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Chapter 1- Hydronic Piping Systems 

Heating system ႏွင့္ cooling system မ်ားတြင္ ေရ(water)ကုိ heat transfer လုပ္ရန္အတြက္ 
အသံုးျပဳၾကေသာေၾကာင့္ “Hydornic” ဟု ေခၚဆုိသတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အထပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္မားသည့္ မုိးထိ 
တိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ campus facilities တို႔ကဲ့သို႔ အလြန္ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္ 
အဦမ်ား(large-scale commercial buildings)မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည့္ chilled water system(cooling အတြက္) 
ႏွင့္ steam သို႔မဟုတ္ hot-water system(heating အတြက္) မ်ား အားလံုးသည္ hydornic system မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။  

၁၀.၁ Hydronic System တြင္ ပါဝင္ေသာ component မ်ားမွာ 

 

 
Hydronic system တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေသာ component မ်ားမွာ 
 (၁) Pump 
 (၂) Load 
 (၃)  Control valve 
 (၄) Balancing valve 
 (၅) Source 
 (၆)  Air removal system ႏွင့္ 
 (၇) Expansion unit တို႔ျဖစ္သည္။ 

 
ပံ ု၁၀-၁ Hydronic system တစ္ခု 

၁၀.၂ Hydronic Piping System အမ်ိဳးအစားမ်ား 

Hydronic system မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ steam သုိ႔မဟုတ္ hot water ႏွင့္ chilled water (၂)မ်ိဳး ခြဲျခား 
ထားသည္။ ျပင္ပေလ(atmosphere)ႏွင္ ့ထိေတြ႕မႈ ရွိ၊မရွိကိုို အေျခခံ၍ closed system ႏွင့္ open system ဟု၍လည္း 
ခြဲျခား ႏုိငသ္ည္။  
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ပံ ု၁၀-၂ Cooling hydronic system ပံ ု၁၀-၃ Heating hydronic system 

  
ပံ ု၁၀-၄             Closed system ပံ ု၁၀-၅               Open system 

Closed water system မ်ားကို ဖိအား(pressure)ႏွင့္ အပူခ်ိန္(temperature)တို႔ကုိ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးအစား 
ခြဲျခားထားသည္။ 

Closed Water Systems အမ်ိဳးအစား ဖိအား(Pressure) အပူခ်ိန္(Temperature) 
Low Temperature Water(LTW) အျမင့္ဆံုး ဖိအား 160 psi အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္ 250°F 
Medium Temperature Water(MTW) အျမင့္ဆံုး ဖိအား 160 psi 250°F  မွ 350°F အတြင္း 
High Temperature Water(HTW) အျမင့္ဆံုး ဖိအား 300 psi အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္ 350°F 
Chilled Water Systems(CWS) အျမင့္ဆံုး ဖိအား 120 psi 40°F မွ 55°F(44°F မွ 45°F) 

 
Hydronic piping system မ်ားကို ပိုက္အေရအတြက္အေပၚတြင္ မူတည္၍လည္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားသည္။ 
 (၁) Two pipe system 
 (၂) Three pipe system 
 (၃)  Four pipe system 

Direct return system ႏွင့္ Reverse return system ဟု၍လည္း return လုိင္းကို အေျခခံ၍ 
အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားေလ့ရွိသည္။ Primary ႏွင့္ secondary system ဟု၍လည္း ပန္႔ကုိ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခား 
ေလ့ရိွသည္။ 

Two pipe system တြင္ ပုိက္(၂)ေခ်ာင္းသာ ပါရွိသည္။ ပုိက္(၁)ေခ်ာင္းသည္ supply ပုိက ္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ 
ပိုကတ္စ္ေခ်ာင္းသည္ return ပိုက္ျဖစ္သည္။ Heating ႏွင္ ့cooling ကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳရန ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။  
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ပံ ု၁၀-၆ Two pipe system ပံ ု၁၀-၇ Two pipe system တြင္သံုးေသာ valve မ်ား 

  
ပံ ု၁၀-၈ Three pipe system ပံ ု၁၀-၉ Three pipe system တြင္သံုးေသာ valve မ်ား 

၁၀.၃ Four Pipe System ၏ အားသာခ်က္မ်ား 

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး heating ႏွင့္ cooling နွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ဇုန္တစ္ခုခ်င္းစီ၏အပူခ်ိန္ (individual zone 
temperature)ကို control လုပ္ႏုိငသ္ည္။  

(က) Spring and Fall season မ်ား ၌ chilled water ႏွင့္ hot water တို႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေပးႏုိင္သည္။ 

(ခ) ဇုန္မ်ားျပဳလုပ္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာေစႏိုင္သည္။ ေဆာင္းအကုန္ေႏြအကူး ကာလမ်ားတြင္  
heating လုပ္မည္ သို႔မဟုတ္ cooling လုပ္မည္ စသည့္တုိ႔ စဥ္းစားရန္မလုိ။ 

(ဂ)  Fan speed ကုိ အေႏွးဆံုးျဖင္ ့ေမာင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆူညံသံမျဖစ္ေပၚေပ။ 

ေရ(water) အလြယ္တကူ ရႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းေပါျခင္း(cheap) ၊ အဆိပ္ ေဘးအႏၲရယ္ မရွိျခင္း(nontoxic) ႏွင့္ 
မီးေလာင္မလြယ္ျခင္း(non-flammable) ျဖစ္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရသည္ ေရခဲ(solid)၊ အရည္(liquid) ႏွင္ ့
ေရခုိးေရေငြ႕(gaseous) အေနျဖင္ ့တည္ရွိႏိုင္သည္။  

ေရခဲ(ice) ကုိ cooling system မ်ားတြင္ cooling effect ကုိ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းထား 
(storage)ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ေရခဲ(၁)ေပါင္ သည္ 144 Btu(335 kJ/kg) cooling effect ကုိ သိုေလွာင္ 
ထားႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ေရခဲ(၁)ေပါင္ကို မေျပာင္းလဲသည့္အပူခ်ိန္ (constant temperature) တစ္မ်ိဳးတြင္ 
အရည္ေပ်ာ္(melting) ေစသည့္အခါ 144 Btu ပမာဏ ရွိေသာ အပူစြမ္းအင္(Heat energy) ကုိ စုပ္ယူသြားသည္။ 

Saturated steam ကုိ  heating operating သုိ႔မဟုတ္ heating system မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။ Steam 
၏ latent heat of vaporization သည္ steam ၏ ဖိအား(pressure) ေပၚတြင္ မူတည္သည္။  အေလးခ်ိန္ (၁) ေပါင္ 
(1 lb) ရွိေသာ steam ကုိ ေလထုဖိအား(atmospheric)ေအာက္တြင္ condense(အေအးခ)ံ လုိက္ပါက 970 Btu 
ရရွိႏုိင္သည္။(2256 kJ/kg of steam) ေရကို အရည္(liquid)အေျခအေနတြင္ heat transfer medium အျဖစ္ 
အသံုးျပဳျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္သည္။ ေရထက္သာလြန္သည့္ တျခားအရည္ တမ်ိဳးရွိႏိုင္လိမ့္မည္ 
မဟုတ္ေပ။ System တစ္ခု ၏ ပိုက္ထဲတြင္ ေရကိ ုheating operation အတြက္သာမာ cooling operation အတြက္ပါ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  
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ပံ ု၁၀-၁၀ Pipe c/w two coil 4 Pipe c/w one coil  ပံ ု၁၀-၁၁ Four pipe system 

 ေရကုိ system တစ္ခု အတြင္း၌ heat carrier အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေရသည္ ဂုဏ္သတိ ၲမ်ား 
မေျပာင္းလဲသြားေပ။(သန႔္စင္ေနသမ်ွ ကာလပတ္လံုး ေရ၏  ဂုဏ္သတိ ၲမ်ား မေျပာင္းလဲေပ။ ) 

Hydronic system မ်ားသည္ heat transfer system မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အပူခ်ိန ္ ျမင့္ေနရာ(high 
temperature)ေနရာမွ အပူ(heat) တုိ႔ကုိ စုပ္ယူ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး အပူခ်ိန္နိမ့္ သည့္ေနရာ(low temperature)သုိ႔ 
ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ အပူ(heat) မ်ားကို စြန႕္ထုတ္သည့္ system မ်ားကို “hydronic system” ဟုေခၚသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ chilled water system ၊ hot water system စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ 

 Hydronic system မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာရာတြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္ 
အေနျဖင့္ ေရ၏ဂုဏ္သတိၲမ်ား (properties of water) ဖိအားမ်ား(pressure distribution)ႏွင့္ flow မ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယ အဆင့္ အေနျဖင့္ hydronic system မ်ား၏ properties မ်ားကို နားလည္ရန္လိုသည္။ တတိယ အဆင့္ 
အေနျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ hydronic system မ်ား၏ ဒီဇိုင္း ပုံစံ ထုတ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 
ပံ ု၁၀- ၁၂(က) Two-pipe direct return system (ခ) Two-pipe reverse system 
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ပံ ု၁၀-၁၃ Primary –Secondary System Source 

၁၀.၄ Properties of Water (ေရ၏ဂုဏ္သတိၱမ်ား) 

 ေရကုိ အပူေပးလ်ွင္ ေရသည္ က်ယ္ျပန္႕(expend)လာသည္။ ေရ၏က်ယ္ျပန္႕(expend)ႏႈန္းကို 
သုေသသီမ်ား(researchers) က “ Steam Table“ ျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ေရသည္ 
အပူခ်ိန္ 39.2°F(4°C) သုိ႔ေရာက္သည့္ အခါ ေရ၏သိပ္သည္းဆ(density)သည္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ 

 Hydronic system မ်ားတြင္ ရွိသည့္ စီးႏႈန္း(flow) ကုိ volume flow ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ 
Gallons Per Minute(GPM) တစ္မိနစလ္်င္ွ ဂါလံ မည္မ်ွ စီးဆင္းသည္၊ လည္ပတ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ liter per 
second(L/s) တစ္စက ၠန္ ႔လ်ွင္ လီတာ မည္မ်ွ စီးဆင္းေနသည္၊ လည္ပတ္ေနသည္ ဟု ေဖာ္ျပသည္။ 

 ေရသည္ compressible fluid တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ အတက္အက် ျဖစ္လ်ွင္ 
expansion ႏွင့္ contraction ျဖစ္သည္။ Closed system အတြင္းတြင္ ရွိေသာ ေရမ်ား အတြက္ expansion ႏွင့္ 
contraction ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ အတြက္ သင့္ေလ်ွာ္သည့္ စီမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည။္ 

Pipe arrangement မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း(၄)မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိငသ္ည္။  

(၁) Single loop (၃)  Two pipe direct return ႏွင့္ 
(၂) One-pipe main (၄) Two pipe reverse return တို႔ျဖစ္သည္။  

(က) Single Loop 

Terminal unit မ်ားအားလံုးကို အတန္းလိုက္(series) ပံုစံမ်ိဳး ခ်ိတဆ္က္ထားေသာေၾကာင့္ “series loop” 
ဟုေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။  

 
ပံ ု ၁၀-၁၄ အထက္ပါပံုသည္ series loop piping system အမ်ိဳးအစားကို(a)Isometric Drawing ႏွင့္(b) 
Schematic ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
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ပံ ု၁၀-၁၅ Split series loop piping system (a) Isometric (b) Schematic 

 
 

ပံ ု၁၀-၁၆ ပံ ု၁၀-၁၇ 

 
ပံ ု၁၀-၁၈ 

Two direct return system  

 

 

ပံ ု၁၀-၁၉ ပံ ု၁၀-၂၀ 
Two-pipe reverse return system(a)Isometric- two pipe reverse return to a number of building(B) 
Schematic 



ေကာင္းထက္ၫြန္႔                                                                  Chapter-1 Hydronic Piping Systems 

                                                                                                                           10-7 

 

 

ပံ ု၁၀-၂၁  

 

 

ပံ ု၁၀-၂၂ Three pipe system  

၁၀.၅ Water Hammer ျဖစ္ျခင္း 

 အလြန္ရွည္လ်ားေသာ ပိုက္တစ္ခုတြင္ ရွိေသာ valve ကုိ ပိတ္လိုက္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ water 
hammer ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပိုက္ထဲတြင္ စီးေနသည့္ fluid တစ္မ်ိဳး၏ velocity သည္ valve ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 
velocity head မွ pressure head အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားကာ ပိုက္အတြင္းတြင္ pressure wave တစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚသည္။ ထုိ pressure wave သည္ အသံ၏လ်ွင္ျမန္ႏႈန္း sonic speed  4860 ft/s(1480m/s) ျဖင့္ valve ၏ 
တျခားတစ္ဘက္ ေရာက္သြားၿပီး valve ထံသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ valve သည္ လံုးဝပိတ္ၿပီး ေနပါက 
pressure wave သည္ တျခားဘက္သုိ႔ ေျပးေဆာင့္လိုက္ valve ဆီျပန္လာလိုက္ ႏွင့္ ရွိသမ်ွ စြမ္းအင္ အားလံုး  
ကုန္ဆုံးသြားသည္(dissipated ျဖစ္သည္)အထိ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ 

အကယ္၍ ပိုက္သည ္ တိုလြန္းေသာေၾကာင့္ pressure wave က valve ဆီျပန္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ 
water hammer မျဖစ္ေပၚ ႏိငု္ေပ။ အလြန္ဆူညံသံ ျဖစ္ေပၚသည္။ ျပင္းထန္သည့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ serious damage 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
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၁၀.၆ Stratification ျဖစ္ျခင္း 

ေရသည္ အပူေလွ်ာက္ကူမႈမေကာင္းသည့္ၿဒပ္ (poor inductor) တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေအးေသာ ေရသည္ 
ပူသည့္ ေရထက္ ပိ၍ု ေလးသည္။ ေအးသည့္ ေရကို ပူသည့္ ေရကန္ထဲသုိ႔ (hot water layer) ထည့္လိုက္ပါက 
ပူသည့္ ေရ၏ buoyancy force ေၾကာင့္ ေအးသည့္ ေရ၏အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ ေရႏွစ္မ်ိဳး ေရာေႏွာကာ တူညီသည့္ 
ေရ၏ အပူခ်ိန္ သုိ႔ ေရာက္သြားလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ပူသည္ ့ေရ(hot water)ကုိ ေအးသည့္  

ေရအလႊာ(cold water layer)ေပၚသို႔ ထည့္လိုက္လ်ွင္ ေရပူသည္ buoyancy force ေၾကာင့္ အေပၚယံ 
တြင္သာ ရွိေနၿပီး ေအးသည့္ ေရ၏ အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္သာ ရွိေနလိမ့္မည္။ ထိုေရႏွစ္မ်ိဳးကို တစ္စုံတစ္ရာ 
မျပဳလုပ္ပါက သူ႔အလိုလုိ ေရာေႏွာသြား လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ အပူခ်ိန္ မတူညီသည့္ ေရႏွစ္မ်ိဳးသည္ 
အလႊာလိုက္ သီးျခား အတူတကြ ရွိေနျခင္းကို “Stratification” ဟုေခၚသည္။ 

မွားယြင္းစြာ နားလည္ ယူဆမႈမ်ား 

Hydronic system မ်ားကို ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို စနစ္တက် နားလည္ 
သေဘာမေပါက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာ နားလည္ ယူဆထားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ မွားယြင္းသည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္တတ္ ၾကသည္။ 

Condenser water pump ကုိ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိႀကီးသည့္ အရြယ္အစားကုိ ေရြးခ်ယ္မိျခင္း(oversize) အမွား 

အေဆာက္အဦ အမ်ားစုတြင္ chiller plant room သည္ ေျမေအာက္ထပ္(Basement) တြင္ တည္ရွၿိပီး 
cooling tower သည္ အေပၚဆံုးထပ္ (roof top) တြင္ တည္ရွိသည္။ Cooling tower မွ condenser 
water(CW)သည္ ကမာၻေျမဆြဲအား(gravity) ေၾကာင့္ အျမင့္ မွ Basement ရွ ိ pump ၏ suction ပိုက္အတြင္းသို႔ 
စီးဆင္းလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိပုိက္ အပိုင္းကိ ုထည့္တြက္ရန္ မလိုဟု ယူဆၾကသည္။ Pump ၏ head သည္ ေရကို 
roof top ရွိ cooling tower သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ပုိက္၏ friction losses  မ်ား 
အတြက္ကိုလည္း ထည့္တြက ္ ေပးရမည္ ဟု ယူဆဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ over size pump ကုိ မွားယြင္းစြာ 
တြက္ခ်က္ ေရြးခ်ယ္ ၾကသည္။  

Chilled water pump ကုိ လုိအပ္သည့္ အရြယ္အစားထက္ ေသးငယ္သည့္ pump ကုိ ေရြးခ်ယ္မိျခင္း၊ 

အေဆာက္အဦ၏ ထိပ္မွစ၍ chilled water pip friction ကုိ စတင္ တြက္ခ်က္သည့္ အခါ chilled water 
သည္ basement ရွ ိ chilled water pump အတြင္းသုိ႔ ကမၻာေျမဆြဲအား (gravity) ေၾကာင့္ စီးဆင္းသြားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိ ပိုက္အပုိင္းကို ထည့္တြက္ရန္ မလိုဟု မွားယြင္းစြာ ယူဆၾကသည္။ Chilled water circuit သည္ closed 
loop ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ friction losses ကုိသာ တြက္ရန္လုိသည္ဟု ယူဆၾကျခင္းေၾကာင့္ chiller water pump သည္ 
လိုအပ္သည္ထက္ ပိုေသးငယ္သည့္ pump အရြယ္အစားကို ေရႊးခ်ယ္မိတတ္ၾကသည္။  

၁၀.၇ ဆူညံသံမ်ား(Noise) ျဖစ္ေပၚျခင္း 

ေရထဲတြင္ ေလ ႏွင့္ vapour  bubble မရွိသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ပိုက္ထဲ၌ ေရစီးဆင္းျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ 
အသံကုိမ်ွ မျဖစ္ေပၚေစပါ ။ Air con system မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ အျမင့္ဆံုး velocity limit သည္ 8 ft/s(2.4 
m/s)ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္ velocity ျမင့္ေသာေၾကာင့္ ဆူညံသံမ်ား ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။ ဆူညံသံ(noise) ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ 
အတူ တုိက္စားျခင္း(erosion)လည္း လုိက္၍ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆူညံသံ(noise) မရွိျခင္းေၾကာင့္ 
erosion လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဆူညံသံ(noise) မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ pump ၏ impeller မ်ားတြင္ cavitation 
ျဖစ္ေပၚ လာသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား လ်ွင္ျမန္စြာ ပ်က္စီးေလ့ ရွိသည္။ 

Hydronic system မ်ားကို ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးအလုပ္မွာ စီးဆင္းျခင္း ခုခံအားသည္(flow 
resistance) ကုိ တတ္ႏိုင္သမ်ွ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစသ္ည္။ ခုခံအား (resistance)ကုိ 
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ဖိအားက်ဆင္းမႈ(pressure drop) ဟုလည္း ေခၚသည္။ ဖိအားက်ဆင္းမႈ(pressure drop)ကုိ အရည္၏ အျမင့္(height 
of liquid column)ျဖင္ ့ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ Head loss ဟုလည္း ေျပာဆိုေလ့ ရွိသည္။ 

Head loss calculation ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  
(က) တပ္ဆင္မည့္ pump ၏ လိုအပ္ေသာ pump head ကုိ သတ္မွတ္ရန္ ၊ ေယဘုယ် အားျဖင့္ pump head ကုိ 

အေ၀းဆံုး ပိုက္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ Head loss အမ်ားဆံုး ရွိသည့္ point ကုိ ေရႊးခ်ယ၍္ တြက္ယူၾကသည္။ 

(ခ) System တစ္ခုလံုးသည္ ဒီဇုိင္း flow condition တြင္ balance ျဖစ္ေနေစရန္ ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္  
သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ ရွိရမည့္ စီးႏႈန္း  (flow rate) အညီအမ်ွ ရရွိရန္. 

(ဂ)  Automatic control valve မ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္(information) မ်ားျဖစ္ေသာ 
minimum pressure drop at design flow rate၊ control valve ၏ CV တန္ဘိုး၊ low load condition တြင္ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္  ဖိအားကြာျခားခ်က္ (differential pressure) တုိ႔ ရရွိရန္. 

Pipe system တစ္ခုတြင္ pipe friction ႏွင့္ fitting loss ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ Head loss ကုိ height of fluid 
column ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ အခ်ိန္တြင္ ရွိေသာ fluid ၏ temperature 
 
Basically consists of three major parts: 

  Air system – air handling units (AHU), air distribution (air duct) system and 
terminals. 

 Water system – chilled water system, hot water system, condenser water system. 
 Central plant – refrigeration (chiller) plant, boiler plant. 

-End- 
 
 
 


