มาตรฐานการตรวจสอบหม้ อนา้ ชนิดท่ อไฟ
ในอนาคต
รองศาสตราจารย์วิชยั พฤกษ์ ธาราธิกลู

1. การเตรียมหม้ อนา้ (เป็ นหน้ าที่ของโรงงานโดยคาแนะนาของวิศวกร)
◦ หยุดใช้ งาน พร้ อมทังท
้ าความสะอาดส่วนที่เป็ นห้ องเผาไหม้ และท่อไ
◦ ระบายไอน ้าออกจากหม้ อน ้า ลดอุณหภูมิภายในหม้ อน ้าให้ ไม่เกิน 49 ๐ซ
การลดอุณหภูมิไม่ควรใชวิธีถ่ายน ้าร้ อนออกทังหมด
้
แล้ วเติมน ้าเย็นทันที
◦ จัดให้ ผ้ คู วบคุมหม้ อน ้า อานวยความสะดวกหรื อให้ ข้อมูลวิศวกร
◦ จัดเตรี ยมข้ อมูลต่าง ๆ
- บันทึกการใช้ งานหม้ อน ้า
- ประวัติการซ่อม
- ผลวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้า
◦ จัดเตรี ยมปะเก็นส่วนต่าง ๆ เช่น ช่องคนลอด ช่องมือลอด ฝาหน้ า-หลัง และ
หน้ าแปลนต่าง ๆ

2. วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ
◦ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ประกอบ รองเท้ า
นิรภัย แว่นนิรภัย หน้ ากากกรองฝุ่ น ชุดหมี ไ ฉาย ค้ อนขนาดเล็ก แปรงลวด
กล้ องถ่ายรูป เครื่ องวัดความหนาโลหะ
◦ ตัดแยกแหล่งพลังงาน ทังระบบไ
้
้า ระบบไอน ้า ระบบน ้า ระบบเชื ้อเพลิง
◦ จัดให้ มีการขออนุญาตการทางานในที่อบั อากาศ (Confine space)
- ระบายอากาศ
- วัด O2
- วัดก๊ าซไวไ
- วัดก๊ าซพิษ
- ฝุ่ นระเบิด

◦ ผู้ที่จะเข้ าไปในที่อบั อากาศมีหลักฐานการอบรมหลักสูตรการทางานในที่อบั
อากาศ
◦ โรคที่ต้องตรวจก่อนเข้ าที่อบั อากาศ (โดยแพทย์ ตรวจละเอียดหรื อสอบถาม)
- โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือดหรื อหลอดเลือดหัวใจตีบ
- โรคลิ ้นหรื อผนังหัวใจตีบหรื อรั่ว
- โรคหัวใจโต
- โรคหัวใจเต้ นผิดจังหวะ
- โรคหอบหืด
- โรคหลอดลมอุดกันเรื
้ อ้ รังและโรคถุงลมโป่ งพอง
- โรคลมชัก
- การเคลื่อนไหวผิดปกติหรื อกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง
- โรคหลอดเลือดสมองหรื ออัมพาต
- โรคปวดข้ อหรื อข้ ออักเสบเรื อ้ รัง

- โรคหรื อความผิดปกติของกระดูกและข้ อ
- โรคกลัวที่แคบ
- โรคจิต เช่น โรคซึมเศร้ า โรคจิตเภท
- โรคเบาหวาน
- โรคหรื ออาการเลือดออกง่าย
- โรคไส้ เลื่อน
- สุภาพสตรี ดูการตังครรภ์
้
กับประจาเดือนครัง้ สุดท้ าย
สรุป ควรมีผลตรวจสุขภาพดังนี ้

รายการตรวจ
1. ดัชนีมวลกาย
2. ความดันโลหิต

แนวทางพิจารณา
- ไม่เกิน 35 กก./ตารางเมตร
- ไม่เกิน 140/90 มม.ปรอท

3. อัตราเร็ วชีพจร

- 60-100 ครัง้ /นาที
- 40-59 ครัง้ /นาที ร่วมกับคลื่นไ ้าหัวใจปกติ
- 101-120 ครัง้ /นาที ร่วมกับคลื่นไ ้าหัวใจปกติ
4. สมรรถภาพปอดชนิดสไปโรเมตรี ย์ (spirometry) - ผลตรวจปกติ
- จากัดการขยายตัวเล็กน้ อย (Mild restriction)
- อุดกันเล็
้ กน้ อย (Mild obstruction)
5. ภาพรังสีทรวงอก (X-ray)
- แพทย์วินิจฉัย
6. ความสมบูรณ์เม็ดเลือด

7. อื่น ๆ เช่น สมรรถภาพการมองเห็นระยะไกล
สมรรถภาพการได้ ยินเสียงพูด

- ระดับฮีโมโกลบิน 10 กรัม/เดซิลิตร ขึ ้นไป และ
ระดับความเข้ มข้ นเลือดร้ อยละ 30 ขึ ้นไป และ
ระดับเกล็ดเลือด 100,000 เซลล์/ลบ.มม ขึ ้นไป
-

3. การตรวจสอบภายนอก (External inspection) สอดคล้ องกับประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
◦ การติดตังหม้
้ อน ้าและระบบท่อไอน ้า
◦ สภาพการรั่วซึมของส่วนต่าง ๆ พบสิ่งผิดปกติอาจรื อ้ ฉนวนเพื่อตรวจสอบ
เปลือก ผนัง
◦ อุปกรณ์ความปลอดภัย ตรวจสอบจานวน ขนาด การติดตัง้ การใช้ งาน
◦ ฉนวน ดูการเสื่อมสภาพ
◦ ท่อและปล่องที่ระบายก๊ าซจากการเผาไหม้

4. การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal inspection)
◦ ตรวจสอบ ด้ านสัมผัสไ และด้ านสัมผัสน ้าของ
- ผนังเตา - ห้ องเผาไหม้
- ท่อไ ใหญ่
- ท่อไ เล็ก
- ผนังหน้ าหลัง
- ท่อน ้า - อุปกรณ์อนุ่ น ้า (Economizer)
- อุปกรณ์อนุ่ อากาศ (Air Pre-heater) - เหล็กยึดโยง
◦ สิ่งที่ตรวจพบคือ
- การบิดเบี ้ยว การเสียรูป การแตกร้ าว การรั่วซึม การกัดกร่อน
- ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ความหนา
- ร่องรอยการเกิด Overheat หรื อการสึกหรอจากการเสียดสี
- ด้ านสัมผัสน ้า การกัดกร่อนลักษณะต่าง ๆ ตะกรัน ดินโคลน
- การอุดตันของท่อที่ตอ่ เข้ า ลิ ้นนิรภัย ท่อน ้าเข้ า เกจวัดความดัน สวิตช์
ควบคุมความดัน หลอดแก้ ว เครื่ องควบคุมระดับน ้า ท่อและวาล์วถ่ายน ้า

5.

การอัดนา้ (Hydrostatic test) เพื่อทดสอดความแข็งแรงโครงสร้ างหม้ อนา้
◦ น ้าที่ใช้ ทดสอบอุณหภูมไิ ม่เกิน 49 ๐ซ
◦ หม้ อน ้าใหม่ หรื อซ่อมแซมส่วนที่รับความดัน
- อัดน ้าความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันอนุญาตให้ ใช้ งานสูงสุด (MAWP;
Maximum Allowable Working Pressure)
- การเพิ่มความดันไม่ควรเกิน 0.2 bar/นาที
- คงความดันที่ทดสอบไว้ ไม่น้อยกว่า 10 นาที
- ลดความดันเหลือ 1 – 1.25 เท่าของ MAWP
- ตรวจสอบการรั่วซึมของโครงสร้ างอุปกรณ์และท่อทางต่าง ๆ
◦ หม้ อน ้าที่ผ่านการใช้ งานมาแล้ ว ต้ องมีการตรวจทดสอบอัดน ้าประจาปี (Annual
Hydrostatic test)
- อัดน ้าความดัน 1-1.25 ของ MAWP
- คงความดันที่ทดสอบไว้ จนกว่าจะตรวจสอบการรั่วซึมเสร็จ
- ตรวจสอบการรั่วซึมของโครงสร้ าง อุปกรณ์ และท่อทางต่าง ๆ

◦ หม้ อน ้าที่ไม่มีประวัติการสร้ างตามมาตรฐาน การตรวจทดสอบอัดน ้า
- อัดน ้าที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของความดันใช้ งานสูงสุด
(Maximum working Pressure; MWP)
- คงความดันที่ทดสอบไว้ ไม่น้อยกว่า 10 นาที
- ตรวจสอบการรั่วซึมของโครงสร้ าง อุปกรณ์ และท่อทางต่าง ๆ
◦ ขณะทดสอบอัดน ้า ควรนาหน้ าแปลนปิ ด ท่อจากหม้ อน ้าที่ตอ่ เข้ าลิ ้นนิรภัย
หรื อล็อคการทางานของลิ ้นนิรภัย หลีกเลี่ยงการขันสปริ งลิ ้นนิรภัย
◦ เมื่อการทดสอบอัดน ้าแล้ วเสร็จ ให้ ทาตรวจสอบการทางานของลิ ้นนิรภัย
ให้ ระบายความดันไม่เกิน 1.03 เท่าของ MAWP หรื อ MWP แล้ วแต่กรณี

6. การตรวจสอบสภาพการทางานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ ความ
ปลอดภัย (Functional test)
6.1 การทดสอบระบบควบคุมความดัน ทางานอย่างถูกต้ อง คือ
มาตรวัดความดัน
◦ มาตรวัดความดันมีการสอบเทียบ
◦ มีทอ่ ดักน ้า (siphon หรื อ trap)
◦ สังเกตการเคลื่อนที่ของเข็มวัดความดันทังขณะเพิ
้
่มหรื อลดความดัน
◦ ขนาดมาตรวัดความดันใหญ่ มองเห็นชัด ช่วงทางาน 1.5-2 เท่าของความ
ดันใช้ งาน ติดตังในต
้ าแหน่งที่ผ้ คู วบคุมมองเห็นชัดเจน
◦ ท่อที่ตอ่ จากหม้ อน ้ามายังมาตรวัดความดันควรมีทอ่ ระบายสิ่งสกปรก
สวิตช์ควบคุมความดัน
◦ ทางานควบคุมความดันตามที่ปรับตังไว้
้
◦ กรณีใช้ อปุ กรณ์สง่ สัญญาณความดัน (Pressure transmitter) ต้ องมีการ
สอบเทียบ

6.2 การทดสอบระบบควบคุมระดับน ้า ทางานอย่างถูกต้ อง คือ
อุปกรณ์แสดงระดับน ้า (หลอดแก้ ว / แท่งแก้ ว)
◦ ท่อที่ตอ่ ด้ านบนและด้ านล่าง เชื่อมกับหม้ อน ้าส่วนที่เป็ นไอน ้าสาหรับด้ านบน
และส่วนที่เป็ นน ้าสาหรับด้ านล่าง
◦ ระดับน ้าต่าสุดที่มองเห็น ควรสูงกว่าท่อไ เล็กหรื อเพดานเตา 3 นิ ้ว (7.62 ซม.)
◦ การเคลื่อนที่ขึ ้นลงของน ้า ปกติ ขณะเปิ ด-ปิ ดวาล์วหลอดแก้ ว
อุปกรณ์ควบคุมระดับน ้า (water level control equipment)
◦ ดูการทางานของอุปกรณ์ควบคุมระดับน ้า 5 ลักษณะ ดังนี ้
- เมื่อระดับน ้าต่าลงถึงจุดที่ตงไว้
ั ้ ปั๊มน ้าทางาน
- เมื่อระดับน ้าสูงขึ ้นถึงจุดที่ตงไว้
ั ้ ปั๊มน ้าหยุดทางาน
- เมื่อระดับน ้าสูงเกินจุดที่ตงไว้
ั ้ มีสญ
ั ญาณเตือน
- เมื่อระดับน ้าต่ากว่าจุดที่ตงไว้
ั ้ มีสญ
ั ญาณเตือน
- เมื่อระดับน ้าต่ามากผิดปกติ มีสญ
ั ญาณเตือนและตัดการทางานทุกวงจร

ทดสอบการทางานของ
◦ สวิตช์ลกู ลอย (Floating switch) หรื อ
◦ แท่งอิเลคโทรด (Electrode) หรื อ
◦ อุปกรณ์สง่ สัญญาณระดับน ้า (Level transmitter)
6.3 การทดสอบระบบความปลอดภัย
ลิ ้นนิรภัย (safety valve)
◦ ขนาด จานวน และความสามารถการระบายความดัน
◦ การรั่วซึมของบ่าวาล์ว
◦ การทดสอบให้ ทางาน ทดสอบเย็น (Cold test) ขณะติดตังหรื
้ อถอดออกมา
ทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการ อาจต้ องมีการชดเชยการเปิ ดวาล์วที่อณ
ุ หภูมิใช้ งาน
◦ ลิ ้นนิรภัยของหม้ อน ้าความดันสูง หม้ อต้ มน ้ามันร้ อนอุณหภูมิสงู หรื อหม้ อน ้า
ความดันต่า อาจใช้ การอัดน ้าทดสอบเย็น เพื่อปรับแต่งเบื ้องต้ น แล้ วใช้ ความดัน
ไอน ้าขณะใช้ งาน เริ่ มต้ นปรับตังละเอี
้
ยดอีกครัง้

อุปกรณ์สญ
ั ญาณเตือน (Alarm device) ตรวจการทางานของ
◦ อุปกรณ์ที่ใช้ ควบคุมการจุดติดไ
◦ อุปกรณ์ที่ใช้ ควบคุมควมดัน
◦ อุปกรณ์ควบคุมระดับน ้า
◦ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสงู เกิน
6.4 ประตูระบายก๊ าซ (safety door)
◦ ตรวจการทางานของสปริ ง
◦ ตรวจสภาพปะเก็น

7.

การทดสอบโดยไม่ ทาลาย (Nondestructive examination; NDE)

ใช้ สาหรับประเมินสภาพของหม้ อน ้า ผู้เชี่ยวชาญทดสอบโดยไม่ทาลาย ต้ องมี
ทักษะและประสบการณ์เพียงพอ ผ่านการอบรม และได้ รับการรับรองตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานและกฎหมาย

วิศวกรผู้ตรวจสอบ ควรขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญการทดสอบโดยไม่ทาลาย
กรณีตรวจพบว่าหม้ อน ้าโดยเฉพาะสร้ างที่รับความดัน มีข้อน่าสงสัยของการบกพร่องหรื อ
สภาพที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อการใช้ หม้ อน ้า
เครื่ องมือหรื อวิธีการทดสอบโดยไม่ทาลาย มีหลายวิธี ดังนี ้
7.1 การตรวจพินิจด้ วยสายตา (Visual inspection)

7.2 การตรวจสอบโดยใช้ ผงแม่เหล็ก (Magnetic particle examination; MT)
7.3 การตรวจสอบด้ วยน ้ายาแทรกซึม (Liquid penetrant examination; PT)
7.4 การทดสอบด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู (Ultrasonic testing; UT)

7.5 การทดสอบโดยการถ่ายภาพด้ วยรังสี (Radiographic testing; RT)
7.6 การทดสอบด้ วยสนามแม่เหล็กรั่วไหล (Magnetic flux leakage
testing; MFL)
7.7 การตวจสอบด้ วยการถ่ายภาพโครงสร้ างเนื ้อโลหะ (Metallographic
examination)
7.8 การทดสอบด้ วยความดัน
8. รูปแบบความเสียหาย
เป็ นการพิจารณาหม้ อน ้าที่ติดตังและใช้
้
งานตามที่ได้ ออกแบบไว้ ในเวลาที่
กาหนด แต่หม้ อน ้านันอยู
้ ใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ง่ายกับการกัดกร่อน อุณหภูมิสงู หรื อ
สภาพที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอื่น ๆ อันจะนามาซึง่ ผลของอายุการใช้ งานหม้ อน ้า
รูปแบบและกลไกความเสียหายที่สง่ ผลกระทบต่ออายุการใช้ งานหม้ อน ้าที่
เหลืออยูม่ ีดงั นี ้

-รอยปูด (Bulging)
-การย่อย (Sagging)
-การแตกร้ าวเนื่องจากความเค้ นร่วมกับการกัดกร่อน (stress corrosion
cracking; scc)
-การกัดกร่อนเฉพาะที่หรื อการกัดกร่อนทัว่ ไป (Localized or general
corrosion)
-การคืบ (Creep) เนื่องจากใช้ งานที่อณ
ุ หภูมิสงู
-การล้ า (Fatigue) เนื่องจากความร้ อนหรื อทางกล
-ความเสียหายจากไฮโดรเจน (Hydrogen damage)
-การเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยา
-การกัดเซาะ (Erosion)

