข้นสู ง ด้วยการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพซึ่ งผสมผสาน
กําลังไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์, แบตเตอรี่ , และพลังงานหมุนเวียน และการจัดการดําเนินงานและ
บํารุ งรักษาอย่างเหมาะสมโดยการเฝ้าระวังระยะไกล ทําให้สามารถทํางานได้อย่างมี
เสถียรภาพ

 การกําจัดนํา้ มันโดยฟองไมโครโอโซน
ชุดเครื่ องบําบัดนํ้าเสี ยปนเปื้ อนนํ้ามัน "G-ace" เป็ นชุดเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ฟองไมโคร
โอโซนแยกนํ้ามันในนํ้าเสี ยให้ลอยขึ้นมา จึงสามารถบําบัดนํ้ามันอนินทรี ย,์ นํ้ามันสัตว์และ
พืช, และนํ้ามันอิมลั ชันที่รวมอยูใ่ นนํ้าเสี ยปนเปื้ อนนํ้ามันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เรามี
ผลงานการนําไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน และหลังจากนี้ เราจะดําเนินการขยาย
กิจการออกไปในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยมีศูนย์กลางที่เวียดนาม

 การตอบสนองทีบ่ ูรณาการตั้งแต่ ข้อเสนอไปจนถึงการบํารุงรักษา
เรามีความเชี่ยวชาญในการนําเสนอบริ การที่บูรณาการตั้งแต่ขอ้ เสนอของโซลูชนั สําหรับ
การบําบัดนํ้าที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า จนถึงการให้บริ การบํารุ งรักษาหลัง
การขาย

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ

38

นํา้
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บริ ษทั ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคม
ที่อยู่ตดิ ต่อ
3-31 Higashikanbaramachi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-644-0220/https://www.kes-21.co.jp/contact/
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
ดําเนินกิจการอยูใ่ นเวียดนาม

เราจัดตั้งสํานักงานตัวแทนในฮานอยในปี 2560 และได้ทาํ การวิจยั ตลาด ในอนาคตเราต้องการ
ที่จะดําเนินกิจการทํางานเพื่อช่วยบํารุ งรักษาแหล่งนํ้าและสิ่ งปฏิกลู ในเวียดนามและบํารุ งรักษา
ภายในสถานที่ของระบบสิ่ งอํานวยความสะดวก
(สํานักงานส่ งเสริ มธุรกิจนํ้าในต่างประเทศ YAMANE Hironori)
สํานักงานส่งเสริ มธุรกิจนํ้าใน
ต่างประเทศ YAMANE Hironori

การเข้าใกล้สิ่งแวดล้อมทางนํ้าด้วย "พลังบูรณาการ" ด้านธุรกิจโรงงาน, ธุรกิจควบคุมดูแล, ธุรกิจ
บริการและการสนับสนุน

ประสบการณ์มากมายตั้งแต่การออกแบบระบบบําบัดนํ้าไปจนถึงการติดตามผลหลังการขาย

ประสิ ทธิผล
บริ ษทั เรากําลังขยายธุรกิจออกเป็ น 3 เสาหลัก คือธุรกิจโรงงาน ซึ่งออกแบบ
และสร้างเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาํ หรับระบบบําบัดนํ้าและสิ่ งปฏิกูล ธุรกิจ
O&M (ควบคุมดูแล)ซึ่งดําเนิ นการและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และ
ธุรกิจบริการและการสนับสนุนซึ่ งทําการซ่อมอุปกรณ์, ปรับปรุ งระบบ,
ลาดตระเวนตรวจบํารุ งรักษา
เรานําเสนอบริ การระดับมืออาชีพตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการติดตามผล
หลังการขายเกี่ยวกบโรงกรองนํา้ , สถานีบําบัดนํา้ เสี ย, สถานีบําบัดสิ่งปฏิกลู
รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการจัดหานํา้ ที่ปลอดภัยอย่ างมีเสถียรภาพ, การป้องกัน
มลพิษทางนํา้ เนื่องจากนํา้ เสีย

การใช้ งาน
นอกเหนือจากการปรับปรุ งเครื อข่ายระบนํ้าและสิ่ งปฏิกูลในเขตเมืองแล้ว
เรากําลังพัฒนาโครงการสนับสนุนการจัดการการดําเนินงานในนิคม
อุตสาหกรรมที่มีระบบบําบัดนํ้า
เรามีผลงานในการดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ในการสนับสนุน
ระยะไกลสําหรับการดําเนินงานระบบนํ้าและสิ่ งปฏิกลู ในเวียดนาม

นําเสนอเทคโนโลยีช้นั สูงโดยมุ่งมัน่ ที่ "ความสบายใจ" "เทคโนโลยี" และ "คุณภาพ"

คุณสมบัติพเิ ศษ
 “พลังบูรณาการ” เป็ นจุดแข็ง
เราดําเนินธุรกิจสามหลักใหญ่ๆ ได้แก่ การก่อสร้างโรงงานการควบคุมดูแล (การควบคุมดูแล
การดําเนินงาน, การบํารุ งรักษา-การตรวจเช็ค-ซ่ อมบํารุ ง) และการติดตามผลหลังการขาย (การ
ซ่ อมแซมอุปกรณ์, การปรับปรุ ง-การถอดซ่ อมบํารุ ง,งานเดินท่อ, และการผลิตอุปกรณ์) ที่
เกี่ยวข้องกับนํ้าและสิ่ งแวดล้อมแบบ "พลังบูรณาการ" ซึ่ งเป็ นจุดแข็งของเรา โดยการเชื่อมโยง
งานในแต่ละธุรกิจ เราจะนําเสนอโซลูชนั ที่เหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์ที่หน้างาน

 ประสบการณ์ หลายปี และการทํางานแบบเชื่ อมโยงกับภายนอก
กว่า 40 ปี นับตั้งแต่ดาํ เนินกิจการ เราได้ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับนํ้าในฐานะ
พันธมิตรระดับท้องถิ่น และได้สร้างความร่ วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้องในพื้นที่ผา่ นกิจกรรมมานาน
หลายปี นอกจากนี้ เรายังขยายไปยังเวียดนาม ในฐานะตัวแทนสนับสนุนในเครื อของผูผ้ ลิต
โรงงานรายใหญ่ของญี่ปุ่น

 นําเสนอเทคโนโลยีไปยังต่ างประเทศ
นอกจากนี้เรายังพยายามให้การสนับสนุนในระยะไกลสําหรับการดําเนินงานของระบบนํ้า
และสิ่ งปฏิกูลและระบบบําบัดนํ้าเสี ยอุตสาหกรรมในต่างประเทศโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอที
เพื่อให้บริ การเฉพาะทางที่กา้ วข้ามข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการ
เสริ มสร้างวิศวกรโดยการเรี ยกบุคคลกรจากเวียดนาม

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั จํากัด KOYOH

ตรวจสอบประสิ ทธิผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน
ที่อยู่ติดต่ อ
169 Setaka-machi Sakata, Miyama, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-944-63-3133/info@koyoh.jp

นับเป็ นเวลา 10 ปี แล้วที่เราเริ่ มทําการวิจยั และพัฒนานํากากตะกอนนํ้าเสี ยที่เผาแล้ว และการทําให้เศษ
ไม้มาหมักและทําเป็ นฮิวมัสของวัสดุฟอกหาดเลน ในที่สุดการปฏิบตั ิจริ งก็เริ่ มขึ้นเมื่อฤดูร้อนปี ที่แล้ว
เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่อยูค่ ู่กนั ตามธรรมชาติจึงมีบางจุดที่ตอ้ งปรับปรุ ง แต่ก็สามารถขยายพันธุ์ทรัพยากร
ทางทะเลขั้นพื้นฐานเช่นหอยลายและหอยกาบ เป็ นต้น ในอนาคต เราหวังว่าจะได้รับความร่ วมมือกับ
ทีมงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล/สหกรณ์ประมง เป็ นต้น ในการปรับปรุ งและค้นหาวิธีการ
ติดตั้งที่ดีที่สุดซึ่ งแตกต่างกันไปในแต่ละจุดของพื้นที่ (กรรมการผูจ้ ดั การ KOGA Masayuki)

กรรมการผูจ้ ดั การ KOGA Masayuki

วัสดุฟอกนํา้ ที่เปลีย่ นตะกอนเลนเป็ นเหยื่อของสัตว์นํา้ ทะเล “Ryugu no Tsukai”

วัสดุฟอกปรับคุณภาพนํ้า (Ryugu no Tsukai)

มีประสิ ทธิภาพสําหรับการทําให้บริ สุทธิ์ของตะกอนและการกูค้ ืนหอย

ก่อนการติดตั้ง
องค์ประกอบหลักคือเหล็กซิ ลิกากรดฟุลวิค

ประสิ ทธิผล
“Ryugu no Tsukai” คือ วัสดุฟอกปรับคุณภาพนํ้าที่เปลี่ยนตะกอนเลนเป็ น
เหยือ่ ของสัตว์น้ าํ ทะเล
ส่วนประกอบหลักคือกรดซิลิกา้ ฟุลวิคและเมื่อติดตั้งบริ เวณพื้นที่น้ าํ ตะกอน
เลนจะถูกย่อยสลายโดยการออกซิไดซ์ของเฟอร์รัส นอกจากนี้ดว้ ยการป้ อนซิ ลิ
กาในเวลาเดียวกัน จะเป็ นการส่งเสริ มการเติบโตของไดอะตอมที่หอย, ปลาตัว
เล็ก, สัตว์มีกระดองชอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่มีหอยอยูท่ าํ ให้เกิดการสนธิ
ประสิ ทธิผลในการฟอกหาดเลนและคงรักษาระบบนิ เวศน์ทางทะเล
จากผลของ “Ryugu no Tsukai” ใน 1 ปี สามารถเปลี่ยนตะกอนเลนที่มี
ความหนาประมาณ 10 ซม. เป็ นเหยื่อของสัตว์ทะเล

การใช้ งาน
ในน่านนํ้าปิ ดแบบยูโทรฟิ ค เช่น อ่าวและทะเลสาบ ก็สามารถใช้ยอ่ ยสลาย
ตะกอนเลนได้ ยิง่ กว่านั้น ในบริ เวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ทะเลด้วยการออกซิ ไดซ์
แอมโมเนียและไนโตรเจนไนไตรต์เป็ นไนเตรตไนโตรเจนจะสามารถลดอัตรา
การตายของสัตว์น้ าํ ทะเลให้นอ้ ยลงได้

1 เดือนหลังการติดตั้ง

การติดตั้งที่ง่ายสามารถทําให้สภาพแวดล้อมทางนํ้าบริ สุทธิ์เช่น ตะกอนเลนและบ่อเลี้ยงปลา

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ในเวลาเดียวกันกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมก็สามารถป้อน
เหยื่อของสัตว์ ทะเลได้
ลักษณะพิเศษที่ยงิ่ ใหญ่คือในเวลาย่อยสลายตะกอนเลน จะระงับการสร้างไนไตรต์ซ่ ึ ง
เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ และในขณะเดียวกันสามารถป้อนเหยือ่ ที่จาํ ป้อนต่อสิ่ งมีชีวติ ไม่
เพียง แต่ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของพื้นที่น้ าํ แต่ยงั ช่วยสนันสนุนการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ
ปลาที่จบั ได้ของการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ

 ราคาถูกและใช้ งานฟอกได้ ง่าย
เพียงแต่ติดตั้งถุงย่อยสลายได้ที่มีวสั ดุฟอกวางบนหาดตะกอนเลนหรื อในกรงดักปลา
วิธีการบําบัดตะกอนแบบดั้งเดิม คือ การรวบรวมกากตะกอนโดยเรื อและการขนส่ งออก
นอกชายฝั่งมีค่าใช้จ่ายจํานวนมาก แต่ “Ryugu no Tsukai” สามารถบําบัดพื้นที่ตะกอนเลน
ประมาณ 2,000m2ด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 เยน

 การประยุกต์ ใช้ พืชเป็ นวัตถุดบิ
ส่ วนประกอบหลักคือกรดฟุลวิค ผลิตจาก พืช เช่น ต้นไม้, ไม้ไผ่และหญ้า เป็ นต้น
นอกจากนี้โดยการนํากากตะกอนนํ้าเสี ยกลับมาใช้ใหม่ แร่ ธาตุเช่น เหล็ก, ซิ ลิกาและ
แมกนีเซี ยมที่อยูใ่ นกากตะกอนจะถูกนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม SDGs ในญี่ปุ่นและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้!
ที่อยู่ติดต่ อ
3-2-1 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-517-8852/daisuke_handa@eng.sanki.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูท่ ี่ออสเตรี ย

บริ ษทั ของเรากําหนดให้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาการจัดการที่สาํ คัญและกําลังดําเนินการ
อย่างจริ งจังเพือ่ พิทกั ษ์ส่ิ งแวดล้อมโลก เครื่ องเติมอากาศที่เสนอในครั้งนี้ สามารถลดการใช้
พลังงานลงได้ครึ่ งหนึ่งและมีส่วนสนับสนุนเป็ นอย่างมากในการสร้างสังคมไร้คาร์ บอนแบบรี
ไซเคิล (สํานักงานใหญ่ดา้ นธุรกิจอุปกรณ์โรงงาน HANDA Daisuke)

สํานักงานใหญ่ดา้ นธุรกิจอุปกรณ์โรงงาน
HANDA Daisuke

“Aero Wing II” เครื่ องเติมอากาศที่ทาํ ให้การบําบัดนํา้ เสียแบบประหยัดพลังงานและต้ นทุนตํา่ เป็ นจริง
ใช้ระบบการเติมอากาศเต็มรู ปแบบ
ด้ วยประสิทธิภาพการถ่ ายเทออกซิเจนสู ง
แผ่ นเติมอากาศ

“Aero Wing II”

Aero Wing แบบเดิม

Aero Wing II

ระบบไหลเวียน

ใช้ระบบการเติมอากาศเต็มรู ปแบบ

ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่มีอยู่
ทําให้แรงดันสมดุล
เพิม่ ความลึกการเติมอากาศในนํ้า

ด้วยอุปกรณ์เติมอากาศที่มีอยู่
ความลึกของนํ้าไม่ต่างก ัน!
สามารถติดตั้งที่ระดับนํ้าลึกเดียวก ัน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดว้ ยวิธีการบําบัดขั้นสูง
เดินเครื่ องแบบแอโรบิกทุกถัง
O-O-O-O

WEEDLESS-V
เดินระบบแบบแอนแอโร
บิก-แอโรบิก
A-O-A-O

Aero Wing II

ประสิ ทธิผล
Aero Wing II เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งฟิ ล์มเติมอากาศทําจากเรซิ นสังเคราะห์
ชนิดพิเศษบนแผ่นสแตนเลส ทําให้การเดินเครื่ องที่มีประสิ ทธิภาพการถ่ายเท
ออกซิเจนสู งและทําให้มีการสูญเสี ยของความดันลดลงเป็ นจริ ง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเครื่ องเติมอากาศทัว่ ไป ปริ มาณลมเป่ าและกําลังของการเป่ าลมจะลดลง ซึ่ง
ช่วยประหยัดพลังงานในการบําบัดนํ้าเสี ย
นอกเหนือจากความสามารถในการลดต้นทุนการดําเนิ นงานโดยการ
ประหยัดพลังงานแล้วยังสามารถลดต้ นทุนการลงทุนเบื้องต้ นได้โดยไม่ตอ้ งใช้
อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสี ยความดันลดที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เนื่องจากสามารถใช้สาํ หรับวิธีการบําบัดขั้นสูงที่ใช้ท้ งั ถังแบบ
แอนแอโรบิกและแบบแอโรบิกจึงสามารถช่วยสนับสนุนการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมของนํ้าให้ดีข้ ึนโดยการกําจัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจน

การใช้ งาน
จากการนําไปใช้ในโรงงานบําบัดนํ้าเสี ย ทําให้สามารถบําบัดนํ้าเสี ยได้อย่าง
เหมาะสมในขณะที่ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย เรามีผลงานการติดตั้ง
มากกว่า 400 รายการในญี่ปุ่น

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ประสิ ทธิภาพการถ่ ายเทออกซิเจนสู งเนื่ องจากฟองอากาศละเอียด
เนื่องจากฟองที่เกิดขึ้นมีความละเอียดเป็ นพิเศษประมาณ 1 มม. จึงสามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัส
ของก๊าซกับของเหลว ประสิ ทธิภาพในการถ่ายเทออกซิ เจนจึงมากกว่าเครื่ องเติมอากาศทีม่ ีอยู่
(เครื่ องเติมอากาศแบบดั้งเดิม)ได้ มากกว่าสองเท่า และช่วยลดปริ มาณการป้อนอากาศและกําลัง
การป้อนอากาศ

 วิธีการเติมอากาศแบบเติมอากาศทั่วพืน้ ผิว
เนื่องจาก Aero Wing II มีความต้านทานของแพร่ อากาศตํ่าในระหว่างการทํางาน สามารถลด
ความลึกของนํ้าเติมอากาศได้ จึงสามารถใช้งานด้วยวิธีการเติมอากาศแบบเติมอากาศทัว่ พื้นผิว
ด้วยการใช้วธิ ีการเติมอากาศแบบเติมอากาศทัว่ พื้นผิวซึ่ งมีประสิ ทธิภาพในการถ่ายเทออกซิ เจน
สู งกว่าประเภทการไหลแบบหมุนวนทําให้สามารถลดปริ มาณการป้อนอากาศและกําลังการป้อน
อากาศ

 ตอบสนองต่ อวิธีการประมวลผลขั้นสู ง
เมื่อหยุดการเติมของอากาศ รู เติมอากาศจะปิ ดด้วย จึงไม่เกิดการอุดตัน ดังนั้นจึงสามารถใช้
สําหรับการทํางานไม่ต่อเนื่องเป็ นมาตรการป้องกันตะกอนไม่จมตัว นอกจากนี้เนื่องจากมีความ
เป็ นไปได้ที่จะเติมอากาศในระหว่างการทํางานแบบแอโรบิกและหยุดการเติมของอากาศใน
ระหว่างการทํางานแบบแอนแอโรบิกจึงสามารถสนับสนุ นวิธีการประมวลผลขั้นสู งโดยใช้ท้ งั ถัง
ปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกและแบบแอโรบิก

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั JFILS จํากัด

เรากําลังแก้ไขปัญหามลพิษทางนํ้าของโลกด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเรา!
ที่อยู่ติดต่ อ
5-12-30 Nakai, Kokurakita-ku, Kitakyushu, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-293-6921/info@jfils.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูท่ ี่ ฮานอย เวียดนาม

ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจดําเนินไป มลพิษในแม่น้ าํ และทางทะเลก็ทวีความรุ นแรงมากขึ้น
การลดCO2ยังเป็ นความจําเป็ นเร่ งด่วน เราได้ร่วมกันวิจยั และพัฒนาระบบ CM แบบหมุนเวียน
เอนไซม์ให้เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมกับประเทศของเราและเราอยากมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆร่ วมกัน (กรรมการผูจ้ ดั การ TANI Kazumi)
กรรมการผูจ้ ดั การ TANI Kazumi

ประยุกต์การใช้ประโยชน์การเร่ งปฏิกิริยาของเอนไซม์! การบําบัดนํ้าประสิ ทธิ ภาพสู งโดยวิธีการ
กระตุ้นเอนไซม์
ผลการบําบัดนํ้าเสี ยความเข้มข้นสูงจากโรงงานแปรรู ปอาหาร
ประเด็นสําคัญของระบบบําบัดนํ้าโดยวิธีกระตุน้ เอนไซม์

ประสิ ทธิผล
ระบบการไหลเวียนของเอนไซม์ชนิด CM ที่บริ ษทั ของเราพัฒนาขึ้นนั้นสามารถ
บําบัดนํา้ เสี ยอินทรีย์ทมี่ คี วามเข้ มข้ นสู งได้ เนื่องจากการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นนํ้าดิบที่
ได้รับการส่งเสริ ม่จากการทํางานของเอนไซม์ซ่ ึงยากที่จะจัดการโดยใช้ระบบแอคติเวต
เตดสลัดจ์แบบมาตรฐาน นอกจากนี้เนื่องจากมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อม จึงสามารถบําบัดได้อย่างเสถียรโดยไม่คาํ นึงถึงการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของนํ้าดิบ นอกจากนี้เนื่องจากความสามารถของเอนไซม์ในการย่อยสลาย
สามารถดับกลิน่ ตะกอนซึ่งเป็ นข้อได้เปรี ยบที่ใหญ่เช่นกัน
ปริ มาณตะกอนที่เกิดจากวิธีกระตุน้ เอนไซม์สามารถลดลงเหลือประมาณ 10 - 30%
เมื่อเทียบกับวิธีแอคติเวตเตดสลัดจ์แบบมาตรฐานดังนั้นจึงมีส่วนสนับสนุนการลด
ปริมาณการกําจัดกากตะกอนโดยการฝ้ งกลบหรื อลด CO2 ทีเ่ กิดจากการเผากากตะกอน

การใช้ งาน
สามารถบําบัดนํ้าดิบที่มีค่า BOD สู ง 1,000 ถึง 10,000 mg / L นอกจากนี้เนื่องจาก
สามารถตอบสนอง pH และอุณหภูมิของนํ้าได้หลากหลายจึงมีประสิ ทธิ ภาพในการ
บําบัดนํ้าเสี ยอินทรี ยช์ นิดต่างๆ รวมถึงนํ้าเสี ยจากโรงงานแปรรู ปอาหาร กรุ ณาติดต่อป
รี กษาเรา หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการกําจัดกลิ่นหรื อค่าใช้จ่ายในการบําบัด

(ด้านบน: หลังเก็บทันที, ด้านล่าง: 2 ชัว่ โมงหลังการเก็บ) จากซ้าย: ถังนํ้าดิบ,
ถังเติมอากาศ, ถังซับสเตรต, ถังระบายนํ้า

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ตอบสนองนํา้ ดิบที่หลากหลายและการจัดการที่ง่าย
การเพิ่มวัสดุเอนไซม์ ทําให้สามารถย่อยสลายสารอินทรี ยไ์ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นจึง
สามารถบําบัดนํ้าดิบที่มีความเข้มข้นของสารอินทรี ยส์ ู งได้ การทํางานของระบบไม่เพียงแต่
จุลินทรี ยเ์ ท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการทํางานของเอนไซม์ดว้ ย จึงทําให้ระบบมีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม เช่น ความผันผวนของความเข้มข้นของนํ้าดิบ นอกจากนั้นไม่
จําเป็ นต้องดําเนินการจัดการจุลินทรี ยข์ ้ นั สู งเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม

 การกําจัดกลิน่ โดยการทํางานของตัวเร่ งปฏิกิริยาทางชี วภาพ (เอนไซม์ )
ด้วยวิธีแอคติเวตเตดสลัดจ์มาตรฐานอาจเกิดปั ญหาในบริ เวณใกล้เคียงเนื่องจากกลิ่นของ
ตะกอน เป็ นต้น แต่ดว้ ยวิธีการกระตุน้ เอนไซม์ สารที่ทาํ ให้เกิดกลิ่นสามารถย่อยสลายได้โดยการ
ทํางานของเอนไซม์ซ่ ึ งมีส่วนช่วยในการควบคุมกลิ่นด้วย

 ลดปริมาณตะกอนส่ วนเกิน ช่ วยให้ การปล่ อยก๊ าซ CO2 ลดลงเป็ นจริงได้
ภายใต้วธิ ีแอคติเวตเตดสลัดจ์มาตรฐาน ประมาณ 80% ของตะกอนที่เกิดขึ้นเป็ นซากจุลินทรี ย ์
ที่ตายแล้ว และต้องใช้พลังงานจํานวนมากในการกําจัด ในทางกลับกันในวิธีกระตุน้ เอนไซม์
ปริ มาณของตะกอนที่เกิดขึ้นสามารถลดลงเหลือประมาณ 10 ถึง 30% เนื่องจากการทํางานของ
เอนไซม์ซ่ ึ งย่อยสลายซากจุลินทรี ยท์ ี่ตายแล้ว นอกจากนี้ส่วนใหญ่เป็ นสารอนินทรี ย ์ และสามารถ
นําไปตากแดดได้ ดังนั้น จึงสามารถลดปริ มาณ CO2 ซึ่ งเป็ นลักษณะจําเพาะอีกประการหนึ่ง

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Nikka Environment Engineering Japan จํากัด

นําเสนอความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความเชื่อมัน่ และการรับประกัน
ที่อยู่ตดิ ต่อ
Kitakyushu Techno Center, 2-1 Nakabarushinmachi, Tobata-ku,
Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์ +81-93-873-1602/jpoffice@nikkaee.com
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
Nikka Environment Engineering Limited (ประเทศฮ่องกง)
Shenzhen Nikka Water Engineering Ltd.,
Shenzhen Nikka Environment Engineering Ltd. (ประเทศจีน)

บริ ษทั ของเราดําเนินธุรกิจหลักในการก่อสร้าง/บํารุ งรักษา/จัดการโรงงานเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
การผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่ งส่ วน
ใหญ่มีศูนย์กลางอยูใ่ นญี่ปุ่นและเอเชีย ในที่น้ ีผลิตภัณฑ์ที่นาํ เสนอคือ สารเติมแต่งที่พฒั นาขึ้น
เพื่อบําบัด COD ที่ยอ่ ยสลายยากในนํ้าเสี ยจากโรงงาน และด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ีจะช่วยลด
ต้นทุนการบําบัดนํ้าเสี ยได้อย่างมาก (ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย AMARI Masahide)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย AMARI Masahide (ซ้าย)

"Cotalyst BP" ช่วยลดต้นทุนการบําบัดการสลายตัวของ COD อย่ างต่ อเนื่อง

ก่อนการบําบัด
หลังการบําบัด

ลักษณะภายนอกของ Cotalyst BP แป้งสี ดาํ ที่มีความชื้นและสามารถกระจายตัวได้ดีในนํ้า

ไม่เพียงแต่สลาย COD และ TOC เท่านั้นแต่ยงั รวมถึงโลหะเชิงซ้อนด้วย
หลังการบําบัดด้วยไอออนทองแดง นํ้าใสส่วนบนจะไม่มีสีและโปร่ งใส

คุณสมบัติพเิ ศษ

ประสิ ทธิผล
การบําบัดเฟนตันซึ่งเป็ นหนึ่ งในวิธีการบําบัดนํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
เป็ นวิธีการย่อยสลายสารอินทรี ยโ์ ดยพลังออกซิ ไดซ์ที่รุนแรงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยา
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเหล็ก
CotalystBP เป็ นตัวเร่ งที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดเฟนตันนี้ ได้
อย่างมาก ด้วยการบําบัดเฟนตันแบบดั้งเดิมสามารถย่ อยสลายสารประกอบ
อินทรีย์ที่สลายตัวยากไม่เพียงปรับปรุ งประสิทธิภาพการบําบัด แต่ยงั มีส่วนช่วย
ในการอนุรักษ์คุณภาพนํ้าในแม่น้ าํ และทะเล. สามารถลดปริมาณของนํา้ เสี ยซึ่ง
ช่วยลดต้ นทุนการบําบัดและลดการเกิดตะกอน

การใช้ งาน
สามารถใช้ได้กบั นํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นํ้าเสี ยจากการ
ชุบ, นํ้าล้างในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์, งั้นเสี ยของไดเมทิลซัลฟอก
ไซด์ เป็ นต้น มาตรฐาน COD มีความเข้มงวดมากขึ้นในประเทศแถบเอเชี ยเช่น
ประเทศจีนเป็ นต้น แต่สามารถใช้กบั นํ้าเสี ยเพื่อยับยั้งให้ได้เกณฑ์ต่าํ กว่า
มาตรฐานได้

 ลดต้ นทุนในการบําบัด COD
สามารถลดปริ มาตรของนํ้าเสี ยโดยการเพิ่ม Cotalyst BP และเพิ่มประสิ ทธิภาพปฏิกิริยา
ดังนั้นปริ มาณเกลือเหล็กที่จาํ เป็ นสําหรับการบําบัดเฟนตันจึงลดลงด้วย นํ้าเสี ยที่มี COD
ย่อยสลายยากในปริ มาณมาก จะมีค่าใช้จ่ายของต้นทุนการดําเนินการซึ่ งสามารถลดได้ เมื่อ
คิดค่าใช้จ่ายในการนําไปใช้ ก็สามารถคืนทุนได้ในเวลาประมาณหนึ่งปี

 การย่ อยสลายของสารต่ างๆ
ไม่เพียงสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ยากต่อการบําบัดด้วยวิธีการบําบัดแบบเฟนตันแบบ
ดั้งเดิมเท่านั้นที่สามารถย่อยสลายได้ได้ แต่โลหะเชิงซ้อนก็สามารถย่อยสลายได้และ
ตกตะกอนเป็ นโลหะไฮดรอกไซด์ นอกจากนี้ ยังมีผลในการย่อยสลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ตกค้างอยูใ่ นการบําบัดเฟนตัน

 การติดตั้งง่ าย
สามารถใช้งานได้โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยูเ่ ล็กน้อย เราสามารถนําเสนอเฉพาะ
ตัวเร่ งปฏิกิริยา แต่บริ ษทั ของเรายังรองรับการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การบําบัด

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Nikkin Kensetsu จํากัด

นํา้

แก้ปัญหานํ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศเกิดใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีของเรา
ที่อยู่ติดต่ อ
1-50 Hibikimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-771-2281/enviro@nikkin.net

เป็ นบริ ษทั ที่ต้งั อยูใ่ นคิตะคิวชูเมืองอุตสาหกรรมที่เอาชนะปั ญหามลภาวะ เรานําเสนอ
เทคโนโลยีที่นาํ ไปสู่ การสร้างชุมชนท้องถิ่นที่ยงั่ ยืนซึ่ งเราต้องการปกป้องความอุดมสมบูรณ์
ของทะเลด้วยนํ้าสะอาดและดําเนินมาตรการที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อป้องกันภาวะโลกร้อนโดยการ
ลด CO2 โดยการประหยัดพลังงาน (กรรมการผูจ้ ดั การ SUGASAKA Kazumi)

กรรมการผูจ้ ดั การ SUGASAKA Kazumi

เข้าใจปฏิกิริยาการหายใจของจุลินทรี ยโ์ ดยตรง! ระบบบําบัดนํา้ เสียขั้นสู ง "ระบบควบคุมปริมาณ
อากาศ NADH"
ตะกอนเวียนกลับ
สัญญาณเซ็นเซอร์

เกิดไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันพร้อมกนั

แผงควบคุม

ไหลเข้า

ไหลออก
แบคทีเรี ยกลุม่
ไนตริ ไฟอิง

แบคทีเรี ยกลุม่
ดีฟอสเฟอร์ ไรซิง
ที่ปราศจากฟอสฟอรัส

ถังตกตะกอนขั้นแรก

ถังไร้ อากาศ

รายการ

โบลเวอร์

ถังตกตะกอนขั้นสุ ดท้าย

ถังแอโรบิค

หน่วย

ส่ วนเกิน
ตะกอน

การควบคุมอัตโนมัติ

การควบคุมปริมาณ
อากาศ
อัตโนมัติ

การควบคุมโบลเวอร์

แบคทีเรี ยกลุม่
ดีไนตริ ไฟอิง

เวียนกลับ
ตะกอน

ใช้การควบคุมปริ มาณอากาศของ NADH
ระบบบําบัดแอนแอโรบิก-แอน็อกซิ ก-แอโรบิก (ระบบบําบัด
A2O)

ขึน้ อยู่กบั ผลการตัดสิน
การควบคุมเอาต์ พุตโบลเวอร์

ระบบบําบัดแอนแอโรบิก-แอน็อกซิ ก-แอโรบิก ทัว่ ไป (ระบบ
บําบัด A2O)

ของเหลวไนไตรต์

ภาพปริ มาณความจุถงั ปฏิกรณ์

นํ้าไหลเข้า

HRT ในถังปฏิกรณ์ท้ งั หมด

เวลา

HRT ในถังแอน็อกซิ ก
SRT

เวลา
วัน

ASRT
MLSS
อัตราการหมุนเวียนของเหลวไนตริ ฟิเคชัน
(ไม่รวมอัตราการเวียนกลับของตะกอน)

วัน

นํ้าไหลเข้า
ถังไร้อากาศ ถังแอน็ อกซิก

ถังแอโรบิค

นํ้าไหลออก

ถังแอนแอโรบิก

ถังแอน็ อกซิก

ถังแอโรบิก

นํ้าไหลออก

ประมาณ 16-18

70
ช่ วงการใช้ งาน 40-100
อัตราการกําจัดเฉลีย่ 79

อัตราการกาํ จัดไนโตรเจน

ประมาณ 70

* อ้างอิงจากคู่มือเชิงเทคนิคของสถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยีน้ าํ เสียแห่ งประเทศญี่ปุ่น (JIWET)

▲ ลดเรซิ เดนซ์ไทม์ของถังปฏิกรณ์และอัตราการไหลเวียนของของเหลวไนตริ ฟิเคชัน

▲ สามารถติดตั้งในถังแอโรบิกที่มีอยู่

คุณสมบัติพเิ ศษ

ประสิ ทธิผล
ระบบควบคุมปริ มาณอากาศ NADH เป็ นการควบคุมปริมาณอากาศทีเ่ หมาะสม
โดยอัตโนมัตใิ นถังแอโรบิค ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีการบําบัดขั้นสู งที่ช่วยกําจัดไม่ เพียงแต่
สารอินทรีย์ แต่ ยงั รวมถึงไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในเวลาเดียวกัน เพียงติดตั้งเซ็นเซอร์
NADH, เซ็นเซอร์ DO (ออกซิเจนละลายนํ้า) และเซ็นเซอร์วดั ค่า pH ในถังแอโรบิคที่มี
อยู่ จากค่าที่ตรวจวัดได้ของเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะทําให้เข้าใจเมตาบอลิซึมและการ
หายใจของจุลินทรี ยแ์ บบเรี ยลไทม์ ซึ่งช่วยในการควบคุมปริ มาณการป้อนอากาศ
ด้วยการตรวจวัดคุณภาพนํ้าและการควบคุมปริ มาณอากาศโดยอัตโนมัติ และใน
ขณะเดียวกันประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT นอกจากช่วยสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ
นํา้ ในพืน้ ทีท่ ะเลและแม่ นํา้ ได้อย่างแน่นอนแล้วยังรวมถึง เป็ นการประหยัดแรงงาน การ
ลดการปล่ อย CO2 โดยการประหยัดพลังงาน,และลดการใช้ สารเคมี

การใช้ งาน
สามารถนําไปใช้กบั ระบบบําบัดนํ้าเสี ย, สถานีบาํ บัดนํ้าเสี ยในชนบท, สถานีบาํ บัด
นํ้าเสี ยอุตสาหกรรมจากโรงงาน เป็ นต้น เหมาะสําหรับโรงงานที่ตอ้ งการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการกําจัดไนโตรเจน / ฟอสฟอรัสและประสิ ทธิ ภาพในการบําบัด

 การรักษาสภาพการบําบัดทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดในเครื่ องปฏิกรณ์
สิ่ งมีชีวติ ดํารงชีวติ โดยกระบวนการเมตาบอลิซึมออกซิ เดชันและรี ดกั ชัน และมี NADH
(nicotinamide adenine dinucleotide) รี ดิวซิ งโคเอนไซม์และออกซิ ไดซิ งโคเอนไซม์ (NAD)
ในเซลล์ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง อุปกรณ์วดั ความยาวคลื่นฟลูออเรสเซนต์ NADH
เซ็นเซอร์ จะตรวจวัดค่า NADH ของจุลินทรี ยใ์ นแอคติเวตเตดสลัดจ์ ร่ วมกับค่า pH / DO
เพื่อเข้าใจสิ่ งแวดล้อมภายในถังปฏิกรณ์และปรับปริ มาณการป้อนอากาศโดยอัตโนมัติแบบ
เรี ยลไทม์เพื่อคงรักษาสภาพแวดล้อมการเกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา

 ลดต้ นทุน
เป็ นการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบที่มีอยู่ จึงไม่ตอ้ งเพิ่มถังบําบัด นอกจากนี้การลดอัตรา
การไหลเวียนของของเหลวไนตริ ฟิเคชันประมาณ 50%ช่วยทําให้ประสิ ทธิภาพการบําบัดดี
ขึ้นลดการใช้พลังงานของโบลเวอร์ ลงประมาณ 30%และสามารถลดปริ มาณสารเคมีที่เติม
ได้อีก จึงสามารถลดต้นทุนผันแปร

 ประหยัดแรงงานในการจัดการปฏิบัตงิ าน
เนื่องจากการควบคุมทํางานโดยอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี ICT จึงสามารถประหยัด
แรงงานได้ นอกจากนี้ยงั สามารถควบคุมได้จากระยะห่ างไกลผ่านอินเทอร์ เน็ต

คู่มือแนะนาเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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นา้

บริ ษทั FIRST SOLUTION จากัด

เราเสนอคาตอบที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าในการบาบัดน้ าเสี ยและตะกอน!
ที่อยู่ติดต่ อ
2-5-13 Matsuyama, Jonan-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-981-2631/toiawase@1st-solution.jp

สิ่ งที่จาเป็ นต้องมีที่หน้างาน คือเครื่ องปฏิกรณ์ตกตะกอน "ซี รีส์ SR" ที่ทาให้เกิดปฏิกิริยา
ระหว่างกับกากตะกอนกับสารตกตะกอน และถุงแยกน้ าด้วยน้ าหนักตัวเอง “อีโคพอช” ใช้
กาลังการทางานต่าและสามารถขนย้ายได้ดว้ ยรถบรรทุกขนาด 2 ตัน นอกจากนี้ยงั สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากตะกอนได้เนื่องจากการลดปริ มาตรได้เสร็ จสิ้ นหน้างาน
(กรรมการผู่จ้ ดั การ TAKADA Masafumi)

ค่ าลงทุนขั้นต้ น/ค่ าใช้ จ่ายน้ อยและง่ ายต่ อการเคลื่อนย้ายและใช้
เทคโนโลยีการแยกนา้ เสี ยจากตะกอน "วิธี MC"
ผู่ผ่้ ลิตชิ้นส่วนเรซิ นสาหรับรถรุ่ น Toyota Lexus บริ ษทั Toyo Seiko Co. , Ltd.
● การใช้งาน
การบาบัดน้ าเสี ย,การแยกน้ าออกจากตะกอน, การรี ไซเคิลน้ าเสี ย (น้ าเสี ยที่ผ่า่ นการบาบัดแล้วจะถูกนา
กลับมาใช้ในสายการผ่ลิต)

กรรมการผู่จ้ ดั การ TAKADA Masafumi

เมื่อเทียบกับเครื่ องแยกน้ าเชิงกลแล้ว “อีโคพอช” ที่พฒั นา
อย่างเป็ นเอกลักษณ์สามารถทาให้ ลดต้ นทุนอย่ างมากเป็ น
เรื่ องจริ ง
โรงฟอกน้ า Shiga Zeze Seibu Landscape Co. , Ltd.
● การใช้งาน
การรี ไซเคิลกากตะกอนที่เกิดจากการผ่ลิตน้ าดื่มโดยใช้น้ าจากทะเลสาบบิวะ กากตะกอนที่แยกน้ าออกจะ
ถูกนากลับมาใช้ใหม่เป็ นดินในสวนสาธารณะ เป็ นต้น

ทะเลสาบบิวะ
SR5000

อีโคพอช

อีโคพอช

ประสิ ทธิผล
วิธี MC (Mesh cut) เป็ นระบบที่ใช้เครื่ องปฏิกรณ์ตกตะกอน "SR series"
และสารรวมตะกอน "Flockman" ในการตกตะกอนและแยกน้ าของน้ าเสี ยด้วย
ความเร็ วสูง และแยกน้ าด้วยน้ าหนักตัวเองด้วยถุงแยกน้ า "อีโคพอช" .
ฟังก์ชันการแยกนา้ สู งและประสิทธิภาพในการลดปริมาณตะกอนไม่เพียง
เท่านั้นยังมีขนาดเล็กและน้ าหนักเบาและพกพาได้ดีเยีย่ ม จึงสามารถรองรับนา้
โคลนหน้ างานก่อสร้ างที่ไม่มีการบาบัดได้อย่างเพียงพอในอดีตที่ผ่า่ นมา
นอกจากนี้ "Flockman" ไม่ได้เป็ นเพียงวิธี MC เท่านั้นยังสามารถใช้เป็ นสาร
ปรับสภาพดินและสารเร่ งการหมักระหว่างการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การใช้ งาน
มีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การบาบัดน้ าเสี ยอุตสาหกรรม
ไปจนถึงการบาบัดน้ าใต้ดิน, การแยกน้ าของตะกอนหน้างานก่อสร้าง, การบาบัด
น้ าในบ่อและทะเลสาบ, การแยกน้ าออกจากตะกอนในโรงบาบัดน้ า, การบาบัด
ตะกอนขุดลอกให้แข็งตัว จนกระทัง่ การส่ งเสริ มการหมักปุ๋ ยอินทรี ย ์

คุณสมบัติพเิ ศษ
⚫ เครื่ องปฏิกรณ์ตกตะกอนขนาดกะทัดรัด "SR series"
เครื่ องปฏิกรณ์ตกตะกอน "SR Series" มีน้ าหนักเบากะทัดรัดใช้งานง่ายและมีขอ้ ผ่ิดพลาด
น้อย นอกจากนี้ยงั สามารถเคลื่อนย้ายโดยบรรทุกบนรถบรรทุกขนาด 2 ตันทาให้สามารถการ
บาบัดน้ าเสี ย/ตะกอนแบบเคลื่อนที่เป็ นจริ ง ระบประกอบด้วยถังกวนอย่างรวดเร็ ว / ช้าและถัง
ตกตะกอน มีขนาดกะทัดรัด แต่มีความสามารถในการบาบัดสู ง

⚫ สารรวมตะกอน "Flockman" ประสิ ทธิภาพสู ง
เป็ นสารรวมตะกอนประสิ ทธิภาพสู งที่รวมสิ่ งสกปรกในน้ าเสี ย/ตะกอน เป็ นสารรวมตะกอน
ที่เหมาะสาหรับวิธี MC ซึ่ งมีอตั ราการเกิดปฏิกิริยาที่รวดเร็ วมาก และดูดซับอนุภาคสิ่ งสกปรกใน
เวลาอันสั้นและแยกตัวออกจากน้ าเหนือตะกอน เนื่องจากวัตถุดิบส่ วนใหญ่ทาจากส่ วนผ่สมจาก
ธรรมชาติจึงเป็ นสารรวมตะกอนที่เป็ นมิตรกับโลก

⚫ ถุงแยกนา้ ด้ วยนา้ หนักตัวเอง "อีโคพอช" มาพร้ อมฟังก์ชันการแยกนา้
เป็ นถุงแยกน้ าด้วยน้ าหนักตัวเองซึ่ งผ่ลิตตามมาตรฐานถุงคอนเทนเนอร์แบบยืดหยุน่ (JIS /
JFC) แห่ งเดียวของญี่ปุ่น เนื่องจากมีโครงสร้างรู ปโดนัทพิเศษ จึงช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการแยก
น้ าของส่ วนกลาง สามารถแยกน้ าได้เพียงแค่แขวนไว้ และสามารถเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะใน
การขนส่ ง นอกจากนี้ยงั มีความแข็งแรงปลอดภัยและทนทานสู ง สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั FujiClean จํากัด

นํา้

"การปกป้องนํ้าที่สวยงาม" โดยใช้ประสบการณ์ของญี่ปุ่นในต่างแดน

ในฐานะบริ ษทั ชั้นนําด้านถังบําบัดนํ้าเสี ย บริ ษทั ของเราได้มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งท่อ
ระบายนํ้าและสภาพแวดล้อมทางด้านนํ้าในประเทศญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยี
ชั้นสู ง เราจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมเพื่อปกป้องนํ้าที่สวยงามของโลก
(ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย ฝ่ ายกิจการต่างประเทศ TABATA Yosuke )

ที่อยู่ตดิ ต่อ
Fukuoka Branch : 2F Minami Kindai Bldg., 4-2-10
Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-441-0222/somu@fujiclean.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
Fuji Clean Australia Pty Ltd. (ประเทศออสเตรเลีย )
+61-7-5580-0927

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย ฝ่ ายกิจการต่างประเทศ
TABATA Yosuke (ที่ 3 จากทางขวาในแถวหลัง)

กลิน่ และสิ่งสกปรกของนํา้ เสียในประเทศกําจัดได้อย่างน่าเชื่อถือในถังบําบัดนํ้าเสี ยคุณภาพสูง

ถังบําบัดนํ้าเสี ยขนาดเล็ก "รุ่ น CE"

ถังบําบัดนํ้าเสี ยขนาดใหญ่ "รุ่ น PCN"

ก่ อนการบําบัด

หลังการบําบัด

BOD

200 มก. / ล

20 มก. / ล

ของแข็งแขวนลอย (SS)

160 มก. / ล

20 มก. / ล

ไนโตรเจนทั้งหมด (TN)

50 มก. / ล

20 มก. / ล

เสนอแผนการนําถังบําบัดนํ้าเสี ยมาใช้รวมกับระบบบําบัดนํ้าเสี ยที่
มีอยู่

ประสิ ทธิภาพการบําบัด

ประสิ ทธิผล
Fuji Clean ผลิตถังบําบัดนํา้ เสียขนาดเล็ก "รุ่น CE"และถังบําบัดนํา้ เสี ย
ขนาดใหญ่ "รุ่น PCN" ในการบําบัดนํ้าเสี ยภายครัวเรื อนในประเทศแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ จะมีการแยกเฉพาะที่รวมตัวเป็ นก้อน แต่น้ าํ เสี ยจากห้องครัว
และการอาบนํ้ามักจะถูกปล่อยทิ้งตามสภาพที่เป็ นอยู่ เป็ นปัญหาของกลิ่นและสิ่ ง
สกปรกในพื้นที่รับนํ้าปลายทางที่มีการปล่อยนํ้าเสี ยออกมา
ถังบําบัดนํ้าเสี ยของ Fuji Clean สามารถขจัดกลิน่ และสิ่ งสกปรกต่ างๆในนํ้า
เสี ยจากครัวเรื อนจากครัวเรื อนดังกล่าว ช่วยปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทางด้ านนํา้
และด้วยการบําบัดขั้นสูง จะกําจัดไนโตรเจน / ฟอสฟอรัสซึ่ งช่วยป้ องกัน
ปรากฏการณ์ยูโทรฟิ เคชันของสภาพแวดล้อมทางนํ้า

การใช้ งาน
มีประโยชน์สาํ หรับการบําบัดนํ้าเสี ยในครัวเรื อนโดยการติดตั้งในแต่ละ
ครัวเรื อน หรื อผนวกเข้ากับแผนการปรับปรุ งท่อนํ้าทิ้งขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปรับปรุ งการบําบัดนํ้าเสี ยในท้องถิ่นได้
มีผลงานการนําไปใช้ทว่ั โลก (อเมริ กาเหนื อและกลาง, ยุโรป, เอเชี ย, โอเชี ย
เนีย, ตะวันออกกลาง, แอฟริ กา)

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ออกแบบให้ เข้ ากับสภาวะท้ องถิ่น
รุ่ น CE และรุ่ น PCN เป็ นรุ่ นที่ใช้งานง่ายซึ่ งมีผลงานการติดตั้งจํานวนมากในญี่ปุ่นและ
ได้รับการยอมรับอย่างดีในการบํารุ งรักษาที่ง่าย นอกจากนี้ เรายังนําเสนอโครงสร้างพื้นฐาน
การบําบัดนํ้าเสี ยที่นาํ ถังบําบัดนํ้าเสี ยไปใช้ร่วมกับเครื อข่ายท่อนํ้าทิ้งที่มีอยู่ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั
สถานการณ์ในพื้นที่

 โครงสร้ างทีม่ ปี ระสิทธิภาพสู งและทนทาน
มีประสิ ทธิภาพสู งในการกําจัด BOD สารแขวนลอยและไนโตรเจนทั้งหมด และบําบัด
นํ้าเสี ยให้อยูใ่ นระดับที่สามารถปล่อยลงสู่ แม่น้ าํ ได้โดยตรง เป็ นแบบที่ผลิตจากโรงงานและ
คุณภาพคงที่ นอกจากนี้ยงั ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อภัย
ธรรมชาติ ผ่านการวิเคราะห์และทดสอบ

 การสนับสนุนการบํารุงรักษาเต็มรู ปแบบ
ถังบําบัดนํ้าเสี ยอาจทํางานไม่เต็มความสามารถอย่างเพียงพอ หากไม่ได้ใช้และจัดการ
อย่างเหมาะสมหลังการติดตั้ง บริ ษทั ของเราจะเข้าเยีย่ มท้องถิ่นเป็ นประจําเพื่อให้คาํ แนะนํา
ในการติดตั้ง, การบํารุ งรักษาด้วยมือ, การสัมมนาอบรมและให้คาํ แนะนําวิธีการเลือกถัง
บําบัดนํ้าเสี ย เพื่อสนับสนุนการบํารุ งรักษา

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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นํา้

บริ ษทั METAWATER จํากัด

ทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อความต่อเนื่อง
ที่อยู่ติดต่ อ
Kyushu Office : Hakata NS Bldg., 5-18 Tenyamachi, Hakata-ku, Fukuoka
International Sales & Marketing Department: JR-Kanda-Manseibashi-Bldg. 1-25,
Kanda-Sudacho, Chiyoda-ku, Tokyo
โทรศัพท์ / อีเมลล์ info-kaigai@metawater.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
เวียดนาม, กัมพูชา, สิ งคโปร์ , สหรัฐอเมริ กา, เนเธอร์ แลนด์

ในต่างประเทศคุณภาพและต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้าแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ จําเป็ นต้องมีการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีให้เหมาะกับสถานการณ์ของแต่
ละประเทศ นอกจากนี้ เรายังมีเป้าหมายในการสร้างการมีตวั ตนที่ได้รับความไว้วางใจจาก
ท้องถิ่นโดยการสร้างความสัมพันธ์แห่ งความไว้วางใจผ่านลัทธิทอ้ งถิ่น
(ฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศ SEO Shintaro)

ฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศ SEO Shintaro

การประหยัดพลังงานและคุณภาพนํา้ ที่ผ่านการบําบัดแล้วมีเสถียรภาพเป็ นจริ งได้ดว้ ย "ระบบโปรย
กองบําบัดล่วงหน้า"
บ่ อทรายตะกอน
・
ปั๊มนํ้า

ถังแยกของแข็งและของเหลว
ประสิ ทธิภาพสู ง

กําจัด SS และ BOD ของของแข็งโดยการกรอง

ไม่จาํ เป็ นต้องใช้สารรวมตะกอน
ไม่มีการอุดตัน
ล้างย้อนง่าย

ชั้นโปรยกรองนํ้าใหม่

ไบโอฟิ ล์มกําจัด BOD ที่ละลายนํ้าได้เป็ นหลัก

โหลดปริ มาณนํ้าสู ง
ตัวกลางสามารถล้างทําความ
สะอาดได้

การไหลของระบบโปรยกองบําบัดล่วงหน้า

ถังแยกของแข็งและของเหลวขั้นสุ ดท้ าย

กรองกําจัด SS ละเอียด เช่น ฟิ ล์มชีวภาพที่หลุดลอก เป็ นต้น

เรี ยบง่าย
กะทัดรัด
บ่อตกตะกอน

คุณสมบัติพเิ ศษ

ประสิ ทธิผล
ระบบโปรยกรองบําบัดล่วงหน้า (Pre-treated Trickling Filtration) เป็ นระบบบําบัด
นํ้าเสี ยที่รวมถังแยกของแข็งและของเหลวที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง, ตัวโปรยกรองใหม่ และ
ถังแยกของแข็งและของเหลวขั้นสุ ดท้าย
BOD (ปริ มาณออกซิเจนที่ความต้องการทางชีวเคมี) และ SS (สารแขวนลอย) จะถูก
กําจัดออกไปในระดับบรรลุตรงตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าในต่างประเทศโดย
กระบวนการแยกของแข็งและของเหลวและกระบวนการไบโอฟิ ล์ม ทําให้บําบัดนํา้ เสี ย
อย่ างเหมาะสมซึ่งเป็ นการสนับสนุนการปรับปรุงสิ่ งแวดล้ อมในพืน้ ทีน่ าํ้ สาธารณะ
นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับวิธีแอคติเวทเต็ดสลัดจ์มาตรฐานทัว่ ไปมีประสิ ทธิผลการ
ประหยัดพลังงานและมีส่วนช่วยสนับสนุนการลดก๊ าซเรื อนกระจก

การใช้ งาน

เทคโนโลยีน้ ีได้รับการพัฒนาสําหรับประเทศเกิดใหม่และได้รับ "การรับรอง
เทคโนโลยีสาํ หรับต่างประเทศ" โดยองค์การงานระบายนํ้าแห่งประเทศญี่ป่ ุน และ
สามารถใช้เพื่อปรับปรุ งคุณภาพนํ้าและสุ ขอนามัยสิ่ งแวดล้อมในประเทศในเอเชีย
ในเมืองฮอยอัน (เวียดนาม) โรงบําบัดนํ้าเสี ยที่ใช้ระบบโปรยกรองบําบัดล่วงหน้า
(PTF) ถูกสร้างขึ้นในโครงการความร่ วมมือโดยสํานักงานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ป่ ุน (JICA)

ถังฆ่ าเชื้ อ
・
ปั๊มนํ้าเสี ย

 การบําบัดนํา้ เสียทีร่ วดเร็วและมีเสถียรภาพ
ถังแยกของแข็งและของเหลวประสิ ทธิภาพสู ง มีลกั ษณะจําเพาะคือ ใช้ตวั กลางกรอง
พิเศษของกังหันลมชนิดพิเศษที่มีความถ่วงจําเพาะตํ่าและมีประสิ ทธิภาพในการบําบัด 50 80% ของ BOD และ 60 - 80% ของ SS ในขณะที่มีอตั ราการกรองสู งมากถึง 1,000 ม. / วัน
นอกจากนี้ไม่จาํ เป็ นต้องมีสารรวมตะกอน, ตะแกรงไม่อุดตันและสามารถทําความสะอาด
ได้โดยการล้างย้อนกลับได้ง่ายดังนั้นการดูแลรักษาจึงทําได้ง่าย

 การอนุรักษ์ พลังงาน
ในระบบโปรยกรองใหม่อากาศจะถูกส่ งไปยังถังบําบัดโดยการเป่ านํ้าลงจากด้านบน
กลไกนี้ช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 75% เมื่อเทียบกับวิธีแอคติเวทเต็ดสลัดจ์
มาตรฐานทัว่ ไปซึ่ งจ่ายอากาศโดยการเติมอากาศจากด้านล่างของถังในทิศทางตรงกันข้าม
กับแรงโน้มถ่วง

 กะทัดรัดและรู ปแบบง่ าย
เนื่องจากถังแยกของแข็งและของเหลวขั้นสุ ดท้ายมีโครงสร้างที่มีเพียงส่ วนกรองจึง
สามารถติดตั้งได้อย่างเรี ยบง่ายและกะทัดรัด เมื่อรวมกับผลกระทบของการกรองความเร็ ว
สู งในถังแยกของแข็งและของเหลวที่มีประสิ ทธิภาพสู ง จึงสามารถประหยัดพื้นที่โดยรวม
ได้และสามารถบํารุ งรักษาได้ง่ายในราคาไม่แพง

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Kawasaki Heavy Industries จํากัด

สนับสนุนชีวิตที่สมบูรณ์ของผูค้ นทัว่ โลกและอนาคตของสิ่ งแวดล้อมโลก
ที่อยู่ตดิ ต่อ
Kyushu Branch : 1-4-1 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka
Tokyo Head Office : 1-14-5 Kaigan, Minato-ku, Tokyo
โทรศัพท์ / อีเมลล์
Kyushu Branch: +81-92-432-9550
Tokyo Head Office: +81-3-3435-2111
https://global.kawasaki.com/en/corp/profile/contact/index.html

ผลิตภัณฑ์น้ ีเสนอแนะมาตรการแก้ไขปั ญหาต่างๆเช่นมาตรการเพิ่มความเข้มงวดระเบียบด้าน
สิ่ งแวดล้อมความ, การศึกษาการปกป้องสิ่ งแวดล้อมและการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน เป็ นต้น
วิดีโอแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกของการที่สายพานลอยได้อย่างไรด้วยแรงลม กรุ ณา
ค้นหาคําว่า "FDC Kawasaki"
(สํานักงานใหญ่ฝ่ายธุรกิจโรงงานพลังงาน / สิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฝ่ ายธุรกิจโรงงานใน
ต่างประเทศแผนกเครื่ องจักรอุตสาหกรรม / ธุรกิจโรงงานผลิตไฮโดรเจน MIYAKE Maho)

ธุรกิจโรงงานผลิตไฮโดรเจน MIYAKE Maho

สายพานลําเลียงที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อมลําเลียงด้วยสายพานลอยตัวด้วยอากาศ
ไอเสี ย

ไอเสี ย

สายพาน

วัตถุลําเลียงขนส่ ง

เนื่องจากโครงสร้างที่ปิดสนิท ทําให้เสี ยง
รบกวนตํ่า/ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
เกิดขึ้นได้จริ ง

อากาศ

ราง

รูป้อนอากาศ

อากาศถูกส่งจากด้านล่างของรางทําให้สายพานลอยขึ้นเพื่อการลําเลียงขนส่ง

สายพานหมุนปรับขึ้นและลงได้ 180 ° เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รางสกปรก
อากาศถูกส่ งจากด้านล่างทําให้สายพานลอยขึ้น
ลําเลียงขนส่ ง
โครงสร้างพื้นฐาน

การขนส่งถ่านหิ นและแร่ ธาตุที่โรงไฟฟ้าและโรงงานเหล็ก

คุณสมบัติพเิ ศษ

ประสิ ทธิผล
“Flow Dynamics Conveyor (FDC)” คือสายพานลําเลียงลอยในอากาศที่จ่าย
อากาศจากด้านล่างของรางรองรับสายพานและยกสายพานด้วยแรงดันอากาศ
เนื่องจากเป็ นโครงสร้างปิ ดและไม่มีลูกกลิ้งอยูต่ รงกลางประหยัดแรงงานในการ
บํารุ งรักษาสามารถขนส่ งได้ดว้ ยความเร็ วสูงในขณะที่สามารถทําใหเสียงรบกวน
ตํ่าและการสั่นสะเทือนตํ่าเป็ นจริ ง นอกจากนี้ โดยการหุ ้มด้วยปลอกเพื่อไม่ให้ฝนุ่
ฟุ้งกระจายไปรอบ ๆ จึงเกี่ยวโยงกับการปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน

การใช้ งาน
ส่วนใหญ่ได้รับการใช้ในโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตเหล็ก เพื่อขนส่ งถ่านหิ น,
โค้ก, แร่ เหล็ก และเถ้า เนื่องจากไม่มีฝนุ่ ฟุ้งกระจายและมีเสี ยงรบกวนและการ
สัน่ สะเทือนตํ่าจึงสามารถติดตั้งได้แม้ในเขตเมือง เรามีผลงานมากกว่า 300 ยูนิต
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ยกสายพานลอยด้ วยอากาศ
ระบบจะส่ งอากาศจากด้านล่างของราง โดยการทําสมดุลกับนํ้าหนักของวัตถุที่ขนส่ งเพือ่
สามารถยกสายพานให้ลอยขึ้นเล็กน้อยกและเคลื่อนย้ายโดยไม่จาํ เป็ นต้องมีลูกกลิ้งอยูต่ รง
กลาง เมื่อเทียบกับสายพานลําเลียงทัว่ ไป สามารถลดค่าการจ่ายด้านพลังงาน,ป้องกันเสี ยง
รบกวนและการสั่นสะเทือนและเพิ่มความเร็ วในการขนส่ ง เนื่องจากสามารถขนส่ งด้วย
ความเร็ วสู ง จึงขนส่ งในปริ มาณมากแม้วา่ ความกว้างของสายพานจะทําให้แคบลงซึ่ งช่วย
ประหยัดพื้นที่
นอกจากนี้ ที่ดา้ นกลับตัวของสายพานลําเลียง สายพานจะหมุนขึ้นลง 180° เพื่อป้องกัน
ไม่ให้รางสกปรก เนื่องจากไม่จาํ เป็ นต้องทําความสะอาดสายพานลําเลียงจึงสามารถลด
ต้นทุนการบํารุ งรักษา

 โครงสร้ างปิ ดผนึก
โครงสร้างปิ ดผนึกป้องกันฝุ่ นไม่ให้กระจายและลดเสี ยงรบกวน

 วิธีการประกอบติดตั้งแบบสําเร็จรู ป
เนื่องจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการประกอบและขนส่ งล่วงหน้า จึงช่วยลดระยะเวลา
การก่อสร้างของหน้างานได้มาก

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Seibu Giken จํากัด

ริ เริ่ มงานผูน้ าํ ระดับแนวหน้าคนแรกของโลกเสมอ
ที่อยู่ตดิ ต่อ
3108-3 Aoyagi, Koga, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-942-5711/sales@seibu-giken.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
Seibu Giken (Changshu) Co., Ltd. (ประเทศจีน)

หัวฉี ด VOC เข้มข้น "SKY-SAVE" ของบริ ษทั เราถูกนําไปใช้ในงานต่างๆทัว่ โลกมากว่า 30 ปี
นับตั้งแต่มีการพัฒนา ในฐานะผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่ประหยัดพลังงานชั้นนํา เราจะ
ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุ งและแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือ่ สนับสนุน
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม (ฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศ OTA Yasutaka)
ทีมงานบริ ษทั Seibu Giken

หัวฉีด VOC เข้มข้น “SKY-SAVE” ประสิ ทธิภาพสู งที่ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตฮันนี่ แคมบ์ /ซับสเต
รทซีโอไลต์

พัดลมสร้างใหม่

โซนหล่อเย็น
โซนสร้างใหม่

เครื่ องทําความร้อนสร้างใหม่

พัดลมบําบัด
โรเตอร์ VOC เข้มข้น
มอเตอร์เกียร์
พรี ฟิลเตอร์

โรเตอร์ VOC เข้มข้น ซี โอไลต์ที่ไม่ชอบนํ้าได้รับการตรึ งบนฮันนี่
แคมบ์อนินทรี ย ์

หน่วย VOC เข้มข้น

ประสิ ทธิผล
SKY-SAVE เป็ นอุปกรณ์บําบัด VOC (สารอินทรีย์ระเหยง่ าย) มีอยูใ่ นไอ
เสี ยของโรงงานที่ใช้ตวั ทําละลายอินทรี ยใ์ ห้ เป็ นต้น ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทํา
ให้ลดปริ มาณอากาศในการบําบัดให้นอ้ ยลง ช่วยกําจัด VOC ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ด้วยการส่งก๊าซไอเสี ยที่มี VOC เข้มข้นไปยังอุปกรณ์เผาไหม้ จะ
ทําให้การสลายตัวและการบําบัดทําให้ ไม่ เป็ นสารอันตรายมีประสิ ทธิภาพ ลด
ต้ นทุนการกําจัดสารต้ นเหตุ VOC ที่ทาํ ให้การเกิดอนุภาคแขวนลอยและสาร
ออกซิแดนท์จากแสงและช่วยสนับสนุนการป้องกันมลพิษทางอากาศ

การใช้ งาน
ติดตั้งในสถานที่ที่มีเกิด VOC จํานวนมาก เช่น บูธพ่นสี , โรงพิมพ์ และ
โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์
นอกจากในประเทศญี่ปุ่นแล้วเรายังมีโรงงานผลิตในมณฑลเจียงซู ประเทศ
จีนซึ่ งสามารถรองรับความต้องการของประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
ได้อย่างราบรื่ น เป็ นที่คาดว่าจะมีการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในพื้นที่ที่มี
การตระหนักถึงการป้องกันมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นและกําลังมีการพัฒนา
กฎระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อม

โซนบําบัด

เมื่อไอเสี ยซึ่ งรวม VOC ผ่านไป VOC จะถูกดูดซับ/ถูกทําให้เข้มข้น
บนพื้นผิวโรเตอร์ สามารถกูค้ ืนเป็ นก๊าซ VOC ที่มีความเข้มข้นสูง
ได้โดยส่งผ่านอากาศร้อนจํานวนเล็กน้อย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 การบําบัด VOC ประสิทธิภาพสู งด้ วยเทคโนโลยีอย่ างเป็ น
เอกลักษณ์
ก๊าซที่มี VOC ความเข้มข้นสู งสามารถได้มาได้โดยส่ งลมร้อนผ่านเข้าไปในโรเตอร์ ของ
SKY-SAVE ที่มีการดูดซับและมีความเข้มข้น VOCสู ง แล้วส่ งก๊าซที่ได้ไปยังอุปกรณ์เผา
ไหม้ จะสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้เป็ นการลดต้นทุนการบําบัด VOC
สําหรับ SKY-SAVE มีซีโอไลต์ที่ไม่ชอบนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพการดูดซับ VOC ที่ยอด
เยีย่ มจะถูกตรึ งและรองรับบนฮันนี่แคมบ์อนินทรี ยซ์ ่ ึ งได้รับการอบด้วยอุณหภูมิสูงเพื่อใช้
เป็ นโรเตอร์ VOC ความเข้มข้นสู ง Seibu Gikenมีเทคโนโลยีการผลิตฮันนี่แคมบ์ที่สั่งสม
โนว์ฮาวมานานหลายปี รวมทั้งเทคโนโลยีการตรึ งซี โอไลต์ที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั รทัว่ โลก
และ SKY-SAVE เป็ นอุปกรณ์บาํ บัด VOC ประสิ ทธิภาพสู งที่รวบรวมเทคโนโลยีเหล่านั้น
มารวมกัน เรากําลังทําการวิจยั เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในขณะที่เข้าใจความต้องการของตลาด

 รองรับความต้ องการทีห่ ลากหลาย
ประเภทของ VOC ที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละโรงงาน แต่เราสามารถเลือกใช้ซี
โอไลต์ที่เหมาะสม, ออกแบบตามความต้องการของประสิ ทธิภาพการกําจัด, ย่อขนาดของ
อุปกรณ์, การประหยัดพลังงาน เป็ นต้นให้ รองรับความต้องการของหน้างานได้ ด้วย
ประสบการณ์หลายปี เรามีโนว์ฮาวมากมายในการจัดการกับปั ญหาเหล่านี้

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Chugai Technos จํากัด

เราดําเนิ นการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ซ่ ึ งคุณสามารถไว้วางใจและมัน่ ใจได้!
ที่อยู่ตดิ ต่อ
Kyushu Branch : 2-20-35 Higashinaka, Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-778-1122/https://www.chugai-tec.co.jp/en/contact/
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
Chugai Technos Vietnam Co., Ltd. (ประเทศเวียดนาม)
+84-28-3620-9222
Chugai Technos India Private Limited (ประเทศอินเดีย)
+91-(0)80-4148-8221

ในเดือนธันวาคม 2020 เราได้ก่อตั้ง "Chugai Technos India Private Limited" ในเมืองเบงกา
ลูรูประเทศอินเดีย นอกจากพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในประเทศเวียดนามแล้วเรากําลัง
ตอบสนองความต้องการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่างๆ ในพื้นที่แถบประเทศอินเดีย
และตะวันออกกลาง
(ผูจ้ ดั การสาขาคิวชู TAGAMI Akinori)

ผูจ้ ดั การสาขาคิวชู TAGAMI Akinori

เป็ นบริ ษทั ตรวจสอบโดยรวมที่ครอบคลุมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ ท้งั หมดครบวงจร
การทดสอบประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ดีไนเตรชัน

การตรวจสอบการอุดตันของท่อ

ระบบอุปกรณ์สุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์

บริ ษทั Chugai Technos อินเดีย

ประสิ ทธิผล
เราทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมเช่น เครื่ องดักจับฝุ่น,
อุปกรณ์กาํ จัดดีซลั เฟอร์ไรเซชันและดีไนเตรชัน, หม้อไอนํ้าผลิตไฟฟ้า และระบบบําบัด
นํ้า แล้วประเมินผลที่ได้ เพื่อทําให้สามารถบรรลุการทํางานทีด่ ที สี่ ุ ดของอุปกรณ์ เป็ น
จริ ง นอกจาก JIS (มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ป่ ุน) แล้วยังรองรับวิธีการต่างๆ ใน
มาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO และ EPA (Environmental Protection Agency: US) เป็ นต้น
การทํางานที่เหมาะสมที่สุดของอุปกรณ์พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมเกี่ยวโยงกับ่ การปรับปรุง
ผลผลิตและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ด้านสิ่ งแวดล้ อมทีถ่ ูกต้ องเหมาะสมนอกจากนี้เรา
สามารถคาดหวังการลดต้นทุนโดยการลดสารเคมีใช้ในอุปกรณ์พิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งประหยัดพลังงานด้วย จากการตรวจวัดและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
และข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นการสนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมทางอากาศและ
ทางนํา้ อีกด้วย

การใช้ งาน
เรานําเสนอการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เช่น
อุปกรณ์ดีซลั เฟอร์ไรเซชันและดีไนเตรชัน เป็ นต้น และบริ การวิเคราะห์ก๊าซไอเสี ยและ
นํ้าเสี ยให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงงานผลิตปูนซีเมนต์, โรงงานเผาขยะ,
โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้น นอกจากนี้เรายังทุ่มเทการตรวจสอบการอุดตัน
ของท่อในโรงงานอีกด้วย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ตอบสนองความต้ องการด้ านการตรวจวัดและวิเคราะห์ ด้านสิ่ งแวดล้ อมที่
หลากหลาย
จากผลงานมากมายของเราและความเชี่ยวชาญขั้นสู งนานกว่า 40 ปี เราจึงสามารถส่ งมอบ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสู ง เกี่ยวกับการตรวจวัด/วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่บรรยากาศ, คุณภาพ
นํ้า, ก๊าซเสี ย, นํ้าเสี ย, ของเสี ย เป็ นต้น ไปจนถึงการเฝ้าระวังด้านสิ่ งแวดล้อม, การสํารวจสภาวะ
การปล่อยสารเคมี และการวิเคราะอย่างละเอียดของสารพิษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรามีจุดแข็งใน
การทดสอบประสิ ทธิภาพของโรงงานและการตรวจวัดเขม่าและควันที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
และในการตรวจสอบท่อต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลาย

 การพัฒนาธุรกิจแบบตัดขวางตั้งแต่ การผลิตจนถึงการทดลองใช้ และการ
ดําเนินการ

ไม่เพียงแต่การตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น แต่ยงั รวมถึง
การทดสอบการทํางานเริ่ มแรกของโรงงาน ยิง่ กว่านั้น เราสามารถตอบสนองความต้องการในแต่
ละขั้นตอนตั้งแต่การปฏิบตั ิการ, การเฝ้าระวัง ไปจนถึงการออกแบบอุปกรณ์, การผลิตและการ
ขาย

 ระบบรองรับภาษาท้ องถิ่น / ภาษาต่ างประเทศเต็มรูปแบบ
เราได้จดั ตั้ง บริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนามและประเทศอินเดียและสามารถจัดการการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ในภาษาท้องถิ่นได้ นอกจากนี้เรายังมีแผนกเฉพาะในญี่ปุ่นที่สามารถ
โต้ตอบเป็ นภาษาอังกฤษได้ทาํ ให้สามารถสื่ อสารได้อย่างราบรื่ นและทํารายงานภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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เราจะนําเสนอมาตรการที่เข้าใจปัญหาอย่างถูกต้อง ใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา!
ที่อยู่ติดต่ อ
408-1-101 Naka, Iizuka, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-948-30-2600/info@bec-kyusyu.co.jp

เราผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่ นซึ่ งเป็ นแกนหลักของธุรกิจด้านสิ่ งแวดล้อมของเราซึ่ง
ดําเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั เรามีผลงานมาตรการรับมือฝุ่ นละอองในหลากหลาย
อุตสาหกรรม และเราต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้าของเราและทํางานร่ วมกับ
ลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทํางานของลูกค้า
(กรรมการผูจ้ ดั การ OKU Nobutaka)

กรรมการผูจ้ ดั การ OKU Nobutaka

“ระบบป้องกันฝุ่ น”เป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อมทางอากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สถานะของวิธีการฉี ดพ่นโฟมและผลการป้องกันฝุ่ น

สถานะของวิธีการฉี ดพ่นละอองพิเศษและผลการป้องกันฝุ่ น

อา

ก่อนฉีดพ่นโฟม

ระหว่างการฉีดพ่นโฟม

ประสิ ทธิผล
ด้วยการนํา "วิธีการฉี ดพ่นโฟม" และ "วิธีการฉี ดพ่นละอองพิเศษ" มาใช้ตาม
ตามคําขอของลูกค้าและตามลักษณะของกระบวนการ จะได้รับประสิ ทธิ ผลการ
ป้องกันการเกิดฝุ่ นในระดับสู ง ช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางอากาศในเวลา
เดียวกันก็สามารถพิทกั ษ์สภาพแวดล้อมในการทํางานและสุ ขภาพของคนงาน
ไม่เพียง แต่ฝนที
ุ่ ่มองเห็นได้ ยังมีประสิ ทธิ ภาพในการดักจับอนุภาคแขวนลอยที่
มีเส้ นผ่านศูนย์กลางน้ อยกว่า 10 ไมโครเมตร ได้อีกด้วย
นอกจากนี้การผสมผสานรวมสารยับยั้งฝุ่ นและโฟมหรื อละอองช่วยเพิ่ม
อัตราการดักจับฝุ่ นเมื่อเทียบกับการใช้น้ าํ เพียงอย่างเดียว ซึ่ งเชื่ อมโยงกับการลด
การใช้ นาํ้ โดยการลดปริ มาณการใช้น้ าํ ทําให้สามารถลดปริ มาณนํ้าที่เกาะติดกับ
วัตถุเป้าหมายและอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกับ ซึ่ งคาดหวังได้ในเรื่ องประสิทธิการลด
ต้ นทุน

การใช้ งาน

เรามีผลงานมากมายเกี่ยวกับการนําไปใช้ในกระบวนการบดย่อยเป็ นหลัก
เช่น โรงงานรี ไซเคิล, เหมืองแร่ , โรงหล่อและโรงงานผลิตเหล็ก เป็ นต้น เรา
นําเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดโดยการปรับปริ มาณละออง ขึ้นกับแต่ละกระบวนการ
และฝุ่ นที่เกิดขึ้น

ก่อนฉีดพ่นละออง

ระหว่างการฉีดพ่นละออง

คุณสมบัติพเิ ศษ
 มาตรการรับมือแหล่ งกําเนิดฝุ่ นโดย "วิธีฉีดพ่ นโฟม"
ด้วยการฉี ดพ่นโฟมลงบนเครื่ องบดโดยตรงซึ่ งเป็ นแหล่งกําเนิดของฝุ่ น จะช่วยระงับ
การการเกิดฝุ่ นได้ เนื่องจากสามารถใช้มาตรการต่อแหล่งกําเนิดฝุ่ น จึงมีคุณลักษณะพิเศษ
คือ ผลกระทบจะคงอยูจ่ นถึงกระบวนการต่อไป การทําให้เป็ นฟองสามารถเพิ่มพื้นที่ผวิ ได้
เมื่อเทียบกับนํ้า ซึ่ งสามารถดักจับฝุ่ นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

 "วิธีการฉีดพ่ นละอองพิเศษ" สําหรับฝุ่ นลอย
ด้วยการผสมสารยับยั้งฝุ่ น จะทําให้แรงตึงผิวของนํ้าลดลงและความสามารถในการเปี ยก
ของฝุ่ นจะดีข้ นึ ดังนั้นประสิ ทธิภาพในการกําจัดฝุ่ นจึงดีข้ นึ และสามารถทําให้อากาศ
บริ สุทธิ์ได้ในเวลาอันสั้น ด้วยการใช้ละออง (ละอองมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 100
ไมโครเมตร) ทําให้ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการปะทะชนกันระหว่างฝุ่ นและละอองนํ้าจะ
เพิ่มขึ้น ทําให้ลดปริ มาณนํ้าที่ใช้และประสิ ทธิภาพมาตรการกําจัดฝุ่ นที่สูงเป็ นจริ ง

 นําเสนอสารยับยั้งฝุ่ นทีป่ ลอดภัยและเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
เราใช้สารยับยั้งฝุ่ นมีส่วนประกอบหลักเป็ นสารลดแรงตึงผิวที่ยอ่ ยสลายได้ทางชีวภาพ
ซึ่ งมีพลังการชะล้าง, พลังการเกิดฟองและพลังในการทําให้เป็ นอิมลั ชันที่ดี เราใช้เฉพาะสาร
ที่ผา่ นการตรวจสอบความปลอดภัยและในปริ มาณที่นอ้ ยมาก จึงไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมโดยรอบ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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สร้างอาหารและพลังงานที่ยงั่ ยืนต่อไป
ที่อยู่ติดต่ อ
3F Hakata Minami Ekimae Bldg., 2-120 Nakabaru,
Nakagawa, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-953-2725/info@agritree.jp

การแบ่งปั นพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการคิดค้นขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อแก้ปัญหาอาหารและ
พลังงานของโลก เพื่อสร้างโลกที่ปราศจากความหิ วโหย, ความยากจน และการปล้นสะดม เรา
ต้องการมีส่วนร่ วมในการสร้างสันติภาพของโลกโดยการส่ งเสริ มการติดตั้งในพื้นที่ชนบท
และพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าทัว่ โลก
(กรรมการผูจ้ ดั การ NISHI Koji)

กรรมการผูจ้ ดั การ NISHI Koji (ซ้าย)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หาร ISAKA Jiro

"การแบ่งปันพลังงานแสงอาทิตย์"ครอบคลุมทั้งเกษตรกรรมและธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

ตัวอย่างการนําไปใช้งานการแบ่งปันพลังงานแสงอาทิตย์

ประสิ ทธิผล
ระบบแบ่งปันพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นกลไกในการแบ่งปันแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตไฟฟ้าโดยการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบแคบบนขาตั้งสู งที่ติดตั้งบนพื้นที่เพาะปลูก
โดยใช้พ้ืนที่ส่วนบนของพื้นที่เพาะปลูกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในขณะที่ทาํ
การเกษตรอย่างต่อเนื่องสามารถมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็ นข้อดีช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการเกษตรกรรม
นอกจากนี้ ด้วยการนําการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้จึงเป็ นการ
มีส่วนร่ วมสนับสนุนช่ วยลดการปล่อยก๊าซCO2 นอกจากนี้ เป็ นการใช้ประโยชน์
จากที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีอยู่ จึงเชื่ อมโยงกับการระงับการพัฒนาที่ดนิ เพื่อหา
ทําเลใหม่สาํ หรับการผลิตไฟฟ้า

การใช้ งาน

เราสามารถตอบสนองความต้องการของการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กบั
เกษตรกรและลดต้นทุนด้วยการผลิตไฟฟ้าภายในบ้านเป็ นต้น แหล่งจ่ายไฟใน
พื้นที่ชนบทที่ไม่มีอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้านอกจากนี้ ยงั สามารถใช้เป็ นไฟล์.
เราสามารถดําเนินโครงการร่ วมกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้าและผูเ้ กี่ยวข้องภาครัฐ

แผงโซลาร์ เซลล์ติดตั้งบนพื้นที่เพาะปลูก

คุณสมบัติพเิ ศษ
 สร้ างมูลค่ าเพิม่ จากพื้นทีก่ ารเกษตร
คุณลักษณะพิเศษคือสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยใช้พ้นื ที่การเกษตรที่มีอยูอ่ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพโดยไม่ตอ้ งมีการพัฒนาที่ดินใหม่ เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มและลด
ต้นทุนในขณะที่ระงับค่าใข้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ เรายังเสนอการออกแบบ (มุม
วางแผง/ระยะห่ าง เป็ นต้น) ที่สามารถรักษาปริ มาณแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมสําหรับการ
ปลูกพืชเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวพืชผล

 ตั้งแต่ การวางแผนธุรกิจไปจนถึงการสนับสนุนสถาบันการเงิน
เราสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแบ่งปั นพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่โดยไม่เพียง แต่
กําหนดแผนธุรกิจออกแบบและบํารุ งรักษาการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยงั เจรจากับสถาบัน
การเงินในต่างประเทศจากประสบการณ์ที่ได้รับการสั่งสมในประเทศญี่ปุ่น

 ระบบทีส่ ามารถนําไปใช้ ในพื้นทีเ่ กษตรกรรมต่ างๆ
เราได้รับการนําไปใช้ในญี่ปุ่นและได้รับการนําไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ เช่น มัน
ฝรั่ง, หัวหอม, มันเทศ, ถัว่ ลิสง, เผือก, ถัว่ เหลือง, ข้าวสาลี,และบลูเบอร์ รี่ เป็ นต้น นอกจากนี้
ยังสามารถนําไปใช้ในพื้นที่การเกษตรต่างๆเช่นพื้นที่นา

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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พลังงาน

บริ ษทั MTEC จํากัด

การจัดหาวัตถุดิบที่มนั่ คงเพื่อตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลที่เพิ่มขึ้น
ที่อยู่ติดต่ อ
1-3-6 Kumade, Yahatanishi-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-883-8130/zaitsu@mtec-inc.net
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศอินโดนีเซี ย

จุดแข็งของบริ ษทั MTECจํากัดคือ จากความร่ วมมือเกี่ยวกับการส่ งออก PKS กับ รัฐวิสาหกิจ
ของประเทศอินโดนีเซี ย รวมทั้งพันธมิตรธุรกิจปาล์มจังหวัดเรี ยว เราได้ก่อตั้งระบบการ
ส่ งออกจากท่าเรื อหลายแห่ งรวมทั้งสิ้ นมากกว่า 1 แสนตันต่อเดือน
(กรรมการผูจ้ ดั การ ZAITSU Masami）
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป OHATA Sho

อุปทานกะลาปาล์มที่มีเสถียรภาพ (PKS)คุณภาพสูงจากเครื อข่ ายท้องถิ่น
กะลาปาล์ม (PKS)
สภาพท่าเรื อส่งออกและเครื่ องกําจัดสิ่ งแปลกปลอม

ท่าเรื อที่ส่งออกได้ในอินโดนีเซี ย

สีแดง: ตําแหน่งท่าเรื อ

ประสิ ทธิผล
กะลาปาล์ม (PKS) เป็ นกากพืชผลทางการเกษตรที่เกิดจากกระบวนการผลิต
นํ้ามันปาล์มและเหมาะสําหรับเป็ นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าชี วมวลเนื่องจากมี
นํ้ามันสูงและมีค่าความร้อนสู ง
จากการทดแทนเชื้อเพลิงมาจากฟอสซิลเป็ นการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชี วมวล
ด้วยการประยุกต์ใช้ PKS เป็ นการมีส่วนร่ วมในแก้ปัญหาความแปรปรวนของ
สภาพอากาศและการใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็ นต้ น จากการยับยั้งการปล่อย
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล
นอกจากนี้ การส่งเสริ มการใช้ PKS อย่างมีประโยชน์ที่เหมาะสม มีส่วน
ยับยั้งปริมาณขยะที่เกิดขึน้ ในประเทศที่ปล่ อยของเสี ยและยับยั้งภาระ
สิ่งแวดล้อมในประเทศที่บาํ บัดของเสี ยเป็ นต้น

การใช้ งาน

เราสามารถรองรับการขาย PKS ให้แก่เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องจากภาครัฐและ
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าที่กาํ ลังพิจารณาการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชี วมวลมา
ใช้ นอกจากนี้เรายังสามารถให้ความร่ วมมือกับนักธุรกิจที่กาํ ลังพิจารณาที่จะ
ส่งออกหรื อขาย PKS ไปยังต่างประเทศ

(สีฟ้าอ่อน: เมืองสําคัญ)

คุณสมบัติพเิ ศษ
 จัดหา PKS ได้ อย่ างมีเสถียรภาพ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจส่ งออก PKS จากอินโดนีเซี ยและมีระบบการส่ งออกจํานวนมากกว่า
100,000 ตันต่อเดือน ดังนั้นจึงสามารถจัดหา PKS ที่มีเสถียรภาพ

 คงรักษา PKS คุณภาพสู ง
ในเวลาส่ งออกจากอินโดนีเซี ยจะใช้อุปกรณ์กาํ จัดสิ่ งแปลกปลอมเพือ่ ขจัดเส้นใย, โลหะ
เป็ นต้นนอกจากนี้เรายังดําเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานว่ามีส่ิ งแปลกปลอมปะปนอยู่
หรื อไม่ เพื่อคงรักษา PKS คุณภาพสู ง

 ผลงานความสําเร็จมากมายในต่ างประเทศ
เรามีพนั ธมิตรทางธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซี ย (PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia), หน่วยงานภาคเอกชน, เกาะสุ มาตรา, พันธมิตรธุรกิจปาล์ม (ASPACASRI)
จังหวัดเรี ยว และเรากําลังสร้างระบบการส่ งออกโดยอาศัยความร่ วมมือกับ บริ ษทั , โรงงาน
และสวนปาล์ม และซัพพลายเออร์ PKS ด้วยประสบการณ์และเครื อข่ายมากมายเหล่านี้ จึง
ทําให้รองรับอุปทาน PKS ที่มีเสถียรภาพ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ห้างหุ น้ ส่ วน Kitakyushu Media System กําจัด

เราขอเสนอเทคโนโลยีดา้ นสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ได้อ่านยุคสมัยไว้แล้ว!
ที่อยู่ติดต่ อ
1-23-31 Yayoi, Nakama, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-245-8664/Ksystem@sat.bbiq.jp

นับตั้งแต่ดาํ เนินกิจการมาในปี 2542 เราสามารถเฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปี ของการก่อตั้ง
บริ ษทั ของเราด้วยสโลแกน "การให้ความสําคัญกับการเชื่อมต่อระหว่างผูค้ น" ในฐานการ
ผลิตงานวิศวกรรมอุปกรณ์เครื่ องไฟฟ้าและงานวิศวกรรมอุปกรณ์สื่อสารในเขตพื้นที่คิตะคิว
ชิว เรารู ้สึกซาบซึ่ งในความกรุ ณาของทุกท่านในเรื่ องนี้
(กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAYAMA Yasuhiro)

กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAYAMA Yasuhiro

เรานําเสนอการใช้ สารทําความเย็นไฮโดรคาร์ บอน / ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้า
การลดปริ มาณสารทําความเย็นที่ใช้สาํ หรับเครื่ องปรับอากาศโดยเปลี่ยนจากสารทดแทน CFCs
(R410A) เป็ นสารทําความเย็นไฮโดรคาร์ บอน (HC-22a)

"Hiezo" อุปกรณ์ที่สามารถรักษาความเย็นที่ 0 °C - 5 °C ได้นาน 3 วัน

ถ้ าคุณสามารถลดปริมาณสารทําความเย็น ...
เพื่อให้ ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสู งในปริมาณเล็กน้อย
ลดโหลดของระบบ

ลดค่ าไฟฟ้ า
ตัวอย่างการนําระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้

45%

ประมาณ
ลดลง
(ไฮโดรคาร์ บอน)

ประสิ ทธิผล
สารทําความเย็นไฮโดรคาร์บอนทํางานได้ในปริ มาณเล็กน้อยและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
เมื่อเทียบกับสารทดแทน CFCs ดังนั้นจึงสามารถลดโหลดของคอมเพรสเซอร์ได้ ซึ่ง
เป็ นการลดพลังงานทีต่ ้ องใช้ ในการทําความเย็น นอกจากนี้ ค่าศักยภาพในการทําให้เกิด
ภาวะโลกร้อน(Global Warming Potential: GWP) เมื่อ CO2 เท่ากับ 1 ในกรณี ที่เป็ นสาร
ทดแทน CFCs มีค่าราวหลาย 100- หลาย 1000 แต่สาํ หรับสารทําความเย็น
ไฮโดรคาร์บอนมีค่าน้อยเพียง 3 ซึ่งเป็ นลักษณะพิเศษที่ภาวะเรื อนกระจกเมื่อปล่ อยสู่
บรรยากาศตํา่ มากๆ เมื่อเทียบกับสารทดแทน CFCs ดั้งเดิม
นอกจากนี้ การนําระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ จะนําไปสู่การลด
ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็ นการสนับสนุนการลดการปล่ อยก๊ าซ
เรื อนกระจก เนื่องจากคุณภาพการประกอบที่สูง จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่าง
เสถียรเป็ นเวลานาน

การใช้ งาน
สารทําความเย็นไฮโดรคาร์บอนมีผลงานที่พิสูจน์แล้วในอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศ
(โฮมเซนเตอร์ หรื อ ฟิ ตเนสคลับ เป็ นต้น) อุปกรณ์เก็บความเย็น "Hiezo" มีประโยชน์
สําหรับการขนส่งที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานและอุณหภูมิต่าํ เรามีผลงานในการนําระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้งานตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ดังนั้น
โปรดติดต่อสอบถามเราได้

คุณสมบัติพเิ ศษ
 สารทําความเย็นไฮโดรคาร์ บอนทีม่ คี ่ าศักยภาพในการทําให้ เกิดภาวะโลกร้ อนตํา่
สารทําความเย็นที่ไม่ใช่ CFCs กําลังพัฒนาเพื่อรักษาชั้นโอโซน แต่สารทดแทน CFCs มีค่า
ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนสู ง ดังนั้นสารทําความเย็นไฮโดรคาร์บอน (HC-22a) จึง
ดึงดูดความสนใจในฐานะสารทําความเย็นตัวถัดไป เรากําลังพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่
การตลาดและการขายสารทําความเย็นไฮโดรคาร์บอนไปจนถึงการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
อุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศ

 "Hiezo" อุปกรณ์ ทสี่ ามารถรักษาความเย็นที0่ °C ถึง 5°C เป็ นเวลา 3 วัน (อยู่
ระหว่ างการพัฒนา)
เรากําลังพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะกล่องทําความเย็นโดยการทําให้เย็น
และแช่แข็งวัสดุกกั เก็บความร้อนแฝงในกล่องเก็บความเย็นที่ -30 °C ด้วยอุปกรณ์แช่แข็งและ
ถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยข้อต่อท่อสารทําความเย็นหากจําเป็ น สามารถใช้สาํ หรับขนส่ ง
สิ นค้าแช่เย็น

 ผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้ าโจากเซลล์ แสงอาทิตย์ มากมาย
นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่ วมในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
และมีผลงานในการนํามาใช้ในระบบระดับต่างๆ ที่มีกาํ ลังทําความเย็นตั้งแต่หลายร้อยกิโลวัตต์
ไปจนถึงหลายเมกะวัตต์ เราให้ความสําคัญกับคุณภาพการก่อสร้างเป็ นพิเศษเพื่อให้ลูกค้า
ไว้วางใจเรา

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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พลังงาน

บริ ษทั Kyudenko จํากัด

เรานําเสนอสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายให้กบั ลูกค้าในฐานะ "บริ ษทั สิ่ งอํานวยความสะดวกครบวง" ที่รองรับวิถีชีวติ ที่หลากหลาย
ที่อยู่ตดิ ต่อ
1-23-35 Nanokawa, Minami-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-533-0300/k-shino@kyudenko.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูใ่ นสิ งคโปร์ , มาเลเซี ย, เวียดนาม, ไทย,
ไต้หวัน, อินโดนีเซี ย,เมียนมาร์

เราประยุกต์เทคโนโลยีและโนว์ฮาวที่บ่มเพาะในญี่ปุ่นเกี่ยวกับสิ่ งอํานวยความสะดวกครบวง
และดําเนินกิจกรรมในแต่ละวันเพื่อนําเสนอความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมให้แก่ผคู ้ น
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (หัวหน้าทีม EMS แผนกธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ ายธุรกิจระหว่าง
ประเทศ SHINOMIYA Kengo)
หัวหน้าทีม EMS
SHINOMIYA Kengo (จากขวาคนที่ 2)

เรามีส่วนสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพของพลังงานทดแทน ด้วย"Kyudenko EMS"
สถานีสาธิต EMS บนเกาะซุมบา ประเทศอินโดนีเซี ย

ภาพจําลองการนํา EMS (ระบบควบคุมพลังงาน) มาใช้งาน

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (400 กิโลวัตต์)

คลาวด์เซิร์ฟเวอร์

แบตเตอรี่ ตะกว่ั กรด (1,000 กิโลวัตต์)

เครื่ องกาํ เนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉิน (135 กิโลวัตต์)

เครื่ องกาํ เนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉิน (135 กิโลวัตต์)

อินเวอร์เตอร์ DC / AC (DC 380 / AC 380)

ระบบไมโครกริด

เครื่ องกาํ เนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่ที่เป็ นของรัฐวิสาหกิจ (4 เมกะวัตต์ + 2 เมกะวัตต์)

คุณสมบัติพเิ ศษ

ประสิ ทธิผล
การผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์, การผลิตไฟฟ้า
พลังลม, การผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล และการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก
เป็ นต้น มาทดแทนการผลิตไฟฟ้าที่มาจากเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล มีส่วนช่วยในการ
ยับยั้งการปล่อยก๊าซ CO2 จากเชื้อเพลิงฟอสซิล
นอกเหนือเรายังนําสามารถนําเสนอและดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน โดยการสร้างแผงโซลาร์ เซลล์แบบติด
หลังคา พร้อมกับการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้อีกด้วย ซึ่ งจะทําให้การ
ประหยัดพลังงานของสถานที่โดยรวม เป็ นผลให้สามารถลดต้ นทุนด้ านพลังงาน
ของสถานที่ได้

การใช้ งาน
เราให้บริ การแก่เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องจากภาครัฐ,บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า, นักพัฒนาธุ รกิจที่
กําลังพิจารณาการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาใช้ สําหรับ
ผูเ้ กี่ยวข้องในโรงงาน เราสามารถรองรับการสร้างและบํารุ งรักษาแผงโซลาร์เซลล์แบบ
ติดหลังคาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานได้

กริ ดไฟฟ้า

 ผลงานของนํา EMS ไปใช้ งาน
“Kyudenko EMS” เป็ นเทคโนโลยีที่ส่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมเป็ นต้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศให้มีความเสถียรผ่านกริ ดไฟฟ้า
ตัวอย่างเช่นในเกาะที่อยูห่ ่างไกลซึ่งสิ่ งอํานวยความสะดวกในการผลิตไฟฟ้าและกริ ดไฟฟ้ามีจาํ กัด
และเป็ นการยากที่จะรักษาพลังงานให้เสถียร ด้วยการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่เสถียรเป็ นต้น
แต่ระบบนี้ใช้แบตเตอรี่ ตะกัว่ กรดและระบบเฉพาะซึ่งสามารถส่ งไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยใช้
พลังงานหมุนเวียน ขณะนี้เรากําลังดําเนินการเผยแพร่ เทคโนโลยีน้ ีโดยมีอินโดนีเซียเป็ นศูนย์กลาง

 ความสํ าเร็จมากมายในธุรกิจอุปกรณ์ ผลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน
จนถึงขณะนี้ เราได้ดาํ เนินการก่อสร้างและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าต่างๆ เช่น การผลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์, การผลิตไฟฟ้าพลังงานลม, การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพและการ
ผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กในญี่ปุ่น จากประสบการณ์ที่ได้รับการบ่มเพาะในญี่ปุ่น เรายังรองรับ
การสร้างและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ผลิตพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

 นอกจากนีเ้ รายังสามารถเสนอการประหยัดพลังงานสํ าหรับโรงงาน
ในฐานะบริ ษทั สิ่ งอํานวยความสะดวกครบวง เรามีผลงานมากมายในการออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ไฟฟ้า, สายส่ ง, อุปกรณ์สุภณั ฑ์ระบบปรับอากาศ-ระบบส่งและระบายนํ้า, อุปกรณ์
สุ ขภัณฑ์ เป็ นต้น ในเวลาสร้างแผงโซลาร์เซลล์แบบติดหลังคา ก็สามารถวินิจฉัยสภาพแวดล้อม
ของสถานที่และดําเนินการตามข้อเสนอการต่ออายุและการสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดพลังงาน

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Shizen Emergy จํากัด

พลังงาน

มุ่งสู่โลกแห่ งพลังงานหมุนเวียน 100%
ที่อยู่ติดต่ อ
3F Fukuoka Ohori Bldg., 1-1-6 Arato, Chuo-ku,
Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-753-9834/infomail@shizenenergy.net

Shizen Energy Inc. ตั้งเป้าหมายที่จะทําให้โลกแห่งพลังงานหมุนเวียน 100% เป็ นจริ ง และ
นําเสนอบริ การให้ท้ งั ด้านผูใ้ ช้และด้านผูผ้ ลิตไฟฟ้า
โปรดปรึ กษาเราได้อย่างสบายใจ หากกําลังพิจารณาที่จะนําพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ใน
โรงงานหรื อลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า
(ฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศ Shizen Energy Inc. USHIKUBO Rei)

ฝ่ ายธุรกิจต่างประเทศ Shizen Energy Inc.
USHIKUBO Rei

นําเสนอ ต้ นทุนตํา่ และพลังงานสะอาด ตามโมเดลธุรกิจ PPA ของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคา
Shizen Energy Inc.
100%
Shizen International
Inc.
100%
Shizen Malaysia Sdn
Bhd

Constant Energy

49%

51%
Solar Rooftop CE 3 Co., Ltd.
(Ampas)

ตัวอย่างการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ระบบตามโมเดลธุรกิจ PPA (ตัวอย่าง)

ประสิ ทธิผล
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสําหรับองค์กร (Corporate Power Purchase Agreement)
สําหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา คือสัญญาการ
ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาในสถานที่ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าและ
ซื้อไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นที่นนั่ เป็ นระยะเวลานาน
บริ ษทั ของเราจะติดตั้ง, ครอบครอง, บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ทําให้ผซู้ ้ือไฟฟ้าไม่ตอ้ งลงทุนและบํารุ งรักษา
เบื้องต้นสามารถนํามาใช้ งานได้ในราคาตํ่า นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถจัดหา
ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะยาวจึงเป็ นการลด
ค่าไฟฟ้าและเชื่ อมโยงกับการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก

การใช้ งาน
เราตอบสนองความต้องการในการจัดหาพลังงานสะอาดราคาประหยัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาสามารถติดตั้งในสถานที่ต่างๆ เช่น
โรงงาน และโรงเรี ยน เป็ นต้น

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ดําเนินงานทีจ่ าํ เป็ นในการติดตั้งโรงไฟฟ้ าอย่ างครบวงจร
Shizen Energy Group มีประวัติในการติดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
มากกว่า 70 แห่ งในญี่ปุ่น กลุ่มบริ ษทั ทั้งหมดจะจัดการเรื่ องการพัฒนาโครงการ, การจัดหา
แหล่งเงินทุน, EPC (วิศวกรรมออกแบบ,จัดซื้ อ, ก่อสร้าง), การดําเนินงาน, การบํารุ งรักษา
และอื่น ๆ จากประสบการณ์ที่ได้รับการสะสมในประเทศญี่ปุ่น

 สามารถเริ่มต้ นธุรกิจได้ อย่ างรวดเร็ว
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคานั้น โดดเด่นด้วยความสามารถในการเริ่ ม
ดําเนินการได้เร็ วกว่าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่อื่น ๆ สามารถเริ่ มต้นธุรกิจผลิตไฟฟ้าได้
ประมาณหนึ่งปี หลังจากที่สรุ ปทําสัญญาธุรกิจ PPA เรี ยบร้อยแล้ว

 ผลการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริ ษทั ของเราและบริ ษทั Constant Energy ได้ติดตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต/โรงงาน (กําลังการ
ผลิตรวม 5 เมกะวัตต์) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูภายใต้ บริ ษทั แอมพาสอินดัสตรี จาํ กัด
และสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าธุรกิจ PPA ในเดือนตุลาคม 2563 เรายังได้ลงนามในสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้าธุรกิจ PPA กับ Aisin Thai Automotive Casting และกําลังดําเนินการพัฒนาธุรกิจใน
ประเทศไทย

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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พลังงาน

บริ ษทั TTS Planning จํากัด

มุ่งสู่ "การพัฒนาภูมิภาค" และ "บําเพ็ญประโยชน์ต่อโลก"
ที่อยู่ติดต่ อ
1039-1 Ariyasu, Iizuka, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-948-82-4936/info@ttsplanning.co.jp

นับตั้งแต่ก่อตั้งดําเนินกิจการ เราได้พฒั นาอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวนมากและมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาภูมิภาค นับจากนี้ เราจะยังคงส่ งเสริ มการพัฒนาพลังงานสะอาด ท้าทายสิ่ งที่ควร
ตอบสนองต่อความต้องการของเวลาและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่ "การพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค" และ "บําเพ็ญประโยชน์ต่อโลก" (กรรมการผูจ้ ดั การ NOMIYAMA Toshiyuki)
กรรมการผูจ้ ดั การ NOMIYAMA Toshiyuki (ซ้าย)
ผูจ้ ดั การห้องกรรมการผูจ้ ดั การ NOMIYAMA Muneyuki (ขวา)

การผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่หลากหลายเป็ นเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ภาพจําลองโรงไฟฟ้าชีวมวล Karita เมื่อสร้างเสร็ จ )

ระบบ Traveling stalker (วิธีการเผาไหม้)

 เป็ นระบบเผาไหม้ที่นุ่มนวล
ดังนั้นจึงสามารถรองรับการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย
 ใช้พลังงานภายในสถานที่ต่าํ
เหมาะสําหรับธุ รกิจระบบส่ง
กําลังไฟฟ้า
 โครงสร้างที่เรี ยบง่าย ใช้งาน
และซ่อมแซมได้ง่าย

ประสิ ทธิผล
จากการทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิ ลเป็ นการผลิตไฟฟ้า
เชื้อเพลิงชีวมวล เป็ นการมีส่วนร่ วมในการยับยั้งการปล่อยก๊าซ CO2 จาก
เชื้ อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ การเผาด้วยระบบ Traveling stalker สามารถใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งของเสี ยเช่นกะลาปาล์ม (PKS) และขยะจากการก่อสร้าง
เป็ นเชื้ อเพลิงได้ จากการนําขยะมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงอย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถ
ร่ วมสนับสนุนการลดปริมาณการกําจัดโดยวิธีฝังกลบและการกู้คืนพลังงาน
นอกจากนี้ชิพไม้ที่ผลิตจากไม้ที่ไม่ใช้แล้วสามารถนํามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงได้
ทําให้การจ่ ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพซึ่งใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรป่ าไม้ ในท้ องถิ่น
เป็ นจริ ง

การใช้ งาน
เรากําลังพิจารณาการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศและธุรกิจจัดหา
เชื้อเพลิงโดยร่ วมมือกับผูป้ ระกอบการผลิตไฟฟ้า, ผูป้ ระกอบการที่อยากนําการ
ผลิตไฟฟ้าชี วมวลมาใช้งานของตัวเอง และบริ ษทั ที่ม่งุ มัน่ ต้องการให้พลังงาน
หมุนเวียนเป็ นที่แพร่ หลาย เป็ นต้น

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าชีวมวลในญี่ปุ่น
ในปี 2562 เราได้ก่อตั้ง "บริ ษทั Nihonkaisui TTS Karita Power จํากัด" ขึ้นด้วย
จุดประสงค์เพื่อสร้างและดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่กาํ ลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
ซึ่ งคาดว่าจะเริ่ มดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดฟุกโุ อกะในปี 2566

 สามารถใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรชีวมวลได้ หลากหลาย
เนื่องจากมีการนําวิธีการเผาไหม้โดยระบบ Traveling stalker จึงสามารถใช้ทรัพยากรชีว
มวลต่างๆ ที่มีรูปร่ างคุณสมบัติและอัตราส่ วนผสมของนํ้าที่แตกต่างกันเป็ นเชื้อเพลิงได้เมื่อ
เทียบกับกรณี ของการใช้วธิ ีการฟลูอิดไดซ์ไหลเวียน นอกจากขยะของเสี ยจากการก่อสร้าง
เป็ นต้น ชิพไม้ที่ผลิตจากวัสุดไม้ เช่นกะลามะพร้าวปาล์ม (PKS) และอาเคเชียที่ข้ นึ กระจาย
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้สามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิงได้

 การสร้ างระบบทีฝ่ ังรากในชุมชน
เรามุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าฝังรากในชุมชนโดยประยุกต์ใช้โนว์ฮาวในการ
พัฒนาเมืองที่สะสมมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ขณะนี้เรากําลังพิจารณาสร้างกลไก
การใช้ประโยชน์จากความร้อนเหลือทิ้งที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าชีวมวลในการเกษตร (การ
ควบคุมอุณหภูมิของโรงเรื อนพลาสติก เป็ นต้น)

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั West Japan Engieering Consultants จํากัด

เรามีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์สังคมที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยการประสานความกลมกลืนของผูค้ นและสิ่ งแวดล้อม
ที่อยู่ตดิ ต่อ
4F, 5F, 8F, 9F, 10F Denki Bldg. Sunselco Annex,
1-1-1 Watanabe-dori, Chuo-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
(ภาษาญี่ปุ่น) +81-92-781-2831/eigyou-kanri @wjec.co.jp
(ภาษาอังกฤษ) +81-92-781-6277/wjec_obd@wjec.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
สํานักงานจาการ์ตา (ประเทศอินโดนีเซีย)

บริ ษทั ของเรากําหนดให้การมีส่วนร่ วมในการผลักดันพลังงานหมุนเวียนสู่สงั คมปลอด
คาร์บอนในปี 2593 เป็ นเสาหลักใหญ่หนึ่ง ในขณะที่สงั คมเกิดการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่
เราคิดว่า “การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นโอกาส” ซึ่งเราอยากจะตอบสนอง
(กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAMURA Akira)
กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAMURA Akira

เรานําเสนอบริ การให้คาํ ปรึ กษาต่างๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการนําการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนไปใช้
ตัวอย่างการสํารวจการสังเกตสภาพลม ณ จุดสถานที่ก่อสร้าง
กังหันลมที่วางแผนไว้

ตัวอย่างงานออกแบบไฟฟ้าพลังนํ้า
<การสํ ารวจภายในทางระบายนํา้ แคบโดยหุ่นยนต์ >

<แผนการก่อสร้ างโดย 3D-CAD>

ภาพจําลองเครื่ องตรวจวัดสภาพลม

ความเร็วลมเฉลีย่

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ปริ มาณการผลิตไฟฟ้ ารายเดือน
อัตราการใช้งานกังหันลม
อัตราการใช้งานระบบ

ความเร็ วลมเฉลีย่ รายวัน
ความเร็ วลมสู งสุ ดรายวัน

ปริ มาณการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า

เครื่ องวัดความเร็วลม (50 ม.)
เครื่ องวัดทิศทางลม (50 ม.)

ความเร็ วลม

การรื้ อถอนรากฐานบาร์ เรล

เครื่ องวัดความเร็วลม (40 ม.)
เครื่ องวัดทิศทางเร็วลม (40 ม.)

(วัน)

สายคํ้า
การรื้ อถอดรากฐาน

<การวิเคราะห์ สภาพการไหลโดยใช้ วิดีโอ>

อัตราการใช้ระบบ / อัตราการการใช้งาน

สายล่อฟ้า
การรื้ อถอนพื้นชั้น 1

การรื้ อถอนเสร็ จสมบูรณ์

เครื่ องวัดความเร็วลม (30 ม.)
เครื่ องวัดทิศทางเร็วลม (30 ม.)

อัตราการเกิดความเร็วลม

(เดือน)

อัตราการเกิดทิศทางลม
อัตราการเกิด (%)

ฟั งก์ชนั ความหนาแน่นของความน่าจะ
เป็ น
ความถี่

ความถี่

เครื่ องบันทึก
สมอ

ประสิ ทธิผล
บริ ษทั ของเรามีโนว์ฮาวเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลาย เช่น
พลังงานความร้อนใต้พิภพ, พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, และชีวมวล เรา
นําเสนอบริ การให้คาํ ปรึ กษาอย่างละเอียดตามลักษณะของแต่ละภูมิภาคทั้งใน
ญี่ปนและต่
ุ่
างประเทศ การแพร่ หลายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งเป็ น
พลังงานหมุนเวียนมีส่วนช่ วยลดการปล่ อยก๊ าซ CO2 จากเชื้อเพลิงฟอสซิล
นอกจากนี้ เรายังมีบริ การให้คาํ ปรึ กษาเพื่อการดําเนินงานโรงไฟฟ้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ทําให้การลดต้ นทุนการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็ นจริ ง และ
สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

การใช้ งาน
เราสามารถให้คาํ ปรึ กษาแก่ผเู้ กี่ยวข้องภาครัฐและผูป้ ระกอบการผลิตไฟฟ้าที่
กําลังพิจารณาการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเช่น การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้
พิภพ, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม, การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์, การผลิต
ไฟฟ้าชีวมวล และการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้า เป็ นต้น

ฟั งก์ชนั ความหนาแน่นของความน่าจะเป็ น c = 5.2 k = 2.0
ความเร็ วลมเฉลี่ย 5.6 เมตร / วินาที

คุณสมบัติพเิ ศษ
 นําเสนอการให้ บริการทีห่ ลากหลายตั้งแต่ ต้นนํา้ จนถึงปลายนํา้
ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เราสามารรองรับการสํารวจเบื้องต้น, การวางแผนและ
ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า, การจัดหา, สัญญา, การวางแผนและการจัดการการก่อสร้าง, การ
ตรวจสอบเป็ นพยาน, การฝึ กอาชีพ, การจัดหาเงินทุน, การคัดเลือกพันธมิตร, การสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการโรงไฟฟ้า เป็ นต้น จากประสบการณ์ที่บ่มเพาะในธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
เราสามารถให้บริ การคําปรึ กษาที่หลากหลายตั้งแต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า

 เราให้ คาํ ปรึกษาสอดคล้ องตามลักษณะภูมภิ าค
เราสามารถดําเนินการสังเกตสภาพลม ณ สถานที่ก่อสร้างกังหันลมที่วางแผนไว้ สําหรับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม, การจําลองภูมิทศั น์หลังจากการเปิ ดตัวกังหันลม, การสํารวจลักษณะ
และปริ มาณการปล่อยทรัพยากรชีวมวลซึ่งเป็ นเป้าหมายในการการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และการ
สํารวจทางธรณี วทิ ยา, การสํารวจธรณี ฟิสิกส์ และการสํารวจธรณี เคมีสาํ หรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากความร้อนใต้พิภพ เราสามารถสํารวจลักษณะของพื้นที่เป้าหมายล่วงหน้าและออกแบบและนํา
ระบบที่เหมาะสมที่สุดมาใช้กบั ทรัพยากรของพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ผลงานความสํ าเร็จมากมายในประเทศต่ างๆ ในเอเชีย
เรามีผลงานความสําเร็ จมากมายในต่างประเทศ เช่น การกําหนดแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย, การดูแลงานขุดหลุมสํารวจและประเมินกําลังการผลิตของหลุม
ในฟิ ลิปปิ นส์ และดําเนินการให้คาํ ปรึ กษาเพื่อการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าในเวียดนามอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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พลังงาน

บริ ษทั Prox Material จํากัด

การสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย แม้ในขณะที่ภาวะโลกร้อนดําเนินอยู่
ที่อยู่ติดต่ อ
3-31-22-102 Odo, Nishi-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-885-3722/info@syanetu.biz

บริ ษทั ของเราพัฒนาจําหน่ายและสร้างแผ่นกันความร้อน "ลักษณะจําเพาะสําหรับงานมือ
อาชีพ" นอกจากนี้ อาคารโครงเหล็กส่ วนใหญ่จะสร้างโดยใช้วธิ ีการก่อสร้างที่ได้รับการจด
สิ ทธิบตั รซึ่ งรวดเร็ ว, ราคาถูกและเสร็ จสิ้ นอย่างสวยงาม โดยไม่มีความเสี ยหาย เราสามารถ
แนะนําให้ชมบ้านจําลอง โปรดติดต่อขอคําปรึ กษาเราได้อย่างเป็ นกันเอง !
(กรรมการผูจ้ ดั การ INOUE Tetsukazu)

INOUE Tetsukazu

การประหยัดพลังงาน&การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทํางานด้วย "แผ่นกันความร้อน ProX"
แผ่ นกันความร้ อน

วัสดุก่อสร้ างจํานวนมาก
80-95%
อัตราการแผ่รังสี

3%
อัตราการแผ่รังสี

5-10%
อัตราการแผ่รังสี

97%
อัตราการแผ่รังสี

อัตราการแผ่รังสี

อัตราการแผ่รังสี

สะท้อนรังสี ความร้อน 97%

วิธีการก่อสร้างที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั ร ช่วยให้สามารถติดตั้งกับโครงสร้างเหล็กเกือบทั้งหมดได้ใน
ราคาถูกรวดเร็ วและสวยงาม
นอกจากนี้ยงั มีแผ่นสําหรับปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนของอุปกรณ์เครื่ องจักรกล
และแผ่นสําหรับป้องกันการกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ้าในอุปกรณ์ทาํ ความเย็นและแช่แข็ง

ประสิ ทธิผล
แผ่นป้องกันความร้อน ProX เป็ นแผ่นกันความร้อนอะลูมิเนียมสองด้านซึ่งสะท้อน
ความร้อนที่แผ่รังสี ออกมาได้ถึง 97% การติดตั้งบนเพดานหรื อผนังจะเป็ นการปิ ดกั้น
ความร้อนของอากาศภายนอกในฤดูร้อนและป้องกันไม่ให้ความร้อนในห้องหนีออกสู่
ภายนอกในฤดูหนาว เนื่องจากช่วยปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
เครื่ องปรับอากาศให้ดีข้ ึน จึงมีส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงาน,และการลดก๊ าซเรื อน
กระจก
นอกจากนี้ โดยการติดตั้งบนเครื่ องจักรและท่อ สามารถปรับปรุงประสิ ทธิภาพเชิง
ความร้ อนของกระบวนการอุตสาหกรรม นอกจากนี้โดยการระงับการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิหอ้ งเนื่องจากความร้อนจากไอเสี ยเชิงกล ซึ่งเชื่อมโยงกับปรับปรุง
สภาพแวดล้ อมในการทํางานสํ าหรับพนักงาน

การใช้ งาน
ในโรงงานและโกดังที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่และใช้ฉนวนกันความร้อนเพียงเล็กน้อย ก็
สามารถแสดงผลการอนุรักษ์พลังงานและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ได้มาก นอกจากนี้ สามารถใช้กบั อาคารทุกประเภท เช่น สํานักงาน, ห้างร้าน, สถานที่
อํานวยความสะดวก, บ้านที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น สามารถใช้ได้ไม่เพียงอาคารก่อสร้างใหม่
แต่ยงั รวมถึงอาคารที่มีอยูแ่ ล้วด้วย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ประสิทธิผลกึง่ ถาวรเมื่อใช้ กบั ผนังและหลังคาห้ องภายใน
มีความทนทานสู งโดยประกบวัสดุที่ฉีกขาดยากด้วยอะลูมิเนียมที่มีความบริ สุทธิ์
มากกว่า 99% และเคลือบสารป้องกันการกัดกร่ อน เนื่องจากส่ วนประกอบหลักคือ
อลูมิเนียม จึงสามารถรี ไซเคิลได้หลังการใช้งาน
เนื่องจากป้องกันความร้อนโดยไม่ตอ้ งใช้พลังงาน เช่นพลังงานไฟฟ้า เป็ นต้น จึง
สามารถมีประสิ ทธิผลแบบกึ่งถาวรทันทีหลังการก่อสร้าง เรามีผลงานการทําความเย็นที่
ประมาณ 7 °C สําหรับการก่อสร้างบ้านและประสิ ทธิผลการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานได้มากกว่า 15% สําหรับการก่อสร้างเตาอบแห้ง

 เทคโนโลยีการก่ อสร้ างขั้นสู ง
เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั ร ช่วยให้สามารถก่อสร้างได้ในระยะสั้น
และมีเสี ยงรบกวนตํ่า แม้วา่ จะมีน้ าํ หนักเบา แต่กม็ ีความหนาที่เหมาะสม จึงสามารถติดตั้ง
มองได้อย่างสวยงาม
เราได้พฒั นาแผ่นป้องกันความร้อนที่มีคุณสมบัติดูดซึ มความชื้นและกันนํ้าได้ และ
สามารถติดตั้งบนอาคารไม้ได้
เนื่องจากง่ายต่อการฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภาพเดิมหากจําเป็ น จึงสามารถสร้างได้แม้ใน
อสังหาริ มทรัพย์ให้เช่า เรายังมีบริ การหลังการขายรองรับอย่างน่าเชื่อถือ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Hokutaku จํากัด

เพิ่มผลกําไรสําหรับผูป้ ระกอบการและเพื่อเด็กๆ ในอนาคต
ที่อยู่ติดต่ อ
Kitakyushu Branch : 1-122-13 Hibikimachi,
Wakamatsu-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-701-5820 / (ตัวแทน) hs000@hokutaku-co.jp
(ผูร้ ับผิดชอบ) hs130@hokutaku-co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศเยอรมนี

ในฐานะผูจ้ าํ หน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่รายเดียวในญี่ปุ่น บริ ษทั ของเรา
ดําเนินการ O & M (การใช้งานและการบํารุ งรักษา) ของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลมในญี่ปนุ่
และต่างประเทศ นอกจากนี้เรากําลังดําเนินการเพื่อสร้างการจ้างงานและฟื้ นฟูภูมิภาคเพื่อให้เรา
สามารถสนับสนุนการส่ งเสริ มการลดคาร์บอนในญี่ปุ่นและต่างประเทศในปัจจุบนั รวมทั้งการ
แพร่ หลายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในขณะที่ผคู ้ นในท้องถิ่นคุน้ เคยกับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม (รองหัวหน้าแผนกฝ่ ายกิจการทัว่ ไป ITO Yoshitaka )

สาขาคิตะคิวชู

มัลติเวนเดอร์ ของการบริการบํารุ งรักษาพลังงานลม
เครื่ องกําเนิดพลังงานลมสําหรับการค้นคว้าวิจยั เทคโนโลยี
การบํารุ งรักษาและทดสอบ

ประสิ ทธิผล
การดําเนินงานและการบํารุ งรักษาของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมช่วย
ป้องกันอุบตั ิเหตุจากกังหันลมเช่นใบพัดแตกกระจายและรองรับการทํางานที่
มัน่ คงของการผลิตพลังไฟฟ้าจากพลังงานลมและช่วยสนับสนุนให้การผลิต
ไฟฟ้าพลังงานลมเป็ นที่แพร่ หลาย การแพร่ หลายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมซึ่ งเป็ นพลังงานหมุนเวียน
มีส่วนช่ วยลดการปล่อยก๊ าซ CO2 จากเชื้อเพลิงฟอสซิล
นอกจากนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมยังสามารถใช้เป็ นพลังงาน
ภายในประเทศได้อีกด้วยซึ่งคาดว่าจะช่วยคืนกําไรสู่ ประเทศผ่านการผลิตไฟฟ้ า

การใช้ งาน
เราให้บริ การแก่เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องจากภาครัฐและบริ ษทั ผลิตไฟฟ้าที่กาํ ลัง
พิจารณาการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมาใช้ และเรายัง
สามารถให้ความร่ วมมือกับเชิ งธุรกิจกับผูป้ ระกอบการในการผลิตและจําหน่าย
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลม

ตัวอย่างการซ่อมแซมใบพัดที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ประวัติการบํารุ งรักษากังหันลมมากมาย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ของเราคือการบํารุ งรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และเรายัง
สามารถจัดการการบํารุ งรักษาเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลมได้หลากหลายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและ
ต่างประเทศ เราสามารถตอบสนองการซ่อมแซมใบพัดกังหันลม, เทคโนโลยีการบํารุ งรักษาเชิง
ป้องกัน, การปรับแต่งและตั้งค่าเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลมและการตรวจเช็คบํารุ งรักษาตามระยะ
อย่างปราณี ต

 การให้ บริการรวมถึงการรับประกันอัตราการใช้ พลังงาน
ด้วยการนําเสนอเมนเทนแนนซ์และการบํารุ งรักษาเชิงป้องกันและการรับประกันอัตราการใช้
พลังงานอย่างครบวงจร บริ ษทั ของเรายังให้บริ การที่รับประกันอัตราการใช้พลังงานลมผลิตไฟฟ้าที่
ค่าคงที่ เราจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยการนําเสนอการประกันอัตราการใช้พลังงาน
และการประกันทรัพย์สิน/กําไรที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเมนเทนแนนซ์ข้นั สูง, ระดับการบํารุ งรักษา
และการรับประกันอัตราการใช้พลังงาน

 มีเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าพลังงานลมสํ าหรั บการวิจัยเทคโนโลยีและการทดสอบ
ของตนเอง
เรามีเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลมสําหรับการวิจยั เทคโนโลยีการบํารุ งรักษาและการทดสอบ
สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และดําเนินการฝึ กอบรมการบํารุ งรักษาและการทดสอบ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ เราดําเนินการฝี กอบรมภาคปฏิบตั ิและการทดสอบสาธิต
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็ นต้น เพือ่ ปรับปรุ งเพิม่ ทักษะการบํารุ งรักษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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พลังงาน

บริ ษทั Maeda Road Construction จํากัด สาขาคิวชู

เราจะช่วยสร้างถนนที่ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ!
ที่อยู่ตดิ ต่อ
5F Higashi Hie Business Center III, 4-2-10 Higashi Hie, Hakata-ku,
Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-411-9421/https://ssl.maedaroad.co.jp/contact/
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
แหล่งส่งออกที่สาํ คัญ: ดําเนินธุรกิจอยูใ่ น เวียดนาม, เกาหลีใต้,
สิงคโปร์ , ฟิ ลิปปิ นส์, อินโดนีเซีย เป็ นต้น

เราจะฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งในปี 2573 ตามปรัชญาองค์กรของเรา "เราตระหนัก
ดีวา่ พันธกิจของเราคือการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทุนทางสังคมที่แพร่ หลายและการปรับปรุ ง
ชีวติ ของชุมชนในท้องถิ่นให้มีความอุดมสมบูรณ์" เราจะสร้างถนนที่เป็ นมิตรกับผูค้ นและ
สิ่ งแวดล้อมต่อไป (สํานักงานสาขาคิวชุ KUBOTA Shinji)
สํานักงานสาขาคิวชุ KUBOTA Shinji

“AQUA PATCH” ส่ วนผสมแอสฟัลท์ อุณหภูมิหอ้ งที่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
ภาพการบรรจุและการใช้งาน "AQUA PATCH"

ตัวอย่างการกลบหลุมบ่อ
ซ่ อมแซมหลุมบ่ อ
ก่ อนการก่ อสร้ าง

2 สั ปดาห์ หลังการก่ อสร้ าง

2 เดือนหลังการก่ อสร้ าง

การเปรี ยบเทียบความเสถียรกับส่วนผสมแอสฟัลท์ อุณหภูมิห้องทัว่ ไป

ประสิ ทธิผล
ส่วนผสมแอสฟัลท์ อุณหภูมิห้องที่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ (AQUA
PATCH) ที่อุณหภูมิห้อง แตกต่างจากส่วนผสมแอสฟัลท์ ให้ความร้อน ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิปกติ จึงสนับสนุนการลดพลังงานและลดปริ มาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ตามมา
นอกจากนี้ยงั ใช้วตั ถุดิบที่ได้จากพืช เป็ นส่วนหนึ่ งของวัตถุดิบ ซึ่ งช่วยลดการ
พึง่ พาทรัพยากรฟอสซิล
นอกจากนี้ AQUA PATCH ยังมีความทนทานเช่นเดียวกับส่วนผสมของแอส
ฟัลท์ ให้ความร้อนทัว่ ไป และสามารถใช้งานบนท้องถนนได้เป็ นเวลานาน จึง
สามารถใช้ ถนนอย่างปลอดภัยต่ อเนื่องเป็ นเวลานานโดยใช้ ทรัพยากรน้ อยลง

การใช้ งาน
สามารถใช้สาํ หรับการก่อสร้างถนนและซ่อมแซมพื้นผิวถนนเช่น สนามบิน,
โรงเรี ยนและห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถใช้สาํ หรับการ
ซ่อมแซมพื้นผิวถนนในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น ภัยพิบตั ิ เป็ นต้น

คุณสมบัติพเิ ศษ
 สามารถเปิ ดการจราจรก่ อนกําหนดได้
หากเติม AQUA PATCH ลงในสถานที่ก่อสร้างและหลังจากรดนํ้าแล้วเหยียบ จะแข็งตัว
ในเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ยงั สามารถเปิ ดการจราจรได้อย่าง
รวดเร็ วหลังการก่อสร้าง ซึ่ งสามารถช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัดได้

 ความทนทานเทียบเท่ ากับส่ วนผสมแอสฟัลท์ ให้ ความร้ อนทัว่ ไป
เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่ วนผสมแอสฟั ลท์ อุณหภูมิห้องทัว่ ไป มีความทนทานสู งมาก และ
ได้รับการยืนยันว่ามีความเสถียรมากกว่า 10 เท่าในการทดสอบมาร์ แชลที่อุณหภูมิห้อง และ
มีความเสถียรมากกว่า 20 เท่าในการทดสอบด้วยเครื่ องจําลองพฤติกรรมการเกิดร่ องล้อของ
ผิวทางแอสฟั ลท์ (Wheel Tracking Tester)
นอกจากนี้ยงั มีความทนทานเช่นเดียวกับส่ วนผสมของแอสฟั ลท์ให้ความร้อนทัว่ ไป

 สามารถเก็บไว้ ทอี่ ุณหภูมหิ ้ องและพกพาสะดวก
ผลิตภัณฑ์บรรจุในถุงและเหมาะสําหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกลและเกาะต่างๆ เนื่องจาก
สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ประมาณ 6 เดือนหลังการผลิต จึงจัดเก็บและจัดการได้ง่าย
มาก

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Riamwind จํากัด

การพัฒนาอุปกรณ์พลังงานธรรมชาติที่ง่ายต่อการยอมรับของผูค้ นและสิ่ งแวดล้อม
ที่อยู่ติดต่ อ
Kyushu University, Global Innovation Center, FS502,
6-1 Kasuga-koen, Kasuga, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-501-8578/inquiry@riamwind.co.jp

แนวคิดของเราคือ การพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการยอมรับจาก
สังคมระดับสู ง แม้วา่ เราจะมีผลงานในต่างประเทศผ่านโครงการ JICA เป็ นต้น แต่เราอยากมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาภูมิภาคที่ให้ความสําคัญกับความกลมกลืนกับธรรมชาติ การพัฒนา
พื้นที่ที่สภาพพลังงานไม่ดีและเกาะห่ างไกลในประเทศเกิดใหม่เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจาก
คาร์ บอน (ฝ่ ายกิจการทัว่ ไป TOMINAGA Wakaki)

กรรมการผูจ้ ดั การ (ศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยคิวชู)
OHYA Yuji

Multi Wind Lensที่ทาํ ให้ประสิ ทธิภาพสู ง/เสียงรบกวนตํา่ /ขนาดใหญ่ เป็ นจริ ง
Wind Lens

ตัวอย่างการนํา Multi Wind
Lens มาใช้งาน

เกี่ยวกับเทคโนโลยี Wind Lens

ดิฟฟิ วเซอร์ พร้ อมปี ก
(เลนส์ รวบรวมลม)
การก่อตัวของ
กระแสวน

การสร้างบริ เวณ
ความกดอากาศตํ่า

กระแสการไหลมากขึน้
ดึงเข้ามา

กลไก Wind Lens

ประสิ ทธิผล
“Wind Lens” คือกังหันลมที่ประกอบด้วยดิฟฟิ วเซอร์ (เลนส์รวบรวมลม) มี
ลักษณะจําเพาะคือผลิตไฟฟ้ าที่มีประสิ ทธิภาพสู งทําได้ เมื่อเทียบกับกังหันลมทั่วไป
นอกจากนี้คุณสมบัตเิ งียบเวลาทํางาน ด้วยการใช้ "Multi Wind Lens" ซึ่ ง
ประกอบด้วย Multi Wind Lens จะคงรักษาความเงียบในขณะที่สามารถเพิม่ กําลัง
การผลิตไฟฟ้ า การมีตวั ตนของกังหันลมที่มีลกั ษณะจําเพาะ คือ ประสิ ทธิภาพสู ง/
เสี ยงรบกวนตํ่า/และกําลังผลิตสู ง จะนําไปสู่ ความแพร่ หลายของการผลิตไฟฟ้า
พลังงานลม และสามารถมีส่วนช่ วยลดการปล่ อยก๊าซ CO2 ที่มาจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ล
นอกจากนี้ Wind Lens ยังมีคุณสมบัติทางด้านการออกแบบซึ่ งช่วยคงรักษา
สภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยและภูมิทศั น์ของพื้นที่ติดตั้ง สามารถทําให้การผลิตไฟฟ้า
พลังลมแพร่ หลาย

การใช้ งาน

เราให้บริ การแก่เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องจากภาครัฐและบริ ษทั ผลิตไฟฟ้าที่กาํ ลัง
พิจารณาการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมาใช้ สามารถติดตั้งใน
พื้นที่ที่ไม่มีการโครงข่ายสายส่ งไฟฟ้าหรื อในเกาะห่างไกลและยังสามารถใช้เป็ น
แหล่งพลังงานสําหรับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิ นได้โดยใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ เป็ นต้น

คุณสมบัติพเิ ศษ
 “Wind Lens” โดยใช้ เทคโนโลยีเลนส์ รวบรวมลม
“Wind Lens” เป็ นกังหันลมที่ประกอบด้วยดิฟฟิ วเซอร์ และได้รับการพัฒนาร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยคิวชู กระแสวน Karman ที่สร้างโดย "ปี ก" ของดิฟฟิ วเซอร์ จะสร้างบริ เวณ
ความกดอากาศตํ่าด้านหลังดิฟฟิ วเซอร์ ดังนั้นจึงมีผลเร่ งความเร็ วลมให้สูงขึ้นบริ เวณทางเข้า
ของดิฟฟิ วเซอร์ เนื่องจากพลังงานลมเป็ นสัดส่ วนยกกําลัง 3 ของความเร็ วลมจึงสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากกว่ากังหันลมทัว่ ไป นอกจากนี้การไหลไปตามผนัง
ด้านในของดิฟฟิ วเซอร์ จะช่วยลบ กระแสวนปลายปี กที่ทาํ ให้เกิดเสี ยงรบกวน ซึ่ งจะช่วยลด
เสี ยงรบกวนด้านอากาศพลศาสตร์ ได้มาก

 เพิม่ เอาต์ พุตด้ วย Multi Lens
ด้วยการจัดเรี ยง Multi Wind Lens เคียงข้างกัน (หลายชั้น) ทําให้สามารถเพิ่มผลผลิต
โดยรวมได้ ผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่ยงั คงรักษาลักษณะจําเพาะของ Wind Lens
เช่นเอาต์พุตเพิ่มขึ้น 10% สําหรับกังหัน 3 ตัว และเอาต์พุตเพิ่มขึ้น 20% สําหรับกังหัน 5 ตัว
เรากําลังพิจารณาการพัฒนา Multi Wind Lens ให้มีจาํ นวนมากขึ้นในอนาคต

 การออกแบบทีก่ ลมกลืนอย่ างเป็ นธรรมชาติ
เรานําเสนอการออกแบบกังหันลมที่กลมกลืนไปกับภูมิทศั น์ "ต้นไม้ที่รับลม" โดย
มุ่งหวังที่จะเป็ นที่แพร่ หลายของผลิตภัณฑ์ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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พลังงาน

บริ ษทั ReBirth Technology จํากัด

การพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างคุณค่าใหม่ (rebirth)
ที่อยู่ติดต่ อ
6F AIM Bldg., 3-8-1 Asano, Kokurakita-ku,
Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-600-2754/info@rebirth-technology.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศจีน (ปักกิ่ง)

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในด้านต่างๆ
ณ ตอนนี้เรากําลังเผชิญกับความท้าทายมากมายในด้านอาหาร, นํ้าและสิ่ งแวดล้อม เราเชื่อว่า
ภารกิจของเราคือการสร้างเทคโนโลยีที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและโลก
(กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAGAWA Michinari)
กรรมการผูจ้ ดั การ NAKAGAWA Michinari

นําคาร์ บอนไฟเบอร์ (CF) กลับมาใช้ ใหม่ จึงทําให้สามารถกู้คืนความร้ อนและกําจัดกํามะถันพร้อมกัน
เป็ นจริ งได้!
การผลิตสารเคลือบประสิ ทธิภาพสูงจากคาร์ บอนไฟเบอร์ ที่ใช้แล้ว
ตัวอย่างการใช้สารเคลือบป้องกันการกัดกร่ อนเป็ นสื่ อนําความร้อนสูง CF
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานโดยกู้คืนความร้ อนจากไอเสี ย
มีส่วนช่ วยในการย่อขนาดของอุปกรณ์ กําจัดซัลเฟอร์ และการ
ประหยัดพลังงาน

สารเคลือบประสิทธิภาพสูง

(ส่ วนเคลือบ)
ส่ วนที่ของเหลวที่เป็ นกรด
ไหลผ่ าน

รายแรกของวงการอุตสาหกรรม! ทีส่ ามารถกู้คืนความร้ อนอย่ างมีประสิ ทธิภาพแม้ เป็ นกรดกรด
ซัลฟิ วริกอุณหภูมิสูง
* สามารถใช้ ความร้ อนของหอทําความเย็น (คูลลิง่ ทาวเวอร์ ) ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

คาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้แล้ว

ด้านหลัง
(ส่ วนเคลือบ)
ส่ วนที่ของเหลวที่เป็ นกรด
ไหลผ่ าน

ไอเสี ยที่ได้ รับการหล่ อเย็น
รอเย็น30° C

ภาพพิธีลงนามโครงการความร่ วมมือกับประเทศจีน

ส่ วนที่ต้องการให้
ของไหลได้ รับความ
ร้ อนผ่ าน
ส่ วนที่ต้องการให้
ของไหลได้ รับความ
ร้ อนผ่ าน

ไอเสี ยจากหม้อไอนํ้า
200° C

นํ้าป้ อน
20° C

นํ้าร้ อน (สภาพเป็ นกรด) 90° C ที่ก้ คู ืนความ
ร้ อนจากไอเสี ย

นํ้าป้ อน
60° C

ให้ความร้ อนนํา้ ป้อน
กู้คืนความร้ อนไอเสีย

ด้านหลัง

เทคโนโลยีใหม่ (เคลือบสารเคลือบ)
• การนําความร้ อนสูง
• ทนต่อการกัดกร่ อนสู ง (ทนต่อกรดซัลฟิ วริกร้ อน)
• ทนความร้ อนสู ง
• กันนํา้ สู ง (ผลการทําความสะอาดตัวเอง)

คุณสมบัติพเิ ศษ

ประสิ ทธิผล
“CF (คาร์ บอนไฟเบอร์ ) สารเคลือบป้องกันการกัดกร่ อนนําความร้อนสู ง”
พัฒนาโดย บริ ษทั ของเรามีคุณสมบัติในการนําความร้อนทนกรด, ทนด่ าง และทน
ความร้ อนดีเยี่ยมในขณะเดียวกันก็มีการยึดเกาะแน่นสนิทกับวัสดุเคลือบและเมื่อทา
แล้วก็ไม่หลุดลอกง่าย อุปกรณ์กคู้ ืนความร้อนจากไอเสี ยที่เคลือบด้วยสารเคลือบ
เดียวกันนี้ไม่เพียงแต่สามารถกูค้ ืนความร้อนจากก๊าซไอเสี ยของหม้อไอนํ้าแล้ว ยังทํา
การช่วยกําจัดซัลเฟอร์ (กูค้ ืนความร้อนเพิ่มเติมจากกรดซัลฟิ วริ กร้อนที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการนี้) ซึ่ งเชื่อมโยงกับการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊ าซ CO2
นอกจากนี้ขยะ CFRP (พลาสติกเสริ มแรงด้วยคาร์ บอนไฟเบอร์) ซึ่ งในอดีตยาก
ต่อการบําบัด จะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งมีส่วนร่ วมในการลดปริมาณการกําจัดขยะ
และการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของทรัพยากร

การใช้ งาน
โดยการนําไปเคลือบกับอุปกรณ์กคู้ ืนความร้อนที่ปล่อยทิ้งเป็ นหลัก เช่น หม้อนํ้า
ที่ใช้น้ าํ มันเตา, ถ่านหิ นเป็ นต้น จึงเป็ นไปได้ไม่เพียงแต่จะกูค้ ืนความร้อนจากก๊าซไอ
เสี ยของหม้อไอนํ้าเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการบําบัดด้วยการกําจัดซัลเฟอร์ ดว้ ย
นอกจากนี้ยงั สามารถกูค้ ืน CFRP ที่ใช้แล้วและบําบัดได้อย่างเหมาะสม

 ลดการปล่ อย SOx
นอกเหนือจากความสามารถในการกูค้ นื ความร้อนจากไอเสี ยอุณหภูมิต่าํ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพแล้ว ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ยงั สามารถกูค้ นื ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(กระบวนการกําจัดซัลเฟอร์ ) เนื่องจากมีประสิ ทธิผลของการหล่อเย็นอย่างเพียงพอ

 การรีไซเคิล CFRP ด้ วยเทคโนโลยีอย่ างเป็ นเอกลักษณณ์
เทคโนโลยีหลักของเรา คือ เทคโนโลยีในการบดวัสดุทุกชนิดตั้งแต่อาหารไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็ นผงละเอียดและเทคโนโลยีการกระจายอนุภาคผงละเอียดในเร
ซิ นและของเหลวอย่างเอกพันธุ์ ด้วยกระบวนการที่ไม่เหมือนใครซึ่ งใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวนี้
CFRP สามารถทําให้เป็ นผงและสารเคลือบละเอียด และ จนถึงขณะนี้ CFRP ซึ่ งยากต่อการรี
ไซเคิลสามารถรี ไซเคิลใช้เป็ นสารเคลือบในอุปกรณ์กคู้ นื ความร้อนเหลือทิ้งและ
กําจัดซัลเฟอร์

 ความร่ วมมือทางเทคนิคในประเทศจีน
ในปี 2562 ได้ตกลงร่ วมมือการวิจยั และพัฒนา "เทคโนโลยีการกูค้ ืนและการใช้ความ
ร้อนทิ้งแบบใหม่และโครงการสาธิตการอบแห้งไล่น้ าํ ถ่านหิ นเชื้อเพลิง" ระหว่าง Shanxi
Jinmei Group และ China National Building Material Group ของจีนใน โดยมีเป้าหมายที่
การประยุกต์ใช้สารเคลือบป้องกันการกัดกร่ อน CF ที่เป็ นสื่ อนําความร้อนสู ง

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั ATGREEN จํากัด

อื่น ๆ

ร่ วมสร้างมาตรการกับพันธมิตรที่จะนําไปสู่ การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
ที่อยู่ตดิ ต่อ
Head Office : MIKAGE 1881 5F ACT Matsunaga Bldg.,
2-1-7 Uomachi Kokurakita-ku, Kitakyushu, Fukuoka
Tokyo Office : No. 602 Bancho Royal Court, 23-2 Ichibancho,
Chiyoda-ku, Tokyo
โทรศัพท์ / อีเมลล์
0120-26-0589/info@atgreen.jp

ปั ญหาต่างๆ ที่ประเทศและภูมิภาคกําลังเผชิญอยูม่ ีหลากหลาย แต่เราต้องการที่จะร่ วมมือกับ
พันธมิตรบนสาขาสิ่ งแวดล้อมและพลังงานเป็ นแกนหลัก เพื่อเสนอมาตรการที่จะนําไปสู่ การ
แก้ไขปั ญหาและสนับสนุนความพยายามที่จะนําไปสู่ การพัฒนาธุรกิจร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย
โปรดติดต่อขอคําปรึ กษาเราได้อย่างเป็ นกันเอง
(ฝ่ ายให้คาํ ปรึ กษา ผูจ้ ดั การอาวุโส TOMINAGA Seiya)

ผูจ้ ดั การอาวุโส TOMINAGA Seiya

เราขอนําเสนอวิธีการมีส่วนร่ วมในการลดคาร์ บอนและระบบรีไซเคิลทรัพยากร
ตัวอย่างระบบเกษตรแบบรี ไซเคิลที่ประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น (ผลงานในประเทศญี่ปน)
ุ่

A&B PV+แบตเตอรี่ + เครื่ องชาร์จไฟ
(PVกาํ ลังพิจารณาว่าจะใช้ของที่มีอยู่หรื อสร้างขึ้นใหม่)
ของเสี ยในท้องถิ่น

ป้ อนเศษกระจก

ศูนย์แยกแยะขยะ
(ติดตั้ง PV บนหลังคาเป็ นต้น)

วัตถุดิบในการหมัก
(ตะกอนนํ้าเสี ย+
นํ้ามันที่ ใช้แล้ว)

“ทรัพยากรท้ องถิ่น” ⨯ โครงการธุรกิจ “การเกษตรแบบรีไซเคิล”
พลังงานไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้ าใช้ พลังงานจากการเผากากของเสี ย

การใช้ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยอุตสาหกรรม
กําลังผลิตไฟฟ้ า (สู งสุ ด 2,000 kwh) ซึ่งใช้
ประโยบน์ในที่ทําการเกษตรกรรมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

คอนเทนเนอร์ ขนส่ งความร้ อน
(บริการส่ งสิ นค้าด่ วนที่เป็ นความร้ อน)
ขนส่งความร้อนเหลือทิ้งไปยังทีท่ าํ
การเกษตรใกล้เคียงเพื่อการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

พลังงานไฟฟ้ าและความร้ อน
กําลังการบําบัด 144 ตัน / วัน
(ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

นักท่องเที่ยว โรงงานทํากระจก

สถานทีท่ าํ สวนในยุคต่ อไป

การจ่ ายไฟฟ้ าและความร้ อนร่ วม

การศึกษาความเป็ นไปได้เชิงพาณิ ชย์สาํ หรับการนํารถยนต์ไฟฟ้านัง่ ส่วนบุคคล EV ไปใช้ใน
พื้นที่ท่องเที่ยว

โรงหมักแก๊สมีเทน

• ใช้ไฟส่องสว่างภายในบ้านเรื อน,
เครื่ องปรับอากาศ เพื่อลดต้นทุน
• ทําให้หลุดจากการพึ่งพานํ้ามันเป็ นจริ ง
โดยใช้พลังงานทางเลือก

A.รถเคลื่อนที่ EV สําหรับการท่องเที่ยว

• การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและราคาที่แข่งขันได้ในปริ มาณมาก (มะเขือเทศ: การ
ทําฟาร์ม Imec ดอกไม้: อุปกรณ์เสริ มแสงสว่าง)
• ขายให้กบั ซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าส่งออกไปต่างประเทศสิงคโปร์, ฮ่องกง,
ไทย เป็ นต้น

ประสิ ทธิผล
เรากําลังนําเสนอระบบการจัดการและระบบรี ไซเคิลทรัพยากรที่มีส่วนช่วย
ในการลดคาร์บอนซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ตอบสนองลักษณะพิเศษและโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น ตัวอย่างเช่นเรากําลัง
พิจารณาโครงการนํารถขนส่ งผูโ้ ดยสารด้วยรถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเฟื่ องฟู และโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้แกลบ
ในประเทศและภูมิภาคที่นิยมการทํานา ด้วยความพยายามเหล่านี้เราจะลดการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่ งเสริมการลดคาร์ บอน และปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ทรัพยากร รวมทั้งสร้ างอุตสาหกรรมและการจ้ างงานในท้ องถิ่น

การใช้ งาน
หลังจากได้รับฟังความมุ่งมัน่ จากจุดยืนของผูเ้ กี่ยวข้องฝ่ ายต่างๆ เช่น
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน, หน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์การเกษตร เป็ นต้น เรา
จะให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ ได้มากขึ้น คุณยัง
สามารถปรึ กษาเกี่ยวกับการเสริ มสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

• การทําเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโดย
สร้างฐานความรู ้โดยใช้ ICT และการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมขั้นสูง

คุณสมบัติพเิ ศษ
 เสนอระบบทีต่ รงกับความต้ องการของท้ องถิน่
เราจะนําเสนอระบบที่เหมาะสมหลังจากทําการสํารวจความต้องการของตลาดในพื้นที่
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ปริ มาณการเกิดและปริ มาณที่มีของขยะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขยะ
และพลังงาน เป็ นต้น นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ในท้องถิ่นแล้วเรา
ยังสามารถเสนอระบบที่สร้างผลกําไรในท้องถิ่นเช่นการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน

 การร่ วมมือกับบริษทั พันธมิตร
เรามีเครื อข่ายมากมายกับ บริ ษทั เอกชนในประเทศ (บริ ษทั บําบัดของเสี ย, ผูผ้ ลิต,
บริ ษทั เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็ นต้น) รวมถึงกลุ่มบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจบําบัดของเสี ย ด้วยการ
ร่ วมมือกับบริ ษทั ต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีและโนว์ฮาวที่หลากหลาย เราจึงสามารถนําเสนอการ
เข้าไปมีส่วนร่ วมในการลดคาร์ บอนและระบบรี ไซเคิลทรัพยากรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เรา
ยังสามารถสนับสนุนให้ความร่ วมมือกับองค์กรปกครองและบริ ษทั ต่างๆ ส่ วนท้องถิ่นด้วย

 ผลงานความสําเร็จมากมายในต่ างประเทศ
เรามีผลงานของโครงการความร่ วมมือของภาคเอกชน JICA ในประเทศต่างๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้และประเทศหมู่เกาะ โครงการความร่ วมมือระหว่างเมืองในโครงการ
กระทรวงสิ่ งแวดล้อมและโครงการสาธิต นอกจากนี้เรายังมีผลงานของโครงการในด้าน
การเกษตรและเรามีผลงานการมีส่วนช่วยให้ SDGs ประสบความสําเร็ จ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Environmental Technology Service จํากัด

ใช้ประสบการณ์และเครื อข่าย "เพื่อโลกเพื่อผูค้ น"
ที่อยู่ติดต่ อ
2-4 Nakabarushimmachi, Tobata-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-883-0150/kankyo@kan-tec.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
บริ ษทั Dalian Kyushu Environmental Technology
จํากัด

การตอบสนองต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาระดับโลกสําหรับประเทศที่พฒั นาแล้วและ
ประเทศกําลังพัฒนา เพื่อแก้ไขปั ญหาเหล่านี้สิ่งสําคัญคือต้องรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องก่อน เรา
จะใช้ประสบการณ์และเครื อข่ายที่ยาวนานหลายปี เพื่อช่วยแก้ปัญหา
(กรรมการผูจ้ ดั การ TSURUTA Tadashi)
กรรมการผูจ้ ดั การ TSURUTA Tadashi

ผลงานหลายปี ในการการสํารวจสิ่ งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีข้นั สูง, การตรวจวัดและการวิเคราะห์

GC-MS

การสํารวจคุณภาพนํ้า

ชุดเครื่ องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ

การตรวจวัดแก๊สเสี ย

การสํารวจแก๊สในดิน

สารมาตรฐานองค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อม

เรามีอุปกรณ์วิเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนํ้า,อากาศ, ดิน เป็ นต้น และเจ้าหน้าที่ดา้ นเทคนิคระดับสูงของบริ ษทั ซึ่ งสามารถนําเสนอบริ การของ
การสํารวจ, ตรวจวัด, วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม, การเตรี ยมตัวอย่างมาตรฐาน และบริ การให้คาํ ปรึ กษา

ประสิ ทธิผล
การสํารวจสิ่งแวดล้อม, การตรวจวัด / การวิเคราะห์ , การเตรียมตัวอย่ าง
มาตรฐาน, สําหรับสอบเทียบเครื่ องมือวิเคราะห์ เป็ นต้น ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับ
การลดแก๊สเรื อนกระจกและความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น ในงานประเภท
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนํ้า, อากาศ และดิน เป็ นต้น
เรามีนกั วิจยั ที่มีความสามารถทางเทคนิ คสู งที่สามารถนําเสนอวิธีการ
วิเคราะห์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าของเรา ในฐานะองค์กรตรวจสอบ
บุคคลที่สาม เราใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งและอุปกรณ์วิเคราะห์ความแม่นยําอย่าง
เต็มที่ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ ด้วยความเป็ นอิสระ, ความยุติธรรมและความ
แม่ นยําสู งและมีส่วนช่ วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้ านสิ่ งแวดล้ อม

การใช้ งาน
เราได้รับคําขอมากมายจาก บริ ษทั เอกชนที่ตอ้ งการเฝ้าระวังด้านสิ่ งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ซึ่ งยากที่จะดําเนินการวิเคราะห์และวิจยั และ
พัฒนาอย่างเพียงพอโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์ที่จาํ กัด เรากําลังพัฒนา
ธุรกิจของเราโดยเริ่ มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ บริ ษทั ญี่ปุ่นที่ขยาย
ธุรกิจไปยังท้องถิ่นในต่างประเทศ

คุณสมบัติพเิ ศษ
 นักวิจยั ทีม่ คี วามสามารถทางเทคนิคสู ง
จากเบื้องหลังที่ผกู ้ ่อตั้งบริ ษทั ได้ทาํ การตรวจวัดและวิเคราะห์ซ่ ึ งมีการดัดแปลง
สร้างสรรค์ดว้ ยตัวเองในสมัยที่ญี่ปุ่นประสบปั ญหามลพิษ นักวิจยั ของเราจะทํางานด้วย
ความเข้าใจหลักการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์แทนที่จะทําตามคู่มือเพียงอย่างเดียว เรา
นําเสนอการตรวจวัดและวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้สูง ด้วยเทคโนโลยีช้ นั สู งของเรา
เรากําลังดําเนินการจัดหาเทคโนโลยีเพือ่ แก้ปัญหาที่ไม่มีขอ้ บังคับด้านสิ่ งแวดล้อม
รวมถึงการวิเคราะห์และให้คาํ ปรึ กษาว่าจะสร้างกฎระเบียบและเทคโนโลยีประเภทใด

 ผลงานความสําเร็จมากมายและความน่ าเชื่ อถือจากภายนอก
การตรวจวัดและการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ในพื้นที่ที่ยากต่อการรวบรวมข้อมูลของบริ ษทั
นั้น ผูป้ ระกอบการอาจต้องทําการตรวจวัดด้วยตัวเอง แต่บริ ษทั ของเรามีผลงานความสําเร็ จ
มากมายในการดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ที่มีความสามารถในการทวนซํ้าและมีภว
วิสัยสู งแม้ในประเทศในเอเชียเกิดใหม่ ที่ได้รับความไว้วางใจสู ง

 ความรู้ และความกว้ างของเครื อข่ าย
จากประสบการณ์ในธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ ซึ่ งเคยติดต่อกับ จีน และ
ประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย เช่น ประเทศในเอเชียอาคเนย์ และคุน้ เคยกับแนวโน้มของ
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด K.K. Investment Limited

นําเสนอเทคโนโลยีญี่ปุ่นประสิ ทธิภาพสู งคุม้ ค่า
ที่อยู่ตดิ ต่อ
1-12-203 Hibikimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-600-0498/yoshida@aquars.com
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
Shanghai Soil Environmental Technology Inc. (ประเทศจีน)

คนมักคิดว่า “เทคโนโลยีของญี่ปุ่นมีประสิ ทธิภาพดี แต่ราคาสู ง” แต่การตระหนักถึงต้นทุน
เป็ นสิ่ งสําคัญมากสําหรับการฟื้ นฟูส่ิ งแวดล้อม เราจะช่วยแก้ปัญหาของด้วยการนําเสนอวัสดุ
ที่มีประสิ ทธิภาพด้านต้นทุนสู ง (กรรมการผูจ้ ดั การ YOSHIDA Noriyuki)
กรรมการผูจ้ ดั การ YOSHIDA Noriyuki

โลหะหนัก ในดินเป็ นต้ นบําบัดให้ ไม่ ละลายโดยการดูดซับทางเคมี
ตัวดูดซับโลหะหนักประเภท Schwertmanite

ตัวดูดซับโลหะหนักประเภท Hydrotalcite

แผนภาพการดูดซับ

กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กทรอนิกส์

3-

2+

+

สารตรึ งไม่ให้ละลายนํ้า Schwertmanite ที่มีเหล็กเป็ นส่วนประกอบหลัก และสารตรี งไม่ให้
ละลายนํ้า Hydrotalcite ที่มีอลูมิเนียมและแมกนีเซี ยมเป็ นส่วนประกอบหลัก
ประจุลบจะถูกนําเข้าไปภายในและประจุบวกจะถูกดูดซับบนพื้นผิว

ประสิ ทธิผล
โดยใช้ตวั ดูดซับกับดินที่ปนเปื้ อนโลหะหนักเป็ นต้นจะทําปฏิกริ ิยาเคมีกบั
โลหะหนักเป็ นต้ น ทําให้ เสถียรและไม่ ละลายนํา้
ตัวดูดซับมี 2 ประเภท ได้แก่ Schwertmanite ซึ่ งใช้เหล็กเป็ นวัตถุดิบหลัก
และ Hydrotalcite ซึ่งใช้อลูมิเนียมและแมกนีเซียมเป็ นวัตถุดิบหลัก ในทั้งสอง
กรณี ซีลีเนียม, สารหนู เป็ นต้น คือ SeO32- และ AsO43- เป็ นต้น จะรวมอยูใ่ นตัว
ดูดซับเป็ นประจุลบ Pb2+ และ Cd2+ จะดูดซับเป็ นประจุบวกบนพื้นผิวตัวดูดซับ
ซึ่ งป้องกันโลหะหนักในดินจากการชะล้ าง

การใช้ งาน
สามารถใช้ในสถานที่ที่ตอ้ งใช้มาตรการรองรับเนื่ องจากการปนเปื้ อนในดิน
ที่เกิดจากโลหะหนัก เช่น พื้นที่โรงงาน, พื้นที่เหมือง และพื้นที่เกษตรกรรม เป็ น
ต้น เรามีผลงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของ JICA และ JETRO ในประเทศไทย

ตัวอย่างการบําบัดติดตั้ง

คุณสมบัติพเิ ศษ
 การปรับเปลีย่ นสารเคมีตามสารมลพิษ
เนื่องจากเป็ นการบําบัดไม่ให้ละลายนํ้า โดยการดูดซับทางเคมี จึงสามารถใช้สาํ หรับการ
ปนเปื้ อนของโลหะหนักหลายชนิด เราวิเคราะห์ประเภทและปริ มาณส่ วนผสมของโลหะ
หนักในดินที่ปนเปื้ อนและปรับแต่งและนําเสนอตัวดูดซับที่เหมาะสมสําหรับสถานที่บาํ บัด
นั้น ซึ่ งเป็ นผลช่วยให้สามารถใช้ตวั ดูดซับได้โดยไม่สิ้นเปลืองและลดต้นทุนได้

 วิธีการบําบัดตามการใช้ งาน
เนื่องจากสามารถบําบัดในภายในสถานที่บาํ บัดได้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องนําดินที่ปนเปื้ อน
ออกจากหน้างาน เพื่อนําไปบําบัด
รู ปร่ างของตัวดูดซับมีท้ งั เป็ นแบบผง, เม็ด, ไปจนถึงเส้นใยแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด
และวิธีการบําบัดจะถูกกําหนดตามการใช้งาน ตัวดูดซับเป็ นเม็ดและเส้นใยสามารถใช้
สําหรับการบําบัดแบบ passive (วิธีการบําบัดโดยใช้พลังงานในสิ่ งแวดล้อมเช่นการไหล
ของนํ้า) ซึ่ งประสิ ทธิผลของการไม่ละลายนํ้าทําได้โดยเพียงแค่ติดตั้งตัวดูดซับในตาข่ายตาม
เส้นทางของนํ้าที่ปนเปื้ อน
นอกจากนี้ยงั สามารถบําบัดดินด้วยวิธีระบบระบายนํ้าทิ้ง (Underdrain) หรื อทํานบ
อเนกประสงค์ที่ใช้ตวั ดูดซับล้อมกั้นดินปนเปื้ อนจากด้านบนและด้านล่าง

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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อื่น ๆ

บริ ษทั Shabondama Soap จํากัด

"ปกป้องร่ างกายที่แข็งแรงและนํ้าสะอาด" ด้วยเทคโนโลยีสบู่ที่ปราศจากสารเติมแต่ง
ที่อยู่ติดต่ อ
2-23-1 Minamifutashima Wakamatsu-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-701-3181/reiko-kawahara@shabon.com

ปริ มาณการเกิด CO2 ต่อปี ในไฟป่ าที่เกิดจากถ่านหิ นเลนที่อินโดนีเซี ย มากกว่า 1.4 พันล้านตัน ซึ่ ง
มากกว่าปริ มาณการปล่อย CO2 ทั้งหมดต่อปี ทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น ความเสี ยหายจากควันก็
ร้ายแรงเช่นกัน และกลายเป็ นปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ความเสี ยหายต่อสุ ขภาพและผลกระทบ
ต่อการขึ้นลงของเครื่ องบิน เราจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ดว้ ยสารดับเพลิงที่ทาํ จากสบู่ซ่ ึ งเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมและสามารถดับไฟได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (กรรมการผูจ้ ดั การ MORITA Hayato)

กรรมการผูจ้ ดั การ MORITA Hayato

ความสามารถในการย่ อยสลายทางชีวภาพสู งและภาระสิ่งแวดล้ อมตํา่ “สารดับเพลิงชนิดสบู่”

ไม่ใช่สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ แต่ใช้สบู่ที่มี
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพสูงและภาระ
สิ่ งแวดล้อมตํ่า

การสาธิตการดับเพลิงและการทดลองดับเพลิง

ประสิ ทธิผล
โดยทัว่ ไป มีการใช้สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์เป็ นสารดับเพลิง แต่ส่วนผสม
ประเภทสบู่ที่ใช้ในสารดับเพลิงที่พฒั นาโดยบริ ษทั ของเรานั้นสามารถดับไฟใน
ขณะที่ระงับผลกระทบต่ อระบบนิเวศ เนื่องจากการทํางานโดยพื้นผิวของสบู่
สารดับเพลิงจะแทรกซึมเข้าไปในพื้นดินและดับไฟได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งช่ วยลดการปล่อย CO2 ที่เกิดจากไฟป่ าและไฟไหม้ถ่านหิ นเลน ในขณะที่
ลดภาระด้านสิ่ งแวดล้อม เรามีส่วนช่วยในการแก้ไขความเสียหายจากควัน
เนื่องจากไฟป่ า

การใช้ งาน
สามารถดับไฟส่วนใหญ่ในป่ าและพื้นที่ถ่านหิ นเลนโดยระงับการตกค้างของ
สารอันตราย เรามีผลงานการจัดส่ งสารดับไฟถ่านหิ นเลนในประเทศ อินโดนีเซี ย
ภายใต้โครงการ Japan International Cooperation Agency (JICA) เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟไหม้ถ่านหิ นเลน

พืชพันธุจ์ ะฟื้ นตัว 10 เดือนหลังจากการเผาไหม้และการดับเพลิง

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ระงับผลกระทบต่ อระบบนิเวศ
สารดับเพลิงที่ใช้สบู่แทนสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ ซึ่ งรวมกับแร่ ธาตุในธรรมชาติและ
สู ญเสี ยคุณสมบัติของการลดแรงตึงผิว ช่วยระงับผลกระทบต่อระบบนิเวศ หลังจากกิจกรรม
ดับไฟป่ าด้วยสารดับเพลิงที่มีสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ อาจทําให้พืชพันธุ์ไม่สามารถ
เจริ ญเติบโต จึงช่วยป้องกันปั ญหาดังกล่าวได้

 ดับไฟได้ อย่ างมีประสิทธิภาพโดยการซึมเข้ าไปในดิน
สารดับเพลิงจะเกิดฟองด้วยละอองนํ้า เพื่อดูดซับบนผิวกองไฟอย่างแน่นหนาและดับไฟ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากประสิ ทธิผลของการลดแรงตึงผิวของสบู่ทาํ ให้แทรกซึ มลง
ไปในพื้นดินได้ จึงมีประสิ ทธิภาพในการดับไฟถ่านหิ นเลนที่ดบั ได้ยากด้วยนํ้าเพียงอย่าง
เดียว

 การพัฒนาทีเ่ น้ นความการประหยัดนํา้
จากประสบการณ์ที่ตอ้ งทําการดับเพลิงในขณะที่ถนนและท่อดับเพลิงถูกตัดแยก
ระหว่างแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฮนั ชิน - อาวาจิ เราจึงได้เริ่ มพัฒนาสารดับเพลิงประเภทสบู่
ซึ่ งดับไฟด้วยนํ้าปริ มาณเล็กน้อย เพื่อให้ความสําคัญกับการใช้น้ าํ อย่างมีค่า โนว์ฮาวนี้ยงั
นําไปสู่ การพัฒนาสารดับเพลิงสําหรับไฟป่ าและไฟไหม้ถ่านหิ นเลน

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Nishimu Electronics Industry จํากัด

อื่น ๆ

มุ่งหาทางออกสําหรับวิวฒั นาการ
ที่อยู่ตดิ ต่อ
Head Office : 1-2-1 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka
Tokyo Branch : 8F Kairaku Bldg. (Higashiueno II) 2-7-5
Higashiueno, Taito-ku, Tokyo
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-482-4700/miharas@nishimu.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่างประเทศ
ดําเนินธุรกิจอยูท่ ี่ประเทศไต้หวัน

หนึ่งปี หลังจากเข้าทํางานในบริ ษทั ฉันได้มุ่งมัน่ อยูท่ ุกวันในการติดต่อกับประสานกับลูกค้า
เพื่อนําเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับเรื่ องเดือดร้อนและประเด็นปั ญหาด้านการเกษตรอย่าง
ยัง่ ยืนผ่าน “MIHARAS”
ติดต่อสอบถามเราได้อย่างสบายใจ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการทําให้ "การเกษตรมีเสน่ห์
น่าสนใจ" เป็ นจริ งร่ วมกับลูกค้าของเรา! (Solution Center WAKIYAMA Yuki)

Solution Center WAKIYAMA Yuki (ซ้าย),
KOMOKATA Shigehiro (ขวา)

เซ็นเซอร์ไอทีเพื่อการเกษตร “MIHARAS” ช่วยสนับสนุนการดูแลพื้นที่เกษตร"ประหยัดแรงงานการ
ลาดตะเวนดูแล" และ "การเพิม่ ผลผลิต"
ตัวอย่างการติดตั้งและรายการตรวจวัดของเซ็นเซอร์ นาข้าว
ระบบคลาวด์

อุปกรณ์รวบรวมข้ อมูล

อุณหภูมิบรรยากาศ
อุณหภูมิ
ตัวรับส่ งสัญญาณไร้ สาย

การทําให้ มองเห็น

แบตเตอรี่ AA 3 ก้อน

ต้ นทุนการสื่ อสาร
ไม่ จําเป็ น

ระดั บนํ้า

กล่องไร้สาย

ถ่ ายทอดสด
อุณหภูมิบรรยากาศ

กล่องสื่ อสาร
ย่านความถี่ 920 MHz
วิทยุไร้คลื่นกาํ ลังตํ่าที่กาํ หนดเฉพาะ

กราฟ

แจ้ งเตือน

การเชื่ อมโยงข้ อมูล

อุณหภูมิ

ระดั บนํ้า

อุณหภูมิของนํ้า

อุณหภูมิพนื ้ ดิ น

การนํ าไฟฟ้ า

ปริ มาณความชื้ นเชิง
ปริ มาตร

ปริ มาณนํ้าฝน

ทิศทางลม

ความเร็ วลม

ความสว่ าง

อุณหภูมิของนํ้า

เทอร์ มนิ ัลลูกค้า

อุณหภูมิพนื ้ ดิ น

ตัวอย่างการแสดงข้อมูล
สื บค้า

MIHARAS

เทอร์ มนิ ัลเซนเตอร์
มากสุ ด
100 เครื่ อง

สําหรับพื้นที่นา
MIHARAS

สําหรับพื้นที่ไร่
MIHARAS

สําหรับสภาพอากาศ
MIHARAS

ชนิดบาง
การออกแบบ
นํ้าหนักเบา

แบบง่ าย
ออกแบบ

MIHARAS - เซนเซอร์ 1
แผนที่

การเฝ้าระวังระยะไกล

เครื่ องพีซี, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน

จุดสําคัญของระบบ

รายการ

พืน้ ที่ 1
ปรับปรุ งล่าสุ ด: 2018/08/01 16:05 น

กราฟ

ระดับนํ้า (ซม.)

6.2

อุณหภูมิของนํ้า (°C)

32.6

อุณหภูมิพื้นดิน (°C)

32.1

อุณหภูมิบรรยากาศ

31.8 (°C)

ความชื้ น (%)

53.2

ละติจูด (°°)

33.58

ลองจิจูด (°)

130.4

แบตเตอรี่ (V)

4.47

คลื่ นวิทยุ (dBm)

-94

หน่วยควบคุม

MIHARAS - เซนเซอร์ 2
แผนที่

กราฟ

ระดับนํ้า (ซม.)

-0.1

อุณหภูมิของนํ้า (°C)

28.5

การใช้ งาน
นอกจากจะสามารถใช้เพื่อเข้าใจสภาวะของพื้นที่นา, ทุ่งนา,โรงเรื อนคลุม
พลาสติก เป็ นต้น แล้วยังรองรับการเข้าใจสภาพอากาศอีกด้วย เรายังให้
คําปรึ กษาแก่ผเู้ กี่ยวข้องภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลักดัน
การเกษตรอัจฉริ ยะ

28.3

อุณหภูมิบรรยากาศ

31.4

ความชื้ น (%)

58.1

ละติจูด (°°)

33.58

ลองจิจูด (°)

130.4

แบตเตอรี่ (V)

4.45

คลื่ นวิทยุ (dBm)

-82

หน่วยควบคุม

คุณสมบัติพเิ ศษ

ประสิ ทธิผล
“MIHARAS” เป็ นระบบที่ใช้เซ็นเซอร์ ที่ติดตั้งในภาคสนามเพื่อวัดข้อมูลที่
จําเป็ นสําหรับการจัดการการผลิตพืช, การจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์และ
สามารถดูขอ้ มูลบนเทอร์มินลั เช่น คอมพิวเตอร์ พีซีหรื อสมาร์ ทโฟนได้
ตลอดเวลา ซึ่ งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้ าใจสถานการณ์ของพืน้ ที่เกษตรอยู่
เสมอ เชื่อมต่อกับการทบทวนพิจารณามาตรการที่มีประสิ ทธิผลเพื่อลดจํานวน
การลาดตระเวนและเพิม่ ผลผลิต
นอกจากนี้การรวบรวมและสะสมข้อมูลรายวันทําให้สามารถเข้ าใจการ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมของพืน้ ที่เกษตรอย่ างรวดเร็วและแม่ นยําเนื่ องจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุน
ทบทวนมาตรการที่มีประสิ ทธิ ภาพตามข้อมูล

อุณหภูมิพื้นดิน (°C)

 "การแสดงภาพ" ของข้ อมูลต่ างๆ
เซ็นเซอร์ ที่ติดตั้งในพื้นที่เกษตรสามารถวัดข้อมูลต่างๆ เช่นระดับนํ้า อุณหภูมิของนํ้า
อุณหภูมิพ้นื ดิน อุณหภูมิอากาศ และความชื้น เป็ นต้น และสามารถตรวจสอบค่าปั จจุบนั
ของข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และยังสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแต่ละรายการที่
จัดเก็บในระบบคลาวด์ในรู ปแบบกราฟ นอกจากนี้ยงั มีฟังก์ชนั ในการแจ้งเตือนตาม "ค่า
เกณฑ์" ที่กาํ หนดใดๆ และสามารถตรวจจับความผิดปกติในพื้นที่เกษตรได้อย่างรวดเร็ ว

 สามารถนําระบบมาใช้ งานด้ วยต้ นทุนตํา่
นอกเหนือจากการใช้เซ็นเซอร์ ที่พฒั นาโดยบริ ษทั ของเราแล้ว การใช้วทิ ยุไร้สายคลื่น
กําลังตํ่ากําหนดเฉพาะทําให้ไม่จาํ เป็ นเสี ยค่าใช้จายในการสื่ อสารระหว่างเทอร์ มินลั
เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์รวบรวมข้อมูลดังนั้นจึงสามารถนํามาใช้ได้ในราคาตํ่า

 ติดตั้งเซ็นเซอร์ ได้ ง่าย
เซนเซอร์ ได้รับการออกแบบให้บางและนํ้าหนักเบาโดยคํานึงถึงการจัดเก็บและการ
พกพา รวมทั้งติดตั้งได้ง่าย นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าเทอร์ มินลั เซ็นเซอร์ ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยตัวเอง

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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อื่น ๆ

บริ ษทั JMA Consultants จํากัด

ลดการสู ญเสี ยพลังงานและวัสดุอย่างต่อเนื่ องในหน้างานการผลิต มุ่งสู่ ดีคาร์บอนไนเซชัน !
ทีอ่ ยู่ติดต่ อ
Head Office : 7F Japan Management Association Building, 3-1-22 Shibakoen, Minato-ku,
Tokyo
Kyushu Office : 10F Nihon Seimei Hakata Ekimae Building, 3-2-1, Hakata Ekimae,
Hakata-ku, Fukuoka
โทรศัพท์ / อีเมลล์
Head Office: +81-3-4531-4311/hiroki_ehara@jmac.co.jp
Kyushu Office: +81-92-472-0691/shigeto_ohtsuyama@jmac.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
JMAC Thailand (ประเทศไทย)
JMAC China (ประเทศจีน)

บริ ษทั ของเราเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการจัดการที่เก่าแก่ที่สุดจากญี่ปนุ่ เรากําลังติดตาม
ผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมโดยการคูณตัวเลขเชิงทฤษฎีกบั เชิงปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปั ญหาดีคาร์ บอน
ไนเซชันในระดับโลก และกําลังพัฒนาเป็ นที่ปรึ กษาของ บริ ษทั และองค์กรปกครองท้องถิ่น
(สํานักงานใหญ่พฒั นาธุรกิจที่ปรึ กษาการเรี ยนรู ้ แผนกพัฒนาธุรกิจ ผูว้ างแผนที่ปรึ กษา
อาวุโส EHARA Hiroki)

YAMADA Akira (ซ้าย), EHARA Hiroki (กลาง),
SHIOBARA Yoshiyuki (ขวา)

ทําให้กระบวนการผลิตประหยัดพลังงาน, ประหยัดทรัพยากร, ต้ นทุนตํ่าเป็ นจริ ง
ภาพการใช้ MFCA

วงจร MFCA สําหรับการปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์

พลังงาน
(ไฟฟ้า / แก๊ส / นํา้ มันเตา)

วัตถุดิบ

ทําให้ มองเห็น
การสู ญเสีย

1) ทําความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบนั

กระบวนการผลิต

การสูญเสียพลังงาน
(การปล่อย CO2)

 การเลือกเป้ าหมาย / การรวบรวมข้ อมูล
 การตรวจวัด
 ค่าวิเคราะห์ ข้อมูล

⟵ ปรับปรุงปริมาณให้ น้อยทีส่ ุ ด
⟵ แปลงคุณภาพ (พลังงานหมุนเวียน)

การสูญเสียวัสดุ (ของ
เสีย)

ผลิตภัณฑ์

4) ปรับปรุ งการดําเนินการ

2) ตั้งโจทย์ปัญหา

 การดําเนินการตามมาตรการปรับปรุ ง / การปรับใช้ ใน
แนวนอน
 การลดการปล่อย CO2
 การลดการใช้ ทรัพยากร
 ลดต้ นทุน

การปล่ อยมลพิษเป็ นศูนย์
(ทําให้ การสู ญเสี ยเป็ นศูนย์)

ประสิ ทธิผล
ด้วยการใช้การบัญชีตน้ ทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
บริ ษทั ทําให้สามารถมองเห็นภาพเชิงปริ มาณไม่เพียงแต่การสูญเสี ยวัสดุ แต่ยงั
รวมถึงการสู ญเสี ยพลังงานและสามารถดําเนินมาตรการเพื่อลดสิ่ งเหล่านั้น หาก
สามารถลดความสูญเสี ยต่างๆได้ ก็เป็ นการเชื่ อมโยงกับการลดต้ นทุนใน
กระบวนการผลิต
เนื่องจากการสูญเสี ยวัสดุและพลังงาน สามารถลดลงได้โดยการประหยัด
ทรัพยากร และการระงับการผลิตของเสี ย ซึ่ งนอกจากมีส่วนช่วยในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพทรัพยากรและลดปริมาณการกําจัดของเสียแล้วยังเป็ นสนับสนุน
การระงับการปล่อยก๊าซ CO2 ด้วยการประหยัดพลังงาน

การใช้ งาน
เราสามารถตอบสนองความต้องการในการลดต้นทุน, การประหยัดพลังงาน
และการประหยัดทรัพยากรในกระบวนการผลิต เรายังสามารถรองรับการ
สนับสนุนการตรวจวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสภาวะการใช้พลังงาน

 ทําให้ เกิดการมองเห็นการสู ญเสี ย/การสื บหาสาเหตุ
 การสู ญเสี ยพลังงาน
 การสู ญเสี ยวัสดุ

3) วางมาตรการ
 ทบทวนแผนการปรับปรุงและประมาณประสิ ทธิผลจากการ
ลงทุน
 พลังงาน
 ของเสี ย

คุณสมบัติพเิ ศษ
 MFCA อย่ างมีเอกลักษณ์ พฒ
ั นาโดยบริษทั
บริ ษทั ของเรากําลังพัฒนา MFCA ยังมีเอกลักษณ์ ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งวิธีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม MFCA (ISO14051: Material Flow Cost Accounting) MFCA แบบเดิมมุ่งเน้น
ไปที่การหาปริ มาณการสู ญเสี ยวัสดุ แต่วธิ ีใหม่น้ ีช่วยให้สามารถเห็นภาพของการไหลของ
พลังงานและการหาปริ มาณการสู ญเสี ยพลังงาน ซึ่ งเหมาะสําหรับยุคดีคาร์ บอนไนเซชัน

 ข้ อเสนอการแก้ ปัญหาทีต่ รงกับสถานการณ์ จริงทีห่ น้ างาน
เรามีผลงานความสําเร็ จมากมายในด้านการให้คาํ ปรึ กษา, การศึกษา และการวิจยั ด้าน
การบริ หารจัดการองค์กร และหลังจากที่เข้าใจสถานการณ์จริ งของหน้างานโดยใช้ MFCA
และตั้งประเด็นปั ญหาแล้ว เราจะให้การสนับสนุน การวางแผนแก้ปัญหาเชิงปฏิบตั ิ และการ
ดําเนินการในทางปฏิบตั ิเพื่อทําให้เป้าหมาย / การบรรลุเป้าหมายเป็ นจริ ง

 เรายังสนับสนุนการตรวจวัดข้ อมูล
ด้วยวิธีการที่บริ ษทั ของเราพัฒนาขึ้น ทําให้สามารถหาปริ มาณการสู ญเสี ยพลังงานได้
โดยนําข้อมูลการตรวจวัดจริ งเข้ามาใช้ ในเวลาตรวจวัดสภาวะการใช้พลังงานบริ ษทั ของเรา
สามารถจัดหาอุปกรณ์สาํ หรับการตรวจวัดให้ได้ ดังนั้นจึงสามารถเข้าใจสถานการณ์จริ งใน
แต่ละกระบวนการและระบบ

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกุโอกะ
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บริ ษทั Hasegawa Environment & Development
จํากัด

เผยแพร่ เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของโลก!
ที่อยู่ติดต่ อ
Head Office : 1-9-24-1001 Otemon, Chuo-ku, Fukuoka
Tokyo Office : 9F Saiwai Bldg., 1-3-1 Uchisaiwaicho,
Chiyoda-ku, Tokyo
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-753-8620/oshima@smartcoat.jp

บริ ษทั ของเราดําเนินการเฉพาะกับสารเคลือบป้องกันความร้อนสําหรับกระจกหน้าต่างตั้งแต่เริ่ ม
ก่อตั้งบริ ษทั แต่จากสถานการณ์ล่าสุ ดเราได้เริ่ มดําเนินการเกี่ยวกับ "การต้านเชื้อแบคทีเรี ยและ
ไวรัส" เชิญสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ดของญี่ปนุ่
(กรรมการผูจ้ ดั การ OSHIMA Yasumasa)
กรรมการผูจ้ ดั การ OSHIMA Yasumasa

การเคลือบ "Nanoscreen®"ต้ านเชื้อแบคทีเรีย / ไวรัส
การเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ Nanoscreen

ประสิ ทธิผล
สามารถเคลือบได้ง่ายด้วยการพ่น "Nanoscreen" บนผ้าไมโครไฟเบอร์ แล้ว
เช็ดออกเหมือนทําความสะอาด มีประโยชน์มากในสถานที่ที่คนจํานวนมาก
สัมผัส เช่นสวิตช์ไฟฟ้า, รี โมทคอนโทรล, โทรศัพท์, ลูกบิดประตู, คียบ์ อร์ ดเก้าอี้
และโต๊ะทํางานซึ่งมีการฆ่าเชื้ อโรคบ่อยครั้ง คุณสามารถทําการเคลือบเต็ม
รู ปแบบด้วยตัวคุณเองนัน่ คือข้อได้เปรี ยบที่ยง่ิ ใหญ่
ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิผลแม้ ในบริเวณที่ไม่ มีแสงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยีย่ ม
ทํางานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ประสิทธิผลออกฤทธิ์ยาวนานเป็ นเวลา 3 ถึง 5 ปี และ
มีประสิทธิภาพในการกําจัดกลิน่ อีกด้วย

การใช้ งาน
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความคาดหวังของผูท้ ี่ติดตามผลิตภัณฑ์ของแท้ อาทิ
"ฉันต้องการเคลือบที่มีประสิ ทธิต่อเนื่อง แต่ราคาสูงถ้าใช้ผชู้ าํ นาญการ" มี
ประโยชน์ในสถานศึกษา เช่น โรงเรี ยน ระบบขนส่งสาธารณะ, สํานักงาน,
โรงพยาบาล, ร้านอาหาร, ธนาคาร, ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และสถานที่อื่น ๆ ทุกที่

การเคลือบด้วยปื นฉี ดเฉพาะแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ประยุกต์ ใช้ "ไทเทเนียมฟอสเฟต" ทีไ่ ม่ ใช่ โฟโตคาทาลิสต์
ผลิตภัณฑ์น้ ีใช้ไทเทเนียมฟอสเฟตที่พฒั นาโดย YOO Corporation เพื่อให้ง่ายต่อการใช้
งาน การใช้โฟโตคาทาลิสต์ "ไททาเนียมออกไซด์" ซึ่ งมีประสิ ทธิภาพเมื่อฉายรังสี ดว้ ย
แสงแดด (รังสี อลั ตราไวโอเลต) เป็ นวัสดุเริ่ มต้นและทําปฏิกิริยากับกรดฟอสฟอริ กจึงไม่
ต้องการแสงและมีฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยไวรัสและมีประสิ ทธิภาพในการกําจัดกลิ่นแม้ในที่
มืด เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาแบบไม่ใช้แสงแนวใหม่แห่ งยุค

 ติดตั้งได้ ง่ายและมีประสิทธิผลในระยะยาว
สามารถใช้สารเคลือบผิวได้อย่างง่ายดาย เพียงเช็ดในลักษณะเดียวกับการทําความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อ แค่เปลี่ยนนํ้ายาฆ่าเชื้อเป็ น "Nanoscreen" เท่านั้นเอง หลังจากที่
แข็งต้วเสร็ จสมบูรณ์ สามารถเช็ดด้วยแอลกอฮอล์หรื อนํ้าไฮโปคลอไรต์กไ็ ด้ จะได้ฟิล์มอนิ
นทรี ยท์ ี่แข็งแรงสมบูรณ์มีประสิ ทธิภาพการใช้งานคงทนนาน

 ตอบสนองวัสดุหลากหลายประเภท
สามารถใช้ได้กบั วัสดุหลากหลายประเภท เช่นโลหะ, ไม้, พลาสติก, ไฟเบอร์ และหิ น
เป็ นต้น เป็ นของเหลวใส ไม่มีสี เก็บรักษาง่าย ใช้ได้อย่างสบายใจ
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บริ ษทั Futamura Chemical จํากัด

อื่น ๆ

การดําเนิ นโครงการริ เริ่ มด้านสิ่ งแวดล้อมผ่านธุรกิจในหลากหลายสาขา
ที่อยู่ติดต่ อ
1-15-20 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka NMF Building Hakata
Ekimae F5
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-92-411-3936/yorihiro.endo@futamura.co.jp
ฐานการผลิตหลักในต่ างประเทศ
Futamura UK Ltd.（ประเทศอังกฤษ）
Futamura USA, Inc.（ประเทศสหรัฐอเมริ กา）
FUTAMURA CHEMICAL MALAYSIA SDN. BHD. （ประเทศมาเลเซี ย）

อุปกรณ์น้ ีมีฟังก์ชนั การกําจัดไวรัสที่มีประสิ ทธิภาพสู งโดยใช้โอโซน เราจะจัดหาพื้นที่ที่
สะดวกสบายสําหรับทุกคนโดยใช้ในสถานที่ที่มีผคู ้ นจํานวนมากมารวมตัวกันที่ไม่เคยมีมา
ก่อน รวมถึงสถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(กรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงานถ่านกัมมันต์ HOTTA Yasunori)
กรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงานถ่านกัมมันต์
HOTTA Yasunori

อุปกรณ์ กาํ จัด / กําจัดกลิน่ ไวรัส "MOR"ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการดูดซับ
●ในพืน้ ที่ที่มีผู้คน ...

●ในพืน้ ที่ว่างไม่ มีผ้ คู น ...

กําจัดไวรัสและกําจัดกลิ่นภายในเครื่ องโดยพลังออกซิไดซ์ ทแี่ ข็งแกร่ งของโอโซนและตัวกรองพิเศษ

สเปรย์โอโซนในเวลาที่กาํ หนด

กลิ่นเหม็น

จํานวนไวรัสที่เหลือ

กลิ่นเหม็น

การลดลงตามธรรมชาติ

MOR-150-2
เวลา (นาที)

กลิ่นเหม็น

[สถาบันทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science
[วิธีทดสอบ] เดินเครื่ อง MOR-150 ในพื้นที่ทดสอบของ 25 ม3
วัดการเปลี่ยนแปลงของจํานวนไวรัสในอากาศ
[เป้าหมายการทดสอบ] ไวรัสที่ฟุ้งกระจาย
[ผลการทดสอบ] ยืนยันการกําจัด 99% หลังจาก 60 นาที
รายงาน Kitasei ฉบับ 2020_0196

ประสิ ทธิผล
Max Ozone Reactor (MOR) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ผลการฆ่าเชื้ อและการกําจัด
กลิ่นของโอโซนในการกําจัดและกําจัดกลิ่นไวรัสและส่วนประกอบที่เป็ น
อันตรายที่อยูใ่ นตัวกรองโดยมีผลร่ วมกันกับตัวกรอง
เนื่องจากไอเสี ยโอโซนจะถูกย่อยสลายโดยตัวกรองสลายตัวโอโซนส่ วนเกิน
จึงสามารถกําจัดไวรัสและกําจัดกลิน่ ได้ อย่ างปลอดภัย โดยการติดตั้ง Max
Ozone Reactor ในอาคาร สามารถร่ วมสนับสนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยด้วยโครงสร้ างสามชั้นช่ วยฟอกอากาศ

การใช้ งาน
สามารถใช้งานเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในอาคารโดยติดตั้งใน
สถานที่ที่มีผคู้ นมารวมตัวกันมาก เช่น ห้องรอลูกค้า, ห้องทํางาน, ห้องพักรักษา
ในโรงพยาบาล, ห้องตรวจคนไข้ และร้านอาหาร เป็ นต้น

O3

O3

O3

O3

O3

O3

คุณสมบัติพเิ ศษ
 ประยุกต์ ใช้ ประสบการณ์ และโนว์ ฮาวเกีย่ วกับเทคโนโลยีการดูด
ซับ
บริ ษทั ของเรามีประสบการณ์มากมายในการผลิตและจําหน่ายสารดูดซับที่ใช้ถ่านกัม
มันต์และตัวกรองนํ้าและอากาศอื่น ๆ ที่ใช้สารดูดซับนี้ Max Ozone Reactor ยังเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ซ่ ึ งใช้เทคโนโลยีที่กล่าวมานี้

 การฟอกอากาศด้ วยแผ่นกรอง 3 ชั้น
(1) อากาศถูกทําให้บริ สุทธิ์ดว้ ยโครงสร้างสามชั้นที่กาํ จัดไวรัสด้วยตัวกรองโอโซนและ
ตัวกรองไวรัส (2) กําจัดกลิ่นโอโซนด้วยแผ่นกรองกําจัดกลิ่นและ (3) สลายไอเสี ยโอโซน
ด้วยตัวกรองสลายตัวโอโซนส่ วนเกิน

 สามารถใช้ ในสถานทีท่ มี่ คี นอยู่
ไอเสี ยโอโซนจากอุปกรณ์จะถูกย่อยสลายเป็ นออกซิเจนโดยตัวกรองสลายตัวโอโซน
ส่ วนเกิน ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานที่ที่มีคนอยู่ นอกจากนี้
อุปกรณ์ยงั มีการติดตั้งฟั งก์ชนั หยุดการทํางานของอุปกรณ์มาพร้อมกับเครื่ องเป็ นมาตรฐาน
เมื่อเซ็นเซอร์ ตรวจจับไอเสี ยโอโซนพบว่ามีไอเสี ยโอโซน เป็ นมาตรการความปลอดภัยสอง
ชั้น
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ท้ ายนี-้ สํ าหรับผู้ทสี่ นใจเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้อมทีต่ พี มิ พ์นี้
 เกีย่ วกับคําถามเกีย่ วกับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่ตพี มิ พ์ นี้
 หากคุณสนใจในเทคโนโลยีดา้ นสิ่งแวดล้อมที่ตีพิมพ์น้ ี โปรดติดต่อข้อมูลติดต่อของแต่ละบริ ษทั ได้โดยตรง
 หากต้องการสอบถามข้อมูลจากผูท้ ี่อยูน่ อกประเทศญี่ปุ่นโปรดติดต่อแผนกนโยบายสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดฟุกุโอกะ และเราจะติดต่อกับบริ ษทั ที่ตีพิมพ์แต่ละที่ใน
ขอบเขตที่สามารถทําได้
<ติดต่อ> Environmental Policy Division, Environmental Policy Department; Fukuoka Prefecture อีเมลล์: kansei@pref.fukuoka.lg.jp

 จังหวัดฟุกุโอกะยังมีสาํ นักงานในต่างประเทศในเซี่ ยงไฮ้, ฮ่องกง และกรุ งเทพฯ ในกรณี ที่ปรึ กษากับเรา เราจะติดต่อประสานงานไปยังแต่ละบริ ษทั ในขอบเขตที่
สามารถทําได้
<สํานักงานเซี่ยงไฮ้>
ที่อยู:่ New Town Center Mansion 26, Room 2636, 83 Loushanguan Rd, Hongqiao Bridge, Changning District, Shanghai, Republic of China,
โทร: + 86-21-3105-6376 อีเมลล์: shanghai@fukuokash.com.cn URL: http://www.fukuokash.com.cn/
<สํานักงานฮ่องกง>
ที่อยู:่ Unit702B, 7 / F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, HongKong
โทร: + 852-2869-9809 อีเมลล์: hongkong@fukuoka.com.hk URL: http://www.fukuoka.com.hk/
<สํานักงานกรุ งเทพฯ>
ที่อยู:่ 9/F Sindhorn Bldg. Tower2, 130-132 Witthayu Rd., Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, THAILAND
โทร: + 66-2-689-6200 อีเมลล์: fukuokabkkoffice@gmail.com

 ข้ อควรระวังเกีย่ วกับคู่มือแนะนํานี้
 บริ ษทั ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนํานี้ได้รับการคัดเลือกจากผลของแบบสอบถามที่ไปยังบริ ษทั เป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมซึ่งตั้งอยูใ่ นจังหวัดฟุกุโอกะ
 ข้อมูลที่อยูใ่ นคู่มือแนะนํานี้ เป็ นข้อมูลล่าสุ ด ณ เดือนมีนาคม 2564
 เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ จดั ทําขึ้นโดยการสอบถามข้อมูลของแต่ละบริ ษทั และเอกสารที่นาํ เสนอโดยแต่ละบริ ษทั และทางจังหวัดไม่รับประกันผลลัพธ์และ
ประสิ ทธิผลนั้น การตัดสิ นใจเกี่ยวกับธุรกรรม เป็ นต้น ขอให้ดาํ เนิ นภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเอง

คู่มือแนะนําเทคโนโลยีของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมจังหวัดฟุกโุ อกะ
ตีพิมพ์ เดือนมีนาคม 2564 (2021)
ตีพิมพ์โดย : แผนกนโยบายสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อม จังหวัดฟุกโุ อกะ
7-7 Higashikoen, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka, 812-8577
โทร: +81-92-643-3352 แฟกซ์: +81-92-643-3357
อีเมล์: kansei@pref.fukuoka.lg.jp
URL: https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
ผูร้ ับมอบ: บริ ษทั Mitsubishi UFJ Research & Consulting จํากัด

แผนกนโยบายสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อม
จังหวัดฟุกโุ อกะ
7-7 Higashikoen, Hakata-ku, Fukuoka City,
Fukuoka
TEL
+81-92-643-3352
FAX
+81-92-643-3357
E-mail kansei@pref.fukuoka.lg.jp

