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1. HVAC/ACMV (Land/Marine)
HVAC သည္ Heating, Ventilating and Air-conditioning ကိုဆိုလို၍ ACMV ကေတာ႔ Air-conditioning &
Ventilating ကိုေခၚသည္။
ACMV သည္ Industrial Building ေတြအတြက္ M&E (Mechanical & Electrical) ေအာက္တြင္ ရွိသည္
ၿဖစ္၍ M&E သည္ အာလံုးကို စုေပါင္းၿပီး ထားသၿဖင္႔ အင္မတန္ က်ယ္ၿပန္႔လွသည္။ ACMV သက္သက္
ပင္လ်ွ င္ အေတာ္ေလး က်ယ္ၿပန္႔ ေနေပၿပီ။ ၿမန္မာၿပည္မွာေတာ႔ ေတာင္ေပၚေဒသ ေတြမွလြဲ၍ ရာသီဥတုက
သိပ္မေအးဟု ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ ဆိုနိင္သၿဖင္႔ Heating အတြက္ သိပ္မလိုအပ္ဟု ဆိုနိင္ေပလိမ္႔မည္။
ဟိုတယ္ေတြ

အတြက္ေတာ႔

လိုပါလိမ္႔မည္။

သို႔ေသာ္

ၿမန္မာၿပည္

အတြက္

ACMV

တစ္ခုတည္းက

လံုေလာက္ေနေပၿပီ။ Heating လိုလွ်င္ electric heater ေတြ ထပ္မံ တပ္ဆင္ နိုင္ပါလိမ္႔မည္။
ၿမန္မာၿပည္မွာ Marine industry ေကာင္းစြာ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသည္႔ အတြက္ လူေတြလဲ သိပ္ၿပီး အာရံု
မစိုက္ေသးေပ။ Marine အတြက္ သီးသန္႔ လုပ္တဲ႔ နိုင္ငံတကာ company ေတြလည္း ၀င္လာဖို႔ စိတ္မကူးေသး။
ၿပီးခဲ႔တဲ႔ 2016 June လထဲက ကြ်န္ေတာ္ Europe မွာရွိတဲ႔ Head Office ကိုေရာက္ေတာ႔ ဒါရိုက္တာ
တစ္ေယာက္ကို

ေမးၾကည္႔ေသးတယ္။

ကဖြံ႔ၿဖိဳးေတာ႔မယ္....လာၿပီး

ရင္းနွီးဖို႔

ငါတို႔

ၿမန္မာၿပည္မွာ
အစီအစဥ္

သိပ္မၾကာခင္
ရွိလား

marine

sector

ဆုိေတာ႔...ခုသူတို႔

ၾကည္႔ေနတယ္....သိပ္မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးဘူးတဲ႔.... ဖြံ႔ၿဖိဳးလာရင္ေတာ႔ သူတို႔လဲ လာမယ္ လို႔ေၿပာတယ္။
လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၂ နွစ္က ကြ်န္ေတာ္ ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕ လက္ရွိ leading air-con company တစ္ခုရဲ႕ ပိုင္ရွင္ နဲ႔
စကားေၿပာဖူးတယ္။Marine ပိုင္းကိုလုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ မရွိဘူးလား ဆိုေတာ႔...မရွိဘူး...ေသးလို႔တဲ႔....သူသိတာက
ေသးတာပဲ သိေတာ႔ ေသးတယ္ ထင္တာေပါ႔....Platform ေတြ...Rig ေတြဆိုတာ သိပ္ၿပီး ေသးငယ္တာေတြ
ေတာ႔ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ land က သိပ္ၾကီးမားတဲ႔ plant ေတြ...factory ေတြနဲ႔ေတာ႔ နွိဳင္းလို႔ မရဘူးေပါ႔....
ဒါေပမယ္႔ requirement ပိုင္းမွာေတာ႔ marine က ပိုမ်ားသည္။ ပင္လယ္ထဲမွာ ဆိုေတာ႔ လူေတြရဲ႕ အသက္ကို
ပိုဂရုစိုက္ရသည္..ေၿပးစရာ မွ ေၿမ မရွိတာ....သံုးတဲ႔ ပစၥည္းေတြကလဲ ပင္လယ္ေရ...ပင္လယ္ေလ ေတြရဲ႕
ဒဏ္ကို ခံနိုင္ဖု႕ိ လိုအပ္သည္ (marine atmosphere). Specification ပိုၿမင္႔သည္ဟု ဆိုနိုင္ေပမည္။

ဘာပဲေၿပာေၿပာ...မၾကာခင္မွာေတာ႔ ၿမန္မာၿပည္ ဟာ Marine industry မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေတာ႔မွာ ကေတာ႔
ေသခ်ာသည္။ Marine သည္လည္း တိုင္းၿပည္ အတြက္ အင္မတန္ ေငြရွာ ေပးနိုင္ေသာ အလုပ္ၿဖစ္သည္။
2008 Singapore မွာ economic crisis ၿဖစ္ေတာ႔ တၿခား industry ေတြ ၿပိဳလဲကုန္ေတာ႔ marine industry
က မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္ နိုင္ခဲ႔သည္။ သေဘာၤက်င္း လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းေကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး လာဖို႔လိုသည္။
သေဘာၤက်င္းေတြသည္

လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို

တစ္ေနရာ

ထဲမွာ

အလုပ္ေပးထားနိုင္ေသာ

လုပ္ငန္းလဲ

ၿဖစ္သည္။
Land နဲ႔ marine အတြက္ HVAC or ACMV ဘာကြာလဲ ဆိုေတာ႔ အလုပ္လုပ္ပံု က အကုန္ အတူတူပဲ။ Maine
မွာ cooling tower မသံုးဘူး၊ water-cooled နဲ႔ air-cooled units ေတြသံုးတယ္။ Cooling load တြက္တဲ႔ အခါ
သေဘာၤက အရပ္ ေလးမ်က္နွာ အကုန္ ဦးတည္ၿပီး သြားေတာ႔ ပံုေသ ယူၿပီး တြက္လို႔ မရဘူး။ Land မွာေတာ႔
အေရွ႕ဖက္က ပိုပူတယ္ေတြ၊ wind direction ေတြ ပံုေသ ရွိတယ္။ သေဘာၤက operation လုပ္မဲ႔ ေနရာ
ေပၚမူတည္ၿပီး အဓိက design လုပ္တယ္။ Winter မွာ -20 degree C ေလာက္လဲ ရွိတယ္။ Register လုပ္မယ္႔
class ရဲ႕ rules and regulations ေတြကို comply လုပ္ရတယ္။ Internation standard ေတြကို လိုက္နာ
ရတယ္။ ခု Brazil မွာ ရွိေပမယ္႔ ေနာက္လ ဆို Australia ေရာက္ခ်င္ ေရာက္မွာပဲ။ Land ကေတာ႔
ကိုယ္႔နိုင္ငံက ထုတ္တဲ႔ standard ေတြကိုပဲ အဓိက လိုက္နာတယ္။ ဒါေလးေတြက ေယဘုယ် ကြာၿခားခ်က္
ေတြ ၿဖစ္သည္။
မၾကာခင္မွာ တစ္စထက္ တစ္စ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေတာ႔မည္႔ marine industry အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဆင္သင္႔
ၿဖစ္ေနလ်င္ေတာ႔ ေကာင္းပါလိမ္႔မည္။

2. Atmospheric Pressure
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမၻာေၿမၾကီး (planet) သည္ အီေကြတာ အခ်င္း (equatorial diameter) 12,756 km (7926
miles) ရွိ၍ ၀န္ရိုးစြန္း အခ်င္း (polar diameter) 12,713.6 km (7899.86 miles) ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
အီေကြတာ

အခ်င္းက

ပိုၾကီးေပသည္။

ပါးလႊာေသာ

ေလထုအလႊာက

ကမၻာကို

လႊမ္းၿခံဳထားသည္။

ေလထုဖိအားသည္ ကမၻာေၿမၾကီး နွင္႔နီးေလေလ ပိုမ်ားလာေလ ၿဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ အေပၚတြင္
ရွိေနေသာ ေလထုအလႊာေတြ၏ အေလးခ်ိန္ ေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ အေပၚသို႔ ေရာက္ေလေလ သိပ္သည္းဆ ပို၍
နည္းသြားသလို ဖိအားလည္း ပို၍ နည္းသြားေလေလ ၿဖစ္သည္။ ပံုတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ altitude (အၿမင္႔) နွင္႔
pressure (ဖိအား) ဂရပ္ကို ၾကည္႔ပါ။ Sea level တြင္ atmospheric pressure သည္ 29.92 inHg ရွိ၍
altitude 15 miles (79,200 ft) တြင္ 1.00 inHg သာရွိေတာ႔သည္။ ၎သည္ sea level pressure ၏ 3%
သာရွိသည္။ 15 miles ဆိုသည္မွာလည္း အီေကြတာ အခ်င္း၀က္၏ 0.4% သာရွိသည္။
ေလထုထဲတြင္ volume အားၿဖင္႔ Nitrogen 78% (about), Oxygen 21% (about) နွင္႔ other gases less
than 1% ပါ၀င္သည္။ ေလသည္ physical mixture သာၿဖစ္၍ chemical compound မဟုတ္ေပ။
ပံုမွန္အားၿဖင္႔ ေလထုထဲတြင္ ေရေငြ႔ (water vapour) တစ္ခ်ိဳ႔လည္း ပါ၀င္ေသာေၾကာင္႔ ေလ၏ သိပ္သည္းဆ
(density) ကိုေလ်ာ႔နည္းေစသည္။
ယခင္ NACA (National Advisory Committee for Aeronautics၊ ယခု NASA (National Aeronautics and
Space Administration) ၏ altitude အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ သက္ဆိုင္ရာ temperature, atmospheric pressure,
density တို႔ကို table တြင္ေဖာ္ၿပ ထားသည္။
ဒီ table မွာၾကည္႔မယ္ ဆိုလ်င္ အၿမင္႔ေပ 30,000 မွာ -48.1°F ရွိသည္။ ၎သည္ -44.5°C ၿဖစ္သည္။
Pressure က 8.88 inHg (4.36 psi) ၿဖစ္၍ density သည္ 0.0286 lb/ft3 (0.46 kg/m3) ရွိသည္။ ဒါသည္
အမွန္ပဲလား

ဆိုတာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔

ေလယာဥ္

စီးေသာ

အခါ

စူးစမ္း

ၾကည္႔နို္င္သည္။

တစ္ခ်ိဳ႔

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား တြင္ေတာ႔ ကိုယ္႔ထိုင္ခံုမွာပဲ ကိုယ္ၾကိဳက္ရာ channel ကိုၾကည္႔နိုင္ၿပီး flight နွင္႔
ပတ္သက္ေသာ information အေသးစိတ္ကို ကိုယ္႔ဟာကို ၾကည္႔နိုင္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ႔ ေလယာဥ္မွဴးက
ေၾကၿငာသလို common screen တြင္လည္း information ကို ၿပသထားတာ ေတြ႔နိုင္ပါလိမ္႔မည္။
သူတို႔ေတြ ဘယ္လို တိုင္းတာ သလဲဆိုေတာ႔ pressure altimeter (altitude meter) နွင္႔ surrounding
pressure ကို တိုင္းတာၿပီး ၎ pressure နွင္႔ correspondence ၿဖစ္ေသာ temperature ကို ဖတ္သည္ဟု
ဆိုသည္။ ေလယာဥ္ေတြသည္ 30,000 ft မွ 41,000 ft အၿမင္႔အထိ ပ်ံသန္းနိုင္၍ 36,000 ft (cruising level)
သည္ေယဘုယ် အၿမင္႔ ၿဖစ္သည္။ Air traffic control ရဲ႕သတ္မွတ္ခ်က္ အရ maximum 39,000 ft ဟု
ဖတ္ဖူးသည္။ Jet ေတြကေတာ႔ ပိုၿပီး ၿမင္႔ၿမင္႔ (up to 45,000 ft ေလာက္အထိ) ပ်ံနိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ၿမင္႔ၿမင္႔ပ်ံေတာ႔ အေပၚတက္ေလ thinner layer ၿဖစ္ေလ ဆိုေတာ႔ ေလယာဥ္ရဲ႕ speed ကို အဟန္႔အတား
ၿဖစ္ေစတဲ႔ drag force နည္းသြားေတာ႔ same speed မွာပဲ ေလာင္စာ ဆီ အကုန္သက္သာသည္။ ဒါကေတာ႔
ေကာင္းတဲ႔ အခ်က္ၿဖစ္၍ အေပၚတက္ေလ fuel နွင္႔ combust ၿဖစ္ဖို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ နည္းေလ ၿဖစ္နိုင္သည္။
သို႔ဆိုလ်င္ less power ပဲ generate လုပ္နိုင္ေပလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရရွည္ ပ်ံသန္းဖို႔ အတြက္ကေတာ႔
အၿမင္႔ကိုပဲ တက္ရမွာ ၿဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ရဲ႕ length, weight စတာေတြ အေပၚမူတည္၍ altitude
ဘယ္ေလာက္မွာ ပ်ံမလဲ ဆိုတာေတာ႔ ကြာပါလိမ္႔မည္။
အဓိက ေၿပာခ်င္တာက ေတာ႔ atmospheric pressure အေၾကာင္းသာ ၿဖစ္၍ ေလယာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္၍
မဟုတပ
္ ါ။ Fan မ်ားနွင္႔ ပတ္သက္၍ ေရးမည္ စိတ္ကူးထား၍ ေလအေၾကာင္းကို intro လုပ္ေနၿခင္းသာ
ၿဖစ္သည္။

3. Refrigerant, Greenhouse Gas (GHG) & Greenhouse Effect
What is refrigerant
- Refrigeration, air-conditioning and heat pumping system အတြက္ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္ေသာ working
fluid ၿဖစ္သည္။
- ၎သည္ တစ္ေနရာမွ အပူကို စုတ္ယူ၍ အၿခားတစ္ေနရာသို႔ စြန္႔ထုတ္သည္။ ဥပမာ...evaporation ၿဖစ္စဥ္
နွင္႔ condensation ၿဖစ္စဥ္ တို႔ၿဖစ္သည္။
- HVAC industry တြင္ common refrigerant သည္ fluorocarbon substance ၿဖစ္သည္။

Refrigerant History
Jacob Perkins ဆိုသူက 1834 ခုနွစ္တြင္ ပထမဆံုး refrigerating machine ကိုစတင္ ေဆာက္ခဲ႔သည္။
-

1830 – 1930 ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အလုပ္ၿဖစ္ရင္ ၿပီးေရာ ဆိုတဲ႔ 1st generation of refrigerant

-

1930 – 1990 အႏၱရာယ္ ကင္းဖို႔နဲ႔ ၾကာရွည္ခံဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ႔ 2nd generation of refrigerant

-

1990 – 2010 အိုဇုန္းလႊာ ထိခိုက္မွဳကို ေလ်ာ႔ပါးေစဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ႔ 3rd generation of refrigerant

-

2010 – present ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာမွဳကို ေလ်ာ႔ပါးေစဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ႔ 4th generation of refrigerant

What Impacts of Refrigerant on Environment
Refrigerant သည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို တိုက္ရိုက္ သက္ေရာက္ေစေသာ အခ်က္ေတြသည္ ရာသီဥတု
ေဖာက္ၿပန္ၿခင္း (climate change) နွင္႔ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးေစၿခင္း (ozone depletion) တို႔ၿဖစ္သည္။
သြယ၀
္ ိုက္ သက္ေရာက္ေစေသာ အခ်က္ကေတာ႔ စက္ရံု၊ အလုပရ
္ ံုေတြ၊ chiller ေတြ၊ ကားေတြ စသၿဖင္႔
energy consumption ေၾကာင္႕ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ (CO2) ဓါတ္ေငြ႔ေၾကာင္႔ ကမၻာၾကီး
ပူေႏြးလာမွဳ ၿဖစ္သည္။
Protection of the side effects by using refrigerants
1) Montreal Protocol
အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမွဳကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ နိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို (Montreal
Protocol) 26 August 1987 တြင္ Montreal ၿမိဳ႔၌ သေဘာတူခဲ႔ၾကသည္။ ၎ Protocol သည္ Vienna
Convention for the Protection of the Ozone Layer @ 1985 Vienna conference မွစတင္ခဲ႔ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ 26 August 1989 တြင္ အသက္၀င္ခဲ႔ၿပီး 197 နိုင္ငံ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ႔သည္။ Follow-up
အေနနဲ႔ revision 8 ခု နိုင္ငံအနွံ႕အၿပားတြင္ ၿပဳလုပ္ခဲ႕သည္။
ထိုသေဘာတူညီမွဳ စာခ်ဳပ္သည္ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမွဳကို ၿဖစ္ေပၚေစေသာ substance မ်ားထုတ္လုပ္မွဳကို
တေၿဖးေၿဖးခ်င္း ေလွ်ာ႔ခ် သြားရန္ ၿဖစ္သည္။
2) Kyoto Protocol
Kyoto Protocol သည္ 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
မွအစၿပဳ၍ ေပၚေပါက္လာၿခင္း ၿဖစ္သည္။ UNFCCC သည္ international environmental treaty ၿဖစ္၍
ဘရာဇီး နိုင္ငံ Rio de Janeiro ၿမိဳ႔တြင္ 3 to 14 June 1992 ၌ ေဆြးေႏြးညွိနွိုင္းခဲ႔ၿပီး 21 March 1994 စတင္
အသက္၀င္ခဲသ
႔ ည္။ Kyoto Protocol သည္ ကမၻာၾကီး ပူေႏြးမွဳကို ၿဖစ္ေစေသာ ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႔
ထုတ္လႊတ္မွဳ (greenhouse gas emission) ကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္ အတြက္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ၿဖစ္သည္။
Kyoto Protocol ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံ က်ိဳတိုၿမိဳ႔၌ 11 December 1997 တြင္ လက္ခံသေဘာတူခဲ႔ၿပီး 16 February
2005 တြင္စတင္ အသက္၀င္ခဲ႔သည္။ လက္ရွိတြင္ 192 နိုင္ငံ ပါ၀င္ လက္မွတ္ထိုးထားသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္သည္
ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာမွဳ (Global Warming) ကို ၿဖစ္ေစေသာ greenhouse gas ရဲ႕ atmosphere
တြင္ပါ၀င္ေသာ concentration ကို လူသားေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ climate system
ကိုကာကြယ္ထားနိုင္ရံုသာ ရွိေသာ level တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ႔ခ် နိုင္ရန္ အတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္ ၿဖစ္သည္။

What is Greenhouse Gas & Greenhouse Effect?
ဖန္လုအ
ံ ိမ္ ဓါတ္ေငြ႔ ေလွ်ာ႔ခ်ရမယ္ ဆုိေတာ႔ တခ်ိဳ႔လူေတြက မေကာင္းတဲ႔ဖက္က ၿမင္ၾကလိမ္႔မယ္။ အမွန္
ကေတာ႔ ဒီလိုမဟုတ္ေပ။ ရွိသင္႔တဲ႔ level ေလာက္မွာသာ ကမၻာရဲ႕ atomosphere ထဲမွာ gas concentration
ရွိပါက သူသည္ လူေတြ အႏၱရာယ္ မၿဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးထားၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္။
Greenhouse Gas (GHG) & Greenhouse Effect
ကမၻာရဲ႕

atomosphere

ထဲမွာ

dioxide, methane, nitrous

ရွိေနေသာ

oxide,

Greenhouse

and ozone

Gas

မ်ားသည္

တို႔ၿဖစ္ၾကသည္။

water

ေအးၿမတဲ႔

vapor, carbon
ေဆာင္းရာသီမွာ

ဖန္လုအ
ံ ိမ္ေလးထဲ ကို၀င္ဖူးပါသလားတဲ႔။ အၿပင္မွာ ေအးေနေပမယ္႔ အထဲမွာေတာ႔ ေႏြးေထြးတဲ႔ ေနေရာင္ၿခည္
ေအာက္မွာ စိမ္းလန္းေနတဲ႔ ပန္းပင္ေလးေတြ ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ ေနပါတယ္တဲ႔။ Greenhouse ကို မွန္နဲ႔
ၿပဳလုပ္ထားၿပီး အထဲမွာ အပူကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ရန္ အတြက္ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားပါတယ္။ ဒီသေဘာတရား
အတိုင္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမၻာေၿမၾကီး ရဲ႕ atmosphere ဟာလည္း Greenhouse လိုၿဖစ္ေနပါတယ္။ ေနမွ
စြမ္းအင္ေတြဟာ ကမၻာ ရဲ႕ atmosphere ကို၀င္လာၿပီး အကုန္လံုး အတြင္းသို႔ ၀င္လာၿပီး အကုန္လံုး ၿပန္ထြက္
သြားတာ မဟုတပ
္ ါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႔ radiation ေတြကေတာ႔ မ်က္နာွ ၿပင္ ကို reflect ၿဖစ္ၿပီး space ထဲကို ၿပန္ထြက္
သြားသလို၊ တစ္ခ်ိဳ႔ heat energy ေတြကိုေတာ႔ Greenhouse Gas ေတြက စုပ္ယူထားလိုက္ပါတယ္။ Heat
energy ရွိေနတဲ႔ ေမာ္လီက်ဴးေလးေတြဟာ motion ရွိလာတဲ႔ အတြက္ release လုပ္ပါတယ္။ ဒီအခါ တၿခား
gas

က

စုပ္ယူၿပန္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔

ကမၻာၾကီးရဲ႕

အပူခ်ိန္ကို

ထိန္းထားပါတယ္။ Nitrogen,

Oxygen, Argon စတာေတြကေတာ႔ Greenhouse Gas ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။
ဒီ Greenhouse Gas ေတြသာ မရွိပါက ကမၻာရဲ႕ မ်က္နာွ ၿပင္ အပူခ်ိန္ဟာ -18°C (0°F) ေလာက္ရွိမယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။ အထက္တက္ရင္ ဖိအားက်ဆင္းသြာတာနဲ႔ အမွ် အပူခ်ိန္လဲ က်ဆင္းလာတာကို ေလယာဥ္ စီးဖူး
သူေတြက

ပိုသိပါလိမ္႔မယ္။

ေလယာဥ္ေပၚမွာ

အၿမင္႔ေပ

ဘယ္ေလာက္မွာ

ပ်ံသန္းေနတယ္၊

ဖိအားဘယ္ေလာက္ ၊ အပူခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ဆိုတာ ၿပေနပါတယ္။ အမွတ္တမဲ႔ ေနခဲ႔မိတယ္ ဆိုရင္
ေနာက္တစ္ေခါက္ ဂရုစိုက္ ၾကည္႔ပါ။ အၿမင္႔ေပ 30,000 ေလာက္မွာ အပူခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ၿဖစ္ေနတယ္
ဆိုတာ ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္။
Human activities ေတြၿဖစ္တဲ႔ fossil fuels ေလာင္ၾကြငး္ တာေတြ, အထက္မွာ ေဖာ္ၿပထားသလို စက္ရံု
အလုပ္ရံုေတြ၊ ကားေတြ က ထြက္လာတဲ႔ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ေတြ စတာေတြက ကမၻာၾကီးရဲ႕ atmosphere
ဆီသို႔ ထုတ္လႊတ္ရာမွ ထိုေနရာမွာ ရွိေနတဲ႔ Greenhouse Gas ေတြရဲ႕ concentration ကိုပိုမို မ်ားၿပား
လာေစပါတယ္။ Greenhouse Gas ေတြက အပူကို စုပ္ယူထားၿပီး atmosphere မွာ heat energy မ်ာၿပီး
earth's temperature ကိုၿမင္႔တက္ေစပါတယ္။ ဒါကို Greenhouse Effect လို႔ေခၚပါတယ္။ တနည္းဆိုရေသာ္
ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာမွဳ ၿဖစ္စဥ္ပါပဲ။

ဒါေၾကာင္႔ ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႔ဆိုတာ မေကာင္းတဲ႔ ကိစၥကို ေၿပာၿခင္း မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို သိသင္႔ပါသည္။

Ref:
1. Green Refrigerant
2. Wikipedia
3. https://eo.ucar.edu/kids/green/warming4.htm
4. https://www.environment.gov.au/climate-change/climate-science/greenhouse-effect

4. International Ozone Day
ဒီေန႔ September 16 သည္ International Ozone Day ၿဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ဘာေၾကာင္႔ အိုဇန
ု ္းလႊာ
ု ဲ႔ အေၾကာင္းကို ပိ႔စ
ု ္ တစ္ခု
ေပါက္ရသလဲ ဆိတ
ု ာရယ္ ကမၻာၾကီး ဘာေၾကာင္႔ ပူေႏြးလာရသလဲ ဆိတ
တင္လက
ို တ
္ ယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ေရးၿဖစ္ေစတာကေတာ႔ သိပ္မၾကာေသးခင္ ရက္ပင
ုိ ္းက ၿမန္မာၿပည္မာွ မွာ
R22 (HCFC-22) refrigerant ကိုသံုးထားတဲ႔ အိမ္သံုး air-con ေတြတပ္ဆင္ ေနတာ ေတြလ
႔ ႔ပ
ုိ ါ။
Refrigerant နဲပ
႔ တ္သက္လ႔ုိ ေသေသခ်ာ််ခ်ာ သိခ်င္ရင္ေတာ႔ ကိုေကာင္းထက္ညြန႔္ ေရးသားထားတဲ႔ စာအုပမ
္ ာွ
ဖတ္ၾကည္ၾ႔ ကပါ။

အေတာ္ကုိ

ၿပည္ၿ႔ ပည္စ
႔ ုစ
ံ ုံ

ၿပဳစုထားတာ

ေတြပ
႔ ါတယ္။

ACMV

ပဲေၿပာေၿပာ၊

HVAC

ပဲေခၚေခၚ...ဒီေလာကထဲက ၿမန္မာနုင
ိ ္ငံသားေတြကေတာ႔ သူ႔ကုိ မသိတဲသ
႔ ူ ရိွမာွ မဟုတ္တဲ႔ အတြက္ သ႔ူ
website ကိုအထူးတလည္ ေဖာ္ၿပ မေနေတာ႔ပါဘူး။ သူ႔စာေတြမွာ ေစတနာ ကို အထင္းသား ေတြၿ႔ မင္ခစ
ံ ား
နုင
ိ ္တဲ႔ အတြက္ အားလံးု ကိယ
ု ္စားလဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဒီေနရာကေန ေၿပာခ်င္ပါတယ္။
HCFC သည္ Hydrogen, Chlorine, Fluorine နွင႔္ Carbon တိ႔ေ
ု ပါင္းစပ္ထားေသာ ၿဒပ္ေပါင္း ၿဖစ္သည္။ ဖြ႕ံ ၿဖိဳး
တိးု တက္ၿပီးေသာ နိင
ု ္ငံ (developed countries) မ်ားတြင္ HCFC ကို တားၿမစ္ထားၿပီးၿပီၿဖစ္သည္။ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးဆဲ
နိင
ု ္ငမ
ံ ်ား (developing countries) တြင္ေတာ႔ အသံးု ၿပဳေနဆဲ ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိ သေဘာၤေတြ၊ rig ေတြ၊
ပလက္ေဖာင္းေတြမာွ ေတာ႔ system အသစ္ အတြက္ လံုး၀ မသံုးတာ ၾကာၿပီ ၿဖစ္သည္။
ၿပီးခဲတ
႔ ဲ႔ ဇူလင
ုိ ္လ (၁၅-၂၃)ရက္ေန႔ ထိ ၾသစႀတီးယားႏိင
ု ္ငံ ဗီယင္နာမွာ က်င္းပတဲ့ ႏိင
ု ္ငတ
ံ ကာ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိနး္ သိမ္းေရး ညီလာခံမာွ HFCs ေတြကပ
ုိ ါ ေလွ်ာ႔ခ် ဖိ႔ု အတြက္ လုပေ
္ ဆာင္ ေနပါၿပီ။ သိ႔ေ
ု သာ
သေဘာတူညီမဳွ ေတာ႔ မရေသးဘူးဟု သိရသည္။ ဒီညီလာခံကုိ ျမန္မာဘက္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိနး္ သိမး္ ေရး၀န္ႀကီး ဦးအုနး္ ၀င္း ဦးေဆာင္တဲက
့ ယ
ုိ ္စားလွယ္အဖဲြ႔ တက္ေရာက္ခဲၿ့ ပီး ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ေနာက္ပုိငး္ မွ
စတင္အေကာင္ အထည္ေဖၚဖို႔ အဆိုကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေထာက္ခံ ခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ HFC ဆိတ
ု ာ HCFC
ေလာက္ impact မရွေ
ိ သာ္လည္း perfect ၿဖစ္တဲ႔ refrigerant မဟုတတ
္ ဲ႔ အတြက္ သူ႔ထက္ေကာင္းတာ မေပၚ
ေသးခင္ ေမွးသံးု ေနရတဲ႔ အေၿခအေနပါ။
စက္မႈ လုပ္ငန္းဖြၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး အခုမွစတင္ေဆာင္ရြကေ
္ နတဲ့ ျမန္မာႏိုငင
္ အ
ံ တြက္ အေအးေပးစက္ေတြကေန
ထြက္တဲ့ ဟိုက္ဒရိုဖလိုရိုကာဗြန္ HFCs ကို မၾကာခင္ကာလအတြင္းေလ်ာ့ခ်ဖိ႔ု အခက္အခဲေတြရေ
ိွ နေသးတယ္လ႔ုိ

ဆိုပါတယ္။ ဒါေတာ႔ဟုတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ system/equipment အသစ္ေတြကိုေတာ႔ HCFC မသံုးခိုင္းသင္႔
ေတာ႔ပါဘူး။ R22 သည္ performance ေကာင္းေသာ္လည္း သူ႔ရဲ႕ ODP (Ozone Depletion Potential)
အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးေစနိုင္သည္႔ နွဳန္း (0.055) ၿမင္႔မားမွဳေၾကာင္႔ မသံုးသင္႔ေတာ႔ပါဘူး။ GWP (Global
Warming Potential) ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာမွဳကို ၿဖစ္ေစေသာ နွုဳန္းကလည္း 1760 ရွိၿပီး ၿမင္႔မားပါေသးတယ္။
ၿမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒါေတြကို အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အၾကီးစား လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ညႊန္ၾကားထားၿပီး ၿပီလား
ဆိုတာလည္း မသိပါဘူး။ မည္သို႔ပင္ ၿဖစ္ေစ အသံုးၿပဳသူေတြ အေနနဲ႔လည္း ကိုယ္႔အသိစိတ္နဲ႔ကိုယ္ ညႊန္ၾကား
မထားေသာ္ၿငားလည္း ၿဖစ္နိုင္ရင္ မသံုးၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ယူၿပီး ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားကလည္း
ဒါမ်ိဳးေတြကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ၿခင္း မၿပဳလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ရမွာကေတာ႔ အစိုးရက လုပ္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
မၾကာခင္လည္း ကန္႔သတ္လာလိမ္႔မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႔က ဖန္လံုအိမ္ ဓါတ္ေငြ႔ဆိုတာနဲ႔ မေကာင္းတာကို ေၿပာတယ္ ထင္ၾကလို႔ အရင္ ပို႔စ္ မွာ greenhouse
effect ကိုသိသေလာက္ ေၿပာထားပါတယ္ အဲဒါဟာ မေကာင္းတာကို ေၿပာၿခင္း သက္သက္ မဟုတ္ေၾကာင္း....
HCFC refrigerant ေတြကို ၿမန္မာနိုင္ငံ မွာ အသံုးမၿပဳၾကဖို႔ ဒီပို႔စ္ေလးနဲ႔ တိုက္တြန္း နွိဳးေဆာ္ လိုက္ရပါတယ္။

5. Reynolds Number & Viscosity
အဂၤလိပ္ ရူပေဗဒ ပညာရွင္ Osborne Reynolds (1842–1912) က flow of liquids and gases
ကိလ
ု က္ေတြ႔ ေလ႔လာခဲရ
႔ ာမွ Reynolds number ဆိေ
ု သာ dimensionless parameter တစ္ခ
ု

ထြကေ
္ ပၚလာခဲသ
႔ ည္။

Reynolds number ကို စာသင္ခန္းတြင္သာ မက အၿပင္လက္ေတြ႔တြင္လည္း အသံုးခ်ေနရသည္။
ဥပမာ…HVAC နယ္ပယ္တြင္ piping design, pipe pressure drop calculation တြက္ခ်က္ရာတြင္
မၿဖစ္မေန အသံုးၿပဳရသည္။ Pipe pressure drop တြက္ၿပီးမွ သင္႔ေတာ္ေသာ pump တစ္လံုးကို
ေရြးခ်ယ္နိုင္မည္။
Re = DVρ/µ
ρ=fluid density at mean temperature (kg/m3)
D=internal diameter of pipe (m)
V= average velocity (m/s)
µ=dynamic viscosity of fluid (Pa·s)
၎သည္ dimensionless ၿဖစ္၍ သူ႔ကို ရွာရာတြင္လည္း ဘာမွေတာ႔ မခက္ေပ။ ဒီ terms တြင္ µ သည္
စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းသည္။ D က ပိုက္ရဲ႕ diameter ၿဖစ္၍ ρ သည္ 1 unit volume မွာရွိေသာ fluid ၏
mass (kg) ၿဖစ္သည္။ ဒီေနရာမွာ ၾကံဳလို႔ ေၿပာလိုတာက weight နဲ႔ mass နဲ႔မတူေပ။ Weight သည္
ေၿမဆြဲအား (gravity) က ၎ object အေပၚ သက္ေရာက္ေသာ force ၿဖစ္သည္။ Mass ကေတာ႔
ၿဒပ္၀တၳဳ၏ အေလးခ်ိန္ သက္သက္ၿဖစ္သည္။ ဘယ္ေနရာမွာ တိုင္းတိုင္း ပမာဏ အတူတူပင္ ၿဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခၚေ၀ၚေနေသာ အေလးခ်ိန္ (weight) သည္ space ထဲမွာ၊ လကမၻာေပၚမွာ၊ တၿခား
ၿဂိဳလ္ေပၚမွာ စသၿဖင္႔ တိုင္းတာလွ်င္ ပမာဏာ တစ္ခုနွင္႔ တစ္ခု မတူညီေပ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆိုေသာ
ေၿမဆြဲအားၿခင္း မတူေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။
ρ သည္ incompressible flow ဆိုလ်င္ ပမာဏ အေၿပာင္းအလဲ မရွိေသာ္လည္း compressible flow
(ဥပမာ gas, air) ဆိုလ်င္ေတာ႔ ပမာဏ ေၿပာင္းလဲမွဳ ရွိသည္။

ဘာေၾကာင္႔ average velocity ဟုသံုးရသလဲ ဆိုလ်င္ ေလပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ အရည္ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ စီးဆင္းေသာ အခါ
အလႊာလိုက္ စီးဆင္းသည္။ ဥပမာ...ပိုက္ထဲတြင္ စီးဆင္းေသာ အခါ wall နဲ႔ ကပ္ေနေသာ fluid ၏
velocity သည္ သူ႔အေပၚ အလႊာရဲ႕ velocity ေလာက္ ၿမန္နွဳန္း မရွိေပ။ Surface နွင္႔ ထိေနေသာ fluid ၏
velocity ကိုေတာ႔ မရွိဘူး (zero) ဟုယူဆသည္။ ပံုတြင္ၾကည္႔ပါ။ Fluid အလႊာတိုင္း အလႊာတိုင္းသည္ သူ႕
velocity နဲ႔သူ စီးဆင္းေနသၿဖင္႔ average ကိုယူရသည္။

Velocity Profile
µ ကိုေလ႔လာလ်င္ စိတ၀
္ င္စားဖို႔ ေကာင္းသည္။ Viscosity သည္ dynamic viscosity (absolute
viscosity) နွင္႔ kinematic viscosity ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ Dynamic viscosity ကို "µ" နွင္႔ သတ္မွတ္၍
kinematic viscosity ကို v နွင္႔ သတ္မွတ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ စာအုပ္ေတြမာွ ေတာ႔ ကြဲၿပားပါသည္။ Viscosity
သည္ constant တစ္ခုၿဖစ္၍ တန္ဖိုးကို reference table မ်ားမွ အလြယ္တကူ ရနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
သူနွင္႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနေသာ fluid ၏ ဂုဏ္သတၱိ၊ သေဘာတရား မ်ားသည္ ေလ႔လာလ်င္
စိတ္၀င္စား ဖို႔ေကာင္းသည္။ ဒီအေၾကာင္းကို ေနာက္ပို႔စ္ တစ္ခုမွာ ဆက္ေရးပါမယ္။

6. Pressure, Stress & Viscosity
Viscosity သည္ resistance to flow ၿဖစ္သည္။ Viscosity အေၾကာင္းကို ေလ႔လာလ်င္ shear stress
အေၾကာင္းကိုပါ ေၿပာမွ ၿဖစ္လိမ္႔မည္။ Shear stress သည္ force per unit area (N/m2 for SI unit)
ၿဖစ္သည္။ Pressure နွင္႔ unit တူသည္။ Pressure နွင္႔ stress ဘာကြာပါလဲ....

Pressure vs Stress
Pressure သည္ external force per unit area ၿဖစ္သည္။ Pressure သည္ မ်က္နွာၿပင္ တစ္ခု အေပၚကို
အၿမဲတမ္း perpendicular သက္ေရာက္ၿပီး အၿမဲတမ္း positive ၿဖစ္သည္။
Stress သည္ မ်က္နွာၿပင္ တစ္ခု အေပၚကို perpendicular ေကာ parallel ပါ သက္ေရာက္သည္။ Positive
ေကာ negative ပါ ၿဖစ္နိုင္သည္။ မ်က္နွာၿပင္ ေပၚကို parallel သက္ေရာက္ေသာ stress ကို shear stress
ဟုေခၚ၍ perpendicular သက္ေရာက္ေသာ stress ကို normal stress ဟုေခၚသည္။ Normal stress
ဆိုသည္မွာ compressive stress နွင္႔ tensile stress ကို ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ compressive
stress သည္ positive ၿဖစ္၍ tensile stress သည္ negative ၿဖစ္သည္။
Pressure ကို fluid မ်ားတြင္ အဓိက သံုးစြဲ၍ stress ကို solid body မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳသည္။
ဒါေပမယ္႔ အခု fluid ၏ viscosity ကိုေလ႔လာရာတြင္ shear stress ပါ၀င္ေနေပသည္။ ထိ႔ုေၾကာင္႔
အထက္ေဖာ္ၿပပါ stress ကို solid body မ်ားတြင္သာ သံးု သည္ဟု ဆိုလ်င္ မမွန္ပါ။
အရာ၀တၳဳ တစ္ခု၏ မ်က္နွာၿပင္ ဧရိယာ ေပၚသို႔ external force တစ္ခု သက္ေရာက္ေသာ အခါ ထို အရာ၀တၳဳ
တြင္ internal resisting force တစ္ခု ၿဖစ္ေပၚလာသည္။ External force ေၾကာင္႔ ထိုအရာကို deformation
ၿဖစ္မသြား ေစရန္ (မူလအေၿခအေန ပ်က္မသြားေစရန္) ခုခံကာကြယ္ေသာ internal resisting force
ၿဖစ္သည္။ Pressure ေၾကာင္႔ stress ၿဖစ္သည္ဟုေကာ ဆိုနိုင္ပါသလား။ စဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔
pressure သည္ external force သာၿဖစ္၍ stress သည္ internal force ၿဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။
Stress ရွိလွ်င္ strain ရွိသည္။ Strain ကေကာ ဘာလဲ....ဥပမာ solid bar တစ္ခု အေပၚတြင္ stress ၿဖစ္ေသာ
အခါ ထိုအရာသည္ မူလပံု ပ်က္ယြင္းသြားသည္။ Compressive stress သက္ေရာက္လွ်င္ က်ံဳ႔သြား၍ tensile

stress ဆိုလွ်င္ ပိုရွည္လာမည္။ Strain သည္ stress ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သြားေသာ deformation/original shape
ၿဖစ္သည္။ Stress/ Strain ကို Young's Modulus နွင္႔သတ္မွတ္သည္။
Pressure နွင္႔ Stress ကြာၿခားပံုကို ပိုရွင္းသြားေအာင္ ေနာက္ထပ္ ဥပမာ တစ္ခု ထပ္ေပးလိုပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ ဘ၀တြင္ ဒီနွစ္ခုကို အၿမဲ ေၿပာေနေသာ္လည္း အမွတ္ တမဲ႔ ၿဖစ္ေနၾကသည္။ အလုပ္က
အရမ္း pressure မ်ားတယ္ဟု ေၿပာဖူးၾကပါလိမ္႔မည္။ ဒါဟာ external force ကိုဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ။
အလုပ္ကို မကြ်မ္းက်င္လို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း အထက္အရာရွိ၊ သူေ႒း ကို အလြန္အမင္း ေၾကာက္ရ ေသာ
ေၾကာင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ၿဖစ္နိုင္ပါသည္။ ဒါေတြဟာ ကိုယ္႔ အေပၚမွာ ဖိစီးေနတဲ႔ external force
(pressure) ၿဖစ္သည္။ ထိုအခါ ေဆးေၾကာ္ၿငာေတြ ေတြ႔ပါလိမ္႔မည္။ Stress relief တို႔ဘာတို႔....pressure
relief လို႔ေတြ႔ပါသလား ေဆးဗူး ေပၚမွာ?? External force (pressure) ေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ထဲမွာ
ေၾကာက္စိတ္ေတြ ၀င္တယ္၊ ဘာၿဖစ္လာေလမလဲ ဆိုတဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ၀င္တယ္။ အဲဒါ စိတ္ထဲမွာ stress
ၿဖစ္ေနတာ။ ဒီအခါမွာ တတ္နိုင္သေလာက္ စိတ္အပန္းေၿဖတာေတြ၊ ေဆးေသာက္တာေတြ၊ စိတ္သက္သာ ေစမဲ႔
အရာေတြ လုပ္တာ စသၿဖင္႔ စိတ္ဖိစီး တာေတြ (External force or pressure) ကိုခုခံဖို႔ ၾကိဳးစားရတယ္။
ဒါေတြၾကံဳလာေတာ႔ မူလစိတ္လို မေပ်ာ္နိုင္ေတာ႔ဘူး။ ဒါဆုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၿဖစ္လာတာ ေတြကို strain လို႔
ေၿပာလို႔ရမလား။ စိတ္ေထာင္းလို႔ ကိုယ္ေၾက ဆိုတဲ႔ စကားဟာ အေကာင္းဆံုး ဥပမာ ပါပဲ။ Stress ဆိုတဲ႔
စိတ္ေထာင္းေတာ႔ strain ဆိုတဲ႔ ကိုယ္ေၾက ေရာေပါ႔။ လူက ပိန္လာတာ၊ အပူရုပ္ေပါက္ေနတာ၊ အိပ္မေပ်ာ္လု႔ိ
မ်က္တြင္းေတြ ေခ်ာင္ေနတာ စသၿဖင္႔ေပါ႔။
ကြာၿခားခ်က္ကို ၿမင္ၾကလိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

7. Shear Stress, Shear Strain & Viscosity
Surface တစ္ခုေပၚသို႔ fluid စီးဆင္းေသာအခါ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ velocity profile ကို ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါ။
Flow ကို အလႊာေလးေတြ အမ်ားၾကီး စီးဆင္းသြားေသာ ပံုနွင္႔ ၿမင္ေယာင္ၾကည္ပ
႔ ါ။ ဥပမာ ဖဲထုပ္မွ
ဖဲခ်ပ္မ်ားကို လက္ၿဖင္႔ဖိ၍ ေဘးကို ဆြဲခ် လိုက္ေသာအခါ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ပံုအတိုင္း ၿဖစ္သည္။ ၎ဖဲခ်ပ္
ကေလးမ်ားကို fluid အလႊာ အေနနဲ႔ ၿမင္ၾကည္႔ပါ။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာ တစ္ခုက ေရတစ္ခြက္ ကိုခပ္၍
သံမံတလင္း ေပၚသို႔ ရွပ္၍ ပက္ၾကည္႔လိုက္ပါ။ ထိုအခါ ၿဖစ္ေပၚသြားေသာ profile သည္လည္း ယခု
ေဖာ္ၿပထားေသာ ပံုနွင္႔ အတူတူပင္ၿဖစ္သည္။
အလႊာတစ္ခု နွင္႔တစ္ခု ကြဲထြက္သြားၿခင္းသည္ shear force ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ ပံုကို ၾကည္႔ပါက
ေအာက္ဆံုး fixed surface နွင္႕ ထိေနေသာ အလႊာသည္ မ်က္နွာၿပင္မွာပဲ ထိကပ္ေနၿပီး မေရြ႔လ်ားဟု
ယူဆကာ velocity zero ၿဖစ္သည္။ ၎ေနရာကို no slip boundary ဟုေခၚသည္။ Assumption တစ္ခု
ယူထားသည္႔ သေဘာၿဖစ္သည္။ ေအာက္ဆံုး velocity zero ၿဖစ္ေနေသာ အလႊာထက္ စာလွ်င္
သူ႔အေပၚကပ္လ်က္ က အလႊာသည္ နည္းနည္း ေရြ႔သည္။ ထိုနည္းအတိုင္း ၿဖစ္ေနကာ ေနာက္ဆံုး
အေပၚဆံုး အလႊာသည္ moving plate နွင္႔ထိကပ္ ေနေသာေၾကာင္႔ plate ၏ velocity နွင္႔ တူသြား
ေပလိမ္႔မည္။ ထို velocity ကို V နွင္႔ သတ္မွတ္မည္။ ဤၿဖစ္စဥ္တြင္ flow သည္ laminar ၿဖစ္၍ velocity
profile သည္ linearly ၿဖစ္သည္။ တနည္း tangential force မပါ၀င္ေပ။
ပံု(၁) အရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေအာက္ပါ equation ကိုေရးနိုင္သည္။
v(y)=yV/H
Y direction အတိုင္း y=0 ၿဖစ္ေသာအခါ v=0 ၿဖစ္၍ y=H ၿဖစ္ေသာအခါ v=V ၿဖစ္သည္။
ဒါသည္ simple flow of linearly relationship ၿဖစ္သည္။
အခု ေနာက္တစ္ခါ layer နွစ္ခု ကို ဆြဲထုတ္ၿပီး စဥ္းစား ၾကည္႔ၾကမည္။
ပံု (၂) မွ အေပၚဆံုး layer နွစ္ခု ကို စဥ္းစားၾကည္႔မည္။ အေပၚမွ fluid layer စီးဆင္းေသာအခါ
သူ႔ေအာက္မွ layer သည္ သူနွင္႔ အတူ ကပ္ေနေစရန္ drag လုပ္ေနေပလိမ္႔မည္။ Applied force နွင္႔
ဆန္႔က်င္ၿပီး resisting force တစ္ခုလည္း ၿဖစ္ေပၚေနမည္။ ဒီေနရာမွာေတာ႔ force ထက္ velocity
gradient အေၾကာင္းကိုပဲ emphasize လုပ္ၿပီး ေလ႔လာၾကည္႔ၾကမည္။

Shear stress သည္ velocity profile နွင္႔ linearly ဆက္စပ္ေနသည္။
Ԏ=µ(dv/dy)
dv/dy သည္ velocity gradient ၿဖစ္၍ velocity သည္ y direction နွင္႔လိုက္၍ ေၿပာင္းလဲေနသည္ ဟု
ဆိုလိုသည္။
µ သည္ coefficient of viscosity ၿဖစ္သည္။ Absolute viscosity (or) dynamic viscosity ဟုလည္း
ေခၚၾကသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး proportionality factor ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚေသးသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ equation ဘယ္လိုရလာ သလဲ ဆိုတာ ဆက္စဥ္းစားၾကမည္။
Fluid surface ေပၚသို႔ X direction အတိုင္း သက္ေရာက္ေသာ force (shear force) ေၾကာင္႔ layer နွစ္ခု
အၾကားတြင္ shear stress ၿဖစ္ေပၚလာၿပီး shear strain လဲ ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
Shear strain ကေနၿပန္သြားမွ ပိုမို ရွင္းလင္းစြာ ၿမင္နိုင္လိမ႔္မည္။
ပံုမ်ားကို small element အေနနဲ႔ပဲ ၾကည္႔ပါ။
ပံု(၂) နွင္႔ (၃) တြင္ၾကည္႔ပါက အခ်ိန္ တစ္ခု dt (time taken) ၾကာေသာအခါ fluid layer သည္ X
direction အတိုင္း distance တစ္ခု (dx) ေရြ႔သြားသည္။ ၎သည္ deformation ၿဖစ္ၿခင္းပင္။ Surface
orientation သည္ Y direction အတိုင္းလည္း ၿဖစ္ေပၚေပသည္။
Shear strain ကိုေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ၿပနိုင္သည္။
γ(gamma)=deformation in X direction/height of layer being deformed
= dx/dy
dx သည္ X direction အတိုင္း ၿဖစ္သြားေသာ အေရြ႕(သို႕) deformation ၿဖစ္သည္။
dy သည္ Y direction အတိုင္း angle တစ္ခုခံ၍ ၿဖစ္သြားေသာ အေရြ႕(သို႕) deformation ၿဖစ္သည္။
Angle dθ ခံေဆာင္ထားေသာ ၾတိဂံ ေလးကို ၾကည္႔ပါ။
tan dθ = dx/dy

very small fluid element တစ္ခုကို စဥ္းစားေနတာ ၿဖစ္ၿပီး deformation သည္ အခ်ိန္တစ္ခု ၾကာမွ
ၿဖစ္သြား ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ time interval (dt) သည္လည္း အလြန္႔အလြန္ တိုေတာင္းေပသည္။
အခ်ိန္ၾကာၿမင္႔မွဳ သည္ဘာမွ မရွိသၿဖင္႔ angle (dθ) သည္လည္း မဆိုစေလာက္သာ ရွိေပလိမ္႔မည္။
ထို႔ေၾကာင္႔
tan dθ≈ dθ ဟုေရးနိုင္သည္။
dθ = dx/dy = γ(gamma)
Velocity သည္ rate of change of distance ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔
dv=dx/dt
dx=dv.dt
dθ = dv.dt/dy = γ(gamma)
Shear strain (dθ) သည္ အခ်ိန္နွင္႔ လိုက္ပါ ေၿပာင္းလဲေနေသာေၾကာင္႔ rate of shear strain
ကိုေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးနိုင္သည္။
γ'= dθ/dt
= dv.dt/dy.dt
= dv/dy
Shear stress (shear force/surface area) မ်ားလာသည္နွင္႔ အမွ် rate of shear strain သည္လည္း
မ်ားလာမည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ shear stress နွင္႔ rate of shear strain သည္ directly proportional ၿဖစ္သည္။
Ԏ∝γ'

Ԏ∝dv/dy

Variation symbol ကိုၿဖဳတ္ၿပီး ေဖာ္ၿပလိုပါက constant တစ္ခု ထည္႔ေပးဖို႔ လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
Ԏ=µ(dv/dy)
µ သည္ proportionality factor ၿဖစ္၍ constant ၿဖစ္သည္။ ၎၏ တန္ဖိုးသည္ temperature အေပၚ
တြင္ မူတည္သည္။

SI Unit
µ ၏ယူနစ္သည္ mN·s/m2 ၿဖစ္သည္။ Standard condition 20°C နွင္႔ 101.325kPa (sea level
atmospheric pressure) ၌ water dry air ၏ တန္ဖိုးမ်ားမွာ
µwater

1.0 mN·s/m2 (Pa.s)

µair

18 µN·s/m2 (Pa.s)

Kinematic viscosity
Kinematic viscosity သည္ ratio of absolute viscosity to density ၿဖစ္သည္။
ν = µ/ρ
νwater

0.000001 m2/s (at standard condition)

νair

0.0016 m2/s (at standard condition)

Ref:
1. ASHRAE 2001 Fundamentals
2. Introduction to viscosity by Victor Ugaz
3. Viscosity of Fluids by R. Paul Singh
4. Viscosity & Fluid Flow by Michel van Biezen

8. Understanding of Differentiation

Understanding of Differentiation

9. Understanding of the Limit, Derivative & Differentiation

ဒီပံုေလးကို ၾကည္႔ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ တို႔ အမ်ားၾကီး စဥ္းစား စရာေတြ ရွိသည္။
၁) Curve ကဘာလဲ?
၂) Δ ကဘာလဲ ?
၃) Limit က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ?

၁) Curve ကဘာလဲ?
ဥပမာ အေနနဲ႔ Linear and non-linear 2 ခုပံုတြင္ ၿပထားသည္။ တကယ္႔ အေၿခခံ ပံုမ်ားသာ ၿဖစ္သည္။
Linear line တြင္ y=f(x)=2x+3, x သည္ independent variable ၿဖစ္၍ y သည္ dependent variable (x
ဘယ္ေလာက္ ၿဖစ္ရင္ y ဘယ္ေလာက္ ၿဖစ္မည္) ၿဖစ္သည္။

Linear function သည္ straight line ၿဖစ္၍ non-linear function သည္ curve ၿဖစ္သည္။ နွစ္ထပ္ကိနး္
function သည္ parabola ၿဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္ခု slope ဆိုတာကို ဆက္ၾကည္႔ၾကမည္။
Slope သည္ displacement တစ္ခု၏ အခ်ိဳးၿဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ linear function ကိုၾကည္႔ပါ။
ပထမ ပြိဳင္႔သည္ (-1.5,0) ၿဖစ္၍ ဒုတိယ ပိြဳင္႔သည္ (0,3) ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ slope ကိုေအာက္ပါ အတိုင္း
အခ်ိဳးခ် နိုင္သည္။
Slope = Δy/Δx = (y2-y1)/(x2-x1) = (3-0)/(0-(-1.5)) = 2
Slope သည္ ေစာင္းေနေသာ တန္ဖိုး ၿဖစ္၍ အထက္ပါ ဥပမာတြင္ တန္ဖိုးသည္ 2 ၿဖစ္သည္။

Secant & Tangent Lines
Secant line ဆိုသည္မွာ curve of function ကို နွစ္ေနရာ ၿဖတ္သြားေသာ လိုင္းကို ဆိုလိုသည္။
Tangent လိုင္းသည္ curve of function ကို တစ္ေနရာတြင္သာ ၿဖစ္သြားေသာ လိုင္းကို ေခၚသည္။
ေအာက္ပါပံု တြင္ၾကည္႔ပါ။ (3,9) အမွတ္သည္ (x1,y1) ၿဖစ္၍ (4,16) အမွတ္သည္ (x2,y2) ၿဖစ္သည္။ ၎ပြဳိ င္႔
နွစ္ခုကို ၿဖတ္ဆြဲထားေသာ လိုင္းသည္ secant line ၿဖစ္၍ slope သည္ Δy/ Δx = (16-9)/(4-3)=7 ၿဖစ္သည္။
ေနာက္ပံုမ်ားတြင္ (x2,y2) အမွတ္သည္ တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း (x1,y1) အမွတ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ ထိုသို႔
ၿဖစ္ခ်င္းမွာ Δx တန္ဖိုးသည္ တၿဖည္းၿဖည္း နည္းလာ၍ ၿဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ the slope of secant line သည္ slope of tangent နွင္႔ အတူတူ နီးပါး ၿဖစ္သြားလိမ္႔မည္။
တနည္း ဆုိရေသာ္ Δx သည္ ဇီးရိုး သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ သြားလို႔ ၿဖစ္ၿပီး (4,6) အမွတ္သည္ (3,9) အမွတ္နွင္႔
တထပ္တည္း ၿဖစ္လုခင္ အထိ ခ်ဥ္းကပ္ လာလို႔ ၿဖစ္သည္။

၎အမွတ္မ်ားကို function အေနနဲ႔ ၿမင္ဖို႔ လိုသည္။ တနည္း y=f(x) ပင္ၿဖစ္သည္။
၂) Δ ကဘာလဲ ?
Δ sign သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အရာကို ကိုယ္စားၿပဳရာတြင္ သံုးသည္။ Control volume (or) control
element ယူေသာအခါတြင္ သံုးသည္။ ေနာက္ၿပီး delta (δ) ကိုလည္း သံုးေသးသည္။ Infinitesimal
(quantity အားၿဖင္႔ အလြန္႔အလြန္ ေသးငယ္ေသာ) အရာကို ေဖာ္ၿပရာတြင္ သံုးသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ေလ႔လာေသာ အခါတြင္လည္း ခြဲၿခမ္း စိတ္ၿဖာၿပီး ေလ႔လာေသာေၾကာင္႔ ဒါေတြကို သံုးရၿခင္း ၿဖစ္သည္။
၃) Limit က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ?

၎သည္ limit တစ္ခု သတ္မွတ္ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Δx သည္ ဇီးရိုး သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ သြားၿခင္းကို ဆိုလိုသည္။ X
direction အတိင
ု ္း displacement တစ္ခု change ၿဖစ္သြားေသာ အခါ ၎အေပၚ မွီခိုေနေသာ output value
တစ္ခုသည္လည္း ေၿပာင္းလဲ သြားသည္။ စေၿပာင္းသြားေသာ ပြိဳင္႔ (x+Δx) ကို မူလပြိဳင္႔ (x) ဆီသို႔
ခ်ဥ္းကပ္သြားေစသည္ (သို႔) sudden change ၿဖစ္သြားေစသည္႔ ေနရာကို ေလ႔လာၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထို
ပြိဳင္႔သည္ tangent line ၿဖတ္သြားေသာ ပြိဳင္႔ၿဖစ္သည္။ မူလ အမွတ္ နွစ္ခု (3,9) and (4,16) အၾကားတြင္
ေၿပာင္းလဲမွဳကို average rate of change ဟုေခၚ၍ tangent line ၿဖတ္သြားေသာ ပြိဳင္႔၏ quantity ကို
instantaneous rate of change at that point ဟုေခၚသည္။
ေအာက္က ပံုကို ၾကည္႔ပါက velocity gradient သည္ boundary layer thickness Δy ဇီးရိုးကို ခ်ဥ္းကပ္
သြားေသာအခါ (limit ေပးၿပီး) ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးနိုင္သည္။ Layer တစ္ခု၏ အထက္၌ ေနာက္ထပ္ layer
တစ္ခုရွိသည္ၿဖစ္၍ ၎ height ကို Δy အေနနဲ႔ စဥ္းစား ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ယခု velocity change between 2
points in y-direction (Δy) သည္ zero သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ဟု limit ေပးၿပီး စဥ္းစားေသာအခါ layer
တစ္ခုနွင္႔ တစ္ခု ၾကားမွာ ခ်က္ၿခင္းၿဖစ္ေပၚေနေသာ velocity change (instantaneous rate of change) ကို
ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ၿပၿခင္း ၿဖစ္သည္။
lim

Δy

0

Δv/Δy = lim

Δy

0

f(y+ Δy)-f(y)/ Δy

(သို႔)

ဒါကို compact ၿဖစ္ေအာင္ dv/dy ၿဖင္႔ ေဖာ္ၿပ၍ ၎ကို derivative of the function v=f(y) ဟုေခၚသည္။

y co-ordinate နဲ႔ x co-ordinate ကိုေၿပာခ်င္လွ်င္ေတာ႔ dy/dx ၿဖစ္သည္။ Derivative of the function
ကိုတြက္ခ်က္တဲ႔ process ကိုေတာ႔ differentiation ဟုေခၚသည္။

10. Pump Cavitation
Centrifugal pump အလုပ္လုပ္ပံု Animation ေလးေကာင္းတယ္။ ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ၿပထားေသာ လင္႔ကို
၀င္ၾကည္႔ပါ။
https://www.youtube.com/watch?v=BaEHVpKc-1Q
Cavitation ၿဖစ္ေစနိုင္တ႔ဲ water bubble pump inlet (or) impeller အ၀င္မွာ ၿဖစ္ပံု ကိုေတ႔န
ြ ိုင္တယ္။
Cavitation ၿဖစ္လ်င္ impeller ကိုပ်က္စီးေစသည္။ Cavitation ဘယ္လို ၿဖစ္လာသလဲ ဆိုလ်င္....pump
operation လုပ္ေသာအခါတြင္ pump suction ၌ low pressure ၿဖစ္လာသည္။ pump in (ေရစုပ္) ေနရ
သည္႔ ဖက္ ၿဖစ္သၿဖင္႔ partial vacuum ၿဖစ္ေနသည္ ဟုဆိုရမည္။ ၎ low pressure သည္ impeller
vane entrances အနီး တစ္၀ိုက္ တြင္ ၿဖစ္ေပၚသည္။
၎ ေနရာတြင္ pressure အရမ္းနိမ္႔ ေနၿပီး liquid (water) ရဲ႕ vapour pressure ကိုေရာက္သာြ းသည္နွင္႔
liquid သည္ vapourize ၿဖစ္ကာ water vapour bubble ကိုၿဖစ္ေပၚေစသည္။ ရွင္းေအာင္ ထပ္ေၿပာ ရ
ေသာ္ water သည္ boil ၿဖစ္လာၿပီး bubble ၿဖစ္လာၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေရဆူမွတ္သည္ atmospheric
pressure ေအာက္တင
ြ ္ေတာ႔ 100 degree C ၿဖစ္ေသာ္လည္း ၎အမွတ္သည္ temperature ေကာ
pressure ေကာ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ဥပမာ....ဖိအား က်ဆင္းလာပါက အပူခ်ိန္ သည္လည္း က်
ဆင္း လာသည္။ ဆိုပါစို႔...sea level တြင္ atmospheric pressure သည္ 14.7 psi and 212 degree F
ၿဖစ္ေသာ္လည္း အၿမင္႔ေပ 6000 တြင္ 200 degree F ၿဖစ္သာြ းၿပီး corresponding atmospheric
pressure သည္လည္း 11.7-psi ၿဖစ္သာြ းသည္။ ဒီအတိုင္း ဖိအား ဆက္လက္ က်ဆင္းသြားပါက ေရ၏
normal freezing point (0 degree C under sea level @ 14.7 psi) ၌ပင္ ေရစတင္ ဆူပက
ြ ္ လာေပ
လိမ္႔မည္။
ထိုၿဖစ္ေပၚလာေသာ bubble (ေလမဟုတ္ေပ....water vapour ၿဖစ္သည္) သည္ discharge side
ကိုေရာက္သာြ းေသာ အခါ positive pressure နွင္႔သာြ းေတြ႔ၿပီး (high pressure side) compressed
ၿဖစ္သြားၿခင္းေၾကာင္႔ bubble အၿဖစ္မွ liquid အၿဖစ္သို႔ ၿပန္လည္ ၿပိဳကြဲ သြားသည္။ ထိုၿဖစ္စဥ္ သည္ shock
wave အေနနဲ႔ impeller surface ကို သက္ေရာက္ေစၿပီး ၾကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ၿဖစ္လာေသာ အခါ impeller ကို
ပ်က္စီးေစသည္။ ထိုက႕ဲ သို႔ ၿဖစ္ၿခင္းကို cavitation ဟုေခၚသည္။

11. NPSHA & NPSHR
ယခင္ပို႔စ္တင
ြ ္ pump inlet ၌ဘာေၾကာင္႔ cavitation ၿဖစ္ရသလဲ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္႔အေနန႔ဲ ေရးသားခ႔ၿဲ ပီး
ၿဖစ္သည္။ Cavitation မၿဖစ္ေစရန္အတြက္ pump တစ္လံုးကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ရမလဲ ဆိုတာ ဒီပို႔စ္တင
ြ ္
ကြ်န္ေတာ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ သလို တင္ၿပလိုသည္။
NPSHA ႏွင္႔ NPSHR ဆိုေသာ terms နွစ္ခုကို သိထားဖို႔ လိုသည္။ Net Positive Suction Head
Available (NPSHA) သည္ pump ရဲ႕ suction port မွာၿဖစ္တ႔ဲ absolute pressure ၿဖစ္ၿပီး Net Positive
Suction Head Required (NPSHR) သည္ pump ကို cavitation မၿဖစ္ေစရန္ အတြက္ pump ရဲ႕
suction port ၌လိုအပ္ေသာ minimum pressure ကိုဆိုလိုသည္။
NPSHA သည္ system ၏ function ၿဖစ္ၿပီး တြက္ယူရမည္ ၿဖစ္ၿပီး၊ NPSHR ကေတာ႔ manufacturer ဆီမွ
ရမည္႔ တန္ဖိုး (known data) ၿဖစ္သည္။
NPSHA သည္ NPSHR ထက္မ်ားမွ cavitation ၿဖစ္ၿခင္းကို ေရွာင္ရွားနိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။ Pressure
available at suction side သည္ pump မွ လိုအပ္ေသာ pressure ထက္မ်ားရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ဒီ
ေနရာတြင္

vapour

pressure

အေၾကာင္းကို

ပိုမို

နားလည္ေစရန္

အတြက္

ၿပန္သာြ းလိုသည္။

www.pumpschool.com တြက္တင္ၿပထားေသာ အခ်က္ေလးေတြ ရွင္းလင္းေကာင္းမြန္ သၿဖင္႔ ၿပန္လည္
ေဖာ္ၿပလိုသည္။
Cavitation ကိုနားလည္ဖို႔ ဆိုလ်င္ vapour pressure ကို အရင္ နားလည္ဖို႔ လိုသည္။ Vapour pressure
ဆိုသည္မွာ အရည္ တစ္ခုကို သတ္မွတ္ထားေသာ အပူခ်ိန္ တစ္ခု၌ boil ၿဖစ္ေစရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ
pressure ကိုဆိုလိုသည္။ Soda water သည္ high vapour pressure liquid ၿဖစ္သည္။ Room
temperature မွာပင္ သူ႕အထဲတင
ြ ္ ပါ၀င္ေနေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ သည္ release လုပ္နိုင္သည္။
သူ႕ဗူးထဲမွာပဲ soda သည္ vapourized ၿဖစ္ၿပီး vapour ကိုအထဲမွာပဲ ထိန္းထားသည္။ ေအးေနေသာ ဗူး
သည္ ပူေနေသာ ဗူးထက္ vapour pressure ပိုနိမ္႔သည္။ ေအးေနေသာ ဘီယာဗူးနွင္႔ ပူေနေသာ ဘီယာဗူး
နွစ္မ်ိဳး စလံုးကို ေဖာက္ဖူးသူေတြ ကေတာ႔ ပိုၿမင္ပါလိမ္႔မည္။
ေနာက္ထပ္...ေရကို ဥပမာ အေနနဲ႔ ၾကည္႔မည္ ဆိုပါက..ေရသည္ room temperature တြင္ဘယ္လိုမွ
ဆူနိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ၎ temperature ၌ရွိေသာ ေရ၏ vapour
pressure သည္ surrounding atmospheric pressure (14.7psi) ထက္နိမ္႔ေနေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သူ႕ကို 100°C အထိ အပူေပးလိုက္ပါက ေရေႏြးေငြ႔ ထြက္လာေပလိမ္႔မည္။ ထို100°C ၌ ရွိေသာ
ေရ၏ vapour pressure သည္ surrounding presssure (14.7 psi) ထက္မ်ားသြားေသာေၾကာင္႔
ၿဖစ္သည္။
ပံုတြင္ ၿပထားေသာ graph ေလးကို ၾကည္႔ပါက ပိုမို ရွင္းလင္း သြားပါလိမ္႔မည္။
Pump တြင္ cavitation ၿဖစ္ရၿခင္းမွာလည္း pump inlet တြင္ၿဖစ္ေသာ pressure သည္ liquid ၏ vapour
pressure ထက္နိမ္႕က် သြားေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ တနည္း ဆိုရေသာ္ liquid ၏ မ်က္နွာၿပင္ ေပၚတြင္
သက္ေရာက္ ေနေသာ vapour pressure သည္ surrounding pressure around the pump inlet
ထက္ၿမင္႔ သြားေသာေၾကာင္႕ vapour formation ၿဖစ္လာၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ပို၍ ရွင္းေအာင္ ဆိုရေသာ္ atmospheric pressure (သို႔) surrounding pressure သည္ liquid အတြင္းမွ
ေသးငယ္ေသာ bubble ေလးမ်ားကို expand ၿဖစ္မလာေစပဲ liquid အၿဖစ္သို႔ ၿပန္လည္ ၿပိဳကြသ
ဲ ာြ းေအာင္
ဖိသိပ္ေပးလွ်က္ ရွိသည္။ ထို surrounding pressure သည္ liquid ရဲ႕ vapour pressure ထက္နိမ္႔က်
သြားေသာအခါ bubble ေလးမ်ားသည္ expand ၿဖစ္လာၿပီး liquid အေၿခအေနမွ boil out ၿဖစ္လာသည္။
နမူနာ အေနနဲ႔ ေရ၏ ဆူမွတ္ မ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ၿပထားသည္။ သို႔ေသာ္ pump သည္ vacuum
အေၿခအေန၌ ဘယ္ေတာ႔မွ operate လုပ္မွာေတာ႔ မဟုတ္ေပ။
0.09 psi (vacuum) တြင္ ေရသည္ 0°C ၌ဆူသည္
0.5 psi တြင္ ေရသည္ 26.4°C ၌ဆူသည္
1 psi တြင္ ေရသည္ 38.7°C ၌ဆူသည္
100 psi တြင္ ေရသည္ 100°C ၌ဆူသည္
NPSHA
The NPSH available to a centrifugal pump သည္ atmospheric pressure, water temperature,
supply elevation and the dynamics of the suction piping စတဲ႔ effect မ်ားကို ေပါင္းစပ္
ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ equation သည္ အဆိုပါ ဆက္သယ
ြ ္ခ်က္ မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ ထို

components မ်ားအားလံုး၏ ေပါင္းလာဒ္သည္ total pressure available at the pump suction ကို
ကိုယ္စားၿပဳသည္။
NPSHA = Ha +/- Hz - Hf + Hv – Hvp
Where,
Ha is the atmospheric or absolute pressure
Hz is the vertical distance from the surface of the water to the pump centreline
Hf is the friction formed in the suction piping
Hv is the velocity head at the pump's suction
Hvp is the vapor pressure of the water at its ambient temperature

Ha သည္ water supply surface ေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေသာ atmospheric or absolute pressure
ၿဖစ္သည္။ Atmospheric pressure သည္ အၿမင္႔တစ္ခု တြင္ရွိေသာ ကမၻာ႔ေလထု ၏ density ေၾကာင္႔
ၿဖစ္လာေသာ pressure ကိုေခၚသည္။ Sea level တြင္ သိပ္သည္းဆ အမ်ားဆံုး ၿဖစ္ၿပီး pressure
အၿမင္႔ဆံုး (14.7 psi) ၿဖစ္သည္။ အေပၚတက္ေလ ဖိအားက်ဆင္းေလ ၿဖစ္ၿပီး upper boundary မွာေတာ႔
zero pressure သို႔ေရာက္ရွိ သြားသည္။
Water source သည္ reservoir or an open (or vented) tank ၿဖစ္ပါက Ha သည္ atmospheric
pressure တန္ဖိုးသာ ၿဖစ္သည္။ Water surface ကိုသက္ေရာက္ေနေသာ ဖိအားသည္ (surrounding
pressure) atmospheric pressure ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ တစ္ခု သတိထား ရမွာက elevation
ၿဖစ္သည္။ Sea level လား၊ ေတာင္ေပၚ အၿမင္႔ တစ္ေနရာ လားဆိုတာ…ေလထု ဖိအား မတူညီမွဳေၾကာင္႔
ၿဖစ္သည္။ Close tank ၿဖစ္ပါက tank ထဲရွိ အရည္အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ ေလ၏ ဖိအား (gauge
pressure) အေပါင္း atmospheric pressure ၿဖစ္သည္။ Gauge pressure သည္ positive or negative
ၿဖစ္နိုင္သည္။
Ha တန္ဖိုးသည္ အၿမဲ positive တန္ဖိုး ၿဖစ္သည္။

Hz
Hz သည္ supply liquid level ေပၚမူတည္ၿပီး positive လည္း ၿဖစ္နိုင္သလို negative လည္းၿဖစ္နိုင္သည္။
Liquid level သည္ pump centerline ၏ အေပၚတြင္ ေရာက္ေနပါက positive pressure ၿဖစ္၍ pump
centerline ၏ ေအာက္ဖက္တြင္ ေရာက္ေနပါက negative pressure ၿဖစ္သည္။
Hf
Hf သည္ suction pipe ထဲတြင္ စီးဆင္းေနသည္႔ flow ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ friction head ၿဖစ္သည္။
Pipe length, diemater, valves and fittings စတာေတြ အာလံုးပါ၀င္သည္။ အၿမဲတမ္း အႏွဳတ္ တန္ဖိုး
ၿဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ friction losses ေတြကို overcome လုပ္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ၎တန္ဖိုးကို
နွဳတ္ေပးရၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Hv
Hv သည္ velocity head ၿဖစ္သည္။ အလ်င္ (velocity) တစ္ခုနဲ႔ ေရြ႕လ်ားေနတဲ႔ mass of water ရဲ႕
kinetic energy ၿဖစ္သည္။ h = V2/2g (ft) နဲ႔တြက္ခ်က္နိုင္သည္။ ပံုေသနည္းကို ၾကည္႔ပါ။ အ၀င္
ပိုက္ထဲတြင္ စီးဆင္းေနေသာ liquid ၏အလ်င္ (ft/s) သည္ သိပ္ၿပီး မ်ားတာ မဟုတ္ေပ။ Gravitational
constant

or

acceleration

(g)

၏တန္ဖိုးသည္

32.2

ft/s2

ၿဖစ္သၿဖင္႔

Hv

တန္ဖိုးသည္

ေၿပာပေလာက္ေအာင္ မမ်ားသၿဖင္႔ ignore လုပ္ေလ႔ ရွိသည္။
Hvp
Hvp သည္ water ကို သူ႔ရဲ႕ ambient temperature မွာ liquid state မွာပဲ ရွိေနေစရန္ အတြက္
လိုအပ္ေသာ pressure ကို ကုိယ္စားၿပဳသည္။ သူ၏ တန္ဖိုးကို vapour pressure table မွဖတ္ယူ သည္။
၎တန္ဖိုးသည္ အၿမဲတမ္း အႏွဳတ္ တန္ဖိုး ၿဖစ္ရမည္။ ဘာေၾကာင္႔ အနွဳတ္ တန္ဖိုးပဲ ၿဖစ္ေစရ သလဲဆိုလ်င္
inlet pressure သည္ vapour pressure ထက္မ်ားမွကို ရမည္ ၿဖစ္သၿဖင္႔ သူ႔ကို နွဳတ္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။
သို႕မွသာ ေရသည္ အၿမဲတမ္း liquid state မွာပဲ ရွိေနေပလိမ္႔မည္။

NPSHR
NPSHR သည္ pump ကို damage မၿဖစ္ေစပဲ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ေနေစရန္ အတြက္
လိုအပ္ေသာ suction pressure ၿဖစ္သည္။ ၎သည္ pump design နွင္႔သာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား သက္ဆိုင္
ေပသည္။ ပန္႔ထုတ္လုပ္သူမွ အမွန္တကယ္ test လုပ္ထားၿပီး ရရွိလာေသာ တိက်ေသာ data (test
result) ကိုရရွိၿပီး မွသာ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ cavitation free ပန္႔တစ္လံုးကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။
ဥပမာ အေနနဲ႕ ထုတ္လုပ္သူမွ ေပးေသာ pump curve နဲ႔ pump data ကို ဒုတိယ ပံုတြင္ ၿပထားသည္။
NPSHR ကို 3.26 m အေနနဲ႔ ေတြ႔လိမ္႔မည္။ System inlet pressure (NPSHA) က 4m ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔
ၿပႆနာ မရွိေပ။ ပန္႔မွာေသာ အခါတြင္ NPSHA ကိုေၿပာၿပၿပီး မွာလ်င္ သင္႔ေတာ္ေသာ ပန္႔ကို supplier or
manufacturer ကေရြးခ်ယ္ ေပးပါလိမ္႔မည္။

References:
http://www.pumpsandsystems.com/
http://www.pumpschool.com/

12. HVAC Piping Design
Pipe sizing လုပ္ရာတြင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစား ရမည္႔ အခ်က္ မ်ားစြာ ရွိသည္။ ပိုက္ဆိုဒ္ ေသးလြန္းပါက
လိုခ်င္ေသာ ေရပမာဏ ကို ရရွိရန္ အတြက္ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ေစာင္႔ရသည္႔ အတြက္ pumping cost
impact ရွိသည္။ Energy saving လည္း မၿဖစ္ေပ။ ပိုက္ဆိုဒ္ ေသးသည္႔ အတြက္ velocity မ်ားကာ static
pressure ပိုမ်ားသည္။ ထို႔အၿပင္ noise level, erosion level စတာေတြလည္း လာဦးမည္။ ပိုက္ဆိုဒ္ ၾကီး
လြန္း ပါက installation cost ပို၍ ကုန္က် ေပလိမ္႔မည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ initial cost လည္းမမ်ား၊ ေရရွည္မွာ
လည္း မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥမ်ား မၿဖစ္ေစရန္ အသင္႔ေတာ္ဆံုး ၿဖစ္ေသာ ပိုက္ဆိုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ ေပးဖို႔
လိုသည္။
ပန္႔တစ္လံုးကို ေရြးေတာ႔မည္ ဆိုလ်င္ pressure drop calculation ကိုေတာ႔ တြက္ရမွာပဲ ၿဖစ္သည္။
သို႔မွသာ pipe line တစ္ေလွ်ာက္ losses ေတြကုိ သိရွိနိုင္မည္ ၿဖစ္ၿပီး ၎ losses မ်ားကို overcome
ၿဖစ္နိုင္မည္႔ သင္႔ေတာ္ေသာ pressure head ရွိသည္႔ ပန္႔ကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။
ပိုက္ေတြသည္ steel pipe or GRP ပိုက္ေတြ အသံုးမ်ားသည္။ GRP ပိုက္ကေတာ႔ ေစ်းၾကီး၍ ေကာင္းမြန္
ေသာ အခ်က္ေတြနွင္႔ ၿပည္႔စံုသည္။ ဥပမာ အေတာ္ smooth ၿဖစ္ၿပီး friction loss နည္းသည္။ ေယဘုယ်
အားၿဖင္႔ steel pipe ေတြသာ အသံုးမ်ားသည္။
ပိုက္ဆိုဒ္ ေရြးခ်ယ္ပံု အေသးစိတ္ ကိုေတာ႔ ဒီမွာ မေၿပာေတာ႔ေပ။ Carrier မွၿပဳစုထားေသာ piping design
guide ရွိသလို၊ ASHRAE fundamentals 2001 handbook ကိုလည္း ကိုးကား၍ ပိုက္ဆိုဒ္ ေရြးခ်ယ္ နိုင္
သည္။ Carrier piping design book မွ recommended water velocity မွာ ပန္႔အထြက္ ကို 8-12 fps
ေလာက္ထားေစၿပီး၊ ပန္႔အ၀င္ကို 4-7 fps ေလာက္သာ ထားခိုင္းသည္။ ပိုက္ဆိုဒ္ 50mm နွင္႔ ေအာက္ကို
max. water velocity 1.2 m/s (4.0 fps) ေလာက္သာထားတာ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္သည္။ Main line
တြင္လည္း max. 2.1 m/s (7.0 fps) ေလာက္သာ ထားတာ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္သည္။ ၿဖစ္နိုင္ပါက 1.5
m/s နွင္႔ သူ႔ေအာက္သာ ထားပါ ဟု အၾကံၿပဳလိုသည္။
Pressure drop တြက္တဲ႔ ေဖာ္ၿမဴလာ မ်ားကေတာ႔ အေတာ္မ်ားမ်ား သိၿပီး ၿဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ ပံုတြင္ ေဖာ္ၿပ
ထားပါသည္။ Carrier ႏွင္႔ ASHRAE မွ valves and fitting losses မ်ားကိုပါ ေဖာ္ၿပလိုက္ပါသည္။

ASHRAE တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ fitting losses မ်ားမွာ ၿပည္႔စံုမွဳ မရွိသၿဖင္႔ ဒါေလးေတြပါ တြဲၾကည္႔ရင္
ပိုၿပီးေတာ႔ ၿပည္႔စံုသြား မွာပါ။
ဒီပို႔စ္တြင္ အဓိက highlight လိုသည္႔ အခ်က္မွာ ပထမ ပံုတြင္ ၿပထားေသာ pipe routing and size ကို
ၿဖစ္သည္။ ၎၏ original size မွာ 25mm diameter ၿဖစ္၍ pressure drop သည္ 1.6 bar ရွိသည္
(supply and return) ။ ၎ကို 40mm diameter သို႔ ေၿပာင္းလိုက္ေသာအခါ 0.2 bar သာရွိေတာ႔သည္။
Pipe size ေၿပာင္းသည္နွင္႔ တၿပိဳင္နက္ ဆက္စပ္ေနေသာ valves and fitting မ်ား၏ losses မ်ားလည္း
လိုက္ေၿပာင္းကုန္သၿဖင္႔ ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုသည္။ ပိုက္ေသးလ်င္ pressure drop ပိုမ်ားသည္ ကို မေမ႔ပါနဲ႔။ ယခု
ေဖာ္ၿပထားေသာ ပံုသည္ close loop system တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ၿဖစ္သည္။
Ref:
1) ASHRAE 2001 Fundamentals
2) Carrier Piping Design

Fig. 1

13. AHU with Recovery Wheel (or) Enthalpy Wheel
Marine မွာ energy saving လုပ္စရာ မလိုဘူး ဆိုတာေတာ႔ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ၾကပါတယ္၊ လိုအပ္သေလာက္ပဲ
သံုးမယ္ ဆိုတာ ၿဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီး အတြက္ generator ေမာင္းရေတာ႔ energy saving နဲ႔ဘာမွ မဆိုင္ဘူး
လ႔ို ထင္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္လိုတဲ႔ kW ေလာက္ပဲ ေပးနိုင္တဲ႔ စက္ကိုပဲေမာင္း၊ ဒီဖက္မွာ ေခြ်တာလိုက္ရင္
တၿခားဖက္မွာ သံုးဖို႔ထြက္လာတယ္။ ပိုၾကီးတဲ႔ စက္ကို ေမာင္းရမယ္႔အစား နည္းနည္းပိုေသးတဲ႔ စက္ကို
ေမာင္းလို႔ရမယ္။ နွစ္လံုးေမာင္းရမယ္႔ အစား တစ္လုံးနဲ႔ ရတယ္ စသၿဖင္႔ ဒါေတြ ေခြ်တာလို႔ ရပါတယ္။
AHU ေတြမွာ အခုေနာက္ပိုင္း heat recovery wheel (or) enthalpy wheel စသၿဖင္႔ ေခၚေ၀ၚေသာ rotating
wheel တစ္ခုကို အသံုးၿပဳလာၾကသည္။ ၎ကို္ energy consumption ကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးရန္ အတြက္ အသံုးၿပဳ
ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ပံုမွာ wheel သည္လည္ပတ္ေနၿခင္းၿဖင္႔ fresh air to return/exhaust air သို႔
လည္းေကာင္း အၿပန္အလွန္ အားၿဖင္႔ return/exhaust air မွ fresh air သို႔ လည္းေကာင္း energy transfer
ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Project တစ္ခုကို တင္ဒါ လိုက္စဥ္က ကြ်န္ေတာ္႔ အေတြအ
႔ ၾကံဳ တစ္ခုကို ေၿပာၿပခ်င္ပါသည္။ ၎ ပေရာဂ်က္
သည္ အတန္ငယ္ ၾကီးသၿဖင္႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာလိုက္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ႔သည္။ Quotation စတြက္ကတည္းက
heat load calculation ကို ကြ်န္ေတာ္ ဂရုစိုက္ၿပီး တြက္ခဲ႔သည္။ သိပ္အားမထည္႔သည္႔ ပေရာဂ်က္မ်ား ကို
ေတာ႔ သိပ္အေသးစိတ္ မတြက္ေပ။ ဒီဟာကေတာ႔ ပိုၿပီး အားစိုက္ခဲ႔သည္။ Outfitting ေတြ၊ mateial ေတြ၊
ducting and accessories ေတြ၊ damper ေတြ၊ ေနာက္ဆံုး grilles ေတြ diffusers ေတြက အစ quantity
ေတြ size ေတြ ေသခ်ာ တြက္ခ်က္ၿပီး supplier ေတြဆီက ေစ်းနွဳန္း ေတာင္းၿပီး အနည္းဆံုး လုပ္နုိင္မည္႔ price
အထိ ရေအာင္ လုပ္ခဲ႔သည္။ ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ခဲ႔ သမွ်ထဲ မွာေတာ႔ ဒီတစ္ခုကို အေတာ္ အားအစိုက္ဆံုး
ၿဖစ္သည္။ တင္ဒါ တင္ေတာ႔ ၿပိင္ဖက္ေတြက ေစ်း အေတာ္နည္း ေနသည္။ Very huge amount ေလာက္ထိကို
ကြာေနသည္။

သူမ်ားထက္

စာရင္ေတာ႔

ကြ်န္ေတာ္တို႔က

အၿမဲတမ္းေတာ႔

ေစ်းမ်ားသည္။

သို႔ေသာ္

ဒီေလာက္အထိ ေစ်းကြာတာကေတာ႔ သူတို႕ေတြ ေအာက္ေစ်းနဲ႔ အတင္းလိုက္တာလည္း ပါသည္။ သတင္းေတြ
ရသၿဖင္႔ ကိုယ္ထပ္ၿပီး ေလွ်ာ႔နိုင္ဦး မလားၾကိဳးစား ၾကည္႔ေတာ႔လည္း အနည္းငယ္ ထပ္ေလွ်ာ႔နိုင္သည္မွ အပ
အဲဒီေလာက္ အထိေတာ႔ ထပ္မဆင္းနိုင္ေတာ႔ သၿဖင္႔ မရလိုက္ေတာ႔ေပ။ ကိုယ္႔ standard အရ အဲေလာက္

ေအာက္ေစ်းနဲ႔ လုပ္လည္း ၿမတ္စရာ လံုး၀ မရွိသၿဖင္႔ လက္ေလွ်ာ႔လုိကတ
္ ာ ေကာင္းမည္ ဟု ဆံုးၿဖတ္၍
ဆက္မလိုက္ေတာ႔တာ လည္း ၿဖစ္သည္။
ေစ်းထပ္ေလွ်ာ႔နိုင္ မလားၾကံတုန္းက အဓိက စဥ္းစားတာက cooling capacity ကို ၿဖစ္သည္။ ဘာလို႔လဲ
ဆုိေတာ႔ chiller က ေစ်းၾကီးေနလို႔ ၿဖစ္သည္။ Carrier chiller ကိုသံုးဖို႔ proposed လုပ္ခဲ႔တာ ၿဖစ္သည္။
အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္ တြက္လိုက္တာက 2500 kW နီးပါး ရွိသည္။ သေဘာၤက်င္းက ပုဂၢိဳလ္က email ပို႔ေတာ႔
ၿပိဳင္ဖက္ေတြ

တင္ထားတဲ႔

quotation

ပါ

ကိုယ္႔ဆီ

ပို႔လိုက္ေတာ႔

သူမ်ားေတြဟာ

လိုက္ၾကည္႔ေတာ႔

တစ္ေယာက္က 1700 kW နဲ႔ တင္ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က 2100 kW နဲ႔။ ကိုယ္႔ 2500 kW က
simultaneous

factor

တို႔

ဘာတို႔ကို

ေတာ႔

စဥ္းစား

မထားေသးဘူး

quotation

အဆင္႔ဆိုေတာ႔။

Simultaneous factor ဆိုတာကေတာ႔ အၿမဲတမ္း full load demand (100%) လို႔မယူဆ တာပါ။ ၾကီးမားၿပီး
system မ်ားတယ္ ဆိုရင္ ဒီ factor ကိုထည္႔သြင္း စဥ္းစား နိုင္ပါတယ္။ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ 0.7 or 0.8
ေလာက္ ယူေလ႔ ရွိသည္။
တစ္ခါ ထပ္ၿပီး capacity ေလွ်ာ႔ခ် နိုင္မယ္႔ နည္း စဥ္းစားေတာ႔ ဒီ recovery wheel ကိုသံုးမလား ဆိုၿပီး
စဥ္းစားၾက ေသးတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေစ်းက တၿခားသူေတြနဲ႔ သိပ္ကြာဟ လြန္းတဲ႔ အတြက္ ကိုယ္႔တတ္နိုင္တဲ႔
ေနာက္ဆံုးေစ်း နဲ႔ပဲ ထပ္ၿပီး တင္လိုက္ေတာ႔တယ္။ အဲဒီ ပေရာဂ်က္လဲ မရလိုက္ဘူး။ သေဘာၤက်င္း ကလဲ ေစ်း
အနည္းဆံုးသူ ကို မေပးလိုက္ပဲ တၿခား တစ္ေယာက္ကို ေပးလိုက္တယ္။ အသည္းအသန္ လိုက္ရတဲ႔ ေနာက္
အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုက ဒီသေဘာၤ ၿပီးရင္ ေနာက္တစ္စင္းပါ ထပ္ရမွာ မို႔ပါ။ နွစ္စင္းရမယ္႔ ကိစၥ မို႔ ဒီေလာက္
အထိ အားထည္႔ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ တင္ဒါ ေအာင္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း ေနာက္ကြယ္မွာ political issue ေတြရွိတဲ႔
အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြကိုေတာ႔ ဘာေၾကာင္႔ ဆိုတာ မသိနုိင္ပါဘူး။
Recovery wheel ပါရွိပါက fan motor သည္ VFD နွင္႔ေမာင္းသည္။ Rorot(wheel) speed သည္ supply air
temperature set point ေပၚမူတည္၍ အတိုး။ အေလွ်ာ႔ ၿပဳလုပ္သည္။ ဒါမွ မဟုတ္ သူ႔ရဲ႕ minimum or
maximum speed ကိုေရာက္သည္ အထိ လည္ပတ္သည္။ Supply fan နွင္႔ extract fan နွစ္လံုးပါရွိသည္။
ဥပမာ...unit သည္ နွစ္ထပ္ရွိပါက ေအာက္တြင္ supply fan ရွိ၍ အေပၚတြင္ extract fan ရွိသည္။
ေအာက္တြင္ incoming air စီးဆင္း၍ အေပၚတြင္ return/exhaust air စီးဆင္းသည္။ Recovery wheel ကို

၎ေလစီးေၾကာင္း နွစ္ခု စလံုးက ၿဖတ္သြားသည္။ Wheel သည္ လည္ပတ္ေန၍ အေပၚမွ ေအာက္သို႔
လည္းေကာင္း၊ ေအာက္မွ အေပၚသို႔ လည္းေကာင္း energy transfer လုပ္ေပးသည္။ ထိုသို႔ လည္ပတ္ေနစဥ္
ေလပါ ပါမသြားေစရန္ wheel design and construction ကိုေသခ်ာစြာ ၿပဳလုပ္ထားသည္။ Energy
သက္သက္ ကိုသာ transfer လုပ္ေပးၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Heating coil, cooling coil, humidifier စသည္တို႔ကေတာ႔ ထံုးစံ အတိုင္း ပါ၀င္သည္သာ ၿဖစ္သည္။
အခ်ိန္ရလ်င္ ရသလို ဒီထက္ပိုၿပီး အေသးစိတ္ ေနာက္မွ ဆက္ေရးပါမည္။

14. Control Philosophy for AHU with Heat Recovery Wheel
ေဖာ္ၿပထားေသာ drawing နွင္႔ ဓါတ္ပံု မွာ အတူတူ မဟုတ္ပါ။ ဓါတ္ပံုသည္ wheel ကိုၿပလိုသည္႔ အတြက္
တင္လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားသည္ drawing တြင္ပါရွိေသာ
components

မ်ားကို

အေၿခခံထားၿခင္းသာ

ၿဖစ္သည္။

Design

philosophy

ကိုအဓိက

ထား၍

ေၿပာထားပါသည္။ PLC control ကိုအသံုးၿပဳရန္ ၿဖစ္သည္။
AHU အ၀င္တြင္ ေတြ႔ရေသာ heater သည္ heat recovery wheel ကိုတပ္ဆင္ေသာ အခါမွ သံုးသည္။
100% fresh air အတြက္သာ ေၿပာပါမည္။ ၎သည္ ေဆာင္းတြင္း ေရခဲမတ
ွ ္ေအာက္ေရာက္ေသာ
outside air temperature ေၾကာင္႔ heat recovery wheel ကို freeze မၿဖစ္ေစရန္ ၀င္လာေသာ outside
air ကို အရင္ အပူေပးၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ၎သည္ pre-heater ၿဖစ္သည္။
Heat water coil ကိုအသံုးၿပဳထားၿပီး motorized three way regulating valve မွ control ၿပဳလုပ္သည္။
Temperature transmitter ကို outside air duct တြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး set point temperature (ဥပမာ
-10°C) ေအာက္ ေရာက္သြားပါက valve ကိုပြင္႔ေစၿပီး heat water ကို regulate ၿပဳလုပ္ေစသည္။ Set
point temperature ကိုေတာ႔ လိုအပ္သလို adjust ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။
Filter မ်ားသည္ coarse filter နွင္႔ fine filter ဟူ၍ AHU တိုင္းတြင္ နွစ္မ်ိဳး တပ္ဆင္ေလ႔ရွိသည္။ Dirt နွင္႔
other pollution မ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ အတြက္ အသံုးၿပဳၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Pressure indicator (or)
pressure differential switch တပ္ဆင္ ထားၿခင္းၿဖင္႔ cleanness (or) choke ၿဖစ္မၿဖစ္ သိနိုင္သည္။ PDS
တပ္ဆင္ထားပါက set point ကို 140 Pa (or) 150 Pa ေလာက္ခ်ိန္ထားနိုင္သည္။ Filter choke
ၿဖစ္ေနပါက (set point ကိုေက်ာ္သြားပါက) dirty filter alarm ၿဖင္႔ fan run လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။
Heat recovery wheel ကို energy consumption ေလွ်ာ႔ခ်နိုင္ရန္ အတြက္ အသံုးၿပဳၿခင္း ၿဖစ္သည္။
အလုပ္လုပ္ပံုမွာ wheel သည္လည္ပတ္ေနၿခင္းၿဖင္႔ fresh air to return/exhaust air သို႔ လည္းေကာင္း
အၿပန္အလွန္ အားၿဖင္႔ return/exhaust air မွ fresh air သို႔ လည္းေကာင္း energy transfer
ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း ၿဖစ္သည္။

Supply air temperature ကို set point value တစ္ခု သတ္မွတ္ရမည္။ Rotor (wheel) speed သည္
supply air temperature set point ေပၚမူတည္၍ အတိုး။ အေလွ်ာ႔ ၿပဳလုပ္သည္။ ဒါမွ မဟုတ္ သူ႔ရဲ႕
minimum or maximum speed ကိုေရာက္သည္ အထိ လည္ပတ္သည္။ Control sequence သည္
change-over switch ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ- variable ၃ မ်ိဳးၿဖင္႔ သတ္မွတ္ နုိင္သည္။
1. Outside air temperature နွင္႔ နွိဳင္းယွဥ္ၿခင္း
Adjustable reference value တစ္ခုကို သတ္မွတ္၍ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ cooling mode ကို
change over လုပ္မလဲဆိုတာ ၿဖစ္သည္။ Outside air temperature သည္ set point value
ကိုေက်ာ္လြန္ သြားပါက rotor သည္ cooling mode ကို ေၿပာင္းေပးလိမ္႔မည္။

2. Temperature နွိဳင္းယွဥ္ၿခင္း
Outside air နွင္႔ exhaust air တို႔၏ temperature ကိုနွိဳင္းယွဥၿ္ ပီး ဘယ္အခ်ိန္တြင္ rotor ကို
cooling mode သို႔ေၿပာင္းေပးမလဲ ဆိုတာ control က ဆံုးၿဖတ္သည္။ Exhaust air သည္
outside air ထက္ပိုေအး ေနပါက rotor သည္ exhaust air ကို အသံုးၿပဳ၍ supply air
ကိုေအးေစသည္။ ေဆာင္းတြင္း အတြက္ဆိုလွ်င္ေတာ႔ အၿပန္အလွန္ ၿဖစ္သည္။

3. Enthalpy နွိဳင္းယွဥ္ၿခင္း
Outside air နွင္႔ exhaust air တို႔၏ total heat content ကိုနွိဳင္းယွဥ္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္တြင္ rotor
ကို cooling mode သို႔ေၿပာင္းေပးမလဲ ဆိုတာ control က ဆံုးၿဖတ္သည္။ Exhaust air ၏
enthalpy သည္ outside air ၏ enthalpy ထက္ ပိုၿမင္႔ ေနပါက rotor သည္ outside air ကို
အသံုးၿပဳ၍ supply air ကိုေအးေစသည္။ ေႏြရာသီ အတြက္ဆိုလွ်င္ေတာ႔ အၿပန္အလွန္ ၿဖစ္သည္။

AHU အၿမဲ operate လုပ္ေနေသာ္လည္း rotor function ကေတာ႔ အၿမဲမလိုအပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အခါ
အားေလ်ာ္စြာ activate ၿဖစ္ေစဖို႔ေတာ႔ လိုသည္။ ေႏြရာသီ ၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း ညအခ်ိန္ မိုးရြာလ်င္ေတာ႔
အၿပင္မွာ ေအးတတ္ပါသည္။ အခန္းတြင္းတြင္ cooling လိုခ်င္မွ လိုပါလိမ္႔မည္။

Main heating coil သည္လည္း motorized three way regulating valve မွ control ၿပဳလုပ္သည္။
သူကေတာ႔ return air temperature ကို sense လုပ္ၿပီး

valve ကို အဖြင္႔အပိတ္ ၿပဳလုပ္ေပးသည္။

ဆိုၾကပါစို႔…. Temperature 20°C ေအာက္ေရာက္သြားပါက valve ကို ပြင္႔ေစ လိမ္႔မည္။ ေနာက္ထပ္
temperature transmitter တစ္ခုက supply air temperature ကို sense လုပ္ၿပီး

supply air

temperature set point ရရွိေစရန္ valve ကို regulate လုပ္ေစလိမ္႔မည္။

Main Cooling coil တြင္ cooling ကို two way regulating valve ၿဖင္႔ control ၿပဳလုပ္သည္။
သူသည္လည္း return air temperature ကို sense လုပ္ၿပီး set point ကိုေက်ာ္လြန္သြားပါက valve ကို
ပြင္႔ေစသည္၍ အၿခား supply air temperature transmitter သည္ supply air temperature
ကိုတိုင္းတာ၍ set point ရရွိေစရန္ valve ကို regulate လုပ္ေစသည္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခု ေၿပာလိုတာက
heating and cooling အတြက္ set point ေတြသည္ မတူၾကပါ။ ဥပမာ...return air temperature သည္
set point 20°C ေအာက္ေရာက္သြားေသာ အခါမွ 3-way regulating valve ကို heating အတြက္
release လုပ္သည္။ Return air temperature သည္ set point 24°C ကိုေက်ာ္သြားေသာ အခါမွ 2-way
regulating valve ကို cooling အတြက္ release လုပ္သည္။ ထို႔အတူ supply air set point သည္
heating အတြက္ 17°C, 18°C ေလာက္ၿဖစ္၍ cooling အတြက္ 14°C ေလာက္ၿဖစ္သည္။
Frost alarm တပ္ဆင္ထားပါက set point 4°C, 5°C ေလာက္ထား၍ အဆိုပါ temperature
ကိုေရာက္ရွိပါက cooling valve ပိတ္၍ heating valve ပြင္႔မည္ ၿဖစ္သည္။

ိ ါက humidity sensor သည္ return air ရဲ႕ humidity ကိုတိုင္းတာ၍ set point 50%
Humidifier ပါရွပ
ေအာက္ေရာက္ရွိပါက steam ကိုသံုးေသာ အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္ပါက steam ကို supply air ဆီသို႔ release
လုပ္ေပးလိမ္႔မည္ ၿဖစ္သည္။

Supply air နွင္႔ exhaust air quantity တူခ်င္မွ တူပါလိမ္႔မည္။ Contaminated air အတြက္ ventilation
extract fan နွင္႔ သတ္သတ္ ခြဲထုတ္ပစ္ဖို႔ လိုသည္။ ဥပမာ toilet မ်ားမွ လာေသာ air အတြက္ AHU
ကိုၿဖတ္ေစ လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။

Mist eliminator ကိုတပ္ဆင္ထားရၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုေတာ႔ သိၿပီး ၿဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ Supply air
တြင္ပါလာနိုင္ေသာ ေရစက္ ေရေပါက္ ကေလးမ်ားကို တားဆီးထားနိုငရ
္ န္ အတြက္ တပ္ဆင္ထားၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ Cooling coil နွင္႔ mist eliminator ေအာက္တြင္ drain pan ရွိသည္။

15. AHU Condensate Drain Problems
AHU condensate drain သည္သင္႔တင္႔ ေလ်ာက္ပတ္စာြ trapped လုပ္မထားပါက microorganism မ်ား
AHU အတြင္းရွိ drain pan တစ္၀ိုက္တင
ြ ္ ေပါက္ဖာြ းနို္င္ၿပီး ၎တို႔သည္ air duct မွတဆင္႔ conditioned
spaces မ်ားဆီသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေရာက္ရွိ သြားနိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ condensate drain သည္အလြန္ အေရး
ၾကီးသည္။ ေကာင္းမြန္စာြ design လုပ္ထားေသာ condensate trap သည္ cooling coil drain pan မွ
condensate water ကို scupper ဆီသို႔ ေကာင္းမြန္စာြ စီးဆင္းသြား ေစသည္။ ထို႔အတူ water seal (trap
ထဲတင
ြ ္ ထိန္းထားေသာ water level) သည္ ambient air ကိုအတြင္းသို႔ မ၀င္ေစ သလို၊ AHU အတြင္းမွ
ေလကိုလည္း အၿပင္သို႔ ထြက္မသြား ေစရန္ တားဆီးေပးသည္။
Drain pan ဆိုတာကို အေတာ္မ်ားမ်ား သိပါလိမ္႔မည္ (ပံုတင
ြ ္ၿပထားပါသည္)။ Condensate သည္ cooling
coil fin မ်ား၏ မ်က္နွာၿပင္ မွတဆင္႔ ေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားသည္။ ေလထဲတင
ြ ္ ပါလာေသာ ေရေငြ႕ကို
ဖယ္ထုတ္လိုက္ ၿခင္း (dehumidification process) ေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။ ထိုက်လာေသာ ေရသည္ cooling
coil ၏ေအာက္တင
ြ ္ ရွိေသာ floor (condensate pan or drain pan) တြင္သာြ း၍ စုေနမည္ ၿဖစ္သည္။
AHU casing သည္ galvanized steel material ၿဖစ္ေနေစကာမူ ၎ drain pan သည္ stainless steel
ၿဖင္႔သာ ၿပဳလုပ္ရသည္။ ေရအၿမဲ ရွိေနေသာ ေနရာ ၿဖစ္သၿဖင္႔ corrosion ကိုတားဆီးနိုင္ရန္ အတြက္ ၿဖစ္
သည္။
Draw-through unit အတြက္စဥ္းစား ၾကမည္။ ၎တြင္ negative pressure ၿဖစ္ေနေပမည္။ Blowthrough unit ဆိုလ်င္ေတာ႔ positive pressure ၿဖစ္ေနေပမည္။ Blower သည္ cooling coil ၏
upstream တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင္႔ ေလကို စုပ္ယူေနေသာေၾကာင္႔ negative pressure ၿဖစ္ေပၚေနၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ Blow-through system တြင္ေတာ႔ ေလအၿပင္ကို ထြက္သာြ းနိုင္ေသာ ၿပႆနာ ကသာ အဓိက
ၿဖစ္သည္။ ၿဖစ္လာနိုင္ေသာ ၿပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ၿပထားသည္။

ၿပႆနာ (၁) No water trap on the system
ပံု (၁) တြင္ water trap မရွိေပ။ Water seal မရွိသၿဖင္႔ အၿပင္မွ ေလသည္ blower ၏စုပ္အားေၾကာင္႔
drain pipe မွတဆင္႔ AHU အတြင္းသို႔ ၀င္လာနိုင္သည္။ ထို၀င္လာေသာ ေလ၏ အလ်င္သည္ cooling
coil ၏ေအာက္ေၿခတြင္ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ေရစက္ ေရေပါက္ ကေလးမ်ားကို blower မွစုတ္ယူ ေနေသာ
ေလစီးေၾကာင္း အတြင္းသို႔ ေရာက္သာြ းေစနိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ air duct မွတဆင္႔ conditioned space

သို႔ေရာက္ရွိ သြားေပလိမ္႔မည္။ ေနာက္ၿပႆနာ တစ္ခုမွာ drain system ေတြသည္သီးသန္႔စီ မဟုတ္ပဲ
စုေပါင္းထားၿခင္း ၿဖစ္သည္႔အတြက္....ဥပမာ၊ waste, sewage စသည္႔ လိုင္းမ်ားနွင္႔ ဆက္ထားနိုင္သၿဖင္႔
အနံ႔အသက္ ဆိုးမ်ား၊ biocontaminated air မ်ားသည္ အဆိုပါ drain line မွတဆင္႔ AHU အတြင္းရွိ air
stream သို႔၀င္ေရာက္ ပူးေပါင္းကာ conditioned space သို႔ေရာက္ရွိ သြားၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ၿပႆနာ (၂) Trap outlet is too short
ပံု (၂) ကို ၾကည္႔ပါ။
Trap outlet တိုလြန္းလ်င္လည္း ၿပႆနာ (၁) မွာကဲ႔သို႔ေသာ ၿပႆနာ မ်ား ၿဖစ္ေပၚေပလိမ္႔မည္။ System
run ေသာအခါ တြင္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ negative pressure သည္ trap အတြင္းမွ ေရကို ဆြဲစုပ္ ေပလိမ္႔
မည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ water seal သည္ water level ကို trap ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ေသာ အေၿခအေန
မရွိေသာေၾကာင္႔ trap install လုပ္မထားေသာ system နွင္႔ အလားတူ ၿပႆနာ မ်ားကို ၾကံဳရနိုင္သည္။

ၿပႆနာ (၃) Trap outlet is too high
ပံု (၃) ကို ၾကည္႔ပါ။
Trap outlet ၿမင္႔လြန္း (ရွည္လြန္း) လ်င္ AHU အတြင္းတြင္ blower ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ negative
pressure ေၾကာင္႔ trap အတြင္းတြင္ ရွိေသာ ေရသည္ အၿပင္သို႔ drain pipe မွတဆင္႔ စီးဆင္း မသြားနိုင္
ေတာ႔ပဲ ပံုတြင္ ၿပထားသည္႔အတိုင္း အတြင္းသို႔ ၿပန္၀င္လာကာ drain pan တြင္ ေရလွွ်ံကာ unit damage
ၿဖစ္နိုင္သည္၊ ေရ၀ပ္ ေနေသာေၾကာင္႔ AHU အတြင္းတြင္ bacteria ေပါက္ဖြားနိုင္သည္။

ၿပႆနာ (၄) Common Water Trap
ပံု (၄) ကို ၾကည္႔ပါ။
Water trap ကို unit နွစ္ခု သို႔မဟုတ္ နွစ္ခုအထက္ အတြက္ common အေနနဲ႔ သံုးထားပါက အင္မတန္
ဂရု စိုက္ဖို႔လိုသည္။ Fans ေတြသည္ different static pressure နွင္႔operating လုပ္ေနပါက (သို႔မဟုတ္
fan တစ္လံုးသည္ ရပ္ေနပါက) negative pressure ပို၍မ်ားေသာ (blower power ပို၍ၾကီးေသာ) unit
သည္ တၿခား ယူနစ္က ေလကို drain pipe မွတဆင္႔ ဆြဲ၍ စုပ္ယူ နိုင္ေပသည္။ ေလေကာ၊ ေရေကာ ဆြဲ၍
စုပ္ယူသြား ေပလိမ္႔မည္။ ထိုအခါ ေဖာ္ၿပခဲ႔ ၿပီးေသာ အလားတူ ၿပႆနာ မ်ား ၾကံဳရ လိမ္႔မည္။
ပံုကိုၾကည္႔လွ်င္ နားလည္ သေဘာေပါက္ ပါလိမ္႔မည္။ AHU တိုင္းရဲ႕ drain pan တိုင္းမွာ individual trap
ေတြတပ္ဆင္ ထားလ်င္ေတာ႔ ဒီလို ၿပႆနာ မ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ နိုင္ပါသည္။ Water trap ကိုေတာ႔ သူ႔ရဲ႕
function ကို ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္နိုင္ေစရန္ proper design ေတာ႔ လုပ္ေပးဖို႔ လိုသည္။

ၿပႆနာ (၅) Air lock in drain line
ပံု (၅) ကို ၾကည္႔ပါ။
ဒီၿပႆနာ ကေတာ႔ ၿဖစ္ခဲပါသည္။ Drain pipe ကို သင္႔တင္႔ ေလ်ာက္ပတ္စြာ support လုပ္မထားေသာ
အခါ ပိုက္ထဲရွိ ေရ၏ အေလးခ်ိန္ ေၾကာင္႕တစ္ခ်ိဳ႕ ေနရာတြင္ ေအာက္သို႔ အိက် ၿပီး air lock ကိုၿဖစ္ေစ
သည္။ ထိုအခါ ပံုတြင္ ၿပထားသည္႔ အတိုင္း ေရသည္ အၿပင္မထြက္နိုင္ပဲ drain pan မွာ overflow ၿဖစ္ၿပီး
ယခင္ ေဖာ္ၿပခဲ႔ၿပီးေသာ ၿပႆနာ မ်ား ၿဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

Reference: Trane Trapping Design

16. Proper Trapping
ၿပႆနာ ရွိလွ်င္ အေၿဖရွိသည္ ဆိုတ႔ဲ အတိုင္း ယခင္ပို႔စ္တင
ြ ္ ေဖာ္ၿပခဲ႔ေသာ potential problems ေတြကို
ေရွာင္ရွားနိုင္ဖို႔ proper trapping design ကိုဘယ္လို လုပ္သင္႔သလဲဆိုတာကို တင္ၿပလိုပါသည္။ ခန္႔မွန္း
ေၿခ နဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ လုပ္ထားၾကတဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ trap height ေတြဟာ လက္ေတြ႕မွာ အလုပ္
မၿဖစ္ တာေတြေတြ႔ရပါလိမ္႕မယ္။ Blow-through unit (positive pressure system) နဲ႔ draw-through
unit (negative pressure system) ေတြအတြက္ trapping solution ေတြဟာ အနည္းငယ္ ကြၿဲ ပား
ၿခားနား မွဳ ရွိေသာ္လည္း အေၿခခံ concept အားၿဖင္႔ေတာ႔ အတူတူ ေတြသာ ၿဖစ္သည္။

Trap for positive pressure system (blow-through)
Blower သည္ cooling coil ၏ upstream တြင္ရွိသၿဖင္႔ ေလကို cooling coil ဆီသို႕ မွဳတ္ထုတ္သည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ drain pan သည္ blower ၏ တၿခားဖက္တင
ြ ္ ရွိသည္။ AHU ၏ normal operating
conditions တြင္ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ static pressure ကိုထည္႔သင
ြ ္း စဥ္းစားရန္ အတြက္ trap သည္
လံုေလာက္ေသာ အၿမင္႔ ရွိဖို႔လိုသည္။
ပံု (၁) သည္ positive pressure trap တစ္ခုတင
ြ ္ ရွိသင္႔သည္႔ dimension ကိုေဖာ္ၿပထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Total static pressure ကို AHU manufacturer မွေပးေသာ datasheet တြင္ေတြ႔လိမ္႔မည္။ မသိလွ်င္
ထုတ္လုပ္ သူကို ေမးပါ။ Total static pressure ဆိုသည္မွာ internal and external static pressure ကို
ေပါင္းထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Internal static pressure သည္ AHU တြင္ integrated ၿဖစ္ေသာ cooling
coil, heating coil, air filter, mixing chamber, mist eliminator, humidifier, shut-off damper
(တခါတရံ AHU အတြင္းတြင္ ပါတတ္သည္) စေသာ items မ်ား၏ ဖိအား ဆံုးရွံဴးမွဳ မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
External static pressure ကေတာ႔ ducting and accessories (ducting, fitting, dampers အမ်ိဳးမ်ိဳး,
diffusers, grilles, louvers, etc.) မ်ား၏ ဖိအား ဆံုးရွံဴးမွဳ မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

Trap for negative pressure system (draw-through)
Blower သည္ cooling coil ၏ downstream တြင္ရွိသၿဖင္႔ ေလကို cooling coil ကုိၿဖတ္၍ ဆြဲစုပ္
ယူသည္။ Condensate drain pan သည္ blower inlet side တြင္ ရွိသည္႔အတြက္ negative pressure
ၿဖစ္ေပၚေနေပမည္။ Positive pressure trap ကဲ႔သို႔ပင္ static pressure ကိုထည္႔သြင္း စဥ္းစားရန္ အတြက္
trap သည္ လံုေလာက္ေသာ အၿမင္႔ ရွိဖို႔လိုသည္။ သို႔ေသာ္ direction ကေတာ႔ ေၿပာင္းၿပန္ ၿဖစ္သည္။
Trap ၏အၿမင္႔သည္ လံုေလာက္မွဳ မရွိပါက water seal သည္ AHU ၏ အၿပင္ဖက္မွ ေလကို တားဆီး
မထားနိုင္ပဲ drain pipe မွတဆင္႔ unit အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေပလိမ္႔မည္။ သိပ္ၿမင္႔လြန္းလ်င္လည္း
ေရသည္ အၿပင္သို႔ မထြက္နိုင္ပဲ back flow နွင္႔ drain pan အတြင္းသို႔ ၿပန္၀င္လာလိမ္႔မည္။ ထိုအခါ ၿဖစ္
ေပၚလာနိုင္ေသာ ၿပႆနာ မ်ားကို ယခင္ပို႔စ္ တြင္ တင္ၿပၿပီးသား ၿဖစ္သည္။ ယူနစ္ ပံုမွန္ operate လုပ္
ေနသည္႔ အခ်ိန္တြင္ condensate water သည္ trap အတြင္းသို႔ စီးဆင္းသြားၿပီး ေရ level ၿမင္႔တက္
လာကာ constant outflow ကို drainage လုပ္ေပးေနမည္ ၿဖစ္သည္။
Maximum negative static pressure ဆိုသည္မွာ fan inlet pressure ကိုဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္သည္။ အတိ
အက် သိလိုပါက manometer နွင္႔ U-tube ကိုအသံုးၿပဳ၍ unit တြင္ လက္ေတြ႔ တိုင္းယူနိုင္သည္။

Maintenance
Drain trap ကိုမွန္ကန္စြာ အသံုးမၿပဳ ၿခင္းနွင္႔ သင္႔တင္႔ေသာ maintenance မလုပ္ၿခင္းကလဲ ၿပႆနာ
ၿဖစ္ေစသည္။ Airborne particles ေတြနွင္႔ ေရေငြ႔ (moisture) တို႔ AHU ထဲတြင္ေပါင္းစပ္ မိသြားၿခင္းက
drain pan နွင္႔ drain trap တြင္ ေရညွိတက္ေစသည္။ Sloped drain pan ကို အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင္႔ ၎
ၿပႆနာ ကို တတ္နိုင္သေလာက္ ေလွ်ာ႔ခ်နိုင္သည္။ ထို႔အတူ drain trap ကိုလည္း blockage (ပိတ္ဆို႔မွဳ)
ၿဖစ္မေနေစရန္ ပံုမွန္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးဖို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာ ေရစီးဆင္းမွဳ ေနွးေနၿခင္း (သို႔) ပိတ္ဆို႔ၿပီး
လံုး၀ စီးဆင္းမွဳ မရွိေတာ႔ ၿခင္း စသည္႔ ၿပႆနာ မ်ားကို ေရွာင္ရွားနိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။
Drain trap မ်ားကို လြယ္ကူစြာ maintenance ၿပဳလုပ္နိုင္ရန္ အတြက္ clean-out opening မ်ားကို တပ္
ဆင္ ထားေလ႔ ရွိသည္ (ပံုတြင္ ၿပထားသည္)။ ထို opening ကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ၿပီးသည္နွင္႔ plug နွင္႔
ၿပန္ပိတ္ဖို႔ လိုသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အၿပင္မွ ေလမ်ား အတြင္းသို႔ ၀င္လာေပလိမ္႔မည္။

Reference:
(1) Trane trapping design
(2) Condensate traps for cooling coils by Ronald F. Brusha

17. Small Water Trap Design For Marine AHUs
တခါတရံ သေဘာၤေပၚတြင္ space constraint အရ siphon ကိုရွည္ရွည္ သံုး၍ မရတာ မ်ိဳး ရွိသည္။ ဥပမာAHU အတြက္ foundation (AHU ၏ base frame မပါ) သည္ deck (floor) မွ 100 – 150mm ေလာက္
သာ အၿမင္႔ ရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ႔လည္း 300mm ေလာက္ၿမင္႔တာေတြလည္း ရွိသည္။ ဒါကေတာ႔ room
arrangement အေပၚမူတည္သည္။ ပိုက္ေတြ၊ air duct ေတြ၊ cable tray ေတြစသၿဖင္႔ AHU အေပၚက
ၿဖတ္ၿပီး run ထားတာမ်ိဳး ရွိေသာေၾကာင့္ AHU အတြက္ foundation ကိုသိပ္ၿမင္႔ထားလို႔ မရတာေတြလည္း
ရွိသည္။ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ 150mm ကပံုမွန္ ၿဖစ္သည္။ ေဖာ္ၿပထားေသာ ပံု(၁) သည္ foundation
height 320mm ရွိ၍ ပံု(၃) သည္ 150mm သာရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ပံုေတြထတ
ဲ င
ြ ္ ေဖာ္ၿပထားေသာ water trap ခပ္ေသးေသး ကိုသာ အသံုးၿပဳၾကေတာ႔သည္။ ၎
water trap ထဲတင
ြ ္ ping pong ball ေလးထည္႔ထား၍ ၎သည္ air inflow ကိုတားဆီးေပးသည္။ ဒါက
ေတာ႔ draw-through unit အတြက္ ၿဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုိယ္ပိုင္ design အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳေနေသာ water trap ကို dimension နွင္႔တကြ ေဖာ္ၿပ
လိုက္သည္။ ပံုေတြထတ
ဲ ြင္ coaming ဆိုတာ ေတြ႔ပါလိမ္႔မည္။ ၎သည္ AHU ကို အၿပင္ဖက္မွ ေဘာင္ခတ္
ထားၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ Chilled water valve မ်ားကို service လုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ replace လုပ္ရာ
တြင္ လည္းေကာင္း၊ တၿခား maintenance/cleaning တစ္ခုခုလုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ေရက်ပါက
အၿပင္ သို႔ စီးထြက္ မသြားေစရန္ တားဆီးေပးဖို႔ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ ထိုက႔သ
ဲ ို႔ coaming ရွိပါက drain pipe
ကို insulate လုပ္ေပးရန္ အတြက္ မလိုအပ္ေပ။ Condensate သည္ ထို coaming အတြင္း ၌သာ drip
ျဖစ္ေနမွာ မို႔ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက condensation ေၾကာင္႔ ေရမက်ေစရန္ drain pipe ကို insulate
လုပ္ေပးဖို႔ လိုသည္။
Total pressure ကို AHU manufacturer မွေပးေသာ datasheet တြင္ေတြ႔လိမ္႔မည္။ မသိလွ်င္
ထုတ္လုပ္သူကို ေမးပါ။ Total pressure ဆိုသည္မွာ internal and external pressure losses plus
velocity pressure ေတြအားလံုး ေပါင္းကို ဆိုလိုသည္။ Internal static pressure သည္ AHU တြင္
integrated ၿဖစ္ေသာ cooling coil, heating coil, air filter, mixing chamber, mist eliminator,
humidifier, shut-off damper (တခါတရံ AHU အတြင္းတြင္ ပါတတ္သည္) စေသာ items မ်ားေၾကာင့္
ဖိအား ဆံုးရွံဴးမွဳ မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ External static pressure ကေတာ႔ ducting and accessories

(ducting, fitting, dampers အမ်ိဳးမ်ိဳး, diffusers, grilles, louvers, etc.) မ်ား၏ ဖိအား ဆံုးရွံဴးမွဳ မ်ားကို
ဆိုလိုသည္။
Dynamic pressure ကေတာ႔ fan outlet velocity pressure ကိုယူ၍ တြက္နိုင္သည္။ Discharge
opening size ၿဖစ္သည္။

18. UV System in AC System
AHU ေတြမွာ UV light install လုပ္ေလ႔ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ owner ေတြက ရွိသမွ် AHU ေတြကို အကုန္
တပ္ခိုင္းေသာ္လည္း ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ Living Quarter (Accommodation) ကို serving လုပ္တ႔ဲ AHU
ေတြအတြက္သာ တပ္ဆင္ေလ႔ ရွိပါတယ္။
Water purification system ေတြမွာလဲ UV light ကို bacteria ကိုသတ္ဖို႔ အတြက္ သံုးပါတယ္။ အဲဒီ
မွာေတာ႔ stainless steel container (cylindrical shape) အထဲမွာ UV lamp ကိုထည္႔ထားၿပီး ေရကို
container ရဲ႕ တစ္ဖက္စန
ြ ္းက ၀င္ေစၿပီး တၿခားတစ္ဖက္စန
ြ ္းက ထြက္ေစကာ UV ray ကိုၿဖတ္ေစၿခင္းၿဖင္႔
ေရထဲမွာ ပါလာနိုင္တ႔ဲ ပိုးမႊား (bacteria) ေတြကို final အေနန႔ဲ သတ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
AHU မွာေတာ႔ typically အရ downstream of cooling coil မွာပဲ UV light ကိုတပ္ဆင္ရပါတယ္။
Cooling coil သည္ wet ၿဖစ္ေနသၿဖင္႔ coil တြင္ bacteria growth မၿဖစ္ေအာင္ UV ray န႔သ
ဲ တ္ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။ AHU casing ေတြသည္ တကယ္တမ္းေတာ႔ သိပ္ၿပီး seal ၿဖစ္သည္ေတာ႔ မဟုတ္ေပ။ Free
return duct system ေတြအတြက္ ဆိုလ်င္ ပိုဆိုးသည္။ Warning sign ကပ္ထား၍ အေၾကာင္းတစ္ခုခု
ေၾကာင္႕ AHU inspection door ကိုဖင
ြ ္႔မည္ ဆိုပါက UV light ကို အရင္ ပိတ္ဖို႔ သတိေပးထားဖို႔ လိုသည္။
UV light installation ပံုေတြ ၿပထားသည္။ AHU body တြင္တပ္ထားေသာ box သည္ UV panel ၿဖစ္
သည္။ Tube ဘယ္နွစ္ေခ်ာင္း လိုမလဲ ဆိုတာကေတာ႔ AHU size အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

19. Fan Type Selection

Specific speed ကိုတြက္ခ်က္၍ fan type ကိုေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။ ၎ကို ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ (၃) ေ
နရာတြင္ အသံုးခ်နိုင္သည္။
1. Fan type ကိုစဥ္းစား ရာတြင္ လည္းေကာင္း
2. Fan Classification အတြက္ လည္းေကာင္း
3. Geometrically similar blowers or fans မ်ားကို design လုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း
Specific speed ကိုအသံုးၿပဳမည္ ဆိုပါက design parameters မ်ားကိုေတာ႔ သိၿပီး ၿဖစ္ေနရမည္။ ဥပမာ..
air flow rate, total pressure and fan speed တို႔ၿဖစ္သည္။
ေအာက္ပါ equation ကို အသံုးၿပဳ၍ specific speed ကိုတက
ြ ္ခ်က္နိုင္သည္။

ရရွိလာေသာ တန္ဖိုးကို မူတည္၍ fan type ကိုေအာက္ပါ table တြင္ၾကည္႔ရွဳ ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။
ထပ္ေနလွ်င္ေတာ႔ ကိုယ္ၾကိဳက္ရာ type ကို အသံုးၿပဳမည္႔ application အေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ပါ။

Ref: Kruger (Fan Selection)

20. Louver Free Area Calculation
Lover ၏ free area သည္ ေလၿဖတ္သန္း သြားနိုင္သည္႔ louver ၏ minimum area ကိုဆိုလိုသည္။
Lover ၏ အေပၚဆံုး blade နဲ႔ သူ႔ေအာက္က blade ၾကားမွာ ရွိတ႔ဲ minimum distance, အတြင္း
(intermediate) မွာ ရွိတ႔ဲ blade ေတြရ႕ဲ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ရွိတ႔ဲ minimum distance အားလံုးေပါင္း,
ေအာက္ဆံုး blade နဲ႔ သူ႔ အထက္မွာ ရွိတ႔ဲ blade ၾကားမွာ ရွိတ႔ဲ minimum distance စတာေတြရ႕ဲ
အားလံုးေပါင္းထားၿခင္းကို louver ၏ outlet free opening length နဲ႔ ေၿမွာက္ထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။
Percent free area ဆိုတာကေတာ႔ အေပၚက ရခဲ႔တ႔ဲ area ကို 100 နဲ႔ေၿမွာက္ ၿပီး louver ၏ area (outer
dimension) နဲ႔ စားထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ပံုကို ၾကည္႔မွ ရွင္းပါလိမ္႔မည္။

Free Area (mm2) = L (A+B+N+C)
Percent Free Area = L (A+B+N+C) 100 / WxH
Where,
A - Minimum distance between head and top plate (mm)
B - Minimum distance between sill and bottom plate (mm)
C - Minimum distance between adjacent plates (mm)
Type 2 အတြက္ minimum C ကိုယူပါ
N - Number of "C" openings in the louver
L - Minimum distance between louver jambs (mm)
W - Actual louver width (mm)
H - Actual louver height (mm)
Louver outlet velocity ကို maximum velocity 5 m/s ေလာက္ပဲ ထားပါလို႔ အၾကံၿပဳပါတယ္။

Reference: HVAC Duct Construction Standards (Metal & Flexible), Second Edition - 1995
(SMACNA)

21. Static pressure
Static pressure ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ဖို႔လိုသည္။ Fan နဲ႔ ပတ္သက္တာ၊ HVAC နဲ႔ ပါတ္သက္တာ
ကိုပဲ အဓိက နားလည္သလို ေၿပာလို္ပါသည္။ ေလကို အဓိက ေၿပာလိုသည္ဟု ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ၿဖစ္ေအာင္ အစက ၿပန္သြားတာ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္သည္။ Pressure (ဖိအား) ဆိုေတာ႔
1 unit area (ဧရိယာ) အေပၚ သက္ေရာက္ေသာ force (အား) (F/A) ၿဖစ္သည္။ Static ကေတာ႔
stationary (ေရြ႕လ်ားမေနေသာ) ဟုဆိုရမည္ ၿဖစ္သည္။ ဒီလိုဆိုေတာ႔ ၿငိမ္ေနမွပဲ Static pressure
ရွိတာလားဆိုေတာ႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ Stationary air မွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ moving air မွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ Static
pressure ရွိသည္။ ၎ Static pressure သည္ negative pressure လည္းၿဖစ္နိုင္သလို၊ positive
pressure လဲ ၿဖစ္နိုင္သည္။
လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေဖာ္ၿပၾကတဲ႔ နားလည္လြယ္တဲ႔ ပထမ ပံုကိုၾကည္႔ပါ။ ဆလင္ဒါ ထဲတြင္အထက္ေအာက္
ေရြ႔လ်ားနိုင္ေသာ piston ရွိ၍ ဆလင္ဒါကို U-tube manometer နွင္႔ ဆက္သြယ္ထားသည္။ U-tube ကို
piston ၏ေအာက္တြင္ ဆက္ထားၿပီး U-tube ထဲမွ အရည္ (liquid) သည္ ဟိုဖက္၊ ဒီဖက္ အၿမင္႔
တူညီေနသၿဖင္႔ ဖိအား တူညီေနေပသည္။ U-tube ၏တစ္ဖက္ အ၀ သည္ ဖြငထ
္႔ ား သၿဖင္႔ (open to
atmosphere)ဘယ္ဖက္ column တြင္ atmospheric pressure သက္ေရာက္သည္။ Piston ၏
ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ေလ၏ ဖိအားသည္ ပတ္ပတ္လည္ မ်က္နွာၿပင္မ်ား အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေန၍
၎ဖိအားသည္ Static pressure ၿဖစ္သည္။ Piston အေပၚသို႔လည္း သက္ေရာက္ေနေပလိမ္႔မည္။
အကယ္၍ piston ေရြ႔လ်ားေနပါကလည္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ resistance အေနနဲ႔ဆက္လက္
တည္ရိွ ေနလိမ္႔မည္ ၿဖစ္သည္။ Friction နဲ႔မမွားဖို႔လိုသည္။
Column ထဲရွိ အရည္၏ အၿမင္႔ နွစ္ခုမာွ တူညီေသာေၾကာင္႔ manometer သည္ zero pressure ကိုၿပမည္
ၿဖစ္ၿပီး Static pressure သည္ Atmospheric pressure နွင္႔ တူညီသည္။
အကယ္၍ piston သည္ေအာက္သို႔ဆင္းပါက piston ၏ေအာက္ရွိ air volume သည္ ဖိသိပ္ၿခင္း
(compressed) ခံရၿပီး manometer သည္ positive static pressure ကိုၿပမည္ (P>Patm)။ တဖန္

piston သည္ အထက္သို႔ တက္ပါက piston ၏ေအာက္ရွိ air volume သည္ expanded ၿဖစ္လာၿပီး
manometer သည္ negatiive static pressure ကိုၿပမည္ (P<Patm)။ ဒီ concept သည္ stationary air
တြင္ positive static pressure ႏွင္႔ negatiive static pressure ၿဖစ္ေပၚပံု ကို ရွင္းၿပၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ဒုတိယ ပံုကို ၾကည္႔ပါ။ Circular duct တစ္ခု အတြငး္ ရွိ stationary air ၏ static pressure သည္
direction အသီးသီးသို႔ သက္ေရာက္ပံုကို ၿပထားသည္။
Moving air တြင္လည္း static pressure ရွိသည္။ System တစ္ခု (including all kinds of resistances
such as ducts, fittings, filters, dampers, coils etc) အတြင္းသို႔ ေလမွဳတ္ထုတ္ေနေသာ supply fan
တစ္လုးံ သည္ positive static pressure ကို produce လုပ္ေပး၍ exhaust fan တစ္လုးံ သည္ negatiive
static pressure ကို produce လုပ္သည္။
Head နွင္႔ Pressure ကိုအၿပန္အလွန္ အသံုးၿပဳေလ႔ရွိသည္။ Head သည္ fluid flow ေၾကာင္႔
ၿဖစ္ေပၚလာေသာ fluid column ၏အၿမင္႔ကို ဆိုလို၍ Pressure ကေတာ႔ F/A (normal force per unit
area) ၿဖစ္သည္။ Liquid ၏ pressure ကို တိုင္းတာရာတြင္ head (fluid column) ကိုတိုင္းတာၿခင္းက
ပိုမိုလြယ္ကူ သၿဖင္႔ pressure head အေနနဲ႔ ေဖာ္ၿပၾကတာ မ်ားသည္။
ဥပမာ....ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေအးေသာက္ေသာအခါ ဖန္ခြက္ထဲမွ juice ကို ပိုက္နဲ႔ စုပ္ေသာက္ၾကဖူး
ပါလိမ႔္မည္။ ပါးစပ္မွ စုပ္လိုက္သည္႔အခါ ပိုက္အဆံုး ပါးစပ္နားတြင္ partial vacuum ၿဖစ္ေပၚလာသည္။
ထို႔ေနာက္ juice သည္ ပိုက္တစ္ေလွ်ာက္ အေပၚသို႔ တက္လာလိမ္႔မည္။ ၎သည္လည္း fluid column
ၿဖစ္သည္။ ၎အၿမင္႔ကို တိုင္းတာၾကည္႔ပါက သင္လုပ္လိုက္ေသာ vacuum pressure ကိုသိနိုင္ပါလိမ္႔မည္။
Static Head သည္ P/ρg (meter) ၿဖစ္၍ P သည္ Static Pressure (Pa) ၿဖစ္သည္။
Velocity Pressure
Velocity Pessure သည္ fluid ၏ motion (velocity) ေၾကာင္႔ၿဖစ္ေပၚလာေသာ pressure ၿဖစ္သည္။
V2/2g သည္ velocity head ၿဖစ္၍

ρV2/2 သည္ velocity pressure ၿဖစ္သည္။ ၎သည္ fluid ၏

density နွင္႔ velocity တို႔ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

Total Pressure
Duct system တစ္ခုတြင္ static pressure, velocity and total pressure ဟူ၍ ၃မ်ိဳး ေဖာ္ၿပၾကသည္။
Static pressure နွင္႔ velocity pressure နွစ္ခု ေပါင္းၿခင္းကို total pressure ဟုေခၚသည္။
တတိယ ပံုကို ၾကည္႔ပါ။ Pilot tube ကို အသံုးၿပဳ၍ pressure ကို တိုင္းတာေသာ ပံုၿဖစ္သည္။ ဒီပံုတြင္
static pressure နွင္႔ total pressure ၏ pattern ကိုေတြ႔နိုင္သည္။
Pilot tube ကိုသံုးၿပီး total pressure ကိုတိုင္းတာ လိုပါက nozzle အ၀ကို ေလစီးေၾကာင္းနွင႔္
အတည္႔ထား၍ တိုင္းတာရသည္။ သို႔မွသာ velocity pressure ေကာ static pressure ေကာ နွစ္ခုေပါင္းရဲ႕
pressure ကိုရနိုင္လိမ႔္မည္။ Static pressure ကို တိုင္းတာလိုပါက tube သည္ အတြင္းသို႔ ၀င္စရာ
မလိုေပ။ ပထမ ပံု အတိုင္း duct wall ကို အေပါက္ေဖာက္ၿပီး နံရံမွာပဲ ေတ႔ထားရံုနွင္႔ ရၿပီ ၿဖစ္သည္။ Fluid
motion ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ velocity pressure မပါ၀င္ေပ။

22. Flange Standard (ISO 15138:2000)
International flange standard for HVAC အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါက offshore အတြက္ ၿဖစ္လို႔ land
အတြက္ေတာ႔ ကြာၿခားနိုင္ပါတယ္။

23. Duct Penetration, Support & Connection

24. Internally Insulated Duct ၿပဳလုပ္ပံု

Rectangular duct ေတြမွာ internal insulation ဘယ္လို လုပ္သလဲ ဆိုတာ ေၿပာလိုပါသည္။ Acoustic
duct, line duct စသၿဖင္႔လည္း ေခၚၾကသည္။ အဓိက အားၿဖင္႔ AHU discharge တြင္ plenum အၿဖစ္
အသံုးၿပဳေသာ အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ AHU မွအထြက္ certain length တစ္ခုခု အထိ လည္းေကာင္း၊
AHU သည္ machinery space (ambient temperature > 35 degree C) တြင္ရွိ၍ supply duct သည္
high ambient temperature ရွိေနေသာ အခန္း (သို႔) space ကိုၿဖတ္သြား၍ တၿခားအခန္းတစ္ခုခုကို
serve လုပ္ေနေသာ အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ duct သည္ outside (expose to weather) တြင္ install
လုပ္ထားေသာ အခါတြင္ လည္းေကာင္း internally insulated duct ကိုသံုးသည္။
ၿပဳလုပ္ပံုကေတာ႔ ပံုမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္႕ အတိုင္းၿဖစ္သည္။ Duct thickness ကေတာ႔ 1.2-2mm
ေလာက္ရွိ၍ insulation သည္ ambient temperature အေပၚတြင္ မူတည္၍ 25-50mm ရွိသည္။
Insulation type က rockwool အမ်ိဳးအစား ၿဖစ္၍ density 80 Kg/m3 ေလာက္သံုးလွ်င္ လံုေလာက္
သည္။ အတြင္းတြင္ insulation ကိုဖိထားေသာ perforated sheet ရွိ၍ ၎၏ thickness သည္ 0.5 1mm ၿဖစ္သည္။ Perforated sheet သည္ galvanized sheet (or) stainless sheet ကိုသံုးသည္။
Perforated sheet ကို install လုပ္ရာတြင္ ေသခ်ာ ဂရုစို က္ဖို႔ လိုသည္။ မေသမသပ္ လုပ္ပါက အခ်ိန္
အနည္းငယ္ အတြင္းတြင္ ထိအ
ု ရာက ၾကြတက္လာကာ အတြင္းမွ insulation မ်ား ဖြာလန္က်ဲ၍ ထြက္လာ
တတ္သည္။ ထိုအခါ conditioned space အတြငး္ သို႔ duct မွတဆင္႔ ေရာက္ရိွ သြားနိုင္သည္။ ထိုသို႔
ၿဖစ္ၿခင္းကို အတတ္နိုင္ဆံုး ကာကြယ္ နိုင္ရန္ အတြက္ insulation နွင္႔ perforated sheet ၾကားတြင္
ခပ္ပါးပါး အလႊားတစ္ခု ခံထားေသးသည္။ ၎ကိုေတာ႔ ပံုမ်ားတြင္ ေတြ႔ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ၿပဳလုပ္ပံု
အဆင္႔ဆင္႔ ကို ေအာက္တြင္ ၾကည္႔ပါ။

25. Cabin Unit
Cabin units မ်ားကို သေဘာၤေပၚရွိ cabin (လူေနခန္း) မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေလ႔ ရွိသည္။ အနားယူ အိပ္စက္
သည္႔ ေနရာ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဆူညံမဳွ (air noise) မၿဖစ္ေပၚေစရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ သူ႔ရဲ႕ special
construction ေၾကာင္႔ 4-way diffuser တို႔ grille တို႔ထက္ air distribution မ်ားစြာညင္သာ သည္။
သူ႔တြင္ plenum box ပါရွိ၍ အတြင္းတြင္ insulation (glass wool) ခံထားသည္။ Insulation thickness
20mm ရွိ၍ density 120 Kg/m3 standard အေနနဲ႔ သံုးေလ႔ ရွိသည္။ Maker အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတဲ႔ အတြက္
အသံုးၿပဳေသာ specification ေတာ႔ ကြာနိင
ု ္ပါသည္။
Air duct မွ၀င္လာေသာ ေလသည္ 5-7 m/s velocity ေလာက္နွင္႔ plenum box ၏နံရံ ကို အရင္
သြားရိုက္သည္။ နံရံ ေတြသည္ insulation ခံထားသၿဖင္႔ ဆူညံမဳွ မရွိ။ ၿပီးမွ ေအာက္သို႔ စီးဆင္းသြားၿပီး
ေလကို direction အသီးသီးသို႔ ပ်ံ႕နွံ႕ေစသည္။
သူ႔တြင္ air volume control အတြက္ arm (air volume control device) ေလးပါရွိ၍ air flow
adjustment ကိုလြယ္ကူစြာ ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။ Grille ေတြ diffuser ေတြကေတာ႔ air volume control
damper ပါတာ ရွိသလို မပါတာလည္း ရွိသည္။ ပါလွ်င္လည္း flow adjustment လုပ္လုိပါက screw
driver ကိုအသံုးၿပဳ၍ ဘလိပ္ေတြၾကားမွ ထိုးၿပီး လွည္႔ရသည္႔ အတြက္ cabin unit ေလာက္ မလြယ္ကူ
လွပါ။ Cabin unit ေတြမွာေတာ႔ အလြယ္တကူ လက္နဲ႔ ဆြဲလွည္႔လို႔ ရသည္။ လြယ္ကူလြန္းလွ ေသာေၾကာင္႔
ship crew ေတြ ခဏခဏ ကလိသၿဖင္႔ အစြန္ခန္းေတြမွာ ေလမေရာက္ ေသာၿပႆနာ ေတြလည္း
မၾကာခဏ ၾကံဳရေလသည္။
Accommodation သည္ centralized system ၿဖစ္သၿဖင္႔ accommodation AHU မွ supply air သည္
accommodation block တစ္ခုလံုးကို serving လုပ္ေနၿခင္း ၿဖစ္သည္။ အခန္းတိုင္း အတြက္ air quantity
ဘယ္ေလာက္ လိုတယ္ဆိုတာကို တြက္ခ်က္ထားၿပီး ၿဖစ္သၿဖင္႔ AHU ကိုေရြးေသာ အခါတြင္လည္း
လိုအပ္ေသာ ပမာဏ အတိုင္းပင္ ေရြးသည္။ တစ္ခါတရံ motor ကိုေတာ႔ ဆိုဒ္ပိုၾကီးတာ ေရြးသည္။
ေနာင္တစ္ခ်ိန္ room extension တစ္ခုခု ရွိပါက ေလပမာဏ ကို ပိုမို ထုတ္ေပးနိုင္ရန္ အတြက္ၿဖစ္သည္။
ထိုအခါ pulley ေတာ႔ ခ်ိန္းေပးဖို႔လိုသည္။

Commissioning stage မွာ air balancing လုပ္တဲ႔ အခါ အခန္းတိုင္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ design air
flow အတုိင္းရေအာင္ ညွိသြားရသည္။ ဘယ္ေလာက္ထားရမယ္ ဆိုတာ commissioning procedure
ထဲမွာလည္း ပါၿပီးသား ၿဖစ္သည္။ Commissioning engineer က designer ေၿပာတဲ႔ အတိုင္း လုပ္ေပးရန္
သာ တာ၀န္ ရွိသည္။ ဆိုေတာ႔..ဥပမာ.. cabin unit ေတြအတြက္ shutter က fully open အေၿခအေန
ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္လိမ္႔မယ္။ ဆိုၾကပါစို႔… cabin unit ေတြက air flow 250 m3/h, 350 m3/h and 450
m3/h ေတြ standard အေနနဲ႔လာတယ္။ လိုအပ္တာက 300 m3/h ဆိုရင္ 350 m3/h ကိုေရြးၿပီး 300
m3/h ရေအာင္ ညွိထားမယ္။ အဲဒီမွာ crew ေတြ အိုက္လို႔၊ ေအးလို႔ ဆိုၿပီး ေလွ်ာက္လွည္႔ ရင္ complaint
ေတြစေတာ႔တာပဲ။ သူ႔အခန္းက ေအးတယ္၊ ငါ႔အခန္းက ေအးတယ္ ဆိုၿပီး။ ၾကီးမားေသာ ၿပႆနာ ေတာ႔
မဟုတပ
္ ါ။ ၿဖစ္တတ္တာ ကိုေၿပာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဘာမွလည္း control လုပ္လို႔ ရမွာ မဟုတ္ေပ။
Centralized system ၿဖစ္သည္႔ အေလ်ာက္ supply air temperature သည္ အခန္းတိုင္း အတြက္
တသမတ္ တည္းၿဖစ္သည္။ Comfort cooling အတြက္ 24°C သည္ standard ၿဖစ္သည္႔ အတြက္
အခန္းတိုင္းသို႔ 24°C နွင္႔ ေရာက္သည္ပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ ဒီမွာလည္း လူက ခံနိုင္ရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆိုေတာ႔ 24°C
ကိုမခံနိုင္ သူမ်ားအတြက္ heater ပါေသာ cabin unit ေတြလည္း ထုတ္သည္။ ၎ကို re-heater
ဟုေခၚေလ႔ ရွိသည္။ Heating capacity ေတြကေတာ႔ 400W, 500W, 750W, 800W, 1000W စသၿဖင္႔
ရွိသည္။ Thermostat သည္လည္း အခန္းထဲတြင္သာ တပ္ဆင္ထား၍ heating control ကိုလိုသလို
ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။ Cooling control ေတာ႔ မၿပဳလုပ္နိုင္ေပ။
ဓါတ္ပုံမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ပါ။ ၎သည္ supply air အတြက္သာ ၿဖစ္၍ အခန္းရဲ႕ return or exhaust
အတြက္ကေတာ႔ grille ေတြကိုပဲ အသံုးၿပဳ ရေပလိမ္႔မည္။

26. Cabin Unit Installation

27. Grille Installation

Grille Installation

28. Dampers မ်ားကို install လုပရ
္ ာတြင္ ဂရုစက
ုိ ရ
္ မည္႔ အခ်က္မ်ား

Design လုပ္ရာတြင္ ေမ႔တတ္ေသာ အရာမ်ား ၿဖစ္သည္။
ပထမ ပံုသည္ pneumatic fire damper ၿဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ actuator ပါရွိ၍ ၎ actuator
တပ္ဆင္ရေသာ mounting plate သည္ damper casing ၏ေအာက္တြင္ အစြန္းထြက္ ေနသည္။
Damper casing ၏ ေအာက္ေၿခနွင္႔ တစ္တန္းတည္း ၿဖစ္ေအာင္ ညွိဖို႔ မၿဖစ္နိုင္ပါ။ ဥပမာ….pneumatic
damper ဆိုလွ်င္ pipe connection/manual hand valve ေတြေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ ဒီ hand valve
ကိုတပ္ဆင္ရၿခင္းသည္ commissioning လုပ္ေသာအခါတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတရာ အေၾကာင္းေၾကာင္႔
maintenance or service လုပ္ေသာအခါ valve ကို အဖြင္႔ အပိတ္ လုပ္၍ function ကိုစစ္ေဆး နိုင္သလို၊
ပိတ္ထားၿခင္းၿဖင္႔ တၿခား damper မ်ားကို effect မၿဖစ္ေစပဲ maintenance or service လုပ္လိုေသာ
damper ကိုသာ ၿပဳလုပ္ နိုင္သည္။ Electrically actuated damper ဆိုလ်င္ေတာ႔ ဒီလို ေအာက္ေၿခမွာ
အစြန္း မထြက္ေစရန္ ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။

ထို႔အၿပင္ actuator ေတြေၾကာင္႔ ပိုၿပီး လိုအပ္လာေသာ damper width ကုိလည္း ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုသည္။
အနည္းဆံုး 200mm ေက်ာ္ လိုအပ္သည္။ ဒါေလးေတြသည္ design လုပ္ရာတြင္ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားဖိ႔ု
လိုသည္႔ အခ်က္ကေလးေတြ ၿဖစ္သည္။ 3D modeling လုပ္ရာတြင္ ဒီ space ကို reserve လုပ္ထားဖို႔
သတိေပးဖို႔ လိုသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက drafter သည္ damper size အတိုင္း လုပ္ေပလိမ္႔မည္။ ဥပမာ….
300x300mm ဆိုပါက သူသည္ flange width ကိုေတာ႔ ထည္႔တြက္လိမ္႔မည္။ Actuator အတြက္ space
ကိုလည္း စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားမည္ ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေၿခတြင္ အစြန္းထြက္ ေနေသာ
အရာကိုေတာ႔ ေမ႔ေကာင္း ေမ႔နိုင္ပါသည္။ Site ထဲက်မွ ceiling နွင္႔ညိေန၍ ၿပင္ရန္ လိုအပ္ပါက
အေတာ္ခက္သည္။ Air duct ကိုအထက္ကို ၿမွင္႔ဖို႔ လိုပါက ေၿပးထားၿပီးေသာ တၿခား duct ေတြ၊ cable
tray ေတြေၾကာင္႔ အလြယ္တကူ ၿပင္၍ မရနိုင္ပါ။

ဒုတိယ ပံုကေတာ႔ non-return damper (mechanical type) ၿဖစ္သည္။ Counter weight ပါရွေ
ိ သာ
သူ႔ရဲ႕ linkage ေၾကာင္႔ damper အနီးမွ တၿခား အရာမ်ားနွင္႔ clash ၿဖစ္နိုင္သည္။ ဒီအတြက္ လိုအပ္ေသာ
space ကို reserve လုပ္ထားဖို႔ ၾကိဳတင္ ေၿပာထားဖို႔လိုသည္။ ဥပမာ…install မလုပ္ခင္ damper ၏

ဘယ္ဖက္တြင္ reservation အတြက္ available space မရွိပါက linkage ကိုညာဖက္သို႔ ေၿပာင္းနိင
ု ္သည္။
သို႔ေသာ္ damper ကို ေအာ္ဒါ မွာေသာ အခါ manufacturer ကို ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား ဖို႔လိုသည္။
သို႔မဟုတ္ပါက manufacturer မွ သူ႔ရဲ႕ standard အတိုင္း ဘယ္ဖက္ဆို ဘယ္ဖက္ပဲ ထားမွာ ၿဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က damper fully open position ကိုထည္႔တြက္ရန္ ၿဖစ္သည္။ Open position တြင္ arm
သည္ ေနာက္သို႔ ၿပန္သၿဖင္႔ damper ေနာက္တြင္ တၿခားအရာ မ်ား မရွိေစရန္ လိုသည္။

29. Minimum required insulation thickness to prevent condensation for ductwork

Air-con duct ေတြအတြက္ condensation မၿဖစ္ေစရန္ လိုအပ္တဲ႔ minimum insulation thickness ကို
တြက္ခ်က္ ပံုကို ဥပမာ နဲ႔ တင္ၿပလိုသည္။
တစ္ခါတရံ client က ကိုယ္သံုးမဲ႔ pre-insulated round duct (or) insulation for rectangular duct ကို
design condition အေပၚမူတည္၍ ဘယ္ေလာက္ အနည္းဆံုး thickness ထားသင္႔သည္ ဆိုတာကို သက္ေသ
ၿပခိုင္းေလ႔ ရွိသည္။ ထိုအခါ သက္ေသ ၿပသည္႔ အေနနဲ႔ တြက္ၿပဖို႔ လိုသည္။
Pre-insulated round duct ေတြသည္ standard အေနနဲ႔ 16mm thickness နဲ႔လာေလ႔ ရွိသည္။
Customized အေနနဲ႔ 25mm thickness အေနနဲ႔ မွာလို႔လည္း ရသည္။ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ 16mm thickness
သည္ လံုေလာက္ေနေပသည္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ ေအာက္တြင္ တြက္ၿပ ထားသည္။ ကိုယ္သံုးမည္႔ application,
design condition နွင္႔ ေလ်ာ္ညီစြာ ၿပင္ဆင္ တြက္ခ်က္ နိုင္ေပသည္။
Condensation parameters ေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား လုိအပ္သည္။
(1) Temperature of air in the duct or operating temperature
(2) Condition of air in the space where ducts are located
(3) a. dry bulb temperature
b. relative humidity
c. dew point temperature
(4) Duct location
General Formula to Calculate Minimum Insulation Thickness Required to Prevent Condensation
tk = K.Rs. (Tdp-Top) / (Tadb - Tdp)
Where,
tk = Insulation thickness (m)

K = Thermal conductivity (W/m.K)
Rs = Surface temperature resistance (m2.K/W)
Tdp = Dew point temperature (°C)
Top = Operating temperature (°C)
Tadb = Ambient dry bulb temperature (°C)
Indoor air-con space
Tadb = Room temperature + 10°C at 60% RH
= 24°C + 10°C
= 34°C
Tdp = 25°C (from due point chart)
Top = 14°C
Air-con duct ေတြသည္ အမ်ားအားၿဖင္႔ false ceiling နွင္႔ insulated steel bulkhead ၾကားတြင္ run ေလ႔
ရွိသၿဖင္႔ Room temperature + 10°C at 60% RH သည္ safe ၿဖစ္ေသာ assumption ၿဖစ္သည္။
Due point chart ကို မၾကည္႔လိုပါက online calculator တစ္ခု ၿဖစ္ေသာ ေဖာ္ၿပပါ website မွာ ကိုယ္သိ
ေသာ condition နွစ္ခု ထည္႔၍ အလြယ္တကူ သိနိုင္သည္။ Chart ကိုလည္း ၾကည္႔ရွဳ ရန္ အားေပးပါသည္။
http://www.sugartech.co.za/psychro
Due point chart ကို ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါ။
Room design temperature သည္ 24°C ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ supply air temperature (Top) သည္ delta T
10°C ထားလွ်င္ 14°C ၿဖစ္သည္။
Thermal conductivity K တန္ဖိုးသည္ ကိုယ္သံုးေသာ insulation ၏ တန္ဖိုး ၿဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ datasheet မွ
ရရွိေပလိမ္႔မည္။ ဆိုၾကပါစို႔....Rockwool insulation သည္ thickness ေပၚမူတည္၍ 0.035 - 0.043 W/m.K
ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ 0.043 W/m.K ကိုယူ၍ တြက္မည္။

Surface temperature resistance (m2.K/W) အတြက္ ASHRAE တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ table မွ reflective
surface, still air အတြက္ တန္ဖိုး (0.23 m2.K/W) ကို ယူ၍ တြက္မည္။ (ဇယား ပံုတြင္ ၾကည္႔ပါ)။
Equation တြင္ ၎တန္ဖိုးမ်ားကို အစားထိုးပါက ေအာက္ပါ အတိုင္းရမည္။
tk = K. Rs. (Tdp - Top) / (Tadb - Tdp)
tk = 0.043 x 0.23 x (25 - 14) / (34 - 25)
tk = 0.012 m (12mm)
အနည္းဆံုး 12mm insulation thickness ရွိမွ condensation ၿဖစ္ေပၚနိုင္မည္႔ အေၿခအေန ကို ေရွာင္ရွား
နိုင္မည္ ၿဖစ္သည္။

Reference:
1. Johns Manville (Condensation control on air conditioning ducts)
2. ASHRAE 2001 Fundamentals

30. HVAC Panels
HVAC panel မ်ားကို install လုပ္မည္႔ ေနရာေပၚ မူတည္၍ IP (Ingress Protection) rating အမ်ိဳးမ်ိဳး၊
material specification အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ material thickness အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ hazardous area (classified location)၊
safe area အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ အတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ electrical components မ်ား အသံုးၿပဳၿခင္း၊ vesssel
operation လုပ္မည္႔ ေနရာ ေဒသ အေပၚ မူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာ rules and regulation တို႔ကို လိုက္နာၿပီး
တည္ေဆာက္ ရၿခင္းမ်ား ရွိသည္။ ဥပမာ...NORSOK standard အတြက္ဆလ
ို ်င္ DSB requirements မ်ားကို
fulfil

လုပ္ရၿခင္း၊ fuse မ်ားကို လံုး၀ အသံုးၿပဳခြင္႔ မေပးပဲ အားလံုးကို circuit breaker မ်ားနွင္႔

လဲလွယ္ရသည္။ Fuse ၿပတ္သြားပါက အလြယ္တကူ ရွာမရလ်င္ အစားထိုး ၿပီး ၿပန္ေမာင္းရတာ အဆင္မေၿပ
ေသာေၾကာင္႔ စသည္႔ အေၾကာင္းၿပခ်က္ မ်ားေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္။
ဥပမာ..Petrobras project (Brazil NR) အတြက္ ဆိုလ်င္ panel ၏ back plate (mounting plate) သည္
လိေမၼာ္ေရာင္ (orange colour) ၿဖစ္ရမည္။ Indication light green ဆိုလွ်င္ safe ၿဖစ္သည္၊ red colour
ဆိုလွ်င္ system run ေနသည္၊ သတိ ဆိုေသာ requirement ေလးေတြ ရွိသည္။ ပံုမွန္ဆို Indication light
green သည္ run ေနသည္ ဆိုတာကို ၿပၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Brazil အတြက္ကေတာ႔ ေၿပာင္းၿပန္ ၿဖစ္သည္။
ထို႔အၿပင္ ON/Off ကိုလည္း Portuguese language နွင္႔ switch ေအာက္တြင္ ေရးထား ေပးရေသးသည္။
HVAC panel ေတြသည္ အရြယ္အစား ေပၚမူတည္၍ floor standing ရွိသလို wall-mounted လည္း ရွိသည္။
ၾကီးမားသည္႔ panel ေတြတြင္ internal light တပ္ဖို႔ လိုအပ္သလို anti-condensation heater လည္း လိုအပ္
ေကာင္း လိုအပ္ နိုင္ပါသည္။ Owner's specification ကဘာမွ မေၿပာဘူး ဆိုလွ်င္ေတာ႔ ဒါေတြ မလိုအပ္ေပ။
Panel ၏ heat dissipation အေပၚ မူတည္၍ panel cooling (ventilation) အတြက္ စဥ္းစား ဖို႔လိုသည္။ ပံုမွန္
ဆိုလ်င္ ventilation fan (supply or exhaust) တစ္လံုး (သို႔) နွစ္လံုးသည္ လံုေလာက္ ေပသည္။ Heat
dissipation သိပ္မ်ားလွ်င္ေတာ႔ conditioned air လိုနိုင္ပါသည္။
Panel enclosure ေတြသည္ standard အေနနွင္႔ လာ၍ ကိုယ္လိုခ်င္ ေသာ အရြယ္အစား ရွိေသာ panel
enclosure ကိုေရြးခ်ယ္ အသံုးၿပဳ နိုင္သည္။ HVAC application ေတြ အတြက္ အမ်ားဆံုး အသံုးၿပဳေသာ
enclosure brand မ်ားမွာ Rittal နွင္႔ Esco တို႔ ၿဖစ္သည္။

31. Enclosure Rating & Area Classification
NEMA
NEMA ဆိုသည္မွာ National Electrical Manufacturers Association ကိုဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္၍ electrical
enclosures ေတြ၏ grade standards ကိုသတ္မွတ္ေသာ Association တစ္ခုၿဖစ္သည္။ North America
region တြင္သံုးေသာ standard သာၿဖစ္သည္။ ဥပမာ...electric heater ေတြ၏ enclosure သည္ (7)
ၿဖစ္သည္ (9) ၿဖစ္သည္ စသၿဖင္႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အကြ်မ္း၀င္ေသာ enclosure standard မွာ IP rating ၿဖစ္၍
NEMA သည္လည္း သေဘာသဘာ၀ ခ်င္း အတူတူၿဖစ္သည္။ watertight, gastight, dust-tight enclosure
စသည္တို႔ကို rate လုပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ Hazardous area or nonhazardous area, indoor or outdoor
စသၿဖင္႔ ကိုယ္အသံုး ၿပဳမယ္႔ ေနရာကို မူတည္၍ သင္႔ေတာ္ေသာ enclosure rating ရွိသည္႔ equipment
ကိုအသံုးၿပဳဖို႔ အေရးၾကီးသည္။ ဥပမာ....heater တြင္ electric motor နွင္႔ heating element ပါရွိသၿဖင္႔
ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ignited ၿဖစ္ေစေသာ gas မ်ားရွိပါက explosion ၿဖစ္နိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ electrical
component မ်ားၿဖစ္ၾကေသာ motor, junction box စသည္တို႔ကို ထို ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ အသံုးၿပဳနိုင္ေသာ
enclosure ၿဖစ္ေစရန္ တည္ေဆာက္ရသည္။ Ex-proof equipments မ်ားသည္ သာမန္ထက္ ေစ်းၾကီး၍
manufacturing process ၾကာေလ႔ရွိသည္။ ဥပမာ... Ex-proof heater တစ္လံုးကို USA မွ မွာပါက စကၤာပူ
ကိုေရာက္ဖို႔ lead time (ၾကာခ်ိန္) ၁၆ ပတ္ ခန္႔ ၾကာသည္။
America မွ စက္ရံုမ်ားသည္ local use အတြက္သာမက Europe အတြက္ပါ သံုးနိုင္ေသာ different model
မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေလ႔ ရွိသည္။ Marine & offshore အတြက္ electric heater မ်ားကို USA မွ မွာပါက
ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ေရြးခ်ယ္ မွတတ္ဖို႔ လိုသည္။
NEMA definition မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။
In non-hazardous locations
Type 1 - Indoor use အတြက္ ၿဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ အရာမ်ားကို လူမထိနိုင္ ေစရန္နွင္႔
enclosure အတြင္းမွာ ရွိေနေသာ equipment မ်ားဆီသို႔ solid foreign objects (falling dirt) မ်ား
မ၀င္ေရာက္ နိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ ေပးထားေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏ (1) နွင္႔သတ္မွတ္သည္။
Type 2 - Type 1 တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ အရာမ်ားသာ မက equipment ကိုပ်က္စီး ေစနိုင္ေသာ ေရ (water)
က်ၿခင္း (dripping and light splashing) မွ ကာကြယ္ ေပးထားေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏ (2)
နွင္႔သတ္မွတ္သည္။

Type 3 - အႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ အရာမ်ားကို လူမထိနိုင္ ေစရန္နွင္႔ enclosure အတြငး္ မွာ ရွိေနေသာ
equipment မ်ားဆီသို႔ solid foreign objects (falling dirt and windblown dust) မ်ား မ၀င္ေရာက္
နိုင္ေစရန္ ၊

equipment ကိုပ်က္စီး ေစနိုင္ေသာ ေရ (rain, sleet, snow) တို႔ မ၀င္ေရာက္ နိုင္ေစရန္

ကာကြယ္ ေပးထားေသာ အတိုင္း အတာ ပမာဏ (3) နွင္႔သတ္မွတ္သည္။ Enclosure အေပၚတြင္ ေရခဲၿဖစ္
ေနနိုင္ေသာ္လည္း (external formation of ice) equipment ကိုထိခိုက္ေစလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။
Type 3R - Type 3 နဲ႔ အတူတူ ပင္ၿဖစ္၍ windblown dust proof မဟုတ္တာပဲ ကြာၿခားသည္။
Type 3S - Type 3 နဲ႔ အတူတူ ပင္ၿဖစ္၍ ေရ (rain, sleet, snow) ၀င္လို႔ ေရခဲေတြၿဖစ္ကာ ၿပြတ္ၾကပ္
ေနေသာ္လည္း external mechanism(s) ေတြ အလုပ္လုပ္နိုင္ ေပလိမ္႔ဦးမယ္။
Type 3X - Type 3 နဲ႔ အတူတူ ပင္ၿဖစ္၍ corrosion ကို protect လုပ္နိုင္တဲ႔ ေနာက္ထပ္ level တစ္ခုပါ
ထပ္ေပါင္း ပါ၀င္ပါတယ္။
Type 3RX - Type 3R နဲ႔ အတူတူ ပင္ၿဖစ္၍ corrosion ကို protect လုပ္နိုင္တဲ႔ ေနာက္ထပ္ level တစ္ခုပါ
ထပ္ေပါင္း ပါ၀င္ပါတယ္။
Type 3SX - Type 3S နဲ႔ အတူတူ ပင္ၿဖစ္၍ corrosion ကို protect လုပ္နိုင္တဲ႔ ေနာက္ထပ္ level တစ္ခုပါ
ထပ္ေပါင္း ပါ၀င္ပါတယ္။
Type 4 - Indoor ၿဖစ္ၿဖစ္၊ outdoor ၿဖစ္ၿဖစ္ အသံုးၿပဳရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ
အရာမ်ားကို လူမထိနိုင္ ေစရန္နွင္႔ enclosure အတြင္းမွာ ရွိေနေသာ equipment မ်ားဆီသို႔ solid foreign
objects (falling dirt and windblown dust) မ်ား မ၀င္ေရာက္ နိုင္ေစရန္၊ equipment ကိုပ်က္စီး
ေစနိုင္ေသာ ေရ (rain, sleet, snow, splashing water, and hose directed water) တို႔ မ၀င္ေရာက္
နိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ ေပးထားေသာ အတိုင္း အတာ ပမာဏ (4) နွင္႔သတ္မွတ္သည္။ Enclosure အေပၚတြင္
ေရခဲၿဖစ္ ေနနိုင္ေသာ္လည္း (external formation of ice) equipment ကိုထိခိုက္ေစလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။
Type 4X - Type 4 နွင္႔ အတူတူ ပင္ၿဖစ္၍ corrosion ကို protect လုပ္နိုင္တဲ႔ ေနာက္ထပ္ level တစ္ခုပါ
ထပ္ေပါင္း ပါ၀င္ပါတယ္။
Type 5 - Indoor use အတြက္ ၿဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ အရာမ်ားကို လူမထိနိုင္ ေစရန္နွင္႔
enclosure အတြင္းမွာ ရွိေနေသာ equipment မ်ားဆီသို႔ solid foreign objects (falling dirt and settling
airborne dust, lint, fibers, and flyings) မ်ား မ၀င္ေရာက္ နိုင္ေစရန္ နွင္႔ equipment ကိုပ်က္စီး
ေစနိုင္ေသာ ေရ (water) က်ၿခင္း (dripping and light splashing) မွ ကာကြယ္ ေပးထားေသာ
အတိုင္းအတာ ပမာဏ (5) နွင္႔သတ္မွတ္သည္။

Type 6 - Indoor ၿဖစ္ၿဖစ္၊ outdoor ၿဖစ္ၿဖစ္ အသံုးၿပဳရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ
အရာမ်ားကို လူမထိနိုင္ ေစရန္နွင္႔ enclosure အတြငး္ မွာ ရွိေနေသာ equipment မ်ားဆီသို႔ solid foreign
objects (falling dirt) မ်ား မ၀င္ေရာက္ နိုင္ေစရန္၊ equipment ကိုပ်က္စီး ေစနိုင္ေသာ ေရ (hose directed
water and the entry of water during occasional temporary submersion at a limited depth) တို႔
မ၀င္ေရာက္ နိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ ေပးထားေသာ အတိုင္း အတာ ပမာဏ (6) နွင္႔သတ္မွတ္သည္။ Enclosure
အေပၚတြင္ ေရခဲၿဖစ္ ေနနိုင္ေသာ္လည္း (external formation of ice) equipment ကိုထိခိုက္ေစလိမ္႔မည္
မဟုတေ
္ ပ။
Type 6P - Indoor ၿဖစ္ၿဖစ္၊ outdoor ၿဖစ္ၿဖစ္ အသံုးၿပဳရန္ အတြက္ ၿဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ
အရာမ်ားကို လူမထိနိုင္ ေစရန္နွင္႔ enclosure အတြင္းမွာ ရွိေနေသာ equipment မ်ားဆီသို႔ solid foreign
objects (falling dirt) မ်ား မ၀င္ေရာက္ နိုင္ေစရန္၊ equipment ကိုပ်က္စီး ေစနိုင္ေသာ ေရ (hose directed
water and the entry of water during prolonged submersion at a limited depth) တို႔ မ၀င္ေရာက္
နိုင္ေစရန္ ကာကြယ္ ေပးထားေသာ အတိုင္း အတာ ပမာဏ (6) နွင္႔သတ္မွတ္သည္။ Enclosure အေပၚတြင္
ေရခဲၿဖစ္ ေနနိုင္ေသာ္လည္း (external formation of ice) equipment ကိုထိခိုက္ေစလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။
ထို႔အၿပင္ corrosion ကို protect လုပ္နိုင္တဲ႔ ေနာက္ထပ္ level တစ္ခုပါ ထပ္ေပါင္း ပါ၀င္ပါတယ္။

In Hazardous Locations
Type 7 - Indoor use in hazardous (classified) locations အတြက္ ၿဖစ္သည္။ North America region
အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ Class I, Division 1, Groups A, B, C, or D classified locations မ်ားတြင္
သံုးရန္ ၿဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုငး္ တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ table ကိုၾကည္႔ပါ။ Type 7 enclosure ကို internal
explosion ပဲ ၿဖစ္ေစၿပီး external hazard မၿဖစ္ေစရန္ အတြက္ ကန္႔သတ္ၿပီး ဒီဇိုင္း လုပ္ထားသည္။
Type 8 - Indoor or outdoor use in hazardous (classified) locations အတြက္ ၿဖစ္သည္။ North
America region အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ Class I, Division 1, Groups A, B, C, or D classified
locations မ်ားတြင္ သံုးရန္ ၿဖစ္သည္။ Combustion through the use of oil-immersed equipment ကို
ကာကြယ္နိုင္ရန္ အတြက္ enclosure ကို ဒီဇိုင္း လုပ္ထားသည္။
Type 9 - Indoor use in hazardous (classified) locations အတြက္ ၿဖစ္သည္။ North America region
အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ Class II, Division 1, Groups E, F, or G classified locations မ်ားတြင္
သံုးရန္ ၿဖစ္သည္။ Ignition of combustible dust ကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ အတြက္ enclosure ကို ဒီဇိုင္း
လုပ္ထားသည္။

Type 10 - Mine Safety and Health Administration, 30 CFR, Part 18 အတြက္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားနွင္႔
ကိုက္ညီ ေစရန္ အတြက္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ Enclosure ကို internal explosion ပဲ ၿဖစ္ေစၿပီး external
hazard မၿဖစ္ေစရန္ အတြက္ ကန္႔သတ္ၿပီး ဒီဇိုင္း လုပ္ထားသည္။

ေအာက္ပါ လင္႔မွ definition ကို ဘာသာ ၿပန္ထားပါသည္။ ဘာသာ ၿပန္ အမွားအယြင္း ရွိနိုင္ပါေသာေၾကာင္႔
ထိုလင္႔သြား သြားေရာက္ၿပီး english လိုဖတ္ရွဳ ပါရန္ တိုက္တြန္း ပါသည္။
http://www.nema.org/Products/Documents/nema-enclosure-types.pdf

IP (Ingress Protection)
IP rating ကေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္း အကြ်မ္း၀င္ ေနေသာ degree of protection တစ္ခု
ၿဖစ္သည္။ ခုဆို ဖုန္းေတြဆိုလွ်င္ ဖုန္၀င္ခံနိုင္ေသာ၊ ေရစိမ္ခံနိုင္ေသာ specification ေတြနဲ႔ ထုတ္လာၿပီ ၿဖစ္လို႔
IP 65/68 စသၿဖင္႔ ေတြ႔ပါလိမ္႔မည္။
IP rating တြင္ ဂဏန္း နွစ္လံုး ပါရွိ၍ ေရွ႕ဂဏန္းသည္ solid protection အတြက္ ၿဖစ္၍၊ ေနာက္ဂဏန္းသည္
liquid protection အတြက္ ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ... IP65 ဟုဆိုလွ်င္ ေရွ႕ဂဏန္း 6 သည္ ဖုန္ (dust) လံုး၀ မ၀င္
နိုင္ေအာင္ တားဆီးထားေသ enclosure ၿဖစ္သည္။ ေနာက္ဂဏန္း 5 သည္ jets of water ဒဏ္ခန
ံ ိုင္သည္႔
enclosure ကို ေၿပာၿခင္းၿဖစ္သည္။ Limited ingress permitted ၿဖစ္သည္။ IP67 ဟုဆိုလွ်င္ ေရွ႕ဂဏန္း 6
သည္ ဖုန္ (dust) လံုး၀ မ၀င္ နိုင္ေအာင္ တားဆီးထားေသ enclosure ၿဖစ္၍ ေနာက္ဂဏန္း 7 သည္ 15 cm
to 1m အထိ ေရစိမ္ခံနိုင္ေပသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ table ကိုၾကည္႔ပါ။
HVAC အတြက္ ဒါေတြကို သိဖို႔လိုသည္။ အဓိက အားၿဖင္႔ electrical panels ေတြ၊ junction box ေတြ၊
ေမာ္တာေတြ၊ sensor ေတြ၊ transmitter & flow switch ေတြ၊ valve actuator ေတြစေသာ instruments
ေတြ၊ fire damper တြငပ
္ ါရွိေသာ proximity switch ေတြ သည္ outdoor မွာ install လုပ္ၿပီ ဆိုလွ်င္ IP
rating ၿမင္႔တာေတြကို အသံုးၿပဳ ဖို႔လိုသည္။ Explosion proof နွင္႔ ဆိုင္တာကိုေတာ႔ ေနာက္လာမည္႔ အခန္းမွာ
ၾကည္႔ပါ။

Classified Area, Hazardous Area Rating
HVAC equipments (Chiller, AHU, SCU, Ventilation Fan, Heater etc.) မ်ားကို indoor, outdoor, safe
area, hazardous area, flammable gases ေတြ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထု ထဲမွာ ရွိေနေသာ ေနရာေတြ၊
combustion ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ ေနရာေတြမွာ install လုပ္ၾကရသည္။ အထူးသၿဖင္႔ marine and offshore
ေတြမွာ ပိုၿပီး ဂရုစိုက္ ရသည္။ Hazardous Area ေတြမွာ install လုပ္ရၿပီ ဆိုလွ်င္ ex-proof equipments exproof components မ်ားကို သံုးရေပသည္။
ဥပမာ... Hazardous area zone 1 တြင္ AHU တစ္လံုးကို install လုပ္ရပါက fan motor, heater ပါ ပါက
heater junction box, cable gland, motorized damper ပါ ပါက electric actuator, solenoid valve,
sensor, transmitter, flow switch, valve actuator စေသာ electrical components ေတြ မွန္သမွ်သည္
အကုန္ zone 1 application အတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာ equipments မ်ား၊ components မ်ားကိုသာ သံုးရမည္
ၿဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ေစ်းကလည္း ၾကီးေပသည္။ တတ္နိုင္သေလာက္ ထိုေနရာ မ်ားကို ေရွာင္ေသာ္လည္း
ေနရာ အခက္အခဲ ေၾကာင္႔ ေရွာင္လို႔ မရတာေတြ လည္း မၾကာခဏ ၾကံဳရသည္။ ဒီေနရာမွာ ၾကံဳလို႔ project
planning, schedule အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ေၿပာလိုပါသည္။ ဥပမာ.. ex-proof fan motor ဆိုလ်င္ မွာမွ
လုပ္ေပးၾကတာ ၿဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္ေသာ နိုင္ငံေတြက ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ Petrobras project ေတြဆိုလွ်င္
ဘရာဇီး စသည္တို႔မွ လာသည္။ စကၤာပူ လိုနိုင္ငံမ်ိဳးမွ မွာလ်င္ အနည္းဆံုး ၁၆ ပတ္ၾကာသည္။ တရုတ္မွာလဲ
ခ်က္ခ်င္း မရ၊ ဘရာဇီး ကို ၿပန္မွာရသည္။ ဒီလိုအခါ မ်ိဳးမွာ က်န္တဲ႔ဟာေတြ approved မၿဖစ္ေသးပဲ under
review အေၿခအေနမွာပဲ ရွိေနေသးတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ေမာ္တာ kW ကိုမခ်ိန္းေစပဲ approved အၿမန္
လုပ္ခို္င္းၿပီး ၾကိဳမွာ ထားရသည္။ ဒါမွ အခ်ိန္မီ install လုပ္နိုင္ေပသည္။
Zone 1, zone 2 ဆိုတာ ဘာေတြလဲ ဆိုေတာ႔ gases, vapours, mists နွင္႔ dusts ဆိုၿပီး flammable
medium group နွစ္ခု ရွိသည္။ Potential explosive atmosphere ၿဖစ္နိုင္ေခ် အေပၚ မူတည္၍ gases,
vapours, mists မ်ား အၿမဲတမ္း နီးပါး ရွိေနပါက zone 0 နွင္႔သတ္မွတ္သည္။ တစ္ခါတရံသာ ရွိတတ္ပါက
zone 1၊ ရွိေတာ႔ ရွိ္တယ္ ရွားတယ္ ခဏပဲ ဆိုပါက

zone 2 ဟုသတ္မွတ္သည္။ Dusts အတြက္ ဆိုလွ်င္

အထက္ပါ condition 3 ခု အတြက္ zone 20, 21, 22 ဟုသတ္မွတ္သည္။ Category အေနနဲ႔ 1G, 2G, 3G
ဆိုၿပီး 3 ခုရွိ၍ 1G ဆိုလွ်င္ zone 0, 1 & 2 အကုန္လံုး အတြက္ သံုးနိုင္ၿပီး၊ 2G ဆိုလွ်င္ zone 1 & 2 အတြက္
သံုးနိုင္ကာ 3G ကေတာ႔ zone 2 အတြက္ပဲ သံုးလို႔ ရသည္။
ေနာက္တစ္ခါ flammable gases, vapours, mists အတြက္ IIA, IIB, IIC ဟူ၍ explasion group 3
ခုရွိၿပန္သည္။ IIA အတြက္ဆိုလွ်င္ Ammonia, Ethane, Methane, Propane gases ေတြအတြက္ သံုးနိုင္ၿပီး၊
IIB သည္ IIA group မွ gases မ်ားအၿပင္ city gas, acrylic, nitrite တို႔အတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ကာ၊ IIC သည္
group IIA, IIB group မွ gases မ်ားအၿပင္ hydrogen အတြက္ပါ အသံုးၿပဳနိုင္သည္။

ထို႔အၿပင္ maximum temperature of exposed surface of the product အတြက္ T1, T2, T3, T4, T5 &
T6 ဟူ၍ class ေတြထပ္ခြဲထားသည္။
T1<450°C
T2<300°C
T3<200°C
T4<135°C
T5<100°C
T6<85°C
အသံုးၿပဳမည္႔ ေနရာ အေပၚမူတည္၍ သင္႔ေတာ္ေသာ temperature class ရွိသည္႔ product ကိုေရြးခ်ယ္
အသံုးၿပဳဖို႔ လိုသည္။
ေနာက္ဆံုး အေနနွင႔္ Ex d, Ex e, Ex n (အသံုးမ်ားေသာ class မ်ားသာေဖာ္ၿပထား၍ က်န္တာေတြကို table
တြင္ၾကည္႔ပါ) သက္ဆိုင္ရာ zone မ်ားနွင္႔ တြဲသံုးရေသာ class ေတြလည္း ထပ္ခြဲထား ေသးသည္။ ဥပမာ.. Ex
d ဆိုလွ်င္ flame proof enclosure ၿဖစ္၍ zone 1 ေကာ zone 2 အတြက္ပါ သံုးနိုင္၍ Ex n သည္ zone 2
အတြက္သာ သံုးနိုင္ေပသည္။
ဒါေတြသည္ အထက္တြင္ ေၿပာခဲ႔ေသာ electrical နွင္႔ဆိုင္ေသာ အရာအားလံုး အတြက္ အက်ံဳး၀င္သည္။ Exproof equipments မ်ားအတြက္ requirements မ်ားနွင္႔ အညီ comply လုပ္ပါတယ္ ဆိုရံုမွ်နွင္႔ မၿပီးေသးပဲ
owner ကို certificate ပါၿပရသည္။ Product မ်ားကို rules and regulations မ်ားနွင္႔ အညီ စစ္ေဆးၿပီး၍
သက္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီစြာ comply လုပ္ထားလွ်င္ certified ၿဖစ္လ်ွ င္ ထို product and
model အတြက္ certificate ရွိရမည္ ၿဖစ္သည္။ Europe အတြက္ ATEX certificate ကိုလက္ခံ အသံုးၿပဳ၍
North America အတြက္ UL listed (cULus) ၿဖစ္သည္။ UL သည္ ATEX ကဲ႔သို႔ physical certificate
မဟုတေ
္ ပ။ သူရဲ႕ official website မွာ list လုပ္ထား၍ directory နွင္႔ ၀င္ၾကည္႔နိုင္သည္။ File number
ရွိသည္။
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ႔ေသာ zone 1, zone 2 စသည္တို႔သည္ Europe အတြက္သာ အသံုးၿပဳ၍ North
America တြင္ေတာ႔ Class I, II, III & Div. 1 & 2, gas group A, B, C, D, E, F, G စသၿဖင္႔ သံုးသည္။
အေခၚအေ၀ၚ ကြာၿခားေသာ္လည္း classfied လုပ္ထားတာ ကေတာ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ ေတြပါပဲ။ ဒါကိုေတာ႔
အေသးစိတ္ မေဖာ္ၿပ ေတာ႔ပါ။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ tables မ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ပါ။ အသံုးမမ်ား

ဟုေတာ႔ မထင္ေစလိုပါ။ America က product ေတြနွင္႔ မကင္းနိုင္ လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ႔
project (သေဘၤာ) သည္ North America region တြင္ operate လုပ္မည္ ဆိုပါက ဒါေတြကို သိထားမွ
ၿဖစ္ေပလိမ႔္မည္။
ဒီေလာက္ဆိုလ်င္ အထိုက္အေလ်ာက္ ၿခံဳငံု မိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၿပည္႔စံုေအာင္ Table မ်ားကို ေလ႔လာ
ၾကည္႔ပါ။
Table မ်ားကို အင္တာနက္မွ ရယူထားပါသည္။

Ex-proof motor ေတြရဲ႕ name plate ကိုေအာက္တြင္ ၾကည္႔ပါ။ ေအာက္ဆံုး စာေၾကာင္း ၿဖစ္သည္။

ေအာက္ကပံုသည္ ex-proof motor မ်ား၏ name plate မ်ားၿဖစ္သည္။ ေအာက္ဆံုးက Ex ဆိုတဲ႕ sign
ေဘးက စာတန္းေလးကို ၾကည္႔ပါ။ ဒါသည္ ATEX (Europe) အတြက္ ၿဖစ္သည္။

