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แนะน�ำเบือ้งตน้เกีย่วกบัโครงสรำ้งรบัแรงดงึ

สถำปัตยกรรมรับแรงดงึถอืไดว้ำ่เป็น
หนึง่ในสถำปัตยกรรมทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุ
ทีม่ขี ึน้เพือ่ปกป้องมนุษยจ์ำกสภำพ
แวดลอ้มและกำรโจมตขีองผูล้ำ่ เตน้
ท ์“รปูกรวย” แบบพืน้ฐำนถอืเป็น
โครงสรำ้งรับแรงดงึทีเ่รยีบงำ่ยดทีีส่ดุ 
โดยมจีดุเดน่ทีส่�ำคญัสองประกำร
ไดแ้ก ่ ใชว้สัดนุอ้ยและเคลือ่นยำ้ย
ได ้เรำพบหลกัฐำนยนืยนัวำ่มนุษยใ์ช ้
เตน้ทม์ำอยำ่งนอ้ย 15,000 ปี โดย
เตมิใชห้นังสตัว ์และในชว่ง 3000 ปี
ทีผ่ำ่นมำนีเ่องทีเ่ร ิม่มกีำรใชว้สัดสุ ิง่
ทอ กำรใชง้ำนเทคโนโลยรัีบแรงดงึ
ครัง้แรกเกดิขึน้ในชว่งยคุแรก ๆ ของ
กำรใชเ้รอืใบ ผูช้มในสมยัโรมนั (โคลิ
เซยีม) ไดรั้บกำรปกป้องจำกแสงแดด
โดยกำรใชแ้ผน่ผำ้ใบแบบดงึเกบ็ได ้
รองรับดว้ยเสำไมแ้ละเชอืกฝ้ำยโดย
มกีลุม่ทหำรเรอืเป็นผูค้อยควบคมุกำร
ท�ำงำน โครงสรำ้งกำรใชง้ำนตำ่ง ๆ 
จะขึน้อยูก่บัวสัดทุีเ่ลอืกใชแ้ละหำได ้
ในเวลำนัน้ เชน่ กระโจมอนิเดยีนแดง 
เตน้ของเบดอูนิ หรอืกระโจมของชำว
โมงโกล โครงสรำ้งดงักลำ่วไดรั้บกำร
พัฒนำขึน้ตำมชว่งเวลำ โดยใชว้สัดุ
และสว่นประกอบทีท่นัสมยัมำกขึน้ มี
ขนำดใหญม่ำกขึน้และซบัซอ้นมำก
ขึน้ เชน่ Canada Golf Dome ทีปั่กกิง่ 
ประเทศจนี 
สิง่ทอสมยัใหมส่ำมำรถก�ำหนด
โครงสรำ้งใหม้รีปูทรงได ้ท�ำใหนั้ก
ออกแบบสำมำรถก�ำหนดโครงสรำ้ง 
3 มติไิดใ้นขณะทีว่สัดปุระเภทอืน่ ๆ 

อำจไมส่ำมำรถท�ำได ้สถำปัตยกรรม
นีท้�ำใหนั้กออกแบบมอีสิระมำกขึน้ใน
กำรเลน่แสงหรอืใชแ้สงธรรมชำตเิพือ่
สอ่งเขำ้ไปยงัพืน้ที ่ท�ำใหเ้กดิควำม
ลงตวั กำรผสมสำนหรอืกำรก�ำหนด
รปูทรงและควำมเดน่ชดั ผลทีไ่ด ้
คอือำรมณแ์ละบรรยำกำศทีส่ะทอ้น
เจตนำรมณข์องนักออกแบบ สูร่ะบบ
ปิดคลมุทีป่ระหยดัพลงังำน โดยอำศยั
องคป์ระกอบและปัจจัยจำกธรรมชำติ
เขำ้ชว่ย รปูทรงเมมเบรนทีม่คีวำม
หลำกหลำย ท�ำใหก้ำรสรำ้งสรรคม์ไีด ้
อยำ่งไมจ่�ำกดั

ไมม่สีถำปัตยกรรมใดทีส่ำมำรถสรำ้ง
รปูทรงและกระจำยแรงโดยเชือ่มโยง
ระหวำ่งกนัไดม้ำกเทำ่กบัโครงสรำ้ง
แบบเมมเบรน ซึง่น�ำไปสูก่ำรผสำนกนั
อยำ่งลงตวัระหวำ่งระบบสถำปัตยกรรม
และระบบวศิวกรรม 

กฎของแรงทีน่�ำเสนอผำ่นรปูทรง
สำมำรถสรำ้งควำมประหลำดใจให ้
ไมเ่ฉพำะกบันักออกแบบและวศิวกร
เทำ่นัน้ แตย่งัรวมไปถงึบคุคลทัว่ไป 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ผูท้ีส่ำมำรถเขำ้
ถงึจดุสมดลุระหวำ่งสนุทรยีภำพและ
ประโยชนใ์ชส้อย  

ตวัอยำ่งโครงสรำ้งเตน้ทใ์นสมยัเกำ่ที่
ใชห้นังสตัว์

ตวัอยำ่งสถำปัตยกรรมสมยัใหม่
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เกีย่วกบั Mehler Texnologies

บรษิทั

Mehler Texnologies ถอืเป็นบรษัิท
ขำ้มชำตชิัน้น�ำดำ้นวสัดปิุดคลมุเคลอืบ
ผวิ สนิคำ้ของเรำผลติจำกโรงงำนของ
เรำใน Huckel-hoven และ Fulda 
ประเทศเยอรมนั รวมทัง้โรงงำนที ่
Lomnice ในสำธำรณรัฐเชก โดยมี
ยอดขำยกวำ่ 50 ลำ้นตำรำงเมตรตอ่
ปีภำยใตช้ือ่  VALMEX® POLYMAR® 
และ AIRTEX® ลกูคำ้ของเรำอยูใ่น
กลุม่อตุสำหกรรมแปรรปู ประสบกำรณ์
กวำ่ 60 ปีในกำรพัฒนำและกำรผลติ
ของเรำคอืปัจจัยส�ำคญัทีท่�ำใหเ้รำ
ไดผ้ลติภณัฑท์ีเ่ชือ่ถอืได ้กำรวจัิย
และพัฒนำอยำ่งตอ่เนือ่งชว่ยใหเ้รำ
สำมำรถปรับปรงุวสัดทุีม่อียู ่และพรอ้ม
เปิดรับรปูแบบกำรใชง้ำนใหม ่ๆ

ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีม่คีณุภำพเชือ่ถอื
ไดข้องเรำเกดิขึน้จำกเครือ่งทอและ
เคลอืบผวิทีม่คีวำมทนัสมยั กำรตรวจ
สอบคณุภำพอยำ่งตอ่เนือ่งในหอ้ง
ปฏบิตั ิกำรพดูคยุกบันักออกแบบ ผู ้
ผลติและแปรรปูในกลุม่อตุสำหกรรม
ตำ่ง ๆ ท�ำใหเ้รำมคีวำมใกลช้ดิและได ้
รับควำมเชือ่ถอืจำกลกูคำ้ของเรำ

Mehler Texnologies ถอืเป็นผูบ้กุเบกิ
ในกลุม่อตุสำหกรรมนีต้ัง้แตปี่ 1944 

โดยน�ำเสนอเทคโนโลยเีมมเบรนโพ
ลเิอสเตอร ์PVC เคลอืบผวิ และถอื
เป็น „หนึง่ในผูผ้ลติรำยแรก“ ทีม่กีำร
พัฒนำเทคนคิกำรเคลอืบผวิ PVDF 
แบบพเิศษซึง่สำมำรถท�ำควำมสะอำด
และปกป้อง UV ไดใ้นระยะยำว

Mehler Texnologies สัง่สมควำม
เชีย่วชำญและประสบกำรณเ์กีย่วกบั
วสัดเุมมเบรนมำอยำ่งยำวนำน โดยมี
ควำมโดดเดน่ในดำ้นผลติภณัฑส์ิง่ทอ
ส�ำหรับกำรใชง้ำนเฉพำะ

ขดีควำมสำมำรถของเรำในเบือ้ง
ตน้:

ผลติผำ้ใบ 50 ลำ้นตำรำงเมตร และมี
พนักงำนประมำณ 600 คนทัว่โลก
โรงงำนผลติ 3 แหง่ 
บรษัิทจัดจ�ำหน่ำย 9 แหง่
ส�ำนักงำนขำย 7 แหง่ และพันธมติร
ดำ้นกำรจัดจ�ำหน่ำยทัว่โลก
เป้ำหมำยของเรำคอืกำรดแูลควำม
ตอ้งกำรเฉพำะดำ้นของลกูคำ้

Mehler Texnologies คอืผูเ้ชีย่วชำญ
ดำ้นผำ้ใบเคลอืบผวิและวสัดสุ ิง่ทอ
เฉพำะทำง

Mehler Texnologies คอื  
„ผูบ้กุเบกิ“ อยำ่งตอ่เนือ่ง

1944
เริม่กำรผลติผำ้ใบเคลอืบผวิ PVC
1954
เทคนคิกำรเคลอืบผวิผำ้โพลเิอสเตอร์
1969
กำรเคลอืบผวิผำ้ใบ PVC โดยใช ้
Acryl
1993
ชัน้เคลอืบชัน้แรกมสีว่นผสมของ 
Polyolefine (ไมม่ ีPVC) โดยค�ำนงึ
ถงึมำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้มและกำร
รไีซเคลิเป็นส�ำคญั
1994
VALMEX® MEHATOP  F เคลอืบผวิ 
PVDF แบบเชือ่มไดต้วัแรกของโลกสู่
สำยกำรผลติ
2004
กำรออกแบบและผลติวสัดทุ�ำป้ำย
แบนเนอรแ์บบใหมท่ีม่นี�้ำหนัก
เบำส�ำหรับงำนพมิพร์ะบบดจิติอล 
(AIRTEX® GT และ AIRTEX® magic)
2006
ผลติภณัฑเ์คลอืบผวิตวัแรกทีท่�ำจำก
เสน้ใยโพลเิอสเตอรท์ีม่สีว่นประกอบ
ของ THV กลุม่ Fluorsynthetic ทีท่น
ตอ่อณุหภมูแิละสำรเคมี

เครือ่งทอ (ควำมเร็วสงู)

กระจำยชัน้เคลอืบผวิ

โรงงำนเคลอืบผวิควำมแมน่ย�ำ
สงู

กำรผลติผำ้ใบเคลอืบผวิที่
ไดม้ำตรฐำนสงูสดุ

ระบบทดสองก�ำลงั
แบบแกนคู่

กำรทดสอบกำรฉีด
ขำด
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ผำ้ - คณุสมบตัขิองวสัดุ

ผำ้ใบโครงสรำ้งแบบเคลอืบผวิโดย
ทัว่ไปมสีว่นประกอบของผำ้ทอทีไ่ดรั้บ
กำรปกป้องดว้ยชัน้เคลอืบผวิทัง้สอง
ดำ้น ผำ้ทีเ่ป็นวสัดดุำ้นในประกอบดว้ย
ดำ้ยยนืทีท่อไลต่ำมควำมยำวของมว้น
วสัด ุและดำ้ยพุง่ทีจ่ะทอไปตำมแนว
ควำมกวำ้ง ผำ้แบบสำนผลติจำกผำ้
เคลอืยผวิโดยมกีำรเวน้ระยะระหวำ่ง
เสน้ดำ้ย

ผำ้แบบสำนบำงครัง้ถกูเรยีกเป็นผำ้
ทอบงัแสงโดยใชเ้สน้ใยทอทีเ่ป็นดำ้ย
เคลอืบผวิส�ำเร็จรปู

ส�ำหรับโครงสรำ้งรับแรงดงึ วสัดทุี่
ถกูเลอืกใชม้ำกทีส่ดุคอืผำ้โพลเิอส
เตอรเ์คลอืบ PVC ผำ้โพลเิอสเตอร์
เคลอืบ PVC คณุภำพสงูทีม่ลีกัษณะ
พรนุต�ำ่มอีำยกุำรใชง้ำนมำกกวำ่ 20 
ปี ส�ำหรับวสัดทุัว่ไป พลำสตไิซเซอร์
ใน PVC จะเคลือ่นไปทีพ่ืน้ผวิเมือ่เวลำ
ผำ่นไปท�ำใหก้ำรท�ำควำมสะอำดยำก
มำกขึน้  

ชัน้เคลอืบ PVC มสีำรพเิศษเพิม่
เตมิเขำ้มำ เชน่ สำรกนัแสง UV สำร
หน่วงกำรตดิไฟ สำรทีใ่หส้หีรอืกนั
เชือ้รำ วสัดทุีม่คีณุภำพของ Mehler 
Texnologies ภำยใตแ้บรนด ์VAL-
MEX® MEHATOP ถอืเป็นชัน้เคลอืบ
ผวิ PVDF (โพลเิมอรท์ีม่สีว่นประกอบ
ของฟลอูอรนี) ทีช่ว่ยใหก้ำรท�ำควำม
สะอำดผวิเมมเบรน PVC งำ่ยขึน้ เพือ่
ปรับปรงุประสทิธภิำพกำรใชง้ำนและ
คณุภำพในกำรบงัแสง Mehler จงึ
ไดพั้ฒนำผลติภณัฑท์ีห่ลำกหลำย 
รวมทัง้ชัน้เคลอืบผวิ PVDF ทัง้สอง
ดำ้นของวสัดทุีส่ำมำรถเชือ่มได ้วสัดุ
ทีเ่หมำะสมถกูพจิำรณำจำกองค์
ประกอบตำ่ง ๆ ไมว่ำ่จะเป็นคณุสมบตัิ
ทำงกำยภำพดำ้นเทคนคิและควำม
สวยงำม

อตุสำหกรรมสิง่ทอมกีำรปรับปรงุวสัดุ
ทีใ่ชง้ำนกนัอยูอ่ยำ่งตอ่เนือ่ง Mehler 
Texnologies ถอืเป็นผูบ้กุเบกิดำ้นกำร
ผลติผำ้ใบทีม่คีณุสมบตัโิดดเดน่มำก
ขึน้เรือ่ย ๆ

เรำมผีลติภณัฑท์ีห่ลำกหลำยเหมำะ
กบักำรใชง้ำนแตล่ะประเภท โดย
พจิำรณำตำมควำมตอ้งกำรของ
โครงกำรและรปูแบบกำรใชง้ำนเฉพำะ 
(เชน่ ผำ้กนัสำดหรอืผำ้ใบบงัแดด 
ฯลฯ) แมว้ำ่วสัดแุตล่ะตวัจะสำมำรถ
ใชเ้พือ่เป็นผำ้ใบบงัแดดได ้แตเ่รำขอ
แนะน�ำใหล้กูคำ้ตดิตอ่กบัผูเ้ชีย่วชำญ
เฉพำะทำงเพือ่ชว่ยในกำรพจิำรณำ
ผลติภณัฑท์ีเ่หมำะสม หลงัท�ำกำร
วเิครำะหเ์งือ่นไขเฉพำะของโครงกำร 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่กำรตดัสนิใจมคีวำม
เหมำะสมทัง้ในดำ้นควำมสวยงำม 
ประสทิธภิำพทำงกล/กำรรองรับแรง 
หรอืเพือ่ลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด�ำเนนิ
โครงกำร

ช ัน้เคลอืบผวิดำ้นบน

รองพืน้

ช ัน้เคลอืบผวิหลกั

ช ัน้ยดึเกำะ

ผำ้ใบตวัใน

ช ัน้ยดึเกำะ

ช ัน้เคลอืบผวิหลกั

รองพืน้

ช ัน้เคลอืบผวิดำ้นบน
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โครงสรำ้งทัว่ไปของผำ้ใบโพลเิอสเตอรเ์คลอืย PVC 
ของ Mehler
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วนัที ่70˚C

หลงัพน้ไป 3 
วนัที ่70˚C

หลงัพน้ไป 7 
วนัที ่70˚C

หลงัพน้ไป 10 
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ประเภทวสัดุ

ในดำ้นกำรออกแบบ เมมเบรนทีผ่ลติ
โดย Mehler Texnologies จะท�ำจำก
วสัดคุอมโพสติหลำยชัน้ทีใ่ชเ้สน้ใย
ทอรพูรนุต�ำ่แบบพเิศษเพือ่ใหช้ดิตดิ
กนั ผำ้ทอใยคู ่หรอื “Panama” จะมี
กำรทอโดยพจิำรณำจำกควำมตำ้นทำง
เชงิกลภำยใตเ้งือ่นไขกำรใชง้ำนของ
ลกูคำ้ วสัดเุมมเบรนชนดิตำ่ง ๆ แยก
ประเภทตำมน�้ำหนักและควำมแข็งแรง 
โดยเรำไดร้ะบปุระเภทของวสัดใุนเบือ้ง
ตน้ไวด้งัตอ่ไปนี ้

วสัดขุอง Mehler Texnologies ผำ่น
กระบวกกำร „อดัแรง“ ในระดบัตำ่ง 
ๆ ทัง้สองทศิทำง ทศิทำงของดำ้น
ยนื (แนวยำวของมว้นวสัด)ุ จะยดืตวั

ไดน้อ้ยกวำ่เพือ่รักษำโครงสรำ้งให ้
เสถยีรภำพ ดำ้นพุง่ (ดำ้นกวำ้งของ
มว้นวสัด)ุ จะยดืตวัไดม้ำกกวำ่เพือ่ซบั
แรงแนวฉำกระหวำ่งขัน้ตอนกำรตดิตัง้“ 
(ดภูำพดำ้นลำ่ง) 

ชำ่งจะตอ้งค�ำนวณระยะใหต้วัของวสัดุ
ระหวำ่งกำรก�ำหนดรปูแบบเพือ่ใหไ้ด ้
โครงสรำ้งเฉพำะทีต่อ้งกำรและพืน้ผวิ
ทีเ่รยีบเป็นพเิศษ กระบวนกำรดงักลำ่ว
ถอืเป็น „ควำมลบัสดุยอด“ และเป็น
หวัใจส�ำคญัส�ำหรับวศิวกรออกแบบ
และผูผ้ลติผำ้ใบทีม่คีณุสมบตัพิเิศษ  

ขัน้ตอนตำ่ง ๆ เหลำ่นีต้อ้งอำศยัขอ้มลู
ทำงเทคนคิจำกผลกำรวเิครำะหด์ว้ย

คอมพวิเตอรแ์ละกระบวนกำรทดสอบ
ทีเ่ชือ่ถอืไดส้�ำหรับแตล่ะโครงกำรโดย
เฉพำะ

Mehler Texnologies สำมำรถจัดหำ
วสัดผุำ้ใบแบบดงึสองแกนใหแ้กล่กูคำ้
ตำมควำมตอ้งกำร กำรทดสอบจะมขีึน้
ตำมค�ำขอกบัผูท้ดสอบจำกภำยนอก
ตำมมำตรฐำน MSAJ/M-02-95

ภำพรวมเกีย่วกบัวสัดเุคลอืยผวิ PVDF ของ Mehler Texnologies 

        มตีะเข็บนอ้ยกวำ่

        ตน้ทนุในกำรผลติต�ำ่กวำ่

 อปุกรณม์นี�ำ้หนกัเบำกวำ่

 เวลำในกำรประกอบส ัน้กวำ่

        คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิต ัง้ต�ำ่กวำ่

ขนำดควำมกวำ้งเหมำะ
กบักำรใชง้ำน

VARIO-STRETCH:
ยดืตวันอ้ยกวำ่ส�ำหรบั
แนวดำ้ยยนืเมือ่เทยีบกบั
ดำ้ยพุง่

ยดืหยุน่สงู   ด�ำเนนิกำรไดส้ะดวกงำ่ยดำยกวำ่

แข็งแรง   ปลอดภยัมำกกวำ่

เคลอืบผวิท ัง้สองดำ้น   ทนทำนมำกกวำ่

พืน้ผวิมนัวำว   ลกัษณะสวยงำม 

ไมต่อ้งเจยีร   เชือ่มไดโ้ดยตรง

ตวัอยำ่งรปูทรงโครงแบบอสมมำตรและโครงสรำ้งปกตแิบบ
สมมำตร ตอ้งอำศยั VARIO-STRETCH ทีม่กีำรค�ำนวณอยำ่ง
เหมำะสมเทำ่นัน้

ดำ้ยพุง่

ดำ้
ยย

นื

*

VALMEX®  FR 700 Type I FR 900 Type II FR 1000 Type III FR 1400 Type IV FR 1600 Type V
Art. 7205 7211 7269 7270 7274  

พืน้ผวิ ช ัน้เคลอืบผวิ PVDF ท ัง้สองดำ้น ปกป้องจำกจลุนิทรยีแ์ละเชือ้รำ รวมท ัง้แสง UV นอกจำกนีย้งัมรีพูรนุต�ำ่ 

น�ำ้หนกัรวม 700 g/m² 900 g/m² 1050 g/m² 1350 g/m² 1550 g/m²

น�ำ้หนกัจำกแรงดงึ ดำ้ยยนื/ดำ้ยพุง่ 60/60 kN/m 84/80 kN/m 120/110 kN/m 150/130 kN/m 200/180 kN/m
DIN EN ISO 1421/V1 3000/3000 N/50 mm 4200/4000 N/50 mm 6000/5500 N/50 mm 7500/6500 N/50 mm 10000/9000 N/50 mm

กำรทนตอ่กำรฉดีขำด  ดำ้ยยนื/ดำ้ยพุง่ 300/300 N 500/450 N 900/800 N 1200/1200 N 2000/2000 N
DIN 53363

กำรใหแ้สงผำ่น (โดยประมำณ) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 

กำรหนว่งตดิไฟ BS 7837 BS 7837 BS 7837 BS 7837 BS 7837 
 California T 19 California T 19 California T 19 California T 19
 DIN 4102: B1 DIN 4102: B1 DIN 4102: B1 DIN 4102: B1 DIN 4102: B1

ควำมกวำ้งเบือ้งตน้  250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm

กำรเชือ่ม เชือ่มตะเข็บไดโ้ดยไมต่อ้งเจยีร และสำมำรถใชก้บัอปุกรณเ์ชือ่มท ัว่ ๆ ไป

สำมำรถแจง้ขอวสัดผุลติแบบทีม่คีวำมแข็งแรงเป็นพเิศษโดยพจิำรณำเป็นกรณีไป 
ขอ้มลูทำงเทคนคิทัง้หมดเป็นขอ้มลูจำกผลทดสอบทำงหอ้งปฏบิตักิำร พจิำรณำจำกคำ่เฉลีย่และใชเ้ป็นขอ้มลูอำ้งองิเทำ่นัน้โดยไมม่กีำรรับประกนัใด ๆ กำรใชง้ำนที่
ระบไุวน้ีไ้มไ่ดเ้ป็นขอ้ยกเวน้ส�ำหรับลกูคำ้ในกำรทดสอบวสัดเุพือ่กำรใชง้ำนตำมวตัถปุระสงคท์ีต่อ้งกำร สอีำจแตกตำ่งไปจำกทีแ่สดงเล็กนอ้ย กรณุำตรวจสอบเอกสำร
รับรองกำรป้องกนัเพลงิใหล้ะเอยีดกอ่นลว่งหนำ้ VALMEX® เป็นวสัดทุีส่ำมำรถรไีซเคลิได ้ผลติภำยใตม้ำตรฐำน DIN EN ISO 9001 :2000 ขัน้สงู  
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ขอ้ดขีองผำ้ใบเคลอืยผวิ PVDF แบบเชือ่มได้

Mehler Texologies ผู้บุกเบิกชั้น
เคลือบผิว PVC-PES ที่เริ่มกำร
ผลิตมำตั้งแต่ 14 ปีที่แล้วผ่ำนผลิต
ภัณฑ์เมมเบรนเคลือบผิว PVC-
PES แบบเชื่อมได้ ตำมควำมเห็น
ของเรำ อุตสำหกรรมสิ่งทอจะต้อง
สำมำรถจัดหำผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้
ที่มีประสิทธิภำพตำมควำมคำดหวัง
โดยไม่ต้องปรับแต่ง แปรรูปหรือผ่ำน
กระบวนกำรเพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ผลิต 
กลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้งำนจะต้อง
พิจำรณำคุณสมบัติของวัสดุให้ดี อย่ำ
พิจำรณำโครงสร้ำงกำรใช้งำนโดย
อำศัยส่วนประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม กำร
ปรับสภำพพื้นผิว กำรกัดขึ้นรูปในรูป
แบบพิเศษหรือโดยอำศัยตัวแปรจำกผู้
ปฏิบัติงำนที่อำจไม่สำมำรถควบคุมได้ 
มักมีควำมเข้ำใจผิดที่เชื่อว่ำคุณสมบัติ
ในกำรเชื่อมรอยของวัสดุเคลือบผิว 
PVDF พิจำรณำจำกอัตรำส่วนของ 
PVDF ที่พื้นผิวชั้นบน     

ผ้ำใบเคลือบผิว PVDF ของ Mehler มี
ขั้นรองพื้นอยู่ระหว่ำงชั้นเคลือบผิวบน
สุดและชั้น PVC ท�ำให้มีส่วนประกอบ
รวมถึง 5 ชั้น (ดู ภำพตัวอย่ำงใน
หน้ำ 5) ผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตรำยอื่น
มีโครงสร้ำง 3 ถึง 4 ชั้น (ผ้ำใบ ชั้น
ยึดเกำะ (เล็กน้อย) ชั้นเคลือบรองพื้น
และชั้นเคลือบด้ำนนอก)

ด้วยเหตุนี้ผ้ำใบของเรำจึงสำมำรถ
เชื่อมตะเข็บได้ ท�ำให้สะดวกในกำร
ติดตั้งและมีควำมแข็งแรงสูง (ไม่ลอก
ล่อน) ดูข้อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของวัสดุเคลือบผิว PVDF แบบเชื่อม
ตะเข็บไม่ได้ด้ำนล่ำง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลำยตัวมีคุณสมบัติ
ทั้งแบบเชื่อมตะเข็บได้และแบบเชื่อม
ตะเข็บไม่ได้ ประสิทธิภำพของชั้น
เคลือบ PVDF แบบเชื่อมตะเข็บได้
เหล่ำนี้อำศัยควำมหนำของชั้นเคลือบ
ด้ำนนอก ซึ่งส�ำหรับสถำปัตยกรรมรับ
แรงดึงแล้ว „น้อยกว่ำย่อมดีกว่ำ“ (น้�ำ
หนัก มวล กำรปล่อยไอเสีย ฯลฯ) กำร
เพิ่มชั้นเคลือยด้ำนนอกที่มำกเกินไป
จึงอำจขัดกับหลักกำรนี้ ส่วนรองรับชั้น
เคลือบผิวด้ำนนอกจะต้องมีควำมบำง
มำกที่สุดเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นชั้นป้องกัน
พื้นผิวเคลือบ และมีควำมยืดหยุ่น
เพียงพอ (ภำพที่ 3) เพื่อไม่ให้วัสดุ
เกิดควำมแข็งกระด้ำง ในขณะเดียวกัน
ก็ยังมีควำมคงตัวท�ำให้ไม่เกิด „กำร
ล่อนหรือลอก“ (ภำพที่ 1) หรือกำร
ล่อนของชั้นเคลือบผิวด้ำนนอก (ภำพ
ที่ 2)    

หลำยปีก่อนอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
หรือแม้แต่อุตสำหกรรมยำนยนต์
เลือกใช้วัสดุที่มีขนำดใหญ่ หนำและ
หนักส�ำหรับกำรใช้งำนในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เงินลงทุนมหำศำลบวกกับวัถตุ
ประสงค์ด้ำนควำมแม่นย�ำ ท�ำให้หลัก
กำรนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงไป และน�ำ
ไปสู่วัสดุที่มีประสิทธิภำพส�ำหรับกำร
ใช้งำนเฉพำะด้ำนทั้งในอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงและรถยนต์ วัสดุเมมเบรนที่
มีคุณภำพจะต้องมีประสิทธิภำพเชื่อ
ถือได้ ไม่ยุ่งยำกในกำรติดตั้งและ
สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำร
เคลือบผิววัสดุเมมเบรนจึงไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ด้ำนปริมำณ แต่ค�ำนึงถึง
คุณภำพเป็นส�ำคัญ  

ภำพที ่1 : “กำรลอ่นหรอืลอก“ เกดิ
ขึน้เนือ่งจำกควำมหนำของชัน้เคลอืบ
ภำยนอกทีม่ำกเกนิไปหรอืกำรยดึเกำะ
ทีไ่มด่พีอ

ภำพที ่2 : ปัญหำกำรยดึเกำะของ
ชัน้เคลอืบภำยนอกตอ่กำรสอ่งผำ่น
ของแสง หำกชัน้เคลอืบดำ้นนอกไมม่ี
ประสทิธภิำพเพยีงพอ ชัน้เคลอืบผวิ
กจ็ะตดิครำบสกปรกหรอืท�ำลำยจำก 
UV ไดง้ำ่ย

ภำพที ่3 : พืน้ผวิทีแ่ข็งกระดำ้ง
เนือ่งจำกชัน้เคลอืบดำ้นนอกทีห่นำ
เกนิไป ในบำงกรณี ชัน้รองชัน้เคลอืบ
ผวิดำ้นนอกอำจท�ำใหเ้กดิรอยแตกลกึ
ทีช่ัน้เคลอืบ PVC
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เปรยีบเทยีบผำ้ใบ PVC/PES กบัช ัน้เคลอืบ PVDF แบบเชือ่มตะเข็บได/้ไมไ่ด้

เปรียบเทียบผ้ำใบ PVC/PES กับชั้นเคลือบ PVDF แบบเชื่อมตะเข็บได้/ไม่ได้

รำยละเอียดทำงเทคนิค
ของผลิตภัณฑ์

PVC/PES-PVDF เชื่อมตะเข็บได้ PVC/PES-PVDF เชื่อมตะเข็บไม่ได้

คุณสมบัติของวัสดุ

ผ้ำใบทั่วไป PES (โพลิเอสเตอร์) PES (โพลิเอสเตอร์)

ประเภทชั้นเคลือบ PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์) PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์)

องค์ประกอบของชั้น
เคลือบด้ำนบน

รองพื้น + PVDF ผสม (โพลิไวนิลิ
ดีนฟลอไรด์) (Mehatop F)

ส่วนประกอบเข้มข้นของ PVDF (โพลิไวนิลิดีนฟลอไรด์) กับสำรเคลือบผิวอื่น ๆ

น้�ำหนักรวม ประมำณ 650 ถึง 1550 [g/ m²] ประมำณ 750 ถึง 1500 [g/ m²]

ควำมทนต่อแรงดึงของ
ด้ำยยืน

ประมำณ 2500 ถึง 9800 [N/5 cm] ประมำณ 3000 ถึง 9800 [N/5 cm]

ควำมทนต่อแรงดึงของ
ชั้นด้ำนใน

ประมำณ 2500 ถึง 9800 [N/5 cm] ประมำณ  3500 ถึง 6500 [N/5 cm]

ควำมกว้ำงของม้วนวัสดุ 250 cm (มำตรฐำน) ประมำณ 180 cm (มำตรฐำน)

ควำมหนำ สูงสุด 1.2 มม. สูงสุด 1.2 มม.

กำรให้แสงผ่ำน สูงสุด 15% สูงสุด 15%

ควำมไวไฟ กำรหน่วงติดไฟตำมมำตรฐำน DIN 
4102, B1 และคลำสอื่น ๆ 

กำรหน่วงติดไฟตำมมำตรฐำน DIN 4102, B1 และคลำสอื่น ๆ

สี ขำวมำตรฐำน สีอื่น ๆ ตำมควำมพอใจ 
ไม่มีแบบฟอกสี  

ขำวมำตรฐำน สีอื่น ๆ ตำมควำมพอใจ ไม่มีแบบฟอกสี

กำรผลิต ใช้งำนและติดตั้ง

กำรเตรียมอุปกรณ์กำร
ผลิต

กำรทดสอบฟังก์ชั่นเครื่อง HF 
มำตรฐำน

กำรทดสอบฟังก์ชั่นเครื่อง HF มำตรฐำน เครื่องเจียร: ปรับเงื่อนไขในกำรเจียรและ
กำรเคลื่อนของแผ่นเจียรตำมควำมเหมำะสม กำรเตรียมพื้นที่เจียร

ควำมสำมำรถในกำร
เชื่อมตะเข็บ

HF มำตรฐำนแบบเชื่อมตะเข็บได้
โดยไม่ต้องเจียรช้ันเคลือบผิวด้ำน
บน ตะเข็บเชื่อมมีควำมแข็งแรงและ
ทนทำนสม่�ำเสมอ

ชั้นเคลือบด้ำนบนจะต้องเจียรโดยใช้เครื่องเจียร อำจท�ำให้ชั้นผ้ำใบหลักเสียหำย/
ควำมหนำของชั้น PVC ลดลงหรือชั้นเคลือบผิวด้ำนบนถูกขัดออกไปไม่เพียงพอ
หำกองค์ประกอบในกำรเจียรหรือแผ่นขัดไม่เป็นไปตำมควำมเหมำะสม อำจท�ำให้
ตะเข็บเชื่อมไม่สม่�ำเสมอ ควำมแข็งแรงและควำมทนทำนไม่มีเสถียรภำพเท่ำที่ควร

กำรพับ มำตรฐำนเทียบได้กับวัสดุเคลือบผิว 
PVC Acrylic พิจำรณำควำมต้ำนทำน
รอยแยกตำมมำตรฐำน DIN 53359 
A+B ไม่พบรอยแตกที่ 100.000 รอบ

ไม่ได้แจ้งไว้ ควำมหนำของชั้นเคลือบด้ำนนอกอำจท�ำให้เกิดปัญหำควำมแข็ง
กระด้ำงของผิวสัมผัสและส่งผลต่อกำรใช้งำนขึ้นได้มำกถึงมำกที่สุด กำรเสียดสีที่
จุดพับซ้อนและกำรแตกของชั้นเคลือบทั้งหมดมีโอกำสเกิดได้มำกขึ้นในกรณีนี้

ทรัพยำกรพิเศษส�ำหรับ
โรงงำนผลิต

ไม่มี จ�ำเป็นต้องจัดพื้นที่ที่กว้ำงเพียงพอส�ำหรับชิ้นส่วนที่ต้องมีกำรพับงอ พื้นที่เจียรจะ
ต้องแยกออกจำกพื้นที่ส่วนกำรผลิต เศษวัสดุที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเจียรอำจปนเปื้อน
พื้นที่ปฏิบัติงำนได้ ตะเข็บอำจเป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก

ทรัพยำกรพิเศษด้ำน
บุคลำกร

ไม่มี ผู้ที่ใช้เครื่องเจียรหรือผู้ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ดังกล่ำวจะต้องสวมหน้ำกำกกันฝุ่นและ
แว่นตำป้องกัน

ตะเข็บและ/หรือกำรเตรี
ยมพื้นที่เชื่อมตะเข็บ 

ไม่มี แนวตะเข็บเจียรจะต้องมีกำรจัดวำงไว้ล่วงหน้ำและอยู่ตำมแนวพื้นผิวของวัสดุ ส่วน
พื้นที่เสริมแรงของเมมเบรน (ด้ำนยอด มุม ฯลฯ) จะต้องเจียรมือและใช้เครื่องเจียร
แบบเบี่ยงแกน

กำรซ่อมและเตรียมกำร
ส�ำหรับงำนเชื่อมภำค
สนำม

ทักษะมำตรฐำน: กำรเชื่อมรอย
โดยตรงโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบลมร้อน

ต้องใช้ทักษะพิเศษ: จุดเจียรจะต้องใช้เครื่องเจียรแบบเบี่ยงแกน อำจต้องใช้เวลำ
ด�ำเนินกำรเพิ่มเติมและต้องใช้อุปกรณ์พยุงตัวช่วยเพิ่มโดยเฉพำะในจุดเชื่อมแผ่น
ปิดต่ำง ๆ มีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะท�ำให้แผ่นเมมเบรนหลักเสียหำย มีควำมเสี่ยง
เพิ่มขึ้นที่จะท�ำให้ควำมต้ำนทำนของจุดเชื่อมไม่ดีพอ มีควำมเสี่ยงเพิ่มที่จะท�ำให้
เกิดครำบสกปรกที่จุดเชื่อมรอย เชื่อมรอยโดยตรงโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบลมร้อน 

ทั่วไป

ประเมินรำคำ  
(วัสดุ/กระบวนกำร)

ต่�ำ เพิ่มส่วนประกอบอื่น ๆ เข้ำไป 
สำมำรถพับงอได้ดี เชื่อมรอยได้และ

ติดตั้งได้รวดเร็ว

สูงกว่ำ เพิ่มส่วนประกอบอื่น ๆ อำจเกิดข้อจ�ำกัดเนื่องจำกกระบวนกำรผลิตและใช้
งำนที่ยุ่งยำก หรือกรณีกำรติดตั้งแบบระยะยำวซึ่งต้องมีกำรเชื่อมรอยภำคสนำม 
(แผ่นปิด จุดต่อ ฯลฯ) 

กำรรีไซเคิล สำมำรถรีไซเคิลได้ทั้งหมด สำมำรถรีไซเคิลได้ทั้งหมด

อำยุกำรใช้งำนโดย
ประมำณ

>25 ปี >25 ปี

กำรป้องกันครำบสกปรก ดี ในกรณีที่จ�ำเป็นระหว่ำงกำรดูแล
รักษำตำมปกติ โดยใช้น้�ำยำท�ำควำม

สะอำดทั่วไปที่ไม่มีสำรละลำย

ดีมำก ในกรณีที่จ�ำเป็นระหว่ำงกำรดูแลรักษำตำมปกติ โดยใช้น้�ำยำท�ำควำมสะอำด
ทั่วไปที่ไม่มีสำรละลำย

กำรรับประกัน มำตรฐำน1  10 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของโครงกำร

มำตรฐำน1  10 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโครงกำร

กำรใช้งำน ระบบมำตรฐำน โครงสร้ำงชั่วครำวหรือ
ถำวร โครงสร้ำงแบบเคลื่อนที่หรือพับ

เก็บได้ 

ระบบมำตรฐำน โครงสร้ำงชั่วครำวหรือถำวร
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ลม

ค�ำถำมที่เรำได้รับเป็นประจ�ำคือ โครง
สร้ำงเมมเบรนเหมำะส�ำหรับระบบ
กำรติดตั้งแบบถำวรในที่ลมแรงหรือ
ไม่ ค�ำตอบคือ „ใช่ หำกมีกำรค�ำนวณ
โครงสร้ำงทำงวิศวกรรมที่เหมำะ
สม“ ปัจจุบันเรำสำมำรถใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเครำะห์แรงลม
ในพื้นที่ที่มีลมแรง รำยละเอียดส่วน
ประกอบและโครงสร้ำงโดยรอบมีส่วน
ส�ำคัญ โดยจะต้องไม่ลืมพิจำรณำแนว
เบี่ยงสูงสุดของเมมเบรนร่วมด้วย ใน
สภำพแวดล้อมที่เลวร้ำย จะต้องมีกำร
ค�ำนวณข้อมูลทำงวิศวกรรมและเลือก
ใช้วัสดุอย่ำงพิถีพิถัน กำรออกแบบ
ส�ำหรับกำรใช้งำนแบบถำวร (เช่น ใน
ที่ที่มีหิมะหรือพำยุทรำย หรือแรงดูด
จำกลม) จะต้องใช้ควำมระมัดระวัง
เป็นพิเศษ เนื่องจำกอำจท�ำให้มี
กำรค�ำนวณที่ผิดพลำดได้ เช่น กำร
ค�ำนวณน้�ำฝนหรือกำรก่อตัวของทรำย 
(ซึ่งท�ำให้โครงสร้ำงมีกำรยืดตัวอย่ำง
ถำวรในลักษณะที่ไม่สำมำรถควบคุม
ได้) ในกรณีนี้ ผ้ำใบมักจะต้องจมลึก
มำกเป็นพิเศษและกินพื้นที่ไม่มำกนัก 
หรืออำจต้องมีควำมโค้งมนมำกเป็น
พิเศษ และอำจต้องใช้สำยเคเบิลช่วย
รองรับผ้ำใบร่วมด้วย

ไฟ

ประสิทธิภำพในกำรหน่วงติดไฟของ
เมมเบรนจะขึ้นอยู่กับผ้ำใบชิ้นในและ
ประเภทของชั้นเคลือบผิว วัสดุเมมเบ
รนทั้งหมดจะละลำยภำยใต้อุณหภูมิ
สูงไม่ว่ำในรุ่นใด ๆ ก็ตำม VALMEX® 
FR ติดไฟยำกและผ่ำนมำตรฐำนกำร
ทดสอบกำรติดไฟระดับประเทศหลำย
มำตรฐำน ควำมเร็วของกระบวนกำร
ดังกล่ำวนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของ
ชั้นเคลือบผิว อุณหภูมิแวดล้อมใน
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และโครงสร้ำง
ของเมมเบรน ผลที่เกิดขึ้นในกรณีที่
เพลิงไหม้ถือว่ำดีต่อผู้อยู่ในเหตุกำรณ์
เนื่องจำกส่วนที่ละลำยจะท�ำหน้ำที่
เป็นช่องระบำยอำกำศตำมช่องตะเข็บ
บนพื้นผิวของเมมเบรน และยังท�ำหน้ำ
เป็นที่ที่ดักควัน (ท�ำให้มีเวลำเพียง
พอในกำรหลบหนีหำกเกิดควำมร้อน
เพียงพอ) ไม่มีปัจจัยเสี่ยงจำกกำรเกิด
ลูกไฟที่ร่วงหล่นลงมำ หรือกำรแพร่
ของไฟบนพื้นผิวของวัสดุ

นอกจำกนี้มวลของวัสดุที่ลดลงยัง
ช่วยลดโอกำสกำรล้มพังเนื่องจำกน้�ำ
หนักของวัสดุ ผู้ออกแบบควรพิจำรณำ
ปัจจัยเกี่ยวกับควันและผลกระทบอื่น ๆ 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกวัสดุที่ใช้

ประสิทธิภำพในกำรหน่วงติดไฟของ
วัสดุจ�ำแนกประเภทตำมคุณสมบัติ
ภำยใต้เงื่อนไขของโครงกำร PVC จะ
ละลำยโดยไม่เกิดเป็นลูกไฟและมี
อุณหภูมิต่�ำกว่ำ PTFE ซึ่งหมำยควำม
ว่ำ หำกเกิดเปลวเพลิงที่พื้นผิววัสดุ

ผำ้ของ Mehler Texnologies ผำ่นมำตรฐำนกำรทดสอบคณุภำพจำกสถำบตัร
และผูท้ดสอบอสิระมำกมำย และไดม้ำตรฐำนกำรทดสอบทีเ่ป็นทีย่อมรับส�ำคญั 
ๆ ทัว่โลก

DIN

หรืออุณหภูมิด้ำนในเกินกว่ำประมำณ 
100˚ C เมมเบรน PVC สำมำรถช่วย
ระบำยควันได้อย่ำงรวดเร็วและลด
ผลกระทบจำกควำมร้อนที่สูงเกินไป 
PTFE บนกระจกจะละลำยที่อุณหภูมิ
ประมำณ 300˚C ในกรณีนี้ควันและ
ก๊ำซทั้งหมดจะสะสมตัวด้ำนล่ำงพื้นผิว
และติดค้ำงอยู่ในอำคำร ซึ่งอำจเป็น
อันตรำยต่อบุคคลทั่วไป และท�ำให้
โครงสร้ำงยึดติดกับที่เสียหำยได้เป็น
วงกว้ำง หำกอุณหภูมิถึงจุดหลอม
ส�ำหรับ PTFE ตะเข็บเชื่อมจะแยกออก
ทันทีและท�ำให้เกิดกำรวำบไฟขึ้น รวม
ทั้งอำจท�ำให้เกิดกำรระเบิดเนื่องจำก
กำรแพร่กระจำยของออกซิเจน (เช่น 
กำรฉีกขำด อุณหภูมิที่จุดหลอมหรือ
จำกกำรเปิดประตู)  ในกรณีเพลิงไหม้ 
PES/PVC จะละลำยเมื่อเปลวไฟโดน
กับเมมเบรน (ผ้ำใบ) และปล่อยให้
ควันกระจำยออกมำ ท�ำให้ไม่เกิดกำร
วำบไฟที่ต้องกังวลใด ๆ 

โดยทั่วไปกำรจ�ำแนกหมวดหมู่กำร
ติดไฟมีขึ้นเพื่อระบุคุณสมบัติของ
วัสดุ (ควำมต้ำนทำนกำรติดไฟ กำร
ก่อควัน กำรเกิดลูกไฟหล่นลงมำ 
ฯลฯ) หลังจำกโดนเปลวไฟเท่ำนั้น 
ผู้ใช้ (สถำปนิก นักออกแบบและผู้
เชี่ยวชำญ) มีหน้ำที่ประเมินและปรับ
ใช้คุณสมบัติเหล่ำนี้กับกำรออกแบบ
ของตน โดยพิจำรณำรูปแบบที่ดีและ
ปลอดภัยส�ำหรับบุคคลและโครงสร้ำง
รองรับมำกที่สุด อย่ำพิจำรณำที่ตัว
วัสดุเพียงอย่ำงเดียว  

ส�ำหรับโครงสร้ำงที่มียอดแหลม จะ
ต้องใช้โครงเหล็กรองรับร่วมกับสำย
เคเบิลนิรภัยเพื่อว่ำหำกเกิดควำม
เสียหำยต่อหลังคำผ้ำใบจะไม่ท�ำให้
โครงสร้ำงที่ยึดแขวนถล่มลงมำ
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คณุสมบตัโิดยท ัว่ไป

ฉนวนอณุหภมู ิ

VALMEX® FR 1000 หนึง่ชัน้มี
คณุสมบตัใินกำรเป็นฉนวนที ่1050 g/
m² โดยมคีำ่ U ทีป่ระมำณ 5.7 W/
m² K (DIN 52611) ซึง่ใกลเ้คยีงกบั
กระจก วสัดซุอ้นคูท่ีม่กีำรเวน้ชอ่งวำ่ง 
200 มม. จะมคีำ่ U ทีป่ระมำณ 2.7 
W/m²K 

คำ่ U อำจต�ำ่กวำ่นีเ้มือ่ใชว้สัดซุอ้นอืน่ 
ๆ ทัง้นีใ้หพ้จิำรณำตำมประสทิธภิำพ
กำรใชง้ำนทีค่ำดหวงัของพืน้ที่
ทัง้หมด และเป้ำหมำยในกำรลดกำร
สง่ผำ่นของแสงทีต่อ้งกำร

ในบำงพืน้ที ่ชัน้เคลอืบผวิดำ้นบนที่
สะทอ้นแสงไดด้หีรอืกนัรังส ีUV ได ้
อำจเป็นตวัเลอืกทีเ่หมำะสมมำกกวำ่ 
ยกตวัอยำ่งเชน่ หนังกลำงแปลง หรอื
เตน้ทล์ะครสตัวซ์ ึง่แสงทีส่อ่งผำ่นจะ
รบกวนตอ่ไฟสอ่งสวำ่งภำยใน

แสง

แสงธรรมชำตปัิจจบุนัเป็นองคป์ระกอบ
ในกำรออกแบบทีใ่ชก้นัทัว่ไปใน
ปัจจบุนั เนือ่งจำกภำครัฐมกีำรสง่เสรมิ
ใหป้ระหยดัพลงังำนกนัอยำ่งจรงิจัง 
ผำ้ใบ PVC-PES ทีห่ำไดท้ัว่ไปจะมี
คณุสมบตัใินกำรใหแ้สงผำ่นระหวำ่ง 
5 ถงึ 16% (ขึน้อยูก่บัควำมยำวคลืน่) 
ทัง้นีก้ำรคำดกำรณร์ะดบัของแสง
ใตแ้ผน่ผำ้ใบอำจตอ้งปรกึษำกบัผู ้
เชีย่วชำญหรอืค�ำนวณเป็นพเิศษ 
ปัจจัยตำ่ง ๆ เชน่ มมุของดวงอำทติย์
ในชว่งฤดตูำ่ง ๆ กำรสะทอ้นแสงจำก
โครงสรำ้งแวดลอ้มและพืน้ผวิภำยใน
ลว้นสง่ผลตอ่ระดบัของแสงทัง้ส ิน้ กำร
ลดปรมิำณแสง UV ทีส่อ่งผำ่นวสัดุ
เมมเบรนโดยปกตจิะต�ำ่กวำ่ 10%

กำรแผร่งัสี
กำรสะทอ้นแสง (+/- 85 %)*        

     

กำรดดูซบัแสง  (+/- 10 %)* 

กำรสง่ผำ่น (+/- 5 %)* 

VALMEX® FR  คณุสมบตัใินกำรรบั
แสงอำทติย ์-ยอมใหแ้สงผำ่น-

02/2006    
* ส�ำหรับวสัดมุำตรฐำนสขีำว Mehler Texnologies - ASTM E 424, 
ที ่550 nm

 ส ี   A   B   C  D  E
กำรสอ่งผำ่นของแสงอำทติย ์ approx 5% 0% 0.5% 0% 12%
(ที ่550nm)

กำรสะทอ้นแสงอำทติย ์ approx 85% 85% 70% 40% 85%
(ที ่550nm)

กำรดดูซบัแสงอำทติย ์ approx 10% 15% 30% 60% 3%
(ที ่550nm)

กำรสง่ผำ่นรงัส ีUV (<380 nm) 0% 0% 0% 0% 0%

A – สขีำวมำตรฐำน แสงผำ่นได ้
B – สขีำวทบึ
C – สีขำวไขม่กุ 141
D – แซนดส์โตน 852
E – สขีำว 919/008 แสงสอ่งผำ่นไดส้งู 
กำรน�ำควำมรอ้น:
ประมำณ 0.18 วตัต ์/ (เมตร x เคลวนิ)
สมัประสทิธิก์ำรถำ่ยเทควำมรอ้น:
ประมำณ 5.7 วตัต ์/ (ตร.ม. x เคลวนิ)

กำรวดักำรสอ่งผำ่นของแสงจำกวสัดขุอง 
Mehler ตรวจวดัที ่550nm ส�ำหรับมนุษย ์

ศนูยก์ลำงสเปคตรัมของแสงจะเป็นจดุทีม่อง
เห็นได ้

แสงอำทติย ์ควำมชืน้และมลพษิ

ผ้ำใบโครงสร้ำงของ Mehler Texno-
logies มีคุณสมบัติในกำรป้องกันแสง 
UV ซึ่งช่วยปกป้องสีและเส้นใยภำยใน 
ท�ำให้ใช้งำนได้ยำวนำน

ในที่ชื้น กำรท�ำควำมสะอำดเป็น
ประจ�ำจะลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิด
เชื้อรำบนพื้นผิวของผ้ำใบซึ่งอำจ
ท�ำให้เกิดครำบถำวร กำรฉีดน้�ำล้ำง
หรือระบบระบำยอำกำศที่ดีจะช่วย
ป้องกันกำรเกิดเชื้อรำได้เกือบทุกกรณี

ลม ฝนและน้�ำฝนอำจน�ำพำฝุ่นละออง
และมลพิษอื่น ๆ มำด้วยซึ่งจะสะสม
อยู่บนพื้นผิวของผ้ำใบ โดยทั่วไปฝน
ที่ตกปกติจะสำมำรถขจัดอนุภำคเหล่ำ
นี้ไปจำกพื้นผิวของผ้ำใบได้ กำรสะสม
ตัวของอนุภำคเล็ก ๆ อำจเกิดขึ้นได้
เช่นกัน เมื่อเกิดครำบตกค้ำงบนพื้นผิว
และมองเห็นได้ชัด ให้ถือว่ำผ้ำใบอยู่
ในระดับที่สกปรกมำกแล้ว ชั้นเคลือบ 
PVDF จะช่วยป้องกันไม่ให้ครำบ
สกปรกฝังลึกและช่วยให้ท�ำควำม
สะอำดได้ง่ำย



ส ี                 ดำ้นหนำ้
Colour         ดำ้นหลงั

Strahlungstransmission %
% กำรสอ่งผำ่นของแสงอำทติย์
(DIN EN 410)

Strahlungsreflexion %
% กำรสะทอ้นแสงอำทติย์
(DIN EN 410)

Strahlungsabsorption %
% กำรดดูซบัแสงอำทติย์
(DIN EN 410)

Sonnenschutzfaktor innen
ระดบักำรป้องกนัแสงอำทติยภ์ำยใน
(DIN EN 14501)

Sonnenschutzfaktor außen
ระดบักำรป้องกนัแสงอำทติยภ์ำยนอก
(DIN EN 14501)

Sächsisches Textil Forschungsinstitut, Prüfbericht 0344/05
* Silber der Sonne zugewandt / Silver to the sun
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ลกัษณะกำรใชพ้เิศษ - กนัสำด (ซุม้)

อำคำรทีส่ำมำรถปรับสภำพไดต้ำมภมูิ
อำกำศแวดลอ้มมกัเรยีกวำ่ „อำคำร
อจัฉรยิะ“ เนือ่งจำกค�ำวำ่อจัฉรยิะ อำจ
ท�ำใหห้ลำยคนเขำ้ใจผดิ เรำจงึขอให ้
ใชค้วำม „กนัสำด (ซุม้) แบบแปรผัน“ 
แทน แปรผันในทีน่ีห้มำยถงึอำคำร
และโครงสรำ้งกนัสำดหรอืซุม้ทีป่รับ
เปลีย่นไปตำมสภำพอำกำศในปัจจบุนั 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกำรป้องกนัแสง
อำทติยิ์

เพือ่แกไ้ขปัญหำทีพ่บ Mehler จงึ
ไดพั้ฒนำผำ้ใบ Flashguard® ขึน้
มำเพือ่ชว่ยในกำรปกป้องจำกแสง
อำทติย ์อกีทัง้ยงัสำมำรถใชไ้ดภ้ำยใน
และภำยนอกอำคำร คณุสมบตัทิี่
โดดเดน่ของ Flashguard® คอืชว่ย
ลดรังสจีำกแสงอำทติยท์�ำใหส้ภำพ
อำกำศในหอ้งอยูใ่นระดบัทีส่บำย 
กำรใชผ้ำ้ใบป้องกนัแสงอำทติยช์ว่ย
ลดควำมจ�ำเป็นในกำรใชเ้ครือ่งปรับ
อำกำศ เชน่ เพือ่รองรับกำรผลติและ
เพือ่ปกป้องอปุกรณท์ีไ่วตอ่อณุหภมู ิ
นอกจำกนีย้งัชว่ยลดคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้น
พลงังำนลงไดม้ำก

ผำ้ใบป้องกนัแสดงอำทติยส์ำมำรถ
ลดกำรใชพ้ลงังำนไดโ้ดยกำรดดูซบั
หรอืสะทอ้นพลงังำนสว่นใหญจ่ำก
ดวงอำทติยก์อ่นจะสรำ้งผลกระทบ
ตอ่ภำยในหอ้ง ในชว่งฤดรูอ้น ผำ้ใบ
ป้องกนัแสงอำทติยจ์ะชว่ยรักษำ
อณุหภมูใินหอ้งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะ
สม ท�ำใหก้ำรท�ำงำนเป็นไปอยำ่งรำบ
รืน่

กำรใชอ้ปุกรณป์รับอำกำศทีใ่ช ้
พลงังำนมำก เชน่ เครือ่งปรับอำกำศ 
พัดลมหรอืแอรจ์ะมคีวำมจ�ำเป็นนอ้ย
ลงหรอืไมจ่�ำเป็นเลยในบำงกรณี

โครงสรำ้งผำ้ใบแบบเปิดของ Flash-
guard® ยงัชว่ยใหแ้สงธรรมชำตผิำ่น
เขำ้มำได ้ผลติภณัฑด์งักลำ่วสำมำรถ
ป้องกนัแสงอำทติยท์ีไ่มเ่ป็นผลดตีอ่
สขุภำพ โดยเฉพำะในจดุทีม่กีำรตดิ
ตัง้คอมพวิเตอรล์งไดม้ำก นอกจำกนี้
โครงสรำ้งผำ้ใบแบบเปิดจงึสำมำรถ
มองผำ่นจำกดำ้นในออกไปดำ้นนอก 
โดยดำ้นนอกไมส่ำมำรถมองเขำ้มำ
ดำ้นในไดอ้ยำ่งชดัเจน แสงธรรมชำติ
จงึผำ่นเขำ้มำไดใ้นระดบัทีเ่หมำะสม

ผำ้ใบ Flashguard® ท�ำจำกโพ
ลเิอสเตอร ์100% วสัดมุคีวำม
คงทนสงู กนัน�้ำและทนทำนเหมำะ
ส�ำหรับกำรใชง้ำนระยะยำวเป็นอยำ่ง
ยิง่ ผลติภณัฑส์ำมำรถทนอณุหภมูิ
ระหวำ่ง -30˚C ถงึ +70˚C ชัน้เคลอืบ 
PVC แบบพเิศษท�ำใหผ้ำ้ใบสำมำรถ
กนัสิง่สกปรกและดแูลไดง้ำ่ย วสัดุ
ยงัสำมำรถหน่วงกำรตดิไฟภำยใต ้
มำตรฐำนกำรทดสอบ CERF catego-
ry 1, NFPA 92507 M2 DIN 4102 
B1 เนือ่งจำกกำรใชเ้ม็ดสทีีม่คีณุภำพ
สงู และสว่นประกอบทีม่คีณุสมบตัใิน
กำรป้องกนัแสง UV - Flashguard® 
จงึมคีวำมบำงแตท่นตอ่สภำพอำกำศ
ไดด้โีดยไมเ่ปลีย่นลกัษณะภำยนอก
เมือ่ใชง้ำนเป็นเวลำนำน

ผำ้ใบมคีวำมหนำที ่0.45 มม. น�้ำ

หนักเพยีง 380 g/m² สำมำรถมว้น
หรอืคลำยไดโ้ดยไมเ่กดิปัญหำ คณุ
จงึสำมำรถสอด Flashguard® เขำ้ใน
เครือ่งมว้นทีช่ว่ยประหยดัพืน้ทีล่งได ้
มำก Flashguard®

•  ลดคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นพลงังำน
•  ชว่ยใหอ้ณุหภมูขิองหอ้งอยูใ่นระดบั

ทีเ่หมำะสม
•  ชว่ยใหแ้สงธรรมชำตสิอ่งผำ่นเขำ้มำ

ในระดบัทีเ่หมำะสม
•  ไมเ่กดิแสงรบกวนในจดุทีต่ดิตัง้

คอมพวิเตอร ์ท�ำใหท้�ำงำนไดอ้ยำ่ง
เต็มทีจ่ำกสภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่
กำรท�ำงำน

•  ประหยดัพืน้ทีเ่นือ่งจำกไมห่นำและมี
น�้ำหนักเบำ

•  มว้นหรอืคลำยออกไดง้ำ่ย
•  กนัฝุ่ นและดแูลรักษำงำ่ย
•  หน่วงตดิไฟ
•  ใชง้ำนไดย้ำวนำนโดยไมเ่ปลีย่นรปู

ลกัษณภ์ำยนอก
•  เบำ ทนตอ่สภำพอำกำศ สตีดิทน

นำนไมซ่ดีจำงงำ่ย
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สิง่แวดลอ้ม

Mehler Texnologies และกำร
ดแูลดำ้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทั

Mehler Texnologies เชื่อว่ำกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นมำกกว่ำแค่
กำร „จัดกำรขยะ“ ซึ่งอำจครอบคลุม
เพียงแค่กำรรีไซเคิลเพียงอย่ำงเดียว 
ปัจจุบันกำรด�ำเนินกำรทั้งหมดของ
บริษัทมีขึ้นภำยใต้ปณิธำนเดียวกันคือ

Mehler ถือเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำร
เคลือบผิววัสดุรำยใหญ่ที่สุดรำยหนึ่ง
ของโลก โดยผลิตผ้ำใบมำกถึง 50 
ล้ำนตำรำงเมตรต่อปีครอบคลุมกำร
ใช้งำนในด้ำนต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยัง
มีมำตรกำรป้องกันส�ำหรับวัตถุดิบ 
กระบวนกำรผลิตและกำรดูแลของเสีย
หลังกระบวนกำรอย่ำงจริงจัง

นอกเหนือไปจำกนโยบำยของเรำ 
และกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับของ EU 
ด้ำนสำรเคมี Mehler ยังมีบทบำท
จริงจังในแผนงำนมำกมำยของ EU 
ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อลดกำรปล่อยไอเสีย
และดูแลสิ่งแวดล้อม

กำรให้ควำมส�ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของเรำเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรคัด
เลือกวัตถุดิบ Mehler มีกำรคัดเลือก
สำรประกอบทำงเคมีทั้งหมดตำม
มำตรฐำน REACH (ดูเอกสำรแนบ) 
สำรเคมีต้องห้ำมของ REACH จะไม่มี
กำรใช้งำนโดยฝ่ำยเทคนิคของเรำเพื่อ
ด�ำเนินกำรใด ๆ กับวัสดุที่เรำผลิต

กระบวนกำรผลิตของเรำมีกำรควบคุม
อย่ำงใกล้ชิด เครื่องจักรทั้งหมดได้รับ
กำรปรับแต่งเพื่อให้ประหยัดพลังงำน
อย่ำงเต็มที่ระหว่ำงกระบวนกำรเคลือบ
ผิว นอกจำกนี้เมื่อหลำยปีก่อน Meh-
ler ยังได้ลงทุนเป็นเงินหลำยล้ำนยูโร
เพื่อหำทำงลดกำรปล่อยคำร์บอนใด
ออกไซด์สอดคล้องกับเงื่อนไขด้ำนสิ่ง
แวดล้อมของสหภำพยุโรป

ด้วยเหตุนี้กระบวนกำรผลิตของ 
Mehler จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเต็มที่ โดยมีกำรเลือกใช้ของ
เสียจำกกำรผลิตซ้�ำ (เช่น วัสดุเคลือบ
ผิวและผ้ำใบหลังกระบวนกำรผลิต) 
เพื่อใช้ผลิต E-Membrane คุณภำพ
ต่�ำส�ำหรับใช้งำนหลำยครั้ง ไม่ว่ำจะ
ในส่วนกำรติดตั้งที่ต้องกำรป้องกัน
ครำบหรือส่วนที่ต้องกำรวัสดุปิดคลุม
ชั่วครำว

Mehler เป็นหนึ่งในพันธมิตรอย่ำง
เป็นทำงกำรของ vinyl 2010 (http://
www.vinyl2010.org) หน่วยงำน
ที่ผลักดันโครงกำรพัฒนำด้ำนสิ่ง
แวดล้อมส�ำหรับอุตสำหกรรม PVC ใน
ยุโรป แผนงำนแบบบูรณำกำรในสำย
กำรจัดหำทั้งหมด และควำมร่วมมือกับ
พันธมิตรผู้เชี่ยวชำญต่ำง ๆ ท�ำให้เรำ
สำมำรถเพิ่มอัตรำกำรใช้ส่วนประกอบ
จำก PVC เพื่อน�ำไปสร้ำงผลิตภัณฑ์
ซ้�ำผ่ำนระบบ EPCoat

วัสดุเมมเบรนที่รีไซเคิลผ่ำนระบบ 
EPCoat จะถูกย่อยและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสำหกรรมส�ำหรับ
ใช้งำนทั่วไป ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบ
อื่น เนื่องจำกเป็นระบบกำรผลิต
ปริมำณมำกที่เชื่อถือได้ และโดย
ส่วนใหญ่สำมำรถด�ำเนินได้จำกส่วน
กำรผลิตเอง ท�ำให้ไม่เกิดมลพิษจำก
กำรขนส่งวัตถุดิบ นอกจำกนี้ยังไม่มี
กำรใช้ „สำรละลำย“ เพื่อแยกส่วน
ประกอบต่ำง ๆ ตำมควำมเห็นของ
เรำ เรำเชื่อว่ำกำรใช้สำรเคมีเพื่อผลิต
สำรประกอบทำงเคมีคุณภำพต่�ำที่มี
ส่วนผสมของสำรละลำยซึ่งไม่สำมำรถ
ใช้ผลิตผ้ำใบคุณภำพสูงได้ไม่ใช่วิธีที่
มีประสิทธิภำพแต่อย่ำงใด และนี่คือ
สิ่งที่สะท้อนมุมมองและควำมเข้ำใจ
ของเรำเกี่ยวกับ „มำตรกำรเพื่อสิ่ง
แวดล้อม“  

กิจกรรมเหล่ำนี้ และกำรด�ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ในอนำคตล้วนตอกย้�ำถึง
ปณิธำนใน „กำรดูแลสิ่งแวดล้อมของ 
Mehler“ ตรวจสอบเอกสำร „ECO-
CARE“ ฉบับล่ำสุดได้โดยดำวน์โหลด
จำกเว็บไซต์ของเรำที่ http://www.
mehler-texnologies.com

กำรผลติสิง่ทอดำ้น
เทคนคิ

ขนสง่ของเสยีหลงักำรใช้
งำน

EPCoat รวบรวมของเสยี
หลงักำรใชง้ำน

ยอ่ยท�ำลำย

อดัขึน้รปู

ผลติภณัฑใ์หม่

ของเสยีหลงักำรใชง้ำนผำ้ใบ PVC
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กำรออกแบบ

โครงสรำ้งเมมเบรน (ผำ้ใบ) อำจได ้
รับแรงดงึเนือ่งจำกแรงอดัต�ำ่และแรง
ดดัโคง้ของพืน้ผวิวสัดเุอง ทัง้นีพ้ืน้ผวิ
ระนำบมกัจะไดรั้บผลกระทบจำกกำร
เปลีย่นรปูเนือ่งจำกโหลดจำกภำยนอก
เป็นส�ำคญั ซึง่ท�ำใหเ้กดิกำรตกีระพอื
และท�ำใหห้มิะหรอืน�้ำขงัได ้ซึง่ใน
กรณีทีเ่ลวรำ้ยอำจท�ำใหโ้ครงสรำ้ง
เสยีหำยได ้ควำมคงตวัของผวิระนำบ
เกดิขึน้ไดโ้ดยตอ้งอำศยักำรอดัขึน้รปู
ซึง่มคีำ่ใชจ้ำ่ยสงู ท�ำใหห้ลกัเกณฑใ์น
กำรออกแบบแตกตำ่งไปอยำ่งสิน้เชงิ
จำกโครงสรำ้งรองรับอืน่ ๆ ซึง่ใชว้ธิี
กำรดดังอหรอือดัแรง ขอ้แตกตำ่งคอื
กระบวนกำรออกแบบโครงสรำ้งเมมเบ
รนแบบใชค้วำมเคน้แรงดงึเป็นหลกั
ท�ำใหโ้ครงสรำ้งมคีวำมคงตวัไดเ้อง

ซึง่หมำยควำมวำ่รปูทรงของเมมเบ
รนจะเนน้ “พืน้ผวิใหน้อ้ยทีส่ดุ” (ตำม
หลกัทำงกำยภำพของควำมเคน้
ดดยพจิำรณำจำกควำมเคน้พืน้ผวิที่
มกัพบจำกแนวขอบตอ่เนือ่ง) หรอื
ปรับเปลีย่นไปตำมขอบเขตทีม่กีำร
เปลีย่นแปลงไป หรอืโดยกำรแทรก
องคป์ระกอบรองรับเพิม่เตมิ (อำจ
เป็นเชงิเสน้ เชงิระนำบหรอืในตดุที่
ก�ำหนด) โดยค�ำนงึจำกควำมเคน้ทีพ่ืน้
ผวิในเบือ้งตน้เป็นหลกั กระบวนกำร
นีท้�ำใหส้ำมำรถจัดท�ำพืน้ผวิรปูทรง
อำนมำ้ „anticlastic“ หรอืพืน้ผวิโคง้
แบบ „synclastic“ เมือ่ใชแ้รงลมอดั
จำกภำยในลกัษณะเดยีวกบับอลลนู 
สว่นประกอบรองรับทีใ่ชเ้พือ่สรำ้งแรง
ดนัจำกภำยในอำจเป็นอำกำศ กำ๊ซ 
น�้ำหรอืรวมกนั หรอืแมแ้ตว่สัดทุีม่ี
ลกัษณะเป็นเม็ด 

รปูทรงและปัจจัยดำ้นภำระหรอืแรง
เป็นองคป์ระกอบทีต่อ้งพจิำรณำแยก
จำกวสัดใุชง้ำน

รปูทรงอสิระจงึตอ้งอำศยัแรงอดัเพิม่
เตมิและ/หรอืสว่นประกอบรองรับแรง
ดดัทีส่งูเป็นจดุ ๆ และ/หรอืท�ำใหเ้กดิ
คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ขึน้

ตัวอย่ำงกำรออกแบบจำกโครงสร้ำง 
กำรฉำบผิวและก�ำหนดตัวแบบ:
รำงวัล Structure Award 2007 แรก
ของ Mehler TEXnologies จำก 
VALMEX® โดย Architect Sra Eliana 
Ferreira Nunes จำก Brazil
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กำรออกแบบ

ภำพที ่1: ไฮเปอรโ์บลคิพำรำโบลอยด์

ภำพที ่2: รปูทรงกรวย 
 

ภำพที ่3: รปูทรงโคง้หรอืทรงกระบอก

ภำพที ่4: รปูทรงโคง้ synclastic

กระบวนกำรออกแบบ

ควำมเคน้ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ผวิของ
เมมเบรนเป็นตวัก�ำหนดโครงสรำ้งและ
รปูแบบแนวขอบ องคป์ระกอบแรง
ดงึและจดุยดึตำ่ง ๆ กำรก�ำหนดรปู
ทรง (รปูแบบกำรตดัและเงือ่นไขเบือ้ง
ตน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภำระบนพืน้ผวิเพือ่
ชว่ยในกำรค�ำนวณภำระทัง้แบบคงที่
และแปรผันดว้ยระบบคอมพวิเตอร)์ มี
แบบแผนทีค่อ่นขำ้งชดัเจนมำแลว้สอง
ถงึสำมทศวรรษกอ่นหนำ้นีเ้พือ่สะทอ้น
ควำมเป็นธรรมชำตใิหม้ำกทีส่ดุ ควำม
ส�ำเร็จทำงดำ้นวศิวกรรมในปัจจบุนั
ท�ำใหว้ธิกีำรทีค่�ำนวณผำ่นระบบ
คอมพวิเตอรช์ว่ยเสรมิควำมแมน่ย�ำใน
กำรก�ำหนดสดัสว่นโครงสรำ้งและแนว
ตดัทีแ่มน่ย�ำ

กำรวเิครำะหเ์ชงิโครงสรำ้งจะตอ้ง
เป็นไปพรอ้ม ๆ กบักำรออกแบบทำง
สถำปัตยกรรม รปูทรงของเมมเบรน
จะก�ำหนดขึน้ผำ่นเทคนคิ „ก�ำหนด
รปูทรง“ เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ระบบมี
ควำมสมดลุมำกทีส่ดุ กำรวเิครำะห์
ควำมเคน้จะตอ้งค�ำนงึถงึเทคนคิ „กำร
เปลีย่นรปูมำก“ เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีแ่มน่ย�ำ
มำกทีส่ดุ

รปูทรงของระบบเมมเบรนทีอ่ดัแรง
จะไมส่ำมำรถก�ำหนดไดอ้ยำ่งแมน่ย�ำ
หำกไมม่ขีอ้มลูวเิครำะหน์ี ้เริม่แรกให ้
ใชเ้ทคนคิก�ำหนดรปูทรงเพือ่ก�ำหนด 
„รปูทรงทีส่มดลุ“ กบัสภำพแวดลอ้ม

รปูรำ่งทีส่มดลุคอืโครงสรำ้งทีไ่ด ้
สดัสว่นส�ำหรับภำระแบบคงทีแ่ละมี
แรงอดัภำยในเบือ้งตน้เป็นของตนเอง

หลงัจำกไดโ้ครงรำ่งทีม่เีสถยีรภำพ
แลว้ โครงสรำ้งดงักลำ่วจะถกูน�ำไป
วเิครำะหก์บัโหลดตำ่ง ๆ กนัโดย

ใชว้ธิกีำรค�ำนวณกำรเบีย่งเบนของ
องคป์ระกอบตำ่ง ๆ ผำ่นซอฟตแ์วร์
วเิครำะห์

โปรแกรมดงักลำ่วนีช้ว่ยใหส้ำมำรถ
ค�ำนวณองคป์ระกอบของเมมเบรน
อดัแรงอยำ่งเดยีว หรอืรว่มกบัสำย
เคเบลิ หมดุย�้ำและเสำหรอืคำนดว้ย
คอมพวิเตอรร์ะบบสำมมติทิ�ำใหไ้ด ้
ขอ้มลูวเิครำะหโ์ครงสรำ้งและขนำด
ทีร่วดเร็วและแมน่ย�ำ ผำ้ใบแตล่ะชดุ
จะผำ่นกำรทดสอบแรงแบบสองแกน 
(สองทศิทำง) เพือ่วดัระยะยดืของแนว
ดำ้ยพุง่และยนืทีส่ดัสว่นแรงตำ่ง ๆ กนั
โดยอำศยัตวัแบบทำงคอมพวิเตอร ์
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถกูน�ำไปอำ้งองิเป็น 
„สดัสว่นชดเชย“ ซึง่จะถกูน�ำไปป้อน
ในซอฟตแ์วรก์�ำหนดรปูแบบ ผำ้จะถกู
ผลติใหม้ขีนำดเล็กกวำ่เพือ่วำ่หลงัจำก
ท�ำกำรตดิตัง้ โครงสรำ้งตดิตัง้ทีไ่ดจ้ะ
มกีำรขยำยตวัในระดบัทีพ่อเหมำะ 

คณุสมบตัใินกำรรองรับแรงดงึทีต่ำ่ง
กนัไปของวสัดจุำก Mehler Texno-
logies ไดรั้บกำรปรับปรงุใหส้มบรูณ์
แบบเพือ่ตอบรับเงือ่นไขของวศิวกร 
ท�ำใหเ้กดิสมดลุและสอดคลอ้งกบักำร
ผดิเพีย้นของแรงทีเ่กดิขึน้เนือ่งจำก
แรงในแนวฉำก

ตวัแบบ 3 มติใิน
กำรออกแบบทำง

สถำปัตยกรรม
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กำรพจิำรณำรปูแบบและแรงดงึเบือ้งตน้

โครงสร้ำงเมมเบรนรับแรงดึงแบบ
ถำวรออกแบบมำเพื่อรองรับแรงที่พบ
ได้จำกอำคำรทั่วไป แรงกระท�ำตำม
จริงขั้นต่�ำที่เกิดขึ้นและแรงลมจะถูก
ค�ำนวณจำกเงื่อนไขต่ำง ๆ ภำยใต้
ระเบียบด้ำนอำคำรในท้องถิ่นหรือข้อ
บังคับในพื้นที่ 

สถำปัตยกรรมดังกล่ำวจะต้องค�ำนึง
ถึงแรงกระท�ำจริงในกรณีต่ำง ๆ แรงที่
เกิดขึ้นจำกรูปทรงเหล่ำนี้คือแรงดึงที่
ส่งต่อหรือควบคุมผ่ำนวัสดุที่ใช้ แรง
ดึงเบื้องต้นในที่นี้หมำยถึงแรงดึงที่
เกิดขึ้นกับผ้ำใบหลังจำกมีกำรติดตั้ง
ก่อนได้รับโหลดจำกภำยนอก

สัดส่วนแรงดึงเบื้องต้นตำมแนวเส้น
โค้งทำงทฤษฎีซึ่งเป็นตัวก�ำหนดรูป
ทรงจะถูกก�ำหนดขึ้นผ่ำนกระบวนกำร
ก�ำหนดรูปทรงด้วยคอมพิวเตอร์ 
ค่ำสัมบูรณ์ของแรงดึงเบื้องต้นจะถูก
ค�ำนวณอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ชิ้น
ส่วนทั้งหมดของเมมเบรนที่ได้รับแรง

สำมำรถรองรับแรงได้ตำมตัวแบบที่
ก�ำหนด โหลดที่เกิดขึ้นจะถูกทำนโดย
กำรกระจำยแรงภำยในระบบเมมเบ
รน หำกท�ำให้พื้นที่ใดเกิดแรงอัด รอย
ยับหรือย่นจะปรำกฏขึ้น และในกรณี
ร้ำยแรงอำจท�ำให้เกิดกำรผิดรูปจน
โครงสร้ำงทรุดลง

เช่นเดียวกัน หำกแรงดึงเบื้องต้น
กระจำยตัวอย่ำงไม่เหมำะสม หรือ
ไม่มำกเพียงพอ กำรเคลื่อนตัวของ
โครงสร้ำงอำจเกิดขึ้นท�ำให้โครงสร้ำง
แรงดึงทั้งหมดขำดเสถียรภำพ

กำรลงรำยละเอยีด

หลังจำกวิเครำะห์รูปทรง จ�ำเป็นต้อง
พิจำรณำคุณสมบัติของวัสดุร่วมด้วยเพ่ือ
ให้ได้ข้อมูลวิเครำะห์เชิงสถิติเบ้ืองต้น

ระหว่ำงขั้นตอนกำรออกแบบเบื้อง
ต้น ข้อมูลวิเครำะห์แรงจำกตัวแบบใน
คอมพิวเตอร์จะท�ำให้เรำทรำบทิศทำง
ของโหลดโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับโหลดหรือภำระที่เกิดขึ้นกับ
ผลงำนออกแบบและกำรถ่ำยเทภำระ
เหล่ำนี้ไปยังโครงสร้ำงรองรับ กำร
ก�ำหนดรำยละเอียดโครงสร้ำงรองรับ 
ประเภทของแรงรวมศูนย์และส่วน
ประกอบทั้งหมดที่จ�ำเป็น เช่น จุด
เชื่อมต่อ แผ่นยึดและอุปกรณ์เข้ำมุม 
ซึ่งล้วนจะต้องก�ำหนดโครงสร้ำงไว้
อย่ำงเหมำะสม

ขอบเขตของเมมเบรนมักจ�ำแนกออก
ได้เป็นสองประเภท ได้แก่ แบบขอบ
โค้งหรือขอบลอน

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะต้องมีกำรวำงสำย
เคเบิลในช่องยึดที่ของของเมมเบรน 
(ผ้ำใบ) ส�ำหรับโครงสร้ำงบำงรูปแบบ 
สำมำรถเสริมสำยเว็บขนำนไปตำม
ขอบเพื่อรับแรงเฉือน

ขอบของเมมเบรนสำมำรถยึดตำมแนว
ยำว โดยปกติขอบเชือกที่เรียกว่ำ: 
“keder” โดยกำรซีลตะเข็บแกน PVC 
แบบอ่อนเข้ำที่ช่องยึดขนำดเล็ก จำก
นั้นจึงล็อคไว้ด้ำนหลังของแผ่นล็อค
อะลูมิเนียมที่ยึดสลักเข้ำโดยตรงที่
โครงสร้ำงเหล็กหรือสอดเข้ำกับแนว
อะลูมิเนียม

โครงสร้ำงผ้ำใบที่ได้รับกำรออกแบบ
อย่ำงเหมำะสมจะต้องพิจำรณำองค์
ประกอบเหล่ำนี้ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ 
เพื่อลดปริมำณวัสดุผ้ำใบเหลือทิ้งให้
น้อยที่สุด

ตวัอยำ่งของอปุกรณแ์ผน่ยดึเขำ้มมุ

กำรชดเชยค่ำรับแรงของวัสดุอย่ำง
เหมำะสมและกำรพิจำรณำค่ำทดสอบ
สองแกน (รวมทั้งคุณสมบัติเชิง
คุณภำพของวัสดุ) เป็นองค์ประกอบ
ที่จะมองข้ำมไปไม่ได้ ปัจจัยเหล่ำนี้
หำกมีกำรประเมินอย่ำงถูกต้องจะช่วย
ป้องกัน „กำรคลำยตัว“ ของพื้นผิว
เมมเบรนที่ท�ำให้ต้องปรับตึงใหม่ใน
ภำยหลัง วัสดุของ Mehler Texnolo-
gies ที่มีกำรทดสอบ (ดูส่วนค�ำถำมใน
ชุดคู่มือนี้ ข้อ 3 เกี่ยวกับข้อพิจำรณำ
เกี่ยวกับอำยุกำรใช้งำนของเมมเบรน) 
พบว่ำมีประสิทธิภำพและให้ผลกำร
ทดสอบที่ดีเยี่ยม

ขอ้มลูวเิครำะหโ์หลดดว้ยคอมพวิเตอร์
ทีก่ระท�ำตอ่เมมเบรนในทศิทำงของ
ดำ้ยยนื

ควำมเคน้รวมศนูยม์ำกกวำ่ตำมแนว
ดำ้ยพุง่ พจิำรณำกำรกระจำยแรงตำ่ง 
ๆ ทัง้สองทศิทำงของพืน้ผวิเมมเบรน
ใหด้ี

กำรใช้อุปกรณ์ที่มีควำมซับซ้อนหรือ
รูปทรงที่ไม่เป็นแบบมำตรฐำนมัก
ส่งผลต่อผลงำนออกแบบและข้อ
พิจำรณำในเชิงพำณิชย์
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กำรผลติ

กำรผลติผำ้ใบเมมเบรนถอืเป็นกระบวน
กำรเฉพำะทีต่อ้งอำศยัควำมเชีย่วชำญ 
วสัดทุีม่ลีกัษณะพเิศษและโรงงำนที่
สำมำรถรองรับกระบวนกำรไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม ผูผ้ลติทีม่คีวำมเชีย่วชำญจะ
มอบหมำยใหผู้จั้ดกำรดำ้นกำรควบคมุ
คณุภำพคอยก�ำกบัดแูลขัน้ตอนกำร
ผลติ และตรวจสอบผลติภณัฑข์ัน้ตอน
สดุทำ้ย รวมทัง้รับรองชิน้งำนผำ้ใบที่
ผลติเสร็จแลว้

รปูแบบในกำรตดัจะถกูจัดท�ำโดย
ใชต้วัแบบคอมพวิเตอร ์3 มติแิสดง
โครงสรำ้ง โดยพจิำรณำระยะของ
แผน่ผำ้ใบแตล่ะชิน้และขอบส�ำหรับ
เชือ่มมมุและกำรลงรำยละเอยีดตำม
แนวขอบตำ่ง ๆ อยำ่งครบถว้น แบบ
ตดัระบบอเิล็กทรอนกิสจ์ะถกูสง่ตอ่
โดยคอมพวิเตอรไ์ปยงัเครือ่งตดั/
เครือ่งพมิพแ์บบ

กำรตอ่หรอืประกอบเมมเบรน (รปูแบบ
กำรตอ่ผำ้ใบ) ส�ำหรับผำ้ใบเคลอืบ 
PVC โดยสว่นใหญม่กัใชเ้ครือ่ง
ท�ำควำมรอ้นควำมถีส่งู เครือ่งมอืหลกั
ทีใ่ชใ้นกำรผลติไดแ้กเ่ครือ่งเชือ่มที่
ผลติขึน้มำโดยเฉพำะ ทัง้นีจ้ะตอ้ง
มกีำรตรวจสอบองคป์ระกอบตำ่ง ๆ 
อยำ่งตอ่เนือ่ง เชน่ อณุหภมูหิรอืระดบั
แรงดนัของเครือ่งโดยอำศยัมำตรวดั
ตอ่พว่ง เครือ่งเชือ่มมอืถอือยำ่งปืน
รอ้นมกัใชเ้พือ่ลงรำยละเอยีดตำมมมุ
และจดุตำ่ง ๆ

กระบวนกำรผลติเองกส็ำมำรถแบง่
ยอ่ยไดเ้ป็นสีข่ัน้ตอนไดแ้ก ่กำรน�ำสง่ 
กำรตรวจสอบคณุภำพวสัด ุกำรตดั 
กำรเชือ่มและกำรอดั

ส�ำหรับชัน้เคลอืบดำ้นบนแบบเชือ่ม
ตะเข็บไมไ่ด ้วสัดจุะตอ้งเจยีรโดยใช ้
เครือ่งเจยีร อำจเกดิควำมเสยีหำยตอ่
ผำ้ทอดำ้นใน/เกดิกำรสกึหรอของชัน้
เคลอืบ PVC หรอืมกีำรขดัชัน้เคลอืบ
ผวิดำ้นบนสดุไมด่พีอ ดงันัน้จงึตอ้ง
พจิำรณำรำยละเอยีดตำ่ง ๆ และ
คณุสมบตัขิองวสัดกุบักำรขดัผวิให ้
รอบคอบ ตะเข็บเชือ่มรอยอำจไมแ่ข็ง
แรงหรอืทนทำนสม�ำ่เสมอทัว่กนั ผูท้ี่
ใชเ้ครือ่งเจยีรหรอืผูท้ีป่ฏบิตังิำนใน
พืน้ทีด่งักลำ่วจะตอ้งสวมหนำ้กำกกนั
ฝุ่ นและแวน่ตำป้องกนั พืน้ทีส่�ำหรับ
งำนเจยีรหรอืงำนขดัจะตอ้งแยกออก
จำกสว่นพืน้ทีอ่ืน่

ระหวำ่งกระบวนกำรผลติ ใหจ้ด
บนัทกึขัน้ตอนกำรท�ำงำนตำ่ง ๆ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่กำรท�ำงำนเป็นไป
อยำ่งมปีระสทิธภิำพและมคีณุภำพ 
กระบวนกำรผลติเมมเบรนผำ้ใบไมก่อ่
ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอยำ่ง
มนัียส�ำคญั ของเสยีทัง้หมดใหท้ิง้ตำม
ระเบยีบของภำครัฐ

กระบวนกำรเชือ่มควำมถีส่งู

ขั้นตอนกำรเชื่อมเป็นกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำในรูปแบบคลื่นวิทยุเพื่อกระท�ำ
กับพื้นผิวสองส่วนที่จะเชื่อมต่อกัน ขั้น
ตอนนี้เป็นกำรกระตุ้นโมเลกุลของวัสดุ
เพื่อให้เกิดกำรเคลื่อนที่ที่ควำมเร็ว
ประมำณ 25 ล้ำนครั้งต่อวินำที แรง
เสียดสีจะเกิดขึ้นระหว่ำงโมเลกุลและ
ท�ำให้เกิดควำมร้อนเพื่อเชื่อมวัสดุเข้ำ
ไว้ด้วยกัน ตะเข็บเชื่อมตะมีควำมแข็ง
แรงใกล้เคียงกับเนื้อวัสดุโดยรอบ
สนำมพลังไฟฟ้ำจะถูกส่งผ่ำนไปยัง
วัสดุผ่ำนเครื่องมือโลหะซึ่งท�ำหน้ำที่
เป็นขั้วไฟฟ้ำ จะต้องมีกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพของรอยตะเข็บเมื่อมีกำร
ปรับแต่งเครื่องทุกครั้ง หรือเมื่อมีกำร
สตำร์ทเครื่องใหม่หรือมีกำรท�ำงำนที่
ผิดพลำด ควำมต้ำนทำนของตะเข็บ
เชื่อมควรเท่ำกับอย่ำงน้อย 70% ของ
ควำมต้ำนทำนของเนื้อวัสดุ

กระบวนกำรเชือ่มควำมถีส่งู

กำรตดัแบบ กำรตรวจสอบขัน้ตอนสดุทำ้ย
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กำรตดิต ัง้

กำรติดตั้งระบบผ้ำใบเป็นงำนที่ต้อง
อำศัยควำมเชี่ยวชำญ และบุคลำกร
ที่มีประสบกำรณ์ รวมทั้งมีเครื่องมือ
ใช้งำนแบบพิเศษ ทั้งนี้จะต้องมีกำร
ใช้อุปกรณ์และชุดเครื่องมือมำตรฐำน
ส�ำหรับงำนก่อสร้ำงทั่วไปเช่นกัน

วัสดุท�ำหลังคำส่วนใหญ่ เช่น เมมเบ
รนผ้ำใบ สำยเคเบิล ฯลฯ มักมีน้�ำหนัก
เบำ ทั้งนี้พื้นที่ก่อสร้ำงส่วนใหญ่จะ
ต้องเปิดช่องไว้เพื่อให้เข้ำถึงได้ตำม
สมควร 

ข้อดีที่สุดอย่ำงหนึ่งของโครงสร้ำง
เมมเบรนคือติดตั้งได้อย่ำงรวดเร็วและ
ท�ำควำมสะอำดและปรับแต่งได้ง่ำย 
เนื่องจำกโครงสร้ำงมีน้�ำหนักเบำ และ
ไม่มีต้องใช้อุปกรณ์ยกที่มีน้�ำหนักมำก 
ช่ำงผู้เชี่ยวชำญจึงสำมำรถติดตั้งได้
ง่ำย ๆ ด้วยมือ 

ส่วนส�ำคัญในกำรติดตั้งระบบหลังคำ
ผ้ำใบคือกำรตรวจสอบระยะระหว่ำงชิ้น
ส่วนต่ำง ๆ กำรติดตั้งชิ้นงำนชั่วครำว 
กำรยึดโครงกำรหลัก และกำรควบคุม
คุณภำพและควำมปลอดภัยของกระ
บวนกำำรติดตั้ง

ขัน้ตอนกำรตดิตัง้ส�ำหรับหลงัคำผำ้ใบ
ยอดแหลม ปรับใชก้ระบวนกำรนีใ้นขัน้
ตอนกำรวำงแผนงำนและระหวำ่งกำร

กำรตดิตัง้ระบบรับแรงดงึสำมำรถ
ด�ำเนนิกำรไดใ้นสภำพอำกำศทีก่�ำลงั
สบำย ผำ้ใบทีม่นี�้ำหนักเบำ บวกกบั
พืน้ทีเ่ปิดทีก่วำ้งขวำง ท�ำใหต้ดิตัง้
โครงสรำ้งดงักลำ่วไดท้ีแ่รงลมไม่
เกนิ 5 เมตรตอ่วนิำท ีหำกควำมเร็ว
ลมสงูกวำ่นี ้อำจตอ้งมกีำรยกแขวน
สว่นประกอบตำ่ง ๆ รว่มดว้ย หยดุ
กำรตดิตัง้หำกอณุหภมูติ�ำ่กวำ่ 10˚ 
เซลเซยีส กำรปฏบิตังิำนทีค่วำม
สงูอำจท�ำใหเ้กดิควำมเสีย่งเพิม่ขึน้ 
บคุลำกรทัง้หมดจะตอ้งท�ำควำมคุน้
เคยกบัมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยั 
และไดรั้บค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัขัน้ตอน
กำรท�ำงำนทีป่ลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผู ้
ทีป่ฏบิตังิำนในทีส่งูทัง้หมดจะตอ้ง
สวมสำยคลอ้งตวัทีม่สีำยนริภยัสอง
เสน้ สำยเสน้หนึง่จะตอ้งคลอ้งกบัสำย
ชว่ยชวีติทีย่ดึตำยตลอดเวลำ ขณะ
ปฏบิตังิำนบนทีส่งู จะตอ้งใชอ้ปุกรณ์
ป้องกนักำรรว่งหลน่ทกุครัง้ อปุกรณ์
ยกทัง้หมดจะตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบ
ในเบือ้งตน้และเหมำะสมกบัน�้ำหนักที่
จะตอ้งยก

พืน้ทีด่ำ้นลำ่งจดุตดิตัง้บนทีส่งูจะตอ้ง
กนัไวต้ำ่งหำกพรอ้มตดิป้ำยเตอืนเพือ่
ระวงัสิง่ของทีอ่ำจรว่งหลน่ อปุกรณย์ก
จะตอ้งใชง้ำนโดยบคุลำกรทีม่คีวำม
เชีย่วชำญเทำ่นัน้ อปุกรณย์กจะตอ้ง
ถกูควบคมุโดยเจำ้หนำ้ทีค่วบคมุ และ
จะตอ้งมเีจำ้หนำ้ทีต่ดิตัง้/ชำ่งอยูด่ว้ย
ระหวำ่งกำรยก ขัน้ตอนควำมปลอดภยั
ขณะเริม่กระบวนกำรยกใหใ้ชร้ะบบ 
„บดัดี“้ เพือ่คอยตรวจสอบอปุกรณ ์
PPE ทัง้หมดส�ำหรับบคุลำกรทกุรำยที่
ตอ้งปฏบิตับินพืน้ทีส่งู

ตดิตัง้ทัง้หมด โครงสรำ้งรับแรงดงึที่
ใชปิ้ดคลมุพืน้ที ่2000 ตร.ม. ใชเ้วลำ
ตดิตัง้ 5 วนัเต็ม 
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กำรดแูลรกัษำ

ผ้ำใบของ Mehler Texnologies มี
ควำมทนทำนสูงและสำมำรถใช้งำน
ได้โดยปรำศจำกปัญหำเป็นเวลำ
หลำยปี

อย่ำงไรก็ตำมผ้ำใบอำจฉีดขำดหรือ
เสียหำยได้หำกโดนของมีคม หรือถูก
กดทับหรือ „หนีบ“ ท�ำให้เสียรูปทรง
หรือเสียสภำพเนื่องจำกอุปกรณ์ยึดที่
ไม่เหมำะสม ด้วยเหตุนี้จึงควรมีกำร
ดูแลวัสดุอย่ำงเหมำะสมในทุกขั้นตอน 
รวมทั้งในขณะเดินเหยียบเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยโดยไม่ได้
ตั้งใจ ผู้ตรวจสอบและคนงำนที่ท�ำงำน
อยู่บนกันสำดหรือหลังคำปิดทับจะ
ต้องสวมรองเท้ำพื้นขำวที่เนื้อนุ่มและ
สะอำด ระวังอย่ำลำกเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใด ๆ ไปตำมพื้นผิว เนื่องจำก
อำจท�ำให้เสื่อมสภำพของวัสดุที่ใช้ปิด
คลุมก่อนก�ำหนดได้

ส�ำหรับโครงสร้ำงลักษณะนี้ ผ้ำใบถือ
เป็นส่วนเชิงโครงสร้ำงในกำรปิดคลุม
ไม่ใช้ชั้นป้องกัน วัสดุจะต้องมีกำร
ขึงตึงเพื่อให้มีควำมคงตัวและสำมำรถ
ทนต่อสภำพลม ทรำยหรือสภำพ
อำกำศได้ ทั้งนี้หำกวัสดุได้รับควำม
เสียหำย กำรกระจำยแรงอำจเกิด
ขึ้นท�ำให้เกิดควำมเค้นรวมศูนย์และ
กำรฉีกขำดขึ้น ปัญหำเล็กน้อยอำจ
ลุกลำมได้หำกถูกปล่อยปละละเลย 
เพื่อให้แน่ใจว่ำวัสดุมีอำยุกำรใช้งำน
ที่เหมำะสม ควรมีกำรใช้งำนและดูแล
รักษำอุปกรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องและ
เคร่งครัด 

จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องคอยตรวจ
สอบสภำพของเมมเบรนผ้ำใบอย่ำง
ต่อเนื่อง ตลอดอำยุกำรใช้งำน จะต้อง

มีกำรตรวจสอบสภำพของโครงสร้ำง
เพื่อหำควำมเสียหำยหรือจุดบกพร่อง
ต่ำง ๆ เป็นประจ�ำ หำกพบควำมเสีย
หำยให้ตรวจสอบรำยละเอียดเพิ่ม
เติม และซ่อมแซมหรือแก้ไขตำม
ควำมเหมำะสม ให้ท�ำกำรซ่อมผ้ำใบ
กรณีฉุกเฉินทันทีโดยช่ำงผู้ช�ำนำญ
กำร ข้อดีที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของ 
VALMEX® MEHATOP FR คือแม้ว่ำจะ
เคลือบด้วย PVDF แต่ก็สำมำรถเชื่อม
รอยได้โดยไม่ต้องเจียรพื้นผิวแต่อย่ำง
ใด โดยสำมำรถใช้ได้แม้แต่ปืนเป่ำลม
ร้อนพกพำ

ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนขนำดเล็ก
อำจสะสมบนพื้นผิวท�ำให้ดูไม่สวยงำม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง (และกำร
ดูแลรักษำผ้ำใบ) โดยทั่วไปน้�ำฝนจะ
สำมำรถขจัดครำบเหล่ำนี้ได้ แต่เมื่อ

เกิดครำบตกค้ำงบนพื้นผิวและมอง
เห็นได้ชัด ให้ถือว่ำผ้ำใบอยู่ในระดับที่
สกปรกมำกแล้ว

ผ้ำใบจะดูสวยงำมและมมี
ประสิทธิภำพมำกกว่ำหำกได้รับกำร
ท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ เช่นเดียว
กับวัสดุโครงสร้ำงทั่ว ๆ ไป ปฏิบัติ
ตำมคู่มือในกำรดูแลรักษำเพื่อให้วัสดุ
มีควำมสวยงำมอยู่ตลอดเวลำ ปฏิบัติ
ตำมข้อบ่งชี้เฉพำะที่มีแจ้งไว้อย่ำง
เคร่งครัด 

ผ
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ติ
ภั
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ฑ

ส์
ิ ง่ท

อท
ำง

เท
ค

น
คิ คูม่อืกำรดแูลรกัษำ

และท�ำควำมสะอำด

คูม่อืกำรตรวจสอบและดแูลรกัษำ
ส�ำหรบัโครงสรำ้งรบัแรงดงึ

ค�ำแนะน�ำทัว่ไปเพือ่กำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัและกำรดแูลรักษำ

โครงสรำ้งรับแรงดงึ

ขอ้มลูในคูม่อืชดุนีจั้ดท�ำขึน้เพือ่เป็นค�ำแนะน�ำเบือ้งตน้ในกำร
ท�ำควำมสะอำดและดแูลรักษำตำมขอ้มลูทีเ่รำม ีณ เดอืน

กนัยำยน 2008 โดยไมก่ำรใหค้�ำมัน่ทีม่ผีลทำงกฎหมำยใด ๆ 
และไมม่มีผีลแทนค�ำแนะน�ำในกำรรับประกนั

Mehler Texnologies GmbH

Rheinstrasse 11 · D-41836 Hückelhoven 
Edelzeller Strasse 44 · D-36043 Fulda
Tel. +49 (0) 2433 459 0 · Fax +49 (0) 2433 459 151

info@mehler-texnologies.com · www.mehler-texnologies.com
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กำรเกดิไอน�ำ้ 

ในบำงสภำพอำกำศ กำรเกิดไอน้�ำ
ภำยในอำจเกิดขึ้นได้กับหลังคำปิด
คลุมที่ปิดทับพื้นที่ที่มีควำมร้อน กำร
ไล่ระดับหลังคำและรำยละเอียดแนว
ขอบที่เหมำะสมสำมำรถลดปัญหำดัง
กล่ำวได้ กำรระบำยอำกำศสำมำรถ
ช่วยลดโอกำสเสี่ยงดังกล่ำว แต่หำก
ท�ำให้ต้องติดตั้งระบบควบคุมเพิ่ม
เติมที่ยุ่งยำก แนะน�ำให้ติดตั้งผ้ำใบ
ซ้อนชั้นที่สอง แนะน�ำให้มีกำรควบคุม
กำรไหลของอำกำศระหว่ำงช่องว่ำง
ของชั้นผ้ำใบสองชั้นเพื่อให้สภำพ
อำกำศอยู่ในระดับที่เหมำะสมมำก
ที่สุด แนะน�ำให้ปิดซีลช่องอำกำศใน
ฤดูหนำวเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นฉนวน และ
ปล่อยให้อำกำศถ่ำยเทในช่วงฤดูร้อน
เพื่อช่วยในกำรลดอุณหภูมิ

กำรออกแบบหลังคำ (โดยเฉพำะ
รูปกรวย) สำมำรถใช้ „ปล่องระบำย
อำกำศแบบธรรมชำติ“ เพื่อให้อำกำศ
ไหลผ่ำนตำมพื้นผิวของผ้ำใบ สำมำรถ
ท�ำปล่องระบำยอำกำศได้โดยติดตั้ง
พัดลมหรือช่องระบำยอำกำศเพื่อให้
ได้ประสิทธิภำพตำมต้องกำรและลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดเชื้อรำ

นอกเหนือจำกกำรผสมสำรเติมแต่ง
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในกำรป้องกัน กำร
ออกแบบ องค์ประกำรที่เหมำะสม
และกำรเดินแนวขอบที่ดีก็จะต้อง
พิจำรณำร่วมกันไปเพื่อให้กำรระบำย
อำกำศดีและลดปัญหำที่อำจเกิดขึ้น 
ระบบระบำยอำกำศแบบธรรมชำติหรือ
แบบจ�ำลองสำมำรถลดปัจจัยเสี่ยงดัง
กล่ำวนี้ลงได้อย่ำงเห็นได้ชัด แต่จำก

ประสบกำรณ์ของเรำพบว่ำยังมีปัจจัย
อื่นที่ต้องพิจำรณำพร้อมกันไป 

ส�ำหรับโครงสร้ำงระบบลม (ไม่ว่ำ
จะเป็นวัสดุใดก็ตำม) อำจต้องมีกำร
ติดตั้งระบบควบคุม เช่น ดรำยเออร์
ระหว่ำงช่องเป่ำลมและช่องพื้นผิวด้ำน
ใน

ดรำยเออร์จะท�ำหน้ำที่ป้องกันควำม
ต่ำงของอุณหภูมิ (ภำยใน/ภำยนอก) 
ที่ท�ำให้เกิดไอน้�ำระหว่ำงชั้นซ้อน
ของผ้ำใบแม้ว่ำจะมีกำรติดตั้งระบบ
ลมเป่ำถำวรไว้ก็ตำม เพื่อลดโอกำส
ในกำรเกิดเชื้อรำ แนะน�ำให้ท�ำควำม
สะอำดพื้นผิวเป็นประจ�ำโดยไล่น้�ำ
ออก นักออกแบบที่มีประสบกำรณ์มัก
ใช้โครงสร้ำงแบบยอดแหลมเพื่อให้ 
„เกิดกำรลอยตัวจำกควำมร้อน“ ตำม
รูปทรงของหลังคำท�ำให้อำกำศไหล
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรไล่อำกำศ 
„ที่สกปรก“ ส่วนเกินออกไป

พื้นผิวที่เปิดเปลือยเป็นเวลำนำน โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งหำกไม่ได้รับกำรดูแล
รักษำเป็นอย่ำงดีอำจเกิดครำบเชื้อ
รำได้ง่ำย และท�ำให้วัสดุเสียควำม
สวยงำม (และในบำงกรณีอำจส่งผล
ต่อโครงสร้ำงทำงกำยภำพ)

โดยทั่วไปนักออกแบบจะคอยดูแล
โครงสร้ำงแบบถำวรต่ำง ๆ ปัญหำ
อำจเกิดขึ้นได้หำกกำรถ่ำยเทอำกำศ
ของพื้นผิวด้ำนในไม่เพียงพอ หรือมี 

“จุดอับ” ที่อุณหภูมิภำยใน/ภำยนอก
แตกต่ำงกันท�ำให้เกิดไอน้�ำโดยไม่มี
กำรถ่ำยเทอำกำศช่วย นอกจำกนี้ชั้น
เคลือบผิวด้ำนนอกยังอำจเกิดควำม
เสียหำยได้ระหว่ำงกำรติดตั้ง (เช่น 
จำกกำรเลื่อนแผ่นผ้ำใบไปตำมพื้น 
หรือกำรยกวัสดุไปเหนือเคเบิลติด
ตั้ง ฯลฯ) ซึ่งท�ำให้เกิดช่องโหว่บนชั้น
เคลือบผิว ท�ำให้วัสดุภำยในได้รับแสง 
UV และน้�ำ

ปัญหำจะมีควำมรุนแรงมำกขึ้นส�ำหรับ
โครงสร้ำงแบบชั่วครำวซึ่งต้องมีกำร
ติดตั้งและถอดแยกหลำยครั้งเพื่อย้ำย
จุดใช้งำนในเวลำสั้น ๆ อำจเกิดควำม
เสียหำยกับชั้นเคลือบภำยนอก ซึ่ง
หำกได้รับควำมชื้นเพิ่มเติมจะท�ำให้
เกิดควำมเสียหำยที่รุนแรง ควำมชื้น
อำจไม่ได้มำจำกฝนเพียงอย่ำงเดียว 
แต่ยังรวมไปถึงกำรควบแน่น (เกิดไอ
น้�ำเมื่อพับและอัดผ้ำใบ โดยไม่มีกำร
ป้องกันอย่ำงเหมำะสม (เนื่องจำกเมื่อ
พับเมมเบรนจะท�ำให้เกิดชั้นซ้อนเป็น
แผ่นรองที่ “ซีลกันรั่ว” ท�ำให้น้�ำไม่
สำมำรถไหลผ่ำนได้)  และถูกจัดเก็บ
ใต้แสงแดด/ที่ร่มหรือในที่ชื้น นี่เป็น
ปัญหำที่พบได้กับหลังคำแบบเปิดปิด
ได้เช่นกัน โดยเฉพำะในกรณีที่มีฝุ่น
และน้�ำสะสม และมีกำรถ่ำยเทของ
อำกำศไม่เพียงพอ 

ผำ้ใบทีม่เีชือ้รำขึน้ จลุนีทรยีท์ีก่อ่ตวั
ตำมชัน้เคลอืบผวิอำจท�ำใหว้สัดเุสือ่ม
สภำพ

ตวัอยำ่งกำรเกดิครำบ
เนือ่งจำกกำรเกบ็
โครงสรำ้งชัว่ครำวอยำ่ง
ผดิวธิ ีครำบสกปรกหรอื
เชือ้รำอำจเกดิขึน้ทีช่ ิน้สว่น
ดำ้นในของวสัดทุีม่กีำรพับ 
เนือ่งจำกมกีำรจัดเกบ็ขณะ
เปียกชืน้ หรอืพืน้ทีจั่ดเกบ็
แหง้ไมเ่พยีงพอ



21

ค�ำถำมทีพ่บบอ่ย

1. มจีดุเดน่ทีน่�ำ้หนกัเบำ ก�ำหนด
โครงสรำ้งไดอ้ยำ่งหลำกหลำย 
และเป็นสถำปตัยกรรมทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม

นอกเหนือจำกควำมสวยงำม 
(โครงสร้ำงรับแรงดึงส่วนใหญ่มี
ควำมสวยงำมและดึงดูดสำยตำได้
มำกกว่ำอำคำรแบบปกติ) ยังมีสำเหตุ
อีกมำกมำยที่ท�ำให้สถำปนิกเลือก
ที่จะพิจำรณำสถำปัตยกรรมแบบรับ
แรงดึง และออกแบบโครงสร้ำงที่เน้น
โครงสร้ำงแบบรับแรงดึงมำอย่ำงต่อ
เนื่องกว่ำ 40 ปี
สถำปัตยกรรมนี้สำมำรถลดปัญหำ
ในกำรแปรรูปและปริมำณกำรใช้
วัตถุดิบ ท�ำให้ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง โครงสร้ำงแบบ
รับแรงดึงใช้แสงธรรมชำติโดยยอม
ให้แสงผ่ำน ท�ำให้ลดกำรใช้แสงไฟ
ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นกำรดูแลส่วนประกอบ
ต่ำง ๆ ไปในเวลำเดียวกันอย่ำงเป็น
ธรรมชำติ อีกทั้งยังยอมให้อำกำศ
ถ่ำยเทได้หำกมีกำรค�ำนวณโครงสร้ำง
ทำงวิศวกรรมอย่ำงเหมำะสม

โครงสร้ำงรับแรงดึงอำศัยกำรติดตั้ง
แบบใช้แรงดึงแทนแรงอัดและแรง
ดัดงออย่ำงที่พบในโครงสร้ำงทั่ว ๆ 
ไป นอกจำกนี้โครงสร้ำงรับแรงดึง
ยังมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำเมื่อเทียบ
กับโครงสร้ำงอำคำรแบบปกติที่เป็น
แบบคงที่ องค์ประกอบต่ำง ๆ ที่กล่ำว
ไปนี้ท�ำให้เกิดโครงสร้ำงรับแรงดึง
ส�ำเร็จรูปแบบก้ำวหน้ำ ที่สำมำรถติด
ตั้งได้รวดเร็ว และวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่
สำมำรถน�ำไปรีไซเคิลได้
Mehler Texnologies เป็นพันธมิตร
รำยส�ำคัญของ Vinyl 2010 สมำคม
แห่งสหภำพยุโรปที่เน้นด้ำนกำร
ประสำนงำนและส่งเสริมกระบวนกำร
ด้ำนกำรเงิน และกิจกรรมกำรรีไซเคิล
ส�ำหรับอุตสำหกรรม PVC มุมมองของ
เรำด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มจำก
กำรเลือกสรรสำรเคมีตำมมำตฐำนของ 
REACH (กำรจดทะเบียน กำรประเมิน
และ กำรรับรองสำรเคมี) โดยก�ำหนด
แผนกำรลงทุนเพื่อลดกำรปล่อย CO2 
กำรรีไซเคิลส่วนประกอบภำยใน และ
ผ้ำใบ ไปจนถึงกำรบริหำรจัดกำร
กระบวนกำรบรรจุและน�ำส่ง ข้อดีที่

ส�ำคัญที่สุดของกำรใช้โครงสร้ำงที่มี
น้�ำหนักเบำคือสำมำรถครอบคลุมพื้นที่
ได้ในวงกว้ำง โดยติดตั้งเป็นระบบปิด
คลุมแบบแขวนลอย ซึ่งช่วยลดกำรใช้
วัสดุ ค่ำใช้จ่ำย เวลำน�ำส่งและกำรใช้
พลังงำน 
โครงสร้ำงประเภทนี้สำมำรถติดตั้งร่วม
กับโครงสร้ำงอำคำรแบบปกติ ไม่ว่ำ
จะเป็นหลังคำหรือกันสำด เพดำนหรือ
ส่วนแบ่งพื้นที่ ท�ำให้เกิดพื้นที่ใช้สอย
และควำมสวยงำมโดยไม่เสียค่ำใช้
จ่ำยมำกจนเกินไป

2. เมือ่พดูถงึโครงสรำ้งทีม่นี�ำ้หนกั
เบำ สิง่นีห้มำยถงึอะไร

โครงสรำ้งรับแรงดงึถกูเรยีกเชน่นี้
เนือ่งจำกกำรกระจำยแรงทีเ่กดิขึน้บวก
กบัน�้ำหนักของวสัดทุีน่อ้ย โครงสรำ้ง
เหลำ่นีใ้ชค้วำมสมัพันธร์ะหวำ่งมวล
กบัแรง
ลองมำพจิำรณำตวัอยำ่งกำรใชง้ำน
จรงิกนัดบูำ้ง:
กระจกขนำด 1 ตำรำงเมตรหนำ 7 มม. 
ส�ำหรับใชท้�ำหลงัคำมนี�้ำหนักประมำณ 
20 กก./ตร.ม. ในขณะทีเ่มมเบรน
ประเภทที ่III มนี�้ำหนักประมำณ 1 
กก./ตร.ม. นีย่งัไมนั่บรวมโครงสรำ้ง
ปลกียอ่ยขนำดใหญท่ีจ่�ำเป็นในกำร
ตดิตัง้ระบบแบบเกำ่ สถำปัตยกรรม
ประเภทนีท้�ำใหเ้กดิรปูทรงทีส่ม�ำ่เสมอ
และตอ่เนือ่งแบบรับแรงดงึซีง่สำมำรถ
รองรับโครงสรำ้งไดโ้ดยใชร้ะบบกลไก
หรอืระบบลมกไ็ด ้

โดยปกตโิครงสรำ้งแบบนีม้กัไมม่ ี
„เลน่เหลีย่มมมุ“ แบบจ�ำกดัพืน้ที ่
ท�ำใหเ้รำมกัเห็นสถำปัตยกรรมแบบ
นีใ้นรปูแบบเสน้โคง้ทีด่ทูนัสมยัและ
แปลกตำมำกกวำ่
กระบวนกำรออกแบบจะคลำ้ยกบั
อำคำรแบบเกำ่เนือ่งจำกยงัม ี„องค์
ควำมรู“้ ทีจ่�ำกดั ท�ำใหม้กีำรออกแบบ
ตำม ๆ กนัตลอดทัง้กระบวนกำร สิง่
ส�ำคญัคอืกำรวเิครำะหข์อ้มลูเบือ้ง
ตน้เพือ่พจิำรณำภำระทีเ่กดิขึน้จรงิ
กบัฐำนรำก กลำ่วคอืกำรออกแบบ
โครงสรำ้งแบบรับแรงดงึเริม่ตัง้แต่
แนวคดิในกำรออกแบบของสถำปนกิ
ซึง่จะตอ้งมกีำรก�ำกบัดแูลอยำ่งใกล ้
ชดิโดยผูเ้ชีย่วชำญดำ้นเมมเบรน
ผำ้ใบ ผำ้ใบโพลเิอสเตอรเ์คลอืบ PVC 
คณุภำพสงูจำก Mehler Texnolo-
gies ถกูเลอืกใชโ้ดยกลุม่นักบกุเบกิ
ในอตุสำหกรรมนี ้และเนือ่งจำก
โครงสรำ้งทีใ่ชง้ำนไดใ้นลกัษณะถำวร

และประโยชนใ์ชส้อยทีห่ลำกหลำย 
ท�ำใหผ้ลติภณัฑไ์ดรั้บควำมนยิมจำก
กลุม่ลกูคำ้



22

Frequently Asked Questions

3. ขอ้พจิำรณำเกีย่วกบัอำยกุำรใช้
งำนของเมมเบรนมอีะไรบำ้ง

โครงสรำ้งแบบถำวรทีไ่ดรั้บกำร
ออกแบบอยำ่งเหมำะสมอำจสำมำรถ
ใชง้ำนไดย้ำวนำนกวำ่ 20 ปี ซึง่ขึน้
อยูก่บักำรออกแบบ คณุภำพของวสัดุ
ทีใ่ช ้ประเภทของอำคำร กำรดแูล
รักษำ เงือ่นไขแวดลอ้มและจดุตดิตัง้
โครงกำร
โครงสรำ้งแบบถำวรมกัมคีวำมทนทำน
มำกกวำ่โครงสรำ้งแบบไมถ่ำวร อำยุ
กำรใชง้ำนของโครงสรำ้งแบบไม่
ถำวรจงึขึน้อยูก่บักำรดแูลรักษำ ควำม
รนุแรงของกำรใชง้ำน กำรตดิตัง้และ
ถอดแยกชิน้สว่นเป็นส�ำคญั
วสัดขุองเรำผำ่นกำรทดสอบอยำ่งเขม้
งวดและผำ่นวธิกีำรทดสอบคณุภำพที่
เป็นทีย่อมรับกำรทัว่ไปสว่นใหญ่
ตวัอยำ่งควำมทนทำนดไูดจ้ำก
อฒัจันทรแ์บบเปิดโลง่ Grand ที ่Els-
pe ประเทศเยอรมนั โครงกำรดงักลำ่ว
กอ่สรำ้งเสร็จสิน้เมือ่ปี 1978 โดยถอื
เป็นโครงสรำ้งรับแรงดงึทีท่นัสมยั
และโดดเดน่มำกทีส่ดุจนถงึปัจจบุนั 
สำมำรถสรำ้งควำมประทบัใจใหแ้ก่

ผูม้ำเยีย่มชมดว้ยโครงสรำ้งเหล็กที่
ยืน่ออกมำและรองรับหลงัคำผำ้ใบ
ทีแ่ขวนลอยเหนอืพืน้ทีก่วำ่ 2,000 
ตร.ม. โครงกำรดงักลำ่วออกแบบ
โดย Naumann & Dollansky บรษัิท
ผูอ้อกแบบซึง่สำมำรถรองรับคนได ้
ประมำณ 4,500 คนตอ่วนัเพือ่ปกป้อง
จำกสภำพอำกำศภำยนอกระหวำ่งกำร
จัดแสดง เสำตวับนขนำด 25 เมตรท�ำ
หนำ้ทีย่ดึแขวนผำ้ใบเพือ่ใหพ้ืน้ที ่100 
เมตรไมม่สี ิง่กดีขวำงใด ๆ

เนือ่งจำกโครงสรำ้งทีต่อ้งรองรับ
สภำพอำกำศของเยอรมนัอยำ่ง
ตอ่เนือ่งแบบถำวร และในบำงครัง้
อำจมลีมแรงหรอืหมิะตก ท�ำให ้
สถำปัตยกรรมดงักลำ่วเป็นตวัอยำ่ง
พสิจูนค์วำมทนทำนของวสัดขุองเรำ
ไดเ้ป็นอยำ่งด ีวสัดทุีใ่ชโ้ดย Mehler 
Texnologies เป็นผำ้ใบเคลอืบผวิ 
IV PVC-PES ควำมตำ้นทำนเชงิกล 

(แรงดงึ) ทีท่�ำกำรตรวจสอบในปี 
2007 อยูท่ี ่95% ของประสทิธภิำพ
เต็ม คำ่ดงักลำ่วพสิจูนใ์หเ้ห็นถงึ
ประสทิธภิำพทีด่เียีย่มจำกกำรผลติทีม่ี
คณุภำพ กำรออกแบบทำงวศิวกรรมที่
ด ีกำรใชผ้ำ้ใบทีม่คีณุภำพ กำรตดิตัง้
และดแูลรักษำอยำ่งเหมำะสม)

จนถงึปัจจบุนัยงัไมม่กีำรแจง้ขอ
เปลีย่นวสัดผุำ้ใบนีแ้ตอ่ยำ่งใด แผน่
ผำ้ใบปิดคลมุดงักลำ่วยงัคงมคีวำม
ปลอดภยัและคงควำมสวยงำมใหแ้ก่
ทกุคนทีม่ำเยีย่มเยอืนไดเ้ชน่เดมิไม่
เปลีย่นแปลง

4. คณุจะแนใ่จไดอ้ยำ่งไรวำ่วสัดุ
ทีใ่ชท้นทำนตอ่สำรเคมแีละตวัท�ำ
ปฏกิริยิำจำกภำยนอก

วัสดุของ Mehler Texnologies ที่ใช้
ในงำนด้ำนสถำปัตยกรรมได้รับกำร
ออกแบบให้สำมำรถทนต่อสภำพ
แวดล้อมและสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี 
โครงกำรในพื้นที่ต่ำง ๆ ที่ต้องรับแสง 
UV ในปริมำณสูงจะต้องใช้วัสดุที่กัน
รังสี UV ได้ดี

วัสดุที่กันรังสี UV จะสำมำรถดูดซับ
รังสี UV และป้องกันไม่ให้สีซีดจำง 
ทั้งนี้กำรใช้งำนที่ยำวนำน (ขึ้นอยู่กับ
ควำมแรงของแสง UV) จะท�ำส่วน
ประกอบพลำสติไซเซอร์ที่เริ่มเคลื่อน
ตัวและส่งผลให้ชั้นเคลือบผิว PVC มี
ควำมแข็งกระด้ำงขึ้นได้ ซึ่งอำจท�ำให้
สีซีดจำง และเป็นข้อบ่งชี้ว่ำโครงสร้ำง
ดังกล่ำวอำจได้รับกำรดูแลรักษำไม่ดี
พอ ชั้นเคลือบผิวด้ำนนอกแบบพิเศษ 
„MEHATOP F“ ท�ำหน้ำที่เป็นชั้น

ป้องกันเพิ่มเติมจำกเชื้อรำและจูลินท
รีย์ต่ำง ๆ วัสดุของเรำรับประกันกำรใช้
งำนเป็นเวลำ 10 ปีจำกวันที่ผลิต ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงกำรติดตั้ง 
แบบกำรใช้งำน ประเภทวัสดุ ทั้งนี้กำร
รับประกันอำจยำวนำนกว่ำนี้ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบแวดล้อมของโครงกำร 

ตวัอยำ่งพสิจูนค์วำมทนทำน: อฒัจันทรย์กัษ์แบบเปิดโลง่ใน Elspe 
(D) ทีส่รำ้งเมือ่ปี 1978 โดยใชผ้ำ้ใบเคลอืบผวิ IV PVC ของ Mehler 
Texnologies
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5. วสัดขุองเรำมจี�ำหนำ่ยหลำยสหี
รอืไม่

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอทำงเทคนิคของเรำ
มีจ�ำหน่ำยหลำยสีตำมควำมต้องกำร 
หลังคำรับแรงดึงส่วนใหญ่นิยมใช้
สีขำวเพื่อให้สำมำรถส่งผ่ำนแสง
ธรรมชำติได้ดีที่สุด
ในทำงทฤษฎี สีที่ต้องกำรสำมำรถ
ผลิตขึ้นได้โดยกำรเคลือบสีด้ำนนอก 
ทั้งนี้กระบวนกำรผลิตสำรปรุงแต่งสี
และกำรท�ำควำมสะอำดเครื่องจักร
เป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้เวลำมำกและ
ต้องใช้ทรัพยำกรหลำยอย่ำง เรำจึง

มีกำรจัดท�ำตัวอย่ำงผ้ำใบเคลือบผิว
ที่ผลิตจำกห้องปฏิบัติกำรของเรำให้
แก่ลูกค้ำ เรำพร้อมผลิตสีตำมสั่ง โดย
ขั้นตอนกำรเคลือบสีจะมีขึ้นหลังจำก
ลูกค้ำรับรองตัวอย่ำงที่น�ำส่งให้เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์หลังกำรผลิตมีคุณภำพเชื่อ
ถือได้มำกที่สุด ปัจจุบันเรำผลิตผ้ำใบ
สีมำตรฐำนหลำยสี รวมทั้งรุ่นสีเมทัล
ลิค ค�ำสั่งท�ำพิเศษจะมีกำรวิเครำะห์
อย่ำงละเอียดเพื่อให้สำมำรถแนะน�ำ
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมและเวลำที่ต้องใช้
ในกำรน�ำส่งถึงมือลูกค้ำ
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเรำสำมำรถกัน
รังสี UV ได้อย่ำงดีเยี่ยม หำกใช้

เกณฑ์คะแนนสุงสุดที่ 7 VALMEX® 
จะสำมำรถท�ำคะแนนได้ถึง 6 ซึ่ง
หมำยควำมว่ำผลิตภัณฑ์ของเรำ
สำมำรถทนกำรซีดจำงได้ดีถึงดีเยี่ยม

6. แสงตอ้งสำมำรถสอ่งผำ่นได้
มำกนอ้ยแคไ่หน และผลติภณัฑ์
สำมำรถยอมใหแ้สงสอ่งผำ่นได้
มำกนอ้ยเทำ่ใด

กำรใชท้รัพยำกรธรรมชำตใินอำคำร
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนใ์ชส้อยคอืรปู
แบบ „สถำปัตยกรรมอจัฉรยิะ“ อยำ่ง
หนึง่ สำเหตขุองโครงกำรดงักลำ่วก็
เพือ่วเิครำะหค์วำมจ�ำเป็นดำ้นพลงังำน 
สิง่แวดลอ้มและกำรประหยดัพลงังำน 
ส�ำหรับกำรใชง้ำนตำมปกต ิพืน้ทีท่ีม่ ี
แสงแพรก่ระจำยทีร่ะดบั 50% ถอืวำ่
มคีวำมเหมำะสมส�ำหรับกำรอยูอ่ำศยั
และท�ำงำน (เชน่ อำ่นหนังสอืพมิพ)์
ผำ้ใบทีย่อมใหแ้สงผำ่นไดน้อ้ยอำจ
ตอ้งอำศยัแสงประดษิฐเ์ขำ้ชว่ย ใน
ขณะทีพ่ืน้ทีท่ีแ่สง (UV) ผำ่นไดม้ำก
เกนิไปกจ็ะท�ำใหเ้กดิควำมร�ำคำญ กำร
สง่ผำ่นของแสงตำมธรรมชำตสิำมำรถ
วเิครำะหไ์ด ้„เป็นกรณี“ ซึง่จะมผีลตอ่
โครงสรำ้งโดยรวม และตอ้งพจิำรณำ
รว่มกบัวตัถปุระสงคใ์นกำรใชง้ำน
ของอำคำรดงักลำ่ว ดตูวัอยำ่งไดจ้ำก
บรษัิทสปอรต์คอมเพล็กซแ์หง่หนึง่
ทีม่แีผนจะกอ่สรำ้งสนำมเทนนสิเมือ่
ไมก่ีปี่กอ่นหนำ้นี ้สถำปนกิตอ้งกำร
ใชโ้ครงสรำ้งปิดคลมุแบบรับแรงดงึ
ทรงโคง้ โดยน�้ำโทนสเีขยีวออ่น วสัดุ
ส�ำหรับปิดคลมุดสูวยงำมมำกแต่
รบกวนสำยตำผูท้ีอ่ยูใ่นสนำมเทนนสิ
เนือ่งจำกเกดิเงำสเีขยีวบนสนำม ใน
ควำมเป็นจรงิเรำจะรูส้กึไมส่บำยตวั

หำกอยูใ่ตว้สัดปิุดคลมุแบบโปรง่ใส
ภำยใตแ้สงแดด คณุภำพของแสง
ธรรมชำตแิละกำรปลอ่ยรังส ีUV อำจ
ท�ำใหเ้กดิควำมรอ้นสงู และรบกวน
กำรปฏบิตังิำนหรอืใชช้วีติของบคุคล
ภำยในโครงสรำ้งดงักลำ่ว 
ผลติภณัฑข์องเรำยอมใหแ้สงผำ่นได ้
ในระดบัตำ่ง ๆ ตัง้แต ่2 - 15% (HFT 
เคลอืบส)ี ปัจจัยดงักลำ่วยงัขึน้อยูก่บั
ควำมแข็งแรงของวสัด ุควำมหนำของ
ชัน้เคลอืบผวิและสเีคลอืบ ระดบักำร
ยอมใหแ้สงผำ่นของวสัดขุองเรำมกีำร
ตรวจวดัโดยใชม้ำตรฐำนที ่550 นำโน
เมตรของสเปคตรัมแสง (ควำมเขม้
ของแสงในเวลำกลำงวนัใกลเ้คยีงกบั
ควำมถีท่ีส่ำยตำมนุษยม์คีวำมออ่นไหว
มำกทีส่ดุ) นีเ่ป็นชว่งแสงทีเ่รำพบกำร
เปลีย่นแปลงของควำมเขม้แสง ผูผ้ลติ
วสัดหุลำยรำยอำจใชข้อ้มลูอำ้งองิ
ควำมเขม้ของแสงทีค่วำมถีส่งูกวำ่นี้
เพือ่เพิม่คำ่ระดบัประสทิธภิำพของ

วสัดขุองตน ส�ำหรับกำรใชง้ำนเฉพำะ
ดำ้น (เชน่ เตน้ทล์ะครสตัว)์ วสัดปิุด
ทบึอำจมคีวำมเหมำะสมมำกทีส่ดุ ซึง่
ท�ำใหแ้สงภำยนอกไมส่ำมำรถผำ่น
เขำ้ไปได ้วสัดเุชน่นีส้ำมำรถผลติแบบ
ผสมผสำนและน�ำเสนอในสตีำ่ง ๆ 
กนั (ภำยใน/ภำยนอก) ดรูำยละเอยีด
คณุสมบตัแิละประสทิธภิำพของวสัดทุี่
เรำใชไ้ดจ้ำก http://www.mehler-
texnologies.com หรอืตดิตอ่กบัเจำ้
หนำ้ทีข่องเรำโดยตรง 

กำรอำ่นหนงัสอืตอ้งกำร
แสงเพยีง 300 LUX

เมมเบรนที่ยอมให้แสงผ่ำนได้ 5% 
= 5,000 LUX

ปรมิำณแสงอำทติย ์100,000 LUX

แสงไฟชว่งกลำงวนัโดยเฉลีย่ระหวำ่งฤดรูอ้นในยโุรปตอนกลำง
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7. วสัดจุะเป็นอยำ่งไรหำกตดิเปลว
ไฟ

VAMEX® ได้รับกำรรับรองโดย 
German Institute for Construc-
tion และได้มำตรฐำน DIN 4102 
เป็นวัสดุประเภท B1 ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในกำรหน่วงติดไฟและสำมำรถดับ
ไฟได้เอง ทั่วโลกมีมำตรกำรกำร
ติดไฟอยู่มำกมำย ทั้งนี้วัสดุของเรำ

สำมำรถรองรับมำตรฐำนเหล่ำนี้เช่น
กัน มำตรฐำนกำรรับรองของแต่ละ
ประเทศจะมีกำรแจ้งให้ทรำบเมื่อมีกำร
ร้องขอ วัสดุของเรำมีน้�ำหนักต่�ำมำก
เนื่องจำกหนำเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเมื่อ
เทียบกับวัสดุเชิงโครงสร้ำงของผู้ผลิต
รำยอื่น ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของวัสดุ
ที่เรำผลิตส�ำหรับโครงสร้ำงรับแรงดึง
คือมีควำมเสี่ยงจำกกำรตกหล่นของ
ส่วนประกอบโครงสร้ำงย่อยต่�ำเมื่อ

เทียบกับโครงสร้ำงแบบเดิม พิจำรณำ
ได้จำกตัวอย่ำงในกำรใช้งำนจริงที่มี
กำรติดตั้งแล้ว
นอกจำกนี้พื้นผิวของวัสดุจะท�ำละลำย
เพื่อยอมให้ควันระบำยออกท�ำให้
โครงสร้ำงมีกำรหมุนเวียนของอำกำศ
และไม่ถูกรมควันเนื่องจำกวัสดุที่เผำ
ไหม้อยู่ด้ำนล่ำง

8. ท�ำไมถงึตอ้งดแูลและท�ำควำม
สะอำดวสัดดุว้ย

วสัดทุนตอ่กำรยดึเกำะของสิง่สกปรก
บนพืน้ผวิไดด้โีดยเฉพำะอยำ่งยิง่
เมือ่มกีำรเคลอืบผวิดว้ยฟลอูอโร
โพลเิมอร ์แตส่ ิง่เจอืปนกอ็ำจเกดิขึน้
ได ้ซึง่โดยสว่นใหญม่สีำเหตมุำจำก
น�้ำฝน เงือ่นไขในกำรดแูลรักษำเมมเบ
รนผำ้ใบถอืวำ่ต�ำ่มำกเมือ่เทยีบกบักำร
ออกแบบและวสัดปิุดคลมุทัว่ไป กำร
ตรวจสอบตำมขัน้ตอนปกตจิะชว่ย
ใหส้ำมำรถพบควำมเสยีหำยทีเ่กดิ
ขึน้จำกวตัถแุหลมคมทีส่ำมำรถ

ซอ่มแซมไดใ้นไซตง์ำน หรอืกำร
ขจัดครำบโดยกำรท�ำควำมสะอำดตำม
ปกต ิระยะเวลำในกำรท�ำควำมสะอำด
อำจแตกตำ่งกนัไปตำมประเภทของ
วสัดแุละพืน้ที ่แผนกำรดแูลรักษำ
จะตอ้งมกีำรประเมนิตัง้แตข่ัน้ตอน
กำรออกแบบ เนือ่งจำกอำจตอ้งใช ้
อปุกรณป้์องกนัอืน่ ๆ เพิม่เตมิ 
ไมจ่�ำเป็นตอ้งใชน้�้ำยำทีม่ฤีทธิ์
กดักรอ่นหรอือำจท�ำใหเ้กดิกำรปน
เป้ือนขณะท�ำควำมสะอำดพืน้ผวิวสัด ุ
ขอแนะน�ำใหใ้ชผ้ลติภณัฑพ์เิศษอยำ่ง 
UNGAPON® ซึง่เป็นน�้ำยำท�ำควำม
สะอำดทีป่รำศจำกสำรละลำยและ

ไมม่ฤีทธิเ์ป็นดำ่ง ผลติโดย Max Bail 
ในประเทศเยอรมนั ใหช้ะลำ้งพืน้ผวิ
โดยใชน้�้ำสะอำด สำมำรถพน่น�้ำยำ
ท�ำควำมสะอำดหรอืใชผ้ำ้ท�ำควำม
สะอำดไดต้ำมตอ้งกำร หรอืเพยีงแค่
ชะลำ้งดว้ยน�้ำเพยีงอยำ่งเดยีว กรณุำ
ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำในกำรท�ำควำม
สะอำดตำมทีแ่จง้โดยผูผ้ลติน�้ำยำ
ท�ำควำมสะอำดเพือ่ใหไ้ดส้ดัสว่นกำร
เจอืจำงและคณุสมบตัใินกำรป้องกนัที่
เหมำะสม

9. Mehler Texnologies มกีำรรบั
ประกนัอะไรบำ้ง

ในเบือ้งตน้ผลติภณัฑข์องเรำรับ
ประกนั 10 ปีนับจำกวนัทีผ่ลติ (ME-
HATOP F, ผำ้ใบเคลอืบ PVDF) กำร
รับประกนันีค้รอบคลมุกำรเสือ่มสภำพ
ทีผ่ดิปกตซิ ึง่ท�ำใหผ้ำ้ใบไมส่ำมำรถ
ทนตอ่สภำพแวดลอ้มได ้รวมทัง้กำร
เสือ่มสภำพในสว่นของแรงดงึ กำร
หน่วงตดิไฟและกำรกนัน�้ำ 
บรษัิทรับประกนัวำ่วสัดไุดม้ำตรฐำน
ตำมเอกสำรขอ้มลูทำงเทคนคิ และ

ประสทิธภิำพในกำรรับแรงดงึของ
ผลติภณัฑจ์ะไมล่ดลงเกนิกวำ่ 3% 
ตอ่ปีโดยเฉลีย่ และวสัดจุะคงสภำพ
กนัน�้ำ (หำกไมไ่ดรั้บควำมเสยีหำย) 
และหน่วงตดิไฟไดด้ตีำมเดมิ
จะมกีำรออกเอกสำรรับรองใหต้ำม
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บแจง้จำกลกูคำ้ขณะสัง่
ผลติ ซึง่ครอบคลมุทัง้ขอ้มลูทีไ่ด ้
รับกำรรับรองโดยทัว่ไปตำมกรอบ
ด�ำเนนิกำรของโครงกำรและกำรใช ้
งำน รวมทัง้ขอ้มลูกำรออกแบบ กำร
วเิครำะหท์ำงสถติ ิรำยละเอยีดทำง
วศิวกรรม กระบวนกำรผลติและตดิ

ตัง้ และขัน้ตอนกำรดแูลรักษำ ขอ้มลู
ทีก่ลำ่วถงึขำ้งตน้จะมกีำรประเมนิโดย
ฝ่ำยเทคนคิของเรำ และหำกขอ้มลู
ทัง้หมดเป็นทีน่่ำพอใจ อำจมกีำรรับ
ประกนัมำกกวำ่เกณฑก์ำรรับประกนั
มำตรฐำน 
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10 ฟงัทกุอยำ่งดดูหีมด แตส่นิคำ้
จ�ำหนำ่ยรำคำเทำ่ใด

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดซือ้วสัดเุมมเบ
รนอำจแตกตำ่งกนัไปตำมประเภท 
ควำมแข็งแรง ชัน้เคลอืบผวิและสว่น
ประกอบ 
ทัง้นีเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัวสัดรัุบแรง
ดงึอืน่ ๆ เมมเบรนผำ้ใบ PVC-PES ถอื
เป็นตวัเลอืกทีม่คีวำมเหมำะสมทีส่ดุ
เมือ่พจิำรณำจำกประสทิธภิำพ/รำคำ 
นอกจำกนีก้ำรเชือ่มตะเข็บแบบควำมถี่
สงู (HF) ทีท่�ำไดง้ำ่ย และควำม
ยดืหยุน่รวมทัง้เวลำในกำรตดิตัง้ที่
รวดเร็วท�ำให ้PVC - PES สำมำรถลด
คำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มจ่�ำเป็นลงไดม้ำก 

วสัดจุำก Mehler Texnologies ผำ่น
กำรทดสอบแลว้วำ่มคีวำมน่ำเชือ่
ถอืสงูและสำมำรถรองรับกำรใชง้ำน
เฉพำะดำ้นไดเ้ป็นเวลำนับทศวรรษ มี
ประสทิธภิำพตรงตำมควำมตอ้งกำร
ของกระบวนกำรผลติทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณุสมบตัทิีเ่ชือ่ถอืได ้เชน่ กำรใช ้
งำนทีไ่มยุ่ง่ยำก ควำมสะดวกในกำร
เชือ่มรอยและกำรตดิตัง้ทีท่�ำไดอ้ยำ่ง
รวดเร็วเนือ่งจำกกำรใหต้วัทีด่ที�ำให ้
ลกูคำ้ของเรำสำมำรถลดคำ่ใชจ้ำ่ย
และเวลำด�ำเนนิกำรทีไ่มจ่�ำเป็นลงได ้
อยำ่งมำก 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตัง้โครงสรำ้งรับ
แรงดงึรปูแบบเฉพำะไมไ่ดข้ึน้อยูก่บั
ควำมแตกตำ่งของวสัด ุPVC-PES 
เนือ่งจำกคณุสมบตัทิีไ่มแ่ตกตำ่งกนั
มำกนัก แตข่ึน้อยูก่บัประสทิธภิำพที่
แตกตำ่งอยำ่งมำกจำกของผูผ้ลติรำย
อืน่  
อกีปัจจัยส�ำคญัในกำรประเมนิคำ่ใช ้
จำ่ยของโครงกำรคอืขนำด รปูทรง
และควำมซบัซอ้น เงือ่นไขทำงสถติ ิ
ประเภทโครงสรำ้งรองรับ สำยเคเบลิ 
คณุภำพของสว่นประกอบตดิตัง้และ
จดุเชือ่มตอ่ตำ่ง ๆ กระบวนกำรผลติ
และตดิตัง้ และสภำพควำมสกปรก
และสภำพอำกำศในพืน้ที ่
กำรประเมนิปัจจัยเหลำ่นีต้ัง้แตเ่ริม่
โครงกำรเพือ่วเิครำะหข์อ้มลูแบบ
องคร์วมถอืเป็นควำมทำ้ทำยอยำ่ง
ยิง่ตอ่กำรประเมนิคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่ชือ่

ถอืได ้เนือ่งจำกลกัษณะกำรใชง้ำน
เฉพำะถอืเป็นขอ้จ�ำกดัทียุ่ง่ยำกใน
กำรประเมนิองคป์ระกอบและคำ่ใช ้
จำ่ยตำ่ง ๆ นีเ่ป็นอกีตวัอยำ่งทีพ่สิจูน์
ใหเ้ห็นวำ่โครงสรำ้งรับแรงดงึแตก
ตำ่งไปจำกโครงสรำ้งมำตรฐำนทัว่ไป 
ทกุโครงกำรจะมลีกัษณะเฉพำะเป็น
ของตนเอง รำยละเอยีดตำ่ง ๆ ของผู ้
ผลติแตล่ะรำยจงึแตกตำ่งกนัไป รำย
ละเอยีดทำงสถติแิละควำมตอ้งกำรใน
ดำ้นคณุภำพกแ็ตกตำ่งกนัไปในแตล่ะ
ประเทศ นอกจำกนีป้ระสบกำรณข์อง
ผูด้�ำเนนิงำนยงัมสีว่นส�ำคญัตอ่กำร
ประเมนิคำ่ใชจ้ำ่ยและตน้ทนุโครงกำร
ทีแ่ทจ้รงิ

ดว้ยเหตนุีเ้มือ่พจิำรณำจำกปัจจัย
ตำ่ง ๆ ดงักลำ่วทีไ่ปแลว้ กำรประเมนิ
โครงสรำ้งรับแรงดงึจงึควรด�ำเนนิ
กำรโดยผูเ้ชีย่วชำญโดยประเมนิองค์
ประกอบตำ่ง ๆ ทัง้หมดตัง้แตเ่ริม่ขัน้
ตอนกำรออกแบบ 

คำ่ใชจ้ำ่ยของเมมเบรนส�ำหรับผำ้ใบ 
PVC-PVDF จะอยูร่ะหวำ่ง 5-15% 
ของคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรทัง้หมด ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัวสัดทุีใ่ช ้ทัง้นีไ้มค่วรมกีำร
ลดคณุภำพของวสัดเุพือ่ประหยดัคำ่
ใชจ้ำ่ยในกำรด�ำเนนิโครงกำร 
เมมเบรน PVC-PVDF โดยทัว่ไปมี
รำคำระหวำ่ง Euro 100/m2 ถงึ Euro 
300/m2 ทัง้นีจ้ะแตกตำ่งกนัไปตำม
ตวัแบบ ประเภทของวสัด ุประเภท
และขนำดของโครงสรำ้งรองรับ 
ต�ำแหน่งทีต่ัง้และควำมยำกในกำรตดิ
ตัง้ โดยไมพ่จิำรณำคำ่ธรรมเนยีมใน
กำรขนสง่ของเสยีและภำษีทีเ่กีย่วขอ้ง 

คำ่ใชจ้ำ่ยของของเสยีและคำ่แรง
ส�ำหรับโครงสรำ้งรปูกรวยมกัสงูกวำ่
รปูทรงแบบปกตอิืน่ ๆ ภำยใตอ้งค์
ประกอบนี ้ผำ้ใบเมมเบรนเคลอืบผวิ 
PTFE ส�ำหรับโครงสรำ้งในลกัษณะนี้
มกัมสีดัสว่นคำ่ใชจ้ำ่ยอยูท่ี ่30-50% 
ของตน้ทนุทัง้หมด โดยปัจจัยไมไ่ด ้
อยูท่ีค่วำมตำ่งของวสัดทุีใ่ชเ้พยีง
อยำ่งเดยีว แตย่งัเนือ่งมำจำกควำมซบั
ซอ้นในกำรผลติและวธิกีำรตดิตัง้ทียุ่ง่
ยำกกวำ่มำก
โครงสรำ้งทีร่องรับดว้ยลมตอ้งอำศยั
แรงลมจำ่ยแบบตอ่เนือ่งไมว่ำ่จะมจีดุ
ร่ัวหรอืไมก่ต็ำม ท�ำใหเ้กดิคำ่ใชจ้ำ่ย
สงูกวำ่โคงสรำ้งรับแรงดงึ

คำ่ใชจ้ำ่ยเหลำ่นีเ้ป็นเพยีงตวัอยำ่ง
อำ้งองิ โดยอำจยงัตอ้งพจิำรณำ
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตรวจสอบ
โครงกำรทีว่ำงแผนจะกอ่สรำ้งอกี
ดว้ย ตวัอยำ่งคำ่ใชจ้ำ่ยพจิำรณำจำก
โครงสรำ้งรับแรงดงึขนำด 4000 m2 
ชัน้เดยีวผนืใหญย่อดแหลมทีก่อ่สรำ้ง
ในยโุรปในสภำพอำกำศทีส่บำย ๆ 
โดยไมม่รีำกฐำนหรอืโครงสรำ้งทำง
วศิวกรรมอืน่
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Frequently Asked Questions

11. แต ่เมือ่พดูถงึเมมเบรน PVC-
PES ท�ำไมถงึตอ้งใชข้อง Mehler 
Texnologies

เรำมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณอ์ยำ่ง
ยำวนำนในอตุสำหกรรมดำ้นนีท้ีพ่รอ้ม
น�ำเสนอใหแ้กล่กูคำ้อยำ่งครบวงจร 
Mehler ถอืเป็นหนึง่ในผูบ้กุเบกิดำ้น
กำรผลติผำ้ใบโพลเิอสเตอรเ์คลอืบ 
PVC ทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดบัโลก และมี
ประสบกำรณม์ำอยำ่งยำวนำน อกีทัง้
ยงัมคีวำมสมัพันธท์ีด่กีบัผูเ้ชีย่วชำญที่
ไดรั้บกำรยอมรับมำกมำยทัว่โลก

•  กวำ่ 60 ปี Mehler ยงัคงพัฒนำ
ผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ทีม่คีณุภำพอยำ่ง
ไมห่ยดุยัง้ ท�ำใหเ้รำกลำยเป็นหนึง่
ในผูใ้ชน้กึถงึเป็นอนัดบัแรก ๆ

•  หน่วยงำนของเรำมกีำรพัฒนำและ
ปรับปรงุกระบวนกำรเพือ่สิง่แวดลอ้ม
อยำ่งตอ่เนือ่ง ผลติภณัฑข์องเรำ
ไดม้ำตรฐำนทีเ่ขม้งวดของยโุรป 
และสำมำรถน�ำไปรไีซเคลิเพือ่ผลติ
ผลติภณัฑอ์ืน่ได ้

•  เรำจ�ำหน่ำยวสัดคุณุภำพสงูเกรด
และพืน้ผวิตำ่ง ๆ กนั

•  วสัดเุคลอืบ PVDF แบบเชือ่มรอย
ได ้(MEHATOP F) ของเรำผำ่นกำร
พสิจูนแ์ลว้ในวงกำรมำกวำ่ 14 ปี

•  ผลติภณัฑข์องเรำมคีวำมกวำ้ง
เหมำะส�ำหรับกำรตดิตัง้ที ่5 เมตร 
(มำตรฐำน 2.5 ม.)

•  เพือ่ลดกำรปลอ่ย CO2 เรำจงึมี
กำรเปิดคลงัสนิคำ้ทัว่โลกเพือ่ให ้
สำมำรถน�ำสง่สนิคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว
ตลอดทัง้ปี

•  บรษัิทผลติผำ้ใบคณุภำพสงูมำกถงึ 
50 ลำ้นตำรำงเมตร/ปี ผำ่นโรงงำน
ผลติ 3 แหง่ของเรำใน EU

12. มคี�ำถำมหรอืไม่

สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืตดิตอ่ผู ้
เชีย่วชำญของเรำไดท้ี ่ 
info@mehler-texnologies.com

หมำยเหต:ุ
ขอ้มลูนีจั้ดหำใหเ้พือ่ชว่ยในกำร
อธบิำยเกีย่วกบักำรใชง้ำนวสัดขุอง
เรำ โดยไมถ่อืเป็นขอ้มลูผกูมดักำร
ประเมนิ ด�ำเนนิกำรหรอืกำรอำ้งองิเพือ่
ด�ำเนนิกำรใด ๆ Mehler Texnologies 
GmbH สงวนสทิธิใ์นกำรแกไ้ข 
เปลีย่นแปลงหรอืปรับปรงุขอ้มลูนีไ้ด ้
ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่ง
หนำ้
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Mehler Texnologies – 
ผลติภณัฑส์ ิง่ทอทำงเทคนคิทีจ่ดั
จ�ำหนำ่ยไปท ัว่โลก

Mehler Texnologies มีส�ำนักงำนขำย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก
หำกต้องกำรติดต่อเรำ  
สำมำรถติดต่อไปที่  
info@mehler-texnologies.com

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
www.mehler-texnologies.com

หมำยเหตเุกีย่วกบัลขิสทิธิ์

เอกสำรแผ่นพับและข้อมูลทั้งหมด
มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง Mehler Tex-
nologies GmbH เป็นผู้ครอบครอง
กรรมสิทธิ์ในข้อมูลเหล่ำนี้แต่เพียงผู้
เดียว

กำรใช้งำนข้อมูล ข้อควำม ภำพหรือ
บทคัดแยกเหล่ำนี้ รวมทั้งโลโก้ของ 
Mehler และส่วนประกอบกรำฟิกอื่น 
ๆ ที่ท�ำให้เข้ำใจว่ำ Mehler Texno-
logies GmbH เป้นผู้จัดท�ำหรือมีส่วน

ร่วมในกำรเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ จะ
ต้องขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร
ล่วงหน้ำจำก Mehler Texnologies 
GmbH 

ขณะใช้ข้อมูลภำพที่ได้รับอนุญำต
จำก Mehler Texnologies GmbH ให้
ระบุข้อควำมแจ้งลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้ไว้
พร้อมกัน:
(รำยละเอียดเนื้อหำ)
© Mehler Texnologies GmbH, 
info@mehler-texnologies.com จะ
จัดจัดพิมพ์หรือแสดงติดกับสื่อข้อมูล

ที่มีกำรเผยแพร่ จะต้องแสดงหลักฐำน
ยืนยันที่เหมำะสมภำยใน 8 วันหลัง
จำกมีกำรเผยแพร่/ใช้ข้อมูลตัวอย่ำง
ใด ๆ ปรับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้
ส�ำหรับเอกสำรข้อมูลหรือบทคัดแยก
จำกข้อมูลที่เผยแพร่โดย Mehler 
Texnologies GmbH

กำรบิดเบือนข้อควำมใด ๆ นอกเหนือ
จำกที่ระบุข้ำงต้นจะถือว่ำเป็นควำมผิด
และจะมีกำรด�ำเนินคดีตำมกฎหมำย
ของเยอรมัน

ผูจ้ดัท�ำ

Mr. Paolo Giuliano เข้ำร่วมงำนกับ 
Mehler Texnologies GmbH เมื่อ
ช่วงต้นเดือนมิถุนำยนปี 2008 โดย
รับผิดชอบด้ำนผลิตภัณฑ์รับแรงดึง 
Mr. Giugliano มีควำมเชี่ยวชำญใน
อุตสำหกรรมเฉพำะทำงนี้เป็นอย่ำง
ดีจำกประสบกำรณ์ที่มีมำกว่ำ 15 ปี 
ก่อนร่วมงำนกับ Mehler Texnologies 
เขำถือเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิต

ระบบรับแรงดึงที่เป็นที่รู้จัก โดยเคย
ร่วมงำนกับบริษัทข้ำมชำติมำกมำย
ในต�ำแหน่งต่ำง ๆ ทั้งในสำยงำนกำร
ผลิตไปจนถึงกำรติดตั้ง จำกนั้นจึงเข้ำ
มำรับต�ำแหน่งผู้จัดกำรโครงกำรและผู้
จัดกำรฝ่ำยขำย

นอกเหนือจำกประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญที่มีเกี่ยวกับสิ่งทอ Mr. Gi-
ugliano ยังมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร
ประเมินรำคำและกำรวำงแผน/ควบคุม
โครงกำรอีกด้วย

ค�ำขอบคณุ

ขอของคณุ Prof. Dr.-Ing. Bernd 
Baier ส�ำหรับควำมชว่ยเหลอืตำ่ง ๆ ที่
ไดรั้บ
ขอขอบคณุ Maffeis Engineering ใน
กำรเรนเดอรข์อ้มลู

ขอขอบคณุ Prof. Dr. Robert Off ผู ้
อ�ำนวยกำรสถำบนัและพนักงำนของ 
IMS Institute for Membrane and 
Shell Technologies ทีก่�ำกบัดแูลกำร
จัดท�ำเป็นอยำ่งดี

•

• •

•

• •

• ••
•

Europe
USA

Brazil

Emirates

South Africa

India

China

Australia

ขอ้สงวนสทิธิ:์
รำยละเอยีดและขอ้มลูทีแ่จง้เป็นขอ้มลู ณ ปัจจบุนัโดยไมม่กีำรยนืยนัควำม
ถกูตอ้งทำงกฎหมำย ซึง่อำจมกีำรเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่ง
หนำ้ ขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูระบปุระสทิธภิำพเบือ้งตน้ของวสัดเุทำ่นัน้ กรณุำตรวจ
สอบรำยละเอยีดจ�ำเพำะส�ำหรับแตล่ะโครงกำรตำมควำมเหมำะสมจำกผูผ้ลติ
โดยตรง (02/2009)

•Russia
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Mehler Texnologies - around the world
Manufacturing and sales

Mehler Texnologies GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies s.r.o. 
Karla Čapka 1085 
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou 
info@mehler-texnologies.cz

Germany

Czech Republic

SC Mehler Texnologies S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2 
RO–077175 Stefanesti de Jos (Judetul Ilfov)
office@mehler-texnologies.ro

Mehler Texnologies Ltd.Şti. 
Başakşehir San. Sit. 
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul 
info-tr@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies, Inc. 
220 B Cabell Street 
Martinsville, VA 24112 
lvia@mehlertex.com

Mehler Texnologies Middle East
Dubai Airport Free Zone
P.O.Box 293634
Dubai-UAE
n.benfrej@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies India
Plot No. 52,  Udyog Vihar Phase - VI,
Sector 37, Gurgaon - 122001, India 
info@mehler.in

Mehler Texnologies South East Asia
Avenue Business Center
15th Floor 1B-15, Block 1B,
PLAZA SENTRAL, Jalan Stesen Sentral 5,
KL SENTRAL 50470 Kuala Lumpur, Malaysia
k.qureshi@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies Russia
Sadovnicheskaya embankment 79 
115035 Moscow
russia@mehler-texnologies.com

EUSOURCE INTERNATIONAL
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
brigittehuang@googlemail.com

Romania

Turkey

U.S.A.

United 
Arab
Emirates 

India

Malaysia

Russia

China

Sales companies and Sales offices

Mehler Texnologies SARL
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies Ltd. 
Unit 1.7, Hollinwood Business Centre 
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies S.p.A. 
Via Enrico Fermi 52 
I-20019 Settimo Milanese 
info-it@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies SIA 
Maskavas iela 418 
LV-1063 Riga 
info@mehler-texnologies.lv

Mehler Texnologies Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec 
info-pl@mehler-texnologies.com

France

United Kingdom

Italy

Latvia

Poland
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