รายละเอียดงานจัดหาและติดตัง
ประตูนําไฟฟ้ า
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1. ประตูนําลินปี กผีเสื อ
ประตูนาทนแรงดั
ํ
นใช้งานตามชันคุณภาพ 16 หรื อ PN16 หรื อสู งกว่าตามทีกําหนดไว้ในแบบ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO, DIN, BS, JIS, AWWA หรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทางเทคนิคเฉพาะ
ตามทางเลือกชนิ ดของประตูนาํ มีขอ้ กําหนดทางเทคนิคดังนี
1.1 ผูผ้ ลิตประตูนาต้
ํ องได้รับมาตรฐาน ISO 9000
1.2 โครงสร้างตัวเรื อนแบบเรื อนบาง (Wafer body) หรื อเรื อนสัน (Short Body)
1.3 ติดตังกับระบบท่อแบบ Wafer หรื อ Double Flange ถ้าเป็ นแบบ Double Flange ให้เป็ นชนิดทีใช้
สลักเกลียวและแป้ นเกลียวยึดหน้าแปลนทังสองด้านแยกเป็ นอิสระต่อกัน
1.4 แป้ นเกลียวและสลักเกลียวสําหรับประกอบประตูนาทํ
ํ าจาก Carbon Steel
1.5 ตัวเรื อน (Body) ผลิตจาก Ductile iron, Cast steel หรื อ Stainless steel
1.6 ลินออกแบบเป็ น Concentric Disc และผลิตจาก Aluminium Bronze หรื อ Stainless Steel
1.7 เพลา (Shaft) ผลิตจาก Stainless steel ตามมาตรฐาน JIS G 4303 SUS 316/420, ASTM A 276
AISI 316/420 และมาตรฐานอืนทีคุณภาพเทียบเท่าหรื อสู งกว่า
1.8 แหวนยาง (Seat) กันรัว สําหรับการต่อแบบ Wafer ให้เป็ นชนิดถอดเปลียนได้ และการต่อแบบ
Double Flange ให้เป็ นชนิดถอดเปลียนหรื อเปลียนไม่ได้ ผลิตจาก EPDM, NBR, FPM, PTFE
หรื อวัสดุทีมีคุณภาพสู งกว่า
1.9 กันรัวทีเพลาแบบโอ-ริ ง (O-RING) หรื อ วี-ริ ง (V-RING) ผลิตจาก EPDM, NBR, PTFE หรื อวัสดุ
ทีมีคุณภาพสู งกว่า
1.10 Bush Bearing รองรับ เพลาแบบถอดเปลียนได้ และการหล่อลืนแบบ Self Lubricated
1.11 หน้าแปลนสําหรับติดตังชุดขับเคลือน ตามมาตรฐาน ISO 5210 or 5211
2. ชุ ดขับเคลือนไฟฟ้ า (Electric actuator)
2.1 คุณสมบัติทวไป
ั
ชุดขับเคลือนแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ Quarter-Turn และ Multi-turn การเลือกชนิดทีเหมาะสม
และข้อกําหนดเพิมเติมอืนๆ จะระบุไว้ในแบบแปลนหรื อในรายละเอียดเฉพาะงาน ถ้าไม่ได้ระบุ
ไว้ให้เลือกชนิดใดชนิดหนึงตามความเหมาะสม ชุดขับเคลือนมีคุณภาพชันป้ องกันไม่ตากว่
ํ า IP 67
ให้แรงบิด ปิ ด-เปิ ดประตูนาตามชั
ํ
นคุณภาพของประตูนาอย่
ํ างปลอดภัย และเป็ นผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
ใช้ปิด-เปิ ดประตูนาโดยเฉพาะ
ํ
เป็ นผลิตภัณฑ์เทียบเท่ายีห้อ Auma,Limittorque,Bernard,Rotork
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2.2 คุณสมบัติทางเทคนิค
- ชุดเกียร์ ทด, ทุกๆ ชันของการทดรอบ มอเตอร์ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ควบคุมของชุดขับเคลือน
เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปจากโรงงานเดียวกัน
- ตัวเรื อน ผลิตจาก Ductile iron, Cast iron, Cast steel, Aluminium Alloy หรื อวัสดุอืนทีมาตร
ฐานสู งกว่า
- ชุดเกียร์ (เฟื อง) ทดส่ งกําลังของชุดขับเคลือน ใช้สารหล่อลืนชนิ ดทีผูผ้ ลิตแนะนําและได้
มาตรฐานสากลทีมีจาํ หน่ายทัวไป
- หน้าแปลนสําหรับติดตังชุดขับเคลือน ตามมาตรฐาน ISO 5210 or 5211
- ใช้แรงเฉพาะในทิศทางตังฉากกับแนวรัศมีของพวงมาลัย สําหรับปิ ด / เปิ ดด้วยมือหมุน มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีอาจเกิดจากการทํางานพร้อมกันระหว่างมือหมุน และมอเตอร์ ไฟฟ้ า
คือในกรณี ทีมอเตอร์ ไฟฟ้ าทํางาน พวงมาลัยมือหมุนต้องหยุดทํางานอย่างอัตโนมัติ
- มอเตอร์ ไฟฟ้ าแบบกรงกระรอกฉนวนขดลวดชัน Fใช้กบั ไฟฟ้ า 380 Volts, 3 Phase, 50 Hz
- มอเตอร์ ไฟฟ้ าทํางานด้วยความเร็ วรอบคงที (ไม่ใช้อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ ทําหน้าทีปรับ
ความเร็ วรอบ)
- สวิทช์ป้องกันแรงบิดเกิน (Torque Switches) สามารถปรับตังแรงบิดได้ประมาณ 40-100%
ของ Rated Torque ทีอุปกรณ์ปรับตังภายในหรื อภายนอกนอกตัวเรื อนส่ วนสวิทช์ขีดจํากัด
(Limit Switches) สามารถปรับตังให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
- สวิทช์ป้องกันแรงบิดเกินและขีดจํากัดในทิศทางปิ ด-เปิ ดต้องแยกทํางานทีเป็ นอิสระต่อกัน คือ
ทิศทางหนึงชํารุ ด อีกทิศทางหนึงทีไม่ชาํ รุ ดสามารถทํางานได้ตามปกติ
- มีอุปกรณ์ชีบอกปริ มาณการปิ ด-เปิ ดประตูนาํ แบบ Mechanical Position Indicator
- ชุดขับเคลือนมี Service factor ไม่นอ้ ยกว่า 1.25
3. การติดตัง
3.1 ประตูนาและชุ
ํ
ดขับเคลือนให้ประกอบสําเร็ จรู ป และทําการปรับตังแนวศูนย์กลางจากโรงงาน
ผูผ้ ลิตประตูนาหรื
ํ อผูป้ ระกอบประตูนากั
ํ บชุดขับเคลือน
3.2 ในกรณี ประตูนาอยู
ํ ใ่ นพืนดินหรื อนําท่วมถึง ต้องยกชุดขับเคลือนให้อยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสม
โดยประกอบเพลาส่ งกําลังขับอยูภ่ ายในขาตังทีต่อระหว่างประตูนากั
ํ บชุดขับเคลือน และทําการ
ปรับตังแนวศูนย์กลางจากโรงงานผูผ้ ลิตประตูนาหรื
ํ อผูป้ ระกอบประตูนากั
ํ บชุดขับเคลือน
3.3 ในกรณี ทีประตูนาและส่
ํ
วนควบคุมปิ ด-เปิ ด ติดตังต่างระดับกันต้องให้ชุดขับเคลือนติดตังทีชัน
ควบคุมหรื อชันปฏิบตั ิงานบนขาตัง และใช้เพลาต่อส่ งกําลังระหว่างชุดขับเคลือนกับแกนประตูนาํ
โดยตรง หรื อกับแกนเพลาของชุดเกียร์ ทดชนิดทํางานใต้นาได้
ํ ขนาดเพลาส่ งกําลังต้องรับแรงบิด
ตามชันคุณภาพของประตูนาํ การต่อเพลาส่ งกําลังชนิดใช้ Universal Joint ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชุด
ประตูนาไฟฟ้
ํ
า
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4. ความสามารถการทํางานประตูนําขับเคลือนด้ วยไฟฟ้า
ชุดขับเคลือนไฟฟ้ ามีความเร็ วรอบในการปิ ด-เปิ ดประตูนาตามระยะเวลาที
ํ
กําหนดโดยประมาณตาม
ตารางตาราง ดังนี
ตารางแสดงเวลาปิ ด-เปิ ดประตูนํา
ขนาดประตูนํา
เวลาปิ ด-เปิ ดประตูนํา (วินาที)
(mm)
ระบบกรองนํา
ระบบจ่ ายนํา
เครืองสู บนํา
100
60
60
60
150
60
60
60
200
60
60
60
250
60
60
60
300
60
80
80
400
60
100
100
500
60
120
120
600
60
150
150
700
60
>180
>180

5. การทดสอบประตูนํา
5.1 การทดสอบประตูนาํ (Hydrostatic test) ประตูนาทุ
ํ กตัวเมือประกอบเสร็ จแล้วต้องผ่านการทดสอบ
ตามรายละเอียดดังนี
1) ประตูนาที
ํ งานความดันใช้งานตามชันคุณภาพ 10 หรื อ PN 10 การทดสอบตามมาตรฐาน
มอก.382-2529, AWWA C 504 หรื อเทียบเท่า
2) ประตูนาทนความดั
ํ
นใช้งานตามชันคุณภาพ 16 หรื อ PN 16 ทําการทดสอบตามรายละเอียด
ดังนี
- ทดสอบความแข็งแรงของประตูนาที
ํ ใช้ความดันไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของความดันใช้งาน
โดยไม่เกิดการรัวและไม่มีชินส่ วนใดๆ เปลียนแปลงคุณสมบัติอย่างถาวร
- ทดสอบการรัวซึ มของประตูนาที
ํ ความดันไม่นอ้ ยกว่า 1.1 เท่าของความดันใช้งาน เป็ น
เวลา 5 นาที โดยไม่เกิดการรัวซึ ม
6. การทดสอบชุ ดขับเคลือน
ประตูนาไฟฟ้
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ชุดขับเคลือนชนิดปิ ด-เปิ ดด้วยมือและไฟฟ้ า ต้องผ่านการชักตัวอย่างทดสอบ จํานวนรอบการทํางาน
(Cycle Test) ตามมาตรฐาน AWWA C 504 หรื อเทียบเท่า
7. ข้ อมูลประกอบเพิมเติม
ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายต้องจัดส่ งข้อมูลเพิมเติมทีได้รับการรับรองจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อผูท้ ดสอบ (ต้นฉบับ)
ดังนี
- ให้จดั ส่ งรายการคํานวณเลือกใช้ชุดหัวขับกับตัววาล์วมาพร้อมเอกสารขออนุมตั ิ
- รายงานผลการทดสอบ ตามข้อ 5 และ 6.
- การจัดทําคู่มือการทํางาน,การบํารุ งรักษา และการฝึ กอบรม ตามข้อ 14 รายการประกอบงานจัดหา
และติดตังเครื องจักรและอุปกรณ์
- การรับประกันและบํารุ งรักษาเครื องจักร ตามข้อ 15 รายการประกอบงานจัดหาและติดตังเครื องจักร
และอุปกรณ์
การประปาส่ วนภูมิภาคเขต
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํา
งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
โทร.0-5335-2012 ต่ อ 3103
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