� หร ับ
เทคนิคสำ
โครงสร้างร ับ
แรงดึง

®

VALMEX structure

ค�ำแนะน�ำทาง

ฉบ ับที่ 1
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สารบ ัญ
ข ้อมูลต่อไปนีเ้ ป็ นค�ำแนะน� ำเบือ
้ งต ้น
ส�ำหรับสถาปนิกและวิศวกรเพือ
่ ช่วย
ในการออกแบบและระบุวส
ั ดุทจ
ี่ ะต ้อง
ใช ้เพือ
่ ให ้เกิดความพร ้อมในเบือ
้ งต ้น
ด ้านการออกแบบ

วัตถุประสงค์ของเราคือเพือ
่ ให ้ความ
ช่วยเหลือแก่สถาปนิก วิศวกรและ
บุคคลทีม
่ ห
ี น ้าทีท
่ างเทคนิคหรือใน
เชิงพาณิชย์เกีย
่ วกับโครงสร ้างเมมเบ
รน

้ งต้น
แนะน�ำเบือ
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ค�ำถามทีพ
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้ งต้นเกีย
แนะน�ำเบือ
่ วก ับโครงสร้างร ับแรงดึง

ตัวอย่างโครงสร ้างเต ้นท์ในสมัยเก่าที่
ใช ้หนังสัตว์

สถาปั ตยกรรมรับแรงดึงถือได ้ว่าเป็ น
หนึง่ ในสถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ
ทีม
่ ข
ี น
ึ้ เพือ
่ ปกป้ องมนุษย์จากสภาพ
แวดล ้อมและการโจมตีของผู ้ล่า เต ้น
ท์ “รูปกรวย” แบบพืน
้ ฐานถือเป็ น
โครงสร ้างรับแรงดึงทีเ่ รียบง่ายดีทส
ี่ ด
ุ
โดยมีจด
ุ เด่นทีส
่ �ำคัญสองประการ
ได ้แก่ ใช ้วัสดุน ้อยและเคลือ
่ นย ้าย
ได ้ เราพบหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์ใช ้
เต ้นท์มาอย่างน ้อย 15,000 ปี โดย
เติมใช ้หนังสัตว์ และในช่วง 3000 ปี
ทีผ
่ า่ นมานีเ่ องทีเ่ ริม
่ มีการใช ้วัสดุสงิ่
ทอ การใช ้งานเทคโนโลยีรับแรงดึง
ครัง้ แรกเกิดขึน
้ ในช่วงยุคแรก ๆ ของ
การใช ้เรือใบ ผู ้ชมในสมัยโรมัน (โคลิ
เซียม) ได ้รับการปกป้ องจากแสงแดด
โดยการใช ้แผ่นผ ้าใบแบบดึงเก็บได ้
รองรับด ้วยเสาไม ้และเชือกฝ้ ายโดย
มีกลุม
่ ทหารเรือเป็ นผู ้คอยควบคุมการ
ท�ำงาน โครงสร ้างการใช ้งานต่าง ๆ
จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั วัสดุทเี่ ลือกใช ้และหาได ้
ในเวลานัน
้ เช่น กระโจมอินเดียนแดง
เต ้นของเบดูอน
ิ หรือกระโจมของชาว
โมงโกล โครงสร ้างดังกล่าวได ้รับการ
พัฒนาขึน
้ ตามช่วงเวลา โดยใช ้วัสดุ
และส่วนประกอบทีท
่ น
ั สมัยมากขึน
้ มี
ขนาดใหญ่มากขึน
้ และซับซ ้อนมาก
ขึน
้ เช่น Canada Golf Dome ทีป
่ ั กกิง่
ประเทศจีน
สิง่ ทอสมัยใหม่สามารถก�ำหนด
โครงสร ้างให ้มีรป
ู ทรงได ้ ท�ำให ้นัก
ออกแบบสามารถก�ำหนดโครงสร ้าง
3 มิตไิ ด ้ในขณะทีว่ ส
ั ดุประเภทอืน
่ ๆ

ตัวอย่างสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่
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อาจไม่สามารถท�ำได ้ สถาปั ตยกรรม
นีท
้ �ำให ้นักออกแบบมีอส
ิ ระมากขึน
้ ใน
การเล่นแสงหรือใช ้แสงธรรมชาติเพือ
่
ส่องเข ้าไปยังพืน
้ ที่ ท�ำให ้เกิดความ
ลงตัว การผสมสานหรือการก�ำหนด
รูปทรงและความเด่นชัด ผลทีไ่ ด ้
คืออารมณ์และบรรยากาศทีส
่ ะท ้อน
เจตนารมณ์ของนักออกแบบ สูร่ ะบบ
ปิ ดคลุมทีป
่ ระหยัดพลังงาน โดยอาศัย
องค์ประกอบและปั จจัยจากธรรมชาติ
เข ้าช่วย รูปทรงเมมเบรนทีม
่ ค
ี วาม
หลากหลาย ท�ำให ้การสร ้างสรรค์มไี ด ้
อย่างไม่จ�ำกัด
ไม่มส
ี ถาปั ตยกรรมใดทีส
่ ามารถสร ้าง
่ มโยง
รูปทรงและกระจายแรงโดยเชือ
ระหว่างกันได ้มากเท่ากับโครงสร ้าง
่ ารผสานกัน
แบบเมมเบรน ซึง่ น� ำไปสูก
อย่างลงตัวระหว่างระบบสถาปั ตยกรรม
และระบบวิศวกรรม
กฎของแรงทีน
่ � ำเสนอผ่านรูปทรง
สามารถสร ้างความประหลาดใจให ้
ไม่เฉพาะกับนักออกแบบและวิศวกร
เท่านัน
้ แต่ยงั รวมไปถึงบุคคลทัว่ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู ้ทีส
่ ามารถเข ้า
ถึงจุดสมดุลระหว่างสุนทรียภาพและ
ประโยชน์ใช ้สอย

เกีย
่ วก ับ Mehler Texnologies
บริษ ัท
Mehler Texnologies ถือเป็ นบริษัท
ั ้ น� ำด ้านวัสดุปิดคลุมเคลือบ
ข ้ามชาติชน
ผิว สินค ้าของเราผลิตจากโรงงานของ
เราใน Huckel-hoven และ Fulda
ประเทศเยอรมัน รวมทัง้ โรงงานที่
Lomnice ในสาธารณรัฐเชก โดยมี
ยอดขายกว่า 50 ล ้านตารางเมตรต่อ
่ VALMEX® POLYMAR®
ปี ภายใต ้ชือ
และ AIRTEX® ลูกค ้าของเราอยูใ่ น
กลุม
่ อุตสาหกรรมแปรรูป ประสบการณ์
กว่า 60 ปี ในการพัฒนาและการผลิต
ของเราคือปั จจัยส�ำคัญทีท
่ �ำให ้เรา
่ ถือได ้ การวิจัย
ได ้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ชือ
และพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งช่วยให ้เรา
สามารถปรับปรุงวัสดุทม
ี่ อ
ี ยู่ และพร ้อม
เปิ ดรับรูปแบบการใช ้งานใหม่ ๆ
่ ถือ
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเชือ
ได ้ของเราเกิดขึน
้ จากเครือ
่ งทอและ
เคลือบผิวทีม
่ ค
ี วามทันสมัย การตรวจ
สอบคุณภาพอย่างต่อเนือ
่ งในห ้อง
ปฏิบต
ั ิ การพูดคุยกับนักออกแบบ ผู ้
ผลิตและแปรรูปในกลุม
่ อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ท�ำให ้เรามีความใกล ้ชิดและได ้
่ ถือจากลูกค ้าของเรา
รับความเชือ

โดยน� ำเสนอเทคโนโลยีเมมเบรนโพ
ลิเอสเตอร์ PVC เคลือบผิว และถือ
เป็ น „หนึง่ ในผู ้ผลิตรายแรก“ ทีม
่ ก
ี าร
พัฒนาเทคนิคการเคลือบผิว PVDF
แบบพิเศษซึง่ สามารถท�ำความสะอาด
และปกป้ อง UV ได ้ในระยะยาว
Mehler Texnologies สัง่ สมความ
่ วชาญและประสบการณ์เกีย
เชีย
่ วกับ
วัสดุเมมเบรนมาอย่างยาวนาน โดยมี
ความโดดเด่นในด ้านผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
ส�ำหรับการใช ้งานเฉพาะ
้ ง
ขีดความสามารถของเราในเบือ
ต้น:
ผลิตผ ้าใบ 50 ล ้านตารางเมตร และมี
พนักงานประมาณ 600 คนทัว่ โลก
โรงงานผลิต 3 แห่ง
บริษัทจัดจ�ำหน่าย 9 แห่ง
ส�ำนักงานขาย 7 แห่ง และพันธมิตร
ด ้านการจัดจ�ำหน่ายทัว่ โลก
เป้ าหมายของเราคือการดูแลความ
ต ้องการเฉพาะด ้านของลูกค ้า
่ วชาญ
Mehler Texnologies คือผู ้เชีย
ด ้านผ ้าใบเคลือบผิวและวัสดุสงิ่ ทอ
เฉพาะทาง

Mehler Texnologies ถือเป็ นผู ้บุกเบิก
ในกลุม
่ อุตสาหกรรมนีต
้ งั ้ แต่ปี 1944

Mehler Texnologies คือ
„ผูบ
้ ก
ุ เบิก“ อย่างต่อเนือ
่ ง
1944
เริม
่ การผลิตผ ้าใบเคลือบผิว PVC
1954
เทคนิคการเคลือบผิวผ ้าโพลิเอสเตอร์
1969
การเคลือบผิวผ ้าใบ PVC โดยใช ้
Acryl
1993
้ เคลือบชัน
้ แรกมีสว่ นผสมของ
ชัน
Polyolefine (ไม่ม ี PVC) โดยค�ำนึง
ถึงมาตรฐานด ้านสิง่ แวดล ้อมและการ
รีไซเคิลเป็ นส�ำคัญ
1994
VALMEX® MEHATOP F เคลือบผิว
่ มได ้ตัวแรกของโลกสู่
PVDF แบบเชือ
สายการผลิต
2004
การออกแบบและผลิตวัสดุท�ำป้ าย
แบนเนอร์แบบใหม่ทม
ี่ น
ี �้ำหนัก
เบาส�ำหรับงานพิมพ์ระบบดิจต
ิ อล
(AIRTEX® GT และ AIRTEX® magic)
2006
ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวตัวแรกทีท
่ �ำจาก
เส ้นใยโพลิเอสเตอร์ทม
ี่ ส
ี ว่ นประกอบ
ของ THV กลุม
่ Fluorsynthetic ทีท
่ น
ต่ออุณหภูมแ
ิ ละสารเคมี

ระบบทดสองก�ำลัง
แบบแกนคู่

เครือ
่ งทอ (ความเร็วสูง)

โรงงานเคลือบผิวความแม่นย�ำ
สูง
การผลิตผ ้าใบเคลือบผิวที่
ได ้มาตรฐานสูงสุด
้ เคลือบผิว
กระจายชัน
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การทดสอบการฉีด
ขาด

ผ้า - คุณสมบ ัติของว ัสดุ

อุตสาหกรรมสิง่ ทอมีการปรับปรุงวัสดุ
ทีใ่ ช ้งานกันอยูอ
่ ย่างต่อเนือ
่ ง Mehler
Texnologies ถือเป็ นผู ้บุกเบิกด ้านการ
ผลิตผ ้าใบทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตโิ ดดเด่นมาก
ขึน
้ เรือ
่ ยๆ

้
รองพืน
ั้
ชนเคลื
อบผิวหล ัก
ั้ ดเกาะ
ชนยึ
ผ้าใบต ัวใน
ั้ ดเกาะ
ชนยึ
ั้
ชนเคลื
อบผิวหล ัก
้
รองพืน
ั้
ชนเคลื
อบผิวด้านบน

โครงสร ้างทัว่ ไปของผ ้าใบโพลิเอสเตอร์เคลือย PVC
ของ Mehler
ปกติ

MEHATOP F
ทันทีหลังเกิด
คราบ
หลังพ ้นไป 1
วันที่ 70˚C
หลังพ ้นไป 2
วันที่ 70˚C
หลังพ ้นไป 3
วันที่ 70˚C
หลังพ ้นไป 7
วันที่ 70˚C
หลังพ ้นไป 10
วันที่ 70˚C
หลังพ ้นไป 14
วันที่ 70˚C
ไม่ได ้ท�ำความ
สะอาด

ข ้อมูลเปรียบเทียบระหว่างผ ้าใบรูพรุนต�ำ่ กับแบบปกติ
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้ ป้ องกัน
ผ ้าใบรูพรุนต�ำ่ ท�ำหน ้าทีเ่ ป็ นชัน
การแทรกซึมของของเหลว ช่วยรักษา
คุณสมบัตข
ิ องวัสดุเมมเบรน

้ เคลือบ PVC มีสารพิเศษเพิม
ชัน
่
เติมเข ้ามา เช่น สารกันแสง UV สาร
หน่วงการติดไฟ สารทีใ่ ห ้สีหรือกัน
้ รา วัสดุทม
เชือ
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพของ Mehler
Texnologies ภายใต ้แบรนด์ VAL้ เคลือบ
MEX® MEHATOP ถือเป็ นชัน
ผิว PVDF (โพลิเมอร์ทม
ี่ ส
ี ว่ นประกอบ
ของฟลูออรีน) ทีช
่ ว่ ยให ้การท�ำความ
สะอาดผิวเมมเบรน PVC ง่ายขึน
้ เพือ
่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช ้งานและ
คุณภาพในการบังแสง Mehler จึง
ได ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทห
ี่ ลากหลาย
้ เคลือบผิว PVDF ทัง้ สอง
รวมทัง้ ชัน
่ มได ้ วัสดุ
ด ้านของวัสดุทส
ี่ ามารถเชือ
ทีเ่ หมาะสมถูกพิจารณาจากองค์
ประกอบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นคุณสมบัต ิ
ทางกายภาพด ้านเทคนิคและความ
สวยงาม

ั้
ชนเคลื
อบผิวด้านบน

ผ ้าใบรูพรุนต�ำ่ จะดูดซับของเหลวเข ้าไปและท�ำให ้
่ มสภาพ
คุณสมบัตข
ิ องเมมเบรนเสือ

ส�ำหรับโครงสร ้างรับแรงดึง วัสดุท ี่
ถูกเลือกใช ้มากทีส
่ ด
ุ คือผ ้าโพลิเอส
เตอร์เคลือบ PVC ผ ้าโพลิเอสเตอร์
เคลือบ PVC คุณภาพสูงทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะ
พรุนต�ำ่ มีอายุการใช ้งานมากกว่า 20
ปี ส�ำหรับวัสดุทวั่ ไป พลาสติไซเซอร์
ใน PVC จะเคลือ
่ นไปทีพ
่ น
ื้ ผิวเมือ
่ เวลา
ผ่านไปท�ำให ้การท�ำความสะอาดยาก
มากขึน
้

cleaned

ผ ้าแบบสานบางครัง้ ถูกเรียกเป็ นผ ้า
ทอบังแสงโดยใช ้เส ้นใยทอทีเ่ ป็ นด ้าย
เคลือบผิวส�ำเร็จรูป

เรามีผลิตภัณฑ์ทห
ี่ ลากหลายเหมาะ
กับการใช ้งานแต่ละประเภท โดย
พิจารณาตามความต ้องการของ
โครงการและรูปแบบการใช ้งานเฉพาะ
(เช่น ผ ้ากันสาดหรือผ ้าใบบังแดด
ฯลฯ) แม ้ว่าวัสดุแต่ละตัวจะสามารถ
ใช ้เพือ
่ เป็ นผ ้าใบบังแดดได ้ แต่เราขอ
่ วชาญ
แนะน� ำให ้ลูกค ้าติดต่อกับผู ้เชีย
เฉพาะทางเพือ
่ ช่วยในการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสม หลังท�ำการ
วิเคราะห์เงือ
่ นไขเฉพาะของโครงการ
เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าการตัดสินใจมีความ
เหมาะสมทัง้ ในด ้านความสวยงาม
ประสิทธิภาพทางกล/การรองรับแรง
หรือเพือ
่ ลดค่าใช ้จ่ายในการด�ำเนิน
โครงการ

สกปรก

ผ ้าใบโครงสร ้างแบบเคลือบผิวโดย
ทัว่ ไปมีสว่ นประกอบของผ ้าทอทีไ่ ด ้รับ
้ เคลือบผิวทัง้ สอง
การปกป้ องด ้วยชัน
ด ้าน ผ ้าทีเ่ ป็ นวัสดุด ้านในประกอบด ้วย
ด ้ายยืนทีท
่ อไล่ตามความยาวของม ้วน
วัสดุ และด ้ายพุง่ ทีจ
่ ะทอไปตามแนว
ความกว ้าง ผ ้าแบบสานผลิตจากผ ้า
เคลือยผิวโดยมีการเว ้นระยะระหว่าง
เส ้นด ้าย

ประเภทว ัสดุ
ในด ้านการออกแบบ เมมเบรนทีผ
่ ลิต
โดย Mehler Texnologies จะท�ำจาก
้ ทีใ่ ช ้เส ้นใย
วัสดุคอมโพสิตหลายชัน
ทอรูพรุนต�ำ่ แบบพิเศษเพือ
่ ให ้ชิดติด
กัน ผ ้าทอใยคู่ หรือ “Panama” จะมี
การทอโดยพิจารณาจากความต ้านทาง
เชิงกลภายใต ้เงือ
่ นไขการใช ้งานของ
ลูกค ้า วัสดุเมมเบรนชนิดต่าง ๆ แยก
ประเภทตามน�้ ำหนักและความแข็งแรง
โดยเราได ้ระบุประเภทของวัสดุในเบือ
้ ง
ต ้นไว ้ดังต่อไปนี้
วัสดุของ Mehler Texnologies ผ่าน
กระบวกการ „อัดแรง“ ในระดับต่าง
ๆ ทัง้ สองทิศทาง ทิศทางของด ้าน
ยืน (แนวยาวของม ้วนวัสดุ) จะยืดตัว

ได ้น ้อยกว่าเพือ
่ รักษาโครงสร ้างให ้
เสถียรภาพ ด ้านพุง่ (ด ้านกว ้างของ
ม ้วนวัสดุ) จะยืดตัวได ้มากกว่าเพือ
่ ซับ
แรงแนวฉากระหว่างขัน
้ ตอนการติดตัง้ “
(ดูภาพด ้านล่าง)
ช่างจะต ้องค�ำนวณระยะให ้ตัวของวัสดุ
ระหว่างการก�ำหนดรูปแบบเพือ
่ ให ้ได ้
โครงสร ้างเฉพาะทีต
่ ้องการและพืน
้ ผิว
ทีเ่ รียบเป็ นพิเศษ กระบวนการดังกล่าว
ถือเป็ น „ความลับสุดยอด“ และเป็ น
หัวใจส�ำคัญส�ำหรับวิศวกรออกแบบ
และผู ้ผลิตผ ้าใบทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตพ
ิ เิ ศษ

คอมพิวเตอร์และกระบวนการทดสอบ
่ ถือได ้ส�ำหรับแต่ละโครงการโดย
ทีเ่ ชือ
เฉพาะ
Mehler Texnologies สามารถจัดหา
วัสดุผ ้าใบแบบดึงสองแกนให ้แก่ลก
ู ค ้า
ตามความต ้องการ การทดสอบจะมีขน
ึ้
ตามค�ำขอกับผู ้ทดสอบจากภายนอก
ตามมาตรฐาน MSAJ/M-02-95

ขัน
้ ตอนต่าง ๆ เหล่านีต
้ ้องอาศัยข ้อมูล
ทางเทคนิคจากผลการวิเคราะห์ด ้วย

ภาพรวมเกีย
่ วก ับว ัสดุเคลือยผิว PVDF ของ Mehler Texnologies

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

7274		

้ ผิว
พืน

้ รา รวมทงแสง
ั้
้ ังมีรพ
ชนเคลื
อบผิว PVDF ทงสองด้
ั้
าน ปกป้องจากจุลน
ิ ทรียแ
์ ละเชือ
ั้
UV นอกจากนีย
ู รุนต�ำ
่

7270

น�ำ้ หน ักรวม

700 g/m²

900 g/m²

1050 g/m²

1350 g/m²

1550 g/m²

น�ำหน
้
ักจากแรงดึง ด้ายยืน/ด้ายพุง่
DIN EN ISO 1421/V1

60/60 kN/m
3000/3000 N/50 mm

84/80 kN/m
4200/4000 N/50 mm

120/110 kN/m
6000/5500 N/50 mm

150/130 kN/m
7500/6500 N/50 mm

200/180 kN/m
10000/9000 N/50 mm

การทนต่อการฉีดขาด ด้ายยืน/ด้ายพุง่
DIN 53363

300/300 N

500/450 N

900/800 N

1200/1200 N

2000/2000 N

การให้แสงผ่าน (โดยประมาณ)

6%

5%

4%

3%

2%

การหน่วงติดไฟ

BS 7837
California T 19
DIN 4102: B1

BS 7837
California T 19
DIN 4102: B1

BS 7837
California T 19
DIN 4102: B1

BS 7837
California T 19
DIN 4102: B1

BS 7837

้ งต้น
ความกว้างเบือ

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

่ ม
การเชือ

่ มตะเข็บได้โดยไม่ตอ
่ มทว่ ั ๆ ไป
เชือ
้ งเจียร และสามารถใช้ก ับอุปกรณ์เชือ

DIN 4102: B1

สามารถแจ ้งขอวัสดุผลิตแบบทีม
่ ค
ี วามแข็งแรงเป็ นพิเศษโดยพิจารณาเป็ นกรณีไป
ข ้อมูลทางเทคนิคทัง้ หมดเป็ นข ้อมูลจากผลทดสอบทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร พิจารณาจากค่าเฉลีย
่ และใช ้เป็ นข ้อมูลอ ้างอิงเท่านัน
้ โดยไม่มก
ี ารรับประกันใด ๆ การใช ้งานที่
ระบุไว ้นีไ
้ ม่ได ้เป็ นข ้อยกเว ้นส�ำหรับลูกค ้าในการทดสอบวัสดุเพือ
่ การใช ้งานตามวัตถุประสงค์ทต
ี่ ้องการ สีอาจแตกต่างไปจากทีแ
่ สดงเล็กน ้อย กรุณาตรวจสอบเอกสาร
®
รับรองการป้ องกันเพลิงให ้ละเอียดก่อนล่วงหน ้า VALMEX เป็ นวัสดุทส
ี่ ามารถรีไซเคิลได ้ ผลิตภายใต ้มาตรฐาน DIN EN ISO 9001 :2000 ขัน
้ สูง

*

ขนาดความกว้างเหมาะ
ก ับการใช้งาน
มีตะเข็บน้อยกว่า
ต้นทุนในการผลิตต�ำ่ กว่า

ดา
้ย

ยนื

VARIO-STRETCH:
ยืดต ัวน้อยกว่าส�ำหร ับ
แนวด้ายยืนเมือ
่ เทียบก ับ
ด้ายพุง่
อุปกรณ์มน
ี �ำ้ หน ักเบากว่า

ดา้ ย

พงุ่

ั้
เวลาในการประกอบสนกว่
า
ค่าใช้จา่ ยในการติดตงต�
ั้ ำ่ กว่า

ยืดหยุน
่ สูง			

ด�ำเนินการได้สะดวกง่ายดายกว่า

แข็งแรง

ปลอดภ ัยมากกว่า

		

เคลือบผิวทงสองด้
ั้
าน 		

ทนทานมากกว่า

้ ผิวม ันวาว			
พืน

ล ักษณะสวยงาม

ไม่ตอ
้ งเจียร

่ มได้โดยตรง
เชือ

		

ตัวอย่างรูปทรงโครงแบบอสมมาตรและโครงสร ้างปกติแบบ
สมมาตร ต ้องอาศัย VARIO-STRETCH ทีม
่ ก
ี ารค�ำนวณอย่าง
เหมาะสมเท่านัน
้
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ื่ มได้
ข้อดีของผ้าใบเคลือยผิว PVDF แบบเชอ
Mehler Texologies ผู้บุกเบิกชั้น
เคลือบผิว PVC-PES ที่เริ่มการ
ผลิตมาตั้งแต่ 14 ปีที่แล้วผ่านผลิต
ภัณฑ์เมมเบรนเคลือบผิว PVCPES แบบเชื่อมได้ ตามความเห็น
ของเรา อุตสาหกรรมสิ่งทอจะต้อง
สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้
ที่มีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง
โดยไม่ต้องปรับแต่ง แปรรูปหรือผ่าน
กระบวนการเพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ผลิต
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งานจะต้อง
พิจารณาคุณสมบัติของวัสดุให้ดี อย่า
พิจารณาโครงสร้างการใช้งานโดย
อาศัยส่วนประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม การ
ปรับสภาพพื้นผิว การกัดขึ้นรูปในรูป
แบบพิเศษหรือโดยอาศัยตัวแปรจากผู้
ปฏิบัติงานที่อาจไม่สามารถควบคุมได้
มักมีความเข้าใจผิดที่เชื่อว่าคุณสมบัติ
ในการเชื่อมรอยของวัสดุเคลือบผิว
PVDF พิจารณาจากอัตราส่วนของ
PVDF ที่พื้นผิวชั้นบน
ผ้าใบเคลือบผิว PVDF ของ Mehler มี
ขั้นรองพื้นอยู่ระหว่างชั้นเคลือบผิวบน
สุดและชั้น PVC ทำ�ให้มีส่วนประกอบ
รวมถึง 5 ชั้น (ดู ภาพตัวอย่างใน
หน้า 5) ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่น
มีโครงสร้าง 3 ถึง 4 ชั้น (ผ้าใบ ชั้น
ยึดเกาะ (เล็กน้อย) ชั้นเคลือบรองพื้น
และชั้นเคลือบด้านนอก)

ภาพที่ 1 : “การล่อนหรือลอก“ เกิด
้ เคลือบ
ขึน
้ เนือ
่ งจากความหนาของชัน
ภายนอกทีม
่ ากเกินไปหรือการยึดเกาะ
ทีไ่ ม่ดพ
ี อ

ด้วยเหตุนี้ผ้าใบของเราจึงสามารถ
เชื่อมตะเข็บได้ ทำ�ให้สะดวกในการ
ติดตั้งและมีความแข็งแรงสูง (ไม่ลอก
ล่อน) ดูข้อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของวัสดุเคลือบผิว PVDF แบบเชื่อม
ตะเข็บไม่ได้ด้านล่าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายตัวมีคุณสมบัติ
ทั้งแบบเชื่อมตะเข็บได้และแบบเชื่อม
ตะเข็บไม่ได้ ประสิทธิภาพของชั้น
เคลือบ PVDF แบบเชื่อมตะเข็บได้
เหล่านี้อาศัยความหนาของชั้นเคลือบ
ด้านนอก ซึ่งสำ�หรับสถาปัตยกรรมรับ
แรงดึงแล้ว „น้อยกว่าย่อมดีกว่า“ (น้ำ�
หนัก มวล การปล่อยไอเสีย ฯลฯ) การ
เพิ่มชั้นเคลือยด้านนอกที่มากเกินไป
จึงอาจขัดกับหลักการนี้ ส่วนรองรับชั้น
เคลือบผิวด้านนอกจะต้องมีความบาง
มากที่สุดเพื่อทำ�หน้าที่เป็นชั้นป้องกัน
พื้นผิวเคลือบ และมีความยืดหยุ่น
เพียงพอ (ภาพที่ 3) เพื่อไม่ให้วัสดุ
เกิดความแข็งกระด้าง ในขณะเดียวกัน
ก็ยังมีความคงตัวทำ�ให้ไม่เกิด „การ
ล่อนหรือลอก“ (ภาพที่ 1) หรือการ
ล่อนของชั้นเคลือบผิวด้านนอก (ภาพ
ที่ 2)

ภาพที่ 2 : ปั ญหาการยึดเกาะของ
้ เคลือบภายนอกต่อการส่องผ่าน
ชัน
้ เคลือบด ้านนอกไม่ม ี
ของแสง หากชัน
้ เคลือบผิว
ประสิทธิภาพเพียงพอ ชัน
ก็จะติดคราบสกปรกหรือท�ำลายจาก
UV ได ้ง่าย
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หลายปีก่อนอุตสาหกรรมก่อสร้าง
หรือแม้แต่อุตสาหกรรมยานยนต์
เลือกใช้วัสดุที่มีขนาดใหญ่ หนาและ
หนักสำ�หรับการใช้งานในรูปแบบ
ต่าง ๆ เงินลงทุนมหาศาลบวกกับวัถตุ
ประสงค์ด้านความแม่นยำ� ทำ�ให้หลัก
การนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป และนำ�
ไปสู่วัสดุที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับการ
ใช้งานเฉพาะด้านทั้งในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและรถยนต์ วัสดุเมมเบรนที่
มีคุณภาพจะต้องมีประสิทธิภาพเชื่อ
ถือได้ ไม่ยุ่งยากในการติดตั้งและ
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
เคลือบผิววัสดุเมมเบรนจึงไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ด้านปริมาณ แต่คำ�นึงถึง
คุณภาพเป็นสำ�คัญ

ภาพที่ 3 : พืน
้ ผิวทีแ
่ ข็งกระด ้าง
้ เคลือบด ้านนอกทีห
เนือ
่ งจากชัน
่ นา
้ รองชัน
้ เคลือบ
เกินไป ในบางกรณี ชัน
ผิวด ้านนอกอาจท�ำให ้เกิดรอยแตกลึก
ั ้ เคลือบ PVC
ทีช
่ น

ั้
ื่ มตะเข็บได้/ไม่ได้
เปรียบเทียบผ้าใบ PVC/PES ก ับชนเคลื
อบ PVDF แบบเชอ
เปรียบเทียบผ้าใบ PVC/PES กับชั้นเคลือบ PVDF แบบเชื่อมตะเข็บได้/ไม่ได้
รายละเอียดทางเทคนิค
ของผลิตภัณฑ์

PVC/PES-PVDF เชื่อมตะเข็บได้

PVC/PES-PVDF เชื่อมตะเข็บไม่ได้

คุณสมบัติของวัสดุ
ผ้าใบทั่วไป
ประเภทชั้นเคลือบ
องค์ประกอบของชั้น
เคลือบด้านบน
น้ำ�หนักรวม

PES (โพลิเอสเตอร์)

PES (โพลิเอสเตอร์)

PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์)

PVC (โพลิไวนิลคลอไรด์)

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

ส่วนประกอบเข้มข้นของ PVDF (โพลิไวนิลิดีนฟลอไรด์) กับสารเคลือบผิวอื่น ๆ

ประมาณ 650 ถึง 1550 [g/ m²]

ประมาณ 750 ถึง 1500 [g/ m²]

ความทนต่อแรงดึงของ
ด้ายยืน

ประมาณ 2500 ถึง 9800 [N/5 cm]

ประมาณ 3000 ถึง 9800 [N/5 cm]

ความทนต่อแรงดึงของ
ชั้นด้านใน

ประมาณ 2500 ถึง 9800 [N/5 cm]

ประมาณ 3500 ถึง 6500 [N/5 cm]

ความกว้างของม้วนวัสดุ

250 cm (มาตรฐาน)

ประมาณ 180 cm (มาตรฐาน)

สูงสุด 1.2 มม.

สูงสุด 1.2 มม.

สูงสุด 15%

สูงสุด 15%

การหน่วงติดไฟตามมาตรฐาน DIN
4102, B1 และคลาสอื่น ๆ

การหน่วงติดไฟตามมาตรฐาน DIN 4102, B1 และคลาสอื่น ๆ

สี

ขาวมาตรฐาน สีอื่น ๆ ตามความพอใจ
ไม่มีแบบฟอกสี

ขาวมาตรฐาน สีอื่น ๆ ตามความพอใจ ไม่มีแบบฟอกสี

การเตรียมอุปกรณ์การ
ผลิต

การทดสอบฟังก์ชั่นเครื่อง
มาตรฐาน

HF

การทดสอบฟังก์ชั่นเครื่อง HF มาตรฐาน เครื่องเจียร: ปรับเงื่อนไขในการเจียรและ
การเคลื่อนของแผ่นเจียรตามความเหมาะสม การเตรียมพื้นที่เจียร

ความสามารถในการ
เชื่อมตะเข็บ

HF
มาตรฐานแบบเชื่อมตะเข็บได้
โดยไม่ ต้ อ งเจี ย รชั้ น เคลื อ บผิ ว ด้ า น
บน
ตะเข็บเชื่อมมีความแข็งแรงและ
ทนทานสม่ำ�เสมอ

ชั้นเคลือบด้านบนจะต้องเจียรโดยใช้เครื่องเจียร อาจทำ�ให้ชั้นผ้าใบหลักเสียหาย/
ความหนาของชั้น PVC ลดลงหรือชั้นเคลือบผิวด้านบนถูกขัดออกไปไม่เพียงพอ
หากองค์ประกอบในการเจียรหรือแผ่นขัดไม่เป็นไปตามความเหมาะสม อาจทำ�ให้
ตะเข็บเชื่อมไม่สม่ำ�เสมอ ความแข็งแรงและความทนทานไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร

การพับ

มาตรฐานเที ย บได้ กั บ วั ส ดุ เ คลื อ บผิ ว
PVC Acrylic พิจารณาความต้านทาน
รอยแยกตามมาตรฐาน DIN 53359
A+B ไม่พบรอยแตกที่ 100.000 รอบ

ไม่ได้แจ้งไว้
ความหนาของชั้นเคลือบด้านนอกอาจทำ�ให้เกิดปัญหาความแข็ง
กระด้างของผิวสัมผัสและส่งผลต่อการใช้งานขึ้นได้มากถึงมากที่สุด การเสียดสีที่
จุดพับซ้อนและการแตกของชั้นเคลือบทั้งหมดมีโอกาสเกิดได้มากขึ้นในกรณีนี้

ทรัพยากรพิเศษสำ�หรับ
โรงงานผลิต

ไม่มี

จำ�เป็นต้องจัดพื้นที่ที่กว้างเพียงพอสำ�หรับชิ้นส่วนที่ต้องมีการพับงอ พื้นที่เจียรจะ
ต้องแยกออกจากพื้นที่ส่วนการผลิต เศษวัสดุที่เกิดขึ้นระหว่างการเจียรอาจปนเปื้อน
พื้นที่ปฏิบัติงานได้ ตะเข็บอาจเป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก

ทรัพยากรพิเศษด้าน
บุคลากร

ไม่มี

ผู้ที่ใช้เครื่องเจียรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องสวมหน้ากากกันฝุ่นและ
แว่นตาป้องกัน

ตะเข็บและ/หรือการเตรี
ยมพื้นที่เชื่อมตะเข็บ

ไม่มี

แนวตะเข็บเจียรจะต้องมีการจัดวางไว้ล่วงหน้าและอยู่ตามแนวพื้นผิวของวัสดุ ส่วน
พื้นที่เสริมแรงของเมมเบรน (ด้านยอด มุม ฯลฯ) จะต้องเจียรมือและใช้เครื่องเจียร
แบบเบี่ยงแกน

การซ่อมและเตรียมการ
สำ�หรับงานเชื่อมภาค
สนาม

ทักษะมาตรฐาน: การเชื่อมรอย
โดยตรงโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบลมร้อน

ต้องใช้ทักษะพิเศษ: จุดเจียรจะต้องใช้เครื่องเจียรแบบเบี่ยงแกน อาจต้องใช้เวลา
ดำ�เนินการเพิ่มเติมและต้องใช้อุปกรณ์พยุงตัวช่วยเพิ่มโดยเฉพาะในจุดเชื่อมแผ่น
ปิดต่าง ๆ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะทำ�ให้แผ่นเมมเบรนหลักเสียหาย มีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นที่จะทำ�ให้ความต้านทานของจุดเชื่อมไม่ดีพอ มีความเสี่ยงเพิ่มที่จะทำ�ให้
เกิดคราบสกปรกที่จุดเชื่อมรอย เชื่อมรอยโดยตรงโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบลมร้อน

ความหนา
การให้แสงผ่าน
ความไวไฟ

การผลิต ใช้งานและติดตั้ง

ทั่วไป
ประเมินราคา
(วัสดุ/กระบวนการ)
การรีไซเคิล
อายุการใช้งานโดย
ประมาณ

ต่ำ� เพิ่มส่วนประกอบอื่น ๆ เข้าไป
สามารถพับงอได้ดี เชื่อมรอยได้และ
ติดตั้งได้รวดเร็ว
สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด
>25 ปี

สูงกว่า เพิ่มส่วนประกอบอื่น ๆ อาจเกิดข้อจำ�กัดเนื่องจากกระบวนการผลิตและใช้
งานที่ยุ่งยาก
หรือกรณีการติดตั้งแบบระยะยาวซึ่งต้องมีการเชื่อมรอยภาคสนาม
(แผ่นปิด จุดต่อ ฯลฯ)
สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด
>25 ปี

การป้องกันคราบสกปรก

ดี ในกรณีที่จำ�เป็นระหว่างการดูแล
รักษาตามปกติ โดยใช้น้ำ�ยาทำ�ความ
สะอาดทั่วไปที่ไม่มีสารละลาย

ดีมาก ในกรณีที่จำ�เป็นระหว่างการดูแลรักษาตามปกติ โดยใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
ทั่วไปที่ไม่มีสารละลาย

การรับประกัน

มาตรฐาน1 10 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของโครงการ

มาตรฐาน1 10 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโครงการ

การใช้งาน

ระบบมาตรฐาน โครงสร้างชั่วคราวหรือ
ถาวร โครงสร้างแบบเคลื่อนที่หรือพับ
เก็บได้

ระบบมาตรฐาน โครงสร้างชั่วคราวหรือถาวร
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ลม

ไฟ

คำ�ถามที่เราได้รับเป็นประจำ�คือ โครง
สร้างเมมเบรนเหมาะสำ�หรับระบบ
การติดตั้งแบบถาวรในที่ลมแรงหรือ
ไม่ คำ�ตอบคือ „ใช่ หากมีการคำ�นวณ
โครงสร้างทางวิศวกรรมที่เหมาะ
สม“ ปัจจุบันเราสามารถใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์แรงลม
ในพื้นที่ที่มีลมแรง รายละเอียดส่วน
ประกอบและโครงสร้างโดยรอบมีส่วน
สำ�คัญ โดยจะต้องไม่ลืมพิจารณาแนว
เบี่ยงสูงสุดของเมมเบรนร่วมด้วย ใน
สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย จะต้องมีการ
คำ�นวณข้อมูลทางวิศวกรรมและเลือก
ใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน การออกแบบ
สำ�หรับการใช้งานแบบถาวร (เช่น ใน
ที่ที่มีหิมะหรือพายุทราย หรือแรงดูด
จากลม) จะต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ เนื่องจากอาจทำ�ให้มี
การคำ�นวณที่ผิดพลาดได้ เช่น การ
คำ�นวณน้ำ�ฝนหรือการก่อตัวของทราย
(ซึ่งทำ�ให้โครงสร้างมีการยืดตัวอย่าง
ถาวรในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุม
ได้) ในกรณีนี้ ผ้าใบมักจะต้องจมลึก
มากเป็นพิเศษและกินพื้นที่ไม่มากนัก
หรืออาจต้องมีความโค้งมนมากเป็น
พิเศษ และอาจต้องใช้สายเคเบิลช่วย
รองรับผ้าใบร่วมด้วย

ประสิทธิภาพในการหน่วงติดไฟของ
เมมเบรนจะขึ้นอยู่กับผ้าใบชิ้นในและ
ประเภทของชั้นเคลือบผิว วัสดุเมมเบ
รนทั้งหมดจะละลายภายใต้อุณหภูมิ
สูงไม่ว่าในรุ่นใด ๆ ก็ตาม VALMEX®
FR ติดไฟยากและผ่านมาตรฐานการ
ทดสอบการติดไฟระดับประเทศหลาย
มาตรฐาน ความเร็วของกระบวนการ
ดังกล่าวนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของ
ชั้นเคลือบผิว อุณหภูมิแวดล้อมใน
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และโครงสร้าง
ของเมมเบรน ผลที่เกิดขึ้นในกรณีที่
เพลิงไหม้ถือว่าดีต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์
เนื่องจากส่วนที่ละลายจะทำ�หน้าที่
เป็นช่องระบายอากาศตามช่องตะเข็บ
บนพื้นผิวของเมมเบรน และยังทำ�หน้า
เป็นที่ที่ดักควัน (ทำ�ให้มีเวลาเพียง
พอในการหลบหนีหากเกิดความร้อน
เพียงพอ) ไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากการเกิด
ลูกไฟที่ร่วงหล่นลงมา หรือการแพร่
ของไฟบนพื้นผิวของวัสดุ

หรืออุณหภูมิด้านในเกินกว่าประมาณ
100˚ C เมมเบรน PVC สามารถช่วย
ระบายควันได้อย่างรวดเร็วและลด
ผลกระทบจากความร้อนที่สูงเกินไป
PTFE บนกระจกจะละลายที่อุณหภูมิ
ประมาณ 300˚C ในกรณีนี้ควันและ
ก๊าซทั้งหมดจะสะสมตัวด้านล่างพื้นผิว
และติดค้างอยู่ในอาคาร ซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อบุคคลทั่วไป และทำ�ให้
โครงสร้างยึดติดกับที่เสียหายได้เป็น
วงกว้าง หากอุณหภูมิถึงจุดหลอม
สำ�หรับ PTFE ตะเข็บเชื่อมจะแยกออก
ทันทีและทำ�ให้เกิดการวาบไฟขึ้น รวม
ทั้งอาจทำ�ให้เกิดการระเบิดเนื่องจาก
การแพร่กระจายของออกซิเจน (เช่น
การฉีกขาด อุณหภูมิที่จุดหลอมหรือ
จากการเปิดประตู) ในกรณีเพลิงไหม้
PES/PVC จะละลายเมื่อเปลวไฟโดน
กับเมมเบรน (ผ้าใบ) และปล่อยให้
ควันกระจายออกมา ทำ�ให้ไม่เกิดการ
วาบไฟที่ต้องกังวลใด ๆ

นอกจากนี้มวลของวัสดุที่ลดลงยัง
ช่วยลดโอกาสการล้มพังเนื่องจากน้ำ�
หนักของวัสดุ ผู้ออกแบบควรพิจารณา
ปัจจัยเกี่ยวกับควันและผลกระทบอื่น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากวัสดุที่ใช้

โดยทั่วไปการจำ�แนกหมวดหมู่การ
ติดไฟมีขึ้นเพื่อระบุคุณสมบัติของ
วัสดุ (ความต้านทานการติดไฟ การ
ก่อควัน การเกิดลูกไฟหล่นลงมา
ฯลฯ) หลังจากโดนเปลวไฟเท่านั้น
ผู้ใช้ (สถาปนิก นักออกแบบและผู้
เชี่ยวชาญ) มีหน้าที่ประเมินและปรับ
ใช้คุณสมบัติเหล่านี้กับการออกแบบ
ของตน โดยพิจารณารูปแบบที่ดีและ
ปลอดภัยสำ�หรับบุคคลและโครงสร้าง
รองรับมากที่สุด อย่าพิจารณาที่ตัว
วัสดุเพียงอย่างเดียว

ประสิทธิภาพในการหน่วงติดไฟของ
วัสดุจำ�แนกประเภทตามคุณสมบัติ
ภายใต้เงื่อนไขของโครงการ PVC จะ
ละลายโดยไม่เกิดเป็นลูกไฟและมี
อุณหภูมิต่ำ�กว่า PTFE ซึ่งหมายความ
ว่า หากเกิดเปลวเพลิงที่พื้นผิววัสดุ

สำ�หรับโครงสร้างที่มียอดแหลม จะ
ต้องใช้โครงเหล็กรองรับร่วมกับสาย
เคเบิลนิรภัยเพื่อว่าหากเกิดความ
เสียหายต่อหลังคาผ้าใบจะไม่ทำ�ให้
โครงสร้างที่ยึดแขวนถล่มลงมา

D IN
ผ ้าของ Mehler Texnologies ผ่านมาตรฐานการทดสอบคุณภาพจากสถาบัตร
และผู ้ทดสอบอิสระมากมาย และได ้มาตรฐานการทดสอบทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับส�ำคัญ
ๆ ทัว่ โลก
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ื้ และมลพิษ
แสงอาทิตย์ ความชน

ฉนวนอุณหภูม ิ

แสง

ผ้าใบโครงสร้างของ Mehler Texnologies มีคุณสมบัติในการป้องกันแสง
UV ซึ่งช่วยปกป้องสีและเส้นใยภายใน
ทำ�ให้ใช้งานได้ยาวนาน

้ มี
VALMEX® FR 1000 หนึง่ ชัน
คุณสมบัตใิ นการเป็ นฉนวนที่ 1050 g/
m² โดยมีคา่ U ทีป
่ ระมาณ 5.7 W/
m² K (DIN 52611) ซึง่ ใกล ้เคียงกับ
กระจก วัสดุซ ้อนคูท
่ ม
ี่ ก
ี ารเว ้นช่องว่าง
200 มม. จะมีคา่ U ทีป
่ ระมาณ 2.7
W/m²K

แสงธรรมชาติปัจจุบน
ั เป็ นองค์ประกอบ
ในการออกแบบทีใ่ ช ้กันทัว่ ไปใน
ปั จจุบน
ั เนือ
่ งจากภาครัฐมีการส่งเสริม
ให ้ประหยัดพลังงานกันอย่างจริงจัง
ผ ้าใบ PVC-PES ทีห
่ าได ้ทัว่ ไปจะมี
คุณสมบัตใิ นการให ้แสงผ่านระหว่าง
5 ถึง 16% (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความยาวคลืน
่ )
ทัง้ นีก
้ ารคาดการณ์ระดับของแสง
ใต ้แผ่นผ ้าใบอาจต ้องปรึกษากับผู ้
่ วชาญหรือค�ำนวณเป็ นพิเศษ
เชีย
ปั จจัยต่าง ๆ เช่น มุมของดวงอาทิตย์
ในช่วงฤดูตา่ ง ๆ การสะท ้อนแสงจาก
โครงสร ้างแวดล ้อมและพืน
้ ผิวภายใน
้ การ
ล ้วนส่งผลต่อระดับของแสงทัง้ สิน
่ งผ่านวัสดุ
ลดปริมาณแสง UV ทีส
่ อ
เมมเบรนโดยปกติจะต�ำ่ กว่า 10%

ในที่ชื้น การทำ�ความสะอาดเป็น
ประจำ�จะลดความเสี่ยงจากการเกิด
เชื้อราบนพื้นผิวของผ้าใบซึ่งอาจ
ทำ�ให้เกิดคราบถาวร การฉีดน้ำ�ล้าง
หรือระบบระบายอากาศที่ดีจะช่วย
ป้องกันการเกิดเชื้อราได้เกือบทุกกรณี
ลม ฝนและน้ำ�ฝนอาจนำ�พาฝุ่นละออง
และมลพิษอื่น ๆ มาด้วยซึ่งจะสะสม
อยู่บนพื้นผิวของผ้าใบ โดยทั่วไปฝน
ที่ตกปกติจะสามารถขจัดอนุภาคเหล่า
นี้ไปจากพื้นผิวของผ้าใบได้ การสะสม
ตัวของอนุภาคเล็ก ๆ อาจเกิดขึ้นได้
เช่นกัน เมื่อเกิดคราบตกค้างบนพื้นผิว
และมองเห็นได้ชัด ให้ถือว่าผ้าใบอยู่
ในระดับที่สกปรกมากแล้ว ชั้นเคลือบ
PVDF จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบ
สกปรกฝังลึกและช่วยให้ทำ�ความ
สะอาดได้ง่าย

ค่า U อาจต�ำ่ กว่านีเ้ มือ
่ ใช ้วัสดุซ ้อนอืน
่
ๆ ทัง้ นีใ้ ห ้พิจารณาตามประสิทธิภาพ
การใช ้งานทีค
่ าดหวังของพืน
้ ที่
ทัง้ หมด และเป้ าหมายในการลดการ
ส่งผ่านของแสงทีต
่ ้องการ
้ เคลือบผิวด ้านบนที่
ในบางพืน
้ ที่ ชัน
สะท ้อนแสงได ้ดีหรือกันรังสี UV ได ้
อาจเป็ นตัวเลือกทีเ่ หมาะสมมากกว่า
ยกตัวอย่างเช่น หนังกลางแปลง หรือ
่ งผ่านจะ
เต ้นท์ละครสัตว์ซงึ่ แสงทีส
่ อ
รบกวนต่อไฟส่องสว่างภายใน

VALMEX® FR คุณสมบ ัติในการร ับ
แสงอาทิตย์ -ยอมให้แสงผ่าน-

การแผ่ร ังสี

การสะท้อนแสง (+/- 85 %)*

ั
การดูดซบแสง
(+/- 10 %)*
การส่งผ่าน (+/- 5 %)*
02/2006
* ส�ำหรับวัสดุมาตรฐานสีขาว Mehler Texnologies - ASTM E 424,
ที่ 550 nm

การวัดการส่องผ่านของแสงจากวัสดุของ
Mehler ตรวจวัดที่ 550nm ส�ำหรับมนุษย์
ศูนย์กลางสเปคตรัมของแสงจะเป็ นจุดทีม
่ อง
เห็นได ้
สี

A

B

C

D

E

การส่องผ่านของแสงอาทิตย์
(ที่ 550nm)

approx

5%

0%

0.5%

0%

12%

การสะท้อนแสงอาทิตย์
(ที่ 550nm)

approx

85%

85%

70%

40%

85%

ั
การดูดซบแสงอาทิ
ตย์
(ที่ 550nm)

approx

10%

15%

30%

60%

3%

การส่งผ่านร ังสี UV

(<380 nm) 0%

0%

0%

0%

0%
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A – สีขาวมาตรฐาน แสงผ่านได ้
B – สีขาวทึบ
C – สีขาวไข่มก
ุ 141
D – แซนด์สโตน 852
E – สีขาว 919/008 แสงส่องผ่านได ้สูง
การน�ำความร้อน:
ประมาณ 0.18 วัตต์ / (เมตร x เคลวิน)
ั
สมประสิ
ทธิก
์ ารถ่ายเทความร้อน:
ประมาณ 5.7 วัตต์ / (ตร.ม. x เคลวิน)

้ เิ ศษ - ก ันสาด (ซุม
้ )
ล ักษณะการใชพ
อาคารทีส
่ ามารถปรับสภาพได ้ตามภูม ิ
อากาศแวดล ้อมมักเรียกว่า „อาคาร
อัจฉริยะ“ เนือ
่ งจากค�ำว่าอัจฉริยะ อาจ
ท�ำให ้หลายคนเข ้าใจผิด เราจึงขอให ้
ใช ้ความ „กันสาด (ซุ ้ม) แบบแปรผัน“
แทน แปรผันในทีน
่ ห
ี้ มายถึงอาคาร
และโครงสร ้างกันสาดหรือซุ ้มทีป
่ รับ
เปลีย
่ นไปตามสภาพอากาศในปั จจุบน
ั
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการป้ องกันแสง
อาทิตยิ์
เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาทีพ
่ บ Mehler จึง
ได ้พัฒนาผ ้าใบ Flashguard® ขึน
้
มาเพือ
่ ช่วยในการปกป้ องจากแสง
อาทิตย์ อีกทัง้ ยังสามารถใช ้ได ้ภายใน
และภายนอกอาคาร คุณสมบัตท
ิ ี่
®
โดดเด่นของ Flashguard คือช่วย
ลดรังสีจากแสงอาทิตย์ท�ำให ้สภาพ
อากาศในห ้องอยูใ่ นระดับทีส
่ บาย
การใช ้ผ ้าใบป้ องกันแสงอาทิตย์ชว่ ย
ลดความจ�ำเป็ นในการใช ้เครือ
่ งปรับ
อากาศ เช่น เพือ
่ รองรับการผลิตและ
เพือ
่ ปกป้ องอุปกรณ์ทไี่ วต่ออุณหภูม ิ
นอกจากนีย
้ งั ช่วยลดค่าใช ้จ่ายด ้าน
พลังงานลงได ้มาก
ผ ้าใบป้ องกันแสดงอาทิตย์สามารถ
ลดการใช ้พลังงานได ้โดยการดูดซับ
หรือสะท ้อนพลังงานส่วนใหญ่จาก
ดวงอาทิตย์กอ
่ นจะสร ้างผลกระทบ
ต่อภายในห ้อง ในช่วงฤดูร ้อน ผ ้าใบ
ป้ องกันแสงอาทิตย์จะช่วยรักษา
อุณหภูมใิ นห ้องให ้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะ
สม ท�ำให ้การท�ำงานเป็ นไปอย่างราบ
รืน
่

การใช ้อุปกรณ์ปรับอากาศทีใ่ ช ้
พลังงานมาก เช่น เครือ
่ งปรับอากาศ
พัดลมหรือแอร์จะมีความจ�ำเป็ นน ้อย
ลงหรือไม่จ�ำเป็ นเลยในบางกรณี

หนักเพียง 380 g/m² สามารถม ้วน
หรือคลายได ้โดยไม่เกิดปั ญหา คุณ
จึงสามารถสอด Flashguard® เข ้าใน
เครือ
่ งม ้วนทีช
่ ว่ ยประหยัดพืน
้ ทีล
่ งได ้
®
มาก Flashguard

โครงสร ้างผ ้าใบแบบเปิ ดของ Flashguard® ยังช่วยให ้แสงธรรมชาติผา่ น
เข ้ามาได ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถ
ป้ องกันแสงอาทิตย์ทไี่ ม่เป็ นผลดีตอ
่
สุขภาพ โดยเฉพาะในจุดทีม
่ ก
ี ารติด
ตัง้ คอมพิวเตอร์ลงได ้มาก นอกจากนี้
โครงสร ้างผ ้าใบแบบเปิ ดจึงสามารถ
มองผ่านจากด ้านในออกไปด ้านนอก
โดยด ้านนอกไม่สามารถมองเข ้ามา
ด ้านในได ้อย่างชัดเจน แสงธรรมชาติ
จึงผ่านเข ้ามาได ้ในระดับทีเ่ หมาะสม

•ล
 ดค่าใช ้จ่ายด ้านพลังงาน
•ช
 ว่ ยให ้อุณหภูมข
ิ องห ้องอยูใ่ นระดับ
ทีเ่ หมาะสม
่ งผ่านเข ้ามา
•ช
 ว่ ยให ้แสงธรรมชาติสอ
ในระดับทีเ่ หมาะสม
•ไ
 ม่เกิดแสงรบกวนในจุดทีต
่ ด
ิ ตัง้
คอมพิวเตอร์ ท�ำให ้ท�ำงานได ้อย่าง
เต็มทีจ
่ ากสภาพแวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อ
การท�ำงาน
•ป
 ระหยัดพืน
้ ทีเ่ นือ
่ งจากไม่หนาและมี
น�้ ำหนักเบา
•ม
 ้วนหรือคลายออกได ้ง่าย
•ก
น
ั ฝุ่ นและดูแลรักษาง่าย
•ห
 น่วงติดไฟ
• ใ ช ้งานได ้ยาวนานโดยไม่เปลีย
่ นรูป
ลักษณ์ภายนอก
• เบา ทนต่อสภาพอากาศ สีตด
ิ ทน
ี จางง่าย
นานไม่ซด

ผ ้าใบ Flashguard® ท�ำจากโพ
ลิเอสเตอร์ 100% วัสดุมค
ี วาม
คงทนสูง กันน�้ ำและทนทานเหมาะ
ส�ำหรับการใช ้งานระยะยาวเป็ นอย่าง
ยิง่ ผลิตภัณฑ์สามารถทนอุณหภูม ิ
้ เคลือบ
ระหว่าง -30˚C ถึง +70˚C ชัน
PVC แบบพิเศษท�ำให ้ผ ้าใบสามารถ
กันสิง่ สกปรกและดูแลได ้ง่าย วัสดุ
ยังสามารถหน่วงการติดไฟภายใต ้
มาตรฐานการทดสอบ CERF category 1, NFPA 92507 M2 DIN 4102
B1 เนือ
่ งจากการใช ้เม็ดสีทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
สูง และส่วนประกอบทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตใิ น
การป้ องกันแสง UV - Flashguard®
จึงมีความบางแต่ทนต่อสภาพอากาศ
ได ้ดีโดยไม่เปลีย
่ นลักษณะภายนอก
เมือ
่ ใช ้งานเป็ นเวลานาน

้ ผิวเคลือบ
แสงอาทิตย์ Flashguard® พืน

ผ ้าใบมีความหนาที่ 0.45 มม. น�้ ำ

R

A

T

SA

907
901

275
275

858
858

809
809

177
177

190
190

333
333

820
820

608
608

584
584

536
536

729
729

758
758 911* 911* 911*
911 907 275

T % การส่องผ่านของแสงอาทิตย์

23

14

17

12

18

18

24

12

16

16

21

15

10

R

Strahlungsreflexion %
% การสะท ้อนแสงอาทิตย์
(DIN EN 410)

66

64

57

47

60

54

40

8

30

34

27

54

20

A

Strahlungsabsorption %
% การดูดซับแสงอาทิตย์
(DIN EN 410)

11

22

26

41

22

28

35

80

54

50

52

31

70

สี
Colour

ด้านหน้า
ด้านหล ัง

Strahlungstransmission %
(DIN EN 410)

SA

Sonnenschutzfaktor innen
ระดับการป้ องกันแสงอาทิตย์ภายใน
(DIN EN 14501)

0,51 0,52 0,57 0,63 0,55 0,59 0,68 0,88 0,74 0,72 0,76 0,59 0,80

Sonnenschutzfaktor außen
ระดับการป้ องกันแสงอาทิตย์ภายนอก
(DIN EN 14501)

0,25 0,17 0,22 0,16 0,21 0,22 0,32 0,26 0,23 0,26 0,31 0,19 0,22

Sächsisches Textil Forschungsinstitut, Prüfbericht 0344/05
* Silber der Sonne zugewandt / Silver to the sun

12

17

14

11

47

58

55

36

28

34

0,63 0,56 0,57
0,24 0,17 0,15

สงิ่ แวดล้อม
Mehler Texnologies และการ
ดูแลด้านสงิ่ แวดล้อมของบริษ ัท
Mehler Texnologies เชื่อว่าการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นมากกว่าแค่
การ „จัดการขยะ“ ซึ่งอาจครอบคลุม
เพียงแค่การรีไซเคิลเพียงอย่างเดียว
ปัจจุบันการดำ�เนินการทั้งหมดของ
บริษัทมีขึ้นภายใต้ปณิธานเดียวกันคือ

Mehler ถือเป็นผู้ให้บริการด้านการ
เคลือบผิววัสดุรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
ของโลก โดยผลิตผ้าใบมากถึง 50
ล้านตารางเมตรต่อปีครอบคลุมการ
ใช้งานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
มีมาตรการป้องกันสำ�หรับวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตและการดูแลของเสีย
หลังกระบวนการอย่างจริงจัง
นอกเหนือไปจากนโยบายของเรา
และการปฏิบัติตามข้อบังคับของ EU
ด้านสารเคมี Mehler ยังมีบทบาท
จริงจังในแผนงานมากมายของ EU
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยไอเสีย
และดูแลสิ่งแวดล้อม
การให้ความสำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อม
ของเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัด
เลือกวัตถุดิบ Mehler มีการคัดเลือก
สารประกอบทางเคมีทั้งหมดตาม
มาตรฐาน REACH (ดูเอกสารแนบ)
สารเคมีต้องห้ามของ REACH จะไม่มี
การใช้งานโดยฝ่ายเทคนิคของเราเพื่อ
ดำ�เนินการใด ๆ กับวัสดุที่เราผลิต
กระบวนการผลิตของเรามีการควบคุม
อย่างใกล้ชิด เครื่องจักรทั้งหมดได้รับ
การปรับแต่งเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
อย่างเต็มที่ระหว่างกระบวนการเคลือบ
ผิว นอกจากนี้เมื่อหลายปีก่อน Mehler ยังได้ลงทุนเป็นเงินหลายล้านยูโร
เพื่อหาทางลดการปล่อยคาร์บอนใด
ออกไซด์สอดคล้องกับเงื่อนไขด้านสิ่ง
แวดล้อมของสหภาพยุโรป

ด้วยเหตุนี้กระบวนการผลิตของ
Mehler จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเต็มที่ โดยมีการเลือกใช้ของ
เสียจากการผลิตซ้ำ� (เช่น วัสดุเคลือบ
ผิวและผ้าใบหลังกระบวนการผลิต)
เพื่อใช้ผลิต E-Membrane คุณภาพ
ต่ำ�สำ�หรับใช้งานหลายครั้ง ไม่ว่าจะ
ในส่วนการติดตั้งที่ต้องการป้องกัน
คราบหรือส่วนที่ต้องการวัสดุปิดคลุม
ชั่วคราว

Mehler เป็นหนึ่งในพันธมิตรอย่าง
เป็นทางการของ vinyl 2010 (http://
www.vinyl2010.org) หน่วยงาน
ที่ผลักดันโครงการพัฒนาด้านสิ่ง
แวดล้อมสำ�หรับอุตสาหกรรม PVC ใน
ยุโรป แผนงานแบบบูรณาการในสาย
การจัดหาทั้งหมด และความร่วมมือกับ
พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ทำ�ให้เรา
สามารถเพิ่มอัตราการใช้ส่วนประกอบ
จาก PVC เพื่อนำ�ไปสร้างผลิตภัณฑ์
ซ้ำ�ผ่านระบบ EPCoat

วัสดุเมมเบรนที่รีไซเคิลผ่านระบบ
EPCoat จะถูกย่อยและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมสำ�หรับ
ใช้งานทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากระบบ
อื่น เนื่องจากเป็นระบบการผลิต
ปริมาณมากที่เชื่อถือได้ และโดย
ส่วนใหญ่สามารถดำ�เนินได้จากส่วน
การผลิตเอง ทำ�ให้ไม่เกิดมลพิษจาก
การขนส่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังไม่มี
การใช้ „สารละลาย“ เพื่อแยกส่วน
ประกอบต่าง ๆ ตามความเห็นของ
เรา เราเชื่อว่าการใช้สารเคมีเพื่อผลิต
สารประกอบทางเคมีคุณภาพต่ำ�ที่มี
ส่วนผสมของสารละลายซึ่งไม่สามารถ
ใช้ผลิตผ้าใบคุณภาพสูงได้ไม่ใช่วิธีที่
มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด และนี่คือ
สิ่งที่สะท้อนมุมมองและความเข้าใจ
ของเราเกี่ยวกับ „มาตรการเพื่อสิ่ง
แวดล้อม“
กิจกรรมเหล่านี้ และการดำ�เนินการ
ต่าง ๆ ในอนาคตล้วนตอกย้ำ�ถึง
ปณิธานใน „การดูแลสิ่งแวดล้อมของ
Mehler“ ตรวจสอบเอกสาร „ECOCARE“ ฉบับล่าสุดได้โดยดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ของเราที่ http://www.
mehler-texnologies.com

ของเสียหล ังการใช้งาน

ผ้าใบ PVC

ขนส่งของเสียหล ังการใช้
งาน


การผลิตสิง่ ทอด้าน
เทคนิค

EPCoat รวบรวมของเสีย
หล ังการใช้งาน
้ รูป
อ ัดขึน

ย่อยท�ำลาย
ผลิตภ ัณฑ์ใหม่
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การออกแบบ
โครงสร ้างเมมเบรน (ผ ้าใบ) อาจได ้
รับแรงดึงเนือ
่ งจากแรงอัดต�ำ่ และแรง
ดัดโค ้งของพืน
้ ผิววัสดุเอง ทัง้ นีพ
้ น
ื้ ผิว
ระนาบมักจะได ้รับผลกระทบจากการ
เปลีย
่ นรูปเนือ
่ งจากโหลดจากภายนอก
เป็ นส�ำคัญ ซึง่ ท�ำให ้เกิดการตีกระพือ
และท�ำให ้หิมะหรือน�้ ำขังได ้ ซึง่ ใน
กรณีทเี่ ลวร ้ายอาจท�ำให ้โครงสร ้าง
เสียหายได ้ ความคงตัวของผิวระนาบ
เกิดขึน
้ ได ้โดยต ้องอาศัยการอัดขึน
้ รูป
ซึง่ มีคา่ ใช ้จ่ายสูง ท�ำให ้หลักเกณฑ์ใน
้ เชิง
การออกแบบแตกต่างไปอย่างสิน
จากโครงสร ้างรองรับอืน
่ ๆ ซึง่ ใช ้วิธ ี
การดัดงอหรืออัดแรง ข ้อแตกต่างคือ
กระบวนการออกแบบโครงสร ้างเมมเบ
รนแบบใช ้ความเค ้นแรงดึงเป็ นหลัก
ท�ำให ้โครงสร ้างมีความคงตัวได ้เอง

ซึง่ หมายความว่ารูปทรงของเมมเบ
รนจะเน ้น “พืน
้ ผิวให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ ” (ตาม
หลักทางกายภาพของความเค ้น
ดดยพิจารณาจากความเค ้นพืน
้ ผิวที่
มักพบจากแนวขอบต่อเนือ
่ ง) หรือ
ปรับเปลีย
่ นไปตามขอบเขตทีม
่ ก
ี าร
เปลีย
่ นแปลงไป หรือโดยการแทรก
องค์ประกอบรองรับเพิม
่ เติม (อาจ
เป็ นเชิงเส ้น เชิงระนาบหรือในตุดที่
ก�ำหนด) โดยค�ำนึงจากความเค ้นทีพ
่ น
ื้
ผิวในเบือ
้ งต ้นเป็ นหลัก กระบวนการ
นีท
้ �ำให ้สามารถจัดท�ำพืน
้ ผิวรูปทรง
อานม ้า „anticlastic“ หรือพืน
้ ผิวโค ้ง
แบบ „synclastic“ เมือ
่ ใช ้แรงลมอัด
จากภายในลักษณะเดียวกับบอลลูน
ส่วนประกอบรองรับทีใ่ ช ้เพือ
่ สร ้างแรง
ดันจากภายในอาจเป็ นอากาศ ก๊าซ
น�้ ำหรือรวมกัน หรือแม ้แต่วส
ั ดุทม
ี่ ี
ลักษณะเป็ นเม็ด

รูปทรงอิสระจึงต ้องอาศัยแรงอัดเพิม
่
เติมและ/หรือส่วนประกอบรองรับแรง
ดัดทีส
่ งู เป็ นจุด ๆ และ/หรือท�ำให ้เกิด
ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ขึน
้

รูปทรงและปั จจัยด ้านภาระหรือแรง
เป็ นองค์ประกอบทีต
่ ้องพิจารณาแยก
จากวัสดุใช ้งาน

ตัวอย่างการออกแบบจากโครงสร้าง
การฉาบผิวและกำ�หนดตัวแบบ:
รางวัล Structure Award 2007 แรก
ของ Mehler TEXnologies จาก
VALMEX® โดย Architect Sra Eliana
Ferreira Nunes จาก Brazil
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การออกแบบ
กระบวนการออกแบบ
ความเค ้นทีเ่ กิดขึน
้ บนพืน
้ ผิวของ
เมมเบรนเป็ นตัวก�ำหนดโครงสร ้างและ
รูปแบบแนวขอบ องค์ประกอบแรง
ดึงและจุดยึดต่าง ๆ การก�ำหนดรูป
ทรง (รูปแบบการตัดและเงือ
่ นไขเบือ
้ ง
ต ้นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาระบนพืน
้ ผิวเพือ
่
ช่วยในการค�ำนวณภาระทัง้ แบบคงที่
และแปรผันด ้วยระบบคอมพิวเตอร์) มี
แบบแผนทีค
่ อ
่ นข ้างชัดเจนมาแล ้วสอง
ถึงสามทศวรรษก่อนหน ้านีเ้ พือ
่ สะท ้อน
ความเป็ นธรรมชาติให ้มากทีส
่ ด
ุ ความ
ส�ำเร็จทางด ้านวิศวกรรมในปั จจุบน
ั
ท�ำให ้วิธก
ี ารทีค
่ �ำนวณผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ชว่ ยเสริมความแม่นย�ำใน
การก�ำหนดสัดส่วนโครงสร ้างและแนว
ตัดทีแ
่ ม่นย�ำ
การวิเคราะห์เชิงโครงสร ้างจะต ้อง
เป็ นไปพร ้อม ๆ กับการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม รูปทรงของเมมเบรน
จะก�ำหนดขึน
้ ผ่านเทคนิค „ก�ำหนด
รูปทรง“ เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าระบบมี
ความสมดุลมากทีส
่ ด
ุ การวิเคราะห์
ความเค ้นจะต ้องค�ำนึงถึงเทคนิค „การ
เปลีย
่ นรูปมาก“ เพือ
่ ให ้ได ้ผลทีแ
่ ม่นย�ำ
มากทีส
่ ด
ุ
รูปทรงของระบบเมมเบรนทีอ
่ ด
ั แรง
จะไม่สามารถก�ำหนดได ้อย่างแม่นย�ำ
หากไม่มข
ี ้อมูลวิเคราะห์นี้ เริม
่ แรกให ้
ใช ้เทคนิคก�ำหนดรูปทรงเพือ
่ ก�ำหนด
„รูปทรงทีส
่ มดุล“ กับสภาพแวดล ้อม

ใช ้วิธก
ี ารค�ำนวณการเบีย
่ งเบนของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ผ่านซอฟต์แวร์
วิเคราะห์
โปรแกรมดังกล่าวนีช
้ ว่ ยให ้สามารถ
ค�ำนวณองค์ประกอบของเมมเบรน
อัดแรงอย่างเดียว หรือร่วมกับสาย
เคเบิล หมุดย�้ำและเสาหรือคานด ้วย
คอมพิวเตอร์ระบบสามมิตท
ิ �ำให ้ได ้
ข ้อมูลวิเคราะห์โครงสร ้างและขนาด
ทีร่ วดเร็วและแม่นย�ำ ผ ้าใบแต่ละชุด
จะผ่านการทดสอบแรงแบบสองแกน
(สองทิศทาง) เพือ
่ วัดระยะยืดของแนว
ั ส่วนแรงต่าง ๆ กัน
ด ้ายพุง่ และยืนทีส
่ ด
โดยอาศัยตัวแบบทางคอมพิวเตอร์
ข ้อมูลทีไ่ ด ้จะถูกน� ำไปอ ้างอิงเป็ น
„สัดส่วนชดเชย“ ซึง่ จะถูกน� ำไปป้ อน
ในซอฟต์แวร์ก�ำหนดรูปแบบ ผ ้าจะถูก
ผลิตให ้มีขนาดเล็กกว่าเพือ
่ ว่าหลังจาก
ท�ำการติดตัง้ โครงสร ้างติดตัง้ ทีไ่ ด ้จะ
มีการขยายตัวในระดับทีพ
่ อเหมาะ
คุณสมบัตใิ นการรองรับแรงดึงทีต
่ า่ ง
กันไปของวัสดุจาก Mehler Texnologies ได ้รับการปรับปรุงให ้สมบูรณ์
แบบเพือ
่ ตอบรับเงือ
่ นไขของวิศวกร
ท�ำให ้เกิดสมดุลและสอดคล ้องกับการ
ผิดเพีย
้ นของแรงทีเ่ กิดขึน
้ เนือ
่ งจาก
แรงในแนวฉาก

ภาพที่ 1: ไฮเปอร์โบลิคพาราโบลอยด์

ภาพที่ 2: รูปทรงกรวย

ภาพที่ 3: รูปทรงโค ้งหรือทรงกระบอก

ภาพที่ 4: รูปทรงโค ้ง synclastic

รูปร่างทีส
่ มดุลคือโครงสร ้างทีไ่ ด ้
สัดส่วนส�ำหรับภาระแบบคงทีแ
่ ละมี
แรงอัดภายในเบือ
้ งต ้นเป็ นของตนเอง
หลังจากได ้โครงร่างทีม
่ เี สถียรภาพ
แล ้ว โครงสร ้างดังกล่าวจะถูกน� ำไป
วิเคราะห์กบ
ั โหลดต่าง ๆ กันโดย

ตัวแบบ 3 มิตใิ น
การออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรม
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้ งต้น
การพิจารณารูปแบบและแรงดึงเบือ
โครงสร้างเมมเบรนรับแรงดึงแบบ
ถาวรออกแบบมาเพื่อรองรับแรงที่พบ
ได้จากอาคารทั่วไป แรงกระทำ�ตาม
จริงขั้นต่ำ�ที่เกิดขึ้นและแรงลมจะถูก
คำ�นวณจากเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้
ระเบียบด้านอาคารในท้องถิ่นหรือข้อ
บังคับในพื้นที่

สามารถรองรับแรงได้ตามตัวแบบที่
กำ�หนด โหลดที่เกิดขึ้นจะถูกทานโดย
การกระจายแรงภายในระบบเมมเบ
รน หากทำ�ให้พื้นที่ใดเกิดแรงอัด รอย
ยับหรือย่นจะปรากฏขึ้น และในกรณี
ร้ายแรงอาจทำ�ให้เกิดการผิดรูปจน
โครงสร้างทรุดลง

สถาปัตยกรรมดังกล่าวจะต้องคำ�นึง
ถึงแรงกระทำ�จริงในกรณีต่าง ๆ แรงที่
เกิดขึ้นจากรูปทรงเหล่านี้คือแรงดึงที่
ส่งต่อหรือควบคุมผ่านวัสดุที่ใช้ แรง
ดึงเบื้องต้นในที่นี้หมายถึงแรงดึงที่
เกิดขึ้นกับผ้าใบหลังจากมีการติดตั้ง
ก่อนได้รับโหลดจากภายนอก

เช่นเดียวกัน หากแรงดึงเบื้องต้น
กระจายตัวอย่างไม่เหมาะสม หรือ
ไม่มากเพียงพอ การเคลื่อนตัวของ
โครงสร้างอาจเกิดขึ้นทำ�ให้โครงสร้าง
แรงดึงทั้งหมดขาดเสถียรภาพ

การชดเชยค่ารับแรงของวัสดุอย่าง
เหมาะสมและการพิจารณาค่าทดสอบ
สองแกน (รวมทั้งคุณสมบัติเชิง
คุณภาพของวัสดุ) เป็นองค์ประกอบ
ที่จะมองข้ามไปไม่ได้ ปัจจัยเหล่านี้
หากมีการประเมินอย่างถูกต้องจะช่วย
ป้องกัน „การคลายตัว“ ของพื้นผิว
เมมเบรนที่ทำ�ให้ต้องปรับตึงใหม่ใน
ภายหลัง วัสดุของ Mehler Texnologies ที่มีการทดสอบ (ดูส่วนคำ�ถามใน
ชุดคู่มือนี้ ข้อ 3 เกี่ยวกับข้อพิจารณา
เกี่ยวกับอายุการใช้งานของเมมเบรน)
พบว่ามีประสิทธิภาพและให้ผลการ
ทดสอบที่ดีเยี่ยม

สัดส่วนแรงดึงเบื้องต้นตามแนวเส้น
โค้งทางทฤษฎีซึ่งเป็นตัวกำ�หนดรูป
ทรงจะถูกกำ�หนดขึ้นผ่านกระบวนการ
กำ�หนดรูปทรงด้วยคอมพิวเตอร์
ค่าสัมบูรณ์ของแรงดึงเบื้องต้นจะถูก
คำ�นวณอย่างเหมาะสมเพื่อให้ชิ้น
ส่วนทั้งหมดของเมมเบรนที่ได้รับแรง
ข ้อมูลวิเคราะห์โหลดด ้วยคอมพิวเตอร์
ทีก
่ ระท�ำต่อเมมเบรนในทิศทางของ
ด ้ายยืน

ความเค ้นรวมศูนย์มากกว่าตามแนว
ด ้ายพุง่ พิจารณาการกระจายแรงต่าง
ๆ ทัง้ สองทิศทางของพืน
้ ผิวเมมเบรน
ให ้ดี

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะต้องมีการวางสาย
เคเบิลในช่องยึดที่ของของเมมเบรน
(ผ้าใบ) สำ�หรับโครงสร้างบางรูปแบบ
สามารถเสริมสายเว็บขนานไปตาม
ขอบเพื่อรับแรงเฉือน

การใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนหรือ
รูปทรงที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานมัก
ส่งผลต่อผลงานออกแบบและข้อ
พิจารณาในเชิงพาณิชย์

การลงรายละเอียด
หลังจากวิเคราะห์รป
ู ทรง จำ�เป็นต้อง
พิจารณาคุณสมบัตข
ิ องวัสดุรว่ มด้วยเพือ
่
ให้ได้ขอ
้ มูลวิเคราะห์เชิงสถิตเิ บือ
้ งต้น
ระหว่างขั้นตอนการออกแบบเบื้อง
ต้น ข้อมูลวิเคราะห์แรงจากตัวแบบใน
คอมพิวเตอร์จะทำ�ให้เราทราบทิศทาง
ของโหลดโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับโหลดหรือภาระที่เกิดขึ้นกับ
ผลงานออกแบบและการถ่ายเทภาระ
เหล่านี้ไปยังโครงสร้างรองรับ การ
กำ�หนดรายละเอียดโครงสร้างรองรับ
ประเภทของแรงรวมศูนย์และส่วน
ประกอบทั้งหมดที่จำ�เป็น เช่น จุด
เชื่อมต่อ แผ่นยึดและอุปกรณ์เข้ามุม
ซึ่งล้วนจะต้องกำ�หนดโครงสร้างไว้
อย่างเหมาะสม
ขอบเขตของเมมเบรนมักจำ�แนกออก
ได้เป็นสองประเภท ได้แก่ แบบขอบ
โค้งหรือขอบลอน

ขอบของเมมเบรนสามารถยึดตามแนว
ยาว โดยปกติขอบเชือกที่เรียกว่า:
“keder” โดยการซีลตะเข็บแกน PVC
แบบอ่อนเข้าที่ช่องยึดขนาดเล็ก จาก
นั้นจึงล็อคไว้ด้านหลังของแผ่นล็อค
อะลูมิเนียมที่ยึดสลักเข้าโดยตรงที่
โครงสร้างเหล็กหรือสอดเข้ากับแนว
อะลูมิเนียม
โครงสร้างผ้าใบที่ได้รับการออกแบบ
อย่างเหมาะสมจะต้องพิจารณาองค์
ประกอบเหล่านี้ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ
เพื่อลดปริมาณวัสดุผ้าใบเหลือทิ้งให้
น้อยที่สุด
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ตัวอย่างของอุปกรณ์แผ่นยึดเข ้ามุม

การผลิต
การผลิตผ ้าใบเมมเบรนถือเป็ นกระบวน
่ วชาญ
การเฉพาะทีต
่ ้องอาศัยความเชีย
วัสดุทม
ี่ ล
ี ก
ั ษณะพิเศษและโรงงานที่
สามารถรองรับกระบวนการได ้อย่าง
่ วชาญจะ
เหมาะสม ผู ้ผลิตทีม
่ ค
ี วามเชีย
มอบหมายให ้ผู ้จัดการด ้านการควบคุม
คุณภาพคอยก�ำกับดูแลขัน
้ ตอนการ
ผลิต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขน
ั ้ ตอน
้ งานผ ้าใบที่
สุดท ้าย รวมทัง้ รับรองชิน
ผลิตเสร็จแล ้ว
รูปแบบในการตัดจะถูกจัดท�ำโดย
ใช ้ตัวแบบคอมพิวเตอร์ 3 มิตแ
ิ สดง
โครงสร ้าง โดยพิจารณาระยะของ
้ และขอบส�ำหรับ
แผ่นผ ้าใบแต่ละชิน
่ มมุมและการลงรายละเอียดตาม
เชือ
แนวขอบต่าง ๆ อย่างครบถ ้วน แบบ
ตัดระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งต่อ
โดยคอมพิวเตอร์ไปยังเครือ
่ งตัด/
เครือ
่ งพิมพ์แบบ
การต่อหรือประกอบเมมเบรน (รูปแบบ
การต่อผ ้าใบ) ส�ำหรับผ ้าใบเคลือบ
PVC โดยส่วนใหญ่มก
ั ใช ้เครือ
่ ง
ท�ำความร ้อนความถีส
่ งู เครือ
่ งมือหลัก
่ มที่
ทีใ่ ช ้ในการผลิตได ้แก่เครือ
่ งเชือ
ผลิตขึน
้ มาโดยเฉพาะ ทัง้ นีจ
้ ะต ้อง
มีการตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ
่ ง เช่น อุณหภูมห
ิ รือระดับ
แรงดันของเครือ
่ งโดยอาศัยมาตรวัด
่ มมือถืออย่างปื น
ต่อพ่วง เครือ
่ งเชือ
ร ้อนมักใช ้เพือ
่ ลงรายละเอียดตามมุม
และจุดต่าง ๆ

้ เคลือบด ้านบนแบบเชือ
่ ม
ส�ำหรับชัน
ตะเข็บไม่ได ้ วัสดุจะต ้องเจียรโดยใช ้
เครือ
่ งเจียร อาจเกิดความเสียหายต่อ
้
ผ ้าทอด ้านใน/เกิดการสึกหรอของชัน
้ เคลือบ
เคลือบ PVC หรือมีการขัดชัน
ผิวด ้านบนสุดไม่ดพ
ี อ ดังนัน
้ จึงต ้อง
พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และ
คุณสมบัตข
ิ องวัสดุกบ
ั การขัดผิวให ้
่ มรอยอาจไม่แข็ง
รอบคอบ ตะเข็บเชือ
แรงหรือทนทานสม�ำ่ เสมอทัว่ กัน ผู ้ที่
ใช ้เครือ
่ งเจียรหรือผู ้ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านใน
พืน
้ ทีด
่ งั กล่าวจะต ้องสวมหน ้ากากกัน
ฝุ่ นและแว่นตาป้ องกัน พืน
้ ทีส
่ �ำหรับ
งานเจียรหรืองานขัดจะต ้องแยกออก
จากส่วนพืน
้ ทีอ
่ น
ื่
ระหว่างกระบวนการผลิต ให ้จด
บันทึกขัน
้ ตอนการท�ำงานต่าง ๆ
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าการท�ำงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพ
กระบวนการผลิตเมมเบรนผ ้าใบไม่กอ
่
ให ้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ของเสียทัง้ หมดให ้ทิง้ ตาม
ระเบียบของภาครัฐ

กระบวนการผลิตเองก็สามารถแบ่ง
่ น
ย่อยได ้เป็ นสีข
ั ้ ตอนได ้แก่ การน� ำส่ง
การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ การตัด
่ มและการอัด
การเชือ

การตัดแบบ

ื่ มความถีส
กระบวนการเชอ
่ ง
ู
ขั้นตอนการเชื่อมเป็นการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในรูปแบบคลื่นวิทยุเพื่อกระทำ�
กับพื้นผิวสองส่วนที่จะเชื่อมต่อกัน ขั้น
ตอนนี้เป็นการกระตุ้นโมเลกุลของวัสดุ
เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ความเร็ว
ประมาณ 25 ล้านครั้งต่อวินาที แรง
เสียดสีจะเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลและ
ทำ�ให้เกิดความร้อนเพื่อเชื่อมวัสดุเข้า
ไว้ด้วยกัน ตะเข็บเชื่อมตะมีความแข็ง
แรงใกล้เคียงกับเนื้อวัสดุโดยรอบ
สนามพลังไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านไปยัง
วัสดุผ่านเครื่องมือโลหะซึ่งทำ�หน้าที่
เป็นขั้วไฟฟ้า จะต้องมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของรอยตะเข็บเมื่อมีการ
ปรับแต่งเครื่องทุกครั้ง หรือเมื่อมีการ
สตาร์ทเครื่องใหม่หรือมีการทำ�งานที่
ผิดพลาด ความต้านทานของตะเข็บ
เชื่อมควรเท่ากับอย่างน้อย 70% ของ
ความต้านทานของเนื้อวัสดุ

่ มความถีส
กระบวนการเชือ
่ งู

การตรวจสอบขัน
้ ตอนสุดท ้าย
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การติดตงั้
การติดตั้งระบบผ้าใบเป็นงานที่ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญ และบุคลากร
ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งมีเครื่องมือ
ใช้งานแบบพิเศษ ทั้งนี้จะต้องมีการ
ใช้อุปกรณ์และชุดเครื่องมือมาตรฐาน
สำ�หรับงานก่อสร้างทั่วไปเช่นกัน
วัสดุทำ�หลังคาส่วนใหญ่ เช่น เมมเบ
รนผ้าใบ สายเคเบิล ฯลฯ มักมีน้ำ�หนัก
เบา ทั้งนี้พื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่จะ
ต้องเปิดช่องไว้เพื่อให้เข้าถึงได้ตาม
สมควร
ข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งของโครงสร้าง
เมมเบรนคือติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและ
ทำ�ความสะอาดและปรับแต่งได้ง่าย
เนื่องจากโครงสร้างมีน้ำ�หนักเบา และ
ไม่มีต้องใช้อุปกรณ์ยกที่มีน้ำ�หนักมาก
ช่างผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถติดตั้งได้
ง่าย ๆ ด้วยมือ
ส่วนสำ�คัญในการติดตั้งระบบหลังคา
ผ้าใบคือการตรวจสอบระยะระหว่างชิ้น
ส่วนต่าง ๆ การติดตั้งชิ้นงานชั่วคราว
การยึดโครงการหลัก และการควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของกระ
บวนกาารติดตั้ง

การติดตัง้ ระบบรับแรงดึงสามารถ
ด�ำเนินการได ้ในสภาพอากาศทีก
่ �ำลัง
สบาย ผ ้าใบทีม
่ น
ี �้ ำหนักเบา บวกกับ
พืน
้ ทีเ่ ปิ ดทีก
่ ว ้างขวาง ท�ำให ้ติดตัง้
โครงสร ้างดังกล่าวได ้ทีแ
่ รงลมไม่
เกิน 5 เมตรต่อวินาที หากความเร็ว
ลมสูงกว่านี้ อาจต ้องมีการยกแขวน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ร่วมด ้วย หยุด
การติดตัง้ หากอุณหภูมต
ิ �ำ่ กว่า 10˚
เซลเซียส การปฏิบต
ั งิ านทีค
่ วาม
่ งเพิม
สูงอาจท�ำให ้เกิดความเสีย
่ ขึน
้
บุคลากรทัง้ หมดจะต ้องท�ำความคุ ้น
เคยกับมาตรการด ้านความปลอดภัย
และได ้รับค�ำแนะน� ำเกีย
่ วกับขัน
้ ตอน
การท�ำงานทีป
่ ลอดภัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง ผู ้
ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านในทีส
่ งู ทัง้ หมดจะต ้อง
สวมสายคล ้องตัวทีม
่ ส
ี ายนิรภัยสอง
เส ้น สายเส ้นหนึง่ จะต ้องคล ้องกับสาย
ช่วยชีวต
ิ ทีย
่ ด
ึ ตายตลอดเวลา ขณะ
ปฏิบต
ั งิ านบนทีส
่ งู จะต ้องใช ้อุปกรณ์
ป้ องกันการร่วงหล่นทุกครัง้ อุปกรณ์
ยกทัง้ หมดจะต ้องได ้รับการตรวจสอบ
ในเบือ
้ งต ้นและเหมาะสมกับน�้ ำหนักที่
จะต ้องยก

ขัน
้ ตอนการติดตัง้ ส�ำหรับหลังคาผ ้าใบ
ยอดแหลม ปรับใช ้กระบวนการนีใ้ นขัน
้
ตอนการวางแผนงานและระหว่างการ

18

พืน
้ ทีด
่ ้านล่างจุดติดตัง้ บนทีส
่ งู จะต ้อง
กันไว ้ต่างหากพร ้อมติดป้ ายเตือนเพือ
่
ระวังสิง่ ของทีอ
่ าจร่วงหล่น อุปกรณ์ยก
จะต ้องใช ้งานโดยบุคลากรทีม
่ ค
ี วาม
่ วชาญเท่านัน
เชีย
้ อุปกรณ์ยกจะต ้อง
ถูกควบคุมโดยเจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุม และ
จะต ้องมีเจ ้าหน ้าทีต
่ ด
ิ ตัง้ /ช่างอยูด
่ ้วย
ระหว่างการยก ขัน
้ ตอนความปลอดภัย
ขณะเริม
่ กระบวนการยกให ้ใช ้ระบบ
„บัดดี“้ เพือ
่ คอยตรวจสอบอุปกรณ์
PPE ทัง้ หมดส�ำหรับบุคลากรทุกรายที่
ต ้องปฏิบต
ั บ
ิ นพืน
้ ทีส
่ งู

ติดตัง้ ทัง้ หมด โครงสร ้างรับแรงดึงที่
ใช ้ปิ ดคลุมพืน
้ ที่ 2000 ตร.ม. ใช ้เวลา
ติดตัง้ 5 วันเต็ม

การดูแลร ักษา

อย่างไรก็ตามผ้าใบอาจฉีดขาดหรือ
เสียหายได้หากโดนของมีคม หรือถูก
กดทับหรือ „หนีบ“ ทำ�ให้เสียรูปทรง
หรือเสียสภาพเนื่องจากอุปกรณ์ยึดที่
ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการ
ดูแลวัสดุอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอน
รวมทั้งในขณะเดินเหยียบเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายโดยไม่ได้
ตั้งใจ ผู้ตรวจสอบและคนงานที่ทำ�งาน
อยู่บนกันสาดหรือหลังคาปิดทับจะ
ต้องสวมรองเท้าพื้นขาวที่เนื้อนุ่มและ
สะอาด ระวังอย่าลากเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใด ๆ ไปตามพื้นผิว เนื่องจาก
อาจทำ�ให้เสื่อมสภาพของวัสดุที่ใช้ปิด
คลุมก่อนกำ�หนดได้
สำ�หรับโครงสร้างลักษณะนี้ ผ้าใบถือ
เป็นส่วนเชิงโครงสร้างในการปิดคลุม
ไม่ใช้ชั้นป้องกัน วัสดุจะต้องมีการ
ขึงตึงเพื่อให้มีความคงตัวและสามารถ
ทนต่อสภาพลม ทรายหรือสภาพ
อากาศได้ ทั้งนี้หากวัสดุได้รับความ
เสียหาย การกระจายแรงอาจเกิด
ขึ้นทำ�ให้เกิดความเค้นรวมศูนย์และ
การฉีกขาดขึ้น ปัญหาเล็กน้อยอาจ
ลุกลามได้หากถูกปล่อยปละละเลย
เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุมีอายุการใช้งาน
ที่เหมาะสม ควรมีการใช้งานและดูแล
รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและ
เคร่งครัด
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยตรวจ
สอบสภาพของเมมเบรนผ้าใบอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดอายุการใช้งาน จะต้อง

มีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง
เพื่อหาความเสียหายหรือจุดบกพร่อง
ต่าง ๆ เป็นประจำ� หากพบความเสีย
หายให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม
เติม และซ่อมแซมหรือแก้ไขตาม
ความเหมาะสม ให้ทำ�การซ่อมผ้าใบ
กรณีฉุกเฉินทันทีโดยช่างผู้ชำ�นาญ
การ ข้อดีที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของ
VALMEX® MEHATOP FR คือแม้ว่าจะ
เคลือบด้วย PVDF แต่ก็สามารถเชื่อม
รอยได้โดยไม่ต้องเจียรพื้นผิวแต่อย่าง
ใด โดยสามารถใช้ได้แม้แต่ปืนเป่าลม
ร้อนพกพา

เกิดคราบตกค้างบนพื้นผิวและมอง
เห็นได้ชัด ให้ถือว่าผ้าใบอยู่ในระดับที่
สกปรกมากแล้ว
ผ้าใบจะดูสวยงามและมมี
ประสิทธิภาพมากกว่าหากได้รับการ
ทำ�ความสะอาดเป็นประจำ� เช่นเดียว
กับวัสดุโครงสร้างทั่ว ๆ ไป ปฏิบัติ
ตามคู่มือในการดูแลรักษาเพื่อให้วัสดุ
มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา ปฏิบัติ
ตามข้อบ่งชี้เฉพาะที่มีแจ้งไว้อย่าง
เคร่งครัด

ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก
อาจสะสมบนพื้นผิวทำ�ให้ดูไม่สวยงาม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง (และการ
ดูแลรักษาผ้าใบ) โดยทั่วไปน้ำ�ฝนจะ
สามารถขจัดคราบเหล่านี้ได้ แต่เมื่อ

ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอทางเทคนิค

ผ้าใบของ Mehler Texnologies มี
ความทนทานสูงและสามารถใช้งาน
ได้โดยปราศจากปัญหาเป็นเวลา
หลายปี

คูม
่ อ
ื การดูแลร ักษา
และท�ำความสะอาด
คูม
่ อ
ื การตรวจสอบและดูแลร ักษา
� หร ับโครงสร้างร ับแรงดึง
สำ
ค�ำแนะน� ำทัว่ ไปเพือ
่ การตรวจสอบ
ความปลอดภัยและการดูแลรักษา
โครงสร ้างรับแรงดึง
ข ้อมูลในคูม
่ อ
ื ชุดนีจ
้ ัดท�ำขึน
้ เพือ
่ เป็ นค�ำแนะน� ำเบือ
้ งต ้นในการ
ท�ำความสะอาดและดูแลรักษาตามข ้อมูลทีเ่ รามี ณ เดือน
กันยายน 2008 โดยไม่การให ้ค�ำมัน
่ ทีม
่ ผ
ี ลทางกฎหมายใด ๆ
และไม่มม
ี ผ
ี ลแทนค�ำแนะน� ำในการรับประกัน

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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การเกิดไอน�ำ้
ในบางสภาพอากาศ การเกิดไอน้ำ�
ภายในอาจเกิดขึ้นได้กับหลังคาปิด
คลุมที่ปิดทับพื้นที่ที่มีความร้อน การ
ไล่ระดับหลังคาและรายละเอียดแนว
ขอบที่เหมาะสมสามารถลดปัญหาดัง
กล่าวได้ การระบายอากาศสามารถ
ช่วยลดโอกาสเสี่ยงดังกล่าว แต่หาก
ทำ�ให้ต้องติดตั้งระบบควบคุมเพิ่ม
เติมที่ยุ่งยาก แนะนำ�ให้ติดตั้งผ้าใบ
ซ้อนชั้นที่สอง แนะนำ�ให้มีการควบคุม
การไหลของอากาศระหว่างช่องว่าง
ของชั้นผ้าใบสองชั้นเพื่อให้สภาพ
อากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก
ที่สุด แนะนำ�ให้ปิดซีลช่องอากาศใน
ฤดูหนาวเพื่อทำ�หน้าที่เป็นฉนวน และ
ปล่อยให้อากาศถ่ายเทในช่วงฤดูร้อน
เพื่อช่วยในการลดอุณหภูมิ
การออกแบบหลังคา (โดยเฉพาะ
รูปกรวย) สามารถใช้ „ปล่องระบาย
อากาศแบบธรรมชาติ“ เพื่อให้อากาศ
ไหลผ่านตามพื้นผิวของผ้าใบ สามารถ
ทำ�ปล่องระบายอากาศได้โดยติดตั้ง
พัดลมหรือช่องระบายอากาศเพื่อให้
ได้ประสิทธิภาพตามต้องการและลด
ความเสี่ยงจากการเกิดเชื้อรา
นอกเหนือจากการผสมสารเติมแต่ง
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกัน การ
ออกแบบ องค์ประการที่เหมาะสม
และการเดินแนวขอบที่ดีก็จะต้อง
พิจารณาร่วมกันไปเพื่อให้การระบาย
อากาศดีและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติหรือ
แบบจำ�ลองสามารถลดปัจจัยเสี่ยงดัง
กล่าวนี้ลงได้อย่างเห็นได้ชัด แต่จาก

ประสบการณ์ของเราพบว่ายังมีปัจจัย
อื่นที่ต้องพิจารณาพร้อมกันไป
สำ�หรับโครงสร้างระบบลม (ไม่ว่า
จะเป็นวัสดุใดก็ตาม) อาจต้องมีการ
ติดตั้งระบบควบคุม เช่น ดรายเออร์
ระหว่างช่องเป่าลมและช่องพื้นผิวด้าน
ใน
ดรายเออร์จะทำ�หน้าที่ป้องกันความ
ต่างของอุณหภูมิ (ภายใน/ภายนอก)
ที่ทำ�ให้เกิดไอน้ำ�ระหว่างชั้นซ้อน
ของผ้าใบแม้ว่าจะมีการติดตั้งระบบ
ลมเป่าถาวรไว้ก็ตาม เพื่อลดโอกาส
ในการเกิดเชื้อรา แนะนำ�ให้ทำ�ความ
สะอาดพื้นผิวเป็นประจำ�โดยไล่น้ำ�
ออก นักออกแบบที่มีประสบการณ์มัก
ใช้โครงสร้างแบบยอดแหลมเพื่อให้
„เกิดการลอยตัวจากความร้อน“ ตาม
รูปทรงของหลังคาทำ�ให้อากาศไหล
อย่างต่อเนื่องและเป็นการไล่อากาศ
„ที่สกปรก“ ส่วนเกินออกไป
พื้นผิวที่เปิดเปลือยเป็นเวลานาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการดูแล
รักษาเป็นอย่างดีอาจเกิดคราบเชื้อ
ราได้ง่าย และทำ�ให้วัสดุเสียความ
สวยงาม (และในบางกรณีอาจส่งผล
ต่อโครงสร้างทางกายภาพ)

“จุดอับ” ที่อุณหภูมิภายใน/ภายนอก
แตกต่างกันทำ�ให้เกิดไอน้ำ�โดยไม่มี
การถ่ายเทอากาศช่วย นอกจากนี้ชั้น
เคลือบผิวด้านนอกยังอาจเกิดความ
เสียหายได้ระหว่างการติดตั้ง (เช่น
จากการเลื่อนแผ่นผ้าใบไปตามพื้น
หรือการยกวัสดุไปเหนือเคเบิลติด
ตั้ง ฯลฯ) ซึ่งทำ�ให้เกิดช่องโหว่บนชั้น
เคลือบผิว ทำ�ให้วัสดุภายในได้รับแสง
UV และน้ำ�
ปัญหาจะมีความรุนแรงมากขึ้นสำ�หรับ
โครงสร้างแบบชั่วคราวซึ่งต้องมีการ
ติดตั้งและถอดแยกหลายครั้งเพื่อย้าย
จุดใช้งานในเวลาสั้น ๆ อาจเกิดความ
เสียหายกับชั้นเคลือบภายนอก ซึ่ง
หากได้รับความชื้นเพิ่มเติมจะทำ�ให้
เกิดความเสียหายที่รุนแรง ความชื้น
อาจไม่ได้มาจากฝนเพียงอย่างเดียว
แต่ยังรวมไปถึงการควบแน่น (เกิดไอ
น้ำ�เมื่อพับและอัดผ้าใบ โดยไม่มีการ
ป้องกันอย่างเหมาะสม (เนื่องจากเมื่อ
พับเมมเบรนจะทำ�ให้เกิดชั้นซ้อนเป็น
แผ่นรองที่ “ซีลกันรั่ว” ทำ�ให้น้ำ�ไม่
สามารถไหลผ่านได้) และถูกจัดเก็บ
ใต้แสงแดด/ที่ร่มหรือในที่ชื้น นี่เป็น
ปัญหาที่พบได้กับหลังคาแบบเปิดปิด
ได้เช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีฝุ่น
และน้ำ�สะสม และมีการถ่ายเทของ
อากาศไม่เพียงพอ

โดยทั่วไปนักออกแบบจะคอยดูแล
โครงสร้างแบบถาวรต่าง ๆ ปัญหา
อาจเกิดขึ้นได้หากการถ่ายเทอากาศ
ของพื้นผิวด้านในไม่เพียงพอ หรือมี

ตัวอย่างการเกิดคราบ
เนือ
่ งจากการเก็บ
โครงสร ้างชัว่ คราวอย่าง
ผิดวิธ ี คราบสกปรกหรือ
้ ราอาจเกิดขึน
ิ้ ส่วน
เชือ
้ ทีช
่ น
ด ้านในของวัสดุทม
ี่ ก
ี ารพับ
เนือ
่ งจากมีการจัดเก็บขณะ
้ หรือพืน
เปี ยกชืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บ
แห ้งไม่เพียงพอ
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้ ราขึน
ผ ้าใบทีม
่ เี ชือ
้ จุลน
ี ทรียท
์ ก
ี่ อ
่ ตัว
้ เคลือบผิวอาจท�ำให ้วัสดุเสือ
่ ม
ตามชัน
สภาพ

ค�ำถามทีพ
่ บบ่อย
1. มีจด
ุ เด่นทีน
่ �ำ้ หน ักเบา ก�ำหนด
โครงสร้างได้อย่างหลากหลาย
และเป็นสถาปัตยกรรมทีเ่ ป็นมิตร
ก ับสงิ่ แวดล้อม
นอกเหนือจากความสวยงาม
(โครงสร้างรับแรงดึงส่วนใหญ่มี
ความสวยงามและดึงดูดสายตาได้
มากกว่าอาคารแบบปกติ) ยังมีสาเหตุ
อีกมากมายที่ทำ�ให้สถาปนิกเลือก
ที่จะพิจารณาสถาปัตยกรรมแบบรับ
แรงดึง และออกแบบโครงสร้างที่เน้น
โครงสร้างแบบรับแรงดึงมาอย่างต่อ
เนื่องกว่า 40 ปี
สถาปัตยกรรมนี้สามารถลดปัญหา
ในการแปรรูปและปริมาณการใช้
วัตถุดิบ ทำ�ให้ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง โครงสร้างแบบ
รับแรงดึงใช้แสงธรรมชาติโดยยอม
ให้แสงผ่าน ทำ�ให้ลดการใช้แสงไฟ
ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการดูแลส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ไปในเวลาเดียวกันอย่างเป็น
ธรรมชาติ อีกทั้งยังยอมให้อากาศ
ถ่ายเทได้หากมีการคำ�นวณโครงสร้าง
ทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสม

2. เมือ
่ พูดถึงโครงสร้างทีม
่ น
ี �ำ้ หน ัก
้ มายถึงอะไร
เบา สงิ่ นีห
โครงสร ้างรับแรงดึงถูกเรียกเช่นนี้
เนือ
่ งจากการกระจายแรงทีเ่ กิดขึน
้ บวก
กับน�้ ำหนักของวัสดุทน
ี่ ้อย โครงสร ้าง
เหล่านีใ้ ช ้ความสัมพันธ์ระหว่างมวล
กับแรง
ลองมาพิจารณาตัวอย่างการใช ้งาน
จริงกันดูบ ้าง:
กระจกขนาด 1 ตารางเมตรหนา 7 มม.
ส�ำหรับใช ้ท�ำหลังคามีน�้ำหนักประมาณ
20 กก./ตร.ม. ในขณะทีเ่ มมเบรน
ประเภทที่ III มีน�้ำหนักประมาณ 1
กก./ตร.ม. นีย
่ งั ไม่นับรวมโครงสร ้าง
ปลีกย่อยขนาดใหญ่ทจ
ี่ �ำเป็ นในการ
ติดตัง้ ระบบแบบเก่า สถาปั ตยกรรม
ประเภทนีท
้ �ำให ้เกิดรูปทรงทีส
่ ม�ำ่ เสมอ
และต่อเนือ
่ งแบบรับแรงดึงซีง่ สามารถ
รองรับโครงสร ้างได ้โดยใช ้ระบบกลไก
หรือระบบลมก็ได ้

โครงสร้างรับแรงดึงอาศัยการติดตั้ง
แบบใช้แรงดึงแทนแรงอัดและแรง
ดัดงออย่างที่พบในโครงสร้างทั่ว ๆ
ไป นอกจากนี้โครงสร้างรับแรงดึง
ยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเทียบ
กับโครงสร้างอาคารแบบปกติที่เป็น
แบบคงที่ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าว
ไปนี้ทำ�ให้เกิดโครงสร้างรับแรงดึง
สำ�เร็จรูปแบบก้าวหน้า ที่สามารถติด
ตั้งได้รวดเร็ว และวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่
สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้
Mehler Texnologies เป็นพันธมิตร
รายสำ�คัญของ Vinyl 2010 สมาคม
แห่งสหภาพยุโรปที่เน้นด้านการ
ประสานงานและส่งเสริมกระบวนการ
ด้านการเงิน และกิจกรรมการรีไซเคิล
สำ�หรับอุตสาหกรรม PVC มุมมองของ
เราด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มจาก
การเลือกสรรสารเคมีตามมาตฐานของ
REACH (การจดทะเบียน การประเมิน
และ การรับรองสารเคมี) โดยกำ�หนด
แผนการลงทุนเพื่อลดการปล่อย CO2
การรีไซเคิลส่วนประกอบภายใน และ
ผ้าใบ ไปจนถึงการบริหารจัดการ
กระบวนการบรรจุและนำ�ส่ง ข้อดีที่

สำ�คัญที่สุดของการใช้โครงสร้างที่มี
น้ำ�หนักเบาคือสามารถครอบคลุมพื้นที่
ได้ในวงกว้าง โดยติดตั้งเป็นระบบปิด
คลุมแบบแขวนลอย ซึ่งช่วยลดการใช้
วัสดุ ค่าใช้จ่าย เวลานำ�ส่งและการใช้
พลังงาน
โครงสร้างประเภทนี้สามารถติดตั้งร่วม
กับโครงสร้างอาคารแบบปกติ ไม่ว่า
จะเป็นหลังคาหรือกันสาด เพดานหรือ
ส่วนแบ่งพื้นที่ ทำ�ให้เกิดพื้นที่ใช้สอย
และความสวยงามโดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายมากจนเกินไป

โดยปกติโครงสร ้างแบบนีม
้ ก
ั ไม่ม ี
„เล่นเหลีย
่ มมุม“ แบบจ�ำกัดพืน
้ ที่
ท�ำให ้เรามักเห็นสถาปั ตยกรรมแบบ
นีใ้ นรูปแบบเส ้นโค ้งทีด
่ ท
ู น
ั สมัยและ
แปลกตามากกว่า
กระบวนการออกแบบจะคล ้ายกับ
อาคารแบบเก่าเนือ
่ งจากยังมี „องค์
ความรู ้“ ทีจ
่ �ำกัด ท�ำให ้มีการออกแบบ
ตาม ๆ กันตลอดทัง้ กระบวนการ สิง่
ส�ำคัญคือการวิเคราะห์ข ้อมูลเบือ
้ ง
ต ้นเพือ
่ พิจารณาภาระทีเ่ กิดขึน
้ จริง
กับฐานราก กล่าวคือการออกแบบ
โครงสร ้างแบบรับแรงดึงเริม
่ ตัง้ แต่
แนวคิดในการออกแบบของสถาปนิก
ซึง่ จะต ้องมีการก�ำกับดูแลอย่างใกล ้
่ วชาญด ้านเมมเบรน
ชิดโดยผู ้เชีย
ผ ้าใบ ผ ้าใบโพลิเอสเตอร์เคลือบ PVC
คุณภาพสูงจาก Mehler Texnologies ถูกเลือกใช ้โดยกลุม
่ นักบุกเบิก
ในอุตสาหกรรมนี้ และเนือ
่ งจาก
โครงสร ้างทีใ่ ช ้งานได ้ในลักษณะถาวร

และประโยชน์ใช ้สอยทีห
่ ลากหลาย
ท�ำให ้ผลิตภัณฑ์ได ้รับความนิยมจาก
กลุม
่ ลูกค ้า
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Frequently Asked Questions
3. ข้อพิจารณาเกีย
่ วก ับอายุการใช ้
งานของเมมเบรนมีอะไรบ้าง
โครงสร ้างแบบถาวรทีไ่ ด ้รับการ
ออกแบบอย่างเหมาะสมอาจสามารถ
ใช ้งานได ้ยาวนานกว่า 20 ปี ซึง่ ขึน
้
อยูก
่ บ
ั การออกแบบ คุณภาพของวัสดุ
ทีใ่ ช ้ ประเภทของอาคาร การดูแล
รักษา เงือ
่ นไขแวดล ้อมและจุดติดตัง้
โครงการ
โครงสร ้างแบบถาวรมักมีความทนทาน
มากกว่าโครงสร ้างแบบไม่ถาวร อายุ
การใช ้งานของโครงสร ้างแบบไม่
ถาวรจึงขึน
้ อยูก
่ บ
ั การดูแลรักษา ความ
รุนแรงของการใช ้งาน การติดตัง้ และ
้ ส่วนเป็ นส�ำคัญ
ถอดแยกชิน
วัสดุของเราผ่านการทดสอบอย่างเข ้ม
งวดและผ่านวิธก
ี ารทดสอบคุณภาพที่
เป็ นทีย
่ อมรับการทัว่ ไปส่วนใหญ่
ตัวอย่างความทนทานดูได ้จาก
อัฒจันทร์แบบเปิ ดโล่ง Grand ที่ Elspe ประเทศเยอรมัน โครงการดังกล่าว
้ เมือ
ก่อสร ้างเสร็จสิน
่ ปี 1978 โดยถือ
เป็ นโครงสร ้างรับแรงดึงทีท
่ น
ั สมัย
และโดดเด่นมากทีส
่ ด
ุ จนถึงปั จจุบน
ั
สามารถสร ้างความประทับใจให ้แก่

ผู ้มาเยีย
่ มชมด ้วยโครงสร ้างเหล็กที่
ยืน
่ ออกมาและรองรับหลังคาผ ้าใบ
ทีแ
่ ขวนลอยเหนือพืน
้ ทีก
่ ว่า 2,000
ตร.ม. โครงการดังกล่าวออกแบบ
โดย Naumann & Dollansky บริษัท
ผู ้ออกแบบซึง่ สามารถรองรับคนได ้
ประมาณ 4,500 คนต่อวันเพือ
่ ปกป้ อง
จากสภาพอากาศภายนอกระหว่างการ
จัดแสดง เสาตัวบนขนาด 25 เมตรท�ำ
หน ้าทีย
่ ด
ึ แขวนผ ้าใบเพือ
่ ให ้พืน
้ ที่ 100
เมตรไม่มส
ี งิ่ กีดขวางใด ๆ
เนือ
่ งจากโครงสร ้างทีต
่ ้องรองรับ
สภาพอากาศของเยอรมันอย่าง
ต่อเนือ
่ งแบบถาวร และในบางครัง้
อาจมีลมแรงหรือหิมะตก ท�ำให ้
สถาปั ตยกรรมดังกล่าวเป็ นตัวอย่าง
พิสจ
ู น์ความทนทานของวัสดุของเรา
ได ้เป็ นอย่างดี วัสดุทใี่ ช ้โดย Mehler
Texnologies เป็ นผ ้าใบเคลือบผิว
IV PVC-PES ความต ้านทานเชิงกล

(แรงดึง) ทีท
่ �ำการตรวจสอบในปี
2007 อยูท
่ ี่ 95% ของประสิทธิภาพ
เต็ม ค่าดังกล่าวพิสจ
ู น์ให ้เห็นถึง
ประสิทธิภาพทีด
่ เี ยีย
่ มจากการผลิตทีม
่ ี
คุณภาพ การออกแบบทางวิศวกรรมที่
ดี การใช ้ผ ้าใบทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ การติดตัง้
และดูแลรักษาอย่างเหมาะสม)
จนถึงปั จจุบน
ั ยังไม่มก
ี ารแจ ้งขอ
เปลีย
่ นวัสดุผ ้าใบนีแ
้ ต่อย่างใด แผ่น
ผ ้าใบปิ ดคลุมดังกล่าวยังคงมีความ
ปลอดภัยและคงความสวยงามให ้แก่
ทุกคนทีม
่ าเยีย
่ มเยือนได ้เช่นเดิมไม่
เปลีย
่ นแปลง

ตัวอย่างพิสจ
ู น์ความทนทาน: อัฒจันทร์ยก
ั ษ์ แบบเปิ ดโล่งใน Elspe
(D) ทีส
่ ร ้างเมือ
่ ปี 1978 โดยใช ้ผ ้าใบเคลือบผิว IV PVC ของ Mehler
Texnologies

4. คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าว ัสดุ
้ นทานต่อสารเคมีและต ัวท�ำ
ทีใ่ ชท
ปฏิกริ ย
ิ าจากภายนอก
วัสดุของ Mehler Texnologies ที่ใช้
ในงานด้านสถาปัตยกรรมได้รับการ
ออกแบบให้สามารถทนต่อสภาพ
แวดล้อมและสารเคมีได้เป็นอย่างดี
โครงการในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต้องรับแสง
UV ในปริมาณสูงจะต้องใช้วัสดุที่กัน
รังสี UV ได้ดี

วัสดุที่กันรังสี UV จะสามารถดูดซับ
รังสี UV และป้องกันไม่ให้สีซีดจาง
ทั้งนี้การใช้งานที่ยาวนาน (ขึ้นอยู่กับ
ความแรงของแสง UV) จะทำ�ส่วน
ประกอบพลาสติไซเซอร์ที่เริ่มเคลื่อน
ตัวและส่งผลให้ชั้นเคลือบผิว PVC มี
ความแข็งกระด้างขึ้นได้ ซึ่งอาจทำ�ให้
สีซีดจาง และเป็นข้อบ่งชี้ว่าโครงสร้าง
ดังกล่าวอาจได้รับการดูแลรักษาไม่ดี
พอ ชั้นเคลือบผิวด้านนอกแบบพิเศษ
„MEHATOP F“ ทำ�หน้าที่เป็นชั้น
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ป้องกันเพิ่มเติมจากเชื้อราและจูลินท
รีย์ต่าง ๆ วัสดุของเรารับประกันการใช้
งานเป็นเวลา 10 ปีจากวันที่ผลิต ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการติดตั้ง
แบบการใช้งาน ประเภทวัสดุ ทั้งนี้การ
รับประกันอาจยาวนานกว่านี้ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบแวดล้อมของโครงการ

Frequently Asked Questions
ี
5. ว ัสดุของเรามีจำ
� หน่ายหลายสห
รือไม่
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางเทคนิคของเรา
มีจำ�หน่ายหลายสีตามความต้องการ
หลังคารับแรงดึงส่วนใหญ่นิยมใช้
สีขาวเพื่อให้สามารถส่งผ่านแสง
ธรรมชาติได้ดีที่สุด
ในทางทฤษฎี สีที่ต้องการสามารถ
ผลิตขึ้นได้โดยการเคลือบสีด้านนอก
ทั้งนี้กระบวนการผลิตสารปรุงแต่งสี
และการทำ�ความสะอาดเครื่องจักร
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากและ
ต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่าง เราจึง

่ งผ่านได้
6. แสงต้องสามารถสอ
มากน้อยแค่ไหน และผลิตภ ัณฑ์
่ งผ่านได้
สามารถยอมให้แสงสอ
มากน้อยเท่าใด
การใช ้ทรัพยากรธรรมชาติในอาคาร
เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์ใช ้สอยคือรูป
แบบ „สถาปั ตยกรรมอัจฉริยะ“ อย่าง
หนึง่ สาเหตุของโครงการดังกล่าวก็
เพือ
่ วิเคราะห์ความจ�ำเป็ นด ้านพลังงาน
สิง่ แวดล ้อมและการประหยัดพลังงาน
ส�ำหรับการใช ้งานตามปกติ พืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ี
แสงแพร่กระจายทีร่ ะดับ 50% ถือว่า
มีความเหมาะสมส�ำหรับการอยูอ
่ าศัย
และท�ำงาน (เช่น อ่านหนังสือพิมพ์)
ผ ้าใบทีย
่ อมให ้แสงผ่านได ้น ้อยอาจ
ต ้องอาศัยแสงประดิษฐ์เข ้าช่วย ใน
ขณะทีพ
่ น
ื้ ทีท
่ แ
ี่ สง (UV) ผ่านได ้มาก
เกินไปก็จะท�ำให ้เกิดความร�ำคาญ การ
ส่งผ่านของแสงตามธรรมชาติสามารถ
วิเคราะห์ได ้ „เป็ นกรณี“ ซึง่ จะมีผลต่อ
โครงสร ้างโดยรวม และต ้องพิจารณา
ร่วมกับวัตถุประสงค์ในการใช ้งาน
ของอาคารดังกล่าว ดูตวั อย่างได ้จาก
บริษัทสปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งหนึง่
ทีม
่ แ
ี ผนจะก่อสร ้างสนามเทนนิสเมือ
่
ไม่กป
ี่ ี กอ
่ นหน ้านี้ สถาปนิกต ้องการ
ใช ้โครงสร ้างปิ ดคลุมแบบรับแรงดึง
ทรงโค ้ง โดยน�้ ำโทนสีเขียวอ่อน วัสดุ
ส�ำหรับปิ ดคลุมดูสวยงามมากแต่
รบกวนสายตาผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นสนามเทนนิส
เนือ
่ งจากเกิดเงาสีเขียวบนสนาม ใน
ความเป็ นจริงเราจะรู ้สึกไม่สบายตัว

มีการจัดทำ�ตัวอย่างผ้าใบเคลือบผิว
ที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการของเราให้
แก่ลูกค้า เราพร้อมผลิตสีตามสั่ง โดย
ขั้นตอนการเคลือบสีจะมีขึ้นหลังจาก
ลูกค้ารับรองตัวอย่างที่นำ�ส่งให้เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์หลังการผลิตมีคุณภาพเชื่อ
ถือได้มากที่สุด ปัจจุบันเราผลิตผ้าใบ
สีมาตรฐานหลายสี รวมทั้งรุ่นสีเมทัล
ลิค คำ�สั่งทำ�พิเศษจะมีการวิเคราะห์
อย่างละเอียดเพื่อให้สามารถแนะนำ�
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเวลาที่ต้องใช้
ในการนำ�ส่งถึงมือลูกค้า
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถกัน
รังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม หากใช้

เกณฑ์คะแนนสุงสุดที่ 7 VALMEX®
จะสามารถทำ�คะแนนได้ถึง 6 ซึ่ง
หมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
สามารถทนการซีดจางได้ดีถึงดีเยี่ยม

หากอยูใ่ ต ้วัสดุปิดคลุมแบบโปร่งใส
ภายใต ้แสงแดด คุณภาพของแสง
ธรรมชาติและการปล่อยรังสี UV อาจ
ท�ำให ้เกิดความร ้อนสูง และรบกวน
การปฏิบต
ั งิ านหรือใช ้ชีวต
ิ ของบุคคล
ภายในโครงสร ้างดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์ของเรายอมให ้แสงผ่านได ้
ในระดับต่าง ๆ ตัง้ แต่ 2 - 15% (HFT
เคลือบสี) ปั จจัยดังกล่าวยังขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ความแข็งแรงของวัสดุ ความหนาของ
้ เคลือบผิวและสีเคลือบ ระดับการ
ชัน
ยอมให ้แสงผ่านของวัสดุของเรามีการ
ตรวจวัดโดยใช ้มาตรฐานที่ 550 นาโน
เมตรของสเปคตรัมแสง (ความเข ้ม
ของแสงในเวลากลางวันใกล ้เคียงกับ
ความถีท
่ ส
ี่ ายตามนุษย์มค
ี วามอ่อนไหว
มากทีส
่ ด
ุ ) นีเ่ ป็ นช่วงแสงทีเ่ ราพบการ
เปลีย
่ นแปลงของความเข ้มแสง ผู ้ผลิต
วัสดุหลายรายอาจใช ้ข ้อมูลอ ้างอิง
ความเข ้มของแสงทีค
่ วามถีส
่ งู กว่านี้
เพือ
่ เพิม
่ ค่าระดับประสิทธิภาพของ

วัสดุของตน ส�ำหรับการใช ้งานเฉพาะ
ด ้าน (เช่น เต ้นท์ละครสัตว์) วัสดุปิด
ทึบอาจมีความเหมาะสมมากทีส
่ ด
ุ ซึง่
ท�ำให ้แสงภายนอกไม่สามารถผ่าน
เข ้าไปได ้ วัสดุเช่นนีส
้ ามารถผลิตแบบ
ผสมผสานและน� ำเสนอในสีตา่ ง ๆ
กัน (ภายใน/ภายนอก) ดูรายละเอียด
คุณสมบัตแ
ิ ละประสิทธิภาพของวัสดุท ี่
เราใช ้ได ้จาก http://www.mehlertexnologies.com หรือติดต่อกับเจ ้า
หน ้าทีข
่ องเราโดยตรง

่ งกลางว ันโดยเฉลีย
แสงไฟชว
่ ระหว่างฤดูรอ
้ นในยุโรปตอนกลาง
ปริมาณแสงอาทิตย์ 100,000 LUX
เมมเบรนที่ยอมให้แสงผ่านได้ 5%
= 5,000 LUX

การอ่านหน ังสือต้องการ
แสงเพียง 300 LUX
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7. ว ัสดุจะเป็นอย่างไรหากติดเปลว
ไฟ
VAMEX® ได้รับการรับรองโดย
German Institute for Construction และได้มาตรฐาน DIN 4102
เป็นวัสดุประเภท B1 ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการหน่วงติดไฟและสามารถดับ
ไฟได้เอง ทั่วโลกมีมาตรการการ
ติดไฟอยู่มากมาย ทั้งนี้วัสดุของเรา

8. ท�ำไมถึงต้องดูแลและท�ำความ
สะอาดว ัสดุดว้ ย
วัสดุทนต่อการยึดเกาะของสิง่ สกปรก
บนพืน
้ ผิวได ้ดีโดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ
่ มีการเคลือบผิวด ้วยฟลูออโร
โพลิเมอร์ แต่สงิ่ เจือปนก็อาจเกิดขึน
้
ได ้ ซึง่ โดยส่วนใหญ่มส
ี าเหตุมาจาก
น�้ ำฝน เงือ
่ นไขในการดูแลรักษาเมมเบ
รนผ ้าใบถือว่าต�ำ่ มากเมือ
่ เทียบกับการ
ออกแบบและวัสดุปิดคลุมทัว่ ไป การ
ตรวจสอบตามขัน
้ ตอนปกติจะช่วย
ให ้สามารถพบความเสียหายทีเ่ กิด
ขึน
้ จากว ัตถุแหลมคมทีส
่ ามารถ

9. Mehler Texnologies มีการร ับ
ประก ันอะไรบ้าง
ในเบือ
้ งต ้นผลิตภัณฑ์ของเรารับ
ประกัน 10 ปี นับจากวันทีผ
่ ลิต (MEHATOP F, ผ ้าใบเคลือบ PVDF) การ
่ มสภาพ
รับประกันนีค
้ รอบคลุมการเสือ
ทีผ
่ ด
ิ ปกติซงึ่ ท�ำให ้ผ ้าใบไม่สามารถ
ทนต่อสภาพแวดล ้อมได ้ รวมทัง้ การ
่ มสภาพในส่วนของแรงดึง การ
เสือ
หน่วงติดไฟและการกันน�้ ำ
บริษัทรับประกันว่าวัสดุได ้มาตรฐาน
ตามเอกสารข ้อมูลทางเทคนิค และ

สามารถรองรับมาตรฐานเหล่านี้เช่น
กัน มาตรฐานการรับรองของแต่ละ
ประเทศจะมีการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการ
ร้องขอ วัสดุของเรามีน้ำ�หนักต่ำ�มาก
เนื่องจากหนาเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเมื่อ
เทียบกับวัสดุเชิงโครงสร้างของผู้ผลิต
รายอื่น ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของวัสดุ
ที่เราผลิตสำ�หรับโครงสร้างรับแรงดึง
คือมีความเสี่ยงจากการตกหล่นของ
ส่วนประกอบโครงสร้างย่อยต่ำ�เมื่อ

เทียบกับโครงสร้างแบบเดิม พิจารณา
ได้จากตัวอย่างในการใช้งานจริงที่มี
การติดตั้งแล้ว
นอกจากนี้พื้นผิวของวัสดุจะทำ�ละลาย
เพื่อยอมให้ควันระบายออกทำ�ให้
โครงสร้างมีการหมุนเวียนของอากาศ
และไม่ถูกรมควันเนื่องจากวัสดุที่เผา
ไหม้อยู่ด้านล่าง

่ มแซมได้ในไซต์งาน หรือการ
ซอ
ขจัดคราบโดยการท�ำความสะอาดตาม
ปกติ ระยะเวลาในการท�ำความสะอาด
อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของ
วัสดุและพืน
้ ที่ แผนการดูแลรักษา
จะต ้องมีการประเมินตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอน
การออกแบบ เนือ
่ งจากอาจต ้องใช ้
อุปกรณ์ป้องกันอืน
่ ๆ เพิม
่ เติม
ไม่จ�ำเป็ นต ้องใช ้น�้ ำยาทีม
่ ฤ
ี ทธิ์
กัดกร่อนหรืออาจท�ำให ้เกิดการปน
เปื้ อนขณะท�ำความสะอาดพืน
้ ผิววัสดุ
ขอแนะน� ำให ้ใช ้ผลิตภัณฑ์พเิ ศษอย่าง
UNGAPON® ซึง่ เป็ นน�้ ำยาท�ำความ
สะอาดทีป
่ ราศจากสารละลายและ

ไม่มฤ
ี ทธิเ์ ป็ นด่าง ผลิตโดย Max Bail
ในประเทศเยอรมัน ให ้ชะล ้างพืน
้ ผิว
โดยใช ้น�้ ำสะอาด สามารถพ่นน�้ ำยา
ท�ำความสะอาดหรือใช ้ผ ้าท�ำความ
สะอาดได ้ตามต ้องการ หรือเพียงแค่
ชะล ้างด ้วยน�้ ำเพียงอย่างเดียว กรุณา
ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำในการท�ำความ
สะอาดตามทีแ
่ จ ้งโดยผู ้ผลิตน�้ ำยา
ท�ำความสะอาดเพือ
่ ให ้ได ้สัดส่วนการ
เจือจางและคุณสมบัตใิ นการป้ องกันที่
เหมาะสม

ประสิทธิภาพในการรับแรงดึงของ
ผลิตภัณฑ์จะไม่ลดลงเกินกว่า 3%
ต่อปี โดยเฉลีย
่ และวัสดุจะคงสภาพ
กันน�้ ำ (หากไม่ได ้รับความเสียหาย)
และหน่วงติดไฟได ้ดีตามเดิม
จะมีการออกเอกสารรับรองให ้ตาม
ข ้อมูลทีไ่ ด ้รับแจ ้งจากลูกค ้าขณะสัง่
ผลิต ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ข ้อมูลทีไ่ ด ้
รับการรับรองโดยทัว่ ไปตามกรอบ
ด�ำเนินการของโครงการและการใช ้
งาน รวมทัง้ ข ้อมูลการออกแบบ การ
วิเคราะห์ทางสถิต ิ รายละเอียดทาง
วิศวกรรม กระบวนการผลิตและติด

ตัง้ และขัน
้ ตอนการดูแลรักษา ข ้อมูล
ทีก
่ ล่าวถึงข ้างต ้นจะมีการประเมินโดย
ฝ่ ายเทคนิคของเรา และหากข ้อมูล
ทัง้ หมดเป็ นทีน
่ ่าพอใจ อาจมีการรับ
ประกันมากกว่าเกณฑ์การรับประกัน
มาตรฐาน
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ิ ค้า
10 ฟังทุกอย่างดูดห
ี มด แต่สน
จ�ำหน่ายราคาเท่าใด
้ วัสดุเมมเบ
ค่าใช ้จ่ายในการจัดซือ
รนอาจแตกต่างกันไปตามประเภท
้ เคลือบผิวและส่วน
ความแข็งแรง ชัน
ประกอบ
ทัง้ นีเ้ มือ
่ เปรียบเทียบกับวัสดุรับแรง
ดึงอืน
่ ๆ เมมเบรนผ ้าใบ PVC-PES ถือ
เป็ นตัวเลือกทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมทีส
่ ด
ุ
เมือ
่ พิจารณาจากประสิทธิภาพ/ราคา
่ มตะเข็บแบบความถี่
นอกจากนีก
้ ารเชือ
สูง (HF) ทีท
่ �ำได ้ง่าย และความ
ยืดหยุน
่ รวมทัง้ เวลาในการติดตัง้ ที่
รวดเร็วท�ำให ้ PVC - PES สามารถลด
ค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่จ�ำเป็ นลงได ้มาก
วัสดุจาก Mehler Texnologies ผ่าน
่
การทดสอบแล ้วว่ามีความน่าเชือ
ถือสูงและสามารถรองรับการใช ้งาน
เฉพาะด ้านได ้เป็ นเวลานับทศวรรษ มี
ประสิทธิภาพตรงตามความต ้องการ
ของกระบวนการผลิตทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ ถือได ้ เช่น การใช ้
คุณสมบัตท
ิ เี่ ชือ
งานทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก ความสะดวกในการ
่ มรอยและการติดตัง้ ทีท
เชือ
่ �ำได ้อย่าง
รวดเร็วเนือ
่ งจากการให ้ตัวทีด
่ ท
ี �ำให ้
ลูกค ้าของเราสามารถลดค่าใช ้จ่าย
และเวลาด�ำเนินการทีไ่ ม่จ�ำเป็ นลงได ้
อย่างมาก
ค่าใช ้จ่ายในการติดตัง้ โครงสร ้างรับ
แรงดึงรูปแบบเฉพาะไม่ได ้ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ความแตกต่างของวัสดุ PVC-PES
เนือ
่ งจากคุณสมบัตท
ิ ไี่ ม่แตกต่างกัน
มากนัก แต่ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ประสิทธิภาพที่
แตกต่างอย่างมากจากของผู ้ผลิตราย
อืน
่
อีกปั จจัยส�ำคัญในการประเมินค่าใช ้
จ่ายของโครงการคือขนาด รูปทรง
และความซับซ ้อน เงือ
่ นไขทางสถิต ิ
ประเภทโครงสร ้างรองรับ สายเคเบิล
คุณภาพของส่วนประกอบติดตัง้ และ
่ มต่อต่าง ๆ กระบวนการผลิต
จุดเชือ
และติดตัง้ และสภาพความสกปรก
และสภาพอากาศในพืน
้ ที่
การประเมินปั จจัยเหล่านีต
้ งั ้ แต่เริม
่
โครงการเพือ
่ วิเคราะห์ข ้อมูลแบบ
องค์รวมถือเป็ นความท ้าทายอย่าง
่
ยิง่ ต่อการประเมินค่าใช ้จ่ายทีเ่ ชือ

ถือได ้ เนือ
่ งจากลักษณะการใช ้งาน
เฉพาะถือเป็ นข ้อจ�ำกัดทีย
่ งุ่ ยากใน
การประเมินองค์ประกอบและค่าใช ้
จ่ายต่าง ๆ นีเ่ ป็ นอีกตัวอย่างทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์
ให ้เห็นว่าโครงสร ้างรับแรงดึงแตก
ต่างไปจากโครงสร ้างมาตรฐานทัว่ ไป
ทุกโครงการจะมีลก
ั ษณะเฉพาะเป็ น
ของตนเอง รายละเอียดต่าง ๆ ของผู ้
ผลิตแต่ละรายจึงแตกต่างกันไป ราย
ละเอียดทางสถิตแ
ิ ละความต ้องการใน
ด ้านคุณภาพก็แตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ นอกจากนีป
้ ระสบการณ์ของ
ผู ้ด�ำเนินงานยังมีสว่ นส�ำคัญต่อการ
ประเมินค่าใช ้จ่ายและต ้นทุนโครงการ
ทีแ
่ ท ้จริง

ค่าใช ้จ่ายของของเสียและค่าแรง
ส�ำหรับโครงสร ้างรูปกรวยมักสูงกว่า
รูปทรงแบบปกติอน
ื่ ๆ ภายใต ้องค์
ประกอบนี้ ผ ้าใบเมมเบรนเคลือบผิว
PTFE ส�ำหรับโครงสร ้างในลักษณะนี้
ั ส่วนค่าใช ้จ่ายอยูท
มักมีสด
่ ี่ 30-50%
ของต ้นทุนทัง้ หมด โดยปั จจัยไม่ได ้
อยูท
่ ค
ี่ วามต่างของวัสดุทใี่ ช ้เพียง
อย่างเดียว แต่ยงั เนือ
่ งมาจากความซับ
ซ ้อนในการผลิตและวิธก
ี ารติดตัง้ ทีย
่ งุ่
ยากกว่ามาก
โครงสร ้างทีร่ องรับด ้วยลมต ้องอาศัย
แรงลมจ่ายแบบต่อเนือ
่ งไม่วา่ จะมีจด
ุ
รั่วหรือไม่กต
็ าม ท�ำให ้เกิดค่าใช ้จ่าย
สูงกว่าโคงสร ้างรับแรงดึง

ด ้วยเหตุนเี้ มือ
่ พิจารณาจากปั จจัย
ต่าง ๆ ดังกล่าวทีไ่ ปแล ้ว การประเมิน
โครงสร ้างรับแรงดึงจึงควรด�ำเนิน
่ วชาญโดยประเมินองค์
การโดยผู ้เชีย
ประกอบต่าง ๆ ทัง้ หมดตัง้ แต่เริม
่ ขัน
้
ตอนการออกแบบ

้ า่ ยเหล่านีเ้ ป็นเพียงต ัวอย่าง
ค่าใชจ
อ้างอิง โดยอาจย ังต้องพิจารณา
้ า่ ยในการตรวจสอบ
ค่าใชจ
โครงการทีว่ างแผนจะก่อสร้างอีก
ด้วย ตัวอย่างค่าใช ้จ่ายพิจารณาจาก
โครงสร ้างรับแรงดึงขนาด 4000 m2
้ เดียวผืนใหญ่ยอดแหลมทีก
ชัน
่ อ
่ สร ้าง
ในยุโรปในสภาพอากาศทีส
่ บาย ๆ
โดยไม่มรี ากฐานหรือโครงสร ้างทาง
วิศวกรรมอืน
่

ค่าใช ้จ่ายของเมมเบรนส�ำหรับผ ้าใบ
PVC-PVDF จะอยูร่ ะหว่าง 5-15%
ของค่าใช ้จ่ายโครงการทัง้ หมด ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั วัสดุทใี่ ช ้ ทัง้ นีไ
้ ม่ควรมีการ
ลดคุณภาพของวัสดุเพือ
่ ประหยัดค่า
ใช ้จ่ายในการด�ำเนินโครงการ
เมมเบรน PVC-PVDF โดยทัว่ ไปมี
ราคาระหว่าง Euro 100/m2 ถึง Euro
300/m2 ทัง้ นีจ
้ ะแตกต่างกันไปตาม
ตัวแบบ ประเภทของวัสดุ ประเภท
และขนาดของโครงสร ้างรองรับ
ต�ำแหน่งทีต
่ งั ้ และความยากในการติด
ตัง้ โดยไม่พจ
ิ ารณาค่าธรรมเนียมใน
การขนส่งของเสียและภาษี ทเี่ กีย
่ วข ้อง
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11. แต่ เมือ
่ พูดถึงเมมเบรน PVC้ อง Mehler
PES ท�ำไมถึงต้องใชข
Texnologies
เรามีความรู ้และประสบการณ์อย่าง
ยาวนานในอุตสาหกรรมด ้านนีท
้ พ
ี่ ร ้อม
น� ำเสนอให ้แก่ลก
ู ค ้าอย่างครบวงจร
Mehler ถือเป็ นหนึง่ ในผู ้บุกเบิกด ้าน
การผลิตผ ้าใบโพลิเอสเตอร์เคลือบ
PVC ทีเ่ ป็ นทีร่ ู ้จักในระดับโลก และมี
ประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทัง้
่ วชาญที่
ยังมีความสัมพันธ์ทด
ี่ ก
ี บ
ั ผู ้เชีย
ได ้รับการยอมรับมากมายทัว่ โลก

•ก
 ว่า 60 ปี Mehler ยังคงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพอย่าง
ไม่หยุดยัง้ ท�ำให ้เรากลายเป็ นหนึง่
ในผู ้ใช ้นึกถึงเป็ นอันดับแรก ๆ
•ห
 น่วยงานของเรามีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเพือ
่ สิง่ แวดล ้อม
อย่างต่อเนือ
่ ง ผลิตภัณฑ์ของเรา
ได ้มาตรฐานทีเ่ ข ้มงวดของยุโรป
และสามารถน� ำไปรีไซเคิลเพือ
่ ผลิต
ผลิตภัณฑ์อน
ื่ ได ้
• เราจ�ำหน่ายวัสดุคณ
ุ ภาพสูงเกรด
และพืน
้ ผิวต่าง ๆ กัน

12. มีคำ
� ถามหรือไม่
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมหรือติดต่อผู ้
่ วชาญของเราได ้ที่
เชีย
info@mehler-texnologies.com

หมายเหตุ:
ข ้อมูลนีจ
้ ัดหาให ้เพือ
่ ช่วยในการ
อธิบายเกีย
่ วกับการใช ้งานวัสดุของ
เรา โดยไม่ถอ
ื เป็ นข ้อมูลผูกมัดการ
ประเมิน ด�ำเนินการหรือการอ ้างอิงเพือ
่
ด�ำเนินการใด ๆ Mehler Texnologies
GmbH สงวนสิทธิใ์ นการแก ้ไข
เปลีย
่ นแปลงหรือปรับปรุงข ้อมูลนีไ
้ ด้
ทุกเมือ
่ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วง
หน ้า
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่ มรอย
• ว ส
ั ดุเคลือบ PVDF แบบเชือ
ได ้ (MEHATOP F) ของเราผ่านการ
พิสจ
ู น์แล ้วในวงการมากว่า 14 ปี
•ผ
 ลิตภัณฑ์ของเรามีความกว ้าง
เหมาะส�ำหรับการติดตัง้ ที่ 5 เมตร
(มาตรฐาน 2.5 ม.)
• เพือ
่ ลดการปล่อย CO2 เราจึงมี
การเปิ ดคลังสินค ้าทัว่ โลกเพือ
่ ให ้
สามารถน� ำส่งสินค ้าได ้อย่างรวดเร็ว
ตลอดทัง้ ปี
•บ
 ริษัทผลิตผ ้าใบคุณภาพสูงมากถึง
50 ล ้านตารางเมตร/ปี ผ่านโรงงาน
ผลิต 3 แห่งของเราใน EU

ิ ธิ์
หมายเหตุเกีย
่ วก ับลิขสท
เอกสารแผ่นพับและข้อมูลทั้งหมด
มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง Mehler Texnologies GmbH เป็นผู้ครอบครอง
กรรมสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านี้แต่เพียงผู้
เดียว
การใช้งานข้อมูล ข้อความ ภาพหรือ
บทคัดแยกเหล่านี้ รวมทั้งโลโก้ของ
Mehler และส่วนประกอบกราฟิกอื่น
ๆ ที่ทำ�ให้เข้าใจว่า Mehler Texnologies GmbH เป้นผู้จัดทำ�หรือมีส่วน

ผูจ
้ ัดท�ำ
Mr. Paolo Giuliano เข้าร่วมงานกับ
Mehler Texnologies GmbH เมื่อ
ช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี 2008 โดย
รับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์รับแรงดึง
Mr. Giugliano มีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมเฉพาะทางนี้เป็นอย่าง
ดีจากประสบการณ์ที่มีมากว่า 15 ปี
ก่อนร่วมงานกับ Mehler Texnologies
เขาถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต

Mehler Texnologies –
ผลิตภ ัณฑ์สงิ่ ทอทางเทคนิคทีจ
่ ัด
จ�ำหน่ายไปทว่ ั โลก
Mehler Texnologies มีสำ�นักงานขาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก
หากต้องการติดต่อเรา
สามารถติดต่อไปที่
info@mehler-texnologies.com

ที่มีการเผยแพร่ จะต้องแสดงหลักฐาน
ยืนยันที่เหมาะสมภายใน 8 วันหลัง
จากมีการเผยแพร่/ใช้ข้อมูลตัวอย่าง
ใด ๆ ปรับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้
สำ�หรับเอกสารข้อมูลหรือบทคัดแยก
จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย Mehler
Texnologies GmbH

ร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ จะ
ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าจาก Mehler Texnologies
GmbH
ขณะใช้ข้อมูลภาพที่ได้รับอนุญาต
จาก Mehler Texnologies GmbH ให้
ระบุข้อความแจ้งลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้ไว้
พร้อมกัน:
(รายละเอียดเนื้อหา)
© Mehler Texnologies GmbH,
info@mehler-texnologies.com จะ
จัดจัดพิมพ์หรือแสดงติดกับสื่อข้อมูล

การบิดเบือนข้อความใด ๆ นอกเหนือ
จากที่ระบุข้างต้นจะถือว่าเป็นความผิด
และจะมีการดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ของเยอรมัน

ค�ำขอบคุณ

ระบบรับแรงดึงที่เป็นที่รู้จัก โดยเคย
ร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติมากมาย
ในตำ�แหน่งต่าง ๆ ทั้งในสายงานการ
ผลิตไปจนถึงการติดตั้ง จากนั้นจึงเข้า
มารับตำ�แหน่งผู้จัดการโครงการและผู้
จัดการฝ่ายขาย

ขอของคุณ Prof. Dr.-Ing. Bernd
Baier ส�ำหรับความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่
ได ้รับ
ขอขอบคุณ Maffeis Engineering ใน
การเรนเดอร์ข ้อมูล

นอกเหนือจากประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญที่มีเกี่ยวกับสิ่งทอ Mr. Giugliano ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินราคาและการวางแผน/ควบคุม
โครงการอีกด้วย

Europe •

USA •

ขอขอบคุณ Prof. Dr. Robert Off ผู ้
อ�ำนวยการสถาบันและพนักงานของ
IMS Institute for Membrane and
Shell Technologies ทีก
่ �ำกับดูแลการ
จัดท�ำเป็ นอย่างดี

•Russia

Emirates •

Brazil •

•

South Africa

•
•

China •

•

India

Australia

•

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.mehler-texnologies.com

ข้อสงวนสิทธิ:์
รายละเอียดและข ้อมูลทีแ
่ จ ้งเป็ นข ้อมูล ณ ปั จจุบน
ั โดยไม่มก
ี ารยืนยันความ
ถูกต ้องทางกฎหมาย ซึง่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วง
หน ้า ข ้อมูลนีเ้ ป็ นข ้อมูลระบุประสิทธิภาพเบือ
้ งต ้นของวัสดุเท่านัน
้ กรุณาตรวจ
สอบรายละเอียดจ�ำเพาะส�ำหรับแต่ละโครงการตามความเหมาะสมจากผู ้ผลิต
โดยตรง (02/2009)
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Mehler Texnologies - around the world
Manufacturing and sales

Romania

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

Czech Republic

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

Sales companies and Sales offices

France

United Kingdom

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

Italy

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

Latvia

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

Poland

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

United
Arab
Emirates

India

Malaysia

Russia

China

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

www.mehler-texnologies.com

E002/GB/07/2012

Germany

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

