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จากที่เทรนริเริ่มใชเทคโนโลยี multistage แบบแรงเหวีย
่ งหนีศน
ู ย ขับดวย
มอเตอรแบบ direct drive ทีห
่ มุนรอบ
ตํา่ เพือ
่ ใชรว มกับสารทําความเย็นแรง
ดันตํ่า โดยมีอัตราการรั่วไหลของ
สารทําความเย็นทีน
่ อ
 ยมากเมือ
่ เทียบ
กับสารทําความเย็นประเภทอื่นๆ มา
มากกวาครึง
่ ทศวรรษนัน
้ เราเนนการ

ออกแบบเครื่องทําความเย็นมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูง และคุมคา
การลงทุนพรอมกับ operating cost ทีต
่ าํ่ โดยในประเทศไทยไดสราง
ฐานลูกคา โดยรวมมากกวา 2,000,000 ตันความเย็นและขยายอยาง
ตอเนื่อง สําหรับเครื่องทําความเย็นขนาดใหญที่ใชสารทําความเย็น
แรงดันตํ่านี้
แตหากมองถึงอาคารทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงของภาระการทําความเย็น
มาก เชนหากเราใชเครือ
่ งทําความเย็นขนาด 1000 ตัน มาเดินทีช
่ ว
 ง
200-300 ตัน ประสิทธิภาพการใชพลังงานจะดอยกวาเมื่อเทียบกับ
ตอนที่ทํางานที่1,000 ตัน จึงจําเปนที่จะตองมี swing chiller เพื่อ
รองรับการทําความเย็นในชวงนั้นๆ
ในวันนี้ 'เทรน' ไดมีการนําเสนอเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึง
Ceramic bearing, Magnetic bearing และ Screw ในเครื่องทํา
ความเย็นขนาดเล็ก เพื่อใหลูกคาไดเลือกใหเหมาะสมกับการลงทุน
และผลประหยัดที่ตองการ เชน
1. Hybrid Ceramic Bearing Centrifugal Chiller (CVHS and
CVHM)
2. High Speed Magnetic Bearing Back-to-Back Centrifugal
Chiller (HDWA)
3. High Speed Magnetic Bearing Multi-com Centrifugal
Chiller (HSWA)
4. Screw Chiller (RTHD)
สําหรับ e-Magazine ฉบับนี้ ทานสามารถติดตามสาระความรู ขาว
สารจากเทรน และขอมูลทางเทคนิคตางๆ ไดภายในฉบับครับ

info.tranethailand@trane.com
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PR News

'เทรน' รวมกท.พลังงาน
ปลดล็อกการลงทุนพลังงานทดแทน

'เทรน' รวมออกบูธแสดงนิทรรศการในการประชุม

'International Forum on Unlocking Investment
Opportunities in Renewable Energy for the ASEAN
Region' ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิศวกรรมพลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะทีป
่ รึกษาใหกบ
ั กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 22
ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม ดิอม
ิ พีเรียล โฮเทล
แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดนครราชสีมา

พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน
โดย 'เทรน' ไดนําเสนอเครื่องทํานํ้าเย็น
ประสิทธิภาพสูง และบริการที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให
กับอุปกรณ การเปลีย
่ นพลังงานความ
รอนที่เหลือทิ้งใหเปนความเย็น รวมถึง
สารทําความเย็นที่จะมีบทบาทสําคัญ
ทั้งนี้ไดมีการเชิญบริษัทที่ผลิตและจําหนายอุปกรณพลังงาน กับโลกในอนาคตอันใกล
หมุนเวียนและการอนุรักษพลังงานเขารวมแสดงผลงานเพื่อ
เปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ มุมมองเกี่ยวกับการลงทุน
ดานพลังงานหมุนเวียน และเพิม
่ โอกาสพัฒนาการลงทุนดาน
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ASHRAE เยี่ยมชม

Chiller Plant สนามบินอูตะเภา

พรอมฟงบรรยาย Trane Air Cooled Chiller

ASHRAE THAILAND

และ
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
พรอมคณะ เขาเยีย
่ มชม ศึกษาดูงาน ณ สนาม
บินอูตะเภา จังหวัดระยอง เมื่อวันพุธที่ 24
กรกฎาคม ที่ผานมา

โดยมีการบรรยายในหัวขอ 'Ultra High Efﬁciency
Air-Cooled Chiller Plant' ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• ฟงการบรรยายสรุปการใชงานของ Air Cooled
Chiller (RTAE) จากทีมดูแลระบบปรับอากาศ จาก
ทาอากาศยานอูตะเภา บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)
• ฟงการบรรยายถึงจุดเดนของ Air Cooled Chiller
(RTAE) ที่ใชในสนามบินอูตะเภา โดย ‘เทรน’
• เยี่ยมชม Chiller Plant และโรงซอมใหญสนามบินอู
ตะเภา
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Approach
Temp for

Water Cooled
Chiller

Approach Temp สําคัญอยางไร

สําหรับคา Approach Temp ของเครื่องชิลเลอร
เราสามารถดูคาไดทั้งดาน Evaporator และ
Condenser ซึ่งคาที่แสดงนั้นมาจาก

Evap Approach Temp =

Cond Approach Temp =

อุณหภูมินํ้าดานออกของ evaporator

อุณหภูมินํ้ายาอิ่มตัวดาน condenser

อุณหภูมินํ้ายาอิ่มตัวดาน evaporator

อุณหภูมินํ้าดานออกของ condenser

-

Approach & Lift

-

สําหรับเครื่องทํานํ้าเย็น ถาคา
Approach Temp นอยลงมากๆ
จะเปนทําใหประสิทธิภาพดีขึ้น
เมื่อคา approach มีการเปลี่ยน
แปลง ระบบของเครื่องจะเปลี่ยน
แปลงตาม โดยในแตละเครื่องจะ
มีคา Approach Temp ที่ตาง
กัน ดังนั้นคา Approach Temp
ที่จะใชเปนคาอางอิงเริ่มตน เพื่อ
ดูประสิทธิภาพเครื่อง วามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรควรดูจาก
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• คา Approach Temp จากการ Startup
และ Commissioning คาทีแ่ สดงจะเปนคา
ที่เราถือวาดีที่สุด สามารถใชเปนเกณฑ
หรือคาอางอิงเริ่มตนได
• คา Approach Temp หลังการทําความ
สะอาด tube
• คา Approach Temp โดยการทดสอบ
สมรรถนะ Performance Test Data จาก
โรงงาน (ถามี) กรณีที่ไมมี ใหอางอิงจาก
ผลการทดสอบระบบในชวงเริ่มตน อาจ
ใชคาเฉลี่ยในชวงระยะ run-in เพื่อนํามา
กําหนดคาเริ่มตน และคา Approach จะ
แปรผันตามภาระโหลดของเครื่อง
หมายเหตุ :
• ทีมบริการของเทรน มีการเก็บประวัติ
และบันทึกผลการ Startup หรือ
Commissioning, ผลการทําความสะอาด
tube, คา acceptable range ของเครือ
่ ง
แตละรุน จึงสามารถหาขอมูลยอนหลัง
หรืออางอิงได
• 80-100%RLA เปนชวงที่เครื่องทําการ
เต็มที่ เหมาะสมกับการวิเคราะห
parameter ตางๆของเครื่อง
• Temp sensor error สงผลตอการ
วิเคราะหคาได
• สําหรับ Centrifugal Chiller วัดคา
อุณหภูมิโดยตรงจากเทอรโมมิเตอร
สวนเครื่อง Screw Chiller คาอุณหภูมิ
นํ้ายา เปนคาที่แปลงมาจากอุปกรณวัด
ความดัน
• ดวยคุณลักษณะของทอทองแดง ของ
แตละเครื่อง เชน ผิวเรียบ มีฟน ที่ผนัง
ดานนอกและดานในทอ และจํานวนทอ
สงผลตอพืน
้ ทีแ่ ละอัตราการถายเทความ
รอนที่ผิวสัมผัส ทําใหคา Approach
Temp ในเแตละเครื่องไมเทากัน

• ควรใชประโยชน จากการเฝาติดตามแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
ของคา Approach Temp ดังกลาว เพื่อเปนตัวชวยใน
การชี้บงประสิทธิภาพการถายเทความรอนและควบคุม
ใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อชวยในการประหยัดพลัง
งาน ปกติ ทุก 1 องศาฟาเรนไฮต ที่เพิ่มขึ้น จะทําให
เครื่องสิ้นเปลืองพลังงาน เพิ่มขึ้น 1.5% โดยประมาณ
ทั้งนี้ควรประเมินจากสภาวะการทํางานที่ใกลเคียงกัน
เปนหลัก
RECOMMENDATION
การเฝาติดตามคา Approach Temp เปนสิ่งสําคัญ
ทาง ‘เทรน’ ใหคําแนะนําดังนี้
คา Approach Temp ในชวงที่ทําการ Startup หรือ
Commissioning ซึ่งคาที่อานได เราจะกําหนดใหเปนคา
ทีใ่ ชในการอางอิง วาเครือ
่ งชิลเลอรเครือ
่ งดังกลาวมีคา
Approach Temp เริ่มตนอยูที่คาเทาไหร แลวกําหนดให
บวกเพิ่มไปอีกประมาณ 6 องศาฟาเรนไฮต เพื่อดูแนว
โนมการเปลี่ยนแปลง ถาคามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง แสดงเปนนัยวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ตัวอยางการคํานวณ
เครื่องชิลเลอร
ขอมูลจากการ Startup, Commissioning
คาที่บันทึก Cond Approach Temp
=
1 ˚F
กําหนดใหบวกเพิ่มไปอีก 6 ˚F
ดังนั้น
คา Cond Approach Temp ที่บันทึก
เมื่อขณะทําการ Startup/Commissioning
บวกกับ คาเฝาติดตาม
ไดคาดังนี้คือ
1 ˚F + 6 ˚F = 7 ˚F
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จากการคํานวณเครื่องชิลเลอรที่มีการใชงานผานไปจน
กระทั่งคา Approach Temp สูงเกิน 7 องศาฟาเรนไฮต
แสดงวาเครื่องชิลเลอรเริ่มทํางานในสภาวะที่ประสิทธิภาพ
ตํ่าลง และถาปญหามาจากความสกปรกใน condenser
ใหรีบทําการลาง Condenser โดยดวน ซึ่งการลาง
Condenser กอนที่คา Approach Temp จะถึงจุดที่เฝา
ติดตาม ที่ประมาณ 4 องศาฟาเรนไฮต จะชวยประหยัด
พลังงานไดอีกทางดวย
จุดสําคัญ :
การเฝาติดตามคา approach temp ที่สูงขึ้นตอเนื่อง จะ
ทําใหเราสามารถรูแนวโนมการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
วางแผนการลางทําความสะอาด Condenser และยังสง
ผลใหทราบถึงคุณภาพนํ้าดาน Cooling ไดอีกดวย
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พลาสติก
สาร BPA คืออะไร ?
ปจจุบันการบริโภคอาหาร คงหนีไมพนภาชนะ
พลาสติกที่ใชบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม หลาก
หลายรูปแบบ อาทิ ถุงพลาสติก กลองโฟม
ขวดพลาสติก หรือแมแตฟลมหอหุมอาหาร
เนื่องจากชวยอํานวยความสะดวกสบาย
แตหารูไมวา? พลาสติกที่นํามาใสอาหารนั้น
สามารถทําเกิดโรคหัวใจและโรคเบาหวานได!!!
ผูบริโภคจะไดของแถมที่มากับบรรจุภัณฑ?!
นั่นคือ สารละลายของพลาสติกที่ออกมาสู
อาหาร คือ Monomer ที่ใชทําพลาสติก เปน
สารอันตราย ทําใหเกิดมะเร็งได เชน VCM
Styrene monomer เปนตน และยังมีสารเติม
เต็ม ไดแก สาร Plasticizer เชน กลุมฟอสเฟต
และกลุม Talate, สาร Antioxidant สารที่ชวย
ปองกันพลาสติกเสื่อมสภาพ เชน Phenlo,
Bis-phenol
โดยนักวิจัยพบผูปวยโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
มีสาร BPA ในปสสาวะ สูงกวาคนทั่วไป ซึ่งสาร
อันตรายนั้นมาจากพลาสติก!

‘ไบฟนอล เอ หรือ บีพีเอ (Biphenol A: BPA) สาร
อันตรายจากพลาสติก" ที่สะสมสะสมในรางกาย
กับสถานะของสุขภาพในประชากรกลุมตัวอยาง
พบผูปวยโรคหัวใจและเบาหวานสวนใหญ มีสาร
ดังกลาวเจือปนอยูในปสสาวะมากกวาคนทั่วไป
เมื่อแบงคาความเขมขนของ BPA เปน 4 สวน พบ
วากลุมตัวอยาง 1 ใน 4 ที่มีความเขมขนของ BPA
ในปสสาวะสูงที่สุด มีระดับความเขมขนของ BPA
ในปสสาวะสูงกวาประชากรอีก 1 ใน 4 ที่มี BPA
ตํ่าสุด ราว 3 เทา ในกรณีของโรคหัวใจ และ 2.4
เทา ในกรณีของโรคเบาหวาน และนอกจากนี้ยังพบ
วา คาความเขมขนของ BPA ที่สูง ยังเกี่ยวพันกับ
ความผิดปรกติของเอนไซมในตับ อีกดวย สวนโรค
อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ยังไมพบวาสัมพันธกัน
ทั้งนี้ BPA เปนสารเคมีที่ใชทั่วไปในการผลิตภาชนะ,
บรรจุภัณฑ หรือผลิตภัณฑพลาสติก ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่มีจํานวนมากที่สุดในโลก และยังพบวา
มีปนเปอนอยูในฝุนละอองทั่วไป เมื่อสูดหายใจเขาไป
ก็สงผลเสียตอสุขภาพ
การปองกันอันตรายจากสารเคมีในพลาสติก คือ
ไมควรนําพลาสติกที่ใชไดครั้งเดียว กลับมาใชใหม
และพลาสติกที่ใชบรรจุอาหารตองไมมีสี อีกทั้งลด
ละ เลิกใชถุงพลาสติกใหนอยที่สุด หันมาใชบรรจุภัณฑธรรมชาติ เชน ถุงผา เปนตน
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FULFILLMENT

Control &
Contracting

SALES

SALES

Service
Solutions

ตําแหนง
SERVICE

แผนก

Applied

อัตรา

Assistant Service Manager

กรุงเทพฯ

1

Service Engineer

กรุงเทพฯ

1

กระทุมแบน* - กรุงเทพฯ

1

Technician

กรุงเทพฯ

1

ขอนแกน
ภูเก็ต

1
1
1

Assistant Control Sales Manager

กรุงเทพฯ

1

Contracting Sales Engineer

กรุงเทพฯ

1

พัทยา

1

กรุงเทพฯ

1

กรุงเทพฯ

1

Sales Engineer (EBS)

Project Engineer

Spec-In Engineer

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่...

เชียงใหม

คุณพรรณี จันทนภุมมะ (พี่ติ๊ง)
โทร. 02 761 1111 ตอ 8903
มือถือ & Line 0888096790
e-mail : Punnee.Chandanabhumma@trane.com
* พื้นที่ทํางาน

