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หมวดที่ 1 ข้อกําหนดทัว่ ไป
1001

บทนํ า
ก. ข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง โครงการอาคาร 24 ชัน้ และใต้ดนิ 2 ชัน้ และให้
ใช้บงั คับครอบคลุมการดําเนินการก่อสร้างทัง้ หมด ทัง้ นี้ให้ถอื เอกสารสัญญาว่าจ้างเป็ นหลักหากมีขอ้ ความในเอกสารฉบับ
นี้ขดั แย้งกับสัญญา
ข. วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการติดตัง้ ระบบต่าง ๆ ตามข้อกําหนดต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานภายใต้สภาพ
ภูมอิ ากาศแวดล ้อมดังต่อไปนี้
- ความสูงใกล ้เคียงระดับนํา้ ทะเลปานกลาง
- อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ 35 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์)
- อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกสูงสุดเฉลีย่ 28 องศาเซลเซียส (28.3 องศาฟาเรนไฮต์)
- ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลีย่ 60%

1002

ขอบเขตของงาน
ก. จัดหาและติดตัง้ ระบบ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทีส่ มบูรณ์ทงั้ ภายในและภายนอกอาคาร รวมทัง้ ระบบอืน่ ๆ
ทีเ่ ขียนไว้ในแบบ รายการประกอบแบบ และเอกสารทีม่ ที แ่ี นบมาด้วย
ข. จัดหา วิศวกรเครื่องกล ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปเป็ นวิศวกรโครงการ โดยต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถ มีประสบการณ์
ในการทํางานอย่างน้อย 3 ปี ข้นึ ไป และสามารถทํางานและประสานงานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ดี
ค. จัดหาหัวหน้าช่างและช่างผูช้ นาญงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีจาํ นวนเพียงพอสําหรับการปฏิบตั งิ านได้ทนั ที และแล ้วเสร็จ
ทันตามแผนงาน
ง. ประสานงานกับผูร้ บั จ้างก่อสร้างอาคาร ผูร้ บั จ้างระบบต่าง ๆ ผูร้ บั จ้างรายอืน่ ตามแต่ทผ่ี ูว้ ่าจ้างจะกําหนดในภายหลัง
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตามแบบและรายการนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
จ. จัดทําการทดสอบและทดลองเครื่อง ตลอดจนแก้ไขปรับแต่งให้ได้ตามทีร่ ะบุในแบบและความต้องการของผูว้ า่ จ้าง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นในการตรวจสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงานรวมทัง้ ค่าไฟฟ้ าและค่านํา้ ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูร้ บั จ้างทัง้ สิ้น
ฉ. ให้ผูร้ บั จ้างอํานวยความสะดวกแก่ผูร้ บั จ้างติดตัง้ ระบบการจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)

1003

การปฏิบตั งิ าน
ก. การกําหนดตําแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ ผูร้ บั จ้างต้องตรวจดูแบบและข้อกําหนดอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับงานนี้ เช่น
แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบทุกแบบ เพือ่ กําหนดตําแหน่งของวัสดุอปุ กรณ์ให้ได้ตามแบบและ
ไม่ขดั กับงานอืน่ ๆ เมือ่ ตําแหน่งของวัสดุ และ/หรือ อุปกรณ์ทจ่ี ะติดตัง้ ขัดกันกับงานอืน่ ผูร้ บั จ้างต้องแจ้งให้ผูว้ ่าจ้าง
ทราบทันทีทต่ี รวจพบก่อนกําหนดที่จะติดตัง้ เพือ่ ผูว้ ่าจ้างจะได้จดั ให้มกี ารทําความตกลงแก้ไข ถ้าตําแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ วัสดุ
และ/หรือ อุปกรณ์ขดั กับงานอืน่ หลังจากทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไปแล ้ว โดยผูร้ บั จ้างไม่ได้แจ้งให้ผูว้ ่าจ้างทราบตามกําหนด ผูว้ ่าจ้าง
สงวนสิทธิ์ท่จี ะสังให้
่ แก้ไข โดยผูร้ บั จ้างจะเรียกค่าจ้างเพิม่ หรือขอต่อเวลาทํางานมิได้
ข. กรณีทง่ี านของผูร้ บั จ้างต้องทําหรือติดตัง้ ใกล ้กับงานระบบอืน่ ๆ หรือพื้นทีท่ ห่ี ลักฐานปรากฏว่างานของผูร้ บั จ้างกีดขวาง
การทํางานของระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้างต้องช่วยเหลือขยับขยายหรือ จัดเนื้อทีห่ รือ พื้นทีเ่ พือ่ ให้พอใจแก่ทุกฝ่ าย ถ้าผูร้ บั จ้าง
ติดตัง้ งานไปก่อนทีจ่ ะร่วมพิจารณากับงานระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้างต้องเปลีย่ นแปลง ดัดแปลงหรือแก้ไขงานของผูร้ บั จ้าง
เพือ่ ให้เข้ากับงานอืน่ ๆ ได้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพิม่ จากผูว้ ่าจ้าง
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ค. วัสดุหรืออุปกรณ์ยห่ี อ้ ใดทีถ่ กู กําหนดให้ใช้ในรายการทีแ่ นบหรือในแบบ ให้ถอื ว่าผูร้ บั จ้างต้องหามาติดตัง้ หากจะใช้วสั ดุหรือ
ยีห่ อ้ อืน่ ทีต่ ่างออกไปจากทีก่ าํ หนดก็ตอ้ งมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าทีถ่ ูกกําหนดให้ใช้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพือ่ ขออนุมตั ใิ ช้วสั ดุ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ทียบเท่าหรือดีกว่าต่อผูว้ ่าจ้างก่อน ผูร้ บั จ้างต้องเสนอราคาเปรียบเทียบของอุปกรณ์วสั ดุท่ี
กําหนดไว้ในแบบหรือรายการกับอุปกรณ์หรือวัสดุทข่ี ออนุมตั ใิ ช้แทน ถ้าผูร้ บั จ้างติดตัง้ หรือใช้วสั ดุยห่ี อ้ อืน่ ทีไ่ ม่ได้กาํ หนดไว้ใน
รายการนี้หรือแบบนี้ โดยมิได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างถือสิทธิทจ่ี ะให้ผูร้ บั จ้างถอดถอนอุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่าว
ออกโดยผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเองทัง้ สิ้น
ง. ผูร้ บั จ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็ นชนิดทีถ่ กู ต้องเหมาะสมกับประเภทของงานทีท่ าํ เป็ น
จํานวนทีเ่ พียงพอ ผูว้ ่าจ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะบังคับให้ผูร้ บั จ้างเพิม่ และเปลีย่ นแปลงจํานวน และประเภทของเครื่องมือต่าง ๆ เมือ่ เห็น
ว่าผูร้ บั จ้างมีเครื่องมือไม่เพียงพอหรือใช้เครื่องมือทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสมกับการทํางาน

1004

มาตรฐานและกฎข้อบังคับต่าง ๆ
ในการปฏิบตั งิ านติดตัง้ ให้ยดึ ถือมาตรฐานและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ทีใ่ ช้อา้ งอิง ยกเวน้ กรณีมกี าํ หนดแน่นอนในแบบหรือ
รายละเอียด หากมีขอ้ ขัดแย้งระหว่างแบบและมาตรฐาน หรือระหว่างมาตรฐานอ้างอิงต่าง ๆ ให้ถอื คําชี้ขาดของวิศวกร
ออกแบบหรือตัวแทนผูว้ ่าจ้างเป็ นทีส่ ้นิ สุด มาตรฐานอ้างอิงประกอบด้วย
ว.ส.ท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กฟน.
การไฟฟ้ านครหลวง
ม.อ.ก.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแห่งประเทศไทย
BS
British Standard
DIN
Deutsher Industry Normen (German Industrial standard)
IEC
International Electro-technical Commission
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
NFPA
National Fire Protection Association
UL
Underwriter's Laboratories, Inc.
VDE
Verband Dentsher Electro techniker
(German Electrical Regutation and Codes)
ASHRAE
American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
AHAM
Association of Home Appliance Manufacturers
AMCA
Air Moving and Conditioning Association
ANSI
American National Standard Institute
API
American Petroleum Institute
ARI
Air-Conditioning and Refrigeration Institute

1005

สถาบันตรวจสอบ
ในกรณีทต่ี อ้ งมีการทดสอบคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์เพือ่ การขออนุมตั ใิ ช้ตดิ ตัง้ ในโครงการนี้ ให้สามารถทดสอบในสถาบัน
ดังต่อไปนี้
- คณะวิศวกรรมศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1006

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า ธนบุรี
สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
การไฟฟ้ านครหลวง
สถาบันอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปและได้
่
รบั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้าง

แบบแปลนและคู่มือ
ก. ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําแบบใช้งาน (Shop drawing) และแบบแสดงการติดตัง้ ของอุปกรณ์ ซึง่ เขียนด้วย AutoCAD
Version 2015 (อย่างตํา่ ) ขนาดของแบบต้องเท่ากับแบบของผูว้ ่าจ้าง จํานวน 5 ชุด เสนอให้ผูว้ ่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ การแก้ไขแบบจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้างก่อนจึงจะดําเนินการได้
ข. ในระหว่างปฏิบตั งิ าน ผูร้ บั จ้างจะต้องทําแบบติดตัง้ จริงให้ถกู ต้องตลอดเวลา หากมีการเปลีย่ นแปลงต่างไปจากแบบ เช่น
เปลีย่ นแนวการเดินท่อ หรือมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําแบบตามทีส่ ร้างจริงลงในกระดาษเขียนแบบ
พร้อมทัง้ บันทึกแสดงรายการและรายละเอียดทีไ่ ด้แก้ไขจากแบบใช้งานเดิม และแบบตามทีส่ ร้างจริง พร้อมทัง้ วิศวกร
ควบคุมการติดตัง้ จะต้องลงนามรับรองความถูกต้อง
ค. ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําหนังสือคู่มอื การใช้และบํารุงรักษา แสดงวิธที ใ่ี ช้และระยะเวลาของการบํารุงรักษา รวมอะไหล่และอืน่
ๆ เป็ นภาษาไทย สําหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทกุ ชิ้นทีผ่ ูร้ บั จ้างนํามาใช้จาํ นวน 5 ชุด ชุด และทําเป็ นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์
(PDF) มอบให้แก่ผูว้ ่าจ้างในวันส่งมอบงาน หนังสือคู่มอื ทัง้ หมดผูร้ บั จ้างต้องส่งร่างเสนอผูว้ ่าจ้าง 3 ชุด เพือ่ ตรวจสอบ
และขอความเห็นชอบก่อนการส่งมอบจริง

1007

การทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ
ก. ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําตารางแผนงานการทดสอบ, เอกสารแสดงวิธกี ารทดสอบ และข้อแนะนําจากผูผ้ ลิตในการทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ เสนอขออนุมตั ติ ่อผูค้ วบคุมงานอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการดําเนินการทดสอบ
ข. อุปกรณ์และเครื่องมือทีจ่ ะนํามาใช้ในการทดสอบ ผูร้ บั จ้างจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หามาทัง้ หมดและจะต้องเป็ นอุปกรณ์ทไ่ี ด้
มาตรฐาน
ค. ผูร้ บั จ้างต้องทําการทดสอบเครื่องและระบบตามหลักวิชาและข้อกําหนด โดยมีผูค้ วบคุมงานและวิศวกรเครื่องกล อยู่
ร่วมขณะทําการทดสอบทุกครัง้
ง. ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําแบบฟอร์มการทดสอบเสนอขออนุมตั ติ ่อวิศวกรควบคุมงานก่อนทําการทดสอบ และผลของการ
ทดสอบให้จดั ส่งให้ผูค้ วบคุมงานจํานวน 5 ชุด
จ. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในระหว่างการทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ ให้เป็ นความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างเองทัง้ สิ้น

1008

การส่งมอบงาน
ก. การตรวจสอบผลการดําเนินงานติดตัง้ เป็ นช่วง ๆ ตามลักษณะงานและความเหมาะสมทางเทคนิค ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ ทําการทดสอบตามมาตรฐานต่อหน้าผูค้ วบคุมงานก่อนทีจ่ ะปิ ดช่องท่อหรือฉาบปูนผนัง เมือ่
ทดสอบแล ้วผูร้ บั จ้างต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
ข. การทดสอบ ทดลองเครื่อง และปรับแต่งระบบภายหลังการติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จะต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล และรายละเอียดข้อกําหนด
ค. การส่งมอบงาน เมือ่ งานเสร็จสมบูรณ์ ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการดังนี้
- ผูร้ บั จ้างจะต้องเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เต็มทีเ่ ป็ นระยะเวลา 24 ชม.ติดต่อกัน
หากมีจดุ บกพร่องต้องแก้ไขจนเป็ นทีพ่ อใจของผูว้ ่าจ้าง
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- ผูร้ บั จ้างต้องทําความสะอาดระบบต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และจัดทําป้ ายชื่อทีเ่ ป็ นตัวหนังสือและเครื่องหมายต่าง ๆ รหัส
สีท่อ และลูกศรตามมาตรฐานความปลอดภัยและการบํารุงรักษา
- รายการสิง่ ของต่าง ๆ ต่อไปนี้ทผ่ี ูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผูว้ ่าจ้างในวันส่งมอบงาน คือ
 แบบสร้างจริงพิมพ์ไข A0 จํานวน 1 ชุด พร้อมลายเซ็นสถาปนิกและวิศวกรทุกท่าน
 แบบสร้างจริงพิมพ์ขาว A0 จํานวน 2 ชุด พร้อมลายเซ็นสถาปนิกและวิศวกรทุกท่าน
 แบบสร้างจริงพิมพ์ขาว A3 จํานวน 3 ชุด พร้อมลายเซ็นสถาปนิกและวิศวกรทุกท่าน
 แบบสร้างจริง File AutoCAD Version ไม่ตาํ ่ กว่า 2015
 แบบสร้างจริง File PDF
 File BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
 เครื่องมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแต่งและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ที างผูผ้ ลิตส่งมาให้
 วีดโี อฝึ กอบรมการใช้อปุ กรณ์และระบบต่าง ๆของโครงการ
 ไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด ให้จดั ส่งในรูปแบบ EXTERNAL HARDDISK โดยให้ผูร้ บั จ้างจัดส่งจํานวน
3 ชุด
การส่งและรับมอบงานต้องเป็ นเอกสารลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อยประกอบด้วยผูว้ ่าจ้างหรือผูร้ บั มอบอํานาจ
ผูค้ วบคุมงานและผูร้ บั จ้าง
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หมวดที่ 2 เครื่องทํานํ้ าเย็นแบบ Screw Water Chiller
2001

ความต้องการทัว่ ไป
เครื่องทํานํา้ เย็นทุกเครื่องต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน และจะต้องเป็ นรุ่นมาตรฐานของผูผ้ ลิต ประกอบเป็ นชุดสําเร็จ
มาจากโรงงานผูผ้ ลิตทีไ่ ด้มาตราฐาน และผ่านการทดสอบ Performance ตามมาตรฐาน ARI โดยผูร้ บั จ้างจะต้องแนบ
ใบรับรองสมรรถนะการทําความเย็นทีอ่ อกจากโรงงานผูผ้ ลิตเพือ่ ประกอบการขออนุมตั ิ เครื่องทํานํา้ เย็นแต่ละเครื่องจะต้อง
ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์แบบ Screw , มอเตอร์ , คูลเลอร์ , คอนเดนเซอร์ , Economizer , ระบบหล่อลืน่ , ระบบไฟฟ้ า
และระบบควบคุมแบบไมโครโพรเซสเซอร์ และอืน่ ๆ ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต และจะต้องออกแบบมาให้ใช้กบั สารทําความ
เย็น R-134 A หรือ สารทําความเย็น none CFC อืน่
คอมเพรสเซอร์จะต้องเป็ นชนิดทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้สามารถซ่อมบํารุงได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ณ สถานทีใ่ ช้งานได้
โดยไม่จาํ เป็ นต้องถอดเครื่องส่งกลับโรงงานผูผ้ ลิตเพือ่ ทําการซ่อมแซม โดยผูผ้ ลิตจะต้องออกหนังสือรับรองและประกันชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ว่าความสามารถซ่อมแซมบํารุงได้ ณ สถานทีใ่ ช้งานได้โดยปราศจากผลกระทบใด ๆ กับ ความสามารถของระบบและ
ประสิทธิภาพของเครื่องทํานํา้ เย็นทีผ่ ่านการซ่อมบํารุง ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ใช้ตามทีร่ ะบุดงั นี้ Trane, Carrier, Dunham bush

2002

คอมเพรสเซอร์
ก. คอมเพรสเซอร์จะต้องเป็ นประเภท Positive displacement ชนิด Helical, Rotary ประกอบบนตัวเรือนแบบ Semi Hermetic โรเตอร์ของคอมเพรสเซอร์เป็ นแบบโรเตอร์คู่ทอ่ี อกแบบมาให้สามารถทําการบํารุงรักษา ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ ได้
โดยสะดวก ด้านหัวท้ายของโรเตอร์จะต้องมีซลี แบบวงแหวน (O-Rings) ป้ องกันการรัว่ ของสารทําความเย็น
ข. ตัวเรือนคอมเพรสเซอร์จะต้องทําด้วยเหล็กหล่อขึ้นรูป (Cast - iron) ทีส่ ามารถทนความดันได้ไม่นอ้ ยกว่า 2068 kPa
(300 PSIG) หรือตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์จะต้องออกแบบให้สามารถทํางานทีค่ วามเร็ว
2900 รอบต่อนาที ทีค่ วามถีข่ องระบบไฟฟ้ า 50 เฮิรตซ์
ค. ตลับลูกปื นทีร่ องรับโรเตอร์จะต้องเป็ นชนิดลูกกลิ้งแบบใช้ความดันนํา้ มันหล่อลืน่ ชนิด AFBMA CLASS 5 ขึ้นไป
ง. การควบคุมอัตราการทํางานจะต้องเป็ น Sliding Valve อยู่ตรงส่วนด้านล่างของโรเตอร์ โดยใช้ตวั ขับแบบไฮดรอลิก
จ. ชุดดักนํา้ มันด้านขาส่งจะต้องติดตัง้ ไว้ด้านนอกตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ ชุดกรองนํา้ มันและระบบดึงนํา้ มันกลับจะต้อง
ออกแบบและทํางานทีแ่ ม่นยําแน่นอนว่าสามารถดึงนํา้ มันกลับมายังคอมเพรสเซอร์โดยไม่ตกค้างในอุปกรณ์แลกเปลีย่ น
ความร้อน
ฉ. ระบบความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์จะต้องประกอบไปด้วยชุดป้ องกันต่าง ๆ โดยไม่จาํ กัดเฉพาะทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้
ชุดป้ องกันระดับอุณหภูมขิ าส่งทางสูง
ชุดป้ องกันระดับอุณหภูมใิ นขดลวดของมอเตอร์ทางสูง
ชุดป้ องกันระดับความดันนํา้ มันหล่อลืน่ ทางตํา่
ชุดป้ องกันการหมุนกลับทิศ
ชุดป้ องกันความดันส่งทางสูง
ช. คอมเพรสเซอร์จะต้องมีอปุ กรณ์ประกอบสําเร็จเรียบร้อยอยู่ภายใน คือ ชุดลิ้นระบายแรงดันแก๊สทางสูงเพือ่ ป้ องกันความ
ดันขาส่งสูงเกินความปลอดภัย แต่ถา้ คอมเพรสเซอร์ทไ่ี ม่มอี ปุ กรณ์ชดุ นี้ประกอบอยู่ดว้ ยจะต้องมีล้นิ ระบายความดันติด
ตัง้ อยู่ในชุดความดันทางสูงของเครื่องทํานํา้ เย็นเพือ่ ระบายความดันทางสูงไม่ให้เกินขีดจํากัดทีอ่ อกแบบไว ้ ซึง่ สามารถ
ระบายความดันแก๊สขณะทีร่ องรับภาระโหลดทีส่ ูงสุดทีไ่ หลผ่านได้จากความสามารถสูงสุดของ ซึง่ คอมเพรสเซอร์ได้ผลิต
ได้
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มอเตอร์
มอเตอร์ทใ่ี ช้ขบั เคลือ่ นคอมเพรสเซอร์จะต้องเป็ นแบบ Single Speed, Non-Reversible, Squirrel Induction ชนิดขับตรง
กับคอมเพรสเซอร์ (Direct drive) มอเตอร์จะต้องมีประสิทธิภาพและค่าประกอบกําลังอย่างน้อย 95% และ 85% ตามลําดับ
และจะต้องได้รบั การออกแบบตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC มาให้ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 380 โวลต์หรือ 3300 โวลต์/3 เฟส/50
เฮิรตซ์

2004

ระบบหล่อลืน่
คอมเพรสเซอร์จะต้องมีระบบหล่อลืน่ ชิ้นส่วนทีเ่ คลือ่ นไหวทีส่ ามารถผลิตและส่งแรงดันนํา้ มันเข้าไปทีล่ ูกปื นหล่อลืน่ ได้เป็ นอย่าง
ดีและสมบูรณ์แบบ ซึง่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
ก. กรองนํา้ มัน พร้อมวาล์วบริการทีส่ ามารถถอด - เปลีย่ นกรองนํา้ มันได้โดยมาจําเป็ นต้องดึงเอาสารทําความเย็นในเครื่อง
ออก
ข. ไส้อ่นุ นํา้ มันทีอ่ ่างเก็บนํา้ มันด้วยระบบไฟฟ้ าแรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ควบคุมการทํางานด้วยไมโคร
โพรเซสเซอร์เป็ นชุดสําเร็จรูปมาจากโรงงานเรียบร้อยแล ้ว
ค. มีอปุ กรณ์วดั การไหลนํา้ มันทางขึ้นพร้อมแสดงเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นผ่านอุปกรณ์วดั ระดับนํา้ มันแบบลูกลอยโดยใช้การต่อ
ร่วมกับอุปกรณ์วดั ความดันนํา้ มันในระบบพร้อมกันนัน้ จะต้องมีสวิตช์บ่งชี้สภาวะการไหลของนํา้ มันเพือ่ แสดงค่าการไหล
ของนํา้ มันว่าปราศจากการผสมปนเปื้ อนด้วยไอสารทําความเย็นตามมาด้วยและต้องสามารถชี้บ่งสัญญาความผิดพลาด
และจากระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้อย่างทันท่วงทีอย่างสมบูรณ์แบบ

2005

ระบบควบคุมนํ้ ามันหล่อลืน่
ในระบบหล่อลืน่ สําหรับคอมเพรสเซอร์ จะต้องมีอปุ กรณ์ตรวจจับอุณหภูมเิ พือ่ แสดงอุณหภูมขิ องตลับลูกปื น (Bearing) หรือ
อุณหภูมขิ องนํา้ มันหล่อลืน่

2006

ฮีทเตอร์อนุ่ นํ้ ามัน
ในระบบทีน่ าํ้ มันหล่อลืน่ มีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับสารทําความเย็น จะต้องมีฮที เตอร์สาํ หรับอุ่นนํา้ มันเพือ่ ป้ องกันนํา้ มันหล่อลืน่
เกิดฟองในขณะทีส่ ารทําความเย็นเปลีย่ นความดัน

2007

ระบบระบายความร้อนสําหรับ Oil Cooler
ระบบระบายความร้อนสําหรับ Oil Cooler Purging Devices และอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็ น ให้ใช้นาํ้ ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์
หรือใช้นาํ้ เย็น (Chilled Water)

2008

อุปกรณ์ควบคุมสมรรถนะ
คอมเพรสเซอร์แต่ละเครื่อง จะต้องมีอปุ กรณ์ควบคุมสมรรถนะให้คอมเพรสเซอร์สามารถทํางานอยู่ระหว่างค่าตํา่ สุดจนถึง
ค่าสูงสุดได้โดยอัตโนมัติ (Micro-Processor Control) อุปกรณ์ควบคุมสมรรถนะต้องประกอบด้วย Sliding Valve ขับด้วย
Hydraulic Actuator ติดตัง้ อยู่ตรงส่วนล่างของคอมเพรสเซอร์ ซึง่ สามารถควบคุมสมรรถนะได้อย่างแม่นยําและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับสมรรถนะของการทําความเย็น และป้ องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทาํ งานเกินความ
จําเป็ นแบบ (Continuous Part Load) อุปกรณ์ควบคุมสมรรถนะจะต้องมีความสามารถลดการทํางานของเครื่องให้อยู่
ระหว่าง 25% ถึง 100% ของความสามารถสูงสุดภายใต้สภาวะ Constant Entering Condenser Temperature
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โครงสร้างของคูลเลอร์และคอนเดนเซอร์
การออกแบบและการทดสอบโครงสร้างของคูลเลอร์และคอนเดนเซอร์จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน ASME และ
ANSI-B 9.1 โดยออกแบบให้สามารถทนความดันนํา้ ใน Tube ขณะใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 กิโลปาสคาล (149 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว) หรือ 1,723 กิโลปาสคาล (250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือตามทีร่ ะบุในรายการอุปกรณ์ ค่า Fouling Factor ไม่เกิน
0.000044 m2 °K/W (0.0001 fl2.h. °F/Btu) สําหรับ Cooler Unit และไม่เกิน 0.0001 m2 °K/W (0.00025 ft2.h.°F BTU
สําหรับ Condenser Unit ทีใ่ ช้นาํ้ จากสระนํา้ ธรรมชาติเป็ นตัวระบายความร้อนออกพร้อมทัง้ มี Sight Glass และอุปกรณ์
นิรภัยติดตัง้ มาจากโรงงานผูผ้ ลิต ส่วนทํานํา้ เย็นและคอนเดนเซอร์ เป็ นอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนทีอ่ าศัยหลักการของ
Shell and Tube โดยออกแบบให้สารทําความเย็นไหลอยู่ใน Shell ส่วนนํา้ ไหลอยู่ภายใน Tube ซึง่ เป็ นทองแดง
วัสดุทใ่ี ช้ทาํ Tube ของ Condenser จะต้องเป็ นวัสดุทท่ี นการกัดกร่อนจากนํา้ ธรรมชาติอย่างเช่น CU-NI อัตรา
ส่วนผสม 90/10 ส่วน หรือวัสดุอน่ื ๆ ทีด่ กี ว่า

2010

Water Boxes
Water Boxes ด้านต่อท่อนํา้ เข้า – ออกทีเ่ ครื่องทํานํา้ เย็นเป็ นแบบหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI # 150 พร้อมทัง้ ติดตัง้ Drain
Valve Vent Valve ด้วย

2011

ฉนวน
ผิวด้านนอกของคูลเลอร์จะต้องหุม้ ด้วยฉนวนไม่ลามไฟชนิด Closed Cell Insulation มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 32 มิลลิเมตร
(1 1/4 นิ้ว) แล ้วทาทับด้วยสี Emulsion อะคริลกิ 3 ชัน้ ฉนวนทีใ่ ช้จะต้องมีค่าความนําความร้อนไม่เกิน 0.038 W/m ๐K
(0.27 Btu/ft2 .h. ๐F)

2012

อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้ า
Demand Limited Device สําหรับตัง้ ปริมาณกระแสไฟฟ้ าสูงสุดสําหรับมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ และป้ องกันไม่ให้
กระแสไฟฟ้ าเข้ามอเตอร์เกิน 105 เปอร์เซ็นต์ของกระแสไฟฟ้ าเต็มกําลัง จะต้องแนบ Performance Curve และข้อมูล
ทางด้านเทคนิค เพือ่ ประกอบการพิจารณาขออนุมตั ิ

2013

อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ก. อุปกรณ์ควบคุม
ระบบควบคุมของเครือ่ งทํานํา้ เย็นจะต้องเป็ นแบบไมโครโพรเซสเซอร์ และจะต้องสามารถเชื่อมต่อการควบคุมได้จาก
ระบบจัดการเครื่องทํานํา้ เย็น (Chiller Management System) ได้โดยตรง อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ภายในเครื่องทํานํา้
เย็นจะต้องติดตัง้ เรียบร้อยมาจากโรงงานผูผ้ ลิต และจะต้องใช้งานกับระบบไฟฟ้ ากระแสสลับตามแรงดันและความถีข่ อง
สภาพงานนัน้ ๆ และจะต้องใช้งานทีค่ วามดันไฟฟ้ าไม่เกิน 250 โวลต์ ชุดควบคุมจะต้องมีหน้าทีห่ ลักอย่างน้อยต่อไปนี้
Safety Control
System Shutdown Control
System Cycling Controls
Motor Current Limiting Control
Leaving Chilled Water Temperature Control
Monitoring ค่าต่าง ๆ อย่างน้อยต่อไปนี้
 Date and Time of Day
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 Chiller Operating Hour
 Entering/Leaving Chilled Water Temperature
 Entering/Leaving Condenser Water Temperature
 Differential Oil Pressure
 Motor Current in % Full Load AMP
อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย
แผงควบคุมจะต้องสังการใช้
่
เครื่องทํานํา้ เย็นหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ในกรณีทม่ี เี หตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับเครื่อง
อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยจะต้องถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับระบบไฟฟ้ ากระแสสลับตามแรงดันและความถีข่ อง
สภาพงานนัน้ ๆ และจะต้องใช้งานทีค่ วามดันไฟฟ้ าไม่เกิน 250 โวลต์ อย่างน้อยสาเหตุหลักๆ ทีจ่ ะทําให้เครื่องทํานํา้ เย็น
หยุดการทํางาน คือสภาวะต่อไปนี้
Motor Over Current
Under/Over Voltage
Bearing Oil High Temperature
High motor Temperature
High Condenser Pressure
Low Evaporator Refrigerant Temperature
Low Oil Pressure
Loss of Cooler/Condenser Water Flow

ชุดสตาร์ทเตอร์
สตาร์ทเตอร์จะต้องเป็ นชนิด Auto Star Delta ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้ า 380 โวลต์ หรือ 400 โวลต์/3 เฟส/
50 เฮิรตซ์ โครงสร้างสตาร์ทเตอร์และส่วนประกอบต่าง ๆ เป็ นดังต่อไปนี้
ก. Floor Standing with Gasketed Steel Enclosure
ข. 3 Ammeter with Current Transformer
ค. 3 Voltmeter with Voltage Transformer
ง. Load Break Switch with Panel
จ. Short Circuit Protection Device

2015

อุปกรณ์ประกอบ
อุปกรณ์ประกอบต่อไปนี้จะต้องจัดหาไว้สาํ หรับเครื่องทํานํา้ เย็นแต่ละเครื่อง
ก. Vibration Isolator
ข. Flexible Pipe Connection
ค. Water Flow Switch
ง. Thermometer
จ. Pressure Gauge
ฉ. Two Brushes with Jointed Rods
ช. อืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็ น
จํานวนของอุปกรณ์ประกอบจะเป็ นไปตามทีป่ รากฏในแบบ อุปกรณ์ประกอบบางรายการทางโรงงานผูผ้ ลิตจะต้องให้คาํ แนะนํา
เพียงให้เครือ่ งทํางานได้สมบูรณ์
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หมวดที่ 3 เครื่องทํานํ้ าเย็นแบบ Water Cooled Centrifugal Chiller
3001 คุณสมบัตทิ วั ่ ไป
ก. เครื่องทําความเย็นแบบหอยโข่ง เป็ นรุ่นทีร่ ะบายความร้อนด้วยนํา้ (Water Cooled Centrifugal Chiller) มีชดุ อุปกรณ์
ทําความเย็น (Cooler), ชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน (Condenser) และอุปกรณ์อดั สารทําความเย็น (Compressor) อยู่
ในแท่นเครื่องเดียวกัน โดยสามารถแยกประกอบชิ้นส่วนแต่ละชุดได้โดยไม่ตอ้ งใช้วธิ ตี ดั หรือเชื่อม การทํางานในระบบ
ใช้สารทําความเย็น R-134 A หรือ สารทําความเย็น none CFC อืน่ เป็ นสารเก็บและคลายความร้อนในระบบทําความ
เย็น (Refrigerant System) เท่านัน้ คอมเพรสเซอร์ขบั เคลือ่ นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า ซึง่ ใช้กบั กระแสไฟฟ้ าทีม่ แี รงดัน 380
Volt 3 Phase 50 Hz เครื่องทําความเย็นและชุดอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ต้องประกอบเข้าด้วยกันจนเรียบร้อยสําเร็จรูป
จากโรงงานผูผ้ ลิตตามมาตรฐานANSI/ASHRAE/ARI ล่าสุด
ข. เครื่องทําความเย็นต้องผ่านการทดสอบการทํางานของระบบควบคุมและการติดตัง้ สายไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ค. เครื่องทําความเย็นจะต้องสามารถทํางานภายใต้ภาระความเย็น (Partial Load Capacity) ในช่วง 25 % จนถึง 100 %
ได้โดยไม่เกิดความผิดปกติ (Surge) ของเครื่องทําความเย็น โดยทีผ่ ูข้ ายจะต้องแนบข้อมูลทางด้านเทคนิคที่
ประกอบด้วย ความสามารถในการทําความเย็นทีส่ ภาวะต่าง ๆ ตัง้ แต่25% ถึง 100% เป็ นลําดับทีละ 10% ทีอ่ ณ
ุ หภูมนิ าํ้
เข้าคอนเดนเซอร์แบบ Step Down Condenser Water Temperature โดยลดลงตาม Unload ทีละ 0.5 °F โดยไม่
เกิดการ Surge กับตัวเครื่อง โดยให้ส่ง Certified Test Report มาให้สถาบันก่อนส่งมอบเครื่องทําความเย็นและเมือ่
ติดตัง้ เสร็จแล ้วต้องทดสอบเดินเครื่องให้ได้ตาม Certified Test Report ด้วย
ง. เครื่องทําความเย็น เมือ่ เดินเครื่องตาม load และเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1.3 จะต้องมีเสียงดังไม่เกิน 85 dBA ที่
Ctave Band 63 - 8,000 Hz ทีร่ ะยะห่างจากเครื่อง 1 เมตร โดยจะต้องส่งข้อมูลของเสียงมาพร้อมกับการเสนอราคา
ด้วย

3002

เครือ่ งทําความเย็นและอุปกรณ์ (Chiller Equipment)
ก. คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
เป็ นแบบ Hermetic Centrifugal Type ใช้สารทําความเย็น R-134 A หรือ สารทําความเย็น none CFC
อืน่
ขับเคลือ่ นโดยตรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า (Direct Drive) หรือมีชดุ เฟื องทดรอบเป็ นแบบ Helical Gear มอเตอร์ของ
คอมเพรสเซอร์เป็ นแบบ Hermetic Sea
มีชดุ ควบคุมปริมาณไอสารความเย็นทีส่ ามารถปรับได้ตามภาระความเย็นของเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพเป็ น
แบบ
Modulating Variable Inlet Guide Vanes
ชุด Impeller จะต้องผ่านการปรับความสมดุลแบบสถิต (Statically balancing)และแบบพลวัต
(Dynamically
Balancing) การทดสอบการหมุนใช้วธิ ี Over Speed test โดยไม่เกิดการสันสะเทื
่
อนเกินมาตรฐานของโรงงาน
ผูผ้ ลิต
ชุด Impeller จะต้องได้รบั การออกแบบและสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและเป็ นทีย่ อมรับว่าสามารถใช้
งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้ องกันชุด Compressor ไม่ให้เกิดอาการผิดปกติ(Surge) ในสภาวะการทํางานทีม่ ี
ภาระความเย็นตํา่ (Part Load)
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ข. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
มอเตอร์ไฟฟ้ าขับเคลือ่ นเครื่องทําความเย็นเป็ นแบบ Hermetic Seal, Low Slip Squirrel Cage
Induction
Type การระบายความร้อนของขดลวดมอเตอร์เป็ นแบบอาศัยสารทําความเย็นวิง่ ผ่าน Hermetic or
Semi hermetic Compressor) สามารถใช้กบั ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ า 380 โวลต์ 3 เฟส50 เฮิรตซ์
ขนาดกําลังแรงมา้ ของมอเตอร์จะต้องมีกาํ ลังขับเพียงพอกับความต้องการกําลังแรงมา้ สูงสุดของชุด
Compressor
ในขณะทีเ่ ครื่องจักรกําลังทํางานที่ Full Load
มีอปุ กรณ์หรือระบบป้ องกันความเสียหายจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อุณหภูมภิ ายในของขดลวดสูงเกินพิกดั
ค. ระบบหล่อลืน่ สําหรับคอมเพรสเซอร์ (Lubrication System)
มีระบบการหล่อลืน่ ด้วยแรงดัน เพือ่ หล่อลืน่ และระบายความร้อนให้กบั ชิ้นสวน่ต่าง ๆ ของเครื่องจักร เช่น
เฟื องส่ง
กําลัง,แกนเพลาและแบริ่ง ฯลฯ
ชิ้นส่วนของระบบหล่อลืน่ ประกอบด้วย ปั ๊มนํา้ มัน สําหรับหล่อลืน่ มอเตอร์,ไส้กรองนํา้ มันหล่อลืน่ (Oil Filter)
แบบ
ถอดไส้เปลีย่ นได้โดยไม่ตอ้ งถ่าย Refrigerant ออกจากชุดอุปกรณ์ของเครื่องทําความเย็น,ชุดระบายความร้อน
นํา้ มันหล่อลืน่ (refrigerant-Cooled Oil Cooler),Oil Sump Heater, Oil Temperature Sensor oil Pressure
Sensor และอืน่ ๆ
ง. Cooler and Condenser
- เป็ นแบบ Shell and Tube ประกอบด้วย ท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง,ตัวถัง
เหล็กกล ้า,แผ่นเหล็กกล ้ายึดท่อ (Steel tube sheet),ฝาครอบท่อนํา้ เข้า-ออกเหล็กกล ้า (Steel Water Boxes
Cover), หัวต่อท่อนํา้ เข้า-ออก (Water Nozz Leg), Vent,Drains, WaterTemperature
Sensor,Bulbwell,Pressure Relief Valve,Isolating Valve ฯลฯ
- Shell ต้องทนต่อความดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ขนาดและจํานวนท่อ (Tube) ภายในชุด Heat Exchanger จะต้องเพียงพอ และเหมาะสมในการถ่ายเทปริมาณ
ความร้อนให้กบั สารทําความเย็นหรือนํา้ ตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ ลิต ท่อนํา้ เขา้ และออกจาก Evaporator และ
Condenser จะต้องอยู่ดา้ นเดียวกันหมดทางด้านใดด้านหนึ่งของเครื่อง และต้องใช้ฝาครอบท่อนํา้ เป็ นแบบ
Marine Type เพือ่ สามารถถอดเปิ ดส่วนหัว-ท้าย ของ Heat Exchanger ได้เพือ่ ความสะดวกในการล ้าง และ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ช้ นิ ส่วนภายในโดยไม่ตอ้ งถอดท่อออก
- ต้องมี Valve พิเศษ สําหรับการกักเก็บนํา้ ยาในตัวเครื่อง เพือ่ ลดระยะเวลาและลดการสูญเสียนํา้ ยาในการซ่อมบํารุง
- ชุด Evaporator ท่อ Suction ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อน่ื ๆ ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องป้ องกันความชื้นจับตัวควบคุมทีผ่ วิ
จะต้องหุม้ ด้วยฉนวนกันความร้อนชนิด Close Cell Insulation ขนาดความหนาไม่นอ้ ยกว่า 1” โดยตลอด
- ต้องมี Gate Pressure วัดแรงดัน และอุณหภูมดิ า้ นนํา้ เข้าและนํา้ ออก อ่านอุณหภูมไิ ด้ทงั้ องศาเซลเซียสและองศา
ฟาเรนไฮต์และต้องติดตัง้ วาล์เดรนนํา้
จ. ระบบควบคุมความเย็น (Refrigerant Control) เป็ นแบบ Float Type Metering Valve หรือแบบ Thermal
Extension Valve หรือแบบ Electronic Expansion Valve หรือแบบ Multiple Orifice
ฉ. Purge Unit
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เครื่องทําความเย็นทีใ่ ช้สารทําความเย็น HCFC จะต้องมี Purge Unit ไว ้เพือ่ กําจัดอากาศหรือNon-Condensable
Gas ออกจากระบบนํา้ ยา จะต้องประกอบด้วย Air or Water Cooled, Motor Driven Dry Compression
Condensing Unit, Oil Separator และอืน่ ๆ ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตหรืออาจจะเป็ นชนิด Self-Condensing
Thermal Type ทีม่ รี ะบบท่อและเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุมพร้อมเสร็จอุปกรณ์ไล่อากาศนี้จะต้องถูกออกแบบ
มากับเครื่องทําความเย็นและมีลกั ษณะการทํางานแบบอัตโนมัติ
ช. แผงชุดเริ่มเดินเครื่อง (Starter panel)
- แผงชุดเริ่มเดินเครื่องเป็ นแบบติดตัง้ อิสระแยกจากเครื่องทําความเย็น (Free Standing Unit) ตัวแผงและอุปกรณ์
ทีต่ ดิ ตัง้ จะต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน NEC.NEMA หรือมาตรฐานอืน่ ทีเ่ ทียบเท่า
- มีอปุ กรณ์ของชุดเริ่มต้นเดินเครื่องคอมเพรสเซอร์ (Compressor Starter) ต้องสามารถใช้กบั ระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้ า 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ ชุด Starter ของเครื่องทําความเย็นให้ใช้แบบ Solid State with
Harmonic Protection หรือดีกว่าตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
- มีอปุ กรณ์เริ่มเดินเครื่อง (Starter) และอุปกรณ์ ป้ องกัน Over Load สําหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ กับเครื่องทํา
ความเย็น เช่น Oil Pump
ซ. อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย
- มีอปุ กรณ์หรือระบบทีส่ ามารถป้ องกันและตรวจวัดค่าทางไฟฟ้ า ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 Phase loss protection
 Phase reversal
 Phase imbalance
 Motor over current
 3-phase under/over voltage
 Microprocessor based overload trip protection
 High motor temperature
 Bearing oil high temperature
 High condenser refrigerant temperature
 Low evaporator refrigerant temperature
 Low oil pressure
 Low oil temperature
 Loss of cooler and condenser water flow
 อืน่ ๆ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
ฌ. แผงควบคุมเครื่องทําความเย็น
- เป็ นแผงควบคุมแบบ Microprocessor ทีป่ ระกอบด้วยอุปกรณ์ชดุ แผงควบคุมจอแสดงผลและแป้ นกด การ
เดินสายทัง้ หมดให้ใช้ตามมาตรฐานผูผ้ ลิตเครื่องทําความเย็น
- อุปกรณ์จะต้องประกอบและติดตัง้ ครบถ้วนสําเร็จจากโรงงานผูผ้ ลิตประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 Safety Control
 System Shutdown Control
 System Cycling Control
 Motor Current Limiting Control
 Leaving Chilled Water Temperature Control
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 Monitoring ต้องแสดงได้อย่างน้อย 1 ภาษา คือภาษาอังกฤษ สามารถแสดงค่าต่าง ๆ อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
o Date and Time of Day
o Chiller Operating Hour
o Entering/Leaving Chiller Water Temperature
o Entering/Leaving Condenser Water Temperature
o Oil Pump Temperature
o Differential Oil Pressure
o Motor Current in % Full load AMP

ญ. อืน่ ๆ
- เครื่องทําความเย็นจะต้องติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันการสันสะเทอนเป็
่
นแบบ Spring Vibration Isolator มีค่าการ
ยุบตัว (Static Deflection) ไม่นอ้ ยกว่า 1 นิ้ว
- การขนส่งหรือเคลือ่ นย้ายจะต้องมีชดุ อุปกรณ์ป้องกันตัวเครื่องไม่ให้เกิดความเสียหายแตกหักเสือ่ มชํารุด,เกิดสนิม
กัดกร่อน และอืน่ ๆ ทีไ่ ด้อธิบายในคู่มอื แนะนาจากผจากผูผ้ ลิต
- เครื่องทําความเย็นจะต้องบรรจุนาํ้ มันหล่อลืน่ และสารความเย็นหรือสารไนโตรเจนเพือ่ รักษาความดันภายในระบบ
ไว้ก่อนการติดตัง้ และในระหว่างขนส่ง
- คู่มอื การเริม่ ต้นเดินเครื่อง,คู่มอื การใช้งานและการบํารุงรักษาและเอกสารผลการทดสอบอุปกรณ์ (Test Report)
ต้องมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทัง้ จะต้องจัดอบรมให้กบั ผูด้ ูแลระบบของสถาบัน ก่อนการส่งมอบงาน
- ตัวเครื่องทําความเย็นต้องมีแผ่นป้ ายแสดงสมรรถนะของเครื่อง เช่น ยีห่ อ้ รุ่น(Model) หมายเลขเครื่อง และชนิด
ของสารทําความเย็น เป็ นต้น
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หมวดที่ 4 เครื่องสูบนํ้ า (Centrifugal Horizontal Split case Water Pump)
4001

ความต้องการทัว่ ไป
เครื่องสูบนํา้ จะต้องจัดจําหน่ายโดยตัวแทนในประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงและมีบริการทางด้านอะไหล่เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ สมรรถนะของ
เครื่องสูบนํา้ ได้ดว้ ยอัตราการไหลและแรงดันไม่นอ้ ยกว่าทีก่ าํ หนดไว้ในรายการอุปกรณ์ในการเสนอขออนุมตั เิ ครื่องสูบนํา้ ผูร้ บั
จ้างจะต้องแนบ Performance Curve ของเครื่องสูบนํา้ มาด้วย จุดทีเ่ ลือกสําหรับการใช้งานควรอยู่ในบริเวณกลางของ Curve
ซึง่ เป็ นจุดทีเ่ ครื่องสูบนํา้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยืดหยุ่นเมือ่ ปริมาณนํา้ และความดันเปลีย่ นไปได้มากทีส่ ุด
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เครือ่ งสูบนํ้ าเย็นและนํ้ าระบายความร้อน
ก. ชนิดของเครื่องสูบนํา้
เครื่องสูบนํา้ ต้องเป็ นชนิด Centrifugal Horizontal Split case หรือ Suction Pump ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์
ความเร็วไม่เกิน 1,450 รอบต่อนาที ทีป่ ระสิทธิภาพตามทีก่ าํ หนดใน Pump Schedule และต้องเลือกให้ลกั ษณะการใช้
งานเป็ นแบบ Non – Overloading
ข. มอเตอร์
มอเตอร์ทเ่ี ลือกใช้จะต้องถูกสร้างและออกแบบมาตามมาตรฐานของ ANSI หรือ IEC มีค่า Service Factor ไม่นอ้ ย
กว่า 1.15 มอเตอร์ทใ่ี ช้เป็ นแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิด Totally Enclosed Fan Cooled (IP 54)
Insulation Class F ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะต้องไม่ตาํ ่ กว่าทีร่ ะบุไว้
ในตารางนี้
Output
ประสิทธิภาพตํา่ สุด
(kW)
(%)
0.55 kW และเล็กกว่า
70
0.75 - 3
78
4 - 5.5
83
7.5 -10
85
15 - 30
88
37 - 55
90
75 - 90
91
ตัง้ แต่ 110 kW ขึ้นไป
93
ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคมาเพือ่ ขออนุมตั ิ
ค. ตัวเรือน (Casing)
ตัวเครื่องสูบนํา้ (Casing) ทําด้วยเหล็กหล่อออกแบบมาให้ใช้งานทีค่ วามดัน (Maximum Working Pressure) ไม่ตาํ ่
กกว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือตามทีร่ ะบุในตารางเครื่องและต้องได้รบั การ
ทดสอบความดัน (Hydrostatic Test) ถึง 1.5 เท่าของความดันทีอ่ อกแบบไว ้ (Casing Design Maximum Working
Pressure), ข้อต่อของเครื่องสูบนํา้ กับท่อจะต้องเป็ นแบบหน้าแปลน (Flange Connection) ทัง้ ทางด้านดูดกลับและ
ทางด้านส่ง และทนแรงดันได้เช่นเดียวกันกับตัวเรือนเครื่องสูบนํา้ พร้อมทัง้ มีรูทท่ี าํ เกลียวและอุดไว ้ (Tapped and
Plugged) ทีต่ วั เรือนสําหรับการระบายอากาศ (Vent) และการระบายนํา้ ทิ้ง (Drain)
ง. Wearing Rings
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เครื่องสูบนํา้ ทีม่ ขี อ้ ต่อด้านส่งขนาดใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตรและใช้งานทีค่ วามดัน Dynamic มากกว่า 2 กิโลกรัมต่อตาราง
เซ็นติเมตรจะต้องมี Casing Wearing Ring ทีท่ าํ ด้วย Bronze ซึง่ สามารถถอดเปลีย่ นได้
ใบพัด
ใบพัด (Impeller) ต้องเป็ นโลหะชิ้นเดียวทําด้วย Cast Bronze หรือเทียบเท่า ได้รบั การปรับสมดุลทัง้ ทางด้าน Static
และ Dynamic มาจากโรงงานผูผ้ ลิต ใบพัดจะต้องไม่เสียหายเนื่องจากใบพัดหมุนกลับทาง
เพลา
เพลา (Shaft) ทําด้วย Stainless Steel ออกแบบให้มี Safety Factor สูง, ค่า Shaft Deflection ที่ Stuffing Box
ไม่ให้เกิน 0.05 มิลลิเมตร (0.002 นิ้ว)
Bearing
Bearing ต้องเป็ นชนิด Heavy Duty Ball Bearing แบบ Grease Lubricate ออกแบบให้ใช้งานตามทีก่ าํ หนดได้ไม่ตาํ ่
กว่า 100,000 ชัว่ โมง (Average Bearing Life)
Stuffing Boxes
Stuffing Boxes จะต้องมีความลึกเพียงพอทีจ่ ะใส่ Packing ได้ 4 วง และจะต้องมี Bronze Glands Seal ทีใ่ ช้เป็ น
แบบ Mechanical Seal ในกรณีทใ่ี ช้งานกับความดันทีม่ ากกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร, Seal ทีใ่ ช้ตอ้ งเป็ น
แบบ Balancing Mechanical Seal
Coupling
Coupling ระหว่างมอเตอร์และเครื่องสูบนํา้ ต้องเป็ นแบบ Flexible Coupling ชนิด Urethane หรือ Steel Pin &
Bushing มีค่า Service Factor อย่างตํา่ 1.5 และจะต้องมีฝาครอบป้ องกัน (Coupling Guard) ยึดติดกับโครงฐาน
เครื่องสูบนํา้ สามารถถอดออกได้งา่ ย
Base Plate
ชุดเครื่องสูบนํา้ และมอเตอร์ตอ้ งได้รบั การปรับแนว (Alignment) และยึดอย่างมันคงติ
่ ดกับแท่น Base plate หรือ
Inertia Block แท่น Inertia Block จะต้องทําด้วยคอนกรีตเสริมแรงมีโครงเป็ นเหล็ก
Miscellaneous Fitting
ผูร้ บั จ้างจะต้องติดตัง้ Automatic Air Vent พร้อมวาล์วเปิ ด-ปิ ด บนจุดสูงสุดของตัวเรือนเครื่องสูบนํา้ และถ้าเครื่อง
สูบนํา้ มีการหุม้ ฉนวนให้ต่อด้านท่อของ Automatic Air Vent พร้อมวาล์วให้ทะลุพน้ ความหนาของฉนวนและต้องติด
Drain Valve ทีจ่ ดุ ตํา่ สุดของข้อต่อด้านจ่ายนํา้ เข้าและออก การป้ องกันการสันสะเทื
่
อน
ชุดเครื่องสูบนํา้ และมอเตอร์ทย่ี ดึ ติดแน่นกับ Inertia Block จะต้องติดตัง้ อยู่บน Vibration Isolator แบบสปริงทีม่ คี ่า
การยุบตัว (Static Deflection) ไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร และสปริงแต่ละชุดต้องรองรับนํา้ หนักไม่เกินนํา้ หนักสูงสุดทีม่ ี
ผลิตกําหนดให้ใช้และต้องแสดงวิธคี าํ นวณการเลือก Spring Isolator ให้อนุมตั กิ ่อน
ฉนวน
เครื่องสูบนํา้ เย็น (Chilled Water) ทุกชุดต้องหุม้ ฉนวนกันความร้อนแบบ Closed Cell Foamed Plastic ความหนา
25 มม. (1 นิ้ว) และย้าย Name Plate มาไว้บนฉนวนเพือ่ สะดวกในการดูแลรักษา
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การติดตัง้ เครื่องสูบนํ้ า
ก. ติดตัง้ เครื่องสูบนํา้ ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
ข. จัดเตรียมทีส่ าํ หรับ Service รอบ ๆ ตัวเครื่องสูบนํา้ ไม่นอ้ ยกว่าทีก่ าํ หนดในแบบหรือตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
ค. ต้องมันใจว่
่ าเครื่องสูบนํา้ ทํางานโดยปราศจากการเกิดฟองอากาศและ Cavitation และจะต้องทํางานอยู่ในสภาพ NonOverloading ไม่ว่ากําลังทํางานอยู่ตวั เดียวหรือหลายตัว
ง. ให้ตดิ ตัง้ Flexible Connection ทีท่ ่อด้านส่งและด้านดูดกลับใกล ้ตัวเครื่องสูบนํา้ มากทีส่ ุดในลักษณะทีป่ ้ องกันการ
สันสะเทื
่
อนจากเครื่องสูบนํา้ ส่งผ่านไปทีท่ ่อนํา้ ของระบบ
จ. ท่อด้านส่งของเครื่องสูบนํา้ ทุกชุดต้องติดตัง้ วาล์วทางเดียว (Check Valve) แบบ Silent Type ไว้ป้องกันนํา้ กระแทก
กลับ
ฉ. ต้องต่อท่อระบายนํา้ ทิ้งจากเครื่องสูบนํา้ ทุกชุดไปยังจุดทิ้งนํา้ ทีใ่ กล ้ทีส่ ุด ท่อทีใ่ ช้เป็ นท่อเหล็กอายสังกะสี รายละเอียด
เป็ นไปตามข้อกําหนดเรื่องท่อนํา้
ช. สเทรนเนอร์ (Strainer) ทีท่ ่อด้านดูดให้ตดิ ตัง้ วาล์วระบายนํา้ ทิ้งขนาดไม่ตาํ ่ กว่า 25 มม. (1 นิ้ว) ไว้ทฝ่ี าปิ ดไส้กรองและมี
ท่อเหล็กชุบสังกะสียาว 10 ซม. (4 นิ้ว) ต่ออกมาจากวาล์วพรอมทัง้ มี CAP ปิ ดทีป่ ลายท่อ
ซ. เครื่องสูบนํา้ ต้องได้รบั การหล่อลืน่ ก่อนการ Start-Up
ฌ. ก่อน Start-Up จะต้องให้ผูค้ วบคุมงานตรวจเช็คสภาพการติดตัง้ ทัง้ หมด
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หมวดที่ 5 เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มาตรฐานแบบ Double Skin
5001

ความต้องการทัว่ ไป
ก. เครื่องลมเย็นขนาดใหญ่ทร่ี ะบุไว้ในรายการอุปกรณ์ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทป่ี ระกอบเป็ นชุดสําเร็จมาจากโรงงานต่างประเทศ
หรือผลิตในประเทศภายใต้ลขิ สิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นนั้ ได้ประกอบด้วยชุดพัดลม, ชุดคอยล์เย็น ชุดแผงกรองอากาศเป็ น
องค์ประกอบสําคัญ แต่ละส่วนอาศัยวิธยี ดึ ติดกันด้วยหน้าแปลน ในการขนส่งอาจแยกขนส่งเป็ นองค์ประกอบสําคัญนี้
แล ้วนําไปประกอบทีห่ น่วยงานได้ แต่การประกอบจะต้องทําอย่างประณีตและจะต้องไม่รวั ่ ตามรอยต่อ เมือ่ นําเครื่องเป่ า
ลมเย็นเข้าทีต่ ดิ ตัง้ จะต้องปิ ดปากทางลมเข้าและออกด้วยพลาสติกเพือ่ กันฝุ่นละหาวิธปี ้ องกันตัวถังเครื่องเสียหายใน
ระหว่างการก่อสร้างอันได้แก่ การเหยียบ, การฉาบปูน เป็ นต้น หากพบว่าตัวเครื่องเสียหายจะต้องซ่อมหรือเปลีย่ น
ชิ้นส่วนทีเ่ สียหายให้ใหม่ ทัง้ นี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผูค้ วบคุมงาน
ข. ค่าความดันทีร่ ะบุให้ไว้ในตารางรายการอุปกรณ์ในแบบเป็ นค่า External Static Pressure ผูร้ บั จ้างจะต้องคํานวณ
ตรวจสอบอีกครัง้ หนึ่ง และนําไปรวมกับค่าความดันลดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องเป่ าลมเย็นทีจ่ ะติดตัง้ จริง รวมทัง้
Filter Box ตามข้อมูลของผูผ้ ลิต เพือ่ นําไปใช้ในการเลือกจุดทํางานของพัดลม
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โครงเครื่องและตัวถังเครื่อง
ก. โครงเครื่อง ทําจากเหล็กฉากพับอาบสังกะสี ความหนาตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต และประกอบอย่างแข็งแรง โครงเครือ่ ง
ทีก่ ระทบความเย็นจะต้องหุม้ ด้วยฉนวน บริเวณทีส่ มั ผัสกับละอองนํา้ หรือนํา้ จะต้องเคลือบด้วยสารป้ องกันการผุกร่อน
ข. ตัวถังทําจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หรือแผ่นเหล็กทีผ่ ่านกรรมวิธีฟอสเฟตความหนาตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต พ่นสีแล ้ว
อบ (Baked on Enamel) ตัวถังเครื่องทีก่ ระทบความเย็นจะต้องหุม้ ฉนวน ตัวถังเครื่องทีอ่ าจจะสัมผัสกับละอองนํา้ หรือ
นํา้ จะต้องเคลือบด้วยสารป้ องกันการผุกร่อน
ค. ตัวถังและโครงเครื่องทุกด้านต้องมีโครงสร้างเป็ นลักษณะผนัง 2 ชัน้ และมีไส้ฉนวนอยู่ระหว่างกลางลักษณะของตัวถัง
ประเภทนี้จะต้องมีลกั ษณะการติดตัง้ และประกอบโดยใช้หน้าแปลนประกอบขึ้นเป็ น Modular Unit ได้โดยง่าย
ง. ช่องเปิ ดบริการ (Access Door) จะต้องเป็ นมาตรฐานของผูผ้ ลิต โดยออกแบบให้มลี กั ษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับโครง
เครื่องและตัวถังเครื่อง ตัวประตูจะต้องออกแบบให้สามารถเข้าตรวจสอบภายในได้แบบ Walk Thru โดยไม่ทาํ ให้ฉนวน
เสียหาย ประตูตอ้ งมีตวั ล็อคทีแ่ ข็งแรงและเปิ ด/ปิ ดได้โดยมีบานพับพร้อมมือจับหรือกลอน ประตูทม่ี เี ครื่องสามารถเปิ ด
ออกได้จากภายในตัวเครื่อง ประตูจะต้องมีประเก็นโดยรอบเพือ่ ให้เกิดลักษณะของ Air Tight ตําแหน่งทีต่ อ้ งมีช่องเปิ ด
บริการคือ
- Fan Section
- Filter Section
- Mixing Box Section
จ. ตัวเครื่องส่งลมเย็นทัง้ ชุดจะต้องติดตัง้ บนแผ่นยางกันสะเทือน Neoprene Rubber Pad ทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 9
มิลลิเมตร และมีความแข็งหรือ Deflection ไม่นอ้ ยกว่า Durometer 40

5003

ฉนวนและถาดนํ้ าทิ้ง
ก. ส่วนของตัวเครื่องทีเ่ ป็ น Double Skin ทัง้ หมดจะต้องมีไส้กลางทีเ่ ป็ นฉนวน โดยทีว่ สั ดุของฉนวนเป็ น Closed Cell
Foamed Elastomer หรือ Polyurethane Foam (Fire Retardant Type) หรือ Polystyrene (Fire Retardant
Type) ทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 25 มม. (1 นิ้ว) และมีค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนไม่เกิน 0.038 W/mo K (0.27
Btu.in/ft2.h. o F)
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ข. ถาดนํา้ ทิ้ง ทําจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ครอบคลุมได้สว่ นทีเ่ ป็ นคอยล์เย็นทัง้ หมดด้านรับนํา้ เคลือบด้วยสารป้ องกันการผุ
กร่อน มีหวั ต่อท่อนํา้ ทิ้ง ทีม่ ขี นาดเหมาะสมทัง้ 2 ด้านพร้อมปลั ๊กอุดหรือฝาครอบ ถาดนํา้ ทิ้งต้องอยู่ในระดับสูงพอทีน่ าํ้ จะ
ถ่ายอกจากถาดได้หมดทางท่อนํา้ ทิ้งทีท่ าํ การติดตัง้
ค. ท่อนํา้ ทิ้งจากเครื่องต้องมีแทรป (Trap) ทีใ่ กล ้ถาดนํา้ ทิ้งและเดินท่อลาดเอียงไปในทิศทางการไหลของนํา้

5004

คอยล์เย็น
ก. คอยล์เย็นทําด้วยท่อทองแดงอย่างหนาชนิดไม่มตี ะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Nominal OD ไม่นอ้ ยกว่า 13 มิลลิเมตร
จํานวน 4-6 แถว หากจะต้องมีจาํ นวนแถวมากกว่า 6 แถว จะต้องแยกคอยล์เย็นเป็ น 2 ชุด วางเรียงห่างกันอย่างน้อย
500 มิลลิเมตร (20 นิ้ว) คอยล์เย็นจะต้องมีครีบอลูมเิ นียมยึดติดอยู่กบั ท่อทองแดงอย่างสมํา่ เสมอโดยวิธกี ล
(Mechanical Bending) จํานวนครีบอยู่ในช่วง 360-560 ครีบต่อเมตร (9-14 ครีบต่อนิ้ว) คอยล์เย็นจะต้องผ่านการ
ทดสอบรอยรัว่ (Air Pressure Leak Test Under Water) ทีค่ วามดันไม่ตาํ ่ กว่า 1,723 กิโลปาสคาล (250 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว) และจะต้องมี Rated Capacity ไม่นอ้ ยกว่าทีร่ ะบุในรายการอุปกรณ์โดยวัดโดยวิธกี ารมาตรฐานของ ARI410
ข. ความเร็วลมผ่านคอยล์เย็นจะต้องไม่เกิน 2.5 เมตรต่อวินาที (500 ฟุตต่อนาที)
ค. ความดันลดของนํา้ คร่อมคอยล์เย็นจะต้องไม่เกิน 4.5 เมตร (15 ฟุต) ของนํา้
ง. ท่อนํา้ เย็นทีต่ ่อเข้า-ออก คอยล์เย็น ถ้าติดตัง้ ในระดับตํา่ กว่าจุดสูงสุดของคอยล์เย็นต้องมี Automatic Air Vent ติดไว้ท่ี
จุดสูงสุดของท่อนํา้ เย็นออก และต่อท่อระบายอากาศไปยังจุดทิ้งนํา้ ทีใ่ กล ้ทีส่ ุด

5005

พัดลม
ก. พัดลมโดยทัวไปเป็
่ นแบบ Forward Curve Centrifugal Fan ในกรณีทใ่ี ช้กบั ระบบทีม่ คี วามดันรวม (External +
Internal Static Pressure) ตัง้ แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ของนํา้ ขึ้นไป ใบพัดจะต้องเป็ นแบบ Backward Curve หรือ
Air Foil Blade พัดลมทําด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กผ่านกรรมวิธฟี อสเฟตพ่นสีแล ้วอบ (Baked on Enamel) พัด
ลมได้รบั การปรับสมดุลทัง้ ในขณะทีห่ ยุดนิ่งและขณะหมุนมาจากโรงงานผูผ้ ลิต
ข. ตําแหน่งของพัดลมจะต้องอยู่ทางด้าน Down Stream เมือ่ เทียบกับคอยล์เย็น
ค. พัดลมต้องสามารถส่งลมและให้ความดันลมตามทีต่ อ้ งการ และให้ความดังของเสียงไม่เกิน 65 dBA (RE 2 x 10-5 Pa,
AMCA 301-76) โดยวัดทีร่ ะยะห่างโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต) ในกรณีทเ่ี สียงดังกว่านี้จะต้องเพิม่ อุปกรณ์เก็บ
เสียงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ากันนี้
ง. ตลับลูกปื นเป็ นชนิด Ball Bearing หรือ Roller Bearing แบบ Self Alignment มีอายุการใช้งานเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า
200,000 ชัว่ โมง การอัดจาระบีสามารถทําได้โดยง่าย ตลับลูกปื นทีอ่ ยู่ภายในตัวพัดลมหรือมีท่อลมปิ ดมิดชิดต้องต่อท่อ
อัดจาระบีออกมายังจุดทีส่ ามารถเข้าถึงได้สะดวก
จ. ความเร็วลมทีอ่ อกจากปากพัดลมต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000ฟุตต่อนาที)
ฉ. ทัง้ ชุดพัดลมและมอเตอร์จะต้องติดตัง้ อยู่บน Spring Isolator ทีม่ คี ่า Static Deflection ไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร (1
นิ้ว) หรือตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตและคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการป้ องกันการสันสะเทื
่
อน
ช. ผูร้ บั จ้างต้องจัดหา Inlet Guide Vane ทีม่ ี Electric Actuator เป็ นตัวขับ
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มอเตอร์
ก. มอเตอร์จะต้องได้รบั การออกแบบมาตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC ทีส่ ามารถใช้ได้กบั ระบบไฟฟ้ า 380 โวลต์ เฟส/50
เฮิรตซ์ มอเตอร์เป็ นแบบ Totally Enclosed Enclosed Fan Cooled, Weather Proof, Induction Motor (IP 55)
ฉนวนขดลวด Class B และหมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที
ข. ให้เลือกใช้มอเตอร์ทม่ี คี ่าแรงขับไม่นอ้ ยกว่าทีร่ ะบุในรายการอุปกรณ์
ค. การขับเคลือ่ นพัดลมอาศัยมูเล่ยแ์ ละสายพานรูปตัววี มูเล่ยช์ ดุ ทีต่ ดิ อยู่กบั เพลามอเตอร์เป็ นแบบทีป่ รับความกว้างของ
ร่องมูเล่ย ์ (Adjustable Pulley) ซึง่ สามารถทดรอบเพิม่ ขึ้นหรือลดลงได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 รอบต่อนาที ความตึงของ
สายพานอาศัยการปรับระยะแท่นมอเตอร์ ชุดมอเตอร์/มูเล่ย/์ สายพานอยู่ภายนอกหรือภายในเครื่องเป่ าลมเย็นและมี
Belt Guard ชนิดทีม่ องทะลุได้ปิดครอบสายพานสําหรับชุดมอเตอร์และสายพานทีอ่ ยู่นอกเครื่องเป่ าลมเย็น

5007

แผงกรองอากาศ
ก. กล่องแผงกรองอากาศจะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของโรงงานผูผ้ ลิต มีช่องเปิ ดบริการเพือ่ เปลีย่ นแผงกรองอากาศได้
ง่าย กล่องแผงกรองอากาศจะต้องเป็ นชนิด Low Velocity Angle Filter Frame ตัง้ แต่ MERV7 ขึ้นไป เพือ่ การติดตัง้
Pre- Filter และ Medium Filter MERV 11 ขึ้นไป
ข. ให้ใช้แผงกรองอากาศแบบ Synthetic Fiber Panel Filter ทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และมี
ประสิทธิภาพไม่นอ้ ยกว่า 85% Arrestance ทีว่ ดั โดยวิธขี อง ASHRAE 52-76 หรือ ติดทีเ่ ครื่องปรับอากาศเป็ น PreFilter ทุกเครื่อง
ค. ให้ตดิ ตัง้ Inclined Manometer และ Differential Pressure Switch เพือ่ วัดความดันลดตกคร่อมแผงกรองอากาศ 1
ชุดต่อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

5008

Mixing Box
ก. Mixing Box จะต้องออกแบบมาใหม่ทงั้ ช่องลมภายนอกเข้าและช่องลมกลับเป็ นชุดเดียวกัน ช่องลมเข้าแต่ละช่องจะต้อง
มี Volume Damper เพือ่ ใช้ปรับสัดส่วนของทัง้ Fresh Air และ Return Air
ข. การประกอบ Mixing Box เข้ากับเครือ่ งส่งลมเย็นจะต้องเป็ นลักษณะ Modular Unit
ค. Mixing Box จะต้องมีช่องเปิ ดบริการเพือ่ เข้าตรวจสอบแผงกรองอากาศได้ โดยสะดวก
ง. Volume Damper ของชุด Mixing Box จะต้องมีโครงสร้างทีแ่ ข็งแรงไม่บดิ งอได้งา่ ยและเป็ นชนิด Low Leakage
Damper เฟื องขับหรือ Mechanism จะต้องเป็ นชนิด Heavy Duty สามารถล็อคตําแหน่งของ Damper ได้แน่นไม่
กระพือและมีเสียงดัง
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หมวดที่ 6 เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่แบบมาตรฐาน
6001

ความต้องการทัว่ ไป
ก. เป็ นผลิตภัณฑ์ทป่ี ระกอบเป็ นชุดสําเร็จมาจากโรงงานต่างประเทศ หรือผลิตในประเทศภายใต้ลขิ สิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นนั้
ได้ประกอบด้วยชุดพัดลม, ชุดคอยล์เย็น, ชุดแผงกรองอากาศเป็ นองค์ประกอบสําคัญ แต่ละส่วนอาศัยวิธียดึ ติดกันด้วย
หน้าแปลน ในการขนส่งอาจจะแยกขนส่งเป็ นชิ้นส่วนทีเ่ ป็ นองค์ประกอบสําคัญนี้แล ้วนําไปประกอบทีห่ น่วยงานได้ แต่
การประกอบจะต้องทําอย่างประณีตและจะต้องไม่รวั ่ ตามรอยต่อ เมือ่ นําเครื่องเป่ าลมเย็นเข้าทีต่ ดิ ตัง้ จะต้องปิ ดปากทาง
ลมเข้าและออกด้วยพลาสติกเพือ่ กันฝุ่นและหาวิธปี ้ องกันตัวถังเครื่องเสียหายในระหว่างการก่อสร้างอันได้แก่ การเหยียบ
, การฉาบปูน เป็ นต้น หากพบว่าตัวเครื่องเสียหายจะต้องซ่อมหรือเปลีย่ นชิ้นส่วนทีเ่ สียหายให้ใหม่ ทัง้ นี้ให้อยู่ในดุลพินจิ
ของผูค้ วบคุมงาน
ข. ค่าความดันทีร่ ะบุให้ไว้ในตารางรายการอุปกรณ์ในแบบเป็ นค่า External Static Pressure ผูร้ บั จ้างจะต้องคํานวณ
ตรวจสอบอีกครัง้ หนึ่ง และนําไปรวมกับค่าความดันลดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องเป่ าลมเย็นทีจ่ ะติดตัง้ จริง รวมทัง้
Fitter Box ตามข้อมูลของผูผ้ ลิต เพือ่ นําไปใช้ในการเลือกจุดทํางานของพัดลม

6002

โครงเครื่องและตัวถังเครื่อง
ก. โครงเครื่อง ทําจากเหล็กฉาบพับอาบสังกะสี ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร (0.12 นิ้ว) และประกอบอย่างแข็งแรง
โครงเครื่องทีก่ ระทบความเย็นจะต้องหุม้ ด้วยฉนวนบริเวณทีส่ มั ผัสกับละอองนํา้ หรือนํา้ จะต้องเคลือบด้วยสารป้ องกันการ
ผุกร่อน
ข. ตัวถังทําจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หรือแผ่นเหล็กทีผ่ ่านกรรมวิธีฟอสเฟต พ่นสีแล ้วอบ (Baked On Enamel) หนาไม่
ตํา่ กว่า 1.20 มม. (0.048 นิ้ว) ตัวถังเครื่องทีก่ ระทบความเย็นจะต้องหุม้ ฉนวน ตัวถังเครื่องทีอ่ าจจะสัมผัสละอองนํา้ หรือ
นํา้ จะต้องเคลือบด้วยสารป้ องกันการผุกร่อน
ค. ตัวถังและโครงเครื่องทีม่ โี ครงสร้างเป็ นลักษณะผนัง 2 ชัน้ และมีไส้ฉนวนอยู่ระหว่างกลาง อนุญาตให้นาํ มาใช้ได้ ลักษณะ
ของตัวถังประเภทนี้จะต้องมีลกั ษณะการติดตัง้ และประกอบ โดยใช้หน้าแปลนและเป็ น Modular Unit ได้โดยง่าย
ง. ช่องเปิ ดบริการ (Access Door) ทําเป็ นประตูมตี วั ล๊อคทีแ่ ข็งแรง (ท้ายยึดด้วยสกรู) และสามารถเปิ ดล๊อคเพือ่ เปิ ดช่อง
บริการได้โดยสะดวก ตัวบานประตูพบั ลิ้นขึ้นรูปแข็งแรงรอบประตูมปี ะเก็นกันลมรัว่ บานประตูมขี นาดทีเ่ หมาะสมกับจุด
บริการ สําหรับประตูขนาดใหญ่กว่า 600 มิลลิเมตร x 600 มิลลิเมตร (24นิ้ว x 24 นิ้ว) ให้มบี านพับ ตําแหน่งทีจ่ ะต้องมี
ช่องเปิ ดบริการ คือ
- พัดลม
- แผงกรองอากาศ
- คอยล์เย็น
ในกรณีของแผงกรองอากาศทีใ่ ช้กบั เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่แบบมาตรฐานไม่สามารถลงได้พอดีกบั Filter Box ทีม่ า
กับเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้เรือนยึดแผงกรองอากาศมาตรฐานของแผงกรองอากาศตัง้ เรียงเป็ นแผงพร้อมกับทําท่อลมลด
ขนาดต่อเข้ากับเครื่องส่งลมเย็น โดยใช้หน้าแปลนพร้อมทัง้ ให้มชี ่องเปิ ดบริการเพือ่ เข้าถึงแผงกรองอากาศได้โดยการใช้
ช่องบริการแผงกรองอากาศเป็ นแบบถอด-ประกอบด้านหน้า
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ฉนวนและถาดนํ้ าทิ้ง
ก. ส่วนของตัวเครื่องทีก่ ระทบความเย็นทัง้ หมดและจะทําให้เกิดการเกาะของหยดนํา้ จากภายนอกจะต้องหุม้ ฉนวน ในกรณี
ของตัวถังเครื่องแบบ Single Skin วัสดุของฉนวนเป็ นฉนวนไม่ลามไฟชนิด Closed Cell Insulation หรือ Fire
Retardant Polyurethane Foam ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 32 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) และมีค่าสัมประสิทธิ์การนําความ
ร้อนไม่เกิน 0.038 W/m K (0.27 Btu.in/ft2 .h.F) ในกรณีทต่ี วั ถังเครื่องแบบ Double Skin วัสดุของฉนวนเป็ น
Closed Cell Foamed Elastomer หรือ Polyurethane Foam (Fire Retardant Type) หรือ Fiberglass ทีม่ คี วาม
หนาไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. (2 นิ้ว) และมีค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนไม่เกิน 0.038 W/mK (0.27 Btu.in/ft2 .h.F)
การประกอบฉนวนจะต้องประณีตและรอยต่อจะต้องสนิท ถาดนํา้ ทิ้ง ทําจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่เกิน 1.5 มม.
(0.06 นิ้ว) ครอบคลุมใต้สว่ นทีเ่ ป็ นคอยล์เย็นทัง้ หมดด้านรับนํา้ เคลือบด้วยสารป้ องกันการผุกร่อนด้านล่างบุดว้ ยฉนวน
ไม่ลามไฟชนิด Closed Cell Insulation ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 12 มิลลิเมตร (1/2นิ้ว) มีหวั ต่อท่อนํา้ ทิ้งทีท่ าํ การติดตัง้
ข. ท่อนํา้ ทิ้งจากเครื่องต้องมีแทรป (Trap) ทีใ่ กล ้ถาดนํา้ ทิ้งและเดินท่อลาดเอียงไปในทิศทางการไหลของนํา้
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คอยล์เย็น
ก. คอยล์เย็นทําด้วยท่อทองแดงอย่างหนาชนิดไม่มตี ะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Nominal OD ไม่นอ้ ยกว่า 15
มิลลิเมตร (5/8”˚ Ø OD) จํานวน 4-6 แถว หากจะต้องมีจาํ นวนแถวมากกว่า 6 แถว จะต้องแยกคอยล์เย็นเป็ น 2 ชุด
วางเรียงห่างกันอย่างน้อย 500 มิลลิเมตร (20 นิ้ว) คอยล์เย็นจะต้องมีครีบอลูมเิ นียมยึดติดอยู่กบั ท่อทองแดงอย่าง
สมํา่ เสมอโดยวิธกี ล (Mechanical Bonding)
ข. จํานวนครีบอยู่ในช่วง 360-560 ครีบต่อเมตร (9-14 ครีบต่อนิ้ว) คอยล์เย็นจะต้องผ่านการทดสอบรอยรัว่ (Air
Pressure Leak Test Under Water) ทีค่ วามดันไม่ตาํ ่ กว่า 1,723 กิโลปาสคาล (250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ค. ความเร็วลมผ่านคอยล์เย็นจะต้องไม่เกิน 2.5 เมตรต่อวินาที (500 ฟุตต่อนาที)
ง. ความดันลดของนํา้ คร่อมคอยล์เย็นจะต้องไม่เกิน 4.5 เมตร (15 ฟุต) ของนํา้
จ. ท่อนํา้ เย็นทีต่ ่อเข้า-ออก คอยล์เย็น ถ้าติดตัง้ ในระดับตํา่ กว่าจุดสูงสุดของคอยล์เย็นต้องมี Automatic Air Vent ติดไว้
ทีจ่ ดุ สูงสุดของท่อนํา้ เย็นออก และต่อท่ออากาศไปยังจุดทิ้งนํา้ ทีใ่ กล ้ทีส่ ุด
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พัดลม
ก. พัดลมโดยทัว่ ไปเป็ นแบบ Forward Curve Centrifugal Fan ในกรณีทใ่ี ช้กบั ระบบทีม่ คี วามดันรวม (External +
Internal Static Pressure) ตัง้ แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ของนํา้ ขึ้นไป ใบพัดจะต้องเป็ นแบบ Backward Curve หรือ
Air Foil Blade พัดลมทําด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กผ่านกรรมวิธฟี อสเฟตพ่นสีแล ้วอบ (Baked on Enamel) พัด
ลมได้รบั การปรับสมดุลทัง้ ในขณะทีห่ ยุดนิ่งและขณะหมุนมาจากโรงงานผูผ้ ลิต
ข. ถ้ามีพดั ลม 2 ชุดในเครื่องเป่ าลมเย็นเครื่องเดียวกันต้องอยู่บนเพลาเดียวกัน ตําแหน่งของพัดลมจะต้องอยู่ทางด้าน
Down Stream เมือ่ เทียบกับคอยล์เย็น
ค. พัดลมต้องสามารถส่งลมและให้ความดันลมตามทีต่ อ้ งการ และให้ความดังของเสียงไม่เกิน 60 dBA (RE 2 x 10-5 Pa,
AMCA 301-76) ตลอดช่วง Octave bard 2-8โดยวัดทีร่ ะยะห่างโดยรอบไม่เกิน 1.50 เมตร (5 ฟุต) ในกรณีทเ่ี สียงดัง
กว่านี้จะต้องเพิม่ อุปกรณ์เก็บเสียงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ากันนี้
ง. ตลับลูกปื นเป็ นชนิด Ball Bearing หรือ Roller Bearing แบบ Self Alignment มีอายุการใช้งานเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า
200,000 ชัว่ โมง การอัดจารบีสามารถทําได้โดยง่าย ตลับลูกปื นทีอ่ ยู่ภายในตัวพัดลมหรือมีท่อลมปิ ดมิดชิดต้องต่อท่ออัด
จาระบีออกมายังจุดทีส่ ามารถเข้าถึงได้สะดวก
จ. ความเร็วลมทีอ่ อกจากปากพัดลมต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)
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มอเตอร์
ก. มอเตอร์จะต้องได้รบั การออกแบบมาตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC ทีส่ ามารถใช้ได้กบั ระบบไฟฟ้ า 380 โวลต์/3 เฟส/
50 เฮิรตซ์ มอเตอร์เป็ นแบบ Totally Enclosed Fan Cooled, Weather Proof, Induction Motor (IP 55) ฉนวน
ขดลวด Class F และหมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 1500 รอบต่อนาที
ข. ให้เลือกใช้มอเตอร์ทม่ี คี ่าแรงขับไม่นอ้ ยกว่าทีร่ ะบุในรายการอุปกรณ์
ค. การขับเคลือ่ นพัดลมอาศัยมูเล่ยแ์ ละสายพานรูปตัววี มูเล่ยช์ ดุ ทีต่ ดิ อยุ่กบั เพลามอเตอร์เป็ นแบบทีป่ รับความกว้างของ
ร่องมูเล่ย ์ (Adjustable Pulley) ซึง่ สามารถทดรอบเพิม่ ขึ้นหรือลดลงได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 รอบต่อนาที ความตึงของ
สายพานอาศัยการปรับระยะแท่นมอเตอร์ ชุดมอเตอร์/มูเล่ย/์ สายพานอยู่ภายนอกหรือภานในเครื่องเป่ าลมเย็นและมี
Belt Guard ชนิดทีม่ องทะลุได้ปิดครอบสายพานสําหรับชุดมอเตอร์และสายพานทีอ่ ยู่นอกเครื่องเป่ าลมเย็น
ง. กรณีทอ่ี ปุ กรณ์ควบคุมมอเตอร์เป็ น VSD (Variable speed Drive) จะต้องเลือกมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ร่วมกับ VSD
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แผงกรองอากาศ
ก. ไม่อนุญาตให้ใช้แผงกรองอากาศทีต่ ดิ มากับเครื่องปรับอากาศ
ข. ให้ใช้แผงกรองอากาศแบบ Synthetic Fiber Panel Filter (AF-P2) ทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
ตัง้ แต่ MERV7 ขึ้นไป และมีประสิทธิภาพไม่นอ้ ยกว่า 85% Arrestance ทีส่ ดั โดยวิธขี อง ASHRAE 52-76 หรือ
52.1-92 ติดทีเ่ ครื่องปรับอากาศเป็ น Pre-Filter ทุกเครื่อง
ค. ในกรณีทต่ี อ้ งการ Medium Filter ให้ดูรายละเอียดการเลือกใช้ชนิดของ Medium Filter ในรายการอุปกรณ์ และ
รายละเอียดของแผงกรองอากาศในข้อกําหนดนี้
ง. ในกรณีทแ่ี ผงกรองอากาศทีเ่ ลือกใช้ไม่สามารถเข้าได้พอดีกบั กล่องแผงกรองอากาศทีม่ ากับเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้โครง
ยึดแผงกรองอากาศมาตรฐานของแผงกรองอากาศตัง้ เป็ นแผงแนวตัง้ พร้อมกับทําท่อลมลดต่อเข ้ากับเครื่องส่งลมเย็น
โดยใช้หน้าแปลนพร้อมทัง้ ให้มชี ่องเปิ ดบริการ เพือ่ เข้าถึงแผงกรองอากาศได้โดยการทําช่องบริการแผงกรองอากาศเป็ น
แบบบริการด้านหน้า
จ. ให้ตดิ ตัง้ Inclined Manometer และ Differential Pressure Switch ชนิด Magnehelie Type อย่างละ 1 ชุด
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การป้ องกันการสันสะเทื
่
อน
ก. ในกรณีทเ่ี ครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะในส่วนของพัดลมและมอเตอร์ไม่มี Spring Isolator เพือ่ ลดการสันสะเทื
่
อนให้
ติดตัง้ Spring Isolator ตามจํานวนและขนาดรับนํา้ หนักตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
ข. ในกรณีทเ่ี ครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะในส่วนของพัดลมและมอเตอร์มี Spring Isolator มาให้กบั เครื่องอยู่แล ้ว ให้
ติดตัง้ เฉพาะ Neoprene Wafer Pad ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 19 มม. (3/4 นิ้ว) ตามจํานวนและขนาดรับนํา้ หนักตาม
คําแนะนําของผูผ้ ลิต

SITE83 Co., Ltd.

หน้า 26

BLOCK H

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

หมวดที่ 7 พัดลมระบายอากาศ (Ventilation and Exhaust Fans)
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ความต้องการทัว่ ไป
พัดลมระบายอากาศใช้ในการเคลือ่ นย้ายปริมาณอากาศออกนอกบริเวณทีต่ อ้ งการระบายอากาศ ตามทีร่ ะบุในตารางอุปกรณ์
ก. พัดลมระบายอากาศต้องเป็ นรุ่นมาตรฐานของผูผ้ ลิตทีอ่ อกแบบมาสําหรับใช้กบั
ระบบไฟฟ้ า 50 เฮิรตซ์
ข. ความดังของเสียงพัดลม โดยทัวไปจะต้
่
องไม่เกิน 70 dBA (RE 2 x 10-5 Pa AMCA 301-76) และสําหรับพัดลมที่
ติดตัง้ ในลักษณะ Free blow จะต้องไม่เกิน 55 dBA (RE 2 x 10-5 Pa AMCA 301-76) โดยวัดทีร่ ะยะห่างโดยรอบ
ไม่เกิน 1.50 เมตร (5 ฟุต) ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตัง้ อุปกรณ์เก็บเสียงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดระดับเสียงลงจน
อยู่ในเกณฑ์ทเ่ี ทียบเท่ากันนี้
ค. มอเตอร์ทใ่ี ช้ขบั เคลือ่ นพัดลมผ่านชุดสายพานขับเคลือ่ นเป็ นแบบ TEFC, Squirrel Cage, Induction Motor ใช้กบั
ระบบไฟฟ้ า 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ หรือ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ์ ตามทีก่ าํ หนดในแบบมาตรฐาน NEMA
หรือ IEC Synchronous Speed 1,500 RPM, Insulation Class B Rotor Torque Class 1.3 สําหรับมอเตอร์ขนาด
เล็กกว่า 0.55 กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า) และ Rotor Torque Class 1.6 สําหรับมอเตอร์ทม่ี ขี นาดใหญ่กว่าและเท่ากับ 0.55
กิโลวัตต์ (3/4 แรงม้า), Class of Protection ไม่ตาํ ่ กว่า IP 55, การจัดวางติดตัง้ ต้องเหมาะสมกับลักษณะการติดตัง้ พัด
ลม
ง. พัดลมทีใ่ ช้กบั ระบบระบายควันต้องเป็ นชนิดทนความร้อนและใช้งานในอุณหภูมิ เกินกว่า 200c (392 F) ได้ไม่นอ้ ย
กว่า 5 ชัว่ โมง พัดลมสําหรับระบบควบคุมควันไฟ เช่น พัดลมอัดความดัน และพัดลมระบายควันจะต้องแข็งแรง
มอเตอร์สาํ หรับพัดลมระบายควันไฟต้องติดตัง้ อยู่นอกแนวกระแสลม และออกแบบให้ทาํ งานได้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 80 °c
(175°F) ส่วนประกอบทางไฟฟ้ าทัง้ หมดและสายไฟฟ้ าควรเป็ นแบบกันความร้อนและกันนํา้
จ. พัดลมทีใ่ ช้กบั ระบบระบายควันจาก Hood ครัว ให้ใช้ชนิด Overhang Type
ฉ. พัดลมทีใ่ ช้กบั บริเวณทีม่ กี ารกัดกร่อน หรือบริเวณระบบบําบัดนํา้ เสีย ต้องเป็ น แบบ Chemical Proof หรือ ใช้ Vinyl
Chloride ชนิดแข็งกับทุกส่วนทีต่ อ้ งสัมผัสกับอากาศทีก่ ดั กร่อน
ช. ใบพัดของพัดลมต้องได้รบั การปรับสมดุลทัง้ ในขณะหยุดนิ่งและขณะหมุนมาจากโรงงานผูผ้ ลิต
ซ. Vibration Isolator เป็ นแบบ Spring หรือตามทีร่ ะบุใน Typical Detail
ฌ. Gravity Shutter ติดตัง้ ไว้ทด่ี า้ นลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิ ดได้สนิทและเป็ นแบบ Multiblade Gravity
Shutter ทําด้วยอลูมเิ นียม ประกอบอยู่ภายในโครงเหล็กแข็งแรง
ญ. ตัวถังและใบพัดลม ต้องผ่านกรรมวิธปี ้ องกันสนิมตามาตรฐานโรงงานผูผ้ ลิต และชุดใบพัดต้องมีความแข็งแรงไม่บดิ เสีย
รูปเนื่องจากการเร่งความเร็ว และแรงดันอากาศ
ฎ. พัดลมทีต่ ่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน พร้อมทัง้ ติดตัง้ Flexible Duct Connection ไว้ในตําแหน่งใกล ้พัดลมมาก
ทีส่ ุด
ฏ. การต่อสายไฟฟ้ าเข้าชุดมอเตอร์ให้ใช้ท่อเหล็ก (Steel Pipe) หรือท่อเหล็กอ่อน (Flexible Rod) ในการต่อจากตูไ้ ฟฟ้ าไป
ยังชุดมอเตอร์ของพัดลม
ฐ. ลูกปื นของมอเตอร์และพัดลมต้องเป็ นชนิด Heavy Duty หรือตามมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ ลิต
ฑ. พัดลมทุกตัวต้องมีสวิตช์ตดั ตอน Service Switch หรือ Circuit Breaker ไวใ้ กล ้พัดลมในระยะทีส่ ามารถตัดทางเดิน
ไฟได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีฉุกเฉิน หรือขณะทํางานซ่อมบํารุง สําหรับพัดลม Propeller ขนาดเล็กกว่า 300 มิลลิเมตร
(12 นิ้ว) Ceiling Mount Exhaust Fan ขนาดเล็ก และ Ceiling Circulating Fan ไม่จาํ เป็ นต้องมี Circuit
Breaker แต่ให้มปี ลั ๊กเสียบไว้ใกล ้ตัวพัดลม
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พัดลมแบบ Centrifugal
ก. ตัวถังทําด้วยเหล็กกล ้า Fan Scroll และ Side Plate ยึดต่อกันแบบ Lock Seam หรือ Weld Seam อย่างต่อเนื่อง
ตลอดแนวตะเข็บ พร้อมมีช่องระบายนํา้ ในกรณีมนี าํ้ ขังในตัวพัดลม และพัดลมทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 750
มิลลิเมตร (30 นิ้ว) ต้องมี Access Door ในการทําความสะอาดและบํารุงรักษา
ข. ใบพัดเป็ นแบบ Multi-Blades, Backward Curve, Forward Curve หรือ Air-Foil Blade ทําด้วยเหล็กกล ้าหรือ
อลูมเิ นียม
ค. เพลาพัดลมทําด้วยเหล็กกล ้า สามารถทนต่อการใช้งานได้ดที ค่ี วามร้อนรอบต่าง ๆ ในถึง 2 เท่าของความเร็วรอบสูงสุดที่
เลือกใช้งาน
ง. ตลับลูกปื นเป็ นชนิด Ball Bearing หรือ Roller Bearing ชนิด Pre lubricated, Sealed Typeแบบ Self Alignment
มีอายุการใช้งานเฉลีย่ ไปน้อยกว่า 200,000 ชัว่ โมง การอัดจาระบีสามารถทําได้โดยง่าย ตลับลูกปื นทีอ่ ยู่ภายในตัวพัดลม
หรือมีท่อลมปิ ดมิดชิดต้องต่อท่ออัดจาระบีออกมายังจุดทีส่ ามารถเข้าถึงได้สะดวก ตําแหน่งตลับลูกปื นของพัดลมทีใ่ ช้ดูด
ควันหรือไอนํา้ จากห้องครัว จะต้องมี Bearing Cover และเป็ นชนิดทีท่ นความร้อนได้
จ. ความเร็วลมทีอ่ อกจากปากพัดลมต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)
ฉ. ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืน่ พัดลมจะถูกขับโดยผ่านชุดสายพานและมู่เล่ยช์ นิดปรับรอบความเร็วสายพานได้ มีฝาครอบ
สายพาน (Belt Guard) ชนิดทีส่ ามารถวัดความเร็วรอบพัดลมได้โดยไม่ตอ้ งถอดออก มอเตอร์และฝาครอบสายพาน
จะต้องติดตัง้ อยู่บนโครงยึดชิ้นเดียวกับฐานพัดลม
ช. พัดลมขนาดเล็กทีส่ ามารถส่งลมได้ไม่เกิน 375 ลิตรต่อวินาที (800 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อนาที) ให้เลือกรุ่น Low Noise และ
อาจเลือกชุดขับเคลือ่ นพัดลมเป็ นแบบ Direct- Drive ตามทีก่ าํ หนดในแบบ, Vibration Isolator ใช้แบบยาง
Acoustic Pad ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) หรือ Rubber-In-Shear
ซ. Vibration Isolator ของพัดลมขนาดใหญ่เป็ นแบสปริงชนิดมี Acoustic Pad รองและให้ Static Deflection ไม่นอ้ ย
กว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) เมือ่ รับนํา้ หนักไม่เกิน Maximum Load ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
ฌ. ปากพัดลมทัง้ ด้านดูดและด้านเป่ าลมออกทีไ่ ม่ต่อกับท่อลม ต้องใส่ตะแกรงชนิดไม่เป็ นสนิมไม่ โตกว่า 25 มิลลิเมตร (1
นิ้ว)
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พัดลมแบบ Propeller
ก. ใบพัดลมและโครงทําด้วยเหล็ก อลูมเิ นียมหรือพลาสติกทนความร้อน ประกอบและผ่านกรรมวิธปี ้ องกันสนิมมาจาก
โรงงานผูผ้ ลิต ถ้าติดตัง้ ในบริเวณทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสํานักงานทีต่ อ้ งการความสวยงามจะต้องเป็ นรุ่นทีอ่ อกแบบมาให้มี
รูปร่างทีส่ วยงาม
ข. Gravity Shutter ติดตัง้ ไว้ทด่ี า้ นลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิ ดได้สนิม เป็ นแบบ Multiblade Gravity
Shutter
ค. พัดลมทีต่ ดิ ตัง้ ยึดกับผนังอาคาร ต้องมีแผ่นยารองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนัง ความหนาของยางรองไม่นอ้ ยกว่า
3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)
ง. ใบพัดลมชนิดทําด้วยเหล็กหรืออลูมเิ นียม ต้องมี Wire Guard ป้ องกันอันตราย ยึดติดกับโครงสร้างพัดลมทางด้านดูด
อากาศเข้า
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พัดลมแบบ Axial Flow
ก. ตัวถัง (Casing) ทําด้วยเหล็กกล ้าผ่านกรรมวิธกี นั สนิม และพ่นสีภายนอกตามาตรฐานโรงงานผูผ้ ลิต
ข. ใบพัดเป็ นแบบ Airfoil สามารถปรับตําแหน่งมุมใบพัดได้ (Adjustable Pitch) ทําด้วยเหล็กกล ้าหรือ Aluminum
Alloy ได้รบั การปรับสมดุลทัง้ ทาง Static และ Dynamic มาจากโรงงานผูผ้ ลิต
ค. การขับเคลือ่ นใบพัดเป็ นแบบ Direct-Drive หรือสายพาน มอเตอร์มี 4,6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน (Stand
Model) ของผูผ้ ลิต
ง. พัดลมทีเ่ ลือกใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่นอ้ ยกว่า 70%
จ. ความเร็วลมทีอ่ อกจากปากพัดลม (Fan Outlet) ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)
ฉ. Vibration Isolator เป็ นแบบสปริง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร (1
นิ้ว) เมือ่ รับนํา้ หนักไม่เกิน Maximum Load ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
ช. ต้องมีสายและหัวอักจาระบี (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลับลูกปื นไปยังตัวถังในตําแหน่งทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย
ซ. พัดลมทุกชุดทีต่ ่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน (Flange) พร้อมทัง้ ติดตัง้ Flexible Duct Connection ไว ้ใน
ตําแหน่งใกล ้พัดลมมากทีส่ ุด
ฌ. ปากพัดลม (Inlet และ Outlet) ทีไ่ ม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรง (Screen) เหล็กไม่เป็ นสนิม ช่องเปิ ดของตะแกรงไม่โต
กว่า 25 มิลลิเมตร (1นิ้ว) ปากพัดลมทางเขา้ ทีไ่ ม่ต่อกับท่อลมจะต้องประกอบด้วยชุด Bell Mount
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พัดลมแบบ Ceiling Mount Exhaust
ก. ใบพัดลมเป็ นแบบ Centrifugal พร้อมตัวดึงพัดลมทําจากกล่องเหล็กพ่นสีแล ้วอบ (Baked on Enamel), หน้ากาก
ระบายอากาศทําจากอลูมเิ นียมหรือพลาสติกทีถ่ อดได้ และแลดูสายงาม รวมทัง้ Gravity Shutter ทางด้านออกของพัด
ลม
ข. ในกรณีทพ่ี ดั ลมต่อกับท่อลมจะต้องมีอลูมเิ นียม Flexible Duct ช่วงหนึ่ง ยาวอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร เพือ่ ให้สามารถ
ปลดตัวพัดลมจากท่อระบายอากาศได้จากภายใต้ฝ้าเพดาน โดยทีไ่ ม่ตอ้ งทําช่องเปิ ดบริการด้านข้างตัวพัดลมอีก การยึด
ท่อ Flexible Duct กับตัวพัดลมและท่อลมใช้ Clamp รัดให้สนิม แล้วใช้เทปพันทับ
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พัดลมแบบ Jet Fan
ก. ตัวถัง (Casing) ทําด้วยเหล็กกล ้าผ่านกรรมวิธกี นั สนิม และพ่นสีภายนอกตามาตรฐานโรงงานผูผ้ ลิต
ข. ใบพัดเป็ นแบบ Airfoil สามารถปรับตําแหน่งมุมใบพัดได้ (Adjustable Pitch) ทําด้วยเหล็กกล ้าหรือ Aluminum
Alloy ได้รบั การปรับสมดุลทัง้ ทาง Static และ Dynamic มาจากโรงงานผูผ้ ลิต
ค. การขับเคลือ่ นใบพัดเป็ นแบบ Direct-Drive ตามรุ่นมาตรฐาน (Stand Model) ของผูผ้ ลิต
ง. พัดลมทีเ่ ลือกใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไม่นอ้ ยกว่า 70%
จ. ความเร็วลมทีอ่ อกจากปากพัดลม (Fan Outlet) ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)
ฉ. Vibration Isolator เป็ นแบบสปริง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร (1
นิ้ว) เมือ่ รับนํา้ หนักไม่เกิน Maximum Load ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต
ช. ต้องมีสายและหัวอักจาระบี (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลับลูกปื นไปยังตัวถังในตําแหน่งทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย
ซ. ปากพัดลม (Inlet และ Outlet) ต้องใส่ตะแกรง (Screen) เหล็กไม่เป็ นสนิม ช่องเปิ ดต้องอยู่ในขนาด 250 -370 มม.
และมี thrust performance ไม่ตาํ ่ กว่า 50 N
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หมวดที่ 8 ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
8001

ความต้องการทัว่ ไป
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาและติดตัง้ แผงกรองอากาศตามรายละเอียดทีป่ รากฎในแบบรายการและตามข้อกําหนดทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้
แผงกรองอากาศต้องอยู่ในสภาพดีในขณะทําการติดตัง้ ทดสอบและส่งมอบ แผงกรองอากาศทีใ่ ช้ทดสอบจะต้องเป็ นคนละชุด
กับทีใ่ ช้ส่งมอบ ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาแผงกรองอากาศสําหรับทดสอบในจํานวนทีเ่ พียงพอ สําหรับชุดทีส่ ่งมอบ หากตรวจพบ
ภายหลังว่าแผงกรองอากาศอันใดอันหนึ่งรัว่ หรือฉีกขาด ผูร้ บั จ้างต้องเปลีย่ นอันใหม่ทม่ี สี ภาพดีกว่าให้ทนั ที
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ประเภทของแผงกรองอากาศ
แผงกรองอากาศแบ่งเป็ นชนิดต่าง ๆ ตามการใช้งานดังนี้
ก. Type “AF-P1” (MERV 12)
ประเภทของแผงกรองอากาศ
:
Panel Filter
การใช้งาน
:
เป็ น Panel Filter สําหรับเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องส่งลมเย็นขนาด
เล็กทีม่ ขี นาดทําความเย็นไม่เกิน 10.5 กิโลวัตต์ (36 MBH)
Media
:
Synthetic Fiber ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
Face Velocity
:
ไม่เกิน 2.5 เมตร/วินาที (500 ฟุต/นาที)
Media Velocity
:
ไม่เกิน 1.5 เมตร/วินาที (300 ฟุต/นาที)
Efficiency
:
ไม่นอ้ ยกว่า 65% Arrestance วัดโดยวิธขี อง ASHRAE 52-76
ข. Type “AF-P2 (MERV 7)
ประเภทของแผงกรองอากาศ
:
Panel Filter
การใช้งาน
:
เป็ น Pre- filter สําหรับเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องส่งลมเย็นขนาด
ใหญ่ทม่ี ขี นาดทําความเย็นเกิน10.5 กิโลวัตต์ (36 MBH) หรือใช้เป็ น
แผงกรองอากาศสําหรับระบายอากาศทัวไป
่
Media
:
Synthetic Fiber ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
Face Velocity
:
ไม่เกิน 2.5 เมตร/วินาที (500 ฟุต/นาที)
Media Velocity
:
ไม่เกิน 1.5 เมตร/วินาที (300 ฟุต/นาที)
Initial Air Pressure Drop
:
ไม่เกิน 50 ปาสคาล (0.2 นิ้วของนํา้ )
Final Air Pressure Drop
:
ไม่เกิน 200 ปาสคาล (0.8 นิ้วของนํา้ )
Efficiency
:
ไม่นอ้ ยกว่า 25-30% Arrestance วัดโดยวิธี ของ ASHRAE 52-76
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ค. Type “AF-M1
ประเภทของแผงกรองอากาศ

8003

:

Media

:

Face Velocity
Initial Air Pressure Drop
Final Air Pressure Drop
Efficiency

:
:
:
:

Extended Surface Pleated Type Medium Filter
เป็ น Secondary Filter สําหรับระบบจ่ายลมแบบ Variable Air
Volume
Glass Fiber with Aluminum Separator ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 300
มิลลิเมตร (12 นิ้ว)
ไม่เกิน 2.5 เมตร/วินาที (500 ฟุต/นาที)
ไม่เกิน 150 ปาสคาล (0.6 นิ้วของนํา้ )
ไม่เกิน 305 ปาสคาล (1.22 นิ้วของนํา้ )
ไม่นอ้ ยกว่า 60% Efficiency วัดโดยวิธขี อง ASHRAE 52-76

โครงของแผงกรองอากาศ
แผงกรองอากาศทีน่ าํ มาประกอบกันเป็ น Filter Bank จะต้องใช้โครง (Frame) ของแผงกรองอากาศทีเ่ ป็ นอุปกรณ์มาตรฐาน
ของแผงกรองอากาศยีห่ อ้ นัน้ ๆ ในกรณีทแ่ี ผงกรองอากาศมีจาํ นวนมาก โครงของแผงกรองอากาศจะต้องมีการเสริมความ
แข็งแรง (Stiffener) ตามาตรฐานของผูผ้ ลิต การเลือกโครงของแผงกรองอากาศจะต้องมีขนาดเหมาะสมกับแผงกรองอากาศ
ชนิดนัน้ ๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับทีต่ ดิ ตัง้ ซึง่ รวมไปถึงความยากง่ายของการถอดหรือใส่ ซึง่ จะเป็ นแบบ Front Service
เมือ่ นําแผงกรองอากาศประกอบเข้ากับโครงแล ้วจะต้องแนบสนิทไม่มรี อยรัว่ ของอากาศแต่ประการใด โครงของแผงกรอง
อากาศจะต้องเป็ นแบบ Spring Loaded Type

8004

อุปกรณ์ประกอบ
ก. Inclined Manometerใช้เป็ น Local Indicator วัดความดันลดของแผงกรองอากาศ ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาและติดตัง้
Inclined Manometer ชนิด Linear Scale ให้กบั เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ทกุ ชุดทีม่ ชี ่วงสเกล 0-600 ปาสคาล (02.4 นิ้วของนํา้ ) ตามจํานวน และตําแหน่งทีร่ ะบุในแบบ Differential Pressure Switch
ข. ผูร้ บั จ้างต้องจัดหา และติดตัง้ Differential Pressure Switch ทีม่ ชี ่วงสเกล 0-600 ปาสคาล (0-2.4 นิ้วของนํา้ ) ตาม
จํานวน และตําแหน่งทีร่ ะบุในแบบเพือ่ แสดงสถานะความดันลดของแผงกรองอากาศ สัญญาณแจ้งสถานะการอุดตันของ
แผงกรองอากาศให้มอี อก 2 สัญญาณ สัญญาณหนึ่งเป็ นหลอดไฟสีแดงติดตัง้ อยู่ในห้องเครื่องนัน้ ๆ สัญญาณทีส่ องเป็ น
Dry Contact เพือ่ แจ้งสถานะให้ระบบจัดการอาคาร (BAS) ทราบข้อกําหนดด้าน Physical ของ Differential
Pressure Switch
- Operating Range
:
0-600 ปาสคาล (0-2.4 นิ้วของนํา้ )
- Maximum Pressure
:
ไม่เกิน 70 kPa. (24 ฟุตของนํา้ )
- Housing
:
Die Cast Aluminum
- Diaphragm
:
Silicone Rubber
- Switch
:
SPDT.
- Accessories
:
Aluminum or Steel Bracket for Mounting
Pressure Switch on Suitable Location
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หมวดที่ 9 วัสดุทอ่ นํ้ าระบบปรับอากาศ (Pipe and Fitting Material)
9001

ความต้องการทัว่ ไป
ก. วัสดุท่อนํา้ ข้อต่อท่อนํา้ และอุปกรณ์ทน่ี าํ มาใช้ในการติดตัง้ สําหรับระบบปรับอากาศ จะต้องได้มาตรฐานตามข้อกําหนด
และในรายละเอียดของหมวด “วัสดุท่อนํา้ ระบบปรับอากาศ” และจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงานเสียก่อน จึงจะ
นํามาใช้ในการติดตัง้ ได้
ข. วัสดุท่อนํา้ และข้อต่อต่าง ๆ ก่อนนําไปติดตัง้ จะต้องได้รบั การทาสีป้องกันสนิม เสียก่อนตามรายละเอียดของหมวด
“การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี” และสีจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงานเสียก่อน จึงจะนํามาใช้งานได้

9002

ท่อนํ้ าเย็นและข้อต่อ (Chilled Water Pipe and Fitting)
ก. ท่อนํา้ เย็น ท่อนํา้ เย็น (Chilled Water Pipe) ทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตรและเล็กกว่ากําหนดให้ใช้เป็ น
ท่อเหล็กดํา (Black Steel Pipe) ชนิด ERW Seamed Pipe มีคุณสมบัตติ ามมาตรฐาน API-5L หรือ ASTM A-53
Grade B ความหนาไม่นอ้ ยกว่า Schedule 40 ท่อทุกท่อจะต้องทําปลายท่อแบบ Bevel End และพิมพ์รหัส
เครื่องหมายมาตรฐานท่อและขนาดระบุลงบนตัวท่อสําหรับท่อทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 10 มิลลิเมตร
ข. วัสดุขอ้ ต่อท่อนํา้ (Pipe Fitting) ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร (24 นิ้ว) และเล็กกว่า กําหนดให้ใช้
Standard Weight Fitting แบบเชื่อมหรือแบบต่อด้วยเกลียว
ค. มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน ASTM-A234WPB
ง. ท่อนํา้ และข้อต่อทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า สามารถต่อแบบเกลียวได้
จ. ท่อนํา้ และข้อต่อทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) จนถึง 600 มิลลิเมตร (14 นิ้ว) ให้ต่อด้วยวิธเี ชื่อม
(Welded Joints) หรือการต่อด้วยหน้าแปลน (Flanged Connections) หน้าแปลนใช้ Forged-Steel แบบ Slip-On,
Welding Neck หรือ Socket Welding มาตรฐาน BS10 Table F, มาตรฐาน ANSI B16.5 (BS 1560) ปะเก็นใช้
NATURAL Rubber หรือ Non asbestos อุปกรณ์ประกอบท่อแบบ Union ใช้แบบ Ground Joint Bronze or
Brass to Iron Seat
ฉ. ข้อต่อท่อนํา้ (Pip Fitting) จะต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของ Working Pressure
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ท่อนํ้ าคอนเดนเซอร์และข้อต่อ (Condenser Water Pipe and Fitting)
ก. ท่อนํา้ คอนเดนเซอร์ (Condenser Water Pipe) ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร (20 นิ้ว) และเล็กกว่า
กําหนดให้ใช้เป็ นเหล็กดํา (Black Steel Pipe) ชนิด ERW Seamed Pipe มีคุณสมบัตติ ามาตรฐาน API-5L หรือ
ASTM A-53 Grade B ความหนาไม่นอ้ ยกว่า Schedule 40 ท่อทุกท่อจะต้องทําปลายท่อแบบ Bevel End และพิมพ์
รหัสเครื่องหมายมาตรฐานท่อ และขนาดระบุลงบนตัวท่อสําหรับท่อทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 10 มิลลิเมตร (3/8
นิ้ว)
ข. วัสดุขอ้ ต่อท่อนํา้ คอนเดนเซอร์ (Pipe Fitting) ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร (20 นิ้ว) และเล็กกว่า
กําหนดให้ใช้ Standard Weight Fitting แบบเชื่อมหรือแบบต่อด้วยเกลียว
ค. มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐาน ASTM-A234WPB
ง. ท่อนํา้ และข้อต่อทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า สามารถต่อแบบเกลียวได้
จ. ท่อนํา้ และข้อต่อทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) จนถึง 500 มิลลิเมตร (20 นิ้ว) ให้ต่อด้วยวิธเี ชื่อม
(Welded Joints) หรือการต่อด้วยหน้าแปลน (Flanged Connections) หน้าแปลนใช้ Forged-Steel แบบ Slip-On,
Welding Neck หรือ Socket Welding มาตรฐาน BS10 Table F, มาตรฐาน ANSI B16.5 (BS 1560) ปะเก็นใช้
NATURAL Rubber หรือ Asbestos อุปกรณ์ประกอบท่อแบบ Union ใช้แบบ Ground Joint Bronze or Brass to
Iron Seat
ฉ. ข้อต่อท่อนํา้ (Pip Fitting) จะต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของ Working Pressure

9004

ท่ออืน่ ๆ
ก. ท่อนํา้ เติม
- ท่อนํา้ เติม (Make-Up Water Piping) วัสดุทใ่ี ช้ประกอบระบบท่อนํา้ เติมและท่อนํา้ ทิ้งจากจุดต่อของระบบประปา
ของอาคารจนถึง Expansion Tank ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) ตามมาตรฐาน มอก.
277-2532 Class Medium หรือมาตรฐาน BS 1387 Medium Weight
- วัสดุขอ้ ต่อสําหรับท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Fittings) ให้ใช้ขอ้ ต่อทีท่ าํ ด้วยGalvanized Malleable
Cast-Iron ตามมาตรฐาน ASTM A 120-73 หรือมาตรฐาน มอก. 249-2520
ข. ท่อนํา้ ทิ้ง
- ท่อนํา้ ทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ (Condensate Drain) กําหนดให้ใช้เป็ นท่อ PVC แข็ง, Class 8.5 ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 17-2532
- วัสดุต่อสําหรับท่อนํา้ ทิ้งจากเครื่องปรับอากาศต้องใช้ชนิดทีม่ คี วามหนาตามประเภทท่อทีใ่ ช้และใช้นาํ้ ยาต่อตาม
คําแนะนําของผูผ้ ลิต
- ท่อนํา้ ทิ้งจะต้องหุม้ ฉนวนไม่ลามไฟชนิด Closed Cell Insulation ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 12 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
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หมวดที่ 10 ฉนวนหุม้ ท่อนํ้ าเย็น
10001 ข้อกําหนดทัว่ ไป
ก. ท่อนํา้ เย็นต้องได้รบั การทดสอบรอยรัว่ และทาสีกนั สนิมโดยเรียบร้อยก่อนหุม้ ฉนวน
ข. การหุม้ ฉนวนท่อนํา้ เย็นจะต้องหุม้ ห่อตลอดแนวท่อ แม้ในช่วงทีท่ ่อเดินผ่านผนัง, กําแพง และพื้น รวมทัง้ บริเวณทีท่ ่อ
สวมต่อเข้ากับขอ้ ต่อน้าแปลนของวาล์ว ต่าง ๆ จะต้องหุม้ ฉนวนให้แนบติดผิวท่อ ไม่มโี พรงอากาศขังอยู่ภายใน
ค. อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีต่ ่อในระบบท่อนํา้ เย็นทีจ่ ะมีหยดนํา้ ทีก่ ลันตั
่ วจับเกาะ (Condensation) ให้หมุ ้ ทับด้วยฉนวน และมี
ความหนาแบบเดียวกับฉนวนหุม้ ท่อนํา้ ทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์นนั้

10002 ฉนวนแบบ Closed Cell Foamed Insulation
ท่อนํา้ เย็นทัง้ ด้านส่งและด้านกลับรวมทัง้ ท่อนํา้ ทิ้งจะต้องหุม้ ด้วยฉนวนแบบ Closed Cell Insulation ทีม่ คี ุณลักษณะตามการ
ทดสอบของ ASTM ดังต่อไปนี้
ก. ฉนวนต้องเป็ นชนิดดับไฟได้เองหรือไม่ลามไฟ (Self Extinguishing)
ข. เกิดควันน้อย
ง. ทนทานต่อโอโซนได้ดี
จ. มีค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนไม่เกิน 0.038 W/m K (0.27 Btu.in./ft2.h. F)
ฉ. ค่าดูดซึมนํา้ น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนัก
ช. ความหนาแน่นจําเพาะมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (2.18 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟตุ )
ซ. ขนาดความหนาของฉนวนทีใ่ ช้หมุ ้ ท่อขนาดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
ขนาดท่อ
ขนาดความหนาของฉนวน
65 มม. (2 ½ นิ้ว) และเล็กกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า 25 มม. (1 นิ้ว)
80 มม. (3 นิ้ว) – 150 มม. (6 นิ้ว)
ไม่นอ้ ยกว่า 38 มม. (1 ½ นิ้ว)
200 (8 นิ้ว) และใหญ่กว่า
ไม่นอ้ ยกว่า 50 มม. (2 นิ้ว)
ซ. ขนาดความหนาของฉนวนทีใ่ ช้หมุ ้ ท่อนํา้ ทิ้งจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 12 มิลลิเมตร (1/2นิ้ว)

10003 การติดตัง้
ก. ก่อนการหุม้ ฉนวน จะต้องทําความสะอาดผิวนอกของท่อเป็ นอย่างดี และไม่มคี ราบนํา้ ปูน สะเก็ดวัสดุอน่ื จับติดอยู่ทจ่ี ะ
ทําให้ผวิ ท่อขรุขระ รอยเชื่อมทีเ่ ป็ นคลืน่ มากต้องแต่งให้เรียบ
ข. ใช้กาวตามทีผ่ ูผ้ ลิตฉนวนชนิดนัน้ แนะนํา ทาตรงรอยต่อของฉนวน และประกบติดให้สนิท รอยต่อจะต้องได้แนว
เรียบร้อยไม่เอียงหรือคด ฉนวนทีห่ มุ ้ ตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องทากาวทีผ่ วิ ฉนวน และผิวอุปกรณ์ก่อนมีการหุม้ ฉนวน
โดยฉนวนต้องหุม้ ทับให้เข้ารูปอุปกรณ์อย่างเรียบร้อย และไม่มโี พรงอากาศขังอยู่ภายใน
ค. ฉนวนทีเ่ ลือกใช้อาจเป็ นแบบ Per-Formed Tube หรือแบบ Sheet โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมของความหนาของ
ฉนวนและขนาดท่อ ซึง่ รอยต่อของฉนวนจะต้องไม่มรี อยพับหรือรอยหักเกิดทีด่ า้ นวงในของฉนวนทีห่ มุ ้ รอบท่อนํา้ และ
รอยต่อจะต้องไม่เป็ นรอยบากรูปตัววี ยกเว้นท่อเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)
ง. ฉนวนทีห่ มุ ้ แล ้วจะต้องมีความตึงพอดี ไม่หลวมหรือคับจนสังเกตได้ชดั และห้ามไม่ให้ฉนวนแบบ Per-Formed Tube
ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าท่อทีจ่ ะหุม้
จ. บริเวณทีท่ แ่ี ขวนท่อรองรับท่อ ให้ใช้ช้ นิ ไม้เนื้อแข็งรองตามมุมของผิวท่อทีส่ มั ผัสกับทีแ่ ขวนท่อ โดยความหนาของไม้เนื้อ
แข็งเท่ากับความหนาของฉนวนทีห่ มุ ้ ท่อนัน้ ความยาวของชิ้นไม้ตามแนวท่อไม่เกิน 0.15 เมตร (6 นิ้ว) และให้หมุ ้ ทับด้วย
SITE83 Co., Ltd.

หน้า 34

BLOCK H

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ฉนวนแบบ Closed Cell Foamed Elastomers อีกชัน้ หนึ่ง หนา 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ก่อนทีจ่ ะรองรับข้างใต้ดว้ ย
แผ่นสังกะสีหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.5 มิลลิเมตร (0.06 นิ้ว) โดยความยาวของฉนวนและแผ่นสังกะสีให้ยาวเลยส่วนทีเ่ ป็ นไม้
ข้างละ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
ฉ. ถ้าไม่ได้ระบุเป็ นอย่างอืน่ การรองรับท่อนํา้ เย็นทีห่ มุ ้ ฉนวนด้วยทีแ่ ขวนท่อ จะเป็ นไปตามขอ้ 3.5 หรือสามารถใช้ Rigid
PU Foam (Fire Retardant) หรือ ยาง Neoprene รองรับท่อตรงบริเวณทีแ่ ขวนท่อแทนได้ โดยความหนาของ Rigid
PU Foam (Fire Retardant) หรือยาง Neoprene เท่ากับความหนาของฉนวนทีห่ มุ ้ ท่อนัน้ ความกว้างของ Rigid PU
Foam (Fire Retardant) หรือ ยาง Neoprene เท่ากับความกว้างของทีแ่ ขวนท่อ และให้หมุ ้ ทับ Rigid PU Foam
(Fire Retardant) หรือ ยาง Neoprene ด้วยฉนวน Closed Cell Insulation หนา 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) อีกชัน้
ช. ฉนวนทีเ่ ก็บกองไว้ไม่ถกู วิธี เสียรูป ฉีกขาด ผิวถลอก หรือสกปรก จะถูกตัดทิ้งไม่อนุญาตให้นาํ มาใช้ในการติดตัง้ โดย
เด็ดขาด ฉนวนทีห่ มุ ้ ท่อและอุปกรณ์เรียบร้อยแล ้ว แต่ได้รบั ความเสียหายมีรอยถลอก รอยกรีด ฉีกขาดหลายแห่ง เป็ น
เนื้อทีม่ ากกว่า 5% ของพื้นทีฉ่ นวนส่วนทีย่ งั มีสภาพดีในบริเวณนัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องเปลีย่ นฉนวนให้ใหม่ และจะไม่
อนุญาตให้ทาํ การปะ ซ่อม หรือหุม้ ฉนวนทับอย่างเด็ดขาด
ซ. ท่อทีห่ มุ ้ ฉนวนแบบ Closed Cell Insulation ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภายนอกอาคาร, ภายในห้องเครื่องทํานํา้ เย็น จะต้องหุม้ ด้วย
แผ่น Stainless Steel Jacket (SS304) หรือแผ่น PVC Plastic Jacket ชนิดไม่ตดิ ไฟ ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.50
มิลลิเมตร ทับอีกชัน้ หนึ่ง
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หมวดที่ 11 การติดตัง้ ท่อนํ้ าระบบปรับอากาศ (Piping Installation)
11001 ความต้องการทัว่ ไป
ก. เนื่องจากเป็ นความประสงค์ของแบบทีไ่ ม่ตอ้ งการแสดงรายละเอียดการติดตัง้ ไว้ทกุ ประการจํานวนข้อต่อท่อ การทําจุดยึด
หิ้วหรือวาล์วต่าง ๆ ทีต่ อ้ งทําเพิม่ เติมจากการจัดหลบแนวท่อ เพือ่ ให้ได้ระบบการเดินท่อทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ตามทีร่ ะบุใน
ข้อกําหนดอืน่ ๆ และในแบบไม่เป็ นปัญหากับงานอืน่ ๆ เป็ นส่วนของผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบและไม่สามารถคิด
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมจากผูว้ ่าจ้าง /เจ้าของโครงการได้
ข. แบบท่อนํา้ ระบบปรับอากาศเป็ นเพียงแผนภูมแิ สดงให้เห็นแนวทางการเดินท่อนํา้ ส่วนการเดินท่อและจัดท่อจริง หรือเพือ่
ความสะดวกง่ายต่อการเข้าถึงทุกส่วนของท่อ เนื่องจากข้อกําหนดจากขนาดของแบบช่วงหักเลี้ยวหลบข้อต่อวาล์ว อาจจะ
ไม่ได้แสดงไว้ในแบบนอกจากนัน้ ผูร้ บั จ้างต้องตรวจสอบแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบระบบปรับอากาศ แบบระบบ
ป้ องกันเพลิงไหม้ แบบระบบสุขาภิบาลและแบบระบบไฟฟ้ าเพือ่ ตรวจสอบผนัง ฝ้ า เพดาน คาน ทีต่ งั้ ของช่องท่อ (Pipe
Shaft) และข้อขัดแย้งจากงานอืน่ ๆ เพือ่ การหักท่อหลบติดตัง้ วาล์วข้อต่อต่าง ๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ นกับสภาพนัน้ ๆ
ค. การติดตัง้ ท่อนํา้ จะต้องเป็ นไปโดยถูกต้อง โดยการวัดขนาดความยาวแท้จริง ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ การติดตัง้ จะต้องไม่
ก่อให้เกิดแรงกดดันกับระบบท่อ ต้องอยู่ห่างจากประตูหน้าต่างและช่องเปิ ดอืน่ ๆ
ง. การติดตัง้ ท่อ จะต้องปล่อยให้มกี ารยึดและหดตัวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อข้อต่อต่าง ๆ และอุปกรณ์
จ. ท่อนํา้ ในแนวดิ่งจะต้องยึดให้ขนานกับแนวผนังหรือเสา และต้องเป็ นแนวตรง ผงตะไบ ฝุ่นต่าง ๆ จะต้องกวาดออกจาก
ภายในท่อให้หมด ผิวนอกท่อเหล็กกล ้าดําต้องทาสีกนั สนิมอย่างน้อย 2 ชัน้
ฉ. ท่อนํา้ ต้องติดตัง้ ให้มแี นวเอียงลาดเพียงพอแก่การระบายนํา้ ทิ้ง (Draining) หรือระบายอากาศออก (Venting)
ช. ปลายเปิ ดของท่อและอุปกรณ์ จะต้องปิ ดเพือ่ ป้ องกันฝุ่น ผง และเศษผง เข้าไปอยู่ภายในท่อและเพือ่ สะดวกในการซ่อม
บํารุง ซ่อมแซม เปลีย่ นแปลงในระบบท่อต้องมียูเนียน หรือหน้าแปลนเท่าทีป่ รากฏในแบบระหว่างข้อต่อเข้าอุปกรณ์ หรือ
เท่าทีจ่ ะเป็ นอืน่ ๆ
ซ. แนวท่อต้องจัดให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพือ่ ประโยชน์ในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมและเปลีย่ นอุปกรณ์
ฌ. ใช้ขอ้ ต่อทีไ่ ด้มาตรฐานในการต่อท่อเปลีย่ นแปลงแนวทางเดิน เปลีย่ นขนาด หรือมีขอ้ แยก
ญ. ติดตัง้ วาล์ว ให้กา้ นวาล์วอยู่ในแนวดิง่ ให้มากทีส่ ุด
ฎ. หลังจากต่อท่อด้วยแบบขันเกลียวหรือเชื่อม ร่องเกลียวส่วนทีเ่ หลือโผล่ออกมา และรอยเชื่อมต่อทุกแห่งจะต้องใช้แปรง
ลวดขัดแล ้วทาสีกนั สนิม Zinc Chromate
ฏ. ติดตัง้ อุปกรณ์อน่ื ๆ เข้ากับท่ออันได้แก่ ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe), วาล์ว (Valve), อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ
(Automatic Air Vent) และท่อปล่อยนํา้ ทิ้ง (Drain Pipe and Valve) ตามจํานวนทีจ่ ะเป็ นและตามความต้องการที่
ระบุไว้ในแบบ
ฐ. ปลายทางของท่อนํา้ หากในแผนผังปรากฏว่ามีท่อนํา้ แสดงไว้สาํ หรับต่อเติม ขยายออกไปในอนาคตแล ้ว จะต้องต่อท่อ
เหล่านี้ออกไปให้พน้ จากสิง่ กีดขวาง แล ้วใส่วาล์วและหน้าแปลนบอด (Blind Flange) หรือฝาครอบปิ ดไว้ และหากจําเป็ น
จะต้องกลบดินในระยะนี้เสียก่อนก็อาจจะทําได้โดยตอกหลักและติดป้ ายแสดงตําแหน่งปลายท่อเหล่านี้ไว้
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11002 การต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์
ก. การต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ และวาล์วต้องเป็ น Union หรือ Flange เสมอ
ข. จะต้องไม่มแี นวท่อนํา้ เดินอยู่เหนือแผงไฟฟ้ า หมอ้ แปลงไฟฟ้ า หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด

11003 การขยายตัวและการหดตัว
ก. การติดตัง้ ระบบท่อนํา้ จะต้องปล่อยให้มกี ารยืดและหดตัวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อข้อต่อต่าง ๆ โดยให้จดั ทํา Offsets
และ Loops ตามความเหมาะสมเพือ่ ใช้
ข. การต่อท่อนํา้ เข้ากับอุปกรณ์ทม่ี กี ารสันสะเทื
่
อน หากในกรณีทไ่ี ม่ได้ระบุให้มขี อ้ ต่ออ่อน (Flexible Connection) ต่อ
ประกอบอยู่ จะต้องจัดระนาบการเดินท่อนํา้ การทํา Offset ให้เหมาะสมกับขนาดท่อและความยาวของท่อทางตรงเพือ่
ช่วยลดการสันสะเทื
่
อนและแรงเครียด (Stress) ทีถ่ ่ายทอดไปยังระบบท่อนํา้

11004 การต่อท่อนํ้ า (Pipe Joints)
ก. การต่อท่อแบบเกลียว (Threaded Joints)
- การตัดท่อแต่ละท่อน ต้องให้ได้ระยะพอดีตามความต้องการทีใ่ ช้งาน ณ จุดนัน้ ๆ โดยเผือ่ ระยะทําเกลียวให้พอดี
ซึง่ เมือ่ ต่อท่อบรรจบกันแล ้วต้องได้แนวท่อทีส่ มํา่ เสมอ ไม่คด และคลาดเคลือ่ นจากแนวไป
- การตัดท่อ ให้ใช้เครื่องสําหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อทีย่ งั ติดค้างอยู่ ปากท่อออกเสียให้
หมด หากทําเกลียวต้องใช้เครื่องมือทําเกลียวทีม่ ฟี นั คม เพือ่ ให้ได้เกลียวเรียบและได้ขนาดตามมาตรฐาน
- เกลียวท่อโดยทัวไปทํ
่ าเกลียว Taper Thread ตามมาตรฐาน BS 21 หรือ ISO R7 ซึง่ ได้ระบุไว้เป็ นมาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ มอก. 281-2521
- ใช้ Pipe Joint Compound หรือ Teflon Tape พันหุม้ เฉพาะเกลียวตัวผู ้ เมือ่ ขันเกลียวแน่นแล้วเกลียวต้องเหลือ
ให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม
- เกลียวส่วนทีเ่ หลือให้เห็นนี้ จะต้องเช็ดให้สะอาดด้วยนํา้ มัน และทาทับด้วย Zinc Rich Primer เพือ่ ป้ องกันไม่ให้
เกิดสนิมกัดกร่อนได้ในภายหลัง
ข. การต่อท่อแบบเชื่อม (Welded Joints)
- สําหรับท่อเหล็กดํา (Black Steel Pipe) การต่อท่อให้ใช้การเชื่อมรอยต่อทุกแห่ง ยกเวน้ ส่วนทีเ่ หลือเป็ นยูเนียนหรือ
หน้าแปลน ซึง่ เตรียมไวส้ าํ หรับการถอดออกได้
- ท่อขนาดใหญ่ทน่ี าํ มาเชื่อม ต้องลบปลายให้เป็ นมุมประมาณ 35-40 องศา โดยการกลึงก่อน การลบปลายอาจใช้หวั
เชื่อมตัด แต่ตอ้ งใช้คอ้ นเคาะอ็อกไซด์และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทัง้ ตะไบให้เรียบร้อยก่อนการเชื่อม
- การเชื่อมข้อต่อท่อจะต้องเชือ่ มแบบ (Butt-Welding) โดยมีมาตรฐานและนํา้ หนักท่อตามมาตรฐาน ASA, B16.9
และ ASTM-A234
- การเชื่อมท่อต้องเป็ นไปอย่างสมํา่ เสมอทัวทั
่ ง้ ท่อ ให้โลหะทีน่ าํ มาเชื่อมละลายเข้าหากันได้อย่างทัว่ ถึง
- ก่อนการเชื่อม ต้องทําความสะอาดส่วนปลายทีจ่ ะนํามาเชื่อม ตัง้ ปลายท่อทีจ่ ะนํามาเชื่อมให้เป็ นแนวตรง เว้นช่องว่าง
ระหว่างท่อทีจ่ ะนํามาเชื่อมให้พอดี เพือ่ ป้ องกันการปิ ดระหว่างการเชื่อม
- ห้ามใช้ขอ้ งอทีเ่ ชื่อมขึ้นมาเองใช้ในงาน
- มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านเชื่อมต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของ ASA.
ค. การต่อแบบหน้าแปลน (Flanged Joints)
- เลือกมาตรฐานขนาดหน้าแปลน และการเจาะรูให้เหมาะสมกับมาตรฐานท่อ (Outside Diameter) ทีเ่ ลือกใช้งาน
และหน้าแปลนทีต่ ดิ ประกอบมากับอุปกรณ์ต่าง ๆ หน้าแปลนทีใ่ ช้ประกอบกับท่อโดยทัว่ ไปต้องเป็ นแบบเชื่อม
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- การยึดจับหน้าแปลนต้องจัดให้หน้าสัมผัส (Facing Flange) ได้แนวขนานกันและอยู่ในแนวเดียวกัน หน้าแปลนทัง้
สองต้องยึดจับแน่นด้วย Bolt ยึด
- หน้าแปลนและยูเนียน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง มีปะเก็นยางสังเคราะห์หนา 1.6 มิลลิเมตร (1/16 นิ้ว)
หรือปะเก็นไม่มสี ่วนประกอบของแอสเบสทอส (ใช้กบั ท่อนอกอาคาร) สวมสอดอยู่
- การเชื่อมหน้าแปลนกับตัวท่อ ให้เชื่อมทีข่ อบทัง้ ด้านนอกและด้านใน ยกเว้นหน้าแปลนชนิด Neck Flange ที่เชื่อม
เฉพาะแนวด้านนอกท่อ
- สลักเกลียว (Bolt) และนอต (Nut) ทีใ่ ช้กบั หน้าแปลนโดยทัวไป
่ ใช้เป็ น Galvanized or Cadmium Plate Bolt
and Nut และทีใ่ ช้กบั ระบบท่อฝังดิน ทําด้วย Stainless Steel สลักเกลียวต้องมีความยาวพอเหมาะกับการยึดหน้า
แปลนเมือ่ ขันเกลียวต่อแล ้ว ต้องโผล่เกลียวออกมาจาก Nut ไม่เกิน ¼ ของเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียว
การต่อแบบบัดกรี (Soldered Joints)
- ปลายท่อทองแดงทีจ่ ะนํามาต่อเชื่อมจะต้องตัดให้ได้ฉาก ลบเศษคมออกให้หมด ทําความสะอาดปลายท่อภายนอก
และภายใน
- ใช้แปรงทา Solder Flux ทีป่ ลายท่อและ Fitting สวมต่อท่อแล ้วทําการเชื่อมประสาน อุณหภูมกิ ารเผาและปริมาณ
Flux ทีใ่ ช้จะต้องเป็ นไปตามคําแนะนําของผู ้
- ผลิตโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ Solder แบบ Silver Brazing นํา้ บัดกรีสว่ นเกินจะต้องเช็ดออกให้หมดก่อน
จะปล่อยให้เย็นตัวลง

11005 ที่แขวนและที่รองรับท่อ (Steel Hangers and Supports)
ก. การแขวนโยงท่อและยึดท่อ ท่อทีเ่ ดินภายในอาคารและไม่ได้ฝงั ต้องแขวนโยง หรือยึดติดไว้กบั โครงสร้างของอาคารอย่าง
มันคงแข็
่
งแรง อย่าให้โยกคลอนแกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อทีเ่ ดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้
และทีแ่ ขวน ทีร่ บั หรือทีย่ ดึ ท่อ ซึง่ ทําขึ้นนี้ตอ้ งเป็ นชนิดทีท่ าํ ขึ้นเพือ่ การนี้โดยเฉพาะ เพือ่ การแขวนการรับ การยึดท่อ
เท่านัน้ ห้ามมิให้นาํ วัสดุมาดัดแปลงต่อกันเข้าเป็ นการแก้ปญั หาเฉพาะหน้าเป็ นอันขาด
ข. ทีแ่ ขวนยึด ถ้าใช้ทร่ี องรับฝังไว้กบั คอนกรีต และต้องผูกติดกับเหล็กเสริมคอนกรีตอย่างมันคง
่ หรืออาจใช้ Expansion
Bolt แทนก็ได้ หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็ นแพ จะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทงั้ ชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อ
แขวนแต่ละท่อก็ได้ ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ทใ่ี ช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ ลวด เชือก หรือ
สิง่ อืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะไม่มนคงแข็
ั่
งแรง อุปกรณ์การยึดและแขวนท่อภายในอาคาร ทําด้วยเหล็กทาสีภายนอกอาคารหรือ
ฝังดินทําด้วยเหล็กชุบ Galvanized หรือ Stainless Steel แล ้วทาสีตามรหัสและสัญลักษณ์สใี นหมวด “การทาสี
ป้ องกันการผุกร่อนและรหัสสี”
ค. ผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูจ้ ดั หา วัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือและแรงงาน ในการติดตัง้ ทีแ่ ขวนท่อ หรือทีร่ องรับท่อ
ง. ผูร้ บั จ้างต้องเสนอแบบ Shop Drawing อธิบายถึงลักษณะ ขนาด และความหนาของเหล็กที่ใช้ตามขนาดต่าง ๆ กัน
เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงานเสียก่อน ก่อนดําเนินการทําทีแ่ ขวนและทีร่ องรับท่อ
จ. ทีแ่ ขวนและทีร่ องรับท่อจะต้องรับนํา้ หนักได้อย่างเพียงพอ ภายใต้ตาํ แหน่งทีถ่ ูกต้อง และสามารถใช้การได้ดใี นสภาพการ
ใช้งานปกติ
ฉ. ทีแ่ ขวนทีแ่ ละทีร่ องรับท่อ จะต้องสามารถปรับให้สูง-ตํา่ ได้ตามความต้องการทีเ่ หมาะสม
ช. ในตําแหน่งทีม่ กี ารติดตัง้ Expansion Joints หรือ Expansion Loops จะต้องมีอปุ กรณ์ยดึ ท่อไว ้ให้แน่นหนาแข็งแรง
ในตําแหน่งทีถ่ กู ต้องเพือ่ การขยายตัวหรือหดตัวของท่อนํา้ โดยไม่เกิดอันตรายกับท่อนํา้ และอุปกรณ์ทแ่ี ขวนที่ ทีร่ องรับ
ท่อ และทีย่ ดึ ท่อจะต้องได้รบั การทาสีกนั สนิมและสีจริง โดยให้เป็ นไปตามหมวด “การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี”
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ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ซึง่ ติดตัง้ อยู่ใกล ้ Cooling Towers หรือบริเวณ Cooling Tower จะต้องเป็ น Hot-Dip
Galvanized Steel
นอต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะต้องทําด้วย Hot-Dip Galvanized Steel
บริเวณใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทีแ่ ขวนท่อหรือทีร่ องรับท่อ ถูกเจาะรู ถูกตัดขาด หรือถูกกระแทกจน Galvanized
ฉีกขาดหรือหลุดออก บริเวณนัน้ หรือส่วนนัน้ ๆ จะต้องทาด้วย Zinc-Rich Paint 2 ชัน้
ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภายนอกอาคาร แต่อยู่เหนือระดับพื้นดิน หรือติดตัง้ อยู่บนสะพานเดินท่อ จะต้อง
เป็ น Hot-Dip Galvanized Steelนอต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อ จะต้องทําด้วย Cadmium-Plated Steel
ทีแ่ ขวนท่อ, ทีร่ องรับท่อ, นอต, สกรู, แหวน และทีร่ ดั ท่อ ซึง่ ติดตัง้ ฝังอยู่ใต้ดนิ ทัง้ หมดนี้จะต้องทําด้วย Stainless
Steelทีร่ องรับท่อทีเ่ ป็ นเหล็กฉาก, เหล็กรางนํา้ หรืออุปกรณ์รองรับท่อต่าง ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ในรางคอนกรีต (Concrete
Trench) จะต้องเป็ น Hot-Dip Galvanized Steel นอต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะต้องทําด้วย Hot-Dip
Galvanized Steel
ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ซึง่ ติดตัง้ อยู่ภายในอาคารแต่ตดิ ตัง้ อยู่บริเวณทีม่ คี วามชื้นและการกัดกร่อน เช่น (ห้อง
แบตเตอรี่, ห้องเครื่องกําเนิดไอนํา้ , ห้องเครื่องทําความเย็น, ห้องล ้างจาน, ห้องครัว และห้องซักรีด) เป็ นต้น ทีแ่ ขวนที่
และทีร่ องรับท่อจะต้องทาสี Epoxy Red Lead Primer 2 ชัน้ และทาสีทบั ภายนอกอีก 1 ชัน้ ด้วย Epoxy Black
Finishing Paint
ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ซึง่ ติดตัง้ อยู่ภายในอาคารทัว่ ๆ ไปจะต้องทาสี Red Lead Primer 2 ชัน้ และทาสีทบั
ภายนอกอีก 1 ชัน้ ด้วย Alkyd Grey Finishing Paint
นอต, สกรู แหวน และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องทําด้วย Cadmium-Plated Steel
ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ซึง่ ติดตัง้ อยู่ภายในห้องเครื่องจักรต่าง ๆ จะต้องติดตัง้ Spring Vibration Isolator
ประกอบเข้าไปอีกด้วย เพือ่ ป้ องกันเสียงและการสันสะเทื
่
อน ทีจ่ ะไปรบกวนกับห้องหรืออาคารข้างเคียง
Anchor รองรับท่อในแนวดิง่ ให้เป็ นไปตามแบบรายละเอียดเพือ่ ป้ องกัน Under Strain จะต้องเป็ น Heavy Forged
หรือ Welded Construction แยกต่างหากจาก Support
Anchor สําหรับรองรับท่อในแนวนอนเพือ่ ป้ องกัน Strain จาก Offsets จะต้องเป็ น Forged Wrought Iron
Clamped ยึดอย่างแน่นหนา
ห้ามใช้ทร่ี องรับท่อชนิดอืน่ ๆ เช่น ลวด เชือก ไม้ โซ่ ซึง่ ไม่ได้ระบุไว้มาใช้รองรับท่อ
ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องรับผิดชอบในการจัดหา วาง Concrete Insert และ Anchor Rod และทํางานเกี่ยวกับโครงสร้างอืน่ ๆ ที่
จําเป็ นสําหรับการติดตัง้ ทีร่ บั ท่อต่าง ๆ
ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ จะมีขนาดและรายละเอียดดังทีร่ ะบุไว้ในแบบ แต่ผูท้ าํ การติดตัง้ จะต้องรับผิดชอบในการเพิม่
ขนาดเหล็กแขวนท่อ และความหนาของเหล็กเพือ่ ให้เหมาะสมกับนํา้ หนักของท่อในส่วนทีจ่ าํ เป็ น

11006 การติดตัง้
ก. การเปลีย่ นแนวทางเดินท่อ เปลีย่ นขนาด ต้องใช้ขอ้ ต่อขนาดมาตรฐานเสมอ ท่อแยก (Branch) ทีต่ ่อออกจากท่อเมน
(Main) ให้ใช้ TEE มาตรฐาน นอกจากท่อแบบเชื่อมขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) และใหญ่กว่าหากท่อแยกมีขนาดไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของท่อเมน ยอมให้ใช้ Weld-O-Let ได้
ข. ข้องอ (Elbow) ต้องเป็ นแบบรัศมีกว้าง (Long Radius Elbow)
ค. ในกรณีทใ่ี ช้ขอ้ ลดสําหรับท่อในแนวนอน (Horizontal) และในชาฟท์ให้ใช้ขอ้ ลดเบี้ยว (Eccentric Reducer) ในท่อ
ระดับให้ตดิ ตัง้ ให้ดา้ นหลังท่ออยู่ในระดับเดียวกัน ด้านลดขนาดอยู่ดา้ นล่างทัง้ ท่อนํา้ ส่งและท่อนํา้ กลับเพือ่ ไม่ให้อากาศ
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ค้างอยู่ภายใน และในท่อตัง้ ให้หลังเรียบเพือ่ ยึดกับ Support ข้อลดของท่อแบบเกลียว ห้ามใช้แบบลดเหลีย่ ม
(Bushing)
ง. ติดตัง้ Automatic Air Vent พร้อม Gate Valve และต่อท่อจาก Air Vent ไปยังจุดทิ้งนํา้ ทีใ่ กล ้ทีส่ ุดสําหรับบริเวณ
ต่อไปนี้คอื Main Header ในห้องเครื่องทํานํา้ เย็น
จ. อืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในแบบ
ฉ. จุดยึดท่อ (Clamp)ในแนวดิง่ (Vertical Riser) และข้อต่อไม่ควรอยู่สูงกว่า 1.50 เมตร (5 ฟุต) จากพื้นของแต่ละชัน้
ช. จุดตํา่ สุดของท่อแนวดิ่ง (Riser) ทุกท่อต้องติดตัง้ Drain Valve ไว้ถ่ายนํา้ ทิ้งและจากวาล์วต่อท่อสัน้ ๆ ขนาดเท่าวาล์ว
พร้อมมี Cap ปิ ดปลายขนาดของวาล์วถ่ายนํา้ ทิ้งให้เป็ นดังนี้คือ
ขนาดท่อแนวดิง่
ขนาดวาล์วถ่ายนํา้ ทิ้ง
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
เล็กกว่า 100 (4 นิ้ว) 20 (3/4 นิ้ว)
150 – 200 (6-8 นิ้ว) 25 (1 นิ้ว)
250 – 300 (10-12 นิ้ว)
40 (1 1/2 นิ้ว)
350 – 400 (14-16 นิ้ว)
50 (2 นิ้ว)
ใหญ่กว่า 400
65 (2 1/2 นิ้ว)
ซ. ท่อในแนวตรงต้องต่อท่อให้มขี อ้ ต่อน้อยทีส่ ุด ห้ามใช้เศษท่อต่อกัน
ฌ. ท่อระบายนํา้ ทิ้งจากเครื่องปรับอากาศต้องมี Trap และลาดเอียงไปทางปลายทางไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตรต่อความยาว
3 เมตร (1 นิ้วต่อความยาว 10 ฟุต) หรือ Slope ประมาณ 1 ต่อ 100 หาก Slope น้อยกว่า 1 ต่อ 100 ให้เลือกขนาด
ท่อใหญ่ข้นึ ถัดไป
ญ. ท่อทีต่ ดิ ตัง้ ผ่านผนังออกสู่ภายนอกอาคารจะต้องมี Sleeve โดยทีข่ นาดภายในของ Sleeve ต้องโตกว่าขนาดท่อและ
ฉนวนหุม้ ท่อทีล่ อดผ่านไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) โดยรอบ Sleeve ทําด้วยแผ่นเหล็กเหนียวม ้วนและเชื่อม
ภายนอกตลอดแนว ความหนาของแผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ ยกว่า 5 มิลลิเมตร (0.2 นิ้ว) หรือท่อเหล็กดํา Standard
Weight เชื่อมติดกับ Water Stop ตลอดแนว ความหนาของแผ่นเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร (0.12 นิ้ว) อุดช่องว่าง
ด้วยเชือกปอดิบอัดแน่นและสารอุดกันซึมพร้อมแผ่นปิ ดทัง้ สองด้าน ถ้าเป็ นผนังกันไฟต้องอุดให้แน่นด้วยวัสดุทนไฟได้
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง

11007 ปลอกท่อลอด (Sleeve and Block Out)
ก. การวาง Sleeve การตัดเจาะและการซ่อมแซมสิง่ กีดขวาง หากมีสง่ิ ก่อสร้างใด ๆ กีดขวางแนวของท่อแล ้ว ผูร้ บั จ้างต้อง
แจ้งรายละเอียดให้ทราบ พร้อมกับเสนอวิธกี ารตัดเจาะสิง่ กีดขวางนัน้ กับวิธกี ารซ่อมแซมกลับคืนด้วย และต้องได้รบั
อนุญาตจากผูค้ วบคุมงานก่อน ผูร้ บั จ้างต้องใช้ช่างทีม่ คี วามชํานาญในการนัน้ โดยเฉพาะ และต้องกระทําด้วยความ
ระมัดระวัง
ข. Sleeves, Block Out, Cutting and Patching ท่อทีเ่ ดินผ่านฐานราก หรือผนังฝากัน้ และเพดานนอกอาคารต้อง
ติดตัง้ โดยอาศัยหลักการทางด้านวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด
ค. ตรงตําแหน่งที่ท่อ ปล่อง ฯลฯ จะต้องเดินผ่านพื้น หรือกําแพง หรือคอนกรีต ให้เป็ นหน้าทีข่ องผูร้ บั จ้างทีจ่ ะต้องจัดหา
และติดตัง้ Sleeve หรือ Block Out ต่าง ๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ น
ง. ทุกครัง้ ทีผ่ ูร้ บั จ้างทําการเจาะ ตัด ปะ เพือ่ ติดตัง้ ใด
เกี่ยวกับงานของตน ต้องขอความเห็นชอบต่อผูค้ วบคุมงาน
ก่อนเสมอ
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จ.

Sleeves ทีผ่ ่านกําแพงภายนอก ต้องป้ องกันมิให้นาํ้ ซึมผ่านได้ และทําด้วยเหล็กดํา (Standard Weight Black Steel
Pipes) พร้อมทัง้ มี Water Stop Ring กว้าง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
ฉ. Sleeves ทีผ่ ่านกําแพงอิฐภายใน ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี
ช. Sleeves ทีผ่ ่านกําแพงอิฐ หรือคอนกรีตทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องเป็ นแบบกันซึม ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี
ซ. Sleeves ทีผ่ ่านกําแพงภายในทีท่ าํ ด้วยวัสดุอน่ื ๆ นอกเหนือไปจากกําแพงอิฐ ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสี
ฌ. Sleeves ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (รวมฉนวนหุม้ ถ้ามี) ทีส่ อด
ผ่านภายในไม่ตาํ ่ กว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และผูร้ บั จ้างต้องใช้ใยหินอัดช่องว่างระหว่างท่อกับ Sleeves ให้แน่นทุกแห่ง
ถ้าเป็ นผนังกันไฟต้องอุดแน่นด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
ญ. Sleeves ทีพ่ ้นื อาคาร ต้องฝังให้ปลอกสูงกว่าระดับพื้นทีต่ กแต่งแล ้ว 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) เมือ่ เดินท่อเสร็จ
เรียบร้อยแล ้ว ให้อดั ช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อลอดด้วยวัสดุประเภทซิลโิ คนให้แน่น และเรียบร้อยจนแน่ใจว่านํา้ รัว่ ซึม
ผ่านไม่ได้

11008 แผ่นปิ ดพื้น ผนัง และเพดาน (Escutcheon)
ก. ทุก ๆ จุดทีท่ ่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากัน้ เพดาน และพื้นอาคารซึง่ ตกแต่งผิวหน้าแล ้ว ผูร้ บั จ้างต้องจัดการปิ ดช่องโหว่ทงั้
ทางเข้า-ออก ของท่อด้วยแผ่นสเตนเลส ซึง่ มีขนาดโตพอทีจ่ ะปิ ดช่องรอบ ๆ ท่อได้อย่างมิดชิด แผ่นสเตนเลสทีใ่ ช้ปิดที่
เพดานและผนังต้องยึดด้วยสลักเกลียวแบบเซ็ตสกรู ห้ามใช้คลิปสปริง
ข. ความหนาของแผ่นปิ ดสเตนเลสไม่นอ้ ยกว่า 1.5 มิลลิเมตร (0.06 นิ้ว) ความกว้างโดยรอบท่อ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) วัด
โดยรอบกวา้ ง 10 มิลลิเมตร (0.4 นิ้ว)
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หมวดที่ 12 ถังนํ้ าขยายตัวแบบปิ ด
12001 ความต้องการทัว่ ไป
ถังนํา้ ขยายตัวของระบบปรับอากาศจะต้องเป็ นถังแบบปิ ด มีปริมาตรความจุตรงตามข้อกําหนดในแบบ ตัวถังทําจากเหล็ก
เหนียว (Mild Steel) สร้างและทดสอบตามมาตรฐาน ASME มีความสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,034 กิโล
ปาสคาล (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ด้านนอกของถังจะต้องทาสีตามข้อกําหนดเรื่องการทาสีและหุม้ ด้วยฉนวนไม่ลามไฟชนิด
Closed Cell Insulation ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) และหุม้ ด้วยแผ่นสเตนเลส ความหนาไม่นอ้ ยกว่า
0.50 มิลลิเมตร อีกชัน้ หนึ่ง

12002 อุปกรณ์ประกอบถังนํ้ าขยายตัว
ตัวถังและอุปกรณ์ควบคุมความดันตามทีป่ รากฏ และระบุในแบบจะประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
ก. Isolating Valve
ข. Pressure Relief Valve
ค. Pressure Gauge
ง. Strainer
จ. Check Valve
ฉ. By Pass Valve
ช. Two-Way On-Off Motorized Valve
ซ. Limit Pressure Control
ฌ. Air Purge
ญ. Diaphragm Separated Air and Water Inside the Tank
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หมวดที่ 13 วาล์ว (Valves)
13001 ความต้องการทัว่ ไป
ก. ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาและติดตัง้ วาล์วทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ และลักษณะทีถ่ กู ต้องทัง้ ทางด้านเทคนิคและข้อกําหนดให้เป็ นไปตาม
แบบและรายการ จนสามารถใช้การได้ดี และสมบูรณ์ตามทีต่ อ้ งการ
ข. วาล์วทีไ่ ม่ได้แสดงไว้ในแบบ แต่มคี วามจําเป็ นและทําให้ระบบสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาและติดตัง้ ให้ดว้ ยโดย
ไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิม่ ขึ้น
ค. วาล์วทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน จะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน และต้องเป็ นแบบทีม่ ลี กั ษณะคุณสมบัตเิ หมาะสมทีใ่ ช้กบั
ของเหลวในระบบ
ง. วาล์วต้องสามารถทนแรงดันใช้งาน (W.O.G. Pressure Rating) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,034 กิโล-ปาสคาล (150 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว) หรือตามทีร่ ะบุไว้ในแบบและรายการ โดยจะต้องผ่านการทดสอบแรงดันที่ 1.5 เท่า ของแรงดันใช้งาน
(W.O.G. Pressure Rating) จากผูผ้ ลิต
จ. วาล์วทุกชนิด ยกเว้นวาล์วควบคุม (Control Valve) ต้องมีขนาดเท่ากับท่อนํา้ ทีอ่ ปุ กรณ์ตดิ ตัง้ อยู่
ฉ. โดยทัวไปวาล์
่
วทีต่ ดิ ตัง้ บนท่อนํา้ ในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้กา้ นวาล์วอยู่ในแนวดิง่ เว้นแต่จะมีสาเหตุจาํ เป็ น
หรืออุปสรรคในการติดตัง้ หรือใช้งาน จึงอนุญาตให้กา้ นวาล์วติดตัง้ อยู่ในแนวเอียงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั การพิจารณา และ
อนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงาน เป็ นแต่ละกรณีไป
ช. วาล์วทีต่ อ้ งเปิ ด-ปิ ด ขณะใช้งานบ่อย หากสามารถทําได้ตอ้ งติดตัง้ ให้วาล์วอยู่สูงไม่เกิน 1.50 เมตร (5 ฟุต) จากพื้น
ซ. วาล์วทีต่ ดิ ตัง้ ในทีส่ ูงเหนือศรีษะไม่สามารถใช้มอื หมุนพวงมาลัยได้จะต้องติดตัง้ โซ่ทพ่ี วงมาลัย (Chain Operated
Handwheels) พร้อมห่วงกันโซ่หลุดทําจากวัสดุไม่เกิดสนิมปลายโซ่หอ้ ยลงมาสูงจากพื้นประมาณ 1.00 เมตร (3 ฟุต)
พร้อมทีค่ ล ้องโซ่ในตําแหน่งทีเ่ หมาะสม

13002 Gate Valve
Gate Valve ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาล์วทําด้วย Bronze
แบบ Screwed Bonnet, Rising Stem, Solid Wedge Disc และ Screwed Ends

13003 Check Valve
ก. Check Valve ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) สามารถเลือกได้
2 ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 :
ชนิด Single Disc ตัววาล์วทําด้วย Bronze ส่วน Disc, Seat ทําด้วย Teflon และ
Spring ทําด้วย Stainless Steel มีตวั วาล์วแบบ Screwed Ends, Y- Pattern
ทางเลือกที่ 2 :
ชนิด Swing ตัววาล์วทําด้วย Bronze
ข. Check Valve ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ขึ้นไป ตัววาล์วทําด้วย Cast Iron หรือ
Semi-Steel Seat และ Bushing ทําด้วย Stainless Steel โดย Check Valve ต้องเป็ นชนิด Silent Type, Single
Disc ตัววาล์วเป็ นแบบ Globe Style, Flanged Ends

13004 Manual Balancing Valve
ก. Balancing Valve ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาล์วทํา
ด้วย Bronze แบบ Screwed Ends
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ข.

Balancing Valve ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ขึ้นไป ตัววาล์วทําด้วย Cast Iron หรือ
Ductile Iron แบบ Flanged Ends
ค. Balancing Valve ทีใ่ ช้สามารถเลือกได้ 2 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 :
Balancing Valve ชนิดทีม่ ี Flow Measuring Ports สําหรับใช้วดั อัตราการไหล
ของนํา้ ได้ในตัว และมีสเกลแสดงจํานวนรอบของ Handwheel ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้
ทางเลือกที่ 2 :
ใช้ Globe Valve ติดตัง้ ร่วมกับ Flow Measuring Ports สําหรับใช้วดั อัตราการ
ไหลของนํา้
โดยทัวไปต้
่ องใช้ทางเลือกที่ 1 เว ้นแต่จะมีปญั หาหรือข้อยกเว้นเท่านัน้ ถึงให้ใช้ทางเลือกที่ 2 แทนได้
ง. ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาอุปกรณ์วดั อัตราการไหลของนํา้ ในช่วงต่าง ๆ ตามทีต่ อ้ งการจํานวน 1ชุด หรือมากกว่า 1 ชุด ในกรณี
ที่ Balancing Valve ต้องใช้อปุ กรณ์วดั อัตราการไหลของนํา้ ต่างกันออกไป ทัง้ นี้อปุ กรณ์ดงั กล่าวต้องแสดงผลออกมา
เป็ นอัตราไหลของนํา้ ได้เลย

13005 Butterfly Valve
ก. Butterfly Valve ทีม่ เี ส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ขึ้นไป ตัววาล์วทําด้วย Cast Iron หรือ
Ductile Iron ส่วนทีเ่ ป็ น Disc ทําด้วย Stainless Steel หรือ Aluminum Bronze
ข. ตัววาล์วเป็ นแบบ Lug Type หรือ Double Flanged Type
ค. Stem เป็ นแบบ Through-Shaft Design (One Piece Shaft) หรือ Two Piece Shaft ทีใ่ ช้งาน ณ ความดันไม่นอ้ ย
กว่าทีก่ าํ หนด
ง. Compound Rubber Seat Ring จะต้องมีลกั ษณะยืดหยุ่นดี และทนทานต่อการสึกกร่อน และปิ ดได้สนิท
จ. Molded-In “O” Ring จะต้องออแบบมาใช้กบั การประกอบหน้าแปลนโดยไม่ตอ้ งใช้ปะเก็น (Gaskets) และไม่มกี าร
รัว่ ไหล
ฉ. Lever Operated Valve ใช้กบั Butterfly Valve ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) จนถึง
100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
ช. Hand Wheel Gear-Operated Valve ใช้กบั Butterfly Valve ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 150 มิลลิเมตร (6
นิ้ว) ขึ้นไป
ซ. Position Indicator จะต้องประกอบติดมากับตัววาล์วเพือ่ แสดงตําแหน่ง Disc ของวาล์ว

13006 Pressure Relief Valve
ก. Pressure Relief Valve เป็ นวาล์วทีร่ กั ษาความดันของนํา้ ในระบบท่อนํา้ เย็นให้คงทีใ่ นพิกดั ทีต่ อ้ งการ และสามารถ
ปล่อยนํา้ ออกจากระบบได้โดยอัตโนมัติ ในเมือ่ ความดันของนํา้ ในระบบสูงเกินกว่าพิกดั ทีต่ งั้ ไว้และยังคงรักษาระดับ
ความดันของนํา้ ในระบบท่อนํา้ เย็นให้คงทีอ่ ยู่ตลอดเวลา
ข. Pressure Relief Valve เป็ นแบบ Hydraulically Operated, Pilot Control, Diaphragm-Type, Globe Valve
Pattern
ค. Pilot Control เป็ นแบบ Direct-Acting, Adjustable, Spring Loaded, Diaphragm-Type Valve
ง. Pressure Relief Valve ตัววาล์วทําด้วย Cast-Iron หรือ Cast-Steel ยึดข้อต่อแบบหน้าแปลน (Flanged
Connection)
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13007 Pressure Independent Control Valve
วาล์วปรับอัตราการไหลและควบคุมอุณหภูมแิ บบอัตโนมัติ (Pressure Independent Control Valve, PICV) สําหรับเครื่อง
เป่ าลมเย็น (AIR HANDING UNIT, AHU , Fan Coil Unit, FCU)
ก. วาล์วควบคุมแบบเปิ ดสุด/ปิ ดสุดและปรับสมดุลนํา้ ร่วมกัน (On/Off Pressure Independent Balancing and
Control Valve) สําหรับ Fan Coil Unit (FCU)
- วาล์วควบคุมและปรับสมดุลนํา้ แบบความดันอิสระสามารถปรับตัง้ ค่าเพือ่ ปรับสมดุลนํา้ ได้, เป็ นวาล์วทีส่ ามารถวัด
อัตราการไหลและควบคุมแบบเปิ ดสุด/ปิ ดสุด (ON / OFF) ติดตัง้ ตามทีป่ รากฏบนแบบแปลนทีอ่ อกแบบไว้ เพือ่ ให้
แน่ใจว่าจะได้สมดุลนํา้ และฟังก์ชนั การควบคุมอัตราการไหลของนํา้ เป็ นไปตามทีอ่ อกแบบไว้ ซึง่ ประกอบด้วย 3
ส่วน อยู่ในวาล์วตัวเดียวกัน
 ชุดควบคุมความดันแตกต่างทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภายใน ทําหน้าทีค่ วบคุมผลต่างแรงดันทีต่ กคร่อมตัววาล์ว
(Differential Pressure) ให้คงที่ ในขณะทีโ่ หลดเปลีย่ นแปลงไป โดยใช้หลักการของสปริงและ
Membrane
 ชุดปรับสมดุลนํา้ (Balancing ) เพือ่ ใช้ปรับค่าสัมประสิทธิ์ของวาล์ว(KV ) ให้ได้อตั ราการไหลของนํา้ เย็น
ทีเ่ หมาะสมและสมดุลกับระบบ เพือ่ ให้นาํ้ เย็นสามารถแจกจ่ายไปในระบบอย่างทัว่ ถึงและอัตราการไหลที่
ถูกต้องตามแบบทีก่ าํ หนดไว้
 ชุดหัวขับ สําหรับสัง่ งานชุด valve ให้เปิ ด หรือ ปิ ด ตาม Room thermo statหรือระบบควบคุม
ส่วนกลาง (BAS)
o มีช่องเสียบวัดค่า (Measuring nipple) สามารถวัดค่าความดันทีแ่ ตกต่างกัน (Differential
Pressure) อัตราการไหล(Flow rate) และอุณหภูมิ (Temperature) จะต้องมาพร้อมกับตัว
เรือนวาล์ว จากโรงงานผูผ้ ลิต และสามารถปิ ดช่องเสียบวัดค่าให้สนิทได้ การวัดค่าอัตราการ
ไหลโดยตรงจากวาล์วต้องสามารถทําได้จากเครื่องมือวัดและปรับสมดุลแบบคอมพิวเตอร์
โดยมีความคลาดเคลือ่ นของค่าอัตราการไหล( Accuracy )ไม่เกิน + / - 10% ขณะทีว่ าล์ว
เปิ ดเต็มที่
- ผูแ้ ทนจําหน่าย จะต้องสามารถ ทําการคํานวณระบบไฮดรอนิกส์ (Hydronics) ทัง้ หมด รวมถึงแรงดันทีแ่ ตกต่างกัน
ในระบบ การสูญเสียจากแรงเสียดทานในท่อ (pipe friction loss ),ขนาดแรงดันปั ๊มขัน้ ตํา่ ทีส่ ุด (minimum head
pump) และการปรับตัง้ ค่าวาล์วก่อนการติดตัง้ (pre-setting) เพือ่ ส่งให้บริษทั ทีป่ รึกษาโครงการตรวจสอบ โดยนํา
ค่ามาปรับการตัง้ วาล์วก่อนการติดตัง้ และทําการติดป้ าย (TAG) ทีว่ าล์วตามตําแหน่งก่อนการติดตัง้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
วาล์วทัง้ หมด สามารถปรับสมดุลนํา้ ของระบบทัง้ หมด อย่างถูกต้อง
- วัสดุ (Material) และระดับความดัน (Pressure Ratings)
 วาล์วควบคุมและปรับสมดุลนํา้ ร่วมกันแบบความดันอิสระ (Pressure Independent Balancing and
Control Valve) จะต้องทําจากโลหะผสมทองแดงทนทานต่อการผุกร่อนเนื่องจาการสูญเสียสังกะสี (dezincification resistant copper alloy or A metal)เพือ่ ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนานและสามารถ
ความดันในตัวเรือนวาล์วสูงสุด (Pressure class ) อย่างน้อย 16 บาร์ (232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
 วัสดุของหัววาล์ว ( Valve plug ),สปริงและก้านหมุน( spindle )ทําจากสเตนเลส
 สามารถใช้กบั นํา้ เย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ ่ สุดไม่มากกว่า 0 องศาเซลเซียส
 สามารถใช้กบั นํา้ ร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ ูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 80 องศาเซลเซียส
 สามารถใช้กบั ของเหลวตัวกลางทีเ่ ป็ นนํา้ และทีเ่ ป็ นนํา้ ผสมสารไกคอลได้( water – glycol mixtures )
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 การควบคุมแบบเปิ ดสุด / ปิ ดสุด( on / off ) แกนปลั ๊กวาล์วปรับสมดุลนํา้ จะต้องมีการปรับเปลีย่ นใน
ลักษณะแบบเชิงเส้น ( Linear characteristic )
 หัวขับ(Actuator)กันนํา้ ระดับ IP54 หรือสูงกว่า
 สามารถติดตัง้ วาล์วได้ทกุ ทิศทาง เพือ่ ความสะดวกในการติดตัง้
- วาล์วควบคุมและปรับสมดุลนํา้ ร่วมกันแบบความดันอิสระ (Pressure Independent Balancing and Control
Valve) จะต้องดําเนินการโดย actuator แบบไฟฟ้ าทีม่ ลี กั ษณะการควบคุมเชิงเส้น
- วาล์วควบคุมและปรับสมดุลนํา้ ร่วมกันแบบความดันอิสระจะต้องผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
- หนังสือรับรองจากประเทศผูผ้ ลิตและหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงาน จะต้องมีเพือ่ การตรวจสอบวาล์วควบคุม
และปรับสมดุลนํา้ ร่วมกันแบบความดันอิสระ เมือ่ ถูกขนส่งไปถึงสถานทีต่ ดิ ตัง้
- เครื่องมือวัดและปรับสมดุลแบบคอมพิวเตอร์มใี บรับรอง ISO 9001 มีหนังสือรับรองการเทียบตัง้ ค่า (Calibration
Certificate) โดยผูจ้ ดั จําหน่ายจะต้องจัดส่งพนักงานเข้ามาทําการตรวจวัดอัตราการไหลของวาล์วทุกตัว และส่งผล
Test commissioning เป็ นรายงาน เพือ่ ส่งมอบ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
- หัวขับมอเตอร์จะต้องเป็ นวัสดุทป่ี ้ องกันการกัดกร่อนของสนิม เพือ่ อายุการใช้งานทีย่ าวนาน จะถูกติดตัง้ กับวาล์ว
ควบคุมแบบเปิ ดสุด/ปิ ดสุด และปรับสมดุลนํา้ ร่วมกัน
- วาล์วจะถูกติดตัง้ โดยอ้างอิงการปรับค่าสัมประสิทธิ์ของวาล์ว(Ky)ตามอัตราการไหลตามแบบของโครงการโดยตัว
วาล์วมีทบ่ี ดิ ปรับรอบแสดงเป็ นตัวเลข เพือ่ ปรับค่า Kvแบบมือหมุน และสามารถปรับค่าได้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ตําแหน่ง
เพือ่ ความละเอียดในการปรับ
- คอนโทรลวาล์วจะต้องถูกเลือกให้เหมาะสมกับหัวขับมอเตอร์ ทีส่ าํ คัญจะต้องสามารถทนผลต่างแรงดันขณะปิ ดได้ไม่
น้อยกว่า400 Kpa (Close Off Pressure)
- วาล์วทํางานโดยรับกระแสไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟหรือระบบควบคุมทีม่ กี ระแสไฟฟ้ า 230 VAC และจะปิ ดกลับด้วย
สปริง
- เครื่องมือวัดค่านํา้ ประมวลผลโดย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดพกพา มีป่ มุ กดเพือ่ ป้ อนค่า และแสดงผลแบบ
LED displayสามารถวัดค่าความดันทีแ่ ตกต่างกัน (Differential Pressure) อัตราการไหล (Flow rate) และ
อุณหภูมิ (Temperature) ได้โดยแยกระหว่างชุดแสดงผล (Display) กับ ชุดตรวจวัด (sensor)โดยส่งสัญญาน
แบบไร้สาย เพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน
วาล์วควบคุมแบบปรับหรี่ได้และปรับสมดุลนํา้ ร่วมกันแบบความดันอิสระ(Modulating Pressure Independent
Balancing and Control Valve) สําหรับ AHU
- วาล์วควบคุมและปรับสมดุลนํา้ แบบความดันอิสระ สามารถปรับตัง้ ค่าทีก่ าํ หนดเพือ่ ปรับสมดุลนํา้ ได้, เป็ นวาล์วที่
สามารถวัดอัตราการไหลและควบคุมแบบปรับหรี่ได้ (Modulating ; Proportional)ติดตัง้ ตามทีป่ รากฏบนแบบ
แปลนทีอ่ อกแบบไว้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าจะได้สมดุลนํา้ และฟังก์ชนั การควบคุมอัตราการไหลของนํา้ เป็ นไปตามที่
ออกแบบไว ้ ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วน อยู่ในวาล์วตัวเดียวกัน
 ชุดควบคุมความดันแตกต่างทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภายใน ทําหน้าทีค่ วบคุมผลต่างแรงดันทีต่ กคร่อมตัววาล์ว
(Differential Pressure) ให้คงที่ ในขณะทีโ่ หลดเปลีย่ นแปลงไป โดยใช้หลักการของสปริงและ
ไดอะแฟรม( Membrane )
 ชุดปรับสมดุลนํา้ (Balancing ) เพือ่ ใช้สร้างแรงเสียดทานในท่อ (Friction loss ) ให้เหมาะสมและ
สมดุลกับระบบ เพือ่ ใช้นาํ้ เย็นสามารถแจกจ่ายไปในระบบอย่างทัวถึ
่ ง
 ชุดหัวขับ สําหรับสัง่ งานชุด valve ให้เปิ ด หรือ ปิ ด ตาม Room thermo stat หรือระบบควบคุม
ส่วนกลาง (BAS)
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- ตัววาล์วมีลกั ษณะการควบคุมการไหลแบบEqual percentage characteristic(EQM)ระหว่าง ระยะยกของวาล์ว
( Valve lift ) กับ อัตราการไหล ( Flow ) เพือ่ ความคุมอัตราการไหลของนํา้ ให้เหมาะสมกับ AHU ในทุกสภาะวะ
ของโหลดทีเ่ ปลีย่ นไป
- มีช่องเสียบวัดค่า (Measuring nipple) สามารถวัดค่าความดันทีแ่ ตกต่างกัน (Differential Pressure) อัตราการ
ไหล (Flow rate) และอุณหภูมิ (Temperature) จะต้องมาพร้อมกับตัวเรือนวาล์วจากโรงงานผูผ้ ลิต และสามารถ
ปิ ดช่องเสียบวัดค่าให้สนิทได้ การวัดค่าอัตราการไหลโดยตรงจากวาล์วต้องสามารถทําได้จากเครือ่ งมือวัดและปรับ
สมดุลแบบคอมพิวเตอร์ โดยมีความคลาดเคลือ่ นของค่าอัตราการไหล( Accuracy )ไม่เกิน + / - 10% ขณะที่วาล์ว
เปิ ดเต็มที่
- ผูแ้ ทนจําหน่าย จะต้องสามารถ ทําการคํานวณระบบไฮดรอนิกส์ (Hydronics) ทัง้ หมด รวมถึงแรงดันทีแ่ ตกต่างกัน
ในระบบ การสูญเสียจากแรงเสียดทานในท่อ (pipe friction lost) ขนาดแรงดันปั ๊มขัน้ ตํา่ ทีส่ ุด (Minimum head
pump) และการปรับตัง้ ค่าวาล์วก่อนการติดตัง้ (pre-setting) เพือ่ ส่งให้บริษทั ทีป่ รึกษาโครงการตรวจสอบ โดยนํา
ค่ามาปรับการตัง้ วาล์วก่อนการติดตัง้ และทําการติดป้ าย (TAG) ทีว่ าล์วตามตําแหน่งก่อนการติดตัง้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
วาล์วทัง้ หมด สามารถปรับสมดุลนํา้ ของระบบทัง้ หมด อย่างถูกต้อง
- วาล์วมีช่วงการทํางานไม่นอ้ ยกว่า ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ ่ สุด -20 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส
- วัสดุ (Material) และระดับความดัน (Pressure Ratings)
 วาล์วเชือ่ มต่อแบบเกลียวขนาดตัง้ แต่ 32 ถึง 50 มม. ทําจากโลหะผสมทองแดงทนทานต่อการผุกร่อน
(dezincification resistant copper alloy or A metal) หรือเทียบเท่า เพือ่ ให้มอี ายุการใช้งานที่
ยาวนานและสามารถความดันในตัวเรือนวาล์วสูงสุด (Pressure class ) อย่างน้อย 16 บาร์ (232 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว)
 วัสดุของหัววาล์ว ( Valve plug ) ,สปริงและก้านหมุน ( spindle ) ทําจากสเตนเลส
 วาล์วเชือ่ มต่อแบบหน้าแปลนจาก 65 ถึง 150 มม..ต้องทําเป็ นเหล็กหล่อเทียบเท่ามาตรฐาน EN-GJS400 และทนระดับอุณหภูมคิ วามดันอย่างน้อย PN16 โดยมีทางเลือกเป็ น PN25 หากระบุในแบบ
 การควบคุมแบบปรับหรี่ได้ (Modulating ; Proportional) ลักษณะของแกนปลั ๊กวาล์วปรับสมดุลนํา้
จะต้องมีการปรับเปลีย่ นในลักษณะเท่ากันแบบร้อยละ (Equal percentage characteristic) เพือ่ ให้
สามารถปรับอัตราการไหลของนํา้ ให้เหมาะสมกับ coil characteristic ของ AHU
 สามารถใช้กบั ของเหลวตัวกลางทีเ่ ป็ นนํา้ และทีเ่ ป็ นนํา้ ผสม สารไกคอลได้ ( water – glycol mixtures )
 หัวขับ(Actuator)กันนํา้ ระดับ IP54 หรือสูงกว่า
- วาล์วควบคุมและปรับสมดุลนํา้ ร่วมกันแบบความดันอิสระ (Pressure Independent Balancing and Control
Valve) จะต้องดําเนินการโดย actuator แบบไฟฟ้ าทีม่ ลี กั ษณะการควบคุมเชิงเส้น
- วาล์วควบคุมและปรับสมดุลนํา้ ร่วมกันแบบความดันอิสระจะต้องผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
- หนังสือรับรองจากประเทศผูผ้ ลิตและหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงาน จะต้องมีเพือ่ การตรวจสอบวาล์วควบคุม
และปรับสมดุลนํา้ ร่วมกันแบบความดันอิสระ เมือ่ ถูกขนส่งไปถึงสถานทีต่ ดิ ตัง้
- เครื่องมือวัดและปรับสมดุลแบบคอมพิวเตอร์มใี บรับรอง ISO 9001 มีหนังสือรับรองการเทียบตัง้ ค่า (Calibration
Certificate) โดยผูจ้ ดั จําหน่ายจะต้องจัดส่งพนักงานเข้ามาทําการตรวจวัดอัตราการไหลของวาล์วทุกตัวและส่งผล
Test commissioningเป็ นรายงาน เพือ่ ส่งมอบ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
- หัวขับมอเตอร์จะต้องเป็ นวัสดุทป่ี ้ องกันการกัดกร่อนของสนิม เพือ่ อายุการใช้งานทีย่ าวนาน จะถูกติดตัง้ กับวาล์ว
ควบคุมแบบเปิ ดสุด/ปิ ดสุด และปรับสมดุลนํา้ ร่วมกัน
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- วาล์วจะถูกติดตัง้ โดยอ้างอิงการปรับค่าสัมประสิทธิ์ของวาล์ว(Kv) ตามอัตราการไหลตามแบบของโครงการโดยตัว
วาล์วมีทบ่ี ดิ ปรับรอบแสดงเป็ นตัวเลข เพือ่ ปรับค่า Kv แบบมือหมุน
- เครื่องปรับสมดุลคอมพิวเตอร์มใี บรับรอง ISO 9001 มีหนังสือรับรองการเทียบตัง้ ค่า (Calibration Certificate)
จะถูกส่งมอบโดยผูร้ บั เหมาหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ การฝึ กอบรมการใช้งานและการทํางานของเครื่องปรับสมดุล
คอมพิวเตอร์ (โดยผูผ้ ลิต) จะต้องดําเนินการให้กบั ทีมงานบํารุงรักษา
- คอนโทรลวาล์วจะต้องถูกเลือกให้เหมาะสมกับหัวขับมอเตอร์ ทีส่ าํ คัญจะต้องสามารถปิ ดได้ทแ่ี รงดัน 400 Kpa (
Max Differential Pressure)หรือตามทีร่ ะบุไว้ในแบบหัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ าทํางานที่ 24VAC และควบคุมสัญญาณ
ด้วยการรับสัญญาณควบคุม 0-10 VDC หรือ 2-10 VDC หรือ 0-20 mA หรือ 4-20 mA
- Actuator จะต้องมี Output Feedback มีสญั ญาณกลับมาเพือ่ เช็คสถานะของการทํางานและตําแหน่งการเปิ ดของ
วาล์วได้ โดยมีสญั ญาณ 0-10 VDC Output
- เครื่องมือวัดค่านํา้ ประมวลผลโดย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดพกพา มีป่ มุ กดเพือ่ ป้ อนค่า และแสดงผลแบบ
LED display สามารถวัดค่าความดันทีแ่ ตกต่างกัน (Differential Pressure) อัตราการไหล (Flow rate) และ
อุณหภูมิ (Temperature) ได้โดยแยกระหว่างชุดแสดงผล (Display) กับ ชุดตรวจวัด (sensor)โดยส่งสัญญาน
แบบไร้สาย เพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน
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หมวดที่ 14 อุปกรณ์ประกอบท่อนํ้ าในระบบปรับอากาศ (Piping Accessories)
14001 ความต้องการโดยทัว่ ไป
ก. จัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ ในระบบปรับอากาศทีม่ คี ุณสมบัติ และลักษณะทีถ่ กู ต้องทางด้านเทคนิคและ
ข้อกําหนดให้เป็ นไปตามแบบและรายการ จนสามารถใช้การได้ดแี ละสมบูรณ์ตามทีต่ อ้ งการ
ข. อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ ทีม่ ไิ ด้แสดงไว้ในแบบแต่มคี วามจําเป็ นและทําให้ระบบสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น จะต้องจัดหาและติดตัง้ ให้
ด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิม่ ขึ้นจากผูว้ ่าจ้าง /เจ้าของโครงการ
ค. อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน จะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ง. อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ จะต้องเป็ นแบบมีลกั ษณะและคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมทีใ่ ช้กบั ของเหลวในระบบ
จ. 1.5 อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ ต้องสามารถทนแรงดันใช้งาน (W.O.G. Pressure Rating) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,034 กิโล
ปาสคาล (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือตามทีร่ ะบุไว้ในแบบและรายการ โดยจะต้องผ่านการทดสอบแรงดันที่ 1.5 เท่า
ของแรงดันใช้งาน (W.O.G. Pressure Rating) จากผูผ้ ลิต
ฉ. อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ จะต้องมีขนาดเท่ากับท่อนํา้ ที่อปุ กรณ์ดงั กล่าวติดตัง้ อยู่
ช. อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ จะต้องติดตัง้ ให้ถูกต้องตามลักษณะของการใช้งานไม่ให้เกิดเสียงดังและการสันสะเทื
่
อน

14002 Flexible Pipe Connection
ก. ติดตัง้ ข้อต่ออ่อนเพือ่ ป้ องกันการส่งผ่านความสันสะเทื
่
อนทีอ่ ปุ กรณ์ต่อไปนี้
- ท่อนํา้ เข้า /ออกจากเครื่องทํานํา้ เย็น
- ท่อนํา้ เข้า /ออกจากเครื่องสูบนํา้
- เครื่องส่งลมเย็นทุกเครื่อง
- เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยนํา้ ทุกเครื่อง
- อุปกรณ์ตามทีแ่ สดงไว้ในแบบ
ข. ข้อต่ออ่อน (Flexible Pipe Connection) เป็ นแบบ Reinforced Neoprene Rubber (Bellow Type Double
Sphere)
ค. ข้อต่ออ่อนจะต้องออกแบบมาให้สามารถใช้งานที่อณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 77 ๐C (170 ๐F)
ง. ข้อต่ออ่อนทีม่ ขี นาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่าต่อแบบเกลียว ส่วนขนาดตัง้ แต่ 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และ
ใหญ่กว่าต่อแบบหน้าแปลน
จ. การติดตัง้ แบบต่อด้วยหน้าแปลนต้องมี Guide และ Stopper เพือ่ ป้ องกันการเสียหายอันเนื่องมาจากการยืดตัวของข้อ
ต่ออ่อน
ฉ. ข้อต่ออ่อนทีต่ ดิ ตัง้ ในทีอ่ น่ื ๆ สําหรับจุดทีอ่ าจเกิดการเคลือ่ นตัวของท่อในกรณีทอ่ี าคารเกิดทรุดตัวไม่เท่ากัน
(Differential Settlement) ไม่ว่าจะแสดงในแบบหรือไม่กต็ ามจะต้องจัดหาและติดตัง้ ให้ดว้ ยโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพิม่
จากผูว้ ่าจ้าง

14003 Strainers
ก. Strainers ใช้สาํ หรับต่อด้านนํา้ เข้าเครื่องสูบนํา้ และทีอ่ น่ื ๆ ตามทีแ่ สดงในแบบ ตัวสเทรนเนอร์เป็ นแบบ Y-Pattern
ข. Strainers ขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่าทําด้วย Bronze แบบ Screwed End
ค. Strainers ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่าทําด้วย Cast Iron แบบ Flanged End
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ง.

แผ่นตะแกรงดักผงทําด้วย Stainless Steel สามารถถอดออกล ้างได้โดยไม่ตอ้ งถอด Strainers ออกจากระบบท่อนํา้
แผ่นปิ ดท้ายตะแกรงของ Strainer ทีม่ ขี นาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่าต้องติดตัง้ วาล์วสําหรับระบาย
ตะกอนทิ้งขนาดไม่เล็กกว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) พร้อมทัง้ มีท่อสัน้ และฝาปิ ด (CAP) ปลายท่อทิ้งไว้ดว้ ย
ขนาดของรูตะแกรงดักผงจะต้องมีขนาดดังนี้
ขนาดสเทรนเนอร์
ขนาดรู
มิลลิเมตร (นิ้ว)
มิลลิเมตร
20 ถึง 50 (3/4 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว)
0.75
65 ถึง 150 (2 1/2 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว)
1.50
200 ถึง 300 (8 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว)
3.00
ใหญ่กว่า 300 (ใหญ่กว่า 12 นิ้ว)
6.00

จ.

14004 Automatic Air Vent
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

Automatic Air Vent เป็ นแบบ Direct Acting Float Type
ลูกลอยและส่วนประกอบภายในทําด้วย Stainless Steel
Body and Cover ทําด้วย Cast Iron
ขนาดของท่อต่อเข้า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)
ก่อนต่อเข้า Automatic Air Vent จะต้องมี Shut Off Valve ประกอบอยู่ดว้ ย ส่วนทางด้านอากาศออกจะต้องต่อท่อ
ไปทิ้งไว้ ณ จุดหัวรับนํา้ ทิ้ง (Floor Drain)
ฉ. Automatic Air Vent จะต้องติดตัง้ ทีจ่ ดุ สูงสุดของท่อนํา้ และในตําแหน่งทีม่ อี ากาศสะสมอยู่ในระบบท่อหรือตามทีร่ ะบุ
ในแบบ

14005 Drain Valves
ก. Drain Valves เป็ นแบบ Plug-Type ให้ตดิ ตัง้ ในตําแหน่งทีต่ าํ ่ สุดของระบบท่อนํา้ ไว้สาํ หรับเปิ ดไล่ผงและตะกอนออก
จากระบบท่อนํา้ หรือเมือ่ มีความจําเป็ นอืน่ ๆ
ข. Drain Valves จะต้องติดตัง้ ในตําแหน่งทีส่ ามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และสะดวกในการบํารุงรักษา
ค. Drain Valves จะต้องมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับระบบท่อนัน้ ๆ
ง. จะต้องต่อท่อจาก Drain Valves ไปทิ้งไว้ในตําแหน่งทีเ่ หมาะสมและไม่เป็ นอันตราย เช่น บ่อพักนํา้ ทิ้ง รางระบายนํา้ ทิ้ง
ฯลฯ หรือตามคําแนะนําของผูค้ วบคุมงาน
จ. ท่อทีต่ ่อจาก Drain Valves นี้ จะต้องจับยึดให้แน่นหนาไม่ให้เกิดการสะบัดของท่อเมือ่ ปล่อยนํา้ ทิ้งอย่างรวดเร็ว

14006 Pressure Gauges
ก. Pressure Gauges เป็ นแบบ Bourdon Type สําหรับวัดความดันของนํา้ ตามทีแ่ สดงไว้ในแบบ
ข. Pressure Gauges มี 2 ขนาดดังนี้
- หน้าปัด 2 1/2” ใช้ตดิ ตัง้ หลัง Shut-Off Valve ของเครื่องส่งลมเย็นชนิดนํา้ เย็น หรือเครื่องปรับอากาศชนิดระบาย
ความร้อนด้วยนํา้ ทีม่ ขี นาดทําความเย็นตัง้ แต่ 35 กิโลวัตต์ (10 ตัน) ขึ้นไป ทัง้ ท่อนํา้ เข้าและออก เพือ่ วัดความดันตก
คร่อมอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน
- หน้าปัด 4” ใช้ตดิ ตัง้ ณ อุปกรณ์ และจุดต่าง ๆ บนเส้นท่ออยู่นอกเหนือการติดตัง้ ในข้อ ก. ตามทีป่ รากฏในแบบ
เช่น ทีเ่ ครื่องทํานํา้ เย็น, เครื่องสูบนํา้ และอืน่ ๆ
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ค. Pressure Gauges จะต้องมีตวั เรือนทําด้วย Stainless Steel หน้าปัดกลมมีสเกลบนหน้าปัดอยู่ในช่วง 150-200%
ของความดันทีใ่ ช้งานปกติ มี Accuracy 1% ของสเกลบนหน้าปัด
ง. มี Pressure Snubber
จ. สเกลมีหน่วยอ่านค่าเป็ นกิโลปาสคาล (kPa), ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSIG) หรือ มิลลิเมตรปรอทสําหรับวัดความดันทีต่ าํ ่
กว่าบรรยากาศ
ฉ. เกจ์วดั ความดันแต่ละชุดจะต้องมี Shut Off Valve และ Snubber ประกอบร่วมอยู่ดว้ ย
ช. ความดันใช้งานต้องไม่สูงกว่าความดันสูงสุดทีป่ รากฎบนสเกลหน้าปัด

14007 เทอร์โมมิเตอร์
ก. เทอร์โมมิเตอร์มี 2 แบบ ดังนี้
- ขนาดสเกลยาว 175 มิลลิเมตร (7 นิ้ว) เป็ นแบบ Fixed หรือ Right Angle มีกา้ นวัดอุณหภูมยิ าวไม่นอ้ ยกว่า 60
มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ใช้ตดิ ตัง้ หลัง Shut-Off Valve ขนาดเครื่องส่งลมเย็นชนิดนํา้ เย็น หรือเครื่องปรับอากาศ
ชนิดระบายความร้อนด้วยนํา้ ทีม่ ขี นาดทําความเย็นตัง้ แต่ 35 กิโลวัตต์ (10 ตัน) ขึ้นไป ทัง้ ท่อนํา้ ยาเข้าและออก เพือ่
วัดค่าอุณหภูมขิ องนํา้ ทีเ่ ข้าระบบ
- ขนาดสเกลยาว 230 มิลลิเมตร (9 นิ้ว) เป็ นแบบ Adjustable Angle มีกา้ นวัดอุณหภูมยิ าวไม่นอ้ ยกว่า 90
มิลลิเมตร (3 1/2 นิ้ว) ใช้ตดิ ตัง้ ณ อุปกรณ์ และจุดต่าง ๆ บนเส้นท่อทีอ่ ยู่นอกเหนือการติดตัง้ ในข้อ ก. ตามที่
ปรากฏในแบบ เช่น ทีเ่ ครื่องทํานํา้ เย็น, เครื่องสูบนํา้ และอืน่ ๆ
ข. ตัวเรือนของเทอร์โมมิเตอร์ทาํ ด้วย Cast Aluminum สเกลเป็ น Dual Type มีสเกลหน้าปัด 0-100 ๐C (30-180 ๐F)
สําหรับวัดอุณหภูมนิ าํ้ ระบายความร้อน, 0-40 ๐C (0-10 ๐F) สําหรับนํา้ เย็น มีค่าความแม่นยําอยู่ภายในหนึ่งช่องของ
สเกลบนหน้าปัด
ค. เทอร์โมมิเตอร์แต่ละชุดจะต้องติดตัง้ ร่วมกับ Stainless Steel Thermo-Well โดยมี Connection แบบ Swivel Nut
หรือแบบ Union ตัว Well จะต้องมีความยาวลึกเข้าไปในท่อนํา้ ได้อย่างน้อย 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) สําหรับการติดตัง้ กับ
ท่อนํา้ ขนาดเล็กกว่าให้ขยายท่อ โดยใช้สามตาหรือข้อต่อต่าง ๆ ประกอบในการติดตัง้ ตําแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ให้อยู่ในระดับ
สายตาสูงประมาณ 1.50 เมตร (5 ฟุต) จากพื้น การเลือกใช้ Thermo- Well ให้คาํ นึงถึงความหนาของฉนวน โดยให้
เลือกใช้แบบ Extended Well กับท่อทีห่ มุ ้ ฉนวน

14008 อุปกรณ์วดั การไหลของนํ้ า
อุปกรณ์วดั อัตราการไหลจะต้องเป็ นแบบ Pilot Tube ทีใ่ ช้หลักการของผลต่างของ Total Pressure และ Static Pressure
พร้อมทัง้ มีมเิ ตอร์แบบ Portable ทีใ่ ช้วดั Pressure Different หรือวัดอัตราการไหลโดยตรงถ้าผลลัพธ์ทว่ี ดั ได้เป็ น Pressure
Different จะต้องมี Chart ทีใ่ ช้สาํ หรับเทียบค่าเป็ นอัตราการไหลได้เป็ น L/s หรือ US. GPM และสามารถวัดค่าพลังงานได้
ด้วยผ่านport สําหรับ วัดอัตราการไหลและอุณหภูมขิ องนํา้ ขาเข้าและขาออกหลังจากติดตัง้ เสร็จ ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบมิเตอร์
นี้ให้แก่ผูว้ ่าจ้างอย่างน้อย 2 ชุด Flow Station แต่ละชุดจะต้องประกอบด้วยวาล์วเปิ ด-ปิ ด เพือ่ สะดวกในการต่อและวัดการ
ไหล Annular จะต้องทํามาจากสเตนเลสก็สามารถทนความดันได้ถงึ 2,068 กิโลปาสคาล (300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
85 ๐C
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หมวดที่ 15 อุปกรณ์ปรับคุณภาพนํ้ าและเครื่องทํานํ้ าอ่อน (Softener)
15001 ความต้องการทัว่ ไป
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาสารเคมีชนิดต่าง ๆ ให้เพียงพอสําหรับการใช้งานในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการส่งมอบงานรวมทัง้ สารเคมีท่ี
ต้องใช้ในระหว่างการทดสอบและทําความสะอาดระบบด้วย โดยจะต้องแสดงรายการคํานวณปริมาณการใช้สารเคมีทใ่ี ช้เพือ่
พิจารณาอนุมตั กิ ่อนการติดตัง้ และในช่วงระยะเวลา ของการรับประกัน ผูร้ บั จ้างต้องทําการวิเคราะห์คุณภาพนํา้ ในระบบและ
ส่งผลที่ วิเคราะห์เพือ่ ใช้กบั ข้อมูลในการปรับระบบเติมสารเคมี 2 ครัง้

15002 รายละเอียด
การปรับคุณภาพนํา้ โดยสารเคมีสาํ หรับนํา้ เย็นหมายถึงระบบป้ องกันตะกรันและการผุกร่อนมีรายละเอียดดังนี้
ก. ระบบป้ องกันตะกรันและการผุกร่อน (Scale and Corrosion Protection) ในระบบนํา้ เย็นติดตัง้ Chemical Tank,
Metering Dosing Pump และ Mixer สําหรับเติมสารเคมีลงในระบบท่อ นํา้ เย็น เครื่องเติมสารเคมีน้ ีจะต้องเป็ นแบบ
อัตโนมัติ สามารถปรับปริมาณสารเคมีทจ่ี ่ายได้ตามกําหนด ในปริมาณทีเ่ หมาะสมขนาดของ Chemical Tank จะต้อง
ใหญ่พอทีจ่ ะจุปริมาณสารเคมีให้ใช้ได้ถงึ 15 วัน
ข. ผูร้ บั จ้างต้องติดตัง้ Bypass Pot Feeder และสารเคมีสาํ หรับเติมในระบบท่อนํา้ เย็น เพือ่ ควบคุมสภาพการกัดกร่อนของ
นํา้ ต่อผิวท่อ
ค. อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ เช่น Chemical Tank ท่อทีใ่ ช้สาํ หรับจ่ายสารเคมี วาล์วต่าง ๆ ต้องเหมาะสมและไม่ ถูกกัดกร่อน
โดยสารเคมีทใ่ี ช้ ผูร้ บั จ้างต้องติดตัง้ ระบบท่อ, วาล์ว, Bypass Valve, Check Valve และ อุปกรณ์อน่ื ๆ ทีจ่ ะต้องใช้
เพือ่ ให้ระบบปรับคุณภาพนํา้ ทํางานได้ตามความต้องการโดยส่งรายละเอียดของระบบเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ่อนการติดตัง้

15003 เครือ่ งทํานํ้ าอ่อน (Softener)
ก. ถังบรรจุสารเรซิน (Resin) และสารเรซินประเภทโซเดียมเบสซึง่ มีคุณสมบัตใิ นการกําจัดไอออนทีก่ ่อให้เกิดตะกรัน เช่น
แคลเซียมไอออน, แมกเนเซียม เป็ นต้น มีขนาดถัง และสารเรซินทีส่ อดคล ้องกับปริมาณนํา้ ทีร่ ะเหยในระบบ หอนํา้ หล่อ
เย็น เมือ่ Full Load Run ปกติให้มอี ายุการใช้งานของสารเรซิน ประมาณ 1 อาทิตย์ หรือให้เป็ นไปตามระยะเวลาในการ
Regenerated ของผลิตภัณฑ์หลังจากนัน้ จะมีการล ้างสารเรซิน (Regenerated) ให้มกี ารใช้งาน 1 ชุด และสํารองการใช้
งาน 1 ชุด ตัวถังทําจากเหล็กกล ้าซึง่ เคลือบภายในและภายนอกด้วยสี Epoxy ป้ องกันการกัดกร่อนจากสภาพนํา้ เค็มจาก
การล้างเรซินได้ มี Sight Glass บอกระดับสารเรซินสามารถทนแรงอัดนํา้ (Working Pressure) ได้ไม่ตาํ ่ กว่า 100 Psig
นํา้ ทีป่ รับสภาวะแล ้วจะต้องมีค่า pH อยู่ในระหว่าง 7.2 ถึง 80 และความกระด้างตํา่ กว่า 50 PPM as CaCo3 นํา้ ทีป่ รับ
สภาวะแล ้วจะต้องส่งไปจ่ายเพิม่ เติมนํา้ ในระบบนํา้ ระบายความร้อน
ข. ถังบรรจุเกลือโซเดียมคลอไรด์ สําหรับใช้ในการล ้างสารเรซินขนาดบรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรด์สามารถทีจ่ ะใช้ล ้าง
สารเรซินเพียงพอใน 1 ครัง้ /สัปดาห์ ตัวถังบรรจุสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ทาํ จากวัสดุพวกโพลีเอทธิลนี
(Polyethylene) พร้อม ฝาปิ ดมิดชิดมีขดี ระดับบอกปริมาตรการใช้งานรูปทรงแข็งแรงไม่บดิ เบี้ยวเมือ่ มีการใช้งาน
ค. ระบบท่อและวาล์วซึง่ มีคุณสมบัตทิ นการกัดกร่อนจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์ได้และวาล์วจะต้องมีสญั ลักษณ์บ่งบอก
ตําแหน่งการใช้งาน เช่น ปิ ดหรือเปิ ดซึง่ สามารถจะสังเกตเห็นได้ชดั เจน และเข้าใจได้ทนั ที
ง. ชุด Test Kit ใช้ทดสอบคุณสมบัตขิ องนํา้ อ่อน-กระด้าง เพือ่ ให้รูส้ ภาพนํา้ อ่อนหรือนํา้ กระด้างผูร้ บั จ้างจะต้องหาอุปกรณ์
ทดสอบครบชุด บรรจุในกระเป๋ าทีถ่ อื ไปทําการทดสอบคุณภาพของนํา้ ทีป่ รับสภาวะแล ้ว ณ ทีใ่ ดก็ได้เกี่ยวกับความเป็ น
ด่าง (pH) ความกระด้าง (Hardness)
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หมวดที่ 16 ระบบส่งลมและอุปกรณ์ (Air Distribution and Accessories)
16001 ความต้องการทัว่ ไป
ก. ท่อลมโดยทัวไปประกอบขึ
่
้นจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีทผ่ี ลิตได้ตามมาตรฐาน มอก.50-2538 โดยอ้างอิงเป็ น Gauge No.
ดังตารางข้างล่างต่อไปนี้
Gauge No

16
18
20
22
24
26
28
30

ความหนาของแผ่นเหล็ก
อาบสังกะสี
มิลลิเมตร
1.60
1.40
1.10
0.85
0.70
0.55
0.50
0.40

นํา้ หนักของสังกะสี
ทีเ่ คลือบ
กรัมต่อตารางเมตร
> 300
> 300
> 300
> 300
> 300
> 300
> 240
> 240

ยกเว้นท่อลมบางประเภททีใ่ ช้งานแล ้วแต่กรณี ให้ใช้วสั ดุตามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดของท่อลมนัน้ ๆ
ข. วิธกี ารประกอบและการติดตัง้ ให้เป็ นตามทีร่ ะบุไว้ในแบบ และรายละเอียดส่วนใดทีไ่ ม่ได้ระบุไว ้ในแบบหรือใน
รายละเอียดจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของ SMACNA และหรือ ASHRAE
ค. ให้ตรวจสอบขนาดและแนวทางกากรเดินท่อลมให้สอดคล ้องกับงานติดตัง้ ในระบบอืน่ ๆ และจะต้องทําการแก้ไขเมือ่ เกิด
ปัญหาขัดแย้ง
ง. ข้อโค้งงอต้องเป็ นแบบ Full Radius และมีรศั มีความโค้งทีก่ ลางท่อไม่นอ้ ยกว่า 0.75 เท่าของความกว้างท่อลม ถ้าไม่
สามารถทําได้เนื่องจากสถานทีต่ ดิ ตัง้ จํากัด ให้ใช้ขอ้ งอหักฉาก (Miter Bend) มี Turning Vane ตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
ไว้ในแบบ ข้อโค้งงอของท่อลมกลม (Round Duct) อาจใช้ Round Flexible Duct ขนาดเดียวกันแทนได้
จ. ท่อลมทีเ่ ดินทะลุผ่านพื้นหรือกําแพงต้องมีวงกบ (Duct Sleeve) ทําด้วย Rigid Fiberglass เนื้อแข็ง หรือ PU Foam
เนื้อแข็งหนาไม่นอ้ ยกว่า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หน้ากว ้างเท่ากับความหนาพื้นหรือกําแพงและอุดช่องว่างด้วยวัสดุทน
ไฟพร้อมทัง้ มีกรอบปิ ดทัง้ สองด้าน
ฉ. ท่อลมทีไ่ ม่ได้หมุ ้ ฉนวน และปรากฎแก่สายตาต้องทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีป้องกันการผุกร่อน และรหัสสี
ช. รอยต่อท่อลมตามแนวขวาง (Transverse Joint) ทัง้ หมดจะต้องอุดตลอดแนวด้วยวัสดุทนไฟภายนอก และ/หรือ
ภายในท่อลม
ซ. สกรู (Screw) สลักเกลียว (Bolt) นอต (Nut) และหมุดยํา้ (Rivet) ทีใ่ ช้กบั งานท่อลมจะต้องทําด้วยวัสดุปลอดสนิม
หรือชุบด้วยสังกะสีหรือแค๊ดเมีย่ ม
ฌ. ให้ผูร้ บั จ้างติดตัง้ Flow Measuring Port พร้อม Plug ไว ้สําหรับสอด Pitot Tube เพือ่ ใช้ในการวัด Air Flow Port
ดังกล่าว จะต้องติดตัง้ อยู่ทกุ ทางแยกทีส่ าํ คัญของท่อลม เช่น ทีท่ ่อแยกออกจาก Main Plenum หรือทีท่ ่อ Sub
Branch ทีแ่ ยกจาก Main Brain ทีท่ ่อ Main Branch แยกจากท่อ Main System
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16002 ประเภทของท่อลม
ท่อลมแบ่งตามลักษณะการประกอบ และลักษณะการใช้งานได้ 6 ประเภท ดังนี้
- ท่อลมชนิดเหลีย่ ม (Rectangular Duct)
- ท่อลมชนิดวงกลมและชนิดวงรี (Round and Oval Duct)
- ท่อลมอ่อนชนิดกลม (Round Flexible Duct)
- ท่อลมสําหรับระบายอากาศจาก Hood ของห้องครัว (Kitchen Exhaust Duct)
- ท่อลมสําหรับระบายครัน (Smoke Exhaust Duct)
รายละเอียดของท่อลมแต่ละประเภทให้เป็ นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้
ก. ท่อลมชนิดเหลีย่ ม
- ท่อลมโดยทัวไปเป็
่ นท่อลมรูปสีเ่ หลีย่ ม ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กเรียบอาบสังกะสี รอยตัดรอยพับทีท่ าํ ให้สงั กะสีท่ี
อาบไว้แตกหลุดจะต้องทาทับด้วย Zinc Chromate และสีทาภายนอก
- ท่อลมจะต้องประกอบเป็ นท่อลมสําเร็จรูปมาจากโรงงาน (Factory Fabrication)
- ท่อลมสีเ่ หลีย่ มทีม่ ดี า้ นใหญ่สุดเกินกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) จะต้องทํา Cross-Break และทุกทางแยกของท่อ
ลม (Branch Duct) จะต้องติดตัง้ Splitter Damper หรือ Opposed Blade Volume Damper ณ จุดแยกท่อ
ข. ท่อลมชนิดกลมและชนิดวงรี
- ท่อลมโดยทัวไปเป็
่ นท่อลมรูปวงกลมหรือวงรี ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กเรียบอาบสังกะสี รอยตัดรอยพับทีท่ าํ ให้
สังกะสีทอ่ี าบไว้แตกหลุดจะต้อง ทาทับด้วย Zinc Chromate และสีทาภายนอก
- ท่อลมจะต้องประกอบเป็ นท่อลมสําเร็จรูปมาจากโรงงาน (Factory Fabrication)
- ท่อลมกลมหรือท่อวงรีทเ่ี ลือกใช้มี 2 ประเภทแบ่งตามลักษณะของตะเข็บท่อลมคือ
 ท่อลมทีม่ ตี ะเข็บตามแนวยาว (Longitudinal Seam)
 ท่อลมทีม่ ตี ะเข็บเป็ นรูปขดเกลียว (Spiral Seam)
- การเลือกใช้การประกอบตะเข็บลักษณะใดจะระบุไว้ในแบบ และรายละเอียดส่วนใดทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือ
รายละเอียดให้ถอื ว่าเป็ นท่อลมทีม่ ตี ะเข็บเป็ นรูปขดเกลียว
- รอยต่อระหว่างท่อลมแต่ละท่อนจะต้องให้เรียบร้อย โดยให้แนวตะเข็บของท่อลมดูต่อเนื่องจาก
- รอยต่อท่อระหว่างท่อลมอ่อนชนิดกลมกับท่อลมชนิดกลม จะต้องทําการติดตัง้ ตามทีแ่ สดงในแบบรายละเอียด หรือ
ใช้อปุ กรณ์ขอ้ ต่อท่อลมทีผ่ ลิตขึ้นสําหรับใช้ต่อท่อลมอ่อนชนิดกลมโดยเฉพาะจากผูผ้ ลิตท่อลมอ่อนชนิดกลม และ
ติดตัง้ ตามคําแนะนํา
- ของผูผ้ ลิต
ค. ท่อลมอ่อนชนิดกลม
- ท่อลมอ่อนชนิดกลมจะต้องประกอบสําเร็จรูปมาจากโรงงาน โดยประกอบขึ้นจากแผ่นอลูมเิ นียมฟอยล์ชนิดทีไ่ ม่ตดิ
ไฟ มีความหนาแผ่นละไม่นอ้ ยกว่า 17 ไมครอน จํานวน 2 แผ่น ประกอบติดกันโดยมีโพลีเอสเตอร์ และกาวเป็ นตัว
ประสาน โดยมีความหนารวมไม่นอ้ ยกว่า 68 ไมครอน
- ท่อลมชนิดนี้จะต้องสามารถคงรูปอยู่ได้โดยมีโครงลวดสปริงทีเ่ คลือบด้วยสารกันสนิม
- ท่อลมจะต้องสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 750 ปาสคาล (3 นิ้ว) และมีอณ
ุ หภูมใิ ช้งานอยู่ในช่วง 0-120
๐C (0-240 ๐F)
ง. ท่อลมสําหรับระบายอากาศจาก Hood ของห้องครัว (Kitchen Exhaust Duct)
- ท่อลมโดยทัวไปมี
่ รูปร่าง และแนวทางการวางท่อเป็ นไปตามแบบและรายละเอียด
- ห้ามไม่ให้เชื่อมต่อท่อลม สําหรับระบายอากาศจาก Hood ของห้องครัวเข้ากับท่อระบายอากาศ อืน่ ๆ
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- ท่อลมประกอบขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กดํามีความหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร รอยต่อตะเข็บตามแนวยาว
(Longitudinal Seam) ให้ใช้วธิ ีเชื่อมเท่านัน้ สําหรับรอยต่อของท่อลมแต่ละท่อนให้ใช้การต่อแบบหน้าแปลน
(Flange Connection) โดยต้องทําการอุดรอยต่อให้ทวไม่
ั ่ ให้เกิดการรัว่ ซึมเข้าหรือออกของอากาศ
- การวางแนวท่อลมประเภทนี้ให้มคี วามลาดเอียงไม่นอ้ ยกว่า 1:500 และทีจ่ ดุ ตํา่ สุดของท่อลม โดยเฉพาะบริเวณ
ปลายด้านล่างของท่อลมแนวดิ่งให้ตดิ ตัง้ ท่อ Drain ไขมันทิ้ง โดยท่อDrain ใช้ วัสดุท่อเหล็กชุบสังกะสีขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 65 มิลลิเมตร และให้มี Ball Valveขนาดเท่ากับท่อติดตัง้ อยู่ดว้ ยเพือ่ เปิ ด-ปิ ด
ท่อลมสําหรับระบายครัน (Smoke Exhaust Duct)
- ท่อลมโดยทัวไปมี
่ รูปร่าง และแนวทางการวางท่อเป็ นไปตามแบบและรายละเอียด
- ท่อลมประกอบขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กดํามีความหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร รอยต่อตะเข็บตามแนวยาว
(Longitudinal Seam) ให้ใช้วธิ ีเชื่อมเท่านัน้ สําหรับรอยต่อของท่อลมแต่ละท่อนให้ใช้การต่อแบบหน้าแปลน
(Flange Connection) โดยต้องทําการอุดรอยต่อให้ทวไม่
ั ่ ให้เกิดการรัว่ ซึมเข้าหรือออกของอากาศ

16003 ฉนวนหุม้ ท่อลม (Duct Insulation)
ข้อกําหนดในส่วนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของวัสดุทใ่ี ช้ทาํ เป็ นฉนวน และรายละเอียดของการติดตัง้ ฉนวนเข้ากับท่อลมดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ก. วัสดุของฉนวนหุม้ ท่อลม
- ฉนวนยางสังเคราะห์ทม่ี เี ซลปิ ด (Closed Cell Elastomeric Insulation) ให้มคี ุณสมบัตดิ งั นี้
 ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 9 หรือ 12 หรือ 25 มิลลิเมตร (3/8 หรือ 1/2 หรือ 1 นิ้ว) ตามทีร่ ะบุในแบบ
 ความหนาแน่นไม่นอ้ ยกว่า 60 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (3.75 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟตุ )
 ไม่ลามไฟ
 มีค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนไม่เกิน 0.038 W/m๐K (0.27 Btu.in/ft2.h.๐F)
 ฉนวนยางสังเคราะห์ประเภทนี้สามารถหุม้ ได้ทงั้ ภายนอก และภายในท่อตามทีร่ ะบุในแบบ
- ฉนวนหุม้ ท่อระบายควันจากครัวให้มคี ณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
 เป็ นแผ่นใยแก้วชนิด Hi-Temperature ทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 75 มิลลิเมตร
 ความหนาแน่นไม่นอ้ ยกว่า 32 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 ไม่ตดิ ไฟ
 ค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนไม่เกิน 0.080 W/m°K ทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ 200°C
- ฉนวนใยแก้วจะต้องยึดติดกับ Aluminum Foil โดยใช้กาวชนิดไม่ตดิ ไฟ (เมือ่ แห้ง) Aluminum Foil จะต้อง
ประกอบด้วย แผ่นฟอยล์ดา้ นนอก, กระดาษดราฟต์,เส้นใย ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง และแผ่นฟอยล์ดา้ นใน
ส่วนประกอบทัง้ หมดจะยึดติดกันโดย Adhesive ตามกรรมวิธขี องแต่ละการผลิต อลูมเิ นียมฟอยล์ทผ่ี ลิตเสร็จ
จะต้องมี คุณสมบัตเิ ทียบเท่าไม่ตาํ ่ กว่า ACI Sisalation 431 หรือFlame stop 524
ข. การติดตัง้ ฉนวนหุม้ ท่อลม
- ท่อลมเย็นทัง้ หมดให้หมุ ้ ด้วยฉนวนตามวิธกี ารติดตัง้ แบบต่าง ๆ ดังนี้
 ในกรณีท่อส่งลมเย็นอยู่ในห้องทีป่ รับอากาศ ท่อส่งลมเย็นให้หมุ ้ ภายในด้วยฉนวนยางหนา 12 มิลลิเมตร
(1/2 นิ้ว)
 ในกรณีท่อส่งลมเย็นอยู่ในห้องทีไ่ ม่ปรับอากาศ ท่อส่งลมเย็นให้หมุ ้ ภายในด้วยฉนวนยางหนา 25
มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือฉนวนใยแก้วหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
- ท่อนําลมกลับทัง้ หมดให้หมุ ้ ด้วยฉนวนตามวิธกี ารติดตัง้ แบบต่าง ๆ ดังนี้
SITE83 Co., Ltd.
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 ในกรณีท่อนําลมกลับอยู่ในห้องทีป่ รับอากาศ ท่อนําลมกลับให้หมุ ้ ภายในด้วยฉนวนยางหนา 9 มิลลิเมตร
(3/8 นิ้ว)
 ในกรณีท่อนําลมกลับอยู่ในห้องที่ไม่ปรับอากาศ ท่อนําลมกลับให้หมุ ้ ภายในด้วยฉนวนยางหนา 12
มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) หรือฉนวนใยแก้วหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
ท่อสําหรับอากาศบริสุทธิ์ ให้หมุ ้ ด้วยฉนวนตามวิธกี ารติดตัง้ แบบต่าง ๆ ดังนี้
 ท่อลมอากาศบริสุทธิ์ไม่ตอ้ งหุม้ ฉนวน
 ท่อลมอากาศบริสุทธิ์ทม่ี กี ารปรับสภาพอุณหภูมใิ ห้ตาํ ่ ลง (Pre-Cooled) ให้หมุ ้ ฉนวนตามวิธกี ารในข้อ ก.
ท่อลมสําหรับระบบระบายอากาศ ให้หมุ ้ ด้วยฉนวนตามวิธกี ารติดตัง้ แบบต่าง ๆ ดังนี้
 ท่อลมสําหรับระบายอากาศทัวไปไม่
่ ตอ้ งหุม้ ฉนวน
 ในกรณีทใ่ี ช้ช่องฝ้ าเพดานเป็ นทางลมกลับ ท่อลมระบายอากาศทีน่ าํ ลมจากห้องทีป่ รับอากาศไม่ตอ้ งหุม้
ฉนวน
 ในกรณีทไ่ี ม่ใช้ช่องฝ้ าเพดานเป็ นทางลมกลับ ท่อลมระบายอากาศที่นาํ ลมจากห้องทีป่ รับอากาศให้หมุ ้
ภายนอกด้วยฉนวนยางหนา 12 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) หรือฉนวนใยแก้วหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
ท่อลมสําหรับระบายอากาศจาก Hood ของห้องครัวให้หมุ ้ ฉนวนตลอดเส้น
ก่อนทีจ่ ะหุม้ ฉนวนเข้ากับท่อลม บริเวณพื้นทีท่ ่อลมนัน้ ๆ ต้องทําความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งเสียก่อน พื้นผิว
ภายนอกท่อลมทัง้ หมด (ยกเว้นท่อ Flexible Duct) จะต้องทาด้วยกาวชนิดไม่ตดิ ไฟให้ทวเสี
ั ่ ยก่อน จึงจะทําการหุม้
ฉนวนได้
ถ้าใช้ฉนวนใยแก้ว ตรงรอยต่อของฉนวนใยแก้วจะต้องคาดทับด้วยเทป อลูมเิ นียมชนิดมีกาวในตัว (Acrylic
Tape) ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ทับอีกชัน้ หนึ่ง
ถ้าใช้ฉนวนใยแก้ว ท่อลมทีม่ ขี นาด 475 มิลลิเมตร (19 นิ้ว) และใหญ่กว่าเฉพาะด้านใต้ทอ้ งท่อลม และด้านข้างท่อ
ลมทัง้ 2 ด้าน ให้ใช้ตะปูพร้อมแหวน (Mechanical Pins and Self-Locking Washers) ยึดติดด้วย RapidSetting Synthetic Elastomer Adhesives เป็ น
ตารางหมากรุกห่างกันทุก ๆ ระยะไม่เกิน 450 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ฉนวนท่อลมตกแอ่นลง ดู
รายละเอียดการติดตัง้ ใน Typical Details
Aluminum Foil ของฉนวนท่อลมที่มรี อยถลอกหรือฉีกขาด จะต้องปิ ดซ่อมด้วย Acrylic Tape ให้เรียบร้อย โดย
ทําบริเวณทีฉ่ ีกขาดให้เรียบ สะอาดและแห้งสนิทเสียก่อนจึงปิ ดทับด้วย Acrylic Aluminum Tape ได้
ทุกจุดทีแ่ ขวนรองรับท่อลมเพือ่ ป้ องกันไม่ให้ฉนวนทีห่ มุ ้ ท่อลมได้รบั ความเสียหาย หรือถูกกดแบนจากการแขวน
จะต้องรองรับด้วยเหล็กแผ่นอาบสังกะสีหนา 1 มิลลิเมตร (0.04 นิ้ว) หรือสังกะสีเบอร์ 20 โดยพับยกขอบสองด้าน
ขึ้นและสองดานลง ด้านบนพับขึ้นสูง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ส่วนด้านล่างพับลงมา 50 มิลลิเมตร และต้องตัดปลาย
มุมสังกะสีให้หมดคมแหลม ความกว้างของแผ่นทีร่ องรับฉนวนทีห่ มุ ้ ท่อลมเมือ่ พับเรียบร้อยแลว้ จะต้องมีความกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ดูรายละเอียดใน Typical Detail
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16004 อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลม (Duct Support and Hanger)
ก.
ข.
ค.
ง.

จ.

ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.

ฎ.

ฏ.

ผูร้ บั จ้างต้องจัดหาค่าแรงงาน, วัสดุและอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับการทํา และติดตัง้ อุปกรณ์เหล็กยึดและแขวนท่อลม
ผูร้ บั จ้างต้องจัดทําแบบ Shop Drawing ของอุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมเพือ่ ส่งขออนุมตั กิ ่อนดําเนินการ
ชนิด รูปร่าง วิธกี ารยึดและช่วงระยะระหว่างอุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมแสดงไว้ในแบบและรายการ
การแขวนยึดท่อ ต้องคํานึงถึงลักษณะการใช้งาน สถานทีต่ ดิ ตัง้ และนํา้ หนักของท่อ รวมทัง้ อุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ บนท่อเป็ น
หลักในการพิจารณาเลือกชนิด และขนาดของอุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวน การยึดกับคอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้
Expansion Bolt ห้ามใช้ปืนยิงตะปูยดึ (Power Actuated Pin)
อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลม จะต้องสามารถปรับระดับให้สูงขึ้นหรือตํา่ ลงได้ การทําเกลียวต้องยาวพอให้ปรับ
ระดับ โดยมีเกลียวเหลือจากการขันนอตปรับระดับแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 20 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) และไม่ยาวเกินกว่าระดับตํา่ สุด
ของ Support
อุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมสามารถยึดกับโครงเหล็กหรือคอนกรีตได้อย่างมันคง
่ โดยท่อลมสามารถยึดและ
หดตัวได้อย่างปลอดภัย
ท่อในแนวนอนหักงอขึ้นแนวดิง่ ต้องมี Support รับนํา้ หนักท่อใกล้ข้องอทับท่อในแนวนอนและแนวดิ่ง
ห้ามใช้ Sleeve เป็ นตัวรองรับนํา้ หนักโดยเด็ดขาด
อุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลม จะต้องประกอบและทาสีมาจากโรงงาน
อุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมทีต่ ดิ ตัง้ ภายในอาคาร แต่ตดิ ตัง้ อยู่ในบริเวณทีช่ ้ นื และถูกกัดกร่อนได้งา่ ย (เช่น
ห้องแบตเตอรี่, ห้องเครื่องกําเนิดไอนํา้ , ห้องเครื่องปรับอากาศ, ห้องครัวและห้องซักรีด เป็ นต้น) จะต้องทาด้วย Epoxy
Red Lead Primer 2 ชัน้ และทาทับด้วยสี Epoxy Black Finishing Paint อีก 1 ชัน้
อุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลม ซึง่ ติดตัง้ ภายในอาคาร ตามบริเวณทัว่ ๆ ไป ทีไ่ ม่มคี วามชื้นและกัดกร่อน
จะต้องทาสีดว้ ย Red Lead Primer 2 ชัน้ และทาทับด้วยสี Alkyd Grey Finishing Paint อีก 1 ชัน้ นอต สกรู และ
แหวนสปริง จะต้องเป็ น Cadmium Plate Steel
หลังจากการติดตัง้ ระบบท่อลมทัง้ หมดเรียบร้อยแล ้ว ต้องทําการตรวจสอบและปรับระดับให้ท่ออยู่ในระดับทีถ่ กู ต้อง

16005 ช่องเปิ ดบริการ (Access Door)
ก. จะต้องมีช่องเปิ ดบริการ (Access Door) ติดตังทีด่ า้ นข้างหรือด้านใต้ท่อลมขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร x 300
มิลลิเมตร (12 นิ้ว x 12 นิ้ว) ตําแหน่งตามความเหมาะสมสําหรับเปิ ดบริการ Fire Damper ทุกชุด, VAV Box.
Motorized Damper, Smoke Damper, Splitter Damper และ Volume Damper ทีม่ ขี นาดใบโตกว่า 0.1 ตาราง
เมตร (150 ตารางนิ้ว) ทุกชุด Access Door จะต้องเป็ นแบบบานพับ (Hinge) มี Sash Lock อย่างน้อยสองตัว มีขอบ
เป็ นรูปหน้าแปลนและมีปะเก็น Neoprene ติดทีข่ อบโดยรอบกันอากาศรัว่ และ Access Door ทีต่ ดิ ตัง้ บนท่อลมทีม่ ี
ฉนวนหุม้ ต้องทําเป็ น 2 ชัน้ ระหว่างชัน้ บุดว้ ยฉนวนกันความร้อนชนิดเดียวกับทีใ่ ช้หมุ ้ ท่อลม
ข. ผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูก้ าํ หนดขนาดและตําแหน่งของช่องเปิ ดบนฝ้ าเพือ่ การตรวจซ่อมและบริการท่อลม ท่อนํา้ เครื่อง และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เสนอข้ออนุมตั ติ ่อสถาปนิกก่อนการทําฝ้ า ค่าใช้จ่ายในการทําช่องเปิ ดให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู ้
รับจ้าง

16006 Flexible Collars
ข้อต่ออ่อนทีใ่ ช้ภายนอกอาคารจะต้องเคลือบด้วย Neoprene ให้สามารถกันนํา้ ได้ ความยาวของช่วงข้อต่ออ่อนประมาณ 150
มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ในกรณีทร่ี ะบุให้ใช้ท่อลมกลมอ่อน (Round Flexible Duct) สําหรับต่อเข้าหัวจ่ายลมความยาวของท่อลม
กลมอ่อนทีใ่ ช้ต่อจะต้องมีความยาวไม่เกิน3.0 เมตร (10 ฟุต)
SITE83 Co., Ltd.
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16007 Damper
ก. Splitter Damper
Splitter Damper จะต้องทําขึ้นโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ ตัวใบทําด้วยแผ่นสังกะสี ขนาดความหนา ตามเบอร์
เกจ์หนากว่าท่อลมช่วงนัน้ อีกสองเบอร์ ความยาวของตัวใบประมาณ 1.10 เท่าของท่อลมทีแ่ ยกออกมา ก้านเป็ น
ทองเหลืองหรือเหล็กชุบสังกะสี (Push Rod) สําหรับปรับตําแหน่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8
นิ้ว)
ข. Volume Damper
Volume Damper เป็ นแบบใบเดีย่ ว (Single Blade) หรือหลายใบ (Multiple Blade) โดยใบปรับแต่ละใบของ
Multiple Blade จะต้องมีความกว้างไม่เกิน 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความยาวใบเต็มตามความกว้างของท่อลมแต่ไม่
เกิน 1,000 มิลลิเมตร (40 นิ้ว) ส่วนใบปรับใบเดีย่ วกว้างได้ถงึ 350 มิลลิเมตร (14 นิ้ว) ลักษณะใบเป็ นแบบ Balance
Type ตัวใบประกอบขึ้นจากแผ่นสังกะสีหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.6 มิลลิเมตร (Gave No. 16) ขอบใบพับรอย (Hemmed)
เป็ นแบบ Interlocking edge แกนปรับใบ (Damper Rod) จะต้องมีปลายด้านหนึ่งเป็ นหัวจัตรุ สั ยึดทะลุตวั ถังลอดผ่าน
Bearing Plate ชนิดทีเ่ ป็ น Lever Type Locking Device แกนใบจะต้องมี Nylon Bushing หรือ Bronze Bearing
Sleeve รองรับ, Damper ชนิดทีม่ หี ลายใบจะต้องจัดใบเป็ นแบบ Opposed Blade ชนิด Gang Operated
ค. Fire Damper
Fire Damper หรือลิ้นกันไฟ จะต้องทําขึ้นโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ ลิ้นกันไฟจะต้องติดตัง้ ในแนวกําแพงกัน
ไฟทุกจุดหรือตามทีป่ รากฏในแบบ ไม่วา่ จะมีระบุแสดงตําแหน่งไว้ในแบบหรือไม่กต็ าม ตัวเรือนและใบของลิ้นกันไฟ
จะต้องทําด้วยแผ่นเหล็กทัง้ โครงสร้าง และความสามารถในการทนไฟจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง และจะต้องได้รบั การ
รับรองจากสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น UL เป็ นต้น Fusible Link ของ Fire Damper เป็ นชนิดหลอดหรือโลหะหลอม
ละลายทีม่ จี ดุ หลอมละลายสูงกว่าอุณหภูมขิ ณะใช้งาน 28 องศาเซลเซียส แต่ตอ้ งไม่ตาํ ่ กว่า 71 องศาเซลเซียส Fire
Damper ทีเ่ ป็ นชนิดมู่ลจ่ี ะต้องเลือกใช้รุ่นทีเ่ มือ่ เก็บมู่ลแ่ี ล ้วจะต้องไม่มมี ่ลู เ่ี ขา้ มาในกระแสอากาศ (Out of Air Stream)
เสมอทีเ่ พดานทุกจุด ทีม่ ลี ้นิ กันไฟติดตัง้ อยู่จะต้องมีช่องบริการขนาดไม่นอ้ ยกว่า 0.60 x 0.60 ตารางเมตร ติดตัง้ ไว้
ใกล ้ๆ เสมอ เพือ่ สามารถขึ้นดูแลรักษา และทีท่ ่อลมจะต้องมีช่องเปิ ดชนิด Air Tight เพือ่ เข้าเปลีย่ น Fusible Link ได้
ง. Smoke Damper
Smoke Damper ซึง่ ใช้กบั ระบบระบายควัน (Smoke Exhaust System) จะต้องมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ Volume
Damper และได้รบั เครื่องหมายรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน UL 555S Leakage Class I

16008 การทําความสะอาดท่อลม
ข. ในระหว่างการติดตัง้ ผูร้ บั จ้างจะต้องระวังป้ องกันไม่ให้มเี ศษฉนวน เศษไม้และขยะต่าง ๆ ตกค้างอยู่ในระบบท่อลม
ค. ก่อนทีจ่ ะมีการติดตัง้ ฝ้ าเพดาน ผูร้ บั จ้างจะต้องใช้พดั ลมขนาดเล็ก (Portable Fan) หรือพัดลมของเครื่องปรับอากาศเป่ า
ลมทําความสะอาดภายในท่อลม ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรืออุปกรณ์ทส่ี ามารถขับเศษ ฝุ่น ผง ออกจากท่อลมให้หมด
ง. ในกรณีทใ่ี ช้พดั ลมของเครื่องปรับอากาศจะต้องติดตัง้ แผงกรองอากาศเข้าไว้ด้วย หลังจากการทําความสะอาดระบบท่อ
ลม ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาและติดตัง้ แผงกรองอากาศชุดใหม่เปลีย่ นให้กบั ผูว้ ่าจ้าง /เจ้าของโครงการ
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16009 การทดสอบและปรับปริมาณลม
ก. ภายหลังการติดตัง้ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศเสร็จเรียบร้อยก่อนการส่งมอบงานต้องได้รบั การทดสอบและ
ปรับแต่งปริมาณลมให้ได้ตามต้องการ ปริมาณลมทีห่ น้ากากจ่ายลมต้องปรับแต่งให้อยู่ในช่วง ±10 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณลมทีร่ ะบุไว้ในแบบ
ข. การวัดปริมาณลมในท่อเมนและท่อแยกทีส่ าํ คัญ ให้ใช้วธิ ี Traverse โดยใช้ Pitot Tube ช่องเปิ ดสําหรับสอด Pitot
Tube ต้องมี Plug อุดกันรัว่ ทุกจุดหลักจากการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ค. การปรับปริมาณลมทีอ่ อกจากเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้วธิ ปี รับรอบพัดลม ปริมาณลมในท่อแยกให้ปรับที่ Volume
Damper หรือ Splitter Damper หลังจากปรับแต่ง Damper แล ้วต้องทําเครื่องหมายแสดงตําแหน่งทีแ่ น่นอนทุก ๆ
แห่ง
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หมวดที่ 17 หน้ากากลม (Diffusers and Grilles)
17001 ความต้องการทัว่ ไป
หน้ากากลมจะมีขนาดและรูปร่างตามทีก่ าํ หนดไวใ้ นแบบ หน้ากากลมทีต่ ดิ ตัง้ ภายในอาคารทัง้ หมดต้องมีฟองนํา้ หรือยางรองรับ
ด้านหลังปี กเพือ่ ป้ องกันลมรัว่ การติดตัง้ ต้องแนบสนิทกับผนังหรือฝ้ าเพดาน และหากไม่ได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืน่ หน้ากากลม
ต้องมีสแี บบ Natural Anodized ส่วนหน้ากากทีต่ ดิ ตัง้ ภายนอกอาคาร ให้ทาสีขาวหรือสีอน่ื ทีผ่ ูค้ วบคุมงานกําหนดในภายหลัง

18002 Ceiling Diffuser (CD)
หัวจ่ายลมแบบ Ceiling Diffuser เป็ นแบบจ่ายลมได้ตงั้ แต่ 1 ถึง 4 ทิศทางตามทีร่ ะบุในแบบทําด้วย Extruded Aluminum,
Removable Cores ติดตัง้ แนบฝ้ าเพดานแบบ Flush Mount หรือถ้าขอบหน้ากากเป็ นแบบยกขอบสูงให้ตดิ ตัง้ เป็ น Surface
Mount มี Opposed Blade Volume Damper ทุกหัวจ่ายและมีกา้ นปรับปริมาณลม สามารถปรับแต่งได้โดยไม่ตอ้ งถอด
หน้ากากออก

17003 Supply Air Grille/Supply Air Register (SAG/SAR)
หน้ากากลมแบบ Supply Air Grille ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบปรับทิศทางการจ่ายลมได้ทงั้ ในแนวตัง้ และ
แนวนอน (Double Deflection) โดยใบปรับวางซ้อนกันและสามารถปรับทิศทางของแต่ละใบได้โดยอิสระ ใบปรับด้านหน้า
ติดตัง้ ในแนวตัง้ ส่วนด้านหลังติดในแนวนอน หน้ากากลมแบบ Supply Air Register ลักษณะเหมือนกับ Supply Air Grille
พร้อมทัง้ มี Opposed Blade Volume Damper ติดตัง้ หลังหน้ากาก สามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ตอ้ งถอดหน้ากาก
ออก

17004 Linear Slot Diffuser/Linear Slot Return (LSD/LSR)
หัวจ่ายลมแบบ Linear Slot Diffuser และ Linear Slot Return ทําด้วย Extruded Aluminum มีช่องจ่ายลมช่องเดียว
หรือลายช่องพร้อมกล่องลมทีม่ ฉี นวนภายนอกและภายในเป็ นฉนวนยางทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 12 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และ
9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) ตามลําดับ ตามทีร่ ะบุในแบบ ช่องจ่ายลมแต่ละช่องขนาดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)

17005 Return Air Grille/Return Air Register (RAG/RAR)
หน้ากากลมกลับแบบ Return Air Grille ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับหน้ากากในแนวนอนทํามุม
ประมาณ 45 องศา หน้ากากลมกลับแบบ Return Air Register ลักษณะเหมือนกับ Return Air Grille พร้อมทัง้ มี
Opposed Blade Volume Damper ติดตัง้ ด้านหลังหน้ากาก

17006 Transfer Air Grille (TAG)
หน้ากากลมกลับแบบ Transfer ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดแน่นกับหน้ากากในแนวนอน ทํามุมประมาณ 45
องศา ถ้าติดตัง้ บนผนังต้องมีหน้ากากติดตัง้ ทัง้ สองด้านของผนัง
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17007 Fresh Air Grille / Fresh Air Register (FAG/FAR)
หน้ากากลมบริสุทธิ์แบบ Fresh Air Grille ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับหน้ากากในแนวนอนทํามุม
ประมาณ 45 องศา หน้ากากลมบริสุทธิ์แบบ Fresh Air Register มีลกั ษณะเหมือนกับหน้ากาก Fresh Air Grille พร้อมทัง้
มี Opposed Blade Damper และตาข่ายกันแมลง ติดตัง้ ด้านหลังหน้ากากสามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ตอ้ งถอด
หน้ากากออก Duct Transition ทีต่ ่อเข้ากับ FAG/FAR ทีร่ บั ลมจากภายนอกอาคารโดยตรง จะต้องพับขึ้นรูปโดยทํา Slope
เทลงเข้าหา FAG/FAR เสมอ เพือ่ ป้ องกันนํา้ ไหลเข้าท่อลม

17008 Exhaust Air Grille/Exhaust Air Register (EAG/EAR)
หน้ากากลมระบายอากาศแบบ Exhaust Air Grille ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดแน่นกับหน้ากากใน
แนวนอน ทํามุมประมาณ 45 องศา หน้ากากลมระบายอากาศแบบ Exhaust Air Register มีลกั ษณะเหมือนหน้ากาก
Exhaust Air Grille พร้อมทัง้ มี Opposed Blade Volume Damper ติดตัง้ ด้านหลังหน้ากาก สามารถปรับแต่งปริมาณลม
ได้โดยไม่ตอ้ งถอดหน้ากาก โดยเฉพาะ EAG/EAR ทีป่ ล่อยลมออกนอกอาคารโดยตรงจะต้องพับ Duct Transition ให้มี
Slope เทลงเข้าหา EAG/EAR เสมอ เพือ่ ป้ องกันนํา้ ไหลเข้าท่อลม
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หมวดที่ 18 อุปกรณ์ดูดซับเสียง (Sound Attenuator)
18001 ความต้องการทัว่ ไป
ผูร้ บั จ้างต้องจัดหา และติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันเสียงสะท้อน และลดเสียงดังภายในท่อลม อันเนื่องมาจากพัดลมทีอ่ ยู่ภายใน
เครื่องเป่ าลมเย็น ซึง่ จะถ่ายทอดไปสู่ภายในห้องทีป่ รับอากาศ ระดับของเสียงภายในห้องต้องไม่เกิน NC35 หรือกําหนดระดับ
ของเสียงไว้ในแบบและรายการ

18002 คุณสมบัตขิ องวัสดุดูดซับเสียง
วัสดุดูดซับเสียงจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน National Fire Protection Association Standard (NFPA 90 A, B) หรือ
เทียบเท่า วัสดุเป็ นประเภทใยแก้วหรือใยหิน (Fiberglass) ใยแก้วหรือใยหินจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนไม่เกิน
0.038 W/m ๐K (0.27 Btu.in/ft2.h.๐F) ทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ 24 ๐C (75 ๐F) และต้องมีความหนาแน่นไม่นอ้ ยกว่า 48 กิโลกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร (3 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟตุ ) มีความหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) หรือตาม
ข้อกําหนดไวใ้ นแบบและรายการ

18003 ชนิ ดของอุปกรณ์ลดเสียง (Type of Equipment)
ก. อุปกรณ์ลดเสียง (Attenuators)
อุปกรณ์ลดเสียงเป็ นชนิดสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า หรือชนิดทรงกระบอกจะต้องสามารถดูดซับเสียงหรือลดเสียงลงได้ตามตาราง
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์ลดเสียงจะต้องออกแบบให้ลมทีผ่ ่าน (Channel Velocity) มีความเร็วไม่เกิน 10 เมตร ต่อ
วินาที (2,000 ฟุตต่อนาที)
- อุปกรณ์ลดเสียงชนิดสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า (Rectangular Attenuator)
 อุปกรณ์ลดเสียงประกอบด้วยตัวถัง (Casing) และแผ่นแบ่ง (Splitter) โดยทัง้ ตัวถังและแผ่นแบ่ง
จะต้องทําด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.1 มิลลิเมตร (0.044 นิ้ว) การต่อประกอบ
แผ่นแบ่งเข้ากับตัวถังจะต้องไม่เกิดลมรัว่ รอยต่อจะต้องแข็งแรง ส่วนการต่ออุปกรณ์ลดเสียงเข้ากับท่อ
ลมจะต้องใช้วธิ ตี ่อแบบหน้าแปลนเท่านัน้
 ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอคุณสมบัตใิ นการลดเสียงในทุก ๆ ความถีต่ ลอดช่วง Octave Band มา
ประกอบการขออนุมตั กิ ่อนการติดตัง้
 ตัวถังจะต้องบุดว้ ยวัสดุดูดซับเสียงทัง้ 2 ด้าน โดยแต่ละด้านจะต้องใช้วสั ดุดูดซับเสียงทีม่ คี วามหนาไม่
น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) เมือ่ ประกอบเสร็จจะต้องปิ ดทับผิวหน้าวัสดุดูดซับเสียงทัง้ หมดทีส่ มั ผัส
กระแสลมด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดมีรูพรุนทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.55 มิลลิเมตร (0.022 นิ้ว)
เมือ่ ประกอบเรียบร้อยจะต้องมีช่องว่างให้อากาศผ่านได้ โดยมีความกว้างอยู่ระหว่าง 100-150 มิลลิเมตร
(4-6 นิ้ว) ด้านปลายของวัสดุดูดซับเสียงทีป่ ิ ดทับด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดมีรูพรุนทัง้ ด้านต้นลม
(Up Stream) และปลายลม (Down Stream) จะต้องถูกออกแบบให้มลี กั ษณะโค้งมน เพือ่ ลดกระแส
วน (Turbulent) และความเสียดทานอากาศ (Air Friction)
- อุปกรณ์ลดเสียงชนิดทรงกระบอกกลม (Cylinder Attenuator)
 อุปกรณ์ลดเสียงประกอบด้วยตัวถัง (Casing) และไส้กลาง (Core) ทรงกระบอกทีข่ นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) โดยทัง้ ตัวถังและไส้กลางจะต้องทําด้วยแผ่นเหล็ก
อาบสังกะสีทม่ี คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.25 มิลลิเมตร (0.034 นิ้ว) การยึดไส้กลางเขา้ กับตัวถังให้ใช้ครีบที่
ไม่ตา้ นกระแสลม โดยจํานวนครีบยึดไม่ควรมากกว่า 4 ชิ้น การต่ออุปกรณ์ลดเสียงเข้ากับท่อลมหรือ
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อุปกรณ์ส่งลมจะต้องใช้วธิ ตี ่อแบบหน้าแปลนเท่านัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอคุณสมบัตใิ นการลดเสียงในทุก
ๆ ความถีต่ ลอดช่วง Octave Band มาประกอบการขออนุมตั กิ ่อนการติดตัง้
 ตัวถังจะต้องบุดว้ ยวัสดุดูดซับเสียงทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ส่วนไส้กลาง
ทรงกระบอกจะต้องบุภายนอกด้วยวัสดุดูดซับเสียงทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)
ช่องว่างของไส้กลางให้บรรจุดว้ ยวัสดุดูดซับเสียงให้เต็ม เมือ่ ประกอบเสร็จจะต้องปิ ดทับผิวหน้าของวัสดุ
ดูดซับเสียงทัง้ หมดทีส่ มั ผัสกระแสลมด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดมีรูพรุนทีม่ คี วามหนาไม่นอ้ ยกว่า
0.55 มิลลิเมตร (0.022 นิ้ว)
ฉนวนบุภายในท่อลม (Duct Internal Lining)
ฉนวนหุม้ ภายในท่อลม กําหนดให้เป็ นใยแก้วชนิดแข็ง และมีคุณสมบัตแิ ละส่วนประกอบดังนี้
:
ไม่นอ้ ยกว่า 48 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(3 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟตุ )
ความหนาแน่น
ความหนา
:
ไม่นอ้ ยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)
Thermal Conductivity :
ไม่มากกว่า 0.038 W/m ๐K (0.27 Btu.in/ft2.h.๐F)
ทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ 24 ๐C (75 ๐F)
การติดไฟ
:
ต้องเป็ นวัสดุไม่ตดิ ไฟตามมาตรฐาน NFPA 90 A, B
Facing
:
ด้านสัมผัสกระแสลมผิวหน้าของฉนวนดูดซับเสียง
จะต้องปิ ดทับด้วยวัสดุต่อไปนี้
- Class Cloth
- Perforated Aluminum Foil โดยทีแ่ ผ่นฟอยล์จะต้องประกอบด้วย แผ่นฟอยล์ดา้ นนอก, กระดาษดราฟต์, เส้นใย
ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง และแผ่นฟอยล์ดา้ นในส่วนประกอบทัง้ หมดจะยึดติดกันโดย Adhesive ตามกรรมวิธขี อง
แต่ละการผลิต อลูมเิ นียมฟอยล์ทผ่ี ลิตเสร็จ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่าได้ไม่นอ้ ยกว่า ACI Sisalation 430 P
หรือ Flame Stop 523 P
การติดตัง้
:
ใช้กาวชนิดไม่ตดิ ไฟและยึดแน่นด้วย
Welded Mechanical Pin ชนิดโลหะหัวมนเพือ่ ไม่ให้เกิดเสียงขณะกระแสลมผ่าน
:
ท่อลมท่อนทีท่ าํ ฉนวนหุม้ ภายในท่อลมทุกด้านจะต้องเพิม่ ขนาดทัง้ ความกว้างและ
ลึกออกเท่าความหนาของฉนวนโดยให้เป็ นทีเ่ ข้าใจว่าขนาดท่อลมทีร่ ะบุในแบบเป็ น
ขนาดมิตภิ ายในของท่อทีไ่ ด้ทาํ ฉนวนหุม้ ภายในเรียบร้อยแล ้ว

18004 การติดตัง้ (Installations)
วัสดุดูดซับเสียง เมือ่ ติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว ผิวหน้าต้องไม่ฉีก ขาด หรือหลุด ร่อน ลอกออก เมือ่ ถูกกระแสลมพัด
ผ่าน ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการติดตัง้ หรือการใช้งานตามปกติ วัสดุดูดซับเสียงจะต้องอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ เมือ่ ตรวจสอบขัน้
สุดท้าย วัสดุดูดซับเสียงทีเ่ สียหายในขณะทําการขนส่งก็ดี จากการสันสะเทื
่
อนก็ดี หรือการห่อหุม้ ไม่เรียบร้อยทําให้เกิดการ
ชํารุดขึ้น จะไม่อนุญาตให้นาํ มาใช้งาน ส่วนใดทีต่ ดิ ตัง้ ไปแล ้วเกิดการชํารุดเสียหาย จะต้องเปลีย่ นให้ใหม่ หรือให้ทาํ ตามคํา
วินจิ ฉัยของวิศวกรควบคุมงาน
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หมวดที่ 19 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสสลับ (AC Variable Speed Drive)
19001 ความต้องการโดยทัว่ ไป
ก. ผูร้ บั จ้างเป็ นผูจ้ ดั หา และติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบตามขนาดมอเตอร์ของอุปกรณ์ทค่ี วบคุม และจํานวนที่
กําหนดในแบบประกอบสัญญารวมทัง้ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการใช้งานอย่าง
สมบูรณ์
ข. อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบจะต้องเป็ นรุ่นมาตรฐาน (Standard Model) ต้องประกอบเป็ นสําเร็จมาจากโรงงาน
ต่างประเทศ โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลมาแล ้ว ผูผ้ ลิตจะต้องมีตวั แทนจําหน่ายถาวรภายในประเทศ และมี
อะไหล่ของอุปกรณ์พร้อมสําหรับการเปลีย่ นทดแทนได้ทนั ที
ค. ผูร้ บั จ้างจะต้องติดตัง้ Harmonic Filter ประกอบกับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เพือ่ ทีจ่ ะป้ องกัน และ/
หรือ ลดคลืน่ Harmonic โดยจะต้องวัดทดสอบและคํานวณขนาดของ Harmonic Filter ทีต่ ดิ ตัง้ ลงไปทุกจุดทีใ่ ช้
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบเมือ่ อุปกรณ์ทงั้ หมดในอาคารสํานักงานเต็มที่แล ้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์วดั คลืน่
Harmonic ในระบบไฟฟ้ าของอาคารเพือ่ ตรวจสอบว่าอยู่ในเกณฑ์ทต่ี อ้ งแก้ไขหรือยอมรับได้

19002 คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสสลับ
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบจะต้องใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ และจะต้องมีคุณสมบัตติ ามนี้
ก. Solid State AC Control Pulse Width Modulation
ข. Supply Voltage
:
380/415 V + 10% - 15%
ค. Supply Frequency
:
50/60 Hz
ง. Output Voltage
:
0-Input Voltage
จ. Frequency Range
:
0-120 Hz
ฉ. Frequency Accuracy
:
±1%
ช. 1 Rotational Direction
ซ. Ground Fault Protection
ฌ. Acceleration/Deceleration Time : 0.3-100 SEC.
ญ. Display
:
Digital
ฎ. Protection
- Over Current
- Over Voltage
- Under Voltage
- Over Temperature
- Stall Protection
- Internal Equipment Failure Codes
ฏ. Operating Temperature
:
0-40 ๐C
ฐ. Storage Temperature
:
-25 ๐C to + 70 ๐C
ฑ. Humidity 90% RH
ฒ. Automatic Start Boost
ณ. Remote, Fail Signal and Auto Reset
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ด.
ต.
ถ.
ท.

Voltage/Frequency Ratio Adjustment
Preset Speed
Control Signal 4-20 mA.
Vibrations and Shocks
:

ธ.

Degree of Protection

SITE83 Co., Ltd.
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Tested According to IEC Recommendation
68/2/6 FC
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หมวดที่ 20 ระบบบําบัดนํ้ าคอนเดนเซอร์ปราศจากเคมีตกค้างด้วยโอโซน
20001 ข้อกําหนดทัว่ ไป
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหาและติดตัง้ ชุดเครื่องผลิตโอโซนตามคําแนะนําของผูผ้ ลิต โดยเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในแบบและรายการ ชุด
เครื่องผลิตโอโซนจะประกอบด้วย
ก. เครื่องผลิตโอโซนและอุปกรณ์
ข. ชุดควบคุม (Controller)
ผูร้ บั จ้างต้องทํา Shop Drawing และตัวอย่างอุปกรณ์เพือ่ ขออนุมตั กิ ่อนการติดตัง้

20002 รายละเอียดอุปกรณ์
ก. วัตถุประสงค์
- เพือ่ ติดตัง้ ระบบโอโซนลดการใช้สารเคมีบริเวณหอนํา้ หล่อเย็น
- เพือ่ ป้ องกันการเกิดตะกรันในท่อคอนเดนเซอร์และรักษาอุณหภูมคิ อนเดนเซอร์แอพโพรชให้ตาํ ่ อยู่เสมอ
- เพือ่ ฆ่าเชื้อโรคและควบคุมเชื้อลิจโิ อเนลลาในระบบหอนํา้ หล่อเย็น
- เพือ่ ลดภาระระบบบําบัดนํา้ เสียและรักษาสิง่ แวดล ้อมด้วยการลดสารเคมีในองค์กร
ข. ความต้องการทัว่ ไป
- เครื่องผลิตโอโซนและอุปกรณ์ประกอบต้องเป็ นของใหม่ซง่ึ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็ นอุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับใน
การใช้งานอย่างกว้างขวางมีประสบการณ์การติดตัง้ ใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 5 ปี และมีผูผ้ ลิตหรือตัวแทนจําหน่ายอย่างถาวร
ในประเทศไทย
- การดําเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ประกอบในส่วนของระบบไฟฟ้ า ให้เป็ นไปตามกฎการเดินสายการติดตัง้ อุปกรณ์ของ
การไฟฟ้ านครหลวงหรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ค. ข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
- หลอดผลิตโอโซนต้องเป็ นแบบโคโรนาดิสชาร์จ (Corona Discharge) ความถีส่ ูงแรงดันสูง
- อุปกรณ์สาํ คัญสําหรับผลิตและเติมโอโซนลงในนํา้ ของระบบหอนํา้ หล่อเย็นต้องประกอบด้วย
 ชุดกําเนิดก๊าซออกซิเจน
 ชุดกําเนิดก๊าซโอโซน
 ชุดผสมก๊าซโอโซนกับนํา้ แบบ Dynamic Mixing หรือ Mixing Pump ประสิทธิภาพการผสม 70%
 ชุดระบายนํา้ อัตโนมัตใิ ช้ควบคุมค่า Conductivity ในนํา้ ให้คงอยู่ท่ี 1,500 uS/cm.
- วัสดุของเสื้อใส่หลอดผลิตโอโซน (Chamber) ต้องเป็ นวัสดุทไ่ี ม่ทาํ ให้เกิดออกไซด์เมือ่ สัมผัสถูกอากาศโดยตรงขณะ
ใช้งาน
- ระบบหล่อเย็นของหลอดผลิตโอโซนต้องเป็ นระบบหล่อเย็นด้วยนํา้ และอากาศเพือ่ ใช้ระบายควาร้อนออกจากตัว
หลอดผลิตโอโซน โดยจะต้องสามารถควบคุมอุณหภูมขิ ณะใช้งานของตัวหลอดให้ไม่สูงเกินไปจนก่อให้เกิดการชํารุด
เสียหาย หรือเสือ่ มสภาพการใช้งานทีเ่ ร็วกว่ากําหนด
- ระบบการเตรียมอากาศเพือ่ ผลิตก๊าซโอโซนให้ใช้เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจน (Oxygen Generator)ประสิทธิภาพสูง
โดยสามารถกําเนิดก๊าซออกซิเจนได้มากกว่า 80%
- ชุดผสมก๊าซโอโซนกับนํา้ ต้องมีประสิทธิภาพในการผสมก๊าซโอโซนลงในนํา้ ได้ไม่ตาํ ่ กว่า 70% ให้ใช้ป ั ๊มผสมซึง่ ถูก
ออกแบบสําหรับเติมก๊าซโอโซนโดยเฉพาะห้ามใช้ระบบผสมแบบเติมอากาศด้วยเวนจูรี (Venturi Injection) และ
ใบกวนในท่อ (Static Mixer) หรือปั ๊มอัดนํา้ เข้าถังผสมก๊าซ(Mixing Tank)กําหนดให้มกี ารติดตัง้ Pressure
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Gauge ทีท่ าํ จาก Stainless Steel และออกแบบให้ใช้งานได้กบั โอโซนโดยติดตัง้ ทีด่ า้ นจ่ายของ Dynamic Mixing
Pump เพือ่ ใช้ในการควบคุมแรงดันของนํา้ ในระบบให้เป็ นไปตามข้อกําหนดโดยใช้หลักการหรือสูตรการคํานวณที่
เชื่อถือได้และต้องแนบรายการคํานวณเพือ่ ประกอบการพิจารณาขนาดของเครื่องผลิตโอโซนทีเ่ หมาะสมกับปริมาณ
นํา้ คอนเดนเซอร์จาํ นวน ชนิดของหอนํา้ หล่อเย็น และปริมาณนํา้ ทหมุนเวียนในระบบทัง้ หมดและกําหนดให้การ
กระจายนํา้ หนักของชุดผลิตโอโซนต้องไม่เกิน 500 kg/m2
ในกรณีทเ่ี กิดการรัว่ ไหลของโอโซนออกจากระบบสู่บรรยากาศปริมาณของโอโซนทีร่ วั ่ ไหลจะต้องไม่อยู่ในระดับที่เป็ น
อันตรายต่อบุคคลและสภาพแวดล ้อมในการทํางาน ทัง้ นี้ให้มกี ารติดตัง้ ชุดตรวจสอบการรัว่ ของก๊าซโอโซนหรือ
Ozone Leakage Detector (ทีค่ ่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมากกว่า 0.1 PPM ขึ้นไป) พร้อมกับอุปกรณ์แจ้ง
เตือนในกรณีทม่ี กี ารรัว่ ของก๊าซโอโซนขึ้นภายในระบบ
กําหนดให้มกี ารติดตัง้ ระบบเฝ้ าระวังผ่านการสือ่ สาร 3G หรือ 4G แสดงสถานะการทํางานปัจจุบนั ของระบบทุก 1
นาที (Real Time Monitoring) บนเว็บไซด์ของผูผ้ ลิตเพือ่ ให้ผูว้ ่าจ้างสามารถเขา้ ไปตรวจสอบได้ตลอด 24 ชม.
กําหนดให้มรี ะบบแจ้งเตือน Remote Alarm ส่งสัญญาณผ่านสายส่งสัญญาณแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง
โอโซน Normal หรือ Alarm โดยให้ทาํ การเดินสายส่งสัญญาณไปยังตําแหน่งทีเ่ หมาะสมภายในอาคารหรือตามทีผ่ ู ้
ว่าจ้างเห็นสมควร
ในกรณีทเ่ี กิดความผิดปกติไม่ว่ามาจากสาเหตุใดก็ตามให้แสดงผลการเตือน Remote Alarmด้วย Pilot Lamp ที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจน และ ทีต่ าํ แหน่งเครื่องโอโซนจะต้องมีแสงและเสียงไซเรน รวมทัง้ แจ้งชนิด Alarm ทีจ่ อ
ควบคุมทีต่ วั เครื่องโอโซน โดยอย่างน้อยต้องมีการแจ้งAlarm ดังต่อไปนี้
 No Input Water
 Ventilation Fan Error
 Oxygen Generator Error
 Converter Error
 Corona Discharge Error
 Ozone Suction Tube Clogged or Output Water Valve Closed
 Unbalance Voltage or Over Load at Mixing Pump
 Door Open Under Normal Operation
 Ozone Gas Leakage Occur
ระบบโอโซนต้องมีการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดแบบอัตโนมัตดิ ว้ ย PLC ทัง้ นี้การตัง้ ค่าช่วงเวลาเพือ่ เปิ ดใช้งานนัน้ ให้
เป็ นไปตามทีผ่ ูต้ ดิ ตัง้ เห็นสมควร โดยจะต้องไม่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของระบบ
สําหรับวัสดุสาํ หรับใช้ทาํ ตัวตูเ้ พือ่ ติดตัง้ เครื่องผลิตโอโซนและส่วนประกอบอืน่ ๆ ในระบบ ต้องทําจากเหล็กเคลือบ
ด้วยสีหรือ Stainless Steel และต้องสามารถป้ องกันระดับฝุ่นละอองและนํา้ ได้ในระดับไม่ตาํ ่ กว่า IP42 โดยไม่มผี ล
ต่อประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องและเป็ นอุปสรรคต่อผูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นทีด่ งั กล่าว
เครื่องผลิตโอโซนต้องมีอปุ กรณ์และระบบป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นอย่างน้อยดังนี้
 Phase Loss Protection
 Over Current Protection
 Under Voltage Protection
 Over Voltage Protection
 Converter Failure Detector
 Corona Discharge Failure Detector
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 High Voltage Transformer Failure Detector
 Oxygen Failure Detector
 Ozone (Gas) Leakage Detector
 Door Locked Protection
 Water Loss Detector
 Manual Emergency Machine Off-running Switch
 Ventilation System Failure
- ให้ตดิ ตัง้ Main Circuit Breaker ทีต่ ูค้ วบคุม ณ จุดทีส่ ายไฟฟ้ าเข้าตูส้ าํ หรับตัดวงจรไฟฟ้ าทัง้ หมดของระบบโอโซน
ได้กรณีทเ่ี กิดการลัดวงจรขึ้น
- เครื่องผลิตโอโซนทีจ่ ะนําไปใช้งานต้องผลิตจากโรงงานทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐาน ISO 9001 และ
ISO 14001
- เครื่องผลิตโอโซนต้องผลิตในประเทศไทย
การส่งมอบงาน
เครื่องผลิตโอโซนต้องทํางานแบบอัตโนมัตสิ ามารถผลิตและจ่ายปริมาณโอโซนได้เพียงพอตามความต้องการในแต่ละ
ช่วงเวลาโดยในส่วนของ dynamic mixing หรือ ozone mixing pump ต้องสามารถผสมโอโซนลงในนํา้ ให้มคี ่าความ
เข้มข้นของโอโซนทีล่ ะลายในนํา้ (Dissolved Ozone) ณ.จุดผสมต้นทางต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.6 PPM และค่า Residual
Ozone ทีอ่ ยู่ในนํา้ ย้อนกลับจากCondenser ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.01-0.05 PPM ผูร้ บั จ้างต้องเตรียมเครื่องมือวัดที่
เหมาะสมเพือ่ ใช้วดั ค่าโอโซนทีล่ ะลายในนํา้ โดยต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างตํา่ ดังนี้คอื มีย่านการวัดค่าโอโซนในนํา้ ระหว่าง 0ถึง
5 ppm (mg/L) โดยมีค่าความแม่นยํา (accuracy) + 2% ของค่าทีอ่ ่านได้หรือไม่เกินกว่า 3 ppb, ขึ้นอยู่ว่าค่าไหน
มากกว่ากัน
การรับประกัน
- หากพบว่าค่า Condenser Approach Temperature ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งประกัน มีแนวโน้มสูงกว่าค่า
หลังจากการล ้าง Tube ใหม่ บวกด้วย 2 องศาฟาเรนไฮต์อนั เป็ นสาเหตุจากระบบโอโซนแล ้วผูว้ ่าจ้างมีหน้าทีใ่ นการ
แจ้งแก่ผูร้ บั จ้างภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากเวลาทีท่ ราบสาเหตุความผิดปกติ โดยผูร้ บั จ้างจะทําการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ ทีจ่ ะให้ระบบโอโซนทํางานได้ตามปกติจนทําให้ระบบโอโซน สามารถควบคุมค่า
Condenser Approach Temperature เป็ นไปตามข้อกําหนด หรือเพิม่ เครื่องโอโซนโดยผูว้ ่าจ้างมิตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิ้น
- ผูร้ บั จ้างรับประกันอุปกรณ์ระบบโอโซนเป็ นระยะเวลา 2 ปี หลังจากติดตัง้ ใช้งานได้และจะเข้ามาทําการตรวจสอบการ
ทํางานของระบบโอโซนใหก้ บั ผูว้ ่าจ้าง ทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยผูว้ ่าจ้างมิตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทัง้ สิ้น
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หมวดที่ 21 การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี
21001 ความต้องการทัว่ ไป
ก. ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนนําเข้าไปติดตัง้ ในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธกี ารป้ องกันการผุกร่อนและ/หรือ การทาสี
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกําหนดนี้ทกุ ประการ วิธกี ารทาสีตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําของบริษทั ผูผ้ ลิตสีโดยเคร่งครัด เครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ ทีไ่ ด้ผ่านการป้ องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผูผ้ ลิตมาแล ้ว หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก
ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับ และอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้างต้องทําการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้เรียบร้อย โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูค้ วบคุมงาน
ข. ในระหว่างการทาสีใด ๆ ก็ตาม ผูร้ บั จ้างต้องหาวิธปี ้ องกันมิให้สหี ยดลงบนพื้น ผนัง และอุปกรณ์ใกล ้เคียงอืน่ ๆ หากเกิด
การหยดเปื้ อน ต้องทําความสะอาดทันที ผลเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้น ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างทัง้ สิ้น ใน
การทาสีท่อ และทีแ่ ขวนท่อจะต้องทาสีโดยใช้สแี ละชนิดของสีตามรหัสสีและสัญลักษณ์

21002 การเตรียมและการทําความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี
ก. พื้นผิวโลหะทีเ่ ป็ นเหล็ก หรือ โลหะทีม่ สี ว่ นผสมของเหล็ก
- ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อม และตําหนิต่าง ๆ จากนัน้ ใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงานให้เรียบ
และปราศจากสนิมหรืออาจใช้วธิ พี ่นทรายเพือ่ กําจัดคราบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออก จากนัน้ จึงทําความ
สะอาดผิวงานไม่ให้มคี ราบไขมัน หรือนํา้ มันเคลือบผิวหลงเหลืออยู่ โดยใช้นาํ้ มันประเภทระเหยไว (Volatile
Solvent) เช่น ทินเนอร์ หรือ นํา้ มันก๊าดเช็ดถูหลาย ๆ ครัง้ แล ้วใช้นาํ้ สะอาดล ้างอีกครัง้ หนึ่งจนผิวงานสะอาด พร้อม
เช็ดหรือเป่ าลมให้แห้งสนิทจึงทาสีรองพื้นตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตสีโดยเคร่งครัด
- ในกรณีทผ่ี วิ งานนัน้ เคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อน จึงเริ่มทําตามกรรมวิธดี งั กล่าวข้างต้น
ข. พื้นผิวโลหะทีไ่ ม่มสี ่วนผสมของเหล็ก
ให้ทาํ ความสะอาดโดยใช้กระดาษทราย แล ้วเช็ดด้วยนํา้ มันสน ห้ามใช้เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด แล้วจึงทาสี
รองพื้น
ค. พื้นผิวสังกะสีและเหล็กทีเ่ คลือบสังกะสี ให้ใช้นาํ้ ยาเช็ดถูเพือ่ ขจัดคราบไขมันและฝุ่นออกก่อนทาสีรองพื้น
ง. พื้นผิวทองแดง ตะกัว่ พลาสติก ทองเหลือง
ให้ขดั ด้วยกระดาษทรายก่อนแล ้วใช้นาํ้ ยาเช็ดถูกาํ จัดฝุ่นก่อนทาสีรองพื้น

21003 การทาหรือพ่นสี
ก. ในการทาสีแต่ละขัน้ ต้องให้สที ท่ี าไปแล ้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขนั้ ต่อ ๆ ไปได้
ข. สีทใ่ี ช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ
- สีรองพื้นใช้สาํ หรับป้ องกันสนิม และ/หรือ เพือ่ ให้ยดึ เกาะระหว่างสีทบั หน้ากับผิวงาน
- สีทบั หน้าใช้สาํ หรับเป็ นสีเคลือบขัน้ สุดท้าย เพือ่ ใช้เป็ นการแสดงรหัสของระบบต่าง ๆ ชนิดสีทใ่ี ช้ข้นึ อยู่กบั สภาวะ
แวดล ้อม
ค. ประเภทหรือชนิดของสีทใ่ี ช้ให้เป็ นไปตามระบุในตารางข้อ 22004

21004 ตารางการใช้ประเภทสีตามชนิ ดของวัสดุในสภาวะแวดล้อม
ลําดับ
SITE83 Co., Ltd.

ชนิดของผิววัสดุ

บริเวณทัวไป
่

บริเวณทีม่ คี วามชื้นสูง,
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-

2.

-

st

Black Steel Pipe
Black Steel Hanger
and Support
Black Steel Sheet
Switchboard, Panel

1 Coat: Red Lead Primer
2nd Coat: Red Lead Primer
3rd Coat: Alkyd Finishing paint
4th Coat: Alkyd Finishing paint

Galvanized Steel Pipe
Galvanized Steel
Hanger and Support
Galvanized Steel Sheet
ในกรณีทไ่ี ม่ได้ระบุรหัสสีให้
ใช้สที บั หน้าเป็ นสีอลูมเิ นียม

1st Coat: Wash Primer
2nd Coat: Zinc Chromate
3rd Coat: Alkyd Finishing paint
4th Coat: Alkyd Finishing paint

1st Coat : Wash Primer
2nd Coat : Chlorinated Rubber
Finishing paint
3rd Coat : Chlorinated Rubber
Finishing paint
1st Coat :Coal Tar Epoxy
2nd Coat :Coal Tar Epoxy

บริเวณทีม่ กี ารผุกร่อนสูง
1 Coat: Epoxy Red
Lead Primer
2nd Coat: Epoxy Red
Lead Primer
3rd Coat: Epoxy
Finishing paint
4th Coat: Epoxy
Finishing paint
st

1st Coat: Wash Primer
2nd Coat: Epoxy Red
Lead Primer
3rd Coat: Epoxy
Finishing paint
4th Coat: Epoxy
Finishing paint
1st Coat : Wash Primer
2nd Coat : Chlorinated
Rubber Finishing paint
3rd Coat : Chlorinated
Rubber Finishing paint
1st Coat :Coal Tar Epoxy
2nd Coat :Coal Tar Epoxy

3.

-

PVC Pipe
Plastic Pipe

4.

-

5.

-

Cast-Iron Pipe
Inclusive of
Underground Pipe
1st Coat : Wash Primer
Copper Tube
1st Coat : Wash Primer
Stainless Steel Pipe
2nd Coat : Alkyd Finishing paint
2nd Coat : Epoxy
Stainless Steel Sheet
3rd Coat : Alkyd Finishing paint
Finishing paint
Aluminum Steel Pipe
3rd Coat : Epoxy
Aluminum Steel Sheet
Finishing paint
Light Alloy
Lead
Conduit Clamp
Closed Cell Foam
Plastic ใช้แถบสีแสดงรหัส
สี
ในกรณีทม่ี กี ารซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัดการเจาะ การขัดหรือการเกลียว ให้ใช้สรี องพื้นจําพวก
Zinc Rich Primer ก่อนลงสีทบั หน้า

6.

หมายเหตุ:
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21005 รหัสสีและสีสญั ลักษณ์
ก. การทาสีทบั หน้าแสดงรหัสสีให้ทาสีตลอดทัง้ เส้นท่อ ยกเว้นท่อนัน้ ๆ มีการหุม้ ฉนวน ให้ทาเฉพาะสีรองพื้นเท่านัน้
ข. ในระบบไฟฟ้ า ให้แสดงรหัสสีเฉพาะตรงที่ Clamp ของท่อร้อยสายและฝาครอบกล่องต่อสายเท่านัน้ และภายในกลุม่
ค. ขนาดแถบรหัสสี (เฉพาะท่อทีห่ มุ ้ ฉนวน) และตัวอักษร กําหนดดังนี้.Pipe Diameter
ความกว้างของแถบ
ขนาดตัวอักษร
มม. (นิ้ว)
มม. (นิ้ว)
มม. (นิ้ว)
20 -32 (3/4 –1 1/4)
200 (8)
12 (1/2) (เฉพาะท่อทีห่ มุ ้ ฉนวน)
40 – 50 (1 1/2 - 2)
200 (8)
20 (3/4) (เฉพาะท่อทีห่ มุ ้ ฉนวน)
65 – 150 (2 1/2 - 6)
300 (12)
32 (1 1/4)
200 – 250 (8 – 10)
300 (12)
65 (2 1/2)
300 – มากกว่า (12 – มากกว่า)
500 (20)
90 (4)
ง.

ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทาง กําหนดเป็ นดังนี้
- ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของท่อในแนวตรง
- ใกล ้ตําแหน่งวาล์วทุกตัว
- เมือ่ มีการเปลีย่ นทิศทาง และ/หรือ มีท่อแยก
- เมือ่ ท่อผ่านกําแพงหรือทะลุพ้นื
- บริเวณช่องเปิ ดบริการ

21006 ตารางแสดงรหัสสีและสีสญั ลักษณ์
ลําดับที่
1.
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รายละเอียด
Chilled Water Supply
Chilled Water Return

ตัวอักษร
CHS
CHR

รหัสสี
เขียว

สีสญั ลักษณ์
ขาว
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Chilled Water Reverse Return

CHRR

2.

Condenser Water Supply
Condenser Water Return

CDS
CDR

ส้ม

ขาว

3.

ท่อ-ราง สายไฟฟ้ ากําลังปกติ

N

แดง

ดํา

4.

ท่อ-ราง สายไฟฟ้ าฉุกเฉิน

E

เหลือง

แดง

5.

ท่อ-ราง สายไฟฟ้ าควบคุมระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ

AC

ฟ้ า

ฟ้ า

6.

อุปกรณ์แขวน ยึด และรองรับท่อทัง้ หมด

-

เทาเข้ม

-

7.

Distribution Board & Motor Control Board
ระบบไฟฟ้ าปกติ

-

งาช้าง

ดํา

8.

Distribution Board & Motor Control Board
ระบบไฟฟ้ าฉุกเฉิน

-

งาช้าง

แดง

หมายเหตุ : ท่อทีม่ ไิ ด้ระบุรหัสสี ให้ใช้ประเภทหรือชนิดของสีตามตารางข้อ 4 ส่วนรหัสของสีทบั หน้า ให้เป็ นไปตามสีของอาคารในบริเวณ
ทีท่ ่อนัน้ ติดตัง้ อยู่
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หมวดที่ 22 การอุดช่องเดินท่อ ช่องเจาะ ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)
22001 ความต้องการทัว่ ไป
หลังจากทีต่ ดิ ตัง้ วัสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยแล ้ว ผุร้ บั จ้างจะต้องอุดหรือปิ ดบริเวณทีว่ สั ดุหรืออุปกรณ์ทะลุผ่านผนังด้วยวัสดุ
ป้ องกันไฟและควันลาม เพือ่ ป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นได้อนั เนื่องมาจากการเกิดเพลิงลุกไหม้ลามจากบริเวณหนึ่งไปยังอีก
บริเวณหนึ่ง วัสดุป้องกันไฟ และควันลามนี้ตอ้ งมีคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดของ NEC หัวข้อ 300-21 และ ASTM การใช้วสั ดุ
ป้ องกันไฟและควันลาม ให้พจิ ารณาใช้กบั ผนังกันไฟหรือผนังห้องกันเสียง และถ้าไม่ได้ระบุเป็ นอย่างอืน่ ผูร้ บั จ้างจะต้องติดตัง้
ลิ้นกันไฟ (Fire Damper) ตามบริเวณทีท่ ่อลมทะลุผ่านผนังกันไฟทุก ๆ จุด และจะต้องติดตัง้ Cover หรือ Escutcheon
Plate บริเวณจุดทีท่ ะลุผ่านทีป่ ากฎแก่สายตาทุกจุด และให้อยู่ในความเห็นชอบของผูค้ วบคุมงาน ข้อกําหนดนี้ยงั ครอบคลุมไป
ถึงท่อร้อยสายไฟ สายไฟฟ้ า และ Raceway ทีต่ ดิ ตัง้ ในช่องท่อ หรือช่องเปิ ดบนพื้นต่าง ๆ ช่องเปิ ดทีเ่ หลือหลังการติดตัง้ ระบบ
เรียบร้อยแล ้วจะต้องถูกปิ ดด้วยวัสดุทก่ี ล่าวข้างต้นทีม่ คี วามสามารถกันไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง

22002 คุณสมบัตขิ องวัสดุ
ก. อุปกรณ์หรือวัสดุซง่ึ ใช้ป้องกันไฟและควันลามต้องเป็ นอุปกรณ์หรือวัสดุท่ี UL UL หรือ FM รับรองตามมาตรฐาน
UL1479 หรือ ASTM E 814
ข. อุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่าว ต้องป้ องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชัว่ โมง
ค. อุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่าวต้องไม่เป็ นพิษขณะติดตัง้ หรือขณะเกิดเพลิงไหม้
ง. สามารถถอดออกได้งา่ ยในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไข
จ. ทนต่อการสันสะเทื
่
อนได้ดี
ฉ. ติดตัง้ ง่าย
ช. อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อนหรือหลังเพลิงไหม้
ซ. อุปกรณ์หรือวัสดุทจ่ี ะนํามาใช้ ต้องได้รบั อนุมตั กิ ่อน

22003 การติดตัง้
ก. ให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามตําแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.- ช่องเปิ ดทุกช่องไม่วา่ จะอยู่ทใ่ี ดของผนัง พื้น หรือคาน และชาฟท์ท่อต่าง ๆ ซึง่ ได้เตรียมไว้ สําหรับการใช้งาน
ติดตัง้ ระบบท่อ หลังจากทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ท่อไปแล ้ว และมีช่องว่างเหลืออยู่ระหว่างท่อกับแผ่นปิ ดช่องท่อ
- ช่องเปิ ดหรือช่องลอด (Blackout or Sleeve) ทีเ่ ตรียมการไว้สาํ หรับติดตัง้ ระบบท่อในอนาคต
- ช่องเปิ ดหรือช่องลอด (Blackout or Sleeve) ทีใ่ ช้สายไฟฟ้ าหรือท่อร้อยสายไฟฟ้ าทีม่ ชี ่องว่างอยู่ แม้เพียง
ช่องเล็กน้อยก็ตาม
- หลังจากการติดตัง้ ท่อแนวดิ่งทัง้ หมดในช่องท่อ (Pipe Shafts) ตามแบบทีก่ าํ หนดไว้ ให้ผูร้ บั จ้างทําการปิ ด
พื้นในบริเวณช่องท่อทีร่ ะดับพื้นทุกชัน้ และทุกช่องท่อด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม รายละเอียดของงาน
โครงสร้างส่วนนี้ จะต้องสัมพันธ์กบั งานโครงสร้างทีอ่ ยู่ขา้ งเคียงเช่น คานเป็ นต้น และจะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ผูอ้ อกแบบ หรือผูค้ วบคุมงานก่อนการติดตัง้ ท่อแนวดิ่งทีร่ ะดับพื้นจะต้องหุม้ ด้วย Sleeves
-
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การอุดช่องเดินท่อ ช่องเจาะด้วยวัสดุป้องกันไฟ และควันลาม (Fire Barrier System) เพือ่ ป้ องกันอันตราย
ทีจ่ ะเกิดขึ้นแก่บคุ คลทีอ่ ยู่ภายในอาคาร อันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณ
หนึ่ง โดยอาศัยช่องและทางเดินท่อหรือช่องเจาะ จึงกําหนดให้ใช้วสั ดุป้องกันไฟและควันลาม โดยมี
หน้า 73

BLOCK H

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

คุณสมบัตขิ องวัสดุ ดังนี้ คือ ต้องเป็ นอุปกรณ์หรือวัสดุทไ่ี ด้มาตรฐาน BS 476 Part 2000 และ ISO 834
หรือ UL Listed หรือ FM approved รับรอง สามารถป้ องกันไฟและควันลามได้อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง ไม่มี
ไอระเหยทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทัง้ ในขณะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้ สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
เมือ่ รับความร้อนสูง เกาะยึดได้ดกี บั คอนกรีต, โลหะ, ไม้, พลาสติก ทนต่อการสันสะเทื
่
อนได้ดี ติดตัง้ ง่าย มี
ความแข็งแรงไม่ว่าก่อนหรือหลังเพลิงไหม้
และให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลามตาม
ตําแหน่งต่าง ๆ ทีม่ ที ่อ PVC, PE, PB, PP ทะลุผ่านเป็ นชนิด PIPE COLLARS หรือ PIPE WRAPS และ
ติดตัง้ ระบบป้ องกันไฟลามเพือ่ อุดรูช่องเปิ ดไว้สาํ หรับท่อในอนาคตเป็ นชนิด Mortar หรือ Fire Rated
Mastic's รวมถึง ช่องเปิ ดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ทใ่ี ดของผนัง พื้น หรือคาน และ Shaft ท่อต่าง ๆ ซึง่ ได้เตรียม
ไว้สาํ หรับการใช้งานติดตัง้ ระบบท่อ หลังจากทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ท่อไปแล ้ว และมีช่องว่างเหลืออยู่ระหว่างท่อกับแผ่น
ปิ ดช่องท่อ ช่องเปิ ดหรือช่องลอด (Block out or Sleeve) ทีเ่ ตรียมการไว้สาํ หรับติดตัง้ ระบบท่อในอนาคต
หรือทีใ่ ช้สายไฟฟ้ าหรือท่อร้อยสายไฟฟ้ าทีม่ ชี ่างว่างอยู่แม้เพียงช่องเล็กน้อยก็ตาม ภายในท่อทีว่ างทะลุพ้นื
คอนกรีต ผนังคอนกรีต ซึง่ เป็ นผนังทนไฟเพือ่ ป้ องกันไฟและควันลามท่อ ซึง่ อุปกรณ์หรือวัสดุทจ่ี ะนํามาใช้
และกรรมวิธกี ารติดตัง้ ผูร้ บั จ้างต้องเสนอขออนุมตั จิ ากผูอ้ อกแบบ หรือผูค้ วบคุมงานก่อน
ข. กรรมวิธกี ารติดตัง้ ผูร้ บั จ้างต้องเสนอขออนุมตั จิ ากผูค้ วบคุมงานก่อน
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