
การซ่อมบ�ารุงถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่าง

ปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานของถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงให้ยาวนานขึ้น ผู้ประกอบกิจการควบคุมจ�าเป็นต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการ

ซ่อมบ�ารุง ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไปตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ซ่ึงมีความรู้ความ

ช�านาญและประสบการณ์ด้านการทดสอบและตรวจสอบหรือการซ่อมบ�ารุง ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าแผนปฏิบัติงานการ

ซ่อมบ�ารุง ควบคุมดูแลการซ่อมบ�ารุง จัดท�ารายงานผลการซ่อมบ�ารุง และควบคุมดูแลการรื้อถอน ตามที่ผู้ประกอบกิจการควบคุม

มอบหมาย ในการซ่อมบ�ารุงครบวาระ ทุกสิบห้าปีส�าหรับคลังน�้ามัน ทุกสิบปีส�าหรับสถานที่เก็บรักษาน�้ามันและสถานีบริการน�้ามัน 

และทุกหกปีส�าหรับถังขนส่งน�้ามัน การซ่อมบ�ารุงครบวาระส�าหรับคลังน�้ามัน สถานที่เก็บรักษาน�้ามัน สถานีบริการน�้ามัน และถัง

ขนส่งน�้ามันนี้ ต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน

รูปที่ 1 ถังเหล็กเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอนและส่วนประกอบ

ส�าหรับถังเหล็กเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน มีส่วนประกอบต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1 

เทคนิคการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบ�ารุงครบวาระ

ของถังเหล็กเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนำดใหญ่ตำมแนวนอน

ศิวะ สิทธิพงศ์ ประศาลน์ บุญเพชร์ และ พงษ์ศักดิ์ ตันวีระชัยสกุล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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การซ่อมบ�ารุงครบวาระ ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน�้ามัน โดยใช้น�้าหรือ

ก๊าซเฉื่อย ที่ความดันไม่น้อยกว่า 20.7 กิโลพาสคัล (3 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว) แต่ไม่เกิน 34.5 กิโลพาสคัล (5 ปอนด์ต่อตาราง

นิ้ว) และรักษาความดันไว้อย่างน้อง 1 ช่ัวโมง ในกรณีถังเก็บ

น�้ามันที่มีการแบ่งเป็นห้อง (compartment) จะต้องท�าการ

ทดสอบทุกห้อง โดยให้ห้องที่อยู่ติดกันว่างเปล่า และในการ

ทดสอบต้องปิดล้ินระบายไอ ลิ้นนิรภัย และช่องส�าหรับคนลง 

(manhole)

2. ในกรณีถังเก็บน�้ามันเป ็นผนังสองช้ันที่ มีการ

ทดสอบจากโรงงานผลิตโดยการอัดแรงดันหรือแรงดัน

สุญญากาศระหว่างผนังถังชั้นนอกและชั้นใน ให้ตรวจสอบมาตร

วัดแรงดันหรือแรงดันสุญญากาศ หากไม่มีแรงดันเกินกว่าแรง

ดันที่ผู้ผลิตก�าหนด ให้ถือว่าถังปราศจากการรั่วซึม โดยไม่ต้อง

ท�าการทดสอบตามข้อ 1

3. ทดสอบการรั่วซึมของระบบท่อน�้ามันและอุปกรณ์ 

โดยใช้น�้าหรือก๊าซเฉื่อยที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความ

ดันออกแบบ และรักษาความดันไว้อย่างน้อยสามสิบนาที ใน

กรณีท่อผนังสองชั้น ให้ทดสอบท่อชั้นใน

ในกรณีที่ได้ท�าการตรวจสอบหรือทดสอบแล้วมีการ

รั่วซึมให้ตรวจหาจุดรั่วซึม ถ้าพบจุดรั่วซึมที่ถังให้ด�าเนินการ

ตรวจสอบความหนาของผนังถังและตรวจสภาพแนวเชื่อมโดย

รอบถัง เว้นแต่จุดรั่วซึมมีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์การพิจารณา ไม่

ต้องตรวจสอบความหนาของผนังถัง

                                                   (1)

tmin คือ  ความหนาต�่าสุดของผนังถังเก็บน�้ามัน หน่วย มิลลิเมตร  

P  คือ  ภาระแรงดัน หน่วย เมกะพาสคัล

R  คือ  รัศมีของถังเก็บน�้ามัน หน่วย มิลลิเมตร     

S  คือ  ความความเค้นที่ยอมให้สูงสุดของวัสดุท�าถังน�้ามัน หน่วย เมกะพาสคัล

E  คือ  ค่าประสิทธิภาพของแนวเชื่อม 

C.A.  คือ  ความหนาเผื่อกัดกร่อน หน่วย มิลลิเมตร

5. ตรวจวัดความหนาของผนังถังเก็บน�้ามันด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยอ้างอิงวิธีการตรวจสอบจากกฎกระทรวง ท�าการ

วิเคราะห์และประเมินผลก่อนท�าการทดสอบแรงดัน 

6. เติมน�้าใส่ถังเก็บน�้ามันจนเต็มแล้วอัดด้วยแรงดัน  ไฮโดรสแตติกขนาด 3-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กรณีใช้แรงดันน�้าให้ใช้

เวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง กรณีใช้แรงดันอากาศหรือก๊าซเฉื่อยให้ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ส่วนระบบท่อ

อัดด้วยแรงดันไฮโดรสแตติก ขนาด 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ดังแสดงในรูปที่ 3 และในกรณี

เป็นท่อถังที่มีผนัง 2 ชั้น ให้ทดสอบเฉพาะท่อถังชั้นใน

ขั้นตอนการทดสอบการรั่วซึมของท่อและถังเก็บน�้ามัน มีดังนี้

1. ถ่ายน�้ามันและระบายไอน�้ามันออกจากถังเก็บน�้ามันให้หมดสิ้น

2. ท�าการปิดวาล์วและบล็อกช่องเปิดทั้งหมดด้วยปลั๊กอุดและหน้าแปลนบอด ขันนอตยึดให้แน่น

3. ตรวจพินิจด้วยตาเปล่าถึงสภาพทั่วไปของโครงสร้างถัง ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและฐานรากในการ

รับน�้าหนักของเหลวทดสอบ 

4. ค�านวณความหนาต�่าสุดของผนังถังเก็บน�้ามันที่ยังสามารถรับแรงดันได้ โดยใช้สมการที่ (1)
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อัตราการกัดกร่อน (มิลลิเมตรต่อปี) =                     (2)

                                             

K คือ  ค่าคงที่ 8.76 x 104

T คือ  เวลา หน่วย ชั่วโมง

A  คือ  พื้นที่ หน่วย ตารางเซนติเมตร

W คือ  น�้าหนักที่สูญเสีย หน่วย กรัม

D คือ  ความหนาแน่น หน่วย กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

9. ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของถังเก็บน�้ามันโดยใช้สมการที่ 3

รูปที่ 2 การทดสอบการรั่วซึมของท่อและถังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน

7. หากพบการร่ัวซึม ให้ตรวจสอบหารอยรั่วซึมแล้วแก้ไขและท�าการทดสอบซ�้า จนกระทั่งไม่พบการรั่วซึม ทั้งนี้ก่อนและ

หลังทดสอบการรั่วซึมต้องตรวจพินิจด้วยตาเปล่าถึงสภาพทั่วไปของโครงสร้างถัง และควรตรวจสอบความหนาของผนังถังก่อนและ

หลังท�าการทดสอบ เพื่อเป็นการทวนสอบและเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการด�าเนินการตรวจทดสอบ

8. ค�านวณหาอัตราการกัดกร่อนของถังน�้ามันโดยใช้สมการที่ 2

อายุการใช้งานของผนังถัง (ปี) =                              (3)

ta คือ  ค่าความหนาของผนังถังต�่าสุดที่วัดได้ หน่วย มิลลิเมตร

tmin คือ  ค่าความหนาของผนังต�่าสุด หน่วย มิลลิเมตร

N คือ  อัตราการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับผนังถัง หน่วย มิลลิเมตรต่อปี
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เกณฑ์การพิจารณาเพื่อซ่อมแซมถังเหล็กเก็บน�้ามัน

เชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ตามแนวนอน เป็นดังนี้

1. ผนังถังมีความหนาน้อยกว่า 0.125 นิ้ว ได้จากการ

วัดความหนาของแผ่นเหล็กอย่างน้อยแผ่นละ 1 จุด ด้วยวิธีการ

อัลตราโซนิกสแกน (Ultrasonic scanning) ซ่อมแซมได้

2. ถังมีการสึกกร่อนจนก่อให้เกิดการรั่วซึม หากรอย

รั่วขนาดมากกว่า 0.5 นิ้ว แต่ไม่เกิน 1 นิ้ว ซ่อมแซมได้ และถ้า

เป็นรอยรั่วบริเวณใต้ไม้วัดระดับน�้ามันที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 นิ้ว ก็

สามารถซ่อมแซมได้เช่นกัน

3. ถังมีการสึกกร่อนจนก่อให้เกิดการรั่วซึม หากรอย

รั่วขนาดน้อยกว่า 0.5 น้ิว ไม่เกิน 5 แห่งต่อพื้นท่ี 1 ตารางฟุต 

หรือ 20 แห่ง ต่อพื้นที่ 500 ตารางฟุต สามารถซ่อมแซมได้

หากพบว่าถังเหล็กเก็บน�้ามันเช้ือเพลิงเหนือพื้นดิน

ขนาดใหญ่ตามแนวนอนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถซ่อมแซมได้ ให้

ด�าเนินการ ดังนี้

1. ซ่อมแซมโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ภายใต้การ

ควบคุมดูแลโดยผู้ควบคุมการซ่อมบ�ารุง และต้องทดสอบและ

ตรวจซ�้าจนกระทั่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด จึงจะน�ามา

ใช้งานต่อไปได้

2. การซ่อมแซมถังเก็บน�้ามันที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟ

หรือประกายไฟ ต้องด�าเนินการในสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการซ่อม

บ�ารงุถงัเกบ็น�า้มนัโดยเฉพาะ เช่น โรงงานผูผ้ลติ โดยต้องไม่มนี�า้มนั

เหลือค้างอยู่ในถัง และในขณะที่ท�าการซ่อมแซมต้องควบคุมให้

ค่าความเข้มข้นของไอน�้ามันไม่เกิน ร้อยละสิบของค่าความเข้ม

ข้นขั้นต�่าของไอน�้ามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 31


