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Cooling Load Profiles

အေဆာက္အဦမ်ား၏ Cooling Load Profile ကို ေလ့လာျခင္း

ပံု -၁ ႐ုံးခန္းမ်ားစြာရွိသည့္အေဆာက္အဦ(office building -1) တစ္ခု၏ cooling load profile
ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၏ cooling load ကို ေလ့လာရန္အတြက္ cooling load profile
ပံုစံ ဆင္တူမႈ(similarity)ကို အေျခခံ၍ အမ်ဳိးအစား ခြျဲ ခားထားသည္။ အထူးသျဖင့္ centralized chilled water
system မ်ား တပ္ဆင္ထားမည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၏ cooling load ကို မျဖစ္မေန ေလ့လာရန္ လုိအပ္သည္။
(၁) ႐ုံးခန္းမ်ား အျဖစ္အသံုးျပဳသည့္ အေဆာက္အဦ သို႔မဟုတ္ ႐ုံးခန္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အေဆာက္အဦ(office

building)
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(၂) ေရွာပင္းစင္တာ(shopping center)မ်ား၊ ေရွာပင္းေမာ(shopping mall)မ်ား
(၃) ဟိုတယ္(hotel)မ်ားႏွင့္
(၄) ေဒတာစင္တာ အေဆာက္အဦ(data center)ႏွင့္ စက္႐ုံအလုပ႐
္ ုံမ်ား(industrial facilities) ျဖစ္သည္။

Cooling load profile ကိုေလ့လာသည့္အခါ (၇)ရက္၊ တစ္ပတ္(one complete week)အတြက္
ေဒတာမ်ား၊ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေလ့လာရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တနလၤာေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔
အထိ တစ္ပတ္တိတိ ေလ့လာရသည္။ သိ႔မ
ု ွသာပံုမွန္ profile တစ္ခု ရရွိလိမ့္မည္။ ဂရပ္မ်ားေရးဆြ၍
ဲ ေလ့လာ
ၾကသည္။ X ၀င္႐ိုးတြင္ အခ်ိန္(၂၄)နာရီႏွင့္ Y ၀င္႐ိုးတြင္ cooling load (RT) ျဖင့္ ေရးဆြရ
ဲ သည္။

ပံု -၂ ႐ုံးခန္းမ်ားစြာရွိသည့္အေဆာက္အဦ(office building -2) တစ္ခု၏ cooling load profile
အနက္ေရာင္လိုင္းမ်ားသည္ weekday cooling load profile ျဖစ္သည္။ Weekday ဆုိသည္မွာ
တနလၤာေန႔မွ

ေသာၾကာေန႔အထိ

ျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ႐ုံးမ်ားသည္

စေနေန႔

ေန႔တ၀က္

အလုပ္လုပ္ရ

ေသာေၾကာင့္ စေနေန႔သည္ သီးျခား cooling load profile တစ္ခုပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္
႐ုံးခန္းမ်ားအားလံုး ပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ cooling load အနည္းငယ္သာ ရွိလိမ့္မည္။
တခ်ိဳ႕ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိ ႐ုံးခန္းမ်ားအားလံုး စေနေန႔တြင္ အလုပ္မလုပ္ၾကလွ်င္ စေနေန႔
cooling load profile ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ cooling load profile တိ႔ု တူညီလုနီးပါး ျဖစ္လိမ့္မည္။
Weekday cooling load သည္ တနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔အထိတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ profile ျဖစ္သည္။
(၅)ရက္လံုးျဖစ္ေပၚသည့္ ပံုသဏၭာန္တူညီၾကသည္။ နံနက္ (၆)နာရီခဲြ (၇)နာရီ၌ chiller အၾကီး (၁)လံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္
(၂)လံုးကို စတင္ေမာင္းသည္။ ထိုသ႔ို chiller မ်ားကို စတင္ေမာင္းသည့္အခါ spike ျဖစ္ေပၚသည္။ ထို spike
valve (ပံုမွန္ cooling load ထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္သြားသည့္ တန္ဖုိး)ကို cooling load အျဖစ္
မသတ္မွတ္ပါ။ လ်စ္လ်ဴရႈရသည္။ တစ္နာရီခန္႔ ၾကာၿပီးေနာက္ cooling load

အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားၿပီး

steady state အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ညေန (၅)နာရီခဲြ သု႔မ
ိ ဟုတ္ (၆)နာရီခန္႔အထိ ျဖစ္သည္။
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ထိ႔ေ
ု နာက္ cooling load က်ဆင္းသြားကာ ည (၈)နာရီ၊ (၉)နာရီခန္႔တြင္ night chiller ေမာင္းသည္။ Night
chiller သည္ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ (၆)နာရီခဲြခန္႔အထိ ေမာင္းသည္။

ပံု - ၃ ႐ုံးခန္းမ်ားစြာရွိသည့္အေဆာက္အဦ(office building -3) တစ္ခု၏ cooling load profile
စေနေန႔တြင္ တခ်ဳိ႕႐ုံးခန္းမ်ား ေန႔တစ္၀က္အလုပ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ မြန္းလြ(ဲ ၁၂)နာရီခြခ
ဲ န္႔ အခ်ိန္မွစ၍
cooling load ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ႐ုံးခန္းမ်ားပိတ္ထားေသာ္လည္းေဒတာစင္တာမ်ား၊ ဆာဗာမ်ား၊ MDF အခန္းမ်ား၊ FCC
Room၊ Telecom အခန္းမ်ား၊ Main lobby မ်ားတြင္ Air con လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ chiller ေမာင္းေပး
ထားရသည္။ ႐ုံးခန္းအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ညဘက္ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ေမာင္းေပးရန္အတြက္ chiller
အငယ္စား တစ္လံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ (၂)လံုးကို တပ္ဆင္ထားေလ့ရွိသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ႐ုံးအေဆာက္အဦမ်ားတြင္
အရြယ္အစား မတူညီသည့္ chiller မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။
Office building မ်ား၏ cooling load ကို ေလ့လာျခင္း
Office building -1, -2 ႏွင့္ -3 တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။
Office building 1 ၏ week day office hour (တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၇ နာရီ မွ
ညေန ၆ နာရီအတြငး္ ) cooling load သည္ တည္ၿငိမ္သည္ဟု ဆိႏ
ု ိုင္သည္။ Office building -2 ႏွင့္ Office
building-3 တိ႔၏
ု
office hoour load သည္ မတည္ျငိမ္ပါ။ မတည္ၿငိမ္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ လူ၀င္
လူထြက္မ်ားျခင္း၊

အေဆာက္အဦ

ထုထည္

မထူထပ္ျခင္း၊

ရာသီဥတု

ေျပာင္းလဲျခင္း

(မိုးအံုျခင္း၊

မိုးရြာျခင္း)စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ပံု - ၄ Shopping center အေဆာက္အဦတစ္ခု၏ cooling load profile
Office building 2 တြင္ Saturday load ႏွင့္ Sunday load တူညီေသာေၾကာင့္ ထိုအေဆာက္အဦရွိ
႐ုံးခန္းမ်ားသည့္ စေနေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ပိတ္ထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စေနေန႔႐ုံး
ပိတ္သည္။ ထို႐ုံးခန္းမ်ားသည့္ shopping center မ်ား၏ cooling load profile သည္ ႐ုိးရွင္းသည္ဟု
ဆိုႏိုင္သည္။
Shopping center မ်ားသည္ နံနက္ (၈)နာရီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ (၉)နာရီခန္႔တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ၾကၿပီး
ည(၉)နာရီ၊ (၉)နာရီခြခ
ဲ န္႔တြင္ ပိတ္ၾကသည္။ (၂၄)နာရီပတ္လံုး ဖြင့္သည့္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ အေဆာက္
အဦမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ Chilled water plant ကို (၂၄)နာရီ ပတ္လံုး ေမာင္းေပးထားရန္ မလိုအပ္ေပ။
Cooling load ေျပာင္းလဲမႈ အလြန္နည္းသည္။ တနလၤာေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔အထိ တစ္ပတ္လံုး cooling load
profile တူညီၾကသည္။ Shopping center မ်ားအတြက္ chiller ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ လြယ္ကူသည္ ဟု
ဆိုႏိုင္သည္။ အရြယ္အစား တူညီသည့္ chiller မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းမ်ိဳး ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

ဟိုတယ္မ်ား
ဟိုတယ္မ်ားသည္ (၂၄)နာရီပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အေဆာက္အဦ ျဖစ္သည္။ တနလၤာေန႔မွ
တနဂၤေႏြေန႔အထိ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚသည့္ cooling load profile မ်ား တူညီၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္
အပိုင္းအျခားကို လိုက္၍ ေျပာင္းလဲေနသည္။ နံနက္ပိုင္းတြင္ cooling load သည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္
လာသည္။ မြန္းတည့္ခ်ိန္ တြင္ အျမင့္ဆံုး peak load ျဖစ္ ေပၚသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ cooling load တျဖည္းျဖည္း
ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ညဦးပိုင္းမွ သန္းေခါင္ယံအထိ cooling load အသင့္အတင့္ မ်ားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဘားမ်ား၊ ကလပ္မ်ား၊ ဒစ္စကိုမ်ားတြင္ လူမ်ားျဖင့္ စည္ကား ေနေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္ယံည (၁)နာရီေနာက္ ပိုင္းမွစ၍ cooling load သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္း သြားသည္။
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Cooling load profile အားျဖင့္ တူညီေသာ္လည္း တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ေန႔ cooling load ပမာဏ အားျဖင့္
သိသိသာသာ ကြာျခားႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဟိုတယ္မ်ား၏ occupancy ကြာျခားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ လူ၀င္လူထြက္ တစ္ေန႔နွင့္တစ္ေန႔ မတူညီႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပံု - ၅ Shopping center အေဆာက္အဦတစ္ခု၏ cooling load profile
အေဆာက္အဦ အမ်ိဳးအစားကို လို္က္၍ cooling load profile မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္
(၁) Chiller အရြယ္အစားေရြးခ်ယ္ပံုကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။
(၂) Operation လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။
(၃) Chiller sequencing လုပ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
(၄) Chilled water plant ကိုေကာင္းစြာ optimization လုပ္ႏိုင္သည္။
(၅) Air con system တစ္ခုလံုးအလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည္။
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ပံု - ၆ ဟုိတယ္အေဆာက္အဦး တစ္ခု၏ cooling load profile

ပံု - ၇ Office building 1 cooling load profile and chiller size
Office building 1 တြင္ တပ္ဆင္ရမည့္ chiller အရြယ္အစားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ Office
building 1 အေဆာက္အဦအတြက္ လိုအပ္သည့္ chiller အေရအတြက္ႏွင့္ အရြယ္အစားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္သည္။
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ေကာင္းထက္ၫြန႔္

Cooling Load Profiles

950RT water cooled centrifugal chiller (၄)လံုးႏွင့္ 350RT water cooled variable speed drive
chiller (၂)လံုး ျဖစ္သည္။ 350RT chiller အတြက္ compressor အမ်ိဳးအစားမွာcentrifugal compressor
ျဖစ္ႏိုင္သလို screw compressor လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 950RT အတြက္ VSD screw chiller မရွိပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
centrifugal chiller ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။
အမ်ဳိးအစားမတူညီသည့္ chiller မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ေမာင္းရေသာေၾကာင့္ ပန္႔အရြယ္အစား၊ head
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ခက္ခဲသည္။ Chiller sequencing လုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲသည္။ Water balancing လုပ္ရာတြင္
ခက္ခဲသည္။

ပံု - ၈ Office building 2 cooling load profile
Office building 2 အတြက္ 650RT centrifugal chiller (၃)လံုးႏွင့္ 400RT USD chiller (၂)လံုး
တပ္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ Chiller မ်ားတပ္ဆင္သည့္အခါ ေမာင္းရမည့္ chiller အေရအတြက္ထက္ (၁)လံုး
ပို၍ တပ္ဆင္ ထားေလ့ရွိသည္။ N+1 redundancy အတြက္ ျဖစ္သည္။
ေဒတာစင္တာမ်ား
ေဒတာစင္တာမ်ားသည္ အရိုးရွင္းဆံုးေသာ cooling load profile
(24x7)

ေမာင္းေနသည့္

Chilled

water

plant

မ်ား

ျဖစ္သည္။

ျဖစ္သည္။ (၂၄)နာရီပတ္လံုး

ေဒတာစင္တာအေဆာက္အဦမ်ားကို

ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ ျပင္ပမွအပူမ်ား၀င္ေရာက္ မလာႏိုင္ေအာင္ မွန္မ်ားကိုမသံုးဘဲ နံရံထူထူျဖင့္ ေဆာက္လုပ္
ထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ external colling load ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိသေလာက္ နည္းသည္။
Cooling load profile မ်ားသည္ မ်ဥ္းေျဖာင္(့ straight line) ပံုစံမ်ိဳးသာ ေတြ႔ျမင္ရေလ့ရွိသည္။ Control လုပ္ရန္
အရမ္းလြယ္ကူသည္။ Control loop မ်ား(PID turning) လုပ္ရန္အတြက္ အရမ္း လြယ္ကူသည္။
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