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Fundamentals of Fluid Mechanics & Continuity Equation (Aung Myat Thu)
Fundamentals of Fluid Mechanics & Continuity Equation
Mass flow rate, volume flow rate စသၿဖင္႔ '"rate" ဆိုတဲ႔ အသံုးအနွဳန္းကို ေတြ႔ၾကပါလိမ္႔မည္။ Rate
ဆိုေတာ႔ နွဳန္းေပါ႔။ အင္ဂ်င္နီးယားရင္း မွာ ပမာဏ တစ္ခုခု ကို အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အေပၚမွာ
ေဖာ္ၿပလိုတဲ႔ အခါ သံုးတဲ႔ အသံုးအႏွဳန္း လို႔ပဲ ေၿပာရမယ္။
Mass flow rate ဆုိေတာ႔ အခ်ိန္ (second or minute or hour) တစ္ခု အေပၚမွာ စီးဆင္းသြားတဲ႔ fluid
(air, water, gas စတဲ႔ စီးဆင္းနိုင္ေသာ အရာ မွန္သမွ်) ရဲ႕ mass ကို ေဖာ္ၿပၿဖင္း ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ - Kg/s
or Kg/hr....ဒါသည္ mass flow rate (m') ရဲ႕ ယူနစ္ ၿဖစ္သည္။ ပိုက္က စီးဆင္းလာေသာ ေရကို ပံုးတစ္ခု
နဲ႔ ခံထားၿပီး အခ်ိန္ တစ္ခု သတ္မွတ္ပါ (ဥပမာ 1 min)။ တစ္မိနစ္ ၿပည္႔လွ်င္ ရလာေသာ ခြက္ထဲမွ ေရကို
ခ်ိန္ ၾကည္႔ပါက ရလာေသာ အေလးခ်ိန္ (mass) သည္ တစ္မိနစ္ အတြင္းမွာ ပိုက္ထဲမွာ စီးဆင္းေသာ
mass flow rate (Kg/min) ၿဖစ္သည္။
ထို႔အတူ volume flow rate (or) quantity (or) discharge လို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚတဲ႔ (Q) ဆိုတဲ႔ volume
flow rate သည္လည္း ထိုနည္း ၎ တိုင္းတာနိုင္သည္။ ဥပမာ- 500 gallon ရွိတဲ႔ tank ကို ေရပိုက္မွ ေရ
ၿဖည္႔ ေနသည္ ဆိုပါစို႔။ 20 min ၾကာတဲ႔ အခါမွာ ထို tank သည္ေရၿပည္႔ သြားသည္ ဆိုပါက ပိုက္ထဲမွာ
စီးဆင္းေနေသာ ေရသည္ 25 gallons/min နွဳန္း ၿဖစ္သည္။
စမ္းေခ်ာင္းထဲမွာ၊ အိမ္ေရွ႕က ေၿမာင္းထဲမွာ စီးဆင္းေနတဲ႔ ေရကို ပိုက္ဆံ တၿပားမွ မကုန္ပဲ တိုင္းတာ
နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- တစ္မီတာ အကြာအေ၀း တစ္ခုကို အရင္ သတ္မွတ္လိုက္ (distance linearly)၊
ၿပီးေတာ႔ စကၠဴေလွ ေလး (သို႔) ပလတ္စတစ္ အိပ္ခြံေလး တစ္ခုကို စမ္းေခ်ာင္းထဲမွာ ခ်ၿပီး ေၿမွာလိုက္၊
စကၠဴေလွေလး ကို စေၿမွာလိုက္တာနဲ႔ နာရီကို timer (stop watch) ေပးၿပီး မွတ္ထား ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႔
တစ္မီတာ မ်ဥ္းကို စကၠဴစ ေလး ေရာက္လာတာနဲ႔ stop watch ကုိရပ္ၿပီး ၾကည္႔လိုက္ရင္ velocity of
water flow (m/s) ကို ရပါလိမ္႔မယ္။ ဥပမာ- 10 sec ၾကာတယ္ ဆိုလ်င္ 0.1 m/s velocity နဲ႔ ေရဟာ
စီးဆင္းေနပါတယ္။
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Uniform Flow
Flow သည္ စီးဆင္းသြာရာ တစ္ေလွ်ာက္ point to point တိုင္းမွာ same magnitude and direction
နဲ႕စီဆင္းတယ္ လို႔ယူဆၿပီး စဥ္းစားတဲ႕ condition ကို uniform flow လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ လက္ေတြ႔
မွာေတာ႔ ဒါမ်ိဳး မရွိနိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ- ပိုက္ထဲမွာ စီးဆင္းေနတဲ႔ flow ကိုၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ ပိုက္ရဲ႕ အတြင္း
နံရံ inner wall နဲ႔ နီးစပ္စြာ စီးဆင္းေနတဲ႔ fluid ရဲ႕ flow သည္ ပိုက္ရဲ႕ အလယ္ေလာက္မွာ စီးဆင္းေနတဲ႔
fluid ရဲ႕ flow ေလာက္ ၿမန္ဆန္မွဳ မရွိနိုင္ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ resistance ေၾကာင္႔ ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာ အားလံုး
သိၿပီး ၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ Velocity profile ေတြကို ၾကည္႔ရင္ ဒါကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ နိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင္႔လည္း တြက္ၾကခ်က္ၾက တဲ႔ အခါမွာ fluid flow ရဲ႕ mean velocity ကိုယူၿပီး တြက္ၾကရ ပါတယ္။
ဆန္႔က်င္ဖက္ ကေတာ႔ non-uniform flow ေပါ႔။

Steady Flow
Velocity, pressure, cross sectional area စတာေတြဟာ point to point မတူညီ မွဳေတြ ရွိနိုင္ေပမယ္႔
၎တို႔ဟာ အခ်ိန္နဲ႔ လိုက္ၿပီးေတာ႔ ေၿပာင္းလဲမွဳ မရွိတာကို steady flow လို႔ ေခၚပါတယ္။ တကယ္
လက္ေတြ႔မွာေတာ႔ velocity တို႔၊ pressure တို႔ဆိုတာ အနည္းငယ္ ေၿပာင္းလဲမွဳ ရွိနိုင္ေပမယ္႔ သူတို႔ရဲ႕
average values ေတြဟာ constant အေနနဲ႔ ၿဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ steady flow လို႔ပဲ စဥ္းစား ပါတယ္။
အခ်ိန္နဲ႔ လိုက္ၿပီး ေၿပာင္းလဲ မယ္၊ ဥပမာ- တစ္ခ်ိဳ႔ ေနရာေတြမွာ laminar to turbulent flow ေတြၿဖစ္မယ္
ၾကီးမားတဲ႔ pressure change ေတြ ၿဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ ဒါကို unsteady flow လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။
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Compressible and Incompressible
Fluid တိုင္းဟာ compressible လို႔ ဆိုနိင္ ပါလိမ္႔မယ္။ ေရဟာလည္း pressure နဲ႔ temperature change
ၿဖစ္တာနဲ႔ ေၿပာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သိပ္ၿပီး ေၿပာပေလာက္တဲ႔ ပမာဏ မဟုတ္တဲ႔ အတြက္ steady state
condition ေတြမွာ ေရဟာ incompressible fluid ၿဖစ္ၿပီး constant density ရွိတယ္ လို႔ပဲ ယူဆ
ၾကပါတယ္။ တၿခား gasses ေတြကေတာ႔ သိသာ ထင္ရွားတဲ႔ compressible fluid ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။
Streamline
Fluid flow ကို ေလ႔လာရာတြင္ flow pattern ကိုၿမင္ေအာင္ ၾကည္႔နိုင္ ဖို႔လိုသည္။ ပံုတြင္ ၿပထားေသာ
velocity contours တြင္ streamline မ်ားကို ၿမင္ေတြ႔နိုင္သည္။ ပံုသည္ simple example of the
streamlines around a cross-section of an aircraft wing shaped body ကိုၿပေနၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Fluid သည္ solid boundary တစ္ခုကို ေက်ာ္ၿဖတ္ စီးဆင္းတဲ႔ အခါ ထို solid object ရဲ႕ surface ဆီသို႔
(သို႔) surface ရဲ႕ အၿပင္ဖက္ (out of surface) ဆီကို မစီးဆင္းပဲ solid boundary wall နဲ႔ အၿပိဳင္ ၿဖစ္တဲ႔
flow direction အတိုင္း boundary အနားကေန အၿပိဳင္ စီးဆင္းတယ္။ Close to a solid boundary
streamlines are parallel to that boundary.
ပံုတြင္ အလယ္က shaded area သည္ solid object တစ္ခု ၿဖစ္၍ ေဘးက အၿပိဳင္ လိုင္းေတြကို
streamline ဟုေခၚသည္။ Streamline direction ရဲ႕ ပိြဳင္႔တိုင္း ပြိဳင္႔တိုင္းဟာ fluid velocity ရဲ႕ direction
ၿဖစ္သည္။

Fluid သည္ streamline ရဲ႕ direction အတိုင္း စီးဆင္းတဲ႔ အတြက္ streamline ကို fluid က ၿဖတ္
မစီးဘူး။
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Streamline ေတြဟာ လည္း တစ္ခုကုိ တစ္ခု မၿဖတ္ဘူး။
Streamline တစ္ခု ေပၚမွာ စၿပီး စီးဆင္းခဲ႔တဲ႔ fluid ရဲ႕ particle တိုင္းဟာ စီးဆင္းရာ တစ္ေလွ်ာက္ ထိုလိုင္း
ေပၚမွာပဲ ဆက္ရွိေနတယ္။
Streamtube
Fluid flow ကို analysis လုပ္ဖို႔ရန္ အတြက္ part of the total fluid ကိုစဥ္းစားတာထက္ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုကို ဆြဲထုတ္ စဥ္းစား တာက ပိုၿပီး အသံုးက် တဲ႔ technique ၿဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး streamline ေတြနဲ႔
ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ tubular surface တစ္ခုကို စိတ္ကူးနဲ႔ ပံုေဖာ္ၿပီး စဥ္းစားၾကည္႔ၾကတယ္။ ဒီ tubular surface
ကို streamtube ဟု ေခၚၾကသည္။
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Continuity Equation
ၿဒပ္ (matter) သည္ ဖန္တီးလို႔လည္း မရ၊ ဖ်က္ဆီးလို႔လည္း မရ ဟူ၏။ Mass နွင္႔ matter ကို ဘယ္လို
ေနရာ ေတြမွာ ကြဲၿပားစြာ သံုးသလဲ ဆိုတာ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ ေလ႔လာ ေစလို ပါသည္။ သို႔ေသာ္ matter
သည္ form တစ္ခုမွ အၿခားတစ္ခု သို႔ ေတာ႔ ေၿပာင္းလဲလို႔ ရသည္။ ဒီ principle ကို Conservation of
Mass လို႔ ေခၚၿပီး moving fluid ကို ေလ႔လာတဲ႔ အခါမွာ ေကာင္းေကာင္းၾကီး အသံုးၿပဳပါတယ္။ Continuity
Equation ကို ဆက္လက္ ေလ႔လာဖို႔ control volume ပဲဆိုဆို control surface ပဲဆိုဆို၊ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုကို ယူၿပီး ေလ႔လာရေပမည္။

မည္သည္႔ control volume အတြက္ မဆို principle of conservation of mass အရ ေအာက္ပါ
equation အတိုင္း ၿဖစ္ရမည္ ဟုဆုသ
ိ ည္။
Mass entering per unit time = Mass leaving per unit time + increase of mass in the control
volume per unit time
Steady flow condition အတြက္ control volume အတြင္းမွာ mass တိုးလာတာ မရွိတဲ႔ အတြက္
Mass entering per unit time = Mass leaving per unit time

(m.)in = (m.)out
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အထက္ပါ ညီမွ်ၿခင္းကို streamtube မွာ apply လုပ္ၾကည္႔မည္ ဆိုပါက no fluid flow across the
boundary made by the streamline ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ streamtube ၏ section တြင္ အစြန္းတစ္ဖက္မွ
၀င္လာေသာ mass သည္ အၿခား အစြန္းတစ္ဖက္ မွ ၿပန္ထြက္ သြားသည္။
(Mass entering per unit time)1 = (Mass leaving per unit time)2
ρ1δA1u1 = ρ2δA2u2 = constant = m'
ဒါကို Continuity Equation ဟုေခၚ၍ အင္မတန္ အသံုး၀င္ေသာ Equation ၿဖစ္သည္။
Fluid သည္ incompressible ၿဖစ္သၿဖင္႔ constant density ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
A1u1 = A2u2 = Q
မသိမၿဖစ္ အင္မတန္ အသံုးမ်ားေသာ Form of Continuity Equation ၿဖစ္သည္။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reference: Dr. Andrew Sleigh (University of Leeds) ရဲ႕ "An Introduction to Fluid Mechanics"
မွ notes မ်ားကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ၿပန္ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။
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Understanding of Bernoulli’s Equation
Conservation of energy principle အရ
kinetic energy + potential energy = constant
½ mv2 + mgz = constant
Initial kinetic energy + Initial potential energy = Final kinetic energy + Final potential
energy
½ mv12 + mgz1 = ½ mv22 + mgz2
အၿမင္႔ တစ္ေနရာမွ ေအာက္သို႔ ေရက်သည္႔ အေၿခအေနကို စဥ္းစားမည္ ၿဖစ္သည္။
Initial velocity ကို zero (0) ဟုယူဆ ပါက initial kinetic energy မရွိေပ။ ထို႔အတူ final potential
energy သည္လည္း zero ၿဖစ္သည္ (ေရသည္ ground သို႔က်သၿဖင္႔ အၿမင္႔ မရွိေတာ႔)။
mgz1 = ½ mv22
mgz = ½ mv2
Constant mass ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ gz = ½ v2
V = (2gz)^½
ဒါသည္ ေရ၏ final velocity ကိုရွာေသာ ေဖာ္ၿမဴလာ ၿဖစ္သည္။

Understanding of Bernoulli’s Equation (Aung Myat Thu)
ယခု တဖန္ ပိုက္တစ္ေခ်ာင္းမွ စီးထြက္လာေသာ continuous jet of water ကိုေလ႔လာ ၾကည္႔ပါ။ ေရသည္
ပိုက္မွ velocity v1 နွင္႔ စီးထြက္လာၿပီး mass "m" ရွိေသာ liquid particle တစ္ခုသည္ jet of water နွင္႔
အတူ အၿမင္႔ z1 မွ z2 သို႔ က်ဆင္းလာသည္။ Velocity သည္လည္း v1 မွ v2 သို႔ ေၿပာင္းသြားသည္။ Water
jet သည္ ေလထဲကို ၿဖတ္သန္း လာခ်ိန္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ atmospheric pressure သာရွိ၍ fluid
အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေသာ pressure ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေသာ force မရွိေသာေၾကာင္႔ gravitational force
သာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးနိုင္သည္။
½ mv12 + mgz1 = ½ mv22 + mgz2
Constant mass ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ "m" ကို ဖယ္လိုက္မည္။
½ v12 + gz1 = ½ v22 + gz2
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Reservoir တစ္ခုမွ စီးထြက္လာေသာ water flow ပံုကို ထပ္ၾကည္႔ပါ။ Datum ကို မူတည္၍ height
ၿခားနားမွဳ ရွိေသာေၾကာင္႔ fluid particle ရဲ႕ final velocity ကိုေအာက္ပါ အတိုင္း ရွာနိုင္သည္။
V = (2g(z1- z2)^½
V=√2g(z1- z2)

အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ႔ေသာ ဥပမာ မ်ားတြင္ resultant pressure force သည္ အၿမဲတမ္း ဇီးရိုး ၿဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ fluid ၏ surrounding တြင္ရွိေနေသာ pressure သည္ atmospheric pressure
သာၿဖစ္၍ ေနရာတိုင္းတြင္ တူညီၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ gravitational force သာရွိသည္။ အကယ္၍
pressure difference သာရွိပါက ထိုပိုေနေသာ extra force (ဖိအား ၿခားနားခ်က္ေၾကာင္႔) သည္ fluid
အေပၚကို သက္ေရာက္ဥးီ မည္ ၿဖစ္ၿပီး ထို force ေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာ work done ကိုလည္း final
velocity ကိုရွာရာတြင္ ထည္႔တြက္ဖို႔ လိုသည္။
ပိုက္တစ္ေခ်ာင္း ထဲမွာ ၿငိမ္ေနတဲ႔ fluid (stationary fluid) ရွိေနၿပီး level နွစ္ခု မွာ ရွိေနတဲ႔ pressure
ၿခားနားမယ္ ဆိုရင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္လိမ္႔မည္။ ၿငိမ္ေနတဲ႔ အတြက္ (flow မရွိတဲ႔ အတြက္) velocity
မရွိေပ။
P2 - P1 = ρg(z1- z2)
P1/ρ + gz1= P2/ρ + gz2
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အထက္ပါ ဥပမာ မ်ားသည္ တစ္ခုခ်င္း ဆီကို သပ္သပ္ ခြဲထုတ္ၿပီး စဥ္းစား ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Velocity varies
ၿဖစ္ၿပီး pressure constant ၿဖစ္ေသာ အေၿခအေန၊ pressure varies ၿဖစ္ၿပီး velocity zero ၿဖစ္ေသာ
အေၿခအေန စသည္တို႔ ၿဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ဆံုး velocity ေရာ pressure ပါ vary ၿဖစ္ရင္ ဘာၿဖစ္မလဲ
ဆိုတာ ဆက္ၾကမည္။ ဒါကေတာ႔ Bernoulli's equation အတြက္ derivation ၿဖစ္သည္။
Bernoulli's Equation
အင္မတန္ အသံုး၀င္ေသာ equation ၿဖစ္သည္။ Energy equation ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။
ထံုးစံ အတိုင္း equation တစ္ခု အၿမဲတမ္း မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသ ၿပရန္အတြက္ assumption
ေလးေတြ ရွိသည္။
(၁) Steady flow အတြက္ပဲ ၿဖစ္သည္
(၂) Constant density (fluid is incompressible) ၿဖစ္ရမည္
(၃) Friction loss is negligible
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(၄) Single streamline တစ္ေလွ်ာက္မွာပဲ ရွိတဲ႔ point နွစ္ခု မွာရွိတဲ႔ အေၿခအေန (state) နဲ႔ပဲ
သက္ဆိုင္တယ္
စတဲ႕ assumption ေတြၿဖစ္သည္။

ဒီပံုေလးကို ၾကည္႔ပါက fluid element သည္ datum ရဲ႕ အထက္မွာ height (z) ရွိတဲ႔ အတြက္ potential
energy ရွိသည္။ Velocity ရွိတဲ႔ အတြက္ kinetic energy ရွိသည္။ Cross-section တိုင္းမွာ pressure က
force ကို generate လုပ္ေနတဲ႔ အတြက္ fluid သည္ စီးဆင္းေနၿပီး fluid element ေလးသည္လည္း
cross-section တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေရြ႕လ်ားေနတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အလုပ္ ၿဖစ္ေၿမာက္တယ္ (work done)
ၿဖစ္ တယ္။
Cross-section AB မွာရွိေသာ pressure သည္ "p" ၿဖစ္၍ area of cross-section AB သည္ "a" ၿဖစ္ပါက
Force on AB = pa
Weight (mg) ရွိေသာ fluid သည္ cross-section AB ကိုၿဖတ္ၿပီး A'B' ကို ေရြ႔သြားရမွာ ၿဖစ္သည္။
Cross-section AB ကိုၿဖတ္သြားေသာ volume သည္
Volume passing through AB = mg/ρg = m/ρ
ρg သည္ specific weight (specific gravity) ၿဖစ္၍ unit သည္ N/m3 ၿဖစ္သည္။
Mass (m) သည္ ρV ၿဖစ္သည္။
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Fluid element သည္ အမွတ္ A မွ A' သို႔ ေရြ႕သြားေသာ အခါ
Volume = mg/ρg = m/ρ
Volume = area x distance (a.AA')
Distance AA' = m/ρa
Word done = Force x Distance AA'
= pa x m/ρa = pm/ρ
Work done per unit weight = p.m/ρ.mg = p/ρg (mg သည္ weight ၿဖစ္သည္)
ဒါကို Pressure Energy ဟုေခၚသည္။
Kinetic energy per unit weight = mv2 ½ mg = v2/2g
Potential energy per unit weight = mgz/mg = z
ထို႔ေၾကာင္႔ energy equation သည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
Potential energy per unit weight + Kinetic energy per unit weight + Pressure Energy = Total
Energy per unit weight
p/ρg + v2/2g + z = H
(or)
p1/ρg + v12/2g + z1 = p2/ρg + v22/2g + z2
Where,
Pressure head = p/ρg (unit: m)
Velocity head = v12/2g (unit: m)
Potential head = z (unit: m)
Total head = H (unit: m)
Reference: Dr. Andrew Sleigh's notes (University of Leeds)
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Momentum
Momentum - အဟုန္
အဟုန္နဲ႔ တုိက္မိတယ္ လို႔ေတာ႔ ဘယ္သူမွ မေၿပာဘူး။ အရွိန္ အဟုန္ ဆိုတဲ႔ စကားနဲ႔ပဲ ေဖာ္ၿပၾကတယ္။
အရွိန္ (acceleration) ဆိုတဲ႔ term ကသပ္သပ္္ ရွိၿပီးသား။ အရွိန္ (acceleration)

နဲ႔ အဟုန္

(momentum) ဆိုတာလဲ တကယ္ေတာ႔ ဆက္စပ္ ေနတဲ႔ အရာ ေတြပဲ။
အဟုန္ ရွိတယ္ ဆိုမွေတာ႔ အေရြ႔ ရွိလို႔ေပါ႔။ Motion ရွိမွသာ momentum ရွိနိုင္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ definition
ကိုက product of mass and velocity ၿဖစ္တယ္။ Linear momentum ကိုသာ ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Momentum နွစ္မ်ိဳး ရွိ၍ angular momentum ဆိုတာလဲ ရွိေသးသည္။
Momentum = Mass x Velocity
= Kg x m/s (Kg. m/s)
သံုးစြဲတဲ႔ ယူနစ္က (Kg. m/s) ၿဖစ္တယ္။ Object ရဲ႕ mass ကေတာ႔ ရွိေနေပမယ္႔ motion မရွိဘူး၊
velocity မရွိဘူး ဆိုရင္ေတာ႔ အထက္က equation ကိုၾကည္႔လိုက္ တာနဲ႔ momentum က zero ၿဖစ္ေနၿပီ။
Mass သည္ scalar quantity ၿဖစ္သည္။ သူ႔မွာ direction မရွိဘူး၊ magnitude ပဲရွိတယ္။
Velocity ကေတာ႔ vector quantity ၿဖစ္သည္။ သူ႕မွာ magnitude and direction ရွိတယ္။
Momentum သည္ Mass x Velocity ဆိုေတာ႔ သူဟာ vector quantity ၿဖစ္သည္။ သူ႕မွာ magnitude
and direction ရွိတယ္။
Momentum သည္ direction ရွိတဲ႔ အတြက္ positive လဲ ၿဖစ္နိုင္သလို negative လဲ ၿဖစ္နိုင္တယ္။
ဒီေနရာမွာ Kinetic energy က်ေတာ႔ စဥ္းစား စရာ ၿဖစ္တယ္။ သူရဲ႕ equation က
K.E = ½ mv^2
Velocity နွစ္ထပ္ကိန္း ၿဖစ္ေနေတာ႔ သူ႔မွာ positive တန္ဖိုးပဲ ရွိတယ္။ Kinetic energy သည္ အၿမဲတမ္း
positive ၿဖစ္တယ္။
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Law of Conservation of Momentum
အရာ၀တၳဳ

နွစ္ခု

တိုက္မိတဲ႔

collision

ၿဖစ္စဥ္တြင္

ထိုအရာ၀တၳဳ

နွစ္ခု၏

မတိုက္မိခင္

total momentum နွင္႔ တိုက္မိၿပီး total momentum သည္ တူညီသည္။ ၎ကို Law of Conservation
of Momentum ဟုေခၚသည္။ ခြ်င္းခ်က္ တစ္ခုေတာ႔ ရွိသည္။ Process သည္ close system အတြက္ပဲ
မွန္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ၿဖစ္သည္။ Close system ဆိုတာက system တစ္ခု အေပၚကို external force
သက္ေရာက္မွဳ မရွိဘူး လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ - rocket လိုဟာမ်ိဳး ေတြဟာ close system မဟုတ္ပါဘူး။
Fuel ေလာင္ကြ်မ္းမွဳ ေၾကာင္႔ mass changed ၿဖစ္လို႔ပါ။
System တစ္ခု အေပၚကို external force မသက္ေရာက္ဘူး ဆိုရင္ momentum သည္ conserved (no
change in momentum) ၿဖစ္သည္။ "In the absence of an external force, the momentum of a
system

remains

unchanged".

ဘာေၾကာင္႔လဲ

ဆိုေတာ႔….

external

force

သက္ေရာက္ရင္

momentum change ၿဖစ္သြားတဲ႔ အတြက္ conserved မၿဖစ္ေတာ႔ ပါဘူး။ တနည္း…. Force ဆိုတာက
rate of change of momentum ပါ။
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အရာ၀တၳဳ နွစ္ခု တိုက္မိတဲ႔ Collision ၿဖစ္စဥ္္၌
(1) After collision တြင္ ထို အရာ၀တၳဳ နွစ္ခု သည္ အတူတူ ပူးကပ္သြားၿပီး (stick together) direction
တစ္ခုသို႔ အတူတူ ဦးတည္သြားသည္
(2) ထို အရာ၀တၳဳ နွစ္ခု သည္ ေနာက္သို႔ အသီးသီး ၿပန္ကန္သြားသည္ (separated)
(3) တစ္ခုက ဒီအတိုင္း တိုက္မိေသာ ေနရာမွာ က်န္ေနခဲ႔ၿပီး အၿခားတစ္ခုက ပို၍ ၿမန္ေသာ velocity နွင္႔
ေရြ႔သြားသည္
(4) နွစ္ခု စလံုး ပူးကပ္ မသြားပဲ ေရြ႕သြားသည္
စသၿဖင္႔ ၿဖစ္စဥ္ အမ်ိဴးမ်ိဳး ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ ၿဖစ္ေစ ဤၿဖစ္စဥ္ အသီးသီး အတြက္ momentum သည္
always conserved ၿဖစ္သည္။
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Collision ၿဖစ္စဥ္္၌ Elastic and Inelastic Collisions ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ Elastic Collision တြင္ Kinetic
Energy သည္ conserved ၿဖစ္၍ Inelastic Collision တြင္ Kinetic Energy သည္ conserved မၿဖစ္ေပ။
တနည္းဆိုရေသာ္ Elastic Collision တြင္ environment သို႔ energy lost ၿဖစ္မသြားၿဖင္းပဲ Inelastic
Collision တြင္ energy lost ၿဖစ္သည္။
Equation အေနနဲ႔
Law of Conservation of Momentum
(m1v1+ m2v2)initial = (m1v1+ m2v2)final
Momentum ကို small letter "p" နွင္႔ ေဖာ္ၿပေလ႔ ရွိသၿဖင္႔
(p1+p2)initial = (p1+p2)final

Momentum (Aung Myat Thu)
Law of Conservation of Energy
(½ m1. v12 + ½ m2. v22) initial l = (½ m1. v12 + ½ m2. v22)

final

Momentum ဟာ inertia in motion ၿဖစ္ပါတယ္။ သြားေနတဲ႔ အရာ၀တၳဳ က သြားၿမဲသြားေနတာပါ။ ထို
သြားေနေသာ အရာကို ရပ္သြားေအာင္ (သို႔) ပိုၿပီး ၿမန္ေစခ်င္တယ္ ဆိုရင္ external force လိုပါတယ္။
Linear system (constant mass) ကိုစဥ္းစား တဲ႔ အခါမွာ external force တစ္ခုေၾကာင္႔ momentum
change ၿဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္ change ၿဖစ္စရာ ဆိုလို႔ velocity သာရွိသည္။
Velocity သည္ အခ်ိန္ (time) တစ္ခု အေပၚမွာ ေၿပာင္းသြားၿပီ ဆိုလ်င္္ acceleration ၿဖစ္လို႔ momentum
change ၿဖစ္သြားတဲ႔ ၿဖစ္စဥ္ကို Newton’s second law ၿဖစ္တဲ႔ equation of motion နဲ႔ ေဖာ္ၿပလို႔
ရပါတယ္။
F=m.(∆v/∆t)
F=m.a
Momentum အေၾကာင္းကို ေၿပာၿပီ ဆိုလ်င္ Impulse အေၾကာင္းကိုလဲ သိဖို႔ လိုသည္။ Impulse သည္
Force ove the time interval ၿဖစ္သည္။
I (impulse) = F.t (unit - N.s)
ဒါေၾကာင္႔ အေပၚက equation ကို ၿပန္ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္
F. ∆t = m.∆v
ဒါကို ၾကည္႔လ်င္ Impulse သည္ momentum change (or) change in momentum ၿဖစ္သည္။
စိတ္၀င္စားလွ်င္ အြန္လိုင္း Youtube မွာဆက္လက္ ေလ႔လာပါ။

Momentum (Aung Myat Thu)
Reference:
1) Hewitt-Drew-it! PHYSICS. Conservation of Momentum

2) Prof. Matt Anderson's lectures
3) Mr. Michel van Biezen's lectures
4) Bozeman Science
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Understanding of Potential Energy & Kinetic Eergy, and Conservation of Energy
Energy can neither be created nor destroyed. It is possible that one form of energy is
converted to another form. The total energy of a fluid element is thus conserved under
usual flow conditions.
Energy သည္ ဖန္တီးလို႔လည္း မရ၊ ဖ်က္ဆီးလို႔လည္း မရ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းမွာ ေကာင္းစြာ
သင္ဖူး ခဲ႔ၾကပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ conditions ေလးေတြေတာ႔ ရွိသည္။ အေပၚက statement
ကေတာ႔ fluid အတြက္ ေၿပာထားတာ ၿဖစ္သည္။ အခုေတာ႔ အေၿခခံ ရူပေဗဒ သေဘာတရား ေလးေတြကို
အရင္ နားလည္ေအာင္ ေလ႔လာၾက ရေအာင္။
Types of Energy အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ Mechanical, Sound, Gravitational, Chemical, Heat, Electrical,
Electromagnetic, Nuclear energy တို႔ၿဖစ္သည္။
Energy is what makes matter do something ၿဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း Energy is ability to do
work ဟုဆိုသည္။
1. Mechanical Energy သည္္ အရာသတၳဳ ၏ motion ေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာ Kinetic Energy နွင္႔
position ေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာ Potential Energy တို႔ ၿဖစ္သည္။
2. Sound Energy သည္္ vibrating waves ေတြေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာ Kinetic Energy ၿဖစ္သည္။
3. Gravitational Energy သည္္ အရာသတၳဳ ၏ position ေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာ Potential Energy
တို႔ ၿဖစ္သည္။
4. Chemical Energy သည္္ Potential Energy stored in chemical bonds of molecules
ၿဖစ္သည္။
5. Heat Energy သည္္ particles of a substance ေတြ၏ ေရြ႕လ်ားမွဳ ေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာ
Kinetic Energy ၿဖစ္သည္။
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6. Electrical Energy သည္္ electrons ေတြ၏ ေရြ႕လ်ားမွဳ ေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာ Kinetic Energy
ၿဖစ္သည္။
7. Electromagnetic Energy သည္ electromagnetic radiation ေၾကာင္႔ ၿဖစ္လာေသာ Kinetic
Energy ၿဖစ္သည္။
8. Nuclear Energy သည္ Potential Energy stored in the nucleus of atoms ၿဖစ္သည္။
ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Sound, Chemical, Heat, Electrical, Electromagnetic, Nuclear energy
ေတြကို မေဆြးေႏြး ပါဘူး။ Potential Energy နဲ႔ Kinetic Energy ကိုနားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္
ေလ႔လာၾကမည္ ၿဖစ္သည္။
Potential Energy
Gravitational Potential Energy လို႔လည္း ပိုၿပီး တိက်ေအာင္ ေခၚၾကသည္။ Potential energy is
energy possessed by a body by virtue of its position relative to others. Body (or) object
တစ္ခု က gravitational field ထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ position ေၾကာင္႕ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ႔ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ႔
energy ၿဖစ္သည္။ သူသည္ stored energy in body ၿဖစ္ၿပီး တစ္ခုခု ၿဖစ္ဖို႔ ေစာင္႔ေနတဲ႔ energy (waiting
energy) ၿဖစ္သည္။ ေၿမဆြဲအားနွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ energy ၿဖစ္သၿဖင္႔ သူ႔ရဲ႕ position သည္ datum
point ၏ အထက္ကို မ်ားမ်ားေရာက္ေလ energy မ်ားေလ ၿဖစ္သည္။
P.E = mgh
P.E = Potential Energy (N.m=Joules)
m = Mass (Kg)
g = Acceleration (constant 9.81 m/s2) (- downward, + upward direction)
h = Height (m)
SI unit အတြက္ ၿဖစ္သည္။
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Kinetic Energy
Motion ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေသာ energy ၿဖစ္သည္။ Potential Energy သည္ တစ္ခုခု ၿဖစ္ဖို႔ ေစာင္႔ေနတဲ႔
energy ၿဖစ္ၿပီး Kinetic Energy ကေတာ႔ လက္ရွိ ၿဖစ္ေပၚ ေနေသာ energy ကိုေခၚသည္။
K.E = ½ mv^2
K.E = Kinetic Energy (N.m = Joules)
m = Mass (Kg)
v = Velocity (m/s)
Pendulum
Potential Energy နွင္႔ Kinetic Energy ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ ေစရန္ အတြက္ ခ်ိန္သီး (pendulum)
နွင္႔ ရွင္းၿပေလ႔ ရွိသည္။ ၎သည္ Potential Energy နွင္႔ Kinetic Energy တို႔ တလွည္႕စီ ၿဖစ္ေပၚေန
သၿဖင္႔ basic understanding အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာ ၿဖစ္သည္။ ပံု(၁) တြင္ၾကည္႔ပါ။

Understanding of PE, KE and Conservation of Energy (Aung Myat Thu)
Pendulum သည္ ဘယ္၊ညာ လႊဲရမ္း ေနရင္း Potential Energy နွင္႔ Kinetic Energy တလွည္႔စီ ၿဖစ္ေပၚ
ေနသည္။ ခ်ိန္သီးသည္ ဘယ္ဖက္ အစြန္း ၌ ရွိေနခ်ိန္တြင္ highest position ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔
Potential Energy သည္ အမ်ားဆံုး ၿဖစ္သည္။ ထိုေနရာ ၌ ခ်ိန္သီးသည္ ခဏတာ ရပ္သြားလိမ္႔မည္။
ထို႕ေၾကာင္႔ velocity “0” ၿဖစ္သြားသၿဖင္႔ Kinetic Energy မရွိေတာ႔ေပ။ ထိုပြိဳင္႔မွ စလႊတ္လိုက္ သည္နွင္႔
motion ရွိလာေသာေၾကာင္႔

Potential Energy သည္ Kinetic Energy အသြင္သို႔ ေၿပာင္းသြားသည္။

ထို႔ေနာက္ အလယ္တည္႔တည္႔ သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အၿမင္႔ (height) မရွိေတာ႔ သၿဖင္႔ Potential Energy
သည္ “0” ၿဖစ္သြား ၿပန္သည္။ အလားတူ ညာဖက္သို႔ လားေသာအခါ motion ရွိလာၿပန္ ေသာေၾကာင္႔
Kinetic Energy ရွိလာၿပန္ ၿပီး ညာဖက္ အစြန္ သို႔ေရာက္ေသာအခါ Kinetic Energy သည္ “0” ၿဖစ္သြား
ၿပီး Potential Energy သည္ maximum ၿပန္ၿဖစ္သြားသည္။ ထိုသို႔ ဘယ္၊ညာ လႊဲရမ္းၿပီး Potential
Energy နွင္႔ Kinetic Energy တလွည္႔စီ ၿဖစ္ေပၚ ေနသည္။
တကယ္ လက္ေတြ႔မွာေတာ႔ ဒီလို မၿဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ခ်ိန္သီး ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဆံုခ်က္မွာ ရွိတဲ႔ friction,
ခ်ိနသ
္ ီးသြားရာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ air resistance, vibration, sound စတာေတြရဲ႕ resistance
ေတြေၾကာင္႔ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အၾကာမွာ ခ်ိန္သီးဟာ ရပ္သြားပါ လိမ္႔မယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာ
resistance မွ မရွိဘူး ဆိုၿပီး စဥ္းစား မည္ ဆိုပါက ဒါသည္ Conservation of Energy ၿဖစ္သည္။ ဒါသည္
Initial position တြင္ ရွိေနေသာ Energy သည္ Final position တြင္ရွိေနေသာ Energy နွင္႔ အတူတူ
ပင္ၿဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ၿဖစ္သည္။
(E)in = E(out)

(or)

(E)intial = (E)final

Understanding of PE, KE and Conservation of Energy (Aung Myat Thu)
Kinetic Energy & Work Done
ဒီေနရာမွာ kinetic energy change and work done ဆက္စပ္ ပံုေလးကို Yale University က Mr.
Ramamurti Shankar ရွင္းၿပထားပံုေလး ေကာင္းလို႔ ၿပန္လည္ ေ၀မွ် ခ်င္ပါတယ္။ တစ္ခ်ို႔ formula
derivation ေတြကိုေတာ႔ ပိုၿပီး နားလည္ သေဘာေပါက္ ေအာင္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ တၿခားက ရွာၿပီး ထပ္ၿဖည္႔
ထားတာပါ။

ဒါဟာ one dimensional system ပါ။ ဆက္သြယ္ခ်က္ ေတြကို အေၿခခံ သိမွ further study အတြက္ ပိုၿပီး
နားလည္ သေဘာေပါက္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
Body တစ္ခု အေပၚကို constant force တစ္ခု သက္ေရာက္သည္ ဆိုပါက Newton’s second law အရ
F=m.a (N)
a = F/m (constant acceleration)
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က သင္ဖူးတဲ႔ Physics အေၿခခံ ေလးေတြ ရွိတယ္။ အေတာ္ မ်ားမ်ား ကေတာ႔
ေမ႔ေနလိမ္႔မယ္ လို႔ထင္ပါတယ္ (ကြ်န္ေတာ္ အပါအ၀င္)။ Linear motion, constant acceleration
အတြက္ final velocity ကိုရွာဖို႔ ေအာက္က ေဖာ္ၿမဴလာ ေလးကို ၾကည္႔ပါ။
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v= v0+at
x= x0+ v0t+ ½ at2
x=½ (v0+v)t
v2= v02+2a (x− x0)
အထက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာမ်ားမွ ေအာက္ဆံုး တစ္ခု ကို ယူၿပီး စဥ္းစားၾကမယ္။ ဘာေၾကာင္႔ လဲဆိုေတာ႔ အခ်ိန္
(t) နဲ႔ လိုက္ၿပီး ေၿပာင္းတာ ကို မလိုခ်င္လို႔။ ဒါေၾကာင္႔ (t) မပါတဲ႔ ေဖာ္ၿမဴလာ ကိုသံုးၿခင္း ၿဖစ္တယ္။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ေအာက္ဆံုး ေဖာ္ၿမဴလာ ဘယ္လို ရလာ သလဲ ဆိုတာ ၾကည္႔ရေအာင္

v= v0+at
t = (v-v0)/a
အခု ရလာတဲ႔ t = (v-v0)/a ကို ေအာက္ပါ x equation မွာ အစားသြင္းမယ္ ဆိုရင္

x= x0+ v0t+ ½ at2
x= x0+ v0 (v-v0)/a+ ½ a [(v-v0)/a] 2
2a(x- x0) = 2vv0-2 v02+ v2-2vv0+ v02
2a(x- x0) = v2- v02
v2= v02+2a (x− x0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V = Final velocity (m/s)
v0 = Initial velocity (m/s)
a = Acceleration (m/s2)
x = Initial position (m)
x0 = Final position (m)
(x− x0) = Distance travelled
a = F/m ကို ေအာက္ပါ equation မွာ အစားသြင္းမယ္ ဆိုရင္

v2= v02+2a (x− x0)
v2= v02+2. F/m. (x− x0)
½ m (v2- v02) = F (x− x0)
½ mv2-½ m v02 = F.d
(K.E)final – (KE) initial = Work Done
∆KE = Work Done
½ mv2 သည္ Kinetic Energy ၿဖစ္ၿပီး
F (x− x0) (သို႔) F.d သည္ Work Done ၿဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ Kinetic change သည္ Work Done ၿဖစ္သည္။
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Reference:
1. Fluid Mechanics and Machinery by C.P. Kothandaraman & R. Rudramoorthy (2nd Ed.)
2. Types of Energy & the Law of Conservation of Energy by Mr. Rasmussen

3. Potential and Kinetic Energy by Bozeman Science
4. Work-Energy Theorem and Law of Conservation of Energy by Mr. Ramamurti
Shankar
5. Law Of Conservation Of energy in a Simple Pendulum by TutorVista

Thermodynamics and Energy - 1 (Aung Myat Thu)
THERMODYNAMICS AND ENERGY (1)
Introduction
Thermodynamics ဆိုေသာ terms သည္ ေအာက္ပါ Greek ဘာသာစကားမွ လာသည္။
Greek words
Therme -> Heat
Dynamis -> Power

Energy နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရင္ ေရးခဲ႔ဖူးတာလည္း ရွိပါသည္။ အရင္ကေတာ႔ Physics and Fluid Dynamic
နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ေရးရင္းနဲ႔ Energy အေၾကာင္း ေရာက္သြားတာပါ။ ဘာသာရပ္တိုင္းဟာ တစ္ခုနဲ႔
တစ္ခု ဆက္စပ္ေနတဲ႔ အတြက္ ဘယ္ အရာကို ေလ႔လာသည္ ၿဖစ္ေစ ဒီ terms ေတြကို ေတြ႔ေနရမွာ ပါပဲ။
အခုကေတာ႔ Thermodynamics အေၾကာင္းကို ေရးခ်င္တာပါ။ ဟိုေရာက္လိုက္ ဒီေရာက္လိုက္ ၿဖစ္ေနတဲ႔
အတြက္ ေတာ႔ သည္းခံေပးၾကပါ။
အရွင္းဆံုး ၿဖစ္ေအာင္၊ နားလည္လြယ္ေအာင္ ေရးဖို႔ အတြက္ reference books, articles, publications,
papers,

youtube

စတာေတြကို

တတ္နိုင္သေလာက္၊

လက္လွမ္းမွီ

သေလာက္

ဖတ္ရပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႔ဟာေတြက အဆင္႔ေတြ အမ်ားၾကီး ေက်ာ္ထားတဲ႔ အတြက္ reference မ်ားမ်ားကို ဖတ္ၿပီး
အားလံုးကို ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကုန္ေပမယ္႔ ကိုယ္႔အတြက္လည္း
အကိ်ဳးရွိသလို ဖတ္တဲ႔ သူအတြက္လည္း တစ္စံုတရာ အက်ိဳး ရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။
နားလည္ အလြယ္ဆံုးနဲ႔ အရွင္းဆံုး ပံုစံေတြကို ေက်ာင္းသံုး Textbook ေတြမွာပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္း
သားေတြ နားလည္ေအာင္ ရွင္းၿပထားတဲ႔ အတြက္ ေက်ာင္းမွာ သီအိုရီ ပိုင္းကို စြမ္းနုိင္သေလာက္သာ
ေလ႔လာခဲ႔မယ္ ဆိုရင္ အၿပင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူ ၿပဳပါလိမ္႔မယ္။ စကၤာပူ မွာကိုပဲ
Q=AV ေလာက္သိတာနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာ ဆိုၿပီး လုပ္ေနတဲ႔ သူေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ မ်ားမ်ား သိတဲ႔သူက
ေၿပာနိုင္ ဆိုနိုင္မယ္၊ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မွဳ ရွိတယ္။ ကိုယ္႔အထက္က လူေတြကေတာ႔ တတ္တယ္၊
မတတ္ဘူး ဆိုတာ အကဲၿဖတ္နိုင္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ၿပီး အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း
အလုပ္က ၿမင္႔သထက္ ၿမင္႔လာပါ လိမ္႔မယ္။ ေက်ာင္းမွာ ေသခ်ာ တတ္ေအာင္ သင္ယူခဲ႔ၾက ပါလို႔
တိုက္တြန္း လိုပါတယ္။
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အေၿခခံ အက်ဆံုး သဘာ၀ ရဲ႕ နိယာမ တရားကေတာ႔ conservation of energy principle ၿဖစ္သည္။
Energy သည္ အသြင္သ႑န္ တစ္ခုမွ တၿခား အသြင္သ႑န္ တစ္ခုသို႔ ေၿပာင္းလဲ နိုင္ေသာ္လည္း total
amount of energy ကေတာ႔ ေၿပာင္းလဲမွဳ မရွိေပ။ ဒါကပဲ energy သည္ ဖန္တီးလို႔လဲ မရ၊ ဖ်က္ဆီးလို႔လဲ
မရ ဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တု႔ိ နားလည္ထားတဲ႔ concept ၿဖစ္သည္။
အရင္ကေတာ႔ pendulum example နဲ႔ ေၿပာခဲ႔တဲ႔ Potential Energy နဲ႔ Kinetic Energy ကိုအခု
ေတာင္ကုန္းေပၚကေန ေက်ာက္တံုး က်လာတဲ႔ ေနာက္တစ္မ်ိဳး နဲ႔ ၾကည္႔ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႔ Potential Energy
ကေန Kinetic Energy ကို convert ၿဖစ္သြားတဲ႔ ပံု။

ေနာက္တစ္မ်ိဳး….လူတစ္ေယာက္က သူစားလိုက္တဲ႔ အစားအစာ (အာဟာရ) ကေန ရလိုက္တဲ႔ energy
input

ဟာ

သူလုပ္ေနတဲ႔

ေလ႔က်င္႔ခန္း

(exercise)

ေၾကာင္႔

ဆံုးရွံဳးသြားတဲ႔

energy

output

ထက္မ်ားေနတဲ႔ အခါ သူဟာ weight gained ၿဖစ္သြားမယ္။ Balance energy (energy input - energy
output) ၿဖစ္တဲ႔ store energy ဟာ fat (အဆီ) အေနနဲ႔ ေၿပာင္းသြားတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ The change in
the energy content of a body or any other system တစ္ခုရဲ႕ energy balance ကိုေအာက္ပါ
အတိုင္း ေဖာ္ၿပနိုင္တယ္။
Ein – Eout = ∆E
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Thermodynamics and Energy - 2 (Aung Myat Thu)
THERMODYNAMICS AND ENERGY (2)
Systems and Control volumes
System ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ေလ႔လာေနေသာ a quantity of matter (or) a region of space ကိုသတ္မွတ္
ေခၚဆိုၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ကိုယ္ေလ႔လာေနေသာ system ၏ အၿပင္ဖက္ တြင္ရွိေသာ mass (or) region ကို surroundings
ဟုေခၚသည္။
တကယ္႔ surface ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ စိတ္ကူးနဲ႔ ပံုေဖာ္ၿပီး စဥ္းစားေနတဲ႔ surface ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ system နွင္႔
surroundings ကို ပိုင္းၿခားထားပါက ၎ကို boundary ဟုေခၚသည္။ Boundary သည္ fix ၿဖစ္နိုင္သလို
movable လဲ ၿဖစ္နိုင္သည္။ Mathematically အရ ေၿပာမည္ ဆိုလ်င္ boundary သည္ zero thickness
ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ mass လဲ မရွိ၊ ေနရာယူမွဳ (volume) လည္း မရွိေပ။

Close system ကို control mass ဟုလည္း သိၾကသည္။ ၎တြင္ fixed amount of mass ရွိ၍ boundary
ကိုၿဖတ္ၿပီး surrounding နွင္႔ mass transfer မရွိေပ။ Mass သည္ system အတြင္းသို႔ ၀င္ မလာနိုင္ သလို၊
system အတြင္းမွလည္း ထြက္မသြားေပ။ သို႔ေသာ္ energy ကေတာ႔ heat or work အေနနဲ႔ boundary ကို
ၿဖတ္ေက်ာ္ နိုင္သည္။ Close system အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔ volume ကို fix လုပ္ထားၿခင္း မရွိ။ တစ္ခ်ိဳ႔ special
case ေတြမွာေတာ႔ energy ကိုေတာင္မွ boundary ကို ၿဖတ္ေက်ာ္ခြင္႔ ၿပဳမထားတာေတြ ရွိသည္။ ၎ system
ကို Isolated system ဟုေခၚသည္။
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Piston and cylinder ကို ပံု (၃) တြင္ ၿပထားသည္။ အတြင္းတြင္ ရွိေနေသာ gas သည္ အပူေပးလိုက္လွ်င္
ဘာၿဖစ္လာမလဲ ဆုိတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလ႔လာေနသည္ ဆိုပါစို႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္၀င္စား ေနေသာ
အပိုင္းသည္ gas ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ၎သည္ system ၿဖစ္သည္။ Piston and cylinder ေတြ၏ အတြင္း
မ်က္နွာၿပင္ ေတြသည္ system and surrounding ကို ပိုင္းၿခားထားေသာ boundary ၿဖစ္သည္။ System တြင္
ဘာ mass မွ တိုးလာတာလည္း မရွိသလို ေလ်ာ႔သြားတာလည္း မရွိတဲ႔ အတြက္ ၎သည္ close system
ၿဖစ္သည္။ မွတ္ရမည္မွာ energy သည္ boundary ကို ၿဖတ္ေက်ာ္ လာေကာင္း လာနိုင္မည္ ၿဖစ္ၿပီး part of
the boundary ၿဖစ္တ႔ဲ piston ရဲ႕ inner surface ကေတာ႔ ေရြ႕လ်ား (အတက္အဆင္း) လုပ္ေနမည္ ၿဖစ္သည္။
Gas ရဲ႕ အၿပင္ဖက္ (outside of the system) piston and cylinder အပါအ၀င္ သည္ surrounding
ၿဖစ္သည္။
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Open system or control volume သည္ space တစ္ခုထဲမွာ လိုခ်င္ေသာ အပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ ထားသည္႔
region တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ mass flow ကို ၿဖစ္ေစသည္႔ compressor, turbine, nozzle စသည္႔ device
ပါ၀င္သည္။ ထို devices မ်ားကို ၿဖတ္သြားေသာ flow ကို ကိုယ္ေလ႔လာခ်င္ေသာ အပိုင္း ကို ၿဖတ္ၿပီး select
လုပ္ထား တဲ႔ region ကို control volume ဟုေခၚသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာ အေနနဲ႔ ပိုက္အရွည္ တစ္ခုထဲကို
ၿဖတ္စီးေနေသာ fluid ရွိ၍ ထို fluid ၏ flow pattern ကို analyze လုပ္ေသာ အခါ ထို ပိုက္၏ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခု ကိုသာ ၿဖတ္ၿပီး ေလ႔လာလ်င္ ထို အစိတ္အပိုင္းသည္ control volume ၿဖစ္သည္။ Mass ေရာ energy
ပါ boundary ကို ၿဖတ္ေက်ာ္ နိုင္ေသာေၾကာင္႔ open system ၿဖစ္သည္။
Control volume ၏ boundaries ေတြကို Control surface ဟုေခၚ၍ ၎သည္ အမွန္တကယ္ ရွိတာလဲ
ၿဖစ္နိုင္ သလို စိတ္ကူးနဲ႔ ဖန္တီး ထားတာလည္း ၿဖစ္နိုင္သည္။ Nozzle တစ္ခုကို ဥပမာ အေနနဲ႔ ၾကည္႔ပါက
inner surface of nozzle သည္ real part of the boundary ၿဖစ္ေနၿပီး အ၀င္ နဲ႔ အထြက္ ေတြမွာေတာ႔
ထိုေနရာေတြတြင္ physical surfaces မရွိေသာေၾကာင္႔ imaginary part of boundary ၿဖစ္သည္။ Close
system တစ္ခု ကဲ႔သို႔ပင္ control volume တစ္ခုသည္လည္း heat and work interactions ရွိနိုင္ၿပီး
ေနာက္ထပ္ ပိုတာက mass interaction ပါ ရွိၿခင္း ၿဖစ္သည္။
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Open system တစ္ခုကို ေနာက္ထပ္ ဥပမာ တစ္ခု နွင္႔ ထပ္ၿပီး စဥ္းစား ၾကည္႔ရေအာင္။ ပံု (၅) ၿဖစ္တဲ႔
ေနာက္ဆံုး ပံုတြင္ water heater တစ္လံုးကို ၿပထားသည္။ Steady hot water stream တစ္ခုကို ရဖို႔ tank
ထဲတြင္ ရွိေသာ ေရကို heat ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား transfer ၿဖစ္ေစမလဲ ဆိုတာ စဥ္းစား ေနသည္ ဆိုပါစို႔။ Hot
water သည္ tank ထဲမွ ထြက္သြားသည္နွင္႔ ထိုေနကို cold water က အစားထိုး ၀င္ေရာက္မွာ ၿဖစ္တဲ႔
အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ analyze လုပ္ေနတဲ႔ system ကို fixed mass အေနနဲ႔ ယူဖို႔ အဆင္မေၿပဘူး။ ထို႔ေၾကာင္႔
tank ရဲ႕ interior surfaces ေတြကို boundary (control surface) အေနနဲ႔ စဥ္းစားၿပီး အတြင္းက region ကို
control volume အေနနဲ႔ စဥ္းစားတာက ပိုအဆင္ေၿပမွာ ၿဖစ္သည္။ Cold water သည္ mass entering the
control volume ၿဖစ္ၿပီး hot water သည္ mass leaving the control volume ၿဖစ္သည္။
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Thermodynamics and Energy - 3 (Aung Myat Thu)
THERMODYNAMICS AND ENERGY (3)
T-v Diagram & Approaching to Critical State

Fig.1. Phase-change Process
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Fig.2.T-v diagram for the heating process of water at constant pressure

Fig.2 မွ T-v diagram သည္ Fig.1. Phase-change Process မ်ားကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။ အၾကမ္းဖ်င္း
ရွင္းၿပရေသာ္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ၿဖစ္သည္။

State 1-2
20°C ရွိေသာ ေရကို 1 atm pressure ေအာက္တြင္ 100°C ထိေရာက္ေအာင္ အပူေပး ေနေသာ ၿဖစ္စဥ္
ၿဖစ္သည္။ ေရသည္ ပို၍ ပို၍ ပူလာေသာေၾကာင္႔ သူ၏ specific volume သည္လည္း ဆလင္ဒါ ထဲတြင္ ပိုမို
က်ယ္ၿပန္႔လာ ေသာေၾကာင္႔ piston ကို အထက္သို႔ အနည္းငယ္ ေရြ႕လ်ား သြားေစလိမ္႔မည္။ 20°C to 100°C
အထိ ေရသည္ liquid phase အေနနဲသာ ရွိေနေပလိမ္႔မည္။ 100°C မေရာက္ခင္ အထိ ရွိေနေသာ liquid ကို
subcooled liquid ဟုေခၚသည္။
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State 2-3
ဒီအတိုင္း constant pressure 1 atm ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ အပူေပးေနရင္း temperature သည္ 100°C
သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ရပ္တန္႔သြားၿပီး အပူဆက္လက္ ေပးေနပါက အဆိုပါ liquid သည္ အရည္ အေၿခအေနမွ
အေငြ႕ အေၿခအေန သို႔ ေၿပာင္းသြား ေပလိမ္႔မည္။ ထိုသို႔ အေငြ႕ အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းသြားေတာ႔မယ္႔ liquid ကို
Saturated liquid ဟုေခၚသည္။
ေရသည္ စတင္ ဆူပြက္ လာသည္နွင႔္ အပူခ်ိန္ ထပ္ တိုးမလာ ေတာ႔ပဲ ရွိေနေသာ ေရသည္ အေငြ႕ အၿဖစ္သို႔
ေရအားလံုး ကုန္သြားသည္ အထိ တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း ေၿပာင္းသြားေပလိမ္႔မည္။ ဒါေတြသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ အိမ္မွာ အလြယ္ တကူ စမ္းသပ္ နိုင္ေသာ အရာ ေတြ ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ။ ဂက္စ္ မီးဖို ေပၚတြင္
ေရေႏြးအိုး တည္ ထားၿပီး ေရ စတင္ ဆူပြက္လာသည္နွင္႔ အပူခ်ိန္ကို တုိင္းတာ ၾကည္႔နိုင္သည္။ ေရေတြ
အကုန္ အေငြ႔ အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းသြားခ်ိန္ အထိ 100°C မွာပဲ ရွိေနသလား ဆိုတာ စမ္းသပ္ နိုင္သည္။
Point 2-3 သည္ ေရမွ အေငြ႔ အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းေနခ်ိန္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဆလင္ဒါ ထဲတြင္ တစ္ခ်ိဳ႔က အေငြ႔
အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းကုန္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ႔ ေရ အၿဖစ္ရွိေနေသးတယ္ (တနည္းအားၿဖင္႔ အေငြ႔ အၿဖစ္ေၿပာင္းဖို႔
Queue ေနတုန္း)။ ဒါေၾကာင္႔ saturated mixture အေၿခအေန ၿဖစ္သည္။

State 3-4
ဒီ pocess တြင္ေတာ႔ ေနာက္ဆံုး ေရတစ္စက္ သည္လည္း အေငြ႔ အၿဖစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းၿပီး ၿဖစ္သၿဖင္႔ ဆလင္ဒါ
တစ္ခုလံုးသည္ အေငြ႔ မ်ားနွင္႔သာ ၿပည္႔ေနေတာ႔သည္။ ဒီအခ်ိန္တြင္သာ vapour မ်ားမွ ေလာေလာဆယ္
ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ အပူ ဆံုးရွံဳး သြားပါက တစ္ခ်ိဳ႔သည္ condensed ၿဖစ္ကာ အေငြ႔ အေၿခအေနမွ အရည္
အေၿခအေနသို႔ ၿပန္လည္ ကူးေၿပာင္း သြားနိုင္သည္။ ထိုသို႔ အေငြ႔မွ အရည္ အၿဖစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းေတာ႔မယ္႔
vapour ကို Saturated vapour ဟုေခၚသည္။
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State 4-5
အရည္ အားလံုး အေငြ႔ အၿဖစ္သို႔ ကူေၿပာင္းၿပီး အပူဆက္လက္ ေပးေနပါက vapour ၏ အပူခ်ိန္သည္ 100°C
မွ တိုးလာမည္။ Vapour ၏ temperature သည္ က်ဆင္းသြားနိင္ ေသာ္လည္း 100°C ၏ အထက္တြင္ ရွိေန
သမွ် ကာလ ပတ္လံုး ၎သည္ condensation ၿဖစ္ေတာ႔မွာ မဟုတ္သည္႔ vapour ကို Superheated vapour
ဟုေခၚသည္။
Specific volume ကေတာ႔ ရွင္းပါသည္။ အပူေပးေနသေရြ႕ တိုးလာမည္ ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ state 1 မွ 5
အထိ ၾကည္႔ပါက ေတာက္ေလွ်ာက္ တိုးသြားသည္ ကိုသာ ေတြ႔ရေပမည္။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------အေပၚတြင္ ေဖာ္ၿပခဲ႔ေသာ process ကို different pressures မွာ ဆက္လက္ ေလ႔လာ ၾကည္႔မည္

Fig.3. T-v diagram of constant-pressure phase-change processes of a pure substance at various
pressures
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Pressure ကို 1 atm မဟုတ္ေတာ႔ပဲ ဆလင္ဒါ ထဲတြင္ 1 MPa ေရာက္သည္ အထိ ဖိအားေပးထားမည္။ Fig.3
ကိုၾကည္႔ပါက process path သည္ 1 atm မွာ ရွိခဲ႔တဲ႔ process path နွင္႔ အတူတူ ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း
သတိထား မိေလာက္ေအာင္ ကြဲၿပားမွဳ ေလးေတြေတာ႔ ရွိသည္။ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ 1 MPa pressure တြင္
ေရသည္ 179.9°C ေရာက္ မွသာ စတင္ ဆူပြက္သည္။ ဒုတယ
ိ အခ်က္ အေနနဲ႔ saturated liquid ၏ specific
volume သည္ 1 atm pressure တြင္ ရွိေနေသာ corresponding value ထက္ၾကီးမား၍ saturated vapour
၏ specific volume သည္ 1 atm pressure တြင္ ရွိေနေသာ corresponding value ငယ္ေနတာ ကို ေတြ႔ရ
မည္ ၿဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင္႔ horizontal line (saturated liquid နွင္႔ saturated vapour state ကိုဆက္ေသာ
လိုင္း) သည္ 1 atm မွာ ရွိတဲ႔ လိုင္းထက္ ပို၍ တိုေနတာ ၿဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ pressure ကို ဆက္၍ တိုး တိုး သြားပါက saturation line သည္ က်ံဳ႔၍ က်ံဳ႔၍ သြားကာ ေနာက္ဆံုး
အမွတ္ တစ္ခု အေနနဲ႔သာ ဆံုခ်က္ အေနနဲ႔ သာ ေတြ႔ရေတာ႔သည္။ Saturated liquid state သည္ ညာဖက္
သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ သြားၿပီး saturated vapour state သည္ ဘယ္ဖက္ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ လာကာ ေနာက္ဆံုး ၾကား
တစ္ေနရာ တြင္ သြားဆံု ၿပီး အမွတ္ တစ္ခု ၿဖစ္သြား ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေရအတြက္ ဆိုလွ်င္ ထို အမွတ္သည္
22.06 MPa pressure ရွိေသာ အမွတ္ ၿဖစ္၍ ထို အမွတ္ကို Critical Point ဟုေခၚသည္။ Critical point ၌
saturated liquid and saturated vapor states သည္ ထပ္တူ က်သည္။
ထို point တြင္ ရွိေသာ temperature, pressure စသည္ တို႔ကို critical temperature, critical pressure
ဟုေခၚသည္။ Critical state ရဲ႕ အထက္ကို ေရာက္သြားလွ်င္ liquid region နွင္႔ superheated vapour
region ဟူ၍ ခြဲၿခားထားၿခင္း မရွိေတာ႔ပဲ superheated vapour region တစ္ခု တည္းသာ ရွိေတာ႔သည္။
ေနာက္တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ boiling process ရွိေတာ႔မွာ မဟုတ္ေပ။
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Fig.4. At supercritical pressures (P _ Pcr), there is no distinct phase-change (boiling) process.

Ref: Thermodynamics (An Engineering Approach) - 5th Edition by Yunus A. Cengel & Michael A.
Boles
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THERMODYNAMICS AND ENERGY (4)
Enthalpy (အပိုင္း ၁)
Enthalpy ကို္ ရွင္းလင္းေအာင္ ေရးဖို႔ဆိုတာ မလြယ္လွေပ။ သူကိုယ္၌ က a combination of the
thermodynamic properties တစ္ခု ၿဖစ္တာေၾကာင္႔ တိက်စြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆိုဖို႔ ဆိုတာ ခက္သည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ပင္ table ေတြ၊ chart ေတြကို refer လုပ္ေနရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔
တတ္နိုင္ သေလာက္ေတာ႔ ေလ႔လာဖို႔ လိုသည္။ Enthalpy သည္ HVACR (Heating, Ventilating,
Airconditioning and Refrigeration) တြင္ အင္မတန္ အသံုးမ်ား၍ သူမပါလွ်င္ မၿပီးေပ။ Gas (refrigerant)
၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ psychrometric chart (study of properties of air) ကိုေလ႔လာရာတြင္
လည္းေကာင္း အၿမဲ ၾကံဳေတြ႔ ေနရမည္ ၿဖစ္သည္။ Enthalpy တန္ဖိုးကို table မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
psychrometric chart မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖတ္ယူၿပီး တြက္ရန္သာ ၿဖစ္ေသာ္လည္း သူက ဘာလဲ
ဆိုတာေတာ႔ အေသးစိတ္ မဟုတ္ေတာင္မွ အၾကမ္းဖ်င္း ေတာ႔ သိထားသင္႔သည္။
Enthalpy ကို က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ အသံုးၿပဳလာရတာ ကေတာ႔ Professor Richard Mollier ေၾကာင္႔ ၿဖစ္တယ္
ဆုိၿပီးေတာ႔ Thermodynamics စာအုပ္ တစ္အုပ္ထဲမွာ ေၿပာထားတယ္။ သူက steam turbine ကို analysis
လုပ္ရင္းနဲ႔ u+Pv ဆိုတဲ႔ group တစ္ခုရဲ႕ အေရးပါမွဳကို စတင္ သတိထားမိ လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူ႔နာမည္
ကိုေတာ႔ mechanical သမားေတြ ေကာင္းေကာင္း ၾကားဖူးပါတယ္။ Mollier chart ကို အသံုးမၿပဳ ဖူးတဲ႔သူ
ရွားပါလိမ္႔မယ္။ Mollier က (u+Pv) group ကို heat content and total heat ဆိုၿပီး ရည္ညႊန္း ခဲ႔တယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။ ဒီ terms ဟာ modern thermodynamic terminology နဲ႔ သိပ္ၿပီး ကိုက္ညီမွဳ မရွိတာ ေတြေၾကာင္႔
၁၉၃၀ ၿပည္႔နွစ္ ေတြမွာ Enthalpy ဆိုတဲ႔ term နဲ႔ အစားထိုး သံုးစြဲ ခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုခ်ိန္ အထိ သေဘာေပါက္ နားလည္ၿပီး ေခၚေ၀ၚေနတာကေတာ႔ total heat content ပဲ
ၿဖစ္ပါတယ္။ Greek word enthalpien ဆိုတာကေန ဆင္းသက္လာၿပီး heat လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါသတဲ႔။
Thermodynamics ရဲ႕ ရွိသမွ် ေ၀ါဟာရ ေတြကလည္း Greek လိုဆိုရင္ အကုန္ heat ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ ေတြပဲ
ထြက္ေနသလိုေတာ႔ ၿဖစ္ေနၿပီလို႔ ေတြးမိ ပါရဲ႕။
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(u+Pv) ကို ေလာေလာဆယ္ u ဆိုတာ internal energy, P ကေတာ႔ pressure, v ကေတာ႔ volume or

specific volume လို႔ပဲ မွတ္ထားပါဦး။ Enthalpy ကေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္းပါ။ Specific ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္က
ပိုၿပီး တိက်တဲ႔ သေဘာ (ၿဒပ္ထု တစ္ခုရဲ႕ ထုထည္ ေပၚမွာ အေၿခခံၿပီး ေဖာ္ၿပခ်က္ (သို႔) သိပ္သည္းဆ
နွိဳင္းယွဥ္ခ်က္) ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ 1 unit mass အေပၚမွာ အေၿခခံ ပါတယ္။ 1 kg mass ရွိတဲ႔ ၿဒပ္ထု တစ္ခု
အတြက္ တိုးလာတဲ႔ (သို႔) ဆံုးရွံူး သြားတဲ႔ အပူ ပမာဏ ၿဖစ္သည္။
Enthalpy, H=U+PV (kJ)
Specific Enthalpy, h=u+Pv (kJ/Kg)
Internal energy တို႔ enthalpy တို႔ ဆိုသည္မွာ တိုက္ရိုက္ တိုင္းတာလို႔ ရတဲ႔ တန္ဖိုးေတြ မဟုတ္တဲ႔ အတြက္
တၿခား တိုင္းတာလို႔ ရတဲ႔ thermodynamic properties ေတြကို တိုင္းတာၿပီးမွ ၎တို႔ အၾကား ဆက္သြယ္ခ်က္
ေတြမွ တဆင္႔ တြက္ခ်က္ယူ ရသည္။
The first law of thermodynamics သည္ conservation of energy ၿဖစ္ၿပီး အဆုိပါ energy equation
သည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
E (in) - E (out) = ∆E (system)
Net energy transfer by heat, work and mass = Change in internal, kinetic, potential, etc
Combination of thermodynamic properties တစ္ခု ၿဖစ္ေသာ Enthalpy ကို ေလ႔လာရန္ အတြက္
လြယ္လြယ္ ကူကူ ၿမင္နိုင္ေသာ ဥပမာ တစ္ခု ၿဖစ္သည္႔ cylinder နွင္႔ piston တစ္တြဲ ကို အသံုးၿပဳ ၿပီး စဥ္းစား
ၾကည္႔ၾကရေအာင္။ Figure.1 တြင္ ၾကည္႔ပါ။
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Fig.1 Constant pressure process
Cylinder ထဲတြင္ gas ရွိ၍ ၎သည္ system ၿဖစ္သည္။ Piston ကေတာ႔ moving boundary ၿဖစ္သည္။
Piston နွင္႔ cylinder အၾကားတြင္ friction မရွိပဲ constant pressure process ဟု assumption ေတာ႔
ယူရမည္။ System (gas) ကို အပူ တၿဖည္းၿဖည္း ခ်င္း ေပးေသာအခါ gas သည္ expand ၿဖစ္ကာ piston ကို
အေပၚသို႔ တြန္းထုတ္ ေပမည္။ Kinetic energy change, potential energy change နွင္႔ တၿခား work
modes ေတြ မရွိပါက ေအာက္ပါ အတိုင္း energy balance equation ကုိ ေရးနိုင္သည္။
E (in) - E (out) = ∆E (system)
Q-W=U2-U1
Where
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Q = Heat
W = Work done raising the piston (or) weight
U2-U1 = Internal energy change
Q ကေတာ႔ အပူေပးေနတဲ႔ input (entering into the system) ၿဖစ္ၿပီး Work done ကေတာ႔ system ၿဖစ္တဲ႔
gas expand ၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင္႔ အလုပ္ၿပီးေၿမာက္ သြားတဲ႔ (weight အေပၚကို ေရြ႕သြားတဲ႔) အေရြ႕ (point 1 to
2) ၿဖစ္သည္။
W(1-2) = ∫PdV
Constant pressure process ၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင္႔ volume သာ အေၿပာင္းအလဲ ရွိသည္။
W=P(V2-V1)
ဒီ terms ကို ပို၍ ရွင္းေအာင္ ဆိုရေသာ္
Mechanically အရ ဆိုရပါက Work done ဆိုသည္မွာ Force x Distance ၿဖစ္သည္။
W=Pressue x Area x Diatance = Px(AxD) = PV
အထက္က equation တြင္ Work done ကို အစားသြင္း ပါက
Q - P(V2-V1)=U2-U1
Q = (U+PV)2 - (U+PV)1
(U+PV) ကို Enthalpy ဟု သတ္မွတ္ ထားၿပီး symbol သည္ (H) ၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင္႔
Q(1-2) = H2-H1 (unit in kJ)
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ဒါသည္ constant pressure system တြင္ heat transfer ရွိေန၍ enthalpy ၿခားနားခ်က္ ရွိေသာ states
နွစ္ခု အတြင္းရွိ enthalpy ကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ၿပ ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Non-equilibrium constant process တြင္ေတာ႔ enthalpy change ဟာ heat transfer နဲ႔ တူညီမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2001 ASHRAE Fundamentals, Chapter 1 မွာေတာ႔ အလားတူ ဥပမာ တစ္ခု ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ
မွာေတာ႔ pv (kJ/Kg) ကို Flow Work (Flow Energy) အေနနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ အဲဒါဟာလည္း
မ်က္စိထဲမွာ ေကာင္းေကာင္း ၿမင္ေစပါတယ္။ System ရဲ႕ အၿပင္ဖက္မွာ ရွိတဲ႔ pumping process တစ္ခု
ေၾကာင္႔ fluid ဟာ system အတြင္းသို႔ ၀င္လာတယ္ (တြန္းပုိ႔ၿခင္း ခံရတယ္)၊ ၿပီးေတာ႔ system အၿပင္ကို
ၿပန္ထြက္သြားတယ္။
ASHRAE စာအုပ္ေတြဟာ အေၿခခံ အထိုက္အေလ်ာက္ မရွိရင္ ဖတ္ရတာ နားလည္ဖို႔ ခက္တယ္ လို႔
ထင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕

အဆင္႔ေတြကိုလည္း

ေက်ာ္ထားပါတယ္။

တၿခား

အေၿခခံ

က်က်

ရွင္းထားတဲ႔

စာအုပ္ေတြကို ရွာဖတ္ ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လိုပါတယ္။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enthalpy (အပိုင္း ၂)
Energy နဲ႔ Work အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ၿပန္စဥ္းစား ၾကည္႔ၾကပါစို႔။ Energy ဟာ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ရွိေနနိုင္
ပါတယ္။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ group ခြဲ ၾကည္႔မယ္ ဆိုပါက (၁) Energy stored in bodies (၂) Energy in
transfer or flow between bodies ဆိုၿပီး ေတြ႔နိုင္ပါတယ္။ Work သည္ ဒုတိယ group ၿဖစ္ေသာ Energy in
transfer between bodies တြင္ပါ၀င္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ body တစ္ခုကို အၿခား body တစ္ခုက ေရြ႔လ်ား
ေစၿခင္းၿဖင္႔ အလုပ္ၿပီးေၿမာက္ ေစၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Group နွစ္ခု နွိဳင္းယွဥ္ခ်က္ ကို ေအာက္ပါပံု တြင္ ၾကည္႔ပါ။
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Heat သည္လည္း Energy in transfer ၿဖစ္သည္။ Body နွစ္ခု အၾကားရွိ temperature ၿခားနားခ်က္ ေၾကာင္႔
အပူခ်ိန္ ပို၍ ၿမင္႔ေသာ body တစ္ခုမွ သူ႔ထက္ အပူခ်ိန္ နိမ္႔ေသာ body တစ္ခု ဆီသို႔ အပူစီးကူး သြားေသာ
အပူစြမ္းအင္ (form of energy) တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္သည္။ Temperature သည္ body တစ္ခု၏ thermal activity ကို
တိုင္းတာေသာ စေကး တစ္ခု ၿဖစ္သည္။
ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါက stored energy in bodies group တြင္ chemical energy, kinetic and potential
energies, enthalpy and other forms တို႔ပါ၀င္သည္။ Fuel ေလာက္ကြ်မ္းေသာ အခါ သူ႔ရဲ႕ stored
chemical energy သည္ heat အေနနဲ႔ ထြက္သြားတယ္။ Kinetic energy ဟာ motion or velocity ေၾကာင္႔
ၿဖစ္တဲ႔ energy ၿဖစ္ၿပီး potential energy ဟာ position or elevation ေၾကာင္႔ ၿဖစ္တဲ႔ energy ၿဖစ္သည္။
Body တစ္ခုက ပိုင္ဆိုင္တဲ႔ ေနာက္ထပ္ property တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ႔ သူ႔ရဲ႕ temperature,
pressure, volume စတာေတြေၾကာင္႔ ၿဖစ္တဲ႔ energies ေတြ ေပါင္းစပ္ထားတဲ႔ thermodynamic property
တစ္ခုပါပဲ။ သူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ Enthalpy လို႔ ေခၚပါတယ္။ Enthalpy ဟာ body တစ္ခုရဲ႕ heat content ကို
တိုင္းတာသည္႔ property တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ အေပၚမွာ ေၿပာခဲ႔ သလို Specific Enthalpy ကေတာ႔ per unit
mass of a substance ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ SI unit အတြက္ (kJ/Kg), IP unit အတြက္ (But/lb) ၿဖစ္သည္။

Thermodynamics and Energy - 4 (Aung Myat Thu)

Enthalpy ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆိုခ်က္ ကို သိပၸံနည္း နဲ႔ သတ္မွတ္တာဟာ တိက်မွဳ မရွိပဲ သခ်ၤာ နည္းနဲ႔
ေဖာ္ၿပတာက အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ ေလ႔လာမွဳ အေတာ္ မ်ားမ်ား မွာေတာ႔ Enthalpy
နဲ႔ Heat Content ကို အတူတူပဲ စဥ္းစားေလ႔ ရွိပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ႔ Heat ဆိုတာ အပူကူးေၿပာင္းမွဳ
စြမ္းအင္ (energy in transfer or flow) ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ သူဟာ body တစ္ခုရဲ႕ property (ဂုဏ္သတၱိ) တစ္ခု
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင္႔ပဲ သူ႔ကို Heat Content လို႔ သံုးမယ္႔အစား Enthalpy လုိ႔ပဲ ေခၚေ၀ၚ
သံုးစြဲတာက ပိုသင္႔ေလ်ာ္ ပါတယ္။ ဒါဆို Heat ဆိုတာဟာလည္း အဓိပၸါယ္ နွစ္ခြ မထြက္ေတာ႔ ပါဘူး။
Temperature နဲ႔ Enthalpy ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ကို မေရာေထြး ေစဖို႔ လိုပါတယ္။ Body တစ္ခုရဲ႕ Temperature ဟာ
thermal level/activity ရဲ႕ အတိုင္းအတာ တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး သူ႔မွာ thermal energy ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္
ဆိုတာကို မဆံုးၿဖတ္ပါဘူး။ Body တစ္ခုရဲ႕ အပူစြမ္းအင္ ပမာဏ (amount of thermal energy) ဟာ သူ႔ရဲ႕
temperature တစ္ခုတည္း အေပၚမွာပဲ မူတည္ ေနတာ မဟုတ္ပဲ သူ႔ရဲ႕ mass နဲ႔ specific heat အေပၚ
မွာလည္း မူတည္ ေနပါတယ္။ Body တစ္ခုရဲ႕ Enthalpy ဟာ သူ႔ရဲ႕ property တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး အပူစြမ္းအင္
ပမာဏ ကိုလည္း ထင္ဟပ္ ေစပါတယ္။ ဥပမာ။ 2500°F အပူခ်ိန္မွာ ရွိတဲ႔ သံရည္ပူ အနည္းငယ္ နဲ႔ 200°F သာ
အပူခ်ိန္ ရွိတဲ႔ ၾကီးမားတဲ႔ hot water tank တစ္ခု ကိုသာ နွိဳင္းယွဥ္ ၾကည္႔ပါက hot water မွာ ပုိမို ၿမင္႔မားတဲ႔
total enthalpy ရွိတာကို ေတြ႔ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မွာ အပူခ်ိန္ နိမ္႔ေသာ္လည္း space heating အတြက္
သံုးနိုင္တဲ႔ ပိုမို ၿမင္႔မားတဲ႔ အပူစြမ္းအင္ ရွိပါတယ္။
Temperature တက္ရင္ Enthalpy တက္ၿပီး temperature က်ရင္ enthalpy လုိက္က် သလား ဆိုတာ
ၾကည္႔ၾကမည္။ ဥပမာ။ ေရသည္ 100°C (212°F) မွာ စဆင္ ဆူပြက္ၿပီး ဒီ temperature မွာပဲ ယာယီ အားၿဖင္႔
ရပ္ေနပါတယ္။ ရွိသမွ် ေရအားလံုး အေငြ႔ပ်ံ သြားၿပီး အရည္ အေၿခအေန တစ္စက္မွ မက်န္ေတာ႔မွ
temperature ဆက္တက္လာပါတယ္။ Temperature ဟာ 100°C (212°F) မွာ တန္႔ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ
Enthalpy ဟာ ဆက္တက္ ေနတယ္ ဆိုတာ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ graph ေလးကို ၾကည္႔ရင္ ရွင္းပါတယ္။
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Properties of Air
Enthalpy of the atmospheric air (moist air) ဟာ dry air and water vapour ရဲ႕ enthalpy တစ္ခုခ်င္းစီ
ကို ေပါင္းထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Heat အေနနဲ႔ ေၿပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ sensible heat နဲ႔ latent heat တို႔ပါ၀င္
ပါတယ္။ Enthalpy သည္ HVAC calculation ေတြ တြက္ရာတြင္ total heat (kJ/Kg or Btu/lb) ကို ရွာရန္
အတြက္ သံုးသည္။ ဥပမာ။ cooling coil သို႔ ၀င္လာေသာ ေလ၏ total heat သည္ coil မွ ထြက္သြားေသာ
ေလ၏ total heat ထက္ မ်ားေနၿခင္းသည္ cooling coil မွ ဖယ္ထုတ္လိုက္ေသာ total heat ကို ေဖာ္ၿပ ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၿခားနားခ်က္ သည္ enthalpy change ၿဖစ္ၿခင္း ကို ဆိုလို၍ cooling coil သည္ အပူ မည္မွ်
ဖယ္ထုတ္ နိုင္သည္ ဆုိေသာ efficiency ကုိ ညႊန္ၿပ ၿခင္းလည္း ၿဖစ္သည္။
Dry air နဲ႔ water vapour သည္ perfect (ideal) gas law ကို လိုက္နာပါတယ္။ Moist air ရဲ႕ specific
enthalpy ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးနိုင္သည္။
h = h(d.a) + W.h(g)
Where
h(d.a) is specific enthalpy of dry air at the temperature of mixture (kJ/kg)
h(g) is specific enthalpy of saturated water vapour at the temperature of mixture (kJ/kg)
W is humidity ratio, kg (water) / kg (dry air)
အနီစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္း တန္ဖိုး မ်ားသည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
h(d.a) ≈ 1.006t
h(g) ≈ 2501+1.805t
t is dry bulb temperature in °C
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ထို႔ေၾကာင္႔ Moist air ရဲ႕ specific enthalpy သည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္လာသည္။
h=1.006t + W(2501+1.805t)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Internal energy (u) နဲ႔ (specific) enthalpy (h or H) တို႔ဟာ ideal gas ေတြအတြက္ temperature
အေပၚမွာသာ မွီခို ေနတယ္ ဆိုတဲ႔ စိတ္၀င္စား စရာ ဆက္သြယ္ခ်က္ ေလးတစ္ခု ကိုပါ တင္ၿပလိုသည္။ ဒါကို
မေၿပာခင္ ideal gas ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ ခဏ ၿပန္သြား ၾကမည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ နဲ႔ ေကာင္းေကာင္း ရင္းနွီးၿပီး ၿဖစ္တဲ႔ air, nitrogen, oxygen, hydrogen, helium, argon,
neon, krypton နဲ႔ ပိုၿပီးေလးတဲ႔ carbon dioxide တို႔လို gas ေတြကို ideal gas လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။
သပ္သည္းဆ မ်ားတဲ႔ steam power plants ေတြက water vapour လိုမ်ိဳး၊ refrigerator ေတြက refrigerant
vapour လိုမ်ိဳး gas ေတြကိုေတာ႔ ideal gas ေတြလို မၿပဳမူ၊ မလုပ္ေဆာင္ သင္႔ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔
water vapour ဟာ ideal gas လားဆိုတဲ႔ ေမးခြန္း ရွိလာပါတယ္။ ဒါကို ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး
လြယ္လြယ္ ေၿဖလို႔ မရနိုင္ ပါဘူး။ အေၿခအေန ေတြ ရွိပါတယ္။ Air-conditioning application ေတြမွာ ေတြ႔ရ
တဲ႔ water vapour in the air ကိုေတာ႔ pressure အရမ္းနိမ္႔ တဲ႔ အတြက္ ideal gas အေနနဲ႔ treat လုပ္လို႔
ရပါတယ္။ Steam power plant application က water vapour ကိုေတာ႔ high pressure ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္
ideal gas အေနနဲ႔ treat မလုပ္သင္႔ဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။
၁၆၆၂ ခုႏွစ္တြင္ Robert Boyle ဆိုတဲ႔ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ခ်က္
တစ္ခုမွာ gas ေတြရဲ႕ pressure ဟာ သူ႔ရဲ႕ volume နဲ႔ ေၿပာင္းၿပန္ အခ်ိဳးက်တယ္ ဆိုတာ ေတြ႔ခဲ႔တယ္။ ၁၈၀၂
ခုႏွစ္မွာေတာ႔ ၿပင္သစ္ လူမ်ိဳးေတြ ၿဖစ္တဲ႔ J. Charles and J. Gay-Lussac ဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြက လက္ေတြ႔
စမ္းသပ္ခ်က္ ေတြၿပဳလုပ္ရင္း နဲ႔ ဆံုးၿဖတ္ ေပးလိုက္တာက low pressure မွာ gas ရဲ႕ volume ဟာ သူ႔ရဲ႕
temperature နဲ႔ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက် တယ္ဆိုတာပဲ။ အဲဒီေတာ႔ equation ခ်မယ္ဆိုရင္ ေအာက္က အတိုင္း
ၿဖစ္သြားတယ္။
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P∞(T/v)
Vary sign ကိုၿဖဳတ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ proportionality constant တစ္ခု နဲ႔ ေၿမွာက္ေပးရတဲ႔ အတြက္ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ၿဖစ္သြားပါတယ္။
P=R(T/v)
Pv= RT
R ဟာ gas constant လို႔ ေခၚတယ္ ဆိုတာေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားဘ၀ ကတည္း က ေကာင္း
ေကာင္း ရင္းနွီး ၿပီးသားပါ။
အဲဒီေတာ႔ အထက္ေဖာ္ၿပပါ relationship ကို လိုက္နာတဲ႔ gas မွန္သမွ်ကို perfect gas (ideal gas) လို႔
သတ္မွတ္ ပါတယ္။
Internal energy ဟာ ideal gas အတြက္ဆိုလ်င္ function of temperature ပါပဲလို႔ Joule (1843) ဆိုသူက
ေၿပာခဲ႔ပါတယ္။ ဆိုေတာ႔
u=u(T) ဒီလိုၿဖစ္ပါတယ္။
သူက ဘာေၾကာင္႔ ဒီလို ေၿပာသလဲ။ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ခုေၾကာင္႔ ဒီလို ေၿပာရတာ ၿဖစ္ပါ သတဲ႔။
သူ႔ရဲ႕ စမ္းသပ္ခ်က္က tank နွစ္ခုကို ပိုက္နဲ႔ ဆက္ၿပီး ပိုက္အလယ္မွာ isolating valve တစ္ခု ခံထားပါတယ္။ ဒီ
tank နွစ္ခုကို water bath တစ္ခုထဲရွိ ေရထဲမွာ နွစ္ထားပါတယ္။ ပံု(၄) မွာ ၾကည္႔ပါ။ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ tank
တစ္ခုထဲမွာ ေလကို ထည္႔ထားၿပီး under high pressure အေၿခအေန မွာပါ။ ေနာက္ tank တစ္ခု ထဲမွာေတာ႔
ဘာမွ မရွိပါဘူး။ Tank နွစ္ခုဟာ thermal equilibrium အေၿခအေန ကို ေရာက္တဲ႔ အခါ valve ကို
ဖြင္႔ေပးလိုက္ၿပီး tank တစ္ခုက ေလကို အၿခား tank တစ္ခု ဆီသို႔ ၀င္ေရာက္ သြားေစၿပီး tank နွစ္ခု စလံုးမွာ
pressure တူသြားသည္ အထိ ၿပဳလုပ္ပါတယ္။ Joule ဟာ ေလ႔လာၾကည္႔တဲ႔ အခါ water bath ရဲ႕
temperature ဟာ ေၿပာင္းလဲမွဳ မရွိတာ ကို ေတြ႔ရၿပီး ေလမွ water သို႔ လည္းေကာင္း၊ water မွ ေလသို႔
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လည္းေကာင္း heat transfer မရွိဘူး လို႔ သူယူဆ လိုက္ပါတယ္။ ဒီစမ္းသပ္ခ်က္မွာ ဘာ work done မွလဲ
မရွိတဲ႔ အတြက္ ေလ၏ internal energy ဟာ volume နဲ႔ pressure ေၿပာင္းသြားတာ ေတာင္မွ လုိက္မေၿပာင္း
ဘူးဆိုၿပီး ေကာက္ခ်က္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ပဲ သူက အေၾကာင္းၿပခ်က္ ေပးပါတယ္ internal energy
ဟာ function of temperature only ၿဖစ္ၿပီး pressure နဲ႔ specific volume တို႔ရဲ႕ function မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ႔
အေၾကာင္းကို။ (ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ Joule ဟာ ideal gas behavior ကေန သိသိသာသာ ကြဲထြက္ ေနတဲ႔
gas ေတြ အတြက္ internal energy ဟာ function of temperature တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ၿပသ
ခဲ႔တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္)။

ေအာက္က enthalpy equation နဲ႔ equation of state of an ideal gas ကို ၾကည္႔ပါက
h=u+Pv
Pv=RT
h=u+RT
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R သည္ constant တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး u=u(T) internal energy ဟာ function of temperature ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္
enthalpy ဟာလည္း function of temperature သာ ၿဖစ္ပါေတာ႔တယ္။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Refrigeration Basic (Aung Myat Thu)
Refrigeration Basics
•

Refrigeration သည္ material (သို႔) space တစ္ခုခုမွ အပူကို ဖယ္ထုတ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

•

Refrigerant သည္ အပူကို စုပ္ယူလုိက္ေသာ ေၾကာင္႔ refrigerant ၏ အပူခ်ိန္ (Saturation
Temperature) တိုးလာၿပီး အရည္ အၿဖစ္မွ အေငြ႕ အၿဖစ္သို႔ phase change (evaporation
process) ၿဖစ္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ system သည္ condenser တြင္ အပူကုိ စြန္႔ပစ္ (ဖလွယ္)
ၿခင္းၿဖင္႔ အေငြ႔ အၿဖစ္မွ အရည္ အၿဖစ္သို႔ ၿပန္လည္ ကူးေၿပာင္း (condensation process) ၿပန္သည္။
ဒါကို Latent Heat လို႔ေခၚပါတယ္။

•

၎ cycle သည္ အဆက္မၿပတ္ ၿဖစ္ေနၿပီး liquid refrigerant သည္ surrounding area မွ အပူကို
စုပ္ယူၿပီး expand (boil) ၿဖစ္ကာ gas အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းသည္။ ဒီလို continuously ၿဖစ္ေနေစရန္
refrigerant ကို closed looped pipe system တေလွ်ာက္ တြန္းပို႔ (pumping) ေပးေနရသည္။ ဒါကို
compressor မွ လုပ္ေဆာင္သည္။

•

The closed looped pipe system တြင္ refrigerant သည္ vapor အေနနဲ႔ေကာ liquid အေနနဲ႔ပါ
ရွိေနသည္။

Saturation Temperature ဆိုတာ ဘာလဲ
Liquid, vapor, or a solid တစ္ခုခုရဲ႕ temperature ကို ေခၚေ၀ၚ သတ္မွတ္ၿခင္း ၿဖစ္၍ ထို ရွိေနေသာ
temperature ကို အပူ (heat) ထပ္ေပါင္းထည္႔ၿခင္း (သို႔) ဖယ္ထုတ္ၿခင္း မ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္းေၾကာင္႔ state
ေၿပာင္းလဲ သြားနိုင္သည္႔ temperature ကိုေခၚသည္။ ဥပမာ- အရည္အေၿခအေန၌ ရွိေနေသာ အၿမင္႔ဆံုး
temperature တြင္ အပူ အနည္းငယ္ ထပ္ထည္႔လုိက္ သည္နွင္႔ တၿပိဳင္နက္ အေငြ႔ အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းလဲ
သြားနိုင္ေသာ temperature ကို ေခၚသည္။
Temperature သည္ pressure အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ေၿပာင္းလဲသည္ ဆိုသည္႔ အတိုင္း pressure နိမ္႔လွ်င္
saturation temperature နိမ္႔၍ pressure ၿမင္႔လွ်င္ saturation temperature လည္း ၿမင္႔သည္။
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Latent Heat
Liquid မွ gas (evaporation process) သို႔ေၿပာင္းလဲ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ gas မွ liquid (condensation
process) သို႔ေၿပာင္းလဲ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ temperature ေၿပာင္းလဲမွဳ မရွိေစပဲ state change ၿဖစ္စဥ္
အတြက္ လိုအပ္ေသာ အပူ (heat) ကို Latent Heat ဟုေခၚသည္။
Heat ဆိုသည္မွာ object တစ္ခုမွ အၿခား object တစ္ခုသို႔ ကူးေၿပာင္းနိုင္ေသာ energy အသြင္ တစ္မ်ိဳး
ၿဖစ္သည္။
Heat ဆိုသည္မွာ temperature ၿခားနားမွဳေၾကာင္႔ object တစ္ခုမွ အၿခား object တစ္ခုသို႔ ကူးေၿပာင္း သြား
ေသာ energy အသြင္ တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္သည္။
Temperature မတူညီေသာ object နွစ္ခု (သို႔) နွစ္ခုထက္ ပို၍ ရွိေသာ အခါ အပူ ကူးေၿပာင္းမွဳ (heat
transfer) ၿဖစ္ေပၚသည္။ အပူသည္ ပို၍ ေႏြးေသာ (ပူေသာ) object မွ ပို၍ ေအးေသာ object ဆီသို႔သာ
စီးဆင္းသည္။
The Refrigeration Cycle
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The Refrigeration Cycle တစ္ခုတြင္ main components ေလးခု ရွိသည္။
• The Compressor
• The Condensing Coil
• The Metering Device
• The Evaporator
The refrigeration cycle တြင္ မတူညီေသာ pressure နွစ္ခု ရွိသည္။ Evaporating pressure (or)
low pressure နွင္႔ condensing pressure (or) high pressure တို႔ ၿဖစ္သည္။ System ကို low side and
high side ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳး ခြဲၿခား ထားၿပီး ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါက metering device အထြက္ (expansion valve) နွင္႔
compressor အ၀င္ ၾကားတြင္ ရွိေသာ အပိုင္းကို low side ဟုေခၚ၍ compressor အထြက္ နွင္႔ metering
device အ၀င္ ၾကားတြင္ ရွိေသာ အပိုင္းကို high side ဟုေခၚသည္။ Compressor အ၀င္လိုင္းကို suction line
ဟုေခၚ၍ အထြက္လိုင္းကို discharge line ဟုေခၚသည္။
The Compressor
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Compressor သည္ system ၏ အဓိက အက်ဆံုးေသာ component ၿဖစ္သည္။ Compressor ဆိုသည္႔
အတိုင္း သူ႔အလုပ္က compress လုပ္ဖို႔ ၿဖစ္သည္။ Evaporator မွလာေသာ low pressure refrigerant
vapour ကို compress လုပ္သည္။ Compression လုပ္လိုက္ၿခင္းေၾကာင္႔ low pressure refrigerant vapour
သည္ high pressure vapour အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းသြားသည္။
The Condenser
Refrigerant ကို compressor အတြင္းတြင္ compress လုပ္ထားသည္႔ အတြက္ ၎သည္ အပူခ်ိန္
ေရာ၊ ဖိအားပါ ၿမင္႔တက္ လွ်က္ရွိသည္။
Hot vapor သည္ compressor မွ ထြက္လာၿပီး condenser အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး tube
တစ္ေလွ်ာက္ ၿဖတ္သန္း စီးဆင္း သြားသည္။

Air-cooled condenser အတြက္ဆိုလွ်င္ cool air ကို condenser ၏ finned tubes ေတြအေပၚကို
ၿဖတ္ၿပီး မွဳတ္ထုတ္ (by fan) ေစၿခင္းၿဖင္႔ refrigerant ၏ အပူနွင္႔ heat exchange လုပ္ေစသည္။

Refrigeration Basic (Aung Myat Thu)
Water-cooled ဆိုလွ်င္ေတာ႔ ေရ (fresh water or sea water) နွင္႔ heat exchange လုပ္ေစသည္။
ဥပမာ- shell and tube condenser ဆိုလွ်င္ ေရသည္ tube အတြင္းမွ ၿဖတ္စီးဆင္း၍ refrigerant
သည္ shell အတြင္းမွာ ရွိသည္။ ေရဆိုလ်င္ေတာ႔ pump နွင္႔ တြန္းပို႔ ဖို႔ လိုသည္။
Refrigerant မွ အပူသည္ သူ႔ထက္ ပို၍ ေအးေသာ ေလ (သို႔) ေရ ဆီသို႔ စီးဆင္းသြားသည္။ Heat ကို္
refrigerant ဆီမွ ဖယ္ထုတ္ လိုက္ေသာေၾကာင္႔ refrigerant ၏ temperature သည္ သူ၏
“saturated temperature” သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး state change ၿဖစ္ဖို႔ စၿပီး flash ၿဖစ္လာသည္။
ထို႔ေနာက္ high pressure liquid အေၿခအေန သို႔ ေၿပာင္းလဲ သြားသည္။ ဒါသည္ condenser
အတြင္းမွာ ၿဖစ္သြားၿခင္း ပင္။
High pressure liquid သည္ condenser မွ စီးထြက္လာၿပီး liquid line တစ္ေလွ်ာက္ စီးဆင္း၍
“metering device” ဆီသို႔ ေရာက္သည္။ Condenser နွင္႔ metering device ၾကားတြင္ filter dryer
ရွိ၍ refrigerant တြင္ ပါလာေသာ dirt or foreign particles မ်ားကို filter လုပ္ရန္ ၿဖစ္သည္။
Metering Devices
သူ႕အလုပ္သည္ evaporator ဆီသို႔ စီးဆင္းသြားမည္႔ liquid refrigerant ပမာဏ ကို regulate လုပ္ေပး ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ Single orifice နဲ႔ thermostatic expansion valve မ်ားကို အသံုးမ်ားၾကသည္။ ဒီအေၾကာင္း
ေတြကို

အေတာ္ေလး

ၿပည္႔ၿပည္႔စံုစံု

ဆရာ

ေကာင္းထက္ညြန္႔

ေရးထားတာ

ရွိတယ္။

သူ႔ဆီမွာ

(www.acmv.org) မွာသြားဖတ္ၾကပါ (သို႔) သူေရးထားေသာ စာအုပ္ ေတြကို ၀ယ္ယူဖတ္ေစခ်င္ ပါသည္။
The metering device သည္ evaporator ၏ inlet and outlet openings ၾကားတြင္ ရွိေသာ preset
temperature difference or “super heat” ကို maintain လုပ္ေပးသည္။ The metering device သည္
evaporator သို႔ စီးဆင္း သြားမည္႔ refrigerant ပမာဏ ကို regulate လုပ္ေပး၍ အနည္းငယ္ေသာ
refrigerant ကိုသာ evaporator ဆီသို႔ သြားေသာ လိုင္းဆီသို႔ ၀င္ခြင္႔ ၿပဳၿပီး orifice ေသးေသးေလးမွ
ထြက္လာေသာ refrigerant သည္ ပို၍ ၾကီးေသာ ဧရိယာ (evaporator coils) ဆီသို႔ ေရာက္သြား ေသာအခါ

Refrigeration Basic (Aung Myat Thu)
(expand ၿဖစ္ၿခင္း) high pressure မွ low pressure ေၿပာင္းသြားသည္။ Pressure က်ဆင္း သြားေသာ
ေၾကာင္႔ temperature သည္လည္း က်ဆင္း သြားသည္။

Thermal expansion Valves
အသံုး အမ်ားဆံုးေသာ အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္သည္။ ၎ valve သည္ refrigerant flow ကို ေကာင္းမြန္စြာ control
လုပ္နိုင္သည္။ Evaporator ဖက္တြင္ load changes ရွိေသာအခါ valve သည္ ထိုအေၿပာင္း အလဲ နွင္႔
ကိုက္ညီမွဳ ရွိသည္႔ refrigerant flow ကို အတိုး၊ အေလွ်ာ႔ ၿပဳလုပ္ ေပးသည္။ ၎ valve တြင္ sensing bulb
ေလးရွိ၍ evaporator outlet တြင္ တပ္ဆင္ ထားသည္။ Bulb သည္ suction line temperature ကို sense
လုပ္ၿပီး thermostatic expansion valve ဆီသို႔ signal ပို႔ေပးၿပီး valve မွ flow rat ကို လိုအပ္သလို adjust
လုပ္သည္။ ဒီ process သည္ အလြန္ အေရးၾကီးသည္။ Liquid refrigerant သည္ evaporator ၌ gas
အၿဖစ္သို႔ အကုန္ေၿပာင္း မသြားပဲ liquid တစ္ခ်ိဳ႔သည္ compressor သို႔ ၀င္ေရာက္သြားပါက compressor ကို
ဆိုးဆိုး ရြားရြား ပ်က္ဆီးေစ နိုင္သည္။ Liquid သည္ compress လုပ္၍ မရသၿဖင္႔ compressor သည္ liquid
ကို compress လုပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားရင္း ၾကိဳးစားရင္း နဲ႔ mechanical failure ၿဖစ္ၿပီး valve and bearing မ်ား
ပ်က္ဆီး ေစၿပီး ၎ကို ”liquid slugging” ဟုေခၚသည္။
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ပံုမွန္အားၿဖင္႔ TXV ေတြကို superheat 10 degrees set လုပ္ေလ႔ ရွိသည္။ ဆိုလိုတာက compressor သို႔
ၿပန္လာေသာ return gas ၏ temperature သည္ liquid အၿဖစ္ ရွိေနနိုင္ေသာ temperature နွင္႔ 10
degrees ခြာၿပီး ယူထားသည္ ဟူ၍ ၿဖစ္သည္။

The Evaporator
Evaporator သည္ အပူကို ဖယ္ထုတ္သည္႔ ေနရာ ၿဖစ္သည္။ AHU ဟုဆိုလွ်င္လည္း ဟုတ္သည္၊ အေအးခန္း
မ်ားအတြက္ သံုးေသာ unit cooler ဆိုလည္း ဟုတ္သည္။ Low pressure liquid သည္ metering device မွ
ထြက္လာၿပီး evaporator သို႔ capillary tubes မ်ားမွ တဆင္႔ ၀င္လာသည္။ Conditioned air အတြက္
ဆိုပါက serving area မွ AHU သို႔ ၿပန္လာေသာ return air (or) mix air (or) fresh air သည္ cooling
finned coil (evaporator) ကို ၿဖတ္သြားေသာ အခါ ၎ေလ၏ အပူကို refrigerant မွ စုပ္ယူထားလိုက္သည္။
စုပ္ယူလိုက္ေသာ ေလ၏ အပူေၾကာင္႔ တိုးလာေသာ refrigerant ၏ temperature သည္ refrigerant ကို
flash or boil ၿဖစ္ေစၿပီး low pressure liquid မွ low pressure cold vapor ကိုေၿပာင္းသြား ေစသည္။ ထို
low pressure vapor ကို compressor မွ ဆြဲ၍ စုပ္ယူလိုက္ၿပီး compress လုပ္ၿခင္းၿဖင္႔ ေနာက္ထပ္ cycle
တစ္ခုကို ၿပန္၍ စေစသည္။
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မွတ္ခ်က္: Eric Nelson ၏ Refrigeration Basics 101 ကို ဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာ ၿပန္ဆို ထားၿခင္း
ၿဖစ္သည္။
ပံုေတြ အားလံုးလည္း အကုန္ သူ႔ဟာေတြ ခ်ည္းပဲ ၿဖစ္သည္။
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Understanding of P-H Chart
အရင္ ေဖာ္ၿပခဲ႔တဲ႔ vapour compression refrigeration cycle ကို P-H chart နဲ႔ နားလည္ေအာင္ ေလ႔လာ
ၾကည္႔ရေအာင္။ P-H chart ကို Mollier chart ဟုလည္း ေခၚသည္။ အဆိုပါ P-H chart သည္ refrigerant
တစ္ခုခ်င္းစီ တိုင္းအတြက္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ chart တစ္ခုစီ ရွိသည္။ ဆိုလိုတာက ဒီ chart တစ္ခုသည္ သူနွင္႔
သက္ဆုိင္ေသာ refrigerant အမ်ိဳးအစား အတြက္သာ အသံုးၿပဳ နိုင္သည္။

ပံုမွ bell shape ကို ၾကည္႔မည္ ဆိုပါက ဘယ္ဖက္က လိုင္းသည္ saturated liquid line ၿဖစ္၍ ညာဖက္က
လိုင္းသည္ saturated vapor line ၿဖစ္သည္။ အဆိုပါ လိုင္းနွစ္ခု ၾကားမွ region သည္ liquid and gas
mixture ၿဖစ္သည္။ Saturated liquid line ၏ ဘယ္ဖက္ ရွိ region ကို subcool region ဟုေခၚ၍
၎ေနရာတြင္ liquid state အၿဖစ္သာ ေတြ႔ရမည္ ၿဖစ္သည္။ Saturated vapor line ၏ ညာဖက္မွ region
သည္ superheat region ၿဖစ္သည္။
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ဒီေနရာမွာ saturation, subcool and superheat အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ေၿပာလိုပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း
သိၿပီး ၿဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ State change တစ္ခု စတင္ၿဖစ္ေပၚေတာ႔မယ္႔ အမွတ္ (temperature) ကို saturation
(ၿပည္႔၀) point ဟုေခၚသည္။ ဥပမာ- ေရသည္ sea level ၌ 100°C ၌ဆူသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ 100°C သည္
saturation (boiling temperature) ၿဖစ္သည္။ ထို 100°C ကို ဆက္လက္၍ အပူေပးေနပါက (heat added)
အပူခ်ိန္သည္ ထပ္တိုးမလာပဲ 100°C ၌သာ ရပ္တန္႔ေနၿပီး ေရေတြသည္သာ အေငြ႕အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းသြား လိမ္႔
မည္။ ေရအားလံုး အေငြ႔အၿဖစ္သို႔ ေၿပာင္းၿပီး၍ အပူဆက္ေပးေနပါက အပူခ်ိန္ (temperature) တက္လာမည္
ၿဖစ္သည္။ Saturation temperature ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားေသာ gas or vapor ၏ any temperatere ကို
superheat ဟုေခၚသည္။ ဥပမာ- 101°C ဆိုပါက superheat 1°C ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ superheat သည္
အရည္ အေၿခအေန ၌ မရွိ (သို႔) တိုင္းတာ၍ မရပဲ gas ၌သာ ရွိသည္ (သို႔) တိုင္းတာ၍ ရသည္။
ထို႔အတူ subcooling သည္လည္း liquid ၌သာ ရွိသည္။ Any temperature below its saturation
temperature ကို subcooling ဟုေခၚသည္။ ဥပမာ- ေရသည္ sea level ၌ 100°C ၌ဆူသည္။ 100°C အထိ
အပူ မေပးပဲ 99°C အထိသာ အပူေပးထားပါက 1°C subcool ၿဖစ္ေနေသာ liquid ဟုေခၚရေပမည္။
အေပၚက chart ကို ဆက္လက္ၾကည္႔ပါ။
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- Refrigerant သည္ အနည္းငယ္ superheated condition နွင္႔ evaporator မွ compressor သို႔
၀င္လာသည္။ တမင္ကို superheat အေနအထား ရေအာင္ ခ်ိန္ထားရသည္။ သို႔မွသာ evaporator ၌ liquid
အားလံုး အေငြ႔ပ်ံ သြားၿပီး compressor သို႔ vapor သီးသန္႔သာ ၀င္လာနိုင္ေစရန္ ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ F-A
သည္ superheat region ထဲသို႔ ေရာက္ေနၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Pressure ေၿပာင္းလဲမွဳ မရွိေပ။
- A-B ကေတာ႔ compression process ၿဖစ္သည္။ Gas ကို condensing pressure အထိ compression လုပ္
လိုက္ ၿခင္းေၾကာင္႔ enthalpy ေကာ၊ pressure ပါ တက္သြားသည္။ ဒါကေတာ႔ ရွင္းပါသည္ process တစ္ခုလံုး
superheat region ထဲမွာပဲ ၿဖစ္သည္။
- Superheated vapor သည္ condenser ဆီသို႔ ေရာက္ေသာအခါ heat exchange (heat removal by air
cooled or water cooled)) လုပ္လိုက္ၿခင္းေၾကာင္႔ ပထမ ဆံုး superheat ၿမန္ၿမန္ ဆန္ဆန္ ဖယ္ထုတ္
လိုက္သည္။ Point B-C သည္ superheat ကို ဖယ္ထုတ္ေသာ အေၿခအေန ၿဖစ္ၿပီး Point C တြင္ saturation
vapor line ေပၚသို႔ ၿပန္ေရာက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ condenser အတြင္းတြင္ constant pressure ၿဖင္႔
condensation (vapor to liquid) ဆက္လက္ ၿဖစ္ေပၚကာ ေနာက္ဆံုး Point D (saturated liquid state) သို႔
ေရာက္သြားသည္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခု မွတ္ရမွာက condenser အတြင္းတြင္ vapor သည္ condensation
ၿဖစ္ေသာအခါ tube တစ္၀က္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္တြင္ saturated liquid ၿဖစ္သြားေသာ္လည္း ဆက္လက္ၿပီး
အပူကို ဖယ္ထုတ္ ေနေသာေၾကာင္႔ condenser အထြက္တြင္ subcool liquid အေၿခအေန သို႔ ေရာက္သြား
ေပလိမ္႔မည္။ ဒါသည္ system performance အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ၿဖစ္ၿပီး ၎ subcooling effect
သည္ flash gas ပမာဏ ကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ လည္း ၿဖစ္သည္။
- Point D မွ liquid refrigerant သည္ Point E expansion valve (metering device or throttling device)
ကိုေရာက္သြားေသာ အခါ constant enthalpy လုိင္းတေလွ်ာက္pressure က်ဆင္းသြားသည္။ Point E တြင္
liquid and gas mixture အေနနဲ႔ ရွိေနမည္ ၿဖစ္သည္။ ပံုတြင္လည္း ေတြ႔နိုင္ပါသည္။ ထို Point E တြင္
ေတြ႔ရေသာ gas ကို flash gas ဟုေခၚသည္။ ၎သည္ condensing temperature မွ evaporating
temperature သို႔ ေၿပာင္းရန္အတြက္ cool လုပ္ရာမွ တခ်ိဳ႕ liquid ေတြသည္ gas (flashing) ၿဖစ္သြားၿခင္း
ၿဖစ္သည္။

Understanding of P-H Chart (Aung Myat Thu)
- Point E-A သည္ evaporation process ၿဖစ္၍ refrigerant သည္ အပူကို စုပ္ယူကာ gas အၿဖစ္သို႔
ေၿပာင္းလဲသည္။ Point F တြင္ gas သည္ superheated condition သို႔ေရာက္ရွိသည္။ အထက္တြင္ ေၿပာခဲ႔
သလို liquid အားလံုး evaporator တြင္ gas အၿဖစ္သို႔ ေသခ်ာစြာ ေၿပာင္းသြား ေစရန္ အတြက္ heat
ပိုေပးထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သို႔မွသာ compressor သို႔ gas သာ ၀င္ေရာက္ သြားၿပီး compressor damaged
ၿဖစ္ၿခင္းကို လည္း ေရွာင္ရွားနိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။

Reference:
1) Evaporative condenser engineering manual (Baltimore Aircoil)
2) CoolToolsTM Chilled Water Plant Design and Specification Guide May 2000 (Pacific Gas and
Electric Company)
3) Superheat And Subcooling Made Simple (Norm Christopherson)
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Log Mean Temperature Difference (LMTD)
Log Mean Temperature Difference ကို အထူးသၿဖင္႔ mechanical ဘာသာရပ္ကို အဓိက သင္ယူခဲ႔ေသာ
သူေတြ အေနနဲ႔ ရင္းနွီးၿပီးသား ၿဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ 3rd year ေလာက္က heat transfer ဘာသာရပ္ မွာ
စသင္တယ္ ထင္တယ္။ Delta T L mean (∆Tlm) ဆိုၿပီး သင္ပါတယ္ အဲဒီတုန္းက။
Heat exchanger design အတြက္ LMTD ဟာ အင္မတန္ အေရးပါတဲ႔ paramater တစ္ခုပါ။ ေအာက္ပါ
ေဖာ္ၿပ ထားတဲ႔ equation ေလးကိုလည္း ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။
q=UA ∆Tlm

---------------------(Equation

1)

q is the rate of heat transfer between the two fluids in the heat exchanger
U is the overall heat transfer coefficient
A is the heat transfer surface area
∆Tlm is log mean temperature difference
----------------------------------------------------------------------------------------------------∆Tlm ဆိုတာ ဘယ္လို ၿဖစ္လာတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လို ရလာတာလဲ ဆိုတ႔ဲ derivation ကိုေလ႔လာ ၾကည္႔
ၾကမည္။
Heat exchanger ဆိုတာကို ဒီေနရာတြင္ ပို၍ ၿမင္သာေအာင္နွင္႔ ရွင္းလင္းရ လြယ္ကူေစရန္ shell and tube
water-cooled condenser ကိုေၿပာလိုပါသည္။ Air-conditioning and refrigeration system မ်ားတြင္
သံုးေသာ water-cooled condenser မ်ားတြင္ sea wate (or) fresh water ကို refrigerant နွင္႔ အပူဖလွယ္
ရာတြင္ cooling medium အၿဖစ္ အသံုးၿပဳသည္။ Compressor မွထြက္လာေသာ refrigerant ၏ အပူကို
water မွ စုပ္ယူလိုက္ ေသာေၾကာင္႔ refrigerant သည္ condenser ထဲတြင္ phase change ၿဖစ္ေပၚသည္။ ထို
condenser တြင္ refrigerant အတြက္ အ၀င္ အထြက္ openings နွစ္ခု ရွိ၍ water အတြက္လည္း အ၀င္
အထြက္ openings နွစ္ခု ရွိသည္။ ထို အ၀င္ အထြက္ ေလးခု ၏ position အေပၚ မူတည္၍ parallel flow
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(concurrent flow) နွင္႔ counter flow (counter current flow) ဟူ၍ ေခၚသည္။ ေအာက္တြင္ ၾကည္႔ပါ။
Condenser ထဲကို ၿဖတ္တဲ႔ အခါ one-pass, 2 pass, 3 pass စသၿဖင္႔ ရွိေသာ္လည္း ဒီေနရာမွာေတာ႔
ေအာက္ပါ အတိုင္း ရိုးစင္းစြာပဲ ၿမင္ထားပါ။

Fluid stream နွစ္ခု ရွိတဲ႔ အခါမွာ hot fluid ကေတာ႔ refrigerant ၿဖစ္ၿပီး cold fluid ကေတာ႔ water
ၿဖစ္သည္။ Parallel flow နွင္႔ counter flow တို႔၏ temperature profiles ေတြကေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း
ၿဖစ္သည္။
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Log Mean Temperature Difference (Aung Myat Thu)
∆Tlm အတြက္ အလြယ္ယူသံုးဖို႔ အတြက္ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ေဖာ္ၿမဴလာ ကေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
ဒါကိုလည္း ေတြ႔ဖူးၾက လိမ္႔မည္ ထင္ပါသည္။

Tlm 

(Th 2  Tc 2 )  (Th1  Tc1 )
ln[(Th 2  Tc 2 ) /(Th1  Tc1 )]

---------------------(Equation

2)

အ၀င္ အထြက္ condition နွစ္ခု အတြက္ ဆိုၿပီး ေအာက္ပါ အတိုင္း အရွင္းလင္းဆံုး ပံုစံ ၿဖင္႔လည္း
ေဖာ္ၿပၾကသည္။

Tlm 

T2  T1
(အေပၚက equation နွင္႔ အတူတူ ၿဖစ္သည္)
T2
ln(
)
T1

ဒီ equation ေလး ဘယ္လိုရလာ သလဲ ဆိုတာ ေအာက္တြင္ ေလ႔လာ ၾကည္႔ၾကမည္။ Parallel flow အတြက္
ၿဖစ္သည္။
---------------------------------------------------------------------------------အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ Temperature profile ေတြကို ၾကည္႔ပါက အစြန္း နွစ္ဖက္အၾကား hot and
cold fluid ေတြ၏ temperature difference ေတြသည္ ေၿပာင္းလဲ ေနသည္ ကိုေတြ႔ရသည္။ ပထမ ဆံုး
ေဖာ္ၿမဴလာ (q=UA ∆Tlm) တြင္ ထည္႔သြင္း အသံုးၿပဳ နိုင္ဖို႔ရန္ အတြက္ temperature difference ၏ average
value ကို စဥ္းစားရမည္။
Parallel flow အတြက္ Temperature profile တြင္ differential element ေလးတစ္ခု ယူထားတာ ေတြ႔လိမ္႔
မည္။ ၎သည္ heat exchanger အတြင္းထဲမွ small element ေလးတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ဒီ differential
element (dA) ေလးကို ၿဖတ္သြားခ်ိန္တြင္ hot fluid (or) cold fluid ၏ ကူးေၿပာင္းသြားေသာ အပူ (heat) ကို
ေအာက္ပါ အတိုငး္ ေရးနိုင္သည္။




dq  mh ch dT h mc cc dT c

---------------------(Equation

3)
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m° သည္ mass flow rate ၿဖစ္ၿပီး c သည္ specific heat of fluid ၿဖစ္သည္။

အထက္ပါ equation 3 ကို equation 1 နွင္႔ ေရာေထြး (confused) စရာ မလိုေပ။ Equation 3 သည္ hot
fluid, cold fluid တစ္ခု ခ်င္းစီ၏ point to point ေၿပာင္းလဲေနေသာ rate of heat transfer ၿဖစ္သည္။
Equation 1 သည္ process တစ္ခုလံုး အတြက္ overall heat transfer rate between two fluids ၿဖစ္သည္။

dT h

 dq

mh c h

dT c

dq

mc cc

dT hdT c d (Th  Tc )  dq (

1





m h ch

1


m c cc

)

---------------------(Equation

4)

Overall heat transfer ကို ေအာက္ပါ အတိုင္းလည္း ေဖာ္ၿပနိုင္သည္။

dq  U (T hT c)dA

---------------------(Equation

5)

Equation 5 ကို Equation 4 တြင္ အစားသြင္းပါက

d (Th  Tc )  U (T hT c)dA(

1


m h ch



d (Th  Tc )
1
1
 U ( 
  )dA
(T hT c)
m h c h m c cc

1


m c cc

)

---------------------(Equation

6)

Equation 6 သည္ dA ဆိုေသာ differential element ေလးတစ္ခု အတြက္သာ စဥ္းစား ေနၿခင္း
ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ heat exchanger ထဲတြင္ အ၀င္မွေန အထြက္အထိ fluid stream နွစ္ခု အၾကား ၿဖစ္ေပၚ
ေနေသာ overall heat transfer rate ကို လိုခ်င္ပါက point 1 to point 2 အထိ Integrate လုပ္ေပးရမည္
ၿဖစ္သည္။
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Equation 6 ကို Integrate လုပ္ေသာ္ ေအာက္ပါ အတိုင္းရသည္။

ln

Th 2  Tc 2
1
1
 UA( 
  )
T h1T c1
m h c h m c cc

---------------------(Equation

7)

Equation 7 ဘယ္လို ရလာသလဲ ရွင္းေအာင္ ထပ္ၾကည္႔ၾကမည္။
----------------------------------------------------------------------

d (Th  Tc )
1
1
 U ( 
  )dA ---------------------(Equation 6)
(T hT c)
m h c h m c cc

အထက္ပါ Equation 6 တြင္ ဘယ္ဖက္မွ term ကို ပို၍ သေဘာေပါက္ ေစရန္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿမင္တတ္ဖို႔
လိုသည္။

Th  Tc  x ၿဖစ္ပါက

1
d (Th  Tc )
သည္ dx ၿဖစ္သည္။
x
(T hT c)

1
x
1
 dx  ln x ၿဖစ္၍ limit 1-2 ကို ထည္႔ပါက  12 dx  ln( x2  x1 )  ln 2
x
x1
x
ညာဖက္က term ကေတာ႔ ရွင္းပါသည္။ Overall surface area (point 1 to point 2) သည္ A
ၿဖစ္သည္။
-----------------------------------------------------------------------------------------Equation 3 ကို ၿပန္သြားၿပီး total heat transfer for each fluid stream ကို စဥ္းစားၾကည္႔မည္




dq  mh ch dT h mc cc dT c


mh c h 

q
Th1  Th 2

---------------------(Equation

---------------------(Equation

8)

3)
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mc c c 

q
Tc 2  Tc1

---------------------(Equation

9)

Equation 8 and 9 ကို Equation 7 တြင္ အစားထိုးပါက

q  UA

(Th 2  Tc 2 )  (Th1  Tc1 )
ln[(Th 2  Tc 2 ) /(Th1  Tc1 )]

---------------------(Equation

10)

Equation 1 and 10 ကို နွိဳင္းယွဥ္ ၾကည္႔ပါက ေဖာ္ၿပခဲ႔ ၿပီးေသာ Equation 2 ( Tlm ) ကို ေတြ႔ရလိမ္႔မည္။

Tlm 

(Th 2  Tc 2 )  (Th1  Tc1 )
ln[(Th 2  Tc 2 ) /(Th1  Tc1 )]

---------------------------------------------------------------------------- Natural logarithm အေပၚမွာ အေၿခခံ ထားတဲ႔ အတြက္ ဒီ temperature difference ကို
Log Mean Temperature Difference ဟုေခၚသည္။
 ဒီ relation ကို counter flow condition အတြက္လည္း တြက္ခ်က္ နိုင္သည္။
 ဒီ derivation အတြက္ အဓိက က်ေသာ assumption (2) ခု ရွိသည္။ (၁) fluid ၏ specific
heat သည္ temperature နွင္႔ လိုက္ၿပီး ေၿပာင္းလဲမွဳ မရွိ ဆိုေသာ အခ်က္ (၂) Convection
heat transfer coefficients ေတြဟာ heat exchanger တစ္ေလွ်ာက္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း မရွိ
constant ၿဖစ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ေတြ ၿဖစ္သည္။
 အကယ္၍ heat exchanger type သည္ double-pipe type ထက္ပိုၿပီး configuration
သည္ ပိုမို ရွဳပ္ေထြးပါက (ဥပမာ multiple passes and/or cross flow in the exchanger)
ၿဖစ္လာပါက heat transfer တြက္ခ်က္ရာတြင္ Tlm အတြက္ correction factor ဆိုတာကို
ထည္႔သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုသည္။ ဒါဆိုလ်င္ေတာ႔ q=UAF ∆Tlm ၿဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ Heat transfer
စာအုပ္ေတြ ေရးသူ Mr. J.P. Holman ၏ အဆိုအရ phase change process ရွိေသာ
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condensation and boiling (evaporation) တို႔တြင္ fluid သည္ essentially constant
temperature အေနနဲ႔ ရွိ၍ correction factor သည္ 1 ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ စိတ္၀င္စား
ပါက သူေရးေသာ စာအုပ္ေတြတြင္ ဆက္လက္ ေလ႔လာၾကည္႔ပါ။
 Parallel flow and counter flow တို႔တြင္ ∆Tlm အတြက္ ဂဏန္း (value) မ်ား ထည္႔သြင္း
တြက္ခ်က္ ၾကည္႔ပါက counter flow အတြက္ ရရွိေသာ ∆Tlm တန္ဖိုးသည္ parallel flow
အတြက္ ရရွိေသာ ∆Tlm တန္ဖိုးထက္ မ်ားေနသည္ ကို ေတြ႔ရလိမ္႔မည္။ ∆Tlm တန္ဖိုးမ်ားလွ်င္
less surface area သာလိုအပ္ေသာေၾကာင္႔ counter flow configuration သည္ parallel
flow configuration ထက္ ပို၍ energy sufficient ၿဖစ္ေပသည္။

References:
1. Heat Transfe (Sixth Edition0 by J.P. Holman)
2. A Heat Transfer Textbook (Third Edition by John H. Lienhard IV, John H. Lienhard V)
3. Log Mean Temperature Difference by R. Paul Singh (Youtube)
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AHU Control System (Hardwire)
ေဖာ္ၿပထားေသာ ပံုကို္ D&ID (ducting and instrumentation diagram) ဟုေခၚသည္။ အရင္ ကြ်န္ေတာ္
တင္ဖူးသည္ (ၾကာေတာ႔ ၾကာၿပီ)။ အရင္ ပံုက သိပ္မရွင္းလို႔ အခု တၿခားပံု ကိုတင္ထားတယ္။ ၎ diagram
တြင္ ducting, air flow, instruments စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ Duct size ကေတာ႔ ကိုယ္တင္ၿပ ခ်င္တဲ႔
အေပၚ မူတည္ ၍ ထည္႔သြင္းနိုင္သည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ equipments and instruments
ေတြကို ေဖာ္ၿပလို၍ ၿဖစ္ၿပီး ဒီပံုထဲမွာေတာ႔ electrical power and control လိုင္းေတြပါ ၿပထားသည္။

ၿပထားေသာ system သည္ hardwire ကို သံုးထားေသာ system ၿဖစ္သည္ ကို ပထမ ဦးစြာ သတိၿပဳပါ။
PLC သံုးထားေသာ system နွင္႔ အနည္းငယ္ ကြာၿခားပါသည္။ သို႔ေသာ္ control logic ကေတာ႔ အတူတူ
ၿဖစ္သည္။ Power line၊ control လိုင္းမ်ား၊ feedback signal, common alarm ပါ control panel
နွင္႔တကြ စံုလင္စြာ ၿပထားသည္႔ အတြက္ ဒါကို နားလည္လွ်င္ hardwire system ကိုအသံုးၿပဳ၍ AHU
တစ္လံုးကို သင္ေကာင္းစြာ control လုပ္နိုင္ၿပီ ၿဖစ္သည္။ Energy saving အတြက္ေတာ႔ စဥ္းစား မထားပါ။
Marine and offshore မွာေတာ႔ energy saving ကို သိပ္ၿပီး အာရံု မစိုက္လွပါ။

Control panel ကစၾကည္႔ပါ…..
- HVAC panel သည္ သူ႕ဆီမွ တဆင္႔ ေပးရမည္႔ power and control မ်ားအတြက္ power distribution
(utility load) ကို အရင္တြက္၍ breaker side ဘယ္ေလာက္သံုးမည္ ဆိုတာကို အရင္ သတ္မွတ္ရသည္။
Panel ကို၀င္လာမည္႔ main power supply ပါမည္။ ဒီပံုမွာဆို 480V ၿဖစ္သည္။

- Main power supply သည္ 480V and 3Ph ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ ေနာက္ထပ္ supply or control
voltage အတြက္ 230V တစ္လုိင္း power supply အေနနဲ႕ လိုသည္။

- AHU တြင္ UV system ပါၿပီး UV panel ကို HVAC panel မွ ပါ၀ါေပးရေသာေၾကာင္႔ 230V power
supply လိုသည္။ Fault ၿဖစ္ပါက HVAC system မွသိရွိရန္ အတြက္ alarm အတြက္ တစ္လိုင္း ရွိသည္။
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UV system သည္ cooling coil နွင္႔ AHU အတြင္းရွိ bacteria မ်ားကို သတ္ရန္ အတြက္ အသံုးၿပဳ ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။
- Ventilation fan အတြက္ ေမာ္တာသို႔ ပါ၀ါ ေပးရသည္။ 480V and 3Ph ပင္ၿဖစ္သည္။ Fan motor တြင္
fault ၿဖစ္ပါက သိရွိရန္ fault alarm လိုသည္။ Alarm သည္ signal ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာေတာ႔ သိမွာပါ။ ဒီ
signal သည္ VMS (Vessel Management System) သို႔ HVAC panel မွတဆင္႔ ပို႔ေပးလိမ္႔မည္။ ဒါကို
operator မွ သိရွိၿပီး လာေရာက္ စစ္ေဆးရန္ ၿဖစ္သည္။

- Heating coil အတြက္ ပါ၀ါေပးရန္ တစ္လိုင္း (stage ON/OFF) နွင္႔ over heat or other faults ေတြ
အတြက္ alarm တစ္လိုင္း ရွိသည္။

- Cooling အတြက္ 3-way valve ကို အဖြင္႔ အပိတ္ (သို႔) modulating အတြက္ valve actuator
ကိုသြားေသာ ပါ၀ါ လုိင္း တစ္လိုင္း ရွိသည္။ 24V or 230V ဆိုတာေတာ႔ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ စဥ္းစား ရန္
ၿဖစ္သည္။ 3-position အတြက္ 230V ၿဖစ္၍ modulating ေတြ အတြက္ကေတာ႔ 24VAC သာ ရွိသည္။

- ပံုတြင္ RM Thermostat 1 & 2 ဆိုၿပီး ေတြ႔ပါလိမ္႔မည္။ RM Thermostat 1 သည္ room mount
thermostat ၿဖစ္၍ အခန္း၏ temperature အေပၚမူတည္၍ Cooling အတြက္ 3-way valve ၏ ပြင္႔ရမည္႔
ပမာဏ ကို လိုအပ္သလို modulate လုပ္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ အခန္း တစ္ခန္းထဲ ကိုသာ serve လုပ္
ေသာ AHU ၿဖစ္ၿပီး free return air to AHU ၿဖစ္သၿဖင္႔ room mount thermostat ကို အသံုးၿပဳရၿခင္း
ၿဖစ္သည္။

- RM Thermostat 2 သည္လည္း room mount thermostat ၿဖစ္၍ အခန္း၏ temperature
အေပၚမူတည္၍ heater stage ေတြကို On/Off လုပ္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ ဒီ function သည္ winter
အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္သည္။ Thyristor ကိုအသံုးၿပဳ ၿပီး control လုပ္ပါက (0-100%) linearly
control လုပ္နိုင္သည္။
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- 18°C thermostat (CW thermostat) အတြက္ control လိုင္း တစ္လိုင္း။ ၎သည္ မပါ မေနရေတာ႔
မဟုတ္ေပ။ Chilled water temperature အနည္းဆံုး 18°C ရွိမွ 3-way valve စတင္ဖြင္႔ ေပးရန္ ထည္႔
ထား ၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္။

- Filter အတြက္ pressure differential (PG) သည္ mechanical type ၿဖစ္ၿပီး local indication
အတြက္သာ ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ electrical connection မလိုအပ္ေပ။ Filter choke ၿဖစ္ၿခင္းကို alarm
ရယူလိုပါက pressure differential transmitter ကို အသံုးၿပဳရမည္ ၿဖစ္သည္။ ဒါဆိုလ်င္ေတာ႔ electrical
connection လိုအပ္ေပလိမ္႔မည္။ ဒီပံုမွာေတာ႔ မပါေပ။

- Fire damper တြင္ solenoid valve energize ၿဖစ္ေစရန္ ပါ၀ါ တစ္လိုင္း၊ limit switches ေတြအတြက္
တစ္လိုင္း (open and close contacts) ရွိသည္။ Damper position သည္ damper control panel သို႔
signal သြားမည္ ၿဖစ္သည္။ Fire damper မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ prevention of fire ၿဖစ္သည္။
ဒါေၾကာင္႔ မီးေလာင္မွသာ တၿခားအခန္းမ်ားသို႔ မီးမကူး ေစဖို႔ အတြက္ ပိတ္ရန္ ၿဖစ္သည္။ AHU နဲ႔ fire
damper ေတြသည္ interlock လုပ္ထားရသည္။ Fire damper ပိတ္ေနပါက AHU run လိမ္႔မည္ မဟုတ္
ေပ။ ပံုမွန္ဆို ပြင္႔ေနရသည္။ In case of fire မွသာ ပိတ္သည္။ ဒါကို fail-safe position ဟုေခၚသည္။ Fail
ၿဖစ္လ်င္ safe ၿဖစ္ေအာင္ blade ေတြ ပိတ္ရသည္။

- Emergency shutdown အတြက္ တစ္လိုင္း ရွိသည္။ Emergency condition တြင္ VMS (vessel
management system) မွ remotely HVAC panel ကို shutdown လွမ္းလုပ္ရန္ ၿဖစ္သည္။

- Common fault အတြက္ VMS ကို HVAC panel မွ fault signal ေပးရန္ တစ္လိုင္း ရွိသည္။

ဒါဆိုလွ်င္ electrical panel အ၀င္ အထြက္ေတြ နွင္႔ ပတ္သက္၍ နားလည္မည္ဟု ယူဆပါသည္။
ကုိယ္႔ဟာ ကိုယ္လဲ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ထပ္မံ ေလ႔လာေစလိုပါသည္။
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Temperature Control System by PLC (Aung Myat Thu)
Temperature Control System by PLC
Meeting တစ္ခုမွာ Living quarter အတြက္ AHU temperature control နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြး
ၿဖစ္တာေလးပါ။ AHU က centralized unit ၿဖစ္ၿပီး LQ decks တိုင္းမွာ ရွိတဲ႔ အခန္းေတြကို serve လုပ္ရမွာပါ။
Galley နဲ႔ Navigation deck ကေတာ႔ သီးသန္႔ ေတြ။
AHU နွစ္လံုး တၿပိဳင္နက္ ေမာင္းမွာ၊ heater ေတြလည္းပါတယ္။ 3-way modulating valve for cooling က
AHU နွစ္လံုးအတြက္ common ၿဖစ္ၿပီး heater ေတြကေတာ႔ individual ေတြပါ။
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4-20 mA PLC output က cooling ေကာ heating ပါ control လုပ္မည္ ၿဖစ္သည္။ Cooling ေကာ heating
ပါ linear control ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ- heater ဆိုလွ်င္ step control မဟုတ္ပဲ solid state thyristor ကို
အသံုးၿပဳၿပီး linearly control (0-100%) လုပ္မွာ ၿဖစ္သည္။ ဆိုပါေတာ႔- 4 mA output signal ဆို 0% ၿဖစ္ၿပီး
20 mA output signal ဆို 100% ON ရမွာ ၿဖစ္သည္။ ၿမင္ေအာင္ ေၿပာရရင္ေတာ႔ လွ်ပ္စစ္မီးလိုေပါ႔။
ဗို႔အားၿပည္႔ရင္ မီလံုးက လင္းထိန္ ေနၿပီး ဗို႔အား မေကာင္းရင္ မွိန္ေဖ်ာ႔ေဖ်ာ႔နဲ႔ ေပါ႔။
PLC အတြက္ input ၿဖစ္တဲ႔ control parameter ကို ဘယ္လို လုပ္မလဲ ဆိုေတာ႔ temperature sensor (or)
transmitter ေတြကို သံုးၿပီး process variable ကို တိုင္းတာ ရမွာ ၿဖစ္သည္။ 100% fresh air မဟုတ္တဲ႔
အတြက္ ဒီ sensors ေတြ တပ္ဖို႔က fresh air duct, return air duct and supply air duct ေတြမွာ install
လုပ္လို႔ ရတယ္။
ၿပႆနာ က အဲဒီမွာ စတယ္။ သံုးပြင္႔ဆိုင္ ၿပႆနာ။ ပိုင္ရွင္၊ သေဘၤာက်င္း နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေပါ႔။
ပိုင္ရွင္ဖက္က အၿဖဴက ဆင္ဆာ ၃ ခု စလံုး တပ္၊ 3-way valve ေကာ heater ေကာ နွစ္ခု စလံုး တၿပိဳင္နက္
operate လုပ္တဲ႔ အခါလုပ္ return and supply air temperature အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ႔။ သူက အဓိက
constant supply air temperature ကို လိုခ်င္တာ။ ဥပမာ- 14°C off coil temperature (AHU အထြက္
temperature) ဆိုပါေတာ႔။ သူက နည္းနည္း ကြန္႔တာက return air temperature က က်သြားရင္ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊
တက္လာရင္ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ supply air temperature ကို အတိုး အေလွ်ာ႔ continuously adjust လုပ္ေပး
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ေနရမွာ။
သေေဘၤာက်င္းက အဲဒါကို မလုပ္ခ်င္ဘူး။ သူတို႔က အရင္ လုပ္ခဲ႔ဖူးတဲ႔ return air temperature ကိုပဲ ယူၿပီး
cooling and heating ကို control လုပ္ခ်င္တာ။ Owner ကေတာ႔ သူစိုးရိမ္တဲ႔ ဟာကို ေၿပာတာ ၿဖစ္ၿပီး
သူေၿပာတာက ဟုတ္တယ္။ Return air က အခန္းမ်ိဳးစံု က ၿပန္လာမွာ ၿဖစ္ေတာ႔ တခ်ိဳ႔ အခန္းက 23°C
ေလာက္နဲ႔ လာရင္ လာမယ္၊ တခ်ိဳ႔ အခန္းေတြက်ေတာ႔ 25, 26°C ေလာက္နဲ႔ ၿပန္ လာရင္လဲ လာမယ္။
ဆိုေတာ႔ သူက constant supply air temperature ပဲလိုခ်င္တယ္။ အေပၚမွာ ေၿပာခဲ႔သလို constant supply
air ကလဲ adjust လုပ္ေပး ေစခ်င္ေသးတာ။
-----------------------------------------------------------------------------------------Constant supply air ကိုပဲ ယူၿပီး control လုပ္တာက မ်ားတယ္။ သူက supply air temperature set point
တစ္ခုယူတယ္၊ ၿပီးေတာ႔ differential +/- 1 or 2°C ေလာက္ထားတယ္။ ဥပမာ။ supply air temperature
set point က 14°C ဆိုရင္ 16°C ေရာက္ရင္ chilled water 3-way valve open and modulate လုပ္တယ္။
12°C ေရာက္ရင္ heater ON တယ္။ ဒီလို သြားတယ္။ Out of range alarm အတြက္က သပ္သပ္
ရွိေသးတယ္။ ဒါေတာ႔ ထားေတာ႔။
Return air temperature ကိုပဲ ယူၿပီး လုပ္လို႔လဲ ရတယ္။ ဥပမာ။ indoor design temperature က 22°C
ဆိုပါေတာ႔၊ temperature controller for return air ကို 23°C (or) 24°C ေလာက္ setting လုပ္ၿပီး 3-way
valve ကို control လုပ္တာ။ တကယ္႔ setting ကိုေတာ႔ commissioning လုပ္တဲ႔ အခ်ိန္ မွာ ၿပန္ခ်ိန္ ရတာေပါ႔။
Fresh air sensor ကိုလဲ ယူၾကတယ္။ သူကေတာ႔ outdoor air temperature ကို သိခ်င္လို႔၊ ၿပီးေတာ႔
cooling or heating (winter or summer) ကို switch over လုပ္ေပးတာ။
အားလံုးကိုယူၿပီး တၿပိဳင္နက္ သံုးလို႔လဲ ရေသးတယ္။ ၀ါသနာ ပါရင္ အပ်င္းေၿပ စဥ္းစား ၾကည္႔ၾကေပါ႔ဗ်ာ
.....ဘယ္လိုဆို ေကာင္းမလဲ လို႔......

Temperature Control System by PLC (Aung Myat Thu)

International Classifications of Air Filter (Aung Myat Thu)
International Classifications of Air Filter
Typical AHU ေတြမွာ filter နွစ္ဆင္႔ပါသည္။ Coarse filter အၿဖစ္ G4/EU4 ကို သံုးၿပီး Fine filter အၿဖစ္ bag
filter ၿဖစ္တဲ႔ F7/EU7 ကို သံုးပါတယ္။ ေဆးရံုေတြ၊ တၿခား very high efficiency ရွိတဲ႔ filter ေတြသံုးထားတဲ႔
AHU ေတြကို မဆိုလိုပါ။

Coanda Effect or Surface Effect (Aung Myat Thu)
Coanda Effect (Surface Effect)
Coanda Effect အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ရွင္းဖို႔ ကြန္မန္႔မွာ တစ္ေယာက္ ေရးသြားလို႔ အဲဒီမွာ reply
လုပ္ရံုေလာက္နဲ႔ အဆင္မေၿပလို႔ ပို႔စ္ တစ္ခု အေနနဲ႔ သပ္သပ္ ေရးလိုက္ပါတယ္။
Coanda Effect ဆိုသည္မွာ surface တစ္ခုနဲ႔ နီးကပ္စြာ စီးဆင္းေနတဲ႔ jet flow တစ္ခုဟာ အဲဒီ surface
နဲ႔အတူ ကပ္ၿပီး (ပူးတြဲၿပီး) စီးဆင္းတတ္တဲ႔ သဘာ၀ ၿဖစ္စဥ္ တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး အဆိုပါ surface ဟာ jet flow
ရဲ႕ မူလ လားရာ လမ္းေၾကာင္းကေန ေသြဖယ္ၿပီး ေကြ႔၀ိုက္ၿပီး သြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ jet flow ဟာ အဲဒီ
curve အတိုင္း အတူ တြဲၿပီး လိုက္ပါ စီးဆင္းပါတယ္။
Romanian လူမ်ိဳး aerodynamics pioneer, Henri Marie Coandă (7 June 1886 – 25 November
1972) ကို ဂုဏ္ၿပဳမွည္႔ေခၚ ထားတဲ႔ အမည္ ၿဖစ္ပါတယ္။
SMACNA ထဲမွာေတာ႔ Coanda Effect ကိုေအာက္ပါ အတိုင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိ ထားပါတယ္။
The diversion of the normal fluid flow path from a jet by its attachment to an adjacent
surface (wall or ceiling) caused by a low pressure region between the fluid flow path and the
surface.
Fluid စီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းနွင္႔ သူနဲ႕နီးကပ္စြာ ရွိေနတဲ႔ surface တစ္ခုၾကားမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ႔ low
pressure region တစ္ခုေၾကာင္႔ jet တစ္ခုကေန စီးထြက္လာတဲ႔ ပံုမွန္ fluid flow path တစ္ခု ဟာ
အဆိုပါ surface နွင္႔အတူ ကပ္လ်က္ ပူးတြဲၿပီး စီးဆင္းသြားၿခင္းၿဖင္႔ သူ႔ရဲ႕ မူလ လမ္းေၾကာင္းကေန
ေသြဖီသြားမွဳ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါကို ပံုေလး (သို႔) movie clip ေလးတစ္ခု ေလာက္ကို ၾကည္႔လိုက္ရင္
ရွင္းသြားမွာပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔

မ်က္စိ

ေအာက္မွာ

ေတြ႔ေနရတဲ႔

ၿဖစ္စဥ္

ေတြ

ပါပဲ။

ထို႔အတူ

စိတ္၀င္စားဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ Youtube video clip ေလးကို ၾကည္႔ပါ။

Air Diffusion
Conditioned air ကို အခန္းတြင္းသို႔ supply လုပ္တဲ႔ အခါ ေလ၏ velocity သည္ served လုပ္ေနေသာ
ေနရာက

လက္ခံနိုင္ေသာ

velocity

ထက္

အေတာ္ေလး

မ်ားေနေလ႔

ရွိပါတယ္။

ဒီဇိုင္းလုပ္ရတဲ႔

အေနအထား ေပၚမူတည္၍ 4-2.5 m/s ေလာက္ အထိ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ထို႔အတူ supply air ရဲ႕
temperature ဟာလည္း room air temperature ထက္ ပိုေန (သို႔) ေလ်ာ႔နည္း ေနနိုင္ပါတယ္။ သင္႔တင္႔

Coanda Effect or Surface Effect (Aung Myat Thu)
ေလ်ာက္ပတ္တဲ႔ air diffusion ကို ရေစဖို႔ အတြက္ အခန္းထဲမွာ ရွိေနၿပီးသား ၿဖစ္တဲ႔ ေလကို
grille/diffuser ကေန စီးထြက္လာတဲ႔ supply air နဲ႔ အတူ လိုက္ပါ ေရြ႕လ်ားေစဖို႔ လုပ္ေပးရပါတယ္။ ဒီလို
ၿဖစ္ေစၿခင္းၿဖင္႔ air motion ကို ေလ်ာ႔က် ေစနိုင္တာသာ မက temperature difference ကိုလည္း
occupied zone က လက္ခံနိုင္တဲ႔ အတိုင္းအတာ တစ္ခု ကို ေရာက္ရွိေစပါတယ္။ ဆိုလိုတာက
grille/diffuser ကေန စီးထြက္လာတဲ႔ supply air ဟာ occupied zone ကို မေရာက္ခင္ room air
နဲ႔ေရာၿပီး air motion ေကာ temperature ပါေလ်ာ႔က်ကာ occupied zone ကိုေရာက္တဲ႔ အခါ
လက္ခံနိုင္တဲ႔ velocity and temperature ကို ေရာက္ရွိသြားၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ေအာက္ပါ terminology ေလးေတြကို သိထားသင္႔သည္။

Primary air – supply duct မွ စီးထြက္လာေသာ ေလ
Entrained air (secondary air) - grille/diffuser ကေန စီးထြက္လာတဲ႔ jet flow နွင္႔အတူ လိုက္ပါ
စီးဆင္းေသာ room air
Total air – mixture of discharged air and entrained air
Entrainment - movement of room air into the jet caused by the airstream discharged from
the outlet (secondary air motion).
Throw - horizontal or vertical axial distance an airstream travels after leaving an air outlet
before the maximum stream velocity is reduced to a specified terminal velocity (e.g., 0.25,
0.5, 0.75, or1.0m/s), defined by ASHRAE Standard 70.
Drop - vertical distance that the lower edge of a horizontally projected airstream drops
between the outlet and the end of its throw.

Coanda Effect or Surface Effect (Aung Myat Thu)

Coanda Effect or Surface Effect (Aung Myat Thu)

ေဖာ္ၿပထားေသာ ပံု (4) သည္ Coanda effect ၿဖစ္စဥ္ ကို သရုပ္ၿပထားေသာ ပံုၿဖစ္သည္။ Grille/diffuser
မွ စီးထြက္လာေသာ turbulent jet airflow သည္ dynamically unstable ၿဖစ္ေနတဲ႔ အတြက္
ဦးတည္ရာသည္ ေရွ႕ေနာက္ လွ်င္ၿမန္စြာ ေၿပာင္းေနေပသည္။ အဆိုပါ jet airflow သည္ နံရံ (သို႔)
မ်က္နွာက်က္

နွင္႔

အၿပိဳင္

နီးကပ္စြာ

စီးဆင္းေသာအခါ

ထို

မ်က္နွာၿပင္သည္

ေလစီးဆင္းရာ

လမ္းေၾကာင္းကို ၎ဖက္ၿခမ္းမွ ၿဖတ္ေတာက္လိုက္ေသာေၾကာင္႔ ညာဖက္မွ ပံုအတိုင္း ၿဖစ္သြားသည္။
ဆိုလိုတာက jet airflow အေပၚဖက္တြင္ secondary airflow မရွိေတာ႔ (no entrainment) သည္႔
အတြက္ jet airflow (primary airflow) နွင္႔အတူ လိုက္ပါ စီးဆင္းမွဳ မရွိေတာ႔။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၎
အေပၚဖက္တြင္ ဖိအားနည္းသြားၿပီး low-pressure bubble ကုိၿဖစ္ေစကာ jet airflow ကို stable
ၿဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ jet airflow သည္ surface အတိုင္း ကပ္၍ air throw distance လုပ္နိုင္သည္႔
အတိုင္း ဆက္လက္ စီးဆင္းသြားေစသည္။ Surface effect သည္ horizontally projected cool
airstreams ၏ drop ကို ေခ်ဖ်က္ လိုက္ၿခင္းပင္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အၿပင္မွာ လက္ေတြ႔ လုပ္ေနေသာ installation ေတြမွာေတာ႔ outlet ကို duct ရဲ႕
ေအာက္မွာပဲ opening လုပ္ကာ တပ္ဆင္ၿပီး airstream ကို free space ဆီသို႔ပဲ discharge လုပ္ပါတယ္။
ဒီလို လုပ္ၿခင္းၿဖင္႔ entrained air ကို airstream ရဲ႕ upper and lower surfaces ေတြမွာ လိုက္ပါ
စီးဆင္းေစၿပီး higher rate of entrainment ကို ရရွိေစကာ air throw distance ကို ပိုၿပီး တိုေစပါတယ္။
Exposed duct ရဲ႕ ေအာက္မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ႔ ceiling diffusers ေတြမွာေတာ႔ surface effect မရွိတဲ႔
အတြက္ supply air ဟာ ၾကမ္းၿပင္ဆီ သို႔ ၿမန္ၿမန္ က်ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ air-conditioning system မွာ
temperature differentials ရဲ႕ range ကို 8°C to 11°C (15°F to 20°F) ကန္႔သတ္ထားရမယ္လို႔

Coanda Effect or Surface Effect (Aung Myat Thu)
SMACNA မွာ ဆိုထားပါတယ္။ Slot diffusers ေတြနဲ႔ grilles ေတြမွာလည္း air drop ဟာ ပိုၿပီး သိသာ
ထင္ရွား ေစပါတယ္။

References:
1) SMACNA HVAC Systems Duct Design (1990 3th Edition)
2) ASHRAE 2001 Fundamentals
3) https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Coand%C4%83
4) https://www.youtube.com/watch?v=AvLwqRCbGKY

Grilles (Aung Myat Thu)
Grilles
Grille and installation အေၾကာင္းေတြ အရင္ ေရးခဲ႔ဖူးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြေတာ႔ ၿပန္မေၿပာေတာ႔
ပါဘူး။ မသိေသးတဲ႔ သူေတြ၊ အခုမွ ဒီ field ထဲကို ေရာက္လာတဲ႔ သူေတြ အတြက္ ဒီပံုေလးေတြ ကို
တင္လိုက္တာပါ။ အမ်ားစု ကေတာ႔ သိၿပီး ၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။

ပံုမွာ ၿပထားတာက Single deflection grille လို႔ေခၚပါတယ္။ Blade ဟာ vertical or horizontal အေနနဲ႔
ရွိနုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ႔ type ကိုေၿပာၿပီး မွာလို႔ရတယ္။ ေနာက္ထပ္ Double deflection grille
ဆိုတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ Blade ေတြဟာ အေပၚနဲ႔ ေအာက္ နွစ္ထပ္ ပါရွိၿပီး အေပၚက horizontal
ဆိုရင္ ေအာက္က vertical ၿဖစ္ပါတယ္။ Blade angle အားလံုးကို ကိုယ္လိုခ်င္သလို လက္နဲ႔ ဆြဲလွည္႔လိုရ
ရတယ္။ Blade တစ္ခုခ်င္းဆီရဲ႕ angle ကို ေၿပာၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Blade တစ္ခု ခ်င္းစီ ရဲ႕ အစြန္း နွစ္ဖက္ဟာ
pivot လုပ္ထားတဲ႔ အတြက္ လွည္႔လို႔ ရတာ ၿဖစ္တယ္။
ပံုထဲက အနက္ေရာင္ box (VCD) က air volume control အတြက္ ၿဖစ္သည္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ႔ opening
ကို ရရွိေစဖို႔ အတြက္ blade ကို အဖြင္႔၊ အပိတ္ ၿပဳလုပ္ နိုင္ရန္ အတြက္ screw ေလးပါရွိ၍ screw driver နဲ႔
adjust လုပ္ရသည္။ Grille ေတြသည္ standard အေနနဲ႔ VCD ကို မပါပဲ လာ၍ လိုခ်င္ရင္ ေၿပာ၍
မွာနိုင္သည္။ Neck size နဲ႔ face size မတူေပ။ Neck size သည္ duct size opening ထက္ 5-6 mm
ေလာက္ေသးငယ္သည္။ Grille ရဲ႕ face size opening က ပိုေသးသည္။ ဥပမာ- 325x225 duct size
opening ရွိပါက neck size သည္ 320x220 ၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိ၍ face size သည္ မ်က္နွာၿပင္
နွဳတ္ခမ္းေဘာင္ အသားေတြေၾကာင္႔ 305x205 ေလာက္သာ ရွိသည္။ Velocity ကိုတြက္ေသာ အခါ ဤ
အခ်က္မ်ားကို ထည္႔သြင္း စဥ္းစား နိုင္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ ဒါသည္ grille အတြက္ ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္၍ 4way diffuser နွင္႔ ကြဲၿပားမွဳ ရွိၿပန္သည္။ 4-way diffuser အတြက္ ceiling ကို ပို၍ က်ယ္က်ယ္
ေဖာက္ေပးရသည္။ သူ၏ တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ပံုသဏၭန္ သည္ neck မွ face သို႔ အတည္႔ မဆင္းပဲ
angle တစ္ခု ခ်ိဳးၿပီး ဆင္းသြားေသာေၾကာင္႔ (inclined from neck to face) ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံု
ရိုက္ မထားလိုက္ မိေသာေၾကာင္႔ မတင္ေတာ႔ေပ။

Grilles (Aung Myat Thu)

Splitter Vanes in Rectangular Duct (Aung Myat Thu)
Splitter Vanes in Rectangular Duct
Smooth radius rectangular duct elbow ေတြမွာ R/W ratio (radius to duct width ratio) ဟာ 1
(သို႔) 1 ထက္ၾကီးမယ္ ဆိုရင္ loss coefficient နည္းပါတယ္။ ဒါကို ပံု(၁) မွာ ၾကည္႔ရင္ သိနိုင္ပါတယ္။
တကယ္တမ္း site ထဲမွာ install လုပ္ဖို႔ ဆိုတာ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ဒီေလာက္ ေနရာ မရွိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက
ေနရာမရွိတဲ႔ အတြက္ R/W ≥ 1 ၿဖစ္ေစမယ္႔ configuration အတိုင္းၿပဳလုပ္ၿပီး install လုပ္ဖို႔ ဆိုတာ
အေတာ္ ရွားပါတယ္။ လုပ္ဖူးခဲ႔တဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳ အရဆိုရင္ duct size ၾကီးတာေတြေတာင္ ေယဘုယ်
အားၿဖင္႔ radius ကို 100, 150mm ေလာက္ပဲ လုပ္နိုင္ပါတယ္။
Splitter vane ေတြကို low R/W ratio radius elbows ေတြမွာ ထည္႔မယ္ ဆိုရင္ fitting loss coefficient
values ေတြကို ေလ်ာ႔က် ေစပါတယ္။ Splitter vane spacing ကို ပံု(၂) အတိုင္း တြက္ခ်က္ပါတယ္။
Smooth radius အတြက္ပါ။
ပံုေတြထဲမွာ rectangular straight duct ကို splitter ထည္႔ထားတာလဲ ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ Duct
construction standard အရ duct size အလ်ား နဲ႔ အနံ (သို႔) အနံ နဲ႔ အလ်ား အခ်ိဳး 1:4 (or) 4:1 ကို
maximum အေနနဲ႔ ထားရတဲ႔ အတြက္ ဒီအခ်ိဳးကို ေက်ာ္ရင္ splitter ထည္႔ေပးေလ႔ ရွိသည္။ မေက်ာ္လဲ
owner’s specification က ratio limit တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးထားရင္ ထည္႔ေပးရပါတယ္။ Marine အတြက္
ေၿပာမယ္

ဆိုရင္

တခ်ိဳ႔က်ေတာ႔လည္း

သေဘၤာက်င္းမွာ

သူ႔ရဲ႕

standard

ရွိတဲ႔

အတြက္

သူတို႔

သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အတိုင္းအတာ ေက်ာ္ရင္ ထည္႔ေပးပါတယ္။ ဒီလို odd size ေတြ ဘာေၾကာင္႔ install
လုပ္ရသလဲ ဆိုရင္ duct နွစ္လိုင္း ေၿပးစရာ ေနရာ မရွိလို႔ပါ။ ရွားေတာ႔ ရွားပါတယ္။

Ref: HVAC Systems Duct Design (SMACNA 1990 3rd Edition)
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Volume Control Damper (Aung Myat Thu)
Volume Control Damper (VCD)
Volume Control Damper ရဲ႕ ပံုေတြပါ။ ဒီေန႔ မွာထားတဲ႔ ပစၥည္းေလးေတြ ေရာက္လို႔ စစ္ရင္းနဲ႔
သိထားသင္႔တယ္ လို႔ ယူဆ ရတဲ႔ တခ်ိဳ႕ အရာေလးေတြကို မသိေသးသူေတြ သိရေအာင္ လို႔ တင္လိုက္တာ။
ပံုမွန္ ဆိုရင္ေတာ႔ galvanized steel ပါပဲ။ ဒီဟာေလးေတြကေတာ႔ outdoor installation အတြက္ ဆိုေတာ႔
stainless steel (SS316) material ကို အသံုး ၿပဳထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၾကံဳလို႔ ေစ်းေလးပါ ေၿပာလိုက္
မယ္ဗ်ာ။

Size

300mmWx300mmH

(depth

210mm)

ကို

ၿမန္မာေငြ

၃သိန္းေက်ာ္တယ္။

ဒါက

ေဖာက္သည္ေစ်းမို႔လို႔၊ မသိတဲ႔ သူေတြ မွာရင္ ၅ သိန္းေလာက္ ရွိတယ္။ Thickness က 1mm ပဲရွိတာ။
Galvanized ေတြကေတာ႔ ေစ်းခ်ိဳပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆိုဒ္ဆို ၁၀၀ ၀န္းက်င္ ေလာက္ပဲ ရွိမယ္ ထင္တယ္။
ၿမန္မာၿပည္ကေနၿပီးေတာ႔ စလံုးကပစၥည္း မွာရင္ ေစ်းဆစ္ဖို႔ေတာ႔ မေမ႔ၾကနဲ႔။ ၿပႆနာက ကိုယ္ေတြဆီက
inquiry လာၿပီ ဆိုရင္လည္း ေစ်းသိခ်င္လုိ႔ (tender တင္ဖို႔) ေမးတဲ႔ အဆင္႔ေလာက္ပဲ ရွိၿပီး တကယ္တမ္း
ဘယ္သူမွ မ၀ယ္ေတာ႔ ဒီကလူေတြကလဲ ၾကာေတာ႔ စိတ္မပါေတာ႔ဘူး ေရာင္းဖို႔ကို။
ေၿပာခ်င္တာက landing angle လုိ႔ ေခၚၾကတဲ႔ blade ေတြရဲ႕ အေပၚနဲ႔ ေအာက္မွာ ရွိတဲ႔ angle ေလးကို
သတိထားဖို႔ပါ။ ပံုထဲမွာ ၿပထားပါတယ္။ ဘယ္ damper အမ်ိဳးအစား မွာ မဆို အဲဒီ angle ေလးပါ ပါတယ္။
Non return damper ပံုကိုလည္း ၿပထားပါတယ္။ ၾကည္႔ ၾကည္႔ပါ။ Angle height ပိုၿမင္႔တာနဲ႔ ပိုနိမ္႔တာပဲ
ကြာပါတယ္။ Angle height ၿမင္႔ေတာ႔ static pressure drop ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒီ VCD ေတြအတြက္ supplier ရဲ႕
catalogue ထဲမွာ ေဖာ္ၿပထားတာေတာ႔ 5 m/s ေလာက္ၿဖစ္ၿပီး fully open ဆိုရင္ 15 Pa ေလာက္ပဲ ရွိၿပီးေတာ႔
75% open ဆိုရင္ 100 Pa ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အခုေၿပာေနတဲ႔ landing angle ကို ထည္႔စဥ္းစား
မထားဘူး လို႔ထင္ပါတယ္။ ဟိုးအရင္ 2011 ေလာက္ က fire damper နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေတြ႔အၾကံဳ တစ္ခု
ရွိခဲ႔ဖူးတယ္။ အဲဒီအရင္ က ဒီ landing angle ဆိုတာကို သတိမထားမိဘူး။ FAT (Factory Acceptance Test)
သြားေတာ႔ အဲဒီ angle ၾကီးကို သြားေတြ႔တယ္။ အၿမင္႔က 60mm ရွိတယ္ အဲဒီတုန္းက။ အေပၚေအာက္
ဆိုေတာ႔

120mm ၿဖစ္ေနၿပီ။

ထားပါေတာ႔...လိုခ်င္တာက ဆိုဒ္ 300Wx300H ဆိုရင္ 300Wx180H

ပဲရွိေတာ႔တယ္။ ဟ...ဒါၾကီးက ဘယ္လို ၿဖစ္တာလဲ ဆိုၿပီး ေမးေတာ႔မွ အဲဒီ angle က မပါမၿဖစ္တဲ႔။ ကိုယ္႔
designed velocity ကလဲ နဂို ကတည္းက နည္းနည္း မ်ားေနၿပီဆိုေတာ႔ ဒီ damper ကိုသာ ၿဖတ္ရင္ issue

Volume Control Damper (Aung Myat Thu)
နွစ္ခု ရွိတယ္။ Noise ရယ္၊ pressure drop ရယ္။ ေနာက္ဆံုး ညွိရင္းနဲ႔ 30mm ကေတာ႔ အနည္းဆံုးပဲ ဆိုၿပီး
ၿပန္ၿပင္ခိုင္း ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက manufacturer ကို ၿပန္စစ္ခိုင္းေတာ႔ 60mm height ဆိုရင္ 100 Pa ေက်ာ္ၿပီး
30mm ဆိုရင္ 48 Pa လို႔ေၿပာတယ္။ တကယ္ စမ္းၾကည္႔ မၾကည္႔ေတာ႔ မသိဘူး။
VCD ကေတာ႔ blade ေတြနဲ႔ casing ၾကားက leakage ေတြကို သိပ္ဂရုစိုက္ စရာ မလိုဘူး။ Design လုပ္တဲ႔
အခ်ိန္မွာ fully open အေနနဲ႔ပဲ ထားတာ ၿဖစ္တယ္။ Commissioning က်ေတာ႔မွ opening percentage ကို
လိုအပ္သလို ကစားတာ ၿဖစ္တယ္။ လိုခ်င္တဲ႔ airflow ကို ခ်ိန္ၿပီးတာနဲ႔ blade position ကို locked
လုပ္ထားလို႔ ရတယ္။ ပံုထဲမွာ လည္း ၿပထားပါတယ္။ ၿပထားတဲ႔ ပံုကေတာ႔ quadrant type လုိ႔ ေခၚၿပီး work
gear နဲ႔ open/close လုပ္တဲ႔ type တစ္မ်ိဳးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ VCD ေတြမွာ တစ္ခု သတိထားရမွာက
velocity မ်ားၿပီး blade ကို အနည္းငယ္ ပိတ္ထားရင္ အေတာ္ ဆူညံ ပါတယ္။ Commissioning ခ်ိန္မွာ air
balancing လုပ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ ဆူညံသံေတြ ထြက္ေနလို႔ အဲဒီေနရာက blade ကို ထပ္ဖြင္႔
ေပးလိုက္ရတဲ႔ အခါေတြလဲမၾကာခဏ ရွိခဲ႔ဖူးပါတယ္။

မသိေသးတဲ႔ သူေတြ အတြက္ opposed blade action ဆိုတာေလးလည္း ေၿပာလိုပါတယ္။ ဥပမာ။ blade
နွစ္ခု ရွိတယ္ ဆိုရင္ တစ္ခုရဲ႕ spindle က clockwise direction လည္ရင္ က်န္တစ္ခု ရဲ႕ spindle က
anticlockwise direction အတိုင္း လည္ပါတယ္။ ဒါကို ဆိုလိုတာပါ။ ပံုမွာ ၾကည္႔ပါ။ စ္ခုရဲ႕ spindle က
clockwise direction လည္ရင္ က်န္တစ္ခု ရဲ႕ spindle က anticlockwise direction အတိင
ု း္ လည္ပါတယ္။
ဒါကို ဆိုလိုတာပါ။ ပံုမွာ ၾကည္ပ
႔ ါ။

Landing Angle

Clockwise

Counter clockwise

Lockable for the
certain opening of
damper

Starters in HVAC System - 1 (Aung Myat Thu)
Type Of Starters
Starter အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေသာ္လည္း HVAC တြင္ အသံုးမ်ားေသာ starter မ်ားမွာ ေအာက္ပါ တို႔ ၿဖစ္သည္။
 D.O.L Starter (Direct on line starter)
 Star Delta Starter
 Soft Starter
 VFD Drive Starter
DOL Starter (Starting Current - 6 x Full Load Current)
Star-Delta Starter (Starting Current - 4 x Full Load Current)
Soft Starter (Starting Current - 2 x Full Load Current)
VFD Starter (Starting Current – 1.5 x Full Load Current)

D.O.L Starter (Direct on line starter)
ဒီအမ်ိဳးအစားသည္ အရိုးရွင္းဆံုး motor starter ၿဖစ္သည္။
Advantages:
 ေစ်းအခ်ိဳဆံုး အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္သည္
 တပ္ဆင္၊ ေမာင္းနွင္၊ ၿပဳၿပင္ရတာ လြယ္သည္
 ရိုးရွင္းေသာ Control Circuit ၿဖစ္သည္
 နားလည္လြယ္၊ troubleshoot လုပ္ရတာ လြယ္သည္
 Starter to motor ကို cable one set သာလိုသည္
 Motor terminal ၌ delta connection သာလိုသည္
Disadvantages:
 Motor ရဲ႕starting current ကို ေလွ်ာ႔ခ် မေပးနိုင္ၿခင္း
 Starting Current ၿမင္႔ၿခင္း (Typically 6 to 8 times the FLC of the motor).
 Motor တြင္ thermal stress ရွိၿခင္းေၾကာင္႔ သက္တမ္း တိုေစသည္
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High in-rush current ေၾကာင္႔ big voltage dip ၿဖစ္ေပၚေစၿပီး high capacity motors
ေတြအတြက္ မသင္႔ေလ်ာ္ေပ။
D.O.L Starter (Direct on line starter)

DOL Starter တြင္ ေအာက္ပါ components မ်ားပါ၀င္သည္။
 1. Contactors (Main contactors) 1 No
 2. Three-pole thermal over current release 1No.
 3. Start push button 1 No
 4. Stop push button 1 No
 5. Indication light 3 Nos
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Star Delta Starter
Reduced current starting method ၿဖစ္သည္။
အားသာခ်က္မ်ား
 Operation သည္ ရိုးရွင္းၿပီး အၾကမ္းခံေသာ တည္ေဆာက္ပံု ရွိၿခင္း
 တၿခား reduced current methods မ်ားနွင္႔ နွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ ေစ်းခ်ိဳၿခင္း
 Torque/Current performance ေကာင္းၿခင္း
 Full load ampere of the motor ၏ starting current ကို (၄) ဆ အထိသာ ဆြဲၿခင္း
အားနည္းခ်က္မ်ား
 Delta Connection အတြက္ six terminal လိုအပ္ၿခင္း
 Starter မွ motor ကို connect လုပ္ရန္ 2 set of cables လိုအပ္ၿခင္း
 D.O.L starter ထက္ေတာ႔ ေစ်းၾကီးၿခင္း
 Starting torque နိမ္႔ၿခင္း (torque ကိုလည္း ေလွ်ာ႔ခ်ေပးသၿဖင္႔)
Star-delta Starter တြက္ ေအာက္ပါ components မ်ားပါ၀င္သည္။
 Contactors (Main, star and delta contactors) 3 No’s
 Time relay (pull-in delayed) 1 No.
 Three-pole thermal over current release 1No.
 Start push button 1 No
 Stop push button 1 No
 Indication light 3 No’s
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Soft Starter & VFD Starter
 Soft starters and variable frequency drives နွစ္ခု စလံုးကို be used to reduce inrush
currents ကို ေလွ်ာ႔ခ်နိုင္ရန္ နွင္႔ torque ကို limit လုပ္ရန္ အတြက္ အသံုးၿပဳနိုင္သည္။ မၾကာခဏ
အဖြင္႔၊ အပိတ္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းေၾကာင္႔ motor heat တက္ၿခင္းကို ေလွ်ာ႔ခ် ေပးၿခင္းၿဖင္႔ motor ၏
သက္တမ္းကို ၾကာရွည္ ခံေစသည္။
 VFD သည္ AC motor speed control အတြက္ ၿဖစ္ၿပီး ၎သည္ output voltage ကို change
ေပးၿခင္းသာ မက frequency ကိုလည္း ေၿပာင္းလဲ ေပးသည္။
 Soft starter သည္ တကယ္တမ္းတြင္ regulator တစ္ခုသာ ၿဖစ္၍ output voltage ကိုသာ
ေၿပာင္းေပးသည္။
 Variable frequency drive တြင္ soft starters ၌ ရွိေသာ features မ်ား အကုန္ရွိ၍ soft starter
ထက္ အဆမတန္ ေစ်းၾကီးသည္။ VFD သည္ motor speed ကို control လုပ္နိုင္သည္။ Energy
saving ၿဖစ္သည္။
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Push Button & Selector Switch
 Push button:
 ဒီအမ်ိဳးအစားသည္ three-wire-control ကို ရည္ညႊန္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ ၎တြင္
“Start” and “Stop” ကို connect လုပ္ရန္ အတြက္ three wires (သို႔) three connection points
ပါရွိေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။
 အားသာခ်က္ တစ္ခုကေတာ႔ low-voltage protection ၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ overload ေၾကာင္႔
control circuit တြင္ “OL” contacts open ၿဖစ္သြားပါက “M” contactor coil သည္ de-energized
ၿဖစ္၍ motor ကို shut down ၿဖစ္ေစသည္။ Overload cleared ၿဖစ္သြားေသာ အခါတြင္ motor
သည္ သူ႔ဟာသူ ခ်က္ခ်င္း ၿပန္မစပဲ operator မွ “Start” button ကို ထပ္နွိပ္ေပးဖို႔ လုိသည္။
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 Selector Switch (Stay-on):
 Two-wire control circuit သည္ low-voltage release လုပ္ေသာ္လည္း low-voltage protection
ေတာ႔ မလုပ္ေပ။ ဆိုလိုတာက system တြင္ power loss ၿဖစ္သြားေသာ အခါ contactor သည္ deenergized ၿဖစ္၍ motor ရပ္သြားသည္။ ဒါကို low-voltage release ဟုေခၚသည္။ Power restored
ၿဖစ္ေသာအခါ control device သည္ closed ၿဖစ္ေနေသးပါက motor သည္ ဘာ waning မွ မေပးပဲ
ၿပန္လည္ လိမ္႔မည္။ ဒါသည္ stay-on selector ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။
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Engine Room Ventilation (Aung Myat Thu)
Engine Room Ventilation (ISO 8861)

ISO 8861 သည္ diesel-engined ship ေတြရဲ႕ engine room ventilation အတြက္ design requirements
and basis of calculations ၿဖစ္သည္။
Engine Room
Main propulsion machinery, boiler(s), diesel generator(s) and major machinery စသည္တို႔ ပါ၀င္
ေသာ ေနရာ (space) ကို engine room ဟုေခၚသည္။
1. Design conditions
Outside ambient temperature ကို +35°C အေနနဲ႔ ယူရမည္။
Temperature rise from air intake to air passing (from engine room up to the casing entrance)
ကို maximum 12.5K ထားၿပီး တြကရ
္ မည္။
Ventilation plant ၏ capacity သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔နိုင္ဖို႔ အတြက္ ၿပည္႔စံု
လံုေလာက္ရမည္။
(၁) အင္ဂ်င္ခန္းတြင္ comfortable working conditions ၿဖစ္ေစရန္ ဖန္တးီ ေပးၿခင္း
(၂) ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ မ်ားနဲ႔ ဘိြဳင္လာ မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ combustion air ကို supply လုပ္ေပးနုိင္ၿခင္း
(၃) အင္ဂ်င္ခန္းတြင္ ရွိေသာ heat-sensitive apparatus မ်ားကို overheat ၿဖစ္ၿခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးၿခင္း
အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ၿဖည္႔ဆီး ေပးရန္ အတြက္ ေလကို အင္ဂ်င္ခန္း ရဲ႕ ေနရာတိုင္းသို႔ိ ေရာက္ရွိရန္
ၿဖန္႔ၿဖဴး ေပးဖို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာ အခန္းတြင္းမွ ရွိေနေသာ ေလပူမ်ားကို ေလသစ္မ်ားနွင္႔ အစားထိုး ဖယ္ရွား
နိုင္ရန္ ၿဖစ္သည္။ Heat emission မ်ားတဲ႔ ေနရာေတြ နွင္႔ fresh and clean outdoor လိုအပ္တဲ႔ working
areas ေတြကိုေတာ႔ အထူး စဥ္းစား ေပးဖို႔ လိုသည္။
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2. Airflow calculation
2.1 Total airflow
Engine room သို႔ supply လုပ္မည္႔ total airflow (Q) သည္ ေအာက္ပါ calculations နွစ္ခု မွ ရေသာ
တန္ဖိုးမ်ား အနက္ ပို၍ ၾကီးေသာ တန္ဖိုးကို ယူရမည္ ၿဖစ္သည္။
(a) Q = qc + qh (2.2 & 2.3 တြင္ တြက္ထားေသာ အတိုင္း ၿဖစ္သည္)
(b) Q = 1.5 x qc (air flow for combustion + 50%)
- Engine room အတြက္ total airflow သည္ combustion (engines and boilers) အတြက္ ေပးရ ေသာ
airflow ထက္ မနည္းေစရပဲ 50% ပိုရမည္ ၿဖစ္သည္။
- Casing and funnel အတြငး္ မွာ install လုပ္ထားတဲ႔ equipments ေတြအားလံုး အတြက္ combustion air
နွင္႔ ၎တို႔၏ heat emission ေတြကို ထည္႔တြက္စရာ မလို။
- Calculations သည္ normal sea condition နဲ႔ temperature increase 12.5 K ရဲ႕ေအာက္မွာ main
propulsion diesel engine(s), diesel generator engine(s), boilers(s) and other machinery ေတြ
အားလံုး၏ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မွာ ၿဖစ္တဲ႔ maximum rating ကို အေၿခခံၿပီး တြက္ယူ ရမွာ
ၿဖစ္သည္။
- Calculations သည္ manufacturer ဆီမွ ရေသာ information ကို အေၿခခံ၍ ၿဖစ္နိုင္ဖြယ္ အၿမင္႔ဆံုး ပမဏ
ကို ယူ၍ တြက္ရမည္။ Manufacturer ဆီမွ information ကို မရနိုင္ေသာ ခါမွသာ ဒီ international standard
ထဲမွာ ရွိေသာ guidance values မ်ားကို အသံုးၿပဳရန္ ၿဖစ္သည္။
- ေက်နပ္ေလာက္ေသာ air distribution ကို ရရွိနိုင္ရန္ အတြက္ main propulsion diesel engine(s), diesel
generator engine(s), boilers(s) and other machinery သို႔ေပးရေသာ combustion air နွင္႔ ၎တို႔ဆီမွ
ထုတ္လႊတ္ေသာ heat emission မ်ားကို သီးသန္႔ တြက္ခ်က္ ေပးဖို႔ လိုသည္။ တၿခား conditions
မ်ားကိုလည္း လုိအပ္သလို ထည္႔သြင္း စဥ္းစား တြက္ခ်က္ေပး ဖို႔ လိုသည္။
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- Engine room နဲ႔ ေပါင္းထားတာ မဟုတ္တဲ႔ auxiliary engine rooms, boiler rooms and separator
rooms စတဲ႔ individual room ေတြအတြက္လည္း သီးၿခားစီ တြက္ေပးရမည္။

2.2 Airflow for combustion
2.2.1 Sum of airflow for combustion
Sum of airflow for combustion qc ကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အတိုင္း တြက္ရမည္ ၿဖစ္ၿပီး ယူနစ္သည္
m3/s ၿဖစ္သည္။
qc = qdp + qdg + qb
Where
qdp
qdg
qb

is the airflow for combustion for main propulsion diesel engine(s), in m3/s
is the airflow for combustion for diesel generator engine(s), in m3/s
is the airflow for combustion for boiler(s), in m3/s

2.2.2 Airflow for combustion for main propulsion diesel engine(s)
qdp ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။

q dp =

Pdp .mad

ρ
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Where
Pdp

is the service standard power of the main propulsion diesel engine(s) at maximum

continuous power output, in kilowatts
is the air requirement for combustion for diesel engine(s), in kilograms per kilowatt

mad
second

မွတ္ခ်က္။

mad

အတြက္

specific

data

မရနိုင္ပါက

ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ

တန္ဖိုးမ်ားကို

အသံုးၿပဳနိင္သည္။
mad

= 0.0023 kg/(kW.s) for 2-stroke engines
= 0.0020 kg/(kW.s) for 4-stroke engines

ρ = 1.13 kg/m3 (density of air @ +35°C, 70% RH and 101.3 kPa)

2.2.3 Airflow for combustion for diesel generator engine(s)
qdg ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။

q dg =

Pdg .mad

ρ

Where
Pdg

is the service standard power of the diesel generator engine(s) at maximum power

output, in kilowatts
mad
second

is the air requirement for combustion for diesel engine(s), in kilograms per kilowatt
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မွတ္ခ်က္။

mad

အတြက္

specific

data

မရနိုင္ပါက

ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ

တန္ဖိုးမ်ားကို

အသံုးၿပဳနိင္သည္။
mad အတြက္ တန္ဖိုးသည္ အေပၚမွ မွတ္ခ်က္ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။

2.2.4 Airflow for combustion for boilers and thermal fluid heaters
qb ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ယူရမည္။
- Boiler ၏ total steam capacity ကို သိပါက ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ ကို အသံုးၿပဳပါ။

qb =

ms .m fs .maf

ρ

- The capacity of a boiler or a thermal fluid heater ကို kW နွင္႔ သိပါက ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ ကို
အသံုးၿပဳပါ။

qb =

Q.m fs .maf

ρ

Where
Q

is the maximum continuous rating of the boiler(s), in kW

ms

is the total steam capacity (maximum continuous rating) of the boiler(s), in kg/s

mfs

is the fuel consumption, in kilogram of fuel per kilogram of steam, or in kilograms of fuel
per second per kilowatt of thermal capacity

maf

is the air requirement for combustion, in kilograms of air per kilogram of fuel
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မွတ္ခ်က္။

mfs

အတြက္

specific

data

မရနိုင္ပါက

ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ

တန္ဖိုးမ်ားကို

အသံုးၿပဳနိင္သည္။
mfs

= 0.077 kg/kg (if steam capacity is known)

mfs

= 0.11 kg s-1/kW (if thermal capacity is known)

မွတ္ခ်က္။ maf အတြက္ specific data မရနိုင္ပါက maf = 15.7 kg/kg ကိုယူတြက္ နိင္သည္။

2.3 Airflow for evacuation of heat emission
Heat evacuation (အပူေတြ ထုတ္ပစ္ဖို႔) အတြက္ လိုအပ္ေသာ စုစုေပါင္း airflow qh ကို ေအာက္ပါ
ေဖာ္ၿမဴလာ ကို အသံုးၿပဳ၍ တြက္ယူရမည္။

qh =

φdp + φdg + φb + φ p + φ g + φel + φep + φt + φo
− 0.4(qdp + qdg ) − qb
ρ .c.∆T

Where
Φdp

is the heat emission from main propulsion diesel engine(s), in kW

Φdg

is the heat emission from diesel generator engine(s), in kW

Φb

is the heat emission from boilers and thermal fluid heaters, in kW

Φp

is the heat emission from steam and condensate pipes, in kW

Φg

is the heat emission from electrical air-cooled generator(s), in kW

Φel

is the heat emission from electrical installations, in kW

Φep

is the heat emission from exhaust pipes including exhaust gas-fired boilers, in kW

Φt

is the heat emission from hot tanks, in kW
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Φo

is the heat emission from other components, in kW

c

is specific heat capacity of the air (1.01 kJ/kg.K)

ΔT

is the increase of the air temperature in the engine room (12.5 K). It is the difference
between inlet and outlet temperature measured at design condition. The outlet
temperature shall be measured at the outlet from engine room to casing or funnel
without heat-sensitive installations)

The factor 0.4 သည္ သာမန္ engine room arrangement နွင္႔ ventilation duct အေပၚတြင္ အေၿခခံ
ထားၿခင္း ၿဖစ္၍ special arrangement ေတြ အတြက္ ဆုိလ်င္ေတာ႔ တန္ဖိုးကို ေၿပာင္းၿပီး စဥ္းစား သင္႔သည္။

3. Calculation of heat emission
3.1 Heat emission from main propulsion diesel engine(s)
Φdp ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။

Φ dp = Pdp .

∆hd
(kW)
100

Where
Pdp

is the service standard power of the main propulsion diesel engine(s) at maximum
continuous power output, in kilowatts

Δhd

is the heat loss from the diesel engine(s), in percentage

မွတ္ခ်က္။ Φdp အတြက္ specific data မရနိုင္ပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ graph မွ တန္ဖိုးကို
ယူသံုးနိုင္သည္။
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3.2 Heat emission from diesel generator engine(s)
Φdg ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။

Φ dg = Pdg .

∆hd
(kW)
100

Where
Pdg

is the service standard power of the diesel generator engine(s) at maximum power
output, in kilowatts

Δhd

is the heat loss from the diesel engine(s), in percentage

မွတ္ခ်က္။ Φdg အတြက္ specific data မရနိုင္ပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ graph မွ တန္ဖိုးကို
ယူသံုးနိုင္သည္။

3.3 Heat emission from boiler(s) and thermal fluid heater(s)
Total steam capacity of a boiler ကိုသိပါက Φb ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။

Φ b = ms .m fs .h.

∆hb
.B1 (kW)
100

Total steam capacity of a boiler ကိုသိပါက Φb ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။
Demand for heat is covered by a thermal fluid heater or the capacity of a boiler ကိုသိပါက Φb
ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။

Φ b = Q.B1 .

∆hb
(kW)
100
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Where
ms

is the total steam capacity (maximum continuous rating) of the boiler(s), in kg/s

mfs

is the fuel consumption, in kilogram of fuel per kilogram of steam, or in kilograms of fuel
per second per kilowatt of thermal capacity

မွတ္ခ်က္။ mfs အတြက္ specific data မရနိုင္ပါက mfs = 0.077 kg/kg ကို အသံုးၿပဳနိင္သည္။
h

is the lower calorific value of the fuel, in kJ/kg

မွတ္ခ်က္။ h အတြက္ specific data မရနိုင္ပါက h = 40.200 kJ/kg ကိုယူတြက္ နိင္သည္။
Δhb

is the heat loss, in percentage, at the maximum continuous rating of the boiler or
thermal fluid heater

မွတ္ခ်က္။ Δhb အတြက္ specific data ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ graph မွ တန္ဖိုး ကို
အသံုးၿပဳနိင္သည္။
B1

is a constant that applies to the location of the boiler(s) and other heat exchangers in

the engine room (3.7 တြင္ B1 အတြက္ ေဖာ္ၿပထားေသာ တန္ဖိုးကို ၾကည္႔ပါ။
Q

is the maximum continuous rating of the thermal fluid heater or boiler in kW

3.4 Heat emission from seam and condensate pipes
Φp ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။

Φ p = msc .

∆h p
100

(kW)
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Where
msc

is the total steam consumption, in kW (1 kW ~ 1.6 kg/h of steam)

Δhp

is the heat loss from steam and condensate pipes, in percentage of the steam
consumption in kW

မွတ္ခ်က္။ Δhp အတြက္ specific data မရနိုင္ပါက Δhp = 0.2% ကို အသံုးၿပဳနိင္သည္။

3.5 Heat emission from electrical generator(s)
Φg ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ မွ တြက္ယူရမည္။

Φ g = Pg .[1 −

η
100

] (kW)

Where
Pg

is the power of installed air-cooled generator(s), in kW (sand-by sets ကို ထည္႔တြက္ စရာ
မလို)

η

is the generator efficiency, in percentage

မွတ္ခ်က္။ η အတြက္ specific data မရနိုင္ပါက η = 0.94% ကို အသံုးၿပဳနိင္သည္။
3.6 Heat emission from electrical installations
Φel ကို ေအာက္ပါ methods ႏွစ္ခု မွ တြက္ယူရမည္။ ပထမ နည္း နဲ႔ အဆင္မေၿပမွ ဒုတိယ နည္းကို
အသံုးၿပဳရန္ ၿဖစ္သည္။
(a) electrical installations မ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိေသာအခါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း
ၿဖစ္တဲ႔ heat emission စုစုေပါင္း ကို တြက္ယူရန္ ၿဖစ္သည္။
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(b) သမားရိုးက် သေဘၤာေတြ အတြက္ electrical installations မ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
မသိေသာအခါ 20% of rated power of the electrical apparatus and lighting that are in use at sea
ကို ယူရမည္။
3.7 Heat emission from exhaust pipes and exhaust gas-fired boiler(s)
Exhaust pipes and exhaust gas-fired boiler(s) မ်ား၏ heat emission ကို ေအာက္ပါ graph မွ ယူ၍
စဥ္းစား တြက္ခ်က္ နိုင္သည္။ Insulation thickness approximately 70mm အတြက္ curve ၿဖစ္သည္။
ယူနစ္ အေနနဲ႔ kilowatts per meter of pipe ၿဖစ္သည္။

Heat emission from exhaust pipes
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Specific figures ေတြကို မရနိုငပ
္ ါက Δt=250 K ကို 2-sroke engine အတြက္ အသံုးၿပဳ နိုင္ၿပီး Δt=320 K
ကို 4-sroke engine အတြက္ အသံုးၿပဳ နိုငသ
္ ည္။
Casing or funnel အတြင္းမွာ install လုပ္ထားတဲ႔ exhaust gas pipes ad exhaust gas-fired boiler(s)
မ်ားကိုေတာ႔ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားရန္ မလိုအပ္ေပ။
အကယ္၍ exhaus gas boiler(s) သည္ exposed casing exits ေတြရဲ႕ ေအာက္မွ တုိက္ရိုက္ ထားပါက
factor B1 = 0.1 ကို အသံုးၿပဳ ရမည္။

3.8 Heat emission from hot tanks
Engine room နွင္႔ ထိစပ္ေနေသာ hot tank surfaces မ်ား၏ စုစုေပါင္းကို အေၿခခံၿပီး Φt ကို တြက္ခ်က္ရမည္။
ေအာက္ပါ ဇယားမွ တန္ဖိုးမ်ားကို အသံုးၿပဳ ရမည္။
Table 1 - Heat emission from hot tanks
Tank Surface

Heat emission, Φt in kW/m2 at a tank temperature of
60°C

70°C

80°C

90°C

100°C

Uninsulated

0.14

0.234

0.328

0.42

0.515

Insulation 30mm

0.02

0.035

0.05

0.06

0.08

Insulation 50mm

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

3.9 Heat emission from other components
Other components မ်ားဟု ဆိုရာတြင္ compressor(s), steam turbine(s), reduction gear(s),
separator(s), heat exchanger(s), piping and hydraulic system(s) စသည္တို႔ကို ဆုိလိုၿခင္း ၿဖစ္၍
စုစုေပါင္း airflow ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ထည္႔တြက္ ရမည္။
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4. Graphs
4.1 Heat loss in percentage from diesel engine based on services sandard power of engine
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4.2 Heat loss in percentage of maximum continuous rating of boilers (kg/s) and thermal fluid
heaters (kW)
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Guidance and good practice

A.1 Distribution of air in the engine room
Ventilation air ၏ 50% ကို္ main propulsion diesel engine(s) ၏ အေပၚ၊ turbo-charger inlet(s)
အနီးတစ္၀ိုက္ သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ၿဖန္႔ၿဖဴး ေပးသင္႔ၿပီး sea water ေတြ ေလနွင႔္ အတူ ပါမလာေအာင္ ဂရုစိုက္
ေပးဖို႔ လိုသည္။ အပူထုတ္လႊင္႔ေနေသာ components မ်ား (သို႔) ေရထိလို႔ မရေသာ electrical or other
apparatus မ်ားဆီသို႔ ေလကို တိုက္ရိုက္ မွုတ္မထုတ္ ရေပ။
A.2 Air exhaust
Engine room ထဲတြင္ အနည္းငယ္ positive pressure ၿဖစ္ေနေစရန္ အတြက္ air exhaust system ကို
ဒီဇိုင္း လုပ္ထားသင္႔သည္။ ပံုမွန္ အားၿဖင္႔ 50 Pa ထက္ မေက်ာ္သင္႔။
Exhaust fans မ်ားကို တပ္ဆင္ရာတြင္ funnel or extractor openings ေတြကို exhaust air ၿဖတ္သန္း
မသြားနိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ သင္႔သည္။
Fuel oil separators အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ေသာ purifier room အတြက္ သီးသန္႔ fan နွင္႔ extract လုပ္သင္႔ၿပီး
ထို exhaust air ကို မည္သည္႔ air inlet နွင္႔မွ မဆို ေ၀းနိုင္ သေလာက္ေ၀းေသာ ေနရာတြင္ atmosphere သို႔
ထုတ္ပစ္ ရမည္။
A.3 Fire damper
Fire damper မ်ား၊ weather-tight closing appliance မ်ားကို SOLAS (Safety of Life At Sea) chapter
II-2 နွင္႔ international load line convention 1966 အရ တပ္ဆင္ ရမည္။
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Ventilation and Air-treatment of Galleys and Pantries with Cooking Appliances (ISO 9943)
1. Scope
ဤ international standard သည္ ပင္လယ္ၿပင္တြင္ သြားလာေသာ ကုန္တင္သေဘၤာ မ်ားအတြက္ design
requirements and general considerations for the ventilation and air-treatment of galleys and
pantries with cooking appliances မ်ားကို ၿပ႒ာန္း

ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ အဆိုပါ ventilation and air-

treatment လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို shipowner ေတြက ၿပ႒ာန္း ထားၿခင္းလည္း ၿဖစ္သည္။
Design requirements and general considerations မ်ားသည္ အလြန္အမင္း ေအးလြန္း၊ ပူလြန္းေသာ
ရာသီဥတု ရွိေသာ conditions မ်ားမွ လြဲ၍ က်န္ normal conditions အားလံုး နွင္႔ အက်ံဳး၀င္သည္။

2. Design Requirements
2.1 General
Galley (မီးဖိုခန္း) အတြက္ supply air ကို outdoor air (100% fresh air) ကိုသာ အသံုးၿပဳရမည္။ ထို
supply air ကို္ galley အတြက္ သီးသန္႔ serve လုပ္ေသာ duct ၿဖင္႔သာ သယ္ေဆာင္ရမည္။ Air duct သည္
galley အတြက္ သီးသန္႔ ၿဖစ္ရမည္။
Exhaust air သည္လည္း သီးသန္႔ (separate exhaust air system) ၿဖစ္ရမည္ ၿဖစ္ၿပီး galley ကို serve
လုပ္ေသာ total air flow ကို atmosphere သို႔ စြန္႔ထုတ္ ပစ္ရမည္။
Supply and exhaust fans မ်ားသည္ full speed နွင္႔ reduced speed အတြက္ run နိုင္ရမည္။ Winter
conditions တြင္ air volume သည္ နည္းသြားသည္႔ အတြက္ ထိုအေၿခအေနတြင္ reduced speed နွင္႔
operate လုပ္နိုင္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။
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Paragraph 2.3 and 2.4 and air flow (clause 3) တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ conditions မ်ားအတိုင္း system
ကို design လုပ္ရမည္။
ေသးငယ္ေသာ galley အတြက္ supply air system သည္ air-conditioning system တစ္ခုနွင္႔ connect
လုပ္နိုင္သည္။ ထို AC system သည္ တၿခား spaces မ်ားကိုလည္း serve လုပ္ေနနိုင္သည္။ ဒီလို case
မွာဆိုလ်င္ reduced air volume သည္ fan speed ကို ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္းထက္ တၿခား spaces မ်ားမွ recirculated
air ကို လက္ခံ ရယူၿခင္းၿဖင္႔ achieved ၿဖစ္နိုင္သည္။
2.2 Ordering Information
The purchaser (၀ယ္ယူသူ) သည္ ထုတ္လုပ္သူ manufacturer ကိုေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေပးရမည္။
(a) Galley အတြက္ အသံုးၿပဳမည္႔ appliances (including air-cooled compressors, etc) နွင္႔တကြ galley
layout
(b) Cooking appliances အသီးသီးအတြက္ rated power, heating medium, heat and humidity
dissipation and hood if any
(c) Simultaneity factor for the appliances (see 3.1.1). Cooking appliances ေတြကို တၿပိဳင္နက္
အသံုးၿပဳ မလားဆိုတာကို ဆိုလိုသည္။
2.3 Summer
Outdoor condition +35°C and 70% RH ေအာက္တြင္ the cooling power သည္ supply airflow ကို
10°C ေလ်ာ႔ေအာင္ ၿပဳလုပ္ေပးနိုင္စြမး္ ရွိရမည္။
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2.4 Winter
Outdoor condition -20°C အေၿခအေန၌ the heating power သည္ supply airflow ကို +20°C ရေအာင္
ၿပဳလုပ္ေပးနိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ ထို supply airflow ၏ temperature rise ကို fan speed ကို reduced လုပ္ၿပီး
ေမာင္းေပးၿခင္းၿဖင္႔ ရရွိနိုင္သည္။

3. Airflow Calculation
3.1 Supply Airflow
Paragraph 3.1.1 နွင္႔ 3.1.2 တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ calculations မ်ားမွ ရရွိေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို နွိဳင္းယွဥ္ၿပီး
အၿမင္႔ဆံုးေသာ တန္ဖိုးကို supply airflow to the space အတြက္ ယူရမည္။
3.1.1 Calculation based on sensible heat
Cooking appliances မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ sensible heat ကို ထုတ္ပစ္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ sum of
the airflow (Vqs) ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာမွ တြက္ယူရမည္။ ယူနစ္သည္ m3/s ၿဖစ္သည္။

Vqs =

Lx ∑ φqs
cxρx∆t

Where
L

is the simultaneity factor (see note 2)

φqs

is the sensible heat emitted from the appliances, in kW (see note 3)

c

is the specific heat capacity of the air, equal to 1.01 kJ/kg.K
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ρ

is the density of the air at +35°C, 70% RH ad 101.3 kPa, equal to 1.2 kg/m3

Δt

is the difference between average temperature in the room ad supply air temperature,
equal to 10K

Notes
2. Simultaneity factor L means the ratio of operating and installed appliances in a galley: the
factor is not to be lower than 0.5.
Specific data ေတြကို မရနိုင္ပါက ေအာက္ပါ factors မ်ားကို calculation အတြက္ အသံုးၿပဳ နိုင္သည္။
L = 1 for pantries
L = 0.8 for galleys with up to 250 cooked meals served per day (cargo ships)
L = 0.7 for galleys with more than 250 cooked meals served per day
3. Specific data ေတြကို မရနိုငပ
္ ါက Annex B, table B.1, columns 2 and 4 မွ တန္ဖိုးမ်ားကို calculation
အတြက္ အသံုးၿပဳ နိုင္သည္။

3.1.2 Calculation based on latent heat
Cooking appliances မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ sensible heat ကို ထုတ္ပစ္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ sum of
the airflow (Vql) ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာမွ တြက္ယူရမည္။ ယူနစ္သည္ m3/s ၿဖစ္သည္။

Vql =

Lx ∑ φql
cxρx∆t
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Where

φql

is the latent heat emitted from the appliances, in kW (see note 4)

Note 4.
Specific data ေတြကို မရနိုင္ပါက Annex B, table B.1, columns 3 and 5 မွ တန္ဖိုးမ်ားကို calculation
အတြက္ အသံုးၿပဳ နိုင္သည္။
3.2 Exhaust Airflow
Exhaust Airflow quantity သည္ supply airflow ထက္မ်ားရမည္ ၿဖစ္သည္။ (see A.2.3)
4. Guidance and good practice
Annex A တြင္ guidance and good practice တခ်ိဳ႔ကို ေဖာ္ၿပထားသည္။

Annex A
Guidance and good practice
A.1 General
Exhaust and supply air terminal devices ေတြကို arrange လုပ္ရာတြင္ air movement ေတြသည္ တစ္ခု
နဲ႔ တစ္ခု ေ၀းနိုင္သမွ် ေ၀းေအာင္ ၿပဳလုပ္သင္႔သည္။ Velocity သည္ 0.5 m/s ထက္ မမ်ားသင္႔ေပ။
Sensible heat 130 W/m2 ထက္ ေက်ာ္ၿပီး ထုတ္လႊင္႔ပါက ေကာင္းမြန္ေသာ working environment ကို
ၿဖစ္ေစလိမ႔္မည္ မဟုတ္။
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A.2 Air distribution and equipment
A.2.1 Distribution of exhaust airflow
Heated and contaminated air ေတြကို ထုတ္လႊတ္ေသာ equipment (cooling appliances, griddleplates, frying-pans) ေတြကို hood-type exhaust air terminal device ေတြ တပ္ဆင္ေပးထား သင္႔သည္။
Hood ေတြကို grease (ဆီ၊ ဆီေငြ႔ စသည္) drip-trays နွင္႔ grease filter ေတြ တပ္ဆင္ထားသင္႔သည္။
သို႔မွသာ လြယ္ကူစြာ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္နိုင္ လဲလွယ္ တပ္ဆင္ နိုင္ေပမည္။ Grease hood ကို ေအာက္ပါ ပံုတြင္
ၾကည္႔ပါ။ Hood ကိုလည္း exhaust air ကိုေကာင္းစြာ collect လုပ္နိုင္ၿပီး ထုပ္ပစ္ နိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္း
လုပ္သင္႔သည္။

တၿခား exhaust air terminal devices ေတြသည္လည္း လြယ္ကူစြာ cleaning လုပ္နိုင္ရမည္။
Cleaning instruction ေတြေဖာ္ၿပထားေသာ plate တစ္ခုကို လည္း hood နွင္႔ တၿခား exhaust air terminal
devices ေတြ၏ အနီးအနား တစ္၀ိုက္တြင္ ၿမင္သာေအာင္ ကပ္ထားသင္႔သည္။

Galley Ventilation (Aung Myat Thu)
A.2.2 Distribution of supply airflow
Supply airflow ကို crew ေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ရာ ေနရာကို ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးရမည္။ Air supply devices ေတြသည္
crew ေတြအတြက္ သက္ေတာင္႔သက္သာ ၿဖစ္ေစရန္ အတြက္ operate လုပ္ေပးနိုင္ေသာ type ေတြ
ၿဖစ္ရမည္။
Supply airflow အတြက္ exhaust airflow သည္ အေနွာက္အယွက္ မၿဖစ္ေစရန္ arranged လုပ္ေပးဖို႔ လိုၿပီး
ထို airflow နွစ္ခုကို ေရာေနွာ မသြားေစရန္ arranged လုပ္ေပးရမည္။
Heating period အတြက္ room temperature ကို controlled လုပ္နိုင္ရန္ အတြက္ system ကို ဒီဇိုင္း
လုပ္ရမည္။
A.2.3 Pressure Considerations
ကပ္လ်က္ ရွိေသာ accommodation spaces ေတြထက္ နိမ္႔ေသာ pressure ကို galley အတြငး္ တြင္ ၿဖစ္ေပၚ
ေနေစရမည္။ သို႔မွသာ မီးဖိုမွ ထြက္ေသာ အနံ႔ အသက္ ေတြ တၿခားကို မပ်ံ႕နွံ႕ ေစမွာ ၿဖစ္သည္။
Supply and exhaust air duct အသီးသီးတြင္ galley နွင္႔ ကပ္လ်က္ space ေတြအၾကား သင္႔တင္႔ေသာ air
balance ရွိေစရန္ အတြက္ preset damper တစ္ခု ရွိသင္႔သည္။
Filter and duct fouling ေတြကို ကာမိေစရန္ အတြက္ အနည္းငယ္ ပိုထားေသာ airflow ကို စဥ္းစား
သင္႔သည္။
A.3 Fans and outdoor air filters
Supply fan တစ္လံုးထဲ (သို႔) exhaust fan ထက္ၿမင္႔ေသာ capacity နွင္႔ ေမာင္းရန္ မၿဖစ္နိုင္ေပ။ ၎ fans
နွစ္လံုးကို ပူးတြဲ ေမာင္းနွင္ရမည္ ၿဖစ္သည္။
Exhaust fan motor ကို exhaust air steam ၏ အၿပင္ဖက္တြင္ ထားရမည္။ ဆိုလိုတာက ေမာ္တာကို
ေလစီးေၾကာင္း နွင္႔ မထိေစရ။ Exhaust air တြင္ ဆီေငြ႔ေတြ၊ အပူခ်ိန္ ၿမင္႔ေနေသာ ေလေတြ ၿဖစ္သၿဖင္႔
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ေမာ္တာ ကို ထိေနပါက spark ၿဖစ္ကာ explosion ၿဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ Bifurcated fan ေတြကို
galley exhaust fan အတြက္ အသံုးၿပဳ ၾကသည္။ ေအာက္ပါ ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါ။
Exhaust fan ေတြတြင္ inspection cover ရွိသင္႔ၿပီး ေအာက္ေၿခ တစ္ေနရာတြင္ drain outlets ရွိသင္႔သည္။
Supply air ကို အၿပင္မွ ယူသည္႔အတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာ filter တစ္ခုကို သံုး၍ filtering လုပ္သင္႔သည္။
ဥပမာ EUROVENT, Class EU-3 filer.
ဖုန္ေတြမ်ားေသာ ကုန္ေတြတင္သည္႔ သေဘၤာေတြတြင္ ပို၍ efficient ၿဖစ္ေသာ filter ေတြကို စဥ္းစား
သင္႔သည္။
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A.4 Exhaust Air Ducting
Galley exhaust duct ေတြကို ၿဖစ္နိုင္လွ်င္ accommodation areas ေတြကို ၿဖတ္ၿပီး မ run သင္႔ေပ။
မတတ္သာ၍ ၿဖတ္ရမည္ ဆိုပါက ၎ duct ေတြသည္ fire-proofed to the appropriate fire protection
standard and be under negative pressure ၿဖစ္ရမည္။
Horizontal exhaust air ducts ေတြတြင္ inspection cover ရွိရမည္ ၿဖစ္ၿပီး တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု အကြာအေ၀း
သည္ နီးနိုင္သမွ် နီးရမည္။ ထို႔ၿပင္ lowest part တြင္ drain outlets ေတြထည္႔ေပးရမည္။
အကယ္၍ exhaust air ducting သည္ သေဘၤာ၏ cold zones ေတြကို ၿဖတ္သြားပါက duct ေတြတြင္
condensation မၿဖစ္ေစရန္ insulation လုပ္ေပးရမည္။
Additional exhaust air flow for dishwashing machines with direct exhaust should be fitted.
Exhaust air discharge opening နွင္႔ accommodation and engine room အတြက္ air intake ၏ level
and positions သည္ ေရာေနွာၿခင္း မရွိေစရ။
ေလတုိက္မွဳေၾကာင္႔ (different winds) ၿဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွဳ ကိုလည္း ထည္႔သြင္း
စဥ္းစား သင္႔သည္။
A.5 Sound
Air terminal device ၏ 1 meter အကြာမွ တိုင္းတာပါက A-weighed sound pressure level from the air
distribution system သည္ 75 dB(A) ထက္ မေက်ာ္ေစရ။
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The Procedures to Choose The Ventilation Fans (Aung Myat Thu)
Ventilation fan မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ Procedure မ်ား
ထုတ္လုပ္သူ အေနနဲ႔ မဟုတ္ပဲ အသံုးၿပဳသူ အေနနဲ႔ ဆိုလ်င္ Ventilation fan မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဘာေတြ
လိုအပ္မလဲ ဆိုတာကို ေၿပာလိုပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္ အဆင္႔ဆင္႔ ကိုေအာက္တြင္ ၾကည္႔ပါ။
1) လိုအပ္ေသာ air flow ကို calculation မွရမည္
2) ရလာေသာ air flow ကိုမူတည္၍ fan install လုပ္မည္႔ ေနရာမွ serving area ကို ေလပို႔ေဆာင္ဖို႔ (သို႔)
ေလစုပ္ယူဖို႔ duct sizing လုပ္ရမည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ေနရာေတြ မွာေတာ႔ ducting မလိုအပ္ပဲ ေလကုိ တိုက္ရိုက္
ေမာင္းသြင္း၊ ဆြဲစုပ္ လုပ္နိုင္သည္။
3) ရလာေသာ duct size မွ အရွည္ဆံုး duct (branches မ်ား ရွိပါက) ကိုယူ၍ pressure drop calculation
တြက္ရမည္။ ဒီကမွ static pressure ရမည္။ ဒီေနရာမွာ ေၿပာစရာ ရွိတာက အခ်ိန္ ၿဖစ္သည္။ Fan တစ္လံုးထဲ
ဆိုလ်င္ သိပ္ၿပႆနာ မရွိေပမယ္႔ အမ်ားၾကီး ဆိုလွ်င္ manufacturer ဆီမွ ရဖို႔ ဆိုလ်င္ အနည္းဆံုး 6-8
weeks ၾကာသည္။ ဒီဖက္မွာကလည္း documentation process ေတြက ရွိေသးသည္။ Duct size and duct
routing သည္ စၿပီး install မလုပ္မခ်င္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ေၿပာင္းေနသည္။ ေနာက္ဆံုး final
routing ကိုရမွ ဒါကို တြက္မည္ ဆိုပါက အခ်ိန္မရွိေပ။ ဒီေတာ႔ static pressure ကို ခန္႔မွန္းၿပီးေတာ႔ မွာေလ႔
ရွိသည္။ ဒီဆိုဒ္၊ ဒီ length ၊ ဒီေလာက္ capacity (air quantity) ဆိုလ်င္ static pressure ဘယ္ေလာက္ေတာ႔
ရွိမည္ ဆိုၿပီး။
4) Static pressure ကိုသိၿပီးၿပီ ဆိုလ်င္ က်န္တာက requirements of fan specification ၿဖစ္သည္။
ဒါေတြက known data ေတြ ၿဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပ ထားပါသည္။
(a) Power supply (Voltage, Phase & Frequency)
ဒါကေတာ႔ ship power supply အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အသံုးအမ်ားဆံုးက 480V/3Ph/60Hz ၿဖစ္သည္။
230V/Ph/60Hz ကေတာ႔ fan အေသးေလးေတြ အတြက္ အသံုးၿပဳသည္။ 690V ကေတာ႔ ရွိသည္၊ သို႔ေသာ္
သိပ္အသံုးမမ်ားေပ။ Engine room fan ေတြ အတြက္ေတာ႔ သံုးေလ႔ ရွိသည္။ Ship ေတြမွာ သံုးတာက 60Hz
ေတြအမ်ားဆံုး ၿဖစ္သည္။ Engine room အတြက္ 50Hz jet fan ေတြကို တစ္ခါပဲ ကြ်န္ေတာတို႔ supply
လုပ္ဖူးသည္။
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(b) Fan Motor
- ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ motor brand ရွိပါက နာမည္ နဲ႔ မွာလို႔ ရနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ CMG, AEG, Siemens,
WEG, etc.
- Safe area အတြက္လား၊ hazardous area (ex-proof) အတြက္လား ဆိုတာ ေၿပာပါ။
- Fan inlet cone သည္ anti-spark resistance execution အတြက္ brass ring ထည္႔ဖို႔ လိုသလား
- space heater ပါမလား၊ မပါဘူးလား (5kW အထက္ဆိုရင္ ထည္႔ေလ႔ ရွိသည္၊ တကယ္ေတာ႔ 10kW
အထက္မွ မၿဖစ္မေန လိုအပ္ေပသည္)
(c) Fan type ကိုေၿပာဖို႔ လိုသည္။
- Centrifugal or axial (forward curved or backward curved blade)
- Single speed or 2 speed or VS (variable speed)
- Reversible fan (For example - normal mode ဆို exhaust fan အၿဖစ္ serve လုပ္၍ emergency
mode တြင္ supply fan အၿဖစ္ serve လုပ္သည္)
(d) Material specification
Owner (or) consultant ရဲ႕ specification ေတြမွာ သိပ္အတိအက် ၾကီးေဖာ္ၿပ ထားေလ႔ မရွိပါ။ Petrobras
(PNBV) project ေတြက လြဲရင္ေပါ႔။ သူကေတာ႔ တိတိက်က် ကို datasheet နဲ႔ တကြ ေၿပာထားတယ္။
ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ေတာ႔ သိပ္တင္းက်ပ္တဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ ေတြမရွိဘူး။
(e) Fan efficiency
တစ္ခါ တရံ owner or consultant က minimum efficiency လိုအပ္ခ်က္ ကို ေၿပာထားပါ က လိုက္နာ ၿပီး
ေရြးခ်ယ္ ေပးဖို႔ လိုသည္။ အနည္းဆံုး 70% ေလာက္ရွိသင္႔သည္။
အနွစ္ခ်ဳပ္ အေသးစိတ္ ကို ေအာက္တြင္ ၾကည္႔ပါ။
Purchasing လုပ္ရာတြင္ (၂) မ်ိဳး ရွိသည္။
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(၁) ပထမ တစ္မ်ိဳးက standard catalogue ကိုၾကည္႔ၿပီး ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားနွင္႔
ကိုက္ညီေသာ fan ကို တိုက္ရိုက္မွာၿခင္း (လက္ေတြ႔မွာေတာ႔ စည္းစနစ္ တက် လုပ္ေသာ project မ်ားတြင္
ဒါမ်ိဳး သိပ္မရွိ)
(၂) ကိုယ္လုိခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေပးၿပီး မွာၿခင္း (customized)
ကိုယ္႔ဖက္က fan maker ကို ေအာ္ဒါ မွာတဲ႔ အခါ ေၿပာရမယ္႔ အခ်က္မ်ား
- Air flow (cmh or cfm)
- Static pressure (Pa or in of wc)
- Power supply (V/Ph/Hz)
- Motor brand (safe or ex-proof)
- Anti-spark resistance execution
- Fan type (centrifugal, axial)
- Forward curved or backward curved blade
- Single inlet or double inlet (for centrifugal only)
- Single speed or 2 speed or VSD
- Material of casing (mild steel in general)
- Casing Thickness (6mm in general)
- Blade thickness as per manufacturer's standard
- Discharge side မွာ Flexible canvas ထည္႔မွာလား
- Inspection cover ထည္႔မလား (fan ၾကီးလ်င္ casing တြင္ inspection hatch ပါသည္)
- Paint (casing ကိုဘာေဆး၊ ဘာအေရာင္ သုတ္မလဲ ဆိုတာ ေၿပာဖို႔ လိုပါတယ္၊ မေၿပာရင္ ထုတ္လုပ္သူ ရဲ႕
standard colour and paint spec. နဲ႔ လာပါလိမ္႔မယ္။ Marine environment အတြက္ အသံုးၿပဳဖို႔
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ဆိုတာေတာ႔ ေၿပာဖို႔ လိုပါတယ္)။ Paint ဆိုတဲ႔ ေနရာမွာ ခံေဆးနဲ႔ finishing code ကို ဆိုလိုပါတယ္။ RAL
colour code standard အေနနဲ႔ လာလိမ္႔မည္ မေၿပာလ်င္။
- Name plate တြင္ ထည္႔လိုေသာ equipment tag number ကို တစ္ခါတည္း ေၿပာပါ။
- Junction box cable entry location ကိုေၿပာထားပါ။ Top or bottom or side entry ဆိုတာကို။
Manufacturer ဆီက ရမယ္႔ ေဒတာ အခ်က္အလက္ မ်ား
အေပၚက လိုအပ္ခ်က္ ေတြ အေပၚ မူတည္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူက သင္႔ေတာ္ေသာ fan model ကို ေရြးေပး
လိမ္႔မယ္။
- Fan model (with or without guide vane)
- Fan performance curve
- Fan efficiency
- Blade angle
- Motor kW and fan kW
- Fan size (inlet and outlet dimension), and dimensional drawing for fan construction
- Noise data
- Static pressure, velocity pressure and total pressure
- Design condition (temperature and pressure)
ဒါေတြသည္ မွာလိုက္တာနဲ႔ ရက္ပိုင္း အတြင္း သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ ၿပီးသည္နွင္႔ ပို႔ေပးပါ လိမ္႔မည္။ ကိုယ္႔ဖက္ က
စစ္ေဆးၾကည္႔ လို႔ Ok တယ္ ဆိုရင္ confirm လုပ္ရံုပါပဲ။
Fan manufacturer ေတြမွ develop လုပ္ထားေသာ fan selection software မ်ားကို အသံုးၿပဳ၍လည္း
ေရြးခ်ယ္ နိုင္ပါသည္။ သူတို႔ကို မွာတဲ႔ အခ်ိန္ ၿပန္ၿပီး verify လုပ္ခိုင္း နိုင္သည္ ပို၍ ေသခ်ာေအာင္။ ဒီလိုမွ
မဟုတ္ရင္လည္း အေပၚမွာ ေၿပာခဲ႔ သလို လိုခ်င္ေသာ ေဒတာ ေတြ ေပးၿပီး အားလံုး သူတို႔လက္ အပ္လိုက္
ရံုပင္။
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Variable primary flow system

Variable primary flow system အေၾကာင္းကို ေၿပာလိုပါသည္။
လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေနေသာ ပေရာဂ်က္ ၿဖစ္ၿပီး ၎သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးဆံုး ၿဖစ္လာမည္႔ ကရိန္း
vessel အတြက္ HVAC system ၿဖစ္သည္။ အစကေတာ႔ ပေရာဂ်က္ ၿပီးမွ ၾကံဳေတြ႔ရတာေတြကို မွ်ေ၀မယ္
ဆိုၿပီး မေရးေသးပဲ ထားတာပါ။ ဒီပေရာဂ်က္မွာ pump ေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္ ပိုက္ရဲ႕ pressure drop
တြက္ရာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အစိတ္ အပိုင္းငယ္ တစ္ခုကိုေတာ႔ HVAC piping design ဆိုတဲ႔ အမည္နဲ႔
ၿပီးခဲ႔တဲ႔ နွစ္ August လထဲမွာ ပို႔စ္ တစ္ခု တင္ခဲ႔ပါတယ္။ 2016 August ေလာက္က စလိုက္တဲ႔ pressure
drop calculation ဟာ ခုခ်ိန္ထိ အဆံုးမသတ္ နိုင္ေသးပါဘူး။ System ကလည္း ၆ ခုရွိပါတယ္။ DP zone
requirement

ေတြေၾကာင္႔

ေနရာ

အခက္အခဲ

ရွိသၿဖင္႔

သေဘၤာက်င္း

ဖက္က

အဆံုးမသတ္

နိုင္တာေတြေၾကာင္႔ပါ။ ပထမဆံုး P&ID ကိုကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္က ေပးၿပီးတဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူတို႔က modeling
လုပ္တယ္။ လုပ္ခိုင္းတဲ႔ ပိုက္ဆိုဒ္ အတိုင္း လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ေတြရွိတဲ႔ အတြက္ ပိုက္ဆိုဒ္ ေသးတာေတြ
သံုးထားတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္ကို ၿပန္စစ္ခုိင္းတယ္။ ကိုယ္႔ဖက္ကလည္း တစ္ခ်ိဳ႔ဟာ ေတြကို
လက္မခံ နိုင္ဘူး။ ၿပန္ၿပီး comment ေပး၊ ဒီလိုနဲ႔ ၾကာေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သတိထားမိတာကေတာ႔
သေဘၤာက်င္း piping ဖက္မွာ လုပ္တဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႔ဟာ အေတြ႔အၾကံဳ နည္းနည္း လိုေနတယ္။ Meeting
မွာလည္း နွစ္ခါေလာက္ ေတြ႔ၿပီးၿပီ။ ေၿပာလို႔ ဆိုလို႔ေတာ႔ ေကာင္းပါတယ္။ System guarantee ပိုင္းမွာ
ကိုယ္႔ဖက္က ေပးရတာ ၿဖစ္တာေၾကာင္႔ ကိုယ္လုပ္ခိုင္းတဲ႔ အတုိင္း လုပ္ေပးဖို႔ကေတာ႔ သူတို႔မွာ တာ၀န္
ရွိတယ္။ ဒါက အလုပသ
္ ေဘာကို အနည္းငယ္ ရွင္းၿပၿခင္းပါ။
ဒီပေရာဂ်က္မွာ စုစုေပါင္း chiller (၁၂) လံုးပါတယ္။ ၃၆၅ ကီလို၀ပ္ ရွိတဲ႔ chiller (၈) လံုးနဲ႔ ၁၀၀၀ ကီလို၀ပ္
ရွိတဲ႔ chiller (၄) လံုးပါ။

၂x၇၀% နဲ႔ ေမာင္းမွာပါ။ chiller တစ္လံုးခ်င္းစီကို VFD ပန္႔တစ္လံုးစီက

ေမာင္းပါတယ္။ လုပ္ခဲ႔ ရသမွ်ထဲမွာ လုပ္ရတာ အခက္ဆံုးပါပဲ။ Communication ေတြေၾကာင္႔ ၿဖစ္တာပါ။
လိုခ်င္တဲ႔ information ေတြ ၿမန္ၿမန္ ဆန္ဆန္ မရတာက အဓိက ပါ။ Carrier chiller ေတြကို သံုးပါတယ္။
Carrier ရဲ႕ ထံုးစံ အတိုင္း ဘာပဲ ေၿပာင္းခ်င္ ေၿပာင္းခ်င္ ...သူမလုပ္ခ်င္ရင္ ဒါသူတို႔ standard ဆိုၿပီး
မလုပ္ပါဘူး။

မၿဖစ္မေန

လုပ္ရမယ္

ဆိုၿပန္ေတာ႔လည္း

additional

cost

ေတြက

မတန္တဆ

ေတာင္းပါတယ္။ Purchase order ေပးၿပီး တိုက္ရုက
ိ ္ လုပ္ရတာက Singapore, Quotation လာတာနဲ႔
coordinator က Holland က၊ chiller ထုတ္မဲ႔ စက္ရံုက ၿပင္သစ္က Carrier။ ေမးလိုက္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို
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clarification

လုပ္တာကလည္း

ၿပင္သစ္က။

Process

ေတြက

မ်ားေတာ႔

လုပ္ရတာ

အေတာ္

ကသိကေအာက္ နိုင္ပါတယ္။ Carrier ရဲ႕ variable primary flow system အလုပ္လုပ္ပံု မရွင္းတာ
ရွိတာေတြကို ၿပင္သစ္ဖက္က design လုပ္တဲ႔ သူေတြဆီကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေမးရင္း ေမးရင္း နဲ႔
ခုေတာ႔ အေတာ္ေလး သေဘာေပါက္ လာပါၿပီ။ ဒါကို ေနာက္ပို႔စ္မွာ အၾကမ္းဖ်င္း ရွင္းလင္း မွ်ေ၀
ေပးပါမယ္။
Variable Primary Flow System သည္ Land (commercial/industrial) မွာေတာ႔ ဘာမွ ထူးဆန္းတာ
မဟုတ္ေပ။ Energy saving အတြက္ အသံုးၿပဳေနတာလည္း ၾကာၿပီ ၿဖစ္သည္။ Offshore ဖက္မွာေတာ႔
variable flow system ကို သိပ္မသံုးၾကပဲ constant flow system ကိုသာ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေလ႔
ရွိသည္။ ဒီ system ကို သံုးရၿခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ Energy Saving အတြက္ၿဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္ ယခင္ ပို႔စ္ တစ္ခ်ိဳ႕႔တြင္ ေၿပာခဲ႔ဖူးပါသည္၊ marine and offshore နယ္ပယ္မွာ generator
ေတြနွင္႔သာ အလုပ္လုပ္ ေနရသည္႔ အတြက္ Energy Saving ကို ဒီေလာက္ ဂရုမစိုက္လွ ဆိုသည္႔
အေၾကာင္းကို (ပံုးေပါလေအာ သံုးခ်င္သလို သံုးသည္ဟု ဆိုလိုၿခင္းမဟုတ္)။ သို႔ေသာ္ vessel တိုင္းေတာ႔
မဟုတ္။ အခုလုပ္ေနသည္႔ vessel ကေတာ႔ Energy Saving ကို တတ္နိုင္သေလာက္ ဂရုစိုက္သည္။
ၿပထားေသာ ပံုသည္ တကယ္ ဒီဇိုင္း လုပ္ေနေသာ ပံုေတာ႔ မဟုတ္။ အဆင္း၊အတက္ေတြ elbow ေတြ၊ Uturn ေတြနွင္႔ အေတာ္ ဆိုးသည္။ မ်က္စိထဲ ပို၍ ၿမင္သာေအာင္ ၿပသလိုရင္း သက္သက္ ၿဖစ္သည္။
ေနရာ အခက္အခဲ ေတြေၾကာင္႔ Equipments (Chiller, AHU/FCU) ေတြကို ေနရာခ်ထားရာတြင္ Land
(commercial/industrial) မွာလိုေတာ႔ သိပ္ၿပီး အဆင္မေၿပဟု ဆိုရမည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ ေနရာမ်ား၌ DP zone
requirement ေၾကာင္႔ ေၿဖာင္႔ေၿဖာင္႔ တန္းတန္း သြားလို႔ မရပဲ ေကြ႔၀ိုက္ကာ သြားရသည္႔ ေနရာေတြလည္း
ရွိသည္။ ပိုက္ေတြ run ဖို႔ ေနရာေတြ လိုသည္။ Chilled water (6°C to 12°C) ၿဖစ္သည္႔ အတြက္
condensation မၿဖစ္ေစရန္ insulation ကိုလည္း လုပ္ေပးရသည္။ ထို႔အတြက္ ပိုက္ဆိုဒ္ကို 50mm
ေလာက္ increase လုပ္ခ်င္လ်င္ အေတာ္ စဥ္းစားရသည္။ Chiller room မွ AHU/FCU room ကိုေရာက္ဖို႔
မီတာေပါင္း မ်ားစြာ ၿဖတ္သန္း ရသည္။ ပိုက္လိုင္း ရွည္ၿပီး ေကြ႔တာ ေကာက္တာေတြ၊ U-turn ေတြနဲ႔
စိတ္တိုင္းက်မွဳ မရွိလွ။ Chiller တစ္လံုးသည္ AHU/FCU အားလံုးေပါင္း ၁၀ လံုးေလာက္ကို serve လုပ္၍
တစ္ခ်ိဳ႕ FCU ေတြသည္ capacity အားၿဖင္႔ အေတာ္ေလး နည္းသည္။ ၎တို႔သည္ chiller room မွ
ဆိုလ်င္ Post Side ေကာ Starboard Side ေကာတြင္ ရွိ၍ ထို capacity နည္းေသာ FCU သည္ အေ၀းဆံုး
ေနရာတြင္ ရွိပါက pump control ပိုင္း အတြက္ ကသိကေအာက္ ရွိသည္။
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ဆိုခဲ႔ သလို VFD pump ေတြကို energy saving ၿဖစ္္ေစရန္ သံုးထားသည္႔ အတြက္ pump motor သည္
cooling load demand အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ frequency နွင္႔ ေမာင္းေပလိမ္႔မည္။ ၿပႆနာ
တစ္ခု ရွိတာက low load condition တြင္ ၿဖစ္သည္။ Worst case scenario ကို စဥ္းစားၿပီး design လုပ္ဖို႔
လိုသည္႔ အတိုင္း တစ္ခ်ိဳ႔ အခ်ိန္ေတြတြင္ က်န္ေသာ AHU/FCU မ်ား၌ cooling demand မရွိပဲ ထို
အေ၀းဆံုး၊ pressure drop အမ်ားဆံုးလိုင္းတြင္ ရွိေသာ FCU တစ္လံုး (သို႔) နွစ္လံုးကသာ cooling
demand လိုေနခဲ႔ေသာ္ ဒီ pump ကို ဘယ္လို ေမာင္းမလဲ ဆိုတာ ၿဖစ္သည္။ ဆိုပါစို႔ ... ပန္႔သည္ max.
45m head ရွိ၍ pressure drop အမ်ားဆံုး (from pump to FCU) ပိုက္လိုင္းသည္ 42m ေလာက္ရွိသည္။
ဒီ value သည္ full load condition တြင္ pressure drop ကိုတြက္ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခါ low
load condition တြင္ flow ေၿပာင္းသြားသည္႔ အတြက္ pressure drop သည္လည္း ေၿပာင္းလဲ သြားသည္။
ဥပမာ 35m head ရွိမည္။ ပိုက္ဆိုဒ္က မေၿပာင္းလဲေသာ္လည္း flow rate က်ဆင္းသြားသည္႔ အတြက္
velocity ေၿပာင္းလဲကာ pressure drop လဲ က်ဆင္း သြားၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ low load

condition အတြက္ pressure drop ကို တစ္ခါ ထပ္တြက္ ရသည္။ ဘယ္ users/consumers
(AHU/FCU) က ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ cooling demand ပိုမ်ားတတ္သလဲ၊ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ တစ္လံုးလား၊
နွစ္လံုးလား၊ ဘယ္နွစ္လံုးေလာက္ ရွိမလဲ low load condition မွာ၊ အဲဒီ အေၿခအေနမွာ ပန္႔ရဲ႕ min. speed
(frequency) ကို ဘယ္ေလာက္ထားရမလဲ ဆိုတာ ကိုေတာ႔ commissioning လုပ္တဲ႔ အခ်ိန္က်မွ
အတိအက် သိနိုင္မည္ ၿဖစ္ၿပီး fine tuning လုပ္ရေပလိမ္႔မည္။
တၿခားေသာ AHU/FCU ေတြသည္ serving လုပ္ေနေသာ room ရဲ႕ design temperature achieved
ၿဖစ္သြားလ်င္ control valve ေတြ ပိတ္သြားေပလိမ္႔မည္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ေၿပာလိုတာက 2-way control
and 3-way control valve ေတြရဲ႕ application ၿဖစ္သည္။ Constant flow system အတြက္ 3-way
control valve (mostly modulating mixing valve) မ်ားကို အသံုးၿပဳ၍ variable flow system
အတြက္မူ 2-way control valve ေတြကို အသံုးၿပဳေပသည္။ Constant flow တြင္ AHU coil ၌ chilled
water မလိုအပ္ေသာအခါ ေရသည္ cooling coil ကိုမၿဖတ္ေတာ႔ပဲ 3-way valve ၏ by-pass line မွ
တဆင္႔ return line သို႔ေရာက္ကာ pump/chiller သို႔ ၿပန္သြားသည္။ Pump ကလည္း constant speed
ၿဖင္႔သာ

ေမာင္းေနေပလိမ္႔မည္။

Variable

flow

အတြက္မူ

cooling

coil

၌

chilled

water

မလိုအပ္ေသာအခါ 2-way control valve သည္ ပိတ္သြား၍ water flow က်ဆင္းသြားကာ ထို flow နွင္႔
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ေလ်ာ္ညီေသာ speed ကို reduced လုပ္၍ pump ကေမာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ pump တြင္ variable
frequency drive တပ္ဆင္ေပးဖို႔ လိုသည္။
Cooling

demand

အနည္းဆံုး၊

flow

အနည္းဆံုး

အေၿခအေနတြင္

ပန္႔သည္

ထို

FCU

သို႔

ေရေရာက္နိုင္ေအာင္ chilled water ၿဖတ္သန္းသြားရာ ပိုက္လိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရွိေနေသာ pressure
drop ကို overcome ၿဖစ္ေစေသာ pressure ကိုထုတေ
္ ပးနိုင္ေသာ speed ၿဖင္႔ ေမာင္းေပးဖို႔ လိုသည္။
Pump ရဲ႕ speed ကို control လုပ္တာက Plant System Manager ဟုေခၚေသာ PSM Panel မွ
ၿဖစ္သည္။ ထို PSM Panel သည္ chiller အတြက္ control လည္း ၿဖစ္သည္။ External control device
(or)

external

processor

လည္း

ၿဖစ္သည္။

Chiller

မ်ားအတြက္

master/slave

operation

သတ္မွတ္ၿခင္း demand limit သတ္မွတ္ၿခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ Pump ရဲ႕ speed control
ကိုေတာ႔ PSM Panel မွ Pump ရဲ႕ VFD starter panel, ထိုမွ တဆင္႔ pump motor စသၿဖင္႔ အဆင္႔ဆင္႔
control လုပ္သည္။ Control parameter, control algorithm ေတြက ဘယ္လို ဆိုတာကို ထပ္ရွင္းပါမည္။
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Chiller ရဲ႕ internal control system ေတြသည္ မ်ားၿပား ရွဳပ္ေထြးလွတဲ႔ အတြက္ ဘာေတြကို process
လုပ္သလဲ ဆိုတဲ႔ အေသးစိတ္ ကိုေတာ႔ သံုးစြဲသူ အေနနဲ႔ သိနိုင္ဖို႔ မလြယ္ေပ။ ထုတ္လုပ္သူ အဆင္႔မွသာ
ေကာင္းေကာင္း သိေပလိမ္႔မည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ pump speed control အေၾကာင္းကိုသာ အၾကမ္းဖ်င္းသာ
ရွင္းလင္း နိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။
ဒီပို႔စ္ ေတြတြင္ အဓိက highlight လုပ္လိုေသာ အခ်က္မွာ pump speed control သာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔
Master/Slave Operation ကိုေတာ႔ မရွင္းေတာ႔ေပ။
Variable primary flow system တြင္ cooling load ေၿပာင္းလဲ ေနသည္နွင္႔ အမွ် flow rate သည္လည္း
လိုက္ပါ ေၿပာင္းလဲ ေနသည္။ ထို႔အတူ ∆T တန္ဖိုး သည္လည္း ေၿပာင္းလဲ ေနေပလိမ္႔မည္။ ∆T ကို
constant အေနနဲ႔ maintain လုပ္ထားမည္ ဆိုပါက flow rate သည္သာ control variable ၿဖစ္ေတာ႔မည္။
Q=m°cp ∆T ေဖာ္ၿမဴလာ ကိုၾကည္႔ပါ။
ပထမ ပံုကိုၾကည္႔ပါက solid line မ်ားသည္ chilled water line မ်ားၿဖစ္၍ fence line မ်ားသည္ control
line မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
-

Chiller တြင္ differential pressure transmitter တစ္ခုပါ၍ ၎သည္ differential pressure

across the evaporator ကို monitor လုပ္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ PSM panel သို႔ signal ပို႔ေပးသည္။
-

Evaporator တြင္ entering and leaving temperature sensor တစ္ခုစီပါ၍ ၎တို႔အားၿဖင္႔ ∆T

ကို determine လုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ PSM panel သို႔ signal ပို႔ေပးသည္။
-

System တြင္ additional external transmitter တစ္ခု (1 for 1 chiller) ကို common leaving

water line တြင္ install လုပ္ထားၿပီး သူ႔အလုပ္က leaving water temperature ကို အၿမဲတမ္း 6°C
ၿဖစ္ေန ေစရန္ (reset value ကို) chiller panel တစ္ခုခ်င္း ဆီသို႔ ပို႔ေပးသည္။
-

System တြင္ motorized by-pass control valve တစ္လံုးလည္း ပါသည္။ ၎သည္ minimum

water flow for evaporator အတြက္ requirement အေနနဲ႔ ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သူ႔ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံု ကို
ေအာက္တြင္ ဆက္ၾကည္႔ပါ။

Evaporator အတြက္ minimum chilled water flow ကို limit လုပ္ထားသည္။ ထုိ႕အတူ minimum
controlled ∆P across the evaporator သည္လည္း limit ရွိသည္။ Controlled ∆P across the

Variable Primary Flow System (Aung Myat Thu)
evaporator value သည္ minimum chilled water flow နွင္႔ corresponding ၿဖစ္ေနေသာ value
ၿဖစ္သည္။
Minimum chilled water flow အထက္မွ 100% full flow အတြင္း system ၏ ∆T=6°C ကို constant
ၿဖစ္ေနေစရန္ control အၿမဲ လုပ္သည္။ ∆T constant ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ flow ကိုသာ demand cooling
load နွင္႔ လိုက္ပါ ေၿပာင္းလဲ ေနရန္ control လုပ္သည္။ ထို႔အတြက္ PSM panel တြင္ ∆T တန္ဖိုးကို
process လုပ္၍ pump မွ ေမာင္းရမည္႔ corresponding value (speed) ကို PSM မွ control လုပ္သည္။
ဒီ process သည္ minimum chilled water flow ၏ အထက္ အတြက္သာ ၿဖစ္သည္။

Low load condition
Cooling demand သည္ တၿဖည္းၿဖည္း က်ဆင္းလာၿပီး AHU/FCU မွ 2-way control valves မ်ားသည္
တစ္ခ်ိဳ႔ ပိတ္၍ တစ္ခ်ိဳ႕ ပိတ္လု နီးပါး ၿဖစ္သြား ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ chilled water flow rate သည္လည္း
က်ဆင္းလာမည္။ ထိုက်ဆင္းသြားေသာ flow သည္ evaporator ကို ၿဖတ္သြားေသာ အခါ ∆P
တန္ဖိုးသည္ ယခင္ ထက္စာလွ်င္ က်ဆင္းသြားသည္။ ၿမင္သာေအာင္ ဂဏန္း နွင္႔ ေၿပာရပါက full flow
(full load) အတြက္ maximum differential pressure သည္ 40 kPa ၿဖစ္၍ minimum differential
pressure 20 kPa ၿဖစ္သည္။ Load က်ဆင္းသြားသည္ နွင္႔ အမွ် flow သည္လည္း လိုက္ပါ
က်ဆင္းသြားရင္း ေနာက္ဆံုး minimum water flow သို႔ ေရာက္သြားေပလိမ္႔ၿပီး minimum differential
pressure across the evaporator သည္ 20 kPa သို႔ ေရာက္သြားမည္။ ဒီ ∆P တန္ဖိုးကို PSM panel မွ
မၿပတ္ monitor လုပ္ေနၿပီး 20 kPa ထက္နည္းသြားပါက by-pass valve ကို ဖြင္႔ေပးဖို႔ command
ေပးလိမ္႔မည္။
Motorized by-pass control valve သည္ normally close position ၿဖစ္၍ low load condition (∆P<
20 kPa) ကိုေရာက္မွသာ ပြင္႔သည္။ FCU အခ်ိဳ႔တြင္သာ chilled water လိုအပ္ေသာ အခါ ထို flow သည္
evaporator ကိုၿဖတ္သန္းသြားရန္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ minimum water flow ထက္နည္းေန၍
balance water flow (minimum flow – required flow for FCUs) သည္ by-pass valve ကုိၿဖတ္၍
chiller ဆီသို႔ သြားေပလိမ္႔မည္။ ဒီေနရာမွာ chilled water pump ရဲ႕ အခန္း က႑သည္ အဆိုပါ
minimum flow ကို produce လုပ္ေပးနိုင္တဲ႔ speed ၿဖင္႔သာ ေမာင္းေနရမည္။ ဒါသည္ ပန္႔ရဲ႕ min. speed
ၿဖစ္၍ ဒီထက္ပိုၿပီး ေနွးကာ ေမာင္းလို႔ မရေတာ႔ေပ။ ဘယ္ေလာက္ speed ဆိုတာကေတာ႔ PSM panel မွ
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control လုပ္ေနေပမည္။

ေနာက္ထပ္ control algorithm တစ္ခုကေတာ႔ ယခင္ေၿပာခဲ႔ သလို cooling

demand ရွိေနေသာ FCU သို႔ ေရေရာက္ ေစရန္ အတြက္ pressure losses ေတြကို overcome
ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ head ကို produce လုပ္ေပးနိုင္ေသာ speed ၿဖစ္သည္။ Minimum flow requirement
အရ လိုအပ္ေသာ speed နွင္႔ အနည္းဆံုး လိုအပ္ေသာ head ကို produce လုပ္ေပးနိုင္ေသာ speed ကို
PSM panel မွာ process လုပ္၍ higher value ကို pump ဆီသို႔ ပို႔ေပးရန္ ၿဖစ္သည္။
ထို low load condition တြင္ ပန္႔သည္ min. speed ၌ သာ ေမာင္းေနသည္ ၿဖစ္ၿပီး ထပ္မံ၍
မဆင္းေတာ႔ေပ။ ေနာက္ဆံုး ∆T တန္ဖိုးသည္ က်ဆင္းေပေတာ႔မည္။ Flow constant ၿဖစ္သြား၍ load
က်ဆင္းသြားေသာ အခါ ∆T လည္း လိုက္က် သြားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Load ၿပန္တက္ မလာပါက entering
temperature and leaving temperature at chiller သည္ ကြာၿခားခ်က္ နည္းသည္ထက္ နည္းလာၿပီး
ေနာက္ဆံုး chiller သည္ low chilled water temperature အေနနဲ႔ ရပ္သြားေပလိမ္႔မည္။
Industrial/commercial chiller ေတြရဲ႕ variable flow system ေတြမွာ flow meter ေတြပါေပမယ္႔
ခုကြ်န္ေတာ္ လုပ္ေနတဲ႔ system မွေတာ႔ မပါ ပါဘူး။
Diagram ေလးေတြကို ေလ႔လာၾကည္႔ပါ။ Better understanding အတြက္ ဆြဲထားတဲ႕ ပံုေလးေတြပါ။
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Duct Heater

Duct Heater ေတြကို Living Quarter ေကာ Machinery Space မွာပါ အသံုးၿပဳ ၾကသည္။ Duct မွာ
install လုပ္တဲ႔ အတြက္ duct heater ဟုေခၚၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ဘယ္လို ေနရာေတြမွာ သံုးသလဲ
ေသးတဲ႔ cabin (လူေနခန္း) ေတြမွာဆိုရင္ေတာ႔ cabin unit (re-heater type) ေလးေတြ သံုးပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ေလး ၿပည္႔စံုေအာင္ ေရးဖူးတဲ႔ အတြက္ ထပ္မေၿပာေတာ႔ပါ။
အခန္းက အနည္းငယ္ ၾကီးၿပီး heater မပါတဲ႔ cabin unit ေတြကို သံုးထားလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
supply air diffusers ေတြသံုးထားလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း

duct heater ေတြကို သံုးပါတယ္။

ဆိုၾကပါစို႔… Recreation room, meeting room, mess room စတဲ႔ အခန္း ေတြမွာ ဆိုရင္ cabin unit
(re-heater type) ကို မသံုးပဲ သာမန္ air diffusers ေတြကို ပဲ သံုးေလ႔ ရွိပါတယ္။ Air diffusers နွစ္ခု
ကေန အခန္းက်ယ္ရင္ က်ယ္သေလာက္ အေရအတြက္ မ်ားမ်ား ရွိနိုင္ပါတယ္။

ဘယ္လို သံုးသလဲ
ေဆာင္းတြင္းမွာ အပူေပးဖို႔ သံုးတဲ႔ heater ပါပဲ။ Part of ducting အေနနဲ႔ air duct မွာ install လုပ္တဲ႔
အတြက္ duct heater လို႔ ေခၚပါတယ္။ အခန္းရဲ႕ cooling load ကို တြက္ခ်က္ ၿပီးေတာ႔ လိုအပ္မယ္႔
heating capacity (kW) ရွိတဲ႔ heater ကို သံုးရပါတယ္။ Customized အေနနဲ႔ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ႔ kW မွာလို႔
ရတယ္။ 150 W ကေတာ႔ အနည္းဆံုး အေနနဲ႔ ရနိုင္ၿပီး ဒီထက္ နည္းေနရင္ေတာ႔လည္း မတပ္ပဲသာ
ထားလိုက္ပါေတာ႔။ တစ္ခု မွတ္ရမွာက ဒီ heater ေတြဟာ သူ႔တစ္ခုတည္း သက္သက္ ဆိုရင္ေတာ႔
အေႏြးဓါတ္ ေပးဖို႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ Centralized heating system တစ္ခု နဲ႔ တြဲသံုးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ၊
AHU မွာ hot water coil heater or electric heater ပါ ပါလိမ္႔မယ္။ ဆိုေတာ႔ AHU က စထြက္လာ
ကတည္းက ေလဟာ အပူေပးၿပီး သားပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါဟာ တစ္ခ်ိဳ႕ လူေတြ အတြက္ လံုေလာက္ခ်င္မွ
လံုေလာက္ ပါလိမ္႔မယ္။ Extreme weather နဲ႔လည္း ေတြ႔ၾကံဳ တဲ႔ အခါမွာလည္း လံုေလာက္မွာ မဟုတ္
ပါဘူး။ လူေတြရဲ႕ ခံနိုင္ရည္ ဟာလည္း တစ္ေယာက္ နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူတဲ႔ အတြက္ သူမေအး ေပမယ္႔
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ကိုယ္ေအးခ်င္ ေအးေနတာ မ်ိဳး ဆိုေတာ႔ ဒီလို re-heater ေတြ လိုပါတယ္။ Individual heating control
ေတြပါ။ လိုခ်င္တဲ႕ temperature setting ကို thermostat မွာ adjust လုပ္နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊
centralized heating system က သတ္မွတ္ထားတဲ႔ room design temperature ဟာ 20°C ဆိုပါက
ေနာက္ထပ္ +3°C ေလာက္ေတာ႔ ထပ္တိုးနိုင္ ပါလိမ္႔မယ္။ ဆိုလိုတာက 23°C ေလာက္ အထိေတာ႔
သြားနိုင္ပါ လိမ္႔မယ္ ဒီ duct heater ေတြနဲ႔။ Install လုပ္ရတာ အရမ္း လြယ္ပါတယ္။ Rectangular type
ဆို flange to flange connection with duct ၿဖစ္ၿပီး cylindrical type ဆိုရင္ slot လုပ္ရံုပါပဲ circular
duct ထဲကို။ Material အေနနဲ႔ electro-galvanized (standard) ၿဖစ္ၿပီး stainless steel ကေတာ႔ upon
request အေနနဲ႔ ရနိုင္ပါတယ္။

Duct heater ထဲမွာ ဘာေတြ ပါသလဲ
ဘာေတြ ပါသလဲ ဆိုတာေတာ႔ အတိအက် ေၿပာဖို႔ ခက္သည္။ Vessel က register လုပ္မည္႔
classification society ၏ rules and regulations ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး construction ေတြ
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အနည္းငယ္ အေၿပာင္းအလဲ ရွိနုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေၿခခံ အခ်က္မ်ားကေတာ႔ တူတာ မ်ားပါသည္။
ပါ၀င္နိုင္ေသာ components မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။
Air flow switch
ဒီ switch ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ duct အတြင္း၌ air flow ရွိသည္႔ အခါ heater ON ၍ air flow မရွိသည္႔
အခါ no air flow alarm ၿဖင္႔ heater OFF မည္ ၿဖစ္သည္။ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ သလဲ ဆိုေတာ႔
differential pressure နွင္႔ အလုပ္လုပ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ comfort HVAC application ေတြမွာ air
flow switch ရဲ႕ differential pressure ကို အသံုးၿပဳ တဲ႔ အခါ သိပ္ၿပီး တိက် စရာ မလိုအပ္ေပ။ ပံု(၂)
ကုိၾကည္႔ပါ။ ဒီအမ်ိဳးအစားက သိပ္ေစ်း မၾကီးသလို reliable လဲ ၿဖစ္တယ္ သံုးရတာ။ Europe brand
တစ္ခုပါ။ Pressure setting အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ လာၿပီး 20-300 Pa, 50-500 Pa,.... 1000-5000 Pa စသၿဖင္႔
အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိ၍ ကိုယ္႔ application နဲ႔ သင္႔ေတာ္တဲ႔ range ကို တပ္ဆင္ အသံုးၿပဳ နိုင္ပါတယ္။
အသံုးမ်ားေသာ range ကေတာ႔ 50-500 Pa ဆိုလ်င္ လံုအပ္တာ ထက္ ပိုေနပါၿပီ။ အခု ၿပထားတဲ႔ switch
မွာေတာ႔ relative (or) differential pressure က duct အတြင္း စီးဆင္းေနေသာ ေလ၏ pressure နဲ႔
control box ထဲမွာ ရွိေနတဲ႔ pressure difference ပါ။ Switch မွာ process port နွစ္ခု ပါၿပီး (+) port ကို
tube နဲ႔ connect လုပ္ၿပီး duct heater အတြင္းသို႔ ထည္႔သြင္းကာ air flow ရဲ႕ pressure ကို sense
လုပ္ပါတယ္။ ပံု(၃) မွာ ၾကည္႔ပါ။ ပံုမွန္ 75 Pa ေလာက္မွာ ခ်ိန္ထားရင္ အလုပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီ pressure
setting ကို commissioning လုပ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ ၿပန္ခ်ိန္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ တခ်ိဳ႕
branch ေတြမွာ (ဥပမာ blower နဲ႔ အေတာ္ေလး ေ၀းေနတဲ႔ ေနရာ ဆိုရင္) duct အတြင္း ေလဖိအားက
အေတာ္ေလး အားေပ်ာ႔ သြားတဲ႔ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးဆို ကိုယ္က 75Pa ေလာက္မွာ set
လုပ္ထားရင္ heater ကအလုပ္ မလုပ္ေတာ႔ပါဘူး။ အၿပစ္ရွာရင္ ဘာေၾကာင္႔မွ မဟုတ္၊ အဲဒီ setting
ေၾကာင္႔သာ ၿဖစ္သည္။ ဒါမ်ိဳးေတြ မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႔ရ တတ္သည္။
အဆိုပါ switch သည္ မပါ မေနရ ေတာ႔ မဟုတ္။ Ventilation system ၌ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ AC
system ၌ ေသာ္ လည္းေကာင္း fan blower ရွိသည္႔ အတြက္ အဆိုပါ fan မ်ားမွ running signal ကို
ရသည္႔ အခါ heater ON ဖို႔ လိုပါတယ္။ ထို running signal ကို မရသည္႔ အခါ De-energized ၿဖစ္ဖို႔
လိုသည္။ ဆိုေတာ႔ option (3) ခု ရွိသည္။
(1) Air flow switch ကို heater control box ထဲမွာ ထည္႔ၿပီး install လုပ္မလား
(2) Air flow switch ကို မသံုးပဲ fan မ်ားမွ running signal ကိုယူၿပီး control လုပ္မလား
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(3) အထက္ပါ နွစ္ခု စလံုး လုပ္မလား
ဒါက depend လို႔ပဲ ေၿပာရမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ေတာ႔ အထက္ပါ option သံုးခု စလံုးကို အသံုးခ် ဖူးပါတယ္။

Control Panel လိုသလား
Heating element ကို power ေပးဖုိးနဲ႔ control devices ေတြကုိ power ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။
Control/safety devices ေတြဟာ heater နဲ႔ အတူ (control/junction box) ထဲမွာ ရွိေနတယ္ ဆိုရင္
power ပဲေပးဖို႔ လိုတဲ႔ အတြက္ သေဘာၤရဲ႕ power distribution panel ကေန feed လုပ္ရံုပါ။ Control
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devices ေတြ မပါဘူး ဆိုရင္ေတာ႔ HVAC vendor or yard က control panel တစ္လံုး အသံုးၿပဳ ဖို႔
လိုပါတယ္။ ပံု(၃) တြင္ PLC ကို သံုးထားေသာ duct heater control panel တစ္လံုးကို ေဖာ္ၿပ ထားသည္။

Air Thermostat (Overheat Protection)
Overheat protection အတြက္ အနည္းဆံုး နွစ္ဆင္႔ ခံေလ႔ ရွိသည္။ Auto reset နွင္႔ manual reset type
တို႔ ၿဖစ္သည္။ အသံုးၿပဳေလ႔ ရွိေသာ setting မ်ားကို ေၿပာလိုသည္။ ကိုယ္အသံုးၿပဳသည္႔ အမ်ိဳးအစား
ေပၚမူတည္ၿပီး temperature set point ဟာ ေၿပာင္းလဲ နိုင္တာေၾကာင္႔ အေသ မမွတ္ယူ ၾကပါရန္ ေၿပာလုိ
ပါသည္။ ၿပထားေသာ ပံုထဲမွ automatic thermostat သည္ 79°C တြင္ contact close (energized)
ၿဖစ္၍ 87°C တြင္ contact open (de-energized) ၿဖစ္သည္။ Heater ကို ၿဖတ္သြားေသာ ေလ၏
temperature ကို sense လုပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Contact open/close သည္ automatically အလုပ္လုပ္
(reset) ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Manual thermostat သည္ 120°C တြင္ contact open ၿဖစ္၍ သူ႔ဟာသူ ၿပန္မ ON ေတာ႔ေပ။ လူက
သြား၍ manually reset လုပ္ေပးရသည္။ ဥပမာ၊ thermostat ရဲ႕ အလယ္က ဘုေလး ၾကြတက္လာ၍
၎ဘုေလးကို ၿပန္နွိပ္ ေပး၍ reset လုပ္ေပးရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Control panel မွာ ဆိုလ်င္ေတာ႔ alarm ကို
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reset လုပ္ေပးရသည္။ ေနာက္ရက္မွာ simulation လုပ္ထားတဲ႔ video file ေလးတင္ေပးဖို႔ ရွိၿပီး အဲဒီမွာ
ၾကည္႔နိုင္ပါတယ္။
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Element Thermostat (Overheat Protection)
အေပၚက နွစ္မ်ိဳးသည္ ေလ အတြက္ ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးသည္ heating element ၏ temperature
အတြက္ ၿဖစ္သည္။ ဒီ thermostat သည္ ပံုမွန္ဆို ပါဖို႔ မလိုအပ္ေပ။ အခုပါတာက DNV requirement
အရ ထည္႔ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Heating element ၏ temperature rise သည္ 150°C ထက္ မေက်ာ္ရ
ဆိုေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိသၿဖင္႔ cut-out လုပ္နိုင္ရန္ ထည္႔ေပးရၿခင္း ၿဖစ္သည္။
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Heating element with or without fins
Standard အရ ဆိုလွ်င္ heating element ေတြမွာ fin ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာမွ မေၿပာဘူး ဆိုလ်င္
ေတာ႔ ေအာက္က အတိုင္း လာပါလိမ္႔မယ္။ Fin ပါတာ မလိုခ်င္ ဘူး ဆိုလ်င္လည္း ေၿပာထားၿပီး မွာလို႔
ရပါတယ္။ Fin ေတြ ရွိၿခင္းက အညစ္အေၾကး၊ ဖံု၊ bacteria စတာေတြ ကပ္ညိ ေနနိုင္သၿဖင္႔ တစ္ခ်ိဳ႔က
finless ၿဖစ္ရမည္ဟု ပါတတ္သည္။ ဒါေၾကာင္႔ အေပၚက ပံုေတြမွာ မေတြ႔ရပါဘူး။
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Heater casing ရဲ႕ surface temperature rise ဘယ္ေလာက္ အထိ တက္လာနိုင္ သလဲ ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္း
ရွိလာပါတယ္။ လတ္တေလာ စမ္းသပ္ထားတဲ႔ result အရ heater ဟာ heating element temperature
90°C ေလာက္မွာ ရွိေနခ်ိန္မွာ casing ရဲ႕ surface temperature ကို စစ္ၾကည္႔တဲ႔ အခါမွာ 70°C ေလာက္
ရွိပါတယ္။
Heating casing နဲ႔ control box ၾကားမွာ gasket တစ္ခု ခံထားပါတယ္။ သူဟာ normal temperature
rise 250°C ေလာက္အထိ ခံနိုင္တဲ႔ rubber gasket တစ္မ်ိဳးပါ။
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Micro switch (Cover switch for safety)

Duct Heater (Aung Myat Thu)
ဒီ switch မပါ မၿဖစ္ မဟုတ္။ Safety အတြက္သာ ၿဖစ္၍ မပါလဲ ရသည္။ သူ႔ရဲ႕ function က control box
cover ပိတ္ထားလွ်င္ အဖံုးက switch မွာ ပါတဲ႔ roller ေလးကို ဖိထား သလို ၿဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္
ပါတယ္ (normally close contact)။ အဖံုးကို အခုၿပထားသလို ဖြင္႔ထားရင္ေတာ႔ contact open ၿဖစ္ၿပီး
power cut-out ပါ။ အတြင္းထဲက components ေတြ၊ ၀ါယာ ေတြ ေလွ်ာက္ကိုင္လို႔ အႏၱရာယ္ မရွိပါဘူး။
သူ႔အလုပ္က ဒါပါပဲ။
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Vendor Certified Documents
Project တစ္ခု ရၿပီ ဆိုတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ engineering အလုပ္ စဖို႔ အားလံုးက ေလာေနၿပီ ၿဖစ္သည္။ တင္ဒါ
စတဲ႔ အခ်ိန္၊ ပိတ္တဲ႔ အခ်ိန္၊ vendor ကို ေရြးတဲ႔ အခ်ိန္၊ ေစ်းညွိ တဲ႔ အခ်ိန္၊ စသၿဖင္႔ အခ်ိန္ မ်ားစြာ ယူၿပီးတဲ႔
ေနာက္မွာ engineering စသင္႔တဲ႔ အခ်ိန္ထက္ ေနာက္က် ေနၿပီ ၿဖစ္သည္။
Very Beginning of Engineering
Engineering စတာ နဲ႔ အရင္ စ လုပ္ရတာ က ဘာ documents ေတြကို submit လုပ္မလဲ ဆိုတာပဲ ၿဖစ္သည္။
Submit လုပ္မဲ႔ documents စာရင္း ကို HVAC vendor က propose လုပ္ရသည္။ ဒီစာရင္း ကို VCD (Vendor
Certified Documents) Register List ဟုေခၚသည္။ Vendor ကေတာ႔ submit လုပ္ရမယ္႔ document
နည္းေလ ေကာင္းေလ မို႔ တတ္နိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ခ်ံဳ႕၍ propose လုပ္သည္။

ဒါကို preliminary list

အေနနဲ႔ တဖက္က lead engineer ဆီသို႔ vendor ဖက္မွ engineer-in-charge က ပို႔ၿပီး review လုပ္ခိုင္း။
ေပးလာေသာ comment (ထပ္ထည္႔ခိုင္း ေသာ documents) ေတြကို ထည္႔ၿပီး အတည္ယူ။ ၿပီးတာနဲ႔ DC လို႔
ေခၚတဲ႔ Document Controller ဆီသို႔ officially submit လုပ္ရသည္။
Documentation Process
Project တစ္ခုသည္ ၾကီးမား သၿဖင္႔ documentation အပိုင္းကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ဖို႔ Document
Controller အနည္းဆံုး နွစ္ေယာက္ ေလာက္ကို ခန္႔ထားေလ႔ ရွိသည္။ သူတို႔က ဒီ documentation အပိုင္း
တစ္ခု တည္းကိုသာ ကိုင္တြယ္သည္။ မိန္းကေလး ေတြ ခန္႔ထားေလ႔ ရွိသည္။ သူတို႔က owner နွင္႔ တိုက္ရိုက္
ဆက္သြယ္ၿပီး VCD format ကို ခ်ေပးသည္။ Document number ေတြကို ဘယ္လို ေပးရမည္၊ document
title, project number & name, package ID and package name စသည္တို႔ ၿဖစ္သည္။ Document
cover page တြင္ ဒီ information ေတြ အကုန္ ပါ၀င္သည္။ PO (Purchase Order) number လဲ ေဖာ္ၿပ
ေပးရသည္။ Format သည္ သေဘၤာက်င္း တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု အနည္းငယ္ ကြဲၿပား နုိင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်
အားၿဖင္႔ ပါ၀င္သည္႔ အခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ႔ အတူတူ ပင္ ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ cover page
တစ္ခု ကို ၿပထားသည္။
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Owner ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အေပၚ မူတည္၍ hard copy ဘယ္နွစ္စံု၊ soft cody ဘယ္နွစ္စံု ဆိုတာ project
တစ္ခု နွင္႔ တစ္ခု ကြဲၿပားသည္။ Submission တစ္ခါ လုပ္တိုင္း (document အမ်ားၾကီး ပါနိုင္သည္) copy ေတြ
ကူးၿပီး လူကိုယ္တုိင္ DC ဆီသြားၿပီး submit လုပ္ရသည္။ DC က စစ္ေဆးၿပီး ေက်နပ္ မွ လက္ခံသည္။
ထို႔ေနာက္ သူ႕ဆီမွ တဆင္႔ owner, engineering, production စသၿဖင္႔ review and comment အတြက္
ၿဖန္႔ေ၀သည္။ ဒါသည္ official submission လုပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Revision တစ္ခုခ်င္းစီ (submission
တစ္ခုခ်င္းစီ) အတြက္ 10 hard copies and 5 CDs အထိ ၾကံဳဖူးသည္။ အနည္းဆံုးကေတာ႔ 3 hard copies
and 1 CD ေလာက္ေတာ႔ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ ဘာတစ္ခု မွ မေတာင္းဆိုပဲ submission လုပ္မယ္႔
documents မ်ားကို email ၿဖင္႔သာ ပို႔ေပးရၿခင္း မ်ားလည္း ရွိသည္။ အင္မတန္ effective ၿဖစ္ေစၿပီး paper
ေတြလဲ waste မၿဖစ္ေတာ႔။ သို႔ေသာ္ ဒီလိုမ်ိဳး ရွားသည္ ဟု ဆိုရေပမည္။ အားလံုးမွ document ကို review
လုပ္ၿပီး၍ ၎တို႔၏ comment အသီးသီး ကို DC ဆီသို႔ ၿပန္ပို႔သည္။ DC မွ အားလံုးေသာ comment မ်ားကို
စုစည္းၿပီး vendor ဆီသို႔ ၿပန္ပို႔ၿပီး reply လုပ္ေစသည္။ Comment မ်ားကို incorporate လုပ္နိုင္လွ်င္လည္း
လုပ္မည္ ဆိုသည္႔ အေၾကာင္း၊ မလုပ္နိုင္လွ်င္လည္း အေၾကာင္းၿပခ်က္ မ်ားေပး၍ vendor က officially
အေၾကာင္းၿပန္ ရသည္။ ကိုယ္႔ရဲ႕ reply အေပၚမူတည္၍ comment closed ၿဖစ္လွ်င္လည္း ၿဖစ္မည္၊ မၿဖစ္ပါက
comment

closed

ၿဖစ္သြားသည္

အထိ

သူ႔ဖက္က

ေလွ်ာ႔ရင္ေလွ်ာ႔၊

ကိုယ္႔ဖက္က

ေလွ်ာ႔ရင္ေလွ်ာ႔

တၿဖည္းၿဖည္း ခ်င္း ပိတ္သြားေအာင္ လုပ္ၾကရသည္။ တခ်ိဳ႕ ၾကီးမားေသာ issue ေတြဆိုလွ်င္ လေပါင္း
အတန္ငယ္ အထိ ၾကာေလ႔ ရွိသည္။ Comment status open ၿဖစ္ေနၿပီး ကိုယ္႔ဖက္ကလဲ မေစာင္႔နိုင္ သၿဖင္႔
၀ယ္စရာ ရွိတဲ႔ ပစၥည္း၀ယ္ၿပီး install လုပ္ကာ commissioning ၿပီးသြားသည္ အထိ ဒီ issue က open
ၿဖစ္ေနေသး သၿဖင္႔ ေနာက္ဆံုး meeting ေခၚၿပီး အားလံုး ၀ိုင္းထိုင္ကာ စားပြဲ မွာတင္ သေဘာ တူညီမွဳ အၿပီး
ရယူ၍ sign အတူတူ ထိုးၿပီး ပိတ္ပစ္ ခဲ႔ရတာ လည္း ၾကံဳဖူးသည္။ Owner ဖက္မွာေတာ႔ rights အၿပည္႔
ရွိသၿဖင္႔ သူက ဇြတ္တင္းခံ ေနလွ်င္ေတာ႔လည္း ေနာက္မွ လိုက္ၿပီး လုပ္ေပး ခဲ႔ရတာ ေတြလည္း ရွိသည္။ ဒီလို
ၿပႆနာ ေတြကို ေၿဖရွင္း နိုင္ဖို႔ အရည္ အခ်င္း နဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိဖို႔ လိုသည္။ တခါ တရံ ကိုယ္႔ရဲ႕ level
ေလာက္နဲ႔ မရ လို႔ ကိုယ္႔ထက္ ၿမင္႔တဲ႔ level ကို သံုးၿပီး ရွင္းရတာ ေတြလည္း ရွိသည္။
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Type of Documents
Document အမ်ိဳးအစား ေတြကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ခြဲၿခား ထားသည္။
1. PURCHASE ORDER TECHNICAL DOCUMENTATION
1.1. Scope of supply
1.2. Warranty Condition
1.3. Technical Assistance
1.4. Deviation List
1.5. Reference List of Similar Installations
2. INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE DOCUMENTATION
2.1. General Documents
2.2. Drawings
2.3 . Datasheets
2.4. Technical Information (Catalogue of Fabricator)
2.5. E&I + Pneumatic
2.6. Packing, Delivery, Storage, Installation, Operation and Maintenance
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3. QUALITY CONTROL DOCUMENTATION
3.1. Procedures
3.2. Test Reports
4. DOCUMENTATION TO COMPLY WITH THE NORMATIVE AND CLASSIFICATION
4.1. Certificate
4.2. Compliance with Requirements (eg. NR13 for pressure vessels)
ေခါင္းစဥ္ခြဲ ေလးေတြ တစ္ခုခ်င္း စီ ေအာက္မွာ documents အမ်ားအၿပား ရွိေနပါေသးတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း
ရွင္းရေသာ္
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 1 တြင္ ပါေသာ အမ်ိဳးအစား မ်ား
- vendor ဖက္က ဘာေတြ supply လုပ္မလဲ ဆိုတာကို ေဖာ္ၿပထားခ်က္မ်ား
- system warrantee ေပးေသာ terms and condition. ပံုမွန္အားၿဖင္႔ system ကို hand-over လုပ္အၿပီး ၁
နွစ္ ေပးေလ႔ ရွိသည္။ Commissioning အၿပီး ဆိုပါက ၁နွစ္ ခြဲ ေပးသည္။ Commissioning အၿပီးနွင္႔ system
hand-over to owner အၾကားတြင္ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာမွဳ ေလးေတြ ရွိတတ္သည္။
- ကိုယ္႔ company က worldwide ၿဖစ္ပါက ဘယ္နိုင္ငံ ေတြမွာ technical assistance ယူလို႔ ရတယ္ ဆိတ
ု ာ
contact number, address စသည္တို႔ကို ေဖာ္ၿပ ထားရၿခင္း ၿဖစ္သည္။
- Deviation list သည္ owner ၏ specification အတိုင္း လိုက္မလုပ္ နိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား၊ မူရင္း
လိုအပ္ခ်က္ မ်ားမွ ေသြဖီ သြားေသာ အခ်က္မ်ားကို စာရင္း ၿပဳစု ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။
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- Similar installation list ဆိုသည္မွာ ယခင္ မိမိတို႔ install လုပ္ခဲ႔ေသာ အလားတူ projects မ်ားကို ေဖာ္ၿပ
ထားရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယခင္လည္း ဒီလို project မ်ိဳးကို လုပ္ဖူးၿပီး အေတြ႔အၾကံဳ ရွိၿပီးသား၊
ဘာၿပႆနာ မွ မရွိဆိုသည္႔ အဓိပၸါယ္ ၿဖစ္သည္။
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Section 2 တြင္ ပါေသာ အမ်ိဳးအစား မ်ား
General document ေအာက္တြင္
- spare parts list
- calculation reports (heat load)
- utility load list (electrical)
- vibration analysis
- pressure loss calculation
- name plate list for equipment စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။
Drawings ေခါင္းစဥ္၏ ေအာက္တြင္
- GA and dimensional drawings of all equipment
- foundation drawings
- typical drawings (duct/pipe penetration, duct support and connection)
- P&ID (Piping and instrumentation Diagram
- single line drawings

Vendor Certified Documents - HVAC System (Aung Myat Thu)
- double line drawings (working/installation drawings)
- fire zone explanation drawings စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။
Datasheet ေခါင္းစဥ္၏ ေအာက္တြင္
- ကိုယ္ supply လုပ္မည္႔ equipments, instruments and valves မ်ား၏ datasheet မ်ား ပါ၀င္သည္။
ဒီအပိုင္း သည္ အေတာ္အတန္ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိသူမ်ား အဖို႔ ခက္ခဲေသာ အပိုင္း ၿဖစ္သည္။ Data မ်ားကို
format ထဲတြင္ ၿဖည္႔ရန္ အတြက္ information ေတြကို စုရသည္။ Equipment ေတြဆိုလည္း အေရးပါသည္႔
component ေတြရဲ႕ information ေတြက အကုန္ ၿဖည္႔ရသည္။ Instruments and valves မ်ား
အတြက္လည္း ထို႔အတူပင္။
- ေအာက္တြင္ နမူနာ ၾကည္႔ပါ။ Self-contained unit တစ္လံုးနွင္႔ pressure differential transmitter
တစ္လံုး ၏ datasheet တို႔ ၿဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ ကြက္လပ္ ေတြ ေတြ႔ပါလိမ္႔မည္။ ဒါေတြကို
manufacturer မွ ၿဖည္႔ရန္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း ဘယ္ ထုတ္လုပ္သူမွ ဒါမ်ိဳးေတြ entertain မလုပ္ေပ။ သူတို႔
ထုတ္ထားေသာ datasheet and catalogue မ်ားကို ၾကည္႔ရန္သာ ေၿပာလိမ္႔မည္။ Available ၿဖစ္တဲ႔ data
ေတြလည္း ရွိသလို available မၿဖစ္တဲ႔ data ေတြလည္း အမ်ားၾကီး ဆိုေတာ႔ တတ္နိုင္သေလာက္ ရွာၿဖည္႔၊
မတတ္နိုင္တာ ကိုလည္း မၿဖည္႔ဘူးေပါ႔။ ဒါေတြ ၿဖည္႔ဖို႔ အတြက္ဆို electrical ပိုင္းကိုလည္း အနည္းငယ္
သိထားဖို႔ လိုတဲ႔ အတြက္ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိလွ်င္ မလြယ္ကူ ဟု ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Project တိုင္းကို ဒီလို
လုပ္ရတာ မဟုတ္ပါ။ တခ်ိဳ႕ project ေတြကေတာ႔ လုပ္ရတာ မခက္လွပါ။ ဒီလိုမ်ိဳး အလုပ္ေတြ လုပ္ဖူးေတာ႔
ေကာင္းေကာင္း သိသြားတဲ႔ အတြက္ ကိုယ္႔ အတြက္ အက်ိဳးရွိ တာေတာ႔ အမွန္ပင္။ လုပ္တုန္းကေတာ႔ စိတ္ညစ္
ရသည္။
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Technical Information (Catalogue of Fabricator) ေခါင္းစဥ္၏ ေအာက္တြင္
- equipment/instrument/valves စသည္တို႔၏ leaflets / catalogues တို႔ကိုသာ submit လုပ္ရန္ ၿဖစ္သည္။
ဒါကေတာ႔ လြယ္သည္။ Manufacturer/fabricator ေတြထုတ္ထားေသာ document မ်ားကို ယူၿပီး ေပးလိုက္ရံု
ၿဖစ္သည္။
E&I - Pneumatic ေခါင္းစဥ္၏ ေအာက္တြင္
- dimensional drawings
- material list
- one line electrical drawings
- instrument/electrical panel details
- wiring diagram
- cable schedule
- logic diagram
- cause and effect diagram
- termination and hook-up details
- pneumatic control arrangement

မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

Packing, delivery, storage, IOM ေခါင္းစဥ္၏ ေအာက္တြင္
- surface preparation and painting procedure
- mounting instructions
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- slinging / lifting arrangement
- installation, operating & maintenance manual
- erection and installation procedures
- unpacking and preservation procedure
- handling and shipping procedures မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။
==========================================================
Section 3 - Quality control ေခါင္းစဥ္၏ ေအာက္တြင္
procedures and test eport တို႔ပါ၀င္၍ ၎တို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
- Pressure test procedures
- Performance /acceptance test procedures
- Weighing procedure
- Pre-commissioning / commissioning procedure
- Quality plan
- Inspection test plan
- Progress reports
- Noise report
- Weighing report and certificate
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- Inspection reports
- Performance test report / results
- Factory acceptance test report
==========================================================
Section 4 ၏ ေအာက္တြင္ေတာ႔
ေအာက္ပါ အတိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ certificate တို႔ပါ၀င္သည္။
- Equipment hazardous area certificate
- Classification society certificate
- ISO 9001 certificate compliance
- Compliance with requirements of NR-13 for HVAC pressure vessels
==========================================================
Purchasing & Construction
အထက္ေဖာ္ၿပပါ drawings and documents မ်ားကို approved ၿဖစ္သည္ အထိ လိုအပ္သလို revision
ေပါင္းမ်ားစြာ submit လုပ္ရသည္။ First revision/submission သည္ Issued for comment and approval
ၿဖစ္သည္။ Approved ၿဖစ္သြားပါက ေနာက္ထပ္ revision တစ္ခုကို ထပ္မံ submit လုပ္ရသည္။ ၎မွာ
Issued for construction ၿဖစ္သည္။ ဒါသည္ construction စနိုင္ရန္ အတြက္ submit လုပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ဒီတစ္ၾကိမ္မွာ လည္း no more comment ဆိုပါက equipment construction စလို႔ ရၿပီ ၿဖစ္သည္။
ဒီအခ်ိန္ၾကမွ မွာစရာ ရွိတာေတြကို စတင္မွာရေလသည္။ Chiller manufacturer ကို construction စလို႔ ရၿပီ
ၿဖစ္ေၾကာင္း အတည္ၿပဳ။ သူကမွ သူလုပ္စရာ ရွိတာေတြ လုပ္ရသည္။ သူ႔မွာလည္း အကုန္သူ စက္ရံုမွာ ခ်ည္းပဲ
လုပ္တာ မဟုတ္။ Control panel ေတြ၊ တၿခား component ေတြကို သူမ်ား ဆီက မွာရ ေသးတဲ႔ အတြက္ ဒီ
process ေတြ လုပ္ရသည္။ သူက compressor မထုတ္လွ်င္ သူမ်ားဆီက မွာရမည္။ ထို႕အတူ condenser တို႔
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ဘာတို႕ ဆိုလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ၿဖစ္သည္။ AHU ေတြဆိုလည္း ကိုယ္က စေတာ႔ ဆိုၿပီး အတည္ၿပဳမွ သူက fan
motor တို႔၊ cooling coil တို႔ စတာေတြကို သူ႕ရဲ႕ supplier ဆီက မွာရသည္။
Documentation (VCD) သည္ အားလံုး အတြက္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Approved ၿဖစ္သြားလို႔
construction စေနတဲ႔ ကိစၥကို ၿပန္ေၿပာင္းခ်င္တယ္ လုပ္လို႔ မရေတာ႔။ ေၿပာင္းခ်င္လွ်င္ အခ်ိန္ကုန္မည္၊
ေငြကုန္မည္။ လုပ္ခ်င္လွ်င္ လုပ္လို႔ ရသည္။ ဘာပဲ လုပ္လုပ္ black and white confirmation ယူထားဖို႔
လိုသည္။ ဒါသည္ ၿငင္းလို႔ မရေသာ သက္ေသ ၿဖစ္သည္။
==========================================================
As-built & Databook
Equipment မ်ားအားလံုး manufacturing process မွ စ၍ install လုပ္ၿပီးကာ commissioning အဆံုး၊
အားလံုး ၿပီးသြားပါက as built documents ဟုေခၚေသာ၊ ဟိုးအရင္ submit လုပ္ထားၿပီး "For Construction"
ဆိုကာ issued လုပ္ထားေသာ drawings/documents မ်ားမွ change ၿဖစ္သြားေသာ အရာ အားလံုးတို႔ကို ၿပန္
update လုပ္၍ ၿပန္ၿပီး ၿပင္ဆင္ ရသည္။
အားလံုးကို ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ႔ ေနာက္ဆံုး databook ဟုေခၚေသာ HVAC package တစ္ခုလံုး နွင္႔ ဆိုင္ေသာ
manual တစ္ခု ရရွိသည္။ ဒီစာအုပ္သည္ record အေနနဲ႔ ရွိ၍ vessel ေပၚတြင္ လည္း copy တစ္စံု ရွိရသည္။
ဒါသည္ chief engineers မ်ားနွင္႔ crew မ်ားအတြက္ လက္စြဲ စာအုပ္ manual သာ ၿဖစ္ေတာ႔သည္။
ေနာင္နွစ္ၾကာ သြားေသာ အခါ repair လုပ္လို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ spare parts လို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
ဆက္သြယ္လိုပါက ဒီ စာအုပ္ကို ကိုးကား ရန္ ၿဖစ္သည္။ As-built drawings/documents မ်ားကို ေသခ်ာ
update လုပ္ရန္ အေရးၾကီး လွသည္။ Installation လုပ္ၿပီးသြားလွ်င္ update လုပ္ရတာ ကို လူေတြ
စိတ္ပါေလ႔ မရွိၾကေပ။ ဥပမာ drawings ေတြဆိုလွ်င္ double line drawings (working drawings) အတြက္
design လုပ္ထားတာ နဲ႔ ဆိုဒ္ ထဲမွာ တကယ္ လုပ္တာ ေတြသည္ ကြာၿခားမွဳ ရွိကို ရွိသည္။ Installer က ရံုးမွ
designer or design engineer ကို အေၿပာင္းအလဲ တိုင္းအတြက္ inform လုပ္ဖို႔ လိုသကဲ႔သို႔ ဘယ္လုိ
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ေၿပာင္းလိုက္ရသည္ ဆိုတာကို dimension နွင္႔တကြ၊ sketch ပါ ေပးသင္႔သည္။ မၿပတ္ update လုပ္ေနဖို႔
လိုသည္။ အားလံုးၿပီးမွ ceiling ေတြ ဘာေတြ အုပ္ၿပီးမွ ဆိုလွ်င္ သြားၿပန္ တိုင္းဖို႔ မလြယ္ေတာ႔ေပ။
ကြ်န္ေတာ္႔

အေတြ႔အၾကံဳ

အရ

ဆိုလ်င္

ေသေသခ်ာခ်ာ

မလုပ္ၾကတာေတြ

ေတြ႔ရသည္။

ကြ်န္ေတာ္

လုပ္ရင္ေတာ႔ တတ္နိုင္သမွ် လုပ္နိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး လုပ္ေပးပါသည္။ တခ်ိဳ႕ repair job ေတြ အတြက္
သေဘာၤေပၚတြင္ survey သြားလုပ္ရတာ ေတြရွိသည္။ Chief engineer ဆီမွ manual ယူၾကည္႔ေသာ အခါ
drawing နွင္႔ လက္ေတြ႔ install လုပ္ထားတာေတြ ကြဲလြဲေနတာေတြ မၾကာခဏ ေတြ႔ရသည္။ အခက္အခဲ ေတြ
အမ်ားၾကီး ေတြ႔ရသည္။ Ceiling ကို လြယ္ကူစြာ ဖြင္႔မရ ၿခင္း၊ cable tray မ်ားနွင္႔ ပိတ္ေနၿခင္း စတာ
ေတြေၾကာင္႔ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ရတာေတြ လုပ္ရသည္။
Payment ေတြသည္ instalment နွင္႔ သြားၿခင္း ၿဖစ္၍ as-built documents ေတြကို အပ္မွ က်န္ 5% ကို
ထပ္ေပးမယ္ ဆိုတာ မ်ိဳးေတြ contract ထဲမွာ ပါေလ႔ ရွိသည္။ ဒီလို အေၾကာင္းေတြ ေၾကာင္႔ ၿဖစ္နိုင္ပါသည္။
ေရးမည္ ဆိုပါက ေရးစရာ ေတြ အမ်ားၾကီး က်န္ေသးေသာ္လည္း ဒီေလာက္ ဆိုရင္ၿဖင္႔ အထိုက္အေလ်ာက္
ၿခံဳငံု မိၿပီဟု ယူဆ ေသာေၾကာင္႔ ဒီေနရာမွာပဲ ရပ္ပါမည္။ သိခ်င္တာေတြကို ထပ္ေမးၿမန္း နိုင္ပါသည္။ ယခု
ထင္ၿပခဲ႔ေသာ documents list မ်ားသည္ reference စာအုပ္ေတြထဲ ပါတာေတြကို ေလွ်ာက္ေရးၿပ ေနၿခင္း
မဟုတ္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ လုပ္ခဲ႔ေသာ project တစ္ခု ကို refer လုပ္၍ ေရးၿခင္း
ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္ ကြ်န္ေတာ္ submit လုပ္ခဲ႔ရေသာ documents အေရအတြက္ သည္ ၁၃၅ ခု အထိ
ရွိခဲ႔သည္။ ၎သည္ HVAC system for living quarter တစ္ခု တည္း အတြက္ ၿဖစ္၍ machinery space
မပါ၀င္ ေသးေပ။
=========================================================
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FAT Procedures
FAT ဆိုသည္မွာ Factory Acceptance Test ကို ေခၚၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ပစၥည္းမ်ား ေအာ္ဒါ မွာ ေသာ အခါ
equipment, machine စသည္တို႔သည္ အသင္႔ လုပ္ၿပီးသား ပစၥည္း မ်ား (finished products) မဟုတ္ေပ။
၀ယ္သူက ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ equipment ၏ specifications ေတြကို ေၿပာၿပ မွာယူ၍ ေရာင္းခ်သူမွ ထိုအတိုင္း
လုပ္ေပးမည္ ဟု သေဘာတူ၍ ေရာင္းခ် ၿခင္းရွိသကဲ႔သို႔ ေရာင္းခ်သူ (supplier or manufacturer) ၏
standard catalogue မွ ေရြခ်ယ္ မွာယူၿခင္း မ်ားလည္း ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ ၿဖစ္ေစ manufacturer မွန္သမွ်
သည္ ပစၥည္း ၾကီးၾကီး မားမား ဆိုလွ်င္ ဘယ္ေတာ႔မွ ၾကိဳလုပ္ထားေလ႔ မရွိပဲ ေအာ္ဒါ ရွိမွသာ လုပ္ၾကၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ HVAC နယ္ပယ္ ကို ဥပမာ ထား၍ ေၿပာရပါမူ လွ်ပ္စစ္ ေမာ္တာ မ်ားမွာ မွာမွ လုပ္ေပးေလ႔ ရွိသည္။
တခ်ိဳ႕ ခပ္ေသးေသး induction motors (standard) ေတြကေတာ႔ အရန္သင္႔ ရေကာင္း ရနိုင္ပါသည္။
Explosion proof motor လိုမ်ိဳး ဆိုလ်င္ေတာ႔ ၃ လ၊ ၄ လ ေလာက္ပင္ ေစာင္႔ရေလ႔ ရွိပါတယ္။ Ventilation
fan မ်ားမွာၿပီ ဆိုလ်င္လည္း fan maker က ေမာ္တာကို သူမ်ားဆီက မွာသည္။ ထို အေတာ အတြင္း သူက
က်န္လုပ္စရာ ရွိတာ မ်ားကို လုပ္ထားၿပီး ေမာ္တာ ေရာက္ လာေသာ အခါမွ ေကာက္ၿပီး assembly လုပ္ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ Pump မ်ား၊ AHU မ်ား၊ chiller မ်ား စသည္တို႔ သည္လည္း အားလံုး အတူတူ ပင္ၿဖစ္သည္။
ေအာ္ဒါ အတည္ ၿဖစ္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ construction (fabrication) မစတင္မီ construction drawing ကို
manufacturer ဖက္မွ ကိုယ္႔ကို ေပးၿပီး approve လုပ္ခုိင္းသည္။ ကိုယ္ေက်နပ္လို႔ sign ထိုးၿပီး သြားမွ
construction စတင္သည္။ ထို GA drawing ထဲတြင္ေတာ႔ ပါ၀င္မည္႔ component မ်ား၊ electrical, piping
connection မ်ား စသည္တ၊ို႔ အေရးၾကီးသည္႔ အစိတ္အပိုင္း မ်ား ပါနိုင္သမွ် ပါေလ႔ ရွိသည္။ Component
တစ္ခု ခ်င္းစီ အတြက္လည္း ကိုယ္႔မွာ ေဒတာ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိေန သိေနရမည္ ၿဖစ္သည္။
အထက္ပါ အခ်က္ေတြ အားလံုး ၿပီးလို႔ constuction လဲ ၿပီးၿပီ ဆိုပါက ကိုယ္၀ယ္ယူ ထားေသာ ပစၥညး္ ကို
သြားစစ္ေဆးဖို႔ ၿဖစ္လာသည္။ ဘယ္မွာ သြားစစ္ေဆး မလဲ ဆိုတာေတာ႔ ပစၥည္းရဲ႕ အေနအထား ေပၚမူတည္၍
ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဴး ၌ ၿဖစ္နိုင္သည္။ Chiller လို၊ AHU လို၊ ventilation fan ေတြလို အေရးၾကီးေသာ major
equipment မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာ factory တြင္ သြားစစ္ေဆး ပါက အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္သည္။
ဒါမွ ကိုယ္မွာထား သလို မၿဖစ္ေသာအခါ (သို႔) တစ္ခုခု စိတ္တိုင္း မက်ေသာအခါ ခ်က္ခ်င္း ၿပန္ၿပင္ခိုင္းလို႔
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ရသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက ကိုယ္႔ဆီ ေရာက္ၿပီးလို႔ စစ္ၾကည္႔ခါမွ စိတ္တိုင္း မက်၍ ၿပန္ပို႔ေသာ အခါ စရိတ္
ၾကီးလွသည္။ ဒီစရိတ္ ကို ဘယ္သူ ခံ မလဲ ဆိုတာက ေနာက္ကိစၥ ၿဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုက အခ်ိန္ ၿဖစ္သည္။
Chiller လို ပစၥညး္ ၾကီးေတြသည္ ဥေရာပ၊ အေမရိကား စသၿဖင္႔မွ လာသည္။ ေရေၾကာင္းမွ ဆိုလွ်င္ ၆
ပတ္ေလာက္ ၾကာသည္။ ေလေၾကာင္းက သယ္ရေအာင္ကလည္း စရိတ္ ၾကီးလြန္း လွ သၿဖင္႔ မည္သူမွ
မလုပ္ေပ။ ဆိုေတာ႔ ၿပန္ပို႔၊ ဟိုမွာ modification/rectification ၿပန္လုပ္၊ ၿပန္ပို႔ နွင္႔ အခ်ိန္ မရွိေပ။ Project
ေတြရဲ႕ ထံုးစံ အတိုင္း အခ်ိန္ကုိ ေလာေလာ ေလာေလာ လုပ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၀ယ္သူ ဖက္မွလည္း
delivery မလုပ္ခင္ သြားစစ္ရသည္။ Quotation တင္တုန္း (tendor တင္တုန္း) က price အေပၚ မူတည္၍
FAT အတြက္ ပိုက္ဆံ ထပ္ေပးရမည္လား၊ ပါၿပီးသားလား ဆုိတာ ရွိသည္။ ပံုမွန္ အားၿဖင္႔ေတာ႔ ခရီးစရိတ္
(oversea) ေတာ႔ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ ခံရသည္။

FAT မွာ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္မလဲ
ဒီေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္႔ အေနနဲ႔ HVAC vendor (HVAC provider for marine and offshore) ဖက္မွ
တင္ၿပလိုသည္။ Client (owner), main contractor (shipyard) and HVAC vendor ဟူ၍ 3 parties
ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ inspection လုပ္ရာတြင္အားလံုး ပါ၀င္ေသာ joint-inspection လုပ္ရသည္။ စစ္ေဆးမည္႔
ရက္ကို supplier/maker နွင္႔ ညွိနွိဳင္း၍ သတ္မွတ္ ၿပီးပါက shipyard နွင္႔ owner ကို ဖိတ္ရသည္။ Equipment
၏ အေရးၾကီး မၾကီး အေပၚ မူတည္၍ သူတို႔ တက္တဲ႔ အခါလည္း ရွိသလို မတက္တာ ေတြလည္း ရွိသည္။
ေနာက္ party တစ္ခုက classification society ၿဖစ္သည္။ ABS (American Bureau of Shipping), DNV
(Det Norske Veritas), Lloyd, BV (Bureau Veritas) စတာေတြ ၿဖစ္သည္။ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ ၎တို႔
မလိုေသာ္လည္း owner ၏ spec. အေပၚ မူတည္၍ ပါ၀င္ရ ေသာအခါေတြလည္း ရွိသည္။ Vessel က
register လုပ္မည္႔ class အေပၚ မူတည္၍ အထက္ေဖာ္ၿပပါ societies မ်ားအနက္မွ တစ္ခု သာလုိသည္။
၎တို႔လာလွ်င္ လိုက္နာရမည္႔ rules and regulations မ်ားကို comply လုပ္ရဲ႕လား ဆိုတာ စစ္မည္။ ၿပီးလွ်င္
stamp နွိပ္၊ certification ထုတ္ေပးမည္။ ၎တို႔၏ worldwide database တြင္ register လုပ္မည္။
ဒီအရာေတြ အတြက္ ပိုက္ဆံ ေပးရမည္။ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ စကၤာပူ အတြက္ ဆိုလ်င္ BV က ေန႔တပိုင္း (4
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hr) ကို S$ 1250 ယူသည္။ ဒီကုန္က် စရိတ္ ေတြ ဘယ္သူေပးမလဲ ဆိုေတာ႔ contract ထဲတြင္ agreement
လုပ္ထားသည္႔ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
အေတြအ
႔ ၾကံဳ ရွိတဲ႔ သူေတြသာ FAT တြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆးသူေတြ ၿဖစ္သင္႔သည္။ ဒါမွသာ ဘာေတြက
အေရးၾကီးတယ္ ဆိုတာ သိၿပီး ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ စစ္ေဆး နိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။ Lead engineer (or) engineer-incharge ကေတာ႔ project အစ အဆံုး သိတဲ႔ သူၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ သူကေတာ႔ ပါကို ပါသင္႔သည္။ ၎သည္
mechanical သမား ၿဖစ္ေနပါက ေနာက္ထပ္ electrical သမား တစ္ေယာက္ ပါသင္႔သည္။ Equipment
မ်ားသည္ electrical parts ေတြနွင္႔ ကင္းေလ႔ မရွိသၿဖင္႔ electrical point of view မွ ၾကည္႔ရွဳ စစ္ေဆး
နိုင္မည္႔သူ ပါသင္႔သည္။ Owner ဖက္မွလည္း ထို႔အတူပင္ ၿဖစ္သည္။

Documentation for FAT
နိုင္ငံတကာ standard ေတြအရ project တိုင္းတြင္ documentation အပိုင္းက အေရးၾကီးလွသည္။ VCD
(Vendor Certified Document) ဟုေခၚသည္႔ technical documents မ်ားကို project စၿပီ ဆုိတာနဲ႔ ပံုမွန္
submit လုပ္ရသည္။ Technical specification, general arrangement drawings of equipment, single
line & double line drawings, P&ID, datasheet & catalogue, load and power consumption data,
procedures (FAT & commissioning), electrical drawings, manual (installation, operation &
maintenance) စသည္တို႔ ၿဖစ္သည္။ FAT procedure အေၾကာင္းကိုသာ ေၿပာလို သၿဖင္႔ က်န္တာေတြကို
မေၿပာေတာ႔ပါ။ ဘယ္လို visual or function test လုပ္ပါမည္ ဆုိေသာ procedures မ်ားပါ၀င္ေသာ အဆိုပါ
document (FAT procedure) ကို shipyard နွင္႔ owner ကို submit လုပ္ရသည္။ သူတို႔ ထပ္ထည္႔
ေစခ်င္တာ ေတြကို ေက်နပ္သည္ အထိ လုပ္နိုင္ သေလာက္ လုပ္ေပး၍ အဆိုပါ document approved
ၿဖစ္သြားၿပီ ဆိုမွ FAT လုပ္ခြင္႔ ရွိသည္။ Factory ဖက္တြင္ standard procedure ရွိပါကလည္း သူတို႔ဆီမွ
ေတာင္းယူ၍ approval ယူထားရသည္။ FAT sheet ေတြသည္ inspection type ေပၚမူတည္၍ check sheet
ေတြ ကြဲၿပားသည္။
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FAT Process
FAT အတြက္ နွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။
(1) Visual inspection
(2) Functional test တို႔ ၿဖစ္သည္။

Visual Inspection
သူကေတာ႔ ရွင္းပါသည္။ အရာရာကို မ်က္စၿိ ဖင္႔သာ ၾကည္႔ရွဳ စစ္ေဆးရန္သာ ၿဖစ္သည္။ ဘာ functional or
performance test မွ လုပ္ၿပမည္ မဟုတ္ေပ။ စစ္ရမည္႔ check list ေတြကို equipment အလိုက္ ဘာေတြ
စစ္သင္႔သည္ ဆိုတာကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဥပမာ ၿပထားပါသည္။ တခ်ိဳ႕ factory ေတြတြင္ check list အတြက္
standard procedures ေတြ ရွိ၍ တခ်ိဳ႕ ကေတာ႔ မရွိ၊ ၀ယ္သူက ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ အဆင္ေၿပသလို စစ္ရသည္။
အထက္မွာ ေၿပာခဲ႔ သလို approved ၿဖစ္ၿပီးေသာ FAT procedure အတိုင္း အဓိက အားၿဖင္႔ စစ္ရသည္။
Workmanship အပိုင္းေတြကေတာ႔ procedure ေတြထဲမွာ မပါလဲ လက္မခံ နိုင္ေအာင္ ဆိုး၀ါး ေနပါက reject
လုပ္ပစ္ဖို႔ owner, shipyard, vendor မွာ အခြင္႔အေရး ရွိသည္။ ဥပမာ၊
(1) welding သားေတြ မေကာင္းၿခင္း
(2) အစအန ေတြနွင္႔ မသပ္မရပ္ ၿဖစ္ေနၿခင္း
(3) လံုေလာက္ေသာ frame support ေတြ မရွိၿခင္း
(4) Flange hole ေတြ မွားေနၿခင္း
(5) Flange width မွားေနၿခင္း
(6) Bolt ေတြမွာလည္း ရွိသင္႔ ရွိထိုက္ေသာ strength ရွိသည္႔ grade ကို သံုးမထားၿခင္း
(7) အရစ္ကိုလည္း အနည္းဆံုး သံုးရစ္ ေလာက္ က်န္သည္ အထိ တိုက္ေစၿခင္း
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(8) SS 316 သံုးရမည္႔ ေနရာတြင္ 304 or galvanized ကို သံုးထားၿခင္း
(9) Cable gland material, size စတာေတြ ကိုယ္႔ရဲ႕ cable OD size နဲ႔ ကိုက္ညီမွဳ ရွိမရွိ စစ္ေဆးၿခင္း
(10) Junction box မ်ား၊ cable မ်ား လံုေလာက္စြာ supply လုပ္ခိုင္းၿခင္း
စတာေတြ အတြက္ ၿပန္ၿပီး ၿပဳလုပ္ခိုင္း၊ ၿပန္ၿပင္ခိုင္း၊ provide လုပ္ခိုင္းၿခင္းမ်ား ကိုလုပ္နိုငသ
္ ည္။ ဒီအခ်က္
ေတြသည္ ဥပမာ အေနနဲ႔သာ ေၿပာၿခင္း ၿဖစ္၍ FAT procedures ထဲတြင္ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ဒီလို အရာေတြကို
အေသးစိတ္ ထည္႔ေလ႔ မရွိေပ။
Functional test
တိတိက်က် ဆိုလ်င္ functional test ဟုသာ ေခၚသင္႔သည္။ Equipment ၏ function ကိုသာ running test
လုပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ၎သည္ equipment ၏ performance ကို စမ္းသပ္ၿခင္း မမည္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင္႔
ဆိုေသာ္ test facilities ေတြ မၿပည္႔စံု နိုင္သၿဖင္႔ မွန္ကန္ေသာ performance ကို စစ္ေဆးဖို႔ ဆိုတာ တစ္ခ်ိဳ႕
equipment ေတြ အတြက္ မၿဖစ္နိုင္ေပ။ ဥပမာ chiller ဆိုၾကပါစို႔။ Load မရွိပဲနွင္႔ သူ၏ performance ကို
အၿပည္႔အ၀ စမ္းသပ္ စစ္ေဆး နိုင္မည္ မဟုတေ
္ ပ။ စမ္းလို႔ မရတာေတာ႔ မဟုတ္ေပး။ Water tank ေတြ set
up လုပ္ထားၿပီး evaporator ၏ entering and leaving water, condenser ၏ entering and leaving
water စတာေတြကို လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညွိ၊ pump မ်ားနွင္႔ တြန္းပို႔ စတာေတြ လုပ္ၿပီး test လုပ္နိုင္သည္။
Electrical control panel မ်ားတြင္လည္း control devices, safety devices မ်ားအတြက္ simulation test
လုပ္နိုင္သည္။ AHU ေတြအတြက္ဆိုလ်င္ chilled water system ကို အသံုးၿပဳထားပါက ေတာ္ရံု တန္ရံု
factory ေတြတြင္ function test လုပ္ဖို႔ မၿဖစ္နိုင္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ chiller လိုအပ္ေသာ ေၾကာင္႔
ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ ဆုိလ်င္ Daikin company (Singapore) တြင္ visual inspection သာ
လုပ္နိုင္သည္။ Functional test လုပ္ရန္ facility မရွိေပ။ Ventilation fan ေတြကေတာ႔ running test လုပ္၍
vibration ကို တိုင္းတာ နိုင္သည္။ Air flow ကိုေတာ႔ တိုင္းေလ႔ မရွိေပ။ Insulation resistance, ampere
စတာေတြ တိုင္း ဒီေလာက္ပဲ လုပ္နိုင္သည္။ Balancing ကေတာ႔ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ သူတို႔ဟာ သူတို႔ in-house
test လုပ္ထားေသာ result ကို review လုပ္ရံုသာ ရွိသည္။ Noise ကို တိုင္းတာ၍ မၿဖစ္နိုင္။ မွန္ကန္ေသာ
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အေၿဖ မရရွိနိုင္ ေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ test လုပ္ေသာ ေနရာသည္ workshop လို
ေနရာ မ်ိဳးတြင္သာ လုပ္ေလ႔ ရွိသၿဖင္႔ ပတ္၀န္းက်င္ ဆူညံမွဳ ေတြ ရွိသည္႔ အၿပင္ duct လဲ connect
လုပ္ထားတာ မဟုတ္တဲ႔ အတြက္ ဘယ္လိုမွ မွန္ကန္ေသာ အေၿဖ ရနိုင္မည္ မဟုတေ
္ ပ။ စစ္ေဆးသူ ဖက္မွ
လည္း ဒီလို အရာေလးေတြကို သိထားဖို႔ လိုသည္။ မဟုတပ
္ ါက ဇြတ္ေတြ ေလွ်ာက္ေၿပာေနလ်င္ ကိုယ္ ပညာ
မၿပည္႔တာ၊ knowledge မရွိတာ လူသိေစသည္။ Heater ေတြ ဆိုလ်င္လည္း run ၿပလို႔ ရသည္။ Pump
ေတြကေတာ႔ စက္ရံုတြင္ေတာ႔ function test လုပ္ခိုင္းလို႔ ရသည္။ Vendor ဆီမွာေတာ႔ မၿဖစ္နိုင္ေပ။ Damper
မ်ားဆိုလ်င္ electrically ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ pneumatically ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ အဖြင္႔၊ အပိတ္ေလာက္ေတာ႔ လုပ္ၿပနိုင္သည္။
Fire test, leak test ေတြကေတာ႔ မၿဖစ္နိုင္။ Maker မွ စမ္းသပ္ထားေသာ test report မ်ားကို review
လုပ္ရန္သာ ရွိသည္။ ေအာက္တြင္ visual and function test ေတြအတြက္ အနည္းဆံုး အေနနဲ႔
စစ္ေဆးသင္႔ေသာ check list မ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည္။ Major equipment ေတြ တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္
ပါသင္႔ေသာ အခ်က္မ်ား ၿဖစ္သည္။
=========================================================
Visual Inspection Check List
A. Chiller (chilled water)
01. Check for correct tags and labels
02. Check if the frame dimensions are according to the corresponding drawings
03. Check if the components are correctly installed
04. Check the crankcase heater
05. Check the vibration dampers & eliminator
06. Check the oil level
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07. Check gauges & switches
08. Check in/out connections
09. Check if the electrical connection are correctly installed
10. Check the sight glasses
11. Check the filter dryer & accessibility
12. Check the compressor type installed
13. Check the isolating valves
14. Check the unit cleanliness
15. Check if there is external damage
16. Relevant documents (Drawings & certificates) verified
17. See & review the chiller running functional test

B. Control Panel
01. Check clarifications and final check according to electric drawing
02. Protection of live bus bars, sprouts etc. ok
03. No mechanical damage
04. Earth bar and earth connection correct and tight
05. Nuts and bolts tight correct
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06. All internal wiring neat and healthy
07. Phase identification labels correct
08. Terminal Blocks correct
09. Check internals for cleanliness
10. Check MCB and Fuses for correct size and identification
11. Environmental protections correct (IP) / degree of protection ………..
12. All labelling and warning marks correct
13. Check insulation resistance between earth and phases (see record fabricator)
14. Segregation of different voltages correct
15. Panel views according to drawing
16. Internal workshop fabricator test form: control list and test report checked and added

C. Air Handling Unit (AHU)
01. Check dimensions according GA drawing
02. Check and ensure that name plate information is correct and properly affixed
03. Check for cleanliness of equipment
04. Check if filters are correctly installed
05. Check heating/cooling coil installation
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06. Check motor name plate / capacity
07. Check the fan construction
08. Check the pressure indication across filter
09. Check related instrument / instrument cables properly installed
10. Check electrical wiring connections are properly terminated
11. Check drain pipe connection
12. Check the earth boss connection
13. Check if the shut off and balancing dampers have been installed
14. Check the silencer is already in place
15. Check the chilled water valves are already in place
16. Check related unit/components certificates

D. Chilled Water Pump
01. Check if according to GA drawing
02. Check and ensure nameplate information is correct and properly affixed
03. Check if any external damage
04. Check the pump(motor) capacity
05. Check junction box/cable connections
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06. Review In-house functional test report (if any)
E. Ventilation Fan
01. Check if according to GA drawing
02. Check and ensure nameplate information is correct and properly affixed
03. Check lubrication of spindles / shafts etc
04. Check that blades move freely
05. Check for external damage
06. Check adjustment of actuating rods/mechanism
07. Set fire dampers to the open position and check condition of fusible link
08. Check the solenoid valve has been installed
09. Check if the manual switch is working properly (open/close)
10. Check the tubing is properly installed
11. Check cable connections
12. Check the manual opening device (lever) is already in place
=========================================================
Functional Test Check List
A. Chiller (chilled water)
01. Is the compressor running properly
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02. Capacity control chilled water unit: Off/50/75/100%
03. Review in-house pressure test & cooling certificate
04. Is the unit stable during running
05. Is it too noisy during running

B. Control Panel
Software / control
01. HMI screens checked for correct operation and hard copy screens added
02. High pressure alarm
03. LP compressor stop
04. LP chilled water compressor stop
05. LP chilled water pump stop
06. LP and HP pressostat
07. T inlet water alarm water inlet to low
08. T outlet water alarm frost
09. Flow switch chilled water
10. Flow switch cooling water
11. Oil heater alarm
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12. Oil level alarm
13. Motor protection alarm

C. Ventilation Fan
01. Check if the alignment is correct
02. Check if impeller is running smoothly
03. Balancing test result is acceptable
04. Vibration limit is acceptable
05. Check the temperature rise for the motor during running
06. Check the ampere during running at full speed
07. Check the insulation resistance

D. Damper
01. Check that blades move freely
02. Set fire dampers to the open position and check condition of fusible link
03. Check if the limit switch indication (open/close) is working correctly
04. Check for closing the blades manually
05. Review factory acceptance test report – from manufacturer
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E. Electric Heater
01. Check for dimensions according to GA drawing
02. Check for any external damage
03. Check for cleanliness of coils rods/mechanism
04. Check for junction box/cable connections
05. Check the name plates if power supply (V/Ph/Hz) and kW capacity are correct
06. Check the function of air flow switch
07. Check if the safety devices are working properly
08. Check the megger, continuity, ampere
09. Check the temperature rise of the casing
10. Check the thermal cut-out for overheat protection (thermostats)
=========================================================
မွတ္ခ်က္
အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ႔ေသာ equipment တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ check list မ်ားသည္ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔
ပါသင္႔ ပါထိုက္သည္႔ အခ်က္မ်ားကို ေၿပာလိုရင္း ၿဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကိုလည္း ပံုေသ မွတ္ယူ မထားေစ
လိုပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ ကိုယ္အသံုးၿပဳမည္႔ system အေပၚတြင္ မူတည္၍ စစ္ေဆးရမည္႔ အခ်က္မ်ား
အေၿပာင္းအလဲ ရွိေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ Chilled water system တြင္ တစ္မ်ိဳး၊ direct expansion system
တြင္ တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္သည္။ Self-contained unit, package unit စသည္တို႔ တြင္လည္း စစ္ေဆးရမည္႔ အခ်က္
ေတြ တိုးလာနိုင္ပါသည္။ ဘံုတူညီသည္႔ အခ်က္မ်ားကိုေတာ႔ မဆိုလိုပါ။ Damper ေတြ ဆိုလ်င္လည္း အသံုးၿပဳ
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ထားေသာ pneumatic, electric actuators ေတြ အေပၚမူတည္၍ စစ္ေဆးရမည္႔ အခ်က္မ်ား ကြာၿခားသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ application နွင္႔ ကိုက္ညီေသာ အခ်က္မ်ားကို လိုတိုး ပိုေလွ်ာ႔ ဆိုသလို လုပ္ၾကရန္
ၿဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္႔ကေတာ႔ HVAC provider (HVAC vendor) ဖက္က ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္႔ ရဲ႕ တင္ၿပခ်က္
အေတာ္မ်ားမ်ား သည္ vendor ဖက္ကသာ စဥ္းစားၿပီး တင္ၿပေလ႔ ရွိသည္။ ဒါကိုေတာ႔ သတိခ်ပ္ ေစခ်င္
ပါသည္။ FAT procedures သည္ HVAC provider ဖက္က ေရးရသည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အမ်ားအားၿဖင္႔
ကြ်န္ေတာ္ ေရးတာေတြ ရွိသလို manufacturer ဆီမွာ သြားစစ္ပါက သူတို႔ဆီက ေတာင္းတာေတြလည္း
ရွိသည္။ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ ေရးတာေတြ မ်ားပါသည္။ Manufacturer ဆီမွာ ရွိလ်င္ေတာင္မွ
ကိုယ္႔ရဲ႕ check list ကို သပ္သပ္ထားသည္။ သူတို႔ဆီက list ကိုေတာ႔ in-house check list အေနနဲ႔ပဲ
ထားသည္။
ေနာက္တစ္ခု မွတ္ရမည္မာွ vendor သည္ ကိုယ္ပစၥည္းကုိ အစစ္ခံ ရမည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ေသတြင္း
ကိုယ္တူးသည္႔ အလုပ္ေတာ႔ လုပ္မွာ မဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုတာက ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ရမည္႔ အခ်က္မ်ား၊ တစ္ခုခု နွင္႔
ၿငိနိုင္သည္႔ အခ်က္မ်ားကိုေတာ႔ procedure ထဲမွာ ထည္႔ထားမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ function ကို
ထိခိုက္မည္႔ အလုပ္ကိုေတာ႔ မလုပ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ FAT procedure ဆုိေသာ document ကို အရင္ submit
လုပ္ခိုင္းၿပီး review လုပ္ေစရသည္။ Owner/yard က ထည္႔ေစခ်င္ေသာ အခ်က္မ်ား ရွိပါက comment ေပးၿပီး
ၿပန္ၿပင္ခုိင္း၊ vendor ဖက္က လုပ္ေပးနိုင္သည္ ဆိုပါက အဆိုပါ အခ်က္ေတြ ထပ္ၿဖည္႔ စသၿဖင္႔ approval မရ
မခ်င္း သြားရသည္။ Owner/yard ဖက္မွ အေတြအ
႔ ၾကံဳ ရွိရင္ ရွိသလို လြယ္လြယ္ကူကူ approved မၿဖစ္ေပ။
=========================================================
Reference Documents and Criteria for Acceptance
- FAT တြင္ သက္ဆိုင္ရာ documents မ်ားကို တင္ၿပ၍ တစ္ခုခ်င္းစီ တိုက္စစ္ ရသည္။ ဥပမာ၊ AHU ၏
general arrangement drawing, datasheets, electrical drawing, relevant certificates စသည္တို႔
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ၿဖစ္သည္။ ထို documents ေတြသည္လည္း owner မွ review လုပ္ထားၿပီး ၿဖစ္၍ approved ၿဖစ္ထားေသာ
documents မ်ား ၿဖစ္ရမည္။
- Owner ဆီမွ feed document ဟုေခၚေသာ specification မ်ား၊ quality documents မ်ား ေပးထားတာ
ရွိပါက ၎တို႔ကို complied လုပ္ထား သလားဆိုတာ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆး နိုင္ရန္ ထားရသည္။ ဥပမာ paint
spec. လိုမ်ိဳး document ရွိပါက ခံေဆးက ဘယ္လို၊ သူ႕အေပၚက ေနာက္ထပ္ layer ဘယ္နွစ္ခု၊ thickness
μm အနည္းဆံုး ဘယ္ေလာက္ ရွိရမည္၊ စသၿဖင္႔ ေၿပာတဲ႔ အတိုင္း လုပ္ထားပါတယ္ ဆိုေသာ paint report ကို
ၿပရသည္။ အနည္းဆံုး paint thickness ကို စစ္ၾကည္႔လို႔ ရသည္။ ေတာ္ရံုေတာ႔ အဲေလာက္ၾကီး မစစ္ပါ။
သို႕ေသာ္ တစ္ခ်ိုဳ႕ တင္းၾကပ္ေသာ project ေတြမွာေတာ႔ စစ္သည္။
- ဘယ္လို criteria နဲ႕ acceptance လုပ္မလဲ ဆိုတာလည္း ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း inspection test plan
ဆိုေသာ document ထဲမွာ ဒါေတြကို ထည္႔ေရးခိုင္းသည္။ ဥပမာ၊ insulation resistance test လုပ္ေသာ အခါ
ဘယ္ေလာက္ အနည္းဆံုး (MΩ) ရမွ လက္ခံမည္ ဆိုေသာ အခ်က္၊ vibration test လုပ္ေသာ အခါ အမ်ားဆံုး
ဘယ္ေလာက္ (mm/s) ဆိုလ်င္ လက္ခံမည္ စတာေတြ ၿဖစ္သည္။ သြားစစ္ေသာ သူကလည္း ဒါေတြ သိထားဖို႔
လိုသည္။ မသိပါက requirement က ဘယ္ေလာက္လဲ၊ ဘယ္မွာေၿပာထားလဲ စသၿဖင္႔ reference document
ကို ေတာင္းယူ သက္ေသၿပခိုင္း နိုင္သည္။
- တခ်ိဳ႕ က်ေတာ႔လည္း class surveyor ေရွ႕မွာ pressure test (eg. self-contained unit) ေတြ ဘာေတြ
လုပ္ၿပခိုင္းသည္ (class ပါ၀င္မွဳ လိုေသာအခါ ၿဖစ္သည္)။ ဒါကေတာ႔ piping and pressure vessel ေတြ
အတြက္ ခိုင္းေလ႔ ရွိသည္။ Pressure vessel ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ evaporator, condenser စတာေတြ ကိုေတာ႔ FAT
လုပ္တဲ႔ အထိ မေစာင္႔ပါ။ Manufacturing လုပ္ေန ကတည္းက class approval လိုတယ္ ဆိုပါက maker က
ေခၚၿပီး သူတို႔ ေရွ႕မွာ pressure test (hydro or pneumatic test) လုပ္ၿပထားသည္။ ၿပီးေနာက္ certificate
ပါယူထားသည္။ ထို certificate တြင္ pressure vessel တစ္ခုခ်င္းဆီ အတြက္ serial number တစ္ခု စီ
ပါရွိသည္။
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- FAT ၌ အသံုးၿပဳေသာ measuring devices မ်ားသည္ calibration လုပ္ထားေသာ devices မ်ား
ၿဖစ္သင္႔သည္။ Calibration certificate ကို ေတာင္း တတ္သည္။ တခ်ိဳ႕ project ေတြမွာေတာ႔ ရွိသမွ်
instruments တိုင္းကို calibration လုပ္ရမည္ ဟု ေတာင္းဆို တတ္သည္။ Instruments ဆိုသည္မွာ
indicators, transmitters, switches, safety valves စသည္ တို႔ကို ဆိုလိုသည္။ Factory မွ ၀ယ္ ကတည္း
က calibration လုပ္ၿပီးသားလဲ ရွိသလို Laboratory ေတြကို ပို႔ၿပီး လုပ္ခိုင္း လို႔လဲ ရသည္။ သူ႔မွာလည္း ေစ်းက
အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ Traceability ရွိေသာ calibration cert. ဆိုလွ်င္ ေစ်းပို ၾကီးနိုင္သည္။ သာမန္ cert.
ေလာက္ကေတာ႔ သိပ္ေစ်းမၾကီး ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ pressure gauge တစ္ခုကို S$ 40 ေပးရသည္။
Pressure switch and gauge နွစ္ခု တြဲထားတာ ဆိုလွ်င္ S$ 80 ဒီလို ေလးေတြ ရွိသည္။
=========================================================
Completion of FAT
အာလံုး စစ္လု႔ိ ၿပီးသြားပါက check sheet ေတြမွာ လက္မွတ္ ထိုးရန္ ၿဖစ္သည္။ Punch (comment) မ်ား
ရွိပါက တစ္ခုခ်င္း ခ်ေရး ၿပီး category သတ္မွတ္ရသည္။ Punch A အဆင္႔ ဆိုလ်င္ အေရးၾကီး၍ delivery
မလုပ္ခင္ rectify (ၿပန္ၿပင္) ရမည္။ Punch B ဆိုလွ်င္ သိပ္အေရး မၾကီးပဲ delivery လုပ္လို႔ ရသည္။ Site
ထဲေရာက္မွ တစ္ခုခု လုပ္ေပး ရမည္ စသၿဖင္႔ ၿဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ သေဘာတူေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း
ပါ၀င္သူေတြ အကုန္ လက္မွတ္ထိုး။
Punch A အတြက္ ဆိုလွ်င္ ၿပန္ၿပင္ ၿပီးပါက ၿပင္ၿပီးေၾကာင္း ဓါတ္ပုံ အေထာက္အထား နဲ႔ ၿပ၊ ၿပီးလွ်င္ FAT
report ဆိုၿပီး စစ္ခဲ႔ သမွ် ေတြ အဲဒီ အထဲမွာ ေဖာ္ၿပ ၿပီး submit လုပ္။ အိုေက၊ လက္ခံတယ္ ဆိုမွ delivery
လုပ္လို႔ ရသည္။ ေအာက္တြင္ နမူနာ တစ္ခု ၿပထားသည္။
=========================================================
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Commissioning Procedures
Installation အလုပ္ ၿပီးသြားပါက commissioning ဆက္လုပ္ရန္ သာ က်န္ေတာ႔သည္။ Commissioning
ဆိုတာ ဘာလဲ၊ လုပ္ရတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ ဆိုတာ သိထားဖို႔ လိုသည္။
System Description
ပထမဆံုး အေနနဲ႔ system အေၾကာင္းကို briefly ေဖာ္ၿပဖို႔ လိုသည္။ ဒီ system သည္ ဘာကို provide
လုပ္တာလဲ။ ပါ၀င္တ႔ဲ equipment ေတြက ဘာလဲ၊ equipment ေတြရဲ႕ location ေတြက ဘယ္မွာလဲ၊
redundancy က ဘယ္လိုလဲ၊ chilled water or direct expansion sysem လား၊ ဘယ္ ဧရိယာ ေတြကို
serve လုပ္မွာလဲ၊ စသၿဖင္႔ ေဖာ္ၿပဖို႔ လိုသည္။
Purpose of Commissioning
- သင္႔တင္႔ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ installation လုပ္ၿပီးတာ ေသခ်ာေစၿခင္း
- System ၏ operational capabilities ကို လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ ၿပသၿခင္း
- Control and safety devices မ်ား၏ functionality ကို ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးၿခင္း
ဟူ၍ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ သတ္မွတ္ နိုင္သည္။
Equipment Required
လိုအပ္ေသာ measuring devices မ်ားကို ဒီ procedure ထဲမွာ ေဖာ္ၿပ ထားဖို႔ လိုသည္။ ဒီ ကိရိယာ ေတြကို
HVAC vendor က ယူလာရ ပါသည္။ လိုအပ္ေလ႔ ရွိေသာ devices မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
1. Ammeter & Voltmeter
2. Megger tester
3. Thermometer & Pressure gauge
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4. Tachometer
5. Air flow meter (anemometer)
6. Sound level meter

Reference Drawings/Documents
Commissioning လုပ္ခ်ိန္တြင္ commissioning check sheets မ်ားသာ မက တၿခား သက္ဆိုင္ရာ
documents ေတြ အကုန္ ရွိေနရမည္။ System control philosophy, piping & ducting drawings,
electrical & pneumatic drawings, I/O list မ်ား၊ major equipment manufacturer ေတြရဲ႕ start-up
procedures/instructions မ်ား စတာေတြ အကုန္ အသင္႔ၿပင္ ထားရမည္။
Pre-commissioning
Commissioning မလုပ္ခင္မွာ pre-commissioning ဆုိတဲ႔ အဆင္႔ကို ဦးစြာ လုပ္ရပါတယ္။ ေၿပာရလ်င္ေတာ႔
mechanical & electrical completion check လုပ္တဲ႔ သေဘာပါ။ System start-up မလုပ္ခင္မွာ ေက်နပ္
ေလာက္တဲ႔ အေၿခအေန မွာ ရွိေနေစဖို႔ ၾကိဳတင္ ၿပင္ဆင္ ထားတာပါ။ ဥပမာ အေနနဲ႔ တခ်ိဳ႔ အခ်က္ေတြကို
chilled water system အတြက္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။
Chilled water system
- Chilled water plant သည္ drawing ေတြထဲတြင္ ၿပထားသည္႔ အတိုင္း install လုပ္ၿပီး ၿပီလား၊ P&ID
ထဲတြင္ ၿပထားသည္႔ အတိုင္း valves and instruments ေတြကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ install လုပ္ထား ၿပီးၿပီလား
ဆိုတာ စစ္ရမည္။
-

Chilled water pipes and cooling water pipes ေတြ မွန္မွန္ ကန္ကန္ install လုပ္ထား ၿပီးၿပီလား၊

flushing လုပ္ၿပီး ၿပီလား၊ vacuum ဆြဲၿပီးၿပီလား၊ pressure test လုပ္ၿပီး ၿပီလား၊ စတာေတြ စစ္ရမည္။
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- Electrical wiring ေတြ ၿပည္႔ၿပည္႔စံုစံု termination လုပ္ၿပီးၿပီလား၊ လုပ္ထားတာေတြ မွန္ရဲ႕လား ဆိုတာ
စစ္ရမည္။ Continuity checking and megger testing လုပ္ၿပီး ၿပီလား၊ စတာေတြ စစ္ရမည္။
- Control and safety devices ေတြေသခ်ာ install လုပ္ထား ၿပီးၿပီလား၊ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ အလုပ္လုပ္
ရဲ႕လား ဆိုတာ စစ္ရမည္။
- Equipment nameplates ေတြကို design data ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီး မွန္မမွန္ verify လုပ္၍
commissioning acceptance record ထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ရမည္။
- Chilled water နဲ႔ cooling water ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆး၍ သန္႔ရွင္းမွဳ ရွိရဲ႕လား၊ foreign
objects ေတြ ပါေနသလား၊ glycol content ကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေရာထား သလား စတာေတြကို စစ္ေဆး၍
commissioning acceptance record ထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ရမည္။
- Valve ေတြရဲ႕ position/direction ေတြ မွန္မမွန္ စစ္ေဆး၍ normally close valve က ပိတ္ေနတဲ႔ position
ၿဖစ္ၿပီး normally open valve က ပြင္႔ေနတဲ႔ position ၿဖစ္ေနရမည္။
- Power supply ေတြ available ၿဖစ္ၿပီလား၊ ready ၿဖစ္ၿပီလား ဆိုတာလဲ စစ္ဖို႔ လိုသည္။
- Ductwork completely ၿပီးၿပီလား၊ သန္႔သန္႔ ရွင္းရွင္း ၿဖစ္ရဲ႕လား၊ equipment ေတြနဲ႔ ေသခ်ာ connect
လုပ္ထား ၿပီးၿပီလား၊ diffusers, grills and other related ornaments ေတြ တပ္ဆင္ ၿပီးၿပီလား ဆိုတာ ေတြ
စစ္ရမည္။
Self-contained unit (AHU+Condensing Unit)
Refrigeration Pipework
- Visually inspect all the refrigeration pipework for any signs damage
- Check system pressure
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Pressure switches and High Pressure cut-out
- Check set-points are correct
- Check switch for any damage
- Check switches are secure in position
- Check pressure lines for damage
- Check pressure lines for oil leaks and connection are tight
- Check pressure line isolating valves are open
- Check electrical connections to switches and cut outs are correct and intact
Condenser
- Check condenser for any damage
- Check condenser pipes are undamaged and all pipe connections are intact
- Check all isolation valve are open
- Check condenser for any leaks
Compressor
- Check compressor vibration eliminators for any damage
- Check all refrigerant valves service valves are open
- Check compressor anti vibration mounts are secure in position
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- Check compressor instrumentation and pressure lines are secure and free from damage
- Check oil level at sight glass
DX Cooling Coil
- Check coil for any damage
- Check coil is level and secure in position
- Check pipes are undamaged and all pipe connections are intact
- Check coil for any leaks
- Check drip tray pan connections are secure
- Check drain pipe for any blockage
Ventilation Fan and Motor
- Remove transit brackets and check operation of anti-vibration mounts
- Check belts and belt tension
- Check all motor covers were on and fixed in position
- Check all impellers for damage
- Check fan rotates freely
- Check all motors are free and easy to access by hand
- Check electrical cabling to motor is secure and away from moving parts
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- Check integrity of all cabling and glands
Safety
- HVAC commissioning team ရဲ႕ ခြင္႔ၿပဳခ်က္ မရွိပဲ တၿခား parties မ်ားသည္ HVAC equipment ေတြကို
ဖြင္႔ၿခင္း၊ ပိတ္ၿခင္း (switch on/off) မၿပဳလုပ္ရ။ ဒါသည္ လူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ equipment ကို
ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ ေနစဥ္တြင္ ထိခိုက္မွဳ၊ ပ်က္စီးမွဳ မၿဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ HVAC
commissioning team သည္ equipment and control cabins ေတြကို လိုအပ္သလို isolate, lock and
switch off လုပ္ထားရမည္။ Power supply အတြက္ commisioning ၿပဳလုပ္မည္႔ ၾကာခ်ိန္ ကို သေဘာၤက်င္း
ကို ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းထား ရမည္။ Test လုပ္ေနစဥ္ power ၿပတ္ေတာက္မွဳ မရွိေစရန္ ၿဖစ္သည္။

Air Flow Adjustment
Main airflow နွင္႔ compartment အသီးသီး မွ/သို႔ airflow သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုး၏ +/- 10%
အတြင္း၌ ရွိရမည္။ Format ကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ နမူနာ ၿပထားသည္။

Important:

Balancing dampers, fire dampers, shut-off dampers စေသာ damper ေတြ အားလံုး နွင္႔ air devices
ေတြ အားလံုးကို စစၿခင္း airflow adjustments ၿပဳလုပ္ရာတြင္ fully open position ၌ ထား၍ lock လုပ္ထား
ရမည္။ မွန္ကန္ေသာ airflow adjustments ကို

ၿပဳလုပ္ နိုင္ေစရန္ အတြက္ တံခါး မ်ားကို ပိတ္ထား၍

လူအ၀င္ အထြက္ နည္းနိုင္သမွ် နည္းေစရန္ စီစဥ္ ထားရမည္။ Overpressure အတြက္ adjust လုပ္ရာတြင္
ပို၍ အေရးၾကီးသည္။ Air volume သည္ temperature နွင္႔ လိုက္၍ ေၿပာင္းလဲ သည္ကို သတိထား ရမည္။
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Preparing Test Procedures

System နွင္႔ ပါ၀င္ေသာ equipment မ်ားသည္ project

တစ္ခု နွင္႔ တစ္ခု မတူၾက ေသာေၾကာင္႔

commissioning ၿပဳလုပ္ရမည္႔ procedures မ်ားသည္လည္း တူမွာ မဟုတ္ေပ။ အားလံုးကို ၿခံဳငံု မိဖို႔
ဆိုသည္မွာ မၿဖစ္နိုင္ေပ။ ထို႔အတူ HVAC provider တစ္ေယာက္ နွင္႔ တစ္ေယာက္လည္း ေရးသားပံု၊ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္း၊ တင္ၿပပံု တူညီ နိုင္မည္ မဟုတ္။ ထို႔အၿပင္ သေဘာၤက်င္း တစ္ခု နွင္႔ တစ္ခု လည္း လက္ခံ ေသာ
procedures မ်ား မတူညီေပ။ တခ်ိဳ႔ သေဘာၤက်င္း ေတြက သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ procedure ေတြ ရွိ၍ vendor ကို
အဲဒီ အတိုင္း လိုက္လုပ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေယဘုယ် ပါ၀င္သင္႔သည္႔ အခ်က္မ်ားကိုသာ ဗဟုသုတ အေနနဲ႔
ေရးနိုင္ ေပလိမ္႔မည္။

Test လုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အဆင္႔မ်ား အနည္းဆံုး အေနနဲ႔ ပါ၀င္သင္႔သည္။
- Commissioning acceptance records (acceptance of main components)
- Air balance records (air balancing)
- Pressure test (leak checking for the refrigerant piping)
- Duct leak test (leak checking for ducting)
- Punch list register
Commissioning Acceptance Records (CAR)
CAR သည္ equipment တစ္ခု ခ်င္းစီ အတြက္ check list ေတြကို tag number မ်ားနွင္႔ ၿပင္ဆင္ ေရးသား
ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ နမူနာ အေနနဲ႔ ၿပထားပါသည္။ ကိုယ္႔ application နွင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ
အခ်က္ မ်ားကို ၿပင္ဆင္ ၿဖည္႔စြက္ ေရးသား နိုင္သည္။
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ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို လည္း လိုအပ္သလို record လုပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။
Description

No
1.0

Check the ambient temperature and relative
humidity.
Ambient Temperature
Relative Humidity

1.1

: __________
: ____________

Rotate the impeller for each fan in air handling
units and mechanical supply and exhaust fans to
check for free rotation and gross imbalance.

1.2

Briefly energise the fans to check direction of
rotation and airflow. Arrows to show direction of
rotation and airflow are indicated on the fan
housings.

1.3

Listen as the fan stops for any unusual noise or
vibration.

1.4

Switch on the electrical supply and allow the fan
to reach full speed and stable airflow. Take
measurements and record data in the table at
relevant commissioning acceptance record .

1.5

The electrical wiring to AHU control and safety
devices has been installed.

1.6

Run the fresh water cooling system, chilled
water system and AHU as per test Procedures.

1.7

Run the air conditioning system and ventilation
system together for each of the zones within the
accommodation and the other spaces. Take

Shipyard

Client

Class
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Description

No

Shipyard

Client

Class

airflow readings at each diffuser, grille and cabin
unit. Then, record results in the table of air
balance list. Readings are to be recorded after
24 hours of continuous operation. Adjust the
volume control dampers, as necessary to achieve
required tolerances in flow rate.

Chilled Water System
No.

Description

Shipyard

7.1

Run each pump as per manufacturer’s manual. Then,
measure and record the followings.
Chilled Water Pump No. 1
Disch.
Press.
(psi)

Suct.
Press.

Shutoff
Head
(psi)

Voltage

Current

(V)

(A)

Voltage

Curren
t

rp
m

(psi)

Chilled Water Pump No. 2
Disch.
Press.
(psi)

Suct.
Press.
(psi)

Shutoff
Head
(psi)

(V)

(I)

Record chilled water temperature in & out @ chiller
units & AHU
Chiller units.

rp
m

Client

Class

Commissioning Procedures for HVAC System (Aung Myat Thu)

No.

Description

Chiller

Chilled Water Inlet
C

Design

Chiller
No. 1

Chiller
No. 2

Chiller

Actual

12 C

Chilled Water Outlet C

Design

Actual

6 C

12C

6 C

Condenser Water
InletC
Design

Shipyard

Actual

Condenser Water Outlet
C
Design

Chiller
No. 1

38 C

44 C

Chiller
No. 2

38 C

44 C

Actual

AHU

AHU

Chilled Water Inlet
C

Chilled Water Outlet C

Design

Design

Actual

AHU-01A

6C

12C

AHU-01B

6C

12C

Actual

Client

Class
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No.

Description

Shipyard

AHU-02

6C

12C

FCU-03A

6C

12C

FCU-03B

6C

12C

AHU-04

6C

12C

AHU-05

6C

12C

AHU-06

6C

12C

Client

Class

Air Balance Records (ABR)
Air balance list ကို ေအာက္တြင္ နမူနာ ၿပထားသည္။ System တစ္ခု ခ်င္းစီ အတြက္ ၿပင္ဆင္ ရမည္
ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ AHU သည္ အထပ္ ၅ ထပ္ ရွိေသာ living quarter ကို serve လုပ္ေနပါက အထပ္တိုင္း၊
အခန္းတိုင္း အတြက္ supply air, return air, overpressure စတာေတြကို တစ္ခု ခ်င္းစီ ေရးသားရမည္။
ဒါသည္ AHU (unit A & B - 2x50% ၿဖစ္ေကာင္း ၿဖစ္မည္) တစ္ခု တည္း အတြက္သာ ၿဖစ္သည္။ သူ႔တြင္
supply air and return air နွစ္ခုသာ ရွိသည္။ Exhaust air အတြက္ AHU air balance list တြင္ ေတြ႔ရမည္
မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ္ exhaust air ကို exhaust fan နွင္႔ ထုတ္ပစ္မည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔
သက္ဆုိင္ရာ exhaust fan အတြက္ air balance list တြင္ ေဖာ္ၿပ ထားမည္ ၿဖစ္သည္။ အားလံုးကို
စစ္ၾကည္႔ပါက system သည္ well-balanced ၿဖစ္ေနရမည္။ Air flow ကို ဘယ္လို တိုင္းသလဲ ဆိုလ်င္
ကိုေတာ႔ ဒီေနရာမွာ ေသခ်ာ ေရး မၿပေတာ႔ေပ။ Supply air အတြက္ Grid တစ္ခု ခ်င္းဆီမွ ထြက္လာေသာ
(သို႔) return အတြက္ဆို ၀င္လာေသာ air flow ကို anemometer နွင္႔ တိုင္းတာလဲ ရွိသလို၊ အေပါက္ တစ္ခု
လံုးကို cone (ကေတာ႔) နွင္႔ စြပ္ခ် လိုက္ၿပီး cone မွ ထြက္လာေသာ air flow ကို anemometer နွင္႔
တိုင္းတာလဲ ရွိသည္။ အဆင္ေၿပ သလို တိုင္းၾကသည္။ တိက်ဖို႔ေတာ႔ လိုသည္။
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Pressure test (leak checking for the refrigerant piping)
Equipment နဲ႔ piping on skid ကေတာ႔ factory မွာ ကတည္းက pressure test လုပ္ထားၿပီး သားပါ။
အထိအခိုက္ မရွိရင္ေတာ႔ လုပ္စရာ မလိုပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ပိုၿပီး ေသခ်ာ ေအာင္ vacuum လုပ္ၾကည္႔ နိုင္သည္။
Leakage ေတြ႔ရွိပါက pressure test ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္။ Vacuum test 1000 micron နွင္႔ 1 hr
ေလာက္ ဆြဲလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။ ေအာက္ ေဖာ္ၿပပါ form ကဲ႕သို႔ record လုပ္ထား သင္႔သည္။ ၎သည္
cooling certificate လည္း ၿဖစ္ေပ လိမ္႔မည္။
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Duct leak test (leak checking for ducting)
Ductwork leakage test ကို DW 143 အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ SMACA standard ductwork leakage
test procedure အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ၿပဳလုပ္ နိုင္သည္။

Ductwork Classification
Ductwork classification နွင္႔ air leakage limits မ်ားကို ေအာက္ပါ table တြင္ ၾကည္႔ပါ။

Main rectangular or spiro duct ေတြသည္ Class B ေအာက္တြင္ test လုပ္ရမည္ ၿဖစ္သည္။ Branches
မ်ား အားလံုးသည္ Class A ေအာက္တြင္ test လုပ္ရမည္ ၿဖစ္ကာ တၿခား welded ducts (SS duct,
structural ducts and others) မ်ားသည္ Class C ေအာက္တြင္ test လုပ္ရမည္။

Commissioning Procedures for HVAC System (Aung Myat Thu)

Site Work
- Duct leakage testing သည္ အၿမဲတမ္း positive pressure ေအာက္တြင္သာ စမ္းသပ္ရမည္ (ductwork
သည္ under negative pressure တြင္ operate လုပ္ရမည္ ၿဖစ္ေစ)
- Duct sealant တို႔ correct gasket တို႔ applied လုပ္ထား သလား ဆိုတာ စစ္ေဆးရမည္။
- Preliminary test အေနနဲ႔ leakage test ကို ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားၿဖင္႔ ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။
- အသံကို နားေထာင္ ၾကည္႔ၿခင္း (listening)
- ေရစို ေနေသာ လက္ၿဖင္႔ ခံကာ စမ္းသပ္ ၾကည္႔ၿခင္း (feeling)
- ဆပ္ၿပာၿမွပ္ ၿဖင္႔ အဆက္ (seam) ေနရာမ်ား၊ joint မ်ားအေပၚကို ၿဖတ္ေစၿပီး စမ္းသပ္ၿခင္း
- smoke machine ၿဖင္႔ စမ္းသပ္ၿခင္း
* Smoke machine ကို အသံုးၿပဳပါက smoke သည္ test rig ၏ downstream ကသာ စရမည္ ၿဖစ္ၿပီး intake
မွာ မၿဖစ္ရ *
- Leakage ေတြ႔ပါက seal ၿပန္လုပ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း မ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။
- Re-seal လုပ္ၿပီးပါက test ကို ၿပန္လုပ္ရမည္။
- အားလံုး satisfied ၿဖစ္သည္ ဆိုပါက ပါ၀င္သူေတြ အေနနဲ႔ sign ထိုးကာ test result ေတြကို record
လုပ္ထား ရမည္။
- Test rig ၏ accuracy သည္ +/- 10% of the indicated flow rate (သို႔) 0.4 l/s ၊ ပို၍ ၾကီးသည္႔ တန္ဖိုး
ကို ယူရမည္။ +/- 5% at the indicated static pressure in the duct under test ၿဖစ္ရမည္။ ၎ test rig
ကို အသံုးမၿပဳမီ inspector မွ စစ္ေဆး၍ calibration certificate ရွိရမည္။
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Punch List Register
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Punch list ရွိပါက register လုပ္ရန္ ၿဖစ္သည္။ ဒါသည္ Commissioning Acceptance Records ေတြအတြက္
ၿဖစ္သည္။ အေရးၾကီးသည္႔ punch ေတြကို system operate မလုပ္ခင္ clear လုပ္ထားမွ ရသည္။ "A" punch
သည္ system ကို safely operate မလုပ္နိုင္ေသး ေၾကာင္း ဆိုလိုသည္။ ဒီ punch သည္ အေရးၾကီးသည္။
"B" punch သည္ operation လုပ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ clear လုပ္နိုင္ေၾကာင္း ကို ဆိုလိုသည္။ က်န္ နွစ္ခု ကေတာ႔
ရွင္းပါသည္။

Completion of Commissioning
လက္ေတြ႔

အၿပင္တြင္

တကယ္

commissioning

လုပ္ေနေသာအခါ

ခ်ိန္တာ၊

ညွိတာ

အားလံုးကို

ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ ေသခ်ာေအာင္ အရင္လုပ္သည္။ အားလံုး စိတ္တိုင္းက် ၿပီ ဆိုေတာ႔ မွ shipyard နွင္႔ owner
representatives ေတြကို ေခၚၿပီး ၿပတာပဲ ၿဖစ္သည္။ System သည္ ဒီဇိုင္း လုပ္ထားတဲ႔ အတိုင္း ၿဖစ္ေနၿပီ
ဆိုတာ ကို ေခၚၿပၿခင္းပင္။ Control panel နဲ႔ ပတ္သက္သည္႔ setting ေတြ၊ သတိထား ရမည္႔ အခ်က္ေတြကို
owner ဖက္ကို ေသခ်ာ ရွင္းၿပသည္ ဒီအခ်ိန္တြင္။ အားလံုး ေက်နပ္ၿပီ ဆိုေသာ အခါ sign ထိုးရမည္႔ ေနရာ
တိုင္းကို sign ထိုး၍ commissioning လုပ္ငန္း အဆံုး သတ္ၿပီ ၿဖစ္သည္။

Pre-commissioning & Commissioning လုပ္စဥ္က record လုပ္ခဲ႔သည္႔ ေဒတာ အားလံုးကို မွန္ခ်က္ မ်ားနဲ႔
အတူ commissioning report ဆိုကာ separate document အေနနဲ႔ officially submit လုပ္ရသည္။
Payment သည္ commissioning ၿပီးပါက final 10% (ေၿပာင္းလဲနိုင္) claim လုပ္ဖို႔ အၿမဲ ခ်န္ထားေလ႔ ရွိသည္႔
အားေလ်ာ္စြာ အဆိုပါ အားလံုး sign ထိုးထားေသာ commissioning report ကို အပ္နိုင္ပါမွ 10% of total
amount f contract ကို claim လို႔ ရေလသည္။
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