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Magirus Centrifugal Firefighting Pump

เครือ่ งสูบน้าํ เพือ่ จายใหกบั ระบบปองกัน
อัคคีภยั ภายในอาคารหรือสถานประกอบการซึง่
ตอไปนีจ้ ะเรียกสัน้ ๆ วา “เครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิง”
ไมวาชนิดใดก็ไมสามารถขับเคลื่อน (สูบน้ํา)
ดวยตัวเองได จะตองใชพลังงานจากภายนอก
คือมอเตอรไฟฟาหรือเครื่องยนต (ดีเซล) เปน
ตัวตนกําลังทําใหเครือ่ งสูบน้าํ ทํางาน โดยตัวตน
กําลังดังกลาวตองมีคุณสมบัติตรงตามหรือสูง
กวามาตรฐานกําหนดสําหรับชนิดทีเ่ ลือกใชนนั้

Double Volute

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
เครื่ องสูบน้ําดับเพลิงที่ ใชงานกันอยาง
แพรหลายทีส่ ุดในปจจุบันคือ เครื่องสูบน้าํ แบบ
แรงเหวี่ยงหนีศูนย (Centrifugal Fire Pump)
ทํางานโดยอาศัยการหมุนของใบพัด (Impeller)
ที่มที ั้งใบพัดเดียวหรือหลายใบพัด ซึง่ ไดรบั การ
ถายเทกําลังจากเครือ่ งยนตตน กําลังหรือมอเตอร
ไฟฟา เมื่อใบพัดหมุน พลังงานจากเครื่องตน
กําลังจะถูกถายเทโดยการผลักดันของครีบใบพัด
(Vane) ที่มีตอน้ําที่อยูโดยรอบ ทําใหเกิดการ
ไหลในแนวสัมผัสกับเสนรอบวง (Tangential
Flow) เมื่อมีการไหลในลักษณะดังกลาวจะเกิด
แรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Force)
และเปนผลใหมกี ารไหลจากศูนยกลางของใบพัด
ออกไปสู แนวเส นรอบวงทุ ก ทิ ศทาง (Radial

Flow) โดยใบพั ดซึ่ ง อยู ในเรื อนเครื่ องสู บน้ํา
(Casing) ทําหนาทีร่ วบรวมและผลักดันน้าํ ไปสู
ทางจาย (Discharge Opening) ที่ ตอเขากับ
ทอสงตอไป ทั้งนี้ มีชนิดยอยของเครื่องสูบน้ํา
แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย อาทิ
 เครือ
่ งสูบน้าํ ชนิดโวลูท (Volute) หรือ
ทีร่ จู กั กันในชือ่ “ปม หอยโขง” เปนเครือ่ งสูบน้าํ
ที่ ดูดนําเขาสู จุดศูนยกลางของใบพัดแลวไหล
ออกทํามุม 90 ํ กับทิศทางของการไหลเขา โดย
เสนทางออกของน้าํ มีทงั้ แบบทางเดีย่ วและทางคู
(Single and Double Volute)

เครื่องสูบน้ําชนิดสปลิทเคส (SplitCase) คือเครื่องสูบน้ําที่เสื้อเครื่องสูบน้ําแยก
ออกจากกันตามแนวแกนเพลาซึง่ ยึดในแนวนอน
(Horizontal) หรือแนวตั้ง (Vertical) ก็ได
 เครื่องสูบน้ําชนิดอิน-ไลน (In-Line)
คือเครือ่ งสูบน้าํ ทีม่ หี นวยตนกําลังไดรบั การรองรับ
โดยตัวเรือนเครื่องสูบน้ํา และดานดูดและดาน
จายอยูในแนวเสนกึ่งกลางเดียวกันตัดกับแนว
แกนของเพลาเครื่องสูบน้ํา
 เครือ
่ งสูบน้าํ ชนิดเอนด-ซัคชัน่ (EndSuction) เปนเครือ่ งสูบน้าํ ทีม่ ลี กั ษณะดานดูดอยู
ดานตรงขามกับเสือ้ เครื่องสูบน้ําและอยูในแนว
เดียวกับเพลาเครื่องสูบน้ํา
 เครื่ องสู บ น้ํ า ชนิ ด เทอร ไ บน แ นวตั้ ง
(Vertical Turbine) เปนเครื่องสูบน้ําที่มีใบพัด
เครื่องสูบน้ําหนึ่งชุดหรือมากกวาจายน้ําใหกับ
ชุดของใบพัดเครื่องสูบน้ําอันถัดไปหรือทอจาย
แนวตัง้ ทีต่ อ จากเรือนใบพัด โดยอาจจะมีทอ ดาน
ดูดรวมอยูดวยกัน
ไมวาจะเลือกใชชนิดใด เครื่องสูบน้ําดับ
เพลิ งจะต องมี คุ ณสมบั ติ ตรงตามหรื อสู งกว า
ข อกําหนดของมาตรฐานชั้ นนํา (NFPA 20,
Standard for the Installation of Stationary
Pumps for Fire Protection) อาทิ
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Vertical Split-case

Horizontal Split-case

End-suction

คุณภาพดี สรางและประกอบจากวัสดุ
คุณภาพสูง มีความคงทน ไดรบั การออกแบบมา
อยางถูกตองตามหลักวิชาการทางดานวิศวกรรม
และตองผานการทดสอบความดันน้าํ จากโรงงาน


ต องไม น อยกว าร อยละ 65 ของความดั นที่
กําหนด และที่อัตราการสูบน้ําเทากับศูนย จะ
ตองมีความดันดานสงไมเกินรอยละ 140 ของ
ความดันที่กําหนด
 แรงดันสูงสุดสําหรับเครื่องสูบน้ําดับ
เพลิง จะตองไมเกิน 1.4 เทาของแรงดันสูงสุด
ที่ออกแบบ
 เครือ
่ งสูบน้าํ ชนิดเอนด-ซัคชัน่ (EndSuction) หรือชนิดอิน-ไลน (In-Line) ตองมี
โครงสรางแบบขัน้ เดียวหรือสองขัน้ เครือ่ งสูบน้าํ
ชนิดสปลิทเคส (Split-case) อาจมีโครงสราง
แบบขัน้ เดียวหรือหลายขัน้ ก็ได สวนเครือ่ งสูบน้าํ
ชนิดแกนตัง้ อาจมีใบพัดหลายชุดและหลายขัน้
ไดเชนกัน
 เรือนเครื่องสูบน้ํา (Pump Case) ผิว
ตองเรียบ ลื่น และไมมีขี้ตะกรัน ปุมปม รอย
แตกราว หลุมเกิดจากเม็ดทรายแบบหลอ และ
ขอบกพรองที่ ทําใหมีผลกระทบตอการใชงาน

In-line & End-suction

Vertical Turbine

Centrifugal Fire Pump

ผูผลิตเปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที ความดัน
ทดสอบตองไมนอ ยกวา 1.5 เทา ของผลรวมของ
ความดันสูงสุดดานสงกับความดันดานดูด และ
จะตองไมนอยกวา 1,723 กิโลปาสกาล (250
ปอนดตอ ตารางนิว้ )
 ความดันที่อัตราการไหลเทากับศูนย
เมื่อเดินเครื่องสูบน้ําดับเพลิง รวมกับความดัน
สถิต (Static Pressure) ทางดานดูดของเครื่อง
สูบน้าํ ดับเพลิงจะตองไมเกินกวาความดันใชงาน
ของอุปกรณในระบบดับเพลิง
 เมือ
่ สูบน้าํ ทีอ่ ตั ราการไหลรอยละ 150
ของอัตราสูบที่กําหนด ความดันทางดานสงจะ

รวมทัง้ ตองไมมกี ารอุดหรือปะ แตอาจใชเทคนิค
การกําจัดรูพรุนในเนื้อโลหะได
 ใบพัดเครื่ องสูบน้ําตองทําจากวัสดุที่
ทนตอการกัดกรอนและไดรบั การถวงสมดุลแบบ
ไดนามิคระดับ G6.3 ของมาตรฐาน ANSI S2.19
โดยยึดแนนหนาในแนวแกนเพลาและตองไมมี
การสัมผัสกับเรือนเครือ่ งสูบน้าํ ขณะทํางาน ทัง้ นี้
ควรเปนชนิดใบปดซึ่งดานขางของใบปดสนิท
หลังจากตาของใบพัดไปจนถึงขอบใบ
 ในการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสู บ น้ํ า ดั บ เพลิ ง
ตําแหนงของตัวเครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวีย่ งหนี
ศูนย (Centrifugal Fire Pump) ยกเวนชนิด

เทอรไบนแนวตัง้ ตองอยูใ นตําแหนงต่าํ กวาระดับ
ในที่ บ รรจุ ซึ่ ง จะสู บ มาใช งาน ห ามติ ดตั้ ง ใน
ตําแหนงทีส่ งู กวาทีบ่ รรจุหรือระดับน้าํ ในทีบ่ รรจุ
สําหรับชนิดเทอรไบนแนวตั้ง จะตองติดตั้งใน
ตําแหน งสูงกวาที่ บรรจุ น้ําหรื อแหล งน้ําอื่ นๆ
เชน สระน้ํา แมน้ํา เปนตน
 การทดสอบการทํางาน หลังจากติดตัง้
ชุดเครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงเสร็จเรียบรอยแลว ตอง
ทดสอบการทํางานของเครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงและ
อุปกรณประกอบจนมั่นใจวาทํางานไดถูกตอง
สมบูรณตรงตามความตองการ พรอมรายงาน
สรุปผลการทดสอบเครื่ องสูบน้ําดับเพลิงและ
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ตารางแสดงคากําหนดสมรรถนะของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงตามาตรฐาน NFPA 20

ลิตรตอนาที
95
189
379
568
757
946
1136
1514
1703
1892
2839

แกลลอนตอนาที
25
50
100
150
200
250
300
400
450
500
750

อุปกรณประกอบซึง่ มีรายละเอียดตางๆ ตอไปนี้
 กระแสไฟฟาเมื่ อเริ่มสตารทและเมื่ อ
เดินเครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงตามปกติแลว (เฉพาะ
กรณีเปนชนิดขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา)
 ความดั น น้ํ า ทางด า นส ง ของเครื่ อง
สูบน้าํ ดับเพลิง
 ความดั น น้ํ า ทางด า นดู ด ของเครื่ อ ง
สูบน้ําดับเพลิงเริ่มทํางาน
 อัตราการสูบน้ําทีค
่ าความดันตางๆ
 ความดั น น้ํ า ที่ ทําให ว าล ว ระบายน้ํา
อัตโนมัติทาํ งาน
 รอบการทํางานของเครือ
่ งยนต ผลการ
ทํางานของระบบสตารทเครื่องยนต และระบบ
ปองกันเครือ่ งยนตตางๆ เชน สัญญาณแจงเหตุ
เมื่อความรอนสูงเกินไป รอบเครื่องยนตสงู เกิน
ไป ระดับน้ํามันต่าํ ไป เปนตน (เฉพาะกรณีเปน
ชนิดขับเคลือ่ นดวยเครือ่ งยนต)
 การทดสอบการทํางานตอเนือ
่ ง เครือ่ ง
สูบน้าํ ชนิดเสือ้ เครือ่ งสูบน้าํ แยกและมีเพลาแบบ
แกนตัง้ ตองไดรบั การทดสอบการทํางานตอเนือ่ ง

ลิตรตอนาที
3785
4731
5677
7570
9461
11355
13247
15140
17032
18952
>18925

แกลลอนตอนาที
1000
1250
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
>5000

ที่อัตราความเร็วรอบที่ไดรับการออกแบบเปน
เวลา 24 ชั่วโมง โดยตลอดระยะเวลาที่ทําการ
ทดสอบตองไมมกี ารสึกหรอของแบริง่ วัดไดจาก
การที่เครื่องสูบน้ําไมตองการแรงมาเพิ่มขึ้น
 การอั ดแรงดั นน้ําทดสอบเสื้ อเครื่ อง
สูบน้าํ และเสือ้ ดานจายของเครือ่ งสูบน้าํ แบบเสือ้
แยกชิน้ เครือ่ งสูบน้าํ แบบดูดจากทางดานปลาย
เครือ่ งสูบน้าํ แบบทอดานจายและทอดานดูดอยู
ในแนวระนาบเดียวกัน และเครื่องสูบน้ําแบบ
แกนตั้ง ตองสามารถทนการทดสอบอัดแรงดัน
ทีแ่ รงดันสูงเปนสองเทาของแรงดันใชงานสูงสุด
เปนเวลา 1 นาที โดยไมมเี กิดความเสียหาย หรือ
ที่แรงดัน 2,757.9 กิโลปาสกาล(400 ปอนด
ตอตารางนิ้ว) ขึ้นกับวาคาใดสูงกวา
 สมรรถนะตามความต องการของ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 ต องมี ส มรรถนะที่ ระบุ เป น ไปตามที่
กําหนดไว (ดูตาราง) หรือมีสมรรถนะสูงกวา
18,925 ลิตรตอนาที (5,000 แกลลอนตอนาที)
และตองมีความดันจายสุทธิไมนอยกวา 276

กิโลปาสกาล (40 ปอนดตอตารางนิ้ว) อัตรา
สมรรถนะและความดันของเครือ่ งสูบน้าํ แตละตัว
อาจมีมากกวา 1 คา โดยเครื่องสูบน้ําจะตอง
สามารถสรางแรงดันสุทธิไดไมตา่ํ กวาคาแรงดัน
ออกแบบสําหรับคาอัตราสมรรถนะที่ออกแบบ
แตละคา
 ตองสรางแรงดันได ไมต่ํากวาร อยละ
65 ของความดันออกแบบเมื่อมีอัตราการไหล
ของน้ําเปน 1.5 เทาของการออกแบบ
 แรงดันสูงสุดสําหรับเครื่องสูบน้ําดับ
เพลิง ตองไมเกิน 1.4 เทาของแรงดันสูงสุดที่
ออกแบบ

เครื่องยนตขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิง
เครือ่ งยนตขบั เคลือ่ นเครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิง
ตองมีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกวาขอกําหนด
ของมาตรฐานชั้นนํา (NFPA 20, Standard for
the Installation of Stationary Pumps for Fire
Protection และ ASTM D975-08, Standard
Specification for Diesel Fuel Oils) อาทิ
 เปนเครือ
่ งยนตดเี ซล 4 จังหวะ มีกาํ ลัง
ขับเคลื่อนไมต่ํากวาที่ระบุไวที่ความเร็วไมเกิน
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Diesel Fire Pump Controller

Firefighting Pump & Engine

Pressure Gauge

Diesel Engine
for Firefighting Pump

3,000 รอบตอนาที กําลังขับเคลื่อน (Brake
Horse Power) ของเครือ่ งยนตตองสูงกวากําลัง
ขับเคลือ่ นทีเ่ ครือ่ งสูบน้าํ ตองการสูงสุดไมตา่ํ กวา
รอยละ 10 เครื่องยนตตองสรางตามมาตรฐาน
หรือขอกําหนดและไดรบั การทดสอบตามทีร่ ะบุ
ไวในมาตรฐานที่ใชอางอิงและไดรับการรับรอง
จากสถาบันทดสอบที่นาเชื่อถือ
 ขอกําหนดและอุปกรณประกอบอื่นๆ
ของชุดเครือ่ งยนต
 ขอตอ (Coupling) การตอเครื่องยนต
กั บเครื่ องสูบน้ําใชข อต อยูรี เทนชนิ ดยื ดหยุ น
(Urethane Flexible Coupling) มีคา Deflection
ไมมากกวาที่ผูผลิตระบุไวขณะใชงาน และมีคา
Service Factor ไมต่ํากวา 1.5 และจะตองมี
ฝาครอบปองกัน (Coupling Guard)
 กัลปวานอร (Governor) สําหรับปรับ
รอบของเครือ่ งยนตใหเปลีย่ นแปลงไมเกินรอยละ
10 ทีท่ กุ สภาวะการทํางานของเครือ่ งสูบน้าํ และ
สามารถชวยคงความเร็วรอบของเครื่องยนตได
ที่ Rated Speed เมื่อเครือ่ งสูบน้าํ ใชกําลังสูงสุด
 อุ ป กรณ ห ยุ ด เครื่ องยนต (Govern
Speed Shut-Down Device) สําหรับใชหยุด
เครื่ องยนต เมื่ อความเร็วของเครื่ องยนตเกิน

รอยละ 20 ของ Rated Speed และมีอุปกรณ
รีเซตดวยมือ ( Manual Reset) ประกอบพรอม
ไฟสัญญาณแสดงวาเครื่องยนตทํางานที่ความ
เร็ วรอบสู งเกิ นที่ แผงควบคุ มเครื่ องยนต ไฟ
สัญญาณจะดับเมื่อรีเซตดวยมือ มีอุปกรณวัด
รอบพรอมหนาปดเพือ่ แสดงรอบของเครือ่ งยนต
 มาตรวัดชั่วโมงทํางาน (Hour Meter)
สําหรับนับทุกชัว่ โมงการทํางานของเครือ่ งยนต
 มาตรวั ดแรงดั น น้ํามั น หล อลื่ น (Oil
Pressure Gauge) สําหรับแสดงความดันของ
น้ํามันหลอลื่น
 มาตรวั ด อุ ณ หภู มิ น้ํ า มั น หล อ เย็ น
(Temperature Gauge) สําหรับแสดงอุณหภูมิ
ของน้ําในหมอน้ํา
 แผงควบคุ ม เครื่ องยนต (Engine
Panel) ประกอบดวยแผงสําหรับติดตัง้ เกจตา งๆ
หลอดสัญญาณและชุดสตารทเตอรเครื่องยนต
การเดินสายภายในแผงควบคุมทําสําเร็จมาจาก
โรงงานผูผ ลิต
 แบตเตอรี่และเครือ
่ งประจุ (Batteries
and Battery charger) สําหรับสตารทเครือ่ งยนต
ตองประกอบดวยแบตเตอรีจ่ ริง 1 ชุดและสํารอง
1 ชุด มีกําลังพอที่จะหมุนเพลาขอเหวี่ยงใหได
รอบทีผ่ ผู ลิตแนะนําเปนเวลานาน 6 นาที ที่ 40
องศาเซลเซียส
 ระบบระบายความรอนของเครือ
่ งยนต
เปนชนิดระบายความรอนดวยน้าํ แบบวงจรปด
ประกอบดวยเครื่องสูบน้ําระบายความรอนขับ
เครือ่ งยนตเองและอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน
(Heat Exchanger) พรอมระบบทอระบายความ
รอน (Cooling Piping) ซึง่ ประกอบดวย ตะแกรง
กรอง (Strainer) เรกูเลเตอร (Regulator) วาลว
โซลีนอยด (Solenoid Valve) วาลวทางผาน (By-

Engine Panel

Diesel Engine’s Governor

pass Valve) และวาลวบริการ (Service Valve)
 ทอไอเสียจากเครื่องยนต ใชทอเหล็ก
ชุบสังกะสีชนิดไมมีตะเข็บมีขนาดตามที่ผูผลิต
แนะนํา ทอไอเสียตอยาวเกิน 4.5 เมตร ตอง
ขยายขนาดออกอีกหนึ่งขนาดทุกๆ ความยาว
ที่เกินไปอีก 15 เมตร การตอทอไอเสียเขากับ
เครื่องยนตใหตอดวยทอออนเหล็กกลาไรสนิม
พรอมติดตั้งฉนวนปองกันเสียง (Silencer) ทอ
ไอเสียตองหุมดวยฉนวนแคลเซียมซิลิเกทหนา
40 มิลลิเมตร แลวหุมทับดวยปลอกอลูมิเนียม
(Aluminum Jacket) หนา 0.6 มิลลิเมตร
 ถั ง น้ํ า มั น ดี เ ซล ทํ า ด ว ยเหล็ ก หนา
ไมนอยกวา 3.57 มิลลิเมตร มีขนาดบรรจุพอ
สําหรับเก็บน้ํามันใชในการวิ่งเครื่องยนตดีเซล
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ไดอยางนอย 8 ชัว่ โมง และไมนอ ยกวา 378.62
ลิตร (100 แกลลอน) ติดตัง้ อยูเ หนือดิน มีทาง
น้ํามันเขา ที่ ระบายน้ํามัน ทอระบายอากาศ
กระจกชองมอง (Sight Glass) สําหรับดูระดับ
น้ํามันครบชุด
ทัง้ นี้ ตองมีนา้ํ มันสํารองในถังไมนอ ยกวา
3 ใน 4 ของถังบรรจุ พรอมมีหลอดแกวสําหรับ
อานระดับน้ํามันในถัง และถังน้ํามันตองตั้งอยู

บนขาตั้งซึ่งวางอยูบนพื้นอยางมั่นคง รวมทั้งมี
ขอบเขือ่ นรองรับการรัว่ ไหลไดไมนอ ยกวารอยละ
110 ของขนาดถังบรรจุขนาดใหญทสี่ ดุ
 อุปกรณควบคุมและอุปกรณประกอบ
อยางนอยตองมีดังนี้
 มาตรวั ด ความเร็ ว รอบเครื่ องยนต
(Tachometer) เพือ่ วัดความเร็วรอบเครือ่ งยนต
ในกรณีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนตไมมี
มาตรวัดเวลาชั่วโมงการทํางาน จะตองติดตั้ง
มาตรวัดชั่วโมงการทํางานเพิ่มดวย
 มาตรวั ด แรงดั น น้ํ า มั น เครื่ อ ง (Oil
Pressure Gauge) เพือ่ วัดแรงดันน้าํ มันหลอลืน่
เครือ่ งยนต
 มาตรวั ด อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า หล อ เย็ น

Pressure Gauge

(Temperature Gauge) เครื่ องยนตที่ ระบาย
ความรอนดวยน้ํา ตองทําการติดตั้ งมาตรวัด
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นของเครื่องยนต
 มาตรวัดกระแสประจุแบตเตอรี่ (Ammeter) และมาตรวัดสถานะของการประจุไฟ
แบตเตอรี(่ Voltmeter) เพือ่ ดูทศิ ทางและสถานะ
ของการไหลของกระแสในระบบประจุ ไฟเข า
แบตเตอรี่
 กรณีไมไดติดตัง้ ตูควบคุมไวกับเครือ
่ง
ยนต ให ทําการติ ดตั้ งสวิ ทช ควบคุ มไฟแสดง
สถานะของเครือ่ งยนตและอุปกรณควบคุมตางๆ
ไวบนแผงหนาปดเครื่องยนต โดยการติดตั้งจะ
ตองยึดติดแนนบนเครื่องยนตบนตําแหนงที่ไม
กีดขวาง อยูใ กลกบั ชิน้ สวนทีเ่ คลือ่ นไหว และกอ

ใหเกิดอันตรายกับผูใ ชงาน อีกทัง้ การติดตัง้ ตอง
ทําการปองกันแผงหนาปดจากการสัน่ สะเทือน
ความรอนและความเสียหายทางกลดวยมาตรการ
ตอไปนี้
 เครื่ องยนต ขั บเครื่ องสู บน้ํ าดั บเพลิ ง
ตองติดตั้งตัวควบคุมรอบ (Speed Governor)
เพือ่ รักษาความเร็วรอบเครือ่ งยนตใหอยูภ ายใน
ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 10 จากคาทีต่ ั้งไว
 ติดตัง
้ ตัวตัดการทํางานของเครือ่ งยนต
เมือ่ หมุนเร็วเกินคาทีก่ าํ หนดเพือ่ ตัดการทํางาน
ของเครือ่ งยนตเมือ่ ทํางานเกินรอยละ 120 ของ
รอบการทํางานทีต่ งั้ ไวจากโรงงาน โดยตองติดตัง้
ตัวตัง้ คาใหมดว ยมือดวย (Manual Reset) กอน
เริ่มเดินเครื่องใหม
 ระบบหล อเย็ นเครื่ องยนต ตองติ ดตั้ ง
สวิทชตรวจอุณหภูมเิ ครือ่ งยนตสูงเกินดวย โดย
สวิทชตอ งทํางานเมือ่ เครือ่ งยนตมรี ะดับอุณหภูมิ
สูงเกินซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายความรอน
ไมเพียงพอ
 สวิทชตรวจแรงดันน้า
ํ มันเครือ่ งต่าํ เกิน
พิกัด ตองทํางานเมื่ อระดับแรงดันของน้ํามัน

เครือ่ งไมเพียงพอตอการหลอลื่นเครื่องยนต
 คั น เร ง ด ว ยมื อ พร อ มอุ ป กรณ ล็ อ ค
ตําแหนงเพือ่ ใหสามารถปรับตัง้ รอบการทํางาน
ของเครือ่ งยนตได
 สวิทชตรวจวัดรอบการหมุนเครือ
่ งยนต
(Speed Sensitive Switch) เพื่อตัดการทํางาน
ของระบบเริ่มเดินเครื่องยนต
 ระบบจั ดการใช เ ชื้ อเพลิ ง ด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Fuel Management
Controls) โดยตองมีอปุ กรณควบคุมสองชุดเพือ่
ใหเครือ่ งยนตสามารถทํางานไดเมือ่ อุปกรณหลัก
เกิดการขัดของ
 ระบบการเริ่ มเดิ น เครื่ อง (Starting
System)
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เครื่ องยนตที่ ใชระบบเริ่ มเดินเครื่ อง
ดวยระบบไฟฟา ตองมีความสามารถในการฉุด
เพลาขอเหวีย่ ง (Cranking) เปนเวลาอยางนอย
6 นาที (โดยการฉุดเพลาขอเหวีย่ งตอเนื่อง 15
วินาที สลับกับพัก 15 วินาที ซ้ํากัน 12 รอบ) ที่
อุ ณหภู มิ แวดล อม 4.5 องศาเซลเซี ยส การ
ยกเลิกการฉุดเพลาขอเหวีย่ งนีต้ อ งทําโดยติดตัง้
อุปกรณตรวจวัดรอบการหมุนของเครื่ องยนต
เขากับระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยระบบควบคุม
อัตโนมัติตองยอมใหสามารถเริ่มเดินเครื่องได
ดวยมือในกรณีฉุกเฉิน
 ผูผ
 ลิตตองระบุขนาดพิกดั ของอุปกรณ
เริ่ มเดิ นเครื่ องเสริ ม เช น ขนาดความจุ ของ
แบตเตอรี่ เปนตน


แทนเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและชุดขับ
เคลือ่ นตองทําจากเหล็กรูปพรรณทีม่ คี วามมัน่ คง
แข็งแรง
 แท นเครื่ องสูบน้ําดั บเพลิ งและชุดขั บ
เคลือ่ น จะตองยึดติดอยางมัน่ คงแข็งแรงกับฐาน
คอนกรีต


ระบบการเริม่ เดินเครือ่ งนีต้ อ งมีระบบ
ทางเลือกสํารอง ดังนัน้ จะตองมีอปุ กรณทจี่ าํ เปน
ในการเริ่มเดินเครื่องทั้งหมดสองชุด โดยตองมี
ระบบการตรวจสอบการทํางานของระบบการเริม่
เดินเครือ่ งทางเลือก โดยเลือกวาจะใชแบตเตอรี่
ลูกใดทําการเริ่มเดินเครื่อง ตัดสินโดยตรวจวัด
สถานะวาอุปกรณชุดใดมีระดับการจุไฟสูงกวา
 ตองมีระบบการเริม
่ เดินเครือ่ งในกรณี
ฉุกเฉินโดยวิธีเริ่มเดินเครื่องดวยมือ อุปกรณ
จายไฟจากแบตเตอรีต่ อ งเปนแบบทีส่ ามารถเริม่
ทํางานด วยมื อได ด วยและเป นแบบสวิ ทช สั บ
(Snap Action Type) วาลวทัง้ หมดในเครือ่ งยนต
ตองสามารถสั่งใหทํางานดวยมือได หรือตองมี
วาลวบายพาสที่ทํางานดวยมือ
 ขอกําหนดทั่วไป
 เครื่ องยนต ดี เซลขั บ เครื่ องสู บน้ําดั บ
เพลิ งต องมี สมรรถนะคาดหวั งที่ เชื่ อถื อได ใน
สภาวะปกติ อยางนอย 2,000 ชัว่ โมงการทํางาน
ภายในระยะเวลา 5 ป โดยไมตองถูกยกเครื่อง
ขึ้ นกับกรณีใดมาถึงกอน โดยเครื่ องยนตตอง
ใหกําลังออกมาเต็มพิกัดตลอดอายุการใชงาน
 เชื้ อเพลิ ง ที่ ใช กั บ เครื่ องยนต ดี เซลที่
ไดรับการรับรองตองผานมาตรฐานที่เชื่อถือได
และเครื่ องยนต ต องเป นชนิ ด การจุ ดระเบิ ด
ดวยการอัดอากาศเทานั้น


ตนกําลังขับเครื่องสูบน้ําดับเพลิงตอง
ไดรับการตรวจ สอบบนพื้นฐานของจําเพาะรุน
จําเพาะชนิด จําเพาะผูผ ลิต และจําเพาะโรงงาน
เทานั้น โดยอนุมานบนพื้นฐานที่วา ผลิตภัณฑ
ไดรบั การออกแบบเหมือนกัน ไดรบั การสรางขึน้
จากวัสดุเดียวกันที่ มาจากแหลงตางกัน หรือ
แมแต จากผู ผลิ ตเดี ยวกั นแต ตางโรงงานผลิ ต
จะใหผลการทดสอบตางกัน ตัวอยางเครือ่ งยนต
ดีเซลขับเคลือ่ นเครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงทีไ่ ดรบั การ
อนุมานวาผานมาตรฐานนี้ ตองผานการทดสอบ
ตามขอกําหนดทุกอยางในมาตรฐานนี้
 ขอกําหนดการติดตัง้
 กรณี เป น เครื่ องสู บ น้ํา ดั บ เพลิ ง ชนิ ด
แรงเหวี่ยงหนีศูนย (Centrifugal Fire Pump)
 เครือ
่ งสูบน้าํ ดับเพลิงและชุดขับเคลือ่ น
จะตองติดตัง้ บนแทนเดียวกัน โดยตอผานขอตอ
ชนิดยืดหยุน (Flexible Coupling) เพื่อทําให
เพลาของเครื่องสูบน้าํ ดับเพลิงไดศูนย


กรณี เป นเครื่ องสูบน้ําดั บเพลิ งแบบ
เทอรไบนแนวตั้ง (Vertical Turbine)
 หั วเครื่ องสู บน้ําด านส งจะต องยึ ดติ ด
อยางถาวรกับฐานคอนกรีต
 ฐานคอนกรีตทีร
่ องรับหัวเครือ่ งสูบน้าํ
ดานสงจะตองไดรับการปรับระดับอยางดี เพื่อ
ทําใหเพลาของเครื่องสูบน้ําไดดิ่งและไดศูนย
 กรณีตด
ิ ตัง้ เครือ่ งสูบน้าํ เหนือบอน้าํ เปด
ใหใชเหล็กหรือคานรองรับ และถาเครื่องสูบน้ํา
ตอกับชุดขับผานเกียรเปลี่ยนทิศชุดขับ จะตอง
ติดตัง้ ขนานกับคานรองรับดังกลาว


มอเตอรไฟฟาขับเคลือ่ นเครือ่ งสูบน้าํ
ดับเพลิง
มอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงมีหลายชนิด อาทิ
 มอเตอร แ บบกรงกระรอกแบบ B-A
(Design B-A) เปนมอเตอรไฟฟาทีอ่ อกแบบมา
ใหมีคาแรงบิดต่ําสุดและมีคากระแสแกนล็อค
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สูงสุด (Locked-rotor Current) พรอมกับมีการ
ไถลนอยกวา 5% ทีภ่ าระซึง่ ไดรบั การออกแบบ
 มอเตอร ช นิ ด ป ด มิ ด ชิ ด (Totallyenclosed Motor) คือมอเตอรไฟฟาที่มีการปด
ลอมปราศจากการถายเทอากาศระหวางภายใน
และภายนอกเปลือกมัดขาวตม แตไมผนึกถึง
ขนาดปดสนิท
 มอเตอรแบบปองกันน้ําหยดใส (Drip
proof) เป นมอเตอร ไฟฟ าที่ ใช งานในรม ซึ่ ง
ออกแบบมาใหมีการปองกันน้ําและสิ่งสกปรก
หยดใสในปริมาณจํากัด
 มอเตอรแบบเปด (Open Motor) คือ
มอเตอรไฟฟาที่มีชองเปดระบายอากาศที่ยอม
ใหอากาศไหลผานรอบๆ มัดขาวตม (Winding)
 คุ ณ สมบั ติ มอเตอร ไ ฟฟ าขั บ เคลื่ อ น
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 ตองเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
UL1004
 มอเตอร สําหรั บ ใช ร วมกั บ เครื่ องสู บ
น้ํา ดั บ เพลิ ง ต องเป นมอเตอร ชนิ ดหลายเฟส
Design B ตามที่ระบุใน NEMA MG1-1993
เรื่อง มอเตอรและเครื่องปนไฟ
 มอเตอรที่ ใชต องเป นมอเตอร แบบมี
การผนึกอยางนอยที่ระดับ 2 ระดับปองกันน้ํา
หยดใส หรือตองมาพรอมกับคูม อื การติดตัง้ ทีว่ า
ดวยการออกแบบใหเขากับสภาพแวดลอมการ
ติดตั้งหนางานซึ่งการออกแบบตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน UL50 เรื่องการปด
ผนึกอุปกรณทางไฟฟา
 ต อ งได รั บ การออกแบบเป น ไปตาม
มาตรฐานทางดานมอเตอรไฟฟาซึง่ เปนทีย่ อมรับ
ในกรณีนํามาใชเพื่อขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ําดับ
เพลิง ตองมีการออกแบบเพิ่มเติมในสวนตางๆ
ดังตอไปนี้
 มีแหลงจายไฟฟาทีเ่ ชือ
่ ถือได เชน จาย
โดยตรงจากหมอแปลงไฟฟาหรือเครือ่ งกําเนิดไฟฟา

Control Panel
Electric Motor
Split-case Pump

สายไฟฟาและอุปกรณประกอบตองได
มาตรฐาน โดยอุปกรณสวิทชตดั ตอนตางๆ ตอง
มีคากระแสลัดวงจร (Interrupting Capacity)
ทีส่ งู พอเหมาะ ขนาดของมอเตอรทนี่ าํ มาใชเปน
ชนิดทีไ่ มมโี อเวอรโหลด สายไฟฟาสําหรับระบบ
จายกําลังไฟฟา ตองเปนชนิดทนไฟหรือไดรับ
การปองกันจากเพลิงไหม
 การทดสอบมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อน
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 การทดสอบดานอุณหภูมิ
 เมื่ อทํ า การทดสอบด านอุ ณหภู มิ
มอเตอรตอ งไมรอ นจนเกินคาที่ระบุจากการวัด
ในตําแหนงที่กําหนดไว
 ตองมีการบันทึกคาแรงดันไฟฟา
 มอเตอรที่มีพิกัดอื่นใดนอกเหนือจาก
ที่ไดระบุไวในมาตรฐาน ตองไดรับการทดสอบ
ที่พิกัดแรงดันไฟฟาและรอยละ 105 ของพิกัด
แรงดันไฟฟา แตตอ งไมนอยกวาแรงดันไฟฟาที่
ระบุบนฉลาก
 การทดสอบการเริ่ มหมุ น (Locked
Rotor Test) มอเตอรตองสามารถทํางานและ
ไม มี อาการล มเหลวทางไฟฟ า โดยดู ได จาก
กระแสไฟฟาที่ใชในการเริ่มหมุนซึ่งตองไมเกิน
พิกดั ที่กําหนดไว
 การทดสอบความทนทานความเป น
ฉนวนไฟฟา (Dielectric Voltage-withstand
Test) มอเตอรตองทนทานตอความตางศักย
รูปแบบคลืน่ ไซนความถี่ 60 เฮิรตซ ระหวางสวน
ที่มีกระแสไฟฟาและชิ้นสวนโลหะที่ไมมีกระแส


ไฟฟาดวยความตางศักยไฟฟา 1,000 โวลต รวม
กับคาพิกดั ความตางศักยไฟฟาของมอเตอรเปน
เวลา 1 นาที สําหรับมอเตอรพกิ ดั ขนาดเกิน 250
โวลต ทัง้ นี้ หลังจากทําการทดสอบความทนทาน
ความเปนฉนวนไฟฟาแลว มอเตอรตองยังคง
ใชงานไดตามปกติ
 การทดสอบการป อ นไฟฟ า (Input
Test) เมือ่ มอเตอรทาํ งานทีค่ า พิกดั แรงดันไฟฟา
ความถี่ และกําลังที่ได คากระแสไฟฟาที่ปอน
เขามอเตอรตองไมตางจากที่ระบุไวในปายเกิน
กวารอยละ 10
 การทดสอบวงรอบการใชงาน (Duty
Cycle Test) ใหเริ่มเดินเครื่องตัวอยางมอเตอร
ทดสอบในขณะที่ ไมมีภาระ แลวเพิ่ มภาระให
มอเตอรทพี่ กิ ดั แรงดันไฟฟา ความถี่ จนไดแรงมา
ทีร่ ะบุเปนเวลา 5 นาที หลังจากนัน้ ใหปลดภาระ
ออกพรอมกับหยุดจายพลังงานใหมอเตอร รอ
จนมอเตอรหยุดหมุน ทันทีทมี่ อเตอรหยุดหมุน
ใหเริ่มเดินเครื่องใหมทันที จากนั้นทําซ้ําตาม
กระบวนการขางตนเปนจํานวน 12 รอบ เมื่อ
ทดสอบวงรอบการใชงานแลว ใหทดสอบความ
ทนทาน ความเปนฉนวนไฟฟา โดยมอเตอรตอ ง
ไมชํารุดและสามารถทํางานไดตามปกติ
 การทดสอบการหยดน้ํา (Drip Test)
หลังจากการทดสอบแลว ตองไมมีการสะสม
ปริมาณน้ําภายในตัวมอเตอร และตองไมมีน้ํา
อยู ในสวนใดๆที่ มีกระแสไฟฟาไหลผาน โดย
ถาดทดสอบหยดน้ํา (Drip pan) ตองมีขนาด
ครอบคลุมขนาดของตั วมอเตอร ภายใตถาด
ทดสอบใหมหี วั ฝกบัวทีม่ กี ารไหลอยางสม่าํ เสมอ
โดยหัวฝกบัวแตละหัวใหครอบคลุมพื้นที่ 20
ตารางนิว้ โดยแตละหัวใหมอี ตั ราการหยดอยาง
นอยที่ 20 หยดตอนาที และทําการทดสอบหยด
น้ําเปนเวลา 30 นาที
เอกสารอางอิง
 มาตรฐานวาดวยคุณสมบัตด
ิ า นอัคคีภยั
ของวัสดุและผลิตภัณฑ ชุดที่ 3 ชุดอุปกรณและ
ผลิ ตภั ณฑ ด านอั คคี ภั ย กรมโยธาธิ ก ารและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มยผ. 8113-52,
มยผ. 8114-52 และ มยผ. 8115-52)
 มาตรฐานปองกันอัคคีภัยของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
 NFPA 20, Standard for the Installation
of Stationary Pumps for Fire Protection
 ASTM D975-08, Standard Specification
for Diesel Fuel Oils
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