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Control Valve Sizing (Aung Myat Thu)
Valve တစ္လံုးကို ပိုက္လုိင္း မွာ တပ္ဆင္ လိုက္တာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ flow resistance ဟာ pressure drop ကို
ၿဖစ္ေစပါတယ္။ Pressure drop ဟာ flow ရဲ႕ နွစ္ထပ္ကိန္း နဲ႔ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်ပါတယ္။

Valve နဲ႔ pipe fitting ေတြကို flow ၿဖတ္သြား တဲ႔ အခ်ိန္မွာ ၿဖစ္တဲ႔ pressure drop ကို ေအာက္ပါ
ေဖာ္ၿမဴလာ နဲ႔ တြက္ပါတယ္။
Δp=K.ρ v2/2g
Δp = p1-p2 = pressure drop across the valve
K = coefficient of resistance (dimensionless)
Ρ = density of liquid
v = velocity of liquid
Valve Flow Coefficient
Valve တစ္လံုး ရဲ႕ capacity ကို တိုင္းတာရာမွာ flow ကိုယ္တိုင္ ထက္ flow coefficient ၿဖစ္တဲ႔ Kv ကို
အသံုးၿပဳ ၾကပါတယ္။ Value ကို ၿဖတ္သန္း စီးဆင္း သြားတဲ႔ အခါ Pressure drop 1 bar က်ဆင္း သြားဖို႔
အတြက္ လိုအပ္တဲ႔ flow rate ၿဖစ္တဲ႔ m3/h (SI Unit) နဲ႔ Kv ကိုေဖာ္ၿပ ပါတယ္။
Kv = Q . SG/√ Δp (m3/h)
SG = specific gravity of water ကို 1 အေနနဲ႔ ယူတြက္ နုိင္ ပါတယ္။
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Control valve တစ္လံုး ၀ယ္ေတာ႔မယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ manufacturer ရဲ႕ valve catalogue ကို
ၾကည္႔ၿပီး select လုပ္ၿပီး ၀ယ္ယူ နိုင္သလို supplier ကို ကိုယ္႔ရဲ႕ design data ေတြ ေပးၿပီး သင္႔ေတာ္တဲ႔
valve ကို select လုပ္ေပးခိုင္း လုိ႔ ရပါတယ္။ Material, valve type (2-way, 3-way, diverting or
mixing, open/close or modulating etc), flow rate, pressure rating, application စတာေတြကို
ေတာ႔ ေၿပာၿပဖို႔ လိုပါတယ္။
Supplier နဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီ ဆိုတာနဲ႔ သူက Kv value ကိုပဲ ေၿပာပါ လိမ္႔မယ္။ Valve ကို selection လုပ္ရာ
မွာလည္း Kv value ကို တြက္ၿပီး ေရြးရပါတယ္။ ဒီ Kv value ေတြကို manufacturer ရဲ႕ standard
catalogue ေတြမွာ ေတြ႔နိုင္ပါတယ္။
Imperial unit အတြက္ Cv ဆိုတာကို သံုးပါတယ္။ Equation ကေတာ႔ Kv နဲ႔ အတူတူပါပဲ။
Cv = Q . SG/√ Δp (gallon/min)
Q = gallon/min
Δp = pressure drop (psi)
Cv = flow coefficient
Kv အတြက္ Δp က 1 bar ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ Cv ဟာ 1 psi ပါ။
ဒါေတြကို Temperature 16°C (or) 60°F မွာ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။
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Kv နဲ႔ Cv ဆက္သြယ္ခ်က္ ကေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
Kv = 0.865 Cv (or) Cv = 1.156 Kv
Valve Sizing
Valve sizing လုပ္ဖို႔ နွစ္နည္း ရွိသည္။ Valve manufacturer ေတြရဲ႕ valve sizing chart ကေန ဖတ္ၿပီး
selection လုပ္လို႔ ရသလို calculation ကေန လဲ ရွာလို႔ ရသည္။
ဥပမာ အေနနဲ႔ HVAC cooling application အတြက္ Amot brand 3-Way Temperature Control Valve
တစ္လံုးကို sizing လုပ္ၾကည္႔မည္။ ဘာေတြက known data ေတြလည္း ဆိုတာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိဖို႔
လိုသည္။
- System အတြက္ လိုအပ္ေသာ Water flow ကေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိသည္။
- Pressure drop သိသည္။ ဘယ္လို သိမလဲ ဆိုေတာ႔ သတ္မွတ္ထားရမည္။ System အတြက္
ဘယ္ေလာက္ pressure drop ကို လက္ခံ နိုင္သည္ ဆိုတာကို ကနဦး သတ္မွတ္ဖို႔ လိုသည္။ Flow
နည္းၿပီး valve size ၾကီးလွ်င္ pressure drop နည္းမည္။ Controllability ပို၍ ညံ႔မည္။ ၿပီးေတာ႔
ေစ်းၾကီးမည္။ Pressure drop နည္းတိုင္း ေကာင္းတာ မဟုတ္ေပ။ Control valve ေတြသည္ ရွိသင္႔ေသာ
pressure drop ရွိေနဖို႔ လိုသည္။ Sweden standard အတြက္ ေရးေသာ valve စာအုပ္ တစ္အုပ္တြင္
control valve အတြက္ pressure drop သည္ supply line

for the selected unit ရဲ႕ စုစုေပါင္း

pressure drop ၏ 80% ရွိသင္႔သည္ ဟု ဆိုသည္။ Valve authority ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ဆက္ၾကည္႔ပါ။
- အေပၚက နွစ္ခု သိၿပီ ဆိုတာနဲ႔ Kv value ကို ရွာလို႔ ရၿပီ ၿဖစ္သည္။
- Kv တန္ဖိုး ရၿပီ ဆိုလွ်င္ valve တစ္လံုး ကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္ၿပီ ၿဖစ္သည္။
- အနွစ္ခ်ဳပ္ ရေသာ္ Kv value ကို ရွာဖို႔ ၿဖစ္သည္။
ပထမ ဦးဆံုး အေနနဲ႔ valve selection curve ကေန ဖတ္ၿပီး sizing လုပ္ၾကည္႔ ၾကမည္။ ေအာက္မွာ
ၿပထားေသာ curve သည္ Amot brand valve အတြက္ valve selection curve ၿဖစ္၍ standard
catalogue တြင္ အလြယ္တကူ ရနိုင္သည္။
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Example 1
Condenser cooling water flow, Q= 27 m3/h
Selection curve မွာၾကည္႔ေတာ႔ water အတြက္က curve No.1 ၿဖစ္သည္။
27 m3/h ကို ရဖို႔ အတြက္ ေရြးစရာ valve size နွစ္ခု ရွိသည္။ 2G (50) valve နဲ႔ 3G (80) ၿဖစ္သည္။ DN
50 နဲ႔ DN80 ၿဖစ္သည္။
3G (80) ကို ေရြးပါက pressure drop အရမ္း နည္းေနတာ ေတြ႔ရသည္။
3G (50) ကို ေရြးပါက pressure drop 0.09 ေလာက္ ရွိတာ ေတြ႔ရသည္။ ဒါကေတာ႔ မဆိုးေပ။
ဒီ valve ေတြကို manufacturer က pressure drop 0.01 မွ 0.3 အတြင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ recommend
လုပ္ထားသည္။
3G (50)

ကိုေရြးၿပီ ဆိုပါစို႔။ ေအာက္မွာ ေပးထားေသာ Kv value ကို စစ္ၾကည္႔မည္။ ဒါသည္လည္း

catalogue က ရမည္ ၿဖစ္သည္။

3G (50) သည္ DN50 ၿဖစ္၍ 2” ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ Kv = 82 ၿဖစ္သည္။
Calculation မွာ Kv = 82 ကို ၿပန္ထည္႔ၿပီး pressure drop ကို တြက္ၾကည္႔မည္ ဆိုပါက
Kv = Q . SG/√ Δp
Δp = (Q/ Kv)2xSG
= (27/82) 2x1
= 0.1 bar
--------------------------------------------------------------------------------
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Calculation နည္းၿဖင္႔ စစ္ၾကည္႔ရေအာင္။ Pressure drop 0.09 နဲ႔ 0.1 ထည္႔ၾကည္႔မည္။
Kv = Q . SG/√ Δp

Kv = Q . SG/√ Δp

= 27x(1/√0.09)

= 27x(1/√0.1)

= 90 (m3/h)

= 85.4 (m3/h)

အေပၚမွာ ၾကည္႔ေတာ႔ 2” ထက္ေတာ႔ ၾကီးေနသည္။ ေနာက္တစ္ဆင္႔ ၿဖစ္တဲ႔ 3” ကို ေရြးရေအာင္ ကလည္း
82 နွင္႔ 207 ဆိုတဲ႔ gap က အရမ္း မ်ားေနသည္။ ဒီေတာ႔ ၿဖစ္သင္႔တာက ၾကား size ၿဖစ္တဲ႔ DN65 (2 ½”)
ရွိသလား ဆိုတာ ေမးၿပီး ရွိလွ်င္ ထို size ကို သံုးတာက အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္သည္။ မရွိလွ်င္ေတာ႔ 3G (50)
ကို ေရြးခ်ယ္ သင္႔သည္။
=================================================

3-Way Temperature Control Valve (Amot)
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Example 2
အခု တစ္ဖန္ Siemens control valve ေတြကို selection လုပ္ၾကည္႔ ၾကမည္။ သူ႔ရဲ႕ website မွာ valve
selection tool ေလး ရွိတဲ႔ အတြက္ ေရြးရတာ အေတာ္ အဆင္ေၿပသည္။ ေရြးၿပီးတာနဲ႔ လိုအပ္တဲ႔
documents ေတြကို အကုန္ေပးသည္႔ အတြက္ download လုပ္ရံုသာ လိုသည္။ တင္ဒါ အတြက္ပါ
document ပါက ပါ၀င္သည္။ အေတာ္ေလး ေကာင္းမြန္သည္႔ valve selection tool ေလး ၿဖစ္သည္။
ေအာက္မွာ website link ကို ၿပထားသည္။
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=AP&lang=en&MODULE=Product&ACTION=
ShowGroup&KEY=HIT_Prod_Grp_52799

ဒီလင္႔ကို ၀င္လိုက္တာနဲ႔ Select valves by application page ကို သြားမလား၊ Direct valve selection
page ကို သြားမလား ဆိုတာ ေရြးဖို႔ လိုသည္။ အထက္ မွ ပံုကုိ ၾကည္႔ပါ။ Select valves by application
ကို ေရြးမယ္ ဆိုရင္ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ေရာက္သြား ပါလိမ္႔မယ္။ ကိုယ္႔ application နဲ႔ ကိုက္တဲ႔ ပံုကို
click လုပ္ၿပီး ေဒတာ မ်ားကို ၿဖည္႔ၿပီ valve selection လုပ္နိုင္သည္။
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Direct valve selection ကိုေရြးမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ ေအာက္ပါ ပံုအတိုင္း ေတြ႔လိမ္႔မည္။

Direct valve selection အတိုင္း နမူနာ လုပ္ၿပပါမည္။
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Select by ဆိုတဲ႔ ေနရာမွာ valve size နဲ႔ Kvs ကို သိရင္ တန္းထည္႔ ရံုပါ။ ဒီမွာ Calculation
(recommended) ဆိုတာ ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ valve size နဲ႔ Kvs ကို ကြ်န္ေတာ္ တို႔ က ရွာခ်င္တာ ၿဖစ္တဲ႔
အတြက္ Calculation (recommended) ဆိုတဲ႔ button ကို နွိပ္ပါ။ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ေပၚလာပါ
လိမ္႔မယ္။

ညာဖက္က Medium မွာ superheated steam, saturated steam, water, water/glycol ဆိုတာ ေတြ႔ပါ
လိမ္႔မယ္။ ကိုယ္နဲ႔ ဆိုင္တာ ေရြးပါ။ Cooling water သက္သက္ဆို water ေရြးၿပီး glycol ေရာထားတယ္
ဆိုရင္ water/glycol mixture ကို ေရြးပါ။ Heating အတြက္ ဆိုရင္ steam ကို ေရြးပါ။ ဒီေနရာမွာ chilled
water application အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ water သက္သက္ ကိုပဲ ေရြးပါမယ္။ Flow rate ကို 14.7m3/h
ေပးပါမယ္။
- Volumetric flow V100 ဆိုတာက valve က 100% ပြင္႔ေနခ်ိန္မွာ ရွိမယ္႔ flow ကို ေၿပာတာပါ။ 100%
cooling capacity (max load) အတြက္ပါ။ ေဘးက calculator ပံုေလးကို နွိပ္ၿပီး rated capacity (kW) နဲ႔
ΔT ကို ထည္႔ၿပီး Volumetric flow V100 ကို ရွာနိုင္ပါတယ္။
- ΔpV100 ဆိုတာက valve က 100% ပြင္႔ေနခ်ိန္ valve ကို ၿဖတ္သြားတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ၿဖစ္မယ္႔ valve အ၀င္ နဲ႔
အထြက္ ရဲ႕ differential pressure ပါ (differential pressure across the fully open valve)။
ဒီမွာလည္း ေဘးက calculator ပံုေလးကို နွိပ္ရင္ Differential pressure ΔpMV across the section with
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variable flow in the selected unit ဆိုတာနဲ႔ valve authority တန္ဖိုး ေတြကို ထည္႔ရင္ ΔpV100 ရဲ႕
တန္ဖိုးကို တြက္ေပးပါတယ္။ ဘယ္လို ထည္႔ရမယ္ ဆိုတာ မသိရင္ ဒီအတိုင္းပဲ ကိုယ္လက္ခံ နိုင္တဲ႔
pressure drop ကို ထည္႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ 0.2 bar ကို ထည္႔ပါမယ္။
- ဒါေတြ ထည္႕႔ၿပီးတာနဲ႔ Calculated nominal flow kv တန္ဖိုး ကို အလိုလို တြက္ေပးပါတယ္။ ပံုမွာ ၾကည္႔
ပါ။ kv တန္ဖိုး 32.87 m3/h ရပါတယ္။

- လက္ခံတယ္ ဆိုရင္ Accept ဆိုတာေလးကို နွိပ္ရံုပါပဲ။
- ၿပီးရင္ က်န္တာေတြ ၿဖည္႔ပါ။
- Valve parameters ေအာက္မွာ pressure rating, 2 port or 3 port, flange or thread, stroke or
magnetic စတာေတြ ထည္႔ပါ။ ကိုယ္႔ရဲ႕ input ေတြပါ။
- Actuator parameters ေအာက္မွာ 3-position (open, stop, close), 0-20mA, 0-10V, 0-1000Ω
စတဲ႔ signal type ကို ေရြးပါ။ Operating voltage ၿဖစ္တဲ႔ 230V, 23VAC, 24VDC စတာေတြ ေရြးပါ။
Spring return ပါခ်င္လား ဆိုတာ ေရြးပါ။ Timing ၿဖစ္တဲ႔ standard or medium ဆိုတာ ေရြးပါ။

10

Control Valve Sizing (Aung Myat Thu)
- Inputs ေတြ ထည္႔ၿပီးတာနဲ႔ ကိုယ္႔ criteria နဲ႔ match ၿဖစ္တဲ႔ valve list ေပၚေနပါ လိမ္႔မယ္။ ေအာက္က
ပံုမွာ ၾကည္႔ပါ။

ဒီ နွစ္မ်ိဳးကို ၾကည္႔ရင္ Diameter ကေတာ႔ DN50 ခ်ည္းပဲ နွစ္ခု စလံုးက။ အေပၚ နဲ႔ ေအာက္က kv တန္ဖိုး
ပဲ ကြာတယ္။ တြက္လို႔ ရတာက 32.87 m3/h ဆိုေတာ႔ ေအာက္က ေကာင္ကို ေရြးဖို႔ ရွိတာေပါ႔။ Actuator
ကို ဆက္ေရြးဖို႔ လိုတယ္ ဆိုေတာ႔ Go to actuators ဆိုတာ ကို နွိပ္ရင္ actuator နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔
information ေတြ ၿပထားတဲ႔ page ကို ေရာက္မယ္။
Actuator မွာေတာ႔ torque, max permissible differential pressure across the valve’s control
path, stroke စတာေတြ ကို စစ္ရပါမယ္။ Actuator ကိုပါ ေရြးၿပီးၿပီ ဆိုရင္ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ေပၚလာ
လိမ္႔မယ္။
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- Save ကို နွိပ္ရင္ online မွာ save ထားေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Complete plant documentation ကို
နွိပ္မယ္ ဆိုရင္ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ေပၚပါမယ္။

ညာဖက္က Select all ဆိုတာ နွိပ္ၿပီး Export ဆိုတာကို ဆက္နွိပ္ရင္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ေပး ပါလိမ္႔မယ္။
Download file ထဲမွာ ဘာေတြ ပါမလဲ ဆိုတာ ေအာက္က ပံုမွာသာ ၾကည္႔ပါ။ Information ေတြ
အမ်ားအၿပား ေပးပါလိမ္႔မယ္။ Drawing file ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ .dwg, .stp ဖိုင္ေတြကို valve ေကာ actuator
ေကာ အတြက္ပါ 2D, 3D CAD drawing format နဲ႔ ရနိုငပ
္ ါတယ္။ Datasheet ေတြ အကုန္ပါ ပါတယ္။
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အေတာ္ေလး သံုးလို႔ ေကာင္းတဲ႔ selection tool ေလးပါ။ Valve ရဲ႕ characteristics ေတြကို ေတာ႔ သိဖို႔
လိုပါတယ္။ Valve schedule က ေအာက္က ပံုအတိုင္း ထြက္ပါတယ္။

V = required flow
Δpmv = pressure drop in the section with variable flow
ΔpV100 = pressure drop across the valve when fully open
pV = valve authority
KVs = flow coefficient
Δpmax = max. permissible differential pressure across the valve’s control path
Δps = max. permissible differential pressure at which the motorized valve will close securely
against pressure
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Δpmv
Flow ေၿပာင္းေနမယ္ ဆိုရင္ circuit အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔ components အသီးသီး မွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ႔ pressure
drop ေတြ ဟာလည္း ေၿပာင္းလဲ ေနပါလိမ္႔မယ္။ Pump ဟာ variable speed drive နဲ႔ ေမာင္းေနမယ္
ဆိုရင္ plant ရဲ႕ cooling demand အေပၚ မူတည္ၿပီး flow က ေၿပာင္းေနမွာပါ။ ဘယ္ေလာက္နွဳန္း နဲ႔
ေၿပာင္းလဲ ေနမယ္ ဆိုတာ ေၿပာရ ခက္ပါတယ္။ ဒီ တန္ဖိုးကို input အေနနဲ႔ ေပးဖို႔ ဆိုတာလည္း
ခက္ပါတယ္။ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္က ΔpV100 ကို တြက္ဖို႔ အတြက္ ၿဖစ္တယ္။ Valve authority (pV) နဲ႔ Δpmv ကို
သိရင္ ΔpV100 ကို တြက္လို႔ ရၿပီ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ပါ။ ဒီေနရာ မွာေတာ႔ rules of thumb ေတြ အရ လက္ခံ
ထားတဲ႔ သင္႔ေတာ္တဲ႔ pressure drop across the valve at fully open condition ကို တိုက္ရိုက္
တန္းထည္႔ နိုင္ပါတယ္။
pV
ဒါကို သပ္သပ္ ေအာက္မွာ ေရးထားပါတယ္။
Δpmax
Control path ဆိုတာက cooling coil (heat exchanger) ကို ၿဖတ္စီးဆင္း သြားတဲ႔ path ကို ဆိုလို
တာပါ။ Control path နဲ႔ By-pass path ဆိုၿပီး path နွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ Valve authority နဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ေအာက္မွာ ရွင္းထား တာကို ဖတ္ၾကည္႔ရင္ ဒါက ဘာကို ဆိုလို တာလဲ ဆိုတာ ရွင္းသြား ပါလိမ္႔မယ္။
Δps
Valve ဟာ fully close ၿဖစ္ေအာင္ ပိတ္ဖို႔ ၾကိဳးစား ေနတဲ႔ အခ်ိန္ဟာ system ရဲ႕ max. pressure ကို
အခံစား ရဆံုး ပါပဲ။ System ထဲမွာ ရွိေနတဲ႔ ဖိအား ဟာ valve ကို တြန္းဖြင္႔ဖို႔ ၾကိဳးစား ေနတာကို ဆန္႔က်င္
ၿပီး ပိတ္ဖို႔ လုပ္ေနရတဲ႔ အတြက္ ဒီ ဖိအား ကို တြန္းကန္ နိုင္တဲ႔ အား (torque) ေကာင္းဖို႔ လိုပါတယ္။
ဒါေတြဟာ actuator နဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ Δps
အနည္းဆံုး အေနနဲ႔ တူညီ ဖို႔ လိုပါတယ္။

ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ Δpmax ရဲ႕ တန္ဖိုး ထက္ ၾကီးခ်င္ၾကီး (သို႔)
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Valve Authority
Control valve ကို ၿဖတ္သန္း ခ်ိန္မွာ ၿဖစ္ေပၚတဲ႔ constant pressure drop အတြက္ valve တစ္လံုး ရဲ႕
flow characteristics ကို သတ္မွတ္ပါတယ္။ Flow ေၿပာင္းလဲ ေနတဲ႔ pipe system မွာ valve ကို တပ္ဆင္
လိုက္တဲ႔ အခါမွာ component အသီးသီး ကို ၿဖတ္သန္း ခ်ိန္မွာ ၿဖစ္ေပၚတဲ႔ pressure drop ေတြ ဟာလည္း
ေၿပာင္းလဲ ကုန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ pressure ဟာ flow ရဲ႕ နွစ္ထပ္ ကိန္း နဲ႔ တိုက္ရိုက္
အခ်ိဳးက် တဲ႔ အတြက္ ပါ။ Control valve ကို ၿဖတ္သန္း ခ်ိန္မွာ ၿဖစ္ေပၚတဲ႔ pressure drop အေၿပာင္းအလဲ
ရွိၿပီ ဆိုတာနဲ႔ theoretically အရ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ flow characteristics ေတြဟာလည္း မတူညီ
ေတာ႔ပါဘူး။ ေအာက္မွာ ၿပထားတဲ႔ circuit diagram ေလးကို ၾကည္႔ပါ။ Control valve နဲ႔ balancing
valve တစ္လံုး ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီ အပိုင္းေလးဟာ ၾကီးမားတဲ႔ system တစ္ခု ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ေလးသာ
ၿဖစ္ၿပီး valve ဖြင္႔ ဖြင္႔ ပိတ္ ပိတ္ အဲဒီ system network ထဲမွာ pressure drop ဟာ မေၿပာင္းလဲဘူး လို႔
ယူဆ ထားပါတယ္။
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Diagram ကို ၾကည္႔ပါ။ အဆံုးစြန္ ၿဖစ္နိုင္တဲ႔ အေၿခအေန နွစ္ခု ရွိပါတယ္။
- Control valve ဟာ လံုး၀ ပိတ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ flow မရွိဘူး။ အလံုးစံု ေသာ pressure drop ဟာ
valve မွာပဲ ၿဖစ္ေပၚေနတယ္။ Δpmax ဆိုတဲ႔ ေဒါင္လိုက္ မ်ဥ္း ကို ၾကည္႔ပါ။ အဲဒါ valve fully closed
အေၿခအေန မွာပါ။ က်န္တဲ႔ component ေတြမွာ pressure drop မရွိပါဘူး။
- Control valve ဟာ အၿပည္႔အ၀ ပြင္႔ေနတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ valve ကို flow ၿဖတ္သန္း တဲ႔ အခါမွာ ၿဖစ္တဲ႔
pressure drop ဟာ အနည္းဆံုး ၿဖစ္ေနၿပီး က်န္တဲ႔ component ေတြ အသီးသီး မွာလဲ pressure drop
ေတြ ရွိေနပါၿပီ။
Graph ကို ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ valve stem အတက္အက် (valve modulating) ေၿပာင္းလာတာနဲ႔ အမွ်
valve ဟာ pressure drop အေၿပာင္းအလဲ ေတြကို က်န္တဲ႔ components ေတြ နဲ႔ ဘယ္လို share
လုပ္ေန သလဲ ဆိုတာ ကို ေတြ႔နိုင္ပါတယ္။ Valve ဟာ fully open ၿဖစ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ total pressure
drop ရဲ႕ 50% ကို က်န္တဲ႔ components ေတြကို share ပါတယ္။ တနည္း ေၿပာရရင္ valve ဟာ fully
open ၿဖစ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူ႕ကို ၿဖတ္သန္းခ်ိန္မွာ ၿဖစ္ေပၚတဲ႔ min. pressure drop ဟာ စုစုေပါင္း
pressure drop ရဲ႕ အနည္းဆံုး တစ္၀က္ ရွိရမယ္ လို႔ recommend လုပ္ထား ပါတယ္။
ဒီေတာ႔ control valve တစ္လံုး ဟာ circuit ထဲမွာ ၿဖစ္ေပၚတဲ႔ စုစုေပါင္း pressure drop ကို က်န္တဲ႔
components ေတြနဲ႔ ဘယ္လို share လုပ္တယ္ ဆိုတာ ကို ေဖာ္ၿပ လိုတဲ႔ အခါမွာ valve authority ဆိုတဲ႔
concept ကို အသံုးၿပဳ ပါတယ္။ တိုက္ရိုက္ ရွင္းရွင္း နဲ႔ ဘြင္းဘြင္း ၾကီး ဘာသာ ၿပန္ရရင္ေတာ႔ system
တစ္ခု မွာ valve တစ္လံုး ကို လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ဘယ္ေလာက္ ေပးထားသလဲ ဆိုတာ ပါပဲ။
Valve authority ဆိုတာ pressure drop across the valve ΔPV100 ကို တည္ၿပီး pressure drop across
the entire circuit affected by the valve Δptot when valve is fully open နဲ႔ စားထားတဲ႔ တန္ဖိုး နဲ႔
သတ္မွတ္ပါတယ္။
Valve authority (pv) ဟာ 0-100% အတြင္းမွာ ေၿပာင္းလဲ နိုင္ပါတယ္။ pv တန္ဖိုး နည္းတယ္ ဆိုရင္
pressure drop across the valve တန္ဖိုး ဟာ total pressure drop နဲ႔ နွိဳင္းယွဥ္လ်င္ ေသးငယ္ေနတယ္
ဆိုတာ ကို ၿပပါတယ္။ pv တန္ဖိုး ေသးငယ္ တဲ႔ အခ်ိန္မွာ system ရဲ႕ တၿခား components ေတြမွာ
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ၿဖစ္ေပၚတဲ႔ pressure drop ကပဲ flow ကို အဆံုးအၿဖတ္ ေပးသြား ပါလိမ္႔မယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႔
control valve ကို ၿဖစ္သန္း ခ်ိန္မွာ အမွန္တကယ္ ၿဖစ္လာမယ္႔ flow ဟာ constant pressure drop
အတြက္ flow characteristic ေတြက ခန္႔မွန္း ထားတဲ႔ တန္ဖိုး ထက္ မ်ားေနပါ လိမ္႔မယ္။
Valve authority,
pv =

Δp୴ଵ
Δp୴୫ ୧୬
=
Δp୫ ୟ୶
Δp୴ଵ + Δpୱ୷ୣ୲୫

ယုတၱိ ပိုရွိၿပီး လက္ေတြ႔က် တဲ႔ အခ်ိဳးကေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္တယ္ လိ႔ု ဆိုပါတယ္။
pv =

Δp across fully open control valve at desgnϐ
Δp across fully closed valve

References:
1) Valve Handbook - Theory & Practice in 1993 by Hans Palmertz
2) Amot Temperature Control Valves
3) Valves and Actuators @ Siemens HIT Portal
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UV Light Application in HVAC (Aung Myat Thu)
UV energy ဆိုသည္မွာ electromagnetic radiation သာၿဖစ္၍ သူ႔ရဲ႕ လွိဳင္းအလ်ား ဟာ visible light
(လူ႔ မ်က္စိ နဲ႔ ၿမင္နိုင္တဲ႔ အလင္းေရာင္) ရဲ႕ လွိဳင္းအလ်ား ထက္ တိုၿပီး၊ soft x-rays ရဲ႕ လွိဳင္းအလ်ား
ထက္ေတာ႔ ရွည္တယ္။ UV spectrum ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း bands (၃) မ်ိဳး ခြဲၿခား ထားပါတယ္။


UV-A လွိဳင္းရွည္ ၿဖစ္၍ 315-400 nm အတြင္း ရွိပါတယ္။ ေနေရာင္ ေအာက္မွာ ေတြ႔ရတဲ႔

ေပါမ်ားလွတဲ႔ band အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ၿပီး အသား ေနေလာင္တာေတြ၊ ရွံု႕တြ ကုန္ေတြဟာ သူ႕ေၾကာင္႔ပါ


UV-B လွိဳင္းလတ္ ၿဖစ္၍ 280-315 nm အတြင္း ရွိပါတယ္။ သူ႕ေၾကာင္႔ အသားနီ လာတာေတြ၊

အေရၿပား ကင္ဆာ ေတြ ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္


UV-C လွိဳင္းတို ၿဖစ္၍ 200-280 nm အတြင္း ရွိပါတယ္။ သူကေတာ႔ ပိုးသတ္ဖို႔ အတြက္ အင္မတန္

အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။

Radiation <200nm ေအာက္ ေရာက္သြားရင္ေတာ႔ UV vacuum လုိ႔ေခၚၿပီး ေလထု ထဲကို ozone (O3)
ထုတ္ေပးပါတယ္။

UV lamps lamp system ကို အသံုးၿပဳၿပီး ေလစီးေၾကာင္း ထဲမွာ ပါရွိ ေနတဲ႔ ေရာဂါ ပိုးမႊား ေတြကို
သတ္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားအရ microorganisms (အလြန္ေသးငယ္တဲ႔ ေရာဂါ၊ ပိုးမႊား)
ေတြကို အထိေရာက္ဆံုး သတ္နိုင္တဲ႔ UV wavelength range ဟာ 220 - 300nm အတြင္း လို႔
ဆိုပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး နဲ႔ အထိေရာက္ဆံုး ကေတာ႔ 265nm လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆိုေတာ႔ ဒါဟာ UV-C ကို
ဆိုလိုပါတယ္။

UV-C energy ဟာ မ်ားၿပား က်ယ္ၿပန္႔လွတဲ႔ microorganisms ေတြရဲ႕ DNA ကို ဖ်က္စီး နိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။
ပံု(၁) ဟာ လွိဳင္းအလ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး မွာ DNA ကို ပ်က္စီးေစတဲ႔ UV-C energy ရဲ႕ relative effectiveness
ကို ၿပထားတာပါ။ အကုန္ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္မွ commercial UV-C lamps ေတြဟာ low pressure
mercury lamps ေတြ ၿဖစ္ၿပီး UV energy ကို 253.7 nm ၌ ထုတ္လႊင္႔ ပါတယ္။ ဒါဟာ အေကာင္းဆံုး လို႔
သတ္မွတ္ ထားတဲ႔ wavelength ေလာက္ နီးနီး ပါပဲ။
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UV-C band မွာ ပါ၀င္တဲ႔ Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) လို႔ေခၚတဲ႔ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ၿခည္ နဲ႔
ဓါတ္ကင္ၿပီး ပိုးသတ္တာကို air duct ေတြမွာ သံုးေနတာ ၾကာၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ IAQ လို႔ ေခၚတဲ႔ Indoor Air
Quality ကို ေကာင္းမြန္ ေစဖို႔ ဆိုတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ အသံုးၿပဳနွဳန္း ေတြဟာ ၿမင္႔တက္ လာေနပါတယ္။

Terms ေတြကို အရင္ နားလည္ေအာင္ ေလ႔လာ ၾကည္႔ၾကမည္။

Germicidal Radiation - Optical radiation able to kill pathogenic microorganisms (ေရာဂါ
ၿဖစ္ေစနိုင္တဲ႔ microorganisms ေတြကို သတ္နိုင္တဲ႔ ေရာင္ၿခည္)

Irradiance - Power of electromagnetic radiation incident on a surface per unit surface area,
typically reported in microwatts per square meter (μW/cm2) - မ်က္နွာၿပင္ ဧရိယာ တစ္ခု
အေပၚမွာ သက္ေရာက္တဲ႔ လွ်ပ္စစ္ သံလုိက္ လွိဳင္း ေတြရဲ႕ power ကို ဆိုလိုၿပီး ယူနစ္ အေနနဲ႔ μW/cm2
နွင္႔ ၿပသည္။
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Lamps and Ballasts
UV-C lamps ေတြမွာ mercury ပါ၀င္ၿပီး lamp ကို ပါ၀ါ ေပးလိုက္တဲ႔ အခါမွာ သူဟာ vaporize ၿဖစ္တယ္။
မာက်ဴရီ အက္တမ္ ေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ စက္ကြင္း ထဲမွာ noble gas ေတြနဲ႔ တိုက္မိၿပီး အရွိန္ ရလာကာ
excited stage ကို ေရာက္ရွိ လာတယ္။ ပိုၿပီး စြမ္းအင္ေတြ ၿမင္႔လာတဲ႔ အေၿခအေန ကို ေရာက္ရွိ လာတဲ႔
မာက်ဴရီ အက္တမ္ ေတြဟာ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ႔ energy ရဲ႕ 85% ေလာက္ ကို လွိဳင္းအလ်ား 253.7 nm နဲ႔
ထုတ္လႊင္႔တယ္။ က်န္ရွိ ေနတဲ႔ energy ေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လွိဳင္းအလ်ား ေတြနဲ႔ UV region အတြင္မွာ
ထုတ္လႊင္႔တယ္။ မဆိုစေလာက္ ပမာဏ သာ visible region မွာ ထုတ္လႊင္႔တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
UV lamps ေတြဟာ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ရွိၿပီး အမ်ားအားၿဖင္႔ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္ ေတြမွာ ေတြ႔ရ
တဲ႔ လွ်ပ္စစ္ မီးေခ်ာင္း ေတြ အေပၚမွာပဲ အေၿခခံ ၿပီး ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္။
- Cylindrical lamps ေတြဟာ ဘယ္အလ်ား (length)၊ ဘယ္ အခ်င္း (diameter) မဆို ၿဖစ္နိုင္ ပါတယ္။
အမ်ားအားၿဖင္႔ အိမ္သံုး မီးေခ်ာင္း ေတြလိုပဲ အစြန္း နွစ္ဖက္မွာ electrical connector ေတြ ပါ၀င္ၾက
ေပမယ္႔ တဖက္စြန္း မွာပဲ ပါတာ ေတြလဲ ရွိပါတယ္။
- Biaxial lamps ေတြမွာေတာ႔ cylindrical lamps ၂ ခုဟာ မရွိမၿဖစ္ ၿဖစ္ၿပီးေတာ႔ သူတို႔ဟာ အၿပင္ဖက္
အစြန္းမွာ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ထား ပါတယ္။ ဒီလို lamps ေတြမွာ electrical connector ဟာ အစြန္း တဖက္
မွာပဲ ရွိပါတယ္။
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U-tube lamps ေတြဟာ biaxial lamps ေတြနဲ႔ တူၿပီး electrical connecter ဟာ အစြန္းတဖက္ မွာပဲ
ရွိပါတယ္။ UV lamps ေတြကို ေအာက္ပါ အတိုင္း အုပ္စု ၃ ခု ခြဲထားပါတယ္။

(၁) Standard-output lamps ေတြဟာ ပံုမွန္ အားၿဖင္႔ 425mA မွာပဲ အလုပ္လုပ္ ပါတယ္။
(၂) High-output lamps ေတြမွာေတာ႔ hot cathode နန္းၾကိဳးမွ်င္ ေလးေတြ ပါရွိၿပီး 800 မွ 1200mA
အတြင္းမွာ အလုပ္လုပ္ နိုင္ဖို႔ အတြက္ ၿပဳလုပ္ထာပါတယ္။ Gas mixture နဲ႔ pressure ဟာ အမ်ားၾကီး ပိုၿပီး
ၿမင္႔တဲ႔ UV-C output ကို ထုတ္ေပးဖို႔ နဲ႔ မီးေခ်ာင္း သက္တမ္း ကို ရွည္ၾကာစြား ထိန္းထား ေပးနိုင္ ဖို႔
အတြက္ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ ထားပါတယ္။ Standard-output lamps ေတြနဲ႔ တူညီတဲ႔ lamp
dimension ရွိပါတယ္။
(၃) Amalgam lamps (alloy of mercury with another metal) ေတြမွာ လဲ hot cathode နန္းၾကိဳးမွ်င္
ေလးေတြ ပါရွိၿပီး 1200mA နွင္႔ အထက္ မွာ အလုပ္လုပ္ နိုင္ဖို႔ အတြက္ ၿပဳလုပ္ထာပါတယ္။ Gas mixture
နဲ႔ pressure အၿပင္ တစ္ခါတရံမွာ lamp diameter ကိုလည္း မီးေခ်ာင္း သက္တမ္း ကို မထိခိုက္ ေစပဲ
အမ်ားၾကီး ပိုၿပီးေတာင္ ၿမင္႔တဲ႔ UV-C output ကို ထုတ္ေပးနိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္ေအာင္ ၿပဳလုပ္
ထားပါတယ္။
ပံုမွာ ၾကည္႔ပါက UV lamps ေတြမွာ electrodes ေတြကို အသံုးၿပဳတယ္။ ၿပီးေတာ႔ noble gas ေတြ ၿဖစ္တဲ႔
argon, neon (သို႔) gas အေရာ စတဲ႔ medium ကို ၿဖတ္ၿပီး လွ်ုပ္စစ္ ဓါတ္ ထုတ္ေပးတယ္။ မာက်ဴရီ
အနည္းငယ္ ေလာက္သာ applied လုပ္ေနတဲ႔ field ထဲမွာ ရွိတယ္။ Electrodes ေတြဟာ lamp behavior
အတြက္ အလြန္ပဲ အေရးပါၿပီး cold cathode နဲ႔ hot cathode ဆိုၿပီး အဓိက ၂ မ်ိဳး ခြဲၿခား ထားတယ္။

Cold-cathode UV lamps ေတြဟာ hot-cathode UV lamps ေတြထက္ စာရင္ UVGI output ပို
နည္းတယ္။ ဒါေပမယ္႔ စြမ္းအင္ သံုးစြဲမွဳ ပိုနည္းၿပီး နာရီ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ပိုၿပီး သက္တမ္း ၾကာရွည္စြာ
သံုးနိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ maintenance cost ပိုၿပီး နည္းတယ္။
Hot-cathode lamps ေတြဟာ cold-cathode lamps ေတြထက္ အမ်ားၾကီး ပိုၿပီး မ်ားတဲ႔ power density
ကို လက္ခံၿပီး UVGI intensity ကိုအမ်ားၾကီး ပိုၿပီး ထုတ္ေပးနိုင္တယ္။ HVAC application ေတြမွာ သံုးတဲ႔
UV lamp type ဟာ hot-cathode type ပါပဲ။
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UV-C lamps ရဲ႕ outer envelope ကို glass (သို႔) သလင္း (quartz) နဲ႔ လုပ္ထားတယ္။ Electrical
energy ကို electrodes ေတြဆီကို ထုတ္လႊတ္ နုိင္ဖို႔ အတြက္ special wires ေတြကို envelope
အတြင္းမွာ vacuum sealed လုပ္ထားတယ္။ Glass ကို 253.7 nm နဲ႔ ထုတ္လႊင္႔မယ္႔ UV-C lamps ေတြ
အတြက္ အသံုးၿပဳ နိုင္ ေသာ္လည္း wavelength 185 nm ကို အသံုးၿပဳတဲ႔ ozone ထုတ္ေပးဖို႔
အတြက္ေတာ႔ မသင္႔ေလ်ာ္ဘူး။ သလင္း ကေတာ႔ 253.7 nm output တစ္ခုတည္း အတြက္ ၿဖစ္ေစ၊
tranmission properties ေတြကို ေၿပာင္းေပးၿပီး 185 nm / 253.7 nm output နွင္႔ ၿဖစ္ေစ အသံုးၿပဳ
နိုင္ပါတယ္။
UV lamps အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔ မာက်ဴရီ ဟာ pure metal အေနနဲ႔ ၿဖစ္ေစ၊ amalgam (alloy) အေနနဲ႔ ၿဖစ္ေစ
ရွိေနနိုင္ ပါတယ္။ Application အေပၚမွာ တူတည္ၿပီး lamp ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ မာက်ဴရီ ပမာဏ 5mg ထက္
နည္း နိုင္ပါတယ္။
UV lamps ေတြ အပါအ၀င္ gas discharge လုပ္တဲ႔ lamps ေတြတိုင္းဟာ အလုပ္ လုပ္နိုင္ဖို႔ အတြက္
ballast (သို႔) electronic power supply လိုပါတယ္။ Lamps ရဲ႕ starting characteristics, light output,
operating life စတာေတြကို effect မၿဖစ္ေစရန္ အတြက္ recommended ballast မ်ားကိုသာ
သံုးသင္႔သည္။

Germicidal Lamp Cooling and Heating Effects
UV lamp output ဟာ envelope အတြင္း မွာ ရွိတဲ႔ mercury vapor pressure အေပၚမွာ အဓိက တည္မွီ
ေနပါတယ္။ ဒီ mercury vapor pressure ကို control လုပ္ေနတာ ကေတာ႔ lamp operation လုပ္ေနခ်ိန္
မွာ UV lamp ရဲ႕ အေအးဆံုး အပိုင္းမွာ ရွိေနတဲ႔ temperature (temperature of cold spot) ၿဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္က ပံု ကို ၾကည္႔ပါ။ Mercury vapor pressure နိမ္႔ ေနမယ္ ဆိုရင္ UV radiation ကို ထုတ္လႊတ္
ေပးမယ္႔ mercury atoms ေတြ လံုေလာက္မွဳ မရွိတဲ႔ အတြက္ UV output လည္း နိမ္႔ေနပါ လိမ္႔မယ္။
Mercury vapor pressure သိပ္ ၿမင္႔လြန္း ေနရင္လည္း UV output ကို နိမ္႔ေစ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ
ဆိုေတာ႔ ပိုေနတဲ႔ evaporated mercury ေတြဟာ UV lamp အတြင္းမွာ generated ၿဖစ္လာတဲ႔ UV rays
ေတြကို absorb လုပ္ပစ္ လိုက္လို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။
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Low-pressure mercury lamps ေတြမွာ still air အတြက္ 25°C ၌ mercury vapor pressure ဟာ သူ႔ရဲ႕
optimal level ကို ေရာက္ရွိ ပါတယ္။ Maximum UV output ကို ေရာက္ရွိ ဖို႔ ဆိုရင္

lamp type

အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ႔ cold-spot temperature ဟာ 38°C နဲ႔ 50°C အတြင္းမွာ ရွိရ ပါမယ္။ Moving
air အတြက္ဆိုရင္ေတာ႔ လိုအပ္တဲ႔ UV output ကုိ ေရာက္ရွိဖို႔ standard lamps ေတြရဲ႕ cold spot
temperature ဟာ အရမ္း နိမ္႔လြန္း ပါတယ္။ အေပၚက ဒုတိယ ပံုမွာ ၾကည္႔ပါ။ Moving air အတြက္ lamp
function ကို အေကာင္းဆံုး အေနအထား မွာ ရရွိေစရန္ အတြက္ special windchill-corrected lamps
ေတြကို ဒီဇိုင္း လုပ္ထားပါတယ္။
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UV-C Lamp Irradiance
UV-C lamp intensity ကို μW/cm2 နဲ႔ တိုင္းတာ ေဖာ္ၿပ ၾကတယ္။ ပံုမွန္ အားၿဖင္႔ ဒီအတိုင္းအတာ ဟာ
UV lamp ရဲ႕ center ကေန 1 meter အကြာမွာ ဖတ္လို႔ ရတဲ႔ တန္ဖိုး ကို ယူၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းတာမွဳ
ကို open air ambient မွာ ၿပဳလုပ္ၿပီး temperature 24°C ခန္႔မွာ ၿဖစ္ၿပီး air movement မရွိဘူး (zero)
အေနနဲ႔ သတ္မတ
ွ ္ ပါတယ္။
Small surface တစ္ခု ေပၚရွိ Point (P) တစ္ခု၌ သက္ေရာက္ေသာ irradiance ကို ေအာက္ပါ အတုိင္း
တြက္ယူ နိုင္သည္။

Where,
E = Irradiance
Ø = UV output of the lamp
A<0.5L ေလာက္ အကြာအေ၀း မွာ ဆိုရင္ Irradiance ဟာ lamp နဲ႔ တိုင္းတာမယ္႔ အမွတ္ရဲ႕
အကြာအေ၀း နဲ႔ ေၿပာင္းၿပန္ အခ်ိဳးက် ၿပီးေတာ႔ ေအာက္က equation အတိုင္း ပိုၿပီး ရွင္းလင္းစြာ
ေရးနိုင္တယ္။

UV-C intensity ဟာ airstream disinfection (ေလထဲမွာ ပါလာနိုင္တ႔ဲ ပိုးမႊားေတြကို သတ္ဖို႔ အတြက္
ဆိုရင္) 10,000 μW/cm2 အထိ ရွိနိုင္ပါတယ္။ Cooling coil maintenance အတြက္ ဆိုလို႔ ရွိရင္ေတာ႔
သမားရိုးက် အားၿဖင္႔ 50 ကေန 100 μW/cm2 အတြင္း ရွိနိုင္ပါတယ္။ (ASHRAE 2016 Guideline)
Airstream disinfection အတြက္ ဆိုရင္ေတာ႔ intensity အမ်ားၾကီး ပိုၿပီး လိုအပ္တာ ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။
Cooling coil အတြက္ဆိုရင္ေတာ႔ အေတာ္ေလး နည္းတာ ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ UV lamp ကို AHU ရဲ႕ mixing
section မွာထားၿပီး airstream disinfection လုပ္တဲ႔ အခါမွာ ဧရိယာ ပိုၾကီးတာ ကို သတိၿပဳ မိပါလိမ္႔မယ္။
ထို႔အတူ air movement ကလဲ ရွိေနတဲ႔ အတြက္ effectively ၿဖစ္ေအာင္ ပိုးသတ္ ဖို႔ ဆိုရင္ intensity
ၿမင္႔ဖို႔ လိုပါတယ္။ Cooling coil အတြက္ကေတာ႔ coil size အေပၚမွာ အေၿခခံ ပါတယ္။ သူကေတာ႔ wet
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area ၿဖစ္တဲ႔ အေလ်ာက္ ဘက္တီးရီးယား ေပါက္ဖြား နိုင္ဆံုး ေသာ ေနရာ ၿဖစ္ၿပီး အဲဒါ ေတြကို တားဆီး ဖို႔
အတြက္ သံုးၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အားၿဖင္႔ coil နဲ႔ drain pan ကို UV ray က shining လုပ္ဖို႔ ပါပဲ။
Design Guideline
- အသံုးၿပဳ ထားတဲ႔ framing system ဟာ non-corrosive materials ၿဖစ္ရပါမယ္
- အနည္းဆံုး 6.5 lamp Watts ဟာ cooling coil area (ft2) တိုင္းကို အညီအမွ် strike လုပ္ရမယ္ ဆိုတာ
calculation ထဲမွာ ပါ၀င္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
- အနည္းဆံုး 100 μW/cm2 ဟာ plenum ထဲမွာ ရွိတဲ႔ မ်က္နွာၿပင္ တိုင္းအေပၚကို အညီအမွ်
သက္ေရာက္တယ္ ဆိုတာ calculation ထဲမွာ ပါ၀င္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
- Calculation ဟာ 55°F နဲ႔ 500 fpm velocity အတြက္ တြက္ခ်က္ရမွာ ၿဖစ္တယ္။

ကိုယ္အသံုးၿပဳမယ္႔ ေနရာဟာ plenum အထဲမွာလား၊ cooling coil အနား မွာလား ဆိုတာ အရင္ သိၿပီး
အထက္ပါ ေဒတာ ေတြအတိုင္း select လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ AHU dimension ကို supplier ကို
ေပးၿပီး select လုပ္ခိုင္း လို႔လဲ ရပါတယ္။ ဧရိယာ ၾကီးရင္ ၾကီးသလို lamp မ်ားမ်ား သံုးဖို႔ လိုပါတယ္။

Sizing Example
- ပထမ ဆံုး အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာ ထားမလဲ ဆိုတာ ဆံုးၿဖတ္ ရပါမယ္။ UV lamp ကို ဘယ္ေနရာမွ
ထားရမယ္ ဆိုတာ အတိအက် သတ္မွတ္ လမ္းညႊန္ မထားၾက ေပမယ္႔ Cooling coil အတြက္ ဆိုရင္
downstream of cooling coil ကို recommend လုပ္ၾကပါတယ္။
- Cooling coil (or) Plenum size အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး row and quantity of lamp ကို မွန္ကန္စြာ
ေရြးခ်ယ္ ေပးရပါမယ္။
- ၿပီးေတာ႔ lamp Watts ကို သိဖို႔ လိုပါတယ္။ Supplier ဆီကေန သိနုိင္ပါတယ္။
- အသံုးမ်ားဆံုးေသာ tube length ေတြက ေတာ႔ 22”, 33” & 61” တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ၾကည္႔ပါ။
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ဥပမာ၊ AHU ဟာ ဧရိယာ 60 ft2 (104 in width x 83 in height) ရွိတယ္ ဆိုပါစို႔။ Cooling coil size ဟာ
support ေတြ frame ေတြေၾကာင္႔ AHU ရဲ႕ internal dimension ထက္ေတာ႔ အနည္းငယ္ ငယ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ဒါေတြ အေသးစိတ္ ထည္႔တြက္ မေနေတာ႔ပဲ AHU ရဲ႕ dimension ကို ပဲ ယူၿပီး တြက္တာ
ပိုေကာင္းပါတယ္။
- 104 in width x 83 in height ရွိတဲ႔ ေနရာ အတြက္ 61” lamp (1) ခု နဲ႔ 33” lamp (1) ခု ကို Row
တစ္ခု အတြက္နဲ႔ 2 Rows သံုးမယ္ ဆိုပါေတာ႔။ ဒါဆို စုစုေပါင္း 61” lamp (2) ခု နဲ႔ 33” lamp (2) ခု
သံုးထား ပါတယ္။ အေပၚက table မွာ ၾကည္႔ရင္ 61” lamp အတြက္က power 155 Watts ရွိၿပီး 33”
lamp အတြက္က power 75 Watts ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ႔ total ဆိုရင္ 460Watts ရွိပါတယ္။ Per ft2 unit
area ကို တြက္ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ 60 ft2 ရွိတဲ႔ အတြက္ 7.67 lamp Watts per square foot ပါ။ အေပၚက
guideline မွာက 6.5 lamp Watts per square foot ဆိုေတာ႔ ဒါဟာ လံုေလာက္တဲ႔ အေရ အတြက္
ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ 8252 µW/cm2 ရပါတယ္။ ဒါက cooling coil အတြက္ လံုေလာက္ ပါတယ္။
- ေနာက္တစ္ခါ plenum (mixing section) အတြက္ စဥ္းစား ၾကည္႔ၾကမည္။ ဒါသည္ airstream
disinfection အတြက္ ၿဖစ္သည္။ 60 ft2

ကို cm2 သို႔ ေၿပာင္းပါက 55,742 cm2 ရပါတယ္။ ဒါဆို

8.25x10-3 W/cm2 ရပါတယ္။ ဒါဟာ 8252 µW/cm2 ၿဖစ္ပါတယ္။ ASHRAE 2016 guideline အရ
airstream disinfection အတြက္ ဆိုရင္ 10,000 µW/cm2 လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ 61” lamp (1) ခု နဲ႔ 33”
lamp (1) ခု ကို Row တစ္ခု အတြက္နဲ႔ 2 Rows သံုးလို႔ မလံုေလာက္ ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ 1 Row ထပ္တိုး
ရ ပါလိမ္႔မယ္။

UV System Applied in HVAC
HVAC နယ္ပယ္မွာ သံုးၾကတဲ႔ UV-C lamp ေတြဟာ hot cathode, low pressure tube ေတြ ၿဖစ္ၾက ပါ
တယ္။ Tube ကို titanium hard quartz နဲ႔ ၿပဳလုပ္ထားေလ႔ ရွိၿပီး additional safety အတြက္ လိုအပ္ပါက
tube ကို sleeve or encapsulated လုပ္ထား နိုင္ပါတယ္။ ေအာက္က ပံုမွာ ၾကည္႔ပါ။ Tube ကို အၿပင္က
coated လုပ္ထားတဲ႔ သေဘာ ၿဖစ္ၿပီး အေၾကာင္း တစ္ခုခု ေၾကာင္႔ tube က ကြဲသြားပါက glass အစ ေတြ၊
tube အတြင္းက မာက်ဴရီ ေတြ အၿပင္ကို ထြက္မသြားေအာင္ ကာကြယ္ ေပးထားပါတယ္။ ေစ်းကေတာ႔
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ပိုၾကီး ပါတယ္။ ASHRAE 2016 HVAC System and Equipment မွာ ေဖာ္ၿပထားခ်က္ အရ ပါ၀င္တဲ႔
မာက်ဴရီ ဟာ 5mg ထက္နည္းတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
Lamp life ဟာ အနည္းဆံုး 9000 hr (တစ္နွစ္) ရွိသင္႔ပါတယ္။

အေပၚက ပံုက encapsulated lamp ၿဖစ္ၿပီး ေအာက္က ပံုကေတာ႔ coating မပါတဲ႔ lamp ပါ။

Supplier ဆီကပဲ control panel ေတြကို ၀ယ္ယူရေလ႔ ရွိပါတယ္။ Ballast ဟာ panel အတြင္းမွာပဲ ရွိၿပီး
AHU မွာ moisture အၿမဲတမ္း ရွိေနနိုင္တဲ႔ အတြက္ AHU အတြင္းမွာ ထားလို႔ မရပါဘူး။ Installation
လုပ္ထားပံု ကို ေအာက္မွာ ၾကည္႔ပါ။
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Safety
UV ray ဟာ လူရဲ႕ မ်က္စိ၊ အေရၿပား စတာေတြ ကို ထိခိုက္ ေစနိုင္တဲ႔ အတြက္ radiation ကို တိုက္ရိုက္
ထိေတြ႔မွဳ မွ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ warning sign မ်ား ကပ္ထားဖို႔ လိုသည္။ AHU ေတြသည္ access
door ေတြ တစ္ခု မက ရွိတဲ႔ အတြက္ တံခါးေတြ အကုန္လံုးမွာ မဖြင္႔ခင္ UV light switch ကို off လုပ္ဖို႔
warning sign ေတြ ကပ္ထား ရမည္။ ဒါသည္ မၿဖစ္မေန လုပ္ရမည္႔ အလုပ္ ၿဖစ္သည္။
တၿခား interlock ကေတာ႔ fan run ေနခ်ိန္မွသာ UV light ကို ON ထားေစရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ ဒါကို
ေတာ႔ HVAC control panel နွင္႔ UV panel အၾကားမွာ interlock လုပ္ထားရမည္။

References:
1) 2012 ASHRAE Handbook HVAC System and Equipment
2) 2016 ASHRAE Handbook HVAC System and Equipment
3) UVResources (UV-C Coil Irradiance Performance Specification
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POE Oil လို႔ လူသိမ်ားတဲ႔ Polyolester oil ဟာ synthetic oil အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ၿပီး Air-conditioning and
Refrigeration Systems မ်ားမွာ compressor oil အတြက္ အသံုးၿပဳၾကသည္။ အဓိက အားၿဖင္႔ HFC
refrigerants ေတြ အသံုးၿပဳထားတဲ႔ system ေတြမွာ သံုးဖို႔ပါ။ သူဟာ R-410A refrigerant နဲ႔ စတင္ၿပီး
ပြဲထြက္လာခဲ႔ ေပမယ္႔ က်န္တဲ႔ refrigerants ေတြနဲ႔လည္း compatible ၿဖစ္ခဲ႔ ပါတယ္။ Refrigerant ေတြနဲ႔
ေရာေနွာသြားလည္း ဘာမွ မၿဖစ္ပါဘူး။ Miscibility with HFC refrigerants စြမ္းရည္ ရွိပါတယ္။
POE Oil နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္သားရမယ္႔ အခ်က္ေတြကေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
- သူဟာ hygroscopic ၿဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သူဟာ ေလနဲ႔ ထိေတြ႔ပါက ေလထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ ေရေငြ႔ ကို
စုပ္ယူ ပစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ POE oil ကို အသံုးၿပဳ ေနခ်ိန္မွာ system ကို atmosphere နဲ႔ သိပ္ၿပီး
ၾကာၾကာ မထိေတြ႔ ေစဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္ရင္ေေတာ႔ compressor ေတြ၊ တၿခား components
ေတြ ပ်က္စီး သြားေစနိုင္ပါတယ္။
- ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ POE Oil ကို ထည္႔တဲ႔ container ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို metal container နဲ႔ပဲ
ထည္႔ရပါတယ ္တဲ႔။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ သူဟာ plastic container wall ကို ၿဖတ္ၿပီး အၿပင္ဖက္က
moisture ကို ဆြဲစုပ္ နိုင္တဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ Bitzer က ထုတ္တဲ႔ BSE POE Oil
ေတြကေတာ႔ တၿခား POE-based oils ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ less hygroscopic ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ plastic နဲ႔ လည္း
100% compatible ၿဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ခုခ်ိန္ထိေတာ႔ metal container ေတြနဲ႔ပဲ ထည္႔တာ
ေတြ႔ဖူးပါတယ္။
- POE Oil ထဲမွာ moisture ရွိေနၿပီ ဆိုရင္ အလြန္ ထုတ္ရ ခက္ၿပီး vacuum လုပ္ရံုေလာက္နဲ႔ မရဘူးလို႔
ဆိုပါတယ္။ Desiccant လု႔ိ ေခၚတဲ႔ drying agent တစ္မ်ိဳးကို သံုးၿပီးေတာ႔ပဲ ထုပ္လို႔ ရတယ္ ေၿပာပါတယ္။
HVAC system ေတြမွာေတာ႔ moisture ၀င္ရင္ အားေကာင္းတဲ႔ vacuum ေလာက္နဲ႔ပဲ လုပ္ၾကတာ
ေတြ႔ပါတယ္။ Oil ကိုေတာ႔ အသစ္လဲ ဖို႔ လိုတာေပါ႔။
- Service အတြက္ system ကို ဖြင္႔ရၿပီ ဆုိတာနဲ႔ liquid line filter drier ကိို လဲေပးရတာကေတာ႔
standard servicing procedure တစ္ခု ၿဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါဟာ အေရးၾကီး ပါတယ္။
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- ဘာအမ်ိဳးအစား ၿဖစ္တဲ႔ Oil ကုိ သံုးတဲ႔ compressor လဲ ဆိုတာကို top up မလုပ္ခင္ မွာ အၿမဲ စစ္ေဆး
ပါ။
ကြ်န္ေတာ္ တို႔ကေတာ႔ Bitzer compressor ေတြကို အသံုးမ်ားတဲ႔ အတြက္ Bitzer ရဲ႕ BSE POE Oil ေတြနဲ႔
ပိုၿပီး ရင္းနွီးပါတယ္။ သူက compressor ထုတ္တဲ႔ manufacturer ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ သူ႔ဆီက စ၀ယ္တဲ႔
အခ်ိန္မွာ သူ႕ oil ကို ထည္႔ထားတာပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္း top-up လုပ္တဲ႔ အခါေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ႔ ဥပမာBSE-32 ရွိရင္လည္း ရွိ၊ မရွိရင္လည္း compressor ထုတ္လုပ္တဲ႔ OEM (OEM - original Equipment
Manufacturer) ေတြက approved လုပ္ထားတဲ႔ oil ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကို သံုးနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ
အေနနဲ႔ ပံု(၁) ကို ၾကည္႔ပါ။ ဒီေနရာမွာ အသံုး အမ်ားဆံုး ကေတာ႔ EMKARATE POE Oil ေတြပါပဲ (ပံု ၂-၅
ကိုၾကည္႔ပါ)။ Compressor oil ေတြဟာ အနည္းဆံုး 5 lit can ေတြက စၿပီး ေရာင္းေလ႔ ရွိပါတယ္။
သူ႔ထက္ နည္းတာေတြ ရနိုင္ေပမယ္႔ ေရာင္းခ်သူေတြက 5 lit can ေတြကုိ minimum အေနနဲ႔ ပဲ
ေရာင္းေလ႔ ရွိပါတယ္။
Compressor အမ်ိဳးအစား ေပၚမူတည္ၿပီး Grade ဘယ္ေလာက္ ရွိတဲ႔ oil ကို သံုးရမလဲ ဆိုတာကေတာ႔
compressor မွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ manufacturer ရဲ႕ compressor နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ datasheet မွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္
ၾကည္႔ရပါမယ္။ RL32H, RL68H, RL170H စတာေတြ အသံုးမ်ားပါတယ္။ RL32H ဆိုရင္ BSE-32 နဲ႔
Grade တူပါတယ္။ ဒီ တန္ဖိုး ေတြဟာ standard temperature 40°C မွာရွိတဲ႔ basic viscosity တန္ဖိုး
ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပံု(၆-၈) ကိုၾကည္႔ပါ။
ယူနစ္ဟာ (cSt) ဆိုတာကို ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ Kinematic viscosity

ၿဖစ္ၿပီး သူဟာ absolute (or

dynamic) viscosity to density ratio ၿဖစ္ပါတယ္။ SI system အတြက္ theoretical unit ဟာ
m2/s ၿဖစ္ၿပီး Stoke (St) ဆိုၿပီး commonly ေခၚၾကပါတယ္။
1 St (Stokes) = 10-4 m2/s = 1 cm2/s
Stoke ဆိုတာဟာ ၾကီးမားတဲ႔ ယူနစ္ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ သူ႔ကို 100 နဲ႔ စားၿပီး smaller unit ၿဖစ္တဲ႔
centiStoke (cSt) ဆိုၿပီး က်ယ္ၿပန္႔စြာ သံုးၾကပါတယ္။
1 St = 100 cSt
1 cSt (centiStoke) = 10-6 m2/s = 1 mm2/s
1 m2/s = 106 centiStokes
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ရံုးမွာ 3-way modulating globe valve ေလး တစ္လံုး စမ္းၿဖစ္တာနဲ႔ ဗြီဒီယို ဖိုင္ေလး ရိုက္ထားတယ္။
(https://www.facebook.com/jitty.mun/videos/pcb.1497546820391837/1497538670392652/?typ
e=3&theater) Power supply ၿပတ္သြားရင္ current position မွာပဲ ရပ္ေနမလား၊ spring return နဲ႔
ၿပန္သြားမလား။ Power supply ၿပန္ရတဲ႔ အခါ ဘယ္လို ၿဖစ္မလဲ၊ signal မရေတာ႔တဲ႔ အခါ ဘယ္လို ၿဖစ္မလဲ
စတာ ေလးေတြ စမ္းထားတာပါ။ ၀ယ္ကတည္းက spring return မပါရင္ေတာ႔ zero position ကို
ၿပန္မသြားဘူးေပါ႔။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတရံ supplier ေတြက ယံုရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေမးတဲ႔ အခ်ိန္ ထင္ရာေတြ
ေလွ်ာက္ေၿပာတတ္ လြန္းလို႔။ တခါတေလ သူတို႔က ဒီ function ေတာ႔ မပါဘူး ဆိုၿပီး ေၿပာတယ္။
တကယ္တမ္းက်ေတာ႔ အဲဒါက ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြ ရွိတတ္လို႔ပါ။ ဒီအမ်ိဳးအစား valve ကို ကြ်န္ေတာ္
၀ယ္ထားတာ ရွိတယ္။ လက္ထဲေတာ႔ မေရာက္ေသးဘူး။ Datasheet ထဲမွာ manual opening function
ပါတယ္။ ပံုမွန္ဆိုလဲ ပါသင္႔တဲ႔ အရာ တစ္ခုပါ။ အဲဒါကို ေသခ်ာေအာင္ လို႔ supplier ကို ေၿပာတဲ႔ အခါ သူက
မပါဘူး လုပ္ေရာ။ ဒါနဲ႔...မဟုတ္ဘူး အဲဒီ function ပါတာ ငါ မင္း datasheet ထဲမွာ ေတြ႔တယ္၊ မင္း factory
ကို ေသခ်ာေအာင္ ၿပန္ေမး ေပးစမ္းပါ ဆိုေတာ႔ ပါတယ္ ဆိုၿပီး ၿဖစ္လာတယ္။ Manual opening function
ဆိုတာက အေၾကာင္းတစ္ခုခု ေၾကာင္႔ power supply ၿပတ္သြားရင္ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ service or commissioning
အခ်ိန္မွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ကိုယ္လိုခ်င္ သေလာက္ (ဥပမာ 100% valve opening or closing) လက္နဲ႔ လွည္႔ၿပီး
ဖြင္႔တာ၊ ပိတ္တာ ကို ဆိုလိုတာပါ။ Valve stem အတက္အက် ကို ၿဖစ္ေစတာေပါ႔။ အခု ၿပထားတဲ႔ valve
ကေတာ႔ ခပ္ေသးေသး လဲ ၿဖစ္ၿပန္ သူတို႔ standard အရ လက္ေခ်ာင္း (လက္မ) ေလးနဲ႔ပဲ လွည္႔ရတယ္။
ဆိုေတာ႔ ၾကာတာေပါ႔။ တစ္ခ်ိဳ႕ valve ေတြမွာေတာ႔ wheel နည္းနည္း ခပ္ၾကီးၾကီး တစ္ခု ပါတယ္ လက္နဲ႔
ကိုင္ၿပီး လွည္႔ရေအာင္လို႔။ အရင္ ကြ်န္ေတာ္ တင္ဖူးတဲ႔ ပံုေတြမွာ ၿပန္ၾကည္႔ နိုင္ပါတယ္။
Globe valve ဟာ valve ေတြထဲမွာ pressure drop အေတာ္ကို မ်ားတဲ႔ valve ၿဖစ္ေပမယ္႔ modulating
control အတြက္ အေတာ္ေလး ကို ေကာင္းမြန္ တဲ႔ အတြက္ အသံုးမ်ားပါတယ္။ အခုၿပ ထားတဲ႔ valve က
ေသးေတာ႔ ေမာ္တာ လည္တာေတာင္ အနီးကပ္ ၿပီး ေသခ်ာ နားေထာင္မွ ၾကားရတယ္။ Valve stem
အတက္အဆင္း လုပ္ေနတာကိုလဲ video ထဲမွာ ေကာင္းေကာင္း ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အနီးအနား ကေနၿပီး
ေသခ်ာ ငံု႔ၾကည္႔မွ သိနိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္ပဲ ဒီပို႔စ္ ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ပံုကို ရွင္းၿပပါမယ္။
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Return line မွာ install လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး 3-way mixing valve ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ေအာက္က port က bypass line က လာမယ္႔ လိုင္းအတြက္ပါ။ ညာဖက္က port က AHU cooling coil က လာမယ္႔ line အတြက္ပါ။
ဓါတ္ပံု မွာၾကည္႔ရင္ ေရ၀င္ ေရထြက္ေပါက္ ကေလးေတြ ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ Valve stem အေပၚကိုတက္ရင္ bypass port က ပြင္႔ၿပီး AHU cooling coil အတြက္ port က ပိတ္မယ္။ ဒါက fully opening or closing အေၿခ
အေန ကို ေၿပာတာပါ။ % တစ္ခုခု ဆိုရင္ေတာ႔ port နွစ္ခု စလံုးဟာ ပြင္႔ေနပါ လိမ္႔မယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြ ကို
အရင္ လည္း ကြ်န္ေတာ္ ေရးခဲ႔ဖူး ပါတယ္။ ရွည္ေနမွာ စိုးလို႔ ဒီမွာ ထပ္ၿပီး မေၿပာေတာ႔ ပါဘူး။
Valve ေတြဟာ standard အေနနဲ႔ spring return မပါ ပါဘူး။ Spring return ဆိုတာက power failed
ၿဖစ္သြားရင္ လက္ရွိ ေရာက္ေနတဲ႔ ေနရာကေန zero position ကို ၿပန္သြားတာပါ။ Zero position က fully
closed ဆိုရင္ အဲဒီ အေၿခအေန ေရာက္ေအာင္ ၿပန္သြားတာေပါ႔။ Cooling application ေတြမွာေတာ႔ မလိုအပ္
ပါဘူး။ Fail ၿဖစ္ရင္ ေရာက္တဲ႔ ေနရာမွာပဲ ရပ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ Fail ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာက power failed ၿဖစ္မွ
ရယ္လို႔ မဟုတ္ဘူး၊ actuator spoiled ၿဖစ္တာလဲ ပါတယ္။ Fully closed ၿဖစ္သြားရင္ AHU ကို chilled water
၀င္ေရာက္မွာ မဟုတ္ေတာ႔လို႔ ေလလဲ ေအးေတာ႔မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ fail ၿဖစ္သြားရင္ valve stem က
လက္ရွိ ေရာက္ေနတဲ႔ ေနရာ မွာပဲ ရပ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ လက္ရွိ ပြင္႔ေနတဲ႔ opening အတုိင္းပဲ ရွိေနသင္႔ပါတယ္။
Design philosophy အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး heating application ေတြနဲ႔ ကြာၿခား နိုင္ပါတယ္။ Heating
မွာေတာ႔ သိပ္ပူေနရင္ ၿပႆနာ ရွိနိုင္ပါတယ္။
ဒီ valve actuator ေတြကို ေရြးခ်ယ္ တဲ႔ အခါမွာ power supply ကို ဂရုစိုက္ပါ။ Signal type ကို ဂရုစိုက္ပါ။
24VAC နဲ႔ 230VAC ဆိုၿပီး ရွိတယ္။ 0-10V, 4-20mA စတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခု valve actuator ကေတာ႔
24VAC power supply လိုပါတယ္။ ဒီ test မွာေတာ႔ 24VAC ရေအာင္ transformer တစ္လံုးခံၿပီး
သံုးစြဲထားတာ ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ Circuit board မွာ ၾကည္႔ရင္ JP1 jumper အေၿခအေန မွာ စမ္းထားတဲ႔
အတြက္ 2-10VDC signal ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ video ထဲမွာ 6V ေကြ်းလိုက္တဲ႔ အခါ 50% opening
position ရွိရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေၿပာေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 10V ဆိုရင္ 100% valve opening ၿဖစ္ရမွာပါ။
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3-way Modulating Control Valve Functional Test (Aung Myat Thu)
စမ္းသပ္ၾကည္႔တဲ႔ အခါ valve ဟာ power supply ၿဖတ္ေတာက္ လိုက္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ လက္ရွိ ေရာက္ေနတဲ႔
ေနရာမွာပဲ ရပ္ေနတာ ကို ေတြ႔ပါတယ္။ Power supply ၿပန္ေပးၿပီးလို႔ signal မေပးတဲ႔ အခါ (signal zero
voltage မွာ) valve stem ဟာ zero position (fully closed) အေနအထား ကို ၿပန္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔
power failed ၿဖစ္သြားရင္ valve ဟာ ေရာက္ေနတဲ႔ opening position မွာပဲ ပြင္႔ေနၿပီး power ၿပန္ရရ ခ်င္းမွာ
PLC ကေန (သို႔) room temperature sensor (သို႔) duct mount temperature sensor ကေန signal ကို
ခ်က္ခ်င္း ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Time delay ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ power ၿပန္ရရခ်င္း မွာပဲ valve stem ဟာ
zero position ကို ၿပန္သြား ပါလိမ္႔မယ္။
ဒါသည္ chilled water system အတြက္ 3-way modulating control valve တစ္လံုး အလုပ္ လုပ္ပံု
ၿဖစ္ပါတယ္။
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NTC & PTC Thermistors, RTD (PT100/1000) & Thermocouple (Aung Myat Thu)
Thermocouple ေလးတစ္ခု တင္ဖူးတယ္ group မွာ။ Chilled water pipe မွာ chilled water
temperature ကို သိဖို႔ သံုးတာေလးပါ။ အခု ဒီေနာက္တစ္ခု ပံု(၁-၄) ကလဲ chilled water temperature
ကို သိဖို႔ သံုးတာပါပဲ။ ဒီတစ္ခုကေတာ႔ NTC thermistor ပါ။

အခု ဒီပို႔စ္မွာ NTC (Negative Temperature Coefficient), PTC (Positive Temperature Coefficient),
RTD (Resistance Temperature Detector), Thermocouple ေတြရဲ႕ အေၾကာင္း ေတြကို အနည္းငယ္
ေလ႔လာ ၾကည္႔ ပါမည္။ Deeply သိဖို႔ ကိုေတာ႔ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ေလ႔လာ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဒီအပိုင္းေတြမွာ ပိုမို နားလည္ တတ္ကြ်မ္းသူ မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း အားထုတ္ ၾကပါလို႔
တိုင္တြန္း လိုပါတယ္။ ဒီနယ္ပယ္ မွာ အလုပ္ လုပ္ေနရင္ေတာ႔ ဒီလို instruments ေတြကို ေန႔စဥ္ နဲ႔ အမွ်
ၿမင္၊ ေတြ႔၊ ၾကား ေနရမွာပဲ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ အနည္းငယ္ မွ သိမထား ရင္ေတာ႔ လည္း မၿဖစ္တဲ႔ အတြက္
အခု ေၿပာသေလာက္ ေတာ႔လည္း သိထားေစခ်င္ ပါသည္။ မွားတာ ရွိလွ်င္ (သို႔) ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ
ၿဖည္႔စြက္ခ်က္ ေတြ ရွိပါက လည္း comment box မွာ ေထာက္ၿပ ေပးၾကဖို႔ ေတာင္းဆို လို္ပါတယ္။
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NTC & PTC Thermistors, RTD (PT100/1000) & Thermocouple (Aung Myat Thu)
What are NTC thermistors?
NTC thermistor သည္ Resistor with Negative Temperature Coefficient ၿဖစ္သည္။ Sensing
temperature တန္ဖိုး ပိုမ်ားလာတာနဲ႔ အမွ် resistance တန္ဖိုး နည္းနည္း သြားတဲ႔ အတြက္ NTC ဟု
ေခၚၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ပံု(၅) Table 1 မွာ ၾကည္႔ပါ။ -40°C က စလာေသာ resistance တန္ဖိုး ေတြဟာ
temperature တက္လာတာနဲ႔ အမွ် ေတာက္ေလွ်ာက္ က်လာတာ ကို ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။
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NTC & PTC Thermistors, RTD (PT100/1000) & Thermocouple (Aung Myat Thu)
သူ႔ရဲ႕ temperature sensitivity coefficient ဟာ silicon temperature sensors (silistors) ေတြထက္ ၅
ဆ ခန္႔ ပိုမ်ားၿပီး၊ Resistance Temperature Detectors (RTDs) ေတြထက္ ၁၀ ဆ ပိုမ်ားတယ္ လို႔
ဆိုပါတယ္။ NTC sensors ေတြကို ပံုမွန္ အားၿဖင္႔ temperature range −55°C to 150°C ေလာက္
အတြင္းမွာ operate လုပ္တဲ႔ application မ်ားအတြက္ သံုးေလ႔ ရွိသည္။ Low temperature ေတြ အတြက္
ပိုၿပီး သင္႔ေလ်ာ္တဲ႔ သေဘာပါ။ တၿခား sensors ေတြကို metal နဲ႔ လုပ္ထားၾက ေပမယ္႔ NTC thermistors
ေတြကိုေတာ႔ ceramics or polymers နဲ႔ လုပ္ေလ႔ ရွိသည္။ အသံုးၿပတဲ႔ materials အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး
temperature responses နွင္႔ အၿခား characteristics ေတြလည္း ကြဲၿပား ပါတယ္။

တၿခား RTD type temperature sensors ေတြ နဲ႔ နွိဳင္းယွဥ္ ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ ၾကီးမားတဲ႔ faster
response ရွိတယ္၊ greater resistance to shock and vibration ရွိတယ္။ ဒါေပမယ္႔ RTD type ေလာက္
မတိက်ဘူး။ Thermocouples ေတြနဲ႔ နွိဳင္းယွဥ္ ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ တိက်မွဳ ကေတာ႔ သိပ္မကြာဘူး၊
ခပ္ဆင္ဆင္ ပဲ။ ဒါေပမယ္႔ Thermocouples ေတြက အလြန္ ၿမင္႔မားတဲ႔ high temperature (600°C
ေလာက္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ special design ေတြဆို 2000°C ေက်ာ္အထိ) ကို ခံနုိင္ရည္ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ high
temperature application ေတြမွာ ေတာ႔ thermocouple ေတြကို ပိုၿပီး သံုးၾကတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္
NTC thermistors ေတြဟာ Thermocouples ေတြထက္ greater sensitivity နဲ႔ stability ပို ရွိၿပီး low
temperature application ေတြမွာ သံုးတယ္။ ေစ်းနွဳန္းလဲ ခ်ိဳတယ္။

IEC standard အရ NTC thermistor symbol သည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
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NTC & PTC Thermistors, RTD (PT100/1000) & Thermocouple (Aung Myat Thu)
What are PTC thermistors?
PTC thermistor သည္ Resistor with Positive Temperature Coefficient ၿဖစ္သည္။ Sensing
temperature တန္ဖိုး ပိုမ်ားလာတာနဲ႔ အမွ် resistance တန္ဖိုး သည္လည္း မ်ားမ်ား သြားၿပီး NTC နွင္႔
ဆန္႔က်င္ဖက္ ၿဖစ္သည္။ ပံု(၆) Table-2 မွာ ၾကည္႔ပါ (RTD နွင္႔ characteristics တူသၿဖင္႔ RTD table ကို
ဒီေနရာမွာ ၿပထားသည္)။ -40°C က စလာေသာ resistance တန္ဖိုး ေတြဟာ temperature နဲ႔လိုက္ၿပီး
ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္တက္ လာတာ ကို ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။
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NTC & PTC Thermistors, RTD (PT100/1000) & Thermocouple (Aung Myat Thu)
PTC thermistor ေတြကို အသံုးၿပဳတဲ႔ materials, structure and manufacturing process အေပၚမွာ
မူတည္ၿပီး group နွစ္ခု ခြဲနိုင္တယ္ လို႔ဆိုတယ္။ ပထမ အုပ္စု ကေတာ႔ semiconductive material အၿဖစ္
silicon ကို အသံုးၿပဳထားတဲ႔ silistors ေတြ ၿဖစ္ၿပီး သူတို႔မွာ linear characteristic ရွိၾကတယ္။ ဒုတိယ
အမ်ိဳးအစား ကေတာ႔ switching type PTC thermistor ေတြ ၿဖစ္ၾကသည္။ ဒီ type ကိုေတာ႔ PTC
heaters, sensors ေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ ၿပန္႔ၿပန္႔ သံုးၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သူ႔မွာ nonlinear resistancetemperature curve ရွိသည္။
Switching type PTC thermistor ေတြကို poly-crystalline materials နွင္႔ ၿပဳလုပ္ၾကသည္။ Barium
carbonate, titanium oxide and additives like tantalum, silica and manganese စသည္႔ materials
အေရာ မ်ားနွင္႔လည္း ၿပဳလုပ္ေလ႔ ရွိသည္။ Polymer PTCs ေတြကို carbon grains ေလးေတြ ထည္႔ထား
(embedded) တဲ႔ ပလပ္စတစ္ အလႊာ နဲ႔ လုပ္ထားသည္။ Device သည္ heat transfer ေၾကာင္႔
ေအးလာေသာ အခါ က်ံဳ႕လာေသာေၾကာင္႔ အဆိုပါ carbon grains ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ close
contact ၿဖစ္လာၿပီး conductive path ကို ၿဖစ္ေပၚလာေစတယ္။ Device သည္ ပူလာပါက ပလပ္စတစ္
သည္ expand ၿဖစ္လာ ေသာေၾကာင္႔ carbon grains ေတြဟာ တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု ပိုမို ေ၀းကြာ သြားၿပီး
device ရဲ႕ resistance ကို ၿမင္႔တက္ လာေစသည္။

IEC standard အရ PTC thermistor symbol သည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။

PTC thermistor symbol
IEC standard

RTD Sensors (Pt100 & Pt1000)
Resistance temperature detectors (RTDs) ေတြသည္ HVAC နယ္ပယ္တြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး
ၿဖစ္သည္။ ပံုစံ မ်ိဳးစံု အသံုးၿပဳ နိုင္မွဳ၊ တိက်မွဳ၊ repeatability ေကာင္းမြန္မွဳ (အခ်ိန္တို တစ္ခု အတြင္းမွာ
ထပ္ခါတလဲလဲ တိုင္းတာလဲ ကြာဟမွဳ မရွိၿခင္း)၊ တပ္ဆင္ရတာ လြယ္ကူၿခင္း (က်န္တဲ႔ type ေတြလဲ
မခက္ပါ)၊ measuring range က်ယ္ၿပန္႔မွဳ စတဲ႔ အခ်က္ေတြေၾကာင္႔ အသံုးမ်ား ပါတယ္။ က်န္ sensor
types ေတြထက္ စာရင္ ေစ်းၾကီး ၿပီး temperatures range -200°C ~ 850°C ေလာက္အထိ အသံုးၿပဳ
နိုင္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
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PT100, PT1000 စတာေတြဟာ platinum (Pt) နဲ႔ လုပ္ထားတဲ႔ RTD type ေတြ ၿဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕
resistance တန္ဖိုးဟာ temperature နဲ႔လုိက္ၿပီး linearly positive change ရွိတယ္။ PTC thermistor
ေတြလိုပဲ temperature တက္လာတာနဲ႔ အမွ် resistance လဲ တက္လာတယ္။ PT100 ဆိုလွ်င္ သူ႔ရဲ႕
resistance value (Ohm) ဟာ 0°C ၌ 100Ω ရွိၿပီး PT1000 ဆိုလွ်င္ သူ႔ရဲ႕ resistance value (Ohm)
ဟာ 0°C ၌ 1000Ω ရွိပါတယ္။ 100, 1000 စတဲ႔ resistance value ေတြဟာ temperature 0°C မွာ
reference အေနနဲ႔ ယူထားတာပါ။ ပံု(၇) Table (3) တြင္ၾကည္႔ပါ။
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RTD sensor အလုပ္လုပ္ပံုမွာ (platinum, copper or nickel) သတၱဳၿဖင္႔ ၿပဳလုပ္ထားေသာ wire ၌
ေၿပာင္းလဲ ၿဖစ္ေပၚေသာ electrical resistance ကို တိုင္းတာၿပီး ၎နွင္႔ corresponding ၿဖစ္ေသာ
temperature value ကို ေဖာ္ၿပ ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Sensor ထုပ္လုပ္သူ မ်ားထံမွ product နွင္႔
သက္ဆိုင္ေသာ particular Resistance-Temperature chart (table) မ်ားကို လည္း ကိုးကား နိုင္သည္။
အၿခား သတၱဳမ်ားနွင္႔ နွိဳင္းယွဥ္ပါက platinum သည္ wide range of temperature ရွိၿခင္း၊ stability
ေကာင္းၿခင္း၊ repeatability ပို၍ ေကာင္းၿခင္း စသည္တို႔ ရွိသၿဖင္႔ PT100 (or) 1000 sensor မ်ားသည္
accuracy ေကာင္းသလို reliable လည္း ပို၍ ၿဖစ္သၿဖင္႔ အသံုးမ်ားသည္။ ပံု(၈ နွင္႔ ၉) သည္ PT100
sensors မ်ား ၿဖစ္သည္။

Thermocouple
Thermocouple တစ္ခုတြင္ junction နွစ္ခု ပါ၀င္ၿပီး “measurement or Hot junction" နွင္႔ "reference
or Cold junction" ဟုေခၚသည္။ မတူညီေသာ metals နွစ္ခု ၿဖင္႔ ၿပဳလုပ္ထားေသာ wire နွစ္ခု ကို hot
junction ၿဖစ္ေစရန္ အစြန္း တစ္ဖက္တြင္ ပူးၿပီး ဂေဟ ေဆာ္ ထားသည္။ အၿခား တစ္ဖက္ တြင္ေတာ႔ wire

49

NTC & PTC Thermistors, RTD (PT100/1000) & Thermocouple (Aung Myat Thu)
ေတြကို signal conditioning circuits နွင္႔ connect လုပ္ထားသည္။ ဒါကုိေတာ႔ cold junction ဟု
ေခၚသည္။
Hot junction သည္ ေအးလာေသာ အခါ (သို႔) ပူလာေသာ အခါ junction နွစ္ခု အၾကားတြင္ ရွိေသာ
temperature difference နွင္႔ အခ်ိဳးညီေသာ thermoelectric potential ၿဖစ္ေပၚလာၿပီး ထို millivoltlevel မွတဆင္႔ sensing tip ၌ ရွိေသာ temperature ကို ေဖာ္ၿပ ေပးမည္ ၿဖစ္သည္္။ ပံု(၁၁) တြင္ ၾကည္႔ပါ။
Thermocouple alloy အမ်ားစု ဟာ wire မ်ားသာ ၿဖစ္ၾက၍ different combinations of metals and/or
calibrations အေနနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ Maximum temperature အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး wire
diameter အၾကီး၊ အေသး ေၿပာင္းလဲမွဳ ရွိေသာ္လည္း calibration တစ္ခု ၿခင္း ဆီတြင္ different
temperature range နွင္႔ environment မ်ား ရွိသည္။
Thermocouple မ်ားသည္ wide temperature ranges ကို တိုင္းတာ နိုင္ၿပီး က်န္တဲ႔ sensor အမ်ိဳးအစား
ေတြနွင္႔ ယွဥ္လွ်င္ အၾကမ္း လည္း ခံ သၿဖင္႔ သိပ္ၿပီး တိက်မွဳ ကို မလိုအပ္ေသာ industrial and process
applications မ်ားတြင္ အသံုးမ်ားသည္။ Temperature range -200°C မွ +2600°C ေလာက္အထိ
ရွိသည္။ ပံု(၁၂-၁၅) သည္ Thermocouple တစ္ခု ၏ ပံုမ်ား ၿဖစ္သည္။
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ေရြးခ်ယ္ရမည္႔ အခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို sensor ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အနည္းဆံုး အေနနဲ႔ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုသည္။


Temperature range for the process (application)



Accuracy requirements



Chemical resistance of the thermocouple or sheath material



Abrasion and vibration resistance



Installation requirements (may need to be compatible with existing equipment;
existing holes may determine probe diameter)

RTD, Thermocouple & Thermistor နွိဳင္းယွဥ္ခ်က္
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Air Flow Switch (Aung Myat Thu)
Air flow switch ေတြကို HVAC နယ္ပယ္တြင္ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ သံုးစြဲၾကသည္။ ဘာေၾကာင္႔ ဒါေတြကို သံုးစြဲဖို႔
လိုသလဲ ဆိုလ်င္္ safety အတြက္ဟု အၾကမ္းဖ်င္း ေၿပာရေပမည္။ Interlock ဟု ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲၾကသည္႔ ဒီ
တစ္ခု လုပ္မွ ေနာက္တစ္ခု လုပ္မယ္ (သို႔) ဒီ တစ္ခု လုပ္ရင္ ေနာက္တစ္ခု မလုပ္ဘူး စတာ ေတြ အတြက္
ၿဖစ္သည္။
Differential pressure ကို တိုင္းတာ၍ air flow ရွိသည္၊ မရွိသည္၊ နည္းသည္၊ မ်ားသည္ ဆိုတာကို ဆံုးၿဖတ္၍
control လုပ္ေသာ air flow switch (pressure switch) ေတြကို သံုးစြဲသည္ လည္း ရွိသလို temperature
difference ကို တိုင္းတာ၍ control လုပ္ေသာ air flow switch ေတြကို သံုးစြဲသည္ လည္း ရွိသည္။။
Duct/AHU heater ေတြမွာ သံုးေသာ air flow switch ေတြသည္ differential pressure ကို တိုင္းတာ၍
control လုပ္ေသာ switch ေတြ ၿဖစ္သည္။ Heater ေတြမွာေတာ႔ AHU (or) Ventilation Fan နဲ႔ interlock
လုပ္ထားသည္။ AHU fan (or) ventilation fan က fault တစ္ခုခု ေၾကာင္႔ အလုပ္ မလုပ္လွ်င္ heater power
ကို cut out လုပ္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ အပူေပးစရာ air flow မရွိတဲ႔ အတြက္ heating element ကို
ေပးေနတဲ႔ power supply ကို ၿဖတ္လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ပံု(၁) တြင္ ၾကည္႔ပါ။

53

Air Flow Switch (Aung Myat Thu)
ေနာက္တစ္ခုက ေတာ႔ AHU blower ေတြအတြက္ safety ၿဖစ္သည္။ Belt-driven blower ေတြမွာ belt
ၾကိဳးေတြ slip ၿဖစ္ေနရင္ dry run ၿဖစ္ေနမွာ စိုးရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေမာ္တာ ပူၿပီး ေလာင္သြားနိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင္႔ pressure switch (like air flow switch) ကို တပ္ဆင္ၿပီး ေမာ္နီတာ လုပ္ရပါတယ္။ Blower အ၀င္
အထြက္ ရဲ႕ differential pressure ကို ပဲ တုိင္းတာၿပီး interlock လုပ္ထားတယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ ဒါဟာ blower
အတြက္

သက္သက္

ပါပဲ။

အဲဒီလို

ဆိုရင္ေတာ႔

AHU

filter

ေတြ

အတြက္

သီးၿခား

pressure

switch/transmitter ေတြ ပါဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ filter ေတြ choke ၿဖစ္ေနသလား ဆိုတာ monitor
လုပ္နိုင္မွာ ၿဖစ္သည္။ အေပၚမွာ ေၿပာခဲ႔တဲ႔ differential pressure switch/transmitter မွာ ပါတဲ႔ sensing
tube (+/-) ကို တစ္ဖက္က filter အ၀င္ မွာ ထားၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ က blower အထြက္မွာ တပ္ထားတာ
လည္း ရွိသည္။ ဒါဆိုလ်င္ blower သက္သက္ မဟုတ္ပဲ filter choke အတြက္ပါ monitor လုပ္နိုင္ သည္။
သို႔ဆိုလ်င္ filter အတြက္ mechanical type ၿဖစ္ေသာ differential pressure indicator (pressure gauge)
ေလာက္သာ သံုး၍ ရသည္။ ပံု(၂) တြင္ ၾကည္႔ပါ။
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အထက္မွာ ေဖာ္ၿပ ခဲ႔တာေတြက pressure switch ေတြပါ။ ဒါကို system အတြက္ air flow ရွိသလား (သို႔)
ကိုယ္လိုခ်င္တဲ႔ set point ထက္ နည္းေနသလား ဆိုတာကို သိခ်င္လို႔ သံုးပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ thermal dispersion switch တစ္မ်ိဳး ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကို flow switch (air/gas/liquid)
အေနနဲ႔ သံုးၾက ပါတယ္။ ပံု(၃) ကို ၾကည္႔ပါ။ AHU အထြက္ supply duct မွာပဲ သံုးသံုး၊ exhaust fan အထြက္
discharge side (duct) မွာပဲ သံုးသံုး အဆင္ေၿပ ပါတယ္။ ဒီ type ကေတာ႔ ex-proof type ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္
ေစ်းၾကီးပါတယ္ (ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါတယ္)။ ဒီအမ်ိဳးအစား မွာ RTD (Resistance
Temperature Detector) element နွစ္ခုပါတယ္။ တစ္ခုက reference temperature ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုက
process temperature အထက္ မွာ ရွိေနေအာင္ အပူေပးထားတဲ႔ element ပါ။ ဒီ element နွစ္ခု အၾကားမွာ
ရွိတဲ႔ temperature difference ဟာ air flow ရွိလာရင္ heat transfer ေၾကာင္႔ က်လာပါလိမ္႔မယ္။ Flow
ပိုမ်ားလာတာနဲ႔ အမွ် temperature difference ဟာလည္း ပိုပိုၿပီး နည္းလာ ပါလိမ္႔မယ္။ သူ႔မွာ max. velocity
သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ၊ 10 m/s. Order မွာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ set point ကို
ေၿပာၿပီး မွာလို႔ ရတယ္။ ဒါဆို factory preset calibration cert. နဲ႔ ရပါလိမ္႔မယ္။
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AHU အထြက္မွာ တပ္ခ်င္တယ္ ဆိုပါက flow မ်ားတာက ၿပႆနာ မရွိလ်င္ min. air velocity ရဲ႕ preset
value ကို 3m/s ထားလ်င္ ၎ ထက္ နည္းပါက alarm ေပးလိမ္႔မည္။ ဒါဆိုလ်င္ AHU မွာ တစ္ခုခု ၿဖစ္ေနၿပီ
ဆိုတာကို operator မွ သိနိုင္ၿပီး သြားစစ္ေဆးဖို႔ လိုသည္။ Output relay energized ၿဖစ္မွဳ၊ de-energized
ၿဖစ္မွဳ အေပၚမူတည္ၿပီး contact ကို Close/Open လုပ္ေပးၿခင္း ၿဖင္႔ signal ရရွိေပလိမ္႔မည္။
ပံု(၄) မွာ ၿပထားေသာ type သည္လည္း တတိယ ပံုနွင္႔ အလုပ္လုပ္ပံု ဆင္သည္။ သူမွာ ရွိေသာ
potentiometer ကို အသံုးၿပဳၿပီး setting ကို adjust လုပ္လို႔ ရသည္။ ဒီ ifm air sensor ကေတာ့ ေဒၚလာ
၁၇၀ ေလာက္႐ွိသည္။
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Correct Filter Installation (Aung Myat Thu)

Filter size ကို Width x Height x Depth ဆိုၿပီး ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲၾကသည္။ AHU manufacturer
မ်ားအေနနဲ႕ကေတာ႔ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ frame depth, number of pockets မ်ားကို ေၿပာ၍ customized
အေနနဲ႔ မွာနိုင္သည္။

Bag Filter Installation
၎တို႔ကို AHU ၏ filter section တြက္ တပ္ဆင္ေသာအခါ vertically install လုပ္ရသည္။ မွန္ကန္စြာ
တပ္ဆင္ ထားမွသာ optimum performance ကို ရရွိ နိုင္ေပမည္။ Filter ၏ အလုပ္သည္ dust, small
particles စသည္ တို႔ကို filtration လုပ္ရမည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ filter လုပ္မည္႔ surface area (open
area) ေကာင္းေကာင္း ရွိဖို႔ လိုအပ္ သည္။ သို႔မွသာ maximum filteration capacity ကို ရရွိမည္
ၿဖစ္သည္။ ရွိသင္႔ ရွိထိုက္ ေသာ သက္တမ္း မေရာက္ခင္ မၾကာခဏ လဲလွယ္ (replacement) ေပး ရၿခင္း
မ်ိဳး မရွိဖို႔ လိုအပ္သည္။
ဒုတိယ ပံု နွစ္ပံု ကို ၾကည္႔ပါက ဘယ္ဖက္က ပံုသည္ တပ္ဆင္ရမည္႔ ပံု အမွန္ ၿဖစ္သည္။ ၎တြင္ open
area ေကာင္းေကာင္း ရွိၿပီး optimum filtration capacity ရွိသည္။ ညာဖက္ မွ ပံုတြင္ air pockets
မ်ားသည္ ေအာက္သို႔ အိက် ေနၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ open area မရွိေပ။ Unit operating မလုပ္ခင္
မွာေတာ႔ ေဒါင္လိုက္ တပ္ဆင္ ထားေသာ filter မွ pockets မ်ားသည္ ေဘး ဘယ္ညာ သို႔ ယိမ္း
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ေနေပလိမ္႔မည္။ AHU အတြင္း သို႔ ၿဖတ္သန္း လာေသာ ေလ၏ velocity သည္ 2.5 m/s ေလာက္သာ
ရွိသည္။ အဆိုပါ ေလ၏ အလ်င္ သည္ filter ကို ၿဖတ္သြားေသာ အခါ ဘယ္လို ေနမည္ ဆိုတာကို
ၿမင္ေယာင္

ၾကည္႔နိုင္

ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က

ေလထဲတြင္

ပါလာေသာ

moisture

ေၾကာင္႔

condensed water သည္ filter ကိုသာ horizontally တပ္ဆင္ ထားပါက ေအာက္ဖက္ တြင္ ရွိေနေသာ
pockets (lower pockets) မ်ားေပၚသို႔ ပိုၿပီး သက္ေရာက္ နိုင္သည္။ အေပၚမွ pockets ပိုမ်ားလာေသာ
weight ေၾကာင္႔ ေအာက္သို႔ ပိုၿပီး အိက် လာနိုင္ေၿခ ရွိသည္။ Filter သည္ တတ္နိုင္ သမွ် clean
ၿဖစ္ေနေစရန္ လိုအပ္ သည္႔ အတြက္ filtration capacity လည္း မေကာင္း၊ စြတ္စို ညစ္ပတ္ မွဳလည္း ရွိ
လာပါက လဲလွယ္ေပးရမည္႔ အၾကိမ္အေရ အတြက္လည္း မ်ားလာ နိုင္သည္။

ထိုသို႔ ဆိုလ်င္ unit သည္ performance လည္း မေကာင္း၊ အကုန္ အက် လည္း မ်ားလာေပမည္။
ထို႕ေၾကာင္႔ မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ ဖို႔ လိုသည္။ Hygiene requirements အရ လည္း comply
လုပ္ဖို႔လိုသည္။ ဥပမာ၊ VDI 6022 guidelines (Part 1 “Hygiene requirement for ventilation and
air-conditioning systems and units” & 3 “Assessment of indoor-air quality”) ဆိုလ်င္ filter ေတြ
တပ္ဆင္ ရာတြင္ လိုက္နာရေသာ requirements မ်ား ၿဖစ္သည္။ VDI (Verein Deutscher Ingenieure)
သည္ German Association of engineers ၿဖစ္သည္။ Filter အတြက္ ဆိုလ်င္ microbiological growth
(ဘက္တီးရီးယား ေပါက္ပြားမွဳ) ကို ကာကြယ္ နိုင္ေသာ စီမံ တပ္ဆင္မွဳ ေတြ လိုအပ္သည္။
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Panel Filter Installation
Panel filter (course filter, G3 or G4 filter) စသၿဖင္႔ HVAC field တြင္ ေခၚၾကသည္။ သူလည္း bag
filter နည္းတူ အတြန္႔ အေခါက္ ေလးေတြ ပါေသာ လိုင္းကို vertically install လုပ္ရသည္။ အေၾကာင္း
ကေတာ႔ အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပ ခဲ႔သည္႔ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။ တတိယ ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါ။

ေဘာင္ေတြသည္ cardboard ဟုေခၚေသာ ကတ္ထူၿပား ေတြကို သံုးထားပါက ဂရုစိုက္ ဖို႔လိုသည္။
၎တို႔သည္ ပံုမွန္ အားၿဖင္႔ moisture resistant ၿဖစ္ေသာ္လည္း ပံုမွန္ ထက္ပိုၿပီး စြတ္စို တတ္ေသာ ေနရာ
တြင္ အသံုးၿပဳ ပါက metal frame ကို သံုးသင္႔သည္။ စတုတၳ ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါ။

Panel filter ေတြသည္ roll ေတြနဲ႔ လာသည္ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ ကိုယ္လိုခ်င္ သလို ကိုယ္႔ဟာ ကိုယ္
ၿဖတ္ေတာက္ ၿပီး သံုးေလ႔ ရွိသည္။ Frame ၾကားထဲမွာ ေသခ်ာ ညွပ္ၿပီး ခိုင္ၿမဲေအာင္ fasten လုပ္ထား
သင္႔သည္။ ပဥၥမ ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါ။
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Ref: CFP Installation Sheet
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European standard ၿဖစ္ၿပီး Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air
conditioning and refrigeration – Part 1: Tubes for piping systems အတြက္ ၿဖစ္သည္။
Europe က ထုတ္တဲ႔ Chiller ေတြမွာ သံုးတဲ႔ copper tube ေတြဟာ ဒီ standard ကို လိုက္နာ ပါတယ္။
ဒီ standard ဟာ outside diameter 3mm up to and including 219mm အထိ အက်ံဳး၀င္ ပါတယ္။
သူ႕အထဲမွာ ပါတာ အားလံုး ကိုေတာ႔ ဒီမွာ မေၿပာေတာ႔ပဲ တစ္ခ်ိဳ႕ table ေလးေတြ ကိုပဲ ေဖာ္ၿပ လိုပါတယ္။
သိပ္မၾကာေသးခင္ က ကြ်န္ေတာ္တို႔ supply လုပ္တဲ႔ Carrier France က ထုတ္တဲ႔ chiller 12 လံုးမွာ
သံုးထားတဲ႔ copper tube ေတြမွာ အစင္းရာ (scratch) ေတြ ပါေနတယ္။ အဲဒီ အစင္းရာ ေတြက
သိသာေလာက္ေအာင္ နက္တယ္ (ပံု ၁ မွာ ၾကည္႔ပါ)။ ဒါေၾကာင္႔ client က လက္မခံ ခ်င္ပဲ အသစ္လဲ ေပးဖို႔
ေၿပာလာတယ္။ Carrier က clarification လုပ္တာကေတာ႔ bending tool ေၾကာင္႔ ၿဖစ္တာ ဆိုၿပီး
ေၿပာတယ္။
Copper tube ေတြဟာ 2-1/8” size ေတြ ၿဖစ္ၿပီး PED (Pressure Equipment Directive) regulation
အရ max. pressure 45.2 bar ကို ခံနိုင္ရည္ ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ Factory မွာ copper tube ကို
စမ္းထားတာက 155 bar အထိ စမ္းထားၿပီး report အရ အဲဒီ pressure ကို ေရာက္တဲ႔ အခါ မွာေတာ႔
tube က ကြဲထြက္ သြားပါတယ္။ (ပံု ၂ မွာ ၾကည္႔ပါ)။
ဒါေတြဟာ Carrier ရဲ႕ standard အရ ဒီလို မ်ိဳးေတြပဲ ၿဖစ္ၿပီး ၿပႆနာ မရွိဘူး ဆိုၿပီး ေၿပာတယ္။
Extended warranty လဲ ထပ္ေပးတယ္။ Client ဖက္ကေတာ႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ဒါက ဒုကၡေပး လာမွာကို
စိုးရိမ္တယ္။ သူ႔ဖက္က ၾကည္႔ေတာ႔လဲ မွန္ပါတယ္။ ပင္လယ္ထဲမွာ ဆိုရင္ ဒုကၡေရာက္မွာ အမွန္ပဲ။ ဒီ
chiller ေတြဟာ all complete အေနနဲ႔ pressure test လဲ လုပ္ၿပီးသား၊ refrigerant ေတြလဲ charge
လုပ္ၿပီးသား။ ဒီ copper tube ေတြကို ၿပန္ၿဖဳတ္ အသစ္ၿပန္တပ္ ဆိုတာက အေတာ္ အလုပ္မ်ားမယ္႔
အလုပ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဒီ issue က ေတာ္ေတာ္ နဲ႔ မေၿပလည္ပဲ ၿဖစ္ေနတယ္။
ေနာက္ဆံုး third party တစ္ခုကို ေခၚၿပီး remaining tube wall thickness ကို တိုင္းရတယ္။
တကယ္တမ္း ေတာ႔ wall thickness ကို တိုင္းရတာ လြယ္ေပမယ္႔ scratch ရဲ႕ depth ကို တိုင္းရတာ
မလြယ္ပါဘူး။ Ultrasonic thickness measurement ယူဖို႔ လိုၿပီး Lab ေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ႔ အဆင္ေၿပ
ေကာင္း ေၿပနိုင္ ေပမယ္႔ field site မွာ သြားတိုင္းရတဲ႔ အတြက္ scratch ရဲ႕ depth ကို တိုင္းလို႔ေတာ႔ မရခဲ႔
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ပါဘူး။ Wall thickness ကိုပဲ တိုင္းလို႔ ရၿပီး EN 12735-1 requirement အရ ရွိရမယ္႔ wall thickness နဲ႔
compare

လုပ္

tolerance

ပါ

ထည္႔တြက္ၿပီး

remaining

wall

thickness

ဟာ

comply

ၿဖစ္ပါေစေသးတယ္ ဆိုတာကို သက္ေသ ၿပရပါတယ္။ Terms and condition ေတြ နဲ႔ discussion ေတြ
အထပ္ထပ္ လုပ္ၿပီးမွ client က လက္ခံ ပါတယ္။
ဒီအေတြ႔အၾကံဳ ေတြကို အေၿခခံ ၿပီးေတာ႔ မွ ဒီ အေၾကာင္း ကို ေရးဖို႔ ၿဖစ္လာပါတယ္။
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HVAC system ေတြမွာ evacuation and dehydration ကို လုပ္ၾကရသည္။ ဒီအဆင္႔ကို pressure leak
testing ၿပီးမွသာ လုပ္ရသည္။ သင္႔တင္႔ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ evacuation and dehydration ၿပဳလုပ္ၿခင္း
သည္ system ရဲ႕ tightness, free of moisture and non-condensable ကို ၿဖစ္ေစၿပီး refrigerant
charging မလုပ္ခင္ clean and dry system ၿဖစ္မွဳ ကို ေသခ်ာ ေစသည္။
မရွိမၿဖစ္ ပါ၀င္ရမယ္႔ tools ေတြကေတာ႔ vacuum pump နဲ႔ evacuation indicator တို႔ၿဖစ္သည္။
Compound pressure gauge ကို သံုး၍ မရေပ။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ သူ႔ရဲ႕ တည္ေဆာက္ပံု အရ
internal friction ရွိမွဳ နဲ႔ မတိက် မွဳ တို႔ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ အသံုးၿပဳၾကေသာ indicator ကေတာ႔ vacuum
gauge (micron gauge) ၿဖစ္သည္။ Close system မွာ high vacuum နဲ႔ ဆြဲတဲ႔ အတြက္ system ထဲမွာ
ရွိတဲ႔ pressure က်လာမယ္။ Pressure က်လာတဲ႔ အတြက္ boiling point လဲ က်လာမယ္။ ဒါဟာ deep
vacuum method ရဲ႕ principle ပဲ ၿဖစ္သည္။ System ရဲ႕ surrounding temperature ဟာ internal
moisture ရဲ႕ temperature ထက္ ၿမင္႔ေန သေရြ႔ moisture ဟာ boil ၿဖစ္ၿပီး remove လုပ္နိုင္မွာ
ၿဖစ္သည္။
---------------------------------------------------------------------------Understanding of Vacuum
မည္သည္႔ အရာမွ မရွိသည္႔ space ကို vacuum ဟု သတ္မွတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း empty space
(perfect vacuum) ဆိုတာ ကမၻာေပၚမွာေတာ႔ မၿဖစ္နိုင္ပါဘူး။ Ideal အေနနဲ႔သာ zero vacuum
ဟုေခၚေ၀ၚၾကသည္။ Atmospheric pressure ထက္နည္းတာကို vacuum pressure လို႔ေခၚတယ္
ဆိုတာကိုေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားလည္ ၿပီးသား ၿဖစ္သည္။ Vacuum quality ကို system အတြင္းမွာ
က်န္ရွိခဲ႔တဲ႔ matter (ၿဒပ္၀တၳဳ၊ အမွဳန္အမႊား) ပမာဏ နဲ႔ ညႊန္းဆို သည္။ High quality vacuum ဆိုလ်င္
matter အနည္းငယ္သာ system အတြင္းမွာ က်န္ခဲ႔ေပမည္။
Room temperature နဲ႔ normal atmospheric pressure ၌ ေလ 1 cubic foot (0.03 cubic meter) မွာ
ေလ ေမာ္လီက်ဴး 7x1023 ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔သည္ direction အသီးသီး သို႔ randomly ေရြ႔လ်ား ေနၿပီး speed
အေနနဲ႔ 1000 miles/hr ေလာက္ ရွိတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ Momentum change အေနနဲ႔ နံရံ ေတြ
ၾကမ္းၿပင္ ေတြအေပၚကို 14.7 psi နဲ႔ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ဒါဟာ atmospheric pressure ၿဖစ္ၿပီး သူ႔ကို
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သတ္မွတ္ တဲ႔ ယူနစ္ ေတြ က ေတာ႔ အမ်ားၾကီးပါ။ ဒီအထဲကမွ တစ္ခုကေတာ႔ weight of a column of
mercury ၿဖစ္ၿပီး 1 atm မွာ 760 mmHg height ရွိပါတယ္။
System ကို vacuum pump နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး pump down process စတဲ႔ အခါ atmospheric pressure
ကေန စပါတယ္။ Vacuum pump ဟာ system ထဲမွာ ရွိတဲ႔ gas molecules ေတြကို desired vacuum
pressure ကို ေရာက္တဲ႔ အထိ remove လုပ္ပါတယ္။ Gas molecules ေတြဟာ အၿမဲတမ္း ေရြ႕လ်ားေနၿပီး
တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု ဟာ အၿမဲ တိုက္မိ (collide) ေနပါတယ္ (အခ်င္းခ်င္း ဆြဲငင္ေနၾကတယ္ လိ႔ုလည္း
ေခၚပါတယ္)။ Atmospheric pressure မွာ molecules ေတြဟာ တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု နီးကပ္ ေနၿပီး collision
ၿဖစ္တဲ႔ distance ဟာ အလြန္ တို ပါတယ္။ Molecules ေတြရဲ႕ ၾကားမွာ ရွိတဲ႔ distance ဟာ function of
pressure ၿဖစ္ၿပီး Mean Free Path (MFP) လို႔ ေခၚသည္။ Pump down (vacuum) ဆြဲတဲ႔ အခါမွာ
molecules ေတြဟာ remove လုပ္ၿခင္း ခံရတဲ႔ အတြက္ MFP ဟာ က်ယ္သည္ထက္ က်ယ္လာသည္။
Pressure က်လာတာ နဲ႔ အမွ် system ထဲမွာ ရွိေနတဲ႔ molecules ေတြဟာ နည္းသည္ထက္
နည္းလာတယ္။ တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု တိုက္မိ နိုင္တဲ႔ chance ဟာလည္း နည္းသည္ထက္ နည္းလာသည္။
ဒါသည္ vacuum ဆြဲတဲ႔ အခါမွာ system အတြင္းမွာ ၿဖစ္လာေသာ အေၿခအေန ေတြကို နားလည္
သေဘာေပါက္ ေစရန္ ၿဖစ္သည္။
၁၇ ရာစု အီတလီ လူမ်ိဳး သိပၸံပညာရွင္ Torricelli ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင္႔ Sea level မွာ atmospheric
pressure ဟာ 29.92 in (760mm) column of mercury နဲ႔ သက္ေရာက္တယ္ ဆိုတာ သိခဲ႔ၾကရသည္။
ဒီနာမည္ ဟာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔နဲ႔ သိပ္ၿပီး စိမ္းလွတယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ Barometer ကို တီထြင္ခဲ႔တဲ႔
သူပါ။ Mercury အၿပည္႔ ထည္႔ထားတဲ႔ တစ္ဖက္ပိတ္ tube ေလးကို mercury ထည္႔ထားတဲ႔ ကန္ထဲကို
vertically ထည္႔ၿပီး ထားလိုက္တဲ႔ အခါ (ပိတ္ထားေသာ ဖက္က အေပၚတြင္ ထားၿပီး) ေလထု ရဲ႕ ဖိအား
(atmospheric pressure ) ေၾကာင္႔ tube ထဲမွာ အၿပည္႔ထည္႔ ထားတဲ႔ mercury level ဟာ ေအာက္ကို
က်လာပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ေနရာ တစ္ခုမွာ ရပ္သြားပါတယ္။ အဲဒီ mercury column height ကို
တိုင္းၾကည္႔တဲ႔ အခါမွာ 760mm ရွိေနတာ ကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါဟာ atmospheric pressure က ကန္ထဲမွာ
ရွိတဲ႔ mercury ရဲ႕ surface ေပၚကို သက္ေရာက္ တဲ႔ ဖိအား ေၾကာင္႔ tube ထဲမွာ vacuum ၿဖစ္သြားတာပါ။
Pressure ကို တိုင္းတဲ႔ ယူနစ္ ေတြမွာ Torr ဆိုတာ ကို ေတြ႔ပါ လိမ္႔မယ္။ အဲဒါ သူ႔နာမည္ ကို ဂုဏ္ၿပဳ
မွည္႔ေခၚ ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။
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1atm = 760 Torr ၿဖစ္၍ 1 Torr = 1mm of mercury ၿဖစ္သည္။
Torr သည္ သမားရိုးက် အားၿဖင္႔ 1-760 Torr range အတြင္းရွိ vacuum pressure ကိုသာ တိုင္းတာေလ႔
ရွိသည္။ သူ႔ထက္ ေသးငယ္ေသာ smaller scale vacuum ကို တိုင္းတာရန္ အတြက္ micron ဆိုေသာ
ယူနစ္ ကို သံုးသည္။ Micron သည္ micrometer ကို ဆိုလို၍ (1x10-6) ၿဖစ္သၿဖင္႔
1 micron = 0.001 Torr (0.001 mm of mercury) ၿဖစ္ေပသည္။
HVAC unit ေတြမွာ new built ေတြအတြက္ standard အေနနဲ႔ 1000 micron နဲ႔ပဲ factory test
လုပ္ၾကသည္။ ဒါသည္ အားလံုး လက္ခံ နိုင္ေသာ level တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ Repair unit ေတြ အတြက္
moisture ၀င္သြားသည္ ဟု ယူဆ ပါက 1000 micron ထက္နည္းၿပီး ဆြဲခိုင္းေလ႔ ရွိသည္။ ဥပမာ။ 500
micron ေလာက္ အထိ vacuum ဆြဲနိုင္ေသာ္လည္း ထိုပမာဏ မွာ ထိန္းထားနိုင္ဖို႔ ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္တို
အတြင္းမွာ pressure rise ၿပန္ၿဖစ္ သြားေလ႔ ရွိသည္။ 1000 micron ေလာက္အထိ pump တစ္လံုး ထဲနွင္႔
ဆြဲနိုင္ ေသာ္လည္း ထိုထက္ နည္းသြားပါက multiple stages ေတြ လိုေကာင္း လိုနိုင္သည္။
လူေတြ confused ၿဖစ္ေနတာက micron နည္းတာ ေကာင္းလား၊ မ်ားတာ ေကာင္းလား ဆိုတာ ပဲ
ၿဖစ္သည္။ အေၿဖသည္ အေပၚတြင္ ေၿပာခဲ႔သည္ မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ ပါက ရွင္းလင္း
လွပါသည္။ နားမလည္ မခ်င္း ထပ္ဖတ္ပါက သေဘာေပါက္ သြားပါ လိမ္႔မည္။
==============================================
References:
1) Understanding vacuum and vacuum measurement (Solar atmospheres, Inc.)
2) Deep vacuum principles and application (JB)
3) General user's manual -HVAC (H&H)
4) https://www.youtube.com/watch?v=3rIWdTYSfDE
Physics - Fluid Statics (6 of 10) The Barometer by Mr. Michel van Biezen
==============================================
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Understanding of Circuit & Pass For Cooling Coil (Aung Myat Thu)
Cooling coil တစ္ခုရဲ႕ Circuit နဲ႔ Pass ကို မရွင္းေသာ သူမ်ား ရွိပါက....
Drawing ပံုက circuit တစ္ခု ရဲ႕ ပံုကို ၿမင္ေအာင္ ၿပထားတာပါ။
ပထမ ပံုမွာ 8 circuits and 4 passes ရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ခု နားလည္ရင္ က်န္တာ အကုန္ နားလည္
ပါလိမ္႔မယ္။
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ေလထဲမွာ ၿဖစ္ေပၚေသာ အသံလွိဳင္း (sound wave) သည္ ဖိအား အေၿပာင္းအလဲ (above and below
the atmospheric pressure) ေတြေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ Sound pressure ကို Pascal (Pa) နွင္႔
တိုင္းတာသည္။
လူ၏ နားသည္ ေလထဲမွာ ၿဖစ္ေပၚေသာ vibration ကိုေကာင္းစြာ တံု႔ၿပန္နိုင္သည္။ လူ၏ အသံကို
ၾကားနိုင္စြမ္းသည္ အနိမ္႔ဆံုး pressure 20 microPascals (μPa) ၿဖစ္၍ ၎သည္ atmospheric pressure
နွင္႔ နွိဳင္းယွဥ္ပါက အရမ္းကို ေသးငယ္ေသာ ပမာဏ ၿဖစ္သည္။ အၿမင္႔ဆံုး ၾကားနိုင္ေသာ pressure သည္
200,000,000 μPa ၿဖစ္သည္။ ဒီ အၿမင္႔ဆံုး အဆင္႔သည္ နားစည္ကို ဒုကၡ မေပးနိုင္ေသာ၊ ထိခိုက္မွဳ
မၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ upper limit ၿဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ ေက်ာ္သြား လ်င္ ေတာ႔ နားအတြက္ အႏၱရာယ္
ရွိနိုင္သည္။ ဒီ limit နွစ္ခုသည္ လူ၏ နားမွ ၾကားနိုင္ေသာ အတိုးဆံုး အသံ နွင္႔ အက်ယ္ဆံုး အသံေတြ
အတြက္ ၿဖစ္သည္။ အက်ယ္ဆံုး ဆိုရာ၌ jet engine ေမာင္းေနခ်ိန္ ထို အနားတြင္ ရွိေနေသာ အခ်ိန္တြင္
ၾကားရေသာ အသံ နွင္႔ rock concert ေတြမွာ ဆူညံေသာ အသံေတြကို အနားမွာ ေနရင္း ၾကားေနရေသာ
အေနအထားေတြနဲ႔ တူသည္။ အတိုးဆံုးကေတာ႔ သစ္ရြက္လွဳပ္သံ၊ ၿဖည္းညင္းေသာ ေလေၿပ တိုးသံ တို႔နဲ႔
တူနိုင္ပါသည္။
လူရဲ႕နားဟာ ဒီလို ၾကီးမားလွတဲ႔ intensity range ကို တံု႔ၿပန္နိုင္စြမ္း ရွိတဲ႔ အတြက္ သူ႔ကို တိုင္းတာတဲ႔ အခါ
linear scale နဲ႔ ဆိုရင္ အဆင္မေၿပ ဘူး ၿဖစ္ေနတယ္။ 20 နဲ႔ 200,000,000 ကိုပဲ ၾကည္႔ပါ။ ဒီ တန္ဖိုး
နွစ္ခုကို linearly တိုင္းရမယ္ ဆိုရင္ မလြယ္သလို graph ေပၚကို စေကး ကိုက္တင္မယ္ ဆိုရင္ လဲ
မၿဖစ္နိုင္ဘူး။ ဂဏန္းကိုင္ ေတြလဲ သိပ္မ်ားေတာ႔ မွတ္မိဖို႔လဲ မလြယ္သလို လုပ္ရ ကိုင္ရတာလဲ အေတာ္
ကြက် လွတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ logarithmic unit (decibel) ဆိုတာကို သံုးၾကရတယ္။ Logarithms ဟာ
exponential values ေတြကို linear scale ေပၚမွာ ခ်နိုင္တယ္။
10 ကို အေၿခခံတဲ႔ logarithm of 10 (101) နဲ႔ 1,000,000,000 (109) ကို ဥပမာ အေနနဲ႔ ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္
ဒီေလာက္ ၾကီးမားတဲ႔ range ကို 1-9 အေနနဲ႔ ေရးလို႔ ရၿပီ။ ဒါဟာ အေတာ္ကို အဆင္ေၿပတဲ႔ စေကးပါ။
လူရဲ႕ နားက ၾကားနိုင္စြမ္း ရွိတဲ႔ အနိမ္႔ဆံုး နဲ႔ အၿမင္႔ဆံုး range ကို table မွာ ၾကည္႔ပါ။ ဒီ Table ဟာ
ASHRAE 2001 Handbook ထဲကပါ။ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ sound source ေတြရဲ႕ sound pressure values
ၿဖစ္ပါတယ္။
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ဒီ Table ကို ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ sound pressure range ေတြဟာ ၾကီးမားတာကို ေတြ႔ပါ လိမ္႔မယ္။
ဒါေၾကာင္႔ သူတို႔ရဲ႕ ပမာဏ နဲ႔ အခ်ိဳးညီတဲ႔ logarithmic scale ကို အသံုးၿပဳရတယ္။ Decibel (dB) scale
ဟာ အသံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ပမာဏ ကို တိုင္းတာဖို႔ အတြက္ သင္႔ေလ်ာ္တယ္ ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔
method ၿဖစ္သည္။ Table ရဲ႕ ေအာက္ဆံုးကို ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ 20 microPascals (μPa) ၿဖစ္ၿပီး သူဟာ
reference point ပဲ။ သူ႔ကို dB=0 ဆိုၿပီး သတ္မွတ္တယ္။
===================================================
What Is a Decibel?
Decibel ဆိုတာ sound pressure levels ကို တိုင္းတာတဲ႔ စေကး ၿဖစ္သည္။ Level ဆိုတဲ႔ term ကို
sound power, sound intensity, or sound pressure ေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္ ေတြမွာ သံုးလိုက္ေတာ႔
dB notation ကို ၎တို႔ကို တိုင္းတာရာမွာ အသံုးၿပဳတယ္။ ဂဏန္း အားၿဖင္႔ ေၿပာရမယ္ ဆိုရင္ acoustical
power or energy တို႔၏ quantities နွစ္ခု ကို အခ်ိဳးခ်ၿပီး base 10 logarithm ရွာ။ ထိုရလာတဲ႔
logarithm တန္ဖိုးရဲ႕ ၁၀ ဆပါ။ ဒါေၾကာင္႔ sound pressure နဲ႔ correspond ၿဖစ္တဲ႔ sound pressure
level Lp (in dB) ကို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ နဲ႔ ေရးပါတယ္။
Lp = 10 log (p/p_ref)2
- p is the root mean square (rms) value of acoustic pressure in Pascal (Pa)
- The ratio p/pref is squared to give quantities proportional to intensity or energy
Reference quantity (pref) က 20 µPa ၿဖစ္ၿပီး လူရဲ႕ နားက ၾကားနိုင္တဲ႔ အတိုးဆံုး အသံ ၿဖစ္ပါ တယ္။
=====================================================
Decibel ဟာ Bel ဆိုတဲ႔ ယူနစ္ကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ Bel ဆိုတာဟာ တယ္လီဖုန္း တီထြင္ခဲ႔တဲ႔
Alexander Graham Bell ကို ဂုဏ္ၿပဳ မွည္႔ေခၚထားတဲ႔ နာမည္ပါ။ Bel ဟာ အထက္မွာ ေၿပာခဲ႔သလို
quantity နွစ္ခု အခ်ိဳး ရဲ႕ base ten logarithm တန္ဖိုးပါပဲ။ Bel scale တစ္ခု တိုးတုိင္း signal ဟာ 10 ဆ
ပိုၿပီး stronger ၿဖစ္တယ္။ အရမ္း quiet ၿဖစ္တဲ႔ အသံ ထက္ ဆူညံတဲ႔ အသံဟာ အဆေပါင္း ဘီလီယံ နဲ႔
ခ်ီၿပီး ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ သန္း တစ္ေထာင္ (တစ္ ဘီလီယံ) ဆိုရင္ 109 ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ logarithmically
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အရ 9 ဆိုၿပီး ေရးရံုပါပဲ။ လက္ေတြ႔မွာေတာ႔ Bel ဟာ အသံကို တုိင္းတာဖို႔ ၾကီးမား လြန္းေနေသးတဲ႔
အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ဆယ္ပံု တစ္ပံု ၿဖစ္တဲ႔ Deci-Bel ဆိုတာ ကို အသံုးၿပဳၾက ၿပန္တယ္။
ၿပန္ခ်ဳပ္ရမယ္ ဆိုရင္ 1 bel သည္ ratio of 10 ၿဖစ္ၿပီး, 1 decibel သည္ 1/10th of a bel ၿဖစ္သည္။
ဥပမာ၊ အသံတစ္ခုဟာ အၿခား အသံ တစ္ခုထက္ 30 decibels ၿမင္႔တယ္ ဆိုရင္ ဒါဟာ အဆ 1000 (103)
ၿမင္႔တယ္ လို႔ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ဒီေတာ႔ 30 decibels ကို 10 နဲ႔ စားရင္ 3 bel ရၿပီး၊ 30
decibels သည္ 1:1000 ၿဖစ္သည္။
ပိုၿပီး ရွင္းသြားေအာင္ ေအာက္က ဇယားေလးကို ၾကည္႔ပါ။ ပံုက Table နဲ႔လည္း ယွဥ္ၾကည္႔ပါ။
=====================================================
Number of decibels >>>>> Relative increase in power
0 >>>>> 1
1 >>>>> 1.26
2 >>>>> 1.58
3 >>>>> 2
10 >>>>> 10
20 >>>>> 100
30 >>>>> 1,000
40 >>>>> 10,000
50 >>>>> 100,000
100 >>>>> 10,000,000,000
=====================================================
ညာဖက္က ဂဏန္းေတြက 10 ရဲ႕ power (ထပ္ကိန္း) ေတြပါ။ ဒါေၾကာင္႔ 0 Decibel ဆုိရင္ 10(0/10)=1
ရပါတယ္။ 2 Decibel ဆုိရင္ 10(2/10)=1.58 ရပါတယ္။ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားရင္း နဲ႔ 100 Decibel ဆုိရင္
10(100/10)= 10,000,000,000 ရပါတယ္။ ပံုထဲက Table မွာ ၾကည္႔မယ္ ဆိုပါက ကိုေလးၿဖဴ တို႔ရဲ႕ IC show
ကို သြားၾကည္႔ရင္ အသံေတြ သိပ္ဆူညံ လြန္းတဲ႔ အတြက္ 110 dB အထိ ရွိနိုင္တယ္ ဆိုေတာ႔ 10(110/10)=
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100,000,000,000 ရပါတယ္။ ဒီဂဏန္း ေတြနဲ႔ အလုပ္ လုပ္ရတာ အဆင္မေၿပတဲ႔ အတြက္ dB ဆိုတဲ႔
စေကးကို အသံုးၿပဳေၾကာင္း တင္ၿပ လိုက္ရပါတယ္။
=====================================================
လူေတြအတြက္ Audible frequency range ဟာ 20Hz to 20 kHz အတြင္းလို႔ ဆိုပါတယ္။ infrasound
(< 20 Hz) နဲ႔ ultrasound(> 20 kHz) ဟာ အေရးၾကီး ေပမယ္႔ special method နဲ႔ special instrument
ေတြလိုပါတယ္။ HVAC noise အတြက္ကေတာ႔ microphone ပါတဲ႔ sound level meter ေလးေတြ နဲ႔
တိုင္းပါတယ္။ Smart phone နဲ႔ တိုင္းတာလို႔ ရတဲ႔ application ေတြလဲ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါဟာ
အၾကမ္းဖ်င္း သာ ၿဖစ္၍ professional က်က် တိုင္းတာၿခင္း မဟုတ္ေပ။
ဟိုတေလာက EDM 017 Myanmar ဆိုတဲ႔ page က threshold of hearing အတြက္ စမ္းသပ္ၾကည္႔ ဖို႔
ဆိုၿပီး video clip (signal frequency 20Hz - 20,000 Hz) ကေလး တစ္ခု တင္ထားတာ ေတြ႔လို႔
ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္ နားေထာင္ ၾကည္႔မိ ေသးတယ္။ နားၾကပ္နဲ႔ နားေထာင္ဖို႔ ေၿပာၿပီး သူကေတာ႔ 17,000
Hz ေနာက္ပိုင္း မၾကားရေတာ႔ဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ႔ အတြက္ေတာ႔ ဒီအသံေတြဟာ သိပ္ၿပီး
annoyed ၿဖစ္စရာ ေကာင္းလြန္းတဲ႔ အတြက္ နားၾကပ္နဲ႔ နားမေထာင္ ခ်င္လို႔ ဒီအတိုင္း volume ေလးၿမွင္႔ၿပီး
နားေထာင္ၾကည္႔တယ္။ 100 Hz ေလာက္မွာ စၾကားရၿပီး 15,000 Hz ေက်ာ္သြားေတာ႔ မၾကားရေတာ႔ဘူး။
Comment ေတြမွာေတာ႔ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း အကုန္ၾကားရတယ္ ေၿပာတယ္ (နားၾကပ္နဲ႔)။
အဆိုပါ video clip ေလးကို စမ္းၾကည္႔ လိုပါက ေအာက္က လင္႔မွာ ရွိပါတယ္။ ေတာ္ရံု လူေတြ နားၾကပ္နဲ႔
မစမ္းပါနဲ႔လို႔ အၾကံေပးခ်င္ ပါတယ္။
https://www.facebook.com/EDM017MM/videos/1271097012995249/
================================================
Ref:
1) 2001 ASHRAE Fundamentals Handbook (SI)
2) Measuring Sound Intensity (https://documentation.apple.com)
3) Why is a logarithmic scale used to measure sound? (https://www.quora.com)
================================================
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HVAC control ပိုင္းေတြ အတြက္ PLC ကို ေရွာင္လို႔ မရနိုင္ပါ။ တကယ္တမ္းေတာ႔ HVAC မွ မဟုတ္၊ ေနရာ
တိုင္း နီးပါးမွာ PLC control သည္ automation ပိုင္း အတြက္ မပါမၿဖစ္ ေလာက္ေအာင္ အေရးပါ အသံုး၀င္
ပါသည္။
ဟိုတေလာက ရံုးမွာ PLC company တစ္ခုက product introduction အတြက္ presentation
လာလုပ္သြား လို႔ ဒီပို႔စ္ ကို ေရးၿဖစ္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ရွိ သံုးစြဲေနတာေတြက Omron နဲ႔ Siemens
PLC ေတြပါ။ ဒါေတြက နာမည္ ရွိၿပီးသား ေတြ ၿဖစ္သလို reliable ၿဖစ္ပါတယ္။ ေစ်း အေနနဲ႔ကေတာ႔
Siemens က ပိုေစ်းၾကီး ပါတယ္။ Quality ကလည္း ပိုေကာင္းပါတယ္။
HVAC field မွာ PID control ေတြကို လွိဳင္လွိဳင္ သံုးရေလ႔ ရွိပါတယ္။ Flow control, temperature
control, pressure control, speed control စတာေတြ အတြက္ measured values ေတြကို field
instruments ေတြ ဆီမွ ရယူၿပီး PLC ၌ processed လုပ္ကာ actuator/motor ေတြဆီ ကို output signal
ေပးပို႔ဖို႔ လိုပါတယ္။ PLC ရဲ႕ I/O module ေတြကို ကိုယ္အသံုးၿပဳမယ္႔ type (digital input, analog input
& digital output, analog output) ကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးၿပဳရပါတယ္။ Input အတြက္ digital and analog
input နွစ္ခု စလံုးပါတဲ႔ modal ကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္သလို၊ output အတြက္လည္း digital and analog နွစ္ခု
စလံုးပါတဲ႔ modal ကို ေရြးခ်ယ္ နုိင္ပါတယ္။ Transistor output, relay output တို႔သည္ digital type မ်ား
ၿဖစ္၍ 0-10V, 4-20mA စသည္တို႔သည္ analog type မ်ား ၿဖစ္သည္။
အရင္ကေတာ႔ HMI (Human Machine Interface) အတြက္ program က သပ္သပ္၊ PLC အတြက္
program က သပ္သပ္၊ နွစ္ခု upload လုပ္ရသည္။ အခု ေနာက္ပိုင္းေတာ႔ program တစ္ခု တည္းနွင္႔ HMI
and PLC အတြက္ ရၿပီ ၿဖစ္သည္။
ဟိုတေလာက ရံုးမွာ product introduction လာလုပ္သြားေသာ PLC brand သည္ Unitronics ၿဖစ္၍
country of origin သည္ Israel ၿဖစ္သည္။ Software ကို free download ေပးထားသည္။ ေအာက္မွာ
လင္႔ေတြ ၿပထားသည္။ စိတ္၀င္စား သူေတြ ေဒါင္းလုပ္ခ်၍ စမ္းသပ္ ၾကည္႔နိုင္သည္။ သိရသေလာက္ ေတာ႔
function block (FB) ေလးေတြ built-in ပါ၍ create လုပ္စရာ မလိုေပ။ အရင္ ကြ်န္ေတာ္
သိသေလာက္ေတာ႔ create လုပ္ရေလ႔ ရွိသည္။ ေစ်းအေနနဲ႔ Omron တို႔ Siemens တို႔နဲ႔ ယွဥ္လွ်င္ much
much cheaper လို႔ေၿပာတာပဲ။
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Functions/features ေတြ အေနနဲ႔ ကလည္း တၿခား နာမည္ၾကီး brand ေတြမွာ ပါတာ ေတြနဲ႔ အတူတူပါပဲ။
Communication page မွာ SMS function ေလး သေဘာက်တယ္။ Ph no. ေလး set up လုပ္ထားရင္
registered လုပ္ထားတဲ႔ mobile phone ကုိ msg ပို႔ေပးလိမ္႔မယ္။ E-mail function လဲ ပါ ပါတယ္။
Remote access ေတြ ဘာေတြ ဆိုတာကလဲ ခုခ်ိန္မွာ မဆန္းေတာ႔ ပါဘူး။ Chiller plant ေတြ၊ cold
storage ေတြကို control လုပ္ဖို႔ site ထဲ သြားစရာ မလိုပဲ အိမ္ကေန internet network က တဆင္႔
ေစာင္႔ၾကည္႔ control လုပ္ေနၾကတာ ၾကာပါၿပီ။ Energy saving အတြက္လည္း remote control နဲ႔
လုပ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။
ေနာက္ထပ္ ဒီ Unitronics PLC မွာ သေဘာက် တာေလး တစ္ခုကေတာ႔ Alarm page မွာ additional
information ေလးအတြက္ ပိုၿပီး အဆင္ေၿပ သြားတာပါ။ Typical alarm page ေတြမွာေတာ႔ alarm ဆို
ဘာ alarm ဆိုတဲ႔ message ပဲ ေပၚတယ္။ အခု PLC မွာေတာ႔ details ဆိုတဲ႔ button ေလး ပါၿပီး
additional information ထပ္ေပး နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ ဒီ alarm ကို reset လုပ္ဖို႔ ဘာဆက္လုပ္ ရမယ္
ဆိုတဲ႔ instruction ထပ္ ေပးနိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ဆို alarm ေပၚရင္ manual ကို ၿပန္လွန္ရတယ္ reset လုပ္ဖို႔။
အခုေတာ႔ program ေရးၿပီး ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ ဆိုတဲ႔ instruction ထပ္ထည္႔ထားရင္ user/operator
အတြက္ အေတာ္ကို အဆင္ေၿပ သြားပါၿပီ။ ပံုမွာ ၾကည္႔ပါ။
Product သည္ North Amarica အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္ပံု ရတယ္။ CE standard, UL listed
ၿဖစ္ၿပီး IP66 ပါ။ Class 1, Div.2 classified area (hazardous) အတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ပါတယ္။ ATEX
certified လည္း ၿဖစ္ထားတယ္လို႔ေတာ႔ ေၿပာတာပဲ ေမးၾကည္႔ေတာ႔။
ေဒါင္းလုပ္ လင္႔ (UniLogic နဲ႔ VisiLogic ဆိုၿပီး programming software နွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္)
UniLogic
https://unitronicsplc.com/software-unilogic-for-programmab…/
VisiLogic
https://unitronicsplc.com/software-visilogic-for-programma…/
လင္႔ကို နွိပ္ၿပီးရင္ scroll down လုပ္ပါ။ ဒါဆို Download Software Section ကို ေရာက္ပါ လိမ္႔မယ္။
Latest version tab ကို နွိပ္ပါ။
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User Account Control Settings ကို install မလုပ္ခင္ lowest level ကို ထားရ ပါလိမ္႔မယ္။ Control
panel ေအာက္မွာ ရွိပါတယ္။
ပံုေတြမွာ ၾကည္႔ပါ။
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Evaporator Pressure Regulator (Evaporator Pressure Regulating Valve) (Aung Myat Thu)

Evaporator နွစ္ခုနဲ႔ အထက္ ရွိၿပီး compressor တစ္လံုးတည္း သံုးထားတယ္ ဆိုရင္ evaporator
pressure

regulator

(evaporator

pressure

regulating

valve)

ကို

အသံုးၿပဳၿပီး

control

လုပ္နိုင္ပါတယ္။ သူ႔ကို evaporation အထြက္ suction line to compressor မွာ တပ္ဆင္ရပါတယ္။
ဥပမာ၊ meat room အတြက္ R407C refrigerant ကို သံုးၿပီး evaporator temperature -20°C နဲ႔
operate လုပ္မယ္ ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ corresponding pressure ဟာ 15.9 psi ရွိပါတယ္။ Refrigerant pipe
ဟာ တစ္ခုတည္းၿဖစ္ၿပီး dairy room အတြက္ evaporator ကိုလည္း ဆက္သြယ္ထားတယ္ ဆိုပါစို႔။ Dairy
room evaporator temperature +4°C နဲ႔ operate လုပ္မယ္ ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ corresponding pressure
ဟာ 60.5 psi ေလာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကို control လုပ္ဖို႔ အတြက္ evaporator pressure regulator ကို
highest temperature evaporator ရဲ႕ suction line မွာ တပ္ဆင္ရပါတယ္။ System တစ္ခုလံုး အတြက္
true suction pressure ဟာ ပိုနိမ္႔တဲ႔ value ၿဖစ္ၿပီး ဒီဥပမာ မွာေတာ႔ 15.9 psi ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္
Dairy room evaporator ကေတာ႔ သူလိုအပ္တဲ႔ pressure ၿဖစ္တဲ႔ 60.5 psi ေလာက္နဲ႔ အလုပ္
လုပ္ပါလိမ္႔မယ္။
သူ႔ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုက သူဟာ evaporator inlet pressure အေပၚမွာပဲ မူတည္ၿပီး control လုပ္ပါတယ္။
Inlet side မွာ pressure rise ၿဖစ္လာရင္ သူဟာ open ၿဖစ္ပါတယ္။ တနည္း ေၿပာရရင္ evaporator ရဲ႕
pressure ဟာ valve ရဲ႕ set value ကို ေက်ာ္လြန္သြားရင္ ပြင္႔ပါတယ္။ Load မ်ားလာရင္ ပြင္႔တယ္ေပါ႔။
Mechanical type ကို သံုးေလ႔ ရွိၿပီး spring adjustment နဲ႔ပါပဲ။ Pressure regulator အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔
bellow က evaporator pressure ကို sense လုပ္ၿပီး compressor ကို သြားမယ္႔ suction gas ကို
modulate လုပ္ေပးပါတယ္။ Regulator ရဲ႕ outlet side မွာ ၿဖစ္တဲ႔ pressure variations မ်ားဟာ valve
ရဲ႕ degree of opening ကို affect မၿဖစ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ port area နဲ႔ bellow area
တူညီေနေအာင္ ၿပဳလုပ္ ထားၿခင္း ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။
ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါ။ ပံုတြင္ pressure regulator ကို highlight လုပ္ၿပထားသည္။
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1. Customer’s specification
2. Calculating of heat loads
3. System Choice
4. Selection o f main components
5. System design
6. Manufacturing of equipment
7. Quality check after fabrication
1. Customer’s specification
Vessel သည္ ဘယ္မွာ operate လုပ္မွာလဲ။ ဘယ္ classification ရဲ႕ rules and regulations ေတြကို
comply လုပ္မွာလဲ ဆိုတာ အေရးၾကီးသည္။ ဒါေတြကို tender stage မွာကတည္းက customer ရဲ႕
specifications မွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေၿပာထားပါတယ္။ ေအာက္တြင္ အဓိက Classification Society
မ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည္။
- ABS (American Bureau of Shipping) – HQ in Texas, USA
- LR (Lloyd’s Register) – HQ in London, UK
- DNV ( Det Norske Veritas) – HQ in Oslo, Norway
- BV (Bureau Veritas) – HQ in Paris, France
- RMRS (Russian Maritime Register of Shipping) – HQ in Saint-Petersburg, Russia

HVAC အတြက္ system and equipment မ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ classification body မ်ား၏ rules
and regulations မ်ားကို လိုက္နာရသည္။ တပ္ဆင္မည္႔ ပစၥည္းမ်ား သည္လည္း အဆိုပါ class မ်ား၏
type approval ကို ရရွိထားပါက အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရာတြင္ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႔သည္။ Client ၏ approval
ကို အလြယ္တကူ ရသည္။ Class surveyor ေတြလည္း ရစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ဥပမာ။ fire damper
ေတြသည္ class item ေတြ ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ fire damper brand အားလံုး လိုလိုသည္ class
certified items မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ Wall-mounted thermostat မ်ားဆိုလ်င္လည္း မည္သည္႔ ေနရာေတြ

89

Engineering Design Consideration & Procedures (Aung Myat Thu)
ၿဖစ္ပါက IP20 အနည္းဆံုး ရွိရမည္၊ IP44 ရွိရမည္ စသၿဖင္႔၊ Unit heater ေတြ ဆိုလ်င္လည္း surface
temperature သည္ temperature class T3 or T3B ၿဖစ္ရမည္ စသၿဖင္႔ အမ်ားၾကီး ၿဖစ္သည္။ ေယဘုယ်
အားၿဖင္႔ requirement မ်ားသည္ တူေလ႔ ရွိေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ class ေတြမွာ အနည္းငယ္ ပိုၿမင္႔တာ
မ်ိဳးေတြ ရွိသည္။ ဒါေၾကာင္႔ Classification သည္ project တစ္ခု ခ်င္းစီ အတြက္ အေရးၾကီးသည္။

Boiler & Pressure vessel, pressure testing စသည္တို႔ သည္လည္း specification တြင္
ေဖာ္ၿပထားေလ႔ ရွိသည္။ Brazil project ေတြ အတြက္ NR13 standard သည္ အလြန္ ဂရုစိုက္ရေသာ
norm တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ Pressure vessel (condenser, liquid receiver စသည္တို႔ကို ဆိုလိုၿခင္း
ၿဖစ္သည္) ေတြသည္ အႏၱရာယ္ ရွိသၿဖင္႔ တင္းၾကပ္ေသာ regulation မ်ားကို လိုက္နာ ရသည္။

- Power supply သည္ အေရးၾကီးသည္။ 440V လား၊ 480V လား၊ 690V လားဆိုတာ ကြဲကြဲၿပားၿပား
သိထားဖို႔ လိုသည္။ Ship power 690V ကုိ 480V motor ေတြ ၀ယ္ထားမိပါက အကုန္လြဲေပမည္။ 440V
နွင္႔ 480V သည္ မွားတတ္သည္။ Equipment မ်ားတြင္ +/- ရွိ၍ သံုး၍ ရနိုင္ေသာ္လည္း သူ႔ rating နဲ႔ သူ
သံုးတာ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္သည္။ Equipment အတြက္ တစ္ခါ တရံ ၿပႆနာ မရွိေသာ္ လည္း control
panel ေတြ အတြက္ effect ရွိသည္။ Control အတြက္ 230V ကိုေၿပာင္းေပးေသာ step-down
transformer မ်ားသည္ control panel ထဲတြင္ ရွိေသာေၾကာင္႔ အဆိုပါ transformer ေၿပာင္းဖုိ႔ လိုသည္။

- Explosion proof equipment မ်ားသည္ scope of supply တြင္ ပါသလား ဆိုတာ စစ္ေဆးဖို႔ လိုသည္။
၎တို႔သည္ manufacturing process ၾကာသလို costly item မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ Project schedule
အတြက္ အေရးၾကီးသည္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ install လုပ္ဖို႔ လိုသလဲ ဆိုတာ ၾကည္႔ၿပီး design and
document approval ရဖို႔ အၿမန္လုပ္၊ ၀ယ္ယူခ်ိန္၊ transportation အတြက္ ၾကာခ်ိန္၊ စတာေတြကို
ထည္႔သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာ project hand-over date delay ၿဖစ္မွာ မဟုတ္ေပ။
- AHU သည္ DX coil လား၊ chilled water coil လားဆိုတာ စစ္ပါ။
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- Heat exchanger သည္ air-cooled, fresh water cooled or sea water cooled လား ဆိုတာ ေသခ်ာ
စစ္ပါ။ Sea water cooled ဆိုလ်င္ special requirement မ်ား ရွိသည္။ Air-cooled နွင္႔ water-cooled
သည္ design factor မ်ား ကြာၿခားခ်က္ ရွိသည္။
- ဘာ required material ေတြလဲ ဆိုတာ ေသခ်ာ စစ္ပါ။
- Any special paint requirement ေတြ ပါသလား ဆိုတာ စစ္ပါ။ ယူနစ္ တစ္ခုလံုး အတြက္ color code
သီးသန္႔ ရွိတတ္သည္။ Control panel ေတြ အတြက္ color code သီးသန္႔ ရွိတတ္သည္။ ဒါေတြသည္
ကိုယ္က equipment manufacturer ဆီကို အမွာစာ ဖို႔ေသာ အခါ ၾကိဳတင္ ေၿပာရမွာ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္
ဂရုစိုက္ ဖို႔ လိုသည္။ လုပ္ရတာ အခက္အခဲ ေတြ ရွိနိုင္သလို Cost impact လည္း ရွိသည္။ ဒါကို
လြယ္လြယ္ မေတြးေစခ်င္ပါ။ အင္မတန္ လက္ေပါက္ကပ္ ေသာ အလုပ္ၿဖစ္သည္။ ၿပီး ၿပီးေရာ လုပ္လို႔
မရေပ။ Paint specification ရွိ၍ ဘယ္လို လုပ္ပါတယ္ ဆိုတဲ႔ painting procedure ကိုလည္း submit
လုပ္ရေလ႔ ရွိသည္။
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2. Calculating of heat loads
Calculation သည္ heart of decision making and equipment selection ဟု ဆိုသည္။
အေရးအၾကီးဆံုး ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ တိက် မွန္ကန္ ၿမန္ဆန္ေသာ calculation ကို သင္႔တင္႔ေသာ အခ်ိန္
အေတာအတြင္း perform လုပ္ဖို႔ လိုသည္။ ၎သည္ Tendering stage မွာကတည္းက အေရးၾကီးသည္။
မလိုအပ္ပဲ safety factor ေတြ ေလွ်ာက္ယူထားပါက equipment sizing and selection ကို effect
ၿဖစ္ေစသည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ ကိုယ္တင္လိုက္ေသာ design proposal and quotation သည္
ေစ်းၾကီးေနမည္။ သူမ်ားနဲ႔ ယွဥ္လွ်င္ ကိုယ္႔ရဲ႕ price က ၿမင္႔ေနသည္႔ အတြက္ project ကို secure
လုပ္နိုင္ဖို႔ ခက္ေပမည္။ Equipment size ၾကီးေနလွ်င္ ေနရာယူသည္႔ အတြက္ space constraint ရွိေသာ
ေနရာေတြ အတြက္ arrange လုပ္နိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူ။ Major equipment မ်ားကို အဆင္ေၿပေအာင္ ေနရာ
ခ်ထားနိုင္မွဳသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ မွ ပါ၀င္သည္။
အခုတေလာ အြန္လိုင္းမွာ မၾကာခဏ ေတြ႔ေနရေသာ Carrier ရဲ႕ HAP (Hourly Analysis Program)
သည္ marine and offshore အတြက္ေတာ႔ သိပ္ၿပီး သံုးေလ႔ မရွိပါ။ သံုးတဲ႔သူေတြလည္း ရွိေတာ႔
ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ISO standard ကို အေၿခခံေသာ calculation မ်ားကိုသာ အသံုးၿပဳၾကတာ မ်ားသည္။
သေဘၤာသည္ အတည္တက် မရွိ၊ ဟိုဒီ ေရြ႔ေနသည္႔ အတြက္ ေနရာ တစ္ခုတည္း မွာသာ တသမတ္တည္း
တည္ရွိေနေသာ building ကဲ႔သို႔ စဥ္းစားလို႔ မရေပ။ ကိုယ္ပိုင္ spread sheet format ေလးေတြ
ရွိၾကေသာ္လည္း အေၿခခံ အားၿဖင္႔ reference ေတြ တူၿပီး ဆင္တူ ယိုးမွား ေတြသာ ၿဖစ္သည္။
Room layout, heat dissipation of equipment စသည္႔ latest information မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
source မ်ားမွ collect လုပ္ပါ။ Update လုပ္ရမည္႔ ေနရာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း လုပ္ပါ။ အေရးၾကီးသည္႔
အတြက္ တြက္လို႔ ၿပီးသြားပါက ၿပန္စစ္ပါ။ အေကာင္းဆံုးကေတာ႔ ကိုယ္႔ဟာကို တြက္ၿပီး ကိုယ္႔ဟာကို
စစ္တာထက္

ေနာက္တစ္ေယာက္က

စစ္တာ

ပိုေကာင္းသည္။

အေတြ႔အၾကံဳ

အရ

ကိုယ္႔ဟာကို

ၿပန္စစ္တာက အမွားကို သိပ္မေတြ႔တတ္ပါ။ Update ၿပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါက Revision နဲ႔ date ကို ေသခ်ာ
ေၿပာင္းပါ။ Calculation သည္ neat and tidy ၿဖစ္ေနဖို႔ လိုအပ္သည္။
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3. System Choice
Refrigerant ေရြးခ်ယ္မွဳသည္လည္း အေရးၾကီးသည္။ အေၿခခံအားၿဖင္႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရြးခ်ယ္
ေလ႔ရွိၾကသည္။
Air-conditioning and Chiller Application
R134a - GWP 1430
R407C - GWP 1774
R410a - GWP 2090
Refrigeration Application
R404a - GWP 3922
R407C - GWP 1774
R407F - GWP 1825
R134a - GWP 1430
Additional environmental rules for refrigerants ေတြ ရွိသလား ဆိုတာလည္း ထည္သြင္း စဥ္းစားဖို႔
လိုသည္။ ဥပမာ၊ LRS with ECO-R notation ဆိုလ်င္ onboard-vessel တြင္ chemical refrigerants
မ်ားကို အသံုးၿပဳခြင္႔ မရွိေပ။ ထို႔အတြက္ natural refrigerant ေတြကိုသာ သံုးရန္ ရွိသည္။ ဥပမာ၊ CO2
(Carbon Dioxide), NH3 (Ammonia), R290 (Propane) တို႔ၿဖစ္သည္။
Environmental impact ကို ေလွ်ာ႔ခ် နိုင္ရန္ အတြက္ လက္ရွိ HFC refrigerant မ်ားကို လည္း အစားထိုး
သံုးစြဲဖို႔ အၿမဲမၿပတ္ ၾကံစဥ္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတဲ႔ အတြက္ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လို ၿဖစ္လာမလဲ၊
ဘာေရြးခ်ယ္မွဳ ေတြ ထပ္ရွိလာ နိုင္မလဲ ဆိုတာ မ်က္ေၿခမၿပတ္ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေနဖို႔ လိုသည္။
Minimum/maximum required system capacity, variable/constant temperature for condenser
cooling, installation environment အတြက္ temperature, noise and vibration တို႔သည္ system
choice အေနနဲ႔ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားစရာ အခ်က္ေတြ ၿဖစ္သည္။
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4. Selection of Main Components
Main components ေတြသည္ chiller, AHU, condenser, evaporator/unit cooler စသည္တို႔
ၿဖစ္သည္။
Chiller
- လိုအပ္ေသာ cooling capacity ကိုေတာ႔ heat load calculation မွ တြက္ထုတ္ထားၿပီး ၿဖစ္သည္႔
အတြက္ သိၿပီး ၿဖစ္သည္။ ဒါသည္ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ လုပ္ရမည္႔ အခ်က္ ၿဖစ္သည္။
- မည္သည္႔ chiller အမ်ိဳးအစား (brand, type) ကို သံုးမည္ ဆိုတာက client’s specification မွာ
ေဖာ္ၿပထားေလ႔ ရွိသည္။ ေဖာ္ၿပ မထားပါက ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ ေရြးခ်ယ္ ၿပီး propose လုပ္ရမည္။
- ေအာက္တြင္ project တစ္ခုမွ client’s specification တစ္ခုကို နမူနာ အေနနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားသည္။
----------------------------------------------------------------------------“The air conditioning system shall consist of (2) centralized chilled water units (chillers) each
sized for 100% of the total rig load. The chillers shall be fresh water cooled, utilizing screwtype compressors. The system shall have redundant pumps (2x100%) for circulation of the
chilled water. The compressor and associated equipment capacity shall be capable of
handling peak requirements of all air-conditioned spaces with all air-handler units operating.
The system refrigerant shall be R407C.”
----------------------------------------------------------------------------အဆိုပါ specification တြင္ screw-type compressors ကိုအသံုးၿပဳရန္ ေတာင္းဆို ထားေသာ္လည္း heat
load calculation မွ ရလာေသာ capacity အရ chiller manufacturers မ်ားနွင္႔ ေဆြးေႏြး မွဳ အရ
centrifugal chiller ကသာ ပို၍ သင္႔ေလ်ာ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ Cooling capacity 200-800 tons (7002800 kW) သည္ Screw or Centrifugal ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ option နွစ္ခု ရွိသည္။
တၿခား စဥ္းစားစရာ factor ေတြ မ်ားစြာ ရွိသည္။ Chiller brand name ကို ေၿပာမထားသည္႔ အတြက္
ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေၿပသည္႔ brand ကို အသံုးၿပဳနိုင္သည္။ ယခင္ သံုးဖူး၍ reliable ၿဖစ္ေသာ၊ after sales မွာ
ၿပႆနာ မေပးေသာ၊ supplier/manufacturer ရဲ႕ technical support ကို အလြယ္တကူ ရနိုင္ေသာ၊
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ကိုယ္နဲ႔

ဆက္ဆံေရး

ေကာင္းမြန္ေသာ၊

customer

service

ေကာင္းမြန္ေသာ

brand

ကို

ေရြးခ်ယ္သင္႔သည္။
ဥပမာ၊ Daikin ရဲ႕ McQuay chiller နဲ႔ Carrier ရဲ႕ Evergreen chiller ေတြကို နွိဳင္းယွဥ္ ၾကည္႔လွ်င္
အေတြ႔အၾကံဳ အရ McQuay chiller ေတြသည္ after installation မွာ ၿပႆနာ တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိတတ္သည္။
တၿခား သူေတြကို ေမးၾကည္႔ဘူးသည္။ သူတို႔လည္း ဒီလိုေလးေတြ ၾကံဳတတ္သည္ ဟု သိရသည္။ Carrier
မွာလည္း တခ်ိဳ႔ issue ေလးေတြ ရွိသည္။ Original defect ေလးေတြ ရွိတတ္သည္။ ၿပန္လဲခိုင္းလွ်င္
ပစၥည္းဖိုး ပိုက္ဆံ ေတာင္းတတ္သည္။ Service ေခၚလွ်င္ ၾကာတတ္သည္။ ေၿခၾကြခ ေစ်းၾကီးသည္။
2x100% ေၿပာထားတဲ႔ အတြက္ တတ္နိုင္သမွ် follow လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က
Refrigerant

ၿဖစ္သည္။

407C

ဟုေၿပာေသာ္လည္း

လိုအပ္ေသာ

capacity

အတြက္

2x100%

နွင္႔ကိုက္ေသာ chiller ေတြသည္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ brand နွစ္ခု စလံုးတြင္ R134a နွင္႔သာ လာသည္။
တၿခား 4x50% ေတြေကာ သံုးလို႔ မရနိုင္ဘူးလား ဆိုေသာ option ေတြ ရွိသည္။ Cost impact ကိုၾကည္႔ဖို႔
လိုသလို၊ install လုပ္ရမည္႔ ေနရာ အေနအထား ကိုလည္း ထည္႔သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုသည္။ ထားစရာ ေနရာ
မရွိလွ်င္လည္း အလုပ္မၿဖစ္ေပ။ အေရးအၾကီးဆံုးကေတာ႔ chiller ေတြရဲ႕ performance ေတြကို နွိဳင္းယွဥ္
စစ္ေဆးၾကည္႔ ဖုိ႔ လိုသည္။
အထက္ပါ အခ်က္ေတြကို ၾကည္႔ပါက client ရဲ႕ specification အတုိင္း အတိအက် follow လုပ္ရန္
မၿဖစ္နိုင္ေပ။ ဒါေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ဖက္က သင္႔ေတာ္ေသာ proposal ကို ၿပန္လည္ တင္ၿပဖို႔ လိုသည္။
Compressor and refrigerant type ေတြက spec. နဲ႔ deviate ၿဖစ္သြားလည္း ဘာမွ ၿပႆနာ မရွိေပ။
Cost impact သာ ၾကီးၾကီးမားမား မရွိပါက client က လက္ခံတာ မ်ားပါသည္။ အဓိက cost impact
ကိုသာ သူတို႔ ၾကည္႔ေလ႔ ရွိသည္။
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AHU
AHU ေတြမွာေတာ႔ direct expansion coil နွင္႔ chilled water coil နွစ္မ်ိဳး သာ ရွိသည္။ Package unit,
self contained unit ေတြသည္ direct expansion coil အမ်ိဳးအစား ေတြ ၿဖစ္၍ condensing unit နွင္႔
တြဲလ်က္ လာသည္။ Common skid ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ AHU cooling coil မွာ distributor နွင္႔
capiliary tubes မ်ား ပါရွိသည္။ Chiller water AHU, FCU ေတြမွာေတာ႔ Header နွင္႔ အ၀င္ အထြက္
ပိုက္နွစ္ေခ်ာင္း ပါရွိသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ brand ေတြ အေနနဲ႔ နာမည္ ရွိၿပီးသား York, Carrier, Daikin
စသည္တို႔ ရွိသည္။ H&H မွာလည္း marine & offshore အတြက္ Chiller, AHU, FCU, SCU, Cold Room
Condensing Unit ေတြ ထုတ္လုပ္သည္။ Custom-built အေနနဲ႔ လိုခ်င္သလို ၿပဳလုပ္ေပးသည္။
User အေနနဲ႔ကေတာ႔ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေပးလွ်င္ supplier/maker က ေရြးခ်ယ္
ေပးပါ လိမ္႔မည္။
Evaporator
ကုိယ္႔ဟာကိုယ္ ဒီဇိုင္း လုပ္မည္ ဆိုပါက evaporating temperature ကို ဘယ္ေလာက္ထားမလဲ
ဆိုတာက အေရးၾကီးသည္။ DX နွင္႔ CW coil အတြက္ ယူေသာ ∆T သည္ အနည္းငယ္ ကြာၿခားသည္။ 58K အတြင္း evaporating temperature (due point) အတြင္း ေရြးခ်ယ္ေလ႔ ရွိသည္။ Chiller အတြက္
evaporator ကို ေရြးခ်ယ္မည္ ဆိုပါက Alfa Laval, WTT စေသာ brand ေတြသည္ စိတ္ခ် ရသည္။
Provision cooling plant (PCP) ေတြ အတြက္ဆိုလွ်င္ ECO, Guntner, Roller စတဲ႔ brand ေတြသည္
စိတ္ခ် ရသည္။ PCP အတြက္ evaporator ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ electric defrost ဆိုပါက defrost
power supply ကို ဂရုစိုက္ သင္႔သည္။
Heat Exchanger & Condenser
Plate heat exchanger ေတြကို သံုးမလား၊ shell and tube type ကို သံုးမလား စတာေတြကေတာ႔
ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုသည္။ Plate heat exchanger ေတြသည္ သူ႔ရဲ႕ construction အရ compact ၿဖစ္သည္။
Stainless steel plate ေတြနဲ႔ ၿပဳလုပ္ထားေလ႔ ရွိသၿဖင္႔ sea water application အတြက္ အဆင္မေၿပ။
Sea water အတြက္ တၿခား material ကို ေရြးနိုင္ေသာ္လည္း အင္မတန္ ေစ်းၾကီးသြားနိုင္သည္။ Shell an
tube ထက္စာလွ်င္ heat transfer effect ပိုေကာင္းသည္။ Shell and tube condenser ေတြကိုေတာ႔
ပိုၿပီး အသံုးမ်ားသည္။ Condenser ကို receiver အေနနဲ႔ သံုးလို႔ ရသည္။ Cover မွာ sacrificial anode
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ပါ၍ corrosion ၿဖစ္ၿခင္းမွ အတတ္နိုင္ဆံုး ကာကြယ္ ေပးနိုင္သည္။ 2-pass, 3-pass, 4-pass စသၿဖင္႔
ေရြးစရာ option ေတြ ရွိသည္။ Standard အေနနဲ႔ 10 bar (water side) အတြက္သာ လာေလ႔ ရွိသည္။
Refrigerant side မွာေတာ႔ 30 bar နွင္႔ လာေလ႔ ရွိသည္။
Condensing temperature ေရြးခ်ယ္မွဳ သည္ အေရးၾကီးသည္။ Water-cooled နွင္႔ air-cooled နွစ္မ်ိဳး
ရွိ၍ ∆T 8-15K အတြင္း ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ Condenser tube ေတြ အတြင္း ၿဖတ္သြားမည္႔ water
velocity သည္လည္း အေရးၾကီးသည္။ Flow မ်ားလွ်င္ condenser ပ်က္စီး ေစသည္။ Tube မ်ားသည္
fresh water အတြက္ Cu tube (or) sea water အတြက္ CuNi tube မ်ားနွင္႔ လာ၍ max. velocity 2.2
ထက္ ေက်ာ္လြန္ ၿပီး ေရြးခ်ယ္ ရန္ မသင္႔ေပ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က fouling factor ၿဖစ္သည္။ Heavy
polluted water နွင္႔ clean water အတြက္ 0.000114 m2K/W နွင္႔ 0.000043 m2K/W ေလာက္ကို
max. အေနနဲ႔ ထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ သင္႔သည္။ Sea water အတြက္ fouling factor ကို 0.000086 m2K/W
ေလာက္ ထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ သင္႔သည္။
Water ကို condenser cooling အတြက္ အသံုးၿပဳ သၿဖင္႔ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် organic and
inorganic substances ေတြရဲ႕ အနယ္အနွစ္ေတြ (deposit)၊ ေရခ်ိဳး ေတြဟာ condenser tube ရဲ႕
အတြင္းဖက္ ေတြမွာ တင္ရင္း တင္ရင္း နဲ႔ မ်ားလာတယ္။ ဒီ deposit ေတြကို ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ fouling
ဟုေခၚသည္။ Fouling သည္ thermal resistance ကို ၿဖစ္ေစသည္။ Fluid ရဲ႕ flow ကို အဟန္႔အတား
ၿဖစ္ေစၿပီး

pressure

drop

ကို

ပိုမ်ားေစသည္။

Desposit

အရမ္းမ်ားလာတဲ႔

condenser

ဟာ

တစ္နွစ္ေလာက္ အတြင္းမွာ သူ႔ရဲ႕ performance ဟာ 50% ေလာက္အထိ က်ဆင္း လာနိုင္ပါတယ္။
Tube bundle condensers ေတြမွာ ၿဖစ္ေလ႔ ရွိတဲ႔ fouling ေတြသည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
- Algae (ေရညွိ) - sea, river, lake စတာေတြရဲ႕ typical phenomenon ၿဖစ္သည္။ Condenser ဆီသို႔
မေရာက္ေအာင္ filter ခံထားဖို႔ လိုသည္။ ၎သည္ thermal performance ကို သာမက tube အတြင္းမွာ
corrosion ကိုပါ ၿဖစ္ေစပါတယ္။
- Bacteria - ဘက္တီးရီးယား သည္ filter နဲ႔သာ ေသခ်ာ စစ္မထုတ္ နိုင္ပါက ေနရာတိုင္းမွာ ေပါက္ဖြားနိုင္
ပါတယ္။ Sulphur, nitrogen or phosphorous-based compounds ေတြရွိေနသမွ် ဘက္တီးရီးယား
ေပါက္ ဖြား တိုးပြား လာနိုင္ပါတယ္။ Condenser tube ရွိတဲ႔ ေနရာဟာ refrigerant circuit ရဲ႕ အပူဆံုး လို႔
ေၿပာလို႔ ရတဲ႔ ေနရာမွာ ရွိတဲ႔ အတြက္ အဲဒီ tube ေနရာမွာ ဘက္တီးရီးယား ေပါက္ဖြားလို႔ အေကာင္းဆံုး
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ေနရာပါ။ ဒီၿဖစ္စဥ္ဟာ corrosion ၿဖစ္ဖို႔ အတြက္ ဦးတည္ ေနပါတယ္။ ဒါကို အလြယ္တကူ ကာကြယ္လို႔
မရနိုင္ပါဘူး။ သန္႔ရွင္းတဲ႔ ေရ ၿဖစ္လွ်င္ ေတာင္မွ ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် formation of bacteria flora ကို
ၿဖစ္ေစပါတယ္။ အတတ္နိုင္ဆံုး ကာကြယ္ရန္ အတြက္ အခါ အားေလ်ာ္စြာ water circuit ကို စစ္ေဆး
ၿခင္းၿဖင္႔သာ ကာကြယ္ နိုင္ပါတယ္။
ေရရဲ႕ အရည္အေသြး (water quality)
ေရရဲ႕ အရည္အေသြး ကို user က တာ၀န္ယူရမွာ ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ cooling water ဟာ condenser
မွာ သံုးထားတဲ႔ material ေတြနဲ႔ compatible ၿဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ Quality of water ဟာ operation ကို
သာမက life of condenser ကိုပါ affect ၿဖစ္ေစပါတယ္။ တိုင္းတာ စဥ္းစား သင္႔ေသာ parameters
ေတြသည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
- The hardness of the water
- Analysis of the pH. အက္ဆစ္ မ်ားေနသလား၊ alkaline မ်ားေနသလား စတာေတြ analyze လုပ္ဖို႔
လိုသည္။ pH value သည္ 7.5 မွ 9 အတြင္း ရွိရမည္။
- Analysis of the sediment. Formation and accumulation of residues and erosion of the tubes
ကို ကာကြယ္ နိုင္ရန္ အတြက္ filter လို မလို စဥ္းစား ဆံုးၿဖတ္ နိုင္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။
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Refrigerant pipes မ်ားကို ေကာင္းစြာ ဆက္ထားသလား၊ သန္႔ရွင္း ရဲ႕လား၊ test လုပ္ထားသလား
စသၿဖင္႔ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အဆင္႔ဆင္႔ တို႔ကို ၿပဳလုပ္ရမည္။
1. Brazing in the presence of Nitrogen purging.
2. N2 and vacuum flushing.
3. High pressure leak test.
4. Vacuum Test
5. Refrigerant charging

1. Brazing Procedure
1.1 လိုအပ္သလို ၿဖတ္ေတာက္ထားေသာ ပိုက္မ်ားနွင္႔ fitting မ်ားကို brazing လုပ္ရန္အတြက္
အဆင္သင္႔ ၿပင္ဆင္ ထားပါ။
1.2. Cutting edge မ်ားကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ။
1.3. Oxide, grease and dirt စသည္တို႔ကို brazed area တြင္ ရွိမေနေစရန္ wire brush and sand
paper တို႔ကို အသံုးၿပဳ၍ ဖယ္ရွားပါ။
Brazed area တစ္၀ိုက္ကို Emery tape or clean cloth နဲ႔ သန္႔ရွင္းေပးပါ။
1.4. ပိုက္ကို socket or elbow အတြင္းသို႔ slot လုပ္ပါ။ Copper နွင္႔ အၿခား materials မ်ားကို ဆက္ပါက
brazing flux ကို အသံုးၿပဳ ရမည္။
1.5. N2 gas ကို ပိုက္အတြင္းသို႔ blow လုပ္ပါ။ Pipe နွင္႔ fitting မ်ားကို brazing လုပ္ေနခ်ိန္တြင္
ပိုက္အတြင္း၌ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရွိမေနေစရန္ low pressure N2 gas ကို သင္႔တင္႔ေသာ flow rate နွင္႔
လွည္႔လည္ ေနေစရမည္။ ထိုသို႔ ၿပဳလုပ္ရၿခင္းသည္ ပိုက္အတြင္း မ်က္နွာၿပင္ မ်ား၌ formation of oxides
ၿဖစ္နိုင္ၿခင္းကို နည္းနိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ကာကြယ္ ရန္အတြက္ ၿဖစ္သည္။
1.6. Brazing torch ကို ON ပါ၊ flame ကို ခ်ိန္ညွိ၍ အဆက္ ပတ္ပတ္လည္ ကို ၿဖည္းၿဖည္း နဲ႔ မွန္မွန္
အပူေပးပါ။ Overheat မၿဖစ္ပါေစနဲ႔။
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1.7. သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အပူခ်ိန္ကို ရၿပီ ဆိုလွ်င္ filler rod with dip brazing flux ကို joint
မ်ားတြင္ ထည္႔၍ gap မ်ားကို လံုေအာင္ ၿဖည္႔ပါ။
1.8. Brazing လုပ္ၿပီး သြားပါက brazing torch ကိုပိတ္၍ အဆက္မ်ားကို cool down ၿဖစ္သြားၿပီး oxide
formation မၿဖစ္ေအာင္ အထိထားပါ။
2. N2 Flushing
2.1. Joint အားလံုးကို brazing လုပ္ၿပီးေသာ အခါ suction line နွင္႔ liquid line ေတြကို သီသန္႔စီ N2 gas
နွင္႔ flushing လုပ္ရမည္။ လုပ္သင္႔ေသာ pressure သည္ 50-60 psi ၿဖစ္သည္။ ဒီ process သည္ foreign
material and moisture ေတြကို ထုတ္ပစ္ ရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ system ကို ထိခိုက္
ပ်က္စီး ေစေသာ ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ အဆိုပါ process ကို လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ evaporator and condensing
units တို႔၏ valve မ်ားကို ေသခ်ာ ပိတ္ထားဖို႔ လိုၿပီး N2 ကို္ atmosphere သို႔ outlet မွတဆင္႔ release
လုပ္ပစ္ ရမည္။
သတိထားရန္
N2 cylinder အတြက္ pressure reducing regulator ကို အသံုးၿပဳဖို႔ လိုၿပီး pressure gauge နွင္႔
connect လုပ္ထားဖို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာ cylinder pressure နွင္႔ outlet pressure ကို သိနိုင္မည္
ၿဖစ္သည္။ High-pressure hose and/or ¼” (Ǿ 6mm) copper tubing ကို သံုး၍ cylinder နွင္႔ field
installed piping ကို connect လုပ္ရမည္။
2.2. White cloth shall be placed at the outlet to check for Dirt နွင္႔ moisture ကို စစ္ေဆးရန္
အတြက္ outlet တြင္ အၿဖဴေရာင္ အ၀တ္စ ကိုထားပါ။ အၿဖဴေရာင္ အ၀တ္စ သည္ သန္႔ရွင္း ေနပါက
flushing ကိစၥ ၿပီးၿပီ ၿဖစ္သည္။
3. High Pressure Leak Test
3.1. Suction line နွင္႔ liquid line ေတြကို သီသန္႔စီ N2 gas ၿဖင္႔ pressure test လုပ္ပါ။ အဆိုပါ
refrigerant lines မ်ားကို design pressure ၏ 110% အထိ test လုပ္ပါ။ တခ်ိဳ႕လည္း operating
pressure ၏ တစ္ဆ ခြဲ နွင္႔ စမ္းသပ္သည္။
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3.2. Refrigerant line မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ေနေသာ pressure ကို 1 hr ၾကာသည္ အထိ HOLD
လုပ္ထားပါ။
3.3. Brazed joint ေတြကို ဆပ္ၿပာၿမွဳပ္ နွင္႔ leakage ရွိမရွိ စစ္ပါ။ ဆပ္ၿပာ ပူေပါင္း မ်ားေတြ႔ရွိပါက
leakage ရွိသည္ဟု မွတ္ပါ။ Leakage ေတြ႔ပါက purging လုပ္၍ N2 ကို release လုပ္ၿပီး အဆိုပါ
ေနရာကို rectify လုပ္ပါ။ ၿပီးေနာက္ အစ က procedure အတိုင္း ၿပန္လုပ္ပါ။ Leakage မေတြ႔သည္ အထိ
ဒီအတိုင္း လုပ္ရမည္။
3.4. Low & High side pipeline ေတြကို equipment နွင္႔ ၿပန္ connect လုပ္၍ တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း
Condensing Unit Compressor suction service valve နွင္႔ Evaporator valves မ်ားကို ဖြင္႔၍ system
တစ္ခုလံုးကို leak test လုပ္ရမည္။ Pipeline pressure သည္ CU နွင္႔ evaporator ကို မပ်က္စီး ေစရန္
ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုသည္။ System pressure equalized ၿဖစ္သြားတာ နဲ႔ တၿပိဳင္နက္ low side မွာ test
pressure ကို ေရာက္သည္ အထိ N2 gas ကို ထပ္မထည္႔ခင္ joint အားလံုးမွာ leakage ရွိမရွိ စစ္ပါ။
ေနာက္ထပ္ တစ္ၾကိမ္ ထပ္စစ္ပါ။ Leakage ေတြ႔ပါက pressure ကို 24 hrs HOLD လုပ္ပါ။ ေနာက္ဆံုး
အေနနဲ႔ စစစ္ေသာ အခ်ိန္၊ တိုင္း၍ ရေသာ pressure reading, ၿပီးဆံုးေသာ အခ်ိန္၊ pressure reading
စသည္တို႔ကို record လုပ္ထားပါ။ 0.02MPa (3Psi) ေအာက္သာ variation ရွိပါက လက္ခံနိုင္ေသာ
အတိုင္းအတာ ၿဖစ္သည္။
4. Vacuum Test
4.1. Pressure test လုပ္ၿပီးပါက system ထဲတြင္ ရွိေနေသာ N2 ကို purge and flush out လုပ္ပါ.
System ကို vacuum pump နွင္႔ evacuation and dehydration လုပ္ရမည္။
4.1.1. Vacuum pump မွ refrigerant hose ကို suction service valve or filter dryer/s liquid
charging valve နွင္႔ connect လုပ္ပါ။ Valve အားလံုး ဖြင္႔ထားသလား ဆိုတာ စစ္ပါ။
4.1.2. Vacuum pump ကို 4hrs ေလာက္ ၾကာသည္ အထိ ေမာင္း၍ pressure 1000 microns
ကိုေရာက္သည္ အထိ ဆက္ေမာင္းပါ။ Start vacuum reading ကို record လုပ္ထားပါ။
4.1.3. Pressure gauge valve ကို ပိတ္၍ vacuum pump ကို ရပ္ပါ။ Vacuum ကို 12 hrs ၾကာသည္
အထိ HOLD လုပ္၍ End vacuum reading ကို record လုပ္ပါ။
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4.1.4. Minimal pressue rise ရွိသလားဆုိတာ verify လုပ္ပါ။ အနည္းငယ္ pressure rise ရွိနိုင္ပါသည္။
အားလံုး acceptable ၿဖစ္ပါက system သည္ refrigerant charging အတြက္ အသင္႔ ၿဖစ္ေနပါၿပီ။

5. Refrigerant Charging
5.1. Liquid refrigerant ကို liquid line filter charging valve မွ တဆင္႔ (သို႔) vapour refrigerant ကို
suction service valve မွ တဆင္႔ charge ပါ။ Charging လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ compressor ဆီသို႔ liquid
refrigerant မ်ား စီးဆင္း မသြားေစရန္ ဂရုစိုက္ ဖို႔လိုသည္။
5.2. Filter dryer မတိုင္မွီ တြင္ ရွိေသာ stop valve ကို control လုပ္ၿပီး charging လုပ္ေနခ်ိန္တြင္
compressor ကို run ပါ။ ေအာက္ပါ အခ်က္နွစ္ခ်က္ ကိုၾကည္႔၍ charging complete ၿဖစ္ၿပီ ဆုိတာကို
သိနိုင္သည္။
(၁) Sight glass တြင္ bubble မရွိပါက
(၂) Compressor running ampere သည္ full load rated ampere ထက္ မေက်ာ္ေတာ႔ပါက
5.3. System ကို operate လုပ္ပါ က်န္ရွိ ေနနိုင္ ေသးေသာ fine particles မ်ားကို flush ၿဖစ္ေစၿပီး liquid
filter မွာ သြားစု ေနသည္အထိ။ ထို႔ေနာက္ Liquid line filter dryer ကို အသစ္လဲပါ။
အထက္ပါ အခ်က္ေတြ အားလံုး ၿပီးပါက system သည္ full operation အတြက္ အသင္႔ ၿဖစ္ေနၿပီ
ၿဖစ္သည္။
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ေအာက္တြင္ ၿပထားေသာ ပံုမ်ားသည္ pressure differential gauge ကို calibration လုပ္ေနပံု
မ်ားၿဖစ္သည္။ ပံုမွန္ အားၿဖင္႔ laboratory ကို ပို႔ရေသာ္လည္း ဆိုဒ္ထဲမွာ လာလုပ္ေပးပါ ဆိုလည္း
လာလုပ္ေပးေလ႔ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ install လုပ္ၿပီးသားေတြ ဆိုေတာ႔ adjustment ၿပန္လုပ္ဖို႔ လိုလွ်င္
ၿဖဳတ္ရ တပ္ရတာ အလုပ္ရွဳပ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံလည္း ပိုေပးရ ပါလိမ္႔မယ္။
အခုပံုေတြကေတာ႔ ကိုယ္႔ workshop ထဲမွာ ေခၚၿပီး လုပ္ခုိင္းတာပါ။ တပ္ၿပီးသားေတြ ၿဖစ္ေနလို႔။
ပံုမွန္အားၿဖင္႔ေတာ႔ သူတုိ႔ဆီ ပို႔တာပါ။ Ventilation fan (supply fan) မွာ filter differential pressure ကို
monitor လုပ္ဖို႔ တပ္ထားတဲ႔ pressure differential gauge ကို calibration လုပ္ထားတဲ႔ ပံုေတြပါ။
ဒီ device ေလးက pressure pump ပါ။ zero setting ကို အရင္ခ်ိန္ ၿပီး wheel အနက္ေလးကို
တၿဖည္းၿဖည္း လွည္႔ၿပီး pressurize လုပ္တယ္။ လိေမၼာ္ေရာင္က fine adjustment ပါ။ Pressure pump
ရဲ႕ gauge မွာ ၿပထားတဲ႔ reading နဲ႔ magnehelic gauge မွာ ၿပေနတဲ႔ reading တူရင္ေတာ႔ accuracy
ေကာင္းတယ္ေပါ႔။ 2% (error) ေလာက္ လြဲတာကို ေကာင္းတယ္လို႔ recommend လုပ္ေလ႔ ရွိပါတယ္။
Magnehelic gauge ရဲ႕ datasheet မွာ လည္း ေဖာ္ၿပထားပါတယ္ သူတို႔ product က ဘယ္ေလာက္
အထိ accuracy ရွိတယ္၊ error ဘယ္ေလာက္ ရွိနိုင္တယ္ ဆုိၿပီး။
မၿမင္ဖူး ေသးတဲ႔ သူေတြ ၾကည္႔ရန္ ၿဖစ္သည္။
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Oil Pressure Differential Switch for AC & Refrigeration System
Refrigeration system မ်ားတြင္ compressor မ်ား၌ low lubricating oil pressure ၿဖစ္ၿခင္းမွ ကာကြယ္ရန္
အတြက္ oil pressure differential switch မ်ားကို safety switch မ်ားအေနနဲ႔ အသံုးၿပဳၾကသည္။ System
တြင္ oil pressure fails ၿဖစ္ပါက switch သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ time delay တစ္ခု ၾကာၿပီးေနာက္
compressor ကုိ ရပ္ပစ္မည္ ၿဖစ္သည္။ Refrigeration system မ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေလ႔ ရွိေသာ
oil pressure differential switch မ်ားသည္ Danfoss မွ ထုတ္ေသာ MP 54, 55 models မ်ားၿဖစ္သည္။
HCFC and HFC refrigerants မ်ားအတြက္ သင္႔ေတာ္ရာကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးၿပဳနိုင္သည္။ MP 54 model
မ်ားတြင္ fixed differential pressure setting ပါရွိ၍ fixed release time setting လုပ္ထားေသာ thermal
time relay လည္းပါ၀င္သည္။ MP 55 model မ်ားတြင္ေတာ႔ adjustable differential pressure setting
ပါရွိ၍ thermal time relay လည္းပါ၀င္သည္။
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MP 54 model မ်ားအတြက္ fixed differential pressure 0.65 bar နွင္႔လာ၍ MP 55 model မ်ားအတြက္
differential pressure 0.3-4.5 bar အတြင္း adjust လုပ္၍ ရသည္။ Switch differential သည္ 0.2 bar
ၿဖစ္သည္။ Refrigeration system မ်ားအတြက္ oil differential pressure 1 bar ေလာက္သာ ခ်ိန္ေလ႔
ရွိသည္။ Time relay release time သည္ 45, 60, 90, 120 second စသၿဖင္႔ ရွိသည္။ 45 second
ေလာက္သာ ထားေလ႔ ရွိသည္။
Pressure switch ၏ operation သည္ refrigeration plant ၏ suction pressure နွင္႔ oil pressure တို႔နွင္႔
ဆက္ထားေသာ bellows နွစ္ခု ၏ pressure difference အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ MP 55 model အတြက္
setting disc ကို အသံုးၿပဳ၍ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ differential pressure ကို set လုပ္နိုင္၍ internal scale
ေပၚတြင္ set differential pressure ကို ဖတ္ယူနိင္သည္။ MP 54 model အတြက္ေတာ႔ အဆိုပါ disc မပါရွိပါ။
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Terminology
Differential Range
Low pressure side and oil connections နွစ္ခု အတြင္းမွာ ရွိေသာ pressure difference ကိုေခၚသည္။ ဒီ
range အတြင္းတြင္ operate လုပ္ရန္ control ကို set လုပ္နိုင္သည္။
Scale Reading
Oil pump pressure နွင္႔ crankcase အတြင္းရွိ pressure တို႔၏ differential ကို ေခၚသည္။ ၎သည္ oil
pressure က်ဆင္း ေနခ်ိန္ time relay energized ၿဖစ္ေနေစရန္ contact system က current cut-in
လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ရွိေနေသာ pressure ၿဖစ္သည္။
Operating Range
Control operate လုပ္နိုင္ေသာ LP connection အေပၚတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ pressure range ကို
ေခၚသည္။
Contact Differential
Set လုပ္ထားေသာ differential pressure (scale reading) ကို ေက်ာ္လြန္ လာေသာ pressure rise ၿဖစ္၍
current to time relay ကို cut-off လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ pressure ကို ေခၚသည္။
Release Time
Start-up and during operation တြင္ compressor ကို oil pressure အရမ္း နည္းေနေသာ္လည္း ဆက္ run
ေနေစရန္ အတြက္ ခြင္႔ၿပဳ ေနေသးေသာ အခ်ိန္ အပိုင္းအၿခား ကို ေခၚသည္။
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Function
အကယ္၍ compressor စ run ခ်ိန္တြင္ oil pressure မရွိပါက (သို႔) operation လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ set
pressure ထက္ နည္းေနပါက သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ အပိုင္းအၿခား ကို ေက်ာ္လြန္ပါက compressor
ရပ္သြား လိမ္႔မည္။
Switch အတြင္း၌ electrical circuit ကို safety circuit နွင္႔ operational circuit ဟူ၍ နွစ္ပိုင္း ခြဲၿခား
ထားသည္။ ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါက safety circuit အတြင္းရွိ timer (e) သည္ oil differential pressure (the
difference between oil pump pressure and suction pressure) က set pressure ထက္ နိမ္႔ေနပါက
activate ၿဖစ္လိမ္႔မည္။ ၎ time (e) သည္ oil differential pressure က set value + contact differential
ကိုေက်ာ္လြန္သြားပါက deactivate ၿဖစ္သြားလိမ္႔မည္။

Oil differential pressure နွင္႔ Contact differential ကို ေအာက္တြင္ ၿပထားေသာ diagram နွစ္ခုကို
ၾကည္႔ပါက ရွင္းသြားပါလိမ္႔မည္။ ပထမ diagram သည္ system စ run ခ်ိန္တြင္ differential control ၏
function ကို ေဖာ္ၿပ၍ ဒုတိယ diagram သည္ operaion လုပ္ခ်ိန္ရွိ control ၏ function ကို ေဖာ္ၿပသည္။
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Position A (Normal Start-up)
Compressor စ run တာနဲ႔ lubricating oil
pressure သည္ timer cut-out မလုပ္ခင္ (45
s in this example) control differential plus
switch

differential

ေတာက္ေလွ်ာက္

ေရာက္သည္

တက္လာသည္။

အထိ
Point-A

တြင္ contacts T1-T2 (electrical diagram
တြင္ၾကည္႔ပါ)

သည္

open

ၿဖစ္၍

timer

ရပ္သြားမည္။ ဒါသည္ ပံုမွန္ ရွိရမည္႔ lubricating
oil condition (oil pressure) ကို ၿပသည္။
Position B
Point B တြင္ lubricating oil pressure သည္ timer cut-out မလုပ္ခင္ (45 s ၿပည္႔ခိ်န္ထိ) control
differential plus switch differential pressure ကို မေရာက္ေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ timer သည္ operation circuit
L-M ကို cut-out လုပ္လိုက္သၿဖင္႔ compressor ရပ္သြားသည္။ အကယ္၍ terminal S ကို signal source က
connect လုပ္ထားပါက alarm signal ေပးလိမ္႔မည္။ Oil pressure alarm ဟု ေခၚေလ႔ ရွိသည္။ Reset
button ကို နွိပ္ၿပီး activation လုပ္ကာ 2 min ေလာက္ၾကာမွ restart လုပ္လို႔ ရလိမ္႔မည္။
Position C
Operation လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ lubricating oil pressure သည္ set value ထက္ နိမ္႔က်သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
Point-A တြင္ contacts T1-T2 (safety circuit) သည္ close ၿဖစ္သြား၍ timer သည္ activate
ၿဖစ္သြားသည္။
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ု Position D
Point-C မွ D သို႔ timer 45 second
မၿပည္႔ခင္ oil pressure ၿပန္တက္လာ၍
(contacts

T1-T2

ၿပန္ၿဖစ္သြားကာ

သည္
timer

open
stop

ၿဖစ္သြားသည္။ ပံုမွန္ oil condition သို႔
ၿပန္ရသြားသည္။

Position E
Lubricating oil pressure သည္ set value ထက္ နိမ္႔က်သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ Point-E တြင္ contacts T1T2 သည္ close ၿဖစ္သြား၍ timer သည္ activate ၿဖစ္သြားသည္။
Position F
Point F တြင္ lubricating oil pressure သည္ timer 45 s ၿပည္႔ခိ်န္ထိ control differential plus switch
differential pressure ကို မေရာက္ေတာ႔ေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ timer သည္ operation circuit L-M ကို cut-out
လုပ္လိုက္သၿဖင္႔ compressor ရပ္သြားသည္။ အကယ္၍ terminal S ကို signal source က connect
လုပ္ထားပါက alarm signal ေပးလိမ္႔မည္။ Oil pressure alarm ဟု ေခၚေလ႔ ရွိသည္။ Reset button ကို
နွိပ္ၿပီး activation လုပ္ကာ 2 min ေလာက္ၾကာမွ restart လုပ္လို႔ ရလိမ္႔မည္။
=========================================================
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ compressor စ run လို႔ preset release time delay (45 စကၠန္႔, 60 စကၠန္႔ စသၿဖင္႔)
အတြင္း oil differential pressure (set value) သို႔ မေရာက္ပါက compressor run လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။
=========================================================
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=========================================================
ၿပထားေသာ ပံုမ်ားသည္ cold room condensing unit တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ Oil pressure differential switch
သည္ Danfoss မွ ထုတ္ေသာ MP 55 model ၿဖစ္သည္။ Process port နွစ္ခု ပါရွိ၍ အေပၚမွ port သည္
compressor suction pressure ကို sense လုပ္၍ ေအာက္မွ port သည္ oil pressure ကို sense လုပ္သည္။
Tubing ကိုသံုး၍ mechanically အရ sensing လုပ္သည္။ Cable ကေတာ႔ control panel သို႔ သြားသည္။
Control panel ကို ၾကည္႔စရာ မလိုပဲ သက္ဆိုင္ရာ pressures (low, high, oil pressures) မ်ားကို
သိနိုင္ေစရန္ အတြက္ pressure gauges မ်ားကို တပ္ဆင္ ထားရေလ႔ ရွိသည္။ LP/HP ကေတာ႔ သက္ဆိုင္ရာ
low side and high side refrigerant lines မ်ားကို connect လုပ္၍ oil အတြက္ကေတာ႔ oil pump ရဲ႕
discharge line ကို connect လုပ္ထားသည္။ Oil differential pressure set value ကို 1 bar
ေလာက္ထားလွ်င္ လံုေလာက္သည္။
တစ္ခု မွတ္ရမည္မွာ compressor တိုင္းသည္ oil pump ပါသည္မဟုတ္ေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕ compressor model
ေတြသည္ oil pressure differential switch ကို သံုးစရာ မလိုပဲ oil pressure monitoring ကို
electronically sense လုပ္သည္႔ စနစ္ကို သံုးသည္။ ေအာက္ပါ ပံုကို ၾကည္႔ပါ။ Compressor မွာသည္႔ အခါ
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option ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိ၍ ကိုယ္လိုခ်င္သည္႔ feature မ်ားကို ထပ္ထည္႔ နိုင္သည္။ ဥပမာ၊ ယခု ၿပထားေသာ
electronic unit (oil level monitoring) သည္ compressor နွင္႔ အတူ ဆင္ၿပီးသား မွာလို႔ ရသလို Bitzer
သည္ Danfoss မွ ထုတ္ေသာ oil differential pressure switch (model MP 54)

ကို option အေနနဲ႔

compressor တြင္ တစ္ပါတည္း တပ္ဆင္ေပးသည္။

=========================================================
References:
1. Danfoss Technical leaflet (Differential pressure control, type MP 54, 55 and 55A)
2. Danfoss Datasheet (Differential pressure switch / Lube oil protection control MP 54 and MP
55)
=========================================================
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LP/DP Switch for AC & Refrigeration System
Pressure switch မ်ားကို air-conditioning and refrigeration system မ်ားတြင္ suction pressure အရမ္း
နည္းေနမွဳ (သို႔) discharge pressure အရမ္း မ်ားေနမွဳ မ်ားကို protect လုပ္ရန္ အတြက္ အသံုးၿပဳသည္။
ဒီေနရာမွာေတာ႔ Refrigeration compressor မ်ား၏ start/stop function အတြက္ သံုးသည္ ဟု
ေၿပာလိုသည္။
Refrigeration system တြင္ low side (compressor အ၀င္) နွင္႔ high side (compressor အထြက္) ဟူ၍
နွစ္မ်ိဳး ရွိသည္႔ အတြက္ Low side အတြက္ low pressure switch နွင္႔ high side အတြက္ high pressure
switch ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳး သံုးသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားၿဖင္႔ dual pressure switch (low/high) ကိုသာ
အသံုးၿပဳၾကသည္။ AC&R system မ်ားအတြက္ အသံုး အမ်ားဆံုးမွာ Danfoss မွထုတ္ေသာ dual pressure
switch (KP model) မ်ားၿဖစ္သည္။ Model အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္႔ အတြက္ ကိုယ္အသံုးၿပဳေသာ refrigerant
အမ်ိဳးအစား၊ application၊ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ feature စသည္တို႔ အေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ အသံုးၿပဳ နိုင္သည္။
Pressure control အတြက္ contact အေနနဲ႔ single pole double throw (SPDT) switch မ်ားကိုသာ
အသံုးၿပဳ၍ separate LP & HP switch ေတြအတြက္ signal ေပးပို႔နိုင္ေသာ option မပါ၀င္ပဲ dual pressure
switch မ်ားအတြက္ LP signal တစ္ခတ
ု ည္း ပါတာရွိသလို၊ both LP & HP signals ပါေသာ model
မ်ားလည္း ရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ က်ေတာ႔လည္း internal reset ပါ၍ တစ္ခ်ိဳ႔က်ေတာ႔လည္း external reset
ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ က်ေတာ႔လည္း auto reset ပါ၍ တစ္ခ်ိဳ႔က်ေတာ႔လည္း manual reset ပါသည္။ ဒါေၾကာင္႔
ကိုယ္အသံုးၿပဳမည္႔ application အေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုသည္။ AC&R system မ်ားအတြက္ LP & HP
signals နွစခ
္ ု စလံုး ပါေသာ model မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေလ႔ ရွိသည္။
Pressure switch ရဲ႕ function ကို ပံု (၁) နွင္႔ (၂) တြင္ ၾကည္႔ပါ။ ပံုကေတာ႔ KP-15 ၿဖစ္ၿပီး dual switch ပါ။
Terminal block A, B, C, D ဆိုၿပီး (၄) ခု ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။
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Switch အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔ bellow ဟာ cut-in နဲ႔ cut-out
value ကိုေရာက္မွ pressure အတက္ အက် ေၾကာင္႔
ေရြ႔ပါတယ္။ Low pressure (LP) side ကို ၾကည္႔ပါက
contact သည္ LP rise ၿဖစ္ပါက A-C close ၿဖစ္၍ LP
drop ၿဖစ္ပါက A-C open ၿဖစ္မည္။ High pressure
(HP) side ကို ၾကည္႔ပါက contact သည္ HP rise
ၿဖစ္ပါက A-C open ၿဖစ္၍ HP drop ၿဖစ္ပါက A-C close
ၿဖစ္မည္။

LP

နွင္႔

HP

အတြက္

function

သည္

ေၿပာင္းၿပန္ ၿဖစ္သည္။ Signal ကို ၾကည္႔ပါကလည္း LP
drop ၿဖစ္ပါက A-B close ၿဖစ္၍ HP rise ၿဖစ္ပါက A-D
close ၿဖစ္မည္။
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Setting
LP Adjustment
Cut-in scale (range scale) ေပၚမွာ LP start pressure ကို set လုပ္ပါ။ Main spindle (LP) ကို တစ္ပါတ္
တိတိ လွည္႔ရင္ 0.7 bar ေလာက္ ေရြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ LP differential ကို DIFF-sclae ေပၚမွာ set လုပ္ပါ။
Differential spindle ကို တစ္ပါတ္ တိတိ လွည္႔ရင္ 0.15 bar ေလာက္ ေရြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ LP stop pressure
သည္ LP start pressure - differential pressure ၿဖစ္သည္။
Example,
0.8 bar (Cut-in) - 0.7 bar (Differential) = 0.1 bar (Cut-out)
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HP Adjustment
Cut-out scale ေပၚမွာ HP pressure ကို set လုပ္ပါ။ Main spindle (HP) ကို တစ္ပါတ္ တိတိ လွည္႔ရင္ 2.3
bar ေလာက္ ေရြ႔ပါလိမ္႔မယ္။ HP differential သည္ fix value အေနနဲ႔ လာေလ႔ ရွိသည္႔ အတြက္
adjustment မလိုပါ။ ဘယ္ေလာက္ ဆိုတာ scale plate ေပၚတြင္ ေရးထားေလ႔ ရွိသည္။ Factory standard
အေနနဲ႔ 4 bar နဲ႔ လာသည္။ ၎ကို ဓါတ္ပံုတြင္ ၾကည္႔နိုငသ
္ ည္။ HP start pressure သည္ HP stop pressure
- differential pressure ၿဖစ္သည္။
Example,
23 bar (Cut-out) - 4 bar (Differential) = 19 bar (Cut-in)
==========================================================

LP/HP Setting ေတြကို ဘယ္လို ထားမလဲ
Set point ဘယ္ေလာက္ထားမလဲ၊ differential ဘယ္ေလာက္ထားမလဲ ဆိုတာကေတာ႔ ကိုယအ
္ သံုးၿပဳမယ္႔
system, refrigerant and application အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ Air-conditioning system အတြက္ဆိုရင္
low pressure cut-in point ဟာ refrigeration system (cold rooms) ထက္စာရင္

ပိုၿမင္႔ပါတယ္။

Refrigeration system ကေတာ႔ low temperature application ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ low side မွာ lower
pressure နွင္႔ အလုပ္လုပ္တဲ႔ အတြက္ပါ။ တနည္း ေၿပာရရင္ေတာ႔ evaporation temperature အေပၚမွာ
မူတည္ပါတယ္။ Cold rooms (cold storages) ေတြမွာ ဆိုရင္ freezer room နဲ႔ chiller room မတူပါဘူး။
Freezer

rooms

(fish and

meat)

ေတြဟာ အနည္းဆံုး

-18°C ကေန

-25°C ေလာက္အထိ

ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ Chiller rooms (vegetable, dairy, thaw rooms) စတာေတြကေတာ႔ +4/+6°C
ေလာက္ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ evaporation temperature ေတြ မတူၾကပါဘူး။ Corresponding Pressure
ကို သိခ်င္ရင္ T/P chart ကေန သက္ဆိုင္ရာ refrigerant ေတြ အတြက္ ၾကည္႔ရင္ သိပါတယ္။
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သတိထားရမွာက refrigerant အမ်ိဳးအစား ကိုလိုက္၍

T/P chart ေတြ ကြာပါတယ္။ R407C အတြက္ဆုိ

R407C အတြက္၊ R407F အတြက္ဆုိ R407F နဲ႔ဆိုင္တဲ႔ T/P chart ကို ၾကည္႔ရမွာပါ။ အင္တာနက္မွာ
အလြယ္တကူ ရွာၿပီး ေဒါင္းလို႔ ရပါတယ္။
Refrigeration space (cold room) ဟာ -20°C လိုတယ္ ဆိုရင္ coil evaporation temperature ကို DT 58K ေလာက္ထားၿပီး စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ေလ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါက evaporator coil selection အတြကပ
္ ါ။ ဆိုပါစို႔ 20°C လိုတယ္ ဆိုရင္ coil evaporation temperature (design) ဟာ -25 to -28°C ေလာက္ ရွိပါလိမ္႔မယ္။
Low pressure cut-in အတြက္ DT 3-4K ေလာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက -20°C အတြက္ ဆိုရင္ 24°C ေလာက္မွာ ရွိတဲ႔ pressure ကို low pressure cut-in အေနနဲ႔ စဥ္းစားဖို႔ပါ။ စဥ္းစားရမယ္႔ factor
ေတြကေတာ႔ အမ်ားၾကီးပါ။ Suction line တေလွ်ာက္ coil အထြက္ temperature နဲ႔ compressor အ၀င္
temperature ဟာလည္း အနည္းငယ္ ကြာၿခားနိုင္ပါတယ္။ Temperature difference ရွိတဲ႔ အတြက္
pressure လည္း အနည္းငယ္ ကြာၿခားပါတယ္။ Designer တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ယူတဲ႔ တန္ဖိုးေတြ
အနည္းငယ္ ကြာၿခားနိုင္ပါတယ္။ Low pressure cut-out တန္ဖိုးကိုေတာ႔ max. evaporation temperature
နဲ႔ 10K ေလာက္ ၿခားၿပီး ယူနိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက -28-10=-38°C ပါ။ အဲဒီ temperature မွာ ရွိတဲ႔
pressure ကို ယူနိုင္ပါတယ္။ Cut-in - cut-out ဟာ differential pressure ၿဖစ္ပါတယ္။
High pressure cut-out ကိုေတာ႔ condensing temperature + DT8-13K အတြက္ ၿဖစ္နိုင္တဲ႔ pressure
ကိုစဥ္းစားၿပီး ထားနိုင္ပါတယ္။ Pressure ၿပန္က်သြားမွသာ reset လုပ္နိုင္မည္။ Cut-out pressuredifferential presure=Cut-in pressure ၿဖစ္သည္။
ဥပမာ
Refrigerant: R407F
System: Freezer (design room temperature -20°C)
Evaporation temp: -28°C

126

LP/DP Switch for AC & Refrigeration System (Aung Myat Thu)
Condensing temp (water-cooled condenser): 45°C
Low pressure cut-in = 1.1 bar @ about -24°C
Low pressure cut-out = 0.1 bar @ about -38°C
Differential = 1.0 bar
High pressure cut-out = 23 bar @ about 53°C
==========================================================
Function of Compressor with LP/HP switch
အထက္က ဥပမာ မွာေပးထားတဲ႔ တန္ဖုးိ ေတြကို သံုးၿပီး ရွင္းရလ်င္ compressor ဟာ suction pressure 0.1
bar ကိုေရာက္ရင္ ရပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔ pressure က်ရသလဲ ဆိုရင္ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ cooling load
မရွိလို႔ပါ။ Pressure 1.1 bar ကို ၿပန္တက္လာရင္ compressor ဟာ auto ၿပန္စပါတယ္။ ဒါဟာ auto reset
အတြက္ပါ။ Compressor ဟာ low pressure နဲ႔ ရပ္သြားတယ္ ဆိုရင္ ၿပန္စဖို႔ရန္ အတြက္ time delay
ထားပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ pressure ၿပန္တက္လာနိုင္ရန္ အတြက္ပါ။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ႔ မိနစ္ကို ထားနိုင္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထားေလ႔ ရွိတာကေတာ႔ 6 min ပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ liquid solenoid valve ဟာ ပိတ္ေနၿပီး fan
က ေတာ႔ evaporator run ေနပါ လိမ္႔မယ္။
မွတ္ခ်က္။ Cold room application ေတြအတြက္ ေၿပာၿခင္း ၿဖစ္သည္။
==========================================================
Ref: Danfoss Datasheet (Pressure Control - Type KP)
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AHU Casing Leakage Test
European standard EN 1886 ဆိုတာ ရွိသည္။ သူသည္ Ventilation for buildings - Air handling
units – Mechanical performance အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ဒီ European Standard သည္ official
versions အေနနဲ႔ English, French, German ဆိုၿပီး languages (3) မ်ိဳးနွင္႔ ရွိသည္။
AHU casing leakage test အေၾကာင္းကိုပဲ ေၿပာလိုသည္ ၿဖစ္၍ က်န္တာေတြ မေၿပာေတာ႔ပါ။
Casing အမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳးရွိ၍ real unit နွင္႔ model box ဟူ၍ ေခၚသည္။ Real unit ကေတာ႔
ရွင္းပါတယ္။ Factory က ထုတ္ထားတဲ႔ unit ၿဖစ္ၿပီး သူ႔မွာ inlet louver, filter, damper စတာေတြ
install လုပ္ထားၿပီးသား ၿဖစ္နိုင္သလို mixing section, coil section, fan section စတာေတြလည္း
connect လုပ္ၿပီးသား ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္။ Model box ကေတာ႔ special test unit တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး general
classification, comparison or categorisation of series or individual casings ေတြ အတြက္
တိုင္းတာရန္ အသံုးၿပဳ ပါတယ္။ သူ႔မွာ height and width အတြက္ external dimension 0.9mx1.4m
ရွိရမယ္၊ total external surface area 10 m² နွင္႔ 30 m² ၾကားမွာ ရွိရမယ္ စတဲ႔ specification
ေတြအတိုင္း ၿပဳလုပ္ထားရပါတယ္။
တကယ္တမ္းေတာ႔ casing leakage test ကို မလုပ္ခင္မွာ mechanical strength of casing ဆိုတာကို
အရင္လုပ္ရ ပါတယ္။ Test pressure အေပၚတြင္ မူတည္၍ panel နွင္႔ frame ၏ maximum deflection
ကို သတ္မွတ္သည္။ Casing class D1, D2, D3 ဟူ၍ Class 3 မ်ိဳး ရွိသည္။
Real unit အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔ parts ေတြဟာ positive pressure ေအာက္မွာ operate လုပ္မယ္ ဆိုရင္
positive pressure နဲ႔ test လုပ္၍ negative pressure ေအာက္မွာ operate လုပ္မယ္ ဆိုရင္ negative
pressure နဲ႔ test လုပ္ရပါတယ္။
------------------------------------------------------------------------------------------------------Units operating under negative pressure only
ဒီ standard မွာ 2 test pressure 2 မ်ိဳးကိုပဲ ေဖာ္ၿပထားတယ္။ Negative pressure အတြက္ -400Pa
ၿဖစ္ၿပီး positive pressure အတြက္ +700Pa ၿဖစ္သည္။ Test pressure -400Pa အတြက္ air leakage
rate သည္ ေအာက္က Table မွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ rate ထက္ေက်ာ္လို႔ မရပါဘူး။
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Table မွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ casing air leakage classification ေတြဟာ leakage classification for
ductwork အေပၚမွာပဲ အေၿခခံထားတာပါ။ အတူတူပါပဲ။ Ductwork အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ leakage
classification ေတြကို ေအာက္က Table မွာ ၾကည္႔ပါ။

Pressure “P” ေနရာမွာ 400Pa ထည္႔ၾကည္႔ပါက Table 2 ခုမွာ ရွိတဲ႔ တန္ဖိုးေတြဟာ အတူတူ ပါပဲ။
Class L1 (or) Class C ဟာ အၿမင္႔ဆံုး ၿဖစ္ၿပီး clean rooms လို application ေတြ အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္။

Negative pressure 400Pa ကို အနည္းဆံုး အေနနဲ႔ test လုပ္ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး ပိုမ်ားတဲ႔ pressure နဲ႔ test
လုပ္မယ္ ဆုိရင္ သက္ဆိုင္ရာ P ေနရာမွာ actual test pressure ကိုထည္႔ၿပီး leakage ကို တြက္ယူရမွာပါ။
ထားပါေတာ႔ 2500Pa နဲ႔ test လုပ္ရင္ 1.45 (l/s)/m2။
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ဒါမွ မဟုတ္ရင္လည္း ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ နဲ႔ leakage rate ကို တြက္ယူလို႔ ရပါတယ္။
f (400) = fm (400/test pressure)^0.65
Where,
fm = measured leakage rate at actual pressure
f(400) = converted leakage rate at 400 Pa (see first table)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Units operating under both negative and positive pressure
Positive pressure ေအာက္မွာ operating လုပ္မယ္႔ AHU sections ေတြကိုေတာ႔ test pressure
အနည္းဆံုး +700Pa နဲ႔ သပ္သပ္ စမ္းရပါတယ္။ Operating pressure downstream of the fan ဟာ
+250 Pa ထက္ေက်ာ္မွသာ test လုပ္ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး +250Pa ထက္ မေက်ာ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ႔ negative
pressure test တစ္ခုတည္း နဲ႔ လံုေလာက္ပါတယ္။
ရွင္းေအာင္ ၿပန္ေၿပာရေသာ္ negative pressure test လုပ္ရမယ္႔ AHU ေတြဟာ draw-through
လုိ႔ေခၚတဲ႔ fan section ဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ ရွိတဲ႔ ယူနစ္ေတြ ၿဖစ္ၿပီး both negative and positive
pressure test လုပ္ရမယ္႔ ယူနစ္ေတြကေတာ႔ blow-through လုိ႔ေခၚတဲ႔ fan section ဟာ အလယ္မွာ
ရွိတဲ႔ ယူနစ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။
Test pressure +700Pa အတြက္ air leakage rate သည္ ေအာက္က Table မွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔
သက္ဆိုင္ရာ rate ထက္ေက်ာ္လို႔ မရပါဘူး။

Ductwork အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ leakage classification A, B, C ေတြနဲ႔ အထက္မွာ ေၿပာခဲ႔သလို
အတူတူပါပဲ။
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တၿခား test pressure ေတြ အတြက္ဆို ေအာက္ပါ ေဖာ္ၿမဴလာ နဲ႔ leakage rate ကို တြက္ယူလို႔ ရပါတယ္။
f (700) = fm (700/test pressure)^0.65
Where,
fm = measured leakage rate at actual pressure
f(700) = converted leakage rate at 700 Pa (see last table)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Test Apparatus

1. AHU
2. AHU test pressure gauge
3. Bleed valve as alternative to variable speed fan
4. Variable speed fan
5. Flow measurement device
6. Inlet plate
7. Outlet plate
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Preparation for Test
Electrical, air and water services အတြက္ openings အားလံုးကို ပိတ္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ Damper
ေတြ ရွိပါက ၿဖဳတ္ထားခ်င္ထား၊ မၿဖဳတ္လ်င္ blanked off (blanking plate နဲ႔ ပိတ္ထား) ရပါမယ္။ AHU
ဟာ factory ကလုပ္ထားတဲ႔ အတိုင္းပဲ ၿဖစ္ရမယ္ ၿဖစ္ၿပီး additional sealing ေတြ ဘာေတြ ထပ္ apply
မလုပ္ရပါဘူး။

Test Procedure
- Test fan ကို run ပါ
- AHU အတြင္းမွာ ၿဖစ္လာမယ္႔ static pressure ကို ကိုယ္သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ပမာဏ ၏ 5% အတြင္း
ရွိေနေအာင္ adjust လုပ္ပါ
- လိုခ်င္တဲ႔ အေနအထား ေရာက္ၿပီဆိုလ်င္ ထို pressure ကို constant ၿဖစ္ေနေစရန္ 5 မိနစ္ေလာက္
ဆက္ေမာင္းပါ။ ဘာ reading ကိုမွ record မလုပ္ပါနဲ႔ဦး
- Pressure stabilized ၿဖစ္ၿပီ ဆိုလ်င္ leakage flow rate နွင္႔ test pressure ကို record လုပ္ပါ

Determination of allowable leakage rates
- Nominal external dimension မွေန၍ casing surface area ကို တြက္ခ်က္ပါ
- Table ေတြမွာ ၿပထားတဲ႔ maximum air leakage rate နွင္႔ စစ္ေဆးပါ။

=======================================================

Ref: NEN-EN-1886:2007 (Ventilation for buildings - Air handling units – Mechanical
performance)
=======================================================
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AHU casing air leakage ကို စမ္းထားေသာ ပံုမ်ားကို တင္ေပးလိုက္သည္။ AHU သည္ draw-through
unit ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ AHU အတြင္းမွ parts မ်ားသည္ normal operation တြင္ under pressure တြင္
operate လုပ္မွာ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ negative pressure နွင္႔ စမ္းသည္။ Requirement (Specification)
အရ -2500Pa test pressure ၿဖစ္၍ allowable leakage class of casing သည္ “L2” ၿဖစ္သည္။
စမ္းသပ္ပံု
-

AHU inlet/outlet အေပါက္ေတြ ပိတ္

-

Test fan နွင္႔ AHU ကို connect လုပ္

-

Test fan သည္ frequency drive ၿဖစ္သည္

-

AHU အတြင္းမွာ pressure -2500Pa ေရာက္လာတဲ႔ အထိ fan power ကို တင္

-

ၿပီးလွ်င္ fan ကို -2500Pa မွာပဲ ဆက္ေမာင္း

-

Fan နဲ႔ AHU ၾကားမွာ airflow နဲ႔ pressure ကို တိုင္းတဲ႔ meter ရွိတယ္

-

AHU casing မွာ leakage ရွိရင္ အဲဒီ flow ကို တိုင္းတာလို႔ ရမယ္။ ၎သည္ casing air leakage
rate ၿဖစ္သည္။

========================================================
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Fan application ေတြမွာ ေပါက္ကြဲနိုင္ေသာ၊ မီးေလာင္နုိင္ေသာ particles ေတြ၊ အခိုး အေငြ႔ေတြ ကို
handling လုပ္ရတာေတြ ပါ၀င္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီလို gas streams ေတြနဲ႔ အလုပ္ လုပ္ရတဲ႔ system
components ေတြ အားလံုးကို safe handling ၿဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ဂရုစိုက္ၿပီး စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔
လိုအပ္ပါတယ္။ ၿဖစ္လာနိုင္တဲ႔ အႏၱရာယ္ ကို ေရွာင္ရွား နိုင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ႔ protection ေတြကို
လုပ္နိုင္ဖို႔၊ ခ်မွတ္ထားတဲ႔ methods of construction ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ Air Movement and Control
Association International (AMCA) standard ကိုလိုက္နာ ရပါတယ္။
Spark resistance construction အတြက္ AMCA က သတ္မွတ္ထားတဲ႔ Type of Construction (၃) ခု
ရွိပါတယ္။
Type A
Air or gas stream နဲ႔ contact ၿဖစ္ေနတဲ႔ fan ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြ အားလံုးကို non-ferrous material
မ်ားနဲ႔သာ ၿပဳလုပ္ရမည္ ဆိုတဲ႔ အခ်က္ ၿဖစ္သည္။ ဒါသည္ highest degree of spark resistance ၿဖစ္သည္။ ဒီ
assembly သည္ stationary and rotating components ေတြၾကားမွာ ၿဖစ္နိုင္တဲ႔ possibility of contact
ကိုေလွ်ာ႔ခ် နိုင္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ Common practice အေနနဲ႔ ဆိုရေသာ္ air or gas stream နဲ႔ contact
ၿဖစ္ေနတဲ႔ fan ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြ အားလံုး (housing, wheel, inlet cone and any fasteners ) ကို
aluminum နဲ႔ ၿပဳလုပ္ဖို႔ ၿဖစ္သည္။ ထို႔အၿပင္ fan shaft ကိုလည္း (steel material နဲ႔ direct contact
မၿဖစ္ေစရန္) sheath တစ္ခုနဲ႔ ဖံုးထားရမည္။ ဒီ construction သည္ ေစ်းအၾကီးဆံုး ၿဖစ္သည္။
TypeB
ဒီ အမ်ိဳးအစားတြင္ fan impeller နဲ႔ shaft ၿဖတ္သြားသည္႔ opening တ၀ိုက္ရွိ ring ကို non-ferrous material
မ်ားနဲ႔သာ ၿပဳလုပ္ရမည္။ Shaft, hub နွင္႔ တၿခား hardware ေတြကို ferrous material နဲ႔ လုပ္လို႔ ရတယ္။
ပံုမွန္အားၿဖင္႔ aluminum wheel and an aluminum rub ring ေတြကို အသံုးၿပဳ ၿခင္းဟာ satisfied
construction ၿဖစ္ပါတယ္။ Mechanical failure ၿဖစ္ပါက aluminum wheel ဟာ steel inlet cone နဲ႔ပဲ
ထိမိမယ္။ ဒါဟာ spark မၿဖစ္ေစပါဘူး။ Type A နဲ႔ ယွဥ္လွ်င္ ေစ်းပိုသက္သာ ပါတယ္။
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Type C
Components ေတြကို ဘာ material နဲ႔လုပ္ပါ ဆိုတာ မေၿပာပါဘူး။ Rorating parts ေတြ ၿဖစ္တဲ႔ shaft or
impeller ေတြဟာ rotating at normal operation မွာပဲ ၿဖစ္ေစ၊ mechanical failure ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေစ တၿခား
ferrous parts ေတြန႔ဲ ပြတ္တိုက္၊ ထိရိုက္မိၿခင္း ၿဖစ္တဲ႔ အခါ ferrous material parts နွစ္ခု contact
ၿဖစ္ၿခင္းကို ခြင္႔မၿပဳေစေသာ construction မၿဖစ္ေစရ လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီ type of construction ဟာ
minimum level of spark resistance construction ၿဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေတြ႔ရတာ
အမ်ားဆံုး ၿဖစ္ပါတယ္။ က်န္နွစ္ခု ထက္စာရင္ ေစ်းပိုသက္သာ ပါတယ္။
Capacity နည္းတဲ႔ forward curved blade ၿဖစ္တဲ႔ impeller ေတြဟာ အမ်ားအားၿဖင္႔ aluminium နဲ႔
လုပ္ပါတယ္။ Capacity နည္းနည္းမ်ားလာတာတဲ႔ အမွ် backward curved blade ေတြ ၿဖစ္ၿပီး impeller ကို
mild steel နဲ႔ပဲ လုပ္ပါတယ္။ Shaft ေတြဟာလဲ Carbon steel နဲ႔ပဲ လုပ္ေလ႔ ရွိပါတယ္။ Steel ဟာ ferrous
material ဆိုတာ သိၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ အမ်ားအားၿဖင္႔ AMCA Standard Type C ကိုပဲ comply
လုပ္ၾကပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ class inspection (BV) တစ္ခု ေခၚဖူးပါတယ္။ Material ကို verification လုပ္ဖို႔ အတြက္ပါပဲ။
ကြ်န္ေတာ္႔မွာ ex-proof fan နွစ္လံုးပါတယ္ inspection list ထဲမွာ။ Explsoion proof ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ motor
ကေတာ႔ ex-proof motor ကို သံုးထားပါတယ္။ လိုအပ္တဲ႔ ex-proof certificates (ATEX, Inmetro, IEcEx)
ေတြလဲ ရွိပါတယ္။ Surveyor က ဒီ fan အတြက္ design documents ေတြကုိ BV က design approved
လုပ္ၿပီး ၿပီလား ေမးပါတယ္။ Design documents ေတြ class ကို submission လုပ္တာက shipyard or
owner ရဲ႕ အလုပ္ ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ အခု ခင္ဗ်ား material verification ပဲလုပ္ပါ ဆိုၿပီး documents ေတြကို
သူ႔ကို ၿပတယ္။ Surveyor ေတြဟာ design dept က မဟုတ္တဲ႔ အတြက္ သူတို႔က design ကို မွန္၏ မမွန္၏
မစစ္ေဆး နိုင္ပါဘူး။ ေမာ္တာ အတြက္ကေတာ႔ ဟုတ္ပါၿပီ၊ fan အတြက္ လိုေသးတယ္ ဆိုၿပီး ေၿပာတယ္။
Spark resistance construction ဟုတ္မဟုတ္ ေပါ႔ေလ။ အဲဒါ ဘယ္လို verify လုပ္မလဲ ေမးတာနဲ႔ အဲဒါ
ခင္ဗ်ား အခု စစ္ရမွာ၊ ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ inspect လုပ္ၿပီး verify လုပ္ရမွာ လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ၿပန္ေၿပာတယ္။ သူက
ၾကည္႔ေပမယ္႔ မဆံုးၿဖတ္ နိုင္ဘူး။ Design documents ေတြကို BV design dept. ကို ပို႔ေပးပါ ဆိုၿပီး punch
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list ထဲ ထည္႔ၿပီး ေရးသြားတယ္။ ဒါနဲ႔ fan maker ဆီက delcaration letter ေတာင္းၿပီး ေပးလိုက္ေတာ႔
အခုေတာ႔ လက္ခံ သြားပါၿပီ။ ဒါက ၾကံဳလို႔ ေၿပာၿပတာပါ။ တစ္ေန႔တာ (max. 8 hr) ကို inspection fee SGD
3000 ေက်ာ္ေပးရတယ္။ အဓိက ကေတာ႔ သူတို႔ဆီက inspection certificate လိုခ်င္လို႔ပါ။
==================================================
ပံုေတြကို ၾကည္႔ပါ။ Centrifugal fan ေတြအတြက္ brass inlet cone ကို အသံုးၿပဳၿပီး axial fan ေတြအတြက္
brass ring ကို line လုပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ AMCA "Type C" spark resistance construction ကုိ comply
လုပ္ထားတာပါ။
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ဒီ pump ရဲ႕ performance test ကို ISO 9906 standard အရ perform လုပ္ပါတယ္။ Test result
acceptance ကို ISO 9906:2012, 4.4 Table 8, Grade 2B အရ စစ္ေဆး လက္ခံ ပါတယ္။
Test လုပ္ရာမွာ ဘာေတြ ပါလဲ ဆိုေတာ႔
1. control station
2. Water tanks and pipes (suction and discharge)
3. Fresh water နဲ႔ပဲ စမ္းပါတယ္
4. Static head tapping points from suction and discharge piping connected to the differential
pressure transmitter
5. Flow meter
6. Regulating valve at discharge piping for throttling purpose
7. Torque transducer
8. Noise meter
9. Vibration meter
Test report ထြက္လာဖို႔ အသံုးၿပဳရတဲ႔ program (simulation software) ဟာလဲ classification society
တစ္ခုခု ရဲ႕ certified ၿဖစ္ရပါတယ္။ Regulating valve ရဲ႕ opening ကို ကိုယ္လိုခ်င္ သလို % အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေပးၿပီး data ေကာက္ရပါတယ္။ ဒီမွာေတာ႔ point 5 ခုေကာက္ပါတယ္။ 20-100% အေနနဲ႔။ VFD ဆိုရင္
Speed ကိုလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၿပာင္းၿပီး data ေကာက္ပါတယ္။ ဒီ test မွာေတာ႔ VFD ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ speed 5 မ်ိဳး
စမ္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ သက္ဆိုင္ရာ table & graph ေတြ ထြက္လာပါတယ္။
Measurement ကေနရတဲ႔ ေဒတာ ေတြကေတာ႔
1. Flow %
2. Differential pressure
3. Speed
4. Torque
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Calculating မွ ရတဲ႔ ေဒတာ ေတြကေတာ႔
1. Flow rate (m3/h)
2. Head (m)
3. Power consumption
4. Efficiency
-------------------------------------------------------------Noise and vibration test ကို ISO 10816-7 အရ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ Noise meter ကို equipment ကေန
1m အကြာမွာ ထားၿပီး စမ္းပါတယ္။ Acceptance criteria ကေတာ႔ ကိုယ္ထားမဲ႔ compartment က လက္ခံ
နိုင္တဲ႔ limit အတြင္းမွာ ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ Machinery space (unmanned) ေတြ အတြက္ကေတာ႔ 90 dB(A)
ေလာက္ အထိ လက္ခံ ပါတယ္။ ခုဟာကေတာ႔ 76 ရွိပါတယ္။ Environmental noise ရွိတဲ႔ အတြက္ ဒါကို
အတည္ ယူလို႔ မရပါဘူး။
Vibration ကေတာ႔ ပံုမွန္ ဆို radial, horizontal & vertical ဆိုၿပီး 3 points တိုင္းပါတယ္။ ဘယ္ေနရာ
ေတြကို တိုင္းသင္႔တယ္ ဆိုတာ ေတာ႔ ရွိပါတယ္။ Standard အရ 5.1 mm/s (RMS) ထိ လက္ခံ နိုင္ပါတယ္။
အခု test မွာေတာ႔ max. 2 mm/s ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ Standard table ေလး တင္ေပး
ထားပါတယ္။
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Chilled Water Pump Selection အတြက္ pressure drop calculation တြက္ခ်က္ရာ၌ chilled water တြင္
glycol ေရာ ပါက density နွင္႔ dynamic viscosity ကို သတိထား ဖို႔လိုသည္။ ၿမန္မာၿပည္ က chilled water
system ေတြ အတြက္ေတာ႔ glycol mixture လိုမည္ မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေအးေသာ ရာသီဥတု တြင္ operate
လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေသာ system အတြက္ေတာ႔ လိုသည္။ Glycol သည္ အနည္းဆံုး 10% မွစ၍ ေရာေလ႔ ရွိၿပီး
ambient temperature အေပၚမူတည္၍ 30% -35% ေလာက္ ေရာေလ႔ ရွိသည္။ Density နွင္႔ dynamic
viscosity of water-glycol mixture သည္ pipeline ၏ pressure drop ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ထည္႔သြင္း
တြက္ခ်က္ ရေသာေၾကာင္႔ glycol content မ်ားပါက pump head ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳ
ရွိသည္။ Glycol content နွင္႔ ၿဖစ္နိုင္ပါက density and dynamic viscosity ၏ တန္ဖိုးမ်ားကို pump supplier
ဆီသို႔ ပို႔ေပးနိုင္ပါက ပို၍ တိက် ေကာင္းမြန္ ေသာ pump တစ္လံုးကို ေရြးခ်ယ္ ေပးနိုင္ ပါလိမ္႔မည္။
သို႔မဟုတ္ပါက သူတို႔က ဒီတန္ဖိုးေတြကို ၿပန္မေမးပဲ ခန္႔မွန္း ၿပီးေတာ႔ select လုပ္ေပးလိမ္႔မည္ ၿဖစ္သည္။ ပို၍
တိက် ေစလိုလွ်င္ ကိုယ္႔မွာ ရွိေသာ information ေတြကို အကုန္သာ ေပးလိုက္ပါ။
Pressure drop calculation မွ table ေလး နွစ္ခုကို ၿပထားပါသည္။ ဒါသည္ comparison လုပ္ရန္ အတြက္
အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ကို ၿဖတ္ေတာက္ ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ပထမ တစ္ခုက glycol ေရာမေထားေသာ pure
water ၿဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုက glycol (by volume) 30% ေရာထားေသာ water-glycol mixture
ၿဖစ္သည္။ Chiller မွ ထြက္သြားေသာ leaving water temperature သည္ 6°C ၿဖစ္၍ chilled water pump
ဆီသို႔ ၿပန္လာေသာ entering water temperature သည္ 12°C ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ density နွင္႔ dynamic
viscosity တို႔ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြက ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿဖစ္သည္။
Pure Water
Density 1000 kg/m³ at 6°C, 999.4 kg/m³ at 12°C
Water-glycol Mixture (Glycol 30% by volume)
-----------------------------------------------------------Density 1050.02 kg/m³ at 6°C, 1048.08 kg/m³ at 12°C
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Pure Water
Dynamic viscosity of water 1.4766 x 10-3 Pa.s at 6°C, 1.246 x 10-3 Pa.s at 12°C
Water-glycol Mixture (Glycol 30% by volume)
------------------------------------------------------------Dynamic viscosity of water-glycol 3.374 x 10-3 Pa.s at 6°C, 2.782 x 10-3 Pa.s at 12°C
μ သည္ Reynolds Number ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ အသံုးၿပဳသည္။ Re သည္ friction factor ကို ရွာရန္
အတြက္ တြက္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Re = ρVD / μ
Pipe & valve fitting pressure losses ေတြအတြက္ ρ ကို အသံုးၿပဳရသည္။
∆p = ƒ (L/D) (ρV²/2) --- (Pipe Pressure Loss)
∆p = K ρ (V²/2) --- (Valves & Fittings Pressure Loss)
အထက္မွ ေဒတာ ေတြကို ၾကည္႔ပါက glycol glycol ပါတာနဲ႔ မပါတာ အေတာ္ကြာတာ ကို ေတြ႔ပါ လိမ္႔ မည္။
Table ကို ၾကည္႔ပါက 1-20 သည္ entering water temperature 12°C နွင္႔ သက္ဆိုင္၍ 21-30 ကေတာ႔
leaving water temperature 6°C နွင္႔ သက္ဆိုင္သည္။ Summary အရ ဒီအပိုင္း အတြက္ နွိဳင္းယွဥ္
ၾကည္႔ရာတြင္ 0.2 m head သာ ကြာၿခားမွဳ ရွိသည္။ ပိုက္လိုင္း ရွည္လွ်င္ ရွည္သလို fitting ေတြ မ်ားလွ်င္
မ်ားသလို ကြာၿခားမွဳ ပိုမို မ်ား သြားနိုင္ပါသည္။
Pump ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ safety factor ေတြယူေလ႔ ရွိေသာေၾကာင္႔ ေတာ္ရံု shortage ၿဖစ္တာ ေလာက္ ေတာ႔
ကာမိသည္႔ အတြက္ ၿပႆနာ ၾကီးၾကီးမားမား သိပ္မရွိတတ္ၾက။ Pump motor အတြက္ကလည္း safety
factor က ရွိသည္။ ဒါေၾကာင္႔ calculation က အနည္းငယ္ေလာက္ မွားလ်င္ေတာင္မွ လက္ခံ နိုင္သည္႔
အတိုင္းအတာ အတြင္း ရွိတတ္သည္။
ဆိုလိုရင္း ကေတာ႔ Chilled Water Pump Selection အတြက္ pressure drop calculation တြက္ခ်က္ရာတြင္
glycol ေရာေနွာပါ၀င္ ေနပါက density နွင္႔ dynamic viscosity တန္ဖိုးမ်ားကို ဂရုစိုက္၍ မွန္မွန္ ကန္ကန္
ထည္႔သြင္း တြက္ခ်က္ရန္ ၿဖစ္သည္။
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ခုေနာက္ပိုင္း marine engine ေတြမွာ fuel အၿဖစ္ LNG ကို သံုးလာၾကပါၿပီ။ LNG သည္ clean technology
ၿဖစ္တဲ႔ အတြက္ MARPOL, IMO စတာေတြရဲ႕ rules and regulation ေတြကို comply ေကာင္းေကာင္း
လုပ္ပါတယ္။ LNG ဆိုသည္မွာ Liquefied Natural Gas ကိုဆိုလိုသည္။ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရ လြယ္ကူ ေစရန္
အတြက္ liquid form သို႔ convert လုပ္ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သူ႔မွာ ပါ၀င္တဲ႔ gas composition အေပၚ
မူတည္ၿပီး approximately -162°C (-259°F) နွင္႔ atmospheric pressure ၌ အရည္ အေၿခအေန သို႔
ေၿပာင္းပါတယ္။ Boiling point က -162°C (-259°F) ၿဖစ္ၿပီး freezing point က -182°C (-295.6°F) လို႔
ဆိုပါတယ္။ Extremely low temperature ၿဖစ္ၿပီး cryogenic liquid (အေအးလြန္ liquid) လို႔ေခၚပါတယ္။
ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ -100°C ေအာက္ substances ေတြကို cryogenic လို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး special
handling technology လိုအပ္ပါတယ္။ LNG သည္ အေရာင္မရွိ၊ အနံ႔မရွိ ေသာ gas ၿဖစ္သည္။ Chemical
composition အေနနဲ႔ methane, ethane, propane, butane စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ အေအးဆံုး ဆိုၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ သဘာ၀ အတိုင္း ၿဖစ္တဲ႔ အပူခ်ိန္ သည္ -89°C (129°F) ၿဖစ္ၿပီး၊ အႏၱာတိက တိုက္ရဲ႕ ေဆာင္းတြင္း အေအးဆံုး အခ်ိန္မွာ တိုင္းတာ ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ၿမိဳ႔ထဲမွာ အေအးဆံုး ဆိုၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားတာ ကေတာ႔ Oymayakon (Sakha Republic) ၿမိဳ႔ ၿဖစ္ၿပီး
ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဆာင္းတြင္း -71.2°C (-96.16°F) မွာ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါတယ္။ Absolute zero
ဆိုတာကေတာ႔ theoretically အရ the coldest temperature လုိ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး တကယ္တမ္း အဲဒီအထိ
မေရာက္နိုင္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ Absolute zero ကို 0 Kelvin (-273.15°C or -459.67°F) လုိ႔ နိုင္ငံတကာက
အတိအက် သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။

ဒီေလာက္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ေအးလြန္းလွတဲ႔ temperature ေၾကာင္႔ သူနဲ႔ ထိေတြ႔တဲ႔ tissue ေတြ (တိရစၦန္၊
အပင္) စတာေတြကို ေအးခဲ သြားေစၿပီး တၿခား materials ေတြဆိုရင္ ၾကြပ္ဆပ္ဆပ္ (brittle) ၿဖစ္သြားေစမယ္၊
strength မရွိေတာ႔ေအာင္ ၿဖစ္သြားေစမယ္၊ functionality မရွိေတာ႔ဘူး၊ စတာတြ ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔
LNG ထည္႔မယ္႔ material ရဲ႕ select လုပ္ဖို႔ ဆိုတာ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ gas
ေတြရဲ႕ density ေတြသည္ ေလထက္ ေပါ႔ေသာေၾကာင္႔ (air 1.225 kg/m3 @ 15°C as standard) buoyant
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ၿဖစ္ေနပါတယ္။ LNG စတင္ၿပီး ေလထဲသို႔ leak ၿဖစ္ပါက density သည္ 1.8kg/m3 ေလာက္အထိ
ရွိေသာေၾကာင္႔ သူသည္ ေအာက္ေၿခသို႔ က်သြားၿပီး ထိုေနရာ ရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေတြ၏ ေနရာတြင္ အစားထိုး
၀င္ေရာက္ သြားေသာေၾကာင္႔ အဆိုပါ ေနရာမ်ား၌ အသက္ရွဳလို႔ မရေသာ ၿပႆနာ ေတြ ၿဖစ္နိုင္သည္။
သို႔ေသာ ဒါသည္ ခဏတာ ၿဖစ္သည္။ LNG တြင္ပါ၀င္ေသာ methane လို ဓါတ္ေငြ႔ သည္ ၿမန္ၿမန္ ဆန္ဆန္ ပဲ 110°C သို႔ ေရာက္သြားၿပီး relative density of gas သည္ 1ထက္ ေလ်ာ႔နည္း သြားၿပီး ေလထဲမွာ buoyant
ၿဖစ္ေနပါလိမ္႔မည္။ LNG သည္ vaporise ၿဖစ္ပါက cold vapour သည္ ေလထဲမွာ ရွိေသာ moisture ကို
condense ၿဖစ္ေစၿပီး အၿဖဴေရာင္ vapour cloud ကို ၿဖစ္ေပၚ ေနေစပါတယ္။ Gas ၏ temperature
က်ဆင္းလာပါက တၿဖည္းၿဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါလိမ္႔မည္။ ပံုထဲမွာ စမ္းၿပထားတာကို ၾကည္႔ပါ။
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ဒါသည္ ကြ်န္ေတာ္ ဖတ္မိသေလာက္ LNG အေၾကာင္း ၿဖစ္သည္။ Liquefaction process ေတြ၊ marine
engine ေတြဆီသို႔ LNG (vapour) ကို fuel အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳဖို႔ ဘယ္လို double-walled pipe နဲ႔
ပို႔ေဆာင္သလဲ၊ special requirement ေတြက ဘာေတြလဲ၊

inner pipe နဲ႔ outer pipe ၾကားထဲမွာ

ventilation system ေတြ ဘယ္လို လိုအပ္သလဲ စတာေတြဟာ စိတ္၀င္စား စရာေတြပါ။ LNG အေၾကာင္း
ကြ်န္ေတာ႔ရဲ႕ တင္ၿပခ်က္ကေတာ႔ ဒီမွာပဲ ရပ္ပါၿပီ။

HVAC နဲ႔ ဘယ္လို ဆက္စပ္ သလဲ ဆိုတာက အခုမွ လာမွာပါ။ ဟိုတေလာက ကြ်န္ေတာ္ variable primary
flow system အေၾကာင္း ေၿပာဖူးပါသည္။ Machinery space နွင္႔ Living Quarter system နွစ္မ်ိဳး ရွိ၍ LQ
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အတြက္ chilled water system တြင္ cold recovery system တစ္ခု ပါသည္။ အထက္တြင္ ေၿပာခဲ႔ေသာ LNG
(liquid) ကို storage tank မွထုတ္၍ ship engine ဆီသို႔ LNG (vapour) အေနနဲ႔ ပို႔၍ fuel အေနနဲ႔ သံုးၿခင္း
ၿဖစ္သည္႔ အတြက္ LNG (liquid) ကို vapour state @ required temperature သို႔ ေၿပာင္းလဲ ေပးရန္
vaporization လုပ္ရသည္။ ထို႔အတြက္ vaporizer/heat exchanger ေတြကို ၿဖတ္ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
chilled water return line က အဲဒီ heat exchanger ကို ၿဖတ္ၿပီး cold recovery လုပ္ရတယ္။ 12°C
ေလာက္နဲ႔ AHU/FCU ေတြဆီက ၿပန္လာတဲ႔ chilled water ဟာ heat exchanger ကို ၿဖတ္ၿပီး ခ်ိန္မွာ
between 6-12°C အထိ ၿဖစ္လာမယ္။ ေၿပာရရင္ 6°C ေလာက္အထိ heat exchange လုပ္နိုင္ပါက chiller
ေတာင္ ေမာင္းဖို႔ မလိုဘူး engine run ေနတဲ႔ အခ်ိန္ေတြမွာ ဆိုရင္။ ဒါသည္ energy saving အတြက္
ၿဖစ္သည္။

ဒါေပမယ္႔

pump

ကိုဘယ္လို

control

လုပ္မလဲ

ဆိုတဲ႔

ၿပႆနာ

ေပၚလာပါတယ္။

ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ VFD တပ္ထားတဲ႔ pump ၿဖစ္ေနၿပီး variable primary flow system ၿဖစ္ေနတဲ႔
အတြက္ပါ။ Chiller မ run ရင္ pump လဲ လိုက္မ run ဘူးဆိုရင္ ခက္ေနမယ္။ ဒါက ေလာေလာဆယ္
ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ control problem တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ကို အေၾကာင္းသင္႔ရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေရးၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။

ဒီ system သည္ ကမၻာေပၚမွာ အၾကီဆံုး ၿဖစ္လာမည္႔ Heerema Offshore Company ပိုင္ crane vessel
တြင္ အသံုးၿပဳပါမည္။ လက္ရွိ Singapore, Jurong Shipyard တြင္ ေဆာက္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
company က HVAC provider ၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သေဘၤာက်င္း က တစ္ေယာက္ကို heat exchanger
ရဲ့ အဝင္၊ အထြက္ design temperature ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ သူကလည္း ေကာင္းေကာင္း မသိဘူး။ Heat
exchanger က circuit သံုးဆင္႔ေလာက္ ပါတယ္ ဆိုတာ ေလာက္ပဲ ေၿပာနိုင္တယ္။ ေမးရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းက
heat exchanger မွာ အရမ္း ေအးလြန္း ေနပါက chilled water ေတြ freeze ၿဖစ္သြား နိုင္တဲ႔ အတြက္ပါ။
ထို႔အတူ temperature က 12°C ထက္လည္း နည္းၿပီး 6°C ထက္ နည္းလို႔လည္း မၿဖစ္ပါဘူး။ ဒါမွသာ
recovery လုပ္နိုင္မွာပါ။ Chilled water ကို freeze မၿဖစ္ေစဘူး ဆိုတာ ေလာက္ပဲ ေၿပာနိုင္ပါတယ္။

Energy saving ကို marine sector အတြက္ ၀ိုင္း၀န္း စဥ္းစား လာၾကသည္႔ ၿဖစ္စဥ္တြင္ LNG သည္
အေရးပါေသာ က႑က ပါ၀င္ေနၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း တင္ၿပလိုရင္း ၿဖစ္သည္။
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Fan vibration test လုပ္ထားတဲ႔ ပံုေတြကို ေအာက္မွာ ၾကည္႔ပါ။ Kruger fan factory မွာ လုပ္ထားတဲ႔ ပံုေတြ
ၿဖစ္ပါတယ္။ Factory တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု စမ္းသပ္တဲ႔ ကိရိယာ နဲ႔ စမ္းသပ္ပံု နည္းလမ္းေတြ တူခ်င္မွ တူနိုင္ပါ
လိမ္႔မယ္။ Hison fan factory ကလဲ fan ေတြ ၀ယ္တဲ႔ အတြက္ FAT သြားဖူးေပမယ္႔ အခုလိုမ်ိဴးေတာ႔
လုပ္ၿပေလ႔ မရွိပါဘူး။ Balancing test လုပ္တဲ႔ စက္ကိုေတာ႔ ေတြ႔ဖူးသလို တစ္ခါတုန္းက ကြ်န္ေတာ္ ဓါတ္ပံု
တင္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ႔ fan blade ေတြရဲ႕ balancing ကို check လုပ္ၿပီး လိုတိုး ပိုေလွ်ာ႔နဲ႔ trim
လုပ္တာပါ။ Fan blade ေတြကို အနီးကပ္ ၾကည္႔ရင္ သိသာပါတယ္။
Test လုပ္တဲ႔ သူေတြကို technical question ေတြ ေမးရတာ ေၿဖနိုင္တဲ႔သူ ရွိသလို မေၿဖနိုင္တဲ႔ သူေတြလည္း
ရွိပါတယ္။ အခုၿပထားတဲ႔ vibration meter ရဲ႕ function ေတြကို အေသးစိတ္ သြားေမးရင္ ေၿဖနိုင္မွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို လိုခ်င္ရင္ ဒီလို နွိပ္၊ ဒါဆို ဒီအေၿဖရမယ္။ ဒီေလာက္ပဲ သိပါလိမ္႔မယ္။ ဒီစက္ အေၾကာင္းကို
သိခ်င္လို႔ online မွာၾကည္႔တာ manual ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ၄၊၅ ေခါက္ ဖတ္ၾကည္႔တယ္။ ကိုယ္သိခ်င္
တာေတြ မေတြ႔ရပါဘူး။ သိခ်င္ရင္ေတာ႔ ေအာက္ကလင္႔မွာ ဖတ္ၾကည္႔ပါ။
http://bl-systems.com/…/…/MANUAL%20N500%20GB%20Rel%203_1.pdf
Kruger ကလုပ္တဲ႔ test မွာ ဘာေတြပါသလဲ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ ေၿပာရရင္ေတာ႔
- velocity transducer တစ္ခု (သို႔) နွစ္ခု ပါတယ္ (fan bearing အနားမွာ ထားတယ္)
- photocell ပါတယ္ (fan speed ကို capture လုပ္ရန္ အတြက္)
- reflective sticker ပါတယ္
>>> Transducer ကို measure လုပ္မယ္႔ ေနရာမွာ အနီးကပ္ဆံုး ထားတယ္။ Meter ရဲ႕ datasheet
အရေတာ႔

bearing

ကေန

အနည္းဆံုး

50mm

အကြာလို႔

ေၿပာတယ္။

>>> Impeller မွာ reflective sticker ကို ကပ္တယ္။ Photocell ရဲ႕ laser beam ကို reflective sticker မွာ
ခ်ိန္ထားတယ္။
>>>
>>>

Fan
Fan

run
stable

တယ္။

Full

ၿဖစ္သြားတဲ႔

အထိ

speed
ေစာင္႔ၿပီး

ေရာက္တဲ႔
vibration

အခ်ိန္

value

ကို

ကို

မွတ္တယ္။

record

လုပ္တယ္။

Vibration နဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ တိုင္းတာတဲ႔ ယူနစ္ေတြက displacement, velocity, acceleration စတာေတြ
ၿဖစ္ၿပီး amplitude ကေတာ႔ peak, peak to peak, average, root mean square စတာေတြ ၿဖစ္သည္။
Peak ဆိုတာကေတာ႔ အၿမင္႔ဆံုး ေရာက္တဲ႔ value တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး peak to peak value ကေတာ႔ sine wave
တစ္ခု ကို ၾကည္႔မယ္ ဆိုရင္ wave length တစ္ခုရဲ႕ min-max လွိဳင္းထိပ္ နွစ္ခုကို တိုင္းတာပါတယ္။ root
mean square ကေတာ႔ peak value ကို root 2 နဲ႔ စားထားတဲ႔ တန္ဖိုးပါ။ ပံုထဲ မွာ ၾကည္႔ပါ။
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>>> Displacement သည္ low frequencies ေတြအတြက္ေတာ႔ ေကာင္းတဲ႔ basic measure ၿဖစ္သည္
>>> Velocity သည္ overall measurement အတြက္ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကီးမားတဲ႔ transducer
လိုသည္ ဟုဆိုသည္။
>>> Accelerometer ကေတာ႔ HVAC application ေတြ အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခု ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

*** Transducer သည္ surface တစ္ခု၏ displacement, velocity, acceleration စသည္တို႔ကို detect
လုပ္ၿပီး

motion

ကေန

electrical

signal

သို႔

ေၿပာင္းေပးတဲ႔

instrument

တစ္ခု

ၿဖစ္သည္။

Kruger ကေတာ႔ velocity (mm/s RMS) ကို အသံုးၿပဳသည္။ Peak to RMS value 10 ခုယူၿပီး တစ္ခါ overall
value ကို ၿပန္ယူသည္။ ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ ဆိုလ်င္ အဆိုပါ RMS value ၁၀ ခုမွ တစ္ခုခ်င္းစီ ကို
နွစ္ထပ္ကိန္းလုပ္၊ ၿပီးလ်င္ အားလံုးကို ေပါင္းၿပီး၊ square root တန္ဖိုးကို ရွာရသည္။ ထိုေနာက္ဆံုး ရရွိေသာ
တန္ဖိုးသည္ overall value mm/s RMS ၿဖစ္ေလသည္။
-------------------------------------------------------------------------------------------------Acceptance criteria သည္ ISO 1940 ၿဖစ္၍ vibration category G6.3 (6.3mm/s peak) ၿဖစ္သည္။
၎သည္ industry field တြင္ လိုက္နာေသာ စံတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ G သည္ balance grade code တစ္ခု
ၿဖစ္သည္။
Peak မွ Root Mean Square ကို ေၿပာင္းလိုပါက 6.3 mm/s = 6.3/sqrt(2) = RMS 4.4mm/s
ကိုရရွိသည္။ Fan ေတြအတြက္ vibration limit သည္ RMS 4.4mm/s ၿဖစ္သည္။
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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ID & OD Problem for Duct Connection (Aung Myat Thu)

ဒီၿပႆနာ ကို အမ်ားစုကေတာ႔ သတိထားမိမယ္ မထင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ၾကံဳဖူးတဲ႔ သူ (အမ်ားအားၿဖင္႔
installer) ေတြ ကေတာ႔ သိပါလိမ္႔မည္။ Thickness တူတဲ႔ GI duct with GI duct ေတြအတြက္ ေတာ႔
ၿပႆနာ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါ connection မ်ားအတြက္ေတာ႔ သတိထားရမည္။
(1) Penetration (or) thick duct (or) coaming စတာေတြနဲ႔ normal GI duct ေတြ connect လုပ္ရာတြင္
(2) Penetration (or) thick duct (or) coaming စတာေတြနဲ႔ damper ေတြ connect လုပ္ရာတြင္
Penetration (or) thick duct (or) coaming စတာေတြသည္ steel duct/pipe ေတြ ၿဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ flange
ေတြသည္ အနည္းဆံုး 6mm thickness ရွိပါတယ္။ Fire damper, non-return damper, pressure relief
damper စတာေတြရဲ႕ casing and flange ေတြကေတာ႔ အမ်ားအားၿဖင္႔ 2-3mm thckness ပဲရွိပါတယ္။
Regulating damper or volume control damper ေတြဆိုလွ်င္လည္း ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ 1.2mm
thickness ပဲရွိပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ အေရးၾကီးတာက ducting ေတြကို fabrication လုပ္ဖို႔ ဘယ္သူမွာသလဲ ဆိုတာရယ္၊ damper
ေတြကို ဘယ္သူ ၀ယ္သလဲ ဆိုတာပါ။ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ ducting ေတြကို site engineer or supervisor က
take care လုပ္တဲ႔ အတြက္ သူတို႔က ဆိုဒ္ထဲက အေၿခအေနကို ေကာင္းေကာင္း သိၾကပါတယ္။ ဆိုေတာ႔
flange မွာ အေပါက္ေဖာက္တဲ႔ အခါ (bolt and nut ကို သံုးၿပီး connect လုပ္မယ္ ဆိုရင္) matching flanges
နွစ္ခုမွာ ရွိတဲ႔ hole ေတြဟာ တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု align ၿဖစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ သတိ မထားရင္ wall thickness
မတူညီ တဲ႔ အတြက္ bolt tighten လုပ္တဲ႔ အခါ အေပါက္ေတြ လြဲေနနုိင္ ပါတယ္။
ဆိုၾကပါစို႔၊ rectangular duct opening size ဟာ 200mm x 200mm ရွိၿပီး duct ရဲ႕ thickness ဟာ 1mm
ပဲရွိတယ္။ Connecting flange က 30mm width ရွိတယ္။ အေပါက္ေတြကို flange center မွာပဲ
ေဖာက္ထားတယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒါဆို BCD ဟာ 100+1+15=116mm ရွိမယ္။ တစ္ဖက္က 6mm thickness ရွိတဲ႔
thick duct နဲ႔ connect လုပ္မယ္ ဆိုပါက opening size (ID) လဲ 200mm x 200mm ၿဖစ္ၿပီး flange width
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30mm ဆိုပါက BCD သည္ 100+6+15=121mm ၿဖစ္သည္။ ဒါဆို bolt ကို tighten လုပ္တ႔ဲ အခါ 5mm
လြဲေနပါတယ္။
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အခုၿပထားတဲ႔ ပံုသည္ သေဘၤာရဲ႕ girder ကိုေဖာက္ထားတဲ႔ penetration နဲ႔ normal GI ကို connect လုပ္ဖို႔
ဆြဲထားတဲ႔ ပံုပါ။ Girder ဟာ 12mm thickness ရွိတဲ႔ အတြက္ penetration ကိုလဲ 12mm နည္းလုပ္လို႔
မရပါဘူး။ ဒါဟာ requirement for ship structure အရပါ။ GI duct ဟာ 1mm thickness ပဲရွိတဲ႔ အတြက္
GI duct ရဲ႕ flange width ကို 50mm ထားၿပီး thick duct ရဲ႕ flange width ကို 38mm ထားလိုက္ရပါတယ္။
တကယ္ဆို 37mm ပဲထားရမွာပါ။ ဒါသည္ ID ကို အတူတူ ထားတဲ႔ သေဘာပါ။ အဲလိုမွ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ႔
thick duct ရဲ႕ ID ကို 200-11-11=178mm ပဲထားရပါလိမ္႔မယ္။ ဒါဆို flange width ကို အတူတူ သံုးလို႔
ရပါလိမ္႔မယ္။ OD ကို အတူတူ ထားတဲ႔ သေဘာပါ။
Damper ေတြက်တာ႔ design and engineering department က တာ၀န္ယူၿပီး ၀ယ္တဲ႔ အတြက္ design
engineer ေတြအေနနဲ႔ ပစၥည္း၀ယ္ရင္ ဒါေလးေတြကို ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေအာ္ဒါ မွာတဲ႔ အခါ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ႔
flange and hole details ေတြကို ေသခ်ာ ေၿပာဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္ရင္ ေစာေစာက
ေၿပာခဲ႔တာမ်ိဳးေတြ ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အေပါက္မေဖာက္ပဲ ထားၿပီး ဆိုဒ္ထဲက်မွ ေဖာက္ရင္ေကာ မရဘူးလား
ဆိုေတာ႔ အဲလို လဲ ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ damper အေရအတြက္ မ်ားရင္ ကိုယ္႔လူေတြ လုပ္ရတာ
သက္သာေအာင္ လိုခ်င္တဲ႔ အတိုင္း ေၿပာၿပီး လုပ္ခိုင္း ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

