บทที่ 3
Pipe Racks
Pipe Rack คือ โครงสราง (structure) ที่ใชในการ ขนสง (transport) ของไหล ที่เปน process และ utility จาก หนวยหนึ่งไปยังที่
อื่น ปญหาที่พบเห็นเมื่อเรา restraining lines บน pipe racks ก็คือ
- line ทอ มีอุณหภูมิแตกตางกัน บาง line เย็น บาง line รอน เชน พวก line steam จะรอน line cooling tower จะ
เย็น
- มี line มากมายที่มี ขนาดทอ แตกตางกัน line cooling tower มีขนาดใหญ line instrument air มีขนาดเล็ก
- ผลกระทบเนื่องจากการยืดขยายตัวเนื่องจาก thermal
ดังนั้นการพิจารณา ใส restrain บน pipe rack นั้นโดย หลักๆ แลวก็คือ การ ควบคุมการขยายตัว เนื่องจาก thermal ของ line
Pipe rack design for process plants
- กอนที่เราจะพยายาม วาง layout ของ piperack เราตองมีขอมูลตอไปนี้กอน
1. Specification
2. project-design data
3. plot plan
4. flow diagram

หลักการ design
“CHANGE ELEVATION WHEN
CHANGING DIRECTION”

- โดย ทั่วไป line utility จะวางไวตลอดแนวทั้งหมด ของ piperack เพื่อคอย
บริการ unit ตางๆ
Pipelines บน piperack สามารถจัดแบงได ดังนี้
1. process lines
2. Relief-line header ไดแก พวก individual relief lines, blowdown lines และ flare lines
ซึ่งตองสามารถ self-draining จาก outlet ของ relief valve ไปยัง knockout drum เพื่อที่จะกําจัด pocket ดังนั้น
บาง relief-line header จะตองวางไวในตําแหนงที่สูงกวาชาวบาน
3. Utility lines ก็สามารถ จัดแบงไดเปน สองสวน คือ
1. utility header ที่ คอยบริการ equipment ทั้ง whole plant เชน line plant air ,instrument air, low และ high
pressure steam , condensate steam
2. คอยบริการเปน group equipment ที่ similar กัน ( furnace , compressure) เชน line boiler feedwater,fire
steam compressor-starting air, fuel oil, fuel gas,lubricating oil,inert gas, and chemical-treating.
4. Steam headers ควรจะ drain ไปยัง steam separator เพราะวาผลกระทบเนื่องจาก condensate
LINE LOCATION IN THE PIPE RACK
- LINE ใดเลี้ยวลงซาย ก็ใหวางไวอยูดานซายของ piperack สวน line ไหนหักลงขวาก็ใหอยูดานขวา

ขั้นตอน การเลือกใส ชนิดของ restraint สําหรับ line บน pipe rack
1. ใช piping line list ในการหา design temperature ของ แต ละ line
2. คํานวณหา ระยะการขยายตัวมากที่สุด ของแตละ line โดยการคูณ ความยาว ดวย อัตราการขยายตัว ( thermal expansion
rate )
3. ระบุ line ที่มีการขยายตัว เกิน 300 mm. ตลอดความยาวของมัน ถาเปน existing plant และมี space ไมมากนักก็ใหกําหนด
ไปที่ 200 mm.
4. เราจะ คอนโทรล การขยายตัว ของ line ดวยการใส line stop และ เพิ่ม expansion loop
5. การพิจารณา เพิ่ม expansion loop นั้นเราจะกําจัด ดวย thermal expansion ดวย
a) การชนกัน (pipe clash)
b) ระยะยืดขยายตัวที่จุด Branch connection
c) ความยาวของ Shoe
d) pipe space เนื้อที่ชองวางระหวางทอ
6. การคํานวณ หา ขนาดของ loop เราจะใช charts มาชวยในการหาเพื่อความรวดเร็วในการทํางาน แตบางครั้ง ถาบริษัทของ
ทาน ไมมี chart เอาไวใช ทานก็ตองคํานวณหาขนาด loop เอาเอง ซึ่งวิธีการคํานวณ ผมจะไดกลาวถึงตอไป แตโดย
practical แลวเราไมนิยมการคํานวณ เพราะทําใหเราทํางานไดชา ไมทันการ
7. ในการตัดสินใจวา line ใดตองการ line stops และจะใสไวที่ตําแหนงไหน ใหพิจารณาดังตอไปนี้
- สําหรับทอที่ไมจําเปนตองมี expansion loop ใหใส line stop ไวตรงกลางทอ เพื่อใหเกิดการ balance friction
force ซึ่งจะชวยให load กระทําที่จุด stop มีคาไมสูงเกินไป
- line ใดที่ตองมี expansion loop ตองมี line stop อยูทั้งสองขาง ของ expansion loop

ตําแหนง การใส support ใหกับ expansion loop

