(ปรับปรุ งเนือหาหลักสู ตรใหม่)

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรือง การออกแบบระบบท่อไอนํา รุ่นที
ระหว่างวันที

– 19 สิงหาคม

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน
จัดโดย คณะอนุ กรรมการระบบไอนํา หม้อนําและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ระบบท่อไอนํา เป็ นส่วนประกอบทีสําคัญของระบบในการลําเลียงไอนํา ทีความดันใช้งานไม่ตากว่
ํ า
psi ระหว่างหม้อนํา (Boilers) กับ
อุปกรณ์ทีต้องการไอนํ า ทําให้การออกแบบระบบท่อจ่ายไอนําต้องคํานึ งถึงความปลอดภัย (Safety) และความมันคงทางโครงสร้าง (Structural integrity)
เป็ นหลัก ตามมาตรฐาน B31.1 ซึงครอบคลุม Boiler external piping (BEP) และ Non-boiler external piping (NBEP) ด้วยขีดจํากัดความเค้นวัสดุ เมือ
ระบบท่อรับภาระแรงในรูปแบบต่างๆทัง Sustained load, Occasional loads, Thermal load โดยเฉพาะในกรณีหลังที Flexibility analysis ได้มีบทบาทใน
การออกแบบตัวจับยึดท่อ การวางแนวท่อ เพือป้ องกันความเสียหายต่อระบบท่อจากความเค้นเกิน หรือต่ออุปกรณ์เชือมต่อทีมีความสามารถในการ
รับภาระแรงทีจํากัดจากระบบท่อจ่ายไอนํา ตามมาตรฐานของแต่ละอุปกรณ์
นอกเหนื อจากความปลอดภัยและความมันคงทางโครงสร้างทีเกียวข้องอย่างใกล้ชิดกับความสามารถในการใช้งานได้อย่างต่อเนื องของอุปกรณ์
(Reliability) การออกแบบระบบการผลิตไอนํ าและการใช้ไอนําทีมีประสิทธิภาพก็มีความสําคัญไม่น้อย ด้วยวิธีการเลือกขนาดของท่อทีเหมาะสมกับอัตรา
ความต้องการไอนํ า รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอืน ๆ ด้วย เช่น กับดักไอนํ า (Steam trap) ทีต้องมีวิธีการเลือกขนาด การติดตัง และการบํารุงรักษาที
เหมาะสม สามารถเพิมคุณภาพไอนํ า ทีมีการนํ าความร้อนกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสินเปลืองพลังงานอันเนื องมาจากการแผ่รงั สี
หรือการสูญเสียไอนํ า เป็ นต้น
คณะอนุ กรรมการระบบไอนํ า หม้อนําและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครืองกล วสท. เห็นความสําคัญดังกล่าว
จึงกําหนดจัดหลักสูตรอบรมนี ขึนเพือให้ วิศวกรผูอ้ อกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอํานวยการติดตังและใช้งาน ตลอดจนผูท้ สนใจ
ี
ได้มีความเข้าใจการ
ออกแบบระบบท่อไอนํ าได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดระบบท่อเพือส่งไอนํา และนําไอกลันตัวกลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 กําหนดการ 
วันเสาร์ที 18 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
Introduction of layout and design of steam piping system Code,
standard, and regulation Overview of pipe stress requirements
Piping design load for sustained loads, occasional loads, and
flexibility analysis

วันอาทิตย์ที 19 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

08.30 – 09.00
ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
ระบบการส่งจ่ายไอนําและอุปกรณ์กบั ดักไอนํา (คุณสมบัติไอนํ า ตารางไอนํ า)
การออกแบบส่วนจ่ายไอนํา
(ส่วนประกอบ ขนาดท่อจ่ายไอ ขนาด steam header การเดินท่อ การนํา
อากาศออก)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
13.00 – 16.00 น.
Piping support design and expansion loops design including
หลักการทํางาน การเลือกขนาด และการติดตังกับดักไอนํา
calculation of Stresses & Anchor forces ใน Expansion loops,
(steam trap)
o
90 loop, Hook Z Shape, U shape with equal legs, U shape with การบํารุงรักษา และการประเมินความสูญเสียทางความร้อนของ
unequal legs, U shape with no leg, U shape ชนิ ด ระนาบ
Load limits for attached equipment Introduction to computer
application to design and analysis
วิทยากรโดย
วิทยากรโดย
ผศ.ดร.ปั ญญา ขันธ์สุวรรณ
อาจารย์ปรีชา อาการศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบทอไอน้ํา รุนที่ 15
ระหวางวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561
ณ หองประชุม อาคาร วสท. และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน
หนวยงาน/บริษัท .......................................................................................................................................................................................
เลขที่ ........................................ อาคาร.............................ซอย................................ถนน
ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

โทรศัพท

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรสาร

ชื่อผูประสานงานโดย

โทรศัพท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ...........................................................  สํานักงานใหญ  สาขา ................................................................
ขอสํารองที่นั่ง ดังมีรายชื่อตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ชื่อ-นามสกุล 1) ............................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.
2) ............................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ......................................................



หมายเหตุ

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% อาหารวาง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการบรรยาย
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.
ฟรี 1 ป (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่ www.eit.or.th ) พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น
ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชาํ ระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้

 กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน
 กรณีลกู คาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน
คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ
เลขที่

045-2-03026-1
147-4-32388-6

กรณีโอนเงิน กรุณา fax หลักฐานการชําระเงินมาที่ โทรสาร 0-2184-4662 ระบุชื่อโครงการฯ ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ท ี สุพรรณี ย์ แสนภักดี
โทร - - - ต่อ
โทรสาร - E-mail: supannee@eit.or.th หรือสมัครผ่าน www.eit.or.th

