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ค ําน ํา
เหตผุลในการจัดท ําครั้งนี้ เพื่อเก็บบันทึกรวบรวมประสบการณที่ผมไดเคยท ํางานสาย Piping

Engineering มาตัง้แตจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป
1995  จนกระท่ังปจจุบัน ก็ยังเดินอยูในเสนทางสายนี้ อนาคตเปนสิ่งที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงแนนอน สักวันหน่ึง
เราอาจจ ําเปนตองละท้ิงงานตรงน้ีไปทํ าอยางอื่น ดังนั้นความรูที่เราสั่งสมมาก็จะขาดชวง การพัฒนาความรู
ความสามารถ อยางตอเนื่อง จากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึงเปนส่ิงสํ าคัญ ถือเปนการตอยอด ปรับปรุงความรู
เดิมที่มีอยู ใหดขีีน้ ซึ่งดีกวาการพัฒนาแบบ คดิใหมท ําใหม ซึง่จะทํ าใหเราเสียเวลาในการศึกษานาน และก็ไม
สามารถดงึประสบการณความรูดีๆ จากรุนพี่มาใชใหเปนประโยชนได

ประโยชนทีผ่มมองเห็นจากการจัดทํ านี ้ก็คือตัวบุคคลที่จะกาวเขามาท ํางานทางดานน้ี จะไดมีคูมืออาง
อิง ศกึษาหาความรูเพิ่มเติมจากผูมีประสบการณทางดานนี้มากอน และประโยชนอีกทางหนึ่งก็คือตัวผูจัดทํ าเอง
ไดขดัเกลา ความรูดวยตัวเองอยูเสมอ และถามีสิ่งใดผิดพลาด จากการเรียนรูที่ผิดพลาดมาหรือเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงไป ยอมมีใครสักคน สะทอนหรือช้ีแนะขอผิดพลาดใหผมไดรับทราบไมมากก็นอย จึงจักเห็น
ประโยชนท้ังผูใหและผูรับ ศาสดาของศาสนาพุทธสอนไววาการใหธรรมชนะการใหทั้งปวง เพราะธรรมทํ าใหเรา
ประสบเจอแตความสุขปราศจากความทุกข  ธรรมอันเปนขอปฏิบัติท่ีทํ าใหเราพนทุกขก็คือ มรรค 8 ในองคมรรค
ทัง้แปดน้ันมอียูขอหนึ่งคือ สัมมาอาชีพ คือการประกอบอาชีพที่ถูกตอง  ซึ่งยอมทํ าใหเราเปนสุขและพนทุกขได
ดังน้ันการใหความรูในการประกอบสัมมาอาชีพ จึงนาจะชนะการใหทั้งปวงดวยเชนกัน ดังนั้นเรามาแบงปนความ
รูใหกนัเถอะ อยางหวงไวเลย ไมตองกลัวตกงาน หรือใครมาแยงงานเรา ถาเรามัวแตหวง มัวแตกั๊กอยู เดี๋ยวเวียด
นามก็แซงไทยเราแนดอก จะบอกให
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OBJECTIVE OF THE PROGRAM
- To transfer knowledge of  pipe stress analysis

OVERVIEW OF THE PROGRAM        Page
บทที ่1 Basic Piping Stress Analysis และการใชโปรแกรม CAESAR II 5

บทที ่2 Static 11
- ทํ าความเขาใจกับ hot sustain stress และ cold sustain stress
- การน ํา piping input file มาวเิคราะหรวมกันหลายๆ file

บทที ่3 Pipe Rack
- การท ํา stress line บน pipe rack
- ปจจัย 4 อยางที่มีผลตอการ Design Expansion Loop
- How to design expansion loop
- ต ําแหนงการใส support ใหกับ line บน pipe rack

บทที ่4 Pipe Support Design
- Introduction to pipe support design

บทที ่5 Spring Hanger Design
- Variable Spring Hanger
- Constant Spring Hanger

บทที ่6 Jacket Pipe
- วธิีการ model และ analysis line jacket pipe
- วธิีการ model jacket pipe โดยวิธ ีequivalent method
- การค ํานวณหา minimum leg require สํ าหรับ line jacket pipe
- การค ํานวณหา  Critical Buckling Force

บทที ่7 Dynamic
- ทํ าความรูจักกับปญหา dynamic problem วามีอะไรบาง
- วธิีการใช CAESAR II ทํ า dynamic analysis สํ าหรับ line ที่ตอกับ reciprocating compressor
- วธิีการแกปญหา  static และ dynamic
- IMPACT LOAD ANALYSIS
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บทที ่8 Seismic Analysis
- ทํ าความรูจัก code และสูตรที่ใช ในการวิเคราะห seismic
- วธิกีารใช CAESAR II วเิคราะหความแข็งแรงของทอในกรณ ีแผนดินไหว

บทที ่9 Stress Analysis for Underground Piping

บทที ่10 โครงสราง file ของ Program CAESAR II
- เจาะลึกโครงสราง file ของ  CAESAR II

บทที ่11 การใช Technology 3D รวมกับ CAESAR II
- แนะนํ าใหรูจัก PDS 3D INTERGRAPH และ PD STRESS
- การใช PD STRESS สรางไฟลกลาง (neutral file) สํ าหรับ มาใชกับ CAESAR II
- การน ํา neutral file มา สราง piping input file

บทที ่12 Structural
- การใช CAESAR II model structure
- การน ํา structure model มาวเิคราะหรวมกับ piping model

บทที ่13 การสรางโปรแกรมเพือ่คํ านวณงานดาน pipe stress บน INTERNET
- การเขียนโปรแกรม PERL.ใหสามารถค ํานวณหา pipe wall thickness , maximum pipe span, etc

APPENDIX A: ตาราง Allowable Nozzle Loads ของอุปกรณตางๆ
APPENDIX B: CODE ตางๆ ท่ี เกี่ยวของกับ pipe stress analysis
APPENDIX C: Stress Analysis Check List
APPENDIX D: ตวัอยาง stress analysis report



บทท่ี 1
BASIC PIPING STRESS และการใช โปรแกรม CAESAR II

พืน้ฐานการท ํา Piping Stress Analysis
 โดยพ้ืนฐานเลยก็คือ การออกแบบทอใหมีความยืดหยุน (flexibility) โดยใชจ ํานวนขอตอ (fitting) ให
นอยท่ีสุด เพื่อความประหยัด และ ลด pressure drop ท่ีเกิดข้ึนใหนอยท่ีสุด

ระบบทอท่ีรอน จะเกิดการขยายตัวของทอ สวนระบบทอที่เย็นจะเกิดการหดตัวของทอ ท้ังสองระบบน้ัน
จะทํ าใหเกิดปญหาความเคนในทอไดทั้งนั้น การท ํา stress analysis จะตองค ํานวณหาแรง และ โมเมนต ท่ี
กระทํ า ณ จุดยึด (ตอไปนี้จะเรียกทับศัพทวา จุด anchor ) ยกตวัอยางของจุด anchor ในท่ีน้ีก็ไดแก line stop
หรือวา จะเปน nozzle ของ equipment ก็ได

เรานํ าคาแรง และ โมเมนต ท่ีไดน้ีมาเปรียบเทียบกับคา Allowable Forces และ MomentS โดยคาแรง
และโมเมนตที่คํ านวณไดนั้นจะตองไมเกินคา Allowable ไมเชนน้ันจะทํ าใหอุปกรณพังเสียหายได โดยเรา
สามารถทราบคา Allowable Load ไดจาก โรงงานผูผลิตอุปกรณน้ันๆ หรือไดจาก code ทีใ่ชกับอุปกรณตางๆ
ถาเปน pump กอ็าจจะเปน code API 610 ถาเปน steam turbine กใ็ช code ของ NEMA SM23 ถาเปน Tank
ขนาดใหญ ก็ใช code API650  เหลานี้เปนตน จะใช code ไหน แตละ project กไ็มเหมือนกัน แตโดยทั่วไปใน
งาน ออกแบบ petrochemical และ refinery plant  กจ็ะใช code ท่ีกลาวมาขางบน

1.1 BASIC STRESS QUANTITIES
กอนที่เราจะเริ่มทํ าการค ํานวณ pipe stress ใหเราทํ าความเขาใจกับปริมาณ stress พ้ืนฐานตอไปน้ีกอน

AXIAL STRESS (ความเคนตามแนวแกน)

SHEAR STRESS (ความเคนเฉือน)

Axial Stress = Force
Area
Shear Stress = Force in Shear
  Shear Area
5
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BENDING STRESS (ความเคนดัด)

σ    = M c    M
   I

โดยที่
M- Moment @ cross section
c- Distance from neutral axis  to outer surface
I – cross section moment of inertia =    Π   (do

4 – di
4)

     64
LONGITUDINAL PRESSURE STRESS

σPL =   F / A =     Pd/4t

      F

HOOP PRESSURE STRESS

σPH    =  F        =          P d
A               2 t

ทางยุโรปนิยมใช คา d เปน outside diameter มากกวาที่จะใชเปน inside

จากกฏขอที ่1 ของนิวตัน [ Σ F = 0 ]
2 F = Pdi L

σPH    = Pdi L  =   Pdi

2t L        2t

จริงๆ แลว สมการ hoop pressure stress ท่ีใชกลาวถงึขางบนน้ี เปนสมการ ที่ใหคาประมาณ
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สมการที่ใหคาได exact น้ัน ถูกก ําหนดโดย สมการของ LAME ดังตอไปน้ี

σPH    = Pri
2 +  L ri

2 ro
2 P / r2

ro
2  - ri

2

r = position thru the thickness

รูปท่ี 1 คือการการก ําหนดคาใหกับ program CAESAR II มี option ใหเลือก 4 คา คือ ID , OD , MEAN และ
LAMES_EQ ถาเราตองการคาที ่conservative ท่ีสุด ก็เลือกใช base hoop stress on เปน OD แตโดยท่ัวไป
นยิมใช ID ผมกไ็มเขาใจเหมือนกัน คงอยากใหผานงายๆ ดังนั้นกอนที่จะเริ่มตน ทํ า pipe stress analysis
โดยใช CAESAR II กค็วรจะมาตั้งคา ตรงนี้กอน  โดยไปที ่TOOL บน main menu ของ CAESAR VERSION
4.XX และ Configures/Setup ก็จะได dialog box ดังรูปที่ 1

          รูปท่ี 1  การก ําหนด diameter ท่ีใชในการคํ านวณ hoop stress ใหกับ CAESAR II

ตั้งคา
diameter
ตรงนี้



Stress ทีเ่กดิขึ้นบนผนังทอ
     โดยท่ัวไป หนาตัดของทอจะเกิดปญหา stress หลักๆ ไดสามรูปแบบ คือจาก bending , axial และ
pressure ดงัน้ันสมการในการ คํ านวณหาคา longitudinal stress ทีห่นาตัดทอจะเปนดังนี้

ซึ่ง โด

COD
ในกา

ซึ่งแต

ลักษ
1. p
2. เ
3. A
4. ก
ก

5. โ

ลักษ
1. เ
2. ก

ลักษ
นอกจ
earth
      Mc         +           F          +          Pd
       I                         A                      4t
Bending                 axial                 pressure
8

ยท่ัวไปแลว U.S Code กจ็ะใช รูปแบบสมการขางบนในการหา longitudinal stress

E COMPLIANCE BASICS :
รทํ า stress น้ัน มีรูปแบบการเสียหายพ้ืนฐานสองแบบ ดงันี้

1. Sustained ( or Primary ) Stress Failure
2. Expansion (or Secondary ) Stress Failure

ละ mode นัน้กม็ีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน

ณะท่ีเปน PRIMARY STRESS
rimary stress สวนเกิน มีสาเหตุมาจากการเกิด plastic deformation และ rupture.
กอืบท้ังหมดเกิดจากการรับภาระเนื่องจาก weight และ pressure
llowable limits สํ าหรับ sustained stresses น้ัน จะสัมพันธกับ คา yield stress ของ material
ารพังเสียหายจะเกิดข้ึนแบบทันทีทันใด จะไมมีอาการเตือนใหเราเห็นลวงหนา เหมือนกับการพังเนื่องจาก
ารลาของวัสด ุ(fatigue)
ดยทั่วไปก็จะไมเกี่ยวกับ cyclic

ณะ ที่เปน SECONDARY STRESS
กดิเน่ืองจาก การขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ(thermal expansion)
ารพังเสียหายอาจจะเกิดการ crack เปนจดุเล็กๆ  ตามผิวดานใน หรือ ดานนอกของทอกอน

ณะ ที่เปน OCCASIONAL STRESS
ากการพังเสียหาย ที่กลาวมาแลวบางครั้งก็ม ี การเสียเหตุการณบางครั้งบางคราวเชน wind ,
quakes หรืออาจจะเนื่องจาก steam/water hammer
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CODE STRESS ALLOWABLE :
THE SUSTAIN ALLOWABLE STRESS  คอืการเอาคา hot yield stress มาคูณดวยคา factor ซึ่ง sustained
stresses ไมควรจะเกินคา materials elastic limit ณ อุณหภูมิ ท่ี operating หรือ อุณหภูมิที่ใชในการ design
ถาเขียนเปนสมการจะไดดังนี้

โดยที่  Sl = Stress ทีเ่กดิขึ้นเนื่องจาก sustained load
Sh = Hot Allowable stress ซึง่ มีคาไมเกิน 0.666 Sy หรือ 0.25 Su

คา Sh นีเ้ราสามารถเปดหาคาไดจาก table A-1 ใน ASME B31.3
เชน pipe carbon steel A53 Gr.B ท่ีอุณหภูม ิ200 องศาฟาเรนไฮต จะไดคา Sh = 20000 psi หรือ จะแปลง
เปนหนวย SI กห็ารดวย 145 จะไดเทากับ 137.93 N/mm2
บางทีเราอาจเปดไมเจอวัสดุที่ตองการหา เปนเพราะวา วัสดุตัวนั้นไมใช code ASME B31.3 ก็ได

THE EXPANSION ALLOWABLE STRESS RANGE คานีจ้ะตองไมเกิน สองเทาของ yield stress คูณกับ
safety factor , cyclic reduction factor ลบ ดวยคา mean stress . ซึ่ง total stress range ( expansion บวก
กับ sustained) ถูก set ไวเทากับ สองเทาของ yield stress

โดยที่ SA =  Computed expansion stress range
f   =  Cyclic reduction factor for fatigue
Sc =  Cold allowable stress
Sh =  Hot allowable stress

  คา  f น้ัน ขึน้อยูกับ จํ านวนรอบความรอนที่ทอ จะไดรับ  ซึ่งก ําหนดไวใน code B31.1 table 102.3.2 ดังนี้
f = 1.0 สํ าหรับ 7000 รอบ หรือต่ํ ากวา
f = 0.9 สํ าหรับ 7000 – 14000 รอบ
f = 0.8 สํ าหรับ 14000 – 22000 รอบ
f = 0.7 สํ าหรับ 22000 – 45000 รอบ
f = 0.6 สํ าหรับ 45000 – 100000 รอบ
f = 0.5 สํ าหรับ มากกวา 100000 รอบ

Sl    <    Sh

SA < f ( 1.25Sc  +  1.25 Sh – Sl )
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สวนใหญแลวระบบทอท่ีเรา ออกแบบก็จะอยูในชวงประมาณ ไมเกิน7000 รอบความรอน อยางเชน การออก
แบบสํ าหรับการ operating ในชวง 20 ป ของโรงไฟฟา เต็มที่แลวก็จะ shut down steam line ท่ีเขาไปขับ
Steam Turbine ไมเกิน 1 รอบตอวัน ดังนั้นเราจะไมคอยไดเห็นนักสํ าหรับท่ีคา f จะตํ่ ากวา 1
        ยกตวัอยางอีกระบบหน่ึง  ท่ีรอบไมนาเกิน 7000 กเ็ชน relief valves เพราะการทํ างานของ relief valve
คงไมเกิด ขึ้นบอยมากทุกวัน

THE OCCASIONAL STRESS  คือ stress ทีเ่กดิขึน้เปนบางครั้งบางคราว ไมสม่ํ าเสมอ เชน แผนดินไหว
(seismic ) รายละเอียดเกี่ยวกับ การวิเคราะห piping including seismic effect นองๆ สามารถศึกษาไดจากบท
ท่ี 7 ,wind , water hammer เปนตน  occasional allowable stress โดยท่ัวไปจะมีคา อยูระหวาง 1.1Sh –
1.33Sh ขึ้นอยูกับ code ทีใ่ช  อยางเชน B31.1 ใช  1.15Sh -1.2 Sh  สวน B31.3 ใช 1.3 Sh เปนตน

ขัน้ตอนการ check flexibility  ตอไปน้ีเปนข้ันตอนการ check flexibility ของระบบทอ
1   ค ํานวณหา sustained stress ยกตวัอยางเชน stress ทีเ่กิดจาก primary load ปกติก็คือ weight และ
pressure
2 ค ํานวณหา expansion stress
3 เปรียบเทียบ sustained stress ท่ีค ํานวณไดในขอ 1 กับ allowable stress : Sh
4 เปรียบเทียบ expansion stress ท่ีค ํานวณไดตามขอ 2 กับ คา allowable : f (1.25Sc + 1.25Sh – Sl )
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