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OBJECTIVE OF THE PROGRAM
- To transfer knowledge of pipe stress analysis

OVERVIEW OF THE PROGRAM
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บทที่ 1
BASIC PIPING STRESS และการใช โปรแกรม CAESAR II

พืน้ ฐานการทํา Piping Stress Analysis
โดยพืน้ ฐานเลยก็คือ การออกแบบทอใหมีความยืดหยุน (flexibility) โดยใชจานวนข
ํ
อตอ (fitting) ให
นอยทีส่ ดุ เพื่อความประหยัด และ ลด pressure drop ทีเ่ กิดขึน้ ใหนอ ยทีส่ ดุ
ระบบทอทีร่ อน จะเกิดการขยายตัวของทอ สวนระบบทอที่เย็นจะเกิดการหดตัวของทอ ทัง้ สองระบบนัน้
จะทําใหเกิดปญหาความเคนในทอไดทั้งนั้น การทํา stress analysis จะตองคํานวณหาแรง และ โมเมนต ที่
กระทํา ณ จุดยึด (ตอไปนี้จะเรียกทับศัพทวา จุด anchor ) ยกตัวอยางของจุด anchor ในทีน่ ก้ี ไ็ ดแก line stop
หรือวา จะเปน nozzle ของ equipment ก็ได
เรานําคาแรง และ โมเมนต ทีไ่ ดนม้ี าเปรียบเทียบกับคา Allowable Forces และ MomentS โดยคาแรง
และโมเมนตที่คํานวณไดนั้นจะตองไมเกินคา Allowable ไมเชนนัน้ จะทําใหอุปกรณพังเสียหายได โดยเรา
สามารถทราบคา Allowable Load ไดจาก โรงงานผูผ ลิตอุปกรณนน้ั ๆ หรือไดจาก code ทีใ่ ชกับอุปกรณตางๆ
ถาเปน pump ก็อาจจะเปน code API 610 ถาเปน steam turbine ก็ใช code ของ NEMA SM23 ถาเปน Tank
ขนาดใหญ ก็ใช code API650 เหลานี้เปนตน จะใช code ไหน แตละ project ก็ไมเหมือนกัน แตโดยทั่วไปใน
งาน ออกแบบ petrochemical และ refinery plant ก็จะใช code ทีก่ ลาวมาขางบน
1.1!BASIC STRESS QUANTITIES
กอนที่เราจะเริ่มทําการคํานวณ pipe stress ใหเราทําความเขาใจกับปริมาณ stress พืน้ ฐานตอไปนีก้ อ น
AXIAL STRESS (ความเคนตามแนวแกน)
Axial Stress =

Force
Area

SHEAR STRESS (ความเคนเฉือน)
Shear Stress = Force in Shear
Shear Area
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BENDING STRESS (ความเคนดัด)

M

σ = Mc
I
โดยที่
M- Moment @ cross section
c- Distance from neutral axis to outer surface
I – cross section moment of inertia = Π (do4 – di4)
64
LONGITUDINAL PRESSURE STRESS
σPL

= F/A

= Pd/4t

F

HOOP PRESSURE STRESS
σPH = F
A

=

Pd
2t

ทางยุโรปนิยมใช คา d เปน outside diameter มากกวาที่จะใชเปน inside
จากกฏขอที่ 1 ของนิวตัน [ Σ F = 0 ]
2 F = Pdi L
σPH = Pdi L
2t L

= Pdi
2t

จริงๆ แลว สมการ hoop pressure stress ทีใ่ ชกลาวถึงขางบนนี้ เปนสมการ ที่ใหคาประมาณ
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สมการที่ใหคาได exact นัน้ ถูกกําหนดโดย สมการของ LAME ดังตอไปนี้
σPH = Pri2 + L ri2 ro2 P / r2
ro2 - ri2
r = position thru the thickness
รูปที่ 1 คือการการกําหนดคาใหกับ program CAESAR II มี option ใหเลือก 4 คา คือ ID , OD , MEAN และ
LAMES_EQ ถาเราตองการคาที่ conservative ทีส่ ดุ ก็เลือกใช base hoop stress on เปน OD แตโดยทัว่ ไป
นิยมใช ID ผมก็ไมเขาใจเหมือนกัน คงอยากใหผานงายๆ ดังนั้นกอนที่จะเริ่มตน ทํา pipe stress analysis
โดยใช CAESAR II ก็ควรจะมาตั้งคา ตรงนี้กอน โดยไปที่ TOOL บน main menu ของ CAESAR VERSION
4.XX และ Configures/Setup ก็จะได dialog box ดังรูปที่ 1

ตั้งคา
diameter
ตรงนี้

รูปที่ 1 การกําหนด diameter ทีใ่ ชในการคํานวณ hoop stress ใหกับ CAESAR II
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Stress ทีเ่ กิดขึ้นบนผนังทอ
โดยทั่วไป หนาตัดของทอจะเกิดปญหา stress หลักๆ ไดสามรูปแบบ คือจาก bending , axial และ
pressure ดังนัน้ สมการในการ คํานวณหาคา longitudinal stress ทีห่ นาตัดทอจะเปนดังนี้

Mc
I
Bending

+

F
A
axial

+

Pd
4t
pressure

ซึ่ง โดยทัว่ ไปแลว U.S Code ก็จะใช รูปแบบสมการขางบนในการหา longitudinal stress

CODE COMPLIANCE BASICS :
ในการทํา stress นัน้ มีรปู แบบการเสียหายพืน้ ฐานสองแบบ ดังนี้
1.! Sustained ( or Primary ) Stress Failure
2.! Expansion (or Secondary ) Stress Failure
ซึ่งแตละ mode นัน้ ก็มีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน
ลักษณะทีเ่ ปน PRIMARY STRESS
1.! primary stress สวนเกิน มีสาเหตุมาจากการเกิด plastic deformation และ rupture.
2.! เกือบทัง้ หมดเกิดจากการรับภาระเนื่องจาก weight และ pressure
3.! Allowable limits สําหรับ sustained stresses นัน้ จะสัมพันธกับ คา yield stress ของ material
4.! การพังเสียหายจะเกิดขึน้ แบบทันทีทนั ใด จะไมมอี าการเตือนใหเราเห็นลวงหนา เหมือนกับการพังเนื่องจาก
การลาของวัสดุ (fatigue)
5.! โดยทั่วไปก็จะไมเกี่ยวกับ cyclic
ลักษณะ ที่เปน SECONDARY STRESS
1.! เกิดเนือ่ งจาก การขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (thermal expansion)
2.! การพังเสียหายอาจจะเกิดการ crack เปนจุดเล็กๆ ตามผิวดานใน หรือ ดานนอกของทอกอน
ลักษณะ ที่เปน OCCASIONAL STRESS
นอกจากการพังเสียหาย ที่กลาวมาแลวบางครั้งก็มี การเสียเหตุการณบางครั้งบางคราวเชน
earthquakes หรืออาจจะเนื่องจาก steam/water hammer

wind

,
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CODE STRESS ALLOWABLE :
THE SUSTAIN ALLOWABLE STRESS คือการเอาคา hot yield stress มาคูณดวยคา factor ซึ่ง sustained
stresses ไมควรจะเกินคา materials elastic limit ณ อุณหภูมิ ที่ operating หรือ อุณหภูมิที่ใชในการ design
ถาเขียนเปนสมการจะไดดังนี้
Sl < Sh
โดยที่

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

คา Sh นีเ้ ราสามารถเปดหาคาไดจาก table A-1 ใน ASME B31.3
เชน pipe carbon steel A53 Gr.B ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 องศาฟาเรนไฮต จะไดคา Sh = 20000 psi หรือ จะแปลง
เปนหนวย SI ก็หารดวย 145 จะไดเทากับ 137.93 N/mm2
บางทีเราอาจเปดไมเจอวัสดุที่ตองการหา เปนเพราะวา วัสดุตัวนั้นไมใช code ASME B31.3 ก็ได
THE EXPANSION ALLOWABLE STRESS RANGE คานีจ้ ะตองไมเกิน 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

SA < f ( 1.25Sc + 1.25 Sh – Sl )
โดยที่

SA
= Computed expansion stress range
f
= Cyclic reduction factor for fatigue
Sc
= Cold allowable stress
Sh
= Hot allowable stress
คา f นัน้ ขึน้ อยูกับ จํานวนรอบความรอนที่ทอ จะไดรบั ซึ่งกําหนดไวใน code B31.1 table 102.3.2 ดังนี้
f = 1.0 สําหรับ 7000 รอบ หรือตํากว
่ า
f = 0.9 สําหรับ 7000 – 14000 รอบ
f = 0.8 สําหรับ 14000 – 22000 รอบ
f = 0.7 สําหรับ 22000 – 45000 รอบ
f = 0.6 สําหรับ 45000 – 100000 รอบ
f = 0.5 สําหรับ มากกวา 100000 รอบ
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สวนใหญแลวระบบทอทีเ่ รา ออกแบบก็จะอยูในชวงประมาณ ไมเกิน7000 รอบความรอน อยางเชน การออก
แบบสําหรับการ operating ในชวง 20 ป ของโรงไฟฟา เต็มที่แลวก็จะ shut down steam line ทีเ่ ขาไปขับ
Steam Turbine ไมเกิน 1 รอบตอวัน ดังนั้นเราจะไมคอยไดเห็นนักสําหรับทีค่ า f จะตํ่ากวา 1
ยกตัวอยางอีกระบบหนึง่ ทีร่ อบไมนา เกิน 7000 ก็เชน relief valves เพราะการทํางานของ relief valve
คงไมเกิด ขึ้นบอยมากทุกวัน

THE OCCASIONAL STRESS คือ stress ทีเ่ กิดขึน้ เปนบางครั้งบางคราว ไมสมํ่าเสมอ เชน แผนดินไหว
(seismic ) รายละเอียดเกี่ยวกับ การวิเคราะห piping including seismic effect นองๆ สามารถศึกษาไดจากบท
ที่ 7 ,wind , water hammer เปนตน occasional allowable stress โดยทัว่ ไปจะมีคา อยูระหวาง 1.1Sh –
1.33Sh ขึ้นอยูกับ code ทีใ่ ช อยางเชน B31.1 ใช 1.15Sh -1.2 Sh สวน B31.3 ใช 1.3 Sh เปนตน
ขัน้ ตอนการ check flexibility ตอไปนีเ้ ปนขัน้ ตอนการ check flexibility ของระบบทอ
1 คํานวณหา sustained stress ยกตัวอยางเชน stress ทีเ่ กิดจาก primary load ปกติก็คือ weight และ
pressure
2! คํานวณหา expansion stress
3! เปรียบเทียบ sustained stress ทีค่ านวณได
ํ
ในขอ 1 กับ allowable stress : Sh
4! เปรียบเทียบ expansion stress ทีค่ านวณได
ํ
ตามขอ 2 กับ คา allowable : f (1.25Sc + 1.25Sh – Sl )
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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 มากขึน้ ในการคํานวณ ซึ่งจะใชเวลาในการคํานวณนานขึ้น บางครั้ง ก็ไม
สามารถ run ผลออกมาได สาเหตุเกิดจากการวนลูป ดังนั้นคุณก็ตอง พยายามลดสมการ linear equation ให
นอยลง เชน ใส guide ไมตองมี 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 ทีไ่ มตองการผลการ
คํานวณแมนยําอะไรมากมาย ดังนั้นเวลาเราใช CAESAR II คํานวณ pipe stress สําหรับ line ทีไ่ ม sensitive
มาก เราจึงควรพยายามใหเปน linear มากทีส่ ดุ
stress engineer บางทาน เชน Mr. John M Nedovich เปน piping stress engineer ทีม่ ปี ระสบการณทํา
stress มามากกวา 20 ป และเคยผานการทํางานกับบริษัทใหญๆทั่วโลกมาเกือบหมด เชื่อวาโปรแกรม CAESAR
II นัน้ run recommend case ผิดพลาดในกรณีทร่ี ะบบเปน non linear เชนในกรณีท่ี pipes line lift off ออกจาก
support ซึ่ง case ทีถ่ กู ตอง 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)
Nozzle and restraint loads
3. T1 (EXP)
4. DS1-DS2 (EXP)
5. DS1-DS3 (SUS)
B31.3 Code Compliance

ถาเราเปรียบเทียบ (SUS) สองคานี้ในกรณี lift off จะตางกัน แตถาระบบที่ไม lift off คาทั้งสองคานี้จะ
เทากัน เพราะฉะนัน้ เราสามารถใช case ที่ CAESAR II recommend ไดสําหรับในกรณีท่ี ไม lift off
แตทางบริษทั ผูพ ฒ
ั นาโปรแกรม CAESAR II ก็ยนื ยันหนักแนนวา case ทีเ่ ขา 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 เพิม่ เขามา 2 case จากปกติ คือ T1 (EXP) และ DS1-DS3 (SUS)

11

ใน case ใหมท่ี 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 ไมมีความหมายอะไรมากนอก
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 ผมจะขอยกตัวอยางระบบสักระบบหนึ่งเปน
ระบบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ install เปน ambient และ operating เปน 100 องศาเซลเซียส แตมีวิศวกรคนอื่นมามองระบบ
ของผมกลับกันเปน อุณหภูมิ install เปน 100 องศา และเปลีย่ นแปลงไป เปน ambient ดังนั้น sustained stress
ของ วิศวกรคนที่สองก็จะ base on อุณหภูมิ 100 องศา และเขาก็จะเรียกอันนี้วา hot sustained ดังนัน้ เขาจึงคิด
วา sustained stress นัน้ มี สองแบบ ขึ้นอยูกับการมอง วาเราจะมอง ระบบจาก เย็นไปรอน หรือวาจะมองจาก
ระบบ รอนมาเย็น ซึ่งก็เปนไปไดในกรณี 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) ดังนัน้ การใชคา modulus ของ
วัสดุในการคํานวณหา sustained ก็ตอง base on 100 องศา ดังนั้น sustained ทีเ่ ขาคํานวณไดจะตองใชคา
young modulus ที่ อุณหภูมิ 100 องศา เราอยาลืมวา sustained นัน้ จะไมใชสาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ดังนั้นคา sustained stress ทีค่ านวณได
ํ
จะตอง base on อุณหภูมิ installed ซึง่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมนิ จ้ี ะไมมผี ล
กระทบใดๆตอระบบทอ ระบบจะไมยืด หรือ หดตัว ณ อุณหภูมนิ ้ี
ยังไงก็แลวแตเรื่อง cold sustained กับ hot sustained ก็ยงั เปนเรื่องที่ยังไมมีการตัดสินชี้ขาด ใน
piping code ก็ไมชดั เจนในเรื่องนี้ แตถาเราอยากจะมีปญหาขอถกเถียงกับ pipe stress engineer เราก็ run
case analysis ใหครอบคลุม ทัง้ cold และ hot sustained ก็ได จะไดหมดเรื่องหมดราวถกเถียง และ
conservative กวาดวย สรุปแลวผมเชื่อวามี sustained เดียว แตวิธีการ analysis ของผม ก็ขึ้นอยูกับสถานะ
การณ มากกวาที่จะเลือกระบบใดระบบ หนึ่งมาใช
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การนํา piping input file มาวิเคราะหรวมกันหลายๆ file
CAESAR II นัน้ มีความสามารถในการ 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 แตก็เหมาะสําหรับการเช็ควา line ทีเ่ รา model มานัน้ ถูกตอง ชนกัน
หรือปาว อยางเชน line บน pipe rack ซึง่ มี line จํานวนมากมาย วิธีการนํา file input มารวมกันก็ทาได
ํ ดังตอไป
นี้
1.! เปด input file สักหนึง่ file

view ดูจะเปน file jacket pipe ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอยาง jacket pipe
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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
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รูปที่ 5

ถาเราเลือก file water hammer ก็จะไดดังรูปที่ 6 ตรง column ReadNow นัน้ มีใหเลือกสอง option คือ N กับ Y
CAESAR II default จะเปน N ก็คือ เปนการดึง file hammer นีม้ าแค reference กับ file jacket แตไมไดรวมเขา
มาอยูใน input model แตถา เราตองการให มารวมกันถาวรใน input model เราก็เปลีย่ นเปน Y ดังนั้นควร
ระมัดระวังตรงนี้ดวย ปกติควรจะเปน N

รูปที่ 6
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ถาเรา view ดูกจ็ ะเปนดังรูป ที่ 7

รูปที่ 7
ตอนนี้เรายังไมไดกําหนดจุด coordinate ใหกับ node เริม่ ตนของทั้งสอง 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 ดูกจ็ ะทําให node 1105 กับ node 5 หางกันออกมา
10 foot ในแกน Z ดังรูปที่ 10
16

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
ถาเราไปใสคา บวก ทิศทางจะกลับทิศกัน
ขอควรระวังในการใช include piping file นัน้ ก็คืออยาใหมี node ซํากั
้ นเกิดขึ้น
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