หนวยที่ 9 ความปลอดภัยในการทํางานกับหมอน้ํา ภาชนะรับแรงดันและภาชนะบรรจุกาซ
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หมอน้ําเปนเครื่องจักรที่ใชผลิตไอน้ํา มี 3 แบบคือ แบบทอไฟ แบบทอน้ํา และแบบสรางขึ้นมาพิเศษ โดยทั่วไปสามารถแบง
โครงสรางของหมอไอน้ําออกตามหนาที่ได 3 สวนคือ สวนที่ใชถายเทความรอน สวนเก็บน้ํา และสวนเก็บไอน้ํา
หมอน้ํา (Boilers) ตามกฎกระทรวง 2549 หมายถึง ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําที่มีปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรขึ้นไป
หมอน้ําแบบทอน้ํา หมายถึง หมอน้ําชนิดที่มีน้ําอยูในทอ สวนไฟจะอยูภายนอกทอ
สวนหมอน้ําแบบ ทอไฟ หมายถึงหมอน้ําที่มีไฟหรือความรอนวิ่งอยูในทอ หมอน้ําแบบทอน้ําสามารถสรางใหใชความดันสูง
ถึง 5,000 ปอนดตอตารางนิ้ว มีกําลังการผลิตไอน้ําตั้งแต 0.25ตันตอชั่วโมงจนถึงขนาดใหญกวา 1,000 ตันตอชั่วโมง แตถา
เปนหมอน้ําแบบทอไฟไมควรสรางใหความดันใชงานเกิน 250 ปอนดตอตารางนิ้วหรือมีกําลังการผลิตไอน้ําเกิน 12 ตันตอ
ชั่วโมง ถาจะสรางใหมีอัตราการผลิตสูง ตองลดความดันใชงานลง
หมอน้ําพิเศษ เชนหมอน้ําไฟฟา ใชฮีทเตอร ไมมีปญหาเรื่องมลภาวะ
แรงมาหมอน้ํา หมายถึง ความสามารถของหมอน้ําที่ผลิตไอน้ําได 34.5 ปอนดในเวลา 1 ชั่วโมงโดยที่น้ําในหมอน้ํามีอุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส และไอน้ําที่ผลิตไดมีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 14.7 ปอนดตอตารางนิ้ว
อัตราการผลิตไอน้ํา หมายถึง ความสามารถของหมอน้ําที่ผลิตไอน้ําไดในเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อมารตวัดความดันอานคาได 0
ปอนดตอตารางนิ้ว
สวนเก็บน้ํา หมายถึง บริเวณภายในหมอน้ําที่ทําหนาที่เก็บน้ําไวสําหรับผลิตไอน้ํา โดยจะ อยูใตสวนที่เก็บไอน้ํา
ไอน้ํา (Steam) น้ําที่แตกตัวอยูในสภาวะของกาซบางสวน ดังนั้นไอน้ําจึงประกอบไปดวยของเหลวและกาซ เมื่อตมน้ําใน
ภาชนะปดน้ําจะกลายเปนไอ ที่อุณหภูมิ 212 องศาฟาเรนไฮท หรือ 100 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ
(14.7 ปอนด/ตารางนิ้ว)
ไอดงหรือไอแหง (Superheated steam) หมายถึงไอน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกวาไอน้ําอิ่มตัว ไอดง ไดมาจากการผานไอน้ําอิ่มตัวเขา
ไปในขดทอที่รอน ไอน้ําจะมีอุณหภูมิสูงจนกลายเปนไอดง เหมาะขับเคลื่อนกังหันไอน้ํา
ความดัน (Pressure) หมายถึงแรงที่กระทําตอหนวยพื้นที่ ที่นิยม ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
(kg/cm2 ) บาร (bar) และ ปาสคาล (pa)
อัตราการผลิตไอน้ํา (Steam rate) หมายถึง ความสามารถของหมอน้ําที่ผลิตไอน้ําไดในเวลา 1 ชั่วโมง เรียก ตันตอชั่วโมง เชน
หมอน้ําขนาด 5 ตัน หมายถึง หมอน้ําที่สามารถผลิตไอน้ําๆได 5 ตันในเวลา 1 ชั่วโมง
โครงสราง สวนประกอบ อุปกรณเพื่อความปลอดภัยของหมอน้ํา
1. โครงสรางหมอน้ํา
- เปลือกหมอน้ํา (Boiler Shell)
- ผนังหนาและผนังหลัง (End plate)
- ทอไฟใหญหรือลูกหมู (Flue) เปนทอนํากาซรอน เสนผาศูนยกลางใหญกวา 6 นิ้ว ทําหนาที่ถายเทความรอนใหกับน้ํา
และสงตอความรอนไปยังทอไฟเล็ก
- ทอไฟเล็กหรือหลอดไฟหรือจุบ(Fire tube) เปนทอใหแกสรอนไหลผาน มีขนาดเล็กกวา 6 นิ้ว ถายเทความรอนใหกับน้ํา
- ทอน้ํา (Water tube) หมอน้ําแบบทอน้ํา ภายในทอจะมีน้ําอยู สวนภายนอกทอจะมีความรอนผาน เสนผาศูนยกลางไม
ควรเกิน 4 นิ้ว ทอไมมีตะเข็บ

- เหล็กยึดโยงหรือสเตย (Stay) ทําหนาที่เพิ่มความแข็งแรงของของผนังและเปลือกหมอน้ํา สามารถทนความดันได
สูงขึ้น มี 2 ชนิดเสตยตัน และสเตยกลวง
- ชองคนลอด (Man hole) ชองมือลอด (Hand hole) เพื่อเขาไปตรวจสอบซอมแซม
- ปลองไฟ (Stack Chimney) ทําหนาที่สงผานเขมาควันกาซ และความรอน ที่หลงเหลืออยู ออกไปภายนอกหมอน้ํา
- หมอน้ําที่มีขนาดใหญ จะมีอุปกรณเพิ่ม คือ อุปกรณประหยัดเชื้อเพลิง อุปกรณอุนอากาศ เครื่องไอดง
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2. สวนประกอบของหมอน้ํา
- มาตรวัดระดับน้ํา (Water level gauge) ทําหนาที่แจงระดับน้ําที่แทจริงใหผูควบคุมทราบ มี 2 ชุด มีแบบหลอดแกว แบบ
แผนแกวสะทอนแสง และแบบความดันแตกตาง
- มาตรวัดความดัน ทําหนาที่วัดความดันภายในหมอน้ํา ควรใชมาตรวัดความดันที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 4 นิ้ว
สเกลควรอานคาได 2 เทาของความดันใชงานสูงสุด
- ลิ้นหรือวาลว วาลวจายไอน้ําควรจะเปนวาลวที่เปดปดไดอยางชาๆ คือโกลบวาลว สวนวาลวหลอดแกและวาลวถายน้ํา
ควรใชวาลวที่เปดปดไดรวดเร็ว ปลั๊กวาลวหรือบอลวาลว และในหมอน้ําตองมีวาลวกันกลับ (Check Valve) ปองกันไมให
น้ําในหมอไอน้ําไหลเขาเครื่องสูบน้ํา
- เครื่องสูบน้ําหรือปมน้ํา (Feed water pump) ทําหนาที่ปอนน้ําเขาหมอน้ําใหเพียงพอแกการใชงาน ความดันของน้ําที่เขา
ตองมากกวา 1.5 เทา ของความดันใชงาน ควรมีปม 2 ชุด สําหรับหมอน้ําขนาดใหญ ปมน้ํา 1.1 เทา ก็ได
- หัวฉีดน้ํามันหรือหัวพนไฟ (Burner) ทําหนาที่ พน หรือฉีดน้ํามันใหคลุกเคลากับอากาศ เมื่อเกิดประกายไฟจะลุกไหม เปน
ความรอน
- บันได หมอน้ําที่มีความสูงตั้งแต 2 เมตร ควรจะมีบันได เพื่ออํานวยความสะดวก
- ฉนวนกันความรอน ทําหนาที่ปองกันการสูญเสียความรอน หุมที่เปลือกหมอไอน้ํา และทอจายไอ ที่นิยม ไดแกใยแกว และ
แอสเบสตอส
3. อุปกรณพื่อความปลอดภัยของหมอน้ํา
- ลิ้นนิรภัย เซฟตี้วาลว หรือ โปโล (Safety valve) ใชระบายไอน้ําออก ปองกันหมอน้ําระเบิดเนื่องจากความดันสูง
- ปลั๊กหลอมละลายหรือสะดือหมอน้ํา (Fusible plug) ปองกันอันตรายในกรณีหมอน้ําแหง ปลั๊กจะละลาย
- เครื่องควบคุมระดับน้ํา ทําหนาที่ควบคุมน้ําใหอยูในระดับที่กําหนด สงสัญญาณใหปมน้ําทํางาน มี แบบลูกลอย และแบบ
อิเลคโทรด
- สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ จะสงสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ําในหมอน้ําต่ํากวาระดับที่กําหนด ปกติใชรวมกับ ลูกลอย หรือ
อิเลคโทรด
- เครื่องควบคุมควมดัน อาศัยความดันไอน้ําควบคุมหัวฉีด จายน้ํามัน
- ฝานิรภัย (Access door)
- อุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสีย ติดตั้งที่ปลองหางจากหมอน้ําประมาณ 1 เมตร ไวควบคุมความรอนไมใหสูงเกิน
อาจมีสาเหตุมาจากหมอน้ําแหง นําไปสูหมอน้ําระเบิด
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หมอน้ําควรมีสวนประกอบและอุปกรณ เพื่อความปลอดภัยอยางนอยดังนี้ จึงจะทํางานดวยความปลอดภัย
1. หลอดแกวดูระดับน้ําพรอมวาลว
2. มาตรวัดความดัน
3 วาลวจายไอและวาลวถายน้ํา
4. ปมน้ําและวาลวกันกลับ
5. ลิ้นนิรภัย
6. สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ
ระบบเชื่อเพลิง การใชไอน้ํา และการบํารุงรักษาหมอน้ํา
ระบบน้ําสําหรับหมอน้ํา
1. สมบัติของน้ําตามธรรมชาติแบงไดเปน 2 ประเภทคือ น้ําออนและน้ํากระดาง
- น้ําออน เปนน้ําที่มีแรธาตุและความกระดางละลายอยูนอย เชน น้ําสระ และทะเลสาบ
- น้ํากระดาง เปนน้ําที่มีแรธาตุและความกระดางละลายอยูมาก การตรวจสอบ น้ํากระดางมากสบูจะเกิดฟองนอย เชน น้ํา
บอ น้ําบาดาล แมน้ํา ลําคลอง สามารถแกโดยการ ตม และเติมสารเคมี
2. คุณภาพของน้ําที่เหมาะสมกับหมอน้ํา
- ความขุน ควรมีนอยที่สุด เพราะกอใหเกิดตะกอนและสารแขวนลอย ในหมอน้ํา
- ความกระดาง ควรเปน 0-10 สวนในลานสวน หรือ พีพีเอ็ม (part per million) 0 ppm จะไมเกิดตะกรัน
- ความเปนกรดและดาง (ph) ควรอยูระหวาง 5.8-8.5 ต่ํากวา 5 จะเกิดการกัดกรอนที่รุนแรง
- ปริมาณสารละลายในน้ําทั้งหมด T.D.S ควรมีนอยกวา 3500 พีพีเอ็ม
- ซิลิกา ไมเกิน 40 พีพีเอ็ม กอใหเกิดตะกรันและสิ่งเจือปนติดไปกับไอน้ํา
- ออกซิเจน ไมเกิน 0.03 พีพีเอ็ม เพราะจะกอใหเกิดการกัดกรอน
3. การปรับปรุงคุณภาพน้ํา ทําได 2 วิธี
- ปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนเติมเขาหมอน้ํา เปนวิธีที่นิยมใช และถูกตองที่สุด เพราะแกไขที่ตนตอ แกความกระดางโดยใช
ปูนขาวและโซดาแอช กําจัดแรธาตุที่ละลายอยูในน้ําโดยใชเรซินและดิมิเนอรอลไลเซซัน กําจัดกาซโดยใชดิแอเรเตอร
กําจัดตะกอนหรือความขุนดวยเครื่องกรองทราย
- การปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในหมอน้ํา เปนวิธีที่ใชเสริมวิธีแรก เพื่อปองกัน ตะกรัน และการกัดกรอนในหมอน้ํา เติม
สารเคมีพวกคอลลอยด หรือฟอสเฟสเขาไป และ ถายน้ํา (Blow down) ออกบอยๆ ทุกชั่วโมง
เชื้อเพลิงและการเผาไหมสําหรับหมอน้ํา
สามารถแบงไดออกเปน 3 ชนิดคือ เชื้อเพลิงแข็ง เชื่อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงกาซ
1. เชื่อเพลิงแข็ง เชน ถานหิน ไม ชานออย และแกลบ เปนเชื่อเพลิงที่มีราคาถูกและหางาย
2. เชื่อเพลิงเหลว สวนใหญไดมาจากน้ํามันดิบหรือปโตรเลียม เชน น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด นิยมใชกับหมอน้ํา
สําเร็จรูปใชในเขตชุมชนได
3. เชื่อเพลิงกาซหรือแกส ไดมาจากหลุมกาซธรรมชาติหรือจากน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซชีวภาค
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การเผาไหมสวนใหญจะไดกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา
การออกแบบอุปกรณเผาไหมตองคํานึงถึง
- การผสมระหวางเชื้อเพลิงกับออกซิเจนตองทั่วถึง
- เวลาที่ใชในการเผาไหมมีเพียงพอ
- อุณหภูมิในหองเผาไหมตองสูงพอที่จะทําใหเกิดการเผาไหมอยางตอเนื่อง
การใชไอน้ํา ในโรงงานอุตสาหกรรมมี 2 ลักษณะ คือ
1 ใชดานความรอน ในรูปของไอเปยก หรือไอน้ําอิ่มตัว งานอบแหง ทําของสุก ไลอากาศ และฆาเชื้อโรค
2. ใชไอน้ําดานความดันในรูปของไอแหง (Super Heat Steam) ไอน้ําแตกตัวกลายเปนไอหมดจึงไมเปนอันตรายกับเครื่องจักร
เชนขับกังหันไอน้ํา หรือเครื่องจักรไอน้ํา
หลักในการบํารุงรักษาหมอน้ํา ตองกระทําทุกสวนของหมอน้ํา ไดแก การบํารุงรักษาและทําความสะอาดทั้งสวนสัมผัสน้ํา
และสวนที่สัมผัสไฟ รวมทั้งสวนประกอบละอุปกรณเพื่อความปลอดภัย โดยกําหนดชวงเวลาในการบํารุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอ
มาตรการปองกันอันตรายจากหมอน้ําระเบิด
ลักษณะของหมอน้ําที่ดี
1 มีการออกแบบโครงสรางอยางงายๆ มีความแข็งแรงและถูกแบบวิศวกรรม
2. ออกแบบใหมีการถายเทความรอนและการไหลเวียนของน้ําไดดี
3. มีพื้นที่ สําหรับเก็บไอน้ํามาก
4. มีพื้นที่ถายเทความรอนมาก
5. วัสดุอุปกรณที่ใชไดมาตรฐานและเปนชนิดที่ใชสําหรับหมอน้ํา
6. สวนประกอบและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยมีอยางเพียงพอ
7. เตาเผาหรือหองเผาไหมมีพื้นที่เพียงพอที่จะทําใหการเผาไหมสมบูรณ
8. สามารถตรวจสอบและซอมแซมทุกสวนของหมอน้ําได
9. ควบคุมงายและมีความปลอดภัยในการใชงานสูง
สาเหตุจากหมอน้ําระเบิด
1. ความบกพรองในการออกแบบ การสราง การติดตั้ง และการซอมแซมหมอน้ํา
2. วัสดุที่นํามาใชทําโครงสรางไมเหมาะสม
3. ใชอุปกรณตางๆ ไมถูกตองตามขอกําหนดของอุปกรณนั้นๆ
4. ผูควบคุมหมอไอน้ํามีความรูไมเพียงพอในการปฏิบัติงานควบคุมหมอไอน้ําดวยความปลอดภัย
5. ขาดการตรวจสอบ บํารุงรักษา โครงสรางสวนประกอบและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
6. น้ําที่ใชสําหรับหมอน้ํามีคุณภาพไมเหมาะสม
7. ใชงานหมอน้ําที่ความดันสูงกวาที่ออกแบบหรือกําหนดไว โดยการปรับตั้งลิ้นนิรภัยใหระบายไอน้ําที่ความดันสูงเกินไป

มาตรการปองกันอันตรายจากหมอน้ําระเบิด ควรเริ่มตั้งแตการเลือกใชหมอน้ําที่ไดมาตรฐานพิจารณาผูควบคุมหมอน้ําที่มี
ความรู ผานการอบรม หลักสูตรผูควบคุมหมอไอน้ํา พรอมทั้งมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาหมอน้ําเปนระยะๆ ตอง
ทดสอบอัดน้ําที่ความดัน 1.5 เทา ของความดันใชงาน
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ภาชนะรับแรงดันและภาชนะบรรจุกาซ
ภาชนะรับแรงดัน หมายถึง ภาชนะที่รับความดันจากภายนอกแลวทําใหภายในภาชนะมีความดันสูงกวาความดันภายนอก
มากกวา 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เชน หมออบหรือหมอตมในโรงงานปลาปน หมอนึ่งฆาเชื้อ และหมออบยางเปนตน
ภาชนะบรรจุกาซ หมายถึง ภาชนะที่สรางขั้นมาสําหรับบรรจุกาซอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางซึ่งอยูในสภาวะเปน
ของเหลวหรือกาซก็ได เชน ถังกาซปโตรเลียมเหลว ทอออกซิเจน และถังแอมโมเนีย เปนตน
ภาชนะรับแรงดันที่กําหนดขึ้นตามกฎหมายจะระบุวา ภาชนะจะรับความดันจากภายนอกแลวทําใหภาชะนะมีความดันสูงกวา
15 ปอนดตอตารางนิ้ว แตของ ASME กําหนดวา หมายถึง ภาชนะที่มีความดันหรือสุญญากาศเกิดขึ้นภายในโดยที่ภาชนะ
ไมไดรับความรอนหรือไฟโดยตรง
อุปกรณความปลอดภัยของภาชนะรับแรงดัน มีดังนี้
- ลิ้นนิรภัย ทําหนาที่ ระบายความดันภายในภาชนะที่สูงเกินกวาที่ปรับตั้งลิ้นนิรภัยไว
- มาตรวัดความดัน ทําหนาที่วัดความดันภายในภาชนะรับความดันเพื่อใหผูควบคุมทราบ
- วาลวรับไอน้ํา ทําหนาที่รับไอน้ําที่สงมาจากภายนอก เขาสูภายในภาชนะรับความดัน
- วาลวระบายไอ ทําหนาที่ปลอยไอน้ําออกจากภาชนะรับความดัน
- วาลวถายน้ํา ทําหนาที่ระบายน้ําที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ําออกไปภายนอก
การทํางานของกลอุปกรณนิรภัย ทั้ง 3 แบบ มีดังนี้
- ลิ้นนิรภัย การทํางานใชสปริงกดลิ้นไว เมื่อความดันภายในสูงชนะแรงสปริงลิ้นจะเปดออกระบายกาซออกไปภายนอก
- ฝาครอบประทุ จะมีฝาครอบทําดวยโลหะปดไวที่ชองระบาย เมื่อความดันสูงเกินกวาที่ฝาครอบจะทนไดก็แตกหรือฉีก
ขาด ระบายกาซภายในออกไป
- จุกหลอมละลาย จะปดไวที่ชองระบาย ทําจากวัสดุที่มีจุดหลอมละลายต่ํา ถาไดรับความรอนสูง จุกหลอมละลายจะ
ละลายตัวเอง ปลอยกาซภายในออกไปภายนอก
การตรวจภาชนะรับแรงดัน เปนการตรวจสอบขณะภาชนะรับแรงดันใชงาน ตองมีการตรวจเปนทุกวันหรือทุกสัปดาห สวน
การตรวจทดสอบภาชนะรับแรงดัน เปนการตรวจที่ตองหยุดใชงานภาชนะรับแรงดันเพื่อทําการอัดน้ําทดสอบ ตองตรวจทุก
ป
ความแตกตางของการตรวจทดสอบถังกาซปโตรเลียมเหลวและทอออกซิเจน มีดังนี้
การตรวจทอออกซิเจนมี 4 รายการ ไดแก
1. ตรวจเปลือกทอบรรจุกาซดูการรั่วซึม
2 ตรวจกลอุปกรณนิรภัยตองอยูในสภาพปกติไมชํารุด
3 ตรวจวาลวจายและบรรจุ ดู แกนวาลวตองไมเอียง
4 ตรวจฝาครอบวาลวปองกัน วาลวหัก
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การตรวจทดสอบถังกาซปโตรเลียมเหลวมี 5 รายการ
ที่กาซปโตรเลียมตองตรวจทดสอบเพิ่มคือ การตรวจหาการรั่วซึม โดยติดตั้งวาลวตางๆ แลวอัดอากาศหรือกาซเฉื่อย 690
กิโลปาสคาล (100 ปอนดตอตารางนิ้ว) แลวจุมลงในน้ํา หรือใชน้ําสบู
ดันที่ใชในการอัดน้ํา ถาเปนถังกาซปโตรเลียมเหลวตองอัดดวยความดันเปน 2 เทาของความดันใชงานสูงสุด แตถาเปนทอ
ออกซิเจนตองอัดที่ความดัน 1.3-1.5 เทาของความดันใชงานสูงสุด

มาตรการปองกันอันตรายจากภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุกาซ มี 4 ประการคือ
1. การเลือก พิจารณาเลือกใชของที่ไดมาตรฐาน หรือจากบริษัทที่มีวิศวกรประจํา
2. การติดตั้ง เลือกทําเลที่ติดตั้งใหเหมาะสมจะชวยลดความรุนแรงและความเสียหายได
3. การใชงานและการบํารุงรักษา ควบคุมใหใชงานตามความดันที่กําหนดและมีการบํารุงรักษาพรอมตรวจสอบเปน
ระยะ
4. การตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใชงาน เปนมาตรการปองกันอันตรายที่สําคัญ ซึ่งผูตรวจสอบตองมีความรู
การพิจารณาเลือกใชภาชนะรับแรงดันหรือภาชนะบรรจุกาซสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือ ควรใชของใหมไดมาตรฐาน แตถา
ไมมีก็ควรพิจารณาเลือกใชของใหมที่บริษัทผูผลิตมีความชํานาญและมีวิศวกรควบคุมการผลิต สวนการเลือกใชของเกาเปนสิ่ง
ที่ควรจะหลีกเลี่ยง แตถาจําเปนจริงๆ ตองหาผูชํานาญ มาตรวจสอบกอนที่จะนํามาใชงาน
มาตรฐานหมอไอน้ํา
ประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานหมอน้ําสําหรับใชเปนหลักในการสรางหมอน้ํา หมอน้ําจึงใชมาตรฐานจากตางประเทศ ใชผลิต
หรือนําเขาโดยตรง เชน อเมริกา (ASME) ญี่ปุน (JIS) เยอรมัน (DIN) และอังกฤษ (BS)
ASME และ JIS เปนที่ยอมรับวามีความปลอดภัยสูง และเปนที่นิยมในประเทศไทย
ปจจุบันสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดออกมาตรฐานหมอน้ําคือ
มอก. 855-2532 เปนมาตรฐานไมบังคับ
ความแตกตางของมาตรฐานหมอน้ํา JIS และ ASME มีดังนี้
- การควบคุมถึงหมอน้ําไขนาดหรือชนิดตางๆ
- ลิ้นนิรภัย
- การตรวจทดสอบอัดน้ํา
มาตรฐานภาชนะบรรจุกาซ
มาตรฐานภาชนะบรรจุกาซที่บังคับ แสดงวาผูใดจะผลิตตองผลิตตามที่ไดมาตรฐานกําหนดไวเทานั้น ผูฝาฝนจะถูกลงโทษ
สวนมาตรฐานภาชนะบรรจุกาซที่ไมบังคับ แสดงวาผูผลิตจะผลิตตามที่มาตรฐานกําหนดหรือไมก็ได
ปจจุบันภาชนะบรรจุกาซที่ตองสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คือ
1. มาตรฐานถังกาซปโตรเลียมเหลว (มอก. 27-2543)
2. มาตรฐานถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน (มอก.370-2524)
3. มาตรฐานภาชนะบรรจุกาซทนความดันแบบไมมีตะเข็บ (มอก. 359-2530)

7

การกําหนดมาตรฐานปองกันหมอน้ําระเบิด ทําไดดังนี้
- กําหนดใหการสรางหมอน้ําจะตองดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2528)
- กําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ปอนเขาหมอน้ํา และตรวจสอบการเกิดตะกรันในหมอน้ําเปนระยะ
- จัดอบรมใหความรูแกเจาของโรงงานและผูควบคุมหมอน้ํา ใหตระหนักถึงอันตรายและรูจักเลือกใชหรือควบคุมหมอน้ํา
อยางปลอดภัย
สาเหตุที่ทอออกซิเจนระเบิดเกิดจากทอมีอายุการใชงานมาก เมื่อบรรจุกาซออกซิเจนจนเต็มจะมีความดันสูงถึง 2,000 ปอนด
ตอตารางนิ้ว เมื่อลมลงทําใหมีแรงมากระแทกดานขาง ทอจึงระเบิด
แนวทางแกไข ทําไดดังนี้
- กําหนดใหทอออกซิเจนเปนภาชนะบรรจุกาซที่ตองทําตามมาตรฐาน
- กําหนดใหมีการตรวจทดสอบทอออกซิเจนทุกๆ 3 ป
- กําหนดใหผูใชผูบรรจุ และผูจําหนายตองผานการอบรมดานความปลอดภัยในการใชงานการขนยาย และการเก็บ
manasu

