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เคร่ืองสบูน้าํเพือ่จายใหกบัระบบปองกนั
อัคคีภัยภายในอาคารหรือสถานประกอบการซึง่
ตอไปนีจ้ะเรียกสัน้ๆ วา “เครือ่งสบูน้าํดบัเพลงิ”
ไมวาชนิดใดก็ไมสามารถขับเคล่ือน (สูบน้ํา)
ดวยตัวเองได จะตองใชพลังงานจากภายนอก
คือมอเตอรไฟฟาหรือเคร่ืองยนต (ดีเซล) เปน
ตัวตนกาํลังทําใหเคร่ืองสบูน้าํทํางาน โดยตัวตน
กําลังดังกลาวตองมีคุณสมบัติตรงตามหรือสูง
กวามาตรฐานกาํหนดสาํหรับชนดิท่ีเลือกใชนัน้

เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงท่ีใชงานกันอยาง

แพรหลายท่ีสุดในปจจุบันคือ เคร่ืองสูบน้าํแบบ
แรงเหว่ียงหนีศูนย (Centrifugal Fire Pump)
ทํางานโดยอาศัยการหมุนของใบพดั (Impeller)
ท่ีมีท้ังใบพดัเดียวหรือหลายใบพัด ซึง่ไดรับการ
ถายเทกาํลังจากเคร่ืองยนตตนกาํลังหรือมอเตอร
ไฟฟา เม่ือใบพัดหมุน พลังงานจากเคร่ืองตน
กาํลังจะถกูถายเทโดยการผลักดันของครีบใบพดั
(Vane) ท่ีมีตอน้ําท่ีอยูโดยรอบ ทําใหเกิดการ
ไหลในแนวสัมผัสกับเสนรอบวง (Tangential
Flow) เม่ือมีการไหลในลักษณะดังกลาวจะเกิด
แรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Force)
และเปนผลใหมีการไหลจากศูนยกลางของใบพดั
ออกไปสูแนวเสนรอบวงทุกทิศทาง (Radial

Flow) โดยใบพัดซึ่ งอยู ในเรือนเคร่ืองสูบน้ํา
(Casing) ทําหนาท่ีรวบรวมและผลักดันน้าํไปสู
ทางจาย (Discharge Opening) ท่ีตอเขากับ
ทอสงตอไป ท้ังนี้ มีชนิดยอยของเคร่ืองสูบน้ํา
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย อาทิ

 เคร่ืองสูบน้าํชนิดโวลูท (Volute) หรือ
ท่ีรูจกักนัในชือ่ “ปมหอยโขง” เปนเคร่ืองสบูน้าํ
ท่ีดูดนําเขาสูจุดศูนยกลางของใบพัดแลวไหล
ออกทํามุม 90   ํกบัทิศทางของการไหลเขา โดย
เสนทางออกของน้าํมีท้ังแบบทางเด่ียวและทางคู
(Single and Double Volute)

 เคร่ืองสูบน้ําชนิดสปลิทเคส (Split-
Case) คือเคร่ืองสูบน้ําท่ีเสื้อเคร่ืองสูบน้ําแยก
ออกจากกนัตามแนวแกนเพลาซึง่ยดึในแนวนอน
(Horizontal) หรือแนวต้ัง (Vertical) ก็ได

 เคร่ืองสูบน้ําชนิดอิน-ไลน (In-Line)
คือเคร่ืองสบูน้าํท่ีมีหนวยตนกาํลังไดรับการรองรับ
โดยตัวเรือนเคร่ืองสูบน้ํา และดานดูดและดาน
จายอยูในแนวเสนกึ่งกลางเดียวกันตัดกับแนว
แกนของเพลาเคร่ืองสบูน้ํา

 เคร่ืองสบูน้าํชนดิเอนด-ซคัชัน่ (End-
Suction) เปนเคร่ืองสบูน้าํท่ีมีลักษณะดานดูดอยู
ดานตรงขามกับเสือ้เคร่ืองสูบน้ําและอยูในแนว
เดียวกับเพลาเคร่ืองสูบน้ํา

 เคร่ืองสูบน้ําชนิดเทอรไบนแนวต้ัง
(Vertical Turbine) เปนเคร่ืองสูบน้ําท่ีมีใบพัด
เคร่ืองสูบน้ําหนึ่งชุดหรือมากกวาจายน้ําใหกับ
ชุดของใบพัดเคร่ืองสูบน้ําอันถัดไปหรือทอจาย
แนวต้ังท่ีตอจากเรือนใบพดั โดยอาจจะมีทอดาน
ดูดรวมอยูดวยกัน

ไมวาจะเลือกใชชนิดใด เคร่ืองสูบน้ําดับ
เพลิงจะตองมีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกวา
ขอกําหนดของมาตรฐานชั้นนํา (NFPA 20,
Standard for the Installation of Stationary
Pumps for Fire Protection) อาทิ
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 คุณภาพดี สรางและประกอบจากวัสดุ
คุณภาพสงู มีความคงทน ไดรับการออกแบบมา
อยางถกูตองตามหลักวิชาการทางดานวิศวกรรม
และตองผานการทดสอบความดันน้าํจากโรงงาน

ตองไมนอยกวารอยละ 65 ของความดันท่ี
กําหนด และท่ีอัตราการสูบน้ําเทากับศูนย จะ
ตองมีความดันดานสงไมเกินรอยละ 140 ของ
ความดันท่ีกําหนด

 แรงดันสูงสุดสําหรับเคร่ืองสูบน้ําดับ
เพลิง จะตองไมเกิน 1.4 เทาของแรงดันสูงสุด
ท่ีออกแบบ

เทอรไบนแนวต้ังตองอยูในตําแหนงตํ่ากวาระดับ
ในท่ีบรรจุซึ่ งจะสูบมาใชงาน หามติดต้ังใน
ตําแหนงท่ีสงูกวาท่ีบรรจหุรือระดับน้าํในท่ีบรรจุ
สําหรับชนิดเทอรไบนแนวต้ัง จะตองติดต้ังใน
ตําแหนงสูงกวาท่ีบรรจุน้ําหรือแหลงน้ําอ่ืนๆ
เชน สระน้ํา แมน้ํา เปนตน

 การทดสอบการทํางาน หลังจากติดต้ัง
ชดุเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงเสร็จเรียบรอยแลว ตอง
ทดสอบการทํางานของเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงและ
อุปกรณประกอบจนม่ันใจวาทํางานไดถูกตอง
สมบูรณตรงตามความตองการ พรอมรายงาน
สรุปผลการทดสอบเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงและ

ผูผลิตเปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที ความดัน
ทดสอบตองไมนอยกวา 1.5 เทา ของผลรวมของ
ความดันสงูสดุดานสงกับความดันดานดูด และ
จะตองไมนอยกวา 1,723 กิโลปาสกาล (250
ปอนดตอตารางนิว้)

 ความดันท่ีอัตราการไหลเทากับศูนย
เม่ือเดินเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง รวมกับความดัน
สถิต (Static Pressure) ทางดานดูดของเคร่ือง
สบูน้าํดับเพลิงจะตองไมเกนิกวาความดันใชงาน
ของอุปกรณในระบบดับเพลิง

 เม่ือสบูน้าํท่ีอัตราการไหลรอยละ 150
ของอัตราสูบท่ีกําหนด ความดันทางดานสงจะ

รวมท้ังตองไมมีการอุดหรือปะ แตอาจใชเทคนคิ
การกําจัดรูพรุนในเนื้อโลหะได

 ใบพัดเคร่ืองสูบน้ําตองทําจากวัสดุท่ี
ทนตอการกดักรอนและไดรับการถวงสมดุลแบบ
ไดนามิคระดับ G6.3 ของมาตรฐาน ANSI S2.19
โดยยึดแนนหนาในแนวแกนเพลาและตองไมมี
การสมัผสักบัเรือนเคร่ืองสบูน้าํขณะทํางาน ท้ังนี้
ควรเปนชนิดใบปดซึ่งดานขางของใบปดสนิท
หลังจากตาของใบพดัไปจนถึงขอบใบ

 ในการติดต้ั งเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง
ตําแหนงของตัวเคร่ืองสบูน้ําแบบแรงเหว่ียงหนี
ศูนย (Centrifugal Fire Pump) ยกเวนชนิด

 เคร่ืองสบูน้าํชนดิเอนด-ซคัชัน่ (End-
Suction) หรือชนิดอิน-ไลน (In-Line) ตองมี
โครงสรางแบบข้ันเดียวหรือสองข้ัน เคร่ืองสบูน้าํ
ชนิดสปลิทเคส (Split-case) อาจมีโครงสราง
แบบข้ันเดียวหรือหลายข้ันกไ็ด สวนเคร่ืองสบูน้าํ
ชนดิแกนต้ัง อาจมีใบพัดหลายชุดและหลายข้ัน
ไดเชนกัน

 เรือนเคร่ืองสูบน้ํา (Pump Case) ผิว
ตองเรียบ ล่ืน และไมมีข้ีตะกรัน ปุมปม รอย
แตกราว หลุมเกิดจากเม็ดทรายแบบหลอ และ
ขอบกพรองท่ีทําใหมีผลกระทบตอการใชงาน

Vertical Split-case

Horizontal Split-case

End-suction In-line & End-suction

Vertical Turbine

Centrifugal Fire Pump
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อุปกรณประกอบซึง่มีรายละเอียดตางๆ ตอไปนี้
 กระแสไฟฟาเม่ือเร่ิมสตารทและเม่ือ

เดินเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงตามปกติแลว (เฉพาะ
กรณีเปนชนิดขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา)

 ความดันน้ําทางดานสงของเคร่ื อง
สูบน้าํดับเพลิง

 ความดันน้ําทางดานดูดของเคร่ือง
สูบน้ําดับเพลิงเร่ิมทํางาน

 อัตราการสูบน้ําท่ีคาความดันตางๆ
 ความดันน้ําท่ี ทําใหวาลวระบายน้ํา

อัตโนมัติทํางาน
 รอบการทํางานของเคร่ืองยนต ผลการ

ทํางานของระบบสตารทเคร่ืองยนต และระบบ
ปองกันเคร่ืองยนตตางๆ เชน สญัญาณแจงเหตุ
เม่ือความรอนสูงเกินไป รอบเคร่ืองยนตสงูเกิน
ไป ระดับน้ํามันตํ่าไป เปนตน (เฉพาะกรณีเปน
ชนดิขับเคล่ือนดวยเคร่ืองยนต)

 การทดสอบการทํางานตอเนือ่ง เคร่ือง
สบูน้าํชนดิเสือ้เคร่ืองสบูน้าํแยกและมีเพลาแบบ
แกนต้ังตองไดรับการทดสอบการทํางานตอเนือ่ง

ท่ีอัตราความเร็วรอบท่ีไดรับการออกแบบเปน
เวลา 24 ชั่วโมง โดยตลอดระยะเวลาท่ีทําการ
ทดสอบตองไมมีการสกึหรอของแบร่ิง วัดไดจาก
การท่ีเคร่ืองสูบน้ําไมตองการแรงมาเพิ่มข้ึน

 การอัดแรงดันน้ําทดสอบเสื้อเคร่ือง
สบูน้าํและเสือ้ดานจายของเคร่ืองสบูน้าํแบบเสือ้
แยกชิน้ เคร่ืองสบูน้าํแบบดูดจากทางดานปลาย
เคร่ืองสบูน้าํแบบทอดานจายและทอดานดูดอยู
ในแนวระนาบเดียวกัน และเคร่ืองสูบน้ําแบบ
แกนต้ัง ตองสามารถทนการทดสอบอัดแรงดัน
ท่ีแรงดันสงูเปนสองเทาของแรงดันใชงานสงูสดุ
เปนเวลา 1 นาที โดยไมมีเกดิความเสยีหาย หรือ
ท่ีแรงดัน 2,757.9 กิโลปาสกาล(400 ปอนด
ตอตารางนิ้ว) ข้ึนกับวาคาใดสงูกวา

 สมรรถนะตามความต องการของ
เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง

 ตองมีสมรรถนะท่ีระบุเปนไปตามท่ี
กําหนดไว (ดูตาราง) หรือมีสมรรถนะสูงกวา
18,925 ลิตรตอนาที (5,000 แกลลอนตอนาที)
และตองมีความดันจายสุทธิไมนอยกวา 276

ลิตรตอนาท ี แกลลอนตอนาท ี ลิตรตอนาท ี แกลลอนตอนาท ี

95 25 3785 1000 

189 50 4731 1250 

379 100 5677 1500 

568 150 7570 2000 

757 200 9461 2500 

946 250 11355 3000 

1136 300 13247 3500 

1514 400 15140 4000 

1703 450 17032 4500 

1892 500 18952 5000 

2839 750 >18925 >5000 

 

กิโลปาสกาล (40 ปอนดตอตารางนิ้ว) อัตรา
สมรรถนะและความดันของเคร่ืองสบูน้าํแตละตัว
อาจมีมากกวา 1 คา โดยเคร่ืองสูบน้ําจะตอง
สามารถสรางแรงดันสทุธไิดไมตํ่ากวาคาแรงดัน
ออกแบบสําหรับคาอัตราสมรรถนะท่ีออกแบบ
แตละคา

 ตองสรางแรงดันไดไมตํ่ากวารอยละ
65 ของความดันออกแบบเม่ือมีอัตราการไหล
ของน้ําเปน 1.5 เทาของการออกแบบ

 แรงดันสูงสุดสําหรับเคร่ืองสูบน้ําดับ
เพลิง ตองไมเกิน 1.4 เทาของแรงดันสูงสุดท่ี
ออกแบบ

เครื่องยนตขับเคลื่อนเครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิง

เคร่ืองยนตขับเคล่ือนเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิง
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

 เปนเคร่ืองยนตดีเซล 4 จงัหวะ มีกาํลัง
ขับเคล่ือนไมตํ่ากวาท่ีระบุไวท่ีความเร็วไมเกิน

ตารางแสดงคากําหนดสมรรถนะของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงตามาตรฐาน NFPA 20
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3,000 รอบตอนาที กําลังขับเคล่ือน (Brake
Horse Power) ของเคร่ืองยนตตองสูงกวากําลัง
ขับเคล่ือนท่ีเคร่ืองสบูน้าํตองการสงูสดุไมตํ่ากวา
รอยละ 10 เคร่ืองยนตตองสรางตามมาตรฐาน
หรือขอกาํหนดและไดรับการทดสอบตามท่ีระบุ
ไวในมาตรฐานท่ีใชอางอิงและไดรับการรับรอง
จากสถาบันทดสอบท่ีนาเชื่อถือ

 ขอกําหนดและอุปกรณประกอบอ่ืนๆ
ของชดุเคร่ืองยนต

 ขอตอ (Coupling) การตอเคร่ืองยนต
กับเคร่ืองสูบน้ําใชขอตอยูรีเทนชนิดยืดหยุน
(Urethane Flexible Coupling) มีคา Deflection
ไมมากกวาท่ีผูผลิตระบุไวขณะใชงาน และมีคา
Service Factor ไมตํ่ากวา 1.5 และจะตองมี
ฝาครอบปองกัน (Coupling Guard)

 กัลปวานอร (Governor) สําหรับปรับ
รอบของเคร่ืองยนตใหเปล่ียนแปลงไมเกนิรอยละ
10 ท่ีทุกสภาวะการทํางานของเคร่ืองสบูน้าํ และ
สามารถชวยคงความเร็วรอบของเคร่ืองยนตได
ท่ี Rated Speed เม่ือเคร่ืองสูบน้าํใชกําลังสงูสุด

 อุปกรณหยุดเคร่ื องยนต (Govern
Speed Shut-Down Device) สําหรับใชหยุด
เคร่ืองยนต เม่ือความเร็วของเคร่ืองยนตเกิน

รอยละ 20 ของ Rated Speed และมีอุปกรณ
รีเซตดวยมือ ( Manual Reset) ประกอบพรอม
ไฟสัญญาณแสดงวาเคร่ืองยนตทํางานท่ีความ
เร็วรอบสูงเกินท่ีแผงควบคุมเคร่ืองยนต ไฟ
สัญญาณจะดับเม่ือรีเซตดวยมือ มีอุปกรณวัด
รอบพรอมหนาปดเพือ่แสดงรอบของเคร่ืองยนต

 มาตรวัดชั่วโมงทํางาน (Hour Meter)
สําหรับนบัทุกชัว่โมงการทํางานของเคร่ืองยนต

 มาตรวัดแรงดันน้ํามันหลอล่ืน (Oil
Pressure Gauge) สําหรับแสดงความดันของ
น้ํามันหลอล่ืน

 มาตรวัดอุณหภู มิน้ํามันหล อเย็น
(Temperature Gauge) สําหรับแสดงอุณหภูมิ
ของน้ําในหมอน้ํา

 แผงควบคุมเคร่ื องยนต  (Engine
Panel) ประกอบดวยแผงสาํหรับติดต้ังเกจตางๆ
หลอดสัญญาณและชุดสตารทเตอรเคร่ืองยนต
การเดินสายภายในแผงควบคุมทําสาํเร็จมาจาก
โรงงานผูผลิต

 แบตเตอร่ีและเคร่ืองประจุ (Batteries
and Battery charger) สาํหรับสตารทเคร่ืองยนต
ตองประกอบดวยแบตเตอร่ีจริง 1 ชดุและสาํรอง
1 ชุด มีกําลังพอท่ีจะหมุนเพลาขอเหว่ียงใหได
รอบท่ีผูผลิตแนะนาํเปนเวลานาน 6 นาที ท่ี 40
องศาเซลเซียส

 ระบบระบายความรอนของเคร่ืองยนต
เปนชนิดระบายความรอนดวยน้าํแบบวงจรปด
ประกอบดวยเคร่ืองสูบน้ําระบายความรอนขับ
เคร่ืองยนตเองและอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน
(Heat Exchanger) พรอมระบบทอระบายความ
รอน (Cooling Piping) ซึง่ประกอบดวย ตะแกรง
กรอง (Strainer) เรกเูลเตอร (Regulator) วาลว
โซลีนอยด (Solenoid Valve) วาลวทางผาน (By-

pass Valve) และวาลวบริการ (Service Valve)
 ทอไอเสียจากเคร่ืองยนต ใชทอเหล็ก

ชุบสังกะสีชนิดไมมีตะเข็บมีขนาดตามท่ีผูผลิต
แนะนํา ทอไอเสียตอยาวเกิน 4.5 เมตร ตอง
ขยายขนาดออกอีกหนึ่งขนาดทุกๆ ความยาว
ท่ีเกินไปอีก 15 เมตร การตอทอไอเสียเขากับ
เคร่ืองยนตใหตอดวยทอออนเหล็กกลาไรสนิม
พรอมติดต้ังฉนวนปองกันเสียง (Silencer) ทอ
ไอเสียตองหุมดวยฉนวนแคลเซียมซิลิเกทหนา
40 มิลลิเมตร แลวหุมทับดวยปลอกอลูมิเนียม
(Aluminum Jacket) หนา 0.6 มิลลิเมตร

 ถังน้ํามันดี เซล ทําด วยเหล็กหนา
ไมนอยกวา 3.57 มิลลิเมตร มีขนาดบรรจุพอ
สําหรับเก็บน้ํามันใชในการว่ิงเคร่ืองยนตดีเซล

Diesel Engine
for Firefighting Pump

Firefighting Pump & Engine

Diesel Fire Pump Controller

Diesel Engine’s Governor

Engine Panel

Pressure Gauge
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ไดอยางนอย 8 ชัว่โมง และไมนอยกวา 378.62
ลิตร (100 แกลลอน) ติดต้ังอยูเหนอืดิน มีทาง
น้ํามันเขา ท่ีระบายน้ํามัน ทอระบายอากาศ
กระจกชองมอง (Sight Glass) สําหรับดูระดับ
น้ํามันครบชุด

ท้ังนี ้ตองมีน้าํมันสาํรองในถงัไมนอยกวา
3 ใน 4 ของถังบรรจุ พรอมมีหลอดแกวสําหรับ
อานระดับน้ํามันในถัง และถังน้ํามันตองต้ังอยู

ใหเกดิอันตรายกบัผูใชงาน อีกท้ังการติดต้ังตอง
ทําการปองกนัแผงหนาปดจากการสัน่สะเทือน
ความรอนและความเสยีหายทางกลดวยมาตรการ
ตอไปนี้

 เคร่ืองยนตขับเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง
ตองติดต้ังตัวควบคุมรอบ (Speed Governor)
เพือ่รักษาความเร็วรอบเคร่ืองยนตใหอยูภายใน
ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 10 จากคาท่ีตั้งไว

 ติดต้ังตัวตัดการทํางานของเคร่ืองยนต
เม่ือหมุนเร็วเกนิคาท่ีกาํหนดเพือ่ตัดการทํางาน
ของเคร่ืองยนตเม่ือทํางานเกนิรอยละ 120 ของ
รอบการทํางานท่ีต้ังไวจากโรงงาน โดยตองติดต้ัง
ตัวต้ังคาใหมดวยมือดวย (Manual Reset) กอน
เร่ิมเดินเคร่ืองใหม

 ระบบหลอเย็นเคร่ืองยนตตองติดต้ัง
สวิทชตรวจอุณหภูมิเคร่ืองยนตสูงเกินดวย โดย
สวิทชตองทํางานเม่ือเคร่ืองยนตมีระดับอุณหภูมิ
สูงเกินซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายความรอน
ไมเพียงพอ

 สวิทชตรวจแรงดันน้าํมันเคร่ืองตํ่าเกนิ
พิกัด ตองทํางานเม่ือระดับแรงดันของน้ํามัน

บนขาต้ังซึ่งวางอยูบนพื้นอยางม่ันคง รวมท้ังมี
ขอบเข่ือนรองรับการร่ัวไหลไดไมนอยกวารอยละ
110 ของขนาดถงับรรจขุนาดใหญท่ีสดุ

 อุปกรณควบคุมและอุปกรณประกอบ
อยางนอยตองมีดังนี้

 มาตรวัดความเร็วรอบเคร่ื องยนต
(Tachometer) เพือ่วัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต
ในกรณีมาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนตไมมี
มาตรวัดเวลาชั่วโมงการทํางาน จะตองติดต้ัง
มาตรวัดชั่วโมงการทํางานเพิ่มดวย

 มาตรวัดแรงดันน้ํามันเคร่ือง (Oil
Pressure Gauge) เพือ่วัดแรงดันน้าํมันหลอล่ืน
เคร่ืองยนต

 มาตรวัดอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น

(Temperature Gauge) เคร่ืองยนตท่ีระบาย
ความรอนดวยน้ํา ตองทําการติดต้ังมาตรวัด
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นของเคร่ืองยนต

 มาตรวัดกระแสประจแุบตเตอร่ี (Am-
meter) และมาตรวัดสถานะของการประจุไฟ
แบตเตอร่ี(Voltmeter) เพือ่ดูทิศทางและสถานะ
ของการไหลของกระแสในระบบประจุไฟเขา
แบตเตอร่ี

 กรณไีมไดติดต้ังตูควบคุมไวกับเคร่ือง
ยนต ใหทําการติดต้ังสวิทชควบคุมไฟแสดง
สถานะของเคร่ืองยนตและอุปกรณควบคุมตางๆ
ไวบนแผงหนาปดเคร่ืองยนต โดยการติดต้ังจะ
ตองยึดติดแนนบนเคร่ืองยนตบนตําแหนงท่ีไม
กดีขวาง อยูใกลกบัชิน้สวนท่ีเคล่ือนไหว และกอ

เคร่ืองไมเพียงพอตอการหลอล่ืนเคร่ืองยนต
 คันเร งดวยมือพรอมอุปกรณ ล็อค

ตําแหนงเพือ่ใหสามารถปรับต้ังรอบการทํางาน
ของเคร่ืองยนตได

 สวิทชตรวจวัดรอบการหมุนเคร่ืองยนต
(Speed Sensitive Switch) เพื่อตัดการทํางาน
ของระบบเร่ิมเดินเคร่ืองยนต

 ระบบจัดการใชเชื้อเพลิงดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Fuel Management
Controls) โดยตองมีอุปกรณควบคุมสองชดุเพือ่
ใหเคร่ืองยนตสามารถทํางานไดเม่ืออุปกรณหลัก
เกดิการขัดของ

 ระบบการเร่ิมเดินเคร่ือง (Starting
System)

          Pressure Gauge
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 เคร่ืองยนตท่ีใชระบบเร่ิมเดินเคร่ือง
ดวยระบบไฟฟา ตองมีความสามารถในการฉุด
เพลาขอเหว่ียง (Cranking) เปนเวลาอยางนอย
6 นาที (โดยการฉุดเพลาขอเหว่ียงตอเนื่อง 15
วินาที สลับกับพัก 15 วินาที ซ้ํากัน 12 รอบ) ท่ี
อุณหภูมิแวดลอม 4.5 องศาเซลเซียส การ
ยกเลิกการฉุดเพลาขอเหว่ียงนีต้องทําโดยติดต้ัง
อุปกรณตรวจวัดรอบการหมุนของเคร่ืองยนต
เขากบัระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยระบบควบคุม
อัตโนมัติตองยอมใหสามารถเร่ิมเดินเคร่ืองได
ดวยมือในกรณีฉุกเฉิน

 ผูผลิตตองระบขุนาดพิกดัของอุปกรณ
เร่ิมเดินเคร่ืองเสริม เชน ขนาดความจุของ
แบตเตอร่ี เปนตน

 ตนกําลังขับเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงตอง
ไดรับการตรวจ สอบบนพื้นฐานของจําเพาะรุน
จาํเพาะชนิด จาํเพาะผูผลิต และจาํเพาะโรงงาน
เทานั้น โดยอนุมานบนพื้นฐานท่ีวา ผลิตภัณฑ
ไดรับการออกแบบเหมือนกนั ไดรับการสรางข้ึน
จากวัสดุเดียวกันท่ีมาจากแหลงตางกัน หรือ
แมแตจากผูผลิตเดียวกันแตตางโรงงานผลิต
จะใหผลการทดสอบตางกนั ตัวอยางเคร่ืองยนต
ดีเซลขับเคล่ือนเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงท่ีไดรับการ
อนมุานวาผานมาตรฐานนี ้ตองผานการทดสอบ
ตามขอกาํหนดทุกอยางในมาตรฐานนี้

 ขอกาํหนดการติดต้ัง
 กรณีเปนเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงชนิด

แรงเหว่ียงหนีศูนย (Centrifugal Fire Pump)
 เคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงและชดุขับเคล่ือน

จะตองติดต้ังบนแทนเดียวกนั โดยตอผานขอตอ
ชนิดยืดหยุน (Flexible Coupling) เพื่อทําให
เพลาของเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงไดศูนย

 ระบบการเร่ิมเดินเคร่ืองนีต้องมีระบบ
ทางเลือกสาํรอง ดังนัน้จะตองมีอุปกรณท่ีจาํเปน
ในการเร่ิมเดินเคร่ืองท้ังหมดสองชุด โดยตองมี
ระบบการตรวจสอบการทํางานของระบบการเร่ิม
เดินเคร่ืองทางเลือก โดยเลือกวาจะใชแบตเตอร่ี
ลูกใดทําการเร่ิมเดินเคร่ือง ตัดสินโดยตรวจวัด
สถานะวาอุปกรณชุดใดมีระดับการจุไฟสูงกวา

 ตองมีระบบการเร่ิมเดินเคร่ืองในกรณี
ฉุกเฉินโดยวิธีเร่ิมเดินเคร่ืองดวยมือ อุปกรณ
จายไฟจากแบตเตอร่ีตองเปนแบบท่ีสามารถเร่ิม
ทํางานดวยมือไดดวยและเปนแบบสวิทชสับ
(Snap Action Type) วาลวท้ังหมดในเคร่ืองยนต
ตองสามารถสั่งใหทํางานดวยมือได หรือตองมี
วาลวบายพาสท่ีทํางานดวยมือ

 ขอกําหนดท่ัวไป
 เคร่ืองยนตดีเซลขับเคร่ืองสูบน้ําดับ

เพลิงตองมีสมรรถนะคาดหวังท่ีเชื่อถือไดใน
สภาวะปกติ อยางนอย 2,000 ชัว่โมงการทํางาน
ภายในระยะเวลา 5 ป โดยไมตองถูกยกเคร่ือง
ข้ึนกับกรณีใดมาถึงกอน โดยเคร่ืองยนตตอง
ใหกําลังออกมาเต็มพกิัดตลอดอายุการใชงาน

 เชื้อเพลิงท่ีใชกับเคร่ืองยนตดีเซลท่ี
ไดรับการรับรองตองผานมาตรฐานท่ีเชื่อถือได
และเคร่ืองยนตตองเปนชนิดการจุดระเบิด
ดวยการอัดอากาศเทานั้น

 แทนเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงและชุดขับ
เคล่ือนตองทําจากเหล็กรูปพรรณท่ีมีความม่ันคง
แข็งแรง

 แทนเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงและชุดขับ
เคล่ือน จะตองยดึติดอยางม่ันคงแข็งแรงกบัฐาน
คอนกรีต

 กรณีเปนเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงแบบ
เทอรไบนแนวต้ัง (Vertical Turbine)

 หัวเคร่ืองสูบน้ําดานสงจะตองยึดติด
อยางถาวรกับฐานคอนกรีต

 ฐานคอนกรีตท่ีรองรับหัวเคร่ืองสบูน้าํ
ดานสงจะตองไดรับการปรับระดับอยางดี เพื่อ
ทําใหเพลาของเคร่ืองสบูน้ําไดด่ิงและไดศูนย

 กรณติีดต้ังเคร่ืองสบูน้าํเหนอืบอน้าํเปด
ใหใชเหล็กหรือคานรองรับ และถาเคร่ืองสบูน้ํา
ตอกับชุดขับผานเกียรเปล่ียนทิศชุดขับ จะตอง
ติดต้ังขนานกบัคานรองรับดังกลาว

มอเตอรไฟฟาขับเคลือ่นเครือ่งสบูนํ้า
ดับเพลิง

 มอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนเคร่ืองสูบน้ํา
ดับเพลิงมีหลายชนิด อาทิ

 มอเตอรแบบกรงกระรอกแบบ B-A
(Design B-A) เปนมอเตอรไฟฟาท่ีออกแบบมา
ใหมีคาแรงบิดตํ่าสุดและมีคากระแสแกนล็อค



สงูสุด (Locked-rotor Current) พรอมกบัมีการ
ไถลนอยกวา 5% ท่ีภาระซึง่ไดรับการออกแบบ

 มอเตอรชนิดปดมิดชิด (Totally-
enclosed Motor) คือมอเตอรไฟฟาท่ีมีการปด
ลอมปราศจากการถายเทอากาศระหวางภายใน
และภายนอกเปลือกมัดขาวตม แตไมผนึกถึง
ขนาดปดสนทิ

 มอเตอรแบบปองกันน้ําหยดใส (Drip
proof) เปนมอเตอรไฟฟาท่ีใชงานในรม ซึ่ง
ออกแบบมาใหมีการปองกันน้ําและสิ่งสกปรก
หยดใสในปริมาณจํากัด

 มอเตอรแบบเปด (Open Motor) คือ
มอเตอรไฟฟาท่ีมีชองเปดระบายอากาศท่ียอม
ใหอากาศไหลผานรอบๆ มัดขาวตม (Winding)

 คุณสมบัติมอเตอรไฟฟาขับเคล่ือน
เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง

 ตองเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
UL1004

 มอเตอรสําหรับใชรวมกับเคร่ืองสูบ
น้ําดับเพลิงตองเปนมอเตอรชนิดหลายเฟส
Design B ตามท่ีระบุใน NEMA MG1-1993
เร่ือง มอเตอรและเคร่ืองปนไฟ

 มอเตอรท่ีใชตองเปนมอเตอรแบบมี
การผนึกอยางนอยท่ีระดับ 2 ระดับปองกันน้ํา
หยดใส หรือตองมาพรอมกบัคูมือการติดต้ังท่ีวา
ดวยการออกแบบใหเขากับสภาพแวดลอมการ
ติดต้ังหนางานซึ่งการออกแบบตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน UL50 เร่ืองการปด
ผนึกอุปกรณทางไฟฟา

 ตองไดรับการออกแบบเปนไปตาม
มาตรฐานทางดานมอเตอรไฟฟาซึง่เปนท่ียอมรับ
ในกรณีนํามาใชเพื่อขับเคล่ือนเคร่ืองสูบน้ําดับ
เพลิง ตองมีการออกแบบเพิ่มเติมในสวนตางๆ
ดังตอไปนี้

 มีแหลงจายไฟฟาท่ีเชือ่ถอืได เชน จาย
โดยตรงจากหมอแปลงไฟฟาหรอืเครือ่งกําเนิดไฟฟา

 สายไฟฟาและอุปกรณประกอบตองได
มาตรฐาน โดยอุปกรณสวิทชตัดตอนตางๆ ตอง
มีคากระแสลัดวงจร (Interrupting Capacity)
ท่ีสงูพอเหมาะ ขนาดของมอเตอรท่ีนาํมาใชเปน
ชนดิท่ีไมมีโอเวอรโหลด สายไฟฟาสาํหรับระบบ
จายกําลังไฟฟา ตองเปนชนิดทนไฟหรือไดรับ
การปองกนัจากเพลิงไหม

 การทดสอบมอเตอรไฟฟาขับเคล่ือน
เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง

 การทดสอบดานอุณหภูมิ
 เม่ื อทําการทดสอบด านอุณหภู มิ

มอเตอรตองไมรอนจนเกินคาท่ีระบจุากการวัด
ในตําแหนงท่ีกําหนดไว

 ตองมีการบันทึกคาแรงดันไฟฟา
 มอเตอรท่ีมีพิกัดอ่ืนใดนอกเหนือจาก

ท่ีไดระบุไวในมาตรฐาน ตองไดรับการทดสอบ
ท่ีพิกัดแรงดันไฟฟาและรอยละ 105 ของพิกัด
แรงดันไฟฟา แตตองไมนอยกวาแรงดันไฟฟาท่ี
ระบุบนฉลาก

 การทดสอบการเร่ิมหมุน (Locked
Rotor Test) มอเตอรตองสามารถทํางานและ
ไมมีอาการลมเหลวทางไฟฟา โดยดูไดจาก
กระแสไฟฟาท่ีใชในการเร่ิมหมุนซึ่งตองไมเกิน
พิกดัท่ีกําหนดไว

 การทดสอบความทนทานความเปน
ฉนวนไฟฟา (Dielectric Voltage-withstand
Test) มอเตอรตองทนทานตอความตางศักย
รูปแบบคล่ืนไซนความถี ่60 เฮิรตซ ระหวางสวน
ท่ีมีกระแสไฟฟาและชิ้นสวนโลหะท่ีไมมีกระแส

ไฟฟาดวยความตางศักยไฟฟา 1,000 โวลต รวม
กบัคาพกิดัความตางศักยไฟฟาของมอเตอรเปน
เวลา 1 นาที สาํหรับมอเตอรพกิดัขนาดเกนิ 250
โวลต ท้ังนี ้หลังจากทําการทดสอบความทนทาน
ความเปนฉนวนไฟฟาแลว มอเตอรตองยังคง
ใชงานไดตามปกติ

 การทดสอบการปอนไฟฟา (Input
Test) เม่ือมอเตอรทํางานท่ีคาพกิดัแรงดันไฟฟา
ความถี่ และกําลังท่ีได คากระแสไฟฟาท่ีปอน
เขามอเตอรตองไมตางจากท่ีระบุไวในปายเกิน
กวารอยละ 10

 การทดสอบวงรอบการใชงาน (Duty
Cycle Test) ใหเร่ิมเดินเคร่ืองตัวอยางมอเตอร
ทดสอบในขณะท่ีไมมีภาระ แลวเพิ่มภาระให
มอเตอรท่ีพกิดัแรงดันไฟฟา ความถี ่จนไดแรงมา
ท่ีระบเุปนเวลา 5 นาที หลังจากนัน้ใหปลดภาระ
ออกพรอมกับหยุดจายพลังงานใหมอเตอร รอ
จนมอเตอรหยุดหมุน ทันทีท่ีมอเตอรหยุดหมุน
ใหเร่ิมเดินเคร่ืองใหมทันที จากนั้นทําซ้ําตาม
กระบวนการขางตนเปนจํานวน 12 รอบ เม่ือ
ทดสอบวงรอบการใชงานแลว ใหทดสอบความ
ทนทาน ความเปนฉนวนไฟฟา โดยมอเตอรตอง
ไมชํารุดและสามารถทํางานไดตามปกติ

 การทดสอบการหยดน้ํา (Drip Test)
หลังจากการทดสอบแลว ตองไมมีการสะสม
ปริมาณน้ําภายในตัวมอเตอร และตองไมมีน้ํา
อยูในสวนใดๆท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผาน โดย
ถาดทดสอบหยดน้ํา (Drip pan) ตองมีขนาด
ครอบคลุมขนาดของตัวมอเตอร ภายใตถาด
ทดสอบใหมีหัวฝกบวัท่ีมีการไหลอยางสมํ่าเสมอ
โดยหัวฝกบัวแตละหัวใหครอบคลุมพื้นท่ี 20
ตารางนิว้ โดยแตละหัวใหมีอัตราการหยดอยาง
นอยท่ี 20 หยดตอนาที และทําการทดสอบหยด
น้ําเปนเวลา 30 นาที

เอกสารอางองิ
 มาตรฐานวาดวยคุณสมบติัดานอัคคีภัย

ของวัสดุและผลิตภัณฑ ชุดท่ี 3 ชุดอุปกรณและ
ผลิตภัณฑดานอัคคีภัย กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 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

 Electric Motor Driven Fire Pump

 Electric Motor
Split-case Pump

Control Panel
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