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ขอถกเถียง เร่ือง sustained stress
กอนอ่ืนทํ าความเขาใจกับระบบ linear restraint กับ non-linear restraint กอน
- ระบบ non-linear restraint  ถาคุณปอนคา restraint ใหเปนดงัตอไปน้ี มีคา friction , +Y , gap CAESAR II
จะใชสมการแบบ linear equation มากขึ้นในการค ํานวณ ซึ่งจะใชเวลาในการคํ านวณนานขึ้น บางครั้ง ก็ไม
สามารถ run ผลออกมาไดเกิดอาการวนลูป ดังนั้นคุณก็ตอง พยายามลดสมการ linear equation ใหนอยลง เชน
ใส guide ไมตองมี gap
- ระบบ linear restraint  ถาคุณปอน restraint เปน Y , ไมใสคา friction , ไมใส gap เหลานี้เรียกวา ระบบท่ี มี
ความเปน linear CAESAR II จะค ํานวณไดงายขึ้นและเร็วขึ้น เหมาะกับ line บน pipe rack ที่ไมตองการผลการ
คํ านวณแมนย ําอะไรมากมาย ดังนั้นเวลาเราใช CAESAR II คํ านวณ pipe stress สํ าหรับ line ท่ีไม sensitive
มาก เราจึงควรพยายามใหเปน linear มากท่ีสุด

stress engineer บางทาน  ท่ีมีประสบการณทํ า stress มามากกวา 20 ป และเคยผานการทํ างานกับบริษัท
ใหญๆทั่วโลกมาเกือบหมด เชือ่วาโปรแกรม CAESAR II น้ัน run recommend case ผิดพลาดในกรณีท่ีระบบ
เปน non linear เชนในกรณีที ่pipes line lift off ออกจาก support ซึ่ง case ที่ถูกตอง นั้นควรจะเปน ดังนี้

case ท่ี CAESAR RECOMMEND case ท่ี ควรจะเปน

W+P1+T1 (OPE) 1. W+P1+T1 (OPE)
W+P1 (SUS) 2. W+P1 (SUS)           Nozzle and
DS1-DS2 (EXP) 3. T1 (EXP)                    restraint loads

4. DS1-DS2 (EXP)
5. DS1-DS3 (SUS)         B31.3 Code Compliance

ถาเราเปรียบเทียบ (SUS) สองคาน้ีในกรณี lift off จะตางกัน แตถาระบบท่ีไม lift off คาทั้งสองคานี้จะ
เทากัน เพราะฉะน้ัน เราสามารถใช case ท่ี CAESAR II recommend ไดสํ าหรับในกรณีท่ี ไม lift off

แตทางบริษัทผูพัฒนาโปรแกรม CAESAR II ก็ยืนยันหนักแนนวา case ที่เขา recommend น้ันถูกตอง
และเชื่อวา sustained stress น้ันมีอยู case เดียว คือ cold sustained แตถา pipe stress engineer ทานใดไม
เห็นดวย และปรารถนา จะใหคํ านวณหา hot sustained ก็ให run case ใหมตาม case ขวามอืดานบน ได ซึ่งได
เพิ่ม load case เพิ่มเขามา 2 case จากปกต ิคือ T1 (EXP) และ DS1-DS3 (SUS)



ใน case ใหมท่ี ถูกเสนอโดย CAESAR II น้ัน case ท่ี 2 ยังคงเปน cold sustained ในขณะที่ case ท่ี
4 เปน expansion case สวน hot sustained ก็คือ case ท่ี 5 สวน case ท่ี 3 น้ัน ไมมีความหมายอะไรมากนอก
จากเปน mathematics ท่ีชวยให CAESAR II คิดค ํานวณเทานั้นเอง

สวนตัวผมนั้นเชื่อวา sustained น้ันมีอยู sustained เดียว คือ cold sustained สวน hot sustained
น้ันนาจะเปน cold sustained ท่ีอุณหภูมิ operating มากกวา ผมจะขอยกตัวอยางระบบสักระบบหน่ึงเปน
ระบบท่ีอุณหภูมิ install เปน ambient และ operating เปน 100 องศาเซลเซียส แตมีวิศวกรคนอ่ืนมามองระบบ
ของผมกลับกันเปน อุณหภูมิ install เปน 100 องศา และเปล่ียนแปลงไป เปน ambient ดังนั้น sustained stress
ของ วิศวกรคนที่สองก็จะ base on อุณหภูมิ 100 องศา และเขาก็จะเรียกอันนี้วา hot sustained ดังนั้นเขาจึงคิด
วา sustained stress นั้นม ีสองแบบ ข้ึนอยูกับการมอง วาเราจะมอง ระบบจาก เย็นไปรอน หรือวาจะมองจาก
ระบบ รอนมาเยน็ ซ่ึงก็เปนไปไดในกรณี shut down ( แตไมวาจะมอง มุมมองไหน thermal stress ranges ก็ยัง
คงเดิม )

แตจริงๆแลว ท่ี อุณหภูมิ 100 องศา เปนอุณหภูม ิ ทํ างาน ของระบบทอ ถาไมทํ างานก็จะ shut down
และอุณหภูมิตกลงมาที ่installed temp. ถามองกลับกันโดยคิดวา อุณหภูมิ 100 เปน installed temp. น้ัน และ
ambient เปน operating(น่ีมันเหมือนกับเปนระบบ cryogenic system แตไมใช) ดังน้ันการใชคา modulus ของ
วัสดุในการค ํานวณหา sustained ก็ตอง base on 100 องศา ดังนั้น sustained ท่ีเขาคํ านวณไดจะตองใชคา
young modulus ท่ี อุณหภูมิ 100 องศา เราอยาลืมวา sustained นั้นจะไมใชสาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ดังนั้นคา sustained stress ที่ค ํานวณไดจะตอง base on อุณหภูมิ installed ซ่ึงท่ีอุณหภูมิน้ีจะไมมีผล
กระทบใดๆตอระบบทอ ระบบจะไมยืด หรือ หดตัว ณ อุณหภูมิน้ี

ยังไงก็แลวแตเร่ือง cold sustained กับ hot sustained ก็ยังเปนเรื่องที่ยังไมมีการตัดสินชี้ขาด ใน
piping code ก็ไมชัดเจนในเรื่องนี้ แตถาเราอยากจะมีปญหาขอถกเถียงกับ pipe stress engineer เราก ็ run
case analysis ใหครอบคลุม ท้ัง cold และ hot sustained ก็ได จะไดหมดเร่ืองหมดราวถกเถียง และ
conservative กวาดวย สรุปแลวผมเช่ือวามี sustained เดียว แตวิธีการ analysis ของผม ก็ข้ึนอยูกับสถานะ
การณ มากกวาที่จะเลือกระบบใดระบบ หนึ่งมาใช

Note :
การท ํา pipe stress analysis น้ัน เราจะเชื่อ โปรแกรมคอมพิวเตอรอยางเดียวไมได เพราะ
บางครั้ง เราโมเดล ไมถูกตอง ผลการค ํานวณก็ผิดไป หรือ อาจจะเปนเพราะวาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ทํ ามาผิด(bug computer) ส่ิงสํ าคัญก็คือ เราจะตองถามตัวเองเสมอ ขณะก ําลัง
ทํ า analysed ดวยค ําถามน้ี  “ What do you expect to see? “   คือใหเราถามตัวเองวา
ผลลัพธท่ีไดจากการค ํานวณ ควรจะออกมาเปนเชนไร เชน ทอควรจะ lift off ไหมถาอุณหภูมิ
สูงขึ้น



การน ํา piping input file มาวิเคราะหรวมกันหลายๆ file
 CAESAR II นั้นมีความสามารถในการ run pipe input file ได หลายๆ file พรอมๆกันและใหผลการวิเคราะห
เหมือน run line เดียว ซึ่งสามารถทํ าไดตั้งแต version for DOS แลว แตไมคอยเปนที่นิยมใชกันเพราะ ผลการ
run จะชาลง และ การเช็ค ก็จะ ซับซอนขึ้น แตก็เหมาะสํ าหรับการเช็ควา line ที่เรา model มาน้ัน ถูกตอง ชนกัน
หรือปาว อยางเชน line บน pipe rack ซึ่งมี line จํ านวนมากมาย วิธีการนํ า file input มารวมกันก็ทํ าไดดังตอไป
น้ี

1. เปด input file สักหน่ึง file

view ดูจะเปน file jacket pipe ดังรูปที่ 2

รูปท่ี 2 ตัวอยาง jacket pipe



ยอนกลับมาที ่input menu ตามรูปที ่3 ตรงลูกศรชี ้คือ icon include piping files

รูปท่ี 3 ภายใน piping input จะม ีicon include piping files

พอกดที ่icon ก็จะปรากฎตามรูปท่ี 4 ใหเรากด ปุม Browse… ซ่ึงก็จะปรากฎตามรูปท่ี  5 ใหเราเลือก file ท่ี
ตองการน ํามารวมกับ file jacket pipe ของเรา

รูปท่ี 4



รูปท่ี 5

ถาเราเลือก file water hammer ก็จะไดดังรูปท่ี 6  ตรง column ReadNow น้ันมีใหเลือกสอง 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 เรากเ็ปล่ียนเปน Y ดังนั้นควร
ระมัดระวังตรงนี้ดวย ปกติควรจะเปน N

รูปท่ี 6



ถาเรา view ดูก็จะเปนดังรูป ท่ี 7

รูปท่ี 7

ตอนนี้เรายังไมไดกํ าหนดจุด coordinate ใหกับ node เริ่มตนของทั้งสอง model ดังนั้น CAESAR II ก็จะมองวา
coordinate เริ่มตน เปน 0,0,0 ท้ัง node 5 และ 1105 วิธีการใหคา coordinate จริงก ็ไปท่ี input menu และ กด
[ALT]+[G] พรอมๆ กัน จะขึ้น หนาจอดังรูป 8

รูปท่ี 8

กด ปุม ok ก็จะปรากฎหนาจอ ตอไปดังรูปท่ี 9 แลวจึงคอยกํ าหนด coordinate ใหมใหกับ node 5 เปน
X = 0  , Y = 0  ,  Z = 10  หลังจากนั้น plot view ดูก็จะทํ าให node 1105 กับ node 5 หางกันออกมา



10 foot ในแกน Z ดังรูปที่ 10

รูปท่ี 9 การก ําหนด coordinates ใหกับ node 5

รูปท่ี 10

ท่ีน้ีก็เสร็จแลว ใน plant จริงนั้นเราสามารถใส coordinates จริงๆ ของ pipe ลงไปได แต มีเคล็ดลับอยูอยางหนึ่ง
คือ คา coordinate ท่ีปอนลงไป ในแกน X และ Z จะตองเปนคา ลบ จึงจะท ําให ทิศทางใน CAESAR II ถูกตอง
ถาเราไปใสคาบวก ทิศทางจะกลับทิศกัน

ขอควรระวังในการใช include piping file นั้นก็คืออยาใหม ีnode ซํ้ ากันเกิดขึ้น
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