บทที่ 2
STATIC
ขอถกเถียง เรือ่ ง sustained stress
กอนอืน่ ทําความเขาใจกับระบบ linear restraint กับ non-linear restraint กอน
- ระบบ non-linear restraint ถาคุณปอนคา restraint ใหเปนดังตอไปนี้ มีคา friction , +Y , gap CAESAR II
จะใชสมการแบบ linear equation มากขึ้นในการคํานวณ ซึ่งจะใชเวลาในการคํานวณนานขึ้น บางครั้ง ก็ไม
สามารถ run ผลออกมาไดเกิดอาการวนลูป ดังนั้นคุณก็ตอง พยายามลดสมการ linear equation ใหนอ ยลง เชน
ใส guide ไมตอ งมี gap
- ระบบ linear restraint ถาคุณปอน restraint เปน Y , ไมใสคา friction , ไมใส gap เหลานี้เรียกวา ระบบที่ มี
ความเปน linear CAESAR II จะคํานวณไดงายขึ้นและเร็วขึ้น เหมาะกับ line บน pipe rack ที่ไมตองการผลการ
คํานวณแมนยําอะไรมากมาย ดังนั้นเวลาเราใช CAESAR II คํานวณ pipe stress สําหรับ line ทีไ่ ม sensitive
มาก เราจึงควรพยายามใหเปน linear มากทีส่ ดุ
stress engineer บางทาน ทีม่ ปี ระสบการณทาํ stress มามากกวา 20 ป และเคยผานการทํางานกับบริษัท
ใหญๆทั่วโลกมาเกือบหมด เชือ่ วาโปรแกรม CAESAR II นัน้ run recommend case ผิดพลาดในกรณีทร่ี ะบบ
เปน non linear เชนในกรณีที่ pipes line lift off ออกจาก support ซึ่ง case ที่ถูกตอง นั้นควรจะเปน ดังนี้
case ที่ CAESAR RECOMMEND

case ที่ ควรจะเปน

W+P1+T1 (OPE)
W+P1 (SUS)
DS1-DS2 (EXP)

1. W+P1+T1 (OPE)
2. W+P1 (SUS)
3. T1 (EXP)
4. DS1-DS2 (EXP)
5. DS1-DS3 (SUS)

Nozzle and
restraint loads
B31.3 Code Compliance

ถาเราเปรียบเทียบ (SUS) สองคานีใ้ นกรณี lift off จะตางกัน แตถา ระบบทีไ่ ม lift off คาทั้งสองคานี้จะ
เทากัน เพราะฉะนัน้ เราสามารถใช case ที่ CAESAR II recommend ไดสําหรับในกรณีท่ี ไม lift off
แตทางบริษัทผูพัฒนาโปรแกรม CAESAR II ก็ยนื ยันหนักแนนวา case ที่เขา recommend นัน้ ถูกตอง
และเชื่อวา sustained stress นัน้ มีอยู case เดียว คือ cold sustained แตถา pipe stress engineer ทานใดไม
เห็นดวย และปรารถนา จะใหคํานวณหา hot sustained ก็ให run case ใหมตาม case ขวามือดานบน ได ซึ่งได
เพิ่ม load case เพิ่มเขามา 2 case จากปกติ คือ T1 (EXP) และ DS1-DS3 (SUS)

ใน case ใหมที่ ถูกเสนอโดย CAESAR II นัน้ case ที่ 2 ยังคงเปน cold sustained ในขณะที่ case ที่
4 เปน expansion case สวน hot sustained ก็คือ case ที่ 5 สวน case ที่ 3 นัน้ ไมมคี วามหมายอะไรมากนอก
จากเปน mathematics ทีช่ ว ยให CAESAR II คิดคํานวณเทานั้นเอง
สวนตัวผมนั้นเชื่อวา sustained นัน้ มีอยู sustained เดียว คือ cold sustained สวน hot sustained
นัน้ นาจะเปน cold sustained ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ operating มากกวา ผมจะขอยกตัวอยางระบบสักระบบหนึง่ เปน
ระบบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ install เปน ambient และ operating เปน 100 องศาเซลเซียส แตมวี ศิ วกรคนอืน่ มามองระบบ
ของผมกลับกันเปน อุณหภูมิ install เปน 100 องศา และเปลีย่ นแปลงไป เปน ambient ดังนั้น sustained stress
ของ วิศวกรคนที่สองก็จะ base on อุณหภูมิ 100 องศา และเขาก็จะเรียกอันนี้วา hot sustained ดังนั้นเขาจึงคิด
วา sustained stress นั้นมี สองแบบ ขึน้ อยูก บั การมอง วาเราจะมอง ระบบจาก เย็นไปรอน หรือวาจะมองจาก
ระบบ รอนมาเย็น ซึง่ ก็เปนไปไดในกรณี shut down ( แตไมวาจะมอง มุมมองไหน thermal stress ranges ก็ยัง
คงเดิม )
แตจริงๆแลว ที่ อุณหภูมิ 100 องศา เปนอุณหภูมิ ทํางาน ของระบบทอ ถาไมทํางานก็จะ shut down
และอุณหภูมิตกลงมาที่ installed temp. ถามองกลับกันโดยคิดวา อุณหภูมิ 100 เปน installed temp. นัน้ และ
ambient เปน operating(นีม่ นั เหมือนกับเปนระบบ cryogenic system แตไมใช) ดังนั้นการใชคา modulus ของ
วัสดุในการคํานวณหา sustained ก็ตอง base on 100 องศา ดังนั้น sustained ทีเ่ ขาคํานวณไดจะตองใชคา
young modulus ที่ อุณหภูมิ 100 องศา เราอยาลืมวา sustained นั้นจะไมใชสาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ดังนั้นคา sustained stress ที่คานวณได
ํ
จะตอง base on อุณหภูมิ installed ซึง่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมนิ จ้ี ะไมมผี ล
กระทบใดๆตอระบบทอ ระบบจะไมยืด หรือ หดตัว ณ อุณหภูมนิ ้ี
ยังไงก็แลวแตเรื่อง cold sustained กับ hot sustained ก็ยังเปนเรื่องที่ยังไมมีการตัดสินชี้ขาด ใน
piping code ก็ไมชัดเจนในเรื่องนี้ แตถาเราอยากจะมีปญหาขอถกเถียงกับ pipe stress engineer เราก็ run
case analysis ใหครอบคลุม ทัง้ cold และ hot sustained ก็ได จะไดหมดเรื่องหมดราวถกเถียง และ
conservative กวาดวย สรุปแลวผมเชือ่ วามี sustained เดียว แตวิธีการ analysis ของผม ก็ขน้ึ อยูก บั สถานะ
การณ มากกวาที่จะเลือกระบบใดระบบ หนึ่งมาใช

Note :
การทํา pipe stress analysis นัน้ เราจะเชื่อ โปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเดียวไมได เพราะ
บางครั้ง เราโมเดล ไมถูกตอง ผลการคํานวณก็ผิดไป หรือ อาจจะเปนเพราะวาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ทํามาผิด(bug computer) สิง่ สําคัญก็คือ เราจะตองถามตัวเองเสมอ ขณะกําลัง
ทํา analysed ดวยคําถามนี้ “ What do you expect to see? “ คือใหเราถามตัวเองวา
ผลลัพธทไ่ี ดจากการคํานวณ ควรจะออกมาเปนเชนไร เชน ทอควรจะ lift off ไหมถาอุณหภูมิ
สูงขึ้น

การนํา piping input file มาวิเคราะหรว มกันหลายๆ file
CAESAR II นั้นมีความสามารถในการ run pipe input file ได หลายๆ file พรอมๆกันและใหผลการวิเคราะห
เหมือน run line เดียว ซึ่งสามารถทําไดตั้งแต version for DOS แลว แตไมคอยเปนที่นิยมใชกันเพราะ ผลการ
run จะชาลง และ การเช็ค ก็จะ ซับซอนขึ้น แตกเ็ หมาะสําหรับการเช็ควา line ที่เรา model มานัน้ ถูกตอง ชนกัน
หรือปาว อยางเชน line บน pipe rack ซึ่งมี line จํานวนมากมาย วิธีการนํา file input มารวมกันก็ทําไดดังตอไป
นี้
1. เปด input file สักหนึง่ file

view ดูจะเปน file jacket pipe ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอยาง jacket pipe

ยอนกลับมาที่ input menu ตามรูปที่ 3 ตรงลูกศรชี้ คือ icon include piping files

รูปที่ 3 ภายใน piping input จะมี icon include piping files
พอกดที่ icon ก็จะปรากฎตามรูปที่ 4 ใหเรากด ปุม Browse… ซึง่ ก็จะปรากฎตามรูปที่ 5 ใหเราเลือก file ที่
ตองการนํามารวมกับ file jacket pipe ของเรา

รูปที่ 4

รูปที่ 5

ถาเราเลือก file water hammer ก็จะไดดงั รูปที่ 6 ตรง column ReadNow นัน้ มีใหเลือกสอง option คือ N กับ Y
CAESAR II default จะเปน N ก็คือ เปนการดึง file hammer นี้มาแค reference กับ file jacket แตไมไดรวมเขา
มาอยูใน input model แตถาเราตองการให มารวมกันถาวรใน input model เราก็เปลีย่ นเปน Y ดังนั้นควร
ระมัดระวังตรงนี้ดวย ปกติควรจะเปน N

รูปที่ 6

ถาเรา view ดูก็จะเปนดังรูป ที่ 7

รูปที่ 7
ตอนนี้เรายังไมไดกําหนดจุด coordinate ใหกับ node เริ่มตนของทั้งสอง model ดังนั้น CAESAR II ก็จะมองวา
coordinate เริ่มตน เปน 0,0,0 ทัง้ node 5 และ 1105 วิธีการใหคา coordinate จริงก็ ไปที่ input menu และ กด
[ALT]+[G] พรอมๆ กัน จะขึ้น หนาจอดังรูป 8

รูปที่ 8

กด ปุม ok ก็จะปรากฎหนาจอ ตอไปดังรูปที่ 9 แลวจึงคอยกําหนด coordinate ใหมใหกับ node 5 เปน
X = 0 , Y = 0 , Z = 10 หลังจากนั้น plot view ดูก็จะทําให node 1105 กับ node 5 หางกันออกมา

10 foot ในแกน Z ดังรูปที่ 10

รูปที่ 9 การกําหนด coordinates ใหกับ node 5

รูปที่ 10
ทีน่ ก้ี เ็ สร็จแลว ใน plant จริงนั้นเราสามารถใส coordinates จริงๆ ของ pipe ลงไปได แต มีเคล็ดลับอยูอยางหนึ่ง
คือ คา coordinate ทีป่ อ นลงไป ในแกน X และ Z จะตองเปนคา ลบ จึงจะทําให ทิศทางใน CAESAR II ถูกตอง
ถาเราไปใสคาบวก ทิศทางจะกลับทิศกัน
ขอควรระวังในการใช include piping file นั้นก็คืออยาใหมี node ซํากั
้ นเกิดขึ้น

