หนวยที่ 4 การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่
ระบบระบายอากาศทุกระบบ ประกอบดวย ฮูด ทอและขอตอตางๆ ที่นําอากาศไปยังอุปกรณทําความสะอาดอากาศ พัดลม
และปลองระบายอากาศออกสูภายนอก ระบบระบายอากาศแบบงายหรือพื้นฐานคือระบบที่มีฮูด อุปกรณทําความสะอาด
อากาศ พัดลมและปลองอยางละหนึ่ง ในขณะที่ระบบระบายอากาศที่ซับซอนคือ ระบบระบายอากาศพื้นฐานหลายๆ สวนตอ
กัน หรือเปนระบบที่มีฮูดหลายอันแตใชอุปกรณทําความสะอาดอากาศ พัดลมและปลองรวมกัน
ระบบทอโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ
1) ระบบแทปเปอร (tapered system) เปนระบบที่ทอนําอากาศหลักมีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับอากาศจากทอสาขา
และคงความเร็วลมต่ําสุดภายในทอไว
2) ระบบพลีนั่ม (plenum system) เปนระบบที่ทอหลักมีขนาดใหญ และความเร็วลมในทอหลักต่ํา อนุภาคในกระแสอากาศ
จึงตกสะสมอยูในทอหลัก
การออกแบบมีขั้นตอน
1. เลือกหรือออกแบบฮูดโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสารปนเปอน เชน ความเปนพิษคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของสาร ตําแหนงและทาทางในการทํางานของคน
2. คํานวณหาอัตราการไหลของอากาศจากชนิดและขนาดของฮูด
3. เริ่มคํานวณที่ชวงทอซึ่งมีจํานวนฮูดหรือจุดที่ทอมาพบกันระหวางชวงทอนั้นกับพัดลมมากที่สุด หรือเริ่มที่ชวงทอซึ่งอยู
ไกลพัดลมมากที่สุด
4. คํานวณพื้นที่หนาตัดของทอจาก Q = AV เมื่อ
Q คือ อัตราการไหลของอากาศที่คํานวณได
V คือ ความเร็วลมต่ําสุดในทอที่กําหนด
A คือ พื้นที่หนาตัดของทอ
5. รางระบบโดยใชเสนตรงแทนจุดกึ่งกลางทอเปนเสนกําหนดความยาวของทอแตละสวน การตอทอเพื่อปรับขนาด การตอ
ทอสาขาหรือทอโคง และการตอทางเขาสูพัดลมที่เหมาะสม
6. คํานวณหาความดันสูญเสียในทอ จนกระทั่งถึงจุดที่ทอมาพบกัน
7. ณ จุดที่ทอสองทอมาพบกันนี้ ทอทั้งสองตองมีคาความดันสถิตเทากัน ไมวาทิศทางของอากาศจะมาจากทางใด
8. เลือกอุปกรณทําความสะอาดอากาศและพัดลม โดยพิจารณาจากผลการคํานวณอัตราการไหลของกาศในระบบ อุณหภูมิ
ความชื้น ปริมาณสารปนเปอน คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของสารปนเปอน และความตานทานของระบบทั้งหมด
9. ตรวจสอบขนาดทอจากการออกแบบกับสภาพพื้นที่ที่จะติดตั้งระบบ เพื่อพิจารณาวาสามารถวางทอไดหรือไม หากสภาพ
พื้นที่ไมเอื้ออํานวยอาจตองแกไขแบบใหเหมาะสมดวย
10. กําหนดวัสดุและความหนาของทอจากคุณลักษณะของกระแสอากาศและสารปนเปอน
การคํานวณความสูญเสียในระบบ และการกระจายตัวของกระแสอากาศ
การคํานวณความสูญเสียที่เกิดขึ้นในทอ สามารถคํานวณไดโดยการคํานวณความยาวเทียบเทากับทอตรง และวิธีความดัน
เคลื่อนที่ ขั้นตอนในการคํานวณเริ่มดวยการคํานวณความดันสูญเสียของแตละชวงทอจากฮูดถึงจุดที่ทอมาพบกัน โดยใช
ขอมูลของฮูด ขอตอและความยาวของทอในแตละชวงทอ และความดันสถิตของทอ
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การคํานวณความสูญเสียที่เกิดขึ้นในทอสามารถคํานวณได 2 วิธี คือ ( คํานวณ หนา 4-9)
1. วิธีการคํานวณความยาวเทียบเทากับทอตรง (equivalent length of straight duct method) ซึ่งแสดงคาความดันสูญเสียภายใน
ทอโคงหรือขอตอตางๆ เปนจํานวนเทาของความยาวของทอตรง ซึ่งมีขนาดเทากัน และทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน หนา
2. วิธีความดันเคลื่อนที่ (velocity pressure method) ซึ่งแสดงคาความดันสูญเสียในรูปของความดันเคลื่อนที่
การปรับสมดุลของความดันสถิตสามารถทําได 2 วิธี คือ
1. การปรับสมดุลโดยการออกแบบ
2. การปรับสมดุลดวยบลาสเกท
ระบบพรีนั่ม เปนระบบที่ความเร็วลมต่ําสุดในทอสาขาที่เปนไปตามคาเสนอแนะ ในทอหลักที่มีขนาดใหญนั้น ความเร็วลม
คอนขางต่ํา ซึ่งเปนเสนทางที่นําอากาศจากทอสาขาไปยังพัดลม หรืออุปกรณทําความสะอาดอากาศที่มีความดันสูญเสียต่ํา
สําหรับการคํานวณความดันของพัดลม เปนการคํานวณขนาดของพัดลมที่สามารถทําใหสารปนเปอนที่เกิดขึ้นเคลื่อนเขาสู
ระบบระบายอากาศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมทั้งการปรับความเร็วลมดวย (คํานวนหนา 4-17)
ตัวอยางการคํานวณระบบ เปนระบบกําจัดฝุนทรายในโรงงานหลอม โดยใช
แผนผังระบบระบายอากาศและตารางแสดงขอมูลระบบตัวอยางประกอบ สําหรับ
การปรับคาความหนาแนนอากาศในระบบนั้น เนื่องจากมีปจจัยสําคัญที่ทําให
ความหนาแนนของอากาศเปลี่ยนแปลง ไดแก ระดับความสูง อุณหภูมิ ความดัน
ภายในทอ น้ําหนัก โมเลกุลของอากาศ และอนุภาคแขวนลอย ซึ่งจําเปนตองปรับ
คาความหนาแนนของอากาศเสมอ (ตัวอยางคํานวน 4-24)
ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอความหนาแนนอากาศ ไดแก
1. อุณหภูมิ
2. ความสูง
3. ความดันอากาศในทอ
4. ความชื้น
5. ปริมาณอนุภาคในอากาศ
ปลองควัน คือสวนประกอบสุดทายของระบบระบายอากาศที่จะตองทําหนาที่
สําคัญคือ การปลอยอากาศที่ออกจากระบบใหลอยออกหางจากบริเวณรอบๆ
อาคาร และตองการเจือจางอากาศจากระบบใหอยูในระดับที่ยอมรับได กอนลงสู
ระดับพื้นดิน ในการออกแบบจะตองคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ รูปแบบการ
เคลื่อนที่ของอากาศผานอาคาร และความสูงของปลองควัน
เหตุผลสําคัญของการติดตั้งปลองควันหรือปลองระบายอากาศจากระบบ คือ
1. ตองการปลอยอากาศที่ออกจากระบบใหลอยออกหางจากบริเวณรอบๆ อาคาร
2. ตองการเจือจางอากาศจากระบบใหอยูในระดับที่ยอมรบไดกอนลงสูระดับพื้นดิน
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การทดสอบระบบระบายอากาศ
การทดสอบระบบระบายอากาศ เพื่อใหมั่นใจวาระบบสามารถทํางานไดตามที่ออกแบบ จึงตองมีการตรวจและทดสอบเปน
ประจํา ซึ่งมีทั้งการทดสอบเชิงคุณภาพและการทดสอบเชิงปริมาณ
1. การทดสอบเชิงคุณภาพ (qualilative testing)
1.1 การทดสอบดวยหลอดควัน (smoke tube) เปนการทดสอบเพื่อดูทิศทางการไหลของอากาศ รวมทั้งประมาณคา
ความเร็วของอากาศที่เคลื่อนเขาสูฮูด เมื่อตองการใชจึงหักปลายหลอดแกวทั้ง 2 ขาง และตอปลายหนึ่งเขากับลูกยางเปาลม บีบ
ลูกยางไลอากาศใหผานเขาไปในหลอดควันทําใหเกิดควันสีขาว และควันนี้จะเคลื่อนที่ตามกระแสของอากาศ จึงสามารถ
สังเกตทิศทางของอากาศที่หนาฮูดไดวาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด
1.) แสดงใหเห็นการกระจายตัวของสารปนเปอนจากแหลงขึ้นสูอากาศ และความเร็วที่สารนั้นเคลื่อนที่เขาสูฮูด
2) กะประมาณระยะหางจากหนาฮูดที่พัดลมสามารถสงแรงดูดมาถึง (capture distance) นั่นคือ ระยะหางที่สุดที่สารปนเปอน
จะถูกดึงเขาสูระบบได
3) ตรวจสอบทิศทางและความเร็วที่สารปนเปอนเคลื่อนเขาสูฮูดชนิดตางๆ
4) ตรวจสอบการผันผวนและการเคลื่อนไหวของอากาศที่หนาฮูด ซึ่งเปนเหตุใหอากาศที่มีสารปนเปอนไมสามารถเคลื่อนที่
เขาฮูดได การผันผวนหรือการเคลื่อนที่ในลักษณะเชนนี้ไมสามารถตรวจวัดไดโดยการใชเครื่องวัดความเร็วลม
5) ตรวจดูผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของอากาศจากแหลงอื่นตอการทํางานของฮูด เชน พัดลมตั้งพื้น หรือการเคลื่อนที่ของ
สายพานในกระบวนการผลิต เปนตน
6) แสดงหรือสาธิตใหคนงานเห็นถึงการทํางานของฮูด และปจจัยที่มีผลกระทบตอการทํางานของฮูด เชน ระยะหางจากหนา
ฮูด และการปรับบลาสเกท
2. การทดสอบเชิงปริมาณ (quantitative testing) เปนการทดสอบโดยการวัดอัตราการไหลของอากาศ ความเร็วลม หรือความ
ดันดวยอุปกรณที่สามารถอานคาดังกลาวไดโดยตรง หรือนําคาที่วัดไดมาคํานวณเพื่อหาอัตราการไหลของอากาศหรือพลังงาน
ที่ระบบใชไป ในที่นี้จึงไดแบงการทดสอบเชิงปริมาณออกตามสวนประกอบของระบบที่ทําการทดสอบคือ การทดสอบที่ฮูด
ระบบทอ พัดลม และอุปกรณทําความสะอาดอากาศ นั่นคือ
1) การทดสอบที่ฮูด ไดแก การวัดความเร็วลมที่หนาฮูด เพื่อคํานวณอัตราการไหลของอากาศเขาสูฮูด การวัดความเร็ว
ลมที่จุดกําเนิดของสารปนเปอนซึ่งอยูหางจากฮูดมากที่สุด การตรวจวัดความดันสถิตของฮูด
2) การทดสอบที่ระบบทอ ไดแก การวัดความเร็วลม ความดันภายในทอ และการทดสอบความดันสถิตของระบบ
3) อุปกรณทําความสะอาดอากาศ วัดความดันสูญเสียเนื่องจากอุปกรณทําความสะอาดอากาศ
4) การทดสอบพัดลม ไดแก การวัดความดันพัดลม การวัดความเร็วรอบ และการใชพลังงานของพัดลม
. เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดเพื่อทดสอบระบบที่สําคัญคือ เครื่องวัดความเร็วลม ซึ่งมีหลายชนิด อุปกรณวัดความดัน
อุปกรณวัดความเร็วรอบของพัดลม อุปกรณวัดกระแสไฟฟา และอุปกรณอยางอื่นที่จําเปนสําหรับการทดสอบฮูด ไดแก การ
วัดความเร็วลมหนาฮูด และการทดสอบ ความดันสถิตของฮูด
1. เครื่องวัดความเร็วลม
1.1 swinging vane velometer เปนเครื่องวัดความเร็วลมที่นิยมใชในภาคสนาม และวัดความเร็วลมหนาฮูดชนิดตางๆ เนื่องจาก
มีขนาดเล็กกะทัดรัด และมีชวงการอานคากวาง คือ 0-50 เมตรตอวินาที ใบพัดภายในเครื่องหมุนตามความเร็วของลมที่เคลื่อน
ผานเครื่องมือ
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1.2 thermo-anemometer หลักการทํางานของเครื่องมือชนิดนี้ คือ เมื่ออุณหภูมิของเสนลวดรอนเปลี่ยนไป ทําใหความ
ตานทานตอกระแสไฟฟาเปลี่ยนไปดวย กระแสลมที่พัดผานเสนลวดทําใหอุณหภูมิของเสนลวดลดลงและแปรผกผันกับ
ความเร็วลมที่เคลื่อนผานเสนลวด กลาวคือ อุณหภูมิลดลงมากเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผานเสนลวดดวยความเร็วสูงมาก ดังนั้น
ความตานทานไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปจึงถูกปรับเทียบกับความเร็วลมที่เคลื่อนที่ผาน จึงสามารถอานคาเปนความเร็วลมได
โดยตรง
1.3 rotating vane anemometer เปนเครื่องวัดความเร็วลมที่มีความแมนยํา นิยมใชในการวัดความเร็วลมผานชองเปดขนาดใหญ
เชน ประตู หนาตาง หรือฮูดขนาดใหญ เชน บูธพนสี
2. อุปกรณวัดความดัน อุปกรณวัดความดันบรรยากาศคือ บอรอมิเตอร
2.1 มาโนมิเตอร (manometer) มี 2 ชนิด คือ
1) ยูทิวบมาโนมิเตอร (U-tube manometer) ภายในบรรจุน้ํามัน น้ํา หรือของเหลวอื่นๆ ซึ่งปรับใหสเกลเทียบเทากับหนวย
ความดัน “นิ้วน้ํา” หรือหนวยวัดความดันอื่น
2) อินคลายมาโนมิเตอร (inclined manometer) พัฒนาจาก U-tube โดยปรับใหขาขางหนึ่งลาดลงเพื่อใหสามารถอานคาที่
ความดันต่ําๆ ได และมีความแมนยํามากขึ้น
2.2 พิโททิวบ (Pitot tube) (Pitot อานออกเสียงวา พิโท ตามชื่อผูคิดคนเครื่องมือนี้ คือ Henrry Pitot ชาวฝรั่งเศส) พิโททิวบเปน
ทอสองชั้นโคงงอทํามุม 90๐ ตอเขากับมาโนมิเตอร (ยูทิวบหรืออินคลาย) เพื่อวัดความดันภายในทอ
2.3 อะนิรอยดเกจ (aneroid gauges) เกจวัดความดันชนิดนี้นิยมใชในภาคสนามสําหรับวัดควมดันสถิตและความดันเคลื่อนที่
หรือความดันทั้งหมด โดยตอเกจเขากับพิโททิวบ หรือทิวบสําหรับวัดความดันสถิต
3. อุปกรณวัดความเร็วรอบของพัดลม ทาโคมิเตอร (tachometer)( ติดเทป) หรือสโตรโบแทค (strobotac) เปนอุปกรณที่ใชวัด
ความเร็วรอบของพัดลม
4. อุปกรณวัดกระแสไฟฟา (แอมแปร) แรงดันไฟฟา (โวลท) และพลังงานไฟฟา (วัตต)
5. อุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนในการตรวจวัดเพื่อทดสอบระบบ ไดแก บารอมิเตอร (ภาพที่ 4.41) สําหรับวัดความดันบรรยากาศ
ไซโครมิเตอร หรือเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงสําหรับวัดอุณหภูมิอากาศ และเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก เพื่อวัดปริมาณไอ
น้ําในอากาศและพิจารณาวาอากาศนั้นอยูในสภาวะมาตรฐานหรือไม
เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดที่สําคัญเพื่อทดสอบระบบ ไดแก
1. เครื่องวัดความเร็วลม
2. อุปกรณวัดความดัน
3. อุปกรณวัดความเร็วรอบของพัดลม
4. อุปกรณวัดกระแสไฟฟา ความดันไฟฟา และพลังงานไฟฟา
5. อุปกรณอื่นๆ

การทดสอบระบบทอ ไดแก การวัดความเร็วลมในทอ การทดสอบความดันสถิตของระบบ การหาผลเพื่อวินิจฉัยระบบ
สําหรับการทดสอบการทํางานของความเร็วรอบของพัดลม แรงเคลื่อนไฟฟา กระแสไฟฟาของพัดลม และคาอยางอื่นดวย
manasu

