Chaper 5 SPRING HANGER DESIGN Rev.1
(By Piya K. Last Update : 20 March 2002)
Spring ทีใ่ ชในงานออกแบบระบบทอ มี อยู 2 ชนิด ดวยกัน คือ
1. Variable Spring
spring ชนิดนี้ load จะมีการเปลีย่ นแปลง โดยขึ้นอยูกับ ระยะ movement ของ spring จึงเรียกกันวา
variable spring
2. Constant Spring
Spring ชนิดนีถ้ กู ออกแบบมาให load ไมมกี ารเปลีย่ นแปลง ไปตามระยะ movement ไมวา
movement จะเกิดขึ้นเทาไร ก็ตาม load ยังคงเดิม จึงเรียกกัน constant spring
จะเห็นไดวา spring ถูกเรียกตามการเปลี่ยนแปลงของโหลด ถาโหลดไมเปลี่ยนแปลงก็เรียก constant ถาโหลด
เปลี่ยนก็เรียก variable เขาใจกันแลวนะครับ คราวนี้มาดูหนาที่ของ spring ใน บทนีผ้ ม จะกลาวถึงเฉพาะ variable
เพียงอยางเดียว
หนาทีข่ อง spring
1. เพือ่ รักษา สมดุล ของระบบทอ หลังจากที่ทอมีการขยายตัว จากตําแหนง installed (cold) ไป
operating ( hot )
2. อนุญาติใหมีการเคลื่อนที่ของทอ จาก cold ไป hot ได ตางจาก rigid support ตรงที่ไมยอมใหทอ
ขยายตัว เคลื่อนที่ไดงายๆ
3. spring สามารถทําให stress range ลดลงในระบบทอได ดวยเหตุนี้นี่เอง stress engineer ทีป่ ระสบ
การณในการแกปญ
 หา stress ยังไมมากพอ มักเลือกติด spring เพือ่ ทําให expansion stress ที่เกิด
ขึ้น ไมเกินคา allowable limit
WHEN WE INSTALL A SPRING
- สามารถ นํา spring มา ลด Forces & Moment ที่ กระทําตอ Nozzle ลงได จึง นํา spring มาติดดั้ง
ใกลๆ nozzle ของ equipment เพื่อ จํากัด load ไมใหเกินคา limit
- สามารถ นํา spring มาชวยแกปญหา settlement ได เชน ที่ Tank ทีไ่ มได piling นานๆ ไปหลายสิบป
อาจเกิด settlement ถาเราติด rigid support เพือ่ รองรับนําหนั
้ กทอกอนเขา tank อาจทําให flexibility
ไมเพียงพอ
มีวิธีการเลือกใช VARIABLE and CONSTANT กันอยางไร
- ถา vertical movement ไมเกิน 70 mm ใหเราเลือกใช variable spring
- ถา vertical movement เกิน 70 mm ให เราใช constant spring แทน variable spring
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Spring ไมควรติดตั้งที่ใด
- ที่ rotating equipment เชน pump เพราะวาจะทําให pump สัน่ ได เคยเห็น พอรูปหลอ บางทานติด
spring ใกลๆ หนา pump คงจะหวังวาทําให ระบบทอยืดหยุน แรงกระทําลดลง อยาเห็นผิดเชนนั้นนะ
เพราะมันจะทําให ทอ vibrate ไดเพิ่มขึ้น ปกติ pump ก็เปนแหลงกําเนิดการสั่นสะเทือนอยูแลว ยิ่งติด
spring ยิง่ เสริมขนาดการสัน่ สะเทือนเขาไปอีก แลวถามันสั่นจนกระทั่งถึง ความถี่ ธรรมชาติ ของ
ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีกวา
- reciprocating compressor เหตุผล ที่ไมควรติด ก็เชนเดียวกับ พวก rotating equipment เชนกัน
- บน pipe rack ไมควรจะติด spring เลย ผมเคยเห็นมาเยอะแลววา บน pipe rack มีการติดตั้ง
spring ดวย หนักสุดก็ ติด spring ที่ expansion loop ก็มี plant นั้นก็เลยติด spring ไปกวา 500 ตัว
ลองคิดดูวา เสียเงินโดยไมจาเป
ํ นไปเทาไร เบาะ ๆตัวละ 20000-30000 บาทเอง แลวถามีใครบอกวา
แกปญ
 หา stress ไมได ใหเขามาปรึกษากับผม (ไมคิดคาปรึกษา ) เดี๋ยวจะทําใหดู
- ทีๆ่ มีการเคลื่อนที่ แปลงเปลีย่ นในแนว vertical เล็กนอยมาก นีก่ เ็ ห็นประจํา ทอขยายตัว move แค
0.8 mm ก็ติด spring แลว เห็นบอย จริงๆ ไมไดพูดเลน การติด spring นอยๆ นอกจากจะเปนการ
ออกแบบทีป่ ระหยัดแลว ยังลดการซอมบํารุง ลงดวย นอกจากนั้นแลว ไมตองเสี่ยงตอการที่ load
เปลีย่ นไปเนื่องจากการลาของ coil spring อีกดวย ดีไปหมดเลย
สูตรที่ใช หากินมีอะไรบาง
การคํานวณหา Installed Load (Cold Load)
Cold Load = Hot Load + ( movement x spring rate )
a) ถา spring movement up ( เชน y=+10 mm. ) จะได สูตร เหมือนเดิม เปน
Cold Load =Hot Load + (movement x spring rate)
b) แตถา spring movement down ( เชน y = -10 mm. ) จะไดสตู ร ดังนี้
Cold Load =Hot Load - (movement x spring rate)
หมายเหตุ

Hot Load หรือ Operating load คือ load ทีเ่ กิดขึ้น ขณะ operating
Cold Load หรือ Installed load คือ load ทีเ่ กิดขึ้น ขณะ installation

2

การคํานวณหา Load Variation
Load Variation =

| Hot Load - Cold Load | =
Hot Load

| spring rate x movement |
Hot Load

ในการเลือก spring ไม ควรให load เปลีย่ นแปลงเกิน 25 เปอรเซ็นต
จําไวนะ Load variation เกิน 25 % ใครทําเกินมา บอกใหเขากลับไปทํามาใหม
การเลือก Spring จาก Table (ยกตัวอยาง ตารางของ comet spring)
กอนอืน่ เราตองรูคา Hot Load, movement และ load variation (load variation นัน้ เราจะเปนผูก ําหนด วาจะใหได
มากทีส่ ดุ เทาไร
Step 1 – คํานวณหา คา maximum spring rate จากสูตร
Max. spring rate =
Variation x Hot Load
Movement
Step 2 – นําคา hot load ทีไ่ ด มากําหนดหา ขนาดของ load โดยหาจาก column ในตาราง
Step 3 – สําหรับขนาด size spring, เลือก series ของ spring ดวย spring rate ทีต่ ากว
่ํ า ที่คานวณได
ํ
ใน step ที่ 1
Step 4 – คํานวณหา cold load จาก สูตร CL = HL + kx แลวก็ดูดวยวา cold load ทีไ่ ด ตกลงอยูใน working
range ของ spring size นัน้ หรือปลาว
Step 5 - ถา cold load ไมอยูใน range ใหเราพยายาม หา spring size อื่นใหม
ตัวอยาง สมมติ hot load = 5316 N และ travel จาก ตําแหนง cold ไปยัง hot = 37.3 mm up, กําหนดให load
variation = 25 %
วิธีทาํ
Step 1 – max. spring rate = (0.25 x 5316) /37.3 = 35.6 N/mm
Step 2,3 – คา hot load เราเทากับ 5316 ดังนัน้ ลอง เลือก spring size V3-16 ซึง่ spring rate =18.2 N/mm.
Step 4 – cold load = 5316 + 18.2 x 37.3 = 5995 N.
Step 5 – จะเห็นวา cold load เกินคา max จนตก อยูในชวงที่เรียกวา over travel นัน่ หมายความวา spring ทีเ่ รา
เลือกนัน้ ออนไป เพราะฉะนัน้ ตองเลือก size ใหม ใหเหมาะสม กวานี้
ลองเลือกใช size V3-17 ซึ่ง มี spring rate = 22.6 N/mm (ตัวนี้ spring แข็งกวา)
Step 3 – cold load = 5316 + 22.6 x 37.3 = 6158 N (OK load ไมเกินคา maximum)
Check load variation = | 5316 –6158| / 5316 = 0.158 or 15.8 % OK เลือก อันนีแ้ หละครับ
การเตรียม Spring Data Sheet ( ขอ Pending ไวกอน )
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