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ด้วยัค่าใช้้จ่่ายัตัลอดอายุัการใช้้งานข้องป๊�มเพิ�มแรงดันนั�นเน้นไปท่ี่�เรื�องข้องพลังงานและการบำำารุงรักษา	จึ่งเป็นเรื�องปกติัว่าที่ำาไม 

การลงทุี่นท่ี่�เหมาะสมในชิ้�นส่วนฮาร์ดแวร์และการที่ำางานข้องป๊�มถึี่งส่งผลกระที่บำมหาศาลต่ัอผลตัอบำแที่นการลงทุี่น	ต่ัอไปน่� 

คือประเด็นสำาคัญหลายัประการท่ี่�ควรพิจ่ารณาเมื�อต้ัองประเมินวิธ่ีการเพื�อให้ได้ผลลัพธ์ีท่ี่�ด่ขึ้�นจ่ากการลงทุี่นเรื�องประสิที่ธิีภาพ

การเพิ�มแรงดัน

บัที่นำา

ค่าใช้้จ่่ายัในการสั�งซืื้�อป๊�มประเภที่ต่ัางๆ	ท่ี่�ใช้้ในการจ่่ายันำ�าและเพิ�มแรงดันที่างอุตัสาหกรรมอาจ่แตักต่ัางกันอยั่างมาก	โดยัราคา 

ข้องตััวป๊�มเป็นเพ่ยังส่วนหนึ�งข้องค่าใช้้จ่่ายัตัลอดอายุัการใช้้งานทัี่�งหมด	ไม่ว่าจ่ะเป็นป๊�ม	End	Suction	ป๊�ม	Split	Case	หรือป๊�ม	

Vertical	Lineshaft	Turbine	

ในอุตัสาหกรรมส่วนใหญ่พบำว่าค่าใช้้จ่่ายัด้านพลังงานเป็นป๊จ่จั่ยัท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดเพ่ยังป๊จ่จั่ยัเด่ยัวในค่าใช้้จ่่ายัตัลอดอายัุการใช้้งาน 

ข้องป๊�ม	ตัั�งแต่ั	40	เปอร์เซ็ื้นต์ัจ่นถึี่ง	90	เปอร์เซ็ื้นต์ั	ทัี่�งน่�ขึ้�นอยัู่กับำรูปแบำบำป๊�มและการใช้้งาน	นั�นเป็นเหตุัผลว่าที่ำาไมเราจึ่งควร 

เปล่�ยันวิธ่ีการเลือกป๊�มเพิ�มแรงดันใหม่	โดยัคำานึงถึี่งค่าใช้้จ่่ายัประสิที่ธิีภาพตัลอดอายัุการใช้้งานแที่นการคิดแต่ัเพ่ยังต้ันทุี่นในการ

ซืื้�อครั�งแรกเท่ี่านั�น

ม่สองวิธ่ีหลักในการลดค่าใช้้จ่่ายัตัลอดอายุัการใช้้งานเช่้นเด่ยัวกับำท่ี่�ใช้้ในงานเที่ศบำาลและอุตัสาหกรรมท่ี่�ใช้้พลังงานสูงอื�นๆ	ดังน่�

1. เริ�มต้ันด้วยัการมองหารูปแบำบำป๊�มท่ี่�คุ้มค่าท่ี่�สุดในเรื�องการประหยััดพลังงานและความง่ายัในการบำำารุงรักษา

2. ใช้้งานในลักษณะท่ี่�คุ้มค่าต่ัอพลังงานท่ี่�เส่ยัไปมากท่ี่�สุด	เช่้น	ใช้้การปรับำข้นาดให้เหมาะสมกับำงานและ/หรือใช้้อุปกรณ์ 

ปรับำความเร็วรอบำข้องมอเตัอร์	(VFD)	หรืออินเวอร์เตัอร์ซึื้�งจ่ะช่้วยัควบำคุมการที่ำางานอยั่างเหมาะสม

ข้้อคำำานึงท่ี่�สำาคัำญและกรอบัการที่ำางานค่ำาใช้้จ่่ายต้ลอดัอายุการใช้้งาน
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ค่ำาใช้้จ่่ายต้ลอดัอายุการใช้้งาน
ไม่ว่าโจ่ที่ย์ัป๊ญหาท่ี่�พบำคือการมองหาเครื�องท่ี่�ประหยััดกว่ามาใช้้ในขั้�นตัอนเพิ�ม 
แรงดันท่ี่�ม่อยัูเ่ดิม	หรือมองหาตััวเลือกท่ี่�ด่ท่ี่�สุดมาแที่นท่ี่�ทัี่�งระบำบำ	เราก็ควรประเมิน
ผลลัพธ์ีข้องค่าใช้้จ่่ายัในการลงทุี่น	(CAPEX)	และค่าใช้้จ่่ายัในการดำาเนินงาน	
(OPEX)	ข้องตััวเลือกเหล่านั�น	สำาหรับำการใช้้งานส่วนใหญ่	เช่้น	งานในเข้ตัเที่ศบำาล
ข้นาดเล็ก	โครงการก่อสร้างข้นาดใหญ่ท่ี่�อยัู่ห่างไกล	พื�นท่ี่�ในภูมิประเที่ศท่ี่� 
เป็นเนินเข้า	การที่ำาความสะอาดที่างอุตัสาหกรรม	ฯลฯ	ป๊�มหอยัโข่้งหลายั 
ใบำพัดแนวตัั�งแบำบำอินไลน์คือตััวเลือกท่ี่�ด่ท่ี่�สุดจ่ากตััวเลือกอันหลากหลายั	 
ต่ัอไปน่�คือลักษณะข้องผลตัอบำแที่นการลงทุี่นท่ี่�สำาคัญในแง่ข้องการใช้้พลังงาน	 
การบำำารุงรักษา	การติัดตัั�ง	ประสิที่ธิีภาพ	และการตัอบำสนองต่ัอความต้ัองการ 
เรื�องการปรับำการไหลและแรงดันนำ�า

ลดัการใช้้พิ่ลังงาน

ป๊�มหอยัโข่้งหลายัใบำพัดแนวตัั�งแบำบำอินไลน์ท่ี่�ประหยััดพลังงานหนึ�งตััว	(รูปท่ี่�	1)	
สามารถี่ที่ำาเอาต์ัพุตัได้สูงสุดถึี่ง	1,000	gpm	ในการใช้้งานท่ี่�ม่ค่าเฮดสูงตัั�งแต่ั	 
100	ถึี่ง	1,000	ฟุุตั	สามารถี่กำาหนดอัตัราการไหลข้องป๊�มแบำบำหลายัตััวได้สูงสุด	
6,000	gpm	เส้นกราฟุสมรรถี่นะข้องป๊�มซึื้�งแสดงข้้อมูลประสิที่ธิีภาพท่ี่�เหมาะสม 
กับำงานจ่ะบ่ำงบำอกว่าป๊�มเหล่าน่�คือตััวเลือกท่ี่�เหมาะสม	สำาหรับำการปรับำการใช้้
พลังงานอย่ัางคุ้มค่าตัลอดช่้วงเอาต์ัพุตัท่ี่�วัดได้	ป๊�มแต่ัละแบำบำจ่ะให้ลักษณะเส้น
กราฟุสมรรถี่นะข้องป๊�มท่ี่�แตักต่ัางกัน	บำางแบำบำจ่ะได้ผลกราฟุท่ี่�ราบำข้นานกว่า	 
บำางแบำบำจ่ะได้ผลกราฟุท่ี่�หยัักและชั้นกว่าแบำบำอื�นๆ	สำาหรับำการพิจ่ารณา 
เส้นกราฟุสมรรถี่นะข้องป๊�มในงานเพิ�มแรงดัน	ควรดูท่ี่�การเปล่�ยันแปลงข้อง 
ผลกราฟุตัามรูปแบำบำการไหลที่่�เปล่�ยันไป	เนื�องจ่ากป๊�มแยักตััวเรือนม่เส้นกราฟุ
สมรรถี่นะข้องป๊�มท่ี่�ราบำข้นานกว่า	จึ่งม่ประสิที่ธิีภาพไม่เท่ี่ยับำเท่ี่ากับำป๊�มนำ�า 
หลายัใบำพัดในการลดความเร็วเมื�อความต้ัองการการไหลลดลง	

มูอเต้อร์

คัำปปล่�ง

หัวป๊�มู

ปลอก

สลักยึดั

แผ่นฐาน

ฐาน

ใบัพัิ่ดั

ช้าร์ปซ่ีล  
(ประเภที่ Cartridge)

รููปท่ี่� 1: ภาพตััดข้วางข้องป๊ั๊�มูหอยโข่้งหลายใบพัดแนวตัั�งน่�จะแสดง
ใบพัดหลายใบซ้้อนกันในตััวเรืือนข้นาดกะทััดรัืดซึ้�งใช้ิพื�นท่ั�น้อย 
สังเกตัว่าการืตัั�งศููนย์แบบอินไลน์ข้องพอร์ืตัทัางเข้้าและทัางออก
ทัำาให้สามูารืถติัดตัั�งกับท่ัอเดิมูได้อย่างง่ายดาย ตััวเลือกหน้าแปั๊ลน 
ข้้อต่ัอยูเน่�ยน และแคลมูป์ั๊รัืดช่ิวยให้สามูารืถต่ัอและถอดอุปั๊กรืณ์์
เพื�อการืบำารุืงรัืกษาได้อย่างสะดวกและรืวดเร็ืวป๊�มูนำ�าหลายใบัพัิ่ดัแนวตั้�งแบับัอ่นไลน์

6.07 น่�ว

– – สูงสุดัท่ี่�อนุญาต้

Shutoff = 430 ฟุุต้
Runout = 205 ฟุุต้

รุ่น:	CR	95-3
ขั้�นตัอน:	3
สภาพการที่ำางาน:

-	อัตัราการไหล:	500	gpm
-	ความแตักต่ัางข้องค่าเฮด	/	แรงดัน	อัตัรา	(ท่ี่�ข้อ):	320	ฟุุตั

ค่ำาเฮดัเพ่ิ่�มูขึ้�น 110% จ่าก Runout เป็น Shutoff

ค่ำาเฮดัเพ่ิ่�มูขึ้�น 34% จ่าก Duty Point เป็น Shutoff

ป๊�มูดูัดัปลาย

Shutoff = 365 ฟุุต้
Runout = 215 ฟุุต้

รุ่น:	25957	LF
ขั้�นตัอน:	1
สภาพการที่ำางาน:

-	อัตัราการไหล:	500	gpm
-	ความแตักต่ัางข้องค่าเฮด	/	แรงดัน	อัตัรา	(ท่ี่�ข้อ):	320	ฟุุตั

ค่ำาเฮดัเพ่ิ่�มูขึ้�น 70% จ่าก runout เป็น shutoff

ค่ำาเฮดัเพ่ิ่�มูขึ้�น 14% จ่าก duty point เป็น shutoff
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การบัำารุงรักษาท่ี่�คำล่องตั้ว

ป๊�มแต่ัละแบำบำต้ัองการจ่ำานวนครั�งหรือประเภที่การบำำารุงรักษาไม่เท่ี่ากัน	ด้วยัการออกแบำบำ 
ท่ี่�ด่เยั่�ยัม	ป๊�มหอยัโข่้งหลายัใบำพัดแนวตัั�งแบำบำอินไลน์จึ่งให้ข้้อได้เปร่ยับำด้านกำาลังและ	OPEX	 
เมื�อเท่ี่ยับำกับำป๊�มดูดปลายัและป๊�มแยักตััวเรือน

•  คำวามูถ่ี่�ในการบัำารุงรักษา
ต่ัางจ่ากป๊�มหอยัโข่้งแบำบำต่ัอยัอยัยัาว	(Long	Coupled)	แนวนอนหรือป๊�ม	Split	Case	
ซึื้�งใช้้แบำริ�งโลหะแบำบำอัดจ่ารบ่ำในตััวเรือนป๊�ม	ป๊�มหอยัโข่้งหลายัใบำพัดท่ี่�เร่ยังกันใน 
แนวตัั�งแบำบำอินไลน์นั�นสร้างภาระแรงในแนวรัศม่ข้องแบำริ�งน้อยัมาก	เพลาป๊�มสามารถี่
ใช้้วัสดุแกรไฟุต์ัหรือแบำริ�ง	PTFE	ซึื้�งหล่อลื�นด้วยันำ�าท่ี่�ไหลผ่านป๊�มได้	แบำริ�งเหล่าน่�
ม่อายัุการใช้้งานยัาวนานโดยัไม่ต้ัองอัดจ่าระบ่ำหรือถี่อดชิ้�นส่วนเพื�อบำำารุงรักษา	

•  คำวามูสะดัวกในการบัำารุงรักษา
ความสามารถี่ในการเปล่�ยันซ่ื้ลกลข้องป๊�มนำ�าหลายัใบำพัดแนวตัั�งโดยัไม่ต้ัองถี่อด
มอเตัอร์ช่้วยัทัี่�งประหยััดเวลา	ประหยััดเงิน	และข้จั่ดป๊ญหาการตัั�งศูนยั์เพลา 
จ่ากการถี่อดมอเตัอร์ได้	ขั้�นตัอนทัี่�งหมดสามารถี่เสร็จ่สิ�นลงโดยัใช้้เวลาประมาณ	 
20	นาท่ี่	ด้วยัตัลับำซ่ื้ลเพลาแบำบำชิ้�นเด่ยัวท่ี่�แม้ช่้างเที่คนิคมือใหม่ท่ี่�เพิ�งผ่านการอบำรม 
ก็สามารถี่จั่ดการได้	(รูปท่ี่�	2)	ตัรงข้้ามกับำป๊�มรุ่นเก่าท่ี่�ซ่ื้ลส่วนประกอบำม่ขั้�นตัอน 
ในการที่ำางานมากกว่า	หรือมักม่ป๊ญหาการตัั�งศูนยั์ซึื้�งต้ัองอาศัยัช่้างเที่คนิคภายัใน 
บำริษัที่ท่ี่�ม่ประสบำการณ์หรือจ้่างบำริการบำำารุงรักษาจ่ากบำริษัที่อื�น

•  การปรับัตั้�งป๊�มูนำ�า
ป๊�มหอยัโข่้งแบำบำต่ัอยัอยัยัาว	(Long	Coupled)	มาพร้อมกับำขั้�นตัอนการตัั�งศูนยั์ใหม่ 
เก้าขั้�นตัอนซึื้�งแนะนำาให้ดำาเนินการทุี่กครั�งท่ี่�ถี่อดมอเตัอร์	รวมถึี่งเพิ�มการตัั�งศูนยั์ 
ด้วยัเลเซื้อร์เพื�อให้มั�นใจ่ว่าอยัูใ่นตัำาแหน่งท่ี่�ถูี่กต้ัองและปราศจ่ากการสั�นสะเทืี่อน	 
ป๊�มหอยัโข่้งหลายัใบำพัดแนวตัั�งแบำบำต่ัอยัอยัสั�น	(Short	Coupled)	แบำบำอินไลน์	 
ท่ี่�ไม่ต้ัองถี่อดมอเตัอร์ช่้วยัลดภาระการตัั�งศูนยั์ท่ี่�มากเกินจ่ำาเป็น	ช่้วยัประหยััดเวลา 
ในการที่ำางาน	และลดเวลาหยัุดที่ำางานตัลอดอายัุการใช้้งานป๊�ม	(รูปท่ี่�	2)

สะดัวกในการกำาหนดัค่ำาและต่้ดัตั้�ง

ป๊�มหอยัโข่้งหลายัใบำพัดแนวตัั�งแบำบำอินไลน์ซึื้�งใช้้พื�นท่ี่�น้อยัและติัดตัั�งง่ายัช่้วยัประหยััด 
ต้ันทุี่นเพิ�มขึ้�นถึี่งสองเท่ี่า

• การต่้ดัตั้�งเพ่ิ่�มูเต่้มูอย่างง่ายดัาย
การท่ี่�สามารถี่ติัดตัั�งชุ้ดป๊�มแนวตัั�งหลายัตััวในพื�นท่ี่�ข้นาดเล็กซึื้�งติัดตัั�งป๊�มแนวนอน 
อยัูแ่ล้ว	ที่ำาให้การอัปเกรดการใช้้งานท่ี่�ม่อยัูห่รือปรับำการติัดตัั�งใหม่ในพื�นท่ี่�จ่ำากัด 
เป็นเรื�องง่ายั	อ่กสิ�งหนึ�งท่ี่�สำาคัญคือรูปแบำบำการติัดตัั�งแบำบำอินไลน์ท่ี่�ม่ระยัะห่าง
ระหว่างหน้าแปลนถึี่งหน้าแปลน	18	นิ�วหรือน้อยักว่า	ซึื้�งช่้วยัลดปริมาณงาน 
เดินท่ี่อในการติัดตัั�งเข้้ากับำโครงสร้างพื�นฐานท่ี่�ม่อยัู่

• การต่้ดัตั้�งท่ี่�ประหยัดัต้้นทุี่น
ฐานรองตัั�งพื�นข้นาดเล็ก	ติัดตัั�งง่ายั	และการเดินท่ี่อรูปแบำบำอินไลน์ช่้วยัลดต้ันทุี่น 
ในการติัดตัั�งลงอย่ัางมาก	ซึื้�งไม่จ่ำาเป็นต้ัองเดินท่ี่อแนวตัั�งให้ครอบำคลุมแบำบำป๊�ม
ดูดปลายั	หรือสร้างหลุมลึกสำาหรับำการเดินท่ี่อแบำบำอินไลน์แบำบำป๊�มกังหันแนวตัั�ง	
นอกจ่ากน่�ยัังได้ปรับำปรุงการติัดตัั�งสำาหรับำการใช้้งานปริมาณ	โดยัการนำาระบำบำ 
ชุ้ดป๊�มหลายัตััวมาใช้้	(รูปท่ี่�	3)

รููปท่ี่� 2: ตัลับท่ั�เข้้าถึงได้ง่ายช่ิวยให้สามูารืถเปั๊ล่�ยนซ่้ลกลสำาหรัืบ 
ป๊ั๊�มูหอยโข่้งหลายใบพัดแนวตัั�งได้อย่างง่ายดายในเวลาไมู่ก่�นาท่ั  
โดยไมู่ต้ัองถอดมูอเตัอร์ื วิธ่ีน่�จะช่ิวยลดเวลาและภารืะงานซึ้�งมัูก 
จะมูาพร้ือมูการืตัั�งศููนย์มูอเตัอร์ืและเพลาใหมู่ หลังการืเปั๊ล่�ยนซ่้ล 
บนป๊ั๊�มู End Suction แบบต่ัอยอยยาวและป๊ั๊�มู Split Case 

รููปท่ี่� 3: รืะบบชุิดป๊ั๊�มูหลายตััวท่ั�มู่รืะบบการืควบคุมูความูเร็ืวสำาหรัืบ 
เพิ�มูหรืือลดรืะดับอย่างรืวดเร็ืว สามูารืถตัอบสนองความูต้ัองการืท่ั�
หลากหลายกว่าพร้ือมูปั๊รืะสิทัธิีภาพการืปั๊รืะหยัดพลังงานท่ั�มูากกว่า
ป๊ั๊�มูดูดปั๊ลายหรืือป๊ั๊�มูแยกตััวเรืือนทัั�วไปั๊
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เพ่ิ่�มผลตอบแทนการลงทุน
รายงานข้้อมููลการเพ่ิ่�มแรงดััน GRUNDFOS

การสั�นสะเท้ี่อนท่ี่�ลดัลง

การสั�นสะเทืี่อนท่ี่�เกิดจ่ากป๊ญหาการตัั�งศูนยั์ไม่ถูี่กต้ัองเป็นหนึ�งในสาเหตุัท่ี่�ที่ำาให้ป๊�มเส่ยัหายัมากท่ี่�สุดในงานเพิ�มแรงดัน	ซึื้�งที่ำาให้อายัุการใช้้งานข้องซ่ื้ลสั�นลงและ 
อาจ่ส่งผลต่ัออายุัข้องแบำริ�งด้วยั	ป๊�มหอยัโข่้งหลายัใบำพัดแนวตัั�งแบำบำต่ัอยัอยัปิด	(Close	Coupled)	แบำบำอินไลน์ท่ี่�ไม่ต้ัองถี่อดมอเตัอร์เพื�อบำำารุงรักษาจ่ะช่้วยัลด
โอกาสผิดพลาดในการตัั�งศูนยั์เพลาซึื้�งเชื้�อมต่ัอมอเตัอร์และป๊�ม	โดยัจ่ะช่้วยัลดโอกาสเกิดการสั�นสะเทืี่อนท่ี่�ที่ำาให้ป๊�มสึกหรอ

การคำวบัคุำมูเฉพิ่าะงาน

แม้คุณลักษณะข้องแบำบำตััวเครื�องท่ี่�ประกอบำไปด้วยัประสิที่ธิีภาพไฮดรอลิก	มอเตัอร์ประหยััดพลังงาน	ช่้องใบำพัดโปร่งช่้วงลดความต้ัานที่าน	ฯลฯ	จ่ะมุ่งเน้นท่ี่� 
การลดโอกาสเกิด	OPEX	แต่ัประสิที่ธิีภาพท่ี่�ด่ท่ี่�สุดในงานเพิ�มแรงดันใดๆ	กลับำขึ้�นอยัู่กับำความสามารถี่ในการตัอบำสนองต่ัอความต้ัองการท่ี่�เปล่�ยันแปลง	จ่าก 
การที่ำางานอย่ัางใกล้ชิ้ดกับำผู้เช่้�ยัวช้าญด้านวิศวกรรมที่ำาให้เราได้ที่ราบำข้้อมูลและข้้อมูลเชิ้งลึกเก่�ยัวกับำวิธ่ีท่ี่�ด่ท่ี่�สุดในการปรับำใช้้กับำโครงการต่ัางๆ	ไม่ว่าจ่ะเป็น 
การหาเส้น	กราฟุสมรรถี่นะข้องป๊�มท่ี่�เหมาะสมหรือการใช้้อินเวอร์เตัอร์

เมื�อที่ำางานร่วมกับำโซื้ลูชั้นข้อง	Grundfos	อุปกรณ์	VFD	อาจ่เป็นมอเตัอร์	MLE	หรือ	VFD	แบำบำ	CUE	ท่ี่�ติัดตัั�งบำนแผงควบำคุมก็ได้	ทัี่�งน่�ขึ้�นอยัู่กับำความต้ัองการ 
แรงดันและการไหลสูงสุด	มอเตัอร์	MLE	ม่ให้เลือกถึี่ง	30	แรงม้า	โดยั	VFD	ท่ี่�ม่ข้นาดใหญ่กว่า	30	แรงม้าจ่ะเป็น	VFD	แบำบำ	CUE	ท่ี่�ติัดตัั�งบำนแผงควบำคุม	ไม่ว่า	
VFD	จ่ะเป็นมอเตัอร์	MLE	หรือ	CUE	ก็ตัาม	เฟิุร์มแวร์ท่ี่�โหลดจ่ากโรงงาน	Grundfos	จ่ะประกอบำด้วยักราฟุสมรรถี่นะข้องป๊�มสำาหรับำปลายัป๊�ม	ซึื้�งหมายัความว่า	
VFD	จ่ะรู้จุ่ดท่ี่�ป๊�มที่ำางานได้อย่ัางม่ประสิที่ธิีภาพท่ี่�สุด	VFD	ข้อง	Grundfos	เข้้าใจ่ป๊�มนำ�าข้อง	Grundfos	ดังนั�นวิศวกรซ่ื้อมบำำารุงโรงงานจึ่งไม่จ่ำาเป็นต้ัองปรับำแต่ัง
ระบำบำเพื�อให้ได้ประสิที่ธิีภาพการที่ำางานท่ี่�เหมาะสมท่ี่�สุด	VFD	ช่้วยัให้ป๊�มสามารถี่ระบุำความต้ัองการการไหลตัำ�าท่ี่�แรงดันข้องระบำบำได้ในหลายัช่้วงการที่ำางาน

ตั้วอย่างจ่ากเหตุ้การณ์์จ่ร่ง
การสร้างสารเคม่บำางช้นิดต้ัองใช้้อุณหภูมิท่ี่�แม่นยัำาเพื�อให้แน่ใจ่ว่าปฏิิกิริยัาเคม่จ่ะที่ำาให้ผลิตัภัณฑ์์ม่ความเข้้มข้้นสูงสุด	การเพิ�มเครื�องแลกเปล่�ยันความร้อนท่ี่�ม่
ข้นาดใหญ่ขึ้�นข้องบำริษัที่แปรรูปและจั่ดจ่ำาหน่ายัเคม่ในแถี่บำมิดเวสต์ัข้องสหรัฐอเมริกาส่งผลให้กำาลังการผลิตัสารเคม่เพิ�มขึ้�น	แต่ัก็สร้างภาระอยั่างมากต่ัอระบำบำ 
นำ�าท่ี่�ใช้้มาอยั่างยัาวนาน	การท่ี่�ระบำบำไม่สามารถี่รองรับำโหลดท่ี่�เพิ�มสูงขึ้�นส่งผลให้อุณหภูมิข้องผลิตัภัณฑ์์ไม่แม่นยัำา	และที่ำาให้ต้ัองซ่ื้อมบำำารุงป๊�มนำ�าบ่ำอยัครั�งและ 
ม่ค่าใช้้จ่่ายัสูง	ทุี่กครั�งท่ี่�ป๊�มหยุัดที่ำางาน	การผลิตัก็จ่ะหยัุดลงเพื�อซ่ื้อมบำำารุง

บำริษัที่เลือกป๊�มนำ�าหลายัใบำพัดแนวตัั�งแบำบำอินไลน์	CR	95	ส่�ตััว 
ในระบำบำ	Hydro	MPC	BoosterpaQ	ซึื้�งม่ตััวควบำคุมและ	 
VFD	ติัดตัั�งอยัู่บำนแผงควบำคุม	ซึื้�งช่้วยัให้สามารถี่ติัดตัั�งโซื้ลูชั้น 
ทัี่�งระบำบำแบำบำปลั�กแอนด์ป๊�มได้อย่ัางรวดเร็ว

การติัดตัั�งใหม่ช่้วยัลดเวลาหยัุดที่ำางานข้องไซื้ต์ังาน	ระบำบำ	
BoosterpaQ	จ่ะปรับำค่าตัามความต้ัองการข้องโรงงานและ 
อุณหภูมิข้องนำ�าในเหมืองหิน	เพื�อให้ผู้ผลิตัมั�นใจ่ได้ว่าระบำบำ 
บูำสเตัอร์จ่ะได้รับำการปรับำให้เหมาะสมอยัู่ตัลอดเวลา

นอกจ่ากการประหยััดพลังงานด้วยัการลดการใช้้วาล์วบำายัพาส 
แล้ว	ระบำบำอัตัโนมัติัยัังช่้วยัประหยััดเวลาและค่าใช้้จ่่ายัใน 
การบำำารุงรักษาลงประมาณ	30,000	ดอลลาร์ต่ัอปีในทัี่นท่ี่

ดูข้้อมูลเพิ�มเติัมท่ี่�	grundfos.us/newcr

ประหยัดัลงด้ัวยการลดัเวลาหยุดัที่ำางานและการบัำารุงรักษาเช่้งคำาดัการณ์์
นอกจ่ากผสานรวมความอัจ่ฉริยัะผ่านตััวควบำคุมและ	VFD	ท่ี่�ติัดตัั�งอยัู่บำนแผงควบำคุมแล้ว	โรงงานแปรรูปเคม่ดังกล่าว 
ยัังได้ติัดตัั�งระบำบำตัรวจ่วัดประสิที่ธิีภาพเครื�อง	Grundfos	(GMH)	บำนป๊�ม	CR		GMH	จ่ะนำาระบำบำป๊ญญาประดิษฐ์	(AI)	 
มาใช้้ในงานบำำารุงรักษา	ด้วยัโซื้ลูชั้นลำ�าสมัยัท่ี่�ช่้วยัให้ลูกค้าสามารถี่แปลงข้้อมูลไปเป็นการดำาเนินการท่ี่�ให้ผลลัพธ์ี	 
เพื�อปรับำปรุงประสิที่ธิีภาพและลดการหยัุดที่ำางาน

เซ็ื้นเซื้อร์ลำ�าสมัยัจ่ะคอยัดูแลที่รัพยั์สินท่ี่�สำาคัญทุี่กวันตัลอด	24	ชั้�วโมง	และแจ้่งข้้อมูลการวิเคราะห์โดยัละเอ่ยัดให้แก่ 
ผู้ใช้้เมื�อพบำเห็นป๊ญหาท่ี่�กำาลังจ่ะเกิดขึ้�น	ดังนั�นจึ่งสามารถี่เปล่�ยันการบำำารุงรักษาแบำบำเชิ้งรับำเป็นแบำบำเชิ้งรุกได้	

http://grundfos.us/newcr
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เราอยู่เค่ำยงข้้างคุำณ์ในธุุรก่จ่เร้�องนำ�า

ในฐานะผู้บุักเบ่ักและผู้นำาระดัับัโลกด้ัานเที่คำโนโลย่ป๊�มูนำ�า Grundfos สร้างโซีลูชั้นท่ี่�ช้าญฉลาดัและ
ยั�งย้นเพ้ิ่�อช่้วยแก้ไข้ป๊ญหาคำวามูท้ี่าที่ายเร้�องนำ�าและสภาพิ่อากาศข้องโลก ด้ัวยองค์ำคำวามูรู้ข้องเรา  
เรามู่ประสบัการณ์์และคำวามูสามูารถี่ด้ัานนวัต้กรรมูซึี�งสามูารถี่ช่้วยพัิ่นธุมู่ต้ร ลูกค้ำา และชุ้มูช้น 
ข้องเราในการถ่ี่ายนำ�าโดัยใช้้พิ่ลังงานและนำ�าอย่างมู่ประส่ที่ธุ่ภาพิ่มูากขึ้�น เราไมู่มูองว่าส่�งน่�เป็นเพ่ิ่ยง 
โอกาสที่างธุุรก่จ่ท่ี่�ยอดัเย่�ยมูเท่ี่านั�น แต่้ยังเป็นหน้าท่ี่�ในการที่ำาให้โลกมุู่งไปสู่อนาคำต้ท่ี่�ยั�งย้นย่�งขึ้�น  
กลุ่มูผล่ต้ภัณ์ฑ์์ป๊�มูและโซีลูชั้นทัี่�งหมูดัข้องเราออกแบับัมูาสำาหรับัการใช้้งานเช่้งพิ่าณ่์ช้ย์ ท่ี่�อยู่อาศัย  
นำ�าบัาดัาล งานเที่ศบัาล และอุต้สาหกรรมู โดัยมุู่งเน้นท่ี่�เที่คำโนโลย่ประหยัดัพิ่ลังงานเพ้ิ่�อสร้าง
มูาต้รฐานใหมู่ เช่้น มูอเต้อร์แบับัแมู่เหล็กถี่าวร และระบับัคำวบัคุำมูและต้รวจ่สอบัป๊�มูนำ�าท่ี่�ลำ�าหน้า 
เพิ่ราะนำ�ามู่คำวามูสำาคัำญ เช่้นเด่ัยวกันกับัธุุรก่จ่ข้องคุำณ์ 

หากต้้องการดูัข้้อมููลเพ่ิ่�มูเต่้มู เย่�ยมูช้มูได้ัท่ี่� grundfos.com/th หร้อต่้ดัต้ามูเราบัน Facebook  
และ LinkedIn

บัร่ษัที่ กรุนด์ัฟุอส (ประเที่ศไที่ย) จ่ำากัดั

92	ถี่นนเฉลิมพระเก่ยัรติั	ร.9	ดอกไม้
ประเวศ	กรุงเที่พฯ	10250 www.grundfos.com/th


