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สวนหนึ่งในแนวทางการแกปญหา คือ การนําพลังงานท่ีเหลือทิ้ง
กลับมาใชใหมนั้น (Renewable Energy) เปนสิ่งที่คนทั้งโลกให
ความสําคัญเปนอยางมาก ท้ังนี้ก็เพื่อชวยลดการใชทรัพยากร
รักษาสิ่งแวดลอม และรักษาสมดุลธรรมชาติของโลก สําหรับใน
โรงงานอุตสาหกรรม หรือผูประกอบการที่มีพลังงานเหลือทิ้งจาก
กระบวนการในการผลิต เชน ไอนํ้า นํ้ารอน หรือแมกระท่ังกาซไอ
เสีย (Exhaust Gas) ที่ทิ้งตามปลองควันก็สามารถนํากลับมาใช
ผลิตนํ้าเย็น เพื่อใชในระบบปรับอากาศได โดยอาศัยระบบของ
Absorption Chiller ในการผลิตนํ้าเย็น นอกจากไดนํ้าเย็นกลับมา
ใชในเครือ่งปรบัอากาศฟรแีลว ระบบนียั้งใชพลงังานไฟฟานอย จงึ
ชวยประหยดัพลงังานไดอกีดวย โดยทางเทรนมีระบบ Absorption
Chiller ใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการในการนําพลังงาน
ที่เหลือทิ้งกลับมาใชใหม โดยไดใหบริการกับโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ และประสบความสําเร็จมาแลวหลายโครงการ

สําหรับเนื้อหาใน e-Magazine ฉบับนี้มีกิจกรรม ขาวสาร และสาระ
นารูมาฝากเชนเคย ขอบคุณสําหรับการติดตามครับ 

ขาวความรอนระอุของอุณหภูมิ
ในประเทศคเูวต บันทกึเมือ่วนัที ่8
มิถุนายนที่ผานมา ที่สูงถึง 52.2
องศาเซลเซียสในพื้นที่รม และ 63
องศาเซลเซียสในพื้นที่กลางแจง
และคาดวาจะสูงถึง 68 องศาเซล
เซียส ในเดือนกรกฎาคม และเมื่อ 
21 เม.ย. ที่ผานมา พบวาจ.เลย
รอนที่สุดในไทย ที่ 43.4 องศา
เซลเซียส และติดอันดับ 5 เมือง
รอนที่สุดของโลกในวันนั้น การ
ที่อุณหภูมิแตะ 50 องศาเซลเซียส
คงไมใชเรื่องไกลตัวสําหรับประ
เทศไทยหากเราไมจริงจังในการ
แกปญหารวมกัน

พัลลภ เตชะสุวรรณ์
Thailand Country General Manager
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เครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ รวมกับสมาคมผูคาเครื่องปรับอากาศไทย
เปดสภากาแฟฉบับ ‘เทรน’...TRANE Coffee Talk ณ หองตนกลา
อาคารพันธมิตรอุตสาหกรรมสนับสนุน (MIDI) เมื่อวันพุธที่ 19
มิถุนายน ที่ผานมา โดย ‘เทรน’ สงคุณธีรชัย ตันติมงคลสุข ผูจัดการ
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ และคุณศุภชัย ชายเพ็ชร ผูจัดการฝายเทคนิค
กูรูดานวิศวกรรมปรับอากาศ และงานบริการหลังการขาย รวมพบปะ
พูดคุย ตอบขอสงสัยตางๆ พรอมรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องปรับ
อากาศ ‘เทรน’ กับทานสมาชิกอยางเปนกันเอง

PR News
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(ขวา) คุณวิรัช ศิริแสงเลิศ นายกสมาคมฯ
(ซาย) คุณชยพล มั่นจิต เลขาธิการสมาคมฯ
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นายเออรเนสต เจ โมนิซ (Ernest J. Moniz) อดีต
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกามอบ
รางวัลฯ แกนายไมเคิล ดับบลิว ลามารช (Michael
W. Lamach) ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร
ของอินเกอรซอล แรนด (Ingersoll Rand) ระหวาง
พิธีมอบรางวัลเหรียญทอง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ในปพ.ศ. 2557 บริษัทฯ ไดประกาศเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลในดานการ
ปฏิบัติงานและซัพพลายเชนในป พ.ศ. 2563 ดาน
ระบบและบรกิาร รวมถงึผูคนและความเปนพลเมอืง
รางวัลนี้ถือเปนความสําเร็จที่สําคัญของบริษัทฯ
ในชวง 5 ปที่ผานมาในความเปนเลิศดานสิ่งแวด-
ลอมระดับโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน

อนิเกอรซอล แรนดไดรบัรางวลัเหรยีญทองเปนป
ท่ี 35 ของ World Environment Center (WEC)
สาํหรบัความสาํเรจ็ในการรวมมอืระหวางประเทศ
เพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื

Ingersoll Rand Awarded 
World Environment Center’s 2019

Gold Medal Award for
International Sustainable Development

นายเออรเนสต เจ โมนิซ (Ernest J. Moniz) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของ
สหรัฐอเมริกา (ขวา) มอบรางวัลเหรียญทองศูนยกลางดานสิ่งแวดลอมโลก ประจําป
2019 (World Environment Center's 2019 Gold Medal Award) เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืนระหวางประเทศ ใหแกนายไมเคิล ดับบลิว ลามารช (Michael W. Lamach)

ประธานและประธานเจาหนาที่บริหารของอินเกอรซอล แรนด (Ingersoll Rand)
ระหวางพิธีมอบรางวัลเหรียญทอง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

“ผมรูสึกเปนเกียรติที่ไดรับรางวัลเหรียญทองใน
นามของทีมงานของเราทั่วโลก ซึ่งเปนผูสราง
ศูนยกลางการพัฒนาอยางยั่งยืน ไปสูกลยุทธ
ทางธุรกิจของเรา รวมถึงวิธีการที่เราเติบโต
ดําเนินงาน และมีสวนรวม” ลามารช กลาว “เมื่อ
เรามองไปที่อนาคตของบริษัทฯ ความยั่งยืนเปน
พืน้ฐานของความไดเปรยีบในการแขงขนัและความ
สามารถของเราในการสรางคุณคาที่ยั่งยืนใหกับ
พนักงาน ลูกคา และผูถือหุนของเรา เรารูสึกตื่น
เตนที่จะสรางรากฐานที่แข็งแกรงของเราดวยการ
เปดตัวเปาหมายใหมที่ชัดเจนเพื่อใหเราอยูในระดับ
แนวหนาทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน”

อินเกอรซอล แรนด (Ingersoll Rand) พรอมดวย
แบรนดช้ันนาํ อยาง เทรน (Trane®) และเทอรโม คงิ
(Thermo King®) ประกาศในวันนี้ถึง ‘ความมุงมั่น
ในการพัฒนาอยางยั่งยืนในปพ. ศ. 2573’ ที่สอด
คลองกับระยะเวลาของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่ง
ยืนของสหประชาชาติ โดยคํามั่นสัญญาเหลานี้



https://company.ingersollrand.com/strengths/sustainability/2030-sustainability-commitments.html

https://company.ingersollrand.com/content/dam/ir-corp/
documents/sustainabilitysupplement/IR_2018_ESGReport.pdf
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ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอความทาทายของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสงมอบระบบ และ
ประสิทธภิาพการบริการในมาตรฐานระดบัโลกสาํหรบั
อาคารที่พักอาศัย การขนสง และลูกคาอุตสาหกรรม
และยกระดับคุณภาพชีวิต สําหรับผูคนและชุมชนที่เรา
ไดดําเนินการและใหบริการ โดยบริษัทฯ จะรักษาระดับ
ความสําคัญ และการสรางผลกระทบในเชิงบวกผาน
แผนการปฏิบัติการ 3 แผนภายในปพ.ศ.2573 ดังนี้

• ปรับขนาดเทคโนโลยี นวัตกรรม และกลยุทธดาน
  ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหา
  ใหแกลูกคาใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณ
  การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของ
  ลูกคา 1 กิกะตัน หรือเทียบเทาปริมาณการปลอย
  กาซดังกลาวตอปรวมกันของทั้งอิตาลี ฝรั่งเศส
  และสหราชอาณาจักร

• เปลี่ยนซัพพลายเชนและการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
  การฟนฟูทางสภาพแวดลอม รวมถึงการดําเนิน
  งานที่มีการปลอยคารบอนเปนศูนย การลดการทิ้ง
  ขยะใหเปนศูนย และลดการใชพลังงานลง 10% อีก
  ทั้งเนนการนํานํ้ากลับไปสูธรรมชาติมากกวาการใช
  นํ้าที่มีอยูอยางจํากัด

• เพิ่มโอกาสสําหรับทุกคน เสริมสรางความคลองตัว
  ทางเศรษฐกิจ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคน
  ของเรา และผูคนในชมุชนทีเ่ราดาํเนินธรุกิจและบรกิาร
  ซึง่รวมถงึการบรรลุความเทาเทยีมกนัทางเพศในบท
  บาทความเปนผูนําและสะทอนถึงกลุมประชากรใน
  ชมุชนของเรา การรกัษาอตัราคาจางและผลประโยชน
  ที่สามารถแขงขันไดในตลาด และขยายบริการเพื่อ
  ความเปนอยูที่ดีใหเขาถึงชุมชน ซึ่งรวมถึงอาหาร/
  โภชนาการ ที่อยูอาศัย การขนสงการศึกษา และ
  สภาพอากาศที่สบาย

หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําเร็จ
ของอินเกอรซอล แรนดกับขอผูกพันในป พ.ศ.
2563 สามารถดไูดท่ีรายงาน ESG 2018 สาํหรบั
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงบันดาลใจดานความ
ยั่งยืนป 2030 โปรดไปที่ ingersollrand.com/2030.https://company.ingersollrand.com/strengths/sustainability/2030-sustainability-commitments.html

https://company.ingersollrand.com/content/dam/ir-corp/
documents/sustainabilitysupplement/IR_2018_ESGReport.pdf
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การกัดกรอนของคอยลระบายความรอน
เปนปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะ
เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณริม
ทะเลหรือในโรงงานอุตสาหกรรม โดยไอ
เกลอืจากทะเลหรอืสารเคมีทีม่ฤีทธิเ์ปนกรด
ภายในโรงงาน จะเปนตัวทําปฏิกริยากับ
ครีบระบายความรอนท่ีทําจากอลูเนียม
หรือเหล็กที่ใชทําโครงเครื่องดานนอกของ
เครื่องระบายความรอน หากไมมีการปอง
กันจะทําใหเกิดสนิมและการผุกรอน และ
หมดสภาพการใชงานอยางรวดเร็วภายใน
เวลาเพียง 1 หรือ 2 ป 

Anti-corrosion TR-DTM (On-site Coating Spray)

แมวาคอยลระบายความรอนแบบ Copper fin จะสามารถทน
ตอการกัดกรอนไดสูงแตก็มีราคาคอนขางสูงเชนกัน ‘เทรน’
จึงไดคัดสรรสารเคลือบปองกันการกัดกรอนเพื่อนํามาใชกับ
ผลิตภัณฑ นั่นคือ ‘TRANE TR-DTM’ เพื่อเปนทางเลือก
สําหรับปองกันการกัดกรอนของคอยลระบายความรอน ซึ่ง
มีคุณสมบัติทนการกัดกรอนไดใกลเคียงกับคอยลระบาย
ความรอนแบบ Copper fin แตมีราคาที่ถูกกวา

TR-DTM คือผลิตภัณฑสารเคลือบคอยลสูตรพิเศษที่มี
คุณสมบัติ Hydrophobic & Anti-microbial (Silver ion) ที่
จะชวยปกปองคอยลรอนและคอยลเย็นใหมีอายุยาวนาน และ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพจากการผุกรอนจากสภาพแวด
ลอม และพื้นที่ใชงานที่มีความเปนกรดสูง เชน พื้นที่ชายทะเล
และอุตสาหกรรมเคมีตางๆ ในขณะเดียวกัน TR-DTM ยังมี
คุณสมบัติชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของไบโอฟลมไดอีกดวย

เพื่อเพิ่มอายุการใชงานของคอยลระบาย
ความรอนสําหรับการใชงานลักษณะนี้
จําเปนตองใชวัสดุพิเศษที่มีความทนทาน
ตอสภาพการกัดกรอน ดังนี้

1.  ใช  โครงเคร่ืองที่ทําจากสแตนเลส
    (Stainless casing) แทนโครงเครื่องที่
    ทําจากเหล็ก (Metal casing) แบบปกติ
    เพ่ือปองกันการข้ึนสนิมที่โครงเคร่ือง
    ดานนอก (Condenser casing)
2. ใชคอยลระบายความรอนที่ครีบระบาย
    ความรอนทําดวยทองแดง (Copper fin
    coil) เพื่อยืดอายุของคอลยระบายความ
    รอน

ทางออก
จากไอทะเล-สารเคมี

โดยเคร่ืองปรบัอากาศ ‘เทรน’ ทีส่ามารถเพ่ิม Option ดงักลาว
ได ไดแก รุนที่ใชน้ํายา R410A และรุนที่ใชน้ํายา R32 ขนาด
ตั้งแต 30,000 บีทียูขึ้นไป
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Part 1/2

Enfigineers Update

setting a new standard for efficiency:
Brushless DC Motors

The basic function of an electric motor
is to convert electrical energy into
mechanical energy. Considering the
ready availability of electricity and the
myriad uses for mechanical energy,
it’s no surprise that electric motors
are widely used.

In the HVAC realm, electric motors
drive fans and compressors, which
makes these components largely
responsible for the electrical energy
that’s consumed by an HVAC system.
So, when a new motor technology is
introduced—one that promises
remarkably better efficiency—it’s
worth a closer look.

Such is the case with brushless DC, or
“electronically commutated,” motors
(ECMs). Proponents of brushless
technology claim that the design
results in quieter operation, more 
efficient performance, greater output
power, higher operating speeds,
and longer service life.

To help you assess the science behind
the promises, this EN provides a
refresher on basic motor operation.
Along the way, it explains what makes
a brushless DC motor different and
considers their appropriateness for
HVAC applications.

AC, DC … and
something in-between

The most basic way to classify electric
motors is by power supply and size.
As for power supply, motors either
use alternating current (AC) or direct
current (DC). AC power is readily
available from the distribution grid,
while DC power requires a battery or,
more commonly, a converter that
changes AC to DC. In the size category,
motors are either fractional (smaller
than 1 hp) or integral (1 hp or larger).*

More than 80 percent of the motor
energy used in commercial HVAC
applications is consumed by integral
horsepower AC motors.[2] Under the

* An instruction manual authored by the
  U.S. Census Bureau uses output ratings
  to define three motor categories: integral
  hp ≥ 1 hp; fractional hp ≥ 1/10 hp but
  <1hp; and subfractional hp ≥ 1/1000 hp 
  but < 1/10 hp.[1]

Basic “anatomy” of a motor …

stator. The supports and stationary
portions of the magnetic circuit,
associated winding, and leads of a motor.

rotor. Sometimes called an armature.
It is the motor’s rotating member,
including the shaft.

commutator. A cylindrical ring or disc
assembly of conducting members … 
with an exposed surface for contact
with a current-collecting device.

brush. A conductor, usually composed
(in part) of some form of carbon,
serving to maintain an electric
connection between stationary and
moving parts of a motor or generator.
[1]

Energy Policy Act, many of these
motors already meet or exceed the
minimum efficiency requirements in
ASHRAE Standard 90.1–1989.

So, why are fractional horsepower
DC motors garnering the attention of
HVAC manufacturers and building
owners alike when the opportunity for
savings seems so limited?

Quest for single-phase
efficiency

When it comes to energy use, small
(fractional horsepower) single-phase
AC motors leave considerable room
for improvement.

AC motors are designed to run most
efficiently at the rated voltage and
speed. When an application requires
multiple speeds, the conventional
solution is either to use a motor with
multiple taps (the least expensive
option) or to add an SCR (silicon-
controlled rectifier).

Each of these adaptations causes
the motor to run less efficiently.
The performance degradation can
be significant: The typical full-load
efficiency of 55 to 65 percent at the
rated voltage can drop to as little as 
15 to 20 percent at part load and 
reduced voltage.

When compared with more common
motor technologies, such as shaded
pole and permanent split capacitor,
the brushless design’s full-load
efficiency of 75 percent or better
offers substantial energy savings for
motors
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Figure 1. Typical full-load efficiencies for
subfractional motors

Figure 2. Typical speed–torque
relationship

“Slip” (CD) is the difference in rotor speed
relative to that of synchronous speed.

with subfractional horsepower ratings (Figure 1).
But the real advantage of a brushless DC motor
becomes evident at part load, where its performance
edge doubles or triples.

All electric motors rely on the attraction and repulsion
of magnetic fields to operate, so what’s responsible
for this dramatic difference in performance? The
answer requires review of a few motor fundamentals.

AC induction motors
In AC motors, the magnetic field in the stator
is created by passing alternating current
through coils of wire. The rise and fall of this
magnetic field causes current to flow in the
bars of the squirrel-cage rotor, which in turn
creates another magnetic field. (It’s the
interaction of these magnetic fields

that produces torque.) Induction motors are
so-named because the stator’s fluctuating
magnetic field “induces” current in the rotor.

In a three-phase motor,† the stator coils
energize and de-energize sequentially,
creating a rotating magnetic field. Torque
results when the induced magnetic field of
the rotor “chases” the rotating stator fields;
when the fields align, torque disappears.
AC induction motors depend on the rotor
turning slower than the rotation of the stator
fields. As the speed of the rotor approaches
that of the stator fields, the force (torque)
on the rotor diminishes. The difference
between these speeds is called slip.

Figure 2 illustrates the relationship between
torque and speed. Notice that rotor speed
(and, therefore, shaft speed) decreases as
load is applied to the motor. In HVAC terms,
a fan connected to this motor will require
higher torque to maintain airflow as the
system static pressure increases (for example,
a damper closes), resulting in slower shaft
rotation and (therefore) less airflow.

† The three-phase motor is used to simplify the
explanation of rotating fields; but small, single-
phase motors are typically the frame of reference
for comparisons of AC and BLDC performance.

DC motors
As in AC motors, the driving force
provided by a DC motor results from
the interaction of rotating magnetic
fields in the rotor and stator. But
because direct current doesn’t
oscillate, the polarity fluctuations
needed to keep the rotor turning
must be created mechanically. There
are several ways to do this, as
evidenced by the types of DC motors
available; shunt-wound, series-wound,
compound-wound, and permanent-
magnet are just a few. To understand
the principles of DC motor operation,
let’s look at how a permanent-magnet
motor works.

When current passes through a coil of
wire placed between the north and
south poles of a permanent magnet
(Figure 3), the magnetic field
generated by the coil interacts with
the field from the permanent magnet
and applies rotational force (torque).

If the coil is allowed to rotate (from
the position in Figure 3A), the fields
eventually align such that the plane
of the armature coil is perpendicular
to the field of the permanent magnet

Figure 3. Forces created by interaction of a magnetic field and armature flux
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to be continued...

Figure 4. Two-segment commutator configuration and resulting
torque curve for a DC motor

(Figure 3B) and torque disappears. Rotation can be
maintained by reversing the direction of current flow
in the coil of wire as it reaches the position shown in
Figure 3B.

In a permanent-magnet DC motor, the permanent
magnet forms the stator, the loops of wire (armature
coil) are placed on the rotating shaft (rotor), and a
commutator switches the current flow from one coil
to the other (Figure 4) at exactly the right moment. 
The commutator provides a means for connecting a 
stationary power source to the rotating coils, 
typically via conductive rods (brushes) that ride on 
smooth conductive plates. The uneven torque that 
results from a single-coil armature can be smoothed
by adding additional coils and commutator segments
(Figure 5).

Figure 5. Four-segment commutator configuration and resulting
torque curve for a DC motor

Unlike AC motors, in which a certain amount of slip
is unavoidable, the synchronous nature of DC motors 
means that they operate at a fixed speed for a fixed
voltage, providing a  significant advantage in
applications where knowing motor speed is important. 
Changing the voltage produces a predictable change
in speed. Adding load to the motor (that is, increasing
the torque on the shaft) increases the current draw 
without slowing shaft rotation.

The Achilles’ heel for a DC motor is its 
commutator. Consistently transferring 
current from a stationary point to the 
rotating shaft requires materials that can 
carry current, yet withstand friction and 
arcing. Commutators require periodic 
maintenance, decrease motor life, and 
limit the maximum speed at which the 
motor can turn.

Best of both:
Brushless DC motors
A brushless DC (BLDC) motor implements
the basic operating principles of DC motor
operation a bit differently by placing the
permanent magnet in the rotor and the
coil(s) in the stator. The coil windings are
electrically separate from each other, 
which allows them to be turned on and 
off in a sequence that creates a rotating 
magnetic field. In this case, it’s the field 
of the rotor’s permanent magnet 
(“chasing” the rotating stator field) that 
makes the rotor turn.

One significant advantage of this
arrangement is that the commutator
doesn’t carry current to the rotor— which
eliminates the brushes and their wear-
related drawbacks.

It’s the combination of permanent-magnet rotor,
wound-field stator, and electronic commutation
that defines the brushless DC motor and gives rise
to its other aliases (electronically commutated
motor or ECM, and electronically commutated
permanent magnet or ECPM motor).

It’s still necessary to know the rotor position so
that excitation of the stator field always leads the
permanent-magnet field to produce torque. In a
BLDC motor, this function is provided by a
commutation assembly consisting of electronic
circuitry and a series of sensors (usually photo 
sensors, Hall effect devices, or magneto resistors).
The circuitry decodes the sensor signals to
determine the position of the shaft and energize
the appropriate stator windings.
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Test Pressure in Pipe Line

ในงานที่มีการติดตั้งทอสงนํ้าเย็นหรือทอประเภทอื่นๆ
เมื่อมีการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว สิ่งที่ตองทํากอนที่
จะมีการทดสอบระบบคือ การทดสอบความดันภายใน
ทอเพื่อตรวจสอบวาระบบทอสมบูรณในดานตางๆ เชน
การรับนํ้าหนักของ support หรือการรั่วไหลของนํ้าที่
ใชทดสอบตามรอยตอของทอทีเ่กดิจากความบกพรอง
ของการเชือ่ม ซึง่ในการทดสอบตองมกีารอดัความดนั
เขาไปในระบบทอ ซึ่งสวนใหญท่ีใชกันโดยท่ัวไปคือ นํ้า
กาซเฉื่อย และลมอัดสําหรับลมอัด ถาไมมีความจําเปน
ไมควรนํามาใชงาน เพราะเมื่อมีการปลดปลอยจะมีพลัง
งานมากกวานํ้าทําใหเกิดอันตรายได ดังนั้นเมื่อกลาว
ถึงระดับความดันที่ใชในการทดสอบจะพบวา เมื่อใชลม
อัดระดับแรงดันที่ใชทดสอบจะตํ่ากวาของนํ้ามากและ
บางมาตรฐานไมยินยอมใหใชลมอัดมาทําการทดสอบ
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : แสดงระดับความดันที่ใชในการทดสอบ
สําหรับอุปกรณใหม

SYSTEM CODE HYDROSTATIC PNEUMATIC

BOILER-POWER

BOILER-PIPING

PRESSURE VESSEL

POWER PIPING

PROCESS PIPING

BUILDING SERVICE PIPING

SPRINKLER

ASME SECTION I

ASME SECTION VI

ASME SECTION VII

ASME SECTION B31.1

ASME SECTION B31.3

ASME SECTION B31.9

NFPA13

DIVISION 1

DIVISION 2

1.5 x MAWP

1.5 x MAWP

1.5 x DESIGN PRESSURE

1.5 x DESIGN PRESSURE

1.5 x DESIGN PRESSURE

200 PS

1.3 x MAWP

1.43 x MAWP

NOT PERMITTED

NOT PERMITTED

1.1 x MAWP

1.15 x MAWP

1.5 x DESIGN PRESSURE

1.5 x DESIGN PRESSURE

1.5 x DESIGN PRESSURE

40 PSI

MAWP: Maximum Allowable Working Pressure
ASME: American Society of Mechanical Engineers
NFPA: National Fire Protection Association

รูปที่ 1 : แสดงการติดตั้งมาตรวัดความดัน
สําหรับการทดสอบที่ 19.5 บาร

รูปที่ 2 : แสดงการติดตั้งมาตรวัดความดัน
สําหรับการทดสอบที่ 12.0 บาร
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สําหรับมาตรฐานทอที่ใชกันทั่วไปในงานการติดตั้ง
ระบบทอคือ
ASTM A53 : Standard Specification for Pipe Steel, Black
                  and Hot Dipped, Zinc-Coated, Welded and
                  Seamless.
ASTM A106 : Standard Specification for Seamless Carbon
                    Steel Pipe for High Temperature Service.
ASTM A312 : Standard Specification for Seamless,
                    Welded, and Heavily Cold Worked
                    Austenitic Stainless Steel Pipes.

เมื่อรูคา Design Pressure ของระบบซึ่งไดมาจาก
Maximum Operating Pressure รวมกันกับคาที่
ตองเผื่อ (Safety Factor) ทําใหรูวาตองทดสอบ
นํ้าหรือลมอัดดวยความดันเทาใด สําหรับทอตอง
เลือก SCH ใหสามารถทนความดันที่ทดสอบได
สําหรับวิธีการตรวจสอบวาทอแตละขนาดรับความ
ดันไดเทาไหรมีวิธีการหาดังนี้

The required pressure piping wall thickness
may be calculated according to ASME
B31.3-2014  section 304.1.2 as follows :

at Pipe size 8" SCH 40
Where
t     : the pressure design thickness      =      8.18 mm
        for internal pressure

P    : Internal design pressure (gauge)  =     9.03 MPa
       =    90.30 bar

D    : Outside diameter of the pipe       =  219.10 mm

S    : Stress value of material      =  138.00 MPa
        (pipe design tensile strength)

E    : Weld quality factor                      =      0.85
       (weld efficiency)

W   : Weld joint strength reducti          =      1
        reduction factor

Y    : Coefficient from Table 304.1.1,     =     0.4
        valid for t < D/6

จากตัวอยางพบวาทอขนาด 8” SCH 40 สามารถรับ
ความดันไดสูงถึง 90.3 bar แตถานําไปใชงานที่อุณหภูมิ
สูงขึ้น จะทําใหความสามารถในการรับความดันลดลง
เนื่องจาก Stress Value of Material หรือ Allowable
Stress มีคาลดลงนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ตองมีการตรวจสอบ
ตอไปคือ อุปกรณที่ประกอบในระบบทอเชน หนาแปลน
หรือ วาลว วาสามารถรับความดันในการทดสอบไดหรือ
ไม ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 : Pressure-Temperature Flange Rating

 

Temperature
Range

Nominal Pressure (data in bar (psi))
150 lbs 300 lbs 600 lbs 900 lbs 1500 lbs
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วิธีลดความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟา
ดูด พรอมการปองกันจากเหตุไฟฟา
ดูดในชวงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคน

หากพูดถึงปญหาที่มาพรอมกับหนา
ฝนหลายๆ คนคงจะนึกถึงเรื่องนํ้า
ทวมเปนอันดับแรก แตนอกเหนือไป
จากปญหานํ้าทวม อยากใหทุกทาน
ระวังเรื่องอันตรายจากไฟฟาดูดดวย
ซึ่งในวันนี้กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาด
ไทย ก็มีคําแนะนําดีๆ ไวเตรียมรับมือ
กับ 12 วิธีลดความเสี่ยงและปอง
กันอันตรายจากเหตุไฟฟาดูดใน
ชวงฤดูฝน มาฝากกัน  

ลัดวงจร-ไหม-ดูด!!!
ไฟฟาฤดูฝน ‘อันตราย’ ใกลตัว

วิธีลดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟาดูด 
1. ตรวจสอบ อุปกรณไฟฟา ที่อยูภาย
    นอกอาคารใหอยูในสภาพพรอมใช
    งาน เชน กริ่ง โคมไฟ เปนตน ควร
    เลือกใชอุปกรณชนิดกันนํ้า รวมถึง
    ติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแส
    ไฟฟารั่ว เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร
    ทําใหถูกไฟฟาดูด
2. หามใชหรือสัมผัสเครื่องใชไฟฟาใน
    ขณะที่รางกายเปยกชื้น หรือยืนบน
    ที่ชื้นแฉะ เพราะหากมีกระแสไฟฟารั่ว
    จะไดรับอันตรายจากไฟฟาดูด
3. เพิ่มความระมัดระวังในการใชเครื่อง
    ใชไฟฟาที่เกี่ยวของกับนํ้า และอยู
    บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะเปนพิเศษ เชน
    ปมนํ้าเครื่องซักผา เครื่องทํานํ้าอุน
    เปนตน เพราะหากมีกระแสไฟฟารั่ว
    จะทําใหไดรับอันตราย เพื่อความ
    ปลอดภัย ควรสวมรองเทาทุกครั้ง
    ที่ใชงานเครื่องใชไฟฟาในบริเวณที่
    ชื้นแฉะ จะชวยปองกันไฟฟาดูด
4. ไมซอมแซมเครื่องใชไฟฟาดวยตัว
    เอง เนื่องจากความไมชํานาญ และ
    รูเทาไมถึงการณ อาจกอใหเกิด
    อันตรายได

5. กรณีนํ้าทวมบาน ใหตัดกระแส
    ไฟฟา ปดสวิตชไฟขนยาย
    เครื่องใชไฟฟาขึ้นที่สูง พนจาก
    ระดับที่นํ้าทวมถึง เพื่อปองกัน
    ไฟฟาดูด และเครื่องใชไฟฟาได
    รับความเสียหาย
6. ไมนําเครื่องใชไฟฟาที่ไดรับ
    ความเสียหายจากนํ้าทวมมา
    ใชงาน เพราะเสี่ยงตอการได
    รับอันตราย

การปองกันอุบัติภัยจากไฟฟา 

1. เลือกใชอุปกรณไฟฟาที่ได
    มาตรฐาน มีเครื่องหมาย
    รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
    อุตสาหกรรม (มอก.) โดย
    เฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่อยูภาย
    นอกอาคาร ควรเลือกใชแบบ
    กันนํ้าและมีฝาครอบปด เพื่อ
    ปองกันฝนสาดและนํ้ารั่วซึม
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2. ติดตั้งอุปกรณปองกันไฟฟาดูด อาทิ เครื่องตัดกระแส
    ไฟฟาอัตโนมัติ เบรกเกอรควบคุมไฟ โดยเฉพาะเครื่อง
    ใชไฟฟาที่มีโครงหรือวัสดุหุมเปนโลหะ เชน ตูเย็น เครื่อง
    ทํานํ้าอุนไมโครเวฟ ตูนํ้าดื่ม เปนตน ควรติดตั้งสายดิน
    หากกระแสไฟฟารั่ว ไฟฟาจะไหลลงสูพื้นดิน จึงชวย
    ปองกันอันตรายจากไฟฟาดูด

3. โคนตนไมและตัดแตงกิ่งไมที่พาดแนวสายไฟฟา เพื่อ
    ปองกันพายุลมแรงพัดตนไมลมทับ หรือเกี่ยวสายไฟ
    ขาด กอใหเกิดอันตรายตอผูที่อยูบริเวณดังกลาว

4. การชวยเหลือและปฐมพยาบาลผูที่ถูกไฟฟาดูด รีบตัด
    กระแสไฟฟา โดยปดสวิตช ปลดปลั๊กไฟ และสับคัตเอาท
    หากไมสามารถตัดกระแสไฟฟาได ใหนําวัสดุที่เปนฉนวน
    ไฟฟา เชน ผาแหง หนังสือพิมพ เปนตน เขี่ยสายไฟให
    หลุดจากตัวผูถูกไฟฟาดูด หรือใชเชือกคลองและดัน
    ตัวผูถูกไฟฟาดูดใหหลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟารั่ว
    โดยผูเขาชวยเหลือตองยืนบนพื้นแหง และสวมรองเทา
    ยาง

5. หามใชมือหรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
    สัมผัสผูถูกไฟฟาดูด ในขณะที่ยังไมตัดกระแสไฟฟา
    รวมถึงหามชวยเหลือผูถูกไฟฟาดูดในขณะที่รางกาย
    เปยกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะจะไดรับอันตราย
    จากไฟฟาดูด

6. ปฐมพยาบาลผูถูกไฟฟาดูด ดวยการปมหัวใจ โดยจัด
    ใหผูถูกไฟฟาดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทําการผาย
    ปอดและนวดหัวใจ จนกวาผูถูกไฟฟาดูดจะหายใจเองได
    พรอมรีบนําสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การ
    เลือกใชอุปกรณไฟฟาที่ไดมาตรฐาน และการเรียนรูวิธี
    ใชงานอุปกรณไฟฟาอยางถูกวิธี จะชวยปองกันอุบัติ
    ภัยจากไฟฟา ทําใหการดําเนินชีวิตในชวงฤดูฝนเปนไป
    ดวยความปลอดภัย

ขอขอบคุณขอมูลจาก
disaster.go.th



 รับสมัครงาน
We’re Hiring

  แผนก                                  ตําแหนง                                  อัตรา

Service
Solutions

Applied กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

Assistant Service Manager กรุงเทพฯ 1

1

กระทุมแบน* - กรุงเทพฯ 1Technician
1Technician

ระยอง 1Technician

Sales Engineer

VRF Sales Engineer

Control &
Contracting

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

พัทยา

1

1

1

2

Unitary 1

กรุงเทพฯ

เชียงใหม

1
1

Sales Engineer  (EBS)

ลาดพราว/จตุจักร* - กรุงเทพฯ

Assistant Control Sales Manager 

Assistant Contracting
Fulfillment Manager

Contracting Sales Engineer 

Project Engineer 

* พื้นที่ทํางาน

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่...
คุณพรรณี จันทนภุมมะ (พี่ต๊ิง)
โทร. 02 761 1111 ตอ 8903
มือถือ & Line 0888096790  
e-mail : Punnee.Chandanabhumma@trane.comPunnee.Chandanabhumma@trane.com


