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รายละเอียดงานจัดหาและติดตั้ง
BUTTERFLY VALVE จาน 2 ด้าน PN 16
1. คุณสมบัติทั่วไป
ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ BUTTERFLY VALVES เป็นประตูน้ำชนิดรับกำรไหลได้ทั้ง 2 ทิศทำง (BI-DIRECTIONAL)
มีหน้ำแปลนในตัวแบบ DOUBLE FLANGES มีคุณสมบัติพื้นฐำนเป็นไปตำมมำตรฐำน BS EN 593

2. คุณลักษณะ
2.1 ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตำมที่ระบุในแบบ ประตูน้ำ
ลิ้นปีกผีเสื้อออกแบบให้มีกำรเยื้องศูนย์ 2 ประกำร (DOUBLE ECCENTRIC) คือ แกนเพลำ (AXIS
OF SHAFT) เยื้องกับระนำบของลิ้น (BODY SEAT) และแกนเพลำเยื้องกับศูนย์กลำงของตัวเรือน
(VALVE AXIS) เพื่อลดกำรสึกหรอของหน้ำสัมผัสขณะปิด (SEATING) และลดแรงบิด (TORQUE)
ของกำรเปิด-ปิด
2.2 ประตูน้ำออกแบบให้หน้ำสัมผัสเป็นแบบแหวนยำงกับโลหะ (RUBBER TO METAL SEATED) เพื่อ
กำรปิดสนิท โดยที่แหวนยำงวำงอยู่ที่ตัวเรือนและถูกออกแบบมำให้สำมำรถถอดเปลี่ยนได้ที่สถำนที่
ติดตั้ง (REPLACEABLE IN FIELD)
2.3 ตัวเรือน (VALVE BODY) ท้ำด้วยเหล็กหล่อเหนียว (DUCTILE IRON) ตำมมำตรฐำน EN1563
GRADE EN-JS 1040 โดยมีหน้ำจำนที่ปลำยตัวเรือนต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน ISO 7005
2.4 ลิ้นประตูน้ำ (VALVE DISC) ท้ำด้วยเหล็กหล่อเหนียว (DUCTILE IRON) ตำมมำตรฐำน EN1563
GRADE EN-JS 1040 และมีขอบท้ำจำกเหล็กกล้ำไร้สนิม (STAINLESS STEEL) เพื่อควำมทนทำน
ลิ้นประตูน้ำต้องไม่ต้ำนกำรไหลของน้้ำ กำรออกแบบลิ้นต้องสำมำรถทนควำมแตกต่ำงของควำมดัน
ที่เกิดขึ้นสูงสุดในขณะที่ลิ้นกั้นปิดน้้ำ
2.5 แหวนยำงที่ตัวเรือน (BODY SEAT RING) ต้องเป็นยำงสังเครำะห์ชนิด EPDM ตำมมำตรำฐำน
EN681-1 กำรยึดแหวนยำงกับตัวเรือนท้ำโดยกำรวำงแหวนยำงลงในร่องที่ตัวเรือนแล้วใช้ EPOXY
อัดจำกทำงด้ำนหลังเพื่อดันให้แหวนยำงเข้ำที่ (EPOXY BACKED SEAT) โดยไม่ต้องใช้กำรยึดโดย
ประกับโลหะ (RETAINING RING)
2.6 เพลำของประตูน้ำต้องเป็นแบบเพลำ 2 ชิ้น (STUB SHAFT) และท้ำจำกเหล็กกล้ำไร้สนิม
(STAINLESS STEEL)
2.7 ปลอกและรองลื่นเพลำที่สวมอยู่ในตัวเรือน ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นในตัวเอง (SELF
LUBRICATES)
2.8 ประตูน้ำต้องมีกันรั่วบริเวณที่เพลำประตูน้ำผ่ำนเพื่อต่อกับชุดกลไกขับเคลื่อน (VALVE OPERATOR)
กันรั่วเพลำ (SHAFT SEAL) ต้องออกแบบส้ำหรับใช้กับรั่วแบบ O-RING หรือวัสดุอัดแบบแหวนชั้น
(PULLDOWN PACKING)
2.9 กำรเคลือบผิวประตูน้ำ ต้องท้ำกำรเคลือบผิวส่วนที่เป็นเหล็กหล่อเหนียว (DUCTILE IRON) ด้วย
EPOXY ให้มีควำมหนำเมื่อผิวแห้งไม่น้อยกว่ำ 250 ไมครอน โดยกำรเคลือบผิวต้องเป็นไปตำม
มำตรำฐำน WIS 4-52-02
3. ชุดกลไกควบคุมลิ้น (VALVE OPERATOR)
ชุดกลไกควบคุมลิ้นเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยมือ (MANUAL OPERATOR) กลไกควบคุมลิ้นต้องมีเฟืองขับติด
ตั้งอยู่ภำยในตัวเรือนกลไกควบคุมลิ้น และออกแบบมำให้สำมำรถปิด-เปิดประตูน้ำ โดยใช้แรงบิดที่
พวงมำลัย (HANDWHEEL) ไม่เกิน 21 กิโลกรัม-เมตร

4. การทดสอบ
4.1 กำรทดสอบกำรท้ำงำน
ประตูน้ำทุกตัวต้องทดสอบกำรท้ำงำนภำยใต้ภำวะที่ไม่มีกำรไหลของน้้ำ โดยกำรหมุนให้ลิ้นปิดสนิท
และเปิดเต็มที่ สลับกัน 3 ครั้ง ลิ้นและส่วนประกอบอื่นของประตูน้ำต้องสำมำรถท้ำงำนได้ถูกต้อง
4.2 กำรทดสอบกำรรั่วซึม
ประตูน้ำทุกตัวต้องทดสอบกำรรั่วซึมผ่ำนลิ้น (SEAT LEAKAGE TEST) ทั้ง 2 ด้ำนของลิ้นให้เป็นไป
ตำมมำตรำฐำน EN12266 โดยหมุนก้ำนประตูน้ำให้ลิ้นอยู่ในต้ำแหน่งปิดสนิท ประกอบเครื่องทดสอบแรงดัน
น้้ำเข้ำกับหน้ำจำนประตูน้ำแล้วอัดน้้ำให้ได้ควำมดัน 1.1 เท่ำของควำมดันใช้งำนสูงสุด (MAXIMUM
WORKING PRESSURE) และให้คงควำมดันนี้ไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 นำที โดยต้องไม่มีกำรรั่วซึมจำก
หน้ำสัมผัสที่ขอบลิ้นให้สังเกตุพบทั้ง 2 ครั้งของกำรทดสอบ
4.3 กำรทดสอบควำมดันน้้ำ
ประตู น้ ำ ทุ ก ตั ว ต้ อ งทดสอบควำมสำมำรถในกำรรั บ ควำ มดั น ภำยในที่ ค วำมดั น ทดสอบ
(HYDROSTATICALLY TEST) ตำมมำตรำฐำน EN12266 โดยหมุนก้ำนประตูน้ำให้ลิ้นอยู่ในต้ำแหน่งเปิด
เล็กน้อย ประกอบประตูน้ำเข้ำกับปลำยทั้งสองด้ำนของเครื่องทดสอบควำมดันน้้ำแล้วอัดน้้ำให้ได้ควำมดัน 1.5
เท่ำของควำมดันใช้งำนสูงสุด (MAXIMUM WORKING PRESSURE) เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 นำที ใน
ระหว่ำงกำรทดสอบจะต้องไม่มีกำรรั่วซึมของน้้ำผ่ำนผิวโลหะ, ผ่ำนหน้ำจำน และผ่ำนกันรั่วเพลำประตูน้ำและ
ต้องไม่ท้ำให้ชิ้นส่วนใดของประตูน้ำเกิดควำมเสียหำย
5. การติดตั้ง
5.1 ประตูน้ำและชุดขับเคลื่อนให้ประกอบส้ำเร็จรูป และท้ำกำรปรับตั้งแนวศูนย์กลำงจำกโรงงำนผู้ผลิต
ประตูน้ำหรือผู้ประกอบประตูน้ำกับชุดขับเคลื่อน
5.2 ในกรณีประตูน้ำอยู่ในพื้นดินหรือน้้ำท่วมถึง ต้องยกชุดขับเคลื่อนให้อยู่ในต้ำแหน่งที่เหมำะสมโดย
ประกอบเพลำส่งก้ำลังขับอยู่ภำยในขำตั้งที่ต่อระหว่ำงประตูน้ำกับชุดขับเคลื่อน และท้ำกำรปรับตั้ง
แนวศูนย์กลำงจำกโรงงำนผู้ผลิตประตูน้ำหรือผู้ประกอบประตูน้ำกับชุดขับเคลื่อน
5.3 ในกรณีที่ประตูน้ำและส่วนควบคุมปิด-เปิด
ติดตั้งต่ำงระดับกันต้องให้ชุดขับเคลื่อนติดตั้งที่ชั้น
ควบคุมหรือชั้นปฏิบัติงำนบนขำตั้ง และใช้เพลำต่อส่งก้ำลังระหว่ำงชุดขับเคลื่อนกับแกนประตูน้ำ
โดยตรง หรือกับแกนเพลำของชุดเกียร์ทดชนิดท้ำงำนใต้น้ำได้ ขนำดเพลำส่งก้ำลังต้องรับแรงบิดตำม
ชั้นคุณภำพของประตูน้ำ กำรต่อเพลำส่งก้ำลังชนิดใช้ Universal Joint ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด
6. รายละเอียดที่ต้องจัดส่งและดาเนินการ
6.1 จัดท้ำคู่มือกำรท้ำงำนและกำรฝึกอบรม ตำมรำยละเอียดในข้อ 14 ในรำยกำรประกอบงำนจัดหำ
และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
6.2 รับประกันและบ้ำรุงรักษำ ตำมรำยละเอียดในข้อ 15 ในรำยกำรประกอบงำนจัดหำและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
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