ความรู้ พนื ้ ฐานก่ อนการเลือกใช้ วาล์ ว
วาล์ว คืออุปกรณ์ที่ทาหน้ าที่ กาหนดการเดินทางของน ้า ว่าจะให้ น ้าไป หรื อไม่ให้ ไปนัน่ เอง
การกันรั่ววาล์ ว
หน้ าที่ของวาล์วที่สาคัญคือต้ องสามารถกันการรั
้
่วของของไหลระหว่างบ่าวาล์วกับลิ ้นวาล์ว และ
การกันรั่วก้ านวาล์วเพื่อป้องกันของไหลเล็ดลอดการกันรั่วจึงถือว่ามีความสาคัญมากในการเลือกใช้ วาล์ว
การกัน้ รั่วไหลระหว่ างบ่ าวาล์ วกับลิน้ วาล์ ว
ความหยาบของพื ้นผิวประกอบด้ วยสองส่วนได้ แก่ ส่วนที่เป็ นระลอกคลื่นที่เกิดจากการปรับแต่ง
ด้ วยเครื่ องจักรโดยเปรี ยบเทียบจากแนวกว้ างระหว่างยอดคลื่น และ ส่วนขรุขระเล็กที่ทาบอยูบ่ นลูกคลื่นซึง่
เป็ นสภาพของพื ้นผิววัสดุนนั ้ ๆ ซึง่ แม้ แต่การแต่งผิวที่ละเอียดที่สดุ สภาพขรุขระก็ยงั คงมีอยู่ ถ้ าวัสดุที่ใช้ ทา
หน้ าวาล์วมี ค่าความเครี ยด (Yield)สูงพอ เส้ นทางการรั่วไหลจะถูกปิ ดกันด้ วยการเปลี่ยนรูปอย่างยืดหยุน่
(Elastic)บริเวณยอดคลื่นทาให้ เกิดพื ้นที่สมั ผัสมากขึ ้นจนสามารถปิ ดส่วนที่ขรุขระบนยอดคลื่นได้ สาหรับ
ความขรุขระที่มีทิศทางตามแนวรัศมีเป็ นการยากหรื อเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะกันการรั่ว
วัสดุโลหะส่วนใหญ่มีคา่ ความเครี ยดต่ามากดังนันในการปิ
้
ดกันการรั่วโลหะจะได้ รับความเค้ นเกิน
กว่าขีดจากัดซึง่ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรบริเวณยอดคลื่นทาให้ ประสิทธิภาพในการปิ ดกันการ
้
รั่วในครัง้ ต่อไปลดลง สาหรับวัสดุปิดกันแบบอ่อน เช่นยาง ที่มีคา่ ควา มเครี ยดมากกว่าเหล็กประมาณ
1,000 เท่าจะทาให้ สามารถแทรกตัวได้ อย่างสมบูรณ์ไปตามผิวหน้ าที่ประกบกันอยู่ จึงทาให้ ความสามารถ
ในการกันรั่วเพิ่มมากขึ ้น และยังสามารถทาการปิ ดกันซ ้าได้ อีกเรื่ อย ๆ แต่วสั ดุดงั กล่าวจะต้ องสามารถทน
ต่อการกันกร่อนและอุณหภูมิของของไหลด้ วย
เนื่องจากการปิ ดตัวก่อให้ เกิดการสึกหรอบริเวณผิวสัมผัสจากอนุภาคที่เสียดสี ถ้ าอนุภาคมีขนาดเล็ก
เทียบกับขนาดความขรุขระของผิว การเสียดสีมีแนวโน้ มที่จะทาให้ พื ้นผิวเรี ยบขึ ้นประสิทธิภาพในการกันรั่ว
จะเพิ่มขึ ้น แต่ถ้าอนุภาคมีขนาดใหญ่กว่าจะทาให้ พื ้นผิวหยาบมากขึ ้น ประสิทธิภาพในการกันรั่วจะลดลง
ดังนันวั
้ สดุที่ใช้ ในการปิ ดวาล์วจะต้ องทนต่อการเสียดสีได้ ดี นอกจากนี ้วัสดุดงั กล่าวจะต้ องสามารถทนการ
กัดเซาะและการกัดกร่อนของของไหลได้ ดีด้วย
การกันรั่วก้ านวาล์ ว
การกันการรั่วก้ านวาล์วสามารถทาได้ สองแบบได้ แก่ แพ็กกิง และ แบบไดอะแฟรม

โครงสร้ างแพ็กกิงกดอัดประกอบด้ วยปะเก็นที่เป็ นวัสดุออ่ นนุม่ ที่อดั เข้ าไปในช่องอัดปะเก็นและ
กดอัดไว้ ด้วยตัวอัดปะเก็น ปะเก็นจะขยายตัวออกด้ านข้ างจนติดกับผนังช่องอัดปะเก็นและก้ านวาล์ว โดย
ปะเก็นที่ใช้ จะต้ องสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สงู มีความต้ านทานต่อของไหลที่มากระทา มีความเสียดทาน
ต่า ต้ านทานการซึมผ่านของไหลที่กนั รั่ว นอกจากนี ้วัสดุที่ใช้ ทาก้ านวาล์วก็มีผลต่อการกันรั่วเช่นกัน
เนื่องจากถ้ าก้ านวาล์วเกิดการสึกหรอจะทาให้ เกิดร่องซึง่ เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดการรั่วบริเวณดังกล่าวได้
เช่นกัน
โครงสร้ างแบบไดอะแฟรมจะมีลกั ษณะเป็ น Dome หรื อ Bellow ก็ได้ โดยไดอะแฟรมจะปิ ดกัน้
ก้ านวาล์วกับของไหลทาให้ ของไหลไม่สามารถรั่วออกไปได้ สาหรับแบบ Dome วาล์วขณะปิ ดจะต้ อง
เอาชนะแรงดันของของไหลที่เพิ่มขึ ้นรวมถึงระยะเคลื่อนที่ขึ ้นลงของก้ านวาล์วทาได้ น้อยจึงนิยมใช้ กบั วาล์ว
ที่มีขนาดเล็ก ส่วนแบบ Bellow จะมีลกั ษณะตรงข้ ามกับ Dome คือมีพื ้นที่รับแรงดันของไหลน้ อยจึง่ ทาให้
การปิ ดก้ านวาล์วใช้ แรงน้ อยกว่านอกจากนันยั
้ งสามารถยืดหดในแนวแกนวาล์วได้ มากจึงเหมาะกับวาล์วที่
มีลกั ษะการปิ ดแบบยกขึ ้นลงขนาดใหญ่ และเพื่อเป็ นการป้องกันการรั่วไหลเนื่องจากไดอะแฟรมแตกจึง่ มั ก
ใช้ ร่วมกับตัวกันรั่วแบบแพ็กกิงกดอัดด้ วย

การหาอัตราการไหล
สาหรับอัตราการไหลของของไหลผ่านวาล์วสามารถคานวณได้ จากค่า สัมประสิทธิ์การไหล (Flow
coefficient) ซึง่ ตามมาตรฐานมีสองแบบได้ แก่คา่ Kv และ ค่า Cv โดยค่า Kv หมายถึงปริมาณการไหลของ
น ้าลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ณ อุณหภูมิ 5๐C ความดันสูญเสีย 1 bar ณ ตาแหน่งที่กาหนด โดยปกติจะคิดที่
ตาแหนงเปิ ดสุดจะใช้ สญ
ั ลักษณ์ Kvs ส่วนค่า Cv หมายถึงปริมาณการไหลของน ้า gal(us)/min ณ อุณหภูมิ
60 ๐F ความดันสูญเสีย 1 lb/in2 โดยสมการด้ านล่างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kv และ ค่า Cv

ในการหาอัตราการไหลสาหรับวาล์วที่สภาวะการใช้ งานจะแบ่งเป็ นสองประเภทได้ แก่ ของเหลวที่อดั
ตัวไม่ได้ (Incompressible fluid)เช่นน ้า น ้ามัน และ ของไหลที่อดั ตัวได้ (Compressible Fluid)เช่นแก็ส ลม
ไอน ้า โดยสามารถหาได้ จากสมการด้ านล่าง
กรณีของไหลที่ไม่ สามารถอัดตัวได้

โดยที่ Q1 = อัตราการไหล m3/h
= ความหนาแน่น kg/m3 (สาหรับน ้าเท่ากับ 1000 kg/m3 )
= ความดันสูญเสีย bar

กรณีของไหลที่สามารถอัดตัวได้
สาหรับของไหลที่อดั ตัวได้ จะต้ องพิจารณาก่อนว่าการไหลที่เกิดขึ ้นเป็ น Critical flow หรื อไม่ โดย
ปกติอตั ราการไหลจะเพิ่มขึ ้นเมื่อ ความดันสูญเสียเพิ่มขึ ้นแต่เมื่อถึงจุด Critical flow อัตราการไหลจะไม่
เพิ่มขึ ้นอีกถึงแม้ วา่ ความดันสูญเสียจะเพิ่มขึ ้น สาหรับจุดดังกล่าววาล์วจะมีเสียงดังจากฆ้ อนน ้า (Water
hammer) และอาจเกิดโพรงไอได้ (Cavitations) จุดดังกล่าวสามารถหาได้ จากสมการ
Critical flow = P2 < P1/2
โดยที่ P1 = แรงดันขาเข้ า (absolute pressure) bar
P2 = แรงดันขาออก (absolute pressure) bar

ไอนา้
Non-Critical flow
Critical flow
โดยที่ Q2 = อัตราการไหล kg/h
แก๊ ส

Non-Critical flow
Critical flow

โดยที่ Q3 = อัตราการไหล m3/h (ที่ 0๐C, 1 bar)
T = อุณหภูมิของไหล ๐K (๐K = 273 + ๐C)
การเลือกขนาดของวาล์วจะต้ องทราบว่าในระบบต้ องการอัตราการไหลของของไหลมากน้ อย
เพียงใด โดยขนาดของวาล์วจะเลือกให้ การเปิ ดที่ประมาณ 80% เท่ากับอัตราการไหลที่ระบบต้ องการ เพื่อ
เป็ นการเผื่อสาหรับกรณีที่ระบบต้ องการอัตราการไหลเพิ่ม โดยปกติอตั ราการไหลที่ระบบต้ องการจะน้ อย
กว่าอัตราการไหลของแหล่งกาเนิดดังนันวาล์
้ วจะต้ องทาหน้ าที่ปรับอัตราการไหลให้ เหมาะสมด้ วย ถ้ าเลือก
ขนาดวาล์วใหญ่เกินไปในการปรับอัตราการไหลจะต้ องปิ ดวาล์วบางส่วนทาให้ แรงดันตกคร่อมหน้ าวาล์ว
มากขึ ้นส่งผลให้ เกิดการเสียดสีระหว่างข องไหลกับบ่าวาล์วมากทาให้ เกิดการสึกหรออายุการใช้ งานลดลง
นันจึ
้ งเป็ นสาเหตุทาให้ วาล์วส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าขนาดท่อ หรื อ ทาให้ ขนาดหน้ าวาล์วเล็กลง (Reduce
port)

ปั ญหาที่พบในระบบท่ อ
ปั ญหาการเกิดโพรงอากาศ (Cavitations)
เมื่อของเหลวไหลผ่านวาล์วที่ปิดลงบางส่วนทาให้ ความดันจลน์เพิ่มขึ ้นและความดันสถิตของ
ของเหลวลดลงซึง่ อาจลดลงถึงความดันไอของของเหลวทาให้ ของเหลวในย่านความดันต่าเริ่มกลายเป็ น
ฟองไอและรวมตัวกันกลายเป็ นโพรงไอ เมื่อของเหลวและโพรงไอเลื่อนตัวออกห่างจากวาล์วความดันจลน์
เริ่มลดลงความดันสถิตเพิ่มมากขึ ้นทาให้ โพรงไอดังกล่าวยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว จากปรากฏการดังกล่าวทา
ให้ เกิดการกระแทกกันของอนุภาคของเหลวบริเวณที่โพรงไอยุบตัวทาให้ แรงดับบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ ้น
ในช่วงสัน้ ๆ ถ้ าแรงดันดังกล่าวเกิดใกล้ กบั ผนังท่อหรื อวาล์วจะทาให้ เกิดการสึ กหรอได้ ปั ญหาส่วนใหญ่มกั
เกิดในระบบท่อคอนเดนเซทเนื่องจากน ้ามีอณ
ุ หภูมิสงู ความดันไอของของเหลวจะเพิ่มขึ ้นทาให้ เกิดฟองไอ
ได้ ง่าย
การแก้ ไขสามารถทาได้ โดยการอัดอากาศเข้ าที่สว่ นหลังของวาล์วเพื่อลดการรวมตัวของฟองไอแต่
วิธีดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดปั ญหาค้ อนน ้าและการอ่านค่าผิดพลาดในอุปกรณ์ควบคุมของระบบได้ นอกจาก
วิธีอดั อากาศยังสามารถแก้ ไขด้ วยการเพิ่มขนาดท่อด้ านหลังวาล์วอย่างทันทีดนั ใดเพื่อป้องกันโพรงไอยุบตัว
ใกล้ กบั ผนังท่อโดยมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เท่า และ ความยาวประมาณ 8 เท่าของเส้ น
ผ่านศูนย์กลางท่อปกติ

ปั ญหาค้ อนนา้ (Water Hammer)
ในขณะที่วาล์วกาลังถูกปิ ดหรื อเปิ ดเพื่อเปลี่ยนอัตราการไหล พลังงานจลน์ของลาของไหลจะถูก
เปลี่ยนเป็ นแรงดันสถิตในท่อ ซึง่ แรงดันสถิตจะทาให้ เกิดการกระแทกกับวาล์วหรื อผนังท่อก่อให้ เกิดการ
สัน่ สะเทือนและเกิดเสียงดังภายในท่อ การเปลี่ยนแปลงความดันจลน์เป็ นแรงดันสถิตไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่าง
ทันทีทนั ใดตลอดเส้ นท่อ แต่เป็ นการคืบคลานจากจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลอย่างทันทีทนั ไดโดย
ส่วนใหญ่จะเกิดที่วาล์ว ขณะที่เกิดแรงดันสถิตที่วาล์วของเหลวที่ต้นทางยังคงมีความเร็วและไหลเข้ าสูท่ อ่
อยูจ่ นกระทังแรงดั
้
นสถิตเคลื่อนตัวมาถึงท่อต้ นทางของเหลวทังหมดในท่
้
อจึง่ จะหยุดนิ่ง แรงดันสถิตที่
เพิ่มขึ ้นในระบบท่อมากกว่าแรงดันสถิตปกติดงั นันของเหลวในระบบท่
้
อจะไหลส่วนทางออกโดยแรงดันสถิต
จะลดลงเข้ าสูภ่ าวะปกติโดยเริ่มต้ นจากท่อต้ นทางจนถึงวาล์วปลายทางอีกครัง้ หนึง่
ปั ญหาค้ อนน ้านอกจากเกิดจากการปิ ดหรื อเปิ ดวาล์วอย่างรวดเร็วแล้ วอาจเกิดจากปั๊ มน ้าหยุด
ทางานอย่างทันทีทนั ใด ซึง่ ขณะที่ปั๊มหยุดทางานลาน ้าภายในท่อยังคงเคลื่อนตัวไปด้ านหน้ าอยูท่ าให้
แรงดันสถิตที่บริเวณปั๊ มลดลงโดยแรงดันที่ลดลงดังกล่าวจะเคลื่อนตัวจากปั๊ มไปยังปลายท่อและจะสะ ท้ อน
กับมายังปั๊ ม ดังนันระบบจึ
้
งต้ องมีการติดอุปกรณ์เช็ควาล์วที่บริเวณปั๊ มเพื่อป้องกันความเสียหายของปั๊ มที่
เกิดจากการกระแทกของน ้า
การแก้ ปัญหาค้ อนน ้านันท
้ าได้ คอ่ นข้ างยาก เนื่องจากการเปิ ดหรื อปิ ดวาล์ว หรื อ ปั๊ มน ้าจะต้ องทา
อย่างช้ า ๆ วิธีที่ง่ายที่สดุ และได้ ผลดีคือการติดตังอุ
้ ปกรณ์ป้องกันการเกิดค้ อนน ้า อุปกรณ์ดงั กล่าวมี
ลักษณะเป็ นท่อสัน้ ๆ ยื่นออกมาจากระบบท่อโดยภายในบรรจุด้วยก๊ าซที่แยกจากของเหลวด้ วยผนังอ่อน
โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวจะช่วยลดแรงกระแทกของน ้าได้ ในระบบอาจมีการติดหนึง่ จุดหรื อมากกว่านี ้ก็ได้
ปั ญหาเสียงดัง
การลดแรงดันของก๊ าซหรื อไอน ้าผ่านวาล์วจะทาให้ เกิดการไหลปั่ นป่ วนที่ทางออกของวาล์ว ส่งผล
ให้ เกิดเสียงดัง ในการแก้ ปัญหาดังกล่าวสามาระทาได้ โดยการติดตังตั
้ วระงับเสียงที่มีลกั ษณะรูพรุน โดย
อุปกรณ์ดงั กล่าวจะช่วยลดเสียงความถี่ต่าและกลาง แต่จะเพิ่มความถี่สงู นอกจากนี ้ยังช่วยให้ เกิดการไหล
อย่างราบเรี ยบตลอดหน้ าตัดท่อมากยิ่งขึ ้นด้ วย

ส่ วนประกอบของวาล์ ว หลักๆ ที่ควรรู้
1. Body คือ โครงสร้ างหลักนัน่ เอง
2. Flange คือหน้ าแปลนส่วนประกอบระหว่างท่อกับวาล์วในกรณีที่วาล์วมีขนาดใหญ่ ต้ องใช้ สลักยึด
3. Stem คือ แกนกลางในการหมุนวาล์ว หรื อที่เรี ยกว่าก้ านนัน่ เอง
4. Seat คือ ชิ ้นส่วนกันการรั่วไหลของน ้า มีชนิดที่เป็ น ยาง และ โลหะ
5. Hand Wheel หรื อ Arm คือ บริเวณที่เปิ ดปิ ดวาล์ว ในกรณีที่เป็ น Solenoid วาล์ว จะเป็ นการควบคุมโดย
ไฟฟ้า
6. Wedge ฝากัน้ ปิ ด - เปิ ดน ้า ในบอลวาล์ว ชิ ้นส่วนนี ้จะเรี ยกว่า Ball
ประเภทของวาล์ ว
เราจะมาดูกนั ว่าวาล์ว มีชนิดไหนบ้ าง
วาล์วประเภทเป็ น ประตูน ้า มีหน้ าที่ควบคุมการปิ ด - เปิ ด ทัว่ ไป เรี ยกตามลักษณะของอุปกรณ์ที่กนน
ั ้ ้า
ดังรูป
Ball Valve

Gate Vale

Glove Valve

วาล์วที่มีหน้ าที่กนั น ้าไหลย้ อนกลับ หรื อ กาหนดให้ น ้าไหลไปทางเดียว เช่น
Check Valve

Butterfly Valve

วาล์วที่มีหน้ าที่สาหรับระบาย เช่น
Release Valve

ส่วน Solenoid valve นันคื
้ อวาล์วปิ ด-เปิ ดทัว่ ไปแต่ใช้ ไฟฟ้าควบคุมการปิ ด -เปิ ด

หน้ าที่หลักของวาล์วในระบบควบคุมของไหลมีสามหน้ าที่ได้ แก่ หยุดและเริ่มการไหล การควบคุม
อัตราการไหล และ การเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศทางการไหล โดยวาล์วได้ ถกู ออกแบบมาหลายชนิดเพื่อให้
เหมาะกับการใช้ งานในแต่ละการทางาน การจัดกลุม่ วาล์วตามวิธีการไหลสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 กลุม่
ดังแสดงในตารางด้ านล่าง
ปิ ดลง (Closing down)

โกล์บวาล์ว (Globe Valve)

เลื่อนลง (Sliding)

เกทวาล์ว (Gate Valve)

หมุน (Rotating)

ปลัก๊ วาล์ว (Plug Valve)
บอลวาล์ว (Ball Valve)
วาล์วปี กผีเสื ้อ (Butterfly Valve)

อ่อนตัว (Flexing)

พินช์วาล์ว (Pinch Valve)
ไดอะแฟรมวาล์ว (Diaphragm Valve)

การเลือกใช้ งานวาล์ ว
วาล์ วสาหรับหยุดและเริ่มการไหล
วาล์วที่ออกแบบสาหรับการทางานเช่นนี ้มีลกั ษณะสภาพต้ านทานการไหลที่ต่า มีเส้ นทางการไหล
ผ่านที่ตรงเช่น วาล์วเลื่อนลง วาล์วหมุน และวาล์วอ่อนตัว สาหรับวาล์วปิ ดลงให้ เส้ นทางการไหลที่คดเคี ้ยว
กว่าจึงมีสภาพการต้ านทานการไหลสูงไม่นิยมนามาใช้

วาล์ วสาหรับควบคุมอัตราการไหล
วาล์วประเภทนี ้จะออกแบบให้ สามารถปรับแต่งอัตราการไหลได้ ง่าย ดังนันวาล์
้ วปิ ดลงจึง่ มี
แนวโน้ มที่จะใช้ กบั งานลักษณะนี ้ได้ ดีเนื่องจากขนาดของการเปิ ดวาล์วสัมพันธ์กบั การเคลื่อนที่ของก้ าน
วาล์วเป็ นสัดส่วนตรงกัน วาล์วในกลุม่ หมุนและอ่อนตัวสามารถใช้ ในการควบคุมได้ มีเหมือนกันแต่ไม่นิยม
นามาใช้ เนื่องจากมักเกิดการสึกหรอบริเวณซีลยาง
วาล์ วสาหรับเบี่ยงเบนการไหล
วาล์วประเภทนี ้จะมีชอ่ งการไหลมากกว่า 3 ช่องขึ ้นไปขึ ้นอยูก่ บั หน้ าที่ในการใช้ งาน โดยวาล์วที่ใช้
ทาหน้ าที่สว่ นใหญ่อยูใ่ นกลุม่ หมุนซึง่ ได้ แก่ ปลัก๊ วาล์ว และ บอลวาล์ว
วาล์ วสาหรับของไหลที่มีของแข็งแขวนลอย
วาล์วที่เหมาะสมที่สดุ ต้ องมีชิ ้นส่วนปิ ดที่เลื่อนไถลคร่อมบ่าวาล์วที่มีลกั ษณะการเคลื่อนที่แบบเช็ดถู
บ่าวาล์วซึง่ จะช่วยทาให้ ของแข็งไม่ตดิ ค้ างอยูบ่ นบ่าวาล์ว ส่วนใหญ่จะใช้ ในกลุม่ เลื่อนลง สาหรับกลุม่ หมุนก็
สามารถใช้ ได้ เช่นกันแต่ไม่นิยมเนื่องจากอนุภาคของแข็งอาจทาให้ เกิดการสึกหรอที่บริเวณซีลยางได้

การเชื่อมต่ อท่ อปลายวาล์ ว
การเชื่อมต่อของวาล์วแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แก่ การเชื่อมต่อด้ วยเกลียว การ
เชื่อมต่อด้ วยหน้ าแปลน และ การเชื่อมต่อด้ วยการเชื่อม
การเชื่อมต่ อด้ วยเกลียว (Threaded)
เนื่องจากรอยต่อลักษณะนี ้มีเส้ นทางการไหลมากจึงต้ องใช้ สารกันรั่ว หรื อ ซีลแล็นท์ (Sealant) ปิ ด
ตามเส้ นทางการรั่วไหลนี ้ ถ้ าโครงสร้ างของตัวเรื อนวาล์วสามารถเชื่อมได้ อาจทาการเชื่อมปิ ดผนึกด้ วยก็ได้
สาหรับวาล์วที่เชื่อมต่อด้ วยเกลียวมักมีขนาดไม่เกิน 2 นิ ้ว เนื่องจากวาล์วที่มีขนาดใหญ่การปิ ดเส้ นทางการ
รั่วไหลสามารถทาได้ ยาก
การเชื่อมต่ อด้ วยหน้ าแปลน (Flanged)
การเชื่อมต่อประเภทนี ้มีข้อดีที่สามารถติดตังและถอดออกจากท่
้
อได้ ง่าย อย่างไรก็ตามวาล์วที่มีหน้ า
แปลนมีน ้าหนักวัสดุมากกว่าแบบเกลียวทาให้ มีราคาที่แพงกว่า การเชื่อมต่อด้ วยหน้ าแปลนจะทาการยึด
ด้ วยสลักเกลียวจานวนมาก โดยแรงบิดที่ใช้ ในการขันสลักเกลียวแต่ละตัวน้ อยกว่าการบิดวาล์วประเภท
เกลียวทาให้ การเชื่อมต่อด้ วยหน้ าแปลนสามารถใช้ ได้ กบั วาล์วทุกขนาดในทุกช่วงความดัน อย่างไรก็ตาม
การใช้ งานที่อณ
ุ หภูมิมากกว่า 350๐C สลักเกลียว ปะเก็น และ หน้ าแปลน จะมีอาการ Creep Relaxation
คือวัสดุมีการยืดออกเมื่อได้ รับแรงมากขึ ้น ซึง่ ถ้ าแรงดันภายในระบบสูงรอยต่อหน้ าแปลนจะมีความเค้ นสูง
ทาให้ อาจเกิดปั ญหาการรั่วไหลได้
การเชื่อมต่ อด้ วยการเชื่อม (Welding)
การเชื่อมต่อด้ วยการเชื่อมเป็ นวิธีที่ นา่ เชื่อถือที่สดุ เนื่องจากสามารถใช้ งานได้ ทกุ ช่วงความดันและ
อุณหภูมิ อย่างไรก็ตามการถอดออกและการติดตังด้
้ วยวิธีนี ้ทาได้ ยากมาก ดังนันการใช้
้
วาล์วแบบเชื่อมจึง
นิยมใช้ เฉพาะงานที่มีอณ
ุ หภูมิสงู หรื อ งานที่ไม่ต้องการให้ เกิดการรั่วไหลได้ สาหรับวาล์วที่มีขนาดไม่เกิ น 2
นิ ้ว มักออกแบบให้ ปลายมีลกั ษณะเป็ นเบ้ าสาหรับเชื่อมซึง่ รับกับปลายท่อเรี ยบ แต่เนื่องจากการเชื่อมแบบ
เบ้ าก่อให้ เกิดรอยแยกระหว่างเบ้ าและท่อ ดังนันจึ
้ งมีความเป็ นไปได้ ที่อาจเกิดการกัดกร่อนที่รอยแยก
มาตรฐานที่ใช้ ในวาล์ ว
ประสิทธิภาพของวาล์วที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในอเมริกาจะบอกเป็ นค่า 2 ค่าได้ แก่ WOG (น ้า, น ้ามัน,
ก๊ าซ) และ WSP (ความดันไอน ้า) โดยอัตราส่วน WOG อ้ างอิงที่อณ
ุ หภูมิห้องขณะที่ WSP อ้ างอิงที่อณ
ุ หภูมิ
ไอน ้า เมื่อไหลที่มีการกาหนดความสัมพันธ์ทงสองจุ
ั้
ดจะเป็ นที่เข้ าใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับ

อุณหภูมิเป็ นเส้ นตรงอยูร่ ะหว่าง 2 จุดนี ้ สาหรับวาล์วที่มีการเชื่อมต่อแบบหน้ าแปลนการกาหนดมาตรฐาน
ของวาล์วส่วนใหญ่จะอ้ างอิงตามมาตรฐานของหน้ าแปลน

ความหมายของ วาล์ วปี กผีเสือ้ (Butterfly valve)
วาล์วปี กผีเสื ้อ หรื อ Butterfly valve เป็ นวาล์วในตระกูลวาล์วที่เรี ยกว่า quarter-turn valve (วาล์ว
ที่หมุนได้ หนึง่ ในสี่ของวงกลม) ตัว “ปี กผีเสื ้อ” หรื อ Butterfly valveคือลิ ้นวาล์วที่เป็ นแผ่นโลหะวงกลมต่อกับ
ก้ านวาล์ว เมื่อวาล์วปิ ดตัวลิ ้นวาล์วนี ้ก็จะหมุนมาอยูใ่ นตาแหน่งที่ปิดทางไหลของของไหลได้ อย่างสม บูรณ์
ตัวอย่ างรู ปภาพ วาล์ วปี กผีเสื้อ Butterfly valve

เมื่อวาล์วผีเสื ้อ (Butterfly valve) ปิ ดตัวลิ ้นวาล์วจะหมุนมาอยูใ่ นตาแหน่งที่ปิดทางไหลของของ
ไหลได้ อย่างสมบูรณ์ เมื่อวาล์ว เปิ ดสุดตัวลิ ้นวาล์ว ก็จะหมุนไปหนึง่ ในสี่ของวงกลมเพื่อจะเปิ ดทางไหลของ
ของไหลโดยเกือบจะไม่มีการกีดขวาง ตัววาล์วปี กผีเสื ้อ (Butterfly valve) อาจจะถูกเปิ ดทีละน้ อยเพื่อปรับ
อัตราการไหล วาล์วนี ้ต่างจากวาล์วแบบ ball valve ตรงที่ตวั ลิ ้นวาล์วจะอยูใ่ นช่องทางการไหลอยูเ่ สมอ จึง
ทาให้ เกิดแรงดันสูญเสียในการไหลไม่วา่ วาล์ว จะเปิ ดอยูใ่ นตาแหน่งใดก็ตาม
วาล์วปี กผีเสื ้อ (Butterfly valve) ได้ ชื่อมาจาก “รูปร่างคล้ ายผีเสื ้อ” Butterfly ที่เกิดขึ ้นเมื่อวาล์ว
หมุน

วาล์วปี กผีเสื ้อ (Butterfly valve) ถูกใช้ กนั มากในอุตสาหกรรมเคมี ระบบน ้าทิ ้ง และระบบส่งน ้า
ซี่งวาล์วนี ้ได้ รับการออกแบบให้ ของไหลไม่ต้องสัมผัสกับชิ ้นส่วนโลหะเคลื่อนที่ของวาล์ว บ่าวาล์ว
สามารถทามาจากวัสดุที่แตกต่างกันหลายประเภทเพื่อใช้ งานกับของไหลทุกชนิด
วาล์วปี กผีเสื ้อ (Butterfly valve) เป็ นวาล์วที่มีความทนทานและต้ องการการบารุงรักษาน้ อยมาก
โดยปกติจะมีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่มาก

