
52 TPA news

คบเด็กสร้างบ้าน

ค
บ
เด
็ก
ส
ร
้า
ง
บ
้า
น

No. 191 ●  November 2012

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างฉับพลันก็จะเกิดแรงดลกระแทกขึ้น
ในเส้นท่อ ปรากฎการณ์นี้ล่ะเขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วอเตอร์
แฮมเมอร์

การเปลี่ยนแปลงความเร็วของของเหลวในเส้นท่ออย่าง
รวดเร็วได้นั้น เกิดจากการปิดวาล์วอย่างฉับพลัน ในขณะที่ของเหลว
เคลือ่นทีด้่วยความดัน ความรนุแรงของแรงทีเ่กดิขึน้นัน้ประกอบด้วย
ปัจจยัประกอบหลกัๆ ได้แก่ ความหนาแน่นของของเหลวในท่อ อตัรา
การเปลีย่นแปลงความเรว็ของของเหลวทีว่ิง่ในท่อ ความยดืหยุน่ของ
เส้นท่อ หากเกดิวอเตอร์แฮมเมอร์อย่างรนุแรงจะท�าให้อปุกรณ์ต่างๆ 
เช่น วาล์ว ป๊ัมน�า้เสยีหายได้ หรอืหากรนุแรงมากอาจจะท�าให้ท่อแตก 
หรือระเบิดได้เลย 

ในทางวิศวกรรมมวิีธป้ีองกัน หรอืบรรเทาความรนุแรงในการ
เกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ เทคนิคที่ใช้งานกันทั่วไป คือการการพยายาม
ท�าให้ความดันในระบบลดลง อาจเป็นการระบายความดันส่วนเกนิที่
เกดิขึน้นีอ้อกนอกระบบ หรอืดดูซบัแรงกระแทกทีเ่กดิขึน้เพือ่ลดความ
รุนแรง อุปกรณ์ที่นิยมใช้ ยกตัวอย่างได้ดังนี้

1) Air chamber หลกัการ คือ การท�าท่อกกัเกบ็อากาศเอาไว้
กรณีที่เกิดแรงกระแทกในเส้นท่ออากาศที่บรรจุในเส้นท่อนี้จะช่วย
บรรเทาแรง หรอืช่วยลดผลกระทบของแรงทีเ่กิดขึน้ได้ การติดตัง้ท�าได้
โดยการเดินท่อขนาดเท่ากับท่อน�้าดีที่เดินไว้ โดยเดินเป็นเส้นตรงใน
แนวดิ่งให้สูงขึ้นไปกว่าจุดจ่ายน�้าดีประมาณ 50 ซ.ม. และปิดปลาย
ท่อด้วยจุกปิดใกล้กับวาล์วเปิดปิด
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W
ater hammer ภาษาไทยเรียกว่า “ค้อนน�้า” ส่วนตัวผมรู้สึก 
ฟังดูเชยๆ และไม่สื่อความเท่าที่ควร จึงขอเรียกทับศัพท์ว่า  

วอเตอร์แฮมเมอร์ แล้วกันนะครับ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณี
ที่ของเหลวในเส้นท่อเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างฉับพลัน ท�าให้เกิด
แรงกระแทกในเส้นท่อ

ผมขออธิบายเหตุการณ์นี้ด้วยความรู้ทางฟิสิกส์ ดังนี้
ท่านใดเคยศกึษาเก่ียวกับกลศาสตร์เรือ่งโมเมนตมั จะพบว่า

จากกฎข้อ 2 ของนิวตันที่กล่าวไว้ว่า  
ΣF =ma คือ แรงเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่ง
หากเป็นแรงทีเ่กดิจากการกระท�าวตัถเุป็นเวลาสัน้ๆ เป็นระยะ

เวลาเท่ากับ t และ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อหน่วยเวลา 
สามารถเขียนได้เป็น a= (v-u)/t โดยที่ v = ความเร็วต้น และ u = 
ความเร็วปลาย เมื่อน�าไปแทนค่าในสมการจะได้เป็น 

ΣF =m(v-u)/t สามารถเขียนเป็น ΣFt =mv-mu
เราเรียกแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุนี้ว่าแรงดล (Impulsive Force) 

และเรียก ΣFt ว่าการดล (Impulse) และเรียก mv-mu นี้ว่าการ
เปลีย่นแปลงโมเมนตมั จากสมการนีจ้ะเหน็ว่ายิง่ค่าtซึง่กค็อื เวลา ย่ิง
มีค่าน้อย แรงดลที่เกิดขึ้นก็จะย่ิงมีค่ามาก หากพอเข้าใจหลักการ 
พื้นฐานนี้แล้ว กลับมาที่ของเหลวในท่อก็เช่นเดียวกันครับ หากมี 
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หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

2)  Water hammer arrester เป็นวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อรับ
แรงกระแทกท่ีเกดิขึน้จาก water hammer โดยเฉพาะ มลีกัษณะเป็น
ทรงกระบอกภายในบรรจุก๊าซไนโตรเจน เมื่อมีแรงดันเกิดขึ้นใน 
เส้นท่อแรงดนัน้ีกจ็ะเข้าไปดนักระบอกก๊าซไนโตรเจนนีเ้พือ่ช่วยลดให้
แรงดันอ่อนตัวลง ท�าหน้าที่คล้ายโช้คอัพรถยนต์

3) Pressure relief valve เป็นวาล์วนิรภัย ในกรณีที่มีความ
ดันสูงกว่าที่ก�าหนดเกิดขึ้นในเส้นท่อ วาล์วชนิดนี้จะสามารถระบาย
ความดนัส่วนเกนินีอ้อกจากระบบได้ เพือ่รกัษาแรงดนัในระบบไม่ให้
สูงเกินกว่าก�าหนด

ส�าหรบัอาคารทัว่ไปส่วนใหญ่จะป้องกนัการเกดิวอเตอร์แฮม
เมอร์โดยการติดตั้ง air chamber ในเส้นท่อเนื่องจากเสียค่าใช้จ่าย
น้อยและด�าเนินการง่าย

การเกดิวอเตอร์แฮมเมอร์ทีร่นุแรงถงึขนาดทีต้่องระวังนัน้ มกั
เกดิกบัอาคารทีม่คีวามสูงพอสมควร หรอืมกีารใช้แรงดนัสูงในเส้นท่อ 
ส�าหรับบ้านทั่วไปที่สูงไม่เกิน 15 ม. หรือติดตั้งปั๊มน�้าขนาดไม่เกิน 
300W นัน้ไม่จ�าเป็นต้องกงัวลในเรือ่งนี ้เนือ่งจากแรงดนัในเส้นท่ออยู่
ในระดับที่ไม่เกิดอันตราย แต่หากเรามีความระมัดระวังเรื่องวอเตอร์
แฮมเมอร์เป็นพิเศษเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ก็ให้
ค�านึงถึงอุปกรณ์ในงานสุขาภิบาลต่างๆ ภายในบ้าน ดังนี้

1) ท่อน�า้ บ้านเรอืนทีใ่ช้ท่อพวีซีเีป็นท่อน�า้ด ีจะช่วยลดปัญหา
วอเตอร์แฮมเมอร์ ได้เนือ่งจากท่อพวีซีที�าจากวสัดทุีม่คีวามยดืหยุน่ให้
ตวัได้เม่ือเกดิแรงกระแทกข้ึนในเส้นท่อ ท�าให้โอกาสเกิดความเสยีหาย
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น้อยกว่าการใช้วัสดุประเภทท่อเหล็กซึ่งมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า 
นอกจากนี้การต่อท่อและยึดท่อให้มีความแข็งแรงตามมาตรฐานก็
ช่วยลดผลกระทบได้

2) วาล์วเปิดปิดน�้า จากที่อธิบายข้างต้นวอเตอร์แฮมเมอร์ 
จะรุนแรง ต้องเกิดการเปล่ียนแปลงความเร็วอย่างฉับพลันในช่วง
ระยะเวลาที่สั้นที่สุด (t ยิ่งน้อย F ยิ่งมาก) วาล์วที่เสี่ยงท�าให้มีโอกาส
เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วของของเหลวในช่วงเวลาอันสั้นมาก
ที่สุด คือ Flush valve วาล์วประเภทนี้ มักมีลักษณะเป็นปุ่มกด ซึ่ง 
มักจะใช้งานกับสายฉีดช�าระ ก๊อกน�้าล้างมือ รองลงมาได้แก่ Ball 
valve วาล์วประเภทนี้เปิดปิดโดยการโยก หากไม่โยกเปิดปิดวาล์ว 
อย่างฉับพลันก็ช่วยลดแรงที่เกิดขึ้นได้ ส่วนวาล์วที่ไม่ท�าให้เกิด 
วอเตอร์แฮมเมอร์เลย คอื Gate valve Butterfly valve เนือ่งจากวาล์ว
ประเภทนี้มักใช้การหมุนเกลียวเพื่อปิดวาล์วจึงไม่มีโอกาสเปิดปิด
วาล์วอย่างฉับพลันได้

3) ปั๊มน�้าอัตโนมัติ ปั๊มอัตโนมัติที่ใช้ตามบ้านทั่วไปนั้นจะมี
ถังอัดลม Diaphragm tank หรือ Pressure tank อยู่ด้านล่างตัวปั๊ม 
เจ้าถังนี้นอกจากจะมีถ้าที่กักเก็บแรงดันแล้ว ยังมีหน้าที่ช่วยดูดซับ
แรงดันจากวอเตอร์แฮมเมอร์ที่เกิดจากการตัดการท�างานของปั๊มน�้า
ด้วย ปั๊มน�้าของท่านจึงปลอดภัยจากวอเตอร์แฮมเมอร์ ครับ

ท้ายนี้เพิ่มเติมส�าหรับคนที่อาศัยในคอนโดฯ สูงๆ ซึ่งอาจพบ
การเกดิวอเตอร์แฮมเมอร์ ได้ ทางวศิวกรจะออกแบบการเดนิท่อให้มี 
air chamber เพื่อป้องกันเอาไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปได้ว่าอากาศที่บรรจุไว้
ในกระบอก air chamber นั้น อาจจะloss ออกไปจากระบบ ท�าให้ 
air chamber ที่ท�าไว้ไม่เกิดประโยชน์ เราจึงควรท�าการไล่อากาศใน
เส้นท่อใหม่และเติมอากาศเข้าไปใน air chamber วิธกีารเตมิอากาศ
เข้าไปใน air chamber ท�าได้โดย

1)  ปิดวาล์วมิเตอร์น�้าประปาเพื่อหยุดการจ่ายน�้าเข้าระบบ
2)  ท�าการเปิดวาล์วน�้าเพื่อระบายน�้าออกในเส้นท่อ โดย

เลือกก๊อกน�้าที่ระดับต�่าสุดของบ้าน เพื่อให้สามารถไล่น�้าออกจาก
ระบบได้ทั้งหมด

3) เปิดวาล์วน�้าตัวที่อยู่ระดับสูงที่สูงเพื่อให้อากาศไหลเข้า
ระบบท่อ

4) ปิดวาล์วก๊อกตัวที่ต�่าที่สุดและสูงที่สุดตามล�าดับ
5) เปิดวาล์วมเิตอร์น�า้ประปาเพือ่จ่ายน�า้เข้าระบบ น�า้จะไล่

อากาศในเส้นท่อเข้าไปใน air chamber เอง 
ควรท�าการไล่อากาศในเส้นท่อใหม่อย่างน้อย 3-6 เดือนต่อ

ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีอากาศใน air chamber ที่ได้ติดตั้งไว้ เพราะ
หากไม่มีอากาศอยู่ก็เหมือนไม่ได้ติดตั้ง air chamber


