
คุณสามารถท าอะไรได้บ้าง? 

ดูแลฉนวนในโรงงานของคุณให้ดีเพ่ือป้องกันปัญหาเร่ืองการกัดกร่อน! 

 มขีอ้แนะน ำจำกงำนเขยีน วำ่ตอ้งระวงัเกีย่วกบั CUI ส ำหรับอปุกรณ์ทีใ่ชง้ำนในชว่งอณุหภมูริะหวำ่ง -4 ถงึ 175 C ( 25 – 350 F ) 
 สำเหตทุั่วไปทีท่ ำใหเ้กดิ CUI คอื  
 น ้ำในฉนวน, ไมว่ำ่จะเกดิจำกกำรจัดเก็บทีไ่มเ่หมำะสมกอ่นทีจ่ะตดิตัง้ กำรตดิตัง้ทีไ่มเ่หมำะสม หรอื ควำมเสยีหำยหลังจำกกำรตดิตัง้ และ

อำจซบัซอ้นขึน้ ถำ้น ้ำปนเป้ือนดว้ยสำรเคมทีีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น เชน่ กรด หรอื สำรเคมอีืน่ในกระบวนกำรผลติ หรอื คลอไรด ์เชน่ เกลอื จำก
อำกำศ ทีใ่กลน้ ้ำทะเล หรอื จำกสำรเคมทีีใ่ชใ้นกำรละลำยน ้ำแข็ง / หมิะ  

 น ้ำหรอืของไหลอืน่ ๆ สำมำรถไหลไปทั่วฉนวนแทบทกุชนดิไปยังจดุทีไ่กลจำกแหลง่ทีม่กีำรร่ัวไหล CUI อำจเกดิขึน้ในพืน้ทีท่ีไ่กลไปจำก
จดุทีม่กีำรร่ัวไหลมำกกวำ่ทีค่ำดไว ้– โดยเฉพำะในจดุทีอ่ยูต่ ่ำลงไป   

 อำจมรีอยร่ัวขนำดเล็ก ๆ ในกระบวนกำรผลติจำกปะเก็นและขอ้ตอ่ตำ่ง ๆ ภำยใตฉ้นวน ซึง่ตรวจสอบไมพ่บจนกระทั่งท ำใหเ้กดิกำรร่ัวไหลที่
ใหญข่ึน้ 

คุณทราบหรือไม่? 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 
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มอีะไรเกดิข ึน้ไดบ้า้ง? 

(1) และ (2) – ตัวอย่างของฉนวนที่ได้รับความเสียหาย 

(3) – การกัดกร่อนที่มีผลมาจากฉนวนที่เสียหาย 
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 ส ำหรับพนักงำนซอ่มบ ำรงุ หรอื ฝ่ำยกอ่สรำ้ง : 

 ตอ้งใหม้ั่นใจวำ่กำรตดิตัง้ฉนวนเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรปฏบัิตงิำนทีร่ะบไุวเ้สมอ ซึง่รวมถงึกำรหุม้ปลอก ซลีฉนวน และมกีำรเคลอืบ
หรอืทำสอีปุกรณ์ทีจ่ะหุม้ฉนวนอยำ่งเหมำะสม  

 ถำ้คณุตอ้งถอดฉนวนออก ตอ้งมั่นใจวำ่คณุป้องกันฉนวนทีถ่อดออกมำเป็นอยำ่งดจีนกวำ่งำนจะเสร็จเรยีบรอ้ยและฉนวนถกูหุม้
กลับไปอยำ่งเหมำะสม  

 เมือ่คณุถอดฉนวนออกเพือ่ท ำงำนซอ่มบ ำรงุ ใชโ้อกำสนีใ้นกำรตรวจสอบอปุกรณ์ทีอ่ยูภ่ำยใตฉ้นวน ถำ้คณุพบรอ่งรอยของกำรถกู
กัดกรอ่น รำยงำนใหผู้บ้รหิำรทรำบเพือ่จะไดใ้หผู้เ้ชีย่วชำญเขำ้มำตรวจสอบอปุกรณ ์

 ส ำหรับพนักงำนฝ่ำยผลติ : 

 ขณะทีท่ ำงำน มองหำวำ่มฉีนวนจุดใดทีเ่สยีหำยบำ้ง หรอื มรีอ่งรอยของกำรกัดกรอ่นภำยใตฉ้นวนหรอืไม ่ถำ้พบใหร้ำยงำนใหฝ่้ำย
บรหิำรทรำบเพือ่จะไดม้กีำรซอ่มแซมและมกีำรตรวจสอบอปุกรณ์ภำยใตฉ้นวนนัน้ถำ้จ ำเป็น 

 เมือ่งำนซอ่มบ ำรงุเสร็จสมบรูณ์ ตรวจเช็คกำรหุม้ฉนวนเพือ่ใหม้ั่นใจวำ่มันไดถ้กูเปลีย่นอยำ่งเหมำะสม 

 ถำ้คณุท ำใหฉ้นวนเสยีหำยระหว่ำงทีท่ ำงำนใด ๆ ตอ้งรำยงำนและท ำใหแ้น่ใจวำ่มันไดรั้บกำรซอ่มแซม 
 อำ่น Beacon ฉบับเดอืน ก.พ. 2548 ที ่www.sache.org  ส ำหรับตัวอยำ่งอืน่ทีเ่กีย่วกับ CUI. คณุสำมำรถอำ่นเกีย่วกับอบัุตเิหตทุี่
กลำ่วถงึดำ้นบนเพิม่เตมิไดใ้นบทควำมของ  F. De Vogelaere, Process Safety Progress 28 (1), pp. 30-35, March 2009. 
 

• ทอ่ 4 นิว้ (10 ซม. ) ซึง่บรรจุสำรแอมโมเนยีมเหลวร่ัวเนือ่งจำกถกู 

กัดกรอ่นอยำ่งมำก ฉนวนหุม้ทอ่อยูใ่นสภำพไมด่ที ำใหน้ ้ำซมึเขำ้ไปใน
ฉนวน มกีำรตรวจสอบทอ่ในระบบนีเ้ป็นบำงสว่นในกำรหยดุซอ่มบ ำรุง
ครัง้ใหญท่ีผ่ำ่นมำ แตท่อ่นทีร่ั่วนี้ไมไ่ดม้กีำรตรวจสอบ  
 
• ทอ่สง่แกส๊ไวไฟขนำด 1 นิว้ (2.5 ซม.) แตกเนือ่งจำกผนังของทอ่
บำงลงมำกจำกกำรถกูกัดกรอ่นภำยใตฉ้นวน ท ำใหเ้กดิเพลงิไหมต้ำม    
มำ ทอ่ทีแ่ตกเป็นทอ่ทีใ่ชเ้ลีย่งทอ่เสน้หลัก (bypass) ซึง่ในขณะนัน้
ไมไ่ดถ้กูใชง้ำนจงึไมม่แีกส๊ไหลผำ่นท ำใหท้อ่นัน้เย็นกว่ำทอ่เสน้หลัก, 
ประมำณ 80 C ( 175 F), ซึง่เย็นเพยีงพอทีจ่ะท ำใหไ้อน ้ำ หรอื 
ควำมชืน้ในอำกำศควบแน่น และน ้ำจำกกำรควบแน่นทีส่ัมผัสกับทอ่ที่
หุม้ฉนวนนัน้ไมส่ำมำรถระเหยออกไปไดท้ัน ซึง่เมือ่บวกกับ ฉนวนที่
ช ำรดุ ท ำใหท้อ่อยูใ่นสภำวะทีท่ ำใหเ้กดิกำรกัดกรอ่นไดโ้ดยง่ำย  
 

 กำรกัดกรอ่นภำยใตฉ้นวน (CUI) คอื กำรถกูกัดกรอ่นของทอ่ ถัง 

หรอื อปุกรณ์อืน่ ซึง่เกดิขึน้เนือ่งจำกน ้ำทีอ่ยู่ในฉนวน หรอื วัสดกุันไฟ 
บอ่ยครัง้ทีฉ่นวนทีถ่กูหุม้ไมด่ ีหรอื เสยีหำย เป็นทีม่ำของน ้ำทีท่ ำใหเ้กดิ
กำรกัดกรอ่น และฉนวนเองยังปิดบังควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ดังนัน้คณุจงึ
ไมไ่ดส้ังเกตเห็น  
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